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 وقواعد النشراالفتتاحية                                                        مجلة جامعة الجزيرة               
 

 

 مجلة جامعة الجزيرة
مة – دورية –علمية   

ّ
 محك

 

 

 

 

                          د/ فهد درهم الغانمي
 
ا امراجع

ًّ
 )لغة عربية( لغوي

                  د/ عبد الملك منصور صالح
 
ا امراجع

ًّ
 )لغة إنجليزية( لغوي

 التحرير  هيئة

 أ.د/ أحمد غالب الهبوب 

 ررئيس التحري

 د/ عبد الـرقيب علي صبيح 

 اإلشراف العام 

 د/ محمد أمين الهمام 

 

 مدير التحرير 
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 الستشاريةالـهـيئـة ا
 أ. د/ أحـمـد علي الـحـاج أ. د/ عبد اللطيف حيدر الحكيمي

 خالد عبد الباقي الخطيبأ. د/  أ. د/ أنــيسة محمد عـــبــود
 أ. د/ عبد الغني يحيى الهتار  أ.د/ طارق أحمد المنصوب 

 أ. د/ علي عبده مطير عبد الله محمد الفالحيأ. د/ 
  أ. د/ ابراهيم سليمان حيدرة أ. د/ عبد الوهاب صالح العوج

ـــــــــــــان  ــــــــــــــان ع م أ. د/ سـفـي
 المـقـرمـي

 أ. د/ نـعـمـان أحمد فـيـروز

 أ. د/ عبد القوي علي الـفـقيه أ. د/ عارف عبد الله الـصباحي
 أ. د/ حبيب محبوب العريقي عبد الله علي القرشيأ. د/ 

 يأ. د/ مــحمد علي الـجراد أ. د/عبد السالم علي الـفـقـيه
 سيفد/ محمد منصور  د/ صادق عبد الكريم اليوسفي
 د/ جمال محمد الحبيشي د/ عبير أحمد عبده اسماعيل  

 د/ عبد الله محمد األصبحي د/ ســــلـطان حسن الحالمي
 د/ علي محمد الحميري د/ حـفـظ الله يحيى سكـران
 د/ عبد الحكيم محمد الشعيبي د/ عبد الملك أحمد العصري

 

 66936-1- 146444فاكس:     -  66936-1- 146633 تلفون:
 66941- 116161167/             66941- 111177771موبايل:   
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 المجلة:بالنشر العامة  شروط-ًل و أ
 .عدم تعارض المادة العلمية المقدمة للنشر مع قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع اليمني والعربي 
 ولن يقدم لغرض  ،ولم يسبق نشره ،أن بحثه عمل أصيل لهباحث للمجلة إقراًرا خطًيا يفيد يقدم ال

 يم.النشر 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  أن

 األبحاث.
  للنشر المقدم البحث تلتزم المجلة بإعالم الباحث بتسلم بحثه وتسجيله فور وصوله، وبعد اجتياز

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

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

 الباحث ليتم التعديل.  إلىلكترونًيا مع مالحظات المحكمين إالبحث 
 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 يكتب في ورقة مستقلة، باللغتين العربية واإلنجليزية، عنوان البحث

 ورقم الهاتف والفاكس )إن وجد( والبريد اإللكتروني. ،وجهة 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 المجلووة أن يكووون البحووث مكتوًبووا بلغووة سووليمة، ومرادًيووا لقواعوود الضووبط ودقووة الرسوووم واألشووكال حسووب معووا

 عوريض( للعنواوين الرئيسوة،41يوة، و)عوريض( للعنواوين الفرد41( للموتن، )41ببنط ) وبشكل رقمي، ومطبوًعا
 للنص اإلنجليزي. Time New Romansللنص العربي،  Simple Arabic، وبخط ( للحواشي41)

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

 .وبحسب التخصص العلمي ويتم 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
 التطبيقية، على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.و حقول 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
مجلوووة جامعوووة الجزيووورة علوووى  إلوووىترسووول البحووووث والدراسوووات وجميوووع المراسوووالت المتعلقوووة بالمجلوووة 

 العنوان اآلتي:
 إب مدينةجمهورية اليمنية وو ال : 

 مجلة جامعة الجزيرة.  –جامعة الجزيرة 
  :11916-1- 146141وو 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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مووون األموووور المسووولم بهوووا أانم التنميوووة المسوووتدامة ورفاليوووة الشوووعوب وتقووودم المجتمعوووات تحتووواج إلوووى 
الة في شتى مجاالت الحياة اإلنسانية، وفي الباحثين المجدين والعقول المنتجة القادرة على المشاركة الفعم 

العقوول حتوى تسوتطيع أان  بود مون تووفر البيئوة الحاضونة والمجتموع المشوجع والمسواند لتلو   الوقت نفسوه ال
تؤتي ثمارها وتقوم بواجبها بشكل سليم وفعال، وبما يواكب المعطيات الحضارية المعاصرة، ال سيما فوي 

بشوورية أو طبيعيووة، ويمثوول  ظوول هووذه الظووروف التووي يموور بهووا المجتمووع البشووري اليوووم، موون أزمووات متتاليووة
، مون خوالل دراسوة تلو  تل  المعطيواتهة كل البحث العلمي المنطلق األساسي والسالح الفعال في مواج

المسوتجدات المختلفوة وتقوديم الحلوول المناسوبة لهوا، وقود أصوبا البحوث العلموي بموا توصول إليوه اليووم موون 
 الشوووعوب وتقووودمها، واسوووتقرارها، وبفضووول قوووينتوووائط خطوووت بالبشووورية خطووووات مذهلوووة، المقيوووا  الفعلوووي لر 

تطووورات علميووة وتكنولوجيووة متسووارعة فووي و سووباًقا معرًّي ووا المجتمووع اإلنسوواني اليوووم يعوويش  مخرجاتووه غوودا
ا ال يهوم المختصوين بوه ، وأصبحت قضوية البحوث العلموي قضوية عالميوة وموضووًعا حيوي وشتى المجاالت

وأهل العلم والمعرفة فحسوب، بول أصوبا موضووُعا مجتمعي وا يودخل فوي اهتموام القوادة والمسوؤولين وصوناع 
البحووث العلمووي مووا كووان ليصوول إلووى هووذا  ، وحتووى المووواطن العووادي. غيوور أنالقوورار، ورجووال الفكوور واألدب

الدور الفعمال في حياة المجتمعات المعاصرة، لو لم تسعا الدول جاهدة إلى وضع سياسوات واسوتراتيجيات 
 تحدد أولوياته وتوجه مساراته.

وووة فوووي  مواصووولة وعلوووى هوووذا األسوووا  تمضوووي مجلوووة جامعوووة الجزيووورة بوصوووفها دوريوووة علميوووة محكمم
نشوور أبحوواثهم وتقووديمها للمجتمووع وللقووراء،  موون خوواللإسووهامها فووي إطووار البحووث العلمووي وخدمووة البوواحثين 

على أمل أان  تترجم إلى أحداث ووقائع فعلية تخدم المجتمع وتسهم فوي حول مشواكله المختلفوة مون خوالل 
ووودت الووودوريات العلميوووة شووورياًنا مهًموووا مووون شووورايي ن المعرفوووة فوووي المكتبوووات ومراكوووز أعووودادها المنتظموووةُ إذ ُتعا

تمثوول العلميوة المحكموة والمصونفة عالمي وا،  المجوالت غودتبول المعلوموات وخاصوة المكتبوات األكاديميوة. 
 من متطلبات االعتماد األكاديمي للجامعات. عنصًرا مهًما

ء لذل  تتنافس الجامعات في تطوير مجالتها البحثيوة بشوكل مسوتمر مون خوالل العمول علوى اسوتيفا
شووورول البحوووث العلموووي السوووليمة علمي وووا وفني وووا، متطلعوووة أن يكوووون لمجالتهوووا مكانوووة مرموقوووة فوووي األوسوووال 
األكاديمية، الوطنية والدولية. كما أن الباحثين الجادين يحرصون على نشر أبحاثهم العلمية في مجوالت 

 ة.محكمة ومعتمدة ألغراض النشر العلمي، تتمتع بسمعة عالية، لرصانتها العلمي

ومن البديهيات أن النشر العلمي الرصين ال ينعكس على الباحث فحسوبُ بول إَّنموُه يوؤثر حتوى فوي 
المجلووة وفووي الجامعووة التووي تنتسووب إليهوواُ إذ أصووبا موون المتعووارف عليووه ارتبووال سوومعة الجامعووات علووى 

 المستوى الدولي بكم األعمال العلمية المنشورة.
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يصووودر فوووي حلتوووه الجديووودة يضوووم « مجلوووة جامعوووة الجزيووورة»مووون وتجووودر اإلشوووارة إلوووى أانم هوووذا العووودد 
مجموعوووة مووون األبحووواث الجوووادة ذات الصووولة بواقوووع المجتموووع العلموووي والمعرفوووي. وبإطاللوووة سوووريعة علوووى 

( أبحواث فوي جانوب الدراسوات القرآنيوة والفكور اإلسوالمي والجانوب 8محتويات العدد الثامن، فقود تضومن )
 التربوي واإلداري والنفسي.

سووعنا فووي األخيوور إال أانم نسووجل خووالص الشووكر وعظوويم التقوودير للسووادة أعضوواء هيئووة التحريوور وال ي
والمحكمين والباحثين والقراء، ولكولَِّّ مون يسوهم مون قريوب أو بعيود فوي الرقوي والنهووض بالمسوتوي العلموي 

مووا وجوودوا، وجسوورا للمجلووة لتبقووى منبووًرا علمي ووا أصووياًل للتواصوول الفعووال بووين مختلووف البوواحثين والمفكوورين أين
للتفاعول اإليجووابي بووين الجامعووة وبيئتهووا المجتمعيووة، بمووا يفضوي إلووى اإلسووهام فووي تحقيووق التنميووة البشوورية 

 المستدامة في ضوء متطلبات التعليم االفتراضي ويفرض من آليات للحصول على المعرفة.

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
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 أ.م.د/سعيد الحداد، أ/ علي الصموت             أنموذًجا بعض األولويات االجتماعية في القرآن الكريم" األحوال الشخصية

Email: salhaddad1@yahoo.com 

Tell: 00967-777375100 

 

@gmail.com alsmwtabwalamyr Email: 

Tell: 00967-772618899 

بحث إلى تقديم النموذج القرآني لألولويات االجتماعية، ليسهم في معالجة مشكالت واقعنا يهدف ال
ررر، المعاصرررر فررري االررروا  الش  رررية والتحليلررري بتتبررره هعرررل يررر   ااولويرررات  المرررنهال االررررتقرا ي امتبع 

كتر  االجتماعية فري القررآا اليرريم المتعلقرة هراالوا  الش  رية، وتحليرا آيرات المويروا وت سريريا مر  
؛ اا معرفررررة ااولرررررويات الت سررررير لمعرفررررة لقرررروا  ليررررا العلررررم فرررري مرررردلو  ا يررررات الترررري تويرررر  المق ررررو 

 شرربكة تسررايد يلررى تقيرريم وتقررويمتنبنرري يليهررا قوايررد إرررالمية اجتماعيررة االجتمررراعية فرري القرررآا اليرررريم 
 وفق منظور قرآني. العالقات االجتماعية

عيررررة، ويق ررررد بهررررا االكررررال الشررررررعية المتعلقرررررة هاالررررروا  وقررررد تنرررراو  التعريررررال هاالويررررات االجتما
الش  يرة والتي لمرر الشارا اليريم في كتاهه لا تلتزل وتؤ ى مرتبة هحس  مرا رتبهرا القررآا اليرريم، ولا 
تقرردل فرري إنجاويررا وترترر  يلررى ترتيرر  الشررارا لهررا، وتنرراو  كرر لل بيرراا مررنهال القرررآا اليررريم فرري ارررت راج 

اعيررة وم ررا ر ، كمرررا تنرراو  هعررل ااولويررات االجتماعيرررة فرري القرررآا اليررريم المتعلقرررة ااولويررات االجتم
هررراالوا  الش  رررية كرررر لالنيررران المحرمرررات مررر  النسررراا، والمهرررر لال ررردا  ، وال رررال  والعرررد  والوصرررية 
 والميراث ، لبيراا كيرال يرالال القررآا اليرريم ير   القالرايا االجتماعيرة، ولرث النراز يلرى االلترزال والعمرا

 .لولويات اجتماعية في القرآا ،للوا  ش  ية ،لولويات اجتماعية الكلمات المفتاحية:بها.

mailto:salhaddad1@yahoo.com
mailto:?????@gmail.com
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Abstract: 

This study aimed to introduce the Quranic model of social priorities to solve our 

contemporary situation problems concerning personal status. An inductive analytical 

approach was used in this study to follow-up some social priorities of personal status 

mentioned in the Holy Quran, analyze the related verses, and interpret them according to 

the books of Tafsir to know scholars' sayings in their intended meaning. This has been done 

because Islamic social rules are based on knowing those priorities for assessing and 

evaluating social relations from a Quranic perspective. 

This paper has firstly defined the social priorities as legislative provisions of personal 

status that should observed based on by legislation teachings, and performed as sequenced 

in the Holy Quran. Then, they should be introduced and sequenced in compliance with the 

sequence indicated in legislation. Secondly, it showed the methodology of the Holy Quran 

in eliciting social priorities and their sources, and discussed some of them in personal 

status mentioned in the Holy Quran, i.e., marriage of Annesa al-Moharramat (forbidden 

women), Sedaq (dowry), divorce, eddah (legal period of waiting), will, and inheritance to 

show the way the Holy Quran deals with such social cases, and urges people to commit to 

their application.   

Keywords: Social Priorities, Personal Status, Social Priorities in Holy Quran 
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لنزلرره يدايررة  وجعلرره معجررز  هافيررة فرري كررا ااومرراا، اا الرر ف فالررلنا هررالقرآا، الحمررد للرره اليررريم المن رر
ل ق رره ووصرريته وميرا رره  يالميررة  ا مررة، وجعلرره للشرررا ه السررماوية صاتمررة، وال ررال  والسررالل يلررى مرر  كرراا ص 

 القرآا، وبعد:
رر لنرا اصتيرار مويروا ، وتأمرا آياتره، هه تعرالى للعبرد اصتيرار  ل دمرة كتاهرلم  توفيق ال َفِإن ه   وقرد يس 
اا: هعل ااولويات االجتماعية في القرآا اليريم "االوا  الش  ية هعنوا "، لنتعرف يلرى ِلَكرم لنموذج 

 ي   ااولويات االجتماعية وللكامها التي شريت اجلها.

للتعرررررف يلررررى  يرررر ا البحررررثأتي ويرررريواجرررره المجتمرررره المسررررلم العديررررد مرررر  المشرررركالت االجتماعيررررة، 
وكيرررال يرررالال القررررآا اليرررريم تلرررل المشررركالت المتعلقرررة هالنيررران والمهرررر وال رررال   ،تماعيرررةااولويرررات االج

يرر ا ليميرة  ينرا تبررروومرر   ااولويرات،ليسرهم فرري تقرديم النمرروذج القرآنري لهرر   ؛ والعرد  والوصرية والميررراث
 في معالجة مشكالت واقعنا المعاصر في االوا  الش  ية. البحث

 منها: ،لرباب  فعتنا لدرارة المويوا يناك

 كونها متعلقة هحيا  الناز. ؛الرغبة في  رارة ااولويات االجتماعية في القرآا اليريم -1

 كثر  ا يات التي تناولت ي ا الجان  م  ااولويات االجتماعية، وليمية إبراويا. -2

االرررتحواذ يلررى المهررر  :ثررام، وجررو  هعررل المماررررات الم ال ررة لهرر   ااوليررات فرري واقعنررا ا رررالمي -3
  وا المرل ، وا كرا  يلى ال ال  ونحو .

 رارررة يلميررة إال لا ينرراك هعررل  –نررايلررى لررد يلم-لررم يرردرز المويرروا مرر  قبررا بهرر ا العنررواا 
"لولويرررررات ا صرررررالن  :الدراررررررات العامرررررة التررررري تناولرررررت ا صرررررالن االجتمرررررايي ومنهرررررا:  راررررررة هعنرررررواا

رامحافظرة موروورورو التنزانيرة ، يوا آيات القرآا اليرريم" االجتمايي في ، شربباا، جمعرة" إيردا  لنموذج 
، جامعررررة إفريايررررا العالميررررة ا رررررالمية،ارررررات كليررررة الدر ، ررررررالة  كتررررورا  إشررررراف هشررررار ، البرررردرف يمررررر، و 

 ير ، تناولت قالايا ا صالن االجتمايي في من قة جغرافية "محافظة مورووورو بتنزانيا".1440Iالسو اا:ل

 يسعى البحث إلى تحقيق اايداف ا تية:

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
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مر  القررآا اليريم  هااجالتعريال هم هول ااولويات االجتماعية واالوا  الش  ية، وبياا منهرال ارت ر  -1
 وم ا ريا.

بيرراا هعررل ااولويررات االجتماعيررة فرري القرررآا اليررريم المتعلقررة هرراالوا  الش  ررية لالنيرران وال ررال ،  -2
والعد  والوصية والميراث  لتويي  كيال يالال القرآا اليريم ي   القالرايا االجتماعيرة، ولرث النراز 

 يلى االلتزال والعما بها.

نمرراذج مرر  االرروا  الش  ررية فرري بهعررل ااولويررات االجتماعيررة المتعلقررة يلررى البحررث  ريقت ررر
 يوا آيات القرآا اليريم.

مرر  صررال  تتبرره يرر   ااولويررات االجتماعيررة المتعلقررة  :المننج ا اتقننتي ا  رررنتبه فرري يرر ا البحررث 
ل بتحليرا آيرات المويروا وت سريريا وذلر المج ا التحليل :، وكر لل في القرآا اليريم هاالوا  الش  ية

وتوظي هرا همرا ي ردل ، كت  الت سير لمعرفة لقوا  ليا العلم فري مردلو  ا يرات التري توير  المق رو م  
 .المويوا

 صاتمة.مقدمة و ال ة مبالث و : م يتيوا قتالت طبيعة البحث لا ا

اليريم في ارت راج ااولويات االجتماعية هاالويات االجتماعية، ومنهال القرآا  التعريال-األولالمبحث 
 :م ال  وفيه  ال ةوم ا ر  في ذلل، 

 هم  لحات لااولويات، االجتماعية، االوا  الش  ية . التعريال-ااو الم ل  
 ارت راج ااولرويات االجتماعية مر  القررآا اليريم. منهرال-الثانيالم ل  

 في القرآا اليريم. ااولويات االجتمراعية م ا ر-الثالثالم ل  
 ااولويات االجتماعية المتعلقة هالنيان وال ال ، وفيه  ال ة م ال : هعل-الثان المبحث 

 االجتماعية المتعلقة هالمحرمات م  النساا. ااولويات-ااو الم ل  
 االجتماعية المتعلقة هالمهر لال دا  . ااولويات-الثانيالم ل  

 ماعية المتعلقة هال ال .االجت ااولويات-الثالثالم ل  

 االجتماعية المتعلقة هالعد  والوصية والميراث، وفيه  ال ة م ال : ااولويات-الثالثالمبحث 
 االجتماعية المتعلقة هالعد . ااولويات-ااو الم ل  
 االجتماعية المتعلقة هالوصية. ااولويات-الثانيالم ل  

 قة هالميراث.االجتماعية المتعل ااولويات-الثالثالم ل  
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 .النتا ال والتوصيات الخاتمة:

 ، ولا ين عنا هه وجميه المسلمي .لوجهه اليريم اصال    يملنا ي ا ه تعالى لا يجعاالل سأ ون

 وفيه  ال ة م ال :

َلرى، لف االايرة، وااررباية، األولويات لغنة: -أ جمره م ررر   لولويرة، ويري م ردر صرنايي مرر  لوي
لويرات، وفرالا لره لرق واافاللية، ما له ااولوية في العما، ولولوّف: االرم المؤنث منه لولويرة، جمره لو 

 . 1لااولوية: ااررباية، وفرالا لرره ااولويرة فري تملرل اارا المروات، لف: ال يجرروو لغيرر  مزالمتره فيهرا
 ومما ربق يمك  تعرريال ااولويات لغة: هأنها االقيرة والسبرق واافالليرة.

ا فري واررت دام   اشيرروي   م  ل  ااولرويرات مر  الم  لحرات ااكثري َعدُّ ا: األولويات اصطالح  -ب
رررر ليررررث ركررررز الرررربعل يلررررى ؛ ينررررد المهتمرررري  هعرررررلم ا  ار  والتنميرررررة ال اتيررررة االع رررر الحايررررر، ص وص 

التعررراريال نجررد َلا  ولرر لل ؛  2للكثررر منهررررا جانرر  يلمرري نظررررف  بوصرر ها جانب ررا يمليطرررا ت بيايطرراااولويررات 
 االص اللية لألولويات قليلة ولديثة، ومنها:

يا في مرتبته م  االكال والايم واايمرا ،  م يقردل ااولرى فرااولى، بنرراا يررلى معرايير "ويه كا ش -1
 ". 3لشرعية صحيحة يهدف إليها نور الولي، ونور العقا

"اايما  الشرعية التي لها لق التقديم يلى ويريا يند االمتثا  لو يند ا نجاو، لو يقرا : ااولويرات  -2
 ". 4لا  إنجاويايي ااربايات الشرعية المر 

                                                           
، ومعجررم اللغررة  4/902، الي رروف، ف ررا لاالررا والررواو : ل ، واليليررات6/1294لسرراا العرررب، ابرر  منظررور، لي نظرر:   1ل

  .9122العربية المعاصر ، للمد م تار يمر وآصروا: لص: 
 التعري ات:  وم  ي  ، 90ي نظر: كيال تدير وقتل، صالن الدي  محمو ، لص:  2ل

"الق رايات والعمليرات التي تع ي لربقيرة في الترتي  يلى ويريا، فهي نق ة البدا اارارية في وايرات المجتمره  -
  .41وليدافه". ت وير لنموذج لتحديد ااولويات في الت  يط التربوف، امتثا  السقا: لص:

  .99يا، يا   السليم: لص:تحديد يواهطو ات "اايما  واانش رة التي لها لرق التقديم يلى ويريا" ااولوي -
  .24 في فقه ااولويات، القرياوف: لص:  3ل
  .41 فقه ااولويات في الالواهط، الوكيلي: لص:  4ل
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وت عر ف ااولويات هرالتعريال العرال: "يري اامرور التري ينبغري تقرديمها يلرى مرا رروايا بنراا يلرى معرفرة  -3
فايرررلها مررر  م الرررولها، وراجحهرررا مررر  مرجولهرررا، والتررري قرررد ت تلرررا هحسررر  ااشررر اص، وااومررراا 

وايا، بنرراا  يلرررى اامررور التررري ينبغرري تقررديمها يلررى مرررا رررهرري ف: "التعريررال ال ررراصواامرراك "، ولمررا 
 لجرردى ول، الهقررى ل ررر   ول، اكونهررا ليظررم لجررر   ؛وراجحهررا مرر  مرجولهررا معرفررة فايررلها مرر  م الررولها،

 ". 1لفي تحقيق مقاصد الشرا ا رالمي الحنيال، ولصلق هإيجا  الش  ية ا رالمية المتزنة ان ع  

ر :ا  لمز ل رةرويقر نسبررة إلرى االجتمرراا،اتجتماعية لغنة:  -أ ا، را اا النراز يجتمعروا بهررٌه" إمرر"َجمي
" يليه يتعدى ، فيهاز راا النرة رّمي ب لل الجتمرويول الجمع، وااروإما اا آ ل اجتمه يناك هح ت  َمعي و"َلجي

" لف مر  لرم  2لال لهره ال يال قبا ال جر فال صيمِ جي يليه، وفي لديث: "م  لم ي   ه وبالحرف يزمت  ربن س
روا" يلرى اامرر: ات قرز ريع َمع  َتَمر ،وا يليرهرل يليه فينويره، و"َلجي َمعررَه" القررو"اجي َتجي روا"روا" همعنرر  ول و"اري  ،ى "َتَجم ع 

َمعي  َتجي " همعنى ل لت، فال عرو"اري ت  َتَمعي " شرا ط ا مامة و"اجي ا" لف رالا يلى اللزول، وجاا القول "َجِميع  رت 
َتِمِعيَ " َمع   ،"م جي "روجاا وا "َلجي َمِعِهمي َمِعيَ " وجاا وا "ِهَأجي َمِعيَ " ومررت بهم "َلجي وَا" ورليت هم "َلجي

. وممرا رربق  3ل
ره واالجتماا.  يمك  تعريال االجتماييرة لغة: لنها مر  الَجمي

م  ل  االجتماعية نسبة إلى المجتمه، فيا لصرحاب فر  يرفرو  همرا اتجتماعية اصطالحا: -ب
يرر ا  مسررؤوليةإليررره يرر   الل ظررة، فهرري ينررد لصررحاب يلررم االجتمرراا  يتناررر  مرره فررنهم، ومرره مررا تالرراف

المجتمرره لمررال لفرررا  ، وترروفير مررا تسررتايم هرره لياترره وترتيبهررا يرررلى لسرر  االلتياجررات ال ر يررة والجماعيررة 
 . 4لللمجتمه

، ولررا  ا نسرراا مررا ي ررت  هرره مرر  : صرر تهيالررا  الشررجمرره لررا ، و  ة:لغنناألحننوال الصخةننية -أ
ا جسرم لره ارت راا وظهرور، والمررا  هره إ برات فري اللغرة: كر الشر  ، و  5للمور  المتغير  الحسية والمعنوية

                                                           
  .1 لويات ااصالفية والتشريبية في القرآا اليريم، جميا فرلاا: لص:و اا  1ل
 ، قرا  449/ 1 : ل9111ة فري ال ريال ، رقرم الحرديث: لهراب: لالنير ، ال ول ، كتاب: ل921: لت  او  لبو لصرجه  2ل

 .شعي  اارنؤوط: لصحي  
فري ورير   الم ربان المنيررو هراب: لالجريم والمريم ، ليرالم اليتر  ،  ، 2/902: لال القرانيالمحريط فري اللغرة، ينظررر:   3ل

 . 64ص: : لكتاب: لالجيم  ،الشرن اليبير، الرافعي
  .402 محمد: لص: تسالاالجتماا، ابينظر: صور يلم   4ل
  .202وآصروا:لص:  إبراهيم م   ى، المعجم الوريطينظر:   5ل
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ا نسراا، جمعره  يي لق يلى كا جسرم لره ارت راا وظهرور، وولر  فر، و ال ات فارتعير لها ل ظ الش  
 . 1لا م  وير تميز إنسان   يال  ات الت ي  اللغوف مدلولها  يلش اص وش وص، وتعنى الش  ية ف

م  ل  "االروا  الش  رية: مر  الم ر لحات المعاصرر  ي َعدُّ  :ااألحوال الصخةية اصطالح  -ب
 والتشريبية والقالا ية ال قهية المحاوالت وتعد ت كثرتول ا ؛ التي شاا ارتعمالها بي  ال قهاا والقانونيي 

 ومنها: ،"الش  ية وا اال"هم  ل   المق و  يبي  تعريال لويه

 والتزامرات لقوفيرة آ رار مر  ااويراا ير   يلرى يترتر  ولرررته، ومرا ا نسراا بري  تيروا  التري ااويراا" -

 ". 2لالمدنية االوا  مقابلة في لديث، لطلق لقوقي اص الن وي ا وما ية، ل بية

الرد  تجمعهرم يالقرة و  لررر "مجموية القوايرد القانونيرة التري تظرم يالقرات ااررر  بوصر هم ليالراا فري  -
 ". 3لالنس  والم اير 

 ي ا مدلو  فيه ذلل بينت في الكم    1934رنة ل الم رية النقل محكمة لصدرت وقد
 رت  التي لو العا لية ال بيبية ال  ات م  وير  ي  هه ا نساا يتميز ما هأنه: مجموية الم  ل 
 لو لرمال   لو اووج   وليونه ،لنثى لو اذكر   ا نساا ككوا  لياته االجتماعية، في اقانونيط  ال ر   يليها القانوا 
 م  هسب  مقيديا لو اايلية م لق وليونه ناق ها، لو اايلية تال وليونه ،اشرعيط  اابن   لو اله   لو ام لق  
 التنظيم بال حة ال ا ر  1937  لسنة ل49الم رف رقم ل ، كما ن  القانوا  4لالقانونية لربابها
 المناويات الش  ية االوا  لنه: تمثا يلى منه  28الما  ل يث ن ت؛ لم تل ةال للمحاكم القالا ي
 والزواج ال  بة ااص  ويلى اارر  بنظال المتعلقة لو ااش اص وليليتهم هحالة المتعلقة والمسا ا
 . 5ل…المتبا لة وواجباتهم الزوجي  ولقو  

ولويات واالكال الشررعية والتياليال في هحثنا ي ا: تلل ااهااولويات االجتماعية وال ف نعنيه 
ى مرتبة هحس  ما الربانية المتعلقرة هاالروا  الش  يرة التي لمرر الشارا اليريم في كتاهه لا تلتزل وتؤ   

 رتبها القرآا اليريم، ولا تقدل في إنجاويا وترت  يلى ترتي  الشارا لها.

تسايد تنبني يليها قوايد إرالمية اجتماعية إا معرفة ااولرويات االجتمراعية في القرآا اليرريم 
بد مر  ارتحالرار ويي اجتمرايي لولروف، يعيرد  ول ا ال وتقويمها؛ العالقات االجتماعية شبكةتقييم  في

                                                           
  .121: لص: وآصروا  إبراهيم م   ى،  ، والمعجم الوريط1/9944لساا العرب، اب  منظور: لينظر:   1ل
  . 4/44م   ى السبايي: ل السورف، الش  ية االوا  قانوا  شرن  2ل
  .41حمو  يلي السرطاوف:لص:فقه االوا  الش  ية، م  3ل
 . )91مدكور: لص:  رالل ا رالل، محمد في اارر  ينظر: للكال  4ل
  .90لص: :من ور الش  ية، لس  االوا  مسا ا شرن في ينظر: المحيط  5ل
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يلى النحو ذلل و  ،ة م  قواني االجتماعيالبنيرة ي همرا يحكم رآنرالقم  صالله النظر في يالقة الن  
 ا تي:

1 

ويررواهط تررتحكم فرري  قررواني ا القرآنرري، ومررا رررجله مرر  كافررة الن رروص المتعلقررة هالمويررو ارررتقراا ه
، ةاالجتماعير، لو العالقرة ياالجتمراي رير ي   ااولويات ورب ها هالمجتمه، لف تلرل التري ت را ال عرا

ة ال يقا ارت الصها ينرد لردو  االجتماعيلو ااولوية االجتماعية، فااولويات ، االجتماييلو التنظيم 
ينرراك ررياقات متعررد   مرر  شرأنها لا تسررعا البالررث إذ  ؛بر كريا مررثال القرررآااررتقراا ا يررات التري صرررن 
 وم  ذلل: ،ن سه في ربيا تحقيق الغرا

ومر  لمثلرة لها  اللتها الوايحة في لولويات الجان  الواقعي واالجتمايي،  ويي آيات  يع:التص آيات-أ
ِي  َولَُكم   ﴿:ذلل قولره تعرالى وِل

ُ
أُ ََ ََُّكأم  َتَََُّّقأو َ فِي ٱل ِقَصاِص َحَيٰوةٞ َيَٰٰٓ ِِ لَ َبٰأ

ل 
َ
، وفري ا يرة [422]البقرر  ا يرة: ﴾ٱل أ
ة، ويليره ايتبرر القررآا االجتماعيرررتقرار الحيرا  بياا للعالقة ال ر ية التي ترربط نظرال الق راص ها
 . 1لاالجتمرايياليريم الق اص لولوية لتحقيق االرتقررار واامر  

إا صحة العقيد  والعمرا هموجبهرا يري بدايرة ت رحي  المسرار نحرو الولروج إلرى يرالم  آيات العييدة: -ب
، ومرر  ذلررل االجتمررايينرر  الحالررار  ال القررة المبديررة، وذلررل مرر  صررال  ربررط آيررات العقيررد  هالجا

والحيا  ال يبة،  االجتماييآية تبي  لا التوبة واالرتغ ار مقدمة للتقدل والرصاا  :يلى ربيا المثا 
ِ  ٱس ََّغ ِفُرواِل ﴿ :قا  تعالى

َ
َجأ   َوأ

َ
ا َحَسًنا إِلَٰيَٰٓ أ ًَ َتٰ ي َوُ أ َربََُّكم  ُثمََّ تُوُبوَٰٓاِل إِلَي ِه ُيَمَََِّّ ُكم مََّ َسأمَّى أ   ؤ ِت ُكأ ََّ مَُّ

 ذِي َفض 
ََ ََأو     ا ََ َخاُف َع َي ُكم  َعأ

َ
و اِل َفإِنَِّيَٰٓ أ

ونجرد آيرة لصررى تجعرا ك رر النعمرة ، [3]يرو  ا يرة:﴾َكبِيأر  َفض  َُهۥۖ ِإَو  تََولََّ
ََ ٱ﴿ويي قوله تعالى:  ،االجتماييا في فقداا اام  ربب   ُ َمَث ى َوَضَر َ   قَر َ ةى ا ّللَّ

 
َمئِنََّةى َيُ تِيَهأا َكانَت  ءَاِمَنةى مَُّط 

ِن  ا مَّ ِ َمَكا   رِز ُقَها رََغدى
ِم ٱ ُك َّ َُ ن 

َ
و َ َفَكَفَرت  بُِ َُ أَن أوِ  َوٱل َوأو ِف بَِمأا َكأانُواِل ََص  ُُ ََ ٱل  ُ لَِبأا َ َذَٰقَها ٱّللَّ

َ
ِ َفُ َ ]النحرا  ﴾ّللَّ

ويررر   اامثلرررة  ليرررا يلرررى لا ا يرررات التررري تتحررردث يررر  العقيرررد  ت رررل  لا تيررروا مظنرررة  ،[112ا يررة:
 ة في مجا  التشريه واالكال.جتماعيااللألولويات 

بد مر  اررتثمار ير    : فالق   الوار   في القرآا اليريم يي لاليتبار واالتعاظ، والآيات اليةص –ج
يررر   اهحث رررتحليرررا الظرررواير الق ررر  فررري إطرررار الدراررررة االجتماعيرررة لليرررا   البشررررف، مررر  صرررال  

 ،والحرديث ير  مالهسراتها كت ري فقرط بوصر هاالعالقات وااولويرات اليامنرة فيهرا وفيمرا وراايرا وال ي
ال يقررا بهررا ينررد جانبهررا المتنررايي ذف العالقررة  َفِإن رره  لرري  يسررو  االررداث والوقررا ه  اليررريم القرآافرر

 الاليقة هالظرفية التاري ية، وإنما يتجاوو ذلل إلى ويه ي   ااولويات.

                                                           
  .64 ينظر: القرآا م درا للسن  االجتماعية، رعا  كريم: لص:  1ل
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اب المتعلقة هأرلوب الن  القرآنري، هأا يستعي  همجموية م  آليات ال  دراقة األقلوب الي آن :  –د
ولا يهتم همعنى الرن  ومبنرا ؛ ليرتمك  مر  االررت ا   لكبرر قردر ممكر  مر  ير   ااولويرات الروار   

 :يلرى ررب  لو شررط معينري ، كقولره تعرالى ال  ا   تعليق لكم اللره بنراا   فيه، وم  جملة ي  
ِن َذَكر  ﴿ َُ إِنََّا َخ َق َنُٰكم مَّ يََُّها ٱلنََّا

َ
أ ت َقُٰٰكأم ْۚ  َيَٰٰٓ

َ
ِ أ ك َرَمُكم  ِعنأَد ٱّللََّ

َ
اَرُفوَٰٓاِلْۚ إِ ََّ أ ََ َٰٓئَِ  لََِّ ا َوَقَبا وبى َُ ََ  َنُٰكم  ُش نَثٰي وََج

ُ
َوأ

َ َع ِيٌم َخبِيرٞ  َ  .[13]الحجرات ا ية: ﴾إِ ََّ ٱّللَّ
2

الوالرررد، وذلرررل  يرررة المت رقرررة وولررردتها ليرررا  المويرررواالقرآنمررر  صرررال  البحرررث يررر  ترررراهط البيانرررات 
د يررد  مرر  يررحدالترري تحكررم ااولويررات، مرره يرررور  ت القررواني رررت الص ا البنرراا الم رراهيم تمهيررد   محاولررةل

برد لا يقبلهرا  ، وير   الم راهيم ال 1لالمرا  معرفة لولوياته االجتماعيرة مويواالمتغيرات اارارية  اصا ال
 . 2لطالقيته، ويربيته، وص وصية لغتهاولدته البنا ية، ووا يته، و  القرآا هحيث ال تت ا ل مه

وإمكانية  اليريم القرآاة في االجتماعيرؤيته لو  ي   ااولويات  وبه ا يست يه البالث لا ي وغ
 ات البشرية.المجتمعت بيقها في 

 ر م  ليمها:لألولويات االجتماعية في القرآا اليريم م ا 

فهررو كليررة الشررريعة الرر ف ال ونررى لهررا ينرره، ويمررد  الملررة الترري ترتيررز يليرره، وينبرروا الحكمررة، وآيررة 
؛ ولر لل  3لال طريق إلى الله روا ، وال نجرا  هغيرر  َوَلن ه  الرررالة والهداية، ونور ااه ار وجالا الب ا ر، 

ا بوظي رة القرررآا؛ ا و يق رالجتماعيرة منهرا يررلى وجره ال  روص مرتب رة ارتباط رفااولويات هشكررا يرال، وا
 الإلنسراا، وإررعا    اللناز م  الظلمررات إلرى النررور، وإن راف   اكتاب يرداية ويمليرة تغيير، وإصراج  بوص ه 

ر  للبشررررية، وإقامرررة العرررد ، ومحرررراربة الظلرررم، فهرررو يقررردل لنرررا لصرررو  مرررنهال متيامرررا فررري التعامرررا مررره اارررر
والمجتمررره البشرررف، واالنتقررا  بهررر ا التعامرررا مرر  مرللررة العرررا والجمرره فحسرر  إلررى محاولررة ارررت الص 

 . 4لااولويات وترتيبها وويه القواني  التي تحكمها

                                                           
  .49 لص: رعا  كريم: للسن  االجتماعية، اينظر: القرآا م در    1ل
  .410 ينظر:  ور المنهال في يملية الت سير، محمد م   وف: لص:  2ل
  .1/116الموافقات، الشاطبي: لينظر:   3ل
  .2 ينظر: الت سير ا رالمي للتاريخ، يما  الدي  صليا: لص:  4ل
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وقرررد تالمررر  القرررآا اليررريم صالصررة ااولرررويات اارررررية واالجتماييرررة، وويرره الن رروص والقررروايد 
روالالرواهط التي تحكرم يرر   الم ، وترار  فحروى و اللرة، وترار  لصررى همررا يعرررا اجتمعرات واامرم، ترار  ن  

 م  الق   القررآني؛ همرا يعبر ي  تنروا لرالي  القرآا في التعاما مه المجتمه واارر  هأرقى صور .
لرر لل فرررإا الم لررروب اليرررول لكثررر مررر  لف وقررت مالررى، فررري مجرررا  الدراررررات القرآنيررة المعاصرررر ، 

الت سررير الحرررديث، لا نتوجررره صروب ااولويررات القرآنيررة هالقرردر ن سرره الر ف نتوجرره هرره نحررو آيررات ومنايررال 
ر ا فري را لالرراري  االكال، لنستنبط منها ي   الينوو العظيمة فري مجرا  التشرريه االجتمررايي، لنيتشرا فقه 

 . 1لإطرار يرلول ا نساا، والقواني  االجتماعية التي تحكم مسير  الحيا  واالياا

رحة لمرا ل جمرا ول بهرم مرر  آيررات  رلة والم َويِّ فهري الم ردر الثراني مر  م را ر التشرريه، ويرري الم َ  ِّ
القررررآا اليررريم، ويرري الشارلرررة لمررا لرروا  مرر  ن رروص ولولويررات اجتماعيررة وويررر اجتماعيررة، فهرري ملي ررة 

 ولمور النيان وال ال  والميراث ووير .هألا يث الق   واالكال، والعالقات ااررية، 

فارررتقراا الترراريخ يكشررا لنررا يرر  العالقررات والمعررامالت الترري تحكررم ااولويررات االجتماعيررة، ويررو 
 المرآ  التي تتجلى فيها ي   ااولويات لإلفا   منها للحاير والمستقبا.

ال رردفة والمجاوفرة، وال يتحررك يبثررا وفويرى، وإنمرا تحكمرره والتاريخ في المنهال القرآني ال يسرير ه
ررررن  ونرررواميك كتررررلل التررري تحكررررم اليررروا والحيرررا  وااشرررياا ررررواا هسررررواا، والوقا رررره الترررراري ية ال تجرررررف 

،  2لا، إنما تقول يلى ارتباط لربابها همسبباتها، ويللها همعلوالتهرا، ونتا جهرا همقردماتهاا وال يشوا ي  ايتباط  
له ا فإا للداث التراريخ هشكرا يرال، واالجتمراعية منهرا يلى وجه ال  وص، تتيرر وتتشاهه إلرى لررد و 

القررررآا اليرررريم يلررى  رارررة الترراريخ  ا اجتمررراعية  ابتررة تحرررركها وتيي هررا؛ لررر ا لررث  وراايررا رررنن   ا  كبيررر؛ ِاَ 
منررره، واررررتنباط ااولويرررات،  المنظرررور لو المسررر ور؛ بب رررير  ن ررراذ ، وويررري لايرررر؛ الررررت الص العبرررر

ال  أ التري قررا ت الجمايرات البشرررية، واامرم والحالرارات السراهقة فري الع رر القرديم إلرى  مواقه لتجن 
 رلوك ربيا النهوا والبناا المجتمعي ااصالقي.إلى الدمار االجتمايي، و 

                                                           
 . 41 ص:لومتنا الحالارية في يوا رن  الله في ال لق، كنعاا: ل :ينظر  1ل
  .41: لص:الغلبزورف نظر: السن  اليونية واالجتماعية في القرآا اليريم، ي  2ل
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  ال ة م ال :وفيه 

رر ررا الي ررى القرررآا اليررريم لولويررة اجتماعيررة الصتيررار مرر  ت ررل  ووجررة وايررتم برر لل ايتمام  ، فحررر ل هالغ 
ا للكامها ت  يال    يلى النحو ا تي:  ابين   اوايح   نيان اارلال وااقارب، وف  

(1)

رر -بوصرر ها لولويررة اجتماعيررة–اليررريم د لكررد القرررآا رفقرر رمة الررزواج هرراال والبنررت وااصررت والعمررة رل 
: لىتعررا ا ة وال الررة، قررروال الررة وبنررت اان وبنررت ااصررت وبنررت البنررت ولل الزوجررة وووجررة االبرر  والعمرر

ِو َوبََنأاُت ٱ﴿
َ
َخَوٰتُُكم  َوَعمَََُُّّٰكم  َوَخَٰلٰأَُُّكم  َوبََنأاُت ٱل أُ

َ
مَََّهَُُّٰكم  َوبََناتُُكم  َوأ

ُ
َِّٰأيَٰٓ ُحرََِّمت  َع َي ُكم  أ

َهٰأَُُّكُم ٱ ََّ مََّ
ُ
خ أِت َوأ

ُ
ل ُ

ئُِبُكمُ  َهُٰت نَِسآَٰئُِكم  َوَرَبَٰٰٓ مََّ
ُ
ِة َوأ ََ َضٰ َِن ٱلرََّ َخَوٰتُُكم مَّ

َ
ۡرَضَ َنُكم  َوأ

َ
م   أ

َِّٰي َدَخ  َُّم بِِهنََّ َفإِ  لََّ
َٰٓئُِكُم ٱ ََّ ََِّسا ِن ن ورُِكم مَّ ُُ َِّٰي فِي ُح

ٱ ََّ
 َُ   تَُ َم

َ
َلٰبُِكم  َوأ ص 

َ
َََِن ِمن  أ

َٰٓئُِكُم ٱلََّ ب َنا
َ
ئُِ  أ ا َما قَأد  َسأ ََ   تَُكونُواِل َدَخ  َُّم بِِهنََّ َف َا ُجَناَح َع َي ُكم  وََحَلَٰٰٓ

خ ََّي ِن إِلََّ
ُ
 واِل َبي َن ٱل ُ

َ َكاَ  َغُفورى  َ اإِ ََّ ٱّللَّ ف ي ا ية تقدير  ال ين   يلى ال وات، والتحريم فيما ربق كامال  ، [23:ا ية ]النساا﴾ا رََِّحيمى
النسرراا ، والتحررريم مرر  ، وقررد    يرررف االرررتعما  يلررى لرر ف المقرردر 2للف وطررؤي : والمعنررى، محرر وف
وله وإا يلرت، ريحررل يلرى الرجرا لصر َلن ره  لف  ،منها هالنس  ومنها هالريراا ومنهرا هالم راير  لصناٌف،

 .وف وله وإا ر لت

 وإي ا ه ااولوية االجتماعية في اامور ا تية:في هاب التحريم اليريم ومما وا  القرآا 
                                                           

ينرديم نيران  فرال يجروو- كأولوية اجتماعية ش  رية –ال روا كاا العرب في الجرايلية يحرموا الزواج م  ااصو  و  (1)
ورار  تزوج ابنترره، فر لل وإا ور  في لاالت شاذ  تزوج الرجا هابنته، مثررا ما روف م  لا لرراج  ب   -ااب البنته

مثله مثا لف م ال رة تح را مر  لف شر   فري لف  ير  مر  اا يراا، لو لف شرريعة مر  الشررا ه، يعاقر  مرتيبهرا 
الجررد لح يدترره، وال يجرروو لررألل لا تتررزوج ابنهررا، وال الجررد  لا تتررزوج ل يررديا، وال وكرر لل يحرمرروا وواج  -يلررى فعلرره

رِة وال الرة؛ انهمرا لألن لا يتزوج لصته؛ مرايا  لعالقة  ااصا هال را، لف لعالقة الدل، كمرا كرانوا ي َحرِّمروا نيران العم 
فري  رجرة ااصرو ، وكرانوا يرايروا فري ير ا التحررريم لراالت التبنري؛ الكتسراب التبنري ال ر ة المقررر  لالبر  ال بيعرري 

َتَبَنرى؛ انره ات ر   ابن ر َتَبِنري لا يترزوج ابنرة الم  ه، وكرانوا يحرمروا ه ر ة يامرة كرا نيران يقررول لر اينرديم، فرال يجروو للم 
 م  لرباب التحريم، مه لنهم كانوا يستريعوا اوال يم مرايره. الم يك  الرياا ينديم ربب  ، كما لنه بي  المحرارل
  .192-1/192، جوا  يلي: لالم  ررا في تأريررخ العرررب قبررا ا ررراللينظر: 

، إرشرررا  السررررارف لشرررررن صحيررر  الب رررررارف و  ، 4/44ل :، اب  لجر العسقالنيب رررارف فتر  البررارف شررن صحيرر  الينظر  (2)
  .4/44ل: القس الني
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ةِ ﴿: لقولره تعرالى التحريم مر  الريراا، -1 ََ َضٰأ ِأَن ٱلرََّ َخأَوٰتُُكم مَّ
َ
ۡرَضأَ َنُكم  َوأ

َ
َِّٰأيَٰٓ أ

َهٰأَُُّكُم ٱ ََّ مََّ
ُ
 كر تعرالى ، فر﴾َوأ

را، فنبرره را، فرراال لصررا وااصررت فرررصررن ي  مرر  المحرمررات هسررب  الريرراا ولررم يرر كر القرررآا روايمرر
 اا؛ ااروقرد ذكرر جرا شرأنه اال ينرا مر  الرير،  1لتعالى ب لل يلى تحرريم جميره ااصرو  وال رروا

رن ة  فري الريراا كرا مرا ال  ال تدصا فيها لل الريراا، ولر  راال يند ا ط  يحررل مر  النسر ،مرت السُّ
ر ل  ِمَ  الن َس ِ رَيحي »: قا   ر ل  ِمَ  الر َياِا َما َيحي

 . 3ل، فيدصا ااصناف السبعة« 2ل
َٰٓئُِكمُ ﴿، قا  تعرالى:  4لتحريم وواج الربيبة -2 ََِّسأا ِأن ن أورُِكم مَّ ُُ َِّٰي فِأي ُح

ئُِبُكُم ٱ ََّ ال م هرول لهر ا القيرد، و ، ﴾َوَرَبَٰٰٓ
اللره ير ا  فهري محرمرة، كانرت فري لجرر  لل ال، وإنمرا ذكررجره، وصررج م ر رى مجررى الغالر  رلينه جر
اا وبمنزلرة ابنتره؛ ري لجرر ا نسرري يري فررة الربيبرة الترر  إهالرولنه م  القبي، الةرله   الح اد تشنيع  رالقي
 . 5لر ينها ذوو االبابرلين 

خ ََّ ﴿: الىرتحريم الجمه بي  ااصتي  لقوله تع -3
ُ
أواِل َبأي َن ٱل أُ َُ   تَُ َم

َ
 ا ر، شرايقتي  لو لرألب لو لرألل، وير﴾ي نِ َوأ

وقرد ل برت اللره ،  6ل  م  لقروا  ال قهراارفي النيان ولما في الملل  وا الوطا فال هأز هه، يلى الراج
 الر لل التحرريم وتغليظ ر اتأكيرد   الى تحريم م  ذكري ، وقد كر  محرمرات ينرد العررب فري جايليتهرا؛رتع
ابنهررا قررط مرر  يهررد آ ل  الوا مررا كانررت اال لررالال  رفقررد قرر، إذ قررد ارررتقر ذلررل فرري النرراز مرر  قبررا ؛لرره
 ،ا مر  يهرد نرون ،  رم لرر ل اللره ااصروات م لق رووير التولمرة لرالال   ارام  روكانت ااصت التولمة ل
 م لرمت بنات اان، ويوجد تحريمه  في شريعة مورى  ،فري  ات ااصت لالال  ر، وبقي بن

 . 7للعرب في جايليتهاو بت تحريمه  يند ا، شريعة مورى

                                                           
  . 1/474ل ، اب  العربي:للكرال القرررآاينظر:  (1)
روت الريررررراا المسررتويل والمررو  الشهررررا   يررررلى اانسرررررابل :، هررابلالشررها ات  :كتررابلصرجرره الب ررارف فرري صررحيحه،  (2)

مرررر   للكررررم العررررم :، هرررراب النيررررررانل :كترررررراب ، ، ومسررررلم فرررري صررررحيحه440 /2 : ل2052رقررررم الحررررديث: ل،  القررررديم
  . 154/ 4: ل 4054الحديث: رقم ل،  الرياية

ينظرر: بدايرة  العلمراا. ات رقويلى ي ا ، الة واب  اان وبنت ااصتراال م  الرياا والبنت وااصت والعمة وال  :ويي (3)
  .32/ 2ونهاية المقت د، الب  رشد: ل المجتهد

 لو الرجرا لجرر فري كانرت اامرة، هإجمراا محرمرة ويريوجمعها ربا  ، ويي بنت المرل ، ورميت ربيبة؛ لتربيته إيايا،  (4)
 ولريك للوصرا، تأكيرد[ 24: النسراا] ﴾حُأوركم في ال اتي﴿: تعرالى قولره لا به ا وتبي  لمها، وير لاينتها لجر في
  . 1/445، اب  العربي: لي نظرر: للكرال القررآا. مالحك في هشرط

  .1/77ل: ، السعدفالقروايرد الحسرراا في ت سيررر القررآاينظر:   5ل
السيرررررا الجرررررار و ،  7/444ل :يلررى مررت  المقنررره، ابرر  قدامررةالشرررررن اليبيررر  ، و 4/251ل: ، السرصسرريالمبسرررروطينظررر:  (6)

  .2/414ل: ي، الشوكانالمتدفق يلى لدا ق ااويار
  .4/240ل التحرررير والتنرروير، اب  ياشرررور:ينظر:  (7)
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ا َمأا قَأد  َسأ ََ ْۚ إِنََّأُهۥ ﴿ :قرا  تعرالى ،وواج االب  بزوجة لبية تحريم -4
َٰٓءِ إِلََّ َِن ٱلنََِّسا َولَا تَنِكُحواِل َما نََكَح ءَاَبآَٰؤُُكم مَّ

ا َوسَ  َكاَ  َفِٰحَشةى  َٰٓءَ َسبِي ًاَوَمق َّى ا للرديم إذا ورب  نزو  ا ية ما ذ كر م  لا العرب كرا، [22ا يرة: ]النساا ﴾ا
ولي را  لولويرة اجتماعيرة فري آيرة مسرتقلة، ،  1لل ذللحرِّ ت وفي، ور ث امرلته لكبر لوال  ، فنز  القرآا ي  

 . 2لتزوجها رجا لرمت يلى لوال   ما ر لوا رواا  صا بها لو لم يدصا فيا امرل   

 :وم  ذلل ا تي
ولي ى ي ا الزواج لولوية  يا   الجايليي ،ب لل وصالا ، المتبنىزوجة الزواج بالقرآا اليريم لهان 

 ؤ ِمنِيَن َحأَر ٞ لَِكي  لَا ََُكوَ  َع َي ٱل مُ ﴿: كمة إهالة ي ا التزويال هقوله تعرالىويلا الله لِ في جواو  ويدل ر  ، 
د ِعَيآَٰئِِهم  إِ فِيَٰٓ 

َ
ز َوِٰ  أ

َ
م أُر ٱَذا قََضو اِل ِمن ُهنََّ َوَطأرى أ

َ
أاْۚ َوََكَ  أ ولى َُ ِ َمف  ، فرأوا  اللره مرا يلرق هأذيراا [33مر  ا يرة:  ]االرزاب ﴾اّللََّ

َتبن ى العرب الجايليي  م  المساوا  بي  االب  ال لبي واالب  الم 
ا فري إهالرة ير ا الرزواج قولره روااص،  3ل

ا قََضٰي َز  أدٞ ﴿: تعرالى ، قرالوا ترزوج فلمرا تزوجهرا النبري ،  4ل[33]االرزاب مر  ا يرة:﴾...ا َزوََّج َنَٰكَهأا ا َوَطأرى مَِّن َهأ َف َمََّ
ا َكاَ  ُمَحمََّدٌ ﴿: فأنز  الله، لليلة ابنه َحد   مََّ

َ
َٰٓ أ َبا

َ
ِن رََِّجالُِكم  َوَ ِٰكن  أ ِ مَّ ِ وََخاَتَم ٱلنََّبِيَّ ِ َشأي ء  رََُّسوَل ٱّللََّ

ُ بُِك َّ َ َن  َوََكَ  ٱّللَّ
قرا  لره: ويرد ي   ار رجرال  رتبنى ويد ويو صغير، فلبث لترى صر وكاا ررو  الله . [40]االزاب ا ية: ﴾اَع ِيمى 

ِْۚ ﴿تعالى:  د، فأنز  اللهرب  محم   َ ق َسُط ِعنَد ٱّللَّ
َ
 . 5للف: ليد ، [5]االزاب م  ا ية: ﴾ٱد ُعوُهم  ٓأِلَبآَٰئِِهم  ُهَو أ

تحررريم القرررآا اليررريم لألولويررات االجتماعيررة فرري ويمكرر  إجمررا  ليررم الحكررم المسررتنب ة مرر  ترتيرر  
 :يلى النحو ا تيله   اانيحة وإهالة هعالها رآا رالق

مرايرا  رواهرط ااررر  لترى ال يشروبها لررباب النرزاا  ؛…بتحريمه ااصرو  وال ررروا، كاامهرات والبنرات -1
ا لا ليررث  بررت طبي رر ؛ا يلررى قررو  النسررا وصررحة المواليرردل اظ رر، و وال  ررال، فيررؤ ف ذلررل إلررى تق عهررا

يرعا العررالقة بري  الرزوجي  وفترور الشرهو  والبررو  ان اارلال قد يؤ ف إلى ليرار جسيمة مثا رني

                                                           
  .101لص:  :، الوالدفي نظررر: لربررراب نزو  القررررآا (1)
  .1/140ل :، اب  جزف التسهيرا لعلرول التنزيا ينظر: (2)
  . 51: لص :، السبتيتنزيه اانبيرراا يمرررا نس  إليهررم لرثرررالة ااوبيررراا ينظر: (3)
 اذير  فاذكريرا درلزي ا  ررو  الله ر، ق د  وين  بنت جحشرا انقالت يرلم لنهد ور  في رب  نزو  ي   ا ية روق (4)

 ي صرردرف، فقلررت: يررا وينرر  لهشرررف، لررررلني ررررو  اللرره رقررا : فلمررا رليت هررا يظمررت فرر، يلررّي فرران لق -اص بهررا–
ا، وجراا رررو  آامت إلرى مسرجديا، ونرز  القرر ر، فقر -ربري اررت ير–لتى ل ؤآمرر  اشي    ة  ري كرك، قالت: ما لنا ه انع

في صحيحه، كتاب: لالنيان ، هاب: لوليمة العررز ، رقرم الحرديث:  لصرجرره مسررررلم. ، و صا يليها هغير إذاالله 
  .4/141ل  :3421ل

  . 14/12لل بررررف: اجامره البيرراا ي  تأويرا آف القرررآا، ينظر:  (5)
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الجنسرري، وويريررا مرر  اامررراا ممررا يترترر  يليرره يررعا بنيررة المواليررد وإي رررا ها والشرر وذ الجنسرري، 
 . 1لوكلما وا ت القراهة في النيان وا  الالرر وال  ر

ر اان ووجة ااب؛ ل اظ  بتحريم القرآا ني -2 لرألب فري  ايلى لس  العرالقة بي  االب  وووجة لبيره، والترم 
 ليراته وبعد مروته.

رر -3 يلررى يلررى ي تهررا ورررمعهتا وشرررفها، والح ررراظ  ابتحررريم القرررآا اشررتراك رجرررا لو لكثررر فرري امرررل ؛ ل اظ 
 لوال يا م  اصترالط اانساب.

لالبرر  المتبن ررى  اي ا رره ااولويررة فرري ذلررل؛ وذلررل ر ط قهررا، وإ هإهالررة القررررآا نيررران ووجررة المتبن ررى هعررد طال -4
 لعا   الجرايلية في التبني هال عا والقرو . إلى نسبه ااصلي وإه اال  

، وايتنى هه القرآا  2ليليه يند والبية الجايلية في لمر ال دا  القر  ا رالل ما كاا متعارف  
 امه آيات يديد  يلى النحو ا تي:ولوية االجتماعية تمثلت ببياا للكاااليريم ولي ا  

 : قولره تعرالىهحّث الين آ  الكن يع ىلنع اىطنام المن أة الم ن  والةندا ، وىندم   يفنة ضن  الفن ا  ،  -1
 ًالآَة ...َوآتُواِل النَََّساء َصُدقَاتِِهنََّ نِحِل َةفق ره اللره تعرالى ال ررالف  3ل، لف: فريالة مسما [4ية:م  ا  ]النساا ،

ررافريم  يتسررل ، فقررا  ررربحانه "صرردقاته " فهررو اللمرررل ، وليررافه إليهر م المهرررر لو ال ررردا  وجعلره صال  
ال يجرروو للررزوج  َوَلن رره  اا المسررلمي  يلررى ذلررل، را إجمررِقرريرردفه للمرررل  نتيجررة االرررتمتاا بهررا، وقررد ن   لررقٌ 

لرق  َلن ره  اا  ليرا يلرى روفي إيافة ال ردا  للنسر،  4لالو نقد   اى  ين  م  سَ دا  م  وطا في نيان هغير ص
اا  ؛ 5لري راا والم سرر  مر  لقروا  ال قهررٌه اوليراا اامرور يلرى الراجرراب ينا موجرواج  له ، وال  

                                                           
  .4/121ال قه ا رالمي ول لته، الزليلي: ل ينظر:  1ل
ا  إلرى الرجرا وليتره رالزواج المألوف المتعارف يليه يند والبية الجايليي  يو نيان النراز اليرول، ويرو لا َي  ر  الرجر (2)

  رم يعقرد يليهرا، وكانرت قرريش وكثيرر مر  فبا را العررب يلرى ير ا -ي َعيِّ  صرداقها ويسرمي مقردار – لو ابنته في دقها
ان لو الوطا، ويو فريالة الومرة ررل  يلى الرجا هالنيرا  الواج  للمردا  لو المهر ارم للمروال ، الم ي  في النيان

وا وواج   للمررل   اَ َمن ر هعالرهم ينردكاا المهرر و  ،همهر وال يعترفوا هشرييته إال إذا كاا ايند الجايليي ، وكانوا ال ي ِقرُّ
 ار  ه للمررل ، ويرر لا وليهرا يأصر   لين قره كلرره فري لاجتهرا لو يزيرد يليره إكرامررر فعرر هوااصرا فير يابالره لبويرا لو وليهرا،
را منره.يستالع ها فيأكا مهريرا لها، ومنهم م  كاا  الم  رررا فري تأريرررخ العررررب قبرررا ا ررررالل، ينظرر:  كلره لو هعال 

  .145لص: يبرردالسررالل الترمانيني: العرب في الجرايلية وا رررالل، الزواج ينررد ، و 532: 5/530لجرروا  يرلي: 
أأأأ َةً ومرررررر  العلمررررراا مررررر  يررررررى هرررأا قررررروله  (3) ، الررردر المنثرررررور فرررري الت سرررير هالمأ ررررررور. ينظرررر: يررررو اررررم للمهرررررر ن سرررره نِحِل

  . 227: 4/225ل :السيوطي
  .0/454ل :، اب  يبد البراالرت كارينظر:  (4)
لييررال يت ريروا هحيررراا النسراا ويع ه  وطلبه  مريراتهم  ؛لا الم راط  ها ية يم ااوواجوي ي  هعل العلمرراا إلى  (5)

لقرروقه  في لكا مهررروري ، لو يجعلروا لاجتهررر  للتزوج اجررا إيجررا  كافا له  ذريعررة  رقرراط المهررر فري  طومإلى 
= 
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ي ا، ا منررره شرررررل ، وال يع يهرررر   ولررري المررررر كررراا يأصرررررت يلرررى لا المهررررايلية جررررا   العررررب فررري الجرررريررر
قولره تعرالى فرري  اوجوب ررلولويرة و ا وا  اامرر روممرر، فأه را اللره تعرالى ذلررل ولمرر هرأا يرردفه المرا  للمررل  

المررل  فري المهرر لو  ولويرة، وال ريالة ما يج  ل اؤيا، ويو إقرار م  القررآا اَفِر َضةً  ا ية الساهقة
لى ايتبررار رم الجررايليي   ليررا يررركرروإقرررار القرررآا لح، ى للنسرراا فرري الجايليررةعَ ررال رردا  الرر ف كرراا ي  
 ولا المهر يو ال ار  بي  النيان الشريي وبي  الزنا والس ان.لولرويرة م روية، م رالقرآا له ا الحك

ًسأقا  تعالى: ضجع الي آ  الزوج ض  أخذم أو بع  ضجه،  -2 ِنِلُه َنفِل ء  مَّ  اَفُكُ أوُُ َهنِئً أ اَفإِ  ِطبِلَن لَُكمِل َعن َشيِل
ِر  ً  كلره لو –ا ال يجروو لره لصر   روا مر  ووجهرررل  ممنرر ليا يلى لا ما  المر وفيه ،[4م  االية: اا]النس امََّ
فرررري لولويررررة المرررررل  بهرررر ا  ا، ويرررر ا يزيرررررد اامررررر جررررالا  وويررررول  منهررررا إال يرررر  طيرررر  ن ررررك   -هعالرررره
لص   ل يلى ااوواجلر   ، ومما يؤكد يلى لولوية المرل  به ا المهر لو ي ا ال دا  لا الله 1لال دا 

َردتَُُّم  :قرا  تعرالى ،د الموت لو ال ال ؛ لما ل ا به  م  االرتمتاارالمهور م  الزوجات هع
َ
ِإَو ِل أ

تِبِلَداَل َزوِل   مََّكَ  واِل ِمنِلأُه َشأئِل ً أفَ  اَداُهنََّ قِنَطارً أاَ  َزوِل   َوآتَئِلَُّمِل إِحِل أاسِل َُ ُخ
ِل
ََّانًأ ا اَ َتُ ونَأُه ُبهِل َُ ُخ

ِل
َتُ
َ
بِئًنأ اِإَوثِلًمأ اأ  ]النسراا امَُّ

خُ : ،  م بي  الله تعالى يلة ذلل، فقرا [20ا يرة:
ِل
ُضأأَوَكيِلَ  َتُ َِل فِلَضأي َب

َ
ونَُه َوقَدِل أ َخأأَُ

َ
أ   َوأ َِل َ  أُكمِل إِلَأي َب َِل

ِيثَ  ة والجماا لتى تقرر صدا  المرل  وارتحقت[21ا ية: ]النساا اَغ ِيظً  ااقً أِمنُكم مَّ  ، 2لذلل ، لف هالممار 
 . 3لهال لو يستقر المهر  لاوفي ي ا  ليا يلى 

وي ا ممرا يؤكرد يلرى لولويرة المررل  بهر ا المهرر واررتحقاقها  ، 4لاوأج    ا   كتابه صداق   الم     ع الله  م  ق   -3
ا يوجر  ر، والنحلرة معنايرا مر[4ا مر  ا يرة]النسرا الآَأة...َوآتُواِل النَََّساء َصُدقَاتِِهنََّ نِحِل َةً : قرا له لا الله تعرالى 
ُجورَُهنََّ َفِر َضًة َولاَ ُجَناَح َع َيِلُكمِل ، وقرا  تعرالى:  5لالواي ه ي  ن ك م  

ُ
َُّم بِِه ِمنِلُهنََّ َفآتُوُهنََّ أ َِل ََّ ََّمِل َفَما اسِل

ِد الِلَفِر ضَ  َِل َ َكاَ  َع ِيمً أفِيَما تََراَضيِلَُّم بِِه ِمن َب فحثرت ا يرة يلرى  فره ااجرر  ،[24ا يرة: ]النسراا اَحِكيمً  اِة إِ ََّ اّللَّ

                                                                                                                                                                                 

= 

تشرررراوري  الر ي  كانررروا يتزوجررروا امرررل  هأصررررى، ولعررا يرر ا النيررران، وي ي  البعل ا صررر إلى لا ا ية صرراطبت الم
رررٌ  بداللررة ا شرار  ولرريك ه ريررر  الل رظ، وكررا ذلررل ممرا يحتمرررله يمررول النسررراا ويمرررول ال دقررررات. ي نظرررر: الحرررراوف  لصي

مغنرري المحترراج و   ،1/050ل :ف ، البغرو معرالم التنزيا ، و 4/445ل: ، الماور فاليبير في فقره م ي  ا مررال الشرررافعي
-4/224لالتحررررررير والتنرررروير، ابررر  ياشرررررور: و ،  4/457، ال  يررر  الشرررربيني: لإلرررى معرفرررة معررررراني لل ررراظ المنهرررراج

245.  
 . 4/221ل: ، الشافعياالينظر:  (1)
مديررد، ابرر  يجيبررة ااندلسررري: البحررررر ال ، و 147لص: : ، شررهاب الردي  الهرا مالتبيررراا فرري ت سرير وررررري  القررررآاينظرر:  (2)

  .1/444ل
  . 1/474لللكرررال القرررآا، اب  العررربي: ينظر:  (3)
  .2/45ل: ، القنوجيالرويررة النرردية شرررن الدرر البهيرةينظر:  (4)
  .2/274ل: ، اليارانيبدا رره ال نرررا هينظر:  (5)
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لعدل وجو  ما ي رفه ، واامر في ا ية للوجوب  1لالمهوريي وااجور ل  نتيجة االرتمتاا بها، للمر 
 م  القرا   إلى ا هالة.

ُروِف  :ور قرا ال  راا في المهرحق ا مهرآا رالقار قر إ -4 َِل ِلَم ُجورَُهنََّ بِأال
ُ
هِل ِِهنََّ َوآتُوُهنََّ أ

َ
ِ  أ مر   ]النسراا َفانِكُحوُهنََّ بِإِذِل

، وإذا كانرت اامرة  2ل ليا يلى لا اامة للق همهريا م  رريديا ، ، لوإيافة ااجور إليه [25ا ية: 
 .لولى للق هالمهر م  ريديا، فالحرا ر م  هاب  

لى لسرر  را، ويرررالقرررآا فرري لا المهررر لرريك لرره لررد، ال اقلرره وال اكثررر ، ولا ذلررل متررروك للرجرر ارقررر إ -5
َداُهنََّ قِنَطارً  َوآتَئِلَُّمِل  ا شأنهرا  جرورعه وطاقته، فق ، والقن ار يرو المرا  اليثيرر [20]النساا م  ا يرة: …اإِحِل
 . 3لاكثر اقله وال  ال ف ليك فيه لدٌ 

ويمكرر  إجمررا  ليررم الحكررم المسررتنب ة مرر  ترتيرر  القرررآا اليررريم لألولويررات االجتماعيررة فرري المهررر 
 :يلى النحو ا تيلال دا   للنساا 

 اات.را ومهريا، تت رف هه كي ما شا لقهرهإي ا ه لمرل  ل اتملي   -1

 ريا.را ولي لمردا  لحقها م  قبرليا ظلم وارتب ارفع   -2

 اات م  وير .رريا لو التناو  ينه كله لو هعاله لولي لمريا وم  شراا  لحقها في تملل مهرإي  -3
 ابا االرتمتاا بها.رال ، ووير ذلل، مقرلحقها في المهر لموت لو ط اا  رإهق -4

، فبري  القررآا اليرريم للكامره لمرا لهرا  4لفري الجايليرة انظم ا رالل يمليرة ال رال  الر ف كراا شرا ع  
 م  لولويات اجتماعية يلى النحو ا تي:

                                                           
  .1/444لا، اب  العررربي: آل القرر للكرا ، و 1/040للبغوف: امعررالم التنزيا، ينظر:  (1)
  .0/15ل التحرير والتنوير، اب  ياشور:ينظر:  (2)
: ، القرطبررريالجررررررامه الكررررال القررررررآاو ،  441-4/445ل: ، المررراور في نظررررر: الحررررراوف اليبيرررر فررري فقرررره ا مررررال الشرررررافعي (3)

 . 4/244ل :لسيرروطياالدر المنثرررور في الت سير هالمرررأ ور، و ،  5/157ل
شررا ه برري  ليرا مكررة يررو الوكرراا ال رال   ا،اال رال  فرري الجايليرة ينررد العرررب لرق مرر  لقررو  الرجرا يسررتعمله مترى شرر (4)

يرلى الت رقة إرمراييرا ب  إبراييررررم  ا: لو  م  طلق  رال   قا  يبرد الله ب  يبرراز  ،يلى الت رقة اطال  المرل   ال   
لقهرا الرجرا والرد  ويو للررق الناز بها لتى إذا ارترررروفى الثرررالث انق رررره السبيررا ، وكاا العرب ي علرروا ذلل في 

فرري لا  اات رربب  رالث الت ليقرروير ا يررد  يلرى لا العررب فرري الجايليرة يعتبرروا الثرر، اها ن ر اطالق رر فت رب  طالقرة   ينهررا،
وكراا الرجرا "، اررالتريك المستعر: "لا آصرر يسرمونهرإال إذا تزوجرت همحر ا  انيرة  رتبي  المرل  هعديا، وال تعرو  إلرى ووجهر

مرر  ليررا الجايليررة ي لررق الررثالث الت ليقررات وااربرره والعشررر، ولكثررر مرر  ذلررل، لتررى إذا كررا ت يررد  المرررل  لا تنتهرري 
إيررررالل ينظررر  .ويررر ذلررلرل  لو رار   هالمرررواا هق ررد المالرررذيرر  الررزوج ليراجعهررا، ال َلررد  لرر لل مررا  امررت فرري العررد ، ررر

  .004، 0/044ل يرررلي:جرروا   ا ررررالل،الم  ررا في تأريرررخ العررب قبررا و   ،4/44ل  ، اب  فيم الجووية:لموقعيا
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، ةبل ظ اليناير هال ري  لوات، رلألوواج فقط  وا الزوج ار  لقلقر القرآا لكم ال ال  ويد  لمرا مبالا،  -1
ِلمُ ألاََّ ُجنَ  :الىرهقولره تعر وُهنََّ َع َي ال َُ ِ رُِضواِل لَُهنََّ َفِر َضًة َوَمََّّ وِل َتفِل

َ
وُهنَُّ أ َُُّم النََِّساء َما لَمِل َتَمسَُّ وِسأِ  اَح َع َيِلُكمِل إِ  َط ََّقِل

ُرُُ َمََّ  َِِّر قَدِل ِلُمقِل َِل  ااعً أقََدُرُُ َوَع َي ال ِلَم ِسنِينَ  اُروِف َحقًَّ أبِال ِلُمحِل ه ر، والتعبيرر القرآنري يريرد رفر[232 ا يرة: بقرر ]ال َع َي ال
 .الحرج، ويو ما يعني ا هالة

وِل  :ات الزوج ووجتره برثالث ت ليقرات فقرط، هقولره تعرالىرلد  يد  طلق -2
َ
أُروف  أ َِل َسأاٌب بَِم تَأاِ  َفإِمِل ُُ َمرََّ َ الطََّ أا

َسا    ِر ٌح بِإِحِل  . 1ل[222 م  ا ية: ]البقر  ...تَسِل
ِهِنََّ فِأي َذلِأَ   تعرالى: لقوله ؛ااتهم  ال   رة إذا لم ي لقوا ووجرجعا لألوواج لق الر رجع -3 َحقَُّ بِأَردَّ

َ
ولََُُّهنََّ أ َُ  َوُب

 . 2ل[221 م  ا ية: ]البقر 
إال هعرررد لا يترررزوج  ويرررريم هغيرررر ق رررد التحليرررا، لقولررره  الرررر ل يلررريهم إرجررراا ووجررراتهم الم لقرررات  ال  ررر -4

ُد َحََََّّي تَنِكَح َزوِلجَفإِ  َط َََّقَها َف اَ تَِح َُّ  :تعالى َِل نََّأا  اأً لَُه ِمن َب ََ أا إِ   ََ   َيَََّراَج
َ
َغيِلَرُُ َفإِ  َط َََّقَها َف اَ ُجَناَح َع َيِلِهَما أ

  َُِقيمَ 
َ
َِل َُمأو َ أأ ُِنَها لَِقأوِل   َي ِ ََُبيَّ ِ َوتِ ِلَ  ُحُدوُد اّللَّ  فيجامعهرا فرإا طلقهرا :والمعنرى، [230ا يرة: ]البقرر  ا ُحُدوَد اّللَّ

 . 4لر ر، ويو اشتراط السنة الم ه 3لهعد ما جامعها فال جنان يليهما لا يتراجعا
يََُّهأا النََّبِأيَُّ : قولره تعرالىوجعرا ذلل لولوية ال بد منها، هبت ليق الزوجة ل ناا يدتها  ولمر القرآا -5

َ
 إَِذاََا أ

أأأَُّمُ  تِِهنََّ  النََِّسأأأاء َط ََّقِل َِأأأدََّ  ،ا، لف: طهرررري ، والمررررا  لا ي لقهرررا طررراير  [1يرررة:مررر  ا  ال ر]ال ررر …َفَط َُِّقأأأوُهنََّ لِ
 

                                                           
قالرت: كراا النرراز والرجررا ي ررلق امررررلته مرا شراا اللره لا ي لقهررا ويري  في رب  نزو  ير   ا يرة  لا يرررا شة  ور  (1)

رررد ، وإا طلقهرررا ما رة مرر  ولكثرر، لترى قرررا  رجرررا المررررلته: طاللره ال لطلقرررل فتبينررري امرررلته إذا ارتجعهرررا ويي في العر
ا، قرررالت: وكيال ذلل قررا : لطلقل فيلمرررا يمت يرردتل لا تنقالري راجعتررررل، فر يبت المررل  لترى  صلرت وال آويل لبررد  

ُُ لترى نررز  القررآا  فأصبررررته، فسرركت الن بررررّي  يلرى يرررررا شة فأصبرتهرا فسرركتت يررررا شة لتررى جررراا الن ِبررّي  َ الطََّ أأا
َسا    ِر ٌح بِإِحِل وِل تَسِل

َ
ُروف  أ َِل َساٌب بَِم تَاِ  َفإِمِل م  طلرررق ومر  لرم  ، قرالت يا شررة : فارتأنا النرراز ال ررال  مستقبررال   َمرََّ

 . 1/45للرروالرردف: اي لرررق . ي نظررر: لربررراب نزو  القرررآا، 
  .2/440لالتحرررير والتررنوير، اب  ياشررور:  (2)
  .2/545للسيروطي: االدر المنثررور في الت سير هالمأ ررور، ينظر:   3ل
 يبرد فتزوجرت طالقي، فبت ف لقني، رفاية، يند كنت: فقالت ، النبي إلى رفاية امرل   جاات: قالت يا شة ي  (4)

 ال، رفايرة  إلرى ترجعري لا لتريردي : فقرا  ، اللره رررو  فتبسرم وب،الثر يدهرة مثرا معره مرا وإا الزبير، ب  الرلم 
في صحيحه، كتاب: لالشها ات ، هاب: لشها   الم تبي ،  لصرجررره الب ررارف  ".يسيلتل وي و   يسيلته، ت وقي لتى

لقهررا فرري صررحيحه، كترراب: لالنيرران ، هرراب: لال تحررا الم لقررة  ال  ررا لم  ، ومسرررلم 2/444ل:  2445رقررم الحررديث: ل
ا وير   . 4/104ل  :4015 ، رقم الحديث: ل…لتى تني  ووج 
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رآا قررفه   ا يرات ترد  يلرى لا ال،  2ل، كما شرلت ذلل السنة النبوية 1لا فيهرلم يجامعه لو في طهر  
 اري  روص رروات  مستحسررنة شرر اوشررروط   ال ررال  لتررى ال يسرروا ارررتعماله، وليرر ى يليرره يررواهط لهرران
 .ال  رويق

ة اجتماعيرة ينرد تعر ر اررتمرار الحيرا  الزوجيرة، وتيردر صر ويا، وصروجهرا ايتبر القررآا ال رال  لولوير -2
لنره جعرا ا تترتر  يليره، ي  المق رد الر ف شررا اجلره الرزواج، فقرد جعرا القررآا لهر   ااولويرة لمرور  

رل  رزوج فيهررا مراجعررة ووجترره فيهررا هحسرر  لررا  المرررللرر، لل ررال  يررد  معينررة معتبررر  مالرربوطة مه هررة
 لو وير لا ل، لو متوفى ينها ووجها. الا ال   -وير لاما- لو لا ال   ال  رالم لقة، لام

 ال  ووجته ويدل ايتبار ا كرا .رإه ا  إكرا  الزوج يلى ط -3

ا  إلرى رتحريم ا مساك هالمرل ؛ اجا ا يرار بها، مثا مالايقة المرل  في يشرتها لتى يال ريا الح -1
 ؛يريرايا إيترا  ن سرها، هرأا تردفه لره لمرواال  لو إلرى  لا تتناو  ي  هعل لقوقها، إا لم تي  كلهرا،

ََ  اَرارً أَولاَ ُتمِلِسُكوُهنََّ ضِ  :ليث قا  تعالى ََُّدواِل َوَمن َيفِل َِل ََّ
َ َسهُ  ِل ألَّ ََ ََم َنفِل ، فعر  [231مر  ا يرة: ]البقر  …َذلَِ  َفَقدِل 

ا بهرا ذلرل نقالراا يردتها  رم ي لقهرا في عرااب  عباز قا : كاا الرجا ي لق امرلتره  رم يراجعهرا قبرا 
ِسُكأ :تعرالى فأنز  الله يالاريا ويعاللها، مِل

َ
َج َُهنََّ َفُ

َ
َن أ َُُّم النَََّساء َفَب َغِل وِل َسأرَُِّحوُهنََّ أِإَوَذا َط ََّقِل

َ
أُروف  أ َِل وُهنََّ بَِم

َِل  ََ  اَرارً أوُهنََّ ضِ أُروف  َولاَ ُتمِلِسكُ أبَِم ََُّدواِل َوَمن َيفِل َِل ََّ
َ َسُه َولألَّ ََ ََم َنفِل ِ ُهأ ِل َذلَِ  َفَقدِل  َواِل آََأاِت اّللَّ َُ  َواذِلُكأُرواِل  اُزوً أاَ َتَََِّّوأ

َِن الِلِكََّ  نَزَل َع َيِلُكمِل مَّ
َ
ِ َع َيِلُكمِل َوَما أ َمَت اّللَّ َِل ِ َِ َوالِلِحكِلمَ أن ء  أا ِ َشأيِل

َ بُِكأ َّ  ََّ اّللَّ
َ
َ َواعِل َُمأواِل أ َُِظُكم بِِه َواتََُّقأواِل اّللَّ ِة ََ

 اررى  ابرت بر  يسريَ دي ار ي رر  اان ررا مررير   ا يرة نزلرت فري رجرهرأا  :اروقير،  3ل[231ا يرة: ]البقرر  َع ِيمٌ 
ال ة راجعهرررا  رررم طلقهرررا ف عرررا ذلرررل بهرررا لترررى رى إذا انقالرررت يررردتها إال يرررومي  لو  ررررطلرررق امرلتررره لتررر

أ ِل َذلِأَ  َفَقأدِل  اَولاَ ُتمِلِسأُكوُهنََّ ِضأَرارً  :اريا فأنز  اللهريال مالت لها تسعة لشهر   ََ ََّأُدواِل َوَمأن َيفِل َِل ََّ
َ ََ َأَم  لَّ

َسهُ  وُهنََّ لََُِّضأيَُِّقوا َع َأيِلِهنََّ  :وفري قولره . 4ل…َنفِل رنَ ، [2]ال ررال  مر  ا يرة: َولَأا تَُضأارَُّ ير  التالرييق يلرى  ي  هي
رل  لا  العد  لتى ت ل  يري رالزوجات رواا في الن قة لو السك  لو وير ذلل؛ اجا ا يرار هالم

 يث لتت.ال را  وتتناو  ي  جميه لقوقها، وتعو  م  ل

                                                           
   .025/ 14للسيرروطي: االدر المنثررور في الت سير هالمأ رررور،  (1)
 ير   اللره رررو  ال  راب بر  يمرر فسأ  ، الله ررو  يهد في لا ل ويي امرلته، طلق لنه ،ي  ابِ  يمرر (2)

 هعرد، لمسرل شراا إا  رم ت هرر،  رم تحريل،  رم ت هرر، لتى ليتركها  م جعها،فليرا مر :  الله ررو  له فقا  ذلل،
، فرري صررحيحه مسررررررلملصرجرره  ".النسرراا لهررا ي لررق لا  اللرره لمررر الترري العررد  فتلررل يمررك، لا قبررا طلررق شرراا وإا
  .4/174: ل 4544لالحديث:  ، رقررم طلق ال ال ل :لال رال  ، هاب :كتراب

  . 2/750ل لسيرروطي:ا ي الت سير هالمأ ررور،الدر المنثررور فينظر:  (3)
  .40، السيوطي: لص: لباب النقرررو  في لربرراب النزو ينظر:  (4)
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فرري ال ررال  الرجعرري،  ون قررة   و  الم لقررة هعررد ال ررال  مرر  مهررر  رات لقرررإ برروااولويررات  ومررر  الشررروط -2
معري ، كتحويرا هراب  ا  ت ليقها لن سها هسلوك  را ااو ، وإه را هعد ووجهرووير ذلل م  جواو وواجه

 وير . ا  لا تتزوج ووج  منه م لقها لها ما  را ربق شرله، وتحريم وإه رلصرى كم بيت ووجها إلى جهة  

ويمكرر  إجمررا  ليررم الحكررم المسررتنب ة مرر  ترتيرر  القرررآا اليررريم لألولويررات االجتماعيررة فرري ال ررال  
 يلى النحو ا تي:وتحديد  بثالث ويب ه هالالواهط الشرعية 

بتحديررد يررد  طلقاتهررا الترري تبرري  هعررديا بررثالث طلقررات، وتحررريم  –الزوجررة–رفرره الالرررر يلررى المرررل  -1
ك بهرررا هعرررد طالقهرررا؛ البتزاويرررا لتتنررراو  يررر  لقوقهرررا كاملرررة لو هعالرررها، وتحرررريم منعهرررا مررر  ا مسرررا

 امه فيه.رلم ت جَ  الزواج هغير الزوج ااو  هعد لا هانت، ووير ذلل هإيجاب ت ليقها في طهر  
ا هغيرر ووجهرا ااو  هعرد طالقهرا، وتحرريم منعهرا مر  ريماا لقوقها الما يرة والجسردية هإهالرة وواجهر-2

 .ارجبي   اطالق   روط والن قة إذا كانت م لقة  رهالش، والوفاا لل، وإيجاب إي ا ها كاما لقوقها م  مهر  ذ
ا إا را يتناررر  معهرررل نرراا ليالررها، ويرربط يرردتها همرر فرري ال رمرايررا  مشررايريا وظروفهررا بتحررريم ال رر-3

 لو وير لاما. ال  ركانت لام
 . 1لار، ويو ال يزا  يرو  فيهاملج    اإكراي   اي  رَ يي ا م  ا  ت ليقه لها إا كاررفه الالرر يلى الزوج هإه -5

 وفيه  ال ة م ال :

الحكرررم ولي ايرررا لولويرررة ، ونظرررم يررر ا  2لجررراا ا ررررالل ولقرررّر مرررا كررراا فررري الجايليرررة مررر  يرررد  المررررل  
 اجتماعية لما لها م  ليمية في براا  اارلال، وكاا ذلل يلى النحو ا تي:

                                                           
اصتررلا ال قهررراا في طرررال  المكر ، فر ي  الجمهرور إلى يرردل وقويه؛ انه وير قاصد لل ال ، وإنما َقَ َد  فره ااذى  (1)

"ال طررررال   :--رراوو لي ي  لمتي ال  رأ والنسيرراا وما ارتيريوا يليه"، وقروله"إا الله تج :ي  ن سه، ولقرروله 
صتريررار، وا كرررا  وذير  الحن يرررة إلرى لا ال ررال  ونحررو  يلزمره؛ اا ال رررال  يعتمررررد اال، في إورررال "، لف: فري إكررررا  

لري ير  لمتري ال  ررأ والنسيرراا ومرا ارتيريررروا يليره"  "إا اللره تجرراوو :ين ي الريرررا ويحقق االصتيرررار، ولملروا لرديث
 ا ا كرا  يؤ ر في الت رررفات فيجعلهرا هاطلرة، رررواال -طالله ليلم –والراج  يرلى رفرره الحكررم ااصرررروف ويررو ا  ررم.

لزواج وال رررال  واليمري  والرجعررة، فرال لكانت قابلررة لل سررخ كالبيررره وا جرررار  والهبرررة ونحرررويا، لل ويرر قابلرة لل سررررخ كرا
ي رررر  البيرررره لو ا يجررررار ال ررا ر مرر  المسررتيَر ، وال يقرره طررال  المكرررر ، وال يثبررت يقررررد الررزواج هررا كرا ؛ اا ا كرررررا  

  .5/4402ل: ال قه ا رالمي ول لته، الزليليي نظررر:  يزيا الريرا، والريررا لرراز الت ررررفات.
َلرم بهرا برراا  رلمهرا ير  فرقرة ليرا  ه رال  لو فسرخ لو لعراا ر : ترب  يلزل المرل  يند ووا  النيدَ العِ  (2) ان مرد  معلومرة ي عي

= 
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ولما كاا اامر ك لل ينرد يررب الجرايلية لقر القرآا ي   العد  وجعلها لولوية للمررل  هعرد طررالقها، 
: قولرره تعررالىفرري  ش  ررية ويرررديا لولويررة اجتماعيررةا فيهررا مرر  الم ررال  اليثيررر ، ر؛ لمرربررا واجبررة يليهرررا

  نُفِسأِهنََّ ََ اَََأَة ُقأُرَوء
َ
َن بُِ ِلُمَط َََّقاُت َيَََّربََّصِل ا  رم القررآا العرد  وير  بها هحسر  لرر رم نظ ر .[221 مر  ا يرة: ]البقرر  …َوال

ررر ا ال  رلو لررر ، والم لقرررة لرررامال  لو لرررا ال   المررررل  المتررروفى ينهرررا ووجهرررا لرررامال   لو ويرررر لرررا ل،  الو لا ال 
بهررا، وررروف لتحرردث ينهررا مرتبررة لسرر  مررا رترر  اللرره  لو يا سررة مرر  محيالررها، لو ويررر مرردصو    صررغير   

 بير:رم ال رتعالى ذلل في كتاهه، ويو الحكي
ويرررر – إا كانرررت لرررا ال  رفرررلولويرررة ال برررد منهرررا،   1للي رد ااجررررالمررررل  المتررروفى ينهرررا ووجهرررا تعترررد هأهعررر-أوت  

َواًجأ: قا  تعرالى،  2لاويشر   ر  رة لشهرفعدتها لربع –امارل زِل
َ
ُروَ  أ ََ َ  ِمأنُكمِل َوَ أ أوِل

ََن ُيَََّوفََّ َِ
َ أَن  اَوالَّ َيَََّربََّصِل

أأ ََ بَ رِل
َ
نُفِسأأِهنََّ أ

َ
أأرً أبُِ أأُهر  َوَعشِل

شِل
َ
وف فرري يرر   العررد  المرردصو  بهررا وويررر رويسترر،  3ل[234مرر  ا يررة: ]البقررر  …اَة أ

َ  ِمأن: المدصو  بها؛ لعمول قوله تعرالى وِل
ََن ُيَََّوفََّ َِ

َ   ا يرة بري  المردصو  بهرا مر  فلرم ت ررِّ  ،…ُكمِل َوالَّ

                                                                                                                                                                                 

= 

وكانت معروفرة فري الجايليرة، ولرم تير  فري محرد   ه تررات ومنيرة معينرة  ،رقة وفا ره لو ت جعا ي  فرلو شبهة لو وي
، ولبسررت اصررغير   ابيت رركانرت المرررل  إذا ترروفي ووجهررا  صلررت  نررت، وكاا  المرررل  الم ارقررة لزوجهررا ورررب  فراقهررارلسر  لرر

لما المرل  الم لقة ويري لامرا فلرم ، منظر   ، لتى تمر بها رنة،  م ت رج هعد الحو  هأفب ِ اشر  يابها، ولم تمك طيب  
. لر لل المولرو  ار  شريير ايك  لها يد  يند الجايليي  السراهقي ، برا يحرق لهرا الرزواج مباشرر  ويكروا الرزوج الجديرد والرد  

  .0/007لالم  ررا في تأريررخ العررب قبررا ا ررالل، جروا  يرررلي: و ، 144لص:: ، الجرجانيالتعري رراتينظر: 
ي نظررررر:   ويرررر لررامررررا.كانت لا ررررال   ويشرٌر إا، لو م اِلررري لربعرة  لشهررر  لهعررد ااجلي : ويره الحمرا إا كانت لامرررال    1ل

 الحرراج:، برر  لميررر التقرررررير والتحبيرررر فرري شرررن التحريرررو ،  4/145للياررررراني: اه ال نا ررررره فرري ترتيرر  الشرا ررررره، بدا ررر
 . 4/157ل

ًرا :وتأنيث ارررم العرررد  في قروله  2ل لمررايا  الليررالي، والمررا : الليررالي هأيامها؛ إذ ال تيرروا ليلرة برال يرول، وال يرول برال  وََعشِل
رررة، والعرررب تعتبررر الليرررالي فرري التاريرررخ والتأجيرررا، يقررولرروا: كترر  لسبررره صلرروا فري شررهر كر ا، وربمررا ايتبرروا اايررال ليل

َُّمِل  :كما قا  تعررالى َِل ة  إَِذا رََج ََ يََّا   فِي الِلَحأأأجَِّ َوَسبِل
َ
أُدوَدا :وقررا  [122:من اآلية  ]البقرة َفِصيأَأاُم ََ اََِة أ َِل يََّاًما َم

َ
مةن  ]البقةرة ت  أ

اا يمررا ال رريال إنمرررا يظهرر فري اليرررول ال فري الليلرررة. ي نظرررر: إرشرررا  السرررارف شررررن صحيررر  الب رررارف،  ؛[114:اآلي 
  .2/442لالتحرررير والتنروير، اب  ياشررور: و ،  4/144للقس ررالني: ا

ما لم ت رج وتترزوج،  ،ة في بيته ي نيَ ق يليها م  مالهه ايتدت رنكاا الرجررا إذا مرات وترك امررلتوذكر السيرروطي لنه   3ل
أًرا: فن ِسَخ ذلل هقوله تعررالى أُهر  وََعشِل

شِل
َ
أَة أ ََ بَ رِل

َ
نُفِسِهنََّ أ

َ
َن بُِ َواًجا َيَََّربََّصِل زِل

َ
ُروَ  أ ََ َ  ِمنُكمِل َوَ  وِل

ََن ُيَََّوفََّ َِ
َ ، [234:مةن اآلية ]البقةرة  َوالَّ
وفرررا له  الربره والثمر ، فهررر   ا يرة بينرت  افرا يليهر  الترب  لربعرة لشهر  ويشررر  فنس ت ي   ا ية ااصرررى و 

فعدتها لا تالرره ما في ه نهرا، وي  مجرررايد قا : فجعررا الله لها تمال السنة  يد  المتوفى ينها إال لا تيوا لامرال  
أَرا    :شاات صررررجت، ويرو قررو  اللرهربعة لشهر ويشري  ليلة وصيررة إا شرراات ركنت في وصيتهرا وإا  . َغيِلَر إِخِل

 لسيرررروطي:االررردر المنثررررررور فررري الت سيررررر هالمررأ ررررررور، و ،  124-4/125للقررررررطبي: اي نظررررررر: الجامرررررره الكررررررال القررررررآا، 
  .4/15ل
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لآليرة السراهقة فري ررور  البقرر  التري ور ت ه ريغة العمرول؛ اا   2لةَ روي   ا يرة م ِ  ،  1ليريارو
الغرا م  العد  يي براا  الرلم، وقد ظهرر ذلرل بويره الحمرا لمر  لجرا ذلرل كانرت ا يرة  الرة 

،  3لال  لل كانررت معتررد  فرري وفررا  رتررد  مرر  طرريلررى لا يررد  الحامررا ويرره لملهررا رررواا كانررت مع
َمررررمرررا لمكررر ا الجمررره بررري  ا يتررري  السررراهقتي ؛ اا الجمررره بررري  اا لرررة واجررر ٌ ر ا يح رررروبهررر ا  ر ، وإيي

يي  لولى م  إيما  للديما.  الن   
لَأا :قرا  تعرالىوي   لولوية ال بد مر  التقيرد ه را، المرل  الحاما تعتد بويه لملها، -ان  ثاني وِل

ُ
َمأاِل َوأ حِل

َ
ُت الِلُ

َن َحمِل َُهنََّ  َِل   َََض
َ
َجُ ُهنََّ أ

َ
واا لكانرت م لقرة لل ررت، وررر، رواا لطالت المد  لل ق [4م  ا يرة: ]ال ال  ...أ

َمأالِ ول ر؛ انهرا يامرة ور ت بل رظ العمرلولويرة البرد منهراا رمتوفى ينهرا ووجهر حِل
َ
لَأاُت الِلُ وِل

ُ
ررل ، َوأ في حي

إلى  اَ رجَ وقد لرند الله تعالى ااَ  اب.رالط اانسرلتى ال يقه اصت ؛ 4ليليها الزواج لتى تاله لملها
ر راجره را  والتعر ، واامرر؛ إشرار  إلرى لنهر  ير  مر  تحملر  المشره لملهر رلي     يند وي يمير

، وقررد رفرره اللرره الحرررج يرر  لقربرراا المترروفى ينهررا اى لررو ويررع  مبكررر  رإلرريه  إا لر ا الررزواج، لترر
ََ ِلأَن  :ويعت ولرا ت الزواج هقولرهووجها وولي لمريا إا  َج َُهنََّ َف اَ ُجَناَح َع َأيِلُكمِل فِيَمأا َف

َ
َن أ َفإَِذا بَ َغِل

َمُ وَ  َخبِيرٌ  َِل ُ بَِما َت ُروِف َواّللَّ َِل ِلَم نُفِسِهنََّ بِال
َ
  فعا ويرر ، هشررط رلم  يتحرج م ا، توبي   [234 ا ية: ]البقر  فِي أ

 لمعروف.لا يكوا ما ت عله المرل  بن سها ها
وي ا الحكم  اصا ، لولوية ال بد لا تماررها المررل  هعد طرالقها، ا ل تترب   ال ة قروارالمرل  الح-ان  ثالث

نُفِسِهنََّ ََ اََََة ُقُرَوء   :تحت يمول قوله تعالى
َ
َن بُِ ِلُمَط َََّقاُت َيَََّربََّصِل ، ذلل لا ا ية لرم [221 م  ا ية: ]البقر  َوال

 ل وبي  م لقة في طهر.رفي لي  بي  م لقة ت رِّ 
أَن  :المرل  ال غير  التي لم تحل واليا سة م  المحيل تعتد  ال ة لشهر، قرا  تعرالى-ارابع   َوال ََّأائِي ََئِسِل

أنَ  أُهر  َوال ََّأائِي لَأمِل ََِحضِل
شِل
َ
ُتُهنََّ ََ َاََأُة أ َِدََّ تَبِلَُّمِل َف ََِّسائُِكمِل إِِ  ارِل ِلَمِحيِ  ِمن ن ا ممرا رويمر، [4: ]ال رال  الآَأة...ِمَن ال

نُفِسِهنََّ ََ اََََة ُقُرَوء   :ات قوله تعالىرص    م  يمومي
َ
َن بُِ ِلُمَط َََّقاُت َيَََّربََّصِل َوال

فقد بينت ا ية يد  ،  5ل
 ايا القررآا يا سرة، لف فاقرد  اامرا؛م  المرل  التي ال تحيل ليبر رنها هااشهر برد  القرروا، وقرد َرر

                                                           
  .1/455للبغررروف: امعررالم التنررزيا في ت سيررر القرررآا، ينظر:   1ل
لا ا يررة في رررور  ال رررال  م   ررة   ليث ذكرررر اب  مسعرررو  ؛يو ق ررر العررال يلى هعل لفرررا   : والت  ي  2ل

 :، هررراب قولررره4/500ابررر  لجرررر العسرررقالني:  لآليرررة فررري ررررررور  البقرررررر . ي نظررررررر: فرررت  البرررارف شررررن صرررحي  الب رررارف،
 ََِل و   َََضأ

َ
َجُ ُهأنََّ أ

َ
َمأأأاِل أ حِل

َ
لَاُت الِلُ وِل

ُ
ف صيرر العبرررا ، و ، َن َحمِل َُهأنََّ أ إرشررا  و  ،0/027 بر  فريم الجررررووية:اوا  المعرررا  فري َيردي

  .7/44للقس الني: االسارف لشرن صحي  الب ارف، 
 . 24/425ل ب  ياشرور:االتحرررير والتررنوير،   3ل
  .24/425لب  ياشرور: ارررير والتنرروير، التحو ،  14/004ل لسيرروطي:االدر المنثررور في الت سير هالمأ ررور، ينظر:   4ل
-24/415لبرر  ياشرررور: االتحرررررير والتنرررروير، و ،  14/005للسيرررروطي: االرردر المنثررررور فرري الت سررير هالمأ ررررور، ينظررر:   5ل

417.  
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أنَ وم  المستحيا إرجاا العمر،  ي  كبر، ااا انق اا الحيل كاا ناتج   ، وير  َوال ََّائِي لَمِل ََِحضِل
ار الالتي لم يربلغ  المحريل، وير   التري لرم تبلري المحريل مع وفرة يلرى روارف وال غرااهكار الج

ويدصا فيم  ربق مر  بلغرت ،  1ل، لولوية ال بد م  التقيد بهام  قبلها في يدتها ويي  ال ة لشهر
 . 2لتحلر  المحيل ولم 

ََن  :الىرا، قرا  تعررو  بها إذا تزوجرت وط لَِّقرت ولرم يردصا بهرا ووجهررالمرل  وير المدص-اصامس   َِ أ
يََُّهأا الََّ

َ
ََأا أ

وُهنََّ َفمَ    َتَمسَُّ
َ
َُُّموُهنََّ ِمن َقبِلِ  أ ِمَناِت ُثمََّ َط ََّقِل ِلُمؤِل َُُّم ال ََّأدَُّ أآَمُنوا إَِذا نََكحِل َِل ة  َت أوُهنََّ ا لَُكمِل َع َيِلِهنََّ ِمنِل ِعأدََّ َُ ِ وَنَها َفَمََّّ

ات قبرا الردصو  بهر ، هأنره ال راا لعرد  الم لقررا يرة بير ، وفري[42ا ية: ]االزاب اَجِمي ً  اَوَسرَُِّحوُهنََّ َسَراحً 
لولويرة ال جديردي ،  ومهرر   والرد ، ال رجعرة فيهرا، إال هعقرد   الوالد  منه  ه لقرة    يي بِ يد  يليه ، وتَ 
 . 3لرريات العد  في رور  البقر  السال ة ال كويي م   ة  بد م  ايتباريا، 

وجعلها لولوية تماررها المرل  هعرد ول، ررآا لقر العد  م  ليث العمرق يتبي  لنا لا القرومما رب
ا في لنوايهم رارقة ووجها همروت لو طال ،  ا وللكامها ونظمها ورتبها ولد يا هحس  لا  رلينه ف  
ا  رقوجعلها م  لولويات المررل  هعرد ال رال ، ف، ولمر هإل ا ها، ليهاا يالمرل  الم ارقة لزوجها ولوجبه

ُص  :تعالى حِل
َ
ةَ أَوأ َِدََّ ا م  االكال، را ينبني يليهر، ِلمكاملةا  ال ة لقراا رويرويا، ولكِمل  ر، لف: ايب وا الِل

 . 4لكالرجعة والسكنى والميراث ووير ذلل

لترررى ال تتالررررر المررررل  فررري يررردتها،  فيررره الزوجرررات؛ ولمرررر ااوواج لا ي لقررروا فررري طهرررر لرررم يمسررروا
تِِهنََّ  : قيررق، قررا  تعررالى يا هشرركا  ؤ ى يمكرر  إل ررارولترر َِأأدََّ أأَُُّم النََِّسأأاء َفَط َُِّقأأوُهنََّ لِ قِل

طهررري ،  لف:، إَِذا َط ََّ
َ رَ أَواتََُّقأ :، وقرا  5لم  وير جماا، لو في طهر لم يجامعهرا فيره ار  ررا  لا ي لقها طايروالم َ ، مِل أبََُّكأوا اّللَّ

 لف في ت ويا العد  يليه  وا يرار به .

                                                           
  . 24/410لالتحرررير والتررنوير، اب  ياشرررور: و ،  4/44ل: ، اب  رشدبداية المجتهرد ونهرراية المقت ردينظر:   1ل
ِلُمَط ََّقَ وَ : الىره لما نز  قوله تعإنوقيا   2ل نُفِسِهنََّ ََ اََََة قُ أال

َ
َن بُِ يرا  :قرا  صرال   بر  النعمراا بر  فريك اان رارف ، ُروَء  أاُت َيَََّربََّصِل

بلرى  قرا  راب لربررينظرر:  .لى ا يرةافرأنز  اللره تعر: رررو  اللره، فمرا يرد  التري ال تحريل، ويرد  التري لررم تحرل والح 
  .440لص: لوالرردف: انرزو  القرررآا، 

ررريي ا جمررراا يلررى يررردل وجرروب العرررد  يلررى الم لقررة قبررا الدصرررو  بهررا،  3ل كمررررا تررد  ا يررة هم هرررول الم ال ررة يلررى  وقررد ل 
م؛ إشرررررار  وجروب العررد  يرررررلى المررررل  المدصررررو  بهرا، وقرررد صر  القررآا المؤمنررررات مره لا اليتابيرررررات يدصرررل  فرري الحررري

البحررررر و  ، 4/047لي نظررررر: للكرررال القررررآا، ابرر  العررررربي المرراليي: إلررى لا ااولررى للمرررررؤم  لا ال ينيرررر  إال مررؤمنرررررة. 
  .4/445لالمديرد، اب  يجيبررة: 

  .7/55ل يجيبرة:البحررر المديررد، اب  ينظر:   4ل
  .025/ 14للسيروطي: ا ،الدر المنثرور في الت سيررر هالمأ ررورينظر:   5ل
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ومبالغررة فرري إيجرراب االتقرراا؛ اا الت ررريط فرري يرردل  وفرري التعبيررر هعنررواا الربوبيررة تأكيررد ِلمررا لمررر،
إمررا تررزويال للمرررل  قبررا انتهرراا يرردتها، وبرر لل ت ررتلط اانسرراب، لو  ور،رإل رراا العررد  يترترر  يليرره يررد  لمرر

َرل م  لقها في الزواج  ت ويا المد  يلى الم لقة،  وات مراجعة الزوج لها إا رو .رلو ف –إا شاات–فت حي
ويمك  إجما  ليم الحكم المستنب ة م  ترتي  القرآا اليريم لألولويات االجتماعية في العد  للمرل  

 في ا تي:هعد م ارقة ووجها 
 .االلتزال ههتعظيما لحق الله تعالى، ويي إلى ما ربق لمر تعبدف ال بد للمرل  مر   -1

 .اوميت   ار  له لي اا  روفى، ووفرلحق الزوج المت اتعظيم   -2

رر اطلب ر -3 ط اانسرراب وي نسرر  ااوال  رلبررراا  رلررم الزوجررة مرر  ن را ووجهررا المترروفى؛ لتررى ال ت تلرر اوتحايق 
 موروث، ووير . وقهم الشرعية م  ما   رإلى وير لبيهم الحايقي، ولتى ال تاليه لق

لمراجعة ن سريهما والرجروا لبعالرهما،  اكافي   ار  ا وقتمرهإي ا ه –د  للم لقةرلعفي لا  ا–هالزوجي   رلمة   -4
 إا لرا ا إصاللا.

ر ه  برة ووجتره الم لقرة قبرا لا يراجره الرزوج ن سره وير يرا ينرد رلتى ال يستعجا آصر هالزوج؛ورلمة  -5
 روبته ب لل.

وجعلهرا  -لمرا فيهرا مر  من عرة للنراز يلرى لرد ررواا- ررالل لقرر  القررآا اليرريم الوصرية لما جراا ا
 . 2لهذكريا ليا ال ق ار  وللكام ار  وفرا لها شروطبد لا تن   هعد موت الموصي،  لولوية ال
د نر  يليهرا فري رريا  لديثره ير  اان ربة الشررعية فري لربعرة رمرتب ة هالميراث فقية الوص واا
ُبأُ  : تعرالى نها قولهه، مرمواي ُهنََّ َولٌَد َفإِ  َكاَ  لَُهنََّ َولَأٌد َف َُكأُم الرَُّ

ََّ مِل ََُكن ل
َواُجُكمِل إِ  لََّ زِل

َ
ُ  َما تََرَب أ َولَُكمِل نِصِل

ن  
وِل َدَِل

َ
ِد َوِصيََّة  َُوِصيَن بَِها أ َِل ا تََركِلَن ِمن َب ُب ُ  َولَُهنََّ مِمََّ ا الرَُّ َُّمِل  مِمََّ مِل  إِ  تََركِل

  ََُكن لََّ
 الثَُُّمنُ  َف َُهنََّ  َولَدٌ  لَُكمِل  َكا َ  َفإِ  َولَدٌ  ُكمِل لََّ

ا ِن تََركِلَُّم مِمََّ دِ  مَّ َِل وِل  بَِهأا تُوُصأو َ  َوِصيََّة   َب
َ
أن   أ

وفري ا يرة  ليرا يلرى جرواو الورا رة بري  ،  3ل[12]النسراا مر  ا يرة: …َدَِل
                                                           

ا ما يرا  هشرأا مرا يتركره هعرد رالوصايا جمه وصية، مثا الع ايا جمه ي ية، والهدايا جمه يدية، ويي لا يكت  الرج  1ل
ى مر  يعهرد إليره هالوصرية م  َسرالت الها هأمر الميرت، وي   ورميت وصية؛ لو يقولها يند االلتالار قبا وفاته،، وفاته

فللموصري ، وصية م  يا ات العرب التي تعارفوا يليها قبا ا رالل، لينها كانت لسر  ليروا همال، و ار  وتن ي يا وصي
وو، ولي رى روير لترى لرو تررك ااقرارب فري فقرر   وا لولويرة تحكمهرم، لرماا مر  يشراا وإي راا مر  يشراا مر  إر ره، 

برروا ال يررا وال يقرراتلوا اايررداا، رل  وصررغار الرر كور هحجررة لنهررم ال يركركررانوا يحرمرروا المرر، و ا رومبايرر اويررريم ت رراصر  
ولررم تير  الوصررية ينررد الجررايليي  مح ررور  ، ةر، لتررى لررو كراا مرر  الور رروالررد      روللموصري لا يهرر  مالرره كلرره لش ر

الم  رررا فرري و  ، 5/147ل: ، ابرر  قدامررةالمغنرري. ينظررر: يلررى التركررة، بررا تجاووتهررا إلررى الوصررية هالمن رر  وا مررار 
  .4لص:  :، ال يارالوصيرة يرواهط وللريالو ،  0/051لجروا  يررلي:  ا رررالل،ريرخ العررب قبرا ات

  . 15/175وال قه ا رالمي ول لته، الزليلي: ل،  4/014للمرراور ف: االحراوف في فقره الشررافعي، ينظر:   2ل
 .[155 المرا رد :] ، و[12، 11 النسرراا:رررور  ]وبقيررة المرروايره في   3ل
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الزوجي  هسب  الع مة، كما  لت يلى جرواو الوصرية ومشروييتهررا هالقردر والشرروط التري لردتها السرنة 
 . 1لالنبوية

يي  صشرية لا ي ررط فيهريديا القرآا لولويرة و ة الوصية في القرآا اليريم فقد روايمي  اقردمها يلرى الرد 
 يا لقرباا المتوفى.ا  للموَصى له بدوا يوا، فقد يستثقا ل ااا الوصية ارتحقا الور ة؛
يي  انه يقه قهر ا فيانت ره يلى ربيرانها تق ؛في ال كر ة  رقدمت الوصيو  ا البّر وال لة، ه الف الد 

 . 2لالوصية لفالا فارتحقت البداا 
ر اإال لنه ي  بها وويه لها شرروط  وجعلهرا لولوية، رآا للوصية رومه إقرار الق  ي  رومر  تهر؛ اوللكام 
: الىرا  تعررا قركملولوية للوالدي  وااقربي ، ا الوصية رلا جع اد الجايليي  العرب راهق  رالقرآا للوصية ين

أ َِل ِلَم  رم ،  3للعرد ، فرال يردا ال قيرر ويوصري للغنريلمرايرا   [110]البقرر  مر  ا يرة: …ُروِف ألِ ِلَوالَِدَِلِن َوالأُقَربِيَن بِال
الرروار ي ،  ال ويررررمررنهم، ونرردبها لألقررربي  ولولرري اارلرر ديد ن رري  كررا والررد  رة للور ررة هعررد تحرررللغررا  هالنسبرر

 فيهرررا يررردل ا يررررار طَ رَ وَشررر، وفاقرررة،  رررم لغيرررريم ممررر  يرررو يلرررى شررراكلتهم وصاصرررة إا كرررانوا ذوف لاجرررة  
ٌة وَ  ِإَو  َكاَ  رَُجٌ  : الىركما فري قولره تعر، هالور ة

َ
َرأ و امِل

َ
َُ َفأإِ  َُوَرُث َك اَلًَة أ ُد ِنِلُهَما السَُّ ِ َواحد  مَّ

ٌت َف ُِك َّ خِل
ُ
وِل أ
َ
ٌو أ

َ
لَُه أ

َثَر ِمن َذلَِ  َفُهمِل ُشَرََكء فِي الثَُُّ ِث مِ  كِل
َ
ِد َوِصيََّة  َُوَصي بَِهأأَكانَُواِل أ َِل أن  َغيِلأَر ُمَضأآرَّ  أن َب

وِل َدَِل
َ
: ، لف[12مر  ا يرة: ]النسراا ا أ

 لو"ا يزيررد يلررى الثلررث، رمررنهم، لو الوصررية لغيررريم همرر د  لرريك هق ررد إلحررا  الالرررر هالور ررة، كحرمرراا للرر
 اللره يالرا  كمر  كراا ذلرل فري ررعى فمر  ال ريالرة، مر  لهرم الله فرا يما ويا تها لو ل تهم إنقاص
 . 4ل"وشريه لكمه في

ولررر ل الميررا يرر  الحررق فرري الوصررية رررواا يلررى ررربيا ال  ررأ لو العمررد، كمررا جرراا فرري ت سررير قولرره 
وِل إِثِلمً  اَف ِمن مَُّوص  َجَنفً َفَمنِل َخا :تعالى

َ
َ َغُفوٌر رََِّحيمٌ  اأ صِل ََح بَئِلَنُهمِل َف اَ إِثِلَم َع َيِلِه إِ ََّ اّللَّ

َ
، والجنرا [112ا يرة: ]البقرر  َفُ

 المرا  ليكروا  ابنره لبنري الرجرا يوصري لا" :مثراا ، رالمرالمر كور في ا يرة يرو الميررا وال  رأ فري تروليال 
 بثلررث فيوصري قليررا والمرا  اليثيرر الرروارث وذو البنتهرا، المرا  ليكرروا  ابنتهرا لرزوج المرررل   وتوصري ابريهم،
 . 5لالشريعة مه  توافقوفق لولويات تو  القرآا إلى تغيير الوصية را  م  ا ية  يروي ست ، كله ماله

ا وفاتره، ر  ر القرآا م  تغيير الوصية العا لة إلى وير الحق هعد رمايها مر  الموصري بهرا قبررول
لَُه بََ :لره تعرالىهقو  ََ أِل َفَمن بَدََّ لُ أَد َما َسِم ِ ََن ُيَبدَّ َِ

َ َ َسِميٌ  َع ِيأأُه َفإِنَََّما إِثِلُمُه َع َي الَّ ، لف [111ا يرة: ر ر]البقر مٌ أونَُه إِ ََّ اّللَّ

                                                           
م اتيررر  ينظرر:  ا ال تيوا الوصيرررة لروارث، ولا ال ي ق ررد بهرا المالرررار  ، ولا ال تيررروا لكثرر مر  الثلرثوم  الشرروط ل  1ل

  .4/254لالتحررير والتنرروير، اب  ياشررور:  ، و 4/024ل: ، الراوف الغي 
  . 0/11ل لقس ررالني:اإرشررا  السرارف لشرررن صحيرر  الب ررارف، ينظر:   2ل
  . 1/044ل: ، لبو وير ويررر  الت اريرررو   ،0/2لللقس ررالني:  الب ررارف،ا  السررارف لشرن صحير  إرشررينظر:   3ل
 . 1/144لليسرر الت اريرر، لرعررد لومرد: : ينظر  4ل
  . 140-4/144ل ل برف:اجامررره البيرراا ير  تأويررا آف القرررآا، ينظر:   5ل
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 لجرر  و برت الموصري ذمرة منره بر رت وقرد وشرايد ووصري ولري مر "،  1لفإنما ال ن  يلى م  وي رر وبرد  
 . 2ل"الىتع الله يند

ويمكر  إجمررا  ليررم الحكررم المسررتنب ة مرر  ترتير  القرررآا اليررريم لألولويررات االجتماعيررة فرري الوصررية 
 :في ا تي

 .وا الوصيةرإقامة العد  بي  لقارب المتوفى م  ور ة لهم لقو  ولن بة شرعية ولرلال يستحق -1
 ه يلى الور ة لو وا ت الوصية يلى الثلث لغيريم.ررر المتوقر فه الال -2

و  جميه الور ة كاملة بتحرريم ا يررار فري الوصرية، والميرا بهرا ير  الحرق الر ف لوصرى هره رلق ل ظ -3
 أيا إلى ال واب.رالمتوفى، وتغيير ص 

 ا تية: ، وتمثا ذلل هااوليات 3لنظم القرآا اليريم الميراث وي ب ما كاا معموال هه في الجايلية

ا الجايليرة رله ليرركما كاا ي عركأولوية ال بد م  ت بيقها، ا  هأرباهه م  قراهة ونس ، رتوريث الرج ر  رقل -1
 مه ته ي  ذلل كما ريأتي بيانه.

وتحويررا ، كأولويررة نبرره يليهررا القرررآا فرري هرراب الميررراث، القرررآا ارررباب التوريررث المتعلقررة هررالتبني له ررا -2
َ   َوَما :راهة، قرا  تعرالىرقرة الرذلل لألقربي  لس   رج ََ ِعَيأاءُكمِل  َج دِل

َ
بِلَنأاءُكمِل  أ

َ
، [4]االررزاب مر  ا يرة: ... أ

رررفب رر ه ررا ا رث هرره، وارررتقر لكررم ا رررالل يلررى يرردل مشررروييته، مرر   ررم ي والررديو  إليرره، و ا التبنِّ
 . 4لوانق اا ا رث هسببه

قالرية مسرتقلة ال برد لا تحظرى هأولويرة ها بوصر ونبره يليهرا له ا القرآا الميرراث هرالمواال  والمحال رة،  -3
لُأأواِل  :قولرره تعررالىمسررتقلة،  وِل

ُ
رِلَحأأا ِ  َوأ

َ
ُضأأُهمِل  الُ َِل َي  َب وِل

َ
َِل    أ َِ  فِأأي بِأأَب ِ  كََِّأأا ، مرر  [35]اان ررا  مرر  ا يررة:...اّللَّ

                                                           
  .2/154ل السيروطي: هالمأ رور،الدر المنثررور في الت سير و  ، 4/145ل الم ررردر السررابق:ينظر:   1ل
  .2/114ل: ، محمد رشيد ريات سير القرآا الحكيم لت سير المنار ينظر:   2ل
، م رويرة   فري لقرو    منتظمة   لو طريقة   متبعة   يرف العرب في الجايلية الميراث ولص وا هه فَوِر وا وور   وا بدوا شريعة    3ل

، وإنمررا كرراا اتبرراا الهرروى وإي رراا القرروف، والتنيررر للالرربيال شررأا الجررايليي  فرري التوريررث، مالرربوطة   در   مقرر ولن رربة  
 ار  ا رث صاّصرر، وكرراا ة لنهررم ال يقرراتلوا وال يجمعرروا الغنررا مراا وال ال رربياا، هحجرررفيررانوا ال يور رروا البنررات وال النسرر

يلررى ترردبير شررؤوا اارررر ؛ انهررم كررانوا ليررا وررارات  رز ولديرره القرردر رهالرر كور اليبررار ممرر  يحمررا السرريال ويركرر  ال رر
إذا  اا ينرديم لرق فري ا رث كالزوجرات واامهرات والبنرات،...إلخ، وإنمرا كراا يررث الميرَت ابن ره ااكبرررفلم يكر  للنسر، ولروب

و  فراابو  ر، ابترداا  هالبنرالنسر  والقراهرة، وي رايرى فيهمرا  رجرة القراهرة، وكاا م  لرباب الميراث: كاا هالغ ا، لو لصو  لو اب  يمه
ِرَ رره مرر  تبنررا ، وإا مررات الم َتَبنِّرري ور رره المتبن ررى كمررا يرررث االبرر  الحايقرري ؛ التبنِّرري ، و لعمومررةفا فررإذا مررات الم َتَبن ررى وترررك إر  ررا و 

 يلم الميرراث، ، و 4/115ل ل بررف:اجامره البياا ي  تأويرا آف القررآا، ينظر:  .العتقلالمعايد  ، و  لمواال  والحلا، واال لبي
  .11ل :ياشور

  .21/204لالتحررير والتنرروير، اب  ياشررور: ينظر:   4ل
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 آيررات فرري لقرروقهم لهررم يينررت مرر  ويررر اارلررال لولرري مرر  الررد إرث فررال"تعاقرردي ، مال ي  والرالمتحرر
َنَ  :الىرا يررة السرراهقة الترروارث هالمعاقررد  المرر كور فرري قولرره تعرر ت رنسرر، ف 1ل"المواريررث َِ أأ

 َعَقأأَدتِل  َوالََّ
يِلَمأأانُُكمِل 

َ
وارررتقر ا رث هالم رراير  والرروالا، والنسرر  إلررى يررول ، [33]النسررراا مرر  ا يررة: نَِصأأيَبُهمِل  َفأأآتُوُهمِل  أ

 . 2لالايامة

 َولَُكأأمِل  :تعررالىقررا  ويررو النيرران، ة نبرره يليهررا كأولويررمرر  لرررباب الترروارث،  اجديررد   ايرراف القرررآا ررربب  ل -4
  ُ َواُجُكمِل  تََربَ  َما نِصِل زِل

َ
مِل  إِ  أ

ُهنََّ  ََُكن لََّ
ََّ ُب ُ  َف َُكمُ  َولَدٌ  لَُهنََّ  َكا َ  َفإِ  َولَدٌ  ل أا الرَُّ دِ  ِمن تََركِلنَ  مِمََّ َِل  بَِهأا َُوِصينَ  َوِصيََّة   َب

وِل 
َ
ن   أ

ُب ُ  َولَُهنََّ  َدَِل ا الرَُّ َُّمِل  مِمََّ مِل  إِ  تََركِل
كمِل  ََُكن لََّ

أا الأثَُُّمنُ  َف َُهنََّ  َولَدٌ  لَُكمِل  َكا َ  َفإِ  َولَدٌ  لََّ ِأن تَأَركِلَُّم مِمََّ أدِ  مَّ َِل  َوِصأيََّة   َب
وِل  بَِهأا تُوُصو َ 

َ
أن   أ

الميرراث  لولويرة، ويري الورا رة هالم راير  بري  الرزوجي ، وير   [12]النسراا مر  ا يرة: ...َدَِل
 . 3لإذ كانوا ال يور وا الزوجي  ؛الله لقها المهجور يند الجايليةايا رد لي رال ف رببه الع مة، وق

ررر القرررآا للرروار ي  -5 رب رجعررا الميررراث اقررا لهررم فرري االرررتحقا  للميرررراث  رجررات ولولويررات، ف، مرتب ررَل ي
،  م م  هعديم، وإلزال القرآا القا مي  يلى  م  لب  ولل   اوفروي   از للمتوفى لصوال  رالن ولوال   وووجات 
المية، لسر  رة ا ررركمرا لد تره الشريعر،   الميرراثرريي مرررل  ن يبها الشررمة الميراث هإي اا المقس

رررا مرررقرابتهرر لو  إلررخ، ورررواا لكانررت صررغير   …لو الو ووجررة  لو لصت رر الو بنت رر ا  المترروفى، رررواا كانررت لم 
اا بلغررروا لل ال، ور ال رررغار ن ررريبهم الشرررريي مررر  الميرررراث، ررررو رهإي ررراا ال كررر ار  ، وإلزامررره ليالررركبيرررر   
ٌِ  لِ رََِّجالِ : إلخ، قا  تعالى…واا لكانوا لقوياا لل يع اارور أا نَصيِ ِمََّ ِلَوالِأَدا ِ  تَأَربَ  مَّ قِلَرُبو َ  ال

َ
 َولِ نََِّسأاء َوالأُ

 ٌِ ا نَِصي ِمََّ ِلَوالَِدا ِ  تََربَ  مَّ قِلَرُبو َ  ال
َ
ا َوالُ وِل  ِمنِلهُ  قَ ََّ  مِمََّ

َ
ُروضً  انَِصيبً  َكُثرَ  أ فِل   ا ية ينرا مقردار يِّ بَ ولم ت  ، [3 ية:]النساا اامََّ

ُ  َُوِصيُكمُ   :الىره قولره تعرر  ذلل ويحررن ي  الوالدي  وااقربي ، لي لاَِدُكمِل  فِي اّللَّ وِل
َ
َكأرِ  أ َََّ ِ  ِمثِلأُ   لِ   َحأ َّ

نثََييِلنِ 
ُ
َُ  نَِساءً  ُكأنََّ  َفأإِ  الُ ُ   َف ََها ِحَدةً َوا َكانَتِل  ِإَو  تََربَ  َما َُُ َثا َف َُهنََّ  اَِلنَََّيِلنِ  َفأوِل َبَو ِلهِ  النَِّصِل

َ
ِنِلُهَمأأا َواِحأد   لُِكأ َِّ  َولُ  مَّ

 َُ ُد ا السَُّ مِل  َفإِ  َولَدٌ  لَهُ  َكا َ  إِ  تََربَ  مِمََّ
هُ  ََُكن لََّ

َبَواُُ  َوَورََِهُ  َولَدٌ  لََّ
َ
ِهِ  أ مَّ

ُ
َوةٌ  لَهُ  َكا َ  َفإِ  الثَُُّ ُث  َف ُ ِأهِ  إِخِل مَّ

ُ
َُ  َف ُ ُد  ِمن السَُّ

دِ  َِل وِل  بَِها وِصأيَُ  َوِصيََّة   َب
َ
ن   أ

بناؤُُكمِل  آبَآؤُُكمِل  َدَِل
َ
ُرو َ  لاَ  َوأ يَُُّهمِل  تَدِل

َ
َُ  أ َر قِل

َ
ًَ  لَُكمِل  أ ِنَ  َفِر َضةً  اَنفِل ِ  مَّ َ  إِ ََّ  اّللَّ  َع ِيما َكا َ  اّللَّ

ر ؛   ا يرة تالرمنت شررعية التروارث بري  ااقرارب المسرلمي ر، ويراَحِكيمً  ا اللره تعرالى ينرا ليرث ف  
ر –لو كبيرر    صرغير   –ن ي  المرل   ، يحمرا السرالن لو ال الو كبيرر   اصرغير  –ا را ن ري  الرجركمرا ف  

وجعررا ن رري  الرجررا  لولويررة ولصرراا، بررا جعررا ن رري  المرررل  ر  ن رري  الرجررريرر وجعلرره مسررتقال   –
 . 4لوذلل بتالبي ه إلى ن ي  المرل   ها يافةيعرف إنما 

                                                           
  .2/515ل: ، الشناي يليررواا البيرراا  1ل
  .4/257لالتحررير والتنررروير، اب  ياشررور: ينظر:   2ل
  . 4/257لالبرر  ياشرررور:  والتنررروير،التحرررير ينظر:   3ل
  .4/200لالبرر  ياشرررور:  والتنررروير،حرررير التينظر:   4ل
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اليرررريم لألولويرررات االجتماعيرررة فررري  ويليررره يمكررر  إجمرررا  ليرررم الحكرررم المسرررتنب ة مررر  ترتيررر  القررررآا
   :في ا تيالميراث 

ررررفرره الظلررم الواقرره فرري التوريررث الجررايلي يرر  المرر -1 َرموا مرر  الميررراث ويررم ررل  وال  ررا، وويريمررا ممرر  ي حي
 .زيم ي  اليس رلولى هه؛ لالع هم وشد  لاجتهم له، ويج

اته رفى اال رق هره، واان ره لره فري ليرا  إلى ليلره المسرتحقي  لره مر  لقربراا المترو رة العد  بر  المرإقام -2
 .وبعد مماته، وتحديد مقدار الوصية هالثلث

اها ، رارد والمظررالم الترري تقرره هسررب  تقسرريم الميررراث لو الوصررية هحسرر  الهرروى والمحرررال  هرراب الم رررإورر -3
 .رعية ليا وارثرديد اان بة الشروذلل بتح

 لو يا لة   والد   مرور الزم  وااجيا  بيد ش    ى ال تتيدز مه ررباا المتوفى؛ لترالثرو  بي  لق توويه -4
 .اوا م  وير لقرباا المتوفى نسب  رم الشريي ولو كانرهعينها، وذلل هإي اا ااوواج والزوجات ن يبه

 .وا  رق له ما ررشريي ال يح ليا وارث   معي    ديد ن ي   ره بتحره ال مه والهلر ف -5

 :، ييالبحث إلى مجموية م  النتا الفي نهاية ي ا  توصلنا
ااولويات واالكال الشررعية والتياليال الربانية المتعلقرة هاالروا  الش  يررة التري لمررر الشرارا هيق د  -1

مرتبة هحس  مرا رتبهرا القررآا اليرريم، ولا تقردل فري إنجاويرا وترتر   فاليريم في كتاهه لا تلتزل وتؤ 
 يلى ترتي  الشارا لها.

