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 المجلة:بالنشر العامة  شروط -وًل 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 •

 م.النشر في أي جهة علمية أخرى قبل انتهاء إجراءات التحكي
 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 لبحث تلتزم المجلة بإعالم الباحث بتسلم بحثه وتسجيله فور وصوله، وبعد اجتياز ا •

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 
عض التعديالت الشكلية أو الجوهرية تقوم إدارة المجلة بإرسال ب 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  إلىترد  النشر علًما بأن البحوث التي ترسل للمجلة ال تعاد أو
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.
اسم الباحث وصفته العلمية يكتب في ورقة مستقلة، باللغتين العربية واإلنجليزية، عنوان البحث و  •

 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. •
 المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط. تعبر •
يير المجلووة أن يكووون البحووث مكتوًبووا بلغووة سووليمة، ومرادًيووا لقواعوود الضووبط ودقووة الرسوووم واألشووكال حسووب معووا •

 عوريض( للعنواوين الرئيسوة،18يوة، و)عوريض( للعنواوين الفرد16( للموتن، )14ببنط ) وبشكل رقمي، ومطبوًعا
 للنص اإلنجليزي. Time New Romansللنص العربي،  Simple Arabic، وبخط ( للحواشي12)

 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
 جلة بحقها في إخراج البحث وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في النشر.تحتفظ الم •
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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 

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

 طلب النشر في المجلة. •
 سيرة ذاتية مختصرة للباحث/ الباحثين. •
 كلمة. 150ملخص باللغة العربية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن  •
 كلمة. 150د عن ملخص باللغة اإلنجليزية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزي •
 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 
  00967-4- 417818وو فاكس:  00967-4-413766هاتف:  •

 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 100ة من خارج الجمهورية اليمنية )المرسل •
 ريال ألفعشرة  (10000)ريال يمني، منها (20000)المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية  •

 .رسوم نشرألف ريال  ةعشر ( 10000)وللتحكيم 
 المقدمة من باحثي جامعة الجزيرة مجاًنا. •
 لم يتم. مل البحث للنشر أغير قابلة لإلرجاع سواًء تم قبو التحكيم رسوم  •

 الشتراك: رسوم-خامًسا
 ( عشرة ألف ريال يمني.10000لألفراد في اليمن مبلغ وقدره ) •
 ( اثنا عشر ألف ريال يمني.12000للمؤسسات في اليمن مبلغ وقدره )االشتراك السنوي  •

mailto:js.university2018@gmail.com/الايميل
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يوة والتكنولوجيوة، ببوذل المزيود يفرض علينا الواقع اليوم َأْن نحث الخطوى فوي مواكبوة معطياتوه العلم
موون االهتمووام بالبحووث العلمووي وتشووجيعه لنسووتطيع التعووايش مووع عووالم اليوووم، فقوود أصووب  البحووث العلمووي 

مختلوووف التخصصوووات وتشوووجيع البووواحثين فوووي  توووه،اتنويوووع طرقوووه، واالهتموووام بمخرجو  واالرتقووواء بمناهجوووه،
إنتواج المعرفوة مون أهوم فعلى خووض غمواره والعمول الجواد لتحقيوق األفضولية واإلنسانية  التطبيقيةالعلمية 

وظهووور الوودول ذات السوويادة والمكانووة فووي عووالم  وتقوودم المجتمعووات، ،وتشووييدها المرتكووزات لقيووام الحضووارة
ر موون خووالل خدمووة البحووث االيوووم، ونحوون فووي جامعووة الجزيوورة حريصووون علووى اإلسووهام فووي هووذا المضووم

 هووواالتوووي دخلووو  عامالمعرفوووي و  الشوووريان المعلومووواتيو  عبووور هوووذه القنووواة العلميوووة الرائووودةالعلموووي والبووواحثين 
 إلنجوووازاو  والتميوووز نحوووو اإلبوووداعالسووواده وهوووي مسوووتمرة بالعطووواء العلموووي والمعرفوووي واألخوووذ بيووود البووواحثين 

 والتقدم التكنولوجي.من خالل نشر أبحاثهم وتقديم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي 
أساسوية مون وظوائف ووظيفة عمل جاد قدر ما هو العلمي ليس نزهة ثقافية أو ترًفا فكريًّا بوالبحث 

موون  تمووعالمج ةخدمووفووي وتوظيفهووا  عنوودهاتسووتوجب الوقوووف  ودينيووة ووطنيووةومسووؤولية إنسووانية الجامعووة 
 ، وتقووديم أفضوول الحلووولفووي شووتى المجوواالت جووه المجتمووع موون قضووايا ومشوواكلاكوول مووا يو  خووالل دراسووة

 عالجات.والم

لووذلت تحوورص  ؛موون شوورايين المعرفووة فووي المكتبووات الجامعيووة مهًموواا الوودوريات العلميووة شووريانً  وُتَعوود  
ن نظيرتهووا موون صووداراتها وتجسووير العالقووة بينهووا وبوويإمجالتهووا البحثيووة وتفعيوول  الجامعووات علووى تطوووير
 ايقومو  ة البحث العلمي وطنياالتعاون بين أوديو  عبر تشكيل آليات التوأمة ،كاديميةالمجالت البحثية األ

موة موع المجوالت البحثيوة أالتو و  في هذا السياق دشن  جامعة الجزيرة العديود مون عقوود التعواون ا، و يعالمو 
التعاون مع عدد من المجالت البحثية الصادرة عن و  نتطلع إلى التوأمة، و عن الجامعات اليمنيةالصادرة 

 الجامعووة علووى سووعيها المسووتمر موون أجوول نشوور المعرفووة ذلووت حرصووا موونو  ؛يووةالعالمو  الجامعووات العربيووة
 الدولي.واإلقليمي و  التواصل العلمي مع محيطها المحليو 

قاعودة  دخوال المجلوة ضومنإمون أجول و  ،مواكبوة الجديودالتطوير الذي ننشده و و  في إطار التحديثو 
شوواركة الفاعلووة تموو  المحتووى تنووال معاموول التووأثير المطلوووب فقوود و  هاالمسووتوعب العووالمي سووكوب بيانووات

 اتحوواد عقوودهاالتووي  هاسووكوبضوومن قاعوودة  فووي ورشووة خطوووات إدراج المجووالتللموودير التنفيووذي للمجلووة 
حاضوور فيهووا البروفسووور محمووود عبوودالعاطي و  ضوومن أنشووطة تطوووير الوودوريات العربيووةجامعووات العربيووة ال

مووع إطاللووة العووام « ةمجلووة جامعووة الجزيوور »ذا العوودد موون موون هنووا يووأتي هوو ،موودير معاموول التووأثير العربووي
 المتنوعوووة باألبحووواث العلميوووة الرصوووينة حوووافاًل يكوووون  َأنْ  نرجووووم الوووذي 2022 /2021الجديووود  األكووواديمي

. ازدهوووارهو  نمووووهفوووي  والمشووواركة معالجوووة مشووواكل المجتموووعالمسووواهمة فوووي و  المواكبوووة لمسوووتجدات العصووور
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في البواب األول  جاالت متنوعةفي م أبحاث( 9تضمن ) فقدالعدد، هذا وبإطاللة سريعة على محتويات 
نوقشو  ألحود منتسوبي الجامعوة علميوة  لةرسوا ا لملخوصتضومن عرًضوقد من المجلة، أما الباب الثاني، ف

التجوارب  المعرفوة بحسوبالمهموة فوي تووطين اقتصواد و  في واحد من الموضوعات الحديثة إبجامعة في 
 العالمية.

هيئووة التحريوور  للسووادة أعضوواءالتقوودير عظوويم نسووجل خووالص الشووكر و  أن إالخيوور وال يسووعنا فووي األ
ي مومون يسوهم مون قريوب أو بعيود فوي الرقوي والنهووض بالمسوتوي العل ولكول   ، والمحكمين والباحثين والقراء

وجسوورا  بووين مختلووف البوواحثين والمفكوورين أينمووا وجوودوا، الفعووال للتواصوول أصووياًل ا علميًّوو ًرامنبوو ىللمجلووة لتبقوو
 البشوورية إلووى اإلسووهام فووي تحقيووق التنميووة فضوي، بمووا يالمجتمعيووةعووة وبيئتهووا للتفاعول اإليجووابي بووين الجام

 .االندماج في االقتصاد المبني على المعرفةفي ضوء متطلبات  المستدامة
 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
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 الصفحة املوضوع  م

 291 - 13 األحباث العلمية-الباب األول 

1 

ات اإلمام الشرواني يف حاشيته على أنوار التنزيل وأسرار التأويل اختيار

 سورة التوبة ويونس أمنوذًجا دراسة وصفية حتليلية

   بالل عبد سيف عبد الحق، أ.د/ عبد الله بن محمد الفالحي /أ

13-54 

2 

مد بن إبراهيم اإلمام سرّي الدين حمتأليف  ِرَساَلٌة ِفي اْلَمْصَدِر الصَِّرْيِح واْلُمْنَسِبِك

 (حتقيقودراسة ) ـ(ه 1066)املعروف بابن الصائغ  الدروري

   فهد درهم الغانمي، د/ إبراهيم أحمد صفي د/

55-87 

3 

 التوافق النفسي واالجتماعي لدى معلمات رياض األطفال يف اجلمهورية اليمنية

 أ/ همدان أمين أحمد الشلح

89-118 

4 

 يف كلية اجملتمع صنعاء يف اجلمهورية اليمنية درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 إبراهيم ناجي الدعيسد/

119-146 

5 

 متطلبات تطبيق املساءلة اإلدارية واألكادميية باجلامعات اليمنية وفق مبادئ احلوكمة

 أ/ محمد أحمد محمد فارع المنصوب

147-180 

6 

 مدى فهم طلبة قسم الفيزياء جبامعة إب لطبيعة العـــلم

 204-181ؤاد صالح قايد مصلح الفقيهفأ/  

7 

إدارة املعرفة  العالقة بنيمنذجة بنائية ألثر الذكاء االسرتاتيجي كمتغري وسيط يف 

 (SEM)وامليزة التنافسية يف اجلامعات اليمنية احلكومية باستخدام أسلوب 

 وليد قاسم يحيى عبد الرحمن اليافعي د/

205-235 

8 

 دارة اجلودة الشاملةإيف ضوء  إبملني اإلداريني جبامعة واقع األداء الوظيفي للعا

 إبراهيم محمد حمود خشافة /أ

237-265 

9 

 واقع ممارسة إدارة املوارد البشــرية لوظائفها مبكتب الرتبية والتعليم مبحافظة إب

 أحمد عثمان سعيد محمد الحفيظي /أ

267-291 

 208-293 األحباث العلمية-الباب األول 

1 

االقتصاد املعريف يف مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية يف ضوء  توطني
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العقدية، واللغوية، والتفسيررية،  هوترجيحاتالشرواني اإلمام يهدف البحث إلى الكشف عن اختيارات 
 ارييتمدم ولتحقرييذ كليي  فييي رييورتي التوييية ويييون   علييى تفسييرر الوي يياو  رته فييي حا ييواألحكييام الفقهييية 

ججيييل تلييي  ائختييييارات والترجيحيييات مييين فيييي عييين الجيييتهل ائريييتقرا ي  الباحيييث الجيييتهل التحلرليييي  ف يييً  
 الحا ية.
أريعيية مباحييث، وخاتجيية ثيي  مقدميية، ومبحييث تجهرييد ،  يتكييون ميينَأْن البحييث اقت ييط يويعيية وقييد 

 . ل والتوصياتت جتط أه  التتا
  وقد توصل البحث إلى ججلة من التتا ل أهجها:

وظهور مكانته العلجية  هي(،1063 :ت)الشرواني مام محجد بن ججال الدين بروز  مصية الجؤلف اإل -1
بيل  فحسي،، لي  يكين نياقً   َفِإنَّيه   مجين ريبقو ، اوإن كيان يتقيل كثريرً  َوَأنَّيه   وكثير  اي عيه، ورعة ثقافته،
مجن ريبقو   قشته لكبار العلجاءاومت ختياراته العلجية،اظهر كل  بوضوح في  ،اوم عفً  ،اكان مرجحً 

 .في هذا الججال أو في غرر 
وكلي  مين خي ل  )حا ية الشرواني عليى تفسيرر الوي ياو ( وأهجرتهيا ومهاياهيا،يظهور الجكانة العلجية ل -2

 وكثر  مصادرها، عات التي تتاولها،و تتوع الجوض
، رغييي  تقلريييد  أ جييية والفقهيييية واللغويييية، والعقديييية، ختياراتيييه وترجيحاتيييه التفسيييررية،ارواني إلميييام الشيييَأنَّ ل -3

وفييي موضييوع ، أو العقرييد  فييي أغليي، الجسييا ل التييي تعيير  لهييا فييي هييذ  الحا ييية مذهبييه فييي الفقييه،
 وغررها. ،بحثتا هذا على وجه المصوص

 .األ اعر  من أهل الستة العقرد  لجذه،بروز عقرد  الجؤلف من خ ل موافقته في مسا ل  -4
 بروز مذه، الجؤلف من خ ل موافقته وترجيحاته لكثرر من الجسا ل الفقهية للجذه، الشافعي. -5

 .اختيارات، الشرواني، أنوار التتهيل وأررار التأويل، رور  التوية، ورور  يون  :مفتاحيةكلمات 
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Abstract: 

The summary of the research entitled as " Imam Sharwani's choices in the footnote  of 

" Revelation lights and Interpretation secrets،  Repentance  and Yunis Surahs as models". 

The above- mentioned research aims to reveal the interpretative ،linguistic and 

ideological choices and preferences ،as well as the Sharia Jurisprudences، mentioned by 

Imam Sherwani in his footnote to Albaizawi Interpretation.  

 Throughout this research It is obvious that the researcher applies the analytical 

approach to detect the interpretative، linguistic and ideological choices، besides the Sharia 

Jurisprudence in the Quranic verses of Repentence and Yunis Surahs.  

 Moreover the researcher also applies the inductive approach to collect those choices 

and preferences from the footnote.  

 It is noted that the research is divided into methodological introduction and 

introductory research to define research terminology،  four researches ، and a conclusion 

of the following results and recommendations:  

1) The emergence of the author' s Imam Mohammed Gamaludeen' s personality ( died in 

1063 Hejira) and the rise of his professional career ،wide-knowledge and a well-read.  

He does not merely quote his ancestors' ideas، but he was also critical of their views .  

His debates with his senior precedented scholars were a clear evidence.  

2) The emergence of the knowledgeable status of Alshirwani's footnote to Albaizawi's 

interpretation، its importance، and advantages through the various topics، addressed 

by him and the so many sources of those topics.  

3) The author Imam Alshirwani had his own jurisprudential ،linguistic،  ideological and 

interpretative choices and preferences ،despite his imitation of Imams of his school in 

jurisprudence or ideology .This fact applies to most of the issues he has been exposed 

to in this footnote and particularly in the subject matter of our research and others.  

4) The emergence of the author's faith through his opinions about the faith issues of Sunni 

doctrine of Ash'ari.  

5) The emergence of the author's school through his stances and preferences for many 

jurisprudential issues of the Shafi'i school.  
Keywords: Choices, Sherwani, Anwar altanzil, At –Tawba, Yunus     
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، وليه الحجيد فيي الجيع األعليى إليى ييوم اليدين واألوليى، له الحجد في اآلخير رب العالجرن الحجد هلل 
 ،عوييد  وررييوله وصيي يه ميين خلقييه وخلرلييه امحجييدً  َأنَّ وأ ييهد  ،أ ييهد أن ئ إلييه إئ د وحييد  ئ  ييري  لييهو 

 .إلى يوم الدين امهيدً  اورل  تسليجً وصحبه صلى د عليه وعلى آله 
هو كرو  ريتامها، وواري ة عل  التفسرر من أ رف العلوم الجتعلقة بالقرآن الكري ، بل  بعد: َفِإنَّ أما 

 .عقدها، ويرط قصردها
يي ، اتأليًفيي اوحييديثً  اوالجتهليية الرعيعيية  اهييت  بييه العلجيياء قييديجً  ،ا كييان هييذا العليي  بهييذ  الجكانيية العاليييةولجَّ
لجؤلفات القيجة، والكت، الجشهور ، حا ية اإلمام الشرواني على ، وكان من اا، وتلميًص ا، وتعليقً اوتصتيفً 

تفسييرر الوي يياو  اأنييوار التتهيييل وأرييرار التأويييلا، فرأيييط أن أججييل اختياراتييه فييي هييذ  الحا ييية، ببحييث 
مسيتقل، ليسييهل للقيارا، والباحييث الجتمصية اإلفيياد  ميين هيذ  ائختيييارات والترجيحيات، ويتيسيير الرجييوع 

اختيارات اإلميييام الشيييرواني فيييي حا يييرته عليييى أنيييوار التتهييييل عتونتيييه بيييياوالبحيييث، وقيييد  إلرهيييا عتيييد الحاجييية
 ِإنَّيه  لوجهيه الكيري ،  ا، ويجعله خالًص بهأرأل د أن يتفل  ،ااالتوية ويون  أنجوكجً  تيرور  وأررار التأويل

 ولي كل  والقادر عليه.

تجرييه  عيين غريير ، فجيين األهجييية توضيييحها ويروزهييا، وميين هييذ   لكييل عييال  ومؤلييف اختيييارات وآراءِإنَّ -1
 ائختيارات واآلراء تل  التي أوردها اإلمام الشرواني في حا رته على تفسرر اإلمام الوي او .

 مهجة.لإلمام الشرواني اختيارات قيجة، وآراء ثاقبة، ول ا ف ونكات تفسررية وييانية  ِإنَّ -2

كان بحثي أليروحة الدكتورا  تحقرذ حا يية الشيرواني عليى تفسيرر الوي ياو ، مين أول ريور  التويية  (1
ميين  اجييهءً يكييون  إلييى آخيير رييور  يييون ، فرأيييط أن أفييرد اختيييارات اإلمييام الشييرواني، ببحييث مسييتقل

 .في عل  التفسرر كذل  يلتمصص ةله، وترجج ام َيسرً و  ،هذا العتوان
كونيه مين كبيار علجياء عصير ،  وآرا يه واختياراتيه  ي نشير علي  اإلميام الشيروانيرغوتي فيي اإلريهام في( 2

 وله باع كورر في التأليف والتفسرر.

 يهدف الباحث إلى تحقرذ األهداف اآلتية:
 في حا رته، وإفرادها ببحث مستقل.وآرا ه ارتعرا  اختيارات اإلمام الشرواني  -1

ما يدل على بلوغ اإلميام   وهو موافقات(، ترجيحات، ممالفات)وائختيارات اآلراء  يويعة تل توضيح  -2
 التقلرد.الشرواني مرحلة ائجتهاد، وتقلرد الججتهد 

 ، والو غة وغررها.والعقرد ، واللغة، والفقه، و رحها في التفسرر ل ختياراتتوضيح الجوان، الجتعدد   -3
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الجتهجييييرن ائرييييتقرا ي والوصييييفي، باإلضييييافة إلييييى بعيييي   الباحييييث فقييييد اعتجييييدأمييييا مييييتهل البحييييث 
 :اإلجراءات الجتهجية األخرى 

فييي حا ييرته علييى تفسييرر الوي يياو ، واختياراتييه تتبييل آراء اإلمييام الشييرواني ائرييتقرا ي: عتييد  الجييتهل-1
 وارتمراجها، وتحريرها.

 .حا ية الجؤلف فيتل  اآلراء وائختيارات، وييان أثرها الوصفي: عتد عر   الجتهل-2
الجتبعة في هذا التوع من األبحيا،،  ل رق العلجيةبع  اإلجراءات الجتهجية وفًقا ل اتمذ الباحث كجا-3

 :العلجية، وهي
 عاص .وضل اآليات القرآنية برر  الجصحف على رواية حفة عن -أ

  قتصيرت علرهجياكيان الحيديث فيي الصيحيحرن ا َفيِإنَّ تمريل األحاديث من مصادر الستة الجشيهور ، -ب
حرث إن ميا وجيد فيي الصيحيحرن حكي  علييه بالصيحة  ئتفياق األمية عليى كلي ، وإن لي  يوجيد فيي 

  .حس، ورود  في مصدر  عليه وثووتهالصحيحرن خرجته من كيت، الستن والجسانرد، والحك  

 لبقية رور القرآن الكري . انجوكجً أجعلط رور  التوية ويون  -ج 

 والصفحة.لرها حس، ائرت اعة، بذكر الكتاب والججلد نسوط  األقوال إلى قا -د

ترججييط  لععيي م الييذين أرى أنهيي  يحتيياجون إلييى ترججيية، ميين غريير الجشييهورين ميين الصييحابة وأعيي م -هييي
 ونحوه .الجذاه، 

اآليات بذكر السور  ورق  اآلية برن قوريرن  وألحقط ( )القرآنية برن قوررن مههرين  وضعط  اآليات-و
، ووضييعط اآلثييار بييرن ع متييي «  »جييهدوجرنالقورييرن الووضييعط األحاديييث بييرن  [، معكييوفرن  
 البحث.قوررن)  ( كلجا ظهرت في صفحة الا، ووضعط األقوال برن ا تتصية

 
فييييي قواعييييد الررييييا ل العلجييييية التييييي بييييرن يييييد ، وكييييذل  فييييي الشييييبكة  البحييييث والجتابعييييةميييين خيييي ل 
يي العتكووتييية، ورييؤال أ  ، تتيياول هييذا الجوضييوع هييل ائختصيياص، ليي  أقييف علييى بحييث علجييي متهجييي محكَّ

بمصييوص اختيييارات الجؤلييف فييي حا ييرته ميين خيي ل الباحييث  حسيي، عليي -البحييث أول بحييث َوي َعييده هييذا 
تتاولته من زوايا أخرى، ومين خي ل ريور أخرى  تدارراإئ ما كان من   -ويون تفسرر رورتي التوية 

 .أخرى 
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جقدميية احتييوت علييى أهجييية الجوضييوع، وأرييباب ب َأْن يوييدأ وقييد اقت ييط يويعيية البحييث أن يت ييجن
اختيييار ، وأهييداف البحييث، ومتهجييية البحييث، والدرارييات السييابقة، ومبحييث تجهرييد ، تعريييف بجصيي لحات 

 فكان:البحث، ث  أريعة مباحث، فيماتجة، 
 يقية مفردات عتوان البحث.الجبحث التجهرد : التعريف باإلمام الشرواني، و 

 اختيارات اإلمام الشرواني العقدية.-الجبحث األول
 اإلمام الشرواني اللغوية. اختيارات-الثانيالجبحث 

 التفسررية.اإلمام الشرواني  اختيارات-الثالثالجبحث 

 .اإلمام الشرواني الشرعية اختيارات-الرابلالجبحث 
 والتوصيات.وفرها أه  التتا ل  الماتجة:

له آ محجد وعلىد على رردنا  الج لوب، وصلالبحث على التحو  يمرج هذا د أنأرأل  اوأخررً 
 .اكثررً  اوصحبه، ورل  تسليجً 

1

هييذا العيييال ، و يييحط الجعلوميييات عتيييه وعييين  يييروخه  ةججيييتر بلقييد ضيييتط علرتيييا الجصيييادر والجراجيييل 
الجلرل حال العدد من هذا الشيخ  وحالوت مرذ ، ول  تذكر لتا روى ارجه وتأريخ وفاته وكذل  حا رته، 

، وميل كلي  قيد يسيتفاد مجيا جياء عتيه الجتحدثية مين حريث  يحة الجصيادرريخ اإلري مي االعظجاء فيي التي
، محجيد بين ججيال اليدين بين رم ياناإلميام الشيرواني هيو:  َأنَّ له، ، ويع  من ترج  تهفي مقدمة حا ر
 .(1)يانِ وَ رْ الش ِ اليَجْسَكِر ، محري الدين 

 ججيال بين أوليه قيال الفقرير إليى د الغتيي محجيدحرث قال:   وقد صرح هو بارجه في أول حا رته
، (بيالفتح ثي  السيكون )َجْسَكِر : واليي. والجسيلجرن ولوالدييه ليه د غفير اْلجسكر   الشرواني رم ان بن الدين

 

                                           
(، 1/189، كشيييف الظتيييون، لحييياجي خليفييية، ))433(( يتظييير: يبقيييات الجفسيييرين، ألحجيييد بييين محجيييد األدنيييه و ، صيييي1)

(، ومعجي  159 /9(، ومعج  الجؤلفرن، لعجير كحالية، )140 /3وإي اح الجكتون، إلرجاعرل بن محجد الباباني، )
 (. 509الجفسرين من صدر اإلر م حتى العصر الحاضر، لعادل نويه ، صي)
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ي يمين نييواح (1)بشيابران ، قريييةركَ ْسيمَ نسيبة إليى  الجيياء  ت  رْ كَ مين َري : ِإنََّهييا، قريلَمْسيَكر، وفيي تسييجية ْرَوان  
 .(2)من الجريان ه  ت  عْ تَ إكا مَ ،    ر  ك  رْ أَ 

ْرَوان شْرَوانوال (، هرين )الم، تقل على راحل بحر قهو (3)مديتة وارعة في أكرييجاني: نسبة إلى   
 (4)بتاها أنو يروان، اوحديثً  اقديجً فط بهذا ائر  رِ ع  ، وقد ودريتد )باب األبواب(  جاًئ  اما برن باكو جتويً 

، خييرج متهييا (5)ط بإرييقاش  يي ر ارييجه، ويييرن  ييروان وييياب األبييواب ما يية فررييخَفييف ِ ثيي  خ  ، فسييجرط بارييجه
فييي قوليييه ، التيييي نسييي عتييدها الحيييوت، ججاعيية ميين العلجييياء، ويقولييون بييالقرب متهيييا صييمر  مورييى 

والبحير ، : الصيمر  صيمر   يروانقرل، [63الكهف: ](ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) تعالى:
، قييالوا فييي [74 الكهييف:  (حب خب مب ىب يب جت):وفييي قولييه تعييالىوالقرييية بيياجروان، ، بحيير جيير ن

 .(6)قرية جرهان، وكل  هذ  من نواحي أرمرتية قرب الدريتد
إك   حرتجا بحثط عن ترججة هيذا العلي  االتراج  عته، وقد تعجوط كثررً  هذا ما وقفط عليه في كت،

ميين مؤلفاتييه فحسيي، وهييو احا ييية علييى أنييوار  اليي  أقييف علييى  يييء متهييا، إئ مييا كييان ميين ارييجه وواحيييدً 
(7)التتهيل وأررار التأويل للوي او ا

. 

 

                                           
( هييي: مديتيية ميين أعجييال أر ان ارييتحدثها أنييو  ييروان، وقرييل: ميين أعجييال دريتييد وهييو بيياب األبييواب، برتهييا ويييرن مديتيية 1)

 (. 3/303 روان نحو عشرين فررما. يتظر: معج  الولدان، للحجو ، )
 (. 5/127(، معج  الولدان، للحجو ، )1/504رجاعرل با ا الباباني، )( يتظر: هدية العارفرن، إل2)
، ويحييدها بحيير قييهوين إلييى الشييرق وروريييا ميين ( تقييل َأْكَرِييَجييان فييي مفتييرق ال ييرق بييرن أورويييا الشييرقية وآريييا الغريييية3)

الويية عرقيية تركيية الشجال وجورجيا إلى الشجال الغريي وأرمرتييا إليى الغيرب وإييران فيي الجتيوب. وهيي دولية كات غ
وديتييية مسيييلجة، والدوليية رريييجًيا علجانييية وججهوريييية موحيييد  مييل تيييرا، ثقييافي وتييياريمي قييدي . وكانيييط أكرييجيييان أول 

(. 1/128مقراييييية وعلجانيييية فيييي العيييال  اإلرييي مي. يتظييير: معجييي  الوليييدان، للحجيييو ، )إلقامييية ججهوريييية د محاولييية 
 والجوروعة الحر  )الويكورديا( على الرابط:

 (https: //ar. wikipedia. org/wiki 
( هو: أنو  روان بن قباك بن فرروز بن يهدجرد بن بهرام جور بن يهدجرد األثي  مل  من ملوك فيار،، يتظير: الكاميل 4)

 (.1/394في التاريخ )
 كرلومتر. 828. 4فررخ = 1(5)
يل أيية ريفرتة العويور مين هتياك إئَّ بيأمر. ( وهي: مديتة على راحل البحر، برتها ويرن البحر رلسلة عظيجة، ئ تسيت 6)

 (. 3/339يتظر: معج  الولدان، للحجو ، )
( وهيو الكتياب الييذ  بيرن أيييديتا تحقريذ جييهء متيه، وتحقرييذ هيذا الكتيياب عبيار  عيين مشيروع علجييي فيي قسيي  عليوم القييرآن 7)

جي  رريا ل ماجسيترر، يشيرف الكري  والدراريات اإلري مية بكليية اآلداب بجامعية إب، فيي ريبل رريا ل دكتيورا ، وخ
علييى الجشييروع كييلأل ميين األرييتاك الييدكتور حسيين بيين محجييد  ييبالة، واألرييتاك الييدكتور عوييد د بيين محجييد الف حييي، 

 واألرتاك الدكتور فا ه محجد الغراز ، واألرتاك الدكتور حسان محجد  ريان، والدكتور ججال نعجان ياررن. 
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2

فليي  تييذكر كتيي، التييراج  تيياريخ وئد  الجؤلييف،  اومكاًنيي ايكتتييف الغجييو  رييتة وئد  الشييرواني زماًنيي
ومين خي ل معرفتتيا لتياريخ وفيا  الجؤليف نسيت يل أن هيي(، 1063)فيي العيام كانيط  تيهوفا أنككرت لكتها 
 وئدته كانط ما برن أواخر القرن العا ر وأوا ل القرن الحاد  عشر الهجر ، ود أعل . ِإنَّ  نقول

مشييتذم ميين المريير  وهييو خيي ف الشييرِ   قييال ابيين فييار،: )الميياء والييياء والييراء: أصييله  ائختيييار لغيية:-1
له على غرر (1)الع ف والجرل(  .(2)، وخار الرجل على صاحبه خرًرا، وِخررً ، وِخَرَرً : ف َّ

ر: اإلراد  مل م حظة ما لل يرف اآلَخير، كيأنَّ الجمتيار يتظير إليى ال يرفرن، قال الكفو : )ائختيا
 .(3)ويجرل إلى أحدهجا(

 .(4))ترجيح الشيء وتمصيصه وتقديجه على غرر (: ااالختيار اصطالح  -2
 في هذا البحث: ل ختيارات جرائيالتعريف اإل-3

ون غررهييا فييي العديييد ميين الجسييا ل راء التييي تفييرد بهييا الجؤلييف، واختارهييا أو رجحهييا دهييي ججليية اآل
والق ايا التفسررية والعقدية والفقهية واللغوية في حا رته على تفسرر الوي او  الجعيروف بيأنوار التتهييل 

ودخيل فيي هيذا اإلييار  تحدييًداوأررار التأويل بصور  مبا ر  أو غرر مبا ر  وفي ريورتي التويية وييون  
 الجوافقات(.ت، الجمالفا ،)الترجيحات

أنيوار التتهييل الوي ياو  )الشيرواني عليى تفسيرر اإلميام  بييي: حا ييةهي الكتياب الجم يوش الجوريوم 
 وأررار التأويل( تيأليف محجيد بين ججيال اليدين بين رم يان محريي اليدين، الشيرواني الجسيكر  )الجتيوفى:

لجم يوش مين نسيمة عيي  د أفتيد  بلفيل الججليد ( هكذا هو مثوط في الغ ف المارجي لهذا اهي1063
كييذل  فييي بقييية  ( وهييو524األول ميين حا ييية القاضييي الجحقييذ الشييرواني علييى تفسييرر الوي يياو ، بييرق :

 التسخ.

 

                                           
 .232 /2( مقايي  اللغة، ئبن فار، 1)
 .1/497، القامو، الجحيط، للفرروز أباد ، 264 /4( لسان العرب، ئبن مت ور، 2)
 .1/62( الكليات، للكفو ، 3)
 .50( كشاف اص  حات الفتون، للتهانو ، ص4)
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فه برن الروايية والدرايية،   ، ججلالحجتفسر متورط  الجمتصر ، وهوتفسر الوي او  من التفاررر 
وصييفه حيياجي ه األدليية علييى أصييول التفسييرر وقواعييد ، فقييد يييع العريييية، وقييرراللغيية  مقت ييى قواعييدعلييى 

عظيي  الشيأن، غتيي عين  كتياب-تفسيرر الوي ياو   يعتيي-وتفسيرر  هيذا »خليفة في كشيف الظتيون فقيال: 
مييا « التفسييرر الكوريير»ي والويييان، وميين مييا يتعلييذ بيياإلعراب والجعييان« الكشيياف»الويييان، لميية عيييه ميين 

مييييا يتعلييييذ بائ ييييتقاق وغييييوام  الحقييييا ذ ول ييييا ف « تفسييييرر الراغيييي،»يتعلييييذ بالحكجيييية والكيييي م، وميييين 
الشيي  عيين السييرير ، وزاد فييي  ،وضيي  إليييه مييا روى زنيياد فكيير  ميين الوجييو  الجعقوليية، فجيي  رييي، اإل ييارات

 (1).العل  بس ة ويصرر 
 

1

هيييي السيييور  التاريييعة فيييي ترترييي، السيييور القرآنيييي الكيييري . وهيييي مييين ضيييجن السيييور التيييي تسيييجى بيييي 
وعييدد آياتهييا مئيية وتسييل وعشييرون آييية فييي الكييوفي، وث ثييون فييي  )الجئييرن(، وهييي رييور  مديتيية باإلججيياع،

وحريد  فيي القيرآن الكيري  التيي لي  . وهيي السيور  العدد الباقرن، وهي من آخر السور الجدنية ال يوال نيهوًئ 
، قيال الوي يياو : اريجً اريعية عشير ألييى إتويدأ بييية البسيجلة، تعيددت أرييجاء هيذ  السيور ، أوصيلها بع يه  

وهي آخر ما نهل، ولها أرجاء أخرى )التوية( و)الجقشقشة( و)البحو،( و)الجبعثر ( و)الجتقر ( و)الجثرر ( 
 ييهر واأل (2)جتكليية( و)الجشييرد ( و)الجدمدميية( و)رييور  العييذاب(و)الحييافر ( و)الجمهييية( و)الفاضييحة( و)ال

والتوييية( فقييد جيياء هييذان ائرييجان فييي حييديث زيييد بيين ثابييط فييي اصييحيح  ميين هييذ  ائرييجاء هجييا )بييراء ،
لقييد ): )فتتبعييط القييرآن، حتييى وجييدت آخيير رييور  التوييية مييل أبييي خهيجيية األنصييار : البمييار ا، قييال 

اتجييييية ريييييور  بيييييراء (. وهيييييذان ائريييييجان هجيييييا الجوجيييييودان فيييييي ، حتيييييى خ(جييييياءك  رريييييول مييييين أنفسيييييك 
 . (3)الجصاحف

2

رييي مية مييين السيييور الجكيييية وآياتهيييا تسيييل وما ييية، وهيييي مييين السيييور التيييي تعتيييى بأصيييول العقريييد  اإل
يجييان لييى اإلإيجييان بالكتيي،، والررييل، والبعييث والجييهاء( وتتجرييه ب ييابل التوجيييه يجييان بيياا تعييالى، واإل)اإل

 

                                           
 .186 /1( كشف الظتون عن أرامي الكت، والفتون لحاجي خليفه، 1)
 .70 /3( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 2)
(، الويان في عد آ  القرآن، 4986برق  ) 6/183يح البمار ، كتاب: ف ا ل القرآن، باب: ججل القرآن، ( صح3)

 /1. واإلتقان في علوم القرآن، للسرويي، 3/70، وأنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 160للداني، ص: 
104. 
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لييى االقييرآن العظييي ا خاتجيية الكتيي، الجتهليية، والجعجييه  المالييد  علييى إويوجييه أخيية ، ررييائت السييجاويةبال
ا لذكر قصته فرهيا، وميا ت يجتته مين ون ير  ارور  رجرط السو  نوياء مدى العصور والدهور لسرد األ

، وهيييذا مييين ن كييياد يحيييل بهييي  اليييو ء والعيييذابأبعيييد ، العظييية والعوييير  برفيييل العيييذاب عييين قوميييه حيييرن آمتيييوا
اَفَنَفَعَها اَءاَمَنۡتااقَۡرَية ااََكنَۡتاافَلَۡوَلا )ه  إيجانالمصا ة التي خة د بها )قوم يون ( لصدق تويته  و 

ةِااِفااٱۡۡلِۡزيِااَعَذاَبااَعۡنُهُمۥاَكَشۡفَن اَءاَمُنوا االََم ايُونَُسااقَۡومَااإَِلااإِيَمَُٰنَه  َيوَٰ ۡنَي اٱۡۡلَ  !!(1) (ِحينااإَِلَٰااَوَمَتۡعَنَُٰهُمۥاٱدلُّ

-

للجييذه، األ يييعر  فييي الجسيييا ل العقدييية التيييي عرضييها عتيييد  اومتابًعييي اكييان اإلمييام الشيييرواني موافًقيي
ي علييى ، أو يروحيات الهممشيير ، ويعي  رجيائت الجييذه، اإلعتهاليامتاقشيته يروحيات الجعتهليية عجوًمي

وجه المصوص، وكل  عيجيا يمية التوحريد، وق يايا اإليجيان بياا تعيالى، ومسيألة األريجاء، والصيفات، 
وع قة القول بالعجل، وكذا مسألة اإللهام واإلرجاء، والجور وائختيار، والق اء، والقيدر، ونحيو كلي  مين 

د ، فييي حا ييرته علييى أنييوار الجسييا ل التييي أ ثرييرت فييي كتيي، تفارييرر األ يياعر ، والجعتهليية بمصييوص العقريي
التتهييييل للوي ييياو  فيييي ريييورتي: )بيييراء ، وييييون ( موضيييوع بحثتيييا هيييذا، وميييل كلييي  فقيييد ظهيييرت لإلميييام 

 الشرواني بع  ائختيارات، والترجيحات في مبحث العقرد ، على ررول الجثال ئ الحصر:
 قول خلقه العيال ، ميا خلقه د  يءمن موافقات الشرواني العقدية عيجا يمة اللوح الجحفوظ، وأول  -1

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ) ككير  عتيد تفسيرر  لقوليه تعيالى:

 ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

التويييييييييييييييييية:   (ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ

ثيييي  الجييييراد بييياللوح الجحفييييوظ: الييييذ  كتيييي، عييييه أحييييوال مملوقاتييييه بأرييييرها علييييى  :قيييال الجؤلييييف [ ٣٦
 : ئ يجيوز(3)، وقيال أبيو عليي(2)ا د عليى ججييل األنويياءالتفصرل، وهو أصيل الكتي، التيي أنهلهي

ألنييه يقت ييي الفصييل بييرن الصييلة ؛ (ۀ  ہ      ): بقولييه (ھ  ھ  ے   ) َأن يتعلييذ قولييه:
 .(4)فإنه ئ يجوز ، (ہ  ھ   ھ       ): قوله والجوصول بالمور الذ  هو

 

                                           
 .3 /2( صفو  التفاررري للصابونى، 1)
 .16/41ظر: مفاتيح الغر،، للراز ، ( وهو قول ابن عبا،. يت2)
  .2/458( يريد أبو علي الفارري في كتابه: الحجة للقراء السبعة، 3)
 .2/458يتظر: الحجة للقراء السبعة، ألبي علي الفارري، ( 4)
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 :: في إعرابه وجو (1)قال اإلمام

ل  ھھ)  خوييييييييييييييييييييير ، وقوليييييييييييييييييييييه: (ہھ  )دأ، وموتييييييييييييييييييييي (ۀ  ہ)أنَّ قوليييييييييييييييييييييه:  -األوَّ

وفأل أ ْبيييِدَل اْليييَبْع   ِميييَن اْليييَبْعِ [ (ےےۓۓڭ تقريييير أنَّ  (3)، والفا يييد (2) ظ ييير 
رأل  َتَقرِ  كل  العدَّ  واج، م 
ل ما خلذ د تعالى هذا العال .    في عل  د تعالى، وفي كتابه من أوَّ

 اعيكيييون صيييفة للموييير، أ : اثتيييا عشييير  يييهرً بجحيييذوف،  امتعلًقييي (ھ  ھ  ے)أنَّ قوليييه:  -والثييياني
 في كتاب د تعالى، فعلى هذا ئ يجوز أن ي راد بهذا الكتاب كتاب من الكت،  لتعلقيه بقوليه: امثوتً 

وأرييجاء األعيييان ئ تتعلييذ بييالظروف، فيي  يقييال: )غ ميي  يييوم  (ے  ۓ  ۓ  ڭ)
فيي كتياب د،  ا اثتيا عشير  يهرً الججعة(، بل )الكتاب( مصدر، والتقدير: إنَّ عد  الشيهور عتيد د

 أ : في حكجه الواقل يوم خلذ السجوات.
متعليذ بفعيل محيذوف، أ : إنَّ عيد  الشيهور  (ے  ۓ  ۓ  )وقوله:  اأنَّ الكتاب ارجً  -والثالث

 .(4)في كتاب د كتبه د يوم خلذ السجوات واألر  امكتويً  اعتد د اثتا عشر  هرً 

 السييجاواتعجلييية الحسيياب والعييد فييي عييال  الهمييان والجكييان يوييدأ ميين خلييذ د  َأنَّييه  والجقصييود بهييذا 
وهييذا مييا  يييام،ر  أو فتقهجييا عيين بع ييها الييبع  فتقييرر عييدد الييهمن وحسييابه بالسييترن والشييهور واألواأل
حيول موضييوعي الهمييان والجكيان وع قتهجييا بملييذ  ةراء الجمتلفييختيار  الجؤلييف أو كهي، إليييه ميين بيرن اآلا

 مه أو حدوثه.العال  وقد
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ) لقوليييه تعيييالى: تفسيييرر يييي عتيييد 2

ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  

 [.٢٨التوية:  (چ  

الجيراد متيه ججييل الحيرم، أو نفي  الجسييجد  َأنَّ اختلفييوا فيي  . 5))أو للمنع  نعد وخعال ال(عر   قوليه:
وخيييوف  [28 التويييية: (ڤڦ)فيييل ميييل الثييياني، واألقيييرب هيييو األول لقوليييه تعيييالى: الحيييرام، وظييياهر الل

وليو كيان الجقصيود مين هيذ  اآليية الجتيل عين  العرلة إنجا يكون إكا متعيوا مين ح يور األريواق والجواري ،

 

                                           
 يريد ائمام الراز . (1)
 . يتظر: الجصدر السابذ.هِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ{} إِنَّ عِدَّةَ الشُُّهورِ اثْنَا َعَشرَ شَهْرًا عِْندَ اللَّ :( َوالتَّْقِدير  2)
 ( أ : )والفا د  في ككر هذ  اإلبدائت الجتوالية(. يتظر: الجصدر السابذ.3)
 ظ[./8( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   4)
 (.3/77( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، )5)
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موضييل التجييارات لييي  هييو عييرن الجسييجد،  َوأِلَن   ،بسييو، هييذا الجتييل ميين العرليية الجسييجد خاصيية لجييا خييافوا
 ،[1 اإلرييييييراء: (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ )عييييييالى:ولقولييييييه ت

: الجييراد متييه ججيييل (2()1)ميين برييط أم هييان  إنجييا رفييل التوييي  َأنَّييه  أججعييوا علييى  ، وهييذا يؤكييد القييول بييأنَّ
على كل .  (يقريوا )لفل  اويدل أيً   ،(3)«ئ يجتجل ديتان في جهير  العرب: »بقوله  االحرام، وأيً  
حابتا: الحييرم حييرام علييى الجشييركرن، ولييو كييان اإلمييام بجكيية فجيياء ررييول الجشييركرن فليمييرج إلييى قييال أصيي

، وإن ميات ودفين، ا، فجير  عييه، أخرجتيا  مريً ياالحل ئرتجاع الررالة، فإن دخل مشرك الحرم متوارًيي
اجل إلى نهي وقال الهممشر : نهي الجشركرن أن يقريو  ر  ،(4)ول  يعل  نبشتا ، وأخرجتا عظامه إكا أمكن

 .(6)أجرا  على ظاهر  --. والجصتف (5)الجسلجرن عن تجكرته  مته
ولعلييه رجييح قييول الهممشيير  هتييا علييى قييول أصييحاب الجييذه، عتييدما انتهييى إليييه وليي  يييرد  علييى 

كجييا يت يح للقييارا،  ألن القيول األخريير يميالف رأ  أصييحاب الجيذه، وهيي  األ ياعر ،  صياح، الكشيياف
وإنجا بالجعتى الذ  حدد  بتهي الجسيلجرن عين تجكيرن  لك م على ظاهر التة،ألن الهممشر  ئ يأخذ ا

 الجشركرن مته.
 پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) رية ننععت تف ععير الوي ععاوه لعالععا تعععال :يختياراتععا التف ععامععد -3

 .[٥٥: التوية (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .(7)شدا د والجصا ،(قوله: )بسو، ما يكابدون لججعها وحفظها من الجتاع، وما يرون فرها من ال
يحتاج إلى مشقَّة عظيجة، وتع،  ديد في اكتسابها وتحصرلها، ث  عتيد حصيولها يحتياج إليى  َأنَّه  يعتي: 

متاعيي، أ ييذ وأ ييد وأصييع، وأعظيي  فييي حفظهييا، فكييان حفييل الجييال بعييد حصييوله أصييع، ميين اكتسييابه، 
ون عن اله  افالجشغوف بالجال والولد أبدً  ئ يتتفل إئ بالقلريل مين  ِإنَّه  ك، ث  يكون في تع، الحفل والصَّ

 

                                           
، ارجها --وأخط علي أمرر الجؤمترن  --( هي: أم هان  بتط أبي يال، بن عود الج ل،، بتط ع  التوي 1)

هي. يتظر: الكا ف، للذهوي 50فاختة، وقرل: فايجة، وقرل: هتد، لها أحاديث في الكت، الستة، وتوفرط بعد رتة 
 (.485 /8(، واإلصابة في تجره الصحابة، ئبن حجر العسق ني، )528 /2)

(، قال الهرثجي في امججل 434، 432 /24من برط أم هان ، روا  ال وراني في الجعج  الكورر، ) --( رفل التوي 2)
 (: عيه عود األعلى بن أبي الجشاور، متروك كذاب.246 /1الهوا دا )

لحديث عن بن ، وا1862(، برق  2/63( يتظر: مويأ اإلمام مال ، كتاب الجامل، باب: ما جاء في الرهود، )3)
  هاب.

