
 



 

 

0201 

 
 

 عن َاراء أصحابها األبحاث المنشورة في المجلة تعبر
 وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الجامعة

 مجلة جامعة الجزيرة

 رقم تصنيفها الدولي المعياري 
 3094-2663): ردمد: (ISSN: ةورقيال

 3108-2663)ردمد:  (ISSN: اإللكترونية:

 

 

 

   66941- 111177771: واتس أب /موبايل – 66941-6673144ت: 

                                                                            :116161167 -66941 

  university2018@gmail.com.js : يميلاإل

 www.juniv.netموقع الجامعة: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:js.university2018@gmail.com/الايميل


 

 

 



 1617 

 

   3 

 وقواعد النشراالفتتاحية                                                        مجلة جامعة الجزيرة               
 

 

 مجلة جامعة الجزيرة
مة – دورية –علمية   

ّ
 محك

 

 

 

 

                          د/ فهد درهم الغانمي
 
ا امراجع

ًّ
 )لغة عربية( لغوي

                  عبد الملك منصور صالحد/ 
 
ا امراجع

ًّ
 )لغة إنجليزية( لغوي

 التحرير  هيئة

 أ.د/ أحمد غالب الهبوب 

 رئيس التحرير

 د/ عبد الـرقيب علي صبيح 

 اإلشراف العام 

 د/ محمد أمين الهمام 

 

 مدير التحرير 

 



 2021 

 

   4 

 

 الستشاريةةالـهـيئـة ا
 أ. د/ أحـمـد علي الـحـاج أ. د/ عبد اللطيف حيدر احلكيمي

 خالد عبد الباقي اخلطيبأ. د/  أ. د/ أنــيسة حممد عـــبــود
 أ. د/ عبد الغني حييى اهلتار  أ.د/ طارق أمحد املنصوب 

 أ. د/ علي عبده مطري عبد اهللا حممد الفالحيأ. د/ 
أ. د/ ابراهيم سليمان حيدرة أ. د/ عبد الوهاب صاحل العوج
 أ. د/ نـعـمـان أمحد فـيـروز أ. د/ سـفـيـان عثمان املـقـرمـي
أ. د/ عبد القوي علي الـفـقيه أ. د/ عارف عبد اهللا الـصباحي

 أ. د/ حبيب حمبوب العريقي عبد اهللا علي القرشيأ. د/ 
 يأ. د/ مــحمد علي الـجراد أ. د/عبد السالم علي الـفـقـيه
 سيفد/ حممد منصور  د/ صادق عبد الكريم اليوسفي
 د/ مجال حممد احلبيشي د/ عبري أمحد عبده امساعيل  

 د/ عبد اهللا حممد األصبحي د/ ســــلـطان حسن احلاملي
 د/ علي حممد احلمريي د/ حـفـظ اهللا حييى سكـران
 د/ عبد احلكيم حممد الشعيبي د/ عبد امللك أمحد العصري

 

  -      

 00967- 770742701/             00967- 777788187موبایل:   



 1617 

 

   5 

 وقواعد النشراالفتتاحية                                                        مجلة جامعة الجزيرة               

 المجلة:بالنشر العامة  شروط-ًل و أ

 .عدم تعارض المادة العلمية المقدمة للنشر مع قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع اليمني والعربي 
 ولن يقدم لغرض النشر  ،ولم يسبق نشره ،أن بحثه عمل أصيل لهباحث للمجلة إقراًرا خطًيا يفيد يقدم ال

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

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

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

 الباحث ليتم التعديل.  إلىلكترونًيا مع مالحظات المحكمين إ
 عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن عدم  في حال

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

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

 ورقم الهاتف والفاكس )إن وجد( والبريد اإللكتروني. ،عمله وعنوانه
  أصحابها. إلىالبحوث التي ال ُتعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تعاد 
 .ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها 
 ر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط.تعب 
 يير المجلثة وبشثكل أن يكون البحثث مكتوًبثا بلغثة سثليمة، ومرا ًيثا لقواعثد الضثبط ودقثة الرسثوم واألشثكال حسثب معثا

( 41) عثثثثريض( للعنثثثثاوين الرئيسثثثثة،41يثثثثة، و)عثثثثريض( للعنثثثثاوين الفر 41( للمثثثثتن، )41ببثثثثنط ) رقمثثثثي، ومطبوًعثثثثا
 للنص اإلنجليزي. Time New Romansللنص العربي،  Simple Arabic، وبخط للحواشي

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

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

 مجلة:النشر في ال طلب-ثانًيا
 :اآلتيلكتروني على أن يحتوي الطلب على بريد المجلة اإل إلىترسل الطلبات 

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

 النشر: إجراءات-ثالًثا
مجلثثثة جامعثثثة الجزيثثثرة علثثثى  إلثثثىترسثثثل البحثثثوث والدراسثثثات وجميثثثع المراسثثثالت المتعلقثثثة بالمجلثثثة 

 العنوان اآلتي:
 إب مدينةجمهورية اليمنية ثث ال : 

 مجلة جامعة الجزيرة.  –جامعة الجزيرة 
  :11916-1- 146141ثث فاكس:  11916-1-144611هاتف  

 university2018@gmail.com.js البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:
 النشر في المجلة: رسوم-رابًعا

 تتقاضى المجلة مقابل نشر البحوث المحكمة والمقبولة الرسوم اآلتية:
 دوالر أمريكي( مائة $411لة من خارج الجمهورية اليمنية )المرس. 
  ريال ألفعشرة  (41111)ريال يمني، منها (11111)المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية 

 .رسوم نشرألف ريال  ةعشر ( 41111)وللتحكيم 
 .المقدمة من باحثي جامعة الجزيرة مجاًنا 
  لم يتم. مول البحث للنشر أغير قابلة لإلرجاع سواًء تم قبالتحكيم رسوم 

 الشتراك: رسوم-خامًسا
 ( عشرة ألف ريال يمني.41111لألفراد في اليمن مبلغ وقدره ) 
  ( اثنا عشر ألف ريال يمني.41111للمؤسسات في اليمن مبلغ وقدره )االشتراك السنوي 

mailto:js.university2018@gmail.com/الايميل
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 بقلم  :الفتتاحية
 أ.د/ أحمد غالب الهبوب

  رئيس التحرير -رئيس الجامعة 

 يضطلع محورية مهمة هي لها اإلجرائية الحلول وتقديم مشكالته شخيصوت الواقع معرفة كانت إذا
 البحثيثثة العمليثثة حلقثثات اسثثتكمال فثثي فاعليثثةأكثثثر و  أهميثثة أعظثثم أخثثرى  مهمثثة هنثثاك ِفثثِإن   البثثاحثون، بهثثا

مختلثثف  فثثي لثثولوالح المعالجثثات تلثث  بتنفيثثذ المهمثثة هثثذه وتتمثثثل القثثرار، ناعصثث بهثثا يضثثطلع أن يتعثثين
 المعرفثثة إنتثثاج مهثثامهم مثثن لثثيس داريثثة،اإل مسثثتوياتهم مختلثثف علثثى القثثرار فصثثناع. تنمويثثةال المجثثاالت
 تلثث  مثثن ومناسثثب متثثا  هثثو ممثثا باالختيثثار يتمثثثل األول واجثثبهم وإنمثثا العمليثثة، الحلثثول وتقثثديم البحثيثثة
 فثثثي صثثثةو منق البحثيثثثة العمليثثثة لتظثثث التكثثثاملي المبثثثدأ هثثثذا غيثثثاب حالثثثة وفثثثي ،األبثثثدال البحثيثثثةو  الحلثثثول
 يقثال لثذل  ؛صثائبة غيثر أو صائبة تكون  قد اجتهادات وفق ستسير القرار صنع عمليةَأن   كما ،مبتغاها

 .صماء تكون  تطبيق بال والبحوث عمياء، تكون  علمي بحث بال اإلدارة ِإن  

 اتقثثدمً  البحثثث العلمثثي ادفثثازد ،القثثرار وصثثناع البثثاحثين بثثين العالقثثة ترسثثخت المتنثثاغم التوجثثه وبهثثذا
 صثناعة عمليثة أصثبحت كمثا القثرار، صثناعة فثي منهثا واإلفثادة نتائجثه بتطبيق االهتمام بتنامي اوازدهارً 
مختلثثف أبعثثاد  فثثي والتقثثدم التطثثور مثثن مزيثثد إلثثى األخيثثر فثثي أدى مثثا وهثثو ،اورشثثدً  مصثثداقية أكثثثر القثثرار

 ،داري اإل للعمثل العصثبي الجهثاز يمثثل البحثي العمل ن  أَ  إلى داريون اإل القادة فطن فقدالعملية التنموية، 
 وهنثا ،العلميثة المعرفثة إلثى ماسثة بحاجثة فهثي السثهلة، بالعمليثة ليسثت القرار اتخاذ عملية َأن   أدركوا كما

 وأكثر مصداقية أكثر القرار يجعل القرار صناعة في علميةال البحوث نتائج توظيف ِبَأن   القناعة ترسخت
 قناعثثة ترسثثخت كمثثا، المتثثوفرة واإلمكانثثات بثثالظروف اوارتباًطثث واقعيثثة وأكثثثر الفعليثثة الحاجثثات عثثن اتعبيثثرً 

 فثي الطبيعثي مكانثه البحث العلمثي يأخذ ألن الشر ية العبور بوابة يمثل القرار صنع ِبَأن   اأيًض  الباحثين
 .في المجاالت التنموية العلمية المعرفة توظيف عملية

 مثثن وتحولثثت عالميثثة قضثثية قثثة بثثين البحثثث العلمثثي وصثثناعة القثثرارقضثثية العال أصثثبحتولثثذل  
 فمثثا. وحضثثاري  مجتمعثثي شثثأن أو موضثثوع إلثثى ،القثثرار وصثثناع البثثاحثين اهتمثثام علثثى يقتصثثر موضثثوع
 فثي فثروق  مسثألةمثاهي إال  الناميثة، والثدول المتقدمثة الثدول بثين العلميثةالمعرفية أو  بالفجوة اليوم يعرف
 مثن اانطالًقث التنمويثة العمليثة فثي دوره تفعيثل سثبيل في تبذل التي الجهود بيعةوط العلمي البحث مستوى 
 لوضثثثع احثيثًثثث المتقدمثثثة الثثثدول سثثثعت القثثثة بثثثين البحثثثث العلمثثثي وصثثثناعة القثثرار اإلداري، فقثثثدالع تطثثوير

 والماديثثة البشثثرية اإلمكانثثات سثثخرت كمثثا ،البحثثث العلمثثي ألولويثثات المنظمثثة واالسثثتراتيجيات السياسثثات
، ذلث  دون  تحثول التثي المعوقثات مثن الكثيثر وتثذليل القثرار وصثناع البثاحثين بثين العالقة لتفعيل زمةالال
 أصثرت قثد للثدول الناميثة الثنائيثة المعونثة ووكثاالت الدوليثة والمنظمثات المانحثة الثدول مثن الكثير إن بل

 المعرفثثة معطيثثات لثثىع اسثثتنادها وضثثرورة القثثرار صثثناعة عقالنيثثة علثثى األخيثثرة السثثنوات فثثي وال تثثزال
  البحثية العلمية
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 فثي ومؤسسثاته كثوادره وزيثادة علمثيال البحثث بنيثة علثى طثرأ الثذي النسثبي التطثور مثن الرغم علىو 
 المعوقثثاتتواجثثه العديثثد مثثن ال تثثزال رار قثثالعالقثثة بثثين البحثثث العلمثثي وصثثناعة ال ِفثثِإن   ،العربيثثة البلثثدان
القثثرار؛ وهثثو مثثا أدى إلثثى عمليثثة  صثثناعة إلثثى يرجثثع اوبعضثثه نفسثثه، علمثثيال البحثثث إلثثى يرجثثع بعضثثها
هشاشثثة هثثذه العالقثثة واتسثثاع الفجثثوة؛  ، وهثثو مثثا يعكثثسالمعوقثثات بثثين الطثثرفين فثثي التسثثبب بهثثذه تراشثثق

سثثباب متعلقثثة بالبحثثث والبثثاحثين أو بواقثثع عمليثثة أل ذلثث  سثثواء كثثان ومثثن ثثثم زيثثادة الجفثثوة بثثين الفثثريقين،
 صنع القرار.

الشثثثكوى مثثثن أن أبحثثثاثهم ال يسثثثتفاد منهثثثا فثثثي مجثثثال إصثثثدار القثثثرار ويرجعثثثون فالبثثثاحثون يكثثثثرون 
الخبثثثرة الشخصثثثية  رهثثثينعوامثثثل تجعثثثل القثثثرار مثثثن لثثثى طبيعثثثة صثثثناعة القثثثرار ومثثثا يحثثثيط بهثثثا إالسثثثبب 

أطروحثاتهم فيمثا يتعلثق  الهثم أيًضث، من جهة أخثرى، والضغوطات االجتما ية والسياسية. وصناع القرار
البثثثاحثين يختثثثارون  َأن  وعالقتثثثه بالمشثثثكالت ذات األولويثثثة لثثثديهم، فهثثثم يعتقثثثدون  يعلمثثثبطبيعثثة البحثثثث ال

 موضثوعات بحثيثة ذات جثدوى فثي حثال اختيثارهم و  ،بحوثهم وفثق أولويثاتهم الشخصثية وقناعثاتهم الذاتيثة
 في العمومية وغير ممكنة التطبيق. توصيات غايةو فهم يخلصون إلى نتائج  معينة،

؛ ةإلشثكاليذه اخطثورة هث مثيلالعثالي والبحثث العلثيم وزارة التعاليمنية ممثلثة بثالحكومة وقد استدركت 
فثثي ضثثوء  فثثي الجامعثثات اليمنيثثة يلمثثالع ثبحثثالقيثثام بإعثثداد دليثثل وطنثثي يحثثدد أولويثثات ال حيثثث تعتثثزم
"، وفي هذا السياق حرصت جامعثة الجزيثرة أن تعيثد ةالحديث ةاليمني ةالدول اءلبن ةالوطني ة"الرؤيتوجهات 

نظر في استراتيجيتها في ضوء توجهات الرؤية الوطنيثة وبمثا يجعثل البحثث العلمثي فثي طليعثة أهثدافها ال
 االستراتيجية.

 األكثاديميمثع إطاللثة العثام يصثدر « مجلثة جامعثة الجزيثرة»هذا العثدد مثن  وتجدر اإلشارة إلى َأن  
الداعمثثثة لعمليثثثة صثثثناعة  لميثثثةباألبحثثثاث الع حثثثافاًل ا يكثثثون عاًمثثث َأن   نرجثثثوم الثثثذي 0201 /0202الجديثثثد 

ا فثثثي مجثثثاالت ( بحثًثثث11تضثثثمن ) فقثثثد، السثثثابع وبإطاللثثثة سثثثريعة علثثثى محتويثثثات العثثثددالقثثثرار اإلداري. 
في الباب األول من المجلة، أما الباب الثاني، فيتضمن عرضا لملخصات رسائل علمية نوقشت  متنوعة

 .(3في الجامعة وخارجها وعددها)

هيئثثة التحريثثر  للسثثادة أعضثثاءالتقثثدير عظثثيم نسثثجل خثثالص الشثثكر و  أن إالخيثثر وال يسثثعنا فثثي األ
ي مثمثن يسثهم مثن قريثب أو بعيثد فثي الرقثي والنهثوض بالمسثتوي العل ولكثل ِ ، والمحكمين والباحثين والقراء

وجسثثرا  بثثين مختلثثف البثثاحثين والمفكثثرين أينمثثا وجثثدوا، الفعثثال للتواصثثل أصثثياًل ا علمي ثث ًرامنبثث ىللمجلثثة لتبقثث
 البشثثرية إلثثى اإلسثثهام فثثي تحقيثثق التنميثثة فضثي، بمثثا يالمجتمعيثثةل اإليجثثابي بثثين الجامعثثة وبيئتهثثا للتفاعث

 .المستدامة

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
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Abstract: 
This paper aimed at collecting the Qerat (readings) narrated to be read by Abi Al-

A'aleya Al-Reyahi and comparing those Qerat with those of the ten Imams to show the 
relationship between them by means of manifesting them and showing the mutawater 
(recurrent) and shath (irregular) ones.  This study showed that there was a possibility for 
utilizing from the shath in Tafsir, language, etc.  

This paper has been ranged into four sections proceeded with an introduction and 
concluded with a conclusion. That is, Section One was concerned with definitions of Qerat, 
types, bases of the correct Qerat; Section Two was concerned with introducing the 
Follower Abi Al-A'aleya Al-Reyahi; Section Three was concerned with the recurrent Qerat 
narrated to be read by Abi Al-A'aleya Al-Reyahi; and Section Four was concerned with the 
irregular Qerat narrated to be read by him. Finally, the conclusion of the paper 
summarized the most significant findings revealed. 

Keywords: Qerat (readings), collecting the Qerat (readings), Abi Al-A'aleya Al-Reyahi. 
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ددِ،ب لءد ذب  دلذ   دقذأو دمذالدد ذذلدة ب  دة ذ ذب  ذذب دل ذأند هذ  دقذ يدد  ذب ك دِيذ  داذيجاد ذ دلذ ذا 
نطقذلِ ضِة،ذ أوض ذالد ذأ هداذب لكءد ذالد ذب ،إدِة،ذ   دقذح دلذ صدلإل،ذ ب لدِئة  ذ  دقذنهجدل،ذالدِذهدةذ

َاذ و مذ ذ با :ذذ َأاَلِهدب رةحاذَهٍِه،ذ  قَّقذ َوخَّ
ذالدد ذأ ودد ذب ا ددذ ذقدد   ذ ِ  ددَاذب رددةبعب ،ذ الاةودد ذذِ أ طاهددِذاذبل ددذِ أشددةوهِذبن لددِل ذذب أنادد ذب ااددذاذِذَكددة ذذبعاَّ

ذوداذب ا ءدِعذهذاهدِ ذ هاد ة ذ، هةلدذةاِذقةبعبهدلذ ةضذواذب ا ءِعذأقة ذهاِولتب طةقذ ب ة بيِ ،ذ ق ذ
ذودداذك ددسذب  الددذة،ذنة دد ذب ءطِ ادد  الدد ذوددةهذدذ بفةدد ذكِال دد ذلغةدد ذوذهددِذيجدد ذب ءددةعذأصددإم،ذ ذه دداةاها

 لددد ا ذ  ذهدددِذكشدددذبا ذ دددإا ذ ذ اذبهدددِ،ذؤذ   ةذكثذدددةذالددد ذب ردددةبعب ذب  ددداذكدددِاذب  دددلِل ذ ب  دددِلاذاذيردددةذ
دِذ جءد ذاد عذالد ذ؛ذ ادلبذب ءلِئ ذ أ كِالهِ،ذ  ل  هذبهِذواذهةصذ ذ إ كِ ذبأل كِ ذب   ذ د  الدِذكدِاذةبوا 

الد ذأ دة ذب  دِلاذ ذذاٍذَ ده قذب رةبعب ذ ة بس هِ،ذ ق ذكِاذبالو ةِ ذواذادلبذب إلدجذاءد ذ ة بسد ذقدةبعب ذ َذ
--،ددِِ اذذَأبدد اددذذذ َ ب اددِ اذباالددِ ذب ءرددة ،ذ قدد ذكددِاذبو ةددِ  ذ  ادد ةذقةبعبهددلذذبَ َاِِ َةددِ ذَ َفَةدد ذبدد ذاِلَهددةباذب ةِا

هدداذ ذرددِ ذب إِ ثددِاذب  إاهددِذ اءاهددِذ هذاذههددِ،ذ يةددِاذب  ددلةمذالاهددِذ ب شددِذ،ذوب ءددلكذ  ذودداذك ددسذب  الددذة،ذ
 ددلي ذأاءادتذبألالدد ذ  دقذقيددذهذقددةبعههاذ  ةذالدِذة نهددِ،ذ كد ذذ ددقذ  إدد ذالرِ ن هدِذلرددةبعب ذبألئءد ذب اشددة ذب

ذ–  ذا يد ذادلبذب ءذضدذف؛ذو ندلذ،ذ  وِعذ  خ  ذ  اذب رةبعب ،ذوضة ذ-هاِ قذ–واذو ال ذك ِيذب  لذ
َ ددِِ اذيدد اذب ذقددذهذ  ددقذالدد ذاءدد ذب رددةبعب ذب ءة  دد ذ دد ذذ دداذ-بالطددةفلللددسذ  أوةةاددِذَأِبدداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذب  بس د

  

يذضدمذب د   ذ؛ذبألالدةذب دل ذهكء ذأاءة ذب ءذضذفذواذأنلذي اِ هذقةبعب ذأ  ذكإِ ذ  ءِعذب  دِلاذ 
،ذ  ذضدمذب اةقد ذبدذ ذقدةبعب ذب  دِلاذ ذ قدةبعب ذ--ذب إِ زذ   ِلاذ ذواذنر ذب رةبعب ذ د ذ سدذهذب  دل

ذبألئء ذب اشة د

ذ  ك ِل ذواذالبذب ءذضذفدذ(ذ اذةذالِة ذ  ءة ذكِفة ذ1
وددداذب ك ِلددد ذودداذ  ددداذب رددةبعب ،ذ بالن مدددِ ذودداذسددد قذب ءشددد   ذ ذذ-  ددذذلجهددد ذللددة -ذباسدددهِ (ذاَلَلإَّددَ ذ2

ذلك ِيذب  لذ و ال لد

َ ددِِ اذذاَأِبدد(ذاءدد ذقددةبعب ذب  ددِلااذب ج ذدد ذ1   إددِ ثذ ذ ب  ب سددذ ذ ادد ذذودداذ ردد ذ ب دد ،ذهلددهذة ذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذةاذفذع ةلدب 

َ ددِِ ابددذ ذقددةبعب ذذب ءذبزندد الدد ذوددةهذ(ذبةددِاذب رددةبعب ذب ء ددذبهة ذالدد ذب رددةبعب ذب شددِذ ذ2 ،ذَأِبدداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذ قةبعب ذبألئء ذب اشة د
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 (ذهذاةلذال ذب رةبعب ،ذ هذاةلذالِذيرِب هِذال ذقةبعب ذبألئء ذب اشة د3

َ ددِِ اذ رةبئا،ذ ذ ددقذلجءدد ذقددةبعب ذسدد كاِذودداذاددلبذب إلددجذب ءدداهجذبالسدد الدد ذالمِنهددِ،ذَأِبدداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
 بةِاذهذاةلذال ذب رةبعب دواذي إالذب ءاهجذب ذصااذ

 ودداذبالصددطةرذهاة ددبذباالددِ ذببدد ذذ(1)دِن ددقددةبع ذ قةحذأَذةَذب رددةبعب ذاءدد ذقددةبع ،ذ ادداذال دد  ذالدد ذَقدد
ب ج   ؛ذعذذقِه:ذ"اذذ  اذياةهذللذبو ةهذأ اِظذب رةحاذب كة ا،ذ كةفة ذأةبئهِ،ذالا   بذ اِق ل"د
ذ(2)

ذ(3): ض ذأئء ذب رةبع ذضذبل ذ شة ط ِذ  رةبع ذب  لةل ،ذ اا
1

جَن َّاتٍ تََّْراي متنْا رت}ذير   اذللذأاذهكذاذب رةبع ذثِب  ذ  دذذوداذلاد ذب ء دِ ق،ذكردةبع ذببد ذكثذدة

ودداذب ءذضدد ذبألوذددةذالدد ذسددذ  ذب  ذبدد ،ذب  ددِة ذك ءدد ذ"الدد "ذودد اذذ ددقذثِبددتذودداذذ[111]ب  ذبدد :ذ{ََّحرتْهَااتتْأَنَّهَهاات ُ
(ذفةر ددد  اذلدددلذذ(4)ب ء دددلقذب ءكددداد أندددلذيكاددداذوددداذب ردددةبع ذأاذهذبودددقذ سددداذأالدددِذقدددذ ها:ذ)  دددذذب  ءدددِال 

 سداذذلَذنِاد ِذوَذذ[4]ب اِهلد :ذ{نتأْكْتيَاْرِ تْأاِّ  ي  }ذب ء لقذ  ذذهر ية ب،ذأ :ذ  ذذالذبور ذغذةذصة ل ،ذكرذ لذهاِ ق:
دِ،ذ قدةبع ذ«اَلِِ قِذ»واذاءة ذب ء ِ قذلللهذبأل قذال ذك ء ذ ،ذورةبع ذ دلهذبأل دقذالذبورد ذ  ةسداذهلاةر 

ذ(5) ية بدبأل قذالذبور ذ  ةساذهر
2

ِ،ذ ذ دِذالد ذ ادذ ذب الدذذ قذب د ذب   د ،ذسدذبعذكدِاذأو دمذأ ذو دةل   ر   اذللذأاذهذبوقذب رةبع ذ اه 
دددِذفةدددلذبو ةودددِذالذيضدددةذالث دددل،ذ اددد ذكدددذاذب ردددةبع ذالءدددِذشدددِفذ ذبف،ذ ه رِادددِذبألئءددد ذ دددِذ  ةدددلذأ ذالخ  ا  الجءا 

 (6)ب ءلررذ ذواذ ك ذالذبور ذب اةبة دلِاساِةذب  لةمدذ البذاذذب ءخ ِ ذ ا ذ

3

ذ--ير  ذللذأاذيدة  ذه دقذب ردةبع ذب اد هذب  دِ ذب ضدإ ذ د ذالث دلذال  د ذب لدا ذع دقذ سدذهذب  دلذ
 ودِد قذذ(7)الدد ذغذددةذشددل ذذ الذ  دد ذقِة دد دذ ب  ددذبهةذ أ ذاءهددذ ذب رددةبع،ذ اددذذقددذهذبألصددذ ذذ ذ ب ارهددِعد

ال:ذعاذصدل ذباسداِةذذالكاذبد ذأبداذطِ دس،ذ ببد ذب جد   ذودا ذوداذب ردةبع ذب  دلةل ،ذ قِد بشد ةب ذب  دذبهةذ كا ِد
و ذع دقذب دةكاذ ذب،ودة  ،ذالذبورد ذسدا ذب اةبةد ،ذ الذبورد ذ ال ذبالش هِ ذهكذاذكِفة ذاثإِ ذب ردةبع ذب رةحنةد ،ذعضِد

نا  الددإ ذدذ  دد ةذلاضددهاذأ اددلذب خددةهذبددذ ذب اددة رذ ذلرذ ددل:ذ"  اددلذب اددةقذبددذ ذب اددة رذ ذلِ(8)ب ةسدداذب اثءدِد
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ذب ددةكاذ ذب،وددة  ذ ادد ذب رددِئ ذ ذلددِ  ذبهة،ذاءددِذ كاددِاذالزالددِاذ   ددذبهة،ذلءااددق:ذذاَّذأَذذ،  ددةكاذ ذب،وددة   َأاَّ
ب  ذبهةذ دة ذذاَّذأَذب رةبع ذب ء ذبهة ذالذب ذوذهِذال ذهلرقذب شةطذ ذب،وة  ذلطة قذب  َّ إ دذلخةهذب رِئ ذ :ذلِذ

باذضددة   ذ ذال  إددِ ذصددل ذب رددةبع ،ذوكددذاذب ددةكاذ ذب،وددة ذِوددِ اَّذشددةط ِذودداذصددل ذب رددةبع ،ذ ب رددةبع ذ ذيادد َّ
ةذالذيكاددداذال  إددِد ذصدددل ذب ردددةبع ذلددِد لةهذب ءدددة  دذ  ذا دددلذيمهدددة:ذ ذ  ة ذلطة دددقذب، ددِد ب خدددةهذبدددذ ذَأاَّ

ذب اة رذ ذيش ةطِاذب  ذبهةذال  إِ ذعثإِ ذب رةبع ذ بةِاذذ قذكءِذي ا:ذَأاَّذب اة رذ ذالؤةب ذ ب  ،ذذ قذ
ذ ِ  ذبهةذياددد   اذب شدددةطذ ذبألوذدددة  ذلءا  ددد ذهل دددذ ذب لِصددد ذ هدددِل ذ  دددذبهةذب ة بيددد ،ذب ردددِئ ذ ذلدددِعاَّ

ذ كل قذب لِهذلِ الإ ذ  رِئ ذ ذل ل ذب لا ذال ذبالش هِ ،ذ الذبور ذب ذض ذب اةبداذ ب ةسداذب اثءدِنا،ذ ذِودِ اَّ
قدِهذذ(9)يخ  دق"دالي ذب شةطذ ذياطةِاذب ة بي ذب  لةل ذب ءش هة ذقدذ ذب  دذبهةذوذ دأ قذب كدة ذ ذا دلذ الذ

بب ذ ِب ي :ذ"ب رةحاذب ل ذهجذزذللذب  دة ذلِالهادِقذادذذب ءضديذ ذوداذال دِ قذبألئءد ذب  داذلادجذبهدِذ
،ذوءدِذودذقذ  ثءِاذع قذبألال ِ ،ذ اذذب ل ذأاء ذ  ةلذبألئء ذب اشة ،ذ البذاذذب ء دذبهةذاء د ذ ها دذة 

ذ(10)ب  لةم"دب لإا ذع قذب اشة ذغذةذشِذ،ذ إنءِذب شِذذالِذ  بعذب اشة ،ذ اذذ

ذقلاذب ا ءِعذب رةبعب ذع قذس  ذأقلِ ،ذ اا:ذ
1

يء ادد ذ ددِة ذذ–الدد ذغذددةذهاذددذ ذ دد ةذ  ددقذب  ددلةمذذ–ادداذب رددةبع ذب  دداذ  باددِذاءدد ذ دد ذاءدد ذ ذ
ذاددلبذب رلددا:ذثَدِهَذَ الِذذ(11)هذبطدؤااذ  ددقذب كدلي،ذ دد ذالدث هاذع ددقذالا هدِ ،ذ اددلبذغِ دسذب رددةبعب ذب ءردة عذبهددِد

دددق»،ذ«َ َأَ َصدددق»ذ،«َيَخددددِِةَ ذاَذ»  ذ،«َيَخدددَ َ ذاَذ» ذ،«اَلِ دددقِذ»  َذذ،«اَلِِ دددقِذ» ،ذ«َهَطددددذَّفَذ»  ذ،«َيطَّدددذَّفَذ» ذ،«َ َ صَّ
ذذ(12)دب رةبعب ذال ذذ قذ نلذ

2

ِذال ذب اةب ذ ة ،ذ  بورتذب ةساذ  دذذااذب رةبع ذب  اذصمذسا اِذ  اذهي غذة ا ذب  ذبهة،ذ  بورتذ اه 
،ذ بش هة ذ ا ذب رةبعذلِ ريذه،ذو اذيا ا اِذالد ذب   د ذ الذالد ذب شدل ذ،ذ الثِ هدِذالدِذبو  ادتذب طدةقذ ب  ءِال 
ددإا ،ذوة باددِذلادد ذب ددة ب ذ دداهاذة اذلادد ،ذ أالث دد ذذ ددقذكثذددة ذودداذوددة ذب لددة هذالدد ذ ودداذنر ددلذ دد ذب لا

ذذ(13)ب خفةبذب اذادذ[98]يذن :ذ«َه َِّإَاِاِذ»ك سذب رةبعب ،ذ ال ذذ قذقةبع ذبب ذذكذبا:ذ
3

ااذب رةبع ذب  اذصمذسا اِذ وِ اتذ ساذب ء لقذأ ذَسَاِ ذب    ذب اةبة ذأ ذ اذهشد هةذبالشد هِ ذ
دداَّ ،ذالدد ذذ ددقذالددِذأوةاددلذب لددِكاذالدد ذطة ددقذ ِصدداذذ(14)ب ءددلكذ د  أالث دد ذاددل ذب رددةبع ذكثذددة ذودداذك ددسذب ل 

ذب ايابَ َجَلَ   ،ذ  ذأباذلكة ،ذأ ت ٍتي م قْت َف تخُضَيٍتوَعَبَاتنُتََّّكْئْي َتعَلَّىت َفَّ}قدةأذذ--ذاا ،ذ أودة ذالد ذ(15){حْساَ

،ذ أودة ذ د ذببد ذ(16){فَّلَّاتتََّْرلَّا ُتهَّسَامَتنَاتتفِخرسْاهَتأَّهُا رتنْا رتقِاي ٍَّْْتفَّعرايُ }قدةأ:ذذ--َأنََّلذ،ذ--  يجذأباذاة ة ذ
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ذَأنََّلذذ-- أوة ذ  ذ ِئش ذد(17)لا مذب اِعذ{فَّهَسَّسْكِ لٌتنْ رتأَّقَِّّرتجَتءَكِ رت َسُْ}،ذقةأذ--،ذأنلذ--عإِسذ
--ذذ(18)ياااذلضاذب ةبعدذ«َوَة ٌرذَ َ َ َلِا»،ذقةأذ
4

ذسدا اِذ وِ ادتذ سداذب ء دلقذأ ذالذ ادلذ هدِذوداذسدا ذب   د ذب اةبةد ،ذ ذ ااذب رةبع ذب  اذ اذي ما
ي ِذ» ا ،ذال ذذ قذقةبع :ذ ال ذب رةبع ذالذَيرةأذبهِ،ذ وذهِذك سذالؤذ ل دة  ذب ءِضدا،ذ ن دسذذ«اَلَ َقذَيَذَ ذب د ِا

ذ(19)بياِئلذ  ءااذهدذ«عيِكذَياَي »"َيَذَ "،ذ 
ال دددط مذب ردددةبعب ذ-ب ردددةبع ذب، دددِةذ ب ردددةبع ذب شدددِذ ذذ–  ط دددقذب ا ءدددِعذ  دددقذب رلددداذب ثِ دددجذ ب ةبلددد ذ

ذ(20)ب شِذ د
5  

هِذال ذغذةذأص ذ الذسا ،ذأ ذااذب ءكل ب ذب ءخ  ر ذب ءالذب ذع دقذااذب رةبع ذب  اذنليتذع قذقِئ 
قِئ هِذكرةبعب ذأباذب اض ذب خ ب ااذ
الءدِذوداذك دسذذالءِذنر لذغذةذثر ذكثذدةذل الثِ ،ذقِهذبب ذب ج   :ذ(21)
دددَءَةَا ذب َةَءدددِِناذكردددةبع ب شدددذبذذالءدددِذغِ دددسذعسددداِة ذضددد،ةبذ ةدددَقذ»ذوددداذ غذةاءدددِذب لدددءِهذ أبددداذببددد ذب لَّ َنَاجِا

ذباالدِ ذع دقذب ءالدذب ذ كدِ رةبع ذب ة ،ذلا م«ذَاَقذحَي  ذِ َ َكذَاذِ َءَ ذَو َذ»ذب ءهء  ،ذلِ لِع«:ذةقَذلاِذاَذنَذ»ذ،«َ ِنقَذِبيَذ
ذب هددل اذب رِسدداذأبددذذ اددلذ نر هددِذب خ ب دداذاااددةذبدد ذاللءدد ذب اضدد ذأبددذذاءاهددِذب  دداذ--ذ اةادد ذأبددا
ذنلإلذب لة هذواذك ِل ِذ ض ذب خ ب اذعا":ذبسطاب ذذذب اةعذأبذذقِهذ، الذسا ذ هِذأص ذالذَِوِ نِاهَذذ غذة ،
أ ذببد ذذ–ذ)ق دت(ذ(22)د" دلذأصد ذالذالذضدذفذب ك دِيذأاذ اءِ د ذب د ب قطااذود ذوأول ذ اةا ذأباذع ق

بةود ذب هدِعذ ن دسذذ(:ب ا ءدِعَذذعنءدِذيخشدقذب  دلذالد ذعإدِة َذ)ذ::ذ ق ذ   تذب ك ِيذب ءدلكذ ذ الادل-ب ج   ذ
ألددِذ اةادد ذذَ ِإاَّذأكثددةذب ءالددة  ذ نلدديهِذع ةددلذ هك ددقذهذاذههددِ،ذذذ ددقذ  ددقذ-أ ذبشدد هة-ذب هءدد  ،ذ قدد ذ ب 
،ذ الثددِهذالددِذنر ددلذثردد ذ الذ اددلذ ددلذودداذب اةبةدد ذ الذي دد  ذالثدد ذاددلبذعالذ  ددقذ اددلذب لددهذذ(23) يددة عذالاهددِ

ب،ذب ذالذيكدِةذيذاد ،ذ قد ذ ب    ذ    ذب ضإ ذ  اةولذبألئء ذب ءلررذاذ ب لاِظذب ضِلطذاذ اذذق ذ ذا  ذ
لدِ هء ،ذ الدِذ  ب ذببد ذلكدِ ذ د ذأيدذيذ د ذيلذدقذ«ذَشذِئِذَادالَذ»لذ  بيد ذوِ اد ذ د ذندِو ذاا ذلاضدهاذالاد

الد ذعثإددِ ذب هءدد  ،ذ ادداذ  بيدد ذز دد ذ أبدداذ ددِهاذ دد ذ«ذ ددسٌذةِذقَذ ذأَذ ِذةَذأَذ» د ذببدد ذ ددِالةذب شددِالاذالدد ذودد مذيددِعذ
 مِع،ذ ب امةذب ش ي ذب«ذبةَذِاَذمَّذهَذذباِذةَذِ ِذسَذ»يارذي،ذ الِذ  ب ذأبذذ  اذب اطِ ذ  ذب ،إِسذ  ذأباذ ءة ذ

ذذد(24)ذق(واذذ قذالذيخا
6

ذقددةبع  ،ذذ(25) ادداذب ،إددِ  ذب  دداذز دد  ذبددذ ذب ك ءددِ ذب رةحنةدد ذ  ددقذ اددلذب  الددذةد  اددلبذب اددذفذالذَيَادد  
عَلَّيركِ رتجُنَتحَتفَّ تََّبرتَّغِْْتتأَّيرمَت} قةبع ذبب ذعإِس:ذذ،(26)ذ{نْ رتفِِ ٍتوَأَّهُتفَّخٌتفَّورتفِخرتَ} الثِ لذقةبع ذسا ذب ذأباذ قِصذ

ذ غذةاِدذ(27).{فْهتنََْْسْ  تْأحَج  فَّضَلًتتنَّْ ت ََّب َّكِ رت
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تتألهْب تْ َينُْْتَّسريَوَأَتَّكِ تنَّْنكِ رتفِنََّةٌتيَِّرعُْ َتإ أَّىتْأَخَّيري توَيَنَنُيُو َتب تأَمَْريُوفْتوَيَنرهَْر َتعَ  تْأَمُنكَّي توَ}ت: ي ذب  لذب ذب  بذةذ قةبع 

تفَّتتنَااتىلَّااعَ ددذأ ذقةبعهددلذأكِنددت:ذأة  ذذوءددِذ: ءددةذقددِهت،{ رهُتبَصااَ ذببدد ذقددِهذ(29)ذهالددذةدَأنَّددَلذلِذذ ادد  ،ذ(28)ذة؟ولَّ
ذه رذ ذ ءِذاللررذاذذألنهاذ؛ِ بةِن ذذِعيضِ  ذذب رةبع ذواذب  الذةذي و ذاذذكِنذبذ  بءِ":ذكةاللذحوةذواذب ج   ذ
ذعا:ذيرددذهذالدد ذ أالددِذ،الاددلذيك إددلذلاضددهاذكددِاذ  بءددِذ،بال  إددِسذالدد ذحالاددذاذذوهدداذ؛قةحنددِذ--ذب ايدداذ دد 
ذد(30)"كليذور ذلِ ءااقذب رةبع ذيجذ ذكِاذب  لِل ذلا 

(31)

  ِرذب ذيةبذفذبد ذ ام د ذ:ذنلإ ذع قذِ ااذ َذب ةاِذ ذذد(32)ب إ ة ذذ،ِ ااذ َذ ذب ةاِذةَذِ ِذأبذذب اَذذ،باةَذهَذ ذب ذالِذةَذفَذ َذ
ذلِ ذالع؛ذ ذجذ(33)ب ذالِ قذب ذالضة،ذلط ذال ذهءةاذالشهذ  ذالالةأ ذال ذباداذ،ذ نلي لذ  ةِا ِ اِا كِاذالذ ق 

ذد(34)ثاذأ  ر لذ  ِرذب ذيةبذف،

 ادددذذشدددِي،ذ أسددد اذوددداذوةوددد ذأبددداذلكدددةذب  ددد يقذ ةوددد ذذ--قدددِهذب دددلايا:ذ"أة كذزالدددِاذب ايدددا
 ذ ددقذذ؛دذ  ل ءد ذأاذيكدذاذأصد لذوِ سدة ِ(36)لأ باد ذأ دذب ذ--ذد :ذ  د ذقيد ذ ودِ ذب ةسدذهذ،ذ ق(35)  ةدل"
َأنَّدَلذبساذأبةلذاِلهةبا،ذ اذذبساذبشد هةذلدلذأاد ذودِ س،ذكدل قذأويدةذ د ذنالدلذذَأاَّذهك اذب اِ سة ،ذكءِذذنَّلَذألَذ
ِذَأَودَ  ذقِه:ذ"ذ ذجذ؛ب اةبة ذها ا  قد ذهد   ذدذ(37)حاذظدِاة بذ ب ك ِلد ذب اةبةد "ب ردةذَوَ َا ََّءدَتذأا داذَكَاَتذاَلَءَ ذك 

ذد(39)كِاذ   ذالالذ بسءلذ"َ َةَيذب ذأباذب َاِِ َة "ذ: قذ ذ،(38)لجِ   ذ لذلا ذأاذأ  رهِ

ذ(40)دللا ذ ،ذ اذذال ذكإِ ذب  ِلاذ ذ--لا ذ وِ ذب اياذذِ ااذ َذ ذب ةاِذةَذِ ِذأبذذب اَذأس اذ

ِ،ذقذ :ذكِاذاءذ ذب كِاذعذبذةو ذ  ةدلذأصدلِللذذِعنَّلَذ خ ر ،ذ ل ذب هذ  ،ذ كِاذ  سذب اا ،ذال ب  
لتَِتعَلَّايركِ ر}َيَة ِاسذبهاذ  رةأ:ذ َكاَّدِذدذ الءدِذَأِثدَةذ ادلذقذ دل:ذ"(41) [44]بألنادِ :ذت{وَإ ذْتجتءَكَّتْأََّّذْي َتيُؤرنْنُْ َتب آيتَْناتتفَّقِا َتساَ

بذ ذ  ذادِذ  دقذَنَخِ َاذأا ل،ذوكاَِّذذَيَخَ  ب ضةبئس،ذ الاِذال ذ،ذالاَِّذال ذيؤة ذاَلَءَ ذِكذ  يذ   َشدَكِذكد ذ ذ د ذَوَشدقَّ
ذَ ِنَءَادددِذكددد ذاءاددد ،ذَنَخدددِ َاذَوَا َّءذندددِذأاذذ--أصدددلِيذ سدددذهذب  دددلذَوَ ِرَذَادددِذلاضددداِذع دددقذلاددد ،ذ   ددداذَيَشدددقَّ

ب،ذ كِاذالءِذقِ ل:ذ"(42)  ذاِ" ب،ذ ِب   يه قذ ي ذبدذ ذناء دذ :ذذأالَّذذذ اعناذألدذ كِاذأبذذب اِ ة ذ    ِ،ذزبا  
ذ(43)"د ذنسذيل  اةذب  لذالالذ  ذهِ،ناء ذيلء ذب  لذ
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َيَكِةالذندلذذ--ال ذوضِئ ذأباذب اِ ةد ذأنَّدلذأ هذالد ذَأذََّاذلءدِذ  بعذب اهدة،ذ كدِاذب  دلِل ذ ضدذباذ
اذببد ذعإدِسذ ادذذأالذدةذكادتذحهديأودلذبذد  ذ َ َجِ لدلذلرةبدل،ذقدِه:ذ"ذ-- جة  ذق   ،ذ كِاذبب ذعإَّدِسذ

ذس ذ ذِ جَّ ذ(44)د"ب إ ة ذفةج لااذ  قذب لة ةذ قة شذأسا  ذد(45) الءِذَيَلَكَةذ الذأنَّلذ جَّ

بذوداذهلءد ذب ءشددِقذ أودلذب ا داذ د ذال ددِة  ،ذقدِهذ د ذنالدل:ذ" َكَاددَتذكدِاذأبدذذب اِ ةد ذالذيددأ ذذاهد  
َكاَِّذَنَلَءَ ذب ة بي ذلِ إ ة ذ  ذأصلِيذ سدذهذب  دلذ قِه:ذ"ذ(46) ،يِ ذألسء ذالال"أ   ذع قذب ةََّاِ ذاللذة ذأ

--كِاذيلاقذس،ة ِذ ثذث ِذ  ا اذب رةحاذذد(47)"و اذَنَةَضذ  قذَ ِكَيَاِذع قذب ء يا ذَوَلِءَاَاَِاِذال ذأوذباهاذ 
ِذَأَوَ  ذب كة اذ ب    ذب اةبة ،ذقِه:ذ" ذ(48)دب رةحاذظِاة بذ ب ك ِل ذب اةبة "َتذَوَ َا َّءَذأا اذَكَاَتذاَلَءَ ذك 

دِذ  دقذكإدِ ذب ردةبعذالد ذب  دلِل ذ ضدذباذذِ ااذَ د ذب ةاِذَةدِ ِذأبذذب اَذ ق ذأولذ ذ--ب ردةبع ذ ةض  ،ذكدَأَباا
ذد(49)ب ذكاسذ ز  ذب ذثِبتذ بب ذعإِس،ذ قةأذب رةحاذ  قذ ءةذب ذب خطِيذثةثذالةب 

الِذَنِرَ ذال ذأقذب لذ  صدِيِ ذب  داذهد هذ-ل ذ لذعضِو ذااةهذب  لِ-الكِن لذب ا ءة ذذق الِذي هذ  
ها ءدذبذ،ذ قذ دل:ذ"(50)"ب ردةحاذلاد ذنيدةكاذلاشدةذسداذ ذقدةأ َذ"  قذهإلدة ذوداذب ا داذ ةقد ذوهءدل،ذوءد ذأقذب دل:ذ

    ذ ادلذ( 51)أ اد ذ  دةكا،ذ اية د ذكدِاذياد هذلدلذوءد ذحيدِ "دذلَذنَّذ ِذب رةحاذوء ذحيِ ،ذوء ذحيِ ،ذوَذ
قددِه:ذ"الذهأوددلذ  ددقذالددِذَ  ََّءددَتذأاددةب،ذو نءددِذأاددةذذ[41]ب إرددة :ذ{تَّيُوْتب آيااتَْهتمَّمَن ااتتقَّلْيلًااتوَأااتتََّ اارت}ودداذقذ ددلذهاددِ ق:ذ

ذد(52)ب ا ءِعذ ب لكءِعذ ب ل ءِعذ  قذب  لذ  ذ ا "
دِذقذ دل:ذ" الذذ،َكاَّدِذندةمذالد ذأ مداذب دلنسذأاذيد ا اذب ةََّاد ذب ردةحاذثداذيادِ ذ  دقذَيَاَلدِ ذ َأِثَةذ ادلذأيض 

ذد(53)"َِيَرَةأذالالذشذ  ذ
 

ذبدددد ذكاددددسذااذ،ذ اددددا:ذَأَبدددد--سددددءِ  ِذ قددددةبع ذ  ددددقذكإددددِ ذب  ددددلِل ذذِ ااذَ دددد ذب ةاِذَةددددِ ِذه  ءددددلذأبددددذذب اَذ
 يد ذب  دلذ،ذ ذأبذذذ ذب  اِ  ذ،ذ ذأ ذب ءؤالاذ ذ ِئش ،ذ ذ  اذب ذأباذطِ س،ذ ذ ءةذب ذب خطِيبألن ِ  ،ذ ذ
 يدد ذب  ددلذبددد ذبألن ددِ  ،ذ ذذز دد ذبدد ذثِبددت،ذ ذ ذأبددذذأيددذيذبألن دددِ ذ،ذ ذأبددذذالذسددقذبألشدداة ذ،ذ ذبدد ذاللدداذة
ذد(54)،ذ ضاذب  لذ اهاذأاءاذ عإِس
بألزة ،ذ أبدذذسداذ ذذشداذسذبد ذب لإلدِيأبدذذصدِ مذذه  ءلذ  قذي يلذاءِ  ذال ذب  ِلاذ ،ذالداها: ذ
زبدِاذبد ذب ادةعذأبدذذ ءدة ذبد ذأبداذب للد ذب إ دة ،ذ أبدذذاللءد ذسد ةءِاذبد ذالهدةباذبأل ءدش،ذ ذب لل ذ

بكددةذبدد ذ،ذ ذب ةبةدد ذبدد ذأندد ،ذ ذاللءدد ذ  ا دد ذبباددِذسددذة  ،ذوأبدداذاادد ذ،ذ ةب ةذبدد لددلبعوِ دد ذب ب إ ددة ،ذ ذ
ذد(55)الا ذ ذب ذزبذبا ذة ِال ذب ل  سا،ذ ذق ِة ذب،ذ ذثِبتذب ياِنا،ذ ذ ي ذب  لذب ء نا
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ةذ باد  ذ ة ذأ  ذلا ذب  لِل ذأ  اذلدِ رةحاذالادلذ باد  ذسداذ ذبد ذايذد"ذ:قِهذأبذذلكةذب ذأباذةب ة
ِذلد بةبيةاذب اخاداذأبدذذكِاذأشإلذأا ذب إ ة ذ  ء ذ"   مذاة ةذ  ذال ذة ذقِه:ذذ(،56)"ب ل  ذ با  ذب ثذ  ذ

ألددِذب اِ ةدد ذب لِومددِاذأبددذذذقَذثَّدد قدد ذ َذ"ب إ ددة ذب ااةددلذب ءرددة "،ذ قددِه:ذ"ذ قددِهذباالددِ ذب ددلايا:ذ(57)د"ب اِ ةدد 
ذ(58)"دز   ذ أبذذ ِها

ددم،ذ(59)وداذشددذبهذسددا ذهلداذ هددذواذذِعنَّددلَذقذد ذ  قددِهذب إخددِ  :ذذ،(60)ببد ذ جددةذودداذباصدِل ذذ ددقذ  اَّ
ذ(61)ذواذسا ذثةثذ هلاذ ده

 

 [071]بأل ةبه:ذ ژىئ ىئ ی ی ی ژ واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ادداذقددةبع ذأبدداذَلَكددِةذبدد ذَعةَّددِ ذ دد ذَ ِِصدداذب َكددذِواذقددةأذأ وفةادد ذ«ذَيَءِلددَكذاَذ»بددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
َكذاَذ»ذب إِقذاذال ذبألئءَّ ذب اشة : قةأذذ(62)،ب لذ  ذدذ(63)ب ش ي ذب لذ ذ«َيَءلِا

 :ذيأوددل اذلءددِذفةددلذالدد ذ ة ددلذأذ،وفةادد ذب لددذ ،ذوءدد ذَأاَلَلددَقذَيَءِلددقَذ«ذَيَءِلددَكذاَذ»أالددِذ  ددقذقددةبع ذ
،ذ[33]بأل د بي:ذ ژڄ ڄ ڄ ژ ،ذ قذ دل:ذ[4]ب ءِئد  :ذ ژہ ہ ھ ھ ژ  ةبالدل،ذ رذ دلذهادِ ق:ذ

ددقَذ»  دداذيردد :ذ ددَكذبذ«اَللِا ددَكذَاذلِ ك ددِيذ الذياء ددذاذلءددِذذَأاَّذب ءااددق:ذ»،ذ اَللَّ طِئادد ذالدد ذأادد ذب ك ددِيذالذَيَ َءلَّ
َكذَاذلِ ك ِي،ذأ :ذب  ذ ب ذ  اء ذاذلءِذفةل،ذ َ َةِاَاذَاذع ةلذفةلذال ذَكَذِنِهاذق ذَةَ َسذ ذَ َ َةَوذ ،ذ طِ ئا ذَيَ َءلَّ

 فةدددلذاَلدددَ َرذب دددلي ذذ،ودداذَأاَلدددِةذةيددداها،ذوهددداذب َءَلِلدددَاذاذب دددلي ذالذَيِضدددةَ ذأادددةااذ اددد ذب  دددلذ ب ءذصدددذهذالي ددد أ
َكذَاذلِ ك ِيذلءااقذَيَلَ َءِلَكذَاذللذ  ا  ءذاذلل َيَءلِا
ذد(64)

َق،ذأ ذبَسَ َءَلَقذلِ ك ِيذ ادذ:ذب  دذ ب ،ذ ذذ«َكذاَذَيَءلاِذ»   قذقةبع ذ َقذ َهَءلَّ ذَأنَّدلَذب ش ي ذب لذ ،ذاِلَ ذاَللَّ
َكَتذلِ شاع،ذو ذبذواادذبذ داذيد و ذبذلِ إدِع،ذ َأاَلَلدَكَتذب شداع،ذالذيردِه:ذَأاَلَلدَكَتذ  قدةبع ذذلِ شداع،يرِه:ذاَللَّ

دددذأَلاَّذب  شددد ي ذأب دددغ؛ذ ذيءددد  ذا،ويدددل قذذ ب يادددل،ذهادددِ قِقذلك دددِيذب  دددلذوذهدددِذالاادددقذب  كة دددةذ ب  كثذدددةذ   ََّءل 
ي ذيل ِ ذع قذب ءةزال ذ ب  كة ةذ اا ذذ ق ذ:(66)،ذ الالذقذهذب شِ ة(65)وِ  ءلقذلك ِيذب  لذ ب  ا

كككك ا  ككككَز َْكككك   َ َ ما  وال تََمسَّككككال َهْدَ ا
 

َسككككككال َْمككككككهَ  َْ َ َََككككككك ل    إالَّ َكمككككككه كلما
 

 

 [64]عبةبيةا:ذ ژگ ڑ ک ک ک ک ژ في قوْه تدهْى: 
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ذالددد ذب اشدددة :ذ َ دددِِ ا،ذ اددداذقدددةبع ذب ِكَلدددِِئاا لاددد مذب دددة ذبأل  دددقذ  وددد ذ«ذَ  َددد  هَذ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا
ذذ(68)دلكلةذب ة ذبأل  قذ و مذب ثِنة «ذِ َ َ  هَذ» قةأذب إِقذاذال ذبألئءَّ ذب اشة :ذذ(67)دب ثِنة 

لكلددةذب ددة ذ ن ددسذب اادد ،ذواذهددِذثةثدد ذأ اددل،ذأ دد اِ:ذأنهددِذنِفةدد ذ ب ددة ذال ذ«ذَ  هَذِ  َدد»أالددِذقددةبع ذ
 ذا دلذقدذالا،ذأ د اءِ:ذأنهدِذهِالد ،ذ ب ءاادق:ذهلرذدةذالكدةاا،ذ«ذَكدِاَذ»ب جلذة؛ذألنهِذلا ذكذاذالااا،ذ واذ

 الدِذ»ع ذ يد ذب  دل:ذالِذكِاذ    هذالالذب شةبئ ذب  اذكِ جإِهذواذثيذههِذ قذههِدذ  ؤ  ذكذنهدِذنِفةد ذقدةبذَأنَّلَذ
ب ردذهذب ثدِنا:ذأنهدِذنِق د ،ذ وداذويةادِذب ردذالاذب ءشدهذ باذبدذ ذب َإَ دِة اذ ذ ب كدذوذذ :ذاد ذ«دذكِاذالكةاا

ذاذذاللل هذ ب ة ذال ا ر ذلل،ذ إ ةلذذاسذب َإَ ِة اذا،ذأ ذال ذب ة ذ الِذاةهل،ذ إ ةلذذاسذب كذوذذاد
الااددقذب رددةبع :ذ إاذ مدداذالكددةااذ هإددِ غذودداذذب ذاددلذب ثددِنا:ذأاذهكددذاذب ءخاادد ذالدد ذب ثرذ دد دذ  كددذاذ

ذب ش  ،ذوضةيذز بهذب جإِهذالالذالثةذ ش هل،ذأ :ذ إاذكِاذالكةااذالا بذ ل قدذ
شددةطة ،ذ اذببهددِذاللدددل ه،ذأ :ذ إاذكددِاذالكددةااذالادد بذازب دد ذأشددإِ ذب جإدددِهذذَأنََّهددِ ب ذاددلذب ثِ ددج:ذ

لا مذب دة ذ«ذَ َ َ  هَذ» أالِذقةبع ذذ(69)الالدذاذذأ ماذب ة بسا،ذ ااذب ءاج ب ذ ب،يِ ،ذوِ  لذالجِز هاذلءكةٍذ
ذنِفةدد ذ«ذعاَذ»  ود ذب اادد :ذواداذ ذب ءخاادد ذ ب دة ذوِ قدد ،ذ الددلاسذب كدذوذذ :ذأنهدِد ا:ذالددلاسذب َإَ دِة اذ ،ذأنهدِد  اهدِد
ذذذ(70)،ذ هلرذقذب ءلايذ ذكءِذواذب رةبع ذبأل  قد«ِعالَّذ» ب ة ذلءااقذ

 

ذ[64:ذباسةبع] ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئژ في قوْه: 

َ ِِ اذ ااذقدةبع ذَيَاَردذيذب َلَضدَةاِلا،ذ ب إدِقذاذالد ذبألئءَّد ذذ قدةأذ(71)لِ ءد د«ذحاَلَةندِ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذذ(72)وفةا ذب ءةا،ذق ذة ذبأل قد«ذَأاَلَةَنِ»ب اشة :ذ

ذ  ،ذ ادداذالدد ذلددِيذ"وَِ دد "،ذ أصدد هِ:ذَأَأاَلَةنددِ،ذلِ ءدد ،ذوهدداذب   دد ذب اِ ةدد ذب ءشددهذ«حاَلَةنددِ»أالددِذقددةبع ذ
َادددت،ذ ب ءاادددق:ذَأَكَثَةَندددِذَاَإِِبَةَهَهدددِذ َأاَلَةبَعَادددِد قدددِهذأبدددذذ ةدددِا:ذ" الاادددِ ذَكثََّةَندددِ،ذيردددِهذَأاَلدددَةذب  دددلذب ردددذ ذذ(73)وَخاِا

 ب َكَثَة ذاهاِذي  مذأاذيكدذاذو أ   لذَأَكَثَةَنِ،ذذ«حاَلَةنِ» قِهذب  ََّاِ :ذ" ال ذقةأذذ(74) حاَلَةَاَاذَوَ ا امذلِ هء  "د
ههاذ َ َلدِ اا"،ذ قدِهذأبدذذَ َيَذدَ  ذاَلَاَءدةذبد ذ شذ ذ :ذأ  اءِ:ذأاذيكثدةذ د ةذب ء دةوذ ،ذ ب،ودةذأاذهكثدةذِاد ا

َةَهَل،ذ   ِاذلءااقذَكثاَةَهَل"دب َءَثاَّق:ذ"حاَلَةَهَلذلِ ء ذ َذ بال 
ذذ(75)

،ذ وذهددِذثةثدد ذأقددذبه:ذأ دد اِ:ذَأنَّددَلذاِلددَ ذبأَلاَلددِة،ذ«َوَاَ َاددِ»الخاادد ذب ءددةا،ذ  ددقذ زاذذ«َأاَلَةَنددِ» أالددِذقددةبع ذ
،ذهردد ية :ذَأاَلَةَنددِذاَلَ َةِوذهددِذلِ طِ دد ذَوَاَلددَرذبدذ اددلبذالددلاسذسدداذ ذبدد ذَاَيذددة،ذ الث ددلذودداذ ودداذب كددة ذِعَضددَءِ ٌذ
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َأاَلدددَةَ ذب شددداعذ ب ثدددِنا:ذَكثََّةَندددِ،ذيردددِه:ذذدب كدددة :ذَأاَلَةهَدددَقذَوَاَ دددَذَ ِاا،ذورددد ذَ ِ دددَاذأاذب ءا دددة ذالخِ اددد ذبألالدددة
ة ب:ذِعذبذ حاَلَةَهَل،ذأ :ذَكثََّةَهَل،ذ الالذقذ ها:ذاَلَهَةٌ ذاَلَأاَلذَ ٌ ،ذأ :ذكثذدة ذب اِا َدِ ،ذيردِه:ذَأاِلدَةذَبَادذذَودَةاذَيدَأاَلَة َاذَأاَلد

َ ذب ةََّاددَ ،ذأالََّةنددِ،ذيرددِه:ذَأاَلددةَذ«:ذَأاَلَةَنددِ» ب ثِ ددج:ذأاذالااددقذذدَكثَددَة ب،ذ اددلبذب رددذهذألبدداذَ َيَذددَ  ،ذ ببدد ذَقَ َذَإدد 
د ذ(76)لءااق:ذَأالََّةَهَل،ذ ب ءااق:ذس َّطاِذاَلَ َةِوذهِذلِِاالِ  ،ذ البذذكة ذبب ذبأَلََنَإِِ  ا

ذ[61]ب اجا:ذ ژڈ ڈ ژ ژ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ذ ادداذقددةبع ذَيَاَرددذيذب َلَضددَةاِلا،ذ َوَ ددقذب كددذوا،ذ  قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا ءدد  ذب   ددِ ،ذ ب ِكَلددِِئاا
دد ذب اشددة ذ(77)لضدداذب  ددِعذ سددكذاذب ءددةا«ذَأَوَ َءَة َنددلَذ» لددِأل قذ ضدداذ«ذَأَوَ َءَِ  َنددلَذ»:ذ قددةأذب إددِقذاذالدد ذبألئءَّ
ذد(78)ب  ِع

ذَاذِفةدِل،ذ   دقذقدةبع ذ«ذَأَوَ َءَة َندلَذ»أالِذ  دقذقدةبع ذ أ :ذ«ذَوَ َءَة َندلَذأَذ»الد ذَأاَلَةَ دت،ذأ :ذَأَهِةَ َيذَندَلذ َهَشدك 
ذ(79):هرذهذب اةي:ذاَلَةَ َتذب ةََّاَ ذَ رََّلذِعَذبذَاَلَ َهَل،ذ قِهذب شِ ةذَأَوَ َجَلَ  َنَل،

َ ئئئ ةج جَ َ َ    َة َُ ئئئ جَصْدئئئوجم  ًَ ََ ئئئ َْ ََ جَلئئئْ َهج
 

َْ ئئئو  ئئئَاجصْدئئئوجَ ئئئوجَيئئئوَ جَ َ    جَ َ ََ جَلَقئئئَُ
 

كدد ذ ب دد ذذاَّذأَذَءددَِ بَ ،ذ ادداذب َءَجَِةَ ددَ ذ ب َءَةَ دد ،ذَكددالدد ذب ءَذ«ذَأَوَ َءَِ  َنددلَذ»دذ   ددقذقددةبع ذ(80)أ :ذَاَلَ هَددلَذ
الدد ذب َءَ َجددِِة ذ ذَيَءددِة ذالددِذ ادد ذَصددِِ ِإِل،ذ  ددقذالااددقذَأَوَ َجِِةَ ذَنددَلذ  ددقذالددِذَيددَةم،ذ ذ ددقذأنهدداذَاددَِةَ ذَ ذ ددذ ذ

اددِة ذ ذلددل،ذذَأَسددِةَ ذِلددِل،ذورددِ ذب:ذَصددَقذ اددِذبذددتذب ءردد س،ذ أويةنددِذ دد ذِ َذِةَنددِذودداذب طة ددق،ذ غذددةذذ ددقذالءددِ
ذَهَة اَلذَاذِلِلذَةَوَاَلذَ ءَِّذَ حَ ذَ َ ِ َءَل،ذ ب لج ذقذ دلذهادِ ق:ذ فَّأاتتإ   َّتْأََّّاذْي َتيُمات ُو َتفْاهت} ب ءااق:ذَأَوَ َجِِةَ ذَنَلذِاَ بال 

ذذد(81)[19]ب شذ م:ذذ{ْأس َّتعَةْ

 [4]ب ي  : ژڑ ک ک ک ژ قه  تدهْى: 

َ ددِِ اذ ادداذقددةبع ذأبدداذاااددةذب ءدد ناذقددةأذأبددذذب  ذ(82)،لضدداذب ددة ذ شدد ذب إددِعذالا ذ دد «ذَ يَّدد ب»َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذدذ(83)لضاذب ة ذ و مذب إِع«ذَ َيَ ب»:ذ قةأذب إِقذاذال ذبألئءَّ ذب اشة 

ٍ ،ذ َشدِِاٍ ذاِلَثدَ ذَ بِكدٍ ذَ َ كَّد ٍذ«ذالِب »لضاذب ة ذ ش ذب إِعذالا ذ  ؛ذاءَ ذ«ذَ يََّ ب»قةبع ذ ،ذَ َسدِِاٍ ذَ َسدجَّ
ب،ذور ذَ يََّ َهلد ٍ ،ذ نلذ ،ذ ك ذشاعذَأ  ر لذلشاعذِع  ِق ِذش ي   ذ(84)َ َشهَّ
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ب» قةبع ذ لضاذب ة ذ و مذب إِع،ذاءَ ذَ َيَ  ذلضاِاذب ةِ ،ذنلذ:ذَغَةود ذ َغدَةه،ذ ادذذواد ذ  كثدة ،ذ«ذَ َي  
اٌ ذَ َطا:ذعذبذكِاذكثذةذب َلَطدِا،ذ قذد :ذب   َيدَ ذب شداعذ قذ :ذب ذاذذبسٌاذالاةٌةذصاٌ ذال ذب  اِِ ،ذنلذ:ذ ذ

بِئَا،ذ قذ :ذب   َي  :ذب شاَعذب ء  يِاَ ذأ :ذب ء ةبكَسذلاَضلذ  قذلاٍ ،ذ ب ءااق:ذالٌِهذكثذٌةذةبئاذاَلذَيخِهذ ب  َّ
ذ(85)َوَاِؤ ذكَأنلذب َ َيَ ذلاَضلذَ َ قذلا د

ذكثذةبذواذ د ب  ذاللءاد ذأذَأنَّلَذ واذب ءااقذ  رةبعهذ ذقذالا:ذأ  اءِ:ذ قِ دلذببد ذذ-- بة:ذأا كتذالِال 
ذكثذدة ب،ذقِ دلذالرِهد ،ذذدبسد طِهذلءدِذأنادقذلَذب لِئس،ذوكأنَّد  ب ثدِنا:ذأناردتذوداذسديذ ذب  دلذ وداذب كادِ ب ذالدِال 

ذ(86)ن  ذ  قذالِذأناقدذلَذنَّذأَذكَذوَذ

 [49ذ:ب الِع] ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ  واذقذ ل:

َ ددِِ اذ دد ذب اشددة  قددةأذ،ذ(87)لددِ هء ،ذ ودد مذب ءددةاذب ثِنةدد «ذاَلَؤاَلا ددِ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا «ذاَلَؤاِلا ددِ»ذ:بألئءَّ
ذ(88)لِ هء ذ كلةذب ءةاذب ثِنة د

َادددَقذاذب ثِنةددد ،ذبسددداذالاادددذه،ذأ :ذالذلدددِ هء ،ذ وددد مذب ءدددة«ذاَلَؤاَلا دددِ»قدددةبع ذ وددداذنالدددق،ذوهدددذذالددد ذَنَؤالِا
ذ(90)لِ هء ذ كلةذب ءةاذب ثِنة ،ذبساذوِ  ،ذال ذبايءِاد«ذاَلَؤاِلا ِ»،ذ قةبع ذ(89)بألالِا

 [007ذ:ب الِع] ژں        ں  ڱ ڱڱ  ڱ  ژفي قوْه: 

َ دددِِ اذ دددِذذقيددد ذ،ذبادددذاذ«َأَنث دددِ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا َ دددِِ اذأيض  بةوددد ذ«ذَأَنِث دددِ»ب ثدددِع،ذ قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا
 َقِةَئدددَتذلضددداذب ددذب ذ ب ثددِعذالددد ذغذددةذاءدد ،ذ«ذَ َثا ددِ» َقِةَئددَتذب ادددذا،ذذقيدد ذبثددِع«ذَأَثا دددِ» َقِةَئددَتذ،ذ(91)ب هءدد  
ذد(93)«ِعَنِث ِ»ذبألئءَّ ذب اشة  قةأذذ(92)«دأ ثِن ِ»

:ذَسدَةٌبذَأِنذدَجذكردذ هاذ،بألصداِ ذلدل ب ءدةبةذذ،َأِنذدجذاءد :ذب ثدِعذ  دقذب اذاذذب ر يا،ذ«َأَنث ِ»ذأالِذقةبع :
ذبسداذ ادذذ،ٌ ذِلِذَيدذةٌذَجد َذ َذذ ٌذَلدِلِذيَذذ ٌذإَذَشدوَذ،ذَ  رذفةدلذ دة ذشداعذك ذِثَذنَذباِذ ذذ،بَ َلِ يِ :ذِعَذبذَكَِنَتذَ ِ يَ َهَلذَأَنَثق

ذد(94)وةاذبااذقثَذَأنَذذِهَذذنَذء ذلَذ  َذذياي  نهِذذبكِنذ،يِذةَذب اَذذال ذااٍذلَذ ِذذاٍذاَذَصذ
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ذضدءاِذب دذب ذبنضدءتذو ءدِذَ ثَد ،ذ أصد لذَ ثَد ،ذوجءد ذ"َأثَد ب ادذا:ذوءد ذ"ذقي ذبثِع«ذَأَثا ِ» أالِذقةبع :ذ
ددِ َسدد َذذَ ِإَذب»:ذهاددِ قذب  ددلذكرددذهذاءدد  ،ذق يددتذالزال  ذ ودداذذ ،َاددأَذ:ذَ اددذ ذودداذ كرددذ هاذ،[11]ب ءةسددة :ذ«ذَأقِا َددتذب ة 
ذد(95) َأَس ذَأَس ذ؛ َأَث ذَ َث ذ نمذةذأَِ  ،:ذَ ِ  

بةودد ذ«:ذَأَنِثددِ»لضدداذب ددذب ذ ب ثددِعذالدد ذغذددةذاءدد ،ذ  ددقذ زاذَوَادد ذَكَشددَرٍق،ذ قددةبع :ذ«ذَ َثا ددِ» قددةبع :ذ
ذد(96)اء ذَأَنَثق«ذِعَنِث ِ»اء ذَ َث ،ذ اذذب  اا،ذ قةبع ذ«:ذأ ثِن ِ»ب هء  ،ذ  قذ زاذَوَاِه،ذ قةبع :ذ

 [311بأل ةبه:ذ] ژڇ  ڍ  ڍ  ڇ ڇژفي قوْه: 

َ دِِ اذ  قدةأذذلدأ قذ هخفةدبذب دةبع،«ذَوَءدَِ َ ذِلدلِذ» َقِةَئدَتذوفةاد ذب دةبع،ذ«ذَوَءدَةَ ذِلدلِذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذ(97)الش ة ذب ةبعد«ذَوَءةََّ ذِللِذ»ذ:بألئءَّ ذب اشة 

 : 

ذِبَهددِ،ذ قددِهذ«ذلِذَوَءددةََّ ذِلدد»قددةبع ذ ذِبَهددِ،ذَأِ ذبَسددَ َءةَّ أ ذبَسددَ َءةََّ ذِلددِل،ذ قذدد :ذاددلبذ  ددقذب َرَ ددِسذأ ذَوَءددةَّ
دِ»ب  الخشة :ذَوَءَضَتذللذع قذ قدتذالدذةة ذالد ذغذدةذِعَودَةب ذَ اَلذِعَزاَلق،ذ قذد :ذ ذوفةا  يااداذ«ذَ َءَ دَتذَ َءدة 

وفةا ذب ةبع:ذالد ذبَ ِءَةَ دِ ذأ ذ«ذَوَءَةَ ذِللِذ» أالِذقةبع ذ،ذَءةَّ ذللَوَرِاَلَتذللذ قا  ذَوَِس َذ«ذَوَءةََّ ذِللِذ»ب ا َطَا ،ذ
َتذفةءِذأصِبهِذأاذذَ َءٌ ذأ ذالةض،ذ قذ  الااِ ذبَسَ َءةََّ ذِلِل،ذ كاهاذكةاذبذب  ض،ةبذوخاادذ ،ذنلدذذذ:َوَشكَّ

ةبذب دةبع،ذأ ذادِع ذ ذايدتذلأ قذ هخف«ذَوَءَِ َ ذِللِذ»ب ،ذ َقِةَئَتذةَذفةء ذو مذال ذب رَذذ[33بأل  بي:ذ]ذ«َ َقَةاَذ»
 ه دددةوتذلدددل،ذكءدددِذهردددذهذاَلدددَِ ِ ذب دددةِا َمذاَلدددَذ  بذَ َ َزَندددلذَوَادددَ دذ قدددِهذب  الخشدددة :ذالددد ذبَ ِءَةَ دددِ ذكرذ دددلذهادددِ قذ

ذبَ َلَءدددِ ذَ بَ َهَِبدددَتذلدددل،ذَ َ َزَندددلذذ قددد «ذِلدددلِذَوَءدددَةَ ذ»،ذ الاادددِ ذ الاادددقذب ءخااددد ذ«َأَوَ ءَِ  َندددلَذ» وددداذنالدددهِذَظددد  
ذد(98)َوَِ  َذ

 [52]بألناِه:ذ ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددددِِ اذ دددد ذب اشددددة  قددددةأذدذ(99)لادددد مذب ددددة ذالدددد ذغذددددةذأ ددددق«ذَ َ  ددددذَي َّذ»قددددةأذأبددددذذب َاِِ َةددددِ ذب ةِا اَلذ»ذ:بألئءَّ
ذد(100)«َه ذَي َّذ

ذذ  قذأاذب ة ذاذبيذ رلدا«ذَ َ  ذَي َّذ»أالِذ  قذقةبع ذ اللدل ه،ذ ب  رد ية:ذبهردذبذو اد ذوب  دلذَ َ  دذَي َّ
ذولدلوتذبأل دقذذَأاَّذب لي ذظ ءذبذالاكاذوِص ،ذهاذ ذ ب ا ا ذه ذسذب مِ اذوِصد ،ذ ب ءدةبةذالاهدِ:ذاَلذَه دذَي َّ
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ِ ذا ذَهدنَذذِعنَّدلَذ قذد :ذذ،نِفةد ذَأنََّهِد  قذاا ذ"ال"ذنِفة ،ذ ذاسذلاضدهاذع دقذ«ذاَلذَه ذَي َّذ»،ذ   قذقةبع ذ(101)هخفةا 
ذب م َ ا ذد(102)لا ذأالة،ذنهاذواذالذض ذ صقذو ا ذ ب اهاذ  مِ ءذ ،ذأ :ذالذَيَرَةَب َّ

 [051ذ:]ب  ذب  ژ ے  ے  ۓ  ھ ھژفي قوْه تدهْى: 

َ ددددِِ اذ دددد ذب اشددددة لادددد مذب اددددِع،ذ قددددةأذ«ذاِلددددَ ذَأَنَاِلددددَكاَذ»قددددةأذأبددددذذب َاِِ َةددددِ ذب ةِا لضدددداذ«ذِلددددَكاَذاِلددددَ ذَأَناَذ»ذبألئءَّ
ذد(103)ب اِع

ذ باد ذ ادذذ، ِذَِسداَذب اَّذذالد ذ ذ دقذ،اَذكَذ اِذَ د أَذذاَذكَذوِذةَذَشدأَذذالد :ذِ ءااقلاد مذب ادِع،ذود«ذالد ذَأَنَاِلدَكاَذ»أالِذقةبع ذ
ذالددد :ذلضددداذب ادددِع،ذاءددد ذَنَادددٍ ،ذ ب ءاادددق«ذاِلددَ ذَأَنَاِلدددَكاَذ»،ذ أالدددِذقدددةبع ذبألشدددةِعذَوِ نِاَهدددِذأََ ددد  ذذ، ِذاَذب ددداَّذذ ءااددق
ذد(104)اَذكَذ َذثَذالِذذا ذشِذةَذقَذذق ذبِذةَذ َذذاَذكَذإِذلَذنَذذ ال ذاَذكَذلِذاَذاِذ

 [59يذن :ذ] ژې  ې  ې  ې            ى  ىژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ دددِِ اذ دددقدددةأذبهءددد  ذقطددد ذالا ذ ددد ذ زب ذسدددِكا ذ  دددِعذالا ذ ددد ،ذ ذذ«َ َأَزَ َادددَتذ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا  ذبألئءَّ
ذد(105)بهء  ذ ص ذ زب ذ  ِعذالش ةهذ ذالا ذ  ذ ذ«َ بزَّ ََّاَتذ»ذب اشة 

  -ب

َ َهَ  ََّادَت،ذأةغءدتذب  دِعذوداذب د ب ذَوَِاَ ِ َيدَتذاءد  ذب ذصد ذ ضدة   ذَهَلدِكذ ذذوِ ءااقذ«َ بزَّ ََّاَتذ»ذقةبع 
َ َفذأ ذَ َضدددَةَ ذِز َاَ َهدددِذَ َ َِندددَتدذ  دددقذ زاذَأَوَاَ دددَت،ذَكأَذذ«َ َأَزَ َادددَتذ»،ذ قدددةبع ذب ددد ب ذ اددد ذباةغدددِ  َ َ دددَ ذب ددد َّ

ذد(106) َصلَّتذب ةِعذفةلذ  قذاه ذب ا َ  ِ ،ذَكَأَ َيَ ِتذبَ َءَةأَ دذ ب اةِس:ذَ َأَزبَنَت،ذكرذ قذَ َأَلَِنَتذ
ع دقذ،ذ الث دلذالد ذَأوَاد ذأ :ذصدِ ذتِذَيدلِ اَّذذ ِذ َادصدِ  ذع دقذب  اِذذ:وءاادِ ذ«َأَزَ َادَتذَ»أالدِذ"ا:ذاادقِهذبب ذاِذ

ذب اخد :ذأ ذصدِ ذع دقذب َلَ دِِةذ ب ِجد بَز،ذعالذ كلب،ذ َأَاَلَفذب َءَهَةذصِ ذع قذبِاَاَلبف،ذ َأَ َ َ ذب د  فذَ َأَاد َّ
أودددة ذب ادددذ ذ  دددقذب  دددل ،ذ كدددِاذ،ةِسدددلذَأَزبَندددَت،ذالثددد ذَأَشدددَِفذب لددد يج،ذ َأَلدددَِفذب ثدددذي:ذأ ذَ َةَضدددَلذذَأنَّدددلَذ
ذد(107)"  ية 

 [64]عبةبيةا:ذ ژڑ ک ک ک ک گ ژ  لذهاِ ق:واذقذ 
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َ ددِِ اذ  قددةأذذ(108)«دَكددِاَذ»الكددِاذ«ذَكددِةَذ»بذضدد ذت{وَإ  رتكَّاات َتنَكَاايُ ُ رتأْتَّاامُولَّتنْنرااهُتْأَْ بااتلِ}قدةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذذذ(109)«دكِا»بدذ«ذَ ِإَاذكَِاذاَلَكَةَاَاذِ َ َ  َهذاِلَاَلذبَ ِجإِهَذ»بألئءَّ ذب اشة :ذ

ذقدةبع ذ ةَذ»أالِد اَذ» قدةبع ذذ(110)ب دد  بهذفةدلذغذدةذ بقدد دذَأاَّذوااد ذالرِ بدد ،ذ  كدذاذوداذالااددقذب،يد ذ«ذَكدِد «:ذَكدِد
الِذكِاذ    هذالالذب شةبئ ذب  اذكِ جإِهذوداذذَأنَّلَذهِال ،ذ ب ءااق:ذهلرذةذالكةاا،ذذَأنََّهِأ  اءِ:ذوذهِذقذالا:ذ

ب ردذهذب ثدِنا:ذأنهدِذنِق د ،ذ وداذ«دذَ اَلدِذَكدَِاذاَلَكدَةَااَذ» يد ذب  دل:ذذثيذههِذ قذههِدذ  ؤ د ذكذنهدِذنِفةد ذقدةبع 
ويةادددِذب ردددذالاذب ءشدددهذ باذبدددذ ذب َإَ دددِة اذ ذ ب كدددذوذذ :ذاددد ذادددذذاللدددل هذ ب دددة ذال ا رددد ذلدددل،ذ إ ةدددلذذادددسذ

ذ(111)دب َإَ ِة اذا،ذأ ذال ذب ة ذ الِذاةهل،ذ إ ةلذذاسذب كذوذذ 

 [01ذ:باسةبع] ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ وئ ۇئ ژ  واذقذ ل:

َ ِِ اذ لِ ءد ،ذذ«حاَلَةَندِ»َيَاَردذيذب َلَضدَةاِلاذذقةأ ذذ(112)ب ش ي ذب ءةاذالا ذ  دذ«َأالََّةَنِ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذذ(113)وفةا ذب ءةا،ذق ذة ذبأل قدذ«َأاَلَةَنِ»ذ:بألئءَّ ذب اشة  قةأذب إِقذاذال ذ

ب شدد ي ذب ءددةاذالا ذ دد ،ذوددِ ءااق:ذَسدد اَطَاِذِشددَةبَ َاِ،ذَوَاَ ددذبذوذهددِ،ذودد ذبذوا ددذبذذ ددقذذ«َأالََّةَنددِ»ذبع قددةذأالددِذ
ذب   دد ذب اِ ةدد ذب ءشددهذ  ،لِ ءدد ،ذوهدداذذ«حاَلَةَنددِ»بع ذقددةذ أالددِذذ(114)أا كاددِاا،ذ قذدد :ذاا اددِااذَأاَلددَةبَعذاَلَلدد َّطذ د

قدِهذأبدذذ ةدِا:ذذ(115)ءااق:ذَأَكَثَةَنِذَاَإِِبَةَهَهِذ َأاَلَةبَعَاِد ااذال ذلِيذ"وَِ  "،ذ أص هِ:ذَأَأاَلَةنِ،ذوَخاِاَات،ذ ب 
و أ   دلذذ«حاَلَةندِ» قدِهذب  ََّادِ :ذ" الد ذقدةأذذ(116)" الااِ ذَكثََّةَنِ،ذيرِهذَأاَلَةذب  لذب رذ ذ حاَلَةَاَاذَوَ ا امذلِ هء  "د

ههاذَأَكَثَةَنِ،ذ ب َكَثدَة ذاهادِذي د مذأاذيكدذاذشدذ ذ :ذأ د اءِ:ذأاذيكثدةذ د ةذب ء  دةوذ ،ذ ب،ودةذأاذهكثدةذِاد ا
ذذ(117)َةَهَل،ذ   ِاذلءااقذَكثاَةَهَل"دبالَّذ َ َلِ اا"،ذ قِهذأبذذَ َيَذَ  ذاَلَاَءةذب ذب َءَثاَّق:ذ"حاَلَةَهَلذلِ ء ذ َذ

،ذةِذاَلددبألَذذ َذاِلددذلَذنَّددأ دد اِ:ذأَذذ،ذ وذهددِذثةثدد ذأقددذبه:«َِوَاَ َادد»  ددقذ زاذالخاادد ذب ءددةا،ذذ«َأاَلَةَنددِ»بع ذقددةذ أالددِذ
 الث ددلذودداذذ،اددلبذالددلاسذسدداذ ذبدد ذَاَيذددة ذدذَوَاَلددَرذبذلِ طِ دد ذاَلَ َةِوذهددِذَأاَلَةَنددِِ ،ذهردد ية :ذءَذَضددكددة ذعِذ ودداذب 
ب شددداعذذ َذةَذاَلدددِ،ذيردددِه:ذأَذَندددثَّةَذ ب ثدددِنا:ذكَذذدأاذب ءا دددة ذالخِ اددد ذبألالدددةذاَذِ دددا،ذورددد ذ َذاِذ َذذَذَ ددداَذوَذذقَذهَدددةَذالَذب كدددة :ذأَذ

ِ ،ذيردِه:ذَأاِلدَةذَبَادذذَودَةاذَيدَأاَلَة َاذَأاَلدة ب:ذِعذبذٌ ،ذأ :ذكثذدة ذب اِا َدذ َذالَذأَذَةٌ ذالَذ،ذ الالذقذ ها:ذاَلهَذلَذهَذثَّةَذ،ذأ :ذكَذلَذهَذةَذ حالَذ
،ذ َذَاددب ةَّذذ َذةَذأالََّةنددِ،ذيرددِه:ذَأاَلدد«:ذَأاَلَةَنددِ» ب ثِ ددج:ذأاذالااددقذدذبدداذَ َيَذددَ  ،ذ ببدد ذَقَ َذَإدد ألرددذهذب اددلبذ ذَكثَددَة ب،ذ
د البذلِِاالِ  ،ذذهِاَلَ َةِوذ ب ءااق:ذس َّطاِذذلَذهَذالَّةَذلءااق:ذأَذ ذ(118)ذكة ذبب ذبأَلََنَإِِ  ا
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 [٧٧ب كهق:ذ] ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ دد ذب اشددة قددةأذ،ذ ذ(119)لِ رددِهذ أ ددقذثدداذصددِةذغذددةذالاجءدد «ذَيَاَرددَِصذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا ذ:بألئءَّ
ذد(120) لِ ضِةذب ءاجء ذب ءش ةذ«ڃ چ چ»

ذ:ذ»أالددِذقددةبع  ذبنَذ" ذ،الااددذَهذبِا بة ذلِ ضددِةذب ءاجءدد ذب ءشدد ة :ذ«َيددَاَر َّ َيل ءدد ذأاذيكددذَاذ زَنددلذذ"َردد َّ
 ب ءااق:ذية َ ذَبَاذي ا َّدَتذكِ ل دق،ذذ،بَنَاَاَ ،ذال ذبنِرضِِضذب طِئِةذأ ذاِلَ ذب ِرضَّ ذ ااذب َلَ قذب  ِا ِ 

ذاِلد ذب داََّرِ ذيردِه:ذَنَردَ ذ الالذطاٌِ ذَقَضٌ ذعذبذكدِاذف ذكدَِ َءةَّ ةدلذَ َ دقذِصد ٌِ دذ أاذيكدذَاذ زَندلذبَوَاد َّ
هددذذاِلددَ ذقَِصددلذَيِاَةَ ددل،ذأ :ذكلددة ذ هرددذهذوذ:لِ  ددِةذالهء دد  ذ«ذَيَاَرددَِصذ»،ذ قددةبع :ذب ياددَِعذَيَاَرَضددلذعذبذَاَ الددل

دذ:ب اةي :ذعذبذبنشرََّتذطذال  بنرَِصِتذب لِا  
ذ(121)

 [41ذ]بألنيةِع: ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ژ واذقذ لذهاِ ق:

َ ِِ اذ «ذَضسَذ َذ»ذ،ذ َقِةَئَتذل سكِاذب  ِة«ذَ َ سَذ» َقِةَئَتذذد(122)لِ طِع«ذَ َطسَذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
دددد ذب اشددددة ذقددددةأ ذذد(123)لِ ضددددِةذب ءاجءدددد ذب لددددِكا «ذَ َضددددسَذ»،ذ َقِةَئددددَتذلِ ضددددِةذب ءاجءدددد ذب ءا ذ دددد  ذ:بألئءَّ

ذدذ(124)لِ لِعذ ب  ِةذب ءهء  ذ «ذَ َ سَذ»

 قيد ذذ،لدلذوداذندِ ذاهدااذَيَةاَلدقلدلذأ ذذَيَلَ دسَذلِ لِعذ ب  ِةذب ءهء  ذ ،ذ اذذالِذ«ذَ َ سَذ»ذبع قةذ
لددلذذَيددَةبةَذ اددذذال دد  ذل سددكِاذب  ددِة،ذ«ذَ َ ددسَذ»بع ذ قددةذ،ذبعالذالجددِز ذذَ َ ددسٌذ  ةددلذذَيَطَ ددقَذالذذلِذِلددذاَذاِلددةَذيَذذاَذأَذ
الددِذذوهددذب لددِكا ،ذب ءا ذ د ذأ ذلِ ضددِةذب ءاجءدد ذ«ذَ َضددسَذ»ذ،«َضدسَذ َذ»ذبع  قددةذ،ذبَ َءَلَ ددذيَذاادذهذأ ذب ء
ذذ(125)للذب اِ دذَهَلةَّكَذذاِلءَِّذ،أ ذغذةاءِذ،بَ َلِ يَ  َذذأ ذ،بَ َاذةَذذ:َ بَ ِءَلَضسِذللذواذب اِ ،ذذَيَةاَلق

دددأَذ":ذببددد ذِااِاددداقدددِهذ،ذلِ طدددِع«ذَ َطدددسَذ»ذبع  قدددةذ ضدددِةذالا ذ ددد ،ذ كدددل قذلِ  دددِةذغذدددةذلِ ذسَذَضدددِذب لَذالَّ
واذذاَذرِذ َذعذبذأَذذسٌذَ ذ إنءِذيرِه:ذ َذذ َ َ ٌس،،ذسٌذَضذ،ذ  َذسٌذطَذ،ذوفةلذثةثذ  ِ :ذ َذسَذطَذالاجء ذوكةاءِذب لَذ

ذد(126)"سٌذَ ذ َذذ:لَذ َذذِهَذرَذ ذوةذيَذءَذاَذ َذلَذيَذذاَذِذ َذِذالَذوأالَّذذب َءذَقِ ،ذذ ِذا ذب  َّذ

 [55ذ] رءِا: ژژ ڑ ڑ ک ک ڈ ڈ ژ  ژ واذقذ لذهاِ ق:
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َ دِِ ا ذ:بألئءَّد ذب اشدة ذقدةأدذ ذ(127)ب ءضداَّقذ«َسدَ ا»ب شد ي ذب دة ذالضدِ فذ«ذَيَلد ِااَذ»ذقةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذد(128)«َأَسَ اَذ»الضِ فذ«ذَيَلِ اَذ»

ع ةددلذهاددِ قذاءةدد ذأالددذ  ذ أقيدد ذ  ةددلذسددإلِنلذَ اَلددَ ذَيَلددِ َاذَ َاَهددَلذِعَ ددقذب  َّددِلذلددأاذوددذضذ«ذَيَلددِ اَذ»قددةبع ذ
ذع ةددلذةهلدد  دد ذ،ذ ب ذاددلذب ددلب ،ذ ب كددة ذكاِيدد ذةاذب  ََّاددِذ َ ذ ِذَلددِ  َّذكلر إددلذ قِ إددل،ذوِاسددة ذ اذبألالددذ ذاءةاهدِد

هذب  دِد ذ  ةدلذ د ذ ادد  دَلذ  َذذلاد مذب لدذ ذ شدد «ذَيَلدد ِااَذ»،ذ قدةبع ذهاِد قذ با،إِد َاذ ِذَلدد َذلَذب دة ذ الااِد ذَيَخِ ددَ ذ َ َذاِا
ذد(129)ةاذ اذذأشهةذواذالااقذب  ََّاِذ َ ذال ذباسة  ِذلَذ،ذال ذب  َّذلِذلِذ

 [2]ص:ذ ژڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ددِي»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا دد ذب اشددة ذقددةأدذ ذ(130)لشدد ذب جددةا«ذَ جَّ لددِ  خفةبذودداذ«ذَ َجددِيٌذ»ذ:بألئءَّ
ذد(131)ب جةا

دددِي»أ :ذب ةدددغذوددداذب َاَجدددِس،ذ قددةبع ذذب جددةا،لدددِ  خفةبذوددداذ«ذَ َجدددِيٌذ»قددةبع ذ لشددد ذب جدددةاذالددد ذ«ذَ جَّ
ذد(132)ق ذهجِ زذب ل ذواذب َاَجسِذذَأنَّلَذب َاَجِسذكل ق،ذعالذأنَّلذأب غذال ذب ءخاق،ذ   هذ  قذ

 [25]غِوة:ذ ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددددِِ اذ دددد ذب اشددددة :ذدذ(133)ب شدددد ي ذب دددد به«ذب  ََّاددددِةاِذ»قددددةأذأبددددذذب َاِِ َةددددِ ذب ةِا ب خفةددددبذ«ذب  ََّاددددِةِذ» قددددةأذبألئءَّ
ذد(134)ب  به

،ذعذبذالدةذ  دقذ اهدلذاِ ب دِ،ذ«ذب  ََّاِةاِذ»أالِذ  قذقةبع ذ ذَيِاد   ذب إاذدةذعذبذادةي،ذ َند َّ ب ش ي ذب  بهذال ذند َّ
اذعذبذسدءاذبذب وذدةذاهدااذند  ب،ذ اةبدذب،ذودةذيدأهذاذقطدة بذالد ذأقطدِ ذبأل ضذعالذ اد  بذصداذو ِذَأنَّهَذذ الااِ :

«ذب  ََّاددِةِذ»دذ   ددقذقددةبع ذ(135)«َيددذَ ذب  ََّاددِةَّذ»الدد ذب ءةئكدد ذوذةااددذاذع ددقذب ءكددِاذب ددل ذكددِنذبذفةددلذوددل قذقذ ددلذ
دددِ،ذ بألصددد :ذب  ََّادددِِة ،ذ ادددذذ اددد ذناخددد ذب اددد فذيادددِة ذب ادددِسذلاذَأنَّدددلَذب خفةدددبذب ددد به:ذب ءاادددق:ذ ضدددهاذلاض 

ذد(136)ب  ََّاَِ  ذال ذب ا بع
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 [21:ذق] ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ  واذقذ ل:

َ ددِِ اذ دد ذب اشددة :ذذ(137)لادد مذب اددذاذ هخفةددبذب رددِهذ و لهددِد«ذَوَاَرَيددذب»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا  قددةأذبألئءَّ
ذ(138)دلا مذب رِهذالش ة «ذَوَارََّيذب»

،ذ  قذعساِةذب اا ذع دقذب ردة اذب ءِضدة ،ذ ب ءاادق:ذَ َ َجدذبذب ديةةذلا مذب رِهذالش ة «ذَوَارََّيذب»قةبع ذ
،ذقدِهذأبدذذ ةدِا:ذ"ب ضدءذةذوداذ(139)ال ذأنرِبهِ،ذ قذد :ذسدِ  بذوذهدِذط إ دِذ  َءهدَةي،ذ قذد :ذَأثَّدَة بذوداذب ديةة

َيدددذبذ ِئددد ذ  دددقذَكدددَا،ذأ ذةو دددذبذ دددَة بذ بلثدددذب،ذَنرَّ ب ددديةةذالددد ذَأَنَرِِبَهدددِ،ذ ب ءاادددق:ذَطدددَِوذبذوددداذب ددديةة،ذ قذددد :ذَنرَّ
ذذ(140)َ ب  ََّاِرذَس:ذب  ََّاِرذَةذ ب إلج"د

ددِذقدد ذهرددِهذ«ذَوَاَرَيددذب»ذ قدةبع  لادد مذب اددذاذ هخفةددبذب رددِهذ و لهددِ:ذادداذلءااددقذب  شدد ي ،ذ ب  امدد ذأيض 
أ ذبَس َرَ قذ ال،ذ الالذَنِرذَسذب َرَذِ ؛ذألندلذب دل ذيإلدجذ د ذذلءااقذب َإَلِجذ ب َطَ ِس،ذهرذه:ذَنرََّسذ  ذكلب

ذ(141)أالذ ااذ  إِ جذ اهِ،ذ البذهشيةلذلِ  وذهذال ذبأَلَنَرِِيد

 [91ذ:ب لب  ِ ] ژٱ ٻ ٻ ژ  واذقذ ل:

َ ددِِ اذ لكلددةذب لددِعذ«ذب ِلِإددقِذ»َ َقِةَئددَتذذ(142)دلكلددةذب لددِعذ إسددكِاذب إددِع«ذب ِلَإددقِذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
ِد ذ(144)ب لِعذ ب إِعدذضال«ذقِذب َلإَذ»:ذ قةأذبألئءَّ ذب اشة ذ(143) ب إِعذاءةا 

 : 

،ذ قدةبع ذ ب  اِذَ ِيةَكٌ ،ذكطة ر ذ َطَةق،ذأ ذِ َإِك،ذكءثِهذ اَلَث :ذلضاذب لِعذ ب إِع«ذب َلَإقِذ»ذقةبع 
لكلددةذب لددِعذ إسددكِاذ«ذب ِلَإددقِذ»ذ قددةبع ذ(145)  دد ذكِ ِبدد ذ ِإِطدد دذَأنََّهددِ:ذ  ددقذلكلددةذب لددِعذ ب إددِع«ذب ِلِإددقِذ»

ددِذكذ  ددقذاهدد ذب  خفةددب::ذب إددِع أ بادد ذ«ذقِذَإددب لَذ»ذ ودداذالااددقذ(146)للددكذاذب إددِعذ ب طددِعدذ َطدد ذ إِذَبدد ِذأيض 
 ب ثِنا:ذذ،َة أقذبه:ذأ  اِ:ذذب ذب َخَ قذب َلَل ،ذ  ب ذبب ذأباذط ل ذ  ذ ي ذب  لذب ذَعإَِّس،ذ بلذقِهذَقَ ِ

:ذَ َإكهدِ:ذب َإَ دِة اذذ قدِهذب للد ذ، ب ثِ دج:ذذب ذب  ِا اد ،ذقِ دلذسداذ ذبد ذَاَيذدةذ،ب َياةِاذب َءَ َر ،ذقِ لذالجِا 
ِكذ ب   ذ دددلَّ ذشددداعذذب َلَإددق:"بع:ذةَّذدذ قددِهذب َاددد(147)ذاَذ  ددذِذ َذَنجذالهددِذ ب ةبلدد :ذذب ذب طةبئدددق،ذقِ ددلذب ضَّ دددةذكدد ِا َهَكل 

َةاِذَ َإدق،ذ  ب د ذذكِ ةَّاَل ذعذبذاَلةَّ ذلل اةَ ذب َجَاَ  ذهكل  ِكا ،ذ ب ءِعذب رِئاذعذبذاَلةا ذللذب ةِا م،ذ ب شَّ ب ةِا مذب لا
أاد ذب   د ذيرذ دذا:ذب َلَإدق:ذب طةَّبئدقذب َلَلدا ،ذ ب َءَلَيدذكذوداذ" قدِهذب  ََّادِ :ذذ(148)د" ٌذ َ ِيةكَذذِكٌذب َلَإق:ذِ إَذ
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اَلد ذعذبذأصدِب لذب دةِا مذوهدذذَ َإدقدب    :ذالِذَأاذ ذ ءَ ل،ذ كد ذالدِذهدةب ذالد ذب طَّةب ذ(149)ئدقذوداذب ءدِعذ وداذب ةَّ
ذ(150)د"ال ذااذب لءِعذب لِلا "قِه:ذذَأنَّلَذ    ذ  ذ ي ذب  لذب ذَ َءة ذ

 [71]ب ة ء :ذ ذذژچ چ چ چ ڇ ڇ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ددَةِهد«ذَعَإددِِقِة  ذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا «ذَعَإددِِقِة َّذ» َقِةَئددَتذذ(151)لكلددةذب رددِهذ ب  اددذ  ذ  ددقذب  َّ
دد ذذ(153)لادد مذب رددِه،ذ ب ةددِعذالشدد ة د«ذَعَإددَِقِة َّذ»ذ َقِةَئددَتذذ(152)لكلددةذب رددِهذ ودد مذب ةددِعذالشدد ة د  قددةأذبألئءَّ

ذ(154)«دَعَإَرِة اٍذ:ذ»ب اشة 

وأالدِذقذب ءاد ذالد ذب  دةه،ذقدِهذأبدذذ ةدِا:ذ"لكلدةذب ردِهذ ود مذب ةدِعذالشد ة دذ  د«ذَعَإِِقِة َّذ»قةبع ذ
ة،ذ اذذالذض ذهج سذالالذب ثةِيذ  قذق ياذرَذإَذ،ذ ااذب ثةِيذب ءالذب ذع قذعَذ«َعَإِِقِة َّذ»الا ذب  ةهذال ذ

بألزالددِا،ذودد اذ دداذيكدد ذلءجِ  ههددِ،ذ إالذوددةذيكددذاذيءادد ذب   ددةهذالدد ذيددِع ذب الددسذ اددلذعالذودداذضددة   ذ
ذذ(155)د"ب شاة

ةذلاددد مذب ردددِه،ذِقَذَإدددلاددد مذب ردددِهذ ب ةدددِع،ذ  دددقذأاذبسددداذب ءذضددد ذعَذذ« َّذةِذِقَذَإدددعَذ"»قدددِهذببددد ذ طةددد :ذ
لاد مذب ردِهذ الاد ذب  دةه،ذ ادلبذذ« َّذةِذِقَذإَذعَذ"»ذ: قِهذب  الخشة ذذ،(156)"ةرَذإَذ ب  لةمذواذبساذب ءذض ذعَذ

ا:ذ"،ذ(157)"الذ الذ  ل ل هذأبدذذ ةِد دقِد ه:ذ ءَّ ك لذوداذذ«هَذِ ِذَود َذ»ب  دةهذذ َذِادِذالَذ قد ذيرِد ذ ذ،ذ« َّذةِذِقِذَإدعَذ»شِد كءِد
ذد(158)"ق ذياذاذالِذالذيا ةهذ  ءشِك  ،ذيءا ذال ذب  ةهذ  ءشِك  

 [55]ب ذبقا :ذذذژڤ  ڤ  ژفي قوْه تدهْى: 

َ ِِ اذ لجةاءدِدذ«ذَ َ دذٍ ذِ دذ ٍذ»،ذ قدةأذ ءد  ذ ب كلدِئاذ(159)لِ ا دس«ذَ َ ذ  بذِ ذا ِ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذد(160)بةواهءِ«ذ  ذٌ ذ ذ ٌذ»بألئءَّ ذب اشة ذ قةأذلاة ذ

ذ َ اَطددذاذذبألشددةِعذاددل ذَياَطددذاذ:ذب ءااددقذأَلاَّذذ؛ب ءااددقذ  ددقذ ءددة ذلِ ا ددس:ذ«ذَ َ ددذ  بذِ ذا ددِ»قددةبع :ذ
بةواهءددِ:ذ  دقذهردد ية:ذ  هداذ ددذٌ ذ دذٌ ،ذأ ذ  ددقذالي د أذاللددل هذاددذذ«ذَ َ ددذٌ ذ دذ ٌذ»،ذ قدةبع :ذِ ذا ددِذَ دذ  ب

الااددقذب كددة :ذوذهددِذذأَلاَّذهردد ية :ذ هدداذاددلبذك ددلذ  ددذٌ ذ ددذٌ ،ذ قذدد :ذالدد ذ واددلذ ء ددلذ  ددقذب ءااددق؛ذ ويددة ،ذ
«ذَ َ ددذٍ ذِ ددذ ٍذ»  ددقذب ءااددق،ذ  دداذياطاددلذ  ددقذب  ادد ،ذ قددةبع :ذ«ذَ َ ددذٌ ذ ددذ ٌذ»أكددذبيذ َأَلددِِ َ ق،ذواطددقذ
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ذد :ذادذذ  دقذالاادق:ذلجةاءِ:ذ طا ِذ  قذالدِذقي دل،ذأ :ذيطدذهذ  دذهاذ  د باذلكدلبذ كدلبذ  دذٍ ذ دذٍ ،ذ ق
ذد(161)يااءذاذبهلبذك لذ بلذٍ ذ ذ ٍذ

ذ ب َلدذ :ذقدِ ذبذَ َ دَذِهَا،ذَيَطدذهَذ:ذقذ دلذ  قذالاطذهذ؛ذأَلنَّلَذب خا ذكةاذبذ واذبذ ب لي ":ذب  اِ ذقِه
ذ  د باٌذذ  دذهاذيطدذه:ذب ءاادقذأَلاَّذذ؛ادؤالعذع ةدلذذادسذالدِذغذدةذ  دقذالخاذضذ  كالذلل،ذيطِهذالءاِذ ة 

ذأ لدد ،ذ ب ةودد ذ ددذ ،ذللددذ ذياااءددذاذذ كددل قذطذددة،ذب لدداذياااءددذاذذوكددل قذبهددِ،ذااءددذاذياذلددأكذبيذالخ َّدد  اذ
ذ(162)د"ِ ذ ٌذذَ ذ ٌذذو هاذ ب ءااق

 [9]ب جءا :ذ ژ.ڀ ڀ ڀ ڀ.ژ في قوْه تدهْى: 

َ ِِ اذ ذذذ(163)«دڀ» قةأذبألئءَّ ذب اشة :ذ،ذ«َوِاَلَضذب»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا

دد:ذ«ڀ»أالددِذقددةبع ذ  َسددَاقذعذبذذ،َسددَاقذعذبذَ ددَ بذودداذب   دد ذيددأهاذ  ددقذ دد  ذالاددِنا،ذيرددِه:َاَاذوِ لَّ
دةذقذ دلذهاِد ق:ذ(164) َسدَاقذعذبذَقَ د ذ، َسدَاقذعذبذَ ِءد َذذ،اَلَشق ،ذژڀ ڀ ڀ ڀژ ،ذ بِد ءااقذبألوذدةذَولِا

ةذكل قذلِ َاَءِ د  َولِا
ه:ذ دذذكِندتذالد ذ«ذَوِاَلَضذبذِعَ قذِذَكدِةذب  َّدلِذ»ذةذ ءِذقةأذ ي ذب  لذب ذاَلَلاَذذِعاَّذ قذ :ذذ(165) قِد

َاِا؛ذ ذذذ(166)دَ َلَاَذَتذ  قذَيَلَرَ ذِ َةبِئاب لَّ
دداَعذعَذبذَوددَةذَ َذَاددَس،ذ باَلَضددذبذأ ذبَذَاَيددذبد«:ذَوِاَلَضددذب» أالددِذقددةبع ذ ذ(167)فةرددِهذودداذب   دد :ذاَلَضددقذب شَّ

،ذغذددةذأنددلذالذذِعاَّذذبدذ قذدد :ذأ ذوددِذاي«:ذَوِاَلَضددذب»   ةددلذيددأهاذالااددقذب،يدد :ذ ددَاَاذيددأهاذلءااددقذب َءِضدداِا ب لَّ
ذ ذ بالَنِكَءِِ ،ذ الالذقذ ها:ذاذذَيَلدَاقذوداذب دِيةةذَيَطَ دَسذَوَضدَ ذب  دِل،ذالاادِ ذادذذَيَءِضداذِلِجد ٍا يخ ذذال ذب ِج ِا

ذذ(168) بَاِ َهٍِةد
 ا

 [11اِ  :ذ]ب ء ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ژ في قوْه تدهْى:

َ ِِ ا لضاذب اذاذ سكذاذ«ذَنَ سٍذ»لضاذب اذاذ سكذاذب  ِة،ذَ َقِةَئَتذ«ذَنَ سٍذ»ذقةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
«ذَنَ دسٍذ»ذ  اد ذ د ذَ ِِصداذب َكدذِواذ،دذ قدةأذببد ذ دِالةذب شدِالا(169)لا ل دذ «ذَنَ سٍذ»ب  ِة،ذَ َقِةَئَتذ

ذد(170)لا مذب اذاذ سكذاذب  ِة«ذَنَ سٍذ»ذ: ذب اشة بألئءَّذ قةأذب إِقذاذال ذلضاذب اذاذ ب  ِة،ذ
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،ذيلددَ ِإرذاذ هدداذَ َ ددٍاذلادد مذب اددذا،ذوِ اََّ ددٍسذكدد ذشدداعذَنِ ددَس،ذ ب ءااددقذكددأنهاذع ددقذ«ذَنَ ددسٍذ»قددةبع ذ
دَاِقذلضاذب اذاذ سكذاذب  ِةذفةلذ اهِا:ذأ  اءِ:ذب اََّ َسذ ب ا َ َسذ   دِاذالثد ذ«ذَنَ سٍذ» قةبع ذ ب ضَّ

دددَاقِذ َذ ،ذ ب ردددةبع ذب ء دددذبهة ذلضددداذب ادددذاذ ضددداذَاَءدددَ ذَنَ دددٍسذَكَشدددَرٍقذَاَءدددَ ذَشدددَرقٍذ،ذ ثِنذهءدددِ:ذأاذيكدددذاذب ض 
ذدذ(171)ب  ِة

ب ا َ دددَسذَاَءدددَ ذ،ذ ذة اذب  دددل الددد  الدددِذَنِ دددسذَوَاِيددد ،ذ«َنَ دددسٍذ»ذ،«َنَ دددسٍذ»   دددقذقدددةبع ذب ضددداذ ب اددد مذ
،ذ الالذقذ لذهاِ ق:ذَ َجٌةذأ ذَصَاٌاذَيَلَلَمذ  ةل،ذ اذذِنَ ِيٍذب ا َ َسذاء ذ،ذ قذ :ذب اََّ ِسذاِلَثَ ذَ َاٍ ذَ َ َا ٍذ

،ذع قذغِيد ،ذ اداذب  داذ«ِع قذَنَ سٍذ»،ذوهءِذلءااقذ ب  ،ذ قذ :ذالااقذ[3]ب ءِئ  :ذ ژٹ  ٹ  ٹ ٹژ 
 لذالذب  اذكِنذبذياي  نهِذال ذة اذب َنَ ِيِهَاذعذبذط اتذب شء ذع قذَيَيَ ِ َ  َاذ،ذ كِنذبذَلَ َةكَذع ذهِذَهَاِ َسذ
ذد(172)أ  هاذ  قذحوةااَيَ ِذ ذ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ قه  تدهْى: 

 [51-07:ذ]ب  ِشة  ژۈ ۈ ٴۇ 

َ دددِِ اذ ،ذلاددد مذب لدددةهذبأل هذ«تَذلَذطَذَسددد»،ذ «تَذيَذَ دددنَذ» ذ،«تَذَادددوَذ َذ»،ذ «تَذَرددد َذوَذ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا
دد ذب اشددة دذ قددةأذ(173)كذاذب ثِ ددج،ذ ضدداذبألوذددة ب ثددِنا،ذ سدد ،ذ«َتذيَذِ ددنَذ» ذ،«َتذَاددوِذ َذ»،ذ «َتذَردد ِذوَذ»ذ:بألئءَّ

ذد(174)،ذلضاذب لةهذبأل ه،ذ كلةذب ثِنا،ذ و مذب ثِ ج،ذ سكذاذبألوذة«َتذلَذطِذسَذ» 

نا،ذ سدددكذاذ،ذلاددد مذب لدددةهذبأل هذ ب ثدددِ«تَذلَذطَذَسددد»،ذ «تَذيَذَ دددنَذ» ذ،«تَذَادددوَذ َذ»،ذ «تَذَرددد َذوَذ»قدددةبع ذ
أ :ذذاللدل ه،ذأسدءِؤ ،ذ ب ءاادذهذ هر سدتب  دلذ،ذ ادذذالياة ِذ  اِ  ذ، ء ك ا ِعذوِ  ذب ثِ ج،ذ ضاذبألوذة:

ب ءااددذهذااددِذاللددل هذ  ال دد ذب ءااددقذ  ةددل،ذأ :ذ":ذببدد ذِااِادداقددِهذ،ذَ َوَاَ َهددِ،ذَنَ ددَيَ َهِ،ذَسددَطَلَ َهِ،ذَِهدد َذرَذ َذوَذ
أقدددذمذة ذددد ذ  دددقذقدددذ ذ ةبةددد ذب ادددِطقذذ؟ذ  دددلهذب ءاادددذهذلدددلِ،ذَسدددَطَلَ َهِ،ذَ َوَاَ َهدددِ،ذَنَ دددَيَ هَذَِهددد َذرَذ َذوَذكةدددبذ
،ذلضدداذب لدةهذبأل ه،ذ كلددةذب ثددِنا،ذ«َتذلَذطِذَسد»،ذ «َتذيَذِ ددنَذ» ذ،«َتذَاددوِذ َذ»،ذ «َتذَرد ِذوَذ»ذقددةبع  ذذد(175)"لدل

ذد(176)الياة ِذ  ءااذهذ،  أنذج  ِعذ:ذوِ  و مذب ثِ ج،ذ سكذاذبألوذة

 [3]ب ضلق:ذ ژڃ ڃ چ چ چژ اِ ق:واذقذ لذه

َ ِِ اذ َ قَذ» قةأذبألئءَّ ذب اشة :ذذ(177)ب خفةبذب  بهدذ«اَلِذَ َةَ قَذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا ذ(178)لش ذب  بهد«ذاَلِذَ ةَّ
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َ قَذ»أالِذقةبع :ذ َ دَقذالاِ ق دِذذ؛َةفِذالد ذب  ََّذِةيدِ ،ذالإِ  د ذوداذب دذَذذَوِ نِادلَذب ش ي ذب  به،ذ«ذاَلِذَ ةَّ ذالد ذ ةَّ ألاا
ذ:ذ(181)قِهذب شِ ةذ(180)لءااق:ذالِذهةكقدذ«الِذَ َةَ ق» أالِذقةبع ذذ(179)دور ذلِ غذواذَهَةِكق

نَكككه َوثَككك َّ  و آ َ  َوَز ا ككك    َوَ كككهَم    َ ما
 

َ َفَ  فََ َئَسَ   ثَقَّفَك َ  أَطا ْامل  َْسُّكما َ  َ
 

قددِهذسددذيذ ل:ذبسدد  اذبذ دد ذَ َذَ ،ذ َ َةَفذ ذذ–ياادداذب  خفةددب–قددِهذببدد ذِااِاددا:ذ)اددل ذق ذ دد ذبالسدد اءِهذ
ذ:(182)ق ذاِع ذواذشاةذأباذبألسذة،ذقِه:ذ أنش نِ ذأبذذ  اذَأنََّهِلرذ ها:ذ"َهَةَكذ"،ذ   قذ

 َْكاَ  َشكداَ   َ ك ا َلَيكَيكي َمكه ََّْكَ  
 

ككككَدَ َتتَّككككى َوَزَ ككككهل   ْاتل  َغهَْككككهل فَككككي َ
 

ذ:(184)دذ  ة مذبذتذب اةزةق(183)اذق ذبس اء ذبذالضِ  ل،ذورِ ذب:ذَيَ فَذَأنَّهَذعالذ

ئَُ َج جَ وجاَبئَهجَ ئَ  اَ جَلئَيجََ جز و ة ج َعضُّ
 

َْ تئئئئ  ج  َّْوجص ج   ََ َتج  َأئئئئ جح  ُ ئئئئَهجال ئئئئو ج  
 

ذ  اذي ف،ذلضاذب ةِعدذ-لكلةذب  به،ذ و مذب ةِع-  قذثةثذأضةي:ذ اذي ف،ذ  اذي فذ
ب  به،ذ و مذب ةِع،ذَ َ َاذَيَ َف،ذلضداذ  قذثةثذأضةي:ذَ َاذَيَ َف،ذلا مذب ةِعذ ب  به،ذ َ َاذَيِ َف،ذلكلةذ

 ءِذقِه:ذَ دَاذَيدَ َفذالدَ ذب ءدِِهذعالَّذاَلَلدَل  ِذةهذذَأنَّلَذب ةِعدذوأالِذَيَ َف،ذلا مذب ةِعذ ب  به،ذوهذذب ءشهذ ،ذ إ ةبللذ
ب ةددِعذ كلددةذذاَلَج َّدَقدذ أالددِذَيددِ َف،ذلاد مذ برددا:ذَوَكَأنَّدَلذقددِه،ذوَأَضددِءَةذالددِذيد هذ  ةددلذب رددذه،ذلرداقدد ذذَأنَّددلَذ  دقذ

ذ-  دقذادل ذب ة بيد -ب  به،ذوهذذال ذبالِهَ بِف،ذكرذ دق:ذقد ذبسد ةبرذَ ِ َةَف،ذ ادذذ بِةٌفذالد ذَهَ،ِإدلدذَوِ َءَلدَلتذ
الةوددذفذلاا ددل،ذ الج ددقذالاطددذهذ  ةددل،ذ اددلبذالددِذالذنمددةذفةددلذ ذضددذ لدذ أالددِذَيددَ َف،ذلضدداذب ةددِع،ذواةِسددلذ

 الث لذيذض ،ذ ب ل ي ذيذق ،ذأ :ذيطةق،ذال ذذ،[3]باوةص: ژپ ڀ ڀ ڀژ :ذَيذَةَف،ذكرذهذب  لذهاِ ق
دذقدِد ذب:ذعالذ ذب،ذولددلوتذ ب  ذذ-كثددة ذبسدد اءِ ل-ذَكَأنَّددلَذذاددلبذب لددةهذَأاَّذقددذ ها:ذ قاددتذب ل يدد  ،ذأ :ذطةق هدِد عذشدِد ادِد

،ذورذد :ذ داذَيدَ َف،ذأ :ذ دداذي دةك،ذ ذيجدس(دذَءَج َّدقَذ ب ذب َءَلدَلتَذ ذهخفةاِد ،ذكءِد ِد اذأيض  ذالةوذ دِد ذذ(185)اءةاِد  غذدةذالدِد
ذ  مذ يدد ذب  ددلذبدد ذذ--ذ ددقذقدد ذ  ةذ دد ذ سددذهذذِوددِ اَّذببدد ذِااِادداذالدد ذشددذبا ذب اددةيذودداذأشدداِ اِذذذكددة  كءدِد

سذ ه:ذذ--ذَأنَّددلَذَعإَِّد ذاِلددَ ذذ»قدِد ذب  ددَلذَ َ ددقذَقَ ددذِبِهَا،ذثَدداَّذَ َةَكددذَن َّ ِ ،ذَأَ ذَ َةَخددِ َء َّ ذَأَقددَذبٌ ذَ ددَ ذَ َةِ ِهددَاذبَ َجَءَاِد َ َذَاَ ِهددَذ َّ
ذذ:ذوِ ل يج،ذ ب شذبا ذب شاة  ذة ذ ذ  قذبس اءِهذب اةيذ  ء   ذال ذ"َ َةَف"ذ كل قذب ءِضاذ ب ءضِ فداعذ،ذ(186)«بَ َ ِِوِ ذ َذ

 [2]ب  ذ :ذ ژٻ ٻ ژ  :واذقذ لذهاِ ق

َ ِِ اذ د«ذِسَذَاِعَذ» َقِةَئَتذذ(187)لا مذب لذ ذ ب ء د«ذَسَذَاِعَذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا ذذ(188)لكلةذب لذ ذ ب ء ا
ذ(189)،ذلكلةذب لذ د«ٻ » قةأذبألئءَّ ذب اشة :ذ
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 ةلددتذك ءدد ذ ةبةدد ،ذ اداذطددذ ذسددذاِعذودداذال دة،ذ  ة ذودداذب رددةحاذب كددة اذلِسددءذ ذ«ذٻ »ك ءد ذ
كءِذوداذ ژٻ ٻ ژ،ذ   ة ذ[21]ب ءؤالاذا: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژكءِذواذقذ لذهاِ ق:ذ«ذَسَذَاِعَذ»

َةَ ِِنةَّ ،ذ قذ :ذلءااقذ«ذذِاذ َذسِذ»سذ  ذب  ذ دذ  صا ذ  جي ذ ا ذلا ذب ءالة  ،ذ ااذلءااق:ذالإِ كذلِ ل 
ذ(190)ب لل دذوِ كة ذال ذقيذ ذعضِو ذب  ا ذ  ءذصذهد

َ َ دددٌاذ  دددقذكددد ذَاَيددد ذفةدددلذَشدددَجةذاَلَثِءدددة،ذ كددد ذَاَيددد ذبهدددل ذب  دددا ذوهدددذذ«ذِسدددذِاذ َذ»ذ قذددد :ذعاذك ءددد 
ِذ  ِ«ِسذَاذ ،ذ ِسَذَاِع» ذ  قذ ِة ذب اةيذواذه ةوهِذواذ،ذ ااذاءةا  َةَ ِِناا  ذبو  اتذواذالبذبالساذب ل 

قذدد :ذذَوَكَأنَّددلَذ،ذ(192)"ةَّ اءددٌ ذلءاادقذَشددَجةذ ب  هددلذِسدَذاِذ«ذِسددذِاذ َذ"»ذ قددِهذبألوادش:ذ(191)بألسدءِعذبأل جءةدد د
الذيخ دذذذ،«َ َطدذِ ذِسدذِاذ َذ»لكلةذب لذ ذ با لهِ،ذورِهذب  الخشدة :ذ"«ذِعَذاَذذَذسِذ»قةبع ذذ أالَِطذَ ذبأَلَشَجِِ دذ

ِذ  جيدددِ ذالةكإ دددِذالددد ذ دددِذَأَاذيكدددذَاذبسدددء  دددِذأاذَيضدددَِهذفةدددلذب طدددذَ ذع دددقذلرادددٍ ذبسدددَءهِذِسدددذَاِع،ذ ِسدددَذَاذا،ذ إالَّ عالَّ
ذالاددد ورددد ذ«ذِعَذذاَذِسددد»الضددِهذ الضدددِهذع ةدددل،ذكدددِالة ذب ادددة ،ذ َكَإَاَ َإدددق،ذفدددةء ذأضدددِهدذوءددد ذكلدددةذسدددذ ذ

لراد ،ذ ِوَادَةَعذالذيكدذاذأ ادلذ   أنذدجذَكَاَ َإدَِع،ذ ِ َةَبدَِع،ذ الد ذذنََّهدِألَذذ؛ب  ةهذ   اة بذ ب اجء ذأ ذب  أنذدج
ذذ؛و مذو اذي ةه ذد(193)"بأل قذ   أنذجذَكَ َلَةبعأَلاَّ

 

 [9]ب ر  : ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ  قِهذهاِ ق:

َ ِِ اذ ذباَلِة ٍذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا ذَأاَلةٍذ»ذ:بألئءَّ ذب اشة ،ذ قةأذ«اِلَ ذَك ِا ذد(194)«اِلَ ذَك ِا

ذباَلِة ٍذ»قةبع ذ ذاَلَ دقٍذذَكد اِذذاِلد َذب ءةئكد ،ذأ ذذباَلدِة ٍذلك ذذَيَةبةَذ قذ :ذذعنلِا،ذ اِذكَذذ ِذاَذأ ذال ذأَذذ:«اِلَ ذَك ِا
ذَأاَلددةٍذ»ذبع قددةذدذ ذ(195)  ددقذب ءددؤالاذ ذب اددِال ذ ذلِ ،إددِة ذهلةدد  ذ ب  ددلذ   ددقذذَقَضددِ َذذَأاَلددةٍذذَكدد اِذذَأَادد ِذالدد ذذهَذَهَ َادد َّذأ ذ«:ذاِلددَ ذَكدد ِا
َا ِذ ذد(196)ع قذأ هذيذالهِذَسَة ٌذذِااَذ،ذأ ذِااَذويةذ  ءي  أذب ل ذاذذذاَلَلَ َأَنقٌذ:ذ" ٌذَةذسَذ" ذ،َقِِب ٍذع قذذب لَّ

 [0]ب  كِثة: ژژ ڑژ  قِهذهاِ ق:

َ ددِِ اذ  قددةأذَيَاَرددذيذب َلَضددَةاِلا،ذ ادداذالة  دد ذ دد ذببدد ذ،ذ(197)بهءدد هذ «ذاَذَأَأَ َهددِكَذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
بهءد ذ ب د  ،ذ قدةأذلِاالِ د ذ«ذَأَ َهدَِكاَذ» قةأذب إِقذاذال ذبألئءَّد ذب اشدة :ذذ(198)لِ ء «ذحَ َهَِكاَذ» ِالةذب شِالاذ

،ذ َوَ قذب كذوا،ذ بِ ا مذ ب  ر ذ   ء  ،ذ ب ِكَلِِئاا
ذدذ(200)ذاذلِ ا مبألز ق،ذ    ،ذ ب إِق أبذذَيَاَرذيذ(199)
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لِ ءددد :ذوا دددقذبالسددد اهِ ،ذ الاادددقذبالسددد اهِ :ذب  دددذبة ذ«ذحَ َهدددَِكاَذ»بهءددد هذ ،ذ «ذَأَأَ َهدددَِكاَذ»أالدددِذقدددةبع ذ
بهءدد ذ ب دد  :ذوا ددقذب خيددة،ذلءااددقذأ هددِكا:ذشدد  كاذ دد ذ«ذَأَ َهددَِكاَذ» ب  رة دةذ  ددقذ،ددإمذوا هددا،ذ أالددِذقددةبع :ذ

ذذ(201)طِ  ذب  لذ عإِةهلد
هدداذأكثددةذب اددةبعذسدديسذندد  هذاددل ذب لددذ  ،ذورددِه:ذن  ددتذودداذَ ذَّددَذِ ذالدد ذقددة شذهاددِوة ب:ذأي ذذ قدد ذذكددة

ب؟ذ اءدِذباددذذ يد ذالاددِه،ذ بادذذسددها،ذوكثدة ذباددذذ يد ذالاددِهذباداذسددها،ذورِ دتذباددذذسدها:ذعاذب إ دداذ  د ة 
«ذب  َّكدَِثةَذذهدَِكاَذَأ َذ»ذ:--أا كاِذواذب جِا ة ،ذواِةا نِذلِأل ةِع،ذ بألالذب ،ذوكثةههاذباذذسها،ذودأن هذب  دل

،ذ قِهذبب ذب جذز ،ذ الااق:ذ(202)  قذذكةهكاذبألالذب ،ذثاذقِهذ ها:ذكة،ذ ة ذبألالةذ  قذالِذأن اذ  ةل
ذب ءااددق:ذ(203)َأَ َهددَِكَا:ذشدد  كاذ دد ذطِ دد ذب  ددل،ذ عإِةهددل ،ذ قددِهذب الددِس:ذأصددذيذالددِذقذدد ذودداذالااددِ :ذأاا

رددِبةذَوددَ ِوا ا،ذ ة ددتذاددل ذب،يدد ذ  ددقذ ددلبيذ،ذع ددقذأاذصددةهاذع ددقذب ء--أ هددَِكاذب  كددِثةذ دد ذطِ دد ذب  ددل
ذبدد ذ«ذَهَاَ َءدذاَذذَسددَذهَذذَكدةَّذ»ب ريدةذلادد  ذ أ :ذعاذصددةهاذع ددقذب ءردِبة،ذ    ذ دد ذِز ذبد ذَ َيددَةش،ذ د ذَ ِ دداا
ذذ(204)«دَهَاَ َءذاَذذَسَذهَذذَكةَّذ»،ذ قةأذع قذقذ ل:ذ«ب  َّكَِثةَذذَأَ هَِكاَذ»،ذن هذواذ لبيذب رية:ذ--أباذَطِِ س

ذ ذالبذب إلجذع قذب ا ِئجذب،هة :نخ  ذال

َ ددِِ اذاَأبددب ددغذ دد ةذقددةبعب ذ -1 ودداذاددل ذب   بسدد ذثةثددذاذقددةبع ،ذالاهددِذوءدد ذقددةبعب ذال دددذبهة ،ذذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذاءة ذب رةبعب ذاللل و ذباساِةدذَأاَّذ وء ذ  شة اذقةبع ذشِذ ،ذكءِذ

ذِعذ بألصذ ذذ دبش ةب ذب  ذبهةذواذب رةبع ذب  لةل ذقذهذأكثةذب ارهذِعاَّذ -2
ب ردددةبعب ذب رةحنةددد ذ  ددداذالاددد هذالددد ذب  دددلذع دددقذ سدددذ ل،ذ  ددداذهكددد ذالددد ذبا هدددِةذب  دددلِل ذأ ذب  دددِلاذ ،ذذِعاَّذ -3

ذ بو ةهذب رةبعب ذبو ةهذهاذفذالذبو ةهذهاِ ضذ هاِق د
دددِعاذب ردددةبعب ذب شدددِذ ذ ةلدددتذقةحن ددد -4 ،ذ  ءكددد ذبالسددد اِة ذالاهدددِذوددداذبسددد اإِ ذِ،ذ الذيجدددذزذب ردددةبع ذبهدددِذالط ر 

ذكِ ذب شةعة ،ذ واذاذبنسذب  الذةذ ب    ذ نلذذذ قدبأل 
ذال د   ذذ؛الذيل هِاذللذوداذال دااِ ذب ءالدة  ذبعاذب رةبعب ذش  تذ ذ  ذ -4 دذب  دل قذَهَاد   الد ذال دِة ذذِالهء 

ذب رةبعب ؛ذ وِص ذب شِذ ذالاهِد
 ودداذنهِيدد ذب   بسدد ذنذصدداذب  بسدد ذاءةدد ذقددةبعب ذب  ددِلاذ ذ الدد ذلادد ااذب ءاشددذ  ذودداذك ددسذب  الددذة،ذ -6

 دب ا اذ ذاه ذبذالاهِذط إ  بس ذ  ءة ذة،ةر ،ذ نثةاِذواذأي  ذة
نةاددذذب  ددلذادد ذودداذ  ةِئددلذأاذنكددذاذقدد ذ وِاراددِذودداذ ضدد ذالاددِ اذاددلبذب إلددج،ذ حوددةذة ذبنددِذأِاذذب أوذددة ذ

ذب لء ذ  لذ يذب اِ ءذ د
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 د7/16)قةأ(ذذيامة:ذ لِاذب اةيذالب ذالامذ :ذالِة :ذ(1)
 د6/671،ذ طِئقذباشِ ب ذ  رلطةنا:ذ64يامة:ذالاج ذب ءرةئذ ذالب ذب ج   :ذصذ(2)
ذدذ7،ذب رةبعب ذب شِذ ذ هذاذههِذال ذ   ذب اةيذ  رِضا:ذص66يامة:ذغذجذب اا ذ   اِقلا:ذصذ(3)
 ذد131ذ–ذ6/136،ذباهرِاذ  لذذطا:ذ6/66،ذب اشةذالب ذب ج   ذ16يامة:ذبالِن ذ ءكا:ذصذ(4)
 دذ131ذ–ذ6/136،ذ6/66،ذ16يامة:ذب ء ِة ذب لِلر :ذذ(5)
 دذ6/61،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ1،ذعبةبزذب ءاِناذألباذشِال :ذص16يامة:ذبالِن ذ ءكا:ذصذ(6)
،ذالا هدقذب ذصدذهذالبد ذب لِادس:ذ6/641،ذبا كِ ذواذأصذهذبأل كِ ذ آلالد  :ذ6/616يامة:ذب ءل  اقذ    ب ا:ذذ(7)

 دذذ7،ذب رةبعب ذب شِذ ذ هذاذههِذ  رِضا:ذ31،ذع شِةذب الذهذ  شذكِنا:ذص66ِقلا:ذصغذجذب اا ذ   ا،ذ64ص
 د6/66،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ17يامة:ذبالِن ذ ءكا:ذصذ(8)
 دذ71ذ–ذ44الر الِ ذواذ  اذب رةبعب ذ ءلء ذب رضِ ،ذ إوذبنل:ذصذ(9)
ذدذ6/684 ةذب ءل ِ ذالب ذ ِب ي :ذذ(10)
ذد6/146يامة:ذباهرِاذ  لذذطا:ذذ(11)
ذد68يامة:ذب  ةلذةذ   بنا:ذصذ(12)
ذدذ6/146،ذباهرِاذ  لذذطاذ613يامة:ذب  ةلذةذ   بنا:ذصذ(13)
ذد6/146يامة:ذباهرِاذ  لذذطا:ذذ(14)
دذ قددِهذب لددِكا:ذ1/173(:ذ1484(:ذبددةقا:ذ)ب ءلد   كذ  ددقذب  ددلةلذ :ذك دِي:ذ)ب  الددذة(:ذلددِي:ذ)قددةبعب ذب ايداذذ(15)

خةاِ (،ذ واذب   خة ذ  لاياذقِه:ذ)الارطد ذ  ِصداذ داذيد  كذألدِذلكدة (دذها ذدقذ)البذ  يجذصلةمذباساِة،ذ  اذي
ذال   ذواذب ء   ذناللد

دذ قددِهذب لددِكا:ذ1/176(ذ1471(:ذبددةقا:ذ)ب ءلدد   كذ  ددقذب  ددلةلذ :ذك ددِي:ذ)ب  الددذة(:ذلددِي:ذ)قددةبعب ذب ايدداذذ(16)
ذصلةم(دذها ذقذال   ذواذب ء   ذناللدذج)  ي)البذ  يجذصلةمذباساِة،ذ  اذيخةاِ (،ذ واذب   خة ذ  لاياذقِه:ذ

دذ سدددكتذ ادددلذ1/141(ذ1461(:ذبدددةقا:ذ)ب ءلدد   كذ  دددقذب  دددلةلذ :ذك دددِي:ذ)ب  الدددذة(:ذلددِي:ذ)قدددةبعب ذب ايددداذذ(17)
ذب لاياذواذب   خة دذها ذقذال   ذواذب ء   ذناللد

دذ قددِهذب لددِكا:ذ1/117(ذ1416(:ذبددةقا:ذ)ب ءلدد   كذ  ددقذب  ددلةلذ :ذك ددِي:ذ)ب  الددذة(:ذلددِي:ذ)قددةبعب ذب ايدداذذ(18)
)البذ  يجذصلةمذباساِة،ذ  اذيخةاِ (،ذ واذب   خة ذ  لاياذقِه:ذ)  دقذشدة ذب إخدِ  ذ اللد ا(دذها ذدقذالد   ذ

ذواذب ء   ذناللد
ذدذ6/141يامة:ذباهرِاذ  لذذطا:ذذ(19)
َتذذعذب- ال ذب رةبعب ذب شِذ ذيؤولذبهِذذ(20) ذ الذَيرةأذبهِدذكءِذسةأهاذبةِاذذ قدب  الذة،ذ بأل كِ ،ذ ب    ،ذ غذةاِ،ذذوا-َصلَّ
ذد331باسةبئذ ةِ ذ ب ءذضذ ِ ذواذك سذب  الذةذألباذَشهإ :ذصذ،6/141يامة:ذباهرِاذ  لذذطا:ذذ(21)
ذدذ6/64يامة:ذب اشةذالب ذب ج   :ذذ(22)
ضد ذك ِلدِذوداذ(ذأثاِعذهةاء لذ  خ ب ا:ذ" كدقذأبدذذب ادةعذب ذبسدطاذأندلذ ذ1/661قِهذبب ذب ج   ذواذغِي ذب اهِي ذ)ذ(23)

وكيدةذذ دقذ  ةدلذذ دل،وأول ذو ذب  ب ذقطااذ اءِ د ذأاذب ك دِيذالذضدذفذالذأصد ذذ اةا ،ب لة هذنلإلذع قذأباذ
 إالذودِ خ ب اذعالدِ ذذهرد  ، ن رذ  ذل  بةذق ت:ذ اذهك ذ هد  ذب ك دِيذ  دقذب خ ب داذبد ذ  دقذب للد ذبد ذز دِةذكءدِذ

ذا ذ ذال ذأئء ذب رةبعذب ءذثذقذبهاذوب  لذأ  ا"د
ذدذ6/64يامة:ذب اشةذالب ذب ج   :ذذ(24)
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ذيامة:ذب ء   ذب لِبقذناللدذ(25)
دذ ن ل:ذ)  ثاِذساذ ،ذ  ذاشةا،ذ  ذيا قذب ذ1/6687(ذ141يامة:ذب  الذةذال ذسا ذساذ ذب ذالا ذ :ذ قا:ذ)ذ(26)

 طِع،ذ  ذب رِساذبد ذ بةاد ذببد ذقدِنق،ذ د ذسدا ذبد ذأبداذ قدِص،ذأندلذكدِاذيردةأ:ذ) إاذكدِاذ اد ذيدذ ثذكة د ذأ ذ
بالةأ ذ  لذأخذأ ذأوتذال ذأ (،ذقِهذاللررلذسا ذحهذ ءذ :ذ)سا  ذض،ةبذ جهِ  ذ ِهذب رِساذ هادةة ذلِ لد يج،ذ أالدِذ
اشددةاذو نددلذ إاذ ددداذي ددةرذلِ لدددءِفذااددِ،ذورددد ذصددةرذلدددلذودداذ  بيدد ذأبددداذ يذدد ذ غذدددة (دذ ب لدد يجذوددداذب دد  ذب ءاثدددذ ذ

،ذسدددا ذ8/41(ذ8771اذ  طيددة :ذبددةقا:ذ)،ذاددِال ذب يةدد167ِ(:ذ184،ذوضددِئ ذب رددةحاذألبدداذ يذدد :ذبدددةقا:ذ)1/668
،ذب ء ددداقذالبددد ذأبددداذشدددذإ :ذبدددةقا:ذ4/136ب يذهردددا:ذك دددِي:ذ)ب ادددةبئ (،ذلدددِي:ذ)ودددةضذباودددذ ذ بألودددذب ذ ددد  (ذ

دذقدددِهذب رةطيدددا:ذ)وأالدددِذادددل ذب،يددد ذودددأاء ذ1/146(ذ1474،ذسدددا ذب ددد ب الا:ذبدددةقا:ذ)667ذ–ذ66/664(ذ66411)
ذدذ1/78 ذ   (دذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطياذب ا ءِعذ  قذأاذباوذ ذوذهِذ اقذبهِذباوذذ

أوةاهدددِذب إخدددِ  ذوددداذصدددلةلل:ذك دددِي:ذ)ب لدددج(:ذلدددِي:ذ)ب  جدددِ  ذأيدددِ ذب ءذسدددا،ذ ب يةددد ذوددداذأسدددذبقذب جِا ةددد (:ذبدددةقا:ذذ(27)
ذال ذ بكا(:ذبةقا:ذ)،ذ1/68(ذ6771) ذد4/17(ذ6164ك ِي:ذ)هالذةذب رةحا(:ذلِي:ذ) ة ذ  ةكاذااِرذأاذهي  ذبذوضة 

دذ ن ل:ذ)  ثاِذساذ ،ذ  ذسفةِا،ذ  ذ ءدة ،ذ1/6186(ذ111ة:ذب  الذةذال ذسا ذساذ ذب ذالا ذ :ذ قا:ذ)يامذ(28)
سددء ذ يددد ذب  ددلذبددد ذب  بذددةذيردددذه:ذ)  دد ك ذالددداكاذأالدد ذيددد  ذاذع ددقذب خذدددةذ  ددأالة اذلدددِ ءاة هذ  اهددذاذ ددد ذب ءاكدددةذ

دة؟(دذقدِهذ اللرردلذسدا ذحهذ ءذد :ذ)سدا  ذصدلةمذ  ل اذاذاذلِ  لذ  قذالِذأصِبها(،ذوةذأة  ذأكِنتذقةبعهدل،ذأ ذولَّ
،ذب ء ددِ قذ7/46(ذ7144،ذهالددذةذب طيددة :ذبددةقا:ذ)1/188  ددقذشددة ذب شددةخذ (دذ ب لدد يجذودداذب دد  ذب ءاثددذ ذ

ة؟(دذ1/611ب كشقذ ب يةِاذ  ثا يا:ذ،ذ43الب ذأباذةب ة:ذ ذ،ذعالذأنهاذ اذيلكة بذقذ ل:ذ)وةذأة  ذأكِنتذقةبعهل،ذَأَ ذولَّ
ذدذ6/141طا:ذيامة:ذباهرِاذ  لذذذذ(29)
ذدذ6/31يامة:ذب اشةذالب ذب ج   :ذذ(30)
سدددذةذأ دددة ذب اددديةعذ  دددلايا:ذ،ذ616،ذب ءادددِ هذالبددد ذق ذإددد :ذ3/314يامدددةذهةاء دددلذودددا:ذب  دددِ   ذب كيذدددةذ  إخدددِ  :ذذ(31)

ذد1/166باصِل ذواذهءذذ ذب  لِل ذالب ذ جة:ذ،ذ6/114ب ج   :ذذب اهِي ذالب ،ذغِي ذ6/117-163
 د6/117،ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ616الب ذق ذإ :ذذ،ذب ءاِ ه3/314كيذةذ  إخِ  :ذيامة:ذب  أ   ذب ذ(32)
 د4/117يامة:ذبألنلِيذ  لءاِنا:ذذ(33)
أ دددة ذب اددديةعذ  دددلايا:ذذ،ذسدددذة3/314،ذب  دددأ   ذب كيذدددةذ  إخدددِ  :ذ81-7/74يامدددة:ذب طإردددِ ذب كيدددةمذالبددد ذسدددا :ذذ(34)

 ،6/611،ذشل ب ذب لاسذ ةب ذب اءِة:ذ6/117
 د6/117يامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(35)
 د6/366يامة:ذأوإِ ذأصهإِاذألباذن،ةا:ذذ(36)
 د7/81يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(37)
 د7/83يامة:ذب ء   ذب لِبق:ذذ(38)
 د616يامة:ذب ءاِ هذالب ذق ذإ :ذذ(39)
 دذ1/166،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ6/114ذ:الب ذب ج   ذ،ذغِي ذب اهِي ذ3/314يامة:ذب  أ   ذب كيذةذ  إخِ  :ذذ(40)
 د1/318،ذههليسذهِ   ذةالشقذالب ذب  با:7/81يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(41)
 د114/ذ6يامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(42)
 د6/161يامة:ذب ء   ذب لِبق:ذذ(43)
 د6/114يامة:ذب ء   ذب لِبق:ذذ(44)
 دذ616يامة:ذب ءاِ هذالب ذق ذإ :ذذ(45)
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 د114/ذ6يامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(46)
 د7/81يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(47)
 د7/81يامة:ذب ء   ذب لِبق:ذذ(48)
 د1/166،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ118/ذ6يامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(49)
 د1/166يامة:ذباصِل ذالب ذ جة:ذذ(50)
ذد6/166يامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(51)
 د1/111يامة:ذ  ة ذبأل  ةِعذألباذن،ةا:ذذ(52)
 د7/81يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(53)
 د6/114:ذالب ذب ج   ذذ،ذغِي ذب اهِي 6/117يامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(54)
 د1/166،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ6/114:ذالب ذب ج   ذيامة:ذغِي ذب اهِي ذذ(55)
ذد6/114:ذالب ذب ج   ذذب اهِي ذ،ذغِي 6/118ةعذ  لايا:ذيامة:ذسذةذأ ة ذب ايذ(56)
 د6/114يامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(57)
 د6/118،ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ6/46يامة:ذهلكة ذب لاِظذ  لايا:ذذ(58)
 د1/166،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ6/166،ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ616يامة:ذب ءاِ هذالب ذق ذإ :ذذ(59)
 د1/166يامة:ذباصِل ذالب ذ جة:ذذ(60)
دذ قدِهذ1/166،ذباصِل ذالبد ذ جدة:ذ6/166،ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ3/314يامة:ذب  أ   ذب كيذةذ  إخِ  :ذذ(61)

 د6/166باالِ ذب لايا:"ذ شلذب ء بئااذوذِااذ قِه:ذالِ ذسا ذستذ الِئ دذيامة:ذسذةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ
،ذب اشددةذ7/363،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ87ب  ةلددذةذ  دد بنا:ذصذ،147البدد ذالجِادد :ذصيامددة:ذب لددإا ذذ(62)

ذد3/163ب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،ذالاجا1/631و مذب ر يةذ  شذكِنا:ذذ1/173الب ذب ج   :ذ
 د1/173،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ87يامة:ذب  ةلذةذ   بنا:ذصذ(63)
 د1/631،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ7/363يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(64)
 ذد7/363يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(65)
 دذ4ب يذتذ كاسذب ذزاذة،ذيامةذةيذبنل:ذذ(66)

،ذهالددذةذب رددةحاذب امددةاذالبدد ذكثذددة:ذ7/617،ذب دد  ذب ء ددذاذ  لددءذ ذب ل يددا:ذ67/61يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددة :ذذ(67)
ذدذ6/161،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/13،ذب   ذب ءاثذ ذ  لذذطا:ذ6/663

 دذ1/311،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ117،ذب ءإلذ ذالب ذالهةبا:ذص343يامة:ذب لإا ذالب ذالجِا :ذصذ(68)
 دذ617ذ–ذ7/614،ذب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذ116ذ–ذ113ب لج ذالب ذوِ ذ ل:ذصذ(69)
ذد617-ذ7/614ب ل يا:ذ،ذب   ذب ء ذاذ  لءذ ذ6/337ع ةبيذب رةبعب ذالب ذوِ ذ ل:ذذ(70)
ذ–ذ1/61،ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذ3/136،ذالاددِناذب رددةحاذ إ ةبلددلذ   اددِ :ذ67/613يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددة :ذذ(71)

،ذب اشددددةذالبدددد ذب جدددد   :ذ7/16،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةددددِا:ذ61/133،ذب جددددِال ذأل كددددِ ذب رددددةحاذ  رةطيددددا:ذ64
ذد31-ذ1/36،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/314

،ذب جدددِال ذ374،ذب لدددإا ذالبددد ذالجِاددد :ذص67/613،ذادددِال ذب يةدددِاذ  طيدددة :ذ1/664يامدددة:ذالادددِناذب ردددةحاذ  ادددةبع:ذذ(72)
،ذالاجددداذ1/314،ذب اشدددةذالبددد ذب جددد   :ذ7/16،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ61/133أل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ

 د1/31ب رةبعب ذ  خطذس:ذ
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،ذ3/136،ذالادددِناذب ردددةحاذ إ ةبلدددلذ   ادددِ :ذ67/613ِاذ  طيدددة :ذ،ذادددِال ذب يةدد1/664يامددة:ذالادددِناذب ردددةحاذ  ادددةبع:ذذ(73)

ب إلددةذذ،61/133،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ64ذ–ذ1/61ب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذذ1/46ب لجدد ذ  اِ سددا:ذ
 د7/16ب ءلة ذألباذ ةِا:ذ

 د7/16ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(74)
 د3/136الاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذذ(75)
،ذ3/136،ذالادددِناذب ردددةحاذ إ ةبلدددلذ   ادددِ :ذ67/613،ذادددِال ذب يةددِاذ  طيدددة :ذ1/664ة:ذالادددِناذب ردددةحاذ  ادددةبع:ذيامددذ(76)

،ذب جدددددِال ذأل كدددددِ ذب ردددددةحاذ  رةطيدددددا:ذ3/64،ذزبةذب ءلدددددذةذالبددددد ذب جدددددذز :ذ64ذ–ذ1/61ب ءل لدددددسذالبددددد ذِااِادددددا:ذ
 د7/16،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ61/133

هذ   الخشددة :يامددة:ذذ(77) ا:ذ،1/644ب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذذ،6/611ب كشدِد ب اشددةذذ،61/61ب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةدِد
 د4/686الاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،1/677و مذب ر يةذ  شذكِنا:ذذ،1/374الب ذب ج   :

الاجداذب ردةبعب ذذ،1/677ب رد يةذ  شدذكِنا:ذذ،ذود م1/374ب اشةذالبد ذب جد   :ذ،6/611يامة:ذب كشِهذ   الخشة :ذ(78)
 د4/686  خطذس:ذ

،ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذ6/611 اذأققذ  قذقِئ لذفةءِذبذ ذي  ذال ذب ء ِة ،ذ اذذب  اذنلإ ذوا:ذب كشِهذ   الخشة :ذ(79)
 د1/677و مذب ر يةذ  شذكِنا:ذذ،1/644

هذ   الخشدة :341يامة:ذ ج ذب رةبعب ذالب ذزنج د :ذصذ(80) ب إلدةذذ،1/644ب ءلدة ذب دذاذ ذالبد ذ طةد :ذذ،6/611،ذب كشِد
 دذ1/677و مذب ر يةذ  شذكِنا:ذذ،61/61ءلة ذألباذ ةِا:ب 

ود مذذ،61/61ب إلةذب ءلة ذألباذ ةدِا:ذ،6/611،ذب كشِهذ   الخشة :341يامة:ذ ج ذب رةبعب ذالب ذزنج  :ذصذ(81)
 د1/677ب ر يةذ  شذكِنا:ذ

ة ذألبدددددداذ،ذب إلددددددةذب ءلدددددد6/667زبةذب ءلددددددذةذالبدددددد ذب جددددددذز :ذذ،1/683يامددددددة:ذب ءلددددددة ذب ددددددذاذ ذالبدددددد ذ طةدددددد :ذذ(82)
ذد61/634،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/616ب اشةذالب ذب ج   :ذذ،61/681 ةِا:

ذد1/616يامة:ذب اشةذالب ذب ج   :ذذ(83)
-ذ3/371،ذ لِاذب اةيذالب ذالامذ :ذالِة :ذ) ي (:ذ11/46،ذ16-ذ64/13يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(84)

ذد644-ذ61/648،ذب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذ373
ذد644-ذ61/648،ذب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذ11/46،ذ16-ذ64/13يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(85)
ذد6/667يامة:ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذز :ذذ(86)
،ذ1/44،ذب ءلدددة ذب دددذاذ ذالبددد ذ طةددد :ذ6/613،ذزبةذب ءلدددذةذالبددد ذب جدددذز :ذ6/111يامدددة:ذب كشدددِهذ   الخشدددة :ذذ(87)

،ذالاجاذ1/116،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ6/31،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ3/618حاذ  رةطيا:ذب جِال ذأل كِ ذب رةذ
ذد6/631ب رةبعب ذ  خطذس:ذ

،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ6/613،ذزبةذب ءلددذةذالبدد ذب جددذز :ذ1/44يامددة:ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذذ(88)
ذد6/631طذس:ذب رةبعب ذ  خذ،ذالاجا1/116،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ3/618

،ذ6/613،ذزبةذب ءلدددذةذالبددد ذب جدددذز :ذ1/44،ذب ءلدددة ذب دددذاذ ذالبددد ذ طةددد :ذ6/111يامدددة:ذب كشدددِهذ   الخشدددة :ذذ(89)
ذد6/631،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ6/31ب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ،ذب إلة3/618ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ

،ذ6/613،ذزبةذب ءلدددذةذالبددد ذب جدددذز :ذ1/44 طةددد :ذذ،ذب ءلدددة ذب دددذاذ ذالبددد 6/111يامدددة:ذب كشدددِهذ   الخشدددة :ذذ(90)
ذد6/31،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ3/618ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
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،ذب جددِال ذ1/663،ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذ6/648،ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذ14يامددة:ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذذ(91)

ذ،ذالاجددا6/44،ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذ6/671ب جدذز :ذ،ذزبةذب ءلددذةذالبدد ذ1/387أل كدِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ
 دذ614-ذ1/617ب رةبعب ذ  خطذس:ذ

،ذب كشددِهذ   الخشددة :ذ6/648البدد ذِااِاددا:ذذ،ذب ءل لددس14،ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذ3/176يامددة:ذك ددِيذسددذيذ ل:ذذ(92)
 د614-ذ1/617،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/387،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ6/144

،ذالاجداذب ردةبعب ذ  خطذدس:ذ1/387،ذب جدِال ذأل كدِ ذب ردةحاذ  رةطيدا:ذ1/618يامة:ذالاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذذ(93)
 د614-ذ1/617

زبةذذ،1/663،ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذ6/144،ذب كشددِهذ   الخشددة :ذ6/648يامددة:ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذذ(94)
 دذ6/44،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ1/387 رةحاذ  رةطيا:ذ،ذب جِال ذأل كِ ذب6/671ب ءلذةذالب ذب جذز :ذ

 يامة:ذب ء ِة ذب لِلر دذ(95)
،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ6/671،ذزبةذب ءلدددذةذالبددد ذب جدددذز :ذ1/663يامدددة:ذب ءلدددة ذب دددذاذ ذالبددد ذ طةددد :ذذ(96)

 دذ6/44
ذد6/144ب ءل لسذالب ذااا:ذذ(97)
،ذب جِال ذ1/684،ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذ6/144ب ذااا:ذالذ،ذب ءل لس67يامة:ذالخ  ةذبب ذوِ ذ ل:ذصذ(98)

ذد3/136ب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،ذالاجا1/164،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ7/338أل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
 د3/181،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/164ب ذاذ ذالب ذ طة :ذذ،ذب ءلة 6/177يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(99)
،ذ1/316،ذب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةدِا:ذ1/164،ذب ءلة ذب ذاذ ذالبد ذ طةد :ذ1/166شِهذ   الخشة :ذيامة:ذب كذ(100)

 د311
،ذ1/316،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةدِا:ذ1/164ب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذذ،6/177يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(101)

 د311
 د1/644،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ1/164ب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذذ،1/166يامة:ذب كشِهذ   الخشة :ذذ(102)
،ذ611/ذ3،ذب ءلدددة ذب دددذاذ ذالبددد ذ طةددد :ذ1/311،ذب كشدددِهذ   الخشدددة :ذ6/314يامدددة:ذب ءل لدددسذالبددد ذاادددا:ذذ(103)

ذد1/133:ذألباذ ةِاذب إلةذب ءلة 
:ذ  لددددءذ ذب ل يدددداذ،ذب دددد  ذب ء ددددذاذ1/133:ذألبدددداذ ةددددِاذ،ذب إلددددةذب ءلددددة 1/311يامددددة:ذب كشددددِهذ   الخشددددة :ذذ(104)

ذد4/666
ب إلددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ،ذ1/311زبةذب ءلدددذةذالبددد ذب جدددذز :ذذ،361-ذ6/366ب ءل لدددسذالبددد ذااددا:ذيامددة:ذذ(105)

 ذد117-ذ3/114الاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،4/678ب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذذب   ذ،4/38
خطذدددس:ذالاجددداذب ردددةبعب ذ  ،ذ1/311زبةذب ءلدددذةذالبددد ذب جدددذز :ذذ،361-ذ6/366ب ءل لدددسذالبددد ذاادددا:ذيامدددة:ذذ(106)

 ذد117-ذ3/114
ب ء دددذاذ  لدددءذ ذب ل يدددا:ذذب ددد  ذ،4/38ب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ،ذ1/311زبةذب ءلدددذةذالبددد ذب جدددذز :ذيامدددة:ذذ(107)

 ذد4/678
،ذب دددد  ذب ء ددددذاذ  لددددءذ ذب ل يددددا:ذ6/683،ذع ددددةبيذب رددددةحاذ  صدددديهِنا:ذ67/61يامددددة:ذاددددِال ذب يةددددِاذ  طيددددة :ذذ(108)

 د6/161،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ6/663ة:ذهالذةذب رةحاذب امةاذالب ذكثذذ،ذ7/617
 د6/161،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ67/61يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طية :ذذ(109)
ذدذ7/617ب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذذ(110)
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ذد1/13،ذب   ذب ءاثذ ذ  لذذطا:ذ7/617،ذب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذ67/61يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طية :ذذ(111)
،ذ3/136،ذالاددِناذب رددةحاذ إ ةبلددلذ   اددِ :ذ67/613،ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددة :ذ1/664ناذب رددةحاذ  اددةبع:ذيامددة:ذالاددِذ(112)

،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ61/133،ذب جدددِال ذأل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ64ذ–ذ1/61ب ءل لدددسذالبددد ذِااِادددا:ذ
 دذ33ذ–ذ1/31،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ7/16

،ذ374،ذب لددإا ذالبدد ذالجِادد :ذص3/136،ذالاددِناذب رددةحاذ إ ةبلددلذ   اددِ :ذ67/613يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددة :ذذ(113)
،ذ1/314،ذب اشددةذالبدد ذب جدد   :ذ7/16ب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذذ،ذب إلددة61/133ب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ

 د1/31ب رةبعب ذ  خطذس:ذذالاجا
،ذ1/46،ذب لجدددد ذ  اِ سددددا:ذ136/ذ3،ذالاددددِناذب رددددةحاذ إ ةبلددددلذ   اددددِ :ذ613/ذ67يامددددة:ذاددددِال ذب يةددددِاذ  طيددددة :ذذ(114)

 دذذ16/ذ7،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ133/ذ61ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ61/ذ1ب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ
،ذ3/136،ذالاددِناذب رددةحاذ إ ةبلددلذ   اددِ :ذ67/613،ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددة :ذ1/664يامددة:ذالاددِناذب رددةحاذ  اددةبع:ذذ(115)

 د7/16،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ64ذ–ذ1/61سذالب ذِااِاا:ذب ءل لذ1/46ب لج ذ  اِ سا:ذ
 د7/16ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(116)
 د3/136الاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذذ(117)
،ذ64ذ–ذ1/61،ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ3/136،ذالاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذ1/664يامة:ذالاِناذب رةحاذ  اةبع:ذذ(118)

 د7/16،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ61/133ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ،3/64ز :ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذذ
،ذ7/161،ذب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةدِا:ذ3/136،ذب ءلدة ذب دذاذ ذالبد ذ طةد :ذ1/31الب ذِااِاا:ذذيامة:ذب ءل لسذ(119)

ب ردددددةبعب ذالاجددددداذ،ذ331ذ–ذ8/314:ذ   ذسددددداب ءادددددِناذذ،ذ  ر136-ذ7/133ب ددددد  ذب ء دددددذاذ  لدددددءذ ذب ل يدددددا:ذ
 د177-1/171  خطذس:ذ

الاجدداذب رددةبعب ذ  خطذددس:ذذ،7/133،ذب دد  ذب ء ددذاذ  لددءذ ذب ل يددا:ذ7/161يامددة:ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذذ(120)
 د1/171

 د136-ذ7/133،ذب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذ7/161يامة:ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(121)
،ذب إلددةذب ءلددة ذ366-66/363جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ،ذب 6/616يامددة:ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذذ(122)

 د41ذ–ذ4/46،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ8/114ب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذذ،ذب   7/644ألباذ ةِا:ذ
 يامة:ذب ء ِة ذب لِلر دذ(123)

ء ددذاذ،ذب دد  ذب 366-66/363،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ6/616يامددة:ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذذ(124)
 د41ذ–ذ4/46،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ4/46،ذ  رذب ءاِناذ آل ذسا:ذ8/114  لءذ ذب ل يا:ذ

ال ذأل كدِد ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذذ(125) ا:ذ366-66/363يامددة:ذب جدِد ،ذب دد  ذب ء ددذاذ  لددءذ ذ7/644،ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةدِد
 د8/114ب ل يا:ذ

 د1/44ب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(126)
  رذب ءادددِناذ آل ذسدددا:ذ،ذ8/668،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ66/71ِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذيامدددة:ذب جدددِال ذأل كدددذ(127)

 د7/116،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ66/46
ال ذأل كدددِد ذب رددددةحاذ  رةطيددددا:ذذ(128) ا:ذ66/71يامددددة:ذب جدددِد ،ذالاجدددداذب رددددةبعب ذ  خطذددددس:ذ8/668،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةدددِد

 د7/116
 د66/46  رذب ءاِناذ آل ذسا:ذذ،6/313يامة:ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذذ(129)
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،ذ61/664ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيدا:ذذ،1/131،ذب ءل لسذالب ذااا:ذ6/316يامة:ذالاِناذب رةحاذ   اِ :ذذ(130)

 د8/81الاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،6/464و مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ
 د8/81اجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذالذ،6/464،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ1/44يامة:ذب اشةذالب ذب ج   :ذذ(131)
 ،6/464،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ61/664يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(132)
الاجددداذذ،6/711ودد مذب ردد يةذ  شددذكِنا:ذذ،6/34زبةذب ءلددذةذالبدد ذب جددذز :ذذ،6/641يامددة:ذب كشددِهذ   الخشددة :ذذ(133)

 د8/116ب رةبعب ذ  خطذس:ذ
 د8/116الاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،6/711و مذب ر يةذ  شذكِنا:ذذ،6/34:ذيامة:ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذز ذذ(134)
و مذذ،6/34زبةذب ءلذةذالب ذب جذز :ذذ،6/118،ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذ6/641يامة:ذب كشِهذ   الخشة :ذذ(135)

 د6/711ب ر يةذ  شذكِنا:ذ
 د6/711،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ6/34يامة:ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذز :ذذ(136)
،ذب لجد ذ417،ذب لدإا ذالبد ذالجِاد :ذص1/68،ذالادِناذب ردةحاذ إ ةبلدلذ   ادِ :ذ3/74يامة:ذالاِناذب رةحاذ  اةبع:ذذ(137)

ب ءلدة ذألبداذذ،ذب إلدة6/646،ذزبةذب ءلدذةذالبد ذب جدذز :ذ1/181،ذب ءل لدسذالبد ذِااِادا:ذ331الب ذوِ ذ ل:ذص
ذد4/661،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ4/161 ةِا:ذ

،ذب لإا ذ1/68،ذالاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذ11/376،ذاِال ذب يةِاذ  طية :ذ3/74اذب رةحاذ  اةبع:ذيامة:ذالاِنذ(138)
،ذب كشدددِهذ   الخشدددة :ذ1/181،ذب ءل لدددسذالبددد ذِااِادددا:ذ331،ذب لجددد ذالبددد ذوِ ذ دددل:ذص417البددد ذالجِاددد :ذص

ب ءلة ذألباذ ةِا:ذذب إلة،ذ67/11،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ6/646،ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذز :ذ6/341
ذد4/661،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ4/161

،ذب ءلدة ذب دذاذ ذ6/341،ذب كشِهذ   الخشة :ذ1/181،ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ3/74يامة:ذالاِناذب رةحاذ  اةبع:ذذ(139)
ذ،ذب إلددددة67/11،ذب جددددِال ذأل كددددِ ذب رددددةحاذ  رةطيددددا:ذ6/646،ذزبةذب ءلددددذةذالبدددد ذب جددددذز :ذ1/647البدددد ذ طةدددد :ذ

ذدذ4/161 ءلة ذألباذ ةِا:ذب
ذذد4/161يامة:ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(140)
ذ،ذزبة1/647،ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذ6/341،ذب كشددِهذ   الخشددة :ذ1/181يامددة:ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذذ(141)

ذد4/161،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ6/646ب ءلذةذالب ذب جذز :ذ
،ذ6/647ب ءلدذةذالبد ذب جدذز :ذذ،ذزبة1/671،ذب ءلة ذب دذاذ ذالبد ذ طةد :ذ1/184يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(142)

 د4/613،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ4/164،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ67/31ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
،ذ6/647 :ذ،ذزبةذب ءلدذةذالبد ذب جدذزذ1/671،ذب ءلة ذب دذاذ ذالبد ذ طةد :ذ1/184يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(143)

ذذد4/613ب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،ذالاجا4/164،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ67/31ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
،ذب جدِال ذأل كدِ ذب ردةحاذ  رةطيدا:ذ6/647،ذزبةذب ءلدذةذالبد ذب جدذز :ذ1/671يامة:ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذذ(144)

ذدذ4/613رةبعب ذ  خطذس:ذب ذ،ذالاجا4/164،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ67/31
ذد4/164ب ءلة ذألباذ ةِا:ذذب إلة،ذ67/31ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ،ذ1/671ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :يامة:ذذ(145)
،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ67/31،ذب جدددِال ذأل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ1/184يامدددة:ذب ءل لدددسذالبددد ذِااِادددا:ذذ(146)

ذ،ذ4/164
،ذ6/647،ذزبةذب ءلدذةذالبد ذب جدذز :ذ1/671،ذب ءلة ذب دذاذ ذالبد ذ طةد :ذ1/184سذالب ذِااِاا:ذيامة:ذب ءل لذ(147)

 د4/164،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ67/31ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
 دذ3/81الاِناذب رةحاذ  اةبع:ذذ(148)
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ذذد1/11الاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذذ(149)
ذد6/647 :ذيامة:ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذزذذ(150)
 د66/311،ذ  رذب ءاِناذ آل ذسا:ذ76/ذ61،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ643/ذ67يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(151)
،ذب جددِال ذ14/386،ذب  الددذةذب كيذددةذ  ددةبز :ذ6/616،ذب كشددِهذ   الخشددة :ذ17/41يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددة :ذذ(152)

 د4/186،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ61/76ب ءلة ذألباذ ةِا:ذ،ذب إلةذ67/643أل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
،ذ  رذب ءاددددِناذ آل ذسددددا:ذ61/76،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةددددِا:ذ1/134يامددددة:ذب ءلددددة ذب ددددذاذ ذالبدددد ذ طةدددد :ذذ(153)

 د66/311
 د4/186،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ14/386،ذب  الذةذب كيذةذ  ةبز :ذ17/41يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طية :ذذ(154)
 د61/76ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(155)
ذد1/134ب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذذ(156)
 د6/616ب كشِهذ   الخشة :ذذ(157)
ذد61/76ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(158)
،ذزبةذ1/314:ذالبد ذِااِاداذ،ذب ءل لدس616،ذالخ  ةذببد ذوِ ذ دل:ذ164-3/616،ذ6/614يامة:ذالاِناذب رةحاذ  اةبع:ذذ(159)

ذد4/147،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ111-67/116:ذ  رةطياذ،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحا6/116ب ءلذةذالب ذب جذز :ذ
يذسدذيذ ل:ذذ(160) ناذب ردةحاذ إ ةبلدلذ   اِد :ذ6/87يامدة:ذك ِد ،ذزبةذب ءلدذةذالبد ذب جددذز :ذ117،ذب  ةلددذةذ  د بنا:ذ1/666،ذالادِد

ذد147-ذ4/144،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/383،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ6/116
ناذب رددةحاذ إ ةبلدددلذ   اددِد :ذذ(161) ،ذزبةذب ءلدددذةذ1/316،ذب كشددقذ ءكدددا:ذ1/314:ذالبددد ذِااِاددداذ،ذب ءل لددس1/666يامددة:ذالاددِد

ا:ذ111-67/116:ذ  رةطيداذأل كِد ذب ردةحاذ،ذب جِال 6/116الب ذب جذز :ذ ،ذالاجداذ61/81،ذب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةِد
ذد4/147ب رةبعب ذ  خطذس:ذ

ذدذ1/666ذالاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذ(162)
أل كددِ ذب رددةحاذذ،ذب جددِال 311ذ–ذ1/316،ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذ386-ذ13/381يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددة :ذذ(163)

ذد4/646،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ661،ذهخة جذقةبعب ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ68/611  رةطيا:ذ
ذدذ66/381امذ :ذالِة :ذ)ساق(:ذ،ذ لِاذب اةيذالب ذال4/1377يامة:ذب  لِرذ  جذاة :ذالِة :ذ)ساق(:ذذ(164)
ذدذ13/381يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طية :ذذ(165)
ذدذذ1/314،ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذ1/676،ذالاِناذب رةحاذ إ ةبللذ   اِ :ذ13/381يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طية :ذذ(166)
ذدذ61/186ذ،ذ لِاذب اةيذالب ذالامذ :ذالِة :ذ)الضق(:4/1646يامة:ذب  لِرذ  جذاة :ذالِة :ذ)الضق(:ذذ(167)
ذدذ613ذ–ذ68/611،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ3/614يامة:ذالاِناذب رةحاذ  اةبع:ذذ(168)
،ذوددد مذب رددد يةذ646ذ–ذ61/643،ذب ددد  ذب ء دددذاذ  لدددءذ ذب ل يدددا:ذ1/376يامدددة:ذب ءلدددة ذب دددذاذ ذالبددد ذ طةددد :ذ(169)

 د61/46،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/647  شذكِنا:ذ
/ذ61ب دد  ذب ء ددذاذ  لددءذ ذب ل يددا:ذذ،61/6411ب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذذ،647:ذصيامددة:ذب  ةلددذةذ  دد بناذ(170)

 د61/46ب رةبعب ذ  خطذس:ذذ،ذالاجا1/346،ذب اشةذالب ذب ج   :ذ646
ب د  ذذ،61/6411ب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةدِا:ذ،ذ3/6144ب ءذضمذواذ اذ ذب ردةبعب ذالبد ذأبداذالدة ا:ذيامة:ذذ(171)

 د783ب    ذب إِاة ذ   اذة :ذص،ذ646/ذ61ب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذ
 ،1/674،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ6411،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ64/611يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طية :ذ(172)
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،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ1/671،ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذ671يامددة:ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذصذ(173)

،ذالاجدددددددددداذب رددددددددددةبعب ذ1/636،ذودددددددددد مذب ردددددددددد يةذ  شددددددددددذكِنا:ذ61/641،ذب إلددددددددددةذب ءلددددددددددة ذألبدددددددددداذ ةددددددددددِا:11/34
ذدذ61/616  خطذس:

،ذالاجددددداذب ردددددةبعب ذ11/34،ذب جدددددِال ذأل كدددددِ ذب ردددددةحاذ  رةطيدددددا:ذ1/671يامدددددة:ذب ءلدددددة ذب دددددذاذ ذالبددددد ذ طةددددد :ذذ(174)
ذد61/616  خطذس:

ذد1/314ب ءل لسذالب ذااا:ذذ(175)
،ذالاجدددددداذب رددددددةبعب ذ61/641 ذألبدددددداذ ةددددددِا:،ذب إلددددددةذب ءلددددددة11/34يامددددددة:ذب جددددددِال ذأل كددددددِ ذب رددددددةحاذ  رةطيددددددا:ذ(176)

ذد61/616  خطذس:
،ذ3/634،ذههدليسذب   د ذ  زادة :ذ1/346،ذب ءل لسذالبد ذِااِادا:ذ671يامة:ذالخ  ةذشذبذذب رةحاذالب ذوِ ذ ل:ذذ(177)

،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ1/643،ذب ءلددة ذب ددذاذ ذالبدد ذ طةدد :ذ744ذ–ذ6/741ب كشددِهذ   الخشددة :ذ
ذد681-61/674 رةبعب ذ  خطذس:ذ،ذالاجاذب11/46

،ذب جدددِال ذأل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ1/643،ذب ءلدددة ذب دددذاذ ذالبددد ذ طةددد :ذ6/741يامدددة:ذب كشدددِهذ   الخشدددة :ذذ(178)
ذدذ61/674،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ11/46

ذدذ1/643،ذب ءلة ذب ذاذ ذالب ذ طة :ذ744ذ–ذ6/741يامة:ذب كشِهذ   الخشة :ذذ(179)
ذدذ3/614،ذ  رذب ءاِناذ آل ذسا:ذ4/137،ذب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذ6/716خشة :ذيامة:ذب كشِهذ   الذ(180)
،ذب دد  ذب ء ددذاذ6/716،ذب كشددِهذ   الخشددة :ذ1/716 داذأقددقذ  ةددل،ذ اددذذوددا:ذع ددةبيذب رددةبعب ذب شددذبذذ  اكيددة :ذذ(181)

ذد4/137  لءذ ذب ل يا:ذ
ألسذةذب  ؤ ا،ذثداذقدِهذ" ادلبذب يذدتذ  مذبألزادة ذ،ذع قذأباذب8/361نلسذبب ذالامذ ذالبذب يذتذواذ لِاذب اةي:ذذ(182)

ذ  ذبب ذأواذبألصءااذأاذ ءلذأنش  ذألن ذب ذزنةا،ذقِهذبب ذبة :ذ ق ذ   ذب يذ ِاذ  ءلكذ   "دذ
،ذ لدِاذب ادةيذ36/641،ذب  الدذةذب كيذدةذ  دةبز :ذ3/634،ذههليسذب    ذ  زادة :ذ1/631يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ

ذدذ371-ذ61/376،ذ  رذب ءاِناذ آل ذسا:ذ61/644ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ،ذ8/386الب ذالامذ :ذ
ذ61/376،ذ  رذب ءادِناذ آل ذسدا:ذ61/644،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ36/641يامة:ذب  الذةذب كيذةذ  ةبز :ذذ(183)

ذدذ371-
ذدذ1/14ةيذباذب اةزةق:ذذ(184)
ذدذ341ذ–ذ1/346ب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(185)
 إوذبنددددل:ذك ددددِي:ذ)ب ءلددددِا ذ ب جءِ ددددِ (:ذلددددِي:ذ)ب    ددددة ذودددداذب  خ ددددقذ دددد ذذ بأل نددددِؤ ذب لرذددددقذذسددددا ذببدددد ذالِاددددلذ(186)

ذ،ذقِهذب ءلررذا:ذ  يجذصلةمدذ6/117(:ذ746ب جءِ  (:ذبةقا:ذ)
،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ674،ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذص1/363يامددة:ذالاددِناذب رددةحاذ إ ةبلددلذ   اددِ :ذذ(187)

 د61/647،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ61/64 ذألباذ ةِا:،ذب إلةذب ءلة11/661
ذذد61/647،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ1/641،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ61/644يامة:ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(188)
هذ   الخشدة :ذ1/186يامة:ذالاِناذب رةحاذ  وادش:ذذ(189) ال ذأل كِد ذب ردةحاذ  رةطيدا:ذ3/681،ذب كشِد ،ذ  رذ11/661،ذب جِد

 د346ذ–ذ61/343ءاِناذ آل ذسا:ذب 
 ذد343/ذ61،ذ  رذب ءاِناذ آل ذسا:ذ641/ذ1،ذو مذب ر يةذ  شذكِنا:ذ661/ذ11يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(190)
 دذ11/661،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ3/681يامة:ذب كشِهذ   الخشة :ذذ(191)
 دذ1/186الاِناذب رةحاذ  واش:ذذ(192)
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 دذ3/681  الخشة :ذب كشِهذ ذ(193)
،ذالخ  ددةذودداذشددذبذذب رددةبع ذالبدد ذوِ ذ ددل:ذ1/367،ذالاددِناذب رددةحاذ   اددِ :ذ3/181يامددة:ذالاددِناذب رددةحاذ  اددةبع:ذذ(194)

ب دد  ذب ء ددذاذ  لددءذ ذب ل يددا:ذذ،61/683،ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:1/348البدد ذااددا:ذذ،ذب ءل لددس674ص
ذد61/168،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ66/646

،ذب إلددةذب ءلدددة ذ633-11/636ب جددِال ذأل كدددِ ذب رددةحاذ  رةطيدددا:ذ،1/116 ءلددة ذب دددذاذ ذالبدد ذ طةددد :ذيامددة:ذبذ(195)
ذد66/646ب   ذب ء ذاذ  لءذ ذب ل يا:ذذ،61/161ألباذ ةِا:

ذدذ61/161،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:633-11/636يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ(196)
،ذالاجدددداذب رددددةبعب ذ  خطذددددس:ذ61/134،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةددددِا:6/681يامددددة:ذزبةذب ءلددددذةذالبدددد ذب جددددذز :ذذ(197)

 د61/146-141
ذد141-61/146،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ6/681يامة:ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذز :ذذ(198)
ب  ر ذدد :ذادددذذعإددِ  ذ ددد ذب اطدددقذلددِأل قذللِ ددد ذبدددذ ذب ادد مذب ء ذسددد ذ باالِ ددد ذب ءلضدد ،ذ  ردددِهذ دددل:ذَبددَذَ ذَبدددَذَ ،ذ بدددذ ذذ(199)

ددِذب   طةددبدذيامددة:ذب اشددةذالبدد ذب جدد   :ذب ،ذباضددِع ذودداذ1/31  امددذ ذأ ذ ادد ذب ادد مذ  ادد ذباالِ دد ،ذ  لددءقذأيض 
ذدذ31بةِاذأصذهذب رةبع ذ  ضإِف:ذص

 د141-61/146،ذالاجاذب رةبعب ذ  خطذس:ذ6/681يامة:ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذز :ذذ(200)
،ذالاجدددداذب رددددةبعب ذ  خطذددددس:ذ61/134 ذألبدددداذ ةددددِا:،ذب إلددددةذب ءلددددة6/681يامددددة:ذزبةذب ءلددددذةذالبدددد ذب جددددذز :ذذ(201)

ذد61/146-141
ذدذ3/187الاِناذب رةحاذ  اةبع:ذذ(202)
ذدذ4/164يامة:ذزبةذب ءلذةذالب ذب جذز :ذذ(203)
ذد1/183يامة:ذع ةبيذب رةحاذ  الِس:ذذ(204)
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بألالددِناذ ب ءلددةب ذودداذ  ددذ ذب رددةبعب :ذأ ءدد ذبدد ذذعهلددِهذوضددةعذب إشددةذلددِ رةبعب ذبأل بادد ذ شددة،ذب ءلددءق:ذالا هددق د6
ذ دذ6487-ادذ6617- ِ اذب ك سذذ6 ذ–اد،ذهمدذةدذش،إِاذاللء ذعسءِ ذ ذ6667اللء ذب ياِذب  الةِطاذ ذ

ذ دذ1116-ادذ6611-ب ذ  ا،ذ ذةب ذب ل يجذب رِاة ذذ همدذأ ءاد،ذذ466باهرِاذواذ  ذ ذب رةحا:ذاةهذب  ي ذب لذذطاذ  د1
ادد،ذهدمدذأ ءد ذشدِكةذ ذةب ذب،ودِقذب ج يد  ذ614بأل كِ :ذ  اذب ذأ ء ذب ذساذ ذبد ذ د  ذ ذبا كِ ذواذأصذهذ د3

ذبذة  دذ)ةد (دذ–
ذد ياِا-اد،ذ ذةب ذب ءاةو ،ذبذة  ذ6111ع شِةذب الذهذع قذهلرذقذب لقذال ذ  اذبألصذه،ذاللء ذ  اذب شذكِناذ ذ د6
ادددد،ذهدددم:ذ  ددداذ643ب يدددةذب رةظددداذ ذبالسددد ةاِيذوددداذالاةوددد ذبألصدددلِي:ذأبدددذذ ءدددةذيذسدددقذبددد ذ يددد ذب  دددلذبددد ذ يددد ذ د1

ذادد6441-ادذ6661-ةب ذب ك سذب ا ءة ذبذة  ذ6الاذض،ذ أوذ ذ 
اددذهدمدذو ذد ذ431أس ذب  ِل ذواذالاةو ذب  لِل :ذألباذب لل ذ  داذبد ذاللءد ذب جد   ذب ءادة هذلدِب ذبألثذدةذ ذ د4

ذ دذ6447-ادذ6668-ذبذة  -ةب ذب ءاةو ذذ6 ذ–الأالذاذشةلِذ
ةدذطدلذذادد،ذهدمد811:ذأبذذب اضد ذأ ءد ذبد ذ  داذب الدرةناذب ءادة هذلدِب ذ جدةذ ذباصِل ذواذهءذذ ذب  لِل  د7

ذ دذ6474-ادذ6344-ال ةذذ–الك إ ذب ك ةِ ذبألزاة  ذذ6أ ء ،ذ 
ع ةبيذب رةبعب ذب لإ ذ    هِ،ذب للذ ذب ذأ ءد ذبد ذوِ ذ دل،ذهدم:ذ يد ذب دة ء ذب اثةءدذ ،ذالك إد ذب خدِنجا،ذب ردِاة ،ذ د8

ذادد6663،ذ6 
 يادددِا،ذذ– دددِ اذب ك ددس،ذبذدددة  ذذ6ادددد،ذهدددم:ذاللءدد ذ ددد  ز،ذ 464ب شددذبذ:ذأبدددذذب إردددِعذب اكيددة ذ ذع ددةبيذب ردددةبعب ذ د4

ذ دذ6444ذ–ادذ6667
ذ د6481ذ–ذ6614ةب ذب اكةذب اةبا،ذب رِاة ذذ6اد،ذهم:ذاللء ذأبذذب اض ذ 464عنإِ ذب ة ب :ذاءِهذب  ي ذب راطاذ ذ د61
ذادد6618،ذ6،ذ  ياِا-ةب ذب ك سذب ا ءة ،ذبذة  ذذأنذب ذب  ا   ذ أسةب ذب  أ   ،ذ ي ذب  لذب ذ ءةذب يةضِ  ، د66
   داذادد،ذهدمدذ دِةهذأ ءد ذ يد ذب ءذادذةذ761ب إلةذب ءلة :ذ ءلء ذب ذيذسقذب شهذةذلدأباذ ةدِاذبألن  لداذ ذ د61

ذ دذ6443-ادذ6663-ذبذة  -ةب ذب ك سذب ا ءة ذذ6الاذض،ذ ذاللء 
اد،ذهدمدذ  داذاللءد ذالادذض،ذ دِةهذأ ءد ذ يد ذ776ب ي بي ذ ب اهِي :ذألباذب ا بعذعسءِ ذ ذبب ذكثذةذب  الشراذ ذ د63

ذ دذ6447-ادذ6667-ذبذة  -ب ا ءة ةب ذب ك سذذ1 ب ءذاذة،ذ
ذادد6667،ذ6،ذ  ياِا-ب بئ ذب  اِئ ذواذهةهذسذب شةبئ ،ذأبذذلكةذاللاذةذب كِسِنا،ذةب ذب اكة،ذبذة  ذ د66
ادد،ذهدمدذاللءد ذأبدذذب اضدد ذ466لغةد ذب ذ دِ ذوداذطإردِ ذب   دذ ذ ذ ب الدِ :ذادةهذب د ي ذ يد ذب دة ء ذب لدذذطاذ  د61

ذ دذ6474-ادذ6344-ةب ذب اكةذذ1عبةبيةا،ذ 
ذاد،ذب ءك إ ذب ا ءة ،ذ)ةد (د174هأ   ذالشك ذب رةحا،ذ ي ذب  لذب ذالل اذب ذق ذإ ذ ذ د64
ادد،ذهدم:ذاللءدد ذ776هالدذةذببد ذكثذدة:ذب ءلدءقذ"هالدذةذب ردةحاذب امدةا":ذأبددذذب اد بعذبسدءِ ذ ذبد ذكثذدةذب رةشداذ ذ د67

ذادد6664ةب ذب ك سذب ا ءة ،ذبذة  ذذ6 لذ ذشء ذب  ي ،ذ 
هالذةذأباذب لاذة:ذب ءلءقذع شِةذب ار ذب لد ةاذع دقذال بيدِذب ك دِيذب كدة ا:ذأبدذذب لداذةذبد ذاللءد ذب اءدِة ذب لااداذ د68

ذ د6481-ادذ6611-ب ة ِضذ–الك إ ذب ة ِضذب ل يث ذذ1  طِ،ذب رِة ذأ ء ذذ همدذ ياد،ذ481 
أسةب ذب  أ   ":ذنِصدةذب د ي ذأبدذذسداذ ذ يد ذب  دلذبد ذ ءدةذب يةضدِ  ذ ذهالذةذب يةضِ  ذب ءلءقذ"أنذب ذب  ا   ذ ذ د64

ذادد6668ةب ذع ةِعذب  ةبثذب اةبا،ذبذة  ،ذذ6اد،ذهم:ذاللء ذ ي ذب ة ء ذب ءة ش ا،ذ 481
ذ–ةب ذب ك ددداذب طذدددس،ذةالشدددقذذ–ةب ذببددد ذكثذدددةذذ6ادددد،ذ 6111هالدددذةذب شدددذكِنا:ذاللءددد ذبددد ذ  ددداذب شدددذكِناذ ذ د11

ذادد6666بذة  ،ذ
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 ياددِا،ذذ–الؤسلدد ذب ةسددِ  ،ذبذددة  ذذ6اددد،ذهددم:ذأ ءدد ذشددِكة،ذ 361يددة :ذاللءدد ذبدد ذاة ددةذب طيددة ذ ذهالددذةذب ط د16
ذ د1111-ادذ6611

ذادد6668،ذ6هالذةذب رةحاذب امةا،ذعسءِ ذ ذب ذ ءةذب ذكثذة،ذهم:ذسِالاذب لةال ،ذةب ذطذإ ذ  اشةذ ب  ذز  ،ذب ة ِض،ذ  د11
ذادد6616،ذ6قذالل ا،ذالك إ ذب ةش ،ذب ة ِض،ذ هالذةذب رةحا،ذ ي ذب ةزبقذب ذاءِ ذب  ااِنا،ذهم:ذال طا د13
ةب ذب ك دسذب ء دة  ،ذذ1ادد،ذهدم:ذأ ءد ذب يةة نداذ أودذ ،ذ ذ476هالذةذب رةطيا:ذأبذذ ي ذب  لذاللء ذب رةطياذ ذ د16

ذادد6386ب رِاة ،ذ
ب ددةابز ذب شددِوااذ ذب  الددذةذب كيذددةذأ ذالاددِهةمذب  ذددس:ذ اخددةذب دد ي ذاللءدد ذبدد ذ ءددةذبدد ذب للددذ ذبدد ذب للدد ذب  ءةءدداذ د11

ذب رِاة دذذ–ذال ة-ب ءك إ ذب  ذ،ةفة ذذ -اد،ذهمدذ ءِةذزكاذب إِ زة ذ416
ادد،ذهدم:ذسدا ذ117ب  الذةذال ذسدا ذسداذ ذبد ذالا دذ ،ذأبدذذ ثءدِاذسداذ ذبد ذالا دذ ذب خةبسدِناذب جذزادِناذ ذ د14

ذ دذ6447-ادذ6667ةب ذب  ءةاا،ذذ6ب ذ ي ذب  لذحهذ ءذ ،ذ 
إ :ذأبددذذ  دداذب للدد ذبدد ذو ددقذبدد ذ يدد ذب  ددلذبدد ذب ةءدد ذ ذه خددة ذب ،إددِ ب ذب طةددبذباشددِ ب ذودداذب رددةبعب ذب لدد د17

ذب رِاة دذ-ةب ذب  لِل ذ   ةبثذلطاطِذذ -ادذ166
ةب ذب ك ددِيذب اةبدداذبذددة  ،ذذ1اددد،ذهددم:ذأ هددذذهة دد هذ ذ666ب  ةلددذةذودداذب رددةبعب ذب لددإ :ذأبددذذ ءددة ذب دد بناذ ذ د18

ذ د6486-ادذ6616
اِالاد ذب شدِ ق ،ذباالدِ ب ،ذذ6اددذ 666 ذب د بناذ ذاِال ذب يةدِاذوداذب ردةبعب ذب لدإ :ذ ثءدِاذبد ذسداذ ذأبدذذ ءدةذ د14

ذ د1117-ادذ6618
ذاددذ6611،ذ6،ذاللء ذب ذعةلقذب  ةالل ،ذةب ذب لة ذ  اشةذ ب  ذز  ،ذب ة ِض،ذ ب  لةمب جِال ذ د31
ذ–الك إدد ذب ةشدد ذذ6اددد،ذهددمدذةدذ يدد ذب ا دداذ ِالدد ،ذ 618ب جددِال ذ شدداسذبايءددِا:ذأ ءدد ذبدد ذب للددذ ذب يذهردداذ ذ د36

ذ دذ1113ب ة ِض،ذ
الددة باذ طةد ذ أوةددل،ذاددذهدم:ذ463ِهذب ردةبعذ كءددِهذباقدةبع:ذأبددذذب للد ذ  داذب دد ي ذ  داذبدد ذاللءد ذب لددخِ  ذ ذاءد د31

ذ دذ6447-ادذ6668بذة  ذذ–ةالشق،ذ ياِاذذ–ةب ذب ءأالذاذ   ةبثذسذ  ِذذ6 
ذدذذبذة  -ذ ذةب ذب ا اذ  ءةيذ6اد:ذهمدذةدذ ال  ذالاذةذلا إكا،ذ 316اءهة ذب    :ذأبذذلكةذاللء ذب ذب لل ذب ذة   ذ  د33
بذدة  ،ذذ– ج ذب رةبعب ،ذ ي ذب ة ء ذب ذاللء ذبد ذزنج د ذأبدذذز  د ،ذهلرذدق:ذسداذ ذبألو دِنا،ذالؤسلد ذب ةسدِ  ذ د36

ذ د6481ادد6611،ذ1 
ب لج ذواذب رةبعب ذب لإ ،ذب للذ ذب ذأ ء ذب ذوِ ذ ل،ذهم:ذةدذ ي ذب اِهذسِ اذالكة ،ذالؤسل ذب ةسِ  ،ذبذة  ،ذ د31

ذادد6667،ذ4 
ادددد،ذهدددمدذبددد  ذب ددد ي ذقهدددذاا،ذ ذةب ذ377إا :ذأبدددذذ  ددداذب للددد ذبددد ذ يددد ذب  ادددِ ذب اِ سددداذ ذب لجددد ذ  ردددةبعذب لددد د34

ذدذةالشق-ب ءأالذاذ   ةبثذ
ادد،ذهدمدذال دطاقذ631  ة ذبأل  ةدِعذ طإردِ ذبألصدفةِع:ذألبداذن،دةاذأ ءد ذبد ذ يد ذب  دلذبألصداهِناذب شدِوااذ ذ د37

ذ دذ6447-ادذ6668-ذبذة  -ةب ذب ك سذب ا ءة ذ6 ي ذب رِة ذ طِ،ذ 
اددد،ذهددمدذةدذأ ءدد ذاللءدد ذ714 دد  ذب ء ددذاذودداذ  ددذ ذب ك ددِيذب ءكاددذا:ذأل ءدد ذبدد ذيذسددقذب لددءذ ذب ل يدداذ ذب د38

ذدذةالشق-ب خةاب ،ذ ذةب ذب ر اذ
ذ دذ6443- ياِاذذ–ذبذة  -ب اكةاد،ذ ذةب ذ466ب   ذب ءاثذ ذواذب  الذةذلِ ءأثذ :ذ ي ذب ة ء ذاةهذب  ي ذب لذذطاذ  د34
ذ د1114-ادذ6617بةيسذ ي ذب ذب  ،ذ ذالجء ذب    ذب اةبة ،ذةالشق،ذذ ةدذاللءهم:ذذاد:631ةيذباذأباذب اجاذب اج اذ ذ د61
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 ياددددِا،ذذ–ةب ذب ك ددددسذب ا ءةدددد ،ذبذددددة  ذذ3قذاددددد،ذ ذذ68ةيددددذباذب اِل دددد ذب ددددلبةِنا:ذز ددددِةذبدددد ذالاِ  دددد ذب دددد بةِناذ ذ د66
ذ د6444-ادذ6664

ذادد6378،ذ6ةيذباذبالة ذب اة ،ذب ءك إ ذب  جِ   ذب كيةم،ذال ة،ذ  د61
ذب ءخ ددِ ذ ِشددة ذببدد ذ ِبدد ي :ذاللءدد ذأالددذ ذبدد ذ ءددةذ ِبدد ي ذ ذ ةذب ءل ددِ ذ د63 هددمدذ ددِةهذ يدد ذاددد،ذ6111  ددقذب دد  ا

ذ دذ1113-ادذ6613-ذب ة ِض-ب ءذاذة،ذ  اذالاذض،ذ ذةب ذ ِ اذب ك سذ
ب إ د بة ذذبأل ذسدا  رذب ءاِناذواذهالذةذب رةحاذب امةاذ ب لدإ ذب ءثدِنا:ذأبدذذب اضد ذشدهِيذب د ي ذب لدذ ذاللءدذةذ د66

ذبذة  دذذ–ةب ذع ةِعذب  ةبثذب اةباذذاد،ذ 6171 ذ
زبةذب ءلذةذواذ  اذب  الذة،ذأبذذب اة ذ ي ذب ة ء ذب ذب جذز ،ذهم:ذاللء ذ ي ذب ة ء ذ ي ذب  دل،ذودة ذأ ِةيثدل:ذ د61

ذادد6617،ذ6،ذ  ياِا-ب لاذ ذللذذناذزغ ذهذةب ذب اكة،ذبذة  ذ
ذذادد6611ةب ذب ءاِ ه،ذب رِاة ذذ1 ذاد،ذهمدذةدذشذقاذضةب،316ب لإا ذواذب رةبعب :ذأبذذلكةذب ذالجِا ذ ذ د64
ةب ذب ك سذب ا ءة ذذ6اد،ذهمدذاللء ذ ل ذعسءِ ذ ،ذ ذ341سةذصاِ  ذبا ةبي:ذأبذذب ا مذ ثءِاذب ذاااذ ذ د67

ذ دذ1111-ذبذة  -
-الك إدد ذب ءاددِ هذذ1س لدد  ذبأل ِةيددجذب  ددلةل ذ شدداعذالدد ذورههددِذ وذبئدد اِ:ذ ءلءدد ذنِصددةذب دد ي ذبأل إددِنا،ذ  د68

ذ دذ6441-ذب ة ِض
الك إدددد ذذ6 ذبأل ِةيدددجذب ضددد،ةا ذ ب ءذضدددذ  ذ أثةاددددِذب لددداعذوددداذبألالددد :ذ ءلءدددد ذنِصدددةذب ددد ي ذبأل إدددِنا،ذ س لددد  د64

ذ دذ1111-ادذ6611-ب ءاِ هذ
ةب ذب ةسدددِ  ذذ6ادددد،ذهدددم:ذشددداذسذبأل ندددؤ  ،ذ إوذبندددل،ذ 173سدددا ذببددد ذالِاددد :ذأبدددذذ يددد ذب  دددلذاللءددد ذب ر   اددداذ ذ د11

ذ د1114ب اِ ءة ،ذ
ادد،ذ كداذ  دقذبأل ِةيدج:ذاللءد ذنِصدةذب د ي ذ171بألشداجذب لجلد ِناذ ذسا ذأباذةب ة:ذأبدذذةب ةذسد ةءِاذبد ذ د16

ذد)ةد (ب لاذةي ،ذذ–اد،ذ ذالك إ ذب ءاِ هذب ة ِضذ6611بأل إِناذ
اد،ذ كاذ  دقذبأل ِةيدج:ذاللءد ذنِصدةذب د ي ذبأل إدِناذ174سا ذب  ةالل :ذاللء ذب ذعةلقذب ذسذ  ذب  ةالل ذ ذ د11

ذ(د)ةد ي ،ذب لاذةذ–الك إ ذب ءاِ ه،ذب ة ِضذذ6اد،ذ 6611 ذ
ذادد6613،ذ1،ذ  ياِا-سا ذب  ب قطاا،ذ  اذب ذ ءةذب  ب قطاا،ذ ِ اذب ك س،ذبذة  ذ د13
ذادد6667،ذ1سا ذب  ب الا،ذ ي ذب  لذب ذ ي ذب ة ء ذب  ب الا،ذهم:ذةدذال طاقذةيسذب إ ِ،ذةب ذب ر ا،ذةالشق،ذ  د16
الؤسلدد ذب ةسددِ  ،ذذ6 ذاددد،ذهددم:ذشدداذسذبأل نددؤ  ،ذ313ب لددا ذب كيددةم:ذأبددذذ يدد ذب ددة ء ذبدد ذشدداذسذب الددِئاذ  د11

ذ د1116 ياِا،ذذ–بذة  ذ
-بذدة  ذذ–الؤسلد ذب ةسدِ  ذذ8ادد،ذهدمدذشداذسذبأل ندؤ  ،ذ 768سذةذأ ة ذب ايةع:ذاللء ذب ذأ ءد ذب دلاياذ ذ د14

ذ دذ6441-ادذ6661
اددذهدمدذ6184ب  الشدراذ ذشل ب ذب لاسذواذأوإِ ذال ذذاس:ذألباذب اةرذ ي ذب لاذبد ذأ ءد ذبد ذب اءدِةذب لاي داذ د17

ذ دذ6488-ادذ6618-،ذبذة  ذةالشق-ةب ذبب ذكثذةذذ6 نِؤ  ذ اللءذةذبأل
شةرذب اِساذ  قذب شِطية ذب ءلدءقذب آل داذب اة د  ذوداذشدةرذب ر دذ  :ذأبدذذ يد ذب  دلذاللءد ذبد ذب للد ذبد ذاللءد ذ د18

ذ دذ1111-ادذ6614ذ–ب ة ِضذذ–الك إ ذب ةش ذذ6اد،ذهمدذ ي ذب ةزبقذب ذ  اذب ذعبةبيةاذالذسق،ذ 414ب اِساذ ذ
 ذ  دقذصدلةمذاللد اذب ءلدءق:ذ"ب ءاهدِ ذشدةرذصددلةمذاللد اذبد ذب لجدِ ":ذأبدذذزكة دِذيلذدقذبد ذشددةهذشدةرذب ادذ ذ د14

ذادد6341ةب ذع ةِعذب  ةبثذب اةباذبذة  ،ذذ3اد،ذ 474ب اذ  ذ ذ
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الك إد ذب ةشد ،ذب ة ددِض،ذذ6ب ا داذ ِالد ،ذ ذ ةدذ يداددد،ذهدم:ذ618شداسذبايءدِا:ذأبدذذلكدةذبد ذب للدذ ذب يذهرداذ ذ د41
ذ د1113-ادذ6613

ذ د6487-ادذ6617ةب ذب ا ا،ذبذة  ،ذذ6اد،ذهم:ذأ ء ذ طِ ،ذ 343هِ ذب    ذ صلِرذب اةبة :ذعسءِ ذ ذب جذاة ذ ذب  لِرذ د46
ذادد6611ةب ذطذقذب اجِ ،ذذ6:ذاللء ذزاذةذب اِصة،ذ ماد،ذه114صلةمذب إخِ  :ذاللء ذب ذعسءِ ذ ذب إخِ  ذ ذ د41
ذاد،ذ ذب ءك سذباسةالا،ذ)ةد (د6611صلةمذب جِال ذب   ذةذ ز ِةبهل:ذاللء ذنِصةذب  ي ذبأل إِناذ ذ د43
ادددد،ذهدددم:ذاللءدد ذودددؤبةذ يددد ذب إددِقا،ذ ذةب ذع ةدددِعذب  دددةبثذب اةبدددا،ذ146صددلةمذاللددد اذبددد ذب لجددِ ذب اةلدددِبذ  ذ ذ د46

ذد (ذ)ةد ياِا،ذذ–بذة  ذ
ادد،ذهدمدذاللءدذةذ776 طإرِ ذب شِو،ة ذب كيةمذطإرِ ذب شِو،ة ذب كيةم:ذهِ ذب  ي ذأباذن ةذ يد ذب ذادِيذب لدإكاذ د41

ذادد6663اجةذ  طإِ  ،ذذ1 ا،ذ ي ذب ا ِرذاللء ذب ل ذ،ذ ذاللء ذب طاِ
اد،ذهم:ذةدذع لِاذعإِس،ذ ذةب ذب ةبئد ذب اةبدا،ذبذدة  ذ674طإرِ ذب ارهِع:ذألباذعسلِقذب شذةبز ذب شِوااذ ذ د44

ذد)ةد ( ياِا،ذذ–
-ذب رددِاة -الك إدد ذب خددِنجاذذ6اددد،ذهددمدذةدذ  دداذاللءدد ذ ءددة،ذ 131ب طإرددِ ذب كيذددة:ذاللءدد ذبدد ذسددا ذب  اددة ذ  د47

ذ دذ1116-ادذ6616
ذد ياِا-طإرِ ذب ءالة  ،ذاللء ذب ذ  اذب  ب ة ،ذةب ذب ك سذب ا ءة ،ذبذة  ذ د48
ذ1ه،ذهدم:ذاللءدد ذأبدذذب اضد ذعبددةبيةا،ذ 374لكدةذاللءد ذبدد ذب للد ذب  بذد  ذ ذذأبددذطإردِ ذب الدذ ذ ذ ب   دذ ذ :ذ د44

ذد)ةد (ةب ذب ءاِ ه،ذ
ذ1اددد،ذصددلللذاللءدد ذهءددةاذ 833ب جدد   ذ طذإدد ذب اشددةذودداذب رددةبعب ذب اشددة:ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذ د71

ذ دذ6446-ادذ6666-ب ء يا ذب ءاذ  ذذ–الك إ ذةب ذب ه مذ
ادددد:ذهةهذدددسذ هلرذدددق:ذةدذ يددد ذ671ب ادددذ ذالةهإ دددِذ  دددقذ دددة هذب ءاجدددا:ذه ددداةب:ذب خ ذددد ذبددد ذأ ءددد ذب اةباذددد  ذ ذ د76

ذاددذ6616ذ– ذ1113-ذبذة  -ةب ذب ك سذب ا ءة ذذ6ب لءذ ذاا ب  ،ذ 
بذددة  ،ذذهةءةدد ،الك إدد ذببدد ذذ6 ذبةال ةبسددة،هددم:ذذاددد،833ِ ذب رددةبع:ذاللءدد ذبدد ذب جدد   ذ غِيدد ذب اهِيدد ذودداذطإردد د71

ذ د1114-اد6617
ذ دذ1116-ادذ6611-اد،ذ ذةب ذب  لِل ذ   ةبثذلطاطِذ6667غذجذب اا ذواذب رةبعب ذب لإ :ذ  اذب اذ  ذب  اِقلاذ ذ د73
-اددد،ذ ذةب ذب ءاةودد ،ذبذددة  ذ811ودد مذب إددِ  ذشددةرذصددلةمذب إخددِ  :ذأ ءدد ذبدد ذ  دداذبدد ذ جددةذب الددرةناذ ذ د76

ذادد6374،ذ ياِا
-بذدددة  ذذ–ةب ذع ةدددِعذب  دددةبثذب اةبددداذذ1ادددد،ذ 867ب ردددِالذسذب ءلدددة :ذالجددد ذب ددد ي ذاللءددد ذب اذدددة زذألدددِة ذ ذ د71

ذ دذ1113-ادذ6616
ذةب ذب هجة ،ذ)ةد (دذ6ب رةبعب ذ أثةاِذواذب  الذةذ بأل كِ :ذاللء ذب ذ ءةذلِزالذه،ذ  د74
ذدذذبذة  -ةب ذب جذ ذذ6اد،ذهمدذ ي ذب لة ذاللء ذاِ  ا،ذ 681ثءِاذب ذقايةذ ك ِيذسذيذ ل:ذأبذذلشةذ ءة ذب ذ  د77
ذ دذ6483-ادذ6613كشِهذب راِفذ  ذال  ذباقاِف:ذالا ذ ذب ذيذن ذب ذعة   ذب يهذها،ذ ذ ِ اذب ك س،ذ د78
ةب ذب ك دددِيذذ7ادددد،ذ ذ138ب كشدددِهذ ددد ذ ردددِئقذغدددذبال ذب  ا  ددد ،ذادددِ ذب  دددلذاللءدددذةذبددد ذ ءدددةذب  الخشدددة ذ ذ د74

ذاددذذ6617ة  ،ذب اةبا،ذبذ
ادد،ذ ذةب ذ6147كشقذب ماذاذ  ذأسِالاذب ك سذ ب اادذا:ذال دطاقذب رلدطاطذاا:ذب ءادة هذللدِااذو ةاد ذ ذ د81

ذ دذ6441-بذة  ذذ–ب اكةذ
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اددذهدمدذةدذاللذداذ637 ب كشقذ  ذ اذ ذب رةبعب ذب لإ ذ    هِذ  ججهِ:ذأبذذاللءد ذالكداذبد ذأبداذطِ دسذب اةلداذ د86
ذ دذ6487-ادذ6617-ة  ذبذذ–الؤسل ذب ةسِ  ذذ6ب  ي ذ الضِا،ذ 

اددد،ذهددم:ذاللءدد ذبدد ذ617ب كشددقذ ب يةددِاذ دد ذهالددذةذب رددةحا،ذأ ءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذعبددةبيةاذب ثا يددا،ذأبددذذعسددلِقذ ذ د81
ذادد6611 ياِا،ذذ–ةب ذع ةِعذب  ةبثذب اةبا،ذبذة  ذذ6 ِشذ ،ذ 

 ك دسذب ا ءةد ،ذبذدة  ،ذ إِيذب  أ   ذواذالاِناذب  ا   ،ذ ةعذب  ي ذ  اذاللء ذب إ  بة ،ذب شهذةذلِ خِزا،ذةب ذب د83
ذادد6661،ذ6 

-ةب ذصددِة ذذ3اددد،ذ ذ766 لددِاذب اددةي:ذألبدداذب اضدد ذاءددِهذب دد ي ذاللءدد ذبدد ذالكددة ذببدد ذالامددذ ذبألوة ردداذ ذ د86
ذ دذ1116-ذبذة  

 طِئقذباشِ ب ذ ااذاذب رةبعب :ذشهِيذب  ي ذب رلطةنا:ذهم:ذ ِالةذب لذ ذ ثءِاذ أوذ ،ذ ذ جا ذع ةدِعذب  دةبثذ د81
ذ د6471-ادذ6341،ذِاة ب ر-باسةالا،ذال ةذ

ال  ذب شِطية ،ذب ءلءقذ ةزذبألالِناذ  الذب  هِناذواذب ردةبعب ذب لدإ :ذأبدذذب رِسداذب رِسداذبد ذوذدة ذبد ذو دقذبد ذ د84
ةب ذب  ذثددِناذ    بسددِ ذذ6هءددةا،ذ ذ  ه ددلةم:ذاللءدداددد،ذضددإ ذ141أ ءدد ذب شددِطياذب ة ذادداذبألن  لدداذ ذ

ذ دذ1111-ادذ6614-ذةالشق-ب رةحنة ذ
ذ د6446-ادذ6666ةب ذب ه م،ذا  ،ذذ6اد،ذهم:ذاللء ذهءةا،ذ ذ833واذب رةبعب ذب اشة:ذبب ذب ج   ذ ذال  ذطذإ ذب اشةذ د87
ذ د6441-ادذ6664اد،ذهم:ذ ي ذب ة ء ذقِساذ ذالجء ذب ء قذوه ،ذب ء يا ذب ءاذ  ،ذ718الجءذفذب ا ِ م:ذبب ذهةءة ذ  د88
ادددد،ذ ذ زب  ذذ341ب ءذصددد اذ ذب ءل لدددسذوددداذهيذدددذ ذ ادددذ ذشدددذبذذب ردددةبعب ذ بايضدددِرذ اهدددِ:ذ ثءدددِاذبددد ذااددداذ د84

ذ د6444-ادذ6611بأل قِهذب ءج  ذبأل  قذ  ش ذاذباسةالة ذ
اددذهدمدذ يد ذ164ب ءلة ذب ذاذ ذواذهالذةذب ك ِيذب ا   :ذأبذذاللء ذ ي ذب لقذب ذغِ دسذبد ذ طةد ذبألن  لداذ ذ د41

ذ دذ1116-ادذ6611-ذبذة  -ةب ذب ك سذب ا ءة ذذ6ب لة ذ ي ذب شِواذاللء ،ذ 
ذاد،ذالك إ ذب ء ايا،ذب رِاة د371شذبذذب رةحا،ذب للذ ذب ذأ ء ذب ذوِ ذ لذ ذالخ  ٌةذواذ د46
ذادد6664،ذ ياِا-ةب ذب ااِئ ،ذبذة  ذذ6ال ب كذب  ا   ذ  رِئقذب  أ   ،ذ ي ذب  لذب ذأ ء ذب الاا،ذهم:ذالة باذب شاَِّ ،ذ  د41
ذادد6638ب لاذةي ،ذذ– شِطيا،ذا  ذال و ذ طةبذ ذهذهذاةلذب رةبعب ،ذب ءخ ِ ذ   ذأالذ ،ذالرة ذ ط إ ذالاه ذباالِ ذب د43
ةب ذب ك دددس،ذبذدددة  ،ذذ6ادددد،ذهددم:ذال دددطاقذ طددِ،ذ 611ب ءلدد   كذ  دددقذب  ددلةلذ :ذأبدددذذ يدد ذب  دددلذب لددِكاذ ذ د46

ذ د6441-ادذ6666
ادذهدمدذ666ب ءل اذةذواذب رةبعب ذب اشة:ذأبذذطِاةذأ ء ذب ذ  اذب ذ يذ ذب  لذب ذ ءةذب ذسذب ذب إ  بة ذ ذ د41

ذ دذ1111-ادذ6614-ب ذب إلذثذ    بسِ ذباسةالة ذ إ ةِعذب  ةبثذةذ6ب  ة ذ ةدذ ءِ ذأالذ ذ
ذ دذ6441-ادذ6664-بذة  ذذ–الؤسل ذب ةسِ  ذذ6اد،ذهمدذشاذسذبأل نؤ  ،ذ ِةهذالةش ،ذ 166اللا ذأ ء ذب ذ اي ذ  د44
ةب ذذ6ادد،ذهدمدذ لدذ ذب دد ب بنا،ذ 111اللدا ذب د ب الاذب ءادة هذللدا ذب دد ب الا:ذأبدذذاللءد ذ يد ذب  دلذب دد ب الاذ ذ د47

ذ ذ1111-ادذ6616-ء اا،ذب ة ِضذب 
-ادد،ذهدم:ذةدذ دِهاذصدِ مذب ضدِال ،ذالؤسلد ذب ةسدِ  ،ذبذدة  ذ637الشك ذع ةبيذب رةحا،ذالكاذب ذأباذطِ سذ ذ د48

ذاددذ6611،ذ1،ذ  ياِا
الك إدد ذب ةشدد ،ذذ6اددد،ذهددمدذ ءدد ذب جءادد ،ذ أوددذ ،ذ 131ب ء دداق:ذأبددذذلكددةذ يدد ذب  ددلذبدد ذاللءدد ذبدد ذأبدداذشددذإ ذ ذ د44

ذ د1116-ب ة ِضذ
،ذ يادِا-ق،ذ ي ذب ةزبقذب ذاءِ ذب  دااِنا،ذهدم:ذ يذدسذب دة ء ذبأل مءدا،ذب ءك دسذباسدةالا،ذبذدة  ذب ء اَّذ د611

ذادد6341،ذ6 
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ذادد6617،ذ ياِا-ةب ذب ءاةو ،ذبذة  ذ1الاِ اذب  ا   ،ذب للذ ذب ذاللاذةذب إ ذ ،ذهم:ذوِ  ذب اق،ذالة باذسذب ،ذ  د616
ذادد6616،ذ ياِا-بذة  ذب ءك إ ذب ا ءة ،ذ1الاِ اذب لا ،ذ ء ذب ذاللء ذب خطِبا،ذ  د611
الاهد ذب إلدذثذ6،ذاِالاد ذأ ذب ردةم،ذ ب  دِبذنااد،ذهم:ذاللء ذ318الاِناذب رةحاذب كة ا،ذأبذذاااةذب الِسذ ذ د613

ذادد6618ب ا ءة ،ذالك ذب ءكةال ذ
اددد،ذهدمدذةدذ يدد ذب ج ذدد ذ يدد  ذ366الادِناذب رددةحاذ إ ةبلددل:ذأبدذذعسددلِقذعبددةبيةاذبدد ذب لدة ذب ءاددة هذلِ  َّاددِ ذ ذ د616

ذ دذ6488-ادذ6618-بذة  ذ– اذب ك سذ ِذ6ش يا،ذ 
-ب رددِاة ذذ–الك إدد ذب خددِنجاذذ6اددد،ذهددمدذةدذادد مذقةب دد ،ذ 161الاددِناذب رددةحا:ذسدداذ ذبدد ذاللددا  ذبألواددشذ ذ د611

ذ دذ6441-ادذ6666
ذ دذ6483-ادذ6613-ذبذة  - ِ اذب ك سذذ3اد،ذ 117الاِناذب رةحا:ذأبذذزكة ِذيلذقذب ذز ِةذب اةابعذ ذ د614
،ذةب ذع ةدددِعذب  دددةبثذب ة دددِض-ادددد،ذ ذةب ذب اادددِئ ذ414 ذب ة الددداذب إ ددد بة ذ ذالاجددداذبألةلدددِع:ذيدددِقذ ذب لءدددذذ د617

ذدذبذة  -ب اةباذ
ذ د6441 ياِا،ذذ–ةب ذصِة ،ذبذة  ذذ1اد،ذ 414الاجاذب ي  با:ذيِقذ ذب لءذ ذ  د618
اددد،ذضددإطلذأبددذذ يدد ذب ددة ء ذب ء ددةبها،ذ ذالك إدد ذ316الاجدداذب  ددلِل :ذأبددذذب للددذ ذ يدد ذب إددِقاذبدد ذقددِن ذ  د614

ذد)ةد (  ذب  ةبِعذبألثةذ
الك إ ذبب ذهةءةد ،ذذ1اد،ذهم:ذ ء  ذ ي ذب ءجذ ،ذ 341ب ءاجاذب كيذةذ  طيةبنا:ذس ةءِاذأبذذب رِساذب طيةبناذ  د661

ذال ة،ذ)ةدذ (دذ–ب رِاة ذ
ذ)ةد (دذ ياِا،ذ–ةب ذع ةِعذب  ةبثذب اةباذبذة  ذذاد،6618الاجاذب ءؤ اذ ذهةبااذال اااذب ك سذب اةبة :ذ ءة ذ ضِذكلِ  ذ ذ د666
ذد ياِا-أ اِظذب رةحا،ذب ةبغسذبألصاهِنا،ذهم:ذن ياذالة ش ا،ذ ذةب ذب اكة،ذبذة  ذذالاجاذالاةةب  د661
ادد،ذهدمدذ يد ذب لدة ذاللءد ذادِ  ا،ذ ذةب ذ341الاجاذالرِية ذب    :ذأبذذب للذ ذأ ء ذب ذوِ سذبد ذزكة دِذ ذ د663

ذدذبذة  -ب اكةذ
-ذب ة دددِض-ط ذ  اشدددةذةب ذب دددذذذ6ادددد،ذهدددمدذ دددِةهذب اددد بز ،ذ 631الاةوددد ذب  دددلِل :ذأبدددذذن،دددةاذبألصددديهِناذ  د666

ذ دذ6448-ادذ6664
ذ د6447-اد6667ةب ذب ك سذب ا ءة ،ذذ6اد،ذ ذ768الاةو ذب رةبعذب كإِ ذ  قذب طإرِ ذبأل  ِ :ذب لاياذ ذ د661
اد،ذ141ب ءذضمذواذ اذ ذب رةبعب ذ    هِ:ذن ةذب ذ  اذب ذاللء ذب شذةبز ذب ءاة هذلِب ذأباذالة اذ ذلا ذ د664

ذ د6443-ادذ6666ِ  ذب خذة  ذ  لفة ذب رةحاذب كة ا،ذا  ،ذب جءذ6هم:ذةدذ ءةذ ء باذب كيةلا،ذ 
ذادد6663،ذ6ب اجذ ذب  باة ذواذال ذكذال ةذ ب رِاة ،ذاءِهذب  ي ذيذسقذب ذه ة ذبةة ،ذةب ذب ك سذب ا ءة ،ذبذة  ،ذ  د667
ب ضددإِفذ ذةب ذذ  ددقاددد،ذصددلللذ833ب اشددةذودداذب رددةبعب ذب اشددة:ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذب جدد   ذ ذ د668

ذبذة  دذذ–ءة ذب ك سذب ا 
ذ (دذ)ةد،ذ (ذ)ةدب اكتذ ب اذذا،ذهالذةذب ءِ  ة ،ذ  اذب ذ يذسذب ءِ  ة ،ذالؤسل ذب ك سذب ثرِفة ،ذبذة  ،ذ ياِ دذ د664



 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 كمة(مح   –ة دوري   –ة )علمي  
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ووجو  ال هوا و  وو  يهدف هذا البحث إلى بيان علم من علوم  الروءاتاا ال وو هم هوا مة ممو  هوءن ا موا و
وهووم علووم  مجيوو  الرووءاتاا، ومزلوو: الحووءن هوومر الرا ووم بوون  دووءشا بوون  لوو: بوون  ه وود ال ووا  و  ،الرووءاتاا العووب 

لهووا علووى ا  وو  ،  (ه095را) وهووذا الردوودد  موون  واصوود الردوواصد ال ووو    ووء  ووو علووم الرووءاتاا إن لووم   وون  وش
موون عدوومن ال وو ء ت ووا ايوو  لء عليوو  موون عذو وو  ا ل ووا ،  عوون   هووا هووما الرووءاتاا العووب  ال  ووما ء     وود   و ضووً  

وبو، وتود   ءلوءض لوب و ا   منجواا مون  مجيو  ال وا  و للروءاتاا كومن ال روا   ؛ورصا   ا  ولم،، وجوم   العك
ال يك و لحدوءها، وتعو ء هوذا ال مجدهواا إلوى تعو دنر  مجدهواا صوءجح ، و مجدهواا  دوء صوءجح   ومات  وو 

 صول  وهووم  اال ووا  و  وو  مجدها و  إمووا  بً و َ نك ء إلووى عود  مون الة وواصه مون  ه هوار ا صوم   و ال وء ، و لدو
 مجدها ووو  الدوووءجح   ةمعوووء بووودن  حمجووو  وصوووء ي   َ نك ك وووا، ال يعووودء، و موووا هوووو مووون نجا  ووو  علوووى ال يعووودء، ك وووا 

ود لراعود  الءوايو  وت وما ا توء  والً  َ  ك ض ولغمج ، وا هم من نلو  عو    ونلوو مون  و   تملو  توم ال مجيو  واال ، صش
  و تا، الءاتاار 

اااااااااااااا أْ   
َ
َ اااااااااااااسْ 

َ
َ اااااااااااااسْ 

أ
  ْ و 
َ
 ْ اااااااااااااا   ُأ

َ
َْ اااااااااااااَما   َوَماااااااااااااسَْر أ

 

 ْ
َ
 
 
اااااااااااااااااااااااااا  َ  أ

َ
 ْ َْو   اااااااااااااااااااااااااا  

اااااااااااااااااااااااااا  
َ
 ْ اااااااااااااااااااااااااا   ق  ق  رأ

َ
ت ْب 

ْ

 ر  مجي  ال ا  و، الرءاتاا، هءن ا ما و  ووج  ال ها و.الكلمات المفتاحية
Abstract: 

This research aims to spot a light on one of recitations' sciences included in the poem; 

"Herz Al-Amani Wa Wagh Al-Tahani" on the seven recitation modes which is known as the 

science of Qur'an recitation modes' guidance. The author of "Herz Al-Amani Poem" is 

Alqasim Ben Fairah Ben Khalaf Al-Shatebi was deceased on 590 A.H. This poem is one – if 

not the first at all – of the early poems had been written on science of recitation modes. As 

well as this poem includes the seven recurrent recitation modes, it is considered as one of 

the poetry essence for what it includes of words sweetness, method sobriety and quality of 

moulding.  

The researcher focused on some models of Al-Shatebi Guidance for it can't be 

presented all models in this study. These directives has been divided by the researcher into 

two parts; explicit directives and non-explicit directives either in origins or in  

It has been concluded to a number of results in which the most prominent ones 

clarifies that Al-Shatebi's directives are being either related to its origin (Al-Taiseer book) 

or it is considered as an addition to Al-Taiseer book. Moreover, Al-Shatebi's explicit 

directives varies between grammatical, morphological and lingual. More importantly, he at 

first established the origin of the narration base and the evidence of trace, and then the 

directive and cachexy throughout his saying in the chapter of Ra'aat (Arabic R Letter 

Chapter):  

What is followed by a "Kasr" or "Ya'a" , it hasn’t proven by a text to be diluted and 

included. 

Keywords: Al-Shatebi Guidance, Herz Al-Amani Wa Wagh Al-Tahani. 
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، والد   والع   على  ا م الء د  ج  دن، وآلو  و صوحات  وال وات دن، ومون اكثدءً  االح د لل  ه دً 
 ب هم  و ه ظ آيا   وتءاتا  ،   ان مةهم  ص   الرءاتاا ال واملدن، الوذين جوءش وا هيوا هم لءتوءات وال لرودن، 

 رلو الل  عةهم  ج  دن.                  و  د..
علووم الرووءاتاا هووم نرو   ووةا  علووم   َوِ نك ي دوود تووالرءآن ال ووءجم،  إن  يووءف ال لووم  و ر  هووا مة لوو  مووا

وتوود ه ووو هووذا  -–الرووءآن، وهووم إكلدلهووا ال حلشووى تووال؛لال الحعووان؛ ال شدووال  تالعووةد عوون ر ووم  اللوو  
  ات، تامما تح    و     ع ال لم ت ةاي  ال ل ات مةذ   أ   إلى وت ةا الحالء،  رد قيشو الل  ل  رجااًل 

ه( الوذ  يوارف  وو  دمو  هوذا 095ربون  دوءشا ال وا  و)ا ويءه ، ومون هوزالتر ا موا  ال وذشر  بوم الرا وم
هءن ا ما و ووج  ال ها و( ال و   م  دها الرءاتاا العب  المار    و ك وا، ) ال لم ترددد   ال ع ا  بور

؛ ل وا  ر ضوي    ي و  الوة م مون اإلوى  مجدههوا إل اًهو ال يعدء، وكان يمجش  ت و الرءاتاا و  ضها يل و 
كووان مةهووا  اال  دووار واالت ضووا،، وتوود ع وودا إلووى بيووان ت ووو  مجدهوواا ال ووا  و للرووءاتاا  وومات مووا

 مجي  ال ا  و للرءاتاا  و هءن ا ما و ووجو  ) رو دء صءج ، من     تحثو ال م م  ب  و اصءجحً 
 .ال ها و(

يحدومن، وك و     هوءن ا موا و ووجو  ال هوا و  رود  وار بهوا الءوكبوان، وه  هوا َ لو   التدودد مكا  -1
 الل  لها ال هء  والر م ، ويءوهها  الل  والح  على ال كا   ال و اه ل ها.

 مة ل  ال ا  و ال  هم  ل  تال ضد و م  الباع  و علم الرءاتاا. علمش -2

الرءاتاا  و      واه  ام  بذلو، ولم  ض ء   را   لهذا ال ملومع ر وم  طءش  ال ا  و ل مجي  ت و -1
  ه د   عدا ما  طءش  ل يا   يءشاح هذا الة م عةد يءههم لألبياا.

 وهو تحاج  ل يان و يضاح. ا ل   إلدها إل اهً و ال مجدهاا ال و  ور ها ال ا  و  ت و-2

 ا. ملي   ءاص  ال ا  و  و  مجي  الرءاتا -1
 بيان    منجاا من ال مجدهاا الدءجح  و دء الدءجح   و  صم  ال ا  ي  و ءيها. -2
 نا  علي  مةها. لل يعدء وما ا  بش   مجدهاا ال ا  و وم ء   ما كان مةها مما رً  -3

  و هذا البحث ال ةاهه اآل ي ر ا ب ء الباهث 

 و، و ي ا ور   و البحث من  ءاجم مر ضب  لألع  .ال ةهه ال ارجخور ونلو من      ءج   ا ما  ال ا   -
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ال ووةهه اال وو رءاصو المصوو ور موون  وو     بوو  ال مالوو  ال ووو ور   دهووا  مجيوو  للرووءاتاا  ووو ال ووا  ي   -
 ها هرها من ال ءح وال يان.ص، و عطاا و  ل يحً  ا دءجحً  او ءيً   صماًل 

  م ي  ال  مجد  را    اص  بهذا ال ملمع.من     ا  عو و حثو  و ال بك  ال ة 

 ي  من هذا البحث من   هدد ومبحثدن و ا    على الةحم اآل ور
 ال  هدد و ي ر ال  ءجف ت دطلحاا ال ةمان.

 ال  ءجف ت لم  مجي  الرءاتاا. - واًل      
 ال  ءجف تال ا  و. -اتا يً      
 ج  ال ها و.ال  ءجف تحءن ا ما و وو  -اتالثً      

 ال بحث ا و ر    منجاا من ال مجدهاا الدءجح  المار    و هءن ا ما و ووج  ال ها و.
 ال طل  ا و ر    منجاا من ال مجدهاا الدءجح  المار    و  صم  الحءن.   
 ال طل  الثا ور    منجاا من ال مجدهاا الدءجح  المار    و  ء  الحءن.   

 من ال مجدهاا  دء الدءجح  المار    و هءن ا ما و ووج  ال ها و. ال بحث الثا ور    منجاا
 ال طل  ا و ر    منجاا من ال مجدهاا  دء الدءجح  المار    و  صم  الحءن.   
 ال طل  الثا ور    منجاا من ال مجدهاا  دء الدءجح  المار    و  ء  الحءن.   