 فرريتسررايد تنبنرري يليهررا قوايرد إرررالمية اجتماعيررة اولرررويات االجتمررراعية فرري القررآا اليرررريم إا معرفرة ا -2
 .العالقات االجتماعية شبكة تقييم وتقويم

إا م  ليم م ا ر ااولويات االجتمرراعية فري القررآا اليرريم الدراررة المويروعية للقالرية االجتماعيرة  -3
درارررة اللتشررريه والعقيررد  والق رر  القرآنرري وكرر لل فرري القرررآا اليررريم، مرر  صررال  التأمررا فرري آيررات ا

التحليلية ارلوب وآليرات ال  راب المتعلقرة هأررلوب الرن  القرآنري، والتأمرا كر لل فري ررنة الرررو  
 الت بيق العملي لما ور  في القرآا اليرريم، وكر لل اررتقراا التراريخ؛ فهرو يكشرا لنرا ير   بوص ها

لويات االجتماعية، ويو المرآ  التي تتجلى فيهرا ير   ااولويرات العالقات والمعامالت التي تحكم ااو 
 لإلفا   منها للحاير والمستقبا.

يليره ينرد والبيرة الجايليرة فري لمرور لسرنة  اولوية االجتماعية لمرا كراا متعارف راالي ى القرآا اليريم  -4
يتم هأولويرة ايلة، ففي االوا  الش  ية هما يحافظ يلى في البناا االجتمايي لألرر  العربية ااص

، ونظم ال ال  يند تع ر ارتمرار الحيا  الزوجية، هالغ ا ااصتيار م  ت ل  ووجة وايتم ب لل ايتمام  
الما يررة الزوجررة  يررماا لقررو  وتيرردر صرر ويا، وصروجهررا يرر  المق ررد الرر ف شرررا اجلرره الررزواج، و 

 .للكامهاوالعاطوية، ولقر لها العد  وبي   والجسدية
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يي  صشية لا ي رط ريم لولوية للوصية ويب ها هالواهط شرعية، و لي ى القرآا الي -5  فيهاقدمها يلى الد 
 يا لقرباا المتوفى.  ااا الوصية ارتحقا  للموَصى له بدوا يوا، فقد يستثقا ل ا الور ة؛

ي همررا يحكرم البنيررة رآنرقرالارتحالرار ويي اجتمرايي لولرروف، يعيررد مر  صاللره النظرر فري يالقرة الرن   -1
 ة م  قواني  تنظم االوا  الش  ية.االجتماعي

الرديا  والمرربي  والعرراملي  فري مجرا  التوجيره وا رشررا  والتربيرة والرويظ هانتهراج نهرررال  يوصري البالثراا -2
رآا القررآا اليرريم فري التربيرة الربانيرة القرآنيرة الحكيمرة والراشررد ، الشراملة والمتدرجرة، وتتبره ص رى القر

 في المعالجرة والته ي ، هإقرار محار  العا ات وته ي  مساو ها  وا التنير ليا شيا.
ااولويرات االجتمرراعية فرري يروا القررآا اليررريم،  رارررة اررتيما  البرالثي  وليررا االصت رراص ه نوصري -3

 في لياتنا.وإجال  القرآا اليريم في ن وز العامرة وال اصرة؛ لالرت ا   منها وإبراويا هما ينمي يظمة 

 والحمرد لله رب العالمي .

 ل .1222، القاير ، ل ار النهالة العربيةمدكور،  رالل ا رالل، محمد في اارر  للكال -1
يررر ، راجرره 543ت: شرربيلي المرراليي له لبررو هكررر برر  العربرري المعررافرف ا للكررال القرررآا، القايرري محمررد برر  يبررد اللرر -2

 :3ط، لبنراا-بيرروتلصوله وصرج للا يثه ويل ق يليه: محمد يبد القا ر ي ا،  ار اليت  العلميرة، 
 ل . 2003ير/1424ل

إرشا  السارف لشرن صحي  الب ارف، للمد ب  محمد ب  لبى هكر ب  يبد الملل القسر الني القتيبري الم ررف، لبرو  -3
 ير . 1323: ل3ط بعة اليبرى ااميرية، م ر، ير ، الم223البباز، شهاب الدي  لالمتوفى: 

، للردكتور: محمرد كنعراا، مقدمرة: يمرر يبيرد لسرنة، كتراب اامرةلومتنرا الحالرارية فري يروا ررن  اللره فري ال لرق،  -4
   .ير1411: ل1ط

لرررباب نررزو  القررررآا، لبررو الحسرر  يلررري برر  للمرررد برر  محمررد بررر  يلرري الوالرردف، النيسرررابورف، الشررافعي لالمتررروفى:  -5
 ير . 1411: ل1طلبناا،  -بيروت ،تحقيق: كما  هسيوني وولو ،  ار اليت  العلمية ير ،421

يرر ، 423االرت كار، لبو يمرر يوررا بر  يبرد اللره بر  محمرد بر  يبرد البرر بر  ياصرم النمررف القرطبري لالمتروفى:  -2
: 1طبيرررررررررروت،  ،تحقيرررررررررق: ررررررررررالم محمرررررررررد ي رررررررررا، محمرررررررررد يلررررررررري معررررررررروا،  ار اليتررررررررر  العلميرررررررررة

 ل . 2000ير/1421ل

ليررررواا البيرررراا فرري إيالرررران القرررررآا هالقررررررآا، محمررد اامرري  برر  محمررد الم تررار برر  يبررد القررا ر الجكنرري الشررناي ي  -3
: ل .ط لبنررررررررراا،  -يرررررررررر ،  ار ال يرررررررررر لل بايرررررررررة و النشرررررررررر و التوويررررررررره، بيرررررررررروت1323لالمتررررررررروفى: 

 . ل1225ه/1415ل
ررعد شرمك الردي  ابر  فريم الجوويرة لالمتروفى:  إيالل الموقعي  ير  رب العرالمي ، محمرد بر  لبري هكرر بر  ليروب بر  -1

 ل .1221ير/1411ل: 1طيروت، ب ،ير ، تحقيق: محمد يبد السالل إبراهيم،  ار اليت  العلمية351
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اال، الشررافعي، لبررو يبررد اللرره محمررد برر  إ ريررك برر  الببرراز برر  يثمرراا برر  شررافه برر  يبررد الم لرر  برر  يبررد منرراف  -2
بيرررررررروت، لبررررررردوا رقرررررررم طبعرررررررة :  ،يرررررررر ،  ار المعرفرررررررة204الم لبررررررري القرشررررررري المكررررررري لالمتررررررروفى: 

 . ل1220ير/1410ل
، كليررة ا  اب، فرلررااصررال  محمررد جميررا "ررررالة ماجسررتير" ااولويررات ااصالفيررة والتشررريبية فرري القرررآا اليررريم،  -10

 ل .2013السالل، ل جامعة تعز، إشراف  . رعيد محمد يبد

 ير .1423  جما ف ااولى ل133ياا، العد  لااولويات ويواهط تحديديا، يا   السليم، مجلة الب -11

 ل .2002ير/1412: ل4طمجمه اللغة العربية،  مشق، لومرد، محمو  لرعررد  . ليسرر الت اريرر،  -12

لحسررني اانجرررف البحررر المديررد فرري ت سررير القرررآا المجيررد، لبررو الببرراز للمررد برر  محمررد برر  المهرردف برر  يجيبررة ا -13
الررردكتور لسررر  عبررراز و  لمرررد يبرررد اللررره القرشررري رررررالايرررر ، تحقيرررق: ل1224: ال ارررري ال ررروفي لت

 .ه 1412ل :  .طالقاير ، ل ،وكي
رطبري الشرهير هراب  رشرد ، لبو الوليد محمد ب  للمد ب  محمد بر  للمرد بر  رشرد القونهاية المقت دبداية المجتهد  -14

 ل . 1235ير/1325: ل4طير ، م بعة م   ى البابي الحلبي ولوال  ، م ر، 525ت: الح يد ل

ير ،  ار 513: ب  للمد الياراني الحن ي لتدا ه ال نا ه في ترتي  الشرا ه، يالا الدي ، لبو هكر ب  مسعو  ب -15
 ل . 1212ير/1402ل: 2طاليت  العلمية، 

، تحقيررررق: فتحررري يررر 115: التبيرررراا فرري ت سررير وررررري  القرررررآا، شررهاب الرردي  للمرررد برر  محمرررد الهررا م الم ررررفلت -12
 .ل 1222ير/1412: ل1ط،  ار ال حررراهة للتراث، م ر، لنرررور الدابلروف 

التحرير والتنوير لتحرير المعنى السديد وتنوير العقا الجديد م  ت سير اليتاب المجيرد ، محمرد ال راير بر  محمرد  -13
: ل .ط ترررونك،  ،يرررر ، الررردار التونسرررية للنشرررر1323ت: حمرررد ال ررراير بررر  ياشرررور التونسررري لبررر  م
 ير .1214ل

ت: لرره، ابرر  جررزف اليلبرري الغرنرراطي لالتنزيررا، لبررو القارررم، محمررد برر  للمررد برر  محمررد برر  يبررد ال التسررهيا لعلررول -11
: 1طبيررررروت،  ،يرررر ، تحقيررررق الرررردكتور: يبررررد اللرررره ال الرررردف، شررررركة  ار اارقررررم برررر  لبرررري اارقررررم341
 ير . 1412ل

، كلية الدراررات السقا محمدللمد  امتثا "ررالة ماجستير" ت وير لنموذج لتحديد ااولويات في الت  يط التربوف،  -12
 ل .1225العليا، الجامعة اار نية، إشراف  . لنمار الييالني، ل

ير ، يرب ه وصرححه جمايرة مر  العلمراا 112التعري ات، يلي ب  محمد ب  يلي الزي  الشريال الجرجاني لت:  -20
 ل .1213ير/ 1403: ل1طلبناا،  -هإشراف الناشر،  ار اليت  العلمية، بيروت

 ل. 1235، 1طلبناا،  -صليا،  ار العلم للماليي ، بيروت، للدكتور: يما  الدي   رالمي للتاريخالت سير ا -21

ير ، الهي ة الم رية العامة لليتاب، 1354 :يلي ريا لت الت سير القرآا الحكيم لت سير المنار ، محمد رشيد ب  -22
 .  ل1220ل، ل .ط 

يرر ،  راررة وتحقيرق: 132اب  لمير الحاج الحنبلي لالمتوفى:  التقرررير والتحبيرر في شرن التحرير، محمد ب  محمد -23
 ل . 1222ير/ 1412ل: 1طلبناا،  -يبد الله محمو  محمد يمر،  ار اليت  العلمية، بيروت

 تي اامروف المعرروف برر لابر  صميرر تنزيه اانبياا يما نس  إليهم لثالة ااوبياا، لبو الحس  يلي ب  للمد السرب -24
: 1طلبنرررررررررررراا،  -: محمررررررررررررد ريررررررررررررواا الدايررررررررررررة،  ار ال يررررررررررررر المعاصررررررررررررريررررررررررررر ، تحقيررررررررررررق214ت: ل
 ل .1220ير/1411ل
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ت: الر  ا ملري، لبرو جع رر ال بررف لجامه البياا ي  تأويا آف القرآا، محمد بر  جريرر بر  يزيرد بر  كثيرر بر  و -25
ير ، تحقيق الدكتور: يبد الله ب  يبد المحس  التركري، هالتعراوا مره مركرز البحروث والدراررات 310
المية برررردار يجررررر، الرررردكتور يبررررد السررررند لسرررر  يمامررررة،  ار يجررررر لل بايررررة والنشررررر والتوويرررره ا ررررر

 ل .2001ير/ 1422: ل1طوا يالا، 

 يرر ، تحقيرق الردكتور: يبرد231ت:مرد بر  للمرد بر  لبري هكرر القرطبري لاللره مح ، لبري يبردالجرررامه الكرال القررررآا -22
 ل .2002ير/1423ل: 1طالله ب  يبدالمحس  التركي، مؤرسة الررالة، 

الحاوف اليبير في فقه م ي  ا مال الشافعي ويو شرن م ت ر المزني، لبو الحس  يلي ب  محمد ب  محمد بر   -23
 -تحقيررق الشرريخ: يلرري محمررد معرروا يررر ،450ت: البغرردا ف، الشررهير هالمرراور ف ل لبيرر  الب رررف 

 ل .1222ير/1412ل :1طلبناا،  -الشيخ يا   للمد يبد الموجو ،  ار اليت  العلمية، بيروت

ير ، تحقيق: مركرز يجرر 211الدر المنثررور فري الت سير هالمأ رررور، يبد الرلمرر  ب  لبي هكر السيررروطي لالمتوفى:  -21
 .  ل2003/ه1424ل ،  .طللبحرروث،  ار يجرر، م ر، ل

، شررتاا  1لالعررد    ور المررنهال فرري يمليررة الت سررير، السرريد محمررد م رر  وف، مجلررة الحيررا  ال يبررة، السررنة الثالثررة، -22
 . ل2002ير/1422ل

الحسرريني  الرويررة النديررة شرررن الرردرر البهيررة، لبررو ال يرر  محمررد صررديق صرراا برر  لسرر  برر  يلرري ابرر  ل ررا اللرره -30
 .ل .ط : ل .ت ير ،  ار المعرفة، 1303ت: الب ارف الِقن وجي ل

برررر  فرررريم الجوويررررة د شررررمك الرررردي ، اوا  المعررررا  فرررري يرررردف صيررررر الببررررا ، محمررررد برررر  لبرررري هكررررر برررر  ليرررروب برررر  رررررع -31
يرررررر 1415ل :23طالمنرررررار ا ررررررالمية، اليويرررررت،  مكتبرررررة-يرررررر ، مؤرسرررررة الرررررررالة، بيرررررروت 351:لت
 ل .1224/

يررر ،  ار ال يررر العربرري، 1324ت:   ى برر  للمررد المعررروف هررأبي ويررر  لويررر  الت ارررير، محمررد برر  للمررد برر  م رر -32
 .ل .ط : ل .ت 

 رارررة مقارنررة ، يبررررد السرررررالل الترمررانيني، يرررررالم المعررررررفة، اليويررت، الررزواج ينرررد العرررررب فرري الجررررايلية وا رررررالل ل -33
 ل . 1221: لل .ط 

السررن  اليونيررة واالجتماعيررة فرري القرررآا اليررريم، هحررث منشررور لألرررتاذ الرردكتور: توفيررق برر  للمررد الغلبررزورف، كليررة  -34
 المغربية. المملية-القرويي  جامعة-الدي لصو  

رتاني لب  ااشعث ب  إرحا  ب  هشير بر  شردا  برالسن ، لبو  او  رليماا  -35 ِجسي يرر ، 235ت:   يمررو ااو ف السِّ
 ل .2002ير/ 1430: ل1طمَحم د كاِما قر  بللي،  ار الررالة العالمية،  -تحقيق: شَعي  اارنؤوط 

، تحقيررررررق: يرررر 1250ت: بررر  يلررري بررر  محمرررد الشرررررروكاني ل السيرررررا الجرررررار المتررردفق يلرررى لررردا ق ااويرررار، محمرررررد -32
 ير . 1405: ل1طلبناا،  -محمررو  إبراهيم وايررد،  ار اليت  العلمية، بيروت

 ل .1223المكت  ا رالمي، بيروت، ل م   ى السبايي، السورف، الش  ية االوا  قانوا  شرن -33
. جع رري، تحقيررق:  ، محمررد برر  إرررماييا لبررو يبداللرره الب ررارف ال الجررامه ال ررحي  الم ت رررصررحي  الب ررارف ل -31

بيرروت،  -، مره اليتراب: تعليرق  . م ر  ى  ير  البغرا،  ار ابر  كثيرر، اليمامرةم   ى  ير  البغرا
 ل .1213ير/ 1403: ل3ط

برر  ، لبررو الحسرري  مسررلم  المسررند ال ررحي  الم ت ررر بنقررا العررد  يرر  العررد  إلررى ررررو  اللرره صررحي  مسررلم ل -32
بيررروت،  ،ققرري ،  ار الجيررايررر ، تحقيررق: مجمويررة مرر  المح221ت: ل الحجرراج القشرريرف النيسررابورف 

 ير . 1334م ور  م  ال بعة التركية الم بوية في ارتانبو  رنة: ل
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البحرروث والدرارررات التربويررة ال لسرر ينية، العررد   فرري مجلررةصررور يلررم االجتمرراا،  . ابتسررال محمررد، هحررث منشررور  -40
 ل.2011مارز   ،12ل

 ،القايررر ، م ررر القررآا،مبس رة، م ر  ى ياشررور، مكتبرة  يلم الميرراث، لرررار  وللغراو ، لمثلره محلررولة، تعري رات -41
 .ل .ط : ل .ت 

فررت  البررارف شرررن صررحي  الب ررارف، للمررد برر  يلرري برر  لجررر لبررو ال الررا العسررقالني الشررافعي، رقررم كتبرره ولبواهرره  -42
وللا يثه: محمد فؤا  يبد الباقي، قال هإصراجه وصححه ولشرف يلرى طبعره: محر  الردي  ال  ير ، 

: ل .ط ت العالمرررة: يبرررد العزيرررز بررر  يبرررد اللررره بررر  هررراو،  ار المعرفرررة، بيرررروت، لبنررراا، يليررره تعليقرررا
 ير . 1332ل

 ل .2001ير/1421: ل1طفقه االوا  الش  ية، محمو  يلي السرطاوف،  ار ال ير، يّماا، اار ا،  -43
، وتحقيرق االا يرث الن بوي رة ال قره ا ررالمي ول لتره الشراما لأل لرة الشررعية وا راا الم يبيرة وليرم النظريرات ال قهيرة -44

ِلي،  اروت ريجها، ل. . َوهيَبة   . ل .ط : ل .ت ، 4طال ير،  مشق،  الزَُّليي

 ل .1223ير/1412: ل1طمحمد الوكيلي، المعهد العالمي لل ير ا رالمي،  الالواهط،فقه ااولويات في  -45

: 1طمكتبرررة وهبرررة، القررراير ،  قريررراوف،اليوررررا  والسرررنة،  .فررري فقررره ااولويرررات،  راررررة جديرررد  فررري يررروا القررررآا  -42
 ل .1223ير/1412ل

، منشرررررررور يلرررررررى شررررررربكة المعلومرررررررات الدوليرررررررة لا نترنرررررررت  ريمو القررررررررآا م ررررررردر السرررررررن  االجتماعيرررررررة، ررررررررعا  كررررررر -43
 https://ebook.univeyes.com/91964/pdfل

بر  لمرد آ  ررعدف اللره بر  ناصرر القوايد الحساا لت سير القرآا، لبو يبد اللره، يبرد الررلم  بر  ناصرر بر  يبرد  -41
 ل .1222ير/1420: ل1طير ، مكتبة الرشد، الرياا، 1332ت:ل

ي القريمرري الي رروف الحن رري لبررو البقرراا ليرروب برر  مورررى الحسررين، ليليررات معجررم فرري الم رر لحات وال رررو  اللغويررةا -42
، ل .ط : بيرررررروت، مؤرسررررة الررررررالة، محمررررد الم رررررف ط: يرررردناا  رويررررش ، تحقيررررقيررررر 1024: لت

 .ل .ت 
 ل .1222ير/1413: ل1ط محمو ،وقتل، صالن الدي  كيال تدير  -50

ير ، يب ه وصرححه 211ت: لبي هكر، جال  الدي  السيوطي ل لباب النقو  في لرباب النزو ، يبد الرلم  ب  -51
 .ل .ط : ل .ت لبناا،  –االرتاذ: للمد يبد الشافي،  ار اليت  العلمية بيروت 

، يرر 311ت:ل ا فريقريمرا  الردي  ابر  منظرور اان رارف محمد بر  مكررل بر  يلرى، لبرو ال الرا، ج، لساا العرب -52
 .ل .ط : ل .ت ، م ر، لقاير ، ا ار المعارفوآصروا، يبد الله يلي اليبير تحقيق 

ه ،  راررة وتحقيرق: صليرا محري الردي  413: لت المبسرروط، شمك الدي  لبو هكر محمد ب  لبي ررها السرصسري -53
 ل . 2000/ه1421: ل1طلبناا،  -ه، بيروتالميك،  ار ال ير لل باية والنشر والتووي

، ببرراز برر  للمررد برر  إ ريررك ال القررانيالقارررم إرررماييا ابر  عبررا  برر  ال يالمحريط فرري اللغررة، ال ررال  اليررافي لبرر -54
 ل .1224ير/1414: ل1طتحقيق: الشيخ محمد لس  آ  ياري ، يالم اليت ، بيروت/ لبناا، 

 ل .ط : ا رركندرية، للنشر، الجديد  الجامعة  ار من ور، لس  الش  ية، لس  االوا  مسا ا شرن في المحيط -55
  .1223ل

: يوررا الشريخ محمرد، المكتبرة وتحقيقالم بان المنير، للمد ب  محمد ب  يلي ال يومي المقرف،  رارة  -52
 .ل .ط : ل .ت الع رية، 
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ل رراا البغروف الشرافعي   امحيي السنة، لبو محمد الحسري  بر  مسرعو  بر  محمرد بر معالم التنزيا في ت سير القرآا، -53
 ير . 1420ل: 1طبيروت،  ،ير ، تحقيق: يبد الروا  المهدف،  ار إلياا التراث العربي510:لت

: 1ط، يررررررررالم اليترررررررر وآصررررررررروا، للمررررررررد م تررررررررار يبررررررررد الحميررررررررد يمررررررررر  . ، معجررررررررم اللغررررررررة العربيررررررررة المعاصررررررررر  -51
  .ل2001/ير1422ل

 .ل .ط : ل .ت  هالقاير  ،يةمجمه اللغة العربوآصروا،  إبراهيم م   ى، المعجم الوريط -52
لبو محمد موفق الدي  يبد الله ب  للمد بر  محمرد بر  قدامرة الجمراييلي المقدرري  رم الدمشرقي الحنبلري، ، المغني -20

  ل1221/ه1311، لمكتبة القاير ، ير 220لت:   اب  قدامة المقدريرلالشهير ب
ال  يررر  الشرررربيني الشرررافعي بررر  للمرررد مغنررري المحتررراج إلرررى معرفرررة معررراني لل ررراظ المنهررراج، شرررمك الررردي  محمرررد  -21

 ل . 1224ير/1415ل: 1طير ،  ار اليت  العلمية،  233:لت

العربرري، يررر ،  ار إليرراا التررراث 202 :تلالررراوف م اتيرررر  الغيرر ، لإلمررال: محمررد برر  يمررر المعررروف ه  ررر الرردي   -22
 .ل .ط : ل .ت ، لبناا –بيروت

 ل . 2001ير/ 1422: ل4طير ،  ار الساقي، 1401ت: الدكتور جوا  يلي لا رررالل، الم  ررا في تأريررخ العرررب قبررا  -23

الموافقرات فرري لصرو  ال قرره، إبرراهيم برر  مورررى الشراطبي الل مرري الغرنراطي المرراليي، تحقيرق: يبررد اللرره  راو،  ار  -24
 . ل .ط : ل .ت، لبناا، بيروت-المعرفة

 ر .ي1423ل :ل .ط  محمرد ب  للمرد ال يررار، الوصيرة يرواهط وللريال، فاليررلة الدكتررور: يبررد الله ب  -25
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Tell: 00967-773910331 

ة مددا المئددالم المعااددم  الاددإ ت ادداو حلدد  ت ددح  ت صةددي  ت  دد     ااددة  ددإ العمدد ا الميم  ددُتَعدد   
 ظم اناشار هذه العم ا   يبول تعض المؤسئاا العالم ة لها.

 مدددن هذ هدددذه العمددد ا ت ادددون الددد   اةدددم مدددا المطدددالم اليبةدددم  ح  هذ ال لددد  الما ا ددد     ددد ال 
دد امئددامم   وض غمددار الث ددحي لب دداذ ال ردد  الشددماإ الة ددا هذ نطدد االةهددا مددا  يددآ حلدد  ن ددم   يدداذ ل ام 

  مويف اإلس م ما هذه العم ا.
تمهةٌ  تيلمآ ف ه اا مفهوم العم ا الميم ة  ههد   يئثصها م ال  هربعة  ي  جاء هذا الث ح  إ 

 صالصها  هما الم ال   ص  تيلمآ  ةها اا حر  العم ا الميم ة   ذ ما هيوال الفصهاء من الم ايشدة 
  ذ م ه جه الامج  .ث  الامج    

 ي  اساط مآ الم هج الفصهإ  دإ سدما المئد لة  م ايشداها ا ذ المةدول المئدبي  ثد   امدآ الث دح 
 ت ه  ال االج  الاوا اا.
 الميم  ة.-العملة-هحرام الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Digital currencies are considered one of the contemporary issues that need research, 

investigation, revision and investigation, especially in light of the spread of these currencies 

and the acceptance of them by some global institutions. Although these currencies contain 

many great risks, there is still an increasing demand for them from time to time, so it was 

necessary for us to go through the midst of research to clarify the Sharia judgment and 

Islam’s view on these currencies. 
This research came in four chapters which are preceded with an introduction in which 

I spoke about the concept of digital currencies and their most important characteristics. As 

for the four chapters, I spoke about the Sharia judgment of digital currencies and mentioned 

the sayings of modern religious scholars with discussion, weighting and mentioning the 

most acceptable from our perspective. 
I used the comparative jurisprudence method in dealing with the issue, without 

predetermined personal views, and then concluded the research with the most important 

findings and recommendations. 
Keywords: Judgment -currency- digital 
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ال مددد  للددده رل العدددالمةا  الصددد    الئددد م الددد  هندددمم  لدددي اللددده هجمعدددةا  م مددد   دددا ابددد  اللددده 
 الصااق األمةا  هما تع :

ا  دإ  يا دا المعاادم حاد  هادث  مدا الصدع  ت اهدم مل وظ   ا ص  ت ورا المعام ا المال ة ت ور  
  ددداذ مددا ذددما هدددذا الا ددوراا المال دددة  هجمددن.هددذه الا ددوراا  دددإ ظددم العولمدددة الاددإ تعصددف تالعدددال  

العمدد ا الوّر  ددة الاددإ ظهددما  ددإ   ايددة الصددمذ العشددملا  ثدد  ظهددما  ددإ العمدد ا الميم  ددة ه  مددا تئددم  
ما هنواع العمد ا الما ا لدة  دةا المؤسئداا  الشدم اا الا ارلدة   دم  بدةا   داا  انوا   وافها تالمشف م  
 الم امن.

رها تالشرم الذن يمرا الم وذ حل هي لعد م  جدوا الادماناا الياف دة مدا  ال  المغ  ما ا م اناشا
دد اددانعةها  هنهددايبددم      حدد ثآ حم ددة غةددم ااا اايددة مددا حةددح سددهولة ا اسددع    يبددو    ا بةددم   ايدد  لصةددآ ر اج 

  غةمها ما المة اا الاإ تمااز  ها هذه العم ا. ا تط ل    ا نماء   حفظ   االاعامم  ها   ع  
عملدة ند ذ  دم مئدا   الد  الئداحة العالم دة مدا حةدح الصبدول  الدماي  يمدا هذ تعدض  ن ذ هذه ال

 المؤسئاا  الشم اا ي  جعلاها حح ى العم ا الما ا لة ت   تعاها اآل م ل   مق له الاعامم  ها.
 س ايل   إ هذا الث ح اا حر  الاعامم تالعملة الميم  دة تشدرم ادام مدا حةدح الشدمع  تمدا ي صدي 

 تاألمم الم لول حذ ناء الله تعال . الغمض  لفإ

تيما ههم ة هذه ال راسة  دإ هنهدا تا د ن ادا العمد ا الميم  دة ه  المشدف م   الادإ يد  تيدوذ العملدة 
  إ األسواق العالم ة  إ المئاصبم. ااألكام ر اج  

   هدذا ا  ارج  د ا دة للاعامدم  هدا اا ل  دحليام ن ي    ها تعض ال  ل   راسدة جد  ى حنشداء امد ا 
 . مئاصب    ا بة ا ههم ة هذه ال ارسة حاذم  

 تامام هسثال ا ا ار الث ح  إ اآلتإ:

كادددما الائدددال ا حدددول حرددد  الاعامدددم  هدددذه العمددد ا   اادددة  يددد   ددد ها تظهدددم الددد  الئددداحة  -1
 العالم ة تشرم غةم مئبوق.

 صاها.ا م معم ة ال اس لماه  ة هذه العم ا  ح   -2
 المغثة  إ   اذ ال ر  الشماإ لهذه العم ا. -3
 ا م توذ    اةم ما ال راساا الئاتصة هيوال ههم العل  الا ثة  إ هذه المئ لة.  -4
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من ت ا   اساط ام هذه العم ا ما يبم الشم اا  المؤسئاا الم ل  ة  العالم  ة   ت وع  جواها ي  
  ائاءل اإلنئاذ: 

م هولدددة الماه  دددة  المصدد ر    دددذا م هولدددة ال دددال ُتَعدد   ا مويدددف الشدددمع مددا هدددذه العمددد ا الادددإ مدد
  ال ر ؟  هم ي وز ل ا اساط امها؟ 

 الاإ س  ة  ا ها الث ح  هإ:  األس لة ه اك تعض 

 العملة الميم  ة؟ ما-1
 شماإ للاعامم تالعم ا الميم  ة؟هو ال ر  ال ما-2
 لميم  ة سلن هم ام ا لها ّ  مة؟ا االعم  هم-3
 ل   إ حر  الاعامم  هذه العملة؟هيوال ههم الع هإ ما-4

 تامام هه ام هذه ال راسة  إ اآلتإ:

 توذ   ماه ة العملة الميم  ة. -1

 الاوام حل    اذ ال ر  الشماإ  إ حر  الاعامم تالعملة الميم  ة.  -2

 ثة  إ حر  الاعامم تالعملة الميم  ة.توذ   هيوال ههم العل  الا  -3

 ددإ حادد اا الث ددح سددل  الثاحددح المدد هج ا سدداصمالإ الا لةلددإ ا دد    دداذ ال اندد  الشددماإ الماعلددي 
ت ر  العملة الميم ة   ما اساط م الثاحح الم هج المصارذي للمصارندة  دةا هيدوال الفصهداء  اسدا   ته   مدن 

 ا   الم ايشاا ث  الامج   حئ  الصواا  المعم  ة ا   العلماء. سما ا ااماذاا   الما  

  ذ م اس  الئور   ري  اآلية.  إ المااا   اآلياا الصمنن ة حل  مواذعها  -1
كافدإ  دذ مه  دإ الصد   ةا ه  ها   األحاا ح حل  مصاارها األال ة  ما  داذ م هدا  دإ الصد   ةا  -2

غةددم الصدد   ةا هت ددح امددا ادد  ها مددا العلمدداء الماصدد مةا ه   ددإ هحدد هما   مددا  دداذ م هددا  ددإ 
 المعااملا.

ا   ال صم ما المماجن  المصاار س نةم حل  اس  الياال  المؤلف  ري  ال  ء حذ  ج   مدن الصدف ة   -3
  هما تايإ   اناا الياال  ئ ذ مها  إ يالمة المصاار  المماجن.
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ي  ا دد ما   هجدد  الياددال األاددةم هنصددم مددا الياددال ادد   هيددوال المددذاه  الفصه ددة حلدد   ابهددا المعامدد   -4
 الب  م.

 م ايشة هيوال الفصهاء من ذ م ه جه ا ااماض  ث  الامج    ه جه هذا الامج  . -5

ه ددداك تعدددض المؤلفددداا المفدددما  الادددإ ت ددد ثآ ادددا العملدددة الميم  دددة ه  مدددا تئدددم  تالعملدددة المشدددف م  
 ال راساا:  حرمها  إ الشمع   ما هه  هذه

اآلثار ال ص ية  ا ياصااية  المال ة لل صوا اإلليام ن ة  لم م  ح ماه   م موا الشا عإ   هو ت ح مص م  -1
هدد الموا دي 1424ادفم  11 األحد حل  مؤتمم األامال المصمف ة اإلليام ن ة  ةا الشدملعة  الصدانوذ 

 م  ل ة الشملعة  الصانوذ ت امعة اإلماراا.2003 ه ملم 13

تيل مآ اا اآلثدار ال ص يدة  المال دة للعملدة الميم  دة ها هن تبةا: تال راسة ال ال ةرنة هذه ال راسة مصا ب
مددن ذددواتد حادد ارها   لدد  تا ددمق حلدد  حردد  الاعامددم  هددذا العملددة مددا ال اح ددة الشددم  ة  مددا ت ددمق حلةهددا 

 الثاحح.

 ا سل ماذ  ا اب  الع ل  الثاحون   ا  اماذ ة مفهومها  هنوااها  نثارها ا ياصااية  لعب  الله ال صوا -2
(   ددا م 1ت ددح مصدد م حلدد  الم لددة العلم ددة ل ياصدداا  الا ددار   جامعددة اددةا نددم   الصدداهم   العدد ا  

 م.2012

 اناشددارال ات ددة اددا  ا ياصدداايةت دد ثآ اددا اآلثددار هنهددا : تال راسددة ال ال ددةمصارنددة هددذه ال راسددة  ب
ال راسددة  دإ الثاحددح آ مددا ال اند  الشددماإ   مدا ت ددمق حلةهدا لي هددا  لد ها  اسداط ام ددة ليام نالعملدة اإل

 . ال ال ة

 الله  اب  سف اذ  هحم  ماهم  لم ةم  اهنموذج   البايولا ا  اماذ ة تالعم ا للاعامم الشماإ الاوج ه -3
 .م2018 ح ملم ي م   (8  الع ا المشور  م لة حل  مص م ت ح نملف   ا  سهم

ت ددد ثآ اددددا ذدددواتد العمددد ا  دددإ ال ظددددام  تبدددةا هنهدددا: ة ال ال ددددةتال ارسدددمصارندددة هدددذه ال راسدددة  ب
ا ياصدداان اإلسدد مإ   لدد  تا ددمق تالافصددةم حلدد  هيددوال العلمدداء المعااددملا  ددإ حردد  الاعامددم تالعملددة 

 . إ ال راسة ال ال ة الميم  ة  ما ت مق حلةها الثاحح

داألحردام الفصه دة للصدمم اإلليام ندإ اراسدة حالدة العمد ا ا  اماذد  -4   مدذ م  تطدمو اة البايدولا نموذج 
ت  م ذما ما لثاا ال صول ال  نهاا  الماسام  إ العلوم اإلس م ة تطصص معام ا مال ة 

العلوم اإلس م ة  ال  الم  لل ال  هحمد   معه -لطاممعاام   يئ  الشملعة  جامعة الشهة  حمه 
 .م2018  اذ  حنمام األسااذ ال  اور م م  رنة   وغ الة  لعام 
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ر ددد ا جدددم  اهامامهدددا الددد  امل دددة المصدددار ة   دددةا هنهدددا: تال راسدددة ال ال دددةمصارندددة هدددذه ال راسدددة ب  
تال ص  ا  العم ا األ مى ابم  سالم ا تصال ال   اة   ل  تايل  اا حر  الاعامم تدالعم ا المشدفم  

حردددد  الاعامددددم  صدددد  ر دددد ا جددددم  اهامامهددددا الدددد   ال ال ددددةال ئددددم  بدددد  ذ تفصددددةم  همددددا ال راسددددة  رح  ال دددد  
 تالعم ا المشفم  تالافصةم.

دد -5 (  لم مدد  حئددا االعمدد ا ا  اماذدد ة  اآلثددار المامتثددة الدد  تدد ا لها اراسددة  صه ددة  البةايددولا هنموذج 
الددو    هددانإ ر ةددي اددوض   هددو ت ددح م شددور  ددإ م لددة جامعددة األزهددم  جامعددة األيصدد   غدد    

 (.1الع ا    21م  الم ل  2012 لئ ةا  سلئلة العلوم اإلنئان ة 

تيل مددآ اددا هحرددام الاعامددم تددالعم ا المشددفم   هدداهنتبددةا : تال راسددة ال ال ددةمصارنددة هددذه ال راسددة  ب
تالافصددةم ح  هنهدددا هغفلددآ الصدددول الاالدددح مددا هيدددوال ههددم العلددد    هدددذا يعدد  جانددد  يصددور حدددا ل الثاحدددح 

 الا  ن ا ه  إ اراساه   به يمااز اا ال راسة الئاتصة.

(  م ى توا صها من ذدواتد ال صدوا  دإ اإلسد م  لثاسد  هحمد  ادامم اة  البايولا هنموذج  العم ا الميم    -6
هدد  1440( ندوال 1  العد ا  16م لة جامعة الشارية للعلوم الشم  ة  ال راسداا اإلسد م ة  الم لد  

 م.2012 ونةو 

ا ناح ددة توا صهددا مددن ت ا لددآ العمدد ا الميم  ددة مددهددا هنتبددةا : تال راسددة ال ال ددةمصارنددة هددذه ال راسددة  ب
 مددا هددو موذدد   ددإ    ددةليام نذددواتد ال صددوا  ددإ اإلسدد م   لدد  تا ددمق حلدد  حردد  الاعامددم تالعملددة اإل

 .  ال راسة ال ال ة

حردددد  حادددد ار العمدددد ا ا  اماذدددد ة مددددا م ظددددور الئ اسددددة الشددددم  ة  ت ددددح مصدددد م لمددددؤتمم العمدددد ا  -2
 ددددة الما دددد    لم مدددد  م مددددوا ه ددددو اللةددددم ا  اماذدددد ة  ددددإ المةدددد اذ  جامعددددة الشددددارية  اإلمدددداراا العمب

 م.2012

دد ا جددم اهامامهددا الدد  م ددور حادد ار هددذه  تال راسددة ال ال ددة: تبددةا هنهددامصارنددة هددذه ال راسددة  ب ر  
جدم اهامامهدا الد  حرد   ال راسدة ال ال دة ر   ا  إ حةاالعم ا  ا ر الئ اس ة الشم  ة  إ توجةهها  

 الاعامم  ها  هيوال ههم العل   ةها.

ا  م اذدم اد ناذ ال لدإ  هحمد  سدهةم ت دح الفصهدإ  حرد  الاعامدم تده ندما   تية فده-ايولا ماهة اه الب -8
 م.2012 5 26مص م  إ جامعة جوموناذ  تم  ا  م لة  ل ة ال هوا  تارلخ يبول ال شم  إ 

 ددإ رد  الاعامدم تعملدة البايدولا  ت اندآ  اادة تال راسدة ال ال دة: تبدةا هنهدا مصارندة هدذه ال راسدة  ب
 اامة  ناملة ل م ن العم ا الميم  ة ما ال اح ة الشم  ة.  ال ة  راسة الال حةا  انآ
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لم صددور  ددا ابدد  الددمحما  ددا م مدد  الغامدد ن   ةايولا  هددم هددو مصددامم  هم مادداجم ؟حردد  الاعامددم تددالب -2
هددد  ت ددح مصدد م حلدد  مم دد  الامةدد  الث اددإ ت امعددة اإلمددام م مدد   ددا سددعوا اإلسدد م ة  1441م ددمم 
 ة العمب ة الئعواية.المملي

 انآ  ااة تالايولا  مطاصم   ل  تئداصص  دإ تال راسة ال ال ة تبةا هنها مصارنة هذه ال راسة  ب
موذددوع الث ددح  ددإ ذ ددم هيددوال العلمدداء  همددا اراسددة الثاحددح  صدد   انددآ ندداملة ل م ددن العمدد ا   جم ددن 

 هيوال ههم العل   ةها. 

د ال  ددا  اإلسدد م ة  ألحمدد  اةدد  ابدد  ال مةدد  ح ددماه    االددم  ال صددوا الميم  ددة  هثددم الاعامددم  هددا  ددإ نمدد -10
 م.2018-هد1432الشؤ ذ اإلس م ة  العمم الطةمن  حرومة ا إ  م ا ى ا ياصاا اإلس مإ 

تيل مآ اا هحردام الاعامدم تدالعم ا المشدفم  ح  هنهدا هغفلدآ اها تال راسة ال ال ة تبةا هنها مصارن ب
 العل   إ المئ لة. الصول الاالح ما هيوال ههم

اراسداا ه دمى ت د ثآ ادا هدذه الموذدوع   ي حذ ثمدة  ال صدم هذه ال راساا ال  سدبةم المادال 
  لو ذ مناها ل ال   ا الث ح.

هنهدا  ذد آ هذ  دإ هدذه المئد لة ث ثدة  الئداتصة  ما تمااز  هذه هدذه ال راسدة ادا سدالم ال راسداا
الا دمل  للغةدم(  لد  تيدا تلد  ال راسداا الئداتصة  دإ الغالد      الا دمل   هيوال ألهدم العلد   هدإ:  ا تاحدة

الصدددول الاالددح مددا هرجددد   ُيَعدد   تا دد ن اددا الصدددول الاالددح   نمددا تدددذ م الصددولةا  اإلتاحددة  الا دددمل (   ة مددا 
 األيوال الاإ تغا م ا ه  اةم ما الثاحاةا  إ هذه المئ لة من رجاحاه  يو  هالاه. 

 ما مص مة  تمهة   هربعة م ال    اتمة: راسةال   ة   تايوذ 

 .هاال راساا الئاتصة   م ه ها  ه رلمص مة   ةها: مشرلة ال راسة   ههمةاها   ه  ها    
 العملة الميم  ة   صالصها. مفهوم-األ لالم ل  
 م م ال  اع  إ العملة الميم  ة. ت ملم-الاانإالم ل  
 لاعامم تالعملة الميم ة.الفصهاء  إ حر  ا هيوال-الاالحالم ل  
 الماج  من ه جه الامج  . الصول-الماتنالم ل  
 الفصه ة الماعلصة تالعملة اإلليام ن ة. األحرام-الطام الم ل  

 ال االج  الاوا اا. هه -  ةها اتمة ال راسة 
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.  الُعُملددة مفددما:  هددو جمددن ُاُمدد ا  ُاْمدد ا:  ل لددي (1 الُعْملددة  الُعَمالددة: ي لددي الدد  َهْجددم اْلَعَمددم
 .(2 الذن  اعامم ته ال اس ال ص ا ال  هيا  

 تعريف الرقمّية لغة:

غةمهدا مدا هثمانهدا   الدمي   بدإ المي : هو اْلطد الغل ظ   الع مة   الطدا    مدا يراد  الد  الا بَ دال   
 .(3 ال  اْل ئال هو: المَّْم  اْلُمْئَاْعمم للاعبةم اا هح  اأْلَْاَ اا الثئ  ة

ر  ادا   ريم َّة اس  مفما مؤن ح م ئول حل  َرْي    نثرة ريم َّة: نثرة ات صا ا ريم  ة االم َّة م و 
ْ ماا الهاتف َّة الموجوا   .(4 الطب

 :اة اصطالح  تعريف العملة الرقمي

ا الف ههم ا ا  ح  إ تعملف العملة الميم  دة مدا  د ل تية دف ماه  دة هدذه العملدة مدا حةدح 
 الظهور  الاعامم  الصبول. 

 غةددم  ا صدد  ام  هددا هحدد  الثدداحاةا ت نهددا:ي ّ مددة نص يددة مط نددة الدد   سددةلة حليام ن ددة م  واددة مصدد م  
ام تهاد ارها   تئداعمم  د اا  للد  ن لا صةدي ممتث ة ت ئال   يإ   ت ظ  تصبدول  اسدن مدا غةدم مدا يد

 .(5 هغماض مطالفةي
م ت نها:ي نوع ما األموال الميم  دة غةدم الم ظمدة  الادإ 2012 ام  ها الب   المم  ن األ ر بإ اام 

تصددد ر  اددداا  مدددا يئدددد  م الةهدددا الم دددور ذ   ددددا  اسددداط امها  يبولهدددا  ددددةا هااددداء م امدددن ا اماذددددإ 
 .(6 معةاي

                                                           
 (.252  2  ظم: تهذ   اللغة  أل إ م صور األزهمن  تال  العةا  ال م من الم  (   (1 
(   المع دددد  1555  2  ظددددم: مع دددد  اللغددددة العمب ددددة المعااددددم   ألحمدددد  مطاددددار ابدددد  ال مةدددد  امددددم  تددددال  ع م ل(   (2 

 (226  2ا(  الوس د  إل ماه   مص ف   هحم  ال لاا  حام  اب  الصاار  م م  ال  ار  تال  العة
 (.226  2(  تال  الماء(  322  1  ظم: المع   الوس د    (3 
 ( تال  ر ق م(.039  2  ظم: مع   اللغة العمب ة المعاام    (4 
اآلثار ال ص ية  ا ياصااية  المال ة لل صوا اإلليام ن دة  لم مد  ح دماه   الشدا عإ  مدؤتمم األامدال المصدمف ة اإلليام ن دة  (5 

 (.134  1عة  الصانوذ   ةا الشمل
حر  حا ار العم ا ا  اماذ ة ما م ظور الئ اسة الشدم  ة  لم مد  م مدوا ه دو لةدم  مدؤتمم العمد ا ا  اماذد ة  (6 

 (.2 إ المة اذ   ص
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ت نهدددا:ي  سدددةلة للاثددداال تعمدددم  عملدددة  دددإ تعدددض  اعم هدددا م 2013مملر دددة  دددإ ادددام همدددا الط اندددة األ
 .(1 البة اا   لي ها   تمل  جم ن  صالص العملة ال   صةي

  ام ها ن م ذ ت نهدا:ي  ثدار  ادا هادول ريم دة مصدممة للعمدم  وسدةلة للاثداال  تئداط م الاشدفةم
 الا صددي مددا نصددم األاددول  ال دد   تشددرم غةددم  لادد مةا معام تهددا   الددا ر   ددإ حنشدداء  حدد اا حذدداف ة 

الاددإ تيفددم الشددفاف ة  Block chainنئددطإ   هددإ  ددإ غالبهددا مب  ددة الدد  تص  ددة تئددم  تئلئددلة الاصددة  
 .(2  الئماة  الاصة  إ ال صمي

 ام هددا ن ددم  صددال:ي هدددإ ابدددار  ادددا امددد ا ريمةدددة حليام ن ددة مشددددفَّم  غةددددم ملموسددددة    ماا ددددة  
   لمردددا تمليهدددا مدددا  ددد ل حنشددداء م فظدددة نامنددآ صددددد اددددا لملددددي نددددثرة اإل ات ا لهددددا حليام نةدددد   لادددد  

 .(3 حليام نةدة الد  جهداز ال اسدول الطدداصي
 واسدد ة  ددمامج الدد   ة ام هددا ن ددم ت نهددا  ثددار  اددا ي حدد اا ا اماذدد ة تشددفة ملة   مم  لددة م ا دد

 .(4 املةي  وافها امن ا اماذإ الشثرة   ا  ت ا لها  ةا هاااء م
 ما   ل هذه الاعملفاا المذ ور   ابةا هذ الاعملف ال امن الذن   حسدهال ف ده    ح د ل  هدو 

 حةح يام هذا الاعملف ال  ممتي اا هربعة  هإ:ي الاعملف األ ةم

 هذ العملة الميم ة  ثار  اا املة تشفةملة ا اماذ ة  ل ئآ ملموسة.-1
 .نامنآا   ل نثرة اإلهنها م ا ة م-2
 هذ الا ا ل  ها يروذ  ةا هاااء م امن ا اماذإ.-3
 املة.  وافهاهذ الا ا ل  ها -4

د ل م دن  ندام    ا ي  هنار حل  هذه الممتي اا الاعملف األ ةم  د  ذ حسدهال    ح د ل  يداذ جامع 
 العم ا الميم  ة.

                                                           
 (.2حر  حا ار العم ا ا  اماذ ة ما م ظور الئ اسة الشم  ة   ص (1 
  لم ةددم مدداهم هحمددد    هحمدد  سددف اذ ابدد  اللددده  -البايددولا هنموذجددا– الاوج دده الشددماإ للاعامددم تددالعم ا ا  اماذددد ة (2 

 (.249 ص   (6 سهةم  ا نملف  م لة  ةآ المشور  الص ملة الع ا  
العم ا الميم  ة  البايولا هنموذجا(  م ى توا صهدا مدن ذدواتد ال صدوا  دإ اإلسد م  لثاسد  هحمد  ادامم  م لدة الشدارية  (3 

 .264(  ص1( الع ا  12اإلس م ة  الم ل   للعلوم الشم  ة  ال راساا 
دا  ريدة مص مددة لمم د  الامةد  الث ادإ  دإ  صده الصاددايا المعاادم   ح دماه    دا هحمد   ددا  (4  ال صد  ا  اماذدإ  ايدولا هنموذج 

 (.3م م  ي ة    ص 



 2021 

 

45 

 د/ عبد الرزاق سند                                              حكم التعامل بعمالت الرقمية أو ما تسمى بالمشفرة            

ة  صالص تمااز  ها اا سالم العم ا األ مى   مدا ههد  هدذه الطصدالص  مدا للعم ا الميم   
 :ا  اصاص ذ مها ههم 

ا   هددإ امد ا  هذه الطااد ة ظداهم   ةهدا   دم مدا انداهما هدذه العملدة ح  ألنهدا مط ندة حليام ن  د
 إ ه  ن ال داس  مشدف م    هدذا يع د  هنده   ُيعدمم هاد ا ها   ريم  ة  هم ة ا اماذ ة    جوا لها ح  صة

 . (1    يمرا تاث ن امل اا الب ن  الشماء الاإ تا   ها حول العال 

 مع دد  ذلدد  هنهددا   ت ادداو حلدد   سدد د ثالددح   ددم  ددا  نصلهددا مددا المئدداهل  حلدد  الادداجم مثانددم   دد  
مدا  دد ل  نامنآذ املةدة الابداال تاد  تئدهولة  سدماة  الصدة ادا لملدي ندثرة اإلحاجدة حلد   سد اءي أل

 .(peerpeer to ) 2مبد ه ال د  تال د   

 هددذه الطاادد ة  دد  ندد  هنهددا مددا ه اددم الطاادد  اا الاددإ تمادداز  هددا العمدد ا الميم  ددة اددا سددالم 
 هدذه الطااد  ة يد  جعلدآ  يح  األنطاص هذ   صلها  إ ل ظاا    ذ تيلفة ه  ا اءأل ف مراالعم ا  

 حل  الاعامم  ها. يمةمتعض الشم اا  رجال األامال 

حةددح   يئددا  ن هحدد  مددا ال دداس ا لدد ع الدد  العمل دداا الشددمال  ة الاددإ يصددوم  هددا ادداح  العملددة 
الن   هذه الئملة الاامة ي  تغمن تعض الماعاملةا  هدا  دإ اصد  الصدفصاا  لي هدا تالمصا دم الميم  ة من الث

                                                           
ثددداحون  الم لدددة العلم دددة   ظدددم: ال صدددوا ا  اماذددد ة مفهومهدددا  هنوااهدددا  نثارهدددا ا ياصدددااية  لعبددد  اللددده  دددا سدددل ماذ ال (1 

   العمددد ا الميم  دددة  البايدددولا 31م  ص2912(   دددا م 1ل ياصددداا  الا دددار   جامعدددة ادددةا ندددم   الصددداهم  العددد ا  
 .225هنموذجا(  م ى توا صها من ذواتد ال صوا  إ اإلس م  ص

لميم  دة  البايدولا هنموذجدا(  مد ى    العمد ا ا31  ظم: ال صوا ا  اماذ ة مفهومها  هنوااهدا  نثارهدا ا ياصدااية  ص (2 
 .222توا صها من ذواتد ال صوا  إ اإلس م  ص

   الاوج ددددده الشدددددماإ للاعامدددددم تدددددالعم ا 31  ظددددم: ال صدددددوا ا  اماذددددد ة مفهومهدددددا  هنوااهدددددا  نثارهددددا ا ياصدددددااية  ص (3 
 .  6 اسة الشم  ة  صا  اماذ ة ما م ظور الئ   حر  حا ار العم ا 242  ص-البايولا هنموذجا–ا  اماذ ة 

   العمد ا الميم  دة  البايدولا هنموذجدا(  مد ى 31  ظم: ال صوا ا  اماذ ة مفهومها  هنوااهدا  نثارهدا ا ياصدااية  ص (4 
 .  0ا  اماذ ة ما م ظور الئ اسة الشم  ة  ص    حر  حا ار العم ا222 إ اإلس م  صتوا صها من ذواتد ال صوا 
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ي  تفا  الثدال الد  مصدما  ه حلد  امل  دة غئدةم همدوال   دم  الماداجم   هدا  دإ هند اء م ممدة  د  ذ الد  
 الئل اا ال اكمة.

تص ر ا ها   لد   اب اهدا هن   د  مم د ن  دإ هن ا لدة  دإ  هذا يع إ هنه ل   ه اك جهة رسم ة 
   دم  آلحداا ال دداس الصد ر  الد  اسداطماجها تمددا يملد  مدا تص  داا حاسددوب ة الث دحالعدال  حاد   ااتدة هددذا 

 .(1 ما ور   إ حم المعاا ا الطوارزم  ة المعص   حال الا صة  ا ها

المعددام ا المال دة  الغمدوض الددذن يرا دف امل دة الب ددن  الشدماء ادا لملددي  الد اإلندمام  غ دال 
العملددة الميم  ددة جعددم ال هدداا المسددم ة  ددإ حالددة جهددم اددام اددا تلدد  المعددام ا   هددإ   تئددا  ن هذ 

 .اذمل ب  ة ال  هن اء   تعم ها    تعل  ا ها نة    اتفمض رسوم  

  ّ مددة لهددذه العملددة    يمرددا هذ تصددث  املددة   َ هبنَّددهُ  هددذا يع دد  هنهددا  ددإ حددال تويددف اإلنامنددآ  
 ألنها هاث آ غةم موجوا .

دد ل ئددآ العملددة الميم  ددة     ددم هددإ امدد ا ماعدد ا   م هددا: البايددولا   م هددا:   ايددولا  ا احدد    اج ئ 
دا تصد م  م ها:  اإلثملوم   م ي   الآ هج اس هذه العمد ا حلد  العشدماا   يد  تصدم حلد  الم داا    لم 
ربمددا تاطددذ تعددض الب ددوك ه  الشددم اا العالم ددة هددذه العمدد ا ظهددما الياةددم مددا هددذه العمدد ا    الويددآ 

 .املة رسم  ة لها مئاصب    واها للاعامم  ها 

    ها العملة الميم  ة.  هذه ثماذ  صالص ما هه  الطصالص الاإ تامة

                                                           
   العمد ا الميم  دة  البايدولا هنموذجدا(  مد ى 31ماذ ة مفهومها  هنوااهدا  نثارهدا ا ياصدااية  ص  ظم: ال صوا ا  ا (1 

 .222توا صها من ذواتد ال صوا  إ اإلس م  ص
 .32  ظم: ال صوا ا  اماذ ة مفهومها  هنوااها  نثارها ا ياصااية  ص (2 
   العمد ا الميم  دة  البايدولا هنموذجدا(  مد ى 31 ياصدااية  ص  ظم: ال صوا ا  اماذ ة مفهومها  هنوااهدا  نثارهدا ا (3 

 .222توا صها من ذواتد ال صوا  إ اإلس م  ص
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م العل   ت ورا الاي ولوج ا هاث  ا همام مئدا  اا معاادم  لد  يئدبي للعلمداء هذ ت د ثوا  كل ما تص  
ا هددا   ماددم هددذه المئددا  اا الاددإ هر يددآ األسددواق المال  ددة  المؤسئدداا العالم  ددة العملددة الميم  ددةي حةددح 

 ما ا هامام ال  مئاوى األ ماا  ال  ل تشرم اام. ا بةم   احة     ه ذا املموس   ا ايع   هاث آ
مدا الصادايا  ال دوازل المعاادم  ا د  ههدم  ُتَعد      يطالددف اث دداذ الدد  هذ مئدد لة العمدد ا الميمةد دة 

لعدددددد م  جواهدددددا  دددددإ األزم ددددددة  حةدددددح لدددددد  يئدددددبي هذ ت دددددمق حلةهددددددا هحددد  مدددا الفصهدددددداء  دددددإ  ااتدددهي يالعلددد 
سددد  ما  الماذةددددة   ماددددم هددددذه ال ددددوازل  المئددددا  اا ت اجددددة حلدددد  ا جاهدددداااا ال مااةددددة   الفما ددددة   

لادددإ تاددد   دددإ ااولاهدددا ه دددمز العلمددداء المعااملدددا مدددا ندددا  ا اجاهدداااا الم امدددن الفصهةدددة اإلسدد م ة
 .(1 إ  ت اند  الماطصصةدا  دإ الم دا ا المطالفدة ت ئد  موذدوع ال ازلدة  ا العال  اإلس م

 د  هذ نعدمم هذ املدة الدذه   الفادة هدإ   يبم هذ نا د ن ادا حرد  الاعامدم تالعملدة الميم  دة  
 العملة المئاط مة    نيةم.

  .(2  ي  اتفي ههم العل  هذ المبا ي من  إ الذه   الفاةي لوجوا ال صوص الوارا 
 همددا العمدد ا الوّر  ددة   مهددور الفصهدداء المعااددملا  ددم ذ  جددول ال  ددا   ةهدداي ألنهددا حل ددآ م ددم 

   مددا ذهدد  حلدد  غةددم ذلدد   صدد  جاندد  الصددوال   ددم    ابددم  تصولدده  هددو (3 الددذه   الفاددة  ددإ الاعامددم
 :  م هامذه  ذع في لع   اااثاراا

مدددا الوجدددوه  دددالب ن   الشدددماء   تامدددةا العمددد ا الوّر دددة حلدددآ م دددم الدددذه   الفادددة  دددإ  اةدددم  هذ-1
األنددد اء   ياددداء الددد  وذ    اةدددم مدددا الاعدددام ا المال دددة   هدددذا الاشدددب ه  دددةا ال صددد  ا   العمددد ا 

 .(4  إ حل اق العم ا تالذه   الفاة  إ تال ال  ا  الوّر ة  ام  
م ال اذدم حت دال العم ا الوّر ة   ت  ذ حر  ال ص  ا  إ تال ال  دا   امتد  ال ده  دإ العصد جعم-2

حةح حذ احافاظ ال اس ه مااا ه  نم اا تالذه  يلةم ه  نثه مع  م   إ حةا هذ ما  ير ا ال  ا 
 (5 . ا ا له ال اس  إ الغال  ما العم ا تالم  ةا  م تالمل اراا

 ال رمة ما حي ال ال  ا   إ الذه   الفاة ما صصة  إ العم ا الوّر ة   دهذا ا عدآ حلد  الفصةدم هذ-3
  (1 .  اياهال  ا  تالعم ا الوّر ة  ص  هغ ةاه   ا عآ حاجاه 

                                                           
 .222  ظم: العم ا الميم  ة  البايولا هنموذجا(  م ى توا صها من ذواتد ال صوا  إ اإلس م  ص (1 
(  الم مدددوع ندددمح 4  4 دددا ي امدددة المص سددإ   (  المغ ددإ   61 5  ظددم: ال دددا ن اليبةدددم  أل ددإ ال ئدددا المدددا ران    (2 

 (.302  0المهذل  لم ةإ ال  ا ال و ن   
 (.540  1  ظم: الفصه ال  المذاه  األربعة  لعب  المحما  ا م م  اوض ال  لمن    (3 
 (.24  2  ظم: م  نة الفصه الماليإ  هالاه  للصااق الغملانإ الماليإ    (4 
 (.25  2   هالاه يإ   ظم: م  نة الفصه المال (5 
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 ظهدم  الوّر دة  بدةا الدذه   الفادة. العملدة بهذه ا ااثاراا  ابة ا ذدعف مدا رهى الافملدي  دةا 
ا الدذه  اد املدة رال دة  د     وادفها  إ  وم دا هدذا العملدة الميم  دة  مدا رهن ههدم العلد   دإ الاعامدم  هدا 

 لة الوّر ة؟ الفاة ه  العم

 ث ثة هيوال:  ال ا الف ههم العل  المعاام ذ  إ حر  الاعامم تالعملة الميم  ة 

  (3 لصدول ذهد  اار اإل اداء المصدملة    لد  هدذا ا(2  ي  ذه  حل  هدذا الصدول هغلد  المداء العصدم
   الهة ددددة العامدددة للشددددؤ ذ اإلسدددد م  ة  األ يددددام  ددددإ (5  اار اإل ادددداء الفلئدددد ة   ة (4  اار اإل اددداء الام   ددددة

 .(6 اإلماراا العمب ة الما   

 اسا   ها ال هذا الصول ال  ا   هالة ه مزها:
    ل   ه اك هن     مم  ن رسمإ تب   هذه العملة   م:جهالة المص ر  المئاط -الدليل األول

مؤسئاا رسدم ة   مدا   يمردا تاثدن المداليةا ال   صةدةا لهدذه العمد اي  لدذا  هنهدا رال دة  هن جهاا ه 
 . (7 ا   ت ار المم وااا  ها ال المط راا

 : ت ذ جهالة المص ر   تام مصارنة تصبول ال اس  إ الاعامم  ها.ويناقش

                                                                                                                                                                                 
 (.24  2نف  الممجن الئا ي    (1 
دا  ظم: األحرام الفصه دة للصدمم اإلليام ندإ اراسدة حالدة العمد ا ا  اماذد ة البايدولا  (2    ألحمد   د اذ  رسدالة هنموذج 

 .114ماجئاةم  إ جامعة حمه لطام  ص
 م  ماتد:2929 19 26  ظم: موين اار اإل ااء المصملة  تارلخ  (3 

 https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139  
ا  ظم: حان ة األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا  (4   .114  صهنموذج 
 م   ماتد: 2929 19 26ظم: موين اار اإل ااء الفلئ ة  ة  تارلخ    (5 

http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289. 
 م   ماتد:  2929 19 26اراا العمب ة الما     تارلخ   ظم: موين الهة ة العامة للشؤ ذ اإلس م  ة  األ يام  إ اإلم (6 

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043  . 
  م   ماتد:2929 19 26  ظم: موين اار اإل ااء الفلئ ة  ة  تارلخ  (7 

http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289 
 .114ا  صنموذج  ه األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا 

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139
http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043
http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289
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: ا ساعما ا غةم الصانون ة للعملة الميم  ة همم اارض    ؤثم  إ ال ر  اليلإ  ما هنه تونوقش
 .  (1 ي  ن  إ الع    ما العم ا ا لامان ة المعاام 

هذ البايدددولا  جم دددن العمددد ا الميم  دددة ت ادددون الددد   اةدددم مدددا  الغدددمر  المطدددالم :-الددددليل اليدددان 
الاذ ددذل  الاصلثدداا الئددّو ة الم  فددةي تئددب  ا  امايدداا  حةددح  اعددمض سددعمها حلدد  يالمطددالم  الغددمر

 .(2  الفةم ساا  ة اج ا ها  ئالم مااية  بمى   يمرا اسامجااها
: تدد ذ ادد م ا سدداصمار  حدد  ن الاصلثدداا  ددؤثم  ددإ اليفدداء   مددا حددال الع  دد  مددا العمدد ا ونددوقش

   م ي  تيوذ العملة الوّر  ة المسدم  ة هيدام (3 ا لامان ة المعاام   األسه   هذا    ؤثم  إ جوهم الا م   ة
مددا العملددة الميم  ددة   مددن ذلدد   ثصدد  الاعامددم  هددا  دد  ذ حنيددار ه  حسددصا   اال ددم ل  األزمدداا هكاددم تصلث دد

 لام ة اها.  
 هدذا الد لةم هدو مدا تدال سد  الذرلعدة  يادما الماداربة  ت ولدم المثداح حلد  مم دوع:-الدليل اليالث

ولهددا مددا نصدد  حلدد  سددلعة  ادداجم  ةهددا     ادداجم  هددا  هددذه مئدد لة   ددم    يدد  نثدده تالعملددة اإلليام ن ددة ح
   ورتها.ما الفصهاء 

يصدول ا دا ال د   ال وزلددة:ي الواجد : هذ تيدوذ ال صدوا رل س همددوال   ا دم  هدا      ا دم  ةهددا    ذا 
 .(4 حمم الئل اذ سرة ه  نص ا م ن ما ا  ا   تما هذذ  إ المعاملة تهي

ت نه لو م ن المااجم   ها ألا ل ا ال اس  إ حمو ن      المصار ة جال    إ الشمع   ل   :ويناقش
 هذف حل  ذل  هذ الةم س  الذرلعة مطالف ف ه ا   ههم العل .  ما الةم  إ الم ن م ها.
ددد هذ العملددددة الميم  ددددة ل ئدددآ مددددا   -الددددليل الرا دددد   العملددددة الميم  دددة تالصددددفاا  الطصددددالص  :اماصوم 

م   ما     ر  تل    تعالمذ و   .(5    سلعةي لع م الوجوا الماان لهذه العملة ا ل ئآ نص    انما   اماصو 
 صدد  ذهدد  تعددض العلمدداء حلدد  حممددة الاعامددم تالعملددة  لألحددو : االا ددمل  اااثددار  -الدددليل المددا  

 .(6 الميم  ةي لما تشامم ال ه هذه العم ا ما همور مشاثه  ةها ت ا إ الاعام ا الشم  ة
ا حا دا  هددإ مئد لة   اااثددار  هدا ا دد  مددا   ظدم حلدد  العملدة الميم  ددة ت نهددا  مئدد لة: تدد ذ وينداقش

 املة يالمة  ذاتها ي وز الاعامم  ها. 

                                                           
 .112ا  صنموذج  هليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا   ظم: األحرام الفصه ة للصمم اإل (1 
 م   ماتد: 2929 19 26  ظم: موين اار اإل ااء الفلئ ة  ة  تارلخ  (2 

http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289  
 114ا  صنموذج  ه األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا  
ا  ظم: األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا  (3   .115  صهنموذج 
 (.292    ال وزلة   ص ال مق ال رم ة  إ الئ اسة الشم  ة  لم م   ا ه إ ترم ا ا ال  (4 
ا  ظم: األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا  (5   .115  صهنموذج 
ا  ظم: األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا  (6   .115  صهنموذج 

http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289
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م مدد  الددإ    الدد  اور (2( 1  هددذا يددول تعددض المدداء العصددم مدد ه : الشدد خ ابدد  الصدداار  م دداا اللدده
 ….(6( 5    ال  اور م ذر ي ف(4( 3 الصمن 

    غةمه .(8( 7  اب  الله العصةم

لدد   ددما  ددإ  الدد  هاددم اإلتاحددة   فددإ المعددام ا المال ددة األاددم اإلتاحددة مددا البقددا -األولالدددليل 
األ مى  دإ ت دمل  الاعامدم  الشمع ال هإ ا ه   ل   ما ل ا نص ما الياال     الئ ة    األالة الشم  ة

 .(1  هذه العملة
                                                           

عة  مل دانإ معاادم  اادو  دإ م لد  المياتدة الشدم  ة  دإ   د  الملداذ   هدو هو: اب  الصاار  م داا اللده ادال  ندمل (1 
م  دددددماتد: 2921 2 2الب ددددد  اإلسددددد مإ الوحةددددد   دددددإ  مل ان دددددا  دددددإ ي ددددداع الا  لدددددة  مويدددددن ال  لدددددم  ندددددآ   ادددددارلخ 

https://cutt.us/7X9TY.] 
 .https://cutt.us/7X9TYم  ماتد: 2921 2 2  ظم: موين ال  لم  نآ   اارلخ  (2 
هددو: م مدد  الددإ الصددمن  ددا اةدد  سددعوان معااددم هسددااذ ا ياصدداا اإلسدد مإ  ددإ جامعددة الملدد  ابدد  الع لدد  ت دد     (3 

 ا ا راا   بةددم  ددإ الممليددة العمب ددة الئددعواية   المدد  م الئددا ي لمم دد  هت ددان ا ياصدداا اإلسدد مإ  تال امعددة لعدد
الم من الفصهإ اإلس مإ ال  لإ الااتن  م ظمة المؤتمم اإلس مإ(   الم من الفصهإ اإلس مإ الااتن لمات دة العدال  

 [.https://cutt.us/PiF2sم  ماتد: 2921 2 6انظم: موين ا م م  الإ الصمن   اارلخ  اإلس مإ 
 : م   ماتد2921 1 6 ظم:   اته  إ مؤتمم العصول الشم  ة ال  الةوتةول  تارلخ   (4 

https://www.youtube.com/watch?v=5OEA7fFAyGk 
  تاحدددح  ددإ المعهددد  هددو: م ددذر ي دددف سددورن معااددم  حصدددم الدد  ا اددوراه  دددإ ا ياصدداا مددا جامعدددة  وتددا ت مملرددا (5 

مؤسدد  جمع ددة العلمدداء ا جامددااةةا المئددلمةا  ت دد   اإلسدد مإ للث ددون  الادد رل  الادداتن للب دد  اإلسدد مإ للا م ددة 
م 2921 2 6ت مملرددا  ااددو ال مع ددة العالم ددة ل ياصدداا اإلسددد مإ  ةهددا.  انظددم: م  نددة ا م ددذر ي ددف   ادددارلخ 

 [.https://cutt.us/HiMb2 ماتد: 
  ظددم:  اددال العمدد ا المشددفم   العملددة الميم ددة الوذددن ل سدداامار  الا ددار   م ايشددة  صه ددة( للدد  اور زهددم الدد  ا ابدد   (6 

 م  مبد:2921 2 2    اارلخ16المحما  ص
 https://mfpc.org.my/wp-content/uploads/2018/04/Cryptocurrency.pdf  

هددو: اب اللددده  ددا م مددد   ددا ابددد الوهال العصةددم سدددعوان معاادددم ا اددوراه مدددا  ل ددة الشدددملعة  ددإ ال امعدددة اإلسددد م ة  (7 
 ذ ؤ لددوزار  الشددتالم   ددة الم ددور   ااددو ال مع ددة العلم ددة الئددعواية الفصه ددة  ااددو ل  ددة الاو  ددة  ددإ ال ددج الااتعددة 

م  ددددددددماتد: 2921 2 6اإلسدددددددد م ة تالئددددددددعواية  انظددددددددم: مويددددددددن ال امعددددددددة اإلسدددددددد م ة تالم ن ددددددددة الم ددددددددور    اددددددددارلخ 
https://cutt.us/rVbCH .] 

للدد  اور زهددم الدد  ا ابدد    ظددم:  اددال العمدد ا المشددفم   العملددة الميم ددة الوذددن ل سدداامار  الا ددار   م ايشددة  صه ددة(  (8 
 م  مبد:2921 2 2    اارلخ16المحما  ص

 https://mfpc.org.my/wp-content/uploads/2018/04/Cryptocurrency.pdf  

https://cutt.us/7X9TY
https://cutt.us/7X9TY
https://cutt.us/7X9TY
https://cutt.us/PiF2s
https://www.youtube.com/watch?v=5OEA7fFAyGk
https://cutt.us/HiMb2
https://mfpc.org.my/wp-content/uploads/2018/04/Cryptocurrency.pdf
https://mfpc.org.my/wp-content/uploads/2018/04/Cryptocurrency.pdf
https://cutt.us/rVbCH
https://cutt.us/rVbCH
https://mfpc.org.my/wp-content/uploads/2018/04/Cryptocurrency.pdf
https://mfpc.org.my/wp-content/uploads/2018/04/Cryptocurrency.pdf
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ت ذ الاعامم تمام هذه العم ا ف ده غدمر   مطدالم  اظ مدة   يد   را  دإ الشدمع ال هدإ ويناقش: 
 المال.  ذ اعاا الغمر  

تاإلذددا ة حلدد  هذ الب ددوك يدد  حظمتهددا  لدد  تصبلهددا ه  تعامدد ها   لل دداك  هذ يصددوم ت ظددم المثدداح حذ 
  .(2 رهى ف ه مصل ة اامة

يامدآ  وظدالف ال صدوا ه  العمد ا  دإ ال ملدة رغد  اد م حاد ارها مدا  البايدولا هذ-اليدان الدليل 
ي  لددذا يددال اإلمددام مالدد  رحمدده (3 جهددة حروم ددة      وجدد  حدد   اياصدداان ه  نددماإ لل صددوا يم ددن مددا ذلدد 

تالددذه   الددورق ي لددو هذ ال دداس هجدداز ا  ةدد ه  ال لددوا حادد  تيددوذ لهددا سددرة  اددةا ليمهاهددا هذ تثدداع  اللدده:
 .(4 نظم ي

ت   ذاته ت رد  مدا نلدآ حل ده  دإ الوايدن مدا  اماصوم   املة البايولا هاث آ ما    هذ-اليالثالدليل 
 .(5 هنه  امل   ها غةمها ما العم ا  الئلن  الط ماا

ّ مة  إ ذاتها حا  تصاس ال  الذه    ال  مة الاإ اكائباها  ت ممهذ هذه العم ا   ونوقش: 
ادددا  دددوذ  سدددواق ه  الوايددن هدددإ ّ مدددة  هم ددةي ألنهدددا   ت دداج ادددا تعامدددم  تثدداال ح  صدددإ   ادد   مددا األ

 .(6 الاعامم  ها ف ه م از ة  مطالم 
م ءمدددة للمصدددارم  هكادددم ا سددد     اإلليام ن دددة سددد روذ هذ نظدددام الاعامدددم تالعملدددة  -الددددليل الرا ددد 

مدددا العمددد ا  -عددداملوذ تالفوالددد  المبولدددة   ا االدددذ -اإلسددد م ة   الامولدددم اإلسددد مإ   رجدددال األامدددال 
 الوّر ة للب   المم  ن الاإ ت مم الفال  . 

  صددددم الب ددددوك المبولددددة اددددا الب ددددوك اإلسدددد م ة مددددا ما لثدددداا الب ددددوك اإلسدددد م ة  ذددددم ر  مددددا 
 تالمعام ا اإلس م ة. اذم رلاتها حا  تيوذ هكام الا ام  

  اددد ال هدددذا الصدددول  دددم ذ هذ ال ممدددة  ةهدددا تئدددب  الوسدددالم   هدددإ ل ئدددآ م ممدددة لدددذاتها   لي هدددا 
 إم ممددة لمددا  امتدد  الةهددا مددا الماددارباا  ذدد اع األمددوال    لدد  هددذا الصددول ذهدد  الدد  اور الددإ م ةدد

 .(4( 3    ال  اور هةا  ال  اا(2( 1 ال  ا الصمه ااغإ

                                                                                                                                                                                 
احالة العم ا ا  اماذ ة البايولا    ظم: األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة (1   .112  صهنموذج 
 .116نف  الممجن الئا ي  ص (2 
 .112نف  الممجن الئا ي  ص (3 
 .5 3الم  نة  لمال   ا هن  األاث إ   (4 
ا  ظم: األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا  (5   .112  صهنموذج 
 .112  صهنفئ الئا ي الممجن (6 
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 حا  تيوذ العملة الميم ة جال    مصبولة   هإ: ه  المااغإ ا    الصمه انام  ال  اور 

 ادوا م     مدا ثد ت علها ا لة ما ال  ل املة رسم  ة  ت ةدح تيدوذ املدة ريم دة مشدفم  هذ-األ لالب  م 
  ةها نم   العملة.

 تيوذ املة ثانولة. هذ-الاانإالب  م 
 حا ار ت اياا ا لاماذ ما   ل الب وك.-الب  م الاالح
 حنشاء نم ة مئاهمة يمرا هذ تيوذ موجوااتها الئلن  الط ماا  الذه .-الب  م الماتن

 .(5 حا ار اروك يالمة ال  هساس العملة المشفم -الب  م الطام 

  ه مز هالاه  ما ي تإ: 

 لددد   ه ددداك هن جهددداا حروم دددة تب  دددآ حاددد ار هدددذه  : المئددداط مالمصددد ر  جهالدددة-األولالددددليل 
   هددذا ال هالددة تئدداوج  (6 يع دد  هندده   يمرددا تاثددن المدداليةا ال   صةددةا لهددذه العمدد ا العمدد ا   هددذا

 اإللغاء الشماإ حا  ُيعمم المص ر. 
   تام ما اامآ ي  هاث  لها ّ  مة يشامى  ها األن اء. المص رت ذ جهالة ويناقش: 

                                                                                                                                                                                 
م ةددإ الدد  ا الصددمه ااغددإ اددال      دده مئددل  امايددإ معااددم  ا اددوراه  ددإ الشددملعة  الصددانوذ جامعددة األزهددم  هددو: الدد  (1 

م  إ م ال العصوا  المعام ا المال ة  اام  األمةا العام ل ت اا العالمإ لعلماء المئلمةا   رلد   1065الشملف 
لدد   ددةا المددذاه  الادداتن ألس ئددرو الادداتن لم ظمددة الاعددا ذ اإلسدد مإ   نالدد  رلدد   م لدد  ا ساشددارن األالدد  للاصم 

م 2921 2 6انظدددددددددددددم: مويدددددددددددددن ه.ا الددددددددددددإ يدددددددددددددمه ااادددددددددددددإ  ادددددددددددددارلخ   الث ددددددددددددون الم لدددددددددددد  األ ربدددددددددددددإ ل  اددددددددددددداء 
 [.https://cutt.us/kj36l  مبد:

 م  مبد: 2921 2 6 المئلمةا   اارلخ  ظم: موين ا ت اا العالمإ لعلماء  (2 
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394.  

هو: هةا   ا جواا ال  اا  مذين تلف لونإ مئل   مل انإ ما هام  لئ ة إ معاام  ااو  إ م ال  المئاشارلا  (3 
ممليدة الما د    تمدا  دإ ذلد  م لد  الشدملعة اإلسد م ة.  هدو رلد    مئاشدار العمل داا للم ظماا اإلس م ة  إ ال

م  ددددددددددددددمبد: 2921 2 6 ظددددددددددددددم:  لرةبةدددددددددددددد يا  اددددددددددددددارلخ   همددددددددددددددةا لمؤسئددددددددددددددة الث ددددددددددددددون  الا م ددددددددددددددة اإلسدددددددددددددد م ة  
https://cutt.us/fYRMQ .] 

   https://cutt.us/F5Vbhم  ماتد: 2921 2 2ال رر الئ  ة   اارلخ    ظم: موين (4 
 م  مبد:2921 2 6  ظم: موين ا ت اا العالمإ لعلماء المئلمةا    اارلخ  (5 

 https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394.  
 م   ماتد:2929 19 26  ظم: موين اار اإل ااء الفلئ ة  ة  تارلخ  (6 

 http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289 
اام نإ اراسة حالة العم ا ا  اماذ ة البايولا  األحرام الفصه ة للصمم اإللي    .114  صهنموذج 

https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394
https://cutt.us/fYRMQ
https://cutt.us/fYRMQ
https://cutt.us/F5Vbh
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394
http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289
http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289
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الدذه   الفادة  همدا  العم ا المشفم    ذاما لها تط م  ا م  جوا ذماناا:-الدليل اليان 
اكائددبآ يوتهددا  ددإ  انصددوا  ُتَعدد   نصدد اذ ذات دداذ ذددام اذ لل  مددة  ددإ حدد  ذاتهمددا   ددإ حددةا هذ العملددة الوّر ددة 

   ادد م  جددوا (1   ا اهدددا مدددا غددد الها الذهبدددإ ه  الفاددإ   اآلذ تيائبهدددا مدددا يدددو  الد  لدددة  ذددمانها لهددا
حةددح  اعددمض سددعمها حلدد  الاذ ددذل  ياهددإ ا دده نددما  الاددماناا  دد  م اإلنئدداذ  ددإ الطدد اع  الغددمر الم 

 الاصلثدددداا الئددددّو ة الم  فددددةي تئددددب  ا  امايدددداا  الفةم سدددداا  اطل ددددف  ئددددالم ماايددددة  بددددمى   يمرددددا 
 .(2 اسامجااها

 ت ذ يبول ال اس  إ نماء هذه العملة  ب عها  ةم ذماذ لها.  ويناقش:

 الراجح:القول 

 لمى الثاحح هذ العملة اإلليام ن ة م ممة لغةمها   لذاتها  هذ همرا حي اا الاماناا   ااام تها 
 إ الب وك ال روم ة    حمو ما جواز اساعمالها  هما اآلذ  هإ هنثه تالئلعة  مام البمامج اإلليام ن ة 

 الاإ تم  و للب ن  الشماء.
 أوجه الترجيح:

معم ة المص ر   ذماذ الم ابج لها  اام ذ هساس اذ ل فظ هن املة  اندآ   هدذا -الوجه األول
حةدح   ذدماذ    الد  ل دا مدا يدام تهنااجهدا  فد مرا لم ا هدا  يما ا اص ته العملة اإلليام ن ة ه  المشدفم 

 الم هول هذ يصوم تئ بها  إ هن  يآ ناء  ع  ه هسمارها.
ام ذ مهمداذ    دم املدة نص يدة يوتهدا مدا يدو  اياصداا  معم ة المصد ر  ذدماذ الم داج للعملدة اد

ما يام تهنااجها  ذماذ تعولض الماعامم  ها   هرذا العملة اإلليام ن ة   هكبم ماال ال  ذل  ال   ر 
لملي ة مص ر  ما الدذه   ه  هن مدال  اهيوى املة  من هنه ي ثن    ذ هن مصا م   ل  يع  س    ُيَع   الذن 

 ح  صإ.

ذ معم ددة المصدد ر   جددوا الادداما لهددذه العملددة  سدد  مةها مددا الاذ ددذل  الاصلثدداا الئددّو ة  هااصدد  ه
 الم  فة الاإ ي  تطل ف  ئالم مااية  بمى ال  مئاعملةها.

                                                           
 م  مبد:2921 2 6 المئلمةا   اارلخ  ظم: موين ا ت اا العالمإ لعلماء  (1 

 https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394.  
 م   ماتد:2929 19 26  ظم: موين اار اإل ااء الفلئ ة  ة  تارلخ  (2 

 http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289 
اعم ا ا  اماذ ة البايولا  األحرام الفصه ة للصمم اإلليام نإ اراسة حالة ال  114  صهنموذج 

https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394
http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289
http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289
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اإلس م ة ما جاءا لااةي ال  ال اس  إ ح اته   معام ته   دم ر حهدا  الشملعة-اليان الوجه 
 تهددا تمددا  دددا ءم مددن حفددظ األمدددوال   ممااددا  مصدددل ة  مصاادد ها تدد ل الددد  الئددهولة  ال ئددم  دددإ معام

 اإلنئاذ    ح ما     تفملد.
األ  دداذ  الدد الصددمه ااغددإ:ي حذ ا ياصدداا اإلسدد مإ هددو اياصدداا اددالمإ يددال   الددإ الددإيصددول ا 

 ال صددوق  الم ددا ن  مددا ه ددا  هددو   يعامدد  الدد  الصاددايا الصددورلة  الصاددايا الشددرل ة  الوهم ددة  مددا ذ ددم 
  ثغدإ  ندا ن    تال العم ا  ال صوا  اسن ل   ذد صا   هذ اإلسد م يفدا  ه واتده ليدم ج  د   هذ  اةلاه

لعالم دددا اإلسددد مإ هذ  اددد  م ادددا ر ددد  الاصددد م الاي ولدددوجإ   عل ددده هذ يئدددافة  م ددده ليدددا  دددإ ظدددم ّ مددده 
 .   (1 اإلس م ة  مثاائ نملعاه الغماء  هس  ا ياصاا اإلس مإي

عملددة حليام ن ددة ه  غةددم م ئوسددة غةددم مددؤثم  ددإ العملددة مددا حةددح الصبددول ال كددوذ -اليالددثالوجدده 
 الما   ص  هاث  ال اس  اعداملوذ تالث دالي اإلليام ن دة  دالفة ا  الماسدام  اليملد ا  دارا    ذ  اندآ هدذا 

ا البد اياُتَعد   الث اياا لها مط  ذ ما ا حا الإ الوريإي  ااار  اا الب وك المم  لة لل  ل  ح  هنها 
األ ل  للاعامم اإلليام نإ غةم الم ئوس   ظهور العملة اإلليام ن ة نا  ة لب ع دة للاصد م الاي ولدوجإ 

 الذن  الآ حل ه الثشملة. 
العملددة   هددذه   ددإ جددوا المطددالم تددا اماق العملددة اإلليام ن ددة  نهبهددا غةددم مددؤثم  -الوجدده الرا دد 

لهدا   لمردا ت  دإ هدذا ا  ادماق  وجدوا  دمامج  حةح ي  ن ت  لم يالمطالم موجوا   إ العملة الوّر ة
نم دددة  م صددد ة مدددا هن  ةم سددداا ه  ا ادددماق م امدددم   لمردددا معم دددة مدددا يدددام  هدددذا الفعدددم مدددن الا دددور 

 الاي ولوجإ  م اكماه حا   مت ع ما تئول له نفئه  عم ذل  مم  ه مى.
ول ت دمل  العملددة ال ظددم  دإ هالدة الم ددممةا ن د  هذ هغلدد  هالداه  ت صد   حدد ا د -المددا  الوجده 

اإلليام ن ددة ه  المشددفم  تئددب  الوسددالم   ددالغمر  ال هالددة  ا  ا دداا الدد  حددي ال دداك    هددذا الا ددمل    
لذاا العملة   هو ما ي عل ا نث ح اا نل اا   سالم مشم اة لي ف ة اسداط ام هدذه العملدة الد  الوجده 

 األمام  األحئا.
م  مدا هدذه العملدة   عد م  جدوا جهدة مم  لدة   اد م هذ ه اك مشداكم يانون  دة  اةد-الوجه السادس

 جددوا جهددة ُي دداي  حلةهددا لفددض ال دد اع   ادد م  جددوا تشددملعاا ت ظمهددا  ددإ هسددواق األمددوال  ليددا حددم هددذه 
 المشاكم الصانون ة  لها يروذ  واس ة الاشملن  الصانوذ تاواتد سل مة   مثاائ حس م ة ا   ة. 

                                                           
 م  مبد:2921 2 6 المئلمةا   اارلخ  ظم: موين ا ت اا العالمإ لعلماء  (1 

 https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394.  

https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394
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حرد  الاعامدم تالعملدة اإلليام ن دة مدا حةدح الوجده الشدماإ   ه دا سد ايل  ادا األحردام  تيلم ا ادا
الفصه ة الماعلصة تالعملة اإلليام ن ة  إ حال ت  الاعامم  ها من  جوا الاماناا  ااام تها تعض الب وك 

 ال روم ة   ما هذه األحرام:

   تيلفة ا بةم   ا  هرى  إ الاع  ا حممة   ااة  هذ تع  ا تل  العم ا  اساطماجها  ا ل  جه   
 األام اإلتاحة  إ تع  ا تلد  العملدة   لد   دما الةدم الد  حممدة اسداطماجها   اادة  ل ئآ تالثئ  ة.

 حذ جعل اها سلعة للب ن  الشماء.
 امددد ا المشدددف م  تمئدددالم  وارزم دددة معصددد    هكادددم ندددبه   لدددمى الثاحدددح هذ الاعددد  ا  الث دددح ادددا الع

 .ا بةم   اتالبمامج اإلليام ن ة المص مة للشم اا   المؤسئاا الاإ تثاع تآ م ال   راا  تا ل  جه   

                                                           
نةا ال  امل اا ت ولم املة حليام ن ة مدا ال د   لل د   ف صدوم الاع  (1   ا: هإ امل ة ريا  ة حليام ن ة تصوم  ها هجه   المع  ب

ذ  دددا.الا صي مددا الاّو دددن اإلتدددالمعدد  ب    ظددم: األحردددام الماعلصدددة  ليام ندددإ   ادد م سدددبي حنفدداق هدددذه العملدددة حنفاي ددا م ا ج 
 [.15ص  ه  ا م م  العصةم(  لعب  اللBitcoinتالعم ا اإلليام ن ة  
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 ددإ هددذه  .  هددم ي ددمن المبددا(1    دد م  ددةا ههددم العلدد  هذ المبددا  دد  م  ددإ تعامددم الددذه   الفاددة
  ؟العملة اإلليام ن ة هم 

تد ذ المبدا    د  م  دإ العملدة اإلليام ن دة  يعدمم   الد  الصدارئ هذ   لمعم ة جوال هذا الئؤال  
ه  المشف م  ح  حذا ت صصآ  ةها الة المبا  إ الذه   الفادة   يد  ندص الفصهداء  دإ الصد    مدا هيدواله  

 .(2 هذ الة المبا  إ الذه   الفاة هإ الام  ة
ت ذ هاث آ املة رال ة يئاعملها ال اس   لها   هذا ت صصآ الة الام   ة  إ هذه العم ا مئاصب   

ذماناا  هذ المبا    لها    ن ي ألنها تصوم مصام العملة  هما اآلذ  هإ هنثه تالئلعة الاإ تشامى مدن 
                                                                                                                                                                                                                 اليبةم .                                       المطالمما  ةها ما 

  المشددفم   ددإ الويددآ ال ددالإ هنددثه تالئددلن    ذ يل ددا حنهددا امدد ا ه  سددلن  العمدد ا اإلليام ن ددة ه
  هذ ال  ا   اجثة  ةها ما ال احةاةا.

   هنها تم  و للب ن  الشماء   اعامدم معاملدة ادم ض الا دار     ذ  اندآ  ثدار  ادا ا هذ  انآ سلع  
ِِيَوِفي الاإ ت   ال  ا   ةهاي لصوله تعال :ثما   هنها هنثه تاألموال  و ُو ْو ََ و يَولِ ِِ ِ ئِ

يِِسَّاَ ََ ٌّا  ي ْو ِِ ِ ََلِ ْو
َ
 .[10 الذارلاا:  يَ

 بع  هذه ال راسة المئما   د حر  الاعامم تالعم ا الميم  ة ه  ما تئدم  تالمشدف م ( الادإ ه ذد آ 
اددالج  ددة   صدد  تواددلآ  ددإ هددذه ال راسددة حلدد  ههدد  ال ليام ن ةهددا هحرددام الاعامددم تددالعم ا المشددف م  ه  اإل

  الاوا اا   هإ ال  ال  و اآلتإ:

تعم م العملة الميم ة ت نها  ثار  اا املة تشفةملة ا اماذ  ة  ل ئآ ملموسة  م ا ة ما   ل نثرة  -1
 املة للب ن  الشماء.  وافهااإلنامنآ   لروذ الا ا ل  ها ابم هاااء م امن ا اماذإ 

   ث ال دة الاعامدم  اة الميم  دة هنهدا ّ مدة نص يدة مط ندة حليام ن  دما هه  الطصالص الاإ تمااز  ها العملد -2
 سدددماة الاعامدددم  هدددا  مدددن اددد م  جدددوا المياتدددة الةهدددا  هدددإ   مم  لدددة   لئدددا  ن    سدددهولة ال مدددم

 ااحبها الاطلص ما رسوم الا ولم  الاملثةي ألنها تئاط م ما   ل اإلنامنآ. 

                                                           
 (.352  1  ظم: ا ا م األلمة العلماء  ل  ة   ا هبةم  الشةثانإ    (1 
(  ر ذددة ال ددالبةا  امدد   المفاددةا  أل ددإ ز ملددا م ةددإ الدد  ا ال ددو ن  5  4  ظددم: المغ ددإ    ددا ي امددة المص سددإ    (2 

 (. 156  3(   اإلحرام نمح هاول األحرام    ا ياس  ال   ن   369 3 
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ددا الددف ههددم العلدد   ددإ حردد  الاعامددم  هددذه العم -3 ددلددة حلدد  ث ثددة هيددوال: اإلتاحددة م لص  ا  ا   ال ممددة م لص 
 الصدددول الاالدددح ف ددده تفصدددةم  حذ  دددم ذ هذ ال ممدددة  ةهدددا ل ئدددآ ذات دددة  دددم هدددإ م ممدددة لغةمهدددا لعددد م 

 ااامااها ما   وك مم  لة   ا م  جوا الاماناا الياف ة لها. 
ا ما   وك مم  لدة   اد م  جدوا هرج  األيوال هو الصول الاالح:  هإ هنها م ممة لغةمها لع م حا اره -4

الادددماناا الياف دددة  ااثارهدددا املدددة   هدددإ اآلذ هندددثه تالئدددلن اإلليام ن دددة  مادددم البدددمامج الادددإ تثددداع 
  تشامى ت ثماذ تاهظة.

  حذا  جدد ا الاددماناا الياف ددة   هادد را مددا   ددوك مم  لددة حروم ددة  دد  حددمو  ددإ اسدداط امها امولددة   -5
 . هذا ماوين مئاصب   

لمامتثدددة  دددإ حرددد  الاعامدددم تالعملدددة اإلليام ن دددة  الاعددد  ا:  هدددذا   حدددمو ف ددده مدددا حةدددح مدددا األحردددام ا -6
حئدد   األاددم   همددا حردد  المبددا  ةهددا  ةددمى الثاحددح: هذ المبددا    دد  لها  هددإ ل ئددآ مصدد فة املددة  

الصول الماج    نما نبةهة تالئدلن   همدا ال  دا   ةدمى الثاحدح: هذ ال  دا  ت د   ةهدا الد  اااثدار هنهدا 
ة تم  و للب ن  الشماء  ه  تيوذ املة مئداصبل ة حذ  جد ا الادماناا الياف دة  اإلاد ار المسدمإ سلع
 لها.

هرى هذ ما المصل ة العمب ة  اإلس م ة ا تفاق ال  حنشاء املة حليام ن ة ثانولة موح    ةا جم ن   -1
إ تشرم اام   س صلم مدا ا اامداا ال  ل اإلس م ة   هذا س ع ز  لصون ا ياصاا العمبإ  اإلس م

 املة هج ب ة. وافه ال  ال   ر 

حي دداا رللددة ندداملة   اراسدداا ماياملددة حددول العملددة اإلليام ن ددة  ددإ الم ددامن الفصه ددة  الطددم و  مللددة  -2
  اذ ة  إ   ف ة الاعامم  ها.
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 الصمنذ اليمل  -1

وا اإلليام ن ددددة  لم مدددد  ح ددددماه   الشددددا عإ  مددددؤتمم األامددددال المصددددمف ة اآلثددددار ال ص يددددة  ا ياصددددااية  المال ددددة لل صدددد -2
 م.2003اإلليام ن ة  ةا الشملعة  الصانوذ  جامعة اإلماراا العمب ة الما     العةا  اام 

األحردددام الفصه دددة للصدددمم اإلليام ندددإ اراسدددة حالدددة العمددد ا ا  اماذددد ة البايدددولا نموذجدددا  ألحمددد   ددد اذ  رسدددالة  -3
 م.2018-هد1432امعة حمه لطام  الواان  ال  الم  اام ماجئاةم  إ ج

(  لعبددد  اللددده  دددا م مددد  العصةدددم  ال امعدددة اإلسددد م ة تالم   دددة Bitcoinاألحردددام الماعلصدددة تدددالعم ا اإلليام ن دددة   -4
 . ا. (   ا.ا( ة الئعواية الم ور   المملية العمب 

 هد.1406  2 لعاامإ الص  انإ ال  بلإ ال   ن  المحما  ا م م   ا ياس  ااإلحرام نمح هاول األحرام  لعب   -5

ا ا م األلمة العلماء  أل إ المظفم ي ة   ا هبةدم  الدذهلإ الشدةثانإ   الم صدي: الئدة   وسدف هحمد   اار الياد   -6
 م.2002 -هد 1423  1 لب اذ   ةم ا   -العلم ة

 –  اار حح داء الادمان العمبدإ تهذ   اللغة  لم مد   دا هحمد   دا األزهدمن الهدم ن  الم صدي: م مد  ادوض مماد  -2
 م.2001  1  ةم ا  

  لم ةدم مداهم هحمد    هحمد  سدف اذ ابد  اللده  -البايدولا هنموذجدا–الاوج ه الشماإ للاعامدم تدالعم ا ا  اماذد ة  -8
 م.2018( ح ملم 8 سهةم  ا نملف  م لة  ةآ المشور  الص ملة الع ا  

إ ال ئددا الدددإ  دددا م مدد   دددا م مددد   ددا حبةددد  المدددا ران  ال ددا ن اليبةدددم  ددإ  صددده مدددذه  اإلمددام الشدددا عإ  أل ددد -2
الش خ ااال هحم  اب  الموجوا  اار اليا  العلم ة   ةدم ا  -الم صي: الش خ الإ م م  معوض 

 م.1222-هد1412  1 لب اذ   –

حردد  حادد ار العمدد ا ا  اماذدد ة مددا م ظددور الئ اسددة الشددم  ة  لم مدد  م مددوا ه ددو لةددم  ت ددح مصدد م لمددؤتمم  -10
 م.2012ا  اماذ ة  إ المة اذ  جامعة الشارية  اإلماراا العمب ة الما      العم ا

ر ذددة ال ددالبةا  امدد   المفاددةا  أل ددإ ز ملددا م ةددإ الدد  ا ي ةدد   ددا نددمم ال ددو ن  ت صةددي: زهةددم الشددا ل    -11
 م.1221هد  1412المرا  اإلس مإ   ةم ا  امشي  اماذ  ال ثعة: الاالاة  

 . ا. (   ا.ا(ه إ ترم  ا ه ول ا ا ّ   ال وزلة  مراثة اار الب اذ  ال مق ال رم ة  لم م   ا  -12

العمدد ا الميم  ددة  البايددولا هنموذجددا(  مدد ى توا صهددا مددن ذددواتد ال صددوا  ددإ اإلسدد م  لثاسدد  هحمدد  اددامم  م لددة  -13
 م.2012 ونةو  -هد1440( نوال 1( الع ا  16  الم ل   الشارية للعلوم الشم  ة  ال راساا اإلس م ة

  2 لب داذ   –الفصه ال  المذاه  األربعة  لعب  المحما  ا م م  ادوض ال  لدمن  اار الياد  العلم دة   ةدم ا -14
 م.2003 -هد1424

الم مددوع نددمح المهددذل  مددن تيملددة الئددثرإ  الم  عددإ( أل ددإ ز ملددا م ةددإ الدد  ا ي ةدد   ددا نددمم ال ددو ن  اار  -15
 . ا. (   ا.ا(الفيم  

  1 ااق ابددد  الدددمحما الغملدددانإ المددداليإ  مؤسئدددة الملددداذ   ةدددم ا  لب ددداذ  م  ندددة الفصددده المددداليإ  هالاددده  للصددد -16
 م.2002-هد1423

 م.1224 -هد1415  1 الم  نة  لمال   ا هن   ا مال   ا اامم األاث إ  اار اليا  العلم ة   -12

 م.2008-هد1422  1 مع   اللغة العمب ة المعاام   ألحم  مطاار امم  اال  اليا   الصاهم   مصم   -18

 . ا. (   ا.ا( حام  اب  الصاار  وم م  ال  ار  اار ال او   مع   الوس د  إل ماه   مص ف    هحم  ال لاا  ال -12
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المغ ددإ  أل ددإ م مدد  مو ددي الدد  ا ابدد  اللدده  ددا هحمدد   ددا م مدد   ددا ي امددة المص سددإ ال  بلددإ  مراثددة الصدداهم    -20
 م.1268-هد1388   ا. (

 مة لمم   الامة  الث ادإ  دإ  صده الصادايا المعاادم   ح دماه    دا هحمد   رية مص اال ص  ا  اماذإ  ايولا هنموذج   -21
  ا م م  ي ة .

ال صوا ا  اماذ ة مفهومها  هنوااها  نثارها ا ياصااية  لعب  الله  ا سل ماذ الثاحون  الم لدة العلم دة ل ياصداا  -22
 م.2012(   ا م 1 الا ار   جامعة اةا نم   الصاهم  الع ا  

 ترونية:المواق  اإللك -23
 :م   ماتد2021 1 8  ال م م  الإ الصمن  إ مؤتمم العصول الشم  ة ال  الةوتةول  تارلخ  -24

  https://www.youtube.com/watch?v=5OEA7fFAyGk  
ر   م ايشدددة  صه ددة( للددد  اور زهدددم الددد  ا ابددد  كاددال العمددد ا المشدددفم   العملدددة الميم ددة الوذدددن ل سددداامار  الا دددا -25

 م  مبد:2021 6 2    اارلخ18المحما  ص

 https://mfpc.org.my/wp-content/uploads/2018/04/Cryptocurrency.pdf   
 م  ماتد:2021 6 8م  نة ا م ذر ي ف   اارلخ  -26

  https://cutt.us/HiMb2 . 
 م  مبد:2021 6 8موين ه.ا الإ يمه اااإ  اارلخ  -22

 https://alqaradaghi.com/about-personal .  
 م  مبد:2021 6 8 ا   اارلخالمئلمةموين ا ت اا العالمإ لعلماء  -28

 https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8394.   
 م  ماتد:2021 6 8موين ال امعة اإلس م ة تالم ن ة الم ور    اارلخ  -22

 https://cutt.us/rVbCH. 
 م  ماتد:2021 6 2موين ال  لم  نآ   اارلخ  -30

 https://cutt.us/7X9TY.  
 م  ماتد:2021 6 2موين ال رر الئ  ة   اارلخ  -31

 https://cutt.us/F5Vbh  .  
 م   ماتد:2020 10 28العامة للشؤ ذ اإلس م  ة  األ يام  إ اإلماراا العمب ة الما     تارلخ  موين الهة ة -32

  https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043   . 
 . https://cutt.us/PiF2s  موين ا م م  الإ الصمن   اارلخ 8 6 2021م  ماتد: 

 م   ماتد:2020 10 28موين اار اإل ااء الفلئ ة  ة  تارلخ  -33

 http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289 . 
 م   ماتد:2020 10 28موين اار اإل ااء الفلئ ة  ة  تارلخ  -34

 http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=289  
  ماتد:م 2020 10 28موين اار اإل ااء المصملة  تارلخ  -35

  https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139   
 م  مبد:2021 6 8موين  لرةبة يا  اارلخ  -36

  https://cutt.us/fYRMQ.  
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Email:albadanisamah1986@gmail.com 

Tell: 00967-774831931 

عدددعوبعلحودددمبتوالوددد وبحثهاددداحبتحث هدددلوبحثإ ددد بيب ددد بحث  ه ددد بحث ع ددد بيهدددالبحث إددد ب ثددد ب
تذثكبونبأجمبحثس  بنإلب ي  دبحثإلللبتحآلثي وبث   ث د با ثد بحث د  بب؛تحإلسالو بحث   صعبت ي نه 

بددععلحومبو  لةد وبتععلحودمبو ديد و ب لحودمب ده بحثبه ثدمتتن.بحثدعح حث ع د بتحإلسدالو بتحثعكلدب د بحثلحعد ب
تثّ  بك نتبحألتث بغيعبول لس بتالبي كنبقي سه بب ؤشدعحوبأتبو د ييعبوإدادف ب ادابحتغدببأغلدكبحث غ دعةنب
عل بأنه بته ثمببدعحث  ومبحثعتاد بأتبحثداي   بتحث  ودمبحأليالعد  بتحث  ودمبحثغ دعيو بأود بحث لحودمبحث  ديد ب

تحث  ودددددمبب حث ل ددددد بدددددددعحث  ومببه بب ؤشدددددعحوبأتبو ددددد ييعبوإدددددادف؛بكلنهددددد بول لسددددد  بتته ثدددددمفدددددي كنبقي سددددد
بتحث  ومبحثها  بتحث سكعيو.حالعهص دي بب بتحث  ومثسي س تحبحالجه  ع 

على الواقع  هاوتفعيل هومقومات عوامل النهوض الحضاري بدارسةأن االهتمام وخلص البحث إلى 

واالنتقال  ،سماميوالتراجع الراهن لدى المجتمع العربي واإل ضعفاليُسهم في تجاوز مرحلة المعاصر 

 إلى مرحلة النمو واللحاق بركب الحضارات والقدرة على المنافسة العالمية في شتى المجاالت.

المفكرين والعلماء العرب  ضرورة التقاءها: أبرزقد حرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات و

وفق رؤى والعمل على إعداد مشروع نهضوي متكامل صصه، كلٌّ بحسب مجاله وتخ والمسلمين

وأهداف موحدة وخطط مدروسة ومنظمة، بهدف تقديم الحلول واآلليات المناسبة للخروج من الوضع 

كما يوصي بضرورة اتجاه الدول العربية  ،الراهن، واالتجاه نحو النمو ومواكبة العصر ومتطلباته

في مختلف المجاالت،  سية، والتكامل والتنسيق المشترك بينهمواإلسمامية نحو توحيد اإلرادة السيا

 سيادتها واستقمالها. أمنها القومي بما يضمنوالعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي وحماية 

النهوض، الحضارة، عوامل النهوض. الكلمات المفتاحية:  

mailto:albadanisamah1986@gmail.com
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Abstract: 

This study aimed to show both factors and elements of progress and civilized 

advancement in the Arab Islamic contemporary society and explain them to find solutions 

and allies for tackling weaknesses and stagnation of the Arab Islamic current situation. 

These factors are of two types: moral and material. Because the former is intangible and 

can never be measured by specific indicators or criteria, the majority of thinkers have 

agreed that such factors are spiritual or religious, moral, and intellectual. However, the 

material factors can be measured by specific indicators or criteria as being tangible; they 

are: scientific, social and political, economic, and technical and military. 

The study has concluded that there is a need to study of the factors of progress and 

civilized advancement and enact them in the current situation. This in turn contributes in 

overcoming the stage of the current weaknesses and retreat in the Arab Islamic society and 

moving towards development, civilizations catch up, and global competitions in various 

fields. 

The most significant recommendations the study introduced are: there is a need for 

Arab Muslim thinkers and scholars, of all disciplines, to meet together to prepare an 

advanced integrative project in accordance with unified visions and goals together with 

organized studied plans to suggest suitable solutions and allies to come out from the current 

situation and go towards development to cope with this era and its requirements; and there 

is a need for Arab Islamic states to direct themselves towards unification of their political 

will and establishment of joint integration and coordination in various fields to achieve self-

sufficiency and national security to ensure sovereignty and independence. 

Keywords: Advancement, Civilization, Factors of Civilized Advancement. 

ب
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بو ددهبتحإلسددالو بحث ع دد بحث  ه دد ب دد بحثإ دد بيببتحث هددلوبحثهخلدد بع دد ي ببابحسدد بححال ه دد بظهددع
بحث غ دعةنبودنبنخ د بثدا بكبيدعبح ه د حبوإدمبحثا د ي ب ده بتأصد إتبعشدعبحث ديالدي بحثه سد بحثاعنببنه ي 

بادللبتداتببحثهد بتحثطعتاد وبتحألبإد  بحثابحسد وبودنبحث ايدابعّاولحبحثهينبحث   صعةن بحث عببتحث سل ين
بعددنبتشخيصددهزبث  لدد بحأل ودد وببحثهعحجدد بث   ث دد بتحثإلددللبحث اهعادد وب ي دد د تحثعكددلدبحثإ دد بي ب  ددالش

حثغ عةدد بتوهدد  عبحثهخلدد بتعلحولددسبلدد نبحألسددول بحث بددع باددللبحث ه دد بتشددعتاه بتعلحولهدد بتوه  ع دد ب
بحألث  ء.حث طعتا بونبعبمبحثُ خكبحثغ عة بتحثثا في بحث ع ي بتحإلسالوي بعل بحيهاللبتلجه تهزب  بتلكب

اد لببحإلسدالو بحثإ د بيببحث هدلوبعلحودم د بتببحث  ود  بحثإ د بيببحث هدلوبعلحودم د ببت  ث هع
بح د  بب ث تإااه بتتلح ع  ب  بتحع بحث  ه  بحث ع  بحإلسالو ب  بوعال بونبوعحامبت بةخه بحثه بأّدوب

حثإ د بحوبتسدالاه ببي ك   بحثاللبت اش بث  هجبحبدنبيلداتنبحث داث ب د بعلحودمبقيد حبحإلسالوي  بحثإ  بف
بتعت طبب ا ب  علي بتلكبحث لحومبتتإااه ب  بحثلحع .بحثإ  بيببتحث هلوبحالسهو  لبوإ تالوب نّب

وبحثهدد بأشدد ببتحث  ديدد بعحث   لةدد بتحث الودد وب ثدد بعددعوبأبددع بحث لحوددمبحث إدد ب ددهحبتعددابع دداوب دد 
به ثددمتتبب  بددللبثلإ دد بفببلصددغه بعلحوددمبصدد لدبأتبةنبت ي نهدد حث   صددعبتحث ثاغددينببةن ثيهدد بأغلددكبحث غ ددعب

بدددبععلحوددمبو  لةدد وبتععلحوددمبو ديدد و بتثّ دد بك نددتبحألتثدد بغيددعبول لسدد بتالبي كددنبقي سدده ب لحوددمب دده بحث
ب ؤشددعحوبأتبو دد ييعبوإددادف ب اددابحتغددببأغلددكبحث غ ددعةنبعلدد بأنهدد بته ثددمببدددبعحث  وددمبحثعتادد بأتبحثدداي   ب

بديدد بفددي كنبقي سدده بب ؤشددعحوبأتبو دد ييعبوإددادفتحث  وددمبحأليالعدد  بتحث  وددمبحثغ ددعيو بأودد بحث لحوددمبحث  
حالعهصد دي بب بتحث  ودمثسي س تحبتحث  ومبحالجه  ع ب حث ل  بددبعحث  ومببكلنه بول لس بتوابك  بتته ثم

تحث  ومبحثها  بتحث سكعيو بتالبي كنبألّيبتااحبأتبنهلوبا  بيبأنبيهإابب البب ثه  ومببينبحث  نبينب
كددنبثإ دد بفبأنبتعتادد بتتسدده عبثاددعتنبالةلدد ب دد بظددمب سدد دبحث دديزبتحنإطدد لب ذبالبي بحث   ددليبتحث دد ّدي؛

بحأليالق بوه  ببلغتبونبحثهطلببحث  ديب  بحثب ي بحثهإهي بتحثص  ع وبتحثها ي وبحثإايث .

ب:حآلتي تبع بأ  ي بحث إ بونبياللب

و بحث   صددددعبت دددد بتدددد يعبع ددددي بوددددنبأ ددددزبحثا دددد ي بحثهدددد بشددددغلتبحثغ ددددعبحث ع دددد بتحإلسددددالبُي دددد ع -1
بحث  ه   وبحث ع ي بتحإلسالوي بتتااحبغيع  .

ب ث بو ع  بعلحومبحثهااحبتحث هلوبحثإ  بيبت ي نبوالو تسبحث خهلغ .بحثإ ج -2
حث  ه ددد بحث ع ددد بتحإلسدددالو بحث   صدددعب ثددد ب ي ددد دبفثيددد وبتالدددللبُتسدددهزب ددد بت ددد ت بوعالددد ببا جددد -3

بحث   بتحثهعحج بحثعح ن.
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ا دد بيببتبكددلدبتتخلدد بتعحجدد وددنببتحإلسددالو بحث ع دد بحث  ه دد ببددسبي ددعبحثددهيبحث عةددعبثللحعدد بنهددعشح
بتعلحودددمبفثيددد و ادددابت دددادوبحث ه بددد وبتحثطعتاددد وبحث هعةددد بحثهددد بتددداتببادددللبب حث سدددهلة وبج يددد بعلددد 

إدد ث بحثدداتببحثعةدد ديبحثإ دد بيبحث ع دد بتحإلسددالو .ب دد نبحث إدد بحثب بسددًيش بالسددهو  لحثإ دد بيببث هددلوح
الودد وبعحث   لةدد وبتبعحث  ديدد وبثلهادداحبتحث هددلوبحثإ دد بيبتحث بحث لحوددمبوددنبُج لدد بعلدد بيادد بيإدد تلبأن

تحث إللدينبحالجه د عيينبتحثسي سديينبتحالعهصد ديينببينتحث ثاغدبةنحث غ دعبت ببكه بد وبتاعتاد وبتدبحسد وب
ا ثد بحثلحعد بحثدعح ن.بتت  دنبب ي د دبحثإلدللبتحث اهعاد وبث   ث د بب دينحثُ ههبةنحث   صدعبحث عببتحث سل ينب

ب :حآلتيوشكل بحث إ ب  بحإلج ب بعنبحألسول ب

بو بحث لحومبحث   لة بثل هلوبحثإ  بيب  بحث  ه  بحث ع  بتحإلسالو بحث   صع؟-1
بو بحث لحومبحث  دي بثل هلوبحثإ  بيب  بحث  ه  بحث ع  بتحإلسالو بحث   صع؟-2
ب ث بحثهعحج ب  بحثلحع بحثعح ن؟و بدتببعلحومبحث هلوبحثإ  بيب  بو  ث  با-3

ب:حآلتي يهالبحث إ ب ث بتإايببحأل احلب

بحث لحومبحث   لة بثل هلوبحثإ  بيب  بحث  ه  بحث ع  بتحإلسالو بحث   صع.بععو-1
بحث لحومبحث  دي بثل هلوبحثإ  بيب  بحث  ه  بحث ع  بتحإلسالو بحث   صع.بععو-2
تحآلثيد وبثلخدعتمبودنبا ثد بحث د  بتحثهعحجد بحثهد بُي د ن بو هد بحثلحعد بحث ع د بب ضبحثإلدللببحعهعحح-3

بتحإلسالو بحث   صع.

تحثابحسددد وببحعه ددداوبحث  اثددد ب ددد ب دددهحبحث إددد بعلددد بحث ددد هجبحالسدددهاعح   بودددنبيددداللبته ددد بحث ه بددد و
سدددديينبتحالجه ددددد عيينبحث دددددعببثل غ دددددعةنبتحث ثاغددددينبتحث إللدددددينبحالعهصددددد ديينبتحثسي بحث هعةددددد بتحثطعتادددد و

علحوددمبحثهادداحبتحث هددلوبحثإ دد بيبتوالو تددس بتوددنبثددزبتإليددمبودد بتبدب يهدد ببتحث سددل ينبحثددهينبأشدد بتحب ثدد 
بتفثي وبثلهااحبتحث هلوبحثإ  بي. بونبنصلصبتأ   ببتحسه   اه بتععله ببلصغه باللالش

ب:بحآلت ي ت   بعل بحث إلبحعه تبابي  بحث إ بأنبيه لنبونبت هيابتو إثينبتب
 التمهيد وفيه: التعريف بمصطلحات البحث. -

بحث هلوبثغ بتحصطالاش .بت عةف-1
بحثإ  بفبثغ بتحصطالاش .بت عةف-2
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بحث هلوبحثإ  بيببلصغسبوصطلإش بوعك ش .بت عةف-3
 :المعنوية للنهوض الحضاري  العوامل-األولالمبحث  -

ببحثعتا بأتبحثاي  .بحث  وم-حألتلحث طلكب
بحأليالع .بحث  وم-حثث ن حث طلكب
بحثغ عي.بحث  وم-حثث ث حث طلكب

 :المادية للنهوض الحضاري  العوامل-الثانيالمبحث  -
بحث ل  .بحث  وم-حألتلحث طلكب
بحالجه  ع بتحثسي س .ببحث  وم-حثث ن حث طلكب
بحالعهص دي.بحث  وم-حثث ث حث طلكب
بحثها  بتحث سكعي.بحث  وم-حثعحب حث طلكب

 على أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات. تحتوي -تمةالخا -
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1

جدد ءب دد بحث   ددزبحثلسدديطبحث هددلو:بب   دد بحثلث دد ب دد بسددبيمبحثهادداحبحالجه دد ع بأتبب:النهوووض ل ووة
حثداوتببعلد بغيع  بتةا ل:بنهضبونبوك نسب ث بكهح بتنهضب ث بحث ات:بأسععب ث بوالع تدس.بتحثّ هد و:ب

د بأيبحبتغد بو1عأنبيسلكبسبيمبحثهااحبتحث ثيعبحث هلو .بتعيمبحث هلو:بأيبنهضبونبوك نسبتنهضبنه ش
د بأيبتإدعهب ثيدسبب ث يد ح بتأنه دهسببد ألوعبأيبا لهدسب د بتنهللش ع س بتةا لبأي ش :بنهضب ثد ب دالنبنه ش

ب.و2ع ثيس
بيعبُعاوش بتت  ت بوعال بحثغغل بتحثه يع.ب ذشحب  ث    بحثلغليبثل هلوبُيشيعب ث بحث ي حبتحثإعك  بتحثس

ب نسد نبأليبي كدنب دالبج د ع  بت  دعبع مُي علبحث هلوبحصطالاش بب نس:ب"ب:االنهوض اصطالح  
بأ  د بب د بحث هي د بحأل  د ببتكدمبحث ه دليببحثغ دعب نببدمبب غدعد  بيادلحبب ه د بأنبعدابحوبودنببلد بوه  

بب.و3ع"حث عجلبحثهغيعب تص بأنبتسهطي بث  بجيم بجيمب ث بونبتت  جبته  عم
دبت ددداّبب:أاددا   ب ك ددد بتبدب دد بولسددلع بوصدددطلإ وبحثغ ددعبحث ع دد بتحإلسدددالو بو  يدد نبلوثل هددتب

حألود ب د بو  دلعبأالحثهد بب  ودمبأتبعلحودمبحسدهغغته بتتغلبدتبعلد بحث لحودمبحأليدع  بأّود بحث   د بحآليددعب
ب.و4عحثش لببب بهاحءبتعلعبذثكبحثهغيعتبااح بحثهغيعب  هلبحالنه   بثلجلبب

حصطالاش بب نس:بحثياه بب دابحثغغلد بتحثهإدعهبب سده عحببنإدلب اداح بتغييدعببحث هلوتُت علبحث  اث ب
بثللحع بتحثخعتمبونبا ث بحثهخل ب ث بحثه  ي بتحثهااح.

2

نبتبدب دد بثسدد نبحث ددعببتحث   ددزبحثلسدديط:بحثإ دد بفبت  دد بحإلع ودد ب دد بحثإ ددع بتأبل ووة : الحضووار 
تحثغ ددد بتحألدبددد بتحالجه ددد ع ب ددد بحثإ دددع.بتا دددع:بحثإ دددلببن ددديضبحث غيدددكببحث ل ددد وهددد  عبحثععددد ب

تحثغي   بتحثإ عبياللبحثبات بتحثإ لعبياللبحث  دي بتحثإ لدع:بحث  ديزب د بحث دان بتحث د دي:بحث  ديزب
ب.و5عب ث  دي 

                                                           
ب.ب4/959ح بم4004وكه  بحثشعتقبحثّاتثي  بوصع ب4ُي هع:بو   بحثلغ بحث ع ي :بحث   زبحثلسيط بلبو1ع
 بوؤسسدد بحث خهدد ببثلهل ةدد بتحث شددع بحثادد  عف ب1أا ددابعلدد بحثغيددلو :بحث صدد  حبحث  يددع بتإايددب:بيإيدد بوددعحد بلُي هددع:ببو2ع

ب.ب40بح بص:4002
ب.950-949بح بص:1991 بدحببحثعش د بحثا  عفب 1  بلاسينبوؤنس:بت بةخبولجغبثلغ عبحث ع بو3ع
 بوكه ددد بثب دددد ن ب1ُي هدددع:بجيدددعحببجهدددد و :بولسدددلع بوصدددطلإ وبحثغ ددددعبحث ع ددد بتحإلسدددالو بحثإدددداي بتحث   صدددع بلبو4ع

ب.ب4001 بص:1ح بم4004بيعتو ب
   ددزبحثلسدديط ب بتحث152 بص:1ُي هدع:بحبددنبو هددلب:بثسد نبحث ددعببحث إدديط بدحببثسدد نبحث دعب ببيددعتو بعد.بوو بمبو5ع

ب.121 بص:1و   بحثلغ بحث ع ي  بوعج بس بب بم
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تتإايدددببحثهاددداحببحثإ دددلببحثإ ياددد بحثغّ ددد لب ددد بحألبو ُيشددديعب ثددد بثلإ ددد بفب ددد ث    بحثلغدددليببح ذشب
بتحالعهص ديبتحالجه  ع ب  بحث انبحثه بيسك ه بحث  سبتةسهاعتنب يه .بها  حث ل  بتحث

حوبحثإ ددد بفبب نهددد :ب"ن دددطبودددنبحثإيددد فب1041-ح1332:بُي دددعلبحبدددنبيلددداتنبعاالحضوووار  اصوووطالح  
و هه دددد بوددددنبحثًددددي بتحث  ددددمبب حث سددددهاّعفبي شددددوبحثاددددع بتحألوصدددد ب بتة ددددغ بعلدددد بايدددد فبأصددددإ بسب  لنشدددد

بو1عحالجه  عبتحث لزبتحثص  ع بتإدحبفبشؤتنبحثإي فبتحثُإ ز بتتعتيكبتس  مبحثعحا بتأس  ببحثع  هي "تب
"ث عفبكمبجهابيادلحببدسبحإلنسد نبثهإسدينبظدعتلببحوبب نه :1111-ح1111عاسينبوؤنسببتُة ّع ه 

ءبأك نددتبغيددعبواصددلد بتسددلحبحأبحاي تددس بسددلحءبأكدد نبحث  هددلدبحث بددهتلبثللصددللب ثدد بتلددكبحثث ددعفبواصددلدشب
ب.بو2عو  لة "بححثث عفبو دي بأ

:ب"ج لددد بحث لحودددمبحث   لّةددد بتحث  دّيددد بحثهددد بتهدددي بب نهددد بحو1193-ح1141تُة ّع هددد بو ثدددكببدددنبنبددد بع
ث  ه دد بودد بأنبيددلّ عبث ددّمبع ددلبفيددسبحث دد  ن وبحالجه  ويدد بحثال ودد بثهطددّلب .ب دد ثغعدبيإاددببذحتددسببغ ددمب

ب.بو3عطي  نبذثكبتإن  بت    نبونبحث  ه  بحثهيب لبجغءبو س"بمبتالبتسهب  بحدفبتعابفبثيسه بن ب هينبو س
ت  ددد ءشبعلددد بوددد بسدددببب ددد نبوصدددطل بحثإ ددد بفبي  ددد بحإلنهددد مبتةشددد مبحث ددد نبينبحث   دددليبحثعتاددد ب
حث ه ثمب  بحث يزبتحث   دئبتحأليالق بتحث  نكبحث  ّديبحث ه ثمب د بحث كلند وبحث  ديد بحث ه لعد بحث لجدلدفب

ب  بحث  ه  .ب
حإلن   حوبحث  ّدي بتحث   لة بحثه بُيااوه بحإلنس نبثل  ه  ب د ب هدعفب:بب نه بحثإ  بف اث بتُت علبحث 

بونبحثغون.