 . 16/22( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 4)
 ( يتظر: الجصدر السابذ.5)
 و[/6( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   6)
 .3/85( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 7)
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ن قلييييط: هييييذا الجعتييييى حاصييييل للكييييل، فجييييا الفا ييييد  فييييي إ، فيييي(1)تليييي  األمييييوال، فالتعيييي، كثريييير والتفييييل قلرييييل
ِلييَذ لرخيير  ئ للييدنيا، فوهييذا العليي  َيِقييل َأنَّييه  تمصيصييه  بهييذا العييذاب  قلييط: الجييؤمن الجمليية عليي   بييه  خ  ح 

بيه للدنيا، وأمَّا الجتافذ، والكاف ر لجَّا اعتقيد أنَّيه ئ ريعاد  إئَّ فيي هيذ  الحييا  عظجيط رغوتيه فرهيا، وا يتد ح 
لها، فكانط اآلئم الحاصلة بسو، فواتها أكثر في حقه، ويقوى عتد قيرب الجيوت وظهيور ع ماتيه، فهيذا 

األمييوال واألوئد مكييانه  ممصوصييون بهيييادات فييي  التييوع ميين العييذاب حاصييل لهيي  فييي الييدنيا بسييو، حيي،
 .(2)ا البابهذ

 ٻ ٱ):ع مد اختيار المؤلف فيما يتعلق بالماقف معد نلعا المعال  ننعت تف عيرل لعالعا تععال  4

 .[٧٣التوية:   (ڀ ڀ ڀڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ
ولجيا كيان ظياهر اآليية  (3)(قالا: )جاهت المفعار بال عيف والمنعانعيد بعملاا  ال(إعة و قامعة ال(عتوو

 هييو الييذ  يسييتر كفيير  ويتكيير  الجتييافذ ألنَّ    كليي  غريير جييا هعلييى وجييوب مجاهييد  الجتييافقرن، مييل أنَّ  داًئ 

عبار  عن بيذل  وكان )الجهاد في الصحيح: ،بلسانه، ومتى كان األمر كذل  ل  يجه محاريته ومجاهدته
كل  الجهاد بالسيف، أو باللسان، أو ب رييذ آخير، إئ أنَّ اآليية  َأنَّ الجهد، ولي  في اللفل ما يدل على 

الجهاد مل الفريقرن، أمَّا كي ية تل  الججاهد ، فلي  فيي لفظهيا ميا ييدل علرهيا، بيل إنَّجيا تدل على وجوب 
ل الجصييتف (4)يعييرف ميين دلرييل آخيير ييار بالسيييف، ومييل  --. أوَّ اآلييية: بأنَّييه يجيي، الججاهييد  مييل الكفَّ

ير قوليه  ،  أنَّيه   لجيا رو ا، ويائنتهيار ثالثًياالجتافقرن بإظهار الحجة وإقامة الدلرل، ويترك الرفذ ثانًيي فسَّ
فيي وجهيه،  (5)تار  بالرد، وتار  باللسان، فجن ل  يست ل فليكَفِهرَّ  (ٻ  ٻ  ٻ): تعالى

: جهيييياد الجتييييافقرن علييييى إقاميييية الحييييدود علييييره  إكا تعييييايوا  (6)وميييين ليييي  يسييييت ل عبالقليييي،. َوَحَجييييَل اْلَحَسيييين 
ذ، ف  يكون لهذا تعلذ بالتفاق، ث  قرل: إنَّجيا ور دَّ بأنَّ إقامة الحدود واجبة على من لي  بجتاف (7)أربابها

قال الحسن كل ، ألحد أمرين، إمَّا ألنَّ كل فارذ متافذ، وإمَّا ألجل أنَّ الغال، مجَّن يقام علييه الحيد فيي 

 

                                           
 .16/73( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 1)
 . 16/72( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 2)
 .3/89( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 3)
 .16/103( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 4)
( )فليكفهر في وجهه(: أ  لرلقه بوجه عاب  ق وب ئ ي قة عيه وئ انبساش. يتظر: لسان العرب، ئبن متظور، 5)

 .5/151)كفهر( 
. من رواية عجرو بن أبى 14/358يتظر: جامل الويان، لل ور ، ( وهو قول عود د بن مسعود، ولي  الررول. 6)

 جتدب عته.
 .16/103. ومفاتيح الغر،، للراز ، 5/69( يتظر: الكشف والويان عن تفسرر القرآن، للثعلوي، 7)
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ة  (ٻ)بالسيف  (ٻ  ٻ)وقال الهممشر :  (1)كانوا متافقرن زمن الررول  جَّ بالح 
ِقييَف متييه علييى فسيياد فييي العقرييد ، فهييذا اججيًعيي فييي الجهيياَدين (َواْغل ييْل َعَلييْرِه ْ ) ييله ميين و  ، وئ ت حيياِبِه ، وك 

 . انتهى.(2)الحك  ثابط عيه، ي جاَهد بالحجة، وتستعجل معه الغلظة ما أمكن متها(
عن جواز  ويع  السيلف متيل  يؤخذ من اآلية يل، قراء  عل  الك م ف ً   قال اإلما  الشرواني:

: بأنَّييه يجيي، علييى ميين وئَّ  د تعييالى أميير الجسييلجرن أن يتهييي (3)ى قييال ابيين ر ييدحتيي ،ككييياءإئَّ األ ،متييه
الجوتييد رن والعييوام عيين قييراء  مييذه، الجتكلجييرن ميين األ ييعريرن غاييية التهييي، وأن يقتصييروا عيجييا يلييهمه  

م ، انتهييى. ثيي  قييال اإلمييا(4)«إك هييو واضييح بوديهيية العقييل  اعتقيياد  علييى ائرييتدئل الييذ  ن ييذ بييه القييرآن
فيالجؤلف ييذه،  .(5)دراك ئ ضيرورية(الشرواني: )وفي قوليه: )بوديهية العقيل( نظير إئَّ أن يرييد يسيرر اإل

 هعيييه مييذه، ابيين ر ييد فييي عييدم صييرف التييا، عيين عليي  الجتكلجييرن إئَّ فييي حييال ال ييرر الييذ  قييد تقييل بيي
إلميييام وهيييو مميييالف لجيييا كهييي، إلييييه متيييأخر  الجيييذه، فيييي عصييير ا عامييية التيييا، مييين غرييير أهيييل التظييير،

 .أو حتى أ اعر  القرن التارل والعا ر الهجر   الشرواني نفسه،

ٻ   ٻٻچ): اختيععارل وترجي(ععا لم ععبلة كيفععات ريييععة الرفيععة  ننععت تف ععيرل لعالععا تعععال  ييي5

ِو  أنييه   يعتييي: رتيتييه تعييالىوالايععاوه هععي اللعععا   [ قالععا:٢٦يييون :  (ٻپ   : قييال لجييا ر 
ڀ    ڀ    پ  ڀ   ) ولقوليه تعيالى : ،(6)«ظير إليى د تعيالىالحستى هي الجتية، والهيياد  هيي الت»

ِمته  أبيو ،  : اهذا قول ججاعة من الصحابة(8)قال محري الستة .(7)[٢٣ – ٢٢ القيامة:  (ڀ      ٺ  ٺ   
 وع يياء، وعكرميية، بكيير الصييديذ، وحذيفيية، وأبييو مورييى، وعبيياد  بيين الصييامط، وهييو قييول الحسيين،

 

                                           
 . نسبه الراز  إلى القاضي.16/103( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 1)
 .2/290( يتظر: الكشاف، للهممشر ، 2)
 ه(.520أحد زعجاء الجذه، الجالكي في األندل ! القاضي أبو الولرد بن ر د الجد )ت:( 3)
 .1/120( يتظر: مسا ل ابن ر د، 4)
 ظ[./18( من مم وش الشرواني في حا رته على تفسرر الوي او   5)
ابن التجار، كجا في: ، وابن مردويه وال لكا ي والم ر، و 5/129( يتظر: الكشف والويان عن تفسرر القرآن للثعلوي، 6)

، ومعتا  في صحيح مسل  كتاب اإليجان، باب: إثبات رتية الجؤمترن في اآلخر  4/357الدر الجتثور، للسرويي، 
 (.297برق ) 1/163ريه ، 

 .17/240( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 7)
الجلق ، بركن الدين، ويجحري ( هو: الحسرن بن مسعود بن محجد بن الفراء، البغو  الشافعي، صاح، التصانيف، 8)

، فقيه مفسر، توفي ) هي( في خراران من مصتفاته: )التهذي،( في فقه الشافعية، و ) رح 510الستة. محدِ 
الستة( في الحديث، و)لباب التأويل في معال  التتهيل( في التفسرر، و )مصابيح الستة(. يتظر: وعيات األعيان، 

 .2/136ئبن خلكان، 
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نَّ الهيياد  يجي، أن تكيون إِ فيإن قليط:  ،، رضوان د علره  أججعرن(1)ومقاتل، وال حاك، والسدىا
من جت  الجهيد عليه، ورتية د ليسط من جت  نعيي  الجتية. فيإن الموير الجيرو  فيي هيذا البياب 

قلييط:  ،(2)مين يوجي، التشيويه عيجي، حجلهييا عليى  ييء آخير، وهيو مييا يهييده  عليى الثيواب تف ي 
ال يعف ونهايية السيمافة، فيإكا لي   رتية د مجتوعة  لجا فرها من غاية الدئ ل العقلية على امتتاع

كلي ، جياءت األخبيار الصيحيحة بإثبيات الرتيية، فوجي،  يوجد في العقل ما يجتل من رتية د وميل

 .(4)لجا مر افججتوع أيً   ،من جت  الجهيد عليه ا الهياد وأمَّ  ،(3)إجراتها على ظواهرها
وكل األدلة العقليية  ورف  حجة الجعتهلة، واني إثبات الرتية مل األ اعر ،فقد اختار اإلمام الشر  

عليى إثباتهيا كجيا جياءت   هياوإلبقا توقيف عين الميو  فيي كي يية الرتيية، لكتيه التي تدل بامتتاع الرتية،
أو  يجعيييل مييين الشيييرواني أقيييرب فيييي موضيييوع الرتيييية مييين الحشيييوية، ظواهرهيييا، وهيييذاوعليييى  فيييي اليييتة،

 ر  األ اعر  .الظاهرية ومتأخ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ) ننععععت تف ععععيرل لعالععععا تعععععال :

:  الخطعععا  نمعععر  عععد ونعععد   (5 نويعععا ل عععا  )ونلععع  قالعععا:[  ييييون  (ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 يوم والشهداء األنوياء يغب ه  وئ  هداء، بأنوياء ه  ما اعباد د عباد من إن  » :يعال  النوي   سمعت
 قيوم هي »: قيال نحيوه ، فلعلتيا أعجاله   وما ه  من أخورنا د، ررول يا :قالوا ،«د   منلجكانه القيامة
متيابر  عليى وإنهي  لتيور، وجيوهه  إن د فيو يتعايونهيا، أميوال وئ بريته  أرحيام غرير عليى د فيي تحابوا
 أبييو داود روا   أبييو ا  وقييرأ اآلييية رو  (6)«التييا، حييهن  إكا يحهنييون  وئ التييا، خيياف إكا يمييافون  ئ نييور، ميين
 الحاليية هييذ  إن: قليط يغييب ه   مين علييى ف ييله  ييوه  الحييديث ظياهر: قلييط فييإن. يسيرر تغرريير ميل داود
 التيا،، خاف إكا يمافون  ئ»: عليه يدل العرصات، أهل على بعظجته د يتجلى حرن الجتة دخول قول
 بج ليي  الجتحيابون  أيين»: القيامية ومد ي يقول ،وفي بع  األحاديث .(7)«التا، حهن  إكا يحهنون  وئ

 

                                           
 .7/469. وحا ية ال روي، 2/417  التتهيل في تفسرر القرآن، للبغو ، ( يتظر: معال1)
 الجبا ي. الجعتهلة. وهو قول 17/240( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 2)
 . 17/241( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 3)
 ظ[./32( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   4)
 .3/118للوي او ،  ( أنوار التتهيل وأررار التأويل،5)
(، حك  الحديث: صحيح لغرر ، يتظر: 3527، برق )3/288( رتن أبي داود، كتاب: الوروع، باب: في الرهن، 6)

 (.3023، برق  )3/93صحيح الترغر، والترهر، لعلباني، 
 .7/522( يتظر: حا ية ال روي، 7)
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األمة  أمر من يهجه  مشتغلون بجا والشهداء فإكا األنوياء ،(1)«ظلي إئ ظل ئ يوم ظلي في أظله  الروم
 عليى ف يله  متيه يليهم وئ الكرامية، بتلي  الحالية هيذ  فيي وحيده  خصيه  قيد يكيون  أن يبعد والشفاعة ف 

 .(2)واألوقات الحائت  ررا وفي الكرامات، من غررها في أولئ 
بيل يغيب ه  ، فهذا اختيار عقد  صوفي للشرواني، بأن هتاك من عباد د ليسوا بأنوياء وئ  هداء

األنوياء، والشهداء ،وه  كذل  ليسوا م  كة ،ألنهي  بشير، ولكيته  متحيابرن ،وهي  أهيل الكرامية، وريجيا هي  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   )رييل  لتويييه صييلى د عليييه و  االييذين قييال د فييره  أيً يي

أهيل الجيذه، كليه عليى هيذا القيول إئَّ أن اإلميام الشيرواني ميل  ىوإن كان رأ [28 الكهف:   ( پ  ڀ
مسييتتدا إلييى نيية  شييهداءميين أهييل الجييذه، يرفعييون هييؤئء مرتبيية فييوق مرتبيية األنوييياء وال اعييدد قلرييل جييدً 

   التورون والشهداء.نه  ليسوا بأنوياء وئ  هداء يغب هإث القا ل يالحد

- 

مييل إعجيياب اإلمييام الشييرواني بجييتهل التفسييرر الوييياني واللغييو  الييذ  تصييدر لييه إمييام أهييل التفسييرر 
باللغة )الهممشر ( في تفسرر  الجشهور بالكشاف، وججلة الحوا ي والتعليقات عليه، واعتبار  أحد متاهل 

 . )أنوار التتهيل وأررار التأويل( اإلمام الوي او   لتفسرر عتد  كجا هو عتد صاح،ا
في هذا الفن أو في عل  الويان قد أمكته من أن  حذق اإلمام الشرواني ويراعته واجتهاد   َأنَّ إئ 

ي علي  يكون له اختيارات أو ترجيحات لغوية خاصةي كجا هو الحال في اختياراته، أو بعي  ترجيحاتيه في
لذا فقد وجدنا هتا في هذا الجيهء مين الحا يية اليذ  قجتيا بتحقيقيه، ودرارية العدييد   القراءات وعلوم القران

 من ائختيارات اللغوية الماصة الدالة على تجكته، وتبحر  فرها، ومتها على ررول الجثال ئ الحصر:

 .[٣التوية:   (چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) تعالى:عتد تفسرر  لقوله -1

قيال بين  . 4)كجعرا  لعانا  مإعرل الععال   3))أو نل  م(ل َأ َّ واسمها ني قرا ه مد ر رهاقالا: 
 ،األول: إمكان ظهيور كلي  الجحيل فيي الفصييح هشام: اللع ف على الجحل عتد الجحققرن ث ثة  روش 

 

                                           
(، 2566، برق )4/1988الح، في د، ( يتظر: صحيح مسل ، كتاب: الور والصلة واآلداب، باب: في ف ل 1)

 (. والحديث عن أبي هرير .2004، برق  )2/131ومويأ اإلمام مال ، كتاب: الجامل، باب: الجتحابرن في د، 
 و[./38( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   2)
َ{ ِبَكْسِر اْلَهْجهَ 3) : }ِإنَّ َّللاَّ  .5/367ِ . يتظر: البحر الجحيط ئبن حيان، ( َوَقَرَأ اْلَحَسن  َواأْلَْعَرج 
 .3/71( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 4)
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 (2)اررييأبيو عليي الف وأجياز ،ا  ألنيه يجيوز ميررت زييدً (1)ئبين جتيي ا( خ فً اف  يجوز )مررت بهيد وعجرً 
 والثاني: ،أن يكون الع ف على محله [60 رور  هود: (ۇۇۆۆۈۈٴۇ) في قوله تعالى:

وأخيييه(  ألن الوصييف الجسييتوفي لشييروش  اأن يكييون الجوضييل بحييذ األصييالة فيي  يجييوز فييي ضييارب زيييدً 
وعلييى  ،أ : ال اليي، لييذل  الجحييل ،والثالييث: وجييود الجحييرز ،العجييل األصييل إعجالييه، )وأجيياز ( البغييداديون 

ا يجتتييل أن يقييال: )إن زيييدا قييا   وعجييرو( إكا قييدر مع وفييا علييى الجحييل ئ موتييدأ  ألن ال اليي، لرفييل هييذ
وأجاز هذ  بع  البصرين  ألنه  لي  يشيتريوا  ،)زيد( هو ائبتداء الذ  هو التجرد وقد زال بدخول )إن(

أن يكييييون  مييين  ييييرش الع يييف عليييى الجوضيييل، ِإنَّ  :(4): ومييين الغريييي، قييييول أبيييي حييييان(3)الجحيييرز، قيييال
. وقيال (5)أريقط الشيرش اليذ  ككرنيا ِإنَّيه  ، ثي  اللجع وف علييه لفيل، وموضيل، فجعيل صيور  الجسيألة  يريً 

 : ئ يجوز ع ف ورروله على موضل )أن( الجفتوحة  ألنه بتأويل الجفسر ا.(6)أبو البقاء
بيل هيي قسيجان: قال: الت حات ي لقون هذا ولي  بصيحيح  َأنَّه   (8)عن ابن الحاج، (7)ونقل ال روي

قيا   وعجيرو( بيالرفل  ألنيه فيي تقيدير: أنَّ  افإن كانط فيي تأوييل الججلية صيح الع يف )كيي علجيط أن زييدً 

 

                                           
هي(، 392أبو الفتح عثجان بن جتي، الجوصلي من أ جة األدب والتحو، وله  عر. ولد بالجوصل وتوفي ببغداد )عام (1)

وكتاب: )المصا ة(. يتظر: معج  األدباء،  له ما يفوق المجسرن كتاًبا، أ هرها )الجحتس، في  واك القراءات،
 .246 /3، وعيات األعيان، ئبن خلكان 4/1585للحجو ، 

( هو: الحسن بن أحجد بن عود الغفار، اإلمام أبو علي الفارري، التحو ، الجشهور، أصله من فس اش من أعجال 2)
هد. يتظر: غاية التهاية في يبقات ، من مؤلفاته: التذكر ، وكتاب الحجة  رح ربعة ابن مجاهي(377 رراز )ت 

 .206 /1القراء ئبن الجهر ، 
 ( أ : ابن هشام.3)
( هو: محجد بن يورف بن علي بن يورف بن حيان األندلسي الغرنايي الجولد والجتشأ الجصر  الدار أبو حيان  يخ 4)

… ، وعقد الرلي في القراءاتالتحا ، وعال  القراءات، له: البحر الجحيط في التفسرر، و رح التسهرل وائرتشاف
الكورى، للسبكي  ويبقات الشافعية، 176 /5هي.يتظر: الوافي بالوعيات، لص ح الدين الصفد : 745توفي رتة 
 .276 /9تاج الدين، 

 616( يتظر: مغتي اللور، عن كت، األعاري،، ئبن هشام الجصر ، صي5)
هي(، عال  باألدب واللغة، والفرا  ،  616)تداد ، أبو البقاء، ( هو عود د بن الحسرن بن عود د العكور  البغ6)

يتظر: ررر أع م التو ء،  «.القرآنالتويان في إعراب »و  «واألعراباللباب في علل الوتاء »كتبه والحساب. من 
 .10/546للذهوي 

 رح  آثار : هي( من743)توالويان،  الحديث والتفسررعلجاء  ال روي مند  رف  بن محجد عود( هو الحسرن 7)
يتظر:  ذرات الذه،، ئبن العجاد  الري،. عن قتاعالكشف  فتوح الغر، في للهممشر  رجا الكشاف، 

(8/239.) 
ِوْيِتي  اأَلْصل، اإِلرَتاِ ي الَجْوِلد، الشهرر بي ابن الحاج،،  هو: أبو( 8) عجرو عثجان بن عجر بن أبي بكر بن يون  الده

هي(. من تصانيفه )الكاعية( في  646-هي  570ي التحو  والجقرا، مولد  ووفاته رتة )الفقيه الجالكي واألصول
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( يييدل علييى أنهييا  فييي[ تأويييل إِ لقييا  (، بكسيير ) اقييا   وعجييرو، بييدلرل أنيي  إكا قلييط: )علجييط أن زيييدً  ازيييدً  نَّ
 .(1)إك ئ يصح تقدير  بالججلة انتهى  وإنجا يجتتل الع ف في مثل: )عجوط من أن  قا  ( ،الججلة
قد رجح الشرواني ميذه، الرفيل فيي الع يف عليى الكسير والفيتح فيي تأوييل الججلية يصيح الع يف و 

كونييه ئ يصييح تقييدر  بالججليية، وهييو بهييذا يييرجح   بييالرفل وامتتيياع الع ييف بييأن الجكسييور  فييي حاليية الفييتح
ث قييال الشييرواني: رييح  ح ميين بيياقي الييتةكجيا يت يي ،ميذه، ابيين هشييام الييذ  أورد  بيين عرفييه فييي تفسييرر 

 ،الجستد والجستد إليه وصلتها فجسيل  فقوله: إنها في معتى: )إن( الجكسور  إن أراد أن في تأويلها لجريان
وإن أراد أنهييييا فييييي تأويييييل  ،لييييي )علجييييط( إك ئ موضييييل لهييييا إئ التصيييي،  لكونهييييا مفعييييوًئ   ويجتييييل الع ييييف

نسييل  كليي  بييل هييي فييي معتييى الجفييرد وأمييا تتظريير  بييي)علجط( إكا الجكسييور  بجعتييى أنهييا ججليية مسييتقلة فيي  
علقييط عيين أن الجييدخول )اليي م( فييي خورهييا فليسييط مثييل الجفتوحيية  ألن هييذ  الججليية ئ عجييل لييي)علجط( 

ومعتييى   ابيين الحاجيي، فييي غريير هييذا الجوضييل: اإنجييا ليي  يع ييف علييى الجفتوحيية لفًظييا: وقييال (2)فرهييا. قييال
ل خور واحد، فلو قدرت أنها في حك  العدم ألخلط بجوضيوعها، بمي ف )إن( ألنها وارجها وخورها بتأوي

ألنها ئ ت غرر الجعتى، فجاز تقدير عدمها  لكونها للتأكرد الجح ، كجا جاز تقدير عدم الباء   الجكسور 
 الجؤكد  في قوله:

…………………………… 
 

فعععععععععععععععععالا َوال الَ(تيعععععععععععععععععتا     4 )3)َنَل عععععععععععععععععنا بالإا
وَقَالَتِِ الََْهُتو ُ ): ي فيي بعي  مسيا ل الوييان ميا ككير  فيي تفسيرر ت لقوليه تعيالىي ومن ترجيح الشيروان 2 

قوليه: )أو ألن ائبين وصيف، والموير محيذوف، مثيل: معوودنيا أو صياحوتا،  [30 التويية: (عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّتهِ
يخ عود . وكل  قد يعن عيه الش(5)ألنه يؤد  إلى تسلي  التس،، وإنكار المور الجقدر(  وهو مهيف

                                                                                                                                 
ررر أع م التو ء، للذهوي،  يتظر:التحو، و)الشاعية(، في الصرف، و)ممتصر الفقه( و )األمالي التحوية(.  

(16/ 430) 
 .4/211.واألع م، للهركلي، 405 /7 ذرات الذه،، ئبن العجاد، 

 و[./2ا ية الشرواني على تفسرر الوي او   ( يتظر: ح1)
 ( أ : ال روي. في حا رته على الكشاف.2)
 ( عجه برط لعقربة بن هورر  األرد  يماي، معاوية بن أبي ر يان، وأوله:3)

 ُمععععععععاوَه َأنَّنععععععععا َبَشعععععععر  نَبسععععععععإا   
 

 ……………………… 
اهد عيه: )وئ الحديدا( ، 344، 2/292، 1/67والورط من  واهد الكتاب، يتظر: الكتاب لسروويه،  والش 

 حرث ع ف على خور لي  الججرور بالت ص،، وهذا الع ف على الجوضل.
 .296ي  2/295.وكل ما روذ من أقوال ك كر في تفسرر ابن عرفه، 7/173( يتظر: حا ية ال روي، 4)
 .3/78( يتظر: أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 5)
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فييي )دئ ييل اإلعجيياز(، وقييال: ائريي  إكا وصييف بصييفة، ثيي  أخويير عتييه، فجيين  (1)القيياهر الجرجيياني
كذبه انصرف التكذي، إلى المور، وصار كل  الوصف م سلَّجا، فإن كان الغير  باإلنكيار قيوله : 

هلل، ومعليوم بتيا اله ، وحصل تسلي  كونيه  ااإلنكار إلى كونه معوودً  اعهير ابن د معوودناا  لتوجه
: )بيييأن مييين أخوييير عييين كات موصيييوفة بصيييفة بيييأمر مييين (4)أميييا قوليييه (3)، ورد كلييي (2)أنَّ كلييي  كفييير

لييذل   ااألمييور، وأنكيير  متكيير، كييان توجييه اإلنكييار إلييى المويير(، فهييذا م َسييلَّ أل. لكيين كييون كليي  تسييليجً 
والتكيذي، ييدل عليى أن لذل  المور تسلي  الصفة،  اإك ئ يلهم من كونه م َكذِ بً   الوصف فهذا مجتوع

ميا رييوا  ئ يكذبييه بييل يصيدقه، وهييذا بتيياء علييى دلريل الم يياب وهييو ضييعيف ئ رييجا فييي مثييل هييذا 
عليييه،  الصييفة علييى الجوصييوف بتيياء المويير الجييراد ميين إجييراء تليي  ِإنَّ  . ويحتجييل أن يقييال:(5)الجقييام

وهيييذا اختيييار . (7()6)فحرتئيييذ يرجيييل التكيييذي، عليييى جعيييل الوصيييف علييية للموييير عب يييل كلييي  التجحيييل
 الشرواني من أهل الويان.

  ڍڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ) :ننت تف يرل لعالا تععال -3

 [38التوية:  (ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ      ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 قالا: )ورا  نلك ني غاوه تواك أمروا  ها بعت رجانها مد الطائف نعي وقعت ن عره وقعي  مع 

التَّيا، كلي  مين و جيو :  يدَّ  الهَّميان فيي  : وِإنََّجا ارتثقل(9). قالوا(8)(شعة  ورثره العتو  نشق نليهاُبعت ال
يف والقحط. ب ْعد  الجسيافة والحاجية إليى ائريتعداد الكثرير الها يد عليى ميا جيرت بيه عيادته  فيي ريا ر  الصَّ

ومفيي كلي  الوقيط، وِ يدَّ   اْلَحير ِ  الغهوات. إدراك الثجيار بالجديتية  ،(10) فيي كلي  الوقيط، ومهابية عسيكر اليره
َراَدِ  اليييبع  مجييياز  ل اآليييية ميييل كيييل الجيييؤمترن، إئ أنَّ خ ييياب الكيييل إِلِ وهيييذا الم ييياب وإن كيييان فيييي أوَّ
ييِة علييى الجعصييية، وكليي  ئ يقييدح فييي كييون  مشييهور فييي القييرآن، ولييي  فرهييا دئليية علييى إيبيياق كييل اأْل مَّ

 

                                           
ْرَجاِني  ) ( أبو بكر عود القاهر بن1) ِلد في 1078-1009هي/471- 400عود الرحجن بن محجد الج  م( نحو  ومتكل ، و 

جرجان ألررٍ  فقرر  الحال، نشأ مهتًجا بالعل ، م حب ا للثقافة، فأقول على الكت، يقرأها، وخاصًة كت، التحو واألدب، 
 5/308وي عد مؤر  عل  الو غة. يتظر:  ذرات الذه،، 

 .7/224، والتقل عته بتصرف، وإنجا ككر  بهذ  الصيغة حا ية ال روي، 1/376اإلعجاز للجرجاني، ( يتظر: دئ ل 2)
 .16/29( أ : اإلمام الراز  رد كل ، وقال: )وهذا ال عن عتد  ضيف( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 3)
 ( أ  اإلمام عود القاهر الجرجاني.4)
 .16/29ومفاتيح الغر،، للراز ، ، 1/376( يتظر: دئ ل اإلعجاز للجرجاني، 5)
. يتظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية، للجوهر ، )6) لأل َل، أ : احتال، فهو م َتَجحِ   ( 1817 /5( َتَجحَّ
 ظ[./7( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   7)
 ( يتظر: الجصدر السابذ.8)
 .16/47( أ : الجحققون، يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 9)
 ( يتظر: الجصدر السابذ.10)
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ة جَّ أنَّ الكبا ر ئ يتتفي معها اإليجان  ألنه تعالى خايوه  بوصف اإليجيان متها  . بل يؤخذ(1)اإلججاع ح 
وأن األميير يقت يييي  ،فعيييل للوجييوب، واألصيييل عييدم القيييرا ناوفييي اآليييية أن صيييغة  ،مييل ارتكييابه  الكورييير 

ور أ رييد أنَّ الجياد  تيدل عليى الفي فيالجواب: أنَّيه )إن( ،بأن كل  مسيتفاد مين مياد  )انفيروا( (2)الفور. فإن ردَّ 
يذف فاعيل (3)فإن أريد عيجيا بيرن الفعيل وريوبه فججتيوع ،الثقل فجسل  عيجا برن أحرى  إمَّيا  (قريل). وإنجيا ح 

 .(4)للتعظي ، أو للتغليل على الجمايورن، أو للعجوم  لرتاول من يأتي إلى قيام الساعة
ي العذه يعنعي ولمعد نلع  سعويل التراخع مثعل المعتالعة  رج  مذهب العائليد بالفار  َأنَّاُ والظاهر 

 .ه  نت  التالز  ال روره  يد العلة والمعلال مفاشر 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ): لعالععا تعععال  ننععت تف ععيرل-4

 .[40 التوية:  (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

، قال ابن هشام: يلهم في إك (5)كن المراو با زما  مت    ؛قالا: ) تل مد  كن أخرجا   تل الفعض
، اومعتى، أو فعلية فعلهيا ميا  معتيى ئ لفًظي اا ارجية، أو فعلية فعلها ماٍ  لفظً إمَّ  اإلضافة إلى ججلة

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  )وقييييد اجتجعييييط الث ثيييية فييييي قولييييه تعييييالى: 

 ،[40 التويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية:   (ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 (ے  ے)، وقريل: ظيرف ريل(: بيدل ثيانٍ األولى: ظرف )لتصر (، والثانيية: بيدل متهيا، والثالثية: )ق

لِ  ، فكيييف يوييدئن متييه  قلييط  ألن وفرهجييا وفييي إبييدال الثانييية نظيير  ألنَّ الييهمن الثيياني والثالييث غريير  األوَّ
: ث َّ ئ يعرف أن (6)الظرف أورل من الجظروف، أو مساٍو له، وزمن اإلخراج أورل من زمن القول، قال

واحد  (ثاني اثترن)هو ضعيف، وئ يحجل عليه التتهيل، ومعتى الودل يتكرر إئ في بدل )اإلضراب( و 
: ثياني إنجيا (8)، ككر ابن عصفور فيي الكورير(7)من اثترن فكيف يعجل في الظرف ولي  عيه معتى فعل 

وقييد يجيياب: بييأن (9)وككيير بعيي  التحييويرن جييواز إضييافتها إلييى واحييد، عيقييال: ثيياني واحييد ،ي ياف ائثتييرن
 

                                           
 ( يتظر: الجصدر السابذ.1)
 .2/306( أ  ابن عرفه في تفسرر ، 2)
 2/307( يتظر: تفسرر ابن عرفة، 3)
 و[./10( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   4)
 .3/81( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 5)
 .116ي/1لور،، ئبن هشام، ( أ : ابن هشام في كتابه: مغتي ال6)
 .117- 116 /1( يتظر: مغتي اللور،، ئبن هشام 7)
 الججتل الكورر في التصريف ئبن عصفور. ول  أجد هذا القول في كتاب ابن عصفور. يريد:( 8)
 .6/2295. والصحاح، للجوهر ، 1/358( يتظر: معاني القرآن لعخفش، 9)
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 والظييرف يتعلييذ بييوه  (1)هليية الجتحييد ، وأ ييار إلييى كليي  أبييو الفييتح فييي الجحتسيي،األزمتيية يتهلهييا مت تقييارب

 .وقت رج  الشرواني رأه هذا األخير ني هذل الم بلة الن(اية .(2)الفعل وأيسر روا حه 

چ  چ  ) ننعت تف عيرل لعالعا تععال :: مخالفة الشرواني للامخشره ني بعض الم ائل اللغايعة -5

قالا:  [.٤٣التويية:  (ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 .(3))كناية ال ند خطئا ني اإلن  نم  العفا مد رواونا 

 لهييا. ومعتييا : أخ ييأت ويييئ  مييا فعلييط قييال الهممشيير : هييو كتاييية عيين الجتاييية  ألن  )العفييو رادف

يئ  ما أخ أت و  :(4)فقوله: هو كتاية عن الجتاية، وهو كذل   ألن  العفو مؤكن بسوذ الذن،، لكن قوله
فعليط، خ يأ فيياحش، وييئ  ميا قييال، وئ أعلي  كييف كهيي، إليى هيذا القييول الشيتيل، وكييف غفييل عين هييذ  

چ  چ  ) ، فيييإن قوليييه:(5)بتعظيييي  الجمايييي،  وتيييوقرر  اإ يييعارً  اإل يييار ، وهيييي: تقيييدي  العفيييو عليييى اليييذن،

توقرر ، كجا ئ يوج، الذن،، لكن أنَّ كل  يجوز أن يدل على مبالغة د تعالى في تعظيجه و  (چ
يه  مين هيذا  ل  ِلَغْرِرِ  ِإَكا َكاَن م َعظًَّجا عتد : عفا د عت  ميا صيتعط فيي أمير ، في  يكيون َغَرض  يقول الرَّج 

ارتفهام عليى ريورل اإلنكيار، فيدل عليى أنَّ  (ڇ  ڇ ڇ)قوله:  :الك م، إئَّ مهيد التَّعظي ، فإن قلط
ْكَن كنبً  بشييٍء، إكنيه للجتيافقرن، وأخيذ   ، لي  ي يْؤَمْر فرهجياتان فعلهجا التوي ، يؤيد  قول قتاد : ااثاكل  اإْلِ

يييدور الييذن، عييين التَّويييي  قليييط: ،تسييجعون  الفييداء مييين األريييارى، فعاتبييه د تعيييالى كجيييا  أ : بجعتيييى ،ص 

يدل عليى حصيول  (چچچ)إنه كان قد صدر عته كن،، فقوله:  :اإلنكار عليه  ألنه إن قلتا
فعتييييد هييييذا، يحجييييل قولييييه:  العفييييو عتييييه يسييييتحرل أن يتوجييييه اإلنكييييار عليييييه،العفييييو عتييييه، ويعييييد حصييييول 

َأِكَن فيي هيذ   ف ل، وحسيتات األبيرار ريرئات الجقيريرن، وألنيه على ترك اأْلَْوَلى واأل (ڇڇڇ)
ْكِن م لًقيي ڇ  ڍ  )ألنَّييه قييال:   االواقعيية بتيياًء علييى ائجتهيياد، وكليي  أنَّييه تعييالى مييا متعييه ميين كليي  اإْلِ

والحكيي  الججييدود إلييى غاييية بكلجيية )َحتَّييى( يجيي،  [43 التوييية:  (ڎ  ڈ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ
 

                                           
في الغار، فكيف ي ويَدل متيه وليي  هيو هيو،  اج الذين كفروا له قول حصوله( قال ابن جتي: فإن قلط: فإن وقط إخر 1)

وئ هو أيً ا بع ه، وئ هو أيً ا من بدل ائ تجال  ومعاك د أن يكون من بدل الغلط، قرل: إكا تقارب الهمانان 
، وإنجييا كييان الشييكر رييوًبا ضييل أحييدهجا موضييل صيياحبه، أئ تييراك تقييول:  ييكرت  إك أحسييتط إَليييَّ عيين اإلحسييان،  و 

فهمييان اإلحسييان قوييل زمييان الشييكر، فأعجلييط  ييكرت فييي زمييان ليي  يقييل الشييكر عيييه. يتظيير: الجحتسيي، ئبيين جتييي، 
1/291. 