 وال مصياا.الخا   ر  و عء  دها ما  مصلء إلي  من الة اصه 

هذا ال ةمان مءك  من ج  ينر)ال مجيو ( و)الروءاتاا(، و ومف  ضبودشن كود جو ت علوى هود   وو اللغو ، 
 من ال لم . بمص   علً او  دها  أنكء ال  ءجف االصط هو الجام  لج    ال ةمان تم   ءج   

 

هوء ال ووت ج ل و  علوى جهو ، ووجو  الماو والج يم والهات  صد واهد يد  على مرابلو  ال ووت، ووجش
وا لو  ووجًهوكد يوت مشالو ر  ار مع ر ل ، ووج  ال   ر الع دد الذ   رددا ت ، يرا ر وج  الحجء ِوجهو  مش

 .(1)    ءى من جه الألمء إنا لم يع قيم من جه   ن يمجش  ل   دبدءً  يءجد وجش  ا مء َوْجه ، يضء، مثً  
 

الرءاتاا ج   تءات ، وتءات  مددر تء ، وتء ا ال وتر ج     ول  ء ت ضو  إلوى ت وو،  هوو 
 .(3). وتددر ِإنك الرءات  مددر   اعو من تء  ت  ةىر   (2)ت  ةى الج   والضم



 2021 

 

35 

 أ/ بشرى الشنة                                                            توجيه الشاطبي للقراءات في حرز األماني ووجه التهاني 

صوو م    ووو  هووم كوو   مزلوو:،  ال ووارح يروو: هةوواف هقيروو  ال مجيوو   ووو ال لووم  هوومر َ  كوو ض إنا وت ووء 
يشو  (4) يحد  لو الد م  ، وج جود نلوو الغ وم  ، وال مجيو   يو  ال  دودد وال وءح وال  ءجوء،  هوم يبحوث ل ِش

 (5)ال وت،   ر لَم كان هذا ال وت على هذا المج ؟

 دوءا  ووو الةطو  تووالرءآن ال وءجم، موو  ا  ووا  هوو مووذه  يوذه  إليوو  إموا  موون  ص و  الرووءات مخالً وا توو  
 .(6)والطء  عة ،  مآًت كا ء هذا ال خال    و  ط  الحءوف     و  ط  هدئا ها الءواياا

 .(7)هم اآلل  ال و من   لها ي م ال  : عن م ا و الرءاتاا وهججها وعللها معةًدا تالدلدد

علووم ي ةووى ب يووان وجووما الرووءاتاا  ووو اللغوو  وال  عوودء و يووان ال خ ووار مةهووا، وجعوو ى بووور )علوود  هووم 
الرءاتاا(، و)هجه الرءاتاا(، و)االه جاج للرءاتاا(، ول ن ا ولوى ال   دوء تال مجيو  تحدوث يروا ر وجو  

 .(8)صح    لدلهاكذا؛ لئ  يمهم  ن ت ما الرءات  م مت: على 

بن  ل: بن  ه د،  بم الرا م، وتدود  بوم مح ود الءعدةوو ال وا  و ا  دلعوو  (9)هم الرا م بن ِ دءشا
 (12)،  ع ى مك مف البدء.(11)ه ت دية  يا ب 035ولد  وا ء عا   (10)الضءجء،

 (13)ب ، وتوء  الروءآن و  رون الروءاتاا بهوا علوى ت وو م وايخ ، توم رهود إلوى بلةعوي   أ ت دية  يوا 
 روووء  بهوووا الروووءاتاا وعءلوووها، و ووو   بهوووا الحوووديث وال رووو ، وَ َرَل ال ء يووو  واآل ا، و دوووء نلوووو مووون علوووم  
الءوايوو  علووى ج اعوو  موون ال  ووايل تووم رجوو  إلووى يووا ب   ووذاع صوود  ، وجلوو  إليوو  ت ووو  صووحات   رووء وا 

 .(14)ءاتاا، وكان إماًما نكًيا كثدء ال ةمن مةرط  الرءجنعلي  الر

 (15) لرشى ال ا  و عن عد  من ال  ايل مةهمر

 .(16)مح د بن علو الة     -4

 (17)ه(.065ابن الة   ،  بم الحعن ا  دار  )ار  -0
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ووم  عل وو   ال وودرار ك ووا تدوودا موون آ ووا  الوودش ا كثدووء موون  وو ، ال لووم  أ ووا  علوودهم موون َ ووْد  جض
 (18)ومةهمر

  .(19)ه(643علو بن مح د ع د الد د العخاو  )ار  -1

 .(20)ه(620ع د الءه ن بن إ  اعدد ال م عو )ار  -2

 .(21)ه(631 بم ع د الل  الرء  و )ار  -3

 ضوووم و تالرووواهء  ت ووود صووو   ال دوووء مووون يوووم  ا هووود للدل ووودن ترد وووا مووون ج وووا ى اآل وووء   وووة   عووو دن 
و ما آتارا ال ل ي    لى الء م من َ  ك   اتد لحا   البدء ال و هو  ،(22)ن ت ر ء  ال يعا وو  ع اص ، و  

موون  هووم الحوومال  ووو االيوو غا  تال ووأليف و دووءا، َ ِم ِشوو ض توود   ووهم إ ووهاًما ك دووًءا  ووو إ ةووات ال ك بوو  الرءآ يوو ، 
هوا  جوواتا آتووارا مدووم   وا و خدا    وولم، الووة م ال  لي وو الووذ  يعوواعد  ووو  رءجو  ال لووم  و يعوودء ه  

  و تمال  راص   ا  هما ال ل ات لءقبا  على يءهها و يا ها، وه  ها و  اعها، و هم هذا اآلتار هور 

 تددد   هءن ا ما و ووج  ال ها و و ع ى تال مي . -1

 تددد   عردل    ءا، الرداصد  و   ةى ال راصد  و علم ر م ال داه:، و ع ى تالءاصي . -2

 .(23)ل هء، و ع ى الءاصي   و عد اآل تددد    اظ   ا -3

 

ه( لردودد  ،  و ك علوى 095هءن ا ما و ووجو  ال هوا و هوم اال وم الوذ  ا  وارا ال وا  و )ار 
 نلو  دها تاصً ر

َن اَ"َتمممماَا ا  َ َيم  ممممما-07 ت حَا َحمممممَا  َوَسممممُمها
 

ممممَ  ا  َت ممممم َ َ  َوَوجا َ مممممَ  ت  ِا ْ(24)لُتحممممماَا  َنا
ْ

ال وتض ت  وجدان عن ا  ذ، وهم الذ   م ع  ي  ا ييات، َ َ َأنك ال وا  و  والحءنر هم ما يضح ظ ض
 (25) و ع  دها ما ي  ةاا  ال  هذا ال لم.

ا مووا ور ج وو   مةيوو ، وهووو مووا يض  ةووى وج ووو هى، وال  ةووور   ووهو هدووم  ا مووء ال ء ووم،  يووو ، 
 (26)ة   ت ا يكمن وما ال يكمن.وهديث ال

والج   وجما، وهوم موأ من مون توملهم  .[6]ال اصد ر {پ پ ڀ }تا    الىر المج ر الجاره ، 
 .(27)  ن وج  الرم ،    يءج همر ووج  ال وتر  هعة 

 (29)و ح  د م ةددنر ،(28)ال ها ور ج    هةئ     ل  ما ي لذن ت 
 ً ا  هةئ  إنا  عطد  ،  يكومن ال ردوم ر  عول الحوءن الر وم  مةوو َ  كَها مأ من  من تملهمر هةأا  -ا"ول

 وا قبا  علي ؛ ل ةا  الغء  مة  بيعء و همل .
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َ  كَهووا مووأ من  موون هةووأا الط ووا ،   ر لووذش لوو  و ووا،،  يكوومن ال ردووم ر كوون ل ووا  ووو الحووءن م لووذًنا -الثمماا 
 وم ء شًرا ت ؛ ل ةا   ءلو مةها تغدء م ر .

ًكوا و  وا اًل لهوا تج و  ال  وا و ال ثدوء   وو ا ل وا  الرلدلو  كوو  وتد    ء َ  ك ض  ول  لها هوذا اال وم   ء 
 .(30)  حر   دها  ما و  لب  علم الرءاتاا

وعلووى الووء م موون  ن ال ووا  و ولوو  لردوودد   هووذا ال عوو ي  َ ِم ِشًهووا لووم   وو هء بهووذا اال ووم وايوو هءا 
 ت  ن ال ا  ي ؛  عب  ل زل ها.

 وووو الروووءاتاا العوووب   ،(32)، وتا د هوووا الميووو  مووون ال  ووودارف(31)هوووو تدووودد  مووون توووا و تحوووء الطمجووود
و  د  ا  داًرا ل  ا، ال يعدء  و الرءاتاا العب  لءما   بو ع ءو عث ان بن   دد الدا و  ،(33)ال  ما ء 
 ه(، و  ش على نلو ال ا  و  و تددد   تاصً ر444)ار 

َِا ا َونممم -86 ََ ممم َتَ ممماَْ   ي سا مممت  ااا تا َسمممهَ  ْ  ْلُتيا
ْ

َ مممممتا َ َ مممممْ مممممَ ُتَ  مَنَأجا ممممم   ت  َن اللمممممَ  َت ا ْ(34)وا
ْ

 و ول  إلى  ن تددد   نا ا على  صلها ت ماصد  را ر
ََ َنمممممممممم -86 مممممممممم تا َ َ  ا َفان َحمممممممممما نَاَْ َْواَئد  مَوَألا

ْ

َحَحمممممما َأنا   َفُ ممممممَ  ْ ْ(35)َنَلُفممممممتا َحَيمممممما أ َوجا
ْ

 ي لغ عد   بيا ها ت ت  و ب دن وماص  و ل: بدء،    على نلو ال ا  و  را ر 
ٌتَة  ااااااُ ٌ َ َ َاااااا  ٌ–1111 اَل اااااا َْ َْوأَْبيَاتَُهاااااااٌأَ

ْ

ااااَ ٌْ ٌُمْلاااا   ٌَوُ    ََ ي ااااْرا  ََ ٌ ا َاااا ي ٌم  ِْ َوَماااا
(36)ْ

ْ

 و ما ال ملمعاا ال و هم ها  ي كةةا  رعي ها إلى   ع   تعا ر 

وهووو مردموو  الردوودد ، وا وو هلها ت ووا يلدوو  موون الثةووات علووى ر، ال وو    ووبحا  ، تووم   طبوو  ال  ووا، -ا و 
الدوو   والعوو   علووى  دووء  لروو  وآلوو  والدووحات  وموون  ووار علووى مةمالوو ، تووم  حوود  عوون الرووءآن 
ال ءجم و ضاصل  و ضاصد ه ل  ، تم  حد  عن الرءات العب   وروا هم، تم  حد  عن الءممن الدال  

ا ، توووم  ر ف نلوووو تالحوووديث عووون اصوووط ها    وووو الردووودد ، وا    هوووا تالووودعات علوووى الروووءات والوووءو 
 (37)وال ةاجا ، وعد   بياا ال ردم   ر     و ع من بدً ا.

ا صوم ، وهووو ج و   صوود، و  ةوور الرماعوود ال ليو  ال وو  ةوودرج  ح هوا الج صيوواا ال   اتلو   يووأ و -الثوا و
الرووءات علووى موواهو  ووو ال يعوودء ب جووا   تووابدن  ، وتوود  و ع ال ووا  و  دهووا  صووم (38)هك هووا مطشووءً ا

ه ووووار تووووا، ا  وووواتهم  ووووو إ  ووووا  )إن، وتوووود، و ووووات ال أ دووووث، وهوووود، و وووود(، و ووووا، مخووووارج الحووووءوف 
 .(40)، وعد   بياا ا صم    عمن وت ت اص  بدء(39)وص ا ها
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وتود  و ع  (41)ال ء ر البعل، وهم ما تدش  ورا من الحءوف يع ى  ءًيا؛ ال   ارا،   أ   ا  ء ،-الثالث
ال ووا  و  ووو هووذا الرعووم  ووء  الحووءوف مء بوو  علووى  ء دوو   وومر الرووءآن ال ووءجم بوودًتا تعوومر  البرووء  

 .(42)وا  هاًت تعمر  الةال، وعد   بياا ال ء      و ب من و   اص  بدء
تا، ال   دوءر ال وءا  تو  توم  الروارل )اللو   ك وء( ت ود ال عو ي  ولو  صويغ   وءى، وايو هء عون  هود -الءات 

 .(44)، وعد   بياا هذا البا، ت تَ  ع َء بدشً ا(43)ا  ات من تءات  ابن كثدء
تا، مخارج الحءوف وص ا ها، وهم من نجا اا ال ا  و على  صل  ول شة   ا    تددد  ، -الخام 

ال ووو موودح  دهووا تدوودد   موو  اع ءا وو  ت جوو ا و ردوودءا  وواصً  اللوو   ن ي  ووم عةوو ، وعوود   بيوواا هووذا 
 .(45)بدً ا البا،  ر  من 

ىىىىىىىىىى   -69 ىىىىىىىىىى         َعلَىىىىىىىىىىى َفىىىىىىىىىى  ََُْىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىى        
 

ىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىَ   َوإ ن  َْىىىىىىىىىب ِّ    َ نْ ىىىىىىىىىَ  َْى  ب     ىىىىىىىىىَل ف َ     (46) َىَل  
 

 ں ڱ}ال ءا ر ا مء تاال   ان  على الل ظ الذ    ى  و  مر  الةحد،  و تمل   بحا   و  الىر

، وهذا الل ظ هم    ى ال  ا   و الخوءوج عون عهود  ا موء [95]الةحدر {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
من تاللو  مون ال ويطان الوءجيم(؛ الذ   و اآلي  ال ءج  ، وال ا  و  و هذا ال دء وجش  ل وظ اال و  ان ر) ع

و  ل وظ اال و  ان  ال اصود علوى موا (47)ل ا جات  وو ال يعودء اِتَأ ك ض مما    للة  وهم  و هذا  ب ً  ، وكوذلو وجش
،و هذا ال جا    يها الرارل  ور   و الةحد؛ ِتَأ ك ض نجا    ة ج  لل  بذكء ص   من ص ا   ال و  ثةو بها علي 

وهذا من نجا ا   على ما جات  و  ،(48)لل رد؛ َ نك نلو صما، مءو   اوال مخال ً إلى الجهد  العء مةعم ً 
 ال يعدء.

و  إ  ات ال  من عن ه    و وا  ، ومودلمله ار ال وات مون ) دود(، وا لو: مون ) تواا(،  ال ءا ر َ  ك ض رض
( وهوو  ح  ود ووجش  ال ا  و إ  ات ال  ومن تكل و  ) دود ،(49)ول ن ال  همر عةه ا الجهء كعاصء الرءات

  مجدهدنر
ُ  َوع ىىىىىىىىىىىىىىىىى َْى َ   -66 ىىىىىىىىىىىىىىىى   َُنَىىىىىىىىىىىىىىىى   ُ  َ  ُ َفىىىىىىىىىىىىىىىى ا   َوإ خ 

 

 …………………………(50) 
 

وا ولووم  اصووءجحً  ا هووده  هوومر َ نك ال  وومن  دوود موون  دووم  الرووءات  و ووا، موون  بمابهووا كءهوو  م ووايخةا ور ش
 يأ ذوا ت ؛ َ نك الجهء بها إظهار ل  ار الرءات .

يار تكل    دد إلى هك و  إ  وات ال  ومن وهوو ال دود بودن موا هوم توءآن تا ده ا  دء صءج  وهمر َ  ك ض  
 ، وهذا ال مجي  من نجا اا ال ا  و على ما  و ال يعدء.(51)وما لي  ترءآن

ىىىىىىىىىىىىىَاَ  نَىىىىىىىىىىىىىىة َ      ىىىىىىىىىىىىى  ََْىة    ن   ىىىىىىىىىىىىىى     -011  َوَن  
 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ    َىىىىىىىىىىىىىىىىىى َ ِّ    َىىىىىىىىىىىىىىىىىى   َوََْ ا  َ   ََا    (52)  َجىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
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 ض تء  تمتباا البع ل  بدن العمر دن توالمن، وال عواصو، وعاصوم، وابون كثدوء، ال  وار إلودهم ال ءا ر َ  ك 
 .(53)ترمل ر )تعة  رجا    مها  رج (

ووجش  ال ا  و إتباا البع ل  هةا ِتَأ ك ض العة ،    آ ذين  و م  عكدن تعة ، وهو ك ات  الدوحات  
-- ،و  من اآلتار  و نلو وهذا ال مجي  من نجوا اا ال وا  و علوى موا  (54)لها  و ال دح: وما رض

  و ال يعدء.
ل ىىىىىىىىىىىىىَ   َُو  نَىىىىىىىىىىىىَ ُ َ  نَىىىىىىىىىىىىىَ  َ    -011  ُ َاىىىىىىىىىىىى  َْ  َوَف  

 

ىىىىىىىىىىىىا َ    ىىىىىىىىىىىىَل ف َ     (55)  تَى  ب   ل  ىىىىىىىىىىىى َ ن  ْ ىىىىىىىىىىىىىَة    َ   
 

ال تعوو ل   ووو  ولهووا،  وومات وصوولها الرووارل تا   ووا   و اب وود  بهووا،  -ال م وو -ال ووءا ر  ن  وومر  بووءات  
 .(56)وصلها ل ءات ،  ل ء ت د الذكء على يءجط  ال  عدء والض دء  و

وجش  ال ا  و  ءف البع ل   و  ومر  بوءات ؛ ترملو ر ل ة جلهوا تالعويف، وكةشوى تالعويف ع وا ايو  لء 
، وهوذا ال مجيو  (57)علي  العومر  مون ا موء تالر ود وا  وذ والحدوء، و دهوا اآليو  ال وو  عو ىر آيو  العويف

 ا  و ال يعدء.من نجا اا ال ا  و على م

011-  ُ ب   َ  ك ف     َوَق   َُظ َ   و         َك ف  َ   
 

َلَ ىىىىىىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىىىىىىىت َ ا َ    َفىىىىىىىىىىىىىىىىى قَى ى   (58)إ ذ      ىىىىىىىىىىىىىىىى ن  ْ ا 
 

] وووومر   {ڱ ںں  } ر  ووووالىال ووووءا ر َ نك روا  ا   ووووا  عوووون العم ووووو  ظهووووءوا ال وووواف  ووووو تملوووو  

 .(59)[23لر انر

وو  ال ووا  و  ا ظهووار؛ ِتووَأنك الةوومن ال ووو ت وود ال وواف    دووء، وا   ووات تءجوو  موون ا   ووا  َ َ ووَأنك ووجش
ال وواف ا ولووى موود م  دهووا؛  ووام ة  إ  امهووا  ي ووا ت وودها، وتملوو ر )لوو ج  (ر   لدوود    َ نك ال ل وو   ج وود 

 .(61)للدا و  و ال يعدء ا، وهم  و هذا ال مجي   ب ً (60)ببراصها على صمر ها
ََ   ىىىىىىىىىىىىى      َك    ىىىىىىىىىىىىى   َوإ ظ   -019  َ ىىىىىىىىىىىىى    قَىىىىىىىىىىىىىى      

ىىىىى   -011  ن إ ِّ غىىىىى َ    َىىىىىَ  َكة ىىىىى    َو َىىىىى   َ ىىىىى   ف     

ىىىىىىىىل َ  -011 ىىىىىىىى    َ    ََ ىىىىىىىىَب    ا  ََ ىىىىىىىى      َإ ن َ    ىىىىىىىى   ف 
 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  وف  َ ِّ ُ َفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   َْى َىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  َ     َقل ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ    
َ  صَ   ةىىىىىىىىىىىىىىى   إ َذ  َ ىىىىىىىىىىىىىىى   َ ع تَىىىىىىىىىىىىىىىىَ    ن إ ع ىىىىىىىىىىىىىىىىَ 

ىىىى   وَ  ِ      ىىىى    ف  ََ نَىَّ ىىىى  (62) و   ن ىىىى  َ  َوقَىىىى   قَىىىى 
 

مح جودن  (63)هدوث وتو   وو الروءآن ال وءجم ال ءا ر َ نك الةاتلدن لء  وا  مة وما إ  وا ر ل وظ )آ  لوم (
،  لووم كا ووء تلوو  [0]يم وو:ر{ پ ڀ }ترلوو  هووءوف ال ل وو ، و رووو نلووو هووذشا  الرووءات تم  ووا  تملوو    ووالىر
و ووا، تووم نكووء ال ووا  و هجوو  وجدهوو  الحووءوف ما  وو  لء  ووا  الم ةوو  هووذا بمجوو   ولووى؛   وو   توود مةوو  هء 

وهو إع   تا و آ  لم ،   ر هءف ا لو:، ونكوء  وو كي يو  ا عو    (64)على  رديء ت م  -لءظهار 
 مذه دنر 

 اإلى ا ل:، تم تل ء اله     لً و مذه   د مج ر وهم  ن  صد آ  ) هد( تل ء الهات ه     مصً  -ا و 
 ؛ الج  اع اله   دن  دار آ .اوجم ً 
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موووذه  ال عووواصو، ال  وووار إليووو  ترملووو ر)ت و الةوووال(، وهووومر َ نك  صووود آ  ) و (  حءكوووء الوووماو -لثوووا وا
دشووء هووذا ال غددووء لووم يغدووء مووء    ووءى تا   وووا  اوا  وو   مووا ت لهووا  رل ووء  لً وو  (65) دووار)آ (، ومووا  ض

 وووو للووودا و  وووو ال يعووودء، و   وووا نا  عليووو  بوووذكء موووذه  ال عووواصو  اوال وووا  و  وووو هوووذا ال لووود  بً ووو
 .(66)االع   

ىىىىىىى  َوَفىىىىىىى   -016 َك   ىىىىىىى    َ ََ ىىىىىىىا     ىىىىىىىَ     َاه   َ  َوَو َو 

ىىىىىىىىىىىىىىىىَ ُ  -031 ىىىىىىىىىىىىىىىى ُ  َوَ    ْ َ   َىىىىىىىىىىىىىىىىى     َُِّ َغا   َ   َو َىىىىىىىىىىىىىىىى
 

ىىىىىىىىىىىىىى    َ     َاىىىىىىىىىىىىىى ْ  َعل ىىىىىىىىىىىىىىَ    ََِّ غ ه  َوَفىىىىىىىىىىىىىى            َىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىى  َفىىىىىىىى   َعلَىىىىىىىىى    َاىىىىىىىى ْ  َعىىىىىىىى  َ    (67)َو َ  َىىىىىىىىى  َج  ى     

 

وهكووى  ،(68)  الهووات؛ هدووث وت ووء  ووو الرووءآن ال ووءجمال ووءا ر  مووء ال ووا  و تم  ووا  واو هووم مضوو مم
مذه  الغدء وهم ا ظهوار و ودشن  عوا  عل و ، وهوو َ نك الوماو إنا كوان مضو م  موا ت لهوا و وكةء لء  وا  

علوووى مووون علووود ا ظهوووار تال ووود   هوووم  اصووارا هوووءف مووود، وهوووءف ال ووود ال يووود م تا ج ووواع، تووم  ور   رووودً 
و حووما، وجةبغووو لهووم  ن ي هووءوا ك ووا  ظهووءوا الووماو موون  [204برووء ر] وومر  ال {ڳ گ }  ووالىر  ملوو ت    ووما 

 )هم( مض م  الهات؛ َ نك ال ل  ال مجب  لءظهار 
 .(70)للدا و  و ال يعدء اوال ا  و  و  مجده   ب ً  ،(69)هةاف ممجم   هةا     ء  بدةه ا

ىىىىىَ     ةَىىىىى     ىىىىى     ىىىىى    َعىىىىى      -030  َوقَى  ىىىىىَ   ََ   
 

ىىىىىك      ََُو    ىىىىى  َ  س  ىىىىى   ف    ىىىىىَ         ىىىىى    َى     (71) 
 

 {ۈ}، الماتوو  ت وود تملوو    ووالىر {ۈ} ظهووء اليووات موون تملوو    ووالىر  ال ووءا ر َ نك  تووا ع ووءو

 (72)، ووجش  نلو ال ا  و ت ل دنر[4]الط  ر
 ِتَأنك  كمن اليات عار .-ا ولى
دها يوات  واكة   حوذ ء اليووات ِتوَأنك  صود اليوات عووار ؛ َ نك  صود ال صوو به و   مكعومر  ت وو-الثا يو 

، توم  بود  مون اله و   يوات مكعومر  علوى  دوء قيوال، توم   وكةء اليوات؛ ا؛ ل طء ها وا  عار موا ت لهوا خ ي ً 
للوودا و  ووو ال يعوودء و   ووا نا  عليوو  بووذكء ال لوو   ا. وال ووا  و  ووو  مجدهوو   بً وو(73)للحءكوو  علدهووا ا وو ثرااًل 
 .(74)ا ولى

ىىىىىىى   ق ىىىىىىى    -031 ىىىىىىى   ه   َل َ ك   َو  ِّ غَىىىىىىى    ذ ْ   ت   
 

ىىىىىىىىىىىىى   ُ ص   ىىىىىىىىىىىىىَ     (75)ََُ ىىىىىىىىىىىىىن  َون   ت َ   ةىىىىىىىىىىىىى   َو   َ ا 
 

 .[21]البرء ر { ڻ }  ه  من إ  ا  ما  رد  من  حمر.[0]ال حءجمر {ھ } ال ءا ر َ نك إ  ا 
وووو  ال ووووا  و  هقيوووو  ا   ووووا   ووووو ل ووووظر  ، (76)للثروووود الحاصوووود مةوووو  تعوووو   الج وووو  {ھ }ووجش

ءع لل خ يف  . (78)للدا و  و ال يعدء ا. وال ا  و  و  مجده   ب ً (77)وال أ دث، وا   ا  يض
َ   َُظ َ ىىىىىىى-041 َ ىىىىىىىل  َ ىىىىىىىةى  طَ ن ىىىىىىى   ىَو ىىىىىىى  ج     و    ا 

 

ىىىىىىىىىى      ِّ غَىىىىىىىىىى َ  َسىىىىىىىىىى  َ    ىىىىىىىىىى      َو   َك   َُ  (79)َو ى   
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ڤ ڤ ڦ  }ا ظهار وا   وا   وو ال وات  وو تملو    والى ال ءا ر َ نك الءوا  عن العم و رووا 

ا ظهوار هوو كومن ال وات  َ نك هجو ، وهج  ا ظهار وا   وا  نكءهوا ال وا  و،  أتوان [25] مر  مءجمر {ڦ
 دهوووا  وووات  طوووا،، و ردوووان ال ل ووو  ونلوووو تعووو   هوووذف عدةهوووا، وهجووو  ا   وووا  هوووم ترووود ال عوووء علوووى 

للووودا و  وووو ال يعووودء ونا  عليووو  هجووو  ا ظهوووار تكووومن ال وووات  دهوووا  ا. وال وووا  و  وووو  مجدهووو   بً ووو(80)ال وووات
 .(81)للخطا،

ىىىىىىىَ  َعىىىىىىى       -041  َ ِّ غىىىىىىى    إ ذ    ُ َ   َا  َىىىىىىى     ََ 
 

 (82)إ َف  َىىىىىىىىىىىىىىىىَ  َكىىىىىىىىىىىىىىىى  َنى َ     َو    ىىىىىىىىىىىىىىىى    َُص   ىىىىىىىىىىىىىىىىىَ   
 

 .[194 -193ع ءانر ]آ   { ھائ ەئ ەئ}   الىر مل تال ءا ر ال ي ة  ا   ا  إمال   حمر 
  و عل  نلو ِتَأ ك ض و ن نا  ال عء ال مج  لءمال  بما ط  ا   ا  ل ن ا مال  جانا؛ ونكء ال ا

 ن ا   ا  عار ،   أن ال عء ال حذوف  وو هكوم ال مجوم ،  ا   وا  كوالمت:  وو عوءو  العوكمن 
 .(84)لل يعدء اوال ا  و  و  مجده   ب ً  (83)وكمن الحءك  مءا  

ُ    إ ذ   َة َس َس ك    ََ  -011  َ     َ       َ    
 

َطَ    ىىىى   َ ىىىى  ف  َفىىىى    َىىىىىة ا   (85)َوَفىىىى    ىىىى  َُ  ىىىى   ف 
 

ال ووءا ر  ن الردووء م  وودن  ووو  حووم ) وو (،   ر الحووءوف ال رط وواا م ووا كووان مةهووا علووى هووء دن 
وو  ال ووا  و نلووو ترملوو ر)إن لووي  هووءف  وواكن(ر    لووي  هووءف  وواكن ت وود  ال وود  حوومر هووا، يووا، را، ووجش

 .[1]البرء ر {ٱ }تمل    الىر  ي د، وكذلو لي   و ا ل: مد  و  حمر
. وهوذا ال عوأل  و مجدههوا (86)ووج  نلو ك ا نكءا ال ا  ور   و  لوي   وو هجاصهوا هوءف مود  صوً  

 من نجا اا ال ا  و على ال يعدء.

ىىىىىىىىىىىىب ُ  -106 و  ىىىىىىىىىىىى   ََُخىىىىىىىىىىىى   ن َ ا   ْ ْ و ْ َوْى  ى ىىىىىىىىىىىى  ْو
 

ىىىىىىىىىت َ  وَ   ىىىىىىىىى       ف  ىىىىىىىىىب       ِ     َ ا  ة ىىىىىىىىى  ن تَىىىىىىىىىى    .(87)   ئى 
 

  والىر  ملو ت،  وأ  ء  ن  ال ءا ر عط: ال وا  و هوذا ال دوء علوى موا ا و ثةو للعم وو مون ا بودا
ال يبدلها السوسي، ثم علل ذلك  الاكايبي  [13]المعارج: {ٺ ٺ} ، وقوله تعالى:[01]األحزاب: {پ پ }

 .(88)بدالهأن تحقيق الهمز هنا أخف من إ

 –، معو ثةى للعم وو مون ا بودا  [54] ومر  موءجمر {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ }ر ملو    والىتك ا    وء  ن 
تم نكء عل  نلو  ن رتيا تاله   من الءوات، وهوم موا ر  و  ال ودن مون هعون الهدئو  وال ة وء،  لوم  -ا يًض 

ن إبووودالها  ووومف  بووودلء اله ووو   يل وووب  ال  ةوووى توووالء ش الوووذ  هوووم ت  ةوووى االمووو  ت؛ لوووذا عووود  العم وووو عووو
 .(90)لل يعدء ا، وال ا  و  و ك  ال مجهدن  ب ً (89)االل بال  و ال  ةى

ىىىىىىىىىىىى     ك ل ىىىىىىىىىىىى   -111 َ ىىىىىىىىىىىى         َ ىىىىىىىىىىىىَ    َُو   ْ  َوف 
 

 ………………………(91) 
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مع ثةا  للعم و مون ا بودا ، توم نكوء علو  نلوو وهوو  (92) {ېئ  }ال ءا ر    ء ال ا  و َ نك 
ةى   برء،  لم  بد   يب  لغ   وصدا،  ا بدا  يخءجها إلى لغ   دا د اللغ دن؛     من آصدا ت  

  .(94)لل يعدء ا. وال ا  و  و هذا ال مجي   ب ً (93)  ءى 
ََ س ىىىىىىىىىىىك        -110 ب  َ ىىىىىىىىىىى   َونَىىىىىىىىىىى   ئ ك ه  ن ىىىىىىىىىىى   َ ا 

 

 ………………………(95) 
 

كومن  مون معو ثةياا العم وو، ونكوء علو  نلوو وهوو -ا يًضو- (96)ال ءا ر نكء ال ا  و َ نك تارص م
، والووودا و لوووم يوووذكء هوووذا ال ل ووو   وووو معووو ثةياا (97)و وووكم   عوووار ، َ َ وووَأنك اله ووو  م حوووءف االه ووو   ووواكةً 

 العم و  هو من نجا اا ال ا  و وكذا  مجدهها.

ىىىى   ك لْ ىىىى    -133 ىىىى    ىىىى     ى    ىىىىب     َ     َوَْى  ىىىىَ    ن َ ا 
 

ىىىىىىىىىىىىىى    َىىىىىىىىىىىىىىَ  َوإ ن  ك   ىىىىىىىىىىىىىىَل    (98)ف َّ تَىىىىىىىىىىىىىى    ن ََّ     
 

 ال ءا ر َ  ك ض إنا  رلء الحءك  عن ه    تط  إلى ال  ال  ءجف  للرارل وجهانر

 ن ي ود  بو   ال  ءجوف  ون ه و   المصود، وعلود ال وا  و نلوو  - ن ي د  به    المصد، والثا و -ا و 
، وهم  و (99)لم ي  د بها اب د  به    المصدِتَأ ك ض من اع د تحءك  الةرد ال ارل  اب د  تال  ، ومن 

 .(100)لل يعدء إال َ  ك  ج لها تدمر  تاعد  وعلد لها انلو  ب ً 

ِ  ن ىىىىىىىىىىى   َفىىىىىىىىىىى  قَى  ىىىىىىىىىىىىَل   َفَتَ ىىىىىىىىىىىكْ     -131  َوَ ىىىىىىىىىىى ْ 
 

ىىىىىىَ َ    ىىىىىى   َُس  ىىىىىىَ    ل ف  ىىىىىى  ط    َ ت ىىىىىىى  َى  ج   (101)َوَُس 
 

 ا  و بةرد هءك  اله    إلى العاكن ت لها، تم  مء تحذف اله    ت د نلو، توم نكوء ال ءا ر  مء ال
، وهووذا ال مجيوو  موون (102)علوو  الةروود وهووو ه ووى يءجوو  الل ووظ  يعووء  ووو الةطوو  م ووا كووان عليوو  ت وود الةروود

  نجا اا ال ا  و على ما  و ال يعدء.

َا  -111  َ ىىىىىىىىىىىى   ن ك ل َاىىىىىىىىىىىى   َوع   ىىىىىىىىىىىىَ  ىىىىىىىىىىىى ْ  َُظ       لك 
 

ُ     ا َهىىىىىىىىىىى َع   َُصى َ ىىىىىىىىىىىَ    ىىىىىىىىىىىَ    (103)َفَا  َىىىىىىىىىىىَ  إ   
 

ال ووءا ر  مووء ال ووا  و تمظهووار الةوومن عةوود الووماو واليووات إنا كووان  ووو كل وو  واهوود  لج يوو  الرووءات  حووم 
 وو  ، و)الوود يا( هدووث وت ووء، وعلوود ال ووا  و لووذلو مخا وو  ايوو باا ال ل[4] وومر  الءعوودر { ہ}  ووالىر  ملوو ت

 .(104)ال د    تال ض   

ْ  َفىىىىىىىىىىىىى  -319 ىىىىىىىىىىىىى     ُ  ََُو خ  ىىىىىىىىىىىىى  ََُفىىىىىىىىىىىىىى َ   َوفا 
 

ىىىىىىىىىىىىىىه  َكىىىىىىىىىىىىى   َْىتَىََّىىىىىىىىىىىىى   َ            ْ  (105)نط ىىىىىىىىىىىىى  َو 
 

ال ءا ر  ما  ه    وال عاصو ال اصود إلده وا لو دء  لو: االتةودن  وو ) مواالا(   وا وء اآل  ال وو  وو 
و  ال و  و  مر  الوةجم  ومات كا وء  ل هوا مةرلبو  عون واو  و يوات إال موا ا و ثةى  واترً  مر    ، وا ، توم وجش
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 (107).(106)ال ووا  و هووذا ا مالوو  ترملوو ر )كووو    وودال(ر    ر ول اآل     وود    دوودء علووى  ووةن واهوود
 وهذا ال مجي  من نجا اا ال ا  و.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَا  -311  َ  َوق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   َُو  ك َ 
 

ىىىىىىىىىىىىىىى   َُو     (108)  ةَىىىىىىىىىىىىىىىى    ََْاىىىىىىىىىىىىىىىة َ  َ َفىىىىىىىىىىىىىىىى  َو  َك  
 

ۀ  }ر  لوو: )كوو (  ووو تملوو    ووالى -ال ءموومن له ووا تال وودن  ووو يوو ا-ال ووءا ر  مووا  ه وو   وال عوواصو 

، ونكء ال وا  و علو  ا مالو ؛ ل عوء  و ليوات   ود ،   ر َ نك ا مالو  إموا  جود كعوء  [23]ا  ءاتر {ہ 
مةرلبووو  عووون يوووات  أموووا ؛ ل ووود  ا مالووو  علوووى ال ووواف وهوووو موووا   وووءف تال عوووء  الر ليووو ، و موووا ل ووومن  ل ووو  

 ، و مجي  ال ا  و هةا من نجا ا   على ال يعدء.(109)ا صد
ىىىىىىىىىىَك ن    ىىىىىىىىىى     َ ق ىىىىىىىىىى   -311 س   ُ َوَ   َا  َىىىىىىىىىى    

 َع     ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
 

ىىىىىى   ف ىىىىىىةْ َ    ىىىىىى     ىىىىىى     َ     (110)إ َف  َىىىىىىَ  َفىىىىىى    لَك  
 

 و   ا   و المصد تع   ال عء، ال ءا ر    ء ال ا  و  ن  كمن المت: ال ي ة  إمال  ا ل: ال
وال وا  و  وو  مجدهو  . (111)وعلد نلو ِتَأنك المت: عار ، وال ار  ال ي  د ت ، َ َ وَأنك ال عوء  ممجوم  

 .(112)لل يعدء ا ب ً 

341-…………………… 
 

َ ىىىىىىىىى   نَىَّ ىىىىىىىىىَ     ةَىىىىىىىىى     َ   ىىىىىىىىىك    َوَُك   (113) ف ىىىىىىىىىةْ َ     
 

ال ءا ر    ء ال ا  و َ نك هءوف ) كهء( وهور )اله   وال اف والهوات والوءات( إنا وت وء ت ود هوات 
ال أ دث وكان ت د هذا الحءوف ا ر    يات  اكة   و كعء  ِ ِمنك الهات   ا  عةد ال عاصو، و   ء َ  كو ض إنا 

 وواكن  وو  يضووء، وعلوود نلووو ِتووَأنك ا  ووكان لووي  وتوو  بوودن ال عووء و وودن هووءف موون هووءوف  كهووء هووءف 
 ، و مجي  ال ا  و هةا من نجا ا   على ال يعدء.(114)تحاج  هددن ي ة  ال عء من ات ضات ا مال 

ىىىىىىىىى ْ  َو  ىىىىىىىىى  إ َ    -341  َوَ ا َاَ ىىىىىىىىى   ىىىىىىىىى   َ ع َ ا 
 

ىىىىىىىىىىىىىى  َ ت ىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىى   ف تَىََّىىىىىىىىىىىىىى ْ َ    ََ  (115)َوَْك      
 

 .[5]ال جوءر {ڤ }و و تملو    والىر  (116)ي خم الءات  و اال م ا عج و اال ءا ر    ء ال ا  و َ نك وريً 
و خوووم الوووءات  وووو هالووو    ءجءهوووا   ر إنا وتووو  ت ووود الوووءات موووا يمجووو   ءقيرهوووا وجوووات ت ووودها رات م  مهووو   و 

خويم لومر ، و ودشن ال وا  و علو  هوذا ( ِ ِمنك الءات ا ولى يض د  عن  ءقيرها إلى ال  امض مم   حمر)لءارً 
الراعد  ترمل ر )ه ى يءى م  دال(   ر ليعاو  الل ظ تا حا  صوما الوءاتين   ةا وب  الوءات تأ  هوا  هعون 

 . و مجي  ال ا  و لهذا الراعد  من نجا ا   على ال يعدء.(117)من مةا   ها تغدءها

ىىىىىىىََ -441 ىىىىىىى   َْ   ىىىىىىى ْ  َو ىىىىىىى     َك          َعىىىىىىى      ك 
  ُ   َىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا 

 

ف  ن ىىىىى   ا ل    ف ىىىىى ْ َ     ِ ىىىىىا    َو   َ ىىىىى  (118)َعلَىىىىىى َ س 
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 [55]ال هو:ر {ۇ ۇ ۆ ۆ }ر ال ءا ر    ء ال ا  و َ نك الرءات العب    ت  ما اليات  و تمل    الى
لوو  تووالمجهدن   ووو الحووالدن )المتوو: والمصوود(، َوَ نك ال ءموومن لوو  تووال يم موون )مووث ( وهووم ابوون نكوومان يرووء 

الحذف وا تباا  و الحوالدن، ونكوء ال وا  و علو  ا تبواا لج يو  الروءات وهوو َ نك اليوات تاب و   وو الء وم 
 . و مجي  ال ا  و هةا من نجا ا   على ال يعدء.(119)ال ث ا و  و ج ي  ال داه:

ىىىىىىى   نى ة ىىىىىىى    َو    ى ة ىىىىىىى َ    َهىىىىىىىه  َعىىىىىىى   -113  وََك  
 

ىىىىَ َ    ىىىى   َُقى  ىىىى  َعلَىىىىى  َ    ل ىىىى   َوج    َاىىىىى ج     (120) 
 

 اال ءا ر    ء ال وا  و َ نك ال ءمومن لهوم توال دن والحوات والجويم وهوم ور  و بوم ع وءو وه و  توء و 
تال عء، ووجش  ال وا  و توءات  الضوم تأ هوا تضم البات من بدما؛ هدث جات م ء    و   ء ، وتء  الباتمن 

 ، و مجي  ال ا  و من نجا ا   على ال يعدء.(121)جاتا على ا صد

ىىىىىىى   َوَ   ىىىىىىى   قَىت ىىىىىىىى-911  َوزَ  ىىىىىىىىَ    ىىىىىىى  َ ىىىىىىىهْ  وََك  
َ ه   - 910 ِ  َع  ىىىى         ىىىى     ىىىى    ىىىى ََك ا  َفىىىى  َو  ا 
َّ    ىىىىىىى   نَىىىىىىىىىة َ    ا َهىىىىىىىى  ىَ  - 911 ىىىىىىىى   َوَفف   ة     َ   
َ  َفىىىىىىىىى   َ َفَ ىىىىىىىىى   َىىىىىىىىى َ -913  َكل ل ىىىىىىىىى   َِّ      ةَىىىىىىىىىىىى  
ىىىىىا    زَو     َ ل ىىىىى َ  َُن ىىىىى  َفىىىىىَب  - 914  َوَفىىىىى   َ س 

 

ةى   ه  َْىىىىىىىىىىىَ  ىىىىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىىى   َ ىىىىىىىىىىى ف   ُ ىىىىىىىىىىىه  ن       َ  َ  َُو َ ِّ 
ىىىىىىىىىىَ        ىىىىىىىىىى ف ةَ  ن    ةَىىىىىىىىىى    ف ىىىىىىىىىى ْ  َ   ُ  َو  ىىىىىىىىىى  ف 

ىىىىَّ   ىىىى       ىىىى  ف    ىىىى     ْ  ىىىىَ  َو َىىىىه   ى ل ىىىىَ  َغةى  َُ      َىة 
ىىىىىىىىىىىىىَ   ىىىىىىىىىىىى   إ   ف َ  ْ  ىىىىىىىىىىىى         ىىىىىىىىىىىى   ف ل ةا   َْىل ىىىىىىىىىىىىه  ف 

ىىىىىىَ   ا  ْ  َُ  َ ىىىىىىَ  ف    ىىىىىى   َفىىىىىىَّ          (122) ََِّ    َ خ 
 

تضم ال ا  وكعء اليوات،  [135]ا   ا ر {ۓ ڭ }ال ءا ر    ء ال ا  و َ نك ابن عامء تء  
 {ڭ }ء  البواتمن وتو ،[135]ا   وا ر {ۆ}وجء {ۇ} و د  [135]ا   ا ر {ۇ}ور   

توالء  ، و وو توءات  ابون  {ۆ}تالجء و {ۇ}تالةد ، و {ۇ}ت    ال ا  واليات، و
عامء  دد بدن ال ضاف وال ضاف إلي  تال   م ، وتد   ن ت و الةحا   وو توءات  ابون عوامء تعو   
نلو، وتالما ال يد  ال دد بدن ال ضاف وال ضاف إلي  إال تال ءف، وجكومن نلوو  وو ال و ء  اصو ، 

عوون كوو   اللوو ، و روود ال ووا  و كوو   الةحووا  ترملوو ر )ولووم يلوو:  دووء  وال يكوومن  ووو ال وو   ال ةثوومر  ضووً  
(، ومثودش لو  ترمل ر)كللو   رش الدومَ  مون المهوا(  رملو ر ) ر( مضواف إلوى اال وم ال ءف  و ال و ء  يدوً  

 ال مصم  وهم )من(، و دد بدةه ا بو)الدم ( وهم ظءف.
من مل و الةحم إال مجه ( إيار  إلى الةحا  الذين    ءوا هذا الرءات  وهم وتم  ال ا  ور)    لم 

 ءجرانر  ءج     ءها؛ ل خال  ها القيال، و ءج     ءها وجهكد الروارل بهوا وهوم ابون عوامء،  ةبشو  ال وا  و 
ص ووو  علوووى نلوووو، و  ووو  ال يضوووذ  مووون ال وووءجردن إال ال ءجووو  الثوووا و؛   ووو    ووودشى  ووومرا تط ةووو   وووو إموووا  مووون  

ال عل دن  ج  ء ا م  على ج ل  تدرا وك ا  لبط ، وتد اه ه ال ا  و لرءات  ابن عامء  و    و  
 تأمءجنر 
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 َ نك )يءكا هم( ر م  و ال دح: ال امو تاليات. -ا و 
 عن ت و ال ء،ر  (123)ما    دا ا   ش -الثا و

  بج ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  نابجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
 

 (124)زو    لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ُنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب ِّ  
 

) مددر، وهم مضاف إلى ) بوو مو ا  ( و)الرلومم( م  وم  ال دودر، وتود  دود  وال اهد َ نك )نجش
 . و مجي  ال ا  و هةا من نواصدا على ما  و ال يعدء.(125)بدن ال ضاف وال ضاف إلي 

161……………………………… 
ىىىىىىىى   َُو    ل  ىىىىىىى ك َ ة   َوق ط ىىىىىىى     –166  َكَ ىىىىىىى  َو  

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىَ    ا  ىىىىىىىىىىىىىىىىَبَ  ف    ىىىىىىىىىىىىىىىى     َ ا  ىىىىىىىىىىىىىىىى  خ     ك     ُ  ف 
ىىىىىىى  َفىىىىىىىَ     َفىىىىىىى      َفىىىىىىى   َو َىىىىىىى      ََّىىىىىىىَ   ََ  (126) َ َك 

 

، وتوء  البواتمن ت  حهوا، [22]إبوءاييمر {ے }  والىر  ال ءا ر َ نك ه    تء  تكعء اليات  و تمل 
 و ال يعدء، وه ار تم وجش  ال ا  و تءات  ه    ب مجدهدن من القيال ال ء و ولم يذكءه ا الدا و  

تملوووو ر )كهووووا وصوووود(،    َ نك هووووذا اليووووات يوووو هها بهووووات المصوووود،   ر )هووووات الضوووو دء(، تجووووام   -ا و 
ود،  اليوات كعوءا هةوا إموا؛ َ نك ت لهوا يوات  واكة    عوءا ك وا   عوء الهوات  ا ل ار والخ وات وال مهش

بوث   يواتاا،  {ے }، و ما  ن ال عء   ال  على يات الدل  ال حذو    وووو(127) و )علي (
يات الج و ، وجوات ا لوا  ، وجوات الدول ،  حوذ ء الثالثو  كءاهو  اج  واع ا مثوا  ت ود إ  وا  ا ولوى 

 .(128) و الثا ي  و ردء ال عء   ال  علدها
تمل ر ) و للعاكةدن(،    كعءا اليات لل خل  من ال رات العاكةدن وه ا يات ا لا   وت لها يوات -الثا و

 .(129)  عءا يات ا لا   على ما هم ا صد  و ال خل  من ال رات العاكةدنا عءا،  اكة ، 

لل يعووودء،   ر هكوووى هوووذا اللغووو  تطوووء،  اوتملووو ر )وتطوووء، هكاهوووا مووو  ال وووءات مووو  ولووود ال ووو (  بً ووو
 (131)عن ال ء، هدث    د لأل ل  ال جلور(130)الةحم  

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى    إذ  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  َىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  ن  اهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ْ  
 

 قىىىىىىىىىىىىىىى َ   ىىىىىىىىىىىىىىى  َىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىى    ْىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىى ْ   
 

(، ونعووم َ  كوو ض لغوو   ووو بةووى يء وومعال وواهدر  كعووء اليووات  ووو ) وووِش
   وود نلووو،  (133)، وكووذلو ال ووءات(132)

وتووا   بووم ع ووءو بوون ال وو ت هوودن  ووئد عةوو ر )موون يووات  وو   وموون يووات كعووء(، و ووو روايوو  عةوو ر إ هووا 
إلى  ، ووجش  ال ا  و هذا الرءات ؛ َ نك ج اع  من الةحا     ءوا هذا الرءات  و ع مها(134)تالخ و هعة 

الوومهم واللحوون، وتووم  ال ووا  و مج وو ر ي ةووو  ووو   لدوود تووءات  ه وو  ، وهووم موون تووملهم  هعوون و ج وود  ووو 
 .(135)تمل   و   ل ،    اكعء  دء  اعن على هذا الرءات  ك ا   د من    ءها من الةحا 

ىىىىى  ُ  َ ىىىىىَف -0130  َفَّ ىىىىى  َ   ىىىىى     َىىىىى    َعلَىىىىىى َك  
 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىا    ن تَى  ك ةىىىىىىىىىىىىىىىىى   َ و َ  َوإ ن  َو  ىىىىىىىىىىىىىىىىى  َُ      (136) 
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علوم – وو مملو دن  اال ءا ر توء  ه و   وال عواصو ال ءمومن لهوم تال ودن  وو )يو ا( تكعوء ال وات  دوبً 
 {ڇ چ چ}  والىر  ملو تو ، [4]الجاتيو ر {ٹ ٹ ٹ}  الىر  ه ا تمل  -(انلو من وتمل  )م ً 

عطو: علوى  {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}ر لى، وتء  الباتمن تالء    دها،  الةد   و تمل    ا[0]الجاتي ر

 لم يأِا  ي  هءف )إن(  {ڤ ڤ ڤ}ا م ِإنك ونلو؛ ل همر هءف ) و(  دها، و ما تمل    الى 
وم ةوى، وهوذا  اوال هءف ) وو(  هةوا ا  لو: الةحوا   ردودر ِإنك الوماو  اصبو  عةه وا و ن ا  لو: ع له وا ل ً و

ا ت وو الةحوا  وج ، وال مجيو  اآل وء لروءات  الةدو  (137)خطِشئوماهم موا يعو ى توال ط: علوى عواملدن وجوء ش
هووو ال مكدوود،    )آيوواا( ال ملوو  الثووا و والثالووث  أكدوود لووور)آياا( ال ملوو  ا و ؛  عدوود لطووم  ال وو  ، 
، وهووذا المجوو  هووم الووذ  ا  ووارا  وال رووديءر ِإنك  ووو العوو ماا و ووو  لر ووم وا وو  ف اللدوود آليووااه آيووااه آيووااه

 لوو ء ب مكدوود  وال(      و  نلووو تال مكدوود ال تووال ط: علووى عوواملدن، ال ووا  و؛ هدووث تووا ر )و ن و ووو 
لم  ر  ترملو  ل ء ا ل ار الوذ  هوم كوال  طمف  –-وتمل ر ) ل ء( تا   بم يام ر )تا  ال يل 

عوووون )إن( و ووووو تملوووو    ووووالىر  {ٿ ٺ}توووو  و   ووووا  ر ا َ نك هووووءف ال طوووو:  ووووا،  ووووو تملوووو    ووووالى 
ال ووا  و هووم ا ولووى؛ َ نك هوو  كوو   اللوو   ن يضح وود علووى وا  يووار  ،(138)عوون )إن( و) ووو( {ڤ}

 ، و مجي  ال ا  و لهذا الرءات  من نجا ا   على ال يعدء.(139)وج  لم يمر  علي  بمج 

َ   ن ىىىى   َعىىىى ف    -0111 ىىىى   َىىىى  ذ ْ    َ ىىىىَ  ََ  َو خ   
 

ىىىىىىىىىىىه      ىىىىىىىىىىى      ةىىىىىىىىىىى   ََْاىىىىىىىىىىى   َ    (140) ن ىىىىىىىىىىَ  و  َوَ س 
 

توالماو  [55]الءه نر {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }  الىر ا ر تء  ابن عامء  و آ ء العمر  تمل  ال ء 
لء م ال دح: ال امو، وتمل   اوتء  الباتمن تاليات، تم وجش  ال ا  و تءات  ابن عامء تالماو؛ ِتَأ كَها ا باعً 

  علوووى ، و مجيووو  ال وووا  و هةوووا مووون نجا ا ووو(141)  وووث ر      وووخ  الوووماو  وووو ر وووم ال دوووح: ال وووامو
 ال يعدء.

َ ه  -0110 ىىىىىى   ىىىىىى   َِّ ن  َوَغةى   ُ ىىىىىىب  غ  ََ ن َ ا   َوَسىىىىىى 
 

ىىىىىى   َو و  َ و   َىىىىىى     َن ىىىىىىَ َ    ىىىىىىب  َُو  ف  ىىىىىىَ     َ ا   (142) ف 
 

ال ءا ر تء   بم ع ءو وعاصم وه    وال عواصو وابون كثدوء ال ءمومن لهوم توالغدن والودا  مون ) دون 
 وو   م  مهوو ، وتووء  البقيوو  تووأل: مكووان اله وو  ، و مجيوو  تووءات هم  ح  وود ت توو  ) ووأ ( به  ان( تملوو    ووالىر

  وج  هع  ما نكءا ال ا  و  و تمل ر)من اله    و من واو  و يات  بدال( وهور 

 يكووومن ت  ةوووى توووءات   -ال ووود  العووو اعو- (143)مووون اله ووو  علوووى  دوووء قيوووال  ن يكووومن ا لووو: م وووداًل  -1
 . تا  هعان بن تابءر (144)اله  

 َىىىىىىىىىىىىِ     سىىىىىىىىىىىى ََ   لىىىىىىىىىىىى       ىىىىىىىىىىىى    َسىىىىىىىىىىىى  ل  
 

ىىىىى    ُ  (145) ىىىىلل َىىىىِ    ناىىىى  سىىىى  ل و ىىىىه ْ 
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، تووووا  (146)عوووون واو، وهووووو لغوووو  تووووءجش  هووووو موووون  ووووأ  يعووووأ  و صوووول  َ ووووِم   ن يكوووومن ا لوووو: بووووداًل  -2
 .(148))يرا ر  ألء ا أ  و لء   ا ، والءج ن ي عاتالن وج عاوالن ت  ةى واهد( (147)ال جاجر

، و  ضوووودا تووووءات  ابوووون  بووووال ) ووووا   (149)  يعوووودد  وووودً   ن   وووومن ا لوووو: مةرلبوووو  عوووون يووووات موووون  ووووا -3
)  . وهذا ال مجدهاا من نجا   ال ا  و على ال يعدء.(150) دد 

 

ىىىىىىىى َ        -010 َُ ىىىىىىىىل َ  نَىىىىىىىىىة َ      ىىىىىىىى  ََْىة    َ   َوَو  
 

 …………………………(151) 
 

ال ووووءا ر  ن ه وووو   ال  ووووار إليوووو  تال ووووات موووون تملوووو ر ) دوووواه (، تووووء  تالمصوووود بوووودن العوووومر دن  ون 
احةككهَ َّ ككاحلك ألانة َّككي ذلكك  تبيين كك. (152)تعوو ل  لإلعككباب َّهككو  اوكاكك    اووّجككه الاككايبي الوحككل لحمككزه بفص

 هذا التوجيه من زيادات الاايبي على ما َّي التيسيب.و ،(153)َّ احل

 َوق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ………………… -100
 

ىىىىىىىىىَةس  َفَّ ىىىىىىىىى  َ    َ َ ىىىىىىىىىى    إ  ىىىىىىىىىى ك   ةَىىىىىىىىى    َُقى 
 (154) 

 

ٿ ٹ ٹ } ال ووووءا ر نكووووء ال ووووا  و َ نك اله وووو   ال كعوووومر  ت وووود ال ضوووو مم   حووووم تملوووو    ووووالىر

ء و هوووا تال عوووهدد كاليوووات    بووودن اله ووو   واليوووات؛ َ نك هءكووو  اله ووو    أهووود  ووو ا ير [ 142]البروووء ر {ٹ
، و يوار ال وا  و ترملوو ر ) قوي  م ودال( إلووى َ نك ال عوهدد بدةهوا و ودن اليووات هوم القيوال، وهووم (155)ال عوء

 .(157)للدا و  و ال يعدء ا. وال ا  و  و  مجده   ب ً (156) قي  من عدول  إلى ال د  ال حو

141-……………………… 
ىىىىىى   َوَفىىىىىى   -149  ن ةَىىىىىى    َوَع  ىىىىىى      ىىىىىىَ  و   ىىىىىى  َعك   

 

ىىىىىىىىى   و  ه ىىىىىىىىىهْ  َُن ىىىىىىىىىَ َ    َفىىىىىىىىىَّ  نَىَّ ىىىىىىىىىَ     َك    َو َ خ 
َاىىىىىى  َك   ةَىىىىىى  وََكىىىىىى   َ  و  َُع َهىىىىىى    (158)َ َكىىىىىىى   ة  

 

 ال ءا ر    ء ال ا  و  ن ا   ش ي د  اله     و  معدن وه ار

 .[6]ا علىر {ڭ ڭ}  ال ض مم  ت د كعء ي دلها يات مض مم   حمر اله   -ا و 

ومون هكوى  [14 ه ا،را] {وئ} مل    الىرتمكعمر   حم  االه    ال كعمر  ت د لم ي دلها واوً  -الثا و
عن ا   ش  عهدد هذين الةمعدن ا و  كاليات والثا و كالماو  رد   ى تأمء م ضد؛ َ نك ا صد 

 ،(159) وووود  اله وووو   تحءك هووووا ال تحءكوووو  مووووا ت لهووووا؛   هووووا  هوووو  بهووووا و   ش علدهووووا ووووو ال عووووهدد  ن  
 ال ووا  و  يووار ترملوو  م ضوود إلووى عوود  جوومان هووذا الةوومع موون ال عووهدد؛   وو  م ضوود. وهووذا موون 

 نجا اا ال ا  و على ال يعدء.



 2021 

 

55 

 أ/ بشرى الشنة                                                            توجيه الشاطبي للقراءات في حرز األماني ووجه التهاني 

ه ىىىى  س ىىىىك   َ   -113  َوَفىىىى    َىىىىه   َىىىىى     َو َعتىىىى   َف  
 

ىىىىىىىىى   َىَ ىىىىىىىىى     ت     ِ  ف ىىىىىىىىى غ َ  َوُ  َ ىىىىىىىىىَن َفف   (160)َ ىىىىىىىىى
 

من الحءكاا الث   )ال  ح ، والض  ، ال عء (  الع   عةدا  ت و يو (161)ال ءا ر    من لم يء 
 ووووكم  (    ج لوووو  كالعووووكمن  اَ نك اله وووو   ال عووووهل   ووووو تووووم  العوووواكة  و ليوووو   يووووار ترملوووو ر )واع وووود محًضوووو

الحءكوواا الووث  ،  ووألح  ال   وومح   ووو ا( ال ووءا  توو ر    موون را  مطلًروواال حووو، وتملوو ر )و لحوو  م  مًهوو
، ومكوغال: (162)وقوله: )َّقد شذ موغال(: الاذوذ هو االح باد أي اح كبد عكن النكا تال كعمر وال ض م ، 

والحاحككل أن هككذا ،  (163)الغايككل الق ككو  اَّككي الاككذوذ مت ككاوز   ا: اإلسككباف َّككي السككيب: أي مبعككد  لاإليغككا

  البيت جمع مذهبين:

   الحءكاا. ءف ال عهدد تالءو   و ج ي -1

 ال عهدد تالءو   و ج ي  الحءكاا. -2

و يووار ال ووا  و إلووى َ  كوو ض ال يز ووذ بهووذين ال ووذه دن وال لوو  هووو يووذونه ا،   ووذون ا و  موون جهوو  
 ءك  ل ا ور ا الءواي  ت  م   أ ِشو الءواي  ت  على  حم ما هم ممل   وو ا بيواا ت لو ، ويوذون الثوا و 

والمكسور َّي البوم، وليس البوم َّي الم توح من مكذه  القكباو وال بالمضموم  من جه  إلحات  ال   مح

 .(164)من عادتهم
 هذان ال ذيبان و مجي  ال ا  و له ا من نجا ا   على ال يعدء.

ىىىىىىىىىى  -119 ىىىىىىىىىىه    تى   ىىىىىىىىىى  َ  َو    ىىىىىىىىىى َن َُِّ َغا   وَك ل   
 

ا َ   ن ىىىىىىىَ  غ   ىىىىىىى     ىىىىىىى    ىىىىىىى     َو  ىىىىىىى      (165)   ىىىىىىىَة  
 

ال ووءا ر    ووء ال ووا  و َ نك ج يوو  الرووءات     ووما ال ةوومجن والةوومن ال  طء وو   ووو الوو   والووءات بوو   ةوو  
و يار الةاظم إلى هجو   (166).[2]البرء ر {ڀ ڀ} ، وتمل    الىر[0ر]البرء  {ڃ ڃڃ}ر  حم تمل    الى

وهوذا  ،(167)غةو  ل وا يحدود بوذلو مون الخ و ا   ا  ترمل  ليج  ر    ليحدد له ا ج ا  ل  و ت د  ال
 ال مجي  من نجا اا ال ا  و على ال يعدء.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةه  -311 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ْ  َْا  َُ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ     َُ    َوإ   
 

 ………………………(168) 
 

 والىر   ال ءا ر    ء ال ا  و َ نك  ور  ال عاصو ال  ار إلي  تال ات من   يم  ما  ا لو:  وو تملو 
، و يووار الةوواظم إلووى هجوو  ا مالوو  هةووا ترووم    وويم    َ نك ا مالوو  لغوو  [02]آ  ع ووءانر{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ }

 ، وهذا ال مجي  من نجا اا ال ا  و على ال يعدء.(169)  يم

111-……………………… 
 

ىىىىىىىىىىَب     ىىىىىىىىىَ   َوَ ا  ِ  َجا   (170) َو َ   َ ىىىىىىىىى َ  ن ىىىىىىىىى   َاف 
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 { ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ}ر ال وووووووءا ر    وووووووء  ن ه ووووووو   توووووووء  تخ وووووووو ال ووووووويم  وووووووو تملووووووو    وووووووالى

وو ، تووا  العووخاو ر ) يوو   مرجوو  مليحوو ؛ َ نك   (171)[1]الةعوواتر و يووار ال ووا  و إلووى علوو  الخ ووو ترملوو  جض ِش
ا عوءا، ا رهوا ؛ ل وا  يو  مون    ويم  الخ و  و الجمار  الخ ان، وهم لهن ج ا ، والخ و الذ  هم

لشلوووء هوووذا  (172)يوووأ ها( تعووو   عط هوووا علوووى ا وووم اللووو    وووالى،  و تعووو   الرعوووم بهوووا، و هوووذين الووومجهدن عض
 . و مجي  ال ا  و من نجا ا   على ال يعدء.(173)الرءات 

 َوقَى  ىىىىىىىَ   َى  ىىىىىىى ََ    ىىىىىىىىَ  و  غُىىىىىىىى    َو َ   ىىىىىىىى   -910
 

ىىىىىىىىىَ    ن ىىىىىىىىى   ………   (174)……   ََّىىىىىىىىى َ  س 
 

بووماو  [03]ال اصوود ر { ڑ ژ ژ} ال ووءا ر تووء   بووم ع ووءو وعاصووم وه وو   وال عوواصو تملوو    ووالىر
و يوار ال وا  و ترملو ر ) دون( إلوى  (175) و  و  ال ل   ور   الو   ماعودا  توا ع وءو َ ِم ِشو ض  دو  الو  

ت لهوا؛ كم هوا عا  و  كغدون ام ود هج  الرءات  تالماو،  رد ج د الماو  دًةا؛   ها  دود موا ت ودها ت وا 
 وهذا ال مجي  من نجا اا ال ا  و على ال يعدء. (176)من يجء  إلى   ءى.

و ه  وء  -–بءه   من اللو  و ضود وصولء للخ وا  ت ود رهلو  ما  و  ج   ةوو تا موا  ال وا  و 
 م ا تط    من ت ار هدير   الغةشات،   ن  هم ما  مصلء إلي ر ا ن  عء  عد ً 

و ووو  ال لووم ،ل ثدووء موون  ا مووا  ال ووا  و موون ال ل ووات الووذين لووم يعوو  ةا ال مووان ت ووثلهم  روود كووان مةووارً ا  -1
وءاح إلدهوا، و ول ء  ال أليف ا  وء  تأ ولم، الوة م  رودش  هوذا ال لوم   وو تمالو  ج دلو  جوذبء عدومن ال ش

 عرم  الرارصدن.

صووم   و ال ووء ، و وومات مووا كووان علووم  مجيوو  الرووءاتاا موون ال لووم  ال ووو هم هووا ال ووا  ي   وومات  ووو ا  -2
 وما  يار إلي  إيار ؛ ل من الة م ي ء  نلو. ال ا  و،بل ظ  امةها صءجحً 

ولوذا اهو م تو  ال ل وات، وم وا يود  علوى نلوو اه  وا   ؛علم  مجي  الرءاتاا مون ال لوم  ال   لرو  توالرءاتاا -3
 ال ا  و بها  و      على الء م من هءم الةاظم على اال  دار.

ال ا  و  و تددد   إما  ب ا  صل  وهم ك ا، ال يعودء،  و هوو مون نجا ا و  علوى ال يعودء  مجدهاا  -4
 وهو ا كثء ك ا بدشةا.

  مجدهاا ال ا  و الدءجح   ةمعء بدن  حمج ، وصء ي ، ولغمج . -0

َا ال مجدهوواا الدووءجح  و دووء الدووءجح   وال  وو ا نكء وو   ووو هووذا البحووث هووم  وو ر يعوودء،  مووا روأاهمم
ا  ي ،  ة  ووء موون ي ةاولهووا تال يووان وال  لدوو ، وجخءجهووا للرووارل ال ووءجم، وهعوو و   ةووو ه يعوو  يووءوح ال وو

 اج هدا  و إظهار هذا ال لم و يا   عةد ال ا  و، والل    أل  الر م .



 2021 

 

56 

 أ/ بشرى الشنة                                                            توجيه الشاطبي للقراءات في حرز األماني ووجه التهاني 

                                                           
 . 555/ 31ل ء،، ما  ر )وج (ر ، لعان ا88/ 6ية ءر م جم مرايي  اللغ ، ما  ر )وج (ر  (1)
 .328/ 3ية ءر لعان ال ء،، ما  ر )تء (ر  (2)
 .7/331الجدو   و إعءا، الرءآن ال ءجمر (3)
 .317ية ءر ال من ال  دء للدهلم ر  (4)
 .115/ 2ية ءر م  اح الع ا   ومدباح العيا  ر  (5)
 .232/ 3مةاهد ال ء ان  و علم  الرءآنر  (6)
 .2 ل  إلي  الدك مر  اص  الغءان   و تحث   ن  مجي  الرءاتاا الرءآ ي ر  ال  ءجف الذ  (7)
 .26م جم ال دطلحاا  و عل و ال جمجد والرءاتاار  (8)
إلوى  .  من تدد ما وج  ال ع ي ؟ هم اه  ا   ن يكمن إيوار 13/ 2م ةاا بلغ  ا  دل ر الحديد، ية ءر  اي  الةهاي ر  (9)

 ٺ ٺ ڀ }د  تأ و  علوى ا عودات ال وارتدن وكثوء     و  لل مهودين، توا    والى تم  ال ع ى ت   و الودين ويو

 .12مخ دء ال    ال ماه ور  .[20]سوره الحديد: { ٿ ٿ ٺ ٺ
 .528/ 2ية ءر الذيد وال   ل  الع ء الخام ر (10)
وايو راتها مون  هور مدية   و يء  ا  ودل  ويوءتو تء بو ، وهوو مديةو  ك دوء  تدي و   وءج مةهوا  لو  مون ال ضو ت، (11)

 .103/ 1ال طب  وهو الع    الخضءات الء ب . ية ءر م جم ال لدانر 
 .11ية ءر مخ دء ال    ال ماه و  و مةات  ال ا  ور  (12)
هوور مديةو  م وهمر  تا  ودل ، وهووو يوءتو تء بو  ويوءتو  ودمدء، بءجوو  تحءجو ، ناا  يوجار و  هوار، و  وءف ت ديةوو   (13)

 .3/230نرال ءا،. ية ءر م جم ال لدا
 .2/22ية ءر     الطد ر (14)
 .12/ 2ية ءر  اي  الةهاي ر  (15)
هوومر مح وود بوون علووو بوون مح وود بوون  بووو ال ووام الة وو  ،  بووم ع وود اللوو  بوون ال يوو  ال ووا  و، كووان  يشًةووا  دشووًءا تدوودًءا  (16)

 .3028/ 1تالءواياا، وال ي لم ل   ارجل و ا . ية ءر م ء   الرءات ال بارر 
ن ع وود اللوو  بوون  لوو:،  بووم الحعوون بوون الة  وو  ا  دووار  ال لةعووو، عالً ووا م رًةووا، ها ً ووا لل روو  وال  ا وودء، هوومر علووو بوو (17)

 . 3013/ 1ه.ية ءر م ء   الرءات ال بارر 567وم ا و اآلتار والعةن،  ا    ال ل ات ت ء  ا  دل ،  م ى 
 .11/ 2ية ءر  اي  الةهاي ر  (18)
ال  عووء الةحووم  اللغووم ، يوويل م ووايل ا تووءات  ال رووءل ،  بووم الحعوون العووخاو ، هوومر علووى بوون مح وود بوون ع وود الدوو د (19)

بدم   من  جدش  صحا، ال ا  و، مون مزل ا و ر  و   المصودد  وو يوءح الردودد، والم ودل  إلوى يوءح ال ردلو ، ا 
 .733/ 3الةهاي ر   ه.ية ءر  اي621

ال وا  و و و   مون ابون  علوى، ع مو    و ان، توء  همر ع د الءه ن بون إ و اعدد ع ود الوءه ن،  بوم الرا وم ال م عوو (20)
ه.  ايوو  625تووا  ابوون الجوو ر ر يح  وود  ن يكوومن  و  موون يووءهها،  ووم ى  لل ووا  ي ،بووء  الةحووم ، وع وود يووءًها 

 .533/ 3الةهاي ر 
همر مح د بن ع ء بن يم و:،  بوم ع ود اللو  الرء  وو ا  دوار ، إموا  عوالم  قيو  م عوء  حوم ، توء  الروءاتاا علوى  (21)

 .232/ 2ه. ية ءر  اي  الةهاي ر 613ال ا  و، وتء  علي  الرددد دن )ال مي  والءاصي (،  م ى 
 .556/ 2ر  الع ء الخامية ءر الذيد وال   ل   (22)
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 .56 -57ية ءر مخ دء ال    ال ماه ور  (23)
 .6هءن ا ما ور (24)
 .378/ 3،     المصددر 111/ 5 (رية ءر لعان ال ء،، ما   )هءن (25)
 .105/ 3، كة  ال  ا و للج  ء  ل  ل ر 167/ 2ية ءر الةهاي   و  ءج  الحديث وا تءر  (26)
 . 125/ 3، كة  ال  ا و للج  ء ر 53ية ءر إبءان ال  ا ور  (27)
 . 125/ 3، كة  ال  ا و للج  ء ر 105/ 3ية ءر كة  ال  ا و ل  ل ر  (28)
 .260/ 3ية ءر ال رد الةضددر  (29)
 . 61، الما ور 27الرارلر  ية ءر  ءاج (30)
هو من تا و تحء الطمجد، لوء   مر وم  ك ءولو ، والقوبور هوم هوذف الخوام  العواكن مون )م واعدلن( وه وما  (31)

  ار  يكمن  الً ا عة  و ار  ال يكمن  الً ا عة ، و ج ات تحء الطمجد ت ا ي  هور 
 .3/317. يءح الدر  للةمجء ر 377/ 3 للج  ء ر  ال  ا و م اعدلن   م  م اعلن. ية ءر كة م اعلن   م   م  م اعدلن   م  

، 377/ 3ال  وودارفر  هوود  لرووا، الرا يوو  وال ووءا  مووا وتوو   يوو  م حءكووان بوودن  وواكةدن. ية ووءر كةوو  ال  ووا و للج  ووء ر  (32)
 .317/ 3يءح الدر  للةمجء ر

 .377/ 3ية ءر كة  ال  ا و للج  ء ر  (33)
 .6هءن ا ما ور  (34)
 .6لعاب رال ددر ا (35)
 .31ال ددر العاب ر (36)
 .8ال ددر العاب ر (37)
 .317 و علم الرءاتاار اية ءر مردما (38)
 . 3/258ية ءر ال رد الةضددر (39)
 .16هءن ا ما ور  (40)
 .2/50، كة  ال  ا و ل  ل ر 133ية ءر إبءان ال  ا ور  (41)
 . 30ال ددر العاب ر (42)
 .718ية ءر إبءان ال  ا ور  (43)
 . 33ن ا ما ورهء  (44)
 .32ال ددر العاب ر (45)
 .8ال ددر العاب ر (46)
 .322ية ءر ال يعدءر  (47)
 .62، و بءان ال  ا ور 210/ 3ية ءر الدر  ال ءجد ر  (48)
 . 200/ 2 المصددر،     212/ 3ية ءر الدر  ال ءجد ر  (49)
 . 8 ا ما ورهءن  (50)
 .161/ 3ء ر ، كة  ال  ا و للج  62ية ءر إبءان ال  ا ور  (51)
 . 3هءن ا ما ور (52)
 .117/ 3ية ءر كة  ال  ا و ل  ل ر  (53)
 .123/ 3، ال رد الةضددر 65ية ءر إبءان ال  ا ور  (54)
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 .3 ا ما ورهءن  (55)
 .22ية ءر  رءج  ال ا  ي ر  (56)
 .68ية ءر إبءان ال  ا ور  (57)
 .30هءن ا ما ور  (58)
 .121/ 3ية ءر كة  ال  ا و للج  ء ر  (59)
 .211/ 3، ال رد الةضددر 82 ال  ا ورية ءر إبءان  (60)
 .310ية ءر ال يعدءر  (61)
 .33هءن ا ما ور  (62)
 .[12]، وممل  تالر ء [56]، وممل   و الة در [63 -53]ور ا  و  ر    ممال ر ممل ان  و الحجء  (63)
 .82د جد . ية ءر إبءان ال  ا ور ن الدا و تا   و  دء ال يعدءر ال  علم ا ظهار  ي  من  ءج  ال (64)
 .28،  رءج  ال ا  ي ر 3/216، كة  ال  ا و للج  ء ر 283/ 3ية ءر الدر  ال ءجد ر  (65)
 .313ية ءر ال يعدءر  (66) 
ٌ.33هءن ا ما ور  (67)
،  وو ر 76، الةحوودر 307، يووم   27 ، ا عووءاف37،53،306، ا   ووا  38ونلووو  ووو ت توو  ع ووء مملووً ا البرووء ر  (68)

 .13، ال دتءر31، ال غابنر13، الرد ر 22، الة در 38
 .50،  رءج  ال ا  ي ر258/ 3ية ءر ال رد الةضددر  (69)
 .313ية ءر ال يعدءر  (70)
 . 33هءن االما ور  (71)
، موو  عووءو  العووكمن، [28] وومر  الرلوومر {ڇ ڇ ڇ}تووا  يوو ل ر )و ووو ال  لدوود علووى كوو  ال رووديءجن   ووء؛    ووا   (72)

 .178/ 3م  كمن ا صد  دء ال  اتد. كة  ال  ا و ل  ل  ر [85] مر  آ  ع ءانر {ڦ ڦ }ٌ ون و جمج  المجهد
 .11وجد د م   ال    هةا. ية ءر إ حاف  ض ت الب ءر  (73)
 .312ية ءر ال يعدءر  (74)
 .33هءن ا ما ور  (75)
ل ملوو دن  لوم نكووء ال  ووديد مملوو   توا  العوو دن الحل ووور ) موا الج وو   وو  ي هووء لوذكءا لوو  وجوو ؛   و  م وو ءف بوودن ا (76)

 .280/ 3ل ان  ظهء و كثء  اصد ، ول ة   ب  صاه  ال يعدء  و هذا العبار (. ال رد الةضددر 
 .132/ 3، كة  ال  ا و ل  ل ر 288/ 3ية ءر الدر  ال ءجد ر  (77)
 .311ية ءر ال يعدءر  (78)
 32هءن ا ما ور  (79)
 .132  ا و ل  ل ر ، وكة  ال228/ 2ية ءر     المصددر  (80)
 .318ية ءر ال يعدءر  (81)
 .31هءن ا ما ور  (82)
 .138/ 3ية ءر كة  ال  ا و ل  ل ر  (83)
 .320ية ءر ال يعدءر  (84)
 .35هءن ا ما ور  (85)
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 .560/ 2، كة  ال  ا و للج  ء ر 162/ 3ية ءر الدر  ال ءجد ر  (86)
 .38هءن ا ما ور  (87)
د اله و    ده و (88) ا  بودله ا واًوا  واكة ، و  ودها واو توم يوات،  يج  و   وو ال ل و  واوان وجوات، ونلوو تردود جوًدا     لم  هش

 . 222/ 3ية ءر الدر  ال ءجد ر  لذلو. ه  ه ا 
 .373، الما ور 856/ 2ية ءر ال رد الةضددر  (89)
 .353ية ءر ال يعدءر  (90)
 .38هءن ا ما ور  (91)
 .8، اله   ر 20ممل انر ال لدر (92)
 .858، ال رد الةضددر /272/ 2ية ءر كة  ال  ا و ل  ل  ر  (93)
 .353ية ءر ال يعدءر  (94)
 .38هءن ا ما ور  (95)
 .52ممل ان  و البرء ر  (96)
 .272/ 3ية ءر كة  ال  ا و ل  ل ر  (97)
 .33هءن ا ما ور  (98)
 .320/ 2ية ءر ال رد الةضددر  (99)
 .282ية ءر ال يعدءر  (100)
 .33ر هءن ا ما و (101)
 .33ية ءر الما ور  (102)
 .22هءن ا ما ور  (103)
 .3253/ 2ية ءر ال رد الةضددر  (104)
 .25هءن ا ما ور  (105)
هووذا الحك وو  ل ووءف ا مالوو    عوو  لهووا مةهووا؛  ن  ووو  وا ووء اآل  موون العوومر ال ووذكمر  موواال ي ووا ، ولووي   دهووا موواال  (106)

 .235ي   ، ية ءر إبءان ال  ا ور 
 . 562، كة  ال  ا و ل  ل ر 210/ 2مصددر ية ءر     ال (107)
 .26هءن ا ما ور  (108)
 .223، إبءان ال  ا ور 353/ 2ية ءر الدر  ال ءجد ر  (109)
 .27هءن ا ما ور (110)
 .261، والما ور 388/ 2ية ءر الدر ال ءجد ر  (111)
 .388ية ءر ال يعدءر  (112)
 .28هءن ا ما ور  (113)
 .270، الما ور 225، إبءان ال  ا ور 537/ 3ية ءر كة  ال  ا و ل  ل ر  (114)
 .28هءن ا ما ور  (115)
 جات  و الرءآن  و ت ت   ل ا ر إبءاييم، إ ءاصدد، وع ءان هدث وت ء. (116)
 . 337،  رءج  ال  ا ور 836/ 2ية ءر كة  ال  ا و للج  ء ر  (117)
 .16هءن ا ما ور  (118)
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 .3083/ 1  ء ر ، كة  ال  ا و للج157/ 2ية ءر الدر ال ءجد ر  (119)
 .20هءن ا ما ور  (120)
 .3203/ 1، كة  ال  ا و للج  ء ر 107ية ءر إبءان ال  ا ور  (121)
 .51هءن ا ما ور  (122)
وو  تووا   ش  (123) ر لا و ووهوومر  وو دد بوون معوو د ،  بووم الحعوون ا   ووش، ولرش ، موون  حووا  البدووء ، عالً ووا م مالووً ا، يروودش

ه. 230 ول  ، ومون مزل ا و ر ا و ول  وو الةحوم، م وا و الروءآن،  وم و  ال ل ات، من   مدذار  د مج ، وه ا  بون
 .313، إيار  ال  ددن  و  ءاجم الةحا  واللغمجدنر325ية ءر ال لغ   و  ءاجم  ص   الةحم واللغ ر

 . 2/180  ا   ا  ،ر (124)
 . 263، إبءان ال  ا ور1/268ية ءر الدر  ال ءجد  ر (125)
 .61هءن ا ما ور  (126)
 .502ء الما ور ية  (127)
 .3838/ 2، كة  ال  ا و للج  ء ر 120/ 2ية ءر الدر  ال ءجد ر  (128)
 .3820/ 2، كة  ال  ا و للج  ء ر 223/ 2ية ءر الدر  ال ءجد ر  (129)
هوومر مح وود بوون ال عوو ةدء، ال لروو  ترطووء،،   ووذ الةحووم عوون  وود مج  وهووم الووذ  لقبوو  لبكوومرا  ووو الطلوو  و  يا وو  إليوو   (130)

ه. ية ءر ال لغ   و  ءاجم  ص   الةحم 206ن عالً ا تر ، من مدة ا  ر االي را ، وااللدا ،  م و تا  حار وكا
 .118، إيار  ال  ددن  و  ءاجم الةحا  واللغمجدنر282واللغ ر

همر ا  ل  بن ع ءو بن ع دد  بن هارت ،   رف الجاهليو  وا  و  ، هوم  و  مون   وا  الءجو ، توا  اآلمود ر هوم  (131)
 . 3/115ه. ية ءر ا ع  ر622لءجان و رصةهم ك ًما و صحهم،    و رج  ا

 .153/ 2ية ءر كة  ال  ا و ل  ل ر  (132)
بوون نجوووا  بووون ع وود اللووو  بوون مة ووومر،  بوووم نكءجووا الوووديل و، ال  ووءوف توووال ءات، ا موووا  ال  ووهمر   وووذ عةووو   ىهوومر يحدووو (133)

ه. ية وءر ال لغو   وو  وءاجم  ص و  الةحوم 207م و ال عاصو، وكوان  بوءع ال وم ددن، مون مدوة ا  ر م وا و الروءآن،  و
 .173، إيار  ال  ددن  و  ءاجم الةحا  واللغمجدنر131واللغ ر

 .553ية ءر إبءان ال  ا ور (134)
 .523ية ءر ال ددر العاب ر  (135)
 .81هءن ا ما ور  (136)
 مج  و كثووووووء تووووووا  ابوووووون العووووووءاجر )ال طوووووو: علووووووى عوووووواملدن  طووووووأ  ووووووو القيووووووال،  دووووووء معوووووو مع موووووون ال ووووووء،، و وووووود (137)

 .5/2233البدءجدنركة ال  ا ور
 .682إبءان ال  ا ور  (138)
، 2238/ 5، كةووو  ال  وووا و للج  وووء ر 635-632/ 2، كةووو  ال  وووا و ل ووو ل ر 36-31/ 5ية وووءر الووودر  ال ءجووود ر  (139)

 .682، إبءان ال  ا ور 2100
 .85هءن ا ما ور  (140)
 .2161/ 5ر ، وكة  ال  ا و للج  ء  636ية ءر إبءان ال  ا ور  (141)
 .87هءن ا ما ور  (142)
 .2/3233القيال  دها هم ال عهدد بدن بدن. ية ءر   ء الرءاتاا ال  ءر (143)
 .705، إبءان ال  ا ور 335/ 5ية ءر الدر  ال ءجد ر  (144)
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 .26 يمان هعان بن تابءر (145)
 .335ية ءر الدر  ال ءجد ر  (146)
ء  بن  هدد،  بم إ حا هم  (147) ال جاج الةحم ، من  حوا  البدوء ، كوان مون  هود ال ضود والودين، لو   ر إبءاييم بن العش

 .332/ 3ه. ية ءر إ باا الءوا ر 133مةهار م ا و الرءآن، االي را ، ا  مات،  م و  مزل اا هعان
 . 5/233ية ءر م ا و الرءآنر (148)
 .706ية ءر إبءان ال  ا ور  (149)
 .3232/ 1، ال مل ر 110/ 2ال ح ع ر  (150)
 .3ا ما ور  هءن (151)
 .81ية ءر الما و  و يءح ال ا  ي ر  (152)
 . 168/ 3، وكة  ال  ا و للج  ء ر 221/ 3ية ءر الدر  ال ءجد ر  (153)
 .37هءن ا ما ور  (154)
 .261/ 3ية ءر كة  ال  ا و ل  ل ر  (155)
 .837/ 2، ال رد الةضدد ر 325ية ءر إبءان ال  ا ور (156)
 .351ية ءر ال يعدءر  (157)
 .20ا ما ور  هءن (158)
 .383/ 2، وال رد الةضددر 375ية ءر إبءان ال  ا ور  (159)
 .23هءن ا ما و ر  (160)
 .3862/ 1الءو  همر هم  ضعيف الدما تالحءك  ه ى يذه  م   ها. ية ء. الة ء  و الرءاتاا ال  ء.  (161)
 .3/535ية ءر الدر  ال ءجد ر  (162)
 .3/120ال؛لال ال ءجد ر (163)
 ب .ال ددر العا (164)
 22هءن ا ما ور  (165)
 .215ية ءر الما ور  (166)
 .3225/ 2ية ءر ال رد الةضددر  (167)
 .27هءن ا ما ور تا، ال    وا مال  و دن الل  دنر  (168)
 .263، الما ور 215ية ءر إبءان ال  ا ور  (169)
 .230هءن ا ما ور  (170)
 .202ية ءر الما ور  (171)
 .820/ 1    المصددر  (172)
 .230ال  ا ور إبءان  (173)
 50هءن ا ما و ) ء   مر  ال اصد (ر  (174)
 .161/ 1ية ءر الدر  ال ءجد ر  (175)
ٌ.210ية ءر إبءان ال  ا ور  (176)
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 الرءآن ال ءجم. .1
، ه660إبءان ال  ا و من هءن ا ما و  وو الروءاتاا العوب ر ع ود الوءه ن بون إ و اعدد بون إبوءاييم، ال  وءوف توأبو يوام ، ا  .2

   ر إبءاييم عطم  عم ،  ار ال    ال ل ي .

، 3  ، ر   و  مهوء  و هوو، 1115ر  ه ود بون مح ود بون ع ود الغةوو الودميا و اءإ حاف  ض ت الب ء  و الرءاتاا ا ر    ع  .3
 . 2556، بدءوا  ار ال    ال ل ي ،

ه،  و ر ع ود ال جدود  يوا،، مءكو  ال لوو 543ا إيار  ال  ددن  و  ءاجم الةحا  واللغمجدنر ع د الباتو بون ع ود ال جدود الي وا و،  .4
  .1956-ه1456، 1 يدد للبحم  والدرا اا ا   مي ،  

، 0  ،ه1396ال ركلووو، ا ا عوو   توواممل  ووءاجم  يووهء الءجووا  والةعووات موون ال ووء، وال عوو  ء دن وال ع  ووءتدنر  دووء الوودين  .0
 .ال لم لل  يدن، بدءوا ر ا

، ج عي  إهيات ال ءا  1ه،   ر مح د ال دء   515 ر مح د بن ي رم، ال دءون آتا  ، ا ال لغ   و  ءاجم  ص   الةحم واللغ .6
 ه.1455 ال مجء،ا   مو، 

 .2550-1426، ال ك ب  ا   مي ، مدء، 1 رءج  ال ا  ي ر إيها،   ء ،   .5

، 1ال وارت ،  -ا مواراا ت ه،   ر هوا م الضوامن، مك بو  الدوحا444ال يعدء  و الرءاتاا العب ر  بم ع ء عث ان الدا و، ا  .5
  .2555-ه1429

 ه.1415،  ار الءيدد، مز ع  ا ي ان،  م  ، 4الجدو   و إعءا، الرءآن ال ءجمر مح م  بن ع د الءهيم،   .9

ه، وجلي  الدر  ال ضيش   و الروءاتاا الوث   095الرا م بن  دء ا بن  ل: بن  ه د ال ا  و، ا  ال ها ورهءن ا ما و ووج   .15
 لوو: ال   ، مز عوو 9هووو،  وو ر مح وود   وويم ال ع ووو،   533  لءمووا ر مح وود بوون مح وود بوون مح وود الجوو ر ، ا ال ءلوويك 

  .2510 -ه1436ميم، ال دية  ال ةمر ، 

ه،  وو ر مح وود  ءج ووو،  مدوود الي رووم،،  ار 1593  ا و  ا  ، ولوو  لبووا، لعووان ال ووء،ر ع وود الرووا ر ، ع ووء البغوودا  ، ا  .11
  .1995-بدءوا-ال    ال ل ي 

، مك بو  ال  ووارف، 1ه،  وو ر ج وا  مح وود  لبو  العوودد،  643الودر  ال ءجود   ووو يوءح الردوودد ر البون الةجد وودن اله ودا و، ا   .12
 ه.2512-ه1433الءجا ، 

  .1994 -ه1414ل ةان، -،  ار ال    ال ل ي ، بدءوا2هعان بن تابء ا  دار ، يءه ر ع د  علو مهةا،   يمان  .13

 ل ةان. -، مح د بن مح د بن ع د ال لو ا  دار ،   ر إهعان  بال،  ار الثرا  ، بدءواالذيد وال   ل  الع ء الخام   .14

ال  وءوف توابن الراصو  ال وذر   ، بوم الرا وم علوو بون عث وان بون مح ود بون  ه ود بون الحعون ال ة هور ءاج الرارل ال   د  و ذكار ال ضرءل  .10
  .1999هو 1491 ال ل ي ،ال     ر،  ا1  ياهدن،  ر مح د ع د الرا ر  هو،551البغدا  ، ا 

يوءح الودر  ال ضوي   وو الرووءاتاا الوث   ال ءوجو ر مح ود بوون مح ود الةومجء ،  و ر ع وود الوءهيم الطءهوم و،  ار ال  و  ال ل يوو ،  .16
 ل ةان. –بدءوا 

ار ،  1ه،  و ر  ي ون  ومجد،  506ال رد الةضدد  و يءح الردددر  ه د بن يم : بن مح د ال  ءوف تالعو دن الحل وو، ا  .15
  .2551-ه1422 مر ال ك باا، جد ، 

، 1  ر علو مح د ع وء،   ه،533 اي  الةهاي   و  براا الرءاتر مح د بن مح د بن مح د بن علو بن يم : الج ر  ا .15
  . 2515 -1431الراهء ،  –مك ب  الخا جو 

، 2اال رجعوو الطواهء ،   هوو،  و ر مومال  مح ود643    المصدد  و يءح الردددر  بم الحعن على بن مح د العوخاو ، ا  .19
  .2550 -هو1426مك ب  الءيد، الءجا  و الع م ي ، 

 - بءجووود (،35الوووي ن، ال ووود ر) إ،،جام ووو   الجوووام و،مجلووو  الباهوووث  الغوووءان ، ووون  مجيووو  الروووءاتاا الرءآ يووو ر  .   ووواص  مح ووود  .25
  .2513يم دم
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،  ار الغمتووا و للدار وواا الرءآ يوو ، 1الوودهلم ،   ال وومن ال  دووء  ووو  صووم  ال  عوودءر  ه وود بوون ع وود الووءهيم ال  ووءوف بووملو اللوو  .21
  .2555 -1429 م   

، مك بو   وال  1ه،  و ر  ء لوو عء واو ،  532كة  ال  ا و  و يءح هءن ا ما و ووجو  ال هوا ور إبوءاييم ع وء الج  وء ، ا .22
  .2511ال يل، 

،  ار 1ه،  و ر مح ود ال  وهدا و،  606كة  ال  ا و  و يءح هءن ا ما ور مح د بن  ه د بن مح د ال  ءوف ت  ل ، ا .23
  .2512-ه1433الغمتا و للدرا اا الرءآ ي ،  م  ، 

، مك بوو  1ه،  وو ر ع وود الووءنا  علووو إبووءاييم،  606ال ءجوود   ووو يووءح الردوودد ر ع وود اللوو  مح وود بوون الحعوون ال ا ووو،  ال؛لووال .24
  . 2550-ه1426الءيد، الءجا ، 

وا    المها،،ح د ع د  مدن م هو،   ر511ا  مة مر،ابن  ال ء،رلعان  .20  ال ء وو، ار إهيوات ال وءا  ، 3  ال  دود مح د الدك
  .1999-هو 1419 ل ةان، –بدءوا  ال ء و،مز ع  ال ارجل 

 ال ح ع   و   ددن وجما يمان الرءاتاا وا يضاح عةهار عث ان بن جةو،   ر علو الةجد ، ع د ال  اح يل و. .26

ه،  و ر مح ود هعون عردود مم وى، 923 ا  ور  ه د بن مح د الرعوط  و، ا مخ دء ال    ال ماه و  و مةات  ا ما  ال .25
  .1990-ه1410، الج اع  الخدءج  ل ح يظ الرءآن ال ءجم، جد ، 1 

ل ةوووان، -، بدووءوا1ه،  وو ر ع ووود الجلدوود يوول و، عوووالم ال  وو   311م ووا و الرووءآن واعءاتووو ر  بووم إ ووحا  إبوووءاييم ال جوواج، ا  .25
  .1955-ه1455

  .1955 –ه 1395ه،  ار صا ر بدءوا 1229بمع د الل  ياتما بن ع د الل  الح م  الءومو، ا م جم ال لدانر   .29

،  هء ووو  مك بووو  ال لوووو  هووود، الءجوووا ، 1م جوووم ال دوووطلحاا  وووو عل وووو ال جمجووود والروووءاتاار إبوووءاييم بووون  ووو دد الدو وووء ،   .35
  .2554-ه1420

 .ال  ء هارون،  ارع د الع   مح د  ،   رهو390نكءجا، ا بم الحعن  ه د بن  ارل بن  اللغ رمرايي  م جم  .31

  و ره 545م ء   الرءات ال بار على الطبراا وا مدارر ع د الل  مح د بن  ه ود بون عث وان الوذه و ا  م ء   الرءات ال بار .32
  .1990ه 1416 إ  ا  م ، تمالج، يار ال و 

،  ار ال  وو  1 ووهمر تطووا  ك ووء  نا  ،  م  وواح العوويا   ومدووباح العوويا    ووو مملوومعاا ال لووم ر  ه وود بوون مدووط ى ال  .33
  .1950 -ه1450ل ةان،  -ال ل ي ، بدءوا

  .2551 -1422،  ار ع ار، ع ان، 1 و علم الرءاتاار مح د الرضا ،  ه د يكء ، مح د مةدمر،  مردماا  .34

 ، مطب    يعى البابو الحل و.3  ال رتا و،مةاهد ال ء ان  و علم  الرءآنر مح د ع د ال  يم  .30

   و وجما الرءاتاا وعللهار  دء بن علو بن مح د ال دءان  ال  وءوف توابن  بوو موءجم،  و ر ع وء ه ودان ال  يعوو، ال مل .36
  .1993 -ه1414، الج    الخدءج  ل ح يظ الرءآن ال ءجم، جد ، 1 

ر ،  ا1ه،  ووو ر  ي وون ريووود   ووومجد،  533  ووء الروووءاتاا ال  ووءر مح ووود بوون مح ووود بوون علوووو ال  ووءوف توووابن الجوو ر ، ا  .35
  .2515 -1439ل ةان،  –بدءوا  الرءآ ي ،الغمتا و للدرا اا 

 ار  ،1ريد ،   ي ن ر    ه533ا  ،الة ء  و الرءاتاا ال  ءر مح د بن مح د بن مح د بن علو بن يم : بن الج ر   .35
  .2515 -ه1439ل ةان،  –بدءوا  لغمتا و للدرا اا الرءآ ي ،ا

 ن مح د ال رءل ال ل عا و،   ، إهعان  بال،  ار صا ر بدءوا.    الطد  من  دن ا  دل  الء د ر  ه د ب .39

 وواهء  ه وود الوو او ، مز عوو   مح وود،ه،  وو ر مح ووم  656الةهايوو   ووو  ءجوو  الحووديث وا تووءر ال بووارف بوون مح وود ا تدووء، ا  .45
 ال ارجل ال ء و.

،  ار الغمتوا و للدرا واا 1ارل،  ه،   ر ع د ال  جو  الرو1453الما و  و يءح ال ا  ي ر ع د ال  اح ع د الغةو الرالو، ا  .40
  .2515-1439الرءآ ي ، 
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 د/ م.أ.           القياس والعرف أنموذًجا()فقه اإلسالم لفي ا هالتوسع في أدوات المناهج االستداللية وأثر

Email: abuabrar456@gmail.com 

فررم ح ألفكرر    للررت   ت ررا   لتررم مررل ا لورر  ا رر    لمتنوعرر   لحيرر و حداررا وو  ححه   ورر  متغيررت   إن
حد ررررول   منرررر ند عنررررا علمرررر م  لاإلرررر   صورررر مم ل رررروف ح  ألظوررررت  ح  مجرررر ف  لاإلرررر   صورررر مم حد ررررول  

حألنمير     ور   لو هر    نكر  هإم  ترم  وب ت   حمن إمل  لمس     لاإلوي  من  م  تم   كثيت   تتن حلح   حمإل  اه
 لتررم ىنرر    لمنرر ند  توررتاتلي  د ح    لتوورر  فررم فرر ن    وررتن  فررم نرر    لبحرر  وررتتن حف ؛حمرر  ورراح   يرر 
عرت    ح مس  لوم  لاإلوي  حطتهوم  تورتاتلي حك    - لح ضتفم  لوهت -حدفك  نم  آ   ومعليو   لاإلو م 

  كمرر  دن  لا  ورر  توررا  إلرر   لاإلويرر  ح لنررو  ف مررا عليورر   لمسررتجا   لتررم ت ت لمررنود  توررتاتلم حد ح ترر  
ررر-   وررر   لتووررر  فرررم د ح    لمرررنود  تورررتاتلم  للتو ررر  إلررر  م تفررر  دا ررر    -  لقيررر ا ح ل رررت  دنمو   

 توتاتلم حد ح ت ؛ للو وف   لمنودتحلي   لوه    ح ألاا ث  لم   تو حفق مس     لاإل   لم   تو  م  
     لاإلويررر  لمن هارررتو  حتهايإل توررر  علرر  د ح    لقيررر ا ح ل رررت   مسرررت ام   يررر   لمرررنود إلرر  ض رررس  لمسررر

 تورتإلت  م حكرر    لمررنود  لو ررام ح لمررنود  لتحليلررم  للو رروف إلرر  دنررم  لنترر  د  لبحثيرر  ح لمتمثلرر  فررم دن 
تاتلي  مرل لكل يم رل ح رو  د ح    ور  ت يم نو  إنا م ه عاو  اواو ىو او  هو عا لمن ند  توتاتلي  

 ا لو  يستهي   لب ا  تهايإلو  عل   لمس     لم   تو.
  حنرم   لقي ا عاو د ح   غيت  ل ل   لتم  وتنا عليور   لاإلور م ور ضإل  إل  دن ل لا  و  تو لت  حها

 لقي ا عل   ألشب ه ح ألح     ح لقير ا علر   لقير ا  ح لقير ا علر  هروف فقير   ح لقير ا علر   للغر   
تغيرررت ىتغيرررت  أل منررر  ح ألم نررر   حعليررر  إ   تغيرررت  ل رررت  وتغيرررت  لح رررم ضمررر  وتن وررر  مررر  كمررر  دن  ل رررت  و

  لزم ن  ل ي ظوت  ي   دح  لم  ن  ل ي ظوت  ي   ل ت .
  لتوو   د ح    توتاتف   لمنو ج  توتاتف   لقي ا ح ل ت . الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

Changes of life and its various events induce a multiplicity of visions and 

notions in the field of Islamic jurisprudence and its fundamentals together with 

multiple jurisprudential issues; some of them have been proved while some 

others still have not. Due to the importance of studying the reality and its 

goings, this study attempts to address expansion of inductive techniques on 

which jurists' views, jurisprudential issues and inferential techniques are 

based.  

So, this study aimed to study the expansion of the inferential approach 

techniques, analogy(qeyas) and custom (orf) as a model, to know the rules of 

contemporary jurisprudence issues, and analyze contemporary events in 

accordance with the inferential approach to reach to some jurisprudence issues 

for discussing and applying them using analogy and custom techniques. This 

was done through using the inductive, descriptive, and analytical approaches.  

Accordingly, a number of conclusions were revealed, most notably: the 

inferential approaches, as rules, could not create a new rule, but there were 

inferential techniques applied to contemporary issues; analogy was of several 

techniques other than reasons (ellah) on which jurists previously relied, 

namely analogy with similarities and descriptions, analogy with analogy, 

analogy with a jurist's saying, and analogy with language; and customs change 

in accordance with time and place, allowing rules to be changed in accordance 

with time and place they appear in.  

Keywords: Expansion, Tools, Approach, Inference.  
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 ضسم هللا  لتامل  لتايم
   لمتوليل دم  ض ا دشت  لحما هلل  ب  ل  لميل ح ل  و ح لس   عل  

لر  إاتر  ح رلت  مرل اير   لناروو ح لتوور  مرت  ضمت ار  مت را و حد ح تو  إن  لمن ند  توتاتلي 
مررر  كررر  م ونررر     فرررم م ررر  متن ورررب    لم رررها   لإلرررتن  ل ررر مم عارررت ماتا ررر  ضررر لمنود  لررر ي حضررر   

 لحير و  حننر م علر  نر ه  لرت    دضجراي   ي  ك   ح نتو م  ض لمنود  ل ي حض   فم  لماون  متن حت    حي و ل
ن  لن ررروت متن  يررر  ض نتوررر م فترررتو  لتنز ررر   إلررر  د نررر   لاإلوررر م  ح لمنررر ند  لترررم حضررر و   لم رررها  

 لترم ت را  لمرنود  لتارت  م  ح كتملت ض كتم ف  لتإل يا ح لتإلنيل لك   لمن ند  توتاتلي  ح لإلو عا  أل ولي 
حت تو را ن روت   منتوي  ف نو  غيتللاإل   صو مم حمس  ل   دم   ألاا ث ح لوه    فم منظو   لاإلو م 

  حهو عا  لتات   تم إغ ق ض ىور  عنرا  مو و    ألاا ث متس  ع   ح لتنز   لم ي ا كون  ؛ستوعاو تشتعي  
توررت ت ج  إلرر     ورر  حتحليرر   تحترر ج مسررتجا ت  حلرر   فرر ن ؛ح لمرر  ن   لاإلويرر   لم تمرراو  أل رروفعلمرر م 

 دا  مو  ح وتنب طو  مل  لن وت  لاتعي .

يجررا دن ننرر غ متغيررت   مت ررا و حداررا ث ححهرر    متنوعرر   ضسررااو    لح ضررتننرر    لمتومرر  فررم  م إن
ف حمنر ند عنرا علمر م ظورت  د رو     لت را  حننر م علر  نر هت ا    لت   ح ألفك    لاإلوي   لم   تو  

نكر  ه. حألنمير     ور  إمر  ترم     حمنورإوب تر م  ترم  منو مل  لمس     لاإلوي    كثيت   لاإل   صو مم  تتن حف 
 لترم   لمنر ند  تورتاتلي  د ح    لتوور  فرم  لو ه  حم  وراح   ير   فر ن    ورتن  فرم نر    لبحر  ورتتن حف

 .عليو  حطتهوم  توتاتلي   لح ضتهت حدفك  نم فم  لو  آ  منمىن  عليو   لاإلو م 
فررم  لاإلرر   صورر مم  حدوتنرر   لمنرر ند  توررتاتلي  فكررتو  لبحرر  فررم ع لتوورر  فررم د ح  حلرر    رر م  

  ح ورتي  ىو  مستجا    لحي وم  لاوو   لإلا و عل   لت  م   علمي ألها        (ع ) لقي ا ح ل ت  دنمو    
 دوت  .    تم عي  د    د هت   ي  مستجا   وي وي  د دك نتوو م 

 إل   آلتم  ووا   لبح 
  لاإلوي . ح لنو  ف  لمستجا  فم ىي ن ا م  عليو  ي تما لتم  لمنود  توتاتلم حد ح ت  عت   -1

ررر -2 ( للتو ررر  إلررر  م تفررر   ألا ررر       وررر  تهايقيررر  أل ح    لمرررنود  تورررتاتلم ) لقيررر ا ح ل رررت  دنمو   
 و.لمس     لاإل   لم   ت 

رر  ورر حتحليل    ورر   لوهرر    ح ألاررا ث  لم   ررتو -3  توررتاتلم حد ح ترر   للو رروف إلرر  ض ررس مررنود لل  حفإل 
 . لمس     لاإلوي  لمن هاتو  حتهايإلو  عل  د ح    لقي ا ح ل ت 
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ت   لو ام  ل ي مل ا ل  ويتم ع  ح  توتإلت  م ل لمم حنم   من ند  لبح تإلو   لا  و  عل  
  كمر  وتسرت ا   لمرنود حم تفر   لمسر    ح ز ي تور  حمر  وت لرق ىور  ور  حتكييا لمس    ح ألاا ث ح لوهر    

 لمنررر ند ح آل  م  لاإلويررر  ح لمسرررتجا    لاإلويررر  د ح   تحليررر  ىمرررل ا لررر  تإلرررو   لا  وررر   لتحليلرررم   لررر ي 
ىت  رر   لل ررتحجع إن ح ررا  حم تفرر  محرر   لنررز     نترر  د  لبحرر  حمرر  وتتترر  عليوررإلرر   لم   ررتو للو رروف 

 علمي   قيإل .

   عنررام  ىراد  د  ا طلبر   لم  سرتيت ح لراكتو  ه مإلرت  د رروف 2014ىراد  فكرتو  لبحر  فرم عر   
ن هو عا د وف  لاإل  منتوي  إ  لاإل   لمإل  ن  ح تط ع عل  ض س دهو ف علم م  أل وف  حت ويم  هولوم

او د ررولي   اورراو  مررل ننرر   رر م  فكررتو  لبحرر  فررم ون يرر  كترر   أل رروف حمحتتهرر   ح  رر   إنارر م ه عرر
دونرر م  لبحرر  فررم  اورا  ح إلرر  شررمم ح لاإلر  حمإل  ررا  لاررتعي   عرل مسررول   لتجاوررا  حنرر  تو ر   ل لمرر م 

 لر ي  ع للراكتو   محمرا ىلتر  م"مناهج التشريع اإلسالمي في القرن الثاني للهجرر  طل ت عل  كت ب  
   صم     ا ىل علرم  ىتا م  ضتوتاتلي  لتس   مل د م   لاإل   صو مم حم  ناوم تن حف  ي   لمن ند  

   حك نرت فكرتو 1968  حكر ن كت ضر  عبر  و عرل  ور ل   كترو  ه هرامو  فرم عر  ض صم    لا ف م ح نتو م  
  اعمكمر  ور  لتجاواي   حنن غ مل كت  مل  لن اي   لب ا  تإلو  عل   وت ت   د ل   أل م   لتس   

- التجديد فري صور ا الفقر    حن ه  لنتيج  تظوت مل ا ف  وت ت   كتر ب      اوا  لكن  لم يإلا  شيئ  
 لر ي مرل ا لر   وت تضرت  لهرتق  لبحثير  لكتر   أل روف  مر   لهرتق  لجميلر  دىوار تم - و ل   كتو  ه 

 ولي   لم   تو  وم ح ألو لي  لمنوجي   لتوليف فم كت   أل وف  حلم تتهتق إل  د ح   توتاتف  أل
للاكتو  داما  لت سونم حفت إلر   لبحثرم  حن را  تطر ع علير  ظورت دنر  لرم  التجديد األو ليظوت كت ب 

فم  لإلض ي   لاإلوي   حمل نن  ىاد  د م   لمر  و ىو او  مؤوت   يست ت   أل ح    توتاتلي   لم   تو 
لهلبر   ل لرم      ر  علمير  مرل ا لور  نارت  دفإل رعلمم دح ىا ي  فم ضح   ل لمي  ات   وتهي  دن دهامو  

 ح لا  ويل.

حح ورر    ألفررق حهررا وررتم تنرر حف ض ررس  ز ي تورر  فررم  ورر     كتررو  ه   كثيررتو إن  لمنرر ند  توررتاتلي 
 فإلط ضم  وتن و  م   لبح .ىو اوم  دنمو     حعلي   ف ن  لا  و  وتكتام ض لقي ا ح ل ت  

 حنم   حتإلسيم ت ه حااح ه  حدوب ب  اتي     لبح  حدنميت  حدنا ف تحتوي  ل ه  عل  مإلام  
 . لبح  حم هلح ت ما  يم    لمبح   ألحف
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 .ن حتهو    توتاتلي   لمن ند لث نم  ناوو   لمبح 
 .حدوته  لاإلوم   لتوو  فم د ح    لقي ا  لث ل   لمبح 

 .   توتاتف  لم   تو لمبح   لت ض    ل ت  حع هت  ضو ح 

لاظ م هلحم م   ت لم وتن حل  علم م  أل وف ح لاإل  فرم كتراوم  حت را كلمر   (من ند)إن كلم  
م ررهل  ي تمررا عليرر  علمرر م  لبحرر  ح لتحإليررق  حلكررل عنررام  ت ررا   طت  ررق  توررتاتف حد ح ترر   (منرر ند)

م  حمسررر لل  ل لررر  كتنقررري   لمنررر   حتحإليرررق  لمنررر   حت رررت د  تورررتإلت ح  تورررتنب   كعلمررر م  أل ررروف  عنرررا 
دطلررق   توررت ت ج  ل لرر  حمإل  ررا  لتاررت   مررل  لن رروت لمنرر   ح لسررات ح لتإلسرريم  حغيتنرر  مررل  أل ح   

   دح  لمن ند  لتات عي .عليو  علم م  لاإل  ح أل وف م هل   لمن ند  توتاتلي
مل ) لنود( ىو ن  لالم  ح) لمنود( ىو ن  لم ن  ح) لمنو ج(  لهت رق  لغة ه : مناهجفتعريف ال

رر ورلك  حن ىومر  ههرر   ح لجمر  نورروج حنور ج حنررو    لو ضر   حنورد  لهت ررق دض نر  حدحضررح   ح)نوجر ( ديض 
 .(2)  ح لمنود ىو   ع   نو حويل  محا و تو   إل  غ ي  م ين (1)من ند لمنود ح لجم  

ع ي نررم  لهت إلرر   لتررم ي رر  ىورر   صنسرر ن إلرر   لحقيإلرر   ض ررا   فرري الملررالع العلمرري وصمررا المررنهج
 حعلير  فر ن  (3) لجوا ح لماإل   مل ا ف هو عا حمب  ئ ع م  ي م  ىو   لتو ل  إلر   لنتيجر   لمهلونر ع

عب  و عرل دورلوب مرنظم  ح مت ار  متا  ر  تإلرو  إلر   لكارئ عرل اإلر  ق مجوولر  مرل تتبر  نو  لمنود 
  حمرررل اررر ف  لت ت رررف  ت ررره ام يظورررت دن  لمنررر ند م رررهل  ح وررر  (4) ألشررري م  لم لومررر  حفحررر 

 لتن حف عنا  ل لمر م ورو م دك نرت  ل لرو  تتنو ر  د  تجت اير  د  شرتعي   حلكرل نر    لبحر  وريتن حف د ح   
ح   فتنإلسرم  لمنود  توتاتلم ح لتارت  م  حلريم  لإل عراو  أل رولي ؛ كرون  لإلو عرا ترم    ورتو   حدمر   أل 

إل  هسميل  د ح    وتاتلي  تم تن حلو   ح   وتو  فم كت   أل وف  حد ح   ظورت  مر  تهرو  حتسر  ع 
 ألاررا ث ح لوهرر    فررم  لوهررت  لم   ررت  فمررنوم مررل دواتورر   حمررنوم مررل دنكتنرر   لكنورر  تحترر ج إلرر     ورر  

ضحسر  هو عرا  – ألا ر    لاإلوير     عإن  ورتنب  ضإلولر  محما  لالت  م   لاكتو مت مإل  حح و   كم  دش   
ررر  ض لن ررروت  حطرررتق  – لتارررت    صوررر مم حد رررول   لم تارررتو ررر  ح وررر    عميإل  دمرررت وتهلررر  مرررل  لاقيررر  علم 

حفوموررر  حتهايإلوررر  ضهت إلررر   رررحيح   كمررر  وتهلررر  منررر     يررر  ضم ررر     لتارررت    يمررر  لررريم  يررر    إوب توررر 

                                                           
 (.681ل ح ح  )تمحما ىل دىم ض ت  لت  ي  م ت     (1)
ونظرت  علررم اليرر  م ررها  دىرو  ل ينرريل  منوجيرر   لبحرر  فرم  لتتنيرر   صورر مي   مجلرر   ور ل   ل لرريد  ل تنررم  م ترر   (2)

 (.3   لسن   لث من   )ت 24 لتتني   ل تنم لاحف  ل ليد  لت      لس و ي    ل ا  
 (.17ت)  ط ف  لمج حب  منود  لبح  حإعا  ه    و  نظت   حتهايقي  (3)
 (18   لي   لا  ا إل  كت ض   لبح   ل لمم  )ت ونظت  عاا  لغنم  ل مت نم (4)
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حمرل …  يحإلرق  لمه لر   لارتعي  ض  مر ن وت ا     ضحي  وؤ ي   تو  ه فم نو ي   ألمت إل  م  
فمرنود  لتارت   إ ن نرو   مجموع ن ه  لمو هئ تتكون اه  تات عي  نم م  نهلق عليو  من ند  لتارت  

م  فم مج ف  وتنب ط  لألا     لاتعي  مرل د لتور   لتا ريلي  حمإلرت     لتارت     ل ه   لتم  تب و  فقي   
 .(1)حدنا ف   ل  م ع

هاررر  ت ت رررف  تورررتاتف وتو ررر  علينررر  م تفررر   لرررالي   لمارررتق منررر   تورررتاتف  حمررر  يارررتق منررر  دح 
عنررررو عبرررر  و عررررل طلرررر   ص شرررر     واالسررررتدالا  (2)  عنررررو  لمتشررررا ح لمو رررر  للمهلرررروبعالرررردل  ف  وت  فرررر 

  (4) لرم ض لمرالوفع  عطل   لاتل  ح لنظرت فيور  للو روف إلر   لإن ه ف  لت  ي   (3)ح تنتا م إل   لمهلوبع
حعتف   لمن طإلر  ضإلرولوم  ع تورتاتف عملير  عإللير  منهقير  ونتإلر  فيور   لب ار  مرل هضري  دح عراو هضر ي  

   ق  صيم ن   مؤمل     مث ف  علم  (5)إل  هضي  دات  تست ل  منو  مب شتو  حن  للجوم إل   لتجتن ع
حهررولوم   ل مررت مسرر ت  كرر  مررل   اا   لجنرر ورر ورراا   لجنرر    لنتيجرر   علررم    صيمرر ن    رر  ق   حكرر  مررؤمل  

 .ال       س ت  شتب  ل مت  لا   لنتيج   ك  مل شتب م  
 توتاتف  ح لنظت  ح لتاىت ح لتاكت  دوم م ل ملي  عإللير  عنرا  لمتكلمريل ت نرم   لنظرت ح لاكرت فرم 

  هر ف سراي (ك  ك نرت  أل لر  ضرتح    ددللوهرو  علر  مر  يغير  عرل  لحرو ا )ورو م   ير    لالي  ح لتومر 
ع تورتاتف  نرو إه مر   لرالي   لمو ر  إلر   لح رم  لارتعم مرل  ور   لإلرو نيل  ل إللير   ت   صم    لإلت فم 

 .(6)مل  و   أل ل   لتم ن ات ل لل مل  لكت ب ح لسن  ح ص م ع ح لقي ا  لاتعمع
كرر ن لورر  وررنح حف  مرر   أل ح    توررتاتلي   لتررم ظوررت  فررم حهتنرر   لم   ررت  ح  حفررم نرر    لبحرر 

توويت عل  دا     لاإل   صو مم  فم  لقي ا ح ل رت   ل ر ون  تن حلور  فرم كر   أل لر   لتارت عي ؛ ألنر  
 لل يحتو و  ن    لبح  حإنم  تحتو و     و   حدضح ث علمي  م     لو  حتحوي م  تو .

 

حهتنرر  حاترر   رراو مت ارر  فررم  لاإلرر   صورر مم مررل ىا يرر  نررزحف  لرروام ض   توررتاتف حد ح ترر  مررت  ن  إ  
هرر  م علرر  و ورر  منرر ند  وررتاتلي   حنررم   لرروام     توررتاتف فررم  مررل  ورروف هللا إ   كرر ن لم   رت  

ىت     لمن ندح ت تو  ) لقي ا(  حن ه  - لسن   لناو  –دح غيت متلو  - لإلتآن  لكت م-  ك ن متلو  دوو م 
                                                           

 (.16محما  لالت  م  من ند  لتات    صو مم فم  لإلتن  لث نم للوجتي  )ت (1)
 (100 لجو نم إم    لحتميل  شتح  لو ه    ت   اس    لاول ىل موو  عا ن   )تعاا  لملل  (2)
 .(9 4و ض ت  لت  ي  لج  ت   لا وف فم  أل وف  )داما ىل علم دى (3)
 (.9 4)داما ىل علم دىو ض ت  لت  ي  لج  ت   لا وف فم  أل وف   (4)
 (104عاا  لتامل اسل اانك   ضو ضط  لم تف  حد وف  توتاتف ح لمن ظتو  ) (5)
 (.224 6تامل  لجات ل  ) لحسيل ىل علم   ف   لنإل ب عل تنقي   لاو ب  ت   داما  لست ج     عاا  ل (6)
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إلرر   لرريمل عنررام  ض ثرر  ىررل  ارر    لمو ورر  إلرر  م رر   كيفيرر   لح ررم ح لإلضرر مفررم  لتورروف    فررم تسرر  ت
فرر ن لرررم تجررا فرررم كتررر ب »هرر ف  دهضرررم ض ترر ب هللا  هررر ف  « كيرررف تإلضررم إ   عرررت  لررل هضررر م »هرر ف  
هر ف  «   حت فرم كتر ب هللا  ف ن لم تجا فم ون   ووف هللا »  ه ف     ه ف   بسن   ووف هللا «هللا 
 لحمررا هلل  لرر ي حفررق  ورروف  ورروف هللا لمرر  » ررا ه  حهرر ف   فضررتب  ورروف هللا   توررا  دوررم  حت آلررود 

 .(1)«وتضم  ووف هللا
  حن را حف ترر  د لرر  لمنوجيرر   تورتاتلي   نح ررت  فرم  مررل  وروف هللا اتر  ترروفم ىث ور   ف ر  ن  حلر   

 ص م ع لرم ي رل كون  ؛ م ع ص حنم  د  و  وتاتف  اواو  ظوت  فم  مل ا ف  دىم ض ت  ل اوق 
 ص مررر ع إن كررر ن  رررحيح   وررري ون مؤ رررا   ضررر لوام  حننررر  ورررينإلل   أَلن   ؛فرررم  مرررل  وررروف هللا  م تارررت  

ر   حإن كر ن  ص مر ع ف وررا   وريلغ  ىروام حلرل ي رون لرر    ص مر ع إلر  نر  حوري ون حاي رر  حلريم إ م ع 
حن را حفر و ي و  إلر   تورتاتف ضهت إلر   لروام  دوت فم  لو هر   ل ملرم دح  تورتاتلم  حمر  وارت ىرن  ور

ظوررت  ض ررس د ح    توررتاتف  لجاورراو  عمررت ىررل  ل هرر ب    حتررولم  ل  فرر دىررم ض ررت  ل رراوق 
 ي رو  إلر  ك لت لي  حمإل  ا  ألا     لاتعي   حوا   لتوو   ل ي ظوت فم  مل عمرت ىرل  ل هر ب 

ورو م دكر ن   م   لحض  و  صور مي  ح لم تف   ل لم ح نام ج اض     ماوو و ض   صو مي   لاحل توو  
ك لحضرررر  و   لجيرررروس  صورررر مي  ات تورررر  مررررل  ل او يرررر   دن ض لتبرررر  ف  لتجرررر  ي دح  ل  هرررر   لسي ورررري   دح

 تغت قي  ح ليون ني  ح لا  وري  ح لتم نير   لترم ك نرت تمتلرل ورتحو ن  لر  مرل علرم  لالسرا  ح لمنهرق ح لرتدي  
مررر    لوررر  ترررؤوت فرررم د ح    تورررتاتف ؛ حنرررو   فت لمونررر ثيرررت مرررل علمررر م  لمسرررلميلكحنوررر ه  ل لرررو  ترررووت 

 حتهو ه  حظوت  من ند حد ح    وتاتلي  مت ا و حمنو   منود  لمتكلميل حمنود  لاإلو م.
ععن يرر   لبرر اثيل  يرر  متجورر  إلرر  تحإليررق  لإلو عررا حتنقيحورر  مررل غيررت   ِفررِنن  فأمررا مررنهج المتكلمرر   

  فإلرا (2)دهو   لإلو عا  وو م كر ن ورؤ ي إلر  اامر  مر ناوم د  ت ورؤ يع إنت جوت احن   عتب   م نام  ى 
ك ن  لبح   ي  ت ي تما علر  ت  ر  مر نام  حلرم ت ضر   ير   لإلو عرا  أل رولي  للارتحع  لم ناير   ىر  

  حمرل (3)نب   ع مر   لاإلر  حطت إلر   تورت َدن َو  لح كم  عل   لاتحع  حعل   َدن َو ك نت  لإلو عا تا ا عل  
  حكت ب ) لتو ل ( لإلمر    لار ف م دىرت  مر   رنئ  عتما ن ه  لمنوجي  نم   لا فعي  ح لم لكي  ح لحن ىل 

 .فم  لل
ح مث   تتج ه  لمإل ى  لمنود  لمتكلميل حطت إلت     علي   ألان    ل ي  عتما :منهج الفقهاءصما و 

 ن  تجر نوم كمر  نر  علير   صمر   دىرو  نرتو فرم  ري غ  هو عراه علر   لارتحع  لاإلوير   حكر فرمفوو ي تما 
عنررو  تتجرر ه  لمتررووت ضرر لاتحع   تجرر   يرر   لبرر اثون إلرر  هو عررا  أل رروف ليقيسررو  ىورر  فررتحع   د ررول  ضإلولرر 

م ناوم ح ثاتو  و متو  ىو ه  لمإل ويم  حن لل ي ححون ىو   وتنب طوم  ح تزح حن ىو  فم مإلر    لجراف 
                                                           

 (.303   3( )3592ونل دىم   ح    هم  لحاو  ) وليم ن ىل  ألش   ىل إوح ق  (1)
 (.16دىو  نتو  د وف  لاإل  )ت (2)
 حم  ض ان (. 138(  م ها   ل ل  دوت  تات   فم  لإلو عا  أل ولي   )17ونظت   لمت    لس ىق )ت (3)
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  حنورر   (1)وف علرر   لررل  لنحررو  ررو و لينرر ىي   لاررتحع  لم نايرر  حاججورر عح لمنرر ظتو  فك نررت    ورر   أل رر
ررطت إلرر   ألانرر   حمررنوجوم ك نررت غيررت ا كمرر  علرر   لاررتحع ض ررا دن  حنررت  دي  َدن  يظوررت  م  وررتنبهو  َدن و 

حنرر ه  لمنرر ند    لإلو عررا  لتررم تؤ ررا مرر ناوم ح  ف ررو  عنورر   فوررم مإلرر ويم مإلررت و حليسررت مإلرر ويم ا كمرر 
   منود  لمتإلاميل حمنود  لمتوات ل.نم ضمتالتيل     مت  توتاتلي

دارا  لمؤوسريل  لت يسريل للمنر ند  تورتاتلي  علر  طت إلر   لمتكلمريل حنرو   صم    لا ف م ي َ اُّ 
  لمهلر وريجا إ   ؛ىرل موراي عارا  لرتاملم  دظوتت   و لت   لتم كتاو  ىن م علر   ور ل  مرل  لحر فظ 

ح توتاتف  ل ي يإل ى    م ع لمن ند  توتاتلي   لتم  حنو  فم كت ض  نم   لكت ب ح لسن  ح ص َدن   عليو 
  د مرر   لارر فعي    لمنوجيرر  تان نرر  لقيرر ا حد ح ترر   لمح ررو و فررم  مررل  لترراح ل ل لررم  أل رروف  حنرر ه 

 .(2)ا حغيته مل  أل ل يإلو  مإل    أل ل   ل إللي  ك لقي  توتاتف  َدن  إل   و ح نا
 حها      توتاتف عل  امس  دضتب نم 

  توتاتف ىاي ن  ل ل . -

  توتاتف ض ألحل . -

  توتاتف ض لتإلسيم. -

  توتاتف ض ل  م. -

 .(3) توتاتف ض أل وف  -

ى  ت  ل  طاي     ه  م   مستإل    ىو ا  ىن م  فوو دحف مل تحاث عل  توتاتف  دم  إم    لحتميل 
من و  ل   يم  يإلتضي   لاكت  ل إللرم مرل   م ن  ما ت ض لح مع     ض َون  تميزه عل غيته  حها عتف  ا    

  حعليررر  فإلرررا علرررق  لكارررت حي ضإلولررر   (4)عغيرررت ح رررا ن د ررر  متارررق عليررر   ح لت ليررر   لمن ررروب  ررر    يررر 
ظرت إلر  غيتنر  ف توتاتف عناه ي ن   ىنر م  ألا ر    لارتعي  علر   لم ر نم  لكلير   لمن ورب  مرل غيرت نع

ك  م ن    عفكتو  صم    لجو نم ححضحو  ضإلول   صم    لغز لم  ع     حها (5)عمل  أل وف  لجز ي 
  إ مر عمن و  للح م مهت  فم دا     لاتع  ت وت ه د   مإلهوع ض  مإلا  علي  مل كت ب دح ون  دح 

ف  دن ي رون  لم نر   لكلرم  لمنر   فر لم تات فرم  تورتات .(6)عفوو مإلوف ض   حإن لم ياوا ل  د   م يل
                                                           

 حم  ض ان (. 127ها   ل ل  دوت  تات   فم  لإلو عا  أل ولي   )(  م 18دىو  نتو  د وف  لاإل  ) (1)
 (.357-351ونظت  مس و  ىل موو  فلووم  ما و   لمتكلميل حمنوجو  فم    و  د وف  لاإل   ) (2)
 (.9-8)تونظت  نا   هت س    توتاتف حدوته فم  ل     لاإلوم  ) و ل   كتو  ه(   (3)
 (.161 2لجو نم   لاتن ن فم د وف  لاإل   ت     ح ىل محما ىل عو ض   )عاا  لملل ىل عاا هللا   (4)
 (.105ونظت  دو ا  لكات حي   توتاتف عنا  ل ولييل )ت (5)
 .364دىو ا ما  لغز لم   لمن وف مل ت ليإل    أل وف ت  (6)
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يإل ررا منرر   لمح فظرر  علرر  مإل ررو   لاررتع مررل  ل لررق ضحاررظ  وررنوم  دي-ضرر   لح ررم م رري   ضرر  من وررب   لرر  
يهررت  فرم دا رر    لاررتع ت وت لرئ فررم ض ضررو   ور لم   علرر   لسررات  ت  –حناسروم حعإللوررم حنسرلوم حمرر لوم

وا لررر  د ررر   ز رررم ض ينررر  مرررل  أل ررروف ورررت ه د ررر  هه رررم مرررل كتررر ب دح ورررن  دح إ مررر ع  حإن لرررم ياررر
 .(1) لجو نم توتاتف ح و   ألفق عنا  صم    ف   ن  حل    ؛ لاتعي 

نرو عبر  و عتن حف علمر م  أل روف  لمترواتحن  تورتاتف حعتفر   صمر    آلمراي فرم  صا ر   ضإلولر   
رر عررل  ليرر  ت ي ررون  رر  حت قي و  رر  حت إ م ع   توررتاتف عنررا  صمرر    آلمرراي ونإلسررم إلرر   ف رر  ن  حلرر   ؛ (2)عن  
 د ن   دنو ع حنم 

 ح ا  لسا  فثات  لح م  حح ا  لم ن  حف    لات  فينتام  لح م. الن ع األوا وعبر عن  بق ل :
  حت يسررتاعم  لرري    ناررم  لح ررم تنتارر م ما  كرر   كإلررولوم   لح ررم النرر ع الثرراني وعبررر عنرر  بق لرر :

مث ف  ح وب  لوتت ح ألضحي  ف لمجتوا إ   ضحر  عرل مرا  غ  أل لر  فرم ح روب  لروتت     لي   ف  ا م
ح ألضرحي  حدمث لور  فتآنرر  ضرعيا   حلرم يظوررت لر   ليرر  مر  شراو ضحثرر  حعن وتر  ض لبحر   غلرر  علر  ظنرر  

ل  وررتنا إلرر  ضحرر  ح  تورر   حنررو غ يررر  ظرر    أَلن رر ؛ نتارر م  لررالي   فنررزف  لررل منزلرر   ل لررم فررم اررق  ل مررر 
  لو    عل   لمجتوا.

إلرو  ىور   لمجتورا ي لقير ا  لمنهإلرم حنرو عبر  و عرل عملير   ننير   الن ع الثالث وعبرر عنر  بق لر :
مثرر ف    مررل تتتيرر   لمإلررام    لمت رروو إن ترروفت  شررتح   صنترر ج  حوررلمت نرر ه  ل مليرر  عررل  لم وهرر  

 لنتيجر    لوضروم ياتإلرت إلر    لمإلام   لث ني   كر  عبر  و تاتإلرت إلر  نير  لمإلام   ألحل    لوضوم عب  و   
 .ني . حمث ف  لل كإلولوم   لناي  مس ت  حك  مس ت ات     لنتيج    لناي  ات  

 .(3)ح ألايت  توتاتف عناه نو  وت ح ب  لح ف الن ع الرابع:
إمرر    لحررتميل  فإلررا عنرر  ضرر   م ررهل   توررتاتف دارر  م نرر  آاررت مررتمم لمرر  عنرر ه َدن  حنورر   يظوررت 

رر إمرر    لحررتميل  لانرر م )حنورر   هررا ي ررون  لرري    ضحررا   ترر (  دمرر   صمرر    آلمرراي فإلررا عنرر  ضرر   مررنود   ه  م 
  توتنب   حمجموع   أل ح    لتم نتو   ىو  إل  ن    لان م.

 أل لر  حفم  مل شيخ  صو    كت    تن   ي ح لايخ  ىل  لنج    لحنالرم ىراد  تنح رت حتظورت 
ه  م  ضحا   تو  م   تات   ىيل  د ل   او  ىو   توتاتف لتم ك نت داا دهس    توتاتف دح وتضمنو  

 لإلرر  ليل ىورر   حنررو مرر  دشرر    إ   غ ل لمرر م اولورر  دح ارروف م ررهلح تو  حهرروو إ   غ  لإلرر  ليل ىورر  دح عررا  

                                                           
(  دور ا عاررا 174 1 فم  )ونظرت  دىرو ا مرا محمرا ىرل محمررا  لغز لرم   لمست را   تر   محمرا عاررا  لسر   عارا  لار (1)

 (.105 لغنم  لسيا  لكات حي   توتاتف عنا  أل ولييل  )ت
 (.118 4دىو  لحسل ويا  لاول علم ىل دىم علم  آلماي   صا    فم د وف  ألا     ت   عاا  لت  ق عفيام  ) (2)
 (.119-118 4 لم ا   لس ىق. ) (3)
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ل  ررت  ىوررم  ل رر  و ض إلررا ضرر ب يسررمون   أل رروليي َدن   ( لمرر كتو علرر   لتحضرر )إليرر   صمرر    لاررنقيهم فررم 
نررو مرر  لررم ورراف عليرر   ليرر  مررل كترر ب حت وررن  حت إ مرر ع حت قيرر ا ع) توررتاتف( حمررت  نم ض توررتاتف  

حمسرر    كترر ب  توررتاتف كثيررتو منورر    توتحسرر ن ح توت ررح ب ح لم رر ل   لمتوررل  حهرروف  ل ررح ىم  
وجيرر  متررواتي  لمترروات ل ك ل ررن  نم ح لارروك نم   حمررل ننرر  ظوررت  كرر لل من(1)عحشررتع مررل هالنرر  حغيتنرر 

   ورررتن  لررريم لوررر   ؛ أَلن  ح لارررنقيهم حغيرررتنم فمرررل د    دن وتووررر  فيوررر  فليت  ررر  كتررراوم دح كتررر   أل ررروف
 ع ه  ض ت   لمنود  توتاتلم لك  فإلوي .

  ح  لررو   ل لرر  د  ترر   ألهررو  صوبرر    لح ررم نررم  ل لرر   حدمرر  تنرر حف علمرر م  أل رروف ت ت ررف  لقيرر ا
 لتوو   ل ي ا   للقي ا فم د ح ت   حعا   تعتم   عل   ل ل  فم إوبر   فوم    وتن  فم ن    لبح  

 لح م دح  لكارئ عنر   حا  ر  فرم  م ننر   لم   رت  لر ي كثرت   ير   لحرو  ث ح لوهر     حنرو مر  دشر   
ا فم كت ض  )د وف  صفت م ح ت تو    لتهايإلم( فم  لمج ف  لاعوي ضإلولر   ع لرن  إلي  محما داما  لت ش

ف  َف  ن  ررر   هليررر   ح ص مررر ع دهررر  حإنمررر   لنجررراو  ل ت ضررر  يوتينررر  ىوررر   لقيررر ا   فت ررر ح  ألىرررو ب  لمغلإلررر   حاررر  
لررل ناررتع فررم   حمررل ا لرر  ف(2) لمارر ك   حمرر    لحيرر     ح  رر  هللا  يرر  إغ ورر   لمتإلررم  لمحررتج  للوارر نع

 لإلضرر ي  فررم ت رر   ف  لقيرر ا حد ك نرر  حاجيترر   حإنمرر  تتنرر حف  لا  ورر   أل ح    توررتاتلي   لتررم لورر  دوررت 
 لاإلوي   ح ست امو  علم م  لاإل  ح أل وف ا لي   فم إوب    لح م دح  لكارئ عنر   حتإلرو  مإلر    ل لر  فرم 

و  إلر  كثرتو  لنرو  ف ح لحرو  ث ح لوهر    غيرت  لسا  فم  لتوور  أل ح    لقير ا ي ر أَلن  ح ه ن   لم   ت؛ 
عإنمر  نرتع  لاإلور م فرم  لتارت   ح لتات ر  إلر   لقير ا علر   حنو   ظوت فإل   ىرل ع شرو  ضإلولر   لمتن  ي   

حت إلرر   لاحرر  عررل إوبرر      لنظرر  ت ح لجز يرر   حلررم ي مرراح  إلرر   لاحرر  عررل  لم رر نم  لكليرر    لإلت برر 
ررأَلن   ؛م ررلح  ح لماسرراوح ررو   لكليرريل  ل رر لييل حنمرر   ل   إلرر  يررته دهررتب إ شرر    ظم  دح   تلرر   لنظيررت علرر  نو 

 لار  ع مر   ض رَون  دح دح ر   لظرل   إل   عتبر  ه  ير  دحمودح    لم ن   ل ي  تح  لا  ع ض عتب  ه فم نظيته
م لرر   تلرر   لنظيررت علرر   لم نرر   لمتعررم للارر  ع ارريل ا رر ف رر  ن   لررل  لم نرر       عرر  فررم ا ررم  لنظيررت إلرر

 لقير ا هرا دكرا  إ ن  اكتو  فتحرم  لرا  نم  ع لر  حهر ف (3)ضح م م   تل  مضاوط  ظ نتو م رحون  ضمث لور ع
مر  يإلتضرري  منهررق  لتاررت   فررم  لوهر    غيررت  لمن رروت عليورر   ضمرر  يحإلرق  ل ا لرر  فررم مظرر ن دا  مورر   

 تو  ي رر  تحليلي رر  مظوررت   حنررو منهررق و ىررت مإلررت  هارر  إ ررت م عمليرر   لقيرر ا  فجرر م  لقيرر ا عمرر   فكت  رر   
  لقيررر ا مظورررت للح رررم ت مثارررت َدن  لمإلتضرر  نررر    لمنهرررق  لرررو ه م  لث ىرررت  حمرررل ننرر  هرررت   أل ررروليون 

                                                           
 ( 402تو فم د وف  لاإل   )تمحما  ألميل ىل محما م ت    لانقيهم  م ك (1)
 (163 1داما محما  لت شا  د وف  صفت م ح ت تو    لتهايإلم  فم نظت    فإل   لاعوو  صو مم  ) (2)
 (.109-108ونظت   ىل ع شو   فم مإل  ا  لات     صو مي   )ت  (3)
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 لقير ا وتتإلرم ضر لن  مرل د فإل ر   للغروي  لمحراح   إلر  دفرق منهإلر   لتارت  م  لتار   لر ي ت  أَلن  ؛ (1)ل ع
ق  ل ا لرر  فررم  ميرر  مظرر ن ا مورر  فررم  لاررتحع ارراح  لرر   فوضررح  ىرر لل اهرر  تاررت عي    تو  يرر  لتحإليرر

 .(2)حت نإل ا ضمنهق  لتات   إت ن    دح تن فض     لمستجاو إل  م  ت نو ي  ات  ت تجا ىينو  ت  لا  
حمل نن  وااح فم يست ححضوح  دن  لوهو  عنا ات ي   لن    هن ع  للمنود  للغوي  لمحس  

فرم  مير  مظر ن دا  مور   –حنم دو ا  لتات   كلر –ناسو  ى  إنا   لل ا ل   ؛إنا   للمنهق  لتات  م
  إلرروفح    عررل طت ررق  ت تورر    لقي وررم  لإلر  م علرر  د رر  م رريل يارروا ل لترر  ض تعتبرر  .إوب تورر لترم يم ررل 
 ح   لت لي  ض لمن و  ىن م عل   عتب    نس  فم  نم  لح رم تارت   إ ن  ع ا    عاا  لون ب  ل  م 

حننررر م علررر  نررر ه  لتووررر    فرررم د ح    لقيررر ا  حعرررا  تإليرررانم مرررل  ل لررر  إلررر    (3)عدىرررو ب  لقيررر ا ضسررر  
 غيتنم  مل دح    لت لي   ن   لاإلو م إل  د ح   مت ا و ل وتاتف ىو  فم  لقي ا  حنم ك آلتم 

  حننرر غ (4)نررو إلحرر ق مرر  لرريم  يرر  نرر  ضمرر   يرر  نرر  لقيرر ا   َدن    أل رر  عنررا علمرر م  أل رروف
ت ت ا   دات   تن حلو  علم م  أل وف  لكل  ل ي نحرل ض را ه نرو ماورو  قير ا  لارب   حنرو مر  عتفر  

  لمإلررا    فررم ضرر آلات  لارريئيل داررا تارراي  ي ررون  دن عليرر  ح لررز   لتارراي   نررو  لقيرر ا إ ن   آلمرراي ضإلولرر   ع
 إلحر ق نرو  لارب  قير ا عإن    حهر ف  لز كارم(5)حنحونر ع ح له رو   نك أللو   لكيفي    ا   ض س حفم
 ىور   لارتع شر ض   لترم  ألح ر   َدن   دن ي تإلرا غيرت مرل  ألح ر   فرم ض أل ر  إشرب ن  لكثرتو ضو   فتع

 لقي ا ت يإلو  عل   ل ل  فإلط  حإنمر  يإلرو   َدن  حمل ا ف ت ت اوم  يظوت  .(6) أل  ع ا م عل   أل  
  ىررل   غيتنرر  مررل  ألح رر    لتررم تو رر  إلرر   لح ررم  لاررتعم  حنرر   مرر  نإللرر   لز كاررم عررلعليورر   حعلرر
 ض رس  نر    لسرم  نم  ىرل حهر ف. ض ل لر   لإلروف حمنر   لارب  علر   هت رت مرل  لنر ا عمرل  فو غ ضإلولر 
  حمل نن  يظوت (7) لاب ع ض س تح إ   عل  غيت مل  لقي ا  ح  إل  حغيتنم  لحنفي  مل لي لقي وي
  مرل  ل لر  إلر   لارب   حنرو مر  دشر   إلير  ض رس نرفم  لقير ا  ح نإل  نىل فو غ ح لسم  نم وتوو  دن  

                                                           
 (.603فتحم  لا  نم   لمن ند  أل ولي  ) (1)
 (.167-166 1 م ح ت تو    لتهايإلم  )محما داما  لت شا  د وف  صفت (2)
 .(74عاا  لون ب ا    علم د وف  لاإل   )ت (3)
 .(1833 4)عاا  لكت م ىل علم  لنمل    لمو ب فم د وف  لاإل   لمإل  ن   (4)
 (.184   3 آلماي   صا    فم د وف  ألا    ) (5)
 (.295   7اإل  )دىو عاا هللا ىا   لاول  لز كام   لبحت  لمحيط فم د وف  ل (6)
 (.142   7دىو عاا هللا ىا   لاول محما ىل عاا هللا ىل ىو     لز كام   لبحت  لمحيط فم د وف  لاإل   ) (7)
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كر تات     فيلحرق ضوكثتنمر  شراو   ؛(1)د رليل لارب  نرو دن وترت    لارتع ىريل  إ ن    علم م  أل وف ضإلولوم
  ح ون   وب ع إ ن    لم ف مل اي  ياب    َف  ن       حن  إ   هت  تلز   ي   لقيم  دح  لاي   مللفم  ل اا ن  ي  

فيلحق ضوكثتنم    ح نك  ح هلق حنحو  لل  ح   ه   وث ب إ ن    ح و ث حنحو  لل  ح اب   لحت مل اي  
ضرر ل  م  حنرر    لنرروع نررو   حهيرر   شرراو  ض لمرر ف دكثررت فتلررز   يرر   لقيمرر  إ   هترر  َدن    ح ألكثررت علرر   شرراو  

إمر  دن ي رون  أَلن ر    ؛غلبر   ألشرب ه ت ي رتج عرل  لارب  َدن  و  علر  حد م   لجمو   لم تح  ضغلب   ألشب ه
رر  نررو ض ينرر  رر َدن رر   لمرر   عمرر   ل ضررا مررل   منرر  ا ف رر  حإمرر  دن ي ررون نوع  مررل  لمسررلل  لمسررم    لرريم نوع 
 َحَدن    فوررو مررل مسررلل  لمن ورر  ض لرر    ؛ا  ررل  ت رر    من وررايل ض لرر      رر  داررانم  َحإ ن    )ض لاررب (
  حقير ا  لارب  لريم (2)لاظ ماتتغ يهلق عل  ك  منوم   حغلب   ألشرب ه مرل دهرو  قي ور    لارب   لاب 

 لاب  فم  لح م   حدهو  دنو ع ى  نو عل  و ث مت ت  م تلا  كم  ه ف  لانقيهم  ع  عل       ح ااو
ر مثر ف  لارب  فرم  ل را ؛ ف  وم  لاب  فم  لح رم فإلرط  ورم  لارب  فرم  ل را  فإلرط ح ل ا  م       ح لح رم م  

حنحو  لل  حن   شب  فم  لح م  حشاو  للم ف فم  ل را    اتت  شب   ل اا ض لم ف فم دن وو ث ح ب ع ح 
ح لاب  فم  ل ا  فإلط كاب    نو كون  ل ايا تتا ح  قيم  دفت  نم ضحس  تا ح  دح  فوم  و و ح   مو

 .(3)ع ألهو   ض لات ح لا يت فم  لتن 
  ح لررل مررل  دا فررم  لوضرروم    ررت ىرريل د ررليل فيلحررق ضوكثتنمرر  شرراو  تكررت   مسرر   لررت ىويمثرر  لرر : 

 ح ويل 
حمسرر   ل ررئ فررم   كمسرر   لو رر  ح ليرراول فررم  لترريمم  مسرر  فرر  وتكررت  كغيررته مررل  لمسرر  َدن رر    -صحرردهما

  لوضوم.
   ليراولح   كل مل د ك ن  لوضوم  أل ن ر   لمر كو و فرم  آلير   ي رت  كمر  ي رت  غسر   لو ر  َدن    -ثان هما

  دكثرت شراو   َدن ر     هر ف  دكثت شاو  ض ألحف  حمل ه ف  ىتكت  ه إ ن      ه ف  ض ا  تكت   مسح   فمل ه ف
 لرر  وتكررت   تاررايو  ت  لررتدا مسرر  إلرر  َدن  . حنرر هه نرر ه  لمسررول   لاإلورر م فرر ن   ألانرر   ض لثرر نم
حرق مسر   لرتدا فرم حت ليل  فرم  لرل  لو رئ  لاراوم  لجر م  ىيرنوم  فإلرا دل ح لتيمم   ل ئ ضمس 

. حار لاوم  صمر   (4) لوضوم ضمس   ل ايل  ح لمس  عل  دعض م  لتيمم فم عرا  مارتحعي   لتكرت  
 وررؤ   د رر     أَلن ررضقيرر ا  لاررب ؛  مسرر   لررتدا وتكررت  فررم  لوضرروم مسررتات   َدن  إلرر     لارر ف م 

                                                           
حعلررق عليورر   صمرر    لارريت  ي ضإلولرر  ع  لاررب  ح لررل مثرر  دن وتررت    لاررتع ىرريل د ررليل ياررب  داررانم  فررم و ورر  دح رر    (1)

 أل ليل ض  ح لل ك ل اا ياب   لحت فم دن  آ مم م  ط  مثر ب م  هر   ح اب   آلات فم ح ايل فيت  إل  دشب 
 (.101ح اب   لاويم  فم دن  مملوغ مإلو  فيلحق ضم  نو دشب  ض ع ونظت   للم  فم د وف  لاإل  )ت  

ونظررت  دىررو علررم  لحسررل ىررل شررو ب  ل  اررتي    ورر ل  فررم د رروف  لاإلرر   ترر    . موفررق ىررل عاررا هللا ىررل عاررا  لإلرر      31
 (.317  316محما  ألميل ىل محما  لم ت    لانقيهم  م كتو فم د وف  لاإل  )ت  ( 71)ت

 (.317محما  ألميل ىل محما  لم ت   ىل عاا  لإل     لانقيهم  م كتو فم د وف  لاإل   )ت (3)
 (.14 1محما ىل محما ىل محمو   لتحمم   ل ن ي  شتح  لوا ي   ) (4)
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 ف ألشرب   لوضروم؛ فرم  نر  أل  لوظر  ئ إارا  نرم  يإلروف َفَكَون ر     لث ور   ك ألعض م فيتكت  ض لم م
 تحت رل فرم  لاراويل مرل ح ارا كر  تروويت ونكرت عحت هر ف  لغز لرم   (1)  أل ن ر   أل كر ن ىريل  لتسو  
 .(2)وتت  ع دن إل   لظل

  لتت ي   فمس  فم  لنز ع  لح    ىيل  ألح     لتم  ن  إليو   لاإلو م دوت َدن  يظوت مم  واق 
   أَلن رر دح   ل ررئ تمز ررق إلرر  وررؤ ي تكررت  ه أَلن   دح  ي لرر  ت ت اررا إ ن رر     ديإلرر ف تكررت  ه  يسررتح  ت لررم  ل ررئ
 إلررر   لرررنام ترررتكل لكرررم ت حضررر  لكرررل  يررر   نظ فررر  ت إ  ؛ أل ررر  ف  ررراو تايرررا ت تمت نيررر  ت اايررر  حظياررر 
   أل ر فرم  لمرؤوتو  ل لر  َدن   ورلم فمرل  أل ر   عل  ت  لوضوم مح  ىاف عل  حظيا     أَلن   دح  لكس  
  دح ضرر لجايتو  لتررم حضررو هولزمرر   حمررل لررم يارراو  ضرر ل ئ حإنمرر  نررو دشررب  ض ل ضررو  لو  رر    لمسرر  نررم

 .يج  تكت   مسحو   ف ن  إل  تكت    لمس 

   ف ن لرم ي رل فإلروف ح وتنب    ح تتب ع   تب ع كت ب  ف ن لم ي ل فسن تب ع إن  ل لم ح و ن   ي َ اُّ 
رر فر ن لرم ي ررل فقير ا علر  وررن      فر ن لرم ي ررل فقير ا علر  كترر ب هللا ع مر  مرل وررلئ ت ن لرم لر  م  لا 

 لمرنود دح  لهت إلر   َدن    إت (3)  ف ن لم ي ل فقي ا عل  هوف ع م  مل ولئ ت م  لئ لر  ووف هللا
وف دارررا د مررر   لسرررلئ  ت رررا مرررل  لهرررتق  ألايرررتو  لترررم دشررر   إليوررر   صمررر    لاررر ف م حنرررو  لقيررر ا علررر  هررر

ن ه  أل  و ت تإلو  عل  م  ويت حمس لل  ل ل   مل  لسات ح لتإلسيم  حتحإليق    أَلن   لمستا ل  عنا  لاإلو م
 لمن    حتنقي   لمن    حت ت د  لمن    حإنم  تإلو  عل   لمن ظتو ح لمم ول  للمسول   لاإلوي   دح م  يسم  

ت  ح لسرا  فرم  لر ن ب إلر  نر ه  أل  و ح لتوور  فرم إوبر    لح رم مرل ا لور   ىت ت د  ألهو ف فم  لنظر  
لو و  مس    ظوت  فم حهتن   لم   ت ليم فيو  ن  مم و  مل ا ل  نبحر  عرل علتر   حإنمر  تو را 
ض س  لات ح  تا ض  ن ه  لإلضي  دح  لن  لر   حلور    نارت  لا  ور  إلر   ورت ا   نر ه  أل  و  حتوويتنر  فرم 

مسرول  ارق  لتروليف ح لهبر  ح لنارت  لر ي نرو مرل  لحإلروق  لجاوراو  لا الر  ألهو ف  لاإلوير  حمنور   ض س  
؛   ه ح  لحإلروق  لم نو ر   فإلرا  اتلرئ  ل لمر م فرم تكييار  حت ت جر ض  ل لم مفم نه ق م  دطلق علي  

 ي َ راُّ  لمر ف د  ت   حا مر  ا رم مر ت   ي َ راُّ فو  تتت  علي   ات   ح و   نظتنم فم ا م    ألمت  ل ي 
 م ت   حمل ا ل  ا   ا   ىيل  لاإلو م  لم   ت ل اوف ن ه  لمسول  حنو ك آلتم 

 نرر  ض ررس  لاإلورر م  لم   ررت ل ك لارريخ  م ررها   لز هرر   ح لرراكتو   فتحررم  لررا  نم  ح لرراكتو   
 لمنررر ف   أَلن   ؛ح بررر   لزايلرررم  إلررر   عتبررر   ارررق  لتررروليف  حارررق  صىرررا ع ح تىتكررر   ممررر  لررر   رررا   لم ليررر 

                                                           
 (.39 1   ي  دون   لمه ل  فم شتح  ح   له ل   ) كت   ىل محما ىل  كت    ألن (1)
 (.317ونظت   لغز لم   لمست ا  )ت   (2)
رررتي  إيإلررر س نمرررم دحلرررم  ألض ررر   ل هترررا م ضسررريا  لموررر  ت ل ح ألن ررر     (3)  ررر ل  ىرررل محمرررا ىرررل نررروح ىرررل عارررا هللا  لَ مأل

(1 35.) 
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 لكتررر ب  لمؤلرررئ  أَلن  علررر   لم رررنوع  ؛  م  لحإلررروق  لم نو ررر قي ورررو  (1)دمرررو ت    ررراُّ ك لسررر ن  ح لتكررروب ت  
ي ون ل   حمل اإل  من  غيته مل  َف  ن       شيئ    دح  مل  ن   و     َدن  ك لم نوع  ح لمؤلئ ك ل  ن  فكم  

حنررو شررمم متوكررا متإلررو    دح  لمجرر ن فكرر لل  لكترر ب.  توررتا  و منرر   دح إ   ترر   توررتا  و منرر  ضرر أل ت 
  (2)  لار ف م فتر م علمر م  لمر ن  ح ورتالو  علر   لرل ض ورو ث. َف  ن  ر   غيت متوكرا حلور     محض    حليم اإل  

 أل ررر  عرررا   َدن  ضجرررو   داررر   أل رررتو علررر  ف ررر  ض رررس  له عررر    ك صم مررر  ح أل  ن حت لرررم  لإلرررتآن  مررر  
)ت ونكررت تغيرت  ألا ر   ىتغيررت   إلر  ه عراو  لكررل  ورتثنيت تلرل  ألمررو   ورتن      ح (3)عنرا  ألانر    لجرو  
حم ن   لل قي ا دمت  وتحس نم عل  دمت  وتحس نم  حإ   ك ن ننر غ نر  ي ر لئ  لرل   (4)  أل م ن(
 .  كم  ا    لمن  مل دا   أل تو عل   له ع    ل ت  ي ل  م      ف   ن  

 لايخ تإلرم  لراول   ح (5) م حمنوم  لاكتو   داما  لحجم  لكت يحا لئ فم ن    لمسول  ض س  لاإلو
رر ررر   لناورر نم فررم كت ضرر  )مإلامررر   لاوررتو   صورر مم( ا م  لرريم لمؤلرررئ  َدن رر   لمرر  تإلررا   ح نرر  إلررر    م  لا 

  دح مؤوسرر   دن وناررته كمرر  يارر م  يجررو  ألي ن شررت كرر ن  فررت    َحَدن رر  لكترر ب دي اررق فررم  توررتئث   ضرر   
م لح  تتح د  لاكت  صو مم  حتحت ته مل ك ف   لإليو ؛ لكم ي   إل  دكات ها  مل  حاتج  لل عل 

ر رح لر ي يظورت  .(6)  لن ا  فوم شتك م فم  لبح  عل  لحقيإل   حفم ح ولو  إليوم ديض  م ه وروه علر  َدن و 
علريوم ضإلولر    لزايلرم     َدن    كمر  ه وروه علر  ارق  لارا    إت م  ك ن  لن ا  ي  شتك م ك لمر م ح لكرأل

عحن   قي ا م   لا  ق  فليم اق  لمؤلئ كحق  لاا    حإنم  نو كم  دوات اق م لم مملروغ  كحإلروق 
رَدن   ت تا ق  كم   للضرت  عنر  فإلرط    اق  لمؤلرئ حنحروه مرل  لحإلروق  لم نو ر   فلرم وثارت ل ر اب   ف  

 .(7)حإنم  وات ل   ىتا مع
مؤتمته  ل  مم  لمن إلا فم  لكو ت فم  م  ي  ألحف مجلم مجم   لاإل   صو مم فم  ن ههحها 
ض عتبررر    لحإلررروق  لم نو ررر    (5 ( ىوررر    لارررون حد رررا  هرررت  ه  هرررم)1988نرررر )كررر نون  ألحف 1409ورررن  

ا  رر    دح  تىتكرر   اإلوه رر    ح ل  مرر   لتج   رر   ح لترروليف ح تاتررت ع لتجرر  ي ك توررم  لتجرر  ي  ح ل نررو ن 
ل رت   لم   رت     قيمر  م لير  م تارتو لتمروف  لنر ا ىور   حنرم اإلروق أل ح ىو   حدنو  د بحت فرم  

                                                           
فتحررم  لررا  نم  اررق  تىتكرر   فررم  لاإلرر   صورر مم  ( 21 3ونظررت  م ررها   لز هرر    لمرراا   لاإلوررم نظت رر   تلتررز    ) (1)

 (.593(  ح ب   لزايلم   لم  م    لم لي   لم   تو )136)
 (.116 1ونظت  دىو  وح ق إىت  يم ىل علم ىل وووئ  لايت  ي   لمو ب فم فإل   صم    لا ف م  ) (2)
 (.152 1تي   لات     )ونظت  دىو ض ت ىل مس و  ىل داما  لك و نم  ىا     ل ن    فم تت  (3)
 (.227داما ىل  لايخ محما  لز ه   شتح  لإلو عا  لاإلوي    حح  حعلق علي   م ها  داما  لز ه  ) (4)
-7(  ل را  ن )25ا م  صو   فم اإلوق  لتوليف ح لنات ح لتت م   ضحر  منارو  فرم مجلر  نرا   صور     لمجلرا ) (5)

   1981نر   1401( 8
 (163ح 162)  لم ا   لس ىق  (6) 
 (.592ح ب   لزايلم   لم  م    لم لي   لم   تو )ت (7)
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يجررو   لت ررت  ىورر  حنإللورر  ض ررو  مرر لم  حنرر  فررم  َحَدن رر   فرر  يجررو   تعتررا م عليورر    ي تررا ىورر  شررتع  
  أل ح ىو  اق   لاإلتو  لث لث  من  عل  اإلوق  لتوليف ح تاتت ع دح  تىتك    حعان  اإلوه  م ون  شتع  

م تارررتو      قيمرر  م ليررر  َدن َوررر حمرررل اررر ف مرر  وررراق يظوررت  .(1)يوررر  حت يجررو   تعترررا م عليورر  لت ررت  ف
 ا مو  ا م  ألمو ف وو م دك نت نإلاي  د  منإلول  د  عإل    .

حمررررل  لمسرررر     لم   ررررتو فررررم  لوهررررت  لح ضررررت قيرررر ا  ل لمرررر م  لم   ررررت ل  ررررو    ل إلررررو  عاررررت 
لررو   حمنورر  مرر  نإللرر   صمرر    لنرروحي فررم  لمجمرروع ضإلولرر   ع   تت رر ت   لحاوثرر   علرر  فتررو   ل لمرر م ورر ضإل  

  ح ر م ار   نر ه  لمسرول  مر  ن ر  فرم  لاتر ح  (2)عتن  ي  حنم  متب عا ن حتب ي       لاير  ىر  ار  
للر ي فرم  لسره      ر  فرم  لايرت فإلر ف   حت يجو  دن ون  ي  مل ض يرا دح مرل ح  م  را   لوناي  ه ف  ع
حت ولتربم  لكر   للب را كر        إ   ك ن ك  ح اا منومر  ورت   ر اب    شتت ت   ففإل  ض ت  منل ض   
  هرر ف  صمرر   (3)ع  وو رر   تلتبرر ا ضإلرروف كرر  ح اررا منومرر  يمنرر  حإت فرر  ررح لب ررا إن كرر ن ضح    فررم  لإلنيرر 
لرم   نورتفلو لم وتاته  حلكل     ىينوم  ا    مل وتت دح نحوه دح شرق ىينومر     ه ف د ح ىن  لنوحي  ع

ح لت ف ررم  ح لبغرروي اسرريل   لإل ضررما  نمرر    ىنررم ىينومرر   ررا   فو ورر ن َحإ ن    يح ر   لتاررتق ىرر  ارر   
لرم وتاتهر  حممرل  رحح   لبغروي   َمرو  أَلن  ت يح ر   لتارتق كمر  لرو   ر  ىينومر  ورتت   حآارتحن د رحوم 

ل وررتت حغيررته لررم يسررإلط هرر ف لررو   رر  ىينومرر  ارر  ز مرر ؛ ألنرر ح لت ف ررم حظرر نت كرر    لم ررنئ  لإلهرر  ضرر 
 إ ن  م  حهر ف  لتح ر ن  يسرم  تاتهر  حلريم كمر  هر ف َدن ر   يسرإلط حنر  ههر   لمترولم ح  عر     ح لثر نم  ل ي  

نومرر  لررو غمضرر  دعينومرر  لررم يح رر  نومرر  لررم ياتتهرر  حأل  رر  ىينومرر  ارر  ط دح غيررته لررم يح رر   لتاررتق أل
  فرم كترراوم حفتر ح نم  لمرر كو و   ر   لمجمرر   لاإلوررم   حننرر م علر  مرر   نر  إليرر   ل لمر م  لإلررا م(4)ع لتارتق 

  مرر  ا   20-14نررر  لمو فررق 1410شررعب ن  24-17 لمن إلررا ضجرراو فررم  لمملكرر   ل تنيرر   لسرر و ي  مررل 
    إل   آلتم  1990
إ   تم  لت  ها ىيل غ  ايل ت يجم وم  م  ن ح اا حت وت  داانم   آلات م  ونر  حت يسرم  ك مر    -دحت  

ويل   تت  ف ىينوم   لكت ض  دح  لتو ل  دح  لسا  و ) لتووف( ح نهاق عل   لاتق ح لتلكم حك نت ح 

                                                           
. 93   1988 - 1985نرر  1409 - 1406ونظت  ن  نر    لإلرت   فرم هرت     حتو ري   مجمر   لاإلر   صور مم  (1)

ر ( فرم  لم ر  حا م  جلرا  لثر نم ن   حمم  يجا   لتنو   عن  ضح   لاكتو  ض ت ىل عاا هللا دىو   ا )اق  لتوليف ت     
  حها  كت مؤلا  دن  وت  دن  ألحل  لل  لم  لمسلم  إ   لم تاعر  ا  ر   146 - 77مل كت ض  فإل   لنو  ف مل ت 

رر  عررل مؤلا ترر   حدمرر  إ    عترر   لح  ررر   يوارر  ضإلررا ن   حمررل دغنرر ه هللا فرر ألحل  لرر   لت ارررئ. ت  دن ت يوارر  عوض 
143. 

 .181 9 لنوحي   لمجموع   (2)
 .5 3 لوناي    لات ح   (3)
 (.181 9 لنوحي   لمجموع ) (4)
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ح لارر كم حش شرر    لح ورر   آللررم ) لح ورروب( فاررم نرر ه  لح لرر  ون إلررا  ل إلررا عنررا ح رروف  صيجرر ب 
 إل   لمو   إلي  حهاول .

ل ح نهاررق نرر   علرر   لورر تئ إ   تررم  لت  هررا ىرريل طررتفيل فررم حهررت ح اررا حنمرر  فررم م رر نيل متب عرراو- و ني رر
ىررريل ا ضرررت ل  حتهارررق علررر  نررر ه  لح لررر   ألا ررر      لت  هرررا ىينومررر  ي تارررت ت  هرررا   ف ررر  ن  ح ل ورررلكم  

 أل ررلي   لمإلررت و لررا   لاإلورر م  لمارر   إليورر  فررم  لاوب  رر  )نررو تهرر ىق  صيجرر ب ح لإلارروف ح لمررو تو 
 .ىينوم (

ررم  إ   د ررا   ل رر    ىورر ه  لوورر    إيج ض رر- و لث رر ض لبإلرر م علرر  إيج ضرر  ارر ف تلررل   حررا   لمرراو ي ررون ملزم 
 .(1) لماو حليم ل   لت وع عن 

ورا  صطر ق نر    تورم علير   َدن ر   نو تسمي  شمم ض وم شمم آات لغ  لو رو  م نر   ير   يظرل 
م رهلح    ا ر  ار   فرم ح ل لار سحعام    حنظت   للتار ض   للغروي فرم ض رس  أل  حلاح  ن  م   ح و   

ض ررس  ألا رر    لاإلويرر   حمنورر  مسررول   لنبرر س ح لهررت    نرر  تإلهرر  دورراووم  دح ت تإلهرر  دوررانم  حنرر  لاررظ 
 لنبررر س ونهارررق مرررل ايررر   للغررر  علررر  لارررظ  لسررر  ق لغررر  دح ت ونهارررق  حكررر لل  لهرررت    فمرررل  نررر  مرررل 

 للاررظ  للغرروي ت ونهاررق عليرر   هرر ف   إ ن  مررل هرر ف  ونهاررق هرر ف  ضإلهرر  وررا  لنبرر س ح لهررت    ح     ض َون رر لاإلورر م 
 هروف فم  لنب س عل  هه  ض ا  هه  وا  لنب س ح لهت    حن   م  دش   إلي   صم    لستاسم ضإلول  ع حت

  ل رح ض  ىريل ح تارت   يإلهر   هللا  اموم  ح لا ف م وووئ دىو حه ف هللا   اموم  ومحما انيا  دىم
  لزنيرت ح ىل س و  م ح ىل حع  ا   ف مت    عبر ا ح ىرل  لإلهر   ىو روب هر لو  ت يإلروف كر ن 
 مررتح ن ضرر  دتررم نب شرر  دن  حي  مرر  علرر   ل ررح ض  مررل مررتح ن عوررا فررم ضإلررم مررل  تاررق حعليرر  عليرر   ههرر 
  ورتاتف فسر   تاريل حنو   يإله    حلم دوو ط   ف ز ه شيئ   ي  ل  واينو  فلم  لل عل  ل ح ض  فسوف
 إلرر  مررتح ن  اترر ج لمرر  مهلإلرر  وتن حلرر  كرر ن لررو  لسررته   وررم ف رر  ن   عليرر    لإلهرر  صيجرر ب ض آليرر  يسررتاف مررل

  ضإلولر   ورتاف  لإلهر  دح ر  مرل فوم   لن   ا   عل   تاإلو  حم   لن   م    ل ح ض  ما ح و
 لرو كمر   يإلهر    ير  شراو  ت ارت  مرل  لمإلرا   ك مر  مر ت وتق  َدن      ي  ح لم ن  (2)«هه ن ه نبه مل»

 .(3)حميت ع اي  محتت   آل مم أَلن   حن  ؛  لحم  لب ا وتق 
ررلأل يمتررت  ف لاظرريلكونومرر  ؛  لا وررا ح لب طرر حمررل دمثلرر   لقيرر ا علرر   للغرر  مسررول   للاررتع علرر    قي و 

 لا وا ح لس هط  يإل ف  عضه   لاممع  إ   فسا حوإلط ا م   فر    لرم    لب ط  لغ  ضم ن  إ ن   للغ   اي  

                                                           
  .105 3محما اسيل  لجيز نم  فإل   لنو  ف )ك ف  هت      لمج م (  (1)
(  2622داما ىل  لحسيل دىو ض ت  لايوإلم   لسنل  ل غيت للايوإلرم  تر   عارا  لم هرم دمريل هل جرم   هرم  لحراو  ) (2)

(3 313)  
 (159   9 لستاسم   لمبسو  ) (3)
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للمإلتضررري    لارررتعي  علررر  مإلتضررري تو   ؛ امررر    يجررر  عرررا   لتات رررق ىينومررر  شرررتع   َف  ن  ررر   لغررر   يارررتق ىينومررر 
 .(1) أل   عا   لتغييت أَلن   للغو  ؛ 

كون  ل ل  ؛ ل  لمس   ن هه ن ه  لإلضي  كثيت مل علم م  أل وف فم كتاوم  لات  مج ف لكثيت م
 لح ررررم ىورررر  فررررم ض ررررس  لإلضرررر ي   لاإلويرررر   ف ل لرررر   ت ت تلررررئ ضرررر ات   إوبرررر    لمنضرررربه  هررررا ي رررر   

 ألش  ت  حت ض ات    ألاو ف  حت ض ات    لاين    ضحي  ي ون محاح   لم ن  فرم كر  مر  وتحإلرق 
إلرق فرم دكثرت  ألارو ف  حنرو  ي   ف لس ت عل  تحت م  ل مت  دم   لح م   فوم ح ئ من و  للح م وتح

  حه ف  عحل لل  عتات  لو ئ  لمن و  ي ون عل  للقي ا مل غيت نظت (2) غيت منضبط  حغيت محاح 
ر َدن  ت يم رل  َدن رر   إلر  كونرر  منضربه   دح غيررت منضربط  حهررت ح   إت حلرر  ا مرر    دح ناو  ر  هتآني رر  ي ررون ن  

 ه  لم لح   لمارتحع  نرم  لترم ترتنط ىور   ألشرب ه ح ضح  حم لح  ماتحع   حنوم  تن    ألا     حن
 (3).ح لنظ  تع

هرولوم  لقير ا علر   لح مر  نر  نرم م تارتو ىيل علم م  أل وف فم   ات   حن   مم  ا    ي 
 دح غيت م تاتو 

مهلإلرر  وررو م دك نررت  ل لرر  منضرربه  د  غيررت   ررو    لقيرر اعررا    ناررو  إلرر صوررباا القرر ا األوا: 
ت يحر  ألارا ت لير  فرم  َدن ر   ه ف  ىل از   ع ف ر   حنم  لظ نت    ض لح م  قي امنضبه   حك   عا   ل

حمل دنكت  لقير ا علر   لح مر  . (4)ن   وا  ن    لح م إت دن يوتم ض  ن  فإلطع ض َون   لاول  حت  لإلوف 
 يجو  ف  ض ل  حليست ومتو   لح م  حإنم   لسا   ا م   حن   لسا  وتب  ع لح م  لاىووم ه ف    ا دىو
  لإل رر ت شرروو  علرر   لإل رر ت يجرر  دن فينبغررم ح لررت ع للز ررت للإل رر ت ورراب   لإلترر    رر  يإلرر ف دن

 .(5) لز تع إل   لح    لمسيم
 لغز لررم ح ل ررز ىررل عاررا   حنررم  ض لح مرر  مهلإلرر   لقيرر ا  ررو    ناررو  إلرر صوررباا القرر ا الثرراني: 

افيررر     ك نرررت ظررر نتو دد  مهلإلررر  ورررو م ض لح مررر  لقيررر ا لسررر    ح لاررر طام ح لرررت  ي ح لايضررر حي د ررر  ح  
 .(6)منضبه غيت   منضبه  د

                                                           
 (.69عاا  لكت م  لنمل    لج م  لمس    د وف  لاإل  حتهايإل تو  عل   لم ن   لت    )ت (1)
 (.250ونظت  دىو  نتو  د وف  لاإل   ) (2)
 (250دىو  نتو  د وف  لاإل  ) (3)
 (92  8 ىل از   لظ نتي   تا    فم د وف  ألا     ) (4)
 (329 لغز لم   لمست ا  )ت   (5)
(  دىرررو 105 3(  حشررتح  ألورررنوي للمنورر ج )614ح لغز لرررم  شررا م  لغليررر  ) 389ت 2مح رروف  جونظررت   لرررت  ي   ل (6)

 .(199ت1 وح ق  ىت  يم ىل موو   لا طام   لمو فإل   فم   وف  لات     )ج
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 لتا رري    لرر إحنررو  لظرر نت مررل مرر ن   لحن ىلرر   ض ررس  أل ررولييل ك آلمرراي ح ىررل  لح  رر  حدمرر 
- ض رررس  لبررر اثيلهرررا   ررر  ح . (1)ااررر م فيوررر  حظررر نتو ت  ض لح مررر  إ   ك نرررت منضررربه   لقيررر افو ررر  ح  

إت دنورم  ورتا كو  حتاظرو    ض لح مر   لمنضربه   لقير اح  لإلر  ليل هروف  لما رليل د (2)- لس اي حشرلام
فإلور م  ل رح ض  ح لتر ض يل حهار  ناروم علرم  لكر   ح لجراف لرم ياتهرو  ىريل  َدن  يج   لتناي  عليو  مل   مو   د

ن للإلروف  لثرر نم ح مؤ ررا دنورم للرو  ض لح مرر  ح لم رلح  ح فرر   لحرتج ح فرر   لمارإل   مر  ونارر  ف لم رهلح   
 . افيظ نتو د    ك نت منضبه  د  غيت منضبه دض لح م  وو م  ي ا لق

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ        ڱ ڱٹ چ  حمررررل  ألمثلرررر  علرررر   لررررل هولرررر  

 [١٠٣ لتون   ]  چۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ولر    فورم طور  و للرنام مرل   نمم اسن تومرت  ت هوتنم ح ض َون َو  ىينت  آلي   لكت م  ا م  دا   لزك و 

  تهوتنم مل  لر نوب  فور    لحرق دواتر  هللا لم رلح   لرا ف  ح آلار ؛ فومر  فرم ارق  لرا ف  وَ أَلن   لب    دح 
   حن   كل  مل هاي   لت لي  ض لح م .(3) يهوته حتضعيف د و ه  حدم  فم اق  لا ف  فلسا ا  ت 

 يجر    عتَدن ر   ف نرا  لار فعي   ح ألمثل  لو   قي ا  لتفإل   لثإلر   علر   لمحرت  للمرتدو  لمسر فتو للحرد 
حإت  فر  غ غيرته دح ىنسر  إمر  محرت  دح  حج م و  اتجف   ن   ناسو  عل  تومل ات   لحد - لمتدو –عليو  
 (4).م ولع تحد دن ف ليو  ي ت ل وإل   نسوو ح ا  إن فنظت

ألن  أل    ي  ن   ؛ م عل  فتع أل   عنا علم م  أل وف دن  لقي ا مان  عل  د    حلي
ح لاررتع مرر  لرريم  يرر  نرر   حننرر  ا رر  ارر   ىيررنوم نرر  ي رر   لقيرر ا علرر   لقيرر ا  دح  لقيرر ا علرر  

 علر   أل ر  يهلرق  آلمراي عهر ف  لاتع  فإلا نإل   لز كام  ل    عل علم م  أل وف فرم كت ضر  فإلر ف 
 د ر    لنإلاول فم  لتن  تحت م كإلولن   ه غيت  علي  وال لم حإن ىناس  ي ت  م  حعل  غيته علي  وتاتع م 
 دن عل  ح تاإلو  ه ف   لح م  دح  لن  دح  ل مت  لناي  تحت م فم  أل   ن  دن  فم  ل    مناو حن  
 فرم  لح رم محر  تسرميت  مرل دحلر  د ر   لنرز ع محر  فرم  ل لر  تسرمي   لرت  ي  حهر ف د ر   ليست  ل ل 
 مررل دحلرر  ض أل رر   لوفرر ق محرر  حتسررمي  هرر ف  لثرر نم مررل هررو  د  ألحف  لت لررق ألن د رر ؛  لوفرر ق محرر 
 علرر   لاإلورر م نسرر عا لكنرر  هرر ف   لاررتع  د رر  حنرر    أل رر   د رر  ضرر لاتع  ألنرر   ل رر   محرر  تسررميت 

                                                           
(  شرو ب  لراول  لإلت فرم  شرتح تنقري  215  2ونظت  محما عاا  لتايم  ت موي  نو ي   لو روف  لر  علرم  ت روف  ) (1)

 (. 406  ) لا وف
  118حمر  ض ران   ح لسر اي  مب ار   ل لر  فرم  لقير ا  ت 118ونظت  محما م ها  شرلام  ت لير   تا ر    ت (2)

 حغيتن .91130   ا ن تي   لت لي  ض لح م   ت
 .255ت1 نظت   ىل  هيق  ل يا  إا     ألا     ج  (3)
 .(22   7لو يز  )عاا  لكت م ىل محما  لت ف م  لإلزح نم  فت   ل ز ز ضاتح   (4)
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 علر   لرالي  قير   يارتت  ت مسرول   ضر لاتع.  ل ر   حمحر  ض أل ر   لوف ق مح  تسمي  فم م هلحوم
  لظررل علرر  غلرر  م يرر  م نرر   يرر  هرراح م نرر  كرر  ىرر  ؛ش  رر  دح ىنوعرر   لقيرر ا علرر   لقيرر ا  ررو  
 ضقيرر   ي تاررو  حلررم ت ليلرر  علرر   لررالي  قيرر   مررل ىررا ت هررو  حهرر ف  لاتررم  ل ثمرر ن عليرر   ا فرر  قرريم  تب عرر 
 .(1) لقي اع د   عل   لالي 

 حه ررت إ   دنرر  ت  دىررو  لحسريل  لب ررتي ف رر  ونر هه  يرر   لقيرر ا علر   لقيرر ا فإلرر ف  ع علرمدفرركمر  
 ىو ويل ي ون  ح لل  ألات   عل  داانم  تت ي  مل ىا ف   ل لت ن ح وتو    أل   عل  فم لم   ض  

 ضررون  ل لرر   رح  طت ررق هروو دمرر   ل لرر   ت راي إلرر  ح لثر نم   ل لرر    ررح  طت رق هرروو إلر  وت رر  دارانم  
رر  عليورر  إاررا نم  تكررون  دح  ألاررت    حن  عليورر  مجمرر   ل لترريل إاررا  تكررون   م لومرر  ح ألاررت   من و  
  برون ض لت راي  لترت ي  دمر   تورتنب     ألارت   حطت رق  لرن  ماورو  طت إلور  إاا نم  دح   لن  ضماوو 
رر  دكثررت إاررا نم  تكررون  ضررون دح  ألاررت    حن  مت ايرر  إاررا نم  تكررون   هرروف علرر  نرر    ألاررت   مررل فتحع 
 فرم  لكر   مرل علتر  وتجر  ف ن  ضقي ا  لقي ا عو   إ   حدم  مت اي   تكل لم إ    ل ل  ياسا ت  ألكثت
 ضمرر  ي ررون   لقيرر ا حتررت ي    آلاررت علرر  داررانم    رر   وررتو      فرر وررلئ هررا مرر  علترر  حت ررحي  إفسرر  ه
  حنرر   مرر  دشرر   إليرر   لم لكيرر  ضإلررولوم  إن  لح ررم  لث ىررت (2)علترر ع إلرر  دح ا مرر  إلرر  دح د ررل  إلرر  وت رر 

  ح ر     علرم  لح رم فرم  لارتع   ر   د ر   ض لقي ا ي   دن يإل ا علي   حها هر ف  ىرل  شرا  لكايرت  إ 
لم وثات ل   لح م ض ا  حك لل إ      لقي ا علي  ض ل  دات  مستنبه  من   حإنم  ومم فتع   م      متت    

رر قرريم علرر   لررل  لاررتع ض ررا دن واررت د رر      فثاررت  ىثاررو   لح ررم  يرر  فررتع آاررت ض لرر  مسررتنبه  منرر  ديض 
. حنرر ه  أل  و  توررتاتلي  هررا دوررت  فررم (3ع)عليرر  إلرر  مرر  ت نو يرر  ح رر    لقيرر ا  لح ررم  يرر    رر   د رر   
حكر ن  تر لي المررصا القءراء ظوت نز عور  ضار   كايرت فرم  لوهرت  لح ضرت حنرم ح ض س  لإلض ي   لاإلوي  

وا   ل     عا  ح و   لي  ضجو   توليو  ه ضي  حإنم   لح م مانم عل  قي ا دح فتع مسرتنبط حنرم 
مرر   نرر  إليرر  ض ررس علمرر م مسررتنبه  مررل عمررو   لاررت     حلرريم ىررن  شررتعم  ح   لاتررو ؛ ألن  لاتررو  

لي    ح ات  ه علم م  لحنفي مل اي   لجو   ك لسلئ     (4)ح لظ نت     ىل  ت ت  لهاتي  ح أل م ح ىل ع 
تسررتز ا مررل  لم تفرر   دنحهرر ف ضرر  مررل  لم   ررت ل  لرراكتو  عاررا  لكررت م   ررا ن   لرر ي يإلرروف  عح جررو  لورر  

ضحير  إن تكرون م لمر  لغيتنر   دح   عير  لإلور    دح ماتير  فرم دمرو   لارتع  دح هر   و  …   لراولضوا  
لمرتدو  وؤكرا ارق  لمرتدو فرم ترولم من ر    . حفم وي ق ااوث  عرل اإلروق (5)عل  تولم من     لإلض مع

                                                           
 (.69   4 لز كام   لبحت  لمحيط فم د وف  لاإل  ) (1)
 .(457   2محما ىل علم ىل  لهي   لب تي دىو  لحسيل   لم تما  ت   الي   لميم  ) (2)
 (.215(  ح نظت  دىو  نتو  د وف  لاإل  )ت 22 1 ىل  شا  لكايت   لمإلام   ح لمموا   ) (3)
رلألا م     لح شري   شرو ب  لراول دامرا عثم ن ىل علم ىل محجرل  (4)  لبر  عم  تايريل  لحإلر  ق شرتح كنرز  لراه  ق حا شري   لا  

لألا مُّ )  (.527 8(  دىو محما علم ىل داما ىل از   لظ نتي   لمحل  ض آلو   )187 4ىل محما  لا  
 ( 252 4عاا  لكت م   ا ن   لما   فم دا     لمتدو ) (5)
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  حك ن مل (1) لإلض م   يإلوف  عيجو  للمتدو دن تتول  حظيا  ع م  فم  لاحل   صو مي  كوظيا   لإلض مع
 عل   و   تولم  لمتدو من    لإلض م م  ولم دىت  د لتوم 

نر   نرو د ر  ح    دن ك  مل تكون عنراه مإلرا و  لا ر  فرم هضر ي   لنر ا  ي رون ا مر   ر  ز    أل  -1
رر ؛ ألنورر  ت تررؤوت فررم  عر    دي  ه عرراو كليرر    ي رر  للمررتدو دن تتررول   لإلضر م  حت ت ررا دنووتورر  م ن  

 .(2) لو  فم  ل  وم  فومو  للحجد  حف
. فكمررر  يجرررو  للمرررتدو دن تكرررون ماتيررر   يجرررو  لوررر  دن تكرررون ه ضررري . (3) لإلضررر م علررر   لاترررو   قيررر ا-2

ح لإلض م فم  لحقيإل  نو إظو   للح م  لاتعم فم هضي  مل  لإلض ي   ح لت   ح لمتدو يستو  ن فم 
ر  ضح رم  لإل ضرم  إظو  ه  ىالي   و    لاتو  منوم   إت  دن  لإلض م ي تلئ عل  لاتو    ض ون  ملزم 

ض رر   إظورر    لح ررم  لاررتعم مررل  لماتررم فوررو غيررت ملررز   ح صلررز   ضح ررم  لإل ضررم إنمرر   رر م مررل 
 لاتع ت مل  لإل ضم  ضم ن  دن  ل كو و ح ألنوو  ت ع ه  لو  ض صلز   ض لح م مرل عامر   حط لمر  

 دنث .  ك ن  كت   ددللإل ضم وو م دن  صلز   ك ن مل  لاتع لح م  لإل ضم فو ه  لميزو ممنوا  

ضجررر م  دن كررر  منومررر  حتيررر  ع مررر   ف أل ررر   لمقررريم عليررر  ننررر  نرررو    لإلضررر م علررر   لحسرررب  قيررر ا-3
حكمرر     لحسرب   ح لارتع  لمقرريم نرو  لإلضر م  ح ل لرر   لج م ر  فيومر  نررم دن كر  منومر  حتيرر  ع مر 

يجو  تولم  لمتدو  لحسب      لو  دن تتول   لإلض م قي و  
 . حنو    وتاف  ىل از   لظ نتي.(4)

  لإلض م عل   لاو  و  فكم  يجو  لو  دن تاوا يجو  لو  دن تإلضم  يم  تاوا  ي . قي ا-4

 لاإلورر م علرر   رر اي    لمررتدو لتررولم ض ررس  لوتيرر    ل   رر   فوررم ت ررل  ألن تكررون ح رري   إ مرر ع-7
عل  دن تإلرو  ضرومو  نر ه  لوتير  ؛  عل   ألوت    حت ل  ألن تكون ن ظتو م ف  لوهئ؛ ألنو  ه   و

فج   إون  ن  إليو   ح لإلض م ي  ا مل  لوتير    ل   ر    يجرو  إورن  ه إليور   مر      منر    لح رم 
 متحإلإل  . -حنو  لإلا و عل  مم  وت -

حلكل  عتت    لم ن يل عل  هوف  لمجز ل  ضون  ت وو ا ن  ي تح ضجو   توليو  حم   ورتاف ضر  
و   إنمررر  نرررم دقيسررر  علررر  فرررتحع مسرررتنبه   حفرررم نظرررتنم ي رررا  ورررتاتف غيرررت م تارررت؛ ألن  لإلررر  لون ضررر لج

  لمقيم علي  مل  لاتحع ح لإلو عا  لمستنبه .

                                                           
  لمت   ناس . (1)
(   ىررل فتاررون  911 19 لارريت  ي  تكملرر   لمجمرروع شررتح  لمورر ب  )ح (  564 2 ىررل  شررا  ىا يرر   لمجتوررا  )  ظررتون (2)

 (.24 1تب تو  لح    )
 (.39 9 ىل ها م    لمغنم ) (3)
 (. 363 9 ىل از    لمحل  ض آلو    ) (4)
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  لغ   نرو  لم تفر  ح هلرق علر   لارمم  لم رتح   لمرولو   لر ي  وتحسرنت   ل إلروف تعريف العرف
 [١٩٩ ألعت    ] چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چٹ چه ىت   ألمز   حمن  هول  ح وت

ا   نررو مررت    لم نرر   ل رر  و  حنررو مررل  ل ررو   حنررو  لتكررت    حهررا عتفرر   لغز لررم  امرر  هللا اورراالح 
 .(1) ضإلول    ل   و ح ل ت  م   وتإلت فم  لناوا مل  و   ل إلوف  حتلإلت   لهب ع  لسليم  ض لإلاوف

فوو دحت   يإلسم إل  عت  هرولم حعرت  عملرم  حو ني ر   يإلسرم إلر    إلسم  ل ت  إل  دنو عونصن اع : 
 عت  ا ت  حعت  ع  .

نو ت     هو  عل   لنهق ىلاظ مل  أللا س عل  م نر  م ريل ضحير  ت وتبر    إلر   العرف الق لي:-1
 ح لهيت.  ل نل عنا وم ع  غيته مث  إط ق  للحم عل   لحيو ن حعا  إط ه  عل   لسمل

نو ت ر    هرو  علر   لقير   ض مر  م ريل كروكلوم لحرم  لضرون  حن غيرته حشرتنوم مر م  العرف العملي:-2
  لنوت  حن غيته حدكلوم ااز ىت   حن غيته حتإلسيم  لموت إل  م ج  حمؤ  .

دح   حعررت   لحررتفييل  حعررت   لح كرر   حنررو عررت   م عرر  ض يررنوم ك ررت   لتجرر   العرررف الصررا :-3
  لإلت   حن و  ت  لا  .عت  هت   مل 

 .(2)نو م  ك ن متاإل   عل   لت  م  ض  فم و  ت  لا   العرف العام:-4

 ل ررت  داررا د لتورر   لاررتعي   ح  ررا ت ررا  أل لرر   لاررتعي  ه  مرر  ضحررا   تورر  فررم  وررتاتتتو   لاررتعي   
م د ح ترر  دح آورر  ه علرر   ألا رر    لاإلويرر   كمرر  نررو لكررل يح رر  تسرر  ف ارروف  ل ررت  مررل ايرر   لتوورر  فرر

ا    للقي ا  ف ل ي ظوت للا  و  ض ا  لبحر  فرم كتر   لاإلر  ح أل روف ح لمجر م   لاإلوير   دن  ل رت  
لم يح   ل  توور  فرم د ح تر   حظر  كمر  نرو  لير  مرل  أل لر   لارتعي   لم تارتو  حإنمر   لر ي ا ر  لر  

 لح  ل  للن ا  كم  دن   وتجا  دعت   حهضر ي   اوراو يجر  إعم لور  تغيت  ألعت   ح لتإل ليا ح ألاو ف 
 كونو  لم ت      لن  شتع   حلم ت   ض   حمل  ألمثل  عل   لل.؛ ح عتب  ن 

تحمر  عرل  لجر نم مر  يجر  علير  مرل  ير  دح د س  -ع هل   لجر نم- تاق  لاإلو م عل  دن  ل  هل  
وت  عل  مر   حن  لرنام  علر  ح ر   ل هرو  حنحروه ممر  يجر   ير   أل س  حلكرنوم  اتلارو  فرم تحاورا  ن 

مإلررا    أل س  لرر ي يجرر  علرر   لجرر نم اترر  تحملرر  عنرر  ع هلترر   حنرر ه  لمسررول  لرريم ض ررا  من هاررتو  

                                                           
 . 61لحبه  شتح  لم تما  ت  محما  58داما يحي   لكت ي  م      لتات    صو مم  أل لي  ح لتبعي   ت (1)
 . 54   لس اي  حشتح منظوم   لإلو عا  لاإلوي   ت61محما  لحبه  شتح  لم تما ت (2)
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للمتغيرت      حلكرل(1)فإليو   حلكل مم  يظوت عنا  لاإلو م دن  ل  هل  نرم  لترم تراف   لاير  ح أل س للجر نم
ح لحرو  ث  لجاوراو فر ن  لمحر كم  لجن  ير  فرم  لجموو  رر   ليمنير  فرم حهتنر   لح ضرت  ر    مرل  ل رر   
ضم  ن تناي   لح م عل   ل  هل   حا    م   لتوو   لح    فم  لمجتم  مل ا ف م ون    ألورتو دح 

م تنايرر   لح ررم  ل رر     ل مررت ن  ف رر    لح ررم علرر   ل  هلرر  إضرر ع  لحررق  لمجنررم عليرر   حإ نرر ق لرر  فرر
ل  لح   فهتد عت   اوا لرا   لإلضر و ح لمحر كم ضرون ت يح رم علر   ل  هلر   حإنمر  يح رت  لح رم علر  

دونرر م فررم  لمررتوم حللمررتوم  لت رروع علرر  ع هلترر  فررم دارر  مرر  ي  رروم مررل  لايرر  دح  أل س  حنرر   مرر  واررت 
دونررر م تا  سررم لورررم  فررم  لمتكرررزي  لبحرر  ح لتسرر  ف اررروف  لإلضرري   فإلرررا دلتإليررت ضمررراوت إ رر اي   لسررجل 

   فرررروااتنم ضررررون ننرررر غ مرررر  يإلرررر  ب 2021-2020ىاتنررر مد  لم  سررررتيت ضج م رررر   لجز ررررتو لل رررر    لجرررر م م
وررجين   فررم  لسررجل  لمتكررزي  هضرريتوم مت لإلرر  ض لرراي    ح لسررا  فررم عررا  إاررت  وم مررل  لسررجل نررو 150

   مررل  لمح مرر  مت لررق ض لجرر نم كررون  لإلررت    ل رر  ؛عررا  إ برر    ل  هلرر  علرر   فرر   يرر    لمإلترروف اهررو
 حليم ض ل  هل .

    مل  لم تح  لا   لن ا وومن  ن   عنا ىي   أل  ضم  لتم عل   لاو  ع إ ا ف متت  لا  ع 
اي  حلرا  فم  لماي  دح م  يسم  متت  لالكون  ح    م تحف   لا   مي   لكت ب  ل ول يحت حن حو  ق  ل

 مير  تجرر    أل  ضررم  عتبرر    لرل فلررو لررم ورر كت  لرل فررم  رريغ  عإلررا  لاير  ف نرر  عنررا  اتسرر ب  لمسرر ا  
لأل    لمب ع  ف ن  واا  فرم  لحسر ب مترت  لار  ع لل رت   لح  ر  لرا   لنر ا  حنر   ممر  ت ي ر    

  شرتط   حغيتنر  مرل ى  إن    ا  ضمل  لإلو عا  لسر ضإل  دن  لم رتح  عتف ر  ك لمارتح  ؛ن    حت ي   ض 
 .(2) لإلو عا  لما ىو 

ح  ر   مل  لمإلت  دن  لمتدو تستحق  لمورت  لمؤ ر  ضمجرت   لرااوف عليور  ح  ريت ىر لل م جر    إ ن  
 أل  م إت دنر  فرم وومنر   لح ضرت  رر   عرت   لنر ا دن  لمورت  لمررؤات ت وراف  للزح ر  إت عنرا  لمررو  

 ق دم  هار   لرل فر ن  لمرتدو ناسرو  لرو ورلم لور   لرزحج  لمورت  لمرؤات أله مرت  لراني  )مو   لزحج( دح  له
ل       غ لاي   لن ا ت ي ت رون  لمورت  لمرؤات إت  ؛ح ه اتو  ماعي  دن  وت ا ط هو  دح  لزح ج عليو 

 فم  لح لتيل  لم كو تيل عنا مو   لزحج دح ط ق  لزح  .

                                                           
(   لاريت  ي  196 4ونظت  دىو  لوليا محما ىل داما ىل محما ىل داما ىرل  شرا  ىا ير   لمجتورا حنو ير   لمإلت را  ) (1)

 .(768 7(   ىل ها م    لمغنم )98 4مغنم  لمحت ج )
 حن   م   واتت  حو  ق  أل  ضم  لمو و و ىيل دواون   حم  تح م ض  إ   و  ل إل     ح لسج    لماني . (2)
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منو  دن  لل   نم مل ته ل  ىو    لتوايت  عتإل       لمتدو ضمن   حعنا من ها  ن    لموضوع نجا دن
عنررا  ل إلررا نررو نرر    لم نرر   لمررت   دنرر  ت ورراف    وررم إن  لمتاررق عليرر  ضررمن    ضررم ن لبإلرر م  لحيرر و  لزح يرر 

يإليرا مر  وراق مرل لرزح   فر   لمورت  لمرؤات ض را    لموت  لمرؤات إت فرم نر تيل  لحر لتيل ف ر    لرل عتف ر
 ل  إل  م  ض ا  لمو  دح  له ق. لااوف ح ج 

ورو  لرم  مر   لمر  و  ل لمير  لبحر   علر  دن ح لحمرا ض لا ت ح لثنر مدتإلا  إل  هللا وبح ن  حت  ل  
 كايت    حن ا  لا  و  ح لبح  ظوت  لم عاو نت  د    ل ي دا   منم  وا   د ح    لمن ند  توتاتلي 

ت يم ل إنار م ه عراو  اوراو لكرل يم رل إيجر   د ح    ورتاتلي  و او  هو عا ىإن  لمن ند  توتاتلي   -1
 مل ا لو  يستهي   لب ا  تهايإلو  عل   لمس     لم   تو.

  حنررم    لقيرر ا لرر  عرراو د ح   غيررتو  ل لرر   لتررم  وررتنا عليورر   لاإلورر م ورر ضإل  إلرر  دن تو ررلت  لا  ورر   -2
قيرر ا  ح لقيرر ا علرر  هرروف فقيرر   ح لقيرر ا علرر   لقيرر ا علرر   ألشررب ه ح ألح رر    ح لقيرر ا علرر   ل

  للغ .

 ل ت  وتغيت ىتغيت  أل من  ح ألم ن   حعلي  إ   تغيت  ل ت  وتغيت  لح م ضم  إل  دن تو لت  لا  و   -3
 وتن و  م   لزم ن  ل ي ظوت  ي   دح  لم  ن  ل ي ظوت  ي   ل ت .

فت ق عم  حمت كز ضحثي  لكم تتو ر  لجمر   لمر  و ت ا  لا  و  مل  لا  و   لجاواو  حتحت ج إل  
  ل لمي  فم من ها  د ح    توتاتلي   لم   تو حتهايإل تو   لاإلوي .
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ت ي موو  ىل علم ىل  لحسيل ىل داما .1 َتحأل   سأل   ل رغيت    لسرنل(نرر458   لمتروف )  لايوإلرم ض رت دىو  ل ت و نم   ل  
ض كسرت ن   ر كت تارم  صور مي    لا  ور   هل جرم       لنارت   م ر  دمريل  لم هرم اعار  للايوإلم   لمحإلق

  1989 - نر1410  ألحل     لهب  
 .)     (   لمحماي    لهب    لسن  مهب     لن شت  ألا     عماو شتح  صا     ل يا  إا     هيق  ىل .2
  .2007  1428ح لتو          لس     لهب    لث ني     ىل ع شو   فم مإل  ا  لات     صو مي       وحنون للنات  .3
  ل لمي .  لكت        لا ف م   لن شت  صم   فإل  فم    لمو ب(نر476   لمتوف )  لايت  ي  وووئ ىل علم ىل إىت  يم  وح ق دىو .4
 د روف فرم ا ر     ص(نرر631   لمتروف )  آلمراي  لث لارم ور لم ىل محما ىل علم دىم ىل علم  لاول ويا  لحسل دىو .5

 لان ن.  - ماق-ىيتح   صو مم   لم ت  عفيام   لن شت  لت  ق عاا   ألا     ت 
   لمإلت را   لن شرت حنو ير   لمجتورا  نرر  ىا ير595   لمتروف ) شرا  ىرل دامرا ىرل محمرا ىرل دامرا ىرل محما  لوليا دىو  .6

(  98 4 ي  مغنم  لمحتر ج )(   لايت 196 4  ) 2004- نر1425   لنات  لإل نتو  ت   خ –  لحاو     
 (.768 7) لمغنم  ىل ها م   

      لار فم  عاا  لس   عاا محما     لمست ا   ت (نر505   لمتوف )  لهووم  لغز لم محما ىل محما ا ما دىو .7
   .1993- نر1413  ألحل    ل لمي    لهب    لكت 

 ن رر  حاررتج  أل رروف  اإلإلرر  ت ليإلرر   مررل من رروف   ل(نررر505   لمترروف )  لهووررم  لغز لررم محمررا ىررل محمررا ا مررا دىررو .8
 –  مارق  لاكرت     لانر ن  ىيرتح - لم   رت  لاكرت      نيترو   لن شرت اسرل محمرا  لراكتو   علير  حعلرق

  . 1998- نر 1419  لث لث    وو      لهب  
   ورنل(نرر275   لمتروف )  لسجسرت نم  أل  ي عمرتح ىرل شرا   ىرل ضاريت ىرل إوح ق ىل  ألش   ىل وليم ن   ح  دىو .9

 ىيتح . –  يا   ل  ت     لم تب    لحميا   لن شت عاا  لاول محيم محما    ح   ت  دىم
 دىو  نتو  د وف  لاإل        لاكت  ل تنم )     (.  .10
(   فررر   لنإلررر ب عرررل تنقررري   لارررو ب  م تبررر   لتشرررا   لت ررر    899دىرررو عارررا هللا  لحسررريل ىرررل علرررم ىرررل طلحررر  )    .11

  لجات ل. عاا هللا   ت   داما ىل محما  لست ج     عاا  لتامل ىل 2004نر 1425 1 لس و ي    
 لاإلر    د روف فرم  لمحريط    لبحرت(نرر794   لمتروف )  لز كارم ىور    ىرل هللا عاا ىل محما  لاول ىا  هللا عاا دىو .12

  .1994- نر1414  ألحل     لكتام   لهب         لن شت
.    لاإلر   تر   د روف فرم    ور ل (نرر428   لمتروف )  لحنالرم  ل  ارتي   شرو ب ىرل لرمع ىرل  لحسرل ىرل شرو ب ىرل  لحسل علم دىو .13

    1992-نر1413  لم تم    لهب    ألحل   م   -  لم ي   لم تب    لإل      لن شت عاا ىل هللا عاا ىل موفق
 د رروف فررم ا رر     ص(نررر456   لمترروف )  لظرر نتي   لإلتطاررم  ألنالسررم اررز  ىررل ورر يا ىررل دامررا ىررل علررم محمررا دىررو .14

 ىيتح .  لجاواو   آلف ق عب ا      إاس ن  لاكتو   ألوت    ل  ش كت  ها  محما داما  لايخ   ألا      لمحإلق
 دامررا م ررها   عليرر  حعلررق  لاإلويرر    ررحح   لإلو عررا   شررتح[نررر1357 - نررر1285]  لز هرر  محمررا  لارريخ ىررل دامررا .15

  .1989 - نر1409  لث ني    وو      لهب      ماق -  لإللم       لز ه    لن شت
  ألحهر   ح   و   أل وف   لن شرت فم    لا وف(نر370   لمتوف )  لحنام  لج  ت  لت  ي  ض ت دىو علم ىل داما .16

 (.9 4   )1994- نر1414  لث ني    لكو تي    لهب  
 ح لتو    ح لتت م .  لغنم  لسيا  لكات حي   توتاتف عنا  أل ولييل       لس   للهب ع  ح لنات دو ا عاا  .17
-7(  ل ا  ن )25ا م  صو   فم اإلوق  لتوليف ح لنات ح لتت م   ضح  مناو  فم مجل  نا   صو     لمجلا ) .18

   1981نر   1401( 8
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 شرتح فرم  لمه لر    دورن (نرر926   لمتروف )  لسرني م يحير  دىرو  لراول   رل  ألن ر  ي   كت ر  ىرل محمرا ىرل  كت   .19
  صو مم )     (.  لكت ب       له ل    لن شت  ح 

 –  لم تفررر          لمبسرررو    لن شرررت(نرررر483   لمتررروف )  لستاسرررم  أل مررر  شرررمم ورررو  دىرررم ىرررل دامرررا ىرررل محمرررا .20
  . 1993-نر1414   لنات طب    ت   خ ىاحن   ىيتح    لهب  

رررتي  هللا عارررا ىرررل نررروح ىرررل محمرررا ىرررل  ررر ل  .21  ضسررريا ل هترررا م   ألض ررر  دحلرررم نمرررم   إيإلررر س(نرررر1218   لمتررروف )  لَ مأل
 ىيتح . –  لم تف       ح ألن      لن شت  لمو  ت ل

 ح لنات.ط ف  لمج حب  منود  لبح  حإعا  ه    و  نظت   حتهايقي  )   ( ىيتح   عز لاول للهب ع   .22
  .1395عاا  لتامل اسل اانك   ضو ضط  لم تف  حد وف  توتاتف ح لمن ظتو       لإللم ىاماق   لهب    ألحل   .23
 . ل مت نم   لي   لا  ا إل  كت ض   لبح   ل لمم       لكت ب  لج م م   ن  م محما عاا  لغنم .24
   ألحلر   لت ر     لهب ر  –  لتشرا م تبر    لنات عاا  لكت م ىل علم  لنمل    لمو ب فم د وف  لاإل   لمإل  ن      .25

  .1999 - نر 1420
  لاكت.       لو يز   لن شت ضاتح  ل ز ز   فت (نر623   لمتوف )  لإلزح نم  لت ف م محما ىل  لكت م عاا .26
  .2000نر 1420  مؤوس   لتو ل   لهب    لث لث   لما   فم دا     لمتدو عاا  لكت م   ا ن   .27
 ل اي رر ن   م تبرر   عا نرر    لن شررت موورر  ىررل  لرراول عاررا  لملررل  لجررو نم إمرر    لحررتميل  شررتح  لو هرر    ترر   اسرر   .28

  .2001- رن1421  ألحل     لهب  
 ىرل  ر ح   لاإلر   تر  د روف فرم    لاتن ن(نر478   لمتوف ) لجو نم  محما ىل وووئ ىل هللا عاا ىل  لملل عاا .29

  .1997 - نر 1418  ألحل  لان ن   لهب   – ىيتح   ل لمي   لكت       عو ض    لن شت ىل محما
 عرل  لهب ر   أل نرت   شرب ب -  لراعوو م تبر    لاإل    لن شرت د وف   علم(نر1375   لمتوف ) ا    لون ب عاا  .30

  لإللم. لا    لث من   لهب  
  م تب   ىرل  س   لت ر     لج م  لمس    د وف  لاإل  حتهايإل تو  عل   لم ن   لت   عاا  لكت م ىل علم  لنمل    .31

  .2000  1420 لس و ي    لهب    ألحل  
 كنررز شررتح  لحإلرر  ق تايرريل (نررر 743   لمترروف ) حناررم ل  لز ل ررم  لرراول ف ررت  لبرر  عم  محجررل ىررل علررم ىررل عثمرر ن .32

ررلألا م     لح شرري  حا شرري   لرراه  ق ررلألا مُّ  ىررل دامررا  لرراول شررو ب   لا        لن شررت(نررر 1021   لمترروف ) محمررا  لا  
 (.187 4نر ) 1313  ألحل     لإل نتو   لهب   ىوتق  -  ألميت    لكات    لمهب  

 لارت      تتتير  فرم  ل رن      ىرا   (نر587   لمتوف )  لحنام  لك و نم اماد ىل مس و  ىل ض ت دىو  لاول  ع م .33
  .1986- نر1406  لث ني    ل لمي    لهب    لكت        لن شت

علم الي  م ها  دىو  ل ينيل  منوجي   لبحر  فرم  لتتنير   صور مي   مجلر   ور ل   ل لريد  ل تنرم  م تر   لتتنير   .34
    لسن   لث من .24 لس و ي    ل ا     ل تنم لاحف  ل ليد  لت    

 نر. 1310  لث ني     لاكت   لهب         لال م   لن شت  لاول نظ   ىت  و  علم م لجن   لوناي    لات ح    .35
  2008  1429فتحم  لا  نم   لمن ند  أل ولي   مؤوس   لتو ل    لهب    لث لث    .36
  .2008  1429مؤوس   لتو ل    لهب    لث لث    فم  لاإل   صو مم اق  تىتك     فتحم  لا  نم .37
 اسيل  لجيز نم   ا . محم  لمج م (هت      )ك ف فإل   لنو  ف  .38
   لمتروف )  لرتي  اهير   لت  ي   لاول ضا ت  لملإل   لت  ي   لتيمم  لحسيل ىل  لحسل ىل عمت ىل محما هللا عاا دىو .39

  لث لثر     لتور ل    لهب ر   ل لو نم  مؤوس    ي    ىت ط   لاكتو   حتحإليق    لمح وف     و (نر606
  . 1997- نر 1418
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 عايراو دىرو   لمو فإل     لمحإلق ( نر790   لمتوف ) ض لا طام  لاويت  لغتن طم  لل مم محما ىل موو  ىل إىت  يم .40
  .1997  نر1417  ألحل   لهب    عا ن   لهب    ىل      ولم ن   لن شت آف اسل ىل ماوو 

     ض آلور       لمحلر (نرر456   لمتروف )  لظر نتي   لإلتطارم  ألنالسرم ارز  ىرل ور يا ىرل دامرا ىرل لمع محما دىو .41
 )ب      ( ىيتح   –  لاكت

محما داما  لت شا  د وف  صفت م ح ت تو    لتهايإلم  فم نظت    فإل   لاعوو  صو مم       لمحت ب  فر ن كروفت  .42
  .2002نر 1423كنا     و ج وو ست    لهب    ألحل  

م تبر   ل لرو  ح لح رم   لماونر    مر كتو فرم د روف  لاإلر   نرر(1393محما  ألميل ىل محما  لم تر    لارنقيهم )    .43
 . 2001  5    لمنو و

  2004-نر 1425 1محما  لالت  م  من ند  لتات    صو مم فم  لإلتن  لث نم للوجتي       لس   للهب ع  ح لنات    .44
 .ىيتح       لكت ب  ل تنم 1 ي  م ت    ل ح ح   محما ىل دىم ض ت  لت  .45
 ىيرتح    لهب ر  –  ل لمير   لكتر   لمريم      الير    لحسيل   لم تما  تر  دىو  لب تي   لهي  ىل علم ىل محما .46

 .1403  ألحل  
  لاكت )     (.       لوا ي    لن شت شتح    ل ن ي (نر786   لمتوف ) محمو   لتحمم ىل محما ىل محما .47
 . 406شتح تنقي   لا وف    شو ب  لاول  لإلت فم  نو ي   لو وف  ل  علم  ت وف  ما عاا  لتايم  ت موي مح .48
مسررر و  ىرررل مووررر  فلوورررم  ما وررر   لمتكلمررريل حمنوجوررر  فرررم    وررر  د ررروف  لاإلررر   م تبررر   لتشرررا   لهب ررر   ألحلررر    .49

1425  2004.  
  .2003 1424لتو ل    لهب    لث ني  م ها   ل ل  دوت  تات   فم  لإلو عا  أل ولي   مؤوس    .50
  .2004نر 1425م ها   لز ه    لماا   لاإلوم نظت    تلتز         لإللم  ماق   لهب    لث ني   .51
        لنوض   ل تني   للهب ع  ح لنات  ىيتح .ت لي   تا     م ها  شلاممحما  .52
 ضر ىل  لارويت  لحنالرم   لاماإلم وم  لمإلاوم م عيلم لج ها م  ىل محما ىل داما ىل هللا عاا  لاول موفق محما دىو .53

 طب   ىاحن    لإل نتو   لهب   م تب      لمغنم   لن شت(نر620   لمتوف )  لمإلاوم ها م 
  (ح لمهي ررم  لسررب م تكملرر  مرر )  لمورر ب شررتح   مجمرروع(نررر676   لمترروف )  لنرروحي  شررت  ىررل يحيرر   لرراول محيررم .54

  لاكت.       لن شت
   لن شرت      ىرل 1980تاتف حدوته فم  ل     لاإلوم   ور ل   كترو  ه مرل   م ر   لز تونر  ل ر   نا   هت س    تو .55

  .2005 1426از   ىيتح  لان ن   لهب    ألحل  
  .2002نر 1423ح ب   لزايلم   لم  م    لم لي   لم   تو       لاكت  لم   ت   لهب    ألحل   .56
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(، وبييا  ماا)ييا الفيةيي  ذيي767باإلميا  الي ا الي ال الالن  )ي      تناولنا في  ذي ا الث يل اليف  ي 
وقي  تيف في  ذي ا الث يل  و)ياالا الفية ، ومنهجا في  تيابيا الاليا ي  في  اي د اله ا ي  في  اليي وة ال ن يي ،

وقي   ،الالشف عل منهج الةؤلف وعقي تا، والةنهج ال ي سار عييا ف  تيابا الاليا  ، وصي   )بيهيا يلييا
، هأسيثا  اخيييار و  ،  الث يلالةق م   أذةيتناولت . مق م ، وث ث  مثاحل، وخاتة قّبةنا ذ ا الث ل يلى 

الةث يل و  ،--البي  ال ا ال ال الال  )  الةث ل األوا  اليف    بالةؤلفوتناوا  ،وأذ افا، ومنهجا
مييييهار ه  ،اسييييةا، و)بييييهيا ليةؤلييييفحيييييل   مييييل -اله ا يييي الاليا يييي  فيييي  ايييي د - الثييييا)   اليف  يييي  بالاليييييا 

مييل حيييل  ،ميينهج الةؤلييف فيي  تيابييا الاليا يي ينيياوا فةث ييل الثالييل  الأمييا  ،مةيزاتييا ومذخيي هو  ،ومصييا ره
 ،الخاتة   وفيهيا أذيف )ييائج الث يلثف  ،الفق   و  ،  الييبي   ، ه ليغوا ، صهليواأل ،ع ض الةبائل اليقهي 

 ومنها  
 عظيف الفيف، والييل الشأ . ، وأصهل فقيا البي  ال ا ال ال الال  ) أ  الةؤلف  -1
    )بهيا ليةؤلف.ص   عنها  الاليا  وص -2

 .الش ود اليقهي  واألصهلي أ  الةؤلف سار بةنهجا عيى أحبل ط ق  -3

 اليقهي  واألصهلي  خاص . قهاع خزا)  صغي ة لي  احيهى الاليا  عيى ما ة عيةي  قية ، وفهائ  غز  ة، تف -4

، ميز الزالي  الا حَع ض الةؤلف  -5 الفييا  ميا؛ وذيه ييي  وقيهة الاثيارة وغيزارة الفييفا بأسيه  ميهالز سيهل 
 مناسًثا ليةيخصصيل وغي ذف.

 ؛ وتجّيى ذلك مل خ ا ع ضا لةبائل الفقي ة.مل أذل البن  والجةاع  الفقي ةف  الةؤلف  -6

فيي  والةييالال  بيي م ميي ذم الةؤلييف ال نييي  عنيي  ع ضييا ليةبييائل اليقهييي ، وقيي  ايي ال  الةيي ذم الشييافف   -7
 بفض الةبائل الخ في .

اإلايارة يليهيا في   تليف  خيلن ميل بفيض الةذخي  اليي  تةي ان ) يفإ، اي حاعيى ال غف مل تةيز الةؤليف في   -8
 .ثنا ا الث ل

 . الاليا   ف  ا د اله ا ، الالن  ) ال ا ال ال   الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

In this research we dealt with introducing Imam Jalal al-Din al-Karlani 

(d .: 767 AH), explaining his scholarly position and his scientific output, and 

his approach in his book The Sufficient Explanation of Guidance in the Hanafi 

branches, and in this research the author’s approach and belief, and the 

method he followed in his book Al-Kifaya, And the validity of his attribution, 

and we have divided this research into an introduction, three sections, and a 

conclusion. The introduction dealt with the importance of the research, the 

reasons for choosing it, its objectives, and its method. The first topic dealt 

with introducing the author, Mr. Jalal al-Din al-Karlani-, and the second 

topic: the definition of the book - the sufficiency in explaining the guidance - 

in terms of: its name, its attribution to the author, its resources and sources, 

and its features And its drawbacks, as for the third topic: It dealt with the 

author’s approach in his book al-Kifiyya, in terms of presenting the issues of 

jurisprudence, fundamentalism, linguistic, exegetical, and dogmatic issues, 

and then the conclusion: It contains the most important results of the research, 

including  
1.The author, Mr. Jalal al-Din al-Karlani, is a jurist, and a fundamentalist of 

great knowledge and great concern. 
2.The title of the book is correct and its attribution to the author is correct. 
3.The author followed his method according to the best methods of 

jurisprudential and fundamentalist explanations. 
4.The book contains valuable scientific material, and abundant benefits, which are 

considered as a small treasury for the principles of jurisprudence and 

fundamentalism in particular. 

5.The author presented his explanation in an easy, concise manner, with 

abundance of pronunciation, strength of expression, and abundance of 

knowledge. 
Make it convenient for professionals and others. 

6. The author on the creed from the Sunnis and the community; This was 

demonstrated through his presentation of questions of faith. 
7.The author's Hanafi school of thought emerged when he presented the issues 

of jurisprudence, and the Shafi'i and Maliki doctrine may favor some 

controversial issues. 
8.Although the author was distinguished in his explanation, he was not without some 

shortcomings that were mentioned in the course of the research. 

Keywords: jalal al-Din al-Karlani, The Sufficient Explanation of Guidance in the Hanafi .
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سييي )ا  واليبيي ا ،أايي ه ب بالفنا يي  ، والصيي ة والبيي   عيييى مييل مبييي ا ال ةيي  واليةجييي ال ةيي    
 الطيهيل الطاذ  ل. وص ابيا، آلام ة  وعيى 
 أما بف  

 يي  وهييهر اإلسيي   وهيي  ومنيي  ب ا ،اليقييا اإلسيي م  من يي  يلهييي  اهههييا ب لةييل  شييا  مييل  ثييا ة فييإ 
 وذاي ا ،ثيف أئةي  أربفي  ،ايَيَهَ  مينهف فنقهيا  سيثف  بن يهرثيف األتثياة ا ،  تي ا ايه  فيا صي ابمفا اليقا وا

 وفهائ ه ولطائيا و)اليا ،وقهاع ه ،وأصهلاعنن  بالةز   مل الث ل والفنا   والينقيم عل أس اره وعجائثا، 
ف بيياخي  -اليي ي مفينييا   انوييم، وأسيي اره   تقييف عنيي  حيي ، بييل   اييزاا الثيياحثه  عيييى ميي  األممييا  

 ،واليغييييهي  ،واليقهييي  ،الجا)يييم الفقييي ي   جييي و  فييييا بغيييييهف، فييي  الها)يييم تثيييي ة، ميييل أذةهيييا -والهييياتهف
وا اليةاع ، حيى الجا)م البياس  وا قيصا ي، وغي ذا مل الجها)م اليي    غنيى لس)بيا  عنهيا، و  

ي  بينهذييا، ولييف  ةيي وا  ، فيييف اي تييها فيييا تهييي ة و  صييغي ةيقهييا وليي لك أقهييل ) ييهه ال ؛تاليةييل حياتييا ي  بهييا
، فأوه وا ميا يقاعيى لطيي  ي  تشيهذا، و  فائ ة ي  وض هذا، ثف تهالا بف  ذلك الة ققه  يلى تيم ال

، و نييالها ايي ًفا بفيةييا، لةجييااخييي  منهييا وغييا ، وأصييي ها مييا ا) يي ف عييل الصييها ، لياليةييل خ ميي  ذيي ا ا
 ذا، فيبي و ملسو هيلع هللا ىلصفي  عهي  النهي  باألحايا  الق آ  الال  ف من  )زوا يقها  وأالً ا بالفةل با، وب م الالثي  مل ال

را  آو  ،أقييييهااالةيييي  وتيصييييي ، وغاصييييها فيييي  ب يييي ه اليييي ي   انوييييم، وأسيييي اره الييييي    تنيهيييي ، فظهيييي   
الفيف، ومنهيا ميا ويل م ههًسيا عييى   ثما ت اولا الفيةا  وا)يش  بيل طي هاتثي ة ب  ع  ، ومن وااليها ا 

يهت عيى أا ي عيةا  الهاب ة، وتف رفهف الةايثا  الفيةي  الفام  ث وة عيةي    والخاص  مخطهطا ، تن
 اليي ا اليي ال الال  )ييي ، لسمييا  الاليا يي  فيي  ايي د اله ا يي   وت اثًييا يسيي مًيا ع بًيييا عظيًةييا، ومنهييا    يييا 

يَيف ميل ال ي تناولتن ت قيا الز  منا ف  رسالي  ليةاالبيي   مل أوا  (ذي767    الهييهة تييا  بيا  الب 
ومنهجيا  الي ا الي ال الالن  )ي ، اإلميا   الةفنه  بي  (، وق  اسيييتن ذ ا الث لتيا  الشها ا )ها    يلى

بالةشيارت  ميز األسيياذ  ،( مل تيك ال سال ، تث ل م ّايف قهيل الةناقشي الاليا   ف  ا د اله ا   اف  تياب
 .حيظا ب-مصطيى م ةه  ال وس   /ال تيهر

واذيةامييا باليقييا  اليقهييي ،وبيييا  مياليييا  وصيي ارتا،اإلمييا  البييي  اليي ا اليي ال الال  )يي  يوهييار ماا)يي  -1
 وأصهلا.

ومييا  واألصييهلي ،والي الي ييا  اليقهييي   ا خييييارا ،مييا توييةنا الاليييا  مييل الةهيي ة عظيةيي  مييل  يبيي ام-2
 والفقي ة. ،والييبي  ،واليغ  الف بي  وعيهمها الةقار ،حهاه مل ما ة عيةي  رصين  ف  مجاا اليقا 

 ال ِّّ   الةهضهة، وع   الالياب  حهلا مل قهل.-1
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 ف  خ م  الي اث اإلس م ، باليف    بثفض عيةائا وتيههف. اإلسها -2

 ا سييا ة، وا يبا  الةهارة والةف ف  ف  ذ ا اليخصص.-3

 

 .يقا وأصهلا راتا الفيةي  ف  عيف الوالها)م مل ق -ال ا ال ال الال  ) - يب ام مؤلف الاليا  -1
 " وما   يه ا مل ما ة عيةي ، وبيا  مصا ره ومهار ه.الاليا  اليف    بايا  " -2

 أثنا  تيبي ه.ف  الالشف عل الةنهج ال ي اليزما الةؤلف  -3

 

 ، فقةيت بياليف    بيالةؤلف، ميلوالييار خ  الهصيي ، وتي لك الةينهج ا سيق ائ ،الةنهج  نااسيخ م
 .ا حاخ ا تيثز تيم الي االف واليار خ، ثف ع ض منهجا ف  

 ، عيى الن ه اآلت  وخاتة  ،وث ث  مثاحل ،اقيوت صيغ  الث ل أ   اه  ف  مق م 

 وفيها أسثا  اخييار الث ل، وأذ افا، ومنهجا. المقدمة:
 وفيا مطيثا   ،اليف    بالةؤلف المبحث األول:

 ووفاتا(. ،ومهل ه ،و)بثا ،الشخصي   اسةا الةطيم األوا  حياتا
وثنيا  الفيةيا  عيييا، م  ثيا اليقهي   ،ومناقثا ،وت مي ه، فوائيا ،الةطيم الثا)   حياتا الفيةي   ايهخا

 والفق ي، آثاره الفيةي (.
 اليف    بالاليا ، وفيا ث ث  مطالم  المبحث الثاني:

 ليةؤلف(.و)بهيا  ،الةطيم األوا  اليف    بالاليا   اسةا
 الةطيم الثا)   مهار ه ومصا ره.
 الةطيم الثالل  مةيزاتا ومذخ ه.

 مطالم  خةب ، وفيا الاليا   منهج الةؤلف ف  تيابا المبحث الثالث:
  ع ض الةبائل اليقهي الةطيم األوا  منهجا ف  

  اأصهليً منهجا ف  ا د اله ا   الةطيم الثا)   

   ه واإلع ا اليغ  والنمنهجا ف  الةطيم الثالل  
 .اذيةاما بالييبي    ابزالةطيم ال
 .   قف  منهجا ف  ع ض مبائل الخامسالةطيم ال

 الخاتة   وفيها أذف )يائج الث ل.
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وبشيييارد  ،اييييه  بالبيييي  الييي ا الييي الا ،الال  )ييي  الييي ال الخيييهارمم ل ايييةس الييي ا الييي ال بيييذيييه  
 (2( 1  .وبالخهارمم  ،والال  ب  ،وبالال  )  ،اله ا  

عييى اي   حيها مهلي ه و)شيأتا وطيثيا  --مةيا تييم عيل الال  )ي   )ياهقيف فيةيا ق أ)ليف   مولدد 
   ناليييم عييل بيي ا اتهف؛ ببييهم أ)هييف لييف  اه)ييها مفيي وفيل ولييف )ييا إف ،ليفيييف، وذيي ا حيياا تثييي  مييل الفيةييا 

   ناليييم عيينهف، لالييل ذتيي  اليالنييهي صيياحم اليهائيي  الههييي  أ  ايييخنا الال  )يي  قيي  أخيي   ومييل ثييف شيييه وا، 
ومل ذنا )بيطيز أ  )بينيج أ)ا ول  ف  آخ  الق   البابز، يذا قينا  ،الثخاري  الفز ز وعه عل الَبغناق  

 (3 .ا طيم الفيف ف  سل مثا ة( وأ)  يذ٧٦٧   ي)ا  

( عييهييا اسييف 880فيي  مايثيي  اييهي  عييي  بااييا رقييف   ،أطيفنييا عيييى )بييخ  مخطييهة لياليا يي   وفاتدد 
 ،وال ه  الصة ا)  ،اإلما  الهةا  الفالف ال با)  اتهف  مه )الةؤلف ال ا ال ا وال ال الال  )  وفيها  "

الةجيهيي  ب أ ييا  ،أسييياذ اليويي   ،ميييك الفيةييا  ،ويي  ميييياد الةف ،تشيياف الةشييا   ،الة قييا الةيي قا
الةنيش  عيهما وتصا)ييا أط اف  ،ع م  الهرى  ،وأمذ  مذا  ال عهة ،أعيف عيةا  الفص  ،وب أي الق ما 

مه )يييا خاتةييي   ،النظييي  ىمنشييي ،مييييي  الثشيي  ،ل ال ييي ا وال ييي ا مهييييّ  ،مييي ذ اليقيي ا  ،ميجيييأ الغ بيييا  ،اليي )يا
ضها    مل ال ووف  ،سي  ال ا ال ا وال ال الال  )  ق س ب روحا ،وأسياذ الفالف وأسياذ)ا ،الةجيه ال

 (4 سن  سثز وسييل وسثفةائ . ،الفش  ل مل الةا ي األخ ة ،وقت الظه  اه  الث ثا  ،فيهحا

 

 ل ع   مل الشيهخ منهف عأخ  الالن  )  

                                                           
 (.٢٠٣٤(، كشف الظنون: لحاجي خليفة )ص:٥٨ينظر: الفوائد البهية )ص: (1)
 /5سلم الوصول إلىى بباىاا الفحىول: ) في كتابه، حاجي خليفةقال: رالني بضم الكاف أو فتحها، نسبة إلى كرالن. الك   (2)

ارزم. روى عن الحافظي، وقال: سمعت منه وقىرأا عليىه لالمنظومىة إليه ينسب: السيد جالل الدين نزيل خو (243

مدينىىة عراقيىىة جاىى  فىىي إقلىىيم كرفسىىتان بمحافظىىة  :كىىرالن قريىىة جاىى  جنىىون قيىىبة بن ىىوين و ىىيوحاليًىىا:  النَّسىىفيةل.

 كم جاريبًا. قرن الحدوف اإليرانية.96السليمانية وجبعد عن المحافظة 
 (.١٠٠)ص: للكنوياينظر: الفوائد البهية:  (3)
كتىىان و(، 2/38المخطوبىىاا فىىي المكتبىىة السىىليمانية ) (، وفهىىر 2034)ص:  : لحىىاجي خليفىىةينظىىر: كشىىف الظنىىون (4)

 /أ(. ٤٦٤) : للكفويأعالم األخيار
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بييل عييي  بييل ال جييا  أو  -عيييى اخييي ف بيييل الةييي الةيل فيي  اسييةا- بييا  اليي ال حبيييل أو ال بيييلح -1
 (1 .ه( عيى الص ي ٧١٤حجا  بل عي  البغناق     

 ه( وقييل 729 في  م ي    ى بثخيار  تيهفى ،بل أحة  بل م ة  اإلما  ع   الي ال الثخياري  زعه  الفز  -2
 (2 ه(.730   

الةصييّ ر  لقييم الشيييخ اإلمييا  تييا  اليي ال أبيي  عهيي  ب م ةيي  بييل م ةيي  بييل م ةيي  ال ييافظ  ال ييافظ    -3
ه(، وقيي  تيييا  ميييل أالييي  الفيةيييا . قييياا حييياال  710    م ةييي  الثارسيييا وذيييه  اليييّ  خهاالييا ،الثخيياري 
 يييافظ ، وقييياا  سيييةفت منيييا وقييي أ  عيييييا    البيييي  الييي ا الييي ال )ز يييل خيييهارم . روى عيييل ال خيييييي

 (3 الةنظهم  الن ب ي ".
 

 منهف  ي مي ع   مل التيية  عيى ا  الشيخ اإلما  الال  )  

)اصي  الي ال م ةي  بيل ايها  بييل اهسيف بيل عةي  بيل أحةيي  الالي  ي، الخيهارمم ، فقييا حنيي ، ذييه   -1
 (4 لهزام  ، و رس عييا.وال  حاف  ال ال م ة  الهزامي، صاحم اليياوي ا

الشييهي  ببييف  غيي اه  صيياحم "الييهاذ   الخييهارمم ، األ)صيياري،طيياذ  بييل يسيي   بييل قاسييف بييل أحةيي   -2
 (5 اليقا".