 ددل:ب"أنبيسدد  بحث دد ثزبحث ع دد بتحإلسددالو بثُيإّاددببوددنبجهدد ببقيشدد ب دد بعالعهددسببالنهوووض الحضوواري 
 لزبتحثها يدد  بتثُيإّاددببوددنبجهدد بأيددع ببقيشدد ب دد بحثددهحوبحثغعديدد بث نسدد ن بب ثطبي دد  بب سددهث  ببواددّابحته ببدد ث

و ديشدد بب ثّصددإ بتحثاددّلف بتو  لةشدد ببدد ث لزبتحثغ دديل بتحثسدد ّلبحثعتادد بتحثشدد لبببدد ث ّغفبتحث عحودد بتحألوددن بت دد ب
ب.و4عحثهحوبحث   وي بب ثه  تنبتحثه   مبتحثهعحاز"

أب  ءبحألو بو بتحع هز بتس يهزبثهطلةعب دهحبحثلحعد  بتُة ّعلبحث هلوبحثإ  بيبب نس:ب"ث عفبتغ عمب
أل داحلبعد ولحبببللبتهد  بتتلد لحبتإ ياهد بنصدكبأعيد هز بت ده بحثبلدلبفبتدهزبودنبيداللبوسديعفبجهد دبب بللغشب

                                                           
ب.ب459حبنبيلاتن:بحث ااو  بتإايببتشعحبتت ليب:بعل بعبابحثلحاابتح   بدحببنه   بوصع بعد.بوو بص:بو1ع
اسدددينبودددؤنس:بحثإ ددد بفبدبحسددد ب ددد بأصدددللبتعلحودددمبقي وهددد بتتطلب ددد  بحث  لدددسبحثدددلا  بثلثا  ددد بتحثغ دددلن بحث لةدددت ببو2ع

ب.19بص:ح ب1992
 بدحببحثغ ددع ب1و ثدكببددنبنبدد :بوشددكالوبحأل  دد بب د بحث دد ثزبحإلسددالو  بتعج دد :ببسدد حببعكد  بتاددايز:بع ددعبوسددا تي بلبو3ع

ب.44ح بص:1922بيعتو ب
عبددابحث  يددابحث  دد ب:بحثط عدد بحثإ دد بة ب دد بعايددافبحألودد بحإلسددالوي  بعبإدد وبلدد نبأبإدد  بوددؤت عبحثا دد بحإلسددالوي ببو4ع

ب.941ح بص:4000 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1ثألو بحث سل  ب  بع ثزبحثغاو بلبحثإ  بيبحثه س :بعحثاتبب
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  بحث  ه  ببينبوخهل بتي بحتسبحثغ عة بتشعح إسبحالجه  وي  بتته لبب ه ببوهصالشببحتن  ل بتتشهابالحبشب
ب.و1ع بتأاالوهزب  بللءبو بيًيشلنس بتة  نلنس بتة وللنس"حأل احلببإي فبحث  س

تُت ددعلبحث  اثدد بحث هددلوبحثإ دد بيبب نددس:بحثلعددللبعلدد بأسدد  ببحثهخلدد بتإي دد دبحثإلددللبحث ال  دد ب
ثه  بتحث  مبعل بب  ءبوشعتعبش ومبي طلببونببوة بولاافبتأ داحلبوشدهعك بثهإايدببحثه  يد بحث سدهاحو ب

 دد الو بتحالت دد  بنإددلبحثهادد بببتحثإددلحبببددينبوخهلدد بحثهيدد بحوبحثغ عةدد ب دد بتحالكهغدد ءبحثددهحت ب دد بك  دد بحث 
تاددداحبتتطدددلببدتنببودددنب ثيدددسبتصدددمبحث  ه ددد بتحثسددد  بنإدددلبولحك ددد بحث صدددعبتوهطل  تدددسبتواه دددي تسبتوددد 

بحثاطي  بو بحثهعح .

 نبحث هددلوبحثإ دد بيبثل  ه دد بحث ع دد بتحإلسددالو بب ي شدد ب دد باصددلثسبث لحوددمبوه ددادف ب دد نب ذحبكدد
حثعتادد بعحثدداي  وبحثددهيبيشددّكمبتصددّلببحألوددزبثإ يادد بحثلجددلدبتحث ددلنبتحإلنسدد نبتحثإيدد فبيدد ت بعلدد ببحث  وددم

ع ببأسبتلددكبحث لحوددم.بت ددهحبحثهصددّلبب ددلبحثددهيبيإصددمب دد بحألذ دد نببشدد نبا يادد بحثلجددلدبعحثدداح عفبحث بدد
بث ي لندد بحإلنسدد ن بتحث ددلنبحثددهيب ددلبوسددعحباعكهددس بتحإلنسدد نبحثددهيب ددلبوللددلعب  لددس بتحثإيدد فبحثهدد ب دد 

وغغ بتجلد و ب هصّلببحثإ يا ب  ب ه بحث   صع ب لبحثهيبُيإّادبوا بو بُي كنبأنبُيإاببحث  ه  بودنب
ب.و2عنهلوبا  بيبُيغ  ب ث بتعقي بحإلنس نبتت  يعبحألبو

دد ب دد بقيدد حبحثددّاتلبتنشددلء اددابكدد نبحثدداينبع ددابحبدد بوه ش بنبيلدداتنبب إللدد   ب ثدد بعلحوددمبأيددع بعدد والش
حثإ  بحوبتحثه ان؛بكلنسبُي ثمبع ودمبعدلفب د بُب يد نبحثدّاتلبتحثإ د بف بتسدب ش بودنبأسد  ببحسدهاعحب  ب هدلب

بتتسيل بالن ي د  بتا عهه بياللبحبنبيلاتن ب نبحثاعلفب حث   ع وبأدحفبحثّاتلبتحث   ثكب  بحثهغلكبعل 
علدد بعددلفبحث صددبي بحثهدد بك نددتبثهدد بوددنبعدداد   بتحثسددبكب دد بذثددكبأنببعددلفحثاي يدد بتغةددابحثاتثدد ب دد بأصددله ب

حثص غ بحثاي ي بته كبب ثه   سبتحثهإ سابحثهيب  بأ مبحث صبي بتتغعدبحثلجهد ب ثد بحثإدب بتة دعببحبدنب
ب دد بو دد لبحثغهلادد وبحإلسددالوي بحثهدد بتإااددتبعلدد بيددابعلدد بوددنبحث دد سبب ا  بددمبكثددعفبأعدداح هزبيلدداتنبوثدد الش

ب.و3عفاللبحث عحوببسبكببحبط بحثّاينبحثه بتغلبتبعل بحثعتحبطبحأليع ب
                                                           

أا دابصدداع بحثداج ن :بت عةددفبحث شدعتعبحثإ دد بيبتت  ب ددسبتتطدلب  بلدد نبأبإد  بتو  عشدد وبحث داتفبحثغ عةدد بث عكددغببو1ع
يدددددد  ب بوعكددددددغبدبحسدددددد وبحثلاددددددافبحث ع 1دبحسدددددد وبحثلاددددددافبحث ع يدددددد :بنإددددددلبوشددددددعتعبا دددددد بيبنه ددددددليبعع دددددد  بل

ب.ب104ح بص:4001بيعتو 
ُي هدددع:بعبدددابحث  يدددابحث  ددد ب:بحثط عددد بحثإ ددد بة ب ددد بعايدددافبحألوددد بحإلسدددالوي  بعبإددد وبلددد نبأبإددد  بودددؤت عبحثا ددد ببو2ع

 بوعكدددغبحث إدددل بتحثابحسددد و بعطدددع ب1حإلسدددالوي بحثه سددد :بعحثددداتببحثإ ددد بيبثألوددد بحث سدددل  ب ددد بعددد ثزبحثغددداو بل
 .944ح بص:4000

.بتعدد بن:بعالعد بحثدداينبتحثاتثدد ب د بنهعةدد بحبدنبيلدداتن:بو لدد ب151 ااودد  بوعجدد بسد بب بص:بي هدع:بحبددنبيلداتن:بحثبو3ع
 .1ح بص:4001و بيلثيل ب1441حثلسط بحث ادبع
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تةع بو ثكببنبنب بأنبحثإ  بحوبالبت ش ب الببلجدلدب  دعفبدي يد  ب  ثإ د بفبالبت   د ب البب ث ايدافب
يد  بتت ثدمبحثاي ي  بتحثب  ءبحثإ  بيبحثهيبيش مبكمبحث   غحوبحثإ  بة بحإلنس ني بيبداأببههدلبب  دعفبدي 

ب.و1عحثغ عفبحثاي ي بحث  ومبحألس س ب  بكمبتإّ ع بتحث لجسبحثع يسبثإعك بحإلنس نب  بحث لنبتحثإي ف
بحجه  ويشددد   ددد بتلجيدددسبحثهددد بةخبودددنبيددداللبصدددي غ بشخصدددي بحإلنسددد نببتةدددؤثعبحثددداينببلصدددغسبعددد والش

أنبيسديعبعليدسبحث  ه د  بتتلجيسبحث يزبحث غسي بتحالجه  وي  بتة  بحثاينبحثا نلنبحأليالع بحثهيبي  غ ب
  ثدداينبيهددايمب دد بحثهعكيددكبحالجه دد ع ب دد بشددكمبقدديزبأيالقيدد  بوه سددافب دد بحث ددعلبتحث دد دحوبتحثها ثيدداب

ب.و2عتحثالحعابحإلدحبة بتحث   دئبحثهشعةًي 
تةؤكابحث ؤبخبحثغعنس بغلسه لبثل لنبدتببحثاينب د بنشد فبحألودزبتحثإ د بحوببالثدس:ب"تت دّلنبودنب

 د بكددمبتعدتبأ ددز بع صدعب دد بايد فبحأُلوددز بتودنبثددزب د بت بةخهدد  بتكد نبظهددلببحآلثهدد بحث  هاداحوبحثاي يدد ب
تولتهدد بأعهددزبحثإددلحد بحثه بةخيدد  بتُتلثددابودد بكددمبوبدداأبدي دد بجايددابا دد بفبجايدداف بتودد بحنغ ددتبحث سدد  مب

ب.و3عحثاي ي بت لنبونبحث س  مبحألس سي ب  بعايزبحألجي لبتاايثه "
تدددلة ب بأنبحثددداينبعدددابأد بدتبشحب ي  بيشدد ب ددد بنه ددد بحث  ه  ددد وببفبنلثددابحثبعةطددد ن بتةددع بحثغيلسدددلل

ثددلالببَتَأنَّددسُبحإلسدالوي  بتوّك هدد بودنبحجهيدد  بتإداي وبصددً  بتإادعح بتادداحبسدعة ب دد بج يد بو دد الوبحثإيد ف ب
حإلسددالحبث دد باددا بك دد بياددللبتددلة ب :ب"ذثددكبحالنهشدد ببحثخدد بقبثلاددل بحثعتايدد بحث  و دد بحثهدد بت لدد ب يهدد ب

حبيكهس ب"  ثاينبو4عهسبياللبسه بععتن".حإلسالحبتبس ث بب يد بتُة ثمبحثإ  بفبتغسيعب  بكبع ببتأ  ي بُب اش
ب.و5عا  بف"بكم

حث  يابحث   ببأنبحث ايافبحإلسالوي بتإهليبعل با ع بكبدع بدح  د بثله  يدعبحث د ّديب د ببتةع بعبا
دد ب دد بحألبوببدد ثه  يع ببإيدد حألبو ب بتشددهاببددسببالبي كددنبثل ددؤونبحثإددبب البأنبيكددلنبن   ش ت ددلبأوددعه

ت ع  بحثهد بةخبتذحوبحثإاد  ببحث اايد .بأّود بت ع د بحثهد بةخب هه لد بفي د بنهدضببدسبحث سدل لنببداح  بعادايب
 ث ب نش ءبُع دعحنبود ديبوه دادبحث لحندكبكد نبأادابتجدل بحثإ د بفبحإلسدالوي بحثغح دعف بتأّود با عد بحثه  يدعب

بث ّمبونبأبع   بو بي ت :  بذحوبحثإا  ببحث ااي ب هههعب  بُج ل بونبحث ه  عب

                                                           
ي هددع:بو ثددكببددنبنبدد :بوشددكالوبحثإ دد بفبعشددعتلبحث ه دد و بتعج دد :بع ددعبوسددا تي بعبددابحثصددبلببشدد  ين بتاددايز:ببو1ع

 .ب91-90ح بص:4014وإ اب ّ  ح بدحببحث ه ببحث صعي بحثا  عف ب
ب.12-15ب بص:1ح بم1921 بدحببحثغ ع بحث غح ع ب9:بو ثكببنبنب :بويالدبو ه   بتعج  :بعبابحثصبلببش  ين بلي هعبو2ع
ب.ب159ح بص:1950غلسه لبثل لن:بحثس نبحث غسي بثهطلببحألوز بتعج  :بع دلب عيهع بدحببحث   بل بو3ع
 ب1 ببحالنإطد لبتحثإ جد ب ثد بحإلصدالح بتعج د :بوإ دابحثسد هلبي بلي هع:بوإ ابشد بعح:بحثإ د بفبحإلسدالوي بأسد بو4ع

 بفبنلثددابتددلة ب :بوخهصددعبدبحسدد بثلهدد بةخ ب12ح بص:4014حث  هدابحث دد ث  بثلغ ددعبحإلسددالو  بحثلاليدد وبحث هإداف ب
بعنبحث عج بنغسس.ببح بناالشب1959

ب.ب449-444 بص:1ح بم4199أا ابوإ لدبص إ :ب  ب لسغ بحثه بةخ بدحببحث ه  بحث ع ي  ببيعتو ببو5ع
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1

تعدابب،و ّديد بةد حث غه حبث ّمبنه  بت  يعب لبيعتبتسبصتببستعكي حث  ثزب  بتإكزبحث لزبب ثالحنينبحثه ب
ج ءوبحث ايافبحإلسالوي بتلجسبحث ؤو ينب ث بع ثزبحث  ّدفبالسه الحباا  اسبتعلحني س ببهدالبحثلصدللب ثد ب

قُلل   ممط:بلحنينبوددنباادد  ببحثغيددكببلصددغه بشدد  افشبعليددسبتولصددل شب ثيددس.بعدد لبت دد ث حث لددزبب دد بتبحءبتلددكبحثادد
َ عَ  َۚ إَِنَ ٱّلَلَ ُ يُنِشئُ ٱلنَََشآَءةَ ٱٓأۡلِخَرةَ َۚ ُثَمَ ٱّلَلَ  ٱل َخل َق

َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكي َف بََدأ

َ
ءٖ قَِديٞر ِسيُرواْ فِي ٱل أ ٰي ُكَ ِ َشي 

بحمط٩١لَ
ااحب  بحكهش لبعلحنينبحثطبي  ب لب د بحثلعدتبنغسدسبتاداوش ب د بو ع د بحثلدسب بتونبثزبيكلنبحثه[40حث   بدلو:]

ثزبكلهد ب د بحت د  بتحادداب ه د ع بعلتهد بتُتثدعيباصديلهه  بعلدد ب تحإلي د نببدس بتذثدكبود بيلجدسباعكدد بحث د
دد ببنإددلبودد باصددمب دد بحثإ دد بفبحإلسددالوي باي  دد بتادداحبحث دد هجبحث ل دد بحثه عةبدد  تادداوش بكبيددعشح بتأث ددعبعللوش

غغةعف بب عه  ببأنب هحبونبب ببحث لزبحثشعع بحثهيبأوعبحثلسببس.ب   نبحثاح  ب ث ب هحبحثهااحبدح  ش ببكلني 
ب.و1ععاايش ب ّ عب  بحث غلسبا ع وبحث لزب  ه تبتسه لزبو ّدفبحث لنب

2

بحث  ّديد بحث  غ د بثهإايدبب تهد تكيفيبكّ ي تهد ب د حثطبيًيد ببحث ادّابحوبج د بب   د بحث د ّدي بالسهث  بح
 ب  دد بحإلسددالحب دد ب بت ددلبجددغءبوددنبتظيغدد بحثلجددلدبحإلنسدد ن تب   يههدد باي تددسبتعقيدد  ثدد ببحث ؤديدد بث نسدد ن 

ِِ  ﴿ ُتجابحإلنس نب اّلبثيكلنبيليغ ب  بحألبو.بع لبت  ث :
َ
ۡۡيۡر ئَِكةِ إِن ِي َجاِعٞل فِيي ل ِإَوۡذ قَاَل َرب َُّك لِۡلَمَل َٰٓ

حثخال  بالبتهزب البب   بفبحألبوبت ببأتحوعبحثلسبتنلحهيس.بتحثخليغد ب دلبحإلنسد نبت ه ب ب [49 اعف:حث]ب﴾َخلِيَفة   
تعل ب هحبي  غد بأنبيكدلنببو2ع"تيليغهُسبأتبحسهخال سب  بقي وسببه غيهبوعحدبحثلسبت  ث بونبت  يعبحألبو"

ددد ببه  يددد بحثدددهحوبحإلنسددد ني  بأتبتعقيددد بحثهي وددد بحالجه  ويددد  بأتبحسدددهث  ببكدددمبع دددمبيادددلحببدددسبحإلنسددد نبوه لاش
بَأنَّددسُبحثُ اددابحوبحثطبيًيدد بوددؤّاعشحبب ادد ببحالسددهخالل ببإيدد بي طلددببحإلنسدد نب دد ب ددهحبحثه  يددعبعلدد بأسدد سب

ُوسهخل بونبحثلسبت  ث  بتُولّجسببهلجيهسبفي  بيه ّينبأنبيغ مبتو بي  غ بأنبيهعه بفيكلنبحثُ  عحنبحثهيب
ب.و3عُي  غ بُع عحنش بحسهخالفيش 

ببحالسددهث  ببتحثُ  ددعحنبحث دد ّديبثددألبوبنهي دد بتددعحكزبحثخبددعفبتحثه ع دد بتتطددلببو ع دد بحإلنسدد نبتةهإّادد
تحكهشدد  سبثلسدد نبتحثاددلحنينبحثهدد بتإكددزبحألشددي ءبتحثهددلح ع بتوالاهدد بحاعحد دد  بتحسهشددعحلبتعددلعبحألادداح ب

ي و بت دهثكبتغد دعبتحثهلح عبتتلع ه  بتونبثّزبحسهغاللبو بُتهيُإسبودنبُ دعص بتت   دكبود بُت ّثلدسبودنبتإداّب
حث للحبتتهطّلببتطبيا ته  بتةهإّاببث نس نببدهثكبحثه كدينب د بحألبو.بتةهإّادببحثُ  دعحنبحثغ دعيبتحثثاد   ب

                                                           
 .945-944ُي هع:بعبابحث  يابحث   ب:بحثط ع بحثإ  بة ب  بعايافبحألو بحإلسالوي  بوعج بس بب بص:بو1ع
ب.999 بص:1ح بم1924 بحثاحببحثهلنسي بثل شع بتلنس ب1وإ ابحثط  عبحبنبع شلب:بحثهإعةعبتحثه لةع بلبو2ع
 دد ءبحثغ ددعبحث  عحندد  بعبإدد وبو شددلببلدد نبو لدد بحثغ ددعبحإلسددالو بُي هددع:بعبددابحث  يددابحث  دد ب:بوا صددابحثاددعفنب دد بببو3ع

و ب29و بحث دددادبع49حث   صدددع بحث  هدددابحث ددد ث  بثلغ دددعبحإلسدددالو  ب عندددان بحثلاليددد وبحث هإدددافبحألوعةكيددد  بسددد  بع
 .94ح بص:4019
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نهي ددددد بتطدددددلببيبدددددعفبحث  ه  ددددد وبتحثشددددد لببفي ددددد بيه لدددددبببه هددددديزبأودددددلببحثإيددددد فبحالجه  ويددددد بتحث ًيشددددد ب
نبحث د س ب ه شد بحثثا  د و بتته دعّسبحألعدعحلبحالعهص دي  بتسّنبحثالحنينبتحألنه  بحثه بُتايعبحث العد وببدي

ب.و1عتحث  دحو بتةهاّبمبحث  سبحثخ لعبثسلط بحإلبحدفبتحثُإ زبثهإايببحألونبتحالسهاعحب
حث  يددابحث  د بب ثد بأنبحث  ه  دد وبحث ع يد بتحإلسدالوي بحثيددلحبوليود بب ثط عد وبتحثُاددابحوببتُةشديعبعبدا

عدنبحثغ دم بع صدعفبعدنبحثدا  بإلاداح بحث هدلو بتذكدعبعلد ببحث ه ادفبحألنلحع بتث ّ ه ب  بأغلبه بو ّطلد 
حثط عدد بحث اايد  بتأكددّابعلد بأنهدد بثدزبُتسدده هضبب دابثهسدده يابكيغيههد بحإلي  نيدد ببتحثُادابحوبأسب ده بحثط عدد وب

حثه بُتص  ببهد بع ودمبنهدلوبا د بةع ب  ليعد بيدا  بب ث سدل ينب د باعكد بتهادّاحببهدزب د بوسد بّيبحثه  يدعب
 بحثغ عيبحإلنس ن .بثزببّينبأنبحث يفي بحإلي  ني بحثاح   بالبتهزب الببهلّ عبع صعةنبأس سيينبحث  ّديبتحثهععّب

ُيغّيعحنبونبحثلل بحثهيبعليسبعايافبحث سل ينبحثيلحب ث بتل بُتص  بفيسب ه بحث ايافب  عل ب  بحث غلسب
ب:بو2عبإي بتا  ب ث بحث هلوبحثإ  بي بت   

حثعجلعب ث بحث صاببحألس س ب  ب هزبحث اياف بتذثكبب ثعجلعب ث ببب    بترشيد الفهم العقدي:-األول
ثغهدزبحث ايداف بتأّود بأ هد حبحثسد باينبودنببببحثلايدا صدابلصدغه  بحثحث صاببحث ا بحثاعفنبتحثإاي ب

لاعفنبثحثغعقبتحث ل  ءبتحث  اثينب  نه بالبت اتحبأنبت لنبو عدبتسيل بوس عافبعل بحثغهزبحث   شعب
هدد بتُةددعدبتُةهإدع بو هدد بودد ب ددلبأعدعبب ثدد بحثإددببباطدد بحث هدعبعددنبنسددبهسب ثدد ب يؤيددهبو ب تحثإداي 

حثغعقبتحألشخ ص.بك  بياه  ب هحبحث غهلحبأنبُيص  ببحسخش ب  بحثلع بحإلي  ن بثل سلزبأّنبكّمب
 بغ عبتكّمبو بت تيسبجلحباسبونبع مب نّ  ب لبوؤاعبب ا ببعاايبش وم.بسُبفيسبعالَببمُبو بُي   ب

ع دداو بتإددّمبحث ايددافب دد بحث غددلسبوإددمبحث ددغحبحثادد ا بب:رادي للعقيوود  اووي النفووو التفعيوول ا  -الثوواني
 ذبحثيادينبحثدهحت ب دلبحثدهيبيكدلنبثدسبودنبب؛حث ه ت بب ث هعبتحثهابعب  نبأثع  ب  بحإلبحدفبيكلنبأبل 

عددددّلفبحثلعدددد ب دددد بحث غددددلسبودددد بيإددددعهبحإلبحدفبثه طلددددبب دددد بحإلن دددد  .بتتهدددد ثعببهددددهحبحإلبحدفبحثغعديدددد ب
ته سببسبثل هلوبحث  ل بب ث اه ي وبحثه بياه ديه بحالعهاد دبسدلحءب د بو  شدعفببحت ثيعشبتحث   وي ب

ببهعقي بحإلنس ن.ب  ب بأححث لنبب السهث

                                                           
 هابحث  ث  بثلغ عب بحث 1ُي هع:ب هإ باسنبول  تي:بو ه ي بحثه  ومبحث  ع  بعوااو وب  بحث  ه ي بحإلسالوي و بلبو1ع

 .ب499-492ح بص:4011حث هإافبحألوعةكي  ببحثلالي و- عجي ي حإلسالو  ب
-105/ب4ح بم4001 بدحببحثغدعببحإلسدالو  ببيدعتو ب1ُي هع:بعبابحث  يدابحث  د ب:بعلحودمبحثشدهلدبحثإ د بي بلبو2ع

 بتعدد بنب940-999.بتثددسبكددهثك:بحثط عدد بحثإ دد بة ب دد بعايددافبحألودد بحإلسددالوي  بوعجدد بسدد بب بص:149 ب101
 بحث  هددابحث دد ث  بثلغ ددعب1حثإ دد بفبتإعدد دفبب  ء د  بحث ددهتببحثثا فيدد بتحثهع لةدد  بلبحنهيدد بعبدابحثإ يددابأبدد بسددلي  ن:ب

 تو بب ا  .بب440ح بص:ب4011حإلسالو  ب عنان بحثلالي وبحث هإافبحألوعةكي  ب



 2021 

 

66 

 أ/ سماح البعداني                                         عوامل النهوض الحضاري في المجتمع العربي واإلسالمي المعاصر             

 ذبالبي كنبثإ  بفبأنبتعتا ببونبأ زبعلحومبتااحبحأل عحدبتحث  ه   وبتحألوز؛ب حأليالقيبُت ابحث يز
ب ب د بظدمب سد دبحث ديزبتحنإطد لبحأليدالق بوه د ببلغدتبودنبحثهطدلببحث د دي بتُةشديعتتسده عبثادعتنبالةلد

تاددهببودنبحثهلددزبحثدهيبيددؤديببحثهادداحبتحث  دعحن حث ددالب د بحث ديزبحأليالقيدد  بتو هد بحبدنبيلدداتنب ثد بأ  يدد ب
بون  دددد ثدددد ب سدددد دبحث  ه دددد بتتعحج ددددس بتةددددؤديبحث ددددالببهددددهحبحث   دددد بحثشدددد ومب ثدددد بت غةددددغبحث صددددبي بتحثه

حن داححبتبود بيسد عابعلد ب ي د دبحثثاد بتحثه د تن ب؛بت لب بعبعبل  نبحثل  ءبب الثهغحو وبحث ه  دث حالجه  ع
حث ددالبيددؤديب ثدد بتلثيددابحثسددخطببددينبحث دد س بتةثدد طهزبتةغ ددكبت دد و هز بتةددؤديب دد بحث ه يدد ب ثدد بتغهددتب

 يدد ب"قدديزبتةاه دد بحث ددالبتجددلدبب ددضبعلحعددابحثسددللهبحثهدد بُتسدد  ب دد بحثعوةدد بحثايب.و1عحث  ه دد بتحنإط اددس
أيالقيد "بتحثهدد ب دد بو د بفبعددنبو دد ييعبولجددلدفب د بأغلددكبحث  ه  دد و بتةه ثدمبحألسدد سبحألتلبو هدد ب دد ب
حث  ه  بحإلسدالو ب د بحثشدعة  بتثدغتحبود بأندغلبحثلدسب د بكه بدسبودنبأودعبتنهد  بتاداللبتادعحح ب  ثشدعة  ب

ي سددي ب دد بحث سددؤتث بعددنبت طددليبعلدد بعلحعددابحثسددلله بتث  هدد بالبتسددهطي بت غيدده  بب غسدده  ب  ثسددلط بحثس
ب.و2عت غيهبذثكبونبياللبتل يعبحثإلح غبتحثعتحدع

تة هبددعب يلسددللبحثإ دد بفبحألث ددد ن بحشددغيهغببأنبحثهادداحبحأليالعدد ب دددلبجددل عبحثإ دد بفبحثإ ياددد  ب
دد بتأثددعشحبوددنبحثهادداحبحث دد ّدي؛ب ذبياددلل: " نبسددي دفبحث اددمبعلدد بحثطبي دد بحثخ بجيدد بالبُت ثددمبتاددّاوش ببتأكثددعبقي ش

 ببمبتااوش بتاهعنبفيسبحث غحيد بب ث سد تئبحثهد بي كدنبأنبت  دمب د بحت د  بحثبع عةد  ب داعل بحثهإّ دعبي ثصش 
البتصاقب الببههحبحثه ييغببينبو ب لبجل عيبثلإ  بفبتو بثيسبكهثك ب  ثهاّاحبحأليالعد ب ذشحب دلبجدل عب

دد  بأّودد بحثهاددّاحبحث دد ّديب هددلبأعددمبجل عةدد  ايددكبأتبسدديوب دد بتطددلببتة كددنبأنبيكددلنبثددسبأثددعبب حثإ دد بفبااش
ب.و3عحثإ  بف"

حببتُةشدديعبو ثددكببددنبنبدد ب ثدد بأنبحث دديزبحأليالقيدد بتددؤثعب دد باعكدد بحثإ دد بفبسددل ش بتإي  بشدد   تصدد لدش
فيعببالثس:ب"علي  بأنبُنابهبسعبحث ي  بحثه بيصببه بع ثزبحالجه  عبوإ اببع ومبأيبونبت بلاش بأكثع

حثإ  بحو بتث دنبأتلد عبحث ديزبت الدكب د بعصدلبببحثغ   مبحثُخل ي ببلصغه بعلفبجل عة ب  بت لةنب
حالنإطدد ل ببإيدد بتبدداتبصددغ  عبحألوددلببذحوبيطددعبكبيددع ب دد ذحبودد باددا ب ددهحبحالناددالب بأنهدد ببحثب دد ءب
حالجه  ع ؛ب ذب لبالبيال بعل بحث ا ءبب الو وبحثغدنبتحث لدزبتحث ادمب إسدك؛بألنبحثدعتحبتحثدعتحبتادا   ب

اح ب إيث د ب اداوبحثدعتحبسداطتبحثإ د بحوبتحنإطدت؛بألنبودنب  بحثه بتهدي بث نسد ني بأنبتد هضبتتهاد
ب.و4عيغاابحثاابفبعل بحثص لدبالبي لكب البأنبيهليببه ثيعبج ذبي بحألبو"

                                                           
 .54 بحإلصالح بوعج بس بب بص:ي هع:بوإ ابش بعح:بحثإ  بفبحإلسالوي بأس  ببحالنإط لبتحثإ ج ب ثبو1ع
 بحبنب54-59ي هع:بوإ ابش بعح:بحثإ  بفبحإلسالوي بأس  ببحالنإط لبتحثإ ج ب ث بحإلصالح بوعج بس بب بص:ببو2ع

 .949-949يلاتن:بحث ااو  بوعج بس بب بص:ب
ب.91-59ح بص:1929أثبعوبأشغيهغب:ب لسغ بحثإ  بف بتعج  :بعبابحثعا نبباتي بدحببحألناثس ببيعتو ببو3ع
 .41ح بص:1921و ثكببنبنب :بتجه بحث  ثزبحإلسالو  بتعج  :بعبابحثصبلببش  ين بدحببحثغ ع بدوشب ببو4ع
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تأكددابع دد دبحثدداينبيليددمبعلدد بأنبحث دديزبحأليالقيدد بُت ثددمبوعحكددغبحثثاددمب دد با دد بحوبحألوددزبتشددإ  وب
حثإ ددد بيباعديدد بب سددده عحببعلددد بوسدددهلة بحثددا  ب ددد بوسددديعته  بتت دد دبت دددلنبعالعههددد بحث ددعتبة بثل  دددلب

حث يددفبتحث ددز ب  ل دد بحثهغوددتبج  عدد بودد بب غةددابوددنبحث دديزبحأليالقيدد  بتكل دد بسدد تب ثدد بصددامب دده بحث دديزب
تت صيله ب  بأع  قبحثُب ي بحالجه  وي  بت ّك تبونبا  ي بتااته  بتونبت ييعبع ع  بحثإ  بي بتكل  ب

تتعكه بج ن ش بتعداحبحثسد  بثبللبتهد بتت  ياهد ب د بحث   بسد بباأوبج  ع بو بب ثهخل بعنب ه بحالثهغحو وب
حث   ويدددد  بععلددددتبتادددداته بثلهغهددددت بتفذنددددتبنشدددد اه بتو طي تهدددد بحثإ دددد بة بحثشدددد ول بب صدددديعبسدددد ءب

ب.و1عععةك
حثدداني بتحآليددعف بت ددهحببتحث دديزبحأليالقيدد ب دد بحإلسددالحبوب يدد بعلدد بحثهددلح نببددينبحثغددعدبتحث  ه دد بت ددين

بُيشدديعب ثدد بوددا بحثهإّ ددعبحثددهيبيهسددزببددسبحث دد هجبحإلسددالو بحثإيدد فبو دد الوبكددمبيشدد مبحث بدداأبحثددهيبيكدد د
ت هحبحثهلح نبيكلنبب ث ب بحثاح  بثل هدلوبحثإ د بي؛ب ذب نب دهحبحث هد حبحأليالعد بحإلسدالو بحثاد  زبعلد ب

ب:و2عحثهلح نب  بكي نبحثغعدبتحث  ه  بي ه  بب يغتينبأس سيهين ب   

أتبحث ه ّلا بب حأليالقبحإلسالوي ب هش مبأ   لبحإلنس نبحثخ ص بج ي شبأنسبنه حبش ومببإي بتهس بدح عفب -
بأحبج  ع بأحبدتث .بحبغيع بسلحءبأك نب هحبحثغيعب عدشب

 نبحأليددالقبثيسددتبنسددبي ب دد بحإلسددالح بتإن دد بت  دد بوددنباادد  ببي ثددافبتسدده اب ثدد بحثددلا بحإلثهدد .بت دده ب -
ثلجدلد ب  ه بيد بحإلسدالحب د بحثلجدلدبكلدسبتادلحبحث هعفبع    بأس سش بعل بنهعفبحإلسالحبحثه  دثي ب ث بح

عل بأس سبحثهعحبطبتحثهلح ن بتالبتالحبعل بوبداأبحث  ديضبحثدهيبيغهدعوبعداحبتجدلدبحثإاد  ببحثث بهد  ب
بتت ب  بعل بذثكبنسبي بحأليالقب  بحثإي فبحث شعة .

ودد  بتأعطهددسبت  ثه وددمب دد بحثإ دد بفبحثغع يدد بن ددابأنهدد بعددابأعطددتبحإلنسدد نبأعدداحبشحبوددنبحثإعةدد بتحث عح
 ددد بحثصددد  ع بتحإلنهددد م بتحبتددد دوبحثغ ددد ء بتأاددداثتبثدددلبفب ددد بعددد ثزببتطدددلبشحبو ديشددد  بتااادددتبتاددداوش بوددده الشب

حثها يدد  بث ددنب دده بحثإ دد بفبأيطدد وب دد ب هددزبحإلنسدد نبتابي هددسبتو ع دد بيص  صددسبتوددنبأكبددعبأيط  هدد ب
ه بو بحث  يس  بك  بت د دوب سا لبحث  نكبحثعتا ب  بحإلنس نبتإب  دبحثاينبتحأليالقبع سبنهي  بثصعحع

حثإ  بفبحثغع ي ب  بيطوه بب احببإثهد بعدنبحث لد بحثإ ي يد بتبحءبتسد والوبحإلنسد نبتحسهغسد بحتس بتظ دتب
عددددنبحثدددداينبت  وك نددددسبولددددوبحثغددددعححبحثعتادددد بتحث   ددددليبحثإدددد د ب دددد ببأنبحثهطددددلببحث دددد ديبسدددديكلنببددددايالشب

ب.و3عو ه   ته 

                                                           
ب.429ح بص:1921 بدحببحث لزبثل اليين ببيعتو ب9ي هع:بع  دبحثاينبيليم:بحثهغسيعبحإلسالو بثله بةخ بلبو1ع
 بب.141ح بص:1992 بدحببحث   بفبثل شعبتحثهل ة  بجاف ب1حثإ يا:بحإلسالحبتحثه  ي بحالجه  وي  بلبوإسنبعباُي هع:ببو2ع
ُي هع:بش   بحثه جعي:بحإلنس نبوًي ببحثإ  بف بعبإ وبو شلببل نبأبإ  بوؤت عبحثا  بحإلسالوي بحثه س :بحثاتبببو3ع

ب.ب499ص:ح ب4000 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1حثإ  بيبثألو بحث سل  ب  بع ثزبحثغا بل
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نبُبلدداحنهزبوددنبحثهعكيددغبعلدد بحث  نددكبحث دد ّديبتإ  دد لبتعدداباددهببب ددضبحثُ هّدد ببتحثسي سدديينبحثغددع يي
حث  نددكبحثعتادد بحأليالعدد  بتأشدد بتحب ثدد بأنبحثغصددمببددينبحث دد نبينبحثعتادد بحأليالعدد بتحث دد ّديبسدديؤديب

دد ب ثدد بحنهيدد ببحثإ دد بف.بعلدد بسددبيمبحث ثدد لبياددللبحثسي سدد بحألوعةكدد بجددلنب لسددهعبدحالسع -ح1111اه ش
اوب د بُأوه د  بتإالبث د بأصد إ  ب د ب دهحبحثإدعمبت د ب ده بحثإ ثد بحو:ب" نبشيوش بو بيسيعببشدكمبيد 1111

حث غسددي  بتأنبحألوددعبالبيه لددببب ث  ديدد و ب لدداي  بأعهددزب نهدد مبعدد ث  ب دد بحألشددي ءبحث  ديدد  ب نبودد بي اصدد  ب
" ب.و1ع ي  نبصإي بعلي ب باتنسبيكلنبكمبو بثاي  بعليالش

تالبأنبتصد  با د بفب البودنبيداللبحال ه د حببب د ءبتدعدزبأ  د ببتعدابحوبالبي كنبألو بأنبتد هضب
حأل عحدبتتعشيا  بثه لنبأ   بشحبب  ءفبتو هاث بب يافبعنبحالنغالقبتحث  لدبتحثهاليا.بتُة ك  د ببيد نبذثدكبودنب

بياللبو بي ت :
1

 بحث ع دد بتحإلسددالو  ب اددالقبوددنبحث لحوددمبحث طلددلببتلح ع دد بثهإايددببحثهادداحبتحث هددلوب دد بحث  ه دد
اعةدد بحث هددعبحالجههدد ديبوددنبعيددلدبحث  ددلدبتحثهاليددا ب دد ب ادد ببلددلحبطه بتأصددلثه ب دد بحثغهددزبتحالسدده   لب
تحإلبدداحع بتتلسددي بدح ددعفبحثإعكدد بحثغ عةدد ب ثدد بأتسدد بوددا  بتحاهددعححبحثهخصددصبتحثخبددعفبتتاددايزبأ ددمبحثخبددعفب

هصدد ص.بت ددهحبحالجههدد دبتتإعةددكبحث اددلل بتتلسددي بعلدد بأ ددمبحثثادد ؛بايدد بالبثادد بث ددنبالبيبددعفبثددسبتالبحي
دح ددعفبحثددعأيبتحثهشدد تببتحثهغدد كعبتحثهثدد ع  بتحثإددلحببحثدداحيل  بتحثإددلحببودد بحآليددع ب ددلبحثددهيبيإددعهببتحكدداب
حألودد  بتُةطلددببا ع تهدد بحثُ  طلدد  بتُةثيددعب  عليههدد  بتةشددإهب  ههدد  بتة الهدد بوددنبولعدد بحثهلادد بتحأليددهب ثدد ب

  بيبحث  ث   بتةإللبدتنبحوهاحدبحثغ عبحثغع  ب  بحث لحعد بحثهد بت د ن بودنبولع بحإلسه حبتحث ط ءبحثإ
؛بثهحبنإنببإ ج ب ثد بحالجههد دبحثغ دعيب د بكدمبعصدعبثهإايدببنه د بب ثلظد   بحث اايد بو2عحثغعححبحثثا   

ب.و3عتحالسهشعحفي بتحثه اياي  ب  الجهه دب  با ياهسبُي ثمبثلبفب  بحثهغ يعبتدعلفب ث بحثهااح
2

حإلسددالو بت ه ددسبتععحءتددسبعددعحءفبناايدد بتإليليدد بو عفيدد  بُتخعج دد بوددنبحثدداتح عببتعحث دد ب نب عدد دفبدبحسدد 
حثددثال بحثهدد بتإُكددزبأسدد ثيكبت  ول دد بودد بتعحث دد ب دد بحثلعددتبحثإ لددع:بدح ددعفبحثددع ضبحث طلددب بتدح ددعفبحثابددللب

                                                           
بعنبحث عج بحثس بب.بب949ثلط  ع بتحث شع بحثا  عف بعد.وو بص:الس:باعببأحبسالح بحث  ث ي بجلنب لسهعبدحبو1ع بناالش
ُي هع:بع عبعبياباس س:بحثلبحث بحثإ د بة بشدعتلبتوالود و بلد نبأبإد  بودؤت عبحثا د بحإلسدالوي بحثه سد :بعحثداتبببو2ع

ب.ب490-449حثإ  بيبثألو بحث سل  ب  بع ثزبحثغاو بوعج بس بب بص:
 بوؤسسد بحالنهشد بب1ُي هع:ب ك بحث يالد:بحإلسالحبتحثإاحث ب"ودنبصداو بحثإاحثد ب ثد بحث إد بعدنبااحثد ب سدالوي " بلبو3ع

 .195ح بص:ب4010حث ع   ببيعتو ب
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 بحثاتح عبحثثال بالبي كنبأنبتإاببحثهلحصمبو بو بي كبحث طلب بتدح عفبحثهلغيببحالنها   بحث شلح  .ب هه
حثهلحصمبو سبونب هحبحثهعح  بك  بالبي كنبأنبتإاببحثاطي  بحث  عفي بو بو بي كب ااح بحثاطي  بودنب
ذثكبحثهعح .بت   ءبو هجبثله  ومبو بحثهعح بحإلنس ن بحث   صدع ببإيد بيخدعمبت  ودمبحث ادمبحث سدلزبو دسب

ثيدد بحثهدد بتّ  ددنب دد بوإدد تالوبحث ا ب دد وبودد بحثغ ددعبحآليددع بتت عةسددسببلصددغسبعددنبأسدد ثيكبحثه  وددمبحثإ 
وعكغة بو غصل بوه يغف بثزبحث ا بن وببسبثه هه بب ثع ضبحث طلب بأتبحثابللبحث طلبببعتحبوسهل  بت  وش  ب

ب.و1عأتبحالنها ءبحث شلح  بحث ه   مبثل  هج
3

هغصدددديل بتحإلدبحهبحث لدددد بثطبي دددد بحثلحعدددد بتوشددددكالتسبتوهطل  تددددس بتُةاصدددداببدددد ثلع بلددددعتبفبحثغهددددزبحث
حبعدددنببدتدبحثغ دددمبتلدددغللب تحثه  ودددمبو دددسبعلددد بأسددد سبودددنبحثهخطددديطبحث  ه ددد بحثُسددد   بحثهددد دل بب يددداش
حثإ جدد بحث  جلدد ب ثدد بحثاددعحب بتوددنبثددزب دبحك دد بثإ جدد ب ددهحبحثلحعدد ب ثدد بحإلصددالحبب  ه يدد بصددإيإ  بودد ب

ثز بتحثبدداءبوددنبايدد بيلددغحبأنبيكددلنبحثبدداءبتحالسدده عحبب دد بحسددها و بتث دد و بحالاه دد حب ثدد ببوةدد بكليدد بثل دد 
ب.و2عتحالسه  ن بب ثلس  مبتحإلوك ن وبحث طلل   بت هلبحث هاباه بيهإاببحثهالبحث  شلدبث صالح

4

بحسد بادللب ث د وبحثد صبأتبو بو ع  بحثلا ببشكمبأعز بتحثهإدللبودنبحالعهصد ببعلد بحث إد بتحثا
تثزبُي داببإ جد ب ثد بحث إد بفيدس بتتلاهدسبحألود ببد ثابلل بتشدهاببحتعاببل بذثكبوااحبشحبكبيعشب-تتإ ياسبتس ا ب

 ثدد بحثهغ يددعببكيفيدد ب ع دد لبحثدد صب دد بحثإيدد فبب-ثددسبحث لددزببدد ثهلثيب ب ثدد بدبجدد بيكدد دبيكددلنبحألوددعبوإسددلوش 
ثد بأ  يد ب ادسبولحصدغ وبحثخطد ببحثاعفند بتحثبيد نبحث بدليبتت غةلسبعل بحثلحع بتتالةزبوسيعتسببس ب لد   ب 

  بأث  ءبع ليد بحثه غةدمبعلد بحثلحعد  بتإع د لبحثد صب د بايد فبحث د س؛بألنبايد بب دهحبحثغادسبيلعد بحثداع فب
ب.و3عتحث  ولينب  بتاايزبحإلسالحببلصغسبتبةثش با  بةش بثل ثيعبونبحالبت  هبتحثه  عضبتحثه  ينبتحثه  يز

                                                           
 ب1ُي هع:باسبج بعبحث للحن :ب صالحبحثغ عبحإلسالو بعوايمب ث بنه حبحثخط بب  بحثغ عبحإلسالو بحث   صعو بلبو1ع

 بتثددسبكددهثك:ب صددالحبحثغ ددعبحإلسددالو ببددينبحثاددابحوبتحث   دد و ب141ح بص:4001 بثب دد ن بدحببحثهدد ديبثلط  عدد 
ح ب1994 بحثدداحببحث  ث يدد بثل هدد ببحإلسددالو  بحث  هددابحث دد ث  بثلغ ددعبحإلسددالو  بحثلاليدد وبحث هإددافبحألوعةكيدد  ب4ل

 تو بب ا  .بب91ص:
 .ب112 بص:ُي هع:ب هإ باسنبول  تي:بو ه ي بحثه  ومبحث  ع   بوعج بس بببو2ع
 .444ي هع:بع عبعبياباس س:بحثلبحث بحثإ  بة بشعتلبتوالو و بوعج بس بب بص:بو3ع
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5

حإلسالو بتتصإي بو ه دس بتودنبثدزبحث  دمبعلد بتغييدعبتحعد بحث  ه  د وبحث ع يد ببحثغ عب نبتعشيا
تحإلسالوي  بتتل بحثخططبحث   س  بثله  ي بتحثهااح بيهطلكبعافبو ه ي وبي  غ بعل بحثغ دعبحإلسدالو ب

ب:و1عأنبيلهغحببه بتونبأبع   بو بي ت 
بهدد بحث اددمب دد بحث إدد بعددنبحثإ يادد بحت   شدد بيهاّصدد بفيددسبودد دفببت دد بصددغ بو ه يدد بيهّ ددسبشوومولية الن:وور: -

بث مبجلحنبه .بت ههحبيه ّكنبحثغ عبونبحسهإ  ببأتس بو بي كنبونبحث  دفبحثهد ب حث هعبتاصيش بك والش
يكلنبعل بأس سه بحثهاايعبثألاكد حبتتلد بحثإلدللبحث ال  د  بك د بيده كنبودنبحث  د ببدينبوسد ا وب

 ديع بحثإعكيددد بتة ّ بهددد بحثسدددكلني بتحث  دددلد بك ددد بيددده ّكنبودددنب دبحمبحثدددغونبحث خهلغددد بثي ددد نب ددد بتاددد
حث غ ي وب  بكلي ته بإلدبحهبحث الع ببي ه   بت هثكبت لنبحث   ث  وبثألتل عبذحوبت ثيعب  بحثلحع ب

بحثعحكابثل  ه   بتةهزبونبياللب ه بحث  ه ي بحسهو  لباعك بحث هلوبحثإ  بيبثل  ه  .
إ بعنبحثإّببيسل سبحث امب  بحثهغ يع بتةكلنبفيسبحثلحع بحث  ديبتحإلنس ن بو هجب  بحث ب  بالواقعية: -

دد ببخلفيدد ب ي  نيدد بب ي دد بحثلحعدد ب دد بو ع دد بحثإددب ب و طلددببحث إدد .بت  دد بي  غدد بأنبيكددلنبحثغ ددعبولجهش
ت هلكبحثخلفي بيه سب ث بحثلحع بب ث إ بتحالسه ش ل بتو ع  بعلحعا  بثزبب  ءشبعل بذثكبُيااحبحثإلللب

  ث  وبونبياللبيططبت عحوجبُتب  بونبت  ثيزبحثشععبتت  سكبع  صعبحثلحع .بت ههحبي كنبأنبتحث 
ب  بتعقي بحثلحع بتت  يهسبتتااوس. بيكلنبثسبأثعه

 د بصدغ بو ه يد بثلغ دعبيهإدعهببهد ب د بحث إد بعدنبحثإ ياد بت د بتعكيدكبحثصدي بحإلصدالاي ببالنقدية: -
 ع  بتةا بنببي ه  بتةا بمبب  ه بب  ض بتةإ كزبو ه ببإي بي   ببينبحث  طي وبحث خهلغ بتحث ه 

ب  دده ب ثدد بب ددض بثدديخلصب ثدد بولح ندد بت ههدد ب ثدد بحثه ييددغبتحثُإ ددز.بتاي  دد بيهصدد بحثغ ددعببهدده ب
حث  ه ي ب  نسبسه لنبثسبحثاابفبعل بحثه  ومبحث اايبو بحث  دفبحث  عفي بع لوش بسلحءبك نتبوه ّثلد ب د بوهد  عب

بأتب  بكسلبببشعة بونبحثه  بببحثإي تي بتونبحث هح كبتحثعو بتحأل   ب.كلني بأتب  بظلح عب نس ني  ب
حب ثد بعادللبحآليدعةن بي دعوببالحوار: - ت  بصغ بيهعّ  بعليهد بحث ادم بفُيصد  ب د باعكهدسبحثغ عةد بو هداش

د بثهد ببايد ببي نهد بثهلدكبحث ادلل بتتلد ه ب عليه بود بتلّصدمب ثيدسبودنبأ  د ب:بشدعاش بثإ ياههد بتحاه  جش
حب ثيهد بالسده  ن بود بتلّصدلتب ثيدسبودنبفبحءبثل هدعب يهد بأو وه بعل  بوإّكبحاليه  ب بك  بيصد  بو هداش

تحثلعللبعل بو بت   هسبونبعّلفبتل   ب   دفبونبعّلته بتحّتا ءبث  غه  بتذثدكب د باعكد بتغ عدمب
ددد ب وشدددهعهببدددينبحث ادددللبت شدددعبفيدددسبحث دددهح كبب ددد بته دددّلنبو دددسبودددنبحأل  ددد ببتحث  هاددداحوبثلهددداحتلبععلش

بتتصإيإش بتحعه  سش  ببإي بت هّابتلكبحث اللبب  ه ب ث بب ض بتة غس بب  ه بث  ض.غّه ش بتناّاحبتت
                                                           

 بتثدددسب124 ب195 ب115 ب159 152ُي هدددع:بعبدددابحث  يدددابحث  ددد ب:بعلحودددمبحثشدددهلدبحثإ ددد بي بوعجددد بسددد بب بص:بو1ع
هددابحث دد ث  بثلغ ددعبكددهثك:بحثهع يدد بحثغ عةدد بوددنبو هددلبب سددالو  بعبإدد و بو لدد بحثغ ددعبحإلسددالو بحث   صددع بحث  

 بتادسبجد بعبحث لدلحن :ب44-49ح بص:ب4040و ب99وبحث دادبع45حإلسالو  بحثلاليد وبحث هإدافبحألوعةكيد  بسد  بع
 .ب111-119 صالحبحثغ عبحإلسالو  بوعج بس بب بص:
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ُي ابحث لزبونبحث لحومبحألس سي ب  بنهلوبحثإ  بحوبتتااوه  ب البي كنبثاتث بأنبتهااحبتت هضب
نبيدداللبو دد عغ بحالنغدد قبعلدد بحثه لدديزبتحال ه دد حببه لةددا بتتطددلةع  بتتغييددعبن ددطبحثه لدديزبحثهاليددايب البودد

دد بحال ه دد حببدداعزبحث ؤسسدد وبحثه لي يدد بحبهدداحءب حثددعح نب ثدد بن ددطبت لي دد بيلحكددكبحث صددعبتوهطل  تددس.بتأي ش
   صدعتنب ثد بج لد بب ث احبسبتحث  و  وبتحنهه ءبب عحكغبحث إ بحث ل   بتةشيعبحث  اثلنبتحث غ دعتنبحث

بونبحث عت غحوبتحثإلللبثل هلوبب ثه ليزبتأبع   بو بي ت :
1

ُيسهزبحثه ليزببشكمبكبيعب  بع لي بحثهااحبتحث هلوبحثإ  بيبب ث  ه   و بث  بثسبودنبدتبببد ب ب
يدد بحثب دد ءبتحإلنهدد مب ذحبتددزبعددنبأ  يهددسب دد بع لب دد بتطددلةعبحثاددابحوبحث اليدد بتحثغ عةدد بثددا بحإلنسدد ن ب  ددالشب

تابةكبحثاابحوبتحثال بحث شعة بتتعشيا  بتتلجيهه بنإلبحالسدهخاححبحألوثدمبثل دلحبدبحث ه اد ب د بحث  ه د ؛ب
بحث  ليد وبصد يزبودنب د ببمبحسههالكي  بوش بة بُتَ ا ببالبحالجه  ع  بتحثهث يفبحثه ليزباي ب نب"وش بة 

ب.و1عو ه  "بأليبحثإ يا ببأسبحث  لبت لبحإلنس نبنإلبب  ءبته سبألنه بحإلنه جي ؛
يشيعبعبابحث عةزببكد بب ثد بأنبحثغ دلفبحثهد بتغصدمبحث د ثزبحث ع د بعدنبحث د ثزبحثصد  ع  ب د ب  دلفب
تع لةدد بت لي يدد ب دد بحألسدد س؛بتألنددسبالبي كددنبأنبيهإاددببأّيبشدد ءبحثيددلحب البعددنباعةددببتإسددينبوسددهل ب

 بجلحنددكبحثإيدد ف بتحث هددعب دد بحثلحعدد بحث   صددعبحث  ع دد بثددا بحث دد س بحن كددسبحثهخلدد بحث ل دد بعلدد بج يدد
يؤكابث  بذثكبت اع ؛باي ب نبحثاتلبحثه بتخلصدتبودنبحألويد  بتحثهد بت ك دتبودنبب د ءبوؤسسد وبعل يد ب

ب-و ه  فب  بونبأاع وبتااوش ب  بحالعهص دبتحثص  ع بتحثسي س .بتحثاتلبحثص عافب  بو  لبحثصد  ع ب
 بولح ةشد بثهاداوه بحثصد  ع ؛بت دلبود بي  د بأنبشديلعبحألويد ب د بتإاببتااوش بت لي يشدب-وثمبدتلبشعقبفسي 

حث  ه  ددد وبحث ع يددد بتحإلسدددالوي ب ددد بعهدددلدبحثهدددا لببتحثهعحجددد بحثإ ددد بيبكددد نبودددنبحث لحودددمبحثع يسددد ب ددد ب
ب.و2ع نه هبحثإ  بفبحإلسالوي بتأ لثه 

حث لّجسبيصلصش  بب نبتإايببحثه  ي بحثش ول بوع لنبب ث هلوبب ث س ث بحثه لي ي بع لوش  بت  ثه ليز
تةاصدددداببدددددسبحثه لددددديزبحثدددددهيبيدددددلح نببدددددينبحإلوك نددددد وبتحثادددددابحوبحث  ديددددد بتحثغ عةددددد بتحثهطل ددددد وبحالجه  ويددددد ب
تحالعهص دي بتحثسي سي  بتةعتكببينبحألتثلة وبحثا    بتحآلو لبحث سهابلي  بتُة ابحثغ دعبحالبه د بيبتحث اليد ب

ءبتحثه  يع بتةهخهب هحبحثه لديزبحث هدعفبحثشد لثي بحإلي  بيد بحإلباحوي بتحث لدفبحثش ول بُأسسش بثالنطالقبتحثب  
بوهلح نددد ب  عةشددد  بتوه  ولددد بعل يشددد بتعددد دبفبعلددد ب بثه دددلةنبأجيددد الش ددد بتوعت دددغشحبأصددديالش تحثلحعًيددد بحث هلح نددد بأس سش

                                                           
ب.14ح بص:1991و 19وإ ابوإغلظ:بحث لث  بحثإايث بتحثلاافبحثلا ي  بعبإ و بو ل بحث ل   ببيعتو بحث ادبعبو1ع
ب.ب199-194ح بص:4011 بدحببحثالز بدوشب 9ُي هع:بعبابحث عةزببك ب:باللبحثهع ي بتحثه ليز بلبو2ع
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تإايددببحثهادداحبتحث هدددلوبث  ه   تهدد .بتة ددد بعطددكبسددد نلبثالثدد بوعت ددغحوبثهدددهحبحث ددلعبودددنبحثه لدديز ب ددد ب
ب:و1ع آلت ك
تإاي وبحث صعبتوهطل  تسبونبيداللبحثه دادبحث سده عبثهخصصد تسبتو  التدس ببولحك  ب-لمرتكز األولا

تولللع تسبُبايد بحثصد لدبأود حبتلدكبحثهإداي و بتحسدهث  ببتلدكبحثهطدلبحوبتحثهغيدعحوبحثهد بت هد حب
بحثلحع بحإلنس ن ؛بت لبو بي  لسبت لي ش بتحعًيش با لعشحبب ثالفبتحثغ م.ب

تةه ثمب  بكلنب هحبحثه ليزبولحك شد ب د بأ اح دسبتوإهلة تدسبتأسد ثي سبتادعقبتالة دسبث د بب-المرتكز الثاني
يسدده اب دد بحثلحعدد بوددنبتغيددعحوبتتطددلبحو بت ه بيددعبفيددعبالبتهلعدد بولحك دد ب ددهحبحثه لدديزبثهإدداي وب
حث صعبعل بحث سهل بحث ل بحألتل بتث  سبيشد مبحث سدهل بحثهغصديل بحثثد ن ؛بحألودعبحثدهيبي  دمب

ددد   بددداحويش بتحبه  بةشددد بتنادددايش بي ّ ددد ب ددد بحث ه ل دددينبتحث  ل دددينبيصددد لبحإلبددداحعبتحالبه ددد بببو دددسبت لي ش
تحثإلحب.بت هحبحثه ليزبيالحبب عحج  بحث   صعبحألس سي بثله ليزبعحأل احل بحث إهلة و بحألس ثيك ب
حبعددنبحالنسددإ بي بتحالسددهباحدب اددعقبحثهاددلةزو بتة  ددمبعلدد بت ايددا  بتتطلةع دد ببشددكمبوسدده عبب يدداش
تحالت  ل بتج ي بأشك لبحثهلا بحثسدلب بحثاد  زبعلد باغدمبحث  للود وبدتنب ه هد بتإدبحكهد .بتعلد ب
ذثددكب دد نب ددهحبحثه لدديزبيه دد ت بب أل دداحلبتحث إهلةدد وبتحألسدد ثيكبحثه لي يدد بحثدداح عفبحثهاليايدد بحثهدد ب

و بتحالبه  دبت   بحث الي بحثهبعةعة بتحث غسي بحالسه ال ي  بتحالنغالقبعل بحثهحو بتوص دبفبحثإعة 
بعنبتحع بحث  سبتفو ثهزبتا لا تهز.

د بعلد بو  ث د بحثغصد حبحثدهيبأتجاتدسبعصدلببحثهاليدابب-المرتكز الثالوث يه ثدمب د بكدلنب دهحبحثه لديزبع   ش
تحثهعحج ببينبعللحبحثاينبتعللحبحثاني  بت دينبحث الد بتحث الد .ب د ثه ليزبحث لّجدسبيادلحبعلد بحثه  ودمب

ي بت ينبحث هعيبتحثهطبيا  بت دينبحث ل د بتحث  لد  بتةه د ت بحثغصد حبتحثانيلببحثاي  حث  ع  ببينب
بي ه  بتة ههجباعةبب عد دفبحث ل د ءبتحث غ دعةنب ثد بود بكد نبعليدسبحألسداللبودنبعدابفبعلد بحث  د ب

ببينبحث  ع  بحثاي ي بتحثانيلة  بتحث  ع  بحث الي بتحث الي .

ليزبتت لةا  بأنبحثه لديزبثدنبيهطدلبب الب ذحبتةؤكابحث غ عتنبتحث  اثلنبحث هه لنببا  ي بتطلةعبحثه 
تددزبتغيددعبن ددطبحثه لدديزبحثهاليددايبحثددعح نب ثدد بن ددطبت لي دد بيلحكددكبحث صددعبتوهطل  تددس؛بايدد بيشدديعتنب ثدد ب

بج ل بونبحث اهعا وبتحثإلللبثالبتا ءبب ث  لي بحثه لي  بتونبأبع   بو بي ت :

تت ع ه  بحإلنسد ني بحثلحويد  بتتلجيدسبحث  د  جببحث لزبب ثلحع بحث   صعبتوإ تث بحسهي  بس بونبياللبقي    -
حثابحسي ب د بحت د  بو  ث د بُوشدكالتس بتحالبتاد ءببدس؛ب ذب نبحث هدزبحثيدلحبثديسبأنبيإغدمبحثطل د بب دضب
حث  للو وبت  ضبحثهلحبةخ بتإن  بحث هزبأنبنلجابحث    هبحث ل ي بحثه بت كدنبحثطل د بودنب هدزبا ياد ب

                                                           
بثه  ي ببشعة  بل نب شك ثي بحثه  ي بتتس  مبحث هلو:بنخ د بودنببو1ع ي هع:بعطكبوصطغ بس نل:بحثه ليزبحث لّجسبوايالش

تع بنبعبدابحث دعةزببكد ب:بادللبب 91-90:ح بص4002 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1حث  اثينبتحثُ ّه ب بل
 تو بب ا  .ب119حثهع ي بتحثه ليز بوعج بس بب بص:
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ثنبيكلنبذثكبتحلإش بتوا  ش بو بثزبي دعلبحثط ثدكبكيدفبسيسدهخاحبثلغ ي وبحثه بت ل لحبونبأجله  بتب
حث   بلبحثه بت ل ه بع دابحثإ جد ب ثيهد  بتكيدفبيسدهغيابو هد ب د بولحجهد بتإداي وبحثلحعد  بتحالبتاد ءب
ب غسددس.بت ددهحبي  دد بأنبحثإ جدد بع   دد ب ثدد بنددلعبوددنبحثبيدد نبتحثهطبيددببحث  لدد بأكثددعبوددنبحثإ جدد ب ثدد ب

ب.و1عحث   بلب  بحث احبسبتحث  و  وحثإغمبتحثهلاينبثل للحبتب
ت  ي بحثهغ يعبحث ل  بتحالبه  بيبتحثهغ يدعبحث  عدا بتحث هد بحوبتحث  ليد وبحث هصدل ببدسبودنبادمبثل شدكالوب -

تج  بثلبي ن وبتتإليله بتحتخ ذبحثاعحب بتحثاابفبعل بحالنها ءبتحاليهي ببثا بحثطل د ب د بج يد بوعحادمب
لبوددنبحثهغ يددعبحثخطدد ب ثدد بحثهغ يددعبحث  هددلو  بتوددنبحال ه دد حبحثه لدديز.بتة كددنبأنبيددهزب ددهحبب النهادد 

ب ث  ع دددد بحث ل يدددد ب اددددطب ثدددد بحال ه دددد حببطعةادددد بحثلصددددللب ثدددد بحث  ع دددد  بتحال ه دددد حببه  يدددد بحثاددددابحوب
ب.بو2عحالبه  بة بتحإلباحوي بتحث لح كبحثخ ص بثا بحثطل  

حالاهي ج وبحث ه ادفبثسلقبحث  مببحثهإللبونبحث  طي ب  بنه حبحثه ليزب ث بحثه لعبحث طللببحثهيبيلب  -
وثددمبحثه لدديزبحثه دد تن بتحثه لدديزبحالسه شدد   بتحالبه دد بي بتحثه لدديزب دد بأث دد ءبحث  ددم بتحثه لدديزبحثددهحت  ب
تحثه لدديزبحث غهددلح بتحثه لدديزببطعةادد باددمبحث شددكالوبتحث شددعتع و.ببإيدد بتلبدد بكددمب دده بحث  دد ذمبوددنب

 دي بت  د ءبحثثا  د بحث ع يد بحإلسدالوي بتإثعح هد ببلصدغه بحثه ليزبحاهي جد وبحثه  يد بحالجه  ويد بتحالعهصد
ب.بو3عوشعتعش با  بةش بثل عبب  بحثاعنبحثإ ديبتحث شعةن

أ  يدددد بحثهخصددددصبحثدددداعيبب دددد بو دددد الوبحث  ع دددد  ب   دددداو بتهددددل عبحثهخصصدددد وبتتهإاددددببحث غ يدددد بوددددنب -
 بتتهغيددعبشدد ك بحث هخصصددينب دد بج يدد بحث  دد الو بيددهزبتاسدديزبحث  ددمبتإتا نددسبتت لةددا بتحإلبدداحعبفيددس

حث العددددد وبحالجه  ويددددد  بتةسددددداطبت دددددزبحثعجدددددمبحث  هدددددزبحثدددددهيبيغهدددددزببكدددددمبشددددد ء بتة دددددلدبحثخط ددددد ءب
تحث هإ سلنب ث بولحع هز بتةبع بحثغاه ءبتحثخبعحءبحث هخصصلنبثي يدهتحبودلحع هزب د بحثشده دفبعلد ب

لُ  َخرِيلرٖ    ژ  يادلل:بحث صعبتحث ي دفبثل  ه   بوحثلسب
ُُلَ  ِثل  ِ ك د بأنب شد ع بب.[10 د اع:]بژ َولَلا يُنََر

حثهخصددصبحثدداعيبب دد بحث  ه  دد وبيؤكددابأ  يدد بحثه  وددمبحثإ دد بيبتةددؤديب ثدد بحثهإددللبحث ؤسسدد ب
حثددهيبتهددلح عبثددسبكددمبحثهخصصدد وبحث طلل دد  بتةددهخلصبوددنبحثعجددمبحث ؤسسدد بأتبحثصددلبفبحث ؤسسددي ب

ب.و4عحثه بت لنب  بياو بحثعجم بثُيص  بحثعجمب  بياو بحث ؤسس 

                                                           
 .119ُي هع:بعبابحث عةزببك ب:باللبحثهع ي بتحثه ليز بوعج بس بب بص:بو1ع
ُي هددع:بعبددابحإلثددسبويادد ت :بب دد ءبو ه يدد بحث إدد بحث ل دد بثددا بحألجيدد لبحث ايدداف بلدد نبأبإدد  بحث ددؤت عبحثدداتث بحثعحبدد ببو2ع

ب.4/521ح بم4009 بحث  ها بحث  ث  بثللسطي  بحألبدن ب1عنإلبوشعتعبنه ليب سالو و بل
ي هددع:بسدد يعبحثشدد عع:ببوةدد بوسددهابلي ب دد بحإلصددالح بلدد نب شددك ثي بحثه  يدد بتتسدد  مبحث هددلو:بنخ دد بوددنبحث دد اثينببو3ع

 .199تحثُ ّه ب بوعج بس بب بص:
 .ب441-440والو و بوعج بس بب بص:ي هع:بع عبعبياباس س:بحثلبحث بحثإ  بة بشعتلبتببو4ع
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ب حث إ بحث ل  بونبأ زبأدتحوبحثهااحبتحث هلوبتتس  له  بثلاتلب د بشده بحث  د الوبتذثدكبودنبُيَ ا 
يدداللبحبه دد ببالددللب باحويدد بث   ث دد بحث ايددابوددنبحث شددكالوبحث خهلغدد  بتتطددلةعبحثب يدد بحثهإهيدد بث خهلدد ب

َعتد بب دابعط ع وبحثاتث  بتحثه  بببحث  ث ي بتؤكابذثك ب  ل بسبيمبحث  ثد لبدتثهد بأث  نيد بتحثي بد نبحثلهد نبُدو 
بحثإعببحث  ث ي بحثث ني ؛باي بك نبح ه  وه  بب   لبحث إ بحث ل  بتتل سبل نبأتثلة ته  بع داب عداحد

يطددطبتحسددهعحتي ي وبحثه  يدد بسدددب ش بوددنبأسدد  ببنه ددهه  بتتاددداوه  بالسددي  ب دد بحثاطدد عبحالعهصددد دي؛ب ذب
بونبأث  ني بتحثي ب نبعل بحث إ بحث ل  بتحثهطلةعبونب ج د ث بتشيعبحثابحس وب ث بأنبوااحببو  بت غاسبكمٌّ

بكد بببعبدابحث دعةز.بتةؤكدابو1عوبعلد بحثهدلحث %3.10 بب%2.13حبيادابببدددبع2411حث  تجبحث إل ب  بعد حب
"ثاابأص  بحإلنغ قبعل بحث إد بحث ل د بأادابحث إكد وبحثع يسد ب د بو د الوبببالثس:أ  ي بحث إ بحث ل  ب

حالعهص دي؛باي بالبو  لبثهطلةعبو ه  وببييص بتجيافب البونبيالثس بتونبثدزب د نبحال د د ببحث  لب
ب.و2عحثص  ع بوعت طببسب ث باابب يا"

ت ددد ث هعب ثددد بتحعددد بحثددددّاتلبحث ع يددد بن دددابأنبحنغ عهدددد ب ددد بو ددد لبحث إدددد بحث ل ددد بتحثهطدددلةعبوإدددداتدب
ونبحثّاتلبحث هااود  بتتهد يعب د بوخهلد ببتلويم بت لبو بج له بت ه ابعل بحثها ي وبحثإايث بحث سهلبدف

بوخصصدد وبته دد ت بالبَأنَّددسُبب ثدد بحثابحسدد وبحثاط عدد وبت خ صدد بحثاطدد عبحثها دد بتحثصدد  ع ؛بايدد بُتشدديع
بحثه لةدمبتنسد  بحثادلو  بحثدايمبودنبحألثد ب د بحث إ بحث ل  بتحثهطلةعبتحاابعل بحثّاتلبحث ع ي بث نغ ق

بك د بحث ع يد بحثداتلبث  هدزبحث إلد بحث د تجب ج د ث بونب%4.3تب%4.1ببينبتهعحتحبحث ل  بثل إ بحث ع  
بأيدع ببحالادهاللبحإلسدعح يل بتدتلب د بحإلنغد قبب سدكبحث سدكب ده بوا بند بتةهزبحثيلنيسكل ب اص ءحوب  

بحث ل د  بحث إ بعل بحث إل بحث  تجب ج  ث بونب%0بونبأكثعبحالاهاللبحإلسعح يل بي غبباي بك وعةك ؛
ب.و3ععليسبثه بحث إل بحث  تجبونب%2.1بعنبيامبالبو بحث هإافبحثلالي وبتت غب

                                                           
 United Nations Educational, Scientificي هدع:بو ه د بحألودزبحث هإدافبثلهع يد بتحث لدزبتحثثا  د بعحثيلنسدكلوبعبو1ع

and Cultural Organization (UNESCOبع عدافبحثبي ند وبحإلاصد  ي بث  هدابحثيلنسدكلبث اصد ء بحث لدلحب 
بح.44/1/4040حو بت تبوعحج هسبيلحبحث    ببه بةخب4019إاي بعيلنيلبتحثه  لثلجي بتحالبه  ب بفيعبت

 http://data.uis.unesco.orgبب
 .99ص:بح 4011 بدحببحثالز بدوشب ب9لعبابحث عةزببك ب:بنإلب هزبأع ببثللحع بحإلسالو  ببو2ع
  بتحثابحسدد وب دد بحث دد ثزبحث ع دد بحثلحعدد بتحثهإدداي و بعوادد لو بُنشددعب دد بولعدد بي هددع:بتادد بوإ ددابيلسدد :بوعحكددغبحألبإددبو3ع

 ببworld-arab-in-tanks-https://tipyan.com/thinkح ب14/4/4041تبيدددددد نبتصدددددد  بحثددددددلع  ببهدددددد بةخب
حث إد بتحثهطدلةع%بودنب ج د ث بحث د تجبحث إلد .بت دتبوعحج هدسببتة هع:بو هابحثيلنسكلبحإلاصد   :بحإلنغد قبعلد 

بح.19/5/4041بيلحبحألب   ءببه بةخب
https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
https://tipyan.com/think-tanks-in-arab-world
https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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تنهي دددد بإل  دددد لبدعددددزبحث ل دددد ءبحث هخصصددددينبوددددنبذتيبحثخبددددعف ب ادددداب دددد جعبحث ايددددابوددددنبحث اددددللب
 ب ث ببالدبحثغعب؛بحألوعبحثهيبأّد ب ثد بلد  بتتدا لببسالويتحث غ ءحوبحث ل ي بونبُبلاحنهزبحث ع ي بتحإل

ل؛بايد ب نبعدلفبحثداتلبتهد ثعبجدهبةش ببادابته بعلد ببع يههد بث ل   هد بحإلنه مبحث ل د بتحث إثد ب د ب ده بحثداتب
توا بعابته بعل بحجههحببحث لح ك ب  ل بسبيمبحث ث لبدتث بسد غ  لبف بحنهالدتب د بثالثد بعادلدبتنصد ب
حث اابودنبا ثد بحث إد بعدنبثا د بحثًدي ب ثد بتإايدببأعلد بوسدهلة وبحث ًيشد  بتت  دنبسدعبنه دهه ب د ب

زبحث إ بحث ل  بتحيهي ببحث اللبحث   سد  بإلاداح بحثهغييدعبودنبجهد  بثدزبحثهغ يدعب د بحال ه  حبب ث لزبتدع
بدددعحوجبدبحسددددي بثشدددإهبحثددددهك ءبحث إلددد  بثددددزبُ هإدددتبفي دددد بب دددابجسددددلببحثهلحصدددمبودددد بحث ددد اثينبحآلسدددديلةينب
حث ه يغةنب  بج و  تهزبثهش ي هزبعل بحث  مب  بس غ  لبف بتونبجه بث ثثد بتلجدسبحال ه د حب ثد بحث إد ب

أعددل بحث هدد بحوبتحثخبددعحوب دد بج يدد بأبجدد ءبحث دد ثزبب ددابتددل يعبحآلثيدد وبتحثب يدد وبحثال ودد بعوخهبددعحوببعددن
تو   ددددابتوعحكددددغبعل يدددد بب لحصددددغ وبع ثيدددد بحث ددددلدفوبثالسددددهغ دفبوددددنبا عدددد تهزبتوسدددد عاتهزبعلدددد ب ن دددد حب

ب.و1عوش بة هزبحث إثي بحثه بت لدبب ث غ بعليهزبتعل بحثبلابحثهيبحسهاطبهز
ثسبويا ت ب ث بُج ل بونبحث عت غحوبحثهد بي  غد بأنبيادلحبعليهد بحث إد بحث ل د بعلد بتُةشيعبعبابحإل

ب:و2ع آلت حث سهل بحثهطبيا بتتل يعبحثبيو بحث س عافبتحث ال   بت  بك

 بيو بحجه  وي با ل  بتوش   بعل بحإلباحعبتحالبه  ببتحثهغييعبتحإلصالحبتحثه  ي . -

ني وبو دي بك في بثه غةغبو هجبتاعقبحث إ بحث ل  ؛بثهإايبببيو بعل ي بوهااو بتح ه  حبأك دي  بتإوك  -
عغددددغفبنلويدددد بُي ك هدددد بأنبتإاددددببحيهعحعدددد وب دددد بحث  هلودددد بحث  ث يدددد بثل إدددد بتتلسددددي بدح ددددعفبحث  ع دددد ب

 تحإلصالح.

بيودد بت هي يدد بتتشددعةًي بتبددداأببإ  يدد بحث ل يدد بحثغ عةدد بثهشددد ي بحث ؤسسدد وبحالعهصدد دي بتو ه دد ببجددد لب -
 دد بحث إدد بتحثهطددلةع بتإعدد دفبحث هددعب دد بب يدد بحثهشددعة  وببإيدد بتصدد  بأكثددعبحألع دد لبثالسددهث  بب

 تش ي ش بعل بحث إ بحث ل  بت خ ص بتلكبحث ه لا بب ث عح ك.

حث  ددمبحث دد دبتحثسددعة بثلعدد ب  ددعفبحألدوغدد بتحث اددللبتحث غدد ءحوبحثهدد بُت ددابأ ددزبحثثددعتحو بتتاددايزبحثإددلح غب -
بتتطلةع  بب  بيخاحبوص ث بحثاتلبتوسهابله .حث  دي بتحث   لة بتكمبو بيس عابعل ببا  ه ب

بحثغ عةد عبوشكل بحثهخل بحالجه  ع بثيستبوسدهال ببدهحته بتإن د بتدعت طبب دلحا بحثهخلد بحأليدع ب نب
حالجه  عيينببثهحبس  بحث ايابونبحث  اثينبو ه   ت  ؛  ن بو ه بحثه بتُببوتحالعهص دي بحثسي سي تحثثا في بتب

بتحالعهص ديينب ث ب ي  دبالللبتفثي وبث   ث  ب ه بحأل و بتو ه بو بي ت :

                                                           
حثبلدداحنبحث ع يدد بتأتثلةدد بحث إدد بحث ل دد  بعبإدد و بو لدد بحث سددهابمبحث ع دد  بوعكددغبي هددع:بحثإبيددكبحسدده ت ب ةددنبحثدداين:ببو1ع

 .11ح بص:4040و بأكهل ع 500و بحث ادبع49دبحس وبحثلاافبحث ع ي  بس  بع
 .ب590-529ُي هع:بعبابحإلثسبويا ت :بب  ءبو ه ي بحث إ بحث ل  بثا بحألجي لبحث اياف بوعج بس بب بص:بو2ع
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1

بحث  ه  دد وبتلحجددسوددنبأبددع بحث شددكالوبحالجه  ويدد بتحالعهصدد دي بحثهدد ببتحث ط ثدد بظدد  عفبحثغاددعبُتَ ددا ب
تعت طبب ثسي س بب؛ب ذلحومبدحيلي بتي بجي نهي  بث بحث ع ي بتحإلسالوي  بتتهغش ب ه بحثه  عفب  بحث  ه  

حالعهص دي بتحث احث بحالجه  وي بثهه بحثّاتل بك د بأنبثلإدعتببتحثصدعحع وبتعداحبحالسدهاعحببحثسي سد بأثدعشحب
ب.كبيعشحب  بتعلعبأغلكبحث لحا ينب  با   بحثغاع

حجههه بتتل بتثلإابونب ه بحثه  عفبتحثهخفيفبونبفث ب  بأش ببحث  اثلنب ث بعادبونبحثإلللبث لب
بو  ث  وبش ول بتعكغبعل بو بي ت :ب

 ديدد لببددعحوجبحثهلجيددسبتحثهددابةكبحث ه دد ب دد بوعحاددمبحثه لدديزبحألس سدد  ببإيدد بيهلجددسبحثشدد  بب ثدد بأنددلحعب -
ب.و1عحثه ليزبحث ه   بتونبثزب ث بحث هنبحثه بته  سكبتعابحتسبتحسه احدحتسبحثطبيًي بتحث كهس  

 دعصبببهدالبتدل يعتجهببحالسهث  بحوبحث إليد بتحألج بيد بس ب يتش تبلاط عبحثخ صبتاايزبحثهسهيالوبث -
ب.و2عثل لحا ينبع مبجاياف

 االلبحث   ث بحث ع ي بوإمبحث   ثد بحألج بيد ب د بحثداتلبحث ع يد بحثهد بت د ن بودنبنادصب د بتخصصد وب -
ب.و3عتوهنبو ي  بوثمبدتلبحثخليجبحث ع  

تاايزبحثاعتوبحث يسدعفبثلصد  ع وبحثصدغيعفبحث شعتع وبحثصغيعفبونبياللبتت لةمبتاايزببعحوجبثه  ي ب -
خداو وبحثغ يد بودنبتدابةكبحثتتادايزبب د  تلسدي ب ده بحث شد بة بتتطلةعب بتبعنباعةببحثه  عابو بحثب له

ب.و4عتتسلةببتوه ب  بثإمبحث ش كمبحثغ ي بحثخ ص بب إلنه مبتل طبحث لدف
تحثهابة   بونبياللبتإايداببحث  مبعل بتإايببحثهلح نببينبسلقبحث  مبتوخعج وبحث ؤسس وبحثه لي ي  -

ب.و5عوهطل  وبسلقبحث  م بتونبثزبتإايابوخعج وب ه بحث ؤسس وبثلإابونبحث ط ث 

                                                           
ع:ببوةدد بوسددهابلي ب دد بحإلصددالح بلدد نب شددك ثي بحثه  يدد بتتسدد  مبحث هددلو:بنخ دد بوددنبحث دد اثينبي هددع:بسدد يعبحثشدد عبو1ع

 .199تحثُ ّه ب بوعج بس بب بص:
ي هع:بشعةفبغيد لبتعبابحث  ثكبوهعي:بوشكل بحثغاعب  بحث  ثزبحث ع د بتإشدك ثي بوإ ب هدسبدبتسبوسدهغ دفبودنب لسدغ ببو2ع

ب.9ح بص:4019ا بحثاتث بحثث ن بالل:بحث  ثي بحإلسالوي  بتلنس بحثه ع  بحث  ثيغة  بتبع بوااو ب ث بحث له
ي هددع:بصددخعيبوإ ددا:بعددعحءفب دد بتحعدد بحث ط ثدد ب دد بحثددلانبحث ع دد :بحألسدد  ببتحثهإدداي و بوادد لبُنشددعب دد بحث لسددلع ببو3ع

ح.بتددددددزبوعحج هددددددسبيددددددلحبحث   دددددد ببهدددددد بةخب14/14/4019حث غح عةدددددد بثلابحسدددددد وبحثسي سددددددي بتحالسددددددهعحتي ي  ببهدددددد بةخب
ب.ب1ح بص:41/5/4041

  https://tinyurl.com/eevar3v9/ 
ب.9ي هع:بشعةفبغيد لبتعبابحث  ثكبوهعي:بوشكل بحثغاعب  بحث  ثزبحث ع  بتإشك ثي بوإ ب هس بوعج بس بب بص:بو4ع
ي هددع:بادد مب لةدداعلبةن:بظدد  عفبحثغاددعب دد بحث غح ددعبتفث ب دد بعلدد بحث سدديجبحالجه دد ع ب دد بظددمبحثطغددعفبحث  ثيدد  بحث ط ثدد ببو5ع

و بحث غح دددع بيلنيدددل ب14حثه دددخز بعبإددد وبُنشدددعب ددد بو لددد بحألك دي يددد بثلابحسددد وبحالجه  ويددد بتحإلنسددد ني  بعدددادبعتب
 .44ح بص:4014
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حثه  ومبتحثه سيبببينبحثاتلبحث ع ي  بتحث  مبعل ب ي  دبأسلحقبحعهص دي بوشهعك  بتس  ببإعةد بحنهاد لب -
ةدد بحإلع ودد بتحث  ددمبتو  بسدد بحأل ددعحدبتبوتسبحألوددلحلبتاعةدد بت دد دلبحث  ه دد وبحثلا يدد بتحألج بيدد بتاعب

ب.و1عحثا عافبحألس سي بثإمبوشكل بحث ط ث ب  بحثلانبحث ع  بُيَ ا بحث ش لبحالعهص دي؛بت لبو ب
بت دد دلبب إللدد   ب ثدد ب حثغايددعفبثلدداتلبحثدداعزبحث دد ث بهاددايزببحثغ يدد بتحإلسددالوي بحث ع يدد بثدداتللددعتبفبقيدد حبح -

ب.و2عع ي بش ول عهص دي بعحت  ي ببهالب شعة بتحثغ ي بحثخبعحوبحث
تإسينبحألدحءبحالعهص ديبحث ع د بتتإسدينبو د خبحالسدهث  بب د بحثداتلبحث ع يد بتحإلسدالوي  بتإ حثد بك  د ب -

حثايلدبحثه هي ي بتحثا نلني بحثه بتإللبدتنبحجههحببحألولحلبحث ع ي ب  بحثخد بم بتحثهد بتادابببإدلحث ب
سهث  بب  بحثاتلبحث ع ي بودنبشد نسبأنبولي ببدتالببأوعةك  بتالبشكبأنبعلدفب ه بحألولحلبثالب144

ب.و3عُيسهزب  بك  بج  حبحث ط ث ب  ب ه بحالعهص دي و
 اي ءبعط ع وبوغي  ب  ببعحوجبحثه  ي بحالعهص دي ب  بب ضبحثاتلبحث ع يد  بتو هد بعلد بسدبيمبحث ثد لب -

لعكبعط عبحثخاو وبحثسي اي ؛باي بت هلكبأغلكبحثاتلبحث ع ي بتحإلسالوي ب   ءحوبسي اي بسهسه
بونبحث  الينبثلبأاسنبحسهغالثه  ب.و4عك ش ب   الش

بصابحثه  بببحثاتثي بتحثهعكيغبعل بحألسد ثيكبتحثسي سد وبحثهد بتدزبحتخ ذ د بتتطبياهد ب د بب دضبحثداتلب -
ب.و5عتحث ؤسس وبحث خهلغ بحثه بن إتب  بولحجه بوشكل بحث ط ث بتو  ث هه 

2

بتحثسي سددي بحث   الوبحالجه  ويد بك  د ب دد بتنشطب   لب عأفبعل بوعبحث صلبببشكمثاابأسه تبحث
 ددهحبحإلسدده حببوددددنبحثعغددددزبتعلدددد .بتإعدداحدبحألجيدد لبحثإ ددد بفبب دد ءب ددد بك دد بشدد بكتبتحالعهصدد دي  بتحثثا  يددد 

بدتنببتإددللبل ددد وص بتةلحجهدددنبتحثهه يددد بحإلعصدد ءبودددنبحثيدددلحبتحثغهيدد وبي  نيدددنبحث سدد ءب ددالبتددغحلبحث هددز 
ب.و6عحث   الوبودنبذثدكبتغيدعبحالجه  ع بحث  د لبوشد بكههنب د 

حث دعأفب د بحثه  يد بثدزبت يدهبحال ه د حبحث طلدلبب د بحثخطدطبتحثبدعحوجبحثه  لةد بثلداتلببتع ي بوش بك 
هزبحث ع يدد  ب ددالبتددغحلبحالسددهغ دفبوددنبعددابحوبحث ددعأفب دد بع ليدد بحثه  يدد ب دد بحألعددمبعلدد بوسددهل بحث دد ثز؛ب ذبيدد

تغييدددكبدتب ددد ب ددد بوخهلددد بجلحندددكبحثإيددد فبحالجه  ويددد بتحثثا فيددد بتحالعهصددد دي بتحثسي سدددي .بتُةشددديعبتاعةدددعب
بدينبب%11بودنبتأعدمب %20بونبباليمبأعمبعلفبحث  مب  بحث عأفببحثه  ي بحإلنس ني بحث ع ي ب ث بأنبوش بك 

                                                           
ح ب4014ي هع:بأا اب ؤحدبحث غ  ي:بحث ط ث ب  بحثلانبحث ع   بوعكغبأس  ببثلابحس وبتحث إل بتحإلعالح بحثعةد و ببو1ع

 .14ص:ب
ب.9وهعي:بوشكل بحثغاعب  بحث  ثزبحث ع  بتإشك ثي بوإ ب هس بوعج بس بب بص:ي هع:بشعةفبغيد لبتعبابحث  ثكببو2ع
 .بب1ععحءفب  بتحع بحث ط ث ب  بحثلانبحث ع  :بحألس  ببتحثهإاي و بعوا لو بوعج بس بب بص:ي هع:بصخعيبوإ ا:ببو3ع
ب.بب1 لو بوعج بس بب بص:تحع بحث ط ث ب  بحثلانبحث ع  :بحألس  ببتحثهإاي و بعواي هع:بصخعيبوإ ا:بععحءفب  ببو4ع
ب.ب4ي هع:بأا اب ؤحدبحث غ  ي:بحث ط ث ب  بحثلانبحث ع   بوعج بس بب بص:بو5ع
ب.ب9ح بص:4011ي هع:بو ه  بحثه  تنبحإلسالو :بيط بع مبو ه  بحثه  تنبحإلسالو بثل هلوبب ث عأف بتعكي  ببو6ع
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ب دد بحث إلدد بحث دد تجبث  ج دد بحإلندد  بوددنباصدد بتتبلدد .بحث دد ثزبو دد اببج يدد ببددينبحألدندد بت ددلبحثشدد ّب و 
بيبلددد بُو دددالبحثغادددعبأنّببك ددد بحث  ويددد  بحثبلددداحنبج يددد ب ددد ب%14وا بدددمب ادددط ب%21بنإدددلبحث ع يددد بحث  طاددد 

بثلبلددداحنبتحألويددد نبحث دددلحببو ددد ثسب ددد بحث سددد ءبنسددد  بأنّببك ددد ب.بدددينبحثعجددد لب%11بحث سددد ء ببدددينب31.1%
ببو1ع اط.ب%11ب ث بتصمب ذبحث  ثز؛ب  بحألدن بحث ع ي ب  

  بب دضبحثاط عد وببغزبونباات بتإللبالبب سببسب  بحآلتن بحألييعفب  بت كينبحث عأفبتعل بحثعب
دبجد بع ثيد بب ثد بيصدمب  نب هحبحثهإللبثدزبتحالعهص دي ب  بب ضبحثاتلبحث ع ي بتحإلسالوي بحالجه  وي 

  بحث د حبحثثاد بحثدلع بونبتغ يمبدتب  بحث ي ديبحثعح ابك  ب  بحثاتلبحث هااو ؛بونبأجمبذثكبي  غ :بتغييع
 ددد بحث  ه ددد  بتحالعهدددعحلببك ودددمبحثإادددلقبحثهددد بو إههددد ب ّي  ددد بحثه ددد ثيزبحإلسدددالوي  ببادددللبع ددد ي بحث دددعأفب

تحالعهددعحلبب سدد تحته بب ثعجددمب دد بحثلحج دد وبتحث ه دد و بوددنبايدد بحثاددابفبتحث غدد ءفبتحثهخصددص بتتشدد ي ب
 بثادابحته  بتحالعهدعحلببد ثإالقبحث عأفبتتابةبه بتتسهيمبوش بكهه بتت كي ه ب  بوعحكغبص  بحثاعحببحث   س 

حث سدد  ي بحثهدد بأععتهدد بحالتغ قيدد وبحثاتثيدد  بودد بحأليددهبب العه دد ببيصلصددي بحث ددعأفب دد بحث  ه  دد وبحث ع يدد ب
ب.و2عتحإلسالوي بي ص بونبحث  اي بحثثا في بتحثاي ي 

3

تذثددكبث د بثلصددإ بودنبتدد ثيعب دد بتطددلببحثاطد عبحثصددإ بأادابحث ؤشددعحوبحثع يسد بثهادداحبحثداتل ببُيَ دا ب
جلحنكبحثإي فبحالجه  وي بتحالعهص دي  ب  ل  بك نتبحثعع ي بتحثخاو وبحثصإي بوهل عفبثل لحانبحسدهط عب

حث إد بحث ل د بودنبأ دزبأدتحوبت  يد بحثاطد عببَتُةَ دا بأنبي  دمبتُةسدهزب د بع ليد بحإلنهد مبتت  يد بحث  ه د .ب
يهزبونبيالثه بحبه  ببحثإلللبثل شكالوبحث خهلغ  بتتإايابباي بُيشكمبحثلسيل بحثه ؛بحثصإ بتتطلةع  

يل عبحثا عافبحثهد ببَأنَّسُبأس  ببحألوعحوبتحعهعححباعقبثهشخيصه  بتحكهش لبأدتة بتعالج وبجاياف بك  ب
تب  بعليه بحثسي س وبتحثبعحوجبحثصإي .بتةإه مبت غةدغبحث إد بحث ل د بحثصدإ ب د بحثبلداحنبحث ع يد ب ثد ب

عحتي ي وبتحلدددإ بودددنبأصدددإ ببحثادددعحببته ددد نبحثهعكيدددغبعلددد بب ددد ءبحثادددابحوبتتدددابةكبجهدددلدبجددد دفبتحسددده
حث دد اثين بتتإسددينبحثب يدد بحثهإهيدد بتحثُ  دداحوبحث إثيدد  بتبصددابحألوددلحلبحث  فيدد  بتيلددبببيودد بت ددغ بحإلبدداحعب

 إ بتحالبه  ب.بك  بي  غ بعل بحثإكلو وبحث ع ي بتحإلسالوي بأنبت يابحث هعب  بأ  ي بحالسهث  بب  بحث
حث ل ددد بحثصدددإ ب ددد بلدددلءبحثه ددد بببحث  ث يددد  بتأنبت  دددمبعلددد ب نشددد ءبوعحكدددغببإدددل بوهطدددلبفبتدع هددد ب

                                                           
حبعحثشدد  بب دد بحث  طادد بحث ع يدد ب4011ني بحث ع يدد بث دد حبُي هددع:ببعندد وجبحألوددزبحث هإددافبحإلن دد   :بتاعةددعبحثه  يدد بحإلنسدد بو1ع

ب.41ح بص:4011ف  قبحثه  ي بحإلنس ني ب  بتحع بوهغيعو بحث كهكبحإلعلي  بثلاتلبحث ع ي  ببيعتو ب
ي هع:بنلحلبحثغ علبي:بنهلوبحث دعأفب د بحث د ثزبحث ع د  بلد نبأبإد  بحث دؤت عبحثداتث بحثعحبد بعنإدلبوشدعتعبنه دليببو2ع

ب.192 بس بب بص: سالو و بوعج
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تب طه بب ث  و  وبتحثص  ع وبحثطبي بحثإيلة بتحثاتح ي  بتتدل يعببدعحوجبت لةدمبثل إدل  بتت سديسببدعحوجب
ب.و1عثلاكهلبح بتو بب ابحثاكهلبح  بتتاايزبوك  آوبتالح غبثل  اثين

حثإكلو وبحنهه مبسي س وبدحع  بثلص  ع بحثاتح ي بحثلا ي  بب  بُيسهزب  بتإايببك  بي  غ بعل ب
حألوددنبحثدداتح  بثلدداتلبحث ع يدد بتحإلسددالوي بتتخفدديضبحعه  د دد بعلدد بحثدداتحءبحألج بدد .بت  دد هبا جدد بو سدد ب
ثه غةدددغبب ددد ءبحثادددابحوبثددديسبعلددد بوسدددهل بحأل دددعحدب ادددط ببدددمبي دددكبأنبيه دددا بذثدددكبثيشددد مبحثغدددعقبحث إثيددد ب

ؤسس وبتأنبيهزبعل بوسهل بحثبلاببشكمبع ح بت لبو بيهطلكبتإسينبنهدزبحثه لديز بتتدل يعبحثهدابةكبتحث 
ع ث بحث لدف بتدعزبحكهسد ببحثخبدعحو بتت غةدغبحسدهخاححبحثه  لثلجيد  بتة  غد بحسدهث  ببحث غد ءحوبحث ل يد ب

لببت د تنبو هد بحث  هشعفب  بحثخ بمبسلحءبونبياللبتش ي ه بعل بحث دلدفب ثد بحثدلانبأتبعبدعبب د ءبجسد
ثالسدددهغ دفبودددنبيبعحتهددد ب ددد بأوددد كنبتلحجدددا  ب ددد بولحعددد بأك دي يددد بتإدحبةددد بوه ددد ب ددد ببلدددابحالنهشددد ب بأسدددلفب

ب.و2عبه  بببأيع بك ثصينبتحثه ا
4

حثاي اعحاي بوطلكبع حب  بكمبأعط ببحثلانبحث ع   بت ّزبوشهعهبثا بو هزبحثغو وبتحثه هي  و ب
حبتج  عد ب-اا  بحألدن باللبحعه  ببحإلنس نبقي د ب د بذحتدس بتاادستته إلبب  ب  د بحثه بيدعبعدنبب- دعدش

بأيسبت  بحث ش بك ب  بص  بحثاعحببحثسي س بتحالعهص ديبتحالجه  ع بونبأجمبتااودسبتسد  دتسبتنه د ب
ب.و3عتا سبتبقيس

الحبجددهبيبيدع بب ددضبحث غ ددعةنبحث   صددعةنبأنبحألنه دد بحثسي سددي بثلداتلبحث ع يدد ببإ جددسب ثدد ب صدد
ش وم بث   نباالقبحث لحا ينب  بحث ش بك بحثلحس  بتص  بحثاعحببحثسي س بتحثهاحتلبحثسدل  بثلسدلط  ب

ب:و4ع آلت تةشيعتنب ث بعافبو  دئبتعلحعابُتؤسسبث ه حبدي اعحا بثلإكزبت  بك

تنبعيددابحثإعةدد  باعةدد بحثددعأيبتحثه بيددعبتحث شددعبتحثه هدديز بأيبودد بي  ددمبحأل ددعحدبي  بسددلنبوددلحا ههزبوددنبد -
عل باعة تهزب البو بيغعلسبحاهعححباعة وبحآليعةن بتونبدتنببع ب بعل بأ   ب زب البو بك نبياعلب
و هددد ب ثددد بتهايدددابنهددد حبحثإعةددد وبتحثاي اعحايددد بتةإدددعوبعلددد بحث  ددد بحثسي سددد بحأل لددد  بتودددنبدتنب

                                                           
ي هع:بو  نبحثإ  دي:بحث إ بحث ل  بب ثاط عبحثصإ ب د بحث  طاد بحث ع يد :بحثلحعد بتفثيد وبحثهطدلةع بعبإد و بوعكدغببو1ع

 .ب9-1ح بص:4019و ب199حثخليجبثألبإ   بعادبع
ب.4-9وعج بس بب بص:بب ثاط عبحثصإ ب  بحث  طا بحث ع ي :بحثلحع بتفثي وبحثهطلةع بي هع:بو  نبحثإ  دي:بحث إ بحث ل  بو2ع
ي هددع:بعصدد حبن  دد ن:بحسددهعحتي ي بتإايددببحث شددعتعبعنهدد حبحألتثلةدد وبأل دداحلبحث شددعتعبحثإ دد بيو بعبإدد وبو شددلبببو3ع

لدد نبأبإدد  بتو  عشدد وبحث دداتفبحثغ عةدد بث عكددغبدبحسدد وبحثلاددافبحث ع يدد :بنإددلبوشددعتعبا دد بيبنه ددليبعع دد  ب
 .941وعج بس بب بص:

 بوعكدددغبدبحسددد وبحثلادددافبحث ع يددد  ب4:بحث شدددعتعبحث ه دددليبحث ع ددد بنددداحءبحث سدددهابم بلي هدددع:بو  لعددد بودددنبحث دددؤثغينبو4ع
 بتعددد بنبعصددد حبن  ددد ن:بحسدددهعحتي ي بتإايدددببحث شدددعتعبعنهددد حبحألتثلةددد وبأل دددداحلب21-99حبص:4011بيدددعتو 

 .944-949حث شعتعبحثإ  بيو بوعج بس بب بص:
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سبععع بحنها صبونبحثإبب  بحثه هيزبتتشكيمبحث  ًي وبحثسي سي ب البو بك نبيالحبو ه بعل بأس 
بأتبا  غ بأتبوه ب .

حثه اديد بحثسي سددي بتحثإددبب دد بحث شد بك  بأيب ع ودد بحثسي سدد بعلدد بواه د بحثإددببحث دد حبأتبحإلعددعحببب نهدد ب -
ادددببعددد حبثط اددد وبحث  ه ددد بت و تدددسبتنخ دددس بب ددد بي  ددد بو ددد بأيبشدددكمبودددنبأشدددك لبحاه ددد ببحثه ثيدددمب

 سددي ب نبثددزبُي غددمباددببحألاددغحببحثسي سدد بوددنبعبددمباددغببادد كزبتحاددا بتالبيكغدد ب عددعحببحثه اديدد بحثسي
تحث  ه  وبك   ب  بحث ش بك بحثسي سي بت  بحثه   سبحث شعتعبعلد بحثه ثيدمبحثسي سد بتكسدكبحثدعأيب

بحث  حبب ثلس  مبحثاي اعحاي .
حث ه حبحثه ثيل بعحث إل بتحث ي ب وبحث ش للبب ث   ن وبحثا نلنيد بتحثاسدهلبة بحثهد بت غدم:باعةد بحالعهدعحعب -

ث  ثغين بتاببحثعع بد بعلد بحثسدلط بتو  بسدهه بودنبيداللبحث سد ءث بحث ي بيد بثلسدلط بث مبحث لحا ينبح
بحثه غيهي  بتحثعع ب بعل بصعلبحث  لبحث  ح بتحثعع ب بحثش بي بعل ب دحبفبحثسلط .

ب ع و بحث ه حبحثسي س بعل بع عافبحثغصمببينبحثسلط وبتحاهعححبحسهاالثي بحثا  ء. -
حببوبدداأباددببحألكثعةدد بحثسي سددي بحثهدد بأ ع تهدد بحالنهخ بدد وبحث غةهدد ب دد بحثهدداحتلبحثدداي اعحا بثلسددلط بتإعددعب -

د ب بب باأبأنبحثسلط باببع حبثلش كبتثألو بتثيستبااش بي صش تشكيمبحثسلط بحثه غيهي بتإدحبته بع الش
بثإغببأتب و بأتبأسعفبأتب عد.

عددد ببدددينبأجهغتهددد بحث هددد حبحثاسدددهلبيبحثدددهيبي ثدددمبحث هددد حبحألسددد سبثلاتثددد  بتةددد هزبسدددلط ته بك  ددد بتحث ال -
بتحثإالقبحث اني بتحثسي سي بث لحا يه .

نهدد حبحجه دد ع بحعهصدد ديبعدد دلبيه هدد بفيددسبحث لحا ددلنببإاددلقبوهسدد تة  بت ددعصبوه   ودد بعلدد بحث إددلب -
حثهيبيلّ عبثهزبحثإ  ي بلابحنهه هب بحدتهزبحثسي سي  بتاعةههزب  بحثه بيعبعدنبفبح هدز بتحيهيد ببودنب

بيعتنسبحألصل بثه ثيلهز.

حبحعهص ديش  بنهي  بثلسي س وبحالعهص دي بحثخ او بحث ط اد ب ُت  ن بأغلكبحثاتلبحث ع ي بتعحج ش بتبكلدش
 ددد ب ددده بحثددداتلبودددنبن ايددد  بتنهي ددد بعالعددد وبحثه ًيددد بحثهددد بحنههكدددتبسدددي دفبحثددداتلبتأي ددد هه بثشدددعتلب

لبودد بيهعتددكبعليددسبفثدد ببسددلبي بكبيددعفب دد بن ددطبتإوددالءحوبحثاددل بحالعهصدد دي بحث بددع بوددنبن ايدد بأيددع  بت دد
ت لةنبتحسهخاححبحثغ  ضبحالعهص دي بتتلجه وبتعحكزببأسبحث  ل بتونبثزب  بوس بحوبحثه  ي ب  بحثاتلب
حث ع يددد  بتودددنبأجدددمبذثدددكبأصددد إتبحثه  يددد بحالعهصددد دي بحث سدددهال بلدددعتبفبحعهصددد دي بتحجه  ويددد بث ددد طب

ثلج ب  بحثاط عينبحث  حبتحثخ ص بتثه وينبعاحثد بتل ةد بث د ببحت    وبحثهعحكزبحإلنه ج بتحثهطلببحثه  لب
حث  لبحالعهص دي بتلدعتبفبسي سدي بثإ  يد بحثادعحببحثدلا  بتصدي ن بحسدهاالثيهسبعلد بحثصد ياينبحثاطدعيب

ب.و1عتحثالو 

                                                           
 .22حث سهابم بوعج بس بب بص:بي هع:بو  لع بونبحث ؤثغين:بحث شعتعبحث ه ليبحث ع  بناحءبو1ع
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بونبياللبو بي ت :تتس  له بُي ك   ببي نبفثي وبحثه  ي بحالعهص دي ب
1

 بتةددعت طبب ثاددابفبحثه   سددي بوددنبايدد به تتسدد  لب ببوددنبأ ددزبأدتحوبحثه  يدد بحالعهصدد دي حالسددهث بُيَ ددا ب
جددددهببحالسددددهث  بحوبحألج بيدددد بحث   شددددعفببلصددددغه بوصددددابشحبأس سدددديش بثه لةددددمبحالسددددهث  بحوب دددد بحثاط عدددد وب

حث ط ثد  ب د بحثإدابودنببححالعهص دي بتحإلنه جي بتحثخاوي ب  بظمبنابفبحث لحبدبحث إلي  بتةؤثعبت ثيعشحبو  شدعشب
تتالدديصبنسدد  بحثغاددعب دد بحث  ه دد بتب دد بوسددهل بحث ًيشدد بثل ددلحانبت ةدد دفبحإلنهدد مبحث إلدد  بتحثهلسدد ب دد ب
ا زبحثص دبحوببهالبتإايبب   ضبحعهص ديب  بحث لح ةنبحالعهص دي بحث لي  بتونبثزبتإايبب ة دفب  ب

ب.و1عو البحث  لبحالعهص دي
 ب ث ب بحدفبسي سي بج دفبت  مبعل بتهيو بحألجدلحءبتإسينبو  خبحالسهث  بب  بحثاتلبحث ع ي ببإ ج

حث ال  ددددد بث دددددهببحالسدددددهث  ببحث إلددددد بتحألج بددددد بتتشددددد ي س بتأشددددد ببحث ددددد اثلنب ثددددد بُج لددددد بودددددنبحثطدددددعقب
ب:و2عتحالسهعحتي ي وبحثه بُي كنبونبيالثه بجهببحالسهث  بب  بحثلانبحث ع  بتو ه بو بي ت 

حيل بتحثخدد بج وبتت  يدد بحألجددلحءبحثسي سددي بحث ع يدد بتإع ودد بت هدد بحثدداتلبحث ع يدد بب السددهاعحببحثسي سدد بعحثددا -
بعالع وبحعهص دي بوه  دث بوهي  بتص دع .

تللحبحثالحنينبتحثهشعة  وبحث  ه  بثالسهث  بب  بحثاتلبحث ع ي بتث  ته ؛بحألوعبحثهيبيس عابعل بب  ءب -
بثا بحث سهث عب  بو  خبحالسهث  ب.

نش ءبجه بتحاافبثله  ومبو ب ع و بحث شعتع وبحالسهث  بة بتل بحثهسهيالوبحإلدحبة بتذثكبونبياللب  -
ب نلحعه بحث خهلغ  بتحثهخلصبونبحثعتتينبتحثه اياحوبحإلدحبة ب  با ثه بحالسدهيعحدبتحثهصدايعبتتلايداب

بحإلجعحءحوبحث  عكي بتتاليصبحثبيعتععحاي بتحسه   لبحثالحنينبحث ه لا بب السهث  ببكإغو بتحااف.
تث  وبس عبصعلبحث  ل بحث إليد  بودنبيداللبحثه د تنبتحثه سديبببدينبحثسي سدهينببحالسهاعحببحالعهص دي -

بحث ااي بتحث  ثي ب  بحثاتلبحث ع ي .
ب ددطبا ددزبحإلعغدد ءبحث ددعةب ببإ ددزبحثهصددايعبوإليشدد  ب  ل دد ب حدوبنسدد  بحثهصددايعبوددنبا ددزبحإلنهدد مب حدب -

بتوددد  بوشددد بة بأيدددع بيدددؤديب ثددد ب حإلعغددد ءبحث دددعةب ؛بت دددلبوددد بيشددد  بعلددد ب ةددد دفبحإلنهددد مبوسدددهابالش
بحسهي  ببأيايبع ول بع ال بعنبحث  مب  بحثاتث .

  نيدد بإلعطدد ءب عصدد بأكبددعبثأل ددعحدبتحث ؤسسدد وبثغةدد دفبتخفدديضبحثغلح ددابعلدد بحثاددعتوبتحثهسددهيالوبحال ه -
با زبحالسهث  بب  بشه بحث   الو.

                                                           
ي هددع:ببهددلبيبنبيددم:بأ  يدد بحالسددهث  بب دد بتطددلةعبحثه  يدد بحالعهصدد دي بعدبحسدد با ثدد بحثدداتلبحث ع يدد و بعبإدد و بو لدد ببو1ع

ب.405ح بص:4019و بحث غح ع ب1و بحث ادبع10د  تعبحعهص دي  بحث  لابع
سهث  بب  بتإايدببحثه  يد بحالعهصد دي بتحث  دلب بتو هغبيلس بأا ا:بدتببحال414-419ي هع:بحث عج بحثس بب بص:بو2ع

ب.ب14-14ح بص:4040و بحألبدن ب5412-4994و بحث ادبع49ثلاتل بعبإ و بو ل ببو ح بو لابع
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تهيو بحثهعتلبحث   س  بثه شيطبدتببحثاط عبحثخ صبج  شد ب ثد بج دكبود بدتببحثاطد عبحث د حب د بع ليد ب -
بحثه  ي بحالعهص دي بتحالجه  وي بتتإسينبأدحءبحثاط عينبحث  حبتحثخ ص.

شدددع  بعلددد بحالسدددهث  ببودددنبايددد بحإلوك نددد وبحث شدددعة بتتدددابةبهزبتب ددد بحث غددد ءفبتطدددلةعبأدحءبحألجهدددغفبحث  -
بحإلنه جي بب سه عحببتإعط ءبحثإلح غبتحالوهي  حوبثلا   ينبعل بأجهغفبحالسهث  ب.ب

تطبيددببأنه دد بحث ددلدفبتحث لحصددغ وبحثاتثيدد بعلدد بحثسددل بحث  ه دد بوإليشدد بوددنبأجددمبحثلصددللب ثدد بوسددهل ب -
ب بتتسلةاه بدحيمبحثاتلبحث ع ي بتي بجه .حثه   سي بو بحثسل بحألج بي

د بحثسدل بحث ع يد بحأليدع بحث لجدلدفب - تلوي بحث لحانبحث ع  بب إلق  لبعل بحثسل بحثلا ي ب د بدتثهدس بتأي ش
بع ا بونبأجمبدعزبحث  مبحث ع  بحث شهعه.

بتطدلةعبحألسددلحقبحث  ثيدد بحث ع يد بتحثبلبصدد وببشددكمبيد صبعددنباعةددببتإلةدمبحالسددهث  بحوب ثدد بسدد احو -
تعالدبع بل بثلهاحتلبحث سه عب د بحثبلبصد وبحث إليد بتحثاتثيد  بتذثدكبالسدهاط بببأسبحث د لبحث ع د ب
تو   سدد بحألسددلحقبحث  ثيدد بحألج بيدد بحث هطددلبفبب دد بتااوددسبوددنبيدداو وبتأودد نبتاعةدد وبتع بليدد بثلهدداحتلب

 تسيلث بتوعدتدبثل سهث عةن.

خفيفبعيلدبحنها لبحأليايبحث  ول ب  بو ببينبتش ي بحث  مبحث ع  بحث شهعهبب سه عحببتذثكبونبياللبت -
بحثاتلبحث ع ي بتإع و بحث ش بة بحث شهعك بثه لدبب ث غ بعل بحثش لب.