 ظ[. /10( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   2)
 .3/82( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 3)
 .2/274 ( أ : الهممشر ، يتظر: الكشاف، للهممشر ،4)
 7/255( يتظر: حا ية ال روي، 5)
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اْنِتَهات    عتد حصول تل  الغاية، فعلى هذا كيان كلي  الم يأ فيي
َوَميِن : »ائجتهياد، وييدخل تحيط قوليه  

، فكان َحْجل  الك م عليه أولى.(1)«اْجَتَهَد َفَأْخَ َأ َفَله  َأْجرأل َواِحدأل 
(2) 

حيد كتي، التفسيرر لجا كان اإلميام الشيرواني فيي هيذا الجقيام ئ يعيدو أن يكيون  يارحا، أو محشييا أل
الجعروف )بأنوار التتهيل وأريرار التأوييل( لي  يكين ألحيد أن ي لي، أو  و  االجشهور  هو تفسرر الوي 

ي متيياهل التفسييرر رييوى الججييل برتهييا، أو  ييرحها وييانهييا يتوقييل ميين اإلمييام الشييرواني أن يييأتي بجديييد فيي
، وتوضيييحها كجييا وردت فييي مصييادرها، لكيين الييذ  توييرَّن أنَّ اإلمييام الشييرواني بلييم درجيية عالييية ميين الفهيي 
واليييوعي بجقاصيييد الجفسييير اليييذ  قيييام يشيييرح تفسيييرر ، أو الحا يييية علييييه، وجوانييي، التفسيييرر وق يييايا  التيييي 

والرد، والتحلرل، والتعلرل لكيل ميا تعير  ليه ، فهجه له تجكن من العر ظهرت في التفسرر األصلي، وت
في حا رته، ويشيء من التجديد لعدد من األحكيام، وال  ير ق واألريالر، التيي بهيا يتجيدد الفهي  لكتياب د 
عييين يرييييذ اللغييية، أو عليييوم القيييران، أو األحكيييام الشيييرعية، أو العقديييية، أو قواعيييد التفسيييرر األخيييرى التيييي 

ه في مقام الجفسرين ولي  فقط في مقام الشراح، وفي هذا الج ل، رتقف على بع  من اختياراته تجعل
 :اآلتيفي التفسرر على التحو 

 ڻ ڻ ں ں):لقوليه تعيالى رية عتد تفسرر الوي ياو  رالتفسمن ممالفات اإلمام الشرواني -1

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ

 .[٢٥:التوية (ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

قليط: كييف إريتاد هيذ  قيال الشيرواني:  (3)أو أبو بكير: الحيديث ( :لجا التقوا قال التوي قوله: )ف 
 مل  أنه عليه الص   والس م في أكثر األحوال  بل في ججيل األحوال كان متوكً   الكلجة إلى التوي 

 

                                           
، 9/108صحيح البمار ، كتاب: ائعتصام بالكتاب والستة، باب: أجر الحاك  إكا اجتهد فأصاب أو أخ أ،  يتظر:( 1)

إكا حك  الحاك  فاجتهد ث  »يقول:  (. ونة الحديث: عن عجرو بن العاص، أنه رجل ررول 7352برق )
 «.اجتهد ث  أخ أ فله أجرأصاب فله أجران، وإكا حك  ف

 ظ[./11( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   2)
، ومثلييه كييذا ككيير  الجصييتف «. ليين نغليي، الرييوم ميين قليية»أو غريير  ميين الجسييلجرن:  أو أبييو بكيير  ( قييال التوييي 3)

ل فيي تمريجيه: . فقيال الحياف246 /2، ئبين الجيوز  وزاد الجسيرر. 259 /2الهممشر  في الكشاف، للهممشير ، 
م هذا القيول ورجحيه وصياح، الكشياف  ل  أجد  بهذا السياق ول  أجد  من ك م أبي بكر، والعج، من الجصتف قدَّ
تعر  له لكن أخر ، فالتعويل على أن قا له هو: رلجة بن ر مة بن وقش، عجي، لكثير  التيا،، فقيال: لين نغلي، 

 .9/189ة القتو  على تفسرر الوي او ، ك مه. يتظر: حا ي الروم من قلة، فساء ررول د 
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أنيييه خيييالف  أ : (2)،، ولعيييل كلييي  بسيييهو مييين القلييي (1)عليييى د تعيييالى متق يييل القلييي، عييين اليييدنيا وأريييبابها
 و من القل .ه: ولعل كل  بسالعذر، بقولهأصحاب هذا التفسرر، ولكته التج  

 .[40 التوية:  (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ)مد اختياراتا التف يرية ننت تف ير الوي اوه لعالا تعال : -2

عليى أمير ماضيي، والميوف مين أمير مسيتقول، واليذ   فيإن قليط: الحيهن إنَّجيا يكيون  قال الشرواني:
فيالموف مين رتييته  ( 3)«إليى قدمييه لرآنيا ليو نظير أحيده »ر مسيتقول  لجيا ورد فيي الحيديث: في اآلية أمي

قلييط: إنَّ متعلييذ الحييهن قييد وقييل، وهييو ائرييتر ء واإلحاييية، وألن التهييي  ،الجتوقعيية، فهيي  قييال: ئ تمييف
أن  ألمر ما ، فأحرى أن يبقيى متوقيل، يجكين عن الحهن يستلهم التهي عن الموف  ألن نهي التكليف

وكييان  ،، وألنييه قييال السييهرلي: الحييهن فييي الغريير، والمييوف عيجييا يرجييل إلييى الييتف (4)يكييون، وأن ئ يكييون 
وهييو  ئ  الجماييي، ههتييا هييو أبييو بكيير  ألن  القيييا، تقييدي  العليية علييى الجعلييول إئ أنَّييه عكيي  األميير

واليدلرل فيي الجوتيدأ وإن في ججيل أخبار  على أنَّ الجدعي يتبغيي أن يتقيدم عليى العلية،  مصدق للتَّوي 
 .(5)في الجتتهى اكان متأخرً 

  ورذلك مد اختياراتا التف عيرية بعالعرا ات نعي قالعا ما  الوي اوه ولا يخالفاإلاهنا اختار رأه 
 .[40التوية:   (ەئ  ەئ  وئ  وئ) تعال :

ة  د[ . قييال الفييراء: ويجييوز كلجيي(8)علييى ائرييتئتاف (7)وهييي قييراء  العاميية ،(6)()والرنعع  أ لعع  قالععا:
، وئ أح، هذ  القراء   ألنه لو نصوها لكان األجود أن يقال: وكلجته هي العليا، أئ ترى أن  (1)بالتص،

 اختار قول الفراء.تقول: أعتذ أبوك غ مه، وئ تقول: أعتذ أبوك غ م أبي . 

 

                                           
 .16/16( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 1)
 ظ[./5( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   2)
ي صحيح البمار ، كتاب: الجتاق،، . «ألبصرنالو أن أحده  نظر تحط قدميه »عليه بهذا اللفل وإنجا بلفل  أقف( ل  3)

 (.3653، برق  )4/ 5له ، باب: متاق، الجهاجرين وف 
 .2/308( يتظر: تفسرر ابن عرفة، 4)
 ظ[./10( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   5)
ِ( بالتص، ع ًفا على كلجة  وتتجة. 3/82( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 6) ك مه: قرأ يعقوب )َوَكِلَجة  َّللاَّ

ِ عالية في نفسها وإن فاق غررها ف  ثبات لتفوقه وئ اعتبار الَِّذيَن، والرفل أبلم لجا عيه  من اإِل عار بأن َكِلَجة  َّللاَّ
 ولذل  ورط الفصل.

، واإتحاف 120. واتقري، التشرا ص 165( قرأ بها العشر  غرر يعقوب. ي يتظر: االغاية في القراءات العشرا ص 7)
ن الججلة ائرجية تدل على الدوام والثووت بم ف الججلة ، وهذ  القراء  أبلم أل304ف  ء البشر للدميايي ص 

 الفعلية التي تدل على الحدو، والتجدد، وألن كلجة د في كاتها عالية ثابتة ف  حاجة إلى جعلها كذل .
 .10/444( يتظر: التفسرر البسيط، للواحد ، 8)
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ڀ   ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ) ع مد اختياراتا ننت تف يرل لعالعا تععال :3

 .[٨٠التوية:  (ڀ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
قوله: )وقد  اع ارتعجال السبعة والسبعرن والسبعجا ة ونحوهيا فيي التكثرير، ئ يتجال السيبعة عليى 

ألنيه   : السيبعة أوليى العيدد، الكاميل(3). قال أريياب علي  الرياضيي(2)ججلة أقسام العدد فكأنه العدد بأرر (
العدد كله  ألن العدد أزواج، وأفراد، فاألزواج متها أول وثان، فأول األزواج اثتيان، واألريعية زوج  ججعط

ثان، وأول األفراد ث ثة، والمجسة فرد ثان، فيإك اجتجعيط اليهوج األول ميل الفيرد الثياني، والفيرد األول ميل 
اد لججعها معياني اإلعيداد  ألن السبعة أكجل األعد ، وقال صاح، اإليجاز:(4)الهوج الثاني، كانط ربعة

نصفها ث ثة، وثلثها اثتان، وردرها واحد، وججلتها ريتة، وهيي ميل )، الستة أول عدد تام تعادل أجهاءها
غاييية الغاييية كجييا أن  إك لييي  بعييد التجييام إئ الكجييال، ثيي  )السييبعون(  الواحييد  رييبل فكانييط السييبعة كامليية

، انتهييى. ثيي  إنَّ (5)، وإن ارييتغفرت لهيي  أبييداائ يغفيير لهيي  أبييدً  ه  ِإنَّيياآلحيياد غايتهييا العشييرات، فكييان الجعتييى: 
ييا أصييول وهييي الجفييردات، أو فييروع، وهييي  معتييى: ا ييتجال السييبعة علييى ججليية أقسييام العييدد، أنَّ العييدد إمَّ
الجركبات، فاألول: أريعة أقسام، أحاد، عشرات، مئات، ألوف، والثياني/ ث ثية، أحياد ميل العشيرات، أحياد 

ات، أحاد مل األلوف، وضرب األريعة في الث ثية ريبعة، أو أن العيدد قيد يؤخيذ مين يرييذ واحيد مل الجئ
أ : مرتبييية واحيييد ، وقيييد يؤخيييذ مييين ييييريقرن، وقيييد يؤخيييذ مييين ييييرق ث ثييية، فييياألول ث ثييية أقسيييام: أحييياد، 

ثاليث: ث ثة: أحاد ميل العشيرات، أحياد ميل الجئيات، أحياد ميل األليوف، وال اوعشرات، مئات، والثاني أيً  
قس  واحد، أ : األحاد مل العشيرات وميل الجئيات، أو أحياد ميل األليوف، فيالجججوع ريبعة، وهيي مشيتجلة 

ألن   العييرب تبييالم بالسييبل والسييبعرن قييال: َأنَّييه  علييى ججيييل أقسييام العييدد إججييائ، وعيين علييي بيين عيسييى 
إكا زييد علييه اثتيان كيان في ،واحيد كيان ألدنيى الجبالغية وهيو خجسية فيإكا زييد علييه التعديل في نصف العقيد

وقيال اإلميام: الجتيأخرون مين  (6)ولذا قرل لعرد )رب ل( كأنيه ضيوعف قوتيه ريبل ميرات  ألقصى الجبالغة

                                                                                                                                 
 .304إتحاف ف  ء البشر للدميايي ص ( قرأ بها يعقوب، والحسن، واألعجش: في رواية الج وعي.  يتظر: ا1)
 .3/91( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 2)
( الجراد بعل  أرياب الرياضي: ه  إخوان الصفاء ومن تابعه  من أهل الجذه، الرياضي الفلسفي التي ترجل أصوله 3)

ا، وإلخوان الصفاء رأ  وتفسرر فلسفي إلى فرتاغور في الفلسفة الرونانية، وإلى عل  الرياضة عتد الهتود القدام
كوني للعدد ربعة، وهو عتده  له قيجة وجودية، ومعرعية، فاأل جة عتده  ربعة في كل دور  تاريمية كورى، 
السجوات السبه واألر  ربل، واألف ك السبعة، ولهذا العدد السبعة قيجة عتد علجاء الفل ، كذل  مجن تابعوا 

لجؤلف التفسرر الرياضي الفلكي الوجود  للعدد ربعة ومن لغاته عتد تعر  لهذا رغ  إخوان الصفاء، وقد اختار ا
 أنه أ ار إلى أن ربعة وم اعفاتها يشرر إلى الجبالغة.

 .19( ررا ل إخوان الصفاء، صي 4)
 (. 387/  1)، للنيسابوري، إيجاز البيان عن معاني القرآن ينظر:( 5)

 .386 /2التكط والعرون للجاورد ،  يتظر:( 6)
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. (1)عبيار  عين ججيل السيبعة عشير ميرات َكَأنَّيه  أهل التفسيرر قيالوا: السيبعون عتيد العيرب غايية مستقصيا   
 .(2)لتكثرروعن الهممشر : السبعون جار مجرى الجثل في ك مه  ل

ۉ  ې   ې  ې   ې ى ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ) ععع ننععت تف ععيرل لعالععا تعععال :4

 .[١٩يون :   (وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  

  3)الطانعا   بععت أو ها يعَل  قا يعلُ  قتعل أ  كلع  آو  نهت ني ونلك ال(ق  نل  متفعيد أوقالا:)
 ابين قيال كيذل   كيانوا قيالوا: متيى ،واإليجيان ،ر ميعتي: القا لون بأن الجراد أنه  كانوا أمَّة واحد  في اإل

 بتييييه أحيييد قتيييل عتيييد واختلفيييوا وليييد ، عهيييد وفيييي آدم عهيييد فيييي اإلرييي م ديييين عليييى كيييانوا ومجاهيييد عبيييا،
 عهيد عليى اختلفيوا ثي . قيرون  عشير  وكيانوا نيوح، زمين إليى اإلري م ديين عليى بقيوا إنهي : وقريل ،(4)اآلخر
 ظهيير أن إلييى الغييرق، بعييد نييوح زميين ميين اإلريي م دييين علييى وم: كييانواوقييال قيي .انوًحيي لهيي  د عبعييث. نييوح
و ْبين  ل َحيي ٍ  إليى  إبيراهي  عهيد مين اإلري م دين على كانوا: آخرون  وقال. فره  الكفر  ،َأْن َغرَّيَر   َعْجير 

 .(6)خاصة العرب(5)اآلية في التا، من الجراد وعلى هذا
شرواني ورج(ا نلع  غيعرل سعاا  اتفعق مع  اإلمعا  ولعل العال األخير ها ما نهب كليا اإلما  ال

 .الوي اوه أ  ال

 (ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ )ننععععت تف ععععرل لعالععععا تععععععال :-5
 .[٧٧يون : 

 هيذا( )أريحر يكيون، أن يجيوز وئ علييه، قوليه ما لدئلة الجقول  الجحكي فحذف لسحر( قوله: )إنه
 والجحكييي للتقرييير عيييه ائرييتفهام يكييون  أن إئ اللهيي  قييالو ، مييا نكيياربإ ارييتئتاف هييو بييل القييول بتييوا ألنهيي 
 لي  وأنهي  ائريتفهام، عليى (وئ): لقوليه مقيوًئ  (ۈئ  ۈئ) أوقيل ، وكل  أنه كييف(7)قوله ( مفهوم
 في ال م وأدخلوا( إنَّ )بي الججلة صدروا حرث  القول عيه ق عوا بل ائرتفهام، على (ۈئۈئ): يقولوا
 للحيذ أتقوليون : قيال بيل  [٧٧ييون :  (ۈئ ۈئ): قيالوا أنه  عته  حكى ما  ى  ألن مور(8)المور 

 

                                           
 .16/112( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 1)
 ظ[./19حاشية الشرواني على تفسير البيضاوي ]ينظر:  (2)

 .3/108( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 3)
 .11/151، والتفسرر البسيط للواحد ، 5/125( يتظر: الكشف والويان عن تفسرر القرآن، للثعلوي، 4)
 [19يون :  …()وما كان التا، إئ أمة واحد  فاختلفوا ( قوله تعالى:5)
 و[./31( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   6)
 .3/120( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 7)
 .540 /7( يتظر: حا ية ال روي، 8)
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ۈئ  ) أخرى: مر  قال ث  عليه، الحال لدئلة  (وئ) مفعول عته حذف ث  تقولون، ما جاءك  لجا

: قيالوا كيأنه  للتقريير وائرتفهام لك مه ، حكاية يكون  أو أن ،(1)اإلنكار رورل على ارتفهام وهو (ۈئ  
 الجشييياكلة يريقييية عليييى عيييته  يحكيييي  وهيييو! السييياحر  يفليييح وئ الفييي ح، بيييه ت لبيييان حربالسييي أجئتجيييا
ى   ى  ائ   ): قييالوا لجييا فييإنه  هييذا، ميين يقييرب كيي م لهيي  يكييون  أن أو السييؤال، علييى الجييواب وإيبيياق

 حريث  كلي  مين بيأبلم أنكرتجيو  نك إفي هيذا، دعيوا: يعتيي ليذل ، احاكيً  الك م بهذا جيء [٧٦يون :   (ائ
 الفرق  فيا: اائنتصافا صاح، قال وإن الوجو ، أغج  وهذا! الف ح  به ت لبان بالسحر أجئتجا: ت قل
 وفيييي ،مفعيييوًئ  يتقاضيييى فييي  العرييي،، عييين كتايييية: األول فيييي القيييول أن: وإي ييياحه غجيييو ، القيييولرن بيييرن
ى ): قييوله  نأ وهييو اآلييية، فييي آخيير اوجًهيي ، قييال ال روييي: يحتجيل(2)امفعييوًئ  عي ليي، بابييه، علييى: الثياني

 الججلية وأكيدوا السيحر، لهجيا أثوتوا لجا فإنه  الجعتى، حرث من الجواب هذا( )على دل (ىائ ائ
 بييرن ا ييتهر ِلَجييا صيياحبه، يفلييح ئ الييذ  البايييل قورييل ميين بييه جيياء )مييا( َأنَّ  ادعييوا كييأنه  واليي م،( إنَّ ) بييي

ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ): [  موريى قيول إليى تيرى  أئ مفليح، غرير وصياحبه بايل، السحر أن التا،

ييَحر   الررييول رييجى ولييذل   [٨١يييون :   (ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  رييور  اقييرءوا» :قولييه فييي بالب ليية السَّ
 فجياء ،-أبيي أمامية عين (3)مسيل  ، أخرجيه«الب لية يسيت يعها وئ حسير ، وتركهيا بركية، أخذها فإن البقر ،
 صياحبه يفيوز اليذ  الواضيح للحيذ أتقوليون : أ  كلي ، عليره  وأنكير ك مهي ، مين بجا يليهم [  مورى
 قلط: ويتقرر جواب مورى  . انتهى،(4)ي فلح  ئ الساحر َأنَّ  والحال هذا، أرحر: أ  كل ، بغية بكل

تيي بيه غرير أ  لو كان ما أترط به ريحرا لكيان اآل ،من باب نفي الشيء يتفي ئزمه َأنَّه  ول األ ،بوجهرن
في قو  قيا، من الشكل الثاني ككرت كويرا  دون صيغرا    َأنَّه  ني والثا ،والجلهوم مثله ،وال زم بايل ،مفلح

وواضيح ، (5)تيي هيذا رياحروئ  يء من الساحر يفلح ف   ييء مين اآل ،تي بهذا مفلحاآل :أ  ،للعل  بها
اعتيياد الشييرواني بهييذا القييول القيييا، الجت قييي وييياألخة قيييا، ميين الشييكل الثيياني الجوتييي مقدماتييه علييى 

 ي ستمدم كصور  من صور برهان الملف. امترن الجعروف عتد الجتايقة، والذ  دا جً َرل، إحدى الجقد

 

                                           
 .17/287( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 1)
 ، بحا ية الكشاف.2/361، ( يتظر: ائنتصاف ئبن الجترر2)
، 1/553( يتظر: صحيح مسل ، كتاب: ص   الجسافرين وقصرها، باب: ف ل قراء  القرآن، ورور  البقر ، 3)

 (.804برق )
 .7/540( يتظر: حا ية ال روي، 4)
 ظ[./39( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   5)
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- 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ) ييييييييي عتييييييييد تفسييييييييرر  لقولييييييييه تعييييييييالى:1

 (ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 [٥التوية:  

 احييتل الشييافعي .  1)ومععان  الارععاه ال يخلعع  سععويلا  )وفيععا وليععل نلعع  أ  تععارك ال ععاله قالععا:
بججيييل ال هييرق، ثيي   اتعييالى أبيياح دميياء الكفييار م لًقيي ِإنَّييه   قييال:بهييذ  اآلييية علييى أن تييارك الصيي   يقتييل، 

حرَّمها عتد مججوع هذ  الث ثية، وهيي التويية عين الكفير، وإقامية الصي   وإيتياء الهكيا ، فعتيد ميا لي  يوجيد 
يقيول: فيي ميانعي  . وكيان أبيو بكير الصيديذ (2)جي، أن يبقيى إباحية اليدم عليى األصيلهذا الجججيوع، و 

ولعييل ميراد  كيان هييذ  ا :(5)قيال اإلميام فميير اليدين اليراز   .(4)((3)ميا ججيل د تعييالى  ئ أ َفيرِ ق  بييرن) الهكيا 
فأوجيي، مقاتلية أهييل اآليية، ألنيه تعييالى لي  ييأمر بتملييية ريورله  إئ لجيين تياب، وأقيام الصيي   وآتيى الهكيا ، 

اليرد  لجيا امتتعيوا ميين الهكيا  وهيذا بيرن أن جحييدوا وجويهيا، أمَّيا إن أقيروا بوجويهييا وامتتعيوا مين اليدفل إليييه 
ييخاصيية، فجيين الجييا ه أنييه كييان يييذه، إلييى وجييوب مقيياتلته  ميين حرييث    امتتعييوا ميين دفييل الهكييا  إلييى ِإنَّه 

جيييا واعتقييياد وجويهجيييا  بيييدلرل أن تيييارك الهكيييا  ئ ن قليييط: )يحتجيييل أن يكيييون الجيييراد اإلقيييرار بهإاإلميييام. فييي

قلعت: هعذا نعتول نعد الظعاهر  وأمعا تعارك الارعاه نععت وخلعا  بعالعا: القيوليا رجع  المؤلعف  . (6)يقتيل
التخ ععي . وقععت يوععت نععي أصععال الفعععا أنععا مهمععا وقعع  التعععارص  ععيد المإععاز والتخ ععي   رععا  

نلع  رأه الشعانعي بعب  حعت العت  لمعان   اتبكيعت    أعياد وال نتره ك  را  هعذا الععال . 7)التخ ي  أول 
 .ه  ويكتف باإلقرار  اجابها وتإب معاتلتا حت  يتن  الاراهأ  العال بعت  قتل مان  الارا الاراه 

 

                                           
 .3/72( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 1)
 .15/529( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 2)
أهل البغى، باب: ما جاء في قتال ال رب الثاني من أهل الرد  بعد  كتاب: قتال( يتظر: الستن الكورى للورهقي، 3)

 (.والحديث َعِن اْبِن ِ َهاٍب.17176، برق ) ،8/ 176ررول د 
 [43 البقر : }وَأَقَِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ{ تعالى:جا في قوله ( يريد: )الص  ، والهكا ، وقد ججل د برته4)

( هو أبو عود د محجد بن عجر بن الحسن بن الحسرن التيجي الراز  الجلق، بفمر الدين. ولد في الر  ب وررتان، 5)
  والفلسفة وعل  األصول هي( كان الراز  عالًجا في التفسرر وعل  الك م والفل606هي( وتوفي رتة )544رتة )

وغرر . ترك مؤلفات كثرر  تدل على غهار  علجه ورعة اي عه أبرزها تفسرر  الكورر الجعروف بجفاتيح الغر،، 
 .249-4/248يتظر وعيات األعيان، ئبن خلكان، 

 و[./3( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   6)
 .(529ييي 528) /15( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 7)
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 ٿ ٺ ٺ ٺ) من ضجن ائختيارات أو الجوافقات لليراز  عتيد تفسيرر  لقوليه تعيالى:-2

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 قولييييييييييه: لموييييييييييث [.٢٨التويييييييييية:   (چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

بيييايته ، أو ألنيييه يجييي، أن يجتتييي، عيييته  كجيييا يجتتييي، عييين األنجيييا،، أو ألنهييي  ئ يت هيييرون وئ 
أن األكثيييرين عليييى أنَّ لفييييل  ويييييان كلييي : ،(1)(ايتجتويييون عييين التجاريييات فهييي  م بسيييون لهيييا غالًبييي

ڌ  )لكفيار  لقوليه تعيالى: الجشركرن يتتاول عود  األوثان. وقال بع ه : على أنيه يتتياول ججييل ا

  لكييان افلييو ليي  يكيين الكفيير ِ ييركً  ،[116 التسيياء: (ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک
. لكين اختلفيوا فيي تأويييل (2)ثيي  الفقهياء اتفقيوا )عليى يهيار  أبييدانه ( ،، ومعليوم أنَّ كلي  باييلامغفيورً 
الجلتصييقة  ث بييايته  بجتهليية التجارييةاألول: أن كفييره  الييذ  هييو صييفته  وخويي ،علييى وجييو  (3)اآلييية

مين  الثاني: أنه  بجتهلة الشيء التج  في وجوب التفر  عته، والثاليث: أنهي  ئ يغتسيلون و  بالشيء.
، اأن جسيجه  ليو كيان نجًسي ،أبيدانه  يياهر  َأنَّ . والدلرل عليى (4)الجتابة، وئ يتوضؤون من الحد،
ِو   لجا تودل كل  بسو، اإلر م، ولجا . ورد األول: بأن القيا، في (5)من أوانره ا  رب  َأنَّه  ر 

ته  وجي، أن يعتقيد أن حيل الشيرب  مقابلة التة الصريح بايل ف  يعارضه. والثاني: بتقدير صيح 
ور  من آخر ميا نيهل مين القيرآن، هذ  اآلية  على نهول امن أوانره  كان متقدمً   اوأيً ي ألنَّ هذ  السه

معهي ، فأزالهيا د   ه ، فحرَّمها د تعالى، وكانيط الجعاهيدات حاصيلةكانط الجمال ة مل الك فَّار جا
قييال اإلميييام  ،فحرمييه د  تعييالى ا: الشييرب مييين أوانييره ، كييان جييا هً اتعييالى  فيي  يبعييد أن يقييال أيً يي

، والجيييياء الجسييييتعجلة فييييي الجتابيييية، (6): أن أع يييياء الجحييييد، نجسييييةأبييييي حتيفيييية  الييييراز : وعيييين
تيييدل عليييى فسييياد هيييذا القيييول  ألن كلجييية )إنجيييا( للحصييير، وهيييو  (8)اآليييية وهيييذ  ،(7)نجييي  والوضيييوء

واعتيير  عليييه بعيي  القاصييرين ميين علجيياء أهييل العييرب فييي  (9)يقت ييي أن ئ نجيي  إئ الجشييرك
 

                                           
 .3/77( يتظر: أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 1)
( وهذا خ ف ظاهر القرآن، ف  يرجل عته إئ بدلرل متفصل، وئ يجكن ادعاء اإلججاع عيه لجا عيه من الم ف. 2)

 .61/ 10.اللباب في علوم القران، ئبن عادل الحتولي 16/21يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 
 [٢٨التوية:    (ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ) (3)
 ( يتظر: الجصدر السابذ.4)
 ( ل  أقف عليه في كت، الحديث وإنجا ككر  الراز  في تفسرر  مفاتيح الغر،، يتظر: الجصدر السابذ.5)
 ( نجارة حكجية، يتظر: الجصدر السابذ.6)
 .68( يتظر: بدا ل الصتا ل في ترتر، الشرا ل، ألبي ع ء الحتفي، صي7)
 [28التوية:   اآلية{املشركون جنس...  }إمناتعالى: ( قوله 8)
 .16/22مفاتيح الغر،، للراز ،  يتظر:( 9)
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هذا إنجا يدل على فساد  لو كانط الت و  إنجيا اليتج  الجشيركون. قيال:  ِبَأنَّ مصتفه على الكشاف 
ائرتدئل إنجا ييت  أن  َأنَّ للجشرك إئ التجارة ومراد  من كل   وكلجة )إنجا( اقت ط أن ئ وصف

لو كان من باب قصير الصيفة عليى الجوصيوف. وأميا إكا كيان مين قصير الجوصيوف عليى الصيفة 
لجييواز وجييود الييتج  فييي غريير الجشييرك فييأفه  مييراد اإلمييام  ألن مقصييود اإلمييام أن هييذ  اآلييية  ،فيي 

 [28 التويية: (ٿ  ٿ   ٿ  )مترن وكم الكيافرين. فقوليه: واآليات التي قولها مسوقة لجيدح الجيؤ 
يدل على أن الجشرك مقصور على التجارة ئ يتعدى إلى غررها عيستفرد أن الجؤمترن مقصيورون 

أع يييياء الجحييييد، والجيييياء  ِإنَّ  علييييى ال هييييار  ئ يتعييييدى إلييييى غررهييييا فييييإكن كيييييف يجييييوز أن يقييييال:
رييييواء كييييان ميييين بيييياب قصيييير الصييييفة علييييى الجسييييتعجل فييييي الجتابيييية والوضييييوء نجيييي  وهييييذا ظيييياهر 

الجوصييوف أو بييالعك ، وهييذا معتييى قييول اإلمييام: والعجيي، أن هييذا الييتة صييريح فييي أن الجشييرك 
قلويوا الق يية وقيالوا الجشيرك يياهر، والجييؤمن  (1)انجي ، وفيي أن الجيؤمن ليي  بيتج ، ثي  إن قوًمي

تبً  احال كونه محدثً  لجشيركون فيي أع يا ه  يياهر ، نج ، وزعجوا أن الجيا  التي ارتعجلها ا اأو ج 
: و يوهته  فيي كلي  (2)في أع ا ه  نجسية، قيال علره  الس موالجيا  التي يستعجلها أكابر األنوياء 

 ،كون ال هار  تقت ي تقدم التجارة، وهو ضعيف  ئرتعجال ال هار  بجعتى: إزالة األوزار واآلثام
 ،[33 األحيهاب: (ک  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک    )قال تعالى: 

عَركا ) وليسط هذ  ال هار  إئ عن اآلثام، واألوزار. وقال في صفة ميري :  ََهَّ عَطَفاكا َو  (كا َّ َّللاََّ اص 
والجراد ت هررها عن التهجة الفارد . وجاء في األخبيار: أن الوضيوء ي  هير األع ياء  [42 آل عجران: 

 .(3)من اآلثام واألوزار

ظاهر القيرآن ييدل عليى كيونه   ألنَّ   (4)[ أ  أعيانها نإ ة رالمال  وند ا د عفاس ]) قالا:
وتجثريل نجي   ،عيدول عين ظياهر اآليية(6)، والوجيو  الجيذكور  (5)ف  يرجيل عتيه إئ بيدلرل متفصيل اأنجارً 

 

                                           
 ( يعتي الحت ية.1)
 16/22( أ  اإلمام الراز  في كتابه مفاتيح الغر،، للراز ، 2)
 و[./6( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   3)
 .2/261. تابل عيه قول الهممشر ، يتظر: الكشاف، للهممشر ، 3/77، للوي او ، ( أنوار التتهيل وأررار التأويل4)
 .16/21( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 5)
: َقاَل اْبن  َعبَّاٍ، َوَقَتاَد  : َمْعَتا   َأنَّ 6) ل  وٍ ، اأْلَوَّ ْ  َئ َيْغَتسِ ( يريد: اْخَتَلف وا ِفي َتْأِويِل َهِذِ  اآْلَيِة َعَلى و ج  ل وَن ِمَن اْلَجَتاَبِة َوَئ ه 

وِب التهْفَرِ  َعْته   ْيِء التَِّجِ  ِفي و ج  ْ  ِبَجْتِهَلِة الشَّ ؤ وَن ِمَن اْلَحَدِ،. الثَّاِني: اْلج َراد  َأنَّه  ْفَره    الَِّذ  ه َو َيَتَوضَّ : َأنَّ ك  ، الثَّاِلث 
ْلَتِصَقِة  ْ  ِبَجْتِهَلِة التََّجاَرِة اْلج  ْيِء. يتظر: مفاتيح الغر، للراز ، ِصَفةأل َله   .21 /16ِبالشَّ



 2022 

 

  41   

 اختيارات اإلمام الشرواني في حاشيته على أنوار التنزيل وأسرار التأويل......                           أ/بالل عبد الحق

بي حتيفة فيي ظياهر الروايية وليو مثيل المتيازير أوعلى قول  ،العرن بالك ب ظاهر على مذه، الشافعي
 (1)لكان أنس،.

: عتد تفسرر  لقوله تعالى ،والماصة بجستقول اإلر م في العال  ،ي ومن اختياراته في فقه الجتغررات3

 .[التوية  (ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ)

قوله: )أ : على را ر األديان فرتسمها، أو عليى أهلهيا عيميذله ، أميا أنيه نسيخ ججييل األدييان فيي 
دييان فيي ججييل الجواضيل ف ييه نظير، َفيِإنَّ اإلري م ججيل الجواضل فظاهر، وأما أنه يغلبه عليى ريا ر األ

را ر األديان إئ فيي بعي  الجواضيل، كجيا قهير الرهيود وأخيرجه  مين بي د العيرب، وقهير  ال  يصر غالبً 
بَّيياد  ْلِكِهييْ ، وقهيير ع  التصييارى فييي بيي د الشييام ومييا يلرهييا إلييى ناحييية الييروم والغييرب، وقهيير الججييو، علييى م 

 ،كثريير ميين ب دهيي  مجييا يلييي التييرك والهتييد، وأمييا بعيي  الجواضييل كييأر  الهتييداألصييتام واألوثييان علييى 
وميا ظهيروا عليره ، إئ أن ييذه، إليى ميا  ،والروم، ورا ر أراضي الكفر ، فجيا قهيره  الجسيلجون  ،والصرن
 صيلعليى ججييل األدييان. وتجيام هيذا إنجيا يح ايجعيل اإلري م غالًبي ِبَأنَّيه  هذا وعد مين د تعيالى  ِإنَّ  قرل:

عتد خروج عيسى 
، وقرل: كل  عتيد خيروج الجهيد ، ئ يبقيى أحيد إئ دخيل فيي اإلري م، أو أدى (2)

مين الكفيار  اأحيدً  تعيالى ميا أبقيى َفِإنَّيه  ، وخصة بع ه  كل  بجهير  العرب، وقيد حصيل كلي ، (3)المراج
ر والغلبييية بالحجييية . وقريييل: الجيييراد الظهيييو اعييين الغرييي، فكيييان معجيييهً  ا. فعليييى هيييذا كيييان كلييي  إخبيييارً (4)فرهيييا
هيذا وعيد مين د تعيالى بأنيه رييفعله والتقويية بالحجية والوييان، كانيط حاصيلة  ، وعيه نظير  ألن(5)والويان

ميين أول األميير، وقييد يجيياب عتييه: بييأنَّ فييي موييدأ األميير كانييط الشييوهات كثريير  بسييو، ضييعف الجسييلجرن 
َفِط وارتر ء الكفار علره ، يجتعه  را ر التا، من التأمل في تل   الدئ ل، ويعد قيو  دولية اإلري م َضيع 

وهييو مييا كهيي، إليييه  (6)الشييوهات، َفَقييِوَ  ظهييور دئ ييل اإلريي م، فكييان الجييراد ميين تليي  البشييار  هييذ  الهييياد 
الشرواني من أن الظهور على بقية األديان لي  على نسمها بال رور  وإنجا لقو  الحجة علرها ولظهور  

يعيي  ججيييل األر  فييي  ِبَأنَّييه  علييى ائريي م، وكييذل  بشييار  لهييذا الييدين  بقةالسيياكات الييديانات   بييرن األميي
 .الجستقول عتد نهول الجسيح 

 

                                           
 و[./6( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   1)
، والثعلوي في الكشف والويان عن تفسرر 215 /14( روا  عن أبي هرير  اإلمام ابن جرير ال ور  في جامل الويان، 2)

 . 35 /5القرآن، 
 .10/77لوم الكتاب، ئبن عادل الحتوولي، ( وهو قول السد . يتظر: اللباب في ع3)
 .10/391( يتظر: التفسرر البسيط، للواحد ، 4)
، وككر  الواحد  في التفسرر البسيط ِبَأنَّه  قول أهل 116 /2( وهو أيً ا قول التحا، في إعراب القرآن، للتحا،، 5)

 .391 /10الجعاني، 
 [.و/8( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   6)
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وموضييييوع هييييذ  الجسييييألة فييييي مبحييييث العقا ييييد إئ أن تتاولييييه، أو إ يييياراته إلييييى مسييييتقوليات الشييييريعة 
 هذا يدخل في باب فقه التحوئت. َفِإنَّ اإلر مية 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ):لعالعععا تععععال  وننعععت تف عععيرل -4

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[٣٧التوية:   (ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
هاهتييا الجصييدر بجعتييى:  يريييد أن التسيييء (1)قالععا: )أه: تععبخير حرمععة الشععهر كلعع  شععهر آخععر 

، وكان التسيء :عبار  عين تيأخرر حرمية الشيهر إليى  يهر آخير، ليسيط ليه تلي  (2)اإلنساء، وهو التأخرر
له زيادٍ  (4). وقال ق رب(3)الحرمة : التَِّسيء  َأْصل ه  من الهياد  يقال: نسأ ِفي اأْلََجِل َوَأْنَسَأ: إكا زاد عيه، َوك 

ييَو َنِسيييءأل  حييدثط فييي َ ييْيٍء َفه 
أن القييوم  . وعلييى القييولرن:(7): والصييحيح القييول األول(6). قييال الواحييد (5)
فإنيه تقيل حجيته  تيار  فيي الصييف وأخيرى فيي الشيتاء، عليى السيتة القجريية،  علجوا أنه  لو رتووا حسيابه 

وكان يشذ علره  األرفار، ول  يتتفعوا بها في الجرابحات، والتجارات  ألن را ر التيا، مين ريا ر اليو د 
مييا كييانوا يح ييرون إئ فييي األوقييات الجوافقيية، فعلجييوا أن بتيياء األميير علييى السييتة القجرييية يمييل بجصييالح 

ه َجا: َأنَّهي  كيانوا  (8)لشجسيية، واحتياجوا إليى أن يجعليوا لهي  بسيو، كلي  َأْميَراِن:فياعتوروا السيتة ا الدنيا، َأَحيد 
ييِترَن ث ثيية عشيير  ييهرً    بسييو، اجتجيياع تليي  الهيييادات. والثيياني: أن يتتقييل الحييل ميين ايجعلييون بعيي  السِ 

 

                                           
 3/80( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 1)
 ( يتظر: الجصدر السابذ.2)
 .16/44، ومفاتيح الغر،، للراز ، 10/418( يتظر: التفسرر البسيط، للواحد ، 3)
لتحيو ( ق رب هو: أبو علي محجد بن الجستترر البصر  الجعروف بق رب  َفِإنَّه  كان أحد العلجاء باللغة والتحو  أخذ ا4)

عيين رييروويه وعيين ججاعيية ميين علجيياء البصيير   ورييجي ق رًيييا  ألن رييروويه كييان يمييرج فرييرا  باألرييحار علييى بابييه، 
عيقيييول: إنجيييا أنيييط ق يييرب لريييل، والق يييرب دويبييية تيييدب وئ تفتييير. مييين مصيييتفاته معييياني القيييرآن، وغريييي، الحيييديث، 

جثليث، والعليل فيي التحيو، إليى غرير كلي ، تيوفى والصفات، واألصوات، وائ تقاق، والتوادر، والقوافي، واألزمتة، وال
رييتة رييط ومييا ترن، قييالوا: بعييد العشيير  ومييا ترن. يتظيير: نههيية األلبيياء فييي يبقييات األدبيياء، كجييال الييدين األنبييار ، 

 .2646 /6، ومعج  األدباء، لياقوت الحجو ، 1/76-77
 .44 /5سرر القرآن للثعلوي، ، ويتحو : الكشف والويان عن تف16/44( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 5)
( علي بن أحجد بن محجد بن علي الواحد ، التيسابور ، الشافعي )أبو الحسن( مفسر، نحو ، لغو ، فقيه  اعر، 6)

 (. منم1076-هي468إخبار . أصله من راو ، ومن أوئد التجار. توفي بتيسابور في ججادى اآلخر  رتة )
التفسرر، الجغاز ،  رح ديوان الجتتوي، اإلغراب في اإلعراب، ونفي  مجلدا في 16في نحو « البسيط»تصانيفه: 

 .13/453التحريف عن القرآن الشريف. يتظر ررر أع م التو ء، للذهوي. 
 .10/426( يتظر: التفسرر البسيط، للواحد ، 7)
 .16/45راز ، ( أ : )احتاجوا إلى الكويسة وحصل له  بسو، تل  الكويسة أمران( يتظر: مفاتيح الغر،، لل8)
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حييرم، بعي  الشيهور القجريية إلييى غرير ، فكيان الحييل يقيل فيي بعيي  السيترن فيي ك  الحجيية، ويعيد  فيي م
ويعد  في صفر، وهكذا على الدور حتى يتتهي بعد مد  ممصوصة مرَّ  أخرى إلى ك  الحجية، فحصيل 

أحدهجا: الهياد  في عدد الشهور. والثاني: تأخرر الحرمة الحاصلة لشهر إلى  هر  ،أمران (1)بسو، كل 
ليى التقيديرين فإنيه مت ويذ آخر. ولفل التسيء يفرد التأخرر عتيد األكثيرين، ويفريد الهيياد  عتيد البياقرن، وع

هذا التأخرر ما كان يميتة بشيهر واحيد، بيل كيان  َأنَّ . إئَّ أنَّ أكثر العلجاء: على (2)على هذين األمرين
 .(4)، وهذا القول عتدنا هو األصح(3)كل  في كل الشهور

 ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻڻ ڻۀ) ييييييي عتييييييد تفسييييييرر  لقولييييييه تعييييييالى:5

 [60التوية:  (ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

. وكلي  أنيه تعيالى (5) [79 الكهيف:  (گ   گ  گ  ڳ  )قالا: ) ويتل نليا قالا تعال : 
لجصيلحته . وهيذا ييدل عليى أنَّ  لحياجته  وتحصيرً   اإنجا أثوط الصدقات لهؤئء األصيتاف الجيذكور  دفًعي

وكونيييه  ،(6)اليييذ  وقيييل ائبتيييداء بيييذكر  يكيييون أ يييد حاجييية، ألنَّ الظييياهر وجيييوب تقيييدي  األهييي  عليييى الجهييي 
اآلية،  [79 الكهيف:  (گ   گ  گ  ڳ  )بدلرل قوله تعالى:  للجال ا، ئ يتافي كونه مالكً امسكرتً 

تساو  ججلة مين اليدنانرر، ولي  نجيد فيي كتياب د تعيالى  فوصف بالجسكتة من له رفرتة من رفن البحر
ۇئ  ۆئ  ۆئ  )ه تعيالى: . فيإن قيالوا: ييدل علييه قولياو يجلي   يرئً  اما يدل على أن اإلنسان رجي فقريرً 

دِ  َأْوَلى  ألنَّه تعالى  [38 محجيد:   (ۈئ فإنَّه وَصف الكل بالفقر مل أنَّه  يجلكون أ ياء. قلتا: هذا ِبال ِ 
ْ  بكونه  فقراء ِبالتِ ْسيَبِة إليى د تعيالى، فيإن أَحيداً ريوى د تعيالى ئ يجلي   يرئً  الوتية بالتِ سيبة إلييه  اَوَصَفه 

 .(7)تعالى
رج  الفععرب  ععيد الم ععكيد والفعيععر مععد حيعع  امععتالك األول لإععا  مععد المععال يععهنععا  انيلشععرو وا

 .و   امتلماا المال ر  خر ال يملك بخالف ما قررل غيرل مد أ  المل نعي)العيد   ينما اآل

 

                                           
 .16/45 ( أ : )بسو، تل  الكويسة( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز  1)
 .16/45( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 2)
 .10/424( يتظر: التفسرر البسيط، للواحد ، 3)
 ظ[./9( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   4)
 كان يسأل الجسكتة ويتعوك من الفقر(. )وأنه  ك مه:وتتجة  ،3/85( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 5)
 .16/82( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 6)
 .16/83مفاتيح الغر،، للراز ،  يتظر:( 7)
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، وهيؤئء يع يون مين الصيدقات بقيدر (2)الصيدقة أ : لجباية( 1)قالا: )ال انيد يا نرر العال ني 
، وظياهر (4)وقال مجاهد وال حاك: يع ون اليثجن مين الصيدقات (3)وهو قول الشافعيأجور أمثاله ، 

اللفييل مييل مجاهييد، إئ أنَّ الشييافعي يقييول: هييذا أجيير  العجييل فرتقييدر بقييدر العجييل، والصييحيح أنَّ الها ييجي 
والج  َِّلوي
أبا رافيل أبى أن يبعث  متها  ألن الررول  ئ يجوز أن يكون عام ً على الصدقات لرتاله (5)
ن و ، وإنجييا قييال: والعييامل(6)«أمييا علجييط أن مييولى القييوم مييته »علييى الصييدقات، وقييال:  عييامً   ابيين خييديل

 .(7)عليه اعلرها  ألنَّ كلجة )على( مفرد الوئية كجا يقال: ف ن على بلد كذا إكا كان واليً 
فييي الصيييدقة  وهييو اختيييار الجؤلييف هتييا فقييط فييي ارييتبعاد بتييي ها يي  ويتييي الج ليي، ميين العيياملرن
  ري ة أن بقى له  ره  في الغتا   وركا ه الهكا  الثابتة كجا يودوا للباحث من ك م الجؤلف.