ا بل ب ذا  ال ال عيّى بل عةا  ال ال بل الي ا الي ال م ةي  بيل م يل الي ال عهي  الي حيف بيل عه  األو   -3
 (6 نا) .عةا  ال ال ابل صاحم اله ا   عي  بل أب  با  الة غي

يْةس بيل اْلجيَ ا بيل اْلجةياا أ -4 ْحة  بل منَ ة   بل منَ ة   بل منَ ة   بل منَ ة   اْلجَ ا َأبنيه الط ياذِّ  بيل الش 
 (7 .ه(742 رس عن  الال  )  بف    (،ه٨٠٢-ه 719  الخجن ي ثف  اْلة )ِّ  َو ف ف باألخهي 

يييي ام   -5 الشيييهي  بيييالف   ال نيييي   (8 ،البيييي اف ييييل  وقالشييييخ اإلميييا  عييي   الييي ال أحةييي  بيييل م ةييي  البِّّ
 (9 .عيى الص ي  ه(790   -اله قي -ايخ الشيهخ بالة رس  الظاذ    و  البي ام 

                                                           
 (.87،  56-1/٥٥ينظر: الكافي: للسغناقي ) (1)
: لحىاجي خليفىىة كشىف الظنىىونو، (1/٥٨١) : للبابىاني ديىة العىىارفينو ،(1/٤٢٨: الارشىي )ينظىر: ال ىوا ر المضىىي ة (2)

: كحالىىىىة مع ىىىىم المىىىى لفينو، (4/١٣: للزركلىىىىي)األعىىىىالمو، (٩٤ص: ) : اللكنىىىىويالفوائىىىىد البهيىىىىةو، (١١٢ص: )

 .(280 /2) : لحاجي خليفةسلم الوصول(، و٢٤٢/5)
 .(243، 308 /5) : لحاجي خليفةسلم الوصول إلى ببااا الفحول ينظر: (3)
مىاف  الحنبلىي: الشىرراا الىر بو ،(١٧٨ص: للكنىوي ): اينظر: الفوائد البهيىة (4) : الزركلىي األعىالمو ،(١٨٢/٧) بىن العم

 (.27)ص: : اللكنوي السعاية(، و٤٥/٧)
 .(3/٢٢٢) األعالمو ،(5/٣٥)مع م الم لفين و، (1/٦١٥)كشف الظنون و، (٨٤ :ص) ينظر: الفوائد البهية (5)
 (.58)ص:  : اللكنويينظر: الفوائد البهية (6)
  (.225 /1لزركلي )ل :األعالمو(، 200 -194 /2لسخاوي )ل :ينظر: الضوء الالم   (7)
وجبعىد عىن مدينىة  ،جا  سىيراف حاليًىا فىي ماابعىة كنعىان مىن محافظىة بوشىهر فىي جنىون إيىران علىى الخلىي  العربىي (8)

 م.14/2/2017كم( إلى ال نون. ينظر: صفحة بوشهر على النت بتأريخ : 434األحواز )
: السلوك لمعرفة فول الملىوك(، و6/٣١٢) شرراا الر بو ،(2/١٣٨)بغية الوعاة ، و(242 /1نظر: سلم الوصول )ي (9)

 (.173 /2المنهل اليافي والمستوفى بعد الوافي: ابن جغري برفي )و ،(214 /5الماريزي )
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وقاا ف  )هاايا أ) يان أتة يان في  ال الا)يي   ،)بخ تيا  اليهضي  لية ههب  ،عي  بل حاف  حبل الق  ة  -6
وبفيي ذا  ،ه(736مييل رموييا  سيين   وقييت الفصيي  فيي  ال ابييز عشيي   ،خييهارم  فيي  الة رسيي  البييامني 

حصيل عييى ياليامة ميل  ،ه(737سين    ،بخةب  أاه  أي  ف  اه  الخةيس الث ا)ِّ  عش  مل صيي 
   ما  أت)صها  ،الال  )  بخطا

 ببف ب ال حةل ال حيف
 وأ ي مهف بيإ را ِّ  ،ال ة ن   ال ي خّص طائيٌ  مل الط يث ِّ بإحاط  الطيائف  باينيمِّ الةفقيهاِّ والةنقيها

ييي ِّ  ،غيييهامضِّ  قيييائاِّ أسييي ارِّ الفييييه ِّ فييي  اليييي وةِّ واألصيييها ييي  لهيييف باةيييااِّ عناايييياِّ الهقيييهفن عييييى الةذخِّ و ب 
هيييَ ذف فييي  تهضيييي ِّ  ،الةفيييالِّفِّ والةَبيييالك ،وأوضيييَ  لهيييف بيويييياِّ فييي  اسيييينثاةِّ اليقييياِّ  ،والةييي ار   بييييي ِّغنهَ  الن

يّ اسن الشي  ف ِّ  ،الفاِّي ِّ وتنقيي ِّ الي   ئل و بينيِّ نوَ  وسفهف في  تيقيي  بييا ِّ  ،األحاا ِّ وتق   ِّ الةبائل فهيف حن
يي ل  ،وسييَهامِّ ِّ الةي يي ِّ ال ني ييي ِّ الز ذيي ا  ،الغيي ا  وصيياَ)هف بيطييياِّ عييل  ،عصييَةهفن بن عييل بيييا ِّ الهيي ةِّ والو 

ها     سيي  أبي  القاسيف م ةي ،حهييمن بِّ  ،والص ةن والب  ن عيى خي  مل أنوحِّ  يليا ،بهائاِّ فيلِّ الز غِّ والغِّ
ييلِّ واأل)هيييا   ،وخييائييا وصيي ابيا مييل الةهيياال  َل واأل)صييار ،وعيييى آلييا األطهييار ،أالةييلن بنيي  ذااييف ،ال ُّسن

 وبف  
ث اَ)ان لية ا اَلَفَل ا  فينا ذ ه )اسخً  ليش ائزِّ واأل  يا  ذنهرِّ واألمميا  ،فإ   َب سن  ،باقييً  يليى آخي ِّ الي ُّ

م ر   لغيهامض   ،  عص   مَل األعصارِّ عل عالف  ميقل  م ّقا  مص   مَل األمطارِّ ف ،لف  خل عز  اسةا
قا ر اله هن ف   ،مييجج با بجارِّ الةفارفِّ الةخييي  ،وم قا  راسخ  ف  أ)هاةِّ الفيه ِّ ال اني  ام ا يً  ،لطائف

ثارِّ ال ياِّ  سيَفان في  َتبي ِّ ايهت  الثاطيل امبييني ً  ،وَ)ْصيمِّ ليها ِّ اإلسي   ، فزِّ غن ي ةِّ  وإوهيارِّ ايفائِّ ِّ  ،ون الش 
يلِّّ منطيهق   ،وق  وفقان بن تفالى إلحي ام قصيم البيها في  أ)يهاةِّ الفييه ِّ  ،واألحاا  وأ  َميان بيإ را ِّ  قيائاِّ تن
ييييه  ةييييا  الياضييييل الالامييييل ،اإلمييييا  الَفييييالف الَفامييييل ،وميهن روَ)ييييان الةبيييياال ِّ  ،م نيييي  الة افييييلِّ والةجييييالس ،والهن

ييي ِّ واليي ال ،ليوييائلِّ والةييياخ مجةييَز ا ،َمْنَثييزن الةناقييمِّ والةييذث  ،والةيي ارس َاييَ ف  ،األخن فيي  ب عيي   الة 
ي ةِّ  ،اإلس  ِّ والةبيةيل  عيي  بيل حياف  حبيل الق  ةي  اي ِّ م اسيفِّ الش  وتةهيي ِّ قهاعي ِّ  ،أبَقياهن بن تفيالى ليج ِّ

ليا يِّليى وقي أ عيي   تيياَ  الي ن ،اي  فن  ب ويهرهِّ مجيالس الي رس ،فإ) يان سيي َةان ب ،األصلِّ واليي ة قيي  ميل أو 
فيييأالز ن ليييان أْ  َاييي وِّي عن ييي  َذيييَ ا  ،واقيييف عييييى َغهاموييياِّ و قائقيييا ،قييي ا َة عيييالف  ب قائقييياِّ  ،ق  يييم  ميييل آخييي ه

ي ائ  الةفيهي ةِّ عنيَ  عيةيا ِّ اإلسي   ،والةيز مق وآتاِّ ومبيةهعاتاِّ الةيقني ِّ في  تيلِّّ بيا  ،الالَِّيا  أعييى  ،بالش 
يي   و  يياِّ والةيييأمهان أْ    انبييا)  فييي  صييال ِّ أ عيِّييييا فييي    الةبن  راليياتِّهف فييي   ارِّ الب  اليييّه مييل عةييييفِّ ت مِّ

الييي ا بيييل ايييةس الال  )ييي  ايييه   ،اليقيييي  يليييى بِّ الغنييي  ،وَتيَيييَم ذييي ه األسيييط  ،مظيييا ِّّ اإلالابييي  والقهيييها
يييَِّف بييالخي ِّ والظ ييي  ،الخةيييس الث ييا)ِّ  عشيي  مييل صييي  لى   تفييا احاميي ً  ،سيين  سييثَز وث ثيييل وسييثفةائ  ،خن

 (1 وعيى آلا وص ثا وعل تابفيهف يلى اه ِّ ال ال. ،عيى سيِّّ ِّ األ)هيا  والة سييل اومصييً 

                                                           
(، 191و/ -190شىىريعة ) /بىىن مسىىعوف جىىا  ال عبيىىد هينظىىر: التوحىىي  فىىي حىىل م تىىوام  التناىىي : ليىىدر الشىىريعة  (1)

 ه(.736منها سنة ) ىاإلجازة أنته(، و ي بخط صاحب 451مخطوب، مكتبة: جار ه، جركيا، رقم )
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-وت الةي  الفيةيا  ليا  ،و ه م ذليك ميل خي ا مؤلياتيا ، ف  اإلما  الال  )  أح  أئة  الة ذم ال ني -1
ومييل خيي ا ع ضييا ليةبييائل اليقهييي   ،قهيي وذتيي ذف لييا فيي  مبيبيييهف ال يي اث  والي - ةييا سييها ذتيي ه

 .--و فاعا عل أب  حنيي  

 (3( 2 ة،ع  ااألاييو  (1 أذيل البيين  والجةاعيي  اليي ي مثيييا فيي  حينييا الةات    يي  ذم ميي  م  ثيا الفقيي ي ذييه-2

تيهلى الي فاة عيل عقيي ة أذيل حييل  ،اليي  تناولهيا الفقيي ة مبيائلذلك مل خي ا النظي  في  تجيى و 
 (4 .   عيى أذل األذها  وال وافض والخهار  والةفيزل  وإبطاا مفيق ذفوال ،البن  والجةاع 

 ا، وأصييهليً اوفقيهييا بييارمً  اومييًييي ،اوم يي ثً  ،فاضييً   اوإماًميي ،اسييياذً أو  ،اعالًةيي اايي  يً  اسييي ً  ييا  الال  )يي  
األمثياا، وتنشي  يِّلييا ال ِّحياا، وليا ، عظيف الجاه مائ  الخشة ، الييل الق ر، عال  ال تث ، تنوي   بيا ابارعً 

أ)ا ق  تص ى لش د اله ا  ، وذه  مل أعظيف تييم األحنياف  و اي  ،الي  الثاسط  ف  الة ذم والخ ف
ووضييز حاايييي  عيييى مشيييااة  ،فيي  اليقييا، واييي د أصييها الهيييز وي، وذييه  ميييل أعظييف تييييههف فيي  األصيييها

 (5 الةصابي  ف  ال  ال.
تيةيي ه  أحةي  األخيهي  َ مميا األ ث  مل أحي  عشي  عاًمي (6 لينالي )زا خهارم  و ّرس ف  الة رس  ا

ينِّيل وبق ا تيا فيها  ة َثَةا  سِّ َ اَ   فِّ  اْليِّْقا فِّ  من   َق ِّ ثا مل يِّْحَ ى عشَ ة سن  َحي ى َأخ  َعنان فِّ  الّش َت  اْلهِّ
 ، ا اوالهز وي والجيامفيل والز يبةي  ه قني  اليياري وبالبةاة الةصابي  َواْلَثْفض مل اْلَةَشارِّق ليصغا)  

ال َما  طها َا حا ي  واْلَ  ِّ وة والي ائض َوالي ْيبِّ ها َواْلين ن  (7 .َومل اأْلنصن

                                                           
ج نسب إلى أبي منيور الماجريدي، قامت على استخدام البرا ين والدالئل العالية والكالميىة  (،فرقة كالمية )بدعيةفي:  (1)

الموسىوعة  ينظر: وتير م، إلثباا حاائق الدين والعايدة اإلسالمية. ،ميةفي محاج ة خيومها، من المعتزلة وال ه

 (.95 /1الندوة العالمية للشبان اإلسالمي ) :الميسرة في األفيان والمرا ب واألحزان المعاصرة
ين فرقة كالمية إسالمية، جنسب ألبي الحسن األشىعري الىري خىر  علىى المعتزلىة. وقىد اجخىرا األشىاعرة البىرا   ي: (2)

 ،والىدالئل العاليىىة والكالميىة وسىىيلة فىي محاج ىىة خيىومها مىىن المعتزلىة والفالسىىفة وتيىر م، إلثبىىاا حاىائق الىىدين

 :الموسوعة الميسىرة فىي األفيىان والمىرا ب واألحىزان المعاصىرة ينظر: والعايدة اإلسالمية على برياة ابن كالن.

 .(83 /1الندوة العالمية للشبان اإلسالمي )
عٍ( َوُهَو َمْن َخالََف فِّي : (305 /8نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )مام الرملي في: يقول اإل (3) )َوتُْقبَُل َشَهاَدةُ( ُكل ِّ )ُمْبتَدِّ

ِمدا َكداَن َللَْيدأِّ النِبِّدِي  دْم  --اْلعَقَائِّددِّ َمدا َللَْيدأِّ َْْهدُل الِةدنِةِّ مِّ َرةِّ َوَْْصدَحابُأُ َوَمدْن بَْعدَدُهْمَ َواْلُمدَراُد بِّهِّ نَدةِّ اْلُمتَد َخ ِّ مِّ ْْ فِّدي اْأَ
ِي َوَْتْبَاَلُهَما يدِّ ِي َوَْبُو َمْنُصوٍر اْلَماتُرِّ  .إَماَماَها َْبُو اْلَحَةنِّ اْأَْشعَرِّ

 (.[78]و/ ،[69]و/ ،[59] / ،[82] / ،[84]و/ ،[83] / ،[69] /ينظر: )أ/ (4)
 (.58)ص:  البهية ينظر: اللكنوي: الفوائد (5)
ىىا اوي فىىي جرجمىىة األخىىوي جلميىىر الكرالنىىي: ثىىم فخىىل ياىىول السىىخ (6) سىىكن فميها خىىوارزم علىىى فرن قريىىب مىىن جيحىىون وا

لباىة فنحىو ألىف باالىب  أمىا مىن الط  اء ش ي وًخا وكهوال وشبانا عدفا كثيىرا وا ا من محااي اْلعلما ساةم التنكية ووافى بها دْرا بماْلما

ا رونق جا  الد ين فميها ألا ل اْلعلم وا ىا جْشىتاهي مىن كىل خيىر نبالء أذكياء وا ىا ما ىا وفيها لاْيها يىد عا ىة وافىرة الا مزم ْرما ح  ام  وبه ىة وا

تاير اىا دااياىة وا ا اْلهم ىارم نافمىي  شا ي مد جالل الد ين الكرالبي اْلحا ا السَّ ْن أاخر عانه  بها مَّ مم الضىوء الالمى  أل ىل  . ينظىر:وثمار، وا

 .(196 /2) : للسخاويالارن التاس 
 .(196 /2) : للسخاويالم الضوء ال ينظر: (7)
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أميي  ذةيا  الةيي  والي ال  الهزامي صاحم اليياوى الهزام    "أثنى عييا تثي  مل الفيةا ، فقاا عنا 
 (1 ". )ا البي  ال ا الةي  وال ال ابل البي  اةس الةي  وال ال الال  ) وخاتة  الفيةا  ا ف اليي ة مه 

 …وقاا الاليهي ف  ت الةيا  "الشيخ اإلما  الف م  الةيهلى الياضيل اليهامي  اي ف الفيي ة ال بييني 
و نشي  يلييا  ،توي   بيا األمثياا ،عيال  ال تثي  ،اليييل القي ر ،فاض  عظيف الجياه مائي  ال شية  ا ا  عالةً 

 (2 لا الي  الثاسط  ف  الة ذم والخ ف". ،ااال ح
  الجيهاذ  في  بيا  صيي  الصي ة  وذت  الشيخ الفالف طاذ  الشهي  ببف  غي به  صياحم تييا 

الخيهارمم   الال  )ي اسييييت مل أسياذي اإلما  الياضل صاحم ا د اله ا   مه )يا البيي  الي ا الي ال 
  (3   )قهل اها تهف ا)يهى ت ما.  قاا ف  الهابا ؟أ    أ  أذل تهرًة ت تها الجةاع  ذل تقهل اها تهف

، وتيا  اليناليي س في  الة رسي   رّ )يزا خيهارم  و حافيي  بيالفيف؛ حييل قي  اإلما  الال  )   ة ا)ت حيا
--  ،وليييا الف اييي  ميييل الةؤلييييا  ،و ييي ه باسيييط  فييي  تثيييي  ميييل الفييييه  ،اوم ييي ثً  اوميبييي ً م قًقيييا بارًعيييا، 

 ، منها ااأل ث  منها مخطهطً  و  ازاا ،وال هاا  ،والش ود
 الز  منا. بي قيا-احاليً –قه  الثاحل  وذه  الةخطهة ال ي  (4 ،ف  ا د اله ا   الاليا  -1

 (5 ف  األصها، ا د أصها الهز وي. الشاف -2
  (6 . مخطهة( -الةصابي  مشااة-عيى الةشااة  حااي -3

  منها  الالااف الفا  )بم يليا مخطهطا  (7 الفام  بال  اض الفز زعه  وبالث ل ف  مايث  الةيك 
 فيهض اإلتقا  ف  والهه الي قا . -1

 حااي  عيى لهامز األس ار ف  ا د مطالز األ)هار. -2

 .اأربفه  ح اثً  -3

 ا د قط  الن ى وبل الص ى. -4
                                                           

 (.2/462ينظر: كتائب أعالم األخيار: للكفوي ) (1)
 (.2/332ينظر: كتائب أعالم األخيار: للكفوي ) (2)
 (.59السابق )ص:  (3)
 (.٨٣٩ص: ): لسركيس مع م المطبوعاا، و(315 /6بروكلمان )ل :ينظر: جاريخ األفن العربي (4)
 (.79905)( 87/781لتراث )ينظر: مركز الملك فييل: خزانة ا (5)
 ،(1998 /3(، وجىام  الشىروا والحواشىي: لعبىد ه الحبشىي )74 /1ميىابي  السىنة: للبغىوي )مادمة جحايىق: ينظر:  (6)

لتبريىىزي: محمىىد بىىن عبىىد ه الخطيىىب  ىىي: لمشىىكاة الميىىابي ، ، و(241 /6بروكلمىىان )ل :وجىىاريخ األفن العربىىي

المكتىىب  ،ق: األلبىىانييىىحام لىىداا(، ج 3ببعىىت فىىي ) ، ىى (741: االتبريىىزي ) العمىىري، أبىىو عبىىد ه، ولىىي الىىدين،

 .1985، 3ب ،بيروا -اإلسالمي 
 :م11/3/2020ر: بتأريخ: ظين (7)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/mokhtout.koto

b/posts/394930087346410&ved=2ahUKEwiD9se_ppPoAhWNHhQKHcYHBok4FBAWMAJ6

BAgDEAE&usg=AOvVaw2t09owHT_QTp4Zi-xUtLmm. 
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 ا د األمثي . -5

 تيبي  آ ا  ق آ)ي  ميي ق . -6

 رسال  ف  الي ق الوال . -7

  ة الةيه .ت ي  الةةيه  وعة -8

 حااي  عيى ا د ته ام الةنطا. -9

بيثا ، وذت ذا تل ميل )مق م  الةؤلف ف  النبخ، وحن    ذ ه اليبةي  ف  الاليا   ف  ا د اله ا  
 .-ف  ص   )بث  الاليا  ليةؤلف (1 اليال  ذت ذف –يليا مل الةيه سيل 

 تيظاف  األ ل  أ  )بث  الاليا  ليةؤلف )بث  ص ي  ، ومةا ا ا عيى ذلك 
 الثاحل.الي  حصل عييها  النبخ مطيز ومق م ذن   اسف الاليا  واسف مؤليا ف   -1
فهييارس الاليييم والالشييافا  ثهيييت )بييث  الاليييا  ليةؤلييف،  تيثييزو  لييي االف،واالث ييل فيي  الاليييم  مييل خيي ا -2

 ومنها 

 (2    لطا  ته ى ما ة.الشقائا النفةا)ي -أ

 (3  يائم أع   األخيار  لياليهي. - 

 (4   ل اال  خييي . شف الظنه   - 
  (5 . وار  فن  ك  إلا ييا  القنهة - 
 (6   لب تيس.مفجف الةطههعا  الف بي  والةف ب  -ه
 (7 .في  ال ضا ق ه بيهة  لالي اث اإلس م  ف  مايثا  الفالف مفجف اليار خ -و
 (8 .فه س مخطهطا  -خزا)  الي اث  -م
  (9 .اليه س الشامل ليي اث الف ب  الشامل الةخطهة اليقا وأصهلا -د

                                                           
 (.13انظر: )ص: (1)
 .(261)ص: ينظر: الشاائق  (2)
 (.2/333ينظر: الكتائب ) (3)
 (.2/2035) (2022 /2)كشف الظنون  ينظر: (4)
 .(143)ص: اكتفاء الانوع  ينظر: (5)
 .(839 /2)مع م المطبوعاا  ينظر: (6)
 (.2062رقم ) (783 /2)نظر: مع م التأريخ ي (7)
 .(802 /56)خزانة التراث  ينظر: (8)
 (.286()371-8/369)(218 /8)الفهر  الشامل  ينظر: (9)
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 .-¬-وص   )بهيا ليةؤلف  ،ومل ذلك ايهيل ص   عنها  الاليا 

فأتةا بط  ق  وصيها ف  مق ميا أ)ها ، نا)  ف  اليقا ال ني تيا  اله ا   لية غيفيا الةؤلف  ا د
 ام مهًقيي احًقيي امييا الفيييا مةيييزً ؛ وذييه بفييي ة عييل اليطه ييل الةةييل واليقصييي  الةخييل خيي ف غييي ه مييل الشيي اد

حييل فبي  ميا صيفم  ؛سار عيى الةينهج الي ي اتخي ه وففً   ،الل اليقها والقواة والةصنييل اأعية  عيي
 ،ب بيم ميا تقيوييا الةبيأل  او يهس  أحيا)ً  ،ببط  اباية  وأحيا)ً  اواض   أحيا)ً وأاال باثارا  مهالزة 

باييييم  اوأحياً)ييي ،باييييم اليغييي  اوأحياً)ييي ، يبييي  اله ا ييي  باله ا ييي  اوأحياً)ييي ،او   طيييّها فييي  الةبيييائل ي  )يييا رً 
الةيقييي ميل  اليقهيييا واخيييييارا  الةؤليييف  اثييي  ميييل )قيييل آرا   أ    ا وقييي  والييي  الثاحثييي ،األصيييهاو  ،الييبيييي 

وذت  اخي ف الةيقي ميل والةييأخ  ل ميل  ،ا حا ليةبائلوغي ذف عن  والةيب  ل  والينغه يل والةفاص  ل
و  ا ال  ي  القييل مهافق  لةل سثقا، ولق   ،والةالالي  ،را  الشافاي آو يناوا ف  بفض الةبائل  ،اليقها 

بةيا  جفييا  ،باليهائي  واليطيائف الفظيةي  ا حاة ل ، والأصها اليقااذيف الةؤلف اذيةاًما بالًغا بةا ايفيا ب
 .ا يا   حقً 

عيييى الالثييي  مييل الةصييا ر انقييل منهييا بييالنص، أو بييالةفنى، وغالًثييا مييا  ايي حااعيةيي  الةؤلييف فيي  
 اليا  أو مؤليا، ومل ذ ه الةصا ر  ص د ب ت  ال

  (1  ة(ه طهم  .ه(٣٩٣ةا  الجهذ ي     إلسةاعيل بل ح  الص اد ف  اليغ  -1

 (2  مطههة( .ه(٦١٠    ألب  اليي  )اص  بل أب  الةاار  الةط مي   ف  ت تيم الةف   الةغ   -2

ذييي(. 350يبيي ا يف  يسيي اق بييل يبيي ا يف بييل ال بيييل الييياراب ،       اليي اها م مفجييف  اييها  األ   ألبيي -3
 (3   مطههة(

 

   طثفيت( والي خي ة اله ذا)يي  ، طثيز( --  اليقا النفةا)  فقا اإلما  أب  حنيي  الة ي  اله ذا)  ف -1
الةفال  ب ذا  ال ال م ةه  بل أحة  بل عه  الفز يز بيل عةي  بيل َمياَمَة الثخياري ال نيي        ألب

 4والة ي  ف    ،(امهضفً 26ص د بال خي ة ف   (4 مل الة ي . ةخيص  مال خي ة تةا أ  ه(، ٦١٦
 .مهاضز(

                                                           
 (.89، و:58ينظر: )أ/ و: (1)
 (.63،  :58ينظر: )أ/ و: (2)
 (.89ينظر: )أ/ و: (3)
 (.72ينظر: )أ/  : (4)
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   ة ةيييي  بييييل أحةيييي  بييييل أبيييي  سييييهل اييييةس األئةيييي  الب خبيييي   واألصييييها طثز(  ل ،الةثبييييهة طثز( -2
 بالغ بالنقل منا مز بيا  اسةا أو تيثا وتارة    صّ د. وق  (.ذي483

ْغَناق   ل النها   ا د اله ا    مخطهة(  -3  (1 .ذي(471   با  ال ال البِّّ

صيي د  ،ه(592   ي الي غييا)  ال نييي  فخيي  اليي ال حبييل بييل منصييهر األومالنيي  يييم قاضيي  خييا    -4
 (2 وا د الجامز الصغي  مخطهة(. ،بف   مل تيثا منها. اليياوى  طثز(

 (3 ذي(.430   م   الّ بهسّ  ال ني     بأل  تقه ف األ ل  ف  أصها اليقا  طثز(ماليقه ف  -5

وعييه   ،(ذيي539  في   الي ال البية قن ي  ل ،واي د الجيامز الصيغي  مخطهة( ،ت ي  اليقهيا  طثز( -6
 (4 .ذي(373   الييل البة قن ي    بأل ، طثز(الةبائل

 

وتييم  ابييل تييم اليقيا عةهًميالة مهقي  تيا  الاليا   مل الاليم الي  بي م  وف ضيت ماا)يهيا    نف
 نها م ،وما ذلك ي  ليةيزه بةزا ا ع ا ة االيقا ال ني  خصهًص 

 بيم أمةيا  الصي اب ، غيم الةؤلف ف  تيابا مل تث ة ا سيشها   بالاليا  والبن  وآثيار  االستشهاد: -1
 .لياليا  قهتا وأصاليا

عية  الةؤلف في  اي حا عييى أسييه  سيهل، ووسي ، انبيا  بةينهج عيةي  عةييا، ايوي  ا األسلوب:  -2
 ع وبي  تي فز القيارل يليى الةيابفي ، با أسيه  الفالف اليقيا، القا ر عيى مفالج  الةبائل اليقهي ، ميز

 ف  أغيم مبائل الاليا . االييً و ظه  ذلك 
بيفار   لغه   واصط حي  وفقهيي   ا ةيام الةؤَلف بجه ة الف ض  حيل  ةه  الةؤلِّف أحيا)ً   العرض -3

القيييها الصييي ي  أو  االييييم، تةيييا  فييي ض بفيييض الةبيييائل اليقهيييي  مهيًنيييالا و ه يصييياألبيييها  وال ثفضلييي
م ف  أغيم الةهاضز، وف  بفض األحيا  ا ت  مل قاا با واخياره مل أصي ا  األص  ف  الة ذ

  ت  أقيها أئةي  الةي اذم األخي ى في  بفيض الةبيائل و  ،الة ذم، سهاً  مل الةيق ميل أو الةيأخ  ل
 ،ميا  الهيز وي اإليييي  بفيض األصيهلييل ت آرا ، وقي   في ض -ارحةهف ب الةيًفي-والشافف   ، يييي  مالك
 .وغي ذف ،والب خب  ،وال بهس 

مييا ايي ى أ  فيي  بفييض  اعينيي  الةؤلييف بيهضييي  بفييض الاليةييا  الغ  ثيي  والييي قيا فيهييا  فالثييي ً   ا العنايددة -4
فيي  بفييض الةهاضييز يلييى الاليييم الييي   االاليةييا  غ ابيي ، فيثييا ر بيهضييي  الةيي ا  منهييا، وبيا)هييا، مشييي ً 

واعينييى بيينص  ،واليي اها  ،يلوالفيي ،وطيثيي  الطيثيي  والةغيي  ، الصيي اد،عيةيي  عييهييا فيي  ذلييك، مثييل  ا 
 اله ا   بةقابي  )بخ ع ة منها.

                                                           
 (.51ينظر: )أ/ : (1)
 (.57: ، 15:و)أ/  ينظر: (2)
 (.72ينظر: )أ/  : (3)
 (.57،  :26، و:86و/ينظر: )أ/  (4)
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  عل يبف ، ةيام الاليا  بهح ة الةهضهة، وتةاسك اليال ة، ف  تاف  الةبائل الي  تناولها  الموضوعية -5
وقيي   شيي د اله ا يي  مييل تيييا   ،بثفوييا امييا  جفيييا ميةاسيياً ؛ وذييه ا سيييط ا  الةخييل واليطه ييل الةةييل

 اله ا   )يبا.

أو  ، قه  الةؤلف بإصي د بفيض الاثيارا  اليهار ة في  الةييل، و ؤ ي  ذليك باليفيييل والتقييد: االستدراك -6
 (،  وذي ا  الظياذ  وذيهألييا  منهيا   ابي ت  الصي ي  ميز اليفيييل عييى ذليك مبييخ مً  ا بي ر  أحيا)ً 

 وذا ا. …عابا( بل الص ي   ،ليس بص ي   وذ ا ،((،  لاللليس بص ي ؛ أل)ا...

لف  قيص  الةؤلف ف  ا حا عييى الجا)يم اليقهي ، وتهضيي  الةبيائل اليقهيي ،  األخرى:الربط بالعلوم  -7
 ،األصييييهلييل آرا ومناقشيييييها، بييييل تييييا  ايييي حا م يييييى بييييالينه  األصيييييي ، فالييييا   فةيييي  يلييييى مناقشيييي  

في  ذليك عييى مصيا رذف وتييههف، مةيا اؤتي  أصيال  مصيا ر  االةيب  ل، واليغه يل، وغي ذف، مفيةي ً و 
 نهعها.ذ ا الاليا  وت

وا خييييار يلييى مييل  م ال ييا،القييها يلييى قائيييا، والييي الي  يلييى  اانبييم الةؤلييف غالًثيي  العلميددة ألمانددةا -8
 .مص ره، ف  أما)  وتج   والال   يلى ،اخياره

ميا ؛ وذيه تييههف مخطهطي    تيزاافقي   آثيارذف، وآخي  ل وأئةي  ايويةل الالييا  آرا  عيةيا    االحتواء -9
مةيا  ظهي  أ)يا ثي وة عيةيي   بيي ا  ،اة والةصينييل بفي ه  فيةي وا عيييامل الةيييل والقو االفل تثي ً 

 ا ذيةا  با.

 والجةاعييي ،أميييا  الةيي اذم الثاطييي  والةخاليييي  لةيينهج أذيييل البيين   ا   قييف الةؤليييف عقيي  ً والدددرد ،الدددفا  -10
 وغي ذف. األذها ،وأذل  وال وافض،ذف الةخالي  تييي  الخهار  آرا  مثطً  

، فييا واأ  تيابيا اوم قا بارة، و   فن  ذت  الةذخ  عييا اليقييل مل اأ)وأصهل  الةؤلف فقيا 
  اآلت قيةيا الفيةي  الفظية ، ومةا ق  اؤخ  عييا 

 ميييامة،والة يييي   بيييل  ليب خبييي ،والةثبيييهة  لينبيييي ،تالالييياف  انقيييل )قيييً  مطيييهً  ميييل بفيييض الالييييم،  -1
 .والنها   ليبغناق 

منهييا  وغي ذييا، فنقييلواله ا يي  لية غينييا)   ليب خبيي ،فيي  )قييل األحا اييل عيييى الةثبييهة اعيةيي  الةؤلييف  -2
أقيييييهاا فقهيييييا  عييييييى أ)هيييييا أحا ايييييل  و  ال اليييييهة وذتييييي     أصيييييل لهيييييا،أحا ايييييل أحا ايييييل ضيييييايي  و 

 .اغيثً  وذه  ف  الجمالةثبهة والبهم  اةل ف  أ  الب خب  أميى تيابا  لةصا رذا،

  ذا.    اف عيى األحا ال الي  اهر  -3

الشي اد البيابقيل    خيييف عيل مبييك  اوسيطً مبيياًلا  اي حافي  اإلما  الي ا الي ال الال  )ي  سيك 
، ي  أ)يا ميل خي ا ش اد، تةا  يفل بفض الا حا، وإ  تا  لف ا ت  منهجا ف  مق م  والةفاص  ل لا

واليغي  ي   ،ميهسيز في  الفييف مييةال ميل األصيهانهجيا، فيالةؤلف ال راس  والي قييا )بييطيز اليهصيل لة
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 ،فيهضيي  تيةيي  ،فيييف  يّصيل تييل ايي   بييل وضيي  مييا رآه  م  ،فيي  اليييزا  ميينهج اليهسيي  اأ)يا حيياوا الاذيي ً 
وعيا عيى أذف ما   يا   ا دبل ي)ا  ،ا ت  منها و قها يلى قهلا ت ا ،مقطهع  اوأحيا)ً  ،و هض  الةي 

 الةطالم اآلتي  هجا ف  يلى ذلك وسنيف ض لةن

تهييل ليثاحيل ميل خي ا الي قيييا أ  الةؤليف حنيي  الةي ذم وتجييى ذلييك ميل خي ا الةبيائل الييي  
 م   ف  ثنا ا الي قيا فق  تف ض لةبائل منها 

1

يليييى الثيييا  أو  ا  اله ا ييي  أ   شييي د أقهاليييا بأقهاليييا األخييي ى م ييييً  اهييي م تةييياا يتقيييا  الةؤليييف لاليييي
 قيص  عيى ذت  )ةاذ  منها وذ  االيصل أو الاليا  وذ   تثي  

ْهلعن  قهلا    (  وذه  قهلا في  تفيييل )نَهيِّّننا( قاا  أي  عيى قها أب  حن ي . و ي   َأ   فِّياِّ َ)ْهَة خن
 .(1 يلى آخ ه(…الخهل مز الةيك؛ يم ا أل) ٌا ببهيل مل ا سي  ا    ولا  أ)ا تّةالل --قها أب  حنيي 

وعن  قهليا   ثيف حاةهيا في  اليه  ة اي حناه في  الطي ق( بييل الةهضيز والقيها فقياا  أي  في  بيا  
 اليه  ة،فج   اليزو   اوذه  قهلا   وإذا تزو  ال الل ام أة فجا   بهل  لبي  أاه  فصاع ً  النبم،ثهه  
 (2 بشها ة ام أة واح ة(.اله  ة  تثهت

اليصييل الةيصييل بثييا   فيي  يي  وذييه مييا ذَ  ( مددر   وهدد ا هددو محمددي الحددداث  لدد  مددا   قهليياوعنيي  
 (3 ."نبين الصفقتين  ل  ما ومحمي الحداث اجتما "  بقهلا واليهلي الة اب   

2

ا حييام  اله ا يي  فيييف انيي ر وهيي ه لياليييم البييابق  عيييى ليي ى الةؤلييف تةيي ا)الييت الاليييم البييابق  اذيةاًميي
ميل الالييم واآلرا   ا يا  اله ا   بل وويهيا بط  قي  ب  في  في  خ مي  واي د اله ا ي  وتأ)يك تيصيي  عي  ً 

اي د بيا  يف  آ  واح  عيى أ)ها سيبي  مي ابط  وتنةهذ  )جي ه  شي د اله ا ي  بالةثبيهة ليب خبي  الي 
يذ ايييق  اليهائي  ب  فهيا وبةفناذيا  ؛بيل ذيه طيابز أصييل ،فييا ا ا عيًثيوليس ذي ،الاليم البي  بشال  فت

ما  خيص  صي ا  ف  سطهر والةل ميي ة تثة ا    تغن  عل الشج ة وب لك رب  بيل تيابيل  اوتثي ً 
عية  عييها ومل األمثي  عيى ا مةا اثي  القارل بالفه ة ليةصا ر األصيي  الي   ؛عظةيل وعيةيل بارم ل

 ذلك 
َ   َذَ ا َمْجهنهٌا َ   نْفَ فن  ؛اأوقارً  أو ( َواَل ِفي اْلَحَطِب ُحُزًماهلا   عن  ق يان، طنهلنيان،ألِّ َيظنيان، َوَعْ ضن  َوغِّ

 (4 .بهةثت ا ف  الةقاا   الائز،ذلك فهه  فَفإِّّ  ع  
                                                           

 .(94 /3الهداية )ينظر:  (1)
 .(80: )أ/ وانظر: (2812،28 /2الهداية ) ينظر: (2)
 .(59 /3) : للمرتينانيالهداية  (3)
 (.46: ، وانظر: )أ/(131 /12للسرخسي ) :المبسوبينظر:  (4)
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قييها اله ا يي   وماةييً   اقيياا مؤ يي ً  ( امددن بيددان وأندد   يً دد البددد ثددوب حر ددر نن كدداإو    قهليياوعنيي  
َ   قِّيَةيَ  اْلَ  ِّ ي ِّ َتْخَييِّيفن  ؛وإَذا َأْسَيَف فِّ  اْلَ  ِّ  ِّ َاْنَثغِّ  َأْ   نْشَيَ َة اْلَهْم ن   "الةثبهة ف وذت  ةثبهة  بال ألِّ

. ي  َأْ   نْشيَيَ َة الطُّيهان َواْلَفيْ ضن َميَز اْليَهْم ِّ  بِّاْخيَِّ فِّ اْلَهْم ِّ َ   اْلةنْبيَيَف يَلْيياِّ ؛ َوَ ْنَثغِّ ينيهاِّ َ يأْ ربةيا ألِّ تِّ  َوْقيَت حن
فيي    الثييا  في وأميا  (1 ."اأْلَاَليلِّ َ ْقَطيزن اْلَ  ِّ يَ  بِّيَ لَِّك اْليَهْم ِّ َوَ)ْ يلن َ)ْفَييفن َ قِّيًنيا َأ) يان َليْف اني ِّْ  بِّياِّ َقْطيَز اْلَ  ِّ ي ِّ 

 (2 . شي ة الهم  
ايةس   تي وذوحيى    ا ر اسف الاليا  ف  فق ة واح ة أتى بيائ ة أخ ى وذه ذت  الةؤلف فقاا  

ي  ِّ (3 اْايَِّ اَة اْلَهْم ِّ فِّ  اْلَهَذارِّيِّّ   --األئة  الب خب   (4 .َوَما َ ْخَييِّفن بِّالثَِّّقلِّ َواْلخِّ
3 

بيي لك  ا األئةيي  األخيي ى  اً  اوبييأقه  ،اثيي ي اإلمييا  الال  )يي  تيابييا بةبييائل مجةييز عييهييا فيي  الةيي ذم
مييا اييال مقار)يي  فقهييي  ب  فيي  رائفيي  مقنفيي   جفييل الةيي اذم ؛ وذييه وتهسييفا اليقهيي  ،اليفصييم عيييى عيي  

 و)ةهذ  ذلك  ،األخ ى تقينيا  حيهائا عيى تف ضخف مل أقهالها
َلم  جواأو    قهلا  .- -- - الص اب  بإالةاة أي  (ال شبهة في  بإجما   السَّ
 (5 ؛   جيهم  --  مفي  والشيافف    عنيإفي(  شدبهة ندو ُ ا سيصناة  وف  تعاملهم   قهلا 
ييييَيف --)قييييل مييييل الصيييي اب   وأل)ييييا ييييَيف بظيييياذ  الاليييييا  والبيييين   فيييي   اإلالةيييياة َ ّاييييأوت ،تفيييياميهف الب  الب 

 .الةشههرة
دَلم  ولد   ،هه تفاميهف ا سيصناة اي ف  --ل الص اب  ففوف   وهللا  .فكان الحمي  لد  السَّ

 (.  لم
 (7 "؛تنْقَهييل"  --مالييكَوَقيياَا   (6 (َواَل ُتْقَبددُي َشددَهاَدُْل اأْلَْ َمدد     أي  القيي وري َقييااَ وعنيي  قهلييا  

َ   الفَةى َ  َ ْقَ دن فِّ  اْلهَِّ َ  ِّ " َواَ  ن اأْلَْعَةىو  َواْلَفَ اَل ِّ،ألِّ َهاَ ة؛ َولَِّهَ ا قنهَِّيْت رِّ َةا َ جِّمن الش   (8 ".بِّاْعيَِّثارِّذِّ
َواَ  ٌ   --َوَقاَا منَف ن   ؛ (قهيل فِّيَةيا َ ْجي ِّي فِّيياِّ الي َبيامنزن   ت--َعْل َأبِّ  َحنِّيَييَ   (9 َوذنَه رِّ

يَةاةِّ  َ) ان فِّي  الب  يي َ تألِّ يافِّفِّ ُّ .  اْلَثصِّ يَف َوالش  ييً ات ّةيل الشيها ة وذيه يَذا  ( --َوَقياَا َأبنيه انهسن  ،َبصِّ
 (10 والفقار. ،اإلاارة تال اه  فيةا     يا  يلى  ،تقهل ،وأّ اذا وذه أعةى

                                                           
 .(134-313 /12للسرخسي ) :المبسوب (1)
 .(133 /12المبسوب للسرخسي ) ينظر: (2)
ْرقاْندا. (3) ( قاْرياةٌ بمساما ذاارا ْنس وٌن إلاى )وا ( ثاْوٌن ما يُّ ذاارم  (.481ينظر: المغرن: للمطرزي )ص:  )اْلوا
 (. 51، وانظر: )أ/ :(153 /12) : للسرخسيالمبسوب ينظر: (4)
 /1بو المعالي ال ىويني )أل :نهاية المطلب، و(134 /3األم للشافعي )و ،(134 /7) : البن مازةالمحيط البر انيينظر:  (5)

 .(166 /4) يلغزالألبو حامد ا :الوسيط في المر ب ،(40
 .(220مختير الادوري )ص: ينظر:  (6)
 .(444 /9  ( )520:ابن رشد ): ال( البيان والتحييل93 /2) : لإلمام مالكالمدونةينظر:  (7)
 .(129 /16)لسرخسي ل :المبسوب (8)
اعٍلأي:  (9) اياة  اْبنم ش  ا وا  .(398 /7لبابرجي ): لالعناية. ينظر: لرم
 .(48 /7األم للشافعي )و ،(129 /16لسرخسي )ل :المبسوبينظر:  (10)
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فيهي أ  ااه ي الةؤلف ب اعيا األصهلي  ف  الةبائل الي  فيها اخي ف بيل اليقهيا  أو األئةي  أصيهليً 
ثييف ايي ت  حجيي   ،ثييف ايي ت  أصييل عيةيا  م  ثييا مييز األ لي  ،بأصيل الةيي ذم اآلخيي  ميز بيييا  أ ليييا وأمثيييا

 )ةهذ  ذلك مبأل  ، و بط  ق  مه ب  خالي  مل اليفصم ،ثف ا ت  حج  م  ثا ،الة ذم اآلخ 

دددَلم )  قهليييا  :؛ إلطددد ل الحدددداث(1 يجدددوأ: --الشدددافعي :وقدددال ،ال مددد جً  إوال يجدددوأ السَّ
ددَلم(   --فةييل أصييل الشييافف    ) حيي  أ)ييا بيي أ بيهضييي  أصييل الشييافف  فقيياا  ورخددف فددي السَّ

ييَص »  --ذنييا لييف   ةييل مطيييا قهليياو  (2  ّيييقل الةطيييا عيييى الةةييح ييَيف َوَرخ    مييل ّيييقعيييى الة« فيي  الب 
ْنالنْف َفْيينْبيِّْف فِّ  َتْيل  َمْفينه   َوَوْم   َمْفينه   يَلى َأاَلل  َمْفينه   »  --قهلا  )ةا ت تت ي  فقاا (3 .«َمْل َأْسَيَف مِّ
 ،ي ابيي  مؤالييي  عيييى أصييواليي   الهيييز غييي  مؤالييل والالي حيييل ؛صييها ميفارضيي واليي   األ أل)يي   ؛أصييي

  صيييه  إفييي ،ها ميفارضييي ألصيييوالييي   ا ؛ أل)ييي تييييارة اليةييييل فييي   ت تيييت أصيييي  وذييي ا  أبيييا تةيييا  قيييها
في تيت صيه  تييارة  ،(7 مش وة بصيي  اليييابز (6 الظهار [ وصه 47]و/(5 مش وة بصي  اليي ق  (4 يف ةن يال

 ،الظهيارصيه   في تيابز تةيا     اياإو  ،صيه  الةيفي  في ق تةيا   ايا  في   ي  (8 عييى حالي    االيةيل مطيًقي
 (9 .ذا أمال الفةل بهةاي ،أ)ا     ةل الةطيا عيى الةيي   -- ناومل أصل عيةائ

 وذنيا لةيا الز يا ة،يابز بط  يا يا بالينَ ةِّ ف  صه  تيارة اليةيل عَ   صيلالنّ  ف تةا   ةال،ذا لف يا م  أف
ييَيف ع فيي طيي ق اليقيييي  ور  اإل  تييا  ت تييا،الجييهام عنيي    وعيي  األالييل،تيي  ذ نيي ال اييف وذييه الييهام عقيي  الب 

ا بالز ييا ة   عيييى يَنييةِّ فَ فَ  ،ولييف  ةاييل الفةييل بهةييا ،عيييى ال اييف الةطيييا امائيي ً  ايً ل وصيياليياليقيييي  بشيي ة األ
 .ط  ا حةل الةطيا عيى الةيي 

يَيف»  لك بال  ال  --احيج الشافف  يَيف رخصي  مطيقي  في فقي  أثهيت  ،«َوَرخ َص ف  الب   ،الب 
 االيل فييا ت فيًهيفيايه  األ ،ضي  مياا بةيااو أ)ا مفا  والةفنى فيا ،فيا م ا ة عيى النص اليأاليلي اة فاا
 ،   قي ر عييى تبيييةا ايييز  تبيييف ميا أ)يا    ميل حياا الفاقيل   الظاذ وأل ؛الارةواإل ،تالهيز  اا طً   

                                                           
 .(16 /6)لل ويني  :نهاية المطلب، و(425 /3) : للغزاليالوسيط في المر بو ،(95 /3للشافعي ) :األمينظر:  (1)
 (.44للشيرازي )ص:  :م  في أصول الفاهاللينظر:  (2)
(، ومسىىلم فىىي صىىحيحه 2240) (85 /3السىىلم فىىي وزن معلىىوم ) :بىىان، السىىلم :كتىىان أخرجىىه البخىىاري فىىي صىىحيحه، (3)

النَّىا  يسىلفون فمىي  :--قىدم النَّبمىي  - ¶- اْبن عابَّا  عن (1604) -127) (1226 /3السلم ) :بان ،المساقاة :كتان وا

ث فاااالا التَّْمر السنت الثَّالا ْعل وم»: -- :ين وا ْعل وم إملاى أجل ما وزن ما ْعل وم وا  .«من أسلف فمي شاْيء فليسلم فمي كيل ما
 (.6/135) للعيني أي: في الح . ينظر: البناية: (4)

 [. 196]سورة البارة:{ جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب }م خوذًا من قولأ تعالى:  (5)
فا ال رجاني  (6) جشبيه زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائ  منها، بعضو يحرم نظره إليه مىن  ::  وفاال رالظهاعارَّ

 .(144التعريفاا )ص:  ينظر: أعضاء محارمه، نسبًا أو رحاًعا، كأمه وابنته وأخته.

 [.4]سورة الم افلة: { ڱ ڱ ڱ }و و: قوله جعالى:  (7)

 [. 98]سورة المائدة:{  ۆئ ۆئ ۇئ}وهو: قولأ تعالى:  (8)
 .(287 /2) : لعالء الدين البخاريكشف األسرارو ،(268 /1أصول السرخسي )ينظر:  (9)
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عيييى اليبييييف فيةييا  اقييا رً  ل لييف  اييلئوليي ،وذلييك  ايييى لجييهام الفقيي  ،أ)ييا  قيي ر عيييى تبييييةا  فالييا  الظيياذ 
  ِّّ والهنيا تبيييف رأس الةياا عييى رَ ولهي ا أَ  ، ق ر عيى الي صييل واليبيييف ،ةاامل رأس ال اميال ف ا خل 
َيف أوّ   .وبه ا فارق الالياب  ل ال  ،قهل قثض الةبيف فيا ً  الب 

فيي   اييه     ،لشييمييه ه غييي  مالييك    الفهيي   خيي   مييل ايي إفيي ال اليي ،م الاليابيي    أالييهّ  فييإ)ِّّ   قيياا
فيهي ا  ،ة  بة ّ ي  صيل   ق ر عيى الي اميال ف وبةا ا خل  اله ا،تبييف  عيىأي   (تسليمال ل   اقادرً )
 .  مؤالً  يأالهمه   

يييْنالنفْ »  --  وحجينيييا فييييا قهليييا يَليييى َأاَليييل   َمْفينيييه  ،َوَوْم    َمْفينيييه  ،َفْيينْبييييِّْف فِّييي  َتْييييل   َميييْل َأْسيييَيَف مِّ
َيف  (1 .«َمْفينه     .ع   الق ري تةا ا ة  ،اللع   األي فق  ا ة لجهام الب 

ييَيف،الييل مييل ايي ائ  األ بيييا  أ     والةيي ا   اييه    أ    ،فيييهضييأرا  الصيي ة مييل أَ   الييل  قييهاتال ّ  الب 
 .االل مفيهمً انثغ  أ   اه  األ ،ذا أسيف مؤالً  يالة ا  أ)ا 

يييَيف  هوييياذ    فييييا األسييي ارصييياحم   وقييياا تةيييل قييياا  األوصييياف،  بهييي ه يعييييى ميييل أرا  ت ييي  ف الب 
 (2 .ف بالصها يومل تيةن  فييا الثص ،مل  خل  اري فيي خل غاض   خ آل

 ثنا ا الاليم واألبها  واليصها ف  
وإ   ،واليفييل  وث  و هيل الةؤلف األليا  الغ  ث  ف  الةيل و  قا ف  الةشال منها مز اليف   

ميز بييا  الالييم اليي  أسيين   ،و ي ت  أ  ذي ا الةفنيى لييس ذنيا م ييا ، ا)ت ت يةل مفنى آخ  )ثا عيييا
 لها )ةهذالا ما اي  

(  عييى ليي  اسيف الةيفيها؛ ليايه  فييا   ليٌ  عييى تهليي  غيي ه يّ ياه )حت  يجتمع في الدُمَولَّ قهليا  
 (3   اا  ب تفالى.ي  جئيى ما ع وذه األولى ليقاض  ،ب و  طيثا

ْطَبدددةِ  فددديوال    قهليييا ييييْل   الةفجةييي  وذيييه اليييزايبيقييي  ف اليييي ا  الةهةيييي  عييييى (  ارأً ُجددد الرَّ اْلَقْثَوييي ن مِّ
ْزَم  ،َوَ)ْ هِّهِّ (4 اْلَقتِّّ  َ) َها قِّْطَفٌ  ميل الجي م ؛َأْو اْل ن يْ ًما  ومنهيا قيهلهف ،وذيه القطيز ،ألِّ يَهاهن  َبياَة اْلَقيت  الن َوَميا سِّ

                                                           
 سبق جخري ه. )1)
 .(307 /3) : لعالء الدين البخاريكشف األسرارينظر:  (2)
 (.69)أ/ و:  ينظر: (3)
: الفسفسة 19 /5العين )قال الخليل بن أحمد في  (4) ْببًىا 222 /8) لألز ىري: جهىريب اللغىةاليابسىة، وفىي ( الااتُّ ( يكىون را

ْبباة، و ىي فارسىية، أصىلها:  :(5067 /8شمس العلوم )ياابسا، وقال نشوان الحميري في كتابه: ويكون   الفمْسفمسة: الرَّ

 اْسفمست.
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يٌ .   وذيي  ة  يل الةفجةييييل الةييز الييز  ئجييزم بابيي  الجيييف والييزاوأمييا الِّ [ 46] /(1 .تيي ا فيي  الةغيي   َتْصيي ِّ
 .ليس بةهضفا وذ ا ،(2 "الصهف الةجزوم"

الشيه    ذا تا  اييياو  ) يهي أما ،الفصا  ) ه  ِّ شّ بال  أي( ذا كان  ل  وج  ال اتفاوتإ   قهلاو 
 (3 الةنامع .لى يئا فواإل ؛والبهس ف   جهم

بيياليي  والالبيي  قي اطييا    اا)ِّ اليي َ "  الةغيي    وفيي ،(بددا امددا لقهلييا   بيييا   ( مددن الفلددو    قهليياو 
 (6 ". ا)ا   )صفن   والقي اةن " ،(5 "س س ال رذف  ال ا)ا"  الص اد  وف (4 و وا)يا". والجةز  وا)ا
دددَفاِت ُ وقهليييا    يييَييِّجن (  َوُ ْكدددَرُ  السَّ َ  َذيييَ ا اْلَقيييْ ضن بِّييياِّ  ،اييي   م ايييفٌ  وسيييييا ا،سييييي م يييَف  ت  الب  يييةِّّ َوسن
ْحاَلا ِّ َأْم ِّهِّ. ] / وف  الةغ    (7 إلِِّّ يلِّ َوَفْي ِّ الي ا ِّ ْيَيَج   بَِّوفِّ البِّّ  (8 .البياتج" [ واح هن 68"البن
بيفييار    اليصييهاأو الثييا   ةهيي  الةؤلييف لياليييا  أو ، واألبييها  واليصييها ب ا يي  ايي حا لياليييمفيي  
ثييف اييياليف عييل مشيي وعييا ميييل  ، اذمةييبيييل ال اوقييار  أحياً)ييي او ناقشييها أحياً)يي ،اايي عً أو  ا حً لغييً  واصييط

يلى آخي ه. تةيا في  تييا  أ   القاضي  ميل …ثيف ايياليف عيل الشي وة ،الاليا  والبن  واإلالةاة والةفقها
َيف مل تيا  الهيهة )ةهذ  ذلك  (9 الاليا  .  وبا  الب 

القوا   ذه  ثارة عل  الاليا  بيف    القوا  فقاا وافيي   ، يا  أ   القاض  - -قاا
اا  لغً . وَ َتا ِّ َقَواذنَةا (11 قاا   (10 اإلحِّ َةا َمْب ن  (13 وعل اإللزا  ا  ف . ،(12 َوَعَيْيهِّ

]سىورة  { ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}قياا ب تفيالى   ،وذيه  مشي وة بالالييا : وعل مشي وعييا قياا

يييان والبييين ِّ  ،[49المائىىىدة: فيييي  القويييا   ،والةفقيييها ،واإلالةييياة ،-¶-اومَفييياذً  ،اَوليييّى َعيًِّييييوَ  ،قويييى -- َفإِّ)ِّّ
ميل الجَاذيل  وذيه مةيا اي عها يلييا عقيل  وبيا قاميت البيةاوا  واألرض و فيز الظييف ،بال ا يوهار الفي ا

                                                           
 .(80)ص:  : للمطرزيالمغرن في جرجيب المعرن ينظر: (1)
 .(1003 /2بن فريد )ال :جمهرة اللغة (2)
 (.337 /8لعيني )ل :البناية ينظر: (3)
. ينظىر: م( جىرا،5210وعند الحنفية =) جرام، (0،496) الدانق عند ال مهور: =(، و169)ص:  للمطرزي :المغرن (4)

 .(86-85مع م ش ان )ص: 
 .(108)ص:  : للرازيمختار اليحاا(، و1477 /4اليحاا: لل و ري ) (5)
  (.251)ص: : للرازي مختار اليحااو (،1151 /3اليحاا: لل و ري ) (6)
اناوي )ل :( كشاف اصطالحاا الفنون82)ص:  : للاونويأنيس الفاهاء ينظر: (7)  .(956 /1لتَّها
 .(226)ص: المغرن: للمطرزي  (8)
 (.69ينظر: )أ/ و: (9)
 (.186 /15(، ولسان العرن: البن منظور )99 /5ينظر: مااييس اللغة: البن فار  ) (10)
ْيىىبٍ  أي: (11) الهىىرلي، شىىاعر م يىىد مخضىىرم، أفرك ال ا ليىىة  بىىن زيىىد  ىىو خويلىىد بىىن خالىىد بىىن محىىرزو الهىىرلي: أاب ىىو ذ يا

)فيىوان أبىي  :لىه ،روى عنىه: صعيىعة الهىرلي ،ل فأسىلم وحسىن إسىالمه--واإلسالم، قدم المدينة عند وفىاة النبىي 

 /3ا الحمىوي )يىاقو: لومع م األفباء ،(437-435ص)الشعر والشعراء البن قتيبة  :نظري. ه(27)ا:  (بب -ذييب 

-2/324األعىالم للزركلىىي ) ،(855معرفىة اليىىحابة البىن منىىده )ص:  ،(459 /1) : البىن مىىاكوالاإلكمىال ،(1275

325.) 
ابمغم ج بَّ    (12) نا   السَّوا ف  أاْو صا ا ... فااو  ا  ما وفاجاانم قاضا ْسر  ا ما ما لاْيهم عا التركرة (، و5/99)مع م مااييس اللغة البن فار   .  ينظر:وا

صىىن  السىىوابغ: المىىا ر بعمىىل ومعنىىى: مسىىروفجان: فرعىىان، قضىىا ما: عملهمىىا،  . ومعنىىى:(419 /2الحمدونيىىة )

 الدروع.
ىىاناوي ) (13) (، وفسىىتور 155(، والكليىىاا: ألبىىو الباىىاء الحنفىىي )ص: 1323 /2ينظىىر: كشىىاف اصىىطالحاا الفنىىون: للتَّها

 (.100 -3/97محموف عبد الرحمن عبد المنعم ) (، ومع م الميطلحاا: ف54 /3العلماء: ل     األحمد نكري )
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وألاليييا بنفييل ال نسييل  ،واألميي ن بييالةف وف ،والنهيي ن عييل الةناليي (1 وإ)صيياف الةظيييه  والةيهييهف ، ييل عاقييل
 (2 .والفيةا  الخييا عييا وتا   واأل)هيا 

فقي  )قيل بيهسي  تيارة وبإ جيام تيارة أخي ى وميل اليياسيي  اليي   ابالًغي ا فط  الةؤلف ليييبيي  اذيةاًمي
-و)ةييهذ  ذلييك  قييها الةؤلييف  ،وغي ذييا ،الفيييه   ليبيية قن ي وب يي  ،ليزمخشيي ي  الالشيياف أعيةيي  عييهييا  
-  الشىىعبل :[13 سىورة الح ىراا:]{ڇ ڇ ڇ چ چ }قولىه جعىىالى:  (3 :الكشىاف يوف: 

 ،طنوالىىبا  ،والعمىىارة ،والابليىىة ،الشىىعب: و ىىي ،التىىي عليهىىا العىىرن تالسىى مىىن الطباىىاا األولىىىالطباىىة 

 .والفييلة ،والفخر

 ،األفخيياذ  تجةييز ه والثطيي ،والفةييارة تجةييز الثطييه   ،ةييز الفةييائ تجوالقهيييي   ،فالشييفم  جةييز القثائييل
والاثياس  ،وذاايف فخي  ،وقص  بطيل ،وق  ش عةارة ،وتنا)  قهيي  ،ز ة  افمخ  ةز اليصائلج واليخ  
 .فصيي 

 ،ففيييى ذيي ا    ايييه  اليخيي  ذيي  القهيييي  الخاصييي  (4 ".  القثائييل تنشيييفم منهيياأل ؛يت الشييفموسييةّ 
 .الاليا  القهيي  الخاص  ف والة ا  باليخ  

مييل خيي ا الي قيييا أ  الةؤلييف مييل أذييل البيين  والجةاعيي  وتجيييى ذلييك مييل خيي ا  يلل ليثيياحثتهييي
 أب مذا ل ائةبالةبائل الي  م   ف  ثنا ا الي قيا فق  تف ض ل

وأبطيييل  ،وافيييا يالةييياة األمييي فقييي   - ييي   ب والهيييا-و)هبييي  عيييي   ،صييي   خ فييي  الخيييييا  ال ااييي ال
عييييل ميييي ذم  اوإ)ةييييا قنّييييي  بييييا احييييي امً  ،أي  فيييي  )هبيييي  عييييي ّ (5 قهلييييا  ف  )هبييييياِّ( قيييياا ف  ميييي ذم اليييي وافض

-وعثةيا  ،وتي لك في  )هبي  عةي  ،فإ)هف  قهله   تا  ال ا ف  اي  عييّ  في  )هبي  أبي  باي  (6 ال وافض
- وليه تيا  األمي  عييى (8 ،عييى صي   خ في  الخيييا ِّ ال ااي ال(7 باطل؛ إلالةاة األمي  ولالل ما قالهه

                                                           
ْظلوم ي ناافي ويستغيث. :الملهوف (1) م م  اللغة العربيىة  :المع م الوسيطو ،(381 /24) : للزبيديجا  العرو  ينظر: الما

  .(842 /2بالاا رة )
 .(60 /16لسرخسي )ل :المبسوب ينظر: (2)
محمىىوف بىىن عمىىرو بىىن أحمىىد، الزمخشىىري جىىار ه )المتىىوفى:  :مبىىو الااسىىألالكشىىاف عىىن حاىىائق تىىوام  التنزيىىل:  (3)

 .)بب (  (538
 .(375- 374 /4جفسير الزمخشري )ينظر:  (4)
 (.473)ص:  : للمطرزيالنائبة: النازلة وال م  نوائب. ينظر: المغرن (5)
واف  والرافضة:  م بائفةٌ من الشىيعة يرفضىون الشىيخين وعثمىانا  (6) لبركتىي )ص: ل :ريفىاا الفاهيىةالتع. ينظىر: --الرَّ

106.) 
فىي عيىر علىى أمىر فينىي. و ىو:  --واالجفىا،، اصىطالًحا: اجفىا، الم تهىدين فىي أمىة محمىد  لغةً: العزماإلجماع:  (7)

 :(، الحىدوف األنياىة10)ص:  : لل رجىانيأيًضا: العزم  التام على أمر من جماعة أ ل الحل والعاد. ينظىر: التعريفىاا

يَّا األا  كارم اري )ص: زا  (.81ْنيا
ىن بعىد م مىن الخلفىاء  ىم ملىوك اإلسىالم. ينظىر:  --وعلىي وعمىر  وعثمىان  الخلفاء  الراشدون:  م سافجنا: أبو بكر  (8) وما

 (.199مع م لغة الفاهاء )ص: و(، 89)ص:  : للبركتيالتعريفاا الفاهية
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 --ل عيّ  ع ولف ان و ،و  تجيةز األم ن عيى باطل ،عيى باطل   األم  ما قاليا ال وافض لالا  يالةاة
 (1 و  مل غي ه مخالي  ذلك اإلالةاة.

1

 (2  و  تقهل اها ة مل  ظه  سّم الّبيف(.والفيهف سيف ألس فا فقاا   ات ضى عنهف الةيفً 
 ،وفيي  الشيي ة  اسييف لالييل مييل تقييي  م  ثييا ،وذييه  الةاضيي (3 الفوفيي  الةبيصيييى  البيييف  الةييز سيي

والصيي اب  واليييابفه  سيييف ألبيي  حنيييي   ،فييإ)هف سيييينا -ô-وأصيي ابا  ،--تييأب  حنيييي   ،و قيييي  أثيي ه
 (-. 4- ت ا ذت  ب ر ال ال ،وأص ابا

؛ أل)يا --رسيها ب  أصي ا  اييف ميل ايها ة أالييز    --وف  ال خي ة  وقاا أبه اهسف 
  (5 فها ذنا أولى. ،مل الناس    جهم اها تا اه ايف واح ً ل

2

 ،وذتيييي  سييييهم اليبييييةي  ،حيييييل عيييي ف الهييييهى  ؛ فيييي ض الةؤلييييف الةبييييأل  بةنهجييييي  عيةييييي  رصييييين 
ثيف  ،ثيف ذتي  حايف ايها تهف في  الةي ذم ميز اليي الي  ،وذ ا  خييص بفييف الفقيي ة ،وع   ف قهف ،وأصهلهف
 ل مز األمثي  وذت  ما اتيقا عييا  وذا  الةبأل  يالة ذه آرا ثف )اقش  ،الشافف  مز اليفييل ذت  قها

  "الهيييييهى  ميييييي   الييييينيس يليييييى ميييييا  بييييييي  بيييييا ميييييل (6 قييييياا  قهليييييا  وتقهل ايييييها ة أذيييييل األذيييييها (
أذييل  فيإ  أصيها ،وغيي ذف ،(8 تييالخهار  ،ومخيالييهف البين  ،وإ)ةيا سيةها بيا؛ لةيييابفيهف الينيس(7 ،الشيهها 
ثييييف  صييييي   ،(6 واليفطيييييل ،(5 واليشييييهيا ،(4 والخيييي و  ،(3 واليييي فض ،(2 والقيييي ر ،(1 سييييي   الجهيييي  (9 األذييييها 
 (7 .فيهيغ يلى اثنيل وسثفيل ف ق  ،اثني  عش  ف ق   ل واح 

                                                           
 .(69: )أ/ ،(263 /7) : للبابرجيينظر: العناية (1)
ىالافا فمىي 305 /8نهاية المحتا  إلى شرا المنها  )في : الرملي: ياول (2) ىْن خا عٍ( وا ىو: ما ْبتاىدم افاة ( ك ىل م )م  ىها ج ْابال  شا ( قال: )وا

لاْيهم النَّبميُّ  ا كاانا عا مَّ لاْيهم أاْ ل  السُّنَّةم مم ا عا ْم فمي اأْلازْ  --اْلعاااائمدم ما اف  بمهم را اْلم  ْن باْعدا  ْم، وا ما اب ه  وا أاْصحا ا اىا وا اما ةم إما را اخ م تاىأ ناةم اْلم  مم

عم أا  ْبتاىدم لاىى ك ىل م م  قاىدْ ي ْطلاىق  عا ىا، وا جْبااعاه ما
أا يُّ وا يىدم اج رم ىوٍر اْلما ْني  أاب ىو ما يُّ وا سانم اأْلاْشعارم ْسىنمهم أاب و اْلحا ىْرع  بمح  دْ الشَّ ْمىٍر لاىْم ياْشىها

ه ( بمبمدْعاتمهم  ف مر  افًا   ناا )الا ن كا را لاْيسا م  اباةا وا حا إمْن سابَّ اليَّ لا  --وا ىمم شا ، وا ٍ ىق  انَّىه  ياىْزع م  أانَّىه  بمحا ناىا ألم اءا ما فم الاناىا وا لَّ أاْموا أاْو اْسىتاحا

ابميَّةل. طَّ رالمكا إالَّ اْلخا يا إلاى بمدْعاتمهم وا و: كا ه  الدَّاعم م   كاالا
 .(158 /9) ر: البن منظولسان العرن، و(455 /23للزبيدي ) :جا  العرو ينظر:  (3)
 .(151-150 /9): للعيني البناية ،(129 /2) : لنكريفستور العلماء ،(511بو البااء الحنفي )ص: ألالكلياا:  ينظر: (4)
 (.83: )أ/ ،(14/397مازة )الرخيرة البر انية: البن ينظر:  (5)
 (.120للخطيب البغدافي )ص:  :ينظر: الكفاية في علم الرواية (6)
 (.343 يثم  الل )ص: : مع م ميطل  األصول ،(257لل رجاني )ص:  :يفاالالتعر ينظر: (7)
لىىي  بىىن أبىىي بالىىب (8) ىىوا علىىى عا رج  ارم :  ىىم الَّىىرين خا ىىوا ىىْنه م:  --اْلخا ىىْرن صىىف ين، وكبىىار اْلفىىر، مم عاىىه فمىىي حا ىىانا ما ىىن كا مَّ مم

اْلباىىاق ونا فىىروعهم، المحكمىىة، واألزارقىىة، والن ىىداا والبهيسىىية، والع ىىارفة، والثعالبىىة، واإلباحىىية،  واليىىفرية، وا

علي  ان، وا ىالف --وي معهم الااْول بالتبري من ع ثْما ىام إمذا خا ما و  علىى اإلم ر  ان اْلكاباائمر، ويرون اْلخ  ، ويكفرون أاْصحا

ىىك. ينظىىر: اْلملاىىل والنحىىل: للشهرسىىتانتي ) بىىا، إملاىىى تيىىر ذالم اجم ىىنة حا ىىا وا غىىدافي (، اْلفىىر، باىىين اْلفىىر،: للب114 /1الس 

 (.92-54)ص:
اْلااىدا  (9) م وا ي  ْبىرم م اْل ا ىي  افمضم الرَّ م وا ي  جم ىارم انا اْلبمىداعم كااْلخا اْ لم اأْلا ىواءم أاْصىحا افا بمأ : أارا اجْااانميُّ ى قاالا اأْل ىمَّ ي سا ىلم وا عاط م اْلم  ىب مهم وا شا اْلم  م وا ي  رم

ْحب ونم  ْم إلاى ما ْيلمهم ْ ل  اْلبمداعم أاْ لا اأْلا واءم لمما
ىْيءا أا ىْن  ىوى الشَّ ْحب ون  النَّْفسم مم ٍ فااْلهوى ما ْالمي  ٍ أاْو عا ي  ْم بمالا فالميٍل شاْرعم هم أاْنف سم

بَّه. ينظر: جبيين الحاائق  (.223 /4) : للزيلعيإذاا أاحا
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و   اييه   ،يذا تييا  ذييهى    اييي  بييا صيياحثا ،وفيي  اليي خي ة  واييها ة أذييل األذييها  مقههليي  عنيي )ا
 (8 وذه  الص ي . ،ف  تفاطيا ً  و اه  ع  ،اماالنً 

يذ اليبيييا اعيقيييا  أغيييي  منيييا  ؛  و  تقهيييل ايييها ة أذيييل األذيييها ؛ أل)هيييف فبيييق -- وقييياا الشيييافف  
الياسيا ي)ةيا   تقهييل ايها تا؛ ليهةي  الالي   واليبيا ميل حيييل   ولنيا(  أ    (9 ،و  ايها ة ليياسيا ،اتفاطًيي

أ  ت ى أ  منهف مل  فظف ال )م  ،ههى لييفةا ف  ال الا عيقا    ا ا عيى ذلك؛ أل)ا ي)ةا وقز ف  ال
 امفيقي ً  اعة ً  (11 أو مي و  اليبةي  ،(10 عل الال   تةل ايناوا الةثيل افياه  مةينفً  ،احيى  جفيا تي ً 

 (12 .يباحيا فإ)ا    صي  با م  و  الشها ة
                                                                                                                                                                                 

: ج (1) ْبر: إفراب في جفوي  األمور إلى ه جعالى، بحيث ييير العبد بمنزلىة جمىاف ال إرافة لىه، والاىدر  فىريط فىي ذلىك ال ا

بحيث ييىير العبىد خالاًىا ألفعالىه. وعرفىه ال رجىاني فاىال:  ىو: إسىناف فعىل العبىد إلىى ه جعىالى، وال بريىة: اثنىان: 

( 68متوسطة، جثبت للعبد كسبًا في الفعل كاألشعرية، وخالية ال جثبىت، كال هميىة. ينظىر: التعريفىاا الفاهيىة )ص: 

 (. 74)ص:  : لل رجانيالتعريفاا
لادر: جعلق اإلرافة الراجية باألشياء في أوقاجها الخاصة، فتعليق كل حال من أحوال األعيان بزمان وعين وسبب معىين ا (2)

ى 174)ص:  : لل رجىانيعبارة عن الادر. ينظىر: التعريفىاا (. وفىي كتىان: األسىا  فىي السىنة وفاههىا: لسىعيد حىو 

وال ماعة قدريتان: أولى؛ انارحت قبل انتهاء الاىرن  ( لالادرية المرمومون عند أ ل السنة682 /2  ( )1409)ا:

الثاني اله ري و ي التي جنفي الادر وجاول: )إن ه لم يادر األمور أزاًل وإن ه يستأنف األمىر علًمىا حىال وقوعىه( 

دعىة إذا لىم و  الء كفار قطعًىا، والادريىة الثانيىة؛  ىم المعتزلىة الىرين ينسىبون أفعىال العبىاف إلىى قىدراجهم و ى الء مبت

كافَّر.  ي تم  لهم م  البدعة م 
ْف : ميدر رف ، الترك والم انبة، ومنه الرافضة:  م بائفةٌ من الشيعة يرفضون الشيخين وعثمىانا رحىي ه  (3) الرا

 (106( التعريفاا الفاهية )ص: 224عنهم وعن جمي  اليحابة وأجباعهم. ينظر: مع م لغة الفاهاء )ص: 
 (.146اإلمام: الخرو  عليه = البغي. ينظر: مع م لغة الفاهاء )ص:   و: التمرف على (4)
التشبيه:  و: التسوية بين المشبه، والمشىبه بىه فىي أكثىر اليىفاا، والتمثيىل: التسىوية فىي كىل اليىفاا، المشىبهة: قىوم  (5)

 :فىي نظىم االعتاىاف نهى  الرشىافو ،(216شبهوا ه جعالى بالمخلوقىاا، ومثلىوه بالمحىدثاا. ينظىر: التعريفىاا )ص: 

ي )ص: ل ر م ما وقال اإلمام أحمد لما س ل عن التشبيه:  و: أن ياول: يد كيدي، ووجىه كىوجهي،  ،(30 مال الدين السُّرَّ

فأما إثباا يىد ليسىت كاأليىدي، ووجىه لىيس كىالوجوه، فهىو: كاثبىاا ذاا ليسىت كالىرواا، وحيىاة ليسىت كغير ىا مىن 

 ألبيار.الحياة، وسم  وبير ليسا كاألسماع وا
التعطيل:  و: لغة: الترك، والمراف به: نفي اليفاا اإللهية عن ه جعالى وإنكار قيامها براجىه جعىالى أو إنكىار بعضىها.   (6)

 (.10ينظر: شرا العايدة الواسطية: لشيخ اإلسالم ابن جيمية )ص: 
 (.223 /4) : للزيلعيجبيين الحاائقو(، 415 /7) : للبابرجيينظر: العناية (7)
 (.14/393ينظر: الرخيرة البر انية: البن مازة ) (8)
 (.230 /4ينظر: األم: للشافعي ) (9)
ْنه . وعند أبي حنيفة وأصحابه: ي وز شىرن عيىير العنىب إمذا (10) تَّى ذا ابا ث ل ثااه  مم ي ب بمخا حا انم: الَّرم نا الشَّرا ثالَّث  مم بىبخ  اْلم 

نايَّف الري يطبخ حتى يىر ب نيىف ه، وإمن شىربه شىارن حتى ير ب ثلثاه. وقد روي عن أبي حنيفة ك را ة شرن الم 

دَّ، وإمن بمي  جاز بيع ه. واليحي   عنه أنه ال ي وز شرب ه، وكرلك قول  أصحابه.  لم ي حا

ىف، وال يعتبىر الطىبخ  فىي جىواز شىربه. ينظى نايَّ ثالَّىث وال الم  ر: وعند الشافعي ومالك وكثير من الفاهاء: ال ي وز شرن  الم 

 ى ( 666(، مختار اليحاا: للرازي )المتوفى: 871 /2  ( )573شمس العلوم: لنشوان الحميري اليمني )المتوفى: 

 (.50)ص: 
الا --لقاالا عاطاء  (11) ىا فمىي قاْولىه جاعاىالاى: }وا وم ما ام متمسكا بمع م  لاْيهم من باعاام وشران فاهو: حرا ا لم يركر اْسم ه عا : كل ما

ىاًزا عاىن الىر ْب  خيىها تايىره بالربيحىة ليسىا، جاأْك ل وا مم  لمىا اْحتمىل أان يكىون م ا إنَّه  لفسىق{ وا لاْيهم وا ا لم يركر اْسم ه عا مَّ

يا  وك التَّْسىمم تْىر  ي: ما ىافمعم قاىالا الشَّ ام، وا ياة من الرَّباائم  عمدا أاو ساهو:ا حىرا وك التَّْسمم تْر  الك: ما ل عمىدا أا اْْلياة، فاااالا ما ىالا و ة حا

ىنْ  خى  مم نافميَّىة، وا لاْيىهم اْلحا ْنىد الىر ْب  حمىل عا ياةم عم اف الىتَّلافُّب بمالتَّْسىمم ىرا لما اْحتمل أاْيضا أان يكون الم  ىا ساهو:ا، وا ىي لاها ه م النَّاسم

ا  ىي  أولىى، ألم ملىه علىى التَّْخيم ىي  وم ىاز فاحا م إمذا اْحتمل أان يكون فميىهم جاْخيم ان اْلكاالا ته، ألم لاىة اْلعاىام فاتحل ذابميحا ن فالا

ي الا جْحتامىل ذالمىك لكاونىه ازم ْعنااه  اْلم ا از على ما لاة اْلم ا فالا اميااة، وا ي  يْحتامل أان جكون حا افه بعد التَّْخيم خىالف  على أاْفرا

ىى ل. ينظىىر: الكليىىاا: للكفىىوي، أبىىو الباىىاء الحنفىىي اجم ىىاز، والمحتمىىل للىىراج  را ىىاع، والحاياىىة راجحىىة علىىى اْلم ا ْجما  اإْلم

 (.458  ( )ص: 1094)ا:

  (.133 /16ينظر: المبةوط: للةرخةي ) (12)



 2021 

 

126 

 أ.م.د/ مصطفى الروسي، أ.عبد اللطيف الصبان                    العالمة جالل الدين الُكرالني ومنهجه في كتابه الكافي في شرح الهداية...

م ةي  بيل أبي  وذيم  قهلا   ي  الخطابي (  الخطابي   قه  مل ال وافض انبهه  يلى أب  الخطا 
فطيي  ه  ،اإللييا األصييغ  والفييي  بييل م ةيي  الصييا ق ،اإللييا األ هيي  -- اوتييا  اييزعف أ  عيًييي ،األاليي ة
وذيف تيا)ها اي انه   ،وأبيه الخطيا  أعظيف منيا ،ومعف أتثاعا أ  الفي  يلا ،فا عى ف  )يبا أ)ا يلا الفي 

و قهليه    ،ل حييف عني ذف أ)يا م ياوقييل   فيقي و  الشيها ة لةي ،بشها ة الزور لةهافقيهف عيى مخيالييهف
 (1 فييةال اهه  الال   ف  اها تهف. االةبيف     يف تاذبً 

3

- اشييف عييل ميي ذم أبيي  حنيييي   ،قهلييا   وذيي ا  اشييف عييل م  ثييا( أي  فييإ  قهلييا  وذييه   ويييف(
-  )لةيا  ،انزة يلى مي ذم أذيل ا عييزاا (2 مل قاا  " ل مجيه  مصيم" وقها ، أ  الةجيه   خطئ

وتق  يي ذف  ،وتييا  صيييا)  ب تفييالى الةجيهيي ال عييل الخطييا  ،أ  عنيي ذف األصييي  واالييم عيييى ب تفييالى
و)بيهها ذي ا القيها يليى  ،فيييز  ميل ذي ا ضي ورة أ   قياا  تيل مجيهي  مصييم ،عيييا اعيى الصيها  واالًثي

وإ)ةا وقفها ف  ذ ا الظل ببهم ما )قل عل  ،وإليا أاار بقهلا     تةا ونا الثفض( --أب  حنيي  
ييْةيِّ ُّ  --أبيي  حنيييي   ييفن ْبييلن َخالِّيي   الب  أ)ييا قيياا  لينهسن

وال ييا عنيي  ب تفييالى  ،  وتييل مجيهيي  مصيييم(3 
وإ  تيا   ،ااي  يً  اواح  قينا  مفنى ذ ا الال   أ)ا مصيم ف  حا عةيا حيى ي  عةييا بيا  قيز صي ي ً 

 (4 لي ا عن  ب تفالى. امخطئً 

                                                           
 (.84:و/)أ ينظر: (1)
ي. ينظر: المنتاىى مىن منهىا  االعتىدال: للىر بي  (2) أحد قولي اأْلاْشعارم اْبن الباقالني وا اْبنه وا  و: قاْول أبي اْله رْيل وال بائي وا

 .، في كتب الحديثأنه حديث ولم أجده (399رازي)ص: وفي كتان اإلشارة إلى مر ب أ ل الحق للشي، (59)ص: 
في النسخ الخطية أنه أبو يوسف بن خالد و و: جيحيف، واليوان لأنه قال: ليوسف بىن خالىد السىمتيل، البيىري،   (3)

مولى بني ليث، يكنى أبا خالد، سكتوا عانه ، فايه، روى عن عاصم األحول و عنه نير بن علىي وجماعىة، قىال عىن 

مىىن اثىىاره: كتىىان وحىىعه فىىي الىىته م ينكىىر فيىىه الميىىزان والايامىىة. « جالسىىت أبىىا حنيفىىة سىىنتين ونيىىف سىىنة»نفسىىه: 

(، مع ىىىم 122للبخىىىاري )ص:  :(، الضىىىعفاء اليىىغير388لخليفىىة بىىىن خيىىاب )ص:  :ه(. ينظىىر: الطباىىىاا190)ا:

أبي حنيفة وصاحبيه: للر بي (. مناقب اإلمام 330، 3/329( ميزان االعتدال: للر بي: )295 /13) : لكحالةالم لفين

 (.40)ص: 
 .(78:وينظر: )أ/  (4)
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 ومؤليا، يلى النيائج اآلتي   الاليا  له ا الةهالز عل تيا   ةابف  ت    ذ ا خيص الثاحث 

 عظيف الفيف، والييل الشأ . ، وأصهل فقيا البي  ال ا ال ال الال  ) أ  الةؤلف  -4
 ص   عنها  الاليا  وص   )بهيا ليةؤلف. -5

 .الش ود اليقهي  واألصهلي سار بةنهجا عيى أحبل ط ق أ  الةؤلف  -6

 اليقهي  واألصهلي  خاص . قهاع خزا)  صغي ة لي تف احيهى الاليا  عيى ما ة عيةي  قية ، وفهائ  غز  ة،  -7

، ميز الزالي  الييي  وقيهة الاثيارة وغيزارة الفييف، ا حَع ض الةؤلف  -8 الفييا وذيه ميا ا بأسيه  ميهالز سيهل 
  ذف.مناسًثا ليةيخصصيل وغي

 ؛ وتجّيى ذلك مل خ ا ع ضا لةبائل الفقي ة.مل أذل البن  والجةاع  الفقي ةف  الةؤلف  -9

في  والةيالال  ب م م ذم الةؤليف ال نيي  عني  ع ضيا ليةبيائل اليقهيي ، وقي  اي ال  الةي ذم الشيافف   -10
 بفض الةبائل الخ في .

 .ثنا ا الث ل  الي  تف اإلاارة يليها ف  لف  خلن مل بفض الةذخ ان )  فإِّ ، ا حاعيى ال غف مل تةيز الةؤلف ف   -11
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 ،مايثيي   الييار ب ،مخطييهة ،بييل مبييفه  تييا  الشيي  ف  عهييي  باليهضييي  فيي  حييلِّّ غييهامض الينقييي   لصيي ر الشيي  ف   .1
 (.451   رقف ،ت تيا

   ري اليالنهي الهن ي، أبه ال بينا   م ة  عه  ال   بل م ة  عه  ال ييف األ)صا ،اليهائ  الههي  ف  ت االف ال ن ي  .2
 .ه 1324  األولى، ة ، ار البفا ة بجهار م افظ  مص  ،ذي( 1304

مصطيى بل عه  ب تاتم اليه  القبطنطين  الةشههر باسف حاال  خييي   ، شف الظنه  عل أسام  الاليم والينه   .3
 . 1941 ، .ة ،بغ ا -مايث  الةثنى  ،ذي(1067   أو ال ا  خييي   

وبيييي «  اتيييم اليهييي »مصيييطيى بيييل عهييي  ب القبيييطنطين  الفثةيييا)  الةفييي وف بيييي  ،الهصيييها يليييى طثقيييا  الي يييها سييييف .4
 ،ت تييا -مايث  يرسياا، يسيا)هها  ،  م ةه  عه  القا ر األر)اؤوةت  ،ذي( 1067 الةيهفى « حاال  خييي »

 . 2010 ، .ة

 1427 - 1404 مييل ة   ،الاله ييت -  اإلسيي مي  صييا ر عييل  ومارة األوقيياف والشييئه  ،الةهسييهع  اليقهييي  الاله يييي   .5
األوليى،  ار الصييهة  ة   38 - 24األاليزا   ،الاله يت -الب سل  الثا)ي ،  ار ة   23 - 1األالزا   ،ذي(
 .الثا)ي ، طثز الهمارة ة   45 - 39األالزا   ،مص  -

  .14/2/2017"  بيأر خ GeoNames IDصي   حيم عيى  .6

 ،ة  األوليييى ،-البيييفه    -الييي ة-سيييقيي  الصييييا  الفيةيييي   ،أميييي  أ  ،البيييييةا)ي فهييي س الةخطهطيييا  فييي  الةايثييي   .7
  .2010-ه1431

 ،لهنيا  -بيي و - ار الالييم الفيةيي   ،ه(990م ةه  بل سييةا  ال نيي  ال ومي  الالييهي     ، يائم أع   األخيار .8
  .2018 ،ة  األولى

يْغَناق    ال بيل بل عيي  بيل حجيا  بيل عيي ، حبيا  ،الالاف  ا د الهزو ي .9   فخي  الي ال تي  ،ذيي( 714   الي ال البِّّ
 . 2001 -ذي  1422  األولى، ة ،مايث  ال ا  ،سي  م ة  قا)ت  رسال   تيهراه(

عهي  القيا ر بيل م ةي  بيل )صي  ب الق اي ، أبيه م ةي ، م يي  الي ال ال نيي   ،الجهاذ  الةوي  ف  طثقا  ال ن ي  .10
  . . ، .ة ،ت اتش  - الناا   مي  م ة  تيم خا)ا ،ذي(775    

   يسييةاعيل بييل م ةيي  أميييل بييل مييي  سييييف الثابييا)  الثغيي ا ي   ،ذ  يي  الفييارفيل أسييةا  الةييؤلييل وآثييار الةصيينييل  .11
أعيييا    ،(1951 النااييي   طثيييز بفنا ييي  وتالييي  الةفيييارف الجيييييي  فييي  مطثفيهيييا الههيييي  اسييييا)هها  ،ذيييي(1399

 .لهنا  -  طثفا باألوفبت   ار يحيا  الي اث الف ب  بي و 

 ار الفييييف  ،ذيييي(1396   خيييي  الييي ال بيييل م ةيييه  بيييل م ةييي  بيييل عيييي  بيييل فيييارس، الزرتيييي  ال مشيييق    ،األعييي    .12
 . 2002أ ار / مااه  -  الخامب  عش  ة ،لية ايل

 -مايثيي  الةثنييى  ،ذييي(1408   عةيي  بييل رضييا بييل م ةيي  راغييم بييل عهيي  الغنيي  ت اليي  ال مشييا   ،مفجييف الةييؤلييل  .13
  . . ، .ة ،يا  الي اث الف ب  بي و بي و ،  ار يح

اةس ال ال أبه الخي  م ة  بل عه  ال حةل بل م ة  بل أب  باي  بيل عثةيا   ،الوه  ال مز ألذل الق   الياسز  .14
  . . ، .ة ،بي و  - ار مايث  ال ياة  ،ذي(902   بل م ة  البخاوي  

  .14/2/2017صي   بهاه  عيى النت بيأر خ     .15

  تيي  ،ذييي(911   عهيي  اليي حةل بييل أبيي  بايي ، اليي ا اليي ال البيييهط    ،طثقييا  اليغييه يل والن يياة بغييي  الهعيياة فيي   .16
  . . ، .ة ،لهنا  / صي ا -الةايث  الفص     ،م ة  أبه اليول يب ا يف
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   عهي  ال ي  بيل أحةي  بيل م ةي  ابيل الفةيا  الَفالي ي ال نهيي ، أبيه اليي د   ،ا را  ال ذم في  أخثيار ميل ذذيم  .17
 . 1986 -ذي  1406  األولى، ة ،بي و  - ار ابل تثي ،  مشا  ،  م ةه  األر)اؤوةت  ،ذي(1089

أحةيي  بييل عييي  بييل عهيي  القييا ر، أبييه الاثيياس ال بييين  الفهييي ي، تقيي  اليي ال الةق  ييزي  ،البيييه  لةف فيي   وا الةيييه   .18
 -ذيي 1418ليى،   األو ة ،لهنيا / بيي و  - ار الالييم الفيةيي   ،  م ة  عهي  القيا ر عطيات  ،ذي(845    

1997 . 

اهسف بل تغ ي ب  ي بيل عهي  ب الظياذ ي ال نيي ، أبيه الة اسيل، الةياا  ،الةنهل الصاف  والةبيهفى بف  الهاف   .19
  . . ، .ة ،الهيئ  الةص    الفام  لياليا  ،   تيهر م ة  م ة  أميلت  ،ذي(874   ال ال  

 .أ خيا ليشامي   ذا)  القزام ،لخامس اليار خالثا  ا ،الجز  الثالل ،تار خ األ   الف ب  ب وتيةا   .20

 ،مطثفي  سي تيس بةصي  ،ذيي(1351   اهسف بل يليا  بيل مهسيى سي تيس   ،مفجف الةطههعا  الف بي  والةف ب   .21
 . 1928 -ذي  1346 ، .ة

 .ص اره م تز الةيك فيصلإقا  ب ،فه س مخطهطا  -خزا)  الي اث   .22

 ،ذيي( 516   بييل بيل مبيفه  بيل م ةي  بيل اليي ا  الثغيهي الشيافف   م ي  البن ، أبه م ةي  ال  ،مصابي  البن   .23
 ار الةف في   ،  ال تيهر اهسف عه  ال حةل الة عشي ، م ة  سييف يب ا يف سيةارة، الةياا حةي ي الي ذه ت 

 . 1987 -ذي  1407  األولى، ة ،لهنا  -ليطثاع  والنش  واليهم ز، بي و  

  م ة  ت  ،ذي(741   خطيم الفة ي، أبه عه  ب، ول  ال ال، اليه  زي  م ة  بل عه  ب ال ،مشااة الةصابي   .24
 .1985  الثالث ، ة ،بي و  -الةايم اإلس م   ،)اص  ال ال األلثا) 

ْه ي َماَ ْه  ،الشقائا النفةا)ي  ف  عيةا  ال ول  الفثةا)ي   .25 أحة  بل مصطيى بل خييل، أبه الخي ، عصا  ال ال طاْاان
  . . ، .ة ،بي و  -ر الاليا  الف ب   ا ،ذي(968    

   ا وار  ت )يييييهس فا)يي  ك   ،ا ييييا  القنييهة بةييا ذييه مطهييهة، أاييه  اليييذلي  الف بييي  فيي  الةطييابز الشيي قي  والغ بييي   .26
 1313 ، .ة ،مطثفي  الييألي   الهي ا(، مصي  ،ص  ا وما  عييا  البي  م ة  عي  الهه وي  ،ذي(1313

 . 1896 -ذي 

 ار الفقثي  /  ،أحةي  طيهرا  قي ه بييهة -عيي  ال ضيا قي ه بييهة  ،اليي اث اإلسي م  في  مايثيا  الفيالفمفجف اليار خ   .27
  . . ، .ة ،ت تيا -قيص ي 

عّةا   -مؤسب  آا الهيت لييال  اإلس م   مذ (  ،اليه س الشامل ليي اث الف ب  الشامل الةخطهة اليقا وأصهلا  .28
 . 2004تةهم  اهليه(  -ذي 1425اآلخ ة الةا ى  ، .ة ،الةةيال  األر )ي  الهااةي  -

عيي  بيل أبي  باي  بيل عهي  الجيييل الي غيا)  الة غينيا) ، أبيه ال بيل ب ذيا  الي ال  ،اله ا   ف  اي د ب ا ي  الةهيي ي  .29
  . . ، .ة ،لهنا  -بي و   - ار احيا  الي اث الف ب   ،  ط ا اهسفت  ،ذي(593    

 ، .ة ،بيييي و  - ار الةف فيي   ،ذيييي(483   ألئةيي  الب خبيي   م ةيي  بيييل أحةيي  بييل أبييي  سييهل ايييةس ا ،الةثبييهة  .30
 . 1993 -ذي 1414

)اصييي  بييل عهيي  البييي  أبيييى الةاييار  ابييل عيييى، أبيييه اليييي ، ب ذييا  اليي ال الخيييهارمم   ،فيي  ت تيييم الةفيي   الةغيي    .31
مِّّى     . . ، .ة ، ار الاليا  الف ب  ،ذي(610   الةنَط ِّ

أبه الةفال  ب ذا  ال ال م ةه  بل أحة   ،قا اإلما  أب  حنيي  رض  ب عناالة ي  اله ذا)  ف  اليقا النفةا)  ف  .32
 ار الاليم  ،  عه  الال  ف سام  الجن يت  ،ذي(616   بل عه  الفز ز بل عة  بل َماَمَة الثخاري ال ني   

 . 2004 -ذي  1424  األولى، ة ،لهنا  -الفيةي ، بي و  
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ي ر ييس بييل الاثيياس بييل عثةييا  بييل اييافز بييل عهيي  الةطيييم بييل عهيي  منيياف  الشييافف  أبييه عهيي  ب م ةيي  بييل ،األ   .33
 . 1990ذي/1410 ، .ة ،بي و  - ار الةف ف   ،ذي(204   الةطيه  الق ا  الةا   

عه  الةيك بل عهي  ب بيل اهسيف بيل م ةي  الجيه ن ، أبيه الةفيال ، رتيل الي ال،  ،)ها   الةطيم ف   را   الة ذم  .34
  األوليييى، ة ، ار الةنهيييا  ،  أ.  / عهييي  الفظييييف م ةيييه  اليييّ امتييي  ،ذيييي(478    الةيقيييم بإميييا  ال ييي ميل 

 . 2007-ذي1428

م ةي   ،  أحةي  م ةيه  يبي ا يفتي  ،ذيي(505   أبه حام  م ة  بيل م ةي  الغزالي  الطهسي    ،الهسي  ف  الة ذم  .35
 .1417  األولى، ة ،القاذ ة - ار الب    ،م ة  تام 

   أحةيي  بييل م ةيي  بييل أحةيي  بييل الفييي  بييل حةيي ا  أبييه ال بيييل القيي وري   ،ال نييي مخيصيي  القيي وري فيي  اليقييا   .36
 . 1997 -ذي 1418  األولى، ة ، ار الاليم الفيةي  ،  تامل م ة  م ة  عه و ت  ،ذي(428

  األوليييى، ة ، ار الاليييم الفيةيييي  ،ذيييي(179   ماليييك بييل أ)يييس بيييل مالييك بيييل عيييام  األصييث   الةييي )    ،الة و)يي   .37
 . 1994 -ذي 1415

   أبيه الهليي  م ةي  بيل أحةي  بيل راي  الق طهي    ،الهيا  والي صيل والش د واليهالييا واليفيييل لةبيائل الةبييخ ال   .38
 -ذييي  1408  الثا)ييي ، ة ،لهنييا  - ار الغيي   اإلسيي م ، بييي و   ،    م ةيي  حجيي  وآخيي و  تيي  ،ذييي(520

1988 . 

ل أبه عه  ب ابل الشيخ اةس ال ال ابل الشيخ الةاا م ة  بل م ة  بل م ةه ، أ ةل ال ا ،الفنا   ا د اله ا    .39
  . . ، .ة ، ار اليال  ،ذي(786   ال ال ال وم  الثاب ت   

  ة ، ار الاليييم الفيةييي  ،ذييي(476   يبيي ا يف بييل عييي  بييل اهسييف الشييي امي   يسيي اقأبييه  ،اليةييز فيي  أصييها اليقييا  .40
 ذي.1424-   2003الثا)ي  

 ار طيهق  ،  م ة  مذي  بل )اص  الناصي ت  ،الثخاري الجفي  عه  بل أبه م ة  بل يسةاعي ،ص ي  الثخاري   .41
 .ذي1422  األولى، ة ،النجاة

 ار  ،  م ةي  فيؤا  عهي  الثياق تي  ،ذيي(261   مبيف بيل ال جيا  أبيه ال بيل القشيي ي النيبيابهري   ،ص ي  مبيف  .42
  . . ، .ة ،بي و -يحيا  الي اث الف ب  

 الفيني بي ر الي ال  ال نيي   ه م ة  م ةه  بل أحة  بل مهسى بيل أحةي  بيل حبييل الغيييابأب ،الهنا   ا د اله ا    .43
 . 2000-ذي  1420  األولى، ة ،، لهنا بي و - ار الاليم الفيةي   ،ذي(855    

  ة ،لهنيا - ار الاليم الفيةي  بيي و   ،ذي(816   عي  بل م ة  بل عي  الز ل الش    الج الا)    ،اليف  يا   .44
 . 1983-ذي 1403 األولى

 ،بييي و  - ار الةف فيي   ،ذييي(483   م ةيي  بييل أحةيي  بييل أبيي  سييهل اييةس األئةيي  الب خبيي    ،أصييها الب خبيي   .45
  . . ، .ة

 ،ذيي(730   عه  الفز ز بيل أحةي  بيل م ةي ، عي   الي ال الثخياري ال نيي    ،تشف األس ار ا د أصها الهز وي   .46
  . . ، .ة ، ار الاليا  اإلس م 

    مهييي ي تييي  ،ذيييي(170   عهييي  الييي حةل الخيييييل بيييل أحةييي  بيييل عةييي و بيييل تةييييف الي اذيييي ي الثصييي ي   أبيييه ،الفييييل  .47
  . . ، .ة ، ار ومايث  اله ا ،الةخزوم ،   يب ا يف البام ائ 

 ار  ،  م ةيي  عييهض م عييمتيي  ،ذييي(370   م ةيي  بييل أحةيي  بييل األمذيي ي الهيي وي، أبييه منصييهر   ،تهيي ام اليغيي   .48
 . 2001  األولى، ة ،بي و  -يحيا  الي اث الف ب  
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    حبييل بيل عهي  تي  ،ذيي(573   )شها  بل سفي  ال ةي ى اليةن    ،اةس الفيه  و وا  ت   الف   مل الاليه   .49
لهنيا (،  - ار اليال  الةفاص   بيي و   ،  اهسف م ة  عه  ب -مطه  بل عي  اإلر ا)   -ب الفة ي 

 . 1999 -ذي  1420  األولى، ة ،سهر  ( - ار اليال    مشا 

 ار الفييييف  ،  رميييزي منيييي  بفيثاييي تييي  ،ذيييي(321   أبيييه باييي  م ةييي  بيييل ال بيييل بيييل  ر ييي  األم ي   ،الةهييي ة اليغييي   .50
 . 1987  األولى، ة ،بي و  -لية ايل 

 مفجف اجا   .51

   أحة  عهي ت  ،ذي(393   أبه )ص  يسةاعيل بل حةا  الجهذ ي الياراب    ،الص اد تا  اليغ  وص اد الف بي   .52
 . 1987 - ذي 1407  ال ابف  ة ،بي و  - ار الفيف لية ايل  ،الغيهر عطار

  تيي  ،ذييي(666   م ييل اليي ال أبييه عهيي  ب م ةيي  بييل أبيي  بايي  بييل عهيي  القييا ر ال نييي  اليي امي   ،مخيييار الصيي اد  .53
ذيييي / 1420  الخامبييي ، ة ،صيييي ا -الييي ار النةهذاليييي ، بيييي و   -الةايثييي  الفصييي     ،اهسيييف الشييييخ م ةييي 

1999 . 

قاسيف بيل عهي  ب بيل أميي  عيي  القه)يهي ال ومي  ال نيي   ،أ)يس اليقها  ف  تف  ييا  األلييا  الةي اولي  بييل اليقهيا   .54
 .ذي1424- 2004 ، .ة ، ار الاليم الفيةي  ،    يى حبل م ا ت  ،ذي(978    

صيياب  الييياروق  ال نييي  م ةيي  بييل عييي  ابييل القاضيي  م ةيي  حاميي  بييل م ّةيي   ،تشيياف اصييط حا  الينييه  والفيييه   .55
 -  األولييييى ة ،بييييي و  -مايثيييي  لهنييييا  )اايييي و   ،   . عييييي   حيييي و تيييي  ،ذييييي(1158  بفيييي   اليهييييا)هي  

1996.  

  عهيي  البيي   تيي  ،ذييي(395   أحةيي  بييل فييارس بييل مت  ييا  القزو نيي  اليي امي، أبييه ال بيييل   ،مقيياايس اليغيي مفجييف   .56
  .1979 -ذي 1399 ، .ة ، ار اليال  ،م ة  ذارو  

   م ةي  بيل ماي   بيل عييى، أبيه اليويل، الةياا الي ال ابيل منظيهر األ)صياري ال و يفيى اإلف  قيى   ،با  الف  ل  .57
 .ه1414 -  الثالث  ة ،بي و  - ار صا ر  ،ذي(711

 ، .ة ، ار ال ييي ال، القييياذ ة ،ذيييي(276   أبيييه م ةييي  عهييي  ب بيييل مبييييف بيييل قييثييي  الييي انهري   ،الشيييف  والشيييف ا   .58
 .ذي1423

اييها  اليي ال أبيه عهيي  ب  يياقه  بيل عهيي  ب ال وميي  ال ةييهي  ، بييا  م يراييا  األر يم يلييى مف فيي  األ ايممفجيف األ  .59
 . 1993 -ذي  1414  األولى، ة ، ار الغ   اإلس م ، بي و  ،  يحبا   ثاست  ،ذي(626    

لةييك، أبيه )صي  عيي  بيل سيف  ا ،اإل ةاا ف  رفز ا رتيا  عل الةؤتييف والةخيييف في  األسيةا  والالنيى واأل)بيا   .60
-ذييي1411 ،األولييى ة  ،لهنييا -بييي و - ار الاليييم الفيةييي   ،ذييي(475    ثيي  ب بييل الفييي  بييل مييا ه   

1990 . 

تي    ،ذيي(395   أبه عه  ب م ة  بل يس اق بل م ة  بل   يى بيل َمْنيَ ه الفهي ي   ،مف ف  الص اب   بل من ه  .61
 . 2005 -ذي  1426  األولى، ة ،مارا  الف بي  الةي  ةمطههعا  الامف  اإل ،عام  حبل صه ي  /أ. 

   م ةيي  بيييل ال بييل بيييل م ةيي  بيييل عييي  بيييل حةيي و ، أبيييه الةفييال ، بهيييا  اليي ال الثغييي ا ي   ،الييي ت ة ال ة و)يييي   .62
 .ه1417  األولى، ة ، ار صا ر، بي و  ،ذي(562

الق  ةيي  الاليييهي، أبييه الثقييا  ال نييي  أاييه  بييل مهسييى ال بييين   ،الالييييا  مفجييف فيي  الةصييطي ا  والييي وق اليغه يي   .63
  . . ، .ة ،بي و  -مؤسب  ال سال   ،م ة  الةص ي  -  ع )ا   رو ش ت  ،ذي(1094    

  ق  القاض  عهي  النهي  بيل عهي  ال سيها األحةي  )الي ي   ، سيهر الفيةا  م الامز الفيه  ف  اصط حا  الينه    .64
 . 2000 -ذي 1421ولى،   األة ،لهنا  / بي و  - ار الاليم الفيةي   ،ذي(12
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م رس أصها اليقا بايي  الش  ف  والقا)ه   ،  م ةه  عه  ال حةل عه  الةنفف ،مفجف الةصطي ا  واألليا  اليقهي   .65
  . . ، .ة ، ار اليويي  ،الامف  األمذ  -

 ،ذيي(430   أبه )ايف أحة  بل عه  ب بل أحة  بيل يسي اق بيل مهسيى بيل مهي ا  األصيهها)    ،مف ف  الص اب   .66
 . 1998 -ذي  1419  األولى ة ، ار الهطل لينش ، ال  اض ،  عا ا بل اهسف الفزامي ت 

أبييه ال بييل عييي  بييل أبيي  الاليي   م ةيي  بييل م ةيي  بييل عهيي  الاليي  ف بييل عهيي  الهاحيي   ،أسيي  الغابيي  فيي  مف فيي  الصيي اب   .67
أحةييي  عهييي   عيييا ا -  عيييي  م ةييي  مفيييهض تييي  ،ذيييي(630   الشييييثا)  الجيييزري، عيييز الييي ال ابيييل األثيييي   

 . 1994 -ذي 1415 ،  األولىة ، ار الاليم الفيةي  ،الةهاله 

بيييي ي   ،تيييا  الفييي وس ميييل اليييهاذ  القيييامهس  .68    م ّةييي  بيييل م ّةييي  بيييل عهييي  الييي ّماق ال بيييين ، الةيّقيييم بة تويييى الز 
 .ذي1414 ،  األولىة ،بي و  - ار اليال   ،ذي(1205

يبييي ا يف مصيييطيى / أحةييي  الز يييا  / حامييي  عهييي  القيييا ر / م ةييي    ،مجةيييز اليغييي  الف بيييي  بالقييياذ ة ،الةفجيييف الهسيييي   .69
  . . ، .ة ، ار ال عهة ،النجار(

 ،ذيي(538   أبيه القاسيف م ةيه  بيل عةي و بيل أحةي ، الزمخشي ي اليار ب   ،الالشاف عل حقائا غيهامض الينز يل  .70
 .ه1407 -  الثالث  ة ،بي و  - ار الاليا  الف ب  

 ار الاليييم الفيةييي   يعييا ة صييف ليطثفيي  الق  ةيي  فيي   ،اإلحبييا  الةجيي  ي اله تييي  م ةيي  عةيييف ،اليف  يييا  اليقهييي   .71
 . 2003 -ذي 1424  األولى، ة ، (1986 -ذي 1407با بيا  

 ،ذيي(852   أبيه اليويل أحةي  بيل عيي  بيل م ةي  بيل أحةي  بيل حجي  الفبيق )    ،اإلصاب  ف  تةيييز الصي اب   .72
 .ه1415 -  األولى ة ،بي و  - ار الاليم الفيةي   ،هض  عا ا أحة  عه  الةهاله  وعيى م ة  مفت 

أبه عة  اهسف بل عه  ب بيل م ةي  بيل عهي  الهي  بيل عاصيف النةي ي الق طهي   ،ا سييفا  ف  مف ف  األص ا   .73
 . 1992 -ذي  1412  األولى، ة ، ار الجيل، بي و  ،  عي  م ة  الثجاوي ت  ،ذي(463    

  تي  ،ذيي(351   الثاق  بل قا)ز بل م موق بل واثا األميهي بياله   الثغي ا ي   أبه ال بيل عه  ،مفجف الص اب   .74
 .1418  األولى، ة ،الة ان  الةنهرة -مايث  الغ با  األث     ،ص د بل سالف الةص ات 

  مت  ييا بييل م ةيي  بييل أحةيي  بييل مت  ييا األ)صيياري، م ييل اليي ال أبييه   يييى البيينيا ،ال يي و  األ)يقيي  واليف  يييا  ال قيقيي   .75
 .1411  األولى، ة ،بي و  - ار اليال  الةفاص   ،   . مام  الةثار ت  ،ذي(926    

  الثا)يي ، ة ، ار النييائس ليطثاعي  والنشي  واليهم يز ،حام  صا ق قنيهي  -م ة  رواس قيفج   ،مفجف لغ  اليقها   .76
 . 1988 -ذي  1408

   ثيياس أحةيي  بييل حةييزة اييها  اليي ال ال مييي   اييةس اليي ال م ةيي  بييل أبيي  الا ،)ها يي  الة يييا  يلييى ايي د الةنهييا   .77
 . 1984ذي/1404 -أخي ة   ة ، ار اليال ، بي و  ،ذي(1004

   أبه الةفال  ب ذا  ال ال م ةه  بل أحة  بل عه  الفز ز بل عة  بل َماَمَة الثخياري ال نيي    ،ال خي ة اله ذا)ي   .78
 . 2019  األولى، ة ،لهنا  - ار الاليم الفيةي ، بي و   ،ذي(616

  ت  ،ذي(463   أبه با  أحة  بل عي  بل ثابت بل أحة  بل مه ي الخطيم الثغ ا ي   ،الاليا   ف  عيف ال وا    .79
  . . ، .ة ،الة ان  الةنهرة -الةايث  الفيةي   ،يب ا يف حة ي الة )  ،البهرق  عه  بأبه 

 .ذي1424 -  2003 ،ولى  األة ،بي و  - ار الجيل  ،ذيثف ذ ا  مفاص ( ،مفجف مصطي  األصها  .80

  . . ، .ة ،مؤسب  ال يه  ،ذي(548   أحة  الشه سيا)   أبه اليي  م ة  بل عه  الال  ف بل أبى با   ،الةيل والن ل  .81

عه  القاذ  بيل طياذ  بيل م ةي  بيل عهي  ب الثغي ا ي اليةيةي  األسيي ااين ،  ،الي ق بيل الي ق وبيا  الي ق  الناالي   .82
 .1977  الثا)ي ، ة ،بي و  - ار اآلفاق الج ا ة  ،(ذي429   أبه منصهر  
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ْيهِّ ِّّ   .83 عثةا  بل عيي  بيل م جيل الثيارع ، فخي  الي ال الز يفي  ال نيي   ،تهييل ال قائا ا د تنز ال قائا وحااي  الشِّّ
يْيهِّ ُّ  ،ذي(743     ال ااي   ايها  الي ال أحةي  بيل م ةي  بيل أحةي  بيل ايه)س بيل يسيةاعيل بيل ايه)س الشِّّ
 .ذي1313  األولى، ة ،به ق، القاذ ة -الةطثف  الاله ى األمي     ،ذي(1021    

 . 1995 -ذي  1416الثالث ،  ة  ، ار الب   ،ذي(1409   سفي  حّهى   ،األساس ف  البن  وفقهها  .84

 ،  مذي  الشياو شت  ،ذي(676   أبه مت  ا م ي  ال ال   يى بل ا ف النهوي   ،روض  الطالهيل وعة ة الةيييل  .85
 . 1991ذي / 1412  الثالث ، ة ،عةا  - مشا -الةايم اإلس م ، بي و 

أبه م ة  مهفا ال ال عه  ب بل أحة  بيل م ةي  بيل ق امي  الجةياعيي  الةق سي  ثيف ال مشيق   ،الةغن   بل ق ام   .86
  . . ، .ة ،مايث  القاذ ة ،ذي(620   ال نهي ، الشهي  بابل ق ام  الةق س   

  .2017 ،ة  األولى ، ار ومايث  الي اث األ ب  ،ت   اله  ح ا  ،فيييم حي  ،ا  وفيبطيلتار خ سهر ا ولهن  .87

أبيه ال بيل عيي  بيل يسيةاعيل بيل يسي اق بيل سيالف بيل يسيةاعيل بيل عهي   ،مقا   اإلس مييل واخي ف الةصييل  .88
  فيبيييثا    ار ف ا)ييز اييييااز، بة انيي ،ذيييي(324   ب بييل مهسيييى بييل أبييي  بيي  ة بيييل أبيي  مهسيييى األاييف ي  

 . 1980 -ذي  1400  الثالث ، ة ، ألةا)يا(

أبيه الاثياس ايةس الي ال أحةي  بيل م ةي  بيل يبي ا يف بيل أبي  باي  ابيل خياليا   ،وفيا  األ يا  وأ)ثيا  أبنيا  الزميا   .89
  .1994-1900 ، .ة ،بي و  - ار صا ر  ،  يحبا   ثاست  ،ذي(681   اله ما  اإلربي   

 ،  أحةي  بيل عيي تي  ،ذيي(597   به الي   عه  ال حةل بيل عيي  بيل م ةي  الجيهمي  الةاا ال ال أ ،صي  الصيهة  .90
 . 2000ذي/1421 ، .ة ، ار ال  ال، القاذ ة، مص 

ايةس الي ال أبيه عهي  ب م ةي  بيل أحةي  بيل  ،الةنيقى مل منها  ا عي اا ف  )قيض تي   أذيل الي فض وا عييزاا  .91
  . . ، .ة ،م م ال ال الخطيم  ت  ،ذي(748   عثةا  بل َقاْ ةام ال ذه   

  م ةي  حبيل تي  ،ذيي(476   أبيه اسي اق يبي ا يف بيل عيي  بيل اهسيف الشيي امي   ،اإلاارة يلى مي ذم أذيل ال يا  .92
 .ذي1425  األولى/ ة ،بي و  - ار الاليم الفيةي   ،يسةاعيل

روا ي    ،ذيي(240    أبيه عةي و خيييي  بيل خيياة بيل خيييي  الشييثا)  الفصيي ي الثصي ي  ،طثقا  خييي  بل خيياة  .93
ق   ذييي(، م ةيي  بييل أحةيي  بييل م ةيي  األم ي   3ق   أبيي  عةيي ا  مهسييى بييل مت  ييا بييل   يييى اليبييي ي   

 . 1993ذي م  1414، .ة ، ار اليال  ،    سهيل متارت  ،ذي(3

 أحة  بل   أبه عه  بت  ،ذي(256   م ة  بل يسةاعيل بل يب ا يف بل الةغي ة الثخاري، أبه عه  ب   ،الوفيا   .94
 .مي2005ذي/1426 ،  األولىة ،مايث  ابل  ثاس ،يب ا يف بل أب  الفينيل

   ايييةس اليي ال أبيييه عهييي  ب م ةييي  بييل أحةييي  بيييل عثةييا  بيييل َقاْ ةيييام الييي ذه    ،ميييزا  ا عيييي اا فييي  )قيي  ال الييياا  .95
 . 1963 -ذي  1382لى،   األو ة ،لهنا  - ار الةف ف  ليطثاع  والنش ، بي و   ،  عي  م ة  الثجاوي ت  ،ذي(748

 ار الني وة الفالةيي   ،الن وة الفالةي  ليشثا  اإلسي م   الةهسهع  الةيب ة ف  األ  ا  والة اذم واألحزا  الةفاص ة  .96
 ي.ه1420  ال ابف ، ة ،ليطثاع  والنش  واليهم ز

   ليي ال ال مييي   اييةس اليي ال م ةيي  بييل أبيي  الاثيياس أحةيي  بييل حةييزة اييها  ا  )ها يي  الة يييا  يلييى ايي د الةنهييا   .97
 . 1984ذي/1404 -أخي ة   ة ، ار اليال ، بي و  ،ذي(1004

   ايةس الي ال أبيه عهي  ب م ةي  بيل أحةي  بيل عثةيا  بيل َقاْ ةيام الي ذه    وصياحهيا،مناقم اإلميا  أبي  حنييي    .98
آبيا  الي تل  لجني  يحييا  الةفيارف النفةا)يي ، حيي ر ،  م ة  ماذ  الالهث ي، أبه الهفا  األفغا) ت  ذي( ،748
 .ذي1408  الثالث ، ة ،بالهن 
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تناول هذا البحث الموسوم بــ" الحجاج في شعر عبدهللا عبدالوهاب نعمان "الفضـول" صيـةدن ندـةد ي
الحجــاج ويلتا ــو ودوافــدي و  نتا ــو فــي صيــةدن ندــةد الضــايعةأ  ــأ  ــ ل  داســت ا ، الضــايعةأ منموا"ــا"

حةث  ؛ي استخد  ا الداعر في صيةد و داسة  حلةلتة ن دية   دف إلى إظ اد مهم اآللتات الحجا"تة الت
و ــم إيضــار  ود ، والبــراهةأاأل لــة  علــىاســتخدم حججــا اات ع صــات ســببتة و تااقتــة و ناصضــتة صايمــة 

 اإلندـايتة لألسـالة كمـا كـان ، اإلي اع في زيا ن الطاصة الحجا"تة المتمثـ  فـي بنتـة الترـراد واسـم الفاعـ 
كون ـا  عمـ   د االغ في عملتة اإلصناع و فنةد حجج المتل ـي؛ أ )استف ام وم ر ون ي و مأ وسخرية(  و 

و ــم بتــان مثــر الــروااي الحجا"تــة فــي الــراي بــةأ حجــج الدــاعر ، لديــو واألحاســت إثــادن العوا ــ   علــى
و وظتفو للنفـي الـذي يعـد عـا  ا حجا"تاـا ح ـظ اـو وظتفـة الل ـة ،  ا يزيد  أ صو  ا و تانت ا؛ وهو ومصوالو

واتـان مثـر اليـودن الدـعرية ،  و و ـأ   ل ـا عمـد إلـى  و"تـو المتل ـي إلـى  ـا يريـديالحجا"تة فـي صيـةد
وفـي األ ةـر  ـم ، في زيا ن حجا"تة ال ول و رو"و عأ حد اإل تاع والجمالتة إلى حد االسـتمالة والتـيثةر

وهـي إظ ـاد ،  وضتح مهم  يايص وسمات الحجـاج التـي اسـتعان ب ـا الدـاعر فـي ولـولو إلـى  ايتـو
 العرب وإاطال حجج م و زاعم م. حقت ة

مفرزهـا المجتمـب ا ـرإل اإلصنـاع والتـيثةر فـي الطـرف ، الحجـاج ظـاهرن ل ويـة انفعالتـة و فاعلتـة ُيَعـد  
و حويلــو  ــأ حالــة الثبــات واليــعون التــي يقتدــ ا ، -اآل ــر مي-اآل ــر؛ إلحــداي   ةةــر فــي بنتــة  فرةــري 

وسـب فة، حةـث يـرثر الحجـاج فـي التحـوير الز نـي، لـ ف ـو يـذه  إلـى ماعـد  ـأ ا، إلى الحركتة والتفاع 
 إلى حالتي التجد  والتفاع  )في الميت ب (. يفاق الفرر  أ حالة الثبات )الماضي(

 الفضول ،في شعر، عبد هللا عبد الوهاب نعمان الحجاجالكلمات المفتاحية: 
.
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Abstract: 

This paper titled "Argument in the Poetry of Abdullah Abdul Wahab 

Noman" Al-Fudool "The Poem of the Anthem of the Lost as a Model", the 

argument and its mechanisms, tributaries and techniques, in the poem 

"Anthem of the Lost" through its study of a critical and analytical study, aimed 

at showing the most important argument mechanisms used by the poet in his 

poem in which he used arguments with causal, sequential and contradictory 

relationships based on evidence and proofs, and the role of rhythm in 

increasing the argumentative energy represented in the structure of repetition 

and the name of the actor, as well as the structural methods of (interrogation, 

command, prohibition, wishfulness and sarcasm) had a great role in the 

process of persuasion and refuting the arguments of the recipient; as they 

work on  stirring his emotions and feelings, and the effect of the argumentative 

links in linking the poet’s arguments and statements, which increases their 

strength and durability, and his employment of negation, which is an 

argumentative factor, with which he investigated the function of the 

argumentative language in his poem and through it he deliberately directed 

the recipient to what he wanted, and the effect of the poetic image in 

increasing the argumentative speech and its departure from the limit of 

pleasure and aesthetics to the point of conciliating and influencing, and in the 

end, the most important features and characteristics of the argument that the 

poet used in reaching his goal, which is to show the reality if Arabs and nullify 

their arguments and allegations. 

 

Keywords: Argument in the Poetry,  Abdullah Abdul Wahab Noman, Al-Fudool  
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مفرزهـا المجتمـب ا ـرإل اإلصنـاع والتـيثةر فـي الطـرف ، يعـد الحجـاج ظـاهرن ل ويـة انفعالتـة و فاعلتـة
التــي يقتدــ ا و حويلــو  ــأ حالــة الثبــات واليــعون ، -اآل ــر مي-اآل ــر؛ إلحــداي   ةةــر فــي بنتــة  فرةــري 

ةوسـب ف، حةـث يـرثر الحجـاج فـي التحـوير الز نـي ؛ف ـو يـذه  إلـى ماعـد  ـأ الـ ، إلى الحركتة والتفاع 
 إلى حالتي التجد  والتفاع  )في الميت ب (. يفاق الفرر  أ حالة الثبات )الماضي(

هــاب وفــي هــذا البحــث يــتم  داســة الحجــاج فــي صيــةدن "ندــةد الضــايعةأ" للدــاعر عبــد هللا عبــد الو 
وكــان ل ــا  ود فــي التــيثةر ،  ــأ  ــ ل  عرفــة مهــم الوســاي  والت نتــات التــي اســتخد  ا، نعمــان )الفضــول(

ويـذكرهم اماضـة م ، العـرب وي جـوهم وحم  المتل ةأ على اإلاعان. ف ذي ال يةدن يخا ـ  فة ـا الدـاعر
ا عـأ ال يختلـ  كثةـرا وكتـ  من حاضـرهم ، العقتم ال ايم على التعي  والنزاعـات واليـراعات متمـا بةـن م

 فران ال  سببا في ضتاع م و خلف م. ؛ اضة م
كتــ  وظــ  الدــاعر "الفضــول" الحجــاج فــي ،  فا هــا ل ــد  يســ  هــذا البحــث علــى إشــعالتة ديتيــة

 : تمث  في اآل ي، إشعاالت فرعتة على هذا اإلشعال انبنتوصد  ال يةدن؟

 الدعري؟في زيا ن الطاصة الحجا"تة للنص  لإلي اع  ودكت  يعون  -

 و ا  ودها في الحجاج؟والفنتة كت  وظ  الداعر األسالة  اإلندايتة  -
 ؟الضايعةأ ا مهم الروااي الحجا"تة في صيةدن ندةد  -
  ود حجا"تة النفي واليودن في زيا ن الطاصة الحجا"تة؟  ا -

 مهم  يايص وسمات الحجاج في ال يةدن؟ ا  -

 ـــأ  و  ـــة و باحـــث ث ثـــة ، ا ـــو المختلفـــة ـــم إعـــدا  هـــذا البحـــث امعون األســـ لةو ـــأ  ـــ ل هـــذي 
 و ا مة؛ لتوضتح ا واإل"ااة عن ا.

ييترشد  أ   لو ال ادئ الولـوج فـي  فريعا ـو  بولفو  د  ا ، فالتو  ة  م فة ا إعطاء فررن عأ البحث -
والتعـــرف علـــى  فايـــاي ودماي ادـــع   ـــو"ز وواضـــح. وهـــو  ـــا يجعـــ  ال ـــادئ يلـــم امحتويا ـــو بتيـــر 

 وس ولة.

 .على منواعو وضوااطو والتعرف،  ف وم الحجاج ل ة والط حام ذ متو  م  األول المبحثو  -

 ود اإلي ـاع   داسـة نـو  األول المطلـ  صـد  ـم فـي، المبحث الثاني الموسـوم بروافـد الحجـاج ومفانةنـو م ا -
 األسـالة   داسـة الثـاني المطلـ فـي  م و ،  أ حةث بنتة الترراد واسم الفاع  في العملتة الحجا"تة

 في   وية الحجة والتيثةر االمتل ي. ها ود و ، "واليخرية اإلندايتة "االستف ام واأل ر والن ي والتمني

متو دلد مهم الروااي الحجا"تة التي كان ل ـا  ود الحجاج ف د  م المبحث الثالث الموسوم بت نتات م ا  -
ة النفــي واليــودن فــي و عرفــة مثــر حجا"تــ، فــي الــراي بــةأ م"ــزاء ال يــةدن وزيــا ن الطاصــة الحجا"تــة

   وية الحجة المو" ة.
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وفي المبحث الرااب  م  داسة مهم  يايص وسمات الحجاج ومثرها في حجا"تة ال يةدن الموللة إلى  -
 وكت  وظف ا في صيةد و.، ال اية التي يريدها الداعر

 مهم النتايج التي  م التول  إلة ا  أ   ل البحث. عرإل:  م  لةالخوفي  -

الحجـاج فـي الدـعر العراـي ال ـديم بنةتـو علـى  جموعـة  ـأ الدداسـات اليـاا ة  ن ـا ) واعتمد البحث
الحجـــــاج و)، لخديجـــــة بوحدـــــة (الـــــروااي الحجا"تـــــة فـــــي شـــــعر المتنبـــــيو)، الدديـــــدي ليـــــا تة( ومســــالةبو

؛ لم ء تـــو الن ـــدي المـــن ج التحلةلـــي فـــي  داســـتوالبحـــث  وانـــت ج و ةرهـــا. …( لرشـــةد الراضـــيوالم الطـــة
 التطبتقتة و واف و  ع ا.للدداسات 

وصـال األزهـري: الحجـة الو"ـو ، وصة  الحجة  ا  وفب او الخيم، "الحجة هي البرهان: ل ةالحجاج 
ــ، الــذي يعــون اــو الدفــر عنــد الخيــو ة ــة وحجا"ا ــو  حا"َّ وهــو د"ــ   حــا"ج مي ، : نازعــو الحجــةاوحا"َّ

ـــا مي  لبـــو حجتـــو، ة حجـــج وحجـــاجو"مـــب الحجـــ، والتحـــاج: التخالـــم، "ـــدل ـــو حجغ ـــو يحج  وفـــي ، وحجَّ
 (.28، 1998، الحديث: "فحج ي م  وسى" مي  لبو")ابأ  ندود

 وال لبـــة، والجـــدل، والتخالــم، ف ـــو امعنــى البرهـــان، الحجــاج عنـــد ابــأ  ندـــود لــو  عـــان   تعــد نو 
واليا ب المحـاَ"ج الم لـوب  ،وال ال  هو الدخص المترلم، وال ددن على اإلصناع. والمحجوج مي الم لوب

 مي الم تنب احجة المترلم.
إا  ؛يتمةز اعثرن الح ـول المعرمتـة أَلنَّوُ ييع   حديدي وحيري امف وم  حّد ؛  الط حا:والحجاج 

والخطااـــــة ، والدداســـــات ال انونتــــة، والب  ـــــة الت لةديــــة، نجــــدي  تــــوا را فـــــي األ بتــــات الفليـــــ تة المنطقتــــة
أ األسـالة  التـي  ضـطلب فـي الخطـاب بوظتفـة حمـ  المتل ـي علـى اإلصنـاع امـا ""ملة  ف و  المعالرن.

مو الزيا ن في حجم هذا اإلصناع ل اية مساستة هي الفع  في المتل ي على نحو يدفعـو إلـى ، نعرضو علتو
 .(92، 1981، )بةرلمان و ةترا العم  مو ي ة و للقتام االعم "

المتل ي وإصناعو متحملـو علـى القتـام االعمـ  المطلـوب  امعنى صددن النص الخطابي على التيثةر في
ويـر  بةرلمـان ، )سواء  أ حةـث إنجـازي مو الرـ  عنـو( مو ي ة ـو للقتـام بـذل  العمـ  فـي الوصـت المناسـ 

من هــدف ندريــة الحجــاج  داســة الت نتــات الخطابتــة التــي  يــمح افثــادن و عزيــز  واف ــة األشــخا  علــى 
 .(103، 2010 ،ال ضايا التي   دم ل ا ) لحة

يجع  األصوال  تتااب و ترااي علـى  وُ أَلنَّ  ؛"ك   طاب حال في الل ة هو حجاج م ا  يعرو فةر  من
ا  دعم و ثبت اعض ا اآل ر كمـا يـر   .(3-2، 2011، )الدديدي إلخ"…نحو  صةظ فترون اعض ا حججا

الو" ــة  بولــفو من " ايــة الخطــاب الحجــا"ي يتمثــ  فــي من نفــرإل علــى المخا ــ  نمطــا  ــأ النتــايج
ف ـو فـي ندـري  طـاب ييـد المنافـذ علـى مي حجـاج  ضـا  ، الوحةدن التـي يمعـأ للمخا ـ  من ييـةر متـو
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 ول ـــــذا ؛(24-2011، 23، )الدديـــــدي" متحــــر  علـــــى  و"تـــــو المتل ــــي إلـــــى و" ـــــة واحــــدن  ون ســـــواها
 هما:، ينت ي إلى  ةز ةأ لخطاب الحجا"ي  أ و" ة ندر  يعرواف

 الحجا"تة للبنى الل وية )الحجاج صايم في "وهر الل ة(. التيكةد على الوظتفة-
 األسلوب التو"ة ي للخطاب.-

إا يي ذ ،  ااعو الفرري   ا ي وا"تماعي أَلنَّ  ؛ف و  داولي، فعالتة  داولتة "دلتة َمنَّوُ وحد  الحجاج 
ف إلــى وي ــد، اعــةأ االعتبــاد   تضــتات الحــال  ــأ  عــادف  دــتركة و طالــ  إ باديــة و و" ــات ظرمتــة

ألن هدفـــو  ؛وهــو ميضــا "ــدلي، االشــتراج "ماعتغــا فــي إندــاء  عرفــة علمتــة إندــاءا  و" ــا ا ــدد الحا"ــة
، إصنـــاعي صـــايم بلو ـــو علـــى لـــود اســـتداللتة موســـب وم نـــى  ـــأ البنتـــات البرهانتـــة الضـــت ة )عبـــد الـــرحمأ

2007 ،65.) 
فعــ   طــابي  و"ــو  ــأ  رســ   َمنَّــوُ ويتضــح  ــأ  ــ ل هــذي التعريفــات والمفــا تم المختلفــة للحجــاج 

  ــدف إلــى  ؛ تح ــظ فــي ســتاصات   ا تــة  ختلفــة  ا ــ  الل ــة، صــايم علــى سليــلة  ــأ الحجــج، إلــى  تلــظ
 النفي مو اإلثبات ا رإل اإلصناع والتيثةر.

وصــد إلــى  حديــد عــدن منــواع،  ،هــم فــي  حديــد منــواع الحجــاجٶ ل ــد  عــد ت و" ــات ندــر البــاحثةأ ويدا
  ن ا:

1 

ـا ، امعنـى إصا ـة الـدلة  علـى الـدعو  االبنـاء علـى فعــ  التو"تـو الـذي يخـتص اـو الميـتدل  ِاــَينَّ علما
ل ـا  يـوف ـد يندـ   الميـتدل ايصوالـو  ـأ حةـث إل ا، التو"تو هو هنا فع  إييال الميتدل لحجتو إلى  ةري

فتجــدي يــولي مصيــى عنايتــو إلــى صيــو ي  ،بتل ــي المخا ــ  ل ــا ود  فعلــو علتــو ونفيــالم ــداد اوال يندــ   
 (.437، 2004، ومفعالو المياحبة ألصوالو الخالة )الد ري 

2 

 (2004، 473، هما: )الد ري ، ي وم على  راعان المترلم في  طااو الحجا"ي لدة ةأ
 ال دف المرا   حقت و )اإلصناع(. -
، مثنــاء بنــاء  طااــوفــي التــي يضــع ا فــي الحيــاب و ، الحجــج التــي يمعــأ من يعادضــو ب ــا المخا ــ  -

مو ، ةــذها احجــج  عادضــة صبــ  من يطرح ــا علتــو المخا ــ نمت ــوم بتف، وييتحضــرها فــي حجا"ــو
 يتوصب  نو من يعادض ا.



 2021 

 

140 

 د/                                    عبد الوهاب نعمان قصيدة )نشيد الضائعين(  أنموذًجا هالِحَجاُج في شعر عبد الل

3

 ن ـا يلتا ـو ل ـرإل إصنـاع المتل ـي والتـيثةر متـو  ـأ  يالذي يعتمد على الب  ة وييـت وهو الحجاج 
 (.28، 2016، ت  األسالة  الب غتة واليود البتانتة )"دي ودوااحي  ل  وظ

4

ا  ــأ ماعــا ي ويلتــة  ــأ يلتا ــ وهــو الــ  النــوع  ــأ الحجــاج الــذي فت ــان نجاعتــو ، ويتخــذ الفليــفة اعــدا
لتـيثةر ويعـون هدفـو ا، امعايةر  اد"تة كال ون والضع  والرفاءن مو عد  ا والنجار مو الفد  فـي اإلصنـاع

 (.173، 2005، والت ب  ) دصأ
5

 ـأ ندريـة مفعـال الرـ م فـي الخطـاب ا ـرإل ، وي تم االجان  التداولي في الخطاب و ا يتعلظ اـو
حةـث يعـون نتَّـة محـدهما التـيثةر فـي  ؛فالخطاب الحجـا"ي يفتـرإل و"ـو   ـترلم وسـا ب، إصناع المخا  

تـي  حـاول اإل"ااـة عـأ األسـ لة  ـأ صبةـ :  ـأ يـترلم؟ إلـى  ـأ يـترلم؟ وهـذا هـو شـين التداولتـة ال، اآل ر
  ااا ي يد؟  ااا ي ول حةأ يترلم؟ و ااا ي يد  أ ك  و؟

 (465، 2004،  ن ا: )الد ري ، من يت ةد ب ا لحجاجلهناج عد   أ الضوااي ينب ي 

فلــت  كــ  شــيء صابــ  ، لثوابــت العرمتــةمن يعــون الحجــاج ضــمأ إ ــاد الثوابــت  ثــ : الثوابــت الدينتــة وا -1
 للن اش والحجاج.

لـ   يندـي  ـأ عـدم التحديـد  والمر"ب الذي يحة  علتـو الخطـاب  حـد ؛، من  رون  اللة األلفاظ  حد ن -2
 الدصةظ  دعلة في  يوي  الميطلحات.

 مال ي ب المرس  في التناصض ا ولو مو افعلو. -3
 الخطاب ووهأ الحجة.  واف ة الحجاج لما ي بلو الع   وإال بدا زي  -4
ييــوق صبــول المرســ  إلتــو لحجــج المرســ  مو  ؛ وهــو  ــا ــوفر المعــادف المدــتركة بــةأ  رفــي الخطــاب -5

 ب  اإلصناع.، وإال ان طب الحجاج بةن ما مو  وصفت عملتة الف م واإلف ام، إ عانتة  ناصدت ا مو  فنةدها

 المتل ي.في فر هذي الضوااي  تح ظ عملتة التيثةر ااتو و 
 (59، 2010، )العزاوي  :فتتمث  في، الخيايص التي  تمةز ب ا هذي الحججم ا 

والـ  احيـ  اليـتاق الـذي ، حجـة صـد  ـر ي إلـى حجـة م ـر   المترلمي دم : Contextual سياقية -1
  ما يعني من ل ا  وداا فاع ا في الحجاج.، يمنح ا لت ة حجا"تة
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ف ـد ي ـدم المـترلم حجـة  ـا يـدافب ب ـا ، عةنـةإا  حم  كـ  حجـة صـون حجا"تـة  : Reletivity نسبية -2
امعنى ، الخيم احجة مصو   رون  ناصضة و ضا ن ل ا ييتدللرأ في الم اب  ، عأ صضتة  عةنة

ا صوية وم ر  ضقتفة،  رون مكثر صون  وهي  تر   احي   د"ت ا.، مي من هناج حججا
دديجي وستاصي اخ ف البرهـان و ، الل وي عمو اا نيبي  رن  فالحجاج: Voidable قابلة لإلبطال -3

 المنط ي الذي هو حتمي  طلظ.
-

1Repetition Structure  

إلبـراز  ؛يعرإل الخطاب عرضـا حجا"تاـا حةثشع  الترراد عنيرا االغ األهمتة في الحجاج؛ ل د 
فالرلمــة المعــردن التــي ل ــا ندــام  وســت ي  ــرثر ل ــا ، لفرــرن الم يــو  إييــال ا والتــيثةر ب ــاشــدن حضــود ا

ـا ،  يثةر  حدثو في نف  المتل ي وهـو  ـا يركـدي الن ـا  ا ـول م: "م ـا الـدوافب الفنتـة للترـراد فـفن ثمـة إ"ماعا
، ل ي والتيثةر فـي نفيـو" )حيـةأمتيبح الن م مكثر صددن على استثادن المت، يح ظ  وازناا  وستقتغا َمنَّوُ على 
 (.219،  .ت 

كمــا  فةــد ، المتل ــي و يــاعد علــى إصناعــو وحملــو علــى اإلاعــان فــيفــالترراد   نتــة حجا"تــة  ــرثر 
فنجــد من "الفضــول" صــد وظــ  هــذي الت نتــة ، التيكةــد و رســتخ الفرــرن فــي اهــأ المتل ــي اعــد  بلت ــو وإف ا ــو

 (156، 2009، : )الفضول ث  صولو، وكان ل ا وضور اادز في صيةد و
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـ        ــــ ـــــــــــــــــــ ـ      ــ ـ ــاــ ـــــــــــــــــــنـَــ ـقــ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــن  ـ  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــن  ـا   ــــ ــــــــــــــــــــــــــنـَــُّن ـقـــــ
ـ ـ ــــــــــــــــ  ـ      ــــــــــــــــ  ـ  ــ ــــــــــــــــ    ـا ُّـ ـَــُّن ـقـــــــــــــــن 
ـ  ـ  ـــــــــــــــــــ  ـ  ــــــــــــــــــــن  ـانـــــــــــــــــــــ     ـقــــــــــــــــــــنـَــُّن
ـ  ــــــــــــــــــ  ـدقـــــــــــــــ   ـ  ـــــــــــــــــ ا ن   ـقــــــــــــــنـَــُّن

ــــــــــــ ن  ـ  ـ   ــــــــــــــنا  ــ ا ــــــــــــنـَــُّن ـ ضاــــــــــــ  ـ ق
دن ــــــــــنـد  ـــــــــــ ـ ـــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــ   ــ ـ ـقـن ـقــــــــــنـَــُّن

ـــــــــــــــــ   ـ  ـ  ُّ  ــــ ـــــــــــــــــ    ــاـــــــــــــــــ ـ  ن  ــ ـــــــــــــــــنـَــ ـقــ
ـ

ـــاـــــــــــــــــــ ـ      ــــــــــــــــــــــ ـ  ـــــــــــــــــــــــ   ن   ـ ـقــــــــــــــــــــنـَــ
ـــــــــــــند   ـ    ــ ـــــــــــــن  ـ    ـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ   لــُّن ــ 
ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ ـ        ـ ــ   ـــ ــــــــــــــــــــــــ ا  ـيفـ   ــ ـ
ـــــــــــــــــ ـ        ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـ ـ   ـ ـــــــــــــــــنـ  ـ    ــ ـقــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ  ض  م   ـــــــــــــــن     ح ن ـ   ــ   ــــــــــــــ ـ  ــ
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ ـ     م  ـــ ــ   ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ا  ـ   ـــاـ
ــــــــــــــــــــــــ      ـ ــــــــــــــــــــــــ   ـ     ـــ ـ  ـ   ــــــــــــــــــــــــن  ـيفـ  ـــ
ـــــــــــــــــــ  ـ   د ــ ـ ـــــــــــــــــــ    ـ    ــــ ـــــــــــــــــــ ا  ـــــ ـ   ــــــــــــــــــن ـ  

ـ

لةركــد للعــرب ويرســخ فــي ماهــان م من األ ــر الــذي  ؛" ثمــان  ــراتر  د  ق ََلفدــة " الدــاعر كــرد حةــث
ــ ا ث وهــذا الترــراد يـوحي امــد  حرصــة نفــ  الدــاعر ، ابتاــا فـة م ال يمعــأ  عديلــويتحـدي عنــو ملــبح  تيلِّ

 .اوصنو و و ضبو  أ العرب و أ الحال الذي يلوا إلة 
، 160، فمــث  صولـــو: )الفضـــول،  ــأ  وضـــب كــرد لفدـــة اليــدق فـــي صيـــةد و فــي مكثـــر َمنَّـــوُ كمــا 

2009) 
ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـ  ـــــــ ـــــــــــــــــــنـ ـــ ــــــــــــــــــــ ـ ق ـ مت ق ـــ

ـ

ـغ  ـــــــــــ    ـغضــــــــــدـ   ـــــــــــن ـ  ـــــــــــن ـ  ـ
ـ
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 (157، 2009، )الفضول ميضاوصولو 
ــ ـ شـــــــــــُّ  ـلصـ ــــــــــــ  ـ ـــــــــــنـ   ــــــــــــن 

ــــــــــــــ ـح ــ  ـــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــ ـ كــــــ ــــــــــــــ ـًن ــ   ـــــ
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــنقً ــ ــــــــــــــــًن ــً ـ ــــ  ـــ

ـ

ــــــــــــــــــــــ ــ ـ ــــــــــــــــــــــ    ـ  ُّ   ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـاب  ــــــ ــ ــــــــ
ــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــن  ـ   ـــــــــــــــن ـ     ــــــــــــــ ـ    ـ

ـ   ـــــــــــــــــــ ـــمـحيقمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــض   ـ    ــــــــــــــــ ـ
ـ

ا بـذل  الت ويـ  والتعدـتم لليـدق والتفخـتم  ـأ ، ل د كرد الداعر هذي اللفدة مداب عدـرن  ـرن صالـدا
عــدم ا تثــال م ل ــذي اليــفة فــي  أَلنَّ  ؛م ــري فــي صلــوب العــرب؛ الفتاــا انتبــاه م إلــى مهمتــة ا تثــال م لليــدق

حمصوال م ومفعال م والتزا  م ب ا  ب منفي م  فـ  يـرون م طـاءهم ، ستجعل م يقتدون فـي  ـيّ  و ربـر و ـبج 
: -كــذل –فمــأ األلفــاظ المعــردن فــي ال يــةدن  ؛إلــى الرــذب والتزويــر و ضــلة  الحقت ــة ارو لجــوإن دموهــا 

 و ةرها.… والضمةر "نحأ"، العدل، لت ، العجز
، زاء نــص ال يــةدنوالتـرااي بــةأ م"ـ، وصـد م   هــذا الترـراد إلــى  لــظ نـوع  ــأ االنيـجام فــي اليــب 

ــا  ــأ "اليــب  ، وإلــى صــون حجا"تــة  تمثــ  فــي اإللحــار علــى المعنــى و يكةــدي "الــ  من الترــراد يحــدي نوعا
بتوفةر مصيى ، اللفدي والحب  المعنوي في ال يةدن ايسرها و وفةر مصيى  د"ات المعايةر النيتَّة فة ا

 (.105، 2007، " )إبرا تم د"ات التوال  والتتااب والترااي بةأ األ"زاء المعونة للنص
ا ـــا، مو، الـــواو، كمـــا كـــرد الدـــاعر اعـــض األ وات الحجا"تـــة )مبـــدا وهـــذا يجعـــ  ، (…صـــد، نحـــأ، منَّ

الداعر صد كرد شطراا اعا لو؛ لةوهم المتل ي اينَّو  ةر المعنى  ـب  َمنَّ كما ، الخطاب  تنا ماا بةأ م"زايو
 (2009، 157، ضولكما في صول: )الف، حقت ة األ ر  يكةد المعنى َمنَّ 

ـــــــــــــــــ  ـ   ـــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــنـل ـــــــــــــــــ ـ     ــا  
ـ

ــــــــــــــــن ـ  ــــــــــــــــنـ ــــــــــــــــ   ـث ــغــــــــــــــــ د  ـ  ضا
ـ

 يقتدـو الـذي والضـ ل الج ـ   ـد  و بةنـا، لـو و وضـحا األول للدطر  ركدا "اء الثاني فالدطر
ـــا فـــي ال يـــةدن  ـــأ حةـــث المعنـــى الدـــاعر كمـــا كـــرد .العـــرب  –)بترنـــا، العجـــز( – ثـــ : ) الع ـــم ، ملفاظا
 لةنا(...إلخ . –)  اثات ،  زينا( – ) جلنا، صطعنا(

2Name of Subject 

مضـــفى علـــى ال يـــةدن ن مـــة  وســـتقتة ؛ وهـــو  ـــا اســـتعم  الفضـــول اســـم الفاعـــ  ادـــع  كبةـــرل ـــد 
 (2009، 156،  ث  صولو: )الفضول أ ،  زيد المعنى صون و"ماالا ،  الة

ـَـ ـــــــــــــــــــن ــاـــــــــــــــــــقــ ـــــــــــــــــــ ـ      ــ ـ ـ ـ ـــ ـــــــــــــــــــ    ـــ ــــ
ـ

ـَــ ــاـقــــــــــــــــــــن ــ   ــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــ  ن   ـــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ
ـ

إلتـو   مةـ  و ناسـ اا "مـاالا مضـفى علـى البنتـة الدا لتـة للـوزن ، في هذا البةـت  وزيـب  وسـت ي  حعـم
احةــث  تيــاو  متــو صامتــة - فــي البةــت تيــريبال كمــا من و"ــو  و نجــذب إلتــو النفــون و تــيثر اــو.، األان

ايـتغ إ تانـو و  ودون ـا. نوصـو "مـاال لموسـت ا الدا لتـة ف لمضـا -الدطر األول  أ البةـت  ـب صامتـة الثـاني
 ضايعةنا(؛ للداللة على  رسخ هذي اليفات وثبو  ا لد  العرب. ،اسم الفاع )هازلةنا
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 (2009، 158، : )الفضولي ول في  وضب ي رو 
ـ  ـــــــــــــــــ ـ    ــــــــــــــــــ ـ     ـــــــــــــــــــ ـ   ــــــــــــــــــــ

ـ

ــــــــــــــــــ  ـ  ن  ــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــ ـ   ـ ــــــــــــــــــ ـ ي ـ ـــ ـ
ـ

ــــ المعـــةأ(ســـم االم الدـــاعر ااســـتخدو  ـــزوم هـــ ؛لفاعـــ  )اآل ـــ  ـ أ لأل ـــ  ةاليـــفت ا ةأللداللـــة علـــى ل
ــا حيــأ   يــتم و"ــرن  وســت ي دايــب مســ م فــي ، ومن مــا شــر ان مساســتان لحــدوث ما، واليــبر ومتــو ميضا

 استمالة المتل ي ليماعو واالنتباي إلتو. 
، )هازلةنــا :ويمعــأ إ"مــال الرلمــات التــي "ــاءت علــى لــت ة اســم الفاعــ  فــي ال يــةدن كمــا يــي ي

،  عجزينــا، عــا"ز،  نجزينــا،  دــتاق، عاشــ ةنا،  دلمةنــا،  ــدعةنا، "اهلةنــا،  ا"نةنــا، داشــدينا، ضــايعةنا
، المعةنا، اآل  ،   ةنا، صالرينا، العادم، "اد ةنا،  حينةنا، فاضلةنا، اليا صةنا،  دةنا، صا دينا، ااهلةنا

ــــ ال ـــازيأ، فاضـــح، ال ا نةنـــا، ال اضـــبةنا ، اآل نةنـــا، حاصـــدينا،  نتيـــرينا،  متحنةنـــا،  يـــترةنا ،المنيفةناـ
 العنةنا(.، م ةنا، لاد ةنا، الخايفةنا، كاابةنا، داعدا، المت ةنا، حا  ، حاضأ

للداللة علـى إثبـات وال   ومداعةأ  رن؛ مداعةالداعر لت ة اسم الفاع  اما يزيد على استخدم ل د 
ـــاكمـــا  ،و"ـــو  هـــذي اليـــفات و وا  ـــا عنـــد العـــرب مو نفة ـــا ـــن م  امضـــفت علـــى ال يـــةدن نوعـــ َمنََّ   ـــأ ال

، فتيــتمة  المتل ــي إلــى التي ــ  فــي ملفاظ ــا، يــدد معــذب األلحــان"علــت  ن ــا صةثــادن دايعــة  ُ و ، اوالموســت 
 والتعمظ في مفرادها.، والت ني في ملحان ا

methods Structural 

واألســلوب ، ود اــالغ األهمتــة فــي الحجــاج؛ ف ــي  ثةــر العوا ــ  واألحاســت لألســالة  اإلندــايتة  
ـا وال يحتمـ  اليـدق مو الرـذب بـ  لـو  ـيثةر   ـم فـي الحجـاج. وهـذا ، اإلندايي فع  ك  ـي ال ين ـ  واصعا

ا ا مو  وفاا مو ملماا مو فرحا  الة إن  ضـمنت فعـ ا ك  تغـا  ةـر  باشـر" )بوحدـة ، الفع  صد يعون "  ديدا
مت تنـــب ، فـــي اهنـــو للردـــ  عـــأ صيـــد المحـــتج ويحللـــو ، "ـــاع ا المتل ـــي يـــتمعأ ال ـــول، (73، 2010، 

 :، اآل ي يةدنال أ األسالة  اإلندايتة في و  اي روحتو.
1Interrogative Technique

حجا"تـة اليـرال  لمتل ـي صـراداا عنـد اإل"ااـة؛ واـذل   رمـأليجعـ   َفِفنِّـوُ ، عند ا يطرر الداعر سـراالا 
ـا َفِفنِّـوُ ، و د ر قتمتـو "لمـا كـان إثـادن مو اسـتدعاء لـو ـا و ـأ ثمَّـة حجا"ا فـفاا اـالر م ، يولـد االضـرودن ن اشا

، وإاا االحجــاج  اثــ  فــي كــ  نــوع  ــأ منــواع الخطــاب" )الدديــدي، والحجــاج  تيــ ن علــى نحــو عمةــظ
2011 ،141.) 
لـــو  ـــأ مهمتـــة  ـــأ الناحتـــة  لمـــا وظتفـــا بةِّناـــا؛ مســـلوب االســـتف ام فـــي صيـــةد و الدـــاعر  ـــد وظـــ  ل

 نحو م ر  ا. مإلى إع ن  وصف   ريأف و وسةلة   مة إلثادن و فب اآل، الحجا"تة
وهـو مصـو  منـواع ، واالستف ام ال ال  الذي استخد و الدـاعر فـي صيـةد و هـو "االسـتف ام اإلنرـادي"

التـي  اليـخرية إضـافة إلـى، مو إنرـاد للترـذي ، تواتخحجا"ةتو مصو  ف و إنراد يرا  او ال أَلنَّ  ؛االستف ام
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ــا  ــأ العــرب ، وصــد لــبغ مســلواو ايــب ة الــرفض، يمتلر ــا كمــا م ــت ملفاظــو  مــوج اــالحزن واألســى  البا
 (156، 2009،  أ ال  صولو: )الفضول، االعتراف احقت ة منفي م واليدق  ب اوا  م

ـــــــــــــــ اـ  ـ ـ  ـ ــــــــــــــ ـــــــــــــــن    ـ   ـ ـحنــــــــــــــنــ ــ
ـــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ    إلـ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ُّـ ــــــــ ـ ةـ إلـ ـــ

ـ مـــــــــــ ـق  ـــــــــــ ـ ك ـــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــ  ـ ل  
ـ  ـــــــــــــــــــــ   ـ ـــــــــــــــــــــ  ـ  ن ــــــــــــــــــــمـ  ـــــــــــــــــــــــــــ 
ـ ـ  ــــــــــــــــنـ ـ  ــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ  ـ  ــــــــــــ   ـحنـــــــــــــن

ـ

ــــــــــــــــًــــــ ــــــــــــــــــــ ـد  ــ ــــــــــــــــــــ ـ ــ ـ   ــــــ ــــــــــــــــــــ ـ ـ  ـ    ـــــ
ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ـ     د ــ ــــــــــــــــــن   ـ    ــــــــــــــــــنــ ـ ـحنـــ

ـــــــــــــــــــــــن  ـ     ـــــــــــــــــــــــنـ  ُّـل ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
ـــــــــــــــــــــــ ـ منـــــــــــــــــــ ـ  دـــــــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــــــ ًـ ـ   ـ 

ــــــــــــــــــــــــن  ًـ ـ يفـ   مــــــــــــــــــــــــــةـ   ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ل ــ
ـ

 وحي  ف ي، في  تَّا  ا ة"اااإلو حم  ،  فةد االستنراد والبرهان والحجة -هنا– ستف امفيت ة اال
ت ة و"ــــاءت هــــذي الحجــــج ايــــ، ســــتخدم حججــــا اات ع صــــات  ناصضــــتة  فنــــد مصــــوال محةــــث ا ؛اــــالتواتخ

 –ولمــااا ســرر الع ــم بنــا –وإلنيــانتة اإلنيــان  ــااا نحــأ مبــدعناي  –االســتف ام )مي  شــيء نحــأ مبــدعناي 
 ولمااا نحأ كنا  ادج الخدد...(  لترون مبلغ  يثةراا ومكثر إصناعاا.

 (156، 2009، كما في صولو : )الفضول، وصد يفةد االستف ام استحالة وصوع الديء
ـ مــــــــــــــــــ ـق   ـــــــــــــــــــ  ـ   ــ ـــــــــــــــــــ ل   ـــــــــــــــــــ ـ ك ـــــــ ـــ

ـ

ـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــنـ  ُّـل ــــــــــــن  ـ    ـــ ــــــــــــ ـ  ــ ـــ
ـ

ــو ميضــا: ، ف ــي حجــة علــى م ــر  يــتحة ، فيــت ة اليــرال  فةــد االســتنراد و ركــد االســتحالة و ثل
 (159، 2009، )الفضول

ـــــــــــ ــ  ـــــــــــ ـ ـــــــــــنـ  ــــــــــــ ـحنـــــــــــنــ غـــــــــــ  ـ 
ـ   ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــنـ ـــــــــــ ـ  ـــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــ ـقــ

ـ

ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــننيــُّـد  ـــــــــــــــــ   ـ ـــــــــــــــــ ـ    ــــــ ــ
ــ ـا كــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــن  ـ  ــــــــــــــــُّك   ـ  ً ــــــــــــــــ

ـ

 ــأ االســتحالة من  جــد العــدل حلتفــا ألشــخا  ضــعفاء و"بنــاء كــانوا ســببا فــي  َمنَّــوُ فالدــاعر يــر  
ولـت ة اليـرال " تـى" مفـا ت اإلنرـاد ،  ضةتب ح  م وحظ م ت م اختانت م الميتمرن و ناحرهم متمـا بةـن م

 الديء.ومكدت على استحالة حدوي ، و ح ةرهم أ العرب  واليخرية
 ـب  لبـة العا فـة لمـا ل ـا  ـأ  ود  فـي ، واذل  ففن االستف ام  حا"جة  تراور بةأ الع   والعا فـة

 ب الدعود االيخي ، فعا فة الداعر  لة ة االحزن واألسى، التيثةر والتعبةر عما في النف   أ  داعر
فــي  وصــ  يتطلــ   ــن م فــيدا   حــا"جت م وإصنــاع م ااســتخدام مســلوب االســتف ام؛ لتضــع م ، علــى العــرب

 و أ ثم االصتناع او واإلاعان لو.، التفرةر اما ي ول
2Command and Prohibtion Techniques 

ولـلت ما االحجـاج وثت ـة؛ ، ف ـي امعنـى الـدعون، األ ر والن ي فنَّـةأ  ـأ فنـون اإلصنـاع ا عد لت ت
ـــى ســـلأَلنَّ ُ  ـــى  و"تـــو المتل ـــي إل ،  حـــد ي م روحـــات الدـــاعر و با يـــو )الدديـــدي، وج  عـــةأمـــا ي ـــدفان إل

هـــدف ما اإلصنـــاع  أَلنَّ مســـلواي األ ـــر والن ـــي يعيـــبان ال ـــول صـــون حجا"تـــة؛  ِفـــِفنَّ (. واـــذل  149، 2011
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 ــا يحثـــو علــى   ةةــر صناعا ـــو ؛ وهــو والتفاعـــ   ــب حجــج الدــاعر اع لـــو وو"دانــو، والتــيثةر فــي المتل ــي
 (157، 2009، : )الفضولصول الداعر أ ال  ، و واصفو

ـ ـــــــــــــــــــ  ـ    دـــــــــــــــــــــ ـ   ــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــ  

ـ    ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــ   ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــــــــــ   ـ  ق
ـ ـــــــــــــــ  ن   ـ   ن  ـــــــــــــــ  ـــ   ن ـــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــــــــ ا 

ـ

ـــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــ ـ ـــ شن   ـــــــــــــــــن  ُّـ   ــ ـــــــــــــــــمـا ـــ ـ كــ
ــــــــــــ ُّــ   ــــــــــــــــ  ـ ـ ــــــــــــم ـ نكـــ ـ ـــــــــــ  ـحـــــــــــ   
ن ـ   ــــــــــــــــــُّمـ      ــــــــــــــــــ ـ ـ   ــــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ ا 

ـ

العـرب ييـع   َمنَّ ف و يعلم ، واليخرية  ن م دف  ن ا الداعر  عجةز العرب يفيت ة األ ر هنا 
لــذل   لــ   ــن م ال ــراءن )واصــرما( لمــا فــي ال ــراءن  ــأ  معــأ لمضــمون  ؛علــة م االعتــراف احقت ــة منفيــ م

حةــث م ــى االنتتجــة صبــ   ؛حيــأ  عبةــر يزيــد  ــأ حجا"تــة الــنص وصو ــوَمنَّ كمــا ، الرــ م و حاولــة ف مــو
حةـث  ؛فاللعأ والبيظ اعد ال راءن ا تزال للوصت والتفرةـر، النص اعدا  الاعلى هو  ا يضفي الفع  و 

صبـ  الـ  صـام  َمنَّـوُ كمـا ، وهذا النوع  أ األسالة  ي وي الحجاج ويزيـدي  يكةـدا، شبو الحقت ة اديء يبيظ
لتعطةــ  للمــرين يــوحي وهــذا ا، ااســتدعاء المرايــا ال لإل تــان بوظتفت ــا بــ  لتريــةرها و عطةل ــا عــأ   مت ــا

 وهو  ا يزيد حجتو صون وإصناعا.، والتي  فت د أل نى  عايةر اليدق، االحجج الوا تة التي م وا ب ا
ــا  ــن م االعتــراف اعــ   ــا يخفونــو وال  َمنَّ كمــا  الدــاعر صــد زا  حجتــو صــون فــي صولــو "واايــ وا"  البا

 وعدم استيا تو رراهةتويء يبيظ وال  لحةث شبو الحقت ة اد ؛ومتو استعادن  عنتة، ييتطتعون إظ ادي
الدــاعر صــد هــزئ  ــن م و لــ   ــن م من  ولرــأالعــرب يعرهــون من يد ــرون حقت ــت م لبدــاعت ا  إن الــ 

 و رإل هذا التدبتو التدختص والتجيتم.،  نو واستخفافاا االعرب سخريةاي ا  الحقت ةيبي وا 
"ـد التــيثةر فــي المتل ــي وال ناعــة بتلــ  هــو  ــا يو ، كمـا داــي الدــاعر لــتغ األ ــر بـواو  فةــد التر ةــ 

والعنــوي... إلــخ(. وفــي صولــو "وال  خدــوا ، واايــ وا ، الحجــج المضــمنة فــي لــتغ األ ــر المتعــد  )واصــرما 
ولــذل  فيــتغ األ ــر  ؛ رضــو النيــح ل لتــزام االيــلوكتات المبت ــان، ا ــاء اليــا قتانا" ف ــو مســلوب ن ــي

 تا  ـا سـخطا وحن ـا يمـأل اآلفـاق اعـدم الرضـا لمـا يل إلتـو  نااعة  أ عا فة  حم  في -اآلنفة-والن ي 
 حال شقبو.

3TechniqueWishful

، ي يد اـالتمني " لـ  شـيء  حبـوب ال ير"ـى حيـولو لرونـو  يـتحة ا مو اعةـد الوصـوع )العثتمـةأ
، ي يعـــاني  نـــو(. وصـــد اســـتخدم الدـــاعر مســـلوب التمنـــي إلظ ـــاد الحيـــرن والحـــزن واأللـــم الـــذ55، 2004

 (158، 2009، : )الفضولوصول أ ال  ، ايب  المآل الذي ول  إلتو العرب
ــــــــــــــــ ـ نـــ ــــــــــــــــنـ ــ  ُّ ـــــــــــــــ ـدـــــــــــــــ  ـ     ــــــــــــــــــ ـقـ

ـ

ـــــــ ـــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ ــح   ــــــــــــــــــــ ـ  ُّ  د ــــــــــــــــ ـ
ـ

ـــا المترلمـــةأ  د ـــر شـــدن األســـى والحـــزن النا جـــة عـــأ اليـــلوكتات ، م ان التمنـــي "لةـــت" الم ترنـــة بن
ويجتمعــون ، و رفــب دايــت م، اعــدها  توحــد كلمــت م، لــة االح ــد والضــ ايأ التــي فــي صلــوا مالمن ز ــة المتمث

 واذل  يتح ظ النير على العدو.، حول  اية واحدن يعملون  أ م"ل ا
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علـى اســتحالة حـدوي هــذا الدـيء عنــد ، ويـدل اســتخدام الدـاعر ألســلوب التمنـي فــي هـذا الموضــب
سـبباا  ـأ مسـباب  تكانـ تـياليـراعات ال يـب ا  موالحيـرن لحـال  ب شعودي ااأللم، العرب وإن كان  معناا

 و خبط م.  مضتاع
 (158، 2009، وفي صولو: )الفضول

ـــــ ـــــــــــــــ ـقــــــــــــــــنـ     ـــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــ  ًـ ـ  ــــــــــــــ  
ـ

ـــــــــــــــــنـ    د ــــــــــــــــــ ـ ـقــ ـدـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ ـ     ـــ  ـ أب
ـ

ويعـون ،  ـأ م"ل ـا "لةت" َ دَ ُر مهمةتـو عنـد الدـاعر فـي  ح ةـظ الفرـرن التـي يعمـ تمني اليسلوب ف
 ــأ  ــ ل  رحــو لمواصــ   تعــد ن  ــوحي ااأل ــ  ، دافــدا صويــا  ــأ الحجــج التــي  د ــر  نطقتــة  ــا ي ــول

واصب المقتش ل م. كما بالمع و  المنضوي بةأ هذي األسالة  المتضاداة اات الع صات اليببتة المر بطة 
ويجعــ  المتل ــي ،  ــب الفعــ  الماضــي "ِإنيركــد هــذي الحجتــة  رــرادي لحــرف التح ةــظ "صــد" وحــرف التوكةــد "
 عا"زا عأ الت رب واإلنراد للواصب الميساوي الذي  قتدو األ ة.

4Irony Technique  

 يـــمب ا ـــول  ـــا هـــو ،  ـــأ اليـــود المجازيـــة نها الـــبعض لـــود دإا يعـــ ؛لليـــخرية  عريفـــات  تعـــد ن
ـــا لليـــخرية ي  ختلـــ  عمـــا نـــراي. " نـــاصض قـــتم  ف ـــيجعـــ  لـــلت ا االحجـــاج وثت ـــة وي ـــدم "برنـــدونةر"  عريفا

 (.2011،164، حجا"تة متما ييمح اقتام "ملة  ا سا رن عندي كون ا حجة على فرضتة  ا" )الدديدي

وصيةدن "ندةد الضايعةأ"  عتمد في ، دافدا حجا"تغا يزيد  أ الطاصة الحجا"تة للنص دفاليخرية  ع
 فةـد اليــخرية.  ولرــأ ايـودن  جازيـة، خـدم فرر ـويامـا  وظف ـا ن الدــاعرإحةـث  ؛مسـلوا ا علـى اليـخرية

مســلوب  إلــىلــذل  عمــد الدــاعر  ؛وصــب متــوعدــم الخطــي الــذي ا فعــال فــي  نبتــو المخا ــ  ليــخرية  ودلف
 (158، 2009، )الفضولصولو:  .  أ ال ليخريةا

ـد ـ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــنـ  ُّــــ ــــــــــــــــــ   َ ـ   ــــــــــــــــــــن ـ  ـ ـحن 
ــــــــــــــ  ـ  ــ ن   ـ ـــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــ ـحيم  ــــــــــــــــ  ـ  ــــــــــــــــ ا 
ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ــُّ ـيفـ   ق  ـــــــــ ـ  ـــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ــــ
ـــــــــــــــــ    ـ ـــــــــــــــــ  ـ   ـــــــــــــــــق    ـ  ــ ـ  ُّ   ـ ــــــــــــــــن  ـ   
ـــــــــــــــــ  ـا ـــــــــــــــــ ـ   ـ ـــــــــــــــــ   ــ  قـ  ـ  ُّــ ــــــــــــــــن  ـ  
ــــــــــــــــــــــــًن  ــــــــــــــــــــــــ ـًن ــ ـ   ـــــــ ـ ــــ ــــــــــــــــــــــــ صا ـ اــــ

ـ

ـــــــــــــ ـ ـ   د ـ ـــــــــــــنن ـقـ ـــــــــــــ      ـ  نقــ ــــــــــــ ا  ـ   ــــــــــــن ـ  
ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ً ـ غ  د ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـغ ـــــ ـ   ــاــــــ ــــــــــــــــــ  ــا  ـــ ــ
ـ ــــــــــــــ     ـ   ــاــــــــــــــ ـقـــــــــــــــــــنـ ـ  ـ ي ــــــــــــــــ  ـهلــــــــــــد 
ـ  ن ـــــــــــ  ـ  ـــــــــــ  ـ   ـــــــــــــ ـح    ــــــــــــ   ـــــــــــ   ــ نـ  
ــــــــــــــــ   ـ    ــــ ـ ــــــــــــــــ ي  ــ  ـــــــــــــــ   ـ  ـــــــــــــــن  ـ  ــ
ـح كـًـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــضغ   ـ  ً  ـ    ــــــــــــــــــــــــــــ 

ـ

ـــوا العـــدو الميـــتعمر  ـــأ ،  ـــأ العـــربالدـــاعر ييـــخر  ـــة منفيـــ م وكتـــ  من ـــم  عن ويـــذكرهم احقت 
فــي ففيلــبحوا ينتدــرون الفضــ   ــأ  ةــرهم وهــم ملــحاب الحــظ. ، فة ــا اــفدا   م  متلرــا  م والتيــرف

 ؛احةــث د ـــز للعــرب االيـــحراء "نحـــأ لــحراء"البةــت األول اســتخدم الدـــاعر الحجــة الر زيــة فـــي صولــو 
 الف ر واالنعدام. علىفاليحراء  دل ، في "مو  فرري  دون تيقمن العرب  علىللداللة 
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 عونـا ، ب  يعمد إلى التدعت  ؛ يو   في المعنى وال يحيم الموص الداعر في صيةد و ال َمنَّ كما 
 (159، 2009، )الفضول أ ال  صولو: ، "وا سا را يدعم الحجاج ال ايم في ال ول

ـقـــــــــــــــــــنـ   ـ ـىــ  ـ  ُّ ـــــــــــــــــــ ُّ  ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــ
ــــــــــــــــ  ـ ن  ـ ـ ـ  ُّ ـــــــــــــــ ـدـــــــــــــــ   ـ      ـــــــــــــــ ـقـــــــــــــــنن
ـ   ـ  ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــــ نـ   ـــــــــــــــــــ ـون ـقـحن 

ـــــــــــــــ ــ  ق  ـــــــــــــــ ـ     ـــ ـــــــــــــــ ن ا ــ  ـ ُّـــ ــــــــــــــــ ُّ ـ ـ 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـ    ـــــ ـــــــــــــــــن   ـ      ـ ـ   ـ غ ـــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــ ن  ـ     ـــــــــــــــ   ـ     ـــــــــــــــ ـ  ـ ح  ق ـــــــــــــــ ـ  ك 
ـ ـــــــــــ  ـح  ـــــــــــنـ  ـــــــــــن  ـ ـ   ـــــــــــ  ـــــــــــ   ـ   ــ  ن

ـ

ــــــــــــــــــــ ـ ُّ   ـــ ـــــــــــــــــــ  ـ   ـ  ــــــــــــــــــــ    ـقــ ـــــــــــــــــــ  ن ــ
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ     ـ   ُّ   د ــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــحـــ ـ ــ
ــــــــــــــــــ  ـً ـح قند ــــ ـــــــــــــــــغ  ــــــــــــــــــ   ـ   ـ   ـــــــــــــــــ ـ    ـ

ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  ـ   ًحــ ــــــــــــــــــــــــ ـيفــ  ق ــــ ـث خ   ــــ
ـــــــــــــ  ـأب ـــــــــــــ   ــ    ـــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــ ـ   اـــــــــــــ ا  ــ
ــــــــــــــــــــــــ  ـ ي    ــ ــــــــــــــــــــــــ   ـ  ُّــــ ــــــــــــــــــــــــ و  ـ   ثــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ    ـ     ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـاــ ـــــــــــــــــــــــــ     ــ ـحــــــ

ـ

ويجمـب البـراهةأ علـى وضـاعة ، ال يـةدن الحجـجمبتـات والفضول يحدـد فـي كـ  ، الم ام هنا هجاء
. فالع صـة بـةأ ال جـاء والم جـو ع صـة والـذم ومشـد منـواع اليـباب والدـتم، وولفو ايحي النعـوت، الم جو

وهو  ا مضاف لل يـةدن دون ـا ، إلى ي رلذل  لز و اإلس اب و رراد اليخرية للمنعوت  أ بةت  ؛سببتة
، )الفضـولهـذا البةـت الـذي ي ـول متـو: ، "عل ا  ر ي المعنى ح و وحقت تو. و  لـة ال ـول عنـديو ، ومل ا

2009 ،160) 

ـ ـ ـ    ــ ـنمـــ ــــــــــــــــــ   ـ   ــــــــــــــــــ قُّـ  ـم ـ ــــــــــــــــــــــ 
ـ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــش نـ ـن  ـ  ــــــــــــــ ـ   ـش  ـــــــــــــــضـاـــ ـ ن    ـ   ــ
ـ

، الــروااي الحجا"تــة ""ملــة  ــأ األ وات التــي  وفرهــا الل ــة للــراي بــةأ  فالــ  الرــ م وم"زايــو عــد 
- ف ــي المــرثر األســان والبــادز وهــي، (344، 2011، )الدديــدي فتتيســ  عنــدها الع صــات الحجا"تــة"

إا  ـــراي بـــةأ صـــولةأ مو بـــةأ  ؛الحجـــاج  رشــر لـــو فـــي بنتـــة الل ـــة نفيــ ا َمنَّ الـــدلة  ال ـــا ب علـــى  -كــذل 
ا  ا   االسترا تجتة الحجا"تة العا ة.، حجتةأ مو مكثر  و يند لر  صول  وداا  حد ا

، الــواو، ألن، إان، الســتَّما، حتــى، لرــأ، بــ )ويمعــأ التمثةــ  للــروااي الحجا"تــة اــاأل وات اآل تــة: 
الـروااي ، و أ الروااي الحجا"تـة التـي وظف ـا الدـاعر فـي صيـةد و "ندـةد الضـايعةأ".(ال م...إلخ، الفاء

 اآل تة:
1

، (5، 2004، و عناهـا "اإلضـراب عـأ األول واإلثبـات للثـاني" )المبـرِّ ، وهي م ان للراي بـةأ صـولةأ
 …و  مت ـا " ـدادج كـ م  لـي متـو، في الـراي ن تاـا مو إيجاااـا حيـ  اليـتاق الـذي  ـر  متـوويتحد   ودها 

 وصــــد اســــتخد  ا الدــــاعر ا ولــــو:  (.6، 2005، و رـــون لتــــرج شــــيء  ــــأ الرــــ م وم ــــذ  ةــــري" )الز"ــــا"ي
 (157، 2009، )الفضول
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ـــــــــــــــــــــــ دـ  ــكـــــــــــــــــــــــنـنــقـنـ ـاـن ـ  قـــــــــــــــــــــــ ـ   ا 
ـــــــــــــــــــــمـنــاـــــــــــــــــــــ أبـ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــ  ـ ـــدـاـنشـنـــ ـ  ـ

ـ

ـدــــــــــــــــــــــــ  ـ ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــدن  ـ  ـ ــ ــــــــــــــــــــــــًن ـيفــ ا 

ـ   ـــــــــــــ    ـ ـهبـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ـنـ   ـــــــــــــ اـ ـ   ـ ـ ـــــــــــــ
ـ

عــاء العــرب فــي من ــم ، هعــذا  تــرا ف الحجــج عنــد الدــاعر اهلــوا اآل ــريأ امــا مفالدــاعر يخــال  ا ِّ
 فا هــا من ــم هــم  ــأ ، هم و ناصضــوءاحجــة م ــر   بطــ  صــول م وا عــا، صــد وي ل ــم  ــأ فرــر وإنتــاج وإبــداع

فرانــت الحجــة  ثبتــة  ــأ  ــ ل الفعــ  المضــادع الم تــرن اــي ان النفــي ، يو اآل ــرون ومنتجــ وُاِهلــوا امــا صد ــ
لةنت ـي الموصـ  بتيكةـد هـذي الحجـة ااسـتخدام ، "لم"؛ لما لو  أ صون التـيثةر ااسـتمرادي و جـد ي وصـون ُحجةتـو

ا النـــوع  ـــأ وهــذ"بــ " المتبوعـــة ااســم الفاعـــ  الموحتــة ادـــدن الواصعــة وهـــي الــذهول و معن ـــا  ــأ العـــرب. 
إا "ي تضــي نفــي الحعــم اليــابظ فــي الرــ م صبــ   ؛اإلضــراب يطلــظ علتــو النحــان اســم "اإلضــراب اإلاطــالي"

، نيراف عنو وا"  إلـى حعـم ي ـر يجـيء اعـدي" )حيـأو دعتو كااب واال،  ةر واصب ِاَينَّو"ب " وال طب 
1966 ،623).  

2

وصـد ، عناهـا الـوظتفي  ـأ اليـتاق الـذي  ـر  متـوويف م  ، حتى في  ر ة  عنالر ال ول يعمأ  ود
 هما:، استخدم الفضول هذي األ ان في  عنةةأ

 (547-539، 1992، )المرا يشر ان:  ماوه،  أ  راعان شروط المعطوففة ا بد  الو  :العاطفة حتَى-أ
 من يعون اعض صبل ا مو كبعضو. -
 من يعون  اية لما صبل ا في زيا ن مو ن ص. -

 (158، 2009، )الفضول على الضع  والن ص في صولو: ال يةدن  الةفي  وصد "اءت حتى

ـاــ ق ــــــــــــــ َــ  ــــــــــــــ َــحنــــــــــــــنـ  ـــ  ــــــــــــــ حــــــــــــــ
ـ

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ  ن ــــــــــــــــــ ـ   مـ ـ ـــد ــــــــــــــــــ   ـق  ـ   ن
ـ

فــالعجز هنــا لــم ،  ــر   ةــدا عــأ الــر  مو المجاب ــةييــود الدــاعر محعا ــا عا ــة  جعــ  الطــرف اآل
ف ــد ولــ  هــذا األ ــر إلــى  رحلــة ال  خطــر  ،يعــأ  حــد ا مو ينتــا بــ   جــاوز كــ  االحتمــاالت والتوصعــات

ويركـد هـذا المعنـى احـرف الجـر والميـدد وفعـ  النفـي الم تـرن االضـمةر المتيـ  الـدال ، على اال محد
 وك  واحد  ن ا ي وي الحجة ويركدها.، على العموم

 (243-245، 1992، هي: )المرا ي، ولمجرودها شروط، : و فةد انت اء ال ايةحتَى الجارة-ب
 يعون ظاهراا. من -
 من يعون ي ر "زء مو   صي ي ر "زء. -

 (160، 2009، )الفضول ى" في صول الفضول":"حتَّ  الحجا"تة لـو برز ال ون 
ـــ  ــــــــــــــــــــــل  ـ ـــــــــــــــــــــ ـ ـــ ـ  ـ مـــ ــــــــــــــــــــــاًبــَّي   

ـ

ـ ــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــُّـن  ـ ـ ـاــابًـ   ـــــــــــــــــ  ـ  ـ حــــــــــــــــ ــ ــ ــ
ـ
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وصولـو وهو  ـا مكـدي ب،  عنىالداعر ييترس  في اإل تان االحجج المثبتة ليدق صولو صوال و  ال يزال
حجــة مصــو   خــدم نتتجــة ضــمنتة واحــدن فــي البةــت هــي "االستيــ م للعجــز واإللــااة لــترأ ةنــا" ى بلِ "حّتــ

 االضع  وال وان".
3

وينتيــ  الفعــ  اعــدها عنـــد ، " تيــ  ااألفعــال الميـــت بلتة أَلنََّ ــا ؛بــ م كـــي -كــذل -وصــد ســمةت 
وهي في كـ  المـذهبةأ  تضـمنة ، عند الروفةةأ ال م هي نفي ا النالبة للفع و ، البيريةأ افضماد من  

فالنالـ  ،  حيـأ إلـيَّ  أَلنَّ و  ديري ، حيأ إليالمعنى: كي  ُ ، حيأ إليّ فمث ا صول : زد   لتُ ،  عنى كي
بت ـدير  والفعـ  فترـون من  ، وهذي ال م عنـد البيـريةأ هـي الخافضـة لألسـماء، الم ددن اعد ال م للفع  من  

 (.14، 2005، ) الز"ا"ي " مي لإلحيان إليَّ  يدد  خفوإل اال م "" ت  لتحيأ إليَّ 
 ـأ الـ  صـول الدـاعر: و ، ا  عمـ  علـى الـراي بـةأ الم د ـة والنتتجـةَفِفنَِّ ـ، ولرون ال م  فةـد التعلةـ 

 (157، 2009، )الفضول

ـــــــــــــ   ــ ـــــــــــــق   ـ   ـــــــــــــ   ـ ـحنـــــــــــــنـ  ــــــ
ــــــــــــــــــــــــ نـ  ـ ـــــــــــــــــ  ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــ ــــــ   

ـ

ـد ـ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــ    ـ  ُّ ــــــــــــــ ـ ـ شــــــــــــ   ا   ً 
ــــــــــــــ ـ   ـــــــــــــــ ــ ـ ـــنـــــــــــــــ  ن   ـــــــــــــــ   اًبـ ن  ــ ـ ــ

ـ

االنتتجـــة  الم تـــرن   يـــتخد ا األ ان "الم التعلةــ "، فالدــاعر داـــي الم د ــة )نحـــأ ســـطرنا األســا ةر(
ات التــاديخ لةثبــت من  ــا ندعتــو لــت  ســو   رافــ، واكــر  فــر ن األســا ةر، )يلبيــ ا التــاديخ  ل ت ــا  دــةنا(

ال ديم المتمث  ااألسطودن التي  رسـم واصعـا وإنمـا عبـادن عـأ لحدـة ندـون صةـ  فة ـا  ـا ال يمـت إلـى الواصـب 
 واستند في إثبات حجتو هذي ب م التعلة  اليببتة المركدن والجاز ة لذل  الحال. ، ايلة

حةـث  ؛و أ   ل  ا سـبظ ن حـأ من الـروااي "بـ " و "حتـى"  ـر ي ع صـة  نـاصض مو عـدم ا فـاق
ويبنـى هـذا التـرااي واال يـال علـى ، ي وم الداعر بذكر م ـر  نـاصض لنتتجـة الخطـاب  نيـجما و تنا مـا

 ـا اعـد واذل   ر ي إلى صددن الداعر علـى إثبـات م ـر ، االنفيال فترون الحجة الثانتة مصو   أ األولى
 دفض األ ر اليابظ و حضو إياي.

اعد الم التعلة   متعون  ا، على الع صة اليببتة التي  راي النتتجة ام د ت ا " فت ومم ا "الم التعلة 
ي ـدف  ـأ   ل ـا  ؛الع صـات التناصضـتة واليـببتة  ـر ي  وداا حجا"تغـا ِفـِفنَّ وعلتـو  سببا لحـدوي  ـا صبل ـا.

 ةأ والتيثةر فة م.الداعر إلى إصناع المخا ب
4

ـــا بوصوعـــو" ، إاا الدـــر تة " ـــب المتوصـــب وصوعـــو  يـــتعم  فاأللـــ  فـــي إاا من يعـــون الدـــرط   طوعا
 أ ، وشاعرنا الفضول صد استخدم إاا الدر تة للراي بةأ الم د ة والنتتجة (.291، 1987، )المخزو ي
 (195، 2009، )الفضول ال  صولو:
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ـــــــــ وـ ـث ــــــــ ــن ــــــــنـ  ــــــــمـ  ـ  ــــــــــ حلـ ـ  ًـ ـ
ـ ـ  ــ ــــــــــــــــــــــــنًــ    ــــــــــــــــــًـــــــق   ـــــــــــــــــــــ ـ ل  

ـ

ــ    ـــــــــ ـ  ــــــــــشم ـ ـغ  ـــــــــ ـ ـ  ـــــــ ـ ـــــــ   ـ
ــــــــــــ ـا ـ ـــ ــــــــــــ   ـ    ـ   ـ ـ ابًـ ـــ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــئ ــ ـ ــ

ـ

وهــي كنايــة عــأ دكــون العــرب -، الدــر تة فــي البةــت األول داطــت الم د ــة "غتــاب الدــم فــفاا 
  ـ  افدا   ـا؛ إنمـا  ةِّبـت. فالت ةةـ   طلـ  العـرب  لـمالدـم  ف -للي م وعدم ال تال ومتو  جـاز ع لـي

 -هنـا–فالع صـة الذي يولـل م إلـى نتتجـة يطلبون ـا وهـي النيـتان مو التناسـي الـذي م ـى نتتجـة الخـوف. 
 اآل ي:  أ   ل الدع ع صة سببتة يمعأ  وضتح ا  الم د ة والنتتجةبةأ 

 النتيجة                                      المقدمة         

 
 (159، 2009، م ا البةت الثاني: )الفضول

ـ ـ  ــ ــــــــــــــــــــــــنًــ    ــــــــــــــــــًـــــــق   ـــــــــــــــــــــ ـ ل  
ـ

ــــــــــــ ـاـ ـ ـــ ــــــــــــ   ـ    ـ   ـ ـ ابًـ ـــ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــئ ــ ـ ــ
ـ

ا" "ملة الدرطف"صولو:  . امعنـى بةنـا"""ـاء كـّذاااا و" نـا كاا وهـي اليـب  والجـزاء، فاا صلنا ك  اا داعدا
وي وم علـى ، ن  وف م وعدم صو  م كان ايب  الختانةإهذا البةت ي وم على ع صة اليببتة  أ حةث من 

لـرااي الحجـا"ي لوعلتـو فـفن  ثم يخالفون ا في مفعال م. ؛ع صة التناصض  أ حةث األصوال التي يي ون ب ا
عــرإل علتــو  ــأ ال ضــايا  التيــلتم امــا دفعــو إلــى ، "إاا الدــر تة" صــون حجا"تــة  ــرثرن فــي نفــ  المتل ــي

عــــأ األحــــداي  يتعبةــــر ب اتمةــــز  ســــلوب الدــــاعر فــــذ ن موفــــي هــــذا  اللــــة علــــى م، واألفرــــاد واإلاعــــان ل ــــا
 و عرفة نفيتة  أ يخا بو وإلما و ب ا.، والمواص 

5

ي الحجــج اعضــ ا بــ  ي ــوّ  ؛ف ــو ال يجمــب بــةأ الحجــج ف ــي، يعــد الــواو  ــأ مهــم الــروااي الحجا"تــة
ف و دااي حجا"ي يدعم الحجج المتياوصة مو ، حتى يح ظ النتتجة مو ال اية التي يريدها المترلم، ببعض

 هـاالمتياندن. وصد استخدم الداعر هذا الرااي فـي صيـةد و للـراي بـةأ الحجـج و ر ةب ـا حيـ  صو  ـا ومكثر 
 (159، 2009، )الفضول  أ ال  صولو:، إصناعاا

ـ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـون ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ قـحن  ـــــــــــــــــــــــــــ نـ  
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـ ُّ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـ     ـــــ ــ  ق  ـــــــ اــــــــــــــ ن ــ 
ــــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــن   ـ     ــ  ـــــــــــــــــــ ـ    ـــــــــــــــــــــــ ـ غن
ـ ـ ح قن ـــــــــــــ ـ  كـــــــــــــ ن  ـ     ــــــــــــــــــ   ـ     ـــــــــــــــــ  
ـح  ــــــــــــنـ  ـ ــــــــــــ  ــ ا  ــ  ــــــــــــ     ن ـ ـ   ــــــــــــ 

ـــــ ـ   ـ ـــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــ  ـثــــــــ ــــــ ـ   ـــــــــــــــــ  ـــ ــ ـ ـــــــــــــــــــــ    ـ 
ـ

ـً ـح قــــــــــند  ـ ــــــــــ  ـ ــــــــــغ  ــــــــــ ـ     ـ    ـ  ـ  ــــــــــ 
ـاــــــــــــــ  ـيفــ  قــ ــــــــــــــــ ـ   ًحــــــــــــــــ ـثخ  ـــــــــــــــــــ 

ــــــــــــ ــــــــــــ   ــ   ــــــــــــ ـ ـأب ـــ ـــــــــــ ـ   اـــــــــــــ ا  ـ  ـ  
ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ي     ــــــــ ـ    ـ   ثـــــــــــــــــــــــــــ و 
ـــــــــــــــــــــ   ـ      ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ــــ ـاـ ـــــــــــــــــــــ     ــ ـحـــــ

ــ  ــــــــــــن  ـ  ـــــــــــــــ  ـد ً ــــــــــــــ ـ ـ  د ــــ ــــــــــــنن ـــــــــــــــ ق
ـ

خوف العرب 

 وعجزهم وجبنهم 

 السالم إلى والركون النسيان

 القتال عن والتنازل
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التزام اـ المتمثلـة، لـدعم النتتجـة المطروحـة و يـاند  ا ؛فالواو هنا صام االول  بـةأ الحجـج و ر ةب ـا
هــذي  فــيالدــاعر  اكرهــاحجــة ؛ حةــث كانــت كــ  العــرب االيــدق واالعتــراف احقت ــت م   مــا كانــت  ريــرن

ففـي الحجـة  . ت ا ـأ سـاا مصـو  اعـد الـواو  اكـرتحجـة  وكـ ، حدوي الحدي اليـابظ للـواو نتتجة األبتات
، ليـ ر ع ـول م نتتجـةوهـذا ، اعضـ م الـبعض علـى فـرق العـرب  ا لتغـا وح ـدهم   ـد يعبر عأ  األولى

هـــذي الفرصـــة والح ـــد ف ـــد العـــرب م  ص ـــم و بـــا ي م و  يـــرفوا ب مجتـــة ندـــراا لطمع ـــم و"دـــع م  ونتتجـــة
 نتتجـة "االـدم"ان م وصـد عبـر عـن م  ألو ءا لمأ صد وا مدواح م فدا  تانت مفکان ال  سبباا في ، وعمالت م 

العرب ببتب الـو أ اعـرإل زايـ   ف ام العم ء  أ، ضحوا اينفي م  أ م"  مو ان م الذيألرثرن الد داء 
فـــي عتدـــ م بـــذل  ا متلرـــا  م فرـــان الـــ  ســببا  إلــىزهةــد و ـــددوا ادـــعوا م وســاعدوا العـــدو فـــي الولـــول 

 و  انة وضعة.
حةـث "ـاء  ؛ ـدعم صولـو واـراهةأواستدل الداعر احجـج ، اابع صة التت على د صا ت هذي الحجج ف
  ةةــر ؛ وهـو  ـا يدفعـو إلـى احججـو وييـلمالتفاعـ   ــب الدـاعر  إلـىيـدعو المتل ـي  ا نطقتـ  ر ةبـا ر ةب ـا 

الـواو  فةـد كمـا من  .المتل ـي لـد والتـيثر  التـيثةر عملتـة ظ تح ـواـذل  ، سـلوهو   ةةـر علـىصناعتو وعملـو 
واسـتعمال المعطـوف فـي الـنص  لةـ  ، حةث ينزل المعطوف علتو  نزلة المعطـوف ؛االشتراج في الحعم

، وهــو اإلصنــاع والتــيثةر ــأ كــ  الــ  الفضــول هدفــو ح ــظ ولــذل   (؛67، 2007، علــى ال ــون ) حفــوظي
 .حقت ت م علىوهي إظ اد العرب  إلى  ايتووول  

تاا يح ـظ اـو المـترلم وظتفـة الل ـة الحجا"تـة المتمثلـة فـي إنرـاد يعد الحجا"ةون النفي عا  ا حجا"
ا يــد إثبــات نقــتض الــ  وإصا ــة  ــا …صضــتة و حــض دمي مو د  فرــرن مو  رــذي  ا عــاء مو هــدم لودن

واليـةر اـو نحـو إ داج النتتجـة ، و أ   ل النفي عمد الفضول إلى  و"تو المتل ي إلـى  ـا يريـدي، يخالفو
ويمعـأ إ"مـال عوا ـ  النفـي التـي ، ظتـ   لفـوظ  ـأ الملفوظـات الدالـة علـى النفـيالتي يروم إ داك ـا بتو 

 استخد  ا الداعر متما يي ي:
١

إا بلـغ  ؛المر بة األولى  ـأ حةـث نيـبة ودو هـا فـي ال يـةدن  حـ  الدداسـة "لمحرف النفي "حازت 
جـزم الفعـ  المضـادع مي من ـا  ، عد  المرات التـي وظفـت فة ـا عدـر  ـرات. ولـم حـرف نفـي و"ـزم وصلـ 
و ـرثر فـي الفعـ   ـيثةريأ النفـي ، و  ل  ز نو  أ الحاضر إلى الماضي و نفي حدوثو والنفي ب ـا  ن طـب

 (.101، 100، 1918، والن   إلى الماضي )الر اني
 (157، 2009، )الفضول فالداعر ي ول:

ـ د قـــــــــــــــــ ـ   ـــــــــــــــــن ــ ـقــكـــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــَّي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ أب ـقــ

ـ

ــ ــــــــــــــــــــًن ـيفــ ـدــــــــــــــــــــ  ـ ن  د ــــــــــــــــــــ ـ
ــــــــــــ   ـ   ــــــــــ اـهبــــــــــ ـ ــــــــــ ـ      ــــــــــ 

ـ
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احةــــث من العــــرب لــــم يعجـــزوا ويــــذهلوا محــــدا ايفرــــادهم ، للنفــــي المن طـــب "لــــماأل ان "حةـــث اســــتخدم 
وهعـــذا فـــي "متـــب المواضـــب األ ـــر  التـــي اســـتخدم ب ـــا ، وا تراعـــا  م ال فـــي الماضـــي البعةـــد وال ال ريـــ 

يــ  التــي زعم ــا العــرب فــي منفيــ م لةثبــت ف ــد وظفــو لــدحض المــزاعم واألكاا، الدــاعر هــذا العا ــ  للنفــي
 ل م  د  عجزهم و خلف م.

٢

اا بلـغ  ررادهـا  مـ   ـرات.  ؛في المر بة الثانتـة  ـأ حةـث نيـبة  واد هـا فـي ال يـةدن "لت " ي ي 
 يو نفـي  ضـمون الجملـة فـي الحـال. واكـر الرضـ،  د   على الجملة االسمتة لتنفي الخبـر عـأ المبتـدم

 (.366، 2001، )الز خدري    على "ملة ابتدايتة فةنفة ا في الحال"من "لت  فع  يد 
وصـد اسـتخد  ا الفضـول لنفـي ال ضـايا والمـزاعم التـي م ـى ، لنفي الحال على اإل ـ ق "لت " ي ي و 

 (156، 2009، فمأ ال  صولو: )الفضول، نرادها و حض امب ا العرب و 
ـــــــــــ ـ ــــــــــ  ـ  ــــــــــً ــ ــــــــــًن ــُّـ ــــــــــنـ  ـــــ

ـ

ـ ـ ـ ــــــــــــند   ن ــــــــــــ ـ  ــــــــــــ  ـ ن ــــــــــــ ـ 
ـ

ففـي البةـت األول ، إلنراد  زاعم العرب وماا ةل م الوا تـة "لت ـ"الداعر م ى ب َمنَّ ويلحأ  ما سبظ 
"ـــاء الدـــاعر احجـــة   نعـــة  فنـــد زعـــم العـــرب فـــي من ـــم صـــد معجـــزوا الدـــعوب امـــا صـــد وي ل ـــم  ـــأ العلـــوم 

ة لد  الدعوب العراتـة فـي "متـب والمعادف واال تراعات في حةأ يلحأ  د  االعتما ية واال رالتة التا 
 ، و ثـال الـ إلثبـات العجـز التـام واال رالتـة العمتـاءبــ"لت " لـذا م ـى  ؛ جاالت الحتان على ال رب المنـتج

 (157، 2009، في صولو: )الفضول
ـ ــــــــــــــــ  ـح ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــًن ــ ـ كــــــــــــــــ 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــًن ــ ـ   ــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــنقً ــ  ـ 

ـ

ـــــــــــ ـ  ـــــــــــ   ـ ـ ـــــــــــن  ـ   ـــــــــــن ـ     
ـ   ـــــــــــــــ  ـقمــــــــــــــمـحيضــــــــــــــ   ـ    ــــــــــــــ ـ

ـ

فرــان ل ــا التــيثةر ال ــوي فــي ، يزعمــو العــرب وإثبــات ععــ   ــا ي ولونــو هنــا "ــاءت لنفــي  ــا فلــت 
 حقت ة العرب. إظ ادالمتل ي وإ داكو لل اية التي يريد الولول إلتو الداعر وهي 

٣

، ود  هــذا العا ــ  فــي ال يــةدن فــي ث ثــة  واضــب وهــي  ةــر عا لــة ال  ــرثر فــي حركــة  ــا اعــدها
 (158، 2009، ر: )الفضولفمث  صول الداع

ـ  ــــــــــــ  ـــ ــــــــــــ ـمن ـــــــــــــ ـل  ـ ــــــــــــ  
ـ

ـ ــــــــــــــــ  ابـد نــــــــــــــــ ـ   ــــــــــــــــ  ـ    ــــــــــــــــ ـ
ـ

ففي صولو "ف  نمل  إال "وااـا" فالمتي ـ  للنفـي الـواد  فـي هـذا البةـت يجـدي  تلـوا افثبـات  تمـث  فـي 
ـــو. وصـــد اكـــر م ان النفـــي ال واعـــدها فعـــ   ـــة لـــو و ـــوهةأ لمـــا د ـــي ا مســـلوب ال يـــر "إال" وفـــي الـــ    وي

يـدل علـى نرـران  ؛ األ ـر الـذيال مد (، ف  نر"ـو، المضادعة في "متب المواضب في ال يةدن )ال نمل 
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الديء واستحالة حدوثو  ثبتا  ا يخالفو. وهو ب ـذا النفـي موضـح للعـرب اـين م فـي صمـة العجـز والضـع  
لـــون اـــين م فرتـــ  ب ـــم ي و ، اليـــاا ة م و ثـــالب موالضـــعة التـــي ال ييـــتطتعون  ع ـــا الخـــروج  ـــأ حاضـــره

 !!!ملحاب الحضادن والعلم والث افة والرصي؟

ف ــي العنيــر األســان الــذي يمةــز ،  عــد اليــودن الدــعرية  ــأ مهــم ومبــرز  عونــات الــنص الدــعري 
التــي   ــدف الــى إحــداي   ةةــر فــي  ول ــا وظــاي  عــدن  ــأ بةن ــا الوظتفــة الحجا"تــة، الدــعر عــأ  ةــري

والــ  بتـو ي البــاي  ختلــ  األسـالة  الم يمــة صيــد اســتمالتو  ،وصـ  الفرــري والعــا في لـد  المتل ــيالم
 والتيثةر متو وإصناعو.

ف ـي  عـد يلتـة  ـأ ، ل ا  يثةر يخرج عأ حد اإل تاع والجمالتة إلـى حـد االسـتمالة والتـيثةر ِفِفنَّ إان 
 ثبــت صــددن المــترلم اإلصناعتــة "وكيننــا ااإلصنــاع  كمــا، ا  ــدعم  اصــة ال ــول الحجا"تــةأَلنََّ ــ ؛يلتــات الحجــاج

، 2009،  تيلةأ ال يعا  محدهما ينفي  عأ اآل ر مو ي وم ا ةر اآل ر" )الدديدي، والجمال  ترااطةأ
114.) 

الدـــاعر اعتمـــد فـــي  و"تـــو  طااـــو للعـــرب  َمنَّ و ـــأ  ـــ ل  حلةـــ  صيـــةدن ندـــةد الضـــايعةأ لـــوحأ 
التــي كــان ل ــا  فــي المجــاز واالســتعادات والتدــبة ات والرنايــات و حــا"جت م علــى هــذي اليــودن المتمثلــة

 األثر البادز في   وية حجة الداعر وصدد و على  حض حجج م و يلتم م ايحة  ا ير ي إلتو.
 (157، 2009، فمث  صولو:)الفضول

ـ ــــــــــــــــ  ـحً ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــًن ــ ـ كــــــــــــــــ 
ـ

ـــــــــــ ـ  ـــــــــــ   ـ ـ ـــــــــــن  ـ   ـــــــــــن ـ     
ـ

الثتــاب" ، اسـتعادن  عنتـة حةـث حــذف المدـبو اـو "الدـم  "شـعاع اليـدق والنبــ  كيـةنا": ففـي صولـو
االمبال ـة التـي فـي  ـد   اللـذان يوحتـانواكر المدبو "اليـدق والنبـ " ال ـرإل  نـو التدـختص والتجيـةد 

االســتعادن فــي  ِإنَّــو وظــ حةــث  ؛انتفــاء اليــفتةأ المــذكود ةأ واليــخرية المتمثلــة فــي صولــو شــعاع وكيــةنا
والثــاني حجــا"ي ،  ــأ الز رفــة اللفدتــة واألســلواتة و وازنــة اإلي ــاع اليــو يو" ــةأ: األول "مــالي يزيــد 

 ثلـو فـي  المتل ـي مكثـر صناعـة و يـلتما امـا يو"ـو لـو  ـأ الخطـاب. إصناعتـة  جعـ ع لي او  اية  يثةرية 
 (157، 2009، )الفضول صولو ميضا:

ـــــــــــــ ــا  ـــــــــــــ  ـ     ـــــــــــــنـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــ ـ  ـ   ـل
ـ

ـــــــــــن ـ  ضـــــــــــ   ـغـــــــــــ د  ـ ـ  ـــــــــــنـث
ـ

ــد، يلحــأ التدــبتو ــو "بــرد اللةــ " يــوحي اــالتخل  الدــديد الــذي ، حةــث شــبو اللةــ  اــا رمن  ل وفــي صول
، يقتش متو العرب والضتاع الم ذع. وميضا اليودن الب غتة " أ ثدي الض الت  ـذينا" اسـتعادن  عنتـة

حتـى ملـبح ، وهـي  ـوحي امـد  الج ـ  وال وايـة عنـد العـرب، حةث شبو الض الت اا رمن  رضب ولةدها
  ا فة م يجري  جر  الدم. تيل
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 تـرج  االغ ال ون فـي إييـال الحجـة الدا  ـة التـي ال اليودن الدعرية  يثةرا ل ِفِفنَّ و أ   ل  ا سبظ 
 و أ ثم التيثةر والتيثر بةأ الباي والمتل ي.،  أ مصوال وحجج إلتويو"و  للمتل ي  جال في إنراد  ا

 
 وهي: ، يتر   على الحجاج "ملة  أ الخيايص التي  مةزي

1Power 

حةــث يمتلــ  كــ   لةــ  صــون مو  ــن ص علــى صــون  لةــ   ؛هنــاج ع صــة بــةأ الترا ــ  الحجــا"ي وال ــون
مَّ و ـأ ثـ، امعنى من الع صات الحجا"تة  رون  تفاو ة في صو  ا احي  ال ون الحجا"تـة لرـ   لةـ ، ي ر

فالع صــات الحجا"تــة  تيــ  اال يــدية التــي  يــتند إلــى  جموعــة  ــأ االســترا تجتات التــي  يــعى إلــى 
 (.140، 2012،  اية واحدن )بوصرن

وهــي  فنةــد  ــزاعم ، دــاعر الفضــول العديــد  ــأ األ لــة والحجــج ال ويــة لتيــ  إلــى  ايتــوالاســتخدم و 
 (156، 2009، صولو: )الفضول فمث ا ، وإصناع م احججو ودميتو عن م، العرب ومصوال م

ـقــــــــنـــُّــــــــــن  ــ ـ ــــــــ ن  ـ  ضــــــــ  
ـ

ـ   ـــــــــــــــــــــــ اــ   ـــــــــــــــــــــــ ـ   م  ـــــــــــــــــــــــ ـ
ـ

ملـــحاب العلـــم والت ــــدم  إن ـــمر  علـــى زعـــم وحجـــة العـــرب ا ـــول م يـــ -فـــي هـــذا البةـــت-فالدـــاعر 
ي  و ومن األ م األ ر  لم  ي  إلى  اهي علتـو اآلن  ـأ التطـود والحضـادن إال نتتجـة لمـا صـد، والحضادن

ف و صيد ، المددج للنتايج "الواو"جة صوية "ونب ى  دلمةنا"  أ   ل استخدا و للرااي الحجا"ي اح، ل م
الفرـري  والتطـود ـأ الت ـدم  فـ  يو"ـد مي نـوع، ا ولو "ونب ى  دلمةنا" مي مننا ملبحنا فـي  خلـ  و" ـ 

ـــر عـــأ الـــ  كلـــو ، مننـــا ملـــحاب الفضـــ  علـــى  ةرنـــا يثبـــت ؛ وهـــو  ـــاوالث ـــافي واليـــناعي ـــووعّب : ا ول
 وهي كناية عأ التخل  والضتاع الذي يقتدو العرب.، " دلمةنا"

و تمث  ال يدية في حجة الفضول في إظ اد الحقت ة للعـرب فـي من ـم لـم ييـنعوا شـة اا ييـتح ون 
 ف م ضايعون ال فرر فة م  ثمر وال إبداع حضادي وث افي  ب ر.، الثناء علتو

ا استخدا و لحجج ير  فة ا ع لى حجج العرب اي لة  تفاوت في صو  ـا  ـأ بةـت إلـى و أ ال  ميضا
 (156، 2009، )الفضولفمث ا صولو: ، ي ر

ََََََا ََََََ  بنَََ ـوإذا كنَََََا كمَََََا قلنَََََا اك َََ
َََََََ   العقََََ َََََََاذا سََََ َََََََولمَ َََََََاََََََ ـم بنَََ

ـولمََََاذا ننََََـ كنََََا ـَََََََار  ال ََََََدر
ـ

ََََََََـ  و   بَـ ََََََََاََََََََََمَََ ََََََََداـ بق نَََََ ـََََ
ََََََنمََ َََََََا   جَََََََ   َأل األَََََ َََََََا ايََ ـوجنونَ

ـَاََََََََََواََََََم ال يمََََََََة ط نَ ا شََََََََعا   
ـ

فالحجة األولى "فرت  بنا  أ ،  تفاو ة في ال ون، ففي هذي األبتات م ى الداعر احجج   نعة صوية
، صيــد ب ــا عــدم إســ ام العــرب فــي مي إنجــاز مو إبــداع علــى الميــتو  الث ــافي والفرــري ،  ون إبــداع ا ةنــا"
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ا  الدـاعر الـت عم واليـخرية  ـأ حـال العـرب الـراهأ. م ـا الحجـة الثانتـة فرانـت مصـو   ـأ  ذي الحجة مد او 
الــ  ســبباا إللــابت م اــالعجز  فرــانمنَّ العــرب صــد  فدــى فــة م الج ــ  والتخلــ  والضــتاع  ، وهــياألولــى

الثــة والحجــة الث وفــي صولــو "ســرر الع ــم" اســتعادن  عنتــة حةــث شــبو الع ــم افنيــان ييــرر.، واليــفو والجنــون 
 الدــاعر يــذكر من العــرب يتبــاهون امــا ال يملرــون وهــذا  لةــ  علــى عجــزهم الربةــر. إنحةــث  ؛مكثــر صــون

 :وعلتو يمعأ  ر ة  الحجج التي صد  ا الداعر للر  على العرب على النحو اآل ي

 
2Argument orientaion 

والـذي بـدودي ، تة على  ا نيمتو التو"ـو الـذي ي ـوم بتحديـد  يليـ  ال ضـايا ر رز الع صات الحجا"
 يتفرع إلى فرعةأ:

لتح ةـظ  ـرإل  عـةأ. فمـث ا  ؛ انفيـ ن إلـى الف ـة الحجا"تـةااحةث ينتمي متو الملفوظـ توجيه م  و :-أ
 (157، 2009، )الفضولصول الداعر: 

َََََي   َََََدق   ََََََد  ل ََََََىا أنَ  ا أبَََ ََََََا  لَََ ََ 
َََََ ن   ـََََََََلر الل َََََََََـ أت نََََََََََاـ بنَََََََا م 

ـ

ـرب نَََََََََا ينََََََََََفنـا الفجََََََََ    قمََََََََََم  ـ
ََََََ َََََََف  وم  َََََََدـ الََ َََََََ يناـ ث ـالالت غَ

ـ

اات ع صــة  تــااب  رسيــة لبنتـــة ، فالحجتــان " ــأ بــرد اللةــ  م ةنــا" و" ــأ ثـــدي الضــ الت  ــذينا"
حــرف الــواو ال ــايم علــى  يــتخد اا ، االســتعادن والتدــبتو علــى الدــاعر اعتمــد فــي إثبا  ــا ِإنَّ حةــث  ؛الواصــب

 . انفي الحجج  أ الف ة الحجا"تة والدال على منّ ، االشتراج بةأ شة ةأ واد باط محدهما ااآل ر
وفي صولو "برد اللة " يوحي االتخل  الدـديد  ،حةث شبو اللة  اا رمن  لد ؛ففي الحجة األولى  دبتو

، أ ثـدي الضـ الت  ـذينا" اسـتعادن  عنتـةالذي يقتش متو العرب والضتاع الم ذع. م ا الحجة الثانتـة " ـ
حتـى ملـبح ، وهـي  ـوحي امـد  الج ـ  وال وايـة عنـد العـرب، حةث شبو الض الت اا رمن  رضب ولةدها

الطف  يعتي  الرثةر  ـأ  يـال الدـجاعة واإلصـدام  َمنَّ و أ المعروف ،  تيل ا فة م يجري  جر  الدم
فلـم يعتيـبوا إال لـفات ، صـد دضـعوا و ـذوا  ـأ الضـ التالعـرب  ِاـَينَّ لرـأ الدـاعر دم  ،  أ حلة  م و

 والعاد والنفاق. والختانةال دد 
حتـى ،  ـأ العـرب و ـذكةرهم احقت ـة منفيـ م (اليخرية وال نـوط)الحجتةأ  ا ةأوصيد الداعر  أ ه

 ي ال  إلى ضتاع م.ير ِّ  ر و يّ  ال يدلوا في  رب  

 الع ب ج جحالرد على 

الع ب أ ناب سفه 
 وجنو  و ج 

الشعور بالنقص والم لة واالستعاضة بالتباهم 
 والغ ور نتيجة العج  والفع  الداـلم

ام  اإلسـا العج  و د  
 شمء
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، )الفضولفالداعر ي ول:   لفوظةأ  تناصضةأ. وهي الحالة التي  حي  فة ا على توجيه معاك :-ب
2009 ،159) 

ـ  ثنَََََا ن  لب   كَََََم   َََََ ََََََ ب   عل ََََََن   النَ  ىضَ
َََََََََا كالمَوإذا ق   ََََلنَََ َََََََََا را َََََ  َََََََََد  ََََََ ـاَََ

ـ

َََََ   ـ َََََش   اََََمذا مََََا غابَ َََََانس   م   الََ ـ نَ
   ََََََ َََََب نََََََََا كاذ  ََئنَا وج  اب  جَََََََََاء كَََ ـَاَََََ

ـ

العـرب إاا  ـا  ِإنَّ ففي البةت األول ي ول ، تناصض وعدم التماث احجج   وم على ال الداعر م ى ل د
، مثنـاء  فـاعل م  ـب الحـدي الواصـبفـي ويعلنـون الحـرب ، مو اعتد  محد علـة م  ي ـذهم العـزن، نابت م نايبة

ال يمر ب م وصت حتى  رون همم م صد ضعفت ، ولرأ ايب   ذالن م وعجزهم وعدم لدص م  ب منفي م
ن م كثةراا  ا يي ون االخطـ  الحماسـتة المحفـزن التـي  ـدعو إ ثم ي ول في البةت الثاني، مودكنوا إلى الي 

 ؛لرـأ حقت ـة ك   ـم  ضـلة  و زويـر وكـذب علـى منفيـ م ؛إلى الدفاع عأ  متلرـا  م ومدضـ م وشـعوا م
 ألن م عم ء  يتضعفون ال يجرمون على فع  شيء.
ناصضــ ا مفعــال م؛ كــي يزيــد  ــأ صــون حجا"ةتــو و ، ف نــا اكــر الدــاعر ُحججــا  عــال  مصــوال العــرب

كمــا حــث م علــى لــزوم اليــدق فــي مصــوال م ومفعــال م  ــب منفيــ م ، وإد ــام العــرب علــى التيــلتم امــا ي ــول
 .و ةرهم
ـــ كاابةنــا"لاســتخدم الدــاعر و  للداللــة علــى  جــذد هــذي  ؛يــت تي المبال ــة واســم الفاعــ  فــي "كــذَّاااا ـ

 ثةر  أ م ودهم.و زاولت م ل ا في ك، اليفة فة م
 في  حديد التو"و الحجا"ي للملفوظ.  المي مةإان فالع صة الحجا"تة  تمةز اال يدية الحجا"تة 

 ؛ومفرادي  ترااطـة، اواستداللو واضح، ففاا كان صيدي  علنا، نياكما من النص الحجا"ي هدفو بره
ــُو  ؛فــذل  ، تــو فــي  نــاول األشــتاء)الدديديإصنــاع المتل ــي بو" ــة ندــري مو  ري ، يحــر  علــى اإلصنــاعأَلنَّ
حمـــ   تلقتـــو علـــى اإليمـــان ب ـــا مو  بنة ـــا مو العمـــ   ن ـــا لوهـــو او  ايـــة  حـــد ن يـــروم ، (25، 2011

 .ام تضاها

 :اآل ي في سمات الحجاج  تمث 
1Declared intent

وهـــو  ـــا يعبـــر عنـــو ، ي إصناعـــو افرـــرن  عةنـــةم،  عنـــى البحـــث عـــأ إحـــداي  ـــيثةر  ـــا فـــي المتل ـــي
(. والفضـول شـاعر يعتمـد علـى اإليحـاء فـي 25، 2011، الليانةون االوظتفـة اإليحايتـة للرـ م )الدديـدي

 يـتخد اا اإليحـاء فـي عبادا ـو ، وصد م دج حججو اما يح ظ  أ   لو إصناع المتل ي والتيثةر متو،  طااو
 ثــ  صولــو: ، صــا داا علــى  عرفــة  ــا يريــد التحــدي عنــو وإييــالو إلتــو يجعــ  المتل ــي؛ األ ــر الــذي وملفاظــو

 (159، 2009، )الفضول

ََََََََََارب  لَََََََََم ن   ـ   نَََ ََََََََََ َََََََََتناربنََََ بَََ ََََب   وسََََار  ـ ََ ََََ وء  نََََا الس  ـا حاقََََديناغار    
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 ََََََََََـ لتفََََََََََََََََب  نَََََََََََا الن  أـالق   وأتََََََََ   
ََََََََ ـفََََََََََََََََََََََ بى وط  والق      درنا الََََََََد  وغ 

ـ

َََاََََم أـالقََ تََََ    ـ  نََََََاا ث   حََََََ  ََََََه ج  ََ 
ََََ ََََا   نا  لَََى الن  ََ ََََالء   َ َََأـ ن بأشَََ ـَاَََ

ـ

ف ـم  ـأ م"ـ  ، هي ا ياف م االختانة وح  الـذات، إييال فررن  حد ن للعرب -هنا–مدا  الداعر 
، حتى وإن كان ال  سبباا في صت  األبريـاء،  يتعدون من يفعلوا مي شيء،  يالح م و آدا م الدخيتة

 واالعتداء على األعراإل.، أل فالو ةتتم ا، وسف  الد اء
2 :Harmony

 طااــا  بولـفو ؛ ــأ مهـم الخيــايص التـي  مةــز الخطـاب الحجــا"ي عـأ  ةــري  ـأ الخطااــاتُيَعـد  
 ــا  احعــمويوظــ  علــى نحــو  صةــظ التيليــ  ، "ف ــو ي ــوم علــى  نطــظ  ــا فــي كــ   راحلــو، علتــو  يــتدال

وهو ينم  أ هذا ، مو إحداي  جر    دم، مو االنفعال، االفتنة يحدثو الر م  أ  يثةرات سواء  علظ األ ر
( 27، 2011، الو"و عأ اكاء لـاحبو ويدـي امعرفتـو الدقت ـة بنفيـتة المتل ـي وصددا ـو ويفاصـو" )الدديـدي

يختـزل فرـرن وييـ   ، الدـاعر م ـراا ويـذكر ي ـريعلأ لذل  ؛ فالخطاب الحجا"ي  طاب  تنا م و ترااي
ا اإليحــاء ، بــ  صــد يـي ي اــالفررن الواحـدن علــى منحــاء  ختلفـة، ييــيل ويجةـ ، فـي  حلةــ  فرـرن م ــر   صالــدا

، 2011، الدديـدي) فةتجلـى فـي نيـو سـحر البتـان و تيكـد فتنـة الرـ م، والو و هدفو الخا   ـأ الـنص
 .حدناي عند  داستنا لروافد الحجاج و  نتا و في المبحث الثاني والثالثوهذا  ا ال، (27
3:Inference 

، الـنص الحجـا"ي نـص صـايم علـى البرهنـة َمنَّ الـ  ، الع لي "مي  طودي المنط ـي الحجاج هو ستاق
و  ـدف "متعـا إلـى  ايـة  دـتركة ، متعون بنامي على ندام  عةأ  ترااي متو العنالر وفظ نيـظ  فـاعلي

الــــروااي "ثــــاني فــــي المطلــــ  األول  ــــأ المبحــــث ال إلتــــووهــــو  ــــا  ــــم اإلشــــادن ، (27، 2011، )الدديــــدي
 .الحجا"تة"

4Proof

لحمــ  المتل ــي علــى اإلاعــان "وإلة ــا  ــر  األ ثلــة والحجــج ، الطري ــة التــي  وظــ  فة ــا الحجــجهــي 
، )الدديـدي "ولـوالا إلـى ملطـ  فرـرن ومنفـذها،  روداا ايبلغ إحيـاء وموضـح اسـتدالل، وك    نتات اإلصناع

 باحث الياا ة. م   حدتو في الم وهو  ا( 2011، 27
5Dialog or chatting

 والحــواد يعــد  عــادف و بــرات  دــتركة. او تل ــي(  جمــب بةن مــ /ال  تح ــظ إال بو"ــو   ــرفةأ )اــاي
ا ، يجعــ  المتل ــي فــي عمــظ الحــدي أَلنَّــوُ  ؛ ــأ مهــم مســالة  اإلصنــاع حةــث  ؛مساســتغا فــي  لــظ الفرــرنو"ــزءا
ــا ، لوب النالــح الــواعأ فــي   ــديم فرر ــويبتعــد المخاِ ــ  عــأ مســ لحــواد ي ــوم علــى  بــا ل لويختــاد  ن جا
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ا فـي  رح ـا و ناصدـت ا، األفراد وو" ات الندر و تفـاع ا ع لتغـا وعا  تغـا ، واـذل  يجعـ  المتل ـي  دـادكا
  ع ا.

ا  ــأ  ــد ا خــذ الدــاعرل  ف ــد اســتخدم فــي حــواد، الحــواد فــي صيــةدن "ندــةد الضــايعةأ" شــع ا واحــدا
ا بـذل  التعبةـر عـأ  ؛نحـأ"  ـأ بدايـة ال يـةدن حتـى ن ايت ـاو ، المتل ي لت ة الجمب "نا المترلمـةأ صالـدا

ويتفاعــ  ، دميتــو فــي من الدــعر امثااــة لــلة بــةأ شــاعر يف ــم  ــا ي ــول و يــتمب يف ــم  ــا ي ــرم مو ييــمب
 مةَّـز اـو  وهـذا  ـا، بهذا الخطـا وإنَّما عمَّم، في  طااو ياحيو وو"دانو. فالداعر لم يحد  " ة   يو 

إضــافة إلــى منَّ الدــاعر صيــد ااســتخدا و لضــمةر المترلمــةأ "نــا"  دــادكتو أل تــو فــي همو  ــا ، مســلواو
ومن الميرولتة نحو الو أ واأل ة   ب على عـا ظ ، وعم  على حلِّ ا وع " ا، و داكل ا والتفاع   ع ا

ا والف و لم يخص ، الجمتب  ون استثناء و عني ك  فر  في األ ة يعلـم  أَلنَّـوُ  ؛حاكماا اعةنو ندا اا وال صايدا
 ا يدل على ندر و العمت ـة  ووه، مسلوب التخيتص والتد ةر لأ يعم  إال على زيا ن  يسان األ ة ِاَينَّ 

 وايةر و النافذن الميتوعبة أل راإل األ ة.
عمت ـة  ولـلو   حمـ  فـي  تا  ـا  الالت،  يامالت  تعد نالحواد الداعر في مسلوب استخدم  ل د

 (157، 2009،  أ ال  صولو: )الفضول، إلى الرمية التي ير أ ب ا
ــــــــــــ    ـ ــــــــــــ  ـ   ــــــــــــق   ـ  ــ ـــــــــــن ـ  ُّ   ـ ـ   
ـــــــــــــ ـ   ـــــــــــــ  ـا ـــــــــــــ   ــ  نقـ ــــــــــــنـ  ُّــ ـ   
ـــــــــــــــــــًن  ـــــــــــــــــــ ـًن ــ ـ   ـــ ـ ــــ ـــــــــــــــــــ صا ـ اــــ
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــمـحل  ـــ ـ غــ ـــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــ ـح قــ ـ ـ ـــ ـ 

ـ

ــ نـ ـــــــ ـ  ن ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـ   ـ ــــــــ ـح    ــــــــــ  ـ
ًــــــــــــ   ـ    ـ ـ ــــــــــــ ي  ـــــــــــ  ـ  ـــــــــــن  ـ  ــ ــ  ن
ـــــــــــــــــــضاغ  ـ  ً  ـ   ـــــــــــــــــــ  ـح كـًـــــــــــــــــــــ ـــــ

ــــــــــ ً ـ ـ   ـــــــــ ل  ـــــــــ   ـ     ــــــــــ د  ـ     ـق   
ـ

ف د مدا   أ العرب التفرةر االحجج التي صد  ا ل ـم ، االيرال هنا الت عم واليخرية والتواتخ يوصيد
يتفـاعلون  عـو ع لتغـا اـالتفرةر فـي كت تـة  ويجعل ـم، تحث م على   ةةـر اوا  ـم وواصع ـم؛ مو دادكتو لرمي م

إلتــو  ــأ العجــز  اوعا  تغــا االدــعود اــالخزي والعــاد واإلهانــة  ــأ الحــال الــذي يلــو ،   ةةــر حــال م الضــايب
واالعتما  على ال ةر في استخراج  ةرا  م و مويل ا. إن األسلوب الحوادي الميتخدم  أ صب  الداعر صد 

و خيتيــ ا االخطـاب لت تـرب  ــأ اهنـو وصلبــو")كا   ، ا  ــأ المدـاهدو"علـو "ـزء، "كيـر "مـو  المتل ــي
 واذل  كان  طااو مكثر إصناعاا و يثةراا فة م.، يرفب  أ صون حجا"تَّة مصوالو وهو  ا، (297، 2013، نزال
6Planning

لــو ي ـدف البـاي  ـأ    ؛اإلعـدا  الميـبظ لرت تـة بنـاء الخطـاب الحجـا"ي وفـظ  عـايةر  عةنـةهـو 
 ويعتمد التخطتي مساسا على البعد الحوادي.، إصناع المتل يإلى 

ــا  ــأ   ل ــا االنت ــال إلــى ، فــي صولــو "صــدد منَّــا"، فــي صيــةدن الفضــول التخطــتي و مثــ  الــ  طا  خطِّ
عنــد و ن رســة هــذي الحجــج  تيلــلة واضــحة  َمنَّ اعــد إثبــات الدــاعر ، الحجــج التــي يريــد  و"ة  ــا للعــرب
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ــا ، العــرب ــا–و نطل ا  ن تجــر و  ومن ــم ضــايعون ، فصنــاع العــرب احقت ــة منفيــ مالمتمثلــة ا إلــى  ايتــو -ميضا
 (156، 2009، الفضول) صولو:  ثال ال ،  أ الرثةر  أ  حا د األ  ق

ــــــــــــــــــ  ـــاـــــــــــــــــــ ـ     ـــــــــــــــــــــ ـ       ــ ــ ـقــــــــــــــــــــنـَــ
ـ   ــــــــــــــــــــــــن  ـ  ــــــ ــــــــــــــــــــــــن  ـا   ــــ ــــــــــــــــــــــــنـَــُّن ـقـــــ

ــــــــــــــ  ـ  ـ  ـ ـ ــــــــــــــ    ـا ُّـــ ـ   ــــــــــــــ  ـ قـــــــــــــنـَــُّن
ـ

ـــــــــــــــــ   ن   ـ ـــــــــــــــــ ـ  ــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـ      ـــ ـــــــــــــــــنـَــ ـقـ
ـــــــــــند   ـ    ـــــــــــ ـ ـــــــــــن  ـ      ــ  ــُّن ـــــــــــ   ل  ــ 
ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـ        ـ ـيفـ   ـــ ــــــــــــــــــــــ اــ   ــ ـ

ـ

7Selection or selectivity

حةـث ينب ـي ، انت اء لمعونات الخطـاب بولف ا ؛االنت ايتة   مة في  ح ةظ الفاعلتة اإلصناعتة د ع
صــد م ــى ، و لترـون   يمــة لوضــقتة المتل ـي فتتح ــظ  ايــة الخطـاب ؛علـى البــاي من يحيـأ انت ــاء حججــو

،  ولـو: )الفضـولك، الداعر ايلفاظ صوية  عبرن عأ نفيةتو المنفعلة اليا طة على العـرب والناصمـة علـة م
2009 ،156) 

ـ    ـــــــــــــ ـ  ق  ـًــــــــــــ  ـــــــــــ ـ  ـــــــــــــــ  حش  ـ ا    
ـ

جيــــــــــنن  ــ ـ      ـــــــــــ قـن ـــــــــــ  ـيفـدــــــــــــ    ـ  ن ــ
ـ

وحـــ  اليـــلطة ،  ـــد انت ـــى الدـــاعر لفدـــة "الـــوحش" للتعبةـــر عـــأ الدـــر والرغبـــات الجا حـــة للعـــربل
ن ــا  ــوحي افداعــة األفعــال التــي محــدث ا إ إا ؛والتملــ  التــي صــد ابتلــوا ب ــا؛ كون ــا مكثــر صــون ومبلــغ  عبةــراا

فـي صولـو "و ركنـا الـوحش فةنـا" اسـتعادن ف أ األلفاظ.  واذل  كانت مكثر إصناعا للمتل ي  أ  ةرها، العرب
 حةث شبو الرغبات وح  اليلطة والتمل  بوحش يد ر ويفيد ك  شيء.،  عنتة

التعبةــر عــأ  ــدش الــبطش وال مجتــة التــي يتيــ  ب ــا  "الــوحش"والدــاعر صيــد ااســتخدا و لفدــة 
 علـــىطة مو  ـــال مو ســـتا ن ســـل علـــى ـــأ حيـــول ، ييـــلوا إلـــت  ايـــا  م المندـــو ن حتَّـــىومن ـــم ، العـــرب

بــ  صــد يدــعلون الفــتأ والحــروب ، ادــعوا م ن فةبتعــون ضــمايرهم ويضــحو ، المحدــودات باســتعدا  فــي بتــ
 ون  راعــا  م للحــدو  الدينتــة ،  ــا يريــدون  إلــىيتيــنَّت ل ــم الولــول  حتَّــى، واليــراعات  ا ــ  مو ــان م

 التي م ر هللا ب ا. واإلنيانتة
ويجعل ـا ، يزيـد حججـو صـون وهـو  ـا، اادع في ا تتـاد ملفاظـو ولـودي الداعريتضح ِإنَّ و ما سبظ 

ــا لمــا يملرــو  ــأ "مـال  يــوير وصــون  عبةــر و ، الدـاعر متعــون المتل ــي بـذل   ــذعناا لمــا ي ــول، مكثـر إصناعا
ـــو، وف ـــم لمـــا ي ـــول ـــاد ملفاظـــو ولـــودي و عانت ـــو ، ف ـــو احـــظ شـــاعر  جةـــد فـــي ا تت المعبـــرن عـــأ عا فت

 ومحاستيو.
9Teleology

، اآل ـر عنـدفال اية  أ الحجاج هي  عـدي  مو   ةةـر فرـرن مو حعـم ، ا ايتّ  انص الحجاج نّي  يعد
، اإل تـــان احجـــج   نعـــة يـــر  ب ـــا علـــى مصـــوال العـــرب، -ندـــةد الضـــايعةأ–و ايـــة الفضـــول  ـــأ صيـــةد و 

  ثبتاا ل م عع  ال  اي لة وشواهد كثةرن.، المتيفة االربر والتعالي والرذب
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 نتايج التي  م التول  إلة ا في هذا البحث في الن اط اآل تة:ال ويمعأ إ"مال

وحملــو ، هــي  حاولــة التــيثةر فــي المتل ــي، وكل ــا  خــدم  ايــة واحــدن، و نوعــت الحجــاج  عريفــات عــد ت  -
 .إلتواإلاعان لما و"و  على

ـــا ع صـــات ، لبـــراهةأوااأل لـــة  علـــىو تااقتـــة صايمـــة  ســـببتةاات ع صـــات  ااســـتخدام الدـــاعر حججـــ - وميضا
، ع صـة التنـاصض علـىم ـرش   ـوم احجـج ينفة ـا ثـم ،  ناصض احةث يذكر حجج العـرب وا عـاءا  م

 .سببتةمو يذهر مسباب ضتاع العرب و خلف م احجج اات ع صة 
 ــأ  ــ ل   ء تــو لعا فــة الدــاعر المتمثلــة ، الطاصــة الحجا"تــة لــنص ال يــةدن ا نيــز فــي  اإلي ــاع ود  -

و فاعلـو ،  ود فـي "ـذب اليـا ب واسـتمالتو اإلي ـاعل ـذا  وكـان، العـرب علـىواأللم واليخي االحزن 
ل ــا  وكــانالــنص   ضــمن االتــي  الموســت ةو ــأ مكثــر الدــواهر ، و"ــدانتغا  ــب المرســ  والتــيثر ايصوالــو

 : التيثةر عملتة ود في 
اللفــأ مو  حةــثأ  ــ،  ــأ األلفــاظ والقبــادات صيــةد و الرثةــرالدــاعر فــي  كــردف ــد  :الترــراد -م

علـــى  وصـــد مضـــفت هـــذا الترـــراد، مهمةتـــوم ـــر  ـــا وإبــراز  علـــىالتيكةـــد بـــذل  صالـــدا ، المعنــى
ا. النص ا  وستقتغا دايعا  "رسا

 ال يـةدن  ــرثر تنا مـة  ا ــ    وسـتقتةفــي  لـظ وحــدن  تمةـز  ود  ـأ لــو و ا :اسـم الفاعـ  -ب
ا–و ا يدل علتو اسم الفاع  ، في اليا ب  علـىالعـرب التـي "ـاءت  أ  يلةد لفات  -ميضا

   ةةرها. ييتطتعون ملبحت داسخة في  باع م ال  حتَّى، علة االيت ة و داو ت م هذي 

فـي المتل ـي وحملـو  التيثةرفي  االغ  ود وسخرية( استف ام وم ر ون ي و مني) أ  اإلندايتة لألسالة   -
 محاستيـونااعة  أ   اكون؛ عند المتل ي واألحاست إثادن العوا    علىف ي  عم  ، اإلاعان على

ـــو  ـــاء فـــي وانفعاال  ـــذل  ، ال يـــةدنمثنـــاء إل  ا ب حجـــج العـــرب  إنرـــادوصـــد اســـتخد  ا الفضـــول صالـــدا
 علـــىو ـــأ ثـــم حمل ـــم ، لمـــا ينب ـــي فعلـــو و ـــو"  م، وإلـــزا  م اـــالتفرةر متمـــا ي ـــول،  ـــن م واليـــخرية

 .الحمةدنو مثل م لأل  ق والفضاي  ، منفي م احقت ةالت ةةر في سلوك م واالعتراف 
، ن ايت ـا  تمـث ا فـي اليـخرية  ـأ العـرب و ح ةـرهم حتَّـى بـداء  الان مسلوب الفضول في صيةد و  أ  -

 شـديدهان لليـخرية وصـب  لّماو ، واإلنراد في الوصت نفيوتنبتو ال أ استخدام هذا األسلوب ال رإل و 
األثــر ل يــةدن "عــ  ل؛ وهــو  ــا فــي هجايــوالدــاعر ف ــد اســتخد و ، فــي الــنف  ملثــر  ــأ مي مســلوب

 . في المتل ي التيثةر علىال ددن الربةر و 
ع صـات سـببتة مو اما فة ا  ـأ ، الراي بةأ الحجج عم  على لروااي الحجا"تة التي ااستخدام الداعر  -

  تااقتة مو  ناصضتة.
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ــا ح ــظ اــو وظتفــة الل ــة الحجا"تــة فــي صيــةد و و ــأ  -  وظتــ  الدــاعر للنفــي الــذي يعــد عــا  ا حجا"تا
واليــةر اــو نحــو إ داج النتتجــة التــي يــروم إ داك ــا ، عمــد إلــى  و"تــو المتل ــي إلــى  ــا يريــدي  ل ــا 

 لت .، لم، بتوظتفو لعوا   النفي اآل تة: ال
، كان لليودن الدعرية في صيةد و  ـيثةر يخـرج عـأ حـد اإل تـاع والجمالتـة إلـى حـد االسـتمالة والتـيثةر  -

 جيـةد القـتم المعنويـة  ،ر وصدد ـو علـى  حـض حجج ـمران ل ا األثر البادز في   وية حجة الداعف
 ايود حيتة اات  يثةر كبةر في المتل ي.