 ع و بو  اببت  بة باعفبتها ببيالثه بحثه  بفببالببسلحبج عكي بأتبعيدلدبتت دلنب ده بحث  د اببوه دادفب -
بص ي بحث لجسبثلهصايع.حألغعحوب  بو  الوبحثهخغةنبتحثه  ي بتحثه بو بتحثهغليفبتحثه

2

حالعهصددد دي ؛ب ذب ندددسبياددداحبحالاهي جددد وبحثغهح يددد ببحثه  يددد ببكددد  غبودددنبحثاطددد عبحثغبحعددد ببكيدددغفبُيشدددكم
حألس سدددي بثل  ه ددد  بتُةسدددهزب ددد ب ةددد دفبحث ددد تجبحث إلددد بتتدددل يعب دددعصبع دددمبثل دددلحا ين بتةدددعت طبتطدددلةعب

ت هه هد بحثداتلب د بتلد ببدعحوجبالسدهغاللبحث دلحبدبتحألبحلد بحثصد ثإ بحثاط عبحثغبحع بب ثسي س وبحثه ب
ثلغبحعدد بتحالسددهغ دفبوددنبحآلثيدد وبتحثها يدد وبحثغبحويدد بحثإايثدد  بثهإايددببحالكهغدد ءبحثددهحت بتتلبيدد با ج تهدد بوددنب

بحألونبحثغهح  .
لحن بنهي د بحسهط عتبحثبلاحنبحث هااو بتإايبب ة دفب   ل ب  بحإلنه مبحثغبحعد ببشد ي بحث  د ت بتحثإيد

السددهخاحوه بُاععشدد بتأسدد ثيكباايثدد بتذحوبكغدد ءفبع ثيدد بإلجددعحءبحث  ليدد وبحثغبحويدد  بتكدد نبالسددهخاححبحآلثدد ب
حثغبحويدد بدتببكبيددعب دد ب ةدد دفبك يدد بحإلنهدد مبتتاليددمبحث غادد و ب لدد   ب ثدد بب دد بكغدد ءفبأدحءبحث دد ولينب دد ب

تةه سدابحثهاداحبحثه  لثدلج ب د بحثغبحعد بحثاط عبحثغبحع  بتونبثزبب  بوسهلح زبحالعهصد ديبتحالجه د ع .ب
ب هددد بحوبحث  دددمبحث  دددهجبتحث كددد  نبتحآلالوبتحث  ددداحوبحثغبحويددد بذحوبحث لحصدددغ وبحثغ يددد بحثإايثددد  بتإديددد لب
حثهغيعحوبحث لوي ب  بع لي بت هيزبحإلنه مبحثغبحع  ب ل   ب ث بحسهخاححبحألس افبتحث خص  وبتحث بيداحوب

بحعددد بك هددد حبحثددداتبحوبحثغبحويددد  بك ددد بي كدددنبأنبيه سددداب ددد بحيهيددد ببتحألسددد ثيكبحث ل يددد ب ددد بحإلنهددد مبحثغب



 2021 

 

67 

 أ/ سماح البعداني                                         عوامل النهوض الحضاري في المجتمع العربي واإلسالمي المعاصر             

حألصدد  لبحث إسدد  ب دد بع ليدد وبحإلنهدد مبحثغبحعدد بتحت دد عباددعقبحإلبتحءبحثإايثدد بحثهدد بوددنبيالثهدد بي كددنب
 ةدد دفبا ددزبحإلنهدد مبحثغبحعدد بتب دد ب نه جيدد بحث  ددمب دد ب ددهحبحثاطدد ع؛بث دد  نبحالسددهغاللبحألوثددمبثددألبوب

تلبحث  ويدد بحثهدد بالبتددغحلبتسدد  بثهإايددببحألوددنبحثغددهح  بحثددال حبثه غةددغبحسددهاالثه بحثغبحويدد ببي صدد ب دد بحثددا
ب.و1عحثسي س 

3

تطددلببحثاطدد عبحثصدد  ع بوددنبحث  دد ييعبحثع يسدد بثهادداحبحثدداتلب دد بوخهلدد بحث  دد الوبالبسدددي  ببُيَ ددا ب
ددد ب دددبححث  ددد لبحالعهصددد دي ب  ثاطددد عبحثصددد  ع بيدددؤديبدتبشب  بحثه  يددد بحالعهصددد دي بودددنبيددداللبدع دددسبب يسش

ثالسهااللبحالعهص دي؛ب ذب نسبيل عبحث ايابونبحثسل بحثص  وي بحثهصايعة  بتةالمبونبحسهيعحد  ؛بت لبو ب
يدد  كسببشددكمبو  شددعبتإي دد ب بعلدد بحث يددغحنبحثه دد بي بتوددنبثددزبعلدد بويددغحنبحث ددا لع و بتةددل عبحث  لدد ب

سد عابحثهصد ي بحث إلد بعلد بتإسدينبو داالوبحثه د دلبحثه د بي بحألج بي بحثال ود بثله  يد بحالعهصد دي .بتة
ت ة دفبحثاابفبحثشعح ي بثلبلدابحث   د  بي صد ب ذحبحعه داب دهحبحثهصد ي بعلد بحث دلحبدبحث إليد بسدلحءبحثطبيًيد ب
أتبحث شدددعة .بك ددد بأنبثلهصددد ي بدتبشحب ي  بيشددد ب ددد بحثهطدددلببحثإ ددد بيبثلددداتل؛بايددد بيإادددببحالكهغددد ءبحثدددهحت ب

ب.و2عتونبثزبت غةغبحثاابفبحثا  وي بتحألونبحثالو بثلاتلتحالسهاالل ب
علفبحثاتث بت يبهه بت  نب  با ع ته بتعابحته بحثصد  وي  بي صد ب ذحبتدزبحالعه د دبعلد بحثه  لثلجيد ب
حثإايث ؛بإلنبحثه  لثلجي ب  بحث إعهبحألس سد بث  ليد بحثهصد ي ؛ب ذب نبتطدلةعبحثاطد عبحثصد  ع بت  د ءب

هطلبفب لبأوعبوع لنبأس سش بب ا بتإادببحإل د دفبحث هلحصدل بودنبو  دغحوبحثثدلبفبع عافبص  وي بتا ي بو
حث  وددمبحثدداي  ويك بحثإ سددزب دد بع ليدد بحثب دد ءب دده  بتإنبيلددببأّيببُتَ ددا بحث ل يدد بحثه  لثلجيدد  ب  ثه  لثلجيدد ب

صددد  ع بحسدددهعحتي ي بتسدددهزب ددد بب ددد ءبع عدددافبصددد  وي بتا يددد بتسدددهلغحبتدددل عبع  صدددعبأس سدددي بأ  هددد بت ددد ب
ادداوهه بحثه  لثلجيدد .بتحثه دد بببحث  ث يدد بتؤكددابذثددك بعلدد بسددبيمبحث ثدد لبدتثدد بحثي بدد ن؛بايدد ب نبحثهطددلببو

حالعهص ديبحثهيبتشها بحثيلحبي لدبب ثابج بحألس سب ث بسي سهه بحث ل ي بتحثه  لثلجي بحثه بباأوبب نها ءب
ث  ه دددد وبحثلا يدددد بتحثخبددددعحءبحثخبددددعحءبحألج نددددكبتحثه  لثلجيدددد بحألج بيدددد  بت  ههدددد بيطدددد بتابة يدددد بإلادددداللبح

حثدلا يينبوإدمبحألج ندك ب لد   ب ثد بوسدهل بحثدلع بحثغ د بتحثه  لثدلج بحثدهيبتصدلتب ثيدس بتحثددهيبأد ب
ب.و3ع ث بحبتغ عب نه جي بحث  مبحثص  وي ببشكمبيغلقبوسهل بحثبلاحنبحثص  وي بحأليع ب

                                                           
ي هدددددع:بصدددددخعيبوإ دددددا:بحثه  لثلجيددددد بتحثه  يددددد بحالعهصددددد دي بتحث غددددد هيزبذحوبحث العددددد بعدتببحثه  لثلجيددددد ب ددددد بحثه  يددددد ببو1ع

ح ب41/5/4040سدددلع بحث غح عةددد بثلابحسددد وبحثسي سدددي بتحالسدددهعحتي ي  ببهددد بةخبحالعهصددد دي و بواددد لبُنشدددعب ددد بحث لب
بح.4/1/4041بت تبوعحج هسبيلحبحثخ يسببه بةخب1ص:

https://tinyurl.com/cz4t9snw   
بب.41-40ح بص:4005ي هع:بوااتبحثاعةش :بحالعهص دبحثص  ع  بدحببتح مبثل شعبتحثهل ة  بع  ن ببو2ع
بببحثه  لثلجي ب  بحثه  ي بحالعهص دي  بعوا لو بوعج بس بب.بي هع:بصخعيبوإ ا:بدتببو3ع
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4

يش بث  ليدد وبحثه  يدد بحالعهصدد دي بوددنبيدداللبودد بتااوددسبوددنب ددعصبأس سددوصددابشحبتشددكمبحث ددلحدبحثخدد حب
ثالسهث  ببأتبو بياببو ه ب ث بحثبلاحنبحث ص    بفي لدب ث بحثبالدب  بصلبفبع ل بُت ك هد بودنبحعه د ءبود ب
تإه جسبثه هيغبص  عهه بتتطلةعبحعهص د  .بونبأجمبذثكبي  غ بعل بحثاتلبحث ع ي بحثه بت هلدكبودلحبدب

يًيدد بتخلدديصبودد بت هل ددسبوددنبوددلحدبيدد حبوددنبحثسدديطعفبحألج بيدد بسددلحءب دد ب ادد ببع ليدد وبحثه ايدددكبأتباب
حثهإلةمبأتبحثهصايع بتة كبأنبتهلث ب ه بحثاتلبب غسه بتطلةعبحسهغالثه بث لحد  بحثخ حبالبأنبتصداب  ب

مبيسد بفبتتخلد بك  ب  ب  با ثهه بحألتثي ؛بألنبكمبو هلمبنصاب ب ث بحثخ بمبك  بت ه سبحثطبي د بُيشدك
ب.و1عحعهص ديبثلبلا

حالسهخاححبحث كث بتحث  د ث بثلط عد بحثهاليايد بحثهد بت ه دابعلد بحثلعدلدبحألاغدلبيبعحثبهدعتلبتوشدها تسب
تحثغإزبتحثغ  بحثطبي  وبتسبكبألدعحبشحبب ثغد بحثخطدلبفبعلد بحإلنسد نبتحثبيود بتج يد بحث    د وبحثإيد  بتعداب

 ثدددمب ددد بحالاه ددد سبحثإدددعحبيبتحبتغددد عبدبجددد بادددعحبفبحألبوبأد ب ثددد بتلدددل ببيوددد بثدددزبيشدددهابثدددسبوثيدددمبته
ب إلل   ب ث بحث ايابونبحث لحب بحثبيويد بتحث شد كمبحثصدإي ؛بحألودعبحثدهيبأد ب ثد بحث إد بعدنبوصد دبب
ثلط عد بحثبايلد بتحآلو دد بحثهد بتإاددببحثه  يد بحث سددهاحو بتالبتدؤثعبسددل ش ب د بصددإ بحإلنسد نبتحثبيودد  بت دهحبودد ب

لدد بوصدد دببحثط عدد بحث ه ددادفبحث سدده افبوددنبحث ددلحبدبحثطبيًيدد بثلبيودد بحثهدد بيه ددعببيهإاددبب دد بحالعه دد دبع
ب.بو2عتجلد  ببشكمبتلا   بتدتبيبت صغ بوسهاحو  بتت هجبونبحثعة حبتحثش سبتحث ي  

ته دددسبحثددداتلبنإدددلبحث  دددمبعلددد بحسدددهغاللبحثط عددد وبحث ه دددادف بنهي ددد بثه ددد ءلبحاهي اددد وبحثط عددد ب
سددههالهبحث دد ث  بثلط عدد  بت ددهحبيددا  ه بثل إدد بعددنبأوددنبحثط عدد  بب إللدد   بعحثبهدعتلبتحثغدد  و بتحبتغدد عبحال

بتتالدصبحاهي ج تهد بثلط عد بتد وينب د بُتسهزب ث بحثالببونبتغيعبحث   خ؛بألنسبب وك نبحثط ع بحث ه ادفبأن
دددد بحنخغدددد وبت لغدددد بحثط عدددد ببثالاه دددد سبحث سددددب  بحثغدددد  حوبحن  دددد  بوددددنبنغسددددسبحثلعددددتب دددد  حثإددددعحبي بتأي ش

ايدد بتسدده عبأنددلحعبو ي دد بوددنبحثط عدد بحث ه ددادفب دد بحالنخغدد وبو ددهبعددافبعاددلدببسددبكبتإسددنببحث ه ددادف؛
ب.و3عت  لثلجي وب نه جه 

تتإاددببحثط عدد بحث ه ددادفبأ دداح ش بحعهصدد دي بعايددافبأ  هدد :با  يدد بحثبيودد  ب وك نيدد بحالسددهخاححبحث إلدد ب
ث ه دددادفب ددد بنهدددزبتلثيدددابث صددد دب  بب ددد بي ددد نبأودددنبحثط عددد  ب وك نيددد بحالعه ددد دبعلددد بوصددد دببحثط عددد بح

                                                           
 بتحثطدد  عبسدد لد:بحثهخلدد ب19ح بص:1921 بدحببحثغ ددع بدوشددب ب9ي هددع:بو ثددكببددنبنبدد :ب دد بوهددكبحث  عكدد  بلبو1ع

ب.442ح بص:4000 بدحببحثه ديبثلط  ع بتحث شع ببيعتو ب1تحثه  ي ب  ب  عبو ثكببنبنب  بل
أتدي بوي س :بدتببحثط ع وبحث ه ادفب  بتإايببأب  دبحثه  ي بحالعهص دي بحث سدهاحو  بعبإد و بي هع:ببلجإغ ببشيافبتببو2ع

ب.ب12ح بص:ب4040و بحث غح ع 9924-4111و ل بع نلنبحث  مبتحثهشغيم بحث ادبع
 يددد بعددان نبحث دددلحبةنبتةإيدد باسدددن:بحثط عدد بحث ه دددادفبتدتب دد ب ددد بتإايددببحثه  يددد بحث سددهاحو ب ددد بدتثدد بحالوددد بحوبحث عببو3ع

و بحث سددلحببددددب"بحثط عدد ببددينبحثادد نلنبتحالعهصددد د بكليدد بحثإاددلق بج و دد بحإلوددد بحو ب41حث هإدداف بحث ددؤت عبحثسدد ليبع
 .ب51ح بص:4019
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حث هع دد ءبغيددعبحث عكغةدد  بب عه دد ببأنهدد بو هلودد با علةدد ب   ثدد بأعددمبععلدد بالناطدد عبحثهيدد ببوددنبحألنه دد ب
حث عكغة  بحثهخفيفبعنبحالعهص دي وبوص عكبتهبهببأس  ببحثلعلدبحثهاليايب  بأسلحقبحثسل بحث  ث ي  ب

أكثددعبأو شدد ب دد بادد لبحسددههاح ه  بتددؤونبنهددزببنهدد حبتل ةدد بو هلودد وبتلثيددابحث هع دد ءبوددنبحثط عدد بحث ه ددادف
د ب د بتخفيدفب بب يسش حثط ع بحث ه ادفب عصبع مبجايافبثل  ولينبحث ؤ لينبعلد بنإدلبوهسد بع بُت دابعد والش

ببحثغاددعب دد بحث  ه  دد وبحث   يدد ؛بايدد بت ثددمباددالشب ن لذجيشدد بثإ جدد وبحثط عدد بحألس سددي .بت ددهحبودد بد دد بدتالش
 صدداببوددنبحثط عدد بتت دد سب ددا ش بتسدد  ب ثدد بتإ ياددس بتأصدد  بييدد ببعايددافب ثدد بحال ه دد حببهطددلةعب ددهحبحث

حثهلجددسبنإددلب نهدد مبحثط عدد بحث ه ددادفببلحسددط بحث صدد دببغيددعبحثهاليايدد باه يشدد ب دد بلددلءبن دد حبحث ايددابوددنب
حث هغيعبحث  ب ب  ببسزبحثصلبفبحث سدهابلي بث وداحدببت ثمحثه  بببحث  ث ي  ب  ث ص دببحثط علة بحث ه ادفب

ددد  بثدددهثكب ادددابأصددد إتبحثط عددد وبحث ه دددادفبودددنبحث   صدددعبحث ه ددد ب ددد بج يددد بحالعهصددد دي وبحثطددد علي بت اش
بأس سدديش ب دد بد دد بحإلنهدد مبتتإايددبب ثهإايددببحثه  يدد بحالعهصدد دي بحث سددهاحو ؛ب ذب نب ودداحدحته بتشددكمبعدد والش

ب.و1عحالسهاعحببتحث  لبتيلببحثبيو بحث ال   بثهإايببحث ك سكبحالعهص دي 
5

بتشدد ك بثل  للو تيدد بحث طدد قبحثلحسدد بحالسددهخاححبعلدد بعدد  زبوهطددلببحعهصدد ديبن ددطحعهصدد دبحث  ع دد ب
بحث  ع د بعل ببالفبحوعت غشببحإلث هعتني  بحثه  بفب  بتي ص بحالعهص ديبحث ش لبأتجسبوخهل ب  بنهعنتحإل

تةهسزبب ثاابفبعل بتلثياب.بو2علتحالتص بحإلعالحببه  لثلجي بيه لببو بي ص بحثه  لثلج بتحثهطلببتحإلباحع
 ثددمب اددطبحث صدداببحألس سدد بثلثددعتف ب ذبالبيُبب؛ بأتبب   دد بفيددعبحثاددابفبعلدد بحالبه دد به تحسددهخاحوحث  ع دد ب

أسد سبحث يدغفبحث سدبي بحث كهسد  ب د بحالعهصد دبحث ايدا ب  ث  ع د ب د بحثلسديل بحألس سدي بثهإايدبببُيَ دا بتإن د ب
ينبنلويدد بتك يدد بحإلنهدد مبت ددعصبحاليهيدد بببددينبحثسددل بتحثخدداو وبكغدد ءفبع ليدد وبحإلنهدد مبتحثهل ةدد بتتإسدد

بب ث س  بثل سههل ينبأتبحث  ه ين ب.و3عحث خهلغ بسلحءش
بو غدده بعلدد بحث دد ثزك دد بأنب ألنددسبالبيلجددابحعهصدد دبي ك ددسبيلددببحث  ع دد بب؛حعهصدد دبحث  ع دد بحعهصدد ده

أنبحث  دد خبحالعهصدد ديبعلدد ببدتنبأنبيشدد بهبأتبيسددهلبدبحث  دد بلبحث ايددافبوددنبحآليددعةن بك دد ب دد ه  بببتح
ثالسدددهث  بب ددد بحث  ع ددد بب حث سدددهل بحث لددد ب ددد بحالعهصددد دبحث ب ددد بعلددد بحث  ع ددد بي دددكبأنبيكدددلنبوشددد  شب

ألنبلدد  نبدي لودد بحالعهصدد دبحث ب دد بب؛تحث  للودد وبتحثاددابفبعلدد بحالبه دد ب بت ددلبأوددعب دد بغ يدد بحأل  يدد 
                                                           

ي هع:ببلجإغد ببشديافبتأتديد بوي سد :بدتببحثط عد وبحث ه دادفب د بتإايدببأب د دبحثه  يد بحالعهصد دي بحث سدهاحو  بوعجد ببو1ع
 .ب41 19س بب بص:

 ياحن بسالو :ب شك ثي بت  ي بحثلانبحث ع  ب  بظمبحثهإلالوبحث  ث ي بعبوة بناايد بودنبو هدلببحسهشدعح  بُي هع:بحسبو2ع
 دد بحثددلانبحث ع دد و بحث ددؤت عبحث ل دد بحثعحبدد باددلل:بوعحكددغبحث إددل بحث ع يدد بتحثه  يدد بتحثهإدداي بنإددلباددعحهببإثدد ب

ب.9ح بص:4015تتغيعبو ه    بو هابحث إل بتحثابحس وبحث ع ي  بوصع ب
ُي هع:بيلس بحإلبعحهيز:بحثه ليزبتت  ي بحث لحبدبحث شدعة ب د بحالعهصد دبحث ب د بعلد بحث  ع د  بوعكدغبحإلود بحوبثلابحسد وببو3ع

 .ب109-104ح بص:بب4004تحث إل بحالسهعحتي ي  بأبلبظب  ب
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ت دلنبو داالوبحث   دابعليدسبو خغ د ببعل بحث  ع  بياه  بلعتبفبتش ي بحالسهث  بب  بحث سهابم بتعدا
أتبوإداتدف بتثدهحبتإهدد مبوثدمب ده بحث  دد الوب ثد بدعدزبحثسي سدد بحالعهصد دي ب د بحثدداتلبحثهد بتسد  بنإددلب

ب.و1عتإايببحالعهص دبحث ب  بعل بحث  ع  
تةه يدددغبحعهصددد دبحث  ع ددد بب   لعددد بودددنبحثسددد  وبحثهددد بت يدددغ بعدددنبحالعهصددد دبحثهاليدددايبب ددد بيددد ت :ب

حعه  دبحثده لزبتحثهدابةكب بال بحث  ول بحث ؤ ل بتحث اب  بتحث هخصص ب  بحثها ي وبحث ايافثحالعه  دبعل بح
تلظيفبت  لثلجي بحث  للو وبتحالتص الوب ب يثل  ولينبولحك  بحثهطلبحوبحث  عفحثلهينبي    ببحث سه عةن

دد حثسددعع بتحثهغيددع بنددسبوددعنبشدداياب؛بأل   ادد بحثسددعع بتحثاعدد ب ثب دد ءبنهددزبو للو تيددب عليدد  بيهصدد بب ثغتلظيغش
 ذبالبتلجدداباددلحجغبثلددايللب ثدد بب؛يهطددلببثهلبيدد بحاهي جدد وبوهغيددعف بتة هدد  بب النغهدد حبتحث    سدد بحث  ث يدد 

حنهادد لبحث شدد لبحالعهصدد ديبوددنب نهدد مبتصدد  ع بحثسددل ب بحعهصدد دبحث  ع دد  ببددمب ددلبحعهصدد دبوغهددلحبب ث  وددم
دبلصغسبحثهطلةعبتغ يمبع لي وبحث إ بتب؛ب ث ب نه مبتص  ع بحثخاو وبحث  عفي  ؛بثلهغييدعبتحثه  يد ب وإعكش

حبت  ادددسبب ثدددهك ءب؛بحثادددابفبعلددد بحالبه ددد ببتتلثيدددابو ه ددد وب  عةددد بو عفيددد بجايدددافبثدددزبت دددنبحألسدددلحقبت ع هددد 
ت  ثخي ل بت  ثلع بحإلدبحك بب   ي بحاليهعحعبتحثخلببتحث  د دبفبحثهحتيد بتحث   ويد بثهإايدببود ب دلبأ  دم ب

ب.و2ع بجلدفبحألدحءتتغ يمبذثكبكلسبإلنه مبأكثعب 
ثادددابأسدددهزبحسدددهث  بببأسبحث ددد لبحث شدددعيب ددد بتاددداحبتن دددلبحعهصددد دبب دددضبحثددداتلبحثهددد بج لدددتبت  يددد ب
تحسهث  ببحث  صعبحث شعيبل نبأتثلة وب عاحدبيططه بتحسهعحتي ي ته بحثه  لة  بعل بسبيمبحث ث لبدتث ب

علد بحوهالكهد بث دلحبدبحثط عد .بيادللبعو ثيغة وبحثه بشهاوبتطلبشحبتتااوش بولإلظش ب  بأغلكبحث   الوببعغزب
جدد بعبعددلو:ب"حنطالعدد بوددنب ي دد نبحثه ع دد بحث  ثيغةدد ببدد نبت  يدد بحث ددلحبدبحث شددعة ب دد بحالسددهث  ببحألوثددم ب
تحأل زبب ث س  بثلّاتلبحث  وي بتحنطالعش بونببوةهه بثل  ع  بعل بأنه بع صعبجل عيبونبع  صعبحإلنه م ب

ثدديسب  دد هبو دد لبثاليهيدد بب دد بعبددللبأتببَأنَّددسُبغةدد بعلدد بوبدداأبوغدد د بع وددتبسي سدد بحثه  يدد بحثالويدد ب دد بو ثي
ب.و3عب ضبحعهص دبحث  ع  "

6

د بتادعشحبثدعوتسبحألودلحلب بحعهص ديش ببا شد بي ك دسبأنبيشدكمب  د ءشبوغهلاش تشكمبحث  طا بحث ع ي ب   ءش
ددد بوللدددلويش بصدددل ش بثهإايدددببنهدددلوبحعهصددد ديبعع ددد ببَ دددا بيُبتحث  ه دددينبتثادددلفبحث  دددمبحث ع يددد ببشدددكمب أس سش

                                                           
 .44-19ص:ببح 4009 بدحببحثي  تبيبثل شعبتحثهل ة  بحألبدن ب1ُي هع:بج  لبدحتدبسلي  ن:بحعهص دبحث  ع   بلبو1ع
 بت  شددزب9ُي هددع:بحسدد ياحن بسددالو :ب شددك ثي بت  يدد بحثددلانبحث ع دد ب دد بظددمبحثهإددلالوبحث  ث يدد  بوعجدد بسدد بب بص:بو2ع

 بتعدد بن:ب44ح بص:4002 بدحببصدغ ءبثل شددعبتحثهل ةد  بحألبدن ب1حثشد عيبتن ديد بحثليثدد :بحالعهصد دبحث  ع دد  بل
بو بصدد اتقبحث اددابحث ع دد  بأبددل51حسدد وبحعهصدد دي  بحث ددادبعه دد بعبددابحث دد  زبتسددفي نبع لددلل:بحعهصدد دبحث  ع دد  بدبب

 .14-14ح بص:4019ظب  ب
ج بعبسد يابعدلو:بعدعحءفب د بحثه ع د بحث  ثيغةد  بعبإد وبو شدلببلد نبأبإد  بحث دؤت عبحثداتث بحثعحبد بعنإدلبوشدعتعببو3ع

 .249/ب4ح بم4009حألبدن ببثللسطي   بحث  ها بحث  ث  ب1نه ليب سالو و بل
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ج دد ع  بتثب دد ءبعددلفبحعهصدد دي بعع يدد  بتثددلبتددل عوبحإلبحدفبحثسي سددي بثللصددللب ثدد بسددلقبعع يدد بولاددافب
ا ي يدد  بعبددعب نهدد ءبكددمبحث  لعدد وبحثهدد بت هددعوبحثهإعةددعبحث  وددمبثإعكدد بع  صددعبحإلنهدد مبوددنببأسدد  لب

حثشددد ومبثإعكددد بحثه ددد بفب ددد بحثسدددل بتحثخددداو و بتعبدددعبتلايدددابحثعسدددلحبتع دددمبتت هددديز بتت هدددعوبحثهإعةدددعب
حث  عكي بتحثهخطيطبحثه شيعيبحث شهعهبثه غةغبعلحودمبحثه  ودمببدينبحالعهصد دحوبحث ع يد .بتثدلبادا ب دهحب

ب.و1ع  نبحثلانبحث ع  بسيص  بع العش بحعهص ديش با ي يش 
  بتحثه سدددديببتحثه  وددددمبتحالندددداو مب عدددد دفبحث هددددعب دددد بت هدددديزبأتلدددد عبحثدددداتلبحث ع يدددد بحالعهصدددد دي  ن

حالعهص ديبفي  ببي ه بتتإايببالاد بحعهصد دي بك ولد بدحيدمباداتد   بُت ك هد بودنبتإايدببحكهغ  هد بحثدهحت ب
 ع وددد بوشددد بة بعع يددد ببي  غددد بودددنبأجدددمبذثدددكب.و2عسدددي دته بتحسدددهاالثه بأو هددد بحثادددلو بب ددد بي ددد نتا  يددد ب
عل بحثهغ عمبو بوإيطهد بحثبيود بأي ش بتحثإعصببلي تتطلةع  بب ت   بت همبحعهص ديبسي س بعبوشهعك 

تةؤكددابحث دد بعيبعلدد بأنبحثلحعدد بب.و3عسدده حب دد بأنشددط بت  لةدد بكبددعحوجبحثهددابةكبتحسددهي  ببحثه  لثلجيدد إلتح
تحالنداو مب نبب-حث ع  بنغسسبأص  بيغعوبحالت   بنإلبتإايبباابأدن بودنبحثه د تنبتحثه سديببتحثه  ودم

هعشحبألنه بثزبت ابع دبفبحثيدلحبعدنبتدل يعبحألودنبحثغدهح  بتحثه لي د بتحثصدإ  ببينبحثاتلبحث ع ي  بنب-أوكن
بعددنبحثهادداحبنإددلبحألاسددن ب الب ذحبحنخعاددتبلدد نبو  لعدد بوه  ولدد ب وهإدداف ب دد ثهغ يعب دد بحثلاددافب  ددالش

يشدد  بحالت دد  بحثددهيبيبدداأببهإايددببحث  كددنبحثاعةددك بتة  ددمبو ددسبوعالدد بوددنب لحثيددلحبي ددكبأنبيه ددسبحت   شدد بع
ب.و4عمبحثطعةببنإلبحث  كنبحث  ياوعحا

1

حثإكلودددد وب دددد ب وك نيدددد ببتت إددد  بثله  لثلجيددد بفثدددد ببوعك دددد بعلددد بحث  ه دددد بتحثصدددد  ع بتحالعهصدددد د
حث  و ب  ببنبث دحبحوحالسهاعحببحالجه  ع بتحثإلك  بحثعشياف.بتة كبحسهخاححبحثه  لثلجي بحثعع ي بثهإايب

حث غةدددابودددنبحثشدددغ في بتحث سددد ءث ب ددد بحثاطددد عبحث ددد ح ببحثبلددداحنبحث ع يددد بأنبتشددد  بنشدددعبحثه  لثلجيددد بثهإايدددب
تإذحبتدددل عوبحإلبحدفبحثسي سدددي ببعليددد ب ددد بحتخددد ذبحثادددعحبحوبحث  وددد . حثشددد  ببتحث سددد ءبب غةدددابودددنبحثغبتإشدددعحه

عليددد ب  بثلجيددد بأنبتسددد عاب ددد بوك  إددد بحثغسددد دبتت غةدددغحث هابلددد  بأوكدددنبثله  لببحثال وددد بتحثب يددد بحالجه  ويددد 
ب ثد بودنبج د بحث دعح كبتتصدلالشببححثاط ع و ببداءشببحث  لي وبحثإكلوي بعل بج ي بحث سهلة وبت  بج ي 

                                                           
حثسدديابحث  دد ب:بحإلصددالحبحالعهصدد ديبتحث  ددلذمبحث ال ددزبثهإايددببحثه  يدد  بلدد نبأبإدد  بحث ددؤت عبحثدداتث ببي هددع:بأا ددابو1ع

 .941حثعحب بعنإلبوشعتعبنه ليب سالو و بوعج بس بب بص:
 .101ح بص:4000 بدحببحثغ ع بدوشب ب9ي هع:بو ثكببنبنب :بحث سلزب  بع ثزبحالعهص د بلبو2ع
تثلةدد وبأل دداحلبحث شددعتعبحثإ دد بي بلدد نبأبإدد  بتو  عشدد وبحث دداتفبحثغ عةدد بث عكددغبُي هدع:بعصدد حبن  دد ن:بنهدد حبحألبو3ع

 .949-941دبحس وبحثلاافبحث ع ي :بنإلبوشعتعبا  بيبنه ليبعع   بوعج بس بب بص:
 بوعكدغبدبحسد وبحثلادافب1:بتجه بنهعبنإلب ع دفبب  ءبع د ي بحثغ دعبحث ع د بحث   صدع بلي هع:بوإ ابع بابحث  بعيببو4ع

 .414ح بص:1994بيعتو ببحث ع ي  
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بتحثه سددديط بحث ثددد ل بي كدددنبحسددهخاححبحثه  لثلجيددد وبحثهددد بتغةدددابودددنبحألت هددد  بتاددايزبحثخددداو و.ب  لددد بسدددبيم
ب.و1عحث   بس وبحثإكلوي حث   والوبتبدب  بوك  إ بحثغس تبتحث غ ءف بتحثاع ب

بحثه  يد بحث سدهاحو ب ثد بادابكبيدعببادابته بعلد بتطدلةعبتنادمبتعت طبعابفبحثبلاحنبحث ع ي بعل بتإايب
تثغةدددد دفبحألثددددعببحثاط عدددد وبحث خهلغدددد .بحثه  لثلجيدددد وبحثلحعددددافبتت ييغهدددد بتإدحبتهدددد بوددددنبأجددددمب ةدددد دفب نه جيدددد 

ب:و2ع حآلتيحت  عبحث عحامبب  غ حث  ه   بيب  حإلي  ب بثله  لثلجي ب

ثلل بسي س وبحسه  قي  ببت غةغبحث  ع  بب ثه  لثلجي وبحث هااو بتحالبه  بحوبت ه ه  ب-حث عال بحألتث 
بحبه  بحوبوغعغعد ببغ دمبح ديد دبعدابحوبت  لثلجيد بحثإلسد  بتالبسي  ب  بحثغهعفبحثإ ثي بحثه بتشها

تحثاط عدد وبحثإيلةدد بوثددمبحثعع يدد بحثصددإي بب ندد و ن ددلبحإلنهعنددت بتحالتصدد الو بتحثبيب دد تفث ب دد ب
بتحثغبحع بتحث ي  بتحثط ع .ببتعللحبحثإي ف

ب  إلنهعنددتبعلدد بسددبيمبحث ثدد لبيغيددعب  عدداحدبحث  ه دد بالسددهخاححبحثه  لثلجيدد وبحث ايددافب-حث عالدد بحثث نيدد 
 إدد بوددنبحثه لدديزبحثغ دد بتحثبثددهثكبي ددكبأنبيددل عبعطدد عبحثه لدديزبحث غةدداب؛اعةادد بحث دد سب دد بحثدده لز

بحإلش بفب ث بت ع  بكلبة بحث  ل ي  بتإت اد بحثغعصد بإلعد دفبحثهطبيا .بتونبحث غياب  ب هحبحثسي ق
ب.حث  مبثيه ك لحبونبحالسه عحببتولحك  بحثهغيعب  بأدحءب تابةكبحث  ثغينبونبحثالفبحث  ول 

ب  ب د بحألصد كحثه  لثلجي وبحث اياف بتث مب ه بحث عالدبتإ يعبحث  ه  بالسهخاححب-حث عال بحثث ثث 
حث ه حبحثه لي   ببو  لع بونبحث ايالوبحث ايافب ث ببلصغه حثه  لثلجي بب ب هز  نبحثسهمبنسبيشب

تة  غدد ببحالت دد  بنإددلبحسددهخاححبحثه  لثلجيدد . دد ببث ددنبيك ددنبحثهإددايب دد بتغييددعباعةادد بحث  ه دد 
بتطبيا ته .تحثسي س وبذحوبحثصل بب دحبفبحثه  لثلجي بتبب يالءبحال ه  حبثل   ييعبتحألنه  

بعليددد ب ددد بحسدددهخاحح تحث ؤسسددد وبحث لثلعددد بثغةددد دفبحثغبحالسدددهغ دفبودددنبسدددلط بحثإكلوددد ب-حث عالددد بحثعحب ددد 
بتسددد ع  بتأو هددد  بتودددا بتحالبه ددد ببتحث هدددعب ددد بكيفيددد بحثإصدددللبعلددد بحثه  لثلجيددد  بحثه  لثلجيددد 

بوصددلإ ب  ددعفبحألدوغدد  بتتايدديزبدتببحالبه دد بب دد بتإايددببتعلدد بحثإكلودد وبحثإددابوددنب والءوههدد 
بحث  ه   بتتل بفثي بثصي غ بحثسي س وبذحوبحثصل .

2

و بب تحث شعةنحألونبحثالو ب  بحثاعنبحثلحااببتإاي وبأعل حإلث هعتن بحعه  ببتإايبحألونببي كن
بياحوحثههاكمببيلحككبمبب حث سكعة  اطبعل بحث لحنكببياهصعثألونبالببحثإاي حإلش بفب ث بأنبحث غهلحب

بت  لثلجي  اابأساطتببحث  ع   بتا بأنبتشكمبا عبعثعفبأو حبحالعهص دبحثعع  بتبب كنيحثه ببتحثهإاي و
بحثلا ي بحثسي دفبي  حثاتل بو بببينبتحثثا في بحثسي سي ب حث غعحفي حث  للو وبتحالتص الوبوغهلحبحثإاتدب

                                                           
 دعصبي هع:بحثل   بحالعهص دي بتحالجه  وي بثغع  بفسي بعحإلسكلحو:بحثه  لثلجي بونبأجمبحثه  يد بحث سدهاحو بحسدهإاح ببو1ع

 .49-44ح بص:4012حثثالثلن ببيعتو باغةعحن/بيلنيلب حث  مبحثال ببتت كينبحثش  بب  بحثبلاحنبحث ع ي  بحثاتبف
 .5-4ب بص:ي هع:بحث عج بحثس ببو2ع
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سدد تب.ب ث  للودد ت بعلدد بحثدداتلتحثه سددسبحبحثعسدد ي بحثإكلويدد علدد بحث إددك بي صدد بودد بحيهددعحقبحث لحعدد ب
بحث  فيددد بحثلع  يددد حءحوبعبته  بتحتخددد ذبحإلجدددحعدددابببتطدددلةعثددد ببدددهلبحث هدددابودددنبأجدددمب بتو ه  ددد بد ححثددداتلب دددعب
بت نهعندددإلتاددداحوبحالسددده  ب بثطدددلحبئبحببهشدددكيم ا ودددتببوإه لددد  ب ث هعتنيددد أيب   ددد وببودددنثإ  يههددد ب
دددد ب ث ه بك دددد بشددددكلتبحإلث هعتندددد ثألوددددنببحثلا يدددد بتحثهيودددد و بثهاددددلحبب ه دددد وبحثددددا  عبتحثه ددددلحبعتنيدددد جيلشش
ود ببحثا نلنيد بثهدهالءححثا نلن  ب طدلبوبودنبو هلوههد بب هحب  بحث  نكبحثها   بأو ب  بحث  نكب تحثإ  ي 

ب:و2عحآلت حإلث هعتني بحثعح   بي  غ بع مببحثههاياحو لحجه ب بتثو1عحث ايافبحثههاياحو

بحثه  يدد ببا دد ي بتايددافوددنبحثاددلو  بتثددسبعالعدد بأل دد بحبب دديسع صددعببحإلث هعتندد أنبحألوددنببتإدبحه هددزب -
بحسددهعحتي ي تتلدد ببثلاتثد  حألو يدد ببحث ايدداف د ببدو ددستلددعتبفبب تحالجه  ويد بتحالعهصدد دي بحثسي سدي 
بتحلإ .ب ث هعتني 

بعدددلحنينبي صددد ب حإلث هعتنددد حثهددد بتددد هزبتتدددؤاعبحثغ ددد ءببحثا نلنيددد بحثهشدددعة  وبتتإددداي تلددد ببلدددعتبف -
ب.حإلث هعتن ب  ببإلتحبني حإلث هعتببحث عة  وك  إ ب

بجيددل بتيلددبب حث يددل بتتإدداي  دد بحث  نددكبحث ددان  ببحإلث هعتندد ادد ببوؤسسدد بثألوددنب يلددبببأ  يدد  -
ب  بحث  نكبحث سكعي.ب ث هعتني 

ب.حإلث هعتن بونتنشعبثا   بحألبتحثهلوي بحثه ليزدب  بب  ءبحألون بونبياللبح عبألهبدتببححدببإتبب هز -
تثا  د ببقديزبتنشدعبا يدعلحعدابحثسدللهبحث بثهعسديخب حثغ علينبج ي ببين  بتحثاتثبحإلعلي  حثه  تنببلعتبف -

 حثسل  بتحآلون.بحإلث هعتن حثغ  ءب

ااادددددتبثدددددلبفبحث  للوددددد وبحث ثيدددددعبودددددنبحثهطدددددلةعحوبعلددددد بحثلسددددد  مبحثهددددد بتسدددددهخاوه بحث  هلوددددد وب
و بتأديلدتبب دضبحثهإسدي  وبعلد بو هلود وبحثسديطعفبتحإلندهحبب د بويداحنبج د بحث  للود بحالسهخ  بحتي 

حثصددددد  وي بتحث عك ددددد وبحثغ ددددد  ي بتأجهدددددغفبحثه صدددددتبب بتحسدددددهغ دوبودددددنبحألع ددددد بححث  كدددددعبحث إ لثددددد بجدددددلشب
 بعلد بدتببحثها يد بحثإايثد ب د بعد ثزبج د بحث  للود و بتأصد إتبحبتحس شبحبجاياشب اشبحإلث هعتني  بتأل  تببُب

  بج يد بحألتعد و بتتإدتبوخهلد بحثهدعتلبحث لةد  ببه تحسهطالعإيط وبع دبفبعل ببصابحألبوبتحث 
وسدد بحوببتتصددلةعبتإعكدد وبحثاددلحوبحثبعةدد بتحث إعةدد  بتتإايددابولحعدد بحثصددلحبةخبتت دد ببب االعهدد  بتتإايددا

تكشددد بحثهغ يدددعحوبحث لتةددد  بتوعحق ددد بتطدددلببحثهإصدددي  وبتأع ددد لبشدددببحثطدددعق بتوه ب ددد باعكددد بحثطيدددعحنب
ب.و3عنبنا لبحالتص الوبحثالسل ي ببينبحث ي دحوبتحث عحكغبحثع يس حث ثيغ  بتت ويحث ان ب

                                                           
ي هددع:بسددليزبدا دد ن :بأثددعبحثههايدداحوب"حثسدديبعحني "بعلدد بحألوددنبحثاددلو  بعبسدد ث بو جسددهيعو بج و دد بوإ دداببللددي ل ببو1ع

 .ب21 ب4ح بص:4012حث غح ع ب
ب.22ي هع:بحث عج بحثس بب بص:بو2ع
ب.11-10ح بص:4019تعكي  ببحث  للو وب  بحالسهعحتي ي وبحث سكعة  بحث  هابحث صعيبثلابحس و بي هع:بوإ اباسين:بدتببو3ع
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أ دزبحث ا ب د وبحثهد بته دوبعليهد بوالود وبأيبدتثد بو ّي د بن دا  بتعت دغبب ثد ع ابحث هدعبب سده الءب
عدابته ببودنبثدزتبب بصلبته بحثهالياي بعل بحث  ومبحث سكعي ب هلبحث ًي ببحألتلبث ي سبوالو وبعدلفبحثداتل

بثدزبي دابحث ادلحبحث سدكعيببهده بحثصدلبفبحثهاليايد  بالبَأنَّسُبتببتحث ك ن ب  بحث ه حبحثاتث .ببيابث بحثا بتصلالشب
أصددد  ببكيدددغفبأس سدددي ب ددد بكدددمبوالوددد وبحثاتثددد بحث سددددكعة بحثدددهيبسدددّي  بوددد بديدددللبحث  ودددمبحثه  لثدددلج ب

هلددكبوددنبب دد بت ادد سبحثيددلحبتثددخ ب  يددل بحثيددلحبالبتادد سبب دد بت هلددكبوددنبعددافبتعهدد د ببددمبتإ…تحالعهصدد دي 
 ب  ث  ددددايب دددد بتإايددددببحأل دددداحلبتحث هدددد  جبحث عجددددلفبهكيدددد حثسددددلإ بحالسددددهخاححبحألوثددددمبثألجيددددل بذكيدددد بتب

ثدسبواثلالتدسبأكثدعبودنبحث  دايبحثإ ياد بحثدهيبالبيسدهطي بيدعقبسدي دفبحثداتلب الببحإلث هعتن بأص  ب  عالشب
علتهد ببودغةجبودن العه د دبعلد ب ثاتث بحث هي   بحثيلحب  بحثاتثد بحثهد بت هلدكبحثادلفبتحثادابفبب بب ثه إي و.

  ثاعنبحثإ ديبتحث شعتنب لبععنبحثإعتببحثهكي بتاعببحثالفبحث  ع  بحثه بت ه ابب حث  دي بتغيعبحث  دي 
ب.و1عب  بي  نبأعمبحثخس  عبتأكبعبحألب  حببشكمبكبيعبعل بحث الحبحثه  لثلج 

   لةدد بتحث  ديدد بثلهادداحبتحث هددلوبا تثددتبحث  اثدد بأنبتادد بعلدد بج لدد بوددنبحث لحوددمبتحث الودد وبحث
بحثُ هه دينبحث دعببتحث سدل ينبحث   صدعةنبتحث ثاغدينبحثإ  بيبت ببكه ب وبتاعتا وبتدبحس وبحث غ عةن

حثداتببحثعةد ديبحثإ د بيبثألود بحث ع يد بب  ب ي  دبالللبتفثي وبث   ث  بحثلحع بحثعح ن بتسدًيش بالسدهو  ل
ب:بحآلت ثخعتمبب  زبحث ه  جبتحثهلصي وبعل بحث إلبتحإلسالوي  بت   ءبعل ب هحبُي كنبثل إ بح

أّيبتااحبأتبنهلوبا  بيبالبيهإابب البب ثه  ومببينبحث  نبينبحث   ليبتحث  ّدي؛بايد بالبي كدنب-1
ثإ  بفبأنبتعتا بتتسه عبثاعتنبالةل ب  بظمب س دبحث يزبتحنإط لبحأليالق بوه  ببلغدتبودنب

بي بحثهإهي بتحثص  ع وبتحثها ي وبحثإايث .بحثهطلببحث  ديب  بحثب 
ب  ءبتت  ي بحث الي بحث  ه ي بحث ااي بتحث لللوي بثا بحأل عحدبتحث   ع و؛ببهدالب ي د دب  دعببأ  ي -2

حبعنب بتحث  لدبحثغ عي.بحثهاليابتحالنغالقو هالبع دببعل ب هزبتحسهي  ببحثلحع بحث   صعبتوهطل  تس؛بب ياش
عدد دفبعددعحءفبحثهددعح بحإلسددالو ؛بعددعحءفبعل يدد بتإليليدد بحسه شدد في  بتت ييددغبودد ب ثدد بحثه ايددابتإببحثإ جدد -3

بي كنبحإل  دفبو س بتحثس  بنإلبت غةلسبعل بحثلحع بتإي  دبحثإلللبثل شكالوبحث   صعف.
بعلدددلحبيلدددببثا  ددد بحالنغهددد حبحإلي ددد ب بعلددد بحثإ ددد بحوبحأليدددع بتحسدددهي  ببوددد بأنه هدددسبودددنبأ  يددد -0

تحإل د دفبو هد ب د بوخهلد بجلحندكبحثإيد ف بود بحثإدعصبعلد بوعحعد فببتيبدعحوبتوه بحوبتإوك ني و
بيصلصيه  بحثثا في بتعاحبحثهاليابتحثه ًي .

                                                           
 بحثاتثيد بوك نههد ب دعوب د بتدتب د بحث هإدافبثللاليد وبتحثه  لثلجيد بحث سكعة بحث الو و:بي هع:بسيفبنصعوبحثهعوغيببو1ع

ح.بتددددددزبوعحج هددددددسببهدددددد بةخب9/1/4015وادددددد لبيدددددد صبب عكددددددغببيددددددعتوبثابحسدددددد وبحثشددددددعقبحألتسددددددط بُنشددددددعببهدددددد بةخب
بhttps://www.beirutme.com/?p=9411ح.بب14/1/4041

https://www.beirutme.com/?p=9411
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د ب د بنهدلوبحثإ دد بحوبتتاداوه  ب دالبي كدنبثاتثد بأنبتد هضبأتبتهادداحب الببُي ثدم-1 بب يسش حث لدزبعد والش
عبوؤسسدد وبعل يدد بوددنبيدداللبحال ه دد حببدد ثه ليزبتت لةددا ب دد بحث دداحبسبتحث  و دد و بت  دد ءبتتطددلة

بع دبفبعل بولحك  بتإاي وبحث صعبتوهطل  تسبحث سهابلي .
دد ب دد بنهددلوبحألوددزبتتادداوه ؛ببثل إدد -1  نبحال ه دد حبب عحكددغبحألبإدد  بب ذحث ل دد بتحثهطددلةعبدتبشحبب يسش

حث ل ي بتب طب ن   حته بحث ل ي ببسلقبحث  مبسيؤديب ث بتإللب ه بحإلن   حوب ث بفثي وب نه جي ب
بتإايببحالكهغ ءبحثهحت  بتحثاابفبعل بحث    س .تس عابعل ب

ايدد بتسدد  بب؛أتثلةدد وبحثسي سدد وبحالعهصدد دي بثلدداتلبحثإددابوددنبحنهشدد ببظدد  عفبحثغاددعبتحث ط ثدد بوددن-9
حثددداتلب ثددد ب ي ددد دب دددعصبع دددمبثل دددلحا ين بتتالددديصبنسددد  بحثغادددعب ددد بحث  ه ددد بودددنبيددداللبدعدددزب

تع وبحثصددغيعفبتت لةلهدد  بتحث  ددمبعلدد به  بتدعددزبحث شددعب يتشدد تببحالسددهث  بحوبحث إليدد بتحألج بيدد 
بب طبوخعج وبحث ؤسس وبحثه لي ي بتحث ه ي ببسلقبحث  م.

جلحندكبحثإيد فبب د بودنبتد ثيعثسببث  تطلببحثاط عبحثصإ بأاابحث ؤشعحوبحثع يس بثهااحبحثاتل؛ببُي ا-1
أنببحالجه  ويدد بتحالعهصدد دي  ب  ل دد بك نددتبحثعع يدد بتحثخدداو وبحثصددإي بوهددل عفبثل ددلحانبحسددهط ع

بي  مبتُةسهزب  بع لي بحإلنه مبتت  ي بحث  ه  .
ددد ببتطدددلةع-1 ددد بب يسش حثاطددد عبحثغبحعددد بب السدددهغ دفبودددنبحآلثيددد وبتحثها يددد وبحثغبحويددد بحثإايثددد  بُي دددابوإعكش

العهصدد دبحثدداتلبتتلبيدد با ج تهدد بوددنبحألوددنبحثغددهح   بتتإايددببحالكهغدد ءبحثددهحت بب دد بي دد نبثلدداتلب
بثسي س بتعاحبحثه ًي .سي دته بتحسهاالثه ب  بحثاعحببح

حثاتلبتوك نهه بحثإ  بة بت  نب  با ع ته بتعابحته بعل بحثهص ي ؛باي ب نبتطدلةعبحثاطد عببعلف-14
د ب د بحثه  يد بُيَ ا بحثإايث بحثص  ع بب العه  دبعل بحث إ بحث ل  بتحثها ي وب بب يسش حالعهصد دي  ببعد والش

 ت غةغبعابته بحثا  وي بتا  ي بأو ه بحثالو .تةإاببحالكهغ ءبحثهحت بثلاتلبب  بي  نبحسهاالثه بتب

علد بحالبه د ببتإي د دبتتلثيدابو ه د وب  عةد بو عفيد بجايدافبثدزبت دنبحثداتلبت  دنب د بعدابته بببة دف-11
ب ثدد بحعهصدد دبحث  ع دد تإددللببو نهدد مبتصدد  ع بحثسددل عبحثهاليددايبحالعهصدد د؛بألنبحألسددلحقبشددها  ت

ب حث  للودد وبا يدد تلظيددفبتتبحث ؤ لدد بتحث اب دد ببحثددهيبي ه ددابعلدد ببأسبحث دد لبحث شددعيبوددنبحثاددل ب
ب. هغيعف بتة ه  بب النغه حبتحث    س بحث  ث ي حثاهي ج وبحالثهلبي بب  بحثهطلةعبسعع تحثب نتب عبتةه يغبب ث

 ددد بحثددداتلبحث ع يددد  بتتغ يدددمبحثاي اعحايددد  ببإيددد بيكدددلنببحثُإ دددزبأنه ددد بحال ه ددد حبب صدددالحبأ  يددد -12
سددي  بتتإغددمبثددسباعة تددسبحث  ودد  بتتصددلنباالعددسبتكعحوهددس بب دد بثلشدد كبحثإددبب دد بحث شدد بك بحثسي 

ي  نبحثهاحتلبحثسل  بثلسلط بتحالسهاعحببحثسي س بثلاتل بت هحبباتب بيؤديب ث بت  يد بوسدهاحو ب
ب  بأغلكبحث   الو.

بحثه  ي بحث سهاحو ب ث باابكبيعبباابته بعل بتطلةعبتنامبعابفبحثبلاحنبحث ع ي بعل بتإايببتعت ط-13ب
بحثاط ع وبحث خهلغ .بتت ييغه بتإدحبته بونبأجمب ة دفب نه جي بحثإايث   لثلجي وبحثه
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بتايدافنبحثادلو  بتثدسبعالعد بألود  بحبب يسش بحع صعشببحإلث هعتن بي ثمأنبحألونببتإدبحه هزببأ  ي -10
بتحلدددإ ب ث هعتنيددد بحسدددهعحتي ي تتلددد بتحالجه  ويددد  ببتحالعهصددد دي بحثسي سدددي بحثه  يددد بع ددد ي بوددد 

نبحث  ودددمبحثه  لثدددلج بأصددد  ببكيدددغفبأس سدددي ب ددد بكدددمبوالوددد وبحثاتثددد بيددداحوبحإلث هعتنيددد .بتأثلهها
 السدهخاححب ن د بتاد سبب  يل بحثيلحبالبتا سبب  بت هلكبونبعافبتعه د ب بحث سكعة بتحالعهص دي 

ب.تحث لجه بتحألسلإ بحثهكي بثله  لثلجي حألوثمب

نبتحث ع ينبب ال ه  حببب  ءبحث الي بحث  ه ي بحث ااي بتحث لللوي بثا بحث خكبتحثا دفبتحث غ عةبنلص -1
حبعنبحالنغالقبتحث  لدبحثغ عي.بهه تت  يحأل عحدبتحث   ع وب بثه لةنب  عبو هالبب ياش

حثإكلو وب  بحثدّاتلبحث ع يد بتحإلسدالوي ببهطدلةعبحث ؤسسد وبحثه لي يد بتحثهع لةد  بتحال ه د حببنلص -2
 زبعلددد بحإلبددداحعبتحالبه ددد ب بتب دددطبوخعج تدددسببسدددلقبحث  دددم بتتشددد ي بحث ادددللبب دددلدفبحثه لددديزبحثاددد 

تحثخبددعحوبحث ل يدد  بت ةدد دفبحالنغدد قبعلدد بحث عحكددغبحث إثيدد بتدع هدد ببهددالبحثلصددللب ثدد بحالكهغدد ءب
بحثهحت بتتإايببحثه  ي ب  بشه بحث   الو.

وبحإلدحبةد بتحثا نلنيد بحثإكلو وبحث ع ي بباعزبحالسهث  ببحث إلد بتحألج بد بتتلد بحثهسدهيالبنلص -3
ثل سدددهث عةنبتحإلعغددد ءحوبحث دددعةبي بتحث  عكيددد بتحثدددهخلصبودددنبحثدددعتتينبتحثه ايددداحوبحإلدحبةددد بب ددد ب

بي  نبجهببأكبعبعاببونبحالسهث  بحوبتتل يعب عصبع مبثل لحا ين.
شدهعهبحثاتلبحث ع ي بتحإلسالوي بب الت   بنإلبتلايابحإلبحدفبحثسي سي  بتحثه  ومبتحثه سيببحث بنلص -0

بيددد هزب ددد بوخهلددد بحث  ددد الو بتحث  دددمبعلددد بتإايدددببحالكهغددد ءبحثدددهحت بتا  يددد بأو هددد بحثادددلو بب ددد ب
بي  نبسي دته بتحسهاالثه .

ببإسدكبو  ثدسبتتخصصدس بتحث  دمب-1 نلص بب عتبفبحثها ءبحث غ عةنبتحث ل  ءبحث دعببتحث سدل ينبكدمٌّ
تسد بتو ه د  ببهدالبعل ب عاحدبوشعتعبنه ليبوه  ومبت بببو بتأ داحلبولادافبتيطدطبوابب

بتاايزبحثإلللبتحآلثي وبحث   س  بثلخعتمبونبحثلل بحثعح ن بتحالت   بنإلبحث  لبتولحك  بحث صعبتوهطل  تس.
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 حبنبو هلب:بثس نبحث عببحث إيط بدحببثس نبحث عب ببيعتو بعد.وو. -1

بإدد بو شدلببلدد نبأبإد  بحث ددؤت عبصد ديبتحث  ددلذمبحث ال دزبثهإايددببحثه  يد  بأا دابحثسدديابحث  د ب:بحإلصددالحبحالعه -2
 .2ح بم2441 بحألبدن بحث  ها بحث  ث  بثللسطي  ب1لعنإلبوشعتعبنه ليب سالو و بب:حثاتث بحثعحب 

أا ابصاع بحثاج ن :بت عةفبحث شعتعبحثإ  بيبتت  ب سبتتطلب  بل نبأبإد  بتو  عشد وبحث داتفبحثغ عةد بث عكدغب -3
 بوعكدغبدبحسد وبحثلادافبحث ع يد  ب1 وبحثلاافبحث ع ي :بنإلبوشعتعبا  بيبنه ليبعع   بلدبحس

بح.ب2441بيعتو 
بح.ب2412أا اب ؤحدبحث غ  ي:بحث ط ث ب  بحثلانبحث ع   بوعكغبأس  ببثلابحس وبتحث إل بتحإلعالح بحثعة و ب -0
ب.ب1ح بم1110أا ابوإ لدبص إ :ب  ب لسغ بحثه بةخ بدحببحث ه  بحث ع ي  ببيعتو ب -1
بح.1110وكه  بحثإي ف ببيعتو ببتعج  :بأا ابحثشي  ن  أ تحثابشب  لع بتا لببحثإ  بفبحثغع ي  ب -1
حس ياحن بسالو :ب شك ثي بت  ي بحثلانبحث ع  ب  بظدمبحثهإدلالوبحث  ث يد بعبوةد بناايد بودنبو هدلببحسهشدعح  ب د ب -9

 يد بتحثه  يد بتحثهإداي بنإدلبادعحهبحثلانبحث ع  و بحث ؤت عبحث ل  بحثعحب بادلل:بوعحكدغبحث إدل بحث عب
بح.2411بإث بتتغيعبو ه    بو هابحث إل بتحثابحس وبحث ع ي  بوصع ب

بح.1113أثبعوبأشغيهغب:ب لسغ بحثإ  بف بتعج  :بعبابحثعا نبباتي بدحببحألناثس ببيعتو ب -1
 دد بحث  طادد بحث ع يدد بف دد قبحبعحثشدد  بب2411بعندد وجبحألوددزبحث هإددافبحإلن دد   :بتاعةددعبحثه  يدد بحإلنسدد ني بحث ع يدد بث دد حب -1

بح.ب2411حثه  ي بحإلنس ني ب  بتحع بوهغيعو بحث كهكبحإلعلي  بثلاتلبحث ع ي  ببيعتو ب
بهلبيبنبيم:بأ  ي بحالسهث  بب د بتطدلةعبحثه  يد بحالعهصد دي بعدبحسد با ثد بحثداتلبحث ع يد و بعبإد و بو لد بد د تعب -14

بح.2411و بحث غح ع ب1و بحث ادبع14حعهص دي  بحث  لابع
 بوبإدد عبلجإغددسببشدديافبتأتديدد بوي سدد :بدتببحثط عدد وبحث ه ددادفب دد بتإايددببأب دد دبحثه  يدد بحالعهصدد دي بحث سددهاحو  ب -11

بح.ب2424حث غح ع بو بب9312-2111عبحث ادو ل بع نلنبحث  مبتحثهشغيم ب
شدعتعبعنإدلبوب:ج بعبس يابعلو:بععحءفب  بحثه ع  بحث  ثيغة  ببإ بو شلببل نبأبإ  بحث ؤت عبحثاتث بحثعحبد  -12

ب.2ح بم2441 بحألبدن بحث  ها بحث  ث  بثللسطي  ب1نه ليب سالو و بل
بح.2441 بدحببحثي  تبيبثل شعبتحثهل ة  بحألبدن ب1ج  لبدحتدبسلي  ن:بحعهص دبحث  ع   بل -13
ب.1ح بم2442 بوكه  بثب  ن ببيعتو ب1جيعحببجه و :بولسلع بوصطلإ وبحثغ عبحث ع  بتحإلسالو بحثإاي بتحث   صع بل -10
 لةددداعلبةن:بظددد  عفبحثغادددعب ددد بحث غح دددعبتفث ب ددد بعلددد بحث سددديجبحالجه ددد ع ب ددد بظدددمبحثطغدددعفبحث  ثيددد  بحث ط ثددد بباددد م -11

و ب12 دددد بو لدددد بحألك دي يدددد بثلابحسدددد وبحالجه  ويدددد بتحإلنسدددد ني  بحث ددددادبعبو شددددلبتحثه ددددخز ببإدددد ب
 ح2410حث غح ع بيلنيل ب

بو شدلبب د بل د :ب ثد بوهد بسيسده عبحثهداب؟ ببإد حثإبيكبحسه ت ب ةنبحثداين:بحثبلداحنبحث ع يد بتأتثلةد بحث إد بحث  -11
بح.2424و بأكهل ع 144و بحث ادبع03و ل بحث سهابمبحث ع   بوعكغبدبحس وبحثلاافبحث ع ي  بس  بع

بح.1191أصللبتعلحومبقي وه بتتطلب   بحث  لسبحثلا  بثلثا   بتحثغ لن بحث لةت باسينبوؤنس:بحثإ  بفبدبحس ب  ب -19
بح.1111 بدحببحثعش د بحثا  عفب 1عبحث ع   بلاسينبوؤنس:بت بةخبولجغبثلغ  -11
 ك بحث يالد:بحإلسالحبتحثإاحثد ب"ودنبصداو بحثإاحثد ب ثد بحث إد بعدنبااحثد ب سدالوي " بوؤسسد بحالنهشد ببحث ع د  ب -11

 ح.2414 ببيعتو ب1ل
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د سليزبدا  ن :بأثعبحثههاياحوب"حثسديبعحني "بعلد بحألودنبحثادلو بحثلاليد وبحث هإدافب -24  د بوإ داب بج وحألوعةكيد بأن لذجش
بح.2411بللي ل بحث غح ع ب

سددد يعبحثشددد عع:ببوةددد بوسدددهابلي ب ددد بحإلصدددالح بلددد نب شدددك ثي بحثه  يددد بتتسددد  مبحث هدددلو:بنخ ددد بودددنبحث ددد اثينب -21
بح.2441 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1تحثُ ّه ب بل

سدد :بحثدداتببشدد   بحثهدد جعي:بحإلنسدد نبوًيدد ببحثإ دد بف ببإدد بو شددلببلدد نبأبإدد  بوددؤت عبحثا دد بحإلسددالوي بحثه  -22
بح.2444 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1حثإ  بيبثألو بحث سل  ب  بع ثزبحثغا بل

شددعةفبغيددد لبتعبددابحث  ثددكبوهددعي:بوشددكل بحثغاددعب دد بحث دد ثزبحث ع دد بتإشددك ثي بوإ ب هددسبدبتسبوسددهغ دفبوددنب لسددغ ب -23
بح.2413وي  بصغ عس بتلنس بحثه ع  بحث  ثيغة  بتبع بوااو ب ث بحث لها بحثاتث بحثث ن بالل:بحث  ثي بحإلسال

بح.ب2444 بدحببحثه ديبثلط  ع بتحث شع ببيعتو ب1حثط  عبس لد:بحثهخل بتحثه  ي ب  ب  عبو ثكببنبنب  بل -20
 ب1ادسبجدد بعبحث لدلحن :ب صددالحبحثغ دعبحإلسددالو بعوددايمب ثد بنهدد حبحثخطد بب دد بحثغ دعبحإلسددالو بحث   صددعو بل -21

بح.2441دحببحثه ديبثلط  ع  بثب  ن ب
 بحثددداحببحث  ث يددد بثل هددد ببحإلسدددالو  ب2 صدددالحبحثغ دددعبحإلسدددالو ببدددينبحثادددابحوبتحث   ددد و بلب:حث لدددلحن ادددسبجددد بعب -21

بح.1110حث  هابحث  ث  بثلغ عبحإلسالو  بحثلالي وبحث هإافبحألوعةكي  ب
عبابحإلثسبويا ت :بب  ءبو ه ي بحث إ بحث ل د بثدا بحألجيد لبحث ايداف بلد نبأبإد  بحث دؤت عبحثداتث بحثعحبد بعنإدلب -29

ب.2ح بم2441 بحألبدن بحث  ها بحث  ث  بثللسطي  ب1وشعتعبنه ليب سالو و بل
 بحث  هددابحث دد ث  بثلغ ددعب1هدد  بحث ددهتببحثثا فيدد بتحثهع لةدد  بل عبددابحثإ يددابأبددلبسددلي  ن:بحنهيدد ببحثإ دد بفبتإعدد دفبب   -21

 ح.ب2411حإلسالو  بحثلالي وبحث هإافبحألوعةكي  ب

 .عل بعبابحثلحاابتح   بدحببنه   بوصع بعد.بووب:حبنبيلاتن:بحث ااو  بتإايبعبابحثعا نب -21

بح.2411 بدحببحثالز بدوشب 3عبابحث عةزببك ب:باللبحثهع ي بتحثه ليز بل -34
بح.2411 بدحببحثالز بدوشب ب3عبابحث عةزببك ب:بنإلب هزبأع ببثللحع بحإلسالو  بل -31
حثغ ددعبحإلسددالو بحث   صددع ببو لدد بو شددلبب دد بعبددابحث  يددابحث  دد ب:بحثهع يدد بحثغ عةدد بوددنبو هددلبب سددالو  ببإدد  -32

بح.2424و ب11وبحث ادبع21حث  هابحث  ث  بثلغ عبحإلسالو  بحثلالي وبحث هإافبحألوعةكي  بس  بع
عبابحث  يابحث   ب:بحثط ع بحثإ  بة ب  بعايافبحألو بحإلسالوي  بل نبأبإد  بودؤت عبحثا د بحإلسدالوي بحثه سد :ب -33

بح.2444 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1لبعحثاتببحثإ  بيبثألو بحث سل  ب  بع ثزبحثغاو 
ب.ب2ح بم2441 بدحببحثغعببحإلسالو  ببيعتو ب1عبابحث  يابحث   ب:بعلحومبحثشهلدبحثإ  بي بل -30
عبدددابحث  يدددابحث  ددد ب:بوا صدددابحثادددعفنب ددد بب ددد ءبحثغ دددعبحث  عحنددد  بعبإددد وبو شدددلببلددد نبو لددد بحثغ دددعبحإلسدددالو ب -31

 ح.2419و ب11و بحث ادبع23حثلالي وبحث هإافبحألوعةكي  بس  بعحث   صع بحث  هابحث  ث  بثلغ عبحإلسالو  ب

ود بحوبحث ع يد بإلعان نبحث دلحبةنبتةإيد باسدن:بحثط عد بحث ه دادفبتدتب د ب د بتإايدببحثه  يد بحث سدهاحو ب د بدتثد بح -31
و بحث سدلحببددب"بحثط عد ببدينبحثاد نلنبتحالعهصد د بكليد بحثإادلق بج و د ب21حث هإاف بحث دؤت عبحثسد ليبع

بح.ب2413و بحإلو بح
عص حبن  د ن:بحسدهعحتي ي بتإايدببحث شدعتعبعنهد حبحألتثلةد وبأل داحلبحث شدعتعبحثإ د بيو ببإد بو شدلببلد نب -39

أبإددد  بتو  عشددد وبحث ددداتفبحثغ عةددد بث عكدددغبدبحسددد وبحثلادددافبحث ع يددد :بنإدددلبوشدددعتعبا ددد بيبنه دددليب
بح.ب2441 بوعكغبدبحس وبحثلاافبحث ع ي  ببيعتو 1عع   بل

 ح.1111 بدحببحث لزبثل اليين ببيعتو 3غسيعبحإلسالو بثله بةخ بلع  دبحثاينبيليم:بحثه -31
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عحثدداتببع ددعبعبيدداباسدد س:بحثلبحثدد بحثإ دد بة بشددعتلبتوالودد و بلدد نبأبإدد  بوددؤت عبحثا دد بحإلسددالوي بحثه سدد :ب -31
بح.2444 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1حثإ  بيبثألو بحث سل  ب  بع ثزبحثغاو بل

بح.ب1114ثهطلببحألوز بتعج  :بع دلب عيهع بدحببحث   بل بغلسه لبثل لن:بحثس نبحث غسي  -04
 بحث  هددابحث دد ث  بثلغ ددعب1 هإدد باسددنبول دد تي:بو ه يدد بحثه  وددمبحث  ع دد بعوادداو وب دد بحث  ه يدد بحإلسددالوي و بل -01

بح.ب2411حإلسالو  بحثلالي وبحث هإافبحألوعةكي  ب
بثه  يدد ببشددعة  بلدد نب شددك -02  ثي بحثه  يدد بتتسدد  مبحث هددلوبعبوةدد ب دد بعطددكبوصددطغ بسدد نل:بحثه لدديزبحث لّجددسبوددايالش

ببح.2441 بوعكغبحث إل بتحثابحس و بعطع ب1حإلصالحو:بنخ  بونبحث  اثينبتحثُ ّه ب بل
حثل  دد بحالعهصدد دي بتحالجه  ويدد بثغع دد بفسددي بعحإلسددكلحو:بحثه  لثلجيدد بوددنبأجددمبحثه  يدد بحث سددهاحو بحسددهإاح ب ددعصب -03

بح.2411حثثالثلن ببيعتو بيلنيلب ع ي  بحثاتبفحث  مبحثال ببتت كينبحثش  بب  بحثبلاحنبحث 
ودد  نبحثإ دد دي:بحث إدد بحث ل دد بب ثاطدد عبحثصددإ ب دد بحث  طادد بحث ع يدد :بحثلحعدد بتفثيدد وبحثهطددلةع بعبإدد و بوعكددغب -00

 ح.2411و ب131حثخليجبثألبإ   بحث ادبع

ب.ح2444 بدحببحثغ ع بدوشب ب3و ثكببنبنب :بحث سلزب  بع ثزبحالعهص د بل -01
بح.1111 بدحببحثغ ع بدوشب ب3وهكبحث  عك  بلبو ثكببنبنب :ب   -01
 بدحببحثغ ع ب1و ثكببنبنب :بوشكالوبحأل   بب  بحث  ثزبحإلسالو  بتعج  :ببس حببعك  بتاايز:بع عبوسا تي بل -09

بح.1111بيعتو ب
و ثكببنبنب :بوشكالوبحثإ  بفبعشعتلبحث ه د و بتعج د :بع دعبوسدا تي بعبدابحثصدبلببشد  ين بتادايز:بوإ داب -01

 ح.ب2412حببحث ه ببحث صعي بحثا  عف ب ّ  ح بد

ب.1ح بم1111 بدحببحثغ ع بحث غح ع ب3و ثكببنبنب :بويالدبو ه   بتعج  :بعبابحثصبلببش  ين بل -01
بح.1111و ثكببنبنب :بتجه بحث  ثزبحإلسالو  بتعج  :بعبابحثصبلببش  ين بدحببحثغ ع بدوشب ب -14
ب.ب1،2حبم2440حثّاتثي  بوصع ب بوكه  بحثشعتقب0و   بحثلغ بحث ع ي :بحث   زبحثلسيط بل -11
ب.ح2411 بوعكغبدبحس وبحثلاافبحث ع ي  ببيعتو ب2حث ؤثغين:بحث شعتعبحث ه ليبحث ع  بعناحءبحث سهابمو بلو  لع بونب -12
 ح.ب1111 بدحببحث   بفبثل شعبتحثهل ة  بجاف ب1وإسنبعبابحثإ يا:بحإلسالحبتحثه  ي بحالجه  وي  بل -13

ب.بب1ح بم1110 بحثاحببحثهلنسي بثل شع بتلنس ب1تحثه لةع بلوإ ابحثط  عبحبنبع شلب:بحثهإعةعب -10
بح.2411وإ اباسين:بدتببحث  للو وب  بحالسهعحتي ي وبحث سكعة  بحث  هابحث صعيبثلابحس و بتعكي  ب -11
 ب1وإ دددابشددد بعح:بحثإ ددد بفبحإلسدددالوي بأسددد  ببحالنإطددد لبتحثإ جددد ب ثددد بحإلصدددالح بتعج ددد :بوإ دددابحثسددد هلبي بل -11

بح.2412عبحإلسالو  بحثلالي وبحث هإاف بحث  هابحث  ث  بثلغ 
 بوعكددغبدبحسدد وبحثلاددافب1:بتجهدد بنهددعبنإددلب عدد دفبب دد ءبع دد ي بحثغ ددعبحث ع دد بحث   صددع بلوإ ددابع بددابحث دد بعيب -19

 ح.ب1112حث ع ي  ببيعتو ب

و لددد بحث ل ددد  بو هدددا بحث ل ددد بثلابحسددد وببو شدددلبب ددد بوإ دددابوإغدددلظ:بحث لث ددد بحثإايثددد بتحثلادددافبحثلا يددد  ببإددد  -11
بح.1111و ب13 ببيعتو بحث ادبعتحألبإ  

بح.ب2441وااتبحثاعةش :بحالعهص دبحثص  ع  بدحببتح مبثل شعبتحثهل ة  بع  ن ب -11
و لد ببود ح ببو شدلبب د بو هغبيلسد بأا دا:بدتببحالسدهث  بب د بتإايدببحثه  يد بحالعهصد دي بتحث  دلبثلداتل ببإد  -14

ب.ح2424و بحألبدن ب1011-2312و بحث ادبع09و لابع
 ح.2411سالو :بيط بع مبو ه  بحثه  تنبحإلسالو بثل هلوبب ث عأف بتعكي  بو ه  بحثه  تنبحإل -11
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لدد نبأبإدد  بحث ددؤت عبحثدداتث بحثعحبدد بعنإددلبوشددعتعبنه ددليبنددلحلبحثغدد علبي:بنهددلوبحث ددعأفب دد بحث دد ثزبحث ع دد  ب -12
ب.2ح بم2441 بحألبدنب بحث  ها بحث  ث  بثللسطي  1 سالو و بل

بح.2441 بدحببصغ ءبثل شعبتحثهل ة  بحألبدن ب1حث  ع   بل  شزبحثش عيبتن دي بحثليث :بحالعهص دب -13
و بصددد اتقبحث ادددابحث ع ددد  ب11ه دددسبعبدددابحث ددد  زبتسدددفي نبع لدددلل:بحعهصددد دبحث  ع ددد  بدبحسددد وبحعهصددد دي  بحث دددادبع -10

 ح.2411ظب  ببأبل

ثلابحسدد وبيلسدد بحإلبددعحهيز:بحثه لدديزبتت  يدد بحث ددلحبدبحث شددعة ب دد بحالعهصدد دبحث ب دد بعلدد بحث  ع دد  بوعكددغبحإلودد بحوب -11
 ح.2440تحث إل بحالسهعحتي ي  بأبلبظب  ب

تادد بوإ ددابيلسدد :بوعحكددغبحألبإدد  بتحثابحسدد وب دد بحث دد ثزبحث ع دد بحثلحعدد بتحثهإدداي و بوادد لبُنشددعب دد بولعدد بتبيدد نب -11
 .ح2421/ب10/0تص  بحثلع  ببه بةخب

 https://tipyan.com/think-tanks-in-arab-world 

بوك نههددد ب دددعوب ددد بتدتب ددد بحث هإدددافبثللاليددد وبتحثه  لثلجيددد بحث سدددكعة بحث الوددد و:بسددديفبنصدددعوبتل يدددببحثهعودددغيب -19
 ح.3/1/2411حثشعقبحألتسط بُنشعببه بةخببثابحس و بوا لبي صبب عكغببيعتوبحثاتثي 

  https://www.beirutme.com/?p=9411 

صخعيبوإ ا:بععحءفب  بتحع بحث ط ث ب  بحثلانبحث ع  :بحألس  ببتحثهإاي و بوا لبُنشعب  بحث لسلع بحث غح عة ب -11
 ح.10/12/2411ثلابحس وبحثسي سي بتحالسهعحتي ي  ببه بةخب

  https://tinyurl.com/eevar3v9/ 

و بحالعهصد دي صخعيبوإ ا:بحثه  لثلجي بتحثه  ي بحالعهص دي بتحث غ هيزبذحوبحث الع بعدتببحثه  لثلجي ب د بحثه  يد ب -11
 ح.21/1/2424به بةخبوا لبُنشعب  بحث لسلع بحث غح عة بثلابحس وبحثسي سي بتحالسهعحتي ي  ب

  https://tinyurl.com/cz4t9snw    

 حإلاص   :بحإلنغ قبعل بحث إ بتحثهطلةع%بونب ج  ث بحث  تجبحث إل .بثيلنسكلحو هاب -94

 https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

 United Nations Educational, Scientific andسكلوبعو ه  بحألوزبحث هإافبثلهع ي بتحث لزبتحثثا   بعحثيلن -91

Cultural Organization (UNESCOبع عافبحثبي ن وبحإلاص  ي بث  هابحثيلنسكلبث اص ء ب 
 و.ح2411حث للحبتحثه  لثلجي بتحالبه  ب بفيعبتإاي بعيلنيلب

  http://data.uis.unesco.org#/  

 

https://tipyan.com/think-tanks-in-arab-world
https://tipyan.com/think-tanks-in-arab-world
https://www.beirutme.com/?p=9411
https://www.beirutme.com/?p=9411
https://tinyurl.com/eevar3v9/
https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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@yahoo.comsalwaibb Email: 

Tell: 00967-770828571 

@gmail.comAlwahsh.Anwar2021 Email: 

  Tell: 00967-774265494  

لتربي  كلي  اب في الدراسةةةةةةةةةةةةة ت العلي التعليم الرقمي أدوات درج   التعرف عل هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةة   ل  
( 05من طلب  الدراسةةة ت العلي  الب لد عددهم   الدراسةةة عين  وتكونت ، طلب المن وجه  نظر  ج مع   ب

ي ن ت، أداًة لجمع البسةةةةةةةةةةتب ن  اال المنهج الوصةةةةةةةةةةيي التتليلي، واسةةةةةةةةةةت دم  الب حث ن اعتمدو  ط لًب  وط لب ،
منه  ست  خ ص  بمج الت التعليم  ،فرعي  سبع  مج الت توزعت عل ، ( فقرة16من  االستب ن  وتكونت 
مواقع التواصةةةة   ،البيئ ت االفتراضةةةةي ، التوسةةةةب  اليةةةةت  ي ، اليوتيوب، اإللكتروني البريد هي: الرقمي، و 
 اإلحص ئي   المع لجوتم است دام التطبيق ت الذكي (، ومج ل آللي ت تيعي  التعليم الرقمي، ، و االجتم عي
 أهمه : ،الدراس   ل  جمل  من النت ئج وانتهتالمن سب ، 

 الرقمي في الدراس ت العلي  متوسط  بشك  ع م.التعليم أدوات درج  است دام  -

 . في ك  مج ل من مج الته الرئيي متوسط  العلي  الدراس ت في الرقمي التعليمأدوات  است دام درج  -

التعليم الرقمي في الدراسةةةةةةةةةة ت العلي  وفًق  أدوات اسةةةةةةةةةةت دام  لدرج فروق ذات دالل   حصةةةةةةةةةة ئي   توجدال  -
 أو الت صص. ،يلمتغير الجنس، أو الميتوى الدراس

 عل  يسالتدر  هيئ  أعضةةة   وتدريب في الج مع ،نشةةةر الثق ف  الرقمي   بضةةةرورة  نالب حث  أوصةةةو 
 .الرقمي التعليم أدوات است دام مه رات

 التعليم الرقمي، طلب  الدراس ت العلي . ،درج  االست دام الكلمات المفتاحية:
  

mailto:?????@gmail.com
mailto:?????@gmail.com
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Abstract: 

This study aimed to identify the degree of using digital education in higher studies in 

the Faculty of Education at Ibb University from students' point of view. A descriptive 

analytical approach was used in this study where a sample of (50) students was selected to 

respond to a 61-item questionnaire. The items of the questionnaire was distributed over seven 

areas; six of them were devoted to digital education (i.e., e-mail, YouTube, cloud computing, 

virtual environment, social media, and smart application), while the other one was related 

to digital education enactment allies. Then, appropriate statistical techniques were employed 

to analyze the data. Accordingly, a number of findings were revealed; the most important 

ones are the following: 

o The overall degree of using digital education tools in higher studies was 

average. 

o The degree of using digital education tools in higher studies was average in 

all areas.  

o There were no statistically significant differences between degrees of using 

digital education tools in higher studies attributed to the variables of gender, 

level of education, and specialization.  
-  

Finally, the study recommended that the digital culture should be disseminated at the 

university and faculty members should be trained on digital education skills. 

Keywords: Degree of using, Digital Education, Higher Studies Students  
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  مً كتتيةةم التضةة رة اإلنيةة ني  ب لتغير اليةةريع المتلحع في المع رف وازدق د تطبيق ته  التكنولوجي  
لوم تي   لمدى االرتق   التكنولوجي والمعمة  نتج عنةه تغير في معة  ير تقييم المجتمعة ت وفقةً ؛ وهو  ونوعةً 

من مجتمع ت ه مشةةةةةةةةةةي  ميةةةةةةةةةةتهلك   ل  مجتمع ت منتج  متتررة من الملكي   للتتولوعلوم الميةةةةةةةةةةتقب  
 ،اليكري  عن طريع التأكيد عل  ميةةةتوي ت اإلتق ن ومع  ير الجودة التعليمي  والتو يل الجيد للتكنولوجي 

الث لث  ب لتطورات المتلحق  في جميع المج الت وهذا م  الشةةةةة   يه تميز العقد األول من األلفي  ل اونظرً 
 .ق در عل  التكيل مع هذه التطورات  ني نقتت ج  ل  

ويعد اسةةةةةت دام الت سةةةةةوب ضةةةةةرورة في حي تن  وم  نشةةةةة هده من تطور ه ئ  وسةةةةةةريع في تكنولوجي  
 يؤديمن مج الت المعرف   ال و المعلوم ت م  هو  ال دلي  عل  أهمي  است دامه؛  ذ لم قعد هن ك مج ل 

قج د  يئ  تعليمي  جذاب   (، كم  قيةةة عد الت سةةةوب المعلم عل  0505 حمد، الت سةةةوب الدور األكبر  يه
 (.Aparicio et al., 2016  طلبتهومريت  ومراعي  ألنم ط التعلم عند 

م  كوم  من ش  أن الت سوب ن ل حًظ  وافًرا من االهتم م  ين المت صصين وغير المت صصين، 
رورة ضةةةفي عمليتي التعلم والتعليم  هفي التي ة أمر ال جدال  يه، ويعد اسةةةت دام اسةةةت دام الت سةةةوب نأ

   عل  أعضةةةةةة دخ ل منظوم  التعليم الرقمي، وأصةةةةةةب  لزام  بإب درت الج مع ت اليمني   ملت ؛ وألج  ذل 
 .واست دام أدواته  واكبوا التطور التقني ب لتعليم الرقميهيئ  التدريس أن 

  ب لبتث عن وسةةةةةةةةةةةةةة ئ  تعينهم عل  أدا  أعضةةةةةةةةةةةةةة   هيئ  التدريس ققومون دائمً  َأن  ومن المعروف 
ة ت رة قيةةةةةت دمون الصةةةةةور الملون  وت ر  فنجدهم أفضةةةةة ،و  ئيهم التعليمي  من أج  الوصةةةةةول  ل  تعليم 

ي ف هدعم التعليم الرقمي وتو يي  ل  هرت الت ج  الم سةةةةة  من هن   دمون األشةةةةةك ل المجيةةةةةم ، و قيةةةةةت
عملي  التدريس بكلي  التربي  بأقيةةةةةةةةةةةةة مه  الم تلي  للعم  عل  تتقيع الجودة؛ نظًرا لم  تيةةةةةةةةةةةةةةهم به جودة 

(، وكةةذلةة  0552من التكنولوجيةة  في تةةأكيةةد تعلمةةه وفي حيةة تةةه  اليقي، الطلبةة  التعليم الرقمي في تمكين 
لوصول  ل  مص در معر ي  متنوع  قتت جونه  للقي م بمه مهم التعلمي  من اطلب  الدراس ت العلي   تمكين

 والبتثي .
المعلمين تنقصةةةةهم الكي ق ت التكنولوجي   َأن  (  ل  Johnson  0550 ن دراسةةةة  جونيةةةةو  توصةةةةلتو 

(  ل  أن ضعف التدريب، vanfosse 0566 ، واش رت دراس  ف نيوسز يتتدث ت التقني للتع م  مع الم
 والدعم والمي ندة من أهم العوام  التي تعيع تو يل التعليم الرقمي.

(  ل  ضرورة زي دة الوعي  ين أعض   هيئ  التدريس والمعلمين Davies  0552 زأكدت دراس  دقي كم 
 والت ج  الميتمرة لتطوير كي ق تهم التقني .

التعلم في عصر التكنولوجي  الرقمي  بضرورة تو يل الميتتدث ت وأوص  المؤتمر الت دي عشر: 
التكنولوجيةةةة  في مجةةةة ل التعليم والتعلم، وضةةةةةةةةةةةةةةرورة تمكين الطلبةةةة  والبةةةة حثين من   ليةةةة ت التمكن من 
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 الت دي ؤتمرالم  التكنولوجي  الرقمي  إلعداد البتوث العلمي  بإق م  الورش الدراسةةةةةةةي ، والدورات التدريبي 
 (.203، 0561، عشر

 ،ضةةرورة اليةةعي الج د نتو ال برات اله دف  سةةواً  ب لتعلم الذاتيب( 0550دراسةة  صةة ل    أوصةةتو 
أو من خلل مشةةروع ت التنمي  المهني  في التعليم الرقمي، ومنه  التدرب عل  اسةةت دام شةةبك  اإلنترنت 

 دة.في التعليم، وتصميم وإنت ج مواقع الويب التعليمي  ووس ئطه  المتعد ه وتو يي
اسةةةةةةةةت دام التعليم والتعلم عن بعد  َأن   ل   (Saba  0550 ،13-31ب  كم  أشةةةةةةةة رت دراسةةةةةةةة  سةةةةةةةة 

 أسهم في تغير معتقدات الطلب  تج ه التعليم الرقمي في التعلم  قج  ًي . الذيب ست دام اإلنترنت 
 قيضةة   زال العضةةو هيئ  التدريس الج معي  ِفِإن  وعل  الرغم من النمو المتيةة رل للتعليم الرقمي، 

 عل  لتدريبا فرص لقل  نظًرا وتطبيق ته؛ وبرامجه الرقمي الع لم في االندم ج ي عل التقليد التعليم
 .وتتصيًل  أدا ً  الطلب  أثره في انعكس الذي الرقمي والتعلم التعليم أس ليب

علم توتعةةد الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ت العليةة  المرحلةة  التي  تةةدرب فيهةة  الطةة لةةب عل  منهجيةة  البتةةث العلمي، وال
 معرف .متنوع  للمص در  للتصول عل م الرقمي؛ يالتعلاست دام أدوات اكتي ب مه رات  ومن ثمالذاتي، 

التقني ت التد ث  جعلت من الضةةةةةةةةةةرورة بمك ن ات  ذ القرارات اليةةةةةةةةةةليم  لمواكب  التطور المتيةةةةةةةةةة رل 
ي  يئته فللمتطلب ت العم  في معظم المج الت، السةةةةيم  مج ل التعليم الذي  نبغي أن  هتم  دمج التقني  

 اتألدو  ت العلي  عضةةةةو هيئ  التدريس وطلب  الدراسةةةة اسةةةةت دامأهمي   تظهر(، و 0563 ،العزام  التعليمي 
منصةةةةةةةة ت مواقع والالالتنمي  الذاتي  من اليةةةةةةةةعي الكتيةةةةةةةة ب مه راته؛ من خلل التعليم الرقمي الم تلي ؛ و 

 التعليمي  اإللكتروني  المتنوع .
، و هور الت ج   ل  است دام أدوات من أعض   هيئ  التدريس وصيهم  ن يمن واقع عم  الب حثو 

 بتث العلمي، وضةةةةةةرورة التع م  مع الع لم الرقمي لطلب  الدراسةةةةةة ت العلي التعليم الرقمي في التدريس، وال
قصةةةةةةةةةةةةةةور في اسةةةةةةةةةةةةةةت دام التعليم الرقمي رغم االهتم م الع لمي الحظ البة حث ن أن هن ك ، لتعلمإلحةداث ا

 ؛سةةةةةةةةةةة الدرا  عداد هذهن عل  يالب حث ذل  شةةةةةةةةةةةجعب لتقني ، ونظرًا لندرة وجود دراسةةةةةةةةةةة ت في هذا الج نب؛ 
 .ي في الدراس ت العلي التعليم الرقم أدوات است دام درج ستكش ف ال

 :اآلتيعن اليؤال الرئيس  لإلج ب تم  عداد الدراس  الت لي  

ما درجة استتتتت اات الت لير ال فم  ل  الاراستتتتات ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة بة  ال ل ة 
 ؟ تشرل عاتللمجاالت 

  :اآلتيوينبثع عن اليؤال الرئيس األسئل  اليرعي  
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في الدراسةةةةةةةةةةةةةة ت العلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر  اإللكتروني البريدم  درج  اسةةةةةةةةةةةةةةت دام  
 ؟الطلب 

 ؟في الدراس ت العلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر الطلب  اليوتيوبم  درج  است دام  

في الدراسةةةةةةة ت العلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر  ليةةةةةةةت  ي ا التوسةةةةةةةب م  درج  اسةةةةةةةت دام  
 ؟الطلب 

االفتراضةةةةةةةةي  في الدراسةةةةةةةة ت العلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر  البيئ تم  درج  اسةةةةةةةةت دام  
 الطلب ؟

  في الدراسةةةة ت العلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجهمواقع التواصةةةة  االجتم عي  م  درج  اسةةةةت دام  
 الطلب ؟ نظر

   ب الدراسةةةة ت العلي  بكلي  التربي  ج مع والتطبيق ت الذكي  فيالتعليمي   المنصةةةة تم  درج  اسةةةةت دام  
 الطلب ؟ من وجه  نظر

 الطلب ؟ ظرنمن وجه   بج مع   بم   لي ت تيعي  التعليم الرقمي في الدراس ت العلي  بكلي  التربي   

( في درج  اسةةت دام التعليم الرقمي في α  0.05 ≤ميةةتوى توجد فروق ذات دالل   حصةة ئي  عند ه   
 ؟،  ن ث(ذكور الجنس الدراس ت العلي  من وجه  نظر الطلب  تعزى لمتغير 

( في درج  اسةةت دام التعليم الرقمي في α  0.05 ≤توجد فروق ذات دالل   حصةة ئي  عند ميةةتوى  ه  
 ؟(، دكتوراه  م جيتير وى الدراسيالدراس ت العلي  من وجه  نظر الطلب  تعزى لمتغير الميت

( في درج  است دام التعليم الرقمي في α  0.05 ≤توجد فروق ذات دالل   حصة ئي  عند ميتوى  ه  
 ؟لمتغير الت صص الدراس ت العلي  من وجه  نظر الطلب  تعزى 

 فرضي ت الدراس :
( في درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي α  0.05 ≤توجد فروق ذات دالل   حصةةةة ئي  عند ميةةةةتوى ال  -أ

 .،  ن ث(ذكور الجنس في الدراس ت العلي  من وجه  نظر الطلب  تعزى لمتغير 

( في درج  اسةةةت دام التعليم الرقمي α  0.05 ≤توجد فروق ذات دالل   حصةةة ئي  عند ميةةةتوى  ال -ب
 دكتوراه(. ،يتير م ج في الدراس ت العلي  من وجه  نظر الطلب  تعزى لمتغير الميتوى الدراسي

( في درج  اسةةةت دام التعليم الرقمي α  0.05 ≤توجد فروق ذات دالل   حصةةة ئي  عند ميةةةتوى  ال -ج
 .لمتغير الت صص في الدراس ت العلي  من وجه  نظر الطلب  تعزى 

 

 :هدفت الدراس  الت لي   ل 

ر ظن وجه  نب م درج  است دام التعليم الرقمي في الدراس ت العلي  بكلي  التربي  ج مع   ف عل التعر  
 الطلب .
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ر ظمن وجه  ن ب تتد د  لي ت تيعي  است دام التعليم الرقمي في الدراس ت العلي  بكلي  التربي  ج مع   
 الطلب .

التعليم الرقمي في الدراسةةةةةةةةةةة ت في وجه  نظر الطلب  في درج  اسةةةةةةةةةةةت دام أدوات اليروق  الوقوف عل  
 العلي  وفقُ  لمتغير الجنس، والميتوى الدراسي، والت صص.

 أهمية الاراسة:
 قد تييد الدراس  الت لي  في اآلتي:

 تتد د ق ئم  بأهم أدوات التعليم الرقمي التزامني وغير التزامني الست دامه  عند الت ج   -

لرقمي  ا رقمي في الدراسةةةةة ت العلي ، وتصةةةةةميم النشةةةةة ط تتتييز الهيئ  التدرييةةةةةي  السةةةةةت دام التعليم ال -
 .ه وتنييذ

 توجيه اهتم م الق ئمين عل  التعليم الع لي  تو يل التعليم الرقمي في الدراس ت العلي . -
 ييد مراكز تطوير قدرات أعض   هيئ  التدريس لتطوير  رامجهم التدريبي  في التعليم الرقمي.ت -

 معرف له  اعتمد الب حث ن المنهج الوصةةةةةيي التتليلي ضةةةةةي تته  وفر أسةةةةةئللدراسةةةةة  و في ضةةةةةو  أهداف ا
  .من وجه  نظر الطلبج مع   ب است دام التعليم الرقمي  في الدراس ت العلي  بكلي  التربي   درج 

 :الت لي  عل  اآلتيتقتصر الدراس  

ليت  ي ، ا االلكتروني، اليوتيوب، التوسب   البريد :التعليم الرقميأدوات : الحا د الموضوعية -1
 . (البيئ ت االفتراضي ، مواقع التواص  االجتم عي ، المنص ت والتطبيق ت الذكي 

 ج مع   ب.: عين  من طلب  الدراس ت العلي  بكلي  التربي  الحا د ال ش ية -2
 م.2221-2222الث ني من الع م الدراسي  اليص : زمابيةالالحا د  -3

Degree of Use 

ويعرفه  الب حث ن بأنه : تل  الدرج  المعبرة عن المتوسةةةةةةةةةةةةةد التيةةةةةةةةةةةةةة  ي لتقد رات أفراد العين  عل  
فقرات أداة الدراسةةةةةةةةة  المرتبط   درج  االسةةةةةةةةةت دام، وقد تم  ي سةةةةةةةةةه  بمقي   ثلثي   كبيرة ، متوسةةةةةةةةةط ، 

 صغيرة(.
Digital learning 

: "التعليم الذي  نتق  كلًي  أو جزئًي  عن طريع متصةةةةةةةي  الويب من ِبَأن هُ ( 20، 0505  عرفه أحمد
خلل اإلنترنت، والوسةةة ئد المتعددة بشةةةك   تي  للمتعلم  مك ني  التي ع  النشةةةد مع المتتوى ومع المعلم 
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روف تن سةةةةةةةةةب و تالذي  ليةةةةةةةةةرع  بو تم م التعليم في الوقت والمك ن إبصةةةةةةةةةورة متزامن  أو غير متزامن ، و 
 المتعلم.

 Internet : ذل  النول من التعلم الق ئم عل  شبك  التعلم الع لمي ِبَأن هُ ( 055061  وعرفته المبيري 
بشةةةةةةةةةك  ك م ، وتقوم  يه المؤسةةةةةةةةةيةةةةةةةةة  التعليمي   تصةةةةةةةةةميم موقع خ ص  ه ، تقدم  يه البرامج والمقررات 

ول  سوب واتص له ب لموقع عبر الشبك ، و يه  تمكن من التصالم تلي ، ويتعلم  يه الط لب  واسط  الت
 عل  المراجع والتواص  مع المؤسي  التعليمي  والمدر .

ُه: ( 0550643  وعرفةةه العويةةد والتةة مةةد َأنةة  "التعليم الةةذي قيةةةةةةةةةةةةةةتهةةدف  قجةة د  يئةة  تيةة عليةة  غنيةة  بةةِ
 در لب  من الوصةةةةةةول  ل  مصةةةةةةب لتطبيق ت المعتمدة عل  تقني ت الت سةةةةةةب اآللي واإلنترنت، وتمكن الط

 التعلم في أي وقت، ومن أي مك ن.
: طريق  في التعليم ب ست دام  لي ت االتص ل التد ث  ِبَأن هُ  (05506652وعرفه الموسوي والمب رك  

 ووس ئطه المتعددة، وبواب ت اإلنترنت سواً  عن بعد أو في ق ع  التدريس. من ح سب وشبك ته
عل  ت المعتمدة برامج والتطبيق الاسةةةةةةةةةةةةةت دام البيئ ت التي علي  عبر : ِبَأن هُ  ويعرفه الب حث ن  جرائًي 
 الوس ئد المتعددة واإلنترنت.

Postgraduate Students 

 .فيه  منتظمينالو  نيمجن بر الطلب  الم جيتير والدكتوراه الملتتقين بأحد  ِبَأن ُه:قعرفه الب حث ن  جرائًي  

 اإلطار النة ي:-أ اًل 

 خصةةةةة ئصةةةةةةه،و وأنواعه،  وأدواته، ،النظري ميهوم التعليم الرقمي وتطوره، وتعريي ته ط راإل يتن ولو 
 .ومميزاته ،وأهدافه
1

ني ت قدرات التق ت القرن المة ضةةةةةةةةةةةةةةي من خلل تن مي ية هر ميهوم التعلم الرقمي في  ةداقة  ثمة نين
هن ك  َأن   (05626623ف ئع ، ، وذكر ح مد  وصةةةةةورةً التد ث  في سةةةةةرع  نق  البتوث والدراسةةةةة ت صةةةةةوتً 

 ن في فهم التعليم الرقمي هم :ميتويي

لوم ت، المع تيلم وخزن  تعلم است دام األجهزة اإللكتروني  التد ث  واالستي دة من مميزاته  في (أ
 والتذف واإلض ف  له .

اسةةةةةتقب ل درو  منهجي  من مؤسةةةةةيةةةةة ت تعليمي  بشةةةةةك  ميةةةةةتمر في مواعيد ث  ت  للتصةةةةةول عل   (ب
   في ت صص م .أك دقميشه دة 
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األجهزة  م مع زال التعل والالميتوى األول هو الميتوى الش ئع في الدول الن مي  ومنه  اليمن؛  َوُيَعد  
 ج للميتوى الث ني من التعلم الرقمي.اإللكتروني  وتطبيق ته  وبرامجه  تشك  العقب  أم م الولو 

0

تقدقم المتتوى التعليمي مع م   تضةةةةةةةةةةةمنه من شةةةةةةةةةةةروح ت ( ِبَأن ُه: 0562،621ُقعرفه ح مد، ف ئع  
شة مل  في اليص ، أو عن بعد  واسط   رامج في الت سوب أو  وتمرين ت وتي ع  ومت بع  بصةورة جزئي 

 .نترنتاآللي، أو اإل

م في  يئ  الوسةةةة ئد المتعددة والتقني  من أج  توسةةةةيع ي: التعلِبَأن هُ  (0506،241  الشةةةةب  عرفه كم 
 .الميتقبلي  مواجه  التتدق تمن المه رات التي تؤهلهم ل  العملي  التعليمي  زم ني  ومك نًي ، وتمكين الطلب

علم التعلم عن بعد، والت يةت دم مصطل  التعلم الرقمي لوصف مجموع  من ح الت التعلم ومنه ويُ 
لتعلم لتشةةم  ل  وصةةيه  وسةةيل ً عبر الويب، والصةةيوف االفتراضةةي ، وم  قجمع  ينه  هو وسةة ئ  التواصةة  

 ، رمجي ت الوسةةةةةةةةة ئد المتعددة ،الم دة المرئي  ،(: الم دة الصةةةةةةةةةوتي 032 ،0551 اآلتي  عبود و خرون،
 تقني ت شبك  اإلنترنت.

رل وأكثر سةةةةةةأ: طريق  جذاب  للوصةةةةةةول لمزيد من الن   بشةةةةةةك  هُ ِبَأن  ويمكن وصةةةةةةف التعليم الرقمي 
شةةةةةةةمواًل للذ ن ال  تمكنون من الوصةةةةةةةول  ليه جيةةةةةةةدًق  ألسةةةةةةةب ب م تلي   صةةةةةةةتي ، جغرا ي ، اقتصةةةةةةة دق ، 

 اجتم عي (.
لوس ئد الذي قعتمد عل  است دام ا من التعليم التعليم الرقمي هو ذل  النول َأن  مم  سبع نيت لص 

في االتصةةةةةة ل  ين المعلم والمتعلم والمؤسةةةةةةيةةةةةة  التعليمي   رمته ، أو عر  وتقدقم مضةةةةةةمون اإللكتروني  
وتي  والشةةةبك ت العنكب ت سةةةوبتعليمي بصةةةورة  لكتروني ، عن طريع مجموع  من الوسةةة ئد عل  جه ز ال

 .الطلب  ل  
 لكترونياإل منه : التعليم ،لهذا المصةةطل نييةةه وتيةةت دم مصةةطلت ت  د ل  للتعليم الرقمي المعن  

Electronic Education التعليم المب شةةر ،Online Educationالتعليم الشةةبكي ، ,Web Based 

Education Learning  ،سواً  بشك  متزامن أو غير متزامن.التعلم الرقمي 
2

أداة لتعطيةة  التعليم التقليةةدي، ولكن  ةةدأ التتول في اآلونةة   َأن هةةَ ُ نظر  ل  األدوات الرقميةة  عل    
ل أداة لتغيير ميةةةةةةةةةةةتمر لعملي  التعليم داخ  اليصةةةةةةةةةةةو  َأن هُ األخيرة والنظر  ل  هذا المنتج التقني عل  

 ِبَأن هُ ، (م تلدال خبيري التعليم  م قك  هورن، وهيثر سةةةةةةتيكر( في كت  هم  األخير ويؤكد الدراسةةةةةةي . 
ام األدوات المشتت  في  ش رة  ل  األدوات الرقمي  التد ث ، لتتيين العملي  التعلمي  في قمكن است د

 َأن  بِ المدار ، مؤكد ن أن هن ك تيهًم  أكبر اليوم  ين المعلمين وصةةةةةةةةةةةةةن ل القرار عل  حد سةةةةةةةةةةةةةوا ، 
واسع    اال تك ر الميتمر في التعليم قكون في الغ لب نتيج  لعملي  متطورة ومعقدة، لتمكين مجموع
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 .ممةةةن نةةةمةةةةةةة ذج الةةةيصةةةةةةةةةةةةةةةةول الةةةمةةةبةةةتةةةكةةةرة الةةةتةةةي تةةةعةةةتةةةمةةةةةةةد عةةةلةةة  األدوات الةةةرقةةةمةةةيةةةةةةة  فةةةي الةةةتةةةعةةةلةةةيةةة
https://www.massarate.ma. 

  

 البرامج  تطور  وم بعد  وًم تزيد  الرقمي التعليم أدوات  ل  أن (333-333، 2212سةةةةةةة لم وأشةةةةةةة ر 
 م   لي: منه  أورد والتطبيق ت

: للمراسةةةةةةةةةةةةلت وتب دل الملي ت  ين المعلمين والمتعلمين دون  Electronic mailالبريد اإللكتروني  -
 قيود الزمن.

 لعر  متتوى تعليمي مب شر. :interactive videoالييد و التي علي  -

 شرح الدرو  ودعمه  ب لصوت والصورة.ب: قن ة  لكتروني  تيم  للمعلم YouTube اليوتيوب -

بمواعيد  اإلعلن ت: للتواصةةةةةةةةةةة  ووضةةةةةةةةةةةع Social Media Website التواصةةةةةةةةةةة  االجتم عي مواقع -
 المت ضرات، والمن قش ت ومن أمثل  تطبيق ته : الفيس  وك، الواتس  ب.

: فصةةةةةةول افتراضةةةةةةي   تم تنييذ مت ضةةةةةةرات، واختب رات بشةةةةةةك  Classroom يئ ت التعليم االفتراضةةةةةةي   -
 .تزامني غير أو ،تزامني

 :  نشر فيه  تدوين ت قصيرة متت بع  زمنًي  وتيم  ب لتعليع عليه  من قب  المتعلمين.Blogsالمدون ت  -

، Google Drive دراقل تطبيق ته  جوج : ومن I-Cloudالتوسةةةةةةب  اليةةةةةةت  ي  والت زين اليةةةةةةت  ي  -
  Google Spreadsheets، جداول البي ن ت Google Docsميتندات جوج  

 : لوح  لكتروني لشرح المعلوم ت وت زينه  من قب  المعلم والمتعلم. Smart Board اليبورة الذكي  -

السةتكشة ف درج  است دامه  في الدراس ت العلي  الية لي  الذكر قد اخت ر الب حث ن بعض األدوات و 
وسةةةةةةةةةةهول  تنزيله   Google Playفي متجر جوج   الطلب ؛ كونه  متوفرة بشةةةةةةةةةةك  كبيرمن وجه  نظر 

  .وتثبيته  والتع م  معه 
4:

 هي: ،التعليم الرقمي قصنف  ل  ثلث  أنوال َأن  ( 0550ذكر اله دي 

قصد ب التعليم الرقمي المب شر: هي األس ليب والتقني ت التعليمي  المعتمدة عل  اإلنترنت (أ
 . قص ل مي هيم وخبرات تعليمي  للمتعلم في الوقت اليعلي والمم ر  للتعليم أو التدريب

م من خلل مجموع  المت ضرات يالتعليم الرقمي غير المب شر:  تمث  في عملي  التعل (ب
وجود  روف متعددة ال تيم  ب لتضور اليعلي  عل م ليالمنظم ، ويعتمد هذا النول من التع

 .للمتعلم

https://www.massarate.ma/
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ييةةه في قمكن للجميع التواجد في الوقت ن  ذقجمع  ين النوعين الية بقين؛  :تعليم الرقمي الم تلدلا ج(
ة فيه ، وفي ح ل التغيب عن ذل  قمكن الّرجول للم د  وجه ز الت سةوب والمش رك  فعليً  نترنتشةبك  اإل

 .العلمي  أو المقرر في أي وقت

5: 

ي  في من  ث ر  قج   لهاسةةةةةةتندت المنظوم  التربوي  في المجتمع المع صةةةةةةر  ل  التعليم الرقمي؛ لم  
، 0562 ألطف،  كمةة  ورد في كةة  من: أن من أهةةدافةةهو تتقيع أهةةداف العمليةة  التعليميةة  التعلميةة ، 

 ( اآلتي:0552624، قطيد،(025

  المعر ي  والعلمي  همورغب تتلبي  ح ج ت المتعلمين. 

 تتيين عملي  االحتي ظ ب لمعلوم ت المكتيب  والوصول  ليه  في الوقت المن سب. 

 جد د المعلوم ت والمع رف وترتيبه  حيب أهميته  والموقف المع شت. 

 م(.تتيين التي ع  والتع م   ين طرفي العملي  التعليمي   المعلم والمتعل 

 

6: 

 :اآلتي ومنه  خص ئص التعليم الرقمي تتعد

  اليرد وتوفير االتص ل والتي ع  المتب دلمه رات تدعيم. 

  من نموذج نق  المعرف   ل  النموذج التعليم الموجهاالنتق ل. 

 تشجيع المش رك  التيوي  للمتعلم. 

  االعتم د عل  مه رات التيكير العلي. 

   ين المعلم والط لبتوفير ميتوي ت متعددة من التي ع . 

  ته .من قشو التركيز في عملي  التعليم عل  دراس  مشكلت الواقع 

  قعم  عنصةةةةةةةر تعليمي بشةةةةةةةك  ميةةةةةةةتق  دون الت ج  غل   رامج االسةةةةةةةتقللي  في امك ني  أن
 تشغي ، أو مواقع مي ندة.

 . ع دة االست دام في عدد من المواقف التعليمي  

 (.034، 0560 عزمي،
7

 ( في اآلتي:0565،222ورده أ و شريخ  أمنه  م   قتظ  التعليم الرقمّي ب لعد د من المميزات

 .الكثير من مص در المعلوم ت للمتعلم بصورة سهل  ومميزة وفر  -

لم هذه ق ت ر المع  ذقيةةةه  طريق  االتصةةة ل  واسةةةط  الشةةةبك ت اإللكتروني  أو الروابد ال  صةةة   ه ؛  -
 .الروابد بشك  سلس وبييد

  زيد من فرص التعليم الذاتي والتعليم عن بعد. -
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 والمجتمع وتطويره . قعم  عل   ن   المنظوم  التعليمي  لكّ  من اليرد -
  نمي مه رات الطلب  في التعلم الميتق  والتعلم الذاتي ويكيبهم مه رات ش صي . -
 .الطلب  نمي مه رات التواص  وييهله  مع جميع المعنيين  تعلم  -
 ق لع منظوم  تعليمي  متطورة تتم ش  مع التقدم المتي رل في الع لم. -
  ت جد دة في التعليم. زيد من اهتم م الط لب عند است دام تقني  -

8 

مصةطل  شةة م  ُققصةد به أّي نول من التعلم المتمث  ب سةةت دام التكنولوجي  الرقمي ،  الت لير ال فم 
ات و الذ ن  تلقون الدرو  عبر اإلنترنت، كم  قضةةةةةةةم المعلمين الذ ن قيةةةةةةةت دمون األد الطلب ويتضةةةةةةةمن 

 .الرقمي ، مث  األجهزة الذكي 
ي  وهو التعليم الذي قعتمد عل  توصةةةةةةةةةةأضةةةةةةةةةةيع قليًل من التعليم الرقمي، ف الت لير اإللكت  ب أما 

المتتوى التعليمي  ل  المتعلمين دون اعتب ر للتواجز الزم ني  والمك ني ، وتتمث  ب لوسةةةةةةةةةة ئد االلكتروني  
 خلل المواقع التعليمي ، والمكتب ت االلكتروني . في األجهزة االلكتروني  مث  الت سوب، أو من

 (.0551 التلي وي،

6

 ل  تتد د أهم التتدق ت التي تواجه التعليم الرقمي في الوطن العربي  (0505دراسةةةة  أحمد  هدفت
 َأن    واالستنب طي، وتوصلت الدراس   لمن خلل رؤي  تأصيلي ، واست دم الب حث المنهجين االستقرائي 

أهم تتةةدي مةة   تعلع بةة ألمةة نةة  العلميةة ، والتقويم، وبعض الضةةةةةةةةةةةةةةوابد األخل يةة  في التعةة مةة  مع التعليم 
 الرقمي.

(  ل  اسةةةتكشةةة ف دور التعليم الرقمي للطلب ذوي صةةةعوب ت 0562هدفت دراسةةة  القتط ني   ينم 
ث المنهج اسةةةةةةت دم الب حو نعك   ذل  عل  قدراتهم التتصةةةةةيلي ، وافي المملك  العربي  اليةةةةةعودق ، التعلم 

الوصةةةيي التتليلي واالسةةةتنب طي لتتد د  لي ت اسةةةت دام التعليم الرقمي بأنم طه الم تلي  في  عداد المعلم 
 ل  ضةةةةةةةرورة عدم اكتي    دراسةةةةةةة وتوصةةةةةةةلت نت ئج ال( ط لب وط لب ، 12وك نت عين  الدراسةةةةةةة  وتدريبه، 

مع  اصةةةةةةةةةةةةةة يتو دريس التقليدي، وأن قتث طلبته عل  البتث عن المعلوم   ذاته، و المعلم بةأسةةةةةةةةةةةةةةلوب التة
اآلخرين عبر اإلنترنةةةةت ميةةةةةةةةةةةةةةتييةةةةًدا من التعلم المعكو ، والتعلم المةةةةدمج لمواكبةةةة  التطور التكنولوجي 

 والت فيل من حدة الصعوب ت لدقه.
   الرقمي  في البتثواقع اسةةةةت دام التكنولوجي عل  (  ل  التعرف0561  هدفت دراسةةة  القتط نيو 

( 10المنهج الوصةةيي الميةةتي، وتكونت العين  من   الدراسةة العلمي لدى طلب  الدراسةة ت العلي ، واتبعت 
اسةةةةتب ن  لقي   درج  االسةةةةت دام، ومعوق ت االسةةةةت دام، وتوصةةةةلت  دراسةةةة ب وط لب ، واسةةةةت دمت ال لط
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درج  االسةةةةةةةت دام متوسةةةةةةةط ، وأنه ال توجد فروق  حصةةةةةةة ئي  في درج  االسةةةةةةةت دام تعزى  َأن  النت ئج  ل  
 لمتغير الجنس، أو المرحل  الدراسي .

درج  امتلك أعضةةةةةةةةةةةةة   هيئ  التدريس في  عل ( فهدفت  ل  التعرف 0561  أم  دراسةةةةةةةةةةةةة  العرب
نت عين  األك دقمي ، وتكو  وال برة والرتب الج مع  لمه رات اسةةةةةت دام اإلنترنت في ضةةةةةةو  متغيرات الكلي  

  لقي   اسةةتب ن الدراسةة ( عضةةو هيئ  تدريس في ج مع  البلق ن التطبيقي ، واسةةت دمت 621 منالدراسةة  
مه رات أعضةةةةةة   هيئ  التدريس في  َأن  وتوصةةةةةةلت نت ئجه   ل   نترنتدرج  امتلك مه رات اسةةةةةةت دام اإل

 ر مه راتهم.وصت بضرورة تدريبهم لتطويأاست دام اإلنترنت متوسط ، و 
مدى ف علي   عل (  ل  التعرف Arkorful&Abaidoo,2014هدفت دراسةةةةةةةةةةةةةة  أركورف  واب دوا و 

مميزاته الع لي، والتعرف عل  ميهوم التعلم الرقمي و  التعليمالتعلم اإللكتروني في التدريس في مؤسةةيةة ت 
لصت النت ئج لبي ن ت، وخالمنهج الوصةيي، واالستب ن  لجمع ا الدراسة  توعيوبه وأهم تطبيق ته، واسةت دم

لبعض، وتب دل ا بعضهماسةت دام أدوات تقني ت التعلم اإللكتروني قتيز الطلب  عل  التي ع  مع  َأن   ل  
 واحترام وجه ت النظر المت لي .

درج  اسةةةةةةت دام أعضةةةةةة   هيئ  التدريس في كلي   عل  ل  التعرف  (0551دراسةةةةةة  العنزي  هدفتو 
إلنترنت في مم رسةةةةة تهم التدرييةةةةةي  والصةةةةةعوب ت التي تواجههم في ذل ، المعلمين ب لري   للت سةةةةةوب وا

درج  اسةةت دام أعضةة   هيئ   َأن  عضةةًوا، وتوصةةلت نت ئج الدراسةة   ل   (614من   وتكونت عين  الدراسةة 
 تمث تب لدرج  المتوسةةةط ، وأن الصةةةعوب ت  تالتدريس للت سةةةوب واإلنترنت في مم رسةةة تهم التعليمي  ك ن

 الت سوب وعدم ربد ح سوب عضو هيئ  التدريس بشبك  اإلنترنت. في قل  أجهزة
0

من:  ك ّ   كدراسةة  اسةةت دامه وواقع الرقمي التعليم دور اسةةتكشةة فهدفت بعض الدراسةة ت اليةة بق   ل   -
 ينمة  هةدفةت أخرى  ل  معرفة  مةدى امتلك كية ق ت  ،(0561  القتطة نيو  ،(0562  القتطة ني

 ،(0551  العنزي و  ،(0505 أحمد است دام التعليم الرقمي، وتتدق ت االست دام كدراس  ك  من: 
 وجه  من  العلي الدراس ت في الرقمي التعليم اسةت دام درج  معرف   ل  هدفتف الت لي  الدراسة أم  
 .الطلب  نظر

ن  عيأم  فمنه  م  اسةةةةةةةتهدف طلب  المدار ، وأخرى الج مع ت،  العين تتب  نت الدراسةةةةةةة ت من حيث  -
 .ج مع   ب كلي  التربي ب العلي  الدراس تمن طلب  فك نت الدراس  الت لي  

الدراسةةةةة  م  أاليةةةةة بق  في تن وله  لمتغير الجنس والت صةةةةةص والميةةةةةتوى الدراسةةةةةي،  الدراسةةةةة تتب  نت  -
 الجنس والت صةةةةةةةص والميةةةةةةةتوى الدراسةةةةةةةي في تأثيري مع الدراسةةةةةةة ت التي بتثت ف تتيعفالت لي  

 وجه ت النظر.
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اسةةةةةت دم الب حث ن المنهج الوصةةةةةيي التتليلي الذي  تمث   دراسةةةةة  الظ هرة  ؛لتتقيع أهداف الدراسةةةةة 
الدراسةةةةةة    ألغراوذل   وصةةةةةةيه  وصةةةةةةًي  د يًق  وتتليله  وتييةةةةةةيره ؛ كونه األنيةةةةةةب  ،كم  هي في الواقع

 .الت لي 

دهم  ب الب لد عد ج مع -التربي تكون مجتمع الدراسةةةةةةةةةةةة  الت لي  من طلب  الدراسةةةةةةةةةةةة ت العلي  بكلي  
( ط لًب  47( طة لبةً  وطة لبً  ت صةةةةةةةةةةةةةةص  من هج وطرائع التدريس(،  29،  واقع  طة لةب  وطة لبة    (100 

بتيةةةةب ق عدة  ي ن ت ، ت صةةةةص  علوم نييةةةةي (  لًب  وط لب ً ( ط24وط لبً  ت صةةةةص   دارة تربوي (، و 
 .م2021-2020ني ب  الدراس ت العلي  ب لكلي  للع م الدراسي 

 توزيع مجتمع الدراسة( 1جدول )

 ال لوت النفسية اإلدارة الت ةوية المناهج  ط ائق التاريس 
 المجموع

 االجمال  هباث ذكور هجمال  هباث ذكور هجمال  هباث ذكور الجنس
 62 24 20 4 28 13 15 10 5 5 ماجستي 

 38 - - - 19 11 8 19 9 10 دكتوراه

 100 24 20 4 47 24 23 29 14 15 المجموع

 %50وط لب ؛  ذ تم اختي رهم بصةورة طبقي  عشوائي   نيب    ( ط لبً 50تكونت عين  الدراسة  من  
 من طلب  الدراس ت العلي . وط لب    ( ط لب  100الب لد عددهم  من  جم لي مجتمع الدراس  

 عينة الدراسة وفًقا للجنس والمستوى والتخصص( 2جدول )

 ال لوت النفسية اإلدارة الت ةوية المناهج  ط ائق التاريس القسر
 المجموع

 االجمال  هباث ذكور هجمال  هباث ذكور هجمال  هباث ذكور الجنس
 31 12 10 2 14 7 7 5 3 2 ماجستي 
 19 - - - 9 6 3 10 5 5 دكتوراه
 50 12 10 2 23 13 10 15 8 7 المجموع

اد ق م الب حث ن بإعد ؛لتتقيع أهداف الدراسةةةةة  واالج ب  عن أسةةةةةئلته  والتتقع من صةةةةةت  فروضةةةةةه 
ست  مج الت الستكش ف درج  است دام أعض   هيئ  التدريس ألدوات التعليم الرقمي  من تتكون اسةتب ن  

 بكلي  التربي  ج مع   ب وفع ال طوات اآلتي :

عل  الدراسةةةةة ت اليةةةةة بق  واألدب التربوي المتعلع   ن: اطلع الب حثعلى األدبيات  الاراستتتتات االطلل-1
 ب لتعليم الرقمي.
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ي درج  اسةةةت دام التعليم الرقمي ف عل التعرف  وهدفت االسةةةتب ن   ل  :اللاف مظ االستتتت ابة تحايا-2
 .الدراس ت العلي  من وجه  نظر الطلب 

د لتعليم الرقمي، هي: البريا فيسةةةةت  مج الت  من االسةةةةتب ن  تكونت :األ لية ألداة الاراستتتة الصتتتورة-3
-i  اليةةةةةةةةت  ي  التوسةةةةةةةةب و ، فقرات (YouTube  6اليوتيوب و ، فقرات (E-Mail  6اإللكتروني 

Cloud)  10) 10مواقع التواصةةةةةةةةةةةة  االجتم عي   و ، فقرات (10البيئ ت االفتراضةةةةةةةةةةةةي   و ، فقرات )
 فقرة، (Meeting, Zoom, Free Conference Call  )12   ، والتطبيقةةةةة ت الةةةةةذكيةةةةةفقرات

 العلي  تالدراسةة  في الرقمي التعليم اسةةت دام تيعي   لي ت لمعرف  فقرات (7 و فقرة، (54  بإجم لي
 .الطلب  نظر وجه  من

 :الاراسة أداةض ط 

 كم  قأتي: الداخلي االتي قاتبع الب حث ن الصدق الظ هري، وصدق 

1 

طرائع و  في تكنولوجي  التعليم، تم عر  االسةةةةةةتب ن  عل  مجموع  من المتكمين المت صةةةةةةصةةةةةةين
حول مجة الت االسةةةةةةةةةةةةةةتبة نة ، وفقراتهة  من حيث  ملتو ة تهمإل ةدا   رائهم و  (؛ وذلة 8وعةددهم   التةدريس

وتم التعد    ، ارتب ط اليقرات ب لمج ل، ومدى وضةوح اليقرات وصةتته ، وإض ف  وتعد   م   رونه من سبً 
 وفًق  لم  أ دوه من مقترح ت.

2

عين   خ رجممن هم  لب  الدراسةةةةةةةةةةةةةة ت العلي من ط ( طة لًب  وط لب ً 20عل   تم تطبيع االسةةةةةةةةةةةةةةتبة نة  
، وتم  قجةة د معةة مةة  االرتبةة ط   يرسةةةةةةةةةةةةةةون(  ين كة  فقرة مع درجة  المجةة ل ومع الةةدرجةة  الكليةة  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة 

م   ، ومع الدرج  الكلي  كللسةةةةةةتب ن ، وقد حصةةةةةةلت جميع اليقرات عل  درج ت ارتب ط ع لي  مع مج الته
 جدول اآلتي: الفي 

 االرتباط بيرسون تمعامال( 3جدول )

 معامالت االرتباط بالدرجة الكلية المجال م

 E-Mail  ، 0,91البريد اإللكتروني  6
 YouTube 0,91اليوتيوب  0
 i-Cloud) 0,81التوسب  اليت  ي    2
 Class room 0,88البيئ ت االفتراضي   4

 0,91 مواقع التواص  االجتم عي  0

 والتطبيق ت الذكي : المنص ت 1
ZOOM, Free Conference Call 

0,82 

 0,81  لي ت تيعي  التعليم الرقمي 3
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 ؤكد تمتع االسةةةتب ن  بصةةةدق ع ل  قيةةةم   م ؛ وهو االرتب ط مع ملت  يم تتضةةة ( 2من الجدول  
 ب ست دامه  لتتقيع أهداف الدراس .

 صتتت فقرات االستب ن  عل  النتو اآلتي: تصحيح االست ابة:
 تصحيح فقرات االستبانة( 4جدول )

 صغي ة متوس ة كبي ة الباائل
 1 2 3 قيمة البايل اإليجاب 
 3 2 1 قيمة البايل السلب 

 ه ت ئج نييأن تعطي الن االسةتب ن ، وهوقعد الثب ت أحد ال صة ئص اليةيكومتري  اللزم توفره  في 
تم  جرا  الثب ت للسةةةةةةةةةةتب ن  عن طريع اسةةةةةةةةةةت دام مع م  قد  ذا أعيد تطبيقه  تتث  روف مشةةةةةةةةةة  ه ، و 

 ك نت  يم  مع م  الثب ت عل  النتو اآلتي:ف ،الي كرونب خ
 الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ ت( معامال5جدول )

 م امالت االرت اط تالارجة الكلية المجال ت
 E-Mail  ، 0,90البريد اإللكتروني  1
 YouTube 0,88اليوتيوب  2
 i-Cloud) 0,85التوسب  اليت  ي    3
 Class room 0,89البيئ ت االفتراضي   4

 0,91 مواقع التواص  االجتم عي  5

 والتطبيق ت الذكي :المنص ت  6
ZOOM, Free Conference Call 

0,82 

 0,79  لي ت تيعي  التعليم الرقمي 7
 0,84 الكل 

(؛ مم   دل عل  0.05ثب ت قمكن الركون  ليه  عند ميةةتوى  الاليةة  ع  تضةة  أن  يم  الجدول من
 صلحي  االستب ن  للتطبيع.

 :الوسائل اإلحصائية
 المتوسط ت واالنتراف المعي ري. (ت

 مع م  ألي كرونب خ. (ت

 ارتب ط  يرسون.مع م   (ث

 .Mann-Whitney U اختب ر م ن ويتني لعينتين ميتقلتين (ج

 .لتتلي  التب  ن األح دي Kruskal-Wallisوالس  -اختب ر كروسك ل  (ح
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لنت ئج الدراسةةةة  التي تم التوصةةةة   ليه  ومن قشةةةةته ؛ وذل  لتتقيع أهداف الدراسةةةة    يم  قأتي عر   
 واإلج ب  عن أسئلته  عل  النتو اآلتي:

 : نص عل الذي  الرئيسلإلج ب  عن اليؤال 

 ما درجة است اات الت لير ال فم  ل  الاراسات ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة بة  ال ل ة؟

سةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتتد د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت حيةةةة ب المتو  تم
النت ئج كم   فك نتوبشةةك  كلي،  الرئييةة لمج الت لالعلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر الطلب  

 الجدول اآلتي: هو موض   في
 (6جدول )

 والكليالرئيسية  للمجاالت معياريةال واالنحرافات المتوسطات يوضح

 االست اات درجة الت تيب االبح اف المعياري  المتوسط المجال ت

 متوسط  E-mail 1.95 1.07 2 البريد اإللكتروني 6
 متوسط  You tube 1.80 0.57 4 اليوتيوب 0

 متوسط  i-Cloud 1.92 0.66 3 التوسب  اليت  ي   2

 متوسط  Class room 1.60 0.65 6 البيئ ت االفتراضي   4

 متوسط  Face book Wats Aap  2.17 0.46 1 مواقع التواص   0

 المنص ت التعليمي   والتطبيق ت الذكي  1
Zoom, Free Confers Call 

 متوسط  5 0.58 1.66

 متوسط   1.07 1.95 ل الك

مج ل مواقع التوصةةةةةةةةة  االجتم عي حصةةةةةةةةة  عل  الترتيب األول  َأن   تضةةةةةةةةة  من الجدول اليةةةةةةةةة  ع 
(  درج  متوسط ، وحص  مج ل البريد اإللكتروني 0.46   نتراف معي ري ب(، و 2.17  بمتوسةد حية  ي

(  درج  متوسةةةةةط ، وحصةةةةة  1.07  (، وب نتراف معي ري 1.95  عل  الترتيب الث ني بمتوسةةةةةد حيةةةةة  ي
( 0.66  (، وب نتراف معي ري 1.92   لث بمتوسةةةةةد حيةةةةة  يمج ل التوسةةةةةب  اليةةةةةت  ي  عل  الترتيب الث

(، وب نتراف 1.80   درج  متوسةةةةةةةط ، وحصةةةةةةة  مج ل اليوتيوب عل  الترتيب الرابع بمتوسةةةةةةةد حيةةةةةةة  ي
 .(  درج  متوسط 0.57  معي ري 

(، وب نتراف 1.66  وحصةةةةة  مج ل المنصةةةةة ت التعليمي  عل  الترتيب ال  مس بمتوسةةةةةد حيةةةةة  ي
   يبمتوسةةةد حيةةةفي المرتب  اليةةة دسةةة  يرة، وج   مج ل البيئ ت االفتراضةةةي  (  درج  صةةةغ0.58معي ري 

درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي  َأن  وهذا قشةةةةير  ل   ؛(  درج  صةةةةغيرة0.58  (، وب نتراف معي ري 1.60 
 ل ع التدريب وضةةةعف الج مع ، في رقمي تعليم وحدة وجود عدم ل  ويعزى ذل   ،متوسةةةدبشةةةك  ع م 

وهذه  ي،الذات وتعلمهم اليردق ، خيراتهم عل  التدريس هيئ  أعضةةةةةةةةةة   واعتم د الرقمي، التعليم مه رات
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(؛ حيث توصةةةةةةةةةةةلت نت ئج 0551  العنزي و  (،0561  مع نت ئج دراسةةةةةةةةةةة  ك  من القتط ني تتيعالنتيج  
 درج  االست دام متوسد. َأن  الدراستين  ل  

 : نص عل الذي  ولألاليرعي اولإلج ب  عن اليؤال 
مظ  جلة بة   جام ة هةاستتتتتتتتتت اات الب يا اإللكت  ب  ل  الاراستتتتتتتتتات ال ليا ترلية الت ةية  ما درجة

 ال ل ة؟

حيةةةة ب المتوسةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتتد د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت  تم
 ئج كم  هو النتفك نت ، اإللكتروني البريد لالعلية  بكلية  التربية  جة معة   ب من وجهة  نظر الطلبة  لمج 

 الجدول اآلتي: موض   في
 (3جدول )

 لكترونيلمجال البريد اإل المعيارية واالنحرافات المتوسطات يوضح

 م
 المتوسط لكترونيمجال البريد اإل

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 درجة

 االستخدام

 كبيرة 1 0.782 2.40 ر.مقر الأثن   دراس  في  ميتمرةنيت دمه بصورة  6
يت دم البريد اإللكتروني للتواص  مع أس تذتي ن 0

 وزملئي.
2.16 2.013 3 

 متوسط 

 متوسط  4 0.783 1.72 . رس  ملي ت بك ف  أشك له  للطلب  والزمل  2
 صغيرة 6 0.758 1.58 . تم استلم التكليي ت وتيليه  عبر البريد اإللكتروني 4
 صغيرة 5 0.725 1.62 .اإللكتروني في التعلمقشجعن  الست دام البريد  0
 متوسط  2 0.517 2.20 . رس  ويعي  ويتذف اإلعلن ت 1

 متوس ة  1.07 1.95 ل الك

 معي ري وب نتراف  (،1.95 هو  بشةةةةةةةك  ع م المج ل ليقرات المتوسةةةةةةةدَأن   اليةةةةةةة  ع الجدول  بين
 المرتب  في (مقررالأثن   دراسةة  في  ميةةتمرةنيةةت دمه بصةةورة   فقرة وج  ت متوسةةط ، وبدرج (، 1.07 

 تم استلم التكليي ت وتيليه    فقرة ج  ت  ينم  ،(0.782  معي ري وب نتراف  (،2.40  بمتوسةد األول 
 وبدرج  ،(0.758  معي ري  وب نتراف ،1.58)  بمتوسةةةةةةةةةد األخيرة في المرتب  (عبر البريد اإللكتروني

أو  رسةة ل المرفق ت  الملي ت الرقمي (، ضةةعف مه رات عضةةو هيئ  التدريس في   ل  ذل  الب حث ن ويعزو صةةغيرة،
 استلمه .

ما درجة استتت اات اليوتيوة ل  الاراستتات  نص عل :  الذي نيالث اليرعي ولإلج ب  عن اليةةةؤال 
 ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة بة  ال ل ة؟

د د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت حيةةةة ب المتوسةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتت تم
   فك نت النت ئج كم  هو موضةةةةةةةةةةة، اليوتيوب لالعلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر الطلب  لمج 

 :اآلتيالجدول  في
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 اليوتيوب لمجالالمتوسطات واالنحرافات المعيارية  يوضح( 8جدول )

 المتوسط الفقرات م
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 درجة

 االستخدام

 متوسط  1 0.833 2.14  رشدن  لمش هدة البرامج التعليمي  المرتبط  ب لمقرر. 6

قعر  مق طع فيد و بق ع  المت ضةةةةةةةةةةةةرات ت دم فكرة  0
 أو ميردة ب لمقرر.

1.94 0.842 2 
 متوسط 

 صغيرة 5 0.677 1.48 قتول متتوى كت ب  ل  فيد و. 2
 متوسط  3 0.708 1.78 مق طع تعليمي  ومش ركته  للطلب  أو الزمل . نزل  4

 متوسط  3 0.708 1.78  نشْي قن ة تعليمي  خ ص  به لتدريس المقررات. 0

 متوسط  4 0.671 1.72 .قشرح موضوع ت المقرر عبر الييد وه ت 1

 متوس ة  0.57 1.80 ل الك

 معي ري وب نتراف  (،1.80  ع م هو بشةةةةةةك  المج ل ليقرات المتوسةةةةةةدَأن   اليةةةةةة  ع الجدول  بين
في  ( رشةةةةةةةةدن  لمشةةةةةةةة هدة البرامج التعليمي  المرتبط  ب لمقرر  فقرة وج  ت متوسةةةةةةةةط ، وبدرج (، 0.57 

 النتيج هذه  وتعزى  ،متوسةةةةةط  وبدرج  (0.833  معي ري وب نتراف  (،2.14  بمتوسةةةةةد األول  المرتب 
 الع لم في تالتطورا مت بع  في للطلب  والدعم التشةةةجيعو  التوجيه التدريس هيئ  عضةةةو مه م من َأن    ل 

بمتوسةةةةد  يرةاألخ المرتب في  (قتول متتوى كت ب  ل  فيد و  فقرة ج  ت  ينم  منه، واالسةةةةتي دة الرقمي
 اتمه ر  ضعف  ل هذه النتيج   الب حث ن ويعزو ،( وبدرج  صغيرة0.677  معي ري  وب نتراف(، 1.48 

 في يبالتدر  عدم واليةةةةبب اسةةةةتلمه ، أو(، الرقمي  الملي ت  المرفق ت  رسةةةة ل في التدريس هيئ  عضةةةةو
 .أس سي بشك  الج مع 

 :  نص عل الذي  ث لثالاليرعي ولإلج ب  عن اليؤال 
ما درجة استتتتت اات الحوستتتت ة الستتتتحابية ل  الاراستتتتات ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة بة  

 ؟ال ل ة

حيةةةة ب المتوسةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتتد د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت  تم
كم  هو  فك نت النت ئج، اليةةةةت  ي  التوسةةةةب  لمج لالعلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر الطلب  

 الجدول اآلتي: موض   في
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 (9جدول )

 السحابية الحوسبة لمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات يوضح

 المتوسط الفقرات م
االنحراف 

 المعياري
 االستخدام درجة الترتيب

 متوسط  5 0.944 1.92 .ق زن  يه ملي ته وميتنداته التعليمي  1
 متوسط  2 0.798 2.12 .قش ركن  ملي ته وميتنداته 2

 متوسط  1 0.756 2.14 ت.البتوث والدراس   يه قتيظ 3

 متوسط  3 0.735 2.10 .قضيل ويعدل في ملي ته 4

 متوسط  8 0.615 1.78 . تي  مش رك  البتوث والدراس ت  يه 5

 متوسط  9 0.591 1.76 . رس  وييتلم الواجب ت عبره 6

قصمم استم رات رقمي  للتصول عل   7
 . ي ن ت مطلوب 

2.04 0.856 4 
 متوسط 

 متوسط  6 0.9037 1.86 .قصمم استب ن ت  لكتروني  8

 متوسط  7 0.896 1.82 .قعد ويرس  اختب رات  لكتروني  ونت ئجه  9

قيتورد اإلج ب ت  ل  جداول ويصدره   10
 .بشك  درج ت

1.64 0.662 10 
 صغيرة

 متوس ة  0.66 1.92 ل الك

 معي ري  وب نتراف (1.92 هو بشةةك  ع م المج ل ليقرات المتوسةةد َأن   اليةة  ع الجدول من  تضةة 
 توسةةةةةةدبم األول  المرتب في  (البتوث والدراسةةةةةة ت  يه قتيظ  فقرة وج  ت متوسةةةةةةط ، وبدرج  0.66) 
 ملي ته ق زن  َأن هُ   ل  النتيج  هذه وتعزى  ،متوسةةةةةةةةةةةط وبدرج   (0.756  معي ري وب نتراف  (،2.14 

 ت  ل  قيةةةتورد اإلج ب  فقرة ج  ت  ينم  الت ج ، عند  ليه  للعودة ميةةةتمر بشةةةك  رقمي  بصةةةورة وأدواته
( 0.662 معي ري  وب نتراف(، 1.64  بمتوسةةةةةةةد األخيرة المرتب في  (جداول ويصةةةةةةةدره  بشةةةةةةةك  درج ت

 سةةةةت داما في التدريس هيئ  عضةةةةو مه رات ضةةةةعف  ل  النتيج  هذه الب حث ن ويعزو صةةةةغيرة، وبدرج 
 .الست دامه االحتي ج قل   ل   رجع قد الذي الرقمي  الجداول  رامج

 : نص عل الذي  رابعال اليرعي ولإلج ب  عن اليؤال
ما درجة استتتتتت اات البيالات االلت اضتتتتتية ل  الاراستتتتتات ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة بة  

 ال ل ة؟

حيةةةة ب المتوسةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتتد د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت  تم
ت ئج كم  هو فك نت الن، االفتراضةةةةي  البيئ ت لمج ل   ب من وجه  نظر الطلب  العلي  بكلي  التربي  ج مع

 الجدول اآلتي: موض   في
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 (10جدول )

 مجال البيئات االفتراضيةلالمتوسطات واالنحرافات المعيارية  يوضح

 المتوسط الفقرات م
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 درجة

 االستخدام

 متوسط  1 0.946 2.04 .لتقدقم مت ضراته  تعليمي   فصًل   نشئ 1
 صغيرة 5 0.762 1.52 . درب الطلب  عل  المش رك  في اليص  االفتراضي 2
 متوسط  2 0.886 1.70 .قيم  لدخول الطلب  لمقرر دراسي 3

 متوسط  3 0.867 1.68 . وزل المه م والنش ط ت عل  الطلب  4

 صغيرة 7 0.541 1.44 .همتي علو  الطلب  أدا ققيم  5

 صغيرة 4 0.830 1.62 قعطي تغذق  راجع  للطلب  6

 صغيرة 8 0.537 1.42 .قيج  غي ب الطلب  في المقرر الرقمي 7

 صغيرة 5 0.614 1.52 . رس  ويتلق  ملي ت تعليمي  8

 صغيرة 6 614. 1.48 .نج زهم للمه م التعليمي   ت بع  9

 صغيرة 4 0.830 1.62 ته .وإدار  دراج البي ن ت ال  ص  ب لطلب   10

 صغيرة  0.651 1.60 ل الك

 معي ري  وب نتراف (1.60 بشةك  ع م هو  المج ل ليقرات المتوسةد َأن   الية  ع الجدول من  تضة 
األول   المرتب في  ( نشةةةةةئ فصةةةةة  تعليمي لتقدقم مت ضةةةةةةراته  فقرة وج  ت صةةةةةغيرة، وبدرج  (0.651 

 ئ هي عضو َأن    ل  النتيج هذه  وتعزى  ،متوسط وبدرج   (0.946 معي ري وب نتراف  (،2.04  بمتوسد
قيةةج  غي ب   رةفق ج  ت  ينم  تقني، بمت صةةص الرقمي التعليمي اليصةة   نشةة   في قيةةتعين التدريس

 وبدرج ( 0.537 معي ري  وب نتراف(، 1.42  بمتوسةةةةةةةةد األخيرة المرتب في  (الطلب  في المقرر الرقمي
 االفتراضي اليص  است داممن  التدريس هيئ  عضو هدف َأن    ل  النتيج  هذه الب حث ن ويعزو صغيرة،

 .الطلب  مع من قش ت أو تجرب  عر  أو المت ضرات،  لق   هو

 : نص عل س الذي   مالاليرعي ولإلج ب  عن اليؤال 
ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة ما درجة استتت اات موافا التواصتتل االجتماعية ل  الاراستتات 

 بة  ال ل ة؟

حيةةةة ب المتوسةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتتد د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت  تم
النت ئج  فك نت، االجتم عي  التواصةةةة  مواقع لمج لالعلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر الطلب  

 آلتي:الجدول ا كم  هو موض   في
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   911 

 (11جدول )

 االجتماعية التواصل مواقع لمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات يوضح

 المتوسط الفقرات م
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 االستخدام

 كبيرة 2 0.606 2.60 .قيت دم  رامج التواص  االجتم عي  للتواص  مع طلبته وزملئه 1
است دام شبك  التواص  االجتم عي  في التعليم عل   قشجعن  2

  للطلب .تعليمي    Groupsمجموع ت  نش  من خلل 
2.62 0.567 1 

 كبيرة

 كبيرة 3 0.614 2.52 .قيت دم  رامج التوص  االجتم عي  للمن قش ت وتب دل اآلرا  3
 كبيرة 4 0.613 2.46 .التعليمي  المتنوع  لي ت قيت دمه  لإلعلن عن اليع 4
 متوسط  5 0.646 2.10 . تم استلم الواجب ت وتيليمه  عبره  5
 متوسط  8 0.818 1.94 .قش رك في مجموع ت تعليمي  م تلي  6
 متوسط  9 0.600 1.92 .دث ت اليوري  عبر الشبك  قيت دم  رامج المت 7
 متوسط  6 0.936 2.02 .صيت ت تعليمي  ونشره   نش   8
 متوسط  7 0.914 1.98 .صور ومق طع صوتي  فيد و في منشوراته العلمي   دراج 9

 صغيرة 10 0.543 1.50 .ققدم  ث تعليمي مب شر 11
 متوسط   0.462 2.17 الكل 

 معي ري  وب نتراف (2.17  بشك  ع م هو المج ل ليقرات المتوسد َأن   الي  ع الجدول من  تض 
اسةةةت دام شةةةبك  التواصةةة  االجتم عي  في عل  قشةةةجعن    فقرة وج  ت متوسةةةط ، وبدرج ( 0.462 

 (،2.62  بمتوسةةةةةةةةةد األول  المرتب في  للطلب (تعليمي    Groupsالتعليم من خلل  نشةةةةةةةةة   مجموع ت
م عضو هيئ  التدريس قيت دَأن  النتيج   ل  هذه وتعزى  ،متوسط وبدرج   (0.567  معي ري وب نتراف 

 مجموع ت  نشةةةةةةة   من متمكنشةةةةةةةبه دائم  للتواصةةةةةةة  مع الطلب ، مواقع التواصةةةةةةة  االجتم عي  بصةةةةةةةورة 
(، 1.50  وسةةةةدبمت األخيرة المرتب في  (ققدم  ث تعليمي مب شةةةةر  فقرة ج  ت  ينم  والتدريس، للتواصةةة 
 يئ ه عضةةةو مه رات َأن  الب حث ن هذه النتيج   ل   ويعزو( وبدرج  صةةةغيرة، 0.462  معي ري  وب نتراف
ه من الوقول في أخط   علمي  أم م طلبت  في تقدقم البث المب شةةةةةةةةةةةةةر ضةةةةةةةةةةةةةعيي ، وقد قكون ت وفً  التدريس

 .مق رن  ب لييد وه ت الميجل  التي  تم  ع دة تيجيله  عند حدوث خطأ م 

 : نص عل الذي  د الي اليرعي ولإلج ب  عن اليؤال 
ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ ما درجة استتتت اات المنصتتتات الت ليمية ل  التاريس ل  الاراستتتات ال 

  جلة بة  ال ل ة؟

حيةةةة ب المتوسةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتتد د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت  تم
 المنصةةةةةةةةةةةةةة ت التعليمي  والتطبيق ت الذكي ، لمجة لالعلية  بكلية  التربية  جة معة   ب من وجهة  نظر الطلبة  

 الجدول اآلتي: فك نت النت ئج كم  هو موض   في
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   910 

 (12جدول )

 والتطبيقات الذكية التعليمية المنصات لمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات يوضح

 م
 الفقرات 

االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 االستخدام

 متوسط  3 0.822 1.76 .مؤتمرات الييد و  جرا قيت دمه  في  1
 متوسط  2 0.778 1.92 .روابد  علن ت بمواعيد ندوات ومؤتمرات تعليمي  رس   2
 متوسط  5 0.863 1.70 .المؤتمرات االفتراضي في شجعن  عل  المش رك  ق 3
 متوسط  1 0.814 2.10 .التطبيق ت في مجموع ت للتعلم أحدقيت دم  4
 متوسط  4 0.757 1.72 . د ر التعلم عبره  5
 صغيرة 10 0.678 1.50 .المرور لدخول المنص  التعليمي  رس  كلم   6
 صغيرة 11 0.611 1.44 .المش رك  في المن قش ت واالجتم ع ت عبره  7
 صغيرة 9 0.702 1.58 .ي   ل  ق ع ت التعلم الرقمي لكترون يير لن  الوصول  8
 صغيرة 12 0.702 1.42 . صور، نص، عر  تقدقمي( في المنص  مش رك  ملي ت 9

 متوسط  6 0.793 1.68 .التع م  اليوري مع أسئل  الطلب  أو الزمل  المش ركين 11
 صغيرة 7 0.745 1.66 .ق  ات االفتراضي  بم  ق دم تعلم الطلب ل دارة التوارات وال 11
 صغيرة 8 0.699 1.60 .ه دارة وقت الدراس  والمن قش  وتنظيم 12

 صغيرة  0.582 1.66 الكل 

 معي ري  وب نتراف (1.66  بشةك  ع م هو المج ل ليقرات المتوسةد َأن   الية  ع الجدول من  تضة 
 رتب الم( في التطبيق ت في مجموع ت للتعلم أحديةةةةةةةةةةت دم ق  فقرة وج  ت صةةةةةةةةةةغيرة، رج وبد( 0.582 

 َأن  النتيج   ل  هذه وتعزى  ،متوسةةةةةةط وبدرج   (0.814  معي ري وب نتراف  (،2.10  بمتوسةةةةةةد األول 
 معظم ن   ِ   ذ الطلب ؛ معللتعلم الذاتي، والتواصةةةةةةةةةة   الذكي  التطبيق تعضةةةةةةةةةةو هيئ  التدريس قيةةةةةةةةةةت دم 

 "صةةةور، نص، عر  تقدقمي" مشةةة رك  ملي ت  فقرة ج  ت  ينم  االسةةةت دام، وسةةةهل  مج ني  التطبيق ت
 ويعزورة، ( وبدرج  صغي0.702  معي ري  وب نتراف(، 1.42  بمتوسد األخيرة المرتب ( في في المنص 

 لوسةةةةةةة ئدل الم تلي  األنوال مشةةةةةةة رك عضةةةةةةةو هيئ  التدريس في  مه رة ضةةةةةةةعفالب حث ن هذه النتيج   ل  
 وقد قعود ذل   ل  قل  اهتم م الج مع  ب لتدريب في الج نب الرقمي ألعض   هيئ  التدريس. الرقمي ؛

 :الذي بص على ف ع  الساتا لإلجاتة عظ السؤال ال

 الت لير ال فم  ل  الاراسات ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة بة  ال ل ة؟ما آليات تف يل 

حيةةةة ب المتوسةةةةط ت واالنتراف ت المعي ري  لتتد د درج  اسةةةةت دام التعليم الرقمي في الدراسةةةة ت  تم
ت سةةةةةةةةةةةة تيعي  التعليم الرقمي في الدرا  لي ت لمج لالعلي  بكلي  التربي  ج مع   ب من وجه  نظر الطلب  

 الجدول اآلتي: فك نت النت ئج كم  هو موض   فيالعلي ، 
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 تفعيل التعليم الرقمي  آليات( 13جدول )

 المتوسط الفقرات م
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 درجة

 األهمية

 كبيرة 5 0.704 2.56  ق م  دورات تدريبي  ألعض   هيئ  التدريس في مج ل التعليم الرقمي. 6

 عط   حوافز مشةةةةةةةةجع  ألعضةةةةةةةة   هيئ  التدريس الميةةةةةةةةت دمين  0
 .للتعليم الرقمي

 كبيرة 3 0.525 2.64

 كبيرة 3 0.525 2.64 .سريع  داخ  الكلي  والج مع   نترنت نش   شبك   2

 كبيرة 4 0.567 2.62 . نش   وحدات إلدارة التعليم اإللكتروني 4

 كبيرة 2 0.512 2.68 .متتوى رقمي للكلي تيعي  موقع الج مع  وت صيص مد ر  0

و هيئ  ض فته  نًدا في تقييم عضإلاعتم د المقررات اإللكتروني  و  1
 التدريس.