قولييه: )وظييياهر اآليييية يقت ييي تمصيييية اريييتحقاق الهكيييا  ييي كيييذل  عتيييد  ييرحه لتفسيييرر الوي ييياو  فيييي 6
 باألصيييتاف الثجانيييية ووجيييوب الصيييرف إليييى كيييل صيييتف وجيييد ميييته  ومراعيييا  التسيييوية بريييته  ق يييية

  ألن الييواو للتشييري  بييرن كييل صييتف مييته  مييل التسيياو ، واليي م (8)ل  ييتراك وإليييه كهيي، الشييافعي(
قيييييال صييييياح،  ،وعيييييدم التسييييياو   ،إك ئ دلريييييل عليييييى ائختصييييياص بيييييبع  دون بعييييي   للتجليييييي 

ميين ئم التجلييي ، وواو التشييري  ئ تسيياعد   اائنتصيياف: القييول بوجييوب صييرفها إلييى ججيييعه  أخييذً 
ر  بي )إنََّجا( الدالة على أنَّ غرره  ئ يستحذ فرها نصربً اآلية  ألنها م َص   .(9)ادَّ

)إنََّجيا( تفريد  : واآلية إن ل  تدل مين جهية )إنََّجيا(، فقيد دليط مين جهية الي م واليواو، وكلجية(10)ث  قال
فانيدفل ميا قيال اإلميام  ،(1)حصر األول في الثاني، وئ تجتل من حصير الثياني فيي األول إئ ليدلرل خيارج

 

                                           
 .3/86( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 1)
  ، ويجعتا  عن ابن زيد.، ممتصًرا عن الههر 311 /14( يتظر: جامل الويان في تأويل القرآن، لل ور  2)
 .16/85. ومفاتيح الغر،، للراز ، 2/81( يتظر: األم، للشافعي، 3)
 . 311 /14( يتظر: جامل الويان في تأويل القرآن، لل ور  4)
( الها جي: نسبة إلى ها   بن عود متاف بن قصي، والج لوي: نسبة إلى الج ل، بن عود متاف بن قصي.ي السرر  5)

 .144 /1في العهد الجكي، ألحجد غلوش،  التووية والدعو 
يتظر: رتن التسا ي، كتاب: الهكا ، باب: مولى «. إن الصدقة ئ تحل لتا، وإن مولى القوم مته »( نة الحديث: 6)

(. ورتن الترمذ ، كتاب: الهكا ، باب: ما جاء في كراهية الصدقة 2612، برق )107 /5القوم مته  
برق   123 /2أبي داود، كتاب: الهكا ، باب: الصدقة على بتي ها  ،  (. ورتن657، برق  )3/37للتوي.
 : حديث حسن صحيح.الترمذ (. حك  الحديث: قال 1650)

 ظ[./14( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   7)
 .3/86( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 8)
 .7/281، ال روي. وحا ية 2/282كشاف( يتظر: ائنتصاف، ئبن الجترر، بحا ية اال9)
 .2/282( أ : ابن الجترر في ائنتصاف بحا ية االكشاف10)



 2022 

 

  45   

 اختيارات اإلمام الشرواني في حاشيته على أنوار التنزيل وأسرار التأويل......                           أ/بالل عبد الحق

  ألنه تعالى جعل ججلة الصدقات لهؤئء األصتاف الراز : أنه ئ دئلة في اآلية على قول الشافعي 
فريضتة نتن ): إنه تعيالى ككير هيذ  القسيجة فيي نية الكتياب. ثي  أكيدها بقوليه: . قال الشافعي(2)الثجانية

اء إلييى فقرييرين ضييجن وئ بييد ميين كييل صييتف ميين ث ثيية  ألن أقييل الججييل ث ثيية، فييإن دفييل رييه  الفقيير  (اهلل
نصيير، الثالييث، وهييو ثلييث رييه  الفقييراء. قييال: وئ بييد ميين التسييوية فييي أنصييباء هييذ  األصييتاف الثجانييية، 

إن وجدت خجسة أصتاف، ولهم  بأن تتصدق بعشر  دراه ، جعلط العشر  خجسة أره  كل ريه   فجثل:
عيدده  ث ثية، وئ يلهميي   وأقييل وئ يجيوز التفاضيل. ثيي  يلهمي  أن تيدفل إلييى كيل صيتف درهجيرن، درهجيان

هيذ  صيفة  ،ريد، درهي  اخجسة أريدا، درهي ، وفقريرً  ا، وفقررً ادرهجً  اأن تع ي فقررً  ،التسوية برته ، وكل 
 مل عجوم الجوتيل ،. وما أضيف قول الشافعي في هذ  الجسألة(3)قسجة الصدقات على مذه، الشافعي 

حرييث ليي  يكيين هتيياك   سييان فييي بعيي  القييرى إك علييى هييذا يلييهم وجييوب نقييل الصييدقات إكا كييان اإلن  بييه
مكات، وئ مجاهد غاز، وئ عامل، وئ أحد من الجؤلفة، وئ يجر به أحد مين الغريياء، ولي  يكين أريل  فيي 

وهييو األوفييذ  ،وإئ ظهيير جييواز التصييدق إلييى صييتف واحييد ،(4)فكيييف تكليفييه  اتليي  القرييية ميين كييان مييديونً 
ن الييبع  أولييى ميين بعيي ، ويييدل أو  ،وإصيي ح أهلييه ،ينلتييأليف الييتظ   ألن الصييرف معلييل بجصييالح الييد

 .(5)اعلى التغرر في عبار  اآلية أيً  
بهيذ  الجسيألة قيد خيالف كجيا يويدوا إميام الجيذه، وهيو اإلميام الشيافعي ورد قوليه فيي هيذ   يوالشروان

 الجسألة.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ) ييييييي عتييييييد تفسييييييرر  لقولييييييه تعييييييالى:7

چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   چ 

 [٢٢يون :   (ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ
ظياهر اآليية أخيرج  مميرج  ائمتتيان بالتسيررر اليذ   (6)منعا  ويمكعنما ال عير نل  قالا: )ي(ملما
فر  عويد بين عجير و،اب عن عجر بن الم ي (7)وفي أوا ل الجامل  األول من العتوية ،هو عبار   عن السَّ

 لجيييا و [22: ييييون   (ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ): َتَعييياَلى ِلَقْوِليييهِ  األظهييير  وهيييو جيييرا، هلييي  إليييى العهييييه
                                                                                                                                 

 .7/281، ال روي. وحا ية 2/282( يتظر: ائنتصاف، ئبن الجترر، بحا ية االكشاف1)
 .16/81( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 2)
. 330 /2بعدها. و: روضة ال الورن للشرراز ،  وما 94 /2( يتظر: كتاب األم للشافعي، كتاب: قس  الصدقات 3)

 .16/81مفاتيح الغر،، للراز ،  في:وك كر بهذا التة 
 .16/81( يتظر: مفاتيح الغر،، للراز ، 4)
 ظ[./15( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   5)
 3/109( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او .6)
 ألرجعة الجعروفة بالع توية، لجحجد العتوي القريوي.( يتظر: الجستمرجة من ا7)
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 تعلقيا الغيرر، مين عيه لجا كل  من يجتل أن وج، اإلباحة، يقت ي ئ يفعلون  بجا اإخبارً  يكون  أن احتجل
 فيي وهيذا، [29: التسياء  (ڃ  چ  چ) [195:  البقير   (ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ): َتَعياَلى َقْوله بظاهر

كلي    فيي ركوييه جيواز فيي اخيت ف في  والحيل، الجهياد، وأميا والتجار ، الجال، ويل، الحوا ل ركويه في
 .(3)الحل في يجوز أن فأحرى  الغهو، في جاز وإكا ،(2()1)لحديث أم حرام

8

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   )عالععا تعععال :ننععت تف ععيرل ل-أ

 (چچ  ڃڃچ ڃڃ ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦڄڄڄڄڤ  ڤڤ   
 .[٢٨التوية:  

الجيراد متيه ججييل الحيرم، أو نفي  الجسيجد  َأنَّ اختلفيوا فيي  . 4)قالا: )أو للمن  نعد وخعال ال(عر  
وخييوف  [28التوييية:  (ڤ  ڦ)الحييرام، وظيياهر اللفييل مييل الثيياني، واألقييرب هييو األول. لقولييه تعييالى: 

وليو كيان الجقصيود مين هيذ  اآليية الجتيل عين  العرلة إنجا يكون إكا متعيوا مين ح يور األريواق والجواري ،
وألن موضييل التجييارات لييي  هييو عييرن الجسييجد،  ،بسييو، هييذا الجتييل ميين العرليية الجسييجد خاصيية لجييا خييافوا

 ،[1ء: اإلريييرا (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ) ولقوليييه تعيييالى:
 

                                           
( هي: أم حرام بتط ملحان بن خالد األنصارية المهرجية، خالة أن  بن مال ، وزوجة عباد  بن الصامط، قال ابن 1)

، أرد 1931 /4عود الور: ئ أقف لها على ار  صحيح. يتظر: ائرتيعاب في معرفة األصحاب، للقريوي، 
 .304/ 6ألثرر، الغابة ئبن ا

 ، أنه رجعه يقول: كان ررول د عن إرحاق بن عود د بن أبي يلحة، عن أن  بن مال  »( والحديث هو 2)
، فدخل علرها ررول  -وكانط أم حرام تحط عباد  بن الصامط-يدخل على أم حرام بتط ملحان فت عجه 
و ي ح ، قالط: فقلط: وما ي حك  يا ررول د  ، ث  ارتيقل وهفأيعجته وجعلط َتْفِلي رأره، فتام ررول 

وا َعَليَّ غ َهاً  في رورل د، يركوون َثبل هذا البحر ملوكا على األرر »قال:  مثل »أو: « نا، من أمتي ع ِرض 
، ث  ، َ  َّ إرحاق، قالط: فقلط: يا ررول د، ادع د أن يجعلتي مته ، فدعا لها ررول «الجلوك على األرر  

نا، من أمتي عرضوا علي غها  »ضل رأره، ث  ارتيقل وهو ي ح ، فقلط: وما ي حك  يا ررول د  قال: و 
أنط من »قالط: فقلط: يا ررول د ادع د أن يجعلتي مته ، قال:  -كجا قال في األول-« في رورل د

ِرَعْط عن داب«األولرن تها حرن خرجط من البحر، فهلكط، ، فركوط البحر في زمان معاوية بن أبي ر يان، َفص 
(. وصحيح البمار ، 160، برق  )1518 /3يتظر: صحيح مسل ، كتاب: اإلمار ، باب: ف ل الغهو في البحر، 

(. وفي 2894(، )2788برق )ا 16 /4كتاب: الجهاد والسرر، باب: الدعاء بالجهاد والشهاد  للرجال والتساء، 
مته  بسؤالها إيا ، كل  دلرل على جواز ركويه للتساء، وكل  على الصفة ألم حرام أن يجعلها  دعاء ررول د 

 .17/16الجا ه . للجهيد يتظر: الويان والتحصرل، لجحجد بن ر د القريوي، 
 .17/16( يتظر: الويان والتحصرل، ألبي الولرد بن ر د القريوي، 3)
 .  3/77( أنوار التتهيل وأررار التأويل، للوي او ، 4)
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: الجراد مته ججيل الحرام، (1) من برط أم هان  أججعوا على أنه إنجا رفل التوي  ، وهذا يؤكد القول بأنَّ
علييى كليي . قييال  (يقريييوا)لفييل  اويييدل أيً يي ،(2)«ئ يجتجييل ديتييان فييي جهييير  العييرب: »بقولييه  اوأيً يي

ل الجشيركرن فليمييرج إليى الحييل أصيحابتا: الحيرم حييرام عليى الجشييركرن، وليو كييان اإلميام بجكيية فجياء ررييو 
، وإن مييات ودفيين، وليي  ا، فجير  عيييه، أخرجتييا  مريً ييائريتجاع الررييالة، فييإن دخييل مشييرك الحييرم متوارًييي

وقييال الهممشيير : نهييي الجشييركرن أن يقريييو  راجييل إلييى نهييي  ،(3)يعليي  نبشييتا ، وأخرجتييا عظامييه إكا أمكيين
(5)ظاهر أجرا  على  . والجصتف (4)الجسلجرن عن تجكرته  مته

والمؤلف هنا وانق الامخشعره نعي . 
 واخل الم إت وخارجا لاولة التي نررها أنالل. أ  الم إت ال(را  شامال  

، واآلييية بجت وقهييا تب ييل قييول أبييي حتيفيية   (6)قالععا: )و ليععا نهععب أ ععا حنيفععة ورععذلك ننععت  - 
ا  فيي الجسيجد الحيرام ويجفهومها تب ل قول مال ، وألن األصيل عيدم الجتيل فيي الكيل، ونحين خالفتي

 .(7)لهذا التة الصريح، فوج، أن يبقى في غرر  على وفذ األصل

 ما نهب كليا ني تف يرل ني هذل الم بلة ني وها  هذا خالف المؤلف 

 

                                           
، قال الهرثجي في مججل 434، 432 /24من برط أم هان ، روا  ال وراني في الجعج  الكورر  التوي ( رفل 1)

 : عيه عود األعلى بن أبي الجشاور، متروك كذاب.246 /1الهوا د، 
 ، والحديث عن بن  هاب.1862، برق  2/63( يتظر: مويأ اإلمام مال ، كتاب: الجامل، باب: ما جاء في الرهود، 2)
 . 16/22تظر: مفاتيح الغر،، للراز ، ( ي3)
 .2/261( يتظر: الكشاف، للهممشر ، 4)
 و[./6( يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   5)
 .2/261( أن الجراد به التهي عن الحل والعجر  ئ عن الدخول م لًقا. يتظر: الكشاف، للهممشر ، 6)
 و[./6 يتظر: حا ية الشرواني على تفسرر الوي او   (7)
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 :اآلتيأه  التتا ل، والتوصيات، والجقترحات على التحو  ت جتط الماتجة،

هيي(،وظهور مكانتيه العلجيية 1063م محجيد بين ججيال اليدين الشرواني)تيي ميابروز  مصية الجؤلف اإل -1
بيل  فحسي،، فإنيه لي  يكين نياقً   مجن ربقو ، اوإنه وإن كان يتقل كثررً  وكثر  اي عه، ورعة ثقافته،
قشييته لكبييار العلجيياء مجيين اومت ختياراتييه العلجييية،اظهيير كليي  بوضييوح فييي  ،اوم ييعفً  ،اكييان مرجًحيي

 أو في غرر  .ربقو  في هذ الججال 
وكليي  ميين  .ظهييور الجكانيية العلجييية ل)حا ييية الشييرواني علييى تفسييرر الوي يياو ( وأهجرتهييا ومهاياهييا،-2

 وكثر  مصادرها، عات التي تتاولها،و خ ل تتوع الجوض
 والفقهييية، واللغوييية، ،التفسييررية، والعقديييةختياراتييه وترجيحاتييه اأن الجؤلييف اإلمييام الشييرواني كانييط لييه -3

الحا يية، العقرد  في أغل، الجسا ل التي تعير  لهيا فيي هيذ   الفقه، أوفي  أ جة مذهبه  رغ  تقلرد
 موضوع بحثتا هذا على وجه المصوص. وفي

 األ اعر  العقرد  لجذه،عقرد  الجؤلف من خ ل موافقته في مسا ل  بروز-4
 جذه، الشافعي.مذه، الجؤلف من خ ل موافقته وترجيحاته لكثرر من الجسا ل الفقهية لل بروز-5

 الباحث بإنشاء مراكه علجية تعتى بتدري  الجم ويات كات القيجة العلجية التافعة. يوصي-1
والتفسيييرر بيييالرأ   درارييية متهجيييية اإلميييام الشيييرواني فيييي ائريييتدئل بالتفسيييرر بالجيييأثور، إجيييراء أقتيييرح-2

 الجحجود.
لفيات العقديية لإلميام الشيرواني مين خي ل حا يرته عليى )أنيوار التتهييل أقتيرح درارية الجوافقيات والجما -3

 وأررار التأويل( كاملة.

 وصلى د على رردنا محجد وعلى آله وصحبه ورل 
 والحجد هلل رب العالجرن.
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ي إتحييياف ف ييي ء البشييير فيييي القيييراءات األريعييية عشييير: أحجيييد بييين محجيييد بييين أحجيييد بييين عويييد الغتييي -1
،  هاب اليدين الشيهرر بالوتياء ) دار الكتي،   هيي(، الجحقيذ: أني  مهير ،1117:تالدميايي 

 .هي1427العلجية لوتان، ال بعة الثالثة، 
اإلصابة في تجرريه الصيحابة: أبيو الف يل أحجيد بين عليي بين محجيد بين أحجيد بين حجير العسيق ني  -2

و ، دار الكت، العلجية هي(، تحقرذ: عادل أحجد عود الجوجود وعلى محجد مع852: ت)
 هي.1415برروت، ال بعة األولى،  -

هيي(، 1396: تاألع م: خرر اليدين بين محجيود بين محجيد بين عليي بين فيار،، الهركليي الدمشيقي ) -3
 .2002أيا / مايو  -المامسة عشر دار العل  للج يرن، ال بعة

ن بين  يافل بين عويد الج لي، بين األم: الشافعي أبو عود د محجيد بين إدريي  بين العبيا، بين عثجيا -4
بييدون  ال بعييةبرييروت،  -هييي(، دار الجعرفيية 204: تعوييد متيياف الج لوييي القر ييي الجكييي )

 .م1990هي/1410يبعة، 
أمالي ابن الحاج،: عثجان بن عجر بن أبي بكير بين ييون ، أبيو عجيرو ججيال اليدين ابين الحاجي،  -5

 -الح رليجان قدار ، دار عجيارهي(، درارة وتحقرذ: د. فمر ص646: تالكرد  الجالكي )
 م. 1989 -هي 1409برروت،  -األردن، دار الجرل 

أنوار التتهيل وأررار التأويل، ناصر الدين أبو رعرد عود د بن عجر بن محجد الشرراز  الوي او   -ي6
 -هييييي(، الجحقييييذ: محجييييد عوييييد الييييرحجن الجرعشييييلي، دار إحييييياء التييييرا، العريييييي 685: ت)

 ت ي1418 -ولىبرروت، ال بعة األ
إيجيياز الويييان عيين معيياني القييرآن: محجييود بيين أبييى الحسيين بيين الحسييرن التيسييابور  أبييو القاريي ، نجيي  -7

هييييي(، الجحقييييذ: الييييدكتور حتيييييف بيييين حسيييين القارييييجي، دار الغييييرب 550: نحييييو تالييييدين )
 هي. 1415 -برروت، ال بعة األولى -اإلر مي 

رييجاعرل بيين محجييد أمييرن بيين مريير رييلي  البابيياني إي يياح الجكتييون فييي الييذيل علييى كشييف الظتييون: إ -8
هي(، عتى بتصحيحه ويبعه على نسمة الجؤلف: محجد  رف الدين 1399: تالبغداد  )

بالتقايا ر ي  أمور الدين، والجعل  رفعط برلكه الكليسى، دار إحياء الترا، العريي، بريروت 
 .لوتان –

: تيورف بن حييان أثرير اليدين األندلسيي )البحر الجحيط، أبو حيان محجد بن يورف بن علي بن  -9
 هي.1420برروت،  -دار الفكر هي(، الجحقذ: صدقي محجد ججرل،745

بيدا ل الصييتا ل فييي ترتري، الشييرا ل: عيي ء اليدين، أبييو بكيير بين مسييعود بيين أحجيد الكاريياني الحتفييي  -10
 م.1986 -هي1406هي(، دار الكت، العلجية، ال بعة الثانية، 587: ت)
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هيي(، 444: تفي عد  آ  القرآن: عثجان بن ريعرد بين عثجيان بين عجير أبيو عجيرو اليداني ) الويان -11
الكوييييط، ال بعييية األوليييى،  -الجحقيييذ: غيييان  قيييدور  الحجيييد، مركيييه الجم وييييات والتيييرا، 

 م.1994 -هي1414
: تالوييان فييي عيد آ  القييرآن، لجؤليف: عثجييان بين رييعرد بين عثجييان بين عجيير أبيو عجييرو الييداني ) -12

 ال بعييةالكويييط،  -(، الجحقييذ: غييان  قييدور  الحجييد، مركييه الجم ويييات والتييرا، هييي444
  .م1994 -هي1414األولى، 

التَّْفِسييرر  الَبِسييْيط: أبييو الحسيين علييي بيين أحجييد بيين محجييد بيين علييي الواحييد ، التيسييابور ، الشييافعي  -13
جييد بيين ( ررييالة دكتييورا  بجامعيية اإلمييام مح15هييي(، الجحقييذ: أصييل تحقيقييه فييي )468: ت)

جامعية  -رعود، ث  قامط لجتة علجية من الجامعة بسبكه وتتسيقه، عجاد  البحث العلجيي 
 .25  هي، 1430األولى،  ال بعةاإلمام محجد بن رعود اإلر مية.، 

هييي(، الجحقييذ: محجييد 370: تتهيذي، اللغيية، محجييد بيين أحجييد بيين األزهير  الهييرو ، أبييو متصييور ) -14
 .م2001األولى،  ال بعةبرروت،  -العريي عو  مرع،، دار إحياء الترا، 

جامل الويان في تأويل القرآن، الجؤلف: محجد بن جريير بين يهييد بين كثرير بين غالي، اآلمليي، أبيو  -15
 ال بعييية، مؤرسييية الرريييالة ،هيييي(، الجحقيييذ: أحجيييد محجيييد  ييياكر310: تجعفييير ال وييير  )

 م.2000 -هي  1420األولى، 
الجحقييذ: رمييه  متريير ، هييي(321: تالحسيين بيين دريييد األزد  )ججهيير  اللغيية، أبييو بكيير محجييد بيين  -16

 م.1987األولى،  ال بعة، برروت -دار العل  للج يرن ،بعلبكي
هيي(، 377: تالحجة للقراء السبعة: الحسن بن أحجد بن عويد الغفيار الفارريي  األصيل، أبيو عليي ) -17

أحجييد  -هيييه رييياح بشييرر جويجييابي، راجعييه ودققييه: عوييد الع -الجحقييذ: بييدر الييدين قهييوجي
 -هييييي1413الثانييييية،  ال بعييييةدمشييييذ / برييييروت،  -يورييييف الييييدقاق، دار الجييييأمون للتييييرا، 

 م.1993
دئليية ائقتييران ووجيييه ائحتجيياج بهيييا عتييد األصيييولررن، أبييو عاصييي  الشييحات  يييعبان محجييود عويييد  -18

القيادر الوركياتي الجصيير ، راجعيه وقيدم لييه: ف يرلة الشيييخ / أبيو حفية رييامي بين العريييي 
  ألثيير  حفظييه د تعييالى، ف ييرلة الشيييخ / وحرييد بيين عوييد السيي م بييالي حفظييه د تعييالى،ا

 م.2011 -هي  1432األولى،  ال بعةدار التشر والتوزيل اإلر مية، 
دئ ل اإلعجاز في عل  الجعاني: أبو بكر عود القاهر بن عود الرحجن بن محجد الفارري األصل،  -19

اليييييدار  -، الجحقيييييذ: ياريييييرن األييييييويي، الجكتبييييية العصيييييريةهيييييي(471: تالجرجييييياني اليييييدار )
 األولى. ال بعةالتجوكجية، 
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: ترييتن ابييين ماجيييه: ابييين ماجييية أبييو عويييد د محجيييد بييين يهييييد القهويتييي، وماجييية ارييي  أبييييه يهييييد ) -20
عيصييل عيسيييى  -دار إحيييياء الكتيي، العرييييية   هييي(، تحقرييذ: محجيييد فييؤاد عويييد البيياقي،273

 البابي الحلوي.
ْسيَرْوِجرد  المرارياني، أبيو بكير الورهقيي ال -21 ستن الكورى: أحجد بين الحسيرن بين عليي بين موريى الم 

لوتييات،  -دار الكتيي، العلجييية، برييروت   هييي(، الجحقييذ: محجييد عوييد القييادر ع ييا،458: ت)
 .م2003 -هي  1424الثالثة،  ال بعة

: مكت، تحقرذ الترا،، التا ر رتن التسا ي : أبو عود الرحجن أحجد بن  عر، التسا ي، الجحقذ  -22
 هي، عدد األجهاء.1420: دار الجعرفة بورروت، ال بعة : المامسة 

: تررر أع م التو ء:  ج  اليدين أبيو عويد د محجيد بين أحجيد بين عثجيان بين َقاْيجياز اليذهوي ) -23
 م.2006-هي1427 ال بعةالقاهر ،  -دار الحديث  هي(،748

ن كهي،: عويد الحيي بين أحجيد بين محجيد ابين العجياد الَعكير  الحتوليي،  ذرات الذه، في أخبيار مي -24
هيييييي(، حققيييييه: محجيييييود األرنييييياتوش، خيييييرج أحاديثيييييه: عويييييد القيييييادر 1089: تأبيييييو الفييييي ح )

 م.1986 -ت1406األولى،  ال بعةبرروت،  -األرناتوش، دار ابن كثرر، دمشذ 
: تاد الجيييوهر  الفيييارابي )الصيييحاح تييياج اللغييية وصيييحاح العرييييية، أبيييو نصييير إريييجاعرل بييين حجييي -25

الرابعية  ال بعية، بريروت -هي(، تحقريذ: أحجيد عويد الغفيور ع يار، دار العلي  للج ييرن393
 م. 1987 - هي 1407

صييحيح البمييار : محجييد بيين إرييجاعرل أبييو عوييدد البمييار  الجعفييي، الجحقييذ: محجييد زهريير بيين  -26 
ضيافة تيرقي  تيرقي  محجيد فيؤاد ناصر التاصر، دار ييوق التجيا  )مصيور  عين السيل انية بإ

 .هي1422األولى،  ال بعةعود الباقي(، 
هيي(، الجحقيذ: محجيد 261: تصحيح مسل : مسيل  بين الحجياج أبيو الحسين القشيرر  التيسيابور  ) -27

 برروت. -فؤاد عود الباقي، دار إحياء الترا، العريي
القيييياهر ،  -التشيييير والتوزيييييل دار الصيييابوني لل باعيييية و  ،صيييفو  التفارييييرر: محجييييد علييييي الصييييابوني -28

 .م 1997 -هي  1417األولى،  ال بعة
هيي(، الجحقيذ: 771: تيبقات الشافعية الكورى: تياج اليدين عويد الوهياب بين تقيي اليدين السيبكي ) -29

هجيير لل باعية والتشير والتوزيييل،   د. محجيود محجيد ال تياحي د. عوييد الفتياح محجيد الحليو،
 هي.1413الثانية،  ال بعة

هيييي(، 11: ق تات الجفسيييرين: أحجيييد بييين محجيييد األدنهيييو  مييين علجييياء القيييرن الحييياد  عشييير )يبقييي -30
األوليييى، ال بعييية السيييعودية،  -الجحقيييذ: ريييليجان بييين صيييالح الميييه ، مكتبييية العليييوم والحكييي 

 م.1997-هي1417
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غاية التهاية في يبقات القراء:  ج  الدين أبيو المرير ابين الجيهر ، محجيد بين محجيد بين يوريف  -31
 هي ج. برجسترارر.1351هي(، مكتبة ابن تيجية، عتي بتشر  ألول مر  عام 833: ت)

هييي(، تحقرييذ: 817: تالقييامو، الجحيييط: مجييد الييدين أبييو ييياهر محجييد بيين يعقييوب الفرروزآبييادى ) -32
ورييي، مؤرسييية   مكتيي، تحقرييذ التييرا، فييي مؤرسيية الرريييالة، بإ ييراف: محجييد نعييي  العرقس 

 2005 -هييي  1426الثامتية،  ال بعيةلوتيان،  -ل، برييروت الرريالة لل باعية والتشير والتوزيي
 م.

الكا ف في معرفية مين ليه روايية فيي الكتي، السيتة:  يج  اليدين أبيو عويد د محجيد بين أحجيد بين  -33
هييييي(، الجحقييييذ: محجييييد عواميييية أحجييييد محجييييد نجيييير 748: تعثجييييان بيييين َقاْيجيييياز الييييذهوي )

األوليييى، ال بعييية وم القيييرآن، جيييد ، مؤرسييية علييي -الم رييي،، دار القولييية للثقافييية اإلرييي مية 
 م.1992 -هي  1413

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محجد بن محجد بن عود الكيري  بين عويد الواحيد  -34
تحقرييذ: عوييد د القاضييي، دار ، هييي(630: تالشييرباني الجييهر ، عييه الييدين ابيين األثريير )

 .هي1415انية، الث ال بعةلوتان،  -برروت  ،الكت، العلجية
 -برييييروت  ،كتيييياب الكليييييات : أبييييو البقيييياء أيييييوب بيييين مورييييى الحسييييرتي الكفييييو ، مؤرسيييية الررييييالة -35

 محجد الجصر . -م تحقرذ: عدنان درويش1998 -هي 1419
 هي. 1158كشاف اص  حات الفتون والعلوم: محجد على التهانو ، تاريخ وفا  الجؤلف:  -36
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يهدد البحث ددىلدحددةلرسبلددالسلدد حالبحح دد سلبح ددسريلابححن ددث لح ددس لبحدد يالبوددالبح دد   لا     هدد  لا دد ل
سلدد حالحيةرددال هحدددال مدد حرلق ددداللبح ددساصلبح  ح دددالوددصالحددد ين لبحح دد سلفبح دددسريلابححن ددث  لاق دددس ل دد لب دددن ال

لددن سب  لبحندد سرج ل دد ل مس ددالبح  حددالا دد لينس ددالمنصهدد ل ددالققيدد لكلاحن  صددللاحدد لبلددنج للبحث ق دد  لبححددنهرلب 
 د لب لدن  ر لمسضل نهرلبححؤحدف لاي د  لقلدنةيه للبححؤحفلابححجطةطلاح الن بنهلدح ه لابححنهرلبحةح  ل  

ل.بحنة    ل  لمزالن ة تلبحح نفلاإش سب هلدحةل ظ نه بححنهرل ال
لاق ل ةحللبحث ق صالدحةلم رل البحنن  رلق حه :

لبل هحا ل  لبح سسلحنية .حنحؤحفللس لبح يالجهةر للَق  ل-1
ل ذ لبحسل حال زرلل-2 لح ين لبحح  سلحهَق   لالابق  . اظ  الر حلح بحنة اللبح  حللمن لبمضلبحن   ل  لَق  
لحهذ لبح ساصلوصالح ين لبحح  سل أ صس بلابض   ل  ل ةج هلبحن ةصلابلننث طلبألقي للبح  ه ا.-3 لَق  

ل.بححن ث لبوالبح     ل لس لبح يال سري بحح  سلبح:لبح ساس  لالمفتاحيةالكلمات 
Abstract 

This study aimed to study and verify an epistle on both explicit and casted infinitives 

written by Sari Addin ibn Al-Saegh. It is a linguistic epistle devoted for addressing the most 

important differences between explicit and casted infinitive forms and their effect on the 

significance differences and subsequent rules. To achieve the objectives of the study, two 

research methodologies were used. One was the historical inductive methodology which 

was used to introduce the author and manuscript, and ensure the reality of its attribution to 

the author. While the second was the descriptive methodology which was used to show the 

author's methodology and style, using referencing to reference his citations and meaning 

indications.  

The study revealed a number of findings; the most important ones are as follows: 

1. The author Sari Addin paid important efforts in the linguistic area.  

2. This epistle deleted delusions of some grammarians who considered that the two infinitive 

form showed one function and one significance.  

3. The differences between both infinitive forms had a clear effect on directing texts and 

eliciting jurisprudence rules. 

Keywords: Al-Daroori, Explicit Infinitive, Sari Addin,  ibn Al-Saegh, Casted Infinitive.  
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لب اللهللالبحسقحالبحسق ال
بحدددذ لونمحندددهل دددناللبح ددد ح  ت لابح ددد  لابح ددد للمندددةللدددص ن ل  حددد لق  ددديل دددالنطدددللهلللل حددد بح

ل.ل سلمنةلنهجهلدحةليةللبح ياامنةلآحهلاح ثهلا الب حض ر ل

دد ل ددال  دد رسلبح مددسلبحمسيدد لبيلدد    لا دد لبحنددسبسلبيلدد   ل  دد س بل هح   ر  ل  ددثا لحنث ددىلُيَمدد ا
ابح سبلدالبحدد ل ضدحنهل ددالقندةبملبحمنددةللابححمد سالبحندد لحدالليث ددسلبحم صدسل نهدد لبحندةسلقنددةلبحصدةل لا ددةل دد ل
ينطنال البحث ق صالابححنج  صالوذللبححزر ل دالبحجهدةرلحن    دهلاإ سبجدهلب ح دةس لبح   دالبحند ل بدصال

ي ددالوةحدد ه لبحةمدد رلبح مددس لحن    ددالبحمسي ددالجهددةرلمنح  ندد لبألاب ددلل دد لبحدد سسلبحنيددة  لا   ددالبحنيددالبحمسل
ابيل   اكلاحهذبلقدسصلبحث ق د  لمندةلرسبلدال دذبلبححجطدةطلا     دهل      د لمنحً د لدلده    ل د لدق د رل
لمالكة ل ةضةملبححجطةطليح لل  ةس بلب     ل بحنسبسلبحنية كلِدْال ة سلحهح لقسي لن خلحنحجطةط ل ض  

بل دددالبح دددساصلبح  ح دددالابحن ةردددالودددصالحددد ين لبحح ددد سلفبح دددسريل هًحددد لن ةًرددد لار حً ددد كلدِل ْال ضدددحالمددد ر 
لابححن ث  لاق س ل  لب ن البح  حالبحنيةرا.

بل دالبح دساصلبح  ح دالودصال  محال شينالبحث ىل  لبح  حدالبحمنح دالحهدذبلبححجطدةطلكةندهل ند اللمد ر 
ححن ددث  لا دد لينس ددالمنصهدد ل ددال ةج ددهلب لددنمح للبحنيددة لحنح دد س ل مدد  لحدد ين لبحح دد سلفبح ددسريلاب

لاح لرب م  لدحةلرسبلالبححجطةطلب يض  الدحةلبأللث بلبآل  ا:
رسبلددددالسلدددد  لللددددس لبحدددد يالا     هدددد لبحددددذ ل بندددد  لجح مددددال دددداللاقددددةمل ددددذ لبحسلدددد حالضددددحال شددددسامل–1

لبألك ريحصصالبإشسبالبأللن البح كنةسلجح للنمح  لي لصا.
ل.ِقسُصلبحث ق صالمنةلبيله لل  ل ج للد سبجلبحنسبسلا     هل–2
ل.كة لبححجطةطلي  ل  لدط سل ج صلبحث ق صال–3

ليه البحث ىلدحةل   صللبآل  :
ل.د سبجلبحنصلبحح  للب ةس لمنح الق ي ال بسزل  نةب لبحمنح لبح  الل–1
ل.حنية لدوسبزلجهةرلبححؤحفللس لبح يالاإله  هل  لبح سسلبل–2
لل ب   .ل بححش سلدحصهلق  س لبحمنح ا   صللسل  لللس لبح يالا     ه لضحال شسامللبلنمح للرسبلال–3
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ودد قلبحث ق ددد  لون  صددللبحن دددجالاقبدددللبكنحدد للبحن  صدددلل بدددصالق لبحدد كنةسلمحدددسلقحددد ب لبحمب  دد لقددد لقددد لل-
ح دالحنشدسلبحث دةسلابح سبلد تل د لبححجند لبح د ن لون  صلل ذ لبحسلد حالانشدسل     دهل د لبححجندالبح ال

ل بسسبتلل لايم لبط حلبحث ق صالمنةل     هل بصال2021بحم رلبح  رسلمشسل  لشهسل بسبيسل َق  
 نح لل  لبآل  :بحن  صللق  حالا دم ر ل

لحنشددسللن ددجالابقدد  بح دد وللمنددةللبحح  ددلن ددخل ط ددا ل دد لقددصالبمنحدد للقسيدد  ددة سل- فا ددذبلبح ددبالكدد ا 
 .للبحث ق صالا    لح ةبم لبحن  صللاقمسب ه    ص

اجددةرلك صددسل ددالبح دد فلاب  ددن الوددصالبحن ددخلبححجنن ددا لا ددةل دد ليجمددلل ددال     هحدد لقك ددسلديضدد ق  ل-
 حننصلبحح  ل.