ف ـد هانـت حجـج الدـاعر صويـة  تفاو ـة فـي ،  يـايص الحجـاج وسـما و "الضـايعةأندةد " صيةدن مث   -
الحــواد فــت ال يــةدن  جلــى همــا ، حيــ  ال ايــة وال يــد  ــأ مصوالــو التــي يريــد إييــال ا للعــرب، ال ــون
 .  واضح  أ   ل  حاودن الداعر للعربادع

المركــز الريتيــي لنعاءــــ شــادع العــدل:  عتبــة ، "مشــعاد الفضــول"، (2009"الفضــول" ) بعبــد الوهــا عبــد هللا، نعمــان .1
 .2ط،  الد بأ الولةد للطباعة والندر والتوزيب

لـــنعاء :  ركـــز عبـــا ي ، فـــي شـــعر الفضـــول وملحـــان ميـــوب""الدمـــي العـــا في ، (2006 حةـــي الـــديأ علـــي)، ســـعةد .2
 .2ــ ط1ط، للدداسات والندر

ا"، (. " ب  ة الحجاج في الدعر العراي2007) معبد المنعإبرا تم ، إبرا تم .3 ال اهرن:  عتبـة ، شعر ابأ الرو ي نموا"ا
 .1ط، اآل اب

 .1ط، 2د المجل، بةروت:  اد لا د، (. "ليان العرب"1990ابأ  ندود ) .4
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هدد البحث ددىلمحددةلأثر ددتلداددرلبئددال بللفددربميلبحثاددتل ددولصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولحدد  ل
ول د-بحاصد ا لبدثالبحارر يدو–بح دلي لبحارر يدوللثدد حيىلبئال للبحثدحل؛صالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئو

ب ثالوق لصك نتلعيلتلبحث ىلأنلصالأيذلوصل يذب لبحصفلبحسدبعل ولأ ىئدتلبحيد ىبالبألئدئداتلوبحثدن  دتل
صددد لبفااددددىلبحثيلدددتلب ر ادددتلل،وصل يدددذ  للب(لصل يدددذ ل34بحثددددحدلعددد  ه ل ل، دددولأ ةر دددتل دددرملبحثددد ةنلأ د  دددتلم 

(لصل يدددذب ل7و ل،(لصالأيدددذ10أدددنل لتك ندددأر  عدددتلصرر يادددتلوصل،وصددد لصاسدددا ي لمحدددةلأر ددد عاينل،قصددد  ت
بح ا ثلددتلـددددلل دددد وب لب ثيلد ودعدد لبحثدحثددل،(لصل يددذب 6و ل،ب(لصل يددذ ل11أددنل لتصك نددوأر  عددتل دددب تلول

وبثد لل،وب دقتلأالح تلالفاثدىلبحادربا لبحر د داتل،:بفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول بحكادبتلوبحا ثيت(
حصدددماتلبح ا ثلددتل ددولبح ا ئدد د لبح سدددـاتلمجددربالبحا ليددتلبئحصدددمولحليادنددد لبدئددال بللبألئدددحي لبئ

لص  تلبحث ىلبحةلبحلادم لبآلصات:ل،وبفاثدىلوحكدكس  ل،لوبالن رب د لبح عادى تلوبفاثدىلأد لوصلو

 ىجددد لصالأيددذلبح ر دد عاينلبحارر ياددتلوبحادددب تلحصدددح للوـددينلأا ئدد لدوجدد  ل ددرولل بحددتلمحصدددما لل-
 يلح يدىب لبحا ب تلبحر د و.صالأيذلبح ر  عتلبحارر ياتل ولبالفاثدىلبحثث 

بحارر ياددتلوبحادددب تلحصدددح للبح ر دد عاين،ـددينلأا ئدد ول ىجددد لصالأيددذللدوجدد  ل ددرولل بحددتلمحصدددما لل-
وبحا ثيددتلبحر د ددوللبحر د ددات،بحاددربا للبحر د ددات،بح ر  عددتلبحارر ياددتل ددولأهاددد لأيدددىب لبحكادبددتل

 علةلبحارصي .

ل .ميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اددئال بللبئاربصاراتلفربببحثدحىللو  ةوبذحكل
لوأيدىب لبحا ب تلبحر د و.لبحثات،ل:لفربميالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract:

This research aimed at finding out the impact of mental maps use in 

developing the skills of mathematical communication among the seventh grade 

students. The researcher used the experimental method - semi-experimental 

design - in his study. The sample of the study consisted of seventh grade 

students in Al-Badra Elementary and Secondary School, (34) students, the 

sample was selected in an intentional manner, divided into two groups, 

experimental group consisting of (10) male, (7) famale and a control group 

consisting of (11) male and (6) famale,لAnd prepared the researcher tools of 

study of: Tested T mathematical achievement, and testing of sports 

communication skills (writing and representation), and note card to test the 

mathematical reading, and after statistical analysis of the data using a 

statistical of arithmetic averages and standard deviations and test Mann 

Whitney methods, testing and wilcoxon study reached the following results: 

- There were statistically significant differences between the intermediate 

scores of the experimental and control groups in favor of the 

experimental group in the post-test of mathematical communication skills. 

- There were statistically significant differences between the average scores of 

the students of the two groups, experimental and control in favor of the 

experimental group in the scale of mathematical writing skills, 

mathematical reading, and mathematical representation respectively. 

    Thus, the researcher recommended by use of strategy maps of the mind 

in the teaching of mathematics. 

KeyWords: mental maps,  skills of mathematical communication. 
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1

11

111

زأللدلبح د رلزأنلبحاا للبح اسدىمل ولعددح لبح ثر دتلوبحاكل ح جادد؛لوحدذبلئد ولـدنأنلبالن رددىللُ َث  ل
ـدرز لبثد للوأعلهذبلبحاا للوبحا  ىلبح اسدىمل ولج اعلبح ردال لبحثل ادتلوبحارب  دتلوبحل سداتل،بح ثر و

بح شددد ال لوبحا ددد  د لبحادددولص ادددد لمحدددةلبح قددد البرددد لأدددنلقيدددتلبح ذئسدددد لبحارب  دددتلحلا لددد لعلدددةلهدددذ ل
وذحدددكلئعددد ب لألرجدددد لقدددد ى لعلدددةلأ بجيدددد لل،وبحليددد البدح رددددبلبحاربددد يلن ددد لبأل ادددتل،بحا ددد  د 

ا دد  د لبحاددولوحا ايددذلذحددكلوأ بجيددتلصلددكلبح شدد ال لوبحل؛وبحرقددولبدحردندد لبحاثلا ددول،ص دد  د لبح سدداايت
عل دددالبحارباددتلوعلدد لبحددل سلصكثادد لبح ىبئددد للدوبحددلص بجددالبحردندد لبحاربدد يلوص بكدد لبالن ردددىلبح ثر ددو

وبحث د  لبحربأاددتلمحددةلص دد  رلع لياددولبحاثلددا لوبحدداثل لب يددىل صددث لبحارجيددنلعلددةلبح دداثل لوجثلددالبح  دد ىل
بحارباتلوعل لبحل سل ولص   رلبحث لاتللا لبحاولقدللـيدلعل ددوالوأنلبح  ل،بألئد ل ولبحث لاتلبحاثلا ات

تلم رددد لقددرللوبئدداربصاراد لج ةدد  لوح ةثددتل ددولبحادد ى سل سددا اعلبح ثلدد لأددنلفالحيدددلد لدوحددبحاثلا اددتلأ 
لد ردـا دإولل ثددال للدو سدا اعلبح داثل لأدنلفالحيددلد ل  د  لأشددىج لل،ة  تلىئدحاالحل اثل لب تل سرلوئدي حت

اايددتلو سددا ع لبحرئدددحتلأددنلأثل ددالو  ي يدددلبشدد تل دد ا لوأاسددرلو ل، ددولدالدددالع لاددتلبحاثلددا لوبحدداثل 
 سدددع  ل ددولى ددعلأسددا ب لبحا صدديلولبحددذيل  يدد  ل ددولأ بجيددتلأسدداايلالبحثل ددولبح سددا رللوهدد لأدددو بمدد ؛ل

دغلدد لص صدديتلج دددل ددولبح دد ب لبحصددعثتلبحاددولنردد لل،و سدديتلعلاددالبئددااثد لبحدد ىو لبح ثادد  ل،وبح اردد  
حيددىل شدديرلل؛د  لبحر د دداد لبحاددولحيدددلأ دنايدددلبحكييددر ل ددولعصددرندلبح دددحووأليدددلأددل، ييدددلدبح لثددتلأادد نا ل

(لمحةلد لبحر د اد لصث لىجين لدئدئاتلالل   نلبالئا لدالعليدل ولجثيرلأنلبحثل لل2ل:2012 لبحش ريل
بح ثر دتلبئنسددناتل صددحثالص د ىلجييدرل دوللم لص د ىبئنسدناتلوبح ياعاتلوبالجا دعات؛لـتل   نلبحاد بل

دللب لددده لبحر د دداد لودئدددحي لص ى سديد؛لوذحددكلأله يايدددلبحاددولصدلث سلعلددةلبحكثيددرلأددنلبح ثدددىالبالها د
لبئنسدنات.وبحثل لل

بحر د اد لح تلحيددلأ ر بصيددلبحلد دتلأدنلحيدىلأصد ل دصيدلوىأ زهددلوص ثيالصيددلبحادولصثيدرلل وصث
ل،د بلبأل كدددىلـ  دد  عددنلأ ا بهدددلوصثايددرلوئدديلتلح سدددع  لبئنسددد لعلددةلبحا كيددرلوحددتلبح شدد ال لوصثدد

ل(.2ل:2008،لوآفرو لو قتل أي ي،ل
لبحث دنيلاددد ،لأددنعدح اددتلصيددذبلألددذلأ لددعللبد لهلدددجلجيدد   لمحددةلل(861:ل2002 لوقدد لدبدددىلـدد ويل

بحري  لجدا لبئاردبتلحل ع ب لبح قلاتلوبحثدح اتلبحاولص ع للبحر د اد ،لوهذ دجتلص   رلصثلا لوصثل ل
ل لوده بالوبئاربصاراد لصثلا يد،لوقرللصا   لصثل يد.ئعد  لبحل رل ولأارىب لبحر د اد

بحاد  للده يدد،لأ يد لوناارتلحري  لبحا   رل دولصثلدا لوصثلد لبحر د داد ل يدر لأ دديا لج ةد  لأدنل
دلدحيىلد دث تلص ثدتلهد   ل؛لبحر د ات صكد  نلبصردهدد لوبعاادد ب للمحدةلبحر د داد ،لوصيد احاثلدا للدىماس 

ل.(22:ل2006ل،ايدلأعلبئحسد لبر دحيدل عيي    ا تلح بلـلاتلبحر د اد لوده ي
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:لNCTM (1989)و اصددد لبددددحا  لبحر د ددداتلج ددددلدبددددىلبح رلدددسلبحاددد أولح ثل دددولبحر د ددداد ل
 ددحا  لبحر د داتلص ثدتللبحر د دو.بحال يذلبحث لادد لبحر د داتلوأليددلبحا ب دتلوبحادرببيلوبالئدا البللبأاالج
 ردد لب للد(لد لديل ددر لقدد يلى د ددا ل34:2003 لـدد ويل حددذحكلةددرلل؛ ددولصثلددا لبحر د دداد لددئدئددا للبأ دد ى ل

لبحر د اد .علةلبحا كيرلوبحا ب تلبحر د ولوحتلبح ش ال لبدئال بلللب    لقد ى ل
بحر د ولدح لده لأ  ندد لبح اد ى لبحر د داتلبحادولص  دنلبح داثل لأدنلبئدال بللح دتللو  ثتلبحا ب ت

وص سدددير لو ي دددالأدددنلفدددالبللأل ددد  ،دوللبحر د ددداد لعلددد لأ بجيدددتلأ قدددفلأ اددد  لدولأرئددد للدولأادددروا
ل.(272:ل2002لـ وي،بح لدقشد لبحر د اتلبحش ياتلدولبح  ا بتلـيلالوبينلبآلفر نل 

و رجددعلبالها دددللبدحا ب ددتلبحر د ددولمحددةلده ياددال ددولصثلددا لوصثلدد لبحر د دداد ؛ل  ددنلفالحددال   ددنل
لأ  س ئدددتلص يدددرل دددولبح لدقشدددتلصثدددد بلبأل كددددىلوص  دددا لبح يددد ،لج ددددلصصدددث لحع كددددىلوبح ثل أدددد لأثدددد  

لوبحا كيرلوبحاثليت.
و ذج لده اتلبحا ب دتلبحر د دولبها ددللأذئسدد لوهيعدد لع ةد  ،لأثدتلبح رلدسلبحاد أولبألأر  دول

وأ ا لبحارباتلـلي جرئو،لوبح ثدةيرلبحا أادتل،لNCTMح ثل ولبحر د اد لبدح ال د لبح ا   لبألأر  اتل
ل.(87:ل2088،لقد شأنلده بالصثلا لبحر د اد ل لحلاثلا ل ولأصرلبدعاثدىلبحا ب تلبحر د و

(،ل2011تلبحث ة لأنلبح ىبئدد لصل ادتلأيددىب لبحا ب دتلبحر د دولوأليددل ىبئدتلقدد شل دوحوق لصل
لعيدددد لبح اددددد ل(،لو ىبئددددت2013(،لو ىبئددددتلبحادددد ب ل 2008(،ل ىبئددددتلع ا ددددول 2012و ىبئددددتلبحاربددددول 

 دد لحدد  لبحاالأيددذلأددنلفددالبلح ددنه لعلددةلحددتلدكدد  لد لبحا ب ددتلبحر د ددول   ددنلد لةللبحاددو(ل2008 
لوبالـاكدى.أش ال لذب لحل بلأاث   لص اد لبحةلبالكاشدال

ودحد لأ  ندد للبحر د داد ،و اا لأ دلئيذلد لبحا ب تلبحر د ولأنلبأله بالبألئدئداتلحاثلدا ل
لبحر د اد .وجدن لدئدئولأنلج بن لصثلا لوصثل للبحر د ات،بحا ى ل

بحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لبح اثل دددينلد دددث تل دددروى ل دددولصثلدددا لوصثلددد للوعلادددال دددي لصل ادددتلأيددددىب 
بحر د اد ،لوهذ لبحال ادتلاللص د  ل و لص  دنلبح ثلد لأدنلهدذ لبح يددىب لوق ىصدالعلدةلصثلا يددلحاالأيدذ ،ل

نيدلبح ثلد ل بحا دعدتللبح ىبئدتلص د  دالددالبحد ى ل بفدتلحردر ل دول ك دله لأثروال ي لبح  بقفلبحاول    ِّ
 لصثلا ولجي لأدنلفدالبلجوبلعنلفلذلذلل ينلعلةلبالئااصدالوبح ىبئت؛ل دح ثل له لبح سوصسدع لبح اث

ل(.1999: 163ئلا د ،لبئال بللد اتلبح رللبحا ى ساتلوبالئاربصاراد لبح لدئثتل 
مذبلنرددد لبح ثل ددد  ل دددولبئدددال بللئدددل جاد لص ى سددداتل ثدحدددتل دددي لذحدددكل سددددع لعلدددةلصل ادددتللوأدددنلاددد 

ل(،لو ىبئدددددددت2008وهدددددددذبلأددددددددلدك صدددددددال ىبئدددددددتلع ا دددددددو ل،  لبحاالأيدددددددذأيددددددددىب لبحا ب دددددددتلبحر د دددددددولحددددددد
ل(.2013(،لو ىبئتلبحا ب ل 2012بحاربو 

وبلدا لعلةلأدلئيذلوج  لبحث ىل سثةلبحةلصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول ينالالـ لأنلبحث ىل
لد ثددبحثدحوأددنلدجددتلذحددكلبئددال لللذحددك،عددنلقر اددتلدولبئدداربصاراتلصدد ى سلج ةدد  لصسدددع  لعلددةلص ايددذل
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علددةلص ايددذلأدددل سددثةللج نيدددلبئدداربصاراتلصدد ى سلج ةدد  ل ثاادد لبحثدحددىلقدد ىصيدل؛بئدداربصاراتلفددربميلبحثاددت
ل.محاا

لهددولبئدداربصاراتلفددربميلبحثاددتلد ل(2009 لو ىبئدتلوقددد ل،(2013 ل ىبئددتلـلددول دددى لذجددر لحيدى
لمحدةلدبددى لمذل  ؛بح رجدبألهد باللاد ى سلحا ايدذلحمح  لبالئاربصاراد لبح  ةثدتلبحادول   دنلبئدال بأيدل

دلـددينلأا ئدديل ىجددد لقلثددتلبح ر  عددد لمحددةلوجدد  ل ددرولل بحددتلمحصدددما للد  لفددربميلبحثاددتلبلبئددال لد 
بحارر يادددتلوأا ئددديل ىجدددد لقلثدددتلبح ر  عدددد لبحادددددب تلحصددددح لبح ر  عدددد لبحارر يادددتلبحادددول ىئددددتل

لبحر د اد .حكليدل ولأ ب لغيرلل،بدئال بللبئاربصاراتلفربميلبحثات
 أي دت ل بئداربصارات بحثادت محدةلد لفدربميل (Akinoglu, Zenyep, 2007)  ىبئدت لتص  د جدذحكول

لبحاثلا .  و أي ت ل دنيد ك د ن  لبحثل ، بصردهدصي  وص سين بألكد   و، ص صيتلبح لثت ى ع  و
تلبئدداربصاراتلدوحددصللبحلاددد ل(2014 وجدد   ،للو ىبئددتلهددالبل،(2012 لة ئددفك دددلدو ددتل ىبئددتل

بئداربصاراتلفدربميلبحثادتل دولصد ى سلبح د ب لبح ىبئداتلوبحهاددلللدوبالد،لـأسااال للبا ير لفربميلبحثاتلـ   يدلأ
لأا يرب لدفر لل وبأب د لأشدـيتلح ثر تلدارلهذ لبالئاربصاراتل

112 

 أدن  دددجرل بحادود لولـيددلبحثدحثد قددل بحادو بحن ددى لبالئدا العات ناددم  فدالب أدن بحث دى أشد لت صيدرز

ع  لأنلأثل ولبحر د اد ل ولبح  بى لبألئدئاتلح ثر تلأسدا  لبحا صديتلبحثل دول أع ال أادـ فالحيد
بحاثلدا ل أدن    البح رحلتلبألئدئات صالأيذ بحاولص بجا بحصث بد  وصاصو حلاالأيذل ولأد  لبحر د اد 

 :بدآلصو بحصث بد  صلك ص     وق لبألئدئولعل لص ى سلبحر د اد 

ل.بحنأن أن  ار  أروى بث   اتبحثل بح  ديا  صذج ر  ث بت -د
  ثفلبحا ب تلبحر د ولح  لبحاالأيذ. - 

 كر لبث لبحاالأيذلح د  لبحر د اد . - 

لقلتلبحا رللح يدىب لبحا ب تلبحر د ول ولدالدالبحا ى سلوصثر  لبحاالأيذلـيد. - 

لوحثتلدئثد لذحكلصث  لمحةلبعا د لأثل ولبحر د اد لبح رللبحاالي  تل ولص ى سديدلوعد للبالعا دد 
ل.ي وح دئلبح اثل ينعلةلبح رللبح  ةثتلبحاولصساثيرل ب عاتل

وأنلدجتلى علأسا  لص صيتلبحاالأيذلوأثر اي ل ولصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولح ةي لبحذيل
أدنلعلد درلبحاد  لبحر د دات؛لوب ددلدندالالللددئدئدا للبأنلده بالصثلا لبحر د اد لوعلصدر للددئدئا للده   لل ث 

ماللبدئدال بللدئددحي لوبئداربصاراد لج ةد  لوح ةثدتل دولل، يددىب لبحا ب دتلبحر د دو   نلمح ب لصل ادتلح
كد لالـ لأنلبحا  تلمحةلقدرللوبئداربصاراد لج ةد  ل دولصد ى سلبحر د داد لصدذ يلل،ص ى سلبحر د اد 

لمحةلى علأثر تلبحاالأيذلح يدىب لبحا ب تلبحر د و.
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 لبحسدباتلوحدجتلبح بقعلمحةلبئاربصاراد لمحةلص  اد لبث لبح ىبئدلبوأنلفالبلأدلئيذلوبئالد  ل
صل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتللج ةدد  لصددذ يلمحددةلز ددد  لبحا صدديتلبحثل ددولحلاالأيددذل ددولبحر د دداد لوبدددألف 

صرربدددتلبئدددال بللبئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددتل دددولصددد ى سلبحر د ددداد للد  اددد لىد لبحثدحثدددل،بحر د دددولحددد ةي 
لبحدرماسلأش لتلبحث ىلصا   لبدحسدذببل ي ر د ولوبذحكلوأثر تلدارلذحكلعلةلصل اتلأيدىب لبحا ب تلبح

 بآلصو:

أدددلداددرلصدد ى سلبحر د دداد لبدئددال بللفددربميلبحثاددتل ددولصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولحدد  لصالأيددذل
ل:بح رعاتلبآلصاتوبحاولةا رملألالبألئعلتللبحصفلبحسدبعلبألئدئو؟

حد  لصالأيدذلبحصدفللتبحر د دال لبحكادبتأيدىللأدلدارلص ى سلبحر د اد لبدئال بللفربميلبحثاتل ولصل ات -
لبحسدبعلبألئدئو؟

حد  لصالأيدذلبحصدفللتبحر د دال لبحادربا أدلدارلص ى سلبحر د اد لبدئال بللفربميلبحثاتل ولصل اتلأيددىل -
لبحسدبعلبألئدئو؟

بحر د ولحد  لصالأيدذلبحصدفلل لبحا ثيتأدلدارلص ى سلبحر د اد لبدئال بللفربميلبحثاتل ولصل اتلأيدىل -
لحسدبعلبألئدئو؟ب

113

 :ةي البحث ىلبح دحولمحةلبحاثرالعلة

ل.ح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولتبحر د الى لبحكادبتصل اتلأيدل ودارلبئال بللفربميلبحثاتل -
ل.ح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولتبحر د الى لبحاربا صل اتلأيدل ودارلبئال بللفربميلبحثاتل -
ل.بحر د ولح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولى لبحا ثيتصل اتلأيدل وبميلبحثاتلدارلبئال بللفرل -

114

(لـددددددينلأا ئدددددد ول ىجددددددد لصالأيددددددذلα=0.05ص جدددددد ل ددددددروللذب ل الحددددددتلمحصدددددددماتلعلدددددد لأسددددددا  ل لال-د
 ثيددتل بحكادبدتلبحر د دداتلوبحادربا لبحر د داتلوبحالبح ر د عاينلبحارر يادتلوبحاددب تل ددولصل ادتلأيددىب 

لعل لص ييذلبالفاثدىلبحثث ي.ل،علةلبحارصي ل،بحر د و(
(لـدددددينلأا ئددددد ول ىجدددددد لصالأيدددددذلα=0.05اللص جددددد ل دددددروللذب ل الحدددددتلمحصددددددماتلعلددددد لأسدددددا  ل - 

علد لص ييدذلل،بشد تلعددلبح ر  عاينلبحارر ياتلوبحاددب تل دولأهادد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دول
لبالفاثدىلبحثث ي.

115

  اتلبحث ىل ولبحلادطلبآلصات:زلدهصيرل
لصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د و.ل وةيينلأ  لدارلبئاربصاراتلفربميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اد لوصأايرهدل -د
لق لص ا لهذ لبح ىبئتلبح ردبلدأدللبحثدحثينلحث تل ىبئد لدفر لأشدـيت. - 
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ل س.ق لص ا لبح ردبلدأدللأثل لبحر د اد لعلةلبصثدملقر اتلج ة  ل ولبحا ىل - 
لح يدىب لبحا ب تلبحر د ولبحذيلق ل  ي لبحثدحثينلوبح يا ين.لدصا للبح ىبئتلأهادئ ل - 
بح شدددر ينلبحاربددد  ينل دددولبح رددددبلبحاربددد يلمحدددةلص  ددداتلأثل دددولبحر د ددداد لعلدددةللبناثدددد صل دددتللقددد  -ه

لبئال بللفربميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اد .
116

االأيدذلبحصدفلبحسددبعلبألئدئدول دولحلبح ثد ال لوبح اربج د  ااصرلبحث ىلبح دحولعلةلص ى سلوح  ل -
لأ د  ددت-أ ةر ددتل ددرملبحثدد ةنللبحيدد ىبا، ددولأ ىئددتللل،2017-ل2016بح صددتلبح ىبئددولبحثدددنولحلثدددلل

لبحا لات.لبحر ي ى ت-م ل
لبحكادبتلوبحاربا لوبحا ثيتلبحر د و(. هولأيدىب لبحا ب تلبحر د ولبحاولصي البح ىبئتلمحةلصل يايدل -

117

:لبئددداربصاراتلصثلا ادددتل ثدحدددتلصاددد للـدددربيلبح ثل أدددد لبح ادددروا ل دددول(لبأنيدددد11،ل2009 وقدددد لعر يددددل
بحكا لوبح ذجرب لـ بئ تلىئ أد لوجل د لعلةلب تلفر  تلص  بلبح كدر لبح ادروا لمحدةلفر  دتلص د يل

حيددىلصث ددولحل دداثل لأسدددحتلوبئددثتلأددنل؛لبحدد  بدددألح ب لوبألبدد دبل ددولوىقددتلولدبدد داللألاصددر لأ نوجددتل
بحا كيرلوص ل ال ر تلأربجثتلأثل أدصالبحسدباتلعنلبح    ملوصرئاخلبحيادند لوبح ثل أد لبحر ة  ل دول

لألدقذلبح ثر تلبحذهلات.
جدرباب لبحادول اد للـيددلبح ثلد لوبح ا ثلدتل دولص   دتلأ اد  لأر  عدتلأدنلبئلوصثرالمجربماددلبأنيدد:

فربميلبحثادتلأدنللب توبح اربج د ل ولجاد لبحر د اد لحلصفلبحسدبعلبألئدئولمحةلوح  لبح ثد ال ل
فددالبلبئددال بللبحرئدد أد لوبألحدد ب لوبألبدد دبلبحاددولةددا لىب يدددلب  ددر ب لبح حدد  لبح ىبئدداتلحاسددييتلم صدددبل

لحذحك.ل  ولبالفاثدىب لبح ث لدال اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولأادئ لحل؛بح  ا  لمحةلبحاالأيذ

وئدديلتل سددا اعلبح ثلدد لوبحاالأيددذلأددنلفالحيدددلد ل شدددىجلل:أندداب(:ل2011:21وح ددش لعر ددالع دنددت
ددد  دددولع لادددتلصثلدددا لوصثلددد لبحر د ددداد لب يدددىل صدددث لبحاالأيدددذلقدددد ىو لعلدددةلبحاثييدددرلعدددنللدبثادددي لبثا 

لوجادـات.ب ياتللأال عتد كدىه لوع لاد لحتلبح سدحتلبأئدحي ل
:لق ى لصالأيذلبحصفلبحسدبعلعلةلبئال بللح تلبحر د اد لعلد لأ بجيدتلأ قدفلو ثرالمجربمادلبأنا

ى د ولأ اد  لدولأرئد للوص سدير لو ي دالوبئدااثدبالأدنلفدالبلبح لدقشدد لبح لا  دتلأدعلبح ثلد لألدقشدتل
لجادـات.ب ياتلدول
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هلددالأددنلد كدددىلى د دداتل وىل ددولذ(لبأنيددد:لصا ثددتل ددولصأأددتلبح دحدد لح دددلةدد2012:8 ل ثر يدددلحسددين
وقربا لبحل لبحر د ولبح  ا  لأعلل،وجادبتل،فر نلوبحاثييرلعنلبأل كدىلبحر د اتلب دهت لوص  ا يدلحآل

و ددددادغتلبحاثر دددد لبحر د ددددولوبحاثييددددرلعددددنلبحاث ا ددددد لبحاددددولصدددد لبكاشددددد يدلوصادددد ةرلج دددددبلح ددددتلل،بح يدددد 
لبحر د اد لوىأ زهدل ولبحاثييرلعنلبأل كدى.

جربماددددلبأنيدددد:لقددد ى لصالأيدددذلبحصدددفلبحسددددبعلعلدددةلبئدددال بللح دددتلبحر د ددداد لوىأ زهددددل دددولوصثدددرإالم
بحاثييرلعنلبح  بقفلبحر د اتل ولوح  لبح ثد ال لوبح اربج د لجادبتلوقربا لوص ثياللب ي لوئي حتلو قتل

لحث دىبأادئدلبدح ىجتلبحاول  صتلعلييدلبحاالأيذل ولأهاد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دولبح ثد ل دولهدذبل
لحذحك.

:لهدولقدد ى لصالأيدذلبحصدفلبحسدددبعلعلدةلقدربا لبحادد بنينللمهفاة  الرففراا  الريا فية رجرايفف التعريف  اإ
وبحاث ا ددد لوبحرأدد زلوبالبدد دبلوبح سدددمتلبحر د دداد لبح  جدد   ل ددولوحدد  لبح ثددد ال لوبح اربج ددد لقددربا  ل

لبحر د اتلبح ث  لحذحك.لبدح ىجتلبحاولئا صل  لعلييدل ولب دقتلأالح تلبحاربا لدأادئ لل،  ا ت
:لهددولقدد ى لصالأيددذلبحصددفلبحسدددبعلعلددةلبئددال بللح ددتللمهففاة  الكتا ففة الريا ففية رجرايفف التعريفف  اإ

بحر د اد لبح  ا بتل ولبر لوص  دا لبأل كددىلوبحثالقدد لوبحاد بنينلوبحاث ا دد لبحر د داتلبح  جد   ل دول
علييدل ولبفاثدىلبحكادبدتلبحر د داتلبح ثد للبدح ىجتلبحاولئا صل  للدأادئ لل،وح  لبح ثد ال لوبح اربج د 

لحذحك.
:لهولقد ى لصالأيدذلبحصدفلبحسددبعلعلدةلصرج دتلبألبد دبللمهاة  الكتا ة الريا ية رجراي التعري  اإ

فدددرلآوبح صددد ل د لوبح سددددمتلبحر د ددداتلبح  جددد   ل دددولوحددد  لبح ثدددد ال لوبح اربج دددد لأدددنلبددد تلمحدددةل
ل لعلييدل ولبفاثدىلبحا ثيتلبحر د ولبح ث لحذحك.بدح ىجتلبحاولئا صل للدأادئ لل،ب ر اتل  ا ت

12

121

(لمحدةلبحاثدرالعلدةلدادرلبئدال بللفر  دتلبحثادتلحاد ى سلبحر د داد ل2080 ه  تل ىبئتلبحديال يل
(لصل يدددذ ب،لصددد ل62 ىبئدددتلأدددن  دددولص صددديتلصالأيدددذلبح رحلدددتلبح ا ئددد تلبدح  ةلدددتلبح لددد ى ،لوصك ندددتلعيلدددتلبح

حل ىبئدت،لوبثد للصاسا ي لبدحاسدويلمحةلأر د عاينلصرر يادتلو ددب ت،لوصد لبئدال بللبفاثددىلص صديلولد ب  ل
دلعلد لأسدا  ل لدلص  لتلبح ىبئتلمحةلوج  ل رولل بحدتلمحصددما لص ييذلبح ىبئتلوص ليتلبحيادند لمحصدما ل

ادددتلو ىجدددد لصالأيدددذلبح ر  عدددتلبحاددددب تل دددول(لـدددينلأا ئددد ول ىجدددد لصالأيدددذلبح ر  عدددتلبحارر ي0002
لبحا صيتلبح ىبئولحصدح لبح ر  عتلبحارر ياتلبحاول ىئتلبدئال بللفر  تلبحثات.

(لمحةلبحاثدرالعلدةلدادرلبئدال بللبئداربصاراتلىئد لبحلدربميلبحذهلادتلMarten 2088وه  تل ىبئتل
حارر يو،لوصك نتلعيلدتلبح ىبئدتلوبئال أتلبح ىبئتلبح لي لبثالبل، ولص سينلمنردزلبح ال ل ولبحكادبت

(لقدحث ددددلوبئدددال أتل22(لقدحث ددددلصددد لصاسدددا لبحثيلدددتلمحدددةلأر ددد عاينلجدددتلأر  عدددتلصك ندددتلأدددنل 66أدددنل 
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وقد لص  دلتلبح ىبئدتلمحدةلد للتلبالفاثددىلبحثثد يل دولهدذبل ىبئدت،أر  عد لغيدرلأاكد عدتلصصد ا لأددلقيد
دزلبحذيلص لص ى سالأنلفالبلبئاربصاراتلىئ لهلدجل روق دل بحتلمحصدما دلح  لبح ال لبحذةنل  اي  لبئنر

ل   نلبالئالاد لد لبئاربصاراتلىئ لبحلربميلبحذهلاتلحسلتلجادبتلبح ال ل.ولبحلربميلبحذهلاتلحذحك،ل
(لمحدةلبحكشدفلعدنل دعلادتلبئدال بللفدربميلبحا كيدرل دولصل ادتل2082ك دله  تل ىبئتلدـ لئد رب ل 

حيدىلبئدال للبحثدحدىلل؛حد  لقداللبحصدفلبحثددأنلبألئدئدولحتلبح سأحتلبحيل ئداتلوبالصردد لن د لبحيل ئدت
قدحث دددلأددنلقددال لبحصددفلبحثدددأنلل(77بح ددلي لبح  دد ولوبح ددلي لبحارر يددولوصك نددتلعيلددتلبح ىبئددتلأددنل 

بفاثدددىلل،لوه دددىلبئددال بللبحثدحددىلد بصددينلحل ىبئددتحيددل؛بألئدئددول ددولأ ىئددتلح ددينلبألئدئدداتل ددولغددن 
د لن د لبحيل ئدت،لوبثد لمجدربالبح ىبئدتلص  دلتلمحدةلدندالص جد لحهاد لأيددىب لحدتلبح سدأحتلوأهادد لبالصرد
(لـدددينلأا ئددد ول ىجدددد لقدددال لبح ر  عدددتلبحارر يادددتل0002 دددروللذب ل الحدددتلمحصددددماتلعلددد لأسدددا  ل 

و ىجد لقال لبح ر  عتلبحادب تل ولبحا ييذلبحثث يلالفاثدىلأيدىب لحتلبح سأحتلبحيل ئاتلوأهاد ل
ل.ح ر  عتلبحارر ياتبالصرد لن  لبحيل ئتلوذحكلحصدح لب

(لمحةلمجربال ىبئتلأادىنتلألارلبئال بللجتلأنلبئاربصاراتل2082وصي ال ىبئتلىزوقولوجدأرب ل 
بحادد ى سلبلددربميلبحثاددتلبحادم ددتلعلددةلبحدد أ لوبئدداربصاراتلبحل ذجددتلعلددةلأيدددىب لبالصصدددبلبحل  ددولوبحادد ى ل

 لبح ثل ددينلبدددحكرت،لوصأح ددتلعيلددتلبحاربماددتل ددولأددد  لبحر د دداد لحدد  لقددال لبحصددفلبحثدحددىلح ثيدد لمعدد ب
لد(لقدحث دد28(لقدحث دددلأدد زعينلعلددةلأر دد عاينلصرددر يياينلبح ر  عددتلبألوحددةلأ  نددتلأددنل 78بح ىبئددتلأددنل 

،لوق لص  لتلبح ىبئتلمحةلص  للقدال لبح ر  عدتلبحادول ىئدتلبدئدال بللد(لقدحث ل20وبحثدناتلأ  نتلأنل 
ول ىئدتلبدئددال بللبئداربصاراتلبحل ذجدتل دولأيدددىب لبئداربصاراتلفدربميلبحثادتلعلدةلقددال لبح ر  عدتلبحاد

ل(.ل0002بالصصدبلبحل  ولوبحا ى لبحاربماتل ولبحر د اد لعل لأسا  ل الحتل 
محةلصثن نلق ى لبحا كيرلبحر د دولل(2086 لCarolina, Yaya, Jozua, Jarnawiله  تل ىبئت

ألل ادت(لحد  لقدال لبح د بى ل ولىصثتلبح  ىئتل ألل ات،لأا ئ تلوعدحات(،لجدلل عدحادت،لأا ئد تلول
(لقدحث دددل820حيدىلصك نددتلعيلدتلبح ىبئددتلأدنل ل؛بحثدن  دتلأدنلفددالبلص ييدذلبئدداربصاراتلىئد لفددربميلبحثادت

لأنلأنلقال لأ بى لدأي  ،لوبث لمجربالبح ىبئتلص  لتلبح ىبئتلمحةل ل:ده يدبحلادم لع   

لنردزلوصثن نلجدل.وج  ل رولل ولبئل-
لىصثتلبح  ىئتل ولصثن نلق ى لبحا كيرلبحر د و.هلدجلص دعتلـينلبحاثل لولل-
لاللة ج لص دعتلـينلبحاثل لوجدلل ولز د  لبحا ى لعلةلبحا كيرلبحر د و.ل-
122 

(لمحددةلبحاثددرالعلددةلداددرلبحادد ى سلبدئددال بللبئدداربصاراد لبحددذجداب ل2007هدد  تل ىبئددتلبحيرجدددصول 
 دددولبحا صددديتلبح ىبئدددولوبحا ب دددتلوبحادددرببيلبحر د دددولحددد  لقدحثدددد للK.W.Lوبحهثثدددد لبحسدددتللبح اثددد   

(لقدحثتل95حيىلص لص ييذلبح ىبئتلعلةلعيلتلأ  نتلأنل ل،بحصفلبحثدحىلبح ا ئيلب  ةلتلأ تلبح  رأت
اددال لأليدددلصرر ياددتلوبحرببثددتلل،صدد لصاسددا ي لمحددةلدىبددعلأر  عددد ،لولأددنلقدحثددد لبحصددفلبحثدحددىلبح ا ئددي
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دب تلوق لد ير لبحلاددم لص د للجدتلأدنلبح ر  عدد لبحارر يادتلبحدثال لعلدةلبح ر  عدتلبحاددب تلأدنل 
لبحر د و.حيىلبحا صيتلبح ىبئولوبحارببيلوبحا ب تل
،لزبو ،ل(لمحدددددةلأثر دددددتلدادددددرلبئدددددال بللبئددددداربصاراتل  كدددددر2008وقددددد لهددددد  تل ىبئدددددتلعيددددد لبح ادددددد ل 

ب  د  دتللبالـاد بموولحد  لصالأيدذلبحصدفلبحلددأسلبدىج(علةلصل اتلبحا ب تلبحر د ولوبئـ بملبحر د د
تلدـ لنييد ل ولأ ىئلبالـا بموبح قيلات؛لحيىلبفادى لبحثدحثتلعيلتل ىبئايدلأنلصالأيذلبحصفلبحلدأسل

وصل يددذ  لوحا ايددذلهدد البح ىبئددتلدعدد  لبحثدحثددتلبفاثدددىللب(لصل يددذ ل77بحثدددحدلعدد  ه ل  ددولأ د  ددتلبح قيلاددتل
وبثددد لص ييدددذلبح ىبئدددتلوج دددعلبحيادندددد لل،ـددد بملبحر د دددولد وب لح ىبئدددايدبحا ب دددتلبحر د دددولوبفاثددددىلبئ

دلـدينلأا ئديل ىجدد لصالأيدذلبح ر د عاينلبحارر يادتلحصددما لمص  لتلبح ىبئتلمحةلدندا:لص جد ل درولل بحدتل
لوبحادب تلحصدح لبح ر  عتلبحارر ياتل ولبفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولوبفاثدىلبئـ بملبحر د و.

محددةلبحاثددرالعلددةلداددرلبئددال بللبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددتل ددولل(2008تلع ا ددول وهدد  تل ىبئدد
ص سدددينلقددد ى لصالأيدددذلبحصدددفلبألوبلبئعددد ب يلعلدددةلبحا ب دددتلبحر د دددولوص  ةددد لبحثالقدددتلـدددينلأسدددا  د ل
أيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولوأسددا  لبحا صدديتلحدد ةي ؛لحيددىلصدد لص ييددذلبأل وب لعلددةلعيلددتلأ  نددتلأددنل

صالأيدددذلبحصدددفلبألوبلبئعددد ب يل دددولج ي ى دددتلأصدددرلبحثربادددتلوقددد لودكددد  لبحلاددددم لد للأدددنلب(لصل يدددذ ل70 
 رددد لعالقددتلبىصثدقاددتلأ جثددتلـددينلأسددا  لم ردـادددل ددولملدئددي تقدد للبئددال بللبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددت

 كل ددلزب  لقد ى لبحاالأيدذلعلدةلبحا ب دتل،لد ولوأسا  لبحا صديتل دولبحر د داد أيدىب لبحا ب تلبحر 
ل د ولبز ب  لق ىصي لعلةلبحا صيتلبحر د و.بحرل

  دو بحاثدد حو بحاد ى س بئدال بللبئداربصارات  دعلادت علدة بحاثدرا محدة (2009  ح دد  لوه  تل ىبئدت

 د وب  وجدندت بحارر يدو، بدثا بح دلي  وبصثثدتلبح ىبئدت بحر د دو، وبحا ب دت بحا كيدر أيدىب  بث  ص   ر

 بحر د دات، بحكادبدت أيددى  حهاد  وبفاثدى وبحيرهلت، بالئا البلأيدى   و ص صيلو بفاثدى عن عثدى  بح ىبئت

 بر ي ى دت بئعد ب ي بحثددنو بحصدف صالأيدذ أدن وصل يدذ  بصل يدذ ل (81 أن عيلتلأ  نت علة بأل وب  وقثات

 د   قد  أنب دد، أدن بدا ةا ادع وأدد بحاثدد حو بحاد ى س بئدال بل د  حيىلص  لتلبح ىبئتلمحدة؛لبحثربات أصر

ل.بحارر يات بح ر  عت ح   بحكادـو بحا ب ت أيدى  ن    و وجذحك بحر د و، سا  لبحا كيرأ  و ن   محة
 أيددىب  لادتعمحدةلبحاثدرالعلدةل دل(Lexi & Kearney  2008وجيرندو ح جسدولوهد  تل ىبئدت

 .وأثل ديي  بصل يدذ ل (20 أدن أ  ندت عيلدت علدة بح ىبئدت وقثادتل،بحر د داد  صثلدا   دو بحر د دو بحا ب دت

 ـ ىجدت بح دا  ن بح ثل  ود  أد، ح  محة بحر د و بحا ب ت أيدىب  أن بح ثل ين محةلص  ن ادم بحل ودبدى 

 أيددىب لبحا ب دت أن بحاالأيذ ص  ن د  وج  ك د د ات، بحا ب ت بفاثدى علة صالأيذ  نادم  د اتلجدنت

 نردزبئ علة ببر لأذل ع ب لبحثدحثد  أد وه  و ي يد، بحر د ات، بح  ر ب  أع صثدألي  علة بنث س بحر د و

لبحر د اد .  و
حاد ى سلأدد  للG.L.Mبح ىبئتلمحةلقاد ل دعلاتلبحل د ذ لبحا حيد يلل(2012وصي ال ىبئتلبحشرمل 

ل،بحر د ددداد ل دددولأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولوبحا كيدددرلبح ل ددد أولحددد  لقدددال لبحصدددفلبحثددددنولأا ئدددي
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بحيادنددد لوص ليليددلص  دلتلبح ىبئددتللوبثد لص ييددذلبح ىبئدتلوج دعل،د(لقدحث د52وصك ندتلعيلدتلبح ىبئدتلأددنل 
محددةلد لبح ر  عددتلبحارر ياددتلص  قددتلعلددةلبح ر  عددتلبحادددب تل ددولجددتلأددنلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددول

لوبحا كيرلبح ل  أو.
محةلبحاثرالعلةلدارلبح ل  د لبحل بىزأاتلعلةلصل ادتلأيددىب لل(2012وصي ال ىبئتلبحش ريل 

وصدد لص ييددذلل،قدحثددد لبحصددفلبحلدددأسلبالـادد بمولبدحر دددابحا ب ددتلبحر د ددولوبحا صدديتلبح ىبئددولحدد  ل
وبثدد لل،(لقدحثددت لأدنلقدحثددد لبحصدفلبحلدددأس46وبلدددلعد  هدل ل،بح ىبئدتلعلددةلعيلدتلصدد لبفاادىهددلعشدد بماد

حصدمادلـينلأا ئيلمص  لتلبح ىبئتلمحةلدنالص ج ل رولل بحتلل،بح ىبئتلوص ليتلبحيادند لمحصدمادلمجربا
رر ياتلوأا ئيل ىجد لقدحثد لبح ر  عتلبحادب تل ولجتلأنلبحا صيتل ىجد لقدحثد لبح ر  عتلبحا

لبح ىبئولوأيدىب لبحا ب تلبحر د ولبحكادبتلوبحا ثيتلحصدح لبح ر  عتلبحارر يات.
 ددولصل اددتلGLM ل(لمحددةلأثر ددتل دعلاددتلدن دد ذ لبحدداثل لبحيلدددمو2013وقدد لهدد  تل ىبئددتلبحعاسددةل 

لد(لقدحث د124  لبحر د اد ؛لحيىلصك نتلعيلتلبح ىبئتلأدنل بحا كيرلبئـ بعولوبحا ب تلبحر د ول ولأد
حيددىلدعدد لبحثدحددىلد بصددينلوهددولعثدددى لعددنلبفاثدددىلحهاددد لأيدددىب لل؛أددنلقددال لبحصددفلبحثدددنولأا ئددي

ص  دلتلبح ىبئدتلل،وبثد لص ييدذلبالفاثددى نل،بحا كيرلبئـ بعولوبفاثدىلحهاد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دو
(لـددينلأا ئدد ول ىجدد لبح ر  عددتلبحارر ياددتل0.05 لاتلعلدد لأسدا  لمحدةلوجدد  ل ددروللذب ل الحدتلمحصدددم

وأيددددىب لبحا ب دددتللبشددد تلعددددلوبح ر  عدددتلبحاددددب تل دددولبالفاثددددىلبحثثددد يلح يددددىب لبحا كيدددرلبالـددد بعول
لحصدح لبح ر  عتلبحارر يات.لبش تلعدلبحر د ول

أنلفالبللCAMEمحةلبحاثرالعلةل دعلاتلـرندأ لصسر علبحا كيرل(2013ه  تل ىبئتلبحا ب ل ول
ال اددتلعددد ب لبحثاددتلبحثشددريلوبحا ب ددتلبحر د ددولوبحا صدديتلحدد  لقددال لبح رحلددتلحصدد ى سلبحر د دداد ل

بحاص ا لبثالبحارر يولوصك نتلعيلتلل،وحا ايذله البح ىبئتلبئال للبحثدحىلبح لي لبحارر يول،بحثدن  ت
دن  دتل دولأ د  دتلبح ددمفلبحثددن يلب  ىئدتلهد بز لبحثلوبأدنلقدال لبحصدفلبأللد(لقدحث د64بح ىبئتلأنل 

ـدينلل(0.05وق لص  لتلبح ىبئتلمحةلوج  ل رولل بحتلمحصدمادلعل لأسا   ،لبدح  لكتلبحثرباتلبحسث   ت
أا ئدديل ىجددد لقددال لبح ر دد عاينل ددولجددتلأددنلعددد ب لبحثاددتلوبحا صدديتلبح ىبئددولوأيدددىب لبحا ب ددتل

لبحر د ولحصدح لبح ر  عتلبحارر يات.
123

لةلو:أنلفالبلبحثرالبحسدـذلحل ىبئد لبحسدباتلةاا لأدل

بأله بالبألفر لبحادولدجر دتلص ايذلوللبحثل ولصأكي لبألارلبئ ردـولحلربميلبحثاتل ولصل اتلبحا صيت-د
؛لوه لأددل ولبح ردال لبح ىبئاتلبح اث   ولل،علييدلتهذ لبح ىبئد لحا هاايدلح  لبحثيلد لبحاولقثا

لاتلهذ لبالئاربصاراتلبحا ى ساتلوج وبهدلبحث لاتل ولبحا ى س.ة بلعلةلده 
أيددىب لبحا ب دتلصل ادتلأسدا  لبحاالأيدذل دولى دعلل رددـول دومبئاربصاراد لبحا ى سلبح  ةثتلحيددل وىل- 

لبحر د و.
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لةلو:لبح دحولأنلبح ىبئد لبحسدباتلأدلث ىك دلبئا د لبح

لح ئدمتلحاثيلبح ا يرب ل ولدالدالبحارر  .بح الم تلوبحاثرالعلةلدنس لبلث ىـلدالد وب لبح-د
بح قدد العلددةلجا اددتلبئددال بللفددربميلبحثاددتل ددولصدد ى سلبح  ادد  لعددنلقر ددذلص   ددتلبح  ادد  لعلددةل- 

لب تلفربميلبحثات.
لبح دحو.لث ىبالئا د  لأنلبح ربجعلبحر ة  لوبح  ةثتلبحاولص ي لبح- 
 اثدىلوصص ا ا.وجا اتلص ييذلبالفلـلدلبفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د و- 

ددل-هددد أيدددىب للدبفاادددىلبألنشدد تلبح  جيددتلبحاددولص اددذلدهدد بالبح ىبئددتلوبئح دددللب ا اددتلص ياايدددلوفص   
لبحا ب تلبحر د و.

ل.اواثدصلبفاادىلبألئدحي لبئحصدماتلبح لدئثتل ولبفاثدىل  للبفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د و-و

2

21

وبفرلبحسايلاد لأنلبحار لبحثشر نلعلةلة لبحير  دنول ولد ل لبحلر  تلبحثالاتلبحذهلاتل يرلأص
حيدددىلةدددا لبحاثييدددرلعدددنلبح كدددر ل؛لد ب لصثلا ادددتلصثا ددد لعلدددةلبحدددذبكر لبحثصدددر تل:صثدددرالبأنيددددولل،صددد نولـددد زب 

رئدد أد لم ددد تلمحددةلبحكل ددد لوبألحدد ب لبحاثيير ددتلوبحصدد ىلوبحل،بح ثرفاددتلبدح ل  ددد لوبح ددروملبح اشددعثت
حيىلصا رملبح كر لبح ثرفاتلبألئدئاتلمحةلبحث ة لأنلبأل كدىلبحاولصرصثيلبددح كر لبحرماسدتلأدنلل؛بحا  ا ات

فدددالبلىوببددديلصرثدددتلبح  دددديا لبح ثرفادددتلذب لأثلدددةلحددد  لبح اثل دددينلحااسددديرلبحددداثل لو دددذلق بعددد لودن  دددتل
ل(.256-255لل: 2014أل هاتل دـ لبر خ،

 ب لص كيدرلصل ا ادتلنيدمادتلصث دتلعلدةلص  يدنلبحا كيدرلدولبئداثدى لبأنيدد:لدلBuzan(ل2002وعر يدل 
ل،بحلدىقددتلبحذهلاددتلدئدديتلقر اددتلئ فدددبلبح ثل أددد لحلدد أد ل وهددول ددولغد ددتلبحثسدددقتلحيددىلصثددل،بحا كيددر
لحلاثلا .الئارجدملهذ لبح ثل أد ؛لوحذحكل يولوئيلتلمـ بعاتلو ثدحتللدود ا ل

211

وص يددرلوجأنيدددلل،ب عددداب لـدد زب لحدد بل  بمدد لفددربميلبحثاددتلجييددر لَد إلمحددةل(ل22:ل2008 وقددد  شدديرل
صث ددتلعلدةلص حيد لبح يدد للمِّنإَيددحيدىلل؛ ددولبألع ددبلبح كر دتلوبحثل اددتلد ب لئد ر تل   دنلبحا دد للأدنلفالحيدد

 دتلص كير دتلبالصسددللوبح روندتلحكدتلفر ل ِّديِّ إلأثلدة؛لحدذحكلليبح اثد بلـينلبح ثل لوبح دح لوص ايدذلصثلد لذ
ل شرعلو ثنزلعلةلبألأ ىلبآلصات:

لرثتلبح دح له لأ  ىلع لاتلبحاثل .ص -د
لبحاشراعلعلةلص ثيتلبحاثل لبحاثدونولـينلبح لثت. - 
لصث تلعلةلص   رلبح  ديا لح  لبح لثت. - 
ل نلبحا كيرلح  لبح ثل لوبح اثل .ص  - 
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لصللذلبئـ بملح  لبح اثل ين.ل -ه
لوبينلبح اثل ينلدن سي لأنلجيتلدفر .ل،ثل ينلأنلجيتص اذلبحا ب تلبح ثدبلـينلبح ثل لوبح ا -و
لصسدع لعلةلبحا  ىلبح ثر ولبح سا رلحل ثل لوبح اثل . -ز
لصث تلعلةلز د  لق ى لبح ثل لوبح اثل لعلةلبحا ليت. - 
دددد -ط ذبصاددددد،لأادددأأال،لوحددددالاللح شدددددكلاللدصسددددع لبح دددداثل ل دددولـلدددددالأثر اددددالبحر ةددد  لوصرثددددتلألدددالأاثل  

لبح ادصات.
22

:لقدد ى لبح ددر لعلددةلبئددال بللبَِّأنإددال NCTMبح رلددسلبحادد أولبألأر  ددولح ثل ددولبحر د دداد لا ثر دد
ل،وصاادد نلف ددسلأيدددىب ل،أ ددر ب لوىأدد زلـلاددتلبحر د دداد ل ددولبحاثييددرلعددنلبأل كدددىلوبحثالقددد لو ي يددد

ل(.9ل:2007لوبالئا دمل ئل د ،لو دى ،ل،وبحا   ل،وبحا ثيتل،وبحكادبتل،هو:لبحاربا 
221

(لمحدددةلده ادددتلبحا ب دددتلبحر د دددول دددولبحث لادددتلبحاثلا ادددتلعلدددةل196ل:2012 لدبددددىلع دندددتلوح دددش
وصيددرزلده ياددالبصدد تلفد ددتل ددولصثلددا لوصثلدد لبحر د دداد لو   ددنلعددرالل،بفدداالالأسددا  دصيدلوأربحليددد

لده اتلبحا ب تلبحر د ول ولبآلصو:ل

ل. وصثن نلللر د اد ص سينل ي لبحاالأيذلحل و سدع ل -د
ل سدع ل ولصثد بلبأل كدىلوص حي لبح ي لبح شارجلحلر د اد لح  لبحاالأيذ. - 
لكثرلحر تل ثيرل ييدلبحاالأيذلعنلد كدىه .د سي ل ولجثتلبحييعتلبحص اتل - 
لبحااليتلأنلدف دالبحاالأيذلأعلعال لبث لأليد.ل و سدع ل - 
ولذهدلي لأدنلد كددىلى د داتلوبحاثييدرلعليددلصل اتلق ى لبحاالأيذلعلةلبحاأأدتلح ددلةد وىل دل و سدع ل -ه

لفر ن.وص  ا يدلحآل
لصل اتلبحا ى لبحر د اتلبح ا ثلتل ولحتلبح ش ال لوبالئا الب. -و
لةذارلم ردـادل ولبصردهد لبحاالأيذلن  لبحر د اد لو ولص كيره لبحر د و. -ز
لبالئا دملب ي لحلر د اد لوح ايدلأعلص  ا يدل ولبح  بقفلبح ادصات. - 

222

دندد بملأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولصا ثددتلبدددحاربا ،لوبحكادبددت،للد لدبدددى لبحث ةدد لأددنلبح ىبئددد لمحددة
ل،وبحاربا ل،و ولبحث ىلبح دحولئيا لبحارجينلوبحا   لعنلأيدىب لبحكادبتل،وبحا ثيت،لوبحا   ،لوبالئا دم

ل:و   نلص  ا يدلعلةلبحل  لبآلصول،وبحا ثيتلبحر د و
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لحلاثييدرل؛وبحاربكيد ل،بح صد ل د ،لولوصاا نلأيدى لبحكادبتلبحر د اتلبئدال بللبح  در ب لبحر د دات
ل(48:ل2012لعنلبأل كدىلبص ى لجادـاتلوأنلدأثلتلذحك: لبحشرم،

لصا   لو فلألن دطلع   تلدولهل ئاتلبص ى لجادـات.-
لبحر علأثال.صا   لو فلجادـولح  قفلحادصولةا ل لع لاتل-

ددلمِّ إلبحاددربا لبحر د دداتلصلالددفلعددنلبحاددربا لبحثدأددت؛لمذلول وأرونددتلوصرجيددنللدبألوحددةلص اددد ل قددتلون دأ 
لمحددةلبحا د دديت لالدفلعددنلقددربا لبحاصددتلدولبحصدد ا ت،ل دددحاربا لبحثدأددتل   ددنلد لصددا ل و لص جاددالبالناثددد ل

ل(.22ل:2012،ل بحاربو
ل:صسي ل ولبآلصولتبالها دللـال اتلأيدى لبحاربا لبحر د الَد إلمحةل (39ل:2007و شيرلح د  ل 

 لأيذلحلرأ زلوبح ص ل د لوبح  ر ب لبحر د اتل ولحتلأش ال لى د اتلوغيرلى د ات.بئال بللبحاال
 لوبحاثييرلعليدلب ياد.بئااثد لبحاالأيذلح رللحتلبح ش ال لبحر د اتلبح اروا لـ قتلوو   ل
 لبحاربا لوبالقالملوبحث ىل ولأ   عد لوأردال لأد  لبحر د اد .لصشراعلبحاالأيذلعلة
 .لص   رلأيدىب لبحاثل لبحذبصو

بحا ثيددتلبحر د ددولأددنلدهدد لأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولبدحلسددثتلح ىبئددتلبحر د دداد ل دحاالأيددذللُ َثدد  ل
 أد  لبدـاكددىلأادىندتلبئداث دبلدبد دبلوذحدكلعلد أدل ال، ص د  رللبيأ دني لصث يذل ي ي لحل  ديا لبحر د ات

وبحلددربميلوبحارج ددتللبوبأثددتلبحصدد ىلوبألبدد دبلوبحرئدد للبحيادناددتلوبحردد ل،أال عددتلأددنلبحا ثدديال لبحر د ددات
ل(.101:ل2014بحكياسو،لوبح شي بنو،ل بحر د ولبحرأن تلبحاولصسدع لعلةلص ب تلص كيره ل
 (197ل:2011 ع دنت،لوح ش،وأنلدأثلتلأيدى لبحا ثيتلبحر د ول

لع ب لبص ىلألال ت.دأص ثيتلبح -د
لصرج تلأدلص ثلالبحرئ للوبألب دبلمحةلىأ زلع   تلدولىأ زلجير ت. - 
لل.دولدب دبلص  ا اتلصرج تلبح سدمتلبحل  اتلمحةل  ى - 
لصرج تلبح سدمتلبح ص ى لمحةلىأ زلوجل د لى د ات. - 
لصرج تلبحصادلبحل  اتلمحةلىئ للودب دبلهل ئاتلعلةلن  ل  ا . -ه
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3

31

311

ج اددعلصالأيددذلبحصددفلبحسدددبعلبألئدئددول ددولأدد بى لأ ةر ددتل ددرملبحثدد ةنلأددنللصكدد  لأرا ددعلبحث ددى
حيىلصد لبحرجد ملمحدةلجشد  د لبح رجدنلبحاثلا دولبدح  ةر دتلح ثر دتلل؛وصل يذ لب(لصل يذ ل2299بحثدحدلع  ه ل 
لصفلبحسدبعل ولبح  ةر ت.ع  لصالأيذلبح

بر اعلصالأيذلوصل يدذب لبحصدفلبحسددبعلبألئدئدول دولأ ىئدتلبحيد ىبال دولل،ك دلح   لعيلتلبحث ى
صدد لبفاادىهدددلل،وصل يددذ  للب(لصل يددذ ل34بحثدددحدلعدد  ه ل لل2017-2016بح صددتلبح ىبئددولبحثدددنولحلثدددللبح ىبئددول

لبآلصات:ب ر اتلقص  تلأنلأرا علبحث ىلوذحكلحعئثد ل

 وأارلع لا.لين ىئتلأنلأارلمقدأتلبحثدحثقر لبح  -8

  ولدالدالبحا ييذلبح ي بنولحل ىبئت.لينمـ بالأ ةرلبح  ىئتلوأثل ييدلبحاثدو لبحكدأتلأعلبحثدحث -2

حيدددىلصددد لصثيدددينلل؛أر  عدددتلصرر يادددتلوأر  عدددتل ددددب تل،صددد لصاسدددا لبحثيلدددتلمحدددةلأر ددد عاينلوقددد 
صل يددذب لوصك نددتلل(7(لصالأيددذلو 10أددنل لاك نددتلبح ر  عددتلبحارر ياددت،ل بح ر دد عاينلب ر ددذلعشدد بمات

لصل يذب .ل(6و لب(لصل يذ ل11بح ر  عتلبحادب تلأنل 
312

وإعد ب للبحر د دو،لوبحا ثيت(ص    لد وب لبحث ىلبح دحول ولمع ب لبفاثدىلحهاد لأيدىب ل بحكادبتل
لبحر د ات.ب دقتلأالح تلحهاد لأيد لبحاربا ل

وبثد لبالقدالملعلدةلل،تلبحا ب دتلبحر د دودوحد ىبئدد لبحسددباتلبحادولصلبحلمحادا ول د الأددلدبددى ل
ص لـلدالهذبلبالفاثدىلحهادد لأيددىب لبحا ب دتلل،بحر د وبث لبالفاثدىب لبحاولصهاسلأيدىب لبحا ب تل

علدةلأيددىب لبحا ب دتللبأثا د  للبحر د داتوبحا ثيت(لوب دقدتلأالح دتلحلادربا لل،بحر د ولبح ا ثلتلـد بحكادبت
(لبحادولوى  ل دول(NCTM 2000بحادولدقرهددلبح رلدسلبحاد أولبألأر  دولح ثل دولبحر د داد للبحر د و
ل،(2014 لوبح شدي بنول(لو ىبئتلبحكياسو2012 ل(لوجذحكل ىبئتلحسينلهدب 2008 لعي لبح اد  ىبئتل

أيدددى لأددنللبحاددولصا ثددتل ددولبحكادبددتلبحر د دداتلوبحاددربا لبحر د دداتلوبحا ثيددتلبحر د ددولوأذبددرب لص ايددذلجددت
لةلو:و   نلص  ا لد وب لبحث ىلج دللهذ لبح يدىب 

3121

لوبحا ثيدتلبحر د دو(ل، بحكادبدتلبحر د دات ولمع ب لبفاثدىلأيدىب لبحا ب دتلبحر د دوللد بصثعلبحثدحث
ل:بحل  ب لبآلصات
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لصو:بص ىصالبألوحاتلـلدا لعلةلأدل ألارب لبالفاثدى لد دع لبحثدحث

لص  ة لبح يدىب لبحرماستلحلا ب تلبحر د ولبحاولص ثتلأ دوىلـلدالبفاثدىلبحا ب تلبحر د و.ل-
لص  ة لأذبرب لص ايذلهذ لبح يدىب ل ول  ىصيدلبحسل جات.ل-
لصرج تلجتلأذبرلأنلهذ لبح ذبرب لمحةلئذببلـل تلبحر د اد .ل-
بدح يدىب لوبح ذبرب لوبألئعلتلبحاولصهاسيد؛لحكول   نلبح   لعلييدلأعلبألفدذلبدالعاثددىللو علقدم تل-

ئعلتلبحلد تلب تلأيدى لأنلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول بحكادبتلوبحا ثيت(لق لص لص  ة لع  لبأللَدنإاُل
ف سدددتلح يددددى لل،حيددىل دددد لبحثدحددىلعشدددر لدئددعلت؛لـلدددا لعلدددةلعدد  لأذبدددرب لص ايددذلهدددذ لبح يددددى 

ك دلصد ل دادغتلصثلا دد لبالفاثددىلبسدي حتلوو د  لب ر ادتلصسددع لل،بحكادبتلوف ستلح يدى لبحا ثيت
لأ ل  . دله لحلدو ال  ا صالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولعلةلبحاثدأتلأعلبالفاثدىلبش تل

هدد لاوقدد لقددر لبح    دد  لآىبلبح    ددين، دد للبح    ددين:لصدد لعددرالبالفاثدددىلعلددةلأر  عددتلأددنلل-
وصثدد ةالصي ل ددولبالفاثدددىلوقدد لصدد لبألفددذلبدحاثدد ةال لبح اارحددتلأددنلقدديلي لوإعدد ب لبالفاثدددىلبصدد ىصال

لبحليدمات.
وهدذبلةد بلعلدةلص  ادتلل،ص لص  ة لأذبرب لص  ة لبح يدى لو ادغتلئذببلحكدتلأذبدرل  للبح  ا  :ل-

لبالفاثدىلحكتلبأله با.
لـل ددتلقا اددالبحددذيألددالعددنلقر ددذلم رددد لبحرددذىلبحارباثددولح ثدأددتلبحثثددد للبحصدد للبحددذبصو:لوصدد لبحاأكدد ل-

ل(لوهولقا تلص بلعلول  للبالفاثدىلبحذبصو.%0.91 

بحث ددىلوبح ا ثلددتلعلددةلعيلددتلبئددا العاتلأددنلأرا ددعللاأددنلدجددتلص  ةدد لاثددد لبالفاثدددىلصدد لص ياادد
حسدد لاثدد لبالفاثددىلصد لوبثد لى د لبحد ىجد لـدولقدحد ،لدلدولـدنلـاالأيذلبحصفلبحسدبعل دولأ ىئدتلع

لعنلقر ذلبحارنمتلبحلص ات؛لا لحسدد لأثدأدتلبالىصثددطلـدينلبح ادرب لبح ر  دتلوبح ادرب لبحنوجادتلحييرئد  ل
حيىلـل تلل؛ا لص لحسد لاثد لبالفاثدىلعنلقر ذلأثدأتلئييرأد لوبربو لل،((69%بحاولـل تلقا اال

وهددولقا ددتلألدئددثتلج دددلةربهدددلل،د(لصار ث دد(82%دبددتلبحر د دداتلوبحا ثيددتلبحر د ددولنسددثتلاثددد لبفاثدددىلبحكا
 ( قاات.(35دلوح  لزأنلبفاثدىلبحكادبتلوبحا ثيتلـل،د  د لبالفاصدص

3122

 لل  ب لبآلصات:لحلدص لـلدالب دقتلبح الح تلو ا
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-2016لمحةلقاد لوص  ة لوأثر دتلد بالصالأيدذلبحصدفلبحسددبعلبألئدئدولحلثددللصي الهذ لبحث دقت
لوبح اربج د .للح يدى لبحاربا لبحر د اتل ولوح  لبح ثد ال ل2017

الص ايددذلبح يدددى لأددعلبصددادغتل اددرب لب دقددتلبحاددربا لبحر د دداتلـلدددا لعلددةلأذبددرب لد بلد قدددللبحثدحثدد
لحرص لبح ع  تلحاايا لوأثر تل ىجتلد بالبحاالأيذل ولجتل ار لأنل ارب لبحث دقت.أنلبلبئال بللاال 

صد لعددرالب دقدتلبح الح ددتلأر ادتلأددعلبفاثددىلبحكادبددتلبحر د داتلوبحا ثيددتلبحر د دولعلددةلأر  عددتل
بدحاث ةال لبح اارحتلأنللوق لص لبألفذلبح دقته لوصث ةالصي ل ولاوق لقر لبح      لآىبل،أنلبح    ين
لبحليدمات.لبدحص ى لهدقيلي لوإع ب 

(لصالأيددددذلأددددنلصالأيددددذلبحثيلددددتل5ـا ياايدددددلعلددددةل لد والفاثدددددىلاثددددد لب دقددددتلبح الح ددددتلقدددددللبحثدحثدددد
حيىلص لصا   لأر  عدتلأدنلبألئدعلتلبح ثد  للبح ثرو ت؛بالئا العاتلبحاولص لبفاادىهدلأنلأرا علبحث ىل

ح ددتلبئجدبددتلبحشدد   تلحيدددلوأدد  لقدد ىصي لعلددةلد بالبحاددربا لبحر د دداتلوبئدداثد لعلددةلبحاالأيددذلوأاللدأسددثا ل
بح الح دتلـاسدريتلد بالبحاالأيدذلوأدنلفدالبللب ثل لبحر د اد لبث لد لدو  لحدالجا ادتلص ييدذلد بحثدحث

ل ادرب ،د ل ارب لبحث دقتلهولئثعللدعل  لل،ذحكلص لحسد لاثد لبحث دقتلعنلقر ذلبئال بللأثد حتلج بر
ل وبلبآلصولة   لنسثتلبحثثد .وبحر

 ( نسبة ثبات بطاقة مالحظة القراءة الرياضية1)جدول رقم 

لبحلسثتلبح ع  ت لنسثتلبحثثد  لنادطلبالص دل لبح دح 
لبألوب 6 0.86 %86
ل%71 لبحثدنو 5 0.71
ل%86 لبحثدحى 6 0.86
ل0.85 %85 لبحرببع 6
ل6 0.86 %86 لبحلدأس
لبحكت 29 0.83 %83

بثددد لص  دددا لبح هادددد لوأثر دددتلبحصددد للوبحثثدددد لالفاثددددىلبحكادبدددتلوبحا ثيدددتلبحر د دددولوجدددذحكلأثر دددتل
صكدد  لأددنل؛لحيددىل لمعدد ب لبح هاددد لبصدد ىصالبحليدماددتصددليددد،واثدص دد للب دقددتلأالح ددتلبحاددربا لبحر د دداتل

ح تلبحاربا لبحر د اتلوجذحكلب دقتلأاللبحر د و،(لحلا ثيتل5أليدلحلكادبتلبحر د اتلو ل(5(لدئعلتل 10 
 .(ل ارب 7 بحاولصك نتلأنل
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313 

ح ر  عاولبحث ىلبحارر ياتلبدئال بللفربميللدن سي لينبحثدحثتلص لص ييذلبحا ى سلبح ي بنولـ بئ 
وبدئددددال بللبح ر اددددتلبحاالي  ددددتلحل ر  عددددتلبحادددددب تل ددددولوحدددد  لبح ثددددد ال لل،بحثاددددتلحل ر  عددددتلبحارر ياددددت

للـ بقدعلحصدتل28/ 3/ 2017محدةلةد للبحثالادداللل18/ 3/ 2017 با لأدنلةد للبحسديتلادـباربج دد لوبح 
/ل7لوبث هدلص لص ييذلبفاثدىلبحكادبتلوبحا ثيتل دولةد للبألحد ل،حكتلأر  عتلأنلأر  عد لبح ىبئتلدة أا ل

لل.2017/4/3وص لص ييذلب دقتلأالح تلبحاربا لبحر د اتل ولة للبالالينللل،2087/ل2
314

لىيلح ثر تلبح روللـينلبح ر  عد .بح ا ئيلبح سدـولوبالن ربالبح عاد -
لأثد حتلج برلالفاثدىلاثد لب دقتلأالح تلبحاربا لبحر د ات. -
ل و.أثد ال لـيرئ  لوئييرأد لـربو لالفاثدىلاثد لبفاثدىلبحكادبتلبحر د اتلوبحا ثيتلبحر د -
-Tأثل دولالفاثددىل لاللـد ةال لـ  د الل،وه لأنلبالفاثدىب لبحالأثل اتل:Mann whitney Uبفاثدى -

test،اردنسدتل د ير لبححثيلادينلأسداالاينلو سدال لل دولحدحدتلمجدربالأادىندتلـدينلبح ر  عدد لغيدرلل 
لبح ر .

32

ب لبحا ب دتلبحر د دول بحكادبدت،لصل ادتلأيددىلل دوبحث ىلمحةلأثر تلدارلبئال بللفربميلبحثاتلئثةل
لاددم لحسد ل ر داد لئديا لعدرالبحل،لوأدنلاد حد  لصالأيدذلبحصدفلبحسددبعلبألئدئدولوبحا ثيدت،لوبحادربا (

 :علةلبحل  لبآلصولبحث ى

321

ينل(لـدددα=0,02:لاللص جددد ل دددروللذب ل الحدددتلمحصددددماتلعلددد لأسدددا  ل َدنإددداُلبحادددولصدددل لعلدددةلوهدددول
 بحكادبدتلبحر د داتلوبحادربا للأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر د عاينلبحارر يادتلوبحاددب تل دولصل ادتلأيددىب 

والفاثددددىلهدددذ لبح ر ددداتلل،علددد لص ييدددذلبالفاثددددىلبحثثددد يل،علدددةلبحارصيددد ل،بحر د ددداتلوبحا ثيدددتلبحر د دددو(
و   ددنلل،Mann whitney Uمذبلجدنددتلبح ددرولل بحدتلـددينلبح ا ئدد د لصدد لبئدال بللبفاثدددىأدددلوأثر دتل

لص  ا لذحكل ولبحر وبلبآلصو:ل
 لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة Mann whitney U( اختبار2جدول )

 في االختبار البعدي لمهارات الكتابة الرياضية والقراءة الرياضية والتمثيل الرياضي على الترتيب

 مستوى الداللة Uقيمة  رتبمجموع ال متوسط الرتب العدد المجموعة مهارات التواصل

الكتابة 

 الرياضية

 دال 0,000 78 708 22,6 87 التجريبية

 887 88,7 87 الضابطة

القراءة 

 الرياضية

 دال 0,000 26 281 22,2 87 التجريبية

 887 88,7 87 الضابطة

التمثيل 

 الرياضي

 دال 0,000 88 722 27,8 87 التجريبية

 872 80،8 87 الضابطة
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لأدلةلو:ل(2نالحظلأنلبحر وبل 

لأَل إل(؛لوذحدكل0،02 دلعل لأسدا  ل الحدتل(لوهولقا تل بحتلمحصدما ل78حلكادبتلبحر د اتل=ل لUقا تللَد إل -
وهددددددولقا ددددددتلدقددددددتلأددددددنلأسددددددا  لبح الحددددددتلل،(000,0قا ددددددتلأسددددددا  لبح الحددددددتلبح اارنددددددتلـيدددددددلصسدددددددويل 

ـينلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينللدص ج ل رولل بحتلمحصدما للَدنإاُلوهذبل ثلولل،(0,02بحل ري 
بحارر ياددتلوبحادددب تلعلدد لص ييددذلبالفاثدددىلبحثثدد يلحصدددح لبح ر  عددتلبحارر ياددتل ددولأيدددى لبحكادبددتل

لبحر د ات.
لأَل إل(؛لوذحدكل0,02 (لوهدولقا دتل بحدتلمحصددمادلعلد لأسدا  ل الحدتل26= حلادربا لبحر د داتللUقا تللَد إل -

وهددددددولقا ددددددتلدقددددددتلأددددددنلأسددددددا  لبح الحددددددتلل،(0,000يدددددددلصسدددددددويل قا ددددددتلأسددددددا  لبح الحددددددتلبح اارنددددددتلـ
ـينلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينللدص ج ل رولل بحتلمحصدما للَدنإاُلوهذبل ثلولل،(0,02بحل ري 

بحارر ياددتلوبحاددددب تلعلدد لص ييدددذلبالفاثدددىلبحثثددد يلحصدددح لبح ر  عدددتلبحارر ياددتل دددولأيدددى لبحادددربا ل
لبحر د ات.

(؛لوذحدكلأل ل0,02 (لوهولقا دتل بحدتلمحصددمادلعلد لأسدا  ل الحدتل88= بحر د وللحلا ثيتلUقا تللَد إل -
وهددددددولقا ددددددتلدقددددددتلأددددددنلأسددددددا  لبح الحددددددتلل،(0,000قا ددددددتلأسددددددا  لبح الحددددددتلبح اارنددددددتلـيدددددددلصسدددددددويل 

ـينلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينللدص ج ل رولل بحتلمحصدما للَدنإاُلوهذبل ثلولل،(0,02بحل ري 
علدد لص ييددذلبالفاثدددىلبحثثدد يلحصدددح لبح ر  عددتلبحارر ياددتل ددولأيدددى لبحا ثيددتللبحارر ياددتلوبحادددب ت

 بحر د و.

دد ل،حا  ةدد لصددأايرلبح ا يددرلبح سددااتل فددربميلبحثاددت(ل ددولصل اددتلأيدددىب لدوصدد لحسددد لحردد لبألاددرلد ا 
لاأكد لحاالأيدذلبح ر  عدتلبحارر يادتلحل،بحكادبتلبحر د اتلوبحاربا لبحر د داتلوبحا ثيدتلبحر د دولعلدةلبحارصيد 

بحكادبدددتلبحر د ددداتلوبحادددربا لبحر د ددداتلوبحا ثيدددتلل،أدددنلبألادددرلالئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددتل دددولصل ادددتلأيددددىب 
لج دله لأ   ل ولبحر وبلبآلصو:ل،بحر د ولعلةلبحارصي 
 تنمية مهارات دار حجم التأثير لخرائط العقل في( قيمة حجم التأثير ومق3)جدول 

 ضية والتمثيل الرياضي على الترتيب لتالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعديالكتابة الرياضية والقراءة الريا 

 مرداة حجم التأثير قيمة حجم التأثير حجم العينة 2ة 1ة المتغير التا ع المتغير المسترل 

لفربميلبحثات
لأا ئيل*ل7ل،0ل24ل4ل،11ل6ل،32لبحكادبتلبحر د ات
لأا ئيل*ل7ل،0ل24ل7ل،11ل2ل،32لبحاربا لبحر د ات
لكييرل*ل9ل،0ل24ل1ل،10ل9ل،34لبحا ثيتلبحر د و

 (.)كبير ≥0.8رر (،)متوسط 0.5 رر= (،)ضعيف ≤ 0.2 رر حجم التأثير=* 

لةلو:أدلل(2نالحظلأنلبحر وبل 

لقا دددتلأا ئدددي؛لبحر د دددات، دددولبحكادبدددتللحرددد لصدددأايرلبئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددت - حرددد لبحادددأايرل سددددويللأَل إ
ل(.0,1(لودقتلأنل 0,2كيرلأنل (لوهولقا تلد0,7 
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لقا دددتلأا ئدددي؛ل،حرددد لصدددأايرلبئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددتل دددولبحادددربا لبحر د دددات - حرددد لبحادددأايرل سددددويللأَل إ
ل(.0,1(لودقتلأنل 0,2(لوهولقا تلدكيرلأنل 0,7 

لقا تجيير؛للبحر د و،حر لصأايرلبالئاربصاراتلبح سال أتل ولبحا ثيتل - (ل0,8حرد لبحادأايرل سددويل لأَل إ
ل(.0,1وهولقا تلدكيرلأنل 

بئدال بللبئداربصاراتلفدربميلبحثادتل دولصد ى سلبحر د داد لجدد لحدالدادرلبددىزللَد إلوأ دلئيذلنالحدظل
بحكادبدددتلبحر د ددداتلوبحادددربا لبحر د ددداتلوبحا ثيدددتلبحر د دددولعلدددةلبحارصيددد لحددد  لصالأيدددذلل، دددولصل ادددتلأيددددىب 

لبحصفلبحسدبعلبألئدئو.
:لاللص جدد ل ددروللذب ل الحددتلَدنإدداُلبحصدد ر تلبحاددولصددل لعلددةللأدددلئدديذلنددر  لبح ر دداتبلدددا لعلددةلول

(لـددينلأا ئدد ول ىجددد لصالأيددذلبح ر دد عاينلبحارر ياددتلوبحادددب تل ددولα=0,02محصدددماتلعلدد لأسددا  ل 
علددد لص ييدددذلل،علدددةلبحارصيددد ل، بحكادبدددتلبحر د ددداتلوبحادددربا لبحر د ددداتلوبحا ثيدددتلبحر د دددو(لصل ادددتلأيددددىب 

ـددينلأا ئد ول ىجددد لصالأيددذلبح ر دد عاينللدص جدد ل ددرولل بحدتلمحصدددما للَدنإدداُلوهددذبل ثلدولل،بالفاثددىلبحثثدد ي
علددةلل، بحكادبددتلبحر د دداتلوبحاددربا لبحر د دداتلوبحا ثيددتلبحر د ددو(لبحارر ياددتلوبحادددب تل ددولصل اددتلأيدددىب 

لبحارصي لحصدح لصالأيذلبح ر  عتلبحارر يات.
322

(لـدددينلα=0,02اللص جددد ل دددروللذب ل الحدددتلمحصددددماتلعلددد لأسدددا  ل ل:َدنإددداُلعلدددةلبحادددولصدددل لوهدددول
بشد تلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينلبحارر ياتلوبحادب تل ولأهادد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دول

مذبلجدندددتلبح دددرولل بحدددتلـدددينلأددددلوالفاثددددىلهدددذ لبح ر ددداتلوأثر دددتللبحثثددد ي.علددد لص ييدددذلبالفاثددددىلل،عددددل
لو   نلص  ا لذحكل ولبحر وبلبآلصو:لل،Mann whitney Uئال بللبفاثدىبح ا ئ د لص لب

 لدرجات Mann whitney U( اختبار4جدول)

 التجريبية والضابطة لمهارات التواصل الرياضي ككل في االختبار البعدي تالميذ المجموعتين

مهففففففففففففاةات 
 التواصفففففففففل
 الريا   

 وى الداللةمست U قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة
ل ببل0,002ل61ل281ل33,4ل17 التجريبية
ل314ل13,6ل17 الضا طة

(ل0,02 ل الحدتعلد لأسدا  للد(لوهدولقا دتل بحدتلمحصددما ل68= لUقا تللَد إل(ل7نالحظلأنلبحر وبل 
وهدددولقا دددتلدقدددتلأدددنلأسدددا  لبح الحدددتلل،(0,002قا دددتلأسدددا  لبح الحدددتلبح اارندددتلـيددددلصسددددويل لأَل إلل؛وذحدددك

بشد تل ولصل ادتلأيددىب لبحا ب دتلبحر د دوللدوهذبلة بلعلةلوج  ل رولل بحتلمحصدما لل،(0,02 لبحل ريل
ل.عدل

دد حا  ةدد لصددأايرلفددربميلبحثاددتل ددولصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددوللدوصدد لحسددد لحردد لبحاددأايرلد ا 
لحاالأيذلبح ر  عتلبحارر ياتل ولبالفاثدىلبحثث ي؛لج دله لأ   ل ولبحر وبلبآلصو:ل،بش تلعدل

 ( قيمة حجم التأثير ومقدار حجم التأثير لخرائط العقل5جدول )

 في تنمية مهارات التواصل الرياضي ككل لتالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
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 مرداة حجم التأثير قيمة حجم التأثير حجم العينة 2ة 1ة المتغير التا ع المتغير المسترل 

أيدىب لبحا ب تللفربميلبحثات
لبش تلعدل ولبحر د

لأا ئيل*ل6ل،0ل24ل6ل،13ل4ل،33

 (.)كبير ≥0.8رر (،)متوسط 0.5 =رر (،)ضعيف ≤ 0.2 رر حجم التأثير=* 

 بحا ب ددت أيدددىب  صل اددتل ددوحردد لصددأايرلبالئدداربصاراتلبح سددال أتللَد إل(ل2نالحددظلأددنلبحردد وبل 

ل(.0,1(لودقتلأنل 0,2 (لوهولقا تلدكيرلأنل0,6قا تلحر لبحاأايرلصسدويل لأَل إللأا ئي؛ر د ولبح
بئددال بللبئدداربصاراتلفددربميلبحثاددتل ددولصدد ى سلبحر د دداد لذب لداددرلأا ئدديللَد إلوأ ددلئدديذلنالحددظل

لح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئو.لبش تلعدل ولصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول
اتلعلدد ل:لاللص جدد ل ددروللذب ل الحددتلمحصدددمَدنإدداُلوبددذحكلنددر  لبح ر دداتلبحصدد ر تلبحاددولصددل لعلددةل

(لـددينلأا ئدد ول ىجددد لصالأيددذلبح ر  عددتلبحارر ياددتلوبح ر  عددتلبحادددب تل ددولصل اددتلα=0,02 أسددا  ل
لعدددلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددول  جدد ل ددرولل بحددتلةلَدنإدداُلعلدد لص ييددذلبالفاثدددىلبحثثدد ي.لوهددذبل ثلددوللبشدد ت 

ل،بح ر  عدتلبحاددب تـينلأا ئيل ىجد لصالأيذلبح ر  عدتلبحارر يادتلوأا ئديل ىجدد لصالأيدذللدمحصدما ل
وبحاددددربا للبحكادبددددت لبشدددد تلعدددددلحصدددددح لبح ر  عددددتلبحارر ياددددتل ددددولأهاددددد لأيدددددىب لبحا ب ددددتلبحر د ددددول

 وبحا ثيت(.

323

لبآلصو:   نلصللا لنادم لبحث ىلبح دحول ول
ر يادتلوبحاددب تل ددولوجد  ل درولل بحددتلمحصددمادلـدينلأا ئدد ول ىجدد لصالأيدذلبح ر دد عاينلبحارل-

وبحا ثيدتلبحر د دولئد با لبشد تلجلدولدولل،وبحاربا لبحر د داتل،أيدىب لبحا ب تلبحر د ولبحكادبتلبحر د ات
 دوللدم ردـا دلبئداربصاراتلفدربميلبحثادتل وى لاللَد إلوهذبلة بلعلدةلل،أا رللحصدح لصالأيذلبح ر  عتلبحارر يات

بح ىبئدددد لبحسددددباتلبحادددولهددد  تلمحدددةلصل ادددتلأيددددىب للوهدددذبلةا دددذلأدددعل،صل ادددتلأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددو
لو ىبئدتلع ا دول،(2013 لو ىبئدتلبحعاسدةل،(2011(،وجددأرب لوأليددل ىبئدتلىزوقدول،بحا ب تلبحر د دو

  ىبئددتل،(2008 لو ىبئددتلعيدد لبح اددد ل،(2012 لو ىبئددتلبحشددرمل،(2013 لو ىبئددتلبحادد ب ل،(2008 

ل(.2007 لو ىبئتلبحيرجدصول،(2009ح د  ل و ىبئتل،ل(Lexi & Kearney2009وجيرنول  ح جسو
بحثدحددىلذحددكلمحددةلبألاددرلبئ ردددـولالئدداربصاراتلفددربميلبحثاددتل ددولأسدددع  لصالأيددذلبح ر  عددتللثددنوو 

بحارر يادددتل دددولبكاسدددد لأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولأدددنلفدددالبلبئدددال بأيدلحعبددد دبلوبألحددد ب لدكثدددرلأدددنل
أددلد  لمحدةلص د للصالأيدذلبح ر  عدتل؛لوهد ل عدتلبحاددب تبح ر اتلبحاالي  تلبحاولصثل  بلـيددلصالأيدذلبح ر 

بحارر يادددتلعلدددةلصالأيدددذلبح ر  عدددتلبحاددددب تل دددولأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددول دددولأ  ددد ملبح ثدددد ال ل
لذحكل ولبحلادم ل ولأهاد لأيدىب لبحا ب تلبحر د و.ل ي ىوذحكلأنلفالبللوبح اربج د ؛

33

ل:بآلصات   نلصا   لبحا  اد لل،وحبحث ىلبح د ول  البحلادم لبحاولص  تلمحييدل
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لصأهيتلأثل ولبحر د اد لعلةلبئال بللفربميلبحثاتل ولبحا ى س. -د
عادد لبحدد وىب لوبحدد ىملح ثل ددولبحر د دداد لحلاثددرالعلددةلبح نب دددلبحارب  ددتلحلددربميلبحثاددتلوأردددال ل - 

 بئال بأيدلوجا اتلص  ا يدل ولص ى سلبحر د اد .

أيددىب لبحا ب دتلبحر د دوللصاد ينلده ل ولبح رحلتلبألئدئداتلمحدةلص جاالدن دىلحرد لمع ب لبح  - 
 بحر د اد . ول

 علةلأثل ولبحر د اد لبحا رللمحةلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولعل لص ى سلبحر د اد . - 

علةلأثل ولبحر د اد لبئال بللفربميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اد لح دلحيدلأنلدارلم ردـول ول -ه
 وبحا ثيت(.ل،وبحاربا ل،د ول بحكادبتصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر 

34

أدنلبح اارحدد لبحادولصدرصثيللب ول د البحلاددم لبحادولص  دتلمحييددلبحث دىلبح ددحول اد للبحثدحدىلعد   ل
لوهو:ل،ب    ملبحث ى

 دارلبئال بللفربميلبحثاتلعلةلبحا صيتلبحر د ول ولبحيل ئتلبحا ليلات.ل ىبئتلأثر ت -8

لبحر د ددو،فددربميلبحثاددتلعلددةلصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددول بالئددا دملل ىبئددتلأثر ددتلداددرلبئددال بل
ل(.وبحا   لبحر د و
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4

41

لبحادهر .لبحكاد :(.ل"بئاربصاراد لصثلا لوصا   لبحر د اد ل"،ل بىل2003 أسث ،لـ وي،لىأاد ل -
اراد لبحذجداب لبح اث   لوبحهثثد لبحستل"لدارلبحا ى سلبدئال بللبئاربصل،(2007 ل،نا ينل،بحيرجدصو -

K.W.Lولبحا صيتلبح ىبئولوبحا ب تلوبحارببيلبحر د ولحد  لقدحثدد لبحصدفلبحثدحدىلل 
لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.ل،ىئدحتل جا ىب لل،بح ا ئيلب  ةلتلأ تلبح  رأتل"

  دو د داد حاد ى سلبحر  بحثادت فدربمي بئداربصارات بئدال بل (."دادر2010 ل،عددأر ألصد ىل،ـدال ي -

قيثدت:ل جدأثدتل،بحاربادتجلادتلل،أدجسداير ،لىئددحت" بح لد ى  بدح  ةلدت بح ا ئدي قلثدت ص صديت
لبح ل ى . بح  ةلت

(.ل"دارلبئال بللبئاربصاراتلفربميلبحثاتل ولبكاسد لبح  ديا لبحادى لاتل2013 ل،ـلول دى ،لأ     -
بح  ةلدددتلبح لددد ى "،لوصل ادددتلأيددددىب لبحا كيدددرلبئـددد بعولحددد  لقدددال لبح رحلدددتلبح ا ئددد تل دددول

(،لجلاددددتل4 (،لبحثدددد  21أرلدددد ل ل،أرلددددتلبحردأثددددتلبالئددددالأاتلحل ىبئددددد لبحارب  ددددتلوبحل سددددات
لبحاربات،لجدأثتلقيثت:لبحسث   ت.

(.ل" دعلادددتلـرنددددأ لأاادددر لحال ادددتلأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لصالأيدددذل2012 ل،حسدددين،لهدبددد  -
 ،لجدأثتلبح لكلئث  :لبحسث   ت.جلاتلبحارباتلأدجساير،ىئدحتلل،"بالـا بماتبح رحلتل

(.ل" ثدحاددتلبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددتلأددعلبحاصددتل ددولصل اددتلبح يدد ل2007 أ  دد  ،للح ددد  ،لأ  دد  -
بحاربمدددولوبحا صددديتلوبح يددد بلبحاربمادددتل دددولبحر د ددداد لحاالأيدددذلبحصدددفلبحثدحدددىلبالـاددد بمول"،ل

صلل(،80 أرلددد لبح صدددر تلحارب  دددد لبحر د ددداد ،للبحر د ددداد ،لبحر عادددتأرلددتلصرب  دددد ل
ل.69-13صل

 بحكاددـو وبحا ب دتلبحر ددا بحا كيدر حال ادت بحاثدد حو بحاد ى س .ل"بئدال بل(2008 دح د   ددةن  ح دد  ، -

 كلادت بحثل ادت، بح رلدتلبح  ىئدات"، بحر د داد  أثددةير بثد   د ا  دو بئع ب  دت بدح رحلدت

ل.299-332 ص ص (،1ع    (،25أرل   دئي ط، بحاربات،لجدأثت
"ل ىبئدددتلأادىندددتلألادددرلبئدددال بللجدددتلأدددنلل،(2012 ل،وأ حددد  لأ ادددد لجددددأرب ليددد ي،أىعددد لل،ىزوقدددو -

بئاربصاراتلبحاد ى سلبلدربميلبحثادتلبحادم دتلعلدةلبحد أ لوبئداربصاراتلبحل ذجدتلعلدةلأيددىب ل
ل،ىئدددحتلأدجسددايرل،بحل  ددولوبحادد ى لبحاربماددتل ددولأددد  لبحر د دداد لحدد  لبح ددال "لبالصصدددب

 ب .بحكلاتلبحارب  تلبح  ا حت:لب  

(.ل" دعلادتلبئدال بللفدربميلبحا كيدرل دولصل ادتلأيددىب لحدتلبح سدأحتل2012 ل،أ  د لنعدا ل،دـ لئد رب  -
بحردأثدتلل،ىئدحتلأدجسدايرل،بحيل ئاتلوبالصرد لن  هدلح  لقال لبحصفلبحثدأنلبألئدئو"

 غن :ل لس ين.ل،بئئالأات
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أ ىئددددولى د دددداد لل(،ل"أيدددددىب لبحا ب ددددتلبحر د ددددولحدددد  ل2007ئددددل د ،لجدئدددد ،لوإحيدددددلل دددددى ،ل  -
ل(:لبحثربل.50بح رحلتلبح ا ئ ت"،لأرلتلجلاتلبحارباتلبألئدئات،لبحث  ل 

ل"،(."عاددد بلبح سددداايت،لبئددداربصاراد لصثلدددا لبح  هددد بينلوصل ادددتلبالـددد بم1999 بحسدددي ،للئدددلا د ،لعلدددو -
لبحر دا.لبألوحة:بح ثثتل

يلبحر د داد ل دولأيددىب لل(،ل"ل دعلادتلبئدال بللدن د ذ لبحداثل لبحا حيد 2012ى دال دفر،ل ل،بحشرم -
بحا ب دددتلبحر د دددولوبحا كيدددرلبح ل ددد أولحددد  لقدددال لبح رحلدددتلبح ا ئددد ت"،لجلادددتلبحاربادددت،ل

ل(.53بحردأثتلبح سالصر ت،لأرلتلبح ا ،لبحث   
" دعلاتلبئال بللبئاربصاراد لبحثصفلبحدذهلولوبحلدربميلبحذهلادتلل،ل(2014 ل،بدهرلذة ل،دـ لبر خ -

حا صيتلبح ىبئولوصل اتلأيدىب لبحا كيدرل د للبح ثر دولحد  لودن  ذ لبحاثل لبحا حي يل ولب
ل،ب دىل،قال لبحصفلبحادئعلبألئدئولبدألى  لوبصردهدصي لن  لصثل لبحثاي  لبالئدالأاتل"

لجدأثتلجرم:لبألى  .ل،كلاتلبحاربات
(.ل"داددددرلبئددددال بللبح ل  ددددد لبحل بىزأاددددتلعلددددةلصل اددددتلأيدددددىب لبحا ب ددددتل2012أيددددد،ل ل،بحشدددد ريل -

ب  ةلددتلبحر دددا"،للبالـادد بمو صدديتلبح ىبئددولحدد  لقدحثددد لبحصددفلبحلدددأسلبحر د ددولوبحا
لجدأثتلبئأدللأ   لـنلئث  :لبحسث   ت.ل،جلاتلبحارباتلأدجساير،ىئدحتل

(،ل"لدادددرلـرنددددأ لأاادددر ل دددولأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولعلدددةلصل ادددتل2011ئدددث ،ل لقدددد ش،لم  دددد  -
حددد  لقدحثدددد لبحصدددفلبحثددددأنللبحا صددديتلبحثل دددولوأيددددىب لبحا كيدددرلبحثصدددريل دددولبحيل ئدددت

غددددن :لل،بألئدئددددولب ددددن ل"،لىئدددددحتلأدجسددددايرلغيددددرلألشدددد ى ،لجلاددددتلبحارباددددت،لجدأثددددتلبالزهددددر
ل لس ين.

(ل دولصد ى سلبددىج-زبو ل-  كر(،ل"لدارلبئال بللبئاربصاراتل2008عي لبح اد ،لبـاسدللعنلبح ةن،ل  -
"،لىئددحتلبالـا بمادتلدتلبحر د اد لعلةلصل اتلبحا ب تلوبئـ بملبحر د ولحد  لصالأيدذلبح رح

لأدجسايرلغيرلألش ى ،لجلاتلبحاربات،لجدأثتلبحنقدز ذ.
ذحددكللوداددر"ص دد  رلأددلي لبحر د دداد ل ددول دد البح ثدددةيرلبح ثد ددر ل(.2006 بحسددي ،لند ددرللعييدد  ، -

بحثل دددولبحسدددل يلل"،لبح دددذص رعلدددةلصل ادددتلبحاددد ى لبحر د ددداتلحددد  لصالأيدددذلبح رحلدددتلبالـا بمادددتل
ة حيد ،لل٠٢-٩١ر عادتلبح صدر تلحارب  دد لبحر د داد ل دولبح ادر لصا أدالبحلبحسدد  ،لبحدذي

ل.101-50صلصللبحادهر 
(.ل"دارلبئال بللبئاربصاراتلبحاثلا لبحاثد حول ولصل اتلأيدىب ل2011 ل،نسر نل،ع دنت،لعنو،لوح ش -

بحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لقلثدددتلبحصدددفلبحرببدددعلبألئدئدددول دددولغدددن "،لب دددىلأاددد للح دددذص رل
لب يلبح لثا لب لاتلبحاربات،لبحردأثتلبئئالأات:ل لس ين.بحا ب تلوبح  بىلبحارل
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"لداددرلبئددال بللبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددتلعلددةلبحا صدديتلوصل اددتلل،(2008 ل،دح دد لأ  دد ل،ع ا ددو -
أرلدددتل ىبئدددد ل دددولل،أيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لصالأيدددذلبحصدددفلبألوبلبئعددد ب ي"

ل.14-68صلصل،141ملل،أصرل،بح لده لوقرللبحا ى س
 ددولصل اددتلبحا كيددرلبئـدد بعولGLMل(.ل" دعلاددتلدن دد ذ لبحدداثل لبحيلدددمو2013 ل،صدددأرلح دد ل،حعاسددةب -

جلاددتلبحثلدد للل،دقروحددتل جادد ىب لغيددرلألشدد ى ل،وبحا ب ددتلبحر د ددول ددولأددد  لبحر د دداد ل"
 جدأثتلبئأدللأ   لـنلئث  لبئئالأات:لبحسث   ت.ل،بالجا دعات

تلص  دددنلأثل دددولبحر د ددداد لأدددنلأيددددىب لبحا ب دددتلل(.ل"ل ىجددد2012بحاربدددو،لأ  ددد لـدددنلعددد با،ل  -
ل،لجلاتلبحاربات،لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.غيرلألش ى لبحر د و"،لىئدحتلأدجساير

 ولبحر د اد لعلةلصل ادتللCAMEل(.ل" دعلاتلـرندأ لصسر علبحا كير2013 ل،بحا ب ،لأ   لدح   -
ح رحلدددتلبحثدن  ددددت"،لعدددد ب لبحثادددتلبحثشدددريلوبحا ب ددددتلبحر د دددولوبحا صددديتلحدددد  لقدددال لب
لدقروحتل جا ىب لغيرلألش ى ،لجلاتلبحاربات،لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.

ل(.ل"بحا ب ددتلبحر د ددولحدد  لصالأيددذل2008 ل، دق ددتل،وبحددذبىحول،أ  دد ل،وند ددرل،عيدد لبحلدداأيدد ي،ل -
ب ددددىلأسدددداتلأددددنلىئدددددحتلل"،بحصددددفلبحثدددددأنلأددددنلبحاثلددددا لبألئدئددددولوعالقاددددالبدحا صدددديت

أرلددددددتلبالندددددد حسلحلثلدددددد للبالجا دعاددددددتلل،بىحو،ل ددددددلثدا:لبحددددددا نبح دجسددددددايرلح دق ددددددتلبحددددددذ
ل(.3بحث   ل،وبحا ياهات

ل(.ل" دعلادددتلبئددداربصارياولبحلدددربميلبحذهلادددتلوبحاسدددد بل2014،ل عيددد لبحسددداللل،هدددالب،لأددداس،لوجددد    -
بحدددذبصول دددولص صددديتلقدحثدددد لبحصدددفلبحلددددأسلبأل ـدددول دددولأدددد  لصددددى خلدوىوبددددلودأر  دددددل

(:ل19بحارباتلبألئدئاتلحلثل للبحارب  دتلوبئنسددنات،لبحثد  ل بح  ةىلوبح ثد ر"،لأرلتلجلاتل
لبحثربل.

ص صددديتلبثددد لأ  ددد عد لأادددرىلل(.ل" دعلادددتلبئدددال بللبحلدددربميلبحذهلادددتلعلدددةل2009 ل،وقدددد ،لهددد ةت -
بحصدددفلبألوبلبحثددددن يلجييدددرب لب  دددتلبح  رأدددت"،لىئددددحتلأدجسددداير،لجلادددتلبحاربادددت،للبألحاددددالح دحثدددد 

لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.
ل(.ل"ل دعلادتلبئداربصاراتلبحلدربميلبحذهلادتل دولصل ادتلبحا كيدرلبحاليلدول2012ة ئف،لبحسث يلبح  ب،ل  -

كلاددددتلبحارباددددتللب ددددى،لوبثدددد لأيدددددىب لعددددد ب لبحثاددددتلحدددد  لصالأيددددذلبح رحلددددتلبئع ب  ددددت"،
 بدح ر قت،لجدأثتلجل  لبح ب ي.
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تحفيدفااتيالادلااالييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعا د اال  ديا إلد  الحدلل  البحد  هدف 
 بدتن (0.05لاهلفا سي ااداللديا إتصلئا لوقاداليااهللك كلن إذا  ل إل  ي ل الوا ،ذ لاا ناوا يانظلهم

طبا دياال يد ،ا ، يدلال ،لد  ااالاييدله ال:الييغتدلاا ات د ا ،تلكااالتيالادلا ت ل اليفااعاهتدي هيل ا آاا 
ا.سل اااالخبلةالفااياال لياي،ا

هيل ا ا ناااي  ا(اه371(ا قلة،اتماتيباق لاهل ا 65وقفاط ااالبلتثلنااسيبلنياخلصيا ك نيا نا 
  لاالبح ااآلت :إلتات ص و نا هماالليلئجاالي اا،هتديااليفااعابجل  ياذ لا

إلد االييد الاالي لد ا د االيجدللاال لد ا  اال  ياذ دلااوا داتلايا"هللاي"الفاا هيل اهتديااليفااعا -3
ا سطابلغوه :ا جللاالبح اال لي ابييا،لليي الاو  اك ا جللا نا جلالاااليي الاالثالثيااللئاسي

،او جددددللاخف دددديااليجييدددد ابيي سددددطابلددددغا(37.2 ا،او جددددللااليددددفااعاالجددددل   ابيي سددددطابلددددغ(3771 
 3717). 

 هيدل ا(ا د ااتيالادلااالييد الاالي لد الدفاا0706الفاللديا ا سدي اا هلفالإتصلئا ا لياد  لوقا هفماوا د -3
الفاادديا ،اييددله لدد  ااالال:ا يغتددلااإلدد اتدد ثتلا غا يغتددلا ددناااال  ددياذ ددلاات دد ا دد ااهتددديااليددفااع

 طبا ياال ي . ، يلالا،سل اااالخبلةال لياي،ا

االيي الاالي ل ،االي ل .ااتيالالا،االكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The aim of the current research is to determine the professional 

development needs of the faculty members of teaching staff at Thamar 

University according to their point of view. It also aims to identify whether there 

are statistically significant differences at a significance level (0.05) among the 

opinions of faculty members about those needs attributed to variables such as: 

gender, age, nature of work, academic degree, years of experience. 

The researchers developed a questionnaire consisting of (56) items and it 

was distributed to the sample of the study which encompassed 173 faculty 

members at Thamar University. The most important findings of the research are 

outlined below: 

1- The results of the study indicate that there is a “high level” of professional needs among the 

faculty members at Thamar University for professional development in the overall field 

and in each of the three main areas, namely: the field of scientific research with an 

average of "2.73", the field of university teaching with an average of "2.49", and the field 

of community service with an average of 2.37. 

2- The absence of a statistically significant difference at the level of significance (0.05) in the 

professional development needs of the members ofاteaching staff at Thamar University 

regarding the variables:  gender, age, nature of work, academic degree, years of 

experience. 

keywords: Needs, Development needs, Professional. 
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 وتدفاول ل، نشدلهل وسد  لي ه دلوتل ا الي ل دي  صلدا وت فداالييسلاهي وال لياي اليقلاي اليي ااا ظ    

  فم ااالقالماب ل؛االيفااع هتدي  هيل هل ايلبغ ا الي  جييعاييوال والبحثاياكلدمياياأل األدواا ت قف   اظ وا

 تيد ال بدلا ج ليقدفمم افيدف هد  هيدل تبحد   دلا ل  دل وهداا الجل  لا، تلشفه لاسيلاتاجا االهف  ا الي ل  اليي ال

ا. ل  قي هلياي و كلني ل ل تلل ساي  ت ة تحقتق نا ا اال م،  لايا
انجدل   د  الدلئاع وال ل د  ،يالي لاياد لل يلادي األسلسداي كدلئ اللا دنا بدل ا الجدل    األسديلذام َ دف اكيدلا

ا جابدلا يلفداونا ادل  تتن  سدلتاة دونا ال  دي ادلمق ميكدن  دال ، نشدد   ال دل  دن اليد   هدفا  ل تحقتدقوا الجل  دي
ابلدل  ا شخصدالت م وابلد نا السدلام ال ليد  اإلهدفاد اليلبدي م دفونا الداين   دم ،تقاقادي بصد اة كلدمياياأل الجل  ي
 تلب ادي ااو  دلاا ت لايادي ااقدفاا  دن ا يل د ا بيدل و سديقبال ا اضدل اتل ل دم الال  دي اابدللخبلا واد ودون م ،ل ي ا ن د

ا(.331،ا3000،اسلقل   للسبي
وقدددفابدددف ااالهييدددلمابلألسددديلذاالجدددل   ا لدددااالقدددلنااليلسددد اهشدددلاوكلنددد ادوا ددد ااالهييدددلما ليلقددديا دددنا

اإلهدفادااألكدلدمي .اإلد اابلو االحلاديإل اا دالالااال لياياواليلب اياواللفساي؛اوه ا لااليي اااا  االيج
سددي اااليددفااعا دد االجل  ددلاااال لاكاددياتددفن ا إلدد ااال ل دد ااألسلسدد االدداغا داا نإلدد ااوقددفا شددلا كلتبل(

يؤهل ماللقالمابي لمااليفااعا د االجل  دلااالخلص ااايلا ال  نا غلبايا هيل اهتديااليفااعالمام فوااإهفاد ا
وقدددفا خددداااالهييدددلمابييددد الا  دددلاااا هيدددل اال تددددلاااليفااسدددايا ددد االجل  دددلاامحظددد ابلهييدددلماكبتدددلا ددد ا

ددد لاكددددلاوبلايلنادددلاوكلدددفااو لا ال  دددلاا  ددد اال  دددلاادولاالخلددداج،او صددددل،االنسدددلاوال دددللماال لبددد اخص ص 
ا(.4.،ا3003  لس ااواألادن،اوالج ائددل،اوال لاق

 هل  الجل  ياتق   اقفاش فاهصلنلاالحلل اتي ااااكثتلةاو يسلاهي،اا ل اهي اهتديااليفااعاوا

  ن وبيدل والي ل دي، ال لدم جدلل  تحفثا د  الي  اليي ااااوالسايلااليي ااا تجلهاتلك كبتلة  سؤولالا هلتقه

  دن الجل  دي  د  اليفااساي ال تدي ل ي   البف وسلا   سييل   اتي ا اليخصصلا ك     ال لياي الي ل ي

،ا3002ال يدلغ،ا الجدل   ا هيلده  جدلالا هلد  ان كلسدلا  دن ل دل ليدل    ل والي ل   هاهااليي ااا  يلب ي
ا(.ا616

 ددد اتيددد الاا-ولددد ابيلاقدددياغتدددلا بلشدددلة–صدددلنلاالحدددلل كيدددلا سددد ي اتلدددكاالييددد اااااليددد اشددد فهلاه
 سدددللتلااليدددفااعاالجدددل   اودخددد لات ل ل اادددلاالي لددداماإلددد اهلدددما سدددللتلااليدددفااعا ثددد اتصددديامااليدددفااعا

وغتلهددل؛اول دد امسددييا ااألسدديلذاالجددل   االقاددلمابددفواهاالجفيددفابلجددل ،االبددفالددها ددنااالطددال ا…ااإلل يلوندد 
مييلددكاال فلمددلااالال  ددياليحقتددقاذلددكاالددفوا،ا لددمام ددفامكفدد ا نااهلدد اكدد اافيددفا دد ا جددللاتخصصدده،او ن

قدي،ا ييقنا لدتهاال لياي؛اب ا ضح ا نااليلواغا نامك نا ييي دلابكفلمدلااشخصدايا ي ل لدياوقدفااااخال 
ااهليا دلاوثقليا دلاو  لا دل،اوقدلدا ااهلد ا  دماتلادلاا اااتف  ااإهفاد  اشدلدهمالياسدتلاإوهلد اتد ات  ماوااطلبيدهو  ف 

قددلدا ااهلدد ااسدديخفاما  يدد اال سددلئ اواألسددللتلاليقددفمما لدتددهااليدد ااكدد ناكي ماالف للددياوتفدد ات لي ددم،اوا شددلاا
هلدد االدد ه ابيشددكالاا جيي ددلت ماواإلسدد لما دد اتل ددلااطلبيددهمقدد مابيفااسدد لاكيددلا صددبناهلاددها نامسددلهفا
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هاوتجفيددفا  ل  لتدده.اوت  اددفهمااالنيددبلذاالدداات اواتيددلامااآلخددل،اهددااابلإلضددل ياإلدد اقفاتددهاهلدد اتلياددياذاتدد
وبددالكا ددجنا جددلالااالييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعاتدد ت ا دد اسددالقاوظددلئ االجل  ددلااالددثالثا

ا اليفااع،اوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي (.
االييدد الاالي لدد ا تددفااليلت دد ااااألسلسددايال يلادديااإلصددال ااإلدااا ،او تددفااليددفاخ ااألسلسدداياغاوا ددف 

تددديااليددفااعاوتيكددتناالجل  ددلاا ددنابلدد ذا هددفا  ل؛اإذامسدد  االييدد الاالي لدد اإلدد اليحسددتنا دا ا هيددل اه
إكسدددلعا هيدددل اال تدددديااليفااسدددايا ددد االجل  دددلااالي دددلااااوالقدددفاااااليددد اتيكدددل ما دددناتحسدددتنا دا اتلدددكا
الجل  دددلااوإنجدددل ا هدددفا  لابكفلمدددياواقيدددفاا،اإضدددل ياإلددد اإكسدددلب ما سدددللتلاهيددد اافيدددفةاو بي دددلةاليحسدددتنا

ا(.3ا،3227االخيتلاوالخيتل، لت م،اواالاتقل ابجل  لت ماإل ا شلا االيجفيفاواإلبفا ا يلاس
ولدددالكا قدددفابدددلدااا  ظدددماالجل  دددلاا ددد االدددفولاالييقف دددياواللل ادددياإلددد ااالهييدددلمابي ضددد  االيدددفاالا

هلدد اواليليادياالي لاددياوالي اددهانحدد ابددلا جااليليادياالي لادديااليدد ات ددف اإلدد ا سدلهفةا هيددل اهتددديااليددفااعا
تحقتقا  ي االليلئجا  االيجللااألكلدمي ،اوس  اتلكاالجل  دلااليحقتدقاذلدكاالي اده،ا دناخداللاإنشدل ا
 لاكدد ا واوتددفاااذاااطددلب اخددلتات دديمابيلياددياقددفاااااألهيددل ،اوكددلنا دد ا قف ددياتلددكاالجل  ددلااهلدد ا

ادلاا دناالقدلناال شدلاناثدمانجليلااوذلدكا د االثيلنتلإاليسي ااال للي اال  لااال الملااالييحفةااأل لاكاياوا
اتب ي لاال  لاا ليلنالاوه للفااوالس اف.ا

كيدلابدف ااالجل  دلااالايلاديااالهييدلمابي ضد  االيليادياالي لادياألهيدل اهتدديااليدفااعاوهقدفادواااا
ا ددد اادددل  ي اصدددل ل اوهدددفن،اثدددماا يدددفااإلددد اهدددفدا دددنا؛ا ددد ا جدددللاإهدددفاداالي لدددماالجدددل    إذابدددف اا وال 

قددفا دد ااتددلعاال  ددياذ ددلاااليددؤتيلاالددفول ااألولالييدد الا دا ااالجل  ددلااالايلاددي،   لدد اسددبت االيثددللاه 
م،ا3007 غسدديعاا.3ا–ا31الدداغانظييددهاالجل  دديابيشددلاكياال  دديات دد اخدداللاالفيددلةاااألسدديلذاالجددل   

تحدد اشدد لاا"الجل  ددياوه ا دد االل دد ناب ددل"اوكددلنا ددنا هددمات صددالتهاضددلواةااالهييددلمابددلليي الاالي لدد ا
اهتديااليفااعاوإهفادابلا جاليي الاقفاات م.ألهيل ا

ليدددلاكلنددد االيشدددكالاااليددد ات اا  دددلابدددلا جاالييددد الاالي لددد اتيلكددد ابشدددك ا سلسددد ا ددد اهدددفماتحفيدددفا
اكدد نااليددفاالاالفلهدد ايبددف ابيحفيددفااتياددل اتددفااب  ا؛االتيالاددلاااليفاابادديااليدد اتخلطب ددلاتلددكاالبددلا جابفقددي

(؛ا قددفابددلاا ددنااليددلواغاتسددلاطا13،ا3003؛الاسددل ،ا14ا،3227تيدد الغا  ددتنا الخيتددلاوالخيتددل،ا
األضددد ا اهلددد ااتيالادددلااالييددد الاالي لددد األهيدددل اهتدددديااليدددفااع،اوذلدددكا دددناخددداللادااسدددي لاوتحلتل دددلا

؛اول دد اذلددكا تددفااألسددبلعااليدد اد  يلددلاإلدد ااالهييددلمابي ضدد  اتليادديا هيددل اال تددديااليفااسددايا دد الهليا دد
االبح االحلل .اإلاهوهااا لامس  اا،لالاااليي الاالي ل الفي مالجل  لااالايلاياوتحفيفااتيا

الجل  ددلااالايلادديا دد ا جددللاالييدد الاالي لدد األهيددل ااتبددال لهلدد االددلغما ددناالج دد داالحثتثدديااليدد ا
طبا دديااليسدديجفاااال لياددياواليقلاددياواليحددفملااال صددلاياا لدد اهيدد اهتدددياا ددجن اال تددديااليفااسددايا ت ددل،ا

فااعابحلاددديا لَحدددياللييددد الاالي لددد الييلب دددياهددداهااليسددديجفاااو  اكبدددياالييددد ااااوخلصددديا ددد اظددد االيددد
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الظلو ااالسيثللئاياالي اميلاب لاال طناو لال لا ناان كلسلااسلباياهل االي لاماالجل   .ايؤكفاذلكا لا
ا.(3033 االخيتل(،اوا3004 السيلوغااب ضاالفااسلااو ل ل:ادااسي اإلاهاشلااا

الحلاددياإلدد االييدد الاالي لدد األهيددل اهتدديااليددفااعا دد االجل  ددلااالايلاددي؛اكدد ناالجل  ددلااوتد دادا
الحلعاوالحصلاااالقيصلدغاالخلنقااللايناتلالبيلتلياصعبيابف  ااالالايلاياو ل لاال  ياذ لااتيلاتللا ا

بلإلضدددل يادونااالسدددييلااا ددد اهيلادددياتليادددياوتيددد الا دوااا هيدددل اهتدددديااليدددفااعالي اكبددديااليسددديجفاا،ا
تيدد اهماا دد اليددؤثلاسددلب اااوالددفواااااليفاابادديا دد االخددلا ؛اوهدد ا ددلالصدد  بيا شددلاكي مابلللددفواااواليددؤتيلا

الي ل ؛االاسايلاو نااليي الاالي ل ا ييللاائداعاليحقتدقاالجد دةاوبفوندهنا دجناتحقتدقاالجد دةا د االي لداما
ا.لصعب اااالجل   اساك نا  ل ا

لييدددد الاالي لدددد ا وااالتيالاددددلاااليفااباددددياتيثدددد انقيددددياالبفامددددياوبيددددلا ناهيلاددددياتحفيددددفااتيالاددددلااا
واألسلسااألولاالاغاميكنا نايبل اهلاهاب فاذلكابلنل جاتفااب اي دف اإلد اتلياديا هيدل اهتدديااليدفااعا

وذلكاألناهيلاياتحفيفااالتيالالااه ا ول اهيلادلاااليخيداطاللبدلا جااليفاابادي،اال يل م،وتي الا دائ ما
 لجددل ا غابلنددل جاتددفااب اإنيددلامقددلسابيددفاااكل ددل،لاالددلئاعاوال اكلدد ا دد اهيلادديااليددفاالابدد اهدد اال لصدد

كفااسديااال ليادياسدلااالفاا  دن ال فيدف  وصد لداااا؛الي دل  اهلد ااالتيالادلاااليفاابادياوتصدلهلاوتجيا  دل
(اقددددلدةاالجل  ددددلا،ا3002 ادااسددددياتيددددلماوه افدددد (،اوا3005 ا(اودااسدددديابل ددددفه 3224 السدددد افغاوتتددددفا

ااسدييال   ا عاتحفيفااتيالالاااليي الاالي ل األهيل اهتديااليفااعا د االجل  دلاا دناخداللاتلفتداب
  ماتيالادلت اهلد اي دل اللسدل اا(اا6ا–ا1 بدتنا و اتيدلا   لادي  يدلة كد  اياليفااسد  تدديالا هيدل  دواغاآلاا 

ال  لا.لبلا جااليي الاالي ل ا  اتلكاالج اليخياط هلف االهيبلا    ووض  ل الجفيفة
د تلادي  قفاتبتناوا د،اونياجيال  ا لاسبق  ألهيدل  الي لد  الييد ال اتيالادلا هلد ياللي دل  ا لح 

او دناثدماالجل  يابلليي الااألكلدمي اوضيلناالج دة. اهييلم ظ     سايل والاذ لا،ابجل  ي اليفااع هتدي
ااآلتتتن:االاغاتحفداا شكليها  االسؤالتنا قفاتبل ااا  لةاالقالمابللبح االحلل 

ال  دددياذ دددلااللييدددد الاالي لددد ا ددد ا جدددلالاااليددددفااعا ددد ا دددلادااددديااتيادددل ا هيدددل اهتددددديااليدددفااعا-3
 ؟الجل   ،اوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي ا ناوا يانظلهم

(ابدددتنا ي سددديلااتقدددفيلااا هيدددل اهتدددديا0706 اهلدددفا سدددي ااالفاللددديالهددد ات ادددفا دددلوقادالدددياإتصدددلئا ا-3
 ،لدد  ااالاييددله ال اإلدد اتدد ثتلا يغتددلاااااي ماللييدد الاالي لدد ات  دد اال  ددياذ ددلاالحددل دد االيددفااعا

 طبا ياال ي (؟ ، يلالا،سل اااالخبلةالفااياال لياي،اهفدا

ا:تيجل ا هياياهاااالبح ايايلايل 

ال ليادياالقلتلديااليد اوا د ااهييل  دلاإلد االبحد ا د اابحدلثإذاإندهاميثد اإتدفاااأل الدبن؛   ضد   تفاثدي -
 ولاا-بحسدلاهلدماالبدلتثتن-  االيي الاالي ل األهيل اهتديااليفااعا  االجل  لا؛ابد اهد ا  ض
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يدل اهتدديااليدفااعا د اال  دياذ دلا؛ابح ا  االايناييللولا  ض  ااتيالالاااليي الاالي لد األه
اا دللاكليلمامحَظاهاااالي ض  اب للمياالبلتثتنا  االجل  ي،اوهااا  اتفاذاتهاميكنا نامكد نا سد غ ااإذ

اليفاا هياياهاااالبح .
هاااالبح اسيس ما  ات  تلابالنلاادقاقيات لااتيالالااالييد الااهإناالليلئجاالي اميكنا نامسفلاهلا -

الي ل األهيل اهتديااليفااعا  اال  ياذ لا،اتيكدناالقدلئيتناهلد اهداهاالجل  ديا دناال قد  اهلد ا
اااباددديااليددد اتفددد اب ددداهااالتيالادددلااتي تدددف اهددداهااالتيالادددلا،او دددناثدددماوضددد االبدددلا جااليي الادددياواليفاا

 ليي الا دا ا هيل اال تديااليفااسايا  االجل  ي.

ادياالبدلا جااليي الادي؛اوذلدكاألناهلك ناهيلاياتحفيفااتيالالاااليي الاالي ل اهيلايا  يياوتلسييالفل -
لت ماالي لاددياإهددفادابلنددل جاتيدد الغا للسددلاألهيددل اهتددديااليددفااعايييلددلا والاالقاددلمابفااسدديااتيالادد

 وتحفيفهلابفقي.

إناالبحدد االحدددلل او دددناخددداللانيلئجدددهاوت صدددالتهاميكددنا نامسدددلهفا هيدددل اهتدددديااليدددفااعاهلددد اتيددد الا -
 قفاات م،اوكفلملت م،او  لاات ما  االيجلالاااليلتبيياب يل ماالي ل .

لميث اهاااالبح ا - لاالييد الاالي لد ا د اا دفااليكيبدياالايلاديابج دفاهليد ا د ا جدلاإس ل  لاهليا لا ي اضد  
االجل  لا،اخف ي الل لماوالي ل ي.  األهيل اهتديااليفااعا

تحفيفااتيالالاااليي الاالي ل األهيل اهتديااليفااعابجل  ياذ لا،اوذلكاإل ابح االااس  اهام
ا ناخاللا لايل :

 دد ا جددلالاااليددفااعاال  ددياذ ددلااللييدد الاالي لدد ا دد اتحفيددفاداادديااتياددل ا هيددل اهتددديااليددفااعا-3
 الجل   ،اوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي ا ناوا يانظلهم.

(ابدتنا ي سديلااتقدفيلااا0706هلدفا سدي ااالفاللدي الال ش اهنا لاإذااكلناهللكا لوقادالدياإتصدلئا ا-3
لد  االإل ات ثتلا يغتدلاا:ا"االحلاي ماإل االيي الاالي ل ات  ا  اال  ياذ لاا هيل اهتديااليفااعا

 طبا ياال ي ". ، يلال سل اااالخبلة،ييله ،االفااياال لياي،ااالا

اي:اآلتاتيحفدانيلئجاهاااالبح ابلليحفدااا

 دد اال  ددياذ ددلاادااسدديااتيالاددلااالييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعااهلدد االبحدد االحددلل اقيصدلا -
اهااالتيالادلاا كثدلا دنا اتحفيدفاهد دااإلسد لم ناوا يانظلهم؛اك ن ماالفدديااليسدي ف ياوالقدلداةاهلد ا

ا ديا خلا.ا غ
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 نادقددديانيدددلئجاالبحددد االحدددلل اوإ كلناددديات ياي دددلاتيحدددفدابيبا ددديااألداةااليسددديخف ياوشدددي لتي لاواليجدددلالاا -
اليددفااعاالجددل   ،االبحدد اال ليدد ،اخف دديااليجييدد (،اوطبا دديا وهدد ا جددلالا:اا، ت ددلالثالثددياالدد اادةا

 لنلاا  اهاااالبح .الي للجلاااليسيخف ياليحلت االبا

لااخدداللاال ددلما دد ا خيلدد اكلاددلااال  ددياذ ددالقيصددلاالبحدد اهلدد ا هيددل اهتددديااليددفااعاال ددل لتنا  لا ددا -
اليلدمددياوالبشددلاياالييلتددي،اهدداااااوذلددكاألسددبلعا ل ددل:ا حفودمدديااإل كلنددلا(.3030-3032الجددل    

لحصدد لاهلدد االبالنددلاااليدد امسددلاإاددلا االبحدد اواا؛ااأل ددلاالدداغ يدداَلاهددنا ن  ددلا كددلناهيدد االبددلتثتن
ااهييفاهلت ل.

 د ا دا اهيد اهتدديااليدفااعااهلاده مكد نا  ن ا مجدل و دل كدلئن، هد   دل بدتن القلئيدي الفجد ة  هد ت:االحتياجاا
 ييت ةاتيسمابللج دةاوت اكلا ييلبلااال صلاااا  لااوا   ل  لاواالي لا   ناا يالكه اال  ياذ لاا

ا  ،االبح اال لي ،اخف يااليجيي .  ا جلالاااليفااعاالجل 
ا لتبسددي ل دل اب ندده :اربددلاةاهدنا جي هدديا ددناالبدلا جااليدد اتقدد ماب دلاالجل  ددياإلكسددلعام االتطاار ا المي:اا : 

،ا اليدفااع،االبحد اال ليد االييصدليابييلاسديا دوااهاالي لادي دناالي دلا اوالي دلااااواليقلادلاااا  اف ا
،ا3033هبددفاالييلددل،ا اتددفةايكلددها ددنا دا ادواهابصدد اةاماخف دديااليجييدد (،الل دد ا سددي اا دائددهابيددل

330)  
ه ااألسيلذاالجل   االاغامحي ادااياالفكي ااها  اتق ا ناتق لاالي ل دي،اواقد مااعضر هيئة التدر س:

هدددف  االيددد ا هدددفااليحقتدددقاااعا ددد اإتدددفااكلادددلااال  دددياذ دددلااوالددداغااسددديجلعاألداةاالبحددد فاابلليددد
ددددالبحدددد  كلاددددلااالجل  دددديا دددد  هتناهلدددد االيددددفااعاالييثلددددتناب دددداهاالبحدددد ددددديااهتا هيددددل بدددد ناال.اهلي 
ا.اليخيلفي

د لالجل  ديا د اال قد االحلضدلاميثد ا يلب د د اإناالييد الاالي لد ال يد اهتدديااليدفااعا   دن ل  ي 

 االهييدلم هلد  لو حلا د لالجل  دلااهلليا د تفد ا اليد  اليبدلااا  هدم  دن ول د  الجدل    الي لدام  ييلبدلا

 االنفجدلا ا سد ل هلد  تد ت  واليد  ال صدل   ل هدلااو  اليد  الييغتدلاا  دن هدفد بده واألخدا الي لد  بدلليي ال

 وت فد االتصلل تقلالا  يي ا اليفااع هتدي  هيل   دواا    الاغاتص  اليغتل ذلك إل  ميل  الي ل  ،

 نق االي ل ي وسلئ  تت   ن ي األكلدم الي ق   ييلبلا    ا هلاي تغتتلاا إتفاث  دملاإل  الي لم  صلدا

 إلد  للي ل دي نلقد   جدلد ت دفااليدفاس اليد  اليقلتفمدي األدواا  دن تح لد  اليد  اليدفااع هتددي  هيدل  و دواا

 ت ظاف تت   ن كلدمياياأل ال يلاي هل  اليقل اوان كلسلته اليي ا النل إل  هاا ،ليلبيه و لشف ل ل  اسل

 ألهيدل  الي لد  بدلليي ال االهييدلم  ادلدة يييلدل  دلو سللتبه،اوه ا م  االي لا واالتصلل الي ل  لا تقلالا

 الليد  تحقتدق  جدلل    لو حلا لهلليا لاهييل  هللكواليالتظا ناا.(307،ا.303اليفااسايا ي نع،ا ال تدي

 هتددي هيد  بده مقد م الاغ الفوا هيايأل انظل ا وذلك الجل  لا؛  خيل ا   اليفااساي ال تدي ألهيل  الي ل 
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 الدفكي ااهااداادي هلد  اليدفااع هتددي هي  تص ل  ن مخف  وال الجل   ، الي لام  هفا  تحقتقا   يفااعال

 تصد   دن كد  هلد  ميلدق لقدلاوهد  األكدلدمي ، الي د ان    األول  اللبليم فاام لدل ل  ل  و اليخصص   

،ا3000لقل،ا سدادكيد ا لقدل واحيد  اليدفااعاهتددي هيد اي  د  للي تدتن الييلد ع ال ليد  اليؤهد  هلد 
ا(.331

نال يلددياواتددفة،ا قددفاتاناوا ددف  يددلام دداه،نفسددإناالييدد الاالي لدد اواليلياددياالي لادديامحيددالناالي لدد ا
ربدلاةاهدنا جي هديا دناالبدلا جااليد اتقد ماب دلااه:ب ند(االيي الاالي ل ا330،ا3033 اهل   اهبفاالييلل

ا ددددناالي ددددلا اوالي ددددلااااواليقلاددددلااالييصددددليابييلاسدددديا دوااهاالي لادددديااسددددبت لا  اددددف ايإلكسددددلعا لاالجل  ددددي
ا اليفااع،االبح اال لي ،اخف يااليجيي (الل  ا سي اا دائهابيلاميكلها نا دا ادواهابص اةااتفة.

االبتددي    ييم نشلذ  غل:ا ن ب لات لاف كنالجل  لااياي  اااليفااع هتدي ألهيل   لااليلياياالي لايا
االيدفااعاهتددي ألهيدل  الي لادي الدي لم  سدي الا تحسدتن  و اليفااسد  األدا  ت  اد  مسدي ف  الجل عادي

 (Messina & Grassi, 2011, 4.ا
(اب ن دددل:ا"هيلادددلاا ؤسسدددايات دددف اليغتتدددلا  دددلااااو  اقددد اوسدددل كا31،ا.300 اكيدددلاهل  دددلاتدددفاد

ايا  ا قلب اتلالااالجل  ياوتلالاا نفس م".لاه هيل اهتديااليفااعالي  نا كثلاكفل ةاو ل
 بده م قصدف  د االجل  دلا اليفااع هتدي ألهيل  الي ل  اليي ال و ناخاللا لاسبقاميكناالق لاب ن

  د  اليدفااع هتددي  هيدل  و  دلا  وتج ادفا  دلااا ليحسدتن الجل  دي اليد اتقدف  ل واألنشديي البدلا ج اياد 

والبح اال لي ،اوخف يااليجيي ،اوغتلهلا نااليجلالاااليلواايااليجلالاااليخيلفياكلليفااعاالجل   ،ا
ا.واه  كي  هل  اليللطي بي ل  م ليلبايااتيالالت ماالي لاي،اوبيلاميكل ما ناالقالم

الج انددل،ا وادهددلاات يددنا هياددياالييدد الاالي لدد ال يدد اهتددديااليددفااعا دد االجل  ددلاا دد اال فيددفا ددن
ا(:31،ا3034 ا  ا ب اسيلةاوط طناإلاه(االيشلاا3030ي س ا 

شدبل ال  دي،اوتحقتدقا هدفا  ل،اوتحقتدقااإللليي الاالي ل ا كلنياكبتدلةا د اتليادياال فلمدلااالبشدلايا د االج -
 الشخص ال ي اهتديااليفااعانفسه.

داهي اهتديااليفااعابللي لااااالال  يالي -  حستنا دائهاال ظاف ا  االجل  ي.اليي الاالي ل اي و 

نجدل اااهلياديا دناخداللااالنفيدل اهلد ا   دلااإاليي الاالي ل امسلهفاهي اهتديااليفااعاهلد اتحقتدقا -
 افيفةاواؤااافيفة.

ت ف اإل اتي الا  لاااا هيل اهتديااليفااعاوسل ك ماهيلايااك ن لاالي ل االيي الوتبل ا هيايا
تتد اا؛تلالااالجل  دياواليجييد اوتلادلاا هيدل اهتدديااليدفااعا نفسد مالايالسفه كثلاكفل ةاو لالاك ن ا
ا:اتاييسؤولالاااآلللهي اهتديااليفااعا ناالقالماباميكن
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،اوتشدددي االيدددفااع،اواليقددد ام،اواإلاشدددلداوالي ااددده،اواإلشدددلا اهلددد ابحددد ثااليلبدددياطلبيدددهتجدددلهاا سدددؤولتيه ا -3
،ا لوتسددد تلاتددد االيللادددي،اوتاسدددتلاهيلادددياالي دددددلمودااسدددلت ماسددد ا ا ددد االيلتلدددياالجل عاددديااألولددد ا وااليلا

اوإهفاداالي اداالي لاياياواألدلياالفااساي.
تجددلهااليؤسسدديااليدد ام يدد اب ددل،اوتشدديي اال يلاددلاااإلدااادديابيددلا ت ددلا ددنا شددلاكيا دد ااتخددلذاا سددؤولتيه ا -3

ل تددددلااالقدددلاااااواسدددماالسالسدددلااوتخيددداطاالبدددلا جاوالخيدددطاواليشدددلاكيا ددد ااالاييلهدددلااواللجدددلناوا
 الييخصصيا  االجل  ي،اوتيثت االجل  يا واكلالت لا  االيحل  االلسيايا واالش باي.

تجدلهااليجييد االيحداطابده،اوتشدي اخف ديااليؤسسدلااذاااال القديا د االيجييد االيحلد اونشدلاا سؤولتيه ا -1
 ا ل دددلاالثقل دددي،اوتقدددفممااالسيشدددلااا،اوإادددلا االفااسدددلااواألبحدددلثااليددد ات دددللجااليشدددكالاااليددد ام دددلن

اليجييددد ،اوتدددفراماهالقدددياالجل  ددديابيؤسسدددلاااليجييددد االيحلددد ،اوتف تددد ادواااليؤسسدددددلااالحدددد   ايا
 الجل  ي.اطلبيواألهلايا  اخف يا

 ددناخددداللااالطدددال االتجددلهانفسدده،اوتشددي اسددعاهانحدد اا دد ا سددي اات هتلدده،اوتيدد الاذاتددها  لا ددا سددؤولتيه ا -.
 ادددلااا،اوتيدد ااتلقددلاااللقدددلت،اوالددفواااااليفاابادددي،اوالبحدد ،اواليشددلاكيا ددد االيددؤتيلاا،اوتلظدداماال

اوتبلدلاال الاااا  ا  ال ا  االجل  لاااألخلا.

ميث ااألسيلذاالجل   ا هماهللصلااليلظ  ياالي لاياياالجل   ؛اتت اإنه االيل ذابدهاالقادلمابد هما دوااهدلا -
،ا3006الددثالثا الي لددام،االبحدد اال ليدد ،اخف دديااليجييدد (،اوهددااا ددلايؤكددفها صدديف ا ا دد اال ظددلئ 

(؛اتت ايلاا نا جلالاااليي الاالي ل اتلت  اهلد اوظدلئ االجل  دياالدثالثااألنفدياالداكل،اكيدلا21
(ا جدلالاا335،ا3006مجي اهلت لا  ظماالبلتثتناوالي ييتنا  اهااااليجلل.اكيدلامفصد االقدلداغا 

  ا هيل اهتديااليفااعا  ااآلت :تي الا دا

 .الي لاياي الييلاسي وتحستن اليفااساي القفاة تلياي -

 .البحثاي القفاة تلياي -

 .الي لاياي  جاالبلا تي ال هل  القفاة تلياي -

 .اليجيي  وخف ي اإلنسلن  واليفله  اإلاشلد هل  القفاة تلياي -

 .اليشكالا وت  ااااقلاال واتخلذ ال ي  وضغ ذ ال ق  إدااة هل  القفاة تلياي -

 .   لل بشك  الحفيثي اليلب اي الي ل ل اال ت ظاف هل  القفاة تلياي -

  

 واابدلا  ن نجدف لداا ؛الجدل   االيللل به محياغ الاغ األول واللي ذ  القفوة اليفااع هتدي هي  م ف

 اليجييد ، تجدله األخالقادي بلليسدؤولاي الصدلدق اإلميدلنابي يتدق قد مم   د  وتيلد   تي دفد اليدفااع هتدي هي 

اتيد ال إل  تؤدغ الي  والي ل ل ااي وال لياي، والف لاي، واليلب اي، اليلي اي،  جاوالبلااالخيط وض      مواس
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  ن نجدف و ييلبلتدهااليجييد  وتلادلا ال دلل  الي لدام خيدط بدتن اليلسدتق غالع    ول ن ،اواليجيي اإلنسلن

ا.(33،ا3003 بشتل،اات ثتل ذاا ولاس    يشي س ل لتهإوا اليفااع هتدي هي  ا ف
 ذاتده تيد ال  د  الجدلدة  حلوالتهاخالل  ن ال لياي بسي يه واالاتقل  اليفااع هتدي هي   هياي وتبل 

 وذلدك تخصصده،  جدلل  د  افيدف بكد  اتصدلل هلد امظد   ن الصدفد هداا  د  واابلتده  هدم  دن  دجن   لادل،

 وتيد ا ال ليادي، الجيعادلا  د  واليشدلاكي الييخصصدي، والدفواالاااليؤلفدلا هلد  اليبلشدل  بدلالطال

ا:و نا هماالصفلااالي امجلا ناييحل اب لاهي اهتديااليدفااعا دلايلد ا.الصلي ذاااااواليؤتيلا اللفواا
ا(1.،ا3227  لاه،ا

 الي ل ل اال.ا  االبح ثاالييباقاياالي ات اكلااليغتلاالسلا ا اا يالكاالقفاةاهل اإالا -

 يفله ا  االيجيي .وااه،اواي ااذاتهبيخصصا يالكاقلهفةاهلاييا ناال ل مااألسلسايااليي لقيا -

والفولددياواسددي ي ااالجل  ددياالسدديلاتاجاياليييدد ابقددفاةاهلدد اتقتددامااألطددلااليفااسدداياواليقلاددياوتي الهددلاو قددلا -
 كل ياال سلئ ا  اذلك.

 الجل  لا.اق اااللوابطاالي اتجي ابتنا سلتاةتلاال لماوتقفمعاالحلاياوال  لليا نا  -

 .هلوتي اااالش  ااب هيايااليشلاكيا  اني اال فل اااالجفيفةا  االيجيي  -

 يلماببتدياال ي اوال ي االجيله .االهي -

خف ددددياالبحدددد اال ليدددد ،اليددددفااع،اا الاالددددثالث ظلئف ددددللسددددللياالجل  دددديابااهيدددد االيددددفااعا لفددددا اام َ ددددف ا
تييحد اا د اثالثدياالجل  دلاا نا دواااهيد اهتدديااليدفااعا د اا(1.،ا3227 اتت ايدلاا لادها؛(اليجيي 

ا دواااه :
اااواليدؤتيلا  االلفوااااواي لقاهاااالفواابللبح اواليفااعاوخف يااليجيي اواليشلاكياالدور األكاديم : -3

 وا.لاحل ظاهل ا لهلاياهاااالفاذاتهتت امجلاهل اهي اهتديااليفااعاتي الاا؛ال لياي

اليللصددلااإلدااادديااواييثدد اهداااالددفواا دد اقاددلماهيدد اهتددديااليدفااعابددلهيال اال فيددفا ددناالاادور اادار : -3
 دد ااألنشددييااليالباددياو هيددللااكاااالجل  ددي،اوكددالكااالشدديلااداااإ دد اشددي ا قسددلماوكلاددلااوااكلدمياددياأل

اإلدااغال يد اهتدديااليدفااعاالامقيصدلاهلد اذلدك،ابد ااا ناالدفواوكيدلااللجلنااليخيلفيا د االجل  دي.ا
 ....اوغتلهلوالح ااايي فااإل اإدااةاالااااوال ق 

وضدد االسالسددلاااواظ ددلاهدداااالددفوااهلددفا شددلاكياهيدد اهتددديااليددفااعا دد االاادور الماارا  واليااالم : -1
ليشددكالاا دد اتدد ااااإلسدد لموكددالكااوالخيددطااليلي ادديالليجييدد االدداغامعدداجاياددها وا جيي ددلاا خددلا،

ا.ييخيلفسلااالاياها ناخاللاتقفميهالألبحلثاوالفاااالي اقفات ااهااليجيي ،ا واالظ اهلاالي اقفاتؤثل
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 نشدلط ل تيدلاس وبدف ام،ا3225 4 .3(ا د ا364اقم  الجي  اغا القلاا ذ لاابي ال ال  ي  نشد 

 ا ييلت ل تم الي  اليلباي كلاي  فوت ا م،3227 3225الجل   ا لمال   ن ااهيبلا ا  سيقلي ب صف لاال  ي ال يل 

هدلما ادا االيلباي كلاي ا ييل  تالهل ثم للجل  ي، األول  الل اةا ه  صل ل  لجل  ي تلب ياكلاي ا م3223 20هلما
إضدل ياإلد ا   دفاهدلل ا-التللا داتيدم  صدبح  تيد  إلت دل الحلاي تسل ال لالا إنشل  وت ال  م.322 21

هلاؤاهشدلاكلادلااهليادياوإنسدلناي،اوهد اال لادلاااليبتلديا سديلا-ليلاك االي لاياياوالبحثادياوالخف اديوب ضاا
ا:اآلت و ه امات ساس لا  االجفولا

 كليات جااية ذاار (1جدول )

 التأسيس عام الكلية م
 ما1991 كلايااليلبايا 1
 ما1991 ا1991 كلايااآلداعاواأللسن 2
 ما1991 ا1991 كلاياال ل ماالييباقاي 3
 ما1991 ا1991 كلاياال ااهيا 4
 ما1991 ا1991 كلاياطلااألسللن 5
 ما1991 ا1991 كلاياال ل مااإلداااي 1
 ما1999 ا1991 كلاياال لفسي 1
 ما1999 ا1991 كلايااليلاوال ل ماالصحاي 1
 ما2112 ا2111 كلاياهل ماالحلس عاونظماالي ل  لا 9
ا2121 2119اكلايااليلاالبايلغا 11

ا(.ا30ما،ا3031ال  ياذ لا،اا، دلت االيلللااآلت : ف اال  ياذ لااإل اوت

ا.الي لاماالجل   االي لصلامئي اا  ييت اات لامااليخصصلااالجل عايا  اتقفمما تفثت هت اال  ادااال ليايا  ا -
تدياوتي الااليجيي امجلبايالل ل ماوالي ل ل االاواالسيفلدةا ناذلكا  ات اقيلملاالباالهييلمابللل ات ااإل -

ا.الايل 
للييد الاااهلصدل ااالييخلاد ناالجي ابتناالي لا االلظلاياوال لد ماالييباقادياواليدفاالابيدلايدؤ نا نامكد نا -

ا.الي ل ل ا اواليقفماال لي 
إمجلدا لاك اهلياياتفيثياإلالا االبح ثاال ليايا  ا جللاال ل ماوالي ل ل االاوت ات  لالخف يااليجييد ا -

ا.ايوخيطااليلي
 .ت ثتقااللوابطاال لياياوالثقليايا  االجل  لاااألخلاابيلامسلهفاهل اتي الاالجل  ياوت  ا ا كلني لاال لياي -

اليجيي ا  اتقفمماالخف لاااألسلسايا  االي لامااليسييلاوت هت اال  ادااوتقدفمماالخدف لاالييد الااإس لم -
 .اليجيي الي هت االي ل اوخف يا
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ا بي ضد  ا الي لادي الج دي ،اهد لتللا د د اال  دياذ دلااالييد الااألكدلدمي اوضديلناالجد دةا  لكد م َ دف 
االيفااعاو سلهفي ما ناخاللااالاتقل اب دائ مااألكلدمي . هتدي الي ل األهيل  اليي ال

القيسدب االا ناالجل  دلااالايلاديانح اضيلناالج دةاوكلن اال للي ا لاالي اكبياالي اهس  اال  ياذ
ماإنشدددل ا لكددد اضددديلناالجددد دةاواالهييدددلدا3002تدددما ددد اال دددلماإذاا؛ ددد ااالهييدددلمابيجدددللاالجددد دةاواالهييدددلد

كددد افاخل الليلاالدددلظدددلماالوااوصدددفاااهددفةاقدددلاااااتي لدددقابلهييدددلداال اكدد االيلظايددد االجل  دددي ددد اااألكددلدمي 
ام ت :،او نا همااألنشيياالي اقلماب لا لا  اال لمانفسهاييلاسيانشلطلتهبوت تتناهيتفاله،اوبف االيلك ا

ماهفدا ناواتاال ي اللشلاثقل ياالج دةا  االيفلهاماوإهيدل اليحديا3033 3030بفامياهلماالا ااقفه ا -
 ددد اميتتناواإلداااددتناليجددلاعاب ددضااليلاكددد االيحلاددياواإلقلايادديا ددد اهددااااليجدددللاشددي اب ددضااألكدددلد

 الجل  ي.

 اسي يللاإهفاداالخييااالسيلاتاجاياليلك اضيلناالج دةا  االجل  ي.ا -

 اسي يللااألنظيياواألدلياالخلصيابييلناالج دةا  االجل  ياوغتلهلا نااألنشييااليي لقياب اااالجلنل. -

إذاتددماا؛ياوبصدد اةاشددفل يت تددتنااؤسددل اوتددفاااضدديلناالجدد دةا دد اال لاددلااواليلاكدد االيخيلفدديا دد االجل  دد -
 خلطبدددياال لادددلااليلشدددانااؤسدددل اوتدددفاااالجددد دةا ددد اال لادددلاا يدددناتيددد ا لا دددت ماالشدددلوذاوالي دددليتلا

 صفاااقلاااااالي تتنال م.إالييل بياوا

و هيدل االيلستقا  اقالدةاالجل  ياإلهفاداوت هتد اقادلدةاو هيدل ا لادقااد دةا دنا هيدل اهتدديااليدفااعا -
 جل  ي. لك اضيلناالج دةا  اال

الجل  ددديا ددد ا جدددللااليقتددداماواليلاا دددياالخلااادددياللبدددلا جا ددد ات هتددد اخبدددلا ا دددنا هيدددل اهتدددديااليدددفااعا -
 .كلدميايواليؤسسلاااأل

 .كلدميايت هت اخبلا ا ناالجل  يا  ا جللاتي الاالبلا جااأل -

تيد االيدلات قا اقادلدةاالجل  دياالتفلقاديا د ا جلدعااالهييدلدااألكدلدمي اوضديلناالجد دةابشد ناتلشداناكل -
لي دليتلاالاليقتاماالاات اوالحص لاهل ااالهييدلدااألكدلدمي او ق داي البشلغاوطلااألسللناإلنجل ادااس

 االهييلدااألكلدمي ا  ابالدنل.وااليسي اااألولا نا سي الااضيلناالج دةا

 االددال ما دد اإهددفادا لاقدد االيقتدداماالدداات ابكلتيدد االيددلاالبشددلغاوطددلااألسددللناوتقددفمماالددفهماالفلددااإلسدد لم -
 ل يل.

 اليشلاكيا  اإهفاداالخييااالسيلاتاجايال لايااليلاالبشلغ. -

ضددماثددالثااقددفواا،م3031 ددلي اا7-6 دد ااتددلعاال  ددياذ ددلاا دد االفيددلةا ددناااألولاتلفتدداا سددب  االجدد دة -
 ذ لا.ا،البايل ،اإعا:ال  لاه ااال  لااتك  اي
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 م..303 لي اا.3-33ناإقل يا  للالاا سب  االج دةاالثلن ا  االجل  يا  االفيلةا  -

 تشكت الجلناللي تدياليقتامابلا جاالفااسلااال لالا  االجل  ي. -

 اإلشلا اوالييلب يالفلقااليقتاماالاات ا  االجل  يابص اةادوااي. -

دددد - لي ددددليتلااليسددددي اااألولا ددددناالالقاددددلماب يلادددديااليقتدددداماالدددداات ال لتيدددد االيددددلاالبشددددلغاوطددددلااألسددددللناو ق 
 هييلدااألكلدمي . سي الااضيلناالج دةاواال

 .ي لوكيلباإهفاداوثاقيااليقتاماالاات ال لايااليلاوال ل ماالصحاي -

 دددنا اليلبادددي،ااآلداعاواأللسدددن،اال لددد مااإلدااادددي،ااي صدددافاالبدددلا جاواليقدددلااااالفااسدددايال ددد   اإقل دددياواتال -
لااللي لدامااليلاالبشدلغ،اطدلااألسدللن،اال لد ماالييباقادي،اال ااهدياواليدلاالبايدلغ،ا   دفاال  دياذ د

 اليسييل(.

ددللاألهيددل اهتددديااليددفااعابكلاددياال لدد ماالييباقادديابللي ددلونا دد ا لظيدديا - إقل ددياواشددياليددلقااليددفااعاالف  
 الصحياال للياي.

 إقل ياواشيالي صافااليقلااااالفااساياليلااألسللنابفهما نا لظيياالصحياال للياي. -

 تلفتااواشياإلهفاداخييااسيلاتاجايالجل  ياذ لا. -

   فاال  ياذ لااللي لامااليسييل.لفتااواشيالي صافاالبلا جاالفااساياليت -

دائدلةاالييد الااألكدلدمي ابيلكد ااد دجا-الجل  دي جلدعااب دفا  ا قديا–ام3035 د اال دلماهاااوقفاتدم ا
 نا لك اضيلناالج دةاواالهييلدااألكلدمي اإلد ا لكد االييد الااألكدلدمي االهت في ا سيوااضيلناالج دة

ا.ج دةوضيلناال
  اددفا دناالييد الاواليحدفي الي اكبديااليسديجفاااال صددلاياإلد اابحلادياالاتد الهداهاالج د داا نغتدلا

هل لاال ثتلا نااالن كلسلااالسلباياايليجوخلصيا  اظ ااالوضل ااالسيثللئاياالي اميلاب لاال طناوالي ا
 لادديالل تددديااليفااسددايا دد اال  ددياهلدد االي لدداماالجددل   اوالسددايلا دد اظدد ات ايددفااالتياددل البددلا جااليلياددياالي

اذ لااكغتلهلا ناالجل  لااالايلاي.

 

اات ددفدااالفااسددلااوالبحدد ثااليدد اتللولدد   ددناالفااسددلااال لباددياااليلياددياالي لاددي،اوسددتيماهددلناهددفد 
تددهاالجل  ددلااوتحفيددفاتلال دد اواألالبادديااليدد اتللولدد ا  ضدد  االييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعا

االفااسلاابحسلاتسلسل لاال  ل :اوهاااه بص اةا بلشله،ا

(ا  ا لسيتن:اهف  اإل االي دل اهلد االييد الاالي لد األهيدل ا3034 اسيلةاوط طنا دااسيا ب
و   قلتدها دناوا ديانظدلا هيدل اهتدديااليدفااعا نفسد م،ااههتديااليفااعا  اال  دياالقدفسااليفي تدياواق د

 اليشددل تنااالبلتثددلنااليددل جاال صددف ،اوت دد نا جييدد االفااسدديا ددناايادد ا هيددل اهتددديااليددفااعاواسدديخفم
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،ا د اتدتناكدلناهدفداا(اهيد  ا110ماوالبدللغاهدفدهم 3036 ا.303األكلدميتتن(االييفلغتنالل دلماالجدل   ا
ياليحقتدددقا هدددفا ا،اواسددديخفماالبلتثدددلنا داةااالسددديبلنل،اتدددمااخيالاهدددلاهشددد ائا اا(ا دددلد ا327 ا  دددلاداهتلدددياالفااسدددي

الفااسياو نا هماالليلئجاالي ات صل االفااسدياإلت دل:ا ناواقد االييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعا
االيي سددطاالحسدلب اللفاادياال لاددي؛اإذابلدغا د اال  دياالقددفسااليفي تديا دناوا دديانظدلهماادل ابفااددياهللادي

لدفاا هيدل انا   قدلااالييد الاالي لد ا ا(،اكيدلا ظ دلاانيدلئجاالفااسدي0752(اوبلنحلا ا عادلاغ 1770 
(ا1733ب  هتديااليفااعا  اال  ياالقفسااليفي تيا ناوا يانظلهماال ابفااديا ي سديي،ابيي سدطاتسدل

ا(.0743وبلنحلا ا عالاغ 
(ا قددفاهددف  اإلدد اتحفيددفااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعا دد ا3037  ددلادااسددياابلم دديا 
،ا530يايا د اضد  ا ييلبدلاااقيصدلداالي ل دياوت  ند اهتلدياالفااسديا دن الجل  لاااألادنايااللس (اهيد  

(ا قدددلةا   هدددياهلددد اثيلناددديا جدددلالا،اوتدددماالي كدددفا دددناصدددفقااألداةا73وطددد ااالبلتددد ااسددديبلنيا ك نددديا دددن 
وثبلت ل،او ناثمات  ا  لاهل اهتلياالفااسي،اوقفا ظ لاانيلئجاالفااسيا ناالحلايااليفااباياألهيدل اهتدديا

يددفااعا دد االجل  ددلاااألادنادديااللسدديايا دد اضدد  ا ييلبددلاااقيصددلداالي ل ددياكلندد ابفاادديا ي سددييا دد اال
اليخيدددداط،اواليددددفااع،اواالتصددددللاوالي اصددد ،اواسدددديخفاماالي ل ل ااددددل،اوالبحدددد اال ليدددد ،ا اليجدددلالاااآلتادددديا

الجل  دددلاااألادناددديا،او ناداادددياالحلاددديااليفاابادددياألهيدددل اهتدددديااليدددفااعا ددد ا(والي دددلمااإلدااادددي،اواليقددد ام
اللسيايا  اض  ا ييلبدلاااقيصدلداالي ل دياكلند ابفاادياهللاديا د ا جدللااليجييد االيحلد .اوقدفا وصد ا

 قدفادوااااتفااباديا د اكل ديا جدلالااالفااسدياتتد اكلند اداادياالحلاديااليفااباديابالفااسياإدااةاالجل  لاا
ا ي سيي.

الالاااليفااباياألهيدل اهتدديااليدفااعا د ا(اإل اتحفيفااالتي3037 ا  اتتناهف  ادااسياسلتلن
ال  ددياالبلقددل االييباقادديا ددناوا دديانظددلهم،ا دد ا جددلالاات ل ل ااددلاالي لددام،اكيددلاهددف  اإلدد ا  ل دديادواا
؛االييغتددلااا ال لاددي،االقسددماال ليدد ،االلتبددياال لياددي،اهددفداسددل اااالخف ددياالجل عاددي(اهلدد اتلددكااالتيالاددلا

تدمااليحقدقا دنا،اواللفااسيالت االيل جاال صف ،اوقلمابجهفادااسيبلنيا داة اوليحقتقاهف االفااسيااسيخفماالب
ا،اوقددفا ظ ددلاانيددلئجاالفااسدديا ناايادد ااالتيالاددلاا21صددفق لاوثبلت ددل،اوت  ندد اهتلددياالفااسدديا ددن  (ا ددلد 

اداةاالفااسيا  يدياألهيدل اهتدديااليدفااعا د اال  دياالبلقدل ،اكيدلا ظ دلااالليدلئج اليفااباياالي اتييلي لا
وادد دا ددلوقاذاااداللددياإتصددلئايا دد ا يغتددلغااللتبدديااألكلدمياددياوهددفداسددل اااالخبددلةاوذلددكالصددللنااللتددلا

اسل اا.اا30األكلدمياياال لالاوسل اااالخبلةاالي ا كثلا نا
(اإل اتقفممااالتيالادلااالبحثادياوالي لايادياSalek & others, 2014نا اوهف  ادااسياسللكاوآخلا

طبقددد اوا،ا ددد اال  دددياتبلاددد ا ددد اإيدددلان،اهتيددد الاادائ دددماالبحثددد  نا اددد اتحسدددتناألهيدددل اهتدددديااليدددفااعا ددد
(اكلالاا  االجل  ي،اوكلن ا30(اهي اهتدياتفااعاتمااخيالاهمابص اةاهش ائايا نا 360الفااسياهل  

ا.هوتي الاادوا اا  ي لا  اتحستنا دا االيلقمااألكلدمي او داالليلئجاإمجلباياو  لليا
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(ااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعابكلادديااليلبادديا3033 لتددلن يايددلاتللولدد ادااسددياآلا
بجل  دديا ماالقددلاا دد اظدد ا دوااهددماالي لادديا ددناوا دديانظددلهم،اواسدديخفماالبلتدد االيددل جاال صددف ا دد اهدداها

ال لادي،اوتدماإهدفادا داةاليحفيدفا د ا نااياد ا هيدل اهتدديااليدفااعاايهالفااسي،اوت  نا جيي االفااسياوهتل
االتياددددل اوقددددفاتيدددديل ا ابدددد ا جددددلالااتيثدددد ااألدواااالي لادددديال يدددد اهتددددديااليددددفااعا دددد االجل  ددددياهددددااا

وه  اليفااع،اوالبح اال لي ،اواإلدااةااألكلدميادي،اوخف ديااليجييد (،او دنا هدماالليدلئجااليد ات صد اإلت دلا
يابكلادديااليلباددياالبلتدد :ا نا سددي اااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعا دد اظدد ا دوااهددماالي لادد

ليددلئجاوادد دا ددلوقاذاااالبجل  دديا ماالقددلاا ددناوا دديانظددلهماكددلنابفااددياهللادديا دد االيجددلالااكل ددل.اكيددلا
داللياإتصلئاياليسي اااالتيالالاااليفاابايابتنا هيل اهتديااليفااعا د اضد  ا يغتدلغاسدل اااالخبدلة،ا

اوهفداالفواااااليفااباي.
 ل اهل ااالتيالالاااليفاابايال ي اااهتديااليفااعاو ناإل االيا(3033 اوهف  ادااسياال جي 

،ا دد ا جددللاالبحدد اال ليدد ،اإهددفادااليددل جااليفااسدد ،اوالقددل االيحلضددلاا،ا ا ددناوا دديانظددلهن   دد اتكي ددن 
هددفدا ددناإلدد او ددناخدداللااالسدديبلنيااليدد ا هددفت لاالبلتثددياواسدديخفا  لالليددل جاال صددف االيحلتلدد ،ات صددل ا

:اهدددفماوهددد اهيددد اااهتدددديااليدددفااعاب هياددديااليدددفاالالألسددديلذاالجدددل   الي اكبدددياالليدددلئجاكدددلنا دددنا بل هدددل
اليي ااااالحفيثيا  ا جللاهيله،اكيلابل ااالحلايالليفاالاهل ااسيخفامابدلا جاالبحد االي ل  لتاديا د ا

تلي ددلاالحلادديالليددفاالاهلدد ااسدديخفاما سددللتلاتددفااعات دديمابيليادديا  ددلااااوا جددللاإهددفاداالبحدد اال ليدد ،ا
اف تلاال لي ،اواليفاالاهل ااسيثلاةااليلللاط الا يلةااليحلضلةاب سللتلا ي فدة.الي

(ادااسديهااليد اكلند اب لد ان:اوضد ا  دليتلاللييد الاStes, et al, 2009نا واو ادلاااسديعاوآخدلا
خلددقابتدددياتتدد اهددف  االفااسددياإلدد ا سددلهفةا هيددل اهتددديااليددفااعا دد اا؛الي لدد األهيددل اهتددديااليددفااع

 م.اواسدديخف  االفااسدديااألسددل عاال صددف االيحلتلدد .اوقددفا كددفاانيددلئجاالفااسدديايبددلانشددلطلاليلت لايادديا كثدد
اليدفااع،او هيادياإشدلاكااألهيدل االجدفداهتددياهلد :ا هيادياالدفواااااليد ات ديمابدلليي الاالي لد األهيدل ا

يدد الاالي لدد ا دد اذوغاالخبددلةا دد اإتددفاثا   ددلااإبفاراددياتسدد ما دد االيلياددياالي لاددي،او ناتغيدد ا  ددليتلاالي
األهيل اهتديااليفااعاالبتدياالي لاياياواليللهجاوالي ل ل االاو لاهلةااتيالالاااليلبي.

(اإلدددد اتحفيددددفااالتيالاددددلاااليفااباددددياألهيددددل اهتددددديااليددددفااعا3007 اويايددددلاهددددف  ادااسددددياسدددد  ان
لي ق اال ظاف او  ظف اال  ياال ل ماوالي ل ل االا  اض  اب ضاالييغتلاااكللجلع،اوسل اااالخبلة،اوا

ااالسدديبلنيا داة ااسدديخف  اواا،اليددل جاال صددف هلدد االفااسددياااهييددفااوو دقااليجددلالاااإلداااددياوالي لاددي،اوقددف
نيلئجا نا هي ل:ا ناكل يااليسدي ف تنابحلاديا لسدياإلد االيدفاالاهفةالجي ابالنلااالفااسي،اوت صل اإل ا

ا  ا جللااليي الاالاات .
(ا ناهلدددلكااتجله دددلاإمجلبا دددلالدددفااهتلدددياالفااسددديانحددد ا  ضددد  ا3005وقدددفا ظ دددلاادااسددديابل دددفه ا 

 ثلددل االخف ددياب صددفهاوسددتليا  يدديا دددناوسددلئ االيلياددياالي لاددياألهيددل اهتددديااليددفااعا ددد ا دد االيددفاالا
الجل  ددي؛اإذا بددفاا  ددلاداهتلددياالفااسدديا دد االيي سددطا  ا قددياهللاددياهلدد اغللبادديا حددلوااالبلنددل جااليددفااب ا
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واااليي لقدديابيحيدد ااالبلنددل جا الي ددلا ،االي ددلااا،ااالَتجلهددلا(،او هفا ددهاو بلااتدده،االيقيددل اشدديل االيحددل
وا ددديااإلشدددلا اهلددد االبلندددل ج،او سدددللتلااليدددفاالاواليقتدددام،اواليسدددي ف تنابلليدددفاال،اوالحددد ا  اواال يادددل ااا

اسياوا  داتبلينااليقيلتياإلقلل ا هيل اهتديااليفااعابلليشلاكيا  ا نشيياالبلنل ج.او ظ لاانيلئجاالفاا
ا  اوا لاانظلا  لاداهتلياالفااسيات لا  اهتفاو  فدااليفاالااليقيلتيا  االبلنل ج.

(اإلددد االي دددل اهلددد ااالتيالادددلاااليفاابادددياألهيدددل اهتدددديا3006 ددد اتدددتناهدددف  ادااسددديابدددله انا 
اااليدفااع،اوقدفااليفااعا  اال لالاااليقلاياسليلياهيلن،ا ناتيليااليلاسيتلاوالفكي ااها  ا جللا  لاا

(اهي ا.36تييل اسييا جلالااائاسياهل اهتليا ك نيا ن واللفااسياااسيخف  االفااسيااالسيبلنيا داة ا
هتدددياتددفااع،اوت صددل االفااسددياإلدد انيددلئجا هي ددل:اوادد داهالقددياذاااداللددياإتصددلئاياهلددفا سددي غاالفاللدديا

إلد ا يغتدلاال لاديابدتنااالااالي لاديات  د ا(ا  ااالتيالالاااليفااباياألهيدل اهتدديااليدفااعا د اال لاد6706 
ظ ددلااالليددلئجاهددفماوادد دا ددلوقاذاااداللددياإتصددلئاياهلددفا كدد ا ددناكلاددياصدداللي،اوال لاددلاااألخددلا.اكيددلا

إلدد ا يغتددلاااااال لاددلاات  دد ا دد ا(ا دد ااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعا0706 ا سددي ااالفاللددي
االيؤه اال لي اوالخبلةاواليخصص.

   

 ييد الاالي لد ال اتيالادلا تحفيدف وهد  الدلئاعاال دف   د  السدلبقي الفااسدلا  د  بحد الااهدا يفدقي

 تليلدقااليد  واألسلسداي األولد  الخيد ةم فا االتيالالاك ناتحفيفاا؛الجل  لا  األهيل اهتديااليفااعا

 للسدبياتلبد اتلدكاابدلا ج وضد   اد   دن وذلدك يوبدلا جاالييد الاواليليادياالي لادااليفاابادي، ال يلادي  ل دل
  د  السدلبقي الفااسدلا هن ااالبح ها خيل م بتليل اليللسل، األدا  إل  الاتقل االتيالالااوبيلامس ما  اا

اليددفااعا دد ا جددلالاا  دد اال  ددياذ ددلااالتيالاددلااالييدد الاالي لدد الددفاا هيددل اهتددديااليددفااعااتللولدده
اليجييدد (ا ددناوا دديانظددلهم.اكيددلا ناتلددكاالفااسددلااتيدد ا دد ابتدددلااالجددل   ،اوالبحدد اال ليدد ،اوخف دديا

يددل اهتدددياهدداااالبحدد ا ولابحدد اييلددلولااتيالاددلااالييدد الاالي لدد األهاميثدد و جيي ددلاا خددلا،ابتليددلا
االيفااعا  اال  ياذ لا.

قد االف لد االتيالادلااالييد الاالبح االحلل االيل جاال صف االيسدح ،الغدلناتشدخاصاال اااهييف
اال  ياذ لا.  االي ل الفاا هيل اهتديااليفااعا

ات ددددددد نا جييددددددد االبحددددددد ا دددددددنااياددددددد ا هيدددددددل اهتدددددددديااليدددددددفااعاال دددددددل لتناخددددددداللاال دددددددلماالجدددددددل   
هتددددياتدددفااع،اتسدددلاا هيدددل (ا107البدددللغاهدددفدهما م(ا ددد ا خيلددد اكلادددلااال  دددياذ دددلاا3030 3032 

 الجل  ي.  ااكلدميايشؤونااأللااالإتصلئا
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 ااااااا(ااآلتاي:اArkin, 1984, 21وليحفيفاتجماال تلياتمااسيخفاما  لدليا اكنا 

(انسددددبياالخيدددد او قددددفااهاSE و(،ا3725(االفاادددديااليعالااددددياو قددددفااهلا t(اتجددددماال تلددددي،ا Nتتدددد ا 
(،اوبييبتقاتلكاالي لدلياهل اتجما جييد ا0760(انسبياتحققاالخلصايااليحليفةاوتسلوغا P و(،ا0706 

بلسددبيا دد اال  ددياذ ددلاا ددنا هيددل اهتددديااليددفااعاهيدد  اا(ا373هدداااالبحدد ات  ندد اهتلددياالبحدد ا ددنا 
تقد اا(ا ناتجمااليجيي ،اوقفااخيتلااهتلياالبح ابيلاقياال تلديااليبقادياال شد ائاياوبلسدبياال66770% 

اا  انسبياتيثت االيبقلااذاااالحجماالصغتل.اا ناك اطبقي،ا  ا لاهلةال(اتقلاب ا%60هنا 
ياتددفااعاإلدد ا(اهيدد اهتددد37وليدديلنااسددي لدةاال ددفداال ددل  ا ددنااالسدديبلنلااالي  هددي؛اتددماإضددل يا 

(ا371(ااسددديبلني،اا سدددي تفا ل دددل 344،ا ددديمات  اددد ا ا(اهيددد  ا373للبحددد اوهددد ا اهتلدددي اال دددفدااليحدددفداسدددلبقلا
 دلادا جييد ا (ا دناإايدلل ا%65716فااعااليسديجتبتنابلغد ا اسيبلني،اوبالكا دجنانسدبيا هيدل اهتدديااليد

(اي ضددنات  ادد ا  ددلاداال تلددياتسددلا يغتددلاااالبحدد :االلدد  ااالاييددله ،االفاادديا3البحدد .اوالجددفولااقددما 
اال لياي،اوهفداسل اااالخبلة،اال يل،اوطبا ياال ي .

 أفراد العينة حسب متغيرات البحث توزيع (2جدول )

 لدرجة العلمية، سنوات الخبرة، العمر، طبيعة العمل()النوع االجتماعي، ا

 المجمرع ال:سبة % اليدد المتغيا م

 ال:رع االجتماع  1
 95.4ا165اذكل

ا173
 4.6ا8ا نث 

 الدرجة اليلمية 2
 19.1 33ا سيلذ

 34.7 60ا سيلذا شلاك 173
 46.2 80ا سيلذا سلهف

 عدد س:رات الخباة 3
ا12.1 21اسل ااا  ق ا5

 21.1 41اسل ااا11إل اا1 نا 173
 11.3 111اسل ااا11 كثلا نا

 اليما 4

 1.7 3اسليا31 ق ا نا

173 
 8.7 15اسليا39سلياإل اا31 نا
 52.6 91اسليا49سلياإل اا41 نا

 37.0 64اسليا  كثلا51

 طبيية اليمل 5

 5.2 9اهيتف

173 
 13.9 24انلئلاهيتف
ا14.5 25اائاعاقسم

 11.5 115اهي اهتدياتفااع
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طدد ااالبلتثددلناا؛وبغادديا  ل دديااتيالاددلااالييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعا دد اال  ددياذ ددلا
اسددديبلنيات  نددد ا ددد اصددد ات لاالل لئاددديا دددنااددد  ينا:امشددديي االجددد  ااألولا ل دددلاهلددد ا  ل  دددلااهل دددياهدددنا

وال يدل،اوطبا دياال يد اواشديي االجد  اا،الفااياال ليادي،اسدل اااالخبدلةاليسيجتلا ث :االل  ااالاييله ،ا
ا،(ا قدددلةاتقددداعااتجلهدددلاا هيدددل اهتدددديااليدددفااعانحددد ادااددديااتيالادددلت ماللييددد الاالي لددد 65الثدددلن اهلددد  

(،او جللاالبح ا31-3وتي   اهاهاالفقلاااهل اثالثيا جلالااائاسياكيلام ت :ا جللااليفااعاالجل    
(.او  ددلماكدد ا قددلةاسددلما65-6.(،او جددللاخف دديااليجييدد اواشددي االفقددلاا ..-.3الفقددلاا اال ليدد اواشددي 

اتلاديا ي سديياوت خدااالفااديا(،3 اإالبيا ك نا دناثالثديا سدي الااهد :اتلاديا لخفيدياوت خدااالفاادي
(؛ابحتدد امخيددلااهيدد اهتددديااليددفااعا ل ددلااليقددفيلاالدداغام يقددفا نددها1 اوتلاددياهللاددياوت خددااالفاادديا(،3 
اث ادااياتلايهالليي الا  اهاهاالي يي.مي

وقددفابلتدد اهدداهااالسدديبلنياوب ددفااللادد  اإلدد االقدد انتناواللدد ائنااليي ل قدديابللي ضدد  ،اوالسددايلاتلددكااليدد ا
تحفدااخيصلصلااهي اهتديااليفااعاو سؤولالتهاوواابلتها  االجل  لااالايلاي،او سدنااألدعااليلبد غا

ام(.3002 االيفااعاواتيالالت مااليي الاياو ل لاالقلئيياالي ا هفهلاال يلغاابي يلاا هيل اهتديواإلدااغااليي لقا

لليحققا ناصفقااألداة؛اقلماالبلتثلناب لنااألداةا  اص ات لااألولاياهل اب ضااألسلتاةاالخبلا ا
ياتحكاي ددلا(،اب غادد3  لحدقاالجل  دلااالايلاددي دد االيحكيدتنا ددناالييخصصدتنااليلبدد اتنا د اكلاددلاااليلباديا

وتحفيدددفا دددفاادقي دددلاو للسدددبي لاوصدددالتتي لالقادددلسا دددلاوضددد  ا دددنا الددده،او ددد اضددد  ا التظدددياالخبدددلا ا
(ا دد كثلا ددنا  ا قددياالخبددلا اهلدد اكدد ا قددلةا ددنا قددلااااألداة؛اتددماتلفتددااالي ددفيالاا%40وبلهييددلدا عاددلاا 

 صددبح ااألداةابصدد ات لااالال  ددي،اتتدد ااكدد ااالي ددفيالااهلدد االج انددلااللغ اددياوالشددكلايالددألداة،اوبددالك
ا(3الل لئاي.ا  لحق

،اهلد ا سدي اااليجدللا(Cronbach Alpha ا لفلكلونبدل ا  ل د لقادلساثبدلاااألداة،اتدمااسديخلا ا
ا:اآلت وذلكاكيلاه ا  ضنا  االجفولاة،اال ل اوهل ا سي ااك ا جللا نااليجلالااالثالثياهل اتف

 (3جدول )

 د ثبات أداة البحث على مستوى كل مجال واألداة ككلإليجا ألفاكرونباخ معامل

 اياال ألفاكاونباخ عدد الفماات المجال اسم رقم المجال
 0.941 23 اليفااعاالجل   ااألول
 0.942 21 البح اال لي االثلن 
 0.953 12 خف يااليجيي االثلل 

 0.970 56 بشك اهلماألداةا
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تتدددد ابلددددغا  ل دددد اثبددددلااا؛ت ددددلاالثالثدددديابثبددددلااهددددلل اتتدددد ايييددددنا ددددناالجددددفولاتييدددد ااألداةاو جلال
(،ا  اتتناتلاو ا  ل  ا لفلكلونبل الليجدلالااالثالثديااليك نديال داها0.970 ابشك اهلم لفلكلونبل الألداةا

(اوهددااا ددلامشددتلاإلدد اإنا داةاالبحدد اتيييدد ابفااددياهللادديا ددناالثبددلا،او ن ددلا0.953-ا0.941األداةابددتنا 
اح . للسبياليحقتقا هفا االب

يالل لد ماتصدلئاللحص لاهل اإالبلااألسدلياالبح اتما  للجياالبالنلاا ناخاللابلندل جاالحد مااإل
ا(ابلسيخفامااألسللتلااإلتصلئايااآلتاي:SPSSاالاييله ا 

 اليسيقلي.لييغتلاتهاالالي لاااااواللسلااليد ايالي ل ياخصلئصاهتلياالبح او ق ا -

 ب ف اإمجلدا  ل  االثبلااألدا االبح االحلل .ا لفلكلونبل   ل  ا -

اليي سيلااالحسلباياواالنحلا لاااليعالااي،الي ل ياداايااتيال ا  لاداال تلياللييد الاالي لد ا د ا جدللا -
 اليفااعاوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي .

الفدلوقااإلتصدلئايابدتناإالبدلاا  دلاداال تلدياا(الي ل يانيلئجاداللديMann-Whitneyاخيبلاا لناوتل ا  -
دد التد لاتدلاي ماللييدد الاالي لد ا دد االيجدللاال لدد اوكد ا جدللا ددنا جدلالاااألداةااللئاسددياالثالثدياتب  

 لييغتلا الل  ااالاييله (.

(الي ل دياداللدياالفدلوقااإلتصدلئايابدتناإالبدلاا  دلاداال تلدياKruskal-Wallisاخيبلااكلوسكللاوال عا  -
ددتد لاتدل الاي ماللييدد الاالي لد ا دد االيجدللاال لدد اوكد ا جدللا ددنا جدلالاااألداةااللئاسددياالثالثدياتب  
  الفااياال لياي،اسل اااالخبلة،اال يل،اطبا ياال ي (.الييغتلاا

لاإل اإالبلااكيادي،ا دناخدالالاا  لاداال تليا ناإالبلااكا ايتماتح ا ااسيجلب تصحيح المقياس:
(اLوط لاالفديا ا(،R اليفا،اكيلاتماتحفيفاهلقياإل؛ابحت ام كعاداايا ااقمتح ا اك ابفي ا إالبي(اإل

 :اآلت ليحفيفاالحفوداال لالاوالفنالاالف لاياللفدلااوذلكاهل االلح ا
 .(1.66إل اا3700واك نااليفاا  نا(،3وت خااالقاييا ا:ا:خفضة -

 .(2.33إل اا1.67واك نااليفاا  ناا(،3وت خااالقاييا ا:اترسطة -

 .(3.00اإل 2.34 ناواك نااليفاا ا(،1وت خااالقاييا ا:عالية -

للييددد الاالي لددد ا ددد ا جدددلالاااليدددفااعا ددد اال  دددياذ دددلاادااددديااتيادددل ا هيدددل اهتدددديااليدددفااعاا دددل
االجل   ،االبح اال لي ،اخف يااليجيي ا ناوا يانظلهم؟
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،اتدددماتسددلعااليي سددديلااالحسدددلباي،االيدد امقدددفاهلا هيدددل اهتددديااليدددفااعاتيالادددلااالييددد الاليحفيددفا
،ابحسدلااليي سدطاالحسدلب الاللئاسدياالثالثدي،اوتلتتب دلاتلل لا دالليجللاال ل اول د ا جدللا دنا جدلالاااألداةا

 :اآلت وذلكاكيلاه ا  ضنا  االجفولا
 ة واالنحرافات المعياريةالحسابي اتالمتوسط (4جدول )

 .اللتطوير المهني مرتبة تنازلي  في جامعة ذمار أعضاء هيئة التدريس لمجاالت احتياج 

 اللفظي لالحتياج التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الترتيب المجال اسم م

 هلل  0.61 2.13 األول البح اال لي . 2
 هلل  0.62 2.49 الثلن االيفااعاالجل   .ا1
 هلل  1.54 2.31 الثلل  خف يااليجيي . 3

 هلل  ا0.60 2.54 اليي سطاال لم

،ا ناداادياتقدفيلا  دلاداال تلدياليدفااتدلاي ماإلد االجدفولا هدالهايييدناليبتلديا د ااالليدلئجا ناخدالل
إذاا؛كلند اب ادهاهدلما"هللادي"ابشدك اهدلمالييد الاهلد ا جيد  االحلادلاااللئاسديااليد اتشديي اهلت دلااألداةا

ا(ا  خااالبفي االلفظ ا هلل (..376 اال تلياهل ااألداةابلغااليي سطاال لمالفااياتقفيلا  لادا
وبلللسددبياليددفااتلادديا هيددل اهتددديااليددفااعاإلدد االييدد الاهلدد ا سددي ااكدد ا جددللا ددنااليجددلالاا

(اتدلاي ماال للادياإلد االييد الا. االلئاسياالثالثيااآلنفياالاكل؛ا قفا ظ لااالليلئجااليبتليا د االجدفولااقدم
(ا لتيدد ا71,3تتدد ابلددغا ي سدديهاالحسددلب  ا؛ئاسددياهدد :ا" جددللاالبحدد اال ليدد " دد االيجددلالااالثالثدديااللا

تيدد االيلتبددياالثلناددي،ال(ا 37.2اليلتبدديااألولدد ،او جددللا"اليددفااعاالجددل   "االدداغابلددغا ي سدديهاالحسددلب  
تيدد االيلتبدديااألختدلةابددتناايادد االيجددلالاا(ا ل3717الداغابلددغا ي سدديهاالحسدلب  و جدللا"خف دديااليجييدد "ا

ا.الثالثي
 هيل اهتديااليفااعااالي ل الفاإناظ  ااهاهاالفااياال للايا نااتيالالاااليي الاايكناالق لاوا

إلد اامشدتلاالفلراياالثالثدي،ا واهل ا سي اااليجلالاابشك اهلمس ا اهل ا سي اااألداةا  اال  ياذ لاا
ا دلاب داااالشدك بدلوناهل لاا ل مام ؛اوه الحلاي ماإل االيي الاالي ل  هيل اهتديااليفااعااإدااك فاا
انيدلقخبدلات ماالسدلبقيات ل دلا دنا اد ا يلاسدي لا د اال  ل ماهل االيفاعاهلت لاواكيسدلب لاواسديفهالتلص ا
قلديااهييدلماالجل  دلااالايلادياو ل دلاال  دياذ دلاانياجديا ليقادياوواقعاديات كدعااهداهااللياجدياوت فا،هيل م

اليبددللغااليلصدد دةااي،اوقلددل اهتددديااليددفااعاالي لادديتلبدد اتلاددلاا هيدداي الادديتاواليلفتدداالبددلا جبددلليخياطا
 دلاا ل دمام دلن نا ددنا؛اوهد اوضدل ااالسديثللئايااليد اميددلاب دلاالد طننياجديااألا؛والييد الاالي لد الليدفاال

لقاددلماب يل ددمااألكددلدمي ،اواليدد اتيكددل ما ددنا دد ااقصدد اا دد اا دديالكاب ددضاتلددكاالي ددلاااااليدد اتسددلهفهما
الحفيثيا  االي لاماالجل   اخلصياونحنانعاجا د اهصدلااقيصدلداالي ل دياا  اكبيااليي ااااواالتجلهلا

اتفوا االي لام.ا ناسيلتهالاغا
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اا هيدل اهتدديااليدفااعا ن دما د اتلادياإلد االييد الاالي لدد ايد امقدفولي ل ديااالتيالادلااالفلرادياال
،اوذلدكاةللاهلد اتدف ت ل،ات سلااليي سطاالحسلب ال  اتلايا لراي،اواتب ااالتيالالااالفلرايال  ا جد

ا(.7،ا5،ا6 اإل االيي سطاالحسلب اكيلاه ا بتنا  االجفاولاااسيللد ا

(ا قلةاتي لقابدد:ااتيالالاااليي الاالي ل ا  ا جدللااليدفااعاالجدل   ،اتدما31ييييناهااااليجلل 
ا:اآلت  سطاالحسلب ،اوذلكاكيلاه ا بتنا  االجفولاتلتتب لاتلل لالابحسلااليي

 (5جدول)

 التدريس الجامعي نحرافات المعيارية لحاجات التطوير المهني في مجالالمتوسطات الحسابية واال

 التدر س الجااي : اجال-أوالً  م
 :اآلتية ف  المرضرعاتالحاجة إلى التطر ا المي:   -

المترسط 
 الحساب 

االنحااف 
 المعيار  

اللفظ   لتمدياا
 التاتيب لالحتياج

ا1 هلل  0.59 2.66 ت ل ل االاالي لام.ا5
ا2 هلل  0.56 2.64 ق اهفااليفااعاوطلائقهاوتقلالتها  انظماالي لاماال لل اا11
ا3 هلل  0.58 2.64ابلل االيقلااااالفااساياوتلظاي ل.ا23
ا4 هلل  0.51 2.11  سللتلااليفااع.ا1
ا5 هلل  0.60 2.57  اماوتيباقلت لا  انظماالي لاماال لل . بلدئاالقالساواليقا9
ا1 هلل  0.61 2.54 اسيخفاما صلدااالي لم.ا1
ا1 هلل  0.60 2.54 اهييلدااليقلااااالجل عاي.ا11
ا1 هلل  0.65 2.50االيلبي. سللتلاالي اص اواليفله ا  اا14
ا9 هلل  0.61 2.50 اليق ام. سللتلااا22
ئاالي لماالاات ا  اتفااعا قلااااالي لامااالهييلمابيبلدا11

ا11 هلل  0.59 2.49اال لل اكل ي.ا

ا11 هلل  0.61 2.49  سلهفةااليلبياهل االي ل م،ا21
ا12 هلل  0.60 2.47  هفا االي لاماال لل اوسالسلته.ا11
ا13 هلل  0.64 2.47 الي ل مااليسيلفاإل االحلس ع.اا21
ا14 هلل  0.59 2.45 إهفادااالخيبلاااااليحصتلايا2
ا15 هلل  0.60 2.45 خصلئصااليي لما  االيسي ااالجل   .ا15
ا11 هلل  0.59 2.44اتحفيفااألهيايااللسبايالي ض هلاااليقلااااالفااسايا12
ا11 هلل  0.72 2.43 اسيخفاماالحلس عاواإلنيلن .ا1
ا11 هلل  0.66 2.43 تخياطاالفاس.ا1
ا19 هلل  0.71 2.40 الخ(…اإلنجلت اياللغلاااليخيلفيا ال لباي،اا4
ا21 هلل  0.67 2.38 ت لافاال يلاالجل عايااليقلاة.ا11
ا21 هلل  0.64 2.38اتحفيفااألهيايااللسباياليسي الاااألهفا االيخيلفي.اا13
ا22 هلل  0.63 2.36 اليفااعا  ا جي هلااصغتلة.ا19
ا23ا ي سط 0.66 2.32اإدااةاالقلهياالفااساي.ا3

 هلل  0.62 2.49اطااليلانالليجللال س
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  اداايااتيالالاااليي الاالي ل الفاا هيل اهتديااليفااعاا ناالسلبقاييينا ناالجفول
بلدغااليي سدطاال دلمااإذا؛ اليدفااعاالجدل   (اادل اابفاادياهللادياب ادهاهدلما  ا جللال  ياذ لاا

اليقددفيلا بدلاهلدهاتسددلب ام اا(،اوهد ا ي سدط0.62(ابدلنحلا ا عاددلاغابلدغا 2.49لفااديااالتيالادلا 
ا لايل :االاللفظ ا"اتيال اهلل "،او ناخاللااللظلاإل االجفولاييينا مي ا

(اتدددل ااهلددد ا كبدددلادااددديااتيادددل اهلددد ات ل ل اادددلاالي لدددام(االيي لقددديابي ضددد  ا 6الفقدددلااقدددما ا ن -
لنحلا ا عاددلاغا(ابدد3755 بلددغا ي سددي لاالحسددلب اا؛اإذ سددي اا قددلااا جددللااليددفااعاالجددل   

(،اوهدد ا ي سددطام بددلاهلددهااليقددفيلااللفظدد ا اتياددل اهددلل (.اوقددفام دد داذلددكاإلدد ا هيادديا0762 
التتددد ا صدددبنااالسددديلذاالجدددل   ا يللب دددالجدددل   ؛اات ل ل اادددلاالي لددداماواسددديخفا لت لا ددد االي لدددام

بييبتقاال سلئطااإلل يلونايا  اهلنااليحلضلاااو  االيشلاكيابلليؤتيلاااواللفواااال ليايا
والفولاي،او د اانيشدلااالي لدامااللقيد ااإلل يلوند ،اكيدلا نااللشدلاال ليد ا د االيجدلالاااليحلايا

 ال ليايااليل  قيايييللا  لااااتقلايا يي اة.

القلهدياالفااسداي(،اتصدل اهلد ا قد ادااديااتيادل اهلد اإدااةا(االي اتلصاهلد ا 1الفقلةااقما ا ن -
(ا0755 ((ابدلنحلا ا عادلاغابلدغ3713 بلدغا ي سدي لاالحسدلب اا؛اإذ سدي اا قدلاااهدااااليجدلل

م دد داذلددكاإلدد اشددد  ااا نوهدد ا ي سددطام بددلاهلددهااليقدددفيلااللفظدد ا اتياددل ا ي سددط(.اوايكدددنا
لاس اا طفدللاصدغلاامحيدلا ناإلد االيدبطاالصدف ،اوهد ا دلااطلبي م هيل اهتديااليفااعاب نا

دااةاالصد ام ب لاهنا ف  ماخلطئالفاا هيدل اهتدديااليدفااعاتد لا  ضد  اإدااةاالصد ؛ا دج
بدد اتشدددي اذلددكاوتسددد ما دد ااسددديثيلااقددفاااااليي ليدددتناا،تقيصددلا قددطاهلددد االيددبطاالصدددف اال

اوتحلاكاطلقلت ماال ل لياوإبفاهلت مااليخيلفياو  اتحقتقااللي االيي ل  الليي ل م.

ددددد:ااتيالالاااليي الاالي ل ا  ا جللاالبح اال لي ،ا(ا قلةاتي لقاب33ييييناهااااليجلل 
ا:اآلت تماتلتتب لاتلل لالابحسلااليي سطاالحسلب ،اوذلكاكيلاه ا بتنا  االجفولا



 2021 

 

   199 

 د/نصر الحجيلي، د/علي قراضة     جامعة ذمار...في  احتياجات التطوير المهني لدى أعضاء هيئة التدريس

 (6جدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحاجات التطوير المهني في مجال البحث العلمي

 م
 البحث العلمي: مجال-ثاني ا

 :اآلتية في الموضوعاتة إلى التطوير المهني الحاج -
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

التقدير اللفظي 

 لالحتياج
 الترتيب

ا1 هلل  0.54 2.79  اسيقيلعااليي ا االيلل اإلهفاداالبح ثاال لياي.ا3
ا2 هلل  0.52 2.75ا  لاةااسيخفامااليقلالااالحفيثيا  االبح اال لي .ا14
ا3 هلل  0.54 2.72 .البحثاي نااليصلداااإلل يلوناياااالسيفلدةا1
ا4 هلل  0.53 2.72 .ت  لاالفلتاال ليايالحي اااليؤتيلاااواللفواااال ليايا13
ا5 هلل  0.51 2.71ا  لااااتقتامااألبحلثااليخصصاياالفلدمياوالجيلراي.ا11
ا1 هلل  0.55 2.68اتليايااو االبح اال لي الفاا هيل اهتديااليفااعاالجفد.اا11
ا1 هلل  0.55 2.67  .اليبلدلاوالي لوناال لي ا11
 يلب يا لاييما  االيؤتيلاااال ليايا  حلال هلبال ادولال(ا يلااا19

الهاهالقيابلهييل لتك.
ا1 هلل  0.54 2.67

ا9 هلل  0.56 2.64ا) الخ...اليبلهي،االيص الت  تلاالخف لاااإلدااايااليسلنفةا ا4
ا11 هلل  0.58 2.64الاالبح ثاال لياي.ت  تلا لتانشا5
ا11 هلل  0.55 2.64ا  لااااال ي االبحث اضيناالفلاقاال اتف.ا9
ا12 هلل  0.55 2.64 .وض اخيياللبح اتييينااألول الاا  ا الديناالبح ثاال ليايا15
ا13 هلل  0.58 2.62ا سعااإلشلا اهل ااألبحلثاال لياياليلبياالفااسلااال لال.ا11
ا14 هلل  0.64 2.59ا الشيلاكابللفواالااال لياي.اا11
ا15 هلل  0.60 2.57ا(spss)تحلت انيلئجاالبح ثابلسيخفامااإلتصل اوالل مااإلتصلئايا12
ا11 هلل  0.65 2.54االيخيلفي.  سللتلاالبح اال لي ا1
ا11 هلل  0.62 2.54  اليس اقاللبح ثاال ليايا1
اليشيلكيا  ااألقسلمااآلالااإالا االفااسلااواألبحلثا21

اواليخصصلاااألخلا.
ا11 هلل  0.63 2.49

ا19 هلل  0.67 2.46  إهفاداالبح ثاال لياي.ا2
ا21 هلل  0.66 2.40اتصيامااالسيبلنيااالل يلوناياوااسلل لاواسيقبلل لا21
ا21  ي سط 0.68 2.26 اسيخفامااليكيبياو صلدااالي ل  لا.ا1

اهلل  0.61 2.73اال سطااليلانالليجلل

 ددد ا نادااددديااتيالادددلااالييددد الاالي لددد الدددفاا هيدددل اهتدددديااليدددفااعااالسدددلبقايييدددنا دددناالجدددفول
بلددغااليي سددطاال ددلمالفااددياا؛اإذ(،ااددل اابفااددياهللاددياب اددهاهددلم دد ا جددللا البحدد اال ليدد ال  ددياذ ددلاا
ت بدلاهل دلاافااديااالتيادل ايادهل(،اوه ا ي سدطاتسدلب ا0.61(ابلنحلا ا عالاغابلغا 3.71 االتيالالاا

ا لايل :االالفالليااللفظاياهللاي،او ناخاللااللظلاإل االجفولاييينا مي ا

ا هل االيي ا االيلل اإلهفاداالبح ثاال لياي(اتصل اهل اسيقيلعا ا(االي اتلصاهل 1الفقلةااقما ا ن -
ا(،اوهدد 0.54لنحلا ا عاددلاغا بدد(،ا2.79 ابلددغا ي سددي لاالحسددلب ؛اإذااليجددللا دد اهددااداادديااتياددل ا
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ا ا نديهلل (.اوقفام  داهاااإل اقليااليبللغااليلص دةا د ا اتيال ا االلفظ االيقفيل بلاهلهام ي سطا
ياالجل  دياخداللا ا ندالج  االخلتابللبحد اال ليد ا دنا اوالغل ال لياي؛اب اابحلثيي ا ااأللالجل  يا
 (..303 االحفاب ا،اوتيفقاهااااللياجيا  ادااسياألختلةاالخيعاالسل اا

(االيد اتدلصا7فقلةاالي اتصل اهل ا ق اداايااتيادل اهلد ا سدي اا قدلااااليجدللاهد االفقدلةااقدم الا ن -
(ابددلنحلا ا عاددلاغا3735 االحسددلب لا ي سددي ؛اإذابلددغا(و صددلدااالي ل  ددلااهلدد ا اسدديخفامااليكيبددي

ب دددضا نااإلددد امشدددتلوهددداااا اتيادددل ا ي سدددط(.االلفظددد االيقدددفيل بدددلاهلدددهام(اوهددد ا ي سدددطا0.68 ابلدددغ
هتددددديااليدددددفااعاالامحيددددلا ناللييدددد الا ددددد ا جددددللا"اسدددديخفامااليكيبدددددياو صددددلدااالي ل  دددددلااا هيددددل 

االبحدد ا دد ا لتليدد ا ثلددل  دد االسددبقال ددما يلاسددي لاهيلا دداليخيلفددي"؛القلددلهي مابددل يالك ماهدداهاالي ددلاةاوا
لاب فاالحص اا ثلل اتلفتااالبح ثاوالفااسلاا  ا لتليا ل  ا واااليلاسيتلاوالفكي ااهااتحيتلادااي 

ا.هل ادااياالفكي ااها

(ا قدلةاتي لددقابدددددد:ااتيالادلااالييد الاالي لد ا دد ا جدللاخف ديااليجييد ،اتددما33يييديناهدااااليجدلل 
ا:ااآلت تلتتب لاتلل لالابحسلااليي سطاالحسلب ،اوذلكاكيلاه ا بتنا  االجفولا

 (7جدول)

 وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحاجات التطوير المهني في مجال خدمة المجتمعالمت

 م
  جللاخف يااليجيي :-لثللث ا

 ة:اآلتي ف  المرضرعاتالحاجة إلى التطر ا المي:  

المترسط 
 الحساب 

االنحااف 
 المعيار  

التمديا اللفظ  
 التاتيب لالحتياج

ا1 هلل  0.57 2.68  .اليحلاياوخف يااليجيي ت ااهاب ضااألبحلثاليلياياالبتديا 1
ا2 هلل  0.59 2.64 .ال ل ياالسيفلدةا نااليقلالااالحفيثياليحفي ابلا جاالخف يا 11
ا3 هلل  0.57 2.62 .تقفمماب ضاالخف لااالي لاياواالسيشلااااال لياياوالفلايالليجيي  9
ا4 هلل  0.59 2.61 يلي اي.اسللتلاتلفتاادااسلااالجفواالليشلاا ااالقيصلدمياوال 2
ا5 هلل  0.59 2.60 .االتصللابللخبلا اوالييخصصتنالإلس لما  ابلا جاخف يااليجيي  1
ا1 هلل  0.59 2.59 اليشيلكي.تصياماوتلفتاااليشلاا ا 3
ا1 هلل  0.56 2.57 .تلستقااألنشيياال ليايا  اال تدلااوالجيلهلااالخلاااي 11
ا1 هلل  0.58 2.57 ياي.اليشلاكيا  االلجلناال ل 1
ا9 هلل  0.60 2.57 .االشيلاكا  اهيلايااليفاالاوالي لامااليسييلاناألهيل االيجيي االيحل  12
ا11 هلل  0.62 2.53 اليجيي االيحل اذاااال القي.ا  ا ؤسسلاالي اص اواليفله ا 1
ا11 هلل  0.64 2.53 تفاالااليؤسسلاااليجييعايا وااليجيي االيفن . 4
ا12 هلل  0.63 2.49 .الشيلاكا  االجيعالااواليلظيلاااليحلاياذاااالصليابلليخصصا 5

  هلل  0.54 2.37 ال سطااليلانالليجلل
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 د اال  ديا ناداايااتيالالااالييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعاا(:7 ييينا ناالجفول
االيي سطاال لمالفااديااالتيالادلاغا؛اإذابلال اابفااياهللاياب اهاهلمااليجيي (ا خف يا  ا جللذ لاا

هددلل (.ااتياددل ا االلفظدد االيقددفيلاهلددهال ب ددم(اوهدد ا ي سددطاتسددلب ا0.54(ابددلنحلا ا عاددلاغابلددغا 2.37 
ا لايل :االييينا مي اانفسه،االجفولبالنلاااو ناخالل

(،االبتدددديااليحلادددياوخف ددديااليجييددد ااألبحدددلثاليليادددي ت اادددهاب دددضااهلددد اليددد اتدددلصاا(7)الفقدددلةااقدددماا ن -
(،ا2.68 ي سي لاالحسلب ا ؛اإذابلغااليجللهااااداايااتيال اهل ا سي اا قلاا هل اتصل اهل ا
ا نهاإل اتشتلاهاهااللياجياايكنا نهلل (.اوااتيال ا لالتيال اااللفظ االيقفيل بلاهلهاموه ا ي سطا
 د االجل  دياال لياديبدتناإنيلاادياالبحد ثااالتللا دايا يقاهشب ا دال  لاداهتلياالبح ااإدااكبلللغما نا

خف ديااليجييد االيحلد اا نا دفاك ناا د اال قد انفسدها دجن م،اوتلالتده اااليحل اوبتنا ييلبلاااليجيي 
وتليتيهاتيث اال ظافياالثللثيااللئاسيا ناوظلئ االجل  ي؛اوه ااأل لاالاغامحيماهلت ماتي الا نفس ما

 .يي االيحل اوتليتيه  اهااااليجللاوبيلاميكل ما نات ااها بحلث مانح اخف يااليج

اقدفاتصدل ايخصدص(لل االشيلاكا  االجيعالااواليلظيلاااليحلاياذاااالصلياباونص ل:ا(5)الفقلةا نا -
ابلدددغا ي سدددي لاوادددل اابلليلتبددديااألختدددلةا ددد اهدددااااليجدددلل،اوبدددلللغما دددناذلدددكا قدددفااتيادددل دنددد اهلددد ا 

ام دد اوايكددنا نااهددلل (.ل ااتيادد لالتياددل اااللفظدد االيقددفيل بددلاهلددهام(اوهدد ا ي سددطا2.49الحسددلب ا 
اليحلاددي؛ايددب ضااتفددلوااشددلوذاو ييلبددلاااالشدديلاكا دد االجيعاددلااواليلظيددلاااليخصصدداياإلدد اذلددك

وتجددلو االيلظيدلاا ثدد االيلظيددلاااليباددياوال لفسدداياتشدديلذاشدلوذا  تلددياتي لددقابددللخبلةاواليخصددصا
  الدددفوااااوبدددلا جا دددلايييلدددلا دددناال يددد االييقدددفماالخيددد؛اوهددد اال يددد االييقدددفماالخيبدددلاااا حدددفدة

االجيعادددلااواليلظيدددلاااليحلادددياب دددضااالشددديلاكا ددد ا نا جدددللااليخصدددص،ا ددد اتدددتنتي الاددديا ددد ا
اإنافااوالامحيل االييقفماإلت لا نامخي األغادواااا وابلا جاتي الاي؛اب ااياألخلاات  فاهيلاياس ل

امحيل اتي اإل ات ا لاشلذااليخصص.ااالشيلاكا  اب ضاهاهااليلظيلااال

(ابدتنا ي سديلاا0706 اهلفا سدي ااالفاللديالهل :اه ات افا لوقادالياإتصلئا اهاااالسؤالاوالصا
اإلدد اتدد ثتلا يغتددلاااالحددلاي ماإلدد االييدد الاالي لدد ات دد ا دد اال  ددياذ ددلااتقددفيلااا هيددل اهتددديااليددفااعا

اطبا ياال ي (؟ ، يلالا،ةسل اااالخبلاالفااياال لياي،ا ،ل  ااالاييله ال 
(الي ل دياداللدياالفدلوقاMann-Whitneyلإلالبياهناهاااالسؤالاتمااسيخفامااخيبدلاا دلناوتلد ا وا

د (اKruskal-Wallis  اللد  ااالاييدله (،اوتدمااسديخفامااخيبدلااكلوسدكللاوال دع الييغتدلالاإلتصدلئاياتب  
دد  لياددي،اسددل اااالخبددلة،اال يددل،اطبا ددياال يدد (:االفااددياال لييغتددلااااللي ل ددياداللددياالفددلوقااإلتصددلئاياتب  

اوذلكاهل االلح ا آلت :
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1

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
دددددكددددد ا جدددددللا دددددنا جدددددلالااتلادددددلااالييددددد الااللئاسدددددياالثالثدددددياو ددددد االيجدددددللا لييغتدددددلااللددددد  االال لددددد اتب  

(،اوكلنددد االليدددلئجاكيدددلاهددد اMann-Whitneyاالاييدددله  ذكل  ثل (،اتدددمااسددديخفامااخيبدددلاا دددلناوتلددد  
ا  ضنا  االجفولااآلت :ا

 (8)جدول 

 النوع االجتماعيلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص نتائج اختبار مان وتني ل

 تائج اختبار اان وت:  للفاوق ن اترسطات الاتب واجمرعيا اتغيا ال:رع االجتماع 

 المجـــال
فئات 

 المتغير
N 

متوسط  

 الرتب 

مجموع  

 الرتب 
Mann-

Whitney U 
Z 

مستوى 

 الداللة

 نوع 

 الداللة

 اليجللااألول
 14409.00 87.33 165 ذكل

606.000 -.391- 0.696 

غتلا
 دالي

 642.00 80.25 8  نث 
    173اال ل 

 اليجللاالثلن 
 14609.00 88.54 165 ذكل

406.000 -1.840- 0.066 
غتلا
 442.00 55.25 8  نث  دالي

    173 ال ل 

 اليجللاالثلل 
 14471.00ا87.70 165 ذكل

544.000 -.848- 0.396 
غتلا
 580.00 72.50 8  نث  دالي

    173 ال ل 

 ال ل الألداةا
 14509.50 87.94 165 ذكل

ا0.264 -1.117- 505.500
غتلا
 541.50 67,69 8  نث  دالي

    173 ال ل 
 (.0.05قيمة مستوى الداللة عند )

هلدفا سدي ااداللددياالهددفماواد دا دلوقادالدياإتصدلئا ااالسدلبقاإلد االجدفول د اتشدتلاالليدلئجاالي ضدحيا
؛ا اللد  ااالاييدله (ايغتدللياا(ا  اتقفيلا  لاداهتلياالبح الفااياتلاي ماإل االييد الاالي لد ات د ا0706 

هلدددفا سدددي ااال(،اوهددد اغتدددلادالدددياإتصدددلئا ا0.264 ا(،ابيسدددي ااداللددديابلغددد -1.117-(ا zبلغددد اقايدددي إذا
ا(.0706 االفاللي

 يشدلبهابدتنا د اال  دياذ دلااوهدااام لد ا نااتيالادلااالييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعا
اله .والاتخيل ابلخيال االل  ااالايي الاك ااواإلنلث
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2

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
دد الييغتددلاالفااددياال ليادديالكدد ا جددللا ددنا جددلالااتلاددلااالييدد الااللئاسددياالثالثددياو دد االيجددللاال لدد اتب  

،ا(Kruskal-Wallis Test) وال دعذا سدلهف(،اتدمااسديخفامااخيبدلااكلوسدكللا سديلا سيلذا شلاك ا  سيلذ 
اوكلن االليلئجاكيلاه ا  ضنا  االجفولااآلت :

 (9جدول )

 الدرجة العلميةلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص ل والّسسكال ونتائج اختبار كر 

 متغير الدرجة العلمية
متوسطات 

 الرتب 

 فروقنتائج اختبار كروسكال والّس لل

 N فئات المتغير المجـــال
قيمة مربع كاي 

Chi-Square 
درجة 

 dfالحرية 

مستوى 

 الداللة 

 نوع 

 الداللة

 المجال األول

 72.26 33 أستاذ 

3.805 2 0.149 

 

 غير دالة

 

 غير دالة

 87.97 60 أستاذ مشارك

 92.36 80 أستاذ مساعد

  173 الكلي

 المجال الثاني

 75.09 33 أستاذ 

2.320 2 0.313 

 

 

 غير دالة
 90.15 60 أستاذ مشارك

 89.55 80 أستاذ مساعد

  173 الكلي

 المجال الثالث

 80.29 33 أستاذ 

.898 2 0.638 

 

 

 غير دالة
 90.45 60 أستاذ مشارك

 87.18 80 أستاذ مساعد

  173 الكلي

 المتوسط الكلي

 74.47 33 أستاذ 

2.555 2 0.279 

 

 89.83 60 أستاذ مشارك غير دالة

 90.05 80 أستاذ مساعد

  173 الكلي

 (.0.05قيمة مستوى الداللة عند )

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغا ناخداللاالجدفولاالسدلبقايييدنا ناقايديا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإنثدياو د االيجدللاال لد الدألداةا جللا نا جلالااتلالااالييد الااللئاسدياالثال

(،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0706 ا(اوهد اقايديا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللدي0.372بلغد  ابشك اهدلملألداةا
 واهلددد ااشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0706هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

االبح .ااهتليلفااالفااياال لياياالييغتلاات  االيي الاالثالثياا سي ااك ا جللا نا جلالااتلالا
3

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
داك ا جللا نا جلالااتلالاااليي الااللئاسياالثالثدياو د االيجدللاال لد  ا6لييغتدلاسدل اااالخبدلةا التب  

 (،اتدددمااسددديخفامااخيبدددلااكلوسدددكللاوال دددعسدددل ااا30 كثدددلا دددنا اسدددل ااا30إلددد اا5 دددنا  قددد  ااسدددل اا

(Kruskal-Wallis Test)ا،اوكلن االليلئجاكيلاه ا  ضنا  االجفولااآلت :ا
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 (10جدول )

 برةسنوات الخلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص ل والّسسكال ونتائج اختبار كر

اترسطات  اتغيا عدد س:رات الخباة
 الاتب 

 نتائج اختبار كاوسكال واّلس للفاوق 

قيمة اابع كا   N فئات المتغيا المجاااال
Chi-Square 

درجة 
الحا ة 

df 

استرى 
 الداللة 

 نرع 
 الداللة

 المجال األول

 62.76 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 057 .0 2 5.716
 92.35 46 سل ااا11إل اا1 نا

 89.48 106 سل ااا11 كثلا نا
 173 ال ل 

 

 المجال الثان 

 79.79 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 691 .0 2 0.740
 84.97 46 سل ااا11إل اا1 نا

 89.31 106 سل ااا11 كثلا نا

  173 ال ل 

 المجال الثالث

 78.00 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 530 .0 2 1.269
 84.02 46 سل ااا11إل اا1 نا

 90.08 106 سل ااا11 كثلا نا
 173 ال ل 

 

 اليي سطاال ل 

 69.69 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 223 .0 2 3.006
 87.01 46 سل ااا11إل اا1 نا

 90.42 106 سل ااا11 كثلا نا
 173 ال ل 

 
 (.0.05ة عند )قيمة مستوى الدالل

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغايييدنا ناقايديااالسدلبق ناخداللاالجدفولا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإنلدألداةااللئاسدياالثالثدياو د االيجدللاال لد اتلالااالييد الاا جللا نا جلالا

(،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0706 اقاييا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللديا(اوه 0.331 ابلغ ابشك اهلملألداةا
 واهلددد اابشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0706هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

االبح .اهتليا  لاداسل اااخبلةالييغتلاات  اا سي ااك ا جللا نا جلالااتلالاااليي الاالثالثي
4

ايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د ااإلتصدلئالفلوقاداللياافحصول
دد  قدد ا ددنالييغتددلاال يددلا الكد ا جددللا ددنا جددلالااتلاددلااالييد الااللئاسددياالثالثددياو دد االيجددللاال لد اتب  
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(،اتدمااسديخفامااخيبدلااسدليا60 كثلا دنا اسليا2.سلياإل اا0. نا اسليا12سلياإل اا10 نا اسليا10
ا،اوكلن االليلئجاكيلاه ا بتنا  االجفولااآلت :(Kruskal-Wallis Test) كلوسكللاوال ع

 (11جدول )

 العمرلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص ل والّسسكال ونتائج اختبار كر

 متغير العمر
متوسطات 

 الرتب 

 نتائج اختبار كروسكال والّس للفروق

 N فئات المتغير المجـــال
قيمة مربع كاي 

Chi-Square 

ة درج

 dfالحرية 

مستوى 

 الداللة 
 نوع الداللة

 المجال األول

 51.17 3 سنة 10أقل من 

5.933 3 0.115 
 غير دالة

 

 67.73 15 سنة 12سنة إلى  10من 
 85.08 91 سنة 2.سنة إلى  0.من 

 95.92 64 سنة فأكثر  60

 173 الكلي
 

 المجال الثاني

 35.33 3 سنة 10أقل من 

 غير دالة 0.189 3 4.781

 88.20 15 سنة 12سنة إلى  10من 

 83.74 91 سنة 2.سنة إلى  0.من 

 93.78 64 سنة فأكثر  60

 173 الكلي
 

 المجال الثالث

 30.00 3 سنة 10أقل من 

 غير دالة 0.119 3 5.855
 81.53 15 سنة 12سنة إلى  10من 

 84.51 91 ةسن 2.سنة إلى  0.من 
 94.50 64 سنة فأكثر  60

 173 الكلي
 

 المتوسط الكلي

 31.17 3 سنة 10أقل من 

7.280 3 0.063 
 غير دالة

 

 75.57 15 سنة 12سنة إلى  10من 

 83.88 91 سنة 2.سنة إلى  0.من 

 96.73 64 سنة فأكثر  60

 173 الكلي
 

 (.0.05لة عند )قيمة مستوى الدال

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغا ناخداللاالجدفولاالسدلبقايييدنا ناقايديا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإن جللا نا جلالااتلالااالييد الااللئاسدياالثالثدياو د االيجدللاال لد الدألداةا

(،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0706قايديا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللدي ا(اوهد 0.051بلغد ا ابشك اهدلملألداةا
هلددد ا واابشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0706هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

ا.البح اهتلياسل اااهيلا  لادالييغتلاات  ا سي ااك ا جللا نا جلالااتلالاااليي الاالثالثيا
5

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
دد الييغتددلاطبا ددياال يدد الكدد ا جددللا ددنا جددلالااتلاددلااالييدد الااللئاسددياالثالثددياو دد االيجددللاال لدد اتب  

-Kruskal) (،اتدمااسديخفامااخيبدلااكلوسدكللاوال دعهيد اهتددياتدفااعا ائداعاقسدما نلئدلاهيتدفا هيتدف 

Wallis Test): ا،اوكلن االليلئجاكيلاه ا بتنا  االجفولااآلت
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 (12جدول )

 طبيعة العمللمتغير  اداللة الفروق تبع  لفحص  والّسسكال ونتائج اختبار كر

 متغير طبيعة العمل
متوسطات 

 الرتب 

 نتائج اختبار كروسكال والّس للفروق 

 N فئات المتغير المجـــال
قيمة مربع كاي 

Chi-Square 

درجة 

 dfرية الح

مستوى 

 الداللة

 نوع

 الداللة

 المجال األول

 116.72 9 عميد

 غير دالة 0.109 3 6.062

 70.50 24 نائب عميد
 92.24 25 رئيس قسم

 86.98 115 عضو هيئة تدريس

  173 الكلي

 المجال الثاني

 101.44 9 عميد

 غير دالة 0.771 3 1.126

 85.67 24 نائب عميد

 91.50 25 رئيس قسم

 85.17 115 عضو هيئة تدريس

  173 الكلي

 المجال الثالث

 98.11 9 عميد

 غير دالة 0.745 3 1.232
 90.40 24 نائب عميد

 92.48 25 رئيس قسم
 84.23 115 عضو هيئة تدريس

  173 الكلي

 المتوسط الكلي

 109.33 9 عميد

 غير دالة 0.317 3 3.530

 76.10 24 نائب عميد

 94.42 25 رئيس قسم
 85.91 115 عضو هيئة تدريس

  173 الكلي

 (.0.05قيمة مستوى الداللة عند )

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغايييدنا ناقايديااالسدلبق ناخداللاالجدفولا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإنلدألداةااللئاسدياالثالثدياو د االيجدللاال لد اتلالااالييد الاا جللا نا جلالا

اهدلملألداةا (،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0706 اقايديا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللديا(اوهد 0.137 بلغد ابشك  
هلددد ا واابشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0706هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

االبح .اهتلياطبا ياهي ا  لادات  االييغتل نا جلالااتلالاااليي الاالثالثيا سي ااك ا جللا

ا،ا  ااآلت :لنف اآميكناتلخاصاالليلئجاالي اتمااسي لاض لا

إلد االييد الاالي لد ا د االيجدللاال لد ا  اال  ياذ دلااوا داتلايا"هللاي"الفاا هيل اهتديااليفااعا -3
ا.(.376 بيي سطاتسلب ابلغالليي الا

إل االيي الاالي لد ا د اكد ا جدللا دنا  اال  ياذ لااوا داتلايا"هللاي"الفاا هيل اهتديااليفااعا -3
ا،(3771 ا:ا جدددللاالبحددد اال ليددد ابيي سدددطابلدددغهلددد االيددد ال ا جدددلالااالييددد الاالثالثددديااللئاسدددياوهددد 
 .(3717 ،او جللاخف يااليجيي ابيي سطابلغا(37.2 او جللااليفااعاالجل   ابيي سطابلغ
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 هيدل اا(ا  ااتيالالااالييد الاالي لد الدفا0706 هلفا سي ااالفاللياالهفماوا دا لوقادالياإتصلئا ا -1
إلدد اتدد ثتلا غا يغتددلا ددنا يغتددلاا:االلدد  ااالاييددله ،االفاادديااات دد ا دد اال  ددياذ ددلااهتددديااليددفااعا

اال لياي،اسل اااالخبلة،اال يل،اطبا ياال ي .

 :بلآلت ،اي ص االبلتثلناائلسياال  ياذ لاال  اض  انيلئجاالبح االي اتمااسي لاض لاآنف ا

اهييددلدااتيالاددلااالييدد الاالي لدد االيدد ا ظ لت ددلانيددلئجاالبحدد االحددلل ا دد ابلددل ابددلا جاتفاابادديالييدد الاا -
ا،اخف يااليجيي .وتلفتاهلا  ا جلالا:االيفااعاالجل   ،االبح اال لي ال هيل اهتديااليفااعا  لا ا

واليددد اخيدددد  اليحكدددداماالخبددددلا اا،االسددديفلدةا ددددناقلئيدددديااالتيالاددددلاااليددد اتيدددديلي لا داةاالبحدددد االحددددلل  -
 لاعاددددياو داةا دددد اهيلاددددياتقدددد اما دا اهيدددد اهتددددديااليددددفااعاب صددددف لا دددد االجل  ددددلا،ااالييخصصددددتن

 البحث .

داااياوال ليايا لاهل االيلقايااإل نا  ليتلاالحصاهييلداتي اابلا جااليي الاالي ل اواايال هلا عالااا -
 ال تديااليفااسايا  االجل  ي.األهيل 

لشددغ اااددلا اااالقبدد لاللييقددف تنإاهييددلداتيدد اابددلا جاالييدد الاالي لدد اواايال هددلا عاددلااالليفلضددليا دد ا -
 وظافيااليفااعا  االجل  ي.

جل  ددديات ددد ناإتدددفااوتدددفةا يخصصددديالليدددفاالاوالييددد الاالي لددد اواإلدااغا ددد االاضدددلواةاواددد داإدااةا  -
 دددناخددداللاتقدددفمماالبدددلا جااليفاابادددياال سدددؤولالت لات اادددهاوتيددد الا هيدددل اهتدددديااليدددفااعاالجدددفدا  لا ددد

االيللسبي.
وواتاضلواةاال ي اهل ات  ا اوت ثافا شلاكيااياد ا هيدل اهتدديااليدفااعا د االيدؤتيلاااواللدفواا،ا -

 تي الهماوصق ا  لا  ماوخبلات م.ال ي اال ليايااليحلاياوال لباياوالفولاياالي ات ي اهل ا

الجل  ددياالكيسددلعا دد اتدد  تلا ييلبددلااتصددياماوتلفتددااالبددلا جااليفااباددياالال  ددياألهيددل اهتددديااليددفااعا -
 الي لا اوالي ل  لااوالي لااااذاااالصليابلتيالالاااليي الاالي ل .

 ل.اشلاكا هيل اهتديااليفااعا  اتخياطاالبلا جااليفااباياوتلفتاهلاوتق اي  -

تحقتقاالي ل  اوالي ا نابتنااللظلاياوالييبتقا  ابلا جاتفاالا هيل اهتديااليفااعاوتل اد ا نشديياهداها -
 البلا ج.ا

بدمايديال ما د اال اقد اواليقدفماال ليد ،اوت وادفهماالال ي االيسييلاهلد اتلياديا هيدل اهتدديااليدفااعا  لا دا -
 اثي.بلليجالااوالفواالا،اواللشلاااال لياياواليلب اياالحفي

ت ماقفاا لاليليايافوت ظااتديااليفااعالليشلاكيا  ااسيخفامات ل ل االاالي لامهيا  لما هيل اصلافإتلتياال -
 .والبحثاياكلدمياياأل
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ا:اآلتايإالا االبح ثااليسيقبلاياانقيل بي صالااالبح ،ااااسيلشلد ا

 الجل  لااالايلاي.  اديااليفااعابلل ابلنل جاتفااب ا قيل الليي الاالي ل األهيل اهت -

الجل  ددلااالايلادديا دد اإاددلا ادااسددلاا يلثلدديالل قدد  اهلدد ااتيالاددلااالييدد الاألهيددل اهتددديااليددفااعا -
االيخيلفي،اتي اييسل اتييتل لا  ابلنل جاتفااب اميبقاهل ا سي ااايا االجل  لااالايلاي.ا

تديااليفااعا  االجل  لااالحك  اياو هيل ادااسيا قلانيابتنااتيالالاااليي الاالي ل الفاا هيل اه -
 هتديااليفااعا  االجل  لاااألهلايا  االاين.
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3

 د اال  دياادديااليدفااعهتألهيدل ا(.االييد الاالي لد ا3034 ب اسيلة،ا حي دا تيف،اوط طن،الالندل  -
ااال لبادددياللبحددد ثا ددد االي لددداماالقدددفسااليفي تدددي:اال اقددد اوالي  قدددلا،ا جلددديااتحدددلداالجل  دددل

 .5.ا–ا33(،ا3 14ال لل ،ا

ا،دااااللشدلاللجل  دلاا،.،اذ ا(،ا لدلهجاالبحد ا د اال لد مااللفسداياواليلب ادي3001 ب اهدالم،ااادل ا  -
 :ا صل.القلهلة

بكلادياادديااليدفااعهتألهيدل ا(.ااالتيالادلاااليفااباديا3033آلا لتلن،ا حيفابما سفلابدناهبدفااللده  -
  دديا ماالقددلاا دد اظدد ا دوااهددماالي لادديا ددناوا دديانظددلهم،ااسددلليا لاسدديتلاغتددلااليلبادديابجل

  لش اة،اكلايااليلباي،اال  يا ماالقلا،االييل ياال لباياالس  دمي.

اليقلاياا لالاالتحفيفااالتيالالاااليفااباياألهيل اهتديااليفااعا  اا(.3006  تيفاسلايلنا،بله ان -
 لا لش اة،اكلايااليلباي،اال  ياالتل  ك،ااألادن.ا  اسليلياهيلن،ااسلليا لاسيتلاغت

َتجلهدددلاااادددديااليفااسدددايادااسددديال تاليليادددياالي لادددياألهيدددل ا(.ا3005 بل دددفه ،اا قادددياإبدددلاهاما تيدددف -
 طلوتدديا هيددل اهتددديااليددفااعانحدد ابلنددل جا قيددل الليددفااعا ثلددل االخف دديابجل  ددياهددفن،ا

 .ال  ياهفندكي ااهاغتلا لش اة،ا

 ،اهللماال يل،االقلهلة.3(.االيلياياالي لاياألهيل اهتديااليفااعاالجل   ،اذ 3003بشتل،ا حيف  -

ااا  للايابلنل جاتفااب ا قيل ا د اتليادياقدفاااا(.3002 تيلم،اشلدمياهبفاالحلام،اه اف ،ا  اييا حيف -
الي لدداما دد ااالسددلب ،اليددؤتيلاالددفول اااليفااباددي، هيددل اهتددديااليددفااعاقدد اضدد  ااتيالاددلت ما

ي لتدد ،االقددلهلة،اا35ا–ا36الددي لما ددفااالحاددلة،اا–اإلتلتددياا–االجدد دةاالثللثددي:األل ادديا يلدد ا
 ..333ا–ا3310

 آ لقاال  ياذ لا،ا جليا صلايا يل هي،اال فداالثلن .ا،(3007 ،اال  ياذ لا -

ماو دلاتدم اتلفتداها د ابلندل جا خل ديا3007 ا3005(،"اانجل اااال  ياذ لاالل لما3007دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،ا  -
األ االدددلئاعااالنيخدددلب "،او ااةاالي لددداماال دددلل اوالبحددد اال ليددد ،اداااال  دددياذ دددلاالليبلهددديا

 واللشل،االاين.