 كبيرة 4 0.602 2.62

ت فيل المقررات عل  عضةةةةةةةةةةةةةو هيئ  التدريس الذي قيةةةةةةةةةةةةةت دم  3
 .لتعليم الرقميا

 كبيرة 1 0.505 2.70

 كبيرة  0.34 2.64 الكلةي

وب نتراف معي ري  (2.64  بشةك  ع م هوالمتوسةد ليقرات المج ل  َأن   تضة  من الجدول الية  ع 
ررات ت فيل المق جةة  ت فقرة  ؛كةة نةةت درجةة  األهميةة  كبيرة لكةة  فقرات المجةة لو ( وبةةدرجةة  كبيرة، 0.34 

وب نتراف  (،2.70  المرتب  األول  بمتوسد( في لتعليم الرقمياعل  عضةو هيئ  التدريس الذي قيت دم 
 ق م  دورات تدريبي  ألعضةةةةةةةةة   هيئ  التدريس في مج ل  وبدرج  كبيرة، وج  ت فقرة  (0.505  معي ري 

 ويعزو( وبدرج  كبيرة، 0.704  معي ري  وب نتراف(، 2.56المرتب  األخيرة بمتوسد  في  (التعليم الرقمي
يئ  كله  في أسة ليب دعم عضو هالب حث ن هذه النتيج   ل  أهمي  ك  فقرة من فقرات المج ل؛  ذ تصةب 
 التدريس لتيعي  التعليم الرقمي في التدريس، والتواص ، والبتث العلمي.

: ه  تنص على َأب  لتحقق مظ صتتحة الف ضتتية األ لى الت  لإلجاتة عظ الستتؤال الف ع  المامظو  ا  
 فم  ل  ( ل  درجة استتتتتتت اات الت لير ال0.05) "ال توجا ل  ق ذات داللة هحصتتتتتتائية عنا مستتتتتتتو  

 (.هباث-الاراسات ال ليا ترلية الت ةية جام ة هة مظ  جلة بة  ال ل ة ت  ا لمتغي  الجنس)ذكور
 آلتي:ا الجدولفي  است دم الب حث ن اختب ر م ن ويتني لعينتين ميتقلتين، كم  هو موض   
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 اختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين (14جدول )

 Mann-Whitney الفروق بين متوسطات درجات الطلبة تبعًا لمتغير الجنس يجادإل 

 القرار
مستوى 

 الداللة

قيمة 

(Z) 

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

حجم 

 العينة
 المجاالت الجنس

 

 -1.89- 058. غير دالة 
 E-mail-البريد اإللكتروني ذكور 19 20.53 390.00

6 

 إناث 31 28.55 885.00

 -3.44- 001. دالة 
 - YouTube اليوتيوب ذكور 19 16.53 314.00

0 

 إناث 31 31.00 961.00

 -2.98- 003. دالة 
 (i-Cloudالتوسب  اليت  ي    ذكور 19 17.74 182.000

3 

 إناث 31 30.26 938.00

 -2.32- 020. دالة 
البيئ ت االفتراضي : كل  روم  ذكور 19 19.58 372.00

Class room 

4 

 إناث 31 29.13 903.00

 -90.- 366. دالةغير 
مواقع التواص  االجتم عي : الواتس  ذكور 19 23.13 439.50

  ب، الفيس  وك

0 

 إناث 31 26.95 835.50

 -2.40- 016. دالة 
 ,ZOOM التطبيق ت الذكي : ذكور 19 19.26 366.00

Free Conference Call  
1 

 إناث 31 29.32 909.00

 -3.15- 002. دالة 
  الكل  ذكور 19 17.21 327.00

 إناث 31 30.58 948.00

( للمج ل  البريد اإللكتروني(، وكذل  -1.89-( تيةةةة وي  Z:  يم   َأن    تضةةةة  من الجدول اليةةةة  ع
 حصةةةةةةةةةةة ئي  عند ( لمج ل  مواقع التواصةةةةةةةةةةة  االجتم عي ( وهي  يم غير دال  -90.-( تيةةةةةةةةةةة وى  Z يم   

ال توجد فروق ذات دالل   حصةةة ئي   ين وجه  نظر الطلب  حول ؛ أّي َأن ُه ( لكل المج لين0.05ميةةةتوى 
ين الذكور   بكثرةهذه النتيج   ل  اسةةةت دامه   ويعزو الب حث ن وال  مس، األول ليندرج  اسةةةت دام المج 

( لمج ل  التوسب  اليت  ي (، -2.98- اليوتيوب(، و ( لمج ل -Z  )-3.44 يم   تي وي ،  ينم  واإلن ث
( Z( لمج ل  التطبيق ت الذكي (، وتيةةةة وي  يم   -2.402-( لمج ل  البيئ ت االفتراضةةةي (، و -2.32-و 

( في ك  مج ل 0.05(، وهي  يم دال   حصةة ئًي  عند ميةةتوى دالل   -3.15-لك  المج الت بشةةك  ع م  
توجد فروق دال   حصةة ئًي   ين وجه  نظر طلب  الدراسةة ت العلي  حول ن ُه أَ قعني  وهذاوفي الكلي؛  ،فرعي

درج  اسةةةةةةةةت دام التعليم الرقمي لدى أعضةةةةةةةة   هيئ  التدريس بكلي  التربي  ج مع   ب وفًق  لمتغير الجنس 
 ن ث( في بقي  المج الت، وقد أكدت هذه النتيج  تأثير الجنس في وجه ت نظر الطلب  لصةةةةةة ل  - ذكور
تيج  وهذه الن ،متوسةةةةةد الرتب لإلن ث أكبر من متوسةةةةةد الرتب للذكورَأن  ظهر هذا من خلل ي، و اإلن ث

 (.0561  ت تلف مع نتيج  دراس  القتط ني
َأب ه :  لىع تنصحقق مظ صتحة الف ضية المابية الت  لإلجاتة عظ الستؤال الف ع  التاستاو  الت  

( ل  درجة استتتتتتتت اات الت لير ال فم  ل  0.05"ال يوجا ل  ق ذات داللة هحصتتتتتتتائية عنا مستتتتتتتتو )
 المستو  الاراس (. لمتغي  الاراسات ال ليا مظ  جلة بة  ال ل ة ت ً ا

 اآلتي: جدول لفقد است دم الب حث ن اختب ر م ن ويتني لعينتين ميتقلتين، كم  هو موض  ب
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   911 

 ( اختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين15جدول )

 Mann-Whitney الطلبة وفقًا لمتغير المستوى الدراسي)ماجستير، دكتوراه(متوسطات درجات الفروق بين  يجادإل 

 القرار
مستوى 

 الداللة

قيمة 

(Z) 

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

حجم 

 العينة
  المجاالت المستوى

 -1.12- 265. غير دالة 
 البريد اإللكتروني ماجستير 31 27.29 846.00

-E-mail 

6 

 دكتوراه 19 22.58 4290

 -1.05- 293. غير دالة 
 ماجستير 31 27.18 842.50

 - YouTubeاليوتيوب 
0 

 دكتوراه 19 22.76 432.50

 -1.32- 186. غير دالة 
 الحوسبة السحابية ماجستير 31 27.61 856.00

(i-Cloud) 

2 

 دكتوراه 19 22.05 419.00

 -1.84- 066. غير دالة 
البيئات االفتراضية:  ماجستير 31 28.37 879.50

Class room 

4 

 دكتوراه 19 20.82 395.50

 -090.- 928. غير دالة 
مواقع التواصل االجتماعية:  ماجستير 31 25.65 795.00

 الواتس اب6 الفيس بوك

0 

 دكتوراه 19 25.26 480.00

 -2.25- 054. دالة 
 التطبيقات الذكية: ماجستير 31 29.08 901.50

ZOOM, Free 

Conference Call 

1 

 دكتوراه 19 19.66 373.50

 -1.94- 052. غير دالة
 ماجستير 31 28.63 887.50

 الكلي
 

 دكتوراه 19 20.39 387.50

، ( لمج ل  البريد اإللكتروني(-1.11-  ( تيةةةةة وي Z يم   ع  تضةةةةة  َأن  ب لنظر  ل  الجدول اليةةةةة  
( -1.84-( لمج ل  التوسةةةةةب  اليةةةةةةت  ي (، و -1.32- و( لمج ل  اليوتيوب(، -1.051- تيةةةةة وى وكذل  

لك  المج الت تيةة وي و  ( لمج ل  مواقع التواصةة  االجتم عي (،-090.-لمج ل  البيئ ت االفتراضةةي (، و 
( في ك  مج ل فرعي؛ 0.05(، وهي  يم غير دال   حصةةةةةة ئًي  عند ميةةةةةةتوى دالل   -1.94-بشةةةةةةك  ع م  
ال توجد فروق دال   حصةةةةةةةةةةةة ئًي   ين وجه  نظر طلب  الدراسةةةةةةةةةةةة ت العلي  حول  َأن هُ قعني  وهذاوفي الكلي؛ 

درج  اسةةةت دام التعليم الرقمي لدى أعضةةة   هيئ  التدريس بكلي  التربي  ج مع   ب وفًق  لمتغير الميةةةتوى 
ي قعني عدم تأثير الميةةةةتوى الدراسةةةةي ف؛ وهو م  دكتوراه( في المج الت اليرعي  وفي الكلي - م جيةةةةتير

 البةة حثةة ن هةةذه النتيجةة   ل  كون طلبةة  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ت العليةة  في الميةةةةةةةةةةةةةةتويين ويعزووجهةة ت نظر الطلبةة ، 
مع عضو  ي ع والتاإلنترنت وتطبيق ته   ل  الت ج دكتوراه( ب حثين  درج  متق رب  من حيث  ،م جيتير 

 لبتث.هيئ  التدريس سوا  في الدراس  أو ا
: "ال ه  َأب  ت على تحقق مظ صتتتحة الف ضتتتية المالمة الت  بصتتتل ل  لإلجاتة عظ الستتتؤال الف ع  ال ا تتت و
( ل  درجة است اات الت لير ال فم  ل  الاراسات 0.05) مستو  يوجا ل  ق ذات داللة هحصائية عنا 

 .ت ةويةو علوت بفسية(" مناهجو هدارة)الت صص  لمتغي  اال ليا مظ  جلة بة  ال ل ة ت  ً 
للتب  ن األح دي كم  هو موض   Kruskal-Wallsوال  -فقد است دم الب حث ن اختب ر كروسك ل

 الجدول اآلتي:في 
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   911 

 (16جدول )

 لتحليل التباين األحادي Kruskal-Wallisوالس  -اختبار كروسكال

 القسم المجاالت
حجم 

 العينة

متوسط 

 الرتب

 قيمة

(2 
 X) 

مستوى 

 الداللة
 القرار

 البريد اإللكتروني

Email 

 22.07 15 مناهج

1.44 .484 
غير دالة 

 إحصائيا
 26.09 23 إدارة تربوية

 28.67 12 علوم نفسية

 اليوتيوب

YouTube 

 19.57 15 مناهج

9.43 .000 
دالة 

 إحصائيا
 23.80 23 إدارة تربوية

 36.17 12 علوم نفسية

 الحوسبة السحابية

(i-Cloud) 

 20.43 15 مناهج

9.17 .010 
دالة 

 إحصائيا
 23.17 23 إدارة تربوية

 36.29 12 علوم نفسية

البيئات االفتراضية كالس 

 روم

Class room 

 17.73 15 مناهج

19.08 .000 
دالة 

 إحصائيا
 22.72 23 إدارة تربوية

 40.54 12 علوم نفسية

 مواقع التواصل االجتماعية:

 الواتس آب، الفيس بوك

 21.87 15 مناهج

7.42 .024 
دالة 

 إحصائيا
 22.70 23 إدارة تربوية

 35.42 12 علوم نفسية

 التطبيقات الذكية

Zoom, Free 

Conference Call 

 15.47 15 مناهج

18.54 .000 
دالة 

 24.80 23 إدارة تربوية إحصائيا

 39.38 12 نفسيةعلوم 

 الكلي

 18.20 15 مناهج

17.21 .000 
دالة 

 إحصائية
 22.52 23 إدارة تربوية

 40.33 12 علوم نفسية

 بالنظر في الجدول السابق يتضح اآلتي:

 و يم  ميةةةةةةةتوى الدالل  تيةةةةةةة وي  ،mail-E-يلكترون( لمج ل البريد اإل1.44  تيةةةةةةة وي  ((2X  يم َأن   -
جد و تال َأن ُه أي  ،  حصةة ئيً غير دال   َأن َه (، وهذا قعني 0.05ميةةتوى الدالل    من( أكبر 0.484 

درج   ن  أَ اتيقوا عل  ، فقد فروق  ين متوسةةةةةةةط ت الدرج ت في درج  االسةةةةةةةت دام تبع  للت صةةةةةةةص
 صغير مق رن  ب لمج الت األخرى. لكترونياإلاست دام البريد 

( 19.08 التوسةةةةب  اليةةةةت  ي ، و ( لمج ل9.17 و، تيوباليو  ( لمج ل9.43  تيةةةة وي  (X 2   يم َأن   -
( لمج ل 18.54  و، مواقع التواصةةةةةةةةة  االجتم عي ( لمج ل 7.42 و، البيئ ت االفتراضةةةةةةةةةي لمج ل 

  عند  حصةةةةةةة ئيً دال   وجميعه للكلي، ( 17.21   يم  ميةةةةةةتوى الدالل  تيةةةةةةة وي الذكي ، و التطبيق ت 
(، 0561  النتيج  مع نت ئج دراسةةةة  ك  من: القتط ني(، وتتيع هذه مق رن  0.05ميةةةةتوى دالل   

 (.0561  العرب
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 :ب آلتيفي ضو  نت ئج الدراس   وصي الب حث ن 

في تدريس  تو يل التعليم والتعلم الرقميل رامج الدراسةةةةةةةة ت العلي  في  العم  عل  توفير البني  التتتي  
 .والتربوي  واإلني ني  مقرراته  الت صصي ،

 التطبيقة ت والبرامج الرقمية  لتيةةةةةةةةةةةةةةهيةة  التةةدريس والبتةةث فيمتةة بعة  كةة  جةةد ةد التوافز المة دقةة  ل توفير 
 العلمي.

   ب ج معفي مركز التطوير وضةةةةةةةم ن الجودة و الدراسةةةةةةة ت العلي   ضةةةةةةةرورة التع ون  ين الق ئمين عل  
 مي.الرق التعليمأعض   هيئ  التدريس في مه رات  تنمي  تبني ورش ودورات تدريبي  حولل

عل  الق ئمين عل   رامج الدراسةةةةةة ت العلي  دعم وتتييز أعضةةةةةةة   هيئ  التدريس عل  اسةةةةةةةت دام التعليم  
 الرقمي، وجعله  نًدا من  نود التر ي  العلمي .

 نشر الثق ف  الرقمي  في التعليم الع لي، والج مع ت. 
 

 اس ت اآلتي : جرا  الدر   نقترح الب حثقفي ضو  نت ئج الدراس  

 .الج مع ت اليمني في درج  توافر مه رات التدريس الرقمي لدى أعض   هيئ  التدريس  

  مع   ب.جفي دور التعليم الرقمي في تنمي  االتج ه نتو البتث العلمي لدى طلب  الدراس ت العلي   
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 التدريس"، دار المعتز، األردن."استراتيجي ت  (.0565أ و شريخ، ش هر  -6

مجل  ال  رؤي  تأصيلي (، "تتدق ت التعليم الرقمي في الوطن العربي (.0505عثم ن حين   سم عي ، أحمد -6
 مصر. م،0505  ري  651-20 (،60العدد  (،4 العربي  للتربي  النوعي ، المجلد 

األجهزة الذكي  عل  التتصةةةةةةةةةةةي  العلمي "أثر التعلم الرقمي ب سةةةةةةةةةةةت دام  (.0562عبد العزيز حيةةةةةةةةةةةن   ق دألطف،  -0
مجل   الذكي  في التعليم والتعلم"، جهزةللطلب بمقرر الوسةةة ئ  التعليمي  واتج ههم نتو اسةةةت دام األ

 .260-016(،0، العدد (65 ج مع  أم القرى للعلوم التربوي  والنييي ، المجلد 

 للعلوم العربي  المجل "، ونظري  مي هيمي خ مد الرقمي(."التعليم 0562تل ع صةةةةةم  ف ئع،و ح مد، سةةةةةهير ع دل،  -2
  .641-623(، 3  العدد والنييي ، التربوي ،

 (."ميتتدث ت تكنولوجي  التعلم في عصر المعلوم تي "، دار اليكر، مصر.0551التلي وي، وليد س لم  -4

"درج  اسةةةةةةت دام أعضةةةةةة   هيئ  التدريس في الج مع ت األردني  ألدوات التعلم اإللكتروني  (.0505حمد، لين  مؤيد  -0
 واتج ه تهم نتوه"، رس ل  م جيتير، ج مع  الشرق األوسد، األردن 

 .الري   الراشد، مكتب "، التعليم وتكنولوجي "وس ئ   (.0565 أحمد س لم، -1

الرقمي في تعزيز مه رات القرن الت دي والعشةةةةةةةرين من "واقع التعلم  (.0506الشةةةةةةةب ، من ل عبد الرحمن  وسةةةةةةةف  -3
وجه  نظر معلم ت ومشةةةةرف ت الري ضةةةةةي ت في المرحل  الث نوي  ب لمملك  العربي  اليةةةةةعودق "، مجل  

 ، اليعودق .211-246(،60 العددج مع  شقرا للعلوم اإلني ني  واالداري "، 

الحتي ج ت المهني  ألعضةة   هيئ  التدريس بكلي ت "ا (.0550  حميد، متمود حميدو صة ل ،  قم ن صةةلح الد ن،  -1
التربي  من الميةةةةةةتتدث ت التكنولوجي  في ضةةةةةةو  مع  ير الجودة، مجل  دراسةةةةةة ت تربوي  واجتم عي ، 

   ري . (،0  العدد ،(66 مجلدال

اإللكتروني ونظم  (. "واقع التعليم0551 ، وفضةةةةة  الله، ج ن سةةةةةيري ، وصةةةةةبري، حيةةةةة م موفع عبود، سةةةةة لم متمد -2
، (63االقتصةةة دق  الج مع ، العدد  في العراق"، مجل  كلي  بغداد للعلوم ثره في التعليم أو لت سةةةب ت ا

 ، العراق.030-251

  دراسةةة  اإلنترنت "درج  امتلك أعضةة   هيئ  التدريس لمه رات اسةةةت دام  (.0561  خلي  ربتيالعرب، أسةةم    -65
 ،(10  العدد ،(20  األمني  والتدريب، المجلد، المجل  العربي  للدراسةةةةة ت "((تتليلي  سةةةةةوسةةةةةيولوجي 

622-631. 

(."درج  اسةةةةةةةةةت دام الهواتف الذكي  في العملي  التعليمي "، كلي  العلوم التربوي ، ج مع  0563العزام، فري ل ن جي  -66
 .الشرق األوسد، األردن

 مصر. (." يئ ت التعلم التي علي "، دار اليكر العربي،0560عزمي، نبي  ج د  -60

"التعليم اإللكتروني في كلي  االتصة ل والمعلوم ت ب لري  "، ورق  مقدم   (.0550  ح مد، أحمدو أحمد،  العويد، -62
 .6404 صير، 25-65 لندوة التعليم اإللكتروني خلل اليترة

(. "منظومة   لكترونية  مقترح  لتدريب أخصةةةةةةةةةةةةةة ئي تكنولوجي  التعليم عل  مه رات 0552اليقي، ممةدوح سةةةةةةةةةةةةةة لم   -64
التعلم التي علي  المعتمدة عل  اإلنترنت"، رسةةةةةة ل  دكتوراه، معهد الدراسةةةةةة ت التربوي ، تصةةةةةةميم  يئ ت 
 ج مع  الق هرة.
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 العربي  المجل "، التعلم صةةةةةعوب ت ذوي  للطلب الرقمي التعليم"دور  (.0562  شةةةةةتوي القتط ني، مب رك ه دي  -60
 .244-000 (،1  العدد والموهب ، ع ق اإل لعلوم

"واقع اسةةةةةةةةت دام تطبيق ت التكنولوجي  الرقمي  في البتث العلمي لدى  (.0561  سةةةةةةةةعدالقتط ني، أسةةةةةةةةم    نت   -61
طلب وطةة لبةة ت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةة ت العليةة  في كليةة  التربيةة  بجةة معةة  أم القرى"، مجلةة  كليةة  التربيةة   بنهةة ، 

 .020-012(  ن  ر، 662العدد 

 .(."الت سوب وطرق التدريس والتقويم"، دار الثق ف ، عم ن0552قطيد، غي ن  -63

"التعليم اإللكتروني: تطوير طريق  المت ضةةةةةةةةةرة في التعليم الج معي ب سةةةةةةةةةت دام التعليم  (.0550المبيري ، هيي    -61
كلي   كتوبر،أ 04-02 اإللكتروني مع نموذج مقترح". ورق  عم  مقدم  لندوة مدرسةةةةةةةةةة  الميةةةةةةةةةةتقب 

 التربي ، ج مع  المل  سعود.

األسةةةةةةةةةةةس والتطبيق ت"، شةةةةةةةةةةةبك  البي ن ت،  لتعليم اإللكتروني:"ا (.0550  أحمد المب رك،و الموسةةةةةةةةةةة ، عبد الله،  -62
 الري  .

 ، الدار المصري  اللبن ني ، الق هرة6"التعليم اإللكتروني عبر شبك  اإلنترنت"، ط (.0550  اله دي، متمد -05

ي  ج"البي ن ال ت مي للمؤتمر الت دي عشر: التعلم في عصر التكنولوجي  الرقمي "، مركز  (.0561هيئ  التترير  -06
 البتث، طرا لس، ليبي .
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.comgmail@Wa7855058 Email: 

@gmail.comhaboob1959Al Email: 

Tell: 00967-777788187 

متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية.  علىالحالي إلى التعرف  البحث هدفت
ستبانة مكونة وتم اعتماد ا، استتدد  المنج  الوفتفي سلستلو يل المسحي والتحليلي ؛البحثولتحقيق هدف 

دور القيادة النستتتتتتتتتوية في الجامعات موزعة على خمستتتتتتتتة مجامت تمال متطلبات تفعيل ، ( فقرة43من )
داة المجتم ية(. وقد طبقت األ، الشتتتتتد تتتتتية، األكاديمية، اإلدارية، وهي المتطلبات: )التشتتتتتري ية، اليمنية

من الدبراء المدت تتتين في مجا  ، ( فردا27سعد التحقق من فتتتدقجا وتباتجا على عينة ق تتتدية سحجم )
مية في تسع جامعات حكو ، وتد ت تات رخر  ، علم النفسو ، وعلم امجتماع، اإلدارة والتدطيط التر وي 

عبر رستتتتتتلوب ، جبلة(، عمران، حجة، البيضتتتتتتاء، ذمار، حضتتتتتترموت، إب، عدن، فتتتتتتنعاء) جامعة: هي
وتحليلجا  و عد تفريغ البيانات، دلفي المعد  لنيل رعلى قدر من اإلجماع بين الدبراء على هذه المتطلبات

وهي ، (%85 -%98) فاق بين الدبراء المشتتارنين قد تراوحت بينوجد رن نستتبة امت، في الجولة األولى
توفتتتتتتتتل الباحاان إلى مجموعة من ، وفي ضتتتتتتتتوء ذل ، كتفى الباحاان سجولة واحدةانستتتتتتتتبة عالية؛ لذل  

 رهمجا: ،النتائ 

: وهي، إجمتتتاع الدبراء على نتتتافتتتة متطلبتتتات تفعيتتتل دور القيتتتادة النستتتتتتتتتتتتتتويتتتة في الجتتتامعتتتات اليمنيتتتة -
 .ا درجة رهمية نبيرة جد  و  ،المجتم ية، الشد ية، األكاديمية، اإلدارية، ي يةالمتطلبات التشر 

ح تتتتل مجا  المتطلبات اإلدارية على الرتبة األولى من حيث رهميتل في تفعيل دور القيادة النستتتتوية  -
تم مجتتا  المتطلبتتات األكتتاديميتتة في ، يليتتل مجتتا  المتطلبتتات المجتم يتتة، في الجتتامعتتات اليمنيتتة

ري ية رما مجا  المتطلبات التشتتتت، ومجا  المتطلبات الشتتتد تتتية في المرتبة الراسعة، الاالاةالمرتبة 
 فح ل على المرتبة األخيرة.

ر متطلبات نجا توفيلقد  الباحاان جملة من التوفيات والمقترحات التي من ش البحث في ضوء نتائ  -
 .تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية

 النسوية.دور القيادة ، المتطلبات ،القيادة النسويةاحية: الكلمات المفت
  

mailto:?????@gmail.com
mailto:?????@gmail.com
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Abstract: 

The present study aimed to identify the requirements for activating the role of women’s 

leadership in Yemeni universities. To achieve this objective, the descriptive approach was 

used in a survey and analytical style, and a questionnaire consisting of (43) items was 

adopted, distributed into five areas that represent the requirements for activating the role of 

women’s leadership in Yemeni universities, which are: (legislative, administrative, 

academic, personal, and societal), After verifying its validity and reliability, the tool was 

applied to  a targeted sample of (27) individuals, of experts in the field of educational 

administration and planning, sociology, psychology, and other disciplines, in nine 

government universities, which are: (Sana'a, Aden, Ibb, Hadramout) , Dhamar, Al-Bayda, 

Hajjah, Amran, Jableh), through the modified Delphi method to obtain the highest level of 

consensus among the experts on these requirements. 

After unpacking the data and analyzing it in the first round, it was found that the 

percentage of agreement among the participating experts ranged between (85% - 98%), 

which is a high rate, so the two researchers were satisfied with one round. 

In light of this, the two researchers reached a set of results, the most important of which are: 

- - Experts have unanimously agreed on all requirements for activating the role of women’s 

leadership in Yemeni universities, which are: legislative, administrative, academic, 

personal, and societal requirements of a very great degree 

- - The field of administrative requirements ranked first in terms of its importance in 

activating the role of women’s leadership in Yemeni universities, followed by the field 

of societal requirements, then the field of academic requirements in third place, and 

the field of personal requirements ranked fourth, and the field of legislative 

requirements was ranked last. 
- In light of the results of the study, the two researchers presented a set of recommendations 

and proposals that would provide the requirements for activating the role of women’s 

leadership in Yemeni universities. 

Key words: female leadership - requirements - the role of female leadership - 
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1 

عامة والمررة العر ية خافتتتتتتة في الر ع األخير من القرن العشتتتتتترين ساهتما  حظيت المررة في العالم 
سالمررة والذي شتتتتتتتتجد العديد من الملتمرات المحلية  اخافتتتتتتتت   اكبير؛ تجلى بتد تتتتتتتتيل األمم المتحدة عام  

والعر ية واإلقليمية والدولية لدراستتتة شتتتلونجا والمشتتتكقت التي تق  عقبة في وجل تنمية قدراتجا في جميع 
 (.373، 6002، )سنقر، جامتالم

خيرة ، وامتازت العقود األنافةوقد تزايد امهتما  سقضتتتتتية المررة ستتتتتنة سعد األخر  على المستتتتتتويات 
في نافة رنحاء العالم من رجل النجوض سلوضتتاع  اساهتما  مكا  بجذه القضتتية؛ حيث يجر  العمل دبو   

 (.33، 6002، )البشاسشةالمررة وتحسينجا، 
 االتتدو  منتتذ القتتد  رن تقتتد  المررة هو تقتتد  للتتدو ، ورن تنميتتة قتتدرات المررة فتتتتتتتتتتتتتتحيتت   وتلنتتد تجتتارب

يستتتجم في وفتتتولجا إلى مواقع اتداذ القرار ويترت  عليل استتتتمرار الديمقراطية والرخاء  اوستتتياستتتي   اوتعليمي  
 (.3، 6002العواضي، ) في المجتمع،

من جوانتت  الحيتتاة، وعلى ررستتتتتتتتتتتتتتجتتا الجتتانتت  وللمررة دورهتتا القيتتادي في الججتتاز اإلداري في جتتانتت  
التعليمي الذي يحتاج إلى قيادة إدارية تستتتتتتتتتتند إلى رستتتتتتتتتس وقواعد رفتتتتتتتتتينة من خبرات وقدرات ومجارات 
سطاسع النجاح في التلتير على اآلخرين، ورن ح تتتتتتتتتتتتو  المررة على المراكز القيادية في المجا  التعليمي 

مستتتتتتتتتتتاوة الر لمبدسحد ذاتل، سقدر ما هو تحقيق  اهدف  التعليم الجامعي سشتتتتتتتتتتكل خا ، ليس و  سشتتتتتتتتتتكل عا 
والعدالة في الحقوق اإلنستتتتتتتتتتتانية وت افل الفر ، وستتتتتتتتتتتتيادة المنام الديمقراطي وذل  لما تمتل ل المررة من 

 على الدطط التنموية التي ترنز على تنمية الموارد اقتدرات ونفتايتات تلهلجتا للعمتل القيادي وذل  اعتماد  
 (.504، 6002عليمات، ) ن النوع امجتماعيالبشرية سغض النظر ع

و ما رن ملستتتتتتستتتتتتات التعليم العالي تحر  على تحقيق المستتتتتتتو  األفضتتتتتتل من الجودة في جميع 
مجامت عملجا؛ ألن استتتتتتمرار حيوية هذه الملستتتتتستتتتتات مرهون سمد  مواكبتجا للجديد والمناستتتتت  للبي ة، 

مي وإشراف ركاديمي، وهي العنافر التي و مد  ما تحققل من نجوض معرفي وما تقو  سل من سحث عل
تنمو القيم و  تشتتتتتكل جوهر الحياة الجام ية، ابالجامعات وحدها يتحقق التطور ويرتقي الف ر ويتقد  العلم

 &Schafer) اإلنستتتتتتتتتتتتتتانيتة، ومن خقلجتا يزود اإلنستتتتتتتتتتتتتتان ستلفتتتتتتتتتتتتتتو  المعرفة وطرائق البحث المتقدمة

Willam, 2000, 1-8.) 
من خق  متتتتا قتتتتدمتتتتتل من  املحوظتتتت   االعر يتتتتة المررة اليو  اهتمتتتتامتتتت  وقتتتتد رولتتتتت سعض الجتتتتامعتتتتات 

ليتجا في عمن برام  تجدف إلى تنمية مجارات المررة وتمكينجا، وزيادة فا لخ تتتتتتت تتتتتتتت استتتتتتتتراتيجيات، وما
 (.376، 6002سنقر، ) التدريس والبحث العلمي وخدة المجتمع

 :(، سعنوان6033 -6002) ية والقيادةويلند التقرير األو  الذي رفتدرتل ملستسة دبي للمررة العر 
( دولة عر ية من 35) ( قيادة نستتتتائية من25) "مفجو  المررة العر ية في العالم العر ي" الذي شتتتتارنت ايل
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إلى رن  افي تعزيز التتدور القيتتادي للمررة، مشتتتتتتتتتتتتتتير   امجمتت   ابينجتتا اليمن، على رن العتتالم العر ي حقق تقتتدمتت  
في  فاعق   استتتتتائية رجمعت على تعرير المررة العر ية، بوفتتتتتفجا عضتتتتتو  األغلبية العظمي من القيادات الن

 وهي م تتتتتتتممة على التغل  على نافة العقبات التي تعترض مستتتتتتتيرتجا، ،المجتمع ينظر إليل سعين الاقة
 (.33، 6030تقرير المررة العر ية، )

ات اليمنية، جامعالفي ومن هنا جاءت رغبة الباحاين بتحديد متطلبات تفعيل دور القيادة النستتتتوية 
الجامعات يشتتكل رنيزة رستتاستتية في من رن امرتقاء سلوضتتاع النستتاء في ممارستتة العمل اإلداري  اانطقق  

 اعن تحقيق مبدر المساواة المجتم ية وت افل الفر ، نظر   من رنائز التطوير المجتمعي والتنموي، فضق  
 الجامعة.في مل القيادي لما تمتل ل النساء من قدرات ونفايات تلهلجا لممارسة الع

2 

على الرغم من رن المررة اليمنية قد حققت تقدما ملحوظا في مجا  اكتستتتتتتتتتتتتتتاب التعليم، وخافتتتتتتتتتتتتتتة 
تعاني من سعض مظاهر الحرمان في فر  اكتساب المعرفة، ويزداد  م تزا التعليم الجامعي، غير رنجا 

تنموي، وخافة في المجا  القيادي األكاديمي. نما ا في فر  توظير المعرفة في المجا  الاألمر سوء  
رن غياب المررة اليمنية عن عملية التدطيط ورستتتتتم الستتتتتياستتتتتة في مواقع اتداذ القرار قد رستتتتتجم في تغي  

 (.625، 6030الفقيل، ) ردوارها التاريدية والسياسية وامقت ادية
ميز ضتتتد على نافة رشتتتكا  الت ويشتتتير التقرير الوطني الستتتادم حو  مستتتتو  تنفيذ اتفاقية القضتتتاء

إلى رنل سالرغم من اتداذ الجامعات اليمنية التدابير اإليجابية، من حيث إعادة ( 6002الستتتتتتيداو، ) المررة 
هيكلة سعض مراكزها إلدماج النوع امجتماعي، فإن جميع استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيات الجامعات لم تبن من منظور 

فجن لتشتتجيع زيادة رعداد هي ة التدريس من النستتاء لت لي النوع امجتماعي، ولم تتناو  ستتياستتتجا رية تليات
مجلس ال) سمسلوليات إدارية رو فنية رو علمية عليا، عدا إدارة المراكز ومساعدات عمداء سعض ال ليات،

 (.33، 6002األعلى للمررة، 
رهم المتطلبات األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية، لتفعيل الدور  علىوهذا ما دفع الباحاين إلجراء هذا البحث، للتعرف 

القيادي للمررة اليمنية في إدارة التعليم الجامعي. و ناء على ما تقد  تتحدد مشكلة البحث سالسلا  الرئيس 
 اآلتي: ما متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية؟ ويتفرع منل األس لة الفرعية اآلتية:

 ي ية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية؟ما المتطلبات التشر  
 ما المتطلبات اإلدارية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية؟ 
 ما المتطلبات األكاديمية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية؟ 

 ليمنية؟ما المتطلبات الشد ية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات ا 

 ما المتطلبات المجتم ية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمينة؟ 
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3

 المصدر: اعداد الباحثين.   ( نموذج مشكلة الدراسة1الشكل )

4

ليمنية، امتطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات  علىيجدف البحث الحالي إلى التعرف 
 من الجدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية: ويتفرع

 المتطلبات التشري ية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية. علىالتعرف  
 ية.المتطلبات اإلدارية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمن علىالتعرف  
 المتطلبات األكاديمية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية. علىالتعرف  

 المتطلبات الشد ية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية. علىالتعرف  

 المتطلبات المجتم ية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمينة. علىالتعرف  
5

  من رهمية البحث الحالي من خق  اآلتي:ت

لمتدذي القرار في وزارة التعليم العالي في التعرف إلى رهم المتطلبات التي  لبحثا ات شتتتتتت  نتائ  هذ -
يج  رن تمتل جا القيادة النسوية في الجامعات اليمنية التي من خقلجا يمكن وضع ربية واضحة 

 ت على تحقيق التنمية المجتم ية.لتدريبجن وتطوير ردائجن؛ سما يجعلجن قادرا

 الججات الداعمة للمررة عند وضع الدطط التي تستجدف تطوير القيادة النسوية. لبحثاا تفيد نتائ  هذ -

 الوضع الحالي

صب االنساء في من وجودنسبة 

 الجامعات اليمنية منعدمفي قيادية 

 الوضع المطلوب

النساء في المناصب  وجودأن تكون نسبة 

 ودهوجالجامعات اليمنية تعادل نسبة في القيادية 

 .في الواقع

 فجوة/ التحديات 

متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية 

 الجامعات اليمنيةفي 

 مجتمعية شخصية أكاديمية إدارية تشريعية
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للباحاين في موضتتوع القيادة سشتتكل عا  والقيادة النستتوية  مجم ا اإضتتافة علمية ومرجع   البحث اهذ ُيَعد   -
 سشكل خا .

6

 الحالي سالحدود اآلتية:يتحدد البحث 
 يقت ر البحث الحالي على متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية.الحد الموضوعي: -
 اقت ر البحث الحالي على رعضاء هي ة التدريس في الجامعات اليمنية.الحد البشري:  -
، عمران، البيضتتاء، حجة، إب، ارذم، عدن، )فتنعاء الجامعات اليمنية ممالة سجامعةالحد المكاني:  -

 جبلة(.، حضرموت
  .6063في  الحاليتم إجراء البحث الحد الزماني:  -
7

 الم طلحات اآلتية: البحث الحاليتضمن ي
 

ية "المقومات األساسية التي يفترض رن تح ل عليجا القيادة النسو  :ِسَلنََّجا اتعرف المتطلبات إجرائي  
ي الخ( ف…رئيس جامعة، نائ ، عميد، رئيس قستتتتتتتتتتتتتتم) ما يمكنجا من تولي من تتتتتتتتتتتتتت  في اإلدارة العلياس

 الجامعات اليمنية".

 

"ستتتتتلوز مميز يقو  سل الفرد داخل مجموعة معينة نذل  هو عبارة عن مجموعة  ِسَلنَُّل:يعرف الدور 
 "يقو  بجا ستتتتتتتياق اجتماعي معينو  من األنماط الستتتتتتتلونية للوظائ  المتوقعة والملقاة على عاتق فرد ما،

(Cart, 1973, 502.) 
تحقيق ما دة النسوية، ل"مجموعة من األنشطة والمجا  التي تقو  بجا القيا :ِسَلنَّلُ  ايعرف الدور إجرائي  

 في اإلدارة العليا في الجامعات اليمنية". اهو متوقع منجا، نتيجة لشغلجا موقع  

 

"تولي المررة المنافتتتتت  القيادية سكافة ال تتتتتقحيات والواجبات ِسَلنَُّل: ( 306، 6037) العايد جايعرف
من رجل  جمفيى إلجا  اآلخرين وتحفيزهم والتلتير الممنوحة لجذا المن تتتت  القيادي، وتعمل من خقلل عل

 هي: القائدو  ،تحقيق األهداف امستتتتتتراتيجية لمنظمتجا، وهي تشتتتتتمل تقتة عنافتتتتتر تشتتتتتكل مالث القيادة
 امتباع رو رفحاب الم لحة، بي ة التنظيم ورهدافل".و 
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لتي من ة ال تتتتتتتقحيات ا"من تتتتتتت  تشتتتتتتتغلل المررة وتمن  نافِسَلنََّجا:  اتعرير القيادة النستتتتتتتوية إجرائي  
المربوستتتتتين عن طريق توجيججم إلى المستتتتتار ال تتتتتحي  سما يحقق األهداف  فيخقلجا تستتتتتتطيع التلتير 

 الجامعات اليمنية".في المرسومة 

1 

يتنتاو  اإلطتار النظري للبحتث تقتتة محتاور رئيستتتتتتتتتتتتتتة؛ هي: القيادة النستتتتتتتتتتتتتتوية، ومتطلبات القيادة 
 :اليمنية النسوية القيادة ردورالنسوية، 

إن القيادة النستتتوية من الموضتتتوعات النادرة؛ فجو م تتتطل  جديد على الستتتاحة، وتم ذنره رو  مرة 
 للمررة ونان شتتتتتتتتعاره ادولي   اعلنتل عام  ر   الذي عقدتل األمم المتحدة، رو 3274ا  في منتد  المكستتتتتتتتي  ع

مستتتتتاواة، تنمية، ستتتتتلم(، تقه سعد ذل  عقد ملتمرات رخر ، ول ن رحد رهم تل  الملتمرات الملتمر الذي )
 ، ونان رو  مجا  3224الملتمر الذي عقد في سكين عا   وه طور مفاهيم تتناستتتت  مع ع تتتترنا هذا،

ية، منتد  التنمية الستتتتتتتتتياستتتتتتتتت) نشتتتتتتتتتغل سل الباحاون هو التعمق في نظرية الستتتتتتتتتمات القيادية للمررة اث سح
6002 ،32.) 

في  ق  رفتتتتتتتتي او تحليل محتو  األدبيات الستتتتتتتتاسقة في مجا  القيادة النستتتتتتتتوية اتضتتتتتتتت  رن للمررة دور  
فقط، إلى القرن  على دورهتا القيتادي في مجتا  األستتتتتتتتتتتتتترة االمجتا  القيتادي، ول ن الضتتتتتتتتتتتتتتوء نتان متمرنز  

ستتترة، وم خارج األإلى العشتتترين؛ إذ بدرت تظجر سعض النظريات التي تلند رن الدور القيادي للمررة يمتد 
د   نان لجا ، Jill Blckmor  1989منذ عا  المررة رقتل من شتتتتتتتتتتتتتتريكجا الرجل في هذا المجا ؛ فماق   ُتعتَ

رن ت ون هنتاز عتدالتة في تنظير القيتتادة  ال اير من األعمتا  في مجتا  القيتتادة النستتتتتتتتتتتتتتويتة، ف تان جتتدلجتا
من اعتبار رن رحد الجنستتتين رقل نفاءة من اآلخر، ومن النظريات في هذا المجا  نظرية  اللجنستتتين بدء  

(Tronto 1993 ونظريتتتة رخققيتتتات الرعتتتايتتتة ،)Ethic of care) التي تتتتدور حو  رهميتتتة األخقق )
ق الجنستتتتتتتين سالرغم من تميز العن تتتتتتتر النستتتتتتتائي بجذه بد رن تظجر من ن والرعاية في العققات التي م

 (.632، 6060غنيم، ) ال فة
المررة( يتضتتتتتتت  رن ال اير من الدراستتتتتتتات األجنبية  -الرجل) وعند النظر في القيادة بين الجنستتتتتتتين

نمط القيادة وتوفتتتتتتتتتتتتل معظمجا إلى وجود اختقف بين نمط قيادة الذنور  فياهتمت سلتر عامل الجنس 
إلنا  ل اقيادي   اللذنور، ونمط   امعين   اقيادي   اونمط قيتادة اإلنتا ، وقتد حتددت سعض هذه الدراستتتتتتتتتتتتتتات نمط  

ركار ممارسة للقيادة مع الجماعة التي توف  سالتعاون واإلنتاج الجماعي، بينما  نجنَّ لفوففت اإلنا  س
، المنقاش) ذنور ركار ممارستتتتتتتتتتتة للقيادة فوق الجماعة التي توفتتتتتتتتتتت  سالتحكم والستتتتتتتتتتتيطرة امجتماعيةال

6007 ،50.) 
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المررة والرجل(، ويمكن ) وهناز عدة اتجاهات تفستتتتتتتتتتر امختقفات وعد  المستتتتتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتتتتين
 (63-60-32، 6032حمداوي، ) ح رها في خمسة اتجاهات ناآلتي:

 لفوارق البيولوجيتتة والوراتيتتة والفطريتتة والعضتتتتتتتتتتتتتتويتتة بين الرجتتل والمررة ليس دليق  ير  رن ا-االتجاااا ال  
ومحاكة نق الطرفين رو إنتاج فتتورة نمطية ستتلبية ومشتتينة عن دونية ، جندريا للتميز بين النوعين

ارق و ويميل ال تاب الذين يتبنون نظرية الف، اومعنوي   ارو عد  إن افجا مادي  ، اإلساءة إليجا رو، المررة 
الرجا  والنساء ف، الطبي ية إلى امعتقاد سلن تقستيم العمل بين الجنستين يقو  على رستام بيولوجي

 .ايقومون سالمجمات التي ي لحون لجا بيولوجي  
ف الستتلوز بين مختق اير  رن الفوارق البيولوجية والتشتتريحية والعضتتوية والوراتية رستتاستت  -االتجاا الثاني

مال ، الرجتا  والنستتتتتتتتتتتتتتاء؛ سمعنى رن جوانت  محتددة في الت وين الجستتتتتتتتتتتتتتمي البيولوجي لإلنستتتتتتتتتتتتتتان
هي المستتتتلولة عن فوارق فطرية في ، والملترات الجنينية، وحجم الدماغ، وال رموزمات، الجرمونات

في  ،و سآخرسشتتتكل ر، ويضتتتير هلمء رنل يمكن مقحظة هذه امختقفات، ستتتلوز الرجا  والنستتتاء
 مدتل  الاقافات.

ير  رن الفوارق بين الرجتا  والنستتتتتتتتتتتتتتاء ليس مرده إلى العوامل البيولوجية؛ بل هو نتيجة -االتجااا الثال 
و الذي سمعنى رن اإلنسان ه، وتاريدية، ودينية، واقت ادية، وسياسية، واجتماعية، معتقدات تقااية

، يعمة على الت تتتتنير والتميز والتنميط والتنو ي تتتتنع الجندر بنفستتتتل عبر الممارستتتتات اليومية القائ
 ة التميزية.البشري السلونياتيتحكم في اإلنسان؛ بل هو نتاج  احتمي   اومن تم فليس الجندر قدر  

معنى رن س، وتعلم األدوار النوعية، يرنز على التنشتتتتتتتتتتتتتت تة امجتمتاعيتةو امتجتاه الوظيفي: -االتجااا الراع 
ل رن يدرز ف ل نوع علي، وارق الجندرية حين الذنورة واألنوتةتر ية األطفا  تستتتتتتتتتتتتتتجم في ت ريس الف

 ي المجتمع.ف ويتعرف إلى الواجبات التي سيقو  بجا مستقبق  ، وردواره الجندرية، هويتل النوعية
ورات بل يرجعان للت تتتتتتتتتت، م النوع وم الجنس يقومان على رستتتتتتتتتتس بيولوجية َرنَّلُ ير   -االتجاا الخامس
تغيير الدلقة و ، ذا رن البيولوجيا الفارقة يمكن التحكم فيجا عن طريق التجميلويعني ه، امجتماعية

 ،نما يمكن تغيير األدوار الجندرية الطبي ية والمجتم ية من نوع إلى تخر، اواستتتتتتتتتتتتتبدالجا ت نولوجي  
 وهذا إن د  على شيء فإنما يد  على رن الفوارق الجندرية نتاج للتمايقت المجتم ية وعوائقجا.

من خق  الدراستات المقارنة بين الرجا  والنساء في المواقع القيادية، ظجر رن المررة القيادية لديجا 
ستتتتتتمات تتشتتتتتتاسل مع الرجل القيادي ول نجا تتميز سمجموعة من الستتتتتتمات والد تتتتتتائل تدتل  فيجا عن 

 ( ناآلتي:73، 6002البشاشة، ) انظيرها الرجل، ومن رهم تل  السمات والد ائل نما يحدده

 تعمل المررة بابات نالرجل ول نجا تحتاج إلى وقت لتوضي  الف رة لديجا ركار من الرجل. 
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تعارض عن عملجا سما ي تجمع المررة بين األستتتتترة والعمل فجي تجتم سلستتتتترتجا وت ون مرنة معجا فضتتتتتق   
 معجا في حين يف ل الرجل األسرة عن رعمالل.

 ات تا  الشتد تي المباشتر؛ فجي تفضل المحادتة والتعاون سإنسانية قدر اإلمكان سعيد  تفضتل المررة ام 
 الخ.…عن الجات  رو الفاكس

نشتتتتاطات المررة القيادية روستتتتع منجا عند الرجل القيادي؛ فالمررة تتضتتتتتمن اهتمامات شتتتتد تتتتتية تدتل   
 عادة عن طاسع العمل.

عض في ذل  في حين يشتتتتتتتتتتعر س ايادي وتقضتتتتتتتتتتي وقت  ترنز المررة القيادية اهتمامجا على بي ة العمل الق 
 الرجا  سضجر لذل .

 فنية في القيادة. اتتبع المررة القيادية طرق   

يتضتتتتت  مما ستتتتتبق: رن ستتتتتمات القيادة النستتتتتوية الناجحة تتمال سالنظرة الشتتتتتمولية للعمل، وتشتتتتتارز 
مل المسلولية، لية للعمل وتحالمربوسين في السلطة، نما تتسم سامتزان، والاقة سالنفس، ولديجا داف ية عا

عن تحقيق امتزان بين متطلبات األستتتتتتتتتتتتترة  وإدارة الوقت وامجتماعات، نما تعمل بروح الفريق، فضتتتتتتتتتتتتتق  
 ومتطلبات العمل.

من ربرز هذه ة، و تتعدد األدوار القيادية التي يم   رن تقو  بجا المررة القيادة في الملسسات التر وي
 (530، 6002عليمات، ) األدوار:

 واألدوات ألجل تحقيقجا.، ووضع األهداف، يكون من خق  التدطيط الزماني والمكاني التخطيط: -

ومراقبة مد  التقد  من خق  جدو  ، يمكن رن تقو  المررة سإعداد الجداو  ومناقشتتتتتتتتة المجا  التنظيم: -
 العمل رو رهداف يمكن قياسجا.

 سمراقبة سير العمل والعاملين في الملسسة التر وية. الرقاعة: -

 .هدافمن خق  امت ا  مع العاملين والتنسيق معجم ألجل تحقيق األ التوجيه: -

إن موضتتتتتوع القيادة النستتتتتوية هو من المواضتتتتتيع الحدياة، وقد ازداد امهتما  سل في اآلونة األخيرة 
 (322 -325، 6033نجم، ) عوامل يمكن تلدي جا على النحو اآلتي:لعدة 

تزايد رعداد النستتتتتتاء في مواقع العمل حتى رن تل  النستتتتتتبة ارتفعت لدرجة رن نستتتتتتبة النستتتتتتاء العامقت  -
تجتتاوزت الرجتتا  في القو  العتتاملتتة في سعض التتدو  نتتالتتدنمتتارز، الستتتتتتتتتتتتتتويتتد، بريطتتانيتتا، الوميتتات 

 .6002المتحدة، والمانيا في العا  

تقدمجن في المجامت العلمية س تتتتتورة ملحوظة؛ فلفتتتتتب  هنال  عالمات، مبدعات وحافتتتتتقت على  -
 جوائز نو ل.
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تقد  المررة في الح تتتتتتتتتتو  على الدرجات العلمية العليا، جعل من النستتتتتتتتتتاء موجودات في نافة المجن  -
 يفرض نفسل سقوة في الملسسات. اوالمجامت والتد  ات، فجذا جعل منجا خيار  

 و  المجتمع إلى مجتمع المعرفة الذي رفب  يعتمد على القدرة الذهنية م العضلية.تح -

ظجور النستتتتتتتتتتتاء الرياديات في مدتل  المجامت سما فيجا قطاع األعما ، والمشتتتتتتتتتتتروعات ال تتتتتتتتتتتغيرة  -
 واألعما  اإلل ترونية.

بل إن  ،ظجور ما يستتتتتتمى سامقت تتتتتتاد النستتتتتتوي؛ فالمررة رفتتتتتتبحت تمتل  قوة نبيرة في العمل والستتتتتتوق  -
د جديدة ؛ ألن النستتتتاء يطبقن قواعاالشتتتتراكة التي فيجا نستتتتاء ركار في اإلدارة العليا ت ون ركار ر ح  

 للعمل، يتمتعن سمجنية عالية، وخ ائل تقئم طبيعة المنظمات الحدياة.

اكتستتتتتتتتبت الحرنة النستتتتتتتتوية شتتتتتتتتعبية نبيرة في العديد من دو  العالم؛ فجي تطال  سحقوق المررة وعد   -
 يز في المعاملة بينجما و ين الرجل.التم

يتضتتتت  مما ستتتتبق: رن دوافع امهتما  سالقيادة النستتتتوية رتت مع ظجور الحرنات النستتتتوية المطالبة 
مجامت عن زيادة تقد  النساء في ال والقضتاء على رشكا  التمييز، وت افل الفر ، فضق  ، سحقوق المررة 

اد النستاء في مواقع العمل سسب  تحو  المجتمع إلى مجتمع ما رد  إلى تزايد رعدوهو العلمية المدتلفة؛ 
 المعرفة.

هناز العديد من النستاء اللواتي يمالن نماذج للقيادة )كير ي بحن قائدات(، فلقد نقلن الملسسات 
لنستتتتتتتتتتتتتتاء األخريات اإلمكانات والقوة التي األكتاديميتة والمنظمتات األخر  إلى تفتاق جتديتدة، ولقد رظجرن ل

مكين ما ؟ ونير يمكننا تيمتل نجتا ستليتديجن، ولمعرفة ماهي التجارب التي دفعت هلمء النستتتتتتتتتتتتتتاء إلى األ
 .(Veihmeyer & Doughtie, n.d, 2المزيد من النساء ليتبعن خطاهن؟ )

 من خق  تحقيق المتطلبات اآلتية: األس لةيمكن اإلجاسة عن هذه و 
1

 (,Ceda, 2013 8) المتطلبات امجتماعية ساآلتي: تتحدد

 كسر الحواجز النمطية ألدوار النوع امجتماعي المضمنة في مكان العمل. -

إعادة تقييم الطريقة التاريدية التي نظمت بجا الملستتتتتستتتتتات العمل من خق  استتتتتت شتتتتتاف بدائل لنظا   -
مقءمتة رعتايتة األطفتا  واملتزامتات األخر  غير المتعلقة سالعمل العمتل، وإعتادة النظر في نيةيتة 

 داخل النظا .

استتتتت شتتتتاف جدو  ت تتتتميم رماكن العمل التي تعزز ممارستتتتتات العمل المرنة لجميع الموظفين سغض  -
النظر عن الجنس والوضتتتتتع العائلي؛ سحيث يمكن رن يستتتتتاعد تعميم المرونة في مواججة امرتباط 

 مل المررة"."عو بين العمل المرن 
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2

 تتحدد المتطلبات الشد ية ساآلتي:

يقترح رن تنفذ النستتتتتتتاء استتتتتتتتراتيجيات تحت ستتتتتتتيطرتجن مال الستتتتتتتعي للح تتتتتتتو  على تعليم متقد ، 
واكتساب المناف  المجنية وامستمرار فيجا والبحث عن مرشدين وامستعداد لجا، والعمل لساعات طويلة 

(,14 Sossen ,1995.) يج  على المديرات رن يكن ، للوفاء سالمستتتتتتتتتتتتلوليات المجنية والشتتتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتية
يط غري  في للعمل في مح ورن يكن قابقت للت ير بدرجة نااية لقبولجنَّ  وقيمجنَّ  مرتاحات ألنفستتتتتتتتتتتتجنَّ 

 (.Kaplan & Helly, 1984, 69) سعض األحيان

3

 (Ceda, 2013, 8) الملسسية ساآلتي:تتحدد المتطلبات التنظيمية/ 

لقواعي، ازيادة الوعي ايما يتعلق سجميع مجامت التحيز القوعي ومعالجتجا، من خق  برام  التحيز  -
 بين الجنسين واآلتار الضارة للقوال  النمطية الجنسانية. سما في ذل  تاقير الموظفين حو  التنوع

 الجنسين.الفجوات المحتملة في األجور بين إجراء عمليات تدقيق منظمة لألجور لتحديد  -

 إجراء تقييم األداء والترقية لضمان عد  تحيزها ضد المررة عن غير ق د رو عن ق د. -

 .المررة وتججيزها ألدوار قيادية بجدف ت افل الفر تقديم برام  التوجيل وفر  التوافل لدعم وظائ   -

تق  متطلبات لتطوير ردوار القيادة ( إلى 56-65-32، 6032) البلوي ورحمد دراستتتتة وتوفتتتتلت
 النسوية، يمكن إجمالجا في ما يلتي:

 واألنظمة التي ت درها القيادة العليا.، واللوائ  والقوانين، هي جميع األوامر المتطلبات اإلدارية: -

 والاقافة السائدة في بي ة العمل.، والمعتقدات، هي مجموع المفاهيمالمتطلبات التنظيمية:  -

 مكين.عملية الت فيتتضمن الد ائل الشد ية ذات التلتير امجتماعي  الشخصية:المتطلبات  -

 يمكن تحديدها من خق  المحاور اآلتية:، إن متطلبات تفعيل دور القيادة النسويةخالصة القو : 
1 

ي تولي ف تتماتتتل بتوفر وتفعيتتتل القوانين والتشتتتتتتتتتتتتتتريعتتتات واللوائ  واألنظمتتتة التي تعطي للمررة الحق
 وتحديد دور المررة القيادي في اللوائ  واألنظمة.، مناف  قيادية مناففة سالرجل

2 

تتمال بتبني فتتناع القرار وراستتمي الستتياستتات لطبيعة العمل القيادي للمررة، وتفعيل مشتتارنة المررة 
ل في ومن  الفر  المت اف ة مع الرج في المجتالس اإلداريتة واألكتاديمية وتمايلجا في مواقع اتداذ القرار،

 تبوء المناف  القيادية.
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3 

المشتتتارنة  عن تتمال سإتاحة الفر  المت اف ة للتدري  المستتتتمر، وممارستتتة العمل اإلداري، فضتتتق  
 حة.ضعليجا ومناقشتجا، ورن يتم تقييم األداء على رسس ومعايير محددة ووافي األسحا  العلمية، واإلشراف 

4 

تتمال سامتقز المررة الاقة بنفستتتتتتجا و قدرتجا، وقوة شتتتتتتد تتتتتتيتجا، ورن يكون لديجا رغبة وإرادة لتولي 
 .من   قيادي، ورن تح ل على المساعدة في التوفيق بين متطلبات األسرة ومتطلبات الوظيفة

5 

تتاح فر  العمل للمررة من قبل المجتمع في مدتل  تتمال سالدعم األسري والمجتمعي للمررة، ورن 
 العلمية والعملية(.) المجامت

( 60، 6032الدليمي، ) ( المشتتتتتتتتتتتتتتار إليل في6007) مقومات نجاح المررة القيادية نما ذنر حامد
 تتلدل ساآلتي:

 القدرة على العمل لساعات طويلة. -

 سالتف ير.الحرية وامستققلية  -

 الديناميكية والمرونة. -

 القدرة على المبادرة واتداذ القرارات. -

 امتقكجا لبعد النظر وقوة اإلدراز والتوقع السليم. -

 امتقكجا لقوة التحمل ور اطة الجلش. -

قيق األهداف المرستتتتتتومة، وهي: توجد رر ع مجارات، يج  رن تمتل جا القيادة النستتتتتتوية من رجل تح
(Marquardt, 2009, 9): 

، اإلبداع ومجارات، ستتتتراتيجيتتضتتتمن هذه المجموعة مجارة التف ير والتدطيط امالمهارات المعرفية:  -
 ومجارة التحليل.

 ،ومجارة إتارة الحمام وامت تتتا ، تتضتتتمن هذه المجموعة مجارة التلتير في اآلخرين مهارة العالقات: -
 و ناء العققات. ،والتعاون 

وتتضتتتتتتتتتتتتتتمن هتتذه المجموعتتة مجتتارة بنتتاء الاقتتة ومجتتارة الت ير ومجتارة التعتامتتل مع  مهاارة ددارة الاتات: -
 امنفعامت الذاتية.

 وإدارة البرام  ومجارة اإلنجاز. تدطيط: تتضمن مجارة المهارات التنفيتية -
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 والمجارات اآلتية:( رن المررة القيادية يج  رن تمتل  القدرات 40، 3222) محمد ويضير
 الربساء والمربوسين( والتعامل معجم.) : فجم العاملينقدرات دنسانية 

 معرفة طبيعة العمل وفجم ظروفل ومشاكلل. قدرات فنية: 

 مواججة المواق  والقدرة على اتداذ القرارات وحل المشكقت. مهارات فكرية: 

 ( المعوقتات التي تحو  دون مشتتتتتتتتتتتتتتارنتة المررة في عمليتة التنمية،502، 6002) عليمتات يلدل
 همجا ما يلتي:ر عمليات اتداذ القرار في محيطنا العر ي، و و 

 تمرنز غالبية النساء العر يات في الوظائ  التي تفتقر إلى فر  التدرج في السلم اإلداري. 

  .داخل المنز  ومسلوليات العمل خارج المنز عجز المررة عن تنظيم حياتجا والتوفيق بين مسلوليات العمل  

 قلة الرغبة لد  المررة في التوجل نحو القيادة. 

 النظرة السلبية في العمل تجاه قدرات وإمكانات المررة والعمل على تجاهلجا. 

 إحجا  سعض الملسسات التر وية عن تشغيل السيدات رو ترقيتجن. 

 يحد من مشارنتجا.اعتماد الرجل على األ  في تر ية األومد ما  

 فر  التدري  متوافرة للرجا  ركار من النساء. 

 اعتبار المررة قوة عمل احتياطية تستدد  لحاجات البقد فقط. 

 نقل الددمات امجتماعية التي تدف  األعباء عن المررة. 

 ،( نوعين من التحديات التي تواجل القيادة النستتتتتتتائية42-47، 6032) وطنطاوي  محمودويلدل 
 تتمال ساآلتي:

 تحديات تنظيمية: وتتضمن ما يلتي: 
 عد  وضوح الربية الدافة سالمجموعة. -

 امختقف بين هوية المبادرة وهويات األفراد المكونين للمبادرة. -

 عد  إجراء تدطيط استراتيجي للمبادرة سشكل دوري. -

 عد  وجود خطة واضحة ألهداف المجموعة. -

 عد  وجود نظا  تقييم ومحاسبة. -

 وجود مئحة تنظيمية مكتو ة رو وجود مئحة وم يتم تنفيذها. عد  -

 تحديات تنفيذية: وتتضمن ما يلتي: 

 عد  عمل دراسة جيدة لحالة المجتمع المحيط والف ة المستجدفة. -

 الطبقية، الدينية، العرقية(.) عد  الوعي بوجود تقاطعات متعددة مع النسوية مال التقاطعات -

 عد  وجود فريق عمل مت امل(.) عضوات المجموعة عد  تداو  المعلومات بين -
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 التججيز سشكل سيء وغير عملي للفعاليات. -

نستنت  مما سبق رن التحديات التي تواجل القيادة النسوية في ممارسة عملجا القيادي تتحدد باقتة 
حتتديتتات وت، هي: تحتتديتتات ذاتيتتة تتماتتل سعتتد  تقتتة المررة سقتتدرتجتتا على تولي المن تتتتتتتتتتتتتتت  القيتتادي ،محتتاور

تنظيمية تتمال سالنظرة القافتتتترة من قبل فتتتتناع القرار سعد  قدرة المررة على تحمل المستتتتلولية وممارستتتتة 
وتحتتديتتات مجتم يتتة تتماتتل ، إلى جتتانتت  عتتد  تقبتتل العتتاملين رن يكونوا تحتتت قيتتادة امررة ، العمتتل اإلداري 

م  لجا وم يستت، ررة في المجتمعوهي تحدد ردوار الم، اسال تور النمطية وهي األحكا  التي رفتتدرت مستتبق  
 سالدور القيادي.

ات دور القيادة النستتتتتوية في الجامعو  ،يتناو  هذا المحور دور القيادة النستتتتتوية اليمنية عبر التاريخ
 وذل  على النحو اآلتي:، اليمنية

1

كتتان للمررة اليمنيتتة ردوار مجمتتة و تتارزة عبر التتتاريخ اليمني، فقتتد برز ال اير منجن على المستتتتتتتتتتتتتترح 
امات ستتتتتتتتتج، نما ظجرت رخريات في عالم الف ر والاقافة ونانت لجن اإلهالستتتتتتتتتياستتتتتتتتتي قبل اإلستتتتتتتتتق  و عد

بلقيس ن هدمنجن من نانت رعظم مل ة عر ية قبل اإلسق  و ع إنالمبدعة في هذا المجا ، ويكفي القو  
وتَِيۡت ِمن ممط وررو ، فمل ة ستتتتتتتتتبل مذنورة في القران ال ريم، قا  اللل تعالى:

ُّ
ۥ َوأ مُّ هُّ ٗة َتۡملِكُّ

َ
ُّ ٱۡمَرأ إِن ِي وََجدت 

ۡي و َوهََهع َرۡر ع َرِييم   َََ ِ ش
ل  ، ومعظم المل ات المستتتتتتتلمات اللواتي ج ن سعد القرن [63ستتتتتتتورة النمل، رية ] "حمط٣٢كُّ

 ة نشتتتتتتتتتوء الدويقت اليمنية المستتتتتتتتتتقلة عن دار الدقفة قد رفتتتتتتتتتب  يطلق عليجنالراسع الججري، عند بداي
رب في رعظم مل ات الع ِسَلنََّجا"حفيدات بلقيس"، رما ررو  بنت رحمد ال تتتتتليحي، فقد وفتتتتتفجا الملرخون 

ناجي، ) بلقيس ال تتتتتتتتتتغر  لرجاحة عقلجا وحستتتتتتتتتتن تدبيرها، :نان يقا  لجا ِسَلنَّلُ اإلستتتتتتتتتتق ، وقا  تخرون 
(، فقد استطاعت رن تحكم اليمن سجميع رجزائجا، ونان من رترها رن حققت راية الوحدة 34-32 ،3220

 (.2، 3270تامر، ) في ر وع اليمن السعيدة فترة من الزمن
ن مكانة ساعتبار ر هعمدة الرئيستتتة في بناءوفي الع تتتر الحديث اعتبرت المررة في المجتمع رحد األ

ور ذلت  المجتمع وانفتاحل ورقية، ابقدر ما يتاح لجا من فر  التعليم عن تط امعبر   االمررة يعتد مقيتاستتتتتتتتتتتتتت  
بداع والمشتتتارنة المجتم ية سقدر ما يشتتتتير إلى تقد  المجتمع على جميع الجوان  امجتماعية والعمل واإل

(. وقد اقتضتتتتتتتتتت التطورات امقت تتتتتتتتتادية 504، 6002عليمات، ) وامقت تتتتتتتتتادية والاقااية والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية
د متعددة في مدتل  المجامت الحدياة، ابع استتتياستتتية من المررة في المجتمع اليمني ردوار  وامجتماعية وال

مديرة،  ومعلمتة،، ظجور التعليم الحتديتث تواجتدت المررة اليمنيتة في العتديتد من الوظتائ  الدتدميتة: طبيبتة
 (.623، 6030، الفقيل) الخ، …عما ر سيدة 
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2

 %0.06 تشتتتتتتير اإلح تتتتتتائيات إلى زيادة عدد الطالبات في املتحاق سالجامعات الحكومية بنستتتتتتبة
، نما تشتتتتتتير إلى رن عدد رعضتتتتتتاء %1.29 بينما اندفض عدد الملتحقات في الجامعات األهلية بنستتتتتتبة

 التدريسنستتتتبة مندفضتتتتة، مقارنة سلعضتتتتاء هي ة  َوُتَعد  ، %15.03هي ة التدريس من اإلنا  تمال نستتتتبة 
 كما هو موض  في الجدو  اآلتي: (.36، 6060، وزارة التعليم العالي) %84.97من الذنور تمال نسبة 

 (1) جدول

 م(2012ـــــ 2012) يوضح توزيع أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي

 الجامعات
 أعضاء هيئة التدريس

 جمالياإل
 أناث ذكور

 6101 663 5438 الحكومية

 4116 873 3243 الدافة

 10217 1536 8681 اإلجمالي
 %100 %15.03 %84.97 النسبة

 (.12، 2020، وزارة التعليم العالي) المصدر: 

كما توضتتتتتتت  التقارير رن تواجد اإلنا  يترنز ضتتتتتتتمن رعضتتتتتتتاء هي ة التدريس فقط، على الرغم من 
ة داريإلوتقدمجن للمناف  اسنوات خبرة(، تعزز من تنافسجن ) امتقكجن لملهقت علمية وخبرات عملية

العليا. وعلى الرغم من التحومت ال بيرة التي حدتت خق  العشتتتتتتتتر الستتتتتتتتنوات األخيرة، فقد بذلت الججود 
الوطنيتة وقتدمتت اآلليتات الجتادفة إلى تعزيز مستتتتتتتتتتتتتتتو  التر ية في اليمن، ومع ذل  تبقى الفجوة الجندرية 

 .امرتفعة جد  
ية لم تح تتتل على ري من تتت  قيادي في ملستتتستتتات التعليم وفي ضتتتوء ما ستتتبق، فإن المررة اليمن

في نستتبة مشتتارنة المررة في منافتت  فتتنع القرار والستتياستتيات لقطاع التعليم  يزا  هناز تدن   العالي، وم
 والتعليم العالي سشكل خا .

2

، مت  المجايزخر األدب النظري سعدد نبير من الدراستتتتتات التي تناولت موضتتتتتوع المررة في مدتل
ستتيتم استتتعراض سعض الدراستتات ذات العققة المباشتترة سموضتتوع البحث و  ،ومنجا: مجا  القيادة النستتوية

 على النحو اآلتي:

التي تحو  دون ممارستتتتتة  اركار المعوقات شتتتتتيوع   على( إلى التعرف 6002) الرق  هدفت دراستتتتتة
المررة للستلوز القيادي في ملستستات التعليم العالي سمحافظات غزة، واستتددمت الدراسة المنج  الوففي 
لمقءمتل لموضتتتوع الدراستتتة، وقد ت ون مجتمع الدراستتتة من جميع العاملين في ملستتتستتتات التعليم العالي 
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امعة اإلستتتتتتتتتقمية سغزة، جامعة األزهر، الج) (، في تق  جامعات6030/ 6002) سغزة للعا  الدراستتتتتتتتتي
(، وتم ت تتميم 303) وعاملة، وقد بلغت عينة الدراستتة (، عامق  3352) جامعة األق تتى( والبالغ عددهم

، والمعوقات الستتياستتتية، المعوقات امجتماعية) ( مجامت:3) ( فقرة موزعة على40) استتتبانة مكونة من
ي ركار المعوقات التَرنَّ جموعة من النتائ  من رهمجا: توفتتتلت الدراستتتة إلى مو  ،(والمعوقات الشتتتد تتتية

 المعوقات امجتماعية(؛ إذ بلغ متوستتتتتتتتتتتطل الحستتتتتتتتتتتابي) مجا  نانت فيعبر عنجا رفراد عينة الدراستتتتتتتتتتتة 
المعوقات الستتتتتياستتتتتية( سمتوستتتتتط ) (، و درجة توافر نبيرة، وتقه مجا 73502) (، و وزن نستتتتتبي35245)

المعوقات الشتتتتد تتتتتية(، ) (، و درجة توافر نبيرة، وتقه مجا 70532)(، و وزن نستتتتتبي35432) حستتتتابي
(، و درجة توافر متوستتتطة، نما رظجرت رن العادات 22532) (، و وزن نستتتبي35332) سمتوستتتط حستتتابي

 والتقاليد واألعراف السائدة تعرقل وفو  المررة إلى المراكز القيادية في الجامعة.
لى معرفتة التحتديتات التي تواجججا المررة في إ( 6002)نيوتخر  Elmuti وهتدفتت دراستتتتتتتتتتتتتتة الموتي

المنافتت  القيادية لتحقيق الفعالية التنظيمية واكتشتتاف األف ار العامة حو  ردوار نستتاء الوميات المتحدة 
 في المناف  القيادية، واختبار العققة بين رسالي  القيادة اإلدارية والفعالية التنظيمية.

( امررة مدتارة من 700) وت ون مجتمع الدراستتتة وعينتل من واستتتتددمت الدراستتتة المنج  المستتتحي،
لية عال ناعات في الوميات المتحدة، تم اختيارهن سطريقة عشوائية لقيام ت ورات األدوار القيادية والفا

من القيادات  ٪40التنظيمية، وتوفتتتتتتتلت الدراستتتتتتتة إلى مجموعة من النتائ  من رهمجا: رن ما يقرب من 
عوائق تحد من توليجن منافت  إدارية. وشعرت غالبية النساء والرجا  من رفراد العينة النستائية يواججن 

 رن التعليم والتدري  يمكن رن يزيد من استعداد النساء ألدوار قيادية.
األستالي  التي استددمتجا المررة  على( إلى التعرف 2010) Madsen بينما هدفت دراستة مادستن
عليم العالي في تطوير معارفجا ومجاراتجا وقدراتجا، وقد توفلت الدراسة ال ينية العاملة في ملسسات الت

إلى مجموعة من النتائ  من رهمجا: رن تطوير المجارات القيادية للمررة ال تتتتتينية العاملة في ملستتتتتستتتتتات 
ارات تطوير برنتام  مكا  لتطوير المجت-التعليم العتالي في ال تتتتتتتتتتتتتتين يتطلت  امهتمتا  باقتتة رمور: روم  

كاديمية رن تقو  الجامعات وال ليات بتطوير برام  ر-دية للمررة في ملسسات التعليم في ال ين، تانياالقيا
ات في رن تستتتعى الجامعات وال لي-اتستتتتجدف إعداد الطالبات وتلهيلجن في مجا  القيادة األكاديمية، تالا  

ن وتنشتتتتر ق تتتتل نجاحجن بي، انموذج  رال تتتتين إلى إبراز نماذج نستتتتائية من القيادات األكاديمية لت ون 
 الجميع للتعلم منجا.

( فقد هدفت إلى تحديد درجة معوقات ارتقاء المررة للمنافتتت  القيادية 6033) اليوستتتفي رما دراستتتة
في وحدات الججاز اإلداري اليمني للدولة من وججة نظر القيادات النستتتتتتتتتتتتتوية. واعتمدت الدراستتتتتتتتتتتتتة على 

ل بر  ا( فقرة، ونظر  53) ساستتتتددا  استتتتمارة استتتتبانة ضتتتمت المنج  الوفتتتفي في الدراستتتة الميدانية، وذل 
حجم مجتمع الدراستتة فقد تم استتتددا  رستتلوب المعاينة، وذل  من خق  رستتلوب العينة العشتتوائية الطبقية 

( وحدة إدارية حكومية ما بين وزارة رو هي ة رو ملستتتتتستتتتتة، رو شتتتتترنة 34( استتتتتتبانة في )327) تم توزيع
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وتوفتتتتتتتتتتتتتتلتتت إلى مجموعتتة من النتتتائ  رهمجتتا: نتتانتتت معوقتتات ارتقتتاء المررة  رو متتا في حكمجتتا، ،عتتامتتة
للمنافتتتتت  القيادية في وحدات الججاز اإلداري اليمني من وججة نظر القيادات النستتتتتوية التي ح تتتتترتجا 
الباحاة في رر عة محاور رئيسة، وهي: معوقات في منظومة السياسات العامة، ومعوقات في بي ة العمل 

لنتتتائ   اتماتتل المعوقتتات الاقتتاايتتة وامجتمتتاعيتتة عوائق حقيقيتتة وفقتت   اوقتتات نفستتتتتتتتتتتتتتيتتة، ورخير  التتداخليتتة، ومع
روضتتتتتتتتتتحت سلنجا جاءت درجتجا ال لية "كبيرة" وتقابلجا و  الدراستتتتتتتتتات اإلح تتتتتتتتتائية التي قامت بجا الباحاة،

 سالمقيام النظري للدراستتتتتتتتة. نما روضتتتتتتتتحت نتائ  الدراستتتتتتتتة رن درجات معوقات نل محور 3523القيمة 
سحستتتتتتت  الترتي  نانت على النحو اآلتي: الاقااية وامجتماعية، معوقات بي ة العمل الداخلية، المعوقات 

 المعوقات في منظومة السياسات العامة جاءت في المرتبة األخيرة. االنفسية، ورخير  

( إلى تقتتتديم عتتتدد من البرام  التتتتدريبيتتتة 6033)الطراونتتتة وربو دروي  وهتتتدفتتتت دراستتتتتتتتتتتتتتتتة نتتتل من
والتطويريتة ذات المحتو  الجتادف لزيتادة مجتارات المررة وتطويرهتا في اإلدارة، وتمكينجتا من تجاوز العديد 
 من المعوقات التي تواجججا، ولتحقيق رهداف الدراستتة استتتدد  المنج  العلمي التحليلي الوفتتفي المدتلط

ي ي المواقع اإلدارية العليا فالنوعي، والوفتفي الميداني(، وت ون مجتمع الدراسة من جميع العامقت ف)
محافظات ال رز والطفيلة ومعان، ومنطقة العقبة امقت تتادية الدافتتة، وقد طورت استتتمارة وزعت على 

( من السيدات اللواتي يشغلن مواقع إدارية في محافظات الجنوب في األردن: )ال رز، 360) عينة بلغت
اعية المعوقات امجتمَرنَّ جموعة من النتائ ؛ رهمجا: الطفولة، معان، العقبة(، وقد توفلت الدراسة إلى م

والمجنيتتة نتتانتتت من ربرز التحتتديتتات التي تواجتتل تقتتد  المررة في المواقع اإلداريتتة العليتتا، ورن دعم الرجتتل 
للمررة، والتعاون في تقستتيم األدوار األستترية، وإعادة النظر في رستتس الترقية والترشتتي  للمواقع والمنافتت  

 مررة.من رهم المتطلبات القزمة لتقد  ال -تعاد عن التمييز ضد المررة ل ال  الرجل في العملالعليا وامب
إلى تحفيز األكاديميات وتحقيق التوزان بين األستتتتتتتتتتتترة Raburu (6034 ) وهدفت دراستتتتتتتتتتتتة رابور

لحالية اإلى تق تتتتي خبرات األكاديميات وامستتتتتراتيجيات التي اتبعتجا للوفتتتتو  إلى المرات  و  والوظيةية،
( 32) والتحديات التي واججتجا. وقد اعتمدت الدراستتة المنج  النوعي، واستتتددمت المقابقت المعمقة مع

جامعات نينية، وتوفتتتتتلت الدراستتتتتة إلى مجموعة من النتائ  من رهمجا: قلة من النستتتتتاء  3ركاديمية في 
 ري الذي متجاه الاقافي الذنو شتتتتتتتتققن طريقجن للمرات  المجنية واألكاديمية العليا ببطء، وذل  سستتتتتتتتب  ام

، الزوج جاني  لتقدمجن بتنحية ا افي نينيا، نما نشتتتتتتتفت نتائ  سعض المشتتتتتتتارنات رنجن دفعن تمن   ايزا  قوي  
بينما سعضجن نحين العمل رو رجلنل من رجل العائلة، رما امستراتيجيات التي اتبعنجا ف انت العمل الجاد 

 ترقية.والترنيز على البحث والنشر ألغراض ال
المتطلبات األكاديمية الم تتتتتتتتتاحبة للتمكين  على( إلى التعرف 6032) الرشتتتتتتتتتيدي وهدفت دراستتتتتتتتتة

حائل، والفروق بين المتطلبات األكاديمية الم تتتتتتتتتتتتتاحبة للتمكين  ةالنستتتتتتتتتتتتتائي للوظائ  القيادية في جامع
اف الدراسة، هدالنستائي للوظائ  القيادية في جامعة حائل، واستدد  المنج  الوففي لمقءمتل لطبيعة ر 

وت ون مجتمع الدراستتتتتة من رعضتتتتتاء الجي ة التدريستتتتتية النستتتتتائية في جامعة حائل، تم اختيارهن سالطريقة 
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بوفتتفجا رداة رئيستتة  واستتتددمت امستتتبانة رداة  ا، ( عضتتو  42)العشتتوائية الطبقية، و لغ حجم عينة الدراستتة
رهمجا: رن درجة رهمية المتطلبات لجمع المعلومات. وتوفتتتتتتتتتتتلت الدراستتتتتتتتتتتة إلى مجموعة من النتائ  من 

ي ة ، ورن درجة المتطلبات األكاديمية لد  الجااألكاديمية لد  الجي ة التدريسية في جامعة حائل نبيرة جد  
التدريستتتية في جامعة حائل يتمال سالمتطلبات الشتتتد تتتية واإلدارية والتنظيمية والمجتم ية، وتوجد فروق 

دريستتتتية النستتتتائية لدرجة المتطلبات األكاديمية في جامعة حائل، يعز  في تقدير الجي ة الت ادالة إح تتتتائي  
 لمتغير التد ل والجنسية وسنوات الدبرة.

درجة توافر عنافتتتتتتتتتتتتتر التمكين  على( إلى التعرف 6032) الجاروديو  المطيري  وهدفت دراستتتتتتتتتتتتتة
ي المسحي،   الوففاإلداري للقيادات النستائية في نلية التر ية سجامعة المل  ستعود، وتم استتددا  المنج

واستتتددمت امستتتبانة بوفتتفجا رداة لجمع بيانات الدراستتة من مجتمعجا المتمال في القيادات النستتائية في 
، ولقد توفتتتتتتلت الدراستتتتتتة إلى مجموعة من ا( فرد  35) كلية التر ية سجامعة المل  ستتتتتتعود، والبالغ عددهن

 النستتتتتتتتتتتتتتائية في نلية التر ية سجامعة المل  النتائ  رهمجا: توفر عنافتتتتتتتتتتتتتتر التمكين اإلداري لد  القيادات
(، وقد جاء محور فريق العمل 3135) ستتتتتتتتعود، بدرجة متوستتتتتتتتتطة؛ حيث بلغ المتوستتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتابي العا 

سعة ، يليجا امت تتتتتتتتتتتا  الفعا ، و المرتبة الراداري والتدري  سالمرتبة األولى من بين عنافتتتتتتتتتتتر التمكين اإل
ة يز رقل عنافتتتتتر التمكين اإلداري لد  القيادات النستتتتتائييلتي تفويض الستتتتتلطة، وفي األخير يمال التحف

 في نلية التر ية سجامعة المل  سعود.

واقع التمكين اإلداري للمررة العاملة في  على( إلى التعرف 6037) الستتتتتتتتتتتتتتومحي وهدفت دراستتتتتتتتتتتتتتة
الملستسات التعليمية سمحافظة حضرموت. واستددمت الباحاة المنج  الوففي التحليلي، وت ون مجتمع 

لبحث من جميع مديري المدارم الاانوية للبنات وونقئجا سمحافظة حضرموت، واعتمدت امستبانة رداة ا
من  ال تتتتتتتتتتتقحيات، اتداذ القرارات، ) ( فقرة، موزعة على ستتتتتتتتتتتبعة مجامت33) ت ونت منو للدراستتتتتتتتتتتة؛ 

يتتت (، لتتتتدر ت نولوجيتتا المعلومتتتات وامت تتتتتتتتتتتتتتتتامت، المعرفتتتة والمجتتارات، التف ير اإلبتتتداعي، فرق العمتتتل، ا
وتوفتتتتتتلت الباحاة إلى مجموعة من النتائ  من رهمجا: رن واقع التمكين اإلداري للمررة في الملستتتتتتتستتتتتتتات 

ة على في موافقة مجتمع الدراستتتتتتت ا، نما رظجرت النتائ  تفاوت  االتعليمية سمحافظة حضتتتتتتترموت نان مرتفع  
محافظة ررة في الملسسات التعليمية سوجود األسعاد السبعة التي حددتجا الدراسة لواقع التمكين اإلداري للم

حتتتتل سعتتتد فرق العمتتتل المرتبتتتة األولى، بينمتتتا احتتتتل سعتتتد ت نولوجيتتتا المعلومتتتات احيتتتث  ؛حضتتتتتتتتتتتتتترموت
وامت تتتتتتتتتتتتتتامت المرتبتة الاتتانيتة، تم سعتد من  ال تتتتتتتتتتتتتتقحيتتات، تم سعتد المعرفتتة والمجتارات، تم سعتد التف ير 

 تدري  في المرتبة الساسعة واألخيرة.اإلبداعي، تم سعد اتداذ القرارات، بينما نان سعد ال
 دراستتتتة هدفت إلى معرفة التحديات التي تواجل القيادة النستتتتائية (6032) ينالبلوشتتتتي وتخر  ورجر  

 ون مجتمع وت، في الملستتستتات التعليمية سستتلطنة عمان. وقد اعتمدت الدراستتة المنج  الوفتتفي التحليلي
مدير عا  ومستتتاعد )  ملستتتستتتات التعليم الحكومية الدراستتتة من جميع النستتتاء اللواتي يشتتتغلن وظائ  في

 بلغت عينة الدراسة، سيدة( 322البالغ عددهن)، ورئيستة قسم، ونائ  مدير دائرة ،مدير دائرة، مدير عا 
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( فقرة 51) نما فتتتتتممت الدراستتتتتة استتتتتتبانة تت ون من، ( تم مختيار سالطريقة العشتتتتتوائية البستتتتتيطة202)
توفتتتتلت و ، التحديات المجتم ية، التحديات التنظيمية، ت الشتتتتد تتتتيةموزعة على تقتة محاور: التحديا

الدراستتتتتتتتتتتتة إلى مجموعة من النتائ  من رهمجا: رن تقدير التحديات التي تواجل القيادات النستتتتتتتتتتتتائية نانت 
 ،ونانت حستتتتتتتتتت  الترتي : التحديات التنظيمية والتشتتتتتتتتتتتري ية، بدرجة متوستتتتتتتتتتطة لجميع محاور الدراستتتتتتتتتتة

نما رظجرت النتيجة رن مرونة التشتتتتتتتتتتريعات تعزز الدور ، تحديات الشتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتيةال، التحديات المجتم ية
ورنل م توجد رحكا  وقوانين تميز بين الجنسين ايما يتعلق سالتوظير والترقية رو النقل رو ، القيادي للمررة 
حكا  ر ررن إقراو  ،عارة وفي اإلجازات سلنواعجا المستحقات المالية وغيرها من األحكا  العامةالندب رو اإل

 وذل  للحفاظ على حقوقجا المتعلق و طبيعتجا البيولوجية ووظيفتجا في، خافتتتة تتعلق سالمررة دون الرجل
 المجتمع.

عجا ، والتعرف إلى واقا( فقد رجر  دراستتة هدفت إلى تلفتتيل القيادة النستتتائية علمي  6060) رماغنيم
ا  القيتتادي األكتتاديمي، وتم اتبتتاع منج  في المجتتا  األكتتاديمي، والتحتتديتتات التي تواجتتل المررة في المجتت

ما استتتتتددمت ، ناالبحث النوعي، وذل  بتحليل محتو  األدبيات الستتتتاسقة لتلفتتتتيل القيادة النستتتتائية علمي  
 واقع القيادة النستتتتتائية والتحديات التي تواجل القيادة النستتتتتائية في علىالمقحظة والمقابلة رداتين للتعرف 

جا على قيادات ركاديمية متنوعة، نونيقت ومشتتتتتتتتتتتتترفات رقستتتتتتتتتتتتتا ، ونائبات، المجا  األكاديمي، تم تطبيق
لوحدات مدتلفة، وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلة إلى رن تم الوفو  لدرجة اإلشباع التي تعني 
رن إجراء المزيد من المقابقت م تتبع الجديد من المعلومات، ولقد توفتتتتتتتلت الدراستتتتتتتة إلى مجموعة من 

رهمجتا: رن القيتادة النستتتتتتتتتتتتتتائيتة م تفرق في فتاعليتجتا عن القيتادة التذنوريتة فتتلتير تقتافتة البي ة في ، النتتائ 
األداء القيادي رعلى من تلتير جنس القائد، ل ن السمات النظرية ل ل جنس القائد تظجر في بي ة العمل، 

ا  تواجل المررة في مج كتالعنتايتة والمشتتتتتتتتتتتتتتارنتة لتد  المررة والحز  لتد  الرجتل، وقتد ترنزت التحديات التي
 القيادة األكاديمية في مجالين: الاقافة التنظيمية، والاقافة امجتماعية.

استتفاد البحث الحالي من الدراستات الستاسقة في ناير من جوانبل مسيما ايما يتعلق بتحديد مشكلة 
الجات نوع المع علىوالتعرف ، وإتراء اإلطار النظري ، رداة البحثو ناء ، وفياغة رهداف البحث، البحث

 غير رن البحث الحالي يتميز عن هذه الدراسات الساسقة سما يلتي:، اإلح ائية للبحث

 (.Delpheدلفي ) البحث الحالي سانفراده سلسلوب البحث؛ ساستددا  رسلوب الدراسات المستقبليةتميز  -

مجتمع البحث وعينتل التي تم اختيارها سطريقة ق تتتتتتتتدية؛ إذ جمعت من تميز البحث الحالي سانفراده س -
 خبراء مدت ين في مجا  اإلدارة والتدطيط التر وي، وعلم النفس، وعلم امجتماع وغيرها.

 من رعضاء هي ة التدريس في الجامعات اليمنية. ا( خبير  27) المكون منتميز البحث الحالي سحجم العينة  -

النتائ  التي تم التوفتتل إليجا سح تتولل على درجة رهمية نبيرة لجميع متطلبات تميز البحث الحالي س -
 القيادة النسوية في الجامعات.
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1 

تم استتتتتتددا  المنج  الوفتتتتتفي سلستتتتتلو يل المستتتتتحي والتحليلي القائم على جمع البيانات والمعلومات 
ي فتتتتتتتتتتتتتتل إلى نتائ  متعلقة سالمتطلبات الرئيستتتتتتتتتتتتتتة لتفعيل الدور القيادي للمررة فوتبويبجا وتحليليجا، والتو 

(، بجدف الوفو  إلى إجماع الدبراء Delphi) الجامعات اليمنية. نما تم استددا  رسلوب دلفي المعد 
 .الجامعات اليمنيةفي على رهمية متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية 

2 

لجامعات افي ت ون مجتمع البحث وعينتل من جميع الدبراء المدت تتتتتتتتتتتتين من الجي ة التدريستتتتتتتتتتتتية 
خر ، راليمنية، في مجا  اإلدارة والتدطيط التر وي، ومجا  علم امجتماع، وعلم النفس، وتد تتتت تتتتات 

طبيعتتة ل اإلى رهميتتة توافر متطلبتتات تفعيتتل دور القيتتادة النستتتتتتتتتتتتتتويتتة في الجتتامعتتات اليمينتتة. ونظر   للتعرف
البحث الحالي ورهدافل المستتتتتقبلية؛ تم اختيار عينة ق تتتتدية من المدت تتتتين والدبراء، من رعضتتتتاء هي ة 

 ،فتتتتتتتتتتتنعاء، عدن، إب) التدريس في الجامعات اليمنية، المتمالة بتستتتتتتتتتتتع جامعات حكومية وهي: جامعة
 طاعي؛ سحيثحضترموت، ذمار، البيضاء، حجة، عمران، جبلة(. وقد تم اختيار هذه الجامعات سشكل ق

، من رعضتتتاء هي ة التدريس ا( خبير  27) تمال جامعات من الشتتما  والجنوب والوستتتط، و لغ عدد الدبراء
استتتتتتتجابوا، من حيث ججة  نفي هذه الجامعات. وايما يلتي عرض موجز لد تتتتتتائل عينة الدبراء الذي

 العمل، الجنس، الدرجة العلمية، التد ل العلمي، المستو  الوظيفي.
1 

 ( الدبراء حس  ججة العمل:6) يبين الجدو 
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 (2جدول )

 يوضح عينة الخبراء حسب جهة العمل

 النسبة% العدد الجامعة م
 22.22 6 فنعاء 1
 11.11 3 عدن  2
 33.33 9 إب  3
 3.7 1 ذمار 4
 3.7 1 حضرموت  5
 3.7 1 عمران  6
 7.40 2 البيضاء 7
 11.11 3 حجة 8
 3.7 1 جبلة  9

 %100 27 اإلجمالي

، جامعة يمنية حكومية ( 11)تنوع الدبراء من رعضتتتتاء هي ة التدريس في (6) يتضتتتت  من الجدو 
، وهي تمال رعلى نستتتتتتتتتتتتتبة، (33.33بنستتتتتتتتتتتتتبة )، ( خبراء9) رن عدد الدبراء ممن يعملون في جامعة إب

هي ة التدريس؛ ما وعلى معرفة واستتتتتتتتعة سلعضتتتتتتتتاء ، ويرجع ذل  إلى رن جامعة إب مكان وجود الباحاين
 سجل املتقاء بجم وتطبيق امستبانة معجم.

2 

 ( الدبراء حس  الجنس.3) يبين الجدو  
 حسب متغير الجنس(الخبراء) يوضح خصائص عينة البحث( 3) جدول

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير الديمغرافي

 الجنس
 55.55 15 ذنر
 44.44 12 رناى

 %100 27 اإلجمالي

( من العدد ل لي 55.55) ( يمالون نستتبة15) ( رن عدد الدبراء من الذنور3) يتضتت  من الجدو 
 ( من العدد ال لي للدبراء.44.44) ( يمالن نسبة12) نا للدبراء. وعدد الدبراء من اإل

3 

 .( الدبراء حس  الدرجة العلمية5) يبين الجدو 
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 حسب متغير الدرجة العلمية(الخبراء) عينة البحثيوضح خصائص ( 4) جدول

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير الديمغرافي

 الدرجة العلمية

 7.40 2 رستاذ
 22.22 6 رستاذ مشارز
 62.96 17 رستاذ مساعد

 7.40 2 مدرم
 %100 27 اإلجمالي

( 6)و، ( خبراء بدرجة رستتتتتاذ2) بينرن عدد الدبراء األكاديميين قد توزع  (5) يتضتتتت  من الجدو 
 خبراء بدرجة مدرم.( 2)و، بدرجة رستاذ مساعد ا( خبير  17)و، خبراء بدرجة رستاذ مشارز

4 

 .( الدبراء حس  التد ل العلمي4) يبين الجدو 
 (5) جدول

 حسب متغير التخصص العلمي(الخبراء) يوضح خصائص عينة البحث

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير الديمغرافي

 التد ل العلمي
 81.48 22 نسانيةإعلو  

 18.51 5 علو  تطبيقية

 %100 27 اإلجمالي

( وهم يمالون 22) نستتانية(إعلو  ) ( رن عدد الدبراء في التد تتل العلمي4) يتضتت  من الجدو 
 ة(علو  تطبيقي) عدد الدبراء في التد تتتتتتتل العلمي َرنَّ ( من العدد ال لي للدبراء. نما 81.48) نستتتتتتتبة

 (، من العدد ال لي للدبراء.18.51) ( يمالون نسبة5)
5 

 ( الدبراء حس  المستو  الوظيفي.2) يبين الجدو 
 (6) جدول

 حسب متغير المستوى الوظيفي(الخبراء) يوضح خصائص عينة البحث

 النسبة العدد يرمستويات المتغ المتغير الديمغرافي

 المستوى الوظيفي
 70.37 19 ركاديمي

 29.62 8 إداري 

 %100 27 اإلجمالي

( من العدد ال لي 70.37( يمالون نسبة )19) رن عدد الدبراء األكاديميين (2) يتض  من الجدو 
 ( من العدد ال لي للدبراء.29.62( يمالون نسبة )8) للدبراء. وعدد الدبراء اإلداريين
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3 

نابها ولقد تم ب، رداة لجمع بيانات ومعلومات البحث ااعتمد الباحاان امستتتتتتتتتتتتتبانة المغلقة بوفتتتتتتتتتتتتفج
اللوائ  والستتتياستتتات و ، سامستتتتفادة من اإلطار النظري والبحو  والدراستتتات الستتتاسقة المتعلقة سشتتتلون المررة 

موزعة على خمستتتتتتتتة مجامت؛ تمال  ( فقرة43) وقد ت ونت امستتتتتتتتتبانة من، التنظيمية للجامعات اليمنية
 وهي:، متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية

 ( فقرات.6) المتطلبات التشري ية -المجا  األو 

 ( فقرة.11) المتطلبات اإلدارية -المجا  الااني

 ( فقرات.8) المتطلبات األكاديمية -المجا  الاالث

 ( فقرات.8) يةالمتطلبات الشد  -المجا  الراسع

 ( فقرات.10) المتطلبات المجتم ية -المجا  الدامس

، وستتتتتتتتتتتتتطةمت، كبيرة) وتم استتتتتتتتتتتتتتددا  مقيام )ليكرت الاقتي( لقيام درجة رهمية توافر المتطلبات
 فغيرة(.

 

 تم التحقق من فتتتتتتتتتتتدق امستتتتتتتتتتتتبانة في مرحلة إعدادها األولى على ما طرحتل لجنة التستتتتتتتتتتتيير من
على زيادة التلكيد من فتتتتتدق امستتتتتتبانة قبل تطبيقجا، تم التحقق من ال تتتتتدق من  افتتتتت  مقحظات، وحر 

( محكمين، من ذوي الدبرة وامخت ا  من رعضاء هي ة التدريس في 6) خق  عرض امستتبانة على
جتامعتتة )إب، فتتتتتتتتتتتتتتنعتاء، عتتدن، حجتتة( في مجتتا  رفتتتتتتتتتتتتتتو  التر يتة وعلم النفس، وعلم امجتمتاع، وقتتد  

هم حو  وضتتتوح األستتت لة وانتمائجا للمجا  والستتتقمة اللغوية، و عد امطقع على إجاسات ءكمون تراالمح
األستتتتتتتتتاتذة المحكمين، تم اآلخذ سجميع مقحظاتجم. نما تم قيام تبات امستتتتتتتتتتبانة لمتطلبات تفعيل دور 

(، %94)قدرت بتحيث  ؛القيادة النسوية في الجامعات اليمنية من خق  حساب معامل تبات رلفاكرونبام
 ن األداة لجا تبات مقبو  وجاهز للتطبيق.إ، و ذل  يمكن القو  اعالي   اوهي تمال تبات  

 

سعد امنتجاء من إعداد األداة في فتتتتتتتتتورتجا النجائية؛ تم القيا  ساإلجراءات الميدانية وتطبيق البحث 
حيث تم التوافتتتتتل مع الدبراء  ؛( المعد Delphi) لجومت رستتتتتلوب دلفي اعلى الدبراء المشتتتتتارنين وفق  

والمدت ين الذين وقع عليجم امختيار في مجا  اإلدارة والتدطيط التر وي، وعلم امجتماع، وعلم النفس 
، للمشارنة في البحث في الجامعات اليمنية )فنعاء، عدن، ا( خبير  27) وتد ت ات رخر  بلغ عددهم

مران، جبلة(، خق  فترة زمنية استتتتتتتمرت ركار من شتتتتتتجر، حضتتتتتترموت، ذمار، البيضتتتتتتاء، حجة، ع، إب
وتم  ،عن رستتتتتتتلوب البحث رستتتتتتت لةوتوزيع امستتتتتتتتبانة عليجم وشتتتتتتترح الجدف من البحث، وقد طرح الدبراء 

 لوجل رو عبر الجات  رو البريد اإلل تروني. امن خق  اللقاء بجم وجج   األس لةتفسير تل  
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: 

تم جمعجا وتفريغ إجاسة الدبراء في الجولة األولى،  ،انتجاء الدبراء من اإلجاسة عن امستبانةو عد 
وتحليل نتائ  الجولة األولى بجدف معرفة درجة اتفاق الدبراء المشتتتارنين، و عد تحليل نتائ  هذه الجولة 

ونتتانتتت ، ( فقرة43) الغتتةوجتتد رن الدبراء المشتتتتتتتتتتتتتتتارنين وافقوا على جميع الفقرات التي احتوتجتتا األداة البتت
(. وهي %85 -%98النستت  المتفق عليجا تزيد عن النستتبة المحددة سلستتلوب دلفي؛ حيث تراوحت بين )

فقد  (؛%67) و ما رن األداة وفقراتجا ح تتتتتتتلتا على درجة موافقة نبيرة، تمال إجماع دلفي، نستتتتتتتبة عالية
 واحدة.اكتفى الباحاان سجولة 

  

 اآلتي:( 7نما تتض  في الجدو  )، نل بديل من بدائل سلم اإلجاسة عن امستبانة قيمة رقمية إعطاءتم 
 (7) جدول

 يوضح القيم الرقمية لبدائل اإلجابة عن فقرات االستبانة ومحك الحكم

 القيمة الرقمية البدائل م
حدود المتوسطات بالنسب 

 المئوية %

 (1,66-1) 1 فغيرة 3
 (2,33 -1,67) 2 متوسطة 6
 (3-2,34) 3 كبيرة 3

 وهي:، وتم استدد  األسالي  اإلح ائية التي تتناس  مع طبي ية البحث الحالي

 الدبراء.بين ( امجماع) الت رارات لتحديد مد  امتفاق -

 المتوسط الحسابي لمعرفة متوسط استجاسات عينة البحث. -

100 ×
المتوسط الحسابي

الدرجة القصوى(3)
=  الوزن المئوي

 لإلجاسة عن سلا  البحث الرئيس: ما متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية؟
( المعد ، سامستتتتفادة من األدبيات والدراستتتات الستتتاسقة، Delphe) تم إعداد استتتتبانة رستتتلوب دلفي

كرت بدرجة للتدرج الاقتي لمقيام لي اعن لوائ  الجامعات اليمنية ورنظمتجا، وفياغة فقراتجا وفق   فضتق  
من القيادات  ا( خبير  27) كبيرة، متوستتتتتتتطة، فتتتتتتتغيرة(. طبقت على عينة من الدبراء بلغ عددهم) رهمية

ما يلي دلفي، واي األكاديمية، ورعضتتتاء هي ة التدريس في الجامعات اليمنية، عبر جولة واحد من رستتتلوب
 على النحو اآلتي:، وذل  لنتائ  البحث ومناقشتجا عرض  

1 

تم حستتتتتتتاب المتوستتتتتتطات الحستتتتتتتابية ، سشتتتتتتكل عا لتحديد درجة موافقة الدبراء على مجامت األداة 
ة التي والمرتب، سشتتتتتتتكل عا دبراء لمجامت األداة والنستتتتتتت  الم وية مستتتتتتتتجاسات ال، وامنحرافات الم يارية
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ونانت النتائ  نما يوضتتتتتحجا ، ح تتتتتل عليجا نل مجا  من خق  المتوستتتتتط الحستتتتتابي والنستتتتت  الم وية
 :(2) الجدو 

 تحليل استجابة الخبراء حول متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية( 2) جدول

 الترتيب المجاالت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 األهمية

 كبيرة 87.46 0.48 2.62 5 المتطلبات التشري ية

 كبيرة 94.30 0.32 2.83 1 المتطلبات اإلدارية

 كبيرة 92.17 0.30 2.77 3 المتطلبات األكاديمية

 كبيرة 90.15 0.41 2.70 4 المتطلبات الشد ية

 كبيرة 92.96 0.32 2.79 2 المتطلبات المجتم ية

 كبيرة 91.41 0.29 2.74 المتوسط العام

ح تتتتتلت على  سشتتتتتكل عا رن نتائ  التحليل اإلح تتتتتائي لمجامت األداة  (2) يتضتتتتت  من الجدو 
وهذا يشتتير ، (0.29) وانحراف م ياري ، (2.74) ومتوستتط حستتابي، (91.41درجة رهمية نبيرة؛ بنستتبة )

 ،توافر المتطلبات الستتتتتاسقة لتفعيل الدور القيادي النستتتتتوي في الجامعات اليمنية ألهميةإلى وعي الدبراء 
ل ي يستتجم في مستتاعد المررة على مواججة التحديات التي تعترضتتجا في الوفتتو  إلى المنافتت  القيادية 

سلن المتطلبات  (6032) الرشتتيدي تفق مع ما توفتتلت إليل دراستتةيالجامعات اليمنية. وهذا ما في العليا 
القيادية األكاديمية لد  الجي ة التدريستية المتمالة سالمتطلبات الشتتد تتية واإلدارية والتنظيمية والمجتم ية 

 نبيرة.جاءت بدرجة 
( بدرجة -2.83 2.62رن المتوسطات الحسابية مستجاسات الدبراء تراوحت بين )كما تبين النتائ  

ونان ترتي  المجامت سحس  النس  الم وية  ،(87.46-94.30ونسبة م وية تراوحت بين )، همية نبيرةر 
 مستجاسات الدبراء ناآلتي:

رجة مستتتتتجاسات الدبراء، بد اعلى المرتبة األولى، وفق   (المتطلبات اإلدارية)ح تتتتل المجا  الااني 
، وهذا يشير 94.30)(، ونسبة م وية )0.32) ، وانحراف م ياري (2.83) نبيرة، ومتوستط حستابي رهمية

 التمكين اإلداري للمررة في الجامعات اليمنية، من وججة نظر الدبراء.إلى نقل في 
ستتتتتجاسات م اعلى المرتبة الاانية وفق   (؛ حيث ح تتتلالمتطلبات المجتم ية) ويليل المجا  الدامس

(، ونستتتتتتتتتتتبة م وية 0.32) (، وانحراف م ياري 2.79) الدبراء، بدرجة رهمية نبيرة، ومتوستتتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتتابي
اسات مستتتتتتتتتتتتتتتج افي المرتبتة الاتالاتة وفق   ( التذي جتاءالمتطلبتات األكتاديميتة) لاتالتث(، تم المجتا  ا92.96)

 (، ونستتتتتتتتتتتبة م وية0.30) (، وانحراف م ياري 2.77) نبيرة، ومتوستتتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتتابي رهميةالدبراء، بدرجة 
 في المرتبة الراسعة، بدرجة رهمية نبيرة، ومتوستتتط (المتطلبات الشتتتد تتتية) المجا  الراسع، يليل (92.17)

المجا  األو  )المتطلبات  (، رما90.15(، ونستتتتتتتتتبة م وية )0.41) (، وانحراف م ياري 2.70) حستتتتتتتتابي
 (، وانحراف م ياري 2.62) بدرجة رهمية نبيرة، ومتوسط حسابي ،في المرتبة األخيرة التشري ية( فقد جاء
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ل الفر  ت اف يشير إلى رن التشريعات والقوانين اليمنية قد نفلت ؛ وهذا(87.46) (، ونسبة م وية0.48)
 ؛إنا (، في مدتل  المجامت، نما ررستتتتتتتتتتتتت مبادي المستتتتتتتتتتتتاواة في الحقوق والواجباتو  -ذنور) للجميع

 ولجذا فإن المتطلبات التشري ية رقل رهمية من وججة نظر الدبراء ل ونجا متوافرة ل نجا تحتاج إلى تفعيل.
سلنل م  (6032) نيالبلوشتتتتتي وتخر  وهذا ما تتفق ايل الدراستتتتتة الحالية مع ما توفتتتتتلت إليل دراستتتتتة

 توجد رحكا  وقوانين تميز بين الجنسين ايما يتعلق سالتوظير والترقية رو النقل وغيرها من األحكا .

 ( يوضح مجاالت األداة والنسب المئوية2) الشكل

2

متطلبات تفعيل دور القيادة النستتتتتتتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، تم  لتحديد درجة موافقة الدبراء حو 
حستتتتتتتاب المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية والنستتتتتتت  الم وية مستتتتتتتتجاسات الدبراء في مجا  

 و والمرتبة التي ح لت عليجا نل فقرة، ونانت النتائ  نما يوضحجا الجد، المتطلبات التشري ية وفقراتل
(2:) 
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 جدول

 تحليل استجابة الخبراء حول المتطلبات  التشريعية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية( 2)

تبين نتائ  التحليل اإلح تتائي رن مجا  المتطلبات التشتتري ية ح تتل على درجة  (2) من الجدو 
(، وهذا يشتتتتير إلى 0.48) (، وانحراف م ياري 2.62) حستتتتابي(، ومتوستتتتط 87.46رهمية نبيرة؛ بنستتتتبة )

همية التشتتتتتتتتتريعات واللوائ  واألنظمة بوفتتتتتتتتتفجا الرنائز التي تنظم العمل اإلداري في ري ألإدراز الدبراء 
ن، يتخر البلوشي و  تفق مع ما توفلت إليل دراسةيوخ وفا العمل القيادي في الجامعة. وهذا  ،ملسسة
 ريعات تعزز من دور المررة القيادي.رن مرونة التشفي ( 6032

 ،رن المتوستتتطات الحستتتابية مستتتتجاسات الدبراء حو  مجا  المتطلبات التشتتتري يةكما تبين النتائ  
ونستتتتتتتتتتت  م وية تراوحت ، (-0.54 0.70) وانحرافات م يارية تراوحت بين، (2.56-2.70تراوحت بين )

  درجة رهمية نبيرة. و ، (-90.12-85.19بين )
وية والنستتتتتتتتتت  الم ، ترتي  الفقرات سحستتتتتتتتتت  المتوستتتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتتابية وامنحرافات الم ياريةونان 

 مستجاسات الدبراء ناآلتي:
: "تعديل اللوائ  واألنظمة سما يستتتتتجم في تولي المررة للوظائ  على التي تنل( 1ح تتتتتلت الفقرة )

وستتتتتتتتتتط مستتتتتتتتتتتجاسات الدبراء، سمت االقيادية في الجامعات". على المرتبة األولى، بدرجة رهمية نبيرة، وفق  

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 األهمية

1 
تعديل اللوائ  واألنظمة سما تستتتتجم في تولي المررة 

 للوظائ  القيادية في الجامعات.
 كبيرة 90.12 0.54 2.70 1

2 

إقرار لوائ  ورنظمة فتتتتتتتارمة تحمي المررة من ري 
تحرش يحتتد من رغبتجتتا ستتالوفتتتتتتتتتتتتتتو  إلى األدوار 

 القيادية.
 كبيرة 88.89 0.55 2.67 3

3 
إقرار نظا  ينل على تعيين المررة منافتتتتتتتتفة مع 

 الرجا  في الوظائ  القيادية سالجامعة.
 كبيرة 85.19 0.70 2.56 4

4 

توفير معايير مختيار القيادات النستتتتتتتتوية اإلدارية 
الجام ية على رستتتتام ال فاءة والتلهيل دون تميز 

 نوعي.
 كبيرة 90.12 0.61 2.70 2

5 
توفير التوفتتتتتير الوظيفي الواضتتتتت  لمجا  القيادة 

 النسوية سالجامعة.
 كبيرة 85.19 0.75 2.56 5

6 

د  مإنشتاء هي ة مسلولة تمال فيجا المررة لمراقبة 
تطبيق القوانين الدافتتتتتتتتتتتتتتة سحقوق المررة وتنفيذها 

 في الواقع العملي.
 كبيرة 85.19 0.70 2.56 6

 كبيرة  87.46 0.48 2.62 المتطلبات التشريعية
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 التي تنل( 4) (، وتليجا الفقرة90.12) (، ونستتتتتتتتتبة م وية0.54) (، وانحراف م ياري 2.70) حستتتتتتتتتابي
ز ة الجام ية على رسام ال فاءة والتلهيل دون تميداري"توفير معايير مختيار القيادات النسوية اإل :على
، (2.70) مستتتتتتتتتتتجاسات الدبراء، سمتوستتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتابي انبيرة وفق   رهميةالمرتبة الاانية، بدرجة " في نوعي

 .(90.12) ، ونسبة م وية(0.61) وانحراف م ياري 
ويعز  ذلت  إلى رن اللوائ  واألنظمتة ومعتايير اختيتار القيتادات في الجتامعات لم تلت واضتتتتتتتتتتتتتتحة؛ 

عايير دون مسحيث يحدد فيجا ت افل الفر  للجميع؛ لجذا ير  الدبراء رن تعديل اللوائ  واألنظمة وتوفير 
 تميز نوعي من رهم المتطلبات التشري ية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية.

م يوجد نل في لوائ  الجامعات  في َرنَّلُ (، 6060) غنيم تفق مع ما رشتتارت إليل دراستتةيوهذا ما 
رة. نما القيادية دون المر  الستتتعودية ورنظمتجا يحو  دون القيادة النستتتائية رو استتتتحقاقية الذنور للمنافتتت 

إقرار رحكا  خافتتتتتتة تتعلق سالمررة دون الرجل، وذل   َرنَّ ( إلى 6032)نيالبلوشتتتتتتي وتخر  رشتتتتتتارت دراستتتتتتة
 للحفاظ على حقوقجا المتعلقة سطبيعتجا البيولوجية ووظيفتجا في المجتمع.

ل على تعيين : "إقرار نظا  ينعلى التوالي تنل والقتي( 6(، )5) (،3) بينما ح تتتتتتلت الفقرات
توفير التوفتتتتتتير الوظيفي الواضتتتتتت  لمجا  " "،المررة منافتتتتتتفة مع الرجا  في الوظائ  القيادية سالجامعة

ة تمال فيجا المررة لمراقبة مد  تطبيق القوانين الدافتتتتة مستتتتلولإنشتتتتاء هي ة "، "القيادة النستتتتوية سالجامعة
يرة، التدرجتة نفستتتتتتتتتتتتتتجتا، بتدرجتة رهمية نبو  خيرة،سحقوق المررة وتنفيتذهتا في الواقع العملي"، على المرتبتة األ

(، 85.19) (، ونستتتتتتتتتبة م وية0.70(، )0.75(، )0.70، وانحراف م ياري)(2.56) ومتوستتتتتتتتتط حستتتتتتتتتابي
لرري الدبراء،  اويشير ذل  إلى رن هذه الفقرات م تستحق درجة رهمية من بين المتطلبات التشري ية، وفق  

( 6002) شتتتارت إليل دراستتتة الرق رنتيجة لغياب دعم الدولة وفتتتناع القرار لمال هذه القوانين، وهذا ما 
 ركبر معوق سياسي. ُيَعد  من رن قلة دعم السلطة الوطنية للمررة 

3

  متطلبات تفعيل دور القيادة النستتتتتتتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، تم لتحديد درجة موافقة الدبراء حو 
حستتتتتتتاب المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية والنستتتتتتت  الم وية مستتتتتتتتجاسات الدبراء في مجا  

 :(30) عليجا نل فقرة، ونانت النتائ  نما يوضحجا الجدو المتطلبات اإلدارية وفقراتل، والمرتبة التي ح لت 
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 (10) جدول

 في الجامعات اليمنية تحليل استجابة الخبراء حول المتطلبات اإلدارية لتفعيل دور القيادة النسوية

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة المئوية

درجة 

 األهمية

توضتتتتتتتتي  المجا  واألدوار والمستتتتتتتتلوليات  1
 للقيادات النسوية سالجامعة سشكل دقيق.

1 
 كبيرة  98.77 0.19 2.96

تبني الدطط واآلليتتات التي تستتتتتتتتتتتتتتجم في  2
 إعداد المررة وتلهيلجا للوظائ  القيادية.

7 
 كبيرة  95.06 0.36 2.85

التتتتتتتدعتم اإلداري لتلتمتررة لتلتتتعتتتتتتتاطتي متتع  3
الضتتتتتتتتتغوط التي تواجججا في رتناء الدور 

 القيادي سالجامعة.

2 

 كبيرة  96.30 0.32 2.89

متتة اإلداريتتة التتتدريبيتتة القز توفير البرام   4
 لتلهيل المررة لألدوار القيادية.

3 
 كبيرة  96.30 0.42 2.89

تحتتتتديتتتتد دور المررة القيتتتتادي في اللوائ   5
 واألنظمة في الجامعات.

4 
 كبيرة  96.30 0.42 2.89

توفير الموارد المتتتاديتتتة والمتتتاليتتتة القزمتتتة  6
 للقيادة النسوية في إدارتجا سالجامعة.

8 
 كبيرة  93.83 0.56 2.81

تبني راستتتتتتتتتتتتمي الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات التعليمية  7
ومتدتتذي القرار لطبيعتتة العمتتل القيتتاديتتة 

 للمررة وقيمتل التنموية.

10 

 كبيرة  91.36 0.59 2.74

من  ال تتتتتتتتتتتتتتقحيتتات اإلداريتتة للمررة التي  8
 تناس  مجا  عملجا اإلداري.

6 
 كبيرة  95.06 0.36 2.85

مشتتتتارنة لل توفير الفر  للقيادة النستتتتوية 9
 في رسم الدطط امستراتيجية سالجامعة.

9 
 كبيرة  92.59 0.51 2.78

من  المررة المزيتتتد من الفر  المت تتتاف تتتة  10
مع الرجل في تبوء المنافتتتتتتتتتتت  والمواقع 

 القيادية العليا

11 

 كبيرة  85.19 0.75 2.56

تفعيتتتتل مشتتتتتتتتتتتتتتتتتارنتتتتة المررة في المجتتتتالس  11
واقع ماإلداريتتة واألكتتاديميتتة وتمايلجتتا في 

 اتداذ القرار.

5 

 كبيرة  96.30 0.42 2.89

  كبيرة 94.30 0.32 2.83 المتطلبات اإلدارية

رن نتائ  التحليل اإلح ائي في مجا  المتطلبات اإلدارية ح لت على  (30) يتض  من الجدو 
 (، وانحراف2.83) (، ومتوستتتتتتتتط حستتتتتتتتابي94.30مستتتتتتتتجاسات الدبراء بنستتتتتتتتبة ) ادرجة رهمية نبيرة؛ وفق  

المتطلبات اإلدارية لتفعيل الدور القيادي النستتوي  ألهمية(، وهذا يشتتير إلى وعي الدبراء 0.32) م ياري 
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الجتتامعتتات اليمنيتتة، بوفتتتتتتتتتتتتتتفجتتا المتطلبتتات اإلداريتتة من رهم المتطلبتتات لتحقيق جودة العمتتل اإلداري في 
 والقيادي للمررة في الجامعة، ويزيد من فاعليتجا.

توستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية مستتتتتتتتجاسات الدبراء حو  مجا  المتطلبات اإلدارية، كما تبين النتائ  رن الم
(، ونستتتتتتتتت  م وية تراوحت 0.75 - 0.19) (، وانحرافات م يارية تراوحت بين2.56-2.96تراوحت بين )

 . درجة رهمية نبيرةو (، 98.77 - 85.19بين )
وية، والنستتتتتتتتت  الم ونان ترتي  الفقرات سحستتتتتتتتت  المتوستتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية، 

 مستجاسات الدبراء ناآلتي:
ي ف: "توضتتتي  المجا  واألدوار والمستتتلوليات للقيادات النستتتوية على التي تنل( 1) ح تتتلت الفقرة

ط مستتتتتتتتتتتتجاسات الدبراء، و متوستتتتتتتتتتت االجامعة سشتتتتتتتتتتتكل دقيق"، على المرتبة األولى بدرجة رهمية نبيرة وفق  
 ،(5) ،4)(، )3) (، تليجا الفقرات98.77) ونستتتتتتبة م وية(، 0.19) وانحراف م ياري ، (2.96) حستتتتتتابي

رتناء ي ف: "التدعم اإلداري للمررة للتعتاطي مع الضتتتتتتتتتتتتتتغوط التي تواجججا القتي تنل على التوالي 11))
، "توفير البرام  اإلداريتتة التتتدريبيتتة القزمتتة لتتتلهيتتل المررة لألدوار القيتتادي"، "الجتتامعتتةفي التتدور القيتتادي 

تفعيتتل مشتتتتتتتتتتتتتتتارنتتة المررة في المجتتالس "، "ررة القيتتادي في اللوائ  واألنظمتتة في الجتتامعتتاتتحتتديتتد دور الم"
اانية ، وفي المرتبة اللاإلداريتة واألكتاديمية وتمايلجا في مواقع اتداذ القرار"،  جاءت سالمستتتتتتتتتتتتتتتو  نفستتتتتتتتتتتتتت

 (،0,32) (، وانحراف م ياري 2.89) مستتتتتتتتتتجاسة الدبراء، سمتوستتتتتتتتتط حستتتتتتتتتابي ا درجة رهمية نبيرة وفق  و 
(، وهذا يشتتتتتتتير إلى ضتتتتتتتع  في المجارات اإلدارية 96.30) (، ونستتتتتتتبة م وية0,42) (،0,42) (،0,42)

والمجنية للقيادة النستوية في الجامعات اليمنية، ورنجا سحاجة إلى مزيد من التدري  والتلهيل للوفو  إلى 
تقو  الجامعات  رنمن Madsen (2010 ) تفق مع ما توفتتتتتتتتتتتلت إليل دراستتتتتتتتتتتةيالمواقع القيادية، وهذا 

وال ليات بتطوير برام  ركاديمية بجدف إعداد الطالبات وتلهيلجن في مجا  القيادة األكاديمية، ودراستتتتتتتتتتتة 
Elmuti التي توفتتتتتتتلت إلى رن غالبية النستتتتتتتاء والرجا  شتتتتتتتتعروا رن التعليم والتدري   (2009) وتخرين

 يمكن رن يزيد من استعداد النساء ألدوار قيادية.
: "من  المررة المزيد من الفر  المت اف ة مع الرجل في على التي تنل (10) الفقرةبينما ح تتلت 

تجاسات الدبراء، مستت اتبوء المنافتت  والمواقع القيادية العليا" على المرتبة امخيرة بدرجة رهمية نبيرة وفق  
رن  ، وهذا يشتتتتتتتير إلى(85.19) (، ونستتتتتتتبة م وية0.75) ، وانحراف م ياري (2.56) سمتوستتتتتتتط حستتتتتتتابي

الت تتتتتتتتتتتتتتورات والمعتقتدات التي ت ونتت نتيجتة الفجم الدتاط  عن المررة، نتيجة لرفض العاملين رن يكونوا 
( سعد  قناعة العاملين سقدرة المررة 6002) الرق  تفق مع ما إشتتتتارات إليل دراستتتتةيتحت قيادة امررة، وهذا 

 على العمل القيادي.
4

لتحديد درجة موافقة الدبراء حو  متطلبات تفعيل دور القيادة النستتتتتتتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، تم 
حستتتتتتتاب المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية والنستتتتتتت  الم وية مستتتتتتتتجاسات الدبراء في مجا  
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جا فقرة، ونانت النتائ  نما يوضتتتتتتتتتتتتتتح والمرتبة التي ح تتتتتتتتتتتتتتلت عليجا نل، المتطلبتات األكتاديميتة وفقراتتل
 :( 33)الجدو 

 (11جدول )

 تحليل استجابة الخبراء حول المتطلبات األكاديمية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 األهمية

الجامعة تتي  للقيادات إيجاد تقافة تنظيمية في  1
 النسوية ممارسة العمل القيادي األكاديمي.