لبحسلددد حال ةضددد لبحن  صدددللك ندددملضدددحال شدددسامل نم  دددلليهددد الدحدددةل   صدددللسلددد  لللدددس لبحددد يال- لَق  
د لبألك ريحلجح مال ا القبلللبح ساس ل صصال  لج  مالدب لابحح     ل الجحندال دذبلبح سردللب ن  

وهددذ لبحسلدد حا لاقدد لبنُنهدد ل ددال   صددللبمددضلبحسلدد  للبدد حنزب ال دد لنشددسلبحح  ددللبح دد ب الحن    دده ل
لا  لبآل لقص لبحنشس.

امزا د لدحدةل ظ نهد  لل ة صللبألقةبلبإيض حلجةبنالبحنصلبححجنن ال القصىلليهناللبحن  صللبح  ولحالل-
نطبصدللبححدنهرلبحمنحد لق للبحث ق د  لووصنح للبكن ةلب يش س لدحةلبمضه لاق حللبحثمضلبآل سكلاإنح 

لابحنة صلل ال   رس .ل   لبحن  صل

بل ال لا  لك آل  :رسبلالبححجطةطلله  رلبقنضن بححنبلنج للبحث ق   لم ر 
لت.طث   نث لاح ل  لكنالبحنسبجاللابحبححنهرلب لن سب  لبحن سرج :لمن لبحنمسرفلب ححؤحفلارسبلنه لال-1
 لاكذبلمسضل نهرل ذ لبحسل حابححنهرلبحةح  :لمن لمسضل نهرلبححؤحف لاكذح لو   لقلنةيهل  ل-2

لبححجطةط.ن خلبحن  صل لاإ سبجلبحنصلبحح  ل لااحفل
ل.ااح ل  لمزالن ة تلبحح نفلاإش سب هلدحةل ظ نه :لبحنة    بححنهرل-3

دد للبحث ددىالطب مددلبقنضددْمل بح ددصسل دد ل  دد سرا ل حدد :لبألاللرسبلددالبححجطددةط لابآل ددسل    دده لا ثم 
لحذح لج رله يللبحث ىلمنةلبحن ةلبآل  :

بألاللبححنمندددددللبددددد ححؤحف:لبلدددددحه لان دددددثه لا شددددد يجه لا   ذ ددددده لا  دددددن   ه لا    نددددده للبححث دددددى
لاا   ه.لا ي ننه 

لنح ا ل   رسلبححؤحف ل نهجه ل ة صللن بنهبحملق حصنهلاق حنهبح  ن لبححنمنللب ححجطةط:للبححث ى
لا نهرلبحن  صل.لاحفلبحن خ لحنحؤحف 
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لب فت:للحد يا لبححمدساالبد والبح د     ح لوالدوسبه اللبح ساس لبحح س لبح ن  لقوةلبحسضد  للدس ا
لل 1ف.ل 1656- د1066

للددملالددنصالاقحددف للددنال دد لبح دد  س ل لاك نددملا   دده 2فاحدد للددنال حدديلالددثمصالا  ددمح  البح ددس
 . 3فبححج اسرالبح بس لار ا

ل ال ش يخلبحمناللاجه وذ ه ل القوسز ال: ننحذللس لب لح يالبح ساس لمنةلك صس 

  4ف د .1016فلبحح حم لبح نهةس لققح ل -1

ل. 5ف د 1019فت:للَقُوةلبيسلوالِدْلَح ِمصللبحشنةبن بحش خل -2
 . 6ف د 1023فت:للوالسلناللبْحَحْمُساالوث ش لَزبر ب ش لبْححةحةلُقَ ْصال -3

ْةَيسِللواَقْقح ل -4 لَقْقح لبْحَجِطصالبحش    7ف د .1069ف ا

                                                           
ل.278ل/2.لابحث ب ن  ل  يالبحم س صا:ل303ل/5.لابحزسكن  لبألم ل:ل317ل/3بحح ب  ل  حالبأل س:لل 1ف
 .289ب منة  لم  لبحجةب س لص:لل 2ف
ل.2/470 لانةه ض ل مجاللبحح  سرا:ل3/318ُينظس:لبحح ب  ل  حالبأل س:ل ل3ف
 ةلققح لبح نهةس لبحح حم  لا ةل المنح رلبحن دةلامنداللبحب د   لاحدهلق د للمندةل جن دسل نصدللودالدلد  ص لا دةل دالل 4ف

را لي سبلمحس ل ال ل.166ل/1بحجح صاللنا لينظس:لبححي ن   لايللاف  تلبألع   :ل  سال لبحح حم الب ح   س لبححمزا
ددْ خلقَلل 5ف يالبحشددنةبن  لكدد  ل ةحدد  لشددنةب لَاِ دد لَوْنددَ  لب ححنةف ددال ددةلبحش  ُوددةلبيددسلوددالِدْلددَح ِمصللبْوددالبح طددالبحسيدد ن لشددَه بلبحدد ا

دد لححددذب البحناَ دد  .لينظددس:لبحح بددد  ل ددَ ملمنددةلبحناَيددالا مدد ن لبأْلَْشدددَم سلَق ِ ظ  َا جددسجلِ دد لبْحَ دد ِ َس  لَاَكدد َ لك صدددسلبِ طِا
ل.1/79  حالبأل س:ل

اِ  لنزردلل  دس لكد  ل ةحد  لوبنيدسبرلِ د لَيدْةللبأْلَْسَيَمد رل َد ِن لمشدسلَشدة بلللسلنالالب ش لوالقَ صْلل 6ف بْحَحْمُساالوث ش لَزبر لبحسا
َاَكدد َ لَاِحدد لِ دد لَقَابِ ددلل  ددللبحجسرددفل دداللددنالَ َحدد  لَا ح ددصالَاِ ْ ددمِح َ الَاقدد للِدَحددةل  ددسلِ دد للددناللددث لَالددثمصال

للِ  لبحة ي تلَقن ةلَح سلَقِ صسلبأْلَُ َسبرلبطحشةبسلايةريالَاَك َنملَاَ   هلوَه .لينظدس:لبحح بد  لَاِ ْ مِح َ ا لحالليزللينن 
 .89ل/2  حالبأل س:ل

ْ خلَقْقح لوالل 7ف الش يلبْحَ َنِف  اللَقْقح ا ة:لبحش  لبْحَم حاللبْحَمِبصسلبْح ج  لبْحَ ِ  هلبْحَ َنِ  ا لبْححْ ِس ا ْةَيِس ا ِ  لَزَ  نهلَك َ لبْحَجِطصالبحش 
دْحيلِدَحدةلبحشد يلَقْقحد لود الِدَ     لِ  لبح  هلابْحَ ِ يىلابحن دةالابحن دةلَك ِ دللبْحَ َضد ِ للاحد لِوَبَندِ ِ لاسقدللَ دَ لَقِ  دهلبحش 

= 
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  1ف .يةلفلوالش خلبيل للزكسرلبحجح ل -5

يالبححن شصسىلبح  ح  -1   2ف د .1077 فُ َ ح  لوالُ َ ح  لوالَ ْ ُحةرلو سلبح ا

ددد  ليننهددد لن دددثهلدحدددةللدددم لودددالعَثددد َر للدددص لبْحَجدددْزَسجل -2 لودددالُ َ ح  مبددد لبْحَثددد ِق لودددالمبددد لبحدددس ْقَحالودددالَمنددد ا
  3ف د .0781فبحَحْ ِ ِل 

ل. 4فبحمنةللجح  ل  ل ه  الم  ال  لك  هـ1080بح  ش  فت:ل  ح لوال  ح لوالققح لبحمص  ا ل -3
:ل دددد  ل ؤحدددف1111فلابحددد ل  حددد لق دددصالودددال ضدددللهللالبحح بددد  دددد  ل1082فل ضدددللهللالودددال  دددالهللا -4

ل 5فلبأل سل  لقع   لبح س لبح  ر لمشس.ل  حا
  6فه 1086فلوال  ح لبحشهصسلب حمجح لبحش  م لبألز س للققح لوالبح  ض لشه بلبح يالققح بحشه بل -5

يالبحشبسب ن ةل -6   7ف  د 1087بح   س فلبحش  م منةلوالمنةلَقُوةلبحض  رلنةسلبح ا

لجحد لمدالابحم ن دالبحن ن دالبحمندةللبحشدسع الاآ  هد لبحدذ لق دذل دد 1093فلمب لبْحَ  ِرسلوالمحسلبْحَثْيدَ بِر ال -7
لحثد بلبح ساس  لا ةللابح س للبحج  ج لبحشه بلَقجنهالل ال ش يخلبألز س   ؤحدف:ل زبندالبألربلاُحداا

  8ف.ح   لبحمسب

لبحثشب شددد ل -8  دددد  لبي ددد للبحمددد حاللبحح  دددلل1096فَقْقحددد لودددالمبددد لبحن ِط دددفلودددالبحَ  ِضددد لَقْقحددد لبْححْ دددِس ا
ل. 9فبح جا

لم ددسن لنف ددالِ دد بح ل لقصددللمندده:لهق  دده 10فه 1100فشدد  صالوددالَ ْنُ ددةسلوددالَمدد  سلبألس ندد ا لبْحَ َنِ دد ال -9
 . 11فبأَل صسه

                                                                                                                                                                                 

= 

لبحشن ا لبحن الساحلاق ذبلَمنُهلُمُندةللبحط ِسردللَاِيدهل جسجد لِ د لُمُندةللبْحَ دْةلل دال لقد لل  دسلاجد اسلبد ألز س ِلدِنصاللَمن ا
لوالَغ ِناللبْحَحْ ِ ِل لَامب لهللالبحن سرس لَامحسلودالنجد اللايهدالل   دهلَاق دذلَمدالشد خل اساىلبْحِ ْ هلَاَغصس لَمالبِيَ  للَمن ا

لَش ِسحلبْحِحْنَه جلَاَمالَغصس .لينظس:ل ْ ِن ا ْحيلُ َ ح  لبحس  ل.1/174بحح ب  ل  حالبأل س:لبحش  ِ ِع  البحش 
 .332ل/4:لول:بححسج لبح  ل 1ف
 .200ل/4بأل س:لبححسج لبح  ول:لل 2ف
 .285ل/2بأل س:لبححسج لبح  ول:لل 3ف
 .201ل/4بححسج لبح  ول:لل 4ف
 .286ل/3بححسج لبح  ول:لل 5ف
ل.810ل/2:لا مجاللبححم جاللابححش ج تلابحح ن  تلابأل ث تبيرسر   ل هسسلبح ه سسلل 6ف
ل.174-173ل/3:لبحح ب  ل  حالبأل سل 7ف
ل.451ل/2بححسج لبح  ول:لل 8ف
 .238ل/1 لبحح ب  ل  حالبأل س:ل34ل/2لُينظس:لبح  م    لد نَ ُملبحُ َض رلوَنسبِجاللبح سابر:ل 9ف
 لبح دد م    لد ندد ملبح ضدد رل120ل/1 لمبدد لبحددسقحالوددالق ددا ل دد سرخلمج  ددالبآل دد سل دد لبحنددسبجاللابأل ثدد س:لبحجبس دد ُينظددس:لل 10ف

ل.144ل/2ونسبجاللبح سبر:ل
 .2/221ح ب  ل  حالبأل س:لبحل 11ف
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 . 1فل د 1098فققح لوال ي لبح  ن لبح حة لبح ن   -10

 . 2فل د 1117فمب لبح  لوالمب لبح للبحشسنب ح  -11

 ل 3ف   صسلبح سآ لبحمسراللبحح حةلطسبزلبححج حي. -1

  داللبح سبلد تلبيلد   البح سبلالقص لبحن  صل لح ىلقق لبحث ق صال  لج  مالدبلب   صسللةس لبحن  رلف -2
  .امنةللبح سآ 

لِا لَب له. -3 ل 4فجةببللس لبح يالمنةللؤبللقةللق يى:لهكللق س 
 . 5فق ش المنةلبحمش ا لاكسلاح لبحشه بلبحج  ج  -4

ل 6ف.بحب ض ا لَق ِشَ المنةلُلةَس لبحنِاَ  رل الَ ْ ِ صسل -5
ل 7ف.بحشسر  َق ِشَ المنةلشسحلبْحِحْ َن حل -6
 . 8فبحث وس  لا لألكحللبح يابحه بيلشسحلمنةلق ش ا -7

 . 9فبح مسل والقجسلنجثالشسحلق ش المنة -8

 . 10ف  د1069بحسبض  لحنشه بلبحج  ج لفت:ق ش المنةلمن يالبح  ض لاك  يال -9

  11ف.آلَي تبِسَل َحالِ  لَ ْ ِ صللَ ْ ِ صسلبمضل -10

ل 12فسل حال  لهبححش كناه. -11
  13فسل حال  لبحح  سلبح سريلابححن ث . -12

                                                           
 .93ل/2ك  حا ل مجاللبححؤح صا:لل 1ف
 .1548ل/2قس لونةط ل مجاللبحن سرخلبحنسبسلبيل   ل  ل ينث تلبحم حال:لل 2ف
 ه.2021 لنةقشملا ةل جطةطل الل     هلوسل حال  ج نصسلحنث ق ال  جسلبح   ل ل  لكن البآلرببلج  مالدبللنال 3ف
ل[.223]ا/ل 4ف
ل.88ل/1حج  ج  لق ش هلبحشه بلمنةل   صسلبحب ض ا :لبحشه بلبل 5ف
ل.384ل/1ل:بحث ب ن  ل  يالبحم س صال 6ف
ل.287ل/2ل:ابحث ب ن  ل  يالبحم س صال.198ل/8 مجاللبححؤح صا:لُينظس:لك  حا لل 7ف
 ل2/2022.لاقدد ج ل ن  ددا لكشددفلبحظنددة لمددالقلدد   لبحمنددالابح نددة :ل317ل/3ينظددس:لبحح بدد  ل  حددالبأل ددس:لل 8ف

 .53/15بحمسي لبيل   لبححجطةط:للحننسبسُرنظس:لبح هسسلبحش  للال
ل.ل287ل/2.لل384ل/1:بحث ب ن  ل  يالبحم س صال 9ف
ل.2/697ق اللبحن  صس:ل-بح هسسلبحش  للُينظس:لل 10ف
ل.ل287ل/2ل:بحث ب ن  ل  يالبحم س صال 11ف
 دةل جطدةطلقصد لبحن  صدلل دالقبدللبحد كنةس/لالل.2/387ل:.لبحث ب ن  ل  يالبحمد س صا317ل/3بحح ب  ل  حالبأل س:لل 12ف

لش ج لمن لق لاللبحث صسلقلن البحب غالابحن  لبحح  م لب  اللبحنيالبحمسي الكن البآلرببلج  مالدب.
ل[ لا  ل ةضةملبح سبلالابحن  صلل  ل ذبلبحث ى.234]ا/ل 13ف
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ل 1فنللبحثمض.سل حال  لو   لم -13
 . 2فلق ش المنةل   صسلبحب ض ا ل -14

لنمحد  لجحد للبحد كنةس:لبح د ل لب دىلقصد لبحنشدس لا د ل جطدةطلق  دهلمبد لبودالقلدلنالقلل  لسل حا -15
-بححشدد سبلب  دداللمنددةللبح ددسآ لابح سبلدد تلبيلدد   ا لكن ددالبآلرببللابحن  ددصسلبح ددسبربتلقلددن الي لددصا
 .دبلج  ما

ل 3فسل حال  لمناللبحم ل. -16
ل 4ف.﴾بح ن  لحنذيالك سابلبح    لل م حة﴿لُزراا  لقةحهلسل حال -17
ل 5ف.قْلل صهح لد اللكبصسلا ن   لحنن س﴾ل م حة﴿سل حال  لقةحهل -18
ل 6ف.  لك  لحثشسلق ليؤ  هلبحمن بلابح ياللابحنبةا ﴾ل م حة﴿سل حال  لقةحهل -19
ل 7ف. الك سل من هلك س ﴾ل م حة﴿سل حال  لقةحهل -20
ل 8ف.بححشسكصالبلنج سب﴾لاإ لقق ل ال م حة﴿سل حال  لقةحهل -21
لبح ة لهلللجح م  ﴾.ل م حة﴿سل حال  لقةحهل -22 ل 9فاحةليسىلبحذيالظنحةبلداليسا لبحمذببلق ا
لبح ِذيَالُيِ باةَ لَقْ لَ ِش َ ﴾ل:﴿سل حال  لقةحهل م حة -23 ل 10ف.ِد  
لَاَ ْنَ ْةَ لَقْنُ َ ُياْل﴾ل:﴿لَقَ ْأُ ُسا َلسل حال  لقةحهل م حة -24 ل 11ف.بحن  َسلِب ْحِبسِا
لَزبِنَ ا لَقْالُ ْشِسَكا ﴾ل:﴿لبحز بِن سل حال  لقةحهل م حة -25 ل 12ف.َ لَيْنِمُيلِد  
ب﴾ -26 ل 13ف.سل حال  لقةحهل م حة:ل﴿ِدن  لَقْسَلْنَن َبلَش ِ   
27- ﴾ لَاُمُصة   ل 14ف.سل حال  لقةحهل م حة:ل﴿َ َأْ َسْجَن ُ اْللِ ْالَجن  ت 

                                                           
ل[237]ظ/ل 1ف
 ددد  لديضدد حلبححينددة ل دد لبحددذيللمنددةلكشددفل1399ُينظددس:لبحث بدد ن  لدلددح مصللوددال  حدد لق ددصالوددال صددسللددن اللفت:لل 2ف

ل.8/198 لك  حا لمحس:ل مجاللبححؤح صا:ل3/139:ل1992- د1413بحظنة  لربسلبحمنالبحمنح ا لوصسات ل
ل.179-178ل/2:ل10-3 هسسل جطةط تل ينثالسبغالب ش  لجل[238]ا/ل 3ف
ل[161]ا/ل 4ف
ل[162]ظ/ل 5ف
ل[162]ظ/ل 6ف
ل[164]ظ/ل 7ف
ل[238]ظ/ل 8ف
ل[161]ظ/ل 9ف
ل[226]ا/ل 10ف
ل[161]ظ/ل 11ف
ل[226]ظ/ل 12ف
ل[228]ا/ل 13ف
ل[227]ظ/ل 14ف
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لِدوْل -28 ل 1ف.ِن َي﴾سل حال  لقةحهل م حة:ل﴿َ َ َجُ ابلِد  
ل 2ف.سل حال  لقةحهل م حة:ل﴿َ َ لُ ْظَناُللَنْ ٌيلَشْصل  ﴾ -29
ب﴾. -30 ل 3فسل حال  لقةحهل م حة:ل﴿َ َ لُيْظِهُسلَمَنةلَغْصِثِهلَقَق  
ْحُيلَيْنَثِي لَحَه ﴾ -31 ل 4ف.سل حال  لقةحهل م حة:ل﴿َ لبحش 
ل 5ف.﴾سل حال  لقةحهل م حة:ل﴿َاَقْاَقْصَن لِدَحْصِهاْللِ ْمَللبْحَجْصَسبتِل -32
33- ﴾ ِوصَالَقن ةلَنْثَمَىلَسُلة   ل 6ف.سل حال  لقةحهل م حة:ل﴿َاَ  لُكن  لُ َمذِا
ل 7فسل حال  لقةحهال:لك  ل  ابلان ة . -34
ل 8فسل حال  ل  أحالبحن نص . -35
ل 9فسل حال  :لوصن لبحسقحنصا. -36
ل 10فاإق   ه ل  لبحم ل.ل م ةدفسل حالف ح لينمنللو -37
ل 11فل.سل حالف ح لينمنللبآيال اللةس لبحسال -38
39- . ل 13ف 12فسل حالحيةرال  :لن ة لقةبجا
يَ  ۥِمَثلَررَهِم    ۥيَررَوَنَهم     حمس قةحدده:ل ددد  ل د 1080بحسا دد لفت:لبألمددسجلق ند  لاحدهلب ددىل دد ل  ددط ة -40

َ
 َرأ

ن ٱ ]١٣آللمحسب :[لحمسَلَعَيِ
 . 14ف

                                                           
ل[224]ظ/ل 1ف
ل[225]ظ/ل 2ف
ل[229]ظ/ل 3ف
ل[228]ظ/ل 4ف
ل[225]ا/ل 5ف
ل[224]ا/ل 6ف
ل[لا ةل جطةطلضحال جحةملسل  للقص لبحن  صللح  لبحث ق صا.238]ا/ل 7ف
ل.ل287ل/2:لبحث ب ن  ل  يالبحم س صال 8ف
.لا دددةل جطدددةطلضدددحال جحدددةملسلددد  للقصددد ل180ل/2 :ل10–3 ينثدددالسبغدددالب شددد  لفجطددد تل[ل هدددسسل جطةل239]ا/ل 9ف

لبحن  صللح  لبحَث ِقَ صِا.
ل[236]ظ/ل 10ف
ل[227]ا/ل 11ف
ل.35ل/1 :ل1949  لوسقاللف10ل–3[ل هسسل جطةط تل ينثالسبغالب ش  لفجل227]ا/ل 12ف
ل[238]ظ/ل 13ف
ل.222ل/1ق ج ل ن  ا لكشفلبحظنة لمالقل   لبحمنالابح نة :لل 14ف
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لبطدسا لك صدسلبحندأح ف لك  للس لبح يالوالبح  ي لم حح  لجهبذ بلابل لب ط م لق ذل الكللمنال ل
اغصس  ل ددالمنددةللم ددس  ل…ابحن ددةلابحب غددالابححنطددللاقحددةللبح  ددهبحناَيددال  دد لقحددفل دد لبحن  ددصسلابح  ددهلال

َاَكد َ ليْيندال دالق نهد  للَقن دهُلاك  ل نحين  ل البمدضلبحنيد تلك ح  سلد الابحنسك دالقندةلكد  لدابل منداللُيظدُال
اللِبَطَنددالل …بْحجددفلبححدد     ددالشدد خلب لدد للَقْقحدد لوددالُيةُلددفلبححمصدد ل  نددةلبح ددنطنالالدد  سلدحددةلبحددسا

دْ خلُ َ ح د لإح هلُسْ َثالَقَض رلبْحُ  سلَار للر شللَاَ  ب  لالداسزصلِ ْنُهلقبة لَ    لَااجهل ي بد لَاق دذلَمندُهلوَهد لبحش 
 . 1ف ْوالُ َ ح  لبحمص 

بحضدساس لبحمنح دالبحيد   ل   دال دالمنح دالارق  دال دةس لب  لاإ سبجه ل   صللكنالبحمناللمحة  للد 
حنمناللاحأل الاإوسبز بلحنسب ه لح  ن ص ل نه لبحث ق ة لاطنثدالبحمندالل دالجهدا لاإظهد سلجهدةرلمنح  ند لا  دهصلل

لب لن  ر ل نهل الجهالق سى.
رالار ح ال هحال  ل ج للبح سسلبحنية لبحمسيد كلا أ  لق ح ال ذ لبحسل حال  ل ن احه لح ض الن ةل

دال ن احملبحةظ  البحنيةرالحنحطصال البحنسكصالبحنية لا ح لبحح  سلبح سريلابححن ث لابألبم رلبح  ح ال
ل نهح  ل شصس بلدحةلب نصالامشسرال سق  لوصالب لدنمح حصا لبلدننثفل لنحف   نهد ل دالآسبرلللدنالمشدسل سق د حُملِا

 لبحح  فلقاسر  ل  لكن بهلبحث سمالبي  للبحزسكش ل ساصلن نه للنال اللقض الدحصه ل لرصابح  ه رلابحنيةل
اَيص َالبألبم رلبح  ح الحهذ لبح ساصلاق س  ل  لبألقي للبحشسع الاب لنمح  تلبحنيةرالبححجنن المند لمنحد رل

لبح  هلابحن  صسلامنح رلبحنيا.
 نمدد ر لحهددذيالبحنحطددصال ددالبحنسكصددالبحنيددة ل   ددس بلكحدد لقاسرلبوددالبح دد   ل دد ل ددذ لبحسلدد حالحددةس بل

لب  ن البح  ح ل  لكللحةس .

ل حدد ل حندد زلبددهلبحسلدد حالبمنح ر دد لمنددةلق هدد تلبحح دد رسل دد لبحنيددالابحن ددةلابح  دده لبمضدده ل ليددزبل
ل جطةط   لقوسز  :

لبألطةللشسحل نج صل  ن حلبحمنةل ل والمسيش  .ل-1
لسبسلبحنأارللحنب ض ا .قنةبسلبحننزرللاقلل-2
لبحث سلبحسب للشسحلكنزلبح ق  ل ل والنج ال.ل-3
لبحث سلبحح  فل  لقحةللبح  ه لحنزسكش .ل-4

                                                           
 .2/387ل:.لبحث ب ن  ل  يالبحم س صا317ل/3بحح ب  ل  حالبأل س:لينظس:لل 1ف
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لبحن هصلل وال  ح لبألن ح  .ل-5
لق ش البحن ن زبن لمنةل   صسلبحمش الحنز جشس .ل-6
لق ش البح لةق  لحن لةق .ل-7
لحسض لحم ف البوالبح  جا.ق ش البحح  للبحشسرفلمن لبحجسج ن لمنةلشسحلبل-8
لبحج   صل والجن .ل-9
لشسحلسض لبح يالحنم ف ال  لبحن ةلحإل  للبوالبح  جا.ل-10
لبحعث بل الشسحلبحنث ب.ل-11
ل ن اىلبح ثي ل  ل ساملبح  هلبحش  م .ل-12
ل ن اىلق ض ج  ل  ل ذ البي  للبألمظاللقو لقن  البحنمح  لح  ض ل   لبح سغ ن .ل-13
ل لشسحلح  يلبحثج س ل والقجس. نيلبحث سلل-14
لبحم  لل  لبحنيالابألربلحنحبسر.ل-15
لكن بللصبةره.ل-16
لبحمش الحنز جشس .ل-17
لبحمةبكالبح سبس ل  لشسحلح  يلبحثج س لحنمس  ن .ل-18
ل ين لبحنبصالمالكنالبألم سرال وال ش للبألن  س .ل-19

ةللدبال أح  هد  لا دةلَقن دُهلكد  لقد لجحد لبمدضلبح دساصلقش سلبوالبح  ي ل  ل    ال ذ لبحسل حالدحد
قةللب لنمح للبحنية لحنح  سرصالبح سريلابححن ث  لاق لك للبمضلبحن ةرصالية اللب   رلبحح  سرال

ل حال الطنال نهلَقْ ليجن ل ذ لبح ساصلارظهس  لب ةحه:له َش َسُ لِ ْال  لب لنمح للبحنية  لاق   َاَاَسَرْتلَبْيِ
َِلِ ْنددَ لَبْحَحَمدد ِن لِحنعَ دد ِ لِ دد لَق َحددِالَبْحَبَ دد  ِللأْلَْعَ دد  ِلَبْمددِضلبَل هكل ددال دد لل ندد لبيشدد س لحن ددس ل نجنددةلِبددَأْ لُقْ ددَس

ل   يل نهجهل  ل ذ لبحسل حا لارحيالبلنمسبضلقوسزل   يلبححنهرلمن  ل  لبآل  :
قالبحن  صس ل اللي  دسلاحد لبح دةل لل   لك  ليمح لدحةلاكسلبح ةللقالبحسق لمالقق لق حالبحنيالقالبح  ه-1

َثِم لِ  لَ َ  َحا لَس  َبَه لِحَذِحَ لِدَحةلَاْجَهْصاِل يالَبح ا لَبح ِا َ  ُللَ ِ  ا له.…كح ل  لقةحه:لهَقَش َسلَبْيِ
 لقالقةحدده:له…َاُ ددَسبُرُ لَقن ددُهلَكدد َ لَكددَذِح َلكدد  ليمنددللقاليشددسحلبح ددةلل ةضدد   ل  ددةىلاحدد لبح ددةل لب ةحدده:له-2

َللا  ه لبْحُحَؤا  ل لاه…ه   هلَق   لبْحُحَؤا  له.…َوَ  ُنُهلَق  
له.بننهةلبحح  س ل لاهبْنَنَهةلَكَ ُ ُهلُ َنج    ك  ليشصسلدحةلنه يالبحسق لقالبح ةل لك ةحه:له-3
ل ال ن قشالبحسق لقالبح ةل ليذكسلسق لقالقةللبححؤرد لحهدذبلبح دةل لقالبححشد سبلحدهلبد ح مس ل-4 من   لي ِس

اق لق  يلمال، "…"ايهذبلبح سصلظهسلاجهل  لُاِكَسل  لبحث سلبحسب ل نسببطا ل  للقةحه:لهلب ةس 
هلِبِهل  لُلِلَللمْنُهلح قُالبحث س له…هكلقصىلق لاح لبحم  البحن ن زبن  له.اكذبلُيةج 



 2022 

 

65 

 صفيإبراهيم /د/فهد الغانمي، د                                     قيق(   رسالة في المصدر الصريح والمنسبك )دراسة وتح

 دد لاجددهل دد لُاِكددَسللايهددذبلبح ددسصلظهددسكدد  ليددسيفلوددصالبآلسبرلابألقددةبللف جمنهدد ل نضدد  س  لن ددةلقةحدده:له-5
ه لا يددذبلقنددةلاحددللدحددةلبح ددسصلبح دد رسلمشددس ل دداللقشدد سلدحددةلن نددهل ددالَبدد ِبلبحَحْهددسلبحث ددسلبحسب ددل

له.اي  للنال ساصلاكس  لبحزسكش بح ساصلبأل سىلمالبحزسكش  لب ةحه:له
ل المسضلبآلسبرلابألقةبللا ن قشنه  ل  دللقةحده:له-6 لي ِس  داللققدةللك  ليمسضلسقيهل  لبحح أحالبم لَق  

لبح سصلبحظ  سلقَل له.ِدْ لبْمُنِبسَلل…:قنمُلل… لقالقةحه:له إْ لقصَل:ل  لقياُلله…  
ك  ليمسضلبأل سلبح  ح لحهذبلب لنمح للقالابب لا  لينس المن هل البألقي للبحشسع ا ل  للقةحه:ل-7

َ َه  لَحدُهلَقْ لَ لُيَطنِادلَللَقن ُهلَحْةلَ َزا َجَه لَمَنةلَقْحف له  لَودْللُيْمِحدُللَحَهد لَ ْهدَسلبْحِحْ دِل لَاَحدةلَمَنةلَقْ لُيَطنِاَللَضدس 
ِ ِ كلَ ِإن َهد لَ ْطُندُللِودَنْ ِيلبحنِاَمد ِحلبحَح ْل لاَطدَ ِصلَضدس  ْجُنِ لَمَنةلَقْحف  ُبدةِللا لقَ ةلِب ْحَحْ َ ِسلِبَأْ لَق َل:لَ َزا 

  .ه لاغصس  ل البألقي للبحشسع البأل سىلَ َنَةق ُفلمنةلِديَ  ِمهِل

سل  نهلبححمنة لبحجحدةمللدس لمنةلبح   البألاحةل ال جحةملاسرلن ثالبححجطةطلدحةللس لبح يال-1
ل .1452بح يالوسقاللف

ل.1946 هسسل جطةط تل ينثالسبغالب ش  ل  ملسقال:لاسرتلن بنهلبححجطةطلدح هل  ل–3
لb1212772_o.bdfوسقال جطةط تلج  مالقللبح سى لاسرتلن بنهلبححجطةطلدح هل  لل–4
ل. 7203وسقاللفلج  مالبحمةرم هسسل ينثالبححجطةط تلاكسل  لل–5

لا  :ن خل نة سلحنح   صالقسي ل

ل.فق   لن جالن الحصل( النسخة األولى:1

ل .2127  ل جحةملوسقال:لف ل ي  لبحن جا:ل ينثالف ضلهللالق ن   -
ل.286-284ل اسقن  =لقسي لح   تم رلبألاسبص:لف -
ل. للطس ب27أللطس:لفم رلب -
ل لكنحا.14م رلبحمنح تل  لبح طسلبحةبق :لف -
لنةملبحجف:ل منصل. -
لبحن لخ:لققح لوالمن لبح  ح  . -
  د1076  سرخلبحن خ:ل -

ل.فب   لن جان الحص( النسخة الثانية: 2

ل .1452  ل جحةملوسقال:لف ل ي  لبحن جا:ل ينثالسبغالب ش ل  ل سك   -
ل.236-234 لاسقن  =لقسي لح   تم رلبألاسبص:لف -
ل للطس ب29م رلبأللطس:لف -
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ل لكنحا.18م رلبحمنح تل  لبح طسلبحةبق :لف -
لنةملبحجف:ل منصل.ل -
لبحن لخ:لو ا ل -
 .  سرخلبحن خ:لو ا ل -

ل.فج   لن جالن الحصل( النسخة الثالثة:3

ل .78  ل جحةملوسقال:لف ل ي  لبحن جا:ل ينثالسشص لق ن  ل  ل سك   -
ل.55-51 لت حيلاسق ت=ل   لح   م رلبألاسبص:لف -
ل للطس ب15م رلبأللطس:لف -
ل لكنحا.14م رلبحمنح تل  لبح طسلبحةبق :لف -
لنةملبحجف:لن خ. -
ل.بحن لخ:ل  ح لوالبح  جل  ط ةلبح    س ل -
  د.1087  سرخلبحن خ:لبألالل الشهسلس ض  ل -

ل.فر   لن جالن الحصل( النسخة الرابعة:4

ل .1180فل  ل جحةملوسقال: ل ي  لبحن جا:ل ينثالين لج   ل  ل سك   -
ل.ل111-108 لقسي لاسق ت=ل ح ن لح   تم رلبألاسبص:لف -
ل: للطس ب23م رلبأللطس:لف -
ل لكنحا.12م رلبحمنح تل  لبح طسلبحةبق :لف -
لنةملبحجف:لن خ. -
لبحن لخ:لو ا . -
ل .نجزتلان نمل الن جال ؤح ه   سرخلبحن خ:لو ا .لاُكِنَال  لآ س  لف -

لابلددنج   لبح  ي ددا لبي دد رلقةبمدد لا ددلل  قفلبألحددللن ددجال ددالبحح  ددللبحددنصلبين بددالقدد للبحث ق دد  -1
ايص ند للب لج لر  فلبحن خل  لن جالبألحللفق لق و ل اللبح    ا ل ةبضمه ل  لبحنسق اللم   ت

ل.بح  ش ال  لبحن خلبألسي لوصالبح ساصللق ال
بح ددساصلبحندد لاكس دد للن ددلحن لقالبحمدد ل لحن  جددالدحصهدد ل دد ل س صددالبححددنال دد لبحمنحدد تلبمددضلقضدد  ن -2

ااحدد لوددصالل …بح ددسصلبح  حددىل-بح ددسصلبح دد ن ل-بح ددسصلبألال:لبححؤحددفلوددصالحدد ين لبحح دد سلك ةحندد 
ل.بح  ش ال  لقبللكلل سص  لاقش سن لدحةلاح ل مية نصا

لابألق ريىل ال ظ نه .لبحم ح ن  بحسلال منة  لبححنا ل لةس   دحة ال ن ةيا سقح بآلي ت  سجن -3
لبححؤحدف لبلدالل داللبحمند ب ل  دنج  صالبلدالل  د رس  ل دالبححؤحفلن نه لبحن لابألقةبللصبحن ةللا  ن -4

ل.ابح   البححجن ل ال
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ل  لبحنصلبحح  للحزر ر لبحب   .ل مظاللبحمنح تلضثطن لب حشيل-5
ل.بححجطةطلاشسقن   ل  لبحةبسر لبحيسرثال سجن لبألح  ظل-6
ل  لبححنا.لب حمنالبحن لاكس  لبححؤحفلن مسا -7
 للسرل ؤح  تللس لبحد يالا  ند لسلد  نهل دالكندالبحندسبجاللابحطث د تلبحند لاكس هد  لا د لكد  ل نهد لمنل-8

      لقشسن لدحةل    ه لبحن لحالل ذكسل  لكنالبحطث  تلقشدسن لدحصهد لبين بدالسقداللبحندةحل د ل جحدةمل
ل .1452وسقال:لف ل ينثالسبغالب ش ل  ل سك  لبححةجةر ل  لبحن جالسل  نهل  

لحه .لاكسلقاللمن لبححمنح  لبحنسبجالل البحسل حال  لبحةبسر لبألم للجح  حل سجحن -9ل
بحندةح ل د لبحسلد حاللحةجده[لا/سقداللبحندةح]ل:كد آل  لبحح   دالبحنةقد تلقسقد للبحح  دللبحدنصلرب دللق بنن -10

ل/سقداللبحندةح]لاكدذح لاح يل  ل جحةملبحسل  لكلأل ل حال جحةمال دالبحسلد  لل د ل جطدةطلابقد  
لةح.بحنلظ[لحظهس

بلاللبححؤحف لاإابلك  لحنحؤحفلقك سل دال سجد ل س دالقبجد ي ل  دمللب  الابححسبج لبحح  رسلس بن -11
لبلحه.

ل شددد الابح ددد  اكلبحجدددزرلاسقددداللابححؤحدددف لبحمنددد ب لبلددداللاكدددسلمندددةلبقن دددسن لابيق حدددالبحنة صدددللمنددد -12
لبح  ش ا لاقسجأن لاكسلو  ن تلبححسبج لدحةل هسسلبححسبج .ل  لبيط حا

ل.بحث ىلا ةح  تلنن  رل نضحال   حا ل لبحث ىلوةض  نحن-13
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ددددِسرُي لَاآَيدددد ُتلُقحةِ ص ِنددددِهلَق ِطَمددددٌالِحَ دددد  َلَ ددددَيدددد ل لن ْأِارددددِللَبً دددد ِسلِلبحلْالِدَسبَر ُددددُهلِحَ دددد ِ ِسلبأْلَْ َمدددد ِللبْحَحْ ددددَ ُسلبح  
لبحن ْ ِسريِل دْثيِلل 1فبْوَنَ داَللَمداْل لَ د لبأْلََند لِلِ دْاللُ ن ِثِع دهِلِ َن ِللبحساُلِللبْحِمَسبِل لَاَمَنةللَمَنة لَحلِا ل 2فَحَحدةلَ ْيدِسلبح ا
لبحظ َ ِل.