 ل  ياذ لا،االاين.(،"ادلت االيلللاالجل   ا"،اداااال  ياذ لاالليبلهياواللشل،اا2010 ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، -

ا(،"ادلت االيلللاالجل   ا"،اداااال  ياذ لاالليبلهياواللشل،اال  ياذ لا،االاين.2013 ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، -
ادددددددددددددددددددددددددددددددددد،ا  -  الاين.ا(،"ادلت االيلللاالجل   "،اال  ياذ لا،3037ددددددددددددددددددد

(.اتشدخاصاال ضد االدلاهناللي لداماال دلل اوالبحد اال ليد ،ا شدلو ا.303الحفاب ،اداووداهبفااليلدكا  -
ا.اللؤايااليي ل لياللي لاماال لل ا  االاين،اصل ل 

 .ال يلاالقلهلة،اهللمالجل   ،ا اليفااع هتدي ل ي  الي لاي اليلياي .(.300 بشتلا  حيف تفاد، -
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 اليفااباي،ادااااليسيقب الللشلاوالي  ا ،اهيلن:ااألادن.االحقلئل(.ا3227دا  الخيتل،ااتيفاوالخيتل،ااا -

بجل  ددياصددل ل ا دد ااكلدمياددي(.اواقدد االيلياددياالي لاددياللقاددلدااااأل3002الخيتددل،اخلتدد ا حيددفا ي ددل  -
ض  ا فخ اإدااةاالجد دةاالشدل ليا د االي لداماالجدل   ،ااسدلليا لاسديتلاغتدلا لشد اة،اكلاديا

 صل ل .اليلباي،اال  يا

(.ااالتيالالاااليفااباياألهيل اهتديااليفااعا  االجل  لاااألادنايا3037ابلم ه،اهيلاهبفااللتام  -
اللسددديايا ددد اضددد  ا ييلبدددلاااقيصدددلداالي ل دددي،االيجلدددياالفولادددياللبحددد ثااليلب ادددي،اال  ددديا

 .ا303-ا76(،ا1 3.اال لااا،ا

هتددددديااليددددفااعابجل  ددددياالبلقددددل اا(.اتحفيددددفاالحلاددددلاااليفااباددددياألهيددددل 3037سددددلتلن،ا حيددددفاهيددددل  -
 .643ا–ا617(،ا3 375الييباقايا  ا جلالاات ل ل االاالي لام،ا جلياكلايااليلباي،اال  يااأل هل،ا

بلل ابلنل جالليلياياالي لاياألهيل اهتديااليفااعابجل  ديات د اا.(3004 االسيلوغ،اهبفااللقتلاهل  -
قسدددمااألصددد لاواإلدااةااة،لا لشددد اا طلوتددديادكيددد ااهاغتددد،ا ددد اضددد  ا دددفخ االجددد دةاالشدددل لي
 اليلب اي،اكلايااليلباياال  يات  .

اوت ا لتدهااليسديقبلاي،ا3000وتيد اا3270الي لاماال لل ا  اس االا دناهدلماا(.3000ه سلقل،اصللح -
 د شق.ا،اةاالي لاماال لل او ا

 ال  دي  و د ظف اليدفااع هتددي ألهيدل  اليفاابادي االتيالادلا تحفيدف(.ا3007  حيدف  دلاوقا ،ناسد  اا -

 ال  ياال ل ماوالي ل ل اال،االجي  ااياالايلاي.ا ،غتلا لش اةا لاسيتلاسلليا الي ل ل اال، ال ل م

 سددللتلاا دد اكفددل ةااألدا الددفاا هيددل اهتدددياا(.3224 تتددفا،اهبددفااللياددفاتسددتنواا؛السدد افغ،اخلافددي -
 .6.ا–ا12ا(،4.،ا  القلهلةسلاا  االيللهجاوطلقااليفااع،اااادبللجل  ي،ا جلياااليفااع

 ضد    د  الجدل    اليدفااع هتددي ألهيدل  الي لادي اليليادي) .١١٢٢ الييلدلا هبدف   د  الييلدل، هبدف -

 .315ا-ا306(،ا3 76 اليلص اة، ال  ي اليلباي، كلاي  جلي االسيلالاي، الخبلة

(.ا سددللتلاالليدد االي لدد االييب دديالددفاا هيددل اهتددديااليددفااعا دد اال  دديا3002ال يددلغ،ا دد ا اايددلل  -
-1 36لقدددددل االييباقاددددديا ددددد ا جدددددلل االيدددددفااعاوالبحددددد اال ليددددد ،ا جلدددددياال  دددددياد شدددددق،الب
.،)611-671. 

 ،اداااالشلوق،االقلهلة.3(.ا سيلذاالجل  ياالفوااوالييلاسي،اذ 3227 لاي،ا لاوقاهبفه  -

اليددفخ االيلظدد   ا دد اتيدد الا دا ا هيددل اهتددديااليددفااعاوتحقتددقاا(.3006 القددلداغ،اسددلايلنا تيددف -
 لي،االيددددؤتيلاال لبدددد االخددددل ع،ا"اليددددفخ االيلظدددد   ا دددد االيددددفااعاوالي لددددام"،االشددددلاالجدددد دة

 .331ا–ا333ال  ياهتناشيع،ااالقلهلة،ا لك اتي الاتفااعاال ل م،

تيدد ة،االيب ددياالثللثددي،اامقاددلسا لهلادديااليددفاال،اتلايددياتيدد ةاسددلاالخدديا(:اكا اددي3003 الاسددل ،ااآغ -
    فااإلدااةاال ل ي:االلالن.
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 هللماال يل،االقلهلة،ا صل.

إدااةااليلياددددياالي لادددديااليسدددديفا ياألهيددددل اهتددددديااليددددفااعاا.(3006 صدددديف ،اي سدددد اهبددددفاالي يدددد   -
اال لبدد (ابللجل  ددلاااليصددلاي،االيددؤتيلاال ليدد االسددلدس.ا اليلياددياالي لادديااليسدديفا ياللي لددم

 . صل،اكلايااليلبايابللفت ماليل قفاب

لجل  ددددلاابلاليلياددددياالي لادددديااليسدددديفا ياألهيددددل اهتددددديااليددددفااعاا.(3030اليلاجدددد ،ااضددددلاإبددددلاهاما  -
  سديقب اإصدال االي لداماااليصلايا  اض  ااتيالادلت مااليفاابادي،االيدؤتيلاالدفول االخدل ع

الليلك اال لبد اللي لداماواليليادي،ليل قدفابداتجدلاعاو  دليتلاواؤا(اا–ال لب اليجيي االي ل يا
 ي لت .ا36ا–ا31الفيلةاا، صل

واق االيلياياالي لاياألهيل اهتديااليفااعابجل  دياالقصداما د اضد  اا.(.303ي نع،ا جفغا حيفا  -
 .3.1ا–ا303(.ا36 3ا  ليتلاا دةاالي لاماالجل   ،ا جلياال ل مااليلب اياواللفساي،
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راكشدددندمدددادتددد ادرراشددداةدرقدددى رالايدرالىددد داددد اد  ت ددد درا ددد   درا   ددد دإاددد ددهددد الدرا ةر ددد 
مددد رقدتس دددا دإدرألواددد دتدددادرااألسددد فدرأل ا دددبدادددبدت للددد دإمندور لددديدرالا ددد درا دددل  درا  ددد بند  ددد د دددفد

ت د د دفدريا داةهفدالااى  قد دراىلس د د(د  501رقى رالايدرالى درا   ةدو ىب قهدمس دم ل دتك ر دتاد)
أندأك دددد دإادددد ددراألشددد ر   دور ددددات تلدرااكددد رةريدورال ددددلدرا ل  دددد دا ألااتددد دراب ارددددايندو   ددددسلدرا ةر ددد 

ب رلدوراح  دوأقس ادرراشاةردهبدرإلقاا دورااش  هندوق دأو  درالا  درقى رالايدرالى درراشاةردهبدرإل
دوراح  دا ل ف.دب رل زدمس دتألاات درإلباق يفدب رت دتألاات درىس  داسا ت  دوراا ك

د.ندرااألس فدرأل ا برألوا درا    د:درقى رالايدرالى ند  ت  درا    الكلمات المفتاحية

Abstract  

The study aimed to explore the prevalence extent of articulation disorders 

among students of the first, second and third grades of elementary education 

in Ibb governorate, Yemen. The descriptive research method was adopted in 

the present study. The researcher developed a scale of articulation disorders 

to achieve the study objectives. The scale was administered to a sample of 105 

students with articulation disorders. The collected data was analyzed using 

frequencies and percentages. The results revealed that the most prevalent 

articulation disorders are substitution and omission respectively, whereas, 

addition and distortion are the least prevalent articulation disorders among 

the sample. The researcher recommended to provide articulation therapy 

programs to students with articulation disorders focusing on substitution and 

omission disorders. 

Keywords: articulation disorders, students of the first, second and third 

grades, elementary education. 
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1Introduction of study

درات دا ندرا د ألبدرات دا )دأج دزةدمد ةدإرااجدهدادبديشدا  دنرالشد  دداسا ر د دة   د دأقرةددراك مد يأل
درإلر داندرىد دو حد  (درا د  بدرات دا ندراال  بدرات ا ندراى ابدراأل ببدرات ا ندرا  كز ددراأل بب
د ا دد دط  دد دمددادب ددادورادد مبدرأل دد ريدر دداسلالدت  سدد دأوا دداندتألقدد ةدم س ددايداكاتدد ادرا تدد داسكس دداي

دإا درا  ألبدراأل لدللقس ادم ب  دورلضايدك   ا   د غ  ريدإا درا     درا    ريد ح   دو افدرا  ي
د دفدنراأل دب  دراللضدايدهد  دوريادزرندوا دفد  دت  دا  دادلدافدراادبدرأل ا د  درا ألااتد دت  س د   د؛را خ

ندرا  دد قةدوراكس ددايدرا دد    دورا قدداطيدرأل دد ريدااظ دد درالىدد دأج ددزةديدد لدتددادراكدد مدت اة دد د ند كدد
د(.422:د4052دنراغزراب)درا  ا  دوراك مدنرال  ى دورات  
دراشت دددبدراا راددد دق ددد ةدإاددد د ددد ق دراادددبدراأل رتددد دأهدددفدتدددادوراكددد مدرالىددد درقدددى رالاي ألابددد دود

دراا ر ددد د تدددا داغاال ددددرالر دددحاببدرا دددس  دإاددد درالىددد دالايرقدددى رد ددد ق دإذد؛رااس  ددد داددد ادورالجا دددامب
دا د ق دنرآليد  ادتديد د ل دأ دادبدرا شداةك دمسد دأجبد وردإذردنوراتتد درالرىد ر دمسد  فدا بد ودنراس ظب

دالا تاهدايدإ  ا دهدإاد دالاإلقداا دا ر هد قبسهدم مديأللبدتا؛دوه درا ريدماد سببدت   مد ك  ادإا دذاك
د.دورا  ة  درأل  ةدي   درا  درا تا يدره دنرح  درا اال درا تا ي
ديسد دمس دهدلا  دلدرا اىسلدايدهد  دتدادأ دركا دالدابدرقى رمدأوديس د  و دأن  ادراتى لدود

دج  دديدتددادرألادد رقدملدد دوراكدد مدرالىدد درقددى رالايد ظ دد دأندو  كددادراكدد مندوإراددا درالىدد دم س دد داددب
دراحدد ةندالااغد درقدى رالايدإادد ديف  د دالايرقدى ردتداد دد   ادادبدرالقدى رالايدهدد  د اد رو دوقد رألم داةند

د كد نددوقد دراشدت،ندملد دا  د دك ظ د د  جد دأندي كدادوراكد مدرالىد درقدى رالايداإندذاكدمس دم وة
د  دا  دوالدوقا د درالقدى رالايدهد  د ك نددأندي كادك اكدرا األ قةندرإلماقايدتادتألق ةد  ةةدتادرجز  د

ن د.اح اةردت ادرا  قدتيد لق دأندي كادأر ادك ادط    
داسدددد ا  درا رالدددديدرإل دددد رةدأوةقهددددادك ددددادرال ددددا بدرالىدددد دالقددددى رمدرااشت  دددد  درا حكددددايدو شدددد  

داك ردهدررظد  دد؛راا ت د داد اداشد  م ددأك د دأرهدإا (دA.P.A,1994:14)درال    دا قى رالايدرااشت  ب
ند ددح  دالشددك درا لى قدد درأل دد ريد  ظ دد داددبدرا  ددا  ةراا ت دد ددتشدداك دمددادرددا  درالىدد داددبدم ددل
درا د قدرتدا دمد مدابدرا حكايد سكدو ل ة ندورإلقاا دورااش  هدوراح  دالاإلب رلدرالقى رالايدماديألب 
دددد دددس   دال ددد ةةدراك ت ددد درأل ددد ريدر دددات رمدادددب د ددد ق دإذد؛رال ا  ددد دورا   سددد دب لادددهدواغددد نداأل ددد  دا لأل 

دتدادالداا ا دراشدأل ةد داب لدتادراابدورالجا اع  درالر ألاا  درا شك يدتادراأل ل دإا درالى درقى رالاي
ندالااد رلدأودالداالق،دراشدأل ةدأودرإل لدا دأوندرالجا اع  درا  رقندتادورالر حامدرالرى ر دأوندرآلي  ا

ديألبد دتدادأودا  دادتلداا دالى  قد دأر  د فد  ايد دمسد دراأل د دأوندرآليد  ادرحد دأودرا ريدرح دراأل ورر  دأو
د(.460:د4005دن"أ"را و ان)داس ريدراح اي دالا فدمله
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د  دداةدتددادراحا دد  درااك  ل دد درا ادد ةدرأل ا ددبدرااألسدد فدتددادرألوادد درا   دد درا دد   دت  سدد د ألابدد ود
دادبدت تح دادو ظ  د ابس ةدراابداسشت   درألوا دراب وةدوقيدا  ادلافدراابدرا ا ةدألر ادوذاكدرااس   ن
درتحد ق ددوت   ت دادر  دهدمادو س   دورقح دةاك ددرااس   دا  اديك نددراابدرا ا ةدوهبدرااس   د  اةدت اقب 

دتيدرا س فدرااك  دتادو  كلهدرا تا يندابدراح اةدمس دي ام  دال ادورالجا اع  دورال    درات    دا ر ه
د(.255:د4002دنل  ن)درا ري

دمسد دراادامدشدلهدرما داق دإاد درا راد لادمسد دراكاتد درما اق دتادرااس   دا  ادللاق درا   س ده  دواب
درالها دامدأندرا   ظدوتادراغ ندورت أةددوب ج دالاا  اقب درالها امده درا   س د   بدرالها امدوألندر  هن
دهد  دأ لدا ادبددراا ت د دلاألد  دوقد دوةق دهندرا تا ديد قد مدإاد د د ق دراادبدراىد  ددأهدفدتدادرا   سد دب   

دهبدموراك درالى دورقى رالايدنوغ  هادورجا اع  دور    د ح  دك   ةدتشك يدإا درالبا ر   درا   س 
د(.66:د4002دنااحب)درالبا ر   درا   س ده  دابدراا ت  دا ادلاأل  دراابدرا شك يده  دإ  ا

دي دد لدأودا دداندوا  ددهداَسغدد درااس  دد در دداسلالدي دد لدق دد ةدأوديسدد دأودرقددى رمدأ داددإندوادد اك
داددبديسدد دإادد دالااضدد وةةد دد  ق دوراكدد مندرالىدد دط  دد دمددادي ا ددادتددادورااألب دد دإرااج ددادمسدد دق ة دده

دمس دق ة هداش دأودررك اشد فدوتاندراألاافدا  رد    سهدابديس دوإا درا تاس  دوب   قر هندالااألاافدم قاه
د.ورال  دبدرالجا دامبدو  راقدهدرالجا اع د دك ا  دهدت دا اددررت دا دتدادذادكدمسد دلا  دلدوتدادنراا ر د 

 درا ألااتد درالىس د دوق دأج  دلدراك  د دتدادرا ةر دايدادبدتتدالدرقدى رالايدرالىد دوتد ادشد  م ادوطد د
رألتد دراد  دلبد ةدد؛واكل دادمسد درا  دا ادرا حسدبدقس سد دورداقةةدوراأل بدبنمس درا  ا ادراألاا بدوب رتت اد

بددد أيدرا ةر دددايدادددبد ح لددد دتددد اددإذرجددد ر درا ز ددد دتدددادرا ةر دددايدرا حس ددد دادددبدهددد ردرا  قددد  ندوال ددد  ادإ
دم ج  دا قى رالايدرالى .دوذاكداسا    دابلا دب رت د؛رراشاةده  درالقى رالايدرالىس  

2Problem of Study 

رقددى رالايدرالىدد دتددادأهددفدرألمدد ر درا شددا ك دادد ادراا ت دد دذو درإلماقدد دراألقس دد دورا دد    دد  ألدد
وراا ت دد دراا  ددد ل ادوذو دراشدددس دراددد تاغبدوغ ددد هفدتدددادالدددايدذو درال ا اجدددايدراتا ددد نداكل ددداد ألابددد د

ادد دوجدد قدإ  دد د شدد  د؛د ادد د ددادرا  ة دد دوتددادالألدد هادراا ت دد ر ددا  يدادد اددذر  ددادإذرإماقدد داددبد دد د
ذردإتددادذو درال ا اجددايدراتا دد دوال دد  اددرااس  دد م رتدد دغ دد دطب   دد دويسدد داددبدرال دد دراسغدد  ديتألدد د

دة اا  ندو س لدررالا درآلي  ادإا هدو شأل  دالااح  .رإلدرااس   كارلدب ةج د ش  داغ د
درا دددد    دأودراألقس دددد درإلماقدددد دتظدددداه دوبألدددد درالىس دددد دقددددى رالايرالدتظدددداه دبدددد ادرة لددددا دل جدددد 
دذو ددي ا ،د  ا  در  ظدأندرا  اغ مدتاداس سدرا تاغبندراشس دأودرااألسفد أل بايدأودورالر ألاا  

درالر ألاا ددددد درالددددد ر بدتدددددادرإلماقدددد د سدددددكدي  سددددد نددراددددد لادراا ت دددد دي دددددا ،دتددددديدرالىس ددددد درالقددددى رالاي
دأودرالجا اع دد درا  رقددندتددادورالر ددحامدرالرىدد ر دأودرآليدد  ادتددادا الدداا ددراشددأل ة:دت دد دورالجا اع دد 

دأودرآليددد  ادرحددد دأودراددد ريدرحددد دراأل ورر ددد دأودراددد رلدأودالددداالق،دراشدددأل ةدأودالاا شددد دوراشدددأل ةدرإل لدددا 
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دوراألشدداو ندراحددا )درازر د ةدراح ايدد دالا دفدملددهديألبد دتددادأودا  دادتلدداا دالى  قد دأر  دد فد  ايد دمسدد دراأل د 
د(.64:د4002

إادد ديدد تايدراادد ي ددجدد اددبد ددادرا  ة دد ديتألس ددفدالحادراا ت دد إندوجدد قدهدد  درالقددى رالايدادد اد
ت ددح  دقةر ددايددإجدد ر داىسددلرا لكدد دوبدد رت درااتاطددلدورا ألااتدد درالىس دد ندإالدأند قدد يفدهدد  دراتدد تايدل

درالقددى رالايدرالىس دد درا لاشدد ةدور دددل درراشدداةدكدد دردد  دتدددادهدد  درالقددى رالايندو ح لدد دت قددديدألردد ر 
ا دهدرا ةر د دراحاا د دراادبد حد قيدإرراشاةدك درقى رمدمس دت ا ادراح و دوراكس ايندوه ردتاد  أل د

دتشكسا ادابدرأل لس درآل   :

درألواد درا   د درا د   د  ت  دا ادرا ل  قةدرا تا   دراح و دابدرالى درقى رالايدرراشاةدت ادتا -5
د؟إمدال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا بدرااألس فدتا

درااألسدد فدتددادرألوادد درا   دد درا دد   د  ت دد دادد ادراكس دد دأولداددبدرالىدد درقددى رالايدرراشدداةدتدد ادتددا -4
 ؟إمدال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا ب

درااألسدد فدتدادرألواد درا   د درا د   د  ت د داد ادراكس دد دو د دادبدرالىد درقدى رالايدرراشداةدتد ادتدا -3
د؟إمدال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا ب

درااألسدد فدتددادرألوادد درا   دد درا دد   د  ت دد دادد ادراكس دد دآيدد داددبدرالىدد درقددى رالايدةرراشددادتدد اتدداد -2
دإم؟دال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا ب

3Importance of Study

دومسددفديددا دالشددك دراتا دد دراا ب دد دتتددالداددبدرا   دد درا  قدد مايدتددادرالىدد درقددى رالايد  ألدد
دراتا دد ندراا ب دد دالددايدإ دد ادرالىدد درقددى رالايدتدداديألددار نددادد لاردراا ت دد دو   دد دمددامندالشددك دراددل س
درألتد د؛راتا د در ا اجدا  فدتاد ز  دراابدورالقى رالايدرا شاك دتادراأل ل دتاديألار نددراا ت  دوه ال 

دتديدوج قهاديش يدراابدرالقى رالايدتادرا  ق  رده د الاولدراابدورالح  درا ةر ايدأه   د ب  درا  
دكاآل ب:(د36-3:د4002)دو س  ان(د412:د4005)دمزيدتادك دإا  ادأشاةدك ادرالى درقى رالاي

دم ب  دم  مدأودرألةرب  دراش  دأودرا شق ق دراش  :دت  دج    دش وذريدرالى درقى رالايد  ا ل -
دألردهدرا ظ ف د ؛دالاالقدى رالايدرالىد درقدى رالايد د  لدوقد درالى ندأيىا دماد ت  واد ك نددق 
دأودرا د    دراد رك ةدأودرا د ألبدراا   ز:دت  دتاغ  ريدماد لا داق دهاني   ددورق دا بلدوج قدال

 .راشت   

دراسغددددد دورقدددددى رمدرااألب   ددددد دراسغددددد دكاقدددددى رمدم لددددد ةداغ  ددددد درقدددددى رالايدرا أل دددددلدرالىددددد دي دددددا ل -
درألوادد دراكس دد درىدد :دت دد درالىدد داددبدورااددري دراقدد ر ةندورقددى رمدرا تدداس ندرااألب   دد درال دداسلاا  

درا لدداةريد كدد  ادواددبدراس ظ دد ندرا ت جددايدواددبدراسغ  دد ندراح دد س در دد داددبدالدد  درألوادد ندورات سدد 
د.ورات  
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داددبدرا  ة ددبدورألقر درا  ة دد  دورادد ةجايدرألكدداقي بدورااح دد  درالىدد درقددى رالايدبدد ادم قدد د  جدد  -
 .وراكااال دراق ر ةد ألسفدو أل بايدورا تا دراق ر ة

د س د  رابدأندرا ةر ايدأ بالداق دو س ك  ند ورر ألاا درجا اع  دتشك يدرالى درقى رالايدي ا ل -
درا  دح مدرالرالدا دمتدزدرقدى رالايدراد إةرق ندكداااب لدر  د  درقدى رالايديألدار نددراا ت د ده ال 

دا دداد كدد نددقدد دأيدد اددم رتدد دأيدد دأودرالكالددامندراا رادد ندرقددى رمدقسدد ندورقددى رالايدرازر دد دالاالشددا 
 .رالى دالاقى رالايدم ق 

 :رآل بدابد اتس دراحاا  درا ةر  دأه   داإندىب س  راادرالا   دتادأتا

دوت رقديتادرقدى رالايدرالىد ددر  دك درراشاةدر ل وأه   دتأل ا ددرالى درقى رالايدت ق  دأه    -5
درا لكد دااد ي هد  ديىد ةدت  د ديتدلدأند بلد دمس  دادبد رت درد ألإذد د؛وراكس ايدراح و دابدرراشاة 

 رالىس  .ورا ألاات د

دمددددادراكشددددندا  ددددادلددددافدرااددددبدرا  ر دددد دأهددددفدتددددادرأل ا ددددبدرااألسدددد فدتددددادرألوادددد د راحسقدددددت  سدددد د ألابدددد  -4
درالقددى رالايدهدد  دآ دداةد اضدامندأندقبدد دتلكدد ةد داداددبدبد رت دم ج دد د و قدد لدرالىدد درقدى رالاي

 .راا ت  دا ا

د؛رألواد درا د   د  ت د دا ادرالى درقى رالايد لاوالدراابدرا  ح  دوال   ادرا حس  درا ةر ايدر ةة -3
دوتددادراتا دد درا لددايدلأل بدد رت دم ج دد دادددرها ات ددادتتددالدكدداندراأل ب دد درا ةر ددايدأغسددلدإند  دد 
دبد رت دوقديدادبدرا ةر د دهد  دراا  دتادرال ا اقةدي كادا رد؛مقس  ادورا اتس  ادا     ددرا ألاق ادب ل ف

 راألاقي .ابدرا  رة ددراا ت  دا ادرالى درقى رالايدتادرااتف  دِشرر ادتادم ج  

درا د   د  ت د داد ادرالىد دالاقدى رالايدرا األسقد درا  دح  دوراب اردايدرالظد  ددقمالداألدالا   ارد زو   -2
دهدد رداددبد ةر ددايتز دد دتددادرادجدد ر إدا ددفدلادد  دقدد درادد  درألتدد د؛رأل ا ددبدرااألسدد فدتددادرألوادد درا   دد 

د. ق  را 
4Aims of Study

دمس :رااأل  دإا دده الدرا ةر  

درألواد درا   د درا د   د  ت د داد ادرا ل د قةدرا تا  د دراحد و دادبدرالىد درالايرقدى ددرراشداةدت اد -5
د؟إمدال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا بدرااألس فدتا

درااألسددد فدتدددادرألواددد درا   ددد درا ددد   د  ت ددد داددد ادراكس ددد دأولدادددبدرالىددد درقدددى رالايدرراشددداةدتددد ا -4
 ؟إمدال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا ب

درااألسددد فدتدددادرألوادد درا   ددد درا دد   د  ت ددد دادد ادراكس ددد دو ددد داددبدرالىددد دايرقددى رالدرراشددداةدتدد ا -3
د؟إمدال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا ب
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درااألسددد فدتدددادرألواددد درا   ددد درا ددد   د  ت ددد داددد ادراكس ددد دآيددد دادددبدرالىددد درقدددى رالايدرراشددداةدتددد ا -2
 إم؟دال  لل دراظ اةدت ل   دابدرأل ا ب

5Imitation of Study

دتدددادرألواددد درا   ددد درا ددد   د  ت ددد داددد ادرالىددد درقدددى رالايدقةر ددد دادددبدراحاا ددد درا ةر ددد د احددد ق
درقدى رالايدتدادأرد ر دأةبألد درا ةر د دو داالاولدراد  اند–دإمدال  للد دراظ داةدت ل   دابدرأل ا بدرااألس ف
درا ةر بدراألامدتادرألولدرا ةر بدرا   دي لدوذاكدن(قاا ورإلدورااش  هدب رلورإلدراح  )دوهبدرالى 
د.م4052-4040

6Terms of Study

1articulation disorders 

دأودآيدد ندتكدداند دد يدإبدد رلدأودرا دد يندإ دد رةداددبدأيىددا "د:أر ددا(د4005)درا ألىددبدمبدد  أل  دد د -
 ".راكس ايدرى د ح   دأودراكس  ندآي دابد قيدراابدرا اكل دراح و دت  دأ  ريد   

دالى  قد دراسغ  د درأل د ريدرااس  د دا  دادلس ظهبدراحاا دراابد"د:أر ا(د4003)دوآي  ادرا  طاو دد أل    -
دالدالح  دأك  دأودراسغ   درأل  ريدأ  ديض  دأوديح  دق دأودرا  ا يندي   هدالد   د ؛تش ه
دغ  دد ادأ د ريدأودال د يدراسغ  دد درأل د ريدأ د درااس  دد دي داب لدةب دادأودرا ىسدد مندرا أللد دلد ق 
 ".أي اد

دأ د ريدالألد د د  دشدك دمسد د ظ د دراادبدراكد مدأيىدا دادبد ا   "د:أر ا(د4004)د   اافد أل    -
 ".الااكس  دتاألسق دغ  دأ  ريدإقاا دأودآي ندال  يدر اب را ادأود ح    ادأودراكس  

درالقدددى رالايدتدددادأك ددد دأودور دد دادددبد ظ ددد دراادددبدرالىس دد درأليىدددا "د:أر دددا(د4006)درابدددب و دد أل  دد  -
 ".رااق يفدأودرإلقاا دأودرااح   دأودراح  دأودرإلب رلدآل   نر

دوراشدد ا دوراس داندرا دكد  كد داددبدأيىدا دال دبلدك تدبديىددر"دد:أر دا(د4002)دوآيد  اد أل  د درالىاللده -
دأودمضددد   دأ دددلامدإاددد د ألددد قدراحددد و دتتددداة دادددبد شددد  هدأودإبددد رلدأود ددد  دشدددك دمسددد د ظ ددد 

 ".رال  دابدال  دأودرر ألاا  دتشك ي

درآليدد  اندالكدد مدتقاةردد دذراشدددراكدد مدا  دداديكدد نددرااددبدراحاادد "د:ر دداأد(4050)دوآيدد  ادأل  دد دراتى ددل  -
 ".رآلي  ادتيدراا ر  دت اةدو أل ق دإا هندورا  ا يدرا اكسفدتل ادك درظ دلس لدالح  

ديظ د دراسغ  د درأل د ريدادلأل درااس  د درىد دادبديسد "د:أر دا(د4053را ألىدبندومب درابب و د)د أل    -
د د  دأودن"آيد د د يدتدادبد ال دد د يدرىد "دإبد رل:د)رآل  د درالقدى رالايدتدادأك د دأودور  داب

درا دد يد شددلهدال دد ةةدرا دد يدرىدد "دو شدد  هد ح  دد دأودن"أك دد دأودا دد   ددراق دد دراكس دد درىدد "
 (".راكس  دإا در ر   ددا    ددإقاا دأودن"ا  ات ددي ا سهدالدأرهدغ  درأل سب
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القدى رالايدرالىس د درألةبألدد دراادبد لاواا ددادرا ةر د دراحاا دد دةكدزيدتألظدفدرااأل   ددايدمسد دتظدداه در
ادبد د ادةكدزد أل  د دراتى دلدمسد درا   داةدراد  دي  د دندورااشد  ه(دقداا وراحد  دورإلدب رلوهبد)رإل

را شك يدرالىس  درقدى رالادملد تادد؛دإذد أل ب ادرالقى رالايدرالىس  دوبأل درا شاك درالىس  درال  ى 
و ت ديدنديأل قد دراا ر د د؛دوه دتدا س لدررالا درآلي  ادو ش  درا  اا دراك تبب ةج ددذراي ل دراك مدش

درالا  دب اده  درااأل   ايدك ادير ب:
ب ةجد د س دلدررالدا ددذراهدبدراحااد دراادبديكد ندا  دادرالىد دشدددتعريف الباحث  ضطثاراتات القاث  

اب را ادالر دد ريدرآليدد  ادأوديغ دد دالألدد دتألدداربدراكس ددايدال ددبلد دد  دأ دد ريدالألدد دراحدد و دأودر دد
دراكس  .إا ددأودإقاا دأ  ريد  و دغ  دت ج قةندأود ش  هدأ  ريدالأل دراح و ند  و دأي اد

هبدرا ةج دراابديح  دمس  دادرااس  د دتداديد لدر داتاباهدجرائي ضطاراتات القا   التعريف اإل
دمس داق ريدتس ا درالى درا   ةدرا  ات مدابدرا ةر  دراحاا  .

2

درقدى رالايداد ل فد ظ د دراد لا(دورا اا دورا اربدرألول)درأل ا   دالاا    درا ساحق ادراا ت  دهف
د ىب دد دوراددا  درا ب   دد درا قابسدد د  ددلدوكدد اكدادداقر  فنإوددورا ألس ددايدرا ألس دد ادت  ظددايد  ددلدرىس دد 
د. رالا دقب دتادمس  فدرا   ةدرالى دتس ا 

3(Manifestations of articulation disorders 

دوراضددددغ دورإلقدددداا درااح  دددد دأودورااشدددد  هدوراحدددد  درإلبدددد رلدا ل ددددادتال مدددد ندرالىدددد درقددددى رالاي
داددهدرالقددى رالايدهدد  دتدادردد  دوكدد دراا ت د ندبدد ادرراشدداةهادر دل داددبد تاسددندرألرد ر دهدد  دوكدد دورااقد يفن

درالا دد دو دد حاولدتل دداندرإل دداال دالكدد در ددل داددبدا  او  دددهلددا دأندك ددادم جددهندوطدد  ددوأم رقددهدأ ددلااله
د:رآل   درالقا دابد ام ق

Omission)

د دفدوتادراكس  ند اض ل ادراابدرأل  ريدتادا    ددرااس   ديح  درالى دم  مدتادرال  ده رداب
دهد  دابدرااس   دك مدي ل د ابلدك وبشدتاأل قةداأ  ر  ددراح  ديش  دوق داق ندراكس  دتادرجز  ددللى 

دكاا راددد لادإا دددهدرال دددا ا ديدددرا  نددراددد لاداألشدددتا دالاال دددل د اددد درإلطددد  ندمسددد دت  ددد مدغ ددد دراحااددد 
دت ادأك  دراكس  در اي دابد قيدراابدرا اكل دراح و درى دابدراظ  ةدإا دراأل  مده  دو    دوغ  ه ان

:د4002دراألف دد ن)دن(522:د4000دل  ددنن)د ددى اودداددبدأودراكس دد دب ريدد داددبدرا دداكل دراحدد و د ظ دد 
د(.554:دي.قدرا اي  ن)ند(1

ندراكس دد دتددادرألي دد دراحدد  د دد  دلددافداوغاال دددأك دد دأودا  ا دددراق دد دراكس دد درىدد دراحدد  دلاضدد ا
د دد    دتقدداطيدأودأ دد ريد دد  دإادد درااس  دد دي  دد دوقدد درااس  دد دكدد مدا ددفد ددأل ب دإادد دلدد ق دتدداوهدد د
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دراح  د ك ةدإذرديا  درااس   دك مدا فدا أل ب دررظ  ددرالى ؛دابدرش ل  ددارقى رال ددراح  دو أل دتأل ل ن
د(.442:د5220درازةرقن)دك تهداب

درااس  دد ديحدد  دأندهدد دراحدد  دأن(د24:د4004درا ددأل  ن)دمددادرقدد  د(دHaynes,1980)ذكدد دك ددا
د.تكارهديح  دالدرا  ر فدأ درا ألل ندلاغ  دالح  دراكس  ندتادأك  دأودا    د

دتادرألي  درا  يدابدراح  ديقيدتادوماقةدراكس  ندتادأك  دأود  يدالح  درااس   ديق مدوف ه
درا داتيندا ادتأل و دتحا اددأودت   ةندج س دابدر ات تلدإذردإالدا   اندم مدابدلا بلدك ادراكس  ن

دتددادبدد ال ددتددكدرااس  دد دف قدد لدراكس دد ندتددادتقىدديدا حدد  دي ادد دإر دداد دد يدمسدد دراحدد  ديقا دد دالدوقدد 
د(.(Palmer, g.m & yants, 1990:56  امددتادب ال ددأمد ق لودد  كن

دراحدد  درقددى رمدأندتددا(دKirk, A& Gallagher)دوجدداالج دك دد  دأكدد  دأند ددب دتددادوهدد ر
دادبد د ر درا تاس د ندراكس د دت رقديدادبدراحد  ديحد  دوقد دادهنداس  دا يدت  د مدغ  درااس   دك مديتأل 
دالأل دوابدن ار  دراكس  دابدت قيدتادأك  دابديك نددق دوأدر الا اندأودتلا   ادابدأودراكس  دب ري 

د  دداب لدرااددبدرا اااا دد داس قدداطيدرا ح وادد درأل دد ريدبدد ادرااس  دد دكدد مداددبدوق ددايدهلددا د كدد نددرأل  ددان
د(.Kirk, A& Gallagher, 1986: 283)و(دPutsch& Peter,2001: 388)د اكادال  ي

د د رابدملد دراحد  دلدافدوقد دن(تدام)دراحد  دتديد رااس  ددللىق دادراادب(د  دام)دكس  دذاكدمس دوت ال
دأندأ دوتحددد قةند اباددد د ددد  دقامددد ةدهلدددا د كددد نددأندقونددراكس ددد دتدددادت قددديدأ دادددبد ددداكل اد ددد   ا

:د4003درابدب و ن)د(ت ة  )دتادب ال د(د ت  )دأو(دت ة  )دف ق لدرألولندرا اكادرا  يديح  درااس   
 ,Weissد123 :1980)دذك هدادك دادراحد  دتداد نديألداردراد لادراا ت د دلا دندماتد دوب د ةةد(.463

C,E,etal,د:الاآل ب(د450:د4006دراشت،ن)و(د

دتدداديألدد دراحدد  دأندإادد درا ةر ددايدراددا  دو شدد  دراى دد ابندراكدد مدأودرالضدد دالألدد مدلا  ددزدك ت ددفدأن -5
دكددد مدادددبدراحددد  د رقدوكس دددادرااشدددت ،ندأودراكددد مدا  دددفدالاال دددل د ددد ر دراحددداقةندرالىددد درقدددى رالاي

 .ا  هد أللد رااس  

دمداداضد  ددرأليد اندراحد و دتادأكب دال أل لدراح و دأ  ريدالأل د   دإا دراا ت  دي   داغاال د -4
د ندشند ن)دأ د ريدراا ت د ديحد  داقد دراكس دايندتدادتأل ل دت رقيدابداغاال دديح  دراح  دأن
 .راكس  دو  دابدأ لدإذردللىق ادب ل ادآي هاندابدأودراكس  دأولدابدأ لدإذر(دة

دت ددادراكلدداةدادد اديظ دد داقدد دذاددكدوتدديدرا ددانداددبد ق تددهدتدديدرااس  دد دكدد مداددبدراحدد  ديقدد دتدداداغاال دد -3
دراددد لادراا ت ددد دوكددد اكدراأل دددببندرات دددا دادددبدرقدددى رالايدأودرالىددد ندأج دددزةدادددبديسددد دتددداديألددداوند
د.كب  ةدال  م دلاح   نددرا لادوأوالكدراش ل ندراا   دتاديألار ند

ديقديدراح  د  يدتت  دابدرىقبدرقى رمده دراح  دأند ب دا ادا ست   ددرالا  د اد ودده ر
دالح دد ديحد  دتدادردداقةدوهد ردنهداآي دداددبدأودو دى ادادبدأودأوا داداددبدإتدادراكس د ندتددادتتاس د دأتداكادادب
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دإذرديا  درالجا امبد س كهدمس دا سل ددللألكسد؛درألت درا  رااس   داك مدرألشتا دا فدم مدابدل   
د.ك تهدابدراح  د ك ة

Substitution)

داوأ  ار ددرا اق د د ادو ا دراا ت  دب اداش  م ددرالى درقى رالايدأك  دتادرإلب رلدرقى رمديأل 
د(.Harris, M, 1990: 55)راأل  دتادرا االأل 

؛د(Partial, dysialia)دراتز  د درالىد د دأل ب در دفدرإلب را د دراحدااليدهد  دراسغد دمس دا دو  د ب
درادددزةرقن)أك ددد دأود ددد يدرىددد دادددبدرالقدددى رمدمددد ردراألدددامدشدددكسهدادددبداورقدددح ددرااس  ددد دكددد مديكددد ندد  ددد 

د(.442:د5220
د د  درااس  د دي داب لدكدرنداهندازومدالدآي دال  يدرا  يدإب رلدرإلب را  دالاالقى رالايدو ق  

درا ر دددرةدمس  دداديىسدد دراشدددا أل دراحددااليدتددادورألي ددد ةدن( )دال دد ي(د )د دد يدأو(دش)دال دد ي(د )
(Stigmatismد) د بددد ل دت  سددد د بددد أ؛دإذد دددل ري(د6د-1)دتدددادرا ةر ددد د دددادادددبدت ددد راا داددد ادو لاشددد

دراددد الا ن)رراظات ددادومددد مدرأل ددلانداابدد ل درا تددد د دد يدتدددادأك دد داددبدإبددد رلدهلددا ديكددد نددوقدد درأل ددلان
د(.302:د4053

دامددبد ال ددتلا دلدغ د د د يدإ  رةدلافدمل تادرالى دابدرإلب را  دراك ت  درالقى رالايدو  ج 
دكد مدا دفدمسد درآليد  ادقد ةةدي د دإاد دلد ق درالىد درقى رمدتادرال  دوه ردف هندرا  غ مدرا  ي

د(.6:د4002دراألف  ن)تاك ةدالشك ديح  دمل تادرااس   
دتددادأ دد ريدأ ور دبدد ادرإلبدد رلدو ك دد دراكدد مندملدد دآيدد دتددادبدد ال دد دد يدرىدد درإلبدد رلدلاضدد ا

د(.455د-402:د5226دت،نراش) دجبلدتادب ال ددقبل ن:دت الدن(قد ندظندذندةندلند ند ن)دقب  
دو ألابدد دومى  ددفندراكلدداةدررالددا داتسددلدرااس  دد دي اة ددهد  دد دة؛تاأل دد دال دد ةةدرإلبدد رلديحدد  دوقدد 

درال ا  دد درالىدد درقددى رالايدتدداديألددار نددرادد لادراا ت دد دبدد اداشدد  م ددرالىدد درقددى رالايدأك دد دتددادرإلبدد رل
د(.522:د4052دراغزرابن)

درتد دقد دإرلدادب دراكس  ندت رقيدك دابدتأل ادال  يدس   راادلب لد   د؛الاا لايدرإلب رلدلا فدوال
دتدادبد ال د(د  داةة:د)ف قد لدن( )د د يدالدهدي داب لدقد دراكس  دأولداب(د )د  يدرى دمل دت   ددرااس   

دتدادبد ال د(د  شد  :د)ف قد لدن(ش)د د يدالدهدي داب لدراكس د دو د دادب(د )د د يدرى دومل دن(  اةة)
(دتد ي:د)ف قد ل(دي)د د يدالدهدي داب لداقد دراكس د دآيد دادب(د )د  يدرى دأةرقدإذردب ل ادن(ش    )

د(52:د4002د  ان(د)ت  )دتادب ال د
دركا دددلدقددد درااس  ددد دأندإاددد دقر  ددد دال ددد ةةدالأل لدددهدال ددد يدرا ددد يدإبددد رلدمددد مدظددداه ةد  جددديدوقددد 
درإلبد رلدإاد دل األدهد؛دوهد دتدارا د  بداغادهدالظدامدرا ك رد د سدكدتدادأق درا اكل ندرأل  ريدتادتت  م 

د(.60:د5226درا شاقل ن)در  هدماداساألب  دا ابلردغ  
د:لسبدف  ادر  س ادتاأل قةدتظاه داإلب رلدأن(د506دن501:د5261)دا  بدوذك 
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1Rhotacism)

دا دادو ألد  دراد ر ندادبدراس غد دراتدا ظد د اهادوقد دالااس غد ندي   دت ادراتز   درا لزالا ادأر ر دأ  
د:درآل بداب

د.م ب:دم  ودكس  دابدق ا فكديا ندرا ر ديتأل دأن -أ
دغ دد دالى  قدد (دة)درادد ر د دد يدرا  ددامدرااس  دد دللىدد دراس غدد دواددبدناغ ل دددرادد ر ديتألدد دأن -م

دلب ادددهدأو(د ددد رم)دتدددادبددد ال د(د ددد ام)دكق اددده(د )درا دددا دال ددد يدإتدددادلب ادددهد  ددد د؛ دددح ح 
(دل)دراددد مد ددد  دال ددد يدلب ادددهدأو(د ددد رم)دتدددادبددد ال د(د دددغام)دكق اددده(دغ)دراغددد ادال ددد ي

دراأل دلده ردو  جيدراس غ ندراأل لده ردمس دراألات دو ىس دن(  رم)دتادب ال د(د م )دكق اه
دادبديسقدبداأل دلدإتدادراد ر ندرىد دأ لدا ادبددراحس د قندأمس دمس دراس اندقغ دقةج دإا 

د(.562:د4006درا  تاو ن)دراس اندمض يداضألندأودرا سلندراحلك

دأب  هادتادرألالت ي دراح و دالأل دا ظد أل ب "د:الرر ادراس غ (د325:د4004)دتسحفدم  د   
درا تددد دراددد ر د ددد  دا دددظدادددبدرا دددأل ب دال دددبلدرااس  ددد دملددد دراس غددد دو حددد  دورادددزر ندورا ددد ادراددد ر د ددد  

دأودراس دانند تدفداكب دإتادرا فند قندتاداق  ل ددأمس دإا درة  امهدمل دراس اند ح  كدابدرا  اةةدقألن
د".را ةق  دراغ ةده ت نددرقى رموددراألقسبدرااتسند االيدابدك اد ىحهندابدشق  ددوج ق

2(Comprehensive or severe substitution

دوتدادت كداندغ د داسكد مدا  لداد تأل دا ةج دن ار  درا ر  ةدراكس  دابدتظ  دتادأك  ديري دوه 
دوكس دد دن(  ر دده)درإلبدد رلدالألدد د  ددل (دك ر دد )دكس دد دت دد درا ر دد ةدراكس دد داددبد دد يدتددادأك دد دإبدد رلدذاددك

د د   اد  ا  دالدال  ةةدراكس  درى ديك نددراحااليده  دت  دوابدن( س ب)درإلب رلدالأل د  ل (دك  ب)
د(.12:د4006دشاشن)درأل سب

دوهدبدن(Vniversul Dyslalia)دراكس د دراد لزالا ادر دفدرإلب را د دراحدااليده  دراسغ دمس ا دو   ب
دتأل دادي اح  دا ةج دورق دغ  دراك مديك ندد   د؛اتز   ردرا لزالا ادتادراكس  دت ا اددمس دأمفد اا 

دإادد د دد ق دا ةجد د ار  دددرا ر دد ةدراكس د داددبدشددك دتدادوأك دد دتظ دد دتدادأك دد ديريدد د  د د؛راكدد مدا  لدا
:د4053درا دلتفن()أت سسده)درإلب رلدالأل د  ل (دكاتس ا)دكس  دت  دت   مندوغ  دغ  لدالشك دراكس  درى 
د(.624
3Stigmatism

دراا ت د ندبد اداشد  م ددراكد مدرقدى رالايدأك د دوهبدن( )د   دإا (د )د   دإب رلدابدو ا   
د(.552:د4004دراش  قبن)داآلي  ادرااس   دااقس  درا ت دأودرأل لانندرراظامدم مدإا دذاكدل جيدوق 

داس  دد راد دد يداددبديسدد دمددادللددا دوهدد ردت   تدد ندغ دد دالرا دداظدراشدد ل ةدراحددااليداددبدرااس  دد دو لىدد 
د(.62:د4056د   من)د  اهدت ادي  أل ادراابدراح و د    زدتادي لألهدرا  
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دبددد ادللاشددد د  ددد دناشددد  م ددرالىددد درقدددى رالايدأك ددد دتدددادرإلبددد رلدرقدددى رمدأند دددب دت دددادلاضددد 
دواكدل فدرآليد  اندرىد دمداديتاسدندرىق دفدأندلد ةك نددالدوراا ت د دورا اتلد ندراتات د دب ادف  ادراا ت  
د.رااس   دمس دا سب  دداررألكا  دديألىبدوه ردرج   ددك ت فدي    نددالدرآلي  ادل ونددمل تادالااض  ديشأل وند

Addition

دالدواكل ددادرا  ة دد ندقيدد لد دداد ادد دوتقبدد ال دداطب    دددرأتدد  دداسكس ددايدرأل دد ريدإقدداا دظدداه ةد ألدد 
دتداديألداربدرا لى قد دكس داياسدرإلقداا دتظداه دتداديك د دراد  داداا  قدراأل د ندذاكدالأل دف  ادك اكد ألاب 
د(.222:د2222دن"م"را و ان)درالى درقى رمدتظاه دتادتظ  

دلاكد ةدوكرردهدرا ر د درا د يدي د يدوقد دراكس  ندإا د ر  د  يدإقاا درالقى رمده ردو اض ا
دراشدددت،دللىددد دملددد تادرإلقددداا دم ددد مدو  جددد دن(مسددد كفد  ددد م)دوكس ددد (درات ددد د  دددلا )دكس ددد دت ددد 

دأقدد د ددالدأ دمسدد دراأل ددلدهدد ردو ألابدد درا ددح  ندرالىدد دإادد دتددادتقىدديدأودتدداد دد يد  دداقةدتدديدراكس دد 
:د2223درا دددلتفن)درالىددد دت ددداةةدوركا دددامداسكددد مندراألددداق درال ددد دت ر ددد ديددد لدررراشددداة ددرالىددد دم ددد م
د(.222

دت  د مندوغ د دورقد دغ د دك تدهديتألد دت دادرا لى قد دراكس د دمس د ر  د  يدإقاا دالهدو ق  
دت  و د ند  د ك ن)دذادكدت دالدرالىد ندابد أل ب دإا دأقيدرااس   دتيدر ا  يدذرإدراحااليده  دوت  
د(.32:د2222د   اافن)و(د222دن222:د2222دراشت،ن(د)قرقر

ددورإلبد رلدكااحد  درااس  د دملد دأك د دأودتظ د  ادادبد د ر درا ظداه ده  د تا يدوق  دغدا ابن)داتأل 
د(.522:د4052

دأندهدد :دف قدد لدراكس دد داددبدت قأل دداد  دد دتدداد رإلقدداادمددادا احدد  (د546:د4055)ديىددامدأتددا
دآي هداندادبدأودو دى ادادبدأودراكس د دب ريد دابدإتادت اقس دك   ةدا     دداتقىأل ددأودا  ا ددرااس   ديض  

د(.أت  دأ   ن)دت  
دال دداد ا  دد دالاإلقدداا د األسدد درااددبدرالىدد داددبدرأليىددا دأشدد  دأن(د11:د4006)دمبدد درا ت دد دوذكدد 

د:ير ب

د.را اكل درأل  ريد ابدتاح  د  يدإقاا  -5
 .اسكس ايدرألي  درا اكادالأل دتاح  د  يدإقاا  -4

درا دد يداددبدراضدد وة ددغ دد دالاا دد ديألدد  دتددادأودرأل ددسبدرا دد يدمسدد د ر دد دتاحدد  د دد يدإقدداا  -3
 .را اح  

د.راحس س  دغ  دأل  ر  اد  ايديألى  ادتا؛دوه درا اح ك درأل  ريدالأل دف هدرا لاا دراال س -2
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دراكس د دب ريد دادبدإتدادتتاس د ندأتداكادادبديقديدقد دراكس د دمس د   دةبز اقد ر بدرإلقاا دإند   
درا ددادذاددكدالألد در ددا  دإذردأتدادرا  ة دد ندقيدد لد داد ادد دطب ألدبد ألابدد وددآي هدداندادبدأودو ددى ادادبدأو

د.راا ت  دب اداش  م ددرالقى رالايدأق دوه د  دماد لح د س س  دتشكس دااك ند
(Distortion)

داق  ل ددديظدد درات لدد درا دد يدأندإالدياطلدد ندالى  قدد درا دد يدي دد ةدملدد تادرااح  دد دأيىددا د  جدد 
دادبدرا حد قةدرأل د ريدتديدتىاالقا دادأود    زهادي كادالدرا ح ا دورأل  ريدف هندرا  غ مدرا  يدتا

درا د يدي د ةدقد دا د   ددإب را دهندم د مدأر دادمسد درا تا د ادتألظدفدجارلدتاد  لندالدا اكدراسغ ن
درا دح  درا قديدادبديكد نددالدراس داندأودرا دح  دغ د درا كداندتداديدر بدرا د ر دألندررظد  ددهاالدالشك 

د(.524:د4055دقرغ ااربن)درالى دأ لا ابد
دللى دأ دنا  ات دديشب هدالدأرهدغ  درأل سبندرا  يدتاديق بهدالشك درا  يدرااس   دللى دوف ه

دالدااس ظدتقاةرا دادملد د دس   دغ د دال د ةةدواكدادراألداقل نددرألشتا دللىق ادراابدرأل  ريدج  يدرااس   
دإيد ر دم س د دادبد دس   دغ د دط  قد دو  دات مدرا دح  ندرالىد دتكداندمدادرا د يدللألد د   د؛را س ف
د(.414:د4050دتح  ن)و(د(Hedge, M.N, 1991: 112درا  يدذاكدإلراا درا  مدرا  ر بدراا اة

دأ لددا اددبددرا ددح  دت قددأل اداددبدانراس دددوقدديدمدد مدأودرأل ددلاند  دداق درا تدد دذاددكديحدد  دوقدد 
درا دد ر ديتألدد دتددا؛دوهدد درا دد سبدرا ددكدجددارببدمسدد درأل ددلاند  دداق دأودرأل ددلاندوقدديدررحدد ر دأودرالىدد 
:د4003دتس تدبن)د( )دأو(د )دت د درأل د ريدرىد درااس  د دمسد دلاألد ةدتداد دفدرا كدجارببدإا دل هل
د:لسبدال ا(دWeiss, C.E.etul, 1980: 125)دذك هادك ادأ لامداأل ةدرا ت درااح   دو ح  د(.531

د.را رالأل د اد ا درااس   دمل دراك مد ري  -5
 .راىب    دراك   دمادرازر  دراسألامدتادك   دوج ق -4

 .أي اددمس دا ت د ر   دال بلدأودرا غاةدا ادراسغ در قورج   -3

 .را  سبدرا كدجارببدمس دأودرألتات  درأل لاندبا اق د  ر درأل لاند ش   -2

د.ت   ددكاا  م دك ت  دتشكس دمادللا دق  -1

د.رااش  هدأودرااح   درقى رمدابد   فدق دراابدرألي اددرأل لامدتادذاكدغ  دوإا 
دراا ت د دبد ادللاشد دا د دإا دهندرالرالدا ديتلدارقى رال دديأل درااح   دأودرااش  هدأندرت د ب دت اود
درا  يدتاد ق بهدالى  ق درا  يدللى دالح  دراا ت  دمل د لاش دت ادأك  درا رش لادوب ادا ل ددرألكب 
د.ا  ات ددي ا سهدالدواكلهدراألاق 
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Pressure)

د دقندمسد دبس دارهدراضدغ دمسد درااس   دق ةةداأل مدرا ت درااس   دا ادرالىقبدرالقى رمده ردللشر
دراحد و دهد  دإيد ر دي داى يدالد  د ؛درا دك ندد ااد دادب(دل)دو د ي(دة)د د يدابدويا  دراحس ن
د(.36:د4005دن"م"را و ان.د)   حدالشك درا اكل 

د د  دت د دراحسد د دقندأمسد دمس دبس ارهدالااضغ دوذاكدرىق ادرا  قدتاد اىسلدراح و دالأل 
دراحسدد د ددقنداددبديسقددبداأل ددلدوذاددكد ددح ح دغ دد دالى  قدد دراحدد و دهدد  د لىدد دوقدد دن(رادد م)و(درادد ر )

د(.442:د5220درازةرقن)دالهدرا ح ى دورألم امدراس اندابدأودرا سل
 Hard)درا سلدراحلكد قندأ  ريدرى دمس دراق ةةداأل مدرا ت دراضغ درقى رمدنأدو اض 

Palateدأندإادد د ددح  دالشددك درىق ددادملد درا دداكل درأل دد ريدالألدد د حادا د  دد (درادد مدرادد ر ن)دوهدب(د
د(.562:د4005دنبمب درا ألى)درا سلدراحلكد قندبس ارهدرا  قديضغ 

ق دا دوددراا ت د دا ادرالى دالقى رالايدتس ا دو قل ادإم رقدإا (د4003)درابب و ددقةر  ده ال
دم د دادبدرالبا ر  د درا   سد دادبدراا ت د داد ادرالى درقى رالايدالأل دا ح  ادم جبدب رات اامس  د

دال  للددد داسبلددد ادرالبا ر  ددد د دددسىار دت ة ددد دتدددادط ددد  د(د10)دتدددادرا ةر ددد دم لددد د ك ردددلد دددل رين(د6-2)
داس ت  مد دورالألد  دراقبسدبدراس ا د ادبد ادإ  دا   دقالاد دذريداد و ددوجد قدمادرالاا  دأ  د يدرا  ا ن
دالألد درا دح  درالىد دمسد دقد ةةدأك د دراات  ب د درا ت  مد دأاد رقدوأ ل درالأل  دراس ا دا اا دراات  ب  

د.راأل جبدراب رات د ىب  
دا ألااتدد دراادد ة ببدت راب ردداداامس دد دتأل ادد دإادد اقدد دهدد الدد(Nippold,2003)در ب ادد دقةر دد دأتددا

(د34)دتدادرا ةر د دم لد دو ك ردلدأا ار داندادبدرا د    درا قاطيدمس دراا ت  دا ادرالىس  درالقى رالاي
(د56)دتدداد ك رددلدرألوادد دراات  ب دد درا ت  مدد دن(وقدداالى د ت  ب دد )دتت دد ما ادإادد د ق دد   فد ددفدط دد  د
دط د  د(د56)دتدادتك ر دراضاالى درا ت  م وددنأ اب ي(د2)دي لدوراا ك لدرااتز  دمس د  ة ب فد فدط   د

د  ة ببدب رات دتادرا ةر  دأقوريدو   سلد ل رين(د2-6)دب ادتادأم اةهفد  رو لد  ة لايدأي دلاسق رداف
د تز د دمسد دراأل د دأ دنرا د    درا قداطيدمس دراا ت  د  ة لدي لدتادرالىس  درالقى رالايدا ألاات 
درالىدد د ىدد   دمسدد دوررألكا ددا  ادرااس  دد دورقدديدتددادالت سدد دى دداةبدمسدد دراأل دد د ددفدنتقدداطيدإادد دراكس دداي

دقالاددد دذريداددد و ددوجددد قدمدددادرالادددا  دوأ ددد  يندرااألب ددد دادددبدراى قددد دمسددد دي دددام  دت ددداد؛اسى ددد درا دددس ف
دا دد ة ل دد سقددلدرااددبدراات  ب دد درا ت  مدد دا دداا دراضدداالى دورا ت  مدد دراات  ب دد درا ت  مدد دبدد ادإ  ددا   

د.رااس   دورقيدتادالت س دةبى ادس مدراأل  د فدنرااتز  دمس 
د ل  د دمسد دقدا فداغد  ددب ردات دس د ماادريالداةدإاد د(Gibson, 2003)دجل د نددقةر د دهد الوقد د
دراا ت دد دتدديدوتقدداةرا فدورالىس دد درا دد    درالقددى رالايدذو ددامقس  ددداسا ت دد درا ألدداق ادراسغ  دد درأل دد ري
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د ت  ب د دتا داو ا ادتت  ما ادإا د ق    فد فد  دط (د30)دتادرا ةر  دم ل د ك رلد  ك اندابدراألاقل ا
درالا د دور دات مد دل ن(د54-6)دب ادتادأم اةهفد  رو لدتت  م دك دابدط   د(د51)دال أل لدوقاالى 
درأل ددد ريد ل  ددد دمسددد دقدددا فداغددد  ددوب ردددات دراكلددداةدقبددد دتدددادرا لى قددد دراسغددد دوتحاكددداةدرال  جددد دأ دددس م
دا و ددوج قدمادرالاا  دوأ   يدو سكاك  نندوريالاةدو لبدتاندوريالاةدب    نددرة لا دتألات ندراسغ   

د.راات  ب  درا ت  م دا اا دوراضاالى دراات  ب  درا ت  ما ادب ادإ  ا   دقالا دذري
دالا دددات رمدراألددد  دس ددد ماادمسددد درااألددد  دإاددد (دRupin, 2005)دة لددداندقةر ددد دهددد الادددبد ددد اد

د  ت  د اد رو (د1)دتادرا ةر  دم ل د ك رلدا انإيىادرالىقبدرقى رالايدم  دابدراا ت  دتيدراق ،
ددد(د55د-2)دبددد ادأم ددداةهف درالا ددد دإمددد رقدتدددادرالىددد درقدددى رالايدال س دددا درا ةر ددد دأقوريدو   سدددلدنامات 

دبدد ادوراا   ددزدرا دد ألبدراا   ددزدمسدد دوراادد ة لدرا دد ألبدراادد ة لدف ددهدر ددات مد  دد د؛راأل جددبدوراب رددات 
دتدداندوريالدداةددأا اك ورلددا درة لددا دتألاتدد دور ددات مدراق دد،ندور ددات رمدرا ددس فدورالىدد دراتدداط درالىدد 
درقدى رالايدمد  دادبدرا د ألبدراأل جدبدرا د ي دس د ماادمدادرالادا  دأ د  يندو سكاك  نددوريالاةدو لب

د.راا ت  دا ادرالى 
درا   سد د  ت د داد ادرالىد درقدى رالايدشد   دمسد درااألد  دإاد (د4006)دمد رقدقةر د ده الك اد

(د64)دتدادر س  د  د(د55051)دتدادرا ةر د دم لد د ك ردلد ل رين(د50-2)دم  دابدج ةدلل ال  درالبا ر   
دأقوريدو   سدلدجد ةندجلد مدإشد ر دت كدزدتد رة دوبألد دجد ةدشد الدإشد ر دت كدزدت رة دتادت ة  

دوأ ددد  يدرالىقدددبداسس دددا دتحك ددد دور دددالار دورا  شددد لادرا ألس ددد ادوآةر داسا ت ددد درالا ددد دال قابسددد درا ةر ددد 
دإاد دأشداةيدك دادجد ةندال  للد درالبا ر  د درا   سد د  ت د دا ادرالى درقى رالايدر ل درة  ا دمادرالاا  

درإلبد رلدرقدى رمدذاكدو سبدراح  درقى رمده دراأل ل دأا رقدب ادررراشاة ددرألمس درالى ديرقى رالادأن
د.اش  م ددرالىس  درالقى رالايدأق درإلقاا درقى رمدب ل اداسح و درااش  هد ف

درقدددى رالايدرراشددداةدر دددل دمسددد درااألددد  دإاددد راادددبدهددد الد(د4002)درا ضددد دوأبددد د  ان دددسدقةر دد ود
درقددى رالايدهدد  دتداداشدد  م ددرألك د درألر ددا درراشداةدور ددل دراغ ققدد ندال  للد د  ت د درا وقدد دادد ادرالىد 
درالقى رالايدذو دتاددط   د(د62)تاددرا ةر  دم ل دو ك رلدراغ قق ندال  لل د  ت  درا وق دب ادرالى 

درالاددا  دوأ دد  يدرالددا   اندإمدد رقدتددادرالىدد درقددى رالايد ق دد فدال س ددا درا ةر دد دأقوريدو   سددلدس دد نرالى
دوجد قدم مدا إدرالاا  دشاةيأدك ادرابلايندتادأمس درابل ادا ادرالى درقى رالايدرراشاةدر ل دأنماد
دالألد دوأندنري دل د(د6-2)دراأل   د درا   سد دابدرالى درقى رالايدرراشاةدابدورابل ادرابلايدب ادا و د

د.تشا ك درالى درقى رالايدتادتظاه دا ل فدراا ت  
 تدا م لد  اد ا وراقسد  راار درة بد ا راأل قد  تأل اد  إاد  اقد دهد ال(د4055)ديس د دم د ر دقةر د أتداد

 وراا ت   را ار ل ا ب ادراا ت   را قاةر  وك اك نقتش  تحااظ  ت رة  اب رالبا ر ب را ندرا رالي   ت  

 (دتدا6و) راد ك ة (دتدا52ب رقدي) و س  د ة ر س  د  د (48تدا) رالحد  م لد   را دل راقسد  ت دا اد ادب راألداقل ا

 تداد  تد ة رإلردا  تدا (6و) راد ك ة (دتدا52)دب رقدي و س  د ة ر(د س    د42و) را ار ل ا راا ت   تا رإلرا 
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 ا  د  :د)قا  د آل  د ر رألقوري ر دات مدرالحد  راألاقل ان راا ت   م ل  ي  س ند وهف رالبا ر ب را رالي را ن

 إا  رالح  راا   أشاةي وق  راار رة(ن ش ة وتس ا  راقس ن راار رةندوتس ا  رقى رم مس  را را  را  ش ري

د رالاا   أشاةي ك ا وراقس ن راار رة ب ا إ  ا    قالا  م ق دذري وج ق  قالاد  اد و دذري وجد ق إاد  اأيض 

د.راا ت  درا ار ل ا ا اا  راقس  ت ا اد اب ورا ار ل ا راألاقل ا راا ت   ب ا إ  ا   
درا ددد    دا قدددى رالايدم جدددبدب ردددات دأ ددد دق دددا دإاددد (د4054)دوقيددد خد ددد مدقةر ددد دهددد الود

د  ت  دتا(د50)دتادرا ةر  دم ل دو ك رلندا ل فدوراسغ دراك مدت ا اددمس د  ت  دقرونددا ادورالىس  
دتددادأم دداةهفد  رو ددلدورىس دد د دد    درقددى رالايداتددديألددار نددرادد لادقرونددتا  تدد دذو ددنامقس  دددرا ألدداق ا

دالا دددالار درا ةر ددد دأقوريدو   سدددلندقددداالى ودد ت  ب ددد دتت ددد ما ادإاددد د ق ددد   فد دددفدن دددل (د53-6)دبددد ا
دالدد داذهل  دددرا ألددا داسى دد دورالىس دد درا دد    درالقددى رالايدوريالدداةدنرالددا   ادإمدد رقدتددادرألتدد ةدأوا ددا 
داد و ددوجد قدمدادرالادا  دوأ د  يندرالا  داندوقدألهدراد  دراأل جبدوراب رات دنرالا   ادإم رقدتادرا روند

درألدددزد درالألددد  دراس دددا دادددبدراضددداالى دورا ت  مددد دراات  ب ددد درا ت  مددد د  ت ددد دبددد ادإ  دددا   دقالاددد دذري
د.راب رات دال ات رم

(دإادد دراكشددندمددادت ددا ادراح دد س دراسغ  دد دادد اد4056ك ددادهدد الدقةر دد درا   تددايدواضدد سبد)
تدددادتتاسدددندرألم ددداةندوقددد د دددفدد وط سدددد(دط ددد  د520م قا دددادالااا   دددلدراددد الق داددد اد)  ت ددد درا وقددد دود

ريا ددداةهفدالااى  قددد دراألشددد ر   دادددبدتلىقددد دراى ددد ةدال س دددى اندوااحق ددد دهددد  درا ةر ددد د دددفد ىددد   دتس دددا د
(دتتددااليدالألدد د حق دد درا دد  دورا لددايد1(د دد ةةدت  مدد دمسدد د)64راح دد س دراسغ  دد دوقدد د كدد ندتدداد)

أظ دد يدراددا  درا ةر دد دأندت ددا ادراح دد س دراسغ  دد دادد اد  ت دد درا وقدد دال لىقدد دراى دد ةداس س ددا ندوقدد د
ندب ل ادافد  ج دا و دذردقالا دإ  ا   داس ةج دراكس  دإلجاالايد  ت  درا وق دمسد دتس دا داجا دت   أل د

ادت ددا ادبدد داراح دد س دراسغ  دد د ألددزادأل دد دراتددلسدوراا   ددلدرادد الق ندك دداداددفد  جدد دم قدد دقرادد دإ  ددا   د
دراح  س دراسغ   دوراا   لدرا الق دا اد  ت  درا وق .

  ت ددد دداددد ادرالىددد درقدددى رالايدرراشددداةدتددد ادق دددا دإاددد (د4056)د دددأل رند  لدددلدقةر ددد دوهددد ال
دوت قدديدوراأل دد دكددااتلسدرا اغ دد ريدبددلأل دوم قا ددادقتشدد دال  للدد درإللدد ر دت ركددزداددبدرا  تدد ةدرأل دد 

(د6)داددد إ(د1)تدددادأم ددداةهفد اددد رو دت دددادوط سددد دط ددد  د(د440)دتدددادرا ةر ددد دم لددد دو ك ردددلندرالقدددى رم
دهدبدر دات تلدراادبدقرةدورألدقتشد ندتحااظد دادبدل ر اإلدت كزر(د53)دمس دت  م ادش  ر(د55)ود ل ري
رال دل درا ل  دد دالراشداةدرقدى رالايدرالىدد ددإاد دَأن ددرا ةر دد دو   دسلدرالا د ندمدد رقإددتدادرالىد دريالداة

(د دل ريد1ابدت ركزدرإلل ر دابدتحااظد دقتشد دراد لاد اد رو دأم داةهفدبد اد)ا اد  ت  درأل  درا  ت ةد
دررقددى رمدرالىدد درألك دد درراشدداة ددَأن دشدداةيدأ(.دك دداد%54.22قدد دبسغددلد)در(دشدد   د55(د ددل ريدو)6إادد د)

(د ددل ريد6(د ددل ريدإادد د)1ادد اد  ت دد درأل دد درا  تدد ةداددبدت ركددزدرإللدد ر درادد لاد ادد رو دأم دداةهفدبدد اد)
ادد اددرشدداةيدأندت قدديدرالقددى رالايدرالىس دد درألك دد درراشدداة دأك ددادندهدد درقددى رمدرإلبدد رلدر(دشدد   د55و)
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(د55(د دل ريدو)6(د دل ريدإاد د)1  ت  درأل  درا  ت ةدابدت ركزدرإلل ر دراد لاد اد رو دأم داةهفدبد اد)
 ه دت قيدرا تاس .درش   د

د حق دد دمسدد دوراأل دد درااسألدد فدوشدد ةدقةجددايدتأل ادد دإادد اقدد دهدد الد(د4056)دمبدد را اا دقةر دد أتدداد
د  ت د (د50)دتدادرا ةر د دم لد دو ك ردلدورااسألد فندةرا ر دردومد  درااتف  دابدرإلةشاق دراب رات دأه ر 
دتدد رة دتدداد ددل (د53-2)دبدد ادأم دداةهفد  رو ددلوددنذكدد ة(د3)ودإرددا (د6)دةورا ر ددردرااسألدد فدتدداديألددار ند
دوجدد قدمددادرالاددا  دوأ دد  يندرااسألدد فدشدد ةدالدداةريدس ددا وتدإةشدداق دب رددات د ىب دد د ددفدرإل ددكل ة  ندت للدد 
دنرالألدد  دوراس ددا دراقبسددبدراس ددا داددبدرااسألدد فد دد و د كدد رةدتا  ددىايدبدد ادإ  ددا   دقالادد دذريدادد و د
د.رااسأل فد  و د ك رةدمس درإلةشاق دراب رات دأ   هدرا  داأل  درا   ددذاكدو أل ق

د دددس كبدتأل ادددبدب ردددات دس ددد اامدمدددادراكشدددندإاددد (د4056)دا وآيددد ددراأل ددد ريدقةر ددد دهددد الك ددداد
(د40)دتادرا ةر  دم ل دو ك رلنداساألس فدراقابس ادراألقس  د  ت  درإلماق دا ادرالى درقى رالايداا ح  

دنالدداألةقندرا ك  دد داسال  دد درا لدداةدت كددزداددبدورا  ددتس اداساألسدد فدراقددابس ادراألقس دد د  ت دد درإلماقدد دتددادط دد  د
دو   سددلد ددل رين(د2-6)دبدد ادتددادأم دداةهفد  رو ددلدب دد و ت  دقدداالى :دتت دد ما ادإادد دالااا دداو ددق دد ل
درالىددد درقدددى رالايداا دددح  د دددس كبدوب ردددات درأل ا ددد  درالىددد دالقدددى رالايدال س دددا درا ةر ددد دأقوري

د  ددددح  داددددبدرا أل اددددبدرا ددددس كبدراب رددددات داامس دددد دمددددادرالاددددا  دوأ دددد  يندرالا دددد دإمدددد رقدتددددادكس   ددددا
دريالددداةدإجددد ر دوقدددلدإاددد دراب ردددات د دددر   در دددا  رةوددراات  ب ددد درا ت  مددد دأاددد رقداددد ادرالىددد درقدددى رالاي

د.را ااالأل 
تأل اددد دتددد ادإتكار ددد دراالبددد دالحددد و درالقدددى رالايدإاددد د(د4056وهددد الدقةر ددد ديس ددد درا  ددد تبد)

وأشداةيدرادا  درا ةر د ددنوطاالد دتدادرا   سد درأل ا د  دا(دطاال د662و ك رلدم ل درا ةر  دتاد)دنرالىس  
دا درا را  دت ش ريد   فدابدراالب دالاقى رالايدرالى دوراك م.إا دأندراقس دوةهامدراك مدورا د

1Method of Study) ( 

دراحاا ددد درا ةر ددد دأهددد ر د  دددااحقدرا لا دددلدرا دددل  دك ردددهد؛را  دددحبدرا  ددد بدرا دددل  درالا ددد در لددي
درالىد دقدى رالاياالدرا األسقد د ألس تدايرادج ديداد إد  د  دت دح  دقةر  دهبدراحاا  دااا ةر  دوطب ألا ان

دتألااتدد د ددفدإمندال  للدد دراظ دداةدت ل  دد داددبدرأل ا ددبدرااألسدد فدتددادرألوادد درا   دد درا دد   د  ت دد دادد ا
دوهد ردرا ةر د دأهد ر دو حقد دقق قدادو د ادراظداه ةد  دندرادا  دا إداس   لدو لظ   ادو    ب ادراب اراي

د.ةر  را ده  دابدرا اليدرا  حبدرا   بدرا ل  ده 

2(Population of Study)

درا دد   درا   دد داددبدرالىدد درقددى رالايدذو ددراا ت دد دج  دديدتددادراحدداابدرا ةر دد دتتا دديدلاكدد ند
(د402)دمدد قهفدرالدداا دإمدال  للدد دراظ دداةدال  ل  دد دراحك ت دد درا دد رة داددبدرأل ا ددبدرااألسدد فدتددادرألوادد 
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دتددادرألولدرا  دد ديدد لدوذاددكدت ة دد ن(د54)دمسدد د اتدد  مدأر دد (د21)ودنذكدد  ر(د542)دتددل فد  ت دد ن
د.را ةر  دتتا يدأا رقد    يدل ق درآل بدورات ولدم4052د–دم4052درا ةر بدراألام

 (1) جدول

  إب بمدينة الظهار مديرية مدارس على الدراسة مجتمع أفراد توزيع

 م
 الصف      

 اسم المدرسة

 لي اإلجما الصف الثالث الصف الثاني  الصف األول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 52 0 1 0 6 0 4 0 أروى 5

 0 31 0 52 0 54 0 2 الفاروق 4

 1 2 3 3 5 4 5 2 األجيال 3

 4 54 5 6 5 2 0 4 اللواء األخضر 2

 52 0 6 0 2 0 3 0 الشهيد محمد حميد 1

 0 56 0 6 0 6 0 3 الشهيد الصباحي 6

 52 0 2 0 6 0 2 0 سميه  6

 51 0 6 0 2 0 1 0 عائشة  2

 5 53 5 2 0 3 0 6 كمران 2

 6 50 4 1 3 3 5 4 محمد سري شايع 50

 5 52 5 1 0 1 0 2 مجمع المنصوب 55

 2 51 4 0 5 2 5 6 مجمع الغيثي 54

 21 542 36 22 34 22 56 36 المجمـوع 

 402 المجمــوع الكلي

 .انطقي   مضطربين تالميذ وجود لعدم الظهار مديرية مدارس بعض استبعاد تم: ملحوظة

3(Sample of Study)  

درا تا ديدطلقدايد   د دمشد ر   دس د طلدم لد دريا داةد دفدراحاا د ندرا ةر د دتتا ديد ح لد د فدأندالأل 
دكددااتلسدتاغ دد ريدتددادرا دد   دهدد  داددبدال ددادرأل ا ددبدرااألسدد فدتددادرألوادد درا   دد دالاا دد   درا ا  سدد 

(د501)دراأل لدد د تددفد ود دد ردوقدد درا ةر دد ندتتا دديدتددا(د%10)دبل ددل دوذاددكدورا  ة دد ندن(إرددا دنذكدد ة)
دوغ ددد دراق ددد دتقدددال سد   ددد د ددد  د دددفدا را س دددد ىب ددد دوبألددد د؛أر ددد (د26)دنذكددد  ر(د12)دتدددل فد  ت ددد ن
د.را ةر  دتتا يدأا رقد    يدل ق درآل بدورات ولدرا ةر  ندق  (د504)دوبق لدورقح 

 (2) جدول

  إب بمدينة الظهار مديرية مدارس على الدراسة عينة أفراد توزيع

 م
 الصف                   

 اسم المدرسة

 إلجمالي ا الصف الثالث الصف الثاني  الصف األول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 6 0 3 0 3 0 5 0 أروى 5

 0 56 0 6 0 6 0 2 الفاروق 4

 1 2 3 5 5 5 5 4 األجيال 3

 4 6 5 3 5 4 0 5 اللواء األخضر 2

 2 0 3 0 2 0 4 0 الشهيد محمد حميد 1

 0 2 0 3 0 3 0 4 الشهيد الصباحي 6

 2 0 2 0 3 0 4 0 سميه  6

 2 0 3 0 4 0 3 0 عائشة  2

 5 6 5 4 0 5 0 3 كمران 2

 3 2 5 4 5 5 5 5 محمد سري شايع 50

 0 6 0 3 0 4 0 4 مجمع المنصوب 55

 3 6 5 0 5 2 5 3 مجمع الغيثي 54

 26 12 40 45 56 40 55 52 المجمـوع 

 501 المجمــوع الكلي
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4Tools OF Study)

درااألد  دإاد د  د  دراحاا د درا ةر د دأندوب دادوم لا داندوأهد را ادطب ألا دادالح لد ةر  رادأقرةدد اح ق
قدامدداقد درأل ا دبندرااألسد فدتدادرألواد درا    درا    د  ت  دا ادرالى درقى رالايدرراشاةدت ادمس 

درا ةر  .ااحق  دأه ر ددرا   ةدرالى درقى رالايدتس ا دببلا درالا  

5 Scale of articulation disorders

درآل   : فدبلا درا س ا دواقاداستى ريد

وقةر د د  دادد(ن4055وقةر  ديىدامد)د(ن4003رابب و د)مس دتقال سدرا ةر ايدرا االق دك ةر  ددرالط   -
 (.4052وقةر  درا س كبد)ند(4056وقةر  دراأل  ريدوآي  اد)دن(4056)دمب درا اا وقةر  ددن(4052)

ك ر دداد تدد مدهدد ا ادرألولدهدد د ح لدد دد؛وقدد د ددفد ح لدد دهدد  درا تددااليند لدد دتتددااليدرا س ددا درألةبألدد  ح -
ورا دداربد ح لدد دت قدديدرراشدداةدكدد درقددى رمدمسدد دت ددا ادراحدد و دندتدد ادرراشدداةدكدد درقددى رم

 وراكس اي.

وذاددكددرا قدد ةنوقدديداقدد ريداكدد دتتددالدووقدديد دد ةةداكدد داقدد ةد  ددام دهدد  درا دد ةةدمسدد دا ددفدتحادد اد -
 ا ت  درا لادالدي اى أل ندراق ر ةدويا  د  ت  درا ندرألول.اس

د:رآل بدتاال  ة هدرألوا  ددرا س ا دلاك ند

د.رألوا  دراب ارايدر ا اةة -5
وهدد  درا قدد ريددرا قدد ةن(داقدد ةدأتددامدكدد داقدد ةد دد ةةد ألبدد دمددادتضدد  ند554اقدد ريدرا س ددا دومدد قهاد) -4

د:كاآل بهبددتتااليدأةبأل دت  م دمس 
 .اق ة(د42)دتادو اك نددراح و ندرإلقاا (دابدرااش  هندب رلنرإلدراح  ن)درالى درقى رالاي:داألول المجال -

 .اق ة(د42)دتادو اك نددراكس ايندب ري درإلقاا (دابدرااش  هندب رلنرإلدراح  ن)درالى درقى رالاي:دالثاني المجال -

د.اق ة(د42)دتادو اك نددراكس ايند و درإلقاا (دابدرااش  هندب رلنرإلدراح  ن)درالى درقى رالاي:دالثال  المجال -
 .اق ة(د42)دتادو اك نددراكس ايندآي داب(درإلقاا درااش  هندب رلنرإلدراح  ن)درالى درقى رالاي:دالراتع المجال -

Validity the Scale)

دوتداد ددفداس ا دهندأ د  دد د فدتدداديسد سدراليالداةدكداندإذردتدادإادد درا س دا د د  دت دىس ديشد  
دمسددد دبلددا  ددر تاذهددادلدددافدرااددبدوبددااق رةريندتلدددهدوباا دد  دراليالدداةدالغددد  دلدد  ل دتددادمددداق درا دد  دِاددِإن د

د(.62:د4056دنرابلا )دراليالاةدمس دراىسل دقةجاي
د:رآل   درا   دأر ر د لا رد فدرا   ةدرالى درقى رالايدتس ا د   دتادرااحق دواغ  
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(Contacted Validity)  

ددأدو  دد   دب ددد  درا س ددا د دد  دتددادرااركددد دواغدد  دنراظدداه  ددرا دد  دأودرا حاددد اددال دد  دايض 
دوراليا دا دراتب ةدذو ددتادرا حك  ادتادتت  م دمس درألوا  دال  ة هدرا س ا دم  د فدنراى  ق 

د  دد د؛راأل ب دد درادد ولدوبألدد دنرا  ل دد دراتاتألددايداددبدرال  دد  دورا ددح دراددل سدومسددفدراتا دد دراا ب دد داددب
د د   ا ادمد مدأوداق ر دهد د    دتد اد د لدت  ظا  فدإب ر دتل فدوطسلداتحك  د(د45)دم قهفدكان

دادرك  ن(د%20)در  دا در دل درما د يدوقد دنرا لا ل درااأل ل يدورقا ر درا س ا دا تااليدررا ا  ادوت ا
د   دتادالألض اد أل ل دو فدنرا س ا دتاداق ةدأ در الألاقدلافدافدرا حك  ادوآةر دت  ظايدمس دوبلا  د

 (داق ةد554وبلا دمس دذاكدلاك ندرا س ا دال  ة هدرال ا   د)ندرا  ةدأوكس ايدرا

(Construct Validity) 

د ددد  دنراألددداتسبدرا ددد  دنرا   ددد مد ددد  :دت ددد دأ ددد ا دمددد ةدرا ددد  دتدددادرالددد  دهددد ردمسددد ديىسددد 
دا   د مدرا س دا دأودرألقرةددق دا دات دإا درا   دتادرال  ده رديش  داوم  ت ددنرا  قبدرا   دنرابلا 

دو سددد سدتاتار دد دكس دداداق ر ددهد كدد نددأنديتددلدرادد كا داس ددا د دد فدرادد  دااا س ددا دنتأل لدد ديا دد  دأو
درا ات  د ادتدادمد قدو د اددنقبد ال ددرا د  دأرد ر دأك د درا د  دهد رد و ألددنآيد داش ل دد س سدوالدنرا كا 

د  د د؛(22:د2222دنرابلدا (د)الداا ألل ديالداةرالد شدلي)دهد درا د  دأندتا(دEbel)دتق ا دتيدلا  دأره
دارىس  دددرا ضدى ب ادراا ت د دتدادو س  د ةدر س  د  د(د22)دق رت دادر داى ع  دم لد دمسد درا س دا د ىب د د دف

دتدداداساحقدد دوذاددكدرأل ددس  ؛دراأل لدد دأادد رقدغ دد دتددادرأل ا ددبدرااألسدد فدتددادرألوادد درا   دد درا دد   داددب
دتديدرا س دا داقد ريدتداداقد ةدكد دورة لدا دناس س ا دراكس  دا ةج ردتيدرا س ا داق ريدتاداق ةدك درة لا 

(دPearson)ب   ددد نددرة لدددا دتألدددات يدقددد فدج  ددديدأند بددد اودندإا دددهد لا دددبد  رادددداس تدددالدراكس ددد درا ةجددد 
دورا ةجدد دنرا س ددا داقدد ريدتدداداقدد ةدكدد دقةجدد دبدد ادن(2022)دقالادد دت ددا اددملدد داإ  ددا   ددوقراددهدت   ألدد 
دلد لدوهد ردناس س دا دراكس د درا ةجد دتديداقد ةدكد دقةج دب ادرة لا دوج قدإا دش   دوك اكدناس تالدراكس  
درا ةر ددد دادددبدال دددات رتهدرا لا دددلدرا  قدددبدرااكددد  ادال ددد  دلا اددديدوتتاال دددهدال ق ر دددهدرا س دددا دأندمسددد 

د.اس س ا دراكس  دالاا ةج درا تااليدرة لا دتألات يدرآل بدرات ولدو أل  ندراحاا  
 (3) جدول

  للمقياس الكلية بالدرجة المجاالت اطارتب معامالت

 الداللة معامل االرتباط المجاالت م

 0.000 0.664** اضطرابات النطق في الحروف منفردة 1

 00000 0.222** اضطرابات النطق في أول الكلمة  2

 00000 0.222** اضطرابات النطق في وسط الكلمة 3

 0.000 0.661** اضطرابات النطق في آخر الكلمة  4

 (0.01) عند اإحصائي   دالة**   (.0.05) عند دالة* 
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Reliability Scale)(

ديىب دمل تادرا  اقا د ر   دتادو ح ةهادراا تهدوقق درا س ا دقةجايدر  ا :داِلَرر ه ددرا لايديأل  
ديالددداةردملددد دأودن تدددادب ل  دددادي  ددد دتتاس اددد ادتلا دددبا ادادددبدرألشدددتا دتدددادتحددد قةدتت  مددد دمسددد 

دراالددالاد تددفد قدد ل دهدد درا لددايدوتألاتدد درا اكاالدد ندرابلدد قدتددادتتاس ادد ادال ت دد ما ادأر  دد فدرألشددتا 
د(.66:د4000ندوغل فدمس ان)اس س ا دراكسبدراالالادإا دراحس قب

دراا ت د دتدادو س  د ةدر س  د  د(د10)دق رت دادر داى ع  دم لد دأاد رقدمسد د ىب قدهد فدرا س ا د لايدتادواساحق 
د:كاآل بدوه ادالى  قا ادرا لايدإيتاقد فدرأل ا بندرااألس فدتادرألوا درا    درا    دابدارىس  ددضى ب ارا 

(Alpha Cronbach

د  ددامدمسدد ديألا دد د  دد د؛را س ددا د لددايداح ددامدAlpha Cronbach))دأا اك ورلددا دي ددات م
:د4000دنمدد م)راليالدداةداددبدرا ريسدد درا قدد ريديج  دددمسدد درا لددايدا ت  مدد دراأل تددايدبدد ادرالة لاطدداي

دأا اك ورلددددا دتألاتدددد د  ددددامدط  دددد دمددددادورا تددددااليداس س ددددا دراكسددددبدرا لددددايد  ددددامد ددددفدوقدددد د(.561
((Alpha Cronbachد.را لايدتألات يدل ق درآل بدورات ولد

 المصـور النطق اضطرابات لمقياس Alpha Cronbach)) الفاكرونباخ ثبات معامالت(4) جدول

 قيمة معامل ألفاكرونباخ  مجالال

 0.26 اضطرابات النطق في الحروف منفردة

 0.23 اضطرابات النطق في أول الكلمة 

 0.22 اضطرابات النطق في وسط الكلمة

 0.24 اضطرابات النطق في آخر الكلمة 

 0.26 الدرجة الكلية 

دهدد  دأندAlpha Cronbach))دأا اك ورلددا د لددايدا ألاتدد (د2)دراتدد ولدراددا  ديدد لدتددادلاضدد 
د.را تااليدتادتتالداك دوك اكدراكس  داس ةج دت   يدب لايدلا  زدرا س ا دَأن ددمس د  لدراس ف

(Reapplying

دتتا ديدتدادو س  د ةدر س  د  د(د10)دتدادورا ك رد درال داى ع  دراأل لد دأاد رقدمسد درا س دا د ىب  د ف
دتددادرألوادد درا   دد درا دد   داددبدارىس  دددرا ضددى ب ادراا ت دد دتددادمشدد ر   دالى  قدد دريا دداةهفد ددفدرا ةر دد 
دددمشدد دالت  دد درألولدرااىب دد دوبألدد دإمندال  للدد درأل ا ددبدرااألسدد ف دمسدد درا س ددا د ىب دد دإمدداقةد ددفدال ت 
د س دددا اسدراكسدددبدرا لدددايد  دددامد دددفوددنورا ددداربدرألولدرااىب قددد ادبددد ادرالة لدددا دتألدددات يدإيتددداقد دددفد فنر  دددأدرألاددد رق

د.را لايدتألات يدل ق درآل بدورات ولدن(Pearson)دب    نددرة لا دتألات د  امدط   دمادورا تاالي
 المصـور النطق اضطرابات لمقياس( Pearson)بيرسون ثبات معامالت (5) جدول

 قيمة معامل بيرسون المجال

 0.25 اضطرابات النطق في الحروف منفردة

 0.22 اضطرابات النطق في أول الكلمة 

 0.24 اضطرابات النطق في وسط الكلمة

 0.22 اضطرابات النطق في آخر الكلمة 

 0.25 الدرجة الكلية 
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دمسدد د دد لدراسد فدهدد  دأن(دPearson)دب   دد ندد لدايدا ألاتدد (د1)دراتدد ولدرادا  ديدد لدتددادلاضد 
د.ا را س دتتااليدتادتتالداك دوك اكدنراكس  داس ةج دت   يدب لايدلا  زدرا س ا دَأن د

درا تا  دد دراحدد و داددبدرالىدد درقددى رالايدرراشدداةدتدد ا"رااألدد  دمسدد دمسدد ددرألولدرا دد  دلددل،
د."إمدت لل دابدرأل ا بدرااألس فدتادرألوا درا    درا    د  ت  دا ادتل  قة

 دتادأر ر درقى رالايدرالى دابدك دك در ددرراشاةوااحق  ده ردرا   د فد  امد ك رةريدور لد
 دد  دمسدد د دد ةندك دداد ددفد  ددامدرا ت دد  دراكسددبداساكدد رةريدورال ددل درا ل  دد دراكس دد داكدد دردد  دتددادأردد ر د

د:كاآل برقى رالايدرالى دابدج  يدراح و درا تا   ندوكارلدرالاا  د
 (6) جدول

  منفردة الهجائية الحروف النطق اضطرابات أنواع انتشار نسب

 م
 الحروف

 الهجائية

 اإلضافة التشويه اإلبدال الحذف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 0 0 1.0 1 أ 5

 0 0 0 0 0 0 0 0 ب 4

 0 0 0 0 1.0 1 15.7 16 ت 3

 0 0 0 0 0 0 36.3 37 ث 2

 0 0 0 0 1.0 1 45.1 46 ج 1

 0 0 0 0 0 0 1.0 1 ح 6

 0 0 0 0 0 0 37.3 38 خ 6

 0 0 0 0 0 0 20.6 21 د 2

 0 0 0 0 0 0 9.8 10 ذ 2

 0 0 0 0 0 0 71.6 73 ر 50

 0 0 0 0 0 0 23.5 24 ز 55

 0 0 0 0 0 0 20.6 21 س 54

 0 0 0 0 0 0 23.5 24 ش 53

 0 0 0 0 0 0 24.5 25 ص 52

 0 0 0 0 0 0 5.9 6 ض 51

 0 0 0 0 0 0 38.2 39 ط 56

 0 0 0 0 0 0 20.6 21 ظ 56

 0 0 0 0 0 0 2.9 3 ع 52

 0 0 0 0 0 0 32.4 33 غ 52

 0 0 0 0 0 0 25.5 26 ف 40

 0 0 0 0 0 0 27.5 28 ق 45

 0 0 0 0 0 0 46.1 47 ك 44

 0 0 0 0 0 0 15.7 16 ل 43

 0 0 0 0 0 0 2.0 2 م 42

 0 0 0 0 0 0 9.8 10 ن 41

 0 0 0 0 0 0 3.9 4 ه 46

 0 0 0 0 0 0 2.9 3 و 46

 0 0 0 0 0 0 7.8 8 ي 42

 00% 0 00% 0 02% 2 20.41% 583 المجموع
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دتل دد قةدرا تا  دد دراحدد و درىدد دملدد دراحدد  درقددى رمدرراشدداةدر ددل دأن(د6)دراتدد ولدراددا  د شدد  
دنغدن دن دنو  كزيد االيدراح  دابدراح و د) دن20.41%))د   دبسغلد؛رراشاةدر ل دأكب دهب
  د د  كدزيد دااليدرإلبد رلدد؛02%))دقد ةهادرراشاةدر ل دمس دب رلرإلدقى رمرد   ب ل اددنل(دن 

درا ت دأشاةيدك ادتل  قةندراح و درى د اا دابدالااح  دتقاةر دج ردقس س دوهبدن (دنابدراح ا اد)ي
دمسد د ظ د درالقدى رالايدهد  دأَلن ددوذادكندقداا ورإلدرااش  هدرقى رالايدوج قدم مدا إدرا اب درات ول

دوهدد ردرا ددح ح ندتتاةج ددادتددادراحدد و درىدد دتحدداواا فداألدد مدوأدقدد ة  فداألدد مدراحدد  دمرقددى ردشددك 
دتضدددددام ايديىددددد دادددد إديشددددد  درادددد  درألتددددد د؛رىس دددد د ددددد ة لايدأل دراا ت دددد دهددددد ال د سقددددبدمددددد مديأللددددب

د قدد ت ردكس دداد دد ة ب فداددبد ددأل بايدوت رج دد دراألشدد ر   درا حدداواليدمددادورتالددام فدرالىس دد درقددى رالا  ف
د.الااأل  

رقددى رالايدرالىدد ددَأن د(درااددبدأشدداةيدإادد د4006  قددلدراددا  دهدد ردرا دد  دتدديدقةر دد دمدد رقد)وقدد در
دنو سبدذاكدرقى رمدرإلب رلد فدرااش  هداسحد و ندب ادأا رقدراأل ل ده درقى رمدراح  دررألمس درراشاة د

دا دهإتداد   دسلدتيدك ادر  قلدتادرا   دأي ادنداب ل ادرقى رمدرإلقاا دكاندأق درالقى رالايدش  م د
(دراادددبدأشددداةيدإاددد درة  دددا در دددل درراشددداةدرقدددى رالايدرالىددد داددد اد4002قةر ددد د دددس  اندوأبددد درا ضددد د)

 راا ت  دوأندالأل دراا ت  دا ل فدتظاه دتادرقى رالايدرالى درا شا ك .

دادد ادراكس دد دأولداددبدرالىدد درقددى رالايدرراشدداةدتدد ا"رااألدد  دمسدد دد:مسدد درا دداربدرا دد  دلددل،
د."إمدت لل دابدرأل ا بدرااألس فدتادرألوا درا    درا    د    ت

ك در  دتادأر ر درقى رالايدرالى دابدك ددرراشاةوااحق  ده ردرا   د فد  امد ك رةريدور لد
 دد  دمسدد د دد ةندك دداد ددفد  ددامدرا ت دد  دراكسددبداساكدد رةريدورال ددل درا ل  دد دراكس دد داكدد دردد  دتددادأردد ر د

د:كاآل ب و درا تا   دالرولدراكس  ندوكارلدرالاا  درقى رالايدرالى دابدج  يدراح
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  الكلمة أول في النطق اضطرابات انتشار نسب (7) جدول

 م
الحروف 

 الهجائية

 اإلضافة التشويه اإلبدال الحذف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 2.9 3 8.8 9 35.3 36 أ 5

 2.0 2 5.9 6 22.5 23 1.0 2 ب 4

 0 0 2.0 2 2.0 2 35.3 36 ت 3

 0 0 1.0 1 37.3 38 11.8 12 ث 2

 0 0 1.0 1 65.7 67 5.9 6 ج 1

 3.9 4 3.9 4 7.8 8 1.0 1 ح 6

 1.0 1 2.9 3 61.8 63 1.0 1 خ 6

 0 0 3.9 4 33.3 34 7.8 8 د 2

 0 0 9.8 10 31.4 32 5.9 6 ذ 2

 0 0 0 0 71.6 73 7.8 8 ر 50

 0 0 2.9 3 44.1 45 2.9 3 ز 55

 2.9 3 13.7 14 11.8 12 0 0 س 54

 1.0 1 2.0 2 52.9 54 1.0 1 ش 53

 1.0 1 2.9 3 17.6 18 6.9 7 ص 52

 1.0 1 5.9 6 28.4 29 2.0 2 ض 51

 2.9 3 8.8 9 54.9 56 3.9 4 ط 56

 0 0 11.8 12 48.0 49 3.9 4 ظ 56

 1.0 1 9.8 10 28.4 29 4.9 5 ع 52

 2.0 2 18.6 19 47.1 48 2.0 2 غ 52

 8.8 9 3.9 4 26.5 27 0 0 ف 40

 2.0 2 20.6 21 44.1 45 0 0 ق 45

 1.0 1 7.8 8 59.8 61 1.0 1 ك 44

 0 0 2.9 3 6.9 7 10.8 11 ل 43

 2.9 3 31.4 32 26.5 27 0 0 م 42

 1.0 1 3.9 4 19.6 20 20.6 21 ن 41

 1.0 1 3.9 4 16.7 17 37.3 38 ه 46

 2.0 2 17.6 18 14.7 15 2.0 2 و 46

 1.0 1 10.8 11 15.7 16 1.0 1 ي 42

 1.37% 39 7.59% 217 32.35% 924 7.61% 218 المجموع 

دأولدادبدرا تا  د دراحد و درىد دملد دبد رلرإلدرقدى رمدرراشداةدر دل دَأن د(د6)درات ولدراا  د ش  
ادددبدب ريددد دراكس دددايدهدددبددإبددد رال ددوكاردددلدرأل ددد  درألك ددد دن32.35%))دوقددد ةهادر دددل دأكبددد دهدددبدراكس ددد 
دادبدراحد و درىد د د  درقدى رمدو   دنك  ددد ك  (دنم مد-غ رمدن  سد-ش سدنقت د-)ج  

ادبدب ريد دراكس دايدهدبدداوكاردلدرأل د  درألك د د د ا ددن7.61%))دقد ةهادرراشاةدر ل دمس دراكس ايدأول
درقدى رمدو  د د؛رالراشداةد   ددتدادرا ار د درا   لد دادبدو در بند  ه(د-ه يهندت د-   دنرلد-)أةرل
وكارددلدرأل دد  درألك دد ددن7.59%))دقدد ةهادرراشدداةدر ددل دمسدد دراكس ددايدر ايدد داددبدراحدد و درىدد د شدد  ه
درا   لد دادبدو در بدنوجدهدددوي(دةنتسألقد دددتسألداندقسدفدددأادفدنابدب ري دراكس د دهدبد)غد رمدددمد مدا ش    د
در دل دمسد دراكس دايدأولدادبدراحد و درىد دملد دقداا رإلدرقدى رمدو   درالراشاةند   دتادرا اا  
دنوكارلدرأل   درألك  دإقاا دابدب ري دراكس ايدهب)د  دانددد ح  داندن1.37%))دق ةهادرراشاة

د.ورااش  هدوراح  دب رلالاإلدتقاةر دج ردقس س دوهبدنا رشهدددا  رشه(
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د  ت د داد ادراكس د دو د دادبدرالىد درقدى رالايدرراشداةدتد ا"رااأل  دمسد دد:را اا درا   دلل،
د.إم"دت لل دابدرأل ا بدرااألس فدتادرألوا درا    درا    

ك در  دتادأر ر درقى رالايدرالى دابدك ددرراشاةوااحق  ده ردرا   د فد  امد ك رةريدور لد
 دد  دمسدد د دد ةندك دداد ددفد  ددامدرا ت دد  دراكسددبداساكدد رةريدورال ددل درا ل  دد دراكس دد داكدد دردد  دتددادأردد ر د

د:كاآل برالايدرالى دابدج  يدراح و درا تا   دابدو  دراكس  ندوكارلدرالاا  درقى د
  الكلمة وسط في النطق اضطرابات انتشار نسب (8) جدول

 م
الحروف 

 الهجائية

 اإلضافة التشويه اإلبدال الحذف

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 0 0 3.9 4 13.7 14 18.6 19 أ 5

 0 0 2.0 2 31.4 32 2.0 2 ب 4

 0 0 2.0 2 2.9 3 16.7 17 ت 3

 0 0 0 0 41.2 42 10.8 11 ث 2

 0 0 3.9 4 65.7 67 5.9 6 ج 1

 0 0 2.9 4 2.9 3 0 0 ح 6

 0 0 1.0 1 51.0 52 1.0 1 خ 6

 0 0 5.9 6 19.6 20 44.1 45 د 2

 0 0 6.9 7 28.4 29 22.5 23 ذ 2

 0 0 0 0 81.4 83 5.9 6 ر 50

 0 0 4.9 5 37.3 38 1.0 1 ز 55

 0 0 9.8 10 21.6 22 2.9 3 س 54

 1.0 1 2.0 2 49.0 50 0 0 ش 53

 0 0 2.9 3 19.6 20 0 0 ص 52

 0 0 6.9 7 24.5 25 2.9 3 ض 51

 0 0 5.9 6 65.7 67 2.0 2 ط 56

 1.0 1 15.7 16 51.0 52 2.0 2 ظ 56

 1.0 1 9.8 10 10.8 11 1.0 1 ع 52

 0 0 2.0 2 55.9 57 1,0 1 غ 52

 2.0 2 6.9 7 5.9 6 1.0 1 ف 40

 10.8 11 16.7 17 45.1 46 2.0 2 ق 45

 0 0 10.8 11 60.8 62 2.0 2 ك 44

 0 0 3.9 4 13.7 14 1.0 1 ل 43

 0 0 5.9 6 1.0 1 0 0 م 42

 0 0 3.9 4 7.8 8 42.2 43 ن 41

 0 0 7.8 8 12.7 13 5.9 6 ه 46

 2.0 2 25.5 26 1.0 1 3.9 4 و 46

 2.0 2 34.3 35 8.8 9 2.0 2 ي 42

 0.70% 20 7.73% 202 29.66% 847 7.15% 204 المجموع

أندر ددل درراشدداةدرقددى رمدرإلبدد رلدملدد درىدد دراحدد و درا تا  دد داددبدو دد دإادد دد(2 شدد  دراددا  دراتدد ولد)
دادبدو د دردن(42.66راكس  دهبدأكب در دل دوقد ةهاد)% دناكس د دهدبد)ر لد ادددرالد اوكاردلدراحد و درألك د دإبد رال 

تشا دددت ا (ندو   درقى رمد ش  هدرى دراحد و دادبدو د دراكس دايدمسد در دل ددنرت دددرح دن را دنرت ه
دددرادداةددن(6.63رراشدداةدقدد ةهاد)% اداددبدو دد دراكس دد دهددبد)رظدداة  دنتقدد،دددتألدد دنةوكارددلدراحدد و درألك دد د شدد    
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الراشاةندو   درقى رمد د  دراحد و دادبدر ايد دراكس دايدو ر بدابدرا   ل درا ار  دتاد   دردنالاا ندددا ن(
كادامددددن   دكارلدرأل   درألك  د د ا ادادبدو د دراكس د دهدبد)ادرةددداد د(؛6.51مس در ل درراشاةدق ةهاد)%

و ر بدابدرا   ل درا اا  دتاد   درالراشاةندو   درقى رمدرإلقداا دملد درىد ددنأرندددأ (دنأذندددأندنكام
وهدددبدقس سددد دجددد ردتقاةرددد دالاإلبددد رلدورااشددد  هدد(0.60كس دددايدمسددد در دددل درراشددداةدقددد ةهاد)%راحددد و دادددبدآيددد درا

دوراح  .

دادد ادراكس دد دآيدد داددبدرالىدد درقددى رالايدرراشدداةدتدد ا"رااألدد  دمسدد دد:مسدد درا رالدديدرا دد  دلددل،
دد.إم"دت لل دابدرأل ا بدرااألس فدتادرألوا درا    درا    د  ت  

راشاةدك در  دتادأر ر درقى رالايدرالى دابدك دررا   د فد  امد ك رةريدور لدوااحق  ده رد
 دد  دمسدد د دد ةندك دداد ددفد  ددامدرا ت دد  دراكسددبداساكدد رةريدورال ددل درا ل  دد دراكس دد داكدد دردد  دتددادأردد ر د

د:كاآل برقى رالايدرالى دابدج  يدراح و درا تا   دابدو  دراكس  ندوكارلدرالاا  د
  الكلمة آخر في النطق اضطرابات انتشار توتكرارا نسب (9) جدول

 م
الحروف 

 الهجائية

 اإلضافة التشويه اإلبدال الحذف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 2.0 2 13.7 14 4.9 5 أ 5

 0 0 2.0 2 12.7 13 2.0 2 ب 4

 0 0 0 0 1.0 1 17.6 18 ت 3

 0 0 2.9 3 52.0 53 6.9 7 ث 2

 0 0 6.9 7 64.7 66 3.9 4 ج 1

 2.9 3 5.9 6 14.7 15 2.0 2 ح 6

 2.0 2 2.9 3 41.2 42 1.0 1 خ 6

 0 0 4.9 5 25.5 26 2.0 2 د 2

 3.9 4 10.8 11 28.4 29 22.5 23 ذ 2

 0 0 1.0 1 80.4 82 2.9 3 ر 50

 0 0 3.9 4 19.6 20 2.0 2 ز 55

 1.0 1 4.9 5 19.6 20 1.0 1 س 54

 0 0 2.0 2 61.8 63 1.0 1 ش 53

 0 0 4.9 5 22.5 23 0 0 ص 52

 0 0 5.9 6 16.7 17 5.9 6 ض 51

 0 0 7.8 8 39.2 40 2.0 2 ط 56

 0 0 6.9 7 48.0 49 2.9 3 ظ 56

 0 0 4.9 5 18.6 19 1.0 1 ع 52

 0 0 6.9 7 52.0 53 4.9 5 غ 52

 2.9 3 7.8 8 23.5 24 1.0 1 ف 40

 1.0 1 12.7 13 50.0 51 0 0 ق 45

 1.0 1 7.8 8 34.3 35 18.6 19 ك 44

 0 0 3.9 4 2.9 3 0 0 ل 43

 0 0 3.9 4 9.8 10 10.8 11 م 42

 0 0 2.9 3 5.9 6 45.1 46 ن 41

 1.0 1 8.8 9 19.6 20 6.9 7 ه 46

 1.0 1 41.2 42 6.9 7 0 0 و 46

 1.0 1 7.8 8 3.9 4 2.0 2 ي 42

 0.63% 18 6.58% 188 28.19% 805 6.09% 174 المجموع
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دادبدرا تا  د دراحد و درىد دملد دبد رلرإلدرقدى رمدرراشداةدر دل دأندإاد د(2)درات ولدراا  د ش  
ادبدر ايد دراكس د دد  د دكاردلدرأل د  درألك د دإبد رال دد؛28.19P%))دوقد ةهادر دل دأكب دهبدراكس  دآي 

دادبدراح و درى د ش  هدى رمرقدو   دنقتاغدددقتا (دنأ   دددأ   دن س ددد س دنهبد)ت س دددت سل
ادبدر ايد دراكس د ددا   دكارلدرأل   درألك  د ش    دد؛6.58%))دق ةهادرراشاةدر ل دمس دراكس ايدآي 

ددد  لدددا  ددداا دددلدنهدددبد)   دددا  دددوادددكدنا لددد  د  ددد دتدددادرا ار ددد درا   لددد دادددبدو دددر بدنةرقل دددددال  ددد (دنوة 
د؛6.09%))دقدد ةهادرراشدداةدر ددل دسدد مدراكس ددايدر ايدد داددبدراحدد و د دد  درقددى رمدو  دد درالراشدداةن

دادبدو در بدنوجدهدددو (دن د كددد دفدنادبدر ايد دراكس د دهب)ب دلدددبدبدا   دكاردلدرأل د  درألك د د د ا د
دراكس ددايدآيدد داددبدراحدد و درىدد دملدد دقدداا رإلدرقددى رمدو  دد درالراشدداةند  دد دتددادرا اا دد درا   لدد 

و ا  ده  درالا ت ددنوراح  دورااش  هدب رلالاإلدتقاةر دج ردقس س دوهب0.63%) )دق ةهادرراشاةدر ل دمس 
اد اد  ت د ددر(دإاد دأندرقدى رمدرالىد درألك د درراشداة د4056قةر د د  لدلد دأل رند)دإا دهدتيدتداد   دسل

دروأندت قيدرالقى رالايدرالىس  درألك  درراشاة ددنرأل  درا  ت ةدابدت ركزدرإلل ر ده درقى رمدرإلب رل
درإلل ر ده دت قيدرا تاس .ا اد  ت  درأل  درا  ت ةدابدت ركزد

1

د:رآل      سلدرا ةر  دإا درال الااجايد

دلس هدتاد   درالراشاةدرقى رمدراح  .دب رلأك  درقى رالايدرالى درراشاةرده درقى رمدرإل -3
درقى رمدراح  دللاش دابدراح و درا ل  قةدأك  دتادراكس اي. -2
 للاش دابدراكس ايدأك  دتادراح و درا ل  قة.دب رلرقى رمدرإل -1

 رقى رمدرااش   دللاش دابدو  دوآي دراكس ايدو ق دابدأولدراكس ايدو لأل مدابدراح و درا ل  قة. -6

   دللاش دبل ل دال  ى دابدالألد دراكس دايندد؛أق درقى رالايدرالى درراشاةرده درقى رمدرإلقاا  -6
دو لأل مدابدراح و درا ل  قة.

2

د:الاآل بدرالا  دل  بدرا ةر  دإا  اد   سلدراابدرالاا  دق  داب

درابددد رت دمسددد دراا ك دددزدتددديدرأل ا ددد  دورا ددد رة درا ات  ددد درا  ركدددزدادددبدرىقدددبدمددد  دبددد رت د قددد يف -5
د.رراشاةردرألك  دك ر ادوراح  دب رلرإلدرقى رببدالأل  دراتا  

دادبدرىد دتد ةببدإيتداقدي لدتادرىس  دتشك يدا ل فدراس لاداسا ت  درالىقبدراا ة لدي تايد ق يف -4
د.رألوا درا    دا ألس بدرالىس  درا ألاات دابدقوةريد ق يفدأودرأل ا   درا  رة 
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دتألاات دوب رت درالىقبدوراا ة لدرا ألاات دأقوريدمس د حا  ددت اقةدالغ  درأل ا   درا  رة د زو   -3
 .ب رلرإلدراح  

ملدد ددرالىس دد درقددى رالا  فدوتألااتدد درا  دد ةدرالىدد دتس ددا دىب دد و درالىدد دمسدد دراا ت دد دقدد ةةدق ددا  -2
دالاا  رة .رااحاق فد

دي دأللدالح د درقى رالا  فد اضامندالد ا درىس  درقى رالايدتاد ألاربدراابدراحااليده الإددم م -1
د.ت اقب  ددوتألااتا فد  ة ب ف

دراا ب ددد دامق دددأوددراا ب ددد دبددد رت دكس دددايدقددد ادرالىس ددد درا ألااتددد وددرالىددد درقدددى رالايد ت ددد،دقيدددالإ -6
 .را  ل  دراتاتألايدابدراتا  

3

درا ك سددد درالحددد  وددرا ةر دددايدجددد ر إدرالا ددد ديقاددد  درا ةر ددد دإا  ددداد   دددسلدراادددبدرالادددا  دقددد  دادددب
د:وهبدراحاا  داس ةر  

د  اقةدتيدي ل  دتحااظ دك دت ا اددمس درالى درقى رالايدش   دت ادا أل ا دتشاب  دقةر ايدإج ر  -5
 .قق دأك  دراا  دا إداس   لديراأل لادأم رق

إج ر دقةر  دمادراأل ق دب ادرالقى رالايدرالىس  دوراا را درال  بدورالجا امبدا اد  ت  درا د   د -4
درا    درألوا دتادرااألس فدرأل ا ب.

د.ب ادرا   لى دورا اغ  ريدرالى درقى رالايدأ لامد  لدقةر ايدإج ر  -3
درىس دداداسا ت دد درا ضددى ب ادرىس دد دتألااتدد دبدد رت دقدديوددادد إد  دد  درااددبدرا ةر ددايدتددادتز دد دجدد ر إ -2

د.ب رلورإلدراح  درقى رببتألاات ددب رت دوال   ا



 2021 

 

222 

 / د                           ف الثالثة األولى من التعليم األساسي في مدينة إباضطرابات النطق لدى تالميذ الصفو

1

م جبداا ح  دالأل درقى رالايدرالىد داد ادأط دالدرا  ة د دب رات د(:داألاا  د4003)زمب دراألز إل امددرابب و ن -
 .د351د-466 د :دن(11راأل قد)دن(53را تس د)دنت  دنجاتأل دبل ادراا ب  نتتس دكس  ددرالبا ر   ن

 را  ا :درا أل قي .دنقرةدرازه ر درا   ةن(:دتس ا دك ا ةدرالى د4006)ددددددددددددد -

دنقرةدرازهدددد ر دن5 دن(:دا دددد  ا ج  درإلماقددد 4053  ددددادت دددى  )دنبومبدددد درا ألىددددنزمبدددد دراألز دددإل دددامددنرابدددب و د -
 را  ا :درا أل قي .

دن(:دمسددفدر ددسدراى دد دغ دد دراألدداق 4006تح دد قد)دنوم ر  دد دنذيددامد مبدد درالا دددنوراتدد ر دنر دداتهدتح دد دن لددلىالرا -
 م ان:درألةقن.دنقرةدرا    ةداسلش دوراا   يدن5 

جاتألد ددنكس د دراا ب د دنتىااليدقتشد دن4 دن دومسفدرال سب (:دأ ا  ايدراس ا دورااق  فدابدراا د4056)ترت نددنرابلا  -
 إم:درا  ا.

 قرةدراشت ة.دن5 دن(: أل بايدراسغ دورقى رالايدراك م4002)دهمب دراسدنوراألشاو ددنهمب دراسه اددنراحا  -

(:داامس دددد دب رددددات د دددد ة ببداألت ددددايدوأط دددداا ادقددددألا درا دددد يداددددبدي دددد د4002ج ددددالدتح دددد دإبدددد ر  فد)دن  ددددا -
 ت  .ددنجاتأل درأل ه دنكس  دراا ب  دنة اا دتاج ا  دغ  دتلش ةةدنرقى رالايدرالى دا ادأبلا  ا

تتسد دج د دراألسد مدرإلر دار  ددن(:دأ د درقدى رالايدرالىد دمسد دم س د درااألسد ف:درااشدت ،دوراألد  4056ت  فد)دن   م -
 .23د-65 د :ددن(52دن56راأل قد)دنراتزر  دنت كزدج  درالح دراألس بدنورالجا اع  

راقسد درالجا دامبدد(:داامس  دب رات د  ة ببداأل  دالأل درقدى رالايدرالىد دادبدي د 4055ةأالدم  د)دنيىام -
دنتتسدد دكس د دراا ب دد دنة داا دتاج ددا  دغ د دتلشد ةةدنراقدابس اداسدداألسفدااد ادم لد دتددادراا ت د درا ألدداق ادمقس  د

 جاتأل دبل ا:دت  .

 م ان:درألةقن.دنقرةدرا ك داسىلام دورالش دن5 دن(:درإلماق درا     5226راتى لندج الد) -

قرةدرا كدددد داسلشدددد ددن3 دنراتا دددد رال ا اجددددايدفدراىسلدددد دذو د(:دتق تدددد داددددبد ألسدددد 4050اد) ج ددددالدوآيدددد ددنتى ددددلرا -
 م ان:درألةقن.دنوراا   ي

الحدد دت دد رربدمسدد دم لدد دتدداد  ت دد درا ددندرا رالدديدرالبادد ر بداددبددن(:دراأل قدد دبدد ادراار ددرةدوراقسدد 4055م دد ر د)دنيس دد  -
 .126د-145 د :ددن(46را تس د)دنتتس دجاتأل دقتش دنت رة درااألس فدرأل ا بدابدتحااظ دقتش 

تكادلدراا ب د دراأل بدبداد ولددن5 دن(:دتشك يدراى  اد :درااشدت ،دوراألد  4055بسس سدبللدإ  ام  د)دنقرغ اارب -
 را  ا :درا أل قي .دنراتس  

تتسد دجاتألد دراقد  درا  ا  د داألالحدا دورا ةر دايددن(:درالقى رالايدراسغ   دوم ج دا4053 اق دل  ن)ددنرا الا  -
 .344د-423 د :ددن(42راأل قد)دناس ى ا

 م ان:درألةقن.دنقرةدرا ك داسىلام دورالش دوراا   يدن1 دن"أ"(:د  ك ا ج  دراا ت  دغ  دراألاقل ا4005ااةو )ندرا و ان -

 م ان:درألةقن.دنقرةدرا ك دن5 دن"م"(:دتق ت دابدراا ب  دراتا  4005ددددددددد) -

 را  ا :درا أل قي .دنرا   خداسلش دوراا   يدقرةدن5 دن(:دراسغ دورقى رالايدرالى دوراك م5220ف   دتح  د)دنرازةرق -

(درقددى رالايدرالىدد دادد اد  ت دد درأل دد درا  تدد ةدوم قا ددادبددلأل درا اغ دد ريندة دداا د4056 ددأل رنند  لددلد  دد اد) -
 .تاج ا  دغ  دتلش ةةدجاتأل دقتش 

قبب:ددنرةدراقسفقدن5 دن(:دتألتفدراا ب  دراتا  4004ج لد)دنوراقاق بدنل  ندنوراق    بدنزمب دراألز دنرا  طاو د -
 .رإلتاةري
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(:دأ د دب ردات د د ي دتلكد دالا دات رمدال دايدرااتاطدلد4054 داا دبدادأ  د د داا د)دنوقيد خدن  امدعلدا دن  م -
تتسدد ددناألدد  دراأل دد مدرالىس دد داأل دد ريدمسدد دت ددا ادراكدد مدوراسغدد دادد ادراا ت دد دذو )تا  تدد دقرون(

 .403د-566 د :دن(546راأل ق)دنت  دنراق ر ةدورا أل ا 

 ددن1راألدد قدن4را تسدد دنت دد دنتتسدد دراى  ادد دوراال  دد دن(:درقددى رالايدرالىدد دملدد درألط ددال4004)د  ددزةدن ددأل  را -
 .500د-62 :د

ت دد دراأل ب دد ددن5 دن(:درقددى رالايدرالىدد دوراكدد م:دال ددايدم ج دد دو ددس ك ه4002)د مبدد درالا ددج ددالددن ددس  ان -
 راقاه ة:دت  .دناسلش دوراا   ي

 راأل ا:درإلتاةري.دنقرةدراكاامدراتاتألبدن5 دن(:دت   م دراا ب  دراتا  دورااره  درال  ب4004ك الد اافد)دن   ااف -

شدد ك ددن5 دن(:درقددى رالايدرالىدد دوراكدد م:ديس  ا ادددد شت   اددددأر رم اددددم ج ددا5226را دد  )دزمبدد دراألز دددنراشددت، -
 را  ا :درا أل قي .دنرا  حايدرا هب  درا ح وقة

 را  ا :درا أل قي .دنش ك درا  حايدرا ح وقةدن5 دنرالى دوراك مد(:درقى رالاي4006ددددددددددددد) -

(:دقددات  دراا ب دد دراتا دد دو ره دد دغ دد د5224)دفمبدد دراحكدد دةمبدد دراغ ددادنورادد تاطبدنرا دد  دزمبدد دراألز دددنراشددت، -
 راقاه ةد:دت  .دنقرةد ه ر دراش  ددن)م. (دنراألاقل ا

 راقاه ة:دت  .دنر دراش  دتكال د ه ددن5 دن(:درقى رالايدراا ر  4006    د)دنشاش -

دن  ا دد دكس ددد درا ألس ددد ادادددبدأب دددادنم ج دددادنأر رم دددادن(:درقددى رالايدراسغددد :دأ دددلاب ا4004أبددد د  ددد د دددأل  د)دنراشدد  قب -
 .556د-555 د :ددن(5راأل قد)دنرا أل قي 

 داد اد(:اامس  در ات رمدب رات دإةشداق دااقس د د در   د دأل بايدرالىد4056تح  قد)د مب دراسى أ  ا ددن مب درا اا -
 ررتسا ر.دنجاتأل دكاتب    دنأط و  دقكا ةر دغ  دتلش ةةدنم ل دتاد  ت  درااألس فدرأل ا ب

دنتكالد درالرتسد دن5 دن(:درقدى رالايدراا ر د دم د مدرالىد دوأتد ر دراكد م4006 داب د)د مب درا اادن مب درا ت  -
 راقاه ة:دت  .

دنتكالددد دقرةدراقددداه ةدن5 دنى  اددد دورا  رهقددد (:درالقدددى رالايدرال  ددد  دادددبدرا4005  دددادت دددى  د)دنبمبددد درا ألىددد -
 راقاه ة:دت  .

 م ان:درألةقن.دنقرةدرا وا  دن5 دن(:درإلماق درا     دورقى رالايدراك م4005 أل  د  اد)دنمزي -

 ب  وي:دابلان.دنتكال دراكاامدراأل ببدن)م. (دن(:درقى رالايدرالى دوراسغ 4002ف   د)دنراألف   -

دن5 دن(:دتلدداه دوأ دداا لدرالحدد دراألس ددبد)رالظ  دد دورااىب دد (4000اندتح دد د)م  دددنوغلدد فدنيح دد دت ددى  دنمس ددان -
 م ان:درألةقن.دنقرةد  ا داسلش دوراا   ي

(:داامس دد دب رددات د4056 دد   ةدأبدد دراح دداد)دنممبدد درا دد دن مبدد درا اددا دد  رنددنل  ددندنتح دد دغددا  دةجددادنراأل دد ري -
تتسد دراقد ر ةددنقد دراألقس د دراقدابس اداساألسد فتأل ابد س كبدادبد  دح  درقدى رالايدرالىد داد اد  ت د درإلما

 .350د-462 د :ددن(564راأل قد)دنت  دنورا أل ا 

دددقةر دد دت ددح  داسا ت دد د4006م ددامدر دد )دنمدد رق - (:درقددى رالايدرالىدد دادد اد  ت دد درا   سدد درالبا ر  دد دال  للدد دجدد  
را تسدد ددن ب دد درا ددأل قي تتسدد درالحدد  دورا ةر ددايداددبدرألقمدوراألسدد مدوراادن(د ددل ري50د-2ذو درألم دداةد)

 .526:د556 د :ددن(6راأل قد)دن(2)

دددتتبددد درا  اة دددايددن(:درقدددى رالايدرالىددد دراألضددد   دورا ظ ف ددد 4052ر   دددهد)دنغدددا اب - تتسددد درا  اة دددايدراسغ  ددد 
 .402د-425 د :ددن(42راأل قد)دنراتزر  دنجاتأل دت ا قدتأل   د بز دو ودنراسغ   
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دنقرةدرا  ددد  ةدن4 دن(:درقدددى رالايدرالىددد دوراكددد م:درااشدددت ،دوراألددد  4052)د مبددد دراح  ددد دددأل  دك دددالددنراغزرادددب -
 م ان:درألةقن.

 رإل كل ة  :دت  .دنرا كالدراأل ببدراح ل دن)م.ي(:درا الا درا     دابدراسغ دراأل ب  ةمب دراقاق اا د س فددنرا اي  د -

تكالددددد درالرتسددددد ددن5 دن(:در  ةو ددددد ك ا ج ادتألااتددددد دراسغددددد دورقدددددى رالايدرااتاطدددددل4006  ددددد  دمسدددددبد)دنرا  تددددداو د -
 راقاه ة:دت  .دنرا     

دن قدد  دراىلدديدورالشددد دتح  ظدد داس  ادددندن(:درااتاطددلدومدد  دتشدددك يدرالىدد دوراكددد م4002وا دد دتح ددد د)دنااحددب -
 راقاه ة:دت  .

(دت ددا ادراح دد س دراسغ  دد داا ت دد درا وقدد د4056تح دد قندواضدد سبدومدد د ابددلد  دداد)دهمبدد دراسدددرا   تددايندم دداة -
ندراألددد قد(31)را تسددد ددنا   دددلدراددد الق دادددبدتلىقددد دراى ددد ةندتتسددد دكس ددد دراا ب ددد دجاتألددد درأل هددد وم قادددهدالاا

 .602-623(د د560)

 راقاه ة:دت  .دنتكال دت  دن(:دأت ر دراك مد  ك ا ج  درألط الدغ  دراألاقل ا5261ت ى  د)دنا  ب -

 ددد  دادددبدرألةقندادددبدقددد  دم قا ددداد(:درقدددى رالايدرالىددد دوراكددد مداددد ادطسلددد درا   سددد درأل ا4056يس ددد د)دنرا  ددد تب -
 .445د-402 د :ددنراأل قدرا اربدن(53را تس د)دنرا تس درألةقر  داسألس مدراا ب   دنبلأل درا اغ  ري

(:داامس دد دب رددات دإةشدداق داسحدد دتدداد ددأل بايدرالىدد دوراكدد مدادد ادم لدد دتدداد4006غدداقةدتح دد قدتح دد د)دنك ددلاو د -
كس ددد ددنق دددفدمسدددفدرادددل سدنة ددداا دتاج دددا  د)تلشددد ةة(دن ك تددد   ت ددد دو س  ددد ريدرا   سددد درالبا ر  ددد دال كددد درا

 را أل قي .دنجاتأل دأمدراق ادال ك درا ك ت دنراا ب  

دنت ددد د-قةر دددايدراى  اددد ددن(:درا قددد دالددداال سداددد ادراا ت ددد دذو درقدددى رالايدرالىددد 4050يا ددد اد  ددد  د)دنتح ددد  -
 .461د-426 د :ددن(26راأل قد)دن(53را تس د)

دن)م. (دنرات    دراك  ا  دااقد مدراى  اد دراأل ب د دنقى رالايدرالى دمل دراا ت  دراأل م(:در5226ااة د)دنرا شاقل  -
 راك  ل.دنرا  اداسلش دوراا   ي

 م ان:درألةقن.دنقرةدرا ك دن5 دن(:دتشك يدط  درا وق دددرااشت ،دوراأل  4004 اتبدتح  د)دنتسحف -

 راقاه ة:دت  .ددنتكال درالرتس دن5 دن(:درقى رالايدراا ر  دوم ج ا4003)ديمب درا   آتالددنتس تب -

(:داامس  دب رات دم جبداساتف د دتدادرقدى رالايدرالىد داد اد  ت د درا د   درألواد د4052را س كبندأا لدأت اد) -
 تادرااألس فدرأل ا بدال  لل دإمندة اا دتاج ا  دغ  دتلش ةةدجاتأل دإمندرا  ا.

دددقةر دد درظ  دد (:درقددى رالايدرالىدد دادد ادراا ت4053ياادد دمسددبد)دنرا ددلتف - تتسدد دكس دد دراا ب دد دمدد اددن دد درا ك دد ا ا
 .203:د661 د :ددن(36راأل قد)دن(4را تس د)دنت  د-ش س

 راقاه ة:دت  .دنقرةدغ  لداسلش دن)م. (دن(:درالقى رالايدرا  ك ا ج  دوم ج ا4000ل  نندج أل د   د) -

 راقاه ة:دت  .دنلام دورالش قرةدغ  لداسىدن4 دن(:د  ك ا ج  دراسغ دورا   دراألقسب5226)دددددددددد -

داددد ادراسغ  ددد درا  ددداةريداال  ددد درالاكا وردددبدرااألسددد فداا ظ ددد دتقاددد  د  ددد ة(:د4002)دأ  ددد دإ ددد ام  دهاادددهدنل  ددن -
دنراا ب دد دااكل ا ج ددادراأل ب دد داست   دد دراألس ددبدرا دد    داددبدتقدد مدالحدد دنر دد  دي ددا ،دقدد  داددبدرااس  دد 
 .ت د دنراقاه ةدجاتأل 

2 
- American psychiatric Association (1994): Diagnostic and Statistical manual of disorders, 

4th  ed .,(D5 MIV), Washington D C, author. 
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Abstract:

This research aims at recognizing the Enneagram types prevalent among 

the students of Ibb university, and their statistically significant differences 

according to the variables of gender (Male – Female) and major (scientific – 

humanities), The research included a sample made up of 541 male & female 

students who were divided into (302) male students and (239) female students 

with a percentage of (8%) of the whole research community. The samples 

were chosen by stratified random sampling methodب،The researcher has 

introduced a new tool prepared by (Abdulsaheb: 2008), who applied it on the 

Yemeni environment (Al-Obaidi: 2012) to measure the variable of 

Enneagram, which has (141) sections; The data was processed statistically 

using face validity & predictive validity through the use of internal 

consistency reliability method, test-retest reliability method, split-half 

reliability method, Cronbach's alpha equation reliability, arithmetic means, 

standard deviations, T-test for two different samples, and Pearson's 

correlation. 
The research have come to the following results:  
-There are seven types out of nine in the research sample. The challenger 

personality type was prevalent and got the first place, and the runner-up 

is the personality types of (investigator, achiever, helper, loyalist, 

reformer, and enthusiast) respectively. The existence of the peacemaker 

personality type in the sample was normal – like rest of people – while 

individualist personality type has no actual existence in the sample of 

research. 

ب- There are differences in the Enneagram types according to gender (Male – 

Female) in the personality types of (helper, achiever, investigator, 

loyalist, enthusiast, and challenger) in males, but the individualist 

personality type is in females. &بب There are no statistically significant 

differences in the personality types of (reformer and peacemaker) 
here are no statistically significant differences in Enneagram types that 

are ascribed to the variable of major (scientific – humanities) 

Keywords: Personal patterns the Enneagram, Ibb university 

 



 2021 

 

259 

 جهاد العزب /أ                                                             أنماط الشخصية وفًقا لنظرية اإلنيجرام لدى طلبة جامعة إب

ت بتس  بسقبمبب؛تمبحثاأأ )بثأ  يخبشختبحثنو بيجابحهأا  بشخا   ب نذبوق ب  ك بااإلضإلنبحثطلبام
حثبدا بوسقبددمبحثن  يددمبثجاادد)بحثا حسدد ابحثنوإددام،بولمبف ا ادد ،بوف ددتبسددخإل بصدد يب  بفددرب لأخدد بحثجإلحسدد ب

أدرب لضدد)بث د بحثظددإلحه بثحثأددرب د ديببداو ه بتثددعبوضد)بحثقددإلحسقابحبضدوربشخدعبحثنخددتبصدومبحث خاددمبحثن  دمي
ساطبشخا  بحثنو بشخعبلمبحثطلبامبهرب" ،بوببإل  بش  مبيك دب أوقبHurlock, 1964: 13)بحثنوإام

سخإل رب    ،بث ب بتثعبياب بق ،بياقزبحثو دبشابغق هب دابحوفد حد،بويأ دإلمب داب نظداتبف يدابثاجاإلشدمب
د بحثأدرب ضدتبحثقدا حاب حثنقخادمبوحالسون ثادمبوحثأ  قد بحثجإدارب ابحثإلظ   بوحثإا ابوحو  ز بحثاأو شخمب ن 

حثأدددددرب إددددادب  يقدددددمبحثودددد دبحثل صدددددمببم،بوحويدددداح بحثأ  يلادددددمبوحثإا  اددددمحثددددإل حثر،بوحثإلظدددد   بحثوإدددددقإلثإل ا
ب ؛بت ب24ب:1993)شبداحثل ثق،ببإلب بحثااقزبفربحثأ افب د)بحثبقئدم" السأج ام،بولسخا  إ وثدمب بدنافبُ َندا 

 ددد ثقنإلغ ب ندددذبل ثددد ب دددابلثودددربشددد  بفدددرب  دددإلدب)ل سدددبإل بو)حوفددد حدبتثدددعبلساددد لب إ وثدددمبقايادددمبظ ددد اب
حثا حس ابوحث إدإل بوحثنظ يد ابحثأدرب قدإل ببأبدنافبحوفد حدب أنإلشدمبوق  ادمبيأدعبوقأند بحثإ ضد ،بب زحلبالوب

ي وث بحث ط بشابلسا لبحثطلبامبحثإ  ا بثا بفئ ابح أا  ادمبحثأربوهن ب   ابحثنا اب ابحثا حس اب
 بحثأددرب  قدد بشخددعب جاإلشددمب دداب خ ددمبحثا حيددنبحثانأ اددمبفددرب199)إلمبهدد   ثربو وبنإددب نقنددمب ا حسددم

 خقأربحثاإ س مبوحثأاثقنبحثاإ ير،بوهاف بشاب  يق  بتثعبحثأن لبشخعبساطبحثطلبامبحثإ  اببقابلف حدب
إل دداحبف،ب)حإلساجدد ح  بهقإلدسددا بثمسادد لبحثأإددنمبثخطلبددام-) يإددإلبشقنددمبحث إددا،بو ثددخبا سددألاح ب ةادد غ

% ب اب خ مب خامبحثاإ س مبياقخإلمبسإإلبساطبحثطلبامبحثانجز،بود حسدمب70إبأ ب)شاب  يق  بلمب  بس
 بو  قدد بشخددعب جاإلشددمب دداب خ ددمبقإددتبحثاإ سدد مبفددرب خاددمبحإلدح  ب1996)قدد  بب دد بلو ناسددإلمبوسددك ود 
قإددددتبحثاإ سدددد م،بب دددد  حثأندددد لبشخددددعبساددددطبحثطلبددددامبحثإدددد  ابثددددا بتثددددعبحثن  ددددم،بهدددداف بشدددداب  يق دددد ب

،بح ضدد بلمبلفدد حدبحثنقنددمبامبحثأإددنمبوفددقبسظ يددمب)حإلساجدد ح  ندد  بوسادد لبثخطلبددوب سددأنا لب ةادد غب)وح 
وشنربهذحبحث إداباان فدمبلساد لبب 10:ب2004 اان تب  سإلحب ابساطبحثطلبامبحثانجز.بفرب)حثا س ي،ب

ب.حثجا إل يمبحثاانامب– خ مب   نمبت بلبامبوفقبسظ يمب)حإلساج ح  بثا بحثط

ببحثأ ثام:ااإ وثمبحإل  امبشخعبحوسئخمب إادب طكخمبحث إاب
بثنظ يمب)حإلساج ح  ب؟ب   بهربلسا لبحثطلبامبحثإ  ا بثا ب خ مب   نمبت بوفق بب1-
امبفدددربلساددد لبحثطلبدددامبثدددا ب خ دددمب   ندددمبت بوفدددقبسظ يدددمبتيبددد  هدددنب إل دددابف وقددد اب حابدالثدددمب2- 

 ؟ب بإ سرتسب–شخارب)بحثألب ب بتس  ب–  إل ب)ب)حإلساج ح  بيإ ب أغق يبحثجن 



 2021 

 

260 

 جهاد العزب /أ                                                             أنماط الشخصية وفًقا لنظرية اإلنيجرام لدى طلبة جامعة إب

شخدعب ليد بفدربلمبحثإدخإل ببح بتثعبلهاامبد حسدمبسادطبحثطلبدامب إدأنا ب(Cavin 2003يطق ب  فقاب
بسوإدرب رد ب،بحثجدن  أأث ببناطبحثطلبامبل ثد ب داب دأث هباد ثنإلنبلوب ب  ضداو ب،بثإليداهلوبليدمبسدامأبلوبانداأ

،بحثطلبدامثأن لبشخعبرب  ب تبتثعبلمبتيا بفإلح ابد حسمبلسا لبحثطلبامبهإلب إ شا بحثن غبفربح
و دابثدتبحيأدد ح  تب،بفق د و ن فدمب كد  ابحثضددن بوحثقدإل ب،بثدذوح  تحو د بحثدذيب د ديبب دتبتثدعبف ددتبليإداب

يودأ بحث د  بل د   تبسإدإلبتق  دمبش قد ابتيج بادمب د)بحثبقئدمبحثاإابدمبب دتببحو د بحثدذيبثآلرد يا؛و قا  هتب
ب .بCavin, 2003: 3)بحثذيبباو هبينزسب إأإل بحثبإمبحثنوإامبثا  ت

وس د بلولبد حسدمبفدربحثجا إل يدمبب؛وفقبسظ يمب)حإلساجد ح  بلسا لبحثطلبامو أ ربلهاامبحث إابفرب
بحث  يثم. بثا ب خ مبحثج  نمباطكنبر صباإاودبشختب)حإلساج ح حثاانامب ننعببا حسمب خخبحوسا لب

بشخع:  البحث إابتثعبحثأن لب
بحإلساج ح  .ثنظ يمب)ب ا ب خ مب   نمبت بوفق بلسا لبحثطلبامبحثإ  ا بث -1
ب،)  دإل حثجدن ببثاأغقد ي:ب حثاالثمبحإليب  امبثخو وحبفربلسا لبحثطلبامبثا ب خ مب   ندمبت بوفق دب -2

 .تسإ سر ب،)شخارب بحثألب تس  

 

با آل ر: أإادبحث إاب

لسا   د ب)حإلساجد ح  بو أإدادببثنظ يمب لسا لبحثطلبامبثا ب خ مب   نمبت بوفق ببحثاإلضإل ام:حثإاودب -
بحثددناط،بحثالخدد بحثددناط،بحث  يدداحثددناطب،بحثاأود دبحثددناط،بحثانجددزحثددناطب،بحثاإدد شاب)حثددناطب:اد آل ر

بحثناطبحثابخ  .،بحثإ  ص س)ببحثناط،بحثاأإايبحثناط،بحثاأإا 
و خ دمب،ب  حثنخدإلبب خادم،بحث ناسدم خ مب   ندمبت ب أاثدنبابخ دمبحث خاد ابحثنخاادمب) خادمببحث ط يم:حثإاودب -

بحآلدح  . خامب،بحثأ بامحث خا ابحإلسإ سامب) خامب
 بحثاانام.بحثجا إل يم- ا نمبت بب،   نمبت بحثاك سام:حثإاودب -

 ب .ب2015ب–ب2014حثج  نربحثن  ببحثز  سام:حثإاودب -
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Enneagram

   د ب داب قبندقابوهاد بثغدم :ب بدبخ بلس سد بتغ يقدر،بوهدإلببEnneagramب حإلساج ح ) ن يفب
و نندرب لبدطبلوبلدكنبو   د ببGramحثأرب ننربحث قتب إنم،بوحثاقب)بحآلر بثخ خامبوهإلببEnneaحثدب

ب 103:ب2013.ب)حثنبقاي،بEnneagramحثاقبنقابيننرب"بحثالبطبحثأإ شرب"ب

بحصب ي  :ببEnneagram ن يفبلسا لب)حإلساج ح  ب
سربينك ب إنمبلساد لبثخطلبدامبحثأدرب أ دإلمب     بشابلكنبهنااأس :ب بRISO, 2003ش ف ب)

 ن دد بحثببانددمبحث طدد يم،ب أضددانم بحثن قدد ابحثطلبددامبحثاحرخاددمبحثانقددا بثخودد د،بوللددك لبحثإددخإل بحثلدد   رب
ث ،بوحال ج ه ابحث   نمبثاي ،بور صامبتيإ غبحثو دببذح  ،بو ذثخبدوحفن بحثطنإل يمبوحث لنإل يم،بو دودب

ب. RISO, 2003: 32  بحثاف  ام،بوش ق   بحثاإلضإل امبو  ب ثق بحسأ  ه ب)لفن ث بحالسون ثام،بو اك سقز  

"لكنبهناسرب     بشاب لبطب إ شر،بيقإل بشخعبحثأا جبحث   رباأس :بب 2012)ش ف بحثنبقايبوب
دد بثنظ يددمبحثددنظت،ب إلصدد بللبددامبحثودد دبوصددو  ب    خا دد بلوبالب    خا دد ،با  جدد هبحثبددإمبلوبحث صددإم،ب وفق 

نبد با ثإدخإل ب دابرد لب اثقدنبللبدقأ ببداح   بشخدعب إاب د ب إدنمبسقد ل،ب أقد  )ب ااد بويإلف بف صمبثخأ
حثأدرب أ  د بشخدعب ثدخبو دإلدبببدقاب كإلس  د بحثاحرخادمبوحثل   ادمببقن  بالبإللببن  بشخعبحثأو شدنبحثدا ن  ر

هدذحب إنمبلسا لب    طب نبشادب ن  باأياب  ح زبحثطلبامبحثث  )حثأو ق ،بحثاط ش ،بحثغ يز  ،بويد ديب
حثأو شنبحثا ن  رب اا بانابتثعبلمبيإخخبحثو دببن  بشخعبساطب  ا بيكإلمبق  داح،بوحثنابدقابحثاجد و يابثد ب

ليببلبددا يأددعبو مبيطددك مبل نإددم بثدد ،بويكإلسدد مب إدد سا ابثدد باددأدوح بل بدد ب ددابحوسادد لبحثإددأمبحثاأ ةاددم،ب
حثددددذيب بدددداوببفبحثاددددإلقور،بسأاجددددمبثخا وسددددمبحثطلبددددامبو قأضددددا ابحثأ اددددمسددددا د ب إلق اددددبمحوسادددد لبحث  اإدددد

دددد بسظ يدددد بث ددددذحبحث إدددداب ددد بليا س دددد ب دددد)بلدوح بحثددددناطبحثددد  ا "بوهددددذحبحثأن يددددفب نأادددداهبحث  يثدددمب ن يو   أن  ض 
ب .13-12:ب2012)حثنبقايب

حثأن يددفبحإل  ح دددربوساددد لب)حإلساجدد ح  :بهدددربحثا  دددمبحثأددربيإبدددنبشخق ددد بحثاإددأجق بفدددربليب ددداب
بح  بحثاإألا بفربحثا حسمبحثإ ثام.حثاق  ا بحثأإنمبوسا لبحثطلبامب)حإلساج ب

 

دد دد  ب)  ب ددابلسادد لب3×3يقددإل بشخددعب بددوإلفمبرخإليددمب)،برخإلي دد ب  يإددإل بلمبهددذهبحثنظ يددمب بدد  بسظ   
بوهدذه،بحإلسإد سامثطلبدامبو أإلسنبهذهبحوسا لبحثأإنمبشخدعبث ثدمب  ح دزب أ دإلمب ن د بح،بثخطلبام إنمب

بحثا ح زبحثث ثمب أإلسنبشخق  بلسا لبحثطلبامبحثأإنمب  آل ر:
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1The Feeling Center

بTypeبof the helper personalityبببببببببببببساطبحثطلبامبحثاإ شاب-

بTypeب  of the achiever personalityببببببببساطبحثطلبامبحثانجزب-

ب Type of the individualist personalityبببمبحثاأو دبساطبحثطلباب-
2The Thinking Center

بTypeبof the investigator personalityبببساطبحثطلبامبحث  ياب-

بType ofبthe loyalist personalityببببببببببببببساطبحثطلبامبحثالخ ب-

بType ofبthe enthusiast personalityبببببساطبحثطلبامبحثاأإا ب-
3The Instinct Center 

بType ofبthe challenger personalityببببببساطبحثطلبامبحثاأإايب-

 Typeبof the peacemaker personalityبببساطبحثطلبامبص س)بحثإ  بب-

بType ofبthe reformer personalityبببببببساطبحثطلبامبحثابخ ب-

ب  ح زبحثطلبامبولسا    ب ا ب  ي  ب يإإل.ب ب إلض 1)نبطكحثوب

 
 (Riso, 1995: 85)  مراكز الشخصية وأنماطها (1شكل )

ت بتمبحثا ح دزبب؛وي  اب) يإإل بشخعبشدا بحسدأق ثامب دنب   دزبشدابحثا  دزيابحآلرد يابابدإل  ب   دم
دب و دبساطب ابحثطلبامبُينابساب بويإإلدبثا بحث،بحثث ثمبثخطلبامب أو شخمبابإل  بد ن  ام و   داب.ب   اإ 

و ساد بيكدإلمبحثدناطب  د   بشدابرخداطب دابسادطب،بسظ يمب)حإلساج ح  بشخعبشا بو إلدبساطبللبدامبرد ث 
 اد بلمبحثود وحبفدرب،بوليابحثنابدقابحثاجد و يابثد بفدربحثالبدطبحثدا ن  رب)ثجساجد ح  ،بحثطلبامبحث  ا 

السالم صانع  

 المساعد

المتفر

 د
 الباحث

 المخلص

 المتحمس

 المصلح المتحدي

 المشاعر

 الغريزة

 التفكير

 المنجز
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ت بيإددإلدبساددطب دد بفددرب جأادد)ب نددقابدومبب؛اجأاندد ابحثالأخوددم ددإلمبفددربحث لسادد لبحثطلبددامببددقابحوفدد حدب
حثبقئدمبحثأدرب ندزسبظ دإل بوبد وسبهدذحبحثدناطب دابوببوهذحبينإلدبفربحوس غبتثعبشإلح نب أنخقبا ثإل حثم،ب ر 

 :ب ب إلض ب ثخ2طكنب)حثوببحثطلبامبدومبغق هب ابحوسا لبحثثا سامبحثاأ ةام

ب

 
 103-104):2013، عبيديال)    التفاعل بين أنماط الشخصية (2شكل )

 Don Richard)دومب يأطد  دب يإدإلبويبخقبشخعبحثناطبحثث سربا ثنادددطبحثث سددإليبلوبحثجن  بوي  دا

Riso فددربيددقابيكاددنبحثددناطب،ب بلمبربدد   بحثددناطبحثددذيب أاأدد)بادد بحثودد دب إددإلدبحثاظدد ه بحثإددخإل امبثدد
حثبددو ابحثاأن قضددمبب ليا س ددوقدداب نددإلدبتثادد ب،بحثثدد سإليبلوبحثجندد  بفددرباندد بحويادد مبربدد   بحثطلبددام

والب أردذبصدومب،بو  إلمبحوسا لبحثأإنمب أو شخم ب اا ببقن د ،ب Riso, 1995: 14)بحثأرب با بشابحثو د
 ااد ببقن د بصدإل ببوهرب نك بشاب  يدقبحثن قدمبحثأ   خادمبوحث     خادم،ب حثأبنافبحثث ب بحثاننزلب ا   ب

بلثن  بيا  بحثودد د.فربحثناإلبحثنوإربوحثأاهإل بحثأرب أن ضبث  بحثطلبامب

يطق بحوولب ن  بتثعبحثإ ثمبحثبإامبو إقققب،بح ج هقاو طأ  بحوسا لبحثأإنمبااأإلحثامب نب بشاب
وهدذحبا ثنإد مبث دنبسادطب دابحوساد لب،بوحثنبد  فربيقابيطدق بحثثد سربتثدعبحثإ ثدمبغقد بحثبدإامب،بحثذحا

شخدعبحوردذبوحالسدأن   ب،بحثضدغإللابغاد  بوشند،بحثبدإامويأج بحثو دبابإل  ب    خامبفدربحثإ ثدمبب،حثأإنم
حثلبددد   بوحثبدددو ابحثبدددإامبثخدددناطبحثدددذيبيطدددأ  ب نددد بفدددربح جددد هبحثأ   دددنبب ددداب-  قأدددمبوببدددإل  -
(Palmer, 1987: 120 فقاب باوباند بحثاظد ه بحثإدخإل امب،بو ذثخبحثإ لبفربحثج س بغق بحثبإر،ب

حثاأإلحثددامبفدربي ثدمبحث     ددنب اد بشخعبساطبحثطلبامب إدأاا  ب دابحثدناطبحآلرد بحثدذيبيطدأ  ب ند بفدرب
ب. 3طد ن)حثفرب

 صانع السالم
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ب

هدذحبحثدناطبيطدأ  ب د)بسابدقاب رد ياببفإموشخعبحث غتب ابسا د بليابلسا لبحثطلبامبثا بحثو د؛ب
،ب رد تثدعبوي  ب يإإلبلمبحثو دبالب أغق بللبقأ ب ابساطب،بحث   نموحال ج ه اب،بحثإخإل ا افربان ب

.بوينبد ب دنبحثغ يدز  ،بحثأو قد ،ب)حثاطد ش فدربحثاجد الابحثث ثدمب،ب ح د يإبدنبحثأغقد بضداابحثدناطبو سا ب
 ادد بهددإلببحبأندد د ،بسقدد ضددن بلوب،ب)تفدد حلساددطب ددابحوسادد لبحثث ثددمبشددابي ثددمب ددابثدد  بيدد الابهددرب

ب:  آل ر ب1جاولب) ث إلض با
 (1جدول )

 ()ريسو نها وفق منظورأنماط الشخصية التي يحويها كل مركز والحالة التي يعبر ع

 ابتعاد ضعف أو نقص إفراط المركز
 حثاأو د حثانجز حثاإ شا مركز المشاعر
 حثالخ  حث  يا حثاأإا  مركز التفكير
 ص س)بحثإ   حثابخ  حثاأإاي مركز الغريزة

 بلمبحثبدددو ابوحثلبددد   بحثإدددخإل امبحثل صدددمباددد ثناطبالب  قدددعبف شخدددم بوظددد ه   ب دددإلحلبوي  ) يإدددإل
حثج سدد ب،بحثانددالحثج سدد ب،بحثبددإرحثج سدد ب)  سادد ب أ دد  ابفددربحثظ ددإل بشخددعبوفددقبث ثددمب إلحسدد وب،بحثإلقدد 
 :  آل ربحإلساج ح   إلضإم بو وبخم بثجاا)بلسا لب)بحثبإر غق ب

دبالمصلح: يأجند بلمبيكدإلمبشخدعبوبب، فربحثج س بحثبإربيإ صبشخعبلمبيكإلمبشخعبصإلح بدح ا 
بشددد لأب،ب  إلضدددإل ا ب،بإلمبشددد دال بيإددد ولبلمبيكدددوب،با ثا ددد دابوحثةددداتب  أاإدددك ب،بربدددأ  أاأددد)ب،بصددد دح،ب حبرخدددقأ

بفددرب إاددنبحثادإ وثدددام قن ش  دد ب أج ددمبسإددإلبحثبدد بلوب،بيإددنعبسإددإلبحثأ   ددنبحثطلبددروب،باإيإدد غبشدد لأ
فددربلفضددنبي ال دد ب،بوثخانأقدداحابحثا ناددمبوحثةدداتبحور  اددم،بحثلبددأبثادد بهددإلب إل ددإلدبفددربحثبقئددمبحثاإابددمبادد 

وفددرب.بوحقنددر،بيإددأبا)بلمبيكطدد بيةاقددمبحو ددإل بابددإل  ب ج يايددمب،ثايدد بابددق  بويكاددم،بيكددإلمب حبفبنددم
 إل ددد ب،ب يكدددإلمبغ ضددد  ب،بينأقدددابسوإددد بوحآلرددد ياببا  دددمب بقددد  وب،بحثج سددد بحثاندددالبيإدددنعبإلصددد  بحو دددإل 

يإ ولبت ل دبحآلر يابويدذ  هتبوب،ب إلض بحثبإل  بحثبإاإمبحثأربيج بلمب  إلمبشخق  بحو إل ،بحآلر يا
يققددداب،ب نددداف)،بغقددد بصدددبإل ،ب   دددد ،بح دددنظتب دددا ب،ب أز ددد ،بندددإلحبسبددد  إ ا ثنأددد   بحثأدددربسدددأإا بثدددإلبح  

،بحثاإل دددإلد اوفدددربحثج سددد بغقددد بحثبدددإ ربينأقدددابلسددد بلفضدددنبب. دددابحثبدددن بت ضدددد  ه،ب أإدددذثق،ب طددد ش ه
ينأقدابلسد بلشخدتب،بحثابخقدم أن  دنب د)بحو دإل ب،ب  وسدمثا بثاي بصب بلوب إانبلوب،ببقن تبوحوقإل بلر  ا  

 المساعد

 الباحث المتفرد

 المتحمس

 المصلح المتحدي
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 اتجاه الالتكامل                          باتجاه التكامل

 (.Riso, 1995 :16) الشخصيةأنماط  والالتكامل فياتجاه التكامل  (3شكل )
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يكددإلمب،بليك  ددد فددرببحُ أطدداد ب،بربددأوحثجاادد)بشخددعببشخددعبحثبددإلح وهددإلب،بحثندد غاددمباإةاقددمبحو ددإل ب دداباة
 خجأبتثعبحثا ح  بفربسخإل  بضداب د بيقأند)باد بو د ب دإلش ب،بحثإخإل يإللبشا بحث ا لبوحثلبأبفربب وسإلحسا ب

ب. Riso&بRuss،1998:ب1)بوبطا وينأقاهتبدح ا ب،بثآلر يا ثق بحإلدحسمب،بحآلر ياا ب

،ب   دزبيا  د بشخدعب دن بحثإد بوحثإبدإللبشخاد ب دابحآلرد يا:ب س بحثبإرفربحثج:بنمط المساعد
يقدا بث دتبحثداشتبحثاد ديب،بوحالهأاد  بب دتبوب يأا  د   ت،بوحثطدنإل بااطد ش هت،بثاي بحثق بخامبثخأن   ب ن دت

  يتبوص دحب،بوينظ بثملا  بحإليج بامبثا  ت،ب أإ   بو لخ ،بوي حشربيقإلق تبو ط ش هت،بوحثاننإليب
ب دددابحإل ثددد  ب،ب حشدددربل دددإل بحثأنطدددئمبوحثأ بادددمحثاطددد ش بوي وفدددربلفضدددنبي ال ددد بيكدددإلمبثايددد ب إدددأإل بشددد لأ

يإدنعبثخأقد  بل ثد ب:بوفدربحثج سد بحثاندالب.وحثأإلحض)بوي بحآلرد ياباإقدابيطدن باأسد برخدقب دابل خ دت
ويإد ولبلمب،بتثدعبيدابحثأبودنبوحثأدارنبفدربياد   تبحصا قبيااتب دا ب،بو نخ تبل ث بسن د ،ب ابحآلر يا

ويإدددخخبشخدددعبوفدددقب،ببذح ددد بوهدددإلب ضددد أب،بويأإلقددد)بحثإبدددإللبشخدددعب ق بدددنب دددن ت،بتبينأاددداومبشخاددد يجنخ ددد
يإدد ولب نددنب،بياأدد سبا ثاندد و  بوحثأ شدد :بوفددربحثج سدد بغقدد بحثبددإربوي ددأتبا ثجإلحسدد بحثجقددا .،ب طدد ش ه

يندد سرب ددابسددإل بحسددألاح ب،بتيدد هتبا ثأإددا اب و ب ث  دد،بحآلردد يابيطددن ومبا ثددذس ببأددذ ق هتباادد بقا دد بث ددت
،بيناددنبشخدددعبتضددن لبحثدد و بحثاننإليددمبث دددت،بو ح ب إدد ب نددد   بحآلردد ياب ندد ب حودويددمبوحوغذيددمبسدد ا ب

شخعبرخدقببحويكإلمبق د  ب،بياقنبتثعبحالسأباحد،بوحثأإكتبشاب  يقبحثإاب  بشخق تبوحالسألو لبب تبو   ت
ب. Riso&بRuss،1998:ب2)بو ب ي بحفن ث ،بحوشذح 

بثنوإ ،بوحثنط ل،بثثقمبا ثنو :بفربحثج س بحثبإرب أاقزبا المنجز ،بياقدنبثخأند ف ،ب وب قا  بش لأ
ثاي بقا  بشخعب،بويإ  بحآلر ومب،ب ث ثر،بوحثأاقزبحال أا شر،بوحثخب ،بياأ سبا ث   ،بثاي بق بخامبثخأ اف

ثاي بسزشمب،بُ إإا،بو إنبثخثقم،بو أإلحض)،بولصقن،بثذح  بوفربلفضنبي ال  بيكإلمب أقب  ب،بحثأأثق بفق ت
يقدد  مب،بيلدد لبحثوطددن،ب لخدد بفددربشاخدد :بياأدد سبسددخإل  با الشأدداحلب.وفددربحثج سدد بحثانددال،بلقدد قإليددمبثخ

 د وجب،بيإ ولبلمب ب سبشداب  يدقبحوشاد لب حابحثا د  حابحثل صدم،بثاي ب و بحثان فإم،بسوإ با آلر يا
 ضدد بالب أ د)بشإلح ود بت حب ن ،بوالبيظ د بشدا ب ضد هبشدابحثإلحقد)،بشاخدر،بياأد سباد ثأ ب ،بثنوإد بوثأوإلقد 

 دددابحثوطدددنبل ددد  بب ينادددنب دددنبلدددر بثخإوددد خبشخدددعب وإلقددد برإلف ددد:بوفدددربحثج سددد بغقددد بحثبدددإرب ددد)بلهاحفددد .
غقد ب،بيغشبثخ  و ب دابحوشاد لبحثإدقئمبو غبقأ د ،ب ل دن،ب ثق بحثإإا،بحسأغ ثروببحسأ  سيب،بحآلر يا

 ا  بليب،بيإ ولب ا ق بسن د  ت،بيإ ولبلمبيب  بلفضنب ابحآلر ياباب حبغق بسخاام،ب ا  با ثثقم
ب .Riso &Russ, 1998: 3ثاي ب)بلر ب ذ  هببأقبق هبلوبليب إل ابثخضن 

ثايد بيداغب،بو طد ش ه دأوإ بلف د  هب،ب و  سإدر،با ثذحافربحثج س بحثبإربثاي بوشربب:المتفرد
 أاأدد)باددد ثبإل ب،بثنوإدد بوصدد دحب ن دد ب لخدد ،بشددد  ور،بثبددق،ب  ددذ ،بحآلردد ياويإ سددامبشدد ثققابسإددإلب

بحثجدابوحث دزل. أذبدذ بحسون ال د ببدقابحثطدا بوحثخدقابوبدقاب،بخعبسوإ بوشخعبحثإاد    كاربوس ر بش،بحثذح ر
ثاي بقا  بشخعبتسج سبحوشا لبحثونامب،بيإإللب نبرب ح  بتثعبللا  ب اام،ب وفربلفضنبي ال  بيكإلمب باش ب
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  يدقببيإخخبشدا،بيكإلمب إلث)با ثونإلمب:بوفربحثج س بحثانالبثاي ب جا اب ح ر.،بثآلر ياب  خ ا ب،بوحودبام
ثاي ب قنبوقدا  بشخدعب ضدلاتب،بيإ ولبرخقببقئمب اقخم،ب ط ش هبحثأربيإ ولبلمبيكإلمبدح تبحال ب لبب  

 نإدإ ب،بغقد بشودإليب،ب زح در،بحسبدإلح ر،ب  ه بحثإد ،بيإألا بلي  بحثاقظمبوحثلا ل،بحثإلحق)بوحثإق  ق
،بغقد ب ندأ ،بشاخرغق ب،بحسد ح ر،بسإلدحويب،بثإا يمبصإل   بحثطلبامب رب نإجتب )ب ط ش هبوشإلح و 

ثايد ب دفبثخدذحابيقناد ب لقد بلي  د بو وطدنبرا ال د ب:بوفربحثج سد بغقد بحثبدإرب.ي ثت،ب  ح ر،بوحها
يند سرب داب،بثايد ب طد ش بحثلدزيبوحثند  ،بويكد هبسوإد بويإد ولبحثنودإل ب ن د بو دابحآلرد ياب ويب  ب كأئ  ب

إل بيددإللبحيأقدد  هبثذح دد بوورددزب إدداب بشخادد بلف دد  بهذي ساددمب أاإدد،بيظ دد بشخادد بحثأندد ،بحثجاددإلدبحثندد  ور
 ددنب دد بيإدداطبادد بهددإلب بددا بثخبدد غبباددأم أإلثددابثايدد بلف دد  ب أ  ددزبيددإللبحشأقدد دهب،بو دد هبحثددذحا،بحثضدداق 
 أإلثدابثايد بسزشدمب،بوفقاحمبحو ن،بيطن با ثنجز،ب أ   ب اابيإ وثإلمب إ شا  ،ب خإل بحآلر يا،بوحثنذح 

 ب .Riso &Russ, 1998: 4)بتثعب ا ق ب ح  

و د ح بيإددرب،بثايدد بقددإل ب  يظددمبوببددق  بش ثاددم،بحثج سدد بحثبددإرب وبح جدد هبشقخددرفددرب:بالباحثث 
،بيكإلمب طغإللبحث  لب نظتبحثإلق ،بويقظمب هنام،بثاي ب إلقاب هنر،ب بق ب ج هب نب  بيإاطبا ب ابل إل 

 نجدزبحوشاد لب،بثاي ب قنبتثدعبحث إدابوحثأ  قدزبوحالس اد  بفدربحولدا  بحثأدرب ثقد بحسأ  هد ،ب ننزل،ب بان
وش د  ب  بيبد  ب،بوبأوإلحبشخعبحآلر يابوثاي بحسأاأ نبا ال  نبشخعبحثان فم،بأرب ثق بحسأ  ه ببب حشمحث

و حاب اادمب،ببداحنبوحوصد ثم أاقدزبلشا ثد با إل،بلوبفربليابيقإللبحثان فدم،بفربليابحثنخإل بحلوبربق  بب ش ثا ب
فدرببحفدربلفضدنبي ال د باد  س ببيكدإلمب،بوغ حادمبفدربحثإدخإل بوحو دإلح بثايد بربإلصدامبوحسدأق ل،بحش ثامب دا ب

ب.يقدإل با السأ طد ف ابحث ح دا ،بحفضدإلثرببا  دمب بقد  ب دا ب،بو حب  يمبوحسدأان  بوحسد)بثخند ثت،بس  س بو ك س 
،بحوشاد لوب،بيلبدطبحوف د  ،بوحثنانبحثاأقا،بثاي بقا  بشخعبحثألباطبابإل  ب قا :بوفربحثج س بحثانال

 طدددغإللبحث ددد لب،بوحثنددد ثتبحثلاددد ثربف ددد  بوحثأبدددإل حابحثانقدددا يإدددأغ حبا و،بياأددد سبحثوددد دبهنددد با ثدددذ   بحثإددد د
 ألدذب دابحثنداوحمب،بش ثادمبو حبيإ سدام،ب حب دزحجبشبدبر،بب د بشدابحثإلحقد)بح بأنا ب،ببأبإل ح  بوحسأنأ     

ثايدد بسددإلنب دداب،بوسددقخمبثاإلح  ددمبليبلددر ب أندد  ضب دد)بش ثادد بحثدداحرخربلوبلف دد  هبلوب بددإل ح  بحثطلبددام
ثايدد ب قددنبثخجددالبوحثان قطددم.بوفددربحثج سدد بغقدد ب،ب بانددمبحثدداوحف)بحث طدد يمحثغضدد بوحثأطدد   بوحثطددخبفددرب

ثايددد بحشأقددد دبادددأمب،بغ يددد بحو دددإلح ،بفدددربحثإاددد  بحسحهدددا ب،بشدددابحثنددد ثتبحثدددإلحقنربحسإدددإ با  ،بحسنزحثا ددد بحثبدددإر:
ثددذحبسجدداهب نبددذب؛بثايدد بلددنإل بانددا بحالسددأق ح بوحثلددإللب ددابحثندداوحم،بحثانأقدداحابحثأقخقايددمبثاإدد بصددإاإم

،ب إدداب بشخادد بلف دد  بوسإلحسددامب  دداد  بثدد بو بددق  با ثددذش ،بالب أإلحصددنب دد)بحآلردد يا،بثاجأادد)ويدد ف بح
لوب،بوقددابيبدد  با ثوبدد  ،بولسددإلحنبحثوإلبادد ،بيبدد  بف يإددمبولددك لب دداب ددا ق بحثددذحا،بو أ ددإلمبثايدد بهددذي م

ب .Riso &Russ, 1998: 5حثاط ش ب) نأإ بفربسبقنبحثل صب ابهذهب

،بيناددنباددإر ص،ب بحثقددا  بشخددعبحسددأث   ب دودبلفندد لبحآلردد يافددربحثج سدد بحثبددإربثايدد:بالمخلثثص
وهددذحب دد بيجنددنبح     دد بادد آلر ياب،ب إددنبثقددمبثآلردد يا،ببنقددنبحهأادد  بحآلردد يابح ددا   ب،بثخاإدد وثامب ددأإا  ب

يكدد غبحهأا  دد بفددربحولددل صبوحوشادد لبحثأددرب،بثايدد بلددنإل با ثاإدد وثام،بيأرددذبصددومبحثث دد ابوحثأإدد ث 



 2021 

 

267 

 جهاد العزب /أ                                                             أنماط الشخصية وفًقا لنظرية اإلنيجرام لدى طلبة جامعة إب

دد،بفددربشاخدد بحوُ جددا ب،ب ُ إلحظ  دد،ب يكددإلمبوحق ا دد،ببندد  بحثاجأادد)بيإدد تبفددر،ب دد  ابب دد باناددق  ددابب ويإقددقبسإلش 
دد،بثذح دد ب ش ثا ددب وفددربلفضددنبي ال دد بيإقددقبتث    دد،بيظ دد بحثأندد ومب،بحالسددأق ح بوحو دد مبفددربيا  دد  ب يكددإلمبوحثق 

يد بث د ابثا،بفربحثإلق ب ح د بثايد بحشأاد دب أ د دلب د)بحآلرد يا،بو ن ومب،بثاي بحسأق ثام،ببنوإ بوب آلر يا
يإد ولب،بوفربحثج س بحثانالبيإأثا بوقأ بو  قأد ،بينأقابلمبحثنو بهرب با بحثطج شم،بسوإربدحرخر

ددد  أإلقددد)ب،بيقددد ،بيدددذ ،بيددد ي ،ب دددابحثإدددخبمبويأإددد ث ب نددد بثقدددإلف بثددد بحو ددد مب لمبيجددداب دددابياخدددخبسإلش 
وحثا حوغددمب،بموحثاا  خدد،ب خجددأبتثددعبحثأإددإليف،بثايدد بشدداوحمبسددخبرب جدد هبحآلردد يا،بحثاطددك ابويإأدد لبثددذثخ

 أإددتبا السدوح اددمبحثأددرب إددب بحإل بدد  بحثدداحرخربوحثضددققبحثددذيب،بقخددق،بحثطددا ا بثأددإلفق بسددإلنب ددابحاليأدد حغ
وفددربب.وحالسد ح بضددابحآلردد ياب خجددأبتثددعبحثإددل يمبوحثددأ كت،بيطددن بادد بثا  ددمبيبددن بفق دد بحثأنبدد باإددخإل  

شددداببفضددد  ب،بثطدددنإل با و ددد مثندددا بح،بوحسأقددد صبحثدددذحا،بوحثنددداوحم،بحثج سددد بغقددد بحثبدددإربيطدددن با ثدددذش 
لوبليب،ب افندد بتثددعبحث إددابشددابليددمبسددخبمبقإليددمبوهددإلب دد وحثنجددزبشددابيا يددمبحثددذحا؛ب،بحثطددنإل بادد ثنق 

ويأاثنبفربلنإل هباأمبحآلر ياب  ياومبت دذح هب،بثاي بلنإل با الضب  د،ب نأقابيإ شاهبفربينب طك   
ثايد بسدخإل ب دا ق يب،بيإد ولبحث د  ب دابحثنقد  ،ب وشداوحسا بب وهإدأق ي بب  د بيكدإلمب أنبد  بب غ ث  ب،بوحثنقنب ن 

يإدددخخب دددنبحثإدددخإل ا اب،بلوب نددد ولبحثنقددد قق بحث إدددإلل،لوبحإلد ددد مبشخدددعب،بفقددداب خجدددأبتثدددعبحالسأإددد  ،بثخدددذحا
ب .Riso &Russ, 1998: 6)بحثاإ بمبحثأرب ابلأس  بلمب إق ب ح  بو ذث  

،ب بادد ب دداب جدد   ا ثإادد غب جدد هب ددنب دد ب أإإإدد بلوبياددبحثبددإربيطددن فددربحثج سدد بب:المثثتسم 
و  دإلمبحسدأج بأ بفإل يدمبوسد ينمب،ب أو  دنببا  دمب بقد  ،بحس إد  ر،بثاي بق بخامبش ثامبث سأج امبوحالسدأث   

ثاي بهامبش ثامب،بثنانبحولا  ب يكإلمب أخ و ب،بيإ بحثخ إلبوحثخن ،بوهإلب ونتبا ثإا  ،بثخانب  ابوحثاثق حا
دد،ب دد حو ،بو خق  اددمبوشوإليددم ثايدد بب حشددمبفددربتسجدد سب،باإدد إلثمبحثإلصددإللبتثددعبلهاحفدد يإددأبا)ب،ب و إدد و بدح ا 

وشاقدقبحثأو شدنب د)ب د ب،بوفربلفضنبي ال  بسجداهبلدا احبوشاخر.وهإلبُ نأ ب،بثاي ب إلحه بشا ا ،بلشا ث 
لددا ابحثأ  قددزب،بوهددذحب دد بيجنددنبحآلردد يابيإأ  إلسدد بو ددابثددت بيطددن با ثإددن د ،بيإدداطبادد ب ددابلفدد حدبوللددا  

ويدا  بحو دإل بابدإل  ب قدا بوينبق د بليدقب قدا  ه ب دابحثإلقد ب،ب اادمثج إلدهبوسط   بشخدعبلهداحلب حاب
وفدربحثج سد بحثاندال:بيإد ولبلمبيجداببداح نبب.دح دتبحثطدنإل با ث ضد بوحال  اد  ،بوحثج ابحث س دقابإلسج سهد 

ب افن بتثعبرإلضبحثاغ   حاب؛بوهإلب  وحرأا  حاب أناد بو أنإلشمب  إلمب ط نمبث بو حاب اامبش ثامبثاي 
غقد بقد د بشخدعب،بفدربفداب ندقابحيكدإلمبربقد  ب،ب باوبشخا بحثأبن)بوحثأ خد بفدربلغخد بحوياد م،بحثال    وب

،ب   ثغبويناقبفربحثقب بحثأربيإ ده ،ب  ب زجبسوإ بفربلسطبمب أنإلشمبو ثق  ب    ب ا  بسوإ بوغ ث  ب
،ب طد)،ب أا  زبيإللب ح د ،ب  دي،ب ثق  ب نوذبانض  بح جاهبفربي  مبدح امبويب  بلف    ب،بيل لبحثنزثم

وفددربحثج سدد بغقدد بب. أإجدد بحثقخدد ،ب يكددإلمبسددخإل  بحسدداف  ا ب،بفددربحو ددإل بح دداققب ثقدد  ب،بثددا بثايدد بقن شددم
يإددخخب،ب وشخادد بف ددإلبقددابيبدد  بحسدداف  ا ب،بيطددن با ثاددأغبحثطددا ابثنددا بقا  دد بشخددعبرودد بحثقخددق:بحثبددإر

وحثبد حش اببا الوبفرب خذحابيإامبوقاب نإد لبسأاجدمبحشأاد دهبحثطد،ب نغا بفربحثط  ،بابإل  ب وإلثام
يوقدددابحثإددداب  بشخدددعبسوإددد باةا  ددد ب،بقددداب أجددد بسإدددإلبحث جدددإل بوحثنددداوحمبوحثننددد ،بحثاحرخادددمبحثأدددربيطدددن بب ددد 
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 اوقددابصددإأ بو  قأدد بابددإل  ب،بلوبهددإلغبا سددأج ا ابلدد   ب ددابحثبددإل بحثازح اددمبحثاو يددمب أفندد لبه وباددم
مبلوبحثاغخقدددمبلوبيددد الاب ظ ددد ب ن س  ددد ب دددابحثإددد الابحثالأخودددمب  ثوإلباددد ب دددابحو ددد  ابحثاظخاددد،بوحضدددإم

ب7 أجد بسإدإلب دا ق ب ح د .ب)،بيطن با ثادأغبوحثنجدزبحثطدا ا ا،ب ن  بحو أذ   ب،بثنوإ ب يب  ب   ه ب،بحثذش 
:1998،Russب&Riso ب

ولمب ثبد ب ح د بويأودإلحب،بفربحثج س بحثبإربيإ ولبلمبيكإلمبث بدو بولهاامبفربحثإا  : المتسدي
حشأ دبشخعبحث و  بوحثنض لب ابل دنب،بت ب أاأ)ببثقمبش ثامببنوإ ب؛ياقنبتثعبحثأأ قابوحثجز ،بشخعبحثجاا)

ويإددألا بحثنندد بفددرب إققددقب،ب وبدهدد  ب بقدد ،بو دد ب دد و بحثإبددإللبشخادد ،بحثإلصددإللبتثددعب دد بيبادد بتثادد 
 ب اد ديباد ثوب  بوهدربِاَأس د أبد ب،ب د)بحآلرد ياب  أن  نب ساا ب،ب ب بفربحو إل باإإت،بدوحفن بحالسون ثام

د،بيكإلمبو ح بيداو بحث ثقد ب دابحو دإل ،ب ت بتس ب   د بدح ا بب؛ ب  بدح ا ببصومبيبو بحآلر ومب ب يإد ولبدح ا 
شخدعبقدإل بللبدقأ .بوفدرببحوي شد هتب نأادا ب،بيإ ولبياد  أ ت،ب با بشب  بثآلر يا،بحثاف نبشابحثن غ

دد،بشخددعبسوإدد بحُ إدداب  ب،بو لفددمبو ياددمبوثايدد بلدد   م،بلفضددنبي ال دد بيكددإلمب حبصددا ب يدد  ب ويإدد ولبدح ا 
وفربحثج س بحثانالبب.وُ إأنابثخأضإامب ق بنب  ب  ياب نخ بيةاقمبث ب ،بلج ن،بظ إل باأ انبصإل  حث

ويداببح د ب د ديباد بتثدعبلمبيبد  ب دابلصدإ  بحوشاد لبلوب دا   بوهدإلبيإ ولبلمبيإققبح أو  هبحثذح ر؛ب
ظتبوقأد بفدربيقضرب ن،بسطاط،بينانباجا،ب ج سل،بيإ ولب إقققبحالسأق لبحثذح ر،بحثاط  ي)بحثأج  يم

،بحينددابسوإدد بق  ددا ب،بيكددإلمبغقدد ب ددأإو بفددربسددخإل  ،ب أج هددنبي    دد بحالسون ثاددمبوي  ددنبتلدد  ش  ،بحثناددن
يإ ولبفد ضبو  د ابسظد هبو بدإل ح  بشخدعب،بيإللب ح د بحو أا  ز ب،بحو أو ر  ب،بح غ و  ب،بث    بقإل بحثق سإلمب

البيإأ  بحآلر ياب،بعبوحآلر يابلدسعب ن ت بينابسوإ بفربحثا   مبحوشخب؛والب  يابحثاإ وح ب ن ت،بحآلر يا
و أب بش ق   ب ن تبا ثاإلح  مبوحثاق  خمبوحثلب  .بوفدربحثج سد بغقد بحثبدإربيبد  ب أإجد بحثقخد ب

قابيأرذب  سد بحثأبد لبحثطدا ابفدرب جد لب،ب نزنبسإإلبحثأب لبحثو ديبوحثا أ  إل يم،بوق سربابإل  ب   م
دد،بحثإا سددم ددب قددابيبدد  ب ج    شددابحثددا ابوحوشدد حلبوحثأق ثقددابوحالثأزح دد اببحلوب   ددا ب،بإلمبشددابحثقدد سب لوبر    

 ناددإلبثايدد بلف دد  ب،بثددا بثايدد ب ياددم،بشدداوحسر،بشناددف،بلر قددربال،ب بددايبشكدد ب دد بيضددا ،بحال أا  اددم
وهدإلبحثانأبد ب،بالبياكدابهزياأد بلوبق د ه،بهذي سامبيإللبقإل  بوساب   بشخعبحو إل بوشخعب ابهتبيإلثد 

دد ياأخددخب قددا  ب   ددمبشخددعببِاَأس دد يطددن ب،ب نأ ددربادد بحو دد بتثددعب نددإلمبحثنظاددموقدداب،بفددربس  يددمبحو دد ب دح ا 
 ددا  ب ددنب د بيإدداطبادد بت حب،بيإدد ولبتث دد اب ح د ،ب أ دإل ،ب ندداف)،بولسدد ب أنددذ بلمبيبد  باضدد  ،بحو دإل 

ب. Riso&بRuss،1998:ب8)ب ن ضبثلب 

ث حيدمبوحالسدأق ح بيطدن با ث داو بوح،بحآلرد ياحثج سد بحثبدإرب أاأد)ببأإلحفدقب د)بب:بفرالسالمصانع 
بشابسوإ بوشاب،بُ أإ هن،بُ أإ   ،بحالسون ثر ،بودود،ب أإلحضد)،بويخدتثايد بصدا ب يد ب،بحآلرد يا حضأ

ينانبشخدعبلمب  ندابحو د مبوحثباأسقندمبوحإلصد  ببدقاب،ب يإ ولبلمب باوبص دق ب،ب أو  ن،بثباف،باإاط
،بُ إددأقن،بي ال دد ب حاددطبحثجددأ يكددإلمبفددربلفضددنبب،حثندد غوسدداطب قدداببددقاب،بيإقددقبحثأددبث ببقددن ت،بحآلردد يا

يقخدنب،ب أوقب )بحآلرد يا،بشابحثط   بحوفربحثج س بحثانالبيإ ولب إإلب ح  بوحث ق  بانقا بب.وُ أزمب،بُ نجز
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دح دتبحإل شدد مب،ب  ادن،بفند ل،بسطداط،ب دابيجدتبحثاطدكخمبوي إدب  بالسأ ضد  بحآلرد يابوحثطددنإل با ثإد  
د،بر  دن،با م ثق بحثنإد،ب خجأبتثعبلي  بحثاقظدم،بوحالسأإ    خجدأبتثدعب،بثم دإل بحثأدرب إدا ب  دذشابدح ا 

،ب   ددا،بوفدربحثج سد بغقد بحثبدإربيطددن باد ثنجزبياد لب د ب إلح  د ب داب طدك اب.حثأإدإليفبوحثاا  خدم
يإدد ولب جندد ب،ب  نددابسوإدد بشدداب ددنبللددك لبحثبدد حن،بغقدد ب  دد لأب،ب  اددن،بشنقددا،ب خجددأبثخ بدد ،بغقدد بفنددد ل

يبد  ب أبخدابحإليإدد غبوالب،بالبيإدأجق بثخبقئدمبحثاإابددمباد ،ب اد بثاد بقدداب د ث ب لمبيكدإلمبوح ا دوببحثاطد  ن
يبدد  بثايدد بحضددب ح بحثطلبددامبوبب،قدداب نأ ددربادد بحو دد بتثددعبلمبيكددإلمب طددإل بحثأو قدد ،بيطددن بب إليأدد 

ب بRiso&بRuss،1998:ب9)بحثاأناد 

 

 لبشخددعبساددطبحثأنددتثددعببهدداف وبب،ب يب سادد ب، Hammerlie, F.M.& D.G, 1991د حسددمب)
قإلح  دد بوحثأاثقددنبحثاإدد يربوقددابلدداخ بشقنددمب،بحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبحثج  نددمبفددربلقإدد  بحثاإ سدد م

هقإلدسدا بثةاد غب أغقد بب–وقدابحسدألا بحث  يدابلدح  ب د هز  ب أاثدنبااةاد غب) يإدإل،بو  ث دمب  ب  ث  د200)
بولظ د ا،ب  دنبح   د لببق سدإلمب) ن ب شإلثجد باد بتيبد  ا ببحث إدابولبد سب د لسا لب)حإلساج ح  بثدا بشقندمب

وحثاأودد دب،بساددطبحثطلبددامبحثانجددزبثددا بلقإدد  بحثاإ سدد مبلها دد :بلمحثا حسددمبحثنا دداب ددابحثنأدد   ب دد مب دداب
ب.ثا ب خ مبحثأاثقنبحثاإ ير

حثأند لبشخدعبتثدعببهداف ،بوبل  يك ب،Omundson, J.S. & Schroeder,R.G.1996)ود حسمب)
بحسألا بحث  يث موقاب،ب   نققاب خ م ب203إلس بحثنقنمب اب)و  ،بساطبحثطلبامبثا ب خ مب خامبحإلدح  

ولظ دد ابحثا حسددمبحثنا دداب دداب،ب)حإلساجدد ح  هقإلدسددا بثةادد غب أغقدد بب– يإددإلب)ااةادد غبلدح ب دد هز ب أاثددنب
بحإلدح  .حثنأ   ب  مب ابلها  :بسا د بساطبحثطلبامبحثانجزبثا ب خ مب خامب

حثأند لبشخدعبسادطبحثطلبدامبحثإد  ابثدا بتثدعببهداف وبب،ل  يكد ،بHurly, J. B., 2003)ود حسمب)
،بو  ث مبفرب خامبحثب بوحثق سإلمبب  ب  ث  ب189ولاخ بحثا حسمبشقنمبقإلح   ب)،ب خ مب خقأربحثب بوحثق سإلمب

ولظ ددد اب،ب)حإلساجددد ح  هقإلدسدددا بثةاددد غبلساددد لبب–وقدددابحسدددألا بحث  يدددابلدح  ب ددد هز  ب دددابتشددداحدب) يإدددإلب
بسا د بساطبللبامبحثانجزبثا ب خ مب خقأربحثب بوحثق سإلم.بها  :لبحثا حسمبحثنا اب ابحثنأ   ب  مب اب

هقإلدسددا بثمسادد لب- يإدإل)ب   اددمبو قندقاب ةادد غتثدعببهدداف ،بوبحثند ححب، 2004)بود حسدمبحثا سدد يب
وحثأندددد لبشخددددعبساددددطبحثطلبدددامبحثإدددد  اباإإدددد ب  ح ددددزب،بحثأإدددنمبثخطلبددددامب)حإلساجدددد ح  با ثخغددددمبحثن بادددم

،باجد ح  بثدا ب خ دمبحثا حيدنبحثانأ ادمباج  ندمباغداحدبفدرب) خادمبحثبد حثطلبامبحثث ثمبفرب بدنافب)حإلس
 دد)بب  ب  ث  دد600وقددابلدداخ بحثا حسددمبشقنددمبقإلح  دد ب)،بحثنقنددمبحث خاددم ،ب خاددمبحثونددإلمبحثجاقخددم،ب خاددمبحثقدد سإلمب

وقدددابحرأقددد اباب يقدددمب،ب ب وإدددإلصبث دددنب خادددم200بإلحقددد))،بلب أغقددد بحثجدددن با ثنإددد مبثخاوإإلصدددقاتهاددد 
وقدابرخبد بحثا حسدمب،بهقإلدسا بثمسا لبحثأإنمبثخطلبدام-ا بحث  ياب ةا غ) يإإلوقابحسأل،بشطإلح ام

 خاددمبوببسددا د بساددطبحثطلبددامبحثانجددزبثددا بشقنددمب خ ددمب خاددمبحثبدد :بتثددعبحثنا دداب ددابحثنأدد   ب دد مبلها دد 
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وهاد بيقند مبضداابليداب،بوساطبحثطلبامبحثاأو دبثدا بشقندمب خادمبحثوندإلمبحثجاقخدم،بوحثنقنمبحث خامبحثق سإلمب
 .ثطلبامبحثث ثمبوهإلب   زبحثاط ش زبح  ح 

حثأند لبحثدناطبحثإد  ابوفدقب   دزبحثاطد ش بثنظد  بتثعبب،حثن حح،ب 2008)بد حسمب يإلحمهاف ببقنا ب
 ب  ث  دد ب350)حإلساجدد ح  بثددا ب خ ددمب ن ددابحثونددإلمبحثجاقخددمب   نددمبحثاإأنبدد يم،بولدداخ بشقنددمبقإلح  دد ب)

هقإلدسدددا ب   دددزبحثاطددد ش بوفدددقبب-اثخدددم بااةاددد غب) يإدددإلبو  ث دددم ،بوقدددابحسدددألا  بحث  يثدددمبلدح  ب ددد هز  ب أ
،بولظ دد ابحثنا دداب ددابحثنأدد   ب دد مب ددابلها دد :بلمبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا بلفدد حدب سظ يددمب)حإلساجدد ح 

ب.حثنقنمبهإلبحثناطبحثاأو د

حثأندد لبشخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبتثددعبب 2008)بد حسددمبشبددابحثبدد ي هدداف ببقنادد ب
دد بثاأغقدد يبحثجددن بوحثألبدد ،بحثج  نددم،بوحثأندد لب شخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبحثج  نددمبوفق 

 ب داب205 ب  ث  د بو  ث دم بحرأقد اباب يقدمبشطدإلح امببإلحقد)ب)417وقابلاخ بحثا حسدمبشخدعبشقندمبقإلح  د ب)
 بتسإدد سر،بوقددابق  دد بببندد  بلدح ب270 بشخاددرب)147وبإإدد بحثألبدد ب)بسدد   ب ددابحإل212حثددذ إل بو)

هقإلدسدا بب- اثخ ب ةا غبلسا لبحثطلبامبشخعبوفقبسظ يمب)حإلساج ح  با الشأا دبشخعب نظإل ب) يإدإلب
ثةاددد غبلساددد لب)حإلساجددد ح  ،بوقددداب إلصدددخ بحثا حسدددمبتثدددعبحثنا ددداب دددابحثنأددد   ب ددد مب دددابلها ددد :بسدددا د بسادددطب

باطكنبش  .مبحث إابللبامبحثابخ بثا بشقن
حثأندد لبشخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابشخددعبوفددقبتثددعببهدداف وبب، ،بحثندد حح2010)بود حسددمبحث  دد بر

 ب  ث  دد بو  ث ددم ببإلحقدد)ب429   ددزبحثأو قدد بثنظدد  ب)حإلساجدد ح  بثددا ب خ ددمبحثج  نددم،بولدداخ بشقنددمبقإلح  دد ب)
حاندددم،بوحرأقددد ابا ثب يقدددمبثخا يخدددمبحث ب ب ب  ث دددم ب دددابحثألببدددقاب)شخادددر،بتسإددد سر223 ب  ث  دد بو)196)

دد بثنظ يددمبلسادد لب)حإلساجدد ح  ب حثب ةاددمبحثنطددإلح ام،بوحسددألا  بلدح  ب دد هز  ب أاثددنبااةادد غب   ددزبحثأو قدد بوفق 
،بو إلصخ بحثا حسمبتثعبحثنا اب ابحثنأد   ب د مبلها د :بلمبحثدناطبحثادأإا بهدإلبسادطب هقإلدساب-) يإإلب

ب.ج ح  بثا بشقنمبحثا حسمحثطلبامبحثإ  ابوفقب   زبحثأو ق بفربسظ  ب)حإلسا

حثأندد لبشخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا بشقنددمبتثددعبب،حو دمب، 2011)بد حسددمبحثإددنإلديهدداف بوب
 خ دمبحثج  ند ابحو دسادم،بوحسدألا  بلدح  ب د هز  ب داب ب1003اخ بشخدعبشقندمبقإلح  د ب)ألدححثا حسدم،بوقداب

ا حسمبتثعبحثنا داب دابحثنأد   ب د مبهقإلدسا بثةا غبلسا لب)حإلساج ح  ،بوقاب إلصخ بحثب- ابتشاحدب) يإإل
 ددابلها دد :بلمبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبحثج  نددمبهددإلبحثددناطبحثاإدد شا،بحثددناطبحثابددخ ،بحثددناطب

ب.فربيقاب  مبلقنبحوسا لبسا د بهإلبحثناطبحث  ياب،حثاأو دبشخعبحثأإلحثر

امب)حإلساجد ح  بحثأن لبشخعبحثو وحبفربساطبحثطلبدتثعبب،،بحثن حح 2012)د حسمبحثن دثربهاف بوب
 ب   دددزبحثغ يدددز ب)حثاأإددداي،بصددد س)بحثإددد  ،بوحثابدددخ  بشخدددعبوفدددقب أغقددد ب)حثجدددن ،بحثناددد ،ب دددا بحثدددزوحج

حبو  لا  ب تبحرأا  هتبا ثب يقمبحثب ةامبحثنطإلح ام،بوق  بحث  يداببأبندرب200ولاخ بشقنمبقإلح   ب)  ب  لا 
دددد بثنظ ب2004 ةادددد غب   ددددزبحثغ يددددز بحثاندددد  ب ددددابقبددددنبحثا سدددد يب) يددددمب)حإلساجدددد ح  بثةادددد غب أغقدددد ب بوفق 
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ساطبحثطلبامبحثابخ بهدإلبحثإد  اببَلم ب،بو إلصخ بحثا حسمبتثعبحثنا اب ابحثنأ   ب  مبلها  :ب )حإلساج ح 
 . 2012ثا بحثا لا ابحثأ بإليقاب)حثن دثر،ب

 لابحث  يثدمببفقدا،بت  بثدا ب خ دمب   ندمباا بلمبحث إداب  دالبتثدعبحثأند لبشخدعبلساد لب)حإلساجد ح
ب ب)حوسددخإل  ددن  بحث إددابحوسإدد بثأإققددقبلهاحفدد بوحثأأ دداب ددابصددإمبف ضددا   بهددإلبحثاددن  بحثإلصددوربِاددَأم 

بحثاإإر .

 خاددمبحثأ باددمبوبب، حثنخددإل ،بحث ناسددم،ب)حآلدح :ب أددأث ب جأادد)بحث إددابحث خددرب دداب اادد)ب خ ددمب خادد ا
،ب يدد ضبحو ودد ل،بحإل لدد دبحثأ بددإليبحثنوإددر)ب دد بحوقإدد  بحودباددمبحثبدد فمب أاثددنباقإددت:ولرددذابحث  يثددمب ن

د حسددد اب،بحثقددد  مبحث ددد يتبوشخإل ددد ،بتدح  بو لبددداطب  بدددإليب،بحثأ بادددمبحثونادددم،ب نخددداتبحث  ددد  ،بحثأ بادددمبحثل صدددم
،بم بو  ث دددب  ب  ث  دد6761اج  نددمبت بحثددذ اب بخدددغبشددادهتب)،ب  2015ب-ب(2014ثخندد  بحثا حسدددرب،بش باددم 

 بفدددرب3651ويإددد بحثألبدد بتثدددعب)،ب  ث ددم ب ب2977و)،ب  ث  ددد  ب3784 ددإلسشقابيإددد بحثجددن بتثدددعب)
بحثبخ ددددموقددددابلرددددذبحثاجأادددد)ب ددددابسددددجنب،ب بفددددربحثألببدددد ابحإلسإدددد سام3110و)،بحثألببدددد ابحثنخااددددم

،ب  2015ب-2014)باج  نددمبت بثخندد  بحثجدد  نربمحثانأإددبقابثخج  نددمبحثبدد د ب ددابشادد د بلدد ومبحثبخ دد
ب إلض ب و صقنب جأا)بحث إا.ب 3)بوحثجاول

 (3جدول)

 والجنس.توزيع أفراد مجتمع البحث حسب الكليات والتخصص 

 المجموع الكلي   إناث ذكور الكلية  التخصص
 1597 1037 560 حثأ بامب تسإ سر

 1513 883 630 حآلدح ب
 2047 934 1113 حثنخإل  شخار

 1604 123 1418 حث ناسم
 6761 2977 3784 حثاجاإلنبحث خرب

: 

 دتب،ب% ب اب جأاد)بحث إدا8وحثذ ابيطكخإلمبسإ مب)،بو  ث م بب  ب  ث  ب541 أثو بشقنمبحث إاب اب)
 ن دد ب خقأدد مبفددربحثألببدد ابحثنخااددمب،بت ب ددتبحرأادد  بل بدد)ب خادد اب؛حثنطددإلح امحرأاد  هتبا ثب يقددمبحثب ةاددمب
ب؛حثأ باددمفددربحثألببدد ابحإلسإدد سامبهادد ب خاددمبحآلدح بو خاددمبو خقأدد مب،بحثنخددإل وهادد ب خاددمبحث ناسددمبو خاددمب

ب ثخ. ب إلض ب4 ابلقا ب خا اب   نمبت بول ث ه ب ث فم ب  بام.بوحثجاولب)ب إلس  
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 (4جدول)

 .المتغيرات توزيع أفراد عينة البحث حسب

 المجموع الكلي  إناث ذكور الكلية  التخصص

بتسإ سر
 128 83 45 حثأ بام

249 
 121 71 50 حآلدح 

 شخار
 164 75 89 حثنخإل 

292 
 128 10 118 حث ناسم

 541 239 302 حثاجاإلنبحث خر

1

،بث د ح خن بحث  يثمبشخعبحثنا اب ابحثاق  ا بحثأربث  بش قدمبااإلضدإلنباإ،بثأإقققبلهاحلبحث إا
ح خندد بشخددعبسإلحيق دد بوبب،حإلساجدد ح  )بوحثأددربياكدداب ددابر ث دد بحث طدد بشددابلسادد لبحثطلبددامبوفددقبسظ يددم

و ددذثخبفددرب ا اددمب،بو جدد الاب قإدداا  ،برب  بدد  بوشددادبفقدد حاب ددنب ةادد غب ددابحثاقدد  ا وبب،حثاأندداد 
لسادد لبوقدداب إلصددخ بحث  يثددمبتثددعبحسددأنأ جب ودد دهبلمبلغخدد بحثا حسدد ابحسددألا  ب ةادد غب،بحثإلصددإللبتثق دد 

 ببأن ي دددد بو  ا ادددد بشخددددعبحثبقئددددمب2004)ب بحثددددذيبقدددد  بحثا سدددد يب1995حإلساجدددد ح بثدددددب)دومب يأط  ددددددب يإددددإلب
 ب)حإلساجدد ح بحثأددربق  د بببندد  ب ةادد غبثةاد غب أغقدد بلسادد ل ب2008)بشدداحبد حسددمبشبدابحثبدد ي ،بحثن ح ادم

ب 2012)بحثنبقدايبق  بو ابثت،بفربد حسأ  بشخعب خ مبحثج  نمبفربحثن حح ب يإإلب-وفقبسظ يمب) يأط  د
بأقندددقاب ةا سددد  بشخدددعبحثبقئدددمبحثاانادددمبالسدددألاح  بثغددد ضبد حسدددأ بثان فدددمبلساددد لب)حإلساجددد ح  بحثإددد  ا بفدددرب

 اد لب بد  حابحرأاد  بهدذحبتوياكاب،بحثذيبق   بحث  يثمبا رأا  هبثأبباق بفربهذحبحث إابحثاجأا)بحثاانر
بحسألاح  با ثنق لبحآل ام:وببحثاةا غ

بهدذهبَوَلم ب يإدإل بالسداا بب–ثدد)دومب يأطد  د بحإلساجد ح )بظد يب أ   دنب أاثدنببنظ يدمبنربشخعبلسد غبس-1
بفرب ج لبشختبحثنو .ب حثنظ يمبيا ثمبسإبا ب

شددالبوقددنابشخددعبحثبقئددمبوبب 2008)بشبددابحثبدد ي ببنددربشخددعب خ ددمبحثج  نددمبفددرببقئددمبش باددمب ددابقبددن-2
ب .2012)بحثاانامب ابقبنبحثنبقاي

يجنددنب إلضددإلشقأ بش ثاددم بوبنقددا  بشدداب؛بوهددإلب دد بخددعب  يقددمبحثأإخقددنبحثندد  خرحشأاددابفددرببن  دد بو  اودد بش–3
بحال أ  دبحثطلبر.وببحثألاقا

ب2012))بشددادبفقدد حابحثاةادد غبحثاإددألا بفددربحث إددابوحثاقددنابشخددعبحثبقئددمبحثااناددمب ددابقبددنبحثنبقدداي-4
ب 2008)ب ابشادبفق حابحثاةا غبحوصخربثنبابحثبد ي بباال بب141)ت ببخغبشادبفق ح  ب)ب؛ ن س 

ب بفق ه .225حثانابشخعبحثبقئمبحثن ح امبحث  ثغبشادبفق ح  ب)
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2

دب؛حثج  ندمحثاةا غبقابقدنابشخدعبحثبقئدمبحثاانادمبوث دابثدا بشخدعب خ دمببَلم باا ب شخدعبب ثدذثخب د مبثزح  
وقدداب اثخدد بهددذهبب،  نددماإخإددخمب ددابحإل دد ح حابثأ اودد بثقددأ   بثخأببقددقبشخددعب خ ددمبحثجبلمب قددإل حث  يثددمب

ببيأ ر:حاباا ب  ح حإل

شدداب ن فددمبحثإلقدد بحثددذيب إددأغ ق ببفضدد  ب،بووضددإل ب نخاا  دد ،بثخأإقددقب ددابوضددإل بفقدد حابحثاةادد غ
فقدد   ب ب141 دداب)ب  إلسدد حثددذيببق  دد بحث  يثددمببأببقددقبحثاةادد غبابددإل   بحووثاددم،بحإل  اددمبشددابحثاةادد غ
ب تبحرأا  هتبابإل  بشطإلح امباإابمب ابقإتب  نإلثإل ا بحثأنخات،بو  ث م بب  ب  ث  ب20)شخعبشقنمب كإلسمب ا

ق  ددد بحث  يثدددمبوبب، ااددد)بفقددد حابحثاةاددد غب  سددد بوحضدددإم ببَلم بوقددداب بدددقاب،ب   ندددمبت ب–فدددرب خادددمبحثأ بادددمب
بد اقم بوباأإلسط ب35-20حثذيب أ حو ببقاب)باإإ  ب نالبحثإلق بحثاإأغ حبثج  امبشابفق حابحثاةا غ

بحثث  ا.وببلرضن بثخأإخقنبحإليب  ربالسأل حجبحثباحب  بد اقم ب ق ي  ب25)
Validity 

بحآل ر:حسألا  بحث  يثمب  يقأقابالسأل حجبصاحبحثاةا غبشخعبحثنإإلب

 :(Face Validity)الصدق الظاهري -
ق  دد بحث  يثددمبا سددأل حجبهددذحبحثنددإلنب ددابحثبدداحبشدداب  يددقبشدد ضبحثاةادد غبشخددعب جاإلشددمب دداب

وحشأادداابحث  يثددمبشخددعب،بوحثةادد غبوحثأقددإليتوحإل لدد دبحثنوإددرب،بحثددنو حثلبدد ح بو ويبحالرأبدد صبفددربشخددتب
ف ددد مب دددابحثا يددد بلمب ااددد)بفقددد حاب،ب%بفدددأ ث 80 ااددد)بحثوقددد حابحثأدددربيبدددخ بسإددد مبحال وددد حبشخق ددد ب

 فق  .حثاةا غبحثاإألا بفربحث إاب تبحال و حبشخعب اا)بفق ح  بوثتب إذلبليب

بشاب  يقبحال إ حبحثاحرخربب:Construct Validityئي البنا الصدق-

ب السددداا بيقناددد بُيَنددداب،بحثطلبددداميإددد  بحثبددداحبحثبنددد  رب دددابلسإددد بلسدددإلحنبحثبددداحبثاقددد  ا بُيَندددا 
و ثدددخبثان فدددمب دددا ب بددد بقبحثدددا   ابحثأج يبادددمب ددد)بحالفأ حضددد اب،بسظ يدددمحثاةاددد غبفدددربضدددإل ب وددد  اتب

لوبظد ه  بسدخإل امب نقندمب،بثإدام  ب دا ب اد غبحالرأ د  بوُيقبابا ثباحبحثبن  ربلوبصداحبحثبند،بحثنظ يم
حثدداحرخربوقددابق  دد بحث  يثددمبا سددأل حجبحثبدداحبشدداب  يددقبحال إدد حب، (43:ب1981،بو ردد ومببحثزوبنددر)

ب ثخ: ب إلض ب5)جاولبحث )بحثاج لبحثذيب نأاربتثا بالسأل حجبهذحبحثنإلنب ابحثباحبوببا     لبحثوق  
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 (5)جدول 

 النمط()إليه بالدرجة الكلية للمجال التي تنتمي  ارتباط الفقرات معامالت

ي 
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رة 
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ب0.747 121ب0.689 97ب0.726 73ب0.719 49ب0.734 25ب0.739ب1
ب0.742 122ب0.704 98ب0.727 74ب0.726 50ب0.726 26ب0.732 2
ب0.717 123ب0.680 99ب0.729 75ب0.738 51ب0.738 27ب0.729 3
ب0.736 124ب0.658 100ب0.730 76ب0.732 52ب0.725 28ب0.733 4
ب0.705 125ب0.676 101ب0.721 77ب0.721 53ب0.728 29ب0.734 5
ب0.722 126ب0.674 102ب0.726 78ب0.734 54ب0.730 30ب0.739 6
ب0.712 127ب0.704 103ب0.719 79ب0.723 55ب0.726 31ب0.732ب7
ب0.705 128ب0.677 104ب0.726 80ب0.737 56ب0.734 32ب0.735 8
ب0.727 129ب0.743 105ب0.738 81ب0.726 57ب0.723 33ب0.740 9

ب0.739 130ب0.765 106ب0.732 82ب0.739 58ب0.724 34ب0.736 10
ب0.722 131ب0.732 107ب0.721 83ب0.729 59ب0.725 35ب0.730 11
ب0.706 132ب0.700 108ب0.749 84ب0.726 60ب0.735 36ب0.737 12
ب0.710 133ب0.718 109ب0.714 85ب0.727 61ب0.734 37ب0.730 13
ب0.764 134ب0.650 110ب0.725 86ب0.729 62ب0.723 38ب0.738 14
ب0.726 135ب0.734 111ب0.722 87ب0.723 63ب0.737 39ب0.732 15
ب0.777 136ب0.708 112ب0.719 88ب0.724 64ب0.726 40ب0.730 16
ب0.775 137ب0.706 113ب0.732 89ب0.725 65ب0.739 41ب0.728 17
ب0.740 138ب0.683 114ب0.745 90ب0.735 66ب0.729 42ب0.732 18
ب0.757 139ب0.687 115ب0.737 91ب0.734 67ب0.726 43ب0.733 19
ب0.744 140ب0.736 116ب0.721 92ب0.723 68ب0.727 44ب0.728 20
ب0.738 141ب0.710 117ب0.725 93ب0.737 69ب0.729 45ب0.730 21
ب ب0.724 118ب0.761 94ب0.726 70ب0.730 46ب0.727 22
ب ب0.706 119ب0.682 95ب0.739 71ب0.721 47ب0.731ب23
ب ب0.727 120ب0.682 96ب0.729 72ب0.726 48ب0.740ب24

 نأاددربتثادد بدحلبشندداب إددأإل ب أضدد ب ددابحثجدداولبحثإدد بقبلمب إددأإل بح   دد لب ددنبفقدد  بادد ثناطبحثددذيب
بحثاةا غب أاأ)با ثباحبحثاحرخر.بَلم ب% بوهذحب البشخعب0,05)

:Reliability 

بحسأل   بحث  يثمبحثث  ابثاةا غبلسا لب)حإلساج ح  بشاب  يق:
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 االختبار:طريقة إعادة  -

حرأادد  هتبابددإل  ب ددتب،بو  ث ددم بب  ب  ث  دد20ق  دد بحث  يثددمببأببقددقبحثاةادد غبشخددعبشقنددمب كإلسددمب دداب)
ثدتبلشد داب بباقد بشخدعبحوفد حدب،بت    ندمبب–شطإلح امباإابمب ابقإتب  نخإل ا بحثأنخاتبفرب خامبحثأ بادمب

بدقابب)بق سدإلم وق  د باإددإ  بحال   د لبا سدألاح ب ن  دنبح   د لببلسدبإلشقا.لسوإ تباناب  و بل ث ب داب
ب ثخ: ب إلض ب6وحثجاول)،بوحثأببققبحثث سرد   ابحثأببققبحوولب

 (6)جدول 

 الثبات بطريقة إعادة االختبار معامالت

 النمط
 معامالت الثبات بطريقة

 اعادة االختبار
 النمط

معامالت الثبات بطريقة 

 اعادة االختبار
 النمط

معامالت الثبات 

 بطريقة اعادة االختبار

 533. المخلص 751. المتفرد 681. المساعد

 662. المتحمس 604. الباحث 692. المنجز

 767. المتحدي 767. المتحدي 767. متحديال

 ب قا . بحإلساج ح  أض ب ابحثجاولبحثإ بقبلمب ن   ابث  اب ةا غبلسا لب)

 :Alpha Cronbach Methodألفاكرونباخ  طريقة-
حسأل   بحث  يثمب ن   ابحثث  ابوسا لبحثطلبامبشخعبوفدقبسظ يدمب)حإلساجد ح  با سدألاح بهدذهب

حثأددرب بخددغبيجا دد بوب،بريبدد  حإلرضدد ش  بثخأإخقددنبت بددمبحالسددأب  امبحثأددرب ددتبشخددعبشقنددمبحثأج،بحثب يقددم
ب .7 إلضإمبفربحثجاول)هربف  س بد   اب ن   ابحثث  اب ا ب،ب   ث  ب ب20)

 (7جدول )

 معامالت ثبات أنماط الشخصية التسعة في مقياس أنماط الشخصية على وفق نظرية )اإلنيجرام( باستخدام طريقة ألفاكرونباخ

 المتحدي المتحمس المخلص الباحث المتفرد المنجز المساعد مطالن
صااااااااااااانع 

 السالم
 المصلح

معامل 

 الثبات
0.89 0.93 0.86 0.83 0.81 0.83 0.80 0.81 0.83 

  قا . أض ب ابحثجاولبحثإ بقبلمب ن   ابث  اب اا)بلسا لبحثاةا غب

 اإلحصائية:الوسائل 
حسدددددألا  بحث  يثدددددمبحثإقق دددددمب،بحث إدددددايإقدددددقبلهددددداحلبااددددد ب دددددأ   بوبب ثان ثجدددددمبحثبا سددددد ابتيبددددد  ا ب

بحآل ام: أاثخم با ثإلس  نبحإليب  امبب(SPSS-18)حإليب  امبثخنخإل بحال أا  امب

و إدأإل بحثبدإمببثجساجد ح  ثان فدمبحوساد لبحثإد  ا ب)بالمعياريثة:واالنسرافات  السسابية المتوسطات-أ 
بت .حثنوإامبثا ب خ مب   نمب

ب.ثإإ  بحثث  اباإش د بحالرأ   بثخاةا غ ن:بيرسوارتباط  معامل-ب 
بحإلساج ح  .ثإإ  بث  ابحثوق حابفرب ةا غبلسا لب) ألفاكرونباخ: معادلة-ج 
ثان فدمبحثود وحببدقابحثاأإلسدطبحثإإد بربثدا   ابحثبخ دمبشخدعبحثاةاد غب واحثدة:التثائي لعينثة  االختبار-د

ب.ث بوحثإلسطبحثو ضر
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ث سدددأااللبيدددإللبحثوددد وحبفدددربحثاأإلسدددب ابحثإإددد بامبوساددد لب مسثثثتقلتي :التثثثائي لعينتثثثي   االختبثثثار-ه
ببوحثألب .شخعبوفقب أغق بحثجن ب،ب حثطلبامبحثأإنمب)ثجساج ح 

ب."ج ح  ثا ب خ مب   نمبت بوفق بثنظ يمب)حإلسابحثطلبامبحثإ  ا " ن فمبلسا لبب اثنبحث البحوولبفر

وحووسحمب،بحثا ا  يددمبوحالسإ حفدد ا،بحثإإدد بامبا سددأل حجبحثاأإلسددب اوثأإققددقبحث ددالبق  دد بحث  يثددمب
الرأ دد  بحثاالثددمبحإليبدد  امبثخودد وحببددقاب،بOne-Sampl (t-test)وحيددا با بثنقنددمبوحرأ دد  ب)،بحثنإددبام

ادددطب دددابلساددد لبحثاأإلسدددطبحثو ضدددربثخاةاددد غبوحثاأإلسدددطبحثاإإدددإل بإل  اددد ابلفددد حدبشقندددمبحث إدددابث دددنبس
ب .8هإلب إلض بفربحثجاول)ب ا ،بت )حإلساج ح  بحثأإنمبثا ب خ مب   نمب

 (8)جدول 

 ألنماط )اإلنيجرام( لدى طلبة جامعة إب One-Sample (t-test)نتائج اختبار)ت( لعينة واحدة 
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 سائد 0.00 540 22.44 %69.71 5.54 5.34 33 3.49 38.34 11 المتحدي 1

 سائد 0.00 540 20.95 %68.51 5.19 4.68 33 3.43 37.68 11 الباحث 2

 سائد 0.00 540 22.87 %67.93 12.09 11.89 90 3.40 101.89 30 المنجز 3

 سائد 0.00 540 18.86 %66.92 13.65 11.07 96 3.35 107.07 32 المساعد 4

 سائد 0.00 540 14.82 %66.46 5.07 3.23 30 3.32 33.23 10 المخلص 5

 سائد 0.00 540 11.58 %65.03 3.03 1.51 18 3.25 19.51 6 المصلح 6

 سائد 0.00 540 9.22 %62.35 3.26 1.29 33 3.12 34.29 11 متحمسال 7

8 
صانع. 

 السالم
9 27.06 3.01 27 0.06 2.87 60.13% 0.52 540 0.60 

 عادي

)مثل 

عامة 

 الناس(

 0.00 540 17.14 %53.67 9.03 6.65 63 2.68 56.35 21 المتفرد 9
غير 

 سائد

  .0.05لقنب اب)بإل بحثاالثم إأ  مببتيب  امبت ح إل ابف وق اب حابدالثمبب -

 ب .0.05ل ب ب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت حالب إل ابف وق اب حابدالثمب -

 بيأ ر: ب أض ب  ب8تثعب اولب)با ثنظ 

وسددددا د بساددددطبحثطلبددددامب،بثددددا بشقنددددمبحث إدددداب ب ددددابلصددددنب إددددنمثجساجدددد ح لددددقإلنبسدددد نمبلسادددد لب)
،بحثاإدددد شا،بحثانجددددز،بحثطلبددددامب)حث  يددددا خادددد بساددددطب،بيبددددنبشخددددعبحثا   ددددمبحووثددددعبحثددددذي ب)حثاأإدددداي
 دد مبو ددإلدهبفددرب بل دد بساددطبحثطلبددامب)صدد س)بحثإدد  ،بشخددعبحثأددإلحثرب بحثاددأإا ،بحثابددخ ،بحثالخدد ب

،بثدا بثد بو دإلدبيةاقدربفدربشقندمبحث إدا ببقنا بساطبحثطلبامب)حثاأو د،بب- ن  مبحثن غ-حثنقنمبش ديب
ثدتب أودقب د)بليب دابسأد   بحثا حسد ابحثإد اقمببَلس َ د بسجدابوباق  سمبهذهبحثنأاجمب )بسأد   بحثا حسد ابحثإد اقم
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سادددطبب ددد م ب2011)حثإدددنإلديببد حسدددمبِتم بت بب؛حثأدددربحهأاددد باان فدددمبحوساددد لبحثإددد  ا بثدددا ب خ دددمبحثج  ندددم
هددإلبحثددناطب بحثاددأإا ) دد مبساددطبحثطلبددامببقنادد ب،بحثطلبددامب)حثاإدد شا بهددإلبحثددناطبحثإدد  ابثددا بشقنأ دد 

فقداب د مبسادطبحثطلبدامب ب2008)شبدابحثبد ي ببد حسدم،بل د ب 2010)بد حسدمبحث  د برحثإ  ابثا بشقنمب
،ب 2004)ب ددددددابحثا سدددددد يببو دددددذثخبد حسدددددد اب دددددن أبب،هددددددإلبحثدددددناطبحثإدددددد  ابثدددددا بشقنددددددمبحثا حسددددددم ب)حثابدددددخ 

ت بب؛(Hurly, 2003)و،ب(Omundson, 1996)،بو (Hammerlie, F.M.& D.GK, 1991و
بشقن    .انجز بثا ب اا)بهذهبحثا حس ابتثعبسا د بساطبحثطلبامب)حثبلل  ا

تثددعبحثظدد ولبوحووضدد نبحالقأبدد ديمبوحثإا سددامبب)حثاأإدداي حث  يثددمبسددا د بساددطبحثطلبددامببو نددزو
و ث  بحثبنإلب ابوحثنإلح قبحثأربقاب اف)با ث ثق ب اب،ب حثبإامبحثاأ ديمبحثأربيا بب  بحثبخابي ثا بوبوحو نامب

قبدد بينأندقبحثدا ابحإلسدد  ربحثدذيبيكدإلمب ادد با ثاق بدنبسإداب،ب ن دد بو إ وثدمبحثأ ادفحوفد حدبتثدعب إددا   ب
ثدذثخبيإد ولبحوفد حدبلمبيكإلسدإلحبب؛حثا  ابحثقدإليبرقد بوليد بتثدعب ب دابحثاد  ابحثضد افبوفدرب دنبرقد 

دددلقإليددد  بقدددا بحإل  دددن تببأنددد ثاتبحثدددا ابحالسددد  ربحثإنادددف.بو ندددزوبحث  يثدددمبشدددا بو دددإلدبسادددطبب  كددد مبحثأزح  
لمبهددذحبحثنددإلنب ددابلسادد لبحثطلبددامبيإددإلدبفددربحثاجأاندد اببدحرددنبشقنددمبحث إددابتثددعب)حثاأودد د حثطلبددامب

بحث لسا ثامبحثغ بامبوثا بفربحثاجأان ابحثن بامب إ لب جأانن بحثاانر.

 

لساد لب)حإلساجد ح  بثدا ب داب اثنبحث البحثث سربفرب ن فمبحثاالثمبحإليب  امبثخود وحبفدرب دنبسادطب
بتسإ سر .،ب)شخارحثألب ب،ب تس  ،ب)  إل وفق بثاأغق ي:بحثجن بب خ مب   نمبت 

فدرب بα=0.05"الب إل ابف وق اب حابدالثمبتيب  امبشنداب إدأإل بدالثدمب)بِاَأس  ُبحثث سرب اثنبحث الب
بحثاأغق يا:"وفق بث ذ اببلب)حإلساج ح  بثا ب خ مب   نمبت ساطب ابلسا ب ن

وحرأ دد  بصددإمبف ضددقأ بق  دد بحث  يثددمباإإدد  ب ددنب دداب،بوثأإققددقبهددذحبحثجددز ب ددابحث ددالبحثثدد سر
دالثددمبشندداب إددأإل بب T-test)ا بثنقنأددقاب إددأقخأقابوحرأ دد  ب)حثاأإلسددطبحثإإدد بربوحالسإدد حلبحثا ادد  يب

(0.05=αددنبساددطب ددابحوسادد لببحإلساجدد ح  بفددرحثبخ ددمبشخددعب ةادد غب) بودالثأ دد بحإليبدد  امبالسددأج امب 
ب ثخ: ب إلض ب9وحثجاول)ب تس  ،ب  إل حثأإنمبوفق بثاأغق بحثجن ب)
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 (9جدول )

 ) إناث، ذكور)الجنس لمتغير  العينتين مستقلتين وفق   اإلنيجرام ألنماط( T-testنتائج االختبار التائي )
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 المساعد
 13.16 109.55 302 ذكر

5.61 4.85 539 0.00 
توجد فروقات 

 13.64 103.94 239 أنثى لصالح الذكور

 المنجز
 12.25 103.39 302 ذكر

3.41 3.29 539 0.00 
توجد فروقات 

 11.63 99.98 239 أنثى الح الذكورلص

 المتفرد
 8.83 55.20 302 ذكر

2.60 3.35 539 0.00 
توجد فروقات 

 9.08 57.80 239 أنثى ناثلصالح اإل

 الباحث
 5.08 38.94 302 ذكر

2.85 6.59 539 0.00 
توجد فروقات 

 4.89 36.08 239 أنثى لصالح الذكور

 المخلص
 4.98 33.68 302 ذكر

1.00 2.29 539 0.02 
توجد فروقات 

 5.14 32.67 239 أنثى لصالح الذكور

 المتحمس
 3.23 34.62 302 ذكر

0.74 2.64 539 0.01 
توجد فروقات 

 3.25 33.88 239 أنثى لصالح الذكور

 المتحدي
 5.63 39.37 302 ذكر

2.33 4.97 539 0.00 
توجد فروقات 

 5.13 37.04 239 أنثى لصالح الذكور

صانع. 

 السالم

 2.63 27.21 302 ذكر
0.33 1.31 539 0.19 

 ال توجد

 3.16 26.88 239 أنثى فروقات

 المصلح
 2.92 19.59 302 ذكر

0.19 0.73 539 0.47 
 ال توجد

 3.17 19.40 239 أنثى فروقات

  .0.05قنب اب)لب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت ح إل ابف وق اب حابدالثمب

 ب .0.05ل ب ب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت حالب إل ابف وق اب حابدالثمب

  خر: ب أض ب  ب9حثجاول)ا ثنظ بفرب

،بحثانجدددزب،)حثاإددد شاشقندددمبحث إدددابوساددد لب)حإلساجددد ح  ببتيبددد  امبثدددا و دددإلدبف وقددد اب حابدالثدددمبب-ب1
ببثب ث بحثذ إل .بحثاأإاي ب،حثاأإا ب،حثالخ ب،حث  يا

الب إل دددابف وقددد اب حابدالثدددمبتيبددد  امبثاأغقددد بحثجدددن بثدددا بشقندددمبحث إدددابفدددربسابدددرب)حإلساجددد ح  :بب-2
ب.بحثطلبامبحثابخ  ،ب)ص س)بحثإ  

ب.س  ثب ث بحإلبثا بشقنمبحث إابثناطب)حإلساج ح  ب)حثاأو د بو إلدبف وق اب حابدالثمبتيب  امب-ب3

ح ود حببس يد ،بلل س بتثق  بفربحثوبنبحثث ثابوباق  سمبهذهبحثنأ   ب )بسأ   بحثا حس ابحثإ اقمبحثأر
بفدددربسادددطبحثطلبدددامب حابدالثدددمبتيبددد  امب ددد)بهدددذهبسأاجدددمبفدددربو دددإلدبفددد وحب ب2012)بحثنبقدددايبد حسدددم

بود حسدددم،ب 2010)بحث  ددد بربود حسدددم،ب 2012)بحثنددد دثربوحرأخوددد ب ددد)بد حسدددمب،سددد  ثبددد ث بحإل بحثاأوددد د)
ب. 2011)بحثإنإلدي

 بتسد  ،ب  دإل )بثخجدن بحصد س)بحثإد   ب ندزب،بحثابدخ )بسابدرو نزوبحث  يثمبشا بو إلدبف وحبفدرب
 بادد بقدداب نددإلدبتثددعبلمب  هادد بيإدد ا مبتثددعب إ وثددمبحإلصدد  بو إققددقبحثأددبث ببددقابحثندد غبسأاجددمبث ثدد  ب
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و إ وثأ تبحثأقخقنب ابيجتبحثاطك ابحثأدرب دإلح   تبو  إداب  بب،ثا بان بحوف حدب ج هبغق هتبحإلس   
يإد وثإلحبقدا ببلموض نبحث حهنمبحثأرب ا بب  بحثب دبحثأرب إأتبشخدق تبتثعبحوب وليض ب،بث ربيطن وحبا ثإ  

ب.حإل ك مب ق ي بو   ابحثنظ ببقابحوف حد
د تثدعبحثلبد   ببسد  و دإلدبف وقد ابفدربسادطبحثطلبدامب)حثاأود د بثبد ث بحإلب و نزوبحث  يثمبليض 

 ثج س بحثخغإليبوحثجاد ثربحثدذيبيجندنبحثبقإلثإل امبحثأرب أاثنباقا حابحثبا بحويإ ب ابحثا   بحثاأإكتبا
دد بحثلبدد   ،بوحضدد  ددابحثددذ إل باطددكنببوحثوناددمبل ثدد ثددا  ابحثقددا  بشخددعبتسجدد سبحوشادد لبحودباددمب بوليض 

،بحآلردد ياسإددإلببويإ سددامبش ثاددمبيدداغبوثددا  ا ب و  سإددا اببا بُ ددِتس بيقددابب؛حثأددرب أاددأنابب دد بحثإدداكإلثإل ام
ب.وحثخقابوحثجابوحث زل  اببقابحثطا ب أاأنابا ثبإل بحثذح ربو أذبذ بحسون الب ا بف
2

صدددإمبف ضدددقأ بق  ددد بحث  يثدددمباإإددد  ب دددنب ددداببحث دددالبحثثددد سربوحرأ ددد  ثأإققدددقبهدددذحبحثجدددز ب ددداب
دالثددمبشندداب إددأإل بب T-test)نأددقاب إددأقخأقابا بثنقوحرأ دد  ب)حثاأإلسددطبحثإإدد بربوحالسإدد حلبحثا ادد  يب

(0.05=α  فددرب دددنبساددطب ددابحوساددد لب،ب بودالثأ دد بحإليبدد  امبالسددأج امبحثبخ دددمبشخددعب ةادد غ)حإلساج ح
ب ب إلض ب ثخ:10وحثجاولب)بتسإ سر ،ب)شخارحثأإنمبوفق بثاأغق بحثألب ب

 (10)جدول 

 ) إنساني، علميلمتغير التخصص ) امستقلتين وفق  لعينتين  اإلنيجرام ألنماط( T-testنتائج االختبار التائي )

 التخصص النمط
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الفرق بين 

 المتوسطين

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 المساعد
 13.83 107.40 علمي

0.75 0.63 539 0.53 
ال توجد 

 13.44 106.65 إنساني فروقات

 المنجز
 11.47 102.66 علمي

1.75 1.68 539 0.09 
ال توجد 

 12.78 100.91 إنساني فروقات

 المتفرد
 8.47 56.15 علمي

0.45 0.58 539 0.56 
ال توجد 

 9.70 56.60 إنساني فروقات

 الباحث
 4.87 37.88 علمي

0.45 1.01 539 0.31 
ال توجد 

 5.58 37.42 إنساني فروقات

 المخلص
 4.85 33.25 علمي

0.03 0.06 539 0.95 
ال توجد 

 5.36 33.22 إنساني فروقات

 المتحمس
 3.35 34.50 علمي

0.46 1.64 539 0.10 
ال توجد 

 3.13 34.03 إنساني فروقات

 المتحدي
 5.28 38.58 علمي

0.55 1.15 539 0.25 
ال توجد 

 5.85 38.03 إنساني فروقات

. صانع

 السالم

 2.86 27.05 علمي
0.03 0.14 539 0.89 

ال توجد 

 2.90 27.08 إنساني فروقات

 المصلح
 3.03 19.64 علمي

0.29 1.10 539 0.27 
ال توجد 

 3.02 19.35 إنساني فروقات

أنماط. 

 )اإلنيجرام(

 35.09 457.10 علمي
3.79 1.28 539 0.20 

ال توجد 

 33.18 453.30 إنساني فروقات

  .0.05لقنب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت ح حابدالثمبب  إل ابف وق ب -
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 ب .0.05ل ب ب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت ح حابدالثمبب الب إل ابف وق ب -

 ب خر: ب أض ب  ب10ا ثنظ بفربحثجاولب)

،ب)حثاإدددد شابلسادددد لب)حإلساجدددد ح  بحث إددددابثجاادددد)الب إل ددددابف وقدددد اب حابدحثددددمبتيبدددد  امبثددددا بشقنددددمب
بح ندددزببحثابدددخ  بحثطلبدددام،بحثإددد  بصددد س)،بحثاأإدددايب،حثادددأإا ب،حثالخددد ب،حث  يددداب،حثاأوددد د،بحثانجددز

تسإ سر .بوباق  سدمبهدذهبحثنأد   ب د)بسأد   بحثا حسد ابحثإد اقمبحثأدربللد س بتثق د ب،بشخارثاأغق بحثألب ب)
بحث  ددد بربد حسدددموهدددرببحثا حسدددمبحثإليقدددا بفدددربلردددذه ب أغقددد بحثألبددد بس يددد بح وددد ح،بحثثددد سرفدددربحثوبدددنب

ثاأغقددد ببح ندددزببحإلساجددد ح   ددد)بحثا حسدددمبفدددربشدددا بو دددإلدبفددد وحب حابدالثدددمبتيبددد  امبفدددربلساددد لب)ب (2010
و نددزوبحث  يثددمب ثدددخبتثددعبلمب نظددتبحثانأإددبقابتثددعب   نددمبت باالأخددد ببتسإدد سر .،ب)شخاددرحثألبدد ب

إليمبوسأاجمبثندا  بحثألبد ب ابحثقإتبحثنخاربفربحثا يخمبحثث سبوحإلسإ سامب أل  إلمب لبب    بحثنخاامب
بحث إدددابحثلخ ادددمل أخدددخب نظدددتبلفددد حدبشقندددمببثدددذثخ،بحثددداااب– بتحودبدددربفدددربحثاددداح غبحثث سإليدددمبثاإ فظدددمب

 حثان  امبسوإ  .