3 

 كبيرة  93.83 0.48 2.81

توفير الوسائل الت نولوجية الحدياة القزمة للقيادات  2
 النسوية في ممارسة عملجا األكاديمي.

6 

 كبيرة  90.12 0.47 2.70

اتاحة الفر  البحاية المناسبة للقيادة النسوية  3
 سالجامعة.

5 

 كبيرة  92.59 0.42 2.78

من  الفر  للقيادات النسوية في اإلشراف ومناقشة  4
 الرسائل العلمية.

1 

 كبيرة  96.30 0.32 2.89

تقييم رداء القيادات النسوية  بناء  على رسس ومعايير  5
 محددة وواضحة.

2 

 كبيرة  95.06 0.36 2.85

ية األكاديمية واإلدار تشجيع الزيارات وتباد  الدبرات  6
 سالجامعة.

8 

 كبيرة  85.19 0.70 2.56

تمكين القيادة النسائية من امطقع على نل ما  7
 يستجد في مجا  تد  جا.

4 

 كبيرة  93.83 0.48 2.81

إتاحة الفرفة المت اف ة للتدري  المستمر لتلهيل  8
 العمل اإلداري.المررة رتناء الددمة في مدتل  ميادين 

7 

 كبيرة  90.12 0.61 2.70

 كبيرة  92.17 0.30 2.77 المتطلبات االكاديمية

نتائ  التحليل اإلح تتتتتتتائي في مجا  المتطلبات األكاديمية ح تتتتتتتل  ( رن33)الجدو  يتضتتتتتتت  من 
(، وهذا 0.30) (، وانحراف م ياري 2.77) (، ومتوستتتط حستتتابي92.17على درجة رهمية نبيرة؛ بنستتتبة )

المتطلبات األكاديمية في تفعيل دور القيادة النستتتوية سالجامعات اليمنية،  ألهميةيشتتتير إلى وعي الدبراء 
 سما تسجم سل في تطوير دور المررة  القيادي في المجا  التعليمي والبحاي.

 ،كما تبين النتائ  رن المتوستتتطات الحستتتابية مستتتتجاسات الدبراء حو  مجا  المتطلبات األكاديمية
ونستتتتتت  م وية تراوحت ، (0.70 -0.32) وانحرافات م يارية تراوحت بين، (2.56 -2.89تراوحت بين )

 بدرجة رهمية نبيرة. ، (85.19 -96.30بين )
، ويةوالنستتتتتتتتت  الم ، ونان ترتي  الفقرات سحستتتتتتتتت  المتوستتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية

 مستجاسات الدبراء ناآلتي:
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ادات النسوية في اإلشراف ومناقشة الرسائل "من  الفر  للقي :على ( التي تنل4) ح لت الفقرة
، (2.89) مستتتتتجاسات الدبراء، سمتوستتتتط حستتتتابي ا درجة رهمية نبيرة وفق  و العلمية"، على المرتبة األولى 

"تقييم رداء  :على التي تنل( 5)(، وتليجتتا الفقرة96.30) (، ونستتتتتتتتتتتتتتبتتة م ويتتة0.32) وانحراف م يتتاري 
 اة وفق   درجة رهمية نبير و يير محددة وواضتتتتتتحة"، سالمرتبة الاانية القيادات النستتتتتتوية بناء  على رستتتتتتس ومعا

(، 95.06) ، ونستتتبة م وية(0.36) (، وانحراف م ياري 2.85 ) و متوستتتط حستتتابي، مستتتتجاسات الدبراء
وهذا يشتتتتتتير إلى ضتتتتتتع  الفر  المتاحة للقيادة النستتتتتتوية في اإلشتتتتتتراف على الرستتتتتتائل العلمية، وغياب 
معتايير تقييم رداء القيادة النستتتتتتتتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، والستتتتتتتتتتتتتتب  رن التعيين في المواقع القيادية م 

 ررة في المنافتتتتتتتتتتتتتت ما يقلل فر  وجود الموهو تحكمجتا معايير واضتتتتتتتتتتتتتتحة تعتمد على ال فاءة والدبرة؛ 
( من ضتتتترورة إعادة النظر 6033) الطراونة وربو دروي  تفق مع ما توفتتتتلت إليل دراستتتتةيالقيادة، وهذا 

في رستتتس الترقية والترشتتتي  للمواقع والمنافتتت  العليا وامبتعاد عن التمييز ضتتتد المررة ل تتتال  الرجل في 
 من رهم المتطلبات القزمة لتقد  المررة.و  ،العمل

"تشتتتتتتجيع الزيارات وتباد  الدبرات األكاديمية واإلدارية  :على ( التي تنل6) الفقرة بينما ح تتتتتلت
( 2.56) مستجاسات الدبراء، و متوسط حسابي اة األخيرة بدرجة رهمية نبيرة وفق  بالجامعة" على المرتفي 

 ةرهميرجة . وهذا يشير إلى رن هذه الفقرة م تستحق د(85.19) ، ونسبة م وية(0.70) وانحراف م ياري 
الدبراء؛ سستتتتتب  ممارستتتتتة األستتتتتالي  التقليدية في األعما  األكاديمية واإلدارية  امن وججة نظر   اكبيرة جد  

 في الجامعات اليمنية، ومن تم، قد ت ون الزيارات غير مفيدة.
رن التحديات التي تواجل المررة في مجا  من ( 6060)غنيم  تفق مع ما توفتتلت إليل دراستتةيوهذا 

 ة األكاديمية ترنز في الاقافة التنظيمية.القياد
5

لتحديد درجة موافقة الدبراء حو  متطلبات تفعيل دور القيادة النستتتتتتتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، تم 
ا  الدبراء في مج حستتتتتتتاب المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية والنستتتتتتت  الم وية مستتتتتتتتجاسات

 الجدو حجا ونانت النتائ  نما يوض، والمرتبة التي ح لت عليجا نل فقرة، المتطلبات الشد ية وفقراتل
(36): 
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 (12) جدول

 تحليل استجابة الخبراء حول المتطلبات  الشخصية  لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 األهمية

1 
حر  القيتتتادة النستتتتتتتتتتتتتتويتتة على التنميتتتة التتذاتيتتتة 

 وتطوير مجاراتجا الشد ية
 كبيرة 91.36 0.59 2.74 3

 كبيرة 91.36 0.59 2.74 4 امتقز القيادة النسوية الاقة بنفسجا و قوة شد يتجا. 2

3 
 تمتع القيادة النستتتتتتوية س تتتتتتحة جستتتتتتدية ونفستتتتتتية

 تمكنجا من ممارسة العمل اإلداري.
 كبيرة 88.89 0.55 2.67 5

4 
طلبات المتتمكين القيادة النستتتوية من الت ير مع 

 امجتماعات(. ،الحضور ،السفر) الوظيةية في
 كبيرة 86.42 0.69 2.59 6

5 
مستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتدة المررة على التوفيق بين متطلبتتتتات 

 األسرة ومتطلبات الوظيفة القيادية.
 كبيرة 86.42 0.69 2.59 7

6 
تتوافتر الترغبتتتتتتتة واإلرادة لتتتتتتتد  المررة في تولي 

 المناف  القيادية سالجامعة.
 كبيرة 96.30 0.32 2.89 1

7 
القتتدرة على املتزا  ستتالموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة في عمليتتة 

 اتداذ القرارات سالجامعة.
 كبيرة 93.83 0.40 2.81 2

8 
افة وخمراعاة الظروف ال حية للقيادة النسوية 

 من ومدة وما شاسل ذل (.) اإلجازات امستانائيةفي 
 كبيرة 86.42 0.69 2.59 8

 كبيرة 90.15 0.41 2.70 المتطلبات الشخصية

( رن نتائ  التحليل اإلح تتتتائي في مجا  المتطلبات الشتتتتد تتتتية ح تتتتل 36) يتضتتتت  من الجدو 
(، وهذا 0.41)م ياري (، وانحراف 2.70)حستتتتابي (، ومتوستتتط 90.15بنستتتبة )على درجة رهمية نبيرة؛ 
منية، ل دور القيادة النسوية في الجامعات الييهمية المتطلبات الشتد تية لتفعأليشتير إلى إدراز الدبراء 

ستتتتتتتتتجم في تطوير شتتتتتتتتتد تتتتتتتتتية المررة وتنمية مجاراتجا وقدراتجا المجنية؛ ل ي تستتتتتتتتتتطيع تحدي نل ما يسما 
 يعترضجا من تحديات العمل.

ت الحستتابية مستتتجاسات الدبراء حو  مجا  المتطلبات الشتتد تتية، كما تبين النتائ  رن المتوستتطا
(، ونس  م وية تراوحت بين 0.69-0.32) (، وانحرافات م يارية تراوحت بين2.59-2.89تراوحت بين )

 (، بدرجة رهمية نبيرة.86.42 -96.30)
وية،  ونان ترتي  الفقرات سحستتتتتتتتت  المتوستتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية، والنستتتتتتتتت  الم

 مستجاسات الدبراء ناآلتي:
"توافر الرغبة واإلرادة لد  المررة في تولي المنافتتت  القيادية  :على ( التي تنل6) ح تتلت الفقرة

(، 2.89) مستجاسات الدبراء، سمتوسط حسابي االجامعة" على المرتبة األولى بدرجة رهمية نبيرة وفق  في 
: "القتدرة على على ( التي تنل7)الفقرة (، وتليجتتا 96.30)م ويتتة (، ونستتتتتتتتتتتتتتبتتة 0.32) وانحراف م يتاري 
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 ابيرة وفق   درجة رهمية نو الجامعة" في المرتبة الاانية في املتزا  سالموضتتتتتتتتتوعية في عملية اتداذ القرارات 
(، وهذا 93.83) (، ونسبة م وية0.40) (، وانحراف م ياري 2.81) مستجاسات الدبراء، سمتوسط حسابي

لمررة عن مستو  امعتقاد الشد ي ل فييشير إلى تفضيل القيادة الذنورية على القيادة النسوية؛ ما رتر 
من رن ما يقرب ( 6002وتخرين) Elmuti تفق مع ما توفتتتتتتتتتتتتتتلت إليل دراستتتتتتتتتتتتتتةيذاتجتا وقتدراتجا، وهذا 

ية ومعدمت تقد  من القيادات النستتتتتائية يرون عوائق تمنع النستتتتتاء من دخو  منافتتتتتت  إدار ( %50)من
ولجذا فإن الحاجة إلى تطوير المجارات الذاتية والمجنية من رهم المتطلبات الشتتتتتد تتتتتية  ؛مندفضتتتتتة للمررة 

( من ضتتترورة تطوير برنام  2010) Madsenتفق مع ما توفتتتلت إليل دراستتتة يللقيادة النستتتوية، وهذا 
عناية ين على رن ي تتتتمم البرام  سمكا  لتطوير المجارات القيادية للمررة في ملستتتتستتتتات التعليم في ال تتتت

فائقة سحيث توفر الفر  التي تستتاعد المشتتارنات ايل على تنمية مجاراتجن وإتاحة الفرفتتتة لجن لتطوير 
 مجارات لم يستطعن اكتسابجا رو تطويرها في رتناء حياتجن الوظيةية.

من الت ير مع "تمكين القيادة النستتتوية القتي تنل على: ( 8(، )5) ،(4) بينما ح تتتلت الفقرات
 مستتتتاعدة المررة على التوفيق بين متطلبات" "،امجتماعات( ،الحضتتتتور ،الستتتتفر) المتطلبات الوظيةية في

جازات مراعاة الظروف ال تتتتتتحية للقيادة النستتتتتتوية وخافتتتتتتة في اإل""، األستتتتتترة ومتطلبات الوظيفة القيادية
همية نبيرة ر  درجةو  ،المرتبة األخيرةمن ومدة وما شتتتتاسل ذل (". على المستتتتتو  نفستتتتل وفي ) امستتتتتانائية

(. 86.42) (، ونستتبة م وية0,69)، وانحراف م ياري (2.59) وفقل مستتتجاسات الدبراء، سمتوستتط حستتابي
ما  تقد  ر اوهذا يشتير إلى رن هذه المتطلبات خافتة في المجتمع اليمني وطبيعتل المحافظة يشكل عائق  

المتطلبات المتعلقة سالستتتتتتفر والتنقل، وتدوف المررة من عد  المررة وتوليجا للمنافتتتتتت  القيادية، سدافتتتتتتة 
، من (6032) الرشتتيدي دوار، وهذا ما تتفق ايل الدراستتة الحالية مع ما رشتتارت إليل دراستتةالتوافق في األ

  رما  قيادة المررة للمنافتتتتتتتتتتتت ارن هذه المتطلبات سالذات في المجتمعات العر ية واإلستتتتتتتتتتتتقمية تمال عائق  
( إلى رن دعم الرجل 6033)الطراونة وربو دروي   يادية في الجامعة. نما توفتتتتتتلت دراستتتتتتةوالمراكز الق

 للمررة، والتعاون في تقسيم األدوار األسرية من رهم المتطلبات القزمة لتقد  المررة.
6

تفعيل دور القيادة النستتتتتتتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، تم  لتحديد درجة موافقة الدبراء حو  متطلبات
حستتتتتتتاب المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية والنستتتتتتت  الم وية مستتتتتتتتجاسات الدبراء في مجا  

حجا ونانت النتائ  نما يوضتتتتتتتتتتتتتت، والمرتبتة التي ح تتتتتتتتتتتتتتلت عليجا نل فقرة، المتطلبتات المجتم يتة وفقراتتل
 :(33) الجدو 
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 (13) جدول

 استجابة الخبراء حول المتطلبات  المجتمعية لتفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية تحليل

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 األهمية

1 
توفر الدعم األستتتتتري/ المجتمعي للمررة في تولي من تتتتت  

 قيادي.
 كبيرة  92.59 0.42 2.78 6

2 
تغيير النظرة امجتمتتاعيتتة في متتد  قتتدرة المررة على تولي 

 المناف  القيادية.
 كبيرة  93.83 0.40 2.81 4

3 
التوعية المجتم ية سلن الاوابت الشتتتتتتتترعية م تتعارض مع 

 تولي المررة للمناف  القيادية.
 كبيرة  95.06 0.46 2.85 2

4 
خلق بي ة اجتماعية مناستتتتتتتتتبة تستتتتتتتتتاعد المررة على التغل  

 على ضغوط العمل.
 كبيرة  86.42 0.64 2.59 10

5 
طققا عليا انالتوعية سلهمية تولي المررة لمنافتتتتتت  قيادية 

 في التنمية. ارساسي   امن نونجا شريك  
 كبيرة  95.06 0.36 2.85 3

6 
رفع مستتتتتتتتتتتتتتتو  الوعي سلن األعراف والعادات م تتعارض 

 مع قيا  المررة في دورها القيادي في المجتمع.
 كبيرة  96.30 0.32 2.89 1

7 
تغيير الاقتافتتة المجتم يتة الستتتتتتتتتتتتتتائتدة التي تواجتل المررة في 

 التعامل مع المربوسين من الذنور.
 كبيرة  92.59 0.51 2.78 7

8 
لبي الستتتتتتتتتتتتتتتفعيتتل دور األعق  في توعيتتة المجتمع ستتاألتر 
 على إق اء المررة عن تولي المناف  القيادية.

 كبيرة  92.59 0.51 2.78 8

9 
ت ريس ال تتتتتتتتتتتتتتورة الجتتتديتتتدة للمررة في رججزة اإلعق  سمتتتا 

 يعزز دورها القيادي في المجتمع
 كبيرة  93.83 0.40 2.81 5

10 
اتتتاحتتة فر  العمتتل والقيتتادة للمررة في مدتل  المجتتامت 

 )العلمية والعملية(.
 كبيرة  91.36 0.59 2.74 9

 كبيرة  92.96 0.32 2.79 المتطلبات المجتمعية

رن نتائ  التحليل اإلح تتتتتتائي في مجا  المتطلبات المجتم ية ح تتتتتتل  (33) من الجدو يتضتتتتتت  
(، وهذا 0.32) (، وانحراف م ياري 2.79) (، ومتوستتتط حستتتابي92.96على درجة رهمية نبيرة؛ بنستتتبة )

المتطلبات المجتم ية لتفعيل دور القيادة النستتتوية في الجامعات اليمنية،  ألهميةيشتتتير إلى وعي الدبراء 
ما يستتتتجم في تغيير النظرة الستتتتلبية نحو المررة، وتح تتتتل على الدعم من المجتمع المحيط بجا في تولي س

 المناف  القيادية في الجامعة.
كما تبين النتائ  رن المتوستتطات الحستتابية مستتتجاسات الدبراء حو  مجا  المتطلبات الشتتد تتية، 

(، ونستتتتتتتتتتتت  م وية تراوحت 0.64-0.32) ن(، وانحرافات م يارية تراوحت بي2.59 -2.89تراوحت بين )
 (، بدرجة رهمية نبيرة.96.30 -86.42بين )
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ونان ترتي  الفقرات سحستتتتتتتتت  المتوستتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتابية وامنحرافات الم يارية، والنستتتتتتتتت  الم وية، 
 مستجاسات الدبراء ناآلتي:

"رفع مستتتتو  الوعي سلن األعراف والعادات م تتعارض مع  :على ( التي ن تتتجا6) ح تتتلت الفقرة
تجتتاستتات مستتتتتتتتتتتتتت ا تتدرجتتة رهميتتة نبيرة وفقتت  و دورهتتا القيتتادي في المجتمع"، على المرتبتتة األولى بتتقيتتا  المررة 

 (، وتليجا الفقرتان96.30) (، ونستتتبة م وية0.32) (، وانحراف م ياري 6122)حستتتابي الدبراء، سمتوستتط 
"التوعيتة المجتم ية سلن الاوابت الشتتتتتتتتتتتتتترعية م تتعارض مع تولي المررة  متا:(، واللتتان ن تتتتتتتتتتتتتتج5) (،3)

 ارستتتاستتتي   االتوعية سلهمية تولي المررة لمنافتتت  قيادية عليا انطققا من نونجا شتتتريك  "، "للمنافتت  القيادية
 مستتتتتتتتتجاسات افي التنمية" في المرتبة الاانية وح تتتتتتتتولجما على المستتتتتتتتتو  نفستتتتتتتتل بدرجة رهمية نبيرة وفق  

(، وهذا 95.06) ، ونسبة م وية0,36)) (،0,46) انحراف م ياري و  (،2.85) الدبراء، و متوسط حسابي
يشتتتتير إلى الحاجة للوعى المجتمعي بدور المررة ورهميتل في تنمية المجتمع، ومحاولة تعديل الف ر القديم 

 يل دراسةمع ما توفلت إلتفق يعن قدراتجا وإمكاناتجا، في تولي مناف  قيادية عليا في الجامعة. وهذا 
( من رن العادات والتقاليد واألعراف الستتائدة تعرقل وفتتتو  المررة إلى المراكز القيادية في 6002) الرق 

 الجامعة.
( إلى ضتتتتتترورة رن تستتتتتتعى الجامعات وال ليات إلى إبراز (Madsen 2010 كما توفتتتتتتلت دراستتتتتتة

 تنشر ق ل نجاحجن بين الجميع للتعلم منجا.و  ،انماذج نسائية من القيادات األكاديمية لت ون نموذج  
"خلق بي ة اجتماعية مناستتبة تستتاعد المررة على التغل   :على ( التي تنل4) بينما ح تتلت الفقرة

 ابيمستتتجاسات الدبراء، سمتوستتط حستت انبيرة وفق   رهميةعلى ضتتغوط العمل" على المرتبة األخيرة بدرجة 
(، وهذا يشتتتير إلى رن هذه الفقرة م تستتتتحق 86.42) م وية(، ونستتتبة 0.64) (، وانحراف م ياري 2.59)

درجة رهمية نبيرة سالنسبة لمتطلبات تفعيل دور القيادة النسوية في الجامعات اليمنية، فالمررة القيادية من 
خق  نفاءتجا وقدراتجا على تطوير مجارتجا ومتاسعة نل جديد في مجا  عملجا، تستطيع خلق بي ة عمل 

(، من رن رهم 2015) Raburu تفق مع ما توفتتتتتتتتتتتتتتلت إليل دراستتتتتتتتتتتتتتةيا القيادي. وهذا مناستتتتتتتتتتتتتتبة لعملج
جا النستتتتتتتاء للوفتتتتتتتو  إلى منافتتتتتتت  قيادية، ف انت العمل الجاد والترنيز على تامستتتتتتتتراتيجيات التي اتبع

( التي توفتتتتتتلت إلى رن الستتتتتتمات النظرية ل ل 6060) غنيم دراستتتتتتةو  ،البحث والنشتتتتتتر ألغراض الترقية
 ظجر في بي ة العمل، نالعناية والمشارنة لد  المررة والحز  لد  الرجل.جنس القائد ت

 ورهداف البحث توفل الباحاان إلى امستنتاجات اآلتية:، في ضوء نتائ  التحليل اإلح ائي

شتتتتتتتتتتتري ية، التالمتطلبات )رن نافة متطلبات تفعيل دور القيادة النستتتتتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، وهي:  
 ا، وفق  ا؛ قد ح تتتتتتتتتتتتتتلت على درجة رهمية نبيرة جد  (اإلدارية، األكاديمية، الشتتتتتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتتتية، المجتم ية

 مستجاسات الدبراء.
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ح تتتل مجا  المتطلبات اإلدارية على رعلى درجة رهمية في تفعيل دور القيادة النستتتوية في الجامعات  
 مستجاسات الدبراء. االيمنية، وفق  

نما مستتتتتتتتتتتجاسات الدبراء بي اعلى المرتبة الاانية وفق   (المتطلبات المجتم ية) المجا  الدامسح تتتتتتتتتتل  
ح تتل مجا  المتطلبات األكاديمية على المرتبة الاالاة، رما مجا  المتطلبات الشتتد تتية فقد ح تتل 

 على المرتبة الراسعة.

ستتتتتتتتتجاسات م اق  كانت رقل درجة رهمية لمتطلبات تفعيل دور القيادة النستتتتتتتتوية في الجامعات اليمنية، وف 
 .(المتطلبات التشري ية) الدبراء، هي التي ح ل عليجا المجا  األو 

 يوفي الباحاان ساآلتي:، في ضوء نتائ  البحث

 قوانين في الجامعات اليمنية وإضافة رخر ؛ سما يدد  قيادة المررة للمراكز اإلدارية.النظمة و األلوائ  و التطوير  -

، بجدف في الجتامعتات اليمنيتة هتاوتطوير بيتة لتنميتة المجتارات اإلداريتة والقيتاديتة للمررة عقتد برام  تتدري -
 رفع نفاءتجا العلمية والمجنية التي تلهلجا لشغل مناف  قيادية.

توفير المرافق الضتتترورية التي تحتاج إليجا المررة في مواقع العمل مال دور الحضتتتتانة، سما يستتتتجم في  -
 ررة من الموازنة بين متطلبات العمل األسرية.توفير رجواء عمل تمكن الم

 عق .تعزيز تقافة المجتمع نحو تولي المررة للمناف  القيادية من خق  وسائل اإل -

 في ضوء نتائ  البحث يقترح الباحاان ما يلتي:

 إعداد برنام  تدريبي لتنمية مجارات القيادة النسوية في الجامعات اليمنية. 

 دراسة رخر  حو  التحديات التي تواجل القيادة النسائية في الجامعات اليمنية. إجراء 

 قيام اتجاهات العاملين في الجامعات اليمنية نحو تولي المررة الوظائ  اإلدارية القيادية. 
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ا، الطبعة المرأة القيادية للمهارات اإلبداعية في عمله(. درجة ممارسااااااة 6002) البشتتتتتتتتاشتتتتتتتتة. عبير طايل فرحان. -3
 األولى. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان، األردن.

(. التحديات التي تواجل القيادات النستتتتتائية في 6032) البلوشتتتتي. فريدة بنت ستتتتتعيد وعلي. نلاو  والقاستتتتتمي. عايدة. -6
 .د لية للتقدم في العلوم االجتماعيةالمجلة اإللكتر نية الالملستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التعليمية سستتتتتتتتتلطنة عمان. 

 (.3332 -3027(.    : )35)العدد (. 4)المجلد 

(، متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النستتتتتتتتتتتتتائية، سجامعة 6032) رحمد، هالة عبد المنعم،و  البلوي، خديجة عبد اللل -3
 (، الرياض.53)العدد ، مجلة رسالة التربية  علم النفستبوز، 

 رقراء دار المعارف. م ر. أر ى بنت اليمن.(. 3270تامر. عارف. ) -5

. الحلقة التاستتتتتتتعة عشتتتتتتتر لشتتتتتتتجر نانون  اق  المرأة العربية في ظل النظم االنتخابية(. 6030) تقرير المررة العر ية. -4
 .6030الااني يناير 

 الطبعة األولى. ما الجندر،  ما المقارنة الجندرية؟(. 6032) جميل. .حمداوي  -2

(. المتطلبات األكاديمية الم تتتتتتتاحبة للتمكين النستتتتتتتتائي في الوظائ  6032) شتتتتتتتيدة بنت تاري النفعي. .رشتتتتتتتيديال -7
  :(.   22) . العددمجلة دراساااااااااات عربية في التربية  علم النفسالقيتادية في جامعة حائل. 

(327- 636.) 

ستتتتستتتتات التعليم العالي سمحافظات (. معوقات ممارستتتتة المررة للستتتتلوز القيادي في مل 6002) الرق ، ملمنة فتتتتال . -2
 غزة وسبل التغل  عليجا. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسقمية. غزة.

مجلة مسااااااتقبل التربية (. ت ني  دلفي. رحكا  الدبراء وخبرة الحكماء. 6005) زاهر، ضتتتتتتتتياء الدين عبد الشتتتتتتتتكور. -2
 والتنمية. القاهرة. م ر.(. المرنز العر ي للتعليم 65) (. العدد2) . المجلدالعربية

. الفعاليات العلمية للمرأة عضااااو الهيئة التدريسااااية في جامعة دمشاااا (. 6002) الدين. يستتتتتنقر. فتتتتتالحة محي -30
المحرر في نتتاب األسحتا  والتدراستتتتتتتتتتتتتتات المقتدمتة للملتمر الدولي حو " المررة .. العلو .. والتنمية". 

ار جامعة عدن، للطباعة والنشتتتتتر. عدن لتلستتتتتيس جامعة عدن، الطبعة األولى. د 30الذنر  التتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 (.324 -373) الجمجورية اليمنية.    

 اق  التمكين اإلداري للمرأة العاملة في المؤسااااسااااات التعليمية (. 6037) الستتتتتتومحي. نشتتتتتتوي ستتتتتتعيد بن حار . -33
 . رسالة ماجستير غير منشورة. نلية التر ية. جامعة حضرموت.عمحافظة حضرموت

مجلااة العلوم (. تطوير القيتتتادات النستتتتتتتتتتتتتتتائيتتتة في األردن. 6033) ربو دروي . منى.و  الطراونتتتة. إخق  إبراهيم -36
 (.323 -337) مجلس النشتتر العلمي.    :(. جامعة ال ويت. 3) (. العدد53) . المجلداالجتماعية

  ا(. التحديات التي تواججل القيادات النستتتتتتتتائية الستتتتتتتتعودية في منظمات القطاع الع6037) العايد. ستتتتتتتتري إبراهيم. -33
(. الجم ية 52) (. العدد6) . المجلدمجلاة الخدمة االجتماعيةسمنطقتة الريتاض من وججتة نظرهن. 

 (20 -32) الم رية لألخ ائيين امجتماعيين.    :

. المحرر في نتاب األسحا  الد ر القيادي للمرأة في المؤسااااسااااات التربوية(. 6002) عليمات. فتتتتتال  نافتتتتتر. -35
لتلسيس جامعة  30. العلو .. والتنمية"، الذنر  التتتتتتتتتتتت المررة.ولي حو " والدراسات المقدمة للملتمر الد

 (533 -504) ولى. دار جامعة عدن. للطباعة والنشر. عدن الجمجورية اليمنية.    األعدن. الطبعة 
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 العقبات القانونية  االجتماعية المقيدة للمرأة الخليجية في تولي الوظائف(. 6002) اللل. العواضتتتتتي. بدرية عبد -34
. سحو  وروراق عمل ملتقى. دور المررة العر ية في التنمية المستتتتتتدامة وملستتتتتستتتتتات المجتمع القيادية

 (.50 -3) قطر.     -المدني. المنعقد في الدوحة

في الجامعات الستتتتتتتتتتتتتعودية.  األكاديمي(. التميز القيادي النستتتتتتتتتتتتتائي وواقعة في المجا  6060) غنيم. فايزة عاد . -32
 (.662 -634) (.    3) (. العدد50) المجلد .المجلة العربية لإلدارة

 . الطبعة األولى. جامعة المل ة ررو . قراءات في التربية(. 6030) الفقية. وهيبة على غال  فارع. -37

 .المجلة العربية لإلدارة(. المشتتتتتتتتتتتكقت التي تواجل المدير العر ي ورستتتتتتتتتتتالي  حلجا. 3222) محمد. قط  إبراهيم. -32
 (.3) العدد(. 32) مجلد

 . اإلفدار األو .(. نظرة للدراسات النسوية6032) ود. هند وطنطاوي. شيماء.محم -32

(. التقرير الوطني الستتتتادم حو  مستتتتتو  تنفيذ اتفاقية القضتتتتاء على نافة رشتتتتكا  6002) المجلس األعلى للمررة. -60
  (. فنعاء. الجمجورية اليمنية.6002السيداو، ) التميز ضد المررة 

(. درجة توافر عنافتتتتتتتتتتتتر التمكين اإلداري 6032) والجاوردي. ماجدة بنت إبراهيم.المطيري. نوف عبد اللل تواب  -63
 .المجلة الد لية التربوية المتخصاااااصاااااةللقيادات النستتتتتتتائية في نلية التر ية. سجامعة المل  ستتتتتتتعود. 

 (.20 -27)   (.  30) العدد(. 4) المجلد
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هددد الدرا ةرادددلدراإلا دددلدفاددد دراوىدددمسدندددد دتمدددو ودراامدددلد  درضىوالن دددلد   ىل هدددلداددد ودتم ددد در د ا دددلد
 راوىددمسدنددد درا ضاددلدرة صددلو لداد ددم  د دد  دد، صددنىل   تددمرادرادد ودرا ةر  ددلدراانجد ددلداددعدىاا ددلدراا ادد ا لد

دداامددلد  درضهددءض دراام دد داددعدتمددو ودر )راندد ادرضىواددلنع،دراامددو ودد:رآلت ددلاداوغ ددمر ددلىوالن ددلد   ىل هددلد ا  
ادعدىادادراا لددل د تإد دهدل،د ت  ددلدراوإد ددعدراوخ تلدرابل الدراانهجدرا ص عد دراوىد اع،دراإلالدرضىوالن ل(د

ددد351ن ندددلدرا ةراددددلدتدددد د) لدراددددوخ تلدت  ددددل د اوإ  دددددد هدددد رسدرا ةرادددد؛ تميضددددلد ل د ا ددددلدراانجد دددلدل(دتميض 
ند ،د ت صددددلددودددلوجدرا ةرادددلدفاددد دراددديتدتواوددداد صددد  د  بدددل دندددلا   دراامدددلد  درضىوالن دددلدتددد دفنددد ر درابل ادددل

ندرا دم  د د  دهدءض د ،د داد  درااو اد تمو ودرااملد  درضىوالن لدا ودتم  )ر د ا لدراانجد ل(د   ىل هدلدادلند
دددراام دد داددعدتمددو ودراامددلد  درضىوالن ددلد   ىل هددل اددعد دد  دالدددلددلادندد ادرةدمددلدعداددددت دد د راددلدف صددلو  ددل ا  

راامدلد  دراال ةدلدادعد ىد تد:دراامدلد  درا ى رد دل،د رااىد تلت دل،د   دمد رادلدادعد ىد تدادامو ودراوىد اعد رادلدل ا  د
ت دلد   دمد رادلدرااملد  درااىد تلاعد ى دادإلالدرضىوالن لدا  دالدلدرا م  د رالددل تلد ا  د،د رااملد  درضىوالن ل

د(.رضىوالن ل،د د)را ى رد ل،دراال ةلد:درااملد  اعد  ىل دلف صلو  د
دد ا لدراانجد ل،دىاا لدراا ا ا لدصنىل .رااملد  درضىوالن ل،در دالكلمات المفتاحية:

Abstract 
This study aimed to identify the level of social support and its dimensions with sickle 

cell anemia patients at the Association of Thalassemia and Hereditary Blood Diseases, 

Sana'a; and whether there were any statistically significant differences between the social 

support and its dimensions with those patients attributed to the variables of gender, level of 

education, and social status. A descriptive analytical method was used to collect the data 

and a sample of (153) male and female patients with sickle cell anemia was selected.دTo 

achieve the objectives of the study, a social support measurement, of high reliability and 

reliability, was used by the researcher. The findings of the study revealed that the level of 

social support and its dimensions with patients with sickle cell anemia was above average;  

there were no statistically significant differences between the levels of the social support 

and its dimensions attributed to the variable of gender; there were statistically significant 

differences between the dimensions of the emotional and informational support attributed 

to the variable of education but they were significant between the dimensions of physical 

and social support; and there were statistically significant differences between the items of 

the informational support dimension attributed to the variable of social status but were not 

significant between the emotional, physical, and social support dimensions.  

Key words: Social Support, Sickle Cell Anemia, Thalassemia Society, Sana'a. 

mailto:alhomady51@gmail.com
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3Of Study Introduction

د راامددلد  درضىوالن ددلد  دد درااصددل ةدرااهاددلداحتددد درادديتدةإولىدد درةدمددلندتدد دنلاادد دراددديتدُتَىدد  
 نن تلدةشىمد ندهنلكدتدلدُتهد   ،د يشدىمد ندتل ود د د درادون ي دد--دةا شدف  ،د ى داُج و دفا دراد 

  كد دد ،اد ،د الصدلدنند تلدتميد دراىد ندتد د  دم دراندل دفا د اددةى د  اى د ندة فد  دراخطمدرااه  د
  د د   د دد؛كل  نداعددظميو دن د دظالدراامدلد  درضىوالن دلد   ةهدلدادعدراصدإلدران مد لداداجوادا

تدد د ىهددلددظددم د ندراشددبالدرضىوالن ددلداد ددم دتدد    د لةتدد ر ر درضىوالن ددلدران مدد لد الصددلداددعد دد د
د.(7:د6002دداإلاظلدند دصإو دراى د لد ران م لد)ذةل ،راظم سدراضل طلدالااماد ذاكدا

 ظ دلد لهوادلودرابدل ا  د د درااملد  درضىوالن دلد دلهم درىوالن دلد  ةادلد د ودرةدمدلن،د ددُتَى  دكالد
 ذاددكدةىدد  دفادد درادد  ةدرا ا ددمد رااهدددداددعدا ددادر  ددلةدران مدد لدرامدددا لداح دد ر د راا ر ددفدرامدد  لدراوددعد

  ة ردتها لداعد  دل دراام د ،دااد درااوىدلةسدند د د ندد مد لدراادميادتخوددفددتتء توىماداهلدرا م د د
اهد دةشدىمد ىجد  دند دد راو ا لداا م ردن دراشخصدرااىدلا ،د هديردتمىدادادشدى ةدراد رادعدادادميادد مد

دددلد  لتددد د دددل   رند ر اددد ،د تدددادرةتبدددل دراامدددلد  د رضدددد تليدادددعدرااجواددداددظدددم رداظم اددد دراام ددد لدتغد  
ردندد دتمددالدت ل هدلد ندراامدلد  درضىوا لن لد لاوخف فدت دآ لةدراضغ ،دا  د ظ دلد لضهوادلودرنوادل  

راوددعدتود لهددلدرا ددم دتدد دادد  دراجالنددل دراوددعدتنواددعدفا هددلدال اددم ،د ر صدد  ل ،د رادد ت  داددعدراىادد د  د
ضدل طلد راا ر دفدراا ةالد  دراجلتىلد  درانل تدت  ود   ةداا مدادعدا دادرآل دلةدرامددا لداح د ر درا

دندعراى ت دت درا ةرال دتنهلد ةرالددت صدلددولوج د(،د615:د3996درام  لدراوعدتوىماداهلد)شابلن،
فاددد د ندراامدددلد  درضىوالن دددلدراودددعدتود لهدددلدرا دددم دتددد دد(6037)د(د رااد طدددع6037)دتدددلااع دد(،6000)

دتها درآلامي دا ر داعدر   ت د ددةاا دراوناءد أد دادعدد،لاعدصإو دران م دلام د  دالةىهل،دتى دنلت  
دح  ر د راا ر فدراضل طلد)شدابلن،  دغ ل درااملد  د  دردخ ل هلدةاا د ندتنش درآل لةدرامدا لدا

د(.615:د3996
دلددَ ُتَى  د ر تمرادراا تنلدف  وداال دهيردراىصم،د هعد تمرادتى   دتوطدبد ص لدنلتلدن ى 

تد ه ةدتد ةيجعدادصدإلد تدء مددفاد دهلةدلدراإ دل ،د تدء تددفاد ،د تد ا دتادعدتمدوامد لاب دلدراا وت ي د
 تدد د هددددتظلهمهددلدراىلتددلد لىددلدرااددميادفادد دد،  ددل درةدمددلن،د ر تددمرادراا تنددلدن تدد  د تون نددلداددع

راىنلةددلد رامنلةددلدراصددإ لدراامددوام ،د تدد د تادددلدهددي در تددمرادر ددطمر ل درا دددبد رام دد ،د راه ا ا د ددل،د
ر تددمرادراا تنددلد  كامهددلد تددمرادرادد ودرا ةر  ددلدتدد د اطددمددَ ُتَىدد  د ددلدراانجد ددل(.د ا ددمدرادد ودرادد ةر عد)ر د ا

تشدددد مدف صددددلو ل دتنظاددددلدراصددددإلدراىلاا ددددلدادددد  در ندددد رودد؛د  دددد  تنهددددلدا ددددمدرادددد ودراانجدددددعدرردوشددددلة د
راىددلاددت ادد  ند هددددتصددل  ند ددأتمراد ةر  ددلد  ندر تددمرادد ت ددل تدد دد%5 نددفادد د(3997-6005)

تدد د ف ددل در ت ددل د  ندد%16تدد د ف ددل در ت ددل د  ندرامددنلد تمددابدد%65 ن ددلدتمددابدرا ةر  ددلد راج
د(.5:د6035ا دااسدان ر دند دتمو ودراىلادد)رامنبلدع،د
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رابل ادددلد ندرا دددم درااصدددل د ادددمادراددد ودراددد ةر عد)ر د ا دددلدراانجد دددل(د إلىدددلدفاددد دراامدددلد  ددتدددمود د
،در صد  ل ،دراد ت  دادد ر دادعدراا ةادلد  دراىادد (درضىوالن دلدتد د اد درااإ طدد  د د د)را راد ت ،درةادد  

ا دد  ةدنددد دشددمروهلدرا تمددلد  درااءامددل درااجواا ددلد شددا د كاددمد ودد ا مدر   يددلدرابلهظددلدرادداا د   ددمد
فاددد ،د… شدددا دتجدددلدعدتااددددلد  ةىدددلد  اددد د مرة دراصدددإل،د رااموشدددف ل دراإا ت دددل،د راجاا دددل دراخ ميدددل

اددعدا ددلاد رااشددلنمدران مدد لدرا رناددلدراوددعدتشددىمهدد ددأها وهدد اددياكدتإل اددلدراوخف ددفدندد درااددمياد ل 
درااجواا.

 ادعد د  دهدي درااىط دل درامدل  لدتدمودرابل اددلد ها دلدراوىدمسدندد دتمدو ودراامدلد  درضىوالن ددلد
دا ودرااصل   د أتمرادرا ودرا ةر  لد)ر د ا لدراانجد ل(.

6Problem of Study

د:رآلت لر ا دلددن رةىل لداإل الد دتوإ  دتشادلدرا ةرال

دراانجد ل؟ا ودتم  در د ا لددلتلدتمو ودرااملد  درضىوالن لد   ىل ه -
ددلدضاددو اهددتدد د  دد ددلهدد دتخودددفدتمددو يل دراامددلد  درضىوالن ددلد   ىل هدد - ادد ودهددءض دراام دد د ا  

د)ران ادرضىوالنع،دراامو ودراوىد اع،دراإلالدرضىوالن ل(؟
1StudyImportant Of 

دتوجد د ها لدرا ةرالدراإلا لداعدرآلتع:

 ص ة دت  رد لدند دد دل درا د  د راضدىفدادعدراامدلد  درضىوالن دلدراودعددىاىهلت ا مد لن  د  لدل دتدد-
تود لهلدتم  در د ا لدراانجد لد راوعدت و مدفا هلدراجهل دراامء الدن درامنلةدلدراصدإ لد ران مد لد

دم  .اهءض دراا
دأت دت ددولوجدهي درا ةرالد ندتد لددظمدراجهل دراامدء الدند دةنلةدلدتم د در د ا دلدراانجد دلدفاد د-

رااخود ددددلداددددعدصددددإلدرااددددمياددلراامددددلد  درضىوالن ددددلد   ىل هدددددتإدددد  هلراوددددأ  مر درةةجل  ددددلدراوددددعد
دران م ل.

جددلددد ر عدراضددىفداددعددأتد دتدد ددوددلوجدهدي درا ةراددلدراو صدد دفاد د ىددادراو صدد ل دراهل ادلدفادد دتىلا-
ا دعدةىد مد  ةهدلدد؛ضىوالن لدراوعدتود لهلدتم  در د ا دلدراانجد دلدادعدرا  دلدراإل دمررااملد  د

 يصدب د كادمدالند دلدادعد  لةدلدهدءض دراام د دتد د دغ دراادماد تدلدةااد د ندةمداب داهدددذاددكد
عدة لهددننهلدراضغ دفذردتلدراوامدا ومر دت يدلدت دتش شداعدف ةركدرااىن داإ لتهدد ت دت د
دنالدةىلد د دت در طمر دىماع. د يجىدهددنم لدا  طمر ل دران م لداض  

دأتدد دتدد دهددي درا ةراددلدراو صدد داددبىادراو صدد ل دراهل اددلد لنددل  درانظددمداددعدرامنلةددلدراصددإ لداهددءض د-
راام ددد د لة دددلالدفاددد درااىلاجدددلدرا  رو دددلد رامنلةدددلدران مددد لد تددد ا مدراادددمرتجدرةةشدددل ةلدراى ى دددلد
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 را  لو ددلدراهل اددلدفادد دتإمدد  ددظددم درااددمياداإ لتدد د ة ددل دننهددلد تمددلن ت داددعدركوشددلسدتىندد د
داإ لت .

4Objectives Of The Study

داوىمسدند :فا درته سدرا ةرا لدراإلا لد

دا ودتم  در د ا لدراانجد ل.دلتمو ودرااملد  درضىوالن لد   ىل ه-3
 ا  لدادن اددلاد م  د   دهءض دراام  داعدتمو ودرااملد  درضىوالن لد   ىل هدرا ضالدرة صلو ل- -6

اإلاددلدرضىوالن ددلد،د رىددلتىعداددأكام(-اامددو ودراوىد اددعد) ددلد تداأ دد رد،فدددل (-رضىواددلنعد)ذادد ة
دتو  ي(.-)نلم 

5Study TheHypotheses Of 

(د  د  دد د دد  درااو اددطل درا م دد لداا  ددل د05,0د ود)ضدت ىدد داددم  دذر د ضاددلدف صددلو لدنندد دتمددو- 
د تو اطل د امر دراى نل.دلرااملد  درضىوالن لد   ىل ه

(د  د  دد د دد  دتو اددطل د ةىددل د اددمر دن نددلد05,0دضدت ىدد داددم  دذر د ضاددلدف صددلو لدنندد دتمددو ود)-]
اامدو ودرد،فددل (-ذا ة ا  لدادن ادرضىوالنعد)دلرا ةرالدند دت  ل درااملد  درضىوالن لد   ىل ه

دتو  ي(.-اإلالدرضىوالن لد)نلم ،د رىلتىعداأكام(-راوىد اعد) لد تداأ  

2limitation Of The Study

ادىددلوددراا ادد ا لد صددنىل ىاا ددلددراانجد ددلداددعتمددو ودراامددلد  درضىوالن ددلدادد ودتم دد در د ا ددلد
دت   ةل.د6063

7Studyinology OfTerm

Social Support

" دهلد ةىلدشى ةدرا دم د ود رامدرااشدلةالدراىلتف دل،د راامدلد  دراال ةدلدتد دد:(6034)ده ةرةلنماهلد
)ر ام ،د ر  لة ،د ر ص  ل ،د مت  دراىا ،د ةؤال دراىا (،د اياكد ى  دت دد:تا د،ىلدبدرآلامي 

د(.72:د6034ه ةرةل،د)"رىوالن لدنا  ل دت دهءض در امر ،د ّي  ندتىهددن  ل دت    د د لانص إلد رةةشل
 أدهددل:دتدد ود ىدد  د شددخلمدةاادد دااصددل عدر د ا ددلددلدظمي ددد تىددمسدرابل اددلدراامددلد  درضىوالن ددل

راانجد ددددلد ندتا دددد رد هددددد،د ي دددد ت رداهددددددراامددددلد  درضد ىلا ددددل،د راال ةددددل،د رااىد تلت ددددلدرا متددددلدتدددد دادددد  د
دراا  لدرضىوالن لدرااإ طلد هد.تالدل درااول لداعدرة

:درااو اددددطل دراوددددعدةإ  هددددلد اددددمر دن نددددلدرا ةراددددلدنددددد دت  ددددل دراامددددلد  د أدهددددلدل تىماهددددلدفىمرو  دددد
داعدرا ةرالدراإلا ل.دلرااموخ تدلرضىوالن لد   ىل ه
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Sickell Anemia

ا هددلددتإودد تد" لاددلدتم دد لد ةر  ددلددأددد : (دSickell Anemiaةىددمسدتددمادا ددمدرادد ودراانجدددعد)
دكميل درا ودراإادمر دةإاد ة ردشدلذ ردةمدابدرا إاد ةدراود ت مدراامدادداخ ةدلدراد وداادلدةشد  دشدادهلدف جىدهدل

تشدددب دشدددا دراانجددد دادددياكدادددا لد ل د ا دددلدراانجد دددلد  دددل اصدادددعد ىددد ر دراجمدددددراددديتدتدددنخ ادا هدددلد
 ودراانجد لدراشا د ص ة ددلنالدنامدر  ن لدرا ت يلدتالدةانادرا ودر كمج  ددما  لدضدتنمل دا ةلدرا

د(.30:د6035،دت درا ص  دفا در دمجل"د)رامنبلدع
ر دددطمر د ةر دددعدتنو ددد داصددد لدى ن دددلدتونإ دددلدةىدددلدعدف ددد دد:أدددد  ر د ا دددلدراانجد دددلددتدددما يىدددمسد

د(.301د:6031)اه  ،دراشخصدت دا مدرا ودرا ةر عد)ر د ا لدراانجد ل(دتص دفا د دمجلدراجمدد
هدد دردخ ددلاددمددبلدراه ا ىددد    دندد درااىدد  درااو  دداداهددلدد:راوىميددفدراطاددعداحد ا ددلد  دا ددمدرادد و

د(.6001،درانامر د  ل(د)  دد)رايا ة  لانمبلدادىامد راجنسد

Frame Consideration

Support Social

Overview

توى  دراوما ل د تخودفدت دتملد  ،د  نددرىوالنع،دتنلصم ،دتءرمة ،دفت ر درىوالنعد تمدلن  د
دا  درااضا ند ر  .

راامدلد  درضىوالن دلدراا  تدلدنادمدتدم دراى  دل درضىوالن دلدتد دراى رتد درااهادلدراودعدت دعددُتَى  د
ى ةد لا  دد  دران مدد ل،داددلا م درادديتدرض ددطمر ل دران مدد لدتادد درا ددددد رضكو ددل د راشدددتدد را ددم دتدد دراى تدد د

 تدد د ددددةجدد دصددى  لداددعدتشددلةالدد،رااهددلةر درضىوالن ددلدفادد دة و ددمدا ةدد دشددى ةد لا  دد  دران مدد لدتددا  د
دشى ة د ى ودراو  تمدرا لاعدايرت دف الدةا شدت دت ر فدرىوالن ل.دفا تلدتء تد؛د ه درآلامي دا 

والن لدتوا  د لاا   دت درآلادمي دتنديدادن ر د(د ندرا م درايتدتواواد املد  درىBowlby يمود)
ددلدتدد دد مدد د  ددل ة ردنددد دت دد ةددراامددلد  درضىوالن ددلدا اددمي د ددلد ر      لتدد در  ادد دةصددب د ىدد دذاددكدشخص 

د(. (Bowlby, 1980:151 يصب د   دنم لدا  طمر ل دران م ل
ندد درة بدل د تجىدد ددفشبلادراإلىل د راوغددبدفا فندرااملد  درضىوالن لد جا اد شالاهلدتء تد

 ل ة ردند د  دتشلكد د طمي لدى   دت د دبد ر ودمرود ت هددد ت رصد د ت د ةددرااىد تدل دتد در شدخلمد
د(.369:د6032ذ تدر ها لداعد  ل درا م د)فاالن  ،د

رابل ال:د ند امر درااصدل   د ل د ا دلدراانجد دلدراديت دتود د ندراامدلد  دتد داد  ددت    ت دهنلد
  نددل دادعدااجواا دلدةا دد ند كادمدفةجل  دلد   د دتددأ م رد ل  د ر دراضدل طلدراودعدت رىد درا دم درااءامدل در

د  لت .اومر د
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1FunctionsSocial Support

د:رآلتع    لدرااملد  د  ها وهلداعد تواا د
Self-Protection

رضىوالن ددلد ران مدد لدت دد ود اهاددلد الةددلدراشددخصدايرتدد ددفادد د ندراامددلد  دBrehamدةشدد مد مهددلو
 ميل  درة مل د  ىلا و ،د  دفندر والض دفصل لدرا م د لض طمر ل دران م لد راى د لدت  دنن تلدت ةكد
راشخصد د دتود  درااملد  دران م لدرضىوالن لدت دشبالدراى  ل درضىوالن لدرااإ طلد  د ضدشدكد ند

د(.Breham, 2010: 89  ة ردتها لداعدتجل مد تد متلد  دت رى دراشخصد)دهي درااملد  دتء ت
   دتء تدد؛(د نداداملد  دران م لدرضىوالن لدتأ  م ردا ةي لدند ددظلودراير 3997)د ييامد ةىلت 

رادددير د راا دددلد هدددلد راشدددى ةد لامددد طم دندددد دراا ر دددفدادددياكدت اددد د ةىدددلدتددد درااشدددلنمددميدددل  دت ددد تمفاددد د
د(.42:د3997،وعدتجى درااميادت ةكدر   ر دراخلةى لدند د دهلد   دتش لد) ةىلت رةةجل  لدرا

Prevention from Unrest and Tensions

(،د ندراامددلد  درضىوالن ددلدتددء تدSarasonدet.al,1983: 132-127تددمودالةرادد ند آاددم ند)
ددلداددعددتددء تفادد د ندراامددلد  ددران مدد لدرضىوالن ددلدةاادد د ندد  دد د شددلةدرابددل ا ندد؛  ة رد  لو  ددل   ة ردتها 

االدتمدهددادعدراو رادددرضىوادلنعد ران مدعد راناد دراشخصدعدد، راى د لدران م لت درض طمر ل دد،راش ل 
 د دتجىد دراشدخصد  د دتدأ  م ردنند دتد  د د تد دغ  د  د متدل د ادامدلد  درضىوالن دلدد،ااميادر د ا ل

ندراشبال درضىوالن لدرا ا م دةاا د ندت   درا م د خادمر دف   دد؛ ران م لدراا د لراصإلدداعمدنلود   د
 هديردراند ادةااد د ندتدمتب دتدادد،فةجل  لدتنوظالد تجا نلدتد در   رةدراودعدتود دعدتالادأ دتد درااجوادا

ددلد ندرااشدلةالداددعدر دشددطلدرضىوالعدرضىواددلنعد   هددم دراو رادددران مدد داددعن ددلدةمددلن درا ةراددل د ةض 
ااددلد ندادامددلد  دتدد دىلدددبدر اددم د ر صدد  ل د  ة رداا ددم رداددعدت راددددرااددميادد،ا ددادراضددغ  دران مدد ل

   دفندر امر درايت دتواوى ند   ةداا دمدتد دراامدلد  دهددد  د دنم دلدا  دطمر ل دد؛رىوالن  لد د م  ل
راو رادددددران مدددعدرضىوادددلنعدد راضددغ  د رااشدددا  دران مددد لد يا دددد نداددد تهددامصدددلد كادددمداد صددد  دفاددد 

دد.رااطد  
Facing Pressure Of Life

رااءامدددددل د ندراامددددلد  درضىوالن دددددلدراوددددعدتود لهددددلدراادددددميادتدددد ددفادددد د  ددددددع(كدددد دع،د يشدددد مد)
اهلد ها لدةو ملداعدت رىهلدر  د ر دراضدل طلد  ندراامدلد  درضىوالن دلدةااد د ندتخ داددرااجواا ل

د(.(Downey & Coyne ,1991: 35دى دن ر بدهي در   ر دند دراصإل  دتموب
ددلدانوددلوجدر  دد ر دراضددل طلدال شددخلمد6033)د يددمودرامدد   (د ندادامددلد  درضىوالن ددلد  ددم ردتخ   

   دت  ر در وادل دد؛ رااملد  درا     رايت دةىلد ندت درا ددد رضكو ل د راو تمدةإولى ندفا دراى  ل د
دلد تد دهندلدتجد د ند  د سدراوىمادض طمر  دلد د ن  ل دد م لدادالدد صدت  رةدرااملد  درضىوالن دلداا 
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راامياد ا م  د تلود غ  دراإ ل درضىوالن لد  ند ندةا ندا دت دةمدلد  د يىل د  د يهدودد د د يمندل د
د ُدَ د د ت د ددةشىمدد،ت د)ر ام د ر ص  ل د رااءامل درااجواا ل(داإندذاكدت ي دت دش  دتدكدراضغ  

ر تددمدرادديتدةا  دد دندد دد؛تددلد دد دتوددمكد  ددم رداددعددشددأ د راددوامرةد نددمرادرضكو ددل د را ددأ دا ةدد ؛د هدد د   دد 
  د دفندف ةركدراادميادد؛  ادتىن داإ لت د راوخدعدن دراه سدراا   اداعدتخ دو د يمى داوإ    

رااملد  دران مد لدداالد ند  ةد، أندهنلكدت دت نا دنن دراإلىلدا دتأ  مدتدطفداضغ  د   ر دراإ ل 
 رضىوالن دددلد لادددددادددعدت رىهدددلدراضدددغ  دران مددد لدراودددعدةىلد هدددلدتم ددد دراددد ودراددد ةر عد راوىلتددد دتىهدددلد

د(.29:د6033،د)رام  
2ResourcesSocial Support

دددلداامرىىدددلدر    دددل د رابإددد  د را ةرادددل دراامتبطدددلد ا  ددد ادرا ةرادددل،د رضتددد ادند  هدددل،دا ددد د ا  
دلداددعددتددء ت ىد  درابل ادلدراى تدد دتد درااصددل ةدرااوىد   د رااون نددلدادامدلد  درضىوالن ددلدراودعد   ة ردتها 
د:رآلت ل  ل درااميا،د   درنوا  درابل الداعد ةراوهلدند دتصل ةدرااملد  درضىوالن لد

The Family

دلدؤدلد   نل:د أدهلد    د   ا ى دلدرىوالن دلدم يد م ىدر ام دىمس ت هدل،د يااد درنوبدلةدر ادم ددظلت 
رىوالن  لد  دتنظالدرىوالن لدت  ود م د لىل دفدملد لدتى ندل،داادلد ندر ادم دت د ود ىد  د  دلوفدتجدل د

را  لوفدتن صدلدفضد دهلدتوشل كدتاد ىضهلدرابىا،د تىا دا د    لدند دد هي د مهلد تجل د  نلوهلد
تدد دتمر دد د  ددل درا ددم ،د تدد دهددي درا  ددلوفد  ددلوفد   ا ى ددلددتمددلد  درا  ددلوفدر اددموداددعدادد دتم دددل

د.(71:د6006)ةتضلن،دد   لوفدر وصل ةلد   لوفدرىوالن لد   لوفد تن لد  ا ق ل
Friends

احص  ل د  ةدتهدداعدتمدلن  درا دم دندد دتجدل مدتشدا تهددران مد لد راال ةدلد اهددد  ةدادعد ندل د
 دف  ددد ودر صددد  ل دراامدددلن  د لااىد تدددل د  دراامدددلد  د لاادددل  د  دراامدددلد  دشخصددد لدرا دددم د تنا دددلد  ةرتددد

رآلةر درضىوالن دددددلد اظلهمهدددددلدرااخود دددددلداددددد ر دالددددددلدندددددد دشدددددا ددصدددددلو د  دتىدددددلتفد  درت دددددل دادددددعد
د.(7:د6032االن  ،دف)

Community Miscellaneous

 دم د الادلد د رنهدلدراال ةدلد رااىن يدلد  صد ة د  د ودةمهددرااجوااداعدت  ةددرااملد  درضىوالن دلداد
:د6032،دفاددالن  صدد  ل ددظددم رداد دد  درضىوالن ددلد رض وصددل ةلدراوددعدتواودداد هل)تاددلدت  تدد در اددم د  در 

د(.7
د لةجل   ددلداددعد  ددل درااددمياداددياكداددإند ددلد اىددلض   تددمودرابل اددلدااددلد نداحاددم د ر صدد  ل د  ة ردتها 

راوعدة ادند دنلت هلد ا داا مدتجدل دهدي درا  دلدتد دا دل ددننهالردضدة  د ها لدااءامل درااجوااد  ة د
درااجواا.
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3The Role of Social Support In 

Both And Disease

Denial Role

تددداد  دددمهد،د يددد ةا ند ندهدددي دحادددمر دن  دددل درىوالن دددلدتوبل ا دهدددلداادددعدراددد  ةدرةدادددلوعدةاددد ند
 تد د دددد،راى  ل دت  دد هدلد اضد دتد ددل  دلدراصدإلدران مد لدند د  مهدلدتاد دة و د  ندهدي دراى  دل 

  ة ردادعدراوخف دفدتد د د  د  دادراضدغ  ،ددء تاهعدتمهدداعدراو راددرةةجل عدالااملد  درضىوالن دلدتد
 راى  ددل دراإا اددلدت دد درا ددم دتدد د نددمرادراامددلد  دداددإنالصددلدادد د ندهددي دراضددغ  دتوىدد  د تددلودرا ددم د
د(.29:د6002درضكو ل د  دتخ فدت دهي در نمراد)ذةل ،

) . (د ندراومر درام ا ا ىعدرااموا دت ددولوجدرابإ  دران م لدةش مددرااغ ص بكالد    د .د
دهال:د،فا د نداداملد  درضىوالن لداعدن  وهلد لاضغ  د  ةي 

Protective Role

لدت دتصل ةدرا نددران مدعدرضىوادلنعدتها ددة ررااملد  درضىوالن لدتص دُتَى  داا درانل  لدرا  لو لد
  دد دتددء مددادد دتددلدتود ددل درا ددم دتدد د نددددادد ر داددلندد؛را ىددل درادديتدةإولىدد درا ددم داددعدت رىهددلدراضددغ  

ف ةرك لد ت د تم رد  ر ا د دادعدت   اد دداامت د ىىد د كامدنض  د ل مر لداعدش دلد  د  رو  دلد  دتىد تلت  دنلتف  د
ميددل  د  ةتدد د تهلةرتدد داددعدت رىهددلدراضددغ  د راوىلتدد دتىهددل.د هادديرددجدد د ددد دداددعدةمددهد؛د هدد دتددلدادإدد  

د.ل تأ  مرتهدل ا  رةدتد عدرااملن  د را نددرضىوالنعدةا ندراوبلت داعد    دراضغ  د اط ةته
Therapeutic Role

راى ى ددددلداددددإندراامددددلد  درضىوالن ددددلد اددددلدتو إدددد دتدددد دن  ددددل درىوالن ددددلدتومددددددد تددددلدتدددد درانل  ددددل
  رى د  دتص ر د  دراوأ  مر درامدا لداضدغ  دراإ دل ،د تاد د  ص هلد لاإا الد را س د راا لدتىا د

هددي دراى  ددلد لة ددلالدفادد د دهددلدتاادد دتصدد ة ردادوخف ددفدتدد درآل ددلةدرامدددا لدرانلتجددلدندد دتىددمادرا ددم د
راضل طلد الدتو إ دتد دفشدبلاداإلىلتد داحتد دران مدع،داإدهدلدت يد دتد دشدى ة د ه يود د ت د تم داح  ر د

ايرتدد ،د تىادد دنددد دشددإ دتىن يلتدد د تماددادتدد دتمددو ودصدد  و دران مدد لد رنو ددل  داددعدالند ودد د ا ل تدد د
دب،اإمدددن مدد ،د هددعدادهددلدن رتدد دضدتمددلن دا دد دااددلد دنددلدنددد درا  لةددلدتدد دهددي دراضددغ    تىدد مد  ودد د

 لدالدةاا د ندتمهدداعدراش ل دتالدتومتبدننهلدت دآ لةدادا  دند دراصإلد رادن س،د ادعدهديردراصد  د
تش مددولوجدرا ةرادل دراا لةددلدراودعد ىميدلدادعدتجدل دصدإلدراامدن  دفاد د ندر شدخلمدراديت دةىدلد ند

 شدا د كادمدادشد ل دتد ددلدتوادل د ندلد  درىوالن  دلدد مد  دت د تمرادد م  د  دىمدا  دت تندلد يود د ند نا د
  ندل دتم دهدد  د ودفةر  د   د دشدا ودتد دادعدراام عدرايت دضدتود  ندتا دهديردراد ند،داادلد دهدددادلد رد

.د رنواددم د ىدداد ر اددد.د تدد  ر دالند ددلدراامددلد  درضىوالن ددلد و لندهددلدتددادتوغ ددمر د اددمودالاودد ت دتددا  
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ا ى رد لدا ر د لا ول لد  دراإ ت درايتدتء تدفاد درا ةرال د نددا ذيدرضةتبل دتىا مدرا م دن داامرت در
د(.34:د6003د،راوإم داعد لاو دراصإ لدراا د لد  دران م لد)ف مره د

4Social Support Forms

Psych-support

 لدراودعد لاب دلدتدلدةىدلدعدرا دم دتوجد درااملد  درا ى رد لداعد   ل دراضغ دتا د  لدران  لدراام 
 رضاو ددلةدفادد دت دد تمدراددير دادد  ةدر صدد  ل د  اددمر دراىلودددلدرادديت دة دد ت ند را دددد،دا هددلدتدد دد  ددلدرا   ددل،د

راامددلد  داد ددم دةاادد د ندةادد ندتدد دادد  دراوما دد دنددد در ها ددلدراوددعدةإودهددلداددعدد  اددهد،د ذاددكد و دد ةدد
تندددددل  در تدددددمد ا دددددلد كادددددمد تشدددددىم د أها وددددد د)راادددددلا ع،ددادددددعراددددد س د رامنلةدددددلدراودددددعدةااددددد د ندتمدددددلن  د

د(.37326039
تىدددمسدرابل ادددلدراامدددلد  درا ى رد دددلد أدهدددل:دتمدددلد  دد مددد لدةجددد هلدرةدمدددلندادددعد  ددد سدراندددل دتىددد د

ف ج داعدتهن لدراضمر ،د اعدنبلةر دراا رال د راش  لداعدراممر ،د تشلةاوهددا د امر  د راانل دند  داعد
 يجد دادعدت رادلتهدداد دراوخف دفدتد دتشدلنمدرااوبدل  ،د راإدبدن،د راو  تم،د راو اد ،درضاوإملرانل دا د

؛د  د ة  ضدل درادد د ا هدلدة دلدت لؤا دل،د راوشج ادند دراو   مدف الد صل  د طمي دلد را دد،دراو تمد راج اد
دتلدةجىد دةشىمد لاا لدتادد م د رانل . ه د

In formation Support

 تىدددد ددتهدددلةر د ددد درااشدددا  د لنطلوددد د راا  ددد  ،د ت ددد ند و ددد ةددرانصدددلو د رااىد تدددل دراج ددد  د
ت    د تملن  داعدناد ةدت  دفدصدىبد  درتخدلذد دمرةدادعد  دلدراخطدم،د هديردراند ادد نتىد تل دةاا د

 لددلد يطددددند هدلد  راضدل طل،دت درااملد  دةملن داعدتإ ت د ت هدددآا دلدراوىلتد دتداد  د ر درااشدادلد
د(.64:د3994،د  نا درام ارانص د تملد  دراو  تمد راو ى  درااىماعد)راشنل تد

كاددددلدتوجددددد دراامددددلد  درااىد تلت ددددلداددددعدتمددددلد  در اددددم د ر صدددد  ل داد ددددم دف اددددلدتوىددددددد ل  دددد ر د
ددلدفدد اا دادشددخصدرادديتد ددلدتا  ددلدت نج  راضددل طل،داىددد داددا  دراااددل دفذردت ىددبدنددد درا ددم دفىددمر داإص 

إدددصدد مددد د ندتددد    د لااىد تدددل د ددد  دراطمي دددلدراودددعداددد ودد هدددلدرا إدددص،د ادددددتددد درا  دددلدتىدددماداد 
د(.37326039اوموامدرااضلة لد مابدرا إصد   مهلدت در ت ةدرااوىد لد لاا   اد)راالا ع،د

رابل الدرااملد  درااىد تلت لد أدهل:دتملد  دا ميلدن د لدت  ودندد درانصد د رةةشدل د ت د ةددد تىمس
 تجىددد د كاددمدتبصدد م رد ت  دد ن ل،دل دراوددعدتمددلن درةدمددلندنددد داهددددراا ر ددفد طمي ددلد ر ا ددلدرااىد تدد

د ى رت درانجلحد  درا ش .
SupportPShsical

   دةملن دهيردراىد ندادعدرا متل،د تشوا دند دت  ةددراى ندراالاعد رةتالدل دراالا لد راخ تل د
 دراابلشمداداشا  درةىمرو لد  دن دتميددفتل دلدرا  دلداد دم درااود دعدتخف فدراضغ دن دتميددراإ
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لدتما ل دتا د يطدددند درااملد  درةىمرو لد   لد د رامر ل،دادخ تلد  دراى نداحدشطلدتا :درضاومال د
د(.24:د3992 رااملد  دراادا ال(د) ا  ع،دراال ةل،درااملد  دراى ن،د)

لد أدهل:دتملد  دتبلشم دتواا د ل ت ر د ر   ر دراوعدةإولىهلدرا دم درابل الدرااملد  دراال ةد تىمس
د يود لهلدت در امر درااإ ط  د  د راوعدتملن  دند درضاوامرةد لاإ ل .

5Psychological Support In Islam

  دران مد لدرضىوالن دلد ندهديردرااصدطد د ى  درابل الدت دا  دتوبىهلدادىمادراولةيخعداداملد
انج د ندد،   دىل دتإلدتصطد دراو لا درضىوالنعد؛لدت دت له دد تننلدرةا تعدراإن فت ه ت ددُةَى  د

 نددلشدراامدددا ندنددد دهدد ودد،را ددمآندرا ددميدد رامددنلدرانا يددلد دد د اددلدنددد دراوىددل ند راو لادد درضىواددلنع
ذُرِ رَُءَمذُُع ﴿د:ادلدتىدلا را مآندتو لاد  دتومر ا  د ت دذاكد  د

ََ َذْ ال ََُّرَ اُع  ِدذَدَ
َ
ذُ  ش ََ ََ َم ن ِِ ذ

َ
ِ َواَل ٌد رَُسوُل اّلَلَ ُمَحَمَ

َوة﴿:د   اد دتىدلا د[69را و :]د﴾بَي َنُهم   ِمُنوَن إِخ  اهدي درآلةدل دتوضدا دتىدلدعدراد  د رةادل دد[30راإجدمر :]د﴾إَِنََمُ ال ُمؤ 
تمددد ال دراامددداد دتادلنداد مد  دادعد دد  هدد ضدتظهدمد   دت راعدا دد؛ راوملد د راوىلتفد، رام ال

 تد داد  دتد  مدرابل ادلدادبىادآةدل درا دمآندرا دميدد ر  ل تد درانا يدلدرتضد دد،راش  دفضدتاد ن ر دراد 
اهددلد دهددلد ادددلداددعدتضددلت نهلد  ىددل دراامددلد  دران مدد لدرضىوالن ددلدراوددعد ة  داددعدراوددمر درضىواددلنعد

اا دم دتوضدانهلدرآلةدل د ر  ل تد درانا يدلدادعدتجدل دراو لاد درضىوادلنعداددددر ىدل  د  دفندهندلكد د،راىم ع
تدددم دادددعدراودددمر دراغم دددع،د تددد دذادددكد ىدددادرآلةدددل دراودددعدتإددد دراامددددا  دندددد دتبدددل  دراامدددلد  دران مددد لد
رضىوالن لدف الد  نهدد ت داد  دت  د  د  ىدل دراامدلد  دران مد لدرضىوالن دلدادعد د  درا ودل د رامدنلد

د.ا يلران
6Theories of Social Support For

Theory of Social Exchage

دتنظمدفا دراى  ل دت داد  ددظميدلدراو دلاءدراودعد تد د هددددظميدل دراوبدل  درضىوادلنعدندد دُتَىد  
 تد ندر امر درااشوما  داعدن  لدتبل  دة وم  ندت د ةددالود  دد، دهلدتو  ندت دتبل  درااصلا د را  رو 

 تن لدتد ت لد إنل  دت د ةددتن ىدلددُةَى  د  ندتد عدتن ىلدد،  دتن ىلدتمتب د ود عدرا م دتن ىلد اموداعدراا ل  
 تدد د د  دراى رتدد دد،  تداددد دادعدهدديردراوبدل  درااو  ددادتدء تدفادد دة   داىد د ى رد ددلداددا لد،ادعدراا ل د 

فذدفندراو لاءدتهددادعدن  دلدراىاد د)ن  دلدد؛ ها لدتدكدرضنوبلةر دد ن لدراى  لداعرااهالدراوعدتء مد
د(.13د:6001د،ُتد تل(د اياكداعدراى  ل درا  ةلدن  لد)ر ص  ل (د)راصبلن

Developmetal Theory

ندد دراودمراد ندراخصدلوصدرا ا دلداشددبالددرضتجدل درااندلوعدادعد ةرادو دادامدلد  درضىوالن ددلدة د و
ناد ددلدراو راددددتدداد  دد ر دراإ ددل دراضددل طل،دداددعراو ددلن  درااوبل اددلد دد  در اددمر د دداددعراامددلد  دتددء مد

  ة ردتها لداعدتى ي دراا رىهلدرةةجل  لداهي در   ر د  ندف د ر د تدآ دلةداددا لدندد دراصدإلددء ت ت
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 هدد د  د دنداددل درانظميدلدراانلو ددلددStokes(.د د ودادو اسد6030ران مد لداد دم .داددعدةادلالد)رااإومددب:د
 لوالدا  ل د ىاد  ىل درااملد  درضىوالن لد ت د هاهلد جددرااملد  درضىوالن لد االاوهلد تصل ةهلد

درااخود ل.
فضد ندهددي درانظميددلدتومدددد ددبىادراى دد  دتواادد داددعدفهالاهددلدا ةراددلدشددبالدراو ددلن  درضىوالن ددلد

دددلدادددعد ةرادددوهلدَ  ىدددل دراامدددلد  ددرا ا دددم دراودددع تإددد  د لااجواىدددل درا ا دددم ،د ادددددتصددد دهدددي درانظميدددلد ةض 
ددولوجدصل  ل.دفا درضىوالن ل

Functional Theory

ا  د ك دندال درانظميلدرا   ف لدند د  لوفدراى  دل درااو راددلدادعدشدبالدراى  دل درضىوالن دلد
ىادد دنددد دتمددلد ت داددعدراظددم سدراصددابلدراوددعدت رىههددلداددعد   ودد ،د تمادد دهددي درااإ طددلد ددلا م دراوددعدت

دد لدنددد دتى يدد د داددل درامددد كدرااودد را داددعدشددبالدهددي دراى  ددل دا يددل  دتصددل ةدراامددلد  درانظميددلد ةض 
درضىوالن لدا ودرا م .

Total Theory

ندتء مداعدشبالدراى  ل درضىوالن لدتما دهي درانظميلدند دراخصلوصدراشخص لدراوعدةاا د 
ادا ر ددفدرضىوالن ددلدراوددعدت رىههددلدرا ددم داددعد  لتدد درا  ت ددل،د تهددوددرانظميددلدد راخل ددىلرااإ طدلد ددلا م ،د

ددلد   ددل درة ةركدرا دددعدااصددل ةدراامددلد  درااول ددلداد ددم د  ةىددلدة ددل دندد دهددي درااصددل ة،د را د ددلد ةض 
دد  درضىوالن دلرانظدمتداىد  دتد دت دلت سدراامدلدادل  لدةشدا در  هيردرة ةركدرا دعداداملد  درضىوالن

د(.35-34:د6030د)رااإومب،

Hereditary Blood Dieases

Overview

؛د هد دتدلدتا دل داميل دراد ودراإادمر داعر  نل د تء مددفا هعدر تمرادراوعدتنو  دت در   ي د
 ددددء تدفادددد د هدددد ةدر نددددمرادراام دددد لدنددددد دراشددددخصدرااصددددل د هددددل.د ا مددددلدا  لو هددددل،دداددددعتددددء مد

كددل تمرادرااى ةددلدراوددعدةاادد دتجناهددلد لض وىددل دندد دراى رتدد درااء ةددلدفا هددل،د ا نهددلد تددمرادتنو دد دناددمد
ى دددل دادددعدراىلوددددلدرا ر ددد  ،د  كادددمددهدددلد تدددمرادتو رة دددلد دددلاو ر يدنادددمدر  راج ندددل د را مت اددد تل ،د تد

د(.5:د6033هعدر د ا لدراانجد لد راا ا ا لد)راىلتمت،ددلةر  لدش  ن درا د تمرادرا ود
ددلد أدهددل:د"ر ددطمر د ةر ددعداددعدا ةددلدرادد ود ي صددفد لدخ ددلادتمددو ودراه ا ىددد    د  ُتىددمسد ةض 
 ردخ ددددلادندددد  درا ميددددل دراإاددددمر دندددد درااىدددد  دراطا ىددددعد يمىددددادرامددددابداددددعد هدددد ةد نددددمرادر د ا ددددلد

 صدراه ا ىد    د هدعدراادل  دراا ىد   دادعدراخ ةدلدراامدء الدند د اد دكلةىهل د راوىبد   مهلدفا دد
د(.3326035)رام ل ،ددر كمج  "
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1Sickle Cell Anemia

 تمرادرا ودرا ةر عدةمابد    دد  ل ددراانجدع(دت ا مدرا وده د)تماد د ا لدراخد لدراانجد لد
راوددعدتصدد بداميددل درادد ودراإاددمر ،دتنددوجدرااددماددو جددلدصدد لد هددعد  دد د ددد رادا ددمدرادد ودراشدد ت ،در ادددد

ر وادددل دىمدددا لدتوىل ادددلدرامددد ل  ،دادددعد لادددلدم ريد تدددم  د لتددددلدادادددمادتددد دةىددد د لتددد دادادددمادادددإند
تدد د ت ددل دهددي در اددم درامددد ا  د لهمي ددلدةإاددد ندىدد  دد%20 لند كاددمدتدد دد%65تصدد دفادد ددرةصددل ل
درااما.

2Causes Of Disease

تومابد  دت م دى ن لدتء تد  دفا دتإ  دا ةلدرا ودراإامر دفا دا ةلدتنجد لدنن دتىمادراادمياد- 
تدلدتدء تد؛د داو  ر دا  ىدلدراد و لا ل،دان صدر كمج  داو   داميل درا ودراإامر دتم دوهلداوصب د
ت تهلداد  دا دفتء تد؛در تمدرايتدفا دردم ر دراشى مر درا ت يلداوصب دراخ ةلدتنجد لد تش هل

د(.26:د6002د،راف ص راش ت د)اوم د ص م دت د  لتهلد تمابداعدا مدرا ود
تنوجدهيردراامادن د ةر لدى  دراخ ةلدراانجد لدت دا در   ي دفتلداعدراص ة د  دراإلالدراطف  لد- 

لداوإضدتمابد لابلد ددراانجد ل(دراوعت دهي در د ا لد)  دتلدةما داج لدراخ ةلد نند تلدد   نمر  
د(.95د::6006د،راض يإعا  د)تم دشخصدتلدى  دراخ ةلدراانجد لدت د   در   ي د

3Symptoms Of The Conditon

ظهددمدنددد درااددمياد نددمرادر د ا ددلدراانجد ددلد هددعدراوىددبدراىددلودرامددمياد شددإ  درا ىدد د رادد  رةدت
عدراامدء  دنند دىد  دتونإدعد  دمدتدمتب د دلاجنسد هد دتدماد ةر دد،راإدمرة د رةت لاد ةىل م ددلدراى  د

رىواىلدراج نل درااصدل لدتد داد در  د ي دادعدا ةدلدراط د ؛د ادياكددفذردفضا دتظهمد نمرادرااماد
ة ضدد دندد ودم ريدر  ددلة درادديت دتظهددمداددعدنددلودوهددهدديردرااددمادفضد ىدد دفىددمر داإددصدتددلد ادد درادد  ريد

د(.27د:6002د، راوأك دت دا تلدتماعدرا  ريد)راخضمتد
4Laboratory Tests

لد  دة  د نمبلد م طلداعدىا ادر دد رادراا  دل،د دمدبلدراد ودن  داميل درا ودراإامر دةا ندتا ا  د
تدددد د) لتدددد درااددددمادتمددددو ودراخضددددل دا ةدددد دد300ىددددد د30–7)راه ا ىددددد    (دتددددنخ اداوصدددد دفادددد د

تإودد وداميددل درادد ودتا ا  ددل،دنددل  دتددلدةادد نددMCVتا ىددع(،د تشددا درا إ صددل :د جدددداميددل درادد ود
د(.11:د6002)ش  ع،ددتإد  دتنل مدراه ا ىد    درا هم لوعتنخ ا،ددMCVراخضل دراإامر دت د

5Ment Treat

ددلدآاددمداددإىمر ددُةَىدد  دراىدد يدرااوبددادهدد دتخف ددفد دد  درااددماد ضد ددلدشددلف  لد ا دد دهنددلكدن ى  ن ى 
د لهظددل ذر دت ددلا فدهددعدناد ددلد هددلدرا ا ددمدتدد درااضددلن ل د رااخددلتمدناد ددلدراددوا ر دد ددعدراىظددلو،د د

د(.11:د6002)ش  ع،دادامياد اياكدا سدت درامه دفةجل دتوامادتنلابد
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ت ى دن ىل داا م داانادرااضلن ل د تخف فدرااىلدل ،د ا  دضدت ى دش ل د  دبدراام د د أد ا دلد-
دراخ ةلدراانجد ل.

دددمةاددخلادراىظلو.  دةش  د ىادراام  دن دتمي-
دت ى د  ر داىل دةما ده  ة امعدت ةيلدتولحداو د  دن  دران  ل .-
دتىلاجدران  ل دراامابلداحاددراش ت د امانل در ادد ا رو دن دتميددرا ةي د  كمج  .-
د(.69:د6033دةجمتدد  درا وداداميادفذرد صبإلدر د ا لدش ت  دادغلةلد)راىلتمت،-

6

درا شفدرا  ةتد لىمر دراوإد  د ص لد  ةيل.-
:د6034د"درااماددب،دا وددلت  د" "،د اددادرا  ا ددك،درا لامدد  ود)تإادد ، تنددل  درا  ولت نددل د)ا وددلت  د"د-

د(.1630
ملن دراجمدداعدفنل  دت رمد د ت د دران و:دت درااهددراإص  دند دالنل دالف لدت دران ودا دا دل،داو-

دت د ىاد نمرادراامادراا نجل.
تنددل  داا ددلدتنلاددبلدتدد درامدد رو :دفصددل لدراجمدددد لاج ددلسدتىم دد داخطددمدرةصددل لد ل متددلدراانجد ددلدد-

(Sickle Crisisد هددددعد ندتىددددددداميددددل درادددد ودراإاددددمر درااصددددل لد ل  ن ددددلدرا ت يددددلدتمددددابلد،)
دردم ر هل.

د نعد لا  ولت نل د رااىل ندرااهالدادجمد.تنل  دتىلودصإع:دد-
تالةالدراميل لد لنود ر :دتنل شدلد دد رادراوادلةي دراميل د لدراودعدتمدوط ادتالةادوهل،د راوأكد دتد دند ود-

درةامر د ياكد و دضدتدإددراضمةد صإلدرااميا.
د.Https:// www. w ebteb.Comتنل  در   يلدراوعدةص هلدراطا ب.د-

7

رنراإمرة دراىلا لد  درابلة  :دا  هالد- د داإلصل لد ل متلدراانجد لدراخط م دند دراصإل.يتإ  ددُةَى  
ر:دراوددعدة دد دا هددلدتمددو ودر كمددج  ،دتىددمادرااددمياداخطددمدرةصددل لد ل متددلد- ر تددلك دراامت ىددلدىدد  

دراانجد ل،د ا  دضد رنعداد دددت دراطلومر .
دنل  درا إ  :داهعدتمابدى لسدراجمد.تد-
راوددعدد(Acute Chest Syndromeراودد ا  :دتماددادتدد داطددمدرةصددل لد او متددلدراصدد ةدراإددل  د)-

تإ  دنن تلدتدوصددا ةدلدراد ودراإادمر درااصدل لدتداد ىضدهلدتمدابلدفنل دلدتد اددر كمدج  دفاد د
دراموو  .

 درتبدلادتدم درا  لةدلدر الاد ل،دالاىد  ر دراى  و:د ل  دتجنبدرةصل لد ل تمرادرااخود دلدتد داد -
دتماادت داطمدرةصل لد اضلن ل در د ا لدراانجد ل.
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ر تمدرايتدته  دصإوك؛دايرد؛دراميل لدراش ت  :داهعدتجىدكد  مد ل ةدند دراون سد لاشا دراطا ىع-
د.Https:// www. w ebteb.Comدتلة دراميل لدراخف  لد رااىو ال

8

دتضخددراطإل د اعدهي دراإلالدةجبدراو صلا .-
تلدتدء تدفاد دتدمركددراإ تد دادعدراان ميدل د؛د ه دتضخددرانخلادرايتدة  ود وصن اداميل درا ودراإامر -

د را دبد  ل عدراغ  دراصال دف إوليدرااميادفا دد  درا ود ص لدتموام دشهمي ل.
 ذادكد أاديددخدلادتد در  د  در ادلدرااو رادددتدادراادميادادعدر دمدجلد شدم ددةادرانخلادراىظاعمد-

ل،داالد ندرااوامادضدتوأ مد وامن د)تإا ،د د(.1630:د6034ةا ندراوامادصإ إ 
9Psychological Theories Explaining 

Chronic Disease

Behavioral Theory And Chronic Pain

د   دد د دد تلدراا ةاددلدرامددد ا لدد؛اوددم درامددبى ن ل د  بددلدى تدد  داددعدراوىلتدد دتددادتشددادلدر ادددُتَىدد  
ردادد  ةدراىاد ددل دران مدد لداددعددشدد  دااددم در اددددراادد ت د نددد دناددسدراوإد دد دران مددعدرهواددلد ت مدد م ردى تدد  

ددلدندد درضاددوبطلنراا ةاددلدرامددد ا لدا دد د لامددد كدراا  دد نعد   ددل  دد،راظددلهمدرادديتدةادد ند ى دد ردتالت 
دو جددلدتبلشددم د  صدد  د دصددلةدهدديدراا ةاددلدف بددل د ندرامددد كدةاادد د ندةشددا د يغ ددمد ي دد تد  دةضددىفد

)ندددلاددرادددن سداددد ة ةس(د   دتددد دد ُيَىددد  د(،دEvironmentnal Manpulationsاداىلاجدددل دراا   دددلد)
مدر ادددد،د ذاددكدتددد داددد  درهوالتددد د  ةراددلدتدددلدةىدددمسد لادددددراددوخ ودتبدددل ظدرانظميدددلدرامددد ا لدادددعدت مددد 

ادد ا ل در اددددراودعدتمددوخ وداإلشددلة دفاد درةشددلةر دراد ظ دلد   ددمدراد ظ ددلدتد درا دد ةد راودعدتىوادد دنددد د
فا د نداد ا ل در اددتوددتىداهلدت دا  درضشدومر درا  اد اعددذهبد)ا ة ةس( دراو ميمدرايرتعداد م ،د

ادرامو سداعدهديردراناد ذيد ندتدلدتومتدبدندد دادد ا ل در ادددتد دتى يد داد ء مدادعد رةىمروعد رضاومر
اىد داا  درااال :د  ا  لداابل ظدرضشومر درا  اد اعدةااد دضادوجل لدد،تشا  دهي درامد ا ل د ى دذاك

ادمر در ادد ندتشوم دند در   دى و  لد بىادرااا مر ،داإذردر ومدلدتا دمر در ادددتدادتا دمر دتا ا دلدا
د(.42:د6002)  ا ،ددن ت  داإندرااا مر دراطا ا لداو  ند ل ة دند دف لة در اد

Cognitive- Behavioral Model

  نل دراإ بدلدرا تن دلدراودعداعد ند ه ةدرضتجل درااىماعدرامد اعداحادددفا د(6002)  شلةد  ا د
 ددلداددعدتجددل دندددددراددن سد شددا دنددلود راوىدد ت درامددد اعد شددا داددلمدمر دا هددلدرضهواددلود لاى رتدد درااىمف

ندد   دنددد د هدد ةد ىدداد شددال دراىدد يدرااىماددعد راوطدد ةدرادديتد دد  داددعددظميددلدراددوىدددرضىواددلنع.د
د هع:د، ت ى دتجا نلدت درضاومر ل دةىوا دند هلدهيردرانا ذيداعدت م م داخام در اد
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راإلاددلدراا رى ددلد راىاد ددل درا مدد  ا ى لدداددعاىو دد ر (د ندتددء مدةاادد داحا لة)راو دد تمر د راو  ىددل د را-
لدةاا دادى رتد دراا   دلد رامدد كد ند اياكدراج ردبدرااىمف لد رامد كد اعدراا ل  د ةض دد، رااىمف ل

)رضشددددومر ددادددد سداا ددددمدتدددد دراناددددلذيدرامددددد ا لد،تا ىددددلدناد ددددل دراو   ددددمد تإو رهددددلداددددعدرتددددء مد
يماد دراناد ذيدرااىمادعد درامدد ك،دداعراوعدتءا دند دتأ  مدراا  لددوع(را  ا اعد رضشومر درةىمر

 ادياكدد؛رآلادم،د يودأ مد د دادعرامد اعدند دراوأ  مر درااوبل الد   درا م د راا  ل،دا  دتنهالدتء مد
ادددعدهددديردرضاودددمرادراوما ددد دندددد در  ا يدددلدرامددداا ل،د ا ددد دةاددد ندراوما ددد دندددد دراىاد دددل دضدتدددودد

دراو لند ل.
 داحامر د ندتوىداد ردتم  دلدت را  دلدادعدراو   دمد رااشدلنمد راوصدمس،دادد د ندر ادمر دتىداد رد ادلا بدةاا-

 ددصاالد الا بدت ا ددلىإلداوغ  مدرامد كداإد دتنبغعدد،ت   مد تشلنمد راوجل ل دضدت را  ل
مدد  ا ى لد ندتمادد دهددي در اددلا بدنددد دادد دتدد در ا ددلةد رااشددلنمدرا ت را  ددلد اددياكدراج ردددبدرا 

د رامد كد ضدتما دند د ر  دتنهالدا  .داالدركومبدر امر در ا لةد رااشلنمد رامد ا ل .

دلداهيردرضاومرادةجبدند دراام  د ندةا د ردالند  داعدناد لدتغ  مد الا اهد  ا  د
تىدددددرا ت را  لداعدرضادوجل لد نمر دهد،داام د در ادددرااد ت دا مد ردندلى ي ،داادلد دهدددةمدوط ى ندد

د(.42:د6002 تغ  مد الا بداىلالداعدرضاوجل لداا  لتهدد)  ا ،د

Arabic Studies

11996

 ددلد دد  دراامددلد  دران مدد لدرضىوالن ددلدادام دد د ادد دتدد دفةر  دراإ ددل دهدد الدفادد درا شددفدندد دراى 
 را شدددفدنددد د ضادددلدرا دددم  دادددعدتمدددو ودر اددددداددد ودراام ددد دتددد دراجنمددد  دتمت ىدددعدد، تمدددو ودر ادددد

ددددلد تميضددددلدتدددد د360  دددد دشددددادلدن نددددلدرا ةراددددلد)د، تنخ ضددددعدراامددددلد  دران مدددد لدرضىوالن ددددل (دتميض 
هددددتم دد د اددمادت ضددعدفادد دراادد  دتدد من  د لاومددل تدنددد دد راام دد درادديت د ددمةدرا إددصدراطاددعد

   دراوخ ودرابل  دا دت دراا لت سدرآلت ل:دت  ل درااملد  دران م لد رضىوالن دلدادام د ،دد،راجنم  
د.ت  ل دفةر  دراإ ل ،دت  ل دتمو ودر ادد)كالدت ةا درااميا(

راادميادندد د لاود دراصدإ لدد   د ا م درانولوجدن د ىد  دن  دلدذر د ضادلدت ىبدلد د  دتاأددل
د،تدد د  ىددل دفةر  دراإ ددل در ىدد  د  صدد  د لةر  دراب ددل دد،تدد د  ىددل دراامددلد  دران مدد لد رضىوالن دلدر ىدد  د  صد  د

كاددلدت ىدد دن  ددلد راددلداددلابلد دد  دتاأدددلدرااددميادنددد د لاودد دراصددإ لد تمددو ودر اددددادد ودراام دد د
د،صدلو لداامدو ودر اددداد ودراام د دتمت ىدعاالدت ى دام  دذر د ضالدف د، امادت ضعدفا دراا  
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 تنخ ضددعدراامددلد  دران مدد لدرضىوالن ددلداصددلا دتجا نددلدرااددمت ى  ،دا لدددلدراى  ددلدت ىبددلدتددادفةر  د
دراب ل د الابلدتادتمو ودر اددرايتدةشىمد  دراام  .

22000

راوىددمسدنددد د  ةدراامددلد  درضىوالن ددلد راىلتف ددلدالصددلدتدد در اددم د راماددل دفادد دهدد الدرا ةراددلد
تدد  دراجلتىددلدراا  ادد  دتدداد اددمهدد ت ددلةدوهددتدداداددعدتخف ددفدتددأ  مدراصددمرنل دران مدد لدراوددعدت رىدد د

راوعدتملن هددند دراا رىهلدرةةجل  لد  د ر دراإ دل دراضدل طلدراجلتا لدراط  دراا  ا  داعدراا ند
  دد دت  ددلدن نددلدراجلتا دل،د د ددغ  دراا  دلدندا لدرانلتجددلدادعد  دلتهددراجلتا ددلد ادعدت د دد درآل دلةدرامدد

د:،دهالرا رةالدت دتجا نو  

(دتلاب ددددلدت  ادددد  داددددعدراادددد ندراجلتا ددددلد   ددددمدتدددد نا  د50رااجا نددددلدراوجميا ددددلدراوددددعدت  دددددلدتدددد د)-3
د.(دانل65-32 تمر  لد نالةهددتلد   د) امهد،د لااملد  درضىوالن لدرا لتدلدت د

(دتلاب لدت  ا  دتاد امهدد ت نا  د لاامدلد  درضىوالن دلد50رااجا نلدراضل طلدراوعدت  دلدت د)-6
 ضدت ىدد داددم  دذر د ضاددلدف صددلو لد دد  درااجادد نو  داددعدراامددو ودراىاددمتد اددمهد،درا لتدددلدتدد د

د. رض وصل تد رضىوالنعد راوىد اع

ت رىهدلد  د ر دراإ دل دراضددل طل،ددلرادوبلدراامدلد  درضىوالن ددل،ددل  د درادوخ تلدرا ةرادل،درادوبلد
 ى  دن  لدت ىبلد   د هاهل:دد،دولوجن  د،د ت صدلدرا ةرالدفا درضىوالن لت  ل دراو راددتادراإ ل د

 ىدد  داددم  دذر د ضاددلدف صددلو لد دد  درااجادد نو  دد؛راا رىهددلدرةةجل  ددلدادضددغ  د راو راددددرضىواددلنع
كددياكد ىدد  داددم  دد؛راضددل طلرضىوالن ددلداصددلا درااجا نددلددراوجميا ددلد راضددل طلداددعدتوغ ددمدراامددلد  

 صددلو لد دد  درااجادد نو  داصددلا درااجا نددلدراضددل طلداددعدراو لندد درةةجددل عداددعدت رىهددلدفذر د ضاددلد
د.راضغ  دران م لد راو راددتادراإ ل درضىوالن ل

32009

اوىددمسدنددد د ددد رادراامددلد  درضىوالن ددلد ن  ودد د جدد   دراإ ددل دادد ودراامرهددددفادد درهدد الدرا ةراددلد
تصدل  لد لامدامت،درادوخ تلدهدي درا ةرادلدراادنهجدد(326،د ت  دلدن ندلدرا ةرادلدتد د)تدراامياد لامامد

ت  ددل دىدد   دراإ ددل ،د راددوالة د  لدددل درامدد ا تومتد را د ن اددع،د تب ددلدت  ددل دراامددلد  درضىوالن ددلد د
 اياكدراوالة د ةرالد لالدند دتجا نو  دت دتم  درامامتدراامره   دت دراديا ةدد،  ا لدن در ام 

 رةدددل داددعد ىددادتإلاظددل دتصددم،دت صدددلدرا ةراددلدفادد د ىدد  دن  ددلدرةتبلت ددلدت ىبددلدذر د ضاددلد
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 لامدامتد ىد   ددرااميضد  هلدراا  تدلدادامرهدددف صلو لد د  دىا داد دد رادراامدلد  درضىوالن دلد تصدل ةد
دراإ ل .
42016

ادامدلد  درضىوالن دلد جد   دراإ دل داد ودن ندلددراوىدمسدندد درا د ة دراونا  دلدفاد ه الدهي درا ةرالد
ددلداددبىادرااوغ ددمر درا ةا  مرف ددلد تدد د تهددل در ت ددل دراام دد د أد ا ددلدرابإددمدرااو ادد د)راا ادد ا ل(د ا  

ر ت ل دراوعدتمنلهددر وددن  ،در ا يل )ا در و،دراامو ودراوىد اع،دن  در ت ل درايت دتمنلهددر ود
(دادد   د راددوخ ودت  ددل دراامددلد  درضىوالن ددلد90لدن نددلدرا ةراددلدتدد د)تم دد ،دتاددلندرامددا (د ت  ددد

د ت  ل دى   دراإ ل ،د ت صدلدرانولوجدفا د ى  درةتبل د ر د   درااملد  درضىوالن لد ى   دراإ ل .
52017

لدتد دراجنمد  د ن  ود د اد ده الدرا ةرالدفا دراوىمسدند دراصا  دران مدعداد تدرااىدل   د ما  د
را م  د   دراجنم  داعدراصدا  دران مدع،د تد ودد ت درااملد  درضىوالن لد ى   دراإ ل ،د راوىمسدند

راإ دددل د لادددهلوداددد دتدددنهددادددعددفتالد دددلدراونادددءد لاصدددا  دران مدددعدتددد داددد  دراامدددلد  درضىوالن دددلد ىددد   
راوناء،د راوخ تلدرابل الدراانهجدرا ص عدرضةتبلتعداوإ  دد ه رسدرا ةرال،دت  ددلدن ندلدرا ةرادلدتد د

،د راددوخ تلدرابل اددلدل(داددن٢١-٨تدد درادديا ةد رةدددل دتوددمر حد ناددلةهدد دد  د)دلت دد دتىل  ددلد ما  دد(د٠٦)
د ت  دل دىد   دراإ دل ،د  لتدلدرابل ادلد لادوخ رودت  ل دراصا  دران مع،د ت  ل درااملد  درضىوالن دل

" "،د   د ا م درانولوجدن ،ددتإد  درضدإ رةدرااوى  داوإد  د  لدل درا ةرالدتىلت  درضةتبل د راوبلة
ام  دذر د ضالدف صلو لد   دتو اطل دتمت ىعد تنخ ضعدراامدلد  درضىوالن دلد ىد   دراإ دل دد ى  

االد   إلدفتالد لدراونادءد لاصدا  دران مدعدتد داد  د،د دراامت ى  اعدتمو تدراصا  دران معداصلا
درااملد  درضىوالن لد ى   دراإ ل داالدىل  دى   دراإ ل داعدراا  تلدت د   دراومت بداعدرةاهلو.

62017

الدرا ةراددلدفادد دتىماددلدراى  ددلد دد  دراامددلد  درضىوالن ددلد راا  تددلدراى ى ددلدادد ودرااصددل ل دهدد 
(دتصددل لد دد ر درامددامتدرااو رىدد  د اموشدد  دتإادد داادد  د40 دد ر درامددامت،دت  دددلدن نددلدرا ةراددلدتدد د)

 ددددلد ت  ددددل دراا  تددددلدراى ىرضىوالن ددددل،دراددددوخ تلدرا ةراددددلدت  ددددل درةتدددد ر د لاى  ددددل د د ددددلاج روم،د
راخدددلمد ام ددد درامدددامت،دت صددددلدرا ةرادددلدفاددد د ىددد  دن  دددلدرةتبلت دددلدت ىبدددلد  رادددلدف صدددلو  لد ددد  د

)رتبدددلادراإا دددل،د اددديدر   يدددل،دفىدددمر درا إ صدددل دددراامدددلد  درضىوالن دددلد راا  تدددلدراى ى دددلدرااوااددددلد ددد
داداصل ل د  ر درامامت(.
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72019

هدد الدرا ةراددلدفادد د إدد دن  ددلدراامددلد  درضىوالن ددلد أ دد ر دراإ ددل دراضددل طلد رضكو ددل دادد ود
درضىوالن دددل)راامدددلد  درااغودددم   دن ندددلدتددد دتم ددد درضكو دددل درامدددى  ت  دتددد دراددديا ةد رةددددل .د   ةد

.د ت  ددلدن نددلد(توغ ددمر دتمدو دلداددعدراونادءد لضكو ددل دااوغ دمدتددل ا  صد هلدلد   د ر دراإ دل دراضددل ط
لد تميضد(20را ةرالدرا د لدت د)  لضكو ل دت دراام  درامى  ت  د رنوا  دهي درا ةرالدند ددلتميض 

ر   ر درآلت دددل:دت  دددل دراامدددلد  درضىوالن دددلدتددد د)فنددد ر درابل ددد (،درادددوبلدلد  ددد ر دراإ دددل دراضدددل طلد
و(،د   د  هم ددودلوجد3999د:و(دت  ل د  كدا كو ل دفن ر د)اط د3994د:) م دنا درااىطعدتىميب

(د ددد  دراامدددلد  د0003 صدددلو  لدننددد دتمدددو ود)ف)نامددد ل(د  رادددلدد ىددد  دن  دددلدرةتبلت دددلدادددلابل،درا ةرادددل
ل(د)نامد لدادلابرةتبلت دلدرضىوالن لد رضكو ل دا ودن نلدت دتم  درضكو دل داادلدتاد  د ىد  دن  دلد

   ددد ر دراإ دددل دراضدددل طلداددد ودن ندددلددرضىوالن دددل(د ددد  دراامدددلد  د0003لدننددد دتمدددو ود) رادددلدف صدددلو  د
(د د  دتو اد د ةىدل دراديا ةد تو اد د0005)درا ةرال.د رتض د ىد  دادم  د رادلدر صدلو  لدنند دتمدو ود

دت دتم  درضكو ل دند دت  ل دراإ ل دراضل طلداصلا درةدل .ددل  ةىل درة

Foreign Studies

12000Welen and Lachman

لد  دراوإ ددددهدد الدهددي درا ةراددلدفادد داإددصدرةتبددل درادد نددرضىواددلنعد راودد تمدتددادراصددإلدران مدد 
تادددلدفذردالددددلدهدددي درضةتبلتدددل دتىواددد دندددد ددددد ادراى  دددلد)راشدددميك،در ادددم ،دراصددد تد(د اإدددصدرآل دددلةد
راىلماددلدادامدددلد  دنددد درةىهدددل د) راددد د ناددمدراى  دددل(د راوبددلةدتددد ودرادددو سدهددي درضةتبلتدددل د مدددبد

دراجنسد راىام.
(د75–65ةد تودمر حد نادلةهدد)(دتد دراديا د%55(دت درابدلاغ  د)6142 ت  دلدن نلدرا ةرالدت د)

ةجل  دلد رامددا لد كادمدرةتبلت دلد(دت دراديت دادلد ردتود  ى  د  دتوىلةشد  د الددلدراوبدل ض درة421انلد )
 لاماله دددلدران مددد لدتددد دراصدددإل،د  لانمدددبلدا ددد دراجنمددد  دالددددلداددد الدر ادددم دتنا  دددلد لاماله دددلد رانودددلوجد

صدددلدهددي درا ةراددلدفادد د ندراشددبال درا رناددلدةاادد د ندراصددإ لدادنمددل داددعداا ددمدتدد در   ددلند  ناددلدت د
تد درآل دلةدراضدلة دادو دلن  دراادء م دادإندر صد  ل د راىلوددلدةخد ت ندراوخد ي درااء دلدادعداا دمددتخ ف

دت در   لند  ةدراام  د كامدت درامىل .
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Grassi et.al: 2007) -2

  د دت  ددلدن ندلدرا ةرادلدتد دد،ه الدفا دتىمالدراى  دلد د  دراامدلد  درضىوالن دلد را ددددران مدع
  د دتدددد،(دادنل20-32تمر  دلد نادلةهددتدلد د  د)د، لد إةطلا لالااعدتجل درامنلةلدر د(دنلت  د3143)

را ددددران مدع،د  د دت صد درابدل ا ندفاد ددرادوبلدلد  درضىوالن ل،درااملدراوبلدلراوخ رودر   ر درآلت ل:د
 راإ ند راخ سدد، ندر امر درايت دتود  ندتملد  د   د  داجد ردتى ض د ند داعد  ىل د)را ددد رضكو ل 

ااددلدتءادد دد، ذاددكدت لةدددلد لاام دد درادديت دتود دد ندتمددلد  د كاددمد،راام ددع(د اددل د  ددنهددرااددمادران مددع
ردادددعدتإ تددد د ندت  ددد ددرااالةاددد  دادطدددبدانظدددلودراامدددلد  درضىوالن دددلدننددد دراام ددد دت  ددد  ددرانودددلوجدندددد 

دلدادضغ دران مع.ر شخلمدر كامدتىم  د
38Brajsa et.al :201

ق دددل دراامدددلد  درضىوالن دددلدراا  تدددلدتددد د اددد در ادددم د  دهددد الدهدددي درا ةرادددلدفاددد داإدددصدا ف دددلد
  درآلاددمي درااهوادد  دتدد دةمددهدد لاماله ددلد)رامددىل  ،دة ددلدراإ ددل ،دة ددلدرااجددل ،دتدد  داوددم ددصدد  ل ر 

راإ ددل (د ىميددلدرا ةراددلدنددد دن نددلدتاا د ددلدتدد درامددالندرابددلاغ  درا ددم رت  .دت  دددلدن نددلدرا ةراددلدتدد د
(د20)(دادنل،د  كادمدتد 40-32 ددت م ددراى نلدفا د د  دا دل دناميدلد)د،(دام داغمادراوإد  3000)

اددنلد ددددتإد دد درانوددلوجدتدد دادد  ددايىددلدرااىل اددلدراه اد ددلداداجا نددلدرااوىدد   دراوددعدتددددفىمرؤهددلد شددا د
 ت  ددل دة ددلدرااجددل ،دت صدددلدهددي دد،تن صدد داا  لادد  دت  ددل دنددلودام ددلدراإ ددل د رامددىل  دراإ لت ددل

د  درضىوالن لدراا ةادلدتد در صد  ل دتمتبطدل د شدا داا دمد لاماله دلدرايرت دلد  د دفندرا ةرالدفا دراامل
درااشلةا  درايت دتد  ردرااملد  درضىوالن لدرا لف لدت در ص  ل دالدلدتمو يل دراماله لدنن هددنلا ل.

Methodology and Procedures

proachStudy Ap

دراامدلد  داد ودتم د در د ا دلدراانجد دلد جاا دلتمدو ودته سدرا ةرالدراإلا لدفا دراوىدمسدندد د)
ا دددد دد؛)راوإد دع(صدددنىل (دا ددد درادددوخ تلدرابل ادددلدراادددنهجدرا صددد ع  تدددمرادراددد ودرا ةر  دددلدراا اددد ا لد د

هجد ندرااددددددددددند(32126060)دناددددددددد درامدددددددددد ود يءادددددددددد دراادددددددددنهجدراانلاددددددددددبداوإ  دددددددددددد هددددددددد رسدرا ةراددددددددددل،
)راوإد دع(دته سدفاد دىاداد  لددل دالف دلد  ق  دلدند دراظدلهم د تإد د دتدلدتدددىاىد دتد د  لددل درا ص ع

د طمي لدت   ن ل.

Study Population And Sample

تو دد ندتجواددادرا ةراددلدراإلا ددلدتدد دتم دد در د ا ددلدراانجد ددلداددعدىاا ددلدراا ادد ا لد  تددمرادرادد ود
 صلو لدرااو رام داعدىاا دلد تدمراد  الد ندرةدل(دنلت د40-35تا دتومر حد نالةهدد)د،ر  لد صنىل را ةد
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اياكدرنوام درابل ادلدهديرددل؛ا ندهيردران ادت دراامادشلوى دد،را وداعدصنىل دضدتشا دىا ادر تمرا
دد ددلد   ددمدتإدد   درااىددلاددلرااجواددادتجواى  دل صدد ةدلنددد دن ندددرا ةراددلد د رد  لتددلدرابل اددلد وطا ددددد،ت و   

دةااد ندن نلدرا ةرالدراإلا ل. تميضلددل(دتميض د351 ى  د)دل  مدنش رو 
د:را ةرالد ن نوهلدتجواات   ددرآلتع راج   د

 (1)جدول 

 جتماعية، والمستوى التعليمي.يوضح عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس، والحالة اال

 الجنس
 الحالة االجتماعية

 المستوى التعليمي
 موعالمج

 جامعي فأكثر ثانوي فأقل

 ذا ة
 16 61 55 نلم 
 1 4 2 تو  ي

 فدل 
 15 61 55 نلم 
 65 1 1 تو  ي

 655 51 661 تجا ا
Study Tools

Social Support Scale

 درابل الدرايتدتو  ندت د   دلد  ىدل دراوخ تلدهي درا ةرالدت  ل درااملد  درضىوالن لدت دفن ر
دهع:د)رااملد  درا ى رد ل،درااملد  درااىد تلت ل،درااملد  دراال ةل(.

1Validity The Scale

(د ادوإ دددد45:6006هد سدا  لادهلد)ناد  د ناادلن،دتراا  دل دراج د دهد دراديتدة د سدرامدالدراودعد
د:رآلت لدت دص  در  ر د لتلدرابل الد لةىمر ر 

Validity Face

نددد دندد  د(دا ددم د صدد ةت در  ا ددلد10نم ددلدرابل اددلدت  ددل دراامددلد  درضىوالن ددلدرااادد ندتدد د)
(دتإااد  ،د  ىد د30   د دغدند  هدد)د؛ت درااإاا  درااوخصص  داعدتجل دراىد ودران م لد راوم  يل

  دد درنوادد  درابل اددلددمددبلدرت ددل دد،اادد  د  مددل ددمددبلدرضت ددل راوىدد ت داددبىادرا  ددمر دتدد د ادد درااإ
داالدا  د ا م درانو جلدن دص  دا دا مر در د20%  ىدل د ردوادل درا  دمر داح ىدل دلدند  در  ر ،د  ةض 

د-د%90  ددد دتمر  دددلددمدددبلدرضت دددل دتدددلد ددد  د)د؛ تنلادددبلدرااددد رو .د  ددد دتاودددادراا  دددل د صددد  دتمت دددا
ددلدآلةر در اددلتي درااإاادد  دتدد )د ت دد ندراا  ددل د ىدد ،د(300%  ددا د   ددلد  ىددل د د(دا ددمد10راوىدد ت د ا  

د:رآلتعكالده دت   داعدراج   د
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 (2)جدول

 جتماعية وفقراته بعد تعديل المحكمينيوضح أبعاد مقياس المساندة اال

 ن  دا مرت  راددرااجل  و
 66 رااملد  درا ى رد ل 6
 9 رااملد  درااىد تلت ل 2
 61 راال ةلرااملد  د 5

 Constnuct Validity

وإ دددددتددد دصددد  درااندددل ،د لتدددلدرابل ادددلد لادددوخمريدتءشدددمر درضتمدددل دراددد رادعدادا  دددل ،د ذادددكددا
ا ددد درا  دددم دفوإ دددددتددد د مدددل درةتبدددل د ةىدددلداددد دا دددم دتددد دا دددمر دراا  دددل د  ةىدددلدرابىددد دراددديتدتنوادددعددا

 ىدل دراا  دل د را ةىدلدرا د دلدادا  دل د لادوخ رودتىلتد درةتبدل د لدا د ى دتد د لة لالدفا درةتبل د ةى
دتع:(د يوددت    دذاكدند درانإ درآلSpearmanاا متلند)

 إليه:ارتباط درجة فقرات كل بعد بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  معامل-

مر دراا  ل دتدادرا ةىدلد)ا امتلن(د   د ةىلدا دا م دت دا د لتلدرابل الد إمل دتىلت درةتبل 
د:رآلتعاالده دت   داعدراج   دد ا فرا د لدادبى درايتدتنواعد

 (3)جدول

 معامل ارتباط سبيرمان بين درجة كل فقرة في البعد والدرجة الكلية للبعد

فقرات البعد 

 األول
 62ف 65ف 64ف 61ف 37ف 34ف 31ف 2ف 7ف 6ف 3ف

معامل 

 (Rارتباط )
**250 **540 **440 **560 **460 **550 *550 **240 **520 **420 **520 

 Sig 000 00 000 00 0000 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00الداللة 

فقرات البعد 

 الثاني
   32ف 10ف 39ف 62ف 69ف 30ف 9ف 4ف 1ف

معامل 

 (Rارتباط )
**530 **520 **430 **50 **540 **400 **500 **590 **620   

   Sig 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 0040الداللة 

فقرات البعد 

 الثالث
  67ف 60ف 66ف 63ف 32ف 35ف 36ف 33ف 2ف 5ف

معامل 

 (Rارتباط )
**560 *560 **420 **52 **53 **26 **410 **460 **570 *420  

  Sig 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00الداللة 

ةتبددل د دد  د ةىددلدادد دا ددم د را ةىددلدرا د ددلدادبىدد دتوضدد دتدد دراجدد   درامددل دد ندىا ددادتىددلت  درض
(د هديردتد  دندد د ندراا  دل دتواوداد صد  د ندل د0005كلدلد رالدف صلو  لدنن دتمو ود ضالد  د دتد د)

دى  د ا  لدا ضالدرضتمل درا رادع.
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 للمقياس:بعاد المقياس مع الدرجة الكلية أتباط درجة كل بعد من ار  معامل-

 ىدل دراا  دل دتدادرا ةىدلد (د   د ةىلداد د ىد دتد داا متلن لتلدرابل الد إمل دتىلت درةتبل د)
د:رآلتعاعدراج   ددلرا د لدادا  ل د الدلدرانولوجداالدهعدت  إ

 (4)جدول

 الكلية للمقياس معامل ارتباط سبيرمان بين درجة كل بعد والدرجة

 القرار (Sig) مستوى الداللة (Rمعامل ارتباط سيبرمان) البعد

  رالد0000 **0.72 رااملد  درا ى رد ل

  رال 0000 ** 0.71 رااملد  درااىد تلت ل

  رال 0000د**0.77 رااملد  دراال ةل

ةىدلدرا د دلد رادلدتوض دت دراج   درامل دد ن:دىا ادتىلت  درةتبدل د ةىدل د  ىدل دراا  دل د لا 
ىوالن دلداد ود ند د دةااد درا د  دفندت  دل دراامدلد  درضد(،0005ف صلو  لدنن دتمدو ود ضادلد  د دتد د)

دتم  درا ودرا ةر عد)ر د ا لدراانجد ل(دتواواد ص  د نل دى  د ا  لدا ضالدرضتمل درا رادع.
2Reliability

دCronbach's Alphaا لكم دبددلكد ىلتدد د بددل دتدد د بددل دراا  ددل دراددوخ تلدرابل اددلدتادوإ دددد
 ادوأكددد دتددد د بدددل د  ىدددل دراا  دددل د را ةىدددلدرا د دددلدادا  دددل دتددد داددد  دراامددددلتجدرة صدددلوعد لادددوخ رو

SPSS)د:رآلتع الدلدرانولوجدند درانإ د(د
 (5)جدول

 Cronbach's Alpha ألفاكرونباخمعامالت ثبات 

 Cronbach's Alpha الفاكرونباخمعامل  البعد
 0.65 رااملد  درا ى رد ل

 0.59 رااملد  درااىد تلت ل
 0.73 رااملد  دراال ةل

 0.79  شا دنلوراا  ل د

(داعد   د0079 دغد)د شا دنلوادا  ل دد ا لكم دبل توض دت دراج   درامل دد ن:دتىلت د بل د
،دمر دى   د ت ا ال(د هي دتءش0071-د0059)   د  ىل دراا  ل دد ا لكم دبل تمر  لدق ددتىلت د بل د

ىوالن دلداد ودتم د د)ر د ا دلدراانجد دل(د امدو ودى د دتد دتلدت  دندد دتاودادت  دل دراامدلد  درض ه د
دراابل .
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Study Results and their interpat

1Results of the First Goal 

دا ودتم  د)ر د ا لدراانجد ل(.دل ىل ه ىوالن لد د دتمو ودرااملد  درضراوىمسدند
را م د لدراخلصدلد د د)ضدت ىد دادم  دذر د ضادلدد لاوبدلةددت دهيردراهد س،د لتدلدرابل ادلد ادوإ 

دل  د   د د  درااو ادطل درا م د لداا  دل دراامدلد  درضىوالن دلد   ىل هدد(0005)دف صلو لدنن دتمو ود
-One-Sample Kolmogorovددد سداى نددلد ر دد  دد لاددوخ رودراوبددلةداددا مدراى نددل(د تو اددطل د اددمر 

Smirnov Testد:رآلتع الدلدرانولوجداالداعدراج   دد
 (6) جدول

 لدى مرضى )األنيميا المنجلية(. ابعادهأجتماعية ويوضح مستوى المساندة اال

 العينة األبعاد
المتوسط 

 الواقعي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 ريالمعيا

 قيمة زد

Z 

 الداللة

Sig 
 القرار

 ا  درااو ا  1.11د3.23 992. 22 21د.12 655 رااملد  درا ى رد ل

 ا  درااو ا  1.11 8.79 4.72 67 69د.71 655 رااملد  درااىد تلت ل

 ا  درااو ا  1.11 5.14د3.51 21د25د.51 655 رااملد  دراال ةل

 ا  درااو ا  1.11 4.17 7 .60 11 19د.71 655 رااملد  درضىوالن ل

دتوض دت دراج   درامل دد ن:
ندتمدو ود(د  4.17ىوالن دلدالددلد)اما مددد سدادادلىمد سداد ةىدلدرا د دلدادامدلد  درضدZق الد

ددد دت ىدد داددم  د راددلد  تدل،دف صددلو  د(داهدد د ر د05.0(د هدد د  دد دتدد د)0000)درا ضاددلدراا وددمند هددلداددلن
فندادددياكدةااددد درا ددد  دد؛راددد ر ىعاددد درا م دددعداصدددلا درااو اددد د صدددلو لد ددد  درااو اددد دراددد ر ىعد رااو دف

د  تمرادرا ودرا ةر  لدراا ا ا للدىوالن لدا ودتم  د)ر د ا لدراانجد ل(داعدىاا رااملد  درضدتمو ود
د.ا  درااو ا دكلن

(د ادددلندتمددو ودرا ضادددلد1061)دامددا مددددد سداداددلىمد سدابىددد دراامددلد  درا ى رد دددلد دغددلدZق اددلد
ددد دت ىدد د  تدد،تددلدةشدد مدفادد د دهددلد راددلدف صددلو  ل؛د هدد د(0005 هدد د صددغمدتدد د)د،(0000هددلد)راا وددمند 

اددياكدةاادد دد؛اددم  د راددلدف صددلو لد دد  درااو ادد درادد ر ىعد رااو ادد درا م ددعداصددلا درااو ادد درادد ر ىع
 ودند ىدد دراامددلد  درا ى رد ددلدادد ودتم دد د)ر د ا ددلدراانجد ددل(داددعدىاا ددلدراا ادد ا لد  تددمرادراددفرا دد  د

د.ا  درااو ا درا ةر  لدالن
د(.6037)د(،د  ةرالدتلااع6009 تو ددهي درانو جلدتاد ةرالداد الند)

(د اددلندتمددو ودرا ضاددلد79.2)دامددا مدددد سداداددلىمد سدابىدد دراامددلد  درااىد تلت ددلد دغددلدZق اددلد
دد دت ىد د  تدد،ةش مدفا د دهلد رالدف صدلو  لد؛در تمدرايت(0005صغمدت د)  ه دد،(0000)دراا ومند هل

اددياكدةاادد دد؛اددم  د راددلدف صددلو لد دد  درااو ادد درادد ر ىعد رااو ادد درا م ددعداصددلا درااو ادد درادد ر ىع



 2021 

 

818 

 عزيزة الحميدي/ أ                       مستوى المساندة االجتماعية لدى مرضى األنميا المنجلية في جمعية...      

اددعدىاا ددلدراا ادد ا لد  تددمرادرادد ودرا ةر  ددلدد(ر د ا ددلدراانجد ددل)دند ىدد درااىد تلت ددلدادد ودتم دد فرا دد  د
د.ا  درااو ا دكلن

(د ادددلندتمدددو ودرا ضادددلد5034)د ةدددلد دغدددلامدددا مددددد سدادادددلىمد سدابىددد دراامدددلد  دراالدZق ادددلد
دد دت ىد د  تدد،ةش مدفا د دهلد رالدف صدلو  لد؛در تمدرايت(0005ت د)د صغم ه دد،(0000راا ومند هلد)

اددياكدةاادد د؛داددم  د راددلدف صددلو لد دد  درااو ادد درادد ر ىعد رااو ادد درا م ددعداصددلا درااو ادد درادد ر ىع
  د)ر د ا لدراانجد ل(داعدىاا لدراا ا ا لد  تمرادرا ودند ى درااملد  دراال ةلدتمت ادا ودتمدفرا   د

د.ا  درااو ا درا ةر  لدالن
  ددياكدتددددةاددادرا م دد لدراصدد ميلدراوددعدتددنصدنددد د)ضدت ىدد داددم  دذر د ضاددلدف صددلو لدنندد د

 تو اددطل ددل  د  دد د دد  درااو اددطل درا م دد لداا  ددل دراامددلد  درضىوالن ددلد   ىل هددد(0005)دتمددو ود
دنل(. امر دراى 

2Results of the SECOND Goal

 ىل هدلداد ودتم د د ىوالن لد داصصدهيردراه سدادا لةدلد   دراام  داعدتمو ودرااملد  درض
ددلدااوغ ددمر دراندد اد -اأ دد دددل (،د راامددو ودراوىد اددعد) ددلد تدف-)ذادد ةدرضىواددلنع)ر د ا ددلدراانجد ددل(د ا  

(،دا دد دُ ددددلدراا لدددل دف صددلو  لد لاددوخ رودراوبددلةدتودد  ي-نددلم الن ددلد)ىواددأكام(،د راإلاددلدرضدىددلتىع
،د  لضاددددددوىلدلد لاامدددددددلتجدرة صددددددلوعدMann-Whitney U Test د تمددددددو دود  تنددددددع(داى نودددددد -تددددددلن)

(SPSS)ضدت ىد دادم  دذر دد دد دتدداإصدرا م  لدراص ميلدراخلصدلد د دراودعدتدنصدندد دوإ دد،د ا(
دذ تدرااءهددد ،درةددددل (–تددد د)راددديا ةد  د  ددد د ددد  دتو ادددطل داددد  دد(0,05) ضادددلدف صدددلو لدننددد دتمدددو ود

رااودد  ى  (دتدد د اددمر دن نددلدرا ةراددلدنددد دت  ددل دراامدددلد  د–)راىدد ر  د،ىددلتىعداددأكام(–رااددلد تداأ دد )
د  ا م درانولوجدنالدةأتع:د  ل.آد(.د لاوخ رودرضاوبلةدراايا ةد   ىل هلىوالن لدرض

دوإد  درة صلوع:ت   ددولوجدهيردرادرآلتع راج   د
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 (7) جدول

 ،(اإلناث-الذكور)من لفروق بين متوسطات رتب درجات كل اإلحصائية ل الداللةيوضح 

 (وتني-مانباستخدام اختبار ) ابعادهأجتماعية وفي مستوى المساندة اال المتزوجين(–)العزاب، وجامعي فأكثر(–فأقل الثانوي)

 المتوسط العينة المجموعة بعاداأل 
متوسط 

 تبالر
 مجموع الرتب

  قيمة زد

Z 

 الداللة

Sig 
 القرار

 الجنس

رااملد  د
درا ى رد ل

 5222.00 74.31 26.45 11 ذام
د  مد ر د0.د44د0د76.

 6059.00 79.72د21.71 11  دا 
رااملد  د
درااىد تلت ل

د1695.51د71.41د69.75 11 ذام
د  مد ر د0.د32د0د98.