 ،بعد،،و 

دد  ددِسريِللْ ددَ سِلَبْححَللب ِاَ دد رل َددةِ الُللَبْحَ ددْةلِللِعَثدد َسبتِللَظددَةبِ سُللَك َنددْمللَ َنح  ل 3فَاُرْشددِمسُللُ ْنَ ددِثي   لِ ْنددهُللَكدد  َللَاَ دد لَبح  
لَاَاَسَرْتللَيدُساُص لَ د لَبْحُ دُساصِللِ داْللَكَ ِ ِهالْللَ َم ِر ِللِ اْللبْحَن ْطمُللُكْنمُللَاَق ْللُ ْشَنَسك   لَوْصَنُهَح لَبأْلَْقَم لِللَل ِ سلِبَيْة ِل

َش َس ُل لَبْحُحْ َنَم ُ .لَوللََا ُللبْ َنَ ْنُم لَبْحَبَ  ِ  لَق َحاِللِ  لِحْنِعَ   ِللَبْحَحَم ِن لِ ْن َللُقْ َسَِلل ْلِبأَللَبأْلَْعَ   ِللَبْمضِللِ اْللَبْيِ
َ ددد ُللَ ِ ددد اللَبْحَ دددْسصُلل:َ دددَأُقةلُل دددلَوْصَنُهَحددد لِ دددْالُاُجدددة   لَقَشددد َسلَبْيِ يالَبح ا ِ ددد لَ َ  َحدددا لَس  َبَهددد لِحدددَذِحَ لِدَحدددةلل 4فَثِم َبحددد ِا

ل:ْصاِلَاْجهَل

لُ ْ ددَنْ َب  للَقاْللَقدد   للَقاْللَ  ِضدد   لِب ْحُ ُ ددةلِللَابْحِ ْمددلُللَق ْللِزردد ُل َلالل َ َ ددفْللبْحَ دَ سُللهِلَحددِسر ِلل 5فمَلةلَ ْةُضددلَق  لل-َأَحددُهُمَما
ل.َنْف   لَك  َللد ْللَاِح َللِ  لبْحُ ُ ةلِللَاِيَمَ لِلل دْ َث    لَك  َللِد ْل

                                                           
ث ِحلَمْالَحَحةلبحظ َ ِله.ل 1ف لج رل  لفر لهبْوَنَ اَللَ ْيِسلبح ا
لقْححددة:لك  ددفلقلددةر.لاللل 2ف شددجٌسلقْححددةلبحن َحددة:لُلددحس ل دد لبحَشددَ الُ  َن َ ددا لاسجددٌللقْححددةلاج سرددٌالَحْح دد ُرلوصِانددالبحَنحددة.لاِظددل 

ل.2485ل/6بحجة س  لبح   حل  جلبحنيالاح  حلبحمسي ا:لبحظ ِلل البحجضس .لينظس:ل
ل له  مسهلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج .ج رل  لفرل 3ف
 ة:لق ض لبح ض   لبي  ل ل  جلبح يالقوةلبحن سلمب لبحة  بلوالمن لبح ثي  لكد  ل دالق  ضدللق دللز  نده لشد ي لل 4ف

حدددسق  لقدددة لبحث دددى ل   دددهلمندددةلقو دددهلامندددةلبحدددذ ب  لحدددهلمددد  ل ؤح ددد ت ل نهددد :لطث ددد تلبحشددد  ع البحمبدددسى لاجحددد لب
  لابح  ددن  لطث دد تلبحشدد  ع ا لص:410ل/1 ددد .لينظددس:لبحشددةك ن  لبحبدد سلبحطدد ح :ل771بحجةب دد  لاغصس دد لفت:ل

 .77 /1 :السبكي، فتاوى السبكيوينظر:  .234

بحن جنصالفق لافب لافر لال قفل دالفج لقةحده:لهاإحدةل دذبلا دالبودالبح د االل د لكند بلج رل  لق ش البححجطةطل  لل 5ف
ودد ب  لبح ةب دد كلقصددىلقدد ل:لابح ددسصلوصنهحدد لقندد لدابلقنددَملقمجبندد لحددنم ل  يمجدد بلابقدد لمنددةلن دديلبح دد سلب طدد ل

  دن لابقد للبحنظسلمالز  نهلا ي نه لاإابلقنَمليمجبن ل  لحنمَمل  يمج بلابق لمنةلحن ل]  ض[لاكذح ل د 
ل.1/149منةل  ن بل ل ناللين  لر حال  لابح مللابحح  س لارنظس:لبوالبح  ال لو ب  لبح ةب  :ل
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دددددلةمَلةُضددددد َللَق  ل-الثدددددان  ِس  للَقْ دددددسٌللريِلسِلبح   لَ َ ددددد  للب ِل  لُ دددددبليَلذَلِحدددددكلاَل 3فَ ْ دددددِ يِ   للبْحِ ْمدددددلُلل 2فال«أ ن  »و   ل 1فَ َ دددددةا
ل.بحنِاْ َثاِللِ اْللِ صِهَح ل حَلحِللبْحَحْ ُمةَحْصِا 

لَمَندةلَيدُ لاللهُلَ ِإن دلبْحِ ْمدِل لَ َحداِلرِللِ داْلل:ُقْندمُلل؟بْحُحْ دَسرِللُقدة  ِللِ   لحَل ُلاَلل ةلِلُ ل ُلةلبحْلنَلمَل لِل  ل ُلَقن ةليَلل:مَلنْلقُلل ْلإِل َل
ُ حمسَ ْمَندةاَلل«َق ْل»لَ د َللَ َحداِلبح اِللِ ْند َللَمَندةلَ َ  َ ْظَند ل  4فبْحُ دُ اسِل ررُو  ْن تَص 

َ
دْةلِللةرُلُجداُلل:[184بحث دس :ل]حمسَنأ لَ ْصددسٌللبح  

ل.   ج لنَل ُللهُل ُلَ لةلكَلهَلنَل لبنْلَحُمالْل
بح ددددسَاللَق  لل  ل لاإ ل دددد لَشدددد 5فُرُ ةِحَهدددد لَبْمدددد َللَاِحدددد َلل لَ ُساِمدددد َل ْلقَللةلِلُ ددددرُلللَلْبددددقَللَكددددَذِح َللَكدددد  َللَقن ددددهُلل ُلبرُلسَلُ دددداَل

لق سجدهلمدالبحجبسردا ل م دفَل اإنحد ليمنبدسلف دهلبمد لبح دث  ل د لكد  لي صد  لقبنده لل؟ييدة ل  د ي   لبحح  س ا
ۆ  ۆ   حمس:لمحدسب ل مد حةل د للدةس لآلل:كلقصدىلقد للمند لقةحده 6ف لبحم  البحن ند زبن حاق لق  يلمالا

ر ندملبحح ضد لابححضد سمللبحح د سرالاإ ْللَق  لل 7ف دالق شد البحمشد ال[193]آللمحدسب :ل حمسبآليا…ۈ  ۈ  
آ ندةبلق دةلللحمدال لينثيد لق ليجمدللبح  حدلل دالبحمدلل جدسرل مندةلبحح د سكلودلل مندةلق ْلل ابأل س

                                                           
س:لق دددةللحدددةس لبحشددد رل ددد لبحم دددل لا دددةلدرسببلبحح ه دددال دددالغصدددسلق لي يددداللمنصهددد لون ددد لقالد ثددد ت لينظدددسلل 1ف بحن َ دددةا

 مدددسضلي ثددد تلشددد رلحددده لا لحنف دددهلمنددده ل.لا دددةلدرسببل مندددةلبحح دددسرل دددالغصدددسل59بحنمسر ددد ت لبحجسجددد ن  لص:ل
 لآرببلبحث ددىلابححنددد ظس ل بحشددن  ط دحددخ.لينظددس:ل…كددإرسببل منددةلبحنددذ  لابألحددال لا منددةلبححدددسبس  لا منددةلبح  ا 

ل.8ص:ل
 الواو ساقطة من )د(. (2)
ُبل دد لِمْندداِللُقُحددةِللبحنحنددا لبْحُحَهددذ لبمضدده لدحددةلبمددضلبدد حن   لقالبي ثدد ت لينظددس:للبحن دد يلل ددة:لمندداللن ددثالبحح ددسربتل 3ف

ل.71ل/1بحِ ْ ِهلبْحُحَ  َسِ :ل
لمندةلبح د اس لا دالِدَحدةلل 4ف ج رل  لق ش البححجطةطل  لبحن جنصالفق لافب لافر لال قفل الفج لقةحه:لهقةحه:لي لا

لقال  ددن ب   لِدْ لكدد  لد ث   دد  لبح مددللدنحدد لاضدد لح  ددةللبح دد اسلاق ا ددهل  ضدد   لقالقدد    لبحن  صددللَق    لاحمدد للَق  
ل مند  لبحدذ ل ابح  ةلل  لاح لِدْ لك  لنف    لاإح هلا البوالبحطسبا  لاإ ل  حفلك للقك سلبحن ةرصا ل داللقدسسلَق  
لابحز د   ل   حندهلمنصهحد لبحندزبل ل ق اسلبح  سل  لقق لبألز نالن دثال  دن م لبح د سلبحح ضد  لكددلبحضدسبل د   

لب حمد للحد يلبح مدلل ةضدةم   لاإنحد ل دةل  دن  ٌرل دالقرب لبحن د  ل لي دد ل:لبننهدة.لاققدةللف دهل د لف ده ل داللبحظد  سلَق  
ل حمن  دد لبنن ددة ل حمنددهلقسبرلب ححةضددةملحنمدد ل ل  ددل:لكنحددالحدد يلمنددةلبح ددةللِبَأن َهدد ل مددٌلكلأِلَن دد لن ددةل:لدابلك نددمل مدد  

 اب نن  رلق ٌس .
 افقًا للسياق.( "أ ن يؤمنوا" والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، ج( موجاء في )د (5)
لبح  سق  لبْحَحْمُساالَابْحَحْشُهةسلبِيَ  للبْحُحَ  للابح بسلبححد قلل (6) يالَ ْ ُمةرلوالمحسلبحن ْ َن َزبِن ا ُلدْنَط  لا ةللم لبْح للَابح ا

دد ِ ِع  ا ل ددالق حددالبحمسي ددالابحب دد  لابححنطددل.لاحدد للددنال ندد زب  لَا ددال دددلون 722بْحمنَحدد رلبْحِمَثدد س ل ددالكثدد سلُمَنَحدد رلبحش 
  ددن   هلبحجنصنددالشددسحلَ ْنِجدد صلبْحِحْ نَدد حلَاشددسحلبحزنجدد ن  لَاشددسحلِسَلدد َحالبحشح دد ا لَاشددسحلبأْلُُحددةل لَاشددسحلبْح  ددالل

األدنه  ي،   لينظدس ل  دد793لفت:ل  َلَك َنملَاَ   هلب حسقن لَان للِدَحةللس يلَار دالوَهد …بح   ِن ل الِ ْ َن حلبْحُمُنةل

ل.6/112لبحم   ن  لبح سسلبحم  نا: لال285ل/2لبح صةط  لبغ البحةم  :الل.383-302:لصطبقات المفسرين  
 .754 /1حاشية العالمة التفتازاني على الكشاف للزمخشري:  ،التفتازاني (7)
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لك 4 ف3فس دد لبحث ددل 2فكددذبلبحزسكشدد آ نددةبلطنثدده لاللاق ْلل  دد لبحح ددن بلل 1ف ؤ نددةبلاق ْلل بحح ضدد لبييحدد  ل دد 
لبننهة.ل 5فمنةلبححض لاب لن ث للبج البحح  س للابح ملِللق ْلل البح ساصلر حاَلل  لمَلَقْصُىل

لَللَق  لا     هل لص َل ِلبلدنُلل مندةلبح  دةلل د لققد لبألز ندال لا دةلربلٌلَحح  لبشنحللمنةلبح مللح ظ دلبْحُحَؤا 
ل البح سري.هلبجاح ل ن

َجَهدد لَمَنددةل 8فسِلْهددبححَلل ددالَبدد بِلل 7فاجددهل دد لُاِكددَسل دد لبحث ددسلبحسب ددلل 6فسايهددذبلبح ددسصلظهدد  لَقن ددُهلَحددْةلَ َزا 
ل: لَلَقدل ْلأَلِبدلسِل َلْ دحَل حْلةلبِل َدقةلَحداَللبْحِحْ دِل لَ ْهدسَللَحَهد لُيْمِحدلُلللْلوَللَل ناِلطَلليُلَ لل ْلقَللهُلحَلل  هَلس  َلَضلللَلناِلطَليُلل ْلةلقَلنَلمَلل 9فَقْحف ل

ل.هِل مِلي َلمنةلدِلل 10فَنَةق فُل َلا للةلِلبُل ْلبحنِاَم ِحلبححَلل[1]ظ/لَ ِإن َه لَ ْطُنُللِوَنْ يِللِ كَطَ ِصلَضس  ِلاللَقْحف للَمَنةلَ َزا ْجُن ِل
لل  لقَللهُل ُندد َلايَل ددد لبْشدددل 11فبْحُحدددَؤا  للِلْمددد ِلبحْللريِلسِلَحددداَلل لِلثَل ْلنِلْلدددِ لحِللمِل سِلَضدددحُلنْلحِللاِلَ دددناِلجَلحُلبحْلله ْلقَللهاِلَحددنِلةلكَلَندددمَلللَلحَلنَلَحح 

ددْسطِلل(َعَلددى)لَكِنَحدداَلجدد رلك نددملةلبحن لَنددمَللبلِلبحدد  ل ل  مدد  لبحشددسطلط ق ددلك  ددشددسط  ل دد لقصزللحةجددةرل دد لي ددنيُللكِحنش 
كلألنهد لَحداْلل دسَضلبْحِحْ دلِل لَ ْهدَسلَهداإ لَقْكَحدَللحَلللِ بَهد  هِلةلِبد  داَلل إ ْلل   لبحح ن بللبإي  مل البحزاجل 12فح  س

ضه ل دالطد صلبحضدس   ل دإابل د تلاجدالبيكحد للبجد البح دسري ل  ل ةلغسلل 13فو انهلد لح   للحه 

                                                           
 ( "تسعر" وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، ج(.جاء في )د (1)
لبحشد  م  لل ةلبي د للبحم  دالبحح دنفلبحح دسسلود سلبحد يال 2ف قودةلمبد لهللالبحح دس ل  حد لودالمبد لهللالوهد رسلبحزسكشد ا

 د لسقللدحةلقنا لالح لبح د يىلو  شدلل دالبح د حلودالقود لمحدس لابودالق صندا لا دالغصس حد  ل745اح للنال
ل دد لجح دد لاحدد  لرساسلاق نددة لااحدد ل شدد جال  ن دد  لكددسراللبحدد يالب ح  ددس بلقريًثدد ل  ضدد   دد لقحددةحً  ل   ا سب ددالاكدد  ل  صه 

يسى لاكد  ل ن طمد لدحدةلب شدني للبد حمنال ل ليشدنيللمندهلبشد ر لاحدهلققد سبليي ةندهلق دسلرن د  .لحدهل  د ن فل بح ا
اضالاشسحلبححنه ج لابح يث ج لاشسحلجح لبحجةب د  لابحث دسل ك صس ل  لم ا ل نة  ل نه :لبحج رللمنةلبحسب م  لابحسا

ل/2 لطث دد تلبحح  دددسرا:ل ددد .لينظددس:لبحددد باار 794ت:لبحح دد فل دد لقحدددةللبح  دده لابحبس دد  ل ددد لمنددةللبح دددسآ  لف
 .ل302 لابألرنهلا  لطث  تلبحح  سرا لص:ل162-163

ل لهيظهسه.ج رل  لفرل 3ف
 .23ل/2بحزسكش :لبحث سلبحح  فل  لقحةللبح  ه:لل 4ف
ل لهبحح  سه.ج رل  لفرل 5ف
ل له  مسهلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج .ج رل  لفرل 6ف
يشصسلبححؤحفل ن لدحةل  لاسرل  لكن بلبحث سلبحسب لل والنج اللبحح س  لينظدس:لبودالنجد ال:لبحث دسلبحسب دللشدسحلكندزلل 7ف

 دد لل1138بح ق  ل لا  لآ س :ل محنالبحث سلبحسب للحح ح لوالق صالودالمند لبحطدةس لبح ن د لبح د رس لفت:لبمد ل
 .171ل/3  لبح  ش ال ن البحج حلل والم و يا:ل

ل لهبحهحسهلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج .فرلج رل  ل 8ف
ل لهبأحفه.ج رل  لفرل 9ف
ل لهينةقفه.ج رل  لفرل 10ف
ل لهاي  نهلَقن ُهلبححؤالهلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج .ج رل  لفرل 11ف
ل لهي  سه.ج رل  لفرل 12ف
ل .هحه هلل قطال الفرلل 13ف
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 لرحصدللصلِلَ لَطداَللف لْحدةلقَلنَليج بلمَلاق لاق لبيل شم سلحهلوز   لا ل ج رلابلن ث لدلححجسرلبح  سلا لَ ِإن هُل
ل .َلقَلاَلل َلجِل إابلاُلل د لمنةلبح بةلل  لينةقفل منةلبلن ث حه

دديُللباكددذ ْسَغْنِحِشدد ااِل لِ ددل 1فحدد قُالبحث ددسل دد لُلددِلَللمْنددهُللهِلهلِبددةج  ا ددةلل احددالليجددالمنددهُل  2فبْحَحْ َسَلددِالبح  
بسَللَمَنددةلُرُ ةِحدد ِللبح ددسصلوددصالَقْنددِملَطدد ِحلٌل ُ ةِل لَاَيددْصَالَمَنددةلَقْ لل 3فَقْصددُىلَ َةق ددفَللكبحدد   َمَنددةلَقُبةِحَهدد لَ لَمَنددةلبحدد ا

 بْنَنَهة.لَابْحِ ْمَللِبَحْمَنةلبْحَحْ َ سِل«لَق ْل»لَ َ لَق  لل 5 لف4ف بْحَج ِن  اِلَح لِ  لكَلَ ْ ُ ِن كلَقْصُىلَ لَيْمِ  لبْحَ ُبةُلل

لبح سرياي  نهل كح لل ف هلحنمةضل 6ف«ىلَ عَ »وز    لك نمللْسلمِلشْلي للمنةلبح  اس لاحالليُللالْلَحح  لحَللَق  
لقَلَندددابلقدد للمَل دد لاجدد لف ددهلبح مددللِإنِاددهُل َلل بجدد الَقْ ل َددْ ُ ِن ل حددٌف ل دد لينةقددفلد لمنددةلبح بددةل   ل حددسر   لَحح 

ِدْ لل:قدد لَاَكَأن ددُهلف ددهلحنشددسط لل«ىعلدد»ك نددملل ا ددةلربٌللمنددةلبح  ددةل لابقنددس لبحدد ليجن ددهلح لددن ث ل
بسَل دد للُلشدديِلبحدد  ةل لحمنددهليُللمنددةلن دديل ل7فةقددفصن ل َرَ ْنددِملبحدد   لقنددمِلل:حددةلقدد للَقن ددهُل ددالل بحدد ل دد لبْحَج ِن  ددِالقيض 

ل:قةحدهلِبدَأ  لاقد ليجد بلل ل9فحن  للاإ لَحاْلل مِف ل ل8فلُلنُلطْل َلل قبنمل:   حم لقحفلرس الللُ ْمِطصِن َمَنةلَق ْللط حلٌل
د  لاقد لف مةس دم لوهدذ للأَل  لكلف لحْلةلقَلنَلمَلل:ح ةحهلَمَنةلَقْ لُ ْمِطصِن لَقْحَفلِرْسَ ال  ل   ا ل بيمط رل سبرل نهلقيض 

لد ْللبألحدفِللاكدسَللَق  لسرلمن دهلنةقدفلمندةلبح بدةلل  دف لحمدالُيديلِدن َحد ا دةلل  10فبحعث س ل  لبحط صلمنةل د ل

                                                           
 .ل90ل/4 سلبحسب للشسحلكنزلبح ق  ل:لينظس:لبوالنج ال لبحثل 1ف
ا  ل  سلالا  ج لق س ل حنةك لبجةبسل  ج لققح لوالطةحة ل ث شس  لار  ل  لش سملبح نصثالب  لبح دص  لزرندالل 2ف

ب ح   س  لشص  لبأل صسلل فلبح يالحسغنح لبحن حس ل ال ح ح  لبحن حسل  ح لوالق اا ل  لسي  لبآل سللنال
   ده لحندد سريلمنداللبح د يىلبحنبددة  لاقحدةللبح  دهلبح ن دد  لاك ندمل م د  ل زر ددسب لل دد لاجمدللف ددِهل  سلدا757

حنمنحد رلابح  هد رل دالبححددذ البح ن د لا  حدالبح دسسل ددنهالل د لبح دسنصالبح د  الابحن لدد كلداليدذكسلبححؤس دة ل  ددسبل
وددالقد ا  لاقحددث ملحدسغنح ل دالبحمنحدد رلبحمجداللاإج حددهلحهداللدجد   لزب دد ب  ل داللب ددناللوهد لبححند لبحن حددسل  حد ل

ل.265-264ل/4 ن س لحنمنةللبحشسع الا نثم لحن نف ا.لينظس:لبحح سرز  لبححةبمظلاب منث سلوذكسلبحجطفلابآل  س:ل
ل لهُيةقفه.ج رل  لفرل 3ف
ُ ةِل لَكَح لِ  لبْحَج ِن  اِلل لهج رل  لفرل 4ف له.بْحَ ُبةلُللَاَيْصَالَمَنةلَقْ لَ ْ ُ ِن كلَقْصُىلَ لَيْمِ  لَ لَمَنةلبح ا
ل.153ل/3ق ض ج   ل ن اىلق ض ج  :لل 5ف
ار حددالفمنة منددةلبحمددةضل ددالبححمدد ن لبحندد لاكس دد لمنحدد رلبحنيددالحهدد  لينظددس:لبححددسبر  لبحجنددةلبحدد بن ل دد لقددساالل 6ف

 .63ل/3.لارنظس:لبوالجن  لبحج   ص:ل478بححم ن :ل
له.  لينةقف لهج رل  لفرل 7ف
ل لححةب  البح   ص.يطنللاق بنن ل  لاسرل  لفرج رل  لبحن خلفق لافب لافج لل 8ف
لاكسلبألحدفل لهج رل  لفرل 9ف قسرندالابضد المندةلكدةِ لهمندةهلحنمدةض لقنند :لاكدسلبحد  ةللبح  دللَ ِإْ لقصل:لق لي   لِبَأ  

لب حشسط الرا لبحمةض القاضيلر حالمنةلكة لهمنةهلحنشسط ال نصنحأ له.
لح ةحددده:لفَمَندددةلَقْحدددف   لاق ل دددذبليشدددصسلبححؤحدددفل نددد لدحدددةلق ل ضدددحة لقةحدددل 10ف ه:لفَمَندددةلَقْ لُ ْمِطَصِنددد لَقْحدددَفلِرْسَ دددال   ل  ددد ا 

لمند لبح  هد ر لينظدسل د لاحد :لبودال سقد لبحشدصث ن  ل ب لنمح لل شدهةسلا نمد سٌالمن دهل د لبد بلبحطد صلمندةل د ل 
 .152ل/6.لابح س    لبححث ةط:ل559ل/4بأَلْحُل:ل
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ر حداللقاضدي  حد  ةللبح  دللب حشدسط الرا لبحمةضد الل حنمدةضل«ىعلد»مندةلكدة للابض ا للك  لقسرنا ل
ل 1ف.حنشسطل نصنأ لل ىعلفمنةلكة ل

ل 4فِ  ق بس ندد لب دد الل دد  لَ َمْبددل ْلدِلهبح ددسصلوددصالل 3ف ددال 2فاكددذبليظهددسلاجددهل دد لاكددسلق ددللبألحددةل
ااحد للك 5فكلقصدىلي د لمندةل طندللبحجبدسلَل ِل  ن د لَقدلَق  لالد لق بس ند لبجد ل قصىلي  لمندةلبح دللكهٌلُقسال
لأل سل  ةس  لالل َلِضلبح سريلاُللأِلَ  ل  ل هةل شنحلل 6ف القبصللبحن  يللمنةل  ل   لل البحنةج هلبْحُحَؤا 

 .بح  صل 7فمنةلبحن ثالا  ل ل  ننزل

مندةلد يد  لبح مدللرا لاجةيدهل لِلَ ل ُل لَيدَحدَقن هُلا دةلل 8فس  د لاكدس لبي د للبحزسكشد ل د لبحث دلالث[الث]
ل. 9فبج البحح  سلبح سريلبننهةل ابلن  حنه

ل:ل مندةلحدهلق لي مدل   لب ىلبحح مةللبححطندلكلقصدىلقد لل 10فقش سلنجاللبأل حالبحسض ل ذباإحةل
ل  يلقطم  لوةقةملبح مل لك ةح :لحهلق لي سخلبج الحدهلحدسبخٌلي يلاقةملبح ملل نهلا ليحنن  لاحلَقن هُل

لب  ةللبح مللبننهة.ل[2ل]ا/ط ٌلقَللَ ِإنِاهُل

                                                           
 ددجنصالفق لافب لالدد قفل ددالفج لافر لقةحدده:لهاكددسل دد لقددسالبحثدد رلبححةقدد  ل ددالجدد رل دد لق شدد البححجطددةطل دد لبحنل 1ف

 قساالبححم ن ل  لبححن سه.
.لام رلبح يالبحثج س  لكشفلبأللدسبسلمدالقحدةلل جدسل287ل/3ينظس:لبحزسكش :لبحث سلبحح  فل  لقحةللبح  ه:لل 2ف

ل.251ل/2بيل للبحبزرا :ل
ل.فر لهاجهل  لاكسلق للبألحةلل اهلل قفل ال 3ف
ل له من  هلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج ل ةب  الحن   ص.ج رل  لفرل 4ف
ل له طنللبحجبسلاحةلك اب  ه.ج رل  لفرل 5ف
ل .1  لبح  ش لسقاللف17ينظس:لصفل 6ف
ل له  نض ه.ج رل  لفرل 7ف
  ل ال ذبلبحث ى.4ينظسل   حصللاح ل  لبح  ش السقالفل 8ف
جدد رل دد لق شدد البححجطددةطل دد لبحن ددجنصالفق لافب لالدد قفل ددالفج لافر لقةحدده:لهاإنحدد لب نددسصلف ددهلبح يدداللبحشددسم لل 9ف

بحنةضد يل د لقدساالبححمد ن ل دالَقن دُهلحدةل جد حفلبحح د ُسلبح دسريلبحح د َسلبححدؤالل د لاكدسل د لقيحد  لبحه بيدالال
لدا  لاحددةلقدد ل:لد لق لآا  ل ددأا ل ددس لابقدد  ل جددسج ل ددالل ل ليجددسجلد لبإانددهلحددزللحمددلل ددساج  قنددفلمنددةلغ  ددهلَق  

ل سجلق سىلبيصسلدانهلحاللي نى.
لبحح  سلمند  اللل 10ف  ليمحدللمحدللبح مدللقش سلبححؤحفل ن لدحةل  لاكسلبحسض  ل  لشسقهلمنةلبحم ف اكلدالي ةل:لهِد  

د لدابلحيل   يس لِبَأْ لا ملل نه لار حر لحدةلقندم:ل دسستل دإابلحدهلق لي دسخلحدسبخلبح مندة لبحمندةلحدهلحدسبخ ل
ل.320ل/1ب لنسبب ا  لسض لبح يا لشسحلبحسض لمنةلبحم ف ا:لَ ِإن ُهلقط لب  ةللبح مل.له
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لج زلق لي ص ل  لي ص  للُ َؤا    لسَلبِلبح سريلدابلبمنُللَق  للالُلنَلمْلا نهليُل  لا ندهليظهدسلبحةجدهل د لقدةللبْحُحَؤا 
وَۡحۡيَنا إََِلِۡهُمۥ فِۡعَل ٱۡۡلَۡيَرَٰتِ حمس ر:  لقةحهل م حةل  للةس لبألنب  ل: 1فبي  للبحب ض ا ل

َ
 لاقحدنهل[73]بألنب د ر:ل حمسأ

بددأْ لابح مددل لف يددة ل منددللقاقصندد ل دد لبح    ددالبحدد ل دد لضددحنهل دداللُ ددَؤا   للبمنبددس ق ل  مددللبحجصددسبتكلقصددىل
لكد  لبحمندةلبييهد ل لِبَأن دهُللحن طد ل قلل ل 2فبح ملكلدال ةلبح بللمنةلبح  اسلبححطنةبل البيي د ر للدةبر 

ل لحةس هلف ه. انل   لا نهل 3فا لدقض سل من  ل ح يلبححسبرل جسرلدلح ملبححةقةلدح هلح ظلبحح  س

ل 5ف د لبد بلقربرلبحجحدديل دالبييحد  ل ددالشدسحلبحثجدد س لل 4ف د لقشدد سلدح دهلبحم  دالبحمس دد ن -الرابد 
لا ددةلدشددم سل حن ددسصلوددصال منددةلبح ددساملبححددذكةس لل 6في ددنيل ددذببحمنددةلبحنجدد رلبحددذ ل دد لبح مددل لاللبْحُحددَؤا 

ل. 7فآن   

لا ثمددهلبحح  ددلل مندد لبحث ددىلمددال للبحج ددةرل 8ف دد لبحعثدد بل ددالشددسحلبحنثدد بلسَلِكدداُلل دد -الخددا  
لحللق الح الل 9فبحشسرفل  لق ش الشسحلبحسض  لرا لبح سري.ل 10فبحجسمنةللبْحُحَؤا 

لكحددددددددد لا دددددددددالدح دددددددددهلبودددددددددال بجددددددددد البح دددددددددسريلبلحضدددددددددحصسلبحشدددددددددأ اقةمدددددددددهل   دددددددددس للجدددددددددةبز-السدددددددددا  
ل

                                                           
 .56ل/4ينظس:لبحب ض ا  لقنةبسلبحننزرللاقلسبسلبحنأارل:لل 1ف
ل لهبيحه لهلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج ل ةب    لحن   ص.ج رل  لفرل 2ف
ل له  ح  هلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج ل ةب    لحن   ص.ج رل  لفرل 3ف
 ة:لشحيلبح يال  ح لواليةلفلبحمس  ن ل اللبحثي بر  لبي  للبحم  ا لبحح  سلبحح  سلبح   ه لحهلمد  ل  دن  ت لل 4ف

شددسحلبححةبقددف لاشددسحل جن ددسلبوددالبح  جددا لاق شدد المنددةل   ددصسلبحب ضدد ا لدحددةللددةس ليةلددف لاغصس دد  لل نهدد :
 لبألرنددهلا  لطث دد تل189ل/1.لينظددس:لقدد ج ل ن  ددا لكشددفلبحظنددة لمددالقلدد   لبحمنددالابح نددة :ل ه786لفت:

ل.209ل/1.لابحمس  ن :لبحمةبكالبح سبس ل  لشسحلح  يلبحثج س :ل298بحح  سرا لص:ل
 .20ل/1  لبحثج س :لح  يلبحثج س :ل53بييح   لسقاللف يىلابسرل  لح  يلبحثج س ل  لفب بلقربرلبحجحيل البح ل 5ف
ل لهي نيل بن لحن سصه.ج رل  لفرل 6ف
ل .هآن   هلل قطال الفرل 7ف
 .226بحن   وةس  لبحعث بلشسحلحث بلبيمسبب لص:لل 8ف
ل.253-250ل/2هلق ش الحن ص لشسرفلبحجسج ن :لب لنسبب ا  لشسحلبحش ف ال  لبحن ة لايه  شينظس:لل 9ف
ل لهمنةلبحجناهلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الفق لب لج ل ةب    لحن   ص.ج رل  لفرل 10ف
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 دالكند بلبحطهد س ل دالكدة لبحضدحصسل د لقةحدهلل 3فسرابدف ح لمندللمندةلبحثجد س ل د لقد يىلبح ل 2ف 1ف  ح 
ددَفلَمْنُهَحدد لَ دد لَحدداْللَ ْصَثَ دد هل: 4فحددنةلهللال مدد حةلمن ددهلالددنال دد َلضددحصسلشددأ ل ُلله 5فَحَمن ددُهلَقْ لُيَج   لس بلبددأ ْل  

ل  لقياللجحنال شنح حه لمنةل  ن لا  ن لدح ه.لِبَأن َه ل 6ف منِا  لاحننه ل

ْ حمسل 8ف مد حة[]قةحهلل:  ل  لل 7فمالبحجبسلدابلاق ل بن قلبم لكنحالحةلبيغن ر-الساب   ُ ۥ َء َمن ر م    هَّ
َ
َُ أ َ لحمسَنل

لبححشد ر لبحح نةقدالا محة ق ح لال ل[102]بحث س :ل ل 9ف  د لا داللدصبةرهل «ةَحد»بمد لكنحدال د لمدملف دهلق  
ابحح ددن لدح دده لكددذبل دد لقددسالل شددنح للحددننه لمنددةلبحح ددن لك بندد قلا لي ندد جلدحددةلبحجبددسلَقن َهدد دحددةل

لبج البح سري.ل 10ف  البححينل«ةحَل»

ل. 11فبج البح سريل مُلنْلنَلي  ل   لبحح مةحصال  لب بلظَللَقن هُل-الثا ن

 لي د لبمد ل مدللبح  دصا لبجد الل 12فبحح د سرالابح مدلل« ْلقَل»لاْلي  لِ دثِلَ دنْلكد  ل ندهل ُلل  لَق  ل-التاس 
.َ ِإنِاُهلبح سريل لل 13في  لبم لكلل مل 

                                                           
لجحدد للبحد يا لبحشدد  م لبحن دة  لققدد لبأل حدال دد لمندةللبحمسي ددا لل 1ف لوددال  حد لبحطدد   لبحج د ن  لقوددةلمبد لللَا   دة:ل  حد لوددالمبد لللَا 

لفت:يسللاقو لبح  البح ج ا  لاغصدس ال لحدهلمد  ل ؤح د ت ل نهد :لبألحف دال د لبحن دة لا  دهصللبح ةب د  لاغصس حد  للح ل ال 
ل.67ل/8 لابح ثي  لطث  تلبحش  ع البحمبسى:ل130ل/1 لبغ البحةم  :.لينظس:لبح صةط   د672

َشدَةبِ  لبحن ةضد يلَابحن  د  يلححشدي تلبحجد   للقش سلبححؤحفل ن لدحةل  لاكس لبوال  ح ل د لشدةب  لبحنةضد ي لينظدس:لبودال  حد  ل 2ف
 .207بح    ي لص:ل

بحجد   لبحح دن ل لينظس:لبحثج س  ل216بح  يىلاسرل  لح  يلبحثج س ل  لب بلفَب ٌبلِ َالبحَمَث ِ ِسلَقْ لَ لَيْ َنِنَسلِ ْالَوْةِحِه لوسقاللفل 3ف
ل.53ل/1:لبح   يلبححجن س

للناله. لهحنةلهللالمن هلالج رل  لفرل 4ف
ليصث  ه. لهج رل  لفرل 5ف
.ل 6ف  اسرل  لبحن جالفب ل من  
 .340ل/3ارنظسلبحن  حصلل  ل:لبح صسب   لشسحلكن بللصبةره:لل 7ف
ل  لوصالبححم ة نصالل قفل البحن خلبألسي  لابحح  للي نض ل   يس كل ةب  الحن   ص.ل 8ف
 .141-139 ل121ل/3ينظس:للصبةره لبحمن ب:لل 9ف
 .426-425ل/3 ينةلبحنبصالمالكنالبألم سرا:للبوال ش ل ل 10ف
 .196ينظس:لبحسبج   لبحنطبصللبحن ة  لص:لل 11ف
لج رل  لق ش البححجطةطل  لبحن جنصالفق لافب لال قفل الفج لافر :ل 12ف

لبحح نةقالبححج  البحح  سرا .لللللللللل لفكح ل  لبححين لاغصس ل  لَق  
ل.1/49بححبسر لبحح نضا:لل 13ف



 2022 

 

75 

 صفيإبراهيم /د/فهد الغانمي، د                                     قيق(   رسالة في المصدر الصريح والمنسبك )دراسة وتح

لبحج سلي ذاللق -بحم شس   لبح سريلكح ل  سسلكلل نهحد ل د لكنداللهبج  ل  1فسبرب طاِلل  لبْحُحَؤا 
لقيض  .ل 2فسِل ْلثَل لبحْل ِلل هِلحَلدِللصسَلشِل لاقُلبحن ة

ب ِل ُلبحح  سرالابح ملل َلل«ق ْل»لق  ل-عشرالحا ي  لل 3ف   كحد ل دةلل بحن ق دال 4فبحجبسرالبمد لكنحدالم دةَ َ   
لالبح سري.بج ل 5فسق لبوال  ح 

لَللَق  ل-عشدددددرالثدددددان   ل 9 ف8فاللمنددددد لبححبدددددسرجدددددةببلبح  دددددل 7في ددددد لبححشددددد ر ل 6فهل]بحح نةقدددددا[  لقه ددددداللبحُحدددددَؤا 
ل 13فا لي  لبحح سرلبح سريلجةببلبح  ال.ل  ٌلمْلاف هلبُلل 12ف:]بم لن نه[ل 11ف لق للبحسض  10فابحمة صصا

لَللَق  لل-الثالددث عشددر ل لبحم ددس لينددةبلمددالظددسالبحز دد  لبجدد البح ددسري ل  ددةل:لجلندد لحدد لبحُحددَؤا 
ل

                                                           
 .ل151ل/2ل لشسحلبوالم صللمنةلقحف البوال  ح :لبوالم صل 1ف
 .172ل/3بحزسكش  لبحث سلبحح  فل  لقحةللبح  ه:لل 2ف
ل لهي  ب ه.ج رل  لفرل 3ف
 .45ل/2بوالش  نش   لبحمن شل  ل ن لبحن ةلابح سا:لل 4ف
 .394ل/1بوال  ح  لشسحل  هصللبح ةب  :لل 5ف
ل.اق بنن  ل الفر ل ةب  الحنحمنة  لوصالبححم ة نصالل قٌفل الفق لافب لافج لل 6ف
ل ةب  الحن   ص.لفق لافب لافج  له   هلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفرل 7ف
 ددة:لقوددةلبحعثدد سل  حدد لودداليزردد لوددالمبدد لبألكبددسلبألزر لبححمددساالبدد ححبسر لققدد لق حددالق ددللبحن ددةلابألرب لق ددذلمددالل 8ف

حزج ج لاغصس ح  ل دالكنثده:لبحم  دلل د لبألرب لاب شدن  ص لبحح زن لابح ج ن ن  لاغصس ح  لاق ذلمنه:لن طةره لاب
 لابح صسازآب ر  لبحبنيال  ل2684ل/6.لينظس:لبح حة  لدسش رلبألسرالدحةل مس البألريا:ل  د286لفت:اغصس ح  ل

 .286 سبجاللق حالبحن ةلابحنيا لص:ل
ل.102ل/1بحم  لل  لبحنيالابألرب:للبححبسر ل 9ف
ل.342ل/4بحسض لمنةلبحم ف ا:للينظس:لب لنسبب ا  لشسحل 10ف
 .342ل/4ب لنسبب ا  لشسحلبحسض لمنةلبحم ف ا:لل 11ف
ل.  لوصالبححم ة نصالل قٌفل الفق لافب لافج لاق بنن  ل الفر ل ةب  الحنحمنةل 12ف
 .349ل/2ب لنسبب ا  لشسحلبحش ف ال  لبحن ة لايه  شهلق ش الحن ص لشسرفلبحجسج ن :لينظس:لل 13ف
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كحددد ل ددد لبح  مددد  لل  6ف 5فابحز جشدددس لل 4ف 3ف   ددد ل ودددالجنددد  ل 2ف[ بحم دددسل 1فةا ليجدددةزلجلنددد لق لي دددن]
ل. 7ف بألاحةل البحث بلبح   ال البححين

َزلبلَجدذَلِحداَللكيحند لدضد  نه لدحدةلبحح دسرل 8فرا لبح سريلمن ل الدح هل«ىُلصْلقَل»دض  اللجةبزل-عشرالراب   ة 
ل. 9ف  َل َلمْلبَلل«  لقَل»ليَلنْل َل

بددهلبح مددللبححنن دداللبححددؤالدنحدد ل جددسلبحح دد سلل بحندد لبحمنددةلكدد ل«َقن ددة»ل[لَق  ل2]ظ/ل-   عشددرالخددا
 ددةللبحجنددا لاكددس لرقر ددللبحجنددا لا ل  ددةللَقن ددةلل 11فَقن ددةن ددة:لقلددنحُملل ل 10فبمدد   لبددأْ ل ضددحس 

ل. 13ف  لقساالبحجسل 12فبحسض 

                                                           
ل  نةه. لهج رل  لفرل 1ف
   لوصالبححم ة نصالل قفل البحن جالفب لا  بٌمل  لفق لافج لافر .ل 2ف
 ة:لقوةلبح نيلم ح  لوالجن لبححةحن  لحزللَقَب لمن لبح  سل لقنةلح سل الققذصلق للبألربلابحن ةلابحن سرف لل 3ف

شسحلبح ةب   لابحج   صللاإح هلبننهملبحس  لال  لبألرب ل ال ؤح   ه:لبحح ن ال  لشةبالبح سبربت لابحم   ل  
 لابح حددة  لدسشدد رلبألسرددالدحددةل244.لُينظددس:لبألنثدد س  لنز ددالبألحثدد رل دد لطث دد تلبألربدد ر:ل  ددد392لفت:اغصس دد  ل

 .1585ل/4 مس البألريا:ل
 .176-172 ل138-136.لارنظس:لبوالجن  لشسحلبحناح ل  لبحن ة:ل513-512ل/2بوالجن  لبحج   ص:لل 4ف
حددةرلوددالمحددسلبحجددةبسز   لجدد سلهللالبحز جشددس  لبححمنزحدد  ل ددالق حددالق ددللبحمندداللب حدد يالابحن  ددصسل ددة:لقوددةلبح  لددال ل  ل 5ف

ابحنيالابآلربب ل القشهسل ؤح   ه:لبحمشد ا ل د لبحن  دصس لا    دالبألرب ل د لبحنيدا لاقلد سلبحب غدا لاغصس حد  ل
 .314ل/2را:ل لابح باار  لطث  تلبحح  سل41.لينظس:لبح صةط  لبغ البحةم   لص:ل  د538:لفت

 .373ل/2ينظس:لبحز جشس  لبحمش ا:لل 6ف
 .627ل/6بوال ش ل:ل ين لبحنبصا:لل 7ف
 .285بوالبحةسبص لبحمنلل  لبحن ة لص:لل 8ف
 .1/302.لابحنج س لض  رلبح  ح لدحةلقاضيلبحح  ح :ل1/321بوال ش ل لقاضيلبحح  ح لدحةلقحف البوال  ح :لل 9ف
ل.فق لافب لافج سرف لاي انه ل  ل لهبححضحس هلبأللبحنمج رل  لفرل 10ف
ل ل ةب  الحن   ص.فرهك لَقْرُ َللبحَجن َاهلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفق لافب لافج ل 11ف
ل لهكح لاكسلنجاللبأل حالبحسض ه.ج رل  لفرل 12ف
ل.273ل/4ب لنسبب ا  لشسحلبحسض لمنةلبحم ف ا:لل 13ف



 2022 

 

77 

 صفيإبراهيم /د/فهد الغانمي، د                                     قيق(   رسالة في المصدر الصريح والمنسبك )دراسة وتح

لبحح ددد سلبح دددسريل حددد لجدددل 1ف-السدددا   عشدددر َزلبحسضددد ق   بجددد الل 2ف   ددد يالل محةحدددهلبحظدددسالمن دددهلة 
لك احددسحلبدددهلبمددضلقسيددد بلل بحسضددد لمنددةلب ننددد ملبحن دد ياللف دددهل ددال منصددل ل4فقصددىلب   دددةبل 3فبْحُحددَؤا 

لل 5ف قةبشددد لشدددسحلبحح نددد ح  ليندددزلل دددالمددد للَاَقن دددُهلل ايحددد لمنحدددمل دددالبح دددسصلودددصالبح دددسريلابْحُحدددَؤا 
للو انددهلن   ابلددبح ددسريلودد ا ل أارددللمدد لللبلددن   ا لال:  ددللقددةحهل من ددهلجَلق يندد لق ل جددساِلل بْحُحددَؤا 

ا دددنهاللل  7في نددد جلدحدددةلشددد رل دددالبحنةجصهددد تلبحنددد ل م ددد ه لبح دددةلل 6ف لا هقك دددسل دددالق لي  دددةه
َقنددهلَحددْ َيل:له دد لبحجهددالبح  ح ددال ددالبحثدد بلبحجدد  يل دد لقةحددهل دد لبحثدد بلبح دد  ال 8ف حدد قالبححيندد

ل. 11فب حح  سلبح سريلاق لابح ملللَل  ل َلاَلل 10فه َ  لُ َةلِ  لَ ْمَن  ُللالَلمْلقُللْ رُلةلبحش لْمطَليُللَق ْلل 9فِوَ ِزل
لجدزق ك دذالبحجد سلابح د ل  د لل بححدسبرلبد ح ياللبحدذ ل ليندزللدمطد ح لبح يداللبحن ظد لِبَأ  ل   لاق ليُل

 لله  دةقك دسل دالق ليهل: 12ف]قدةحهال[لود ل نهد  لا د ل  دللبححمندةل د لبلدن   الن رلان ةلاح  لاق د لبي
بحح ضددللمن ددهل لييددة لد لبلددح  للأل  للكبححمنددةل  قظددال دد ل دد لبحنسكصددال ددالبح مددللبلددن   ايي دد ل دد ل
ل. 14فصنأ لن البحنسبكصال ل 13فبشنلبج ال  ل

                                                           
لبج رل  لفرل 1ف لِبَأن ُهلح يلكلل لهاق ليزبرلل رسلمشسلا ةلَق   َزلبحسض ل   يالل محةحهلبحظسال من   حح  سلبح سريلجة 

لب نندد ملبحن دد يالل دد لبححددؤالل لقيحددهلقيددالل دد لقاللبدده لبننهددة لااكددسلبح  دد س ل دد لقاللبح ددالبألاللَق    دؤاللبشدد ر 
لب     ص لايح لمنحمه.