وحثابددخ بوحثاددأإا ب ثددنبصدد س)بحثإدد  ببحقددنبحسأطدد   بحثناددنبشخددعب نااددمبو نزيددزبلسادد لبحثطلبددامبحو -
ب.وحثاأو د

 

 ددز بلوببإل ب إددأ البحث طدد بشدداب بددنافبلسادد لبحثطلبددامبشخددعبوفددقبسظ يددمب)حإلساجدد ح  ت دد ح باإددب-
بحثا حسر. ن بشخعب خ مبحثج  نمبوش قأ با رأا  ب لبب تب
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1

، الجامعثةبثة المعرفي وعالقته بمركز التفكير في نظام اإلنيكرام لثد  طل الفشل :ب2010)تسن  ب جقابشبقاب،بحث   بر -
 اغاحد.ب   نم،بحثأ بإليبقإتبشختبحثنو ب،بثخبن ا خامبحثأ بامب،ب) س ثمب   إأق ب" نطإل  ب" 

التفضثيل الجمثالي وعالقتثه بانمثاط الشخصثية لمركثز المشثاعر وفثأل نظثام ا نيكثرام ب :2008سدن دب  د غب)،ب يإلحم -
ب خاددم،بوحثنوإددامنخددإل بحثأ بإليددمبقإددتبحث،ب) سدد ثمب   إددأق بغقدد ب نطددإل   بلثثد  طلبثثة معلثثد الفنثثون الجميلثثة

 حثن حح.،بحثج  نمبحثاإأنب يم،بحثأ بام

 حثن حح.،بحثاإلصن ب نمب   نمب،بل ،ب )،بالنفسيةاالختبارات والمقايي  ب :1981)،بحثجخقنشبداب،بحثزوبنر -
بثمسادددددد ل هقاسددددددا-حثأإقددددددقب ددددددابفن ثاددددددمب ةادددددد غب يإددددددإلب: 2011رب)لدددددد يفبشبددددددابحثدددددد ياابشبددددددابحثددددددإلحث،بحثإددددددنإلدي -

ثخأببقدقبوثخإلصدإللبتثدعبلدح ب قنندمب 2011-،ب   دم   ندمب حثأإنمبثبخ مبحثج  ن ابحو دسامبفدر حثطلبام
 : س ثمب   إأق ب نطإل  بشخعبحث حاطبحآل رب.فربحو دم حإلساج ح سظ يمب ثةا غبحثطلبامبفربضإل 

-http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-educational-sciences/dept-ofب
psychology/188-2012-04-08-10-22-45.html2015/ب9/2:بصب،بحالثنقاب11:ب23بثإ شمب. 

بثثبعأ أنمثثاط الشخصثثية علثثا وفثثأل نظثثام  الزواجثثي وعالقتثثهالتوافثثأل ب: 2012)بشبددابحث ضدد سددأ  ببشخددع،بحثندد دثر -
وحثأإل اددد بقإدددتبحإل لددد دبحثنوإدددرب،ب) سددد ثمب   إدددأق بغقددد ب نطدددإل   ،باإلنيكثثثرام لثثثد  المرلثثثدي  التر ثثثويي 

 حثن حح.،بحثج  نمبحثاإأنب يم،بحآلدح ب خام،بحثأ بإليب

ب.ثبن م،ببق وا،بحثج   امدح بحثان فمب،ب1ل،بالنف علم  أس  ل: ب1993)ليااب،بحثل ثقشباب -
والثثثءكا  الشخصثثية علثثا وفثثثأل نظريثثة اإلنيكثثرام وعالقتلثثا بثثالقيم   :بلسادد ل2008 نأ ددعب بطدد )،بحثبدد ي شبدداب -

بحثن حح.،ب   نمباغاحد،بحثأ بام خامب،ب د أإل حهب نطإل  ب)ل  ويم،بالجامعةلد  طلبة  االجتماعي
حثإاد  بثدا بشقندمب دابحثاإدنقاببوحثأإل د بسإدإل  باوبد  نبحثدا بحإلساك ح بوش قأب :بلسا ل2012 إاابتب ح اتب)،بحثنبقاي -

بحثاااب،ب   نمبت ،بمجلة الباح  الجامعي،ب)د حسمبق بخمبثخنط  بوحثط   بحثاانققا
 حثاااب.،بت ،بحثأإلسي)وبب  سإمب اح بثخنط ،ب1ل،بالنفسيةوالصسة  الشخصية  :2013)حب ح اتب إااب،بحثنبقاي -

، الشخصية لد  طلبة الجامعة علا وفأل النماذج التسعة لنظثام اإلنيكثرام نماطأ  :2004 ببوعبس داتب)،بحثا س يب -
 حثن حح.،ب   نمباغاحد.ب خامبحآلدح ،ب نطإل   ) س ثمب   إأق ب

2

- Cavin, S. (2003): Personality testes prove compatibility: common traits important for 

couples. File://A\colleg~IHTM<www.personality type.com. 
- Hammerlie, F. M. & Robinson, D.J., (1991): Type Apersonality traits & adjustment to 

college, journal of college students development, vol. (2), United Kingdom. 

- Hurley, J. B. (2003): Personality type today, Harper & Row, Colphon Books . New York 

- Hurlock, E., (1964): A adolescent development, McGraw- Hill Company, New York. 

- Omundson, J. S. & Schroeder, R. G., (1996): Personality type, job Satisfaction tour 

nova intention among certified public accountants, Hispanic journal of 

behavior science, Vol. (18). 

- Palmer, P., (1987): Association among sex Roles, Gender, Family life cycle & Values in 

Adulthood, D. A. Vol. (479), No. (11), may. 

http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-educational-sciences/dept-of-psychology/188-2012-04-08-10-22-45.html%20%20لساعة%2023
http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-educational-sciences/dept-of-psychology/188-2012-04-08-10-22-45.html%20%20لساعة%2023
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- Riso, D.R. & Russ, H. (2003): The nine types & their essential qualities, The 

Enneagram Institute press, New York. 

- Riso, D.R. & Russ, H. ,(2002): The RHETL (version 2) Independently scientifically 

validated, The Enneagram Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Reformer Enneagram type (1), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Helper Enneagram type (2), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Achiever Enneagram type (3), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Individualist Enneagram type (4), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Investigator Enneagram type (5), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Loyalist Enneagram type (6), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- ___________________, (1998): The Enthusiast Enneagram type (7), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- ___________________, (1998): The Challenger Enneagram type (8), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- ___________________, (1998): The Peacemaker Enneagram type (9), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- Riso, D. R., (1995): Discovering your personality type, The new Enneagram 

Questionnaire, Houghton Mifflim Co. New York. 
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 د/                 في مجال... قبعض الطرق اإلحصائية لمعالجة البيانات المفقودة )دراسة مقارنة مع التطبي

 

 

Email: hasmalik5@hotmail.com 

 :وذلك من خاللاإلحصائية لمعالجة البيانات المفقودة  طرق التحليل وتقيم بعض ة إلى الدراس تهدف
 دراسة تحليلية لبعض الطرق اإلحصائية لمعالجة البيانات المفقودة التي تخضع للتوزيع الطبيعي. -
معالجدة إحصدائية ( كNormal Distributionاالحتمدالي   التوزيدع الطبيعديتوليدد البياندات باسدتخدا  -

 للبيانات قبل إدخالها لعملية التقدير.
والتبداين -تحديد أفضل طريقة لمعالجة البيانات المفقودة وذلك من خالل عمل مقارنة لمصدفوفة التبداين-

 Ordinary Least( لكل من طريقة تقدير المربعات الصدرر  االعتيادةدة  المشترك لدمعلمات  

Squares Method )  وطريقة تقدير اإلمكدا  اععمدمMaximum Likelihood Method )
 (.The EM Algorithm Methodتقدير   وطريقة

ددد  اوتوصدددلت الدراسدددة إلدددى مجموعدددة مدددن االسدددتعتاألات التدددي تتفدددا مدددع اعهددددا  التدددي تدددم ذكرهدددا  نف 
دد لددى أ  ألميددع حيددت توصددلت الدراسددة إ ؛فددي تحديددد الطريقددة المعلددى لمعالجددة البيانددات المفقددودة اوخصوص 

د لهدا كفداتات متقاربدة فدي معالجدة وتقددير البياندات المفقدودة   االطرق  اعسدالي(( اإلحصدائية المدركورة  نف 
دد توصددلت الدراسددة إلددى أ  طريقددة المربعددات الصددرر  لهددا اعفضددلية مددن  ددين الطددرق اإلحصددائية  اواةض 

 في معالجة البيانات المفقودة. االمركورة  نف  
البيانات المفقودة ـ طريقة تقدير المربعات الصغرى االعتيادية ـ طريقة تقدير اإلمكان األعظم ـ  :ةالكلمات المفتاحي

 ( الخوارزمية ـ التوزيع الطبيعي.EMطريقة تقدير )
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Abstract: 

The study aimed at analyzing and evaluating some statistical methods for 

processing missing data through:  

- Analytical study of some statistical methods for processing missing data that 

are subject to normal distribution.  

- Generating data using a normal distribution as a statistical treatment of data 

before entering it for the estimation process.  

- Determining the best way to process the missing data by making a 

comparison of the variance matrix - and the covariance of the parameters 
( ) for each of those methods (Ordinary Least Squares Method, Maximum 

Likelihood Method, and The EM Algorithm Method). 

 The study concluded that all the aforementioned statistical methods have 

the same efficiency in processing and estimating the missing data, and also the 

study concluded that the Ordinary Least Squares Method has the preference 

among the aforementioned statistical methods in processing the missing data. 

Keywords: Missing Data, Ordinary Least Squares Method, Maximum Likelihood Method, the EM 

Algorithm Method, and Normal Distribution. 
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1

في ألميع مجاالت الحياة ويعد علم اإلحصات من العلو  المهمة لما له  امتسارع   اةشهد العالم تطور  
  ومدن (7 من دور مهم وبارز في تحليل واستخراج العتائج لمختلف الدراسات العلميدة فدي ىدتى المجداالت

 .(9 عة البيانات المستخدمة فيهالطبي االمعرو  أ  الدراسات العلمية تصعف تبع  
تمر الدراسات العلمية بمجموعدة مدن المراحدل معهدا الحصدول علدى  ياندات الدراسدات العلميدة  وفدي 

أسددباظ وهددور البيانددات المفقددودة  ةعددد معرفددةهددرا المرحلددة بالددرات تعشددا مشددكلة البيانددات المفقددودة  حيددت 
احعين للحصدددول علدددى طريقدددة لمعالجدددة البياندددات وأنواعهدددا  أنماطهدددا( مدددن أهدددم العوامدددل التدددي تسددداعد البددد

دد د االمفقدودة  وخصوص  عددن أسدباظ فعيددة أو أسددباظ  اإذا كدا  مددن  ددين البياندات المفقددودة مدا قددد ةكددو  ناألم 
لددرلك لددي  مددن  ؛ةمكددن تالفيهددا كددعقر التدددري( أو عددد  تددوفر المصددادر الماليددة أو  يرهددا مددن اعسددباظ

بيانددات المفقددودة وأنمدداا البيانددات المفقددودة  لددرلك حدداول السددهل سددرد كددل مددا ةمكددن عددن أسددباظ وهددور ال
 الباحت تلخير أهم أسباظ وهور البيانات المفقودة وأهم أنماطها في اآلتي:

 اآلتية: اعسباظ تتمعل في: التي (18 ( 6  أسباظ وهور البيانات المفقودة -1

أثعدات فدي وألده التحديدد  االسقاا المتعمد أو  ير المتعمد لبعض  يانات  مفردات( الدراسدة علدى أ(
 ج( حساسدددية مو دددو   ؛تمكن مدددن توأليددده اعسدددولة  دقدددة وو دددو الددد ظ( عدددد   ؛مرحلدددة ألمدددع البياندددات

و(   ؛ هد( التكاليف المادةة لجمع  ياندات الدراسدة ؛ د( وقت وطول الزيارة لجمع  يانات الدراسة ؛الدارسة
نتيجددة لمهددور البيانددات المفقددودة  وتحليلهددا؛ أثعددات ترميددز البيانددات وتجهيزهددا لعمليددة تبويدد( البياندداتفددي 

 أنماا   لية( البيانات المفقودة.وأل( عليعا ذكر  الألسباظ المركورة أنف  

فدي ثدالن نقداا أو ععاصدر رئيسدة وهدي: الفقددا   : تتمعدل(19(  16(  8(  4  أنماا   لية( البيانات المفقودة -2
يددددددددران الفقدددددددددا   يددددددددر العشددددددددوائي خأ(  و MAR(  الفقدددددددددا  العشددددددددوائي  MCARالعشددددددددوائي التددددددددا   

 NMAR .) ممددا سددبا وعلددى وألدده التحديددد أنمدداا البيانددات المفقددودة مختلفددة اعنددوا  فعلددى سددبيل و
تكدو  تامدة أ  ميدع المتريدرات المسدتقلة اعخدر  ( فقد   يعمدا أل المعال فهعاك فقدا  بمترير واحد 

ددد حيدددت يدددتم ترتيددد( ؛ مفقدددودة المرتبدددة والمتداخلدددةهعددداك  ياندددات  اال يوألدددد  هدددا  ياندددات مفقدددودة  وأةض 
ومن ثم يتم اختيار عيعدات عشدوائية ألزئيدة للمتريدرات   اأو تعازلي   اتصاعدة   االمتريرات المستقلة ترتيب  

ن دمددج عددهعدداك نمدد  فقدددا  للبيانددات ندداتج  االتابعددة بحيددت كددل عيعددة ال تمعددل العيعددة اعخددر   وأخيددر  
 تمعل من وثمألديد للبيانات المفقودة وبشكل مختلف عن سابقتها. حيت ةمهر لعا مترير ؛ المتريرات

قدد    ومدن ثدمالبيانات المفقدودة مشدكلة كبيدرة و دخمة  وذلدك بسدب( تشدويه طبيعدة البياندات اعصدلية
يلجددا بعددض البدداحعين إلددى إهمددال أو حددر  هددرا البيانددات لمعالجددة هددرا التشددوا ونتيجددة لهددرا المعالجددة 

  قد فقدوا معلومات أو  يانات مهمة قد تفيد الدراسة  وهرا اعمر و   الباحع اإلهمال أو الحر ( ةكو 
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 ير مقبول في الدراسات العلمية  ومن ناحية أخر  ععد التحليل اإلحصائي في حالدة وألدود  ياندات 
 .(3 مفقودة بالبيانات ستكو  نتائج هرا التحليل اإلحصائي نتائج متحيرة و ير دقيقة

البيانددات المفقددودة وهددرت العديددد مددن الكتدد( المعهجيددة والدراسددات العلميددة ولمعالجددة أوحددل مشددكلة 
( Singh & Deo ) 17( قددا  الباحعددا   2003اإلحصددائية سددوات  كانددت عربيددة أو أألعبيددة  ففددي عددا   

 ؛وطريقددة نسددبة الفقددد ؛بدداقترا  أربددع طددرق لمعالجددة البيانددات المفقددودة وهددي كدداآلتي: طريقددة متوسدد  الفقددد
 Wang & et( قا  الباحعو   2005الفقد  تحويل القوة. وفي عا    ارظ الفقد  وأخير  طريقة حاصل  

al)  19) قامدددددت 2010عددددا    يبمعالجددددة البياندددددات المفقددددودة باسدددددتخدا  إىددددارات التحليدددددل الطيفددددي. وفددددد )
 National Research Council ) 16)  بإصددار كتداظ عدن البياندات المفقدودة وتدم اسدتخدا  العمداذج

 طة وتحليل الحساسية لمعالجة البيانات المفقودة. المختل
إلدددى مدددا قدددا  بددده  ابمعالجدددة البياندددات المفقدددودة اسدددتعاد   (3 ( قدددا  الباحدددت  المعجدددي(2012وفدددي عدددا   

 (1  ( قدا  الباحعدا   الرحيدل والدرابسدة(2014(. وفي عا   2003( في عا   Singh & Deoالباحعا   
( المقصددودة  هدا التعددويض MI( الخوارزميدة وطريقدة  EM  طريقددة  بمعالجدة البياندات المفقددودة باسدتخدا

 KNOPPحيت قا  البداحعو   ونفسه؛ العا  وفي طريقة  يز.  االمتعدد وطريقة اإلمكا  اععمم  وأخير  

& et al)  12) عدا   يبمعالجة البيانات باستخدا  التوزيعات االحتماليدة وعلدى التحديدد توزيدع  رندولي. وفد
بمعالجة البياندات ىدبه المفقدودة باسدتخدا  بمدزج طريقدة  (et al Taylor )  11 &لباحعو   ( قا  ا2014 

 الفاز  وطريقة  يز.
فقدددودة باسدددتخدا  طريقدددة بمعالجدددة البياندددات الم (8  ( قدددا  الباحعدددا   رىددديد وحمدددزة(2016وفدددي عدددا   
( قدا  2016الوسي   طريقة التمهيد الالمعلمي  وطريقدة الجدار اعقدرظ. وفدي عدا    –تعويض المتوس  

 و ددع كتدداظ عددن البيانددات المفقددودة وتددم معالجددة هددرا البيانددات باسددتخدا   (Raghunthan)  18الكاتدد(  
 (2  الباحعددددا   المشددددهداني وأحمددددد( ( قددددا 2017االنحدددددار وتحليددددل المتعامددددد والخوارزميددددات. وفددددي عددددا   

 لمفقودة باستخدا  تحليل التراير.بمعالجة البيانات ا
بمعالجددة البياندات المفقدودة باسددتخدا   (Zhang & et al)  20( قدا  البدداحعو   2018وفدي عدا   

 تقددددير البياندددات  (Wu & Ma)  10( قدددا  الباحعدددا   2019( الخوارزميدددة. وفدددي عدددا   CVطريقدددة  
( الخوارزميدددة وذلدددك  توليدددد البياندددات باسدددتخدا  العمليدددات العشدددوائية للعمددداذج المختلطدددة EM  باسدددتخدا 

 & Zhao( قدا  البداحعو   2020وطريقة مونت كارلو ودراسة كفاتة التقدير لهدرا البياندات. وفدي عدا   

et al)  13)   بمعالجددددة البيانددددات المفقددددودة بمددددزج طريقددددة كددددل مددددن نمددددوذج  يكمددددا  وطريقددددةEM 

algorithms.) 
ممددا سددبا الحدددث الباحددت أ  الطددرق اإلحصدددائية لمعالجددة البيانددات المفقدددودة فددي الكتدد( المعهجيدددة 

لمعالجددة البيانددات  اوالدراسددات السددابقة اختلفددت مددن ناحيددة المعالجددة لهددرا البيانددات  حيددت تضددمعت طرق دد
متريددر معددل طريقددة المفقددودة علددى مسددتو  المتريددر الواحددد وعلددى وألدده التحديددد علددى المسددتو  العمددود  لل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457513003655#!
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 طريقددة متوسدد   وطريقددة نسددبة  طريقددة حاصددل الضددرظ  الفقددد  تحويددل القددوة  وطريقددة الجددار اعقددرظ  
بشدكل  عدا  وعلدى وألده التحديدد علدى هعاك معالجة للبيانات علدى مسدتو  المتريدرات  اةض  أو ير ذلك(  و 

نحددددار  االنحددددار الالمعلمدددي  فقدددي( معدددل  العمددداذج المختلطدددة  االسدددتو  الحالدددة الواحددددة  المسدددتو  اعم
 EM  هعددداك معالجدددات  ا( الخوارزميدددة  والتعدددويض المتعددددد  تحليدددل الترددداير  وبيدددز و يدددر ذلدددك(  وأخيدددر

مزج  ين طريقتين أو نموذألين إحصائيين في    واحد معدل  اسدتخدا  إىدارات الللبيانات المفقودة وذلك ب
 المعلمي و ير ذلك(.التحليل الطيفي  التقدير المويجي لدالة االنحدار ال

مددن ناحيددة ىددروا اعسددالي(  اعيوب ددمزاةددا و ومهمددا ةكددن مددن أمددر ذلددك نجددد أ  لكددل مددن هددرا الطددرق 
 .من ناحية البرامج اإلحصائية المستخدمة لتطبيا هرا الطرق  اةض  أاإلحصائية و 

المرحلدة لرا ما ةميز هرا الدراسة عن الدارسات السدابقة بمعالجدة البياندات المفقدودة علدى مدرحلتين: 
اعولددى وهددي إخضددا  البيانددات وتوليددد قدديم احتماليددة علددى مسددتو  المتريددر الواحددد وهددرا الجاندد( لددم يددتم 

 التطرق إليه في الدراسات السابقة.
شرا باستخدا  نماذج إحصائية تخضع لومن ثم تاتي المرحلة العانية وهي تقدير البيانات المفقودة 

ما ةميدز هدرا  ادراسة مقارنة  ين نتائج العماذج المقترحة  وأةض   اير  وأخ .نفسها التوزيع االحتمالي المختار
تددم التطبيددا علددى  يانددات طبيددة وعلددى وألدده التحديددد المددر  السددكر  أندده الدراسددة عددن الدراسددات السددابقة 

التطبيا على البيانات المفقودة في هرا  اوهرا الجان( لم يتم التطرق إليه في الدراسات السابقة وخصوص  
الهددد  الددرئي  للدراسددة هددو الكشددف عددن أفضددل طريقددة لمعالجددة البيانددات المفقددودة ولددي   ا  أخيددر  المجددال

 لرا تم التطبيا  هرا المجال لتوفر البيانات المفقودة فق . ؛دراسة أ  عالقات أو تاثيرات طبية

2

قدد  ومدن ثدمت مفقدودة  في العادة تشدترا اعسدالي( اإلحصدائية فدي عمليدة التقددير عدد  وألدود  ياندا
يددتم التعامددل مددع البيانددات المفقددودة باإلهمددال والتجاهددل  ونتيجددة لددرلك  اإلهمددال أو التجاهددل( تمهددر لعددا 

دد ددب امجموعددة مددن المشدداهل ومعهددا حجددم البيانددات المفقددودة قياس  ا ىددكل أو حجددم البيانددات اعصددلية  وأةض 
ددا للبيانددات المفقددودة  تعدد معهدداإ  لكددل نمدد   إذ ؛توزيددع  نمدد ( البيانددات المفقددودة ععددد  ومددن ثددمامال خاص 

اسددتخدا  اعسددالي(  العمدداذج( اإلحصددائية لتقدددير البيانددات المفقددودة سددتكو  نتائجهددا متحيددزة و يددر دقيقددة  
ة التقددير ليسدت اعداة المعاسدبة؛ كو  اعسدالي(  العمداذج( اإلحصدائية المختدارة فدي عمليدتونتيجة لرلك س

اك فددي اختيددار اعسددالي( اإلحصددائية التددي تالئددم طبيعددة  يانددات دراسددتهم  اربددبمددا ةصددي( البدداحعين وهددو 
 ت تخضع لتوزيع معلمي أو المعلمي.على وأله التحديد هل هرا البيانا

" مدا هدي أفضدل طريقدة إحصدائية اآلتديومن هعا نشات مشكلة الدراسة الرئيسة والمتمعلدة بالتسدا ل 
 فرعية:لسؤال أسولة ا" ويتفر  من هرا ؟لمعالجة البيانات المفقودة

 ما مد  صالحية البيانات الطبية في دراسة البيانات المفقودة؟ وما مد  الفقدا  العشوائي فيها؟ -1
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 هيف يتم التحليل اإلحصائي للبيانات المفقودة وتحديد   لية( نمطها؟ -2

وزيدع ما هي أفضل طريقدة إحصدائية لمعالجدة أو  تقددير( البياندات المفقدودة ععدد إخضدا  البياندات للت -3
( االحتمالي كمعالجة إحصائية للبيانات قبل إدخالها لعملية Normal Distribution الطبيعي 
 التقدير؟

3

 :وذلك من خاللاإلحصائية لمعالجة البيانات المفقودة  طرق ال وتقييم بعضتحليل  إلىتهد  الدراسة 
 ت المفقودة التي تخضع للتوزيع الطبيعي.دراسة تحليلية لبعض الطرق اإلحصائية لمعالجة البيانا  -1

( االحتمددددالي كمعالجددددة Normal Distribution  الطبيعدددديالتوزيددددع  توليددددد البيانددددات باسددددتخدا   -2
 إحصائية للبيانات قبل إدخالها لعملية التقدير.

-لمصددفوفة التبدداين المفقددودة  وذلددك مددن خددالل عمددل مقارنددة البياندداتتحديددد أفضددل طريقددة لمعالجددة   -3
( لكدددددل مدددددن طريقدددددة تقددددددير المربعدددددات الصدددددرر  االعتيادةدددددة ن المشدددددترك لدددددد معلمدددددات  والتبددددداي

 Ordinary Least Squares Method  طريقددة تقددير اإلمكددا  اععمدم  )Maximum 

Likelihood Method  طريقة تقدير   ا(  وأخيرThe EM Algorithm Method.) 
4

 العديد من الجوان( معها: تكمن أهمية الدراسة في

 

ددا فدددي تو ددديحتو دددي  تددتلخر أهميدددة الدراسدددة فددي  لدددبعض  هاأسدددباظ وهددور هدددرا البياندددات  وأةض 
دا اقتدرا   لمعالجة البيانات المفقودةاعسالي( اإلحصائية المستخدمة  التي تخضع للتوزيع الطبيعدي  وأةض 

التوزيعددات االحتماليددة وعلددى وألدده التحديددد التوزيددع الطبيعددي  معالجددة إحصددائية لتوليددد البيانددات باسددتخدا 
 Normal Distribution ددل اللجدوت إلدى المحاهداة  طريقدة البوتسدتراظ أو طريقدة موندت كدارلو( أو  )

 تحديد أفضل طريقة لمعالجة البيانات المفقودة. اخير  وأاستخدا  أسالي( إحصائية متقدمة  

 

دددا إعطدددات القيدددادات علميدددة تكددداد تكدددو   يدددر متدددوفرة فدددي المكتبدددات اليمعيدددة ستضددديف معرفدددة   وأةض 
كيفيددة التعامددل ومتخددر  القددرار والمخططددين والبدداحعين فددي ىددتى المجدداالت والتخصصددات معلومددات عددن 

ددا تزويددددهم معالجدددة وتقددددير  التدددي تسددداعدهم فددي كيفيدددة العمليددة بالمعلومدددات مددع البياندددات المفقدددودة  وأةض 
 المفقودة باستخدا  بعض اعسالي( اإلحصائية التي تخضع للتوزيع الطبيعي. البيانات
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5 

ددا لدد وعلددى وألدده  اإلحصددائية لمعالجددة البيانددات المفقددودة طددرق البعض تعاولددت الدراسددة تحلدديال وتقويم 
مدن  كوذلدمعالجدة البياندات المفقدودة استخدامها ل اإلحصائية الممكنتحديد أفضل الطرق الخصوص في 

 EM(  طريقدددة تقددددير  LME(  طريقدددة تقددددير  OLSخدددالل عمدددل مقارندددة لكدددل مدددن طريقدددة تقددددير  

Algorithm)إذ تددم الحصددول علددى  يانددات الدراسددة مددن المر ددى المتددرددين علددى ال يددادات الخارأليددة  ؛
د434اظ لدد  –في مستشفى العورة  حيدت  ؛(25/8/2018 – 3/5/2018  خدالل الفتدرة الزمعيدة  ا( مريض 

تشخير هؤالت المر ى  عات على الصورة السريرية والتحاليل الطبية التي أألريت لهدم وفدا اعصدول  تم
 الطبية المعتمدة  وبموافقتهم الكاملة تم أخر البيانات المطلوبة من ملفاتهم الطبية.

6 

تمعدل فدي قيداج حجدم البياندات اعتمددت الدراسدة علدى معهجيدين همدا: المدعهج الوصدفي التحليلدي الم
المفقودة في  ياندات الدراسدة وتحديدد  ليدة  نمد ( البياندات المفقدودة  وأخيدرا وصدف درألدة كفداتة المعالجدة 

ددا باسدتخدا  م يدار الكفداتة العسدبية حيدت اعخيددر  ؛للبياندات المفقدودة  دين العمداذج اإلحصدائية المدركورة  نف 
دالكفاتة العسبية( تعتمد على تبايعات ا  وهعدا تدم  المعالم المقدرة باستخدا  العمداذج اإلحصدائية المدركورة أنف 

االعتمددداد علدددى المدددعهج االسدددتداللي بشدددكل  دددمعي. أمدددا بالعسدددبة إلألدددراتات الدراسدددة تمدددت الدراسدددة علدددى 
 مرحلتين:

 :لدراسة النظريةامرحلة -أ

هددرا البيانددات باالعتمدداد علددى المراألددع المتخصصددة والدراسددات السددابقة  تددم تو ددي  أسددباظ وهددور 
ددا تددم ىددر  وتو ددي  بعددض اعسددالي( اإلحصددائية لمعالجددة البيانددات المفقددودة  علددى وألدده و وأنماطهددا  وأةض 

 EMطريقدة تقددير   اأخيدر  و (  LME(  طريقدة تقددير  OLSالتحديدد تدم ىدر  وتو دي  طريقدة تقددير  

Algorithm .) 

 :ةمرحلة الدراسة التطبيقي-ب

( 434اظ لدد  –ن علدى ال يدادات الخارأليدة فدي مستشدفى العدورة تم أخر عيعة من المر ى المتدرددي
دد (. وبددالتطبيا علددى  يانددات العيعددة المختددارة 25/8/2018 – 3/5/2018  خددالل الفتددرة الزمعيددة  امريض 

( االحتمددددالي كمعالجددددة Normal Distributionباسددددتخدا  التوزيددددع الطبيعددددي   احتماليددددةلتوليددددد قدددديم 
( نعددالج Normal Distributionلمسددتخرألة مددن التوزيددع الطبيعددي  إحصددائية  وعلددى  ددوت البيانددات ا

 EM(  طريقدة تقددير  LME(  طريقدة تقددير  OLS نقدر( البيانات المفقودة باستخدا  طريقة تقددير  

Algorithm وأخير ا مقارنة  ين هرا الطرق باستخدا  م يار الكفداتة العسدبية  وذلدك باسدتخدا   رندامج .)
 SPSS.) 
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ةعر  هرا الجان( كيفية معالجة البيانات المفقودة باستخدا  اعسدالي( اإلحصدائية. كمدا أو دحعا 
للبيانات فإ  وبشكل عا   أسباظ وهور البيانات المفقودة وأنواعها  أنماطها(  ونتيجة لرلك و في المقدمة 
اظ وهدور هدرا البياندات المفقدودة  ومدن مختلفة في الدراسات العلمية بحس( أسب وأىكاال   االمفقودة أنماط  

 ؤثر  دورا على عملية التحليل اإلحصائي لهرا البيانات.يأ  إهمال أو تجاهل لهرا البيانات ثم 
وسدائل لتقددير  دهرا اعسالي( تعدو إحصائية لمعالجة البيانات المفقودة  هعاك عدة أسالي(  ومن ثم

هدرا الدراسدة فدي لدرا تدم التركيدز  ؛ر للبياندات المفقدودةوسيلة للتقددي دالبيانات بشكل عا  وبشكل خاص تع
( وذلك بسب( اعتمادها على العشوائية فدي فقددا  البياندات  ونتيجدة MARعلى نم  الفقدا  العشوائي  

لرلك  العشدوائية( صدار باإلمكدا  اسدتخدا  العمداذج  اعسدالي(( اإلحصدائية لتقددير البياندات المبعدي علدى 
 ة وهور المتريرات(.نفسه  عشوائياالفترا  

وقبددل التطددرق للعمدداذج  اعسددالي(( اإلحصددائية لمعالجددة البيانددات المفقددودة  مددن الضددرور  التعددر  
( مؤىددر القدديم المفقددودة العدداتج مددن Mحيددت تمعددل   ؛علددى المفددا يم والرمددوز اعساسددية للبيانددات المفقددودة

( اهدة والقديم المفقدودة  و  علدى القديم المشدتد( الدر  ةحYتقدير المتريدر العشدوائي التدابع  
والهدد  (  لهما توزيدع احتمدالي معدين    كال من القيم المشاهدة والقيم المفقودة  ؛بحيت 
تمعددل فددي و ددع متريددر وهمددي يلكددل مددن القدديم المشدداهدة والمفقددودة مددن معرفددة التوزيددع االحتمددالي  الدرئي 

 Mو  على قيمتين اعولى ععدما ت( ةح m=0  ويقصد  هدا القيمدة المفقدودة )Y ععددما ةكدو  المتريدر )
( Y( ويقصد  هدا قيمدة  mو  على مشاهدات  ير مفقودة  أما القيمة اعخر   ت( ةحXالمستقل  

خددر أ  القدديم  محددددة ععدددما ةكددو  المتريددر المسددتقل ذا قيمددة مفقددودة لمعرفددة التوزيددع االحتمددالي  بمععددي 
( تقدددر فددي حالددة إذا مددا اسددتطععا معرفددة الدالددة االحتماليددة المشددتركة بيانددات المفقددودة  التقديريددة لل
,Mلكل من   ,X  )2  )16 .) 

( مدددن الضدددرور  معرفدددة االفترا دددات MARليدددة( الفقددددا  العشدددوائي   ومدددن أألدددل تطبيدددا نمددد   
حدد اعسدباظ للبيانات تتم بشكل عشوائي ولي  ع  الرئيسة لهرا اآللية وتتلخر في اآلتي: عملية الفقدا

تفتر  أ  يتم توزيع البيانات المفقودة وذلك بإنشات عيعات أخر  ألزئية مستخرألة ا ةض  أ  و االمركورة  نف  
من  يانات الدراسة  حيت يتم توليد هرا العيعات باستخدا  طريقدة المحاهداة  طريقدة البوسدتراظ أو طريقدة 

لتكوين هرا العيعات تتكو  لديعا مجاميع أو مجموعدات عشدوائية احتماليدة  أخدر   مونت كارلو(  ونتيجة
│Pr(Y=0: اآلتديو  على مشاهدات وقيم مفقودة  ويمكدن تمعيلهدا ريا ديا بالشدكل تتح ,M)  و  

 (.18ات الجزئية التي تم توليدها أخير ا تفتر  على وألود ارتباطات  ين العيع
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( للبيانددات MARساسددية للبيانددات المفقددودة وتحديددد نمدد   الرمددوز اعمفددا يم و بعددد التعددر  علددى ال
المفقددودة  ععددد اسددتخدا  أ  نمددوذج إحصددائي لتقدددير البيانددات وعلددى وألدده التحديددد البيانددات المفقددودة مددن 

 الضرور  التعر  على ىروا و واب  وخطوات التقدير لهرا العموذج  اعسلوظ( اإلحصائي.
ي هددددرا الدراسددددة علددددى العمدددداذج  اعسددددالي(( التددددي تخضددددع التوزيددددع الطبيعددددي لددددرا تددددم التركيددددز فدددد 
الدددر  ةقصدددد بددده الفدددرق  دددين القيمدددة الحقيقيدددة والقيمدددة المتوقعدددة -حتمدددالي  ذلدددك بسدددب( أ  حدددد الخطدددا اال

لدده عدددة افترا ددات معهددا أ  يتبددع التوزيددع الطبيعددي االحتمددالي  ومددن العمدداذج  اعسددالي(( - المتعبددا  هددا( 
طريقدددة  ا( وأخيدددر  LME( وطريقدددة تقددددير  OLSالدددي تعتمدددد علدددى حدددد الخطدددا طريقدددة تقددددير  اإلحصدددائية 

 EM  ات التقدددير لهددرا الطددرق وألدد( عليعددا التعددر  علددى ىددروا و ددواب  وخطددو  مددن ثددم( الخوارزميددة
 المقترحة.

1OLS 

قيم الددر  ةمددر  عقدداا الشددكل االنتشددار  بشددكل ( فددي إةجدداد الخدد  المسددتOLSتهدد  طريقددة تقدددير  
( المقدددرة التددي تجعددل هددرا بمععددى  خددر تحديددد قيمددة  و ةجعددل مجمددو  مربعددات اعخطددات أقددل مددا ةمكددن  

 :اآلتيةل اىكاعحيت ةمكن تمعيل مجمو  مربعات اعخطات ب؛ (7 نالمجمو  أقل ما ةمك
( وذلدددك باخدددر   ويدددتم تقددددير معلمدددات    

( مدرة أخدر  وألعلهدا مسداوية للصدفر  درلك نحصدل علدى ( مرة وبالعسبة  المشتقة الجزئية بالعسبة  

  معدادالت يدتم حلهدا إلةجداد معلمدات نمدوذج االنحددار  واسدطة العالقدة اآلتيدة  
لسدابقة نحددد مصدفوفة التبداين والتبداين المشدترك لمعلمدات  وت المعطيات المستخرألة من العالقة افي و 

 .(14  ( التي تحدد بالعالقة اآلتية:  

2LME

حيدت  ؛( في إةجاد المعلمات التي تجعل اإلمكا  فدي نهايتهدا العممدىLMEتهد  طريقة تقدير  
بمععدى  خدر ةمكدن و  دوت المشدتقات الجزئيدة   فديدير معلمات نموذج االنحددار تستخد  هرا الطريقة لتق

د   ةمكدن إةجداد (15 امعروف د ااحتمالي د اتقدير معلمات نموذج االنحدار ععدما ةمتلك متريدر حدد الخطدا توزيع 
 :(7 اآلتيبالشكل  امقدرات  معلمات( اإلمكا  اععمم لدالة حد الخطا التي تكت( ريا ي  

  

( باخددددر اللو دددداريتم الطبي يددددة لدالددددة اإلمكددددا  1: اآلتيددددة( بددددالخطوات ويددددتم تقدددددير معلمددددات  
( وبحددل نتيجددة الخطددوة 2 ؛( ومسداواتها بالصددفراععمدم  ومددن ثددم إةجدداد المشدتقات الجزئيددة بالعسددبة لددد  

 (8  اآلتية:قة التي تعبر بالعال نحصل على مقدرات اإلمكا  اععممالسابقة 
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 وت المعطيدات المسدتخرألة مدن العالقدة السدابقة نحددد مصدفوفة  وفي  
وهدي مقددرات طريقدة  التدي تكتد( بالشدكل اآلتدي:  ( التباين والتباين المشترك لمعلمات  

 OLS )14 نفسه). 

3EM Algorithm

طريقددة  ( تعدددEM Algorithm الدراسددات اإلحصددائية فددإ  طريقددة تقدددير همددا هددو متعددار  فددي 
المدددعهج التكدددرار   إلدددى( فدددي التقددددير EM Algorithm حيدددت تعمدددد طريقدددة  ؛ ديلدددة لامكدددا  اععمدددم

( الخوارزميدة للتقددير المعلمددات EMلدرا طريقدة   ؛(15 للحصدول علدى معلمدات تتمتدع بالكفاةدة اإلحصددائية
طريقدة  ديلدة لامكدا   دأ  هدرا الطريقدة تعد ا( كمدا ذكرندا سدابق  1سباظ اآلتية: ألللها أهمية قصو  وذلك 

( فدددي أ لدد( اعحيددا  ال ةمكعهددا تقدددير معلمددات الددددوال LMEاععمددم  وذلددك بسددب( أ  طريقددة تقدددير  
خدر طريقدة تقددير  بمععدى و االحتمالية أو الحصول على حلول بشكل نهائي لمعلمات الدوال االحتمالية  

 LMEبالددددرات فددددي حالددددة إذا كددددا  التوزيددددع  ةمكعهددددا إةجدددداد قيمددددة المشددددتقات الجزئيددددة لمعلمددددات  ( ال )
هائيدددددة لمعلمدددددات الددددددوال ال نسدددددتطيع إةجددددداد حلدددددول ن ومدددددن ثدددددماالحتمدددددالي لحدددددد الخطدددددا  يدددددر معدددددرو   

( احتوات 3 (15 ؛بيانات المفقودةالطريقة من طرق التقدير للبيانات في حالة وألود  د( تع2 (18 االحتمالية؛
 . (18 (  من خطوات الحل لهرا الطريقة OLS( أو LMEطريقة كل من  
 االحتماليددددةةجدددداد الدالددددة إ( يددددتم 1: اآلتيددددةيددددتم تقدددددير معلمددددات هددددرا الطريقددددة بددددالخطوات  ومددددن ثددددم

تتمتدع  ( والمؤىر اعخير عبارة عن معلمدةدالة ال تتضمن  ها   حيت  
( 3 ؛(LME( أو OLS( يتم التقدير لكل من المتوس  والتباين باستخدا  طريقة  2بالكفاةة اإلحصائية.
( وهدي تقدو  علدى أسداج و دع step-The Eمدا باسدتخدا  طريقدة إ( بشكل متكدرر يتم تعديل مؤىر  

قددديم حتدددى ويدددتم تعدددديل هدددرا ال (2قيمدددة أوليدددة لمعلمدددة البياندددات المفقدددودة المسدددتخرألة فدددي الخطدددوة رقدددم  
( وهي تقو  على The M-stepبالكفاةة اإلحصائية  أو  باستخدا  طريقة  الحصول على معلمة تتمتع 

( OLSأساج استخدا  المشداهدات والمعلمدات التدي تتمتدع بالكفاةدة اإلحصدائية المسدتخرألة مدن نمدوذج  
( للحصددول علددى مؤىددر يتمتددع بالكفاةددة ويددتم تكددرار وتعددديل قدديم    ( وو ددعها كقيمددة أوليددةLMEأو  

 .(18 اإلحصائية 
دا  اخالصة الجان( العمر  هعاك أسباظ عدة لمهور البيانات المفقودة وخصوص   ما قد ةكدو  ناألم 

عددن أسددباظ فعيددة أو أسددباظ ةمكددن تالفيهددا  لكددن إذا اسددتطععا تالفددي هددرا اعسددباظ ووهددرت لددديعا  يانددات 
 ددوت نددو   ليددة البيانددات  وفددي( عليعددا تحديددد نمدد    ليددة( البيانددات المفقددودة  مفقددودة فددي اللحمددة يتوألدد

  لكدل مددن هدرا اعسددالي( أو العمدداذج إحيددت  ؛سددالي(( اإلحصدائيةودة يتحدددد لدديعا نددو  العمداذج  اعالمفقد
رلك  الشددروا والضددواب ( تددم التركيددز فددي هددرا لددونتيجددة  ؛ ددواب  وىددروا معيعددة السددتخدا  تلددك العمدداذج

سدددة علدددى العمددداذج  اعسدددالي(( اإلحصدددائية التدددي تخضدددع للتوزيدددع الطبيعدددي وعلدددى وألددده التحديدددد تدددم الدرا
 (. EM Algorithm نموذج  ا( وأخير  LME( ونموذج  OLSالتركيز على ثالثة نماذج وهي نموذج  
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بعددد التعددر  علددى الشددروا والضددواب  لألسددالي(  العمدداذج( اإلحصددائية المددركورة فددي هددرا الجاندد( 
تطبيددا العملددي بإمكانعددا اآل  التاهددد مددن سددالمة هددرا الجاندد( وذلددك مددن خددالل ال فددإ العمددر (    الجاندد(

  الجان( التطبيقي(.

مددا بالسددؤال اآلتددي  ةعدر  هددرا الجاندد( مدن الدراسددة اإلألابددة عددن مشدكلة الدراسددة الرئيسددة المتمعلدة 
فرعيددة أخددر   السددؤال أسددولةهددرا  ويتفددر  مددن( ؟قددودةهددي أفضددل طريقددة إحصددائية لمعالجددة البيانددات المف

وتحديد نمد    ليدة(  اوكيفية تحليلها إحصائي  ونوعها  في تحديد طبيعة البيانات والبيانات المفقودة  تتمعل
ا إةجادالبيانات المفقودة    Normalالقيم االحتمالية للبيانات المفقودة باستخدا  التوزيع الطبيعي   وأةض 

Distribution )وأخيدددر ا دراسدددةإحصدددائية للبياندددات قبدددل إدخالهدددا لعمليدددة التقددددير   االحتمدددالي كمعالجدددة 
دد فددي مددتن الدراسددة  وذلددك باسددتخدا  قددانو  الكفدداتة  امقارنددة أو المفا ددلة  ددين طددرق التقدددير المددركورة  نف 

( 434 ظ لددد إتددم ألمددع  يانددات الدراسددة مددن مستشددفى العددورة فددي محافمددة  اعسددولةالعسددبية. لاألابددة عددن 
 ( والبددداقي متريدددرات مسدددتقلة عدددن اعمدددرا Y( متريدددر ا أحددددها متريدددر تدددابع  13إذ تدددم اعتمددداد   ؛مدددريض

(  والجدددول اآلتددي يو دد  قائمددة Blood Sugarمددر  السددكر   السددريرية وعلددى وألدده التحديددد عددن 
 لطبية المستخدمة في هرا الدراسة.ا تالمصطلحا

 (1جدول)

 المستخدمة في هذه الدراسة جدول يبين قائمة المصطلحات الطبية

 المصطلح التوضيح

تشخيص المرضى باالعتماد على التحليل بطب المختبرات وهو تخصص طبي يهتم ويقصد به 

باستخدام أدوات نسجة أو مقتطفات من الجسم سوائل الجسم مثل الدم والبول، األالمختبري ل

 علم أمراض الدم.  امراض الجزيئي وأخير  حياء المجهرية وعلم األالكيمياء وعلم األ

 االمراض السريرية
Clinical Pathology 

مرض السكري أحد أمراض الدم ويقصد به متالزمة تتصف باضطراب األيض وارتفاع  يعد

، امرين مع  تياج( هرمون االنسولين أو كال األشاذ في تراكيز سكر الدم الناجم عن عوز )اح

من الحاالت المرضية التي تتطلب الفحص لمعرفة األمراض  ويصاحب مرض السكري العديد

المصاحب لمرض السكري أم ال مثل مستوى الكوليسترول، فحص الدم العام، وتراكم الدهون 

 (.Blood Sugarعلى الكبد، والفيروسات، ويرمز له بالرمز )

 المرض السكري

Diabetes Mellitus 

 

ة لمرض السكري وهي مادة دهنية شمعية أساسية الكوليسترول أحد أمراض الدم المصاحب ديع

 (.Cholفي تكوين أغشية الخاليا في جميع أنسجة الكائنات الحية، ويرمز له بالرمز )

 الكوليسترول

Cholesterol 

نسان، لصحة اإل البروتين الدهني مرتفع الكثافة أحد أنواع الكوليسترول، وهذا النوع مفيد   ديع

 (. HDLويرمز له بالرمز )
 الدهني مرتفع الكثافةالبروتين 

High-density lipoprotein 

لصحة  البروتين الدهني منخفض الكثافة أحد أنواع الكوليسترول، وهذا النوع ضار   ديع

 (.LDLنسان، ويرمز له بالرمز )اإل

 البروتين الدهني منخفض الكثافة

Low-density lipoprotein 

مراض المعدية، ويرمز له بالرمز عن الجسم من األ ووظيفتها الدفاع أحد خاليا الدم، دتع

(WBC.) 

 كريات الدم البيضاء

White Blood Cell 

الحديد، التي تساعد في وهو بروتين محمول داخل خاليا الدم الحمراء ويحتوي على ذرات 

نسجة بواسطة كريات الدم الحمراء، ويرمز له وكسجين من الرئتين ويسلمه إلى األالتقاط األ

 (.Hbمز )بالر

 الهيموغلوبين

Hemoglobin 

(، Hbويقصد به متوسط قياس حجم كرية الدم الحمراء ويستخدم للتفريق بين أنواع فقر الدم )

 (.MCVويرمز له بالرمز )
 تحليل الحجم الكروي الوسطي

Mean Corpuscular Volume 
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 المصطلح التوضيح

عينة الدم، ويرمز له  ويقصد به متوسط كتلة الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء الواحدة في

 (.MCHبالرمز )

 تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

Mean Corpuscular 

Hemoglobin 

حالل أو استبدال بقايا حمض الجلوتاميك، إوهو هيموغلوبين غير طبيعي حيث إذا حدث أي 

 د(، وهذا يعB-globinووضع بقايا الحمض األميني اليسين على الموقع السادس من سلسلة )

 (.MCHCنسان، الدم، ويرمز له بالرمز )يصيب به اإل مرضا

 C-تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

Mean Corpuscular 

Hemoglobin-C 

جمالي الدم، ويرمز إويقصد به الراسب الدموي أو النسبة المئوية لحجم خاليا الدم الحمراء من 

 (. PCVله بالرمز )

 حجم الخاليا المكدسة في الدم

Hematocrit 

في حالة تواجد أمراض فيروسية وهو بروتين متواجد في الدم بمستويات مختلفة، ترتفع 

 (.CRPفي الدم، ويرمز له بالرمز ) وااللتهابات

 C-البروتين المتفاعل

C-reactive protein 

وهو أنزيم ناقل يتواجد بكميات مرتفعة في الكبد، ويستخدم هذا المؤسر لتشخيص مرض الكبد 

 (.ALT، ويرمز له بالرمز )المزمن

 ناقلة أمين األالنين

Alanine Transaminase 

حيث ترتبط  ؛خرآوهي عامل ممرض صغير ال يمكنه التكاثر إال داخل خاليا كائن حي 

، نقص المناعة وغيرها من C-فحوصات الفيروسات بفحوصات أخرى مثل البروتين المتفاعل

 (.VIRUSالفحوصات، ويرمز له بالرمز )

 يروساتالف

Virus 

 مالحظة:

 تم جمع هذه المعلومات من موقع )الويكيبيديا(. .1

(   لتقددير قديم معلمدات   وباالعتماد على العمدوذج االنحددار اآلتدي:  
ا اسدة  كاندت في مدتن الدر  ا( باستخدا  الطرق المركور  نف  والتباين المشترك لد   -مصفوفة التباين وأةض 

 :اآلتياإلألابات بشكل 

1 

الرموز اعساسية للبيانات المفقودة بشكل عا  وبحس(  يانات الدراسدة التدي تدم سدحبها  اذكرنا سابق  
 ,Hb , PCV دد   وتتمعدلت كميدة ندوعين: متريدرا إلدى( من المجتمع  تم تحديدد المتريدرات المسدتقلة  

MCH, MCHC, WBC, ALT, CHOL , HDL, LDL )ومتريدرات نوعيدة  أسدمي و رتبدي  )
( وهدو Blood Sugar( علدى التدوالي  وتدم تحديدد المتريدر التدابع المتمعدل  دد  CRP, Virus دد   وتتمعل

متريددرات عبددارة حيددت كددل متريددر مددن اليددرات ألديدددة لضددمن متريددرات الدراسددة؛ متريددر كمددي  نضدديف متر
مفقددودة ععدددما ةكددو  ( ويقصددد  هددا قيمددة m=0اعولددى ععدددما    و  علددى قيمتددينتدد( ةحMعددن متريددر  

( ويقصددد  هددا mو  علددى مشدداهدات  يددر مفقددودة  أمددا القيمددة اعخددر   تدد( ةحXالمتريددر المسددتقل  
 ( ذا قيمة مفقودة.Xقيمة محددة ععدما ةكو  المترير المستقل  

2

هدددرا الجانددد( ةعدددر  التحليدددل الوصدددفي لبياندددات الدراسدددة ودراسدددة أنمددداا   ليدددة( البياندددات المفقدددودة  
مددن صددالحية البيانددات و ليددة  د( للتاهددMARوعلددى وألدده التحديددد دراسددة  ليددة أو نمدد  الفقدددا  العشددوائي  

 ت العتائج بالشكل اآلتي:( كانSPSSالفقدا  العشوائي  وععد التطبيا باستخدا   
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 (2جدول)

 جدول يبين أنماط والتحليل الوصفي للبيانات المفقودة التابعة لمتغيرات الدراسة

  

  

 متغيرات الدراسة
 الرمز

 العلمي

البيانات 

 المفقودة
عدد 

 المشاهدات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 النسبة العدد

 HDL 430 99.1% 4 2.50 1.291 البروتين الدهني مرتفع الكثافة

 LDL 424 97.7% 10 6.50 3.028 البروتين الدهني منخفض الكثافة

 Chol 416 95.9% 18 9.50 5.339 الكوليسترول

 ALT 415 95.6% 19 10.00 5.627 ناقلة أمين األالنين

 C CRP 403 92.9% 31 3.23 1.087-البروتين المتفاعل

 B.Suger 363 83.6% 71 30.62 15.852 المرض السكري

 PCV 305 70.3% 129 50.23 27.401 حجم الخاليا المكدسة في الدم

 MCH 192 44.2% 242 49.29 23.811 تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

 MCV 192 44.2% 242 83.89 41.881 تحليل الحجم الكروي الوسطي

 C MCHC 191 44.0% 243 47.42 19.527-تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

 Hb 143 32.9% 291 33.75 21.693 الهيموغلوبين

 WBC 131 30.2% 303 98.70 52.774 كريات الدم البيضاء

 ( اآلتي:2يالحث من الجدول  

( مترير ا أحدها المترير التدابع 13: يالحث أ  عدد متريرات الدراسة  لغ  من ناحية العرض البياني-أوًل 
( متريدددر ا مدددن 12هعددداك  أ  %( بمععدددى  92.31  بشدددكل عدددا ريدددرات هدددا  نسدددبة الفقددددا   دددين المت

ومتريددر واحددد ال يوألددد ايدده  يانددات مفقددودة وهددو متريددر   متريددرات الدراسددة وألددد  هددا  يانددات مفقددودة
 virus)المر دية كاندت  لرا تم حر  هدرا المتريدر مدن التحليدل  وأةضدا يالحدث أ  كدل الحداالت ؛

 ؛%(100  بشدكل عدا البيانات المفقودة  ين الحداالت المر دية  نسبة تلر ها  يانات مفقودة؛ إذ  
( يوألددد  هددا أعلددى نسددبة فددي البيانددات المفقددودة  وأقددل حالددة 49حيددت كانددت الحالددة المر ددية رقددم  

نسدددددبة البياندددددات المرصدددددودة  ؛ إذ إ (1مر دددددية للبياندددددات المفقدددددودة هدددددي الحالدددددة المر دددددية رقدددددم  
يالحدددث أ  نسدددبة  ا%(  وأخيدددر   3 -%  29  مدددا  دددين   المشددداهدة(  دددين الحددداالت المر دددية تتدددراو 

 %(. 63.90كانت   بشكل عا البيانات المفقودة  ين قيم المتريرات 

ًً  ,HDL علددى البيانددات المفقددودة  ددين المتريددرات الدراسددة هددي أ : يالحددث أ  مًًن ناحيًًة ال ًًدو -اثانًي

LDL, Chol, ALT, CRP ) 97.7 ,%99.1نسبة البيانات المفقودة  عسبة   تحيت  لر؛%   
 Blood  ( علدى التدوالي. وتداتي المجموعدة العانيدة المتريدرات 92.9% , 95.6% , 95.9%
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Sugar , PCV)علددى التددوالي. و أخيددر ا %70.3 ,%83.6حيددت  لددغ البيانددات المفقددودة   ؛ )
البيانددات المفقددودة  تحيددت  لردد ؛(MCH, MCV, MCHC, Hb, WBCالمجموعدة العالعددة  

متوسددطات ال( علددى التددوالي. ويالحددث أ  30.2% ,32.9% ,44.0% ,44.2% ,44.2% 
لمتريددرات الدراسددة اختلفددت بحسدد( القدديم المفقددودة فددي متريددرات الدراسددة كمددا النحرافددات الم ياريددة وا

 هو مو   في الجدول السا ا. 

التحاليددل ممددا سددبا نسددتعتج أ   يانددات الدراسددة احتددوت علددى  يانددات مفقددودة ويرألددع ذلددك إلددى أ  
التي طلبت من المر ى كانت بحس( تشخير الطبي( لحالة المريض في تلك اللحمة  ونتيجة  ةالطبي

الختيددار عيعددة وفحوصدداتهم العشددوائية ووهددور البيانددات المفقددودة  وبحسدد( الرسددم البيدداني المو دد  فددي 
اندددات أخددرت البي مددن ثددم( للبيانددات المفقددودة التددي تبددين توزيدددع ونمدد  البيانددات المفقددودة  2الجدددول رقددم  

(. وبعدددد التاهدددد مدددن  ليدددة  نمددد ( البياندددات المفقدددودة فدددي MARالمفقدددودة نمددد    ليدددة( الفقددددا  العشدددوائي  
الدراسدة  نقدو  بمعالجددة  ياندات الدراسددة وذلدك بإنشددات وتوليدد القديم االحتماليددة للبياندات علددى نمد  الفقدددا  

 العشوائي.

3ARM 

( بحس( عدد متريرات الدراسة وعلدى وألده التحديدد المتريدرات التدي يتم إ افة متريرات ألديدة  
علدى قديم متريدرات الدراسدة فدي أ   تحتدو  (   هرا المتريدرات  ؛ حيت إ(2تم ذكرها في الجدول رقم  

  ة هدددرا القددديم فقددددا   عسدددبلكدددو  ةربددع تقدددع هدددرا القددديم  بشدددرا أ  
تكدوين مجداميع أو عيعدات أخدر  أ   و( هد  المتريدراتعلى التوالي. والهد  الدرئي  مدن إ دافة هدرا 

 يانددات ول قيمددة مفقددودة فددي أمددن متريددرات الدراسددة ةكددو  البيانددات فيهددا عبددارة عددن قدديم احتماليددة لمهددور 
(  باالعتمدددداد علددددى التوزيددددع SPSSخدا   رنددددامج  الدراسدددة  وهددددرا القدددديم االحتماليددددة تددددم اسدددتخراألها باسددددت

(  ولتحديدد معدالم هدرا التوزيدع  المتوسد  واالنحدرا  الم يدار ( تدم Normal Distributionالطبيعدي  
( لتوليددددد قدددديم 2اسدددتخدا  المتوسدددد  واالنحددددرا  الم يددددار  للبيانددددات المفقددددودة المددددركور فددددي الجدددددول رقددددم  

 :اآلتيسة. وكانت نتائج هرا العملية بالشكل احتمالية لكل مترير من متريرات الدرا
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 (3جدول)

 Normal Distributionجدول يبين القيم االحتمالية لظهور أول قيمة مفقودة باستخدام توزيع 

 لمتغيرات الدراسة 

 ( اآلتي:3يالحث من الجدول  
( 2أ  نسدد( البيانددات المفقددودة لمتريددرات الدراسددة فددي هددرا الجدددول مطابقددة لمددا ألددات فددي الجدددول رقددم   -

متريددر فددي %( وأقددل  99.1(  عسددبة  HDLحيددت  لددغ أهبددر متريددر فددي فقدددا  البيانددات هددو متريددر 
 %(. 30.2(  عسبة  WBCفقدا  البيانات هو مترير 

الم ياريددددة  واالنحرافددددات( كانددددت المتوسدددطات االحتماليددددة LDL,HDL,CRPأ  كدددل مددددن المتريددددرات   -
  قيمتهددا فددي ؛ عةمكععددا حددر  هددرا المتريددرات مددن عمليددة التقدددير ومددن ثددمقريبددة ألدددا مددن الصددفر  

من الصدفر  لكدن الباحدت رأ  أ  تبقدى هدرا المتريدرات  اد  عملية التقدير ستكو  مساوية أو قريبة أل
 لتاهد من قيمتها الفعلية بعد عملية التقدير.ل

هدرا ةكو  لإ  هد  هرا الخطوة هو تكوين القيم االحتمالية لمتريرات الدراسة بحيت فبشكل عا  و 
  وأةضا معرفدة أ  مدن المتريدرات التدي القيم فقدا   عسبة 

خضدددا  متريدددرات الدراسدددة لتوزيدددع الطبيعدددي إ اتسدددتبعد أو تلردددى بشدددكل أولدددي  مبددددئي(  وأخيدددر  أ   ةمكدددن
( و LME( و  OLSهمعالجة إحصائية قبل إدخال البيانات في عملية التقدير لكل من طدرق التقددير  

 EMالخوارزمية ). 

4OLSLME

EM

( لعماذج االنحدار وبعد اختبار البيانات لفرو  التحليل  البيانات المفقودة(  تم إةجاد معلمات  
د ( الخوارزميدةEMطريقدة   اخيدر  أ( و LME( وطريقدة  OLSوعلى وألده التحديدد معلمدات طريقدة    اوأةض 

 متغيرات الدراسة
 الرمز

 العلمي
 االنحراف المعياري متوسط القيم االحتمالية عدد المشاهدات

 البيانات المفقودة

 النسبة العدد

 Hb  291 .0129013791 .0052705843465 143 32.9 الهيموغلوبين

 PCV 129 .0091444233 .0041845381237 305 70.3 حجم الخاليا المكدسة في الدم

 MCV 242 .0071908368 .0022874903480 192 44.2 تحليل الحجم الكروي الوسطي

 MCH 242 .0095341226 .0053662058488 192 44.2 تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

 C MCHC 243 .0088975214 .0067695318708 191 44.0-تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

 WBC 303 .0056098087 .0018432577690 131 30.2 كريات الدم البيضاء

 B.SUGER 71 .0086428638 .0095148371202 363 83.6 المرض السكري

 ALT 19 .0004274436 .0008504230984 415 95.6 مين األالنينناقلة أ

 CHOL 18 .0002424304 .0004666948724 416 95.9 الكوليسترول

 LDL 10 .0000000002 .0000000004356 424 97.7 البروتين الدهني منخفض الكثافة

 HDL 4 .0000000000 .0000000000000 430 99.1 البروتين الدهني مرتفع الكثافة

 C CRP 31 .0000000000 .0000000000000 403 92.9-البروتين المتفاعل
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تدم عمدل ألددول  (SPSSوباسدتخدا   رندامج  ، (والتبداين المشدترك لدد معلمدات  -تحديد مصفوفة التباين
 (:4(  وكانت العتائج كما في الجدول رقم  والتباين المشترك لد معلمات  -مقارنة لمصفوفة التباين

 (4جدول)

 ( الخوارزمية لمتغيرات الدراسةEM( و )OLS( )LMEجدول يبين تباين معلمات طريقة )

 (EM)تباين طريقة (LME)تباين طريقة (OLS)تباين طريقة العلمي الرمز متغيرات الدراسة

 Hb .0000284964977 .0000284964977 .0000278893506_ الهيموغلوبين

 PCV .0000152443669 .0000152443669 .0000420223693 حجم الخاليا المكدسة في الدم

 MCV .0000050778229 .0000050778229 .0000052115391 تحليل الحجم الكروي الوسطي

 MCH .0000289589916 .0000289589916 .0000286941966 تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

 C MCHC .0000434189293 .0000434189293 .0000457600931-تحليل الهيموغلوبين الكروي الوسطي

 WBC .0000032888941 .0000032888941 .0000034086309 كريات الدم البيضاء

 B.SUGER .0000884036527 .0000884036527 .0000953129583 السكريالمرض 

 ALT .0000006884124 .0000006884124 .0000012673830 ناقلة أمين األالنين

 CHOL .0000001994313 .0000001994313 .0000006105298 الكوليسترول

 LDL .0000000000000 .0000000000000 0.000000000000 البروتين الدهني منخفض الكثافة

 HDL .0000000000000 .0000000000000 0.000000000000 البروتين الدهني مرتفع الكثافة

 C CRP .0000000000000 .0000000000000 0.000000000000-البروتين المتفاعل

 ( اآلتي:4يالحث من الجدول  
ا ممدددا يؤكدددد الجانددد( ( تسددداوت فدددي قددديم التقددددير  وهدددرLME( و  OLSأ  معلمدددات كدددل مدددن طريقدددة   -

 (.11-10العمر  في صفحة  

( كانددت نتيجددة تقدددير التبدداين مسدداوية للصددفر  وهددرا ممددا LDL,HDL,CRPأ  كددل مددن المتريددرات   -
 م حر  هرا المتريرات من الدراسة.لرا ت ؛(3يؤكد ما ألات في الجدول رقم  

 زمية.( الخوار EM( و  OLS , LMEهعاك فروق طفيفة في تباين مقدرات  ين طرق   -

دددل( لوالتبددداين المشدددترك لمعلمدددات  -وععدددد المفا دددلة لمصدددفوفة التبددداين -     وباسدددتخدااطدددرق المدددركورة  نف 
  فدإذا كاندت العتيجدة صيرة الكفاتة العسبية المتمعلة فدي العالقدة اآلتيدة: 

( والعكدد  LMEقددة  ( أهعددر كفدداتة مددن التقدددير بطريOLSأقددل مددن الواحددد ةععددي التقدددير بموألدد(  
( LME( و  OLS( وعلددى وألدده التحديددد قدديم التقدددير كددل مددن  4صددحي   وبحسدد( الجدددول رقددم  

( LME( و  OLSفددددإ  كفدددداتة التقدددددير لكددددل مددددن   ومددددن ثددددمهانددددت متسدددداوية أ  تسدددداو  الواحددددد  
ددأمتسدداوية  و  ( الخوارزميددة كانددت كفدداتة التقدددير EM( و  OLSععددد المفا ددلة  ددين طددريقتين   اةض 

فضددل مددن طريقددة ( الخوارزميددة أEMحيددت كانددت كفدداتة التقدددير طريقددة  ؛ الطددريقتين متر ربددة ددين 
 OLS  بالعسدددبة للمتريدددر )Hb  وألدددات العكددد  للمتريدددر  )PCVسدددبة لبقيدددة المتريدددرات (  أمدددا بالع

( هي اعفضل. للفصل  ين هدرا الطدريقتين تدم احتسداظ المتوسد  OLSطريقة التقدير هانت كفاتة 
 (:5المقدرة  وكانت العتائج كما هو في الجدول رقم   تاالعا  للتبايع
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 (5جدول)

 جدول يبين المتوسطات العام لتباينات المقدرة 

حيددت كانددت  ؛( الخوارزميددةEM( و  OLSيع الحكددم  ددين الطددريقتين  ( نسددتط5مددن الجدددول رقددم  
 (.OLSأفضل كفاتة لتقدير متريرات الدراسة هي طريقة  

  دراسدةأسدفرت ععهدا الدراسدة بمدا يتفدا مدع أهددا  الاالستعتاألات التي أهم مما سبا ةمكن عر  
 جة البيانات المفقودة  وو ع بعض التوصيات.الطريقة المعلى لمعالوخاصة في تحديد 

1 

مدن من خالل العتائج التي تدم التوصدل إليهدا مجموعة من االستعتاألات وذلك إلى خلصت الدراسة 
 :هي عدة نقاا الطرق اإلحصائية المقترحة لمعالجة البيانات المفقودة في الدراسة  والتي تتلخر في تطبيا
لهدا كفدداتة متقاربدة فدي معالجدة وتقددير البياندات المفقدودة  وذلددك  اة المدركورة  نف دألميدع الطدرق اإلحصدائي -

حويلها ( وتNormal Distributionبسب( إخضا  متريرات الدراسة للتوزيع االحتمالي الطبيعي  
سدداعد فددي تحسددين ألددودة تقدددير البيانددات المفقددودة باسددتخدا  إلددى قدديم احتماليددة متجانسددة؛ وهددو مددا 

 ائية المركورة في متن الدراسة.الطرق اإلحص

طريقدة المربعدات  إ فدي التقددير  نفسدها لها الكفداتة  اعلى الر م من أ  الطرق اإلحصائية المركورة  نف   -
 الصرر  لها اعفضلية من  ين هرا الطرق  وهرا العتيجة تؤكد العتيجة السابقة.

( من العاحية اإلحصدائية  OLSة  ( الخوارزمية أهعر تطور ا من طريقEMعلى الر م من أ  طريقة    -
( OLS(  وذلك بسب( أ  طريقة  OLSنتيجة التقدير للبيانات المفقودة ألاتت لصال  طريقة   إ 
( الخوارزمية  ونتيجة هرا التداخل  دين EMال يتجزأ من عملية التقدير باستخدا  طريقة   األزت   تعد

 فقودة.عملية تقدير البيانات المالطريقتين وقع تحيز بسي  في 

ومدن (  LMEعمم  ( وطريقة اإلمكا  اعOLSتتساو  معلمات  مقدرات( طريقة المربعات الصرر   -
 تتساو  كفاتة التقدير لكال الطريقتين. ثم

2 

البياندددات المفقدددودة ععدددد إألدددرات أ  دراسدددة علميدددة والتعامدددل معهدددا بشدددكل عملدددي اعخدددر بعدددين االعتبدددار  -
 را البيانات من الدراسة.حصائي( وعد  اللجوت لحر  هإ 

 مددن خصددائر ومميددزات اتمتددع  هددتلمددا فددي معالجددة البيانددات المفقددودة  اسددتخدا  التوزيعددات االحتماليددة -
 بحس( طبي ية المتريرات المدروسة.

 معالجة البيانات المفقودة.االستمرار في استخدا  العماذج اإلحصائية واالعتماد عليها في  -

 (EM)تباين طريقة (LME)تباين طريقة (OLS)تباين طريقة متغيرات الدراسة

 0.0000205 0.0000178 0.0000178 المتوسط العام لمتغيرات الدراسة
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1

(" أثدددر طريقتدددي التعامدددل مدددع القددديم المفقدددودة  2014الرحيدددل  راتددد( صدددايل الخضدددر والدرابسدددة  ريدددا  أحمدددد صدددال    .1
الجم يدة -وطريقة تقددير القددرة علدى دقدة تقددير معدالم الفقدرات واالفدراد" المجلدة الدوليدة التربويدة المتخصصدة

 (.  3(  المجلد  6اعردنية لعلم العف   اعرد   العدد  

(" تقدير القيمدة المفقدودة باسدتخدا  تحليدل الترداير لتصدميم 2017كمال علوا  خلف وأحمد  أحمد ىهاظ    المشهداني .2
  (23(  المجلدد 100العدراق  العددد  ألامعدة بردداد  -القطاعات المعشقة" مجلدة العلدو  االقتصدادةة واإلداريدة

 .472-455ص 
لي( التحليددل اإلحصددائي لرفددع كفدداتة المسدد  البعددد  لسددكا " رسددالة (" تطددوير بعددض أسددا2012المعجدي  هشددا  محمددد   .3

 دكتوراا  ير معشورة  قسم اإلحصات التطبيقي والتامين  كلية التجارة  ألامعة المعصورة  مصر.

( " أسددددلوظ  يددددز فددددي تحليددددل البيانددددات  يددددر التامددددة" مجلددددة العلددددو  2008هدددداوم  أمددددور  هدددداد  وندددداةف  قتيبددددة نبيددددل   .4
 .263-251(  ص 14(  المجلد  49  العدد  ألامعة برداد  العراق-اريةاالقتصادةة واإلد

( االحتمالية مدع التركيد( العمدر  والعدوعي Tweedie( "توفيا نماذج توزيعات  2020عبد الملك  حسن حسن علي   .5
 (.15يونيو العدد  -اليمن   مقبول وقيد العشر(  يعاير-تطبيقية" مجلة ألامعة العاصردراسة –للسكا  في اليمن 

( "دراسددة مقارنددة بعددض طددرق تقددويم  يانددات التركيدد( العمددر  والعددوعي لسددكا  2020عبددد الملددك  حسددن حسددن علددي   .6
 .256-237(  ص 3(  المجلد 6اليمن  يوليو  العدد  -محافمة أظ –اليمن" مجلة ألامعة الجزيرة 

قدددر  يددز لمعلمددات نمددوذج (" بعددض طرائددا المقدددرات التقليدةددة وم2005الصددفاو    صددفات يددون   عمددار حدداز   طدده .7
(  27  العددددددد  الموصدددددل  العدددددراق –هليدددددة اإلدارة واالقتصددددداد -تعميدددددة الرافدددددديناالنحددددددار الخطدددددي" مجلدددددة 

 .103-91  ص (8المجلد 
( " مقارندة بعدض الطرائدا التقددير المدويجي لدالدة االنحددار الالمعلمدي 2016رىيد  وافر حسين وحمدزة  سدعد كداوم   .8

ألامعدددة بردددداد  العدددراق  العددددد -" مجلدددة العلدددو  االقتصدددادةة واإلداريدددةابة عشدددوائي  ععدددد فقددددا  متريدددر االسدددتجا
 .406-382(  ص22(  المجلد 90 

  فلسدددطين-االألتماعيدددة(" معدددايير الصددددق والعبدددات فدددي البحدددون الكميدددة والكيفيدددة" مجلدددة العلدددو  2014ديلدددو  فضددديل   .9
 .(83العدد 

2
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بدادددودقددد ءدعرامددد رةددرايةددد  ود     دددوددةعدرةددأدرءهددد الدرا ةرإدددودعادددردمقددد دتطددد ةد   ددد  دا  ددد   د
دتكن ا جي درام ل   ت.

دراي حثدددورامدددنالدرا  دددعود ن ميدددودرامطدددحو دمرا  ددد     دم   دددلددراي حثدددوما ح يدددلد ادددددرإددد    لد
ا بي ددودرلإددل بددر ظدد  د دةدرامدد رةددرايةدد  وعدرةددو  خ يدد ةدنينددوداليحددرد  ا    ددودرا طدد نودتك  ددلد دد د دد  ع

ا م درابي   تددأدرة ددنلردرالإ ي  ودرامغل ود رتد قي إي دراي حثوا  درن م تدد ايورامط   مداودرا ةرإودراح 
مب دددد دجمدددد درابي  دددد تدتددددتدعجدددد رءدرام  ا دددد تد داليحددددردراطددددارردرادددد  ي دندددد مرام ل  دددد تدرا ل ددددودا ج  ددددود

( دمتددددتدرإدددد   رمدSPSSرإلحطدددد  يودالبي  دددد تد  إدددد   رمد   دددد  لدراحددددالمدرإلحطدددد  يودال لدددد مدرالج م ميددددود 
مرانطددددحدرام،  ددددو د د تد عي ة ددددومب  ح رادددد:درام  إدددد  تدراحطدددد  يو دمهددددولإدددد ايحدرإلحطدددد  يودرامن إدددديودر

رإددد   رمدمإدددد  جددأند:أهماددد د مأاع ك م يددد و دمادددودقددد ءد ادددددت  دددجدرا ةرإدددودعادددرد  م ندددود ددد دران ددد  ل
عيدد ة د دمبدد  ح ر  د(3.1937 دحدد د دد د م  إدديدحطدد  وعاددردد  دد ا ةتكن ا جيدد درام ل  دد تداددودج   ددودعبد

(د3.2597ةدرامددد رةددرايةددد  ود لددد)د   إددد ود عدرةدم ك  ددد تدمإددد  جدتكن ا جيددد درام ل  ددد تدادددود د(96579. 
را  د   درا  يطدوددأدرءم   إيدراع ر  دالإ   رمدتكن ا جيد درام ل  د تدادود د(96958. دمب  ح ر د عي ة د

رامدد رةدددإلدرةةددرءطدد  ادرلم   إدديد  د(1.00257 عيدد ة د دمبدد  ح ر (د3.2062رامدد رةددرايةدد  ود د ددادرةة
ن ددعارددم  دت  جدرايحردراح او د(1.06223 عي ة د دمب  ح ر  د(3.1137 م  إيدحط  ود دراية  و

د:  دران   لدأهما 
ةدعدرةددأدرءهميدددودرإددد   رمدمإددد  جدتكن ا جيددد درام ل  ددد تدادددودأدبديددد ة  ندعج   دددودادددود  ظدددتدرا ددد  لي د -

 راية  و.رام رةدد

دأ ة وج   ودعبد ع ر  دمإ  جدتكن ا جي درام ل   تداود م ةإوداودادرا   لي دا دعدةركهن كد ط  اد -
اددودرا ةرإددودمرام مثلددوداددودم يعددودرالإدد    بددعايادد ودرامةدد ةدةدرامدد رةددرايةدد  ودرا  يطددعدرةدمم دد   د
 .درءرلم يعودت ييتددأخي  رمددرا  ة ح مم يعوددمرا  يي  مرالخ ي ةد

درام ل  د ت ا     درلدرءدرإلدرة دادودقد ءدتكن ا جيد دتط ةدمق دعارددم  دت  جدرايحردراح او
مت إددددي  داددددودأدر ادددد ددعب      ددددوددرإدددد   ر  بمدددد دنمكدددد دراقيدددد درتدرإلدرة ددددود ددددادرةةدرامدددد رةددرايةدددد  ودعاددددردةد

دمت    تا دمالدآاي تدمرقحودم ح دة.
دراية  و.دم رةدا دررام رةدعدرةةدد ةعدرةددرام ل   ت تكن ا جي دد:المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

The study aimed to develop a proposed vision for developing the performance of human 

resources management at the University of Ibb in light of information technology.To achieve 

this, the researcher used the descriptive approach,Statistical treatments of the data were 

carried out using (SPSS) program, The most important of which are: 
-There is a level of awareness among workers at the University of Ibb of the benefits of 

information technology means in carrying out the main human resource management 

activities and functions referred to in the study, represented in the recruitment, selection 

and appointment function, the training function, and finally the performance evaluation 

function. 
- The level of using information technology in human resource management functions is 

available to a moderate degree. 
- The overall level of performance from the point of view of employees at Ibb University for 

the performance of human resources management was (acceptable), due to the fact that 

to some extent the human resources department conducts electronic work in the main 

functions referred to, but not at the required level, for example all means of technology 

exist but It needs updating and maintenance. 
-The current research has reached a vision for developing administrative performance in 

light of information technology. Perhaps the administrative leaderships in the Human 

Resources Department can use it at the University of Ibb, and consolidate it in their 

performance and dealings according to clear and specific mechanisms. 
keywords: Information Technology, Management, Resource Management, Human Resources.  
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مت  ةدنلمود درا  ندراح ق د  در ع  ةد   اوده  جدنةا هام ددرمت   ددمت ن عد ظ  د دت الري درام  او
 دج  عيدودرإلح ةدود كدجد د دنطد   دوالدتدن د د م د رةدأ د اإطد دكبي دمت  مدتكن اد جودادودىد ردرام د الت

را    وداود  ظتدرا مردداان ركحدت  ةدرا ط دماودرا  لدرا ره دندايا دعن ردردي دا اتدن  دأا رده درا   ل
د مت ع متددةج تا دراكمي دمران ميود د ددمادودعادردأخد اد دمت ن عدأىك اا  دت رج دأل ودحقي ودت  ل دأ   ده 

 ددي دأمدراط إددودأمدرال  طدد ديي دع كدد ةدحقي ددودمجدد دددرةدع دالدنطدد  ي دأ د دد درإلد؛م دد د  حلددودعاددردأخدد اد
م د د دتح ااد دعادردأل دودادودرا نميدودأنمأندت ركتدهذهدرلل دود   ر باد درام  لعدودنمكد د درا     تأل وداود

ينيغدودعند دةدرانظد دادودرا   دودرا   مدود دي دراطي إدوددهند م د د دت ك د     ا دنلدردرا    دود د دج يد دثت
د(د.218 د2000 دمبي درا نميودمرا  ليتد را ةحو دمرا نميو

 تدنلدردمجد درا طد اد  ن يد ةهدح د دراالرم دودادود ند ءدمت د   درام  م د تدمت ح ددم يعدودرا    د
مرانادد بد ادد  دا ا    دد تدتادد  دعاددردخ  ددودرام  مدد دندد دة  ددلدعندد رددراكعدد ءرتدرايةدد  ودرا ل ددودال نميددود
راةدد  لو دمجن دد ددراحلدد ردرا لميددودالمةددك تدرا ددودت رجادد  دااددود   ددعا د اإطدد تدرإدد ثم ة ودت ادد د طدد  اد

 د2002 د دد د ددجدت دد مدنلمددودماكدد  د دد دىددم  دتح يددلدرا نميددودرامطدد  ر ودالم  مدد د نبدد دراادد د رإلادد دةد
د(.245

 اإط تدرا    وداود  ظتدرا مردرا  بيدودداانرا    ودمدمةدرا     تدددرءمنلردرا غتد  دأث درل
اديم دجدالءد( دمرا    د تدادودر10 د2002 دغبد  دت رج د ةك تد  لدننا دتد  ود طد  اد عد ءةدأدر اد د رل

راكميدودد   دتح يدلدأهد رااد ي  لحدت    ردحقيقي دنمكناد؛دمه د  ع دت رج دتح ن د بي رد؛  دهذهدراماإط ت
د(.159 د2007 دمران ميود أام ي  

   دعا دمبم دأندرا  اتدنةا دت  ةردإ    داودتكن ا جي درام ل   تدمرالتط التدرا ودا قلد عطدا د
خ دنلددردةبي ددودحيدد ةدآ ددأمددهددذردرا  دد ةديددن ك د ةددكجمد دنمدد راحيدد ةدمرل  اددود  دد التدرداددودر دداث  ددندد    د

نمددددجد   لعددددودمرإدددد   رمد دددد رةددج يدددد ةدنلددددردةأإددددا د دددد رةدددآايدددد تمرامنظمدددد تدمرا كدددد  تدرا مايددددودمددادددد ردرل
 ,Lucas, 32رام ل  دد تدمرام  اددودام ركيددودهددذردرا  دد ةدمندد مدرا  لدد دندد د اددددراطددي  درا كن ادد جود 

د(.2010
ا درا  دد مدرا  نددو دمثدد ةةدرالتطدد الت دمت دد ةد ظددتدرام ل  دد ت دآخددذتدرل ةدد ودرإلدرة ددودماددود ددجدتدد د

يدودتطداتدادودل د دةد ع ندودنمدجدرإلدرةرتدمرا    د ت دعاك  م دوعادردأ ةد دوت ح ردتد ة  ي د د دأ ةد  دن دند
د(.2د 2006د متع يجدرإ   رمدرا  نيودا   ودرامط عي ي د را     د

تالريد دعادرددأداد؛دمه د د ام ل   تدح اي د  دأكب دراطن ن تداودرا  ات ن نودتكن ا جي دردت  حيرد
ررام ل   تددأهميو  دال د ةةدإ إدي دأرد يحلدتكن ا جي درام ل  د تد طد ة دأالمنظمو دمدد رإ  رتي ي دد   عا د  ةد 

 اد دنلدردت   دأهميدوةدرامنظمودراح يثودت ةكد  ةدتدمثي دتكن ا جيد درام ل  د تدمدعدرةددعنرا ن اطيودالمنظم ت د
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 ,Yiannis.et.alقدد ءدرا غييددد درامطددد م داددودرابي،دددودرا  ةجيدددودمرا رخليددودرا دددودت مدددجدايادد درامنظمددد ت د 

د(.67 ,2002
را    ددد تد م م ندددود ددد دراطي إددد تدمرامم ةإددد تدرام ل بدددودا نعيدددذدادددودةدرامددد رةددرايةددد  ودعدرةدمت  لدددلد

 دادددود دددجدرابي،دددودرام غيددد ةدال    ددد تدرام  ل دددود ددد إلدرةةدرا دددودتح  جاددد دامم ةإدددودم   عادددد ةددد و   لددد درل
دا .أنم امد

مرا مددجدنلددردت اي هدد ددرا   لددو  درام  لددلد  ح يدد درح ي جدد تدرامةدد معد دد درامدد رةدددرةدمهددودرانةدد  درإل
مرا مجدنلردرإ   رمدتلددرام رةددرإ   ر  دا د الددرامة مع مراكع ن تدرا ودت ن إحد  درح ي ج تدد  إلن رد

د(.58د 2008 دمراطي غددةه  ديو    جرإلدراكع ءةدأه ر اودتح يلد
تح ن تده  لدودد ةكٍجدن مرا  اداودرا  اتدأمددإ رءداودرا   عدرا  مدراية  و ةدرام رةددعدرةدمت رج دد

رادددذ دن دددلد ددد ا غي رتدراطي إددديودمرال  طددد دنودمرالج م ميدددوددمرا ةددد   مهدددودنلدددرد ةددد ة درا ددد ندراحددد د د
د(.91د 2008 د ران  ةدةم    ودمهودتغي رتدإ   دمراحض ة و مرا كن ا جيود

ردقددم دهدددذردرا غيدد دادددودرابي،ددودن  دددجدرد بيددد  دةدرامدد رةددرايةددد  ودتددمثي  دعدرةددادددوم دد درا  ر ددجدرا دددودتدداث د
ندرا غي رتدرا ودإ ن لد طبحدهذردرا   جدخ ردرا مطي دن   درا  د ودت د دردرا غيد رتدعحيردد؛را كن ا جي 

د(.Moudy&Noe, 2005, 9راط   ود  دا دن  را ودح ثلداودهذردرام  ردخ ردرل
يد د طد ل دعاك  م ةدرام رةددراية  ودعدرةدأمددةدرام رةددراية  وعدرةدم  للدنلردرإ   رمدرا كن ا جي داود

e-HRM مم   عادد دم  نددودت بيددلدرا  نيدد تدرام  مدد ةدنلددردرا  ددحداددودراددنظتدرام تي ددود دد ام رةددرايةدد  ودد
د(.124د 2006د م  ة ا مده بكنال  

ادتدنحدبد  ه مد مددَأ َّد  دردا كن ا جيد درام ل  د تدادودم د   دعدرةةدرامد رةددرايةد  ودعالدهن كددمة ددنعحيرد
تكن ا جيد درام ل  د تدادوددتادند را  ي درام  م د ي درام  طي دن درا مةدرادذ دمالديالرردراطارردراي حثي د

ر  كد  د اددددم د دثدتد؛را  د   رام جد ةد د د م ةإدوددمراع نليدوراكعد ءةدعادرددةدرام رةددراية  ودال  د رعدرةد
دح دتد ةكلودرايحر.درإلة ةنلردرامنظمود ةكجدن مدم  دهذرد

مجدد دأاددودرادديم د دد ددنمدد رعدرةةدرامدد رةددرايةدد  وداددود نظمدد تدرلدت   يدد د دد دِاددِانَّددخدد ادأم دد د  حيددود
( دعبج   دودد ت د ة  حيدردنمكد دة د دأهماد د يمد ديلدودد؛را  بيدودنمد ر ط ةدهود عطا دادود نظمد تدرل

د(.99 د2012 د را  يح
تكن ا جيدد درام ل  دد تدتطدد ردعاددردعجدد رءدتحطددين تدا  دد   درلدرءدرإلدرة داددودداددانماددودقدد ءد ادددد

درام   ددو تح يددلدثدد اد الرندد دأإ إدديوداادد دت مثددجداددودتحطددي درا دد   تددنليدد رل دد دراددذ دي  تددحدد؛را    ددو
د(.14د 2007 دمل  دةدرا    د ن   درا    ت متحطي د

ودرايمنيددددود غي هدددد د دددد ددمردرا دددد اتدأدة ددددلدأهميددددود  ظددددتدرام ل  دددد تداددددود اإطدددد تدرا ماددددودمرا ما ة دددد
م د دإد لدعادردت طدي د ادددد مق مةةد  ركب اد دا كن ا جيد درام ل  د تدمرالتطد التدم  ادودرا  نيد تدراح يثدو

 تد(درا ودة التدنلرددمةد   عدرالتط التدمت نيودرام ل  2025-2001درالإ  رتي يو را ؤ ودد  دخ ر
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مبد أتدادودراب  د  لدد اودت جمودأه راا د م دي ركحدرامط   رتدمرا  جا تدرا  اميود ح د   م درام ل  د ت
رادد ةنودا  نيددودرام ل  دد تدراادد د دعاددردتنعيددذدرلنمدد ردمرإلجدد رءرتدراحك  يددودرا ددودتددن ظتدن  ددودراحك  ددود

ةدديك تدرام ل   تيددودم  رندد درابي  دد تديددودمنبدد درإدد   رمدراعاك  م أمد دد لا رددمراماإطدد تد   ر ددلد د ادرةتادد 
د(.46 د2005 د ملرةةدرالتط التدمت نيودرام ل   تدرام ح ة

مأكدددد تدرا  يدددد د دددد درا ةرإدددد تدمرا  دددد ة  درا إددددميودقدددد  درلدرءدرإلدرة درا  ليدددد  داددددود  ظددددتد ظددددتد
 ردةأ درامددددمهددد ةدادددود   ج تددد عادددردقددد  دداأدد؛درل ددد درادددذ را ددد اوم ناددد درا  لددديتدد م اإطددد تدرا  لددديت

ح ددأ   م  رحل درام  لعودم لجد  دن ر  هدعاردد م  رن ملردد  دتكلعودرا  ليتدد بي ة دمراية  د  ةجورام د د
د(.145د 1986د  راح ج

را د   "دام  دالدت د   ددنة د"را  بوكم دأى ةتدرا ةرإ تدرا ودد ة تداودراماتم دراطن  دراث ارد
د؛إدد ءدرا ر دد دراددذ دنعيةدد درا  لدديتدرا دد   وداددودرادديم دمدعاددرد2006را  لدديتدرا دد   ودراددذ دن دد داددودرا دد مد

م دددد دأهددددتدد (19د 2006د حيددددردت لددددرد ادددددداددددودقدددد  درإلدرةةدا  لي نددددودرا رخليددددودااددددذردرا  لدددديتد راابدددد ب
 د(2011 ن  ودتكن ا جي درام ل   تد مدرءدعدرةةدرام رةددراية  و:ددةرإودعإكن ةعارددى ةتأرا ةرإ تدرا ود

 Raymond, Louisمدةرإو دAlok Mishra(2010)دةرإودعاردد  إلق اود (2011 مدةرإودراة  طود

and Bergeron (2009)نضدد ددةرإددود دمأQuresh (2008)م دد دخدد ردرالةدد عدنلددردرا  يدد د دد د د
حطددد  ي تدرامنةددد ةةدحددد رد  قددد عدرا ةرإدددود ددد د طددد دةه درام  لعدددودرا دددودرا ةرإددد تدراطددد   ودمرا  ددد ة  دمرإل

دع د؛ةدرامد رةددرايةد  وعدرةد دودمإي إد تددرةدرا مليد تدرإلدأدرءم ل   تدنلدردتحطدي دت  للد  مثي دتكن ا جي درا
دأدرءتحطددي دداددو  لددلد  ددمثي دتكن ا جيدد درام ل  دد تدتدا ددو دد درا ةرإدد تدراطدد   ودردأ دد ثب ددلدهددذهدرا ةرإدد تدأ

دعن   يد إداتد ادددأد لم درتطملد ظدتدرام ل  د تدرا دودت بن هد درامنظمدود د ا  دةدَأ َّ  دثب لد دام ودرةدرا مليودرإل
راع د ردادودتح يدلدرا ىد دادودرا د رةرتدرا دوددعإدا  ا ما د ةدكجدغيد د ي ىد دادود  د  درامنظمدود د دخد رد

د.را مك   ددن ايو  ةد  درام  ة ةدماود جددةجودد م جت  ذه درإلدرةةدرا لي د
،ددودرلنمدد ردهددتد  دد التدرإدد   رمد ظددتدرام ل  دد تداددود يأددأنمتا دد دتلددددرايحدد ادمرا ةرإدد تدراطدد   ود

رامطددد ن رتدمةي ندددوددةىدددعودمحعدددبمرلرا  بيدددودمرلجنبيدددودرام ددد التدرا  لي ندددودرام مثلدددودادددود  رنددد درابي  ددد تد
ج  ددددحد حدددد مدد دددد دراددددنظتدرا  يعيددددودم ادددددد يمدددد دي  لددددلد  ا  ر ددددحدعاددددردد  إلقدددد اود رام رإدددد تدمرا  دددد ة  

دمرإلدرة و.رامح إبيود
ا د ددرام ل  د ت مد رةددرايةد  ودادودقد ءدتكن ا جيد دةدراعدرةددأدرءمبغ بدمق دتط ةد     دا  د   د

امد دتمثلد د اإطد تدرا  لديتدرا د اود د د مد  جد ثد اوددب عرخ  ةتدراي حثود   عدرا  ليتدرا  اودادودج   دود
ودادودخ  دودرام  مد دمرالةت د ءد د دأإ إدرداك  اد دتطداتد ةدكجد ظد  دد؛رابي،وا ةرإودرا غي رتدرا ودتحطجداود

مت دد مدرا لدد مدنلددردد  دد رعدمرال  كدد ةت رنددودرإلدرايةدد  و رامدد رةدددأدرءودا نميددودإددأإ مهددود طدد ةددحضدد ة   
د. ط  ادرام    ةعارددبد ا دال   رإ د  دران نودمرا ك اادمرانا دأ
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ج ر يدودرام  ل دودةدرام رةددرايةد  ودادودراديم دهد درا   يدالدنلدردرا  ر دحدرا متينيدودمرإلعدرةددت   ي د  دِعنَّد
مندددد مدراله مدددد مد دهمدددد ردرا  ر ددددحدرالإدددد  رتي يوجدندددد تدمرالإدددد ح   دمرا ددددالرءرتدمرا  تيدددد تدمرا ددددن  تدمد  ا  يي

حيدردتطدد ددد؛رامد رةددرايةدد  ودأ ةد ومقد  درا ك  دجد ددي د دم يعدودحي  ددو   دعا د    دييدرا د ادرا   لددود
إددا مدراددذ د رإلديدد  ةدامدد دتطدداتدعدرةدراع دنددودمايدد بد عادد مدرالن مدد ددرام يدد درد دد درا   يددالدنلددردتع يددجد ددجد

مجد دأادودراديم د د ددنمد رةدرامد رةددرايةد  ودادود نظمد تدرلعدرةدد ت   يدد د ادانددخد ادأم د د  حيدود دت    (
د 2012 درا  يدح دندمتو:هماد د يمد دأدحيدردنمكد دة د د درا  بيدودنمد ر ط ةدهود عطا داود نظمد تدرل

د(2009 دمةىودنمج
ت جد ددةرإدودم     دودام  جد تددرا ن ندودراك  يدودمالد دوالدتلندنمليودرالإد    بدمرالخ يد ةدمرا  يدي دأ
د  دند ندادودراطدح دا ديج ةدراط   ةدمتنحط دأإ ايحدرالإد    بدنلدردرإل ط    تدرلأمددرا  ليت دأنض 

رامط  بليودا ح ي ج تد  درام رةددراية  ودمهيكدجدرا بد رتدمراماد ةرتدرا ل دودام رجادوددرا ؤ ومج ددرا   ةد
ممجد ددقد  دادودرا نطديلد دمرا  د   درا  ندودادود  د التدرا مدجدرالإد  رتي ودال    دو   لي تدرا ح يرد

د رتدرامددد رةددرايةددد  ودادددودرا    ددد تدرام  لعدددودمرام  هددد درا ليددد دال ع ندددجد  اددد د  ددد ةد ددد  ٍدعدرةدمرا ك  دددجد دددي د
من إديود  درامد رةددرايةد  ود رتدرا طد  ادمراماد ةرتدرا ل دودمرادرا    وم  مجدنلردت قي درح ي ج تد

دةدرام رةددراية  ودادودرا    د تدرام  لعدودإد رءدادودرا  د عدرا د مادرةدنن نود دالدت ج دمأ   دام  لي تدرا مج
متاي،ودراع ددمراكة دند د  ةرتد دراحقي دودمرح مد التد   حدودادوددإلن ردرا  اد  إ ثم ةدا  ةدرالخ ي ةدأمد

د م ةإودرا مج.
را طد ةددنمثلد امد ددوهدذردرام د ردنمثدجدقد مةةد لحدإدبلداداندهدذردرايحدردادوددماودق ءد د دم  دثت

م دد درةتددييد دد د دد ددرام ل  دد ت بداددود م ةإددودم دد   دتكن ا جيدد دعج   ددوداددودند دراددذ دنبدد دنندد درا دد  ل
دمجدرة و.   لي تد  دنودمبة  ودمانيود

ةدرامدد رةددرايةدد  ودمتمكددي دعدرةددأدرءا ةرإددودمت يدديتدمت دد   ددوهندد كدح جددود لحدددأن دد دراددذ ديبدد ةدرل
درام ل   ت.اودتكن ا جي ددنلي ةد  درا    جد ع درةدرا   مي دنلردهذهدرإل

د:راطارردرا  ي درآلتوعارددماودق ءد  دإبلدنمك دت جمود ةكلودرا ةرإو
داودق ءدتكن ا جي درام ل   ت؟ج   ودعبداودةدرام رةددراية  ودعدرةددأدرء  درا ط ةدرام    دا     د

ند رددهدذردرايحدردعديد تددع د؛همد درا مليدودمرا  بيقيدودهميدويحردنلدرد د ني د د درلهذردرادأهميوتن   د
 دودمندد مددرةدرا  لي نددودادودرام دد   تدرإلد  لإد ايحراديم د  ا مطدددداددودادودم دلدي طددتد د درا  دد عدراحكد  ود

طد  ادإدا   تدرامضد اوداادذهدرا ةرإدودنلدرد اداندرإلدم د دثدتد    م ودرا غيي د  دنطمرأمددرا ب رد  ا غيي 
دخ ر: ةكجدخ ادإ ك ند  ددرا    وةدرام رةددراية  وداودعدرةدمنلرد ط  اددن م  ةكجدج   ودعبد
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 ثدددجدا إددد  جدتكن ا جيددد د نا دددودادددودرالإددد   رمدرلدأإددد  اادددذردرايحدددردادددودتددد اي ددرإلإدددا مدرلإ إدددو -
 راية  و.ةدرام رةددعدرةدرام ل   تداودم    د

ادودةدرامد رةددرايةد  ودعدرةدم م ةإودم    ددأدرءام ل   تدمبي دتكن ا جي دردأإ ايحرإ   رمددأهميو  رلدع -
ةدعدرةدم ددد   ددأدرء ددد دخددد ردتكن ا جيددد درام ل  ددد تدادددودتحطدددي ددأندتطددداترا دددودنمكددد دج   دددودعبد

 .همت    ددراية  ورام رةدد

تح يدود د دد نيدوادود ند ءدج   دودعبدادودةدرامد رةددرايةد  ودعدرةدم د   ددأدرءاودتحطدي د طد  اددرإلإا م -
عادرددةدرام رةددراية  ودمت    ه درةدراع لودمرامم ةإ تدإلددرءتحطي درلعارددني تدرام ل   تدتا  ت 

تددن ك دنلددرددم دد دثددتد  م ةإدد تدرإدد  رتي يودالمدد رةددرايةدد  ودت  مدد دنلددردرام ل  دد تدم ةدد درام  اددو
 را ملو.را  بيلدعارددهذهدرا   ي تدة   ا د  دمج تدع ررام  عي ددأدرءكع ءةدمد

ةدرامدد رةددرايةدد  ودعدرةدعاددرددوداددودةادد د طد  ادرا  ميددودراث   يددودمرا  ليميددود مهميدودرا حدد رإ إددرلدمرإلإدا  -
ديو.اك  م رإلةددرةد ظمودرإلأدأهتدأح د را ودت دe-HRMديواك  م رإل

ادودج   دودعبدادودةدرام رةددرايةد  ودعدرةددأدرء مق دتط ةد     دا     دعاردديا  درايحردراح او
درآلتيو:راع ميوددإ،لو  دخ ردرلدإ،لوج  ودن دهذهدرلمإ  دي تدرإل دءدتكن ا جي درام ل   ت(ق د
 رام ل   ت؟اودق ءدتكن ا جي دج   ودعبداودعدرةةدرام رةددراية  ودأدرءدد  دمر   -

ادددوددرامددد رةددرايةددد  ودإلدرةةد ددرةدرإلددرءا ر ددد درإددد   رمدمإددد  جدتكن ا جيددد درام ل  ددد تدادددودت ددد   درل ددد د -
 رام ل   ت؟اودق ءدتكن ا جي دج   ودعبد

 عب؟ج   وداودةدرام رةددراية  ودعدرةد  د ك   تدتكن ا جي درام ل   تدرامط    وداود -

 عب؟ج   وداودرام رةددراية  وددإلدرةةد  يطوراد ة وراكلوداودرلددرء  د ط  ادرل -

ادددودقددد ءدتكن ا جيددد د  دددودعبدج ادددودةدرامددد رةددرايةددد  ودعدرةددأدرء  ددد   دا ددد د ك  ددد تدرا طددد ةدرام  ددد  د -
درام ل   ت؟

ةدرامد رةددعدرةددأدرءإ  دن  طد درايحدردراحد اودنلدردت د نتدتطد ةد   د  دا  د   دد:الموضوعيةالحدود  -
 رام ل   ت.اودق ءدتكن ا جي دج   ودعبداودراية  ود

 د.عبج   وداودةدرام رةددراية  ودعدرةدر  ط درايحردراح اودنلردد:المكانيةالحدود  -

 دج   ودعب. ي د ادرةةدرام رةددراية  وداوددرةدر  ط درايحردراح اودنلردرإلد:البشريةالحدود  -

 مد2017/دد2016مردال  مدرا    ودتتدت بيلدرايحردراح اوداودراعطجدرا ةرإودرلد:الزمنيةالحدود  -
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 ج دمت دد الدمت ددالندرام ل  دد تدا طدد ن داددود  م ندد د دد درا ن  دد درام  ر  ددودرا ددودت مدد دمتطدد دمهددو
رت دد  درا دد رةرتدمرا    ددوداددودرامنظمددودم ددذاددتطدد ن درامدد ةرءدمرا دد  لي داددودتحليددجدرامةدد كجدمرن دد ءدتطدد ةد

 .(O, brien, 95, 2007 د رقي درام   ةدمخللد ن   تدج ي ةالم

  يدددودادددودرام ددد التدراحي تيدددودرا  بيدددلدرا ملدددودالنظ  ددد تدرام ِ َم ََّاددد :د"(د124 د1999 دم   ااددد د راعددد ر
 ".م ادد  ط درالإ ع دةد نا دمرإ ثم ةه 

دا  مي   م ا د  م نود  درامك   تدرام  رخلود  د  ضا دراي ضدرا ودت مجدإ   ددراي حثو:مت  اا د
دمرا حليددج دمرا  ر ددج دمراطددي  ة درا   دديي مت ل دد درام ل  دد تداغدد بدتطددايجددمخددالن دم   ا ددو دمتب  ددح 

 راية  و.ةد ادرةةدرام رةددمرت   درا  ر

 

 دوددرةد  م ند دىد  لود د دراماد مدمرانةد ة تدرإلد:ِ َم ََّاد د Denisis& Griffin, (2009, 10)اد ن  ا
را ودتا تد  ا   يفدمرا     دمرا حعيالدمرامح اظودنلرد  ادرا مجد رام رةددرايةد  و(دراماهلدود  د  دتطداتد

 را نظيميو.دع نليومرااودتح يلدراكع ءةد

:دنمليدودرخ يد ةدمرإد   رمد م اد دPatricia, et.al (2008, 12خد مند آادودحدي دت  ااد د  ت  ةدي دمد
 راماإطو.متنميودمت   ضدرام رةددراية  ودرا   لوداود

 حيدرددمراية  و  وددرةدةدرا ودت ا درا  ي د  درلىي ءدرام دنودمرا  نيودمرإلدرةدرإل:د م ا مت  اا دراي حثود
 ح ددلد  دد دت ا هدد داددودرا مليددودرإلدرة ددودت بيددلدتكن ا جيدد درام ل  دد تدمتنعيددذدرلنمدد رد مإدد ايحدتكن ا جيددودي

 عب. داودج   وددرةدرإلددرء نودتط ن دنلردرلآح يثود

 

د اددود ح اظددودعبد  دد   دج   ددودنمنيددود1996را    دد تدرايمنيددودتمإطددلدندد مددأحدد د: م ادد ت دد  د
را    دد تدرا  اميددودمتضددتدرا  يدد د دد ددةؤإدد ءمرتحدد دددرا  بيددو  درتحدد ددرا    دد تدنضددد ت دد درا    ددودح اي ددمد

 .عب(ج   ودد دايجدمرام ركال راكلي تد

هند كدرا  يد د د درا ةرإد تدمرايحد ادرا  بيدودمرلجنبيددود رتدراطدلود م قد عدرايحدردمادودهدذردرا ددالءد
را  ر دحدرا دودة ددالتدنلياد دتلددددرا ةرإد تد دد دحيدردأهدد راا ددأهددتراضدد ءدنلدردراحد اودإد  ديل دودراي حددرد

دراط   و:ي ميالد  دهذردرايحردن درا ةرإ تددنم م  دة التدنلي د  د    لداض د
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أدرءدت د   ددادوتح يد دأثد درإد   رمدتكن ا جيد درام ل  د تدعادرددمه ال د(2011 دعإكن ةدةرإودد-1
ليدددودننلدددردرامةدددك تدمرا  ر دددلدرا دددودتحددد د ددد دا دراددديم دمرا  ددد  مرامح إددديودادددوددرام  دددال دال    دددودرا اددد ل

تد را ددن مد دهورا ةرإوهتد    لدهذهدأدمددرا   ح تط ن داودت    دهذرددورإ   ر ا دممق درام   ح تدرا 
 جيد دم ذردر  طد ةدرإد   رمد ظدتدتكن ادرام ل   ت  مهميودتكن ا جي ددراقي درتدمرا   لي را نودراك  جدا اد
  داي دهن ادد ظ مدد يلداقي  دمت ييتد ظتدتكن ا جي درام ل   تدادودأرا متينيودمددنم ررام ل   تدنلردرل

درا ةرإو(.را ا لد  حجد
م ذاددق مةةدت ة حدمتمهيجدرا د  لي دال    دجد د د ظدتدرام ل  د تدمل د دةدث  ادودنلدتدراح إد بد دي د

رامكثعدودمرام ةمإدودمجند ادددأ دي دقد مةةدعاالر يدودالددرام  عي درا   لي ددرخدجدرامط ةدعردممقد درابد ر ل
 ددي د ط ةددعي تدرا  دد عدرا دد ادمبددي درا  دد عدرا دد مدراحكدد  وددونمكدد دنمددجددةرإددود   ة ددد؛دمأ دد رخ ي ة ددو

درا ن اطيو.رلدرءدمرا  ةرتدداوال    دنلردن ر  دت بيلدهذهدرانظتدمأث ه د
 ظ دمت جا تدرام  عي د حد درإد   رمدد   اودمجا تعاردده الد  مد د(2011 دراة  طودةرإود-2

را مددجدمتح يدد دةبي ددودرا   ددود ددي د ظدد ةدرامدد  عي دت دد هدرإدد   رمددأدرءاك  م يددوداددودتكن ا جيدد دراحك  ددودرإل
يودمبي دخط  طاتدرا  يعيودمراة طديودمتح يد درالح ي جد تدرا  ة بيدودالمطد ن ةداك  م أدمرتدراحك  ودرإل

متددتدد حيددردرإدد    لدهددذهدرا ةرإددودرامددنالدرا  ددعودرا حليلددويددو؛د م اك رإلاددودرإدد   رمدمت بيددلدراحك  ددود
د:رآلتيوران   لدعاردد ع دةدمخلطلدهذهدرا ةرإود190ت ل  د   مودرإ  ط ءدا  دد

دا ادرا   لي .ددرءيودمبي دتحطي درلاك  م دمرتدراحك  ودرإلأ ي دت بيلد دة دن ددرعندهن كدتمثي  د -
د.%83.5تحطي درلدرءد نطيودتال  دداول ودتمثي دج ه  دلما ةرتدراة طيودالم  عي درا ادأن -
د ط  ادتحطي درلدرء.داودعن   ي درتمثي  دد نددةجودت ة حدرام  عي درا ل ودتاث دأنض دأ -

ت بي دد تدتكن ا جيدد درام ل  ددد تداددود  ددد ردعدرةةدمتن مادددلدد Alok Mishra (2010)ددةرإددود-3
 كن ا جيدد درام ل  دد تدم  م نددودمرإدد ود دد داد دد د دد نأحيددردأمقددحلدهددذهدرا ةرإددودحقي ددودد؛رامد رةددرايةدد  و

ت ددد   دعدرةةدرامددد رةددرايةددد  ودم اددددد ددد دخددد رددةرإدددود  م ندددود ددد د نظمددد تدادددودت بي  تاددد درلثددد دراكبيددد د
تمثي دتكن ا جي درام ل   تدنلردعدرةةدرام رةدددنأمه الدرا ةرإودعاردت  ي  درا   عدراطن نودمرا   ة داود

اتدت  دأ د حد ادت   بيدودأمدت بيقيدودادودهدذرددأ  رلك دنميي د نذدا  ةدة  لودعالدراية  ود  دجلحدره م مد
درام  رداودت  ي .

 اد مدعدرةةدرامد رةدددأدرءي تدرإ   رمد ظتدتكن ا جي درام ل   تداوددَأ َّ  دم  دأ ا تد    لدهذهدرا ةرإود
ددوراية  وداود   ل درا   ن تدنلردأإ دت لي ن درا كن ا جيد درام ل  د تدتدمثي  ددنأد مأمقدحلدرا ةرإدودأنض 

 ا دتط   مد ةكجدمرإ داودرا  ي د  دم    دأ   ل درا   ن تدرا   ة ودمراطن ميوداودت  ي دمدداودركبي  د
درام رةددراية  ود ثجدت  يفدرام رةددراية  ودمتمهيلا دمت    ه .
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دالدت بدددلامنظمددد تدردأنحطددد  يودال ةرإدددودرا  بيقيدددودادددودهددذهدرا ةرإدددودأمقدددحلدعالدعندراماىدد رتدرإل
درام رةددراية  ود ةكجد ن ظت.دعدرةةت ني تدم ظتدتكن ا جي درام ل   تداود

عاددردتددمثي د ظددتدرام ل  دد تددRaymond, Louis and Bergeronد(2009 ددةرإددودمأىدد ةت-4
را ةرإدودعندرامنظمدودتك طدحدند دةد ظدتدد رتا دمتد ادمدمةهتداود    درامنظموددرامنظمو  ي  دداو وددرةدرإل
دمرا    ددو  ددود ادد  دت ىددي د دد رةرتدرامدد ي   دم ادددد يمدد دي  لددلد   دد   درا   ددييدمرا نظدديتددرةد ل  دد تدرإلرام

دادوت ييتدت   بودا  دةد ظدتدرام ل  د تدرامطد    ودادودرا  دلدراد ره دماحدادتمثي هد دعارددمإ لدرا ةرإو
درامنظمو.درامنظم تدمأدرء  ي  د

را   دييدمد دوددرةد ود  انطيودال  ر دحدرإلدرةدراما مدرإلدلي ن    لدرإ  ط ءدهذهدرا ةرإود ع ءةدما دأك ت
د. ةكجدن مرامنظموددأدرءمرا  ماودمرإلى ر دمرا    ودماتدت  ط دراكع ءةدنلردرا   حدراع د د جد

 دوديد تدراحطد رددرةداودح ردرةتع عد طد  ادجد دةد ظدتدرام ل  د تدرإلدأ  م  دأهتد    لدهذهدرا ةرإود
داودح اود ظتدرام ل   تد رتدرا  دةدرام   يو.د ن   درامة من تدمنلردرا ك دتم   د  انطيودادأاضجنلرد    لد
عندتكن ا جيددد درام ل  ددد تدأدتدعادددردل ددد دةدراح جدددودالماددد ةرتددQuresh (2008دةرإدددود دمتا ددد -5

راعك  ددودمرإلدةركيددودأكثدد د دد دراح جددودالمادد ةرتدرامانيددو د ددذاددل دد دةدراح جددودعاددرد دد ةدأكبدد د دد درامادد ةرتد
 م ميددودال دد  لي داددودن  ددد تات د  ضدداتد دد د  ددضد مددد دع ادد دتدداد دعاددردل ددد دةددةجددودتندد عدراماددد ةرتدرالج

درام ل بودال  يعو.
تكن ا جي درام ل   تدأدرةدامط ن ةدرامنظموددأننلردرا غتد  ددَأ َّ  د(دQuresh, 2008 م دي اد د-6

دادداندExplicit Knowledge دأمدراطدد  حودTacit Knowledgeنلددرد   ا ددودرام دد ة دراضددمنيود
درا   جدراماتدهن دي مثجداودراية د م درا   ردراذ يودراذي دن  دمندرا مليودرا  ليميو.

هددذردرانمدد  جدإدد  دنمكدد د دمدادداندرا ةرإددودتندد د د  قدد د مدد  جدج يدد دإلدرةةدرامدد رةددرايةدد  ودم دد دثددت
دم. ةكجدن  داودعدرةةدرامنظمودرد ح ة  ددمة دداد تد  دأنعدرةةدرام رةددراية  ود

دة يطي :مهذردرانم  جدين طتدعارد طمي د
د.را الءدرلمرده درامم ةإ تدرامب ك ةدإلدرةةدرام رةددراية  و

د.رايحردمرا     داودتكن ا جي درام ل   تده را الءدراث  ود

 دد دتلدددرا ةرإدد تدحيددردرإد ع دتدراي حثدودد؛جنبيدومرلرإ   قدلدراي حثدودندد دد د درا ةرإد تدرا  بيددود
درايحر.راي حثوداوددعايا م ذرداودتعطي دران   لدرا ودت  للددراح او رانظ  داليحرددرإلة ةاودعث رءد
را مليدوددأدرءة التد  ضدرا ةرإ تدراط   ودرا ودت  للد  مثي دتكن ا جي درام ل   تدنلردتحطي ددم  

 ةرإدد تدأ دد د لمدد درتطددملد ظددتدرام ل  دد تدرا ددودثب ددلدهددذهدراأ د؛دعةدرامدد رةددرايةدد  وعدرةد ددودمإي إدد تددرةدرإل
دعإدا  ا ماد د ةدكجدغيد د ي ىد دادود  د  درامنظمدود د دخد رددعن   يد ت بن ه درامنظمود  ا  دةدأإداتد اددد
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ةدرا ليدد د م ددجد دد ةد دد درام دد ة ةدماددود ددجددةجددوددرةدراع دد رداددودتح يددلدرا ىدد داددودرا دد رةرتدرا ددودت  ددذه درإل
درا مك .ن ايود  د
دةرإدود د درا ةرإد تددأ  مثدجدادودأ د دادتدت ند مردينميالدهذهدرا ةرإدودند درا ةرإد تدراطد   ودد  دَأنَّدِعاَلد

ةدرامدد رةددرايةد  وداددودعدرةددأدرءمقد دتطدد ةد   د  دا  د   ددعايادد راطد   ودرا دودرإدد   نلدراي حثدودرا  د رد
د:درالإد    ب آلتيدورةدرامد رةددرايةد  ودعدرةدق ءدتكن ا جي درام ل   تد   دخ ردرا   يالدنلردأهتدم د   د

د.رلدرء(ت ييتددرا  ة ح دمرا  يي  رالخ ي ةد

تلدددراثد ةرتدديو  طد  رإل عيشدراي مدث ةةدج ي هد  دث ةرتددأ ن راكثي د  درا ب رءدمرام  ططي دد ن 
مهددودثدد ةةدرالتطدد التددأالدمث   يدد  دراحيدد ةدإي إددي دمر  طدد دن دمرج م ميدد د ددجدأ مدد  را ددودغيدد تد دد دىددكجدمد

درام ل   ت.متكن ا جي د
  د عددهمد : تدرا  ندرا ة   د  ندهن كد   ن ند نعط ندم  دالمالندي تدمح ردتط ينيم نذدراط ين

م   عدتكن ا جي درام ل   تدم  نداكجد نام د ع هيم دمث  ا  دمر  ط دن ت درا   دوددمرالتط الت راا رت د
دد كن ا جيدد درام ل  دد تدمرالتطدد التدثددتدرإدد  جد  دد عدتد دد   متطددميوددرلخيدد ة درآلم ددواددوددرمرحدد  دد   ددع د   ن 

د(.56د 2009د   ضدرا مرد   عدتكن ا جي درام ل   تدمرالتط التد ه او

را كن ا جيد درا ددوددأىدك رتةددمجدجميد دد:َم ََّاد  تكن ا جيد درام ل  د تددد (Plavia, 2007, 67)ند  
درام ل   ت.  دخللدم   ا وددا ردتمك درل

راح إد بدد دمجاالةياد تد  ا ن ندوددا ندو   د ظ مد متكن ا جي درام ل   تدد((Lucas, 2010, 7دمن  
ديو.اك  م رإل ك  يودرالتط رد  ا  اتدرا  ةجود  رإ ودرا إ  جدأم  ي دالمنظمودد     لمرإلةدرالتط التدأجاالدمد

منمليددد تدرامنظمدددوددأهددد ر ا ح يدددلددوتكن ا جيددد درام ل  ددد تدادددود   اددد د نظمدددودم  جاددددأهميدددوكمددد دت
متمثجدتيمود ض اود حد د رتاد دادودرامنظمد تدرا دوددمراع   ة رالإ  رتي يود  إ   رمدرام ل   تد رتدرام نرد

ن داددودرا  دد   درااي كددجدرا نظيميددودرا ددودتطدد دعن دد درداددعتظادد دايادد درام  جدد تدمرا دد   تدرام   ددودمتطدد رد
د(.43د 2011د  را اي ليودنرا ودنط حدتي إا دمت  يعا د ع دراملم إومرا   يالدنلردرام ج درتدغي د

 نظمدد تددنليدد  دديحلدتمثددجد دد ةدردرإدد  رتي ي دت  مدد دأدأ ادد تكن ا جيدد درام ل  دد تداددوددأهميددومتددمتود
م دد دهندد دتبدد لددرام غيدد ة  تدمرابي،دددراةدد ي ة  م  لدد درخ ط  دد تا دال    ددجد دد د دد م درامن اطددوددنمدد ررل
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 نظمدددوداال ددد دةد ع ءتاددد ددل ةدرامددد رةددرايةددد  ودعدرةدليدددودنراددد بيد دددي دتكن ا جيددد درام ل  ددد تدمل ددد دةدا دأهميدددو
د(.Buford, 41, 2009لي ا د نما 

د  دد دندد ره د دد دديودرا ددودتحدد كدمتدد   د ددج طدد  رايةدد درايدد مد مث  ددودةأ درامدد ردراعكدد  دمرا   ددودرإلن َ دد  
مادذاددد مال  جدمالنع درا ودخاد اد د دت د اردخل دود د درايةد دالحي ة  رردم   رتدم ي ندم  رددتع   دأ

دأنةبدادددم ي درا دددودن قدددلدنلدددردراطدددم رتدمرلدرل   دددومايوداد ددد مد دت ددد ارد طدددأمحددد هدد طددد ني حمدددجدرإل
ردرامنظمد تدمرام  م د تدرا دودتطداتدادوددمةهدهذردنطي داالر  دنلددأدرء  دد ط نماكودي مك درإل دنحملنا 
درا إددد اودلدرءت    ددجد  ددد د  ن ندد دمدةرنددودا طددم د دد دمتاهلدد ددأنمبن  دد دأمدت  يددفدة   تدد دم  ةرتدد ددعندد رده

ابندودرايةد ددمرالإد    ودراا رندوم ح دلددةباودت بيلدى   ودراطم ءد مد دن مد درلدرام مثلودرل   و  غدجمد
د(د.21د 2010د جم ي د راكبيطوأ
1

تةد مجدنلدرددرامد ا      ةدة  لوددوخ د م ا :ةدرام رةددراية  ودعدرةدد(Dissler, 2012, 4 ن   د
مت عدلدمت ك  دجددرا مدج  م ةإ تدمإي إ تدت    جد  دخ اا درامنظمود  درامد ةدد را نطد (درايةد  دادود

مت مدددجدنلدددردتح يدددلددالمنظمدددو درا   دددو  رتي يودمت ن إدددلدهدددذهدرا  ددديدمرامم ةإددد تدمراطي إددد تد ددد درالإددد
درامنظمددو ا داددود ددجد  غيدد رتدرابي،ددودرا رخليددودمرا  ةجيددودرا ددودت مددجد دد دخ اادد دأهدد رامغ ي ادد دمددةإدد ا ا  

دمرامحليو. ليميود ي درامنظم تدرا  اميودمرإلدراح دةهما درامن اطودأدمرا ود  د
ت  ييدمتنظيتدمت جي دم  رتيودران رحودد م ا :دةدرام رةددراية  وعدرةدد( Frensh, 2006,76م    د 

درامنةمة.دأه ر متنمي اتدمت   ضاتدمرامح اظودنلياتد غ بدتح يلددا ردرام  ل ود  احط ردنلردرل
2

ةدرام رةددراية  وداودرا مك د  د  ةةدرامنظمدودنلدردتح يدلدران د  دأمد لد غددرةدي بل ةدراا  درا  ي دإل
درا   لي .ا د  دخ رداأه ر

 ةكجدةدرام رةددراية  ودنلرد ط  ادرام  م ددرةدإلد أه را دهن ادددَأنَّدعاردد(78د 2010 دلم ل م ةي د
را دودنمكناد درا  د مدالحطد ردنلدرددرايةد  ومرا    تددرام  حومهودرامح اظودنلردرا  رلند ي دراع اددن م

متمكي درا   لي د  د ذردة   تاتد ةكجدجيد ددو رامن إيهذهدراع ادممق دراة ادرامن إحداودرا  يعود
 دي  ودرامد رةددرايةد  ودمدداد   طد  ادمتلبيدودرح ي جد تاتدرام  لعدودن  لادتد  حمطدي ددأاضجمراحط ردنلرد

درا مج.  امح اظودنلردإ   اتدم ح اتد  د



 2021 

 

      315 

 وفاء اليافعي /أ           ...تصور مقترح لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية في جامعة إب في ضوء تكنولوجيا

3

ةدلهددتدمأغلددردعدرةداك  ادد دد؛ بيدد ةدأهميددوودعحدد ادم دد   درامنظمدد   ددا دةدرامدد رةددرايةدد  ودعدرةدتك طددحد
نطدداتدحطدد درإدد غ اا داددودد ة عكدد ددأ دد ردَأ ََّادد د دد رنميالهدد دندد د دد  ودهددذهدرلد دد دِعنَّدع دد؛رامنظمددودأ دد ر

مجد ددرةتيد  دمرقد د دي د  د  دعادردداكثيد د د درا ةرإد تدمرايحد ادتةدي دالمنظمو درا   وده ر تح يلدرل
تطاتداودتح يلدرا  يد د د درامالرند درال  طد دنودمدد ةم اث ددا  اوددراية  ودرامنظم تدمبي دمج دد  ر لدالم رةد

د(.David, 2010ق اودرا  ر  درام ايود عأمددإ رءد  ند ادد  دخ ردت اي درا ك ايف
4

ديلو:دةدرام رةددراية  ود  ن مرد  ض د نا د يم عدرةدهن اددن دد  درا    ع تدانظ مد  ل   تد
ةدرا دددوديددد تد ددد دخ ااددد دت ميددد د دددجدرابي  ددد تددرةدتلدددددرإلدِ َم َّددد  :د(55د 2009 دراطدددي اود حيدددردن  اددد

اددود  دد ردنمددجد  ددي دثدتدتنطدديلدهددذهدرابي  دد تدمتطددنيعا دداد درةةد  انطدديودهميددورا رخليدودمرا  ةجيددود رتدرل
  ل  دد تدتطددل دعاددرددابي  دد تمت حدد ردردنليادد  إدد د  عددلدأ نظمددودما دد دا  رندد دمددومتحليلادد دمتب  بادد د طددع
أمد  إدددد   رمدراح إددددي تددي م ددددوةدرام نيددددودم دددد تدت ددددال  دهددددذهدرام ل  دددد تد     ددددوددرةدا إدددد   رمد  رإدددد ودرإل

د ممر.دمال دأدراح جويود ةكجدنطم د طا اودرإ  ج نا دنن داك  م رإل
5

 دم د ظد مد  ل  د توددرانظد م نمدجددآايدو ود د دمجادود ظد دةدرامد رةددرايةد دعدرةدي ك ند ظ مد  ل  د تد
د.مرا غذنودرا رج ودمرا حكت دمرام  ج ت دمرا ملي ت درام خ ت دهو:يودأإ إ  دخمطودنن   ددآخ 

د(62د 2015د  راطي غمت قيح د  آلتو:دهذهدرا ن   دمى ددم مك 

م دذردد ابي   تدرام  ل ود ط  درا مجمهودمي ةهدن درابي   تدرام  ل ود  ام  عي دمرا     دمرد:المخالت -
درام  ل ددو ددودرا ددودت  لددلد طي إدد تدرا   يددفدمت ضددم درا دد ر ي دمرا  ليمدد تدمرا دد رةرتددرةدرابي  دد تدرإل

 راية  و.رام رةددد ادرةة

را ةغيليودرا ودت تدنلردرام خ تدمرام مثلدودادودرا مليد تدرا حليليدودمراحطد  يودد ة ومهودرلد:العمليات -
ةدرامد رةددرايةد  ودعدرةدمإالودنمك درالإ ع دةد نا داوددمرقحو  ةةدعاردد ا  دتح  لا حط  يودمرإل

 جي . ةكجد

متمخدددذدىدددكجدد را مليددد تدرا ح  ليدددودعجددد رءمهدددودتلدددددرام ل  ددد تدرا دددود حطدددجدنلياددد د  ددد دد:المخرجاااات -
 أخ ا.عاردرا   ة  دمهذهدرا   ة  دت  ل د  د نظمود

ةىدد درتدندد د يعيددودإددي درا مليدد تدمهددوداددودغ نددودجإدد  جدمدمهددود  ل  دد تدتحمددجدةدد:العكساايةالتغذيااة  -
رتدىدامندرا د  لي د مد دنمكد دجج رءاود     ودرام غي رتداودإي إ تدمدد ام دمةرد؛دع دتاد دهميورل

 رانظ م.ليودرإ   رمدن  د   ا ودرامةك تدرا ود  دت يلدا 
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نلددردرا  ددحداددوددرام  مدد ةت بيددلد  ميددالدال  نيدد تدِ َم ََّادد :دد(41د 2012 دم   ة امدد دهدد بكنال   اادد دمد
 ك  يددودعدعت حددواددوددخدد ادراددذ دإيطدداتد دد د  ددضدرا غيدد رتدرا نظيميددودرلدرايةدد  ورانظدد مدرام تي ددود دد ام رةدد

تلددددإلدرةةدةم ذاددت اي دا ادن يد دمرإ  رام ل   تدرا   ود  ام رةددراية  ودنلرد    دعارددرا   ر
د ت.رام ل  

درآلايددودراح إددي تةدأجاددالدرا  دد مدراا  ددجداددوددِعنَّدحيددردد رتادد  ةدرامدد رةددرايةدد  ودعدرةدداددوتدداث درا كن ا جيدد د
  لدنلردرا    ودمراد حكتدادودران ددرام ي   راة طيودمراب ر لدرام   ةدرا   ود   رن درابي   تديال  د  د  ةةد

ةدرام قددد ن تدرام  ل دددود ددد ام رةددرايةددد  ود ثدددجدرامك ادددآتدعدرةدم دددذادددرايةددد  و را   دددود طي إددد تدرامددد رةدد
دليو.نا دأكث مراح راالد     ود

را ددودنمكدد درإدد   ر ا داددوددإدد ايحرا كن ا جيدد دتضددتدرا دد  دمرلدَأنَّدد( 31د 2009 دم  قدد دردة دد 
دأإددد ايحمددمرام ددد رت دة جادددالدرل ددد د ددد ددإددد ايحمرلمتةدددمجدهدددذهدرا ددد  ددمرامميدددال داضدددجرلددرءتح يدددلدرل

دمغي ه .رايح ادمرا     دراح يثوددأإ ايحمدديو اك  م رإلمراح إي تددرا مج 
ح د دراالرم دودادود ند ءدد   دع ماودهذردراطي  دت ح ددم يعودرا  ليتدرا د   ودنلدردمجد درا طد اد

م  مدد دندد دة  ددلدعندد رددراكعدد ءرتدا ا    دد تدتادد  دعاددردخ  ددودراد ادد  مرانادد بددهدد مت    درام  م دد تد
ااددود   ددعا د اإطدد تددت رجادد  مجن دد ددراحلدد ردرا لميددودالمةددك تدرا ددوددراةدد  لو رايةدد  ودرا ل ددودال نميددود

رإ ثم ة ودت ا د ط  ادرإلا دةد  د جدت  مدنلمودماك  د  دىم  دتح يلدرا نميودرامط  ر ودالم  م د نب د
د(.245د 2002 دراا د 

 اإطددد تدرا  لدديتدرا دد   وداددود  ظدددتددِاددِانَّدرا  لددديتدرا دد   ودمدمةدرا    دد تدد أثددمنلددردرادد غتد دد د
مرا  لددديتدد( 10د 2002د رلغبددد  د أدر اددد دراددد مردرا  بيدددودت رجددد د ةدددك تد ددد لدنناددد دتددد  ود طددد  اد عددد ءةد

حقيقيدد دي  لددحدت دد   رد؛درل دد دراددذ د بيدد رع دي رجدد دتحدد ن دد؛را دد   وداددودرادديم دجددالءد دد دهددذهدراماإطدد ت
د(.159د 2007د ام ي  ر  دتح يلدأه را دراكميودمران ميود د نمكن

م دد دحظددود  قدد عدت بيددلدتكن ا جيدد درام ل  دد تد  ه مدد مد  الريدد داددودرآلم ددودرلخيدد ةد دد دتالريدد درانظدد ةد
ت ىددي درإل عدد  دنلددردرا  لدديتدرا دد اودمحطدد دت  يددفد طدد دةهدمتعدد د دراع  دد داددوددأجددج دد ددرا دد   و ال  لدديتد
د(.90د 2000د رلدرءدرإلدرة درا  لي  داودرإلدرةةدرا   عيود إ  دعتي عران جتدن ددرا  ليميو را مليود

يوده دث ةهدحقيقيودت نودرال    رد  داك  م عدخ ردت ني تدرام ل   تدمرالتط التداودرإلدرةةدرإلدم   
را نظيميدوددرا مجدرا  لي  دعاردت بي  تد  ل   تيود مد داياد درإد   رمدىديك تدراح إدحدرآلادوداد بيدرا حد رت

دج  دددد لمد دا طددددايجدراحطدددد ردنلددددردرابي  دددد تدمرام ل  دددد تدالت دددد  درا دددد رةرتدرامن إدددديود؛ دددد د  ضددددا دراددددي ض
دمبم نددردأد دد مأإدد عدم ددلد مكدد د مبم ددجدتكلعددود مت دد نتدرا دد   تدالمطدد عي ي د كعدد ءة درلنمدد ر رإلدرةةدِاددِانَّ
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درة درا دد د د دد دراددنميدرايدد م دعاددرديددودهددود نظ  ددودة ميددود  ك  لددودتادد  دعاددردتح  ددجدرا مددجدرإلاك  م رإل
د(.14د 2010د  خل  دواك  م رانميدرإل

رإلدرة ددودرل ةدد وددأخددذتدرام ل  دد ت مت دد ةد ظددتددرالتطدد الت مثدد ةةددرا  نددو ماددود ددجدتدد ا درا  دد مد
دمرا    د ت يدودتطداتدادودل د دةد ع ندودنمدجدرإلدرةرتدعاك  م دوعادردأ ةد دن دندوتد ة  ي د د دأ ةد  ددت ح ر

د(.2د 2006د إ   رمدرا  نيودا   ودرامط عي ي د را     دمتع يجدر
ةدعدرةدتكن ا جي درام ل   تدتط ردعاردعج رءدتحطين تدا     درلدرءدرإلدرة داوددِاِانَّدماودق ءد ادد

تح يددلدثدد اد الرندد دأإ إدديوداادد دت مثددجداددودتحطددي ددنليدد رل دد دراددذ دي  تددحدد؛را    ددواددودرامدد رةددرايةدد  ود
د(.14د 2007 دمل  دةدرا    د ن   درا    ت متحطي ددرام   و را    تد

1

د؛رامنالدرا  دعود ن ميدودرامطدحودمرا حطدينودراي حثودلاودق ءدأه ر درا ةرإودمةبي  ا  درإ    
درإدد    لد راحدد او؛د غدد بدتعطددي درامطددحودا مدد درابي  دد تدرا عطدديليودندد درا قدد ددرامددنالدرا  ددعوحيددر 

هددذهدرابي  ددد ت دمدةرإدددودخطددد  ادراظددد ره  دمم ددد دةبي  اددد  دمرا مدددجدنلدددردحدددجدرامةددد كجدادددودرا ر ددد دأمد
 ددادرةةدرلدرءد دد   دمقدد درا طدد ةدرام  دد  دراددذ ديادد  دعاددردتتددتد مدد ددرامةدد كج را  دد  دنلددردحقي ددودتلدددد

را ةرإد تدراطد   ودمدةرإدودرا ر د ددقد ءدادودرام ل  د ت تكن ا جيد ددادودقد ءدرام رةددراية  وداودج   ودعب
دراح او.

2

"جميدد درامعدد درتدرا ددودعاددردَأ َّدد  :دد(2012 ددة دد ع  ديوعحطدد  نةددي د   مدد درا ةرإددود دد دمجاددود ظدد د
در ظدد  د دمتةدد  كداددود ددع د  ينددودأمدأكثدد دم  لدد بدجمدد درابي  دد تدح اادد د" دتمثددجدراظدد ه ةد  قدد عدرايحددر

اطدددغ دح دددتدرام  مددد درل دددلو ددرم ظددد  دد  حطددد دىددد  ج(دتكددد ند   مددد درايحدددرراح ايدددودا بي دددودرا ةرإدددود
ماحددد ادراي حثدددودنلدددردعت حدددودراع  دددودا ميددد دأاددد رددرام  مددد دا ةددد يادرا ر ددد  دا ددد دتدددتدأخدددذدجميددد دأاددد ردد

حيددرد   ددلدراي حثددود   ل دد دد؛نينددو درايحددردراحدد اود دد    د(د   عدد دعدرةةدرامدد رةددرايةدد  و درام  مدد درل ددلو
د.دأا رد(د108 ناتدعالد دحاتدنط  يدَأ َّ  د دعالدر(دا د د116ةدرايحردنلردجمي دأا رددرام  م دراي ا)دن دهت أدرد

 

نلدددردرالإددد ي  وددراي حثدددودترن مددد دم ددد ت حددد ددأدرةدرايحدددردنددد دة د حطدددحدةبي دددودرايحدددردم طددد لال  ت  د
داليحر.راطارردرا  ي ددن را ل ودا ج  وددأدرةدا م درابي   تدمرام ل   ت   عا دد مقي إي  رامغل ود
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رلدرةد ةددكجدندد مدحيددرد لدد)دثيدد تد؛درا ةرإددوك م يدد وداقيدد  دثيدد تدأدرةدة   ددودأاع دراي حثددودلرإدد    
د:رآلتومهود طيودثي تدن ايود م ده د  ق د  ا  مردد( 98 

 (1)جدول 

 دام ألفاكرونباخقيم معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة باستخ

 معامل الثبات المجاالت

 0.97 ولالمجال األ

 0.98 المجال الثاني

 0.99 المجال الثالث

 0.98 بشكل عاممتوسط األداة 

 

اح إدحد   درال  ا ءد  دجم درالإ ي   تدمتد تي ا  دتدتدتع  غاد دمجدخد ردرابي  د تدرام جد دةداياد دعادردر
د(.SPSSم   ا  اددددد د  رإددددد ود   ددددد  لدراحدددددالمدرإلحطددددد  يودال لددددد مدرالج م ميدددددو د رآلادددددودا حليلاددددد دعحطددددد  ي د

رام  إدد  تددمالحطد ردنلددردعج  دد تدلإد،لودرايحددرد   ددلدراي حثدود  إدد   رمدرلإدد ايحدرإلحطد  يودرآلتيددو:
ةدعدرةدم د   ددأدرءم ل  د تدادودمإد  جدتكن ا جيد دراا ح يد دمر د درإد   رمدراحط  يودمرال ح راد تدرامعي ة دو د

 را  يطو.رام رةددراية  ود

1 

نلددردرانحدد دد يندد  شدهددذردرا ددالءد  دد  لدتحليددجدرابي  دد تدرا ددودتددتدجم ادد دم  رج  ادد دم   ا  ادد دعحطدد  ي د
رإد   رمدمإد  جدد د دمر د  مثدجدادودرا ح دلدتمد درا ةرإدودمتح يدلدأهد راا دن دأإ،لورإلج  ودداوراذادنط ن د

رالخ يد ة/درا  يدي /دد/درةةدرامد رةددرايةد  ود رالإد    بإلد  يطدوتكن ا جي درام ل   تداودأ ة ودرا  د   درا
دأدرءاددوددرامطدد    ودتكن ا جيدد درام ل  دد تدتدد را د ك  دد تدمخطدد  ا حدد د دد ادمد( درا دد ة ح/دت يدديتدرلدرء

دعدرةةدرامد رةددرايةد  ود طدعودن  دودأدرءادوددا مراع ر  درام    ودالإد   ر  د وعدرةةدرام رةددراية  ود طعودن 
د.  يطول ة ودم   عا درادراع ليوماودرامم ةإ تد

لددردأإ إدد دنمليددودرا دد بدهددذردراطددارردإدد   مدراي حثددود  دد بدرامحددددراددذ دإدد  تدندندد  بددجدرإلج  ددود
د:رآلتوراذ دي قح درا  مردد ةودرام  ل ود اج  ودهذردراطاررمرامن 

 (2رقم)جدول 

 يوضح المعيار أو المحك الذي سيتم على أساسه عرض ومناقشة نتيجة السؤال األول

 درجة االستخدام درجة التوفر مدى المتوسط الحسابي

 يستخدم بكثافة متوافر تماما 4.21 – 5

 يستخدم متوافر 3.41 – 4.20
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 حد ماإلى  يستخدم حد ماإلى  متوافر 2.61 – 3.40

 ال يستخدم غير متوافر 1.81 – 2.60

 اال يستخدم اطالق   غير متوافر على االطالق 1  -1.80

نينددودرايحددرد حدد ددأادد رد مدد درإدد     تددرامعي ة ددو تددتدرإدد   رمدرام  إدد  تدراحطدد  يو دمرال ح رادد تد
دعجمددد اودرام ددد الت حطدددحددرام ل  ددد ت( رامددد رةددرايةددد  ودادددودقددد ءدتكن ا جيددد ددإلدرةةراكلدددوددرلدرءد مر ددد 

د:رآلتوم   لدران   لدنلردرانح دد   يطورا
 (3)جدول رقم 

 شرية في ضوء تكنولوجيا المعلوماتالموارد الب إلدارةالكلي  األداءواقع 

 اللفظية الداللة االنحراف المعياري المتوسط المجاالت

 حد ماإلى  متوافر 1.00257 3.2062 ولجال األالم

 حد ماإلى  متوافر 96958. 3.2597 المجال الثاني

 حد ماإلى  يستخدم 1.06223 3.1137 المجال الثالث

 حد ماإلى  متوافر 96579. 3.1937 إجمالي

جد دند مدادودج   دودعبدجد ءتد  دةدرامد رةددرايةد  ودعدرةددأدرءمر د دأندد(3ي ض داند د د درا د مردة دتد 
ع دتد رم درام  إديدراحطد  ودد؛  يطدورام د التدراادودجميد ددةدرام رةددرايةد  ود  ةجدود   إد وعدرةددممر  دأدرء

(د د دعجمد اودرالإد     تد96958.-1.06223(دمب  ح ر د عيد ة دتد م د دي د 3.2597-3.1137 ي د 
الإددد   رمددا ل دددورإلدرةرت درادددود  دددضد ادددددعادددردايددد بدرا  ددديددر دددالد مددرام ددد الت عجمددد اودجميددد دنلدددرد

مإي  ةدرلإ ايحدرإلدرة ودرا  لي نوداوددمرلك دنمو درة درإلراا داودعاردت    دأدر ا ددتكن ا جي درام ل   ت
 عدرةةدرا    و.

دمهذردن نود د  .ح دعاردد   ا ةاودج   ودعبددرإ   رمدمإ  جدتكن ا جي درام ل   تَأنَّ

 دد ادرا ةرإددودرا دد ادندد دإدداررددرإلحطد  ودا ج  ددوي ندد مردهددذردرا ددالءد ن  ةددود  دد  لدرا حليددجدحيدرد
دن  و.عدرةةدرام رةددراية  ود طعوددأدرءتكن ا جي درام ل   تداودت را د ك   تد

 (4)جدول رقم 

 بجامعة ابرة الموارد البشرية مكونات تكنولوجيا المعلومات في إدا

 الداللة اللفظية االنحراف المعياري الوسط الحسابي مكونات تكنولوجيا المعلومات

 اآلليأجهزة الحاسب 

 المطلوبة.العدد الكافي للحاسبات بالنسبة لالستخدامات 
3.4815 1.15590 

 متوافر

ماحد إلى  متوافر 1.15200 3.3333 أجهزة الحاسب اآللي الحديثة  

حد ماإلى  متوافر 1.20228 3.2222 ملحقات الحاسب )طابعة / اسكان / وسائط تخزين ...الخ(  

حد ماإلى  متوافر 1.17708 3.2500 الحاسب.ألجهزة وملحقات  الصيانة الدورية  

حد ماإلى  متوافر 1.171815 3.32175 اآلليالوسط العام ألجهزة الحاسب   
 لبرامج الجاهزةا

مثال ذلك: النظم الخبيرة / برمجيات استخداماتها )الجاهزة لتنوع تنوع البرامج 

 الخ(.…األجوري/ الموازنات / لكترونالعمل الجماعي / التقويم اإل
3.2500 1.19285 

حد ماإلى  متوافر  

لحاجة اإلدارة )مثال ذلك: النظم الخبيرة /  الجاهزة وفقاكفاءة البرامج 

 ي/ الموازنات/ األجور الخ(.لكترونإلبرمجيات العمل الجماعي / التقويم ا
3.4352 1.19401 

 متوافر 

حد ماإلى  متوافر 1.19343 3.3426 الوسط العام للبرامج  
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 إدارة قواعد البيانات

 كافية.قواعد بيانات 
3.3148 1.14914 

حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.15061 3.1759 قواعد بيانات مشتركة )تبادل بيانات بين اإلدارات المختلفة(  

حد ماإلى  متوافر 1.32979 3.2315 قواعد البيانات محدثة باستمرار  

حد ماإلى  متوافر 110115 3.2407 الخ…الموظفين/ القيادات  متكاملة عنية إدارقواعد بيانات   

ما حدإلى  متوافر 1.19546 3.1944 ة قواعد البيانات لتصنيف وتخزين واسترجاع البيانات.إدارنظم   
حد ماإلى  متوافر 1.18523 3.23146 الوسط العام إلدارة قواعد البيانات  

 العاملون:

 1.13230 3.3704 نظم معلومات إدارة الموارد البشرية. المختلفة فيالعدد الكافي من التخصصات 
حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.16407 3.0093 .الصيانة( الخبرة الكافية في التخصص )البرمجة / جمع البيانات وادخالها وتحليلها /  

حد ماإلى  متوافر 1.16796 3.0185 والتحليل. التصميم والبرمجةمهارات   

حد ماإلى  متوافر 1.16811 3.0000 التدريب المستمر لتنمية مهارات وقدرات العاملين.  

 متوافر  1.13092 3.4630 حوافز مادية مناسبة للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات باإلدارة

حد ماإلى  متوافر 1.15267 3.1722 الوسط العام للعاملين  

حد ماإلى  متوافر 1.11950 3.2130 / إضاءة/ أثاث...الخ( )تهويةظروف عمل مادية مالئمة  المكان:  

ظروف عمل اجتماعية مالئمة )عالقات صداقة وتعاون بين الزمالء، 

 .خ.... الينبين الرئيس والمرؤوس وثقة متبادلة
3.3889 1.08372 

حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.20871 3.3426 ارشادات للوصول إلى مكان نظم المعلومات في موقع الجامعة  

حد ماإلى  متوافر 1.13731 3.3148 الوسط العام للمكان  

حد ماإلى  متوافر 96958. 3.2597 لجميع المكونات والخصائص الوسط العام  

وعلى وجود  امتوفر تمام  إلى  (5( غير متوفر على االطالق بينما يشير الرقم )1قياس المستخدم متدرج من خمس نقاط حيث يشير الرقم )الم

 ( في المنتصف.3نقطة حيادية )

ام ادت ا د ك   تدمخط  ادتكن ا جي درام ل   تدرام ي وداودد (دم ع د4ة تد كم دي ق درا  مرد
 طدعودن  دود   دلدجميد د ك  د تدمخطد  ادتكن ا جيد ددَأ َّ  دم  حبددعب ج   وداودعدرةةدرام رةددراية  ود

د( 3.2597=دراحطدددد  ودرا دددد مددرا إددددي دِعنَّدحيددددردد؛رإلدرةة  دددد ا ةدعاددددردحدددد د دددد داددددودهددددذهدد رام ل  دددد تدت دددد
د.(96958. عي ة د دمب  ح ر 

 د ك  دد تدمخطدد  ادأحدد   ددعا دأجاددالةدراح إددحدرآلاددودت دد ا دعاددردحدد د دد داددودعدرةةدرامدد رةددرايةدد  ود
 دم يمددد د(1.171815 عيددد ة د دمبددد  ح ر  د(3.3217 حيدددرد ددد ند  إددديدحطددد  ودد؛تكن ا جيددد درام ل  ددد ت

ي  لددلد  دد ا د ددجد كدد ندنلددردحدد ةدمرا طدد  ادرامميددالةدادد دا دد دأادد ددرامط  طددرد ددناتد ددمندرا دد ددراكدد اود
دمبد  ح ر د  نلدردمإد  درلمهد دد(3.4815 ت  را د  إديدحطد  ودالح إي تد  انطيودا إ   ر  تدرام ل بو

راخ(دا د د…مإد  يدت دال   د رإدك   دمأ  د  دي  لدلد لح د تدراح إدحدرآلادود ة   دود (1.15590 عي ة د 
 دم دددذرد يمددد دي  لدددلد(1.20228 عيددد ة د دمبددد  ح ر د   دددجدمإددد  دمهددد درلد(3.2222كددد ند  إددديدحطددد  ود 

 عيددددد ة ددمبددددد  ح ر  د(3.2500م اددددددد  إددددديدحطددددد  ود د م لح  تددددد  اطدددددي  ودرا مة دددددودلجادددددالةدراح إددددد بد
  نطدديوراث اثدودراح يثدود دد ندرا إدديدراحطد  وداددودرام تيددوددرآلاددو د دي  لددلد دمجاالةدراح إددحدمدد (1.17708 

 (د1.15200 عي ة د دمب  ح ر  د(3.3333 

يلددود ادددد كدد ندرابدد ر لدرا دد هالةدا دد دأادد ددرامط  طددرد ددناتد ددمندهددذردرامكدد ندي دد ا دعاددردحدد د دد د دد د
درا إددديدراحطددد  ودرا ددد مد= دحيدددرد ددد ند؛رإلدرةةدم ع ءتاددد د  ح ي جددد تعدددودرا دددودت ندددردحيدددردأ  رناددد درام  ل

 ث رد اد:د د كع ءةدراب ر لدرا  هالةدما  داح جودرإلدرةةد  مث  دد (1.19343 عي ة د دمب  ح ر ( د3.3426
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ودرلجدددد ة(د  إدددديدحطدددد  د رام رل دددد تد واك  م ددددرا  دددد  تدرإل د    يدددد تدرا مددددجدرا مدددد نو د راددددنظتدرا بيدددد ة
ادددودهدددذردرامقيددد  د ددد دي  لدددلد  نددد عدرابددد ر لدد مرل دددجدمإددد  دد (1.19401 عيددد ة د دمبددد  ح ر ( د3.4352 

و/داك  م دددرا ددد هالةد  نددد عدرإددد   ر  تا د  ثددد رد ادددد:درادددنظتدرا بيددد ة/د    يددد تدرا مدددجدرا مددد نو/درا  ددد  تدرإل
د.(4 نظ درا  مردة تيد (1.19285 عي ة د دمب  ح ر ( د3.2500  إيدحط  ود  دراخ(…ج ةرام رل  ت/درل

عادرددكم ديلود ادد ك ندعدرةةد  رن درابي   تدا  دأا ددرامط  طرد ناتد مندعدرةةد  رن درابي   تدت  ا 
ند را إديدراحطد  ودعحيرد؛درإلدرةةدم ع ءتا د  ح ي ج تح د  دم ادد  دحيردأ  رنا درام  لعودرا ودت نرد

نلدرددم يمد دي  لدلد مكد ندعدرةةد  رند درابي  د تد دج ٍدد (1.18523 عيد ة د دمب  ح ر ( د3.23146درا  مد
درةةدعح ةدمرا ط  ادرامميالةداا دا  دأا ددرامط  طرد ناتد مندعدرةةد  رن درابي   تدت  را دعادردحد د د دادود

دمبددد  ح ر ( د3.3148رامددد رةددرايةددد  ود ددد دخددد رد ددد دي  لدددلد  جددد دد  رنددد د ي  ددد تد   يدددود  إددديدحطددد  ود 
ادددودرامكددد ندم لدددود اددددد  رنددد د ي  ددد تد ةددد   ود تيددد درد ي  ددد تد دددي دد نلردمإددد  د دددم د(1.14914 عيددد ة د 

 دم لدود اددد د د (كم دجدمإد  د1.15061 عيد ة د دمبد  ح ر ( د3.1759رإلدرةرتدرام  لعو(د  إيدحط  ود 
 د ند( د1.32979 عيد ة د دمبد  ح ر ( د3.2315ي  للد   رن درابي  د تد ح ثدود  إد م رةد  إديدحطد  ود 

( د3.2407عاخد  إدددديدحطدددد  ود …ود  ك  لدددودندددد درامدددد  عي /دراقيددد درت   رنددد د ي  دددد تدعدرة دددد يمددد دي  لددددلد
 م دأند ظتدعدرةةد  رن درابي   تدا طنيفدمت ال  دمرإ  ج عدرابي   تد  ند د(110115 عي ة د دمب  ح ر 

د(.4را  مردة تد دينظ د(1.19546 عي ة د دمب  ح ر ( د3.1944 د رل جدمإ  د
م اددد د دد؛ دي  ا دعاردح د د ي دا  دأا ددرامط  طرد ناتد مند ك ندرا   لي  لم لود ادد ك ندرا 

دد را إدديدراحطدد  ودرا دد مددعنحيددردد؛رإلدرةةدم ع ءتادد د  ح ي جدد تحيددردخط  طدداتدرام ن نددودرا ددودت نددرد
جمدددد د د دددد ا ب ةدراك  يددددوداددددودرا  طدددداد راب   ددددود  مددددث  د( د1.15267  ح ر د عيدددد ة د بددددمد د(3.1722
م ددذردد (1.16407 عيدد ة د دمبدد  ح ر ( د3.0093راطددي  و(د  إدديدحطدد  ود  دجدخ اادد دمتحليلادد رابي  دد تدمد

جدرةةدرامددددد رةددرايةددددد  ود  إددددديدحطددددد  ودمدادددددود ظدددددتد  ل  ددددد تدد ددددد ددراكددددد اود ددددد درا  ططددددد تدرام  لعدددددورا
مراب   دودمرا حليدجد  إديد  ند  دي  للد ماد ةرتدرا طدميتدمدد (1.13230 عي ة د دمب  ح ر ( د3.3704 
 دمرا دد ة حدرامطدد م دا نميددود ادد ةرتدم دد ةرتدرا دد  لي د  إدديد(1.16796 عيدد ة د دمبدد  ح ر ( د3.0185 

ح راالده دد نلردمإ  د  د  ندرلمدد (1.16811 عي ة د دمب  ح ر  د  جدمإ  دمه درل(د3.0000حط  ود 
د ر مبدددد  ح( د3.4630  دنددددود ن إدددديودالم  ططددددي داددددودتكن ا جيدددد درام ل  دددد تد دددد إلدرةةد  إدددديدحطدددد  ود 

د(.4نظ درا  مردة تد يد نلردمإيدحط  وأدد حيردت ؛د(1.13092 عي ة د 
م ادددد أ  د يم دي  للد مك ندرامك ندا  دأا ددرامط  طدرد دناتد دمند كد ندرامكد ندي د ا دعادردحد د د 

دند را إديدراحطد  ودرا د مدعحيدردد؛رإلدرةةدم ع ءتاد د  ح ي ج ت  دحيردخط  ط درام ن نودرا ودت نرد
 ددد تد ددد ر ود   مددود ن درج م ميدددو ظدد م دنمدددجدد  مدددث  دد (1.13731  ح ر د عيددد ة د بددمد( د3.3148

( د3.3889 درا إدديدراحطدد  و دد ندمد دث ددود  ي داددود ددي درادد  ي دمرام ؤمإددي ....راخمت دد مند ددي دراددال  ء دمد
 دأ ددد د يمددد د   لدددلد ظددد م دنمدددجد  دندددود   مدددود تا  دددو د(1.08372  ح ر د عيددد ة د بدددمد د مإددد  ددرلنلدددر
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 عيدد ة ددمبدد  ح ر ( د3.2130اددودهددذردرامكدد ند  إدديدحطدد  ود د مإدد  دد ددجرلكدد نداأثدد ا...عاخ(د د ءةعقدد
  إددديدحطددد  ودد    دددومتودعةىددد درتدرا  ددد ردعادددرد كددد ند ظدددتدرام ل  ددد تدادددود   ددد دراتدددمد د(1.11950 
د.(1.20871 عي ة د دمب  ح ر ( د3.3426 

 ك  دد تدتكن ا جيدد درام ل  دد تدد- حدد د ددعاددرد-دحدد ردتدد ا  طددعودن  ددودكمدد دنةددي درا حليددجدراطدد  لد
  لنمددد ردرا  لي ندددودادددودهدددذهددرالإددد م رةعادددردأندراي حثدددود اددددددممت دددالددرايةددد  و رام ي دددودادددودعدرةةدرامددد رةدد

م  دمإدددد  ود دددديددددودمندددد مدراث ددددوداك  م هميددددودرام ل  دددد تدمرام رإدددد تدرإللرام دددد التدمندددد مدرإلدةركدراكبيدددد د
دن  و .درا    وةدمددرةدجمي درلنم رداودرإلدلأتم عارددرام ل   تدح رددمندرا ح ردراك  ج

 

 ع ر د ددرا ةرإدودرا د ادند دإدارردرإلحطد  ودا ج  دوي ن مردهدذردرا دالءد ن  ةدود  د  لدرا حليدجدحيرد
دعب.ج   وداودرام رةددراية  وددإلدرةة ددرةدرإلددرءرام ل   تداودت    درلدرإ   رمدمإ  جدتكن ا جي 
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 (5)جدول رقم 

 الموارد البشرية ي إلدارةداراإل ألداءتطوير ااستخدام تكنولوجيا المعلومات في  فوائد

 الداللة اللفظية االنحراف المعياري الوسط الحسابي فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات

 طاب واالختيار والتعيين:االستق

 زيادة مستوى كفاءة أنشطة االستقطاب.
3.2130 1.16049 

حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.18353 3.3981 خفض تكلفة عملية االستقطاب  

حد ماإلى  متوافر 1.18605 3.2963 القدرة على معرفة السلوك الحقيقي لطالب الوظيفة.  

حد ماإلى  متوافر 1.07695 3.2130 الموظفين.ة في اختيار الحد من االعتبارات الشخصي  

حد ماإلى  متوافر 1.24999 3.3704 .اإلكتروني  تقديم طلبات التوظيف   

حد ماإلى  متوافر 1.04850 3.1481 استيفاء طلبات التوظيف عبر األنترنت.  
 حد ماإلى  متوافر 1.15091 3.2731 الوسط العام لالستقطاب واالختيار والتعيين

حد ماإلى  متوافر 1.03971 3.2778 .اي  إلكترونسرعة إجراء االختبارات  التدريب:  

 متوافر  1.22379 3.4167 الموظف.التعلم اإللكتروني لدى 
حد ماإلى  متوافر 1.12186 3.2222 للموظف.االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجال التعلم عن بعد   

حد ماإلى  متوافر 1.25786 3.3148 الجامعة.ية للموظفين منشورة على موقع إلكتروندريبية توافر برامج ت  

خفض تكلفة التدريب من خالل توفر خدمة المؤتمرات والدورات 

 .التفاعليةالمرئية 
3.0370 1.19911 

حد ماإلى  متوافر  

 حد ماإلى  متوافر 1.14818 3.2537 الوسط العام للتدريب

حد ماإلى  متوافر 1.26332 3.0463 التقييم.من االعتبارات الشخصية في  الحد :داءاألتقييم   
حد ماإلى  متوافر 1.33489 3.1111 الجامعة.اإلعالن عن معايير التقييم الخاصة بالتعيين والترقية في موقع   

حد ماإلى  متوافر 1.31329 3.0648 التقييم.شفافية عملية    

حد ماإلى  متوافر 1.12678 2.9630 حدوثها.حال  عمالإنجاز األ تصحيح األخطاء الناتجة عن   

 حد ماإلى  متوافر 1.2595 3.0463 داءالوسط العام لتقييم األ 

حد ماإلى  متوافر 1.00257 3.2062 الوسط الحسابي العام لجميع الفوائد  

وعلى  اتمام   توافرمإلى  (5بينما يشير الرقم ) اتمام   االطالق توافر على( غير م1* المقياس المستخدم متدرج من خمس نقاط حيث يشير الرقم )

 ( في المنتصف.3وجود نقطة حيادية )

رإدددد   رمدمإدددد  جددهميددددولدج   ددددودعباددددودي حددددبدعدةركدرا دددد  لي دد(5 مبدددد انظ دعاددددردرا دددد مردة ددددتد
راحطد  ودرا د مددحيدرد د ند را إديد؛إلدرةةدرامد رةددرايةد  ود  يطدورا  د   درادأدرءتكن ا جي درام ل  د تدادود

رإدددد   رمدمإدددد  جددأهميددددو دمأ دددد داددددود    ددددود(1.00257 عيدددد ة د دمبدددد  ح ر ( د3.2062دااددددذهدراع ر دددد د=
  دي  للد   يعودد    ورااودإلدرةةدرام رةددراية  ودد  يطوأ ة ودرا     درادأدرءتكن ا جي درام ل   تداود

 د(3.2731 د نلددردمإددد  دمهدد درلا  يعددودحيدددرد دد ندرا إدديدرا دد مداادددذهدرد؛رالإدد    بدمرالخ يدد ةدمرا  يددي 
مرا دددود   دددلد  مثلدددود ال ددد دةد طددد  اد عددد ءةدأ ةددد ودرالإددد    بد  إددديد( د1.15091  ح ر د عيددد ة د بدددمد

 دم دددذرد دد دي  لددلد  عدددضدتكلعددودنمليددودرالإددد    بد(1.16049 عيدد ة د دمبدد  ح ر ( د3.2130حطدد  ود 
 د يمدد دي  لددلد  احدد د دد درالن يدد ةرتد(1.18353 عيدد ة د دمبدد  ح ر ( د3.3981راح يثددود  إدديدحطدد  ود 

مرا د ةةدنلدرد د(1.07695  ح ر د عيد ة د بمد( د3.2130راة طيوداودرخ ي ةدرام  عي د  إيدحط  ود 
د(1.18605 عيد ة د دمبد  ح ر ( د3.2963   اودراطل كدراحقي ودا  احدرا  يعودم اددد  إديدحطد  ود 

رإددد يع ءددرمأخيددد  دد (1.24999 عيددد ة د دبددد  ح ر مد( د3.3704 د  إددديد ت ددد نتدةليددد تدرا   يدددفدعاك  م ي دددمد
 عيدددددد ة ددمبدددددد  ح ر  د م دددددد د   ددددددلدرل ددددددجدمإدددددد  د(د3.1481    ددددددلد  إدددددديد ليدددددد تدرا   يددددددفدنبدددددد درإلة
د.(1.04850 
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دمبدد  ح ر ( د3.2537 لدد)درا إدديدراحطدد  ودرا دد مدااددذهدرا  يعددود د؛دع م يعددودرا دد ة حاددوديلددود ادددد
عددودرا دد ة حد دد دخدد ردتدد ا دخ  ددودرامدداتم رتدمرادد مةرتد   ددلد  مثلددو د  عددضدتكلمدد(1.14818 عيدد ة د 
م ذردد (1.19911  ح ر د عي ة د بمد( د3.0370   إيدحط  ودد م  د   لدرل جدمإ  ددرا ع نليورام  يود

  دي  للد  الإ ع دةد د درا د   تدرا  ليميدودرإلاك  م يدودادود  د ردراد  لتدند د  د دالم  د د  إديدحطد  ود
يددددودالمدددد  عي دعاك  م  يمدددد دي  لددددلد  دددد را د دددد ر لدت ة بيددددودمد د(1.12186ة د  عيدددد دمبدددد  ح ر ( د3.2222 

  دي  للد ط نودمدد (1.25786  ح ر د عي ة د بمد( د3.3148  إيدحط  ود درا    و نة ةةدنلرد    د
 يم دي  لدلددأخي  رمد د(1.03971  ح ر د عي ة د بمد( د3.2778  إيدحط  ود د ي دعاك  م عج رءدرالخ ي ةرتد

 عيدددد ة ددمبدددد  ح ر ( د3.4167  إدددديدحطدددد  و د مإدددد  ددرلنلددددرمهدددد درإلاك  م ددددودادددد ادرام  دددد دد ا  لت دددد
د(.1.22379 

( د3.0463حيدددرد ددد ندرا إددديدراحطددد  ودرا ددد مداادددذهدرا  يعدددود د؛درءرام  ل دددود   يعدددودت يددديتدرلدرمأخيددد  د
إدديدحطدد  ودم   ددلد  مثلددو د  احدد د دد درالن يدد ةرتدراة طدديوداددودرا  يدديتد  د(د1.2595  ح ر د عيدد ة د بددمد
م ددددذرد دددد دي  لددددلد دددد إلن ندندددد د  دددد يي درا  يدددديتدرا   ددددودد (1.26332 عيدددد ة د دمبدددد  ح ر ( د3.0463 

حدد ردحدد مثا د  إدديددنمدد رتطددحي درلخ دد ءدران ت ددودندد دع  دد لدرلمددرا    ددو دد ا  يي دمرا  تيددوداددود   دد د
 ةدددع  يودنمليدددود يمددد دي  لدددلدمدد (1.33489 عيددد ة د دمبددد  ح ر  د مإددد  ددرلنلدددرمهددد دد(3.1111حطددد  ود 

د يمدد دي  لددلد م دد د   ددلدرل ددجدمإدد  د د(1.31329 عيدد ة د دمبدد  ح ر  د(3.0648را  يدديتد  إدديدحطدد  ود 
 عيد ة ددمبد  ح ر ( د2.9630  إديدحطد  ود دح ردحد مثا دنم رتطحي درلخ  ءدران ت ودن دع   لدرل

د.(1.12678 
ددددعادددردأ دد درإلىددد ةةكمدد دت ددد ةد ج   دددودعبدادددودي دأندعدةركدرا ددد  لي دتبددد(د5 دان ددد  لدرا ددد مردة ددتد مما  

مإددد  جدتكن ا جيددد درام ل  ددد تدرا دددوداددد ادعدرةةدرامددد رةددرايةددد  ودادددودأهدددتدرا  ددد   درامةددد ةدعاياددد ددالإددد   رم
د رالخ يدد ةدد رالإدد    ب د د د ددج ٍدراع ر دد درام    دود دد درإدد   رمدمإد  جدتكن ا جيدد درام ل  د تداددودد مخط   
رانظيد ةداددودرا د اتد دد ددرا    دد تم   ادود دد هودنليد ددرالةدد ع ددعادردت يديتدرإلدرء(دن دد درا دد ة ح دمرا  يدي 

 دد ددرا    ددواددودخدد ردت دد  لاتد  ادد دنندد درا مددجداددودراي ثدد تدرا  ةجيددودم ددذردرا  ر ددحدراملم إددودال دد  لي د
د.رام  ة ود م د  ندنلي داودراط  لرالإ   رمدرا ال ودا إ  جدتكن ا جي درام ل   تدمد

 

 مطد  اددرا ةرإودرا  ادن دإارردرإلحط  ودا ج  وي ن مردهذردرا الءد ن  ةود    لدرا حليجدحيرد
دج   ودعب.اودرام رةددراية  وددإلدرةةد  يطوراد ة وراكلوداودرلددرءرل
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 (6) جدول رقم

 الموارد البشرية بجامعة إب إلدارة رئيسةال نشطةالكلي في األ داءمستوى األ

 الداللة اللفظية المعيارياالنحراف  الوسط الحسابي أنشطة إدارة الموارد البشرية

 االستقطاب واالختيار والتعيين:

 الشاغرة.االعالن عن الوظائف 
حد ماإلى  يستخدم 1.24625 3.1296  

 حد ماإلى  ستخدمي 1.19129 3.0370 .اي  إلكترونتقديم طلبات التوظيف 

 حد ماإلى  يستخدم 1.32875 3.1389 الجامعية.جميع شروط االلتحاق بالوظيفة  حتوضي

 حد ماإلى  يستخدم 1.34969 3.3611 .االرد على طلبات التوظيف إلكتروني  

 حد ماإلى  يستخدم 1.32588 3.2130 والخارج.للوظائف للداخل  الفعليةتحديد االحتياجات 

 حد ماإلى  يستخدم 1.23140 3.0833 ات االختيار والتعيين.إجراء والخارجية فير الداخلية تحديد المصاد

 حد ماإلى  يستخدم 1.18824 3.0926 ية في عمليات التوظيف.لكترونإجراء االختبارات اإل

 حد ماإلى  يستخدم 1.2659 3.1507 الوسط العام لالستقطاب واالختيار والتعيين

 حد ماإلى  يستخدم 1.23158 3.1852 حتياجات التدريبيةتحديد اال :التدريب

 حد ماإلى  يستخدم 1.22227 3.0370 المديرين.تنفيذ برامج / دورات تدريب 

 حد ماإلى  يستخدم 1.23677 2.9444 الموظفين.تنفيذ برامج/ دورات تدريب 

 حد ماإلى  يستخدم 1.12690 2.8981 بعد.تنفيذ برامج / دورات تدريب عن 

 حد ماإلى  يستخدم 1.15571 2.9722 العمل.نفيذ برامج/ دورات التدريب أثناء ت

 حد ماإلى  يستخدم 1.14699 3.0463 مساعدة العاملين على التعليم الذاتي.

 حد ماإلى  يستخدم 1.14371 2.9815 تقييم برامج التدريب المقدمة

 حد ماإلى  يستخدم 1.18056 3.0092 الوسط العام للتدريب

 :داءقييم األت

 المباشرين.العاملين من جانب الرؤساء  أداءتقييم 
3.0926 1.21160 

 حد ماإلى  يستخدم

 حد ماإلى  يستخدم 1.23140 2.9167 تقييم كفاءة استخدام العاملين لبرامج تكنولوجيا العمليات.

 حد ماإلى  يستخدم 1.32904 3.5000 معرفة حاالت التهرب وعدم االنضباط في العمل.

 حد ماإلى  يستخدم 1.20842 3.4167 التحقق من مدى إنجاز األهداف في العمل.

 حد ماإلى  يستخدم 1.24511 3.2315 داءالوسط العام لتقييم األ

 حد ماإلى  يستخدم 1.06223 3.1137 الوسط العام لألنشطة

 بكثافة.يستخدم إلى  (5والرقم )ال يستخدم إطالقا إلى  (1الرقم)حيث يشير  5 – 1المقياس المستخدم يمتد من 

رإددد   رمدمإددد  جدد ددد ا حددد ددج   دددودعبرا ددد  لي دادددوددأدرءم ددد د د(6 كمددد دي قددد درا ددد مردة دددتد
رادد لرةةد دد دخدد ردأندهندد كداددودل ةدد ودعدرةةدرامدد رةددرايةدد  وددراع ليددوتكن ا جيدد درام ل  دد تداددودرامم ةإدد تد

د؛ل ةدد ودعدرةةدرامدد رةددرايةدد  ودراع ليددومم ةإدد تدعاددردحدد د دد دا إدد  جدتكن ا جيدد درام ل  دد تداددودراد رإدد   ر  د
 مد ادرالإد   رمدد  مدث  د(د1.06223 عيد ة د دمبد  ح ر  د(3.1137دحيرد لد)د را إديدراحطد  ودرا د مد=

 د(1.2659 عيددد ة د دمبددد  ح ر ( د3.1507مرا  يدددي د  إددديدحطددد  ود دمرالخ يددد ةدرالإددد    بادددودم يعدددود
 عيدددد ة ددمبدددد  ح ر  د(3.0370  إدددديدحطدددد  ود د ي ددددعاك  م مخ  ددددود دددد دي  لددددلد   دددد نتدةليدددد تدرا   يددددفد

م دددذرد ددد دي  لدددلد ددد إلن ندنددد درا  ددد   دراةددد غ ةد  إددديدحطددد  ود د م ددد د   دددلدرل دددجدمإددد  د(د1.19129 
رإلاك  م يددددوداددددودنمليدددد تددرالخ يدددد ةرت دددد دي  لددددلد دددداج رءدمد د(1.24625 عيدددد ة د دمبدددد  ح ر  د(3.1296 

د.(1.18824 عي ة د د مب  ح ر د(3.0926را   يفد  إيدحط  ود 
 عيدددد ة ددمبدددد  ح ر د( 3.0092اددددودم يعددددودرا دددد ة حد  إدددديدحطدددد  ود درالإدددد   رميلددددود ادددددد دددد اد

دمبد  ح ر د( 2.9444  دي  للدتنعيذد  ر لددمةرتدت ة حدرام  عي د  إيدحط  ود د(دمخ  و1.18056 
د( 3.0370طددد  ود   إددديدحد   دي نعيدددذد ددد ر لددمةرتدتددد ة حدرامددد  م دددذرد ددد دي  لدددلدد( 1.23677 عيددد ة د 
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أثندد ءدرا مددجد  إدديدحطدد  وداددود دد دي  لددلد  نعيددذد دد ر لددمةرتدرا دد ة حدمدد( 1.22227 عيدد ة د دمبدد  ح ر 
حطدددددد  ودد  دددددد د  إدددددديتدددددد ة حدندددددد ددمتنعيددددددذد دددددد ر لددمةرت(د1.15571 عيدددددد ة د دمبدددددد  ح ر د( 2.9722 
د. م  د   لدرل جدمإ  د(د1.12690 عي ة د دمب  ح ر د( 2.8981 

 عيدددد ة ددمبدددد  ح ر  د(3.2315 إدددديدحطدددد  ود  اددددودم يعددددودت يدددديتدرلدرءددإدددد   رمرال دددد اددرمأخيدددد  د
 ددد دخددد رد ددد دي  لدددلد م  ادددودحددد التدرا اددد بدمنددد مدرال ضدددي  دادددودرا مدددجد  إددديدحطددد  ود د(1.24511 
را دد  لي د دد دج  ددحدرا ؤإدد ءددأدرءم ددذادد دد دي  لددلد   يدديتد د(1.32904 عيدد ة د دمبدد  ح ر  د(3.5000 

م دذرد د دي  لدلد د ا ح لد د د د اد د(1.21160 عيد ة د دمب  ح ر ( د3.0926 ود رامي ى   د  إيدحط 
م د د   دلد د(1.20842 عيد ة د دمبد  ح ر ( د3.4167ع   لدرلهد ر دادودرا مدجد   دلد  إديدحطد  ود 

 يمدددد دي  لددددلد   يدددديتد عدددد ءةدرإدددد   رمدرا دددد  لي دابدددد ر لدتكن ا جيدددد درا مليدددد تد  إدددديدحطدددد  ودد رل ددددجدمإدددد  د
دد.(1.23140 عي ة د د  ح ر مب د(2.9167 

 حدد ددج   ددودعباددودرا دد  لي ددأدرءقدد  دعاددرد دهندد د ما دد دان دد  لدرا دد مردراطدد  ل(درإلىدد ةةمت دد ةد
إلدرةةدد  يطدددوال  ددد   درادراع ليدددوإددد   رمدمإددد  جدتكن ا جيددد درام ل  ددد تدادددودرامم ةإددد تدالدرامم ةإدددودراكليدددو
تند لعدرالخ ط  د تدراطد   ةدعادردد د دن د دد ادددع د؛هدودم يعدودرا د ة حمدرا ود   دلدرل دجدرام رةددراية  ود

م ادددد ددي دعدرةةدرامدد رةددرايةدد  ودمرإلدرةةدرا   ددودال   ددييدمرايحدد ادمرا  ليمدد تدرام ن  ضددود دد ددرا    ددواددود
ااددذردرا   ددحد  ب  دد دأنددرا    ددوم ددذاددقدد  ددنددتدتيدد دةد دحيدد ردهددذردراةددمندرا    ددودراقيدد درتدرا ليدد داددو

د.رإلدرة دمددك دنموالم  ردرليودمرا مهيليود  ظتدرا مةرتدرا  ة ب

نلددردران دد  لدرامي ر يددودرا ددودت  ددجدعايادد ددرمرإدد ن د دد تحقي اددعاددرد ندد ء دنلددردأهدد ر درايحددردرا ددودإدد رد
ج   دودعبدادودةدرامد رةددرايةد  ودعدرةددأدرءتدتد ند ءدتطد ةد   د  دا  د   دداطد   و ردراح اودمرا ةرإ ترايحرد

د:رآلتيومالدال   رتددرام ل   ت اودق ءدتكن ا جي د

  ن ل  تدرا ط ةدرام    . -1

 رام    .را ط ةدد ب ةرت -2

 أه ر درا ط ةدرام    . -3

  ط دةد ن ءدرا ط ةدرام    . -4

    لي تدت بيلدرا ط ةدرام    . -5

 يلدرا ط ةدرام    .خ  رتدت ب -6

 رامةك تدرا ود  دت رج دتنعيذدرا ط ة دمأإ ايحد   ا  ا . -7

درا ط ة. الرن د -8
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 تتد ن ءدرا ط ةداودق ءدرا  ي د  درامن ل  ت دمهود  آلتو:

طدد درا حدد التدمرلخددذد م  ليدد تدعندرا طدد درادد ه دراددذ دنعيةدد درا دد اتدرايدد مدهدد دنطدد درا كن ا جيدد دمن -1
را    ددد تدهدددود ددد ة درام  ادددودمهدددودأهدددتد ح  ددد تدع   جاددد دم ةددد ه دمت  يعاددد دادددودمدرا طددد دراحددد يرد

    ل درام  تدرا نم  و.

مرا ح ن تددراملحو أندرا    ودت  دأهتدراماإط تدرام  معيودرا ودتطاتداود  رجاودرا ض ن درام  معيود -2
رإلدرة د دد دد  نظدديتدرا مددجع   ددود   مدد درام  اددودمخ  ددود دد دي  لددلددت لبادد را لميددودمراحضدد ة ودرا ددود

 رام ل   ت.خ ردتكن ا جي د

دتكن ا جيدد قدد مةةدرالإدد ع دةد دد درا  دد ةبدمرا بدد رتدرا  اميددودمرا  بيددودران جحددودرا ددودة دد تدا ع يددجددمةد -3
 راية  و.ةدرام رةددجدرةدمدداودرا     ترام ل   تد

 يمدد دي  لددلد نةدد ددم 2025يغددودنليادد دتنعيددذدةؤ ددودرادديم ديندرا ددودأندج   ددودعبد دد درا    دد تدرايمنيددو -4
د؛را ؤ دو  دأهتدرا إ  جدا ح يدلدتلدددد مت درام ل   ت رام  اودمج   جا دمت  يعا داود   ردتكن ا جي د

ا طدددي د ددد دةةدنلدددرد  ركيدددوددرإلدرةة تحددد ردجدددذة دادددودأ ظمدددوددرالإددد  رتي يودعدخددد رتطددد ا  درا ؤ دددوددع 
 مرا  نيودمرح ي ج تدرا نميودميودرا   ةرتدرا ل

مجددددد ددت جددددد دةإدددددمودا حطدددددي درا مدددددجدرإلدرة دمرلكددددد دنموددرخدددددجدرا    ددددد تدرايمنيدددددو دم ناددددد دع ددددد رةد -5
را ما ة دددودرايمنيدددودمخ دددودرا مدددجدرامطددد  بليودال  لددديتدرا ددد اودادددودرالإددد  رتي يودرا ةنيدددودال  لددديتدرا ددد اود

 را     تدرايمنيود ةكجدن م.اود( دمج  رةدرا  ر ي دمرال ر  درامنظمودال مجد2006-2010 

رامدد رةددرايةدد  ود دد در دد  كد ادد ةرتدت بيددلدتكن ا جيدد درام ل  دد تدرا ددودد ددادرةةتمكددي دراقيدد درتدرإلدرة ددود -6
دتط ن هتداودت    درلدرءدرإلدرة .

د  ديلو:  درامب ةرتد نا دود  م نعارددنط ن درا ط ة

ه درا طدد داددود   لدد د  دد التدراحيدد ةدخ  ددودم حدد د عدديشداددودنطدد دالدرا غيدد رتدراطدد   ودرا ددودنةددا  -1
 مرا كن ا جيودد ودرةدرإلالتد يا أدمالدنط   دنلردح رداا دنط د  غي داودجمي درام  التدمخ   درام 

يودمغي د ادداك  م درةةدرإلإل يتدم   ة دح يثودت طجد را  الدراط   دالم ل   تدم  د  لدننا د  د ع ه -2
 راح يثو.رإلدرة ود  درامع هيتد

 اددد ةد  دددضدرا حددد ن تدرا  اميدددودمرإل ليميدددودمرامحليدددودرا دددودت  لدددحدت بيدددلدتكن ا جيددد درام ل  ددد تدمرا دددود -3
 رإلدرة و.مرا ة   دمأ  له درام  لي تددراح د تح ادتغي رتدن ي ةدمج ي ةدت  ركحد  دت  ةرتدرا  ند

  ركدحد د دتردرإلدرةةدرا  لي ندود حيدردن دحدتحد يدم د دثدتد تح  جدتكن ا جي درام ل   تدعاردعن رددخ ا -4
 را    و.رالت  ه تدراعك  ودرام    دمبم ديلبود   لي تدرا نميوداود
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ت بيددلدتكن ا جيدد دد ةددمنرامدداتم رتدرا ددودن دد تدنلددردرامطدد    تدرامحليددودمرإل ليميددودرإدد    ودا   ددي تد -5
 را     ت.رام ل   تداود

درا    و.اودت بيلدتكن ا جي درام ل   تدنلرد ط  اددراح ادنلرد ط ي ةدرا  جا تدمرا   ةبدرا  اميود -6

ج   دودعبدادودقد ءدادودعدرةةدرامد رةددرايةد  وددأدرءيا  درا طد ةدعادردت د نتدتطد ةد   د  دا  د   د
رادددذ دأثبدددلد   حددد دادددود ثيددد د ددد دراماإطددد ت دم ددد دخددد ردران ددد  لدرامي ر يدددودرا دددوددرام ل  ددد تتكن ا جيددد د

رامد رةددرايةد  ود  إد   رمدتكن ا جيد ددأدرءت د   ددأهميورا ودتمثجددراط   ومرا ةرإ تدراي حثوددحطللدنليا 
دااندرا ط ةدرام    دراح اودنلردرانح درآلتو:درام ل   ت دمبذاد

 رام ل   ت.ةدرام رةددراية  وداودق ءدتكن ا جي دعدرةددلدرءرا ر  درامط   مد -1

ج   ددوداددوددرامدد رةددرايةدد  ودإلدرةةد ددرةدرإلددرء  دد تداددودت دد   درلا ر دد درإدد   رمدمإدد  جدتكن ا جيدد درام ل -2
 رام ل   ت.اودق ءدتكن ا جي دعبد

 عب.ج   وداودةدرام رةددراية  ودعدرةد ك   تدتكن ا جي درام ل   تدرامط    وداود -3

 عب.ج   وداودرام رةددراية  وددإلدرةةد  يطوراد ة وراكلوداودرلددرء ط  ادرل -4

ةدرام رةددراية  وداودق ءدت بي ا دتكن ا جي دعدرةددأدرء    لدرايحردا ر  دد عارد  دخلطلدعايدررإ ن د د
امك   تدرلإ إيودرام    دنة مجدنلردردااندرا ط ةد  يطواأله ر دراد متحقي  ددعب اودج   وددرام ل   ت

د:رآلتيو
درام ل   ت.درلمر:دتكن ا جي رام  رد
د.ام رةددراية  وةدرعدرةددراث  و:رام  رد
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 التصور المقترح

 المسؤول عن التنفيذ متطلبات التنفيذ المتطلبات المجال

تكنولوجيا 

 المعلومات

/  )طابعية اآللييتوفير ملحقات الحاسب 

ة إدارفيي  الخ…تخيزيناسكان / وسائط 

 البشرية.الموارد 

تجديد التعاقدات في مجال 
شراء ملحقات الحاسب مع 

 لوماتشركات تكنولوجيا المع

ة التوثيق وتكنولوجيا إدار

 المعلومات.

 .ة العامة للشؤون الماليةداراإل

 ة المشترياتإدار–

 )تبيادلانشاء قواعد بيانيات مشيتركة 

 المختلفة(ات داربيانات بين اإل

نظيييم قواعيييد  أحيييدثشيييراء 

البيانات والنماذج فيي ضيوء 

 المهام المطلوبة

 ة التوثيق وتكنولوجيا المعلومات إدار

ة العامة للشؤون الماليية ارداإل

 ة المشترياتإدار –

تنوييييييييع البيييييييرامج الجييييييياهزة لتنيييييييوع 

 الخبييرة،الينظم  ذلك:استخداماتها )مثال 

التقييييويم  الجميييياعي،برمجيييييات العمييييل 

 .الخ…، األجورالموازنات ،يلكتروناإل

 فنيين.متخصصين 

التعاقييد مييع شييركات خاصيية 

 في هذا المجال.

ة التوثيييييييق وتكنولوجيييييييا إدار

 لمعلومات.ا

 البشرية.ة الموارد إدار

اسيتراتيجية وفلسيفة جامعة إب تتبنى 

ة إدارييية تطبيييق انظميية ووسييائل إدار

 e-HRMالموارد البشرية 

رد ة المييييواإداردورات فييييي 

 .يةلكترونالبشرية اإل

تيييوفير االعتميييادات الماليييية 

 لهذا المجال.

 العليا.ة داراإل

 ة الموارد البشرية إدار

وتكنولوجيا  ة التوثيقإدار

 المعلومات.

تقدير ميزانية لتطبيق انظمة ووسائل 

يييية لكترونة الميييوارد البشيييرية اإلإدار

e-HRM 

 ة الشؤون المالية إدار وفنيين.متخصصين ماليين 

 ة الموارد البشريةإدار

 ة تكنولوجيا المعلوماتإدار

الموارد 

 البشرية

تييوفير العيياملين ذوخ الخبييرة الكافييية 

جمييع بيانييات  ه،برمجييبالتخصييص )

 وصيانة( وتحليلها،وادخالها 

 للعاملين.دورات تدريبية 

 فنيين.متخصصين 

 العليا.ة داراإل

 ة الموارد البشرية إدار

 المالية.ة الشؤون إدار

تقييييديم واسييييتيفاء طلبييييات التوظيييييف 

 ياإلكترون

 ية.لكترونتحديث البوابة اإل

 فنيين.متخصصين 

 ة الموارد البشرية إدار
 المعلومات.وثيق وتكنولوجيا ة التإدار

خفض تكلفة التدريب من خالل توفر 

خدمة المؤتمرات والدورات المرئيية 

 .التفاعلية

 للعاملين.دورات تدريبية 

 فنيين.متخصصين 

 ة الموارد البشرية إدار

 

 أضياء،، تهويية،اماكن عمل مالئمة )

  اثاث. الخ

 ة الموارد البشرية إدار مناسبة.توفير اماكن 

ة التوثيييييييق وتكنولوجيييييييا ارإد

 المعلومات.

تنفييييذ بيييرامج / دورات تيييدريب عييين 

 بعد.

 

 ة العليادارتأكيد دعم اإل

 توفير مدربين في الجانب

 عقد دورات

 تخصيص اعتمادات مالية

 ة الموارد البشرية إدار

 ة الشؤون الماليةإدار

تصحيح األخطاء الناتجية عين إنجياز 

 حدوثها.حال  عمالاأل

يبيييييييييييية لجمييييييييييييع دورات تدر

العاملين بالجامعة فيي اسيتخدام 

 المعلومات.وسائل تكنولوجيا 

 ة الموارد البشريةإدار

 

تقييم كفاءة استخدام العياملين لبيرامج 

 تكنولوجيا العمليات.

 ة الموارد البشرية إدار فنيين.متخصصين 

ة التوثيييييييق وتكنولوجيييييييا إدار

 المعلومات

د:و    دتتدرالن م ددنلردرامط دةدرآلتيابن ءدرا ط ةدرام
دبدراطد  لدا كن ا جيد درام ل  د تد ت دمتمثدجد د ة عدراي حثدودنلدردرلرلدبدرانظ  دا كن ا جي درام ل  د -1

  دم   لي ت  دم   لي تدت بي  .مأدمرت د  هي     دحيرد

 اية  و.ررام رةددد ادرةةرا   لي ددنلردراي حثو    لدرا ةرإودرامي ر يودرا ودةي  ا د -2

درا ة    تدمرا  ر ي دمرال ر  دمرل ظمودمرالإ  رتي ي تدرا   ود  ا  ليتدرا  او. -3
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حيدردتدتدر  د ر درا  يد دد؛ د د د دت را هد دا  بيدلدرا طد ةدرام  د  دهن كدرا  ي د د درام  ليد تدرا دودال
د نا  دمهودنلردرانح درآلتو:

 م م ندددود ددد ددعب ج   دددودادددودطددد د اددد دتالم ددد دراقيددد درتدرإلدرة دددودمرا ددد  لي دم  الجوانااال المعر:ياااة: -1
 رام  ة درانظ  ودمرا  بيقيودا كن ا جي درام ل   تدم ادد  دخ ر:

ح دردي  إدخدمندوددرام ل  د ت ت ال الدرا نو:دم  طد د د دتكد   درت د هدعن د  ود حد درإد   رمدتكن ا جيد د -
رامد رةددد دادرةةرلدرءدرإلدرة ددمدمةهداودت د   دمت بي    دجمي دراقي درتدرإلدرة و دمرا   لي  د مهمي 

 راية  و.

اددودمإل  دد  دت بيددلدرا طدد ةدرام  دد  دا  دد   درلدرءدرإلدرة دإلدرةةدرامدد رةددرايةدد  وددالجواناال التينيااة:-2
   د  دت را درآلتو:دالدرام ل   ت را    وداودق ءدتكن ا جي د

 دم ظتد  ل   ت دم  رن د ي   تدمىيك تدع    لاالةدرتط الت دأجدراح يثود  درا  ني تدمرل ظموت را د -
عاك  م يدددودممةتيدددو دم ظدددتدالم رتيدددودمراددد حكت دم دددجد ددد د ددد دىدددم  دتطدددايجدتيددد دردرام ل  ددد ت دمتح يدددلد

 رلدرءدرإلدرة .دأدرءرا  ر يد ي درإلدرةرتدرام  لعو دم  رتيود

د م نود  درام  لي تدرإلدرة و د نا درآلتو:ان   درا ط ةدرام    دينيغودت را د الجوانل اإلدارية: -3

  دراض مة دأندت  را درإلدرةةدرا ودتك ند  دةةدنلردت بيلدهذردرا ط ة د؛دع درا الرمدمدنتدرإلدرةةدرا لي  -
مرا ددودتم لددددرا ؤ ددودرالإدد  رتي يودال نميددودمرا حطددي  دا طدد ردعاددردرخ يدد ةد ةدد معدرا  دد   درامن إددحد

  ددلدرا مددج دمجندد ردد يثدد  درا مددج دمتاي،ددودرابي،ددودرام  مددودال مددج دمبحطددحدراح جددودعايدد  دمرخ يدد ةدا
 مر  ن نا د مهميودت بيلدرا ط ةدرام    دا     درلدرءدرإلدرة د ةكجدى  جدم ط م .

 رامطاماي دن دتنعيذدرا ط ةدرام    .راية  ودةدرام رةددعدرةدعن رددمتنعيذدراب ر لدرا  ة بيودرام  ططودلا ردد -

ج   ددو دإل  دد  داددودرإلدرة ددودمرا دد  لي ددرابي  دد تدالقيدد درتتد  إدد   رمدراح إدد بدم  رندد دتنميددودرامادد ةر -
 رام    .ت بيلدرا ط ةد

ت را درام رةددرام ايو:دإلن  ددتك  جد ي درا ك ايفدرام ايودا  بيلدرا ط ةدرام    دمالدمإ  جدتكن ا جي د -
 ال    و.مرا  ر حدرام ايوددرام ل   ت 

درة دا د رد دي د   لد درامطد    تدرإلدرة دو دالحطد ردنلدردرام ل  د تدمرابي  دد تدتد اي د ظد مدرتطد ردع -
 رام ل   ت.رلل ودال     درامط م داألدرءدرإلدرة دمالدمإ  جدتكن ا جي د

 رت.درةدرإلق مةةدت را د  ن ةد ي   تد  ك  لودن دإي درلدرءدرإلدرة دا طايجدت    د -

ةددرةدإلامطد م ةدا  بيدلدرا طد ةدرام  د  دا  د   درلدرءدرإلدرة دت اي د   يي دمرقدحودال  يديتدمرام    دودر -
 رام ل   ت.مالدرإ   رمدرا   لي دا إ  جدتكن ا جي درا    وداودرام رةددراية  ود
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عندد ردد  دد يي دالخ يدد ةدمت يددي د نعددذ درا طدد ةدرام  دد  د دد د م درا بدد رتدمرا لعيدد تدرا مليددودمرا لميددود -
 ا ياتدرا  ةةدنلردرإ   رمدرا  ني تدراح يثو.درا    واود   دةدرام ن نو دم  د ط    تدم يعيود 

 عن رددرا  يدمرا   ة  درا مة ودمرانا  يودام  ل د  رحجدتنعيذدرا ط ةدرام    . -

مدمةهدادودت د   درلدرءدرإلدرة ددرايةد  و ق  درا نود مهميودرا ط ةدرام    دمت بي د د دادرةةدرامد رةدد -
دراية  و.رام رةددد ادرةةد  د بجدراقي درتدرإلدرة ودمرا   لي درام ل   ت كن ا جي داودق ءدت

دن مدت را درام رل  تدرا   ود  نعيذدرا ط ة. -
دن مدت را درا إ  جدمرا  ني تدراح يثودا نعيذدرا ط ةدرام    . -
دا غيي دم  دي  تحدنلي .ل ط ةدرام     دخ اٌ د  درا    وداراودراقي درتدرإلدرة ودمرا   لي د   م ود  ضد -

 ن  درا مةرتدمران مرت دمحل  تدران  شدال  ميود مهميودرا ط ة. -

 ةدادددودتحطددي دجددد دةدت ميددودراقيدد درتدرإلدرة دددودمرا دد  لي دندد دة  دددلدرانةدد رتدمرام   ددد تد دد مةدرا طدد -
درام ل   ت.تكن ا جي داودق ءدا    ودراوددرلدرءدرإلدرة د

  دخ ردتنعيذدرا مةرتدمران مرت درام رةددراية  ودد ادرةةودالقي درتدرإلدرة ودمرا   لي دتنميودرا نودراك ا -
دا  قي دعج رءرتدتنعيذدرا ط ةدرام    .

دمتحطينا د    ةدأمايودا نعيذدرا ط ةدرام    .درا    واودرالإ ع دةد  درا  ني تدمرا إ  جدراح ايود -

ا ع يجددمةدرا    وداودت بيلدتكن ا جيد درام ل  د تددومنمليدونلميدوط  بليود طيغن  مدرا ط ةدةؤ ود  -1
ددمةهددد د منظ  دددونضدددم دتميدددالددرا    دددودمبمددد   اددد دددرا    ددد تاياددد د مددد دن ددداللدراةددد ركودراع نلدددود دددي د

 ايا .اودرإ   رمدتكن ا جي درام ل   تددرا     ت

را  جاددد تددأ ددد لا جيددد درام ل  ددد تدادددودقددد ءدا  ددد   درإددد   رمدتكن دد  يطدددويددد ا درا طددد ةدرام  ليددد تدرا -2
  د دداكدجدرا  اميودرام    ةدرام مثلود   ج د   مد درايحدرد مد دنع  قد د د د نظ  دود    يدودث ثيدودرل

 الم  او.دت  يف( دع   ج درك ط ب د:د د اإطودي مثج

د بي ادد داددوا را  بيددلدمهندد كدقدد مةةد لحددوددون د مدرا طدد ةدرام  دد  د   ليدد تدأمدت  ددي تدمر عيددودم مكندد -3
ددرءرلا ا طدد ةدنمثددجدرإدد  ةركدإلن دد  درا دد ه ةدراح  ددجداددوددال    ددوقدد ءد   يدد تدرا ر دد دراميدد ر ود

   دتطجدعاردت   درا مجدرإلدرة دايا ددرا    ودرا ودراية  وددرخجرام رةدددإلدرةة ددرةدرإل

درإ  رتي يوجد   ىي دعندرا ط ةدرام    دنمتوداودرا  لدرا ودتةا د ي درا    ودع  ح تدج ه  ودت مث -4
 رلك دنمو.رلنلرداضم ندرا  دةدمرالن م دددمت جا تدرام ل ت    درا    ود

 غيدحدند درا اد ددرا إدميودمرلك دنميدوددأ د عندرا ط ةدرام    دنطليدراض ءدنلدرد  قد عدحيد  دغيد د -5
 مأ ط  ا .مه درإ   رمدتكن ا جي درام ل   تداودرا    ودماود   ل د لي تا د
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ع رددرا    ددو دمخ  ددوةدراحدد اوديلعددلدرال  يدد هدعاددردقدد مةةدرإدد   رمدتكن ا جيدد درام ل  دد تداددودعندرا طدد د -6
ت بيلدهذردراند عد د درإلدرةةدراح يثدودتكد ددتكد ند   م دودادودرا    د تدرايمنيدودراحك  يدودأمددأنن ان د

 رمدا ا طددد ةدن ددد مد ةددد من د    حددد دالإددد  درام  مددد  رلهليدددودم اددددداويددد بددمةدرا    دددودادددودخ  دددود
 عب.تكن ا جي درام ل   تداودج   ود

تدد ة حدرا دد  لي داددودرإلدرةةدداددوعندرا طدد ةدرام  دد  دن دد مد ةدد ة  دالإدد   رمدتكن ا جيدد درام ل  دد تدت مثددجد -7
م ذاددت  مدراد نتدرامد د دا  بيدلدهدذهددرا    و نلردرإ   رمدتكن ا جي درام ل   تددرخجدعدرةتاتداود

رآلاددودمتدد ا دااددتدأاضددجدرا  نيدد تدراح يثددودرا ددودت دد مدت بيددلدهددذردم ددذاددت دد مدأجاددالةدراح إددحددرإلدرةة 
م اددددد ددد دخددد ردرإددد   رمدتكن ا جيددد دد رانددد عد ددد درإلدرةةدادددودجميددد دأ طددد مدراكليدددودمتددد ا دراددد بيد ينامددد 

 رام ل   ت.

اددودج   ددودعبداددوددإلدرةةدرامدد رةددرايةدد  و ددرةدرإلددرءن دد ةدرلمأخيدد ردنم دد لدرا طدد ةدرام  دد  د م دد د
ااد دي ند مردرإد   رمددراحد او ماودقد ءدةؤ دودنلميدودتك  ليدودامحد مةدرايحدرددرام ل   ت  ا جي دتكنق ءد

ندرا طد ةدراحد اودي ند مردأ مد ددرإد   ر ا   م دايا د  د ك   تدمنن   دم ط  اددرام ل   ت تكن ا جي د
رةةدرامد رةددرايةد  ودالد  درإ   رمدتكن ا جي درام ل  د تد دادمدحرد معا   درامن  ودراذ دين للدأ   م دراي

 اودج   ودعب.

2 

ةدعدرةددأدرءرإددد   رمدمإددد  جدتكن ا جيددد درام ل  ددد تدادددوددأهميدددويددد ة  ندج   دددودعبدادددود  ظدددتدرا ددد  لي د -
 راية  و.رام رةدد

دأ ة ول   تداود م ةإودج   ودعبد ع ر  دمإ  جدتكن ا جي درام اودا ادرا   لي ددعدةركهن كد ط  اد -
اددودرا ةرإددودمرام مثلددوداددودم يعددودرالإدد    بددعايادد رامةدد ةدد  يطددوةدرامدد رةددرايةدد  ودراعدرةدمم دد   د
 .درءرلم يعودت ييتددأخي  رمددرا  ة ح مم يعوددمرا  يي  مرالخ ي ةد

را دودت مثدجددةرإلدرةدح د  داودهذهدعاردد   ا ةد رام ل   تدت دتكن ا جي  طعودن  ودااندجمي د ك   تد -
 دمرامك ن.دمرا   لي  درابي   ت ةد  رن دجدرةدمددرا  هالة مراب ر لدد رآلاوةدراح إحدأجاالداود

م  جد دد( ةدرام رةددراية  ود  ند   ب رعدرةددلدرءراكلودددرءن    درا   ل نداودج   ودعبدأند ط  ادرل -
رامةد ةدد  يطدويدودادودرا  د   درام عاك  دةدرامد رةددرايةد  ود منمد ردعدرةد  دمراردح د د دت د مدأعاردد اد
تحد يردعادرددامث د جدمإ  جدرا كن ا جي د  ج دةدماكد دتح د جدرام ل ب ماك داي د  امط  اددعايا 

دم ي  و.

درآلتو:دراي حثوط ن لدتدو ةرإودراح ايراعايا ددلبن ء دنلردران   لدرا ودت  لمدد
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مرقحودا  د   درلدرءدرإلدرة دادودقد ءددا  دعاردت  نتدةؤ وتندرا ط ةدرام    دن  د ح ماودنلميودأ -
ج   دودادوددرإد   ر  مبم دنمك دراقي درتدرإلدرة دود دادرةةدرامد رةددرايةد  ودعادرددرام ل   ت تكن ا جي د

دمت إي  داودأدر ا دمت    تا دمالدآاي تدمرقحودم ح دة.دعب 

 

ةدرام رةددراية  ود  بنودادرةدرإلدرة ود   دخ رد    لددةرإودراح اودنمك دالي حثودأندت  ودراقي درتد
درا ط ةدرام    دمت بي   دم ادد  دخ ردرآلتو:

 راية  و.ةدرام رةددعدرةدراخداود…/درإك ند/دمإ  يدت ال  دد ة   ودرآلاوت اي د لح  تدراح إحد -1

را  د  تددرا مد نو     يد تدرا مدجددرا بيد ة رادنظتدد ادد:تن   درابد ر لدرا د هالةدا ند عدرإد   ر  تا د  ثد رد -2
 ج ة.دراخ.رام رل  ت درلدو اك  م رإل

 رام  لعو(.رتددرةد ي   تد ي درإلد تي در ة ءد  رن د ي   تد ة   ودع -3

 م ي  و(.دمتحليلا  دخ اا دججم د ي   تدمدد و    ت اي درا   لي د م درا ب ةدراك  يود  ا  طاد  -4

 راخ.د…رث ادعق ءة دتا  و ت اي در  ك دنمجد   مود  -5

 .    لرإلرإ يع ءدةلي تدرا   يفدنب ددرا مجدنلر -6

 .را ع نليوخعضدتكلعودرا  ة حد  دخ ردت ا دخ  ودراماتم رتدمرا مةرتدرام  يود -7

 ح مثا .ح رددنم رتطحي درلخ  ءدران ت ودن دع   لدرل -8

 . ي دعاك  م ت  نتدةلي تدرا   يفد -9

    .دمةرتدت ة حدن دد/تنعيذد  ر ل -10

داب ر لدتكن ا جي درا ملي ت.ت ييتد ع ءةدرإ   رمدرا   لي د -11
 

دم نا :درام ل   ت ت    دراي حثودعج رءدرامال  د  درايح ادرام  للد  كن ا جي د
دراية  و.ةدرام رةددعدرةددأدرءدونليا داو ودمأث ه ددرةد ظتدرام ل   تدرإل -1
 رام ل   ت.داودق ءدتكن ا جي را     تدرايمنيوداودأ م  جد     دا حطي درلدرءدرإلدرة د -2

 را     ت.دمةد ظتد  ل   تدرام رةددراية  وداودرا   ييدرالإ  رتي ودنلرد ط  اد -3
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1

 را   عيو.را رةددرإلإكن ة و درام    ة  ظتدرام ل   تدرإلدرة وداودرامنظم تدد( 2009ث  لدنب درا حم د دعدة    -

 رايم .دال ي نو د ن  ء ران ةددمت ة    دى  و ظ مدرا  ليتدد( 2002 إ ي  ددرلغب   د  ة -

-14را د د درا د   و   لدودراي حدرددراديم  را د   ودادودد( دت د   درا  لديت2007نب دراع د  دنلدودنبد د د درام ي    -
 عب درايم .(دج   ود15

إودتحليل د   نودله ر درا  ليتدرا    ودرا  ليتدرا    وداودرابل رندرا  بيود"دةرد( دالطعو2006 غ اح ددأحم درااب ب  -
ت ددد   درا  لددديتدرا ددد   ودد د   دددال2006د د ددد امب 27-26رامددداتم درا ددد   دالع ددد ةدد" مراددديم ددةدنادددودرل

 ىم .ج   ودني د

دراضدددعويددودادددودرامدد رة دراحك  يدددودراث    ددودادددوداك  م مر دد دت بيدددلدرإلدرةةدرإلد( 2010عنمددد ندحطدد د طددد عرد دخلدد    -
 الط ي .د   ل  درا ةنيو غي د نة ةةدج   ودران   ددمةإ اود  جط ي ود ظ درام ي   دمرام ي رتدمجاراغ بيود  د

 داتم درا  لديتدرا د اودرلهلدوددرا نميدو را    وداودراديم دمدمةهدادودخ  دودد(دمرا  ليت2000   درا ي ةدنب ددإ   دنب  -
 .رةم  د ن  ء درايم راملكودد دج   و2000ي  ي د1-  ي 30الع  ةد

 را  ه ةدانة  درةدراطح بدد     ة يود م  جداك  م رإلدرةةدرإلد( 2007 را ؤم  دة ة دنب ددن     -

رامدداتم دراطددن  درا  ىدد دالع دد ةدد ددن  ء راكع نددودرا رخليددوداكليدد تدج   ددودد( دت دد  ت2002 ع دد رهيت ددراادد د  دىدد  نبدد د -
 را  ه  د ط .درا  بو راعك ددةرام ل   ت ددرم ض ن درام  م درا  بوداودنط دد( درا    و26-27 

  ددرةدراع ةم دالنة  درا  ه ة.1( درإلدرةةدرإلاك  م يودالم رةددراية  و دع2007ت جمودخ ا درا       د  ركا مد هو ك ز -

 ىم  درا  ه ة.ني ددو دج   واك  م رإلدمرال  ط دراية داودنط درا  امودد( دعدرةة2011 درا  يح د حم د  -

دمرامح إدديوداددورا ادد لدرام  ددال دال    ددوددأدرءت دد   ددمدمةهدد داددوتكن ا جيدد درام ل  دد تدد( 2011 دنلددو درإددكن ة د  يددح -
 را  ه ة.دراط    ج   ودان ةددد   ةره ةإ اوددرايمنيو را ما ة ود

دةرإددودت بيقيددودنلددرددر دد ةددرا دد  لي  دأدرءيددودنلددردتحطددي داك  م ت بيددلدراحك  ددودرإلد( دأثدد 2011راة  طددو د حمدد  د  -
 ىم  درا  ه ة.ج   ودني ددد   ةره ةإ اوددرام ح ة اودرال  ةرتدرا  بيودرابل نود

 نم ن.دالنة  دران مةدرةددراية  و ةدرا  ادعدرةدد( 2015دةه د دراطي غ  -

 را  ه ة.درإلدرة و رامنظمودرا  بيودال نميوددرام  يو رام رةددراية  وداودرا   ودد( 2010 دن    دراكبيطو  -

 نم ن.د ةدنرلدمرا  ل   درةدرا رنودالنة ددرإلدرة و  ظتدرام ل   تدد( 2011 د ة ة درا اي   -

 نم ن.دمرا  ل   درةد   الم دالنة دديو  ط  رإلمرا    تددا ردةدرلعدرةدد( 2009 دحط   ا  ددلم ل   -

 را  ه ة.دع ةم  رادرةددرا      ت جمودخ ا ددراية  و يودالم رةدداك  م ةدرإلدرةدرإلد( 2012 ده م   ةكدد  ري  ده بكنال  -

مة دود حثيدود    دوددرام ل  د ت يود  إ   رمدتكن ا جيد داك  م را ح رد ح درا   ةةدرإلد( 2009 د ط عر حطي دده او  -
دي ايددد  د28-20 درإددد   رمدرا كن ا جيددد عادددرددرا  لي ندددودإددد ايح ددد د ل  دددردتحددد ردرامنظمددد تد ددد درإددد   رمدرل

 را  ه ة.درإلدرة و رامنظمودرا  بيودال نميود

درةدمر ددجدالنةدد ددمرا ةدد    ةدرامدد رةددرايةدد  وداددودرا دد ندراحدد د دعدرةدد( 2008 د عدديت لهيدد ددمراطددي غ دنبدد راي ة  دةة د -
 .ةدنرلدنم ن در مارلرا ي وددمرا  ل   

  ط .درالإكن ة و درا   عيو را رةددمرا  بيل يود ي درانظ  وداك  م راحك  ودرإلد( 2008 دا    دران  ة  -

 رانع و.   الدرا  ة حددرايم  ةدرام رةددراية  وداودرا   عدراطن نوداودعدرةدد( 2009 درانعي دمةىودنمجدملرةة -
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ة  دددلد  ةإدددوددنلدددر  ددد تدت  يددد هدأمامر ددد درا  لددديتدادددودرا ما ة دددودرايمنيدددودمدد( 2000 نلددد   د ددد ا ددأحمددد دراددد ةحي   -
درايم .د  د ن  ءمرا       الدرايح ادد 15درا  ددرا  ب  و را ةرإ تدمرايح اددرامط  بج د  لو

2

- Alok Mishra, PhD, and Ibrahim Akman, PhD, “Information Technology in Human 

Resource Management: An Empirical Assessment”, Public Personnel 

Management Volume 39 No. 3 Fall 2010 
- Raymond, Louis and Bergeron, Francois, project management  information system: An 

empirical study of their impact on project managers and  project success, 

International Journal of project management, v.26 issue 2, 2009. 

- Quresh, Faseeh U. (2008). Information Technology and Organizational Learning: The IT 

Role on OL at Accenture and ABB. Master Thesis in IT, Unpublished, 

Mälardalents Högskola – Malardalen University, Vasteras, Sweden. 
- Dessler, G, (2012), Human Resource Management, 11 ed, Prentice Hall, New Jerssey . 

- Frensh, W, (2006), Human Resource Management, 5 ed, Houghton Mifflin company, New 

yourk . 

- Lucas, H, (2010), Informaion Technology for management, 7ed, Boston; Mcgraw Hill 

companies Inc . 

- R.Wayne Mondy, Robert M.Noe, (2005), Hunan Resource Management, pearson, New 
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Email: dr.aldoaes@gmail.com 

Email: fuadbaadani@gmail.com 

بكلاةة الدراسةت  العلاةت  بطلبةةيئةة التةدر   عالقةة عوةو ه مستوى  على التعرفإلى  فت الدراسةهد
هتكو ةةت  ال سةة،  اتبةةا البتانةةتم ال ةة  ف الوعةة   قةةد ه الطلبةةة  مةةو هج ةةة   ةةر جتمعةةة عةة عت  -الترباةةة
 مجت ةةةا% مةةةو 28اة ب سةةةبة  ةةةتةةةخ ااتاترهةةةت بتلطر شةةةة العحةةةوا اة ال،  م ةةةر   88)) مةةةوالدراسةةةة عي ةةةة 
  م،ةتهر  التةدر  مكو ةة مةو ثةال   بتسةتبت ة  ا  األ نلةت هت هطتلبة  ت( طتلب  312البتلغ عد هخ ) الدراسة
  االجت تع  هال ،ور  العل   الب،ث

الدراسةةت  العلاةةت مت،ششةةة  ةعالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةمسةةتوى أشةةتر  ال تةةت ف إلةةى أم  هقةةد
ا ال ،ةةور ايةةر  أيلاةةم م،ةةور الب،ةةث العل ةة  ه   هلةةىااتةةم م،ةةور التةةدر   ال رتبةةة األ ايةةث ؛بدرجةةة عتلاةةة

بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة فةة   ت  فةةرهد  الةةة إا ةةت ا  و هجةةعةةد   ظ ةةر  ال تةةت فأه   االجت ةةتع 
  ل تغيةر التص ة  تعةااهالدرجةة الكلاةة( االجت ةتع    ال ،ةور  العل   الب،ث م،ورالتدر    ه  م،ور)

االجت ةتع    رال ،ةو   العل ة  الب،ث م،ور)ف   تهجو  فرهد  الة إا ت ا  عد  ك ت أشتر  ال تت ف إلى 
ال ةةةرهد ل ةةةتل  كت ةةةت ه  (التةةةدر   )م،ةةةورفةةة   مةةةا هجةةةو  فةةةرهد   ل تغيةةةر الجةةة   تعةةةاا هالدرجةةةة الكلاةةةة(

 الذكور 
اةث ه  ةت  أ مةو  ع  ةت أسة ر  التة  ال تةت ف إلى اهال ت الدراسة إلى العديد مو التوعات  است ت   

تعا ةةةا م ةةةترا  االت ةةةت  علةةةى  هبقاةةةة كلاةةةت  جتمعةةةة عةةة عت فةةة  كلاةةةة الترباةةةة أعوةةةت  هيئةةةة التةةةدر   
مةو ماااةت تا ةد مةو  يةوفر مةو اةال  هسةت م التواعةم االجت ةتع  ل ةت  طلبة الدراست  العلاتالتواعم ما ه 

 تعا ا العالقة بي   ت إلى  هال حتركة ف  ال عتلات  هال  تسبت  العتمة هالصتعة الراماة التواعم فتعلاة 

 دراست  العلات طلبة ال التدر   عوو هيئة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

This study aimed at identifying the level of relationship between member 

of teaching staff and postgraduate students at the Faculty of Education at 

Sana'a University from the point of view of the students. For achieving the aim 

of the study, the researchers followed the descriptive survey approach . Thus, 

the sample of the study was consisted of (88) items which have been selected 

using the random quota sampling method with the percentage 28% of the 

study community who are (312) male and female students. The instrument of 

the study is a questionnaire consisted of three fields: teaching field, scientific 

research field and social field.  
The findings of the study revealed that the level of relationship between 

member of teaching staff and postgraduate students is achieved with a high 

degree where the teaching field came the first, then scientific research field 

came the second and the social field came the last.  In addition the results of 

the study showed that there was not significant statistical difference among 

responses of the study sample in the three fields (teaching, scientific research, 

the social field and total degree) attributed to the variables of specialization 

and gender. However, there was significant differences attributed to the 

variable of gender in field of teaching for the sake of males.. 

The study concluded to many recommendations based on the results. The 

most important of which is persuading the member of teaching staff at the 

Faculty of Education and the other faculties at Sana'a University to strengthen 

communication skills with postgraduate students through the means of social 

networking, which provide advantages that increase effectiveness of 

communication. The study also recommended participation in the public and 

private events to promote the relationship between them . 