 5575.51 15.49د69.79 11  دا 
رااملد  د

دراال ةل
 5761.51 15.41د25.69 11 ذام

د  مد ر د0.د66د0.43
 5911.51 17.51د25.41 11  دا 

درا ةىلدرا د ل
د5111.11د14.61د19.51 11 ذام

د  مد ر د0 .46د1.76
د1115.11د19.95د11.61د11 ردا 

المستوى 
 التعليمي

رااملد  د
درا ى رد ل

 7561.11د12.19د21.55د661د لد تداأ  
د ر د0.د15د2.13

 5214.11د91.11د21.57د51دىلتىعداأكام

رااملد  د
درااىد تلت ل

د7551.51د16.21د69.51د661د لد تداأ  
د ر د0.د11د2.91

د5445.51د95.15د26.17د51دىلتىعداأكام

رااملد  د
دراال ةل

د9194.51د11.15د25.25د661د لد تداأ  
د  مد ر د0 .16د0.37

د2171.51د14.15د25.44د51دىلتىعداأكام

درا ةىلدرا د ل
د7511.11د15.25د19.19د661د لد تداأ  

د ر د1.15د1.89
د5266.11د79.69د12.66د51دىلتىعداأكام

 الحالة
 االجتماعية

رااملد  د
درا ى رد ل

د61457.51د11.91د21.11د654دنلم 
د  مد ر د0 .51د11.0

د6542.51د11.11د21.15د69دتو  ي

رااملد  د
درااىد تلت ل

د61125.51د71.15د21.61د654دنلم 
د ر د02.0د2.26

د6151.51د55.11د67.21د69دتو  ي

رااملد  د
دراال ةل

د61411.51د11.11د25.46د654دنلم 
د  مد ر د61.0د0 .49

د6515.51د12.29د22.52د69دتو  ي

درا ةىلدرا د ل
د61571.51د19.11د11.22د654دنلم 

د  مد ر د1.65د6.47
د6694.51د12.71د11.74د69دتو  ي

اددعدتوغ ددمدد)راامددلد  درا ى رد ددل(ر   دااددلند تنددعدادبىدد ددZندق اددل د:توضدد دتدد دراجدد   درامددل د
تدلدةشد مد؛د هد د(0005)تد دكادمد (د ه د44.0) هلد(د الندتمو ودرا ضالدراا ومند0.76)د دغلدراجنس

ر   داددعدرابىدد دد(ر د ا ددلدراانجد ددل)دددد دضدت ىدد داددم  د دد  دتم دد   تدد،لفادد د دهددلد  ددمد راددلدف صددلو  د
دلدااوغ دمد)رااملد  درا ى رد دل(دادامدلد  درض دد دضدف  دياكدةااد درا د  دد،( داد -)ذادمراجدنسدىوالن دلدتبى 
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ددلدااوغ ددمدد(ر د ا ددلدراانجد ددل)دىوالن ددلدادد ودتم دد ت ىدد داددم  داددعدرابىدد در   دادامددلد  درض دراجددنستبى 
دف صلو  ل.دل(دالدلد  مد را دا -)ذام

(د ادلندتمدو ودرا ضادلدراا ودمند0د98.) دغدلداالند تنعدادبى دراالدعدرااملد  درااىد تلت دلددZق ال
د دضدت ى دادم  د  تدد،تلدةش مدفا د دهلد  مد رالدف صلو  ل؛د ه د(0005)ت دكامد (د ه د0.د16) هلد

دلدااوغ دمد)رااملد  درااىد تلت ل(داداملد  درضراالدعد   دتم  د)ر د ا لدراانجد ل(داعدرابى د ىوالن دلدتبى 
)راامددلد  درااىد تلت ددل(دادامددلد  درااددلدعدندرا ددم  داددعدرابىدد دف  ددياكدةاادد درا دد  دد،( دادد -)ذاددمراجددنسد

لدااوغ مدد(ر د ا لدراانجد ل)دىوالن لدا ودتم  رض دمد رالدف صلو  ل. (دالدلد  دا -)ذامراجنسدتبى 
 هلد(د الندتمو ودرا ضالدراا ومند0د.41) دغلداالند تنعدادبى دراالا د)رااملد  دراال ةل(ددZق ال

د دضدت ى دادم  د د  د  تدد،تلدةش مدفا د دهلد  مد رالدف صلو  لد؛د ه (0005)ت دكامد (د ه د0د.22)
دلدااوغ دمددلرضىوالن د)رااملد  دراال ةدل(دادامدلد  دراالا دتم  د)ر د ا لدراانجد ل(داعدرابى د راجدنسدتبى 

ر د ا دلد)دىوالن لداد ودتم د ندرا م  داعدرابى دراالا داداملد  درضف  ياكدةاا درا   دد،( دا -)ذام
لدااوغ مدد(راانجد ل  (دالدلد  مد رالدف صلو  ل. دا -)ذامراجنسدتبى 

(د هدد د0د.43) هددلد(د اددلندتمددو ودرا ضاددلدراا وددمند0د.23) دغددلدااددلند تنددعداد ةىددلدرا د ددلددZق اددل
دددد دضدت ىددد داددم  د دد  دتم ددد  تد د،تددلدةشدد مدفاددد د دهددلد  ددمد رادددلدف صددلو  ل؛د هددد د(0005)تدد دكاددمد 
لدااوغ مداعدرا ةىلدرا د لداداملد  درضد(ر د ا لدراانجد ل)   ياكدةاا دد،( دا -)ذامراجنسدىوالن لدتبى 

ددلدااوغ ددمدد(ر د ا ددلدراانجد ددل)دىوالن ددلدادد ودتم دد ندرا ددم  داددعدرا ةىددلدرا د ددلدادامددلد  درضفرا دد  د تبى 
د(دالدلد  مد رالدف صلو  ل. دا -)ذامراجنسد

  دد(0,05))ضدت ىدد داددم  دذر د ضاددلدف صددلو لدنندد دتمددو ودراصدد ميلد  ددياكدتدددد ادد  درا م دد لد
ىوالن ددلد  دد د دد  دتو اددطل دادد دتدد درادديا ةد رةدددل دتدد د اددمر دن نددلدرا ةراددلدنددد دت  ددل دراامددلد  درض

 (.   ىل هل

دددددااددددلند تنددددعدادبىددد در   دZ ادددلق  اددددلندتمددددو ودرا ضاددددلدد،(6031)د دغدددلدادامددددو ودراوىد اددددعدل ا  
ت ىدد ددَ د دد ُدتد د،تددلدةشدد مدفادد د دهددلد راددلدف صددلو  ل؛د هدد د(0005)تدد دصددغمد (د هدد د0د.01) هددلدراا وددمند

ددلد)راامددلد  درا ى رد ددل(دادامددلد  درضر   داددم  د دد  دتم دد د)ر د ا ددلدراانجد ددل(داددعدرابىدد د ىوالن ددلدتبى 
دىلتىعداأكام(داصلا دراامو ودراوىد اعدىلتىعداأكام.د-) لد يلداأ  راوىد اعدااوغ مدراامو ود

(د ادددلندتمددددو ودرا ضاددددلد2.91)د)راامددددلد  درااىد تلت دددل(د دغددددلراادددلدعدااددددلند تندددعدادبىدددد ددZدق ادددل
ت ىدد ددَ د دد ُدد تد،  لتددلدةشدد مدفادد د دهددلد راددلدف صددلو؛د هدد د(0005)تدد دصددغمد (د هدد د0.د00) هددلدراا وددمند

دددلدااوغ دددمدراامدددو ودادددم  د ددد  دتم ددد د)ر د ا دددلدراانجد دددل(دادددعدرابىددد دراادددلدعدادامدددلد  درض ىوالن دددلدتبى 
دىلتىعداأكام(داصلا دراامو ودراوىد اعدىلتىعداأكام.د-) لد تداأ  راوىد اعد

را ضادلدراا ودمند(د ادلندتمدو ود0.د17) دغدلد)راامدلد  دراال ةدل(دراالاد داالند تنعدادبىد ددZق الد
دد دضدت ىد دادم  د تد تلدةش مدفا د دهلد  دمد رادلدف صدلو  لد؛د ه د(0005)ت دكامد (د ه د0.د73) هلد
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ددلدااوغ ددمدراامددو وددرضىوالن ددل دد  دتم دد د)ر د ا ددلدراانجد ددل(داددعدرابىدد دراالادد دادامددلد  د راوىد اددعدتبى 
 ددددم  داددددعدرابىدددد دراالادددد دادامددددلد  دندتمددددو ودراف  ددددياكدةاادددد درا دددد  ددىددددلتىعداددددأكام(د-) ددددلد تداأ دددد 

لدااوغ مدراامو ودرض ىلتىعداأكام(دد-) لد تداأ  راوىد اعدىوالن لدا ودتم  د)ر د ا لدراانجد ل(دتبى 
دكلدلد  مد رالدف صلو  ل.

تد دكادمد (د هد د0د.05) هلدرا ضالدراا ومنددل(د الد1.89)دىلدرا د لد دغلةداالند تنعداد دZق ال
دد دضدت ىد دادم  د د  دتم د د)ر د ا دلدراانجد دل(د مدفا د دهلد  مد رادلدف صدلو  لدتلدةش ؛د ه د(0005)

ددلدااوغ ددمدراامددو وداددعدرا ةىددلدرا د ددلدادامددلد  درض د،(ىددلتىعداددأكام-) لد يددلداأ دد راوىد اددعدىوالن ددلدتبى 
جد ددل(دىوالن ددلدادد ودتم دد د)ر د ا ددلدراانندرا ددم  داددعدرا ةىددلدرا د ددلدادامددلد  درضفةاادد درا دد  ددك  دديا

لدااوغ مدراامو ود دىلتىعداأكام(دالدلد  مد رالدف صلو  ل.-) لد تداأ  راوىد اعدتبى 
  د  د دد(0,05))ضدت ى دام  دذر د ضالدف صلو لدنن دتمو ودراص ميلد  ياكدتدد ا  درا م  لد

لد دد  دتو اددطل دذ تدرااءهدد دراجددلتىعداددأكامد رااءهدد درااددلد تداأ دد دنددد دت  ددل دراامددلد  درضىوالن دد
 .   ىل  (

(د الند0.د27) دغلدرااملد  درا ى رد ل(د)درضىوالن لادإلالدد ا  لر   داالند تنعدادبى ددZق الد
تلدةش مدفا د دهلد  دمد رادلدف صدلو  لد؛د ه د(0005)ت دكامد (د ه د0.د50) هلدتمو ودرا ضالدراا ومند

دلدااوغ دمدىد در   دادامدلد  درضضدت ى دام  د   دتم  د)ر د ا لدراانجد ل(دادعدرابدَ د  ُد تد ىوالن دلدتبى 
ىوالن دلدندرا م  داعدرابىد در   دادامدلد  درضف  ياكدةاا درا   دد،تو  ي(-)نلم رضىوالن لدراإلالد

دددلدااوغ دددمدراإلادددلدد(ر د ا دددلدراانجد دددل)داددد ودتم ددد  توددد  ي(دالددددلد  دددمد رادددلد-)ندددلم رضىوالن دددلدتبى 
دل.ف صلو  د

(د الندتمو ودرا ضادلدراا ودمند2.26)داالدعد)رااملد  درااىد تلت ل(د دغلاالند تنعدادبى دردZق ال
دد دت ىد دادم  د د  د تد د،تلدةشد مدفاد د دهدلد رادلدف صدلو  ل؛د ه د(0005)ت دصغمد (د ه د0.د02) هلد

ددلدااوغ ددمددرضىوالن ددلاددعدرابىدد درااددلدعد)راامددلد  درااىد تلت ددل(دادامددلد  دد(ر د ا ددلدراانجد ددل)تم دد د تبى 
د)نلم (.رضىوالن لدراإلالددتو  ي(داصلا -)نلم رضىوالن لدإلالدرا

(د هدد د0د.23) هددلد اددلندتمددو ودرا ضاددلدراا وددمندد(0د.49) دغددلدااددلند تنددعدادبىدد دراالادد ددZق اددل
دتدددلدةشددد مدفاددد د دهدددلد  دددمد رادددلدف صدددلو  لد تدردددد دضدت ىددد دادددم  د ددد  دتم ددد ؛د هددد د(0005)تددد دكادددمد 
ددددلدااوغ ددددمدراإلاددددلد)راامددددلد  دراال ةددددل(دادامددددلد  درضراالادددد دىدددد داددددعدرابد(ر د ا ددددلدراانجد ددددل) ىوالن ددددلدتبى 

ىوالن دلداد ودندرا م  داعدرابىد دراالاد دادامدلد  درضف  ياكدةاا درا   دد،تو  ي(د-)نلم رضىوالن لد
لدااوغ مدراإلالد  تو  ي(دالدلد  مد رالدف صلو  ل.-)نلم رضىوالن لدتم  د)ر د ا لدراانجد ل(دتبى 

(د هدد د0د.13) هددلد اددلندتمددو ودرا ضاددلدراا وددمندد(1.48)دااددلند تنددعداد ةىددلدرا د ددلد دغددلدZ اددلق
دددد دضدت ىددد داددم  د دد  دتم ددد  تد د،تددلدةشدد مدفاددد د دهددلد  ددمد رادددلدف صددلو  ل؛د هددد د(0005)تدد دكاددمد 
دددلدااوغ دددمدراإلادددلدادددعدرا ةىدددلدرا د دددلدادامدددلد  درضد(ر د ا دددلدراانجد دددل) -)ندددلم درضىوالن دددلىوالن دددلدتبى 
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ىوالن ددلدادد ودتم دد دندتمددو ودرا ددم  داددعدرا ةىددلدرا د ددلدادامددلد  درضف  ددياكدةاادد درا دد  دد،تودد  ي(
لدااوغ مدراإلالد دتو  ي(دالدلد  مد رالدف صلو  ل.-)نلم رضىوالن لد)ر د ا لدراانجد ل(دتبى 

  د(د0د05,  ددياكدتدددد ادد  درا م دد لدراصدد ميلد)ضدت ىدد داددم  دذر د ضاددلدف صددلو لدنندد دتمددو ود)
  دددد د دددد  دتو اددددطل دادددد دتدددد دراىدددد ر ،د رااودددد  ى  دتدددد د اددددمر دن نددددلدرا ةراددددلدنددددد دت  ددددل دراامددددلد  د

 .(لرضىوالن لد   ىل ه

(دراديتدتدنصدندد د دد دضدت ىد دادم  دذر د6060)دع تو دددولوجدهيردراه سدتاددولوجد ةرالدندد
د د أتمرادت تنل. ضالدف صلو لد   دتو اطل د  ىل درااملد  درضىوالن لدا ودراام 

Recommendations

 شدا دندلود هد دلددو ا ت دلد درىوالن لد ا دراامراددرااجواا لدا   دت ى  د  ةدرااملد  درضراىا دند د -
 .رااماد و دتخ فدت دتىلدل درااصل د هير رااملد  درااىد تلت لد شا دالمد

رااشدددا  دران مددد لدرا  لةدددلدتددد دادددمودادددعدا ف دددلد فاددد دناددد د  ةر دت ةيا دددلداهدددءض دراام ددد دتددد داودددم د -
 راخ س،دراو تم(.را دد،د)د:تا د،رانلتجلدن درااما

راىادد دنددد دتخطدد  د ددمرتجدفةشددل د اددمدراام دد د   ددلة هددتهدد سدفادد دةاددادتمددو ود ندد هدد لاامددلد  د -
د.رام حدرااىن يلدا ودهءض داعرا ى رد لد تأ  مهلد

وأكد دتد دادد د  د دراطدما  ددند درا  ريد  إصدتلد ا درا  ريدا رودراا اد  دإا م ة دراوخمريد لد ند  -
هدد د ددوشدلةدراادمادراديتدتا د دالهد دراادمياد درت درااماداإلتد د  دتصدل د دلاامادادإد دتد د

اددمدراإلتدددلد رااصددل لداهدديرد،د رض وىددل د دد ةدرةتاددلندندد دم ريدر  ددلة داددعدر  شددا دنددلو رااجواداد
د.ادرا ةر  لد شا دنلوراامادرايتدةملن داعدردوشلةدر تمر

 ودد دضددندد ودالاددلناددمد اددلو درةداىلدددل دران مدد لد راجمدد ةلرارااددماد ددهدديرد ددم ة دت  دد  داطدد ة  -
ن ت دددددلدة)راو ن دددددلدردادادددددمياد دددددلةدرانلتجدددددلدننددددد د رااىلدددددل دراودددددعد ددددد دتإددددد  دتمددددو ا  دتوهددددل ند لآل
 . رااجواا ل(

انصد د رااشد ة د راامدلن  درا متدلدد مدعدتءهد دةىاد دندد دت د ةددردتوخصص  دتمش درىوالنعد د تى -
 اهءض دراام  .

ت ا مدرا نددران معد رضىوالنعد را ةراعد راالاعدادام  د  امهددت داد  دادو د ند ر دت رصد د د  د -
هءض دراام  د راجهل درااخوصدلد مندلتوهدداد مرة دراصدإلد راونا دلدرضىوالن دلد راند ر تدراميل د لد

  رااىله دراوىد ا لد   مهل.

Suggetions

ادام ددد درااصدددل   د دددل تمرادراا تندددلد راىاددد دندددد دد رضىوالن دددلدراوىدددمسدندددد دراإلىدددل دران مددد ل -
دتملن تهد.

 . ل د ا لدراانجد لد نل درااصل   وىمسدن درتجلهل درا را ت ددإ در دىمر د ةرالداف -
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ل   د دددل تمرادراا تندددلددإددد دىدددمر د ةرادددلد لادددوخ رودتدددم دتنلادددبلداوىددد ت درتجلهدددل دراام ددد درااصدددف -
 فصل وهدد لااماد ت اد .

اد  درااصددل   د دأتمرادرادد ودرا ةر  دلدادد ر دفتدمرادران مدد لداد ودىدمر د ةرادلدادوىددمسدندد دتمددو ودر ف -
  ا ا لد  در د ا لدراانجد ل. كلند

  مدلتجدت ةياعداخ ادرا دددا ود امدرااصل   د أتمرادرا ودرا ةر  ل. -
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 .را مرندرا ميد 
 دراادءتامدالمساندة االجتماعية التقليدية وغيرر التقليديرة فري حراالت الثكرلس دراسرة ميدانيرةد:(2116 دمره دد)ف مره د،دف،

 .55د-65را لهم ،دىلتىلدن  دشاس،دمدمددران مع،را  اعدراالت ،دتما درضةشل د
 (2117  ادد ،د مددن  د  ادد د):ةراددل دنم  ددلداددعدراوم  ددلددراا مددم داحاددددراادد ت د تطا  لتدد دراىدا ددل،راانددل عدران مدد لدد 

د.(،درااجدلدراىدا لدا د لدراوم  ل5 ندددران س،دراى  د)
 (6991رةىلت ،دتلةا د):د(،درا  يل.615،دندددرااىمال،دراى  د)سيكولوجية السعادة لدى الطالب الجامعيد
   كاديميررة مجلررة ا   غدد ر ،ددندد وداددعدىلتىددلن ددلدادد ودتدبددلداد ددلدرةراامددلد  درضىوالد:(2167 ددمره دد)ف،دة ددلدفاددالن

د.642-629(،دمدم27،راى  ))امار اباك(س دار المنظومة–االمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا
 (2161رااد طع،د اال دراامى  د):راوناءد لاصا  دران معدت دا  درااملد  درضىوالن لد ى   دراإ ل دا ودرااىل   دد

 .211د-221(،دمدمد615،دراى  د)(2)د،درااجد زهرمجلة كلية التربيةس جامعة ا  ،دل ما  د
 د  ع،د رةدرا دددادنشمد راو ميا.الحديثة في رعاية ا م والطفل االتجاهات:د(2111)دراخضمت،دا د دتإا دف مره د، 
 (6991اد  ،دتإا د   تعد):اددداد ودراام د د ادمادت ضد د ىوالن دلد رةر  دراإ دل د تمدو ودررااملد  دران م لدرضد

 (.61را لهم ،د)دالهيئة العامة للكتاب-علم النفس مجلةادا  ،د
 (6991 اددد  ع،دةر يدددلدتإاددد  ،د):النمررروال السرررببي للعنقرررة نرررين المسررراندة االجتماعيرررة و ررر وط الحيررراة وال رررحة د

 (،دراه  لدرااصميلدراىلتلداد ول .59،دراى  د)النفسية للمطلقاتس مجلة علم النفس
 وال رحة النفسرية  الضراغطةجتماعية كمت ير وسيط نين ا حردا  دور المساندة االد:(2111)د نا درادةل ،دتم رندذ

 ،دراجلتىلدرضا ت ل،د   ،دادمط  .نالفلسطينييللمراهقين 
 (2165رام ل ،د شلومدتماعد):البناء النفسي لمر ى وعنقته نبعض المت يرات لردى عينرة مرن المر رى المتررددين د

 ،دتإلاظلد تشد،دا ةيل.سوياء في جامعة دمشقالعيادات الشاملة مقارنة مع عينة من ا  الى
 (2112ةتضلن،دالتادلداد  د):د ادرااو اد دادعدد ا دلدرابإدمدر  ت دل درااصدل   د ادماد ةرادلدادعداد ا ا ى لدر د 

ىوالن دل،د،د مدددرا ةرادل دران مد لد رضرسالة ماجستير غير منشرورة،د62ا دفد1راام دلدراىاميلدت د
 تىه درا ةرال دراىد لدادط  ال،دىلتىلدن  دشاس.

 د،دنلاددرا وب،دتصم.السعادة والر ا أمنية غالية وصناعة رايقةد:(2119د الن،دا ا دتإا د)ا
 ىوالن لدادام  درااصل   دا  مدرا ودراانجدعدرااشا  دران م لد رضد:(2165  دالادد)د نا درادرامنبلدع،دةإ  د  د

 ،دادطنلدنالن.جامعة نزوي  أطروحة دكتوراه منشورةداظلدرا راد لداعد   د ىادرااوغ مر ،  امهدد اإل
 ددمد مدددلتجدتىماددعداددد اعداخ ددادرا دددددادد ودر ت ددل درااصددل   د اددمادراا ادد ا ل،دد:(2165ادده  ،دتددلتمداددمحد)د  

راانظ تدل،دد،د رة2،دراىد  د6،ديمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحا  والدراسات التربويرة والنفسرية
 را   ،دادمط  .

 دنددددر تدمرادران مد لد راى د دل،در ادبل د ر ندمرادموسوعة ال رحة النفسريةد:(2166تإاد د)د نا درام ارام  ،د،
د. راوشخ صد راى ي،د رةدقبل ،درا لهم ،دتصم

 (6992شدددابلن،دةىدددبد):ىدددادرامدددال دمتدددل د راو رادددددران مدددعد  تدددادر دل جلت ددد  ت دددلدرةادددلا بدر راى  دددلد ددد  در د
 .621-614(،دراه  لدراىلتلداد ول ،درا لهم ،دمد1،دراى  د)س مجلة علم النفسراشخص ل
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 دتاوبددلد دجددد درااصدددميل،دالمسرراندة االجتماعيرررة وال ررحة النفسرررية :(6994،دتإادد د) نادد درادددم ادتإادد ؛راشددنل ت،د،
درا لهم ،دتصم.د

 (2117ش  ع،د  ا د):د62،درااجدد دلرة التعريرب فري الطرب وال رحة العامرةمجراج  دراادلدع،دس ت ل ا مدرا وداعدر د،
د(،دتصم.5راى  د)

 (2115راصبلن،دنا مد نلدتإا د):راامدلد  درضىوالن دلد ن  وهدلد لاضدغ  دران مد لد رض دطمر ل درامدا تلت لداد ودد
رسالة دكتوراه غيرر نوعدتالدرااامتلد ى  ،دتن نلدت درانمل درامى  ةل درااو  ىل دراىلت  داعدت 

 ،داد لدراوم  لدادانل ،دىلتىلد ودرا مو،دتال.ورةمنش
 (2112راضدد يإع،دنادد درادط ددفد)ت لاهددلدرادد دراا ددل مد رااموشددف ل ،درااجدددسدراىم ددعدادط  اددلد  مددل دتدد دماددلسدر :د

 (،دتصم.65راى  د)دمجلة خطوةسد راونا ل،
 (2161تلااع،درةالند):بحو  مجلة س تصل ل د دد ر درامامتددتلدراى ى لدا و رااملد  درضىوالن لد ن  وهلد لاا د

د.644د-621(،د رةدراانظ تلدمدمد2،دراى  د)ومقاالت
 (2161تنطل ت،ددممي دنل  د):رااوغ دمر درا ةا ىمرف دلد تهدل د ددن  دلدىد   دراإ دل د اد دتد دراامدلد  درضىوالن دلد

التربيرررة وعلرررم  مجلرررة دراسرررات عربيرررة فررري،د(ت دددل درااصدددل   د أد ا دددلدرابإدددمدرااو اددد د)راا اددد ا لر 
د.641:د665(،دمدمد11،دراى  د)النفس

 (2166راىلتمت،د م  د  دتبلةكد):د.59-52،د مدلتجدراونا لدرااىمف ل،دادطنلدنالن،مدمأمرض الدم الوراثيةد
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الجدقد  ااععتاد د الافر د  حدف  ععقاد ت بيق دع ععد   ف درجد   علد  لتعدف ا إلد  البحد  هدف 
 الياني .الجاهقري  ف   الع م التعليم عفارسف  القطني  

اباثد  عجتاد   اأهدفا  البحد  الحد ل ، عبسد ا  ،الاسدح  القصدي  الادنه  الب حد  ا دتدفم اادف
ععدد ت اليانيدد  اد ددقاو عدد م ارار  التفةيدد  خقددفاا التفةيدد  االاهتادد و ةدد لجقد  ااععتادد د فدد  الج  البحدد  فدد 
 ا تب ن االاتاثل  ف   عل هم البح  أدا   ابيق ع ،اخق ف   (21) اصفي  عنهم اقاعه  اختي ر ع ن  االتعليم، بم
ععقاد ت ، عجد ل ععقا ت بتعلع ة لافر   )عج لعج عت ه :  ثالث بقرعت ف   ،فقف  (32)عكقن  عو 

اعو ثدم ا دتدفعت الق د ا  اإلحصد اي   ؛( ت بتعلع ة إلدارات التعلياي ععقا، عج ل بتعلع ةإدار  الجقد 
 البح .الان  ب  لاع لج  أهفا  
 أهاه : نت ا عجاقع  عو ال إل الح ل  ااف بقص  البح  

( 0,093(، اانحددفا  عايدد ر  )4,77ةاتق ددح حسدد    ) أاع   ععقادد ت بتعلددع ةددإدار  الجددقد عجدد ل جدد ا  -
 (.اجف   )ع لي ( ادعل  ليظي  4059,)انسب  عتق ح اع تج ة ت 

( انسب  0,131(، اانحفا  عاي ر  )4,71ةاتق ح حس    )  ث ني   ععقا ت بتعلع ة لافر  عج ل ج ا  -
 (.اع لي  جف  ( ادعل  ليظي  )94,20)عتق ح اع تج ة ت 

  (، اانحددددفا  عايدددد ر 4,68ةاتق ددددح حسدددد    )  ث لث دددد ععقادددد ت بتعلددددع ةدددد إلدارات التعليايدددد عجدددد ل جدددد ا  -
 (.اع لي  جف  ( ادعل  ليظي  )93,62)( انسب  عتق ح اع تج ة ت 0,098)

(  دد و ا ددتج ة  بقددف فات الدقددفاا α=0,05) فعل ددددعددفم اجددف فددفاد لات دعلدد  إحصدد اي  عنددف عسددتق  ال -
فدددد   العدددد م التعلدددديم عددددفارسفدددد   حددددف  ععقادددد ت بيق ددددع ععدددد   ف الجددددقد  ااععتادددد د الافر دددد لفرجدددد  

 دددنقات الدقدددف  فددد  عجددد ل  التدصددد ، عدددل  لاتا دددفات البحددد  )اللقددد  العلادد ،الجاهقريدد  اليانيددد  ب
 الجقد (.

 ععقا ت، عع   ف الجقد  ااععتا د الافر   القطني ، التعليم الع م الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The aim of this research is to recognize to the strength of hindrace that obstruct 

appling quality criterions and scholastic reliance in Yemeni public education. The 

researcher used the descriptive sur veying method, because it’s in harmony with this 

research’s aims. 

The educational experts, the reliance and quality concerners in Yemeni universities 

and the public council in Ministry of Education made an example of the society of the re 

search (21) experts shoosed as a judgmental sample, and the it search questionnaire 

applied on them, it consisted of (32) points which divided on three fields as follow: 

- Obstracts related to school. 

- Obstracts related to quality administration. 

- Obstracts related to educational department. 

The suitable statistic mediums were used to treat the research aims. 

The results: 

1- Obstracts related to the quality administraton came first, Arthmetic mean (4.77), 

Standard Devision (0.093), responses average percentage (95.40), verbal indication 

(very high). 

2- Obstracts related to school came second, Arthmetic mean (4.71), Standard Devision 

(0.131), responses average percentage (94.20), verbal indication (very high). 

3- Obstracts related to the educational department came third, Arthmetic mean (4.68), 

Standard Devision (0.098), responses average percentage (93.62), verbal indication 

(very high). 

4- There are on difference with statistic mean in the level (α=0.05) between the experts 

responses to the degree of the strength of obstracts appling the creterions of the quality 

and scholastic reliance in Yemeni schools belongs to research changing (scientific title, 

specialization, the experience’s years in the quality field). 
Keywords: Constraints, quality criterions and scholastic reliance national, public education. 
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1 

11

111

 يدفم ةا  ابقظييه  االتقني ت ر الاع  بيقيف ف  إ ه م راافعو  ل  إل  التعليم لا  التيلع ت بتع ظم

التناقي ،  الاس ف  لفعم هيكلت  اإع د  التعليم اعاع ا عف  ف  التق   عل  الفال  يحتم لذا ؛القطني  التناي 
 فد  اعصدفر علبهد  اقبهد ، أ د س هدق الاعففد  إنتد   علد  اد در  عتعلاد  ةشدفي  ثدفا  عدو الفال  باتلك  اع 

 اعدف ف   بتيلد  التد  عؤ س ت التعلديم خالل عو إعّ   تم أو ياكو ع هذاا  .الناق ععفعت أعل  بحق ع  ق  
اادف ، اإل دفا  ابشدجي  اليكدف بنايد  فد  ُيسدّدفه  التد  الاهد رات الع ليد  ياتلد  التأه د  عتجدفد اإلعفاد عتا ل

 القادت فد  علحد  ضدفار  الشد عل  الجدقد  إدار  نظد م أصدب  بجقيدف العاليد  التعلياد  عدو خدالل بيق دع

 عال  ف  اع هف    السفي ، اعتدصص   التكنقلقج  التيقر ا تيع ب عل  اا در   لح ضف، حت  يكقو الدفي ا

الجف دف،  العد لا  للنظد م الاصد حب  اعاتصد دي  التا دفات ااع تكد ر، اعقاببد   دفا اإل علد  القدفر  الفيد 
 )ب عدد ، الجهددقد التيقيفيدد ،ابكاددو أها تهدد  فدد  التق دد  فدد  التعلدديم اريدد د  اإلحبدد ل عليدد ، ابقح ددف جايدد  

2002، 602.) 
 اعو ثم علي ، الق اا و بقاج  الت  التحفي ت أ فر باث ه بيقيف ا  الع م التعليم إصالح حتاي  وبا  أ

 الادفارس عك ند  فد  اضدبيه  ااععتاد د الافر د  ابقد دفه  الجدقد ععد   ف  بيق دع اضدي  بحت  أو يج 

 االاهتاد و اجايد  الاسدتي ف و ، االيلبد الادفارس اعدف ف   إدارابهد ، علد  القد اا و عو ادق ف    ااهتا ع   ع لي 

 . قاا حف   عل  االتناي  ة لتعليم
 التقدفم فد  لعجلد  الفافعد  االقدق  القطنيد  التنايد  فد  اللاايد  حجدف الحدف   العصدف ف  الافر   اُبعف

 عصدف الاعلقعد ت ا دي د  ابسد رعه ، العلايد ، الاعففد  أ د ل    تند ع  بتسدم التد  الحيد   جقاند  عدتلد 

 ااإلعدفاد العصدف، عتا دفات هدذا ب فد  ع دتيع ب التعلديم عؤ سد ت  د و الشدف ف التند ف  يسدتفع  الدذ 

فد  إعد د  بأه د  هدذه الاؤ سد ت فد  ضدقا ععد   ف الجددقد   إعّ   تجسدف أو ياكدو ع اهدذا لاقاجهتهد ،
 (.77 ،2001)ع  ف و، الافر  ،ااععتا د 
عليم الع م ف  الجاهقري  اليانيد  الاتدفد  فد  عدفخالبه  اعالي بهد  اانعكد س لقاا  عفارس الت اانظف  

أع م بيق ع عع   ف الجقد  ااععتا د الافر   القطنيد ،   هذا القاا  يق  ع اق  فإو لل  عل  عدفج به ، 
با  أو هن ك ععقا ت أخف  خ ر  الافر   بحقل داو بيقيقه ، بفج  هذه الاعقا ت إل  الق اا و علد  
العاليدد  التعليايدد  ةشددك  عدد م، اهندد  بكاددو أهايدد  بندد ال الب حدد  لهددذا الاقضددق  الجددف ف ة لفرا دد  االبحدد  

فقدف ا عدت الحكقعد  حت  نتعف  عل  بل  الاعقا ت اععفف  أ ب  ه  االقاق  عل  الحلقل الااكن  له . 
لالعتاد د عدو خدالل عا ر د   ةجهقد إلصالح التعليم ابأه   الادفارس اعاثل   قرار  التفةي  االتعليم عؤخف  

أ  ل   الجقد  ف  العالي  اإلداري  االتعلياي ، بجسفت بل  الجهقد ف  افار إنش ا اإلدار  الع ع  للجدقد  
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اإعدفاد دل د  ضدا و الاح فظد ت االادف في ت، فد  ااععتا د الافر   ف  القرار ، اف  اإلدارات التعلياي  
 لم فإدار  الجقد  ااععتا د الافر  عع   ف لالعتا د الافر  ، اعا  ا اا   الجقد  ااععتا د الافر  ،

 ليسدت أخدف ، الي تؤ أداار اعسد إل هد  أضدييت  د  ؛اإلدار  التقل فيد  اظد ا  أداا دارهد  علد  يقتصدف يعف

إعاد ل  ضدفار  الدقرار  علد  ييدف  اهدذا  دفاره اأهدفافه ، الافر د  ر د ل   تيدقر عتيدقر   د  ج عدف  أا ث  ت 
 ه ابددفريق  ف ابيقيقهدد  عددو خددالل ا ددتكا ل القندد  التحتيدد  للاددفارس، ابأه دد  اإلدار  الافر ددي  بلدد  الاعدد 

حت  بكقو ا در  عل  التع ط  األعث  عد  دد  التا دفات فد  العاليد  التعليايد  داخد  الافر د ، اإعي اهد  
 الاهني  التناي ل الصالحي ت الت  باكنه  عو لل ، ااعهتا م ةإدار  الجقد  ااععتا د الافر   عو خال

 الجدقد  عجد ل فد  التيدقرات الاع صدف  عد   دتالام ةاد  ابني دذه  للعد عل و ف هد ، االاسدتاف  الادييد 

الادأعقل  ة لشدك  اأهدفافه  اإلدار  لف د لته  هدذه بحق دع علد   إيج ة د  دنعك   دفاره اهذا، ااععتا د الافر  
 .ة لفغم عو حفاث  إنش ا هذه اإلدار 

بقح دف للجهدقد ابعد او عشدتفك  د و اإلدارات قد  تذه   دف   إو لدم يكدو هند ك غ ف أو بل  الجه
ألهايددد  بيق دددع بلددد  الاعددد   ف ابدددذل   دددد  الصدددعقة ت  د عددد  كدراالتعليايددد  )العليددد  االق دددي  االدددفني ( اإ

ذل  لدأع عه ، اة لفغم عو األهاي  الكق ف  لهذا الاقضق  إع أن  لم  فرس حت  اآلو حس  علم الب ح ، 
فد  لاعفف  ععقا ت بيق ع عع   ف الجقد  ااععتاد د الافر د  فد  عدفارس التعلديم العد م  ا هذا البح ج 

 .الجاهقري  الياني 
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 عشدكالت عدو يعد ن   دلال ع َفِإنَّد ُ  باد ، بيدقر عدو اليانيد  الجاهقري  ف  التعليم حقق  عا  ة لفغم
 الادفجددد ت جدددقد  ب بدددفن  إليددد  الاقجهددد  اعنتقددد دات عدددو ث دددفالك اهنددد ك ألهفافددد ، ابحقيقددد  نادددقه بع دددع

 العاددد ،  دددقد  لح جددد ت عن  دددقته  اعدددفم التنايددد ، خيدددح لاتيلبددد ت عقااعتهددد  اعدددفم انقع تهددد ، التعليايددد 
 افدد . التعليايدد  الاؤ سدد ت فدد  التفةددق   الهددفر اريدد د  الع ليدد  التضدددم ععددفعت ضددقا فدد  بليتدد  ااربيدد  

 فددد  العددد عل و  ددد و الجدددقد  ثق فددد  عيهدددقم غيددد ب إلددد ( 8102) الايدددف    درا ددد بقصدددلت فقدددف السدددي د هدددذا
 أو إلددد ( 8102) اليدددفا  درا ددد  بقصدددلت باددد  ااععتاددد د، الجدددقد  عتيلبددد ت إلددد  اافتق رهددد  الادددفارس،

 .الافر   ااععتا د الجقد  عع   ف بيق ع إل  ةح ج  الياو ف  الع ع  الث نقي  عفارس
 فدد  جفيئدد  خيددقات خيددت اددف الددياو فدد  االتعلدديم التفةيدد  ارار  أو الصددفد، هددذا فدد  لدددفه االجددف ف

 ااععتادد د الجددقد  إلدار  عددف ف ا  تع دد و 8108 لسددن ( 800) راددم القددفار فدد  تباثلدد التعلدديم بجقيددف عجدد ل
 الافر د  ااععتاد د الجدقد  إدار  ة  دتحفا  الدد   8103 لسدن ( 832) رادم االقدفار ةد لقرار ، الافر  

 عكقن بهدددد  ةكدددد  التعليايدددد  العاليدددد  ابجقيددددف لتيددددقيف عنهدددد   دددداي   الاح فظدددد ت،فدددد   التفةيدددد  عك بدددد  فدددد 
 الجدددقد  لضدددا و دلددد ال   أعدددفت ادددف الجدددقد  ةدددإدار  عاثلددد  الدددقرار  أو باددد  ،(عدفجددد ت عاليددد ت، عدددفخالت،)

 التدد  األ   ددي  الاتيلبدد ت بددقافف عددو للتحقددع عايدد ر ا عشددف أحددف الددفل   هددذا بضدداو الافر دد  ااععتادد د
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 بعلدددم اعصددد در اععلاددد و درا دددي  اعنددد ه  بعليايددد  اعفافدددع بحتيددد   نددد  عدددو عفار دددن  ععظدددم ل هددد إ بيتقدددف
 . ليم ابق يم عن  ق و ابعلم ابعليم طال ي  اخفع ت

 الاعددد   ف بلددد  بيق دددع ععقاددد ت إلددد  بتيدددفد  لدددم َفِإنََّهددد  اإليج  يددد  الديدددقات هدددذه عدددو الدددفغم اعلددد 
 عشددكل  ابتاثدد  ،البحدد  هددذا فكددف  جدد ات لددذا ؛عقادد تالا هددذه بجدد ار خاللهدد  عددو ياكددو التدد  ااآلليدد ت

 :اآلب  الفاي  ة لسؤال البح 
الجمهورية في  العام التعليم مدارسفي الوطنية الجودة واالعتماد المدرسي  معوقات تطبيق معاييرما 

 ؟اليمنية
113

 األهدفا  يحقدع ع الدفاهو العد م  قضدع  التعلديم نظد م أو الدياو فرك القد ااقو علد  التعلديم فد  د

غ ف ا در عل  اع تج ة  للاتا فات  َاَأنَّ ُ ، النقعي  أا الكاي  الن حي   قاا  عو الاتقخ   التعلياي  االا ي ت
عددو اضدد ي  الاجتادد  اهاقعدد ،  دد   ااععتادد د الافر دد ، اةع ددف  الجددقد  ا الح ليدد  فدد  ظدد  غيدد ب ععدد   ف 

 .عل  خيح التناي  ثق ال   ئ  أعس  عق
 لد  أهاي  البح  الح ل  ة آلب :تبا 

 .إ فار ععقا ت بيق ع عع   ف الجقد  ااععتا د الافر   القطني -1

ااععتادد د  ليددت نظددف القدد اا و علدد  التعلدديم العدد م إلدد  الاعقادد ت التدد  بعددقد بيق ددع ععدد   ف الجددقد -2
 الافر   القطني .

م العد م عدو أجد  بيدقيف التعلديم ابحسد و أهاي  بيق ع عع   ف الجدقد  ااععتاد د الافر د  فد  التعلدي -3
 عدفج ب .

 عو خالل ع   يقفع  البح  عو بقصي ت. -4
114 

 هف  البح  الح ل  إل :

العدد م  التعلدديم عددفارسفدد  القطنيدد  الجددقد  ااععتادد د الافر دد  علدد  ععقادد ت بيق ددع ععدد   ف التعددف  -1
 .ة لجاهقري  الياني 

(  دد و بقددف فات α=0,05فددفاد لات دعلدد  إحصدد اي  عنددف عسددتق  الفعلدد  ) ععففدد  عدد  إلا ددد و هندد ك-2
فد  القطنيد  الجدقد  ااععتاد د الافر د  بيق ع عع   ف  حف  ععقا تع ن  البح  )الدقفاا( لفرج  

 التدصدد ، )اللقدد  العلادد ، الجاهقريدد  اليانيدد  بعددل  للاتا ددفات اآلبيدد :فدد  العدد م  التعلدديم عددفارس
  نقات الدقف (.
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115

 اآلبي : األ ئل ج ة  عو إلعو خالل إجفااات البح  الانهجي  فإن  يح ال ا

ف  الع م  التعليم عفارسف  القطني  الجقد  ااععتا د الافر   حف  ععقا ت بيق ع عع   ف ع  درج  -1
 ؟الجاهقري  الياني  عل  عستق  األدا  إجا ع  

ف  الع م  التعليم عفارسف  القطني  لجقد  ااععتا د الافر   احف  ععقا ت بيق ع عع   ف ع  درج  -2
 ؟ععقا ت بتعلع ة لافر  : الجاهقري  الياني  ف  عج ل

ف  الع م  التعليم عفارسف  القطني  الجقد  ااععتا د الافر   حف  ععقا ت بيق ع عع   ف ع  درج  -3
 ؟اععتا دععقا ت بتعلع ةإدار  الجقد  ا : الجاهقري  الياني  ف  عج ل

ف  الع م  التعليم عفارسف  القطني  الجقد  ااععتا د الافر   حف  ععقا ت بيق ع عع   ف ع  درج  -4
 ؟ععقا ت بتعلع ة إلدارات التعلياي : الجاهقري  الياني  ف  عج ل

(   و بقدف فات ع ند  البحد  )الدقدفاا( α= 0,05 عنف عستق  الفعل  )  ه  بقجف ففاد دال  إحص اي  -5
 ؟عل  لاتا ف اللق  العلا ب

(   و بقف فات ع ند  البحد  )الدقدفاا( α=  0,05عنف عستق  الفعل  )  ه  بقجف ففاد دال  إحص اي  -6
 ؟بعل  لاتا ف التدص 

(   و بقف فات ع ند  البحد  )الدقدفاا( α=  0,05عنف عستق  الفعل  )  ه  بقجف ففاد دال  إحص اي  -7
 ؟بعل  لاتا ف  نقات الدقف 

116

 :ة آلب  تحفد البح  الح ل  

 التعلدديم عدفارسفد  القطنيد  الجدقد  ااععتاد د الافر دد  ععقاد ت بيق ددع ععد   ف : الحددود الموودوةية-
 ة لجاهقري  الياني .الع م 

، ااإلدار  يقتصدف البحد  الحد ل  علد  ع ند  عدو الدقدفاا فد  عجد ل الجدقد  ااععتاد د: الحدود البشرية-
 .التفةق   االتدييح

 الياني .الجاهقري  افارس التعليم الع م ف   تحفد البح  الح ل  ة: الحدود الجغرافية-

 .(2019 –2018الع م الفرا   )اليص  األال عو بحفد إجفاا هذا البح  ف   الحدود الزمنية:-
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117

1171

اددف خضددعت لفرا دد  شدد عل  افحدد   الافر دد  ِةددَأوَّ ععتددف   هدد  شدده د  عددو اقدد  ه ئدد  :  ُ نَّددأَ يعددف  ةِ 
بعلياي  ليلقته  الاسجل و  ه  اعص در   لف ه  أهفاف   بؤد  القظ ا  الت  بفع ه  لنيسه  اأوَأنََّه   قض  

 (.Washington, 2007, 3) اخفع ت باكو اليلب  عو بلقي  هذه األهفا 

  ظ  عع   ف اعؤهالت بعلياي  عع ن  ععتف   ه  ر داي   : اعتفا  ةاؤ س  بعلياي  ف ِةَأنَّ ُ ايعف  
 (.7 ،2014 )ارار  التفةي  االتعليم، عو اق  القرار 

1172

: عجاقع  عع   ف الجقد  ااععتا د الافر   القطني  الت  أعفبه  ارار  التفةي  االتعليم َأنََّه بعف  ةِ 
 (.11 ،2014 يف التعليم الع م ف  الجاهقري  الياني . )ارار  التفةي  االتعليم، هف  بيق 

1173

 لسدن  (45) رادم العد م التعلديم اد نقو  اسدا الدذ  ا  االتعلديم التفةيد  ارار  عليد  بشدف  هدق التعلديم الدذ 
 (.6 ،2005 م،)ارار  التفةي  االتعلي :ه  عفاح  عف  إل  (16) رام ع دب  ف م 0558

 األ    . التعليم اق  ع  -

 .الاقحف األ     التعليم -

 .األ   ي  الافحل  ةعف التقن  التعليم -

 .الع م الث نق   التعليم -

 .الاهن  االتفري  التعليم -

ددقو ععد   ف الجدقد  ااععتاد د  ؛ااف ااتصف البح  الح ل  عل  عفحلت  التعليم األ     االث نق  
 ار  التفةي  االتعليم ُبعن   ها .الافر   الت  أعفبه  ار 

12

121

"الاشددكالت التدد  بقاجدد  اإلدار  الافر ددي  فدد  الاددفارس األهليدد  : ( ةعنددقاو8111درا دد  الكقشدد ب )
ر  ةأع ندد  الع صددا  فدد  الجاهقريدد  اليانيدد "، اهددففت إلدد  الكشدد  عددو ااادد  الاشددكالت التدد  بقاجدد  اإلدا

الافر ي  ف  الادفارس األهليد  ةأع ند  الع صدا  فد  الجاهقريد  اليانيد ، ابقصدلت إلد  جالد  عدو النتد ا  
أهاهددد : الددد  اعهتاددد م ةعاليددد  التيدددقيف االتحسددد و للقدددفاع  التفةقيددد  ااعهتاددد م ةقدددفرات الاعلاددد و عدددو اقددد  

 لافارس.الافارس، اال  خقفبهم اإلداري ، اعفم اجقد أهفا  بفةقي  خ ص  ة    ف  عف
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 إل  هففت ااف "األداا انت ا  اععتا د  فاع " ( ةعنقاو:2002) Browne And Othersدرا   

 األداا عؤشدفات  يد و فد  الاقضدقعي  االشدي ةي  اعدف  اععتاد د عاليد  بجد ه التفةقيد  اإلدار  دار بقضدي 

 التفةقي و الق د  عو بث ف  ااتن  عفم أهاه  عو ت ا عف  ن إل  الفرا   ابقصلت التعلياي ، الاؤ س  داخ 

أدااهدم  علد  السدلقي  آث رهد  انعكسدت التد  االصدفاح  االشدي ةي  الاصدفاحي  الق ااد  علد  اععتاد د  ثق فد 
 .اععتا د الاقفع  لاؤ س ت الذابي  ابق ريفهم

  دددقه   ةاح فظددد  العددد م التعلددديم عدددفارس بأهددد  ععقاددد ت ةعددد : "ةعندددقاو( 8108( عك شددد  درا ددد 
 عدفارس بأهد  داو  بحدقل التد  الاعقاد ت أهم عل  التعف  إل  هففتا  "التفةق   ععتا دا عل  للحصقل

 أهاهدد  عددو نتدد ا  عددف  إلدد  ابقصددلت التفةددق ، اععتادد د علدد  للحصددقل  ددقه   ةاح فظدد  العدد م التعلدديم
 االجددددقد  التدددفري   قحدددف  اعهتادددد م اضدددع  الافر ددد  عشددددكالت ابحف دددف التديددديح علدددد  القدددفر  ضدددع 

 االاتدصصد و االين د و ااإلداريد و الاعلاد و عدو بد     عدفد بدقفف ااصقر ابيع له ، ج به عدف  اا تثا ر
 .التفةق   اععتا د عل  للحصقل الافارس بجه لات ةع  ااصقر

 التعلديم فد  الافر د  اععتاد د بحق دع ععقاد ت عل  التعف  إل  هففتا ( 8103) ن  الشفة درا  
 الادددنه  اعتادد د ابدددم الاعقادد ت، هددذه عدددو الحددف  دددق  ااتفحددت التدد  السدددعقدي  العفةيدد  الاالكددد  فدد  العدد م

 الجددقد  ععدد   ف بحق ددع داو  بحددقل التدد  الاعقادد ت عددو عجاقعدد  إلدد  خلصددتاددف ا  التحل لدد ، القصددي 
 التحي ددل، عدفم الاسد ال ،  بيدغ السدلي ، بيدقي  عددفم االيفديد ، الفدت بقريد : اعنهد  الافر د  ااععتاد د

 ميالسددل م ديالتق عدفم بيفيدع، العاد  أا الجاد ع  العاد  راح ضدع  شد ،الي عدو الددق  ف،  دالتا عق اعد 
 .لألداا

 بحسد و علد  يعاد  الدذ  عد : "ةعندقاو( Masino & Zarazua, 2015) اارارراا ع  د نق درا د 
 لتحف ف عنهجي  عفاجع  إل  هففتا   فيي ني ، ف  الفرا   أجفيت" الن عي  القلفاو ف  اليالب بعليم جقد 

 اا دددتدفم الن عيددد ، القلدددفاو فددد  التعلددديم جدددقد  بحسددد و علددد  بعاددد  التددد  الالرعددد  تدددفخالتاال السي  ددد ت
 أبثددف بكددقو  التددفخالت أو: أهاهدد  النتدد ا  عددو العف ددف إلدد  ابقصددلت التحل لدد ، القصددي  الاددنه  الب حثدد و

  فدد الاؤاتدد  االديدد رات اعجتا عيدد  الاعدد   ف اضدد   ددتم عنددفع  ابعلاهددم اليلبدد  أداا بحسدد و فدد  ف عليدد 
 التا  دف عقاعد  عدو أبثدف أا عد عل و  د و الجاد   تم عنفع  بذل  التعليم،  ي   ت بصايم عنف اععتب ر

 أادد  احددفه  التحسدد و علدد  الاقددفر  ج ندد  فدد  التددفخالت أعدد  أفضدد ، األداا بحسدد و فدد  الي عليدد  بكددقو 
 .السلقك بنا  الت  الحقافل أا الاجتا  ةاش رد  عكال  ب نت لق ع ؛ اهق ف علي 

 ةعدد  ضددقا فدد  الددياو فدد  العدد م التعلدديم لتيددقيف عقتددفح أناددقل : "ةعنددقاو( 8108) ردعدد و را دد د
 ضددقا فدد  الددياو فدد  العدد م التعلدديم لتيددقيف عقتددفح أناددقل  إلدد  اهددففت ،"ااععتادد د الجددقد  نظدد م عحدد ار
 بعد ن  الدياو فد  العد م التعلديم عدفارس أو الفرا د  نتد ا  اأظهدفت ااععتا د، الجقد  نظ م عح ار ةع 
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 الافر ددي ، ااإلدار  القيدد د : عجدد عت فدد  الجددقد  لتحق ددع األ   ددي  الاتيلبدد ت بددقافف فدد  حدد د نقدد  عددو
 .التعلياي  االق ئ  االتعلم، التعليم اعص در االاعلاقو، االتعلم، التعليم اعالي ت

فدد    الث نقيدد الافحلدد  فدد  الافر دد  اععتادد د نظدد م بيق ددع عددف : "ةعنددقاو( 8102) اليددفا  درا دد 
فدد   الث نقيدد  الافحلدد  فدد  الافر دد  اععتادد د نظدد م بيق ددع عددف  ععففدد  إلدد  هددففتا  ،"اليانيدد  الجاهقريدد 
 ااععتاددد د الجدددقد  نظددد م بيق دددع ععقاددد ت حصدددقل أهاهددد  عدددو نتددد ا  إلددد  ابقصدددلت اليانيددد ، الجاهقريددد 

 .الفرا   ع ن  ق ا عو بق ف  عقافق  درج  عل  الياني  الجاهقري ف   الث نقي  الافحل ف   الافر  
122

 الاصدد در ةعدد  إلدد  ابقج ههدد  النظفيدد ، الدلفيدد  إثددفاا فدد  السدد ةق  الفرا دد ت عددو اع ددتي د  بتاثدد 
 البحدد ، أدا   اةندد ا اأها تدد ، البحدد  عشددكل  عددو ع عدد  فكددف  ابكددقيو عفاجعهدد ، اددقاام خددالل عددو العلايدد 
 ناد ل  علد  اعطدال  فد  الب حد    عفت با  القي ن ت، لاع لج  الان  ب   اي اإلحص األ  ل   اععفف 
 .الافر   اععتا د لاع   ف

2 

 اعلتدلام خدالل عدو التعليايد  اللد  خدفع به  بقدفيم ف  التا ل إل  الحف ث  التعلياي  الاؤ س ت بسع 

 الايهدقم ح د  عو األب ديا  اععتا د ح  عع   فالاب هذا ا  تن ال التا ل هذا له  بضاو عع ن  ةاع   ف

 عدو اسدؤال ال الجهد ت لدبع  األبد ديا  اععتاد د لاعد   ف إلد  ناد ل  إضد ف  االنشدأ  االاصدفر االهدف 

 .القالدةع   ف  اععتا د

2-1 :

 ليد ت،االعا اجهدقد النشد ط ت النتد ا  لقيد س احدفات هد : الاعد   ف ( أو46 ،8118النقدق  ) لددف

 : اآلبي األشك ل بأخذ أو اياكو

 .نقعي  أا باي  عع   ف -

 .أدااي  أا عظهفي  أا شكلي  عع   ف -

   )نقفي (.بكلي عع   ف -
 .رعني  عع   ف -

 الاقااد  فد  أا اللعنيد  النقفيد  أا النقعيد  أا الكايد  النتد ا  بقدي  أو ياكدو الاعد   ف هدذه أو ةاعند 

 لهد  ععد   ف بلاد  للتيق دع، اأو القيد س اا  لد   دهل  الاعد   ف هدذه بكدقو  أو ايجد  التنظديم، عدو الادتلي 

 :ها ، االصن ع  التعليم   و عشتفد  اقا م لها  عنه  ، اهن ك نقع و دث ف اعع و  عتعفد  ا تدفاع ت

 .أداا  ياكن  اع  أو يعفف  الاتعلم عو نتقا  ع  إل  الاحتق  ابش ف عع   ف -
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 أداا أا اليدفد أداا بيد ا  علد  للحكدم ابسدتدفم أا الكيد ا ، نجد رإلا عسدتق   إلد  األداا ابشد ف ععد   ف -

 .الجا ع 

 عدو االاسدتي ف و الاعنيد  ةاشد رد  الجهد ت اععتاد د ه ئد  بضدعه  ععد   فةأنهد :  ابعدف  الاعد   ف

 القدفاع  أا الاؤ سد ت ععد   ف لاسدتق   األدند  اباثد  الحدف، الفاليد  ة لاعد   ف ا تفشد دا التعليايد  الدفعد 

أو  عل  عتيق  جايعه  لكو خف  إل  أ عؤ س  عو أا خفآإل    لف عو اععتا د عع   ف تعلياي . ابدتل ال
 ادعدم ف عل تهد  ابحسد و ف هد  الجدقد  عسدتق   علد  رفد  التعليايد  الاؤ سد ت عسد عف  هدق عنهد  الهدف 

  ه  عو اععتفا   ق  بيس ف ، ا الاعفاف الع لاي  الاع   ف ع  إط ر بقافقه  ف  التا ل نحق للس ف جهقده 

 (.870 ،8112 عج ف،) الان فس  عل  االقفر  الفالي ، االاهني  األب دياي  األا  ط اق 

2-2   

 ااععتادد د الجددقد  ععدد   ف بيق ددع ععقادد ت إلدد  أشدد رت التدد  الاقضددق  أد يدد ت ا ددتقفاا خددالل عددو
-5 ،8112) االف   ،(8113) اليح ق   عو ب ّ   درا   ف  نجفه  با  الع م ليمالتع عفارس ف  الافر  

 اعد  ،(395-392 ،8112) االعض ضد  ،(00-2 ،8112) االحسد و ،(01 ،8112) االفا ف   ،(01
 عقسدا  ،(WASC, 2012, 19) اا د  عنظاد ا  ،(NEASC, 2011, 33) إنجالندف ن ق جااي  أبفب 

 :ب آلب 
     

 .الاالام الافر   الاقن  بقافف عفم -
 .االاكتب ت الاجهل  االاع ع  الك ةي  ي لكتفاناإل األجهل  بقفف عفم -

 .درا ي  لك  عفحل  ة لنسب  الاعتاف  الع لاي  الاعفعت عو اليصقل ف   اليلب عفد ري د  -
 .الحف ث  التعلياي  االق  ا  األ  ل   بقفف عفم -

 .التيقيف لاتيلب ت الان ه  بيقيف حفد  عقابب  عفم -

 .االاعلا و لإلدار  الاهني  الاه رات بيقيف  فاع  ضع  -

 .الاحفاد  عالي ب  بقل في  ف  أ  ل   عل  اعتا ده ,التفةق   القي   ف  الاعلقع ت نظ م  ني  ضع  -

 .الافر   اععتا د ع فاو ف  الاؤهل  التفريقي  الكقادر بقففعفم  -

 .دحيق  ةحثي  اةي ن ت للقاا  درا  ت عل  التعليم بيقيف عالي ت تن دا  عفم -

 الافر  . الجقد  ااععتا د ف  الدقف    قت عو للافارس اع تش ر   الفعم فف  اجقد انعفام -
  

 .الافر   اععتا د عع   ف بيق ع عل  العلي  اإلدارات حف  عفم -

 .التفةقي  القي دات اختي ر عع   ف اضقح عفم -
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 قه .ابيقي الافر  اععتا د  عع   ف لتحق ع التعليم عؤ س ت ف  ااضح   ي    بقجف ع -
 .الافر   اععتا د عع   ف بيق ع ةضفار  ة لافارس الع عل و جاي    و القع  نشف عفم -
 .التفةقي  القي دات لف  التا  ف إدار  ثق ف  انعفام -

  

 .االتقجي  اإلرش د إل  التلق و عو الاعفف  التحقل بشجي  عفم -

 .الاستاف( )التعليم الحي   عف  التعلم عيهقم إدراك ضع   -

 .النقف  االتيك ف االفف  التعق ف حفي  ضع  -

 . اليلب لف  الاعفف   لقدي ت لتناي  آلي ت اجقد عفم -

 .الذاب  االناق التيك ف عل  التشجي  عفم -
    

 .الي به ؤ عس ألداا لإلدارات الاانقح  الصالحي ت بي ي  عفم -

 .التعلياي  العالي  عو عش رد  الاستي ف و داو  التعليم  تيقيف الد ص  القفارات ة بد ل القرار  انيفاد -

 س.ة لافار  العا  ااا  لظفا  الص در  االتعليا ت القفارات عفاع   عفم -

 .بعليا ت عو القرار  عل هم ع  بالي   تني ذ الافارس ف  الع عل و دار حصف -

 بحسد و لصد ل  لعاد  با  دفات الافر د  فد  التفةقيد  القيد د  لدف  ب ةيد  إضد ةي  صدالحي ت اجدقد عدفم -

 له.ابعلي العا 
    

 .حف ث  اجقد أ  ل   عو ة لفغم  العا أ  ل   عو عألق  هق ةا  ة لافر   الع عل و باس  -

 .الاد طف  لتجن  راب ني  ةيفيق  األعا ل أداا بيض   -

 .اجفااه  ةأها ت  الع عل و ااتن   داو  الافر   ف  التا  ف إدخ ل -

 .التا  فإدار   عه رات إبق و عل  الع عل و بس عف فع ل  بفريقي   فاع  اجقد عفم -

   

 .االاقفع و الاتيقا و  لليلب بحي ل نظ م داجق  عفم -

 .عالهم ف  الاتا ليو للاعلا و بحي ل نظ م اجقد عفم -
 .االتيقيف ة لتجف ف اعهتا م لا   اإلداري و بحي ل نظ م اجقد عفم -

 .القظيفي  أاض عهم عو الفض  ةعفم الع عل و إحس س -

  

 .للسلي  هفع  بفد   صقر  ف  التعليم عو اسؤال ال اإلدارات انتظ م -

 علد  العد عالت بشدجي  إلد  عدفم  دؤد  ر داي  ااجبد ت صقر  ف  الافر   ف  ي تاسؤالاال العا  بقري  -

 .اإل فا 
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 .عل ه  ااألنظا  الانصق  للققاعف  افق   راب ني  ةيفيق   تم الافر   ف  األعا ل نج رإ -
 .الع عل و رض  عش عف احتفام داو  دااا  ةصي  العا  عل  التفد ل -

 .التجف ف بقق  ع ث  ت  القاا  لتشفيع ت  افق   الافر   ف  العا  بنظيم -

 .القرار  عو ااألنظا  الص در  اللقاا  بحكاه  ع هم  بةعض ة لافر   الع عل و عالا  بكقيو -
    

 .الافارسف   الافر   لالعتا د العالي  التيقيق ت حقل الع عل و بصقرات اختال  -
 .ا ي   به الافر     فاع  ف  األعقر اأالي ا الاحل  الاجتا  ابج اب عش رد  ال  -

 .للافر   التنظياي  الثق ف  لتيقيف الفاخلي  الق  لي  بفن  -

 والعد عل  جايد و، لاعلاد  ، ا)اليلبد و ق الدفاخل  و ا الاسدتي ف  قاجههد  التد  للاشدكالت الافر د  انتبد ه الد  -
 (.األخف   الافارس، الاحل  لاجتا ، ااألعقر أالي ا) و ق الد رج  و ا الاستي ف أا (ة لافر  

 .ااعجتا عي  الاهني  لاك نت  الاعلم افقفاو  لاعلمة الثق  ضع  -
23

د تأعف لالعتاد د الافر د ، لكد   الالعتاد د بضداو إحدف  عشدف عايد ر    ارار  التفةي  االتعلديم ناقلج 
 (.40-43 ،2014 عاي ر عفد عو الاؤشفات، اه : )دل   ضا و الجقد  ااععتا د الافر  ،

بحقيقهد    نباد  أو بكدقو لكد  عفر د  رويد  ار د ل  اأهدفا  بسدع  إلد : األول الرؤية والرسدالة المعيار
جددد  عاليددد ت التعلددديم عددد   ي  ددد  التعلددديم اليانددد  اعتفجاددد  فددد  خيددد  بيقيفيددد  ااضدددح  بق  ابنسدددجم

 ه : ،اعؤشفاب ، االتعلم

بال  الافر   روي  ار  ل  ااضح  اععلن  أُعفت ة لشفاب  ع  جاي  الاعن  و  تجقيف العالي  التعلياي   -
 ف  الافر  .

اعسدؤالي ت أهدفا  اأنشدي  اإجدفااات علد  بشدتا   يد بتفجم الافر   رويته  ار  لته  ف  خيد  بيقيف  -
 .اعؤشفات أداا ااضح 

ح دد   ؛اإلدار  االقيد د  الفد ددل  التد  بقددقم عل هد  الافر دد  ُبَعددف   لمعيدار الاددااي الديددادة وا دارة المدرسددية:ا
بققم ة لتنس ع   و عدتل  احفات الافر  ، ابققد العالي  التعلياي  االتفةقي  نحق بحق ع األهفا  

 اعؤشفاب  ه : ،الافجق 

 تن    ع  اقان و القاا  القرار .بالافر   عؤهالت علاي  لع علقو ف  ياتل  ا -
 . اععلن    ااضح    بنظياي   باتل  الافر   هيكال   -
 .يا ت الص در  عو الجه ت الاعني ابنيذ إدار  الافر   التع -
 .ته ار  ل عا ر  ت اافارات القي د  الافر ي  بسهم ف  بحق ع روي  الافر   -
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 . ل ةصقر  فعَّ االبشفي  بقظ  حي د  الافر   عقارده  الا لي   -

ايشا  هذا الااي ر التك عد  االتنسد ع  د و دد  العقاعد  التد  بسدهم فد   المعيار الاالث الموارد البشرية:
 ه : ،اعؤشفاب ، بحق ع الجقد  اأهفا  الافر  

 . تقافف الك در اإلدار  االتعليا  االين  الان    لتايي  احتي ج ت العا  ف  الافر   -
 .ي  القق  البشفي  ف  الافر  بتك فأ فف  التناي  الاهني  لجا -
 .همابشجيع ف  الافر   بهتم اإلدار  الافر ي   تحي ل الع عل و -
 .بقظ  الافر   الاقارد البشفي  ةصقر  بحقع العفال    و الع عل و -
 .ُبقّيم الافر   أداا الاعلا و االعن صف الاس نف  -

بقددفيم بعلدديم يسدد عف اليلبدد  علدد  بنايدد   نبادد  أو بحددف  الافر دد  علدد   ار الرابددا التعلدديم والددتعلم:يددالمع
 ه :، اعؤشفاب ، عه رات التيك ف ابحق ع أهفا  التعلم

 .لديح بقري  الاقفرات الفرا ي    نقي  افق  بت ة  الافر   إعفاد الاعلا و ابني ذهم خيح  قعي / فصلي /  -
 تعلم.بت ة  الافر   ا تدفام الاعلا و ا تفابيجي ت بفري  ُبيّع  دار الاتعلم ف  ال -

 .اةا   ن    جاي  اليلب  ايفاع  اليفاد اليفدي  نق  الاعلا و نش ط ت التعليم االتعلم الصفي  االالصفي   -

 .(، اغ فه بت ة  الافر   ا تدفام الاعلا و ةي علي  األداات االق  ا  الات ح  )عع ع ، عكتب  -

 . تب دل الاعلاقو الدقفات ةيا    نهم -

 .لاعلا و اإلعك ن ت الات ح  ف  الق ئ  الاحلي  لتحق ع األهفا  التعلياي بتأبف الافر   عو ا تدفام ا -

عك ن ت ابجه دلات عن  دب  باكنهد  إبحت   د  عفر   إل   المعيار الخامس المبااي والمرافق التعليمية:
 هي:، ومؤشراته، أهفافه  التعلياي  االتفةقي  بحق ععو 

 .عقن  الافر   ععف ليكقو عؤ س  بعلياي  -

، غففد  ععلاد و، صد ل  اجتا عد ت، السدكفب ري  ،)إدار  عفر دي عن  دب   فف ف  الافر   عفافع إداريد بتق  -
 .أرشيف(، عدلو 

 .بال  الافر   عقص  عن    لتقفيم الدفع ت لليلب  -

 . قجف ف  الافر   عفافع صحي  عن  ب  -

  تقفف ف  الافر   األث   الك ف  االان   . -

 .التهقي  االنظ ف الق ئ  الافر ي  ج ف  اإلض ا  ا  -
ددقددقّ بُ أو الافر دد  علدد   نبادد   المعيددار الدددادس ت يدديم الددتعلم:   م عاليدد  بعلددم اليلبدد  ةصددقر  داريدد  افق 

 ه :، اعؤشفاب ، لهمباذي  راجع  االلقاا ، اأو بستدفم النت ا  لتقفيم  لألنظا 

 .بنيذ الافر   اعختب رات الشهفي  االيصلي  االنه اي  ة نتظ م -
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 .   باذي  راجع  لليلب  عو نت ا  اعختب رات ةصقر  عستاف بقفم الافر  -
 . فاع  التققيم اليفاد اليفدي    و اليلب  -
 .بشج  الافر   الاعلا و االاتعلا و عل  ا تدفام التققيم الذاب  -
 .بستدفم الافر   أداات عالاا  لتققيم لا  اعحتي ج ت الد ص  -

دفام اليعدد ل للاكتبدد  اعفدددل عصدد در الددتعلم ةادد  ياكددو بتضدداو اع ددت المعيددار الدددابا م ددادر الددتعلم:
 ه :، اعؤشفاب ، الاعلا و االيلب  عو بحس و التعلم

 . تقفف الكت ب الافر   لك  ط ل   فاي  الع م الفرا   -
 . تقفف دل   الاعلم لك  ععلم  فاي  الع م الفرا   -
 .تعلمالعكتب  اغفف  عص در خي  إلنش ا باتل  الافر    -
 .الافر   بسه الت بس عف الاعلا و عل  إنت   ا  ا  بعلياي  ةسيي  بقفم إدار  -

 نبادد  أو بحددف  الافر دد  علدد  ريدد د  بحصدد   طلقتهدد  اعلدد   المعيددار الاددامم تدددمات دعددم الطلبددة:
 اعؤشفاب  ه :، بحق ع ناقهم الاستاف

 .بقفف الافر   الدفع ت الصحي  األالي  لليلب  -
 .لثقاب االعق ب لليلب جفااات اإعاح  عكتقة  بنظم بقجف  -
 .بقفم الافر   الدفع ت اإلرش دي  الادتلي  لليلب  -
 .بقفف الافر   إرش دات خ ص  ة ألعو االسالع  -

الاجتاد  لتحسد و  هد  اةد و  نالشدفاب     دالافر د  بيع  نباد  علد  الشدراةة المجتمعيدة: المعيار التاسدا
 ه : ،اعؤشفاب ، بعلم اليلب ، اخفع ت الاجتا 

 .  الافر   عجل  أة ا أا أعه ت تقفف لف -
 .بقيم الافر   فع لي ت عشتفد  لآلة ا ع  أ ن اهم -
 . تش رك الاجتا  الاحل  االافر   ف  حضقر اليع لي ت ااعحتي عت التعلياي  االاجتااي  -

 ُبعف الافر   آلي  للتقاص  ع  أالي ا األعقر. -

 .ااي بنيذ الافر    فاع  بقعقي  داعا  لثق ف  الشفاب  الاجت -

 .بتقاص  الافر   ع  الاجتا  لتقفيم خفع ت طقعي  للافر   -
ابيد د ندقاب  بعلدم اليلبد  عد  عد  هدق عتقاد  فد  ايشدا  البحد  عدو عدف   المعيار العاشر ادوات  الدتعلم:

 ه :، اعؤشفاب ، هذه الافحل ، ابتيع ع  عتيلب ت الاا ر   الاهني 

 .أداات التق يم العلا   نج ح اليلب يجت ر  -
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عسدد عف  ،  ف الددقطن شددالقدديم اإلنسدد ني  احدديم الاقاطندد  فدد  حيدد بهم العاليدد  )يحيظددقو الن اليلبدد رس يادد  -
بقظيددف  ،التعدد ي  ،الشددي ةي ، الحقدادد ، بعق ددف شدديق  عددو القدديم ااععتددلار ةدد لقطو ،األ ددف اليق ددف 

 .اإللاع  الافر ي  لح  عشكل  ع (
 .عل  الافر   اعقارده  اليلب يح فظ  -
 .الص  خف ابب دل الاعلقع ت االدقفات داخ ابقق  الفأ  اآلر ةيا    نهم لان اش  االحقاا اليلب  لتلم  -

نشدددل دددد  عفر ددد  لجنددد  بدددفببح ةادددف ف بُ  المعيدددار الحدددادض عشدددر ودددمات الجدددودة والتحدددديم المددددتمر:
 ه : ،اعؤشفاب ، اعت ةع  أنشي  ضا و الجقد  ف  الافر   ابنس عالافر  ، بكقو عهاته  بني ذ 

 .يع جقد  ف  الافر   قجف فف  -
 .بققم الافر    نشف ثق ف  الجقد  ة لافر   االاجتا  الاحيح -
 .يا رس ففيع الجقد  الاه م االصالحي ت الان ط  ة  -
3

31

1-1-3

الديدقات  قضد اي،  قدع أهفافدةا  يح ت عنهج ا البح   إلجفااات اعقجل    عفض   هذا الجلا  تضاو
 و خددالل اصدد  عجتادد  البحدد ، اع نتدد ، اآليدد   ندد ا أدا  ةحثدد ، ااختبدد رببعهدد  الب حدد  عدداالعلايدد  التدد  

، االق دد ا  االيفااددع العلايدد  الاتعدد ر  عل هدد ، اأ دد ل   بيقيقهدد صددفاه  اثب بهدد  ة أل دد ل   اإلحصدد اي  
 :فه  اعل  النحق اآلب ق ع ابيس اإلحص اي  الاستدفع  للكش  عو نت ا  التي

2-1-3

 ، اديفي    باي   ابعق ف   الافرا   ايعقف عنه  الظ هف  يص  الذ  التحل ل  القصي  الانه  ا تدفام بم
 عو الادتلي ، أةع ده    و العالا ت ادش  يققم  تحل له  اإنا  لقصيه ، الاعلقع ت جا  حف عنف يق  اع

 بأ دلق  ا دتدفام بدم باد  ابيدقيفه. القااد  بحسد و فد  بسدهم ع عد  تنت ج تا د إلد  االقصدقل بيسد فه  أجد 
حدف  ععقادد ت بيق ددع ععد   ف الجددقد  ااععتاد د الافر دد  فد  عددفارس التعلدديم دليد  الاعددفل لاعففد  درجدد  

 .اإجفاااب ألهفا  البح  الح ل   الاالاماأل لقب  َأنَّ ُ  ة عتب رالجاهقري  الياني  ف  الع م 
3-1-3

، االجددقد  ااععتادد د األبدد ديا  تفةيدد  ااإلدار  االتديدديح التفةددق  باثدد  عجتادد  الفرا دد  فدد  خقددفاا ال
ا د  علد  ع ند  عدو . ااف بم بيق ع الفر  قاو ع م ارار  التفةي  االتعليماالافر   ف  الج عع ت الياني  اد

 ق  القصفي .، بم اختي رهم ة ليفياخق ف   21 لغ عفدهم  ،هؤعا الدقفاا
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4-1-3

 االتدصد ، العلاد ، اللقد : اآلبي  الشدصي  القي ن ت ف  الفرا   ع ن  أففاد خص ا  بحف ف بم
 :  ل  ةيا   تض  با  الجقد  عج ل ف  الدقف  ا نقات
3141

 بحسب متغير اللقب العلمي لحثاأفراد عينة  (1جدول )

 النسبة المئوية العدد اللقب العلمي

 % 0.38 8 أستاذ

 % 0.43 9 أستاذ مشارك

 % 0.19 4 أستاذ مساعد

 % 100 21 اإلجمالي

3142

 بحسب متغير التخصص البحثأفراد عينة  (2جدول )

 النسبة المئوية العدد التخصص

ربويت  17 0.80 % 

 % 0.20 4 غير تربوي

 % 100 21 اإلجمالي

3141

 بحسب متغير سنوات الخبرة  البحثأفراد عينة  (3جدول )

 النسبة المئوية العدد الخبرة في مجال الجودة

 % 0.05 1 سنوات 5أقل من 

 % 0.95 20 سنوات فأعلى 5

 % 100 21 اإلجمالي

513

ا  ا دتدفم فقدف البحد  ةاقضدق  الصدل  لات الاسدتققلي  الفرا  ت اةع  البح ، أهفا  إل  ا تن د 
 بيق ددع ععقادد ت حددف  درجدد  لاعففدد  البحدد  ع ندد  ا ددتج ة ت لجادد  اللدد  لبحثدد ، أدا   اع ددتب ن  الب حدد 
 عدو األدا   بكقندت ااف الياني ، الجاهقري ف   الع م التعليم عفارس ف  الافر   ااععتا د الجقد  عع   ف
 عجدد ل فدد  الدقددف  ا ددنقات االتدصدد ، العلادد ، اللقدد : اهدد  البحدد  عتا ددفات فدد  باثدد  األال جددلا و
 :اآلب  الجفال ف  با  األدا   افقفات عج عت ف  فتاث  الث ن  الجلا أع  ،الجقد 

 ال في صورتها األوليةمجاالت األداة وعدد فقرات كل مج (4جدول )

 عدد الفقرات المجال

 10 مجال معوقات تتعلق بالمدرسة

 10 مجال معوقات تتعلق بإدارة الجودة واالعتماد المدرسي

 9 التعليمية باإلدارةمجال معوقات تتعلق 

 29 إجمالي عدد الفقرات

316  

 بي :اآل ة لديقات الب ح  ا م اع تب ن  لقن ا
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 الب حد  عنه  ااف ا تي د البح ، ةاقضق  الصل  لات الس ةق  االفرا  ت التفةق   األدب عل  اعطال -0

 .اصي غته  اع تب ن  فقفات  ن ا ف 
 اةنقده . اع تب ن  عج عت بحف ف-8
 .عج عت ثالث  عل  عقرع  فقف  (29) عو ابكقنت األالي  ةصقربه  اع تب ن  بصايم-3
 عالحظد بهم  تدفايو اد عقا ح د  ؛األ د بذ  عدو عجاقعد  علد  األاليد  صدقربه  فد   دتب ن اع عدف  بدم-1

 : ح   عو اآرااهم

 للاج عت اعالاعته  اع تب ن  فقفات عن  ب  عف  بحف ف. 

  أخف   اإض ف  اليقفات ةع  حذ. 

   اليقفات لبع  الصي غ  بعف. 

االتعدف    ااإلض ف  الحذ  ح   عو  تب ن اع فقفات بعف   ةع  بم الاحكا و األ  بذ  آراا ضقا ف -9
 فد  اع دتب ن  لتسدتقف هد  يحدذ ،  عنهد  اليقدف  اعد  هدق أدند فدأعل  لققدقل %80ااعتاد د درجد  

 عج عت. خاس  عل  عقرع  فقف  (32) عل  النه اي  صقربه 
 الحكم عل  إج ة ت أففاد الع ن : عاي ر-8

 الداد  اع دتج ة ت عدو ا دتج ة  بد  عيد ي الدذ  الدا  د  Likertليكدفت  عقيد س ا دتدفم بدم

د (اعنديضد  جدف   عتق دي ، عنديضد ، ،ع ليد  ،اع ليد  جدف  )  علد ( 1، 2، 3، 4، 5للتفب د  )  درجد  افق 

 الدفرج ت عدف  بحف دف ةح   بم ،حف  الاعقد  درج  بحف ف عل  للحكم اآلب  الااي ر ا تدفام بما  التقال ،

 (4,20) القسدا  ند ب  فكد و ،(5) علد  اسا  الن ب  ثم (1) حيا  اأدن  (5) حيا  أعل    و اليفد  ةحس ب

 اآلب : ة لجفال الاقض  الااي ر افع النت ا  بم بيس ف اعلي  اليئ ، طقل اه 

 االستجابة درجة على الحكم معيار (5جدول )

 لالستجابات الحدابي المتوسط فئات االستجابة درجة
 فأبثف 4.20 عو اع لي  جف  

 4.20عو  أا  إل  3.40 عو ع لي 
 3.40عو  أا إل  2.60عو  عتق ي 
 2.60عو  أا إل  1.80عو  عنديض 

 1,80أا  عو  اعنديض  جف  
317

 عف  ح   بم ؛الاحكا و( صفد( الظ هف   الصفد ا تدفام بم فقف البح  صفد أدا   عو اللتأبف

 اعالحظ بهم حقل آرااهم إل فاا الدقف  االكي ا عحكا و عو لا   لجن  عل  األالي  صقربه  ف  اع تب ن 

 االحكدم إليد ، بنتاد  الدذ  بد  فقدف  إلد  عج لهد  انتاد ا اعدف  ااضقحه ، عن  قته  عف  ح   عو ،فقفابه 



 2021 

 

 

112 

 أ/ عبده شرف                             …الوطنية مدراس التعليم معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتماد المدرسي

 أجلد ، عدو اضدعت الدذ  الهدف  لتحق دع اأها تهد  عالاعتهد  اعدف  صدي غته  اللاقيد ،  دالع  عدف  علد 

 النظدف إلد  ة إلضد ف  ،  فاند  عن  دب   عد  أا الحدذ  أا الصدي غ  إعد د  أا ة إلض ف  بحس نه  اااتفاح طفد 

 ابيد د بليدف درجد  علد  اليقدفات ععظم حصقل عو التحكيم نت ا  أ يفت ااف عالاعت ، اعف  الاقي س ف 

 ، ظ هفي د  ابحا  صفا   ج ف ، الاقي س عب رات ععظم أو لل  خالل عو ابق و الاحكا و،   و 80% عو
 .ع ن  الفرا   عل  عللتيق  اعالاا 

 مجاالت األداة وعدد فقرات كل مجال في صورتها النهائية (6جدول )

 عدد الف رات المجال
 10 ععقا ت بتعلع ة لافر  عج ل 

 11 ععقا ت بتعلع ةإدار  الجقد  ااععتا د الافر  عج ل 

 11 التعلياي  تة إلداراععقا ت بتعلع عج ل 

 32 إجا ل  عفد اليقفات

318

( الددذ   لاددت Cronbach alphaعع عدد  ألي بفانبدد   )ا ددتدفم الب حدد  للتحقددع عددو ثبدد ت األدا  
 .(0,88حيات  )
319

 بدم ح د ؛ (spss)اعجتا عيد   للعلدقم اإلحصد اي  الحدلم ة  دتدفام  فند ع  البحد   ي ند ت بحل د  بدم

 : اآلبي اإلحص اي  االيفد  األ  ل   ا تدفام

 .لألدا  ااعبس د الفاخل   الثب ت لحس ب اربب ط عع ع  ا تدفام بم-0

 الااي ريد  ااعنحفافد ت الحسد  ي  اع دتج ة ، االاتق دي ت عستقي ت لحس ب الائقي  االنس  التكفارات-8

لليقدفات االاجد عت  القطنيد  الجدقد  ااععتاد د الافر د حدف  ععقاد ت بيق دع ععد   ف  لاعفف  درج 
 عج ل. لك  الع م اتق حاال

 اعبي د.حس ب نسب  عتق ح ا تج ة ت الع ن  لاعفف  نسب  -3
عندف   ( للكش  عا  إلا د و هن ك فدفاد دالد  إحصد اي  Kruskal-Wallisاختب ر دفا ك ل االي  )-1

الجددددقد  ععقادددد ت بيق ددددع ععدددد   ف ( فدددد  بقددددف فات أفددددفاد الع ندددد  لفرجدددد  α=0,05عسددددتق  الفعلدددد  )
الجاهقريد  اليانيد . بعدل  لاتا دف )اللقد  العلاد ( ف   الع م التعليمف   القطني  فر  ااععتا د الا

 (.أ ت ل عس عف، أ ت ل عش رك ،)أ ت ل
عنددف   ( للكشدد  عادد  إلا د نددت هندد ك فددفاد دالدد  إحصدد اي  Mann Whitneyاختبدد ر عدد و اب ندد  )-9

الجددددقد  يق ددددع ععدددد   ف ععقادددد ت ب( فدددد  بقددددف فات أفددددفاد الع ندددد  لفرجدددد  α=0,05عسددددتق  الفعلدددد  )
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الجاهقريددد  اليانيدد  بعدددل  لاتا ددف  التدصددد  فدد   العدد م التعلددديمفدد   القطنيددد  ااععتادد د الافر دد 
 فأعل (.  نقات 5، نقات 5غ ف بفةق ( ا نقات الدقف  ف  عج ل الجقد  )أا  عو  ،)بفةق  

3110

 ا دتب ن ، 21  الجقلد  األالد  عد د عنهد ا دتب ن  فد 30ةعف بحف دف ع ند  البحد  اد م الب حد   تقريد  
 دالد  فدفاد  اجدقد اعدفم ع دتج ة ت الدقدفاا، ع ليد  اابي د ثب ت درج  إل  القصقل بم الجقل  هذه اةنت ا 

أو أ دلقب دليد  الاعدفل  ة عتبد رةجقلد  ااحدف   الب حد  ابتيد  للد  علد  اةند ا   ا دتج ة بهم،  د و  إحصد اي  
حصقل عل  درج  عقافق  ع لي  عو ع ن  الدقفاا، اهدذا عؤشدف علد  يعتاف عل  جقل  ااحف  ف  ح ل  ال

الجقد  ااععتا د ععقا ت بيق ع عع   ف اإلبق و االتحف  االفا  ف  صي غ  اع تب ن  اةشك   تقاام ع  
 للقفن ع   ي ن به  اإدخ ل اع تب ن ت، بجاي  الجاهقري  الياني . ثمف   الع م التعليمف   القطني  الافر  

 لال دتنت ج ت االقصدقل اعن اشدته  النتد ا  إلد  االقصدقل القي ند ت بحل د  ، ثدم(SPSS)حصد ا  اإل

 .الق دم الابح االتقصي ت دا   يأب  لدفه ف  

4 

41

ااد  الحد ل  لنت ا  إج ة ت أففاد الع ند  ابيسد فه  ةاد   تيدع االق  عيصال    عفض   ف  هذا الجلاتن ال ن
عدو الب حد  إلدد    لق ئد  النظد م التعلياد  فدد  الدياو، فد  ضددقا عايد ر الحكدم علدد  درجد  اإلج ةد ت،  دداي  

 عل  النحق اآلب : ، الل البح بحق ع أهفا  
411 

 عددفارس فدد القطنيدد  الجددقد  ااععتادد د الافر دد  حددف  ععقادد ت بيق ددع ععدد   ف التعددف  علدد  درجدد  
 الائقي  االنس  التكفارات حس ب بم إل  بحق ع هذا الهف  الجاهقري  الياني . اللقصقلف   الع م التعليم

لكد   حدف  الاعقاد ت درجد  بحدفد التد  عجد عت األدا   لجايد  الااي ريد  ااعنحفافد ت االاتق ي ت الحسد  ي 
 اآلب : الجفال عج ل، دا  ف 

 حنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال (7جدول )

 لجميع مجاالت األداة التي تقيس درجة موافقة الخبراء لكل مجال

 المجاالت م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
نسبة متوسط 

 االستجابات

الترتيب بحسب 

 المتوسط الحسابي

الداللة 

 اللفظية

 ع لي  جفا 2 94.20 0.131 4.71 معوقات تتعلق بالمدرسة 1
 ع لي  جفا 1 95.40 0.093 4.77 علق بإدارة الجودةمعوقات تت 2
 ع لي  جفا 3 93.62 0.098 4.68 معوقات تتعلق باإلدارات التعليمية 3

 ع لي  جفا  94.6 0.069 4.73 اإلجمالي
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عدو اجهد  نظدف  حدف  ع ليد (، بق و أو جاي  الاج عت حصدلت علد  درجد  7عو خالل الجفال )
 فد  هدذا الاجد ل بدم اختيد رهم  فاد  لدفعد  ابحق دع أهدفا  البحد  الحد ل ، ع ن  البح  االاتاثلد  ةدقدفاا

 حسدد    ح( اةاتق دداع ليدد  جددف  اهددذه النتدد ا  التدد  بقدد و أو جايدد  الاجدد عت حصددلت علدد  دعلدد  ليظيدد  )
، بحددفد طقيعد  إجادد   الدقددفاا (94,60(، انسددب  عتق دح ا ددتج ة  )0,069(، اانحدفا  عايدد ر  )4,73)

ةاتق دح  أاع   بفب بد الدذ  جد ا  ععقاد ت بتعلدع ةدإدار  الجدقد ج عت االاتاثلد  ةاجد ل عل  أهاي  هذه الا
عجددد ل   (، اجددد ا ث ني ددد95,40(، انسدددب  عتق دددح ا دددتج ة  )0,093( اانحدددفا  عايددد ر  )4,77حسددد    )

(، انسدب  عتق دح ا دتج ة  0,131( اانحفا  عاي ر  )4,71ةاتق ح حس    ) ععقا ت بتعلع ة لافر  
( اانحددفا  عايدد ر  4,68ةاتق ددح حسد    ) ععقاد ت بتعلددع ةدد إلدارات التعليايد عجدد ل   اث لث د(، 94,20)
 (.93,62) (، انسب  عتق ح ا تج ة 0,098)

اةيا   ل   نعف  التكفارات االنس  الائقي  االاتق ي ت الحس  ي  ااعنجفافد ت الااي ريد  انسدب  
 :  عتق ح اع تج ة ت ليقفات د  عج ل عل  حف

: 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وحنسبة متوسط (8جدول )

 معوقات تتعلق بالمدرسة: في المجال األول واالحنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة االستجابة 

 الفقرة م
 المتوسط 

 الحسابي

 االحنحراف 

 المعياري

حنسبة 

متوسط 

 تاالستجابا

الترتيب بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اللفظية

 ع لي  جفا 2 97.143 0.359 4.857 الافارس.ضع  القن  التحتي  االافافع التعلياي  ف   1
 ع لي  جفا 3 96.190 0.402 4.810 شح  اععك ن ت االاقارد الا دي  ف  الافر  . 2

ةاعدد   ف الجددقد  ااععتادد د العدد عل و فدد  الاددفارس  ثق فدد الدد   3
 ع لي  جفا 2 97.143 0.359 4.857 .الافر   القطني 

عق اعددد  العددد عل و فددد  الادددفارس أل  با  دددف بحفثددد  ععددد   ف  4
 ع لي  جفا 1 98.095 0.301 4.905 .الجقد  ااععتا د الافر   القطني 

ال  اهتا م العد عل و فد  الادفارس ةاد  يقدقم ةد  ففيدع الجدقد   5
 ع لي  جفا 4 95.238 0.539 4.762  د الافر  .ااععتا

ضددع  القن عدد  لددف  العدد عل و فدد  الاددفارس ةجددف  بيق ددع  6
 ع لي  جفا 6 92.381 0.498 4.619 عع   ف الجقد  ااععتا د الافر   القطني .

الدددددد  الدقددددددف  لددددددف  اإلدار  الافر ددددددي  فدددددد  عجدددددد ل الجددددددقد   7
  لي  جفاع 5 93.333 0.577 4.667 ااععتا د الافر  .

 ع لي  جفا 7 91.429 0.598 4.571 عفم ا تقفار الع عل و ف  الافارس ادثف  بنقالبهم. 8

الددد  العددد عل و فددد  الادددفارس يع دددع بيق دددع ععددد   ف الجدددقد   9
 ع لي  جفا 6 92.381 0.590 4.619 ااععتا د الافر   القطني .

 ع لي  جفا 7 91.429 0.676 4.571  .ضع  العالا    و الافر   االاجتا  الاحل  10
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 ع لي  جفا  94.20 0.131 4.71 اإلجا ل 

 الثدددد ن اددددف جدددد ا فدددد  التفب دددد   (ععقادددد ت بتعلددددع ة لافر دددد )(، أو عجدددد ل 8 تضدددد  عددددو الجددددفال )
حف  ع ليد  اف حصلت عل  درج   بل  الاعقا تح   بق و أو  ؛للاج عت ةحس  الاتق ي ت الحس  ي 

 .البح عو اجه  نظف )الدقفاا( ع ن   اجف  
( اةاتق ددي ت اع ليدد  جددف  اهددذه النتدد ا  بقدد و أو جايدد  فقددفات الاجدد ل حصددلت علدد  دعلدد  ليظيدد  )

(، اانحدفا  4,71ح د  حصد  الاجد ل علد  عتق دح حسد    ) ؛حس  ي  ع لي  اانحفافد ت عاي ريد  دحيقد 
  إجادد   (، اهدذا يعندا(، اةفعلد  ليظيد  )ع ليد  جددف  94,20(، انسدب  عتق دح ا ددتج ة  )0,131عايد ر  )
علدد  ععقادد ت بيق ددع ععدد   ف الجددقد  ااععتادد د الافر دد  القطنيدد  فدد  عددفارس  (ع ندد  البحدد )الدقددفاا 

حدد  للدد  إلدد  أهايدد  بلدد  الاعقادد ت ادرجدد  حددفبه  فدد   الب االجاهقريدد  اليانيدد ، ايعددل فدد  التعلدديم العدد م 
عل و فدد  الاددفارس أل  "عق اعدد  العدد  بددن  علدد ( التدد  1، دادد  جدد ا فدد  بفب دد  اليقددف  )الق ئدد  الافر ددي 

حصددلت علدد  أعلدد  عتق ددح حسدد    با  ددف بحفثدد  ععدد   ف الجددقد  ااععتادد د الافر دد  القطنيدد " االتدد  
عدد  يعندد  أو أبقددف ععددقد لتيق ددع ععدد   ف الجددقد  (، 98,095(، اأعلدد  نسددب  عتق ددح ا ددتج ة  )4,905)

يعدددل  للددد  إلددد  بددددق  ا  ااععتاددد د الافر ددد  داخددد  الافر ددد  هدددق عق اعددد  العددد عل و ف هددد  أل  با  دددف،
العدد عل و عددو أو التا  ددف الددذ  يحددف  نتيجدد  بيق ددع ععدد   ف الجددقد  ااععتادد د الافر دد  اددف يضدديف لهددم 

 .لحهم الشدصي  ةع  عص ف أعب ا اأعا ل أخف  إل  أعا لهم اعه عهم األ   ي ، أا أن   يأثف 
 "اددفارس ادثددف  بددنقالبهمعددفم ا ددتقفار العدد عل و فدد  ال"( التدد  بددن  علدد  2)بادد  جدد ات اليقددفب و 

خ دف ةاتق دح فد  التفب د  األ "ضع  العالاد   د و الافر د  االاجتاد  الاحلد "( الت  بن  عل : 01)ا
اددف  فجدد  للدد  إلدد  أو عددفم ا ، ( لليقددفب و91,429( لليقددفب و، انسددب  عتق ددح ا ددتج ة  )4,571حسدد    )

 ت ع بؤثف بأث ف عب شف فد  األداا ا تقفار الع عل و، اضع  العالا    و الافر   االاجتا ، ه  ععقا
 عو بأث فه . االب ح  لل  أل ب ب اعقاع  أخف  خ ر  إط ر الافر  ، اةع ف   االافر  ، ايعل 
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 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وحنسبة متوسط (9جدول )

 معوقات تتعلق بإدارة الجودة: ية الستجابات عينة البحث في المجال الثاحنياالستجابة واالحنحرافات المعيار

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االحنحراف

 المعياري

حنسبة 

متوسط 

 االستجابات

الترتيب 

بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اللفظية

 عالية جدا 1 97.143 0.359 4.857 الممولة.ضعف االتصال والتواصل مع الجهات والصناديق  1

 عالية جدا 2 96.190 0.402 4.810 المحلي.ضعف االتصال والتواصل مع المجتمع  2

3 
ضعف الدافعية لدى العااملين فاي اإلدارة بالمشاارفة فاي ت بياق معاايير 

 الوطنية.الجودة واالعتماد المدرسي 
 عالية جدا 2 96.190 0.402 4.810

4 
دارة باألسااا العلميااة لت بيااق معااايير الجااودة قلااة المااام العاااملين فااي اإل

 المدرسي.واالعتماد 
 عالية جدا 3 95.238 0.436 4.762

 عالية جدا 2 96.190 0.512 4.810 قلة اهتمام اإلدارة بموافبة التقدم التكنولوجي والعلمي في مجال التعليم. 5

 عالية جدا 2 96.190 0.402 4.810 قلة االهتمام بتأهيل وتدريب فريق الجودة. 6

 عالية جدا 2 96.190 0.402 4.810 قلة خبرة العاملين في مجال الجودة واالعتماد المدرسي. 7

 عالية جدا 2 96.190 0.402 4.810 المدرسي.ندرة الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة واالعتماد  8

9 
فاي ضعف اتصال اإلدارة العاماة للجاودة بااإلدارات فاي مكاتاب التربياة 

 المحافظات.
 عالية جدا 2 96.190 0.402 4.810

10 
ضعف اهتمام اإلدارة بمان  واوافم مادياة ومعنوياة للماداري التاي تهاتم 

 بت بيق معايير الجودة. 
 عالية جدا 5 86.667 0.577 4.333

 عالية جدا 1 97.143 0.359 4.857 لإلدارة.قلة االمكانات المادية المتاوة  11

 95.40   0.093 4.77 اإلجمالي
 

 عالية جدا

ةحسددد  الاتق دددي ت  األالفددد  التفب ددد   جددد ا(، بقددد و أو هدددذا الاجددد ل ادددف 9عدددو خدددالل الجدددفال )
 التعلديم عدفارسفد  القطنيد  الجقد  ااععتاد د الافر د  ععقا ت بيق ع عع   ف الحس  ي  للاج عت، اأو 

 عدو اجهد  نظدف احدف  ع ليد  جدف  حصدلت علد  دراجد  الياني  الد ص  ةإدار  الجدقد  ادف ة لجاهقري  الع م 
 البح .)الدقفاا( ع ن  

( اةاتق ددي ت اع ليدد  جددف  ابقدد و هددذه النتدد ا  أو جايدد  فقددفات الاجدد ل حدد رت علدد  دعلدد  ليظيدد  )
 ؛درجدد  حددف  بلدد  الاعقادد تحسدد  ي  ع ليدد  اانحفافدد ت عاي ريدد  دحيقدد ، بحددفد طقيعدد  إجادد   الدقددفاا علدد  

(، انسددددب  عتق ددددح 0,093(، اانحددددفا  عايدددد ر  )4,77ح دددد  حصدددد  الاجدددد ل علدددد  عتق ددددح حسدددد    )
(، اهدددذا يعندددد  أو ععقاددد ت بيق ددددع الجدددقد  ااععتادددد د ا(، اةفعلددد  ليظيدددد  )ع ليددد  جددددف  95,40ا دددتج ة  )

 االافر   القطني  الد ص  ةإدار  الجقد  ااععتا د اف حصلت علد  أعلد  الاتق دي ت الحسد  ي ، ايعدل 
ااععتا د الافر   ف  د دقاو ع عد  الدقرار  افد  عك بد  التفةيد   دار إدار  الجقد أهاي  الب ح  لل  إل  

( اللتدد و 1،11اليقفبدد و راددم ) حصددلت اددفا االتعلدديم فدد  الاح فظدد ت، اعظددم الاهادد  الالقدد   علدد  ع بقهدد ، 
عك ندد ت الا ديدد  ا" الدد  اإل ،"ضددع  اعبصدد ل االتقاصدد  عدد  الجهدد ت االصددن د ع الااقلدد " بنصدد و علدد 

عدد  (، 97,143(، اأعلدد  نسددب  عتق ددح ا ددتج ة  )4,857  أعلدد  عتق ددح حسدد    )علددالات حدد  لددإلدار " 
يعندد  أو الدد  التاقيدد  اشددح  إعك ندد ت اإلدار  الات حدد  هادد  أعلدد  الاعقادد ت التدد  بعددقد بيق ددع ععدد   ف 

يعل  لل  ألهاي  ا  ،الجاهقري  الياني  اأهاه ف  الجقد  ااععتا د الافر   القطني  ف  عفارس التعليم 
ضدع  اهتاد م داد  حصدلت اليقدف  "ك ن ت الا دي  القصق  ف  به ئ  الظفا  لتيق ع بل  الاع   ف، عاإل
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؛ " عل  أا  عتق ح حس   اإلدار  ةان  حقافل ع دي  اععنقي  للافارس الت  بهتم  تيق ع عع   ف الجقد 
أب  فدد  آخددف هددذا  فجدد  إلدد  أو الحددقافل بددا ، (86,667(، اأادد  نسددب  عتق ددح ا ددتج ة  )4,333) إل  لددغ

 دددلم ععقاددد ت بيق دددع ععددد   ف الجدددقد  ااععتاددد د الافر ددد  القطنيددد  ةحسددد  ا دددتج ة  أفدددفاد ع نددد  البحددد  
عك ند ت الا ديد  لدف  إدار  الب ح  للد  إلد  أو هدذا الاعدقد  د نتي  فد  حد ل بدقفف اإل ا)الدقفاا(، ايعل 

 الجقد  ااععتا د الافر  .

 والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وحنسبة متوسط ت( التكرارا10جدول )

 معوقات تتعلق باإلدارات التعليمية: االستجابة واالحنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث في المجال الثالث 
 

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االحنحراف

 المعياري

حنسبة 

متوسط 

 االستجابات

الترتيب 

حسب ب

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اللفظية

1 
ضددددع  اإلراد  لددددف  اإلدارات التعليايدددد  فدددد  بيق ددددع ععدددد   ف الجددددقد  

 القطني .ااععتا د الافر   
 ع لي  جفا 2 96.190 0.402 4.810

 جفا ع لي  6 92.381 0.590 4.619 الافر  .عفم بدصي  ع لاني  خ ص  ةإدار  الجقد  ااععتا د  2
 ع لي  جفا 5 93.333 0.483 4.667 غي ب الفوي  اع تفابيجي  لف  القرار  ف  عج ل الجقد  ااععتا د الافر  .  3
 ع لي  جفا 6 92.381 0.498 4.619 بهاي  اإلدارات التعلياي  إلدار  الجقد ، اإضع   داره   4
 ع لي  جفا 5 93.333 0.483 4.667 ياي .التعلغي ب ثق ف  الجقد  ااععتا د الافر   لف  اإلدارات  5
 ع لي  جفا 1 97.143 0.359 4.857   التعليا ، ابا    صالحي ت اإلدار  الافر ي الافدلي  ف  إدار  العالي   6

7 
ضددع  اعهتادد م فدد  بأه دد  ابددفري  دددقادر عؤهلدد  فدد  عجدد ل الجددقد  

 الافر  .ااععتا د 
 ع لي  جفا 4 94.286 0.463 4.714

8 
اإلدارات التعلياي  ألهاي  بيق ع ععد   ف الجدقد  ااععتاد د  إدراكعفم 

 الافر   القطني .
 ع لي  جفا 6 92.381 0.669 4.619

 ع لي  جفا 6 92.381 0.590 4.619 التفةق .غي ب دار عفدل البحق  االتيقيف  9
 ع لي  جفا 3 95.238 0.539 4.762 الع م االع ل  ف  عج ل البح  العلا .غي ب التنس ع   و ارارب  التعليم  10
 ع لي  جفا 7 91.429 0.507 4.571 السي   .الاح صص  الحلةي ، اغي ب اع تقفار  11

 عالية جدا  93.62 0.098 4.68 اإلجمالي

 الث لث ج ا ف  الافبب  بتعلع ة إلدارات التعلياي   ععقا تبق و أو عج ل  (،10عو خالل الجفال )
الجدقد   الاعقاد ت التد  بعدقد بيق دع ععد   ف ي ت الحسد  ي  للاجد عت، اأو هدذه ااألخ ف  ةحس  الاتق 
حدف  الجاهقري  الياني ، ادف حصدلت علد  درجد  ف  الع م التعليم  عفارسف  القطني  ااععتا د الافر   

 .(ع ن  البح ) عو اجه  نظف الدقفاا اع لي  جف  
( اةاتق ددي ت اع ليدد  جددف    )دعلدد  ليظيددابقدد و هددذه النتدد ا  أو جايدد  فقددفات الاجدد ل حصددلت علدد  

الاعقاد ت، اادف هدذه  درجد  حدف ، بحفد طقي  إجا   الدقفاا عل    ع لي  اانحفاف ت عاي ري  دحيق حس  ي
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(، انسدددب  عتق دددح ا دددتج ة  0,098(، اانحدددفا  عايددد ر  )4,68حصددد  الاجددد ل علددد  عتق دددح حسددد    )
ععقادددد ت بيق ددددع ععدددد   ف الجددددقد  ااععتادددد د  (، ايعندددد  هددددذا أوا(، اةفعلدددد  ليظيدددد  )ع ليدددد  جددددف  93,62)

الجاهقري  اليا ن  الد ص  ة إلدارات التعلياي  اف حصدلت ف  الافر   القطني  ف  عفارس التعليم الع م 
الب حد  للد  إلد  دار  اعل  أا  عتق ي ت حس  ي  ةحس  ا تج ة  أففاد ع ن  البح  )الدقدفاا(، ايعدل 

الجقد  االع عل و ف ه ، ااعهتا م ة لافر   حت  بققم  قاجقه  الانقط  بل  اإلدارات ف  بقفيم الفعم إلدار 
الافدليدددد  فدددد  إدار  العاليدددد  التعليادددد ، ابا  دددد  التدددد  بددددن  علدددد  " (6راددددم ) ااددددف حصددددلت اليقددددف  هدددد ، 

، اأعلدددد  نسددددب  عتق ددددح ا ددددتج ة  (4,857علدددد  أعلدددد  عتق ددددح حسدددد    ) صددددالحي ت اإلدار  الافر ددددي "
فددد  هدددذا الاجددد ل ةحسددد  ا دددتج ة  أفدددفاد  ابدددأث ف    اأبثفهددد  تاعقادددالأ دددفر  َأنَّددد عددد  يعنددد  ؛ اهدددق (97,143)

يعددل  للدد  إلدد  أو الافدليدد  فدد  إدار  العاليدد  التعليايدد  بكددقو علدد  حسدد ب صددالحي ت اإلدار  ا الع ندد ، 
 ( التدد  بددن  علدد 11راددم ) يقددف الأعدد  الافر ددي  اهدد  بتندد ا  عدد  ععدد   ف الجددقد  ااععتادد د الافر دد ، 

خ دددف ةاتق دددح حسددد    " فقدددف جددد ات فددد  التفب ددد  األصصددد  الحلةيددد ، اغيددد ب اع دددتقفار السي  ددد الاح "
 اهددذا الاعددقد عددو أادد  الاعقادد ت بددأث ف   ِةددَأوَّ ، اييسددف للدد  (91,429، انسددب  عتق ددح ا ددتج ة  )(4,571)

لياني  ف  الجاهقري  اف  بيق ع عع   ف الجقد  ااععتا د الافر   القطني  ف  عفارس التعليم الع م  ف 
 اعسددتاف    الب حدد  للدد  إلدد  أو هددذا الاعددقد لددي  ععقا دد اهددذ الاجدد ل حسدد  ا ددتج ة  أفددفاد الع ندد ، ايعددل 

 اإنا  اف يظهف ف    ئ  داو   ئ ، اف  فتف  رعني  داو أخف .
412

 د و ا دتج ة   (α=0,05لد  )ععفف  ع  إلا د و هن ك فدفاد لات دعلد  إحصد اي  عندف عسدتق  الفع
القطنيد  فدد  عددفارس التعلدديم الجدقد  ااععتادد د الافر دد  حدف  ععقادد ت بيق ددع ععدد   ف أفدفاد الع ندد  لفرجدد  

 .الدقف  نقات  التدص ، ،اللق  العلا  :الجاهقري  الياني  بعل  لاتا فاتف   الع م
  و ا تج ة  أففاد الع ند   فاد للي اإلحص اي  الفعل  عو االكش  اللقصقل إل  بحق ع هذا الهف ،

ا دتدفام اختبد ر  دفا دك ل االد  اعد و ايتند  علد  النحدق  بدم فقدفألو عجتا  البح  ع ععلا   ؛اانظف  
 :اآلب 

عنددف     للكشدد  عادد  إلا د نددت هندد ك فددفاد دالدد  إحصدد اي  االدد اختبدد ر دفا ددك لالب حدد  م ا ددتدف
الجددددقد  حددددف  ععقادددد ت بيق ددددع ععدددد   ف  دددد و ا ددددتج ة  أفددددفاد الع ندددد  لفرجدددد   (α=0,05عسددددتق  الفعلدددد  )

 ،ليانيد  بعدل  لاتا دف اللقد  العلاد الجاهقريد  اف   القطني  ف  عفارس التعليم الع مااععتا د الافر   
 (.11ق و النت ا  ف  الجفال رام )با  ب



 2021 

 

 

122 

 أ/ عبده شرف                             …الوطنية مدراس التعليم معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتماد المدرسي

 (11جدول )

درجة في استجابة أفراد العينة ل اس للكشف عما إذا كاحنت هناك فروق دالة إحصائي  يوال اليوضح حنتائج اختبار كروسك

 اللقب العلميلمتغير تعزى  ةلكل مجال على حد حدة معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتماد المدرسي

 متوسط الرتب العدد المجموعة المجال
 قيمة

(2χ) 
 درجة الحرية

 قيمة

Sig. 
 مالوظة

علق معوقات تت

 بالمدرسة

 10,33 9 استاذ

 غير دالة 0,800 2 0,447
 12,13 8 استاذ مشارك

 10,25 4 مساعد استاذ

  21 المجموع

معوقات تتعلق 

 بإدارة الجودة

 12,00 9 استاذ

 غير دالة 0,392 2 1,874
 11,69 8 استاذ مشارك

 7,38 4 مساعد استاذ

  21 المجموع

عوقات تتعلق م

باإلدارات 

 التعليمية 

 10,78 9 استاذ

 غير دالة 0,653 2 0,853
 12,25 8 استاذ مشارك

 9,00 4 مساعد استاذ

  21 المجموع

 جميع المجاالت

 12,67 9 استاذ

 غير دالة 0,229 2 2,949
 11,38 8 استاذ مشارك

 6,50 4 مساعد استاذ

  21 المجموع

( α=0,05) الفعلد  عسدتق   عندف إحصد اي  دعلد  لات فدفاد  بقجدف ع َأنَّد ُ  (11الجدفال ) عدو  تضد 
بعدل  حف  ععقا ت بيق دع ععد   ف الجدقد  ااععتاد د الافر د  القطنيد  لفرج   الع ن  ا تج ة ت أففاد   و
 ةشد  عد م للكي ي ت (x2) حيم  لات ح   ؛)أ ت ل، أ ت ل عش رك، أ ت ل عس عف( العلا  اللق  عتا ف إل 

 عفم يعن  (، ع α=0,05( اه  حيا  أبقف عو عستق  الفعل  )0,229( ادعلته  اإلحص اي  )2,949)

 .العلا  للق   افق   ففاد  اجقد
 (  د وα=0,05) الفعلد  عستق   عنف إحص اي  دعل  لات ففاد  بقجف ع َأنَّ ُ  الجفال عو  تض با  

 بعدل  إلد حف  ععقا ت بيق ع عع   ف الجقد  ااععتا د الافر   القطنيد  لفرج   الع ن  ا تج ة ت أففاد

ادعلته   (،0,447) ععقا ت بتعلع ة لافر  ( للاج ل األال x2 لات حيا  ) ح   ؛العلا  اللق  عتا ف
( ادعلتهدددد  1,874) ععقادددد ت بتعلددددع ةددددإدار  الجددددقد اةلاددددت فدددد  الاجدددد ل الثدددد ن   (،0,800اإلحصدددد اي  )
( ادعلتهد  0,853 لادت ) ععقا ت بتعلع ة إلدارات التعلياي  (، اف  الاج ل الث ل 392 ,0اإلحص اي  )

(0, 653.) 
هددذه  بددأث ف ددفل دعلدد  ااضددح  علدد   (ع ندد  البحدد )ايددف  الب حدد  أو هددذا اإلجادد   لددف  الدقددفاا 

التعلديم عدو اقد  أصدح ب القدفار االقد اا و علد  لل  ابقن   العا  عل  التال  عل ه اضفار   الاعقا ت
يدد  التعليايدد  االتقجدد  نحددق بحسدد و ابيددقيف عددفخالت لالعدد م حتدد  ياكددو بجدد ار الضددع  القدد ام فدد  العا

 اعالي ت الافر   للحصقر عل  عدفج ت بعلياي  عفضي .
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عنددف عسددتق    صدد اي  بددم ا ددتدفام اختبدد ر عدد و ايتندد  للكشدد  عادد  إلا د نددت هندد ك فددفاد دالدد  إح
الجدددقد  ااععتاددد د حدددف  ععقاددد ت بيق دددع ععددد   ف لفرجددد   ددد و ا دددتج ة  أفدددفاد الع نددد   (α=0,05الفعلددد  )

بادد  بقدد و  ،التدصدد بعددل  لاتا ددف الجاهقريدد  اليانيدد  فدد   القطنيدد  فدد  عددفارس التعلدديم العدد مالافر دد  
 اآلب : النت ا  ف  الجفال
 في استجابة ايني للكشف عما إذا كاحنت هناك فروق دالة إحصائي  وت –يوضح حنتائج اختبار مان  (12جدول )

 غير تربوي( –)تربوي التخصصلكل مجال على حده تعزى لمتغير  درجة حدة معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتماد المدرسيأفراد العينة ل

 (Zقيمة ) متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المجموعة المجال
 .Sigقيمة

P.Value)) 
 الحظةم

ععقا ت بتعلع 
 ة لافر  

 10,6 180 17 بفةق  
 12,75 51 4 بفةق   غ ف غ ف دال  0,574 - 0,643

  21 الاجاق 

ععقا ت بتعلع 
 ةإدار  الجقد 

 10,74 182,5 17 بفةق  
 12,13 48.5 4 بفةق   غ ف غ ف دال  0,698 0,423 -

  21 الاجاق 
ععقا ت بتعلع 

ة إلدارات 
 تعلياي ال

 10,65 181 17 بفةق  
 12,5 50 4 بفةق   غ ف غ ف دال  0,57 - 0,572

  21 الاجاق 

 جاي 
 الاج عت

 10.62 180.5 17 بفةق  
 12.63 50.5 4 غ ف بفةق   غ ف دال  0,574 -0,55

  21 الاجاق 

( α=0,05) الفعلد  ق  عسدت عندف إحصد اي  دعلد  لات فدفاد  بقجدف أند  ع (12الجدفال ) عدو  تضد 
 بعدل  إلد  حدف  ععقاد ت بيق دع ععد   ف الجدقد  ااععتاد د الافر د لفرجد   الع ند  ا دتج ة ت أفدفاد  د و

( ادعلتهد  0,55-)ت ةشدك  عد مللاعقاد  (z) حديم  لادت ح د  ؛)بفةدق ، غ دف بفةدق ( التدصد  عتا دف
د فدفاد  اجدقد عدفم يعند  (، عد α=0,05اه  حيا  أبقف عو عستق  الفعل  ) ،(0,574اإلحص اي  )   افق 

 .للتدص 
د الجدفال عدو  تضد باد    الفعلد  عسدتق   عندف إحصد اي  دعلد  لات فدفاد  بقجدف ع َأنَّد ُ  ، أيض 

(0,05=αد و  ) حدف  ععقاد ت بيق دع ععد   ف الجدقد  ااععتاد د الافر د  لفرجد   الع ند  ا دتج ة ت أفدفاد
( -0,643) ععقاد ت بتعلدع ة لافر د ألال ، للاجد ل ا(z)حديم   لادت ح د  ؛ التدصد عتا دف بعدل  إلد 

( -0,423)ععقاددد ت بتعلدددع ةدددإدار  الجدددقد    فددد  الاجددد ل الثددد ن (، اةلادددت0,574ادعلتهددد  اإلحصددد اي  )
( 0,572- لادت ) ععقا ت بتعلع ة إلدارات التعلياي  (، اف  الاج ل الث ل 0,698ادعلته  اإلحص اي  )

 (.0,57ادعلته  )
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  لف  الدقفاا إل  حقيقد  عشدكل  البحد  الحد ل  اأها تد  فد  أو التعلديم الب ح  هذا اإلجا  اايعل 
ععدد   ف الجددقد  العدد م  قضددع  الددفاهو غ ددف ادد در علدد  بلقيدد  ح جدد ت الاجتادد  ابيلع بدد ، فدد  ظدد  غيدد ب 

 ع م.عل  التناي  ةشك    ، اهق ع   نعك   لب  ااععتا د الافر   القطني 

عنف عستق  الفعلد    بم ا تدفام اختب ر ع و ايتن  للكش  عا  إلا د و هن ك ففاد دال  إحص اي  
(0,05=α  دد و ا ددتج ة  أفددفاد الع ندد  لفرجدد  ) الجددقد  ااععتادد د الافر دد  حددف  ععقادد ت بيق ددع ععدد   ف

با  بق و النت ا  ف   ياني  بعل  لاتا ف  نقات الدقف ،الجاهقري  الف   القطني  ف  عفارس التعليم الع م
 (.13الجفال رام )

 في استجابة ايوضح حنتائج اختبار مان وتيني للكشف عما إذا كاحنت هناك فروق دالة إحصائي   (13جدول )

 ير سنوات الخبرةلكل مجال على حده تعزى لمتغ درجة حدة معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتماد المدرسيأفراد العينة ل 

 العدد المجموعة المجال
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب
 (Z) قيمة

 .Sigقيمة

P. Value)) 
 مالوظة

معوقات تتعلق 

 بالمدرسة

 1.5 1.5 1 أقل من خما سنوات

 11,48 229.5 20 فأفثر خما سنوات غير دالة 0,108 -1,61

  21 المجموع

معوقات تتعلق 

 بإدارة الجودة

 14.5 14.5 1 خما سنوات أقل من

 10,83 216.5 20 فأفثر خما سنوات غير دالة 0,544 -0,607

  21 المجموع

معوقات تتعلق 

باإلدارات 

 التعليمية

 3 3 1 أقل من خما سنوات

 11,40 228 20 فأفثر خما سنوات غير دالة 0,159 1,41-

  21 المجموع

جميع 

 المجاالت

 6 6 1 اتأقل من خما سنو

 11,25 225 20 فأفثر خما سنوات غير دالة 0,395 -0,85

  21 المجموع

( α=0,05) الفعلد  عسدتق   عندف إحصد اي  دعلد  لات فدفاد  بقجدف ع َأنَّد ُ  (13الجدفال ) عدو  تضد 
  بعدل  إلدحدف  ععقاد ت بيق دع ععد   ف الجدقد  ااععتاد د الافر د  لفرجد   الع ند  ا دتج ة ت أفدفاد  د و

 حديم  لادت ح د  ؛ نقات الدقف  ف  عج ل الجقد  )أا  عو خا   نقات، خاد   دنقات فدأعل ( عتا ف

(z)   ( اه  حيا  أبقف عدو عسدتق  الفعلد  0,395( ادعلته  اإلحص اي  )-0,85)ت ةشك  ع م للاعقا
(0,05 =α،)   لاتا ف  نقات الدقف  ف  عج ل الجقد .  ع  يعن  عفم اجقد ففاد افق 

( α=0,05) الفعل  عستق   عنف إحص اي  دعل  لات ففاد  بقجف ع َأنَّ ُ   أيض  الجفال  عو ض  تبا  
 بعدل  إلد حدف  ععقاد ت بيق دع ععد   ف الجدقد  ااععتاد د الافر د  لفرجد   الع ند  ا دتج ة ت أفدفاد  د و

 لافر دد ععقادد ت بتعلددع ة ( للاجدد ل األال zح دد   لاددت حيادد  ) ؛ ددنقات الدقددف  فدد  عجدد ل الجددقد  ددف عتا
-)   ععقادد ت بتعلددع ةددإدار  الجددقد اةلاددت فدد  الاجدد ل الثدد ن (،0,108( ادعلتهدد  اإلحصدد اي  )-1,61)
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 لاددت  ععقادد ت بتعلدع ةدد إلدارات التعليايدد (، افدد  الاجد ل الث لدد  0,544( ادعلتهد  اإلحصدد اي  )0,607
 .(0,159( ادعلته  )-1,41)

  خقددددفابهم فدددد  عجدددد ل الجددددقد  ااععتادددد د اةحسددد (ع ندددد  البحدددد )الب حدددد  إجادددد   الدقددددفاا  اايعدددل 
ععففدد  بلدد  الاعقادد ت ابج ارهدد  عددو اقدد  صددن   القددفار االقدد اا و علدد  التعلدديم العدد م، إلدد  أو الافر دد  

االعا  عل  بقح ف الجهقد احشف الي ا ت عو خالل خي  ا تفابيجي  لتيق دع ععد   ف الجدقد  ااععتاد د 
عل  التعليم ةشك  عد م، اعلد  الافر د     نعك  إيج ة  الذ    الافر   القطني  ف  عفراس التعليم الع م

 اعدفج به  ةشك  خ  .
413

 :  اآلبيم اع تنت ج ت ف  النق ط بتلد  أه

 العد م التعلديم عدفارسفد   الدقطن  الجدقد  ااععتاد د الافر د  حف  ععقا ت بيق دع ععد   فأو درج   -1
 (.اي  جف  ع لالجاهقري  الياني  د نت )ف  

 :اآلب ج ا بفب   الاج عت عل  النحق  -2

o  (، اانحددفا  عايدد ر  4,77ةاتق ددح حسدد    ) أاع   ععقادد ت بتعلددع ةددإدار  الجددقد عجدد ل
 (.اع لي  جف  ( ادعل  ليظي  )95,40( انسب  عتق ح اع تج ة ت )0,093)

o  ر  (، اانحددددفا  عايدددد 4,71ةاتق ددددح حسدددد    )  ث ني دددد ععقادددد ت بتعلددددع ة لافر دددد عجدددد ل
 (.اع لي  جف  ( ادعل  ليظي  )94,20( انسب  عتق ح اع تج ة ت )0,131)

o  (، اانحدددفا  4,68ةاتق دددح حسددد    )  ث لث ددد ععقاددد ت بتعلدددع ةددد إلدارات التعليايددد عجددد ل
 (.اع لي  جف  ( ادعل  ليظي  )93,62( انسب  عتق ح اع تج ة ت )0,098عاي ر  )

(   و ا تج ة  بقف فات الدقدفاا لفرجد  0,05ق  الفعل  )ع بقجف ففاد لات دعل  إحص اي  عنف عست-3
فددد   العددد م التعلددديم عدددفارسفددد   الدددقطن  الجدددقد  ااععتاددد د الافر ددد  حدددف  ععقاددد ت بيق دددع ععددد   ف

  ت ل عس عف(.أ ،أ ت ل عش رك ،: )أ ت لالجاهقري  الياني  بعل  لاتا فات الفرا   اللق  العلا 
(  ددد و ا دددتج ة  بقدددف فات الدقدددفاا 0,05عندددف عسدددتق  الفعلددد  ) ع بقجدددف فدددفاد لات دعلددد  إحصددد اي  -4

ف   الع م التعليم عفارسف   القطن  الجقد  ااععتا د الافر   حف  ععقا ت بيق ع عع   فلفرج  
 ع ف بفةق (. ،التدص : )بفةق  الجاهقري  الياني  بعل  لاتا فات الفرا   

(  ددد و ا دددتج ة  بقدددف فات الدقدددفاا 0,05فعلددد  )ع بقجدددف فدددفاد لات دعلددد  إحصددد اي  عندددف عسدددتق  ال -5
ف   الع م التعليم عفارسف   القطن  الجقد  ااععتا د الافر   حف  ععقا ت بيق ع عع   فلفرج  

 دددنقات الدقدددف  فددد  عجددد ل الجدددقد : )أاددد  عدددو خاددد  الجاهقريددد  اليانيددد  بعدددل  لاتا دددفات الفرا ددد  
 خا   نقات فأبثف(. ، نقات
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42 

 الت  بضانته  أدا  البح  الح ل . العا  عل  بج ار الاعقا تر  التفةي  االتعليم عل  ارا -0

 تيق دع عل  ارار  التفةي  االتعليم اإل فا  ف  إصفار دل   ضا و الجقد  ااععتا د الافر   االعن يد   -8
 الع م الت  بضانه  الفل  . التعليم عفارسف  الافر   الجقد  ااععتا د  عع   ف

الجددددقد   ععدددد   فةادددد  يدددددفم بيق ددددع  تدددد أنظاالتفةيدددد  االتعلدددديم بيددددقيف الددددقاا  التعلدددديم العدددد م  علدددد  ارار  -3
 ااععتا د الافر  .

علدد  ارار  التفةيدد  االتعلدديم بددفري  ابأه دد  عددف ف اأعضدد ا إدار  الجددقد  ااععتادد د الافر دد  اإبسدد  هم  -1
ر ددددد  ابدددددقف ف عتيلب بهددددد  الاعددددد ر  االاهددددد رات العاليددددد  آلليددددد ت عاددددد  إدار  الجدددددقد  ااععتاددددد د الاف

 ااحتي ج به .
43 

فد   العد م التعلديم عدفارسالجدقد  ااععتاد د الافر د  فد   عتيلب ت بيق ع عع   ف ةعنقاو:عا  درا    -0
 الجاهقري  الياني .

 عددفارسفدد  القطنيدد  ععدد   ف الجددقد  ااععتادد د الافر دد   بصددقر عقتددفح لتيق ددع ةعنددقاو:عادد  درا دد   -8
 الجاهقري  الياني .ف   الع م التعليم

إدار  الجقد  ااععتا د الافر    عه رات أعض ا فن ع  بفريق  عقتفح لتناي   ن ا  ةعنقاو:عا  درا    -3
 الجاهقري  الياني .ف  ف  اإلدارات التعلياي  
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5

51

 عقفعد  عاد  اراد  .الجدودة إلى مدرسة الت ليدية رسةالمد مم التحول معوقات(، 2008) الكفيم عقف إ فاهيم الحس و، -
 (جسدتو) االنيسدي  التفةقيد  للعلدقم السدعقدي  بقياد  الجاايد  الدذ  عشدف الفاةد  السدنق   الادؤباف الد 

 .القصيم عنيق  الجقد  ف  التعليم، عنقاو بحت
 السدنق   عقفعد  للادؤباف  ةحثيد اراد   .فدي التعلديم الجدودة تح يدق ومشدالالت معوقدات، (2008)، عحادف ل لد  الدف  ، -

 جسدتو (التفةقيد  للعلدقم السدعقدي  الجاايد  بعقدفه الدذ ) فد  التعلديم الجدقد  (ةعندقاو عشدف الفاةد 
 .ه8282 اآلخف رةي  82: 82ف  ة لقصيم)

 الجدودة إدارة احدو التحدول فدي زعبدد العزيدبدم  فهدد بدم محمدد األميدر مدرسدة تجربدة (،2008)علد ،  الفا دف ، -
 للجاايد  عشدف الفاةد  السدنق   اللقد ا :التعليم الع م ف  الجقد  عؤباف عقفع  إل ا  ع ارا  .الشاملة

 .القصيم –  فيف (، جستو)االنيسي   التفةقي  للعلقم السعقدي 
(، ناقل  عقتفح لتيقيف التعليم الع م ف  الياو ف  ضقا ةع  عحد ار نظد م الجدقد  ااععتاد د. 2016ردع و، عاف، ) -

 ، ج عع  القفآو الكفيم االعفام اإل العي ، السقداو.منشورةأطروحة دكتوراه غير 
 ةحد  عقدفم إلد  .معوقات تح يق االعتماد المدرسي في التعليم العام بالمملكة العربية الدعودية(، 2013الشفة ن ، ) -

االنيسدي   التفةقيد  للعلدقم السدعقدي  الجاايد . الافر د  اععتاد دحدقل  السد دس عشدف السدنق  اللقد ا 
 .السعقدي  العفةي ، الاالك  الفي  فقفا ف، ج عع  الال   عقد، /4-6عو لليتف  ،)جستو(

 األردو. ،والشفاد، عا ، دار ا دارة المدرسية الحدياة،2001) )،رعقف الق دعحاف  ع  ف و، -
 فعصد ةجاهقريد  العد م الثد نق   التعلديم فد  عدفارس الشد عل  الجدقد  بحق دع عتيلبد ت (2003) حسدن و عحادف العجاد ، -

 (.7)العفد ، والتنمية مجلة الا افة األب ديا ، الاؤ س / أ لقب اععتا د ضقا ف  العفةي 

 . تالدد الملد  جامعة تطبيدية حالة " واالعتماد األةاديمي الجودة تطبيق معوقات (2008) ،عل   ع ف العض ض ، -
 .العفةي  الفال ف  العلا  االبح  التعليم ابيقيف الث ن  لتدييح للاؤباف عقفم ةح "

(، ةعددد  ععقاددد ت بأه ددد  عدددفارس التعلددديم العددد م ةاح فظددد   دددقه   للحصدددقل علددد  اععتاددد د 2012عك شددد ، أشدددف ، ) -
 ، دلي  التفةي ، ج عع   قه  ، عصف.رسالة ماجدتير غير منشورةالتفةق . 