ل.فق لافب لافج  له   هلال قفل الج رل  لفرل 2ف
ل.406ل/3بحسض لمنةلبحم ف ا:للب لنسبب ا  لشسحل 3ف
 .1/451.لارنظس:لبحميبس  لبحنث بل  لمنللبحبن رلابيمسبب:ل1/109بح لةق  لق ش البح لةق :لينظس:لل 4ف
ل.149ل/1والمسيش   لبألطةللشسحل نج صل  ن حلبحمنةل:لبل 5ف
ل له  ه.ج رل  لفرل 6ف
  .86بحح  سلمن ه لبححش سلدحصه ل  لبح  ش السقاللفلي   لب ح ةللبحمنح رلبحذ لق حةبلبم للجةبزل   يالل محةلل 7ف
ل لهح قال ين لبحنبصاه.ج رل  لفرل 8ف
ل لهح يل زله.ج رل  لفرل 9ف
 .679ل/2ينظس:لبوال ش ل:ل ين لبحنبصا:لل 10ف
لق  د للج رل  لق ش البححجطةطل  لبحن دجنصالفق لافب لالد قفل دالفج لالل 11ف فر :لفق دسلب حنأ دلليجدةزلق لي د ل:لِد  

 ذبلبحنسكصالي هالل نهلبححمنةلبححسبرلو ل ةقفلمنةل  قظال   يسلقال أارل لامنةل هاللبححسبرلبحح بس ل د لق جدال
لدحةلبحنمنف .

لبحح  للي نض ه.لفق لافب لافج ل  لوصالبححم ة نصالل قفل البحن خل 12ف لاق بنن  ل الفر كلأِلَ  
ل ةب  الحن   ص.لفق لافب لافج  له  للبلل البحنسبكصاهلابح ةببل  لق بنن  ل ال رل  لفرجل 13ف
ل .قةحهله نصنأ لهلل قفل الفرل 14ف
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ل 1ف:بحزسكش لاي  للنال ساصلاكس  

لَقْةَحد :لَكِسْ دمُل ِسلُراَ لبِبَحْمَنةلبْحَ دلَابْحِ ْملِللهَقْ هبْ ِنَ  ُصل-َأَحُهَما لَمَنْ دِه لَ دِإ   ل ِقَ  َ د لْقِنَحد ِللَ ْمن دةلَزبِ د  
لَنْ َيلبْحِ َ  ِل.لَكِسْ مَللَيْ َنِض لَقن  َللَقْ لُقْحمَلل:لَكِسْ مُلَقْ لَيُمةُ لِحِ َ ا لِ  لَاِحَ لبْحِ َ  ِل لَاَقْةُح َل

ْ َثد ِسلَمددْالهل-الثَّداني  ل ِبِجدَ ِالبْحَحْ ددَ سِلل َ ْصددٌسلِ دْالَقْ لَقَمددْ تَللهَقْ هلَابْحِ ْمدِللَنْ دِةلَقْةِحدد :لَقْ لُقْحدمَلبْ ِنَندد ُملبْيِ
َهْصِن ال ل 3ف.ه 2فَق َحُهلبح ا

ُ لبِلقَلل-الثَّاليثُ  ل.َقْ لَضَسْيمُللَضَسْيملَضْسي   لَاَ لَ ُ ةُل:لَضَسْيمُلل:ةلُل ُل َلل ريِلسِلِبِجَ ِالبح  لل 4فهن ُهلَ لُيَؤك 

ِسرَيلَقْ لَيَ ُ لَق   للَق  لل–الرَّابي ُ  لِللاِلَ لجِلبِللبح   ل 6ف. 5فبْحُحَؤا 

                                                           
 .23ل/2بحزسكش  لبحث سلبحح  فل  لقحةللبح  ه:لل 1ف
ِيَ د للَقُودةلزرد لَاَقُوددةل دة:لمبد لبحدس ْقَحالودالمبد لهللالوددالَقْقحد لودالقحدث لودالُقَبددْ  لبْوداللدم ا لودالسضدَةب لوددال ندةحلبل 2ف

دددهْصن لبْحَجْ َمِحددد لبألن ح ددد لبححددد ح  لفلدددهصللقسردددال دددالقدددسىل  ح دددا  لاحددد للدددنال  دددد لحدددهل دددالبحمندددا:ل508بْحَ  ِلددداللبح ا
بييض حلابحنبصدصالححد لقوهدالل دال   دصسلبحمند بلبححبدصا لابحدساضلبألندفل د لشدسحلغسردالبح دصس لانند  رلبح مدسل د ل

َابَيدالابح سبيدا لن ةًرد لبحن ة لَق َللبْودالبحزيصدس:لَكد د لَودصالبحسِا  َ لَم ححد لِب ْحَمَسِي  دِالابحنيدالابح دسبربت لب سمد لِ د لَاِحد  لَج  م 
ل.81ل/2 .لينظس:لبح صةط  لبغ البحةم  :ل لبحسبك  د581لفت:لُ َنَ      لقريث   لَم حح  لب حن  صسلاحن مالبحَ ِ يى

 .99بح هصن  لنن  رلبح مسل  لبحن ة لص:لل 3ف
ل له ليؤك لِبَأْ لابح مل لبج البحح  سه.ج رل  لفرل 4ف
 .243ل/2 ل525ل/1بأُلْشُحةن  لشسحلبألشحةن لمنةلقحف البوال  ح :لينظس:لل 5ف
للج رل  لق ش البححجطةطل  لبحن جنصالفق لافب لال قفل الفج لافر :ل 6ف

لبححشدد رل دالبح ددساا لفقةحده:لبجد البححددؤاللَ ِإن دُهل لي دد لقد  لمند للددصبةره لااب  دهلبح سضدد ل د لب دىلَق  
اقوةلق    لا  لبحهح لَقن ُهلقج ز لبوالجن  لا  لب ىلب لن ن رل  لشسحلبحج حالحألشحةن ل  لي صد لجدةبز لمند ل

 لحمسو حييً ا ا كَ اَ  ِبَ َ   أ نََي كَلَمَه  اَ َِّم  اَ ا ِ  اوم حمسبح صسب   لاا الدح هلبحز جشس ل  ل ةبض ل البحمش ا ل نه لقةحهل مد حة:ل
بح ددث   ل.لال582ل/1ينظددس:لبحز جشددس  لبحمشدد ا:ل.ل حمسإال أن يّصددّقا  حمسل:ا نهدد لقةحددهللددث  نهل دد للددةس لبحن دد ر

ل.243-242ل/2ق ش البح ث  لمنةلشسحلبألشحةن لألحف البوال  ح :ل
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اااس     
َ
خ
ْ
َ دددَ لل َابْحِ ْمدددلِللهَق ْلهدَحدددةلل 2فَ َج َ دددَالَضدددْسِي  لَاَ لُيَضددد اُلل 1فمُلبح دددسريلُيَضددد ُالدَحْ دددِهلكدددد:لِجْلدددلَق  لل–ال

ددد ل 4فَ ِإن دددهُلل َ َج َ دددَالَقْ لَ ْضدددِسَب لَاَ ددد لُلدددِحَ لِ ْندددهُلل 3فَ ددد ُل:يُل َابْحَحْ دددَ ُسلل  5فَمَندددةلَقدددْذِالبحن ْندددِةرِالَ ْجِف   
.ل 6فَ ْنُ دددةٌب  دددد   سُلل 7فَق َحددددُهلبْوددددُالَطدددد ِ س  ِبَأن دددُهلَحدددداْللَيْ ُبددددْملِ دددد لَكَ ِ ِهدددداْللَقددددْذُالبحن ْنددددِةرِالل 8ف َاَزر َ ددددُهلبح  

ل 11ف.ِدن َح لُقِذَالِ ْحِنَ  ِرلبح   ِكَنْصاِلل 10فاَلل  9فِف    َ جْل

                                                           
ل لهف   ل:لِجلُمه.ج رل  لفرل 1ف
لفج :لج رل  لق ش البححجطةطل  لبحن جنصالفق لافب لافر لال قفل الل 2ف
لبحن دةرصالن دةبلمندةللحمسإال أْن يّصّدقُ حمسل:يض الدحةلق لابح مللبحذ لاكس لقوةلق   لمن لقةحهل م حةقيل : قيل  يال ) َق  

لاحدننهح ل لينةيد  لمدال  ن لق  للق لا  لبم   ل   للبحظسا لا  دة لبحد لبحح د سرا لاكدذبلبححدذكةسل د لبححمندةلقْ لاق ا
ل.336ل/3حث سلبحح  فل  لبحن  صس:لظسالبحز    .لينظس:لبألن ح   لب

ل لها ل  ةُله.ج رل  لفرل 3ف
ل له هةه.ج رل  لفرل 4ف
ل ةب  الحن   ص.لفق لافب لافج  له       هلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفرل 5ف
 .217بححم ن  لص:لل.لابححسبر  لبحجنةلبح بن ل  لقساا124ل/2قحف البوال  ح :لبأُلْشُحةن  لشسحلبألشحةن لمنةلل 6ف
لبيشدبصن لَقُودةلبيدسلبْحَحْمدُساالب حجد بلفبحجد ب:لبحسجدللبحط ِةردل لِبَيْ دسلل 7ف  ة:لقوةلُ َ ح  لوالَقْقح لودالَطد ِ سلبأْلْنَ د ِس ا

لقن ح د ل دالبيشدبصن  ليمد ال لان دة   بللبْحُحْهحَنالَاَ ْش ي لبْحُحَةقَ   ل ةلحية    لبححؤسِا دة ل دالبْحَج رلبْحُحْمَجَحالَا نيلبح  
انددالَ ْشددُهةَس  لبمنحدد   لِ ْنِحصددذ لبْوددال ددساالِ دد للسجدد للبحح سلددالبحن ةرددال دد لبألندد حي لَاحدده منددةلبحمندد بلطددسسل  ا

يَض ح لَاغصدسلَاِحد .لَاَكد َ ليسقدللِدَحْ دِهلِ د لبْحَمَسي  دا لَ ْةُحدة  لِ صَهد لب ح دذصلابحنبدل لَاَكد  َ لَشسقه لَاحهلَ ْمِنصللمنةلبْيِ
سرا ل القذ بحدذيللل.لابححسبكشد  81ل/2 لينظس:لبح صةط  لبغ دالبحةمد  :ل  د580لفت:بصلبحن ْ ِةرصا لاق حالبْحُحَنَأ ِا

 .548ل/3:لابحنمحنالحمن و لبححةحةللابح نا
لبحثطنصةلد لبحشدهصسلب ح د  س لبأل ثد سلمندهلقنصندا لا د لل 8ف د لودالُلدَنْ َح  لبأْلْنَ د ِس ا لودالُ َ ح  جد رل د ل ة:لَق لاللوالَمن ا

كنالبحنسبجاللقنهلشسحلكن بلِلصَبَةْره لشسق لق ن لُيَ  ل:لِدن دهلقق دالشدساقهلَاردسرلِف دِهلك صدسبلمندةلبحشدنةيصا لاحدالليدسرل
 لينظددس:لبح صسازآبدد رى لبحبنيددال دد ل ددسبجاللق حددال  ددد630بمدد للفت: دد سرخلابضدديلمددالا   دده لا دد لاسرليشددصسلدحددةلقنددهل

ل.256ل/2غ الابحةم  :ل.لابح صةط  لب174-173بحن ةلابحنيا لص:ل
ل ةب  الحن   ص.لفق لافب لافج  له       هلا ةل  سرفلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفرل 9ف
ل ةب  الحنحمنة.لفق لافب لافج  الفر  لاق بنن  ل اللل قفهبحةباهلل 10ف
ححجدددساَس لاحمندددهلَقَذَ دددهل حن ددد رلا ددد ل دددذبلدشددد س لدحدددةلكنددد بللدددصبةره لب ةحددده:لهلحددداللَي دددذالبحنندددةرَالبلدددنج     لحُ م ِقدددَالبل 11ف

ل.170-166ل/1:لبح  كنصِاه لينظس:للصبةره لبحمن ب
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لبْحُحْ َنِمصَسلَ َندَ لَقْ لَيْنَنِ د َلل 2فَاَكَ ُللبْحُ َ َه رِلل 1ف[-]بح  رس  لَابْحُحْ دَنْأِجُسلَ  ِحدُ لَقن دةلَ لُيِمصدسَلل 3فِ  لَق  
سُلَقن ةلدن ُهليُلل 4فبْحَحْنَ َماِل ل نج   .ل 5فَيْ َنِض لَ ْسق  لآَ َسلبننهةلك للبحث سل َؤجِا
ل 9ف ِلساِل لمندةلَغددقاسرند ل ددذ لبح دنالندد قنصالك  دهل طةًرددلَاِإن َحدد ل 8فامشدسرا ل 7فب نددصالبحةجدة ل 6ف بندد لهِلِيداَل

لاظهةسلق س .لقننهح سطل
ل 10فح دسصلبح  حدىلبحدذ ل داللن نده دةلبلبححدذكةس  نض هلعث س لبح  هد رل بح سصلبحذ للَق  ل اللققةللبحظ  سل

ل يَلِودقُللأَلن هُللكارحينهلاح لارنأ ة ي يل نهلب نن  مللَقن هُلله يحن لق لينن  ه منةللأِلَ  للك 11فمالنجاللبأل حا
ل ِلنادحَلبج ال َلل  صه لب نن  ملهُليحينُللا لق حَلليحن ُللَقن هُلل بححمنةل لاقحلُلهِلنمِل  ل ُللاك  اٌلل حهلابجاٌللَقن هُل لل حه
َس ِللبحمدددصاِللاِلبإق َ دددل 13ف اِلَمددد َلنْلبححَلل 12فن ددديل ُلِندددحْليَللَقن دددهُلل منددد  ُللَ دددِإ  لل اِلَمددد َلنْلبححَل  ددد للسَل لمندددةل ددد ل  دددس لَهددد  َل َل َللبحُحدددَؤج 

كلودللمندةلبح دسصلوددصالبححدؤالمندةلبح دسصلودصالبح دسريلالل بنً د حد يلل 15فِدن دهُلل: لابحن  صدللق لي د ل 14فبح  ده

                                                           
ا ذبل ةلبح سصلبح  رسلبحذ لقش سلدح هلبححؤحفل  لاكس للنالاجة لاكس  لبحزسكش لام ل ح ال نه  لاجد رلوهدذبل د لل 1ف

  د لوهدذبلبح دسصلبآل دسلبيب قدا لا دةلبح دسصلل  صلبحم للاقش سلدح هل  لنه يالبحم للب ةحه:لهَيْ َنِض لَ ْسق د لآَ دَسهلي
 بح  حىلبحذ لن نهلمالنجاللبأل حالبحسض  لاق لاض هل  لبح  س لبحن ح الحهذبلبحم ل.

لل 2ف قش سلبححؤحفل ن لدحةل  لاسرلمن لبح  ه رل  لقض البح نىلب ح حصاكلقصىلا البحزسكش لدحةلقنهاللدنح لبلنمحللفَق  
ُس لب حح د سلبْحُحْ َنِمصَسلَ َنَ لَقْ ليَل ْنَنِ َ لَقن ةلَ لُيِمصس لودأ لابح مل لابلنمحللفَابْحُحْ َنْأِجُسلَ  ِحُ لبْحَحْنَ َمِالَقن ةلدن ُهلُيدَؤجِا

لوصنهح لا ذبلي ن جلدحةلشسحلكةنهلحالليبالمال ذبلبح سصلاإنح لقكن ةلب يش س لدح دهلب ةحده:ل فبححن ما لد لحةجةرل سص 
ل.62ل/10:لبحهصنح  ل   البحح ن جل  لشسحلبححنه ج:لينظسفي نض ل سق  لآ س .ل

ل ةب  الحن   ص.لفق لافب لافج  لهين  هلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفرل 3ف
ل لهحنحن ماه.ج رل  لفرل 4ف
ل.23ل/2بحزسكش  لبحث سلبحح  فل  لقحةللبح  ه:لل 5ف
ل  الحن   ص. ةبلفق لافب لافج  لهيبن هلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفرل 6ف
ل ةب  الحن   ص.لفق لافب لافج  لهدق بهلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفرل 7ف
 ي   لبحةجة لبح نالمشسلبححذكةس لب يض  الدحةلبح نالبحةجة لبحن لن نه لمالبحزسكش .ل 8ف
ْنَ  ِ  لَاِ َ لَاْجُهُه لبْحَيسا لَاُ َةلبْحَمْ ُسلِ  لبح  ْةِب.لُيَ  ُل:لبْطِةلبح  ْةَبلَمَنةلَغسِاِ  لقَلل 9ف ِل.لَابْحُيس ُ :لُلن ُالبْيِ ْ لَكْ ِسِ لَاِ َ  ِحِهلبأْلَا 

ل.380:ل4بحسبز  ل مجالل   ي يلبحنيا:ل
لو  نههلابح ةببل  لق بنن  ل الج رل  لفرل 10ف ل ةب  الحن   ص.لفق لافب لافج  لهَ س 
لبحح د سلبححدؤاللي نضد لبيب قدالاحد يلقش سلبححؤحفل ن لدحةلبح سصلبح  حدىلبحدذ لن ندهلمدالبل 11ف ي د للبحسضد  ل دالَق  

لبحةجةب.
ل لهمصاه.ج رل  لفرل 12ف
ليحنمه هل ي  هج رل  لفرل 13ف َسل  لبح  ههل لها جُالحُه ل نهلَق   َسِ لَ َ  َ َه لمنةل  ل  س  ل.بإق َ ِالبحمصِالبحُحَؤج 
ل ل ال ذبلبحث ى.115ينظسلبح  ش الفل 14ف
ل  لاكس لبح  ه رلح يه.ج رل  لفرل 15ف ل لهابحن  صللَق  
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لْملَندمِلا دةلبحدذ لجُلل ب حح د سلبح  حدللَقن دهُلدالبحظد  سللكالل   سلرا لبح د ن بأللَ ِإ  لب نن  ملابححن ما ل
ك ددةلل ددلل  2فبححددؤالب حح دد سللزِلةالبحنَجددل دد لقيددالُلل:قصددلَلل ددإ ْلل 1ف هِلِنددنَل دد ل   وَلل ُلبألجددسَل ةرلجددنظددس بلدحددةلالل ثمدد  

لب حح  س؟ل ؤا  لنظس بلدحةلكةنهللكقالقحن  لل بح مللح ظ  
بححمنةلبحذ لح سلدح هلبم للظَلةقِلاإْ لحُل ل ثعً  ل 4فبحن ظلابشنح حهلمنةلبحن ثالك  لسَلبِلنُلبمْلل ْلدِلل 3ف:قنم

  قظددددالقجددددزبرلبححسكدددداللدددد ب المنددددةل  قظددددالل 6فأِلَ  للك لابألاللقظهددددس 5فكدددد  لقحددددن   لر ددددةللبح دددد ب ِل
ل.جحةم لوهللال م حةلقمنالحي  لل البحلِدن َح ابححمنةلبحح  س لل بححجحةم

ل 7ف  هلمنةل صسل ن هل  ح لاآحهلاح ثه.لاآ س ب لاح  هلاللابح ح لهلللقا  ل

 ددال دد للبح سبلددالابحن  صددللحهددذ لبحسلدد حالبحنيةرددالبححهحددا ل ةحددللبحث ق دد  لدحددةلمدد رل ددالبحنندد  رل
لابحنةح  تلبآل  ا:

لبححؤحفللدس لبحد يالودالبح د   لكد  لضدن م  لبمندةللبحمسي دالا نةنهد -1 بححجنن دا لاقضد ي لبحنيدالل بصالَق  
 ددال دد للاقة ددهلمنددةل نندد لبح ددساصلبح ق  ددالوددصالحدد ين لبحح  سفبح ددسريلابححن ددث  ل دد لكنددال

لبحنيالاقحةللبح  ه.
لحيةًردد ل يدد يس بللحمددللحددةس ل ددالحددةس  لبحح دد سلق -2 فبح ددسريلابححن ددث  للدد  قه لبحجدد صلابلددنمح   

لحآل س.
 لبححؤحدددفلر دد لبحندددة اللبح  حددللمندد لبحدددثمضل دد لب  ددد رل بددمل ددال ددد للبح ددساصلبح  ح دددالبحندد لاكس دد-3

لبحح  سرالفبح سريلابححن ث  ل  لب لنمح للابح يال.
ظهستلبحةظ  البح  ح البححجنن الح  ين لبحح  س لا  ل س المنصه ل دالق دسل د ل ةج دهلبحن دةص ل-4

لابلننث طلبألقي للبح  ه ا.

                                                           
لهلل قفل الفر .ا ةلبحذ لُجِمَنْملبألجَسُ ل  ل   َوَنِنهِلهل 1ف
زل دد لبحح دد سلبححددؤاللجدد رل دد لفرل 2ف …هل[ ل ددلل ثمددٌ لنظددس ب]سددءا ك نددار بةراالددة اةسددتعامج أو المسددا  المرسدد  لهبحنجددةا

لة نصا. وصالبححملوزر ر ل  
لال فل الب ق لبحن خ.…هلر لهقنم:لحاللقَسل الق للقةللو  نهلف  نحلج رل  لفل 3ف
ل لهف ية ه.ج رل  لفرل 4ف
 لهِدْ لبْمُنِبددَسلبحن دددظلابشددنح حهلمنددةلبحن ددثالف يدددة ل ثِعً دد  لاإ لي قددظلبححمنددةلا ددد لحدد سلدح ددهلبمدد لر دددةللجدد رل دد لفرل 5ف

لبح  ب لف ية لقحنً  ه.
هل الفر ل ةب  الحن   ص.رل  لفقج ل 6ف هلاق بنن لهأِلَ   ل  لافب لافج لهَ ِإ  
ل ل  لاجةر ل  لب ق لبحن خ لاحمنهلل فلمنةلبحن لخلحهذ لبحن جا.ل فل ذبلبح م رلبحجن   ل الفرل 7ف
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 ل نحصدزلبدهل دالرقدال د لب لدنمح ل لاك د ر ل بصال ال  لل دذ لبح دساصل  ةحد البحنيدالبحمسي دالا د-5
ل  لبألربرلبحنية .

ل ال  للبح سبلالابحن  صللابحنن  رلبحن لَ ال لبحنةحللدحصه ليةح لبحث ق   لب آل  :
ل   صللسل  لللس لبح يالوالبح    لبحنيةرالحح لحه ل ال ي نالمنح ال هحا.لبلنمح ل-1
ل حرلقض ي لحيةرالحح ل صه ل ال ةب  لمنح ا لا نه ل ذ لبحسل حا.شسحلسل  لللس لبح يالبحن ل مل-2
ي ىلبحث ق   لبح بسلدصالابحثد ق صالب  حن د تلدحدةل جطةطد تلبحندسبسلبحنيدة ل      د لارسبلدالححد ل صهد ل-3

ل البح ةب  لبحن للن س لبححينثالبحنيةرالبحمسي البح  ي ا.
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 د لبحمندلل د لبحن دة ل   صدل/ل هد ل د ز لبححثد سب ل381هللالوالبحعث س لقوةلبح  الفت:لبوالبحةسبص ل  ح لوالمب  .1
له.1426 ل2ربسلبح مس لر شل لط

 : د ل392بوالجن  لقوةلبح نيلم ح  لوالجن لبححةحن لفت:ل .2
ل د.1429 ل3  س لط-بحج   ص ل   صل/لبح كنةسلمب لبح حص ل ن با  لربسلبحمنالبحمنح ا لبح   س  ▪
  د.1428 ل1 ل  لبحن ة ل   صل/لبح كنةسل  حا ل نصلل سبرلبح سي  لربسلبحمنالبحمنح اا لطشسحلبحناحل ▪

قوددةلبح ددد برلمحددد رلبحدد يالدلدددح مصللودددالمندد لودددال  حدددةرلوددال  حددد لودددالمحددس لحددد قالقحددد  لفت:لل وددالش  نشددد  ب .3
ال د  لبحمن شل  ل ن لبحن ةلابح سا لرسبلالا   صل/لبح كنةسلسر ضلوالق البحجدةبل لبححينثد732

 ل.2000حبن   لفر.ط  لل–بحم سرالحنطث مالابحنشس لوصساتل
 ددد  لبألطدددةللشدددسحل نجددد صل  نددد حل943بوددالمسيشددد   لدودددسبه اللودددال  حددد لوددالمسيشددد  لم ددد للبحددد يالبح ن ددد لفت:ل .4

 حبن   لفر.ط  لفر.ت .ل–بحمنةل ل   صل/لمب لبح حص ل ن با  لربسلبحمنالبحمنح ا لوصساتل
 ددد  لشددسحلبوددالم صددللمنددةلقحف ددالبوددال769سقحالبحم صندد لبحهحدد بن لبحح ددس لفت:لبوددالم صددل لمبدد لهللالوددالمبدد لبحدد .5

 ل20بح دد  س  لربسل  ددسلحنطث مددا لط ل  حدد  ل   صددل/ل  حدد ل  صدد لبحدد يالمبدد لبح حصدد  لربسلبحنددسبس
لل.ل1980- د1400

ددد ل دددد  لبأَلْحدددُل ل   صدددللَارَسبَلدددا/لبحددد ل189بودددال سقددد لبحشدددصث ن  لقودددةلمبددد لهللال  حددد لودددالبح  دددالفت:ل .6 كنةسل  ح 
لل.ل2012- د1433 ل1حبن   لطل–وةرنةك حا لربسلبوالقزل لوصساتل

 دد  لود ب  لبح ةب د  ل   صدل/ل شدد لل751بودالقد اللبحجةزردا لقودةلمبد لهللال  حد لودالقود لبيددسلودالقيدةبلوداللدم لفت:ل .7
مبدد لبحمزرددزلمطدد لامدد رللمبدد لبح حصدد لبحمدد ا لاقشددسالققحدد لبحددر ل ينثددالنددزبسل  ددط ةلبحثدد ز ل يددال

ل.1996ل–ل1416 ل1يس ا لطبحح
 : د 672بوال  ح  لجح للبح يال  ح لوالمب لهللا لبوال  ح لبحط   لبحج  ن لفت:ل .8

شددسحل  دددهصللبح ةب دد  ل   صدددل/لمبدد لبحدددسقحالبح ددص  ل  حددد لودد ا لبححجندددة  ل جددسلحنطث مدددالابحنشددسلابحنةزرددد لل ▪
لل.1990- د1410 ل1ابيم   لط

دددد  ي ل   صددددل/لَطددددهلُ  ِ ددددا ل ينثددددالبوددددال  ح ددددا لطلَشددددَةبِ  لبحن ةضدددد يلَابحن  دددد  يلححشددددي ت ▪  ل2بحجدددد   لبح  
لل.1993- د1413

 دد  لبحث دسلبحسب دلل970بوالنجد اللبحح دس  لزردالبحد يالودالدودسبه اللودال  حد  لبححمدساالبد والنجد اللبحح دس لفت:ل .9
 لشسحلكنزلبح ق  ل لا  لآ س :ل محنالبحث سلبحسب للحح ح لوالق صالوالمن لبحطةس لبح ن د لبح د رسل

ل لفر.ت .2 د  ل  لبح  ش ال ن البحج حلل والم و يا لربسلبحمن بلبيل    لطل1138فت:لبم ل
 : د 761بوال ش ل لجح للبح يالمب لهللالواليةلفلوالققح لفت:ل .10

قاضددديلبحح ددد ح لدحدددةلقحف دددالبودددال  حددد  ل   صدددل/ليةلدددفلبحشددد خل  حددد لبحث ددد م  لربسلبح مدددسلحنطث مدددالابحنشدددسل ▪
لت .ابحنةزر  لفر.ط  لفر.

 ينددةلبحنبصددالمددالكنددالبألم سرددا ل   صددللاشددسح/لبحدد كنةسلمبدد لبحنط ددفل  حدد لبحجطصددا لبححجندديلبحددةطن لل ▪
  د.1421 ل1حن    الابح نة  لبحمةرم لط

لوددالمبدد لبحمبصددسلبوددال  حدد لبح  ددن لبيرسر دد  لبححمددساالبمبدد لبح دد لبحمندد ن لفت:ل .11 بيرسر دد  ل  حدد لَمْبدد لبحَ دد ا
 دددد  ل هدددسسلبح هددد سسلابأل ثددد تلا مجددداللبححمددد جاللابححشددد ج تلابحح ن ددد ت ل   صدددل/لدق ددد  ل1382

لل.1982 ل2وصسات لط-عث س لربسلبحيسبلبيل   
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 سرا ل   صل/للن ح  لوالح حيلبحجز  ل ينثالبحمندةللابح يدال لبح دم يا لبألرنهلا  لققح لوال  ح  لطث  تلبحح  .12
لل.1997 ل1ط

 : د 688ب لنسبب ا  لبحسض ل  ح لوالبح  النجاللبححنالابح يالفت: .13
- دد1395حصب د  لل–شسحلبحسض لمنةلبحم ف ال والبح  جا ل   صل/ليةلفلق المحس لج  مالقد سليدةنيل ▪

لل.1975
شسرفلبحجسج ن  ل نشةسبتلبححينثالبححس ش اليق  رلبآل  سلبحه  شهلق ش الحن ص لشسحلبحش ف ال  لبحن ة لايل ▪

 ل.1989ديسب  ل-بحجم سرا لبننش سبتل س ضة  لطهسب 
 دد  لشدسحلبألشدحةن لمندةلقحف دال900بأُلْشُحةن  لقوةلبح  المن لوال  ح لوالع  ة لندةسلبحد يالبحشد  م لفت:ل .14

لل.1998- د1419 ل1  لطحبن -بوال  ح  لربسلبحمنالبحمنح الوصسات
 ددد :لنز ددالبألحثدد رل دد لطث دد تل577بألنثدد س  لقوددةلبحبسكدد تلمبدد لبحددسقحالوددال  حدد لوددالمبصدد لهللالبألن دد س  لفت:ل .15

لل.1985- د1405 ل3بألسر  لط-بألرب ر ل   صل/لدوسبه اللبح   سب   ل ينثالبححن س لبحزسق ر
 ددد  لبحث ددسلبحح دد فل دد لبحن  ددصس ل   صددل/ل745بألن ح دد  لقوددةلق دد  ل  حدد لودداليةلددفلوددالمندد لودداليةلددفلفت:ل .16

ل-ا لربسلبحمندالبحمنح دا لوصدساتربحشد خلمند ل  حد ل مدةضلاآ دسلاللبحش خلمد رللققحد لمبد لبححةجدةر
 ل.2001- د1422 ل1حبن   لط

 : د 1399بحث ب ن  لدلح مصللوال  ح لق صالوال صسللن اللفت:ل .17
 ل.1992- د1413 ا لوصسات لديض حلبححينة ل  لبحذيللمنةلكشفلبحظنة  لربسلبحمنالبحمنحل ▪
  يددالبحمدد س صالقلددح رلبححددؤح صالاآ دد سلبحح ددن صا لطثدد لبمن يددالاك حددالبححمدد سالبحجنصنددال دد ل طثمنهدد لبحبه ددا ل ▪

 حبن  .ل–ل لقم رتلطثمهلب ألا  م:لربسلدق  رلبحنسبسلبحمسي لوصسات1951دلن نبةل ل
ق ثد سلبح ددس لبح دد ر لمشددس ل   صددل/لدوددسبه اللبد منة  ل  حدد لوددالقودد لبيددسلققحد لبحشددن  لم دد لبحجددةب سلابحدد سسل دد ل .18

لل.2003- د1424 ل1ققح لبحح     ل ينثال سرال لحنم ر لط
 دد :لبحجد   لبحح دن لبح د  يلبححجن دسلفحد  يلبحثجد س   ل142بحثج س  لقوةلمب لهللال  ح لوالدلدح مصللفت:ل .19

 دسق الل  حدد لل دي/ل  حد لز صدسلودالن حدسلبحن حدس لربسلطددةصلبحنجد  لف  دةس لمدالبح دنط ن البإضد  ا
 . د1422 ل1 ؤبرلمب لبحث ق   لط

 ددد :لقنددةبسلبحننزرددللاقلددسبسل685بحب ضدد ا  لن حددسلبحدد يالقوددةللددمص لمبدد لهللالوددالمحددسلوددال  حدد لبحشددصسبز لفت:ل .20
  د.1418 ل1وصسات لطل بحنأارل ل ي/ل  ح لمب لبحسقحالبححسمشن  لربسلدق  رلبحنسبسلبحمسي 

اللدددم لبحن نددد زبن لمندددةلبحمشددد الحنز جشدددس  ل   صدددل/لمبددد لبح نددد حلع  دددةلبحن نددد زبن  للدددم لبحددد يا لق شددد البحم  ددد .21
بحبسيس  لسل حالركنةسب لبإشسبالك  للد  للبحجةح  لق داللبح سبلد تلبحمن د  لكن دالبحنيدالبحمسي دا لج  مدال

 ل.1978- د19398بألز س لبح   س  ل  س ل
 سل د لبحندسبجاللابأل ثد س لربسلبحجصدل ل دد  ل د سرخلمج  دالبآل د1237بحجبس   لمب لبحسقحالوالق البححؤسخلفت:ل .22

 .فر.ت ل فر.ط حبن   ل-وصسات
 ددد  لبح دد  حل دد جلبحنيددالاحدد  حلبحمسي ددا ل   صددل/ل393بحجددة س  لقوددةلن ددسلدلددح مصللوددالقحدد رلبح دد سبو لفت:ل .23

لل.1987- د1407 ل4ققح لمب لبحي ةسلمط س لربسلبحمناللحنح يصا لوصسات لحبن   لط
 دد  لكشدفلبحظندة لمدالقلد   لبحمندال1067فت:لللك  الجنب لبح  دطنطصن ق ج ل ن  ا ل  ط ةلوالمب لهللا .24

بيدد برلفاحدةس ه لمد  لراسلحبن ن دا لوددن يل دسق اللحد    ه  ل  دل:لربسلدق دد رل-ابح ندة  ل ينثدالبحح ندةل
 ل.1941لفر.ط  لبحنسبسلبحمسي  لاربسلبحمنةللبح  ي ا لاربسلبحمنالبحمنح ا  
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 دد  لطث د تلبحشد  ع الحن  دصن  ل   صدل/لمد رللندةرهض لربسلبآل د صلل1014:بح  ن  لقوةلبيسلوال  بيالهللالفت .25
 ل.1982- د1402 ل3بحج ي   لوصسات لط

 دد  لدسشد رلبألسردالدحدةل مس دال626بح حة  لشده بلبحد يالقودةلمبد لهللاليد قةتلودالمبد لهللالبحسا د لبح حدة لفت:ل .26
ل.ل1993- دلل1414 ل1بألريا ل   صل/لدق   لعث س لربسلبحيسبلبيل    لوصسات لط

َه ِبلَمَندةل1069بحج  ج  لشه بلبح يالققح لوال  ح لوالمحسلبحج  ج لبحح س لبح ن  لفت:ل .27  د  لَق ِش ُالبحشِا
 ْ  دددصِسلبحَب َضددد ِا  لبْحُحَ دددح   :لِمَن يدددُالبحَ  ِضدددةلاِكَ  يدددُالبحس بِضدددةلَمَندددةل ْ  دددصِسلبحَب َضددد ا  لربسلحددد رس ل

 فر.ط  لفر.ت .وصسات ل
 دددد  لطث دد تلبحح  دددسرالحنددد باار  لسبجددد ل945شدددحيلبحددد يال  حدد لودددالمنددد لودددالققحدد  لبححددد حم لفت:للبحدد باار   .28

 لفر.ط  لبحن دددجالاضدددثفلقم  هددد :لحجندددال دددالبحمنحددد رلبإشدددسبالبحن شدددس لربسلبحمندددالبحمنح دددا لوصدددسات
 .فر.ت 

 لبحهندد با  ل ددد  لق شدد البح لددةق  ل   صددل/لبحدد كنةسلمبدد لبح حصدد1230بح لددةق  ل  حدد لوددالققحدد لوددالمس ددالفت:ل .29
ل د.1428 ل1بححينثالبحم سراا لط

 ددددل1420 ل1  دس لط-بحسبج د  لمبد  لبحسبج د  لبحنطبصدللبحن دة  ل ينثدالبححمد سالحننشدسلابحنةزرد  لبيلدين سرا .30
لل.1999

مبد لل/ د ل مجدالل  د ي يلبحنيدا ل   صدل395بحسبز  لقوةلبح  صالققح لوال  سسلوالزكسر رلبح زارن لبحسبز  لفت:ل .31
لل.1979- د1399 ل  سا  لربسلبح مس لبح  لل  ح

بحث ددسلبحح دد فل دد لقحددةللبح  دده ل   صددل/لر.لل  ددد 794بحزسكشدد  لودد سلبحدد يال  حدد لوددالمبدد لهللالوددالوهدد رسلفت:ل .32
لل.2000- د1421وصسات ل-  ح ل  ح ل   س لربسلبحمنالبحمنح ا لحبن  

 ددد  لبألمدد ل لربسلبحمنددالل1396بحزسكندد  ل صددسلبحدد يالوددال  حددةرلوددال  حدد لوددالمندد لوددال دد سس لبح  شدد  لفت:ل .33
لل.2002 ل15حنح يصا لط