Key words: Member of the teaching staff, postgraduate students 
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1

11

لتشةةةد  ألي مجت ةةةا مةةةو ال جت عةةةت  التةةة  تسةةةعى إلةةةى ا االجتمعةةةت  تعةةةد مرتكةةةا  م ةةت ال شةةة  ناةةةم أم 
هالتطةةور  ههةةو األمةةر الةةذي أثجتتةةم ال جت عةةت  فةة  الةةده  ال تشدمةةة ك سةةل ة ها ةة،ة فةة  الرقةة  هالتشةةد  
العل ةةة  بةةةتاتالف أ ةةةوا  ال عرفةةةة هالتك ولوجاةةةت  همةةةت كت ةةةت لت،ةةةد  تلةةة  النةةةورا  العل اةةةة مةةةو قجةةةم تلةةة  

مةو اكومةت   تهبحةر    تالجتمعت  مت لخ تكو الجتمعةت  بكةم مكو تت ةت م،ةت اهت ةت  ه عةخ ال م،ةده  متلا ة
  هل ت  فتلجتمعة تشتس ب وعاة أستتذت ت هم جاات خ العل اة هال جت عاة هالتدر ساة 

هلةذا فةة م  ؛ت،ديةةد  هر فئةة مةت فةة  ال جت ةا هةو ال قاةةتس لت،ديةد  جةت  تلةة  ال ئةة أمهمةو الوا ة  
(؛ هغ ة  عةو 1997: 3)فلاةم   ت،ديةد  هر األسةتتا الجةتمع  هةو ال قاةتس ل ةدى  جتاةم فة  أ ا  م  تةم

األ هار ال  ت ةةر  مةةو األسةةتتا الجةةتمع  م جنشةةة مةةو هظةةت   الجتمعةةة التةة  ي ت ةة  إلي ةةت  ههةة    إمالشةةو  
التةةدر    هالب،ةةث العل ةة   هادمةةة ال جت ةةا  ههةةذ  الوظةةت   مةةو األمةةور ال ت ةة  علي ةةت لةةدى ال  ت ةةيو 

لةةة  سةةةعو  أشةةةتر   سةةةبة ( التةةة  أجر ةةةت بجتمعةةةة ال 101     ) بتلحةةةام الجةةةتمع ؛ ف ةةة   راسةةةة شةةةر  
% مو أعوت  هيئة التدر   إلى أم الوظت   األستسةاة ألي جتمعةة هة   التةدر   هالب،ةث العل ة  56

أم الوظا ةة األستسةاة للجتمعةة هة   التةدر   ب ة ة إلةى % م  خ 41 هادمة ال جت ا  بي  ت أشتر  سبة
اسةتجتبت  عي ةة الدراسةة ات شةت أستساة  هأم الب،ةث العل ة  هادمةة ال جت ةا ه ةت ب ة ة ثت و ةة  أي أم 

 إلى اد ٍّ مت على أم تل  الوظت   النال  ه  الوظت   الر اسة ألي جتمعة 
فقاةةتس مةةدى  جةةت  الجتمعةةة مةةو عدمةةم يتوقةة  علةةى مةةدى راةةت  عوةةو هيئةةة التةةدر   بةةتأل هار  اإا  

 إلةةةى أم( 1  2003) ال توقعةةةة م ةةةم هال رتبطةةةة بوظةةةت   الجتمعةةةة؛ هفةةة  هةةةذا احةةةير الدهحةةةتم  هالساسةةة 
الجتمعةت   فة  بتشو خ األ ا  األكةت ا    امتاايد   ت"العشو  النالثة األاير  مو الشرم العحر و ش د  اهت تم  

اتعةة فةة  ظةةم األاةةذ ب  ةةت  االعت ةةت  ه ةة تم الجةةو   فةة  مجةةت  التعلةةاخ  هقةةد شةة م هةةذا التشةةو خ ج اةةا 
هف هأ حطة هإ ار يو هغيرهخ  إال أم هأعوت  هيئة تدر   هم ت ةأبعت  م  ومة الع لاة التعلا اة مو طلب

االهت ت  األكجر ا  ب او  تشةو خ األ ا  األكةت ا   ألعوةت  هيئةة التةدر   علةى اعتبةتر أ  ةخ احةكلوم 
 البعد الر ا  ف  هذ  ال   ومة  هعلى أستس الدهر األهخ الذي اوطلعوم بم لت،شي  أهداف الجتمعة" 

  التةة  تعةةت   م  ةةت لتجو ةةد اةةدمتت ت هت يةةا م تجتت ةةت هلكةة  تتجةةتهظ  ا ةةخ التعلةةاخ العةةتل  االاةةتالال
 –كةةو  خ اجةةر الااه ةةة  ؛الطلبةةة –أمةةت  ال سةةت يديو  اعت ةةد بتلدرجةةة األهلةةى علةةى عالقةةة بةةيو ال سةةت يديو 

ه  ةةخ التعلةةاخ العةةتل  مةةو ج ةةة  همةةو ج ةةة أاةةرى علةةى مةةت تةةوفر  تلةة  الةة  خ لطلجت ةةت فةة  مجةةت  التةةدر   
ايةث أكةد  ؛ا  اتى تستطاا ال  تفسة ما بقاةة الة م خ ال  تثلةة هال  ةتابةهالب،ث العل   هادمة ال جت 

الةةدافا للةةتعل خ لةةدى الطلبةةة م  ةةت  فةة ( أم ه ةةتع عوامةةم عةةد   تةة ثر Grenchik ,& Postelliمةةو ) كةةم  
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اشبت  اتجت  ال تعل يو ال تعلشة بك تات  أعوت  هيئة التدر    هقدرات خ على توفير الوست م التعلا ا ة 
 ( 141  2017 يم ع لاة التعل خ )شلدام  هتس

هم  ةةة العالقةةت  ان سةةت اة بةةيو األسةةتتا الجةةتمع  هطلجتةةم اجةةب أم يت، ةةم األسةةتتا الجةةا  األكجةةر 
  ةةت إألم تاه ةةد الطلبةةة بتل عةةترف هال  ةةترا  لةةا  ال ةةدف الوايةةد مةةو أهةةداف ا تسةةتبم للجتمعةةة  ه  ؛م  ةةت

 ( 65  2014)مر خ   ال تشم أه اة عو التدر   فشت التطو ر ال ت ف لحص يتم هسلوكاتتم ه  أهداف

قطةت  الترباةة هالتعلةاخ علةى  ،ةوٍّ عةت  هقطةةت   أمها ة،ت انم أكنةر مةو أي هقةت موةةى  يجةدهلةذا 
أهدافةةم هبرامجةةم هلاتكلةةم ان ار ةةة فةة  التعلةةاخ العةةتل  علةةى  ،ةةوٍّ اةةتس ب،تجةةة متسةةة إلةةى إعةةت   ال  ةةر 

قطةةت  التعلةةاخ العةةتل   أمههةةذا اع ةة      ال جت عاةةة األاةةرى هالت  ا اةةة فةة   ةةو  العالقةةة مةةا الشطتعةةت
  اطور م تمم ههظت  م هأم ا،سو مو مصرجتتم بحةكم يتوافة  مةا متطلبةت  الجةو   ألممدعوا بكم قوا  

ا ةةم ب ةةةت إلةةةى مسةةةتوى عةةةت  يةةةوا خ ال،تجةةةت  هال سةةتجدا  التةةة  تةةةا ا  يومةةةت بعةةةد يةةةو   كةةة  يةةة     هأم
الت  اةةة هالتطةةور  ههةةذا يتطلةةب التجديةةد فةة  مجةةتال  عةةد  هم  ةةت تشةةو خ  بتل جت عةةت  ه ةةدفع ت بشةةو  بتتجةةت 

 Total Qualityاأل ا  لشطةةت  التعلةةاخ العةةتل  علةةى هفةة  األاةةذ ب  ةةت  الجةةو   الحةةتملة فةة  التعلةةاخ )

Education 2009)الج ةتب   ت إلى ال ستو ت  ال طلوبة عتل ات هم،لا ة ال تصرجيو( للوعو  ب ستوى  
ت يئةةة بيئةةة تعلا اةةة تعل اةةة م تسةةبة تعكةة  العالقةةة ال ت يةةا  بةةيو عوةةو هيئةةة التةةدر   ( ههةةذا يتطلةةب 2

 هالطلبة 

12

بحةكم ااعد عوو هيئة التدر   مو أهخ أركتم الجتمعة  ه جتاةم فة  القاةت  بةا هار   جةت  للجتمعةة 
ه رى )الداهري( أم تشيةاخ   ياخ  هر ل ذ  األه اة فشد تعد   األستليب الت  يتخ مو االل ت تش اه  ر   عت ؛

عوةةو هيئةةة التةةدر   يةةتخ مةةو اةةال  مج وعةةة مةةو األسةةتليب هةة   التشيةةاخ الةةذات   هتشيةةاخ الطلبةةة لةةدهر 
األستتذ  هأ ا  خ  هتشياخ الامال   هالتشياخ ان اري مو قجم إ ار ة  الجتمعةة كةر ا  الجتمعةة أه الع يةد أه 

خ أسةةتليب تشيةةاخ أ ا  عوةةو هيئةةة التةةدر    هع لاةةة راةةت  الطتلةةب ر ةةا  الشسةةخ؛ إا ا فةةلرا  الطلبةةة مةةو أهةة
اسةير  ،ةو اعت ةت  العةت  م بيو م  د همعترض  لكو االتجةت  العةتل   و بتشياخ أستتا  قد ااتل  نام البتان

مةر بعالقتةم هاتعةة ع ةدمت يتعلة  األ  أاد أهخ أستليب تشيةاخ عوةو هيئةة التةدر  بوع م هذا األسلوب 
 ا  ال  طشةة  هةةو  مةةتاا سةةاقاخ الطلبةةةه هانجتبةةة هةة  بةةام أغلةةب الجتمعةةت  ال،دينةةة فةة  مةةا الطلبةةة؛ هالسةة

الغةةرب تةةةرى أم تشيةةةاخ أ ا  أعوةةةت  هيئةةةة التةةةدر   اجةةةب أم ي  ةةةب فةةة  م،ةةةتهرٍّ ثالثةةةة هةةة   األ ا  فةةة  
م ف  األ حطة األارى لتشياخ الج تظ األكت ا    اا   هاأل ا -ان تتج العل  -الب،ن  التدر    هاأل ا  

 س(    2008)الداهري    تهاترج الجتمعة

ق ةةور عوةةةو هيئةةة التةةةدر   اعةةو  إلةةةى  أمالدراسةةت  ال،دينةةةة  بات ةةةت هقةةد اكةةر مةةةتيتره ه اةةرهم 
ه ةةةع  أسةةتليب التةةةدر   هعةةةد   تكتنا ةةة اعوامةةم عةةةد  فةة  مشةةةدمت ت االفتشةةةتر إلةةى إعةةةدا  ال ،ت ةةةر  إعةةدا   
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 ةةر  ب سةةتوى أعلةةى أه أ  ةةى مةةو مسةةتوى الطلبةةة اسةةتصدا  التش اةةة ال،دينةةة أه الصةةرهج مةةو مسةةتوى ال ،ت
 ( 4 -5  2009)الج تب   

ع لاة إعةدا  هب ةت   اهأله اة عالقة عوو هيئة التدر   بطلجتم ف  ت،شي  أهداف الجتمعة هت،ديد  
مصرجةةت  م هلةةة ك ةة   مةةو طلبةةة الدراسةةت  العلاةةت تلجةة  اتجةةت  ال جت ةةا هسةةود الع ةةم  تجلةةور  محةةكلة 

ل عرفة مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراسةت  العلاةت مةو هج ةة   ةر  ويالدراسة لدى البتان
جتمعةة عة عت   همةت ت،ششةم تلة  العالقةة مةو ا عكتسةت  علةى جةو   م ةتف التعلةاخ ف  كلاة الترباةة الطلبة 

 العتل  مو ال ور  البحري 

13

فةة  التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت  ت ةةدف الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة
 االتاة  سئلةاأل عو جتبةمو اال  ان الطلبة جتمعة ع عت  مو هج ة   ر -كلاة الترباة

الترباة بجتمعة عة عت  مةو هج ةة  ف  كلاةمت مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات 
   ر الطلبة ف  م،ور التدر  ه

بجتمعةةة عةة عت  مةةو فةة  كلاةةة الترباةةة ة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت مةةت مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةة 
 هج ة   ر الطلبة ف  م،ور الب،ث العل  ه

بجتمعة عة عت  مةو هج ةة ف  كلاة الترباة مت مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات 
   ر الطلبة ف  ال ،ور االجت تع ه

بيو استجتبت  أفرا  عي ة الدراسة او  مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة هم توجد فرهد اا   اللة إا ت اة 
 ل تغير الج  ه تعاابجتمعة ع عت  ف  كلاة الترباة التدر   بطلبة الدراست  العلات 

هم توجد فرهد اا   اللة إا ت اة بيو استجتبت  أفرا  عي ة الدراسة او  مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة 
 ل تغير التص  ه تعاابجتمعة ع عت  كلاة الترباة ف  التدر   بطلبة الدراست  العلات 

31

مو ال كت ة الت  يتجوؤهت عوو هيئة التدر   ف  الجتمعة على  ،وٍّ عةت   هعالقتةم بطلبةة  تا طالق  
الدراسةت  العلاةةت علةةى  ،ةوٍّ اةةتس  هتشيةةاخ تلة  العالقةةة علةةى  ،ةوٍّ  هري ب ةةت اك ةةم االسةت ت   مةةو التغذاةةة 

لل سةةةتوى ال ةةةةامو  فةةة  بةةةةرامف  هب ةةةت ا كةةةةو راةةةت ا  الجتمعةةةةة مةةةو الت ةةةة،ا  هالتعةةةديم هعةةةةوال  الراجعةةةة  
 ةخ  مةو  الدراست  العلات  هلل كت ة ال رموقة لطلبة الدراست  العلات ف  الجتمعة  هأه اةة االسةت ت   مةو  را

عةت ق ت لطجاعةة  ار  هذا كلم ت با أه اة هذ  الدراسة ال  ر ة؛ ك ت يتوقا أم تعطة   تةت ف هةذ  الدراسةة م شة
مسةةتوى العالقةةة التةة  تةةربت أعوةةت  هيئةةة التةةدر   فةة  كلاةةة الترباةةة بجتمعةةة عةة عت  بطلجةةت خ فةة  م،ةةور 

ب ت ا كو مو توظا   تت ف الدراسة علةى  ،ةوٍّ ه التدر    هم،ور الب،ث العل    هال ،ور االجت تع   
و   الجةةرامف  ك ةةت تعةةد هةةذ  ع لةة  لقاةةت ا  جتمعةةة عةة عت  فةة  تطةةو ر م ةةترا  عوةةو هيئةةة التةةدر   هجةة
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ة ت م    فة  مجةت  عالقةة عوةو  للبةتانيو مسةتشجال   تالدراسة مك لة للدراست  الستبشة لذا  ال جت   همرجع 
 الجتمعت  ف  هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات 

35

 اقت ر  الدراسة على ال،ده  انتاة 

 ( طتلب/ طتلبة 312)متجستير ه كتورا ( هعد هخ ) اده  بحر ة  ج اا طلبة الدراست  العلات -

  2019/2020اده  ظم اة  طبشت الراسة اال  ال  م الجتمع  األه  للعت   -

 الج  ور ة الا  اة   جتمعة ع عت   اده  مكت اة  كلاة الترباة  -

36

تةدر   بتلةدهر ال توقةةا مةدى التةةاا  عوةو هيئةة ال تاش ةد بةم إجرا ا ة عالقةة عوةه ئة ةة التةة    :
م ةةم تجةةت  طلبةةة الدراسةةت  العلاةةت )متجسةةتير  ه كتةةورا ( فةة  م،ةةور التةةدر    هالب،ةةث العل ةة   هال ،ةةور 

 االجت تع   

2

21

لشد اهتخ كنير مو البتانيو بع م  راست  ت دف إلى راتس ك ت   الجتمعت  مو اال  راتس مةدى 
 و هيئة التدر   بتل  ت  ال  وطة بم  همو تل  الدراست  انت   رات  عو

( التةة  هةةدفت إلةةى معرفةةة السةة ت  التةة  ي بغةة  أم يتسةةخ ب ةةت عوةةو هيئةةة 1991)  راسةةة عجيةةدا 
التةةدر   مةةو هج ةةة   ةةر الطلبةةة؛ هتةةال  مجت ةةا الدراسةةة مةةو ج اةةا طلبةةة الجتمعةةة األر  اةةة فةة  كلاتت ةةت 

عةد  هجةو   عةو( فشةر ؛ هأسة ر  ال تةت ف 29تكو ت مو )ه لج ا الجات ت      االستبت ة أ ا كتفة؛ هاستصدمت 
 تعةةاا تل تغيةةر الكلاةةة هلل سةةتوى الت، ةةيل   بي  ةةت هجةةد  فةةرهد  الةةة إا ةةت ا   تعةةاا تفةةرهد  الةةة إا ةةت ا  

 ل تغير الج   
  ( فشد هدفت إلى معرفة م ت  أستتا الجتمعة ههاقا أ ا م مو قجم أعوت1994) أمت  راسة الحتم 

جتمعةةةة ال لةةة  نا ةةةم بتألاسةةةت  ك ةةةت يدركةةةم كةةةم مةةةو الطلبةةةة هاألسةةةتتذ ؛ هاسةةةتصدمت فةةة  هيئةةةة التةةةدر   
تكو ةةةت مةةةو م،ةةةتهرٍّ ثالثةةةة )م،ةةةور ال   ةةةر الحص ةةة  هال ةةة ت  الحص ةةةاة  ه االسةةةتبت ة أ ا  للدراسةةةة  

 هتوعةلتهم،ور التعتهم ما الطلبة ها اهخ علةى الدراسةة  هال ،ةور النتلةث هاألايةر األ ا  التدر سة (؛ 
 تت ف الدراسة إلى عد  توافر مع خ ك تات  أعوت  هيئة التدر   ال تعلشة بتل   ر الحص   هال  ت  
الحص ةةاة مةةو هج ةةة   ةةر األسةةتتذ  هالطلبةةة  بتسةةتن ت  عةة ة ال   ةةر الحص ةة  ال،سةةو؛ ك ةةت لةةخ تتةةوافر 

فلةخ اج ةا األسةتتذ  هكةذا  كم ك تات  التعتهم ما الطلبة ها اهخ على الدراسة؛ هبتل سبة لأل ا  التدر سة 
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الطلبةةة إال علةةةى تةةةوافر ك تاةةةة هااةةةد   ههةةة  إعطةةةت  فكةةر  شةةةتملة عةةةو ال شةةةرر فةةة  بدااةةةة ال  ةةةم الدراسةةة  
 الجتمع  

فةةة  تلتعرف علةةةى  را  أعوةةةت  هيئةةةة التةةةدر   بةةة( 2003) هالساسةةة  مالدهحةةةتبي  ةةةت اهت ةةةت  راسةةةة 
اتعةةة  -بعةة  جوا ةةب األ ا  األكةةت ا   جتمعةةة ال  وناةةة نا ةةت يتعلةة  بدرجةةة األه اةةة التةة  يره  ةةت فةة  

لج ةا الجات ةت   هقةد  ه رجة م ترست خ ل ت بغاة تشو خ أ ا  ةخ  هاسةتصدمت االسةتبت ة أ ا    -التدر س  م م 
م،تهر ه   )م،ور االسةتعدا  للتةدر    هت يئةة الطلبةة للتةدر    هأستليةةب التةدر    ا سة تكو ت مو 

تشةةو خ الةطةةةلبة(؛ هتوعةةلت ال تةةت ف إلةةى أم أفةةرا  العي ةةة يةةرهم أم هالت تعةةم مةةا الطلبةةة  هال ،ةةور الصةةتم  
ج اا جوا ةب التةدر   التة  ت تهلت ةت الدراسةة علةى  رجةة كجيةر  جةدا مةو األه اةة  هأ  ةخ ا ترسةوم مع ةخ 

اا   اللةة إا ةت اة فة   رجةة أه اةة جوا ةب األ ا   تهذ  الجوا ةب بدرجةة متوسةطة  ك ةت أم ه ةتع فرهق ة
 لت ت الدراسةةة ه رجةةة م ترسةةت ت  هكحةة ت  تةةت ف الدراسةةة أ ةةم ال توجةةد فةةرهد اا   اللةةة التدر سةة  التةة  شةة

 ل تغير الج    تعااإا ت اة او  جوا ب األ ا  التدر س  الص سة ه رجة م ترست خ ل ت 
لشةة  لألسةةتتا الجةةتمع  فةة  2007) بي  ةةت سةةعت  راسةةة ال،ةةورا   هط ةةت  ( إلةةى معرفةةة السةةلوع الصا

 ت يرا  أعوت  هيئة التدر   فة  الجتمعةة األر  اةة  هاسةتصدمت االسةتبت ة أ ا  لج ةا ال جت  األكت ا   ك
ا نةم أكنةر أ  ةت   ت( سةلوك  14م،تهر  هتوعةلت  تةت ف الدراسةة إلةى هجةو  )تسعة الجات ت   هتكو ت مو 

 السةةةلوع  أه  ةةةت  عةةةد  ااتةةةرا  الطلبةةةة هتشةةةدير  را  ةةةخ ههج ةةةت    ةةةرهخ هال اةةةتت خ  هعةةةد  مراعةةةت  ان اب
العتمة  هعد  مراعت  ا وعاة الطلبة هال ،تف ةة علي ةت  هعةد  ال ،تف ةة علةى جةو الامتلةة أه انسةت   
للامال   هعد  التشياخ ال ،ا  ال ست د إلى أ ا  الطتلب  عد  ااترا  تعلا ت  الجتمعة أه إيذا  الطلبةة؛ 

 تغيةةرا  الجةة   هالكلاةةة ل تعةةااك ةةت ال ةةت الدراسةةة فةة   تت ج ةةت إلةةى هجةةو  فةةرهد اا   اللةةة إا ةةت اة 
ل تغيرا  الع ر أه الجتمعةة التة  ا ةم م  ةت العوةو علةى  تعااهالرتبة األكت ا اة  بي  ت ال توجد فرهد 

  رجة الدكتورا  

( فشةةد هةةدفت إلةةى التعةةرف علةةى مسةةتوى فتعلاةةة العالقةةة بةةيو مدرسةة  2007) أمةةت  راسةةة الحةةو ،ت 
ه )ال  تخ االجت تع  ال  س   هالت تعم مةا الطلبةة     مجتالثال  كلات  العلو  التربو ة هطلجت خ ف  

ه لاة توجاةم السةلوع(  هاسةتصدمت االسةتبت ة أ ا  لج ةا الجات ةت   هكةتم مةو أبةرظ  تةت ف الدراسةة أم هاقةا 
(  هأشةتر  ال تةت ف إلةى هجةو  3,40العالقة التربو ةة جةت  فة  ال سةتوى ال توسةت هب توسةت اسةتب  بلةغ )

ل تغير  و  الجتمعة ل تل  الطلبة ف  الجتمعت  الصتعة؛ بي  ت أشتر   تعاااة فرهد اا   اللة إا ت 
 ال توجد فرهد ف  بتق  ال تغيرا  هل صتل  ال ستو ت   َأ َّما ال تت ف إلى 

فة  ( فشد هدفت إلى التعرف علةى هاقةا أ ا  أعوةت  هيئةة التةدر   2012) العجيدهبتل سبة لدراسة 
ةةجم تطو رهةةت مةةو بجتمعةةة الش ةةاخ ألكلاةةة الترباةةة   هارهةةخ فةة  مجةةت  الب،ةةث العل ةة  هادمةةة ال جت ةةا  هسا

لج ا الجات ت  مو أفةرا  العي ةة  هال ةت  تةت ف الدراسةة إلةى أم  هج ة   رهخ  هاستصدمت االستبت ة أ ا   
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مةةت اشةةو  بةةدهر  فةة  مجةةت  الب،ةةث  تبجتمعةةة الش ةةاخ يةةرى أ ةةم غتلب ةةفةة  كلاةةة الترباةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   
اشةةو  بةةدهر  فةة  مجةةت  ادمةةة  ت(  بي  ةةت يةةرى أ ةةم أاات  ةة3,50ث بلةةغ را ةةة ال توسةةت اسةةتب  )ايةة ؛العل ةة 

اةو   ت(  هقةد أشةتر  ال تةت ف إلةى هجةو  فةرهد  الةة إا ةت ا  3,33ال جت ا هال  ب توست استب  قةدر  )
يةةةر ل تغ تعةةاا تل تغيةةر الجةة   ل ةةةتل  الةةذكور  بي  ةةت ال توجةةةد فةةرهد  الةةة إا ةةةت ا   تعةةةاام،ةةتهر الدراسةةة 

الجةةة   هسةةة وا  الصجةةةر  هالشسةةةخ فةةة  م،ةةةور الب،ةةةث العل ةةة   هك ةةةت ال ةةةت ال تةةةت ف إلةةةى هجةةةد فةةةرد  ا  
ل تغير الشسخ ل ةتل  قسةخ الترباةة الصتعةة  هكةذل  هجةو  فةرهد  تعااف  م،ور ادمة ال جت ا  تإا ت ا  

ل تغيةر عةد  ل تغيةر عةد  األب،ةت  ل ةتل  ث ةتم أب،ةت  فةاكنر  ه  تعةاافة  م،ةتهر الدراسةة  ت الة إا ت ا  
 الور  التدر جاة ال شدمة مو العوو ل تل  ث تم  هرا  فاكنر 

 التدر   هيئة أعوت  م ترسة  رجة على التعرفإلى  (2015و ) ار  ك ت سعت  راسة هعوس ه 

 الدرجةة الصجةر   أثةر متغيةرا  الدراسةة )الكلاةة  هباةتم األكت ا اةة  لةأل هار طةال  بةو ال،سةيو جتمعةة فة 

 ال ال ةخ ال ة  ف الوعة   اسةتصدا  تةخ الغتاةة هةذ  هلت،شية ؛ األكت ا اةة األ هار م ترسةة ة رجة فة العل اةة( 

 ههة   التةدر   مجةتال  ثالثةة موظعةة علةى  فشةر  (46) مةو مكو ةة اسةتبت ة هت ة اخ الدراسةة  هةذ  لطجاعةة

 ةجتمعة فة  التةدر   هيئةة أعوةت  ج اةا علةى الدراسةة مجت ةا اشةت مه  ال جت ةا  هادمةة هالب،ةث العل ة 
الدراسةة  مجت ةا مةو بسةاطة عحةوا اة عي ةة ااتاةتر هتةخ  عوةو ا  (268)البةتلغ عةد هخ طةال  بةو ال،سةيو
 األهلى ال رتبة على العل   الب،ث مجت  ا و إلى  الدراسة  تت ف هتوعلت  .او  عو (135) مو تكو ت

 متوسةطت  بةيو  اللةة اا  فةرهد  هجةو  هعةد  ادمةة ال جت ةا  اايةر  أه  التةدر   مجةت  ثةخ ة ال  ترسة فة 

 العل اةة  الكلاةت  تشةديرا  ال جت ةا هل ةتل  ادمةة م،ةور بتسةتن ت  الكلاةة ل تغيةر تعاا العي ة أفرا  تشديرا 

 أسةتتا رتبةة ة هل تل كت ا ااأل الرتبة ل تغير العي ة أفرا تشديرا   متوسطت  بيو  اللة اا  فرهد  ههجد 

ل تغيةر  العي ةة أفةرا تشةديرا   متوسةطت  بةيو إا ةت اة  اللةة اا  فةرهد  ههجةد   محةترع هأسةتتا مسةتعد
 ت ةت ال تةت ف هةذ   ةو  هفة   ال شتر ةة مجةتل  ع ةد سة وا  5-1مةو اجةرت خ مةو تشةديرا  الصجةر  هل ةتل 

 ل شةم ال،دينةة التةدر   أسةتليب اةو  الجتمعةةفة   التةدر   هيئةة بع ةم هر  تدر جاةة ألعوةت  التوعةاة

 ف و  الدراسة إلى  التدر ب ور ب ال تعل ة الجديد  ال  ترا 

22

( الت  هةدفت إلةى تش ة  هف ةخ ت ةورا  ال عل ةيو للعالقةت  بةيو كةم مةو Camp, 2011 راسة )
األ ا  األكةةت ا    فةة م إلةةى تلةة  العالقةةت  هكا اةةة تاثيرهةةت و ال علةةخ هالطتلةةب هكاةة  ي  ةةر هةة ال  ال عل ةة

الدراسة تخ استصدا  ال   ف الوعة   هتطجاشةم علةى للطلبة هعلى سلوك خ  اام ال درسة  هلت،شي  هدف 
معل   ال رالة االبتدا اة الذيو اشوموم بتدر   األط ت  مو سو ال،وت ة هاتى ال   الست س  همو 

تخ ت،ديد أربعة م،ةتهر سةت د  ل الا ةت  ال ة  همجةتال  ال حةتركيو  ال عل يو اال  ت،ليم مشتبال  
 جة( التدر   عتل  الجو  ؛ ) ( إ ار  السلوع هه   )أ( العالقت ؛ )ب( النشتفة ؛ )
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هقد أظ ر   تةت ف الدراسةة أم هة ال  ال عل ةيو اعتشةدهم أم ه ةتع را ةة فة  التحةكيم هال، ةت  علةى 
؛ عالقت  إاجتباة ه اع ة ما طلجت خ ف  توفير ااتاتجتت خ للت، يم األكت ا   للطلبة هال جت  السلوك 

الت، يم األكت ا    ف م أم ثشتفة ال  م الدراس  هال درسة ت ثر و يره يك ت أظ ر  ال تت ف أم ال عل 
ايةةث يةةرتبت عتمةةم الجةةو   فةة  التةةدر    ؛م أه اةةة التصطةةات للتعلةةاخو ال عل ةة أكةةدك ةةت ؛ هالسةةلوع للطلبةةة

 . جتظ لدى الطلبةهان األكت ا  بتل جت  

القت  ال علخ مةا ( فشد هدفت إلى استكحتف الجوا ب ال صتل ة لعGablinske, 2014أمت  راسة )
الطتلب ك ت ت،د  ف  ف م  راس  معيو  هاستصد  البتاث ت ة اخ  راسةة ال،تلةة الوااةد  ال ج ة  علةى 

الج ت اة هال  خ الع ي  لل،تلة هت،ديد عالقت ت بتل عل ةة مةو اةال   على ال  ر ال   ف الكا   الذي يرتكا 
 ةةت ه وعاةةة الت تعةةم نا ةةت بيةة  خ  هتةةخ ت ةةة بطلجال شتبلةةة هال الا ةةة هالت،ليةةم هالوعةة  الةةدقي  لعالقةةة ال عل

  East Bay of Rhode Islandت  يذ الدراسة ف  مدرسة ابتدا اة كجير  ف  إاست بتي ف  ره   يال ةد 
فئةت  أستسةةاة ت نةةم هةذ  ال ئةةت  إطةتر ا شص ةةا ت لجيئةةة الةتعلخ تلةة  ال ئةةت   أربةةاهقةد أظ ةةر   تةت ف الدراسةةة 

تلةةة   أمت تعةةةم ال علةةةخ  أسةةةلوب التةةةدر    ك ةةةت أظ ةةةر  ال تةةةت ف  هةةة  ال  ةةةتخ ال ةةة    تصطةةةات ال  ةةةم 
 ت ثر بحكم كجير ف  بيئة التعل خ هت  ا  ت  العوامم

تشةةداخ مراجعةة عتمةةة اةو  الب،ةةو  ال تعلشةةة  هةةدفت إلةى( التة  Hagenaue, 2014هفة   راسةةة )
اات ةةترا  TSR ارمةةا ل ةةت بةةتلرم تةة بتلعالقةةة بةةيو األسةةتتا هالطتلةةب فةة  م سسةةت  التعلةةاخ العةةتل  هال

هاستعر ةت الدراسةة تلة  الب،ةو   ة و مجةتال ٍّ   .Teacher- Student Relationship لل  ةطل 
سةبتب ت  هال تةت ف ال ترتبةة  هأظ ةر  ال تةت ف أ ةم أثالثة ر اسة ه   جو   العالقةة بةيو األسةتتا هالطتلةب  ه 

 لاةة التعل اةة علةى  ،ةوٍّ مبتشةر تلة  العالقةة اا  عةلة بتلع أمبتعتبةتر  TSR ي بغ  مراعت  العالقة بةيو
 جةةت  الطلبةةة هتشةةدم خ فةة  الدراسةةة  هر ةةتهخ عةةو ال ةةوا  التةة   فةة هغيةةر مبتشةةر  ف ةة  تةة ثر هبو ةةو  

يدرسو  ت  هاالات ت  بتل علومت  الت  اكتسةجو  ت هظ ةت   ان جةتظ لةدي خ  ك ةت كحة ت ال تةت ف أم األسةتس 
ت هش وال  ف  تل  األب،ت  مو ا   مةو اةال  الجتمعة هاألستتذ  ف  TSR يث تاثيرالتجر ج  أقم ه وا 

 .جو   التدر   ف بدهرهت قد ت ثر  تج ي خ ل  ترست  تعلا اة معي ة

23

لشد ركا  الدراست  الستبشة على راتس مةدى راةت  عوةو هيئةة التةدر   ب  تمةم ال تعلشةة بوظةت   
لج ةا الجات ةت   هت وعةت تلة  الدراسةت  ف   ةت مةو كت ةت  سةتبت ة أ ا   الجتمعة النال   هال  بتستصدا  اال

(؛ هم  ةةت مةةو كت ةةت مةةو 2007)(  ه الحةةو ،ت  1991) عجيةةدا  عي ةة الدراسةةة مةةو الطلبةةة فشةةت كدراسةةة
  (2012)(  هالعجيةةةةد 2007)(  هال،ةةةةورا   هط ةةةةت  2003) األسةةةةتتذ  فشةةةةت كدراسةةةةة الدهحةةةةتم هالساسةةةة 

(؛ ك ةةةت 1994)ج عةةةت بةةةيو الطلبةةةة هاألسةةةتتذ  كدراسةةةة الحةةةتم   مةةةت هم  ةةةت ؛(2015) و اةةةر  هعةةةوس ه 
( التةة  طبشةةت علةةى 2007) طبشةةت الدراسةةت  السةةتبشة علةةى مسةةتوى الجتمعةةة  بتسةةتن ت   راسةةة الحةةو ،ت 
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( الت  طبشت على كلاة الترباةة  هكت ةت أربةا مةو تلة  الدراسةت  2012) الكلات  التربو ة  ه راسة العجيد
هف  أغلج ت تةخ اسةتصدا  متغيةرا   كةتم مةو أبرظهةت متغيةر الجة    همتغيةر الشسةخ   عرباة  هثال  م،لاة

 أه التص   
هقد است ت   الدراسةة ال،تلاةة مةو الدراسةت  السةتبشة فة  أه اةة ال جةت   هااتاةتر ال ة  ف ال  تسةب  

  الدراسةةة مةةو هاعت ةةت  االسةةتبت ة أ ا  لج ةةا الجات ةةت   هفةة  ب ةةت  األ ا   هااتاةةتر ال تغيةةرا   هكةةذا اسةةت ت 
هم تقحةةةة ال تةةةت ف همشتر ت ةةةت ب تةةةت ف الدراسةةةت  السةةةتبشة  همةةةت اا ي ةةةا  تماأل باةةةت  التةةة  اطلةةةا علي ةةةت البتانةةة

فةة  أ  ةةت أه   راسةةة تجةةرى علةةى  – يوفةة  اةةده  علةةخ البةةتان –الدراسةةة ال،تلاةةة عةةو الدراسةةت  السةةتبشة 
تمعت  الا  اة الت  ت تهلت مستوى مستوى كلاة الترباة ب  عت  أه على مستوى جتمعة ع عت  هكذا الج

جتمعةةة عةة عت  مةةو هج ةةة   ةةر الطلبةةة  ك ةةةت فةةة  عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت 
 ت ي ا  الدراسة ف  أ  ت ش لت م   ت  الجتمعة النالثة  التدر    هالب،ث العل    هادمة ال جت ا 

3

ايةث اعت ةد  جةةت   ؛كجيةر  هت،تةةم مكت ةة عتلاةة فة  ال جت ةاتكتسةب م  ةة األسةتتا الجةتمع  أه اةة 
لاةة مةداال  هةذا ال  ةت  هت نةم مواعة ت  ال علةخ عالع لاة التعلا اة ف  أي   ت  تعلا   على عدى فت

الع  ر ال  حت للع لاة التعلا اة هأي   ت  تعلا   اعت د  جتام على مةدى  بوع مأهخ تل  ال داال  
تلاة مداال  هذا ال  ت    هالتعلاخ بوع م م  ة مو أقدس ال  و  هأشةرف ت تتطلةب ا ةت   هشةره  فع 

م،د   هتشو  على أس  أاالرات  م  ة معي ة  هف  التعلاخ يتوجب على م تسجام االلتةاا  ب سةتوى عةت ٍّ 
 مو القاخ ال   ا ة ال ويلة للعلخ 

مةو  هااتت ةت مستشجم األمةة ف  اأثر   هأع   ااطر   هأشد هلاة   مس أكجر أمت ة  عرف ال ال د  هذا هف 
ة العشةو  توجةم أم علةى الشةت ر  الج ةة ف ة  م  ةة التعلةاخ  ظاهةر  ف ةو مسةتشجم  ،ةو تعةتل،   تهال  ةوس توجي  

 فة   عةا  سا ت ه ،ةو إلى الت،ل  بتألاالد ال ت لة ال ا،تتج التعلاخ اشم ف  الع م أم علام ال تعترف

ههةذا يتطلةب عالقةة سةلا ة بةيو عوةو هيئةة  سةتم ان  اات  ف  ش   كم على ال ت ات  نام طغت ع ر
اكةوم  أم الواجةب مةو فة م لةذا ؛بعة  بعوة خ مةا تعةتمل خ أث ةت فة  التةدر   هالطلبةة ناةدا  اال سةجت  

 جت ةب إلةى الع ةم  فة  ان تتجاةة هال شةدر  ال تااة العل اة  مو عتلاة ك ت   اا  قده  عوو هيئة التدر  

 ار و تم هانسلوكم الشو خ ف  عالقتتم ما طلج

31

مو ال عرهف أم لعوو هيئة التةدر   م  ةت  أستسةاة ثةال  هة   م  ةة التةدر   هم  ةة الب،ةث 
با م  ال كتب انقلا   للده  العرباة() ههذا مت أكد  العل    هال   ة النتلنة هاألاير  ه  ادمة ال جت ا 

مو رستلة هم ت  ا تغ ه تحكم  هر عوو هيئة التدر   ف   هف   و  مت يرتوام ال جت ا لجتمعتتم



 2021 

 

347 

 د/ فؤاد البعدانيم.محمد الدعيس، أ. /دم.مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا بكلية التربية .  أ.

الشتعةةد  العتمةةة هالحةةت عة فةة  هقت ةةت  فةة مهعلةةى الةةرغخ مةةو تعةةد  هظةةت   الجتمعةةت  فةة  العةةتلخ    الجتمعةةة
لةةذل   ؛رسةتلت ت تشةو  علةى ثةال  هظةت   ر اسةة هة   التعلةاخ هالب،ةث العل ة  هادمةة ال جت ةا أمالةراهو 

يت ركا او  تل  الوظت   هبدرجت  مت تهتة  هترى )مر خ( أم م  ة األستتا م  هر ال درس الجتمع   ف
الجتمع  ال ت ، ةر فة  تلة  ال   ةت  الةنال  هاسةب  بةم تتعةدى تلة  ال   ةت  إلةى م   تةيو ال تشةالم 

 ( 64 - 65  2014أه اة عو تل  ال   ت   هه ت م  ة الرعتاة هم  ة األع ت  ان ار ة)مر خ  

العتل اةةة ال تسةةترعة هت،ةةدات  الشةةرم ال،ةةتل  ت،ةةو   هر األسةةتتا الجةةتمع  مةةو  هفةة  ظةةم ال تغيةةرا 
كة  يةت كو مةو  تهأكت ا ا ة ت تقم لل عرفة إلى متعلخ همتدرب همواكب  ا  ت للتطةورا  لي  ةو ه تطةور م  ا ة

إا أعةةب،ت م تمةةم تتعةةدى  هر  ؛أ ا   هر  ال ع ةةو  فةة  ظةةم هةةذ  ال تغيةةرا  هفةة  مصتلةة  جوا ةةب ال،اةةت 
اخ إلى الب،ةث هالتش ة  هم ترسةة الةدهر التربةوي هانرشةت ي هغيةر الة  مةو األ هار لاسة خ فة  ب ةت  التعل

فةةة  أ ا   فةةةتعال   اشص ةةةاة ال ةةةتعلخ هت  يت ةةةت فةةة  ج اةةةا الجوا ةةةب هإاا كةةةتم عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   ع  ةةةر  
عاةة التعلةاخ علةى أ ا ةم التدر سة  هعلةى  و  تم أي الم ف  ع لاة إعدا   ي عك  سلب   الجتمعة ل  تم ت  ف

هجو تةةم ه حةةير تشر ةةر الت  اةةة ان سةةت اة العرباةةة اةةو  التعلةةاخ الجةةتمع  هأسةةتليب التةةدر   ناةةم إلةةى تةةد   
ةة60) م شةةرا  جةةو   التعلةةاخ لةةدى غتلجاةةة الجتمعةةت  العرباةةة إلةةى  هم الةةة لل عةةتيير ال ع ةةو  ب ةةت   ت%( هفش 

الر اسة ف  تد   جو   التعلاخ العتل   اد العواممأهكتم  ع  األ ا  التدر س  ألعوت  هيئة التدر   
 (4  2009)الج تب   

لةةذا فةة م ع لاةةة التةةدر   الجةةتمع  ال ا كةةو إثبةةت  فتعليت ةةت بةةدهم ع لاةةت  ف،ةة  هتشةةو خ لةةأل ا  
إا تعد ع لاة تشو خ األ ا  التدر س  لعوو هيئةة التةدر   الجةتمع  مةو  ؛التدر س  لعوو هيئة التدر  

الهت ةةت  ب ةةت ل ةةت ل ةةت مةةو أه اةةة فةة  ت،سةةيو مسةةتوى األ ا  هظ ةةت   فتعليتةةم أهةةخ ال جةةتال  التةة  ي بغةة  ا
(Miller, 1987( هف  تطو ر ال ت   العل اة هم،تواهت همو و  ت )Validosat, 2001 ههو الوسيلة )

األ ا  يةةتخ علةةى ال ،ةةو ال ،شةة  لغر ةةم  ه  كةةو الشةةت  يو بةةم همكو تتةةم كتفةةة مةةو  أمالوايةةد  للت،شةة  مةةو 
الةةدهر  أله اةةةا ه  ةةر  ؛ مةةواطو الشةةو  ليةةتخ تعا اهةةت  همةةواطو الوةةع  ليةةتخ عالج ةةت هت ت ي ةةتالوقةةوف علةةى 

ت اكةوم  أم اجةب باك لةمال جت ةا  فة الجةتمع  هتةاثير   سةتتاالةذي اشةو  بةم األ ة الة  اا عةتل،   تم ترس 

 فة  سةالماةان الترباةة كتبةم عل ةت  همةت التربو ةة انسةالماة الرسةت م فة  ال تامةم هلعةم الصلقاةة  لل وةت م

 أهخ مو هطلجتم ال علخ بيو العالقة دايث تع بي  خ  نا ت تهات تق   تاجد تحتب    بتل تعلخ هعالقتم ال علخ أاالد

 التربوي انسالم   ال كر ف  االجت تعاة األعو 

32

طةةةة بةةةدهر عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   فةةة  م سسةةةت   باةةةت  التربو ةةةة األ هار ال  و ت تهلةةةت كنيةةةر مةةةو األ
 هر عوةةو هيئةةة التةةدر   يت،ةةد  بنالثةةة  أم باةةت  فةة  مج ل ةةت علةةى ايةةث ت كةةد تلةة  األ ؛العةةتل التعلةةاخ 
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إلةةى أم أ هار األسةةتتا ( 248  2014ة )أ هار هةة   التعلةةاخ  الب،ةةث  هادمةةة ال جت ةةا  هقةةد أشةةتر الش، ةة
 بتنت   األ هار تت نمج لة مو إلى  ظ ال الجتمع  لخ تعد م، ور  على التلشيو  بم تجته 

األجاةةةت  الجديةةةد  إلةةةى  فةةة   شةةةم ثشتفةةةة ال جت ةةةا سةةة ت   هتت نةةةم فةةة  مواعةةةلة انSocialمجت عاةةةة  -1
ةة  تهال حةةتركة مةةا م سسةةت  هم   ةةت  ال جت ةةا ال ةةد   فةة  تشةةداخ الةةو  ل حةةكالتم  هتج ةة  موق  

ةعلى رؤ ة ها ،ة للشوةتات الساتسةاة الداال امرتكا   تساتسا    تاةة هالصترجاةة لل جت ةا  هتج ة  توج  
ةة تهاعا ةة تثشتنا ةة علةةى ال  ةةخ الوا ةة  للشوةةتات ال ،لاةةة هانقلا اةةة هالدهلاةةة ه ع ةةم ل،ةة  الةةتعلخ  تقت   

 للج اا همحتركتم ف  الت  اة البحر ة 

ت جتمعا ةة اأسةةتتا  بوعةة م   هتت نةةم فةة  الت،لةة  بكةةم مةةت لةةم عالقةةة ب   تةةم  Professionalم  اةةة -2
االجت ةةةةتع   هالع ةةةةم أه  األاالقةةةة أه  األكةةةةت ا   تمةةةةم كتملةةةةة سةةةةوا  فةةةة  الجت ةةةةب هاالا ةةةةت  ب 

ال سةةةت ر علةةةةى تطةةةو ر قدراتةةةةم ال   اةةةة بتسةةةةت رار مةةةو اةةةةال  ال حةةةتركة بةةةةتل  ت را  هال عتلاةةةةت  
 ال ستوى العتل   هال  ب دف تطو ر ااتم م  ات أه  التعلا اة سوا  على ال ستوى الوط  

ة لألستتا الجتمع  على ع لاة التدر   هلكو كت ا ا ر األ هار األ  ال تشت Academicةأكت ا ا -3
علةى ال سةتوى الجةتمع  هال سةتوى  األكةت ا  ال تعم ف  تطةو ر الع ةم  إس تممتتعدى ال  إلى 

فةةة   انسةةة ت ال  سسةة  لةةةوظار  التعلةةاخ العةةةتل   ف ةة  هةةةذا الجت ةةب يتعةةةيو علةةى األسةةةتتا الجةةتمع  
ل عةةةتيير ال عت ةةةةد  مةةةو قجةةةةم هظار  التعلةةةاخ العةةةةتل   ك ةةةت علاةةةةم ة هفةةةة  اكت ا اةةةتطةةةو ر الجةةةةرامف األ

تال حتركة ال تعلة ف  تطو ر هت  يذ برامف تعلا اة هتدر جاة ل  سست  تعلا اة أارى  م ةم  إسة تم 
 للعتمليو ف  مجت  ال   ة اترج  طتد الجتمعت   األكت ا  ف  رفا ال ستوى 

هالةتعلخ هكةم مةت يتعلة  ب ةت مةو أ حةطة فة  سةجيم  هتت نم ع لاة التعلةاخ  Instructionalتعلا اة  -4
 همصرجت  التعلخ  أهدافت،شي  

  بتنت ( م ت  األستتا الجتمع  هأ هار  1878  2016)همو جت ب  ار ا    اجيب هاسيو 

التة  ي  ةذهت األسةتتا الجةتمع  ب ةدف هالةتعلخ تجت  طالبم  هتح م تل  األ هار كم ع لات  التعلةاخ  -1
شراف على الب،و  ت  التعلخ منم التدر   هالتشو خ هانرشت  هالتوجام هانهمصرج أهدافت،شي  

 هغير ال  مو ال  ت  التعلا اة 
تجت  ال  سسة الت  اع م ب ت  هتح م الع لات  ان ار ة اا  ال ةلة همةت يترتةب علي ةت مةو اتصةتا  -2

ال تص  ة ف   الصطت هال حتركة ف  االجت تعت  هاللجتم هال يئت ه الشرارا  هرسخ الساتست  
 الجتمعة 

تجةةةت  ال جت ةةةا ال ،ةةةات بةةةم  هتحةةة م ادمةةةة ال  سسةةةت  ال جت عاةةةة اا  العالقةةةة هإاجةةةت  ال،لةةةو   -3
هتجةةت    سةةم  هتحةة م ال،ةةرس علةةى التطةةو ر ال   ةة    هالجةةدا م لل حةةتكم التةة  يوج  ةةت ال جت ةةا

 ةةة سةةوا  علةةى الةةدا خ هال سةةت ر مةةو اةةال  ال حةةتركة فةة  ال ةة ت را  هال عتلاةةت  التعلا اةةة ال صتل
 الخ …األكت ا اةه حر األب،ت  هالتشد  للترراة  الدهل  أه  ال ستوى ال ،ل 
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 ههةو الجتمع   التعلاخ ل   ومة ال،تك ة العوامم أهخ مو الجتمع  اعد ستتااأل أميتو  م ت سج  

 تقةةالط ههةو هجو تةم  الجةتمع  التعلةاخ ك تاةة مةدى تتوقة  هعلاةم الجتمعةة فة  م  ومةة االرتكةتظ م،ةور

 األه  ال علومةت  موعةم ف ةو همصرجةت  مةداال   هع لاةت   مةو الجتمعةة تتوة  م مةت لكةم ال ،ركةة

ادمةة ال جت ةا  هفة  العل ة  الب،ةث مجةت  فة  الر ةت   عةتاب أ ةم ك ةت العل ة   ب ةت  خ هال ة ثر فة  لطلجتم
 ال تغيرا   هت  يت ت همواكبة ال تعلخ شص اة ب ت  ف  األ هار لاس خ مو ال  هغير

33

ظلت جتمعة ع عت  م ذ  حات ت ف  بدااة السبعي ات  مو الشرم العحةر و تعت ةد بحةكم اكةت  اكةوم 
هتكو و الك تات  العل اة هالب،ناة   خهتاهيلعدا  أعوت  هيئة التدر   إ كتمال على التاهيم الصترج  ف  

هت تم ةةت بتلدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة   م ةةذ م ت ةة  الن ت ي اةةت  التةة  ت،تتج ةةت  اتةةى بةةدأ  تةةول  ا 
ايةةث عةةدر قةةرار مةةدير جتمعةةة  ؛1985ع ةةدمت تحةةكلت ع ةةت   الدراسةةة العلاةةت هالب،ةةث العل ةة  فةة  عةةت  

أهةةداف ت هب ت هةةت  االدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة   م،ةةد     ب  حةةت  ع ةةت  1985( لعةةت  65عةة عت  رقةةخ )
يراه  رات   الجتمعةة   فشد ظم االهت ت  بتلدراست  العلات أمال    مو الجوا ب األارى  الت  ا    هغير ال 

هتط ةة  إلاةةم  لةةا  ترج ةةة لألهةةداف التةة    ةةت علي ةةت قةةوا يو إ حةةت  الجتمعةةة هتجديةةد اات تعةةتت  ت 
ةةةت الكت ةةةت  لاكل  ةةةت الت  ا ةةة   هراتم  ةةةت بتلوظةةةت   التةةة  ت ياه ةةةت عةةةو غيرهةةةت مةةةو  ف،سةةةب  هإ  ةةةت أاو 

 ت  التعلاخ  م سس
إا تةرع ال جةت  م تواةت للكلاةت  فة  تشةةداخ  ؛هقةد افتت،ةت بةرامف الدراسةت  العلاةت فة  بعةة  الكلاةت 

ل ةةةخ  مةةةو ايةةةث  تبةةةرامف الدراسةةةت  العلاةةةت هفةةة  ظرهف ةةةت هإمكت تت ةةةت  همةةةت يرنبةةةم الدارسةةةوم ه ره ةةةم م تسةةةب  
لاةت بةيو ال ةد هالجةار  بةيو ااتاتر التص    ه و  الب،ث همو وعم  هه ت تراهات برامف الدراست  الع

االست رار تةتر  هانغةالد تةتر  أاةرى  اتةى اسةتشر ب ةت ال طةتف فة  بشةت  هةذ  الجةرامف مسةت ر  فة  بعة  
الكلاةةت   هتوق  ةةت كلاةةت أه جا اةةت فةة  الكلاةةت  األاةةرى  رغةةخ هجةةو  ب ةةت  ت  ا ةة  للدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث 

  (177  2007 )م، د العل   هتطور  إلى شكم  اتبة لر ا  الجتمعة
ج اع ت أه اةة الدراسةت  العلاةت هالب،ةث أبرظ  هقد عدر  العديد مو قوا يو التعلاخ الجتمع  الت  

العل ةةة   هشةةةكلت الصل اةةةة التةةة  أعطةةةت متصةةةذي الشةةةرار الةةةدافا ألم اةةةات  قةةةت وم الجتمعةةةت  الا  اةةةة عةةةت  
ا لذل  فكر  1995   بحةام 1995( لسة ة 18م رقةخ )هب ةت   علةى الشةرار الج  ةوري بتلشةت و   هع ةال   ا  مجسد 

شةةكم  اتبةةة تتبةةا ر ةةا   –إ ار  ةةت-الجتمعةةت  الا  اةةة فشةةد أعيةةد ت  ةةاخ الدراسةةت  العلاةةت فةة  الجتمعةةة لتااةةذ
ب  ةةت  –أكت ا ا ةةت–الجتمعةةة  يتوالهةةت  ت ةةب ر ةةا  الجتمعةةة لحةة هم الدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة   هتااةةذ

لاةة هةذا الت  ةاخ  هبطجاعةة ال،ةت  ا ت  ةت عت توة و فتانشراف ال تعد   ههو   ةت  تشليةدي  مةا  ةواب
شةراناة  هطلةب اجت ةتع   هاتجةة الت  اةة إلةى إالدراست  العلات ف  جتمعة ع عت  ه  ةت مدفوعةة بج ةة 

 (26  (18قرار ج  وري بتلشت وم رقخ ) الشت و اة مت ه تل  مو عوامم هت،دات  )هظار  الح هم 
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 1985لدرجةةة ال تجسةةتير ظلةةت مش ةةور  فةة  هةةذ  ال رالةةة م ةةذ هالجةةدير بتنشةةتر  إلاةةم أم التسةةجيم 
ار  مو ابتعتث خ   على ال عيديو ب ذ  الكلات  فشت  هالذيو اتلت ظرهف خ لسجب أه ن1995اتى عت  

لخ يت  التسجيم في ت إال ألعدا  م،ده   للغتاةة  إا ؛إلى الصترج  ه  س،ب هذا الشو  على  رجة الدكتورا  
اتعةة اتلةت  هم ا ةول خ علةى  تالةذيو هاج ةوا ظرهف ةهخ ديو ف  هذ  الكلات   ه مو ال درسيو ال ستع

الدكتورا  مو الصترج  هكت ت تتخ برامف الدراست  العلات ف  الكلات  هف  ال رهف ال تتاة ل ةذ  الكلاةة أه 
( طتلب ةةةت هطتلبةةةة  )الج ةةةتظ 369) 96/1997ايةةةث بلةةةغ عةةةد  ال سةةةجليو ب ةةةت فةةة  العةةةت  الجةةةتمع   تلةةة ؛
 ( 148-145  1997  اي لإلا ت ال رك

فة   اه ةتع تةاار   أم حةت  جتمعةة عة عت  غيةر إربعةيو عتمةت مةو أكنةر مةو أهعلى الرغخ مو مةرهر 
عةد  تجةتهظ ال لت،شةيو فة  إلةى   2014 /2013ا تحةير الجات ةت  لعةت  إ ؛التوسا بجةرامف الدراسةت  العلاةت
هلعةةةم   ( طتلبةةةت هطتلبةةةة815ه كتةةةورا ( )  متجسةةةتير  ت  يةةةدي متجسةةةتير  بةةةرامف الدراسةةةت  العلاةةةت ) بلةةةو 

مكت ةةت   ةةع  انإلةةى  السةةجب فةة  تصلةة  الدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة  فةة  الةةا و بحةةكم عةةت  يرجةةا
ال ت اة هالبحةر ة للجتمعةت  ال،كوماةة هكةذل   ةع  ال شومةت  الدافعةة هالداع ةة الالظمةة للولةوج فة  هةذا 

عةةد  اكت ةةت  الكةةوا ر التدر سةةاة ال تص  ةةة اا   اةة  فةة  ظةةماقتةةدار هعلةةى األه فتعلاةةة ال جةةت  بكةةم 
عةةةد  تةةةوفر الةةةدعخ ال ةةةت ي إلةةةى  بتن ةةةتفة  ستسةةةاة ال اكلاةةةةالصجةةةر  هال ةةة هال  العلاةةةت هاكت ةةةت  الج ةةةى األ

البةةةتانيو مةةةا ناةةةتب أه  هال ع ةةةوي الكةةةتف  هاالفتشةةةتر للجيئةةةة هال  ةةةتخ ال حةةةجا للعلةةةخ هالعل ةةةت  هالدارسةةةيو
 تر ةت هال جةال  ال،دينة الالظمة للدراسة هالب،ث العل   ب ةت فة  الة  ان ال كتبت  هال عتمم هالتج ياا 

تكوم ف  مت ته  الدارسةيو هالبةتانيو هالتة  تصلة  الجيئةة هال  ةتخ ال ال ةخ  أمالعل اة هالب،ناة الت  ي بغ  
 ال،ةةرب ا( همةةت ظا  الو ةةا تعشيةةد  83  2015 للدراسةةة هالب،ةةث العل ةة  )ال جل  االعلةةى لتصطةةات التعلةةاخ

ثةةتر علةةى التعلةةاخ ع ومةةت  ا عكسةةت ؛ ههةةو مةةت  2020هلاةةة التةة  ع ةة ت بةةتلجال  اتةةى هقت ةةت الةةراهو األ
غيةر أه  ثر بحكم مبتشةرأ تههذا ات     هالتوسا ف  الدراست  العلات هالب،ث العل   هتجو د  بوجم اتس

 عوت  هيئة التدر   هطلبة الدراست  العلات أ طجاعة العالقة بيو  ف مبتشر 
هةة   ) ليةةم الدراسةةت   هةةدافت،شيةة  عةةد  مةةو األإلةةى  جتمعةةة عةة عت فةة  لدراسةةت  العلاةةت هتسةةعى ا

 (7  2006  العلات
  تفة العل اة ت  اة الشدرا  العل اة لطلبة الدراست  العلات  هتصرج ع و  قت ر  على ان -1

 متص  يو م هليو إلى  تلجاة اتجة ال جت ا ال ،ل  -2

  ست اة  عرفة انالإلى   تفت  عل اةإف  ت،شي   انس ت  -3

 سةةةت اة التةةة  تواجةةةم فةةة  اةةةم ال حةةةكال  الت  و ةةةة هاالقت ةةت اة هاالجت تعاةةةة هالعل اةةةة هان انسةة ت  -4
 ال جت ا الا    

 التطور ال ست ر لل ت   الدراساة  -5

 الصترج إلى  التشليم مو اجخ االبتعت  -6
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ه  ةةت أ ة همةةو بةةد مةةو تةةوفر ال ةةرهف ال ال  ةة رض الواقةةا الأعلةةى  هةةدافجةةم ت،شةة  تلةة  األأهمةةو 
 هطتلب الدراست  العلات  ستتااجت  عالقة جيد  بيو األإ

34

را  "جةةوم  يةةوي" هةةو  الةة  الةةذي يةةدرب طلجتةةم علةةى اسةةتصدا  انلةةة العل اةةة هلةةا  اغةةد ال اعلةةخ ك ةةت يةة
الذي يتعلخ بتل اتبة ع م  هو الذي احترع ما طلجتةم فة  ت،شية    ةو لذاتةم لا ةم إلةى أع ةتد الحص ةاة 

 ( 59  2014ه  تد إلى أسلوب ال،ات  )مر خ  
تة  ت،شة  اتجةتت خ  هتسة خ فةة  هتةرى عةوال،ة هالع ةري أم ر ةت الطلبةة عةو ال  ةت ر الداع ةة ال

تطةةو ر ت، ةةيل خ األكةةت ا    أاةةد مكو ةةت  إ ار  الجةةو   الحةةتملة فةة  ال  سسةةت  التعلا اةةة  ألم جةةوهر 
الع لاةةة التعلا اةةة هةة  مسةةتعد  الطلبةةة علةةى ت، ةةيم ال عةةترف هال  ةةترا  هال جةةت  في ةةت  هناةةتب ر ةةت 

تةةد   جةةو   التعلةةاخ   همةةو ثةةخة التعلا اةةة  الطلبةةة اع ةة  تةةد   جةةو   األ ا  ان اري هاألكةةت ا   لل  سسةة
هراةةتس مةةدى ر ةةت الطلبةةة عةةو أ ا  ال  سسةةة لت،شةة  اتجةةتت خ ااعةةد مةةو أهةةخ ال  شةةرا  التةة  تةةد  علةةى 
 مستوى جو   التعلاخ  ه ستعد ان ار  على ه ا استراتاجاتت ت  هاطط ت لرفا ال ستوى التعلا   للطلبةة

 ( 140  2017شلدام  )
حةةطة العل اةةة ال  ةةتابة لل شةةررا  الدراسةةاة  هالع ةةم علةةى تطو رهةةت بتسةةت رار لةةذا اجةةب ت و ةةا األ 

كسةةةتب خ الصجةةةرا  إاتةةةى تواكةةةب ال تغيةةةرا  هالتشةةةد  العل ةةة  ال تسةةةتر  هتلجةةة  اتجةةةت  الطلبةةةة هتسةةة خ فةةة  
هتوجاةةم الطلبةةة إلةةى م ةةت ر ال عرفةةة  هرفةةا قةةدرت خ علةةى  هال عرفةة  ل  ةةوهخ العل ةة   الالظمةةةهال عةةترف 
الخ  هجعم التدر ب  …ل تعلة ف  ت  اة م ترات خ على الب،ث العل    هال شد هالت،ليم هالتشو خال حتركة ا

الع لةة  لطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت فةة  مواقةةا الع ةةم هان تةةتج جةةا ا مةةو م،تةةوى ال شةةررا  الدراسةةاة هأ حةةطة 
 تعاةةة هال  اةةة  كل ةةت الطلبةةة  هفةةت  ال جةةت  أمةةت  طلبةةة الدراسةةت  العلاةةت ل  ترسةةة األ حةةطة النشتناةةة هاالجت

مةةو اةةال  ت و ةةا طةةرد  العلاةةت تبةةت  أسةةتليب هطةةرد مت وعةةة همر ةةة لتشةةو خ الدراسةةت  اأمكةةو الةة   هكةةذل  
هأسةتليب التشةو خ اتةى تقةا  مصتلة  جوا ةةب الحص ةاة  الوجدا اةة هال عرناةة هال  تر ةة  هم،تهلةة ابتةةدا  

هجعةةةةم التشةةةةو خ هسةةةةيلة ن  ةةةةت  قةةةةدرا   ااتبةةةةترا  مت وعةةةةة هأ ها  هأسةةةةتليب ت كةةةةو مةةةةو القاةةةةتس هالتشةةةةو خ 
هم ترا  الطلبة  هال،كخ على مت ت،ش  ف   و  األهداف ال رجةو   هإظالةة الطةتبا التسةلط  الةذي ا كةو 

هال،ةةةرس علةةةى الت تعةةةم االجت ةةةتع  هال حةةةتركة  بتلطلبةةةة أم تت ةةة  بةةةم عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   
 ال صتل ة االجت تعاة ما الطلبة ف  ال  تسبت  

4



 2021 

 

352 

 د/ فؤاد البعدانيم.محمد الدعيس، أ. /دم.مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا بكلية التربية .  أ.

41

411

فةةة  كلاةةة الترباةةةة اشةةت م مجت ةةا الدراسةةةة علةةى ج اةةةا طلبةةة الدراسةةةت  العلاةةت )متجسةةةتير ه كتةةورا ( 
( (312البتلغ عد هخ اسب بات ةت  الكلاةة  2019/2020بجتمعة ع عت  اال  ال  م الجتمع  األه  

هةةة   إ ار  هتصطةةةات تربةةةوي  م ةةةتهف هطةةةرد   تص  ةةةت  ث ت اةةةةفةةة   تة  هال سةةةجليو فعلا ةةةهطتلبةةة تطتلب ةةة
 الشر م  العرباة  علو       اللغة ترباة  علخ ان جليا ة  أعو  الر ت ات   اللغةتدر    

412

تةةةخ قةةةد م ةةةر    ه  88)ايةةةث بلةةةغ عةةةد هت ) ؛تةةةخ أاةةةذ عي ةةةة م نلةةةة لل جت ةةةا مةةةو التص  ةةةت  كتفةةةة
 (2ه ) (1رقةةخ ) مهالجةةدهال% مةةو مجت ةةا الدراسةةة   28اتاترهةةت بتلطر شةةة العحةةوا اة ال،  ةةاة ب سةةبة ا

 توظ ا عي ة الدراسة ف   و  ال تغيرا  للدراسة كتفة  تميو ،
 ( يوضح توزيع1جدول رقم )

 متغير الجنسفي ضوء  أفراد العينة
 ( يوضح توزيع2جدول رقم ) 

 خصصالت في ضوء متغير أفراد العينة

 النسبة العدد التخصص  النسبة الع د الجن 

 % 34 30 إدارة وتخطيط تربوي %39 34 اكور

 % 15 13 مناهج وطرق تدريس %61 54 إ ت 

 % 4 4 رياضيات %100 88 ال ج و 

 % 17 15 اللغة االنجليزية 

 % 6 5 أصول تربية

 % 6 5 علم نفس

 % 7 6 اللغة العربية

 % 11 10 رآنعلوم الق

 %100 88 المجموع

أم ال سبة األكجر مو أفرا  عي ةة الدراسةة ال،تلاةة هة  ( 2ه )( 1رقخ ) يوالستبش الجدهليويتجيو مو 
يتو  أم أعلى  سةبة فة   %  ك ت39%  بي  ت بلغت  سبة الذكور 61ايث بلغت  سجت و  ؛مو ان ت 

%  يلاةةةم تص ةةة  اللغةةةة 34بلغةةةت  سةةةجتم  العي ةةةة كت ةةةت لتص ةةة  ال  ةةةتهف إ ار  هتصطةةةات تربةةةوي فشةةةد
%  ثخ تص   15ايث جت    سجتم  ؛  تدر  ا %  ثخ م تهف هطر 17اال جليا ة الذي بلغت  سجتم 

 اهأايةةةر   % 7بلغةةةت  سةةةجتم  ؛ ايةةةث%  ثةةةخ تص ةةة  اللغةةةة العرباةةةة11ايةةةث بلةةةغ  سةةةبة  ؛علةةةو  الشةةةر م
 %  6تص    أعو  ترباة هعلخ ال     الذي بلغت  سبة كم م   ت 

413

بعةةةةد االطةةةةال  علةةةةى الدراسةةةةت  السةةةةتبشة ال تعلشةةةةة ب و ةةةةو  الدراسةةةةة ال،تلاةةةةة  هاأل ها  التةةةة  تةةةةخ 
استصدام ت ف  تل  الدراست   تجيو أم االستبت ة ه  األ ا  األ سةب لج ةا الجات ةت  الالظمةة لإلجتبةة عةو 
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تصدمة فةةة  الدراسةةةة ها ت  ةةة ت أسةةةئلة الدراسةةةة هت،شيةةة  أهةةةداف ت  هنا ةةةت اةةةات  هعةةة  لالسةةةتبت ة ال سةةة
 انا ت اة هكا اة االستجتبة علي ت هت،ديد الدرجت  

بدا  ه  ) عا ة  متوسةطة  أايث ت ت االستجتبة ل شرا  االستبت ة بتاتاتر هااد مو بيو ثالثة 
( علةةةةى الترتيةةةب هج اةةةا فشةةةرا  االسةةةةتبت ة موجبةةةة االتجةةةت   هالدرجةةةةة 3  2  1عتلاةةةة( لتشتبةةةم الةةةدرجت  )

عة تعجر عو ت،ش   رجة عتلاة مو مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلاةت مةو ال رت 
هج ةة   ةر الطلبةةة  مةا مالا ةة أ ةةم تةخ االعت ةةت  علةى ال ،كةت  انتاةةة فة  ال،كةخ علةةى مسةتوى عالقةةة 

لل شرا  عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات مو هج ة   ر الطلبة ب ت   على متوست االستجتبت  
 ( 2أه ال توست الوظ   للدرجت  الكلاة ف  أبعت  االستبت ة ك ت هو مو   بتلجده  رقخ )

 (2جدول رقم )

 محكات الُحكم على مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا يُبيّن 

  رجة الت،ش  ال توست ال،ستب  لل شر  أه ال توست الوظ   للبعد  
 عا ة  1.667أقم مو  1
 متوسطة 2.334ألقم مو  1.667مو  2
 عتلاة 3إلى  2.334مو  3

414

 Face Validity: (ص ق المحكمةنالظائري )الص ق -4-1-4-1

ايث تخ عرض االستبت ة على عد  مو ال ،ك يو هالصجرا  ال تص  يو ف  ال جت  هطلب م  خ 
 ةةت مةةو ايةةث مةةدى ارتبةةت  كةةم فشةةر  مةةو فشرات ةةت بةةتل ،ور ال  ت اةةة إلاةةم   راسةةة االسةةتبت ة هإبةةدا   را  ةةخ في

همةةدى ه ةةو  ال شةةرا  هسةةالمة عةةاتغت ت اللغو ةةة همال مت ةةت لت،شيةة  ال ةةدف الةةذي ه ةةعت مةةو أجلةةم  
هاقتةةرا  طةةرد ت،سةةي  ت هالةة  بتل،ةةذف أه ان ةةتفة أه إعةةت   ال ةةاتغة  هقةةد قةةد  ال ،ك ةةوم مالا ةةت  

 على إاراج ت ب ور  جيد   االستبت ة  هستعد   الدراسة  ه ثر را ة أفت   

 :Internal Consistency ال اخليص ق االتساق -4-1-4-2
كةةذل  تةةخ الت،شةة  مةةو عةةدد االسةةتبت ة عةةو طر ةة  عةةدد االتسةةتد الةةداال  هالةة  ب،سةةتب معتمةةم 

و مةدى ت تسة  االرتبت  بيو  رجة كم فشر  ما الدرجة الكلاة لل جت  ال  ت اة إلاةم ال شةر   هالة  للتاكةد مة
 (  3هتجت   فشرا  كم مجت  نا ت بي  ت  فكت ت معتمال  االرتبت  ك ت ه  مو ،ة بتلجده  رقخ )

 (3جدول رقم )

 يبين معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال 

 المجال االجتماعي مجال البحث العلمي مجال التدريس 

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة تباطاالر الفقرة

1 **651 7 **0.655 12 **0.738 19 *0.384 

2 *0.374 8 **0.521 13 **0.649 20 **0.646 

3 **0.564 9 **0.674 14 **0.694 21 **0534 
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4 **0.452 
10 **0.476 

15 **0.745 22 *0.387 

5 **0.639 16 **0.905 23 **0.687 

6 **0.526 11 **0.492 
17 **0.566 24 **0489 

18 **0.538 25 **0.64 

 0.01عند مستوى  ا* دالة إحصائي  ، *0.05يا عند مستوى إحصائ* دالة 

أم معةةتمال  االرتبةةت  بةةيو  رجةةت  فشةةرا  االسةةتبت ة هالدرجةةة السةةتب  ( 3يتوةة  مةةو الجةةده  رقةةخ )
أه مسةتوى  0.05ع د مستوى  تال  ارتبت  موجبة ه الة إا ت ا  الكلاة لل جت  ال  ت اة إلام العبتر  معتم

 نا ت بي  ت   تهتجت سههو مت ي كد اتستد فشرا  كم مجت  مو مجتال  االستبت ة  0.01
ب،سةةتب معةةتمال  االرتبةةت  بةةيو  رجةةت    تهاتسةةتقك ةةت تةةخ التاكةةد مةةو تجةةت   مجةةتال  االسةةتبت ة 

ة لالسةةةتبت ة فكت ةةةت معةةةتمال  االرتبةةةت  ك ةةةت هةةة  مو ةةة،ة ال جةةةتال  ال رعاةةةة لالسةةةتبت ة بتلدرجةةةة الكلاةةة
 ( 4بتلجده  رقخ )

 (4جدول رقم )

 يُبين معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة كافة والدرجة الكلية

 المجال االجتماعي مجال البحث العلمي مجال التدريس

0.650** 0.840** 0.745** 

 0.01عند مستوى  ا** دالة إحصائي  

أم معةةتمال  االرتبةةت  بةةيو  رجةةت  مجةةتال  االسةةتبت ة كتفةةة السةةتب  ( 4الجةةده  رقةةخ )يتوةة  مةةو 
ههةةو مةةت  0.01ع ةةد مسةةتوى  تهالدرجةةة الكلاةةة لالسةةتبت ة معةةتمال  ارتبةةت  موجبةةة همرت عةةة ه الةةة إا ةةت ا  

 نا ت بي  ت هت تسك ت ببع   هاتستق ت ال جتال  لالستبت ةكتفة جت   تي كد 

 الثبات:-4-1-4-3
سةتبت ة ال،تلاةة همجتالت ةت كتفةة بتسةتصدا  معتمةم ثبةت  أل تكره بةتخ االت،ش  مو ثبت   رجت  تخ ال

 ( 5فكت ت معتمال  النبت  ك ت هو مو   بتلجده  رقخ )
 (5جدول رقم )

 كرونباخ لالستبانة ومجاالتها الفرعيةيبن معامالت ثبات ألفا

 بشكل عامتبانة االس المحور االجتماعي محور البحث العلمي محور التدريس

0.693 0.747 0.715 0.740 

أم لالسةةةةتبت ة همجتالت ةةةةت ال رعاةةةةة معةةةةتمال  ثبةةةةت  مشجولةةةةة السةةةةتب  ( 5يتوةةةة  مةةةةو الجةةةةده  رقةةةةخ )
م شةرا  إا ةت اة جيةد  )ال ةدد  هالنبةت ( ههةو مةت ي كةد  إم لالسةتبت ة؛ هلذل   ستطاا الشو  تإا ت ا  

علةةةى مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة عةةةالااة اسةةةتصدام ت فةةة  الدراسةةةة ال،تلاةةةة للتعةةةرف 
 بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  كلاة الترباة الدراست  العلات 

415

 كتنت   SPSSا ت اة للعلو  االجت تعاة تخ استصدا  األستليب انا ت اة مو اال  ال،امة ان
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 الستبانة المستخ مة في ال  اسة الحالية تم استخ ام:للتأك  من ص ق وثبات ا-4-1-5-1
 ف  التاكد مو عدد االتستد الداال  لالستبت ة  Pearson Correlationمعتمم ارتبت  بيرسوم  -

 ف  التاكد مو ثبت  االستبت ة  Alpha Cronbachمعتمم ثبت  أل تكره بتخ  -

 عن أس لة ال  اسة تم استخ ام: لإلجابة-4-1-5-2
هاال ،رافةةةةت  ال عاتر ةةةةة  Meanهال توسةةةةطت   Percentهال سةةةةب ال ئو ةةةةة  Frequencies  التكةةةةرارا-أ

Std. Deviation ف  التعرف على مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت  
 بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  كلاة الترباة 

فةة  الكحةة  عةةو  اللةةة Independent Samples T-Test   ااتبةةتر " " لل ج وعةةت  ال سةةتشلة-ب
بجتمعةةة فةة  كلاةةة الترباةةة ال ةةرهد فةة  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت 

 الاتالف الج    تعااالت  ه ع عت  مو هج ة   ر الطلبة 

فة  الكحة  عةو  اللةة ال ةرهد فة  مسةتوى عالقةة  Kruskal-Wallis Hااتبتر "كرهسكت  هالةا " -ج
بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  كلاة الترباة در   بطلبة الدراست  العلات عوو هيئة الت

 الاتالف التص    تعااهالت  

42

421

ي   الس ا  األه  للدراسة على " مةت مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت 
بجتمعة ع عت  مو هج ةة   ةر الطلبةة فة  م،ةور التةدر  ه" هلإلجتبةة عةو هةذا السة ا  ة ف  كلاة التربا

تةخ اسةتب التكةةرارا  هال سةب ال ئو ةة السةةتجتبت  أفةرا  عي ةة الدراسةةة علةى كةم فشةةر  مةو فشةرا  االسةةتبت ة 
لل،كخ ال تعلشة ب ،ور التدر    ثخ تخ استب ال توسطت  هاال ،رافت  ال عاتر ة ل ذ  االستجتبت  هال  

علةةةى مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة الدراسةةةت  العلاةةةت مةةةو هج ةةةة   ةةةر الطلبةةةة فةةة  م،ةةةور 
 ( 6التدر    هكت ت ال تت ف ك ت ه  مو ،ة ف  الجده  رقخ )

 ( يُبيّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية6جدول رقم )

 قة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا في محور التدريسالستجابات عينة الدراسة حول مستوى عال

 الفقرات م

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 عالية متوسطة ضعيفة الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 7 عالية 0.490 2.617 61.7 37 38.3 23 0.0 0.0 يوضح أهداف المقرر في اللقاء األول 1

 8 عالية 0.619 2.583 65.0 39 28.3 17 6.7 4 ملتزم بالخطة الزمنية للمقرر 2

 9 عالية 0.537 2.500 51.7 31 46.7 28 1.7 1 يشرح بأسلوب واضح ومفصل 3

 6 عالية 0.462 2.700 70.0 42 30.0 18 0.0 0.0 يجيب على أسئلة المقرر على نحٍو وافٍ  4

 5 عالية 0.490 2.717 73.3 44 25.0 15 1.7 1 طالب إلبداء رأيه حول الدرسيتيح فرصة لل 5

 2 عالية 0.390 2.817 81.7 49 18.3 11 0.0 0.0 يستلم التكليفات في وقتها المحدد 6

 4 عالية 0.482 2.733 75.0 45 23.3 14 1.7 1 يستلم التكليفات بصورة الكتروني 7

 11 متوسطة 0.792 1.817 23.3 14 35.0 21 41.7 25 حاضرة يطالب بإقفال الهاتف أثناء الم 8

 1 عالية 0.000 3.000 100 60 0.0 0.0 0.0 0.0 من الممكن تناول الماء في المحاضرة 9
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 الفقرات م
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 الترتيب

 عالية متوسطة ضعيفة

10 
يرفض األحاديث الجانبية البسيطة بين 

 الطلبة ولو كانت في المقرر
 10 متوسطة 0.715 1.883 20.0 12 48.3 29 31.7 19

 3 عالية 0.431 2.817 83.3 50 15.0 9 1.7 1 طلبة على نحٍو متساو وعادليعامل ال 11

 عالية 0.242 2.562 المتوسط الحسابي الكلي لمحور التدريس

أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت الستب  ( 6يتو  مو الجده  رقخ )
سةت ال،سةتب  للةدرجت  الكلاةة فة  هةذا ال ،ةور ايةث بلةغ ال تو  ؛ف  م،ور التدر   مت،ششة بدرجة عتلاةة

( التة  أشةتر  2015) و اةر    ههذا يت   ما  تةت ف  راسةة هعةوس ه 0.242بت ،راف معاتري  2.562
مةو أكنةر الجوا ةب م ترسةة هة  مجةت  التةدر  ؛ بي  ةت تصتلة   تةت ف الدراسةة ال،تلاةة عةو  تةت ف  مإلةى أ ة

 ا  التدر   مو هج ة   ر الطلبة هاألستتذ   هرب ت اعو  ف  أ ت( الت  بي ت إا تق  1994) راسة الحتم  
% العتبةتر ال تاجةة مشجولةة ههة   سةبة 75( اعت د   سةبة 1994)هذا االاتالف إلى أم  راسة الحتم  

ة تمرت عة  وع   ( (2003 تةت ف الدراسةة ال،تلاةة عةو  تةت ف  راسةة الدهحةتم هالساسة   تمت؛ ك ت تصتل  أاو 
  العي ة يرهم أ  خ ا ترسوم مع خ جوا ةب التةدر   بدرجةة متوسةطة  مةا أ  ةخ الت  توعلت إلى أم أفرا

مةو األه اةة  ههةذا االاةتالف  ايرهم أم كم م،تهر التدر   الت  ت تهلت ةت الدراسةة علةى  رجةة كجيةر  جةد  
ف  ةةم ا كةةو ت سةةير ال تاجةةة بةةام أعوةةت  هيئةةة  اعةةو  الاةةتالف مجت ةةا الدراسةةة  هلةةو اسةةتبعد ت الةة  جةةدال  

    أجدر بتل،كخ على أ  س خ مو الطلبة التدر 
أمةةت بحةةام ال شةةرا  ال رعاةةة فةة  هةةذا ال ،ةةور فشةةد ت،ششةةت بعةة  ال شةةرا  بدرجةةة عتلاةةة ك شةةر  "مةةو 

ها ،ةةةةراف معاةةةةتري  3.000ال  كةةةو ت ةةةةته  ال ةةةةت  فةةة  ال ،ت ةةةةر " هجةةةةت   فةةةة  الترتيةةةب األه  ب توسةةةةت 
بجتمعةةةة عةةة عت  يتعتمةةةم مةةةا طتلةةةب فةةة  كلاةةةة الترباةةةة   ههةةةذا اع ةةة  أم عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   0.000

الع لاةةة التعلا اةة؛ هجةةت   فشةةر   فةة إا ا ك ةةم مةو فعةةم مةةتال ية ثر  ؛الدراسةت  العلاةةت معتملةةة تلية  ب كت تةةم
  ههةذا 0.390ها ،ةراف معاةتري  2.817ب توسةت  ف  الترتيب النت   "استلخ التكلا ت  ف  هقت ت ال ،د "

بجتمعةةة عةة عت  ملتةةا  باع تلةةم؛ هجةةت   فشةةر  "اعتمةةم  فةة  كلاةةة الترباةةةاع ةة  أم عوةةو هيئةةة التةةدر   
  ههةذا 0.431  ها ،ةراف معاةتري 2.817ب توسةت  فة  الترتيةب النتلةث الطلبة على  ،ةوٍّ متسةتهٍّ هعةت  "

 بجتمعة ع عت  ملتا  ب عتيير ال   ة ف  كلاة الترباة أم عوو هيئة التدر    تاع   أاو  
422

النت   للدراسة ال،تلاة على "مت مستوى عالقة عوةو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  ي   الس ا  
بجتمعة ع عت  مو هج ةة   ةر الطلبةة فة  م،ةور الب،ةث العل ة ه" هلإلجتبةة عةو ف  كلاة الترباة العلات 

ا  هذا الس ا  تخ استب التكرارا  هال سب ال ئو ة الستجتبت  أفرا  عي ة الدراسةة علةى كةم فشةر  مةو فشةر 
االسةةةةتبت ة ال تعلشةةةةة ب ،ةةةةور الب،ةةةةث العل ةةةة   ثةةةةخ تةةةةخ اسةةةةتب ال توسةةةةطت  هاال ،رافةةةةت  ال عاتر ةةةةة ل ةةةةذ  

هالةة  لل،كةةخ علةةى مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت مةةو هج ةةة   االسةةتجتبت 
 ( 7  ر الطلبة ف  م،ور الب،ث العل    فكت ت ال تت ف ك ت ه  مو ،ة ف  الجده  رقخ )
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 ( يُبيّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية7دول رقم )ج

 الستجابات عينة الدراسة حول مستوى عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا في محور البحث العلمي

 الفقرات م
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 يةعال متوسطة ضعيفة الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يتطرق ألدبيات البحث العلمي في المحاضرة 

 على اعتبار أنها أساس الدراسات العليا
 7 عالية 0.643 2.400 48.3 29 43.3 26 8.3 5

 4 ةعالي 0.649 2.450 53.3 32 38.3 23 8.3 5 يسخر وقته وجهده لتوجيه الطالب الذين يشرف عليهم 2

 5 عالية 0.593 2.433 48.3 29 46.7 28 5.0 3 يحكم أدوات البحث التي يطلب منه تحكيمها 3

 3 عالية 0.565 2.450 48.3 29 48.3 29 3.3 2 يجيب على االستبانات التي يطلب منه اإلجابة عليها 4

5 
عند سؤاله عن أي شيء يتعلق  ايبدي تعاون  

 بالبحث العلمي
 1 عالية 0.360 2.850 85.0 51 15.0 9 0.0 0.0

6 
يصحح األخطاء البحثية التي يقع فيها الطالب في 

 التكليفات
 6 عالية 0.696 2.417 53.3 32 35.0 21 11.7 7

7 
في تعريف الطلبة بكيفية الوصول  يسهم

 لمصادر المعلومات وقواعد البيانات
 2 عالية 0.596 2.533 58.3 35 36.7 22 5.0 3

 عالية 0.367 2.505 لكلي لمحور البحث العلميالمتوسط الحسابي ا

أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت الستب  ( 7يتو  مو الجده  رقخ )
ايةةث بلةةغ ال توسةةت ال،سةةتب  للةةدرجت  الكلاةةة فةة  هةةذا  ؛فةة  م،ةةور الب،ةةث العل ةة  مت،ششةةة بدرجةةة عتلاةةة

( الت  2015)و  ار  ت   ما  تت ف  راسة هعوس ه ي   ههذا0.367بت ،راف معاتري ه  2.505ال ،ور 
د أشةةتر  إلةةى أم مةةو أكنةةر ال ،ةةتهر م ترسةةة هةة  الب،ةةث العل ةة ؛ ك ةةت يت ةة  هةةذا مةةا  تةةت ف  راسةةة العجيةة

بجتمعةة الش ةاخ يةرى فة  كلاةة الترباةة الت  أشتر  إلةى أم عوةو هيئةة التةدر    (323-417  2012)
 لعل   مت اشو  بدهر  ف  مجت  الب،ث ا تأ م غتلب  

فشةةر     أمةةت بحةةام ال شةةرا  ال رعاةةة فةة  هةةذا ال ،ةةور فشةةد ت،ششةةت ج اةةا ال شةةرا  بدرجةةة عتلاةةة هجةةت
 2.850ب توسةةةت الترتيةةةب األه  فةةة   ع ةةةد سةةة الم عةةةو أي شةةة   يتعلةةة  بتلب،ةةةث العل ةةة  " ت"يجةةةدي تعته  ةةة

قاشةةةة ل،فةةة  كلاةةةة الترباةةةة   ههةةةذا يةةةد  علةةةى استحةةةعتر عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   0.360ها ،ةةةراف معاةةةتري 
فةة  تعر ةة  الطلبةةة  اسةة خجةةت   فشةةر  "ه الدراسةةت  العلاةةت هأ  ةةت قت  ةةة فةة  األسةةتس علةةى الب،ةةث العل ةة ؛ 

ها ،ةةةراف  2.533ب توسةةةت فةةة  الترتيةةةب النةةةت   بكا اةةةة الوعةةةو  ل  ةةةت ر ال علومةةةت  هقواعةةةد الجات ةةةت " 
واعد الجات ت ؛ على إا تم عوو هيئة التدر   باه اة م ت ر ال علومت  هق يد   ههذا 0.596معاتري 

 2.450ب توست  ف  الترتيب النتلث جت   فشر  "اجيب على االستبت ت  الت  اطلب م م انجتبة علي ت"ه 
  ههةةذا يةةد  علةةى تعةةتهم عوةةو هيئةةة التةةدر   مةةا البةةتانيو ب ةةت اصةةد  الع لاةةة 0.565ها ،ةةراف معاةةتري 

العلاةةت فةة  م،ةةور الب،ةةث  الب،ناةةة؛ ه  كةةو عةةرض مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت 
 العل   مو هج ة   ر الطلبة 

423

ي   الس ا  النتلث للدراسة ال،تلاة على "مت مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  
بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  ال ،ور االجت تع ه" هلإلجتبة عو هذا ف  كلاة الترباة العلات 
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لسةة ا  تةةخ اسةةتب التكةةرارا  هال سةةب ال ئو ةةة السةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة علةةى كةةم فشةةر  مةةو فشةةرا  ا
االسةةةةةتبت ة ال تعلشةةةةةة بتلجت ةةةةةب االجت ةةةةةتع   ثةةةةةخ تةةةةةخ اسةةةةةتب ال توسةةةةةطت  هاال ،رافةةةةةت  ال عاتر ةةةةةة ل ةةةةةذ  

ج ة   ةر االستجتبت  هال  لل،كخ على مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات مو ه 
 :(8ال تت ف ك ت ه  مو ،ة ف  الجده  رقخ) االجت تع   فكت تالطلبة ف  الجت ب 

 ( يُبيّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية8جدول رقم )

 الستجابات عينة الدراسة حول مستوى عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا في المحور االجتماعي

 قراتالف م
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 عالية متوسطة ضعيفة الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 4 عالية 0.624 2.500 56.7 34 36.7 22 6.7 4 يستقبل الطلبة في الساعات المكتبية 1

2 
يتسم الحوار معه في الساعات 

 رحابة الصدرالمكتبية بالمرونة و
 3 عالية 0.610 2.633 70.0 42 23.3 14 6.7 4

 7 متوسطة 0.755 1.800 20.0 12 40.0 24 40.0 24 يلبي دعوات الطلبة لحضور مناسباتهم 3

 2 عالية 0.537 2.683 71.7 43 25.0 15 3.3 2 ايتواصل مع الطلبة هاتفي   4

 1 عالية 0.480 2.800 83.3 50 13.3 8 3.3 2 ايتواصل مع الطلبة بريدي   5

6 
يتواصل مع الطلبة من خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي
 6 متوسطة 0.825 2.117 40.0 24 31.7 19 28.3 17

7 
 مناسباتهم، فيهنييتفاعل مع الطلبة في 

 في أفراحهم ويواسي في أحزانهم
 5 متوسطة 0.709 2.150 33.3 20 48.3 29 18.3 11

 عالية 0.383 2.383 انب االجتماعيالمتوسط الحسابي الكلي للج

الستب  أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت  (8رقخ ) يتو  مو الجده 
ايةةث بلةةغ ال توسةةت ال،سةةتب  للةةدرجت  الكلاةةة فةة  هةةذا  ؛فةة  ال ،ةةور االجت ةةتع  مت،ششةةة بدرجةةة عتلاةةة

( التة  2015)و  اةر   راسةة هعةوس ه    ههذا يت   ما  تت ف0.383بت ،راف معاتري  2.383ال ،ور 
توعلت إلى أم أقم الجوا ب التربو ة م ترسةة مةو هج ةة   ةر الطلبةة هة  ادمةة ال جت ةا؛ ك ةت تصتلة  

التة  توعةلت إلةى أم هاقةا العالقةة التربو ةة  (2007)  تةت ف  راسةة الحةو ،ت  و تت ف الدراسة ال،تلاة عة
ة ؛تف  مجت  ال  تخ االجت تع  هال  س  كتم متوسط    تةت ف  عةو تةت ف الدراسةة ال،تلاةة  تك ةت تصتلة  أاو 

بجتمعةة الش ةاخ يةرى فة  كلاةة الترباةة ( الت  توعلت إلى أم عوو هيئةة التةدر   2012)  راسة العجيد
(  ه  كةو تجر ةر الة  3.33اشو  بدهر  ف  مجت  ادمة ال جت ا هالة  ب توسةت اسةتب  قةدر  ) تأ م أاات   

( إلةةى 5.2( التةة  ت تةةد مةةو  رجةةة )2012) فةة  أعلةةى ال ئةةة النتلنةةة لدراسةةة العجيةةدااَعةةدم هةةذا ال توسةةت  ِبةةَامَّ 
ااَعةدم فةتالاتالف بةيو ال تاجتةيو ال  همةو ثةخ  ت( ب ع ى أ  ت قر بة مو ال ئة الت  تلي ةت ههة  فئةة غتلب ة5.3)

راسةةةت    ك ةةت ا كةةو عةةةاه ال تاجةةة الاةةتالف عي ةةةة الدراسةةة فتلدراسةةة ال،تلاةةة طبشةةةت علةةى طلبةةة الداكجيةةر  
 ( على أعوت  هيئة التدر    هفرد بيو العي تيو 2012) العلات  بي  ت طبشت  راسة العجيد

أمت بحام ال شرا  ال رعاة ف  هذا ال ،ور فشةد ت،ششةت بعة  ال شةرا  بدرجةة عتلاةة ك شةر  "يتواعةم 
الة   اه عةا   0.480ها ،راف معاةتري  2.800جت   ف  الترتيب األه  ب توست الت  " تما الطلبة بر دا  

بجتمعةة عة عت  باه اةة التواعةم اةترج إطةتر الجتمعةة  ف  كلاة الترباةة إلى إا تم عوو هيئة التدر   
ب توسةةت  فةة  الترتيةةب النةةت   "تفشةةر  "يتواعةةم مةةا الطلبةةة هتت ا ةة  هاالسةةت ت   مةةو التش اةةة ال تتاةةة؛ هجةةت 
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جتمعةةةة كلاةةةة الترباةةةة  فةةة   ههةةةذا م ةةةت ا،سةةةب لعوةةةو هيئةةةة التةةةدر   0.537ها ،ةةةراف معاةةةتري  2.683
  همعلةو  اناةراج الةةذي يل،ة  العوةةو بسةجب الةة   إال تايةث يتةةا  للطلبةة التواعةةم معةم هتت ا ةة ؛الش ةاخ

جةةت   فشةةر  "يتسةةخ ال،ةةوار معةةم فةة  ه ا ةةر علةةى إظالةةة كةةم العوا ةة  التةة  ت،ةةو  بي ةةم هبةةيو طلجتةةم؛  َأ َّةةما 
ها ،ةةةراف معاةةةتري  2.633ب توسةةةت  لةةةثفةةة  الترتيةةةب النت السةةةتعت  ال كتجاةةةة بتل ره ةةةة هراتبةةةة ال ةةةدر"

بجتمعةةة عةة عت  مةةو لبتقةةة فةة  كلاةةة الترباةةة   ههةةذا يةةد  علةةى مةةت يت تةةا بةةم عوةةو هيئةةة التةةدر   0.610
 ف  الترتيب األاير جت   فشر  "يلج   عوا  الطلبة ل،وور م تسبتت خ"ه هم تر  ف  التعتمم ما الطلبة؛ 

 ةة  أ  ةةت مت،ششةةة بدرجةةة متوسةةطة  ههةةذ  ال تاجةةة اع ههةةو مةةت  0.755ها ،ةةراف معاةةتري  1.800ب توسةةت 
همحةةتركت خ فةة   ةإا ال اص ةةى علةةى كةةم اي عشةةم عةةعوبة تلجاةةة  عةةوا  الطلبةة ؛ب،ةةد اات ةةت تعةةد إاجتباةةة

م تسةةةبتت خ؛ ه  كةةةو عةةةرض مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة الدراسةةةت  العلاةةةت فةةة  الجت ةةةب 
 االجت تع  مو هج ة   ر الطلبة 

عةةةم إلاةةةم فةةة  إجتبةةةة األسةةةئلة السةةةتبشة هالصةةةتس ب سةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة همج ةةةم مةةةت تةةةخ التو 
 ( 9التدر   بطلبة الدراست  العلات مو هج ة   ر الطلبة ا كو تلصا م ف  الجده  رقخ )

 (9جدول رقم )

 مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة يُبيّن

دريس بطلبة الدراسات العليا مستوى عالقة عضو هيئة الت

 من وجهة نظر الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة التحقق

 1 عالية 0.242 2.562 البعد األول: محور التدريس

 2 عالية 0.367 2.505 البعد الثاني: محور البحث العلمي

 3 عالية 0.383 2.383 البعد الثالث: المحور االجتماعي

رجة الكلية لمستوى عالقة عضو هيئة التدريس الد

 بطلبة الدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة
 عالية 0.248 2.496

أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت الستب  ( 9يتو  مو الجده  رقخ )
الكلاة على االسةتبت ة ايث بلغ ال توست ال،ستب  للدرجت   ؛مو هج ة   ر الطلبة مت،ششة بدرجة عتلاة

  ك ةةت يالاةة  أم أعلةةى  رجةةت  ل سةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   0.248بةةت ،راف معاةةتري  2.496
بطلبة الدراست  العلات مو هج ة   ر الطلبة كت ةت فة  م،ةور التةدر    هت،ششةت بدرجةة عتلاةة ب توسةت 

ها ،ةةةةراف معاةةةةتري  2.505  يلاةةةةم م،ةةةةور الب،ةةةةث العل ةةةة  ب توسةةةةت 0.242ها ،ةةةةراف معاةةةةتري  2.562
  0.383ها ،راف معاتري  2.383ال ،ور االجت تع  ب توست  ا  هأاير  0.367

424

اة بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  العي ةةة اةةو  إا ةةت علةةى" هةةم توجةةد فةةرهد اا   اللةةة  هةةذا السةة ا يةة   
ل تغيةر  تعةاابجتمعةة عة عت   فة  كلاةة الترباةةمستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراسةت  العلاةت 

الج  ه"  هلإلجتبة عو هذا الس ا  تخ استصدا  ااتبتر " " لل ج وعت  ال ستشلة ف  الكح  عو  اللةة 
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ال ةةرهد بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة اةةو  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  
 ( 10ك ت ه  مو ،ة بتلجده  رقخ )ال تت ف  الج   )اكور  إ ت ( فكت تل تغير  تعااالعلات 

 ( يُبيّن داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة10جدول رقم )

 (86درجة الحرية = الجنس )لمتغير  تعزاحول مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا والتي 

 العدد الجنس المجاالت
المتوسط 

 الحسابي
 الداللة اللفظية ت"قيمة " االنحراف المعياري

 مجال التدريس
 2.711 29.182 34 ذكور

 دالة 2.292
 2.444 27.605 54 إناث

 مجال البحث العلمي
 2.922 17.591 34 ذكور

 غير دالة 0.131
 2.380 17.500 54 إناث

 المجال االجتماعي
 2.604 17.273 34 ذكور

 غير دالة 1.305
 2.694 16.342 54 إناث

 الكلية الدرجة
 6.772 64.045 34 ذكور

 غير دالة 1.585
 5.717 61.477 54 إناث

  الستب  (10يتو  مو الجده  رقخ )

بةةيو اسةتجتبت  أفةرا  عي ةة الدراسةة اةو  مسةتوى عالقةةة  0.05ع ةد مسةتوى  تهجةو  فةرهد  الةة إا ةت ا   -
الجة    هال ةرهد ل ةتل  ل تغير  تعااعوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات ف  مجت  التدر   

ايةث يوجةد فة   ؛مسةتوى عالقةة الطلبةة مةا أسةتتذت خ مبتشةر  ِبَامَّ الذكور  ه  كو ت سير هذ  ال تاجة 
مةةو ال سةةت  تةةدرس الطلبةةة  بي  ةةت  جةةد مسةةتوى عالقةةة  اكلاةةة الترباةةة بجتمعةةة عةة عت   سةةبة  ةةئيلة جةةد  

 امتالعلشلة  ابت    ر  جت  بتلتدر   للطتلإا اشو  الر  ؛تكوم غير مبتشر  تالطتلبت  ما األستتذ  أاات   
مستوى العالقة غير ال بتشر  لاست كتل بتشر   ههذا مت أثر فة   َأمَّ ال ست    همو ال علو   -الكت ر–

 ال تاجة ل تل  الطلبة 

بةةةيو اسةةةتجتبت  أفةةةرا  عي ةةةة الدراسةةةة اةةةو  مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة  تال توجةةةد فةةةرهد  الةةةة إا ةةةت ا   -
دراسةةت  العلاةةت فةة  )مجةةت  الب،ةةث العل ةة   هال جةةت  االجت ةةتع   هالدرجةةة الكلاةةة(  التةةدر   بطلبةةة ال

ل تغيةةةر الجةةة   اةةةو   تعةةةاا تل تغيةةةر الجةةة    ه  كةةةو ت سةةةير عةةةد  هجةةةو  فةةةرهد  الةةةة إا ةةةت ا   تعةةةاا
اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة فةة  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت فةة  

أفرا  عي ة الدراسة رب ت ا ةرها ت ةورهخ اةو  هةذا ال و ةو  ب سةتوى  َأمَّ إلى  مجت  الب،ث العل  
شةراف عوةو إعالقت خ بتل رشد أه بتل حرف  هقةد ا وةم الطةالب فة  كلاةة الترباةة بجتمعةة عة عت  

م تحةةرف علةةي و امةةرأ  مةةو أعوةةت  هيئةةة التةةدر   إال أ ةةم ال أ وةةلو اهيئةةة تةةدر   اكةةر هالطتلبةةت  
هةةذ  ال تاجةةة  ِفةةِ مَّ ف،ي  ةةت احةةرف الرجةةم علةةى الطتلبةةة  هإاا كةةتم األمةةر كةةذل  يتةةوافر ع  ةةر  سةةت   

ل تغيةةةر الجةةة   اةةةةو   تعةةةاا تسةةةتكوم متوقعةةةة؛ ك ةةةت ا كةةةو ت سةةةةير عةةةد  هجةةةو  فةةةرهد  الةةةة إا ةةةةت ا  
اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة فةة  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت فةة  

ال شرا  األربا مو ال جت  هه   )استشجم الطلبةة فة  السةتعت  ال كتجاةة   َأمَّ ال جت  االجت تع  إلى 
ه تسةةخ ال،ةةوار معةةم فةة  السةةتعت  ال كتجاةةة بتل ره ةةة هراتبةةة ال ةةدر  ه لجةة   عةةوا  الطلبةةة ل،وةةور 
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فةة  أفةةراا خ ه واسةة  فةة  أاةةاا  خ( هقةةد تكةةوم  في  ةة فةة  م تسةةبتت خ  ةم تسةةبتت خ  ه ت تعةةم مةةا الطلبةة
  ب ع ى أم الطالب أجتبوا عو أستتذت خ  هالطتلبةت  م  س ا ر  انجتبة ف  الج   عي ة الدراسة

لةخ اكةو ال تغيةر الجة   أثةر؛ هأمةت عةو عةد  تةاثر ال تاجةة  همةو ثةخأجةجو عةو أسةتتذت و مةو ال سةت   
م  تاجةةةة ثلنةةة  ال جةةةتال  سةةةت ثر هال شةةة  علةةةى ال تاجةةةة إإا  ؛العتمةةةة ب تغيةةةر الجةةة   ف ةةة  ها ةةة،ة

 العتمة 

425

اة بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  العي ةةة اةةو  إا ةةت السةة ا  علةةى "هةةم توجةةد فةةرهد اا   اللةةة هةةذا يةة   
ل تغيةر  تعةاابجتمعةة عة عت  فة  كلاةة الترباةة مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراسةت  العلاةت 

الةةةا " كجةةةديم ال بةةةترا متةةةري هلإلجتبةةةة عةةةو هةةةذا السةةة ا  تةةةخ اسةةةتصدا  ااتبةةةتر "كرهسةةةكت  ه   التص ةةة ه"
الاتبتر ت،ليم التبتيو أات ي االتجت  ف  اتلة ال ج وعت  ال ةغير  فة  الكحة  عةو  اللةة ال ةرهد بةيو 

 تعةةةاااسةةةتجتبت  أفةةةرا  عي ةةةة الدراسةةةة اةةةو  مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة الدراسةةةت  العلاةةةت 
 ( 11) ل تغير التص   فكت ت ال تت ف ك ت ه  مو ،ة بتلجده  رقخ

 ( يُبيّن داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة11جدول رقم )

 لمتغير التخصص   تعزاحول مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا والتي 

 الداللة اللفظية قيمة "مربع كاي" متوسط الرتب العدد التخصص المحور

 محور التدريس

 35.71 30 إدارة تربوية

 غير دالة 3.113

 33.29 13 مناهج وطرق تدريس

 33.51 4 رياضيات

 34.88 15 لغة انجليزية

 35.73 5 أصول التربية

 26.85 5 علم نفس

 29.18 6 لغة عربية

 25.91 10 قرآن

 محور البحث العلمي

 26.14 30 إدارة تربوية

 غير دالة 9.820

 38.41 13 مناهج وطرق تدريس

 23.86 4 رياضيات

 28.63 15 لغة انجليزية

 35.73 5 أصول التربية

 22.40 5 علم نفس

 23.45 6 لغة عربية

 24.66 10 قرآن

 المحور االجتماعي

 30.64 30 إدارة تربوية

 غير دالة 11.408

 40.18 13 مناهج وطرق تدريس

 31.59 4 رياضيات

 40.18 15 لغة انجليزية

 26.18 5 أصول التربية

 19.30 5 علم نفس

 32.51 6 لغة عربية

 29.43 10 قرآن

 الدرجة الكلية

 32.93 30 إدارة تربوية

 38.15 13 مناهج وطرق تدريس غير دالة 8.400

 28.05 4 رياضيات



 2021 

 

362 

 د/ فؤاد البعدانيم.محمد الدعيس، أ. /دم.مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا بكلية التربية .  أ.

 الداللة اللفظية قيمة "مربع كاي" متوسط الرتب العدد التخصص المحور

 37.23 15 لغة انجليزية

 29.18 5 أصول التربية

 19.75 5 نفسعلم 

 30.00 6 لغة عربية

 38.40 10 قرآن

بةيو اسةتجتبت  أفةرا  عي ةة  تال توجةد فةرهد  الةة إا ةت ا  َأ َّةما السةتب  ( 11يتو  مو الجده  رقخ )
الدراسةة اةو  مسةةتوى عالقةة عوةو هيئةةة التةدر   بطلبةة الدراسةةت  العلاةت فة  )م،ةةور التةدر    هم،ةةور 

ل تغيةةر التص ةة   هرب ةةت ا كةةو ت سةةير هةةذ   تعةةااالكلاةةة(  جت ةةتع   هالدرجةةةاالالب،ةةث العل ةة   ال ،ةةور 
طلبةةة كلاةةة الترباةةة بجتمعةةة عةة عت  ي ت ةةوم لتص  ةةت  متشتربةةة فةة  ال وةة وم مصتل ةةة فةة   ِبةةَامَّ ال تاجةةة 

 لخ تتاثر استجتبتت خ  همو ثخال س ات  

43

 إلى ال تت ف توع  الدراسة بتنت   ااست ت   
هبقاةةة كلاةةت  جتمعةةة عةة عت  علةةى تعا ةةا م ةةترا  فةة  كلاةةة الترباةةة   هيئةةة التةةدر   اةةث أعوةةت -1

االت ةت  هالتواعةم مةا طلبةة الدراسةةت  العلاةت مةو اةال  هسةةت م التواعةم االجت ةتع  ل ةت يةةوفر  
 مو مااات تا د مو فتعلاة التواعم 

لدراسةت  العلاةت ل ا ةد شةراع طلبةة اإإقتمة م تسبت  عتمة أه  دها  ههر  ف  كلاةة الترباةة هةدف ت   -2
 مو التواعم بيو األستتذ  هطلبة الدراست  العلات 

 إاجت   لاة ت،د  عالقة طتلب الدراست  العلات بعوو هيئة التدر   هبيو ال حرف هالطتلب  -3

 شراف أم اكوم ه تع عد  م،د  مو الطلبة لكم لعوو هيئة التدر   ف  ع لاة ان -4

وى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات ف   راست  او  مست إجرا همو ال شترات  
  األارى الجتمعت  الا  اة 



 2021 

 

363 

 د/ فؤاد البعدانيم.محمد الدعيس، أ. /دم.مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا بكلية التربية .  أ.

5

51

ها عكتسةتتم فة  جةو   (  تشو خ األ ا  التدر س  ألعوت  هيئة التدر   ف  الجتمعةة 2009الج تب   عجد الرظاد ش يو  ) -
 الكوفة للتعلاخ العتل   تحر و  العراد التعلاخ العتل   ب،ث مشد  إلى م ت ر 

  مطتبا م سسة ال ور  لل ة،تفة هال حةر  1997(  كتتب انا ت   الس وي لعت  1998الج تظ ال ركاي لإلا ت  ) -
 ع عت    الا و    148   145س

 ت تطةو ر ك تاةت  أعوةت  هيئةة التةدر   الجةتمع  ها عكتسةتت  (2016اجيب  ع ت  طترد  هاسيو  شا ت  عةال  ) -
على ت،شي  الجو   الحةتملة فة  م سسةت  التعلةاخ العةتل   مجلةة كلاةة الترباةة للج ةت   جتمعةة بغةدا   مةف 

 (  العراد  6(     )27)

مدى فعتلاة ال  ترست  التربو ة ألعوةت  هيئةة التةدر   ك ةت يةدرك ت الطةالب بجتمعةة   (1989استم  اسو م، د ) -
  414-380(  12) 2 ر  م-كلاة الترباة بتل   ور  الشرى  مجلةأ  

تشةةةو خ بعةةة  جوا ةةةةب األ ا  األكةةةت ا   ألعوةةةت  هيئةةةةة   (2003الدهحةةةتم  ج ةةةت  علةةةة ؛ هالساسةةة   ج ةةةت  أا ةةةةد ) -
  التدر   بجتمعة ال  وناة مو اال   را  خ

بعةة  م ةةت  أعوةةت  هيئةةة التةةدر   ههاقةةا أ ا هةةت ك ةةت يدركةةم الطةةالب هاألعوةةت    (1994الحةةتم   إبةةرالاخ عجةةد   ) -
  135-101(  6) 3قطر  س-عة ال ل  نا م بتألاست   مجلة مركا الب،و  التربو ةبجتم

كلاةةة الترباةةة جتمعةةة ال لةة   الجتمعةةة بةةيو التةةدر   هالب،ةةث العل ةة  هادمةةة ال جت ةةا   شةةر    عتبةةديو م، ةةد  )   ( -
 سعو  

ةجم ت،سةي م  انسةالماة (  مستوى الر ت األكت ا   لدى طلبة كلاة الترباة بتلجتمعة 2017شلدام  فتيا ك ت  ) - بغةا  هسا
 ( 6(    )1ب،ث م حور  ال جلة الدهلاة التربو ة ال تص  ة  مف )

ةةتم األهلاةةة 2013عةةوال،ة  عو اةةم  هالع ةةري  أسةة ت  ) - (   راسةةة هعةة اة أله اةةة ال،تجةةت  األكت ا اةةة فةة  جتمعةةة ع  
دراسةةةت  التربو ةةةة همسةةةتوى ر ةةةت الطلبةةةة عةةةو مةةةدى ت،شةةة  هةةةذ  ال،تجةةةت   مجلةةةة الجتمعةةةة انسةةةالماة لل

   401 - 447(  1(    )21هال  ساة  مف )

بجتمعة الش اخ أل هارهخ ف  مجت  ف  كلاة الترباة هاقا أ ا  أعوت  هيئة التدر     (2012العجيد  إبرالاخ عجد   ) -
الب،ةةث العل ةة  هادمةةة ال جت ةةا هسةةجم تطو رهةةت مةةو هج ةةة   ةةرهخ  راسةةة ميدا اةةة  مجلةةة العلةةو  التربو ةةة 

  417-323(  2) 5السعو اة  -جتمعة الش اخ-  ساةهال

ال ة ت  الجيةد  فة  ال ةدرس الجةتمع  ك ةت يراهةت الطلبةة فة  ال واقة  ال،ةر   مجلةة   (1991عجيدا   سلا تم أا د ) -
  156-134(  2) 18 األر م- راست  العلو  ان ست اة

ة التدر   بتلجتمعت  فة   ةو  بعة  تشو خ هترراة أعوت  هيئ  (2006عاب  م، د عل ؛ هط طتهي  سيد أا د ) -
  164-121(  52م ر  )-ال تغيرا  الواقا هال  حو   مجلة كلاة الترباة بتلاقتظ  

 الشتهر   الحرد  ار ظهرا   هال امو  أستتا الجتمعة الدهر هال  ترسة بيو الواقا    (1997فلام  فترهد عجد  ) -

ف  كلاة الترباة الجو   ف  األ ا  التدر س  لعوو هيئة التدر   مدى توافر معتيير   (2014الش، ة  اا د عجد   ) -
 (  ع عت   الا و 4  ) ال تعر ال ت ر  مو هج ة   ر الطلبة  مجلة جتمعة 

 (   49(   بحام الجتمعت  الا  اة   ال ت   )18هظار  الح هم الشت و اة   قرار ج  وري بتلشت وم رقخ ) -

األاالراةت  األكت ا اةة لألسةتتا الجةتمع  مةو هج ةة   ةر   (2007يوسة  ) ل،ورا    غتلب عتل ؛ هط ت   سةالمة -
  388-357(  2) 34األر م  - راست  العلو  التربو ة األر  اة أعوت  هيئة التدر   ف  الجتمعة 
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هاقةةا العالقةةة التربو ةةة بةةيو مدرسةة  كلاةةت  الترباةةة هطالب ةةخ فةة  الجتمعةةة األر  اةةة   (2007لحةةو ،ت   عةة ت   ع ةةة ) -
  635-620)مل، (   34األر م  - راست  العلو  التربو ة الصتعة معة انسرا  هجت

 . م شرا  التعلاخ ف  الج  ور ة الا  اة  ع عت   الج  ور ة الا  اة  (2015ال جل  األعلى لتصطات التعلاخ ) -

 ا و ال ع عت   هالتوظ ا ال ت ود لل حر  الا و ( مسير  التعلاخ ف  2007اا د عل  ال،تج) م، د  -
  - راسةةة ميدا اةةة فةة  ظةةم بعةة  ال تغيةةرا   –(  طجاعةةة عالقةةة الع ةةم هطجاعت ةةت بجةةو   ال،اةةت  2014مةةر خ  شةةاص ) -

رسةةةةتلة متجسةةةةتير غيةةةةر م حةةةةور   علةةةةخ   ةةةة   قسةةةةخ العلةةةةو  االجت تعاةةةةة  كلاةةةةة العلةةةةو  ان سةةةةت اة هالعلةةةةو  
 االجت تعاة  جتمعة أب  بكر بلشتيد  الجاا ر 

 الا و  ع عت   ع عت  جتمعة  العلات  ليم الدراست    (2006العل   )الب،ث  اتبة الدراست  العلات ه  -

ة لةةدى كت ا اةة رجةةة م ترسةةة األ هار األ  (2015هاتلةةد العطاةةت  ) بةةت  ال عت ةةخ  هالجوار ةةة م، ةةد  ا ةةة  هعةةوس  -
   3  العةةد  42  راسةةت   العلةةو  التربو ةةة  ال جل ةةد طةةال  أعوةةت  هيئةةة التةةدر   فةة  جتمعةةة ال،سةةيو بةةو 

  ر ماأل ع تم  األر  اة الجتمعة 2015
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وبح مددوالمعدد للتب،هدد البحث ددحلبح ددىحالتحدد لبح مددوالمعدد للحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد ل
دددلدالحددد  لتندددى  ،ل،)ذكددد  حم غيدددولبحطددد  للىبحفدددووإللبائيدددى ع لىددداللمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد ل ىلمددد لتبل ثم 

لى ل ىحث دد287،لو ك نددعلميطدد لبحث ددحللدد ل)بحوببدد  ،ل)بألولبحمحدد  للبح  ب دداللمعمددا ،،لتنحددىنا)بح خيدد ل
عدد لبحمادد ب ع ل ل ىحثدد ل ددتلبر عددى هتلبىحاوطبدد لبحاث 172و)لى ل ىحث دد115و ىحثدد للدد ل عثدد ل ىلمدد لتبل  ب دد ل)

لبح عى ،%لل لبحمج م لبحكعالحعث حلل للوبمى لبحط  لوبح خي .ل ىملبحثىئحل بطىءلل عىسللمط ل5 طحث ل
وادد إللبحبطددىءلبى دد خ بمل وطبدد لبال حددىإللل،بحم  دد للل)ادد إلو  بددمللدد لادد إللبحم عددىسلبدديقةوللدد ل وطبدد ل

 .ل891,0لمىلد لبحةثدى لحعم عدىسل)ئيدحل عد لل؛قوونثدى ،لألىلبحةثدى لىبد ل دتلب د خوب رلباوطبد لأحفىبح برعا 
 لىي د ل دي ل0,05   د لىدووإللذب لدالحد لتئيدى ع لمطد للحد  لل)ل:،للطهىن ى جو  ل  ا لبحث حلتح لم  ل

ل   دددلد  ددى ل عثدد ل ىلمدد لتبلوبحم   دددلبحفواددالمعدد لل عددىسللمطدد لبح عددى لوكىنددعلحيددىح لبحم   دددل
 لىي  ل ي لل   االد  ى ل عثد ل ىلمد ل0,05    لىووإللذب لدالح لتئيى ع لمط للح  لل)لبحم ح ب،

الل   د لىدووإللذب لدالحد للبحدكك  ،حم غيولبحط  لبانحدىنالوكىندعلحيدىح للىتبلىالل عىسللمط لبح عى ل ثم ل
د لىي  ل ي لل   داالد  دى ل عثد ل ىلمد لتبلىدالل عدىسللمطد ل0,05تئيى ع لمط للح  لل) لىبح عدى ل ثم 

لحم غيولبح خي لوبحمح  للبح  ب ا.

لبا بد .لئوط -ت بد لبحممط لل–لمط لبح عى لل:المفتاحيةت الكلما
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Abstract: 

The current study aimed at knowing: The level of the meaning of life among 

Ibb University students, Indication of the differences the meaning of life among 

Ibb University students according to the two variables of gender (male-female), 

specialization (scientific - humanities), the level of academic (first – fourth).The 

sample of study consisted of (287) male and female students of Ibb University 

students divided into (115) male students and (172) female students. They were 

selected in the random class way with a percentage of 5% of whole society of 

the study taking into consideration the gender and specialization.The researcher 

has pr-epared a scale for the meaning of life and he verified the truth of the 

scale in more than one method which are (content truth – structure truth with 

using the method of internal consistency). In regard to stability, it was elicited in 

method of retesting where the stability coefficient has reached (0.813).  
Results of Study: There are statistically significant differences at the level 

(0.05) and below between the actual average and hypothetical average for the 

marks of Ibb University students on the scales of the meaning of life in favour of 

the actual average,. There are statistically significant differences at the level 

(0.05) and below between the two averages of the marks of Ibb University 

students in the scales the meaning of life according to the variable of gender in 

favour of males, There are no statistically indicative differences at the level 

(0.05) and below between the two averages of the marks of the students of Ibb 

University students in the scales of the meaning of life according to the variable 

of specialization and the level of academic. 

Keyword: Meaning of life – Will to Meaning - Freedom of Will. 
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ئعى درللَأن لبانحىنلبحكى  لبح ئي لبحثىئحلم لأا لو  دهلولمط لئعى درلولدىلو بءلئعى درلوطادموللُيَم  ل
ىي جدددىودلئددد ودلبحمدددىد لوبح لدددىنلل،آردددولو بءل جى  دددرلىأقةدددوللددد للجدددودللدددىل ب لدددرلحدددرلئ ب دددرلوأنلهطدددى ل دددي  ل

.لىك ل 467ل:2015ل،) النعمبولم لئى  لاللل طىهع لىالأممى رلوهالبحث حلم للمط لبح عى لوبحمكىنلح
وبر  بللبانحىنلحمجم م لل لبحممىدال لبحطفحدع للرىا ،ي   لبحمىحتلباوطب للأَلن رُلل؛تنحىنله لكى  لل فود

 ىند ل   داللد لو د دل كد لمعد للأَلن درُلل؛بح يطىلع لأولبححع كع له للطظ  لايملل لو ه لنظدولبح   ديد 
هددكهلبحب بمدد لالليمكدد لحهددىللِىددِنن لوإذبلكددىنلبىالكددىنلأنل طابددملمعدد ل ددع  لبانحددىنل  بمدد للميطدد للبحفددود،هددكبل
ل .211ل:2013،لوبحاى إللل)اىح حك ل خ لكيط ن لرىا لبرللأَلن لأنل  عدلب عى لبانحىنللى ام ل

 لمادول دىملىدالأ ى درلمعد لتمدالءل عمد لو  لظهول عى لبح   دي لك عى لىعحفالىال  بي لبحبدونلبححدىب
ىىح   دي ل وك لل،بانحىنلوبح يقي لمع ل فودهلوأنرلاىئ ل فكيولوئوط لوإ بد لوبر عى لواللي  ىجلتح لل  ر

رلئولولحؤوللمد لئوط درلَوَأن لل،مع لل ا  لأ ى اله للحؤوحع لبانحىنلىال ك ط ل  هولولمط لح عى ر
  ل حىم هلمع ل جىودلوب مرلبحم  ود،لهكهلبحخىاع ل طثد للد لك ندرلوح يرلرىاع لىوطل،وهالئوط لل  ود 

بحكددى  لبح ئيدد لبحددك لي  دد لىددالبح ىاددولوح يددرلبحبدد   لمعدد لبحمدد د لتحدد لبحمىاددالأولبح اعدد لتحدد لبحمحدد بب ل
بح   ديدددد للةدددد ل)قيوكجددددى د،لوهيدددد  و،لوطى ددددبود،للو  ب ددددا لمبعددددرلورعىحددددرلوهددددكبللددددىلأقدددد هلىال ددددف لولفكددددول

لكبيدو لللدىلكدىنلحدرل دي يو ل؛لوهد لولى   ،لوه  يول،لو ى  ولوغيوهت لىالأىكدى هتلوآ ب هدتلوأونىل ن ،لوكىلا،
و  ثدددىي لو هدددى لبحطظدددولبح   ديددد لىدددال.ل 8ل–7:ل2012،لل مددد لولمددد  )لىدددالبحمدددالجلبحطفحدددالبح  ددد د 

هطددى لبحم يدد للدد لبحخيددى  لبحمادد وك ل ددي للفكوطهددىلحمدد للدد لأهمهددىل ددمالىولدد لذحدد للحإلنحددىن،نظو هددىل
حعث حلم للمط لح عى ر،لوط تلذح لل لرالللنضىحرلبحكب الح ك ط ل خيي رلوذب رلبح برعع لئ  للبانحىن

ي بملبرلذب رلوهكبللىل وئرلمعمىءلبحطفسلبح   د للة ل) ط ىىنجولو  سللىيج لح عى رللمط لو عم لوأ ع   ل
ل .279ل:1982،ل)لىق   لوىوبنك لو يوجلو وح لا ل

البحددك ليهدد تل   ب دد لنحددىنحظه  لاددم للطظ لدد لباله مددىملبىال جددىهلبالفهدد مللمطدد لبح عددى ل دد ألبددىلِتن ل
حعطمد لوبح غيدولوبح حدىل ،لوكدىنلل دى ال للىومبعع دلى ي ح  ع دلىربدو ل وئعد لتحد ل ىند لك ندرل وكيث د  ادفرلبانحىنل

ى لبحمددىحتلبحطمحددىو ل)ىوبنكدد  لولدد لربوب ددرلت ددهىلظهدد  لليدداع للمطدد لبح عددى لىددالمعددتلبحددطفسللدد لردداللل
وط لبح ددال ضددىهىلىدداللمحددكوب لبالم بددىللبحطىدطدد لبح ددالو دد للدد لرالحهددىلأنللمطدد لبح عددى لهدد لبحددك لبحمي ددى

يحددىم لبانحددىنلمعدد ل  مدد لبحممىنددى لول ب هدد لأاددم لبحظددووالىدداللجددىللبحمددالجلبددىحممط لبحددك ل دد عخ ل
رلوط بدددملأه بىددد،لأه بىدددرلىددداللحدددىم  لبحفدددودلمعددد لتيجدددىدللمطددد لحدددرلىدددالبح عدددى لحعحددد اع لأنلي دددع لوططجددد 

ل. 11:ل2008،لي  ف)لبحمح ببعع 

وطؤكدد ل)ىوبنكدد  لمعدد لأنلبحكةيددوللدد لبحطددىسليمددىن نللدد لىبدد بنلبحممطدد لىددالبح عددى لأوللددىلياعددملمععددرل
بألوح لئي ل مىإللت بد لبحممط لبحدب لبحضدغ البحطفحدع لل،بىحفوبغلبح   د لبحك ليمك لأنليظهولىالئىح ي 
 ددووبلوبألدلددى لوبحيدد لى ،لوبح ىحدد لبحةىنعدد لمطدد لىل مددىإللبحكبيددو لبح ددالي مددو لحهددىلبحفددودللةدد لبحكدد ب  لوبح
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تذلالليامولبانحىنلبىح مىسلانجىدلمم للىلوالل ب ولحرل  ىح لل؛ت بد لبحممط لبحب ل  ىب لبحبي  لبحم عا 
آردولتحد لوبا  لىالئعى رليحم لح يدي هىلوإنمىليد دبدل دم  هلبىحم حد لوبححديملوبحمعد لبحدب لبن بىحدرللد ليد مل

ل. 142:ل1982،لىوبنك )لو يطاىالنظىمل ل

  لى ب ددد لبح عدددى لل فددد اليمدددىنالبانحدددىنلبحم يددد للددد لبحضدددغ البح دددالالدل دددرللطدددكلو ددد دهلمعددد لبأل
بىألئ ب لوبحخبدوب لبحيدىدل لوبحفاد لوبائثدىا،لون عجد لحدكح لىبد ليف بد لبمدالبألىدوبدلبحممطد لوبحهد اللد ل

وطدولل)ىوبنكد  لأنلل ،525:ل2013ل،وبحمكيعدال)بحطد ببطفحدع للىليجمعرلموا لحالااوببى لبح؛لوه لبح عى 
ظىهو لر بءلبح عى لل لبحممط ل   بي لو ط اولبي   لكةعف لوأنلأم بدلبحكي ليمىن نلل لنب لبحممط ل   بي ل

دلىي ل ل )ت دمىمي لو د ى  ،للىبم لي ملتحد لبح د لبحدك ليمكد لأنلنم بدولأنل دك للبحاللمطد لهدالبألقةدولتح ىئ 
ل .398:ل2010

ل ئيحلي طىوللبانحىنلل؛بألىوبدلفه مللمط لبح عى لل لبحمفىهعتلبح الحهىل ي يولموطالووب  لىالَوُطَم  
ىىايمدىنللوبح حدىلا، وكي ل ي ح  الومبعاللموىدال ى د لحع غيدولوحعطمد للَأن رُلربو ل وئع لتح ل ىن ل  افرل

فعم دد ل دكح لبح ددي يولحددعمتلبانحددىنع لكعهددىللبىحددكب ،بممطد لبح عددى ليمدد لبانحددىنلبىحبدد   لمعد لبحماددىءلوبح حددىلال
وإنلكطىلنح اع لمع لن  للثى ولتد ب لبح عم لبح ال طا  لمعيهىلبح عى لمط لىليحم لبانحىنلىيهىلحع بمل

ل .400:ل2010،لو  ى  ل)ت مىمي لمط لو عم ليم بوهىلأغع لل لئعى رلذب هىل

 لأنلمدل د ال للىدبرعع دلببيدملبح عمد ل د  و لو  ليةيدولب دحلبانحدىنلمد لبحممطد لىدالئعى درلو د عرلن د ل  
ل؛ د للطدرلحعيد  لبحطفحدع لاللىهكبلبح   وللاعث للُيَم  ل  لل،ىلواع للىيؤد لبرلتح لب  بنلدبرعا،لوهكبلحعسل ع ك ل

لةد لل–ئ  لىالأ  ألبحظدووا-اللي   ل اءلىالئعى لبانحىنليمك لأنليحىم هلبفىمعع لمع لبحثبىءللأَلن رُل
ىىحي  لبحطفحع للبطع لتح لئٍ للىلمع لبح   ول ،ل139:ل1982،لىوبنك )للمط لىالئعى رلهطى لِبَين للموى رل

أولبح   ولىالبحمحىى ل دي للدىلمععدرلبحفدودلبىحفمد لولدىلل، ي للىلأنجوهلبحفودلبىحفم لو ي للىليج لمععرلتنجىده
برعالوحكطددرلي  دددىجلولدددىلي  ى ددرلبحفددودلحدددعسل فوطدد لبح دد  ولأولبح دد بدنلأولبحةثدددى لبحدد ل،يجدد لأنليكدد نلمععددر

ئيحليك نلبحممط له لبحممبولم لأئ لبحبابي لوطك نلبحك ليج لأنلل؛بح يطىلع لبحووئع لىال ابالبح   و
ل. 465:ل1990،لبى و  نل)ليطج هلبانحىنله لبحبا لبآلرو

وطخ عددفللمطدد لبح عددى للدد ل ددخ لتحدد لآرددولومطدد لبحاددخ لبح بئدد للدد ليدد ملتحدد ليدد ملولدد ل ددىم ل
غعرلحعسللمط لبح عى لبيف لمىل ،لوحك لبحك ليهمرله لبحممط لبحخىصلبرلم لبح عدى للىليالأَلن لل؛ألرولل

حكد لىدودللهم درلبحخىاد للأَلن لل؛الليث دحلمد للمطد للجدودلحع عدى لَأن لحكبليطثغدالمعد لبحفدودلل؛ىالو عللمي 
ددد :ل2006،لغدددىنت)لل ددد د لمععدددرلأنليبددد مل    عبهدددىلىأول  دددىح رلبحخىاددد لىدددالبح عدددى لبح دددال فدددو لمععدددرللهىل 

لددد لبحممطددد لئ ددد لىدددالأادددم لبحظدددووالوبحع ظدددى لوىدددالهدددكهللىىىح عدددى لبابعم هدددىلالل خعددد لنهى ع دددل، 132
بحع ظددى ل ظهددول دد   لبحفددودلىددالل ب هدد لل ب ددفلبحعدديس،لوكددكح ل    ددرلمعدد لبق اددىالبحممطدد لىدداللةدد لهددكهل

ل. Harries,2004, p 16بحظووالبحي ث ل)
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بحكةيدوللد لبحمادكال لبحطفحدع لوبال  مىكعد لكمدىليدؤد لو  ليؤد لبى بى لبحفدودلحعممطد لىدالئعى درلتحد ل
تحدد لبحاددم  لبىائثددىالوبحعدديسلرىادد لىدداللوئعدد لبحاددثىب،لكددكح لبحممىنددى للدد لبحبعددملواددمفلبحبدد   لمعدد ل

أولبححدع  لبحجطحدالبحم فد البىحمخدى و،لل)قىادلدىن،  بيملبحكب ،لوبححمالو بءلبحمعكب لغيولبحمادووم ل
بح  بادد لبال  مددىمالباوطبدد لرى  دد  لوغيددولذحدد للدد لأ دد لبح يدد للمعدد لأولباىددوبالىددالب دد خ بملو ددى  ل

 Shannon)ل ،7:ل2008ل،بائحىسلبىا ى  لول ىوحد لبحهدووبللد لئىحد لبحمعد لوبحفدوبغلبح  د د ل)ي  دف

& Stephen, 2014,p 125. ىالبح عدى للى عبع لم ي  ل  ل طايلئيطمىليف ب لبحفودله ى للبهطى لآ ى  للَأن لكمىلل
وكدكح لىبد بنلبحم مدد ل،لىحمعد لوبحاللثدىال لوىبد بنلبح بى عد لحال د موب لىدالبحكفدىهلول ب هد لبحممىندى قىحادم  لب
ل. Moran, 2001, p 273)لىالبح عى 

لبأللددد ،ىددداللوئعددد لبح معدددعتلبحجدددىلمال دددوط  لموطضددد للددد ل دددثىبلبحمحددد بب لي ددد وهتلل وطمةددد لبحاعثددد
هؤالءلبحاثىبلحعمح بب لوحع عى لبيف لمىلد للخ عفد لنظو للَأن لو مع هتل اعمى لن  لآىىإللبحغ لبحماوإل،لتالل

رىادد لىددالظدد للددىليمىياددرلبحاددثىبللدد لظددووالول غيددوب لنفحددع لوأواددى لب  يددىدي لغيددوللحدد بو ل ددؤ ول
رولنظو رلىهطى لل ليطظولتح لبح عى لنظو لتيجى ع ل يطمىلبحثمالبآللحعمح بب ،نظو هتللىابي   لوبا  ل

ل .7ل:2005ل)قمىل، عبع ل

و  دللمط ل خيالحد للبانحدىنليحدىم هلمعد لبالئ فدىتلبيد  رلبحطفحدع لوبحبد   للَأن لئحلوطوللبحثى
وك نل عث لبحجىلم لهتلأقةولى دى لل،مع لل ب ه لبحضغ البح عى ع لوبح مىل للمهىلو  م لبحممىنى لو ببعهى

 للوئع لبن بىحع لهتلى  ل  ع افبىح غيوب لبحةبىفع لوبال  مىكع لب كتلوامهتلبال  مىمالو لببحمج م ل ي و ل
وطادكع نلأ د للم بلد لل، حم للد لرداللل  يدي لبحمعدتلوبحمموىد لح غييدولبح اد لبال  مدىمالتحد لبألىضد 

بح غييولبحةبىىالوبال  مىمالوبال  يىد ،لحمىلي مع نللمهتلل ل ؤللو ي  ب ل خىحفلىالبمال  بنبهدىل
دلبدو  لليدؤد ح عدى لحد يهتللمطد لبلِىدِنن ل،ل ع لبحوؤللوبح ي  ب لبح الح للبأل عىللبححدىبب  ىدالتئد ب لأوللىلهم 

ل.م ملتئ ب لبح غييولبحمطا دلىاللج ممى هت

وىيهددىل  كدد نللبحاددثىب،ألنهددتليمةعدد نللوئعدد لل؛اعثدد لبحجىلمدد لميطدد  لحث ةددرححددكح لىددننلبر عددى لبحثىئددحل
البحمال دددى للوئعدد لبر ثدددى لىددل  مددلَأن َهدددىو  و ددالبال جىهددى لو  بعددد  لبآل بءلو بدد ألبحم ب ددفلبىحطضددد ج،لكمددىل

بال  مىكع لحألىوبدلي ض لل لرالحهىلنم لذوب هتلو    دل م ئدى هتلبى جدىهلبحةثدى لبحطحدبالتلدىلن د لبحطظدو ل
بايجى ع لحع عى لأولن  لبحطظو لبحح دبوط لحع عى لبحمح ببعع ،لول لراللللىل بملذكوهل    دللادكع لبحث دحل

ل:بأل  ع لبآل ع ىالبا ىب لم ل

للتب؟ لح لل عث ل ىلم للىللح  لللمط لبح عى -
دد - حم غيددولبحطدد  للىهدد ل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لىدداللحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد لتبل ثم 

 تنى  ؟ل،)ذك  

دددل - حم غيدددوللىهددد ل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لىددداللحددد  لللمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد ل ىلمددد لتبل ثم 
 لتنحىنا ؟ل،بح خي ل)معما
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حم غيدولبحمحد  لللىتئيى ع لىاللح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لتبل ثم له ل    لىووإللذب لدالح ل -
  ؟بحوبب ل،بح  ب ال)بألول

دلبلفه مللمط لبح عى لحرلأهمع لىدالبح  ب دى لبحطفحدع لوذحد ل  ادفرلمطيدو للِتن ل - لبح عدى ،ىداللىوادوو ط للى  عح 
  لىددالبحم يدد للدد لبحث دد  لرىادد لبحمو ثادد لبىححددمىد لوبحوىىهعددد لو دد لأاددث لحممطدد لبح عددى لأهمعدد لل  بيدد

  .Garcimi, et al ,2013: 51)لوبألدبءلبح ظعفالبحفمىل

لمطدد للَأن لل)ديكعيددو  وكمددىلذكددولل،لمطدد لبح عددى لهدد لبحددك ليدد ىولبح بى عدد لح  بيددملأهدد بالبحفددودلىددالئعى ددر -
وهكبليب دهلتح لبحام  لبىحوادىلل،رلبحي لع بح عى له ل   لدبىم لىالئ لذب رل حىم لبحفودلىالتنجىدللهىل

 . Deklerk, 2001: 7)م لئعى رل

يو ثدللمط لبح عى لح للبانحدىنلب عمد لئعى درلو ادىهلمد لذب درلو بد يوهلحعممطد لبحدك ل طاد  لمععدرلئعى درل -
 لبح داللمط لبح عدى لهد ل عد لبألهمعدلَأن لو ولل)هطحعو للبح عى ،أه لألدب رلىالهكهللَأن رُلوبح و لبحك ليولل

ئحدددىسلبدددىح  بيملييدددفهىلبحفدددودلحددد و هلىدددالبح عدددى لولددد للبح دددوببدلوبال حدددىإلل دددي لأه بىدددرلىدددالبح عدددى لوبا
ناددا لولددىلي مهدد لبددرللدد لبح  بلددى لولحددؤوحعى لىددالبح عددى لأ ددثى للدد لردداللللددىليبدد ملبددرلبحفددودللدد لوبا

  .36ل:2008،ل)ي  ف

بحدد معتلومعدد لبحج بندد لبألرال عدد لوبحطفحددع لتنلأ ددولبائحددىسلبددىحممط لوبحهدد الىددالبح عددى لمعدد لبح بى عدد لول -
بحهد الىدالبح عدى ليدو ثدللَأن ل لتحد ل2003ىب لأ ى لدبلد نلوآردوونل)لكبيو ،وبال  مىكع لحعفودلذولأهمع ل

بمدد دللدد لبحم غيددوب لبحطفحددع لوبح مععمعدد لكىح  يددي لبح  ب ددالوبحامدد هلبحمعمددالوبح فددىؤللوبأللدد لوبح بى عدد ل
  .Damon, 2003: 121ن  لبح معتل)

 

يمدسلأهدتلى د لىدالبحمج مد لأالللأَلن درُلل؛بح دىحا طث لأهمع لبحث حلل لأهمع لبحف  لبح الي مىل للمهدىلبحث دحل -
ك نددرلبح ىاددولوبحمحدد بب لوأ ددىسل طددىءلبأللدد لو بدد لهىلرىادد لبمدد للددىلئدد  للا،وهددالالبحاددثىبلبحجددىلما

 يىدي لو عى ع لل الئب لأد لتح لظه  لبحم يد لوط   لىالبحمج م لبحعمطالل ل   ال لب  مىكع لوب 
وهدتللوبحو دا،ىهدتليمةعد نل دوو لكد لألد ل طاد لبح بد مللبحادثىب،ل لبحيوبمى لوبالااوببى لبحطفحع لمطد ل

لبحمج م .بحاى  لبح ي ط لبح الحهىلبحب   لمع ل  تللالل لبح وك لائ ب ل ا  لونهض لىال
بحطفحددي نلوبحبددى م نللوبحم خييدد نلبحجددىلمي نلأنفحددهتللعثدد بحاييلدد لبحثىئددحلأنليحدد في للدد لن ددى جلبحث ددحل -

و مددىي هتلىددالبحجىلمدد لوىددالادد ءلهددكهلبال دد فىد ليدد تلبح وكيدد لمعدد ل م طدد لبحخدد لى لل معد ل ددؤونلبحاعثدد
لبحجىلم .بحطفحع لو ب يتلبحبوبلجلبا  ىدي لوبحمال ع لحعاعث لبحكي لهتلب ى  لتح ل مىي لنفحع لىال

بألىددوبدلوبحجمىمددى ليجمدد للدد لد ب دد للمطدد لبح عددى للىددا ل غيددوب لل الئبدد ل ددؤ وللددىليادده هلبحمج مدد للددلِتن ل -
بحموئع لبحجىل ع لحمىل مكحرلل للؤ وب للهمد لكيد   لبحدكب لوبح بى عد لل ذب لأهمع لورىا لح لل عث
 بح  ب ا.حع  ب  لوبحام هلوبح  يي ل
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 بحعمطع . لي ىولبحث حلبح ىحالل عىسللمط لبح عى لبحمم لحاعث لبحجىلم لىالبحبي  -

 مع :يه البحث حلبح ىحالتح لبح موال

لتب.لمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لللح  لل-1
ل.تنى  ل،)ذك  حم غيولبحط  للىىاللح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لتبل ثم للىبح بح لتئيى ع للبحفووإلل-2
ل.معما ل،)تنحىناحم غيولبح خي للىتبل ثم للح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لىاللىبح بح لتئيى ع للبحفووإلل-3
ددلىبح بحدد لتئيددى ع للبحفددووإلل-4 حم غيددولبحمحدد  للبح  ب دداللىىدداللحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد لتبل ثم 

لبحوبب  .ل،)بألول

 :بآل ع يحم لبحث حلبح ىحالتح لبر ثى لبحفواعى ل
 عثددد ل ىلمددد لتبلمعددد لل عدددىسللمطددد لبح عدددى لع ل دددي لل   ددددلد  دددى لتئيدددى الل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد ل -

لبحفواا.وبحم   دل
دد - ،ل)ذكدد  حعطدد  للىالل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لىدداللحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد لتبل ثم 

ل.تنى  
ددد - حع خيددد للىالل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لىددداللحددد  لللمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد ل ىلمددد لتبل ثم 

 .معما ل،)تنحىنا

دالل    ل - حعمحد  للبح  ب داللىىووإللذب لدالح لتئيى ع لىاللح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلمد لتبل ثم 
ل.بحوبب  ل،)بألول

ي  دد دلبحث ددحلبح ددىحال   ب دد للمطدد لبح عددى لحدد للميطدد للدد ل عثدد ل ىلمدد لتبلىددالأ  دد لكععددى لكعي ددي ل
 .م2020ل–ل2019بح  ب الل طىن لحعمىمبألبحمع ملو  ل)معمي ي لكعي ي لولتنحىني ي ل)بح و ع لوبآلدبب ل

1

ائىح ليحم لبانحىنلحع ا للتحيهىلح ضفالح عى رل عم لولمط ليحد  مللِبَين ُر: ل1998موىرلىوبنك ل)
ىدالئدي لل .77ل:1998،ل)ىوبنكد بح ع لل لأ عهىلو    لا ثى لدبىمرلبأل ى البحم مة لبدن بد لبحممطد ال

وبح    لبح دالييد لىيهدىلبانحدىنلتحد لىهدتلللى،ابح ثمى لبح ال طجتلم لل  فللِبَين ُر: ل2003نج ل)موىرلال
 ,Langle))أ طدىءلهدكهلبحم ب دفالىالنفحرلوىهتللىلي عدلبرلوك للىليامولبرلل لرالللكيط ن رلبحخىا ل

2003, p 14.بحم  ث لن  لبح عدى لون د لالجم  لبال جىهى لبححىحث لوللِبَين ُر: ل2008وموى رلدبحعىلي  فل)ل
بألبمىدلبحخىا ل هىللة لبأله بالوبالح  بلدى لبح داليع د مل هدىلبحفدودلىدالئعى درللد لد ب د لأولممد لوب جىهدرل



 2021 

 

     372 

 سعيد البروشة /أ             ...معنى الحياة لدى طلبة جامعة إب 

قمددددىلموىدددرلبأل ددددعال. 8:ل2008،لي  دددف)لن  هدددىلودبىمي دددرل جددددىهلبح ىدددىءل هددددكهلبالح  بلدددى لوبحوادددىلمطهددددىا
بايجى عد لأولبححدعبع لن د لبح عدى لبيبمىدهدىللعد  جىهى بالكدسلالجم  لب  جىبى لبحفودلبح دال ملِبَين ُر: ل2010)

بحمخ عف لوبأله بالوبالح  بلى لبح اليع  مل هىلبحفودلىالئعى درللد لد ب د لأولممد لولد للتئحى درلبيهمي هدىل
و عم هىلودبىمي رلحع  و لبنيجى ع لن  ل   عبهىلو    رلمع ل  م لبحمحؤوحع لوبح حىلال كب رلن د لبآلردوط ل

لِبَين دُر:ل 2011)و د لموىدرلأ د لبحهد لل.ل 803:ل2010،لبأل عا)لرلحكب رلو اىهلم لئعى رلباك لمىمو ببع
وهدد لل يددع لحجمعدد للدد لبحممددىنالل مددى ،ئعى ددرل حدد  ملأنللِبددَين لئحددىسلياددمولبحفددودلمطدد هلاد  دد للدد لبا

 الل لبح عى لوبحواىلقىح  لوبح حىل لوبايجى ع لوبح حىلالبىحكب لوبائحىسلبىحمحؤوحع لبال  مىكع لوبحه
ابح مى د لوبحغدو للِبَين دُر:  Shannon & Stephen, 2014)وموىدرلل .798ل:2011،لبحهد لل)أ د مطهدىال

ل. Shannon & Stephen, 2014: 125وبححمالح  بيملأه بال  يو لبىاله مىمال)لبحموء،ل لو  دل

م  هلبىحواىلمد لئعى درلو    درلمعد ل    لبحفودلمع ل بب لذب رلو : ِبَأنَّه  ويعرف الباحث معنى الحياة 
بح   دد لبح ددداللِبَين ددرُللىكمددىلمدددوالبحثىئددحللمطدد لبح عددى لت وب ع ددد.لوادد لأه بىددرلبح عى عدد لوبححدددمالتحدد ل   عبهددى

 ي ي لمعيهىلك لىودلل لأىوبدلبحميط لمع لل عىسللمط لبح عى لبحمح خ ملىالهكبلبحث ح.

2

بحددك لظهددولىددالبحبددونللبايجددى ابح ددال ددغععلمعددتلبحددطفسللبحمهمدد  لتنللمطدد لبح عددى للدد لبحم ادد مى
بحمىاالو  بي لبحبدونلبح دىحالوهد للفهد مل دى  لول مد دلبال د جىبى لييدفلربدوب لئعدى لحهدىللمطد لو عمد ل

تليخ عفد نلىدال وطبد لبق ادىالبانحدىنلَأن هُلوه الوط فملبحمعمىءلمع لأهمع لو  دللمط لح عى لبانحىنلتالل
كمىلأنهتليؤك ونلمع لدو لبا بد لىدال كد ط لبحممدىنالحد لل،لى رلبىر الالبن مىءب هتلبحفكوط حعممط لىالئع

وحب لب    ذللفه مللمط لبح عى لمع لبه مدىملبحثدىئةي لىداللجدىللبحيد  ل.ل 112:ل2010،لبأل عا)لبحفود
طفحددع لبحم عادد لوذحدد لحم ب هدد لبحكةيددوللدد لبحضددغ الوبأللددوب لبح،لال  ثى ددرلبي ددع بلبح عددى لبنظددو ل،لبحطفحددع 
ل.ل 293:ل2007،لمب لبحخىحملوبحطعىل)لب عى طى

،لتاللمطد لىليكد نلهطدى للمطد لوهد النحدم لىدالهدكهلبح عدى لحممىياد رحدرلأهمع لاللوبح   دلبانحىنال
دد بحمحددؤوحع لبحمعبددى لمعدد لمى بددرلحدد للَأن لى يطمددىلياددمولبحفددودل،لىددال ئعدد ل حددىلالل مىحعدد لى دد لوأنلن خاددىهلدول 

لبتذ ل.ل 147:ل1982،لىوبنكددد )لوئددىى لردددى  الحإلنجددىد،ليكددد نلألددىملدبى عددد لدبرععدد لحإل ددد ب يبدد مل هدددىلغيددوهل
يوىد للد للىىممط لبح عى لح للك لتنحىنله لبحك ليمك لأنليجم للد لبححدمالبحد ؤوبلو  مد لبحممىندى ل دي  ل

بانحىنلبحك له للىبانحىنلبحك ليك افلح عى رللمط لوه ى للِتن ل  ل،ل عم لبح عى لوطجمعهىل ح  ملأنل مى 
يح اع لأنلي  م لن   لبحعك لوبالى بى لتح لبحمكىن لوبحطف ذلدونلأنليطد ب لهدكبللد ل دمىد رلأوللد لاد  رل

ل. 469:ل2015،ل الن)لىىححمالبأل ى الحإلنحىنله ل  بيملبحممط لىالبح عى ،لبحطفحع 
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:

ح لبحث حلم للمط لح عى رله ل   لأوحع لىالئعى رلوهكبلبحممط لىوط لون ماللد لتنل مالبانحىنلت
  لأنلي  بمل  ب ا لبحفودلوئ هلوطمك لحهكبلأنلي   لومط  كلىبدليك ح لهكبلبحممط للغ لللاللِتن رُلئيحل

يمد  للوبانحىنلي  ىجلحعممط لبحك لي ع لل لأ عدرلوهد ل دىد لمعد لأنلي عدىلأو،لياث لت بد لبحممط لمط ه
لدد لبح  دد دلذب ددرلوحكطددرلبددىألئولل دداءلي ب ددرلهددكبللىىددىحممط لحددعسلبنبةى  دد،للدد لأ دد للةعددرلو عمددرلو م ئى ددر

 د لل مبيدولمد لبحدكب لأولحدتللىوإذبلحتليك لبحممط لبحك ليط ظول   عبرلل لبانحىنلىالبح ب  ل دي  ل،لبح   د
مع لبحف  ل بعم رلبحثىمة لمع لبح  د  لوبحممد ليفب للَىِننِ رُليك لأقةولل للجودلت بىالح فكيوهلبحه ب البحموبدل

لوطددككو.ل 133ل-ل131:ل1982،لىوبنكدد )لوالليمدد دل ددكح لي ىمددرلتحدد لأنلي ادد ل ى ى ددرلوططاعددملتحدد لبح بدد م
بحطددىسلحدد يهتللِىددِنن لومعدد لذحدد لل،أنلبألىددوبدليخ ددى ونلنمدددلبحاددخ لبحددك ليوطدد ونلأنليك ندد بللةعددر لىوبنكدد )

لَأن لليدد لللخ عفدد لبح بى عدد لبأل ى ددع لا بد لبحممطدد لو دد لالئدد لىوبنكدد ل خيددعى لل فددود لل ميدد  لو ددمى لول
بحممععدد لبح حددىؤحع لبىح يقيدد للتحدد لَأن لوهدد ليادديولل،ونلىددالبححددؤبللمدد للمطدد لئعددى هتؤلبحمددوبهبي لبمدد لبحبعدد غليبدد 

  لأولبألىدوبدلحد يهتلبحبد   لمعد لممد لبر عدى لوبٍ لن د لئدلَأن لوطدولل،ل ابعبى لحطمد ل خيدع لبحموبهدملمة  
ب  كى ط لوب جىهى ع لوربوب ع ليمى   نهىللىك لبحطىسليم عك نل عم للَأن لوطايولتح ل،لل  فلذب للمط ل خيا

ل مددد ل)لبحاخيدددع لبحمك معددد لوبحم كىلعددد لوبحطىلعددد لهدددالبح دددال  بدددملبح دددعتلبح   ديددد لَوَأن لىدددالئعدددى هتلبحي لعددد ل
ل. 19:ل2012،لولم  

ى ا لبحمب ألبحك ل ع د ملبدرللمظدتلبحمد بر لبحممىادو لح  ب د لبانحدىنلوهد ليب ملهكبلبحمفه ملمع للم
وئوطدد لت بد لبانحدددىنلحعحددعلئوطدد للدد لبحظددووالوإنمدددىلهددالبددىألئوللئوطدد لب خدددىذل،لبىح   يدد للبدد ألبح  معدد 

لوحكد لئوط درلل د ود لوحعحدعل ىلد لولحدؤوال للبل  فللمي ل جىهلأ لظووال  ل  ب رلبانحىنلبحك ليمد لئدو ل
ىىانحىنلئولىالأنليجي لمع لبأل  ع لبح ال اوئهىلمععدرلبح عدى لوحكد لالليجد ل ،ل22:ل1998،ل ىوبنك)

بح وطد ل دي اللمهدىللأَلن لل؛أنل م  جلهكهلبح وط لبىال  ب بدي لوإنمىليج لأنلي تل فحيوهىلىدالت دى لبحمحدؤوحع 
 . 212:ل2013،لاىح لوبحاى إلل)لبحمحؤوحع لىالكعفع ل ك ط لبانحىنلحكب رلو   عبهى

نب لىالبحممطد لبحمد   لوبحهد الىدالبح عدى لو طاديلهدكهلبح ىحد للد لتئثدىالت بد للِبَين ُر:وطموىرلىوبنك ل
و طاددديلأموبادددرلبحطفحدددع للددد ل،لبحخمددد للوى ددد  لبحادددم  ،لبحممطددد لولددد ل دددمى رلأولريى يدددرلبححددديملوبحمعددد 

ئيدحل اديولن دى جلبح  ب دى لتحد لل؛ دم لبالن ادى وبحفدوبغلبح  د د لظدىهو لوب،لبحيوبمى لبحووئع لوبألرال عد 
لِتن ُهددتئيددحل؛لأنلأقةددوللدد لنيددفلبحموادد لبحم ددوددي لمعدد لبح عددىدب لبحطفحددع ليمددىن نللدد لبحفددوبغلبح  دد د 

ىالئىح لل لبحعيسلوبحمعد لوبح ئد  للىمىيا بلبائحىسلبفب بنلبحممط لىالئعى هتلوطب ولبحفوبغلبح   د ل عع ل
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دوبانحىنلبحك ليفا،لح يهت وإذبلحدتلل،لد لبحفدوبغلبح  د د لى لىالتيجىدلبحممط لوبحهد الىدالبح عدى ليمدىنالئ م 
ل. 38:ل2012،لل م لولم  )ل ؤد لتح لبائثىالبح   د لهىِىِنن لي خع لبانحىنلل لهكهلبح ىح ل

لكددين،لالليمكدد ل غييددوهلبلبدد   للبومععددرلأنلي ب ددرلألددو ل،لئددي ليجدد ل ددخ لنفحددرلىددالل  ددفلالللفددوللطددر
مط  ٍكلىبدليك نلألىملبحاخ لىوا لأريو لح  بيملبح عم لبحمععىلوهال،للة لبححو ىنلمضىال للىيك نللوا ل

لمط لبحممىنى لوبحمهتلى إللك لذح له لبال جىهلبحك لييركهلن  لبحممىنى لوبال جىهلبحدك ليجمد للمىنى درلىد إلل
ي ضددم لكددكح لبحممطدد للن ددرُلألَلل؛وط  بددملذحدد للدد لردداللللمطدد لبح عددى لوهدد للمطدد للاعددملغيددوللاددووا،لذب ددر

ىىحممىنى لوبحبعمل ىبمىنلحع عى للة لبحب  لوبحم  لوم للأ لل لهكهل ،ل132:ل2006،لغىنت)لبألقبولحعممىنى 
ت ددبىالبحبعددملوبحمدد  لوبحممىنددى للدد لبح عددى ليمطددال جوطدد لبح عددى للدد للأَلن لل؛بأللدد  لمدد لبح عددى ليدد لوللمطىهددى

و د ل دي ال،لىنى لىالو عللىلأولل  فللىلأوللوئع للىلىالئعى دروط مو لك لتنحىنلحعمم،لا   هىلو كعهى
هكهلبحممىنى لل لبحفا لىال  بيملبأله بالوم ملت ثى لبح ى ى لأولبح ولىنلبحمىد لوبحممطد  لأولبحفبد بنل

بحممىندى ل ميد للَأن لتحد ل ل2010)ووندجللىبد لأ دى ،لحااءللدىلأول دخ للدىلأولبحادم  لبىحدكن لأولغيدولذحد 
،لل م لولم  )لىىحممىنى لدونللمط ل ؤد لتح لبحبؤسلوبحعيس،لحعث حلم لبحممط  لبحمةيو)لرح ك نلبحمطث

 . 25:ل2012

بحمكدد نلبحمموىددالبحدك ليددو ثدلبددند ب ل:لحممطدد لبح عدى ل ال دد للك نددى لهدالِبددَين لذكدو ل ددميو لأ دد لغ بحد ل
 نلبححع كالبحك ليو ثدلبمىليب ملبرلبحفدودللد ل دع  لوبحمك،لبحفودلحممط لئعى رلوبحخبوب لبح ال ةو لبحممط 

لِبددَين لوبحمكدد نلبح  دد بنالبحددك ليددو ثدلبنئحددىسلبحفددودل،لي ددو تلهدد الئعى ددرلبحمدد   لباددك لوب مددالىددالئعى ددر
ل. 267صل،ل2007،لأ  لغ بح )ل عى رل عم لو اىهلمطهىلل لراللللىلئببرلل لأه باح

ح عددى ل  مةدد لبيهدد بالبح عددى لوبح معددملبايجددى البىح عددى للك نددى للمطدد لبلَأن لقمددىلأ ددى لبحمهدد بو لتحدد ل
.ل 101:ل2012،لبحمهدد بو ل)لبح  دد د بحم جد د لوبح  بددملبح  د د لوبحةددوبءلبح  دد د لون كعد لبح عددى لوبحوادىل

لوذكولبأل عالأنللمط لبح عى لي ك نللد لبحببد للوبحوادىلوبحهد اللد لبح عدى لوبحمحدؤوحع لوبح حدىلالبىحدكب 
ل. 804:ل2010،لبأل عا)

لى ع لل لبحمعمىءلبحكي ل طىوح بلل ا  لبح حىلالبىحكب لبحك ل ك لفعرلمع لأهمع لئض  لبحفودللُيَم  ل
لىرال  ددلبلدد لذب ددرلولدد لوب مددرلوألىنعددرلولوبلعددرلوىددالئضدد  هللدد لبآلرددوط لوبحممدد لوبألناددا لبح عى عدد لئضدد   ل

 للى دع )لكمدىلذكدو ،ل102:ل2012،لبحمهد بو ل)لي  بىملل ل بعم رلبانحىنع لولمط لبح عى لح يدرلبمىلىت  بكع ل
بحفودليمكطرلأنليامولبىال  بوب لبحطفحدالىدالئعى درلوأنليدطمتلبىحيد  لبحطفحدع للد لردالللتد بقدرلبحفمدىلللَأن ل
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،لبألوهدددىملوبألئدددالملبالنحددد ىبلتحددد لمددد لحممطدد لئعى دددرلو    دددرلمعددد لىهدددتلبح ب ددد لول ب هددد لبحيدددم  ى ل ددد ال ل
وككح لل لرالللبحمف ط لوبح عبى ع لىالبحماىمولوبألىكى لوبححع كعى لوبح م د ل    د لمىحعد للد لبال د بالحع ل
وبائحىسلبىح عى لوإيجى عى هىلوبحب   لمع لت ىل لمال ى لئمعم لل لبآلروط لو مي هلبىألاىح لوبال  كى لىال

ل .118:ل2001 وطع،ل)لءلوبحم ث لحك لل لئ حروأنليك نلح يرل م  ل   لبىالن مىل،بحمم 

ددد حفوبنكددد ليحددد خ ملليددداع للىيمدد لىوبنكددد لهددد لأولللددد لأ عدددملليددداع لبحممطدد لبح  ددد د لحع عدددى لووىب 
بح  د دلذب درلولمطد لبح  د دلوبححدمالايجدىدللمطد لل حد سلىدالبح  د دل:لو  د لحعايولتحد ل ال د ل  بند 

للمطدد وطف ددو لىوبنكدد ل ،ل135:ل1982،لبنكدد ىول)لبحاخيددالت لت بد لبحممطدد  بح عددى لي  بددمللدد لردداللللَأن 
بح دددالي معمهدددىلىدددالل ب هددد لبحممىندددى لل دددىحي  فىمددد لبحفدددودللددد لمىحمدددرلبحم دددعدلبدددرلكدددىحم ب فلوبحخبدددوب لوبأل

وح  بيمللمط لبح عى لح للبحفودلمععرلأنلي مىل لل لبآلروط لل لرالللبح عتلبايجى ع ل،لوبحضغ البح عى ع 
(Jim, 2004:3الل مط لىبد بنلبح عدى لحممطىهدىل د لتنهدىلل ب هد للى .لوطؤك لىوبنك لمع لئ مع لبحممىنى لوأنه

يحد م للأنبحظووالبح عى ع لبحيد ث لبادجىم للد لرداللل   طد لبألحدتلتحد لتنجدىدلوبن يدى لومعد لبانحدىنل
مىلدد للدد لكدد لبحم ب ددفلبح ددالحددرلحعكدد نلأقةددوللحددؤوحع لو دد  لىددالبح لبلد لنهىيدد لبح عددى لودوبحهددىلأنل كدد نلئددىى  ل

ل. Durbin,2005: 67  ب هرل)
ىىحووئعددد لهدددالأهدددتلريدددى  لبح  ددد دلبانحدددىنالبح دددال ميددد ل،لوحبددد ل كددد لىوبنكددد لمعددد لبحثمددد لبحووئدددا

ردالللبحد مالبحدكب البح دىحالوحكطهدىللاد ب للد لابحال دم  للىىىحووئع ل طثمدحلظىهوب ع د،لبانحىنلم لبح ي بن
هددالبألادد لحكدد لومددالوهددالبحخىاددع لبحو عحدد لحعفددودلولطهددىليادد ملبحدد مالبحووئدداالىىحووئعدد لبحال ددم  ط ل

بحم يدد للدد لبألممددىللبح دداليبدد مل هددىللَأن لوطددوللىوبنكدد ل ،ل475:ل2015،ل ددالن)لوبح دد لوبحضددميولبألرال ددا
وأقد لمعد لأهمعد ل،لكثى  لم ل مبيدولئ عبدالمد لب ةدرلمد لبح دعتلوبحممدىنا،لبانحىنلوبحبوب ب لبح اليي  هى

مىنالىالئعى لبانحىنلوبم بوهىلبحثم لبحووئالبحمحؤوللوبحمهتلىال ك ط ل خيي رلوهدكهلبحممدىنالبح عتلوبحم
ىب ليخ ى لبانحىنلبحم  لمع لبح عى لتذبلو  لىالبحم  للمط لح   دهل،ل  مة لبىحم بح لوبح وط لوبحمحؤوحع 

ل. Stegar et al, 2006: 80ىوبنك لأ م لئىال لبحممط لوأ عملمعيهىلبححم لبحكب ال)لوبم بوهى

قمىليوللىوبنك لأنلبانحىنل  ليمىنالل لبحفوبغلبح   د لبحدك ليطاديللد لردالللبحيدم  ى لبحخبوب عد ل
لىىوبنكددد ل دددبث ل هلىدددالتد ب لبح ظعفددد لبحي لعددد لحإلنحدددىنلوبائثدددىالبح  ددد د لأولتئثدددىالت بد لبحممطددد لبحدددك ليمددد

الميددولبحفدوبغلبح  دد د لالليجدد لأنلىددلَأن درُلكمددىليددولل ،ل18:ل2012،لل مدد لولمد  )لحعميدىبلبح  دد د 
يبطدد لبح معددعتلبىال  يددى لمعدد لنبدد لبح بىحيدد لوبحمموىدد لوإنمددىليجدد لأنل يددب ل دد   لبانحددىنلمعدد لبحمةدد  لمعدد ل
بحممىنالبحفوط  لبح الالل  ي ولبىنهعى لبح عتلبحمىحمع لوهدكهلبحبد   لبانحدىنع لمعد لبحمةد  لمعد لبحممطد لبحمخثديل

وحهددكبليجدد لأنليدد ودلبح معددعتلبانحددىنلبىح  ددى  لبح ددال مكطددرللدد لبحمةدد  لل؛يوىددالبحم ب ددفلبحفوطدد  لهدد لبحضددم
ل. 103:ل1998،لىوبنك )لمع لبحممط 
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دد بانحددىنليك اددفللمطدد لو دد دهللَأن لحممطدد لبح عددى ل كدد  لفعددرلمعدد للى دد لعلىددىنلدو دنل ددميحلنم ذ  
بحةدىنالبدىحخبو لذب لوط معدملل،ع لىالبحمدىحتلبحابعمداىىألوللي معملبىحخبو لبح حل،لح  طى لحعخبو ل مع لأ  م

،لنحدمعرلبحمدىحتلبحخدىصلبحدك بحةىححلبىحخبو لبحاخيع لطو ثدلول،لبحاىب لبال  مىمالأوللىليحم لبحمىحتلبحمىم
وبانحدددىنلىدددال ددد عرلح  بيدددملبحممطددد لمعددد لهدددكهل،لألددىلبحوببددد لفعخددد  لبىحمةدددىللأوللدددىليحدددم لبحمدددىحتلبحمةدددىحا

حالاا بملبمه دب لبحممطد لوط   دفللمطد لئعدى لبانحدىنلمعد للد لللبنفحرللضاو للبحمح  طى لبأل   ليج 
 . 105:ل2012،لبحمه بو ل)لنجىئرلىالل ب ه ل ع لبحمه دب 

حعخبو لتح لأغدوب لأ ى دع لل حعمح  طى لبأل  ملىو بحتلىىنلدو دنل ميحلأن ب لبحممط لىالبح عى لوىب ل
ح  بيددمللبرلابىاله مددىملبحطهددى االبحددك لياددك ل ه يدد  ل   بددمللدد لرددالللأهدد بالو ددعا ل ددتل مددو لحمددىل حددمع

،لىمع لك للح  للنج لأنلبحغو لبأل ى الي طى الل لباله مىملبحطهى ا،لبحممط لمع لك للح  للحعخبو 
ألددىلبحةددىنالفع  دد ل،لىددىألولليمةدد لبح عمدد لبحمةىحعدد لبح دداليحددم لتحيهددىلبانحددىنلمدد لومددالأولمدد لغيددولومددا

و ددكح لييددث لل،الليمكدد ل فىديددرلىددالادد   ل ه يدد لح  بيددملبانحددىنلبحمةددىحابحجىندد لبحخفددالوبحمطابددالبحددك ل
ل  بيددملبحممطدد لهدد لبحطجددىهلىددالبح  دد  لوبح غعدد لمعدد للهدد دب لبحممطدد لبحم مةعدد لىددالباله مىلددى لبحطهى عدد 

  ل1041:ل1999،ل ععمىنلوى د ل)

ل:ل مة ل ةال ل عتلأ ى ع لهائ دلىوبنك ل ال  لأ ىحي لالق اىاللمط لبح عى ل 
لىىطع دلو ادم للدىليحد اع لبحفدودلتنجدىدهلأ لت  بمدرلبحخدىصلو د ليكد نلممدال ل:ل با  بكع )لبح عتلبال  كى ط ل-1

ل .282:ل2011،لهوط  )لل لأ كىلللمط لبح عى لوط ىوللة لذح لبانجىدل كال ل،لىمعمع للىأولبق اىى ل
لدددىليمكددد لأنلي يددد لمععدددرلبانحدددىنللددد لربدددوب لئحدددع للو  ضدددم لكددد :ل بحخبوب عددد )لبح دددعتلبح جوطبعددد ل-2

رىا للىلي يد لمععدرللد لردالللبال د م ى لبىحجمدىللوبحث دحلمد لبح  عبد لأولدرد للىدال،لولمط ط 
و اديولبح دعتلبح جوطبعد لتحد ل عد لبح دعتلبح دال دتلتئوبدهدىلوبق حدى هىل،لمال ى لتنحدىنع لكىح د لوبحيد ب  

بىااددىى لتحدد لبال يددىللبىحابعمدد لو معدد لبألناددا لبح ددالمدد ل وطددملربددو لبحممدد لبال  كددى  لح رددوط ل
،للددودوإلل)ل مةدد لبحخبددو لبانحددىنع لبح ددال ثمددحلمعدد لبحم مدد لأولبائحددىسلبىألهمعدد لوبح عمدد لىددالبح عددى 

ل. 55:ل2018
د:لبح عتلبال جىهى عد ل-3 معد لبحعديسللىو ىمة دلىل ثا دلىوهدالبح دعتلبح دالالل د بللبى عد لمطد لىلي دع لبحفدودلل  ف 

وط ضم لهكبلبح وطد لبانحدىنع لل،ىأولربوب ع للىلطرلوالليح اع ل غييوهلب  كى ط للىليؤو  للىأولل  ف لوبحضمفل
وب جدىهل للةد لبأللدوب لبحم لطد )لىالبر عى لكعفع لل ب ه لولبى ع لبحب  لبحم   ملوغيولبحبى  لحع غييو

رلىدالبح عدى ل)ل مدد لمعد لبحم ب هد لو  بيدملأه بىدلببحفدودلبحدك لي خدكهلن د لهدكهلبحظدووالوطجمعدرل ددىد  ل
ل. 44-43:ل2012،لولم  
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هدد ىعلتحدد لبحكاددفلمدد ل بعمدد للمطدد لبح عددى لوأبمددىدهلبحمخ عفدد لحدد للبحاددثىبلول ل1997)لد ب دد لرضددو
بح ىحددد لل،بحموئعددد لبح  ب دددع ل،بحجدددطس،لبحممدددولبح لطدددالحعادددىبلبحجدددىلمال،بحجدددىلمال)بحمحددد  للبحةبدددىىالحأل دددو 

،لو ىحث لل ل عث لكعع لبح و ع لىال ىلم لبح  دىدطملى ل ىحث ل1043بح  ب  لل ل)لبال  مىكع  ،لو ك نعلميط 
  اددععلبح  ب دد لتحدد ل ددي ولول ،ل1996وب دد خ ملبحثىئددحلل عددىسللمطدد لبح عددى للدد لتمدد بدلهددى ونلبحو ددي  ل)

لىوحددتلي  دد ل ددي يولدبللتئيددى ع لل،لمطدد لبح عددى لبىحمحدد  للبحةبددىىالحأل ددو لوبحممددولبح لطددالوبحموئعدد لبح  ب ددع 
ل.لحمىل لبح خي لوبح ىح لبال  مىكع لوبحجطسلمع للمط لبح عى 

د ب دددد لهدددد ىعلتحدددد لبق اددددىالبحمال دددد ل ددددي لبحممطدددد لبحاخيددددالوبح   ددددرلل(Klien, 2000)وأ ددددولل
ط دددى جل دددي يولبحممطددد لبحأظهدددو لولل،بألىى  ددد  ل،لدددوطكيي ل)بحبدددعاأبحمحددد ببعالمعددد لميطددد للك نددد للددد ل دددثىبل

 علأنلأىدددوبدلبحميطددد للددد لبألىى  ددد لبأللوطكدددىنلأقةدددول ددد   لمعددد لكمدددىلأوادددلبحمحددد بب ،بحاخيدددالمعددد ل عدددمل
 دددي لل   ددداى لد  دددى لبحو دددىلللىبح خادددعدلحعمحددد بب للبى نددد لبدددىحبعال يطمدددىلحدددتل   ددد لىدددووإللدبحددد لتئيدددى ع ل

لل لبحمح بب لل لبحو ىل.للىوبحطحىءلىال خاعاهتلحعمح بب لحك لبحطحىءلكىنعلأقةول عب ل

تح لبح مدوالمعد للمطد لبح عدى لوبح مدوالل(Edwardes& Ronald, 2001)ىالئي له ىعلد ب  ل
و ىحثد للد ل عثد لتئد لللى ل ىحث د298مع لب  وب عجعى لل ب ه لبححع  لبالن  دى  لحد للميطد للك ند للد ل)

بحجىلمددى لبحكط يدد ،لأظهددو لن ددى جلبح  ب دد لأنلبحاعثدد لبحددكي ليف بدد ونلبحممطدد لىددالئعددى هتلوطاددموونلبىحعدديسل
لحم ىوال لبالن  ى .لع لهتلأقةولبئ مىال لو حعاولمعيهتلبحماىمولبححعب

تحد لبح مدوالمعد لبحمال د لبال  ثى عد ل دي للمطد لبح عدى لودبى عد ل ل2008)ل يطمىلهد ىعلد ب د لي  دف
وبح مددوالمعدد لو دد دلمال دد ل ددي للمطدد لبح عددى لو ددي لل،بانجددىدلبألقىديمعدد لوبحواددىلمدد لبح خيدد لبح  ب ددا

حمدددىلعالنددد  لبح  ب ددد للىمعددد لو ددد دل دددي يولدبللتئيدددى ع للبحجىلمددد لوبح مدددوال بحوادددىلمددد لبح  ب ددد لحددد لل عثددد
دبى عدد لبانجددىدلوبال جددىهلن دد لبح خيدد لبح  ب ددا،لو ك نددعللىدداولحدد  للتد ب للمطدد لبح عددى لىددال ي يوهمددىل

بحمح  للبألوللبحجىلمالىالكععد لبح و عد لوكععد لبح مدوطالل و ىحث لل ل عثلى ل ىحث ل543ميط لبح  ب  لل ل)
أ فو لن ى جلبح  ب  لمد لو د دلمال د لب  ثى عد لذب لدالحد لولع ،لن ى ولمه لبحكفىي لبالوكعع لبح و ع لبحب نع 

تئيدددى ع ل دددي للمطددد لبح عدددى لودبى عددد لبانجدددىدلبألقىديمعددد لوبحوادددىلمددد لبح خيددد لبح  ب دددا،لكمدددىلأ دددى  ل
 يوهمددىلحمددىلعالندد  لبح  ب دد لولحدد  للتد ب للمطدد لبح عددى لىددال يلىبحط ددى جلتحدد لمدد ملو دد دل ددي يولدبللتئيددى ع ل

ل.مع لدبى ع لبانجىدلوبال جىهلن  لبح خي لبح  ب ا

تح لبح موالمع لأ ولبحم بل لبحةبىفع لمع للمط لبح عدى لوبحوادىلل(Jin Y, 2008)قمىله ىعلد ب  ل
ل دالبل 206)،ل للد لبحادالبلبحيديطي 400لدطهتل)ل الب ل606و ك نعلميط لبح  ب  لل ل)لبح عى ،م ل

و د لب د خ ملبحثىئدحلل عدىسلبحضدغ البحطفحدع لول عدىسل،لىلمى لب د وبحعىل لبحاالبلبحييطي لىالتئ لل 
دد،للمطدد لبح عددى لوبحواددىلمدد لبح عددى  مطدد لبحميطدد للىو  اددععلبح  ب دد لتحدد لأنللحدد  لللمطدد لبح عددى لكددىنللو فم 
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وأنرليو ثدلبمال  لمكحع لل لبحضغ البحطى ج لمد لبحم بلد لبحةبىفعد ل يطمدىلب  دثدلبمال د ل وديد للد لبحوادىل
ل. عى م لبح

د ب دد لهدد ىعلتحدد لبح مددوالمعدد ل عددملبحمحدد بب لومال  ددرلبممطدد لبح عددى ل ل2010)لوأ ددوللمبدد لبح عددعت
و ىحثدد للدد ل عثدد لكععدد لبح و عدد ل ىلمدد للى ل ىحث دد50 ك نددعللدد ل)،لوبحضددغ البحطفحددع لحدد للميطدد للدد لبحاددثىب

 لول عددىسللمطدد لبح عددى ل)نجدد لل2002وب دد خ ملبحثىئددحلل عددىسل عددملبحمحدد بب ل) ددميو ل ددط ،لمددي ل ددمس
أظهو لبحط دى جلمد ملو د دلمال د لول،ل 2005 لول عىسل)بحضغ البحطفحع لنجالءلمب لبحممب د2008ت وبهعتل

لكمدىلأظهدو لبحط دى جلو د دلمال د لمكحدع ل دي لبحضدغ البحطفحدع لولمطد ،ل ي للمطد لبح عدى لو عدملبحمحد بب 
 دي لبحدكك  للىبح عى لوحتل ظهولبحط ى جلو  دلمال  ل ي ل عملبحمح بب لو دي لبحضدغ البحطفحدع لوو د  لىوو  د

ل.لوبانى لىاللمط لبح عى لكىنعلهكهلبحفووإللحيىح لبانى 
 لتح لبح موالمعد لبحمال د ل دي للمطد لبح عدى لولحد  للبحوادىلمطهدىلحد لل2011د ب  لر جل)ه ىعلول

ظهدددو لوأ،ل ل ىحثددد 247ئيدددحل ك ندددعلميطددد لبح  ب ددد للددد ل)ل؛كددد لبحمو عددد لبححدددم دي  ىحثدددى لبحجىلمددد لبىحممع
بحط ى جلو  دلمال  لدبح لول  ثد ل دي لأبمدىدلل عدىسللمطد لبح عدى لول عدىسلبحوادىلمد لبح عدى لحد لل ىحثدى ل

ل.لبحجىلم 

 ل لتحدد لبح مدوالمعد لبحاى د لبحطفحددع لبحفمىحد لومال  هدىلبممطد لبح عددى2012قمدىلهد ىعلد ب د للكدىو ل)
 ليطدىيولو د لب د خ ملبحثىئدحلل عدىسلبحاى د لبحطفحدع لبحفمىحد ل25ح للبحاثىبلبحجىلمالبحمادى كي لىدال د   ل)

 للدد ل130ول عددىسل بدد يولبحممطدد لول عددىسل بدد يولبحمحدد  للبال  مددىمالوبال  يددىد لمعدد لميطدد ل  بلهددىل)
هدىلأندرل   د لمال د ل دي لو  ا لبحثىئحلتح لن عج للؤدبل،ل ليطىيو25بحاثىبلبحجىلمالبحماى كي لىال    ل)

وحدتلل، ليطدىيو25بحاى  لبحطفحع لبحفمىح لولمط لبح عى لح للميط لل لبحادثىبلبحجدىلمالبحمادى كي لىدال د   ل)
ل. ي لبحكك  لوبانى لىاللمط لبح عى لى    لىووإللدبح لتئيى ع ل
ي ل لتحدد لى دد لبحمال دد ل ددي لبحممطدد لىددالبح عددى لو ددKleftaras&للPsarra, 2012وهدد ىعلد ب دد ل)

مدددىملل30-18 ل  دد ل  ددوبوهلأممددى هتل ددي ل401بالق  ددىبلوبحيدد  لبحطفحددع لوذحدد لحدد للميطدد للك نددد للدد ل)
وأظهدددو لبحط دددى جلو ددد دلمال ددد ل  هوطددد ل دددي لبحممطددد لىدددالبح عدددى لوبألمدددوب ل،لمدددىمل5,24بم   ددددلممدددو ل

ل. بىحممط لىالبح عىلبوكىنلبحو ىللذو لبألموب لبالق  ى ع لبحا ي  لأ  ل م   ل،لبالق  ى ع 

 لىب له ىعلتح لبح موالمع للح  للبحممط لىدالبح عدى لحد لل عثد ل ىلمد ل2012ألىلد ب  لبح ب عال)
ل،ذك  )لحم غيوب لبحجطسلىبغ بدلوبح موالمع لبحفووإللذب لبح الح لبائيى ع لىاللح  لللمط لبح عى ل ثم ل

بحم عدددىسللمعددد  لA, B)لوبح مدددوالمعددد للحددد  للنمددددلبحاخيدددع  لتنحدددىنال،معمدددا)لوبح خيددد ل، تندددى 
بحممدوبللدد ل بد لبحثىئةدد لو ابعبدرلمعدد ل عثدد ل ىلمد لبغدد بدلوبح مدوالمعدد لبحفدووإللذب لبح الحدد لبائيددى ع ل

أظهدو لبحط دى جلأنل عثد ل ىلمد لبغد بدلي م مد نلبمحد  للمدىلٍلىدالول،ل A, B)لىداللحد  للنمددلبحاخيدع 
 لبحكك  لىالئي لحتل    لوو  دلىووإللذب لدالح لتئيى ع لمع لل عىسللمط لبح عى لحيىح،للمط لبح عى 

ددد كمدددىلأظهدددو ل ،لتنحدددىنال،معمدددا)لحع خيددد لىىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لمعددد لل عدددىسللمطددد لبح عدددى ل ثم 
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حم غيوب لبحجدطسلوبح خيد للىواللي   لىووإللذب لدالح لتئيى ع ل ثم لل A)لبح  ب  للي لبحاعث لتح لبحطمد
ل.ل A,Bمع لل عىسلنمدلبحاخيع ل)

 لتح لبحكافلم للمط لبح عدى لىدالبح طبدؤلبدىحفووإلل دي لبحجطحدي لMartir, 2013قمىله ىعلد ب  ل)
مددىملوبن ددوبالل عددى  ل دد  هلل1,21و ىحثدد لبم   دددلممددو للى ل ىحث دد226ىددالبحاددم  لب حدد لبح ددىللحدد لل)

ىدددالبح طبدددؤلبىح   ددد لبحكععددد لحم عدددىسلئحددد لبح دددىللوكىندددعللبوأظهدددو لبحط دددى جلأنلحممطددد لبح عدددى لدو  ل.ل18,2
ل.لو مالبألبمىدلبحط كع لحرلورىا لبم لبحه الىالبح عى ل،ح    لبحكعع لح ح لبح ىلبحاىحثى لأمع لىالب

تحدد لبح مددوالمعدد لاددغ البح عددى لحدد لل عثدد لبحجىلمدد ل ل2013)ل يطمددىلهدد ىعلد ب دد لبحطدد ببلوبحمكيعددا
ومال  هىلبممط لبح عى لوبحواىلم لبح عى لولد للت دهىمللمطد لبح عدى لوبحوادىلمد لبح عدى لىدالبح غيدولبحكعدال

و دتل،ل دىلم البغد بدلوبحمح طيدوط ل و ىحث لل ل عثلى ىحث ل ل445)ل يحفعلميط لبح  ب  لل ل،حضغ البح عى 
أظهددو لن ددى جلبح  ب دد لو دد دلمال دد لولل، بحواددىلمدد لبح عددى ،للمطدد لبح عددى ،لاددغ البح عددى )ل ابيددمللبددىيعس

ال دد لب  ثى عدد لل  ثدد لوم ،لبحواددىلمدد لبح عددى ،للمطدد لبح عددى )لب  ثى عدد ل ددىحث ل ددي لاددغ البح عددى لوكدد للدد 
ىددالبح ثددىي ل ل1,24)ل ددددددددد لبحواددىلمدد لبح عددى ،للمطد لبح عددى )ليحددهت ،لبحواددىلمدد لبح عددى ،للمطدد لبح عددى )ل دي 

ل.ل اغ البح عى )لبحكعالحدددددددد

بحد لبح مدوالمعد للمطد لبح عدى لو بد يولبحدكب ل لShannon & Stephen, 2014)لوهد ىعلد ب د 
ب دد مععلبحميطدد لبا مىحعدد لولل،رىادد ي لىددال ددمىلل ددوإللبح اليددى لبحم  دد  لحدد لل عثدد لبحجىلمدد لىددال ددىلم ي 

ىللدد لبحجدددىلم ي لىدددالبحجدد ءلبحادددمىحالبحاددو اللددد لبح اليددى لبحم  ددد  للدددطهتلل497حهددكهلبح  ب ددد لمعدد ل لادددى ك 
ول عدددىسلل1968ب ددد خ ملبحثىئدددحلل عدددىسلأهددد بالبح عدددى لحكوولبددد لولىه حددد ل،لذكدددو ب ل111)،لأنةددد  ل386)

أظهدددو لبحط دددى جلب  فدددى للحددد  لل بددد يولبحدددكب لولمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد لولل،1965نبدددوغل بددد يولبحدددكب لحوودل
ل.لكمىل يطعلبحط ى جلو  دلمال  لب  ثى ع لتيجى ع ل ي للمط لبح عى لو ب يولبحكب ،لبحجىلم 

تحدد ل عددىسللحدد  للبأللدد لبحطفحددالومال  ددرلبممطدد لبح عددى لحدد لل ل2017)ل يطمددىلهدد ىعلد ب دد لادداله
ؤ حددى لباي ب عدد لىدداللطابدد لادد بئال ددوإللبحبدد سلوح  بيددملهدد البح  ب دد لب دد خ لعلبحمل ميطدد للدد ل عثدد

بحثىئةدد لل عددىسللى ددع لحأللدد لبحطفحددالول عددىسللمطدد لبح عددى لو ددتل ابيددملهددكهلبحمبددىيعسلمعدد لميطدد ل عغددعل
وأظهددو لن ددى جلبح  ب دد لأنلل،و ىحثدد لىدداللطابدد لادد بئال ددو البحبدد سلبحمي  طدد لوأ دد ديسل ل ىحدد ٍل100)

و يطدعلن دى جلبح  ب د لو د دلمال د للىولح  لللمط لبح عى لكىنلل   دا للىبحطفحالكىنللطخفض لللح  للبألل 
 وديدد ل ددي لبأللدد لبحطفحددالولمطدد لبح عددى لحدد للميطدد للدد ل عثدد لبحمؤ حددى لباي ب عدد لىدداللطابدد لادد بئال

ل،بحجددطسل،لكددىنلبا ىلدد )لكمددىلأظهددو لبحط ددى جلو دد دلىددووإللىدداللحدد  للبأللدد لبحطفحددالىددالل غيددو،لبحبدد س
ل. بحيفل،بحممول،بحجطسل،لكىنلبا ىل )ل يطمىلحتل    لىووإللىاللمط لبح عى لىالل غيو لبحيف،لبحممو
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 .ك نرلبحمطهجلبحمطى  لح  بيملأه بالبحث حل؛ب  خ ملبحثىئحلبحمطهجلبح افالبحمح ا

 لبح و عددد لوبآلدبب)لكعي دددي لتنحدددىني ي لكععدددى ،أ  ددد لي ددديحفللج مددد لبحث دددحللددد ل عثددد ل ىلمددد لتبلىدددال
هددكهلبحكععددى لهددالبألقةددولل و مدد لم2019/2020)لحعمددىملبح  ب ددا لبحمعدد ملو دد لبأل ددطىن)لوكعي ددي لمعمي ددي 

و ىحثد للد دمي لئحد لبحطد  للى ل ىحث د5761 ع لت مدىحالمد دلبحاعثد ل)لتذل؛قةىى لل لبحاعث لبحكك  لوبانى 
 ل2758،ل) خييى لتنحىنع  ل3003)لوئح لبح خي لتح لأنة ، ل3460،ل)ل لبحكك   ل2301)لتح 

ى ل.ي ا لذح  ل1)لوبحج ول،لىمعمع لل خيي 
 (1جدول )

 توزيع أفراد المجتمع حسب متغيرات البحث

 التخصص

 النوع
 المجموع الكلي تخصصات علمية تخصصات إنسانية

  المجموع الرابع األول المجموع الرابع األول  

 2301 1473 320 1153 828 458 370 ذكور

 3460 1285 398 887 2175 765 1410 إناث

 5761 2758 718 2040 3003 1223 1780 المجموع

لدد للج مدد لبحث ددحل ددتلبر عددى هتل ل%5)لو ىحثدد ليادكع نلنحددث لى ل ىحث دد287 يحفدعلميطدد لبحث ددحللدد ل)
ل.ي ا لذح  ل2)لبىحاوطب لبحاث ع لبحما ب ع لوبحج ول

 (2)جدول 

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات البحث

 التخصص

 النوع

 المجموع الكلي تخصصات علمية تخصصات إنسانية

  المجموع الرابع األول المجموع الرابع األول  

 115 74 35 39 41 16 25 ذكور

 172 64 26 38 108 41 67 إناث

 287 138 61 77 149 57 92 المجموع

 بطىءلل عىسللمط لبح عى لوبح  بملل لريى يدرل للىيح لبحعمىنا)لبىال  وب لل لبحثىئة ل ىملبحثىئح
ئيددحل ددتلبال ددال لمعدد لل؛وطهدد الهددكبلبحم عددىسلتحدد ل عددىسللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد لبحجىلمدد ،لبححددعك ل وط 

مال ددد لوبح  ب دددى لوبحث ددد  لبححدددىبب لبح دددالحهدددىل،لبأل دددولبحطظوطددد لوبألدبلبحطفحدددالبحدددك ل طدددىولللمطددد لبح عدددى 
ل عددىسل:لبم ادد  للمطدد لبح عددى لوكددكح لبال ددال لمعدد لمدد دللدد لبحمبددىيعسلبح ددال  ددعسللمطدد لبح عددى لأهمهددى

،ل 2008ل عددىسلي  ددفل)،لول لمعدد لبحبي دد لبحموب عدد 2007قوولبدد لولىه حدد لبحددك ل ددىمل  كيعفددرلبألمو ددال)
 لبح عددى للدد لو ددتل طددىءلل عددىسللمطدد،لل، 2012ل عددىسلل مدد لوب ددكط  ل)،ل 2008ل عددىسلنجدد للت ددوبهعتل)
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بح حدىلالبىحدكب  لومد دلىبدوب ل،لأه بالبح عى ،لبحووئىنع ،لبحواىلم لبح عى ،ل بب لبحكب )لرمح لأبمىدلها
ل:لهمىل،بم لذح ل تلبح  بملل لا إللبحم عىسلباوطب ي ل لىبو لبي   رلبألوحع .39بحم عىسل)

ي لىدالمعدتلبحدطفسلوبحيد  لبحطفحدع لل لرالللمو لبحم عىسلمع للجم م لل لبحخبوبءلبحم خيي
وبحهددد اللددد ل،لئيدددحل دددتلبح  ادددع لحأل دددى ك لبحم كمدددي للفهددد مللمطددد لبح عدددى ل؛لددد ل ىلمدددى ليمطعددد للخ عفددد 

و عد للدطهتلت د بءل،لبحمب وئ لحال  جىب لبأل  بلول،لوبحميط لبحمح ه ى ،لوبحغو لل لموارلمعيهت،لبحم عىس
ل،ي هىلأولمد ملاددالئي هىلح  بيدملأهدد بالبحث ددحلد للوادد هلكثدى ب لبحم عددىسلواددالئ)للالئظدى هتلئدد ل

ب  ددوبهلبح مدد يال لل،لدد للبن مددىءلكدد لكثددى  لحعثمدد لبحددك لواددمعلفعددرل،لدد لللطى ددث لبح ثددى ب لحميطدد لبحث ددح
وىددالادد ءلن ددى جلبح  كددعتل ددتلبم مددىدلباببددىءلمعدد لبح ثددى  لبح ددال ،لبحمطى ددث لوبح ددكالأولبااددىى لتنلو دد  

ئيدحل،ل لىبدوب 5 لبحم كمدي لو طدىء لمعد لب فدىإللبحم كمدي ل دتلئدكال)% لل لت ىبدى80نىحعلنحث لب فىإلل)
لمعدا ل طابدمل)لىبو ليح جىبلحهىلبم عىسلرمى الل   جليبد أللد  ل34)ل ك نلبحم عىسلبي   رلبحطهى ع لل 

دد لتحدد لالل طابددملمعددا للب    دد لكبيددو ل دد  ل الل طابددملل،الل طابددمل، طابددملتحدد لئدد للددىل، طابددمل،ى طابددمل مىل 
دددد  ل2 لوبحوببمدددد لمعدددد ل)3 لوبحةىحةدددد ل)4 لوبحةىنعدددد لمعدددد ل)5يددددحل  يدددد لبال دددد جىب لبألوحدددد لمعدددد ل)ئل؛ ى مىل 

ل:ل لل دم لمع لرمح لأبمىدلها1وبحخىلح لمع ل)

لبحكب  :ل) بب بحثم لبألولل -
لبحثم لبحةىنال)بحواىلم لبح عى  : -
لبحثم لبحةىححل)بحووئىنع  : -
لبحثم لبحوبب ل)أه بالبح عى  : -
لالبىحكب  :بحثم لبحخىلسل)بح حىل -

  لىبوب .7وط ك نلل ل)

  لىبوب .8وط ك نلل ل)

  لىبوب .7وط ك نلل ل)

  لىبوب .6وط ك نلل ل)

ل لىبوب .6وط ك نلل ل)

 . 34)لوأ  لد    ل170)لبحم عىسلهالد   لىاوأمع ل

 لادد إللوحع  بددمللدد،لو ىحثدد لى ل ىحث دد231 ددتل ابيددملبحم عددىسلمعدد لميطدد للدد ل عثدد لبحجىلمدد ل عغددعل)
 :لبحبطىءل تلب  خ بمل وطب ل)بال حىإللبح برعا لوذح لل لراللل وطب ي لمع لبحط  لبآل ا

ل لي ا لن عج لذح :4تيجىدللمىل لب  ثىالبح    لبحكعع لحعمجىللبىح    لبحكعع لحعم عىسلوبحج ول)ل-1
 (4جدول )

 ى الحياةمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية لمقياس معن

 مستوى الداللة معامل االرتباط اسم البعد ترتيب البعد

 0,000 ** 0,845 تقبل الذات األول

 0,000 ** 0,865 الرضا عن الحياة  الثاني

 0,000 ** 0,556 الروحانية الثالث

 0,000 ** 0,806 أهداف الحياة الرابع

 0,000 ** 0,762 التسامي بالذات الخامس

  0,01وى ** دالة عند مست
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 ل دددي ل0,01مطددد للحددد  للدالحددد ل)لىي ضددد للددد لبحجددد وللبححدددى ملو ددد دلمال ددد لب  ثى عددد لدبحددد لتئيدددى ع ل
يادديولتحد لو دد دلب حددىإللدبرعدال ددي لبح   دد لبحكععدد ل؛لوهد للددىلحعم عددىسبح   د لبحكععدد لحعمجددىللوبح   د لبحكععدد ل

لبح برعا.إللحك للجىللوبح    لبحكعع لحعم عىسلوهكبليمطال م  لىبوب لبحم عىسلبىال حى

لي ا لذح :لبآل المىل لب  ثىال يو  نل ي لبح    لبحكعع لحك لىبو لوبح    لبحكعع لحعمجىللوبحج ولللتيجىد-2
 (3)جدول 

 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل فقرة والدرجة الكلية للمجال

 اللةمستوى الد معامل االرتباط م البعد مستوى الداللة معامل االرتباط م البعد

ت
ذا
 ال
ل
قب
ت

 

1 630,0 ** 000,0 

اة
حي
ال
ف 
دا
ه
أ

 

23 742,0 ** 000,0 

2 666,0 ** 000,0 24 629,0 ** 000,0 

3 737,0 ** 000,0 25 693,0 ** 000,0 

4 687,0 ** 000,0 26 759,0 ** 000,0 

5 597,0 ** 000,0 27 681,0 ** 000,0 

6 567,0 ** 000,0 28 718,0 ** 000,0 

7 597,0 ** 000,0 

ت
ذا
ال
 ب
ي
ام
س
لت
ا

 

29 636,0 ** 000,0 

اة
حي
ال
ن 
ع
ا 
ض
لر
ا

 

8 580,0 ** 000,0 30 695,0 ** 000,0 

9 575,0 ** 000,0 31 754,0 ** 000,0 

10 626,0 ** 000,0 32 697,0 ** 000,0 

11 721,0 ** 000,0 33 656,0 ** 000,0 

12 604,0 ** 000,0 34 624,0 ** 000,0 

13 733,0 ** 000,0     

14 599,0 ** 000,0     

15 605,0 ** 000,0     

ية
ان
ح
و
لر
ا

 

16 671,0 ** 000,0     

17 572,0 ** 000,0     

18 605,0 ** 000,0     

19 514,0 ** 000,0     

20 670,0 ** 000,0     

21 568,0 ** 000,0     

22 602,0 ** 000,0     

  0,01دالة عند مستوى ** 

ي ض لل لبحج وللبححى ملأنل مع للمدىلال لبال  ثدىال دي لبح   د لبحكععد لحعفبدو لوبح   د لبحكععد لحكد ل
لدىلياديولتحد لو د دلب حدىإللدبرعدال دي لبح   د لبحكععد لحعفبدو لوبح   د ل؛لوه ل 0,01لجىللدبح لمط للح  لل)

لبحفبو .بحكعع لحعمجىللبحك ل ط مالتحعرل

 ددتلبح  بددمللدد ل ثددى لل عددىسللمطدد لبح عددى لبى دد خ بمل وطبدد لأحفىقوونثددى للدد لردداللل ابيددملبحم عددىسل
ل ليبي لن ى جلهكبلبا وبء.5و ىحث لوبحج ولل)ل ل ىح ٍل100مع لميط للك ن لل ل)

 (5جدول )

 ثبات مقياس معنى الحياة بطريقة ألفاكرونباخ

 قيمة معامل الثبات المجال

 686,0 تقبل الذات

 773,0 لرضا عن الحياةا

 674,0 الروحانية

 786,0 أهداف الحياة

 715,0 التسامي بالذات

 891,0 بشكل عامالمقياس 
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ددلَأن لل لبححددى م5  ددتل)لي ضدد للدد لبحجدد ول حهدددكبللىلمىلدد لبحةثددى لبحكعددالحم عددىسللمطدد لبح عددى ل عدد لوىب 
ل-ل674,0 عىسللمط لبح عى ل ي ل)و وبوئعل عم للمىلال ل ثى لبحمجىال لبحمك ن لحم،ل 891,0با وبءل)

ل.وهاللمىلال ل ثى ل ي  ،ل 786,0

 لىي ددد ل دددي لل   ددددلد  دددى ل عثددد ل0,05االل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لمطددد للحددد  للدالحددد ل)
 لا  لهكهلبحفواع لب  خ ملبحثىئدحل ىلم لتبلوبحم   دلبحفواالىالل عىسللمط لبح عى ا،لوحع  بملل

 ي لل   دلد  دى ل عثد ل ىلمد لتبلىدالل عدىسللمطد للدالح لبحفووإللبالر ثى لبح ى الحميط لوبئ  لالر ثى ل
وبحجددد وللل ،102 لو ددي لبحم   ددددلبحفواددالبحثدددىح ل)643,15 لبددىن وبالل عدددى  ل)08,138بح عددى لبحثدددىح ل)

لذح :ي ا لل 6)
 (6)جدول 

 تبار داللة الفروق بين متوسط درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة وأبعاده والمتوسط الفرضيالتائية الخ القيمة 

 ن األبعاد
المتوسط 

 المحسوب
المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 دالة 000,0 822,24 279,4 21 928,26 287 تقبل الذات 

 دالة 000,0 759,23 043,5 24 688,30 287 الرضا عن الحياة

 دالة 000,0 942,69 808,2 21 962,31 287 الروحانية

 دالة 000,0 285,23 041,4 18 252,23 287 أهداف الحياة

 دالة 000,0 829,34 729,3 18 249,25 287 التسامي بالذات
مقياس معنى الحياة 

 بشكل عام
 دالة 000,0 324,41 643,15 102 08,138 287

 لوكىنددعلمطدد للحدد  للدالحدد ل324,41بح عمدد لبح ى عدد لبحم حدد   ل حددىو ل)لَأن ل ل6)لي ضدد للدد لبحجدد ول
يادديولتحدد لو دد دلىددووإللذب لدالحدد ل؛لوهدد للددىل 05,0 لوهددالأاددغوللدد للحدد  للبح الحدد لبحفواددال)000,0)

ل عدىسلل ل ي لل   دلد  دى ل عثد ل ىلمد لتبلوبحم   ددلبحفوادالىدا05,0تئيى ع لمط للح  للدالح ل)
ئيحلكىندعلل؛ىال مع لأبمىدلبحم عىسلوككح لكىنللح  للبح الح لبائيى ع لدبال لل،باك لمىملمط لبح عى ل

 لوهدكهلبحفدووإللحيدىح لبحم   ددل05,0 مع للح  طى لبح الح لحألبمىدلأاغولل للح  للبح الحد لبحفوادال)
يمطدال دي  للمطد لللدولبحدك ؛لبألوىدال معد لأبمدىدلبحم عدىسلبادك لمدىمبحم ح بلىالل عدىسللمطد لبح عدى ل

بح عى لح للأىوبدلبحميط لل ل عث ل ىلم لتبل غتل مواهتلحضدغ الكةيدو لنفحدع لوب  مىكعد لولىديد لوغيوهدىل
ل.لمىليمولبرللج ممطىلىالبح  علبحوبه 

يحم نلح   عبهىللوطم ولبحثىئحلهكهلبحط عج لتح لأنل عث لبحجىلم لهتلىالى و لبحاثىبلوح يهتلأه با ل
هددكبللدد لرددالللئيدد حهتلمعدد لد  ددى لب ضدد لول   لمعدد ل  دد  لبحم ب ددفلبحيدد ث لبح ددال دد ب ههتلوحدد يهتلبحبدد

لوهددكبليمطددالأنلحدد يهتل بددبال لل،أبمددىدلبحم عددىسلوكددكح لىددال معدد لباددك لمددىملو فمدد لىددالل عددىسللمطدد لبح عددى ل
دل،حعكب لو اىلم لبح عى ل غتلاغ  هىلوام  ى هى  هتلو دىملىكمىلأنلبحجىن لبحووئىنالح يهتلكدىنللو فم 

يجمعهددتلأقةددولاددالب لللددىمعدد ل ببدد لبح عددى لواددعىغ لأهدد بالح عددى هتلو دد   هتلمعدد لبح حددىلال ددكوب هتللبقةيددو ل
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وهددكبليدد للمعدد لأنلبحاىحدد لبحجددىلمالح يددرلبحبدد   لمعدد لبق اددىالبحممطدد لىددالذب ددرلوئعى ددرلئ دد لىددالل،و دد  
ؤالءلبحاعثد لوبحمم د  للد لكمدىليم بد لبحثىئدحلأنل بعمد لبحموئعد لبحمموطد لبح داليبد لىيهدىلهد،لأام لبحظووا

،لهاللوئعد لبال د بالللوبحامد هلوبحطضدجلبال  مدىمالوبحث دحلمد للحد بب للادوإلللى ل ط ل بوطث ل25ل–ل18)
وهددال مةدد ل،لوبحةبدد لوبحدد مالىددالبح مىلدد للدد لبألئدد ب لبحجى طدد لىددالبحمج مدد لو كدد ط لبحمال ددى للدد لبآلرددوط 

لبيجمعهدتلأقةدول دم   ل؛لوهد للدىل  دللح بب لبحاعث ومع لأ ى هىلي ،للوئع ل يهي لحعمم لىالبحمح بب لىأيض ل
ل.بىحواىلم لأنفحهتلوم لئعى هت
بائحددىسلبىحهدد الىددالبح عددى لو   يدد هليددو ثدللأنللدد  ل2001)لMoranوهددكبللددىلأ ددى لتحعددرللدد  بنل
بحكي لح يهتلتئحىسلوبا لول د دلبىحهد اللبحاعث ئيحلو  لأنلبحاعث ؛لبىح عتلوبحمم ب ب لبحي ع  لح لل

حعمحددؤوحع لوط م مدد نلبمحدد  للللدد لبحضددثدلبحددكب الوأقةددول  مددال لل لكددىن بلأقةددولمبالنعدد لوحدد يهتل دد   لىددالبح عددى
ل. Moran, 2001, p 273لو ف لل لبالن لىجلىالبحم ب فلبال  مىكع ل)

 Shannon)لود ب د ل ،2012)لبحد ب عاود ب د لل(Jin Y, 2008)و  لب فبعلهكهلبحط عج لل لد ب  ل

& Stephen, 2014 لبح الأق  لأنل عث لبحجىلم لي م مد نلبمحد  لل يد لىدال2017  لاالهل)ود ب،ل 
ل.لمط لبح عى 

 لىي دد ل ددي لل   دداالد  ددى ل عثدد ل0,05االل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لمطدد للحدد  للدالحدد ل)
د حع  بدمللد لاد  لهدكهلبحفوادع لولل؛اتندى  ،ل)ذكد  حم غيدولبحطد  للى ىلم لتبلىدالل عدىسللمطد لبح عدى ل ثم 

ي ادد لل 7)ب دد خ ملبحثىئددحلبالر ثددى لبح ددى الحم   دداي لغيددوللددو ثاي لوميط ددي لغيددولل حددىوط ي لوبحجدد ول
لذح :

 ( 7)جدول 

 إناث( – )ذكورلمتغير النوع  االقيمة التائية لداللة الفروق بين متوسطي درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة تبع  

المتوسط  ن نةالعي البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 التائية

مستوى 

 الداللة

 القرار

 تقبل الذات
 986,3 96,27 115 ذكور

 دالة 000,0 535,3
 338,4 261,26 172 إناث

 الرضا عن الحياة
 774,4 611,31 115 ذكور

 دالة 008,0 659,2
 134,5 092,30 172 إناث

 الروحانية
 321,3 547,31 115 ذكور

 دالة 033,0 140,2
 390,2 230,32 172 إناث

 أهداف الحياة
 382,3 24 115 ذكور

 دالة 008,0 690,2
 355,4 769,22 172 إناث

 التسامي بالذات
 225,3 698,25 115 ذكور

740,1 083,0 
غير 

 002,4 959,24 172 إناث دالة

مقياس معنى 

 بشكل عامالحياة 

 247,14 81,140 115 ذكور
 دالة 012,0 541,2

 274,16 31,136 172 إناث



 2021 

 

     385 

 سعيد البروشة /أ             ...معنى الحياة لدى طلبة جامعة إب 

 حددددىو للباددددك لمددددىمبح عمدددد لبح ى عدددد لبحم حدددد   لحم عددددىسللمطدددد لبح عددددى للَأن ل ل7)لي ضدددد للدددد لبحجدددد ول
ط ضد لولل، 05,0لحد  للبح الحد لبحفوادال)ل لوهالأاغولل 012,0وكىنعلمط للح  للدالح ل) ل541,2)

ل،ذكد  )لحم غيولبحطد  لىوهكهلبحط عج ل ايولتح لو  دلىووإللىاللمط لبح عى ل ثم للىدبح لتئيى ع للَأن َهىل لذح ل
لحدد  طى لبح الحدد لبائيددى ع لىددال معدد لبألبمددىدلكىنددعلدبحدد للَأن لكمددىل،لوهددكهلبحفددووإللحيددىح لبحددكك   لتنددى 

بح حددىلال)ل للددىلمدد بلبمدد 05,0ئيددحلكددىنللحدد  للبح الحدد لأاددغوللدد للحدد  للبح الحدد لبحفواددال)ل؛ىتئيددى ع ل
لَأن ل لأ ل05,0وكىنللح  للبح الح لأقبولل للح  للبح الحد لبحفوادال)لىتئيى ع للبحك لحتليك لدبال ل لبىحكب 

حددتل لبح حددىلالبىحدكب )لبحفدووإللىددال معد لبألبمددىدلىدالل عددىسللمطد لبح عددى لكىندعلحيددىح لبحدكك  للىمدد بلبمد 
ل.    لىووإلل ي لبحكك  لوبانى 

ك نهتلي م مد نلبيدالب لل؛بىألواى لبحي ث لبك  لهتلأ  ل ي و لوطم ولبحثىئحلهكهلبحط عج لتح لأنلبحك
أنلبحكك  لهتلأقةولاالب لوحد يهتلبحبد   ل ل2015،لبح وبهو )لل لبانى لوهكبللىلأظهو رلد ب  لنفحع لأقةو

مع ل خاالبحم ثى لبح ال  ب ههتلووا لبحخادلبحمح ببعع لوبحب   لمع ل طفيكهىلول ب ه لبحماكال لبح ال
ل .71:ل2015،لهىلأقةولل لبانى ل)بح وبهو ي موا نلح

قمدددىليمددد ولبحثىئدددحلهدددكهلبحط عجددد لتحددد لبحددد و لبحدددك ليبددد ملبدددرلبحدددكك  لوبحدددك لي دددي ولبي دددىحي لبح طاددد  ل
بال  مىكع لوبأل ولبحةبىفع لبححدى   لىدالبحمج مد لوبح دالي م د لىيهدىلبحدكك  لبفواد لأقبدولحع مبيدولمد لبحدوأ ل

مد لئوطد لبححدفوللىضدال ل،لة لن كع لبح  ب  لوبحمم لوبر عى ل وط لبح عى وب خىذلبحبوب لىاللجىال لبح عى لل
بح بىحيدد لبال  مىكعدد ل  دد للىددالل دد بلألددىلبىحطحددث لحإلنددى ل،لوبح طبدد لوبال دد وب لىددالبألناددا لبحم ط مدد لدونل يدد د

لدد لئوطدد لبح مبيددولمدد لآ ب هدد لوب جىهددى ه لوبر عددى ب ه لىددالكةيددوللدد للجددىال لبح عددى لومعدد لهددكبليمكدد لأنل
ل.يظهولح للبحكك  للح  للأمع لىاللمط لبح عى لوبحطظو لبايجى ع لن  لبحمح بب 

ئيحلكىندعلبحفدووإللىداللمطد لبح عدى لحيدىح لبحدكك  لل؛ 2012)لبح ب عالو  فملهكهلبح  ب  لل لد ب  
 لحكد لبحفدووإللىدالبح  ب د ي لكىندعلMartir, 2013 لود ب د ل)2010وككح لب فبعلل لد ب  لمب لبح عدعتل)

 ل2012ود ب ددد للكدددىو ل) ل1997)ل يطمدددىلبر عفدددعلهدددكهلبحط عجددد للددد لن عجددد لد ب ددد لرضدددو،لباندددى لحيدددىح 
ل.حعط  لى لبح الأظهو لن ى جهىلم ملو  دلىووإللىاللمط لبح عى ل ثم ل2017ود ب  لاالهل)

ي لل   دداالد  ددى ل عثدد ل لىي دد ل دد0,05الل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لمطدد للحدد  للدالحدد ل)ا
دد حع  بددمللدد لادد  لهددكهلول؛لا تنحددىنال،معمددا)لحم غيددولبح خيدد لى ىلمدد لتبلىددالل عددىسللمطدد لبح عددى ل ثم 

ل 8)بحفواع لب  خ ملبحثىئحلبالر ثى لبح ى الحم   اي لغيوللدو ثاي لوميط دي لغيدولل حدىوط ي لوبحجد ولل
لذح :ي ا ل



 2021 

 

     386 

 سعيد البروشة /أ             ...معنى الحياة لدى طلبة جامعة إب 

 (8)جدول 

 ( علمي –إنساني ) لمتغير التخصص اسطي درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة تبع  القيمة التائية لداللة الفروق بين متو

 ن العينة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 تقبل الذات
 044,4 653,26 149 إنساني

 غير دالة 273,0 - 098,1-
 479,4 178,27 138 علمي

لرضا عن ا

 الحياة

 165,5 431,30 149 إنساني
 غير دالة 384,0 - 871,0-

 934,4 922,30 138 علمي

 الروحانية
 060,3 869,31 149 إنساني

 غير دالة 571,0 - 568,0-
 563,2 047,32 138 علمي

 أهداف الحياة
 164,4 941,22 149 إنساني

 غير دالة 188,0 - 318,1-
 916,3 535,23 138 علمي

 التسامي بالذات
 724,3 268,25 149 إنساني

 غير دالة 932,0 086,0
 744,3 232,25 138 علمي

مقياس معنى 

 بشكل عامالحياة 

 706,15 16,137 149 إنساني
 غير دالة 317,0 - 003,1-

 585,15 91,138 138 علمي

 لوكىندعلمطد للحد  للدالحد ل-ل003,1- ل)بح عم لبح ى ع لبحم حد   ل حدىوللَأن لل 8)لي ض لل لبحج ول
يمطدال؛لوهد للدىلغيدولدبحد لَأن َهدى لوط ضد للد لذحد ل05,0 لوهالأقبولل للح  للبح الح لبحفواال)317,0)

د0,05م ملو  دلىووإللذب لدالح لتئيى ع لمط للح  للدالح ل) لحم غيدولبح خيد لى لىاللمطد لبح عدى ل ثم 
،ل 2008د ب دد لي  ددفل)ول،ل 1997 لن عجدد لد ب دد لرضددول)و دد لب فبددعلهددكهلبحط عجدد للددل. معمددا،لتنحددىنا)
ل. 2012د ب  لبح ب عال)ول

 الرابعة:لنتائج المتعلقة بالفرضية ب

 لىي دد ل ددي لل   دداالد  ددى ل عثدد ل0,05الل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لمطدد للحدد  للدالحدد ل)ا
دد حع  بددمللدد لادد  ل؛لولا ببدد بحولل،)بألولحم غيددولبحمحدد  للبح  ب دداللى ىلمدد لتبلىددالل عددىسللمطدد لبح عددى ل ثم 

هكهلبحفواع لب  خ ملبحثىئحلبالر ثى لبح ى الحم   اي لغيدوللدو ثاي لوميط دي لغيدولل حدىوط ي لوبحجد ولل
لذح :ي ا لل 9)

 (9)جدول 

 ( الرابع -األول ) لمتغير المستوى الدراسي االتائية لداللة الفروق بين متوسطي درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة تبع   القيمة

 ن العينة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 تقبل الذات
 454,4 175,27 169 األول

 غير دالة 443,0 767,0
 183,4 792,26 118 الرابع

الرضا عن 

 الحياة

 301,5 350,31 169 األول
 غير دالة 081,0 752,1

 870,4 323,30 118 الرابع

 الروحانية
 980,2 32 169 األول

 غير دالة 860,0 177,0
 715,2 942,31 118 الرابع

 أهداف الحياة
 265,4 359,23 169 األول

 غير دالة 725,0 353,0
 921,3 193,23 118 الرابع

 التسامي بالذات
 153,4 114,25 169 األول

 غير دالة 631,0 -481,0-
 481,3 323,25 118 الرابع

مقياس معنى 

 بشكل عامالحياة 

 094,17 139 169 األول
 غير دالة 436,0 781,0

 803,14 57,137 118 الرابع
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 لوكىندددعلمطددد للحددد  للدالحددد ل781,0بح عمددد لبح ى عددد لبحم حددد   ل حدددىو ل)لَأن لل 9)ي ضددد للددد لبحجددد ولل
يمطدالل؛لوهد للدىغيدولدبحد لَأن َهدىلد لذحد ل لوط ضد ل05,0 لوهالأقبولل للح  للبح الح لبحفواال)436,0)

دد0,05مد ملو دد دلىدووإللذب لدالحدد لتئيدى ع لمطدد للحد  للدالحدد ل) حم غيدولبحمحدد  لللى لىداللمطدد لبح عدى ل ثم 
ل. بحوبب ل،بألول)لبح  ب ا

ىلمدأظهدو لن ى جهلبحع دىن ل2017 لود ب د لادالهل)1997و  لب فبعلهكهلبحط عج لل لد ب  لرضدول)
لبح  ب ا.حعمح  لللىط لبح عى ل ثم لم ملو  دلىووإللىاللم

ددد بحمحددد  للل،بح خيددد لبح  ب دددا)لحم غيدددو للىيمددد ولبحثىئدددحلمددد ملو ددد دلىدددووإللىددداللمطددد لبح عدددى ل ثم 
لتحددد ل لبح  ب دددا هددداللوئعددد لت ثدددى ل لبجمعددد ل خييدددى هىلولحددد  طى هىلبح  ب دددع )للوئعددد لبح معدددعتلبحجدددىلماَأن 

ئيدحلل؛ىدالئعدى لكةيدوللد لبحمدوبهبي للهمد لوئعد ل  د لللُيَم  لىىالح  ىإللبىحجىلم ل،لبحمحؤوحع بحكب لو  م ل
كد نلبحمطدى لبحجدىلمالل؛يمة لبالن بىللل لبحموئع لبحةىن ط لتح لبحموئع لبحجىل ع لى و لنم لنفحدالوب  مدىما

مددىللبمددىلي فددمللدد لبحددكب لوبح عددىمل دد و لناددلوىل،ىددال طمعد للمطدد لبح عددى لحدد يهتللهددتبححدى  لىيهددىليحددهتل دد و ل
ئيدحلي دىوللىدالهدكهلبحموئعد للد ل د بي هىلوئ د لنهىي هدىلل؛   عبدرلىدالبحمحد بب ىدالول للىليوغ لبحاىح ل

حدكح لحدتل ظهدول دي لل؛وهدكبليطابدملمعد ل معد لبحمحد  طى لوبح خييدى ل، يقي له ط رلوبالم مىدلمع لذب در
ل  للبح  ب ا.حع خي لوبحمحلىىاللمط لبح عى لوىب للى عث لبحجىلم لىوو  ل

بىألل  للبحاعث  ب يتللوك لبا  ىدلبحطفحالوبح و   لىالبحجىلم ل وبلجلت  ىدي ل مىكع لي تلىيهىل ثييولل -
و   طبهتلمع لتدب  لبحمادكال للبحمح ببعع ،حألئ ب للبحاعث بحمح ببعع لبحخىا لبىحمم لو  حي ل   مى ل
لح يهت. لبح عى لوبحضغ البح ال  ب ههتلىالبح عى لو طمع للمط

 مىيدد ل عثدد لبحجىلمدد لو بدد يتلبحخدد لى لبحطفحددع لوبحمال عدد لحهددتللدد لردداللللوبقدد لبا  ددىدلبحطفحددالحع خفعدد ل -
 بحجىل ع .ل لبحضغ البحطفحع لبح الي موا نلحهىلرالللد ب  هتل

 بآل ع :يب وهلبحثىئحلت وبءلبحث   ل

ل.بحجىلم لمط لبح عى لومال  رلبىحام هلح لل عث ل -
 بحجىلم .لمط لبح عى لومال  رلبب  لبألنىلح لل عث ل -

 بحجىلم .ىىمعع ل ونىلجلت  ىد للموىالح طمع للمط لبح عى لح لل عث ل -
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1

بحضدثدللالد ب د ل دعك ل وط لبقعيطعكعد لحبعدملبحمحد بب لومال  درلبممطد لبح عدى لوو هد  ل2011)لت وبهعتلل مد د،لأ  لبحه ل -
صل،ل3جل،ل35 ل،ل ىلم لمي ل دمسللجع لكعع لبح و ع :لوبحمثيوط لالىالىح للميط لل لبحممى ي لبيوط ل

ل.822ل–ل789
:لالأدلددد لبحه طددد لولمطددد لبح عدددى لكمؤ دددوب لحع ى ددد لتحددد لبال  دددىدلبحطفحدددالالىدددا ل2007)ل دددميو لمعددد ل مفدددو،لأ ددد لغ بحددد  -

 .324ل–ل253صل،لليو:ل ىلم لبحبىهو ،لبحمؤ مولبحخىلس

 ىلمد لمدي ل،ل3جل،ل34 ل،للجعد لكععد لبح و عد :لىدا،لل عىسللمط لبح عدى لحد للبحادثىب ل2010)لل م لئح ،لبأل عا -
ل.ليو:ل مس

لاللمط لبح عى لومال  رلبىح فىؤللوبح اىؤملحد للميطد للد لئفدى  لبحببد  لا ل2010)ل ىلع ل  ى  ،لئحىملأئم ،لت مىمي  -
 .436صلل–ل397صل،ل3 ل،ل20لجل،لد ب ى لنفحع :لىا

 .بحك طع،لدب لبحبعت،ل1ال،لئىل لبحفبا:ل و م ،لنظوطى لبا  ىدلوبحمالجلبحطفحا ل1990)له.لس.لبى و  نل -

 .بأل دن:لممىن،لدب لباميى لبحمعما،ل1ال،ل لنظوطى لبا  ىدلوبحمالجلبحطفحا2015)،لكمىللي  ف،ل الن -

بحمددؤ مول:لىددا،لمال  ددرل ددثمالبحم غيددوب لاللمطدد لبح عددى لحميطدد للدد لبحاددثىبلبحجددىلمالىددا ل1997)لمبدد لبحثى ددد،لرضددو -
 .350ل–ل327صل،لبح وحالبحوبب لحموك لبا  ىدلبحطفحالبجىلم لمي ل مس

،ل للمطدد لبح عددى لومال  ددرلبىحواددىلمطهددىلحدد لل ددالبلبحجىلمدد لبىحممعكدد لبحمو عدد لبححددم دي 2011ئطددىنل طددعلأ ددم ل)،لردد ج -
 .44-11صل،ل2 ل،ل3م،لبحمو ع لبححم دي بحممعك ل،للجع ل ىلم لأملبحبوللحعمع ملبح و  ط لوبحطفحع 

 لالبحمال  ل ي لبحيالب لبحطفحع لو عملبحمح بب لولحد  للبحامد هلحد لل عثد ل ىلمد لئى د ل2015ل م لرعفل)،لبح وبهو  -
صل،ل10 ل،ل3مل،للجعدد ل ىلمدد لبحبدد سلبحمف  ئدد لحألب ددى لوبح  ب ددى لبح و  طدد لوبحطفحددع :لبىححددم دي لالىددا

 .80ل–ل47

لمط لبح عى لومال  رلبىالق  دىبلبحطفحدالحد للميطد لبحمحدطي لبحمدىلعي لوغيدول ل1999)لتيمىنلى د ل،لئم مب لبحول،ل ععمىن -
 .1095-1031صل،ل ىلم لمي ل مس،لبحمؤ مولبح وحالبحةىححلبموك لبال  ىدلبحطفحا،لبحمىلعي 

:لبال دكط  ط ،ل د يحبحمك د لبحجدىلمالبح،لبحم ر لتح لبحي  لبحطفحع لحعاف  ل2001،ل)أ والل م لمب لبحغطا،ل وطع -
 .لليو

:لاددطمىء،لبحجيدد لبحج يدد ،ل3ا،لبالادداوببى لبحطفحددع لوبحمبععدد لوبححددع كع  ل2013)ل ى ددتلئحددي لومعدد لبحاددى إلل،لاددىح  -
 .بحعم 

اللح  للبألل لبحطفحدالومال  درلبممطد لبح عدى لحد للميطد للد ل عثد لبحمؤ حدى لباي ب عد ل ل2017)لكفىهلي  ف،لااله -
 .ىعحاي :ل ىلم لبحب س،لكعع لبح و ع ،ل للى ح يولغيوللطا     ىح،لىاللطاب ل و البحب س

 لال عددملبحمحد بب لومال  ددرلبممطدد لبح عددى لوبحضددغ البحطفحدع لحدد للميطدد للدد لبحاددثىبلال2010أ ددوالل مدد ل)،لمبد لبح عددعت -
 .368ل–ل335صل،ل ىلم لمي ل مسل-لوك لبا  ىدلبحطفحال،لبحمؤ مولبححط  لبحخىلسلماو

اللمط لبح عى لوئ لبح عى لح لللجم مى للخ عف للد للوطضدى لبححدو ىنلال ل2007)ليح لبحطعىللى،لأئم ،لمب لبحخىحم -
 .318–ل291صل،لبحمؤ مولبال ععمالحمعتلبحطفس:لىا

 .لليو:لبحبىهو ،للك ث لبألنجع لبحميوط ،ل1ال،لبالااوببى لبحطفحع لوبحمبعع لوبححع كع  ،ل2006)لل م لئح ،لغىنت -

 .بحك طع:لدب لبحبعت،ل1ا،ل و م ل عمعللطي  ،لنحىنليث حلم لبحممط با ل1982)لفعك   ،لىوبنك  -

،لدب لدهددوبءلبحاددوإلل،لتيمددىنلىدد د ل:ل و مدد ،لأ ددسلو ابعبددى لبحمددالجلبددىحممط ل-ت بد لبحممطدد ل ل1998)لفعك دد  ،لىوبنكدد  -
 .ليو:لبحبىهو 
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 .ليو:لجىلم لؤ ح ل ثىبلبح،لىوب  يىدي للى ل عك ح  ع ل طمع لبحاثىبلب  مىكع ل2005)،ل ى إلل،لقمىل -

بحمجعدددسلبحدد  طالحعةبىىددد لوبحفطددد نلل–مددىحتلبحمموىددد ل،لتلدددىملمبدد لبحف دددىهلتلدددىم:ل و مددد ،لبح   ديدد  ل1982)ل ددد نل،للددىق   ل -
 .بحك طع:لوبآلدبب

 .ليو:لبحبىهو ،لدب لبحفكولبحمو ا،ل1ال،لبحمالجلبىحممط  ل2012)لل م للم  ،ل ي ،لل م  -

ىكع لوبح   رلبح يطالومال  همدىلبممطد لبح عدى لحد للميطد للد لبحطحدىءلالبحمحىن  لبال  م ل2018)لتيمىنللياف ،للودوإلل -
 .ىعحاي :ل ىلم لبأل ي ،ل  ىح للى ح يولغيوللطا   ،لبحممعبى لىالل ىىظ لغ  لا

 لالبحاى  لبحطفحع لبحفمىح لومال  هىلبممط لبح عى لح للبحاثىبلبحجدىلمالبحمادى كي لىدال د   ل2012االهلىؤبدل)،للكىو ل -
 .335ل–ل301صل،ل76 ل،للجع لكعع لبح و ع لبىح  ىدطمل–د ب ى ل و  ط لونفحع ل:لىا،ل ليطىيو25)

اللمطدد لبح عددى لوبحمحددىن  لبال  مىكعدد لومال  هددىل ددثمالبالادداوببى لبحطفحددع لحدد لل ل2012)لمبدد لملل مدد ،لبحمهدد بو ل -
،لح و عد لومعدتلبحدطفسد ب دى لمو عد لىدالب:لبحميى ي لىالبح  بد لبحموو طد لبىحممعكد لبحمو عد لبححدم دي لالىدا

 .158صلل–ل95صل،ل1جل،ل31 ل

،لاغ البح عى لومال  هىلبممط لبح عدى لوبحوادىلمطهدىلحد لل عثد لبحجىلمد  ل2013)ل ثى لبحمكيعا،لنى الل م د،لبحط بب -
 .580صلل–ل525صل،ل83 ل،ل20لجل،للجع لكعع لبح و ع لبال ى ع :لىا

 ليو.:لبحبىهو ،لوب تي ،ل2ال،لنظوطى لبحاخيع  ل2011)لمىدللل م ،لهوط   -

لجعد ل:لىدا،ل لحد لل عثد ل ىلمد لبغد بدA,Bبحممط لىالبح عى لومال  درل دطمدلبحاخيدع ل) ل2012)ل ميع ل ئعت،لبح ب عا -
 .664صلل–ل609صل،ل201 ل،لبال  ىذ

وبحواددىلمدد لبح  ب دد لحدد لل ددالبللبألقددىديمالمطدد لبح عددى لومال  ددرل  بى عدد لبالنجددىدل ل2008)لدبحعددىلمبدد لبحخددىحملي  دف، -
 ليو.:ل ىلم لبح  ىدطم،ل  ىح للى ح يولغيوللطا   ،لحجىلم ب
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هددد الدرا ةرإدددادتادددعدرامعدددت ديادددعداععادددليدنيدددلمدراةلاعدددليدرايتطيددداد تتلةإددداد  ةهدددلداددد درام دددع تد
دددلي دتحصددل د را شددعديدد دادد  د وددع داددت  د راددا،دراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت  دلادد دراتععاددليد فع 

 ذاددمدادد د وهدداداتددتدلإددل ل دبايددليدرامتميدداد ادد  ت د اشددتا داتر دد د،د إددطعريدرارةددت ،داتمغيددتدراعفي ددا
در(داددت  د398حيددتد دد د  ةيددادرإددمفلاادياددع د؛جدراعصدد  درامياياد ه رإددمر الدرا ةرإددادراتددط،د عادي درا فددلة

(دادد د137 ،دصددطعلئ(،دذاددلة،د دولاعدداد ت (دادد دليءددلئدهيلددادرامدد ة  د تايددليدرامتميددادادد261اددطه  
 بش لدامل جدرا ةرإادي د وع د،دا  ت د اشتا داتر  د عاي درا فلةدا دايلاتاد ت د ذالةد صطعلئ(

اععاددليد  ددعدلاددلمدراةلاعددليدااريددلمدادد  ةهلدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد دلات هددل ديدد مد ددعاتد
اليمتدددل درا ةيدددتداددد دايدددعدرتايددداديادددعدراتم دددعيي داددد درد؛ عادددي درا فدددلةداتمرتوددد راددد ةوليدراعفي يددداد

د؛ااددادراترصصددليدراتلايددادامصددتي دراةددتراجدرام ة ةيدداداام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةد؛رتودد درانلاع دداام
يد ر داعاتد درا فدلةداد دراةلاعدليدتدا ة دا درتاسلمدراتمرصصداداد دد؛راتت  دغيتدراتسم ت دا درايت 

د.رايتطيا

ادد دامعإدداد ةرئدد(α=د0.05 يطدد داسددمع ددلي دتحصددل د راددا وددع داددت  دد تددلدبشدد لدرا ةرإدداديدد 
ييطادرا ةرإادايعدراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد تتلةإاد  ةهلدا درام ع تدراتهط داتعات د

بتلد،د ذامداصلاحدلاتر دييطادرا ةرإادا دراتشتاي دا داتر  د عاي درا فلة،داتمغيتدراعفي يادلرا فلةد ا  د
اد دامعإداد ةرئدييطدادرا ةرإدادد(α=د0.05 يطد داسدمع ددلي دتحصدل راطمل جديد د ودع دادت  د راداد ش لد

دإطعريداأ نت.10 ذامداصلاحدا دخةت ه د،داتمغيتدإطعريدرارةت دل ا  د
دراةلاعليدرايتطيا.،د عاي درا فلة،د درام ع تدراتهط الكلمات المفتاحية
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Abstract:

This study aims at identifying the obstacles facing Yemeni universities in 

performing their role in vocational development. It is also an endeavor to 

explore the significant statistical differences in the obstacles according to 

occupation variation and years of experience from the perspective of the 

faculty members in colleges of Education and Adult Education Centers 

supervisors. The study followed the analytical descriptive approach. The 

questionnaire was distributed to (398) individuals of whom (261) are faculty 

members in the colleges of Education in (Ibb, Dhamar, and Sana'a) 

universities. The study concluded that there are many obstacles hindering the 

roles of Yemeni universities in performing their roles in the vocational 

development of the adult education teachers. The most important obstacles are 

the absence of employment for the graduates of the teachers from the 

Department of Adult Education. Another obstacle is the meager financial 

budget for designing adult education programs for vocational development of 

the adult education teachers. Moreover, the unsettled situation in Yemen and 

the meagerly number of specialized departments in qualifying adult education 

teachers in the Yemeni universities. The study showed that there was a 

statistically significant difference at the level of (a=0.05) in the average of the 

opinions of the sample of the study toward the obstacles hindering the roles of 

Yemeni universities in performing their roles in the vocational development of 

the adult education teachers according to the job variation in favor of  

supervisors of the adult education centers. The results also revealed that there 

were significant differences on the average of the opinions of study samples 

according to the years' experience of those have ten years and more.   

Keywords: Vocational development, Adult education, Yemeni universities  
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 مصدد اد،دادد درامغيددتريدرامدد د تنددفداددع د راعدداداتلإسددل  دراترما ددادريشدده دراتةمتددمدراتعلصددتدبنيددت د
دددلدر رحددد  داددد دل ةدددتدراتلإسدددليدرامتمع دددادرامددد د دددل  د  ة دداعصددد هلخلصدددادراةلاعدددليد اددد درام دددع تدداهتًّ

 لإلضدلااد،درويد  دد دأهيال د رامطتيا.د  أ  دياعدال تادهلردرا  ةدرالهمتلمد لاتعا دا دخاللدتيد ر  د  أهياد د
تادددعد  دددع ت د  ة  ددد داعاعال ددد د لإدددمتترةداددد دخددداللد    ددد  د لاتهدددلةريد راتعدددلة د رارةدددتريدرامددد د لهاددد د

د(.2018،درارعرا   ااعتفدرامتمع د شتفداتي د

 إ رئد،د اددمدرإليتددلند أهتيدداد  ةدراتعادد دادد ديصددتد طتددعدتيدد دراتعددلة د  مةدد  دتيدد د سددتيادال  ددا
 مءدحدلهتيدادرام دع تد،دراتمتنااداد درالا ةدلةدراتعتاد د رام د مدراعاتد د رام طعادعو د ي يليدهلردراعصت

راتهط دااتعا د  صفحدرايلواداايادتاعدلندي عةدا داعلةا د ل ر  د اهلةر  د تلديتتط دا دل رئدةإلام د
د.(2018،د يسي دراعتايادرامعايتياد راسيتداهلدايعدرتالمد رايسي  د

،د عادي درا فدلةايداداد دي امدرتهتيا؛داإاد ديغد  دل ندتدالدلط دااتعاتي ديتعا د إذردبلنداام ع تدراته
اهدعد عادي د دم داد دت دلةد،دامعاي درا فلةديرماعدي درامعاي دراطتلا دا دااس م د له را د ايمدعر د لإدلايف 

لوداد مدلامداتلإسدليد عادي درا فدلةداد دح،د طتيادبدفداد درا دت د راتةمتدمدلخ ادرامطتيادراشلاااداسمه ا د
الامديع درام ع تدراتهط دد؛ تلد مطلإبدامداععيادراةتراجدرام د  ةإعاهلدروي  ددرتاعداعاتي داع   دتي ر  د

راتهطياد رت ل يتيدادراتمتناداد لاتهدلمد رإلودترئريداتعا درا فلةد تنل ادرات ملحدرتإلإ دإل سل  دراتهلةريد
   دددل  درامعتددداداددد دراتدددل  دراعاتيدددادرامددد د،ديتيدددارام ة سدددياداددد د ر دددياد  ط يدددلد إ رة د   دددع  دااعتايدددادرامعا

،دإددايتلن د ةعاهدد دياددعد ةريدداد تي يدداد شددريئد اهدد دخصددل ئدراتمعاتددي د رامعلاددفداعهددلد صددعة دالياددا
 دد يدراع  د دادد درا ةرإدليدراعلاتيدداد راعتميدادياددعدلهتيدادرام ددع تدراتهطدد دلا د د،د(2016،دايتد د إاددتر ي 

دMantyla and Gividen ,2016اعددفدلات هددل د،دخلصدداااتعادد د شددتفديددلمد اعادد درا فددلةد صدد اد
Ekinci, and Acar, 2019؛ omer.et.al.,2017 ؛Gardiner.et.al.,2017 ؛ Lundgren, et 

al., 2015) ؛دShamim,2009د؛دراءدددفعلن2012،د؛دحتدددي 2016،دم؛دبشددد2014،د؛د رات يدددت د،
 دلاةتراجدداالهمتدلمريدي  د  د لشلةيدتادعدلندهطدلمداةدتةد،د(2005،د راته  ،د(2009،د ايت ،د(2009

دا دلات هلدالد ا  د،درام ة ةيادااتعا دا دهلردراعصت

 اصعةدرإلي ر درايلا داتعا درا فلة. -
 .رانعة دراعاتياد رالا ةلةدراتعتا  -
 .ي ر داعا درا فلةتدح  ثداةع داي دراطتت ليد   ةي ل هلدا داةللد -
دمعا درالر  .فهعةدر ةلهليد تمع ادو    د لب درامعاي دراتسمتتد را -
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اةدد دلندراةلاعددليدرايتطيددادبغيتهددلدادد دراةلاعددليدادد داادد رندراعددلا د  ددعمد،د ياددعدراتسددمع دراددع ط 
اسددط  دهددل دراتهتددادتاددعدبايددليدد،تيدد ر درا ددعر ةدرامعايتيددادادد دارماددعدراتيددل   درامتمع دداادد دداليددف ددادد  ة د

د .رامتميا؛دبعاهلدراتعطياد إي ر دراتعاتي

،د دا دتاتلايادنيلمدراةلاعليداد  ةدبةيدتداد دتيد ر دراتعاتدي د  دأهياه  ياعدراتغ داتلدإةاد أ ي 
  ندراتسددمع دراتددأاعلدالإدديتلدتيتددلد معادداد إيدد ر داعادد درا فددلةدراددل دي مددت دلند سدده دادد ددالد دد رلداإادد 

 اعدفدراسدةبداد دذادمد ودع داععادليد يدعلد،دتي ر  د  طتياداهلةر  دبغيت دا دراتعاتي دا درامعادي دراعدلم
 ضدععد،د  متنفد امدراتععاليدا دي مد وع داعا درا فدلةدراتمرصدئ،درئدهلردرا  ةدبتلديةب  ندل 

 ا ة درا  ةريدرام ة ةيداد ضدععدرإلاتلايدليدراتل يداد،دلثطلئدرار ااا داتراجدرام ة بد رام ع تدااتعاتي د
،دا راددددلي ل؛د2008،د ايتدددد د هددددلرداددددلدل   دددد د عدددديدرا ةرإددددليدراتيايدددداداطهددددلد ةرإددددا،د ضددددععدرايددددعرا 

اد دراتسدمع دراتهطد داتعاد ددل(درامد دلشدلةيدتادعد ودع دشدتل  داد ديد مدراتضد2008،د؛درارلات د2009
دددلبتدددلدلشدددلةيد،درا فدددلة    دددع تددرا فدددلةد مددد ة بداعاتدددتادددعد ودددع داصدددعةداددد  دراةلاعدددليد معادددادادليء 

 د ي دد د ةعديتددفد عايتيدداد تشددلةبادارمصدديدادد دخدداللدرادد ي دراتسددمتتاتلةإددل ه د اهددلةر ه دراتهطيدداد
راديت د  يسدي دل ر د داد د  دع تداعاد د عادي درا فدلةداد داد دلودفد،دراةلاعليا د ليءلئدهيلادرام ة  د

د .راتهلةريدراتهطيادا يد لاادراةعرابدراتعتتياد راساعبياد  تنيا

وددلئيدهددل درا ةرإددادامسددايادراءددعئدياددعدراتععاددليدرامدد د يددعلد،د ادد دضددعئدامددل جدهددل درا ةرإددلي
 ذاددمد لا شددعديتددلد،دطيدداد تتلةإدداد  ةهددلدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة  ندنيددلمدراةلاعددليدرايت

د علاي دا داععاليد سةبدضععد  ةهلد رام صيتدتي .