رسدالة   اليانيد . (، عف  بيق ع نظ م اععتا د الافر   فد  الافحلد  الث نقيد  ة لجاهقريد2018اليفا ، عحاف أحاف، ) -
 الفرا  ت العلي ، ج عع  القفآو الكفيم االعلقم اإل العي ، جاهقري  السقداو.، دلي  ماجدتير غير منشورة

 األرعد  إدار  لكليد  التجد ر  السد ة  السدنق   الادؤباف .العدالي التعلديم فدي الشداملة الجودة ة، إدار (2002) باد ل، ب ع ، -
 .:601-612   أبتقةف، 26 شا ، ع و ج عع  عصف، ف  التعلياي 

(، الاشكالت الت  بقاج  اإلدار  ف  الافرس األهلي  ةأع ن  الع صا  ف  الجاهقريد  اليانيد ، 2000الكقش ب،   ع ، ) -
 ، ج عع  الجليف ، الدفطقم، السقداو.رسالة ماجدتير غير منشورة

أطروحددة فدد  الددياو لالعتادد د الافر د .  (، أناددقل  عقتدفح لته ئدد  عددفارس التعلدديم العد م2018) الايدف ،  ددا ف  صدد ل ، -
 ، دلي  التفةي ، ج عع  صنع ا، صنع ا، الجاهقري  الياني .دكتوراه غير منشورة

 والعدالي. العدام التعلديم لمؤسددات األةداديمي الجدودة واالعتمداد (2008) عقاد عحاف اللي دات،ا  ش بف  ق و ،عج ف -
 األردو. ،عا و ،االتقري  ، للنشف(1)ط  ،صي ا دار



 2021 

 

 

122 

 أ/ عبده شرف                             …الوطنية مدراس التعليم معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتماد المدرسي

 الاتحدف ، العفةيد  اإلعد رات دالد  فد  الجد عع  اقد  التعلديم لادفارس األبد ديا  اععتاد د (2006) عحادف أعد و النقدق ، -
 (.19، العفد )التربية مجلة

 .الجاهقري  الياني  صنع ا، الافر  ، الكت ب عي ة  .التعليمية ، التشريعات(2005)ارار  التفةي  االتعليم،  -
 .الجاهقري  الياني . صنع ا، دليل ومات الجودة واالعتماد المدرسي(، 2014)ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، ددددددددددددددددددددددد -
 .لجاهقري  الياني ا. صنع ا، العتماد المدرسيل ا طار المرجعي(، 2014)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،  -
 العربيدة المملكدة فدي للبندات العدام لتطدوير التعلديم الشداملة الجدودة إدارة تطبيدق (2003) ،عسدلم صدقفي  اليح دق ، -

، الاالكد  ااعاتصد د اإلدار  بليد  ،العليدل عقدف الالد  ج ععد  ،عنشدقر غ دف  ددتدقراه  ر د ل  .الددعودية
 العفةي  السعقدي .

52

- Browne Ferrigno, Tricia And Others, (2002)" Performance Outcomes And Accreditation", Paper 

Presented At The Annual Meeting Of The University Council For Educational 

Administration, Pittsburgh, 1-3 November. 

- Masion, Serena & Zarazua, Miguel, (2015) What works to imprve the quality of student 

learning in developing countries? University of Oxford, United Kingdom, 

International Journal of Educational Development, 48 (2016) 53-65. 

- NEASC, (2011), standards for accreditation commission on Institutions of Higher 

Education, New England Association of Schools and Colleges.  

- Washington State Bard of Education, (2007), Accreditation Study Committee, Report and 

Draft, Quote Date 28/12/2019 Available at: the link: http://www.sbe.wa.gor.  

- WASC, (2012), Focus on Learning JOINT WASC/CDE process Guide, for All 

California public Schools, Including California Charter Schools. California 

Department of Education. 

http://www.sbe/


 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 كمة(مح   –ة دوري   –ة )علمي  



 2021 

 

342 

 اسيأ/ فهد الضر                                                                             واقع ممارسة الشفافية اإلدارية بجامعة إب                 

 

Email: Fahadismail78@gmail.com 

Tell: 00967-771893880 

ر  حقيددهلهددتول،لىبلج  عددإل دد لدإلددريددإلد شددف ة إلردسددإلى ددتلد  عدد ولقعددتلردةدد ل   رسددإهددت الد ت
(ل جدد :  ل6 ل  زقددإلقعدت،ل(ل قد  46ردسد ح ةإلكو ةدال دد ل ،لد تردسدإلدسد متالد ح  ددملد  دلوصلد   ددف 

ركقيددد  ل،ل دددل قإلد قددد درد  ددد لرد  شددد ر إل،لرد:كصددد إللدإلددر ل،لرد ب  ةددد  لرد  عع  ددد  ،لد عدد د ولردظةة دددإ
لكدد لكيب قودد لقعدتلقيلددإلقشدد د  إلنح  دإلكو ةددال دد ،ل.لربعددتلد  د دتل دد ل ددتةو لر ح كود رد  سد ء إ،لدظددء

رةدددتل،ل(ل ددد لد فادددإلد  ا ك دددإلدإلددريدددإ141ر ،ل(ل ددد لد فادددإلد  ا ك دددإلدظ  د   دددإ95 ل دددلو ،لد(ل ددد د ل236 
 ة إلدإلددريددإل دد لج  عددإلىبلقعددتل سدد   لك  ددعالد تردسددإلى ددتلرجدد دللددععل دد لد  دةدد لد   دد ر ل عشددف

لكفعيدددالرقعدددتل سددد   ل دددال جددد إلل ددد ل جددد : لد شدددف ة إ.لر ر دددتلد ح  دددملب ددد رر ،لبشدددعالقددد ادظدد ل
لد ج  عدإلق د دد لكعدمالد  د لرد  شد يع  لد قد دةي لسد لخدلإلل د لىبلج  عإ  للدإلددريإلد شف ة إل   رسإ

ل لدظ  د   إلردإلددريإ.د شف ة إلخلإللكدد إل و  و لر ق   ولدة و جلقعت
لد شف ة إلدإلددريإ؛لج  عإلىب.لالكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The aim of the study was to identify the reality of practicing administrative 

transparency at the University of Ibb, and to achieve the objective of the study, the 

researcher used the descriptive method, he also used a questionnaire consisting of (46) 

items, divided into (6) fields: bylaws and regulations, data and information, administrative 

communication, participation in decision-making, And evaluation of performance and 

accountability, it has been confirmed its validity and reliability The sample of the study 

consisted of(236) employees, whom (95) were from the academic job category, and (141) 

were from the administrative job category, and the study found that there is a weakness in 

the practicing reality. For administrative transparency at the University of Ibb At the level 

of the instrument as a whole and at the level of each area of transparency. The researcher 

recommended the necessity of activating the practice of administrative transparency at the 

University of Ibb by enacting laws and legislations that oblige university leaders to pursue 

transparency during the performance of their academic and administrative duties and work.  
Keywords: Administrative Transparency, Ibb University.ل

mailto:Fahadismail78@gmail.com


 2021 

 

344 

 اسيأ/ فهد الضر                                                                             واقع ممارسة الشفافية اإلدارية بجامعة إب                 

1

11

111

،ل شدوددددتلد دعددددص لد دح  دددد لكديددددد رد لركمددددددي د لقعدددد  إلركدودلد   جدددد إل د س رقددددإل ددد ل  ددددتلد دد جدددد : 
؛لدظ دد لد عدد   لر ةة  ودد لد  ةسسدد إدرإللل  دد ا  دد ز لكحددت   لر ه ودد ل دد ر لد  عع  دد  لرد:كصدد : لد  دد ل

لد مت  إلسد دءل  ةدالرسد  إل رلدإلددريإل نلكعيتلد لة لبدةة  و ،ل ع    لبعتدنلد ع   لة نحإد  لد ذ ل
قعددددتل سدددد   ل ددءلل سددددعح للدةععسدددداد  دددد ل شددددعلكو لدإلددريددددإلل  دجوددددإلبحيددددملكدددد  ع ل دددد ،لرسدددد  إلغيدددد 

ل ةسس كو .
رلددععلد  دد  ل،لد قت  ددإلةة ددإردظ،ل لد جودد زلدإلددر لرك ددم،لر دد لكعددملد  شددعل لد دد ركي لد   ددا

رد    ميإل،لد حتيثإلرك دج لد    لدإلددريإ،لر ع ي لكقي  لغي لردلحإ،لرد  ح ب  لرد  حس ب إ،لد ت  ق دن إ
ل.(2،ل2010،لدإلددريإل د سب ع  قعتلدظق  إل د س يإ    ن ب  رإلف ء،لد شتيت 

د عتيددتل دد لد  ددتدخال ةودد  ل،ل فودد ي ل دد لقعدد الدإلددر  دد ذلك ددملكمديددتلده  دد الد حدد  ثي لرد رةددتل
 د لكيد ي ل دد ود للرك علود ،لد  ةسسد  لد  د لك دجد  ع شعل لدإلددريدإللد   لكل وصل ل للدإلددريإلد حتيثإ

د دددذ لل دددتخالد شدددف ة إلدإلددريدددإ،لد  دددتدخاكعدددمل ددد ل بددد زلرل،لب ددد لي د دددولد  يددد رد لرد  ميددد د لد   سددد رقإ
د  ةسسد  لد  عع   ددإلقعددتلر دد ل ه ودد ل،ل لد  ةسسدد  لقعدتل م عددعلد  جد : د وثيد ل ددلده  دد اسد قيولد

د  عل إل  ث ل د لغي هد لبدقدتددلد   دنلدإلد قد در لقعدتل  د حدإلل؛ل  ةو  م ععل س  ي كو لركل عل م ج كو 
د ج  ع  ل نلكو نلُ عت لل قت  و كعملد  ي رد لرد  مي د ؛لدظ  لد ذ ل جعال  ل ةسس  لد  عع  لر  ل

ل إلقلتل س   لد   ةع  .ةس ة ع يي لر سسلكجعال  لرس   و لد عع  إلرد ح  ريإلردإلر هل
د  شددد يع  لرد قددد دةي لردة وددد لر صدددتدةي و لرسدددو  إلللددد  رللريع  دددتل دددتخالد شدددف ة إلدإلددريدددإلقعدددت

،لقلود ل صد  د علة إلرد  لد  ل د لةشد لد ب  ةد  لرد  عع  د  لردإلق لل  ل ل،لركحس يو لى يو د    إلل
لد قددد درد  ددد لدكمددد كلرد  لددد  للد   لددد   إة ه دددملقددد ل،لرك لددد حو   ددد  لد ع دددالآحسددد إللدإلجددد دءد لرلرك

ل(.12،ل2018،ل ب لري  إ د فس دل سو ل  لد ق  ءلقعتلره ل  لرد م  عل ع س ء إل،لدإلددريإ
،ل جعددال لودد ل لة دد  ل ج  ئ ددإلرد ددت لد شددف ة إلدإلددريددإ ددتخال ددذ مل دددنلد ج  عدد  لد  دد لكلدد وصل

رهد ل،ل و لكةد لردجح كو لقعتل   الرجد ر  ل  ل،ل ح  إل لة   لد  ج  ع  لدظخ  لل خت   لل ج لر ة  ك
رهدددذدل ددد لية دددت ل،لر شدددتله ددد لد عددد  عي ل ددد لزيددد د ل دد وددد ،ل لددد ب لد فسددد دل يوددد لبدددذ ملكسدددعتلى دددتلكجك ددد 

ىة  ل،لج  ع  دظخذلب تخالد شف ة إلدإلددريإل  لد ل؛لىكل شي لى تلَ ن ل(18،ل2014 ل  لدردس  لد حش ش
،ل سدو ل د لكقدت و لركيد رل دد ود لره ل   لقعتل ج  علد ع ع   لدإلددريإلردظ  د   إل يو ؛ليلععسلى ج ب ل

ل.ردس ش د     حإل ل  لد فس دلغي للبياإره لبذ مل،لرق   و لب دجح كو ل   له ل   ة ل لو 
لرد  عع  دد  ،ل دد لد عدد د ولدإلددريددإلد    رسدد  لكودد نلل نلد ج  عدد  ل دد لدإلددريددإلرك يعددولد شددف ة إ

لبحيددم،لد ج  عددإلبددتدخالريددتررل جدد  لل دد لكععددسل ددف  إلد قدد درد لردكمدد ك،لرد  قيدد  لرد  سدد ء إ،لرد:كصدد إل
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ل  بد لدإلددريدإلد    رسد  لكحسدي لبودتولرد لقد شلرد  سد ء إلر    إل عححدمل ع رلإلد حق  هل الكو نل
ل(.65،ل2016،ل  ي 

،لد ج  ئ دإلقعتلكحسي ل م ععلد  س  ي  لدإلددريدإةو لكع ال  ل  لد شف ة إلدإلددريإلركلح ل ه  إل
ر ددذ ملد دد :ءلرد  عدد رنلبددي لد   دد دد لدإلددريددإلردظسدد كذ ل،لركشددي  لد ثقددإلركو سددو ،لركعميددمل بددت لد  سدد ء إ

لَ ة َودد لقد ل  دل ل،ل(47،ل2014،ل د مقد ب ل د لجودإلربيدلو لربدي لد يعحدإلر ر  د ءل  دد ره ل د لجودإل خد  ل
رد حعددتلقدد لد  دسدديإل،ل حدد إللبودد ل دد لةدد درد لر دد د ولرةدد دةي ل دد لد ع ددال ودد ل ددال دد ل دد ي لسدد قتلد عدد  عك

؛لرهد لة د ج د لد ع دالركقدتي لد دذد لرد:ه  د البد ظددءلردإللب  ي دةيلإريجعالد ج   ل شع ل،لرد  حس ب إ
ل.(13،ل2018،ل ل  ل دد و ل  ب لري  إيلععسلى ج ب لل  

دددلب  دددف ددريدددإلك عددد ا ل ه ي ددد لنل دددتخالد شدددف ة إلدإلربودددذدلد صدددتدل دددد ل  دددتيث لل ق     دددل ىددري دددل ك جو 
جعدددال عةددد لد  لة ددد  لد تر  دددإلكوددد  لب يب قددد لركعدددمزلدسددد متد  لقعدددتل م عدددعلد؛لدظ ددد لد دددذ لر ع  ددد  ل

د ع    دددإللد تدرسددد  ر  دددت ل دددذ ملد عتيدددتل ددد ل،ل جددد إللد  ععددد  لد عددد   لرد ححدددملد عع ددد  لر لوددد،لد  جددد : 
سددد   لد  ةسسددد  لد  عع   دددإلر ددد للر:،لشدددف ة إلدإلددريدددإل ددد ل م عدددعلد  ةسسددد   ه  دددإلكيبيدددهلد رد ع ب دددإل

ر دد لكعددملد تردسدد  لقعددتلسددبيال،ل يودد ل دد د   نع ع ودد لد ج  عدد  ؛ل دد ل جددالكيدد ي لد ع ددالدإلددر لردظ
لرجددددد بل نل،ل(2012 لد ح بددددد ،ل(Svensson,2007 لدردسدددددإل دددددال ددددد  لسفلسددددد نل،لد  ثددددد إلل:لد حصددددد 

 Jabnoun,2015)يآخ لرلل ع ريم،ل  Florez et al,2016)ل(.2018 س  ،ل(2017 لد   س رل،ل
ل دددد ل م عددددعلرسدددد ءلد شددددف ة إلدإلددريددددإ ل دددد لد   جدددد لد حعدددد   ل دددد لد ج و ريددددإلد   ل ددددإلإلك   دددد  لرل

د  ددد للد حع  دددإلد   ل دددإلةحددد لكيبيدددهل شددد رعلدإل دددل لد  ددد   لردإلددر لل حددد در  ددد لخدددلإلل،لد  ةسسددد  
،لا2006(ل سدلإ30ر عدال ب زهد  لد قد ة نلرةد ل لد:سد  دك ج   رل تدرلد عتيدتل د لد قد دةي لىك مضلقل ل

(ل13رد قدد ة نلرةدد ل ،لبشدددنل ع  حددإلد فسدد د،لا2006ل(ل سددلإ39رد قدد ة نلرةدد  ،لةدد درلد ذ ددإلد     ددإىبشدددنل
رُك ج دددالهدددذ لد  شددد يع  لى دددتلك جوددد  لدسددد  دك ج إل،لبشددددنلد حصددد إللقعدددتلد  عع  ددد  ،لا2012ل سدددلإ

سددد  دك ج إلد  نل دددإلرد:،لا2010-2014إلد  نل دددإل  ع  حدددإلد فسددد دل  قددد دال لد:سددد  دك ج  ب زهددد رنل دددإل
رُك جدددالهدددذ لد   جوددد  لبصدددتررلد  ليدددإلد  نل دددإل بلددد ءلد تر دددإل،لا2006-2010 ع ععددد  لد عددد   ل  قددد دال

،لد   لرلعال س  إلردسدعإل جود دل ع  حدإلد فسد دل(2019 يتلكح  لريتلكبل ل عع ال-د   ل إلد حتيثإل
ربلد ءلقع د ل قدتلك  دتل دت لد ح  دمل،لف ة إل  ل م ععلد  ةسسد  لر لود لد  ةسسد  لد  عع   دإركيبيهلد ش

ر ع  دددإلردةددد ل   رسدددإلج  عدددإلىبل،لوددد  يد  غحدددإل ددد لدردسدددإلد شدددف ة إلدإلددريدددإل ددد لد ج  عدددإلد  ددد ليدددتر ل
ل عشف ة إلدإلددريإل  لرجوإلةة لد فاإلدظ  د   إلردإلددريإلد ع  عإل  لد ج  عإ.

112

لدإلددريددإلد  فدد ه  ل دد لُكَعددت للد  دد لدإلددريددإلد شددف ة إل حدد د لك سدد  ل دد لد بيدد  للددرر للد ج  عدد  لكددةد 
ل ع  جددإل دد ل ه  ددإل دد ل ودد ل  دد لبودد لدظخددذلدإلددريددإلد  ةسسدد  لج  دد لقعددتل جددولد  دد لد   يدد ر لد حتيثددإ
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بود ل  عد لد  ةسسد  لد ج  ئ دإلل نلدظخدذلقد ل  دل ل،ل(4،ل2011،ل  د بلدإلددريدإلد  شد  ال  لد عتيت
ل(.ل390،ل2018،ل د ت  سلرخت إل ج  عو ،لريس قته ل  لكحقيهل هتد و ،ل  لكج رزلد ع ح  

ربلدد ءلقعددتل دد لسددبهل دد لد  د يددتلقعددتل ه  ددإلكبلدد لد شددف ة إلدإلددريددإل دد لد ع ددالدإلددر ل دد ل   ددإل
 رسددإلد شددف ة إلدإلددريددإل دد لد  ةسسدد  لر لودد لد  ةسسدد  لد ج  ئ ددإ؛لكبدد زل ه  ددإلد وشددعلقدد لردةدد ل  

 عشدف ة إلدإلددريدإل د ل ه  دإلب  مدإل د لق د الد ج  عدإلب ا  فود لدإلددريدإلردظ  د   دإلل  د دلج  عإلىب؛لةةد  ل
ركع دالقعدتلكحقيدهل هدتد و لد  د لرلدعال،لرةدتركو لقعدتل دالد  شدعل لد  د لك دجوود ،لبعف ء لر  قع دإ

  عد لبعد ر ل شدععإللَ ِدة د ُل،لرقع د .ل ردر   ل،ل رإةع    ل،ل  حع  ل  صحولبعتلك ملة در لقعتلد  ل  سإل،ل  ل جعو 
ل لدآلك د    سللب  سةدإللإد تردسإلد ح   

 نظر الفئة الوظيفية األكاديمية واإلدارية؟ وجهة من إب جامعة في اإلدارية الشفافية واقع ممارسة ما

لدآلك إ لاعإسدظلرك ف عل ل 

 ؟د ع د ولردظةة إىبل  ل ج إلللج  عإل  لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإل   -1

لىبل  ل ج إللد ب  ة  لرد  عع    ؟لج  عإل  لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإل   -2
 ؟د:كص إللدإلددر لىبل  ل ج إلللج  عإل  لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإل   -3

 ؟ق درد  ل قإلد ىبل  ل ج إللد  ش ر إل  للج  عإل  لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإل   -4

 ؟كقي  لدظددءىبل  ل ج إلللج  عإل  لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإل   -5

ل؟  س ء إىبل  ل ج إللدلج  عإل  لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإل   -6
113

ىبل ددد ل جددد :  للج  عدددإل ددد لدإلددريدددإلد شدددف ة إلكودددتولد تردسدددإلى دددتلد  عددد ولقعدددتلردةددد ل   رسدددإ
ركقيددد  ل،ل دددل قإلد قددد درد  ددد لرد  شددد ر إل،لرد:كصددد إللدإلددر ل،لرد ب  ةددد  لرد  عع  ددد  ،لد عدد د ولردظةة دددإ

ل.رد  س ء إ،لدظددء
114

دإلددر ل سدد متدالد  ددتدخالد حتيثددإل دد لد فودد دد لة يددإلرد ع ع ددإل دد ل ه  ددإل ل ه ي وددكسدد  تلد تردسددإل
ري عدد ل عح  ددمل نل، ظةة ددإلدإلددريددإلركحسدديلو  دد لكيدد ي لدل إلدإلددريددإلردرر   ددتخالد شددف ة،لد  ع  دد 

لآلك    إلد لة يإلردإلج د  إلب   لد ل لد تردسإل ه  إلوي ل

 ع ل لل دس ج بإلقع  إلكلترجل  لس  قل س ق لجو دلد حع  إلد  نل إل عبلدلر ق للد تردسإل  ثالهذكُلل-1
عدملك  ل جعال د لره لل؛ددإلددر لربإلد فس د  لة   لد  حع إلرد تر  إل  ح لركق ري رد:س  دك ج   ل

كسددددو ل ددددد لخت ددددإل  يعحدددد  لد  ل  دددددإلد شدددد  عإلقعددددتل م عدددددعل،لق  ددددإلقع  دددددإلر ع ة ددددإلدكلد تردسددددإ
لد  ج : .
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ل؛د عع  ددإلرد ع ع ددإلردةدد ل   رسددإلد شددف ة إلدإلددريددإل دد لج  عددإلىبلودد د تردسددإلبدج دءدكل شددمهلهددذكُلل-2
د ح   ددإل دد ددءل دد لج  عددإلىبلرد ج  عدد  لل دد آ لق  سددإل  دةدد لد    رسدد  ل  جعددال لوددلدظ دد لد ددذ 

لد   ل إلد حع   إلدظخ  .
 ددد لدسددد ل  ج  لرك  ددد   لد   ددد دد لدإلددريدددإلردظ  د   دددإلل    دددالى يودددكد تردسدددإلب ددد لةدددتلل فيدددتلهدددذكُلل-3

 دددتخالد شددددف ة إللىجددد دءد   دجعدددإلد ددددلة لرد عددد د ولرد  شددد يع  لدإلددريدددإل دددد للددد ءل ددد ل عج  عدددإل
 د  ةسس ل  ل  تلد  ج : .لدظددء بال  قعي  ل  لكي ي لل ىددري لل تخل للب  ف ،لدإلددريإ

   رسدإل دتخالد شدف ة إلل د د    دد لد ج  ئ إلقعتل م عدعلر دتدكو لد  لة   دإللد تردسإل س قتلهذكُلل-5
لردظ  د   .لددر لدظددءلدإلب  ل حقهل تيو لد سبهل  لد  ي ي لرد:ركق ءلب س   ل،لدإلددريإ

 دددد لل    ددددالى يوددددكرب دددد لةددددتل،لخدددد لىج د دددد آ ل دددد ل ح دددد  لةةدددد  لرل   دددد لك تردسددددإلب دددد لدل عددددتلهددددذكُلل-6
ل   دلعإل ع ع ح  لد ج  ئ إل  لد ج و ريإلد   ل إ.لإدس ل  ج  لرك     لىل  

115

لقعتلد حتردلدآلك إ للإق ص لد تردسإلد ح   ك

  لخدلإلللدإلددريإلج  عإلىبل عشف ة إل   رسإردة لق   لكق ص لد تردسإلقعتل: الحدود الموضوعية
 ددد لرد  شددد ر إل،لرد:كصددد إللدإلددر ل،لرد ب  ةددد  لرد  عع  ددد  ،ل لد عددد د ولردظةة دددإدآلك دددإد  جددد : ل

لرد  س ء إ.،لدظددءركقي  ل،ل ل قإلد ق درد 
ل ددد لر  سدددإلد ع  عدددإلدظ  د   دددإلردإلددريدددإد  ا ك دددإلدد فادددإللكق صددد لهدددذ لد تردسدددإلقعدددتل:الحددددود اليشدددرية

ل.د ج  عإلرد   تد لد  لة   إلد   بعإل و 
 ب  ل يو لر  سإلد ج  عإ.،لج   لد   تد لد  لة   إل ج  عإلىب: الحدود المكانية
 ا.2022/2021د فصالد تردس لدظرإلل  لد ع الد ج  ع ل: الحدود الزمانية

116

رد سددع     للجدد دءد  ج  قددإل دد لدإل لَدة َودد بِلل  لكعدد ولد شددف ة إلدإلددريددإلىج د   ددالشددفافية اإلداريددة
رد  حققدددإل عشدددف ة إل،لد  لة   دددإد  ا ك دددإلد  ددد لك  رسدددو لج  عدددإلىبلقعدددتل م عدددعل سددد  ي كو لرر دددتدكو ل

رد  حدتد لب  ترجدإلد   حصدالقعيود ل د لخدلإلللد تردسدإدإلددريإل  لج   ل ج :كود ل  د لك دهد ل  د ددلقيلدإل
 . ح ةإلد  عت ل وذدلد م ذج ب كو لقعتل ق د ل ج : لد:سى

12

  لهذدلد جمءل س ع ذلد ح  ملبعضلد تردس  لد  حع دإلرد ع ب دإلردظجلب دإلد  د لكل ر دال   رسدإل
لر  ل  لد  عقيولقعيو .،لد ج  ع    لد شف ة إلدإلددريإل
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121

د   يعحدد  لد ق ة ة ددإل دد ل جدداللك لدد وهددت الى ددتلرل (Svensson, 2007)سفنسددو   دراسددة-
د   ق دد  ل دد ل ةسسدد  لد  ععدد  لد عدد   لد سدد يت إ.لرةددتلدق  ددت لد تردسددإلرلد شددف ة إل دد لد  عييلدد  لرد حدد د مل

ركدد لىجدد دءل قدد بل ل دد ل حدد رلد  سددةر ي ل،ل د  ددلوصلد   ددف لرد  ج يبدد (لقعددتلد  ددتدخالد ل   ددإلرد و  ددإ
ى دتللد تردسدإلرك  دعال.حعيدال  د  نلد   د  هلد ق ة ة دإتلكب إللد  إلى د،لد  لفيدذيي ل د لكعدملد  ةسسد  

 ج  قدددإل ددد لد ل ددد  صل ب زهددد  لك ددد   لدرجدددإلق   دددإل ددد لد شدددف ة إل ددد لج  ددد ل  د دددالدكمددد كلد قددد درد ل ددد ل
 .د  عييل  لرد ح د مل  لةي علد  عع  لد ع   لد س يت 

 لد ج  عددد  لدرجدددإل   رسدددإلد شدددف ة إلدإلددريدددإل دددهدددت الى دددتل ع  دددإلرلل،(2013) العمدددر  دردسدددإل-
د سع د إلر ئ ق كو لرن قلكحسيلو ل  لرجوإلةة ل ق  ءلهياإلد  دتريس.لرةدتلدسد متالد ح  دملد  دلوصل

ى ددتل نلد ترجددإلد وع ددإلل هددتدولد تردسددإ.لرك  ددعال  حقيددهلد   ددف لد  سددح لردسدد مت الد:سدد ح ةإل دد  ل
بعدتل دف ة إلد:كصد إللر ةعود للدظبع دل   رسإله  ر  ةال قعت،لدإلددريإل  ةال   سيإلد شف ة إ    رسإل

 بعتل ف ة إلد  س ء إ.

 ددت للء إى ددتلد  عدد ولقعددتل فودد الد شددف ة إلرد  سدد د  دد لهددت الل(2013جمدداا الددد ن )دردسددإل-
ر سدد متالد ح  دددمل.لد   دد دد لدظ  د   ددإلبعع ددد  لد   ب ددإلج  عددإل دددلع ءلرقلة دد لب سدد   ل   رسددد و ل دد 

رك  دعالد تردسدإلى دتل نلكقدتي لد   د دد ل ج  لد ب  ةد  .للدد لد د:س ح ةإللادس مترك لد،لد  لوصلد   ف 
 . دظ  د   إل ترجإل   رسإلد شف ة إلدإلددريإل  نل   سي ل

رد ثدددد ر ل،لى ددددتلد  حقددددهل دددد لكددددد ي لد شددددف ة إهددددت ال،لر(Jabnoun,2015جددددا نو  ) دردسددددإ-
ل500رل300 دددالد  ددد لك كيبوددد لبدددي ل  ،ل ددد لرد ت  ق دن دددإلقعدددتلقدددتدل ددد لد ج  عددد  ل ودددال عيددد نلةسددد إ

،لرك لج  لد ب  ة  ل  لخلإللد     هلد م  إلب  ج  ع  ،لد ح  مل لوصلدردسإلد ح  إلج  عإ.لردس متا
د دترإللكد لد ج  عد  لدظقعدتل  كحدإلهد للإلى دتل ند تردسدإ.لرك  دعال(لدر د39 بددلرك ثعالقيلإلد تردسدإ
ع  ددالد  ودد لد   يددتلد ددذ ل حددتدلر نلد شددف ة إلهدد لد ،لج دد   لر ددف ة إلرد  ق دن ددإىكد ل سدد  ي  لةدد كصل

دظ دد لد ددذ ل علدد ل نلد ج  عدد  لد  صددلفإلبددي لل؛ قعددتل دد لد عدد   ل500دل ح  دد  لقددتدلد ج  عدد  لبددي لد دد
  ل  لد ترإللكد ل س   ل  لد شف ة إلدظقعت.ك جتلغ  ح لل500 قعت

لددءدظدرجدددإلد شدددف ة إلد     دددإلردإلددريدددإلرقلة وددد لبجددد د ل"ل بعلددد دنل(2016 لالمسدددور  لدراسدددة-
لد  عدد ولقعددتهددتولد ح  ددمل دد لخل ودد لى ددتل،لرل"دظ  د   ددإل دد لد ج  عدد  لد حع   ددإل  ةسدد اد  تريسدد ل

لدرجدإلد علةإلبدي لنب عإلرد  ع ولقعت،لد   ل إلدإلددريإل  لد ج  ع  لد حع   إد     إلرللد شف ة إلدرجإ
دظددءلد  تريسدددد ل  ةسدددد اللجدددد د  سدددد   لرللد   ل ددددإلد حع   ددددإل دددد لد ج  عدددد  لددريددددإدإلد     ددددإلرللد شددددف ة إ

رك  دعالى دتل نلل ج د لد  عع  د  .لرد:سد ح ةإل دد  ل،لد   دف  د  دلوصلد ح  دملدس متادظ  د   إل يو .لرل
ل  ةدا،ل  لرجوإلةة ل   ددلقيلإلد ححم  لد ج  ع  لد حع   إلد   ل إللرد     إلد شف ة إلدإلددريإلدرجإ

   سيإ. 
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لد ج  عدد  ل د لر حدتددكو لد شدف ة إ"ل بعلد دن(لFlorez et al,2016 لنيوآخدر لفلدوريزلدراسدة -
ل دد لد شددف ة إل سدد   ل دد للكددة  لد  دد لد ع د ددالركقيدد  لكحعيددالى ددتل دد لخل ودد لد حدد  ث نللهددتو"لد و    ب ددإ
لر ثعددا،لد  سددح لد  ددلوصلد حدد  ث نللردسد متا.لبودد لد وع دد  لق ددتدءلةةد لرجوددإل دد لد و    ب ددإلد ج  عد  
لة د  صلقدت لى تلد تردسإلرك  عا.لج  عإ(ل81 ل  لد وع   لق تدءلد تردسإلرقيلإ،ل عححمل دد للد:س ح ةإ

ل نل قدددل  دددل ل،لرد شدددف ة إلد ج  عدددإل ددد لد   حعدددإلدإلددريدددإلد    رسددد  لبدددي ل ج ب دددإىلقلةدددإلرجددد دل ب زهددد 
ل صدد  دإللر  يددإلرد  سدد ء إلد شددف ة إل دد لجيددت لبترجددإلي  يددملد و    ب ددإلد ج  عدد  ل دد لدإلددر للد ل دد كج

 .عع    د  لق 

د  ع ولقعتلدرجإل   رسإلد شدف ة إلدإلددريدإل د لج  عدإلد  عدملى تلهت ال ،(2017) الموسيدردسإل-
 دددف ة إل،لة صدددال ددد لرجودددإلةةددد لدإلددريدددي لردإلددريددد  لظربعدددإل جددد : لهددد  ل دددف ة إلد  عع  ددد  

ركددد ل،لر دددف ة إلدكمددد كلد قددد درد .لردسددد متالد ح  دددملد  دددلوصلد   دددف ،ل دددف ة إلد  سددد ء إ،لد:كصددد إل
 و  رة ددإل:سدد ح ةإلد تردسددإلد  دد لكدد لكع دد  لدخ  دد رلد عيلددإلبي يقددإلقشدد د  إل دد لخددلإللد صدد مإلدإل

 دد لد ل دد  صلقددتدلى ددتلرك  ددعالد تردسددإلل. دد لد ج  عددإد عع دد للد تردسددإردبيودد ل دد لخددلإللق دد د ل
ددريدددإل دد لج  عددإلد  عددملة صدددال دد لرجوددإلةةدد لدإلددريدددي لدرجددإل   رسددإلد شددف ة إلدإل ل نل ه ودد 

   ةال   سيإ.لددري  دإلرل

د وشددعلقدد لردةدد ل   رسددإلد شددف ة إلدإلددريددإل دد ل ع ددإلد  دد لهددت الى ددتل (2018حسددن ) دردسددإ-
رد  شد ر إل د ل،لرد  عع  د  لرإجد دءلد ع دا،لد قد دةي لرد عد د و ل  ل ج : لب  ق ه    عإلدظزه لد   ب إلج

 د لرجودإلةةد ل ق د ءلهيادإلد  دتريسللإس ء رد  ،لدظددءركقي  ل،لرد:كص إللدإلددر ل،ل ل لردكم كلد ق در
لارك  دددعل ج ددد لد  عع  ددد  .لرد:سددد ح ةإل دد ل،لد   دددف لد  سدددح ردسددد متالد ح  دددملد  دددلوصلل.رد  ددد افي 

ى دددتل ج  قدددإل ددد لد ل ددد  صل ه وددد  ل نلردةددد ل   رسدددإلد شدددف ة إلدإلددريدددإل ددد ل ع دددإلد   ب دددإلج  عدددإللد تردسدددإ
 .درجإل   سيإ صالقعتلدظزه لب  ق ه  ل

د  عدد ولقعددتلدرجددإلد:  ددمدالب   رسددإلد شددف ة إلدإلددريددإلهددت الى ددتلر، (2019) الهنددد  دسددإدرل-
رد  ع ولقعتل ه ل  يعح  ل،ل د  لدظةس الدظ  د   إلد لس   إل  ل ع إلىددر لدظق  إللبج  عإلد  عملسع

وددد  لة ددد  صلرد:سددد ح ةإل ج ددد لد  عع  ددد  .لر ا،لد:  دددمدالب   رسددد و .لردسددد متالد ح  دددملد  دددلوصلد   دددف 
ددد نلدرجدددإلد:  دددمدالب   رسدددإلد شدددف ة إلدإلددريدددإلد تدخع دددإلرد م رج دددإلجددد ء للد تردسدددإ آلردءلل    سددديإلر ق 

 إ. ف دد لد عيل

122

 دد لغ  ب ددإلد تردسدد  لد سدد بقإل دد ل يددملكل ر ودد ل   لدد علد شددف ة إلدإلددريددإللإد ح   دددكفقددالد تردسددإل
د    ثعددإلب   شددعل لد   عددتد لد  دد لكعدد ة لل إ دد ل يددملد  شدععإلد تردسددرل،لو ل دد لد ج  عدد  رردةد ل   رسدد 

   لك فهلهذ لد تردسإل  ل غعدولد تردسد  لد سد بقإل،لة  جإلغ  بلد شف ة إلدإلددريإلد ج  ع   لو ل عة ل
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دكف ةود ل د ل لقدل  دل ل،لد:سد ح ةإل دد ل ج د لد ب  ةد  دسد ع  إللرل،ل لوصلد تردسإلره لد  لوصلد   ف ل  
ل عجوددد  لرد  ةسسددد  لد  عل دددإل رل ع و  دددي لل ه  دددإلد ل ددد  صلد    ةعدددإل ددد  غعدددولد تردسددد  لد سددد بقإل سددد دء 

ل.ر ذدلد       لرد  ق     ،لرد ح  ثي 
 يملسعالد تردسإلد ح   دإلى دتلل؛هتولد تردسإ  للإلق لد تردس  لد س بقإد ح   د تردسإللاخ عفرد

قد ل عةد لد تردسد  لد سد بقإلالخ عفد  د لد،ل ة إلدإلددريدإل د لج  عدإلىبد  ع ولقعتلردةد ل   رسدإلد شدف
رد  عدد ول دد لخل ودد لقعددتل،لدظ  د   ددإلردإلددريددإل دد لج  عددإلىبد  ا ك ددإلرهدد لد فاددإل،لقيلددإلد تردسددإل دد 

لرةتلدس ف د لد تردسإلد ح   إل د لد تردسد  لد سد بقإل د ل د  غإلعشف ة إلدإلددريإ. د ج  عإلل   رسإردة ل
د:ه دددتدءلى دددتل صددد درلرل،ل عتردسدددإلرد  لوجددد لدإلنددد رلد لةددد  للربلددد ء،لر سددداع و لد تردسدددإلد حددد   ل شدددععإ

ل.ر  دج لربح ثلردردس  لك ععهلب  ل علد تردسإ

2

،لر ب ردكو ،لردظه  إ،لد  فو ا   ل علد شف ة إلدإلددريإل  ل يملل ق ل لدإلن رلد لة  للي    
ل آلك  ل رك ملر ق ل،لر ج :كو ،لرقل   ه ل،ر سسو لر ح د و 

21

دد قدد لرل،لرد حدد  ثي  ةدد ل فودد الد شددف ة إلب ه  دد الد وثيدد ل دد لد ُو دد بل  دد لةبددالد حع  دد  لل ده     
 ث نلرةد ديدجدددإل دذ دددملكدعدددتد لكدع يفددد  لد شدددف ة إل د دددل ر و لد حدد ،لرد  دلدددة   لد دتر ديدددإلردإلةدعديد ديدددإ،لد  سدد  إ

رةبددالدسدد ع دذل،لردخدد لولرجودد  لد لةدد لد  سدد مت إل دد ل جعدد ،ل ج :كودد كحعدد ل  لدد عل،لزرد دد  دد لقددت ل
بعضلد  ع يف  ل  فو الد شف ة إلي  لك ل ولد  فو الد عم  ل عشدف ة إل  د لرردل د لبعدضلد  عد ج لقعدتل

لد لح لدآلك  
211

 جدد ء ل ع دد لد شددف ة إل دد ل عجدد ل،لد شددف ة إلب   لدد  لرد صدد د إفسدد ل عةدد لةدد د  سلد عمددإل ع ددإلكُل
ل نلد شددف ول دد لد مجدد جل رلد ث دد بل رلغي هدد  ل دد لرقل  ددتل ةودد ل دد لرردء ل رل دد لكح دد ،لد  د ددتلد صددمي 

ل(.371،ل1982،ل  سع د

لد جسد  لر دع،لرقلر د ل حجدول د لرردء ل رةحد   علد ثد بل،لر  ل عج لد عمإلد ع ب إلد  ع    
ة بع دإلل[  دف ة إلم فد د،لس ل ج لركبي ل  لة د لبف دسد  رد،لس لحي د دظ  لدس شعل،ل لد لح إلرقل ،لةحا

،لق دد   ددف ة إلرجددالكرلل دد  ة قدد إلل،لريسدد ع رل عشددمهلد ددذ ل ةودد ل د ليددحي لرردء  د جسد لإلاودد رل دد ل
ل(.1218-1217،ل2008
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إل  لخل  ل رل  ل:ل  ل  ل  ع لد  لي،لد   لكعل لد لف ك إل(transparence)ل وع إره لك ج  ل
،ل د  د ددت opaque ري دد د ل فدللد  عدد  ل،ل حجددول رل سد  ل رل  لدد ل ثددالد مجد جل:ر د ل،ل  لد لد  ليددإ

ل(.23،ل2007
212

"دإل صددد  لد و  دددالقددد للِبَدة َوددد  (لد شدددف ة إلOECDكعددد ول لة دددإلد  عددد رنلد:ة صددد د لرد  ل  دددإل 
،لريدد  ل.ل(12،ل2007،ل  ددلترقلد لقددتلد ددتر  لد  ةددالد  ل سددولربي يقددإل لة ددإ"د  عع  دد  لد     ددإل دد ل

(ل نلد شددف ة إلك  دد  لرلدد  لد  شدد يع  لرسددو  إل و ودد لردسدد ق دره لردةسددج  و ل دد ل12،ل2011 ل دد ب
ل صد  رةشد لد  عع  د  لردإل،لركحسد إللدإلجد دءد لرد ق د ءلقعدتلد د ركي ،لبع و لد حعضلر  ل قي و 

،لود   د لق  .لرك  ي ل لد  ل دح ل سد د لد ثقدإ،ل يو لبحيملكو نل    إل عج   ىلقلو لرسو  إلد    إل
" سدددد   لدإلدردكلد و  ددددال   لدإل صدددد  (لرإ ع ة ددددإل لِبَدة َودددد ،ل(Schnackenberg,2012,4 ل ددددل  لب ج

ل.   لد  ل  (لرد ص دبل   لد تةإ("ل.د فو 
ر دد ل،لةة ددإلردإلجدد دءد لددخددالد  ةسسددإ"رلدد  لدظلِبَدة َودد   لة ددإلد شددف ة إلد تر  ددإللودد كع  بيل دد ل

رقلة إلدإلج دءد لرد م  د  لردظهدتدول د لق دال،لد علةإلبيلو  لربي لد   دنلي لد  ل فعي ل  لخت  كو 
رلدد  نل ددهلد  دد دن ل،لر ددذ ملربددإللد شددف ة إلب جدد دلس  سددإلق  ددإل ع صدد  لقدد لد  عع  دد  ،لد  ةسسددإ

ل(.222-2221،ل2112،لرآخ رنلل  ب ل ق دل  لد حص إللقعتلد  عع    لد لز إ"
22

كع دددددالقعدددددتلىزد دددددإلد ع د دددددهلل  ةوددددد ل؛كو ددددد ل ه  دددددإلد شدددددف ة إلدإلددريدددددإل ددددد لد  ةسسددددد  لد ج  ئ دددددإ
،لرد   س ل  لد ل   ميإل  لرل  لخيد  لد سدعيإلربسد نإلد و عدالد  لة  د ل ع ةسسد  ،لد بي رة دن إ

ل.(Badah, 2013, p. 253 لرد ق قت لرد  مذ إلد ععس إرسو  إلى ص إللد  عع    ل  لد ق إل
 هدد رنلل رجععودد ل  ثدد لرلدد   للردظ  د   ددإلب حسدد إللد ع ع دد  لدإلددريددإلد شددف ة إلدإلددريددإل  دد لكقدد ا

قعدتل ود ل دال د ل حد إللبود ل د للد ج  عدإقلر لقعتل ةو لكس قتلد عد  عي ل د ل.ل(545،ل2017،لرج  إل
 لمدهإل  لد ع الرد حعتلق لد  دسيإلرد  حس ب إلركمعدهلجد ل د لد ثقدإلة درد لر  د ولرة دةي لركشع ه لب 

،ل د يدددد بلركحددددتل دددد لدة شدددد رلد    رسدددد  لد م   ددددإ،ل(13،ل2018،لري  ددددإل  بدددد لبددددي لد عدددد  عي لردإلددر 
ل(.6،ل2019

ب لدد  لكلة  دد لك دد   ل يددد لل ق   ودد ؛لك سدد د  دد لكيبددهلد شددف ة إل دد ل   ددإللج  عدد   نلد ل قددل  ددل ل
،ل(31،ل2013،ل ر دم للركد  ي لد  ةدا،لرد لمدهدإ،لرد:سد قل  إ،لد قد  لدإل ج بيددإل ثددا لد  عد رنللد عتيدتل د 

رد:ة  ددد ءلرد ددد :ءل ع ةسسدددإل،لرد   لددد   إ،ل  ةدددإظرد،لريددد  لدخ  ددد رلد   ددد دد لدإلددريدددإل يوددد لكد لد لمدهدددإ
رد دددد :ءل،لا ف (؛لدظ دددد لد ددددذ لي  دددد ل دددد ل سدددد   لد:ة  دددد ءلد دددد ل19،ل2016،ل د شددددع  للر عصدددد  ولد عدددد ا
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ري   دتل دتيو ل   دإل د لد شدع رلب   عو دإلكجد  لد  ةسسدإل  د ل د ل،لد  لة   ل دت لد عد  عي لكجد  لد  ةسسدإ
ل(.19،ل2019،ل ر   نل ةو ل عمل و 

  عد لكح  قود لى:للرل: نلةج  لد ج  ع  ل  لكحقيهل هتد و لر ددءلرا  فو ل  د للي  ول   لسبه
قعدتل لسد ب لد ج  عد  لرقعدتلل ى ج ب ديدلععسل،ل عشدف ة إبيهلد ج  ع  لر نلكي،لد شف ة إلدإلددريإب ج دل

،ل دال ع ة ود لد عع  دإلردظ  د   دإةل د لي؛لرهد ل لة   ل ج  ئ إلر و يإلرد دت ب  فو لد ج  ع  لةفسو ل
ل. ع عل و  لر   ر لق    ى ل  د ملريجعال لو،لريسو ل  لد:ركق ءلب س   ل دد و لرج د لة   جو 

23

 لبددددي لرجدددددتل نلهلددددد كلدخ ل  دددد،ل ر ديدثديددددد كل د لددددد ق  دددد لخدددددلإللىندددددلعلد بد  دددددملقعدددددتل دب دددد  لل
(ل حدددتدلقل  ددد لد شدددف ة إلدإلددريدددإلبعلصددد ي ل205،ل2011 لد حددد  ثي ل ددد لكحتيدددتلقل  ددد ه .ل   سدددع رةإ

قل  دد لهدد  لل(لبثل ددإschnackenberg, 2012, 7 له دد  لد علة ددإلرد ق ة ة ددإ.لر ددتده ل دد ةو لبدد ج
(ل11،ل2013 لرد حسددددل  ،ل(313،ل2012 لرد  لدددد  .لبيل دددد ل ددددتده لد ح بدددد  صدددد  ،لردإل،لد  صددددتدق إ

لرد ثقإلرد   عي .ل،لرد لمدهإ،لرد ت  ق دن إ،لرد  ح سحإرد  س ء إل،لد فس دبم سإلقل   له  ل
،لإرد  ع  دددف،لرد  لددد  ،لد علة دددإ(ل قدددتل دددتده لبسدددحعإلقل  ددد لهددد  ل35،ل2010 ل  ددد لد سدددب ع 

بدي لقل  د لل ردلح لل رد ق ة ة إ.لر  لد س  قلكدك لرجتلد ح  ملخعي ل ص  ،لردإل،لرد   عي ،لرد  صتدق إ
 نل حدتدلقل  د لى دتل،لد شمصد إف    لد عع  لرةل ق  لبدظ  لد ذ لد ع لل؛ر ح د و د شف ة إلدإلددريإل

د  ةسسددإلدظ  د   ددإلد  سدد وت إلرد ت: ددإلد  ا ك ددإلر ق رب ودد ل دد لنب عددإللد  فو   ددإد شددف ة إلكد لد صددفإل
ل.النزاهةو ، الديمقراطيةو ، الوضوحو ، القانونيةو ، العالنيةلب آلك  لب  تردسإ

لرهدد ل دد كدد د  لد عل  دد لد سدد بقإليةسددسل  جدد دل ددف ة إلىددريددإل دد لد  ةسسدد  لد ج  ئ ددإ؛لل  دد ل ن
د عد  عي ل د لل شد ر إلقعدترة   إل،لرد فس د س قته لقعتلك  ي لبياإلق ال ل سحإلخ   إل  لد  حس ب إل

   لكس قتلقعتلك  ي ل ةة دإل سد ء إل،ل آ   كرللد ع الىج دءد ررل  لردةإل،لد ج  عإة درد لرةش ن  ل
ل.دريإلقعتلدرجإلق   إل  لد وف ء ىد

24

د مد  ب لل هد ك ي ع لك لد حو ل  د لرل،لرد  ح د ك كوملد شف ة إلدإلددريإلقعتل ج  قإل  لدظسسل
  قعتلد لح لدآلك ،ل(438،ل2010 لرد ع    ل

رك دمل د لخدلإللد  حتيدتلد دتةيهل  لي ود لردررهد ل د لد  ج  د ل،لرل  لرسد  إلد  ةسسدإلر بد رلرج دهد  -
لر هتد و لد:س  دك ج إ.

رب د ل  علود ل د ل،ل  ل يمل  ةو لكحةتلبقب إلل  ل م عدعل اد  لد  ج  د ،ل ش ر  إلرج دلد  ةسسإ -
  عإل  لخلإللدرره لد  دلولرد  عمزل ثقإلدآلخ ي لبو .رس ل  ر لة 
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ر نل ج  لكحتيملركميي ل س   ل وذ لدإلجد دءد ل،لرل  لربس نإلرقتالكعقيتلآ    لرإج دءد لد ع ا -
 ر هلآ    لي  ل ل ةش و ل  ل م ععلد جو  لكد لد  صعحإ.

رد جود  لدظخد  ل   دقحدإلق دالركد  ي ل د دإل س   دتلبود لد ج ود رل،لد لش لد  دسد ل ع عع  د  لرد ب  ةد   -
 د  ةسسإلر ع  إل ت لكي ره لركقت و .

ر نلك سد لب   لد  لردإلقدلنل،لدب ع دلد  ةسسإلق لج   لد    رس  لد  ثي  ل ع يحإلرد شمل يث  ل  عد  -
ر نلكع  دتل د ل سد  يبو لدإلددريدإلقعدتلكعميدمل حد د لد ت  ق دن دإلرد  سد رد ل،لق لد لش  لرد    رس  

 ص.ركو  ةلد ف ل

 د  لكلد  ةسسإل  ترة  ل خلق إلك عو لةصول قيلو لدد   لره لك  ر ل ق   و . -

كص   لب د صل ع    إلب فو الد شدف ة إلرلد رر لد   د د لرسدبالد  ع  دال د لد  سد فيتي ل د لد مت دإل رل -
 د سععإلد  ل جإلر ع  إل ق ةو لرقتالكج رزه .

بحيدمل عيد ل د ر ل د دةإلر  يلدإل،لثد لب سد   درد  لكلد  ةسسإل  ة لقعتل حعإلدإلة  ةداليد  لكحتي -
 رةميوإلق  ل ج  لددخالد  ةسسإ.

25

 يودد لىهلدد كلد عتيددتل دد لد  بدد رد لد تد  ددإل  بلدد لد شددف ة إلدإلددريددإل دد لد  ةسسدد  لد ج  ئ ددإل  دد رل
 ب آلك  ،ل(322،ل2012 لد ح ب 

عددددتلد ج  عدددد  لر ي  ب ودددد لب إل صدددد  لقدددد ل ةشددددي و لرب د جودددد لدإلددريددددإلزيدددد د لد  ددددمإللد  ج  عدددد لق -
 ردظ  د   إ.

 دد لدررهدد لد ل دد كج ل دد لق دد د لل رقدد ل  دد ددلد  ج  دد لبده  ددإلكبلدد لد ج  عدد  ل عشددف ة إلدإلددريددإلدةيلة دد -
 رك مل  لخلإللك س  لق  لد لمدهإلرد شف ة إ.،لب  إل ةسس  لد  ج   

رإنددلعلد  سدد فيتي ل،لد  يمدة ددإلد و ة ددإلرد لز ددإل ع  دد الب ا  فودد لد لكحتيددت ل ددلولد  ععدد  لد عدد   لرد ج  عدد  -
 ر  درده لقعتلد ج  عإلرد  ج   .،لر  ح بلد علةإلقعتلد  ج : لد   ل   ال يو 

 ددد لي يعدددولزيددد د ل،لد  لددد  سلبدددي لد ج  عددد  ل  حقيدددهل  د دددمل  قت دددإل ددد لد  صدددل  لد عددد    ل عج  عددد   -
 د    ءلب إلةف قلقعتلب د جو لدظ  د   إلردإلددريإ.  للو لب  ل  ع،لد     إ  درده ل

26

261

 وددد لد دددتدق لد ددد   سل ع ع دددإل،لكقددد القعيوددد لد شدددف ة إل ددد ل  ل ةسسدددإل    س سدددلدقلصددد  لد عددد د ولُكعدددتلل
بحيدملك دقد لرك ل سدول،ل لد  لرد تةدإبدتل نلكود نلقعدتلدرجدإلق   دإل د لد لد:س ق درلد  ةسسد ؛ل دذدل:

ريجدددول نل،لرة بعددإل ع يبيددهلقعدددتلج  دد لد عدد  عي لدرنلك ييددم،ل دد لى ع ةدد  لد  ةسسددإلد   د دددإلرد حشدد يإ
لد سدددب ع يددد  لرل.ل(29،ل2016،ل  بددد لسدددلج لُك دجدد لبشدددعال سددد   ل سدددولد ح جدددإلر  د حدددإل ع سددد جتد 
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ددد نلل(27،ل2010  دددهلددد كلدركح ن   ددد ل يدددملرلددد  و ل،لرد شدددف ة إلدإلددريدددإ دددإلبدددي لد عددد د ولردظةةل  لر  ق 
بحيدمل،لسد لد  ع  دال عود ل د لةبدالد  د دجعي لرد  د افي يةد لى دتل ُلل؛لدظ  لد ذ رقلةي و ربس ن و ل

ر :لكو نل بو إلكشدع لد عد  عي لبعدتال،ل  ل:ل ح  ال  ل لو ل  ث ل  ل علت،لكو نلغي لة بعإل ع دريا
د  د للود ررا  ف هدتدولد ج  عد  للكحقيدهلود ل د   ددلةد ل   لسدعح ل د ليدةل؛لرهد لد:ن ال نلردظ  لد د ا ف 
 ل  ل   إلر ش ر إلدرلقعتلدكم كلة دلدن نلرل  و لرقلةي و ل س قتل قلكي ولى تلكح  قو .ل  ل ل
لربلد ءلقلةددإلردسددمإل عودد لكقد القعددتل سددسلة يددإل د لد لمدهددإلرد ثقددإلد   ح د ددإ،لد  سد فيتي ل دد ل ددل ق و 

ل.(318،ل2012،ل د ح ب 
262

،لىنلدإلددر لد ل جحدددددإلهددددد لد  ددددد لكع  دددددتلقعدددددتل ددددد ردلد  عع  ددددد  ل ددددد لج  ددددد ل سددددد  ي كو لدإلددريدددددإ
ركحقيدهلد:هدتدول،لرد  قيد  ،لرد    بعدإ،لرد  لسديه،لرد   ج د ،ل د لق ع دإلد  ميد إل،لرد:س متدالد فع إلل و 

ر:ل  عدد ل ددعددر ل نلكحقددهل،ل يددهل دد لد  عع  دد    دد ل نلد و عددالد  لة  دد ليدد كحإللبشددعالرل،لد:سدد  دك ج إ
هدد ل و ددإل  ع  ددإلد  ل  سددي لل  دد ،لد  ة بددإلد فع  ددإلبددترنل عع  دد  ل ددح حإلردق قددإلر دد لد   ةيددالد سددع  

لل(.12،ل2015،ل خععلرد ع لء
رةبدددال دددال ددد ءلكدددت هلد  عع  ددد  للد شدددف ة إلك يعدددول ر: ل نلل(33-32،ل2004 لد ب غددد   ر رلدددول

   علةددإلبددي لد حددهل دد لد   دد إللى ددتلد  عع  دد  لربددي لد شددف ة إلهدد لقلةددإللر دد ل دد ،لرقلة ددإلكددتدر و 
دددلَ ة ددد ُلب علدددتل،لن د دددإ رهدددذدل علددد ل ةو ددد ل فو  ددد نل.ل  ع ددد لكددد   لهدددذدلد حدددهل ددد نل ة ددد لد ددددشف ة إل  كفع 

ر:ل  عددد ل نلك حقدددهل،ل دددلل دددف ة إلبدددترنل عع  ددد  ،ل  صدددلنلر  لز ددد نلر دددال لو ددد لي  ددد  لدآلخددد 
دي لد  فود  يريسدو لرجد دلهدذ،ل ك إلدرنلك   لد شف ة إد  عع    د لق د الىددر ل ع  دإلر فدة لر لصدفإلل  ل ع 

 (.153،ل2016،ل د ب ب  لل  د   إل لو :س   لدظ،لقعتل عيتلد  ةسس  لد  ج  ئ إلد  م عفإ

263

  ق  دددد  لد شددددف ة إل،لي وددد غ د:كصددد إللق ع دددإلديل   ع دددإلكحددد كلب  دددإلد ع ع ددد  لدإلددريدددإل  حقيدددهلل
ررلد  لد عد د ول،لقعدتلد  سد   لد دتدخع لرد مد رج ل عج  عدإ و لردةل و ر حد    ثعدإلب دت هلد  عع    ل

،لرك عددددي لد ج  دددد ل دددد لد   دددد الب سددددةر   كو ،لركفعيدددددالد  سدددد ء إ،لرإجدددد دءد لىددريددددإلردلددددحإ،لرد قدددد دةي 
رد لمدهددددإل ددددد لج يددددد ل،ل رلد  شددد ر إلد  ج  ئ ددددإ،لرد  شددد ر إل دددد لدكمددد كلد قدددد در صدددد  ،لردإل،لرد  صدددتدق إ

رة    ل خد  لك ععدهلب  شددف ة إل:ل  عدد لد   د البود لقعدتلخيد لرجد لدرنلرجد دلةةد ال،لد ع ع   لدإلددريإ
ل.ل(86،ل2005،ل  ي ل ب   ع إلل لكص : ل

ل  ةوددد لك ددد ول ع سددد فيتي ل ددد لد ج  عدددإلى صددد إلل؛كو ددد ل ه  دددإلد:كصددد : لد فع  دددإل ددد لد ج  عددد  رل
،له ركي ي للرك  ي لد  مذ إلد ععس إلد   لكسو ل  لكحسي لد ع ع إلد  عع   إ،ل و رلردآلردءلى تلد ج  عإدظ

دردكل دددال ددد لي ععدددهلب  ي  دددولر  ج كددد لر شدددعلك لإ  ددد لك ددد ول  سددد  كلد جددد  ع ل ل ةشدددإلركحعيدددالر وددد لرل
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  دددإلد ج  عدددإل لقددد  ل ةددد ليددد  ل ددد لخل وددد ل عل قدددل(.ل  دددل ل93،ل2011،ل د ئحددد د لرد يددد   لر ق    كددد 
 د ليدلععسل؛لرهد لبشعال    لد:س   دريإل  لةشد  لد ج  عدإلركقدت و ،لرد ع القعتل ع  ج و ،للعفو 

ل ردر   لل رر  لةتركو لد  ل  س إل حع  ل،لركي ي ل ددءل  افيو ،لرر  ل ف ءكو ،لقعتلكحقيهلد ج  عإلظهتد و 
 (.61،ل2016،ل  ب لسلج 

264

ر ددذ ملكدد د  ل،لكدد كحإللد شددف ة إلبدد  ق درد ل دد ل يددملكدد د  لد  عع  دد  لد  ل سددحإل دد لرة ودد لد  ل سددو
قددلنلقددد لد قدد درد ل ددد رلردإل،لر شدد ر إلج  ددد لد عدد  عي ،ل دد د ولركشدد يع  لرةددد دةي لردلددحإلكددلة لك دددم

سدد قتلىلدد  إلى ددتلك ددمل دددنلكيبيددهلد شددف ة إل دد لد  ةسسدد  ل ،ل دد لك لدد ول  لغ دد ذل يودد ،ل ددترره 
؛ل(49،ل2014 لد حشد ش،لرهدذدل د ل  دت ،ل و ل ال  ل حد إللبود ل د لةد درد لر د د ولرةد دةي ل  د ع  عي ل

ل دددىكل شدددي لى دددتلَ ن  دددل "د شدددف ة إلكددد كحإللدركح ن   بدددترنلد  عع  ددد  لد  دلدددحإل،لبع ع دددإلدكمددد كلد قددد درد ل ر  ق 
 ددذ ملرل،لحإلد  ةسسددإد ددذ ل صددول دد ل صددع،لد صددح حإل دد ليدد  ع لدإلددر ل دد لدكمدد كلد قدد درلد صدد  و

ل جول نلك مذلد ق درد ل  لبياإل ف  إلكس ولبفو لد ق درلر يث   لدكم ك ".
د شف ة إلكو  ل  لدكمد كلد قد درل د ل ه  إلى تل نلل(1458،ل2014 ل شي لقلالةفس ر  لد س  قل

،ل  لرسدي ركع دالقعدتلزيد د لد ثقدإلبدي لد  لسد ءلرد ،ل  لد ءلدكمد ك  د لكقعال  لد م  ذلرد  دح ب إلل ةو 
  دد لكدد   ل،لركدد د لى ددتلد  ددتدر: لد   لدد   إل دد لدكمدد كلد قدد در،لركسددو ل دد لكسددويالق ع ددإلكقيدد  لدظددء

لد  ةالرد جوتلرد وعفإل  لق ع إل ل ق  لر  ل  لدكم ك .
:ل  عدد ل   دد ددلد  شدد ر إل دد ل ددل للَ ة دد ُلل(26،ل2015 ل يددالق دد رد رللبدد ل وحددارية ددتل ددال دد ل

دددد،لرد س  سدددد  لةة ددددإ إلد  شدددد يع  لردظد قدددد درلى:لب جدددد دل ددددف ة ددددر نلدإلددر لد سددددع  إلكدددد كحإللدركح ن   ل لر  ق 
ب  شددددف ة إلد  دددد لكدددد  لقدددد لن يقودددد لكددددت هلد  عع  دددد  لب  ح يددددإلد  يع بددددإلإلةجدددد زلد ع ددددالردكمدددد كلد قدددد درد ل

لرد  ش ر إلد فع  إل ج   لد ع  عي ل  ل ل قإلكعملد ق درد .،لد صح حإ
265

ددد شدف ة إلدإلددريددإللَ ن ل دد لدردسدد  لل(38-37،ل2014 لد حشدد ش رلدولل ل كدد كحإللب قيدد  لدظددءلدركح ن 
 جدول  د ل،لبتل  لكحقيهلد شف ة إل  ل ال   عإل  ل  د عو ل:ل؛ عو لكحقهلهذ لد ع ع إل هتد و ،ل ر  ق ل

د لررسد  الهدذ ل نل درلرل،ل:ل دحسل يود لر:لغ د ذ،ل نلكو نل ع يي لهذدلد  قي  لردلحإلر ععلإل عج   
  د ل نلة د  صلهدذدلد  قيد  ل جدول نلكود نل ععلدإل،لبعيدت لقد لد  عقيدت،لرإج دءدكو لبسد يإ،لد ع ع إل ع ر إ

"ق ع إلكقي  لدظددءل  لكحقهل  لكصب دللَ ن ل،ل(363،ل2018 لري  ل س .ل يو لسواىرد    إلل،لر فس  
 ددد لك سددد لل ددد ،لركقددد ءل ددد لد سدددع لد ددد ا ف نل ددد لد لد عددد  على  ددد ر ددد ل ي دددول،لدإلددر ل ددد لكيددد رلركقدددتالى  ددد 

،لقيددد ءلكفسدددي لركحعيدددالردلدددولآل  دددإلد  قيددد  لر عددد يي  ىلرك دددملقددد لن يدددهلل،ب  شدددف ة إلرد لمدهدددإلرد  لددد  
  لق  لد  ععلرةق  لد ق  ".ل دق ق للدركمريته لب   مذ إلد  دجعإلد   لك    لكحتيت ل
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266

د لد  صدت لدرل ىكدل د ل،ل زل ةد ه لد شدف ة إل د لد  ةسسد  لد ل جحدإُكعتلد  س ء إلدإلددريإل  ل بل
بتلر نلُكفعداللر:،لركحسي ل م ج كو ل   د حإلد  س جتد ،لرد:ركق ءلبددد و ،ل عفس دلدإلددر لبع  إل  ع   

ل.(30،ل2016،ل  ب لسلج لقعتلج   لد ع  عي لدرنلك ييم
 ة إلكددد   لد شددد ر لرد   يعحددد  لدظس سددد إل نلد شدددفى دددتلل(70،ل2010  ددد رلد ي ردةدددإلرد عة يعدددإل رل

إل ج دل ةة إل سد ء إل ع  دإلكحقدهلد وتول لو ل  لى ج دلد حع إللد  ل سحإل ععتيتل  لد  شعل لدإلددريإل
،لر  د حدإلد  ميدد د لد   سدد رقإ،لركميدددتل دد لةدددتركو لقعددتل  دجوددإلد  حددت   ،لد  د لكعدد ة ل لود لد  ةسسدد  

كعميددمل فودد الل دد سدد ء إلقعددتل سدد   ل  قددتال دد لد وفدد ء لرد فع   ددإل سدد قتلرب   ق بددال دددنلرجدد دل ةة ددإل 
لل(45،ل2014 ل رلولد حش ش   لد شف ة إل  لخلإلل د لك   ل ل  لآ    لرقل   .ل د علةإلبي لَ ن 

ر د ل،لب علدتل ع د لزددل عدتإللد شدف ة إلزددل سد   لد  سد ء إ،ل فو   لد  س ء إلرد شف ة إلكح د  إلرن د دإ
لر  لكحقهل  لة   ص.،ل  ل  ل    نللشف ة إلس حقتلد  س ء إل  لىن رل عع لخ إل لغ  بلد 

3

-1-3

311

ل،بع دلد شف ة إلدإلددريإدس مت الد تردسإلد  لوصلد   ف ل ع ع ولقعتلردة ل   رسإلج  عإلىبلظ
لر  ل  لكحعيعو لركفسي ه لرد م رجلبحعضلد:س ل  ج  .

312

بج  د لد عد  عي لدظس سدي للدردسد   دتدلد ح  دمل ج  د ل،ل ر هدتد ولد تردسدإ  لل ءلنب عإل شععإل
رنلةلبلدد ءلقعددتلآخدد لى صدد   إل ددعددر لد ع  ددإل عشدد،لد(ل دد د ل614 ل دد لىددريددي لر  دد د  يي لرد حدد   لقددتده 

ل  ثع نلد فاإلد  ا ك إلدإلددريإلد   لك لكصل فو لى ت لد(ل  د ل367 ل لو .لا2019،لا2018 ع   ل،ل  إدظ  د 

لةس .لر  سل/ تي لىددر ل، س قتل/ق ال تي ل، س قتل/ق  د لىددريإ ل  ي لق ال -
  م ه. -

   ثع نلد فاإلد  ا ك إلدظ  د   إلد   لك لكصل فو لى ت لد(ل  د ل247ر ل

لرياسلةس .ل،ة  ولق يتل، تي ل   مل/ق يتل ع إق  د ل   د   إ لل -
ل س  كل س قت.،ل س  كل ش ركل،ق  لهياإلكتريس ل س  ك -

313

(ل ددد لد فادددإل95 ل دددلو ،لد(ل ددد د ل236 لكددد لكيبيدددهلد تردسدددإلقعدددتلقيلدددإلقشددد د  إلنح  دددإلكو ةدددال ددد 
ل  ل ج   لد تردسإلدظ ع .،ل(%38.5 لبلسحإ،ل(ل  لد فاإلد  ا ك إلدإلددريإ141ر ،لد  ا ك إلدظ  د   إ
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ر ددد للددد ءل هدددتدول،لسددد  لد سددد بقإد ترلى دددتلدرد  جددد عل،لبعدددتلد:ندددلعلقعدددتلدظدبلد لةددد  ل عتردسدددإ
،لكدد لبل لهدد لر ددهلد ميدد د لد  لوج ددإ،ل قددتلد ح  ددمل دد لد تردسددإلرهدد لدسدد ح ةإل معقددإ،لد تردسددإلرنب ع ودد 
،لد تردسدإ مي د لد جمءلدظرإل لك   لد ب  ة  لد ع  إلق ل   ددلقيلإلد تردسإل سول ،ل ع ةإل  لجم ي 

،لرد ب  ةدد  لرد  عع  دد  ،لد عدد د ولردظةة ددإ ل(ل جدد : 6  زقددإلقعددت ،ل(ل قدد  46رد جددمءلد ثدد ة لك دد   
 ل دددد لك ددددمل سدددد مت  لل،(رد  سدددد ء إ،لركقيدددد  لدظددء،ل ددددل قإلد قدددد درد رد  شدددد ر إل دددد ل،لرد:كصدددد إللدإلددر ل

،لج بد كو ل د لبدي ل بيد  ى   ددلقيلإلد تردسدإلبحيدملكلدترجلل:س ج بإ،ل(Likert-3 ل     ل  ع  لد ثل  
و لكدد لرلدد ل ر دد للدد ل،ل(ل بيدد  3 ،ل(ل   سدديإ2 ،ل(للددئ فإ1 ل دظبددتدإل سددول،لرلددئ فإ،لر   سدديإ

لل. حملكفسي لة   صل ق د لد:س ح ةإ
315

ل ه  لن يق ي ل  لخلإللس ح ةإ حقهل  ل تقلد: ك لدل
3151

كر للقعددتل ج  قددإل دد لد  حع ددي لد  م صددي و لق لدد  ه  ل دد د لكدد  ع حقددهل دد لد صددتقلد ةدد 
كعدد يفو لركدد ل،لرد  لدد هصلرد   دد  لرد  قدد ي لد   بدد  ل،لد مبدد  لرد وفدد ء ل دد ل جدد إللدإلددر لرد  ميدد إللد   بدد  ل

 ت ل  ل يم للىزدءل ق دكو لرإبتدءلآرد و ل دد لد تردسإلد:نلعلقعتد ح  ملول لو لرنع،لبوتولد تردسإ
رد  عدتيال رلد حدذول رل،ل و ل ع ج إللد   لكلترجل  لسد  ة ر ت لدة   ،ل ل  إلد فق  لرسل إل   غ و 

 د ل قدد دد إللر ل ةدد كو لرةددتل بددت لد  حع دد نل ردءهدد ل،لدإللد  إلب دد ل حقددهل هددتدولد:سدد ح ةإلر غ دلددو 
ة ودالقع دد ل دد ل دد لدسدد ح ةإلى دتلقعدتلك ددملكدد لكعدتيالد:لخدذلبج  دد ل ل ةد كو للربلدد ء لركدد لدظ،لد:سد ح ةإ

   ركو لد لو   إ.

3152

(ل30   لقعتلقيلإلدس يل  إل ع ةإللدردس  نبهلد ح  مل دد ل،لبعتلد:ة و ءل  لق ع إلد  حع  
خ  دد رلد عيلددإلد دد ل ج  دد لد تردسددإلدظ ددع لر دد لخدد رجل،ل  دد د  يي -ىددريددي  دد ل ا دد لد  ج  دد  للد دد د ل

،ل ع عدد ولقعددتل ددتقلد:كسدد قلد بلدد   ل ددد دد ل،لسدد متال ع  ددالدركحدد  لبي سددد نلدربعددتلد  يبيددهل،لد   ثعددإ
رك دددمل ددد لخدددلإلل سددد بل،لر ع  دددإل دددت لدكسددد قل دددال جددد إلل ددد ل جددد : لدظدد ل ددد لدظدد لبشدددعالقددد ا

 دد ل جدد : لدظدد لرد ترجددإلد وع ددإل دد دد .لرب سدد متدالب ةدد  صلد حددمال عدد  ل لد:ركحدد  لبددي ل ددال جدد إلل
    لد جترإللدآلك  ص   لد ل   صلد   لحإلداو  لق ع إلد  حعيالدإل ل،(SPSS لدإل ص   إ
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 (1)جدول 

 (N=30لكل مجال من مجاالت األداة والدرجة الكلية لألداة) ارتباط بيرسونمعامالت 

لركح   ع  الد:ل ج : لد:س ح ةإ
 0.83**لد ع د ولردظةة إ

 0.80** د ب  ة  لرد  عع    

 0.86**لد:كص إللدإلددر ل

 0.88** د  ش ر إل  ل ل قإلد ق در

 0.85** دظددءكقي  ل

 0.82** د  س ء إلدإلددريإ

  (0.01** دالة عند مستوى)

،ل(0.80-0.88 لبي ل  لاك در  ع  الدركح  لبي س نل  ج : لدظدد للَ ن لل(1 لي  ول  لد جترإل
  ل شي لى تلة  لد    سملد بلد   لبدي ل جد : ل؛لره ل(0.01 ل لقلتل س   لد: إره لق  لدد إلى ص    ل

  ليثبال نلدظدد ل  دةإل؛لره ل  ل نلد  ج : لكد لقلةإلة يإل  لدظدد ل،لدظدد لرد ترجإلد وع إل  دد ل
ل   لرلعال    س .

316

ر  ةدددالد ل ددد  صل  ددد لهددد ل بيلدددإل ددد ل،لCronbach Alpha لإبي يقدددد  د دددتل ددد ل حددد  لدظدد للكددد 
ل دآلك د جترإلل

 (2) جدول

 معامالت ثبات مجاالت األداة والثبات الكلي عن طريق الفاكرونباخ

 معامل الثيات عدد الفقرات مجاالت االستيانة م
 0.84 8لد ع د ولردظةة إ 1

 0.76 8 د ب  ة  لرد  عع    ل2

 0.86 9لد:كص إللدإلددر لل3

 0.86 9 د  ش ر إل  ل ل قإلد ق درل4

 0.85 6 كقي  لدظددء 5

 0.87 6 د  س ء إلدإلددريإل6

 0.96 46 المجموع الكلي

ق   دد ؛لىكلبعدد ل سدد   لد:كسدد قلد ددتدخع لبددي لل ال ح ك ددقدد دد لد تردسددإل قل(ل ن2 لي  ددول دد لد جددترإل
-0.87  د لبدي ل؛لكد در  ر  نل ع  الد ثح  ل ودال جد إللقعدتل دت لق    د،ل(0.96 ق د لدظدد لبشعالق ا 

لدظدد ل   حإل ع يبيهلركمتالد م ذلد ذ لرلعال  ل جع .ل دنلرقع  ،ل(0.76
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317

لدإل صددد   إلد بددد د صل م دددإلب سددد متدالكحعيعوددد ل ددد لر ددد ،لركف يموددد لد:سددد ح ة  لبج ددد لد ح  دددملةددد ا
 SPSS)ل دآلك إلدإل ص   إلدظس  يولدس متالر  مي دك لد ححمل هتدولءل للر  ،ل

رك مل حس بلد  و درد لد   ل عييو ل   ددل ج   لد تردسإل،لرد:ةح د   لد  ئ  ريإد    سي  لد حس ب إل -
ل عج بإلق ل ساعإلد تردسإ.،ل وال ق  ل  ل ق د لد      

 : لد:س ح ةإ. ع  الدركح  لبي س نل حس بل تقلد:كس قلد تدخع ل  ج  -

ل ع  الد ف   رةح  ل حس بل ح  لد:س ح ةإ. -
32

321

 مددن إب جامعددة فددي اإلداريددة الشددفافية واقددع ممارسددة مددابددددد للد تردسددإل دد لد دد   سي  ثددالد سددةدإلل
 ة؟نظر الفئة الوظيفية األكاديمية واإلداري وجهة

ك لدس م دجلد    سي  لد حسد ب إلرد:ةح د د  لد  ئ  ريدإل  قدتي د ل  د ددل،لهذدلد سةدإللق ر عج بإل
ل   رسددإ نلردةدد ل،ل صدد   رةددتل اودد  لة دد  صلد  حعيددالدإل،لبشددعالقدد ا فقدد د لد  جدد : للد تردسددإقيلددإل

تلد    سددإلل دد نلبترجددإللددئ فإ؛لىكل صددعال دد ل ج عودد لقعدد،لعشددف ة إلدإلددريددإلبشددعالقدد ا ج  عددإلىبل
ل(لي لولك م.3 لرد جترإل،ل(0.31 ل ئ  ر للرب ةح دو،ل(1.42 لد حس ب 

 (3) جدول

 الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع الشفافية اإلدارية في جامعة إب المتوسطات واالنحرافات المعيارية

رقم 

 المجال
 مجاالت االستبانة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الممارسة

 لئ فإ 1 0.43 1.53لد ع د ولردظةة إ 1

 لئ فإ 2 0.35 1.47 د ب  ة  لرد  عع     2

 لئ فإ 3 0.35 1.44 د  ش ر إل  ل ل قإلد ق در 4

 لئ فإ 4 0.34 1.38لد:كص إللدإلددر لل3

 لئ فإل5 0.40 1.35 د  س ء إلدإلددريإ 6

 لئ فإل6 0.37 1.32 دظددءكقي  ل 5

 ضعيفة 0.31 1.42 بشكل عام األداة لمجاالت العام المتوسط

لك در دا  لد  سد   لد  دئ  ؛لىكلل  نل ج : لد:س ح ةإلكدك لج  ع ل،لي  ول  لد جترإللد س به
د ذ ل صالقعتلد    سإللد حسد ب لل(كقي  لدظددء ل  لق  ل   سي كو لد حس ب إل  لبي ل ةالق  إل  ج إل

د دذ ل صدالقعدتلد    سدإللل(د ع د ولردظةة دإ لر قعتلق  إل  ج إل،ل(0.37 ل ئ  ر للب ةح دو،ل(1.32 
(.لرهدد لقدد  لكشددي لى ددتلرجدد دللددععلردلددول دد ل   رسددإل0.43 لبدد ةح دول ئ دد ر ل،ل(1.53 لد حسدد ب 
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  لددد ءلكدد ددإل وددد  و لر ةشدددي و ل ددد لد   دد دد لدإلددريدددإلردظ  د   دددإلبج  عددإلىبلظبعددد دلد شدددف ة إلدإلددريددإل
لإلردظ  د   إ.دإلددري

د ج  عدإل د ل  د حدإلد  يد رد لل  ى دت لد ج د دلرد  عودةلد عدذي لك  رسدولد ح  دملهدذدلد  دععريعمرل
 دد ل يددملقددتالك سدد  ل حدد د لد شددف ة إلدإلددريددإل دد لج  دد ل ةسسدد  لد تر ددإلبشددعال،لد ع    ددإلد   سدد رقإ

،لقدد ل   ميددإلد سددعيإلرخ  ددإلد ج  عدد  .ل  ددل ل،لر لودد ل ةسسدد  لد  ععدد  لد عدد   لبع  ددإل ة دقودد ،لقدد ا
رد قصد رل د لكقدت  لد  عع  د  ل،لدآلخ ي ل  ل ل قإلد قد درد لد   ععقدإلبدةشديإلد ج  عدإلى  دكرلععل

لرقتالكيبيهلد ع د ولبشعالةمي لر ف و.،لبشعال   الرردلو
322

إب  جامعدة فدي اإلدارية الشفافية قع ممارسةوا ماد سةدإللد ف ق لدظرإللد ذ لةص  للق  عج بإل
  قددتي د ل  دد ددللإد  ئ  ريددل  رد:ةح د ددلإد حسدد ب ل  د    سدديكدد لدسدد م دجلل؟اللددوا و واألنظمددةفددي مجدداا 

 اودددد  لق ع ددددإلد  حعيددددالرل،لدرجددددإل   رسددددإلج  عددددإلىبل شددددف ة إلد عدددد د ولردظةة ددددإل دددد إلقيلددددإلد تردسددددإل
ىكلل؛ردظةة دإل دة لد    رسدإلد ح   دإل عشدف ة إلدإلددريدإل د ل جد إللد عد د وج    ل كتة لد    سإللد ع الدإلل ص   دإل

رهددد لق  دددإللددد  ل،ل(0.43ربددددةح دول ئ ددد ر  ،ل(1.53 ل صدددعالج  ددد ل قددد د لد  جددد إللقعدددتلد    سدددإللد حسددد ب 
لبشعالق ا.ر فق د لد  ج إلل،ل(لي لولق  لد    سي  لد حس ب إل وال ق  لقعتل ت 4رد جترإل ،لد  س   لد  ئ  

 (4ول )جد

 الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع شفافية اللوائح واألنظمة في جامعة إب المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الممارسة

ةددد دةي لل وددد لبتةدددإلررلددد  لب ددد لي ل سدددول ددد  ةة كعدددتلد ج  عدددإل  د حوددد لرلل2
    سيإ 1 0.72 2.19لركش يع  لد  عع  لد ع   لرد جو  لكد لد علةإ.

ك دق لد ج  عإلد ش  إللرد  و  دال د لد عد د ولد  لة دإلظق   ود لردةشدي و لل5
 لئ فإل2 0.58 1.56لدإلددريإلردظ  د   إلب ل  .

كشددد كلد ج  عدددإلج  ددد لدظنددد دولد  عل دددإلقلدددتلىقدددتددل  د حوددد لر ةة  وددد لل3
 لئ فإ 3 0.70 1.49لععقإلبع  إلق ع  كو لدإلددريإلردظ  د   إ.د   

كعع لد ج  عإلق لد ع د ولد  لة دإل  م عدعلرا  فود لر ةشدي و لرإجد دءد لل7
 لئ فإ 4 0.64 1.47لكلفيذه لقعتل م ععل  دةعو لد: و  رة إ.

 وددد لب سددد   درلب ددد لي  د دددهل ددد لد  يددد رد ل ةة كحدددتثلد ج  عدددإل  د حوددد لرلل8
 لئ فإ 5 0.57 1.43ليإلردظ  د   إلد  ع    .دإلددرل

 لئ فإ 6 0.61 1.40لك دق لد ج  عإلقلتلىقتددل  د حو ل ق قلرردجح  ل ل سبيو لب ل  لرقتد إ.ل4

كصددترلد ج  عددإل  يحدد  لرب  دد رد لك  دد  لد عدد د ولردظةة ددإلرإجدد دءد لل6
  فإلئ 7 0.60 1.40لكلفيذه لرك زيعو لقعتلد ع  عي ل لس ف د ل لو .

كيع لد ج  عإلج   لد  س فيتي لق لرغب و لب ش ر  و ل د لىقدتددل  د حود لل1
 لئ فإ 8 0.48 1.32لر ةة  و لةبالىقلةو .

 ضعيفة 0.43 1.53 المتوسط العام
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ل" ل(لد  د لكدلهلقعدت2 ل  لد جترإللد س به لى تل نلد فق  لرة ل ص   كشي لة   صلد  حعيالدإل ُكَعدت 
  و لبتةإلررل  لب  لي ل سدول د لةد دةي لركشد يع  لد  ععد  لد عد   لرد جود  لكد لةة   د حو لرللد ج  عإ
  عددالد   كحددإلدظر ددتل دد لبددي ل قدد د لد  جدد إللدظرإللبترجددإل   سدديإ؛لىكل صددعالقعددتلدلرةددت،لد علةددإ"

ل.(0.72 لرب ةح دول ئ  ر ل،ل(2.19 لد    سإللد حس ب 
د سدعيإلد   ل  دإل عج  عدإلبدقدتددل  د حود للد ح  دملكعدملد ل  جدإلى دتلكد   لد حدتلدظدةدتل د لرريعمل
ل كو لد   د إ.إ ع ةبحسولخص  ي و لرلله  ركي ي لر ةة  و ل

ددد  ل نلقدد  لد    سددي  لد حسدد ب إل ح  دددإلد فقدد د ل دد لد  جدد إللجددد ء ل   دد لي  ددول دد لد جددترإلل    
قعددتللد  دد ل صددعال(1 لقدد  ل   سددي كو لد حسدد ب إل دد لبددي ل ةددالق  ددإل عفقدد  لك در ددابترجددإللددئ فإ؛لىكل
د  ددد ل صدددعالقعدددتل،ل(5 لر قعدددتلق  دددإل عفقددد  ،ل(0.48 لبددد ةح دول ئ ددد ر ل،ل(1.32 لد    سدددإللد حسددد ب 
ل(.ل0.58 لب ةح دول ئ  ر ل،ل(1.56 لد    سإللد حس ب 

رلددععل  دقدد  ل،لريعددم لك ددملى ددتلد    ميددإلد سدد  ت ل دد لىددر لد ج  عددإل دد لىقددتددل  د حودد لر ةة  ودد 
 نل عةدد لد عدد د ولردظةة ددإلد سدد  ت ل دد لل قددل  ددل ل،ل دد لىقددتدده ل دد د و إد    جدد  لر قدد قلد عدد  عي لرل

ة ه ملق لد قص رل دت لق د دد لد ج  عدإل د لد:ه  د ال،لقتدده ل  لةبالرزدر لد  عع  لد ع   ىلد ج  عإلك ل
 د ل  د  لدظددءل د لىند رلكعدمل؛لرهد لب نلعلج  د لد عد  عي لقعدتلد عد د ولردظةة دإلرإجد دءد لكلفيدذه 

لةة إ.د ع د ولردظ
323

ىبللج  عدإل د لدإلددريدإلد شدف ة إلردةد ل   رسدإلد سةدإللد ف قد لد ثد ة لد دذ لةصد  ل د لق  عج بإل
  قدتي د ل  د ددللإد  ئ  ريدل  رد:ةح د دلإد حسد ب ل  د    سدي  ل ج إللد ب  ة  لرد  عع    ؟لك لدس م دجل

 اودد  لق ع ددإلد  حعيددالرل،لجددإل   رسددإلج  عددإلىبل شددف ة إلد ب  ةدد  لرد  عع  دد  قيلددإلد تردسددإل دد إللدرل
 ل  دة لد    رسإلد ح   إل عشدف ة إلدإلددريدإل د ل جد إل لد ب  ةد  لج   كتة لد    سإللد ع الدإل،ل ص   دإل

ل ئ ددد ر للربددد ةح دو،ل(1.47 لىكل صدددعالج  ددد ل قددد د لد  جددد إللقعدددتلد    سدددإللد حسددد ب ل؛رد  عع  ددد  
(لي لولق  لد    سي  لد حس ب إل وال ق  ل5 لرد جترإل،لره لق  إلل  لد  س   لد  ئ  ،ل(0.35 

ل.بشعالق ار فق د لد  ج إلل،لقعتل ت 
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 (5) جدول

 الدراسة نحو واقع شفافية البيانات والمعلومات في جامعة إبالستجابات أفراد عينة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الممارسة

4 
ك حقهلد ج  عإل  ل حإلررل  لد ب  ة  لرد  عع  د  لد  د ل

لكق البج عو .
 لئ فإ 1 0.58 1.56

7 
ك اددددعلد ج  عددددإلرسدددد  الر سدددد  يول تيثددددإل دددد لىددر لد ب  ةدددد  ل

لرد  عع    ،لر   ي و ل  لد:خ  دقلرد  لقو.
 لئ فإل2 0.70 1.54

كل وصلد ج  عإلس  سدإلردلدحإل د لىددر لد ب  ةد  لرد  عع  د  لل2
لد   ععقإلبدةشي و لدإلددريإلردظ  د   إل.

 لئ فإ 3 0.59 1.53

5 
كفصددددددولد ج  عددددددإلقدددددد لب  ة كودددددد لر عع   كودددددد لقبدددددد لرسدددددد  عو ل

لد:قل  إلد  م عفإ.
 لئ فإ 4 0.61 1.53

6 
د  م صدي لد دتخ إللك  ولد ج  عإل ج   لد ع  عي ،لرد ح  ثي لرل

لى تلة قت لد ب  ة  لرد  عع    لقب ل  ةعو لد: و  رة .
 لئ فإ 5 0.55 1.53

ك  ولد ج  عإل  يإلد    إلل ع عع  د  لرقلة دإلكدتدر و لر قد لل1
ل ق ة نل هلد حص إللقعتلد  عع    .

 لئ فإ 6 0.57 1.43

3 
كددد   لد ج  عدددإلة قدددت لب  ةددد  لر عع  ددد  ل  يددد ر ،لرردلدددحإ،ل

ل ج  عإلب  تدكو لر ع  كو .ك بإللد
 لئ فإ 7 0.47 1.33

 لئ فإ 8 0.52 1.33لكحتثلد ج  عإلب  ة كو لر عع   كو لدرري لر هلآ    لقع  إل  ل قإ.ل8

 ضعيفة 0.35 1.47 العام المتوسط

  لد  س   لل  ق د لد  ج إللكدك لج  ع للى تلَ ن للد س به  لد جترإللل ص   كشي لة   صلد  حعيالدإل
د  ددد ل صددعالقعدددتلل(8 ل ددد لقدد  ل   سدددي كو لد حسدد ب إل ددد لبددي ل ةددالق  دددإل عفقدد  لك در دداىكل؛ل د  ددئ 

د  ددد ل صدددعالقعدددتلل(4 لر قعدددتلق  دددإل عفقددد  ،ل(0.52 لبددد ةح دول ئ ددد ر ل،ل(1.33 لد    سدددإللد حسددد ب 
ل(.ل0.58 لب ةح دول ئ  ر ل،ل(1.56 لد    سإللد حس ب 

،لفعيالدإلددر لد  م صإلبد  لة لرد  عع  د  هذدلد  ععلى ت لةص رلد ج  عإل  لكلريعمرلد ح  م
قددد لل  دددل ل،لبحيدددملكددد بإللد ج  عدددإلب  دددتدكو لر ع  كوددد ،لرغ ددد بلة قدددت لب  ةددد  ل   دددت ل عج  عدددإلر حت دددإ

د  د لةد صلقلود لللععلك   لد  ل لرد ميإللبده  إلد ب  ة  لرد  عع    ل د ل   دإلد ع ع د  لردإلجد دءد 
ردق قدددد دلبعددددضلد   دددد دد لد ج  ئ ددددإل نل،لةدددد  لرد  عع  دددد  دزدردج ددددإلركددددتة لد  صددددتدق إل دددد لج  دددد لد ب  

 :ل ج زلةش ه .لد س در للُكَعت لد ب  ة  لرد  عع    ل

324

ىبللج  عدإل د لدإلددريدإلد شدف ة إلردةد ل   رسدإلد سةدإللد ف ق لد ث  دملد دذ لةصد  ل د لق  عج بإل
  قددتي د ل  دد ددللإد  ئ  ريددل  رد:ةح د ددلإد حسدد ب ل  د    سددير ؟لكدد لدسدد م دجل دد ل جدد إللد:كصدد إللدإلدد

 اودددد  لق ع ددددإلد  حعيددددالرل،لقيلددددإلد تردسددددإل دددد إللدرجددددإل   رسددددإلج  عددددإلىبل شددددف ة إلد:كصدددد إللدإلددر ل
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 اسيأ/ فهد الضر                                                                             واقع ممارسة الشفافية اإلدارية بجامعة إب                 

 لج د  كدتة لد    سدإللد عد الدإلل(د:كصد إللدإلددر ل ل  قتي د ل   ددلقيلإلد ححمل فقد د ل جد إلل ص   دإل
ىكل صدعالج  د ل قد د لد  جد إللل(؛د:كص إللدإلددر ل    رسإلد ح   إل عشف ة إلدإلددريإل  ل ج إلل  دة لد 

(لي لددولقدد  لد    سددي  ل6 لرد جددترإل،ل(0.34 ل ئ دد ر للربدد ةح دو،ل(1.38 لقعددتلد    سددإللد حسدد ب 
ل.بشعالق ار فق د لد  ج إلل،لد حس ب إل وال ق  لقعتل ت 

 (6جدول )

 في جامعة إب داريالستجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع شفافية االتصال اإل ياريةالمتوسطات واالنحرافات المع

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الممارسة

5 
كشج لد ج  عإلج   لد ع  عي لقعتلدس متدالرس  الد:كص إلل

لرد   د الد  ل سحإ.
 فإلئ  1 0.52 1.53

6 
كو  لد ج  عإل  لكح  لد تةإلرد  ل  ل  لق ع   لد:كصد إلل

لإ.ددريرد   د القعتل م ععل س  ي كو لدإل
 لئ فإل2 0.55 1.52

1 
كلددد وصلد ج  عدددإلس  سدددإلردلدددحإل ع ع دددإلد:كصددد إللرد   د دددال

لد  لة   لبي لد  س  ي  لدإلددريإ.
 لئ فإ 3 0.52 1.48

8 
 لقبد لرسد  الد:كصد إللك دلد ج  عإلقعدتلدس فسد رد لد عد  عي

لد   ل قإلبعال  د إلررل  .
 لئ فإل4 0.53 1.44

 دد لق ع ددإلد:كصدد إللل،كدد   لد ج  عددإل سدد  يولررسدد  ال  عددتد ل4
ل   ل ولركحس إللىج دءد لكلفيذلرا  فو ل ج و رلد  س فيتي .رد   د ال

 لئ فإ 5 0.54 1.37

3 
لد  سددددد  ي  لبدددددي ردلدددددحإللصددددد إل سددددد لد ج  عدددددإلخيددددد  لدكك

ل.د  لة   لو ه عع  لس  قللإد  لة   
 لئ فإ 6 0.49 1.33

لد ج  عددددإلر دددد نلبددددي ل ف دددد  لدكصدددد : لكدددد   لد ج  عددددإلةةدددد ال2
 لئ فإ 7 0.46 1.29ل خ  .لجوإل  لد م رج لد  ج   لربي لربيلو ل،جوإل  لر لس بيو 

9 
كودددددد  لد ج  عددددددإلبصدددددد  ةإل جوددددددم لركقل دددددد  لةلدددددد د لد:كصدددددد إلل

لحإ.ركحتيثو لبشعالدرر لر هلآ  إلردل
 لئ فإ 8 0.44 1.25

7 
كقدددتالد ج  عدددإلدررد لكتريب دددإل  ل سدددبيو ؛ل  مريدددته لب ودددد رد ل

لر هل ع ي لرإج دءد لردلحإ.ل،د:كص إللد  م عفإ
 لئ فإ 9 0.44 1.19

 ضعيفة 0.34 1.38 العام المتوسط

 س   ل  لد ل  نل ق د لد  ج إللكدك لج  ع للى تل  لد جترإللد س بهل ص   كشي لة   صلد  حعيالدإل
د  ددد ل صددعالقعدددتلل(7 ل ددد لقدد  ل   سدددي كو لد حسدد ب إل ددد لبددي ل ةددالق  دددإل عفقدد  لك در دداىكل؛لد  ددئ  

د  ددد ل صدددعالقعدددتلل(5 ل قعدددتلق  دددإل عفقددد  رل،ل(0.44 لبددد ةح دول ئ ددد ر ل،ل(1.19 لد    سدددإللد حسددد ب 
ل(.0.52 لب ةح دول ئ  ر ل،ل(1.53 لد    سإللد حس ب 

 دددد بلكدددد   لس  سددددإلردلددددحإل دددد لد ج  عددددإلبده  ددددإلردررلريعددددمرلد ح  ددددملد ل دددد  صلد سدددد بقإلى ددددت لغ
قد لد قصد رل د لكفعيدالر دت لد دلة لل  دل ل،لد:كص إللدإلددر لبي ل   إلد  سد  ي  لدإلددريدإلردظ  د   دإ

 و  رةدد ل عج  عددإلد ددذ لي بيودد لبج  دد لد عدد  عي لإلرد قصدد رل دد لكفعيددالد   ةدد لد،ل  و  رة  ددىرد  عع  دد  ل
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 اسيأ/ فهد الضر                                                                             واقع ممارسة الشفافية اإلدارية بجامعة إب                 

لدددععلكددد د  لد ميدددإللد  ددد لك د دددولد:كج هددد  لد حتيثدددإل ددد لد:كصددد إللة ه دددملقددد ل،لرد  ج  ددد لد  حعددد 
 د لةبدالد   د دد للود رك ا فرلععلدس متدالدظس  يولرد  سد  الد:كصد   إلد حتيثدإل،لر ف  ي و لددر لدإل
 إلق لد ج  عإ. سةر د 

325

ىبللج  عدإل د لدإلددريدإلد شدف ة إلردةد ل   رسدإلصد  ل د د سدةدإللد ف قد لد  دبد لد دذ لةلقد  عج بإل
لإد  ئ  ريددددل  رد:ةح د ددددلإد حسددد ب ل  د    سددددي؟لكدددد لدسددد م دجلد قدددد در ددد ل جدددد إللد  شددد ر إل دددد ل دددل قإل

 اود  لق ع دإلرل،ل  قتي د ل   ددلقيلدإلد تردسدإل د إللدرجدإل   رسدإلج  عدإلىبل شدف ة إلد:كصد إللدإلددر ل
 ل  دةد لد    رسدإلد ح   دإل عشدف ة إلدإلددريدإل د ل جد إل لج   د ع الدإللكتة لد    سإل،ل ص   د  حعيالدإل

،ل(1.44 لىكل صددددعالج  دددد ل قدددد د لد  جدددد إللقعددددتلد    سددددإللد حسدددد ب ل؛د  شدددد ر إل دددد ل ددددل قإلد قدددد در
(لي لولق  لد    سي  ل7 لرد جترإل،لره لق  إلل  لد  س   لد  ئ  ،ل(0.35 ل ئ  ر للرب ةح دو

ل.بشعالق ار فق د لد  ج إللل،د حس ب إل وال ق  لقعتل ت 
 (7جدول )

 في صناعة القرار في جامعة إب المشاركة شفافيةالستجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع  المتوسطات واالنحرافات المعيارية

"كصترلل(لد   لكلهلقعت1 لد فق  لرة لَ ن لى تللإللد س به  لد جترلل ص   كشي لة   صلد  حعيالدإل
  عدالد   كحدإلدظر دتل د لبدي لدةدتل،لد ج  عإلة دردكو لب ل  لدس ل ددلى تلد ع د ولد  ععلإلد  لة دإل عع دا"

ل.(0.52 لرب ةح دول ئ  ر ل،ل(1.82 د حس ب ل صعالقعتلد    سإلليإ؛لىكل ق د لد  ج إللبترجإل   س

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

 درجة الممارسة

1 
دكودددد لب لدددد  لدسدددد ل ددلد ددددتلد عدددد د ولد  ععلددددإلكصددددترلد ج  عددددإلة درل

لد  لة إل عع ا.
إ   سي 1 0.52 1.82  

 لئ فإل2 0.54 1.57لكقتالد ج  عإل ب رد ل لي  إلر  ل   إل  لق ع إلدكم كلة دردكو . 3

ة قددددت لب  ةدددد  لر عع  دددد  لردلددددحإللقعددددتلبلدددد ءلة دردكودددد لد ج  عددددإلك مددددذل2
لر   عإ.

 لئ فإ 3 0.54 1.53

7 
عدددددإلة دركوددددد لد صددددد در لقعدددددتل م عدددددعللد  سددددد  الد:قل  دددددإلكلشدددد لد ج  
 لئ فإ 4 0.57 1.42لرد:كص   إ.

6 
كع ددمالد ج  عددإلد  لدد  لرد  صددتدق إل دد ل   ددإل  د ددالرخيدد د ل

 لئ فإ 5 0.54 1.41ل ل قإلة دركو .

 لئ فإ 6ل0.49 1.40لكل ةشلد ج  عإل  لد جو  لكد لد علةإلآ    لررس  الكلفيذلة دردكو . 9

 لئ فإ 7 0.50 1.38لكش كلد ج  عإلد ع  عي ل  لج   ل  د الق ع إل ل قإلد ق در. 4

5 
كعقدددتلد ج  عدددإلل قدددد ءد ل ف   دددإل لسدددد ف د ل ددد لدردءلر ق   دددد  ل

 لئ فإ 8 0.52 1.25لد  س فيتي لد م رجي ل  لق ع إل ل قإلد ق در.

 لئ فإ 9 0.42 1.21لكعع لد ج  عإلق لدظ  رلد سعب إلد ل ج إلق لبعضلة دردكو . 8

 ضعيفة 0.35 1.44 العام المتوسط
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دددى ددتلدريعددم لد ح  ددملك دددمل  عدد د ولردظةة دددإلل كمدد كلبعدددضلد قدد درد لد  دد لكصدددترل دد لد ج  عددإلر ق 
لد  ع  إللبو .

دد  ل نلقدد  لد    سددي  لد حسدد ب إل ح  ددإلد فقدد د ل دد لد  جدد إلل   دد لي  ددول دد لد جددترإللد سدد بهل    
د  دد ل صددعالل(8  عفقدد  لقدد  ل   سددي كو لد حسدد ب إل دد لبددي ل ةددالق  ددإللك در دداىكل؛ل فإجدد ء لبترجددإللددئ

د  د ل صدعالقعدتلل(3 لر قعتلق  دإل عفقد  ،ل(0.42 لب ةح دول ئ  ر ل،ل(1.21 لقعتلد    سإللد حس ب 
ل(.0.54 لب ةح دول ئ  ر ل،ل(1.57 لد    سإللد حس ب 

رك ج إل ل قإل،ل ل قإلد ق درلب  ج  عإريعمرلد ح  ملك ملى ت لغ  بلرليإلردلحإل  لق ع إل
ددب  ددف لد قدد درل رد تردسدد  لد  ع دد إللبدد ل دد ل عةدد للدظدب دد  لى  دد  دد ر ل  سددول دد لل  ددتيث لل ىددري ددل  فو   

   لدد وللندد دول دد لكعددملد قدد درد لسدد دءقدد للددععلةل قددإلد ج  عددإلب شدد ر إلب  ددإلدظل  ددل لد ج  عدد  لد ع    ددإ.ل
ل تدرلد ج  عإل ق دردكو .ى  ل ءلل  لل  إلى تلد  حس ب إلرد  دسيإلرد  تخل  سح بل ترره ل رل  ك إلكلفيذه .لى

326

ىبللج  عدإل  لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإلد سةدإللد ف ق لد م  سلد ذ لةص  ل  لق  عج بإل
  قددتي د ل  دد ددلقيلددإللإد  ئ  ريددل  رد:ةح د ددلإ د حسدد بل  د    سددي دد ل جدد إللكقيدد  لدظددء؟لكدد لدسدد م دجل

كدتة ل،ل صد    اود  لق ع دإلد  حعيدالدإلرل،لد تردسإل  إللدرجإل   رسإلج  عإلىبل شف ة إلكقيد  لدظددء
ىكل صدعالل(؛كقيد  لدظددء ل ل  دةد لد    رسدإلد ح   دإل عشدف ة إلدإلددريدإل د ل جد إلج د  د    سإللد عد الدإل

(ل8 لرد جددددترإل،ل(0.37 ل ئ دددد ر للربدددد ةح دو،ل(1.32 ل   سددددإللد حسدددد ب ج  دددد ل قدددد د لد  جدددد إللقعددددتلد 
ل.بشعالق ار فق د لد  ج إلل،لي لولق  لد    سي  لد حس ب إل وال ق  لقعتل ت 

 (8جدول )

 الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع شفافية تقييم األداء في جامعة إب المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 الفقرات م
ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الممارسة

1 
  قيدد  ل ددءلد عدد  عي لقعددتللردلددحإقدد ل عدد ي للد ج  عددإلععدد ك

ل م ععلر تدكو لد  لة   إلر س  ي كو لدإلددريإ.
 لئ فإ 1 0.53 1.37

ئ فإلل2 0.52 1.37لكحتدلد ج  عإلخي د لردلحإلر ععلإل  لق ع إلد  قي  . 3  

5 
كفصدددولد ج  عدددإلقددد لىج د  وددد ل ددد ل ع  جدددإلج دةدددولد قصددد رل

لرد  ععل  ل م ععل ةشي و لدإلددريإلردظ  د   إ.
 لئ فإ 3 0.47 1.33

 لئ فإ 4 0.45 1.28لكش كلد ج  عإلد  س فيتي لد تدخعيي لرد م رجيي ل  لق ع إلد  قي  ل.ل2

4 
  د   ددإل ةشددي و لدإلددريددإلردظلكقيدد  لة دد  صلقدد لد ج  عددإلكععدد 

لقعتل م ععللد  س  الد:قل  إلرد:كص   إ.
 لئ فإ 5 0.48 1.28

 لئ فإ 6 0.48 1.25لك دخذلد ج  عإلىج دءد لىددريإلردلحإلر ععلإل  لكلفيذلة   صلد  قي  . 6

 ضعيفة 0.37 1.32 العام المتوسط
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 اسيأ/ فهد الضر                                                                             واقع ممارسة الشفافية اإلدارية بجامعة إب                 

  لد  س   لل ج  ع لل نل ق د لد  ج إللكدك لى تل  لد جترإللد س بهل ص   كشي لة   صلد  حعيالدإل
د  د ل صدعالقعدتلد    سدإللل(6 لق  ل   سي كو لد حس ب إل  لبي ل ةالق  إل عفق  لك در اىكل؛لد  ئ  
د  ددد ل صدددعالقعدددتلد    سدددإللل(1 لر قعدددتلق  دددإل عفقددد  ،ل(0.48 لبددد ةح دول ئ ددد ر ل،ل(1.25 لد حسددد ب 
لل(.0.53 لب ةح دول ئ  ر ل،ل(1.37 لد حس ب 

رغ  بلك   لآ  إلردلحإل،ل بقإلى ت للععلكفعيالر ت لد     لرد  قي  ريعمرلد ح  ملد ل   صلد س
،لنددد دولد  عل دددإل ددد لق ع دددإلد  قيددد   ددد دكلد  م صدددي لردظىرلدددععل،لد ج  عدددإ ددد لر ععلدددإل  قيددد  لدظددءل

ندددلعلد ج  عدددإلج  ددد لىرقدددتال،لرةقدددهلد ب  ةددد  لرد  عع  ددد  لد  ددد لقعدددتللددد  و لكجددد  لق ع دددإلد  قيددد  
،لبشددعال سدد   ل عج  عددإقدد لقددتالىجدد دءلق ع ددإلد  قيدد  لل  ددل ل،لد  قيدد  لرة   جدد لد ىجدد دءلقعددت لسدد بيو ل

لرغ  بلك   لةة ال عث دبلرد عق بلد ل كصلق لق ع إلد  قي  .
327

ىبللعدإج  ل د لدإلددريإلد شف ة إلردة ل   رسإلد سةدإللد ف ق لد س د لد ذ لةص  ل  لق  عج بإل
  قدددتي د ل  ددد ددلقيلدددإللإد  ئ  ريدددل  رد:ةح د دددلإد حسددد ب ل  د    سدددي ددد ل جددد إللد  سددد ء إ؟لكددد لدسددد م دجل

كددتة ل،ل صدد    اودد  لق ع ددإلد  حعيددالدإلرل،لد تردسددإل دد إللدرجددإل   رسددإلج  عددإلىبل شددف ة إلد  سدد ء إ
ىكلل؛د  سددد ء إلدإلددريدددإ ل  دةددد لد    رسدددإلد ح   دددإل عشدددف ة إلدإلددريدددإل ددد ل جددد إل لج ددد  د    سدددإللد عددد الدإل

رهد لق  دإل،ل(0.40 ل ئ د ر للربد ةح دو،ل(1.35 ل صعالج   ل ق د لد  ج إللقعدتلد    سدإللد حسد ب 
ر فقد د ل،ل(لي لولق  لد    سي  لد حس ب إل ودال قد  لقعدتل دت 9 لرد جترإل،لل  لد  س   لد  ئ  

ل.بشعالق اد  ج إلل
 (9جدول )

 بات أفراد عينة الدراسة نحو واقع شفافية المساءلة في جامعة إبالستجا المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب بحسب 

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الممارسة

2 
كد  لد  سدد ء إلدإلددريددإل دد لد ج  عددإلبلدد ءلقعددتلكدد   ل عع  دد  ل

لردلحإلر ح حإ.
إلئ ف 1 0.57 1.45  

إلئ ف 2 0.55 1.43ل.  س ء إرةميوإل  لفيذلىج دءد لدلإردلحلآ  إكعع لد ج  عإلق ل 3  

كجدددد  لد ج  عددددإلد  سدددد ء إلدإلددريددددإل دددد للدددد ءلة دددد  صلد  قيدددد  لل1
ل و . ةة د  ععلإلب  لي  د هل  ل  د حو لرل

إلئ ف 3 0.52 1.35  

5 
د  سددددددد ء إلدإلددريدددددددإللىجددددددد دءد كععددددددد لد ج  عدددددددإلقددددددد لة ددددددد  صل

لب  ل   إلرةمدهإ.
إ فلئ 4 0.51 1.34  

6 
رةميودددإل ددد لل،ىددريدددإلردلدددحإلىجددد دءد كفصدددولد ج  عدددإلقددد ل
لكلفيذلة   صلد  س ء إ.

 لئ فإل5ل0.47 1.33

4 
كعقتلد ج  عدإلبد د صلرةدترد لك ق يدإل   سد  لد  سد ء إلد ذدك دإل

لإلد  م عفإ.ددري ت لد ع  عي ل  ل س  ي كو لدإل
إلئ ف 6 0.43 1.22  

 ضعيفة 0.40 1.35 العام المتوسط
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  لد  س   لل  نل ق د لد  ج إللكدك لج  ع للى تل  لد جترإللد س بهل ص      صلد  حعيالدإلكشي لة
(لد  ددد ل صددعالقعدددتل4 ل ددد لقدد  ل   سدددي كو لد حسدد ب إل ددد لبددي ل ةددالق  دددإل عفقدد  لك در دداىكل؛لد  ددئ  

(لد  ددد ل صدددعالقعدددتل2 لر قعدددتلق  دددإل عفقددد  ل،(0.40 لبددد ةح دول ئ ددد ر لل،(1.22 لد    سدددإللد حسددد ب 
لل(.0.57 لب ةح دول ئ  ر لل،(1.45 لإللد حس ب د    س
ى ت لغ  بل  صلد ج  عإلقعتلد:ركق ءلبددد و ل  لخلإللدق  د دلةةد الةتل ع دلد سبول  لك ملرل

  ددَللل،ركلفيددذلة   جودد لبصدد ر لردلددحإلر ععلددإل، ع سدد ء إلي  دد  لآ  ددإلةميوددإل  لفيددذلىجدد دءد لد  سدد ء إ
ر:لكععدد لقدد ل سدد  ءلل،د ج  عددإ دد لدإلددر لد عع دد للإل دد دوقعددتل نلىجدد دءد لرس  سدد  لد  سدد ء إلكم دد ل

بعضلق د دد لد ج  عدإلبده  دإلد  سد ء إل د للدحإلللىدردكة ه ملق لقتالل،د    رني ل  لة    لد فس د
رك سددعو لل، ددمد و لب كحدد علد عدد د ولردظةة ددإلرد ق دقددتلرد  ح  ةددإلقعددتل صددعحإلد ج  عددإإسددع كلد عدد  عي لرل

 لو لقعتلد ع  عي لبمضلد لةد لقد لكل  دإلد  سد ء إلد ذدك دإل دت لد عد  عي ل د لب يبيهلد ق دةي لد   لكف
ل س  ي كو لدإلددريإلد  م عفإ.

4

41

ج  عددإلىبللدإلددريددإل دد لعشددف ة إ لرجدد دللددععل دد لد  دةدد لد   دد ر ى ددتللد ح   ددإكمعددهلد تردسددإل
ل. رقعتل س   ل ال ج إلل  ل ج : لد شف ة إلقعتل تلشعالق ابقعتل س   ل ج : لدظدد ل

42

د   لكوتولى تلل دنلد تردسإلكقتال ج  قإل  لد       ،ل  لل ءل  ل سف  لقل لة   صلد تردسإ
 ر  لهذ لد       ل  ليع  ،لكحسي ل   رسإلج  عإلىبل عشف ة إلدإلددريإل لركق ءلبددد و 

ج  عدإلىبل د لخدلإللسد لد قد دةي لرد  شد يع  لد  د لكعدمال د ل  رسدإلد شدف ة إلدإلددريدإلل رر لكفعيال  -
 إ.  د   إلردظددري ة و جلد شف ة إل  ل الق ع  كو لدإلبق  دد لد ج  عإل

د  لددد  للكعدددمزلس  سدددإلىج د  دددإلخيدددإلخدددلإلل ددد ،لدإلددريدددإل  دددتخالد شدددف ة إلج  عدددإلىبلكبلددد لق ددد دد  -
 ردظ  د   إ.لإلددريإدلكع  لكو ل ج   لردإل ص  

لدد رر لى دد دكلد ج  عددإل عجودد  لكد لد علةددإل دد لق ع ددإل ددل قإلد قدد درد لد   ععقددإلبدةشددي و لدإلددريددإل -
 ردظ  د   إ.

:لقعتلد  دسيإلرد  حسد ب إلقلدتلدخ  د رلركعيدي ل،لرد لمدهإقعتلد وف ء للكيبيهل ع يي ل  ل   إلبل ء ل -
 ىب.د    دد لدإلددريإلردظ  د   إل  لج  عإل
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5

51

غددزة  درجددة الشددفافية اإلداريددة فددي الكليددة الجامعيددة للعلددوم الت  ي يددة فددي(.ل2018 .لسدد ي  لىبدد ده  ،ل بدد لري  ددإ -1
لد ج  عإلد:سل  إلبمم [.ل،ل لش ر لمرس  إل  جس ي لوعالقتها بالثقة  ين الهيئة التدريسية واإلدارة

الشددفافية اإلداريددة فددي الجامعددات الفلسدد ينية بمحافظددات غددزة وعالقتهددا (.2016 رد دد لقعددتل سدد .ل،ل بدد لسددلج  -2
 د ج  عإلد:سل  إلبمم [.ل،ل لش ر لمرس  إل  جس ي بفعالية االتصاا اإلدار  

(.لدرجددإل   رسددإلد شددف ة إلدإلددريددإل2018قعدد ل ح ددت.ل ،لرلجبدد دن،ل  يددتل ح ددت،لسددل إرل،لرردنلخ دد ،ل بدد ل ددق د -3
 ددإلد حع   دإلرد م  ددإل د لىةعدد  لد شد  إللرقلة ود لب سدد   لد تد ئ دإل ددت ل ق د ءلهياددإل د لد ج  عد  لدظردة

ل.301-281،ل(1 45، درسات العلوم التربوية.لد  تريس
ة فدددي الجامعدددات األردنيدددة الرسدددمية كاديميدددمفهدددوم الشدددفافية لددددى اإلدارة األ (.ل2005   دددتل  حددد .ل ،ل بدد ل ددد ي ل -4

لد ج  عإلدظردة إ[.،ل لش ر لر إلد   رد لمدن لوعالقته بفاعلية االتصاا اإلدار  
لرد   زي ل علش لد ح  تلددردظردن ل،ل(.لق  ن2  اإلدارة في وال يادة الشفافيةل.(2016.ل   ح ل   ت،ل  ي ل ب  -5
دردسدددإل يتدة دددإل ح يدددإلكدددتدرإللد  عع  ددد  ل ددد لكحقيدددهلد شدددف ة إلدإلددريدددإلل(.2016 ح دددتل   دددتلقددد ذ.ل ،لد ب بددد  ل -6

ل .119-203،ل(168 35، . مجلة كلية التربيةد لد ي ب لد م صلبج  عإلد مة زيهب    د ملرد   تد لك
.لردالد عددد  لد ويادددإلالحدددددـ فددددددي اإلطدددددددالع ةو) حريدددددة الحصدددددوا علددددد  المعلومدددددات ((.ل2004بدددلإل.ل ،لد ب غدد    -7

لد فعسييل إلد  س قعإل حق قلد   دن .
ج  عددددإل،ل لشدددد ر لمرسدددد  إل  جسدددد ي لالشددددفافية اإلداريددددةل(.2015 ويلددددإ.ل ،لر يددددالق دددد رد ،ل و  ددددإ،لبدددد ل وحددددا -2

لد جمد  [.ل–قبتد     نل ي  ل
.ل2019/2018كتدداب قاعدددة  يانددات ةعئددال هيئددة التدددريل ومسدداعد ه  للعددام(.ل2018 ل.ج  عددإلىب

 د    .،لىب،لدإلددر لد ع  إل عشا نلدظ  د   إ

لد    .،لىب،لدإلددر لد ع  إل عشا نلدظ  د   إ.لم2019كتاب دليل الكادر الوظيفي لجامعة إب(.ل2019.ل ج  عإلىب -9
إلبعع دد  لد   ب ددإل  د   دد فودد الد شددف ة إلرد  سدد ء إل ددت لد   دد دد لدظل(.2013   ددتلة سدد ل سددي .ل ،لج دد إللد ددتي  -11

لد    .،لمرس  إل  جس ي لغي ل لش ر [.لج  عإل لع ءج  عإل لع ءلرقلة  لب س   ل   رس و ل  
لواقع الشفافية اإلدارية ومت ليات ت  يقها في الجامعات الفلس ينية بق داع غدزة(.ل2011 .لةئ  إل ح ت،ل  ب -11

ل.[بمم لد ج  عإلد:سل  إ،ل لش ر لرس  إل  جس ي م
إل د ل  د   د(.لدرجدإلد:  دمدالب   رسدإلد شدف ة إلدإلددريدإل دت لد:ةسد الدظ2012 ح تلبد ل ح دتل   دت.ل ،لد ح ب  -12

ل.308-341،ل(6 1، المجلة التربوية المتخصصةد.ل ع إلد   ب إلبج  ع لد  عملسع ل
 د ل ع دإلد   ب دإلج  عدإلدظزهد لل(.لردةد ل   رسدإلد شدف ة إلدإلددريدإ2018   ولقبتلد   دبلقبتلد  جيت.ل ،ل س  -13

 ل .351-383،ل(98 98، . دراسات عربية في التربية وعل  النفلب  ق ه  

دارية لدى منظمات المجتمع المددني ودور الجهدات  ات واقع مت ليات الشفافية اإل(.ل2012 س  .ل ،لد حسل   -14
لغم .،لملرس  إل  جس ي لغي ل لش ر [.لد ج  عإلد:سل  إالعالقة في تعزيزها

درجددة تحقددـ  الشددفافية اإلداريددة لدددى مددد ر  مددد ريات التربيددة والتعلددي  (.ل2014 .لخ  ددتلسددعتلبدد ه ،لد حشدد ش -15
لل[.بمم لد ج  عإلد:سل  إ،ل لش ر لرس  إل  جس ي ملبمحافظات غزة وعالقتها بأدال العاملين فيها
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دور نظددد  المعلومدددات اإلداريدددة فدددي دعددد  اتخدددا  القدددرارات اإلداريدددة فدددي (.ل2015   دددتل ح ددد دل ح دددت.ل ،لخعدددع -16
 .لد  ي ذ ل ع حإلد ق ة نلرد:ة ص د.المنشآت التجارية

دإلددريددإلد عع دد ل دد لديدد دنلقدد الرزدر ل(.لدرجددإل   رسددإلد   دد دد ل2018 .لقبددتلد ودد ي لسددعيتلقبددت لة سدد ،لد ددت  س -17
د   ب دددإلرد  ععددد  لب  ج و ريدددإلد   ل دددإل عشدددف ة إلدإلددريدددإ   لرجودددإلةةددد ل دددتي  لدإلددرد لررلسددد ءلد:ةسددد ا(.ل

ل.318-417،ل(2 6، مجلة العلوم النفسية والتربوية
لد عع  إل علش لرد   زي .د:ردن لددرل ل زلد  ع  إل،ل.لق  ناإلدارة بالشفافية(.ل2007سعيتلقع .ل ،لد  د ت  -12
اإلدارة بالشددفافية لدددى مددد ر  مكاتددة التربيددة والتعلددي  بمن قددة مكددة (.ل2013 وددتلقبددتلد دد    ل سددف .ل ،لر ددم ل -19

لج  عإل الد ق  [.،ل لش ر لمرس  إل  جس ي المكرمة من وجهة نظر المد رين والمشرفين
سد إلكجدد  لد  ا فدإل"لقعدتلد علةددإلبدي لد شددف ة إل(.لد دتررلد  سدد إلل"ل ع عو دإلد لف2019زيد دلى دد دل سد .ل ،لر  د ن -21

مجلدة الجامعدة اإلسدالمية لد  لة   إلر ددءلد ع  عي ل  ل ةسس  لد  ج   للد  دتة لد ع  عدإل د لةيد علغدم .
 .16-34،ل(1 25، للدراسات االقتصادية واإلدارية

 إلب يبيددهلد شددف ة إل دد لرجوددإلدرجددإلد  ددمدال ددتي  لد  ددتدر لد ث ة يددإلد  سدد (.ل2014 .لسددع   نلقبت عدد ،ل ب قددد مل -21
ل.459-485،ل(1 15، مجلة العلوم التربوية والنفسيةدردسإل يتدة إ.لل-ةة لد  عع ي 

(. دور الشددفافية والمسدداللة فددي الحددد مددن الفسدداد اإلدار  فددي الق اعددات 2010 .ل دد ر لبدد لقعدد ش،لد سددب ع  -22
لل[. ل إج  عإلة   لد ع ب إل ععع الدظ،ل لش ر لد   رد ل ن ر إلم الحكومية

لدظردن لددرلرد ال علش .،ل.لق  نالفساد اإلدار  (.ل2011بلإللخعع.ل ،لد سع رةإ -23
دراسدة ت ي يدة  -الشدفافية ودوهدا فدي الحدد مدن الفسداد اإلدار  (.ل2016سع دلب ل ح بلقبتلد ع   .ل ،لد شع  ل -24

ل الد: ل إ[.ج  عإلة   لد ع ب إل ععع،ل لش ر لمرس  إل  جس ي عل  وزارة العمل في مد نة الرياض
ل .لرد لي .دليل شفافية المالية العامة(.ل2007 .ل لترقلد لقتلد تر   -25
  د لكيبيدهلد شدف ة إلقعدتل سد   لد  سد ء إلدإلددريدإل د ل(.ل2010قع ل ح دت.ل ،لرد ع  يعإ،لر  لة يا،لد ي درةإ -26

ل.95-63،ل(1 6، المجلة األردنية في إدارة األعماا، د  زدرد لدظردة إ
 ق   دددإل  فعيدددالد شدددف ة إلدإلددريدددإل ددد لد ج  عددد  للآ  ددد  ل(.2019القبدددتلد عميدددملبددد لىبددد ده  .ل ريددد لبلددد،لد يددد ب -27

ل.1-27،ل(22 3، مجلة العلوم التربوية والنفسيةدردسإل يتدة إلبج  عإل   ا.لل-د حع   إلب    عوإلد ع ب إلد سع د إل
.لقدرالات وبحدو   -ن منظور إدار  التعلي  الجامعي م(.ل2011ي سعل ج  .ل ،لرد ي   ،له   ل  ز ل،لد ئح د  -22

 د:ردن لددرلد   زرر لد عع  إل علش لرد   زي .

ل.لد ق ه   لق   لد و و.معج  اللغة العربية المعاصر(.ل2008   تل م  ر.ل ،لق   -29
درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ومعيقاتهدا ل(.2013 ش ولب لقع لقبت ع .ل ،لد ع   ل -31

ل ج  عإل الد ق  [.،ل لش ر لمل ن ر إلد   رد للها كما  تصورها ةعئال هيئة التدريل فيهاوطرق تحسين
(. المسدوولية االجتماعيدة وةخالايدات 2010 د  ول ودت ل حسد .ل ،لرد عد    ل،لن ه ل حس ل لص ر،لد م  ب  -31

لدظردن لددرلرد ال علش .،ل(.لق  ن3  األعماا
،ل دلع ءل.ل نل إل بل ءلد تر إلد   ل إلد حتيثإلددليُتلكبلد لرُيدتلكح د د  ليإلد .ل(2019 .لد  جعسلد س  س لدظقعت -32

لإ.لد ج و ريإلد   ل 
لد ج و ريإلد   ل إ.،ل.ل لع ء[(13 ة ة نلرة لمحـ الحصوا عل  المعلومات(.ل2012 .لد    ملد  نل ل ع عع     -33
ل ن لددرلد عع ل ع لي . بل،ل.لبي ر الرا د الصغير )معج  ابجد  للم تد ين((.ل1982جب دن.ل ،ل سع د -34
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درجدددة الشدددفافية الماليدددة واإلداريدددة وعالقتهدددا بجدددودة األدال (.ل2016 .لىبددد ده  ل   دددتل ددد  ول  يدددت،لد  سددد ر ل -35
،ل ع دإلد   ب دإل[.غيد ل لشد ر لد  د رد ل ن ر دإلملالحكوميدة اليمنيدةالتدريسي لألقسام األكاديمية في الجامعدات 

لج  عإل لع ء.
المجلدددة العربيدددة . درجدددإل   رسدددإلد شدددف ة إلدإلددريدددإل ددد لج  عدددإلد  عدددملة صدددال(.2017ة هتقبت عددد .ل ،لد   سددد  -36

 .97-141،ل(11 ،لللدراسات التربوية واالجتماعية

(.لدررلد شدف ة إلرد  سد ء إل د لكحسدي ل ددءلد:جودم لدإلددريدإل2017ب زي نلر  د ة .ل ،لرلج  إل،لب د ف دإل،له رنل -37
ل.542-567،ل(7 ،لت المالية والمحاس ية واإلداريةمجلة الدرساب :ددرد لد ع    إلد جمد  يإ.ل

مجلددة درجددإلد:  ددمدالب   رسددإلد شددف ة إلدإلددرمددإل دد لج  عددإلد  عددملسددع د.لل(.2019ر يددتلبدد ل   ددت.ل ،لد ولددت  -32
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