بحمشددد المدددالق ددد  للغدددةب ضلل  دددد ل538بحز جشدددس  لقودددةلبح  لددداللجددد سلهللال  حدددةرلودددالمحدددسالودددالققحددد  لفت:ل .34
 .فر.ط  لفر.ت مب لبحسزبصلبححه   لربسلدق  رلبحنسبسلبحمسي  لوصسات لل/بحننزرل ل   صل

واللدن ح  لودال  بدةللمند لبحبس د ا  لد ندَ ُملبحُ َضد رلونَدسبِجاللبح دسابرلل-بحشهصس-بح  م    لدح  سلوالققح لق صال .35
د ل حد اللبحزامبد  لربسلبحند ا لبحم حح دال ِف ح لَبمَ لبحَ س لبح  ِ البحِهجس  ل  د يال/لَ ضدصنالبحح دسللبحشد خل  ح 

 ل.2000ل- د1421 ل1حنطث مالابحنشسلابحنةزر  لط
 دددد  ل نددد اىلبح دددثي  لربسلبححمس دددا ل756حمددد   لبح دددثي لفت:لبح دددثي  لقودددةلبح  دددال  ددد لبحددد يالمنددد لودددالمبددد لب .36

لحبن   لفر.ط  لفر.ت .-وصسات
لبحد كنةس دد  لطث د تلبحشد  ع البحمبدسى ل   صدل/ل771بح ثي  ل  جلبح يالمب لبحة  بلوال  د لبحد يالبح دثي لفت:ل .37

 ل2 لطمبددد لبح نددد حل  حددد لبح ندددة ل جدددسلحنطث مدددالابحنشدددسلابحنةزرددد لبحددد كنةس  حدددةرل  حددد لبحطنددد ق لال
  د.1413

بحد يالبححد ي لل  دد  لبححث دةط لرسبلدالا   صدل/ل نصدلل  صدل483بح س    ل  ح لودالققحد لودالقود للدهللفت:ل .38
لل.2000 دل1421 ل1حبن   لط-ربسلبح مسلحنطث مالابحنشسلابحنةزر  لوصسات

 رللقحدد لمبدد ل ددد  لنندد  رلبح مددسل دد لبحن ددة ل   صددل/لمدد581بح ددهصن  لقوددةلبح  لدداللمبدد لبحددسقحالوددالمبدد لهللالفت: .39
ض لربسلبحمنالبحمنح ا لوصسات لل.1992- د1412 ل1حبن   لط-بححةجةرلامن ل  ح ل مة 
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 دد :لبحمند ب لمبد لبح د لل  حد ل د سا  ل180لصبةره لقوةلبشدسلمحدسالودالم حد  لودالقنبدسلبح د س  لبد حة رلفت:ل .40
لل.1988- د1408 ل3 ينثالبحج نج  لبح   س  لط

 ددد  لشددسحلكندد بللددصبةره ل   صددل/لققحدد لق ددالل368بدد لهللالوددالبححسزيدد  لفت:لبح ددصسب   لقوددةللددمص لبح  ددالوددالم .41
 ل.2008 ل1حبن   لطل–من للص لمن  لربسلبحمنالبحمنح ا لوصساتال ه ح ل

 د  لبغ البحةم  ل  لطث  تلبحنيةرصالابحن    ل   صدل/ل911بح صةط  لج للبح يالمب لبحسقحالوالقو لبيسلفت:ل .42
 فر.ت . لفر.ط حبن   ل-حينثالبحم سرا لحص ب  ح لقوةلبح ضللدوسبه ال لبح

 ل   صددل/للددمةرلوددالمبدد لبحمزرددزلبحمسر دد  لربسلمدد حاللآرببلبحث ددىلابححندد ظس   حدد لبأل ددصالوددال  حدد  لبحشددن  ط  ل .43
لل.2005ل- د1426 جح لبح  هلبيل    لج   لل-بح ةب  

بحطدد ح لبح  لددال ددالبمدد لبح ددس ل ددد  لبحبدد سل1250بحشددةك ن  ل  حدد لوددالمندد لوددال  حدد لوددالمبدد لهللالبح حندد لفت:ل .44
 فر.ط  لفر.ت .لبح  ب  لربسلبححمس ا لوصسات 

 ددد لق شدد البح ددث  لمنددةلشددسحلبألشددحةن لألحف ددالبوددال1206بح ددث   لقوددةلبحمس دد  ل  حدد لوددالمندد لبحشدد  م لفت:ل .45
لل.1997- د1417 ل1حبن   لط-  ح  لربسلبحمنالبحمنح الوصسات

  حدد لوددال  حدد لوددالر صددللبححطس دد  لسلدد حال  ج ددنصس لكن ددالبحنيددالبح دد  س لشددسحلكندد بللددصبةرهلحن دد  س ل   صددل/ل .46
ل د.1433 لج  مالطصثا لبحححنمالبحمسي البح مةريا

 د  لبح سسلبحم  نال  لقع   لبحح  ال852بحم   ن  لقوةلبح ضللققح لوالمن لوال  ح لوالققح لوالقجسلفت:ل .47
 ل2حدص سلببد ر/لبحهند  لطل بحم ح ن دابح   نا ل   صل/ل  ح لمب لبححمص لض   ل جنديلرب دس لبححمد سال

 .ل1972 د/ل1392
 دد لبحنثد بل د لمندلل616بحميبس  لقوةلبحث  رلمب لهللالوالبح  صالوالمب لهللالبحميبس لبحثي بر ل  البح يالفت:ل .48

لل.1995- د1416 ل1ر شل لطل بحبن رلابيمسبب ل   صل/لمب لبيحهلبحنبه   لربسلبح مس
 ددد  لكشدفلبأللددسبسلمددالقحدةلل جددسلبيلدد لل730زرددزلودالققحدد لوددال  حد  لفت:لمد رلبحدد يالبحثجد س  لمبدد لبحم .49

ل.ل1997- دل1418 ل1وصسات لط لبحبزرا  ل ي/لمب لهللال  حةرل  ح لمحس لربسلبحمنالبحمنح ا
 د  لبحبنيال  ل سبجاللق حالبحن ةلابحنيدا ل   صدل:لل817بح صسازآب رى ل ج لبح يالقوةلط  سل  ح لواليم ةبلفت:ل .50

ل د.1407حح س  لجحع الدق  رلبحنسبسلبيل    لبحمةرم ل  ح لب
 د  ل ند اىلق ضد ج  ل د ل دذ ال592 جسلبح يالق الوال ن ةسلبألازجن  لبح سغ ن لبح ن  لفت:لل ق ض ج   .51

-بي دد للبألمظدداللقودد لقن  ددالبحنمحدد   لبمننددةلوهدد /للدد حالل  دد ةلبحبدد س  لربسلبحمنددالبحمنح ددا لوصددسات
لل.2009 ل1حبن   لط

ل-ط لمندد لبحسضدد لققحدد لطدةسب  ل مجدداللبحندد سرخلبحنددسبسلبيلدد   ل د ل ينثدد تلبحمدد حال لربسلبحم ثددا لق  ددس لقدس لونددةل .52
  لفر.ط  لفر.ت . سك  

ل. لفر.ط  لفر.ت ك  حا لمحسلسض لك  حا ل مجاللبححؤح صا ل ينثالبحح نة لاربسلدق  رلبحنسبسلبحمسي لوصسات .53
بحمةبكالبح سبس ل  لشسحلحد  يلبحثجد س  لربسلل  د 786بحمس  ن  لشحيلبح يال  ح لواليةلفلوالمن لفت:ل .54

لل.1981- د1401 ل2حبن   لط-دق  رلبحنسبسلبحمسي  لوصسات
 . د 285  ح لواليزر لبححبسر لقوةلبحعث سلفت:لل بححبسر .55

- ددد1417 ل3بح دد  س  لطل بح ضددللدوددسبه ال لربسلبح مددسلبحمسيدد لبحم  ددلل دد لبحنيددالابألرب ل   صددل/ل  حدد لقوددة ▪
لل.1997

لفر.ط  لفر.ت حبن  -ا ل   صل/ل  ح لمب لبحج حللمظ حا لم حاللبحمنا لوصساتبحح نض ▪
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 ددد  ل  حددالبأل ددسل دد لقع دد  لبح ددس ل1111بحح بدد  ل  حدد لق ددصالوددال ضددللهللالوددال  ددالبحدد يالوددال  حدد لفت:ل .56
ل.فر.ط  لفر.ت حبن   ل-بح  ر لمشس لربسلح رس لوصسات

 دددد  لن  دددالبحسر  ندددالاسشددد الطددد رل1111 حددد لفت:لبحح بددد  ل  حددد لق دددصالودددال ضدددللهللالودددال  دددالبحددد يالودددال  .57
- دددد1389 ل1بح  نددا ل   صدددل/لمبددد لبح نددد حل  حددد لبح ندددة ل طثمدددالعددد يلبحثددد و لبح نبددد لاشدددسك   لط

لل.ل1969
لبحح س لبحح حم لفت:ل .58  د  لبحجنةلبحد بن ل749بححسبر  لقوةل  ح لو سلبح يالق الوالق لاللوالمب لهللالوالمن ا

ل–جددسلبحدد يالقثدد ا لو  حدد لندد يالل  ضددل لربسلبحمنددالبحمنح ددا لوصددساتل دد لقددساالبححمدد ن  ل   صددل/ل 
لل.1992- د1413 ل1حبن   لط

 دد  لبحدذيللابحنمحندالحمند و ل703بححسبكش :لقوةلمبد لهللال  حد لودال  حد لودالمبد لبححند لبألن د س لبألالد لفت:ل .59
 سلمدددةبرلبشدددلابحددد كنةسدق ددد  لعثددد س لار.ل  حددد لودددالشدددسر ا لبحددد كنةسلبححةحدددةللابح دددنا ل   صدددل/ل

 ل.2012 ل1 مساا لربسلبحيسبلبيل    ل ةني لط
 دددد  لبححدددةبمظل845بحح سردددز  ل  ددد لبحددد يالققحددد لودددالمنددد لودددالمبددد لبح ددد رس لقودددةلبحعثددد سلبح  دددصن لبحمبصددد  لفت:ل .60

له.1418 ل1حبن   لط-اب منث سلوذكسلبحجطفلابآل  س لربسلبحمنالبحمنح ا لوصسات
دد لب .61 ددهصسلبدد والبح  ضدد لفبححي ن دد  لقوددةلبحعثادد سلققحدد لوددال  حا  لايددللاف دد تلبألع دد  لبحح ددحةل ددد1025-ل960حشا

 ل   صدل/لبحد كنةسل  حد لبألقحد  لقودةلبحندةس لربسلبحندسبسلفبح د  س  ل«رسا لبح ج لل  لقلدح رلبحساجد ل»
 ل.1971- د1391 ل1بححينثالبحمن  الف ةني  لط-

- دددد1422 ل1طلوصدددسات حسلددد حا لبحنجددد س ل  حددد لمبددد لبحمزردددز:لضددد  رلبح ددد ح لدحدددةلقاضددديلبحح ددد ح  ل ؤل دددالب .62
 ل.2001

 لق للحه:لُ  ن لبحجحهةسردالبحنبن ن دال« الح سلبيل للاقنةلبحم سلبح  ضس»نةه ض لم رل ل مجاللبحح  سرال .63
ددددْ خلق ددددال  حدددد  ل ؤل ددددالنددددةرهضلبح   ف ددددالحننددددأح فلابحنسجحددددالابحنشددددس لوصددددساتل  ل3حبندددد   لطل–بحش 

 ل.1988- د1409
 ددد لبحعثد بلشددسحلحثدد بلبيمددسبب لرسبلدالا   صددلل جطددةطلف ددال776وددالققحدد فت:لبحن  د وةس  لمبدد لهللالوددال  حد  .64

 لب ك دددن  -بححن ددةي تلدحدددةلآ دددسلبحمنددد ب ل  حددد لن دددصسلبحدد يا لق ددداللبحنيدددالبحمسي دددا لج  مدددالبشددد اس
لل.2000- د1421

بحهصنحدد  لققحدد لوددال  حدد لوددالمندد لوددالقجددس ل   ددالبحح ندد جل دد لشددسحلبححنهدد ج لساجمددملاحدد  م/لمنددةلمدد  ل .65
مس ددالحجنددال ددالبحمنحدد ر لبححينثددالبحنج سرددالبحمبددسىلبح ددسلح دد قبه ل  ددط ةل  حدد  لفر.ط  لن ددخلبح
لل.1983- د1357



 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 كمة(مح   –ة دوري   –ة )علمي  
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Email: hamdanalshelh@gmail.com 

Tell: 00967 767291277  

وىلبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى اللحدد ىلمسض ددىفلل ددى لب  يددى ل دداللهدد البحث ددىلمحددةلمست دد لم دد 
(ل ددداللم ددد وىل0.05كددد حعلمست ددد لبح احددد لبلفردددىني لحضيدددتتةل سددد لم ددد وىل احددد ل ،لبحج هول ددد لبحي سيددد 

بح ىحدددد ل،لبح خردددد ،لنددددورلبحتت دددد ،لبح وب ددددالبحسي دددداللباع  ددددى اللت  ددددىلحض  محددددتبفلب  يدددد  ل بح  ى  دددد 
قىملبحثىفىلبإعتبءل لبس هلب   ى بل ضةلبح سهجلبحوصدياللبح  د الل ضدةل،لتحض   المنلذحعلباع  ىعي (.
تبس دددث ل،لمب(،ل سددد ،ل ددد  ،ل(لمسض ددد لمدددنلمسض دددىفل ددداللم ى  دددىفل  مىنددد لبحسىصددد  187 حسددد لتضمددد ل 
 ددالبخ يددىلل حسدد ل،ل(لمسض دد 886%(لمددنل صددتلمج  ددثلبحث ددىلبحدد ننلن  ددو لمددنل 21.11بخ يددىللتضمدد ل 

بحثىفدددىلمقيدددى.ل هحو.مم.تدددت(لحض وب دددالبحسي دددالللقثقيددد لبحس دددوبني لتبسددد خ مبحث دددىلبىحقت  ددد لبحس دددوبني لتبح
تبسددد لبسددد خ بملبحوسدددىنتل،لت دددال  ييدددهل ضدددةلبحنحةددد لبحي سيددد ،ل تع ددد ل م  ددد ل ج دددى لنجدددى ال(،لتباع  دددى ال

ل،لباخ ثدىللبح دىناللحسحسد لتبفد  ،لبحيىكتتنثدى مسى حد ل،لبحس بلبح ةو  ل،و لبلفرىني لمسىمتلبال ثىطلتحتس
لبح ثىننلبح  س  .ل  ضحت

ل ه هى بحس ىنجلل   لمنل ن سيتلبحث ىل
ل    ثلمسض ىفلل ى لب  يى لت وب الني اللتبع  ى اللتب لع لم وسق .-
(ل اللمعىبىفلمسض ىفلبحتت  ل ضةلمقيى.ل0.05 ل وع ل تتةلذبفل اح لمفرىني ل س لم  وىل اح -

  لحرىححلم ى   ل   لت اللبح جدى ل س ىلح  محتلبح  ى لب كتل ىمبح وب البحسي اللتباع  ى الل
لت اللبح جى لبح س حاللحرىححلم ى   ل   .،لبحر اللحرىححلب مىن 

(ل اللمعىبىفلمسض ىفلبحتت  ل ضةلمقيى.ل0.05 ل وع ل تتةلذبفل اح لمفرىني ل س لم  وىل اح -
دددلب دددكتل دددىمبح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى الل لح  محدددتلندددورلبحتت ددد لحردددىححلىت ددداللمجدددى لبح س حددداللت   

لبح كومي .
 ضدددةل(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل0.05ذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد  ل وعددد ل دددتتةلال-

ل.خت(آ خر ل،ل س ىلح  محتلبح خر ل ل ى ل  يى ،لبح وب البحسي اللتباع  ى اللتمجىا هلمقيى.
 ضدددةل(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل0.05ذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد  ل وعددد ل دددتتةلال-

لم  تع (ل–مقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى اللتمجىا هل س ىلح  محتلبح ىح لباع  ىعي ل  ىزب ل

لبح وب البحسي اللتباع  ى ال،لمسض ىفلل ى لب  يى .بح ض ىفلبح ي ىفي  ل
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Abstract: 

This study aimed to identify the level of psychological and social equilibrium with 

female teachers of  kindergarten in Yemen; and if there were statistically significant 

differences at the level (0.05) between the levels of psychological and social equilibrium 

attributed to the variables of city, type of kindergarten, specialization, and special status. 

To achieve this objective, a descriptive approach was used by the researcher through 

selecting a sample of (187) female teachers, i.e., 21.11% from the society (886), from 

Capital Secretariat, Aden, Taiz, and Ibb cities, using random multi-stages and stratified 

sampling. Then, a measurement of Hue M. Bill for psychological and social equilibrium 

(Translation of Mohammed Othman Nagati) was modified to suit the Yemeni environment 

and then administered to the sample after testing its validity and reliability. The data were 

analyzed through using Pearson Cooperation, Percentages, Cronbach Alpha, t-Test for 

One Sample and Multi-Way Anova. Accordingly, the study revealed a number of findings; 

most notably  
-The degree of psychological and social equilibrium with female teachers of kindergarten 

was average. 
-There were statistically significant differences at the level (0.05) between kindergarten 

female teachers' responses to the psychological and social equilibrium measurement 

as a whole attributed to the variable of city in favor of Aden City, Capital Secretariat 

in the area of health, and Aden City in the domestic areaل. 
-There were statistically significant differences at the level (0.05) between kindergarten 

female teachers' responses to the psychological and social equilibrium measurement, 

in general and in the domestic area in particular,  attributed to the variable of 

kindergarten type in favor of the public ones. 
-There were no statistically significant differences at the level (0.05) between kindergarten 

female teachers' responses to the psychological and social equilibrium measurement 

attributed to the variable of specialization (kindergarten or others). 
-There were no statistically significant differences at the level (0.05) between kindergarten 

female teachers' responses to the psychological and social equilibrium measurement 

attributed to the variable of social status (single or married). 
Keywords: psychological and social Equilibrium, with Female Teachers of Kindergarten. 
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بح وب البحسي اللتباع  ى اللمدنلبح دراتبفلبحسي دي لتباع  ىعيد ل داللفيدى لبلن دى لتذحدع ل ندهللُيَس  ل
تمىلنجىحلبلن ى ل داللفيى دهلت  ضدهلمال ححدتل،لبكجحتلمنلعوبنبلبح ضوكلبلن ىناللبمثىشت للىمت ثطلبل ثى  ل

فحىل ل(31 ل1974،ل بح سوقاللمحتبفلبح يى  ضةل وب  هلمثلني هلتق ل هل ضةلبان جىملمثلظتتالتم 
ل ضددةل   سددهلبىحردد  للىنددتىلكجحددتلمددنلبحثددىفجحنلت ان  ددهلبح لبسددىفل  ل وب ددالبحيددت لني ددي ل تلبع  ىعيددىل ححددتى

مددىل  ددثلبح جحددتلمددنلبحثددىفجحنلمحددةل لبسدد لبح وب ددالبحسي ددالل لتهددول(62-53 ل1993،لبحسي ددي ل  ندد لبحخددىحا
،ل ضددةلب  ثددىلل  ل يددوةلبلن ددى ،لتل ددىملاسددي ىلحدد ىلبح  سض ددحنتباع  ددى اللحج يددثل  ددتب لبح ج  ددثلب ددك

تبه  ىمددهلت  رددحضهلبحسض دداللتبح ست دداللنددت ثطلت وب  ددهلبحسي دداللتباع  ددى اللمال  ل لبسدد هلحدد ىلبح سض ددحنل
(لمحدةل2005 بح ندىماللتل،ل(1990 بح  دىطلتح دىل شدىلفلمحيدهل لبسد ل،لتبح سض ىفلحالي ظلبىح لبسد لبح ىييد 

تبح سض دددىفل،لاللتباع  دددى اللن سدددىت ل ةدددىفلمدددنلبحقدددهبلتقضحدددتلمسهدددىلبه  ددد لبدددىح سض حن  لبح وب دددالبحسي ددد
لم ددرتحح هىبردي لخىصدد ل ضددةلبحددتلالمدنلبح قددوللبح مددىلالتباع  ددى اللبحد ال  ىلمحددةل   ددتلبح سض دد ل

ل(.74 ل2005،ل بح  ىمال،ل(2 ل1990،لبح تبو  ل بح  ىط
ت ضحهددددىل  ددددثلكددددتل،لنحةدددد لبح تبو دددد لتبح سضي يدددد مسض دددد لبحتت دددد لمددددنل هددددالبح ددددوبل لبحث ددددت  ل دددداللبحلُ َسدددد  ل

ح دىلحدهلمدنل ادتل ضدةلبحس ضيد لبح سضي يد ل،لت لبسد ل وب  هدىلبحسي داللتباع  دى اللباه  ىمتحه بلل بح  رتحيىف
ك دىل  لسدوءلبح وب دالبحسي داللتباع  دى الل،لت ضةلبحقيتلب كتلخىصلت ر يحلم دىللبحس ضيد لبح سضي يد 

مددىل  ل ضددةل  ل لبسدد ل لتهددول(55 ل2004،لبالبحتت دد ل م  دد قدد لي دد لمددنل تلهددىلت سحددال   حددال هدد 
حض محددتلباع  ددى الل ضددةلمخ ضدد للببح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى اللذبفل ه يدد لبىحمدد لح سض دد لبحتت دد  لن ددت ل

فحدىلبحرد  لبحسي دي لعثدىل ل دنلل بحجىنبلبحسي داللتباع  دى الل التبح الق لنراتلل،بح   و ىفلمنلعه 
ب حىلن ت دبل ضدةلهد بلكضدهلشدسولسلبىح دسى  لتبحتبفد ل،لةل  ىسعلبح خري بح وب البحسي اللبح النه المح

لبمىليجسدتلبح ه  دحنلبىحرد  لبحسي دي لينخد ت لبسدحنلبا  ثدىللباه  دىملت لبسد لبحيدت لحيكدو ل دت  لل بحسي ي 
لل(.18 ل1976،ل  ه الل اللمج  سهلىتم وب   للىصىح  ل

ه يد لمردقضحلبح وب دال دالل ضدالبحدسي لمدنل لب ىاه  ىملت لبسد لبح وب دالبحسي داللتباع  دى ال لن دت ل
تدتل،لعه لت لبس هل  ضيىلح ىلمسض ىفلل ى لب  يى لالي تل ه ي ل نللحتسلمنلبح هنلمنلعه ل ختىل

،لق لن س بهىلمحةلكو لبح سض ىفلن سىمضنلمثل  يدى لب ىعد لمحدةلز دى  لباه  دىملتبحجهد ل داللبح سىمدتلمسهدا
،لتسددىءلعحددتل  ددومل ضيددهلبح تبفددتلبح سضي يدد لبحهف دد ل م  دد  هددالل  ضددعلميددى حلبح قددوللتبح  دد ملمددنلخدده ل

ل(.5:2008
ت لبس ل،ل(1999  ج ى لت لبس ل،ل(1999 بح  حبللال تك ىل شىلفلبحس ن لمنلبح لبسىفلك لبس ل

بح سض حنلتبح سض ىفليسىنو لمدنلم دكهفل دالل دوب  هالبحسي داللتباع  دى اللن يجد للَ   ل،ل(2005 بح نىمالل
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بح سضدديالل ددالح خ ضيدد لبح دداللي ومددو لتهددىلتبح محددتبفلتبح قددولبفلبحسض يدد لبح دداللقدد ل ددراتلبحرددتب ىفلتب  تبللب
ل(.2 ل2010،لت   حال ه ب هل بح تستال

مددنلخدده لب ددهرلبحثىفددىل ضددةلبحس ندد لمدددنلبح لبسددىفلتبحث ددوللافددظل  لبح لبسددىفلبح ددالل  سضدددال
ك دددىل  لقضددد لباه  دددىملت لبسددد ل،لبضحضددد لعددد  لبىحجوبندددبلبحسي دددي لتباع  ىعيددد لحددد ىلمسض ددد لل دددى لب  يدددى لق

،لفحدىلم لبح سضدالتبح سض د ،لبح سض ىفلتبح سض حنلب كتل ىملحهل اتلبدىح ل ضدةلبحس ضيد لبح سضي يد لتبح تبو د 
تبحسسرددددتلب سىسددددالل دددداللبحس ضيدددد ل،ل  جددددتلفجددددتلبح بت دددد ،لتمسض دددد لبحتت دددد لب ددددكتلخددددىص،لب ددددكتل ددددىم

ت   حدال هد بال،لضيد لبح  د ملتبحس دول داللبحس ضيد لبح سضي يد ح دىلحهدىلمدنل تللبدىلزل داللمفد بلل  ،لبح سضي ي 
ل(.ل4:2008،لبحتت  ل م   

ب متلبح ال  ثلبىحثىفىلحضث ىل اللهد بلبح جدى للح لبسد لشخردح هىلت وب  هدىلبحسي داللتباع  دى الل
ل ددلح ونهددىلقضددحه ل اللمددىل   ددةللبىح لبسدد لتبحث ددىلمددنلقنددتلبح سسحددحنلتبح ددىن حنل ضددةلبحس ضيدد لبح تبو دد لسددوبء 

بحجوبندبلبحسي ددي ل تلباع  ىعيدد ل تلبح تبو د ل تلبح هسيدد ل دداللبح جدى لبح حدد بناللسددي ىلتن دنل دداللمج  ددثلال
نددد ب ل دددالل دددولسلب ت ل ددداللهددد سلبح تفضددد لبح سضي يددد للبىل دددى  لمحدددةلبح محدددتبفلتبح قدددولبفلبح ددداللي ددده هىل

دد الل   حددال هدد بال مددىملمسض ددىفلبحتت دد ل ددلىبح ج  ددثلم ددىلقدد لنددراتل دداللبنسكىسددىفلسددضني لت رددثحل ىن  
ت ثطل ضدةلب  ثدىلل  ل يوقهدىلتبه  ىمهدىلبحسض داللتبح ست داللند،لتتلق لندسسك ل ضدةلم د وىلب  بء،لبحتت  

ل.ت وب  هىلبحسي اللتباع  ى ال
لمنلهسىل  جضةلم كض لبحث ىلبح ىحاللمنلخه لبلعىب ل ضةلبح  ىؤافلب  ي  

ل  يى ل اللبحج هول  لبحي سي ؟مىلم  وىلبح وب البحسي اللتباع  ى اللح ىلمسض ىفلل ى لب-
(ل داللمعىبدىفل  دتب لبحسحسد لن دولمقيدى.لبح وب دال0.05بلفردىني لحضيدتتةل سد لم د وىل احد  لمىلبح احد -

لبح ىح لباع  ىعي (.،لبح خر ،لنورلبحتت  ،لبح  ى    حض  محتبفلبحسي اللباع  ى اللت  ىل

لب  ي  بحجوبنبلل ال   نلبه ي لبحث ىل
بحث ىلبح ىحاللن سدت ل هدال سردتلمدنلبحسسىصدتلبح تبو د ل داللبحتت د لبح سض د لبحد الي دثل ضدةلل  ل َل-1

 ىحث ددىل ددنل وب  هددىلبحسي دداللتباع  ددى الل،ل ى  هددىل تبيدد لبحقيددتلتب ددىل   ضددهلمددنل ى يدد لب مومدد 
ل دداللتحةدد لبحس ددتل تل دددالل،لحض يددى لبح سضي يدد لب سقدداللمرشددت ل تبح هىل ددد لتباع  ىعيدد لب ددكتل ددىملسدددوبء 

ل.بح ج  ثلبح  ضال
ت ضحهدددىل  دددثلكددددتل،لمسض ددد لبحتت ددد لمدددنل هدددالبح دددوبل لبحث ددددت  لبحهزمددد ل ددداللبح رس دددىفلبح تبو ددد لُ َسددد  ل-2

،لبح  رتحيىفل ىاه  ىملت لبس لبح وب البحسي اللتباع  ى اللح نهىلالي تل ه ي ل نللحتسلمنلبح هن
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ل ددال ددى  لباه  ددىملح ددىلحددهل اددتلتددتلقدد لن سدد بهىلمحددةلكددو لبح سض ددىفلن سددىمضنلمددثل  يددى لب ىعدد لمحددةلزل
لبحقيتلب كتلخىص.ل البحس ضي لبح سضي ي لتل

ي دددسةلمحدددةلمست ددد لم ددد وىلبح وب دددالبحسي ددداللل-فددد ل ضدددالبحثىفدددى- ت لب دددىل ض دددالل ددداللبحدددي نللُيَسددد  ل-3
لل تباع  ددى اللحدد ىلمسض دد لل ددى لب  يددى  ت هحةدد للىميجىتي ددلببح سضددياللسددىح لن قضددبلشددسول لَفْحددُىلمَّ  

لت تبو  لح ىلبح سض ىفلبحتت  .لني ي لتبع  ىعي 
لماتبءلبح ك ث لبح تبو  لبىح سضومىفلتبح سىلال اللمجى لمسض ىفلل ى لب  يى .-4
 وظييهددىل ددالل دداللقدد لييحدد لبح ددىن حنل ضددةلبحس ضيدد لبح سضي يدد لمددنلخدده لبحخددتتهلبىح وصدديىفلب ددىلي ددهال-5

لبحس ضي لبح سضي ي .

ل  الب لنه البحث ىلبح ىحاللمحةلمست  

تبقددثلم ددد وىلبح وب ددالبحسي ددداللتباع  دددى اللحدد ىلمسض دددىفلل ددى لب  يدددى ل ددداللبحج هول دد لبحي سيددد لمدددنل-
لخه لتعه لن تل  تب ل حس لبحث ى.

(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد لن دددولمقيدددى.ل0.05بح احددد لبلفردددىني لحضيدددتتةل سددد لم ددد وىل احددد ل -
ددددد بح ىحددددد ل،لبح خرددددد ،لندددددورلبحتت ددددد ل،ىلحض  محدددددتبفل بح  ى  ددددد بح وب دددددالبحسي ددددداللباع  دددددى اللت   

لباع  ىعي (.

(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل دددالل0.05ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل -
ب  دبلبح لعد لبح ضيد لت لعد لكدتلبسد ل،لبحج هول  لبحي سي لن ولمقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى ال

لمنل بسى سلبحيتعي .
(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل دددالل0.05ذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل لال وعددد ل دددتتةل-

ل،مبلد،بحج هول  لبحي سي لن ولمقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى الل س ىلح  محتلبح  ى  د ل ب مىن د
ل   (.ل، س 

(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل دددالل0.05ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل -
هول دد لبحي سيدد لن دددولمقيددى.لبح وب دددالبحسي دداللتباع  ددى الل سددد ىلح  محددتلندددورلل ددى لب  يدددى لبحج 

ل(. هضالل، فكومال
(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل دددالل0.05ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل -

بحج هول ددد لبحي سيددد لن دددولمقيدددى.لبح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى الل سددد ىلح  محدددتلبح خرددد ل ل دددى ل
ل خر لآخت(.ل، يى  
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(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل دددالل0.05ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل -
بحج هول  لبحي سي لن ولمقيى.ل وب البحسي اللتباع  ى الل س ىلح  محتلبح ىح لباع  ىعيد ل  ىزبد ل

لم  تع (.ل–

لن    لبحث ىلبح ىحاللبىح  ت لب  ي  

 و وعي  ل   ن لم  وىلبح وب دالبحسي داللتباع  دى اللحد ىلمسض دىفلل دى لب  يدى لب  دبلبح  ت لبح-
لبحث ى.بح جى لبح    ل الل  ب ل

لبحج هول  لبحي سي .ل هضال(ل ال،لفكومالبح  ت لبحث ت   لع يثلمسض ىفلل ى لب  يى ل -
لبح  ت لبح كىني  لع يثلل ى لب  يى ل اللبحج هول  لبحي حس .-
لم.2011/2012  لبحسىملبح لبساللبح  ت لبح مىني-

1

لتمسهى هسىكلبحس ن لمنلبح سىل فلحض وب البحسي اللتباع  ى الل
تبحجدددىناللبحنحةددد لبح ى يددد ل،ل"  ضيددد ل يى دددتل نسدددىميكاللم ددد  تلتدددحنلققندددحنل سىسدددححنل فددد ه ىلبحيدددت لني ددده-

ت   دالمقىحثدهل،لي ثثلفىعى دهلبحنحوحوعيد لتبح ديكوحوعي ي سةلبحيت لمنلخهحهىل  ل،لتباع  ىعي 
 ل2000،لتمهن دد لحضج ى دد لبح ددالليندديرلتددحنل  تب هددى"ل بحخىحدد ا،لتمت ددي لح ب ددهلىبح خ ضيدد لم ددثس ل

ل(.89
ت  نضهل،لتم   نضهى،لتفى تهى،لت نلمى حهى،لتمت ى هل سهى،لتك ىليسساللبح وب ال وب البحيت لمثلني ه-

ل(.47 ل2001،لمحةل س ح هىل  توفو جلتبحمي اح  لب هلت  وفى هلتسنيهل
"  ضي ل نسدىميكي لم   ت ل  سدددىت لبح دضوكلتبحنحةد لبحقنينيد لتباع  ىعيد لبدىح مححتلتبح سد نتلف دةلي د لل-

دلىت    لمىلمذبلكى لبح وب دالسدضي  ل،لتبحة ه وبزنىلتحنلبحيت ل ح د ىلنجدىحلب سدىححبللى تللحدتلسدضيال ثس 
ل(.35 ل2010،ل لمحةلفىح لبح وبز "ل سفيى بح اللن ثسهىلبحيت لحضوصول

 التعريف اإلجرائي:
بح وب ددالتددحنللب ددىلي  ددابحددي نل دداللهدداللبحس ضيدد لبح نسىميكيدد لبح  دد  ت لحدد ىلمسض ددىفلل ددى لب  يددى ل

سددضوكهنلتبحنحةدد لباع  ىعيدد لبح ددالل  ددى.لبىح لعدد لبح دداللي رددتل ضحهددىلبح  دد جحث ل ضددةلبح قيددى.لبح كيددفل
ل ضةل حس لبحث ى.

2

 س دتل داللل ددى لب  يدى لمددثلب  يدى لمدنل  ددتلادهللسدسوبفلمحددةلخ د لسددسوبفللبح ددال"هداللبح سض د ل-
ل(.64:2011،لت  ومل ضةل تبح هالت سضي هال بحيت  ىفلتبحتبقال
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ت  ال سحسهنل نل ت الم بل لبحتت  لبسد لموب  د ل،لهنلمنلي  نلت سيح لبحنتنىمجلبححومالل بختلبحتت  -
ت  ردددينلبدددى خهةللمدددىليسى حدددهت  ددد تطلفردددوحهنل ضدددةل تضدددوملمسض دددىفل تل،ل لتبح سضدددياتزبل لبح تبيددد
ل.(8 ل1994،لتزبل لبح تبي لتبح سضيا بحيى ض ل

 التعريف اإلجرائي: 
لف   هىلبحهن  لبحخىص ل اللبحج هول  لبحي سي .لبح ال ست فلتزبل لبح تبي لتبح سضياللبحثىفىلن نسة

3

ع  ىعيدد لخىصدد لب ددنلمسددحنلتم دد   ل خدد لمج و دد لمددنل  ددتب لبح ج  ددثلت ةى ددهل"مرس دد ل تبو دد لب
 س دددتلهددد سلبح رس ددد ل ضدددةلمادددتبءل دددىحالبحقيدددتلت  دددى  سل ضدددةلبحس دددولبح دددوالبح دددضيال ددداللع يدددثلعوبندددبل

ل(.50:1986،لبح خري "ل س سى 
 لت   ح لبنن ق لبحضسبلبح س الذالبحقي د،ل(لسسوبف6-3مرس  ل تبو  ل    نتلب  يى لمنلسنل 

شددتبالبح ثىشددتل ضحهددىلب شددخىصلت  دديحلحهددالفت دد لبح سنحددتلت  ددوملت نسي ددهىلتبل،لبح سضي يدد لتباع  ىعيدد 
بس لموب   لبح تح لم جض لتوزبل لبح رت لباع  ىعي لتبحس تلل تب بح سسحو لكىحج نيىفلبحخحت  لتبحج ىيي لتب 
ل(.ل8 ل1994،لتتزبل لبح تبي لتبح سضيال تزبل لبح تبي لتبح سضيا

 التعريف اإلجرائي:
لف   هىلبحهن  لبحخىص ل اللبحج هول  لبحي سي .لبح الن نسةلبحثىفىل ست فلتزبل لبح تبي لتبح سضيال

 :Adjustmentالتوافق 
(لبا يدددىة- بح وب ددالبح وب  دد ل-بحو ددىة-لتب دداك ددىلعددىءل دداللمخ دددىللبحردد ىحللىيسددتالبح وب ددالحمو  دد

ل(.73 ل1987،ل بحتبزالل المنلبح وب   (لتحنلشحةحنلكىاح  ىمبح  ى تل بحول
بش الميهوملبح وب البحسي الل الل ضالبحسي لمنلميهوملبح  يفلبح ال شدىللمحيدهلمدنل ضدالبحنحوحوعيدىل

محدةلل- ى  -لبح يهومت  حتله بل،ل(1859 اللن ت  ل  بلت (لبح ستت  لتس ت  ل بحس وءلتبال  ىء(ل ىمل 
ل ىت ل  لنوبنالتحنلني هلتبحسىحالبحقنيساللبح الينيرلييهلم ىتح لمنل عتلبحث ىء.بح ىننلبح الليلَ   ل

Adjustmentليسسددالل وب ددالني ددالل تلبع  ددى ال.لتبح وب ددالميهددوملمتكدد ال ددالل ضددالبحددسي لبرددي ل 
،ل  س السضوكلبحيت لهولم دىتافلمدنلعىننيدهلح   حدال وب  ده،لت اللبحر  لبحسي ي لبري لخىص ،ل ىم 

،ل(55-26 ل2001،لىلبح خرددددددددددالل تل ضددددددددددةلبح  دددددددددد وىلباع  ددددددددددى الل شددددددددددىذحالممددددددددددىل ضددددددددددةلبح  دددددددددد ول
 Goldenson,1984:29.)ل

Adaptationيسسددالل  يددفلييمددتل  لي  رددتلبسدد خ بملهدد بلبح رددقضحل ددالل ضددالبحنحوحوعيددىلك ددىلل
يسسدداللقدد ل لبح ددىننلبح ددالل ضددةل  ليسدد  لمددنلني ددهللىتحوحوعي ددلىقردد لتدد حعل  بلت (ل ضددةلب  ثددىلسلمرددقض  ل

له.ت محتلمنلتحة 
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1

ل كى  الهسىكلبحس ن لمنلبح جىافلحض وب البحسي اللتباع  ى اللت  كنل ت هىلبإيجىزل
Emotional Adjustment

ح  وب ددالبانيسددىحاللقدد ل لبحيددت ل ضددةلبح دديقت ل ضددةلبنيسىا ددهلتبسدد   ى هلب يددى لخىحيدد لب  لخرددىن ل
،لتبا دقتببىفلبحسي ج د ي ل سدفيى ،لتباك ةىب،لتبحرتب ىفلتبا قتببىفلبحسي ي لكىح ضالمنلبح و تبف

ل(.154 ل2004
Social Adjustment

بح وب ددالباع  ددى اللهددولبح ددسوللبىح ددسى  لمددثلب خددت نلتق ل ددهل ضددةلمقىمدد لبحسهقددىفلباع  ىعيدد ل
ل(.108 ل1988،لىسبل زهتب تبحقيىملبىح تللباع  ى اللبح س،لبحسى ج 

تم دىنت لبح سدىنحتل،لتباح د بملبنخهييدىفلبح ج  دث،لبح وب الباع  ى اللن م نلبح سى  لمثلب خدت ن
،لتب سدىححبلبحج ىييد لبح دىن  ل داللبح ج  ددث،لتبح محدتلباع  دى ال،لتقوب د لبحمدثطلباع  دى ال،لباع  ىعيد 

تبح  دددىلك ل ددداللبحس دددىطل،لت  ندددتلن ددد ها،لب خدددت نتبحسهقدددىفلبحسىع ددد لمدددثل،لتبح يى دددتلباع  دددى اللبح دددضيا
مىلنر المحةل   حالبحر  لباع  ىعي لق ل لبح خ ل ضةل  و نل هقىفلبع  ىعيد لتهولباع  ى ال ل

ل(.113 ل2008،لبقت.مسهل مت ي لمثلمنليسىشتسلت س ضو ل
Health adjustment

 لبح ددرات لمددنلخدده لم ثددىرلب سددىححبلتبح سضي ددىفلتهددولبح دد ل ل ضددةلبح  حيددفلمددثلب مددتب لبح خ ضيدد
لببح وب دالبحرد الليسقداللمرشدت للبَّدَن  لت  كدنلبح دو ل،لبحر ي لب دكتلي د حلب  ىلسد لبح يدى لب دكتل