 الدامل جد عيدرا ةرإدليديادعدضدععدادتراجدرام دع تد،دياعداسمع درا ةرإليدراعتمياد رتوطةيا
  ةرإدداد،د(2012  ةرإددادحةددت ،د(2014رات يددت   ادد دهددل درا ةرإددليد ةرإددادد،راتهطدد داتعاتدد درا فددلة

 ,.Christie et al(د  ةرإداد Gardiner, et al., 2017; Annette,2013  ةرإداد ،د(2011راشدةع 

د( 2018

 يادددعدراتسدددمع دراتياددد دلفهدددتيدامدددل جد عددديدرا ةرإدددليداصدددعةداددد دل رئدراةلاعدددليداددد د ددد ة بد
(درامدددد دKasem,2015  ةرإددددا د2006) دراعت  دددد (،د د2008 درايدددل د   دددع تداعاتدددد درا فددددلةدب ةرإددددا

د؛لثطدلئدرار ادادالد د رلد  ندراتسدمع درات ادع ه داد د  د ة ةادتراجد أهيدفداعاتد درا فدلةدلندتاعدلشلةيد
درادمداادادادتلدرام دع تدراتهطد دااتعاتدي داتدت د،داميةادي مد ودع دةي داد رضديادامعادي درا فدلةداد دراديت 

 لإلضدددلاادتادددعداددد ة د،دحميلودددليدرايريريددداداتعاتددد درا فدددلةاشدددتايادراةدددتراجد ات يمهدددلد يددد مدرة فل هدددلد لال
د.را  لئريدراتمرصصادا درام ة ب
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راريددلمد ددلاط  لدراتيدد را دتاددعدادد دد ادد دخدداللديتددفدرافلحنددادادد داتر دد دايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلة
دالحتدلد عديدراصدععمليداطهدلداادادرالهمتدلم،داتر  د عاي درا فدلةداعصد هلداشدتااديادعدرامتميدادراعتايدا

هلردتادعدولادبدراتدت  درامد د تدتد د د،دام ع تد   ة بدرا ل ةدرال ديعتفدا درام ة  دا د امدراتتر  
رامد دل يدتادعد دتمدرا ةرإداددرايت دا دراعادلدرادتره داد داد  حد هةدت دااسدتلنداميةدادرايدت دراد ر ت دايهدل

  ل  دب لئ ه دا دراعتايادضت ة د  ع تد  طتيادراتعاتي داياي د مت بدد؛درتاتدرال  رة  لعداسفادرتايا
 هلردالديةعفد ةرإداداععادليدنيدلمدراةلاعدليدااريدلمد تتلةإداد  ةهدلداد د،درامعايتياد را ءلئدياعدرتايا

امدا ة درا ةرإليدا دهلردراتةللدياعدح ديا ددلخصعص د،درام ع تدراتهط داتعا درا فلةدحلوادضت ة ا
ددد،درافلحندددا إدددعلدتادددعد  صددد دراتععادددليدرامددد د يددد داددد د  ةديادددعدذادددم؛دادددإندرا ةرإدددادرايلايددداددل  أإيس 

،دراةلاعددليدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد د وهدداداتددتدادد  ت د اشددتا داتر دد د عاددي درا فددلة
دراةلاعليدرايتطيا.ا د لإل ل دبايليدرامتمياد

اد تتلةإدددادهددد الدرا ةرإدددادرايلايدددادتادددعد ي  ددد دراتععادددليدرامددد د يدددعلد  ندنيدددلمدراةلاعدددليدرايتطيددد
رام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد د وهدداداتددتدلإددل ل دبايددليدرامتميدداد ادد  ت د اشددتا داتر دد د عاددي د

ااعفي داددلالدتذردبلندهطلمدرخمال دا د وهليدراطتتداي دلاتر دييطادرا ةرإداد ا  دياعد رامعت د،درا فلة
د10تاددعدلاددفدادد دد5ادد د،دإددطعريد5دادد  لاددف رارةددت داشددت (د إددطعريد،دادد  ت،ديءددعدهيلدداد دد ة   

دإطعريداأ نت(دايعدهل دراتععالي.د10،دإطعري

 إعلدرا ةرإادرايلايادتاعدرإلول ادي دراسلراي درآل يي  
راتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليدرايتطيدداد تتلةإدداد  ةهددلدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد دداددل-1

د ا  ت د اشتا داتر  د عاي درا فلة؟،دليدرامتميارا فلةدا د وهاداتتدليءلئدهيلادرام ة  د تاي
هدددفد عوددد دادددت  دذريد الادددادتحصدددل يادادددي د وهددداداتدددتدلإدددل ل دراةلاعدددليد تايدددليدرامتميددداد اددد  ت د-2

 اشتا داتر  د عاي درا فلةدايعدراتععاليدرام د عيادراةلاعليدااريلمدا  ةهلدا درام ع تدراتهط د
د امغيتدإطعريدرارةت ؟،داتمغيتدراعفي ادلاتعات درا فلةد فع د

 طفمدلهتيادرا ةرإادا دلهتياد  ةدراةلاعليدرايتطيادا د طتيداد   دع تداهدلةريداعاتد درا فدلةداد د
 رافيتدي دراتععاليدرامد د يد داد د  ةهدلداد درام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةد  دمارئدلهتيداد،درايت 

دا را ةرإادراطتت اد رام ةيريادا دراط لطدرآل ي



 2021 

 

193 

 / أ         لكبارمعوقات قيم الجامعات اليمنية بممارسة دورها في التطوير المهني لمعلمي ا

   مداعاعاليدااتسل اي دا دراةلاعليدرايتطياد اتر  د عادي درا فدلةديد دراتععادليدرامد د ءدععددَلاََّهل -1
راةلاعددليديدد داتلةإدداد  ةهددلدادد د  دد ي دلاشدد اد مددتراجدامطعيدداد طتدد دادد ةريد اهددلةريداعاتدد ددل رئ

درا فلة.
  دددلئدادد  ةهلداددد د طتيددداديتتدد درالإدددم ل  دادد دامدددل جدرا ةرإدددادادد د  دددع تدادددتراجد لاشدد ادراةلاعدددليداالةد -2

دلرامدد د ةعددفدراةلاعددليد  ةددفدياددعد دد ة بد  أهيددفدراتعاتددي داعتتي ددد   ددع تداهددلةريداعاتدد درا فددلة
د.د شتفديلمايعع د لاط مديايه د ياعداتر  د عاي درا فلةد راتةمتمددل   طي ددل اهطي د

اتسددل اي دادد د رامدد د أاددفدادد در،دلاهددلدةصدد يد عدديدراتععاددليدرامدد د ءددععدل رئدراةلاعددليدرايتطيددا -3
صدددطعلئ(د ضدددمدرإلصدددالحليدرت ايددداداميسدددي د  ةع ددد د  ةهدددلداددد د،دذادددلة،دراةلاعدددليدرايتطيددداد ت 

درامطتياد رام ع تدا  ةريد اهلةريداعات درا فلة.
د -4 د،دليأافدرافلحنلندلند نت درا ةرإادرايلايادراتتمفادراعتميداديتعا   دالإديتلداددل راتتمفدادرايتطيدادخصعص 

درال د الحظدتي دا ة دا درا ةرإليد رت يلثدراتمعا اداهلردراتةلل.تعاتي داةللدرام ع تدراتهط داا

-ذادلة-ت  رايتطيداد  صلدرا ةرإادرايلايدادرإلشدتلايليد راتععادليدرامد د يد داد د  ةدراةلاعدليد
هدل د ا د ف دلد،د(دا داتلةإاد  ةهلدا د   ي داتراجدرام ة بد رام ع تداتعات درا فلةدا درايت صطعلئ

د.2019-2020را ةرإادا درا صفدرانلا دا دراعلمدراةلاع د

" ضددمديتمط دد دشدد ئدادد دراغتددع دييددعلد  ند ي يددادد ِ َأاََّهددل(د2005 ديعتاهددلد ة  دد  المعوقااات
راتسددةبداا ةددع داددي داسددمع درإلاةددل دراتمعاددمددَلاََّهددل  عتدد دراطتددتدتايهددلدياددعد،درتهدد ر د ت ليدداد اليايددا

د"لةل درا عا دياعدلاهلدرالايتراليدا درت رئدي داعيلةداي  داسف  د رإلا

راتععاليدإعرئدبلالد معاداد لاترصصدليدراتلايدادل درافشدت ادل درامشدت عياددِ َأاََّهل دل  عت دتوتر ي د
درايتطيادا د ي يادرته ر دراتر اداهلدا درام ع تدراتهط داتعات درا فلة. را طيادرام د عياد  ةدراةلاعليد

راتهلمد راعفدل عدرامد د  دعمداهدلدراةلاعدادامأهيدفد  د ة بداعاد ددِ َأاَُّ  (د2014 د ديعتا داي درا   الدور
الهددددفد اددددل ةدياددددعد عاددددي درا فددددلةد   ددددع تدراةددددتراجد رتإددددلايبدام   دددد ه د لاتعددددلة د راتعاعاددددليد

د رارةتريدراترما ادرام د لهاه دااعتفدا دوتيمداةلاليدراييل .

 طتيدادراتهدلةريدراتهطيداد راتعتتيداد رام طيداداد دالد  عمد  دراةلاعدليدرايتطيدادد:ِبَأنَّه   اجرائي  إويعرف  
ااتعاتددي دادد دوهددل دايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلةد  دد ة ةه ديايهددلد ادد ه د ددلارةتريدرامدد د يملوهددلد ةيعدداد

درام عةدا د عاي درا فلةد رام  مدراتةمتع دراتعلصت.
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"را دددتلدراتطلإدددفاداامعادددي د رامدد ة بدرامددد دإدددييملوهلدراتعاتدددعندام دددع تدد يعدددت دِ َأاَّدد ُد دالتطاااوير الم  ااا 
 هعديتاياد  ع تد،داتسلي  د  عوي دراتمعاتي ،داهته دي داةلاليد رصصه د   ة سهلد  عاتهل

د(143ل،د2017،دلاعداة  اسمتت د سلي دا د طتياداعلةاه د لا لةه د اعم  ر ه د اهته دا  ةر ه "د

فدرا دت د رإلودترئريدرامد د عتدفديادعدرالة  دلئد  يسدي دل رئدراتعاتدي د  عدت د دب ُدِ َأاَّد تلديعت د
ايل ااد طتيادام لااادا دشرصيادراتعا دا دراطلحيادراعاتياد ران لتياد رالومتلعيادراتت ف اد ييل  ددِ َأاَّ ُد

فد ديادعدراعود درات ةإيادتاعدولابدراةتراجد رتاش ادرام د سمه  دةامدب لئ  د   ل  د أهيا دااريلمداعرو
د(.2017،دحت  ،درت تفد اهي 

اا لثطددلئدرار ادداديدد د ت ددادادد دايدداداعاتدد درا فددلةدي  ددل  دالدِ َأاَّددُ  داويعاارف التطااوير الم  اا  إجرائي 
 يسددي دب ددلئر ه دراتعتتيدداد راتهطيدداد رام طيدداد ةاددمداسددمع دل ر هدد د  ة  دد دخةددتر ه داتعروهددادرام ددعةدادد د

دامي يادرته ر دراتتوع .دد صعال دراتعراعدرامعايتيادامعاي درا فلةد

1

راددددل د هدددد  دتاددددعد"وتددددمدراتعاعاددددليد،دامي يددددادلهدددد ر درا ةرإددددادر فددددمدراتددددطهجدراعصدددد  دراميايادددد 
 ذادددمداددد دلودددفدراعصدددعلدتادددعدرإدددمطملوليد  عتيتدددليددل بي ي ددددل  صدددطي هلد  طتيتهدددلد رامعةيدددتديطهدددلدبتي ددد

 (.89ل،د2011،د ي س،دية درايا،د   ع تهل" يةي ريد سلي دا داه دراتلهت 

2

د،ذادددلة،  ددعنداةمتدددمدرا ةرإددداداددد دوتيدددمداددد  ت د اشدددتا داتر ددد د عادددي درا فدددلةداددد دايلاتددداد ت 
بتلدشدتفداةمتدمدرا ةرإدادوتيدمدلإدل ل دبايدليدرامتميداداد د،دل اشتا ددر(دا  ت د166رافلاغدي  ه  ،دصطعلئ(

-2019هيلدداد دد ة  دادد دراعددلمدرا ةرإدد  دليءددلئ(د707 دصددطعلئ(درافددلاغديدد  ه د،اددلةذد،ولاعددلي ت 
؛دوهددل دايددعد2020،د(د رإل رة دراعلادداداصحصددلئد ةلاعددادت ؛د ولاعددادذاددلة؛د ولاعددادصددطعلئ2020

(د ا د  دريمتل دوتيمدلاتر دراتةمتمدرتصا دات  ت د اشدتا داتر د د عادي د2020،درتاياد  عاي درا فلة
بتلد  درخميدلةدييطداد فريداديشدعر ياد،دل اشتا ددر(دا  ت د137 درإمةل داطه ،د(166 دفلاغدي  ه را فلةدرا

د(.261يءعدهيلاد  ة  د تايليدرامتميادرإمةل داطه  د300)اتعاادا د 

3:

 د داتروعددادل ايدليدرا ةرإدليدراسددل  اد،د امصددتي دل ر درا ةرإدادرايلايدا،درإدمر الدرا ةرإدادرالإدمفلاا
  ددد دصددديلغمهلداددد دخددداللداتروعدددادذ  درارةدددت د،درت  دراطتدددت دذريدراصدددااد تعضدددععدرا ةرإدددادرايلايدددا د

 اتروعادرا ةرإليدذريدراصاادرام دايطلداصعةد  ةدراةلاعليد،د راتهمتي دامعاي درا فلةدا دراةلاعلي
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 ضددعلد(دعفددلة د22 ادد دضدعئدذاددمد  عادلدرالإددمفلااداد  ،ديد داتلةإدداد  ةهدلدادد د د ة بداعادد درا فدلة
دياعداريلسدةملي دام ة .

حيددتديُتضددلدد؛ندادد دراصدد  د هتدل دصدد  دراتيتتددي لإدمر مداعيددرُد،داامأ د دادد دصدد  درالإددمفلاا
(دلإدل ل دامرصصدي داد د عادي درا فدلةد رامعادي دراتسدمتتد10(دعفلة دياع 28رالإمفلااد صعة هلدرت ايا 

ل ديد مد،د االحتدل ه دحدعلد ضدعح،دهد  تاد رئد ةر ُ ادبدادطه د،دصدطعلئ(د،راتادمدإدعع د،ا دولاعدا ت 
الإددمفلاا.د معدد درإددم تللدرادد دعفددلةريددل  عدد  فدل دتضددلااداددلد ت ادد داطلإددف د،د ضددعحدعفددلةريدرالإددمفلاا

(داددددأ نتد80%  دددد دريمتددددل داسددددفا ،دلي دتحصددددل  دددد دةصدددد درإددددمةل ادراتيتتددددي د  ياياهددددلد،ديتايددددادراميتددددي 
  ادحددلالدإددلدعفددلةريد يدد الدصدديلغاد عدديدراعفددلةريد ادد دضددعئدرإلوددترئريدراسددل،داصددالحيادراعفددلة 

داالإمفلاا.

ام ةيددادرالإددمفلااد،دحيددتد دد درامأ دد داطدد دياددعدراصدد  د؛ تددلدرإددمر الدرا ةرإددادرال سددل درادد رخا 
اتةمتددمددل(دادد دلإددل ل دبايددليدرامتميددادادد دراةلاعددليدراددنالثدخالا دد25ياددعدييطدداديشددعر يادااغددل دلايدد راي د

بتددلد عضددحدذاددمد،درة فددلطدايتإددعندا ددفدعفددلة د لا ةوددادرا ايدداداالإددمفلااد ادد دثدد دُحسددبداعلاددف،درا ةرإددا
درآل   دد(1ةا د دراة  ل

 ( قيمة ارتباط بيرسون بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية لألداة1)جدول 

 معامل االرتباط  العبارة معامل االرتباط  العبارة 

1 0.735** 12 0.731** 

2 0.677** 13 0.673** 

3 0.774** 14 0.791** 

4 0.773** 15 0.814** 

5 0.781** 16 0.701** 

6 0.807** 17 0.799** 

7 0.834** 18 0.817** 

8 0.813** 19 0.842** 

9 0.716** 20 0.831** 

10 0.845** 21 0.704** 

11 0.834** 22 0.791** 

 (0.01)يا عند مستوى إحصائ* دال *

(د هددلرديع دد د الادداد0.01 تيددمدراعفددلةريد رادداديطدد داسددمع د(دلندو1  مءددحدادد دخدداللدراةدد ر لد
بتددلديشدديتدتاددعدالشددتريدصدد  دات  عدداديتتدد دراعثددع داهددلدادد د،دياددعدرة  ددلعداعددلااليدرال سددل درادد رخا 

د  ةيادرالإمفلاا.

دل(داددد دلإدددل ل دراةلاعدددليدرادددنالثدخالا ددد25 ام ةي هدددلديادددعدييطددداد،د ددد درامأ ددد داددد دثفدددليدرالإدددمفلاا
د(alpha Cronbach coefficient)ا ل ت افددددل دل رإددددمر الدرا ةرإدددداداعلاددددفد،دتةمتدددمدرا ةرإدددداا
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اايصددعلدياددعداعلاددفدرانفددليداتععاددليدراةلاعددليدرايتطيددادادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةد ادد دااددغد
؛دتذديشددديتدتادددعدصدددالحيادرالإدددمفلاادامي يدددادهددد  دل(د هدددعداعلادددفدثفدددليدات  دددمد ا ةدددعلد تمع  ددد0.895 

د ملرد  دتي ر درالإمفلااد صعة هلدراطهل يا.،دةرإارا 
ا درتإلايبدرإلحصدل ياداد ددر درإمر الدرا ةرإادرايلاياداميايفدايلال هلدي   دالوسائل اإلحصائية

اعلافدرا ل ت افل داريدلسدثفدليد،د(د ه  داعلافدرة فلطدايتإعنداتعتاادرال سل درا رخا SPSSاتالاج 
 رالايترادليدراتعيلة دداداتعتاداداععاددليدنيدلمدراةلاعددليدرايتطيدادادد  ةهلدادد ددراتمعإد ليدرايسددلايا د،درت ر د

  يايفدرامفل  درتحل  ؛داتعتااداد  د ودع دادت  دتحصدل ياد،درام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا درايت 
ادد د وهدداداتددتدلإددل ل دبايددليدرامتميدداد لاةلاعددليد ادد  ت د اشددتا داتر دد د عاددي درا فددلةدايددعدراتععاددليد

دد اتعتاددادر ةددل درا ددت  درافع يدداددLSD) اددت داعطددع ددف رخمفددلةدلادد،د إددطعريدرارةددت ،داتمغيددتدراعفي ددادل ا  
تادعدلادفدد5اد ،دإدطعري5اشت (. إدطعريدرارةدت  دلادفداد ،داد  ت،داي دلاتر دراعيطاد يءدعدهيلداد د ة  

دإطعريداأ نت(.10،دإطعري10ا 

 ديتايدادا صدع  د سدمه  د ي يداد  دل  داد دراطتدعدراتهطد داد  دِ َأاَّ ُديعت درام ع تدراتهط دااتعا د
 م دهل دراعتاياداد دالإسدليد تمع داد تريد داطدلد ضدمداتراةهدلد اد دلثطدلئد ط يدلهلدهدلردراهد  د،د دراتعا 
دتدعدراتهطد دااتعاد دامتدنال د مءت داةتعيادا درإلوترئريدراتر  ادرامد د طدمجديطهدلدراطدَلاََّهلي دداءال د

د(2010،دا د  ل  د يسي دالدا ي دا داعلة د اهلةريد معااد عتا د اسل ايل  دراتهطياد را لهت

دددل تمع  دددل  تنددفدا هددعمدرام ددع تدراتهطدد داتعادد درا فددلةدر ةله دد  ددت فاد ددلام ع تدراتم لاددفددَتاَّدد ُد؛دلاهت 
لثطدددلئدرار اددددا.داددد درا فدددلةد   دددع تداهلةر دددد دد  تنددددفدرإدددمتر يةيادامددد ة بداعادددد ،داةتيدددمداهدددلةريدراتعاددد 

  سدددم ي د  دددع تداهدددلةريداعاددد درا فدددلةد شدددتفديدددلمدت دددالئ ديطليدددادخلصددداداددد داهتددد دتحددد ثدراطتت دددليد
   طيدددليدرامعادددي دراي  نددداداندددفدرادددمعا درإلا مت اددد د را دددت  د راتصدددغتد،درامتمع دداد راط سدددياد را دددت درا علادددا

د(2018،دبفدالدهعدو   دا درامتمياد  عاي درا فلة راةاع د رال العدياعد،د رامعا درالر  دراتسمتت

،د هلرديشيتدتاعدلندثتاداهلةريدامع   د طفغد دلند ع دعدبدفداهدلة دح هدلد اسدمي هلداد درام دع ت
 اهددلةريداهطيدداد اهددلةريد  طيدداد   ددع تدراتهددلةريدراتعتتيدداداتعادد درا فددلة د متنددفد،د هدد داهددلةريداعتتيددا

دراتعتتيدددادرامددد دإدددي  اهلداا فدددلةد  تر دددادرال صدددلل؛د مهدددلرد إحل ددداداعاددد درا فدددلةد لاتدددل  د رات صدددع ددِادددِإنَّ
اد دحدي د تندفد  دع تدراتهدلةريدراتهطيداداتعاد درا فدلةد  مءد د،دام ع تدراتهدلةريدراتعتتيداداتعاد درا فدلة

ا فدلةد عوي درام ع تد تي يادرخميلةدرا ت  اد  ط يلهلد بي يادرإمر رمدراعإل فدرامعايتيادراتطلإدفادامعادي در
اد دخداللدي د د،د رامعلافد  ليايادامدرا فلة،د   ع تدتاتلال  دراط سيادا دراميا د لاصةت،د   ع  دلثتهل

(د2016،د  ةريدرام ع تدراتهط د شتفداسمتتداتعا درا فدلةدامة  د داعاعال د د اهلةر د د لإمتترة اعإدع
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م دامععيدداداعادد درا فددلةد تي يدداداددلديسددمعوبدياددعدرا ايددليد راةلاعددليدتيدد ر درادد  ةريدرام ة ةيددادرامدد د هدد
يد د شدةيمداعاد درا فدلةديادعداتلةإداد د ة  درا فدلةد لإدمر رمدداءدال د،درافيتدي دراتعاعاليد  ياياهل

دراعإل فدرام طيا.
1

د د(دا د عاي درا فدلةداعدKnowles راتفل ئدرام د ضعهلداعا ددُ َع ُّ ااتمرصصدي داد ددر اتشد  ددلوه 
(د2016،د اد دلشلة لإدع ،د صتي د   ع تدراةتراجدرام ة ةيادااتمعاتي د راعدلااي داد دادتراجد عادي درا فدلة

دتاعدهل دراتفل ئد ه  د
 هطلد ةت د،د دل دلنديعت دراتمعا دل دراتم ة درا ل   درام ديةطيهلدا ديتايادرامعا للمعرفة االستعدادد-

غفددادااتعتادداد راددمعا د رامعددت دياددعدافددل ئد عاددي درا فددلةدامددطعت دياددعدرادد  ةدراددل دلهتيددادتيةددل دراتد
دامعاتي دل داعاتي .ددرندا دياتيادرامعا د رام ة بدإعرئدبلاعدعدي عمد  دراترمص

دشتر ه دا ديتاياد ر يادراةتراجد  يتفداسل ايادر رلذدرا ترةري.دإ ددالتوجيه الذات  واالستقالليةد-
ااددمعا ددر مهددلرديصددفيعندل نددتدرإددمع ر  د،د راليمتددل ديايهددلدادد ديتايددادراددمعا د رامدد ة بدالمعرفااة البااابقةد-

د ه د يلواداات   دا دراتعلة دايصفيعردل نتدب لئ د ا ة دا دل رئدالد م ابداطه دا داهلم.
عادي دخلداهل دراتفل ئدا ديتايادرام إذردالد  درت،دا دراييل دراعراعيادالتحفيز واستخدام مواقف التعلمد-

 إ رة دواسداد،د رخميدلةدرا دت د،داهلرداالدشدمد دطعت د ثدلة ديادعد صدتي دراتدل  درام ة ةيدا،د رام ة ب
  ة ةيددداداعلادددا.د اددد د ضدددحدلهددد دراةعرادددبدرامددد ديتتددد دلنديسدددم ي داطهدددلدراتددد ة داددد دخددداللدت ةر ددد د

،د ة ة  اطهددل دضددت ة داعتاددادراتمدد ة درا ل دد  دادد د ةرئدحءددعةدراةتاددلاجدرامدد،داطتددعذ د عادد درا فددلة
 راستلحداه د إا رئداالحتدل ه دتيتدلد معاداد،دتشعلةدراتم ةمي د أاه داشلةبعندا د صتي دراةتالاج

اددد دراتبدددل  درتإلإدددياداددد ديتايدددادد عددد د رإدددمةلام داهددد ،ديلودددليدراتمددد ةمي ا ةر ددد دإ د،داهدددلردرتادددت
درام ة ب.

حمدعد دمتت د،درةدت درامد داد  ه اتدت اه د رادلرام د معااد رصل ئدراتم ةمي د  ا  ددالمالءمة المعرفيةد-
دراتطلإفادتا لةه .دإلايبا درخميلةدرا ت د رت

لند مءدت دواسدادرامد ة بد عدديداد دالاد ددَلاَّد ُد تعطدعد،دراا دلئدرامد ة ة دأث ااءفا  التادري  التااار   د-
رتاشدد ادرامدد د تتدد دراتمدد ةمي دادد درخمفددلةد نيددلسدادد  داهتهدد د رإددميعلاه داتددلدي ددتحدادد دلا ددلةد

داسادرام ة ةياد لنديسمر مد ت داطلإفادبلامتلة  درام ة ةياد  تنيفدرت  رةد غيتهل.خاللدراة
2

اتدددلدبدددلندرام دددع تدراتهطددد ديعطددد د طتيددداداهدددلةريدراتعاددد د ا ةر ددد داتعروهدددادرت  رةدراة  ددد  د  طتيددداد
رام ع تدراتهط داتعا درا فلةددِاِإنَّد،دادرامعايتياا دلوفداةلحدراعتاي،درإمع ر ر  داالض العداهل درت  رة
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  تتيطد داد د،د ذامداتلدا داد دلهتيداداد د  دع تدل رئدراتعاد ،دا دلإلإيليد يسي دراعتايادرامعايتادُيَع ُّد
د اعر فادلح ثدرتا لةد رتإلايب.،داعر فادرامغيتريدراست عادا داةللدراتعتاادرإلاسلايا

تذديةدبدتيد ر د  ةريد  ة ةيداد مدتراجداعوهدادد؛عاد درا فدلةدضدت ة داصدع درالهمتلمدام دع تدادَ ُ َع ُّد
ايمسددددطعداهدددد در مسددددل دراتهددددلةريدراءددددت ة ادرامدددد ديةددددبدلند مدددد ةمعرديايهددددلدادددد داةددددفد،داتعاتدددد درا فددددلة

،داتدد ديشدده داهدد د ددلامتي دراعاتدد دادد دلإددل ل دراةلاعددليد راترمصددي  اتر دل يتاي دددلراتمرصصددي دياتي دد
د(.2015

دع تدراتهط د راتعتا داتعا درا فلةدالديأ    ا دله ر درام 

   دددع تدراتعاتدددي دتيتدددلد معاددداد  دددت د،دةمدددادراتدددل  دراعاتيددداداعرادددمدراييدددل دااتمعاتدددي د اعرئامهدددلداعددد د-
رامدد ة  درا علادداد  عفيددطدرتاشدد اد راعإددل فد رإددمر راهلد شددتفد مطلإددبداددمدراتمعاتددي د رإددمر رمد

دراعإل فد راتصل ةدراتمطعياداامعا .
د تد ي داعا درا فلةد تمغيتريدراعتايادرامتمع ا.  عد-
د طتياداهلةريداعا درا فلةدا درإمر رمدرام طيليدا داةللد عاي درا فلةد بي ياد عفي هل.د-
د يسي دا ةر  دراتعتتياد راتهطيادرام ة سياد  ي  نهل.دد-
د ا.اال ةلهليد رام عةريدرامتمعددلفداعر ف دتلثطلئدرار اادب ديا دتيل  د أهيا دد-
،د(2012،دةاددمداسددمع دل ر دد د إ سددل  داهددلةريداعتتيدداد اي رايدداداسددمي ثادادد دايدد رنديتادد د رت اةدد د-

د(.2012،دراةتف،دإي  
 سل  داهلةريدو    داي   د  يسي دب ليل  دراسل  اد غياد يسي درت رئدا دراعفي ادرايلاياد خلصدادت-

د ي يادله ر درامعاي دراتسمتت.د امدرام د سه دا 
يدد د ع  دد درام دد مدداءددال د،دحددادرا ددتلدلالادد داامعاددي دراتسددمتت؛د غيدداداعر فددادرامغيددتدادد دايلددادراعتددفت لد-

رادددعفي  د  ادددجدادددتلدرام دددع تدراشرصددد د راتهطددد داهددد  د ي يدددادلهددد ر دراتعاتدددي د راتلإسدددليد
درامعايتياد شتفديلم.

د . شةيع دياعد عفيطدرتإلايبدرامتمع ادرا لياادا دايلليدص ياد  عايتياداي  دد-
د  ع تدرالإمتر يةيليد راتتلةإليدرامعايتياداماةيادرالحميلوليدراتمطعياداا رةإي .د-
  عي د عفيطداةتعيادامطعياداد درإدمتر يةيليدرام يدي دراتمتتبد  دحدعلدراتدمعا د تدلداد دذادمداطدلح دد-

د(.2017،درارت ة  رام يي دراةطل  د رارملا د
  تتيطدد دراتعادد د،دادب ت  ددادحددفدراتشددتاليد راددمعا درامعددل ا     دد داعادد درا فددلةد لالإددمتر يةيليدراترما دد-

دا دةمادايمع دراتل  د تعتاادرا فلة.
د طتيادا ة داعا درا فلةدياعدرإمر رمدرتاش ادرامعايتيادراتال تاداا فلة.د-
د  ع تداهلة داعا درا فلةدياعدرايعرةد رام ليفدامدرا فلةدا داتر  د عاي درا فلة.دد-
دا داطلئدايلاد  ليايادااتمعاتي درا فلةد اتصاداامعا د   ع تد رإميعل دراتعتاادراة    . فلةد تتي داعا دراد-
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 تتي داعا درا فلةداد د  دع تد  يسدي داتلةإدل  داد د د ة  درا فدلةداد دخداللدراتشدلةبادراتهطيداداد د-
د.(Berit et al., 2015)دلثطلئدرار ااا داتر  درام ة بد

اتراجدرام ع تدراتهط داتعا درا فلةد سععدتادعد ي يداداةتعيداد(دتاعدلند2016 د لضل دإايتلن
دا درته ر داعفدلات هل د

داسلي  دراتعا دا درا شعدي دا ةر  د ايعا د راعتفدياعد طتيمهلد   ع تهل.د-
دإ دوعرابدرا صعةد ي مدرا  لئ دا ديتايادتي ر دراتعا داةفدرار اا.د-
داعتاياد يسي دا ةريدراتعا د اهلةر  درام ة سيا.دلرالإم ل  دا دامل جدرافيعثداعص هلدلإلإ د-
د فل لدرارةتريد رامةلة داي دراتعاتي دراتشلةبي دا درتاش ادراترما ادااةتراجدرام ع تدراتهط .د-
دص فداهلةر  د  ة   داعلةا داتعر فادرام عةريد رام طيليدراي  نا.د-
د يسي دل ر  د  ي يادراتضلدراعفي  دا .د-
د(د2016،دإايتلن راة    د  رةد تتيط دا درتد-
د.ل  تمع  ددل أهيفداعات درا فلةدغيتدراتلهاي دياتي دد-
داسلي  داعات درا فلةدياعد  ع  دل ر ه د شتفداسمتت.د-
 حفدراتشتاليدرام د عروهه .د-

 رال ةلهليدرإليةلايادا  دراتعا دايعد عاي درا فلةد شتفديلمد ايعد في م د ل  رة د شتفدخلل. طتيادد-

د طتياداهلةريداعات درا فلةدا درامعا درالر  د رامعا دي د ع د لإمر رمدراعإل فدرام طعاعويادراي  نا.دد-
د(.(Tanang, 2014 طتياداعلةاه د اهلةر ه داميسي دب لئ ه دد-
 ا ة دد دياددعد،داطددلئدادد ة داعادد درا فددلةدياددعدرام  يددتدرإلادد ري د   ددع ت دادد درامعلاددفداددمدرتاددعةدرا لة ددا-

د رخفدراةيلادرامعايتيا.  ي  نهلداتشتاليد حاهلد وعاهلدا  ادرا ال دام ع تد ايليدراعتفدررحمعرئد
د يسي دل رئداعات درا فلةد اهلةر ه دا دراعتايادرامعايتيا.-
د ت   د ةتماداعا درا فلةدرا ت ياداه  درام ع تدراعفي  دل درامتنيادراعفي يا.دد-
د ع   دراتضلدراعفي  داه .د-
د ديتايليدرامغييتد رام ع ت.د تتيطه داد-
د(.د152ل،د2017،ديسيت د   شةيعه دياعدرامعا دا  دراييل د،د طتياداهلةر ه دإعرئدبلالد  ة سيادلمد ينياد-
د عفيطد  طيليدرامعاي دراتعلصت د رإمر راهلدا دتيصللدراتعاعاادااتمعا درا ةيتد شتفداليف.  ع تداهلةريد-
دةدراتعاعاليد رافيتدي دبفدالدهعدو   د ام عة. تتيط دا داهلةريدرإمر رمداصل د-
د راليمتل دياعدلإلايبدرامعا درالر  .،د تإيخداة لدرامعا دراتسمتتد رامعا دا  دراييل د-
درإلإهلمد شتفداليفدا داعلاةادرا ءليلدرامعايتياد أإاع ديات د ام عة.د-
ايددداداددد ديعد  ةي هدددلدامي يدددادرا ل راعتدددفدياددد،داعر فدددادراتسدددمة ريداددد داةدددللداتت دددليدرامعادددي د رادددمعا د-

د(د16،د2016،درايتم ،دايت  رامعاي د
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د طتيادرا  ة دا ي دياعدرإمر رمدراعإل فدرام طعاعوياد راعت  دراعتايادخاللداتلةإادرام ة  داا فلة.د-
 ع   دا ة  دياعد  ةياد  طعاعويلدراتعاعالي؛دتذدلصدفيلدرا د ة ديادعد  ةيداد  طعاعويدلدراتعاعادليدد-

دا درا  ةريدراتهطيادراال ااداتعا درا فلةدخلصادا درا  لدراتم  اا. رح  د
ا دلوفدرامعرصفدراتمفل لدل درامعدل ند،د  ة ف دا دخاللدايلادراشفتادرالامترضيادياعدشفتادرإلامتالد-

دل دحفدراتشتالي.
رامعادددي دد ي يدددادغليدددليد لهددد ر درامددد ة بد رامعادددي دراتسدددمتتداتعاددد درا فدددلةد اعر فدددادرام دددع تد   طيدددليد-

د(Wanga and Huang,2019)راي  ناديةتدرإلامتالد رام ة بدي د ع د
 أهمية التطوير الم    لمعلم الكبار ومبرراته:

رام ددع تدراتعتادد د راتهطدد دااتعاتددي د شددتفديددلمد اعادد درا فددلةد صدد ادخلصددادضددت ة داايدداددُيَعدد ُّد
ددد،دامغيدددتداددد دل  رةهددد امي يدددادرإلصدددالحليدرامعايتيدددادراي  ندددادرامددد د م ادددبداطهدددلداعر فدددادر اتمغيدددتريددل فع 

 ذادمد ل فدلعد تر دادرامد ة  دراي  ندادرامد د د ي درإلاد رعد رالام دلةد رإدم الايادرام  يدتد راتهدلةريد،دراييل 
اددد دراةعرادددبدرامددد د  دددت ديادددعدراتعاتدددي دصددد فداددد ةر ه درامددد د عددد ددراتت ف ددداد لحميلودددليدإدددع دراعتدددف

د(د52،د2009،دضيل  د يل ه دا دلوفدرام ع تد رام  مد اهلةر ه دايسم يععردراع لئد مللدبفدتاتلا

 ادد دفهددتيدراع  دد دادد درا ةرإددليدرامدد دل دد يدلهتيددادرام ددع تدرام طدد داتهددلةريدراتعادد د شددتفديددلمد
 Mantyla and  ةرإدددداد،د(2018 اعددددفدلات هددددل د ةرإدددداديادددد د،د اعادددد درا فددددلةد صدددد ادخلصددددا

Gividen,2016) د  ةرإدددا2016 د(د  ةرإدددادحلاددد)(Gebara, 2010)تذدلوتعدددلدهدددل درا ةرإدددليدد؛
دياع 

ضدددت ة د  دددع تدراتهدددلةريدرام طيددداداتعاتددد درا فدددلةداددد دخددداللدرإدددمر رمدراةدددتراجدرام ة ةيدددادرإلا مت ايدددادد-
دراتر  اد ا لدامصعةريدراتعاتي د رحميلول ه .

د.لثطلئديتايادرامعاي د رامعا ا ددرامعاي درايتلدياعد  ة ةه دياعدرإمر رمد  طيليد-
د   ة بدراتعاتي دياعدرإمر راهلدا دراعتايادرامعايتيا.درام طيليدرامعايتيادتضت ة د عراد-
دراي  نا.رإمر رمدرام طيليدداتعاتي د أهتيا إلطدرلاشتدراعي دا دد-
   دع تداهددلةريدراتعاتددي ددضدت ة دةصدد دراتدعرة دراتلايددادرا لتيدداداد د ددعايتدرام طيدليدرامعايتيددادراي  ندداد-

دياعدبي يادرإمر راهل.

د دِ َأاَّ ُدرد متنفدلهتيادرام ع تدراتهط داتعا درا فلةد اهل

د  ع تداهلةريداعا درا فلةدرام ة سياد رامتت دا درإمر رمدرإمتر يةيليداطلإفا.د-
د تتيط دا درإمر رمدلإلايبدرامعا درالر  دا درافيتد رايصعلدياعدراتعاعاليد راتعلة .د-
درام ة  .درا  ة دياعدرإمر رمدرام طعاعويادراي  نادا دد-
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  تتيطدد دادد داعر فدداد يدد يليدراعصددتدادد د،د  ددع تداهددلة داعادد درا فددلةدادد د  ةي ددليدراددمعا درإلا مت ادد د-
د(.د2018،دراعاعمد رام طياد يا 

 تتددي داعادد درا فددلةدادد درإددمر رمد  طعاعويددلدراتعاعاددليد رامعاددي درإلا مت ادد دادد دخ اددادايددعدرتايدددادد-
د دياعدرإمر راهلدرتانفدا دراعتايادرامعايتيا.  عاي درا فلةدا دخاللد عايتهلد   ة ف

دت سدددل داعاددد درا فدددلةدراتهدددلةريدرتإلإددديادراال اددداداددد دراتتلةإدددليدرام ة سدددياداددد دادددتراجدايدددعدرتايددداد-
د(.2013،د راس ل 

3

عوهدليداتت دادامعد   د  ةيعداد ع  يداةتةريدرالهمتلمد إي ر داتراجد  ة بداعا درا فدلةدادمعت د 
رامدد ة بددل    دد،د ملاسدداةيليدرامدد ديعددلا داطهددلد عاددي درا فددلة،د عاددي درا فددلةد ملحميلوددليدراتعادد دراترما ددا

   ة فدد دياددعد،د  طتيددادا ةر دد د اهلةر دد ،د   ع تهددلدادد داطددلئداعاعال دد د اعلةادد دللإلإددي ددراتعادد درا فددلةد  ة د
 رادمتت داد د،د  دعايتدخةدتريدرادمعا درا عدلل،داداعا دايدعدرتايدا ي يادرامعلافدامدرا فلةد  يتفداسل اي

د(2009،د ت درافيتداايصعلدياعدراتعتااد حةل  د

د  عددع دلهتيدداد دد ة بداعادد درا فددلةدام   دد  د لاتعاعاددليد راتهددلةريدرامدد ديصددفحدادد دخالاهددلديددلاال د
ةاددمد،د د  ةهدد دادد دراييددل ادد د شددتيفدر ةلهددليدرا رةإددي د     دد ه د لاعإددل فدرامدد د عيددطه دياددعداهدددراددلثت د

 تدلديت دفداد داعرصداادامل عداد،د  اعد دايدعدرامعادي درادلر  ،ده د رصل صده د خةدتر ه دراتم دت   اسمع دل ر
حيدتد تتطد داد در مسدل درات  د داد دراتعدلة دراي  نداداد داةدلاليدد؛رام عةريدراعاتياد رامتمع ادراي  نا

   ة فد ديادعد،دتطهةيدادراال اداداعتاد د اتلةإدم   تت داعا درا فدلةداد دراتهدلةريدرافينيداد را،د رصص 
د(.د2016،د اعإعد  تت داعا درا فلةدا داهلةريدرامعاي دا  دراييل ،داهلةريدرال صلل

  تتدد دتوتددللد،د ددلاةتراجدرام ة ةيددادااتعادد دادد دهددلردراعصددتداالهمتددلم تددلدلندهطددلمداةددتةريدي  دد  د
 ذامدتيتلد ا  

دب ديسم يمدراتعاتعنداعروهادرامي يليد امل عادرام عةريدراة    .دلندرامة   د رام ع تدلاترندضت ة لند-
درالا ةلةدراتعتا درال دلصفحدا دإتليدراعصتد إهعااد  اادراتعاعالي.د-
  ةداعادد درا فددلةدراتطددعطد دد دادد د غييددتدرات ددل ي د رال ةلهددلي دتنداهتدداداعادد درا فددلةدايسددلدادد دا ددفدد-

تددددعر  دراصددددلاحد اسددددلي   دياددددعدر مسددددل درارددددي داددددفدادددد د  ددددع  درا،دراتعتادددداد راتعاعاددددليدا ددددا
 رال ةلهليدراتتغعماد راساعمدرا ع  درال ديسدتحداد دامعد  فدرال ةلهدليد راتيدعلد  تإديرهلدحسدبد

 ادد دثدد ديةددبدلند مءددت داددتراجدرامدد ة بد رام ددع تد اددمدرارددي د رال ةلهددليد،داددلد  مءدد دراءددت ة 
دو داتعا درا فلة.ت داتالاجداعددللإلإيًّددلاتعا ددعص هل راطتتدرايهلدا

رخددمال د ددت د عاددي درا فددلةديدد دراصددغلة دتند دد ة بداعادد درا فددلةدياددعدتشددترمدرا رةإددي دادد دراعتايددادد-
الرديةبد  ة بداعا درا فلةديادعد ادمدرتإدلايبد را تر دادرامد داد دشدأاهلدلندد؛رامعايتيادلاتداه 
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لاادتادددعد  عيدددفدرتاشددد اد لإلضددد،داددد دراتعادددعدرامعايتددد دل  عدددفد  ةدراتدددمعا درا ةيدددتد وعاددد داشدددلةب د
رامعايتيادا دراعتايادرامعايتياد اعبدرت  رةد غيتهلدا درتإلايبدرامتمع ادراتهتدادرامد داد دشدأاهلد

داسلي  درا فلةدياعدرامعا .د
راشدت طدرتإلإدياددَلنَّددتادعضت ة د عراتدرا  ليليدراعاتياد رامعايتيا د شيتدي  دا درت ايليدرامتمع ادد-

لةد متندددفداددد دضدددت ة د دددعراتدارمادددعدرا  ليدددليدااتعاددد دادددمدرإلاتدددلمد لاتعاعادددليداطةدددلحداعاددد درا فددد
 اددد دثددد دلصدددفحد،د مدددلا ت دراتطلإدددفادامعادددي درا فدددلة،درتإلإدددياداددد دراتدددعر درامددد دي عادددعندام ة سدددهل

إددعرئدادد داددتراجددلوعهت  دددررالهمتددلمدامطتيدداد اددمدرا  ليددليد راتهددلةريدراتت ف دداداهددلدادد  دراتعادد دلاددت د
لثطددلئدراردد م؛د اددلرد عطدد دراةهددليدراتسددل ااديدد داددتراجدرامدد ة بدادد داددتراجد  ة ةيدداددتيدد ر  دل دادد 

دالشم ل د امدرا  ليليدرام د  ة دراتعا ديايهل.دراص ة دداعص  اميايفدايمع دالدي عمدراتعا دام ة س د
ددرراتمغيدتريد راتسدمي ثليدرامد ديشده هلدراعصددتد  دت ديادعداعاد درا فددلةدل  رة دد-   دد داد ددلو  د  د اهلا 

لثطلئدرار اادام د ي درارةدتريدا د  م ابدضت ة درالهمتلمداةتراجدتي ر  د   ة ف د،داعوع  دا داةف
 رتإلايبدرامعايتيادراي  نداد ادلداد دشدأا دلنديتمسدبدراتعاد دراتعدلة د راتهدلةريدراعلاداد راطععيداد

تد امغيتر د د اعدفدرام د ةعا د مطلإبد  معرئمدامدل  رة دراة    د امداسمي ثليدراعصددراال اادا 
داد دهلردي ت دياعدراةهليدراتسل اادبلاةلاعدليد راديت داعود دخدللداد د ددلراعدلا دراعتمد ديتعا 

 دد ة بدراتعاتددي د   ددع ته د تددلد مسدداداددمدهددل درامغيددتريد متددلديتتددطه دادد دل رئدل  رةهدد دراتمعدد   د
دأاءفدصعة داتتطا. 

 دافددل ئد اتت ددليدو  دد  ديتتدد دلند غيددتدامددل جدرافيددعثدادد درامتميدداد يادد دراددط  د اددلد معصددفدتايدد داددد-
ا دراتفل ئدراتمعلة ديايهلدا داي رندرامتمياداعو ديلمد  عاي درا فلةداعو دخلل؛د ا دث ددر نيت د

اتدد دراءددت ة داتعادد درا فددلةدرإلاتددلمداهددل دراتعددلة د راطتت ددليدراة  دد  دايسددم ي دادد د  ةي هددلدادد د
د عاي د  عا درا فلة.

دد  ددع تداددتراجد عاددي درا فددلد- اددلامد طفغدد دلند عر ددبد  ددع تدل داتاددلاجددلةدراتعوهدداداا فددلةد لإددمتترةد ا  
 عايتدد د دد ة بدراتعاتددي دراددل  د عبددفدتادديه د دد ة  دهددلردراةتاددلاجداا فددلةدادد دخدداللد  ددع ته دياددعد

افد بي يداد  دع  د،د بي ياد  ع  د عا درا رةإي ،د  عفيطد  طعاعويلدرامعاي دا دهلر،د ي يادرام ة  
تاددعدراتعضددعيليدرامدد دييمع هددلدراةتاددلاجد رامدد دادد د  ددعندو  دد  د لاطسددفاددا دد .د لإلضددلاراةتاددلاجدذر

دااتعا دا س .
  ةي ليدرامعاي درإلا مت ا د هعد  ةيادراعا داد دوتيدمدوعرادبدراعتايدادرامعايتيداداد دت دلةداطتدعا دد-

يتيدادراتتودع د  ي يدادرتهد ر درامعا،دحدفدراتشدتاليداد دراعتايدادرامعايتيداداد ام لافد تدلديسدلي د
 أاءدددفدصدددعة داتتطددداد مأادددفد  ا دددا.د هدددلرد م ادددبد ددد ة بداعاتددد درا فدددلةد لإدددمتترةديادددعدبي يددداد

و  دد دادد داةددللد  طعاعويددلدرامعاددي دادد ديتايمدد  د عاددي د  عادد درا فددلةد تددلددعادد دبددفداددلدهدددرالإددم ل  
ديسلي دياعد ي يادرته ر درامعايتياداةتراجد عاي درا فلةد صعة دوي  .
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 راسيلإيادا دراتةمتم دا دراتعدت  دلند عادي درا فدلةد دت فادد رالامصل يا  درالومتلعياد غيتدراتتدد-
اهدعد هد  دا ةودادبةيدت دتادعد طتيدادرا د ةريد،د ر ادرامطتيداداد دراتةمتدمد ةعراةهدلدراترما دادللإلإ د

عاد دراترما ادتاتر دراتةمتمدايتتطه دا دراتشلةبادرا علاادا د طتياداةمتعل ه ؛د ادلرديةدبديادعدا
 راسيلإدددديادادددد دراتةمتددددمدد رالامصددددل يارا فددددلةدلنديتددددعندياددددعد يدددد د ددددلمد ددددلاتت  درالومتلعيدددداد

يسددم ي دد؛درتاددتدراددل  بددفدهددلرد مغيددتدادد دامددت دتاددعدلخددت د،د اشددتاليدهددلردراتةمتددمد ام افل دد 
دتي ر د  ةريد  ة ةياداتعات درا فلةدامفصيته داهل درامغيتري.

ادد دو  دد  دادد داةددللدتيدد ر دراتعادد د   ة فدد ددلادد  ةهلداتضددلدلهدد را ددايددعداةدد لدراتيلإددةيا درامدد درال ةددل د-
 ر مسددل د،در مسددل دراتعددلة د  عتيدادراددعي دراتهطدد ،دلثطدلئدرار ادداداطهددلد  ددع تداهدلةريدرامدد ة  

ضدت ة د اةيداد،د ر مسل داهلةريدرام ع  درالر  د راتسدمتت،داهلةريدو    دا د   داسمه اادا داةف
را فلةد اعروهادرا صعةدا درت رئدرام ة س داتعاد درا فدلةداطهدلدضدععدرالحميلوليدراتهطياداتعا د

 يد مدرا د ة ديادعدرادمعا درادلر  د راعةد د،درإمر رمدرتإلايبدراعاتيادا د  د  تدرحميلودليدرا رةإدي 
ا داعروهاداشتاليدرا رةإي درا فدلةد إ ةرمدادلد  تضد درا دت  درا ت يدادايدطه داد دتودترئريديةدبد

درام ة  .لثطلئدا داتريل هلد
ايعدرتخلد ت هعمدرامتميادراتسمتت د رامعا درالر  دبلإمتر يةياد تمع ادر ردل هلدراع  د داد ددرال ةل   ر  دد-

 هددلرديسددم ي دتيدد ر د،د  لدراعددلا داميةددادام ر دد دراتعددلة د   ددعةدرا  ليددليدراال اددادااتهدد دراترما ددا
خدددلدهدددل دراددد  ةريد دددلامعا درادددلر  د ضدددت ة دلند أ،د  ةريد  ة ةيدددادامعددد   د امطعيددداداتعاتددد درا فدددلة

 ,.Omer et alد;دAkinci, and Acar, 2019 د لإمتر يةياد عايتيادامط يلدلغابدهدل دراد  ةري

د(د2005،د؛دراته   2014،درات يت د ؛دGardiner et a et al., 2015؛د2017

ند رامدرايللداد دراديت دبتدلد شديتداإ،دبد   ع تداهلةريداعات درا فلةياعدراتغ دا دلهتياد  ة 
 دادد درا ةرإددليدلنداعادد درا فددلةداد دييصددفدياددعدح دد دادد درامد ة بد رام ددع تدراتهطدد دلإددع د تعاتدد د دع را

 رادددط ئداددد ددخلصدددا،د رايري دددادلنديددد مد ددد ة بدراتعاتدددي ديعدددع دتادددعديددد مد ودددع داي رايدددا،درامعادددي دراعدددلم
لثطددلئدراعتددفدادد داددتراجد عاددي درا فددلةداميةددادادد د يدد مدرإددم ترةدراتعاتددي د،دياددعدرامدد ة برا ددعر ةدرا ددل ة د

 ادد دخدداللدرال ددالعدياددعد عدديد،د ااددادرادد ةوليدراعفي يددادراتملحددا،درار ددل درتوددعةد  ددأختدصددتاهل
درا ةرإددددليدراطتت دددداداعراددددمداددددتراجد عاددددي درا فددددلةد   ع تهددددلد اطهددددلدتيدددد ر دراتعادددد دراتطلإددددبد ادددد دلات هددددل

 Kasem,2015; Muhi Aldeen,2011 ؛د2011،د؛درا ريدد د2013،د؛دراهةددع 2014،د رايددل (،د
ا شدعدادندلنا دامدل جدرا ةرإدادراتي رايدادرامد دادلمداهدلدرافلحدل را الا د،د(2008،درارلات د ؛ 2008،دايت 

ادددعديددد  داددد دتخاصدددلدرافلحنددداد،داددد دراةلاعدددليدرايتطيدددايددد داععادددليدرام دددع تدراتهطددد داتعاددد درا فدددلةد
د ديأ  ات هلدالدلليدرالإمطملو
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ددد- ادد دراعددلا دراعتمدد د صدد اديلادداد رادديت ددللندراتمأاددفداعراددمدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةد خصعص 
الد عود دالإسدليد تمع دادامرصصداداد دتيد ر د  د ة بداعاد درا فدلةد لا د ةددية دَلاَّ ُداعو دخللد

د   دا دراتععاليداطهل  عرو دراعدَلاَّ ُدراتتلثفدا دالإسليداعات درامعاي درتإلإ دبتلد
دلندهطلمدا ة دا داتراجدتي ر د   ة بداعا درا فلة.دد-
لنداددتراجدريدد ر داعاتدد درا فددلةد ل ضدددليه دراتهطيددادادد دراتيدد رند  ددعمديادددعدوهددع د  ععيددادادد داةدددفدد-

درانلاع ادا دراغلاب.دامرتو 
داددلدي ددلة  رتوددلددياددعدراددتغ دادد دتاشددلئداتاددلاجد عاددي درا فددلةدادد دولاعددادت د يدد  درادد اعليدرامدد د-

ديتل دييمءتدرايعمدالام لة دا نيتدا دراتم افلي.دَاِإاِ  ُد اعاد ياعدراتغ دا در ةلهليد  ع ت د(د21 
ضدددععداليايدددادراعفي دددادرانلاندددادااةلاعدددادراتمتناددداد غيدددل داتر ددد درامددد ة بدراتسدددمتتد مدددتراجدرار ادددادد-

دا دراةلاعليدرايتطياد خلصادا دهلردراتةلل.دخت دراتةمتعيادرت
ي مد ودع دلاسدلمد رصدئد عادي درا فدلةد تايدليدرامتميداد تدفدراةلاعدليدرايتطيدادإليد ر د  د ة بداعاد دد-

حيتدد؛ لإلضلاادتاعداصعةدبايليدرامتميادا د  ع تدرته ر درامتمع ادإلي ر داعا درا فلة،درا فلة
 تي دبتلد طفغ .ي دغيل درإلي ر دراتهط دااتعاداءال د،د هم د لاطعرح دراطتت ادل نتدا درام ةيريا

دراةلاعلي؛داتلدييتمدبايل هلدا د عاتدرارةت دراال اا.ا دااادراتمرصصي دا دايعدرتاياد  عاي درا فلةدد-
 ليمفددلةدلاهدد د،دغلاةيددادراعددلااي دادد داةددللدايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلةدادد داعاتدد دراتتحاددادرالام ر يدداد-

دااريلمدامامدراتهتا.دل رتات داهطي ددررت نتدرامشلة د
 يدد مد ةر ددمه درا لتيدداد  ددت د لإددلايبد عاددي درا فددلةد،ديدد مد  ددتلداعاتدد درا فددلةدااعتددفدادد دهددلردراتةددللد-

د لإلضلاادالام لةه دااتهلة دراتطهةيادرام د ستحداه د تعلاةادراتشتاليدراتي رايادرام د عروهه .،د اتت ل  
  عاددي درا فددلةد صدد اد،دصدد اديلادداغيددل درا ددعراي د رامشددت عليدرامدد د ةعددفدراطتددعدراتهطدد دادد درامعاددي د د-

دخلصادا دشت طدرالإمتترةدا دراتهطا.
راليمتل ديادعد دت د  اي يداد عمتد داد داعتتهدلديادعدراما دي د راتيلضدتريد  ندرإلادل  داد د  ةي دليدد-

درام طعاعويلدراي  نا.د
تد راتاد دادلامر يادود ئدالد مةد لداد ديتايدادرام دع ،دغيل درامر يادرا ليدفداةدتراجدرام دع تدراتهطد د-

د أ  رةد ل رئدراتعا .
غيددل د  ةدرارةددترئد لصدديل درا  ددلئريدادد داددتراجدرام ددع تدراتهطدد دبأإددل ل دراةلاعددليد راترمصددي دد-

د تةللد عاي درا فلة.
د.ل اعطع  ددلهتلاه دال ي دتدي مدةغفادبنيتدا دراتعاتي دا ديتايادرام ع تدراتهط د سةبدد-
يدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداعضدددعيليدشدددتاياد معيددد  ديددد دايمدددع دادددتراجدرامددد ة بد رام دددع تداتعاددد داد-

 عاهلد متندفداد د  دع تداهدلةريداعاد درا فدلةدتيتدلدد؛رامة   درامتمع د الد م ادامدام افليدراعصت
راةددتراجدرامدد د ع دد داتعاتدد درا فددلةد رامدد د  ددعنددَلنَّدبتددلد،د معادداد تهددلةريدرامدد ة  دراتمعددلة ديايهددل
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ااي داهلدخ ادإطع اد سيتديايهلد اد د،دعر ياد غيتداطتتاياعدشتفد ةعديتفد ع  د صعة ديش
د مصعة داطمتتا.دل ع  دإطع  د

رادد  ةريدرام ة ةيددادرات  اددادااتعاتددي دغيددتدبلتيددادإل سددل دراتعادد دراتهددلةريدراتهطيدداد رام ة سدديادراال اددادد-
يددد دلند عددديدراتعاتدددي دراعدددلااي داددد دهدددلردراتةدددللداددد دييصددداعرديادددعدل د  ةريدداءدددال د،داا فدددلة

د ة ةياداةفدراعتف. 
دي مد وع د سهياليدامط يلدهل دراةتراجدخلصادالد معااد لتوه  دراال ااداتعضعيليدرام ة ب.د-
دا د عيدراةعرابدراعتايا.دلاصعةدبايليدرامتميادا دتي ر دراتعا دخصعص دد-
  د دهدلردرا صدعةدتادعدضدععداد د يدر عد د د،داصعةد عيداتراجدرامد ة بدراتط دل دامد ة بداعاد درا فدلةد-

دل داءععدتي ر دهل دراةتراجد  ط يلهل.،درايلوليدرام ة ةيادااتعاتي 
داي   ياداتلدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا دراةلاعليدرايتطيا.د-
لندلإلايبدرام ة بد رام ع تدراتهط دااتعا د صد اديلاداد اعاتد درا فدلةدخلصداديغادبديايهدلدرا دل مدد-

دم دا دشأاهلد  ع تدرت رئدراتهط داتعا درا فلة.امدااادرإمر رمدرتإلايبدرا،دراطتت د
الد سدددده د إيدددد ر د  دددد ة بداعادددد د،دبايددددليدرامتميددددادل دغيتهددددلدادددد دبايددددليدراةلاعددددليدرايتطيددددادرتخددددت دد-

إدعرئداد داعاتدد د،دادفداعاتدي دامطدعي دراتصدل ةد رامرصدئ،دامرصدئداد د عادي درا فدلةد عيطد 
  ندلنديتدددعندهطدددلمدشدددعبد،د  ةريد  ة ةيددداداهددد ادددمدرال م دددلئد ع ددد د،دراتتحادددادرالام ر يددداد رانلاع دددا

 تايليدرامتميدادإليد ر د  د ة بداعاد دامرصدئداد داةدللد عادي درا فدلةدبتدلدهدعدرايدللداد دراد  لد
دراتم  اادبلاعاليليدراتمي  درتات تياد ة إيلد غيتهلدا درا  لدراتم  اا.د

 اةد دهدلرد،دلثطددلئدرار ادداداد دتعاد اي دتي ر د   ة بدراتعا داةفدرار اداد  د ة بد  أهيدفدرادرالا صللد-
ايطتدددلدرإليدددد ر د،د رالا صدددللداددد دلندرإليدددد ر داةدددفدرار ادددداد مدددعال دبايدددليدرامتميدددداد اعلهددد دراتعاتددددي

د رامعاي .درامتميادلثطلئدرار ااد معال دت رةريد  ح ريدرامد ة بد رامأهيدفداد د  رة ا د رام ة بد
 راليمتدددل درادددت ي ديادددعدراتم دددعيي داددد د،د عادددي درا فدددلةداتمرتوددد اددد ة دراددد ةوليدراعفي يدددادراتملحدددادد-

درتو درانلاع اداامعاي دا داتر  دايعدرتايا.ام

راددتغ دادد درامعرصددفدرا ددل  داددي دوهددل دايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلةد بايددليددياددعدِتاَّدد ُد  تتدد درا ددعلد
رامر ياد رامطسديادراةيد داد ددِاِإنَّدرامتميادا دراةلاعليدتيتلد معااد لام ة بد ملام ع تدراتهط دااتعاتي د

دل دشف داع  م.دل رلدضعي  د  صتي دايمع دهل دراةتراجدالد

ددد- ادد دفددفدراتددت  دراترهطددادراتمددأثت د،د  ددلي دبايددليدرامتميدداديدد دل رئد  ةهددلدادد دراعاددلدرايددلا دلليء 
ادد د ي يددادراطتددعدل درام ددع تدراتهطدد دادد دخدداللد  عيددفداددتراجدرامدد ة بد،د ددلايت درادد ر ت دادد درادديت 

د  م  دتاعدرآلايادراال اادإلاةلحد امدراتهتا.دَلاََّهلبتلد،داترما ار
دددل هطدددلمددد-  اددد د تندددفدراتصددد ةد،داععادددليدلخدددت دغيدددتدافلشدددت د عروددد درامعادددي دراةدددلاع داددد دراددديت دليء 

دشد   دراءدغاديادعد تدلداهدلداد د  ة لاععرافدراسيلإدياد  متنفد،درات ي داتهعةدراتععاليدراسل  ا
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ديطدد الد  ددعندراةيلددادراسيلإدديادادد دحلاددا  دد  ر درتاددتدإددعلد،دصددادراةلاعددليارماددعدراتلإسددليد خل
 ا د د،دتشتاادرامعاي دا درايت داشدتاادا اطداا درالض تر د رام هعةدبتلدهعدرايللدا درايت .دا

 ثدددلةدرايدددت د اددد د  مصدددتديادددعددحيدددتد عإدددعل،درايدددت داددد درادددةال د  دددلا  ءددلي لد ثلةهدددلد سدددةبد
حريريددادالاتددادادد دهددل دداأإددل هطددلمدبددلند إند،د راط سدد داصددي راةلاددبدرالامصددل  دل دراةلاددبدر

دشده هل دالد د رلدتالدلندراةلابدرامعايت دبلندرتش د أثت ردياعد علدإطعريدرايت درامد ،دراةعراب
،درامعايتياديد دراصدترعدلإسلي عتفدياعد ييي دراتدا أ تر دراط رعدا درايت دحمعدرايعم.دادرايت 
تادددعدرامشدددلةدراصدددتريليدراسيلإدددياد راي ميدددادادددي دراطددد رعدراسيلإددد دل دددتر ددادددي دمةدددلذ راد ا ددد دل 

  طددددلا دراءددددغعطدراسيلإدددديادياددددعدصددددطلعدرا ددددترةدادددد دهددددل د،دراعددددلااي دادددد دراتلإسددددليدرامعايتيددددا
،دل  دتاعد عادعدراع  د داطهدلد  د هعةداسدمع درت رئدايهدل؛د هعدالدراةلاعلي خلصاد،دراتلإسلي

رالامصل يادرامد درتاطياد د ادراصترعد سةبدرت ضلعدتاعدلال  دااطل حي دا داطلد عءهلد  يعل
دراتعاتي د را افادياعدح دإعرئ.دياعلثتيد شتفدبةيتد د،داتضمهلدرايت 

ادد درام ددع تددهددلاددلدراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليدرايتطيدداد تتلةإدداد  ةد  ددطئدياددع د"
 اد  ت د اتر د د،دتهط داتعات درا فلةدا درايت دا د وهاداتتدليءلئدهيلدادرامد ة  د تايدليدرامتميدارا

د". عاي درا فلة؟

ا ددفدا ددت دادد د رالايددتر دراتعيددلة د،دحسددل دراتمعإدد ليدرايسددلايااصول دداديدد دهددلردراسددلرلد دد د د
اديايهددلدايتتددعدرالإددمفلااد  دد دراليمتددل دادد درايتدد درا ةودداداالإددمةل ادياددعداعيددلةدر  دد،دا دتريدرالإددمفلاا

درآل   دد2) راة  لددبتلدهعداعضٌحدا امي   د ةوادرإليلااد  ت يبدراعفلةريد
 ( درجة الحكم على معوقات قيام الجامعات بالتطوير المهني لمعلمي الكبار.2جدول)

 3-2.26من  2.25 -1.51من  1.50 - 0.76من  0.75 .- 0من  درجة اإلعاقة

 قوية متوسطة ضعيفة منعدمة مدى المتوسطات

د(د3 تيتلد ا ديت دتول ادراسلرلدرت لدبتلدا دراة  ل 
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 ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة3جدول)

 علمي الكبار في اليمن.حول المعوقات التي تحول دون قيام الجامعات اليمينة بممارسة دورها في التطوير المهني لم

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

التكرار  درجة الموافقة

والنسبة 

 المئوية

 الرقم المعوقات
 منعدمة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قوية

3 0.42 2.81 
قلةةةةةة اات ااةةةةةال ااتاا ةةةةةة ا اةةةةةت    ك 326 68 4 0

اابةةةةةاامد اا ةرلب ةةةةةة ال يةةةةة لا اات  ةةةةة  

 1 لت  ااكبار.اتع
0 1 17.1 81.9 % 

8 0.48 2.73 
فةةة  ضةةةعل اا  ابةةةك يةةة ن رل ةةةال اا اي ةةةة  ك 298 94 6 0

ااجامعال وج از مح  األم ةة وععلة   ااكبةار 

 التبادرة ف  اا  ي ط ا ي لا ااتعلت ن.
2 

0 1.5 23.6 74.9 % 

7 0.45 2.74 
لةة   غ ةةاا اااةة او ن واا اةةالعال اا ةة  ع ك 295 101 2 0

 ي ي لا معلت  ااكبار أث اء اا ةمة.
3 

0 0.5 25.4 74.1 % 

17 0.68 2.48 
ي ةةاء ااةةةورال اا ةرلب ةةة دو  األ ةة  فةة   ك 230 132 33 3

 االع بار حاجال معلت  ااكبار اافعل ة.
4 

0.8 8.2 33.2 57.8 % 

17 0.75 2.48 
عةةة وع معلتةةة  ااكبةةةار عةةةن االا حةةةا   ك 243 110 37 8

 امد اا ةرلب أث اء اا ةمة.يبا
5 

2 9.3 27.6 61.1 % 

6 0.50 2.75 
واةةةل ااكةةة ادر اات  ااةةةة فةةة  عاةةةةل   ك 313 72 13 0

 ااباامد اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار
6 

0 3.3 18.1 78.6 % 

14 0.67 2.52 
 ك 246 116 34 2

 7 وةرة اا ةرلب ااتس تا اتعلت  ااكبار.
0.5 8.5 29.1 61.9 % 

13 0.61 2.55 
قا ر ياامد اا ةرلب عن ع ولة ااتعل   ك 243 130 25 0

 يت ارة اا عل  اا اع .
8 

0 6.3 32.6 61.1 % 

12 0.59 2.58 
قلةةةة االا تةةةا  يااجاوةةةب اا يب اةةة  ع ةةةة  ك 252 125 21 0

 عةرلب معلت  ااكبار.
9 

0 5.3 31.4 63.3 % 

11 0.57 2.65 
ق اةةةار علةةةب أللةةةاا ب اا ال ةلةةةة فةةة  اال ك 275 110 10 3

 عةرلب معلت  ااكبار.
10 

0.8 2.5 27.6 69.1 % 

15 0.72 2.50 
وةرة عةرلب معلت  ااكبار علةب ألةاا ب  ك 240 132 12 14

 عا ل  م عةدة.
11 

3.5 3 33.2 60.3 % 

15 0.66 2.50 
ضعل اات ايعة اعائة اا ةرلب ف  مجةا   ك 227 153 8 10

 ااكبار. ععل  
12 

2.5 2 38.5 57 % 

10 0.56 2.66 
ضةةةةةةةةعل ععا ةةةةةةةةك ااتعلتةةةةةةةة ن غ ةةةةةةةةا  ك 279 101 18 0

 اات  اا ن ف  ععل   ااكبار.
13 

0 4.5 25.4 70.1 % 

18 0.64 2.47 
ضةةةةعل ااحةةةة اف  ااتاةمةةةةة الاةةةةائت ن علةةةةب  ك 219 151 26 2

 ع ي ط ااباامد اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار.
14 

0.6 6.5 37.9 55 % 

9 0.65 2.68 
غ ةاا اا  سة م مةةج ااج ةال واات  تةةال  ك 304 69 17 8

 ااةوا ة اا   عع   ي عل   ااكبار ودعته.
15 

2 4.3 17.3 76.4 % 

4 0.49 2.77 
اا ةةةاوع غ ةةةا ااتسةةة ااة فةةة  ااةةة تن عع ةةةم  ك 319 66 13 0

ااجامعةةةال عةةةن ااا ةةةا  يةةةةوراا فةةة  عيةةة لا 

 م ارال معلت  ااكبار.
16 

0 3.2 16.6 80.2 % 

5 0.48 2.76 
وةرة ف  األقسا  اات  ااةة فة  اعةةاد  ك 312 77 9 0

 معلت  ااكبار ف  ااجامعال اا ت  ة.
17 

0 2.3 19.3 78.4 % 

16 0.62 2.49 
قلةةة ع ف ةةل اا ا  ةةال ااحةلتةةة فةة  عاةةةل   ك 221 150 27 0

 ااةورال اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار.
18 

0 6.8 37.7 55.5 % 

19 0.62 2.43 
قلةةةة فةةة  األمةةةارن اا ةةة  عاةةةة  اابةةةاامد  ك 197 178 21 2

 اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار.
19 

0.5 5.3 44.7 49.5 % 

7 0.51 2.74 
عة  عة فا قاعةةة ي اوةال لةل تة حة   ق ةالا  ك 308 76 14 0

 مح  األم ة وععل   ااكبار ف  اا تن.
20 

0 3.5 19.1 77.4 % 

2 0.52 2.83 
االع تةةاد ااكب ةةا فةة  محةة  األم ةةة علةةب  ك 351 30 13 4

 ااتاو لة. م  اج اات ي ع ن من 
21 

1 3.3 7.5 88.2 % 

1 0.36 2.85 
 ات  اجة عة  ع فا ااةرجال اا ف ف ةة  ك 340 57 1 0

 ععل   ااكبار.
22 

0 0.3 14.3 85.4 % 

  المتوسط الحسابي العام 2.64 0.59 -
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لندا ددتريدراتععاددليدرامدد د يدد دادد دنيددلمدراةلاعددليدرايتطيدداد ددلام ع تدد(3 راةدد  لدةادد ادد دد مءددح
-2.43 د تر حددلدراتمعإدد ليدرايسددلاياداهددلداددي ،د(دا ددت 22راتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت د مءددت د 

تاعد  ةوادرام د شيتدد هل دراتمعإ ليد  مدا درا لادراتر عادا دالليدراتريلسدراتم ة دراتملي (د2..2
اع ا(د  شيتدراطميةادراسل  ادتادعد  دلة درإدمةل ليدلادتر دييطدادرا ةرإدادحدعلدراتععادليدرامد د يدعلد  ند

دنيلمدراةلاعليدرايتطيادام ع تداعات درا فلةدا درايت .

 هددلرد د لدياددعد،د(9.20 د ددلايتر داعيدلة د،د(4..2 داادغدراتمعإدادرايسددلا دراعدلمداةتيددمدرا  دتري
 دلاتر دييطادرا ةرإادياعدراتععاليدرام د عيادراةلاعليدرايتطيادا درام ع تدراتهط دلندهطلمداعرا اداي

 عادددي دداتمرتوددد  يددد مد دددعاتدراددد ةوليدراعفي يدددادداددد دلادددت د ادددمدراتععادددلي ،داتعاتددد درا فدددلةداددد دراددديت 
د لإلضدلاادتادع،درتود درانلاع داام بدلامدراليمتدل درا ةيدتداد دايدعدرتايداديادعدراتم دعيي داد د،درا فلة

ذادمدتادعدديعد ر اد د،دااادراترصصليدراتلايدادامصدتي دراةدتراجدرام ة ةيداداام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلة(
ادمد ودع دراع  د داد دراتععادليدرامد د،دلندبايليدرامتمياد  م تدتادعدبنيدتداد درإلاتلادليدراتل يداد رافشدت ا

فددفدراتددت  درالإددمنطل ياد خلصددادادد د،دنيددلمدراةلاعددليدادد  ةهلدادد د دد ة بداعادد درا فددلةدادد دل ددلثتدإدداف د
 ضددععد أهيددفدايلددادرامدد ة بد،د  متنددفدادد دضددععدرإلاتلاددليدراتتصددع  ،درايلايددادرامدد ديتددتداهددلدرادديت 

،داميةددادضددععدادد درادد ي دراتددل  د رافشددت دادد داةددللد دد ة بدراتعاتددي ،د يدد مد ددعاتدرتوهدد  د راتعدد ري
  د ا دراد  ةدرادل د   اد د،دا فدلة ضععد وع دراتمرصصي دا دتي ر دراةتراجدرام ة ةيدادراهل اداداتعاد در

د اي    م .د،د ايليدرامتميا

لندادد درا  ددتريدرامدد دحصددالدياددعدلياددعدامعإددادحسددلا دد(3راةدد  لدةادد د ادد دل ضدديلدراطمددل جد
ااتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليدرايتطياد لام ع تدراتهط داتعات درا فلةد متنفدا درا  تريدةاد د

ددددلات فددداد طل اي ددد،د(2،د29،د3د،د.،دد11،د.1د،د1،د21،د22   ذادددمديادددعد،دااتمعإدددادرايسدددلا داهدددلدل ا  
دراطيعدرآل   د

 عادي درا فدلة"د لاتت فدادرت ادعدادي دداتمرتود  هد  د"دااداد دعاتدراد ةوليدراعفي يداد(د22ولئيدرا  ت  -1
 رايددتر د،د(2..2 د تمعإددادحسددلا ،دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطادرا ةرإداديادعدلندااداد14.3 داعيلة د
ادد د،د عاددي درا فددلةدا لةادداد غيددته دادد دارتوددليدرامعاددي دراعددلمداتمرتودد رايصددعلدياددعدراعفددل عد

اتدلديسدةبد،دراةلاعدليد تسدل ايل هلداد درام دع تد رامد ة بدراتهطد د يعلد  ندنيدلمراتععاليدرام د
هدل دراطميةدادتادعدراطتدت دد عد ر اد د،دا دراتعاتي دراتمرصصي دااعتفدا داتر  د عاي درا فدلةدرية  د

رتاددتدد؛ اتعاتدد درا فددلةدا لةادداد أ ضددلعدراتعاتددي درآلخددت  ،دراتةمتعيدداداتلإسددليد عاددي درا فددلة
درال د ل  دتاعد  ايفدحصئدرامعفيطداتعا درا فلة.

دامرتوددد تداددد دايدددعدرتايددداديادددعدراتم دددعيي داددد د"راليمتدددل درا ةيدددد(د هددد 21ةاددد د ودددلئيدرا  دددت د-2
 تمعإداد،درانلاع ا."د لاتت فادرانلاياداي دا دتريداععادليدرام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةداد دراديت 
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 هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر د،د(9.22  رايتر داعيلة د،د(3..2 دحسلا 
ااعتددفداد داتر دد د،درانلاع ددادراعلادادامرتود يي دادد دياددعدراتم دعددراليمتدل ييطدادرا ةرإدادياددعدلند

ايدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداددد دراتععادددليدرامددد د يدددعلد  ندنيدددلمدراةلاعدددليد تتلةإددداد  ةهدددلداددد د
 هددلرد مطددلاعداددمداددلدل صددلد دد د عدديدراتددل تتريدرا  ايدداد،درامدد ة بد رامطتيددادراتهطيدداداتعادد درا فددلة

 أهتيددادرايلوددادتاددعد دد ة بد،دم1012ايل ددلنديددلمد اطهددلدراتددل تتدرانلاددتدراددل دي دد دادد د عبيددعد ل
بتددلدل دد دلنداعاتدد درا فددلةدييمددلوعند  ةيعددادرايددللدتاددعدرامدد   د لاتهددلةريدراتعمددل  د،دراتم ددعيي 

 لإلضددلاادتاددعداددل تتد،د إيدد ر درادد ة سد راةددتراجد رإددمر رمدراعإددل فدراال اددادامسددهيفدياتيددادراددمعا 
  يسدددي د،دل ددد ديادددعدلهتيددداد ددد ة بداعاددد درا فدددلةدرادددل دم2990اادددي درادددل دي ددد داددد دراةتر  دددفديدددلمد

،د رإليدددد ر دراتهطدددد دااتعاتددددي دادددد داةددددللد عاددددي درا فلة راةددددلا ،د مطددددلئدرا دددد ةري،داسددددمع درامدددد ة ب
د(.29144439

 هددد د"داادددادراترصصدددليدراتلايدددادامصدددتي دراةدددتراجدرام ة ةيددداداام دددع تدراتهطددد دد(1ودددلئيدرا  دددت دةاددد  -3
،داددي دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت اتعاتدد درا فددلة"د لاتت فددادرانلاندداد

(؛د هدلرد د لديادعدلندهطددلمداعرا دادا ةوداداع دداد9.42  رايدتر داعيددلة د،د(1..2  تمعإدادحسدلا 
اي دلاتر دييطادرا ةرإاداد دلنداادادراترصصدليدراتلايدادامصدتي دراةدتراجدرام ة ةيدادام دع تداعاتد د

د عد ر د،دندنيدلمدراةلاعدليداد ة هلداد د صدتي دراةدتراجدرام ة ةيدارا فلةداد دراتععادليدرامد د يدعلد  د
هددل دراطميةددادتاددعديدد مدرهمتددلمد  رة دراتلايددادامرصدديئداي رايددادبلتيددادااةلاعدداد سددم يمدادد دخالاهددلد
داطلئدرا  ةريدرام ة ةياد  صتي داتراجدا دشأاهلد طتياداهلةريداعات درا فلةدا دهلردرامرصئ.د

"راتت  دغيتدراتسم ت دا درايت د عيادراةلاعليديد دراريدلمداد  ةهلداد دد(د ه .1ولئيدرا  ت دةا  -4
  ددع تداهددلةريداعاتدد درا فددلة"د لاتت فددادراتر عدداداددي دا ددتريدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةداددد د

(؛د هدددلرد ددد لديادددعدلندهطدددلمداعرا ددداد9.40  رايدددتر داعيدددلة د،د(2.11  تمعإدددادحسدددلا ،دراددديت 
ا ةرإددداديادددعدلندراتدددت  درامددد د تدددتداهدددلدراددديت داددد دحدددت  د يددد مدا ةوددداداع دددادادددي دلادددتر دييطدددادر

،د د ة بد   دع تداعاتد درا فدلةي دراريدلمداد  ةهلداد درإم ترةدا دراتععاليدرام د عيادراةلاعليد
هددل دراطميةددادتاددعدرإددمتترةدرايددت  د رت ضددلعدرامدد داددتيد الد دد رلد تددتداهددلدرادديت دحمددعدد عدد ر ادد د
ديدرامعايتياد اطهلدراةلاعليدي دل رئديتاهل.طمجديط د عاعدارماعدراتلإسلارآلند

 هد د"داد ة داد درتاسددلمدراتمرصصداداد دتيد ر داعاتد درا فدلةداد دراةلاعددليدد(11ودلئيدرا  دت دةاد  -2
 تمعإداد،درايتطيا."د لاتت فادرارلاساداي دا تريداععاليدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا دراديت 

 هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر د(؛د.9.4  رايتر داعيلة د،د(.2.1 دحسلا 
ييطدددادرا ةرإددداديادددعدلنداددد ة درتاسدددلمدراتمرصصددداداددد دتيددد ر داعاتددد درا فدددلةداددد دراةلاعدددليداددد د

هددلردد عدد ر ادد د،دراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندرالهمتددلمد ددلام ع تدراتهطدد د  يسددي داهددلةر ه دراتهطيددا
ةدلاهلدراةلاعدليدرايتطيداداد داةدللدتيد ر د  د ة بدراطميةادتاعدلا د غيدراطتدتديد دراةهدع درامد د 
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خلصددادلند،دغيددتدبلتيددادادد داةددللد عاددي درا فددلةدالد دد رلهددل دراةهددع دداددإن،دراتعاتددي د شددتفديددلم
امعاي درا فلةدداس دولاعادت ده دراةلاعادراعحي  دياعداسمع دراةتهعة ادرايتطيادرام د معاتدايهل

داتعاتي دااعتفدا داتر  د عاي درا فلة. رامعاي دراتسمتتدا داهلا د أهيفد   ة بدر
د(د هدد د"ا ددئدرا ددعر ةدراتمرصصددادادد د  دد ي دراةددتراجدرام ة ةيدداداتعاتدد درا فددلة.وددلئيدرا  ددت دةادد  -.

،د(2.12  تمعإدادحسدلا ،د" لاتت فادراسل إاداي دا تريدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةداد دراديت 
عرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطادرا ةرإادياعد(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمدا9.29  رايتر داعيلة د

لندا ددددئدرا ددددعر ةدراتمرصصددددادادددد د دددد ة بداعاتدددد درا فددددلةدادددد دراتععاددددليدرامدددد د يدددد دادددد دنيددددلمد
هددلردراطميةددادتاددعدلندراةلاعددليدد عدد ر ادد د،دراةلاعددليد ددلام ع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

رتاتدرال دامجديط داي   يادد؛ا د عاي درا فلةرايتطياد  م تدتاعدرا عر ةدرافشت ادرا لتياد راتلهااد
دهدل دراطميةدادتادعد ودع دا دئدد عد ربتدلد،داتلداطدلئد   د ي دادتراجدرام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلة

اددلديسددم ي دضددت ة د طتددي د؛د هددعد ةيددتدادد دراتمرصصددي دادد داةددللدايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلة
دا داةللد عاي درا فلة.داتراجدإلي ر ه د   ع ته د      ه د تفدراتسمة ريد

"ي مد عاتدالي  دايلاليدإايتادحعلداءليلدايدعدرتايداد  عادي ددتل(دد ه29،د3 دندةا لولئيدرا  ت -1
،دلثطدلئدرار ادااد دغيل درا عراي د رامشت عليدرام د ا مدام دع تداعاتد درا فدلةد"،د"را فلةدا درايت 

 تمعإددداد،د داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت راتت فددادراسددل عاداددي دا ددتريداععاددليدرام دددع تدراتهطددادد د"د
؛د هددلرد دد لديادعدلندهطددلمداعرا ددادا ةودداداع دداد(9.21،د9.42 د رايددتر داعيددلة د،د(2.14 حسدلا 

ادي دلادتر دييطددادرا ةرإداديادعدلنديدد مد دعاتداليد  دايلاددليدإدايتادحدعلداءددليلدايدعدرتايداد  عاددي د
،دلثطدلئدرار ادااد د تداعاتد درا فدلةدغيدل درا دعراي د رامشدت عليدرامد د اد مدام دعد،درا فلةدا دراديت 

هددل دد عدد ر ادد د،دادد دراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليد ددلام ع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة
دلراطميةادتاعدلا دياعدراتغ دا درته ر دراتطشع  درام د ضعلداتيعدرتايداد ايل ادادرا  اداد ا  د

هطددلمداصددعةدادد د ددعايتداليدد  دايلاددليدداددإن،دإلاتلايل هددلدراتاددمدادد داسددمعر دايي دداد اددمدرتهدد ر 
 ي مدرالهمتلمدام ة بد   ع تد،دالإمتترةدرة  لعداسفادرتايادل هلرديتعندإةف د،د رئدهلردراتةلل

د(..24،د2994،داعا درا فلةدذريدرالخمصللداةتراجدايعدرتاياد رالي لا 
 وهددل دايددعدرتايدداددراةلاعددلياد د هدد "دضدععدرامعرصددفداددي دبايددليدرامتميددادد(2ودلئيدرا  ددت دةادد د -.

  عاي درا فلةدااتفل ة دا درامر يادام ع تدراتعاتي "د لاتت فادرانلاطاداي دا تريداععادليدرام دع تد
(؛د هدلرد د لد.9.4 د رايتر داعيلة د،د(2.13 د تمعإادحسلا ،دراتهط داتعات درا فلةدا درايت 

ععدرامعرصددفداددي دبايددليدياددعدرندهطددلمداعرا ددادا ةودداداع دداداددي دلاددتر دييطددادرا ةرإددادياددعدلندضدد
رامتميددداد وهدددل دايدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداددد دراتععادددليدرامددد د يددد داددد دنيدددلمدراةلاعدددليد عتايددداد

هددل دراطميةددادتاددعدرامسددلهفدادد داةددفدراتسددل اي د ةهددل دد عدد ر ادد د،درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة
مدرهمتدددلمدراريدددل ريديددد ديددد داءدددال د،دايدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداددد درامعرصدددفدادددمدبايدددليدرامتميدددا
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 خلصدددادتيتدددلد معاددداد،د ل يتيددداد ليءدددلئدهيلدددادرامددد ة  د دددلال العديادددعدام افدددليد عادددي درا فدددلةرت
 لامر يادااةتراجدرام ة ةيادرام دا دشأاهلد  ع تدراتعا دا داةللد عاي درا فلةد رالهمتلمدام ة ةه د

ويدداداام ددع تدراتهطدد داددمدهددل دراطميةددادتاددعدضددععدتاشددلئدشددتر ليدالد عدد ربتددلد،دلثطددلئدرار ادداادد د
دراةلاعليد رات رةسدرام د شلةمدا د  ة بدراتعاتي د   ع تداهلةر ه .

 ددلام ع تدراةلاعددليدرايتطيددادد يدد دادد دنيددلمرامدد ددا ددتريدراتععاددليلند3)  ةادد د مءددحدادد دراةدد  لد
،د(2.43د تر حددلدراتمعإدد ليدرايسددلاياداهددلداددي ،دا ددت (د22 مءددت د اتعاتدد درا فددلةدادد درادديت ددراتهطدد 
 ةواد تاعدرام د شيتدد هل دراتمعإ ليد  مدا درا لادراتر عادا دالليدراتريلسدراتم ة دراتملي د2.85)

 يدعلد  ندرامد ددراتععادلي(د  شيتدراطميةادراسل  ادتادعد  دلة درإدمةل ليدلادتر دييطدادرا ةرإدادحدعلداع ا
 ا درايت .دام ع تداعات درا فلةرايتطياددنيلمدراةلاعلي

(د مءحدلندلادفدرا  دتريدرامد دحصدالديادعدل ادعدراتمعإد ليدرايسدلاياد3لدةا   ا دامل جدراة  د
،د7د،. ةاد د تنالد دلا  تريد،دراتهط داتعات درا فلةااتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد لام ع تد

دااتمعإادرايسلا داهلد ذامدياعدراطيعدرآل   ددل ا  ددل طل اي ددلات ف دد(19،د14،د5،د4 ،د18،د12،د11

 هدد د"اصددعةداددتراجدرامدد ة بديدد د    دد دراتعادد د تهددلة دراددمعا دراددلر  "د لاتت فددادد(. ةادد دلئيدرا  ددت دودد-1
 تمعإدددددداد،درانلاندددددداديشددددددتداددددددي دا ددددددتريداععاددددددليدرام ددددددع تدراتهطدددددد داتعاتدددددد درا فددددددلةدادددددد درادددددديت 

(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع دادادي دلادتر د1..9  رايتر داعيلة د،د(2.22 حسلا 
ا ةرإددادياددعدلنداصددعةدراةددتراجدرامدد د دد   دراتعاتددي د تهددلةريدراددمعا دراددلر  دادد دراتععاددليدييطددادر

هددل دراطميةددادتاددعدلندد عدد ر ادد د،درامدد د يدد دادد دنيددلمدراةلاعددليدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة
د،اعا درا فلةد طمتتدتيالندت رة دوهل دايعدرتاياد  عاي درا فلةدل دراةلاعليدي دادتراجدرامد ة ب

 لايصدددعلديادددعدراتعاعادددليددل اهطي ددددليددد دراتفدددل ة دامطتيدددادذر ددد د رصصدددي ددر هدددلردادددلديةعاددد دا يددد  د
اددلديةعددفداعادد درا فددلةدغيددتداددل ةدياددعدراشددععةد لان دداد ددلاط  د را دد ة ديدد درامدد ة بدد؛د هددع أا سدده 

يادددعدبلادددادلادددعرعدراتعتاددداداددد داصدددل ةهلداددد  ندايدددع د ةعاددد ددرال دددالع رادددمعا درادددلر  داددد دخددداللد
د تعاعاليد عيطهل.دايصعة

راتت فادراتر عاديشتداي دا تريدا د ه د"دا ة درام ة بدراتسمتتداتعات درا فل"دد(1 دولئيدرا  ت دةا -2
 رايددتر داعيددلة د،د(2.22  تمعإددادحسددلا ،داععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

را ةرإادياعدلندا ة درام ة بدد(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطا1..9 
راتسمتتداتعاتد درا فدلةداد دراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليد دلام ع تدراتهطد داتعاتد د

هل دراطميةدادتادعدرام دلةد ادمدراةلاعدليدتادعدرإلاتلادليدراتل يداد رافشدت ادرامد داد دد ع ر ا د،درا فلة
اادداداددتراجدرامدد ة بد،درا فددلةدادد درادديت لثطددلئدرار ادداداتعاتدد دادد دشددأاهلدضددتلندرامدد ة بدراتسددمتتد

دراتسمتتدااتعاتي دا دراتتحاادرالام ر يادا درايت .
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ضععد"،د"(د ه د"ا ة د  ة بداعات درا فلةدياعدلإلايبد  ع  دامع   12،د11 دةا د لنولئيدرا  تد-3
يدراتت فددادرارلاسدداديشددتداددي دا ددتريداععاددلادد دراتمل عدداداعل دد درامدد ة بدادد داةددللد عاددي درا فددلة"د

(؛د9.12 د رايددتر داعيددلة د،د(2.29  تمعإددادحسددلا ،درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 
 هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطادرا ةرإداديادعدلنداد ة د د ة بد،د(...9 

،دلة ضععدراتمل عاداعل  درام ة بدا داةللد عاي درا فد،داعات درا فلةدياعدلإلايبد  ع  دامطعيا
ادلديعطد دلنداعاتد د،دا دراتععاليدرام د ي دا دنيلمدراةلاعليد دلام ع تدراتهطد داتعاتد درا فدلة

را فلةد يلواداايادتاعد طتياداهلةر ه دا داةللدرإمر رمدرإدمتر يةيليدرام دع  دراتطلإدفاداا رةإدي د
هددل دد عدد ربددلامد،دلة رإددمتر يةيليدرامدد ة  د رام ددع  دراي  نددادراتطلإددفادامعاددي درا فدد،د ددلام ع  دراددلر  

  م دددتداالهمتدددلمد راتمل عددداداتعتاددداداددد  د،دراطميةدددادتادددعدلندراددد  ةريدرام ة ةيدددادرامددد د  ددد مدااتعاتدددي 
 هلرداالدشمد ل  دتاعداصعةدا دراتمل عاداعل  درام ة بدا د عاي د،درالإم ل  داطهلدا  دراتعاتي 

درا فلة.
 نددداداددد د  ددد ي دراددد  ةريدرام ة ةيددداداتعاتددد د(د هددد د"ااددداد عفيدددطدرام طيدددليدراي .1 دودددلئيدرا  دددت دةاددد -4

،دراتت فادراسل إاديشتدادي دا دتريداععادليدرام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةداد دراديت ا درا فلة"د
(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةوداداع داد2..9 د رايتر داعيلة د،د(2.40 د تمعإادحسلا 

،دراي  ناداد د  د ي دراد  ةريدرام ة ةيداداتعاتد داي دلاتر دييطادرا ةرإادياعدلنداااد عفيطدرام طيلي
د عدد ر  تتدد دلند،دادد دراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليد ددلام ع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة

هدددل دراطميةدددادتادددعدضدددععدراةطيدددادراميميدددادرام طيددداداددد دراةلاعدددليد اتر ددد د عادددي درا فدددلةداددد دراددديت د
 د سه د شتفدبةيتدا د  ع تدراتعاتي د رالإم ل  دا د رام لةهلدتاعدراعإل فد رام طيليدراي  نادرام

درام طعاعويلدراي  نادا درايصعلدياعدراتعاعاليدرام د طت داهلةر ه دا درام ة  .د
 هدد د"اطددلئدرادد  ةريدرام ة ةيدداد  ندرتخددلدادد دراليمفددلةدحلوددليداعاتدد دد(2،د4ةادد  د ددلنوددلئيدرا  تد-2

لثطددلئدرار اددا"د لاتت فددادادد دميددل داةددتراجدرامدد ة بديدد   داعاتدد درا فددلةديدد درالا"،د"را فددلةدرا عايددا
د تمعإددادحسددلا ،دراسددل عاديشددتداددي دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

(؛د هددلرد دد لدياددعدلندهطددلمداعرا ددادا ةودداداع دداداددي د...9 ،د(9.12 د رايددتر داعيددلة د،د(.2.4 
اد  ندرتخدلداد دراليمفدلةدحلودليداعاتد درا فدلةدلاتر دييطادرا ةرإادياعدلنداطلئدرا  ةريدرام ة ةي

هل دد ع ر ا د،دا دراتععاليدرام د ي دا دنيلمدراةلاعليد لام ع تدراتهط داتعات درا فلة،درا عايا
اعدد   ددلراطميةددادتاددعدلندلاددتر دييطددادرا ةرإدداد ددت ندلنديدد مداتريددل درحميلوددليدراتعاتددي ديعدد دإددةف د

اددلد  ددعند عيدد  ديدد ددلغلاف دد،دادد  ةريدرام ة ةيددادتند ودد يتضددلاادتاددعدلندر،دراتعاتددي ديدد درامدد ة ب
اددلد ددل  دتاددعديدد  اه ديدد درالاميددل داماددمدد،د هددعرا فددلةدعرايلوددليدرا عايددادرامدد دييملوهددلداعاتدد

دراةتراجدل درا  ةري.
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(د ه د"ضععدرايعرا درات  ااداا ل تي ديادعد ر ديادراةدتراجدرام ة ةيداداتعاتد د14ولئيدرا  ت دةا  -.
،داتت فددادرانلاطدداديشددتداددي دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت رادد درا فددلة"د

(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةوداداع داد4..9  رايتر داعيلة د،د(2.41 د تمعإادحسلا 
اددي دلاددتر دييطددادرا ةرإددادياددعدلندضددععدرايددعرا درات  ادداداا ددل تي دياددعد ر دديادراةددتراجدرام ة ةيدداد

لةدا دراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد لام ع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةداد داتعات درا ف
هل دراطميةادتاعدلندلغابدلاتر دييطادرا ةرإادا ةبعندلهتياد   ي درايعرا داا ل تي دد ع ر ا د،درايت 

د را  ةدرال ديةبدلند  عمد  دراةلاعلي.،دياعد ر يادراةتراجدرام ة ةيادااتعاتي 
راتت فداداد د(د ه د"ااادا درتادل  درامد د  د مدراةدتراجدرام ة ةيداداتعاتد درا فدلة"د10 ت دةا  ولئيدرا -1

،د(2.43 د تمعإدادحسدلا ،درتخيت داي دا تريداععاليدرام ع تدراتهط داتعاتد درا فدلةداد دراديت 
د(؛د هدلرد د لديادعدلندلادتر دييطدادرا ةرإداد دت ندلنداسدأااد دعايتدرتادل  2..9  رايتر داعيلة د

هدل دد عد ر  تتد دلند،دإليلادادراةلاعدليداد درام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةدربةيدت ددلالد شتفداععا د
 لاتددلد ددعاتيد،دراطميةددادتاددعدلادد د لإلاتددلند ط يددلدراةددتراجدل د  دد ي درادد  ةريدرام ة ةيددادادد دل داتددلن
 دد ة بدراتعاتددي ددرارةددت د راتعتادداد رامر ددياد رإلاتلايددليدراتل يددادام دد ي دراةددتراجدرام ة ةيددا؛د  تتدد 

دي د ع د ا دالديسم ي درايللد عايتدرتال  دراترصصا.

هددفد عودد داددت  دذريد الاددادتحصددل ياداددي د وهدداداتددتدلإددل ل دراةلاعددليد تايددليدرامتميدداد ادد  ت د
  ةهدلداد درام دع تدد اشتا داتر  د عاي درا فلةدايعدراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد تتلةإدا

دإطعريدرارةت ؟،داتمغيتدراعفي ادلراتهط داتعات درا فلةد فع د

(دANOVA One Way درتحدل  رخمفدلةد يايدفدرامفدل  دداصول اديد دهدلردراسدلرلد د درإدمر رم د
اتمغيدتدراعفي داد إدطعريدرارةدت د ودلئيدراطمدل جدبتدلد امعضيحد الاادرا ت  دادي دلادتر دييطدادرا ةرإداد فعدلد 

دراة ر لدرآل يا ديٌادا ه داعض
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أفراد عينة متوسطات استجابات بين  للفروق (One Way ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحادي 4جدول )

المعوقات التي تحول دون قيام الجامعات اليمنية في التطوير المهني لمعلمي الكبار باختالف متغير  الدراسة حول

 الوظيفة

 مصدر التباين المعوقات
مجموع 

 ربعاتم

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

نوع 

 الداللة

 

 48.61 16.99 2.00 33.97 ي ن ااتجت عال

 

0.00 

 0.35 8753.00 3058.92 دا ك ااتجت عال دااة 

   - 8755.00 3092.90 ااتجت ع

د(داأاددفα=د0.05 دمع دذريد الاددادتحصددل ياديطدد داسدددل(دلندهطددلمدات ا دد4 مءددحدادد دراةدد  لدةادد  
اي دامعإ ليدرإمةل ليدلاتر دراعيطادحدعلدراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليدرايتطيداد دلام ع تد

 اتعتادادر ةدل درا دت  د اصدلاحدل دالداداد دد، لخمال دامغيتدراعفي دا،دراتهط داتعات درا فلةدا درايت 
دبتلد مءحدا دخاللدراة  لدرآل   دLSD) دالليدامغيتدراعفي اد  درإمر رمدرخمفلةدلافدات داعطع د

 المعوقات

 االنحراف المتوسط العدد الوظيفة

 2.64b 0.59 261 ع   ا ئة عةرلس

 2.51c 0.70 62 مةلا

 2.73a 0.48 75 مااع

 فأقل *األحرف المختلفة يوجد فروق. (α= 0.05)مستوى  عند * دالة

 لةادليدرافع يداداتمعإد ليدرإدمةل ليدلادتر د مءدحداد دخداللدراةد  لدراسدلاادرادل د ةدي دامدل جدرات

ييطددادرا ةرإددادايددعدرا ةوددادرا ايدداداتععاددليدراةلاعددليدرايتطيدداداام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدلندهطددلمد

 اددد دودددلئيدراطمدددل جداصدددلاحدلادددتر دييطدددادرا ةرإددداداددد دد(α=د0.05 يطددد داسدددمع د دلي دتحصدددل  راددداددلات ا ددد

طميةددادراسدددل  ادتاددعدلندلادددتر دييطددادرا ةرإدددادادد دراتشدددتاي د  شددديتدرا،د((2.73راتشددتاي د تمعإدددادحسددلا 

 عرا عندا ةوادل ةتدياعدراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليدا  ةهلداد درام دع تدراتهطد داتعاتد د

هل دراطميةاداتال اادراتشتاي دااتعاتي د م دل ه داعهد داعادلدل دعلداد دراتد  ت  د ليءدلئدد ع ر د،درا فلة

  عددد  درا ةرإددداد،د االحتددداداامغييدددتد رام دددع تدت رئدراتعاددد دليةعاهددد دل ندددتداتم ددددادددل؛د هدددعدهيلدددادرامددد ة  

رايلايادهل دراطميةادتاعدلندةي ادرامي يليدا د وهداداتدتدراتشدتاي د تتر د دايدعدرتايداد  عادي درا فدلةد

لداد دعاه درا د؛ راتد  ت  د ةهدل دايدعدرتايداد  عادي درا فدلة،دل ةتداد د وهداداتدتدليءدلئدهيلدادرامد ة  

تاهلدالد متممد أ دصدالحيليداامر دياد،دا طهلدرا لادرتضعع،دياعدل رئداعات درا فلةدلرت نتدر الي د

،دل دحمعداعضمدخ عطديلااد طفغ دلنديتعندياي درام ة بدااتعا دا دبايليدرامتميا،داام ع تدراتهط  د

درار اادا دراتي رن.لثطلئدا د لإلضلاادتاعدي مدرامطسيادا د أهيفد   ة بدراتعاتي دراتعوع   د
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 أفراد عينة متوسطات استجابات بين  للفروق  (One Way ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحادي5جدول )

 المعوقات التي تحول دون قيام الجامعات اليمنية في التطوير المهني لمعلمي الكبار باختالف متغير سنوات الخبرة الدراسة حول

 المعوقات

 مصدر التباين
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

نوع 

 الداللة

 29.00 10.18 2.00 20.36 ي ن ااتجت عال

 

0.00 

 0.35 8753.00 3072.54 دا ك ااتجت عال دااة 

   - 8755.00 3092.90 ااتجت ع

د(داأاددفα=د0.05 سددمع داذريد الاددادتحصددل ياديطدد ددل(دلندهطددلمدات ا دد5 مءددحدادد دراةدد  لدةادد  
اي دامعإ ليدرإمةل ليدلاتر دراعيطادحدعلدراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليدرايتطيداد دلام ع تد

 لخمال دامغيتدإطعريدرارةت .د اتعتاادر ةل درا ت  د اصلاحدل دالاد،دراتهط داتعات درا فلةدا درايت 
بتددلد مءددحدادد دخدداللددLSD) اعطددع دت دادد دالددليدامغيددتدإددطعريدرارةددت د دد درإددمر رمدرخمفددلةدلاددفدادد

دراة  لدرآل   

 المعوقات

 االنحراف المتوسط العدد سنوات الخبرة

 2.52c 0.71 56 ل  ال 5أقك من 

 2.63b 0.56 146 ل  ال10إاب أقك من  5من 

 2.67a 0.58 196 ل  ال فعرتا10

 األحرف المختلفة يوجد فروق.( *α= 0.05)مستوى  عند *دالة

خداللدراةد  لدراسدلاادرادل د ةدي دامدل جدرات لةادليدرافع يداداتمعإد ليدرإدمةل ليدلادتر دد مءدحداد 
ييطددادرا ةرإددادايددعدرا ةوددادرا ايدداداتععاددليدراةلاعددليدرايتطيدداداام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدلندهطددلمد

إدطعريدد ا دولئيدراطمل جداصدلاحدلادتر دييطدادرا ةرإداداد د(α=د0.05يط داسمع د دلي دتحصل  رااددلات ا د
  شيتدراطميةادراسدل  ادتادعدلندلادتر دييطدادرا ةرإداد،د(2.67(دإطعريداأ نتد تمعإادحسلا  10خةت ه د 

رال  دخةت ه ديشتدإدطعريدادأ نتد عرا دعندا ةودادل ةدتديادعدراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليد
،داد  ديءدعدهيلدادرامد ة  د  تتد د  سديتدذادمد أاد دباتدلد ر يدرارةدت ،د لام ع تدراتهط داتعات درا فدلة

دبلندتص رةدرايت دل نتداص رنيادياعدراتععاليدا دي اهل.،د رات  تد راتشت 

د رآل يايتت د   ي درامعصيليد،درا ةرإادرايلايادتايهلاطلئدياعدراطمل جدرام د عصالد

ةلاعدليداد د  دع تدرالإم ل  دا دامل جدرا ةرإادرايلاياداامرائداد دراتععادليدرامد د يد داد د  ةدرا-1
داهلةريدراتعاتي د صعة دبلتيا.

لثطددلئدرار اددادياددعدلندادد د ددعايتدراترصصددليدراتلايددادراتطلإددفاداع دد د  ةريد  ة ةيدداداتعاتدد درا فددلةد-2
د مءت دايمع درا  ةريدراتفل ئد راطتت ليدرارلصادامعاي درا فلة.

درالحميلوليدرا عاياداتعات درا فلة.تي ر داتراجد  ة ةياداتعات درا فلةدا دضعئدراتهلةريدراال ااد د-3
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  ل  درالهمتلمد لامعرصفداي دبايليدرامتمياد وهل دايعدرتاياد  عاي درا فلةداهد  درامطسديادام دع تد-4
حيتدبش لدراطمل جدلندضععدرامعرصفداي دبايليدرامتمياد وهل دايعدرتايادا دد؛اعات درا فلة

د درام ع تدراتهط دااتعاتي .راتععاليدرام د ي دا دنيلمدراةلاعليدا  ةهلدا
  دد ي درايددعرا دااتعاتددي د اعدد  دراةددتراجد رادد  ةريدرام ة ةيددا،داتددلديشددةمدياددعدرالإددمتترةدادد دراعتددفد-2

د   عيفداتراجدرام ع تدراتهط .د
رالإدددم ل  داددد درام طيدددليدراي  نددداد   طعاعويدددلدرامعادددي داعإدددل  هلدراتمعددد   داددد د ددد ة بد  طتيددداداهدددلةريد-.

داعات درا فلة.

اهدددل دد رإدددم تلال د،داددد دضدددعئدامدددل جدرا ةرإدددادرامددد د ددد درامعصدددفدتايهدددلد رامعصددديليدرامددد د ددد د تحهدددلد
ياددعدلاددفدلند سدده دادد دتثددترئدهددلردراتعضددععدادد دايدد رند عاددي د،ديتتدد د  دد ي د عدديدرات متحددلي،درا ةرإددا

درا فلةد اطهل 

راةلاعليدرايتطيادا دضعئدرارةدتريدتوترئد ةرإاد مطل لداععاليدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا دد1.
د رامةلة دراعلاتيا.د

توترئد ةرإاداتلثااداا ةرإادرايلاياداامعت دياعداععاليد  ةدراةلاعليدرايتطيادا درام ع تدراتهطد د2. 
دي ن(.،دراي    ،د ع  ااتعاتي دا دايلاتليديتطيادلخت دانفد

لثطدلئداد د راتععادليدرامد د دعروهه د،درا فدلةوترئد ةرإليداا شعدي درالحميلوليدرام ة ةياداتعاتد دتد3.
درار اادا داتر  د عاي درا فلة.

توددترئد ةرإدداداشددلاهاداهددل درا ةرإدداد   ةي هددلدياددعداععاددليد عرودد د  رة درامتميدداد رامعاددي دادد درام ددع تدد4.
دراتهط داتعات درامعاي دراعلمد رتإلإ د راتمعإاد رانلاع (دا درايت .
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1

درا لهت  دراتةتعيادراعتمياداام ة ب.،درام ة بدالحمتر (.د  ة بدرات ةمي د ت  مد2016 ايت .دد ية دراا،دلإع  -
(.درام ع تدراتهط دااتعاتي درا اس يطيي دايعدرإدمر رمدراتسدمي ثليدرام طعاعويداد2017 خايف.در طلسداعإعد،دلاعاة  -

د.131-164،د(1 2،دم اللداأل يلثولاعادرالإاةااد،دا دضعئدخةتريد عيدرا  ل
اد دضدعئدام افدليدراةدع  "د صدعةدا مدتح"ددل(.دتي ر داعاتليدايعدرتاياد  طتيمه داهطي د2011 لحت .دهلااد،دتاتر ي  -

داصت.د،دولاعادرا لهت ،دغيتداطشعة د بمعةر دةإلااد
لةداد دراتتا دادراعتميدادراسدعع ياد(.درامطتيدادراتهطيداداتعاتد د عادي درا فد2018  حسطي دايتد .دد هلا دية دراا،دراةاع د -

د.175-139،د(197 ،داةاادرا ترئ د راتعتاا،دا دضعئد ةلة د عيدرا  ل
راسدددعة ادداطشدددعةريدراهيلدددادراعلادددا،دايتدددع ،داتروعدددادراسدددي ،د(.د عادددي درا فدددلةد رامعادددي دااةتيدددم2014 غدددل  .د،دراةدددلا  -

د اشا د  رة دران لاا.د،داا مل 
راتهددلةريديددادايدداداتاددلاجد دد ة ة دا مددتحداددل  دياددعدرإددمر رمد  طيددليدرامعاددي دادد د طتاليد(.2016 ايتدد .دإددلاياد،دحلادد  -

بايددادرا ةرإددليد،د.دةإددلااد بمددعةر دغيددتداطشددعة رام ة سدياداتعاتدد درات لضدديليدادد داتحاددادرتإددلسد لاسددع رن
د رام طعاعويل.ولاعادراسع رندااعاعمد،دراعايل

اتعات دايعدرتاياد ةتهعة اداصتدراعتمياداد دضدعئداعدل يتدد(.درالحميلوليدرام ة ةيا2009 راسي .دةضلد،دحةل  د -
د.د131-55،د(8اتب د عاي درا فلةد ةلاعاديي دشت د ،داةااد ال دو    دا د عاي درا فلة،دوع  درت رئ

ةإددلاادالوسددميت.د،د(.د صددعةدا مددتحدامدد ة بداعاتدد دراتتحاددادرانلاع دداداعاليددادرارت ددعم2018 اددل   درا يددب.د،درايسددي  -
د ةالندرإلإالايا دراسع رن.دولاعادلم

(.دةي اداسم ةايادام دع تدادتراجد عادي درا فدلةداد دراةتهعة دادرايتطيداداد دضدعئدام افدليد2013 إعي .دايت د،درايل  -
 عطددعرن د"رالة  ددلئدامعاددي درا فددلةدادد دراددع  د،دراتددل تتدرايددل  ديشددتداتتبدد د عاددي درا فددلة،داةمتددمدراتعتاددا
درا لهت .د،دولاعاديي دشت ،داتب د عاي درا فلةدتاعداةمتمدراتعتاا"دراعتم د صعال د

(.درإددمتر يةيادا متحددادام ددع تداددتراجد عادي درا فددلةدادد درادديت دادد دضددعئد عدديدرامةددلة د2014 ايتدد دإددعي .د،درايدل  -
 عطددعرن د"  دع  د ةددلة د عاددي درا فددلةد،دراتددل تتدراسدطع درانددلا ديشددتداتتبدد د عادي درا فددلة،دراعتميداد راعلاتيددا
درا لهت .د،دولاعاديي دشت ،د "داتب د عاي درا فلةا دراع  دراعتم

د را لهت .،دت متمداا فلياد راطشتد رامع  م،د(.داتلمدرامعاي د إيلإم 2012 رايتي .دية د،دحتي  -
 يددتدا دد مدتاددعد،د(.د صددعةدا مددتحدإليدد ر داعادد د عاددي درا فددلةدادد دراةتهعة ددادرايتطيددا2008 ايتدد دإددعي .د،درايددل د -

  دع تدادتراجد اطدلهجد عادي درا فدلةداد د اتتب د عاي درا فلةد ةلاعداديدي دشدت دراتل تتدراسطع دراسل سد
درا لهت .د،د2008،درات ف،دضعئدراةع  (

(.د صدعةدا مدتحدام دع تداتادلاجدتيد ر داعاد درا فدلةد تايدادرامتميدادولاعدادت داد دضددعئد2012 ايتد .د دلهتد،دحةدت -
درايتطيا.دةإلاادالوسميت.دولاعادت  دراةتهعة ا،درامعوهليدراعلاتيا

.د ةرإداد  ع تيدادت رئدرإل رةريدراعلاداداتيدعدرتايداد  عادي درا فدلةداد دراةتهعة دادرايتطيدا(.د2008 ايتد .د،درارلات د -
دولاعاديي دشت .،دبايادرامتميا،دةإلااد بمعةر دغيتداطشعة 

 يالامد د تهدلة دت رة دد(.دالياياداتالاجدرام ع تدراتهط دراتسمتتدرا ل  ديادعدرات ةإدا2017 ايت دايتع .د،درارت ة  -
دبايددا،دالوسددميتراعاددلدادد  داعاتدد دراتتحاددادرالام ر يددادادد دادد رةسد بلاددادراغددعثد تيلاتددادغدد  .دةإددلااد

دراةلاعادرإلإالايا دااس ي .،درامتميا
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(.د ةوادرام رمداعاتليدرايلإع دا دايلاتادرات ت د تعل يتدراطتعدراتهط دا دضعئد2018 ةهلمديل ع.د،درارعرا   -
دولاعاد لدراةيل درتة ن.د،دبايادراعاعمدرامتمع ا،دالوسميتدغيتداطشعة دايدراتعلصت .دةإلارال ةلهل

(.د صدددعةدا مدددتحدامددد ة بداعاتددد د عادددي درا فدددلةديادددعدرإدددمر رمدلإددداع درامعادددي د2014 ايتددد ديةددد درادددتحت .د،دراددد خيف -
د.دد166-149،د(98 25،د ةلاعاداطهل،درإلا مت ا دا دراتتا ادراعتميادراسعع يا.داةاادبايادرامتميا

(.د  ةدراةددتراجدرام ة ةيددادادد د ي يددادرامطتيددادراتهطيدداداتعاتدد درايا ددادرت اددعدادد د2009 رحتدد .دد يةدد دراادد،دراددلي لا د -
د.1751-1035،د ي  دخلل(3،درامعاي درتإلإ دا دراةتهعة ادرايتطيا.داةاادراعاعمدرامتمع ا

(.د  عيددفدرامطتيددادراتهطيدداداتعادد درا فددلةد تصددتدياددعد2016 لحتدد دتاددتر ي .د،داليسددا؛داددعرل،دإدديت؛دحايتدد ،دإددايتلند -
اةادادرافيدتدراعاتد د،دراةطليداآل ر د راعاعمد رامتميداد ايا-شت ضعئدخةتريد عيدرا  ل.دولاعاديي د

د.د237-278،د(17 2،دا درامتمياد ةلاعاديي دشت 
ادرا ت عايدداداتعاتدد دايددعد(.دا مددتحداةتاددلاجد دد ة ة داصددغتدادد دتيدد ر دح ل ددبد عايتيدد2013 ايتدد .دلحتدد د،دراسدد ل  -

د.د52-42،د(4 ،د2،درتاياد  عاي درا فلةدا دحءتاعي.دراتةاادراعتميادرا  ايادااتعاعال يا
داصت.،د رةدراعا د رإليتلندااطشت،د رامطتيادراتهطيادراتسم رااد(.درام ة ب2012 عفلسدحات .د،دايت ؛دراةتفلإلااد،دإي  -
ديادراتهطيادراتسم راا.د إع  د رةدراعا د راليتلندااطشت.(.درام ة بد رامطت2014 لإلاادايت .د،دإي  -
اةادددادبايددداد،د(.درالحميلوددليدرام ة ةيددداداتعاتددد درا فدددلةد ايددعدرتايددداداددد د  ايددادرا ع دددل2011 اسدددا .دإدددعل د،دراشددةع -

د.23-86،د(5 ،د21،درامتمياد لإلإتط ة ا
 رةد،دةلهدددليدراعلاتيددداد يددد يليد  تدددعح(.درامطتيدددادراتهطيدددادااتعاتدددي داددد دضدددعئدرال 2010 ةشدددي  دراسدددي .د،درا دددلهت -

دراةلاعادراة     درإلإتط ة ا
درا لهت .،د(.درامطتيادراتهطيادااتعاتي "دا خفدو   دايعدرصالحدرامعاي ".د رةدرا  تدراعتم 2009 ايعا دايت .د،دضيل  د -
دايت ي.د،دا  ت رةدر،د(.دتي ر د  أهيفدراتعاتي  درتإ درامتمع اد راط سيا2009 تإتلييف.د بت لد،دراءفعلن -
(.دام افدليد  دع  داعاد درا فدلةداد داصدتداد دضدعئد يد يليدراعصدتدراتاتد .داةادادبايداد2018 لحتد .ديد  د،ديا  -

د.512-469،د(10 ،د34،د ةلاعادلإيعط،درامتميا
د7،داةادددادرافيدددتدراعاتددد داددد درامتميدددا،د(.دلإدددلايبدرامطتيدددادراتهطيددداد اععادددليد ط يدددلهل2017 ادددلام.داهددد  د،ديسددديت د -

د .168-151،د(19 
(.د9ط (.درافيدددتدراعاتددد دا هعاددد د ل  ر ددد د لإدددلايف .د2011 يةددد درادددتحت .د،دسذ ادددلن؛د يةددد درايدددا؛ديددد ،ديةيددد ريد -

د د رةدرا  ت.نيتل
(.د ةرإاد  ع تيادا  ةدراةلاعليدرايتطياداد داةدللدخ ادادراتةمتدمداد دضدعئدرارةدتريد2006 اتت .ديل   د،دراعتم   -

داصت.،دولاعادرا لهت ،ديتداطشعة .دبايادرامتمياراعلاتيادراتعلصت .دةإلااد بمعةر دغ
بايددليدرامتميدداد لاةلاعددليدراايةيددا دةي ددادداتمرتودد (.درامطتيددادراتهطيددادراتسددم ةاياد2017 ايتدد .د،دامددعح؛د حتدد  ،داهددي  -

د.28-1،د(33 33،د تمع ادو    دا ديلا دامغيت.داةاادراعاعمد را ةرإليدرإلاسلايا
اليد  ةيادراةع  داد دادتراجدرامد ة بدلثطدلئدرار اداداتعاتد درا فدلة.داةاداد عادي د(.داععد2015 ايتع .دلإلااد،داتر  -

د.د101-89،د(61 ،د41،دراةتلهيت
اةاددداد،د(.د  دددع  د رادددمدراةهدددع دراتةل اددداداتعروهدددادرتايددداداددد دراددديت د ام افدددليد  ع تهدددل2011 يةددد دراسدددالم.د،درا ريددد  -

د.200-170،د(25 ،دت  ةلاعاد،درافلحتدراةلاع 
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(.داليايدداداتاددلاجدرا مت ادد داامطتيددادراتهطيدداداتعادد درااغددادراعتميدداد لاتتحاددادرالام ر يددادادد د2012  داددل  .درت اةدد دإددع -
ضددعئدحلول دد د لثددت دياددعدراميصدديفد راتهددلةريد رال ةددل دايددعدرامطتيددادراتهطيدداد لاتتا ددادراعتميددادراسددعع يا.د

دولاعادرا لهت  داصت،دةإلااد بمعةر دغيتداطشعة 
راتدددل تتد،د(.د  عيدددفد  ةداعاددد د عادددي درا فدددلةداددد د ي يدددادرامطتيدددادراتهطيدددادراتسدددم راا2016 اددد .دراانيطددداديةددد د،دبشدددمد -

ولاعاديي د،دراسطع دراتر مديشت دا د عاي درا فلةدتاعدرامعا دا  دراييل دااةتيمدا دلوفد طتياداسم راا
د.491-475،دشت  درا لهت 

ي يادرامطتيادراتهطيادراتسم رااداتعات درا فلةدا دا  طداد(.د  ةدراةتراجدرام ة ةيادا د 2015 تيصفداتح.د،درات يت د -
د.921-892،د(159 ،د1،داةاادرامتميا،درات ل 

 راددمداددتراجدايددعدرالايدداد  عاددي درا فددلةدادد درادديت د إددةفد  ع تهددلدادد د وهدداداتددتد(.د2008 إددلا .دلاددعد تددتد،دايتدد  -
دتهعة ادرايتطيا.دددراة،دولاعاد ع ،د.دةإلاادالوسميتدغيتداطشعة .دبايادرامتميااشتايهل

(.د  ةدولاعدددادت داددد دايدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداددد دراةتهعة دددادرايتطيدددا.دراتدددل تتد2014 يدددلة .د،دراددد   د اييددد -
راسطع درانلا ديشتداتتب د عاي درا فلةد عطعرن"د  ع  د ةلة د عاي درا فلةدا دراع  دراعتمد "داتبد د عادي د

دولاعاديي دشت  درا لهت .،درا فلة
ايددادادد دراةتهعة دداداععاددليد عرودد داعاتدد درا فددلةد  صددعلدايددعدرت  .(2005 عفددلس.ددفيةدد دراةايدداددترحدل،داتمعبددفر -

"د راعشددت نددرايددل  تندرا دددادد اعادد درا فددلةداتتبدد د عاددي درا فددلةد عطددعرن"ددرانلاددتدراسددطع دراتددل تتدد.درايتطيددا
دولاعاديي دشت  درا لهت .د،داتب د عاي درا فلة

(.درامطتيدددادراتهطيددداداتعاددد درا فدددلةداددد دضدددعئدراميددد يليدراعلاتيدددادراتعلصدددت .دراتدددل تتد2006 إدددع رندايتددد .د،دراتهددد   -
،د فدلةراسطع درانلاتداتتب د عاي درا فدلةد عطدعرن"داعاد درا فدلةداد درا دتندرايدل  د راعشدت ن"داتبد د عادي درا

دولاعاديي دشت  درا لهت .
(.دام افددليد  ددع  داعادد درا فددلةدادد دضددعئدا هددعمدراددمعا دادد  دراييددل  دةي ددادا متحددا.د2016 هددلا دايتدد .د،داعإددع -

د.د201-153،د(4 ،د31،داةاادبايادرامتميا
مةدلة د(.د صدعةدا مدتحدام عيدفد  ةدراةلاعدليدرايتطيداداد داتلايدادرتايداداد دضدعئدرا2013 لحت دغلادب.د،دراهةع  -

دولاعاديي دشت  درا لهت .،دراعلاتيادراتعلصت .د يتدا  مدتاعدراتل تتدرايل  ديشتداتتب د عاي درا فلة
2

- Annette, V, L. (2013). Adult dyslexia in New Zealand, The professional Development 

needs of adult literacy educators, Thesis, Master of Education, the university of 

Waikato, New Zealanda.  

- Berit, L, Scheckle E, and Denise, Z. (2015). Teachers’ professional development: 

Awareness of literacy practices. South African. Journal of Education, 35, (1), 

pp. 2-11. 

- Christie, M., Carey, M., Robertson, A., & Grainger, P. (2015). Putting transformative 

learning theory into practice. Australian. Journal of Adult Learning, 55(1), p.p. 10-30. 

- Christie M., Drew, P, Maryann M, and, Robert. (2018). Teacher Perspectives on Literacy 

and Mathematics Professional Development Algozzine. journal Issues in 

Teacher Education, (27),1.pp.94-105. 

- Ekinci, E., & Acar, F. E. (2019). Primary School Teachers’ Opinions on Professional 

Development (Professional Development Model Proposal). Journal of 

Education and Training Studies, 7(4), 111-122.   

- Gebara, T. (2010) Comparing a Blended Learning Environment to a Distance Learning 

Environment for Teaching a Learning and Motivation Strategies Course.ph. D. 

http://ksu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38740
http://ksu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38740
http://ksu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38740


 2021 

 

331 

 / أ         لكبارمعوقات قيم الجامعات اليمنية بممارسة دورها في التطوير المهني لمعلمي ا

dissertation, The Ohio State University, United States, Ohio Retrieved october 

10,2019,from Dissertations &Theses: Full Text. (Publication No. AAT 

3417604.  

- Gardiner, V., Cumming-Potvin, W., & Glass, C. K. (2017). More than standardization: 

Teacher’s professional literacy learning in Australia? Australian. Journal of 

Teacher Education, 42(10), 6. 

- Kasem, N.(2015). The Implementation of Professional Contemporary Standards by 

Teachers in Literacy Centers in Ibb City, Yemen. Thesis, Master of Education. 

the University of King Soud, Kingdom Saudi Arabia. 

- Lundgren, B. O., Scheckle, E., & Zinn, D. (2015). Teachers’ professional development: 

Awareness of literacy practices. South African. Journal of 

Education, 35(1).pp.1-11. 

- Mantyla, K. & Gividen, R. (2016) Effectiveness Design of Training courses via 

computer networks, Computer & Education, 46, (2).     
- Muhi Aldeen, A. (2011). Development of Adult of Education The Republic of Yemen 

from 1962 to 2010. PhD theses: Education of Philosophy, The University of 

Madras, India . 

- Omar, R., Rashid, R. A., Mohamad, A., & Yusof, N. (2017). A Review of Challenges for 

Professional Development of Malaysian Teachers. International. Journal of 

Academic Research in Business and Social Sciences, 7(7), 809-815. 

- Shamim, U.(2009). How teachers learn, Indian. Journal of adult education, (70),3. pp.18-

83. 

- Tanang, H.(2014). Teacher Professionalism and Professional Development Practices in 

South Sulawesi, Indonesia. Journal of Curriculum and Teaching. 3, (2),pp. 25-42. 

- Wanga, G., and , Huang, X. (2019). SPOC Path Research on Improving Teachers' 

Information Literacy in Private Colleges and Universities, 5th International 

Conference on Education Technology, Management and Humanities Science 

(ETMHS, 2019. 



 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 كمة(مح   –ة دوري   –ة )علمي  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 كمة(مح   –ة دوري   –ة )علمي  



 2021 

 

427 

  /د                                      المعنفات لدى النساء ةالحياتي تالمهارا لتنميةفاعلية برنامج إرشادي تدريبي 



Email:1991gehad@gmail.com  

،ُفقدُزادتُحدةُفيُزمنُالجاهليةُعندماُكاا ُقدمُالحياةُقديمةُ ُدُالمرأةُظاهرةُ العنفُضُظاهرةُ ُعدُ تُ 
يبشاارُأحاادهنُمااو ُمألااأديُأد ااهُ ييااأدُ عناامُ  عااأاه،ُعاانُعميااذُعشااأرتم،ُ  قااأمُمعاادُ لاا ُ أأدهاااُيقااأ ُ

ڌ   ڌ    ڍچ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ چ َّتعاااااله

عالمياةُ اعاعةُاتدعشااهُظااهرةُُ هاي[،٥٩ُُ–٥٨ُالنحل:ُ]ُچڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ااار حةُمُأ ُ تُتقعصاارُعلااهُمجعمااذُمعأنااكاالُالمجعمعاااتُانديااادية،ُُفاايرُ تاا  ُ،عدياادةُتعخااأُأااا اتُ 

ُالمعأعااتة،ُ أمييااأهةُالحااا ُعااأاكُكاداا ُ ُيماااهبُممخعلاافُالتبقاااتُاتععماعيااةُإُ؛اععماعيااةُمعأننااا
 مأعااأدُُ،تُتعماالُالعاايالعاايُتعماالُُ نااأنُالاتاااتُ،ُُ  الكادحااة،ُ نااأنُااار حةُالمععلمااأنُ عأاارُالمععلمااأن

(،2004ُ)ُالختأا ُمانُهأاُماُأااهتُإليامُدهاعاةُكال ُ ،ُمعرامتةُأ ُالماك ةُعلهُحدُعأاكلد،ُاألعرُال
ُ(.2008ُ)ُالحرنيُ 

للععار ُللعنافُمانُقاالُالرعالُالاأسُيماهعامُدعيجاةُعادةُأعابادُمخعلااةُقادُُافالمرأةُأك ارُاعاعندافُ 
 ُصاحية،ُأ ُدايايةُأمادياةُُ قادُتكاأ ُأعاباد،ُتكأ ُأعبادُاععماعيةُتمعدُعأ ههاُإلاهُالعحأااُال قاافي

مانُالعنافُلمجاردُُقدُي دسُ ناُ ل ُإلهُالعنديدُ الأعأدُ إيقاا ُما ادُ ُالحماية إ اُماُحا ل ُالمرأةُطل ُ
ُ.(2012ُ:41الغني،ُعاد)ُناُطلا ُالمياعدةُلرفذُالظلنُ العنفُعنناأد

(عندماُأعلنا ُالجميياةُالعاماةُل مان1970ُاتهعمامُمقضيةُالعنفُضدُالمرأةُمنأ)ُأدعيجةُلأل ُ د
،ُفغاادتُالنااأ ُاتععماااعيُأعااابُدااأفمار(ُالأااأمُالعااالميُلمناهضااةُالعناافُالقااا نُعلااه25ُ)ُ أالمعحاادةُ

 ظاالُالعناافُضاادُالماارأةُهعاانُ،ُُ (2016ُ:28ُااار ،أ ااأُ)ُعااأرةُالماارأةُ قضاااياهاُ ااأل ُدقتااةُتحااأ ُفااي
دهاعااةُعرنيااةُأ ُأعنايااةُأ ُُأسُخااارلاانُتُ-علاانُالباح ااة-حياا ،ُُ اماانُاتدعناكاااتُاألك اارُتخ ي ااُاااأأعم

محليااةُالنياابةُالحةيةيااةُتدعشاااهي،ُ اارعنُأ ُم عياااتُالااد  ُقاادُ اادأتُماااتععرا ُ نااأيُالقضاايةُ محا لااةُ
النااأ ُاتععماااعيُماانُقااالُُأعااابلعناافُالقااا نُعلااهُامناهضااةُلناااُماانُإاام ُإقامااةُمشاااه ذُالعصاادسُل

                                                           
()ُُ هأيُالدهاعةُتقدم ُ ناُالباح ة:ُعنادُأحمدُمحمدُالعادُإلهُقينُانهاادُالناييُم ليةُالعرنياةُعامعاةُتعااُللحصاأ

أحمادُُالادكعأه األعاعا ُعلهُدهعةُالدكعأهايُفيُعلنُالناسُ)إهاادُداياي(،ُ قادُتكأدا ُلجناةُالمناقشاةُ الح انُمانُ
ااااا(،ُُ الااااداألعااااعا ُعلاااايُاألمأرس)مشاااارف ا(،ُُ  محماااادُُعااااادُهالاااادكعأه ُاألعااااعا ُكعأه ُصااااادنُحياااانُالشمأرس)مناقش 

ا(ُ قدُمنحُالباح ةُدهعةُالدكعأهايُ عقديرُممعاز  الصمحيُ)مناقش 
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كاارُمباادهةُأُي عاداتحاادُديااكُالايمنُالاأسُالجنااتُحادُتلا ُأالمنظماتُ الم عياتُاندياادية،ُُ الجناتُُ 
ُإاص. اعدةُلعوكأدُدنجُمععددُاألمعادُقا نُعلهُمنظأهُحقأنُانديا ُمش لُعامُ حقأنُالمرأةُمش لُ

(ُفايُمجاا ُالعنافُضادُالمارأةُ عاأدُعمقاةُ اأن2002ُ)ُ تشأرُإصداهاتُمنظمةُالصحةُالعالمية
ادُديااابةُتتاااأهُتلاااا ُاتضاااتراماتُماااذُتكااااراهُادتعرضاااناُللعنااافُ ظناااأهُهد دُفعاااالُدايااايةُعااالاية،ُ تاااا

اتُدهاعاااالأكااادتُُ ُلمنااااهاتُالععاماالُمعنااااُم يجا ياام،ُالماارأُةأفعاااا ُُامااعم ضاااعفُمااذُُ الععاار ُللعنااافُ
إلااهُُ(%74)ُأ ُماااُدياااعمُ النياااكُالم ّعن ااااتُيعااادأنُماانُاضااتراماتُداياايةُ اععماعيااة،ُُماان%(85ُ )أ
يعااادأنُماانُاضااترادُماااُمعاادُالصاادمةُ  معاادُالعااو أرُالياالايُإلااهُماانُحااألننُ ناااألإ ُُماانننُ(92%)

لُماانُالنياااكُمشاا ُحااوُ عااأدُضااعفُمالمناااهاتُالحياتيااةُلااد،ُك أاارُ مُا  ُ ،ُ(9)اااأا ،ُدُت:ُُأطاااالنن
إلاهُتعلانُطارنُعاليمةُ داضاجةُل فصااشُعانُمشااعرهنُُةمحاعاُنُ ه اُإ  الم ّعن ااتُمش لُإاص،ُُعام،

أ ُيشاعر ُمالقاادهةُعلااهُالععاأارُعاانُأها ناانُموماداةُ مأضااأعيةُ الاادفا ُعاانُُ يجا ياةُ الياالايةُمحر ااة،ُان
:2004ُُ،)عاادهُحقأقننُد  ُادعنا ُلحقأنُاآلإر نُمنُإم ُالعأاصلُالاعاا ُ أانننُ ناأنُاآلإار ن

فايُُامااهزُ ُا ُتنميةُالمناهاتُالحياتيةُمععلماة،ُ احاعم ُقضايةُالعنمياةُممخعلافُعأادانااُم اد اإ ُإُ؛(174
اا ُمعخلاااة،ُ علياامُتُ أالمجعمعاااتُكافااةُعلااهُحاادُعااأاكُكاداا ُمعقدمااةُ عمليااةُالعنميااةُماانُأهاانُالركااا اُُدُ عا

مانُأهانُكأدنمااُدهاتامُ مناهاتامُ هفاذُمياعأاهاُعلاهُلعقأينُحالعناُمنُمنظأهُانديا ُالأسُتناعنُ عنمياةُق
األعسُالعملياةُللعنمياةُالمياعدامة،ُم ياةُاتهعماامُمالعنصارُالبشارسُلعأعايذُإياهاتامُالعايُتععلا ُم اابا ُ

لعتاااأ رُ هفاااذُُاميااااعدُ ُام ااالُعملياااةُانهااااادُالعاااده ايُإطااااهُ تاحعياعاتااامُالعااايُتضااامنُلااامُحيااااةُكر ماااة،ُُ 
عاانُطر اا ُإتاحااةُفرصااةُللعااده  ُ المماهعااةُالعمليااةُلعتااأ رُاألداكُمالنياابةُميااعأ،ُالمناااهاتُالحياتيااةُ

ُ(2004ُ:71ُُ)يأعفُ عراجُالدين،ُللمرأةُالمعناة

اي ُُاألإأارةصبحُالعنافُمشا لُعاامُ إاصاةُضادُالمارأةُُفايُاآل داةُلقدُأ ُاحةيةي اُااععماعي اُالُقلق ا ُ شا
اُايُعلهُالصعأدينُالمحليُ الد ليُفقدُتاايدُحجمُ  اتععماعُاندياديفيُالعملُُالمخعصأنلد،ُ ُا دأع 

 ُصادهُتقر ارُممناعابةُإُ؛اتدعنا ُحقاأنُاندياا ُ األك ارُتخ ي اُا اععمراهُ ُاصبحُاألك رُاأأعُ أُ ُاعلأنُ أُ 
(2016ُُ-2005)ُالامنيااةُ ااأنُالماادةالأاأمُالعااالميُللقضاااكُعلاهُالعناافُضاادُالمارأةُالااأسُاععماادُ يادااتُ

ُ(%92 )ُتعرضنُللعنفُاعامُ (49ُ–15منُالنياكُالعيُتعرا شُأعماههنُ أن)ُ(%19)ُأ ُا لدُ ُ(87)في
ماانُُ(ُاااندُأك اار2016)ُ أأظناارتُدهاعااةُعااأ ديةُ قاادُماانننُماانُالاعياااتُ النياااكُفاايُالااأطنُالعرنااي،ُ

مااذُُياارتباُاهتاااا ُمعاادتتُالعناافُضاادُالماارأةُمااالعأازُسُإ ُ؛متااةُ عشاار نُألاافُعر مااةُعناافُضاادُالماارأُة
ُ.راعاتُ النااعاتُالميلحةادعشاهُالص

https:// Arabic eur news ,2017: 1-3))ُ
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%(ُماانُالنياااكُتعرضاانُللعناافُفاايُأمر  ااا،50ُ-27)ُ ُماااُدياااعمأمحياا ُتقاااه رُاألماانُالمعحاادةُ
 فيُكنداُتععر ُ احادةُمانُكالُ ماا ُديااكُللعنافُمواا ا ُمععاددة،ُ فايُالم ياي ُ لغا ُديابةُالنيااكُ

العحااأتتُُ ُ أُ ُ(.2010ُ:3ُ)ات اارامين،ُماانُدياااكُالر اا ُ(%44)المدينااةُ ماانُدياااكُُ(%75)ُالم ّعن اااات
اليياعاايةُفاايُالمنتقاااةُالعرنيااةُ ظناااأهُالصااراعاتُ النااعااااتُالمياالحةُ الجماعااااتُالمعترفااةُ المعاااايأرُ

ُمنااأُا اعااعقراههُافاايُأمننااُ أدناااُماتاا ُمنااددةال قا يااةُ اتععماعيااةُالعاايُتعماالُعلااهُامعنااا ُحاا ُالماارأةُ
ُعلااهُالمنتقااةُالعرنيااةُ االُُامقصااأهُ ُاماارُ أ ُالعناافُضاادُالماارأةُلاايسُأعااهُالأقاا ُالااراهن،ُُ (ُح2011) ااد  ي عا

ظاااااهرةُعالميااااةُعااااارُمخعلاااافُال قافاااااتُ الاتاااااتُالعمر ااااةُ الحاااااتتُاتقعصاااااديةُ اتععماعيااااة،ُ تشااااأرُ
قاادُامارأةُ احاادةُماانُ ااأنُكالُ اام ُدياااكُُإلااهُأ (2013ُ)ُإحصاا ياتُم عاا ُاألماانُالمعحادةُللياا ا ُفااي

 ُدياابةُأُ ُاتعرضاا ُللعنااف،ُ يماااُأظناارتُانحصااا ياتُالمما لااةُالعاايُتشااملُكافااةُالالاادا ُالعرنيااةُتقر ب اا
ُااألك ارُادعشااهُ ُا%(ُ تصابحُالمنتقاةُالعرنياةُالمنتقاةُال ادياةُعالمي ا37)ُالعنفُالمماهبُضدُالمرأةُتالغ

ُ.(5-1العنف،ُدُت:(ُللعنفُضدُالمرأةُمعدُمنتقةُعنأدُارنُأعيا
إ ُأاااهتُُ؛تشأرُانحصا ياتُإلهُأ ُعاددُالنيااكُالمعرضااتُللعنافُفايُتاايادُمياعمرمنُفيُالي

أفااادُُ (،12ُت:ُ.دُ)اااأا ،ُتعرضاانُللعناافُننماانُ%(64)ُالمنظمااةُالعرنيااةُلحقااأنُانديااا ُإلااهُأ 
(ُمان مغُعنُعشارةُألافُقضايةُعناف2017ُ)ُماهبُم ع ُصند نُاألمنُالمعحدةُللي ا ُدنايةُانر

ُإدُ–عاااجلُم عااا ُاتحاااادُديااااكُالااايمنُ ُ(،1فقااارة:2017ُ)المشااااهد،ُ(2016ُ-2014)ُأضااادُالمااارأةُمنااا
،ُد(إُ–)اتحاادُديااكُالايمنُ(.2018)ُحالةُعنفُضدُالمرأةُمنُانرُينايرُإلهُانرُعااعمارُ(1689)

كماُأد،ُتصاعدُالناا ُ ماُأعةبمُمنُتداعياتُإدياديةُإلهُإضاعا ُ ضاذُالنيااكُ الاعيااتُمشا لُأكاارُ
ُ%(ُمانُالنيااكُ الاعيااتُعرضاةُللعناف،ُ أ 50)ُإ ُقادهُ نحاأُ؛ننُللعنفُ عأكُالمعاملة ز ادةُتعرض

(ُملأاأ ُامارأةُمحاعااةُللحماياةُلعقر ارُصاااده12.9ُ)ُ(ُامارأةُتحا ُإتاارُالعناف،ُ أ ُمااُيقاااهد60000)
ُُ(2018ُ:1،ُاععجامة(.ُ)2018عنُصند نُاألمنُالمعحدةُللي ا ُدنايةُ)

الصاحي(ُُُالماادسُاتقعصاادس،ُاتععمااعي،ُالجنياي،ُ،ُالجيادس،)النايايُاا ا ُالعنافأُرتباإ ُت
 مانُتلا ُداياياُُ عيادياُُصاحةُالمارأُةُفايممجمأعةُكاأرةُمنُاتضتراماتُالناييةُ اليلأكيةُالعيُت  رُ

ُلااهُحاااتتُتااأهنُالماار ،ُ تقااديرإاتضااتراماتُاتضااتراماتُالمااعيااةُ ظنااأهُحاااتتُفأنياااُمعأنااة،ُُ 
(ُدعيجااةُلعاادمُامااعم ُالماارأةfensterheim, 1972ُ)ُةُكماااُأااااهتُإلأناااالااأاتُالماانخاالُ اتددفاعياا

للمنااااهاتُالحياتياااةُالخاصاااةُ عأكأااادُالاااأاتُ اتتصاااا ُالاعاااا ،ُ حأنمااااُي اااأ ُهناااا ُدقااا ُفااايُاليااالأ ُ
 ُفشاالُالماارأةُأ،ُُ عاانُطر اا ُالعااده  ُمتر قااةُمنظمااةُ مده عااةأ ُتكعياابمُالعأكأاادسُيععااأنُعلااهُالماارأةُ

لاهُإعا ُأإارُقاأسُُإلهاتناُ عدمُقدهتناُعلهُاتتصا ُالاعا ُينعي ُفيُالحةيقةُالميعمرُفيُتأكأدُ 
 ُالمرأةُلنُتعلنُكي ُتيل ُمتر قةُتأكأديةُ مناه اةُفايُاتتصاا ُدعيجاةُالانق ُالمعرفايُأهأُ،ُُ حدُما

ُاعابةعانُالععاأارُعانُمشااعرهاُ عانُاتعاعجامةُاتداعالياةُالمنتعجااُتأكأدياةُاتُ  عدمُالمماهعة،ُفالمرأةُ
هااالُُ:(ُ عليااامُفاا  ُمشااا لةُالبحااإلُتعحاااددُمانعامااةُعلاااهُالياا ا ُالااار يس157ُ-2006ُ:145)حيااأن،ُ
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العااده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُلااد،ُالنياااكُالم ّعن ااااتُفاايُمحافظااةُُانهاااادستأعاادُفاعليااةُللاردااامجُ
ُ:اآلتيفرعيةُُأعتلةا ُ  شع ُمنُهأاُالي ُ ؟ُإد

اتتصاااا ُُ،)تأكأااادُالاااأاتالر يياااةُُده ايُلعنمياااةُالمنااااهاتُالحياتياااةهااالُيم ااانُ نااااكُ رداااامجُإهااااادسُتااا -1
ُ؟لد،ُالنياكُالم ّعن ااتُفيُمحافظةُإدُ،ُ مناهتنماُالارعيةالاعا (

ُ،)الععاأاارُعاانُالمشاااعرُهالُيأعاادُتاااا تُفاايُمياعأ،ُادخاااا ُالمناااهاتُالارعيااةُلمناااهةُتأكأادُالااأات -2
 ُعاانُالحقااأن(،ُلااد،ُالنياااكُالم ّعن ااااتُفاايُمحافظااةُالاادفاُ،الععاأاارُعاانُاألفكاااهُ اآلهاكُ المععقاادات

 إد؟

ُ،هااالُيأعااادُتااااا تُفااايُمياااعأ،ُادخااااا ُالمنااااهاتُالارعياااةُلمنااااهةُاتتصاااا ُالاعاااا ُ)تأاصااالُلاظاااي -3
 انصغاك(،ُلد،ُالنياكُالم ّعن ااتُفيُمحافظةُإد؟ُُ،تأصلُعأرُلاظي

ةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُفاار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااهاالُتأعاادُ -4
 ؟تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُتأكأدُالأاتُ مناُه

فاار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُهاالُتأعاادُ -5
 ؟تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناُه

عاأنُالقالايُ البعادسُلمةياابُفر نُ أنُمعأعاُهت ُدهعااتُالمجمأعاةُالعجر اياةُعلاهُالةياهلُتأعدُ -6
 ُ؟مناهةُتأكأدُالأاتُ مناهاتناُالارعية

فر نُ أنُمعأعاُهت ُدهعااتُالمجمأعاةُالعجر اياةُعلاهُالةياعاأنُالقالايُ البعادسُلمةياابُهلُتأعدُ -7
ُ؟مناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناهاتناُالارعية

ُ:ماُيوتيُكرُمنناأهميةُالبحإلُمنُإم ُعأاد ُعديدةُدأتارزُ
ُإ ُُ:حدا ةُالمأضأ  -1  دهاعةُفاعلياةُ رداامجُإهااادسُتاده ايُلعنمياةُمنااهةُُتُتأعدُدهاعةُ احدةُتخع  

 هاأاُمااُيعتايُأهمياةُُ-علانُالباح اةُحادُ-ُلد،ُالنياكُالمعنااتُاتأكأدُالأاتُ اتتصا ُالاعا ُمعُ 
 كاأرةُلنأاُالبحإل.ُ

يقاايُ فعلااايُتحعاااجُإلااهُتضااافرُالجنااأدُللعماالُعلاااهُمشاا لةُ اتُ عااأدُحة:ُمأضااأ ُالبحااإلُ عأنعاام -2
 معالجااةُاآل اااهُالمعرتبااةُعلأناااُماانُإاام ُتنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُلمزمااةُللنياااكُُ،منناااُالعخ ياا 

 العده  .انهاادُُ الم ّعن ااتُعنُطر  ُ

تُقاادُتياااعدُفاايُعقاادُد هاتُ  ه ُعماالُنكيااادُالنياااكُمشاا لُعااامُ النياااكُالم ّعن اااا:ُدعااا جُالبحااإل -3
قادُتااعحُدعاا جُ،ُ)تأكأدُالاأات،ُاتتصاا ُالاعاا (ُمش لُإاصُمناهاتُالحياةُالضر ه ةُم ل  أيضااُ 

 تأصياتُالبحإلُالبادُأمامُماح أنُأإار نُألعاراكُدهاعااتُمما لاةُعلاهُعأنااتُأإار،ُمانُالاأكأهُ
 لهُتنميةُالمناهاتُالحياتية.إُالمتيُيحعجن كأل ُعلهُعأناتُأإر،ُمنُالنياكُُ األطاا ،
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الااأسُيم ااانُاتعااعاادةُماانُتتايقاامُفااايُُ:العااده ايُلعنمياااةُالمناااهاتُالحياتيااةُانهاااادسُتقاادينُالاردااامج -4
المراكاُ الم عياتُل فرادُمش لُعامُ النياكُالم ّعن ااتُمش لُإاص،ُم لُمراكاُانهااادُالناياي،ُ

المراكاااُُماانُهااان،ُ عأُرالنايااأُ ُالمخعصااأنلااد،ُ،ُُ م عياااتُالمجعمااذُالمااددي المنظماااتُاندياااديةُُ 
 المنعمةُمالعنميةُالبشر ةُالميعدامة.

ماُيضي ُأهميةُ؛ُ هأُددهةُالدهاعاتُالعرنيةُالعيُطبق ُ رامجُإهااديةُتده ايةُعلهُالنياكُالمعناات -5
 لنأاُالبحإل.كاأرةُ

ُيند ُالبحإلُإله:

اتتصااا ُُ،)تأكأاادُالااأاتإلُأعأنُمالبحااعاعاااأل ناااكُ ردااامجُإهاااادسُتااده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُ -1
 لد،ُالنياكُالم ّعن اات.ُُ مناهاتنماُالارعيةُالاعا (

)تأكأادُُأعأنُمالبحاإلعاعااألالععر ُعلهُفاعليةُالاردامجُانهاادسُالعده ايُلعنمياةُالمنااهاتُالحياتياةُ -2
 منُإم ُمعرفة:ُلد،ُالنياكُالم ّعن ااتُُ،ُ مناهاتنماُالارعيةاتتصا ُالاعا (ُ،الأات

هتااا ُدهعااااتُأفااارادُالعأناااةُعلاااهُالمنااااهاتُالارعياااةُُمعأعااااُأ،ُتااااا تُاتدخااااا ُفااايمياااع -أ
 .لمةيابُتأكأدُالأات

هتااا ُدهعااااتُأفااارادُالعأناااةُعلاااهُالمنااااهاتُالارعياااةُُمعأعااااُمياااعأ،ُتااااا تُاتدخااااا ُفاااي -د
 .لمةيابُاتتصا ُالاعا 

الةيااابُالااار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُ -ت
 .تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُتأكأدُالأاتُ مناُه

الااار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُ - 
 .تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناُه

الار نُ أنُمعأعاُهت ُدهعاتُالمجمأعةُالعجر ايةُعلهُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُ -ج
 .مناهةُتأكأدُالأاتُ مناهاتناُالارعية

الار نُ أنُمعأعاُهت ُدهعاتُالمجمأعةُالعجر ايةُعلهُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُ -ش
ُ.مناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناهاتناُالارعية

يُ(ُ أنُالمعأعااُالارضايُ المعأعااُالاأاقعيُفا0.05تُتأعدُفر نُ اتُدتلةُإحصا يةُعندُميعأ،) -1
 .إعاماتُأفرادُالعأنةُعلهُالمناهاتُالارعيةُلمةيابُتأكأدُالأات

(ُ أنُالمعأعااُالارضايُ المعأعااُالاأاقعيُفاي0.05ُتُتأعدُفر نُ اتُدتلةُإحصا يةُعندُميعأ،) -2
 .إعاماتُأفرادُالعأنةُعلهُالمناهاتُالارعيةُلمةيابُاتتصا ُالاعا 



 2021 

 

432 

  /د                                      المعنفات لدى النساء ةالحياتي تالمهارا لتنميةفاعلية برنامج إرشادي تدريبي 

 اااأنُمعأعااااُهتاا ُدهعااااتُأفااارادُالمجماااأععأنُُ(0.05تأعاادُفااار نُ اتُدتلاااةُإحصاااا يةُعناادُمياااعأ،) -3
العجر ايااةُ الضااامتةُعلااهُمةيااابُتأكأاادُالااأاتُ مناهتاامُالارعيااةُفاايُالةيااابُالبعاادسُلصااالحُأفاارادُ

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ اااأنُمعأعااااُهتاا ُدهعااااتُأفااارادُالمجماااأععأن0.05ُتأعاادُفااار نُ اتُدتلاااةُإحصاااا يةُعناادُمياااعأ،) -4
تصا ُالاعا ُ مناهتمُالارعياةُفايُالةياابُالبعادسُلصاالحُأفارادُالعجر ايةُ الضامتةُعلهُمةيابُات

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُتأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،) -5
العجر ايةُفيُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُمنااهةُتأكأادُالاأاتُ مناهاتنااُالارعياةُلصاالحُالةياابُ

 .دسالبع

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُتأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،) -6
العجر ايااةُفااايُالةياعاااأنُالقالااايُ البعااادسُلمةياااابُمنااااهةُاتتصاااا ُالاعاااا ُ مناهاتنااااُالارعياااةُلصاااالحُ

 .الةيابُالبعدس

ُ:علهُالنحأُاآلتيناُمنُالمصتلحاتُ اتُالصلةُ بح ُاعأ ُتيععر ُالباح ةُعددُ 
1

اااا ا،ُ الفاعليةةةي اةةةة الل ةةةي  األصااالُاللغاااأسُللااعلياااةُهاااأُالاعااالُافعااالاُالاااأسُمشاااعقاتمُافاعااالاُ افع 
ُ.تقا  الااعليةُمصده،ُللدتلةُعلهُ صفُالاعلُمالنشاطُ ان

العاااده ايُفااايُتنمياااةُالمنااااهاتُانهااااادسُمقاااداهُالعحيااانُالاااأسُيحد ااامُالارداااامجُ  تعريةةةل الثا  ةةةي
 لد،ُأفرادُالمجمأعةُالعجر اية.ُ مناهاتنماُالارعيةُ،ُاتتصا ُالاعا (الأات)تأكأدُُالحياتية

2 

إتةُمعدةُ ف ُأعسُعلميةُ داييةُإهااديةُتعضمنُعدةُأهدا ُيعنُتحةيقناُا:ُةُمودمالباح ُتعرفم
نميااةُمناااهاتُالماارأةُالمعناااةُ ععلناااُلااهُتإعاانُطر اا ُإعااراكاتُ فنياااتُمععااددةُ أدشااتمُمعنأعااة،ُتنااد ُ

منُإم ُقدهتناُعلهُالععاأرُعنُمشاعرها،ُ أفكاههاُ أها نااُ مععقاداتنا،ُ الادفا ُُقادهةُعلهُتوكأدُ اتنا
مانُإام ُالعأاصالُُمانُاتتصاا ُالاعاا ُماذُاآلإار نُ ماذُ أتعنااُالمحيتاةكاأل ُُ،ُ تم نناعنُحقأقنا

ُ.اللاظيُ عأرُاللاظيُ انصغاكا
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3 

ملُعلااه:ُالمعرفااةُعالعاايُتشااُدتااانُمختاااُماانُالااارصُانهااااديةُالعده ايااة :مودناااُالباح ااةُتعرفنااا
 عميعنااُتناد ُ)تأكأادُالاأاتُ اتتصاا ُالاعا (،ُلمنااهتيُ الةين،ُ اتتجاهاتُالارعيةُ الانن،ُ المناهات

 .ُللمرأةُالمعناةُإلهُتعا اُالعنميةُالشخصيةُ اتععماعيةُ الصحية

4 

 ُعالايةُأقدهةُالمرأةُالمعناةُعلهُالععاأرُعانُمشااعرهاُعاأاكُكادا ُايجا ياةُا:ُمودناُالباح ةُاتعرفن
 ُاإعلااا ُمااذُأعااأاكُاتاقاا ُ اععقاداتناااُفكاههاااُ أها ناااُأ الععاأاارُعاانُ،ُ ُمأقاافُمعااأنأإاارُأدحااأُطاار ُ

 ُأضاغاُُ عالينُ اد ُ عالأدُداضاجُأ الدفا ُعنُحقأقناُمتر قاةُُ ،ُأهاكُأ ُأفكاهُأ ُاععقاداتُاآلإر ن
 .ُإعباهُاآلإر نُ اتععداكُعلأننا

5 

)اتتصاا ُاللاظاي،ُعأارُاللاظاي،ُانصاغاك(ُُ:ُاعملياةُتااعلياةُلا م ُمنااهاتمودنااُالباح اةُاتعرفن
ُ أنُطرفأنُأ ُأك رُم يةُالأصأ ُلغايةُأ ُهد ُمحددا.

6 

:ُاهيُأسُأد هُ لغ ُعنُالرادُمالقادأ ُاليمنيُ تعرض ُألك رُمنُداأ ُمانُمودناُالباح ةُناتعرف
ُالعنف)الجياادس،ُالجنيااي،ُانعاااكةُالناياايةُ العاط يااة،ُالحرمااا ُماانُالمااأاهدُالااارصُ أدااأا ُالعناافُعااأاك 

:2002ُعاانةُكاملااة.)القادأ ُالمااددي،ُ(15إ ُيالااغُالاااردُعاانُالرااادُمعاادُتمااامُ)؛ُ الخاادمات،ُاتععصااادا
13.)ُُ
7 

مجمأعااةُانعااراكاتُ األدشااتةُالمختتااةُ المعاادةُ فاا ُأعااسُعلميااةُ داياايةُا:ُموداامُتعرفاامُالباح ااة
ُ–للبحإلُالعيُتراعذُاتحادُدياكُاليمنُُلهُهفذُميعأ،ُاألداكُألفرادُالمجمأعةُالعجر ايةإإهااديةُتند ُ

علاهُالةياامُُالميااعدةعنهُمالقادهاتُت ُُالعيُللخدماتُالمقدمةُللنياكُالم ّعن ااتُللمناهاتُالحياتيةُاإدُطلبُ 
حدا ُأم نُالمرأةُالمعناةُمنُالععاملُمااعليةُمذُمتال ُ تحدياتُُ يجا يُ المعكي ُالأسُيُ ماليلأ ُان

(ُمش لُه يسُتأكأدُالأاتُ اتتصا ُالاعا )داضجةُ عليمةُ تعضمنُمناهتيُالحياةُالضاعتةُمتر قةُ
ُ.ُ مناهتنماُالارعيةا

8 

ماألماااا ُالجيااادسُ الناياااي،ُُة الاعاااااحأااااُهعاااميُأ ُعأااارُهعاااميُتشاااعرُ يااامُالمااارأةُتعااار ُمودناااا:ُ
)أ ُُتُالناياية،ُ الضاغاُالماارطُ العناف  شأرُمصتلحُ)أمن(،ُفيُالييانُالحاليُإلهُغيادُالصادما

المياعاأداتُُ أصااننُإدنااُميااحةُحأاإلُتشاعرُالنيااكُ الاعياات،ُ،الخأ ُمنُالعناف(،أ ُعاأكُالمعاملاة
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ُالميااعندفات،ُمالراحااةُ  عمااععنُمحر ااةُالععاأاارُعاانُأدايااننُد  ُإااأ ُماانُالعحأاااُضاادهنُأ ُاأل ،ا.
ُ(2015ُ:4ُ)ماعلأأعي،

 :آلتيماُيعحددُالبحإل
فاعليةُ ردامجُإهاادسُتاده ايُلعنمياةُالمنااهاتُالحياتياةُلاد،ُالنيااكُالم ّعن اااتُفايُُ:الموضوعيي الحدود

 :كاآلتيُالأأدييي هأتةُمالمناهاتُالحياتيةُ ف ُتصني ُُامحافظةُإد.ُ  عحددُالبحإلُمأضأعيُ 

لععاأااارُعااانُاألفكااااهُاُ المشااااعر،ُُالععاأااارُعااان ااام ُمنااااهاتُفرعياااةُهي:)ُ:ُمنناااامنااااهةُتأكأااادُالاااأات -1
 .الدفا ُعنُالحقأن(ُ ،ُ اآلهاكُ المععقدات

ُ،عأااارُاللاظااايُ العأاصااالُ، ااام ُمنااااهاتُفرعياااةُهي)العأاصااالُاللاظااايُمننااااُمنااااهةُالعأاصااالُالاعاااا : -2
ُ.( انصغاك

العايُتعارا شُم،ُُ إدُلعلقايُإدماتاُ،ياراععنُاتحاادُديااكُالايمنُلاأاتيالنيااكُالم ّعن اااتُالُالحد دُالبشر ة: -3
 (.عنة45ُُ–17)ُههنُ أنُعنأعما

 اليمن.اُ–اآلمنةُللنياكُ الاعياتُالعامعةُتتحادُدياكُاليمنُفر ُمحافظةُإدُُالمياحةُالحدود المكانيي 

ُُ.م2020:ُالعامُالحدود الزمانيي

 الاصلُاأل  :ُانطاهُالعامُللبحإل.

 الاصلُال ادي:ُالخل يةُالنظر ة.

 يامقة.الاصلُال الإل:ُالدهاعاتُال

 الاصلُالرامذ:ُمننجيةُالبحإلُ إعراكاتم.

 الاصلُالخامس:ُدعا جُالبحإل)عر ُ مناقشة(.

ألهدا ُالبحإل،ُ العحق ُمنُصحةُفرضياتم،ُاععخدم ُالباح اةُالماننجُالعجر اايُتصامينُُاتحةيقُ 
ُ.المناع ُلنأاُالبحإلالمننجُُكأدمُ؛(ةتجر ايُ-)ضامتةعأنعأن  ُ

ةُللنياااكُ الاعيااااتُالعااامذُتتحااادُدياااكُالااايمنُمناافااايُالمياااحةُاآلُاماارأُة(80ُ)ُ ُمجعمااذُالبحااإلكااا
ُ.(ُعنة45ُ-17)ُعماههنُ أنُأالعيُتعرا شُُ(م2020)ُمحافظةُإد،ُالموإأ ُمنُالكشأفاتُللعام
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،ُةيااتجر ا(ُمجمأعااة13ُ )ُ،(ُمجمأعااةُضااامتة13(ُاماارأة،ُ أاقااذُ)26اااملُالبحااإلُعأنااةُقأامناااُ)
ُ. قدُتنُاإعياههاُمالتر قةُالقصدية

ُ)ُمدإمت،ُعمليات،ُمخرعات،ُتغأيةُهاععة(.ُُتصمينُتحلألُالنظناععمدتُالباح ةُ

1

المياااااعأ،ُ،)داااااازش،ُمجعماااااذُمضي (ُانقاماااااةُ،هاعااااايالمياااااعأ،ُالدُ،الحالاااااةُاتععماعياااااةُ،)العمااااار
ُ:كاآلتيحأإلُكاد ُالنعا جُ؛ُ(ميعأ،ُالعنفُ،اتقعصادس

(ُ كاا ُمياعأ،0ُُ.16)ُفاوك ر(ُكادا 26ُُ-فوقال25ُ)ُلمعغأارُالعمارُالامنايُ Chi-Squareقيماةُكاا -
أسُُايُ يشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا ؛ُ هأُماُ(0.05)ُ(ُ هأُأكارُمن690.)ُالدتلةُالمقعر ُ نا

ُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُالعماارُالامنااي
ُفوك ر(.26ُُ-فوقل25ُ)

(ُ كاااا 0ُُ.15)ُمعا عاااة(ُكادااا ُ،)عأاارُمعا عااامُلمعغأااارُالحالاااةُاتععماعياااةChi-Squareُقيمااةُكااااُ -
يشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُاُ؛ُ هااأُمااُ(0.05)ُ(ُ هااأُأكااارُماان69.0)ُميااعأ،ُالدتلااةُالمقعاار ُ نااا

أسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُُاإحصااا يُ 
 معا عة(.ُ،)عأرُمعا عمُالحالةُاتععماعية

 كا ُُ(0.25)ُك رُمنُال ادأ ة(ُكاد أُ،لمعغأرُالميعأ،ُالدهاعيُ) ادأ ةُفوقلChi-Squareُقيمةُكاُ -
يشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُ؛ُ هااأُماااُ(0.05(ُ هااأُأكااارُماانُ).620لمقعاار ُ ناااُ)ميااعأ،ُالدتلااةُا

أسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُُاإحصااا يُ 
 ك رُمنُال ادأ ة(.أُ،) ادأ ةُفوقلُالمعغأرُالدهاعي

 كا ُميعأ،ُالدتلةُُ(0ُ.16)ُكاد دازحم(ُُ،مجعمذُمضي لمعغأرُانقامةُ)Chi-Squareُقيمةُكاُ -
أسُأدامُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُُ(0.05 هأُأكارُمنُ)ُ،(0ُ.69)ُالمقعر ُ نا

ُقاماااةتُتأعااادُفااار نُدالاااةُإحصاااا ياُ اااأنُالمجماااأععأنُالعجر اياااةُ الضاااامتةُفااايُمعغأااارُالمعغأااارُان
 دازحم(.،ُ)مةيمة

ُ(0.0)ُ(ُكاداا $20ُقاالُماانأُ-$40ُ)أقاالُماانُتقعصااادسلمعغأاارُالميااعأ،ُاChi-Squareُقيمااةُكاااُ -
يشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)1.00 كا ُميعأ،ُالدتلةُالمقعر ُ ناُ)
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اُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُأسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا يُ ُاإحصااا يُ 
 (.$20ُنقلُمأُ-ُ$40ُالميعأ،ُاتقعصادسُ)أقلُمن

 كاااا ُمياااعأ،ُالدتلاااةُ،ُ(650.)ُ(ُكادااا امرتااااذُعااادُ ُ،)مرتااااذُلمعغأااارُالعنااافChi-Squareُقيماااةُكااااُ -
أسُأدمُتُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)0ُ.42المقعر ُ ناُ)

)مرتااذُُنافتأعدُفر نُدالةُإحصا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُمعغأارُمياعأ،ُالع
 (.امرتاذُعدُ ُ–

2 

(،ُ كااا ُميااعأ،ُالدتلااةُالمقعاار 980ُ.)ُكاداا ُلمناااهةُاالععاأاارُعاانُالمشاااعراُ(لمااا ُ تعنااي)Zُقيمااةُ -
أسُأداامُتُتأعاادُُايشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُإحصااا يُ ؛ُ هااأُماااُ(0.05كااارُماانُ) هااأُأُ)0.33 نااا)

ُفر نُدالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاالععاأرُعنُالمشاعرا.
(ُ كااا ُميااعأ،1.41ُ)ُكاداا ُاالععاأاارُعاانُاألفكاااهُ المععقااداتُ اآلهاكاُلمناااهةُ تنااي(ُ)لمااا Zُقيمااةُ -

أسُُايشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05)ُ(ُ هأُأكارُمن160. ناُ)ُالدتلةُالمقعرُ 
الععاأاارُعااانُاأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمناااهةُ

 .ااألفكاهُ المععقداتُ اآلهاك

الدتلاةُالمقعار ُ ناااُُ كاا ُمياعأُ،ُ،(860.)ُلمجاا اُالادفا ُعانُالحقاأنُ.اكادا ُ تناي(ُ)لماا Zُقيماةُ -
أسُأدامُتُتأعادُفار نُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)400.)

 دالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمجا ُاالدفا ُعنُالحقأنا.

عأ،ُالدتلاااةُ كاااا ُميااا(،1.78ُ)ُللدهعاااةُالكلياااةُلمةياااابُاتأكأااادُالاااأاتاُكادااا ُ تناااي(ُ)لماااا Zُقيماااةُ -
أسُأدامُتُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُ ُ؛ُ هأُما(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)08ُ0.المقعر ُ ناُ)

لدهعاةُالكلياةُلمةياابُاتأكأادُاتأعدُفر نُدالةُإحصاا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُ
 الأاتا.

(ُ كاااااا ُمياااااعأ،ُالدتلاااااةُالمقعااااار 290ُ.)ُكادااااا ُاُلمنااااااهةُاالعأاصااااالُاللاظااااايُ تناااااي(ُ)لماااااا Zُقيماااااةُ -
أسُأداامُتُتأعاادُُايشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُإحصااا يُ ؛ُ هااأُماااُ(0.05(ُ هااأُأكااارُماانُ)770. نااا)

ُفر نُدالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاُالعأاصلُاللاظيا.
(ُ كاا ُمياعأ،ُالدتلاةُالمقعار ُ ناا2.01ُ)ُكادا ُلمنااهةُاالعأاصالُعأارُاللاظاياُ تناي(ُ)لماا Zُقيمةُ -

أسُأدامُتُتأعادُفار نُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)060.)
 دالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاالعأاصلُعأرُاللاظيا.
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 هاأُُ،(870.)ُ(ُ كا ُميعأ،ُالدتلةُالمقعر ُ نا150.)ُكاد ُلمناهةاُانصغاكاُ تني(ُ)لما Zُمةُقي -
أسُأدمُتُتأعادُفار نُدالاةُإحصاا ياُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05أكارُمنُ)

  أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمجا ُاانصغاكا.

(ُ كااا ُميااعأ،690ُ.)ُالكليااةُلمةيااابُامناااهاتُاتتصااا ُالاعااا اُكاداا للدهعااةُُ تنااي(ُ)لمااا Zُقيمااةُ -
أسُُايشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05)ُ(ُ هأُأكارُمن480.)ُالدتلةُالمقعر ُ نا

أدمُتُتأعادُفار نُدالاةُإحصاا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُللدهعاةُالكلياةُلمةياابُ
 اعا ا.امناهاتُاتتصا ُال

 لاامُُ،مةيااابُمناااهةُتأكأاادُالااأاتُ د اتُهااي:ُالمقا لااة،ُألعحقأاا ُأهاادا ُالبحااإل،ُتاانُاعااعخدامُأهنااذُ
الاادفا ُُ  المععقاادات،ُُ اآلهاكعاانُاألفكاااهُُالععاأاارُ عاانُالمشاااعر،ُُارعيااةُ)الععاأاارالُم م ااةُأمعااادُلمناهاتاا

اتتصاا ُُ )اتتصاا ُاللاظاي،ُُارعياةالُمناهاتا لامُ م اةُأمعاادُلمُ،عنُالحقأن(،ُمةياابُاتتصاا ُالاعاا 
ااا14)ُهااااادسُالعاااده ايُ تكاااأ ُمااانالارداااامجُانُصاااغاك(انُ عأااارُاللاظاااي،ُ ،ُ اااامنُ ااام ُاتاااده ايُ ُا(ُيأم 

عاااأ ،ُ عميعناااُماانُ،ُ أاقااذُ م ااةُأيااامُفاايُاألاعااعراحةعاااعاتُ دصاافُلكاالُيااأمُتااده ايُيعخللناااُفعااراتُ
ُللمةياابُعانُطر ا ُاعاعخدامُالصادنُالظااهرس،ُةياي أُمعر االإعدادُالباح ة،ُ تنُاعاعخراجُالخصاا  ُ

ُ. الصدنُالانا يُعنُطر  ُاتتيانُالداإلي،ُ معادلةُ)ألااكر دباخ(ُتععخراجُال بات

(،ُماانُإاام spss21ُتاانُمعالجااةُ ياداااتُالبحااإلُ أاعااتةُالحقأبااةُانحصااا يةُللعلااأمُاتععماعيااةُ)
اااعااعخدامُالأعااا لُانحصااا ي ،ُ ادحرافاااتُميياه ااة:ُمعأعااتاتُحيااا يةُلأظياااةُكاالُأعاالأدُاةُاآلتيااةُ  فق 

،ُاإعباااهُ لكأكيااأ ُمرنااذُأنميااعقلعُأنأ ُلعأنااةُ احاادة،ُمااا ُ تناايُلعأنعااعاامأردُ-اإعباااهُكألمأعااأه 
ُ.كوس،ُقادأ ُحيادُحجنُاأل رُلمإعباهاتُالمماهمعر ة

)الاادفا ُُمناااهةُ حأااإلُكادااُ؛الارعيااةُلااد،ُعأنااةُالبحااإلُهنااا ُتاااا تُفاايُميااعأ،ُاتدخاااا ُمالمناااهات -
عااانُالحقاااأن(ُأك ااارُمنااااهةُتعااااديُمااانُادخااضاااناُعأناااةُالبحاااإل،ُتلأنااااُمنااااهةُالععاأااارُعااانُاتفكااااهُ

 .قلُمناهةُتعاديُمنُاتدخاا ُهيُمناهةُالععاأرُعنُالمشاعرأ اآلهاكُ المععقدات،ُ كاد ُ

منااهةُاالعأاصالُُ حأإلُكادُ؛ارعيةُلد،ُعأنةُالبحإلهنا ُتاا تُفيُميعأ،ُاتدخاا ُمالمناهاتُالُ -
اللاظااياُأك اارُمناااهةُتعاااديُماانُادخااضااناُعأنااةُالبحااإل،ُتلأناااُمناااهةُااتصااغاكاُ اادهععأن،ُ كاداا ُ

 .قلُمناهةُتعاديُمنُاتدخاا ُهيُمناهةُالعأاصلُعأرُاللاظيأ
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رادُالمجمااأععأنُ(ُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُأفاا0.05 عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،)ُ -
الةيااابُالبعاادسُلصااالحُأفاارادُُالارعيااةُفاايالااأاتُ مناهاتاامُُمةيااابُتأكأاادالعجر ايااةُ الضااامتةُعلااهُ

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ اااأنُمعأعااااُهتااا ُدهعااااتُأفااارادُالمجماااأععأن0.05ُفااار نُ اتُدتلاااةُإحصاااا يةُعنااادُمياااعأ،) عاااأدُ -
الارعيةُفيُالةيابُالبعدسُلصالحُأفرادُُ مناهاتمالعجر ايةُ الضامتةُعلهُمةيابُاتتصا ُالاعا ُ

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُ عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،)ُ -
العجر ايااةُفاايُالةياعااأنُالقالاايُ البعاادسُعلااهُمةيااابُمناااهةُتأكأاادُالااأاتُ مناهتناااُالارعيااةُلصااالحُ

 .الةيابُالبعدس

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،)ُ عااأدُفاار نُ اتُ -
العجر اياااةُفااايُالةياعاااأنُالقالااايُ البعااادسُعلاااهُمةياااابُمنااااهاتُاتتصاااا ُالاعاااا ُلصاااالحُالةياااابُ

يااااد ُعلاااهُفاعليااااةُالاردااااامجُالمياااعخدمُفاااايُالبحاااإلُلعنميااااةُمنااااهةُتأكأاااادُالااااأاتُُ هااااأُمااااالبعااادس،ُ
ُاكُالمعناات. اتتصا ُالاعا ُلد،ُالني

 ماُيلي:ُألهدا ُالبحإلُتقعرشُالباح ةُا تتأ رُ ُاععكماتُ 

اتتصاااا ُُ،)تأكأااادُالاااأاتُلعنمياااةُالمنااااهاتُالحياتياااةُلناااأاُالبحاااإلُعاااده ايالهااااادسُاناااارامجُالتتاأااا ُ -1
نُ المقاهداةُ ااأُم االُاألميااتُأ ُالر  ياااتُعلاهُعأناااتُأإار،ُماانُالنيااك مناهاتنمااُالارعيااةُالاعاا (ُ

 .دعا جُهأاُالبحإلُ البحأ ُ نأندعا جُلعل ُالدهاعاتُ

تتاأاا ُالاردااامجُانهاااادسُالعااده ايُلنااأاُالبحااإلُعلااهُعأناااتُأإاار،ُماانُالنياااكُالمعنااااتُمصاانااتُ -2
ُ،انعاااكةُالناياايةُ العاط يااةُ،)الجياادسُعلااهُحياا ُدااأ ُالععنياا ُالااأسُتعرضاانُلاامُأ ُيععرضاانُلاام

العحاار ُالجنياايُ اتععصاااد(ُ المقاهدااةُ ااأنُدعااا جُتلاا ُُ،ماانُالمااأاهدُ الااارصُ الخاادماتُالحرمااا 
 البحأ ُ يماُ أنناُ نأنُدعا جُهأاُالبحإل.

عمالُمحاأ ُ دهاعااتُلاارامجُإهاااديةُتده اياةُتخاع ُ عنمياةُمنااهاتُحياتياةُمخعلااةُلمأاعناةُالعناافُ -3
 الجيدسُعلهُالنياكُ العخ ي ُمنُحدةُ قعمُعلأننُ معالجةُاآل اهُالمعرتبةُعليم.

حااأ ُ دهاعاااتُلااارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُعناافُعماالُم -4
انعاااكةُالناياايةُ العاط يااةُعلااهُالنياااكُ العخ ياا ُماانُحاادةُ قعاامُعلااأننُ معالجااةُاآل اااهُالمعرتبااةُ

 عليم.

ناافُعماالُمحااأ ُ دهاعاااتُلااارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُع -5
الحرما ُمنُالمأاهدُ الارصُ الخدماتُعلهُالنياكُ العخ ي ُمنُحدةُ قعمُعلأننُ معالجةُاآل اهُ

 المعرتبةُعليم.
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عماالُمحااأ ُ دهاعاااتُلااارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُعناافُ -6
معالجاااةُاآل ااااهُالعحااار ُالجنيااايُأ ُاتععصاااادُعلاااهُالنيااااكُ العخ يااا ُمااانُحااادةُ قعااامُعلاااأننُُ 

 المعرتبةُعليم.

)العأاصاالُاللاظااي،ُالعأاصاالُُمناااهاتُاتتصااا ُالاعااا ُالارعيااة:ُتده ايااةُلعنميااةتتاأاا ُ اارامجُإهااااديةُ -7
مناهةُه ييةُتضنُمناهاتُفرعياةُأإار،ُلاد،ُ أصاناُعأرُاللاظي،ُانصغاك(،ُكلُمناهةُعلهُحدةُ

ُعر ُللعنف.عأناتُمععددةُمنُالنياكُكأدننُأك رُفتةُمعرضمُلخترُالع



 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 كمة(مح   –ة دوري   –ة )علمي  



 2021 

 

441 

  /د                                      فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لرفع الشفقة بالذات لدى المكتئبين...


 

Email: saed.moh95@gmail.com  

فد ا ضلةد اال اددخ ما  يد افد اال ياد اال ع ض دد اا يعد االكتئاد ما دكارتادضاالكبدد ضالن ساال شيود  ا د    ا
   اتوبخهاب ا االإليالل  ا كاز د ة افد ااال،او ز  االنئا رها  ىانزكءاالإليالل  س،انظض ا     اا30-20 ك

ال ئ اتع ا ضلة اال ئيك دضا-وال ئاللاال صح اال شيو  اوال عقة  ا  ي ا ةشزكءاف اهذهاال  ضلة انق طاال ضعفا
نئ ج اال ع ي ا كاال ع ال لا شهد ااالكتئظد  اا-ن   وئقبلاوتحق قاالكسئقضالراوتح لاال  وؤو   اوتك  كارسض 

 ه راالألةالءاوال ئعضضا ةعشفاوال عز  اوبعفاالكتص لان  ب ا اال  ح  د اوال  يد  االكمئ  ة د ك،اكدذ  اتد
اال  عضف اوال ئاللاال ئشظ ماال ع طي اويع ب اال ئحكماال  عضف .

ت د ايودهماال شد يافد ا ادلاهدذهاال ظدضوعاد دلاتع د اال ع يد ا دكاال شدزكءاد دلات م دهاال ةد  اوال شقد اد دلا
الأل ضاال ذياق ايع قاتك فاال شز لاو ز  ا كا ع ن تهاوق ايش فعاد لاا؛رنيوهما ح ة كارنيوهما  اكاي  ق

اكا دض ا ح و د ا  دد ايضدعاال شدزكءارنيوددهمافد اسدجكا ددكاال ادع ران  ددذن ااالديدذالءانيودده.ا دالو ا ةدلاإ دد افد   
وال ش  اوالألسلاوكأ اال عذالماه اال  ض ق اال  ل   ا د فعام دكا د االقئضفد ها دكار  د ءارواتقصد ضارواد يد ق.ا

او ئ اددلاإ دد افدد اال  دد عا ددكاA taboo on Pleasureوهددذالا دد اي ةددقا ة ددهاال  حض دد سا ددكاال  ئعدد ا
ا."الال    افو ح ثا  ءاس ءاغ  ااالع   اال ع الطفاالإليج ب  انئ ج اال ئق ةاال خعضارنها"ادإالاكشتاس

وقددد اتش  ددددتاالألسددد    اوال  ددددضقاال عالم ددد اال ئدددد اتش و دددتا يددددضاالأل دددضالضاالكتئا ب دددد ا ددد ىانددددزكءا
ضفدد االإليددالل  س،ا شهدد اال عددالوان ألةو دد او شهدد اال عددالواال شيودد انأسدد   خهاال   ئةيدد ،او عدد االإلر دد ةاال  ع

اال وة ك ارل اال    رالساال ش مح ابلاوالألتاضاف  ة  اف اال  ق ي او الواالكتئا ما  ىاال شزكء.
ت دد ار االألفددضالةاال ددذيكاتشقصددهما هدد رالساال ادديق ان  ددذالساي المهدد  ايددع ب اوالبددح افدد اتعدد  ةهما ددعا

و دددعاام ددد ايع دددقاتددد الفقهماال شيوددد اوالكمئ ددد   ا دددعانيوددده؛اوهددد ارنيودددهما شددد اال ئعدددضضا   القدددفابددد غ  

                                                           
هذهاال  رالس اتق  ابه اال خ لث:اسدع  ا ح د اسدع  اال بضو د اد دلاقودماال عةد  اال شيود  انكة د اال ئضب د ام  عد اتعدزا ةحصد لااكا

 ةلاةرم اال  كئ رالهاف ا ةماال شيساادر  ةانيود ك،اوقد اتك ندتا جشد اال  ش قاد اوال حكدما دكاالألسدئ إاال د كئ ر ارل د ا
ددداالأل  دددضيا ددد ا  رم  ددداو ادددضف  ك،اوالألسدددئ إاال ددد كئ ر ا عددد إا قدددضال ا ارئ و  ك،اوالألسدددئ إاال ددد كئ ر ا ددد ن  اال ق بددد ا ا ش قا 

 .ئق يضاال ئ  زا عاال ئ ي  ان خعاال ضس   اوتخ ة ه اب كاال ج  ع سكاوق ا شحاال خ لثاةرم اال  كئ رالهاب ا ش قا  اةال ة  ا
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،اوهدد ا دد اةفدعاال خ لددثاد ددلابشدد ءابضند  فادر دد ةيا عضفدد اسددة ك ا ضفدعاال ادديق ان  ددذالساوت   ددفام جدئ عه
االكتئا ما  ىاال شزكء.

ال وددؤاللااليتدد :ا دد ا دد ىاف  ة دد ابضندد  فاا ددكو  دد اسددبقاتئحدد ةا اددكة اال خحددثافدد ا ح و دد االإلم ندد ا
يدالل  اال  ضكز د افد ا ح فظد ادر  ةيا عضف اسة ك ا ضفدعاال اديق ان  دذالسا د ىاال  كئابد كا دكاندزكءاالإل

االيت  :و ئيضعا كاهذالاال وؤاللاالألساة اادم؟

هلايودهماال بضند  فاالإلر د ةياال  عضفد اال ودة ك اال  ودئ   افد ارفدعاال اديق ان  دذالسا د ىاال  كئابد كا دكا -1
 نزكءاالإليالل  اال  ضكز  ااال  ج    اال ئجض ب  ك؟

 اال ئ   دددفا دددكاالكتئاددد ما ددد ىاندددزكءاهدددلايودددهماال بضنددد  فاالإلر ددد ةياال  عضفددد اال ودددة ك اال  ودددئ   افددد -2
 الإليالل  اال  ضكز  ااال  ج    اال ئجض ب  ك؟

هلايوئ ضاتأم ضاال بضن  فاال  وئ   اف ارفعاال ايق ان  ذالساوال ئ   فا كاالكتئاد مانعد ا دضورا دهض كا -3
  كاالكنئه ءا كات ب قه؟

 تئجةلاره   اال خحثان يت :أهمية البحث : 
 األهمية النظرية:

ق ان  ددذالسا ددكاال   بدد   ساال  اه دد اوالأليدد ة افدد ا ةددماال ددشيساالإليجدد ب اب يدديهاد ا  بدد عاال اددي
شدلاالكهئ د  اتيع لا ةلاتد ة ما صد ةراال قد  افد اال ا صد  اال دذيا دماا نوب  اا ل يا اا و الم  اا وق ئ  ااال ئغ ض ا

اوتش    .اا تا  ص اا-ف ال وةا ةماال خ لث-ال ك ف اف اال  رالس ساال عضب  ا
 اال ئشظد ماال عد طي ا دكا داللاال اديق ان  دذالسا د ىاالألفدضالةاال د القع كاد   ءاي ر اوالبح ا كاطب ع

تحتاال ضغطاوال ظضوعاال صشخ اوال ئعضعا ةلاك    اال ئع  لا عا ع ن تهماو كا  ىادلو سدهمان ع ند  ا
ال عالقد ابد كاال ادديق ان  دذالساوال صد  ةاال شيودد ار د  اال  حددكاافدد الي دض ك،اوال دئاللاال ئشظدد ماال عد طي ايدؤمضا

 ،اك  اتعد اال اديق ان  دذالسا دكاال  ئغ دضالساال  ه د اال ئد اتدضتخطان  ا صد  اال ود   ،ا  د اوال   القفاال ض غ 
 هد ا ددكاةورافدد اتحق دقاال ئ الفددقاال شيودد اوالكمئ دد   ،اوال ئع  دلان يج ب دد ا ددعاال دشيسا شدد   ات ددضان بددضالسا

ا  الية اال ح   انصح انيو  ام   .او كاممغ ضاس ر او حخ  ،ا
 وئه ف اف اهذالاال خحثاركاوهماندزكءاالإليدالل  اال  ضكز د افد اره   اال اض ح اوال  ضلة اال ع ض  اال 

 ضلةدد اال اددخ ماال ددذيكاتحدد طابهددماوددضوعايددشخ اوق سدد  اقدد اتددؤةياد ددلافقدد ال االكنوددج  اال ئدد  ا ددعاال ددذالسا
والنع ال اال  ص  ح ا عاال ذالساوال ق ماوبعفاال  وؤو   اال ذالت د اوال ئشكدضا   قد ساال ح د  انصدضفه افد ا ش فدذا

 دضارتادضافاد ساال  جئ دعا ضبد اآمخ ساالإليج ب ا ةذالس،اك  ارنه ات ادلا دكام ند ارنع ا  اتك  ا كاالإل
تعددد ا دددكااو دددكامدددما، البددد ضالن ساال شيوددد  اوال ئ دددضعاوالكتجددد هانحددد اال عشدددفادإالا دددمات مدددهاال ئ م دددهاال ودددة م

اال  ج كساال ح    اوال  صخ اال ئ اتحئ واد لا ز  ا كاال  رالس س.
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 ةددلال ددد تهماال ع ة ددد اا نعددد ةاال اددديق ان  ددذالسا ددد ىاال شدددزكءان دد ايدددشعكساديج ن دددبشدد ءابضنددد  فا ئحودد كار
وت الفقهماال شيو اوالكمئ    ،ان إلب ف اد لاد  الةارةال اتئ فضاف ه اال ادضوطاال عة  د ا ق د فا يهد  اال اديق ا

ان  ذالسا  ىانزكءاالإليالل  سان  ايئش س ا عاال اق ف اال عضب  اوال   ش  .
 ةددلار  يدد انددزكءاالإليددالل  سافدد ادر دد ةهماو ودد   تهما ةددلاد دد ة ااقدد ايودد   اال خحددثاال قدد ئ  ك

ت الفقهماوتك يهما دعاال  جئ دعاوالكند   وا  دهان ض قد اديج ب د ،اكدذ  ا دكاال  ؤ دلار اي دضواال خحدثابشئد ئفا
ال  وؤو  كا كاهذهاال اض ح ا كاال  جئ عاانزكءاالإليالل  سكاف اا س عاتي  اريح ماال قضالرا ص ي ا

اقضالرالسا الئ  ا ئحو كاروب عاال شزكءاف االإليالل  ساال   ش  .وبعاآ   ساوالت  إا

 ه عاال خحثاد ل:
بش ءابضن  فادر  ةيا عضف اسة ك ا ضفعاال ايق ان  ذالساوال ئ   فا كاالكتئا ما  ىانزكءاالإليالل  ا -1

اال  ضكز  اف ا ح فظ ادم.
ن  ددذالسا دد ىاال  كئابدد كا ددكانددزكءاال كاددفا ددكاف  ة دد ابضندد  فادر دد ةيا عضفدد اسددة ك افدد ارفددعاال ادديق ا -2

 الإليالل  اال  ضكز  .

ال كادددفا دددكاف  ة ددد اال بضنددد  فاالإلر ددد ةياال  عضفددد اال ودددة ك افددد اال ئ   دددفا دددكاالكتئاددد ما ددد ىاندددزكءا -3
 الإليالل  اال  ضكز  .

ال ئحقددقا ددكاالسددئ ضالر  اال بضندد  فان  ئددأم ضا ددكا دداللا عضفدد اةك دد اال يددضوقابدد كا ئ سدد  سارتدد اةرمدد سا -4
ال  ضكز ددد افددد اال  ج   ددد اال ئجض ب ددد ا ةدددلا ق  سددد اال اددديق ان  دددذالساوالكتئاددد مافددد اندددزكءاالإليدددالل  ا

 ال ق  س كاال خع ياوال ئئخع .

 سعلاال خحثاد لاال ئخ راال يضوضااليت  :

ب كا ئ س  سارت اةرم ساال  ج   ئ كاال ئجض ب  اوال ض ن  ا دكاندزكءاا كات م افضوقاةال  ادلص ئ  ا-1
دما ةلارنع ةا ق  فاال اديق ان  دذالساوةرمئدهاال كة د افد اال ق د فااف ا ح فظ الإليالل  اال  ضكز  ا

اال خع ي.
ب كا ئ س  سارت اةرمد ساال  ج   د اال ئجض ب د ا دكاندزكءاالإليدالل  اا كات م افضوقاةال  ادلص ئ  ا-2

دما ةددلارنعدد ةا ق دد فاال ادديق ان  ددذالساوةرمئددهاال كة دد افدد اال ق  سدد كاال قبةدد اافدد ا ح فظدد ال  ضكز دد ا
ا.وال خع ي
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ب كا ئ س  سارت اةرمد ساال  ج   د اال ئجض ب د ا دكاندزكءاالإليدالل  اا كات م افضوقاةال  ادلص ئ  ا-3
ادما ةلارنع ةا ق  فاال ايق ان  ذالساف اال ق  س كاال خع ياوال ئئخع .اف ا ح فظ ال  ضكز  ا

ندزكءاب كا ئ س  سارت اةرم ساال  ج   ئ كاال ئجض ب  اوال ض ن  ا دكاا كات م افضوقاةال  ادلص ئ  ا-4
ادما ةلا ق  فاالكتئا ماف اال ق  فاال خع ي.اف ا ح فظ الإليالل  اال  ضكز  ا

ب كا ئ س  سارت اةرمد ساال  ج   د اال ئجض ب د ا دكاندزكءاالإليدالل  اا كات م افضوقاةال  ادلص ئ  ا-5
االكتئا ماف اال ق  س كاال قبة اوال خع ي.ا ةلا ق  فدمااف ا ح فظ ال  ضكز  ا

ب كا ئ س  سارت اةرمد ساال  ج   د اال ئجض ب د ا دكاندزكءاالإليدالل  اا  ئ  اكات م افضوقاةال  ادلص-6
ادما ةلا ق  فاالكتئا ماف اال ق  س كاال خع ياوال ئئخع .اف ا ح فظ ال  ضكز  ا

 حدود البحث:

يئحدد ةاال خحددثافدد ادطدد را ئغ ضالتددهاال ئدد اتادد لاف  ة دد ابضندد  فادر دد ةيا عضفدد اسددة ك ا ضفددعاال ادديق ا
 ا،اك  ا2020 2019ما اللاال ع  اداف ا ح فظ نزكءاالإليالل  اال  ضكز  ان  ذالسا  ىاال  كئاب كا كا

يئحدددد ةاندددد ألةوالساال  وددددئ    افدددد اال خحددددثاا ق دددد فاال ادددديق ان  ددددذالساو ق دددد فاب دددد ا التئادددد ماوال بضندددد  فا
 الإلر  ةياال  عضف اال وة ك ك،اوكذ  ان   س ئلاالإللص ئ  اال  وئ    ا  ع  ج اال ب  ن س.

ددب يدديهاال خحددثاالك ئ دد ةا ةددلاال  ددشهفا ددخهاال ئجض بدد االقئضددتاطب عدد ا   رالسدد ا ددخهاا  ش سددخ اا  شهج 
 عضف اسة ك ا ضفعاال ايق ان  ذالسا  ىاال  كئابد كاادر  ةيتجض ب  اتوئه عاال ئعضعا ةلاف  ة  ابضن  فا

 ال  شهفاال  ش س ا  الاهذهاال  رالس س.اب ييه كانزكءاالإليالل  اال  ضكز  اف ا ح فظ ادما

ال ئ د اال خ لدثاال ئصد  ماال ئجض بد اإياال  ج د  ئ كااتجض ب د اوبد ن  ك،ا ريبي المستتدد::التصميم التج
اوباالم اق  س سااقبة ،اوبع ي،اوتئخع ك.

 ددكابدد كانددزكءاالإليددالل  اال  ضكز دد افدد ا ح فظدد ادماال   ش دد ااكانددز ال ا28تأ يددتا  شدد اال خحددثا ددكاا
تدماتقود  هماا2,43والنحدضالعا ش د رياا27,036  دضاان ئ سطا كا    ا32-20  كاتئضالوحار   رهماب كاا

 د لا ج   ئ كااتجض ب  اوب ن  كان  ئو وي.

 ئحق ددددقارهدددد العاال خحددددثاقدددد  اال خ لددددثان سددددئ  ال االألةوالسااليت دددد :ا ق دددد فاال ادددديق ان  ددددذالسااد دددد الةا
 ب ادد ا،اوقششددها ةددلاالا2012اتضم دد انش  دد ام دد لا دد س،ااBeck)ال خ لددثك،او ق دد فاالكتئادد ماا ب دد ا
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ك،اوال بضندددد  فاالإلر دددد ةياال  عضفدددد اال وددددة ك ا ضفددددعاال ادددديق ان  ددددذالساوال ئ   ددددفا ددددكا2014ال   ش دددد ا قددددضال ،ا
االكتئا ما  ىانزكءاالإليالل  اال  ضكز  اف ا ح فظ ادماال   ش  ااد  الةاال خ لثك.ا

ن سدئ  ال ابضند  فاا ب  االسئ   اال خ لثاال ع ي ا كاال  سد ئلاالإللصد ئ  ا  ع  جد اب  ند ساال خحدثال سد ا
ا:اليت وهذهاال  س ئلا ةلاال شح اا(SPSS)ال حق خ االإللص ئ  ا ةعة  االكمئ  ة  ا

 ع  لاالرتخد طاب ضسد  ا حود ماالكرتخد طابد كاال ئ ب دقاالألولاوال اد ن ابهد عاديجد ةامخد سارةوالساال خحدثا -1
وكددذ  ا ةئحقددقاكا التئادد مان ض قدد اد دد ة االك ئخدد را،اBeckا ق دد فاال ادديق ان  ددذالس،او ق دد فااب دد ا

ا كاي قاال بش ءان ض ق االكتو قاال  ال ة ا  ق  س ااال ايق ان  ذالس،اوالكتئا مك.ا
  ضبعاك يا ةئحققا كاتك فؤاال  ج   ئ كاال ئجض ب  اوال ض ن  اف انعضاال  ص ئص. -2

ال ئخدد را دد  اوتشدد ا  عضفدد اةك دد اال يددضوقابدد كا ئ سدد  سارتدد اال  ج دد  ئ كاال ئجض ب دد اوال ضدد ن  اقبددلا -3
  بضن  فا.وبع ات ب قاال

ال ئخد راو ك كودكا ةع شد ساغ دضاال  وددئقة اك ئخد رافدضوضاال خحدثا  عضفدد اةك د اال يدضوقابد كا ئ سدد  ا -4
رت اةرم سارفضالةا  ش اال خحثا ةلاال  ق ي ساال  وئ    اقبلاوبع ات ب قاال بضن  فا ةدلاال  ج   د ا

 ال ئجض ب  ا،اوكذ  اف اال  ق رن اب كاال ق  فاال خع ياوال ئئخع ا.

 ا=ال الن ر ئض  اااا ال ئخ رالسالألمضاالو مالجماق ن  ا -5

ا: كااليت رسيضسانئ ئفاال خحثا
بدد كا ئ سدد  سارتدد اةرمدد ساال  ج دد  ئ كاال ئجض ب دد اوال ضدد ن  ا ددكانددزكءاا ومدد ةافددضوقاةال دد ادلصدد ئ  ا -

الإليددالل  اال  ضكز دد ا ةددلارنعدد ةا ق دد فاال ادديق ان  ددذالساوةرمئددهاال كة دد افدد اال ق دد فاال خعدد ياانعدد ا
ابضن  فا ةلاال  ج    اال ئجض ب  كان تج هاال  ج    اال ئجض ب  .ت ب قاال 

بدد كا ئ سدد  سارتدد اةرمدد ساال  ج   دد اال ئجض ب دد ا ددكانددزكءاالإليددالل  اا ومدد ةافددضوقاةال دد ادلصدد ئ  اا -
ال  ضكز  ا ةدلارنعد ةا ق د فاال اديق ان  دذالساوةرمئدهاال كة د افد اال ق  سد كاال قبةد اوال خعد يااقبدلاوبعد ا

 ال ق  فاال خع ي.ت ب قاال بضن  فكان تج ها

ب كا ئ س  سارت اةرم ساال  ج    اال ئجض ب د ا دكاندزكءاالإليدالل  اا    اوم ةافضوقاةال  ادلص ئ  ا -
ا ةلارنع ةا ق  فاال ايق ان  ذالساوةرمئهاال كة  اف اال ق  س كاال خع ياوال ئئخع .

نددزكءابدد كا ئ سدد  سارتدد اةرمدد ساال  ج دد  ئ كاال ئجض ب دد اوال ضدد ن  ا ددكاا ومدد ةافددضوقاةال دد ادلصدد ئ  اا -
 الإليالل  اال  ضكز  ا ةلا ق  فاالكتئا ماف اال ق  فاال خع يان تج هاال  ج    اال ض ن  .ا
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ب كا ئ س  سارت اةرم ساال  ج    اال ئجض ب  ا كانزكءاالإليدالل  ا ةدلاا وم ةافضوقاةال  ادلص ئ  ا -
اقبة . ق  فاالكتئا ماف اال ق  س كاال قبة اوال خع ياقبلاوبع ات ب قاال بضن  فا ص  حاال ق  فاال 

بددد كا ئ سددد  سارتددد اةرمددد ساال  ج   ددد اال ئجض ب ددد ا دددكاندددزكءاا دلصددد ئ  ااةال ددد ا ددد  اومددد ةافدددضوقاإالس -
االإليالل  ا ةلا ق  فاالكتئا ماف اال ق  س كاال خع ياوال ئئخع .
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ن في أنظمة العمل اإلداري، ويفضل البعض أحددمم  ين مستخدميتظل المركزية والالمركزية أسلوب
"تختلددا الدددو  فددي انتا سادد  ادسددلول اإلداري الددحي  ومددل مشدد لوا  ومشدد ل   ددعوبا ، علددا ار،ددر، و

انددد   فبشدددعل عددد   و  قتشددد د ة والفم  جدددة والت ريخجدددة، والمتن سدددع مددده  روفاددد  السج سدددجة وا ستم  جدددة وا
 (1).أسلوب ن رئجس ن نجدمم  مطبمين في معظم دو  الع لم ادسلول المركزي وادسلول الالمركزي"

دد  الالمركزيددة اإلداريددة مددن المفدد رجم اإلداريددة مو ددوع   دوتعدد  ،فددي العمددل اإلداري  شددعل عدد    وتطبجم 
العمدددل اإلداري الود فدددة والمتعلمدددة تو جفدددة التنظدددجم اإلداري فدددي وفدددل أسددد ليع  ،والوعدددومي  شدددعل ،ددد  

الاجعددل التنظجمددي وتفددويض السددلط ل ومددن  الشددالحج ل مددن المسددتوي ل اإلداريددة العلجدد   لددا السددلط ل 
   داريددة أرفددر  تفددرا المسددتوي ل العلجدد  نوددو ماددا لدد  وصددو    ،  اددنددا فددي التسلسددل الارمددي للعمددل والمادد

 .تهوأساز  في العمل اإلداري في مختلا دوائر العمل الوعومي أممجة وأعلا مستوى 

" كم  أنه تدون تطبيل سلجم لالمركزية    معن المدو   ممع نجدة توميدل التنمجدة المولجدة المسدتدامة، 
  سجم  في  ل عجز الوعومة المركزيدة عدن الوفد ك  ع فدة احتج سد ل المجتمده و، صدة مده تند مي عددد 

وبدددون تلددد   ،ة أو سددوك اسدددتلال  المددوارد الطبجبجددة والبشدددرية مددن ن حجددة أ،دددرى وندددر  ،السددع ن مددن ن حجدددة
 (2).الود ث عن الد ممراطجة  أ ع لا  المختلفة و، صة السج سجة واإلدارية"  الالمركزية    معن أ ض  

قتضدددا العمدددل  مبددددأ الالمركزيدددة اإلداريدددة والم لجدددة وفمددد   لمددد نون السدددلطة اوفدددي الجماوريدددة الجمنجدددة "
ادمددر الددحي  فددرا عليادد  تبنددي  ؛ولجددة  حدددال نملددة نو جددة وواسددعة فددي نادد  أساددزة اإلدارة الوعومجددةالم

علجده فدي  دل المركزيدة ، صدة مده تدروج دور أسادزة  اعتد دلأس ليع ووس ئل عمل سد دة ومختلفة عم  
مدد نون  ممتضددا ال ا عتب ريددةالسددلطة المولجددة فددي الوحدددال اإلداريددة للجماوريددة التددي منودد  الشخشددجة 

                                                           
()   قسممإدارة ادةمالممكلدة الممادةت  ةعممك دةتعالممكد ك عمماد  لدداأمددين مومددد عبددد الملدد  حمددود مددحا الدراسددة تمددد  تادد  الب حددث

ةتجزيرادتاحصمللداامددر  مادةتلك سمفلرددمردارة ادةمالمكلدإداصم دارة ادوالمكلودتقم دد للمندتجةمادةتلةكق ماد

 حلم دو ملنددو،دتر/رةخالًمكدإ ةكقً مكد حل دطكهردصمكت و،دتر/دك  لك ةكقً كدخإداب دةتاهدااردةتقرشرتةتح إد ندو.ر/د

  لفكز.تق د ة دةتبكحثدر  ادةتلك سفلردةفق يردد  ردًكد سكا ًةوإةتحللريد،دتر/داارد حل دو  ردًكد ئلسلًكةتهلكمدإ
د.1د:صد،2102، س معة أتوبعر تلم  د  تلمس ن، يررس لة م سست ،مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم اإلداري الجزائري ، علي مومددو1إ

د.3،   2112، دار الناضة العربجة  الم مرة ،اإلدارة بالشفافية الطريق للتنمية واإلصالح اإلداري ، س مي الطو،يدو2إ
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   تجزأ من سلط ل الدولة، كمد   اعتبر كل من الوحدال اإلدارية والمج لس المولجة المنتخبة سزك  ا الحي 
لنظ   السلطة المولجة الحي  مو  علا مبددأ   عتبر ادسازة التنفيح ة في الوحدة اإلدارية أسازة مولجة وفم  ا 

الشدعبجة فدي اتخد ل المدرار وةدارة الشدأن المولدي  الالمركزية اإلدارية والم لجة وعلا أس س توسجه المش ركة
 (1).في مج  ل التنمجة ا قتش د ة وا ستم  جة والفم  جة"

د  مدن أنمد ا التنظدجم اإلداري مرتبط د  ا  نمط دوصدف"ومعحا  نظر لإلدارة المولجدة ت   لالمركزيدة   أس س 
وميئددد ل منتخبدددة مولجدددة تب  دددر  اإلداريدددة وبوصدددا أناددد  توجيددده للو جفدددة اإلداريدددة تدددين السدددلطة المركزيدددة

 (2).ا،تش ص تا  تو    راف السلطة الالمركزية ورق تتا "

مو دددول البودددث الوددد لي  تنددد و  البودددث عدددن مددددى تدددوافر متطلبددد ل تطبيدددل الالمركزيدددة  ِفدددِمن  ومنددده 
 اإلدارية في مج   الشوة الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة.

، علدددا المسدددتوى  ومجتمبج ددد  ، فرد  ددد وم د  ددد   ئ  مدددة رة فدددي العمدددل اإلداري  شدددري  الالمركزيدددة لاددد  نتددد
دد ا طدد ر   – مدد  تمنودده مددن صددالحج ل أوسدده للايئدد ل المولجددة –"تمفددل الالمركزيددة الخد   والعدد  ، و   مالئم 

ي ، كمدد  تسددام الالمركزيددة فددتادد ومت  ع م ولجددة فددي تخطددجت تنميتادد  الحاتجددة وتنفيددحمإل ددرا  المجتمعدد ل ال
ادمدر الدحي  سدام فدي   جد د توجيده  ؛…نمويدةتنشر الد ممراطجة ومش ركة مختلا الفد علين فدي العملجدة ال

 (3)." ستفم رال والموارد دا،ل الدولةلسلطة صنه المرار وا  ع د  نسبج  

 ويثمن ا لتزام ل والمتطلب ل   او"لعل التطور الحي ص حع الدولة الود فة قد و ه عليا  كفير  
عدن سمجده مجريد ل ادمدور التدي  لرئجس اإلداري  مو   أعم   كفيرة دا،ل  دارته وأصدب  مسدةو   صب  اأ

 (4).للتنظجم والمتع ملين معه" اادمر الحي  ودل  رر   ؛…تتم دا،ل اإلدارة

 لدا الالمركزيدة اإلداريدة فدي الجماوريدة  وا نتمد  س كل اإلدارة المولجة تنفيحَا لتل  الرغبدة من  م و 
لمرفدددل صدددوي فدددي  حددددى المدددد ري ل فمدددد  دددعر توسدددود  عدددض أوسددده  اودن الب حدددث  عمدددل مدددد ر   ؛ةالجمنجددد

 دسلول الالمركزية اإلدارية. يلعتطبيل الفا الل المشور التي توو  دون الوصو  

امددة للمددواطنين، ومددي  و سددة مة الجددللد  أن الشددوة الع مددة والسددع ن مددن  ددمن المط عدد ل الخدمو 
والفم فددة  ،وف علددة، ريددر أن نظددم العمددل الو لجددة ةشددل  دده  لددا مسددتوي ل مددة ر  لددا تطبيددل أسددلول ندد س   

والضددب تجة المعر جددة حددو  تطبيددل مددد،ل الالمركزيددة  ،الع مددة والسددع نمع تددع ومرافددل الشددوة السدد ئدة  

                                                           
د.http://www.sabanews.net، 2112-2-2، وك لة ادنب ك الجمنجة سبأ، خمسة أعوام من نجاح التجربة المحلية، أحمد الجبردو1إ
د.1اارد حل ،د ر عدعكةق،دص:دو2إ
د.2112، معاد اإلم   الشيراجي للدراس لموقه   وا نطن، الالمركزية اإلدارية ومساهمتها في التنمية المحلية، سلجم ن ح مدون دو3إ
لمض رف، س معة ور ة عمل تطبيل   مركزية العمل اإلداري والم لي  ج معة ا، مفاهيم حول المركزية والالمركزية اإلدارية، فرح  س فرحدو4إ

د.9  ،  2102-9المض رف، 

http://www.sabanews.net/
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ادمر الحي  وتم  رورة البوث عن مدى توافر متطلب ل تطبيدل  ؛تود من ف عليته وبروج أ را ،اإلدارية
 ،ل في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة.محا المد

تلد  المتطلبد ل الدالج  توافرمد  لتطبيدل  ومن  م فمن محا الجادد البوفدي العلمدي سدجعمل علدا و ده
   وبن ك  علا م  تمد   معن صج رة مشعلة الدراسة في السةا  الرئجس ارتيفي دائرة الضوك اإلدارية الالمركزية 

ى توافر متطلب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسدع ن فدي م  مد
 الجماورية الجمنجة؟

   علا النوو ارتيتفرل من محا السةا  عدة أسئلة فر جة يو 

مدد  مدددى تددوافر المتطلبدد ل التشددريبجة لتطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي مع تددع ومرافددل الشددوة الع مددة  -1
 وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟والسع ن من 

مددد  مددددى تدددوافر المتطلبددد ل اإلداريدددة لتطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة  -2
 والسع ن من وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟

اإلداريددة فددي مع تدددع ومرافددل الشدددوة  مدد  مدددى تدددوافر المتطلبدد ل البشددرية والم لجدددة لتطبيددل الالمركزيدددة -3
 الع مة والسع ن من وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟

 من وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟ ام  المتطلب ل ادرفر توافر   -4

  ارتي اسة علا النوو لإلح طة  أسئلة الدراسة وتوميل أمدافا   معن و ه فر ج ل الدر 

تتدوافر المتطلبدد ل )التشدريبجة، اإلداريددة، البشددرية والم لجدة( الالجمددة لتطبيددل الالمركزيدة اإلداريددة فددي 
مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة والسدددع ن تدرسدددة ع لجدددة، ويتفدددرل عدددن مدددحا الفر دددجة الفر دددج ل الفر جدددة 

 ارتجة 

شددريبجة الالجمددة لتطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي مع تددع ومرافددل الشددوة الع مددة تتددوافر المتطلبدد ل الت -1
 والسع ن تدرسة ع لجة.

تتدددوافر المتطلبددد ل اإلداريدددة الالجمدددة لتطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة  -2
 والسع ن تدرسة ع لجة.

مركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع ومرافدددل الشدددوة تتدددوافر المتطلبددد ل البشدددرية والم لجدددة الالجمدددة لتطبيدددل الال -3
 الع مة والسع ن تدرسة ع لجة.
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  توسد فروق سومرية في آراك عينة الدراسدة حدو  تدوفر متطلبد ل تطبيدل الالمركزيدة اإلداريدة فدي 
 للمتليرال الد ملرا جة.  مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

 جة الفر ج ل الفر جة ارتجة  ويتفرل من الفر 

  توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تطبيددل الالمركزيددة  -1
 لمتلير النول.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

بيددل الالمركزيددة   توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تط -2
 لمتلير عدد سنوال الخبرة.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

  توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تطبيددل الالمركزيددة  -3
 لمتلير المستوى اإلداري.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

  توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تطبيددل الالمركزيددة  -4
 لمتلير المةمل العلمي.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

 من ،ال  اإلسراكال المناججة تسعا محا الدراسة  لا توميل ادمداف ارتجة  

تطبيدل الالمركزيدة الالجمة ل والم لجة(، اإلدارية، البشرية )التشريبجةمتطلب ل العلا مدى توافر التعرف  -1
 اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة.

 دارال مع تدددع ومرافدددل  فددديالتعدددرف علدددا الفدددروق الفرد دددة فدددي متطلبددد ل تطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة  -2
، عدددددد سددددنوال الخبددددرة، المسددددتوى اإلداري، المةمددددل )النددددولال لمتليددددر  تعددددزاوالسددددع ن  الشددددوة الع مددددة

 .العلمي(

التوصددل  لددا ممترحدد ل تعددزج تطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي مع تددع ومرافددل الشددوة الع مددة والسددع ن  -3
 في الجماورية الجمنجة.

 

   من ،ال  ادممجة النظرية لاحا الدراسةتتض  

تطبيدل التشدريبجة واإلداريدة والبشدرية والم لجدة الالجمدة لمتطلب ل  لمو ولة و ه  ط ر نظري لإلح طة   -1
وكددحل  اإلح طددة  ددأمم المعوقدد ل التددي توددد مددن تطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي  الالمركزيددة اإلداريددة
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د  لالمركزيدة اإلداريدة فدي  دل " تزا دد امتمد   البد حفين وصد نعي المدرار  تدد    تا المنظم ل و،شوص 
 (1).  مر العولمة واتج ا الدو  نوو تبني مف رجم ع لمجة،   سجم  الالمركزية اإلدارية"

للبدددد حفين لل جدددد   تدراسدددد ل مسددددتمبلجة لال صددددلة  مو ددددول تطبيددددل   مرسبج دددد اتددددوفر مددددحا الدراسددددة  طدددد ر   -2
 .الالمركزية اإلدارية إل رائه

    فة لمردود البوث العلمي. -3

قطد ل الشدوة الع مدة والسدع ن تطبيل الالمركزيدة اإلداريدة فدي في نمص الدراس ل التي تن ول    وأ ض   -4
  وسع علم الب حث. ومع تبه

 

 ارتي  في تتمفل ادممجة التطبج جة لاحا الدراسة 

د نمد  مند   فدي النظد   الشدوي تي  تراسده ا متمد     لالمركزيدة اإلداريدة فدي المطد ل العد   و،شوص 
"اتج ا العد د من الدو  الن مجدة نودو مزيدد مدن الالمركزيدة، وةعطد ك دور أربدر للوحددال المولجدة والمطد ل 
الخددد   والمجتمددده المددددني لتوميدددل التنمجدددة، توصدددفا   دددرورة تفر دددا  التليدددرال الت نولوسجدددة والسج سدددجة 

 (2).ة علا وسه الخشو "وا قتش د ة علا مستوى الع لم  شفة ع مة، وعلا مستوى الدو  الن مج

توميدددل  فددديعيدددنام  أن مدددحا البودددث سدددجفيد متخدددحي المدددرار فدددي ترسدددجا  م فدددة الالمركزيدددة اإلداريدددة  مددد   -
ادمددداف، ووعدديام   لمشددعالل المرتبطددة تددو جفتام وةرسدد تام المادد رال وا تج مدد ل الالجمددة لل جدد   

مامدة عدن متطلبد ل تطبيدل الالمركزيدة اإلداريدة فدي    لدور المنوا تام، وأنا  ستمد  لادم معلومد ل
  م   عفل ال ج   تدورمم في  ل سج سة الدولة في الالمركزية اإلدارية. ،مع تبا 

أن البوث في الالمركزية اإلدارية وتطبيل محا النظ   اإلداري  تشدا   لودا دة وا سدتمرارية والد مومدة  -
دة أنظمدة ودو  وحعومد ل ومنظمد ل ومةسسد ل في الو  ر والمستمبل وله تجد رل ن سودة فدي عد

مولجددة وةقلجمجددة ودولجددة. ويأمددل الب حددث أن  سددام مددحا البوددث فددي جيدد دة معرفتدده النظريددة والتطبج جددة 
 وة راك معلوم ته في محا المج   المام من مج  ل اإلدارة.

راسعدددة للدراسددد ل النظريدددة الدراسدددة المدددنا  الوصدددفي التوليلدددي الدددحي  مدددو  علدددا أسددد س الماتبعددد  
وصددج رتا  فددي صددورة  مدد والدراسدد ل السدد  مة التددي تتعلددل  مشددعلة البوددث وتود ددد أسددب ل المشددعلة وأ ع د

                                                           
د.2100، س معة ق صدي مرب ح  وقلة، رس لة م سستير، الالمركزية اإلدارية في الدول المغاربية، عتجمةكلةشرددو1إ
س معة ، رس لة م سستير، الية في الدول النامية ومتطلبات التطبيق في مصرالتحول نحو الالمركزية الم، الشوري من   السيد عبد العظجم دو2إ

د.2119 ،الم مرة
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  إل  فة  لا استخدا  ادسد ليع  م الالمركزية اإلدارية وتفسير  ومتطلب ل(، )أ ع دللبوث، وتوليل  أسئلة
 اإلحش ئجة لتفسير نت ئ  الجزك الميداني.

 22الشددوة الع مددة والسددع ن فددي الجماوريددة البدد ل  عددددم  ومرافددل  شددمل مجتمدده الدراسددة مع تددع 
دد  معتب دد التددي لادد  ارتبدد ا  مو ددول البوددث فددي تطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة لعددد  قدددرة الب حددث علددا   ومرفم 

 التطبيل في كل مع تع الجماورية الجمنجة  سبع ادو  ل التي تمر تا  البلد.

من معتع الشوة الع مة والسع ن  أم نة الع صمة ومعتع الشدوة الع مدة والسدع ن  تم ا،تج ر كل   
 مو فظددة لمدد ر ومعتددع الشددوة الع مددة والسددع ن  مو فظددة  ل وعدددد مددن المرافددل والمةسسدد ل الشددوجة 

الدراسدددة  أسدددلول  تدددم ا،تجددد ر عيندددةوقدددد  مرافدددل،( 3( مع تدددع و)3 مو فظدددة  ل عيندددة  معوندددة مدددن عددددد )
مو فظددد ل الالشدددوة الع مدددة والسدددع ن فدددي ومرافدددل مدددن مجمدددول مدددد ري مع تدددع  قشدددد ة()عيندددة عمددددي 

 المخت رة. 

 مع تع ومرافل الشوة الع مة في الجماورية الجمنجة. المع نجة الودود  -

  .2112 – 2112الزم نجة  الودود  -

ري مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة والسدددع ن فدددي مو فظددد ل العيندددة المختددد رة مدددن مدددد  البشدددرية الوددددود  -
 في الجماورية الجمنجة.  ل( لم ر، الع صمة، )أم نة

الدراسة علا أداة ا ستب نة  شدورة رئجسدة توصدفا  ادنسدع لمفدل مدحا الندول مدن الدراسد ل اعتمدل 
ال جة علا عينة الدراسة ومن المراسه ا  من ،ال   سراك دراسة استطئفي سمه معلوم ل ا ستب نة وبن 

والدراس ل الس  مة لال الشلة وسيتم توليدل وتفسدير وة اد ر النتد ئ    سدتخدا  أسد ليع وطدرق  حشد ئجة 
 مالئمة.

لمركزية والالمركزية اإلداريدة وتدم تم  مراسعة عدد من ال تع والبوول المتعلمة   إلدارة وأس ليع ا
استخال  مجموعة من ادف  ر الع مة التي تمدو  علياد  اإلدارة المركزيدة واإلدارة الالمركزيدة فدي المطد ل 

دد مجموعددة المتطلبدد ل الالجمدة لتطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فيادد  وتشددنجفا    العد   والمطدد ل الخدد  ، وأ ض 
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طلب ل وفل ،ش ئص المتطلع ونول مج له، وتدم تمسدجم المتطلبد ل  لا مج  ل متعددة تجتمه فيا  المت
وبم   توافدل مده ( متطلب ل ق نونجة، متطلب ل  دارية، متطلب ل معر جة، متطلب ل فنجة) تدا ة  لا مو ور

أمداف الدراسة وفل الما   اإلدارية تدنمت اإلدارة الالمركزيدة فدي مجد   الشدوة الع مدة والسدع ن والخدرو  
 ( فمرة موجعة علا محا المو ور. 92فة من ) م ئمة مةل

  ارتي ت ون  ا ستب نة النا ئجة من 

 المسم ادو   البج ن ل ادس سجة دفراد عينة البوث.
المسم الف ني  ويتضمن متطلب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسدع ن  

 ( مج  ل )التشريبجة، اإلدارية، البشرية والم د ة(3تتوجل علا )  فر ج    ( متطلب  91من )ويت ون 

   تم ا،تب ر اددوال  طريمتين، مم 

ررونبدد    سددتب نة المتطلبدد ل وللدد    لنسددبة  قدد   الب حددث  وسدد ل مع مددل  بدد ل ألف   بدد ل ألف ررونبدد   -1
جدد  ل وتبددين أن سمجدده معدد مالل الفبدد ل ألف ررونبدد   ع لجددة لمجمددل المتطلبدد ل ول ددل مجدد   مددن الم

 . وممبولة  حش ئج  

تدددم التأردددد مدددن اسدددتمرار الددددرس ل فدددي اددوال،  وسددد ل معددد مالل الفبددد ل   الفبددد ل   لتجزئدددة النشددد جة -2
 طريمة التجزئة النش جة لبنود استب نة المتطلب ل، ولل  عن طريل معرفة مدى ا رتبد ا تدين البندود 

 Guttman( وبلدد  مع مددل ا رتبدد ا سوتمدد ن 31والبنددود الزوسجددة وعددددم  )( 31وعددددم  ) الفرد ددة

Split-Half Coefficient (0.99 ) فددي م جدد س تطبيددل المتطلبدد ل، وفددي مددحا الو لددة تبددين أن
ا رتبددد ا تدددين البندددود الفرد دددة والزوسجدددة   جددد تي وقدددوي، ومدددن  دددم فدددمن ادداة حممددد  الفبددد ل   لتجزئدددة 

 النش جة. 

م  و ع  ل ج سه، وتومل محا النول من الشدق من ،ال   أي أن ت جس ادداة فعال    صدق الموتوى  -1
سددراا الب حددث علددا كددل مددن اسددتب نة المتطلبدد ل قبددل تجريبدده، تددم عر ددا  علددا عدددد أالتوعددجم الددحي 

ومددى من سددبتا   ( مدن ادسد تحة الموعمددين إلتدداك رأ اددم فياد  مددن حيدث من سددبة الببد رة للموتددوى 11)
للموور والمج   الحي تنتمي  لجه، ومدى و وح صدج رتا ، وقدد سد كل معظدم آراك الموعمدين تةكدد 
صالحجة وسودة و دمو  ا سدتب نة وف عليتاد  فدي توميدل أمدداف الدراسدة، وقدد أفد د  عدض الموعمدين 

مددددحا   مالحظدددد ل تتعلددددل تتعددددد ل  عددددض الفمددددرال، وة دددد فة  عددددض الفمددددرال، وتددددم التعددددد ل  موسددددع
 التوصج ل.
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تدم الوشدو  علجده مدن ،دال  حسدد ل مدجم معد مالل ا رتبد ا تدين الدرسدة ال لجدة ل ددل   الشددق البنيدوي  -2
المتعلل   لمتطلب ل الفر جة  شعل ع   وتبين  ةموور من المو ور الفر جة مه الدرسة ال جة لالستب ن

دالددددة  سددددتب نة لجددددة لالأن معدددد مالل ا رتبدددد ا تددددين كددددل موددددور مددددن مودددد ور ا سددددتب نة مدددده الدرسددددة ال
(، ومددن  ددم فددمن ا سددتب نة تتشددا تدرسددة ع لجددة مددن ا تسدد ق 0.01عنددد مسددتوى الد لددة )   حشدد ئج  

علدددا أن كدددل مودددور  نسدددجم مددده مددد    جسددده  االددددا،لي مددد   دددد  علدددا صددددقا  البنيدددوي ويعطدددي مة دددر  
كزيدة اإلداريدة ا ستب نة  شعل عد  ، ومدحا  عندي صددق الببد رال التدي تععدس متطلبد ل تطبيدل الالمر 

 في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن.

وبرند م  اإلحشد ك  SPSS 14.0 ا ستم  جدةعولجد  النتد ئ  توسد طة الرجمدة اإلحشد ئجة للعلدو  
  ارتجة   ستخدا  الموانين  MS. Excelالمعتبي والري  ي 

 .Static Frequencyالت رار اإلحش ئي  -

 .Meanتوست الوس تي الم -

 .Standard Deviationالمبج ري  ا نوراف -

  one sample testلو لة عينة واحدة  Tا،تب ر  -

 . test-Tا،تب ر توليل مجمة  -

 .ANOVA Analysisتوليل التب  ن ادح دي أنوف   -

 ( لمعرفة اسب ل وسود الفروق اإلحش ئجة.LSD )Least square deferenceتوليل  -

 يرسون.مع مل ارتب ا ت -

 .Percentageالنسبة المئوية  -

الدراسدة  معدن عدرا أمدم ا سدتنت س ل لمختلدا تلد    لجوفر في  وك نت ئ  التوليل لمتليرال 
 المتطلب ل وعرا التوصج ل لال الشلة علا النوو ارتي 

فدددي الجماوريدددة الجمنجدددة أن متطلبددد ل تطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع الشدددوة العددد   والسدددع ن  -1
متددوفرة تدرسددة متوسددطة أي دون المسددتوى المفتددرا وللدد   سددبع رجمنددة السددلطة المركزيددة وحشددر 

 تفويض السلطة في ما   تخششجة موددة.

أن أحد متطلب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع الشدوة العد   والسدع ن فدي الجماوريدة الجمنجدة  -2
 متوسطة.تدرسة كبيرة وب جة المتطلب ل متوفرة تدرسة  امتوفر   ومو متطلع التدريع اإلداري ك ن

توسدددد فدددروق لال د لدددة  حشددد ئجة تدددين متوسدددط ل  س  ددد ل أفدددراد عيندددة الدراسدددة حدددو  تدددوفر متطلبددد ل  -3
 (  شعل ع  .α ≤0.05مع تع الشوة الع مة والسع ن عند مستوى د لة )تطبيل الالمركزية اإلدارية في 
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 ئجة تدددين متوسدددط ل  س  ددد ل أفدددراد عيندددة الدراسدددة حدددو  تدددوفر متطلبددد ل توسدددد فدددروق لال د لدددة  حشددد -4
دα ≤0.05تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع الشدوة الع مدة والسدع ن عندد مسدتوى د لدة )   ( تبع 

لمتليددر الجددنس فددي متطلددع المددوانين واللددوائ  ومتطلددع المشدد ركة المجتمبجددة ومتطلددع المعرفددة مددن 
لددع الرق  ددة مددن المتطلبدد ل اإلداريددة ومتطلددع التدددريع اإلداري ومتطلددع المتطلبدد ل التشددريبجة ومتط

 ا تش   اإلداري وفرق العمل من المتطلب ل البشرية والم لجة.

عد  وسود فروق لال د لة  حش ئجة تين متوسط ل  س   ل أفراد عينة الدراسدة حدو  تدوفر متطلبد ل  -5
دα ≤0.05والسدع ن عندد مسدتوى د لدة )تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع الشدوة الع مدة    ( تبع 

 متطلع اتخ ل المرار من المتطلب ل.لمتلير الجنس في متطلع التخطجت والمتطلب ل التنظجمجة و 

تنددد ك علدددا النتددد ئ  التدددي توصدددل   لياددد  الدراسدددة  معدددن و ددده تشدددور لمجموعدددة مدددن التوصدددج ل 
ب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع ومرافدل الشدوة الممترحة لتوميل مستوى ع    من توفر متطل

 الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة التي  معن   ج جم  علا النوو ارتي 

 ددرورة  صدددار قددرارال وتعدد مجم تعمددل علددا رفدده مسددتوى الددوعي عددن اسددتمال  مع تددع ومرافددل الشددوة  -
تملة  توصدددددفا  سادددددة  رسدددددمجة  تتمتددددده الع مدددددة والسدددددع ن ومع ملتاددددد  توصدددددفا   خشدددددجة  اعتب ريدددددة  مسددددد
   لشالحج ل الواسعة في نط ق ا،تش صا  الماني والجلرافي.

 أن  تم من  السلط ل المولجة صالحج ل واسعة في  صدار المرارال اإلدارية. -

الشوة الع مة والسع ن تتو ج  ادمداف المو وعة وسبل تو جما  وتشججه المش ركة في و عا  أن تمو  وجارة  -
 تو جما  مه توفير اإلرادة والرغبة الوا وة لتطبيل الالمركزية اإلدارية في النظ   الشوي.وسبل 

دددد - لددددالجدوا    و ددده توصددددج  من سدددع لمادددد   المدددوارد البشددددرية  مددد   ددددتالك  مددده الالمركزيددددة اإلداريدددة منع 
 والتض رل في العمل، وبم   ومل الت  مل والتواجن تين السلطة والمسةولجة.

تدددزا  تتنفيدددح المدددرارال الجم  جدددة المتخدددحة، مددده احتدددرا  رأي ادقلجدددة توصدددفا  وسادددة نظدددر ترسدددجا مبددددأ ا ل -
 دصو تا ، مه التركيز علا رفه مستوى ما رال المد رين وقدراتام علا اتخ ل المرار.

   لمو ور ارتجة  الب حث ال ج    مسراك المزيد من الدراس ل واد و ل  جم   تعلل  ويمترح

 العالق ل اإلنس نجة دا،ل الاجعل اإلداري والتنظجمي. -

 الخدم ل الشوجة وةدارتا  من وساة نظر المو فين في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن. تنظجم  -

 المشعالل التنظجمجة المتشلة   دداك الو جفي وتنظجم المستوي ل اإلدارية الشوجة. -

 إلداري.وريرم  من البوول التي تتعلل   لمج   ا -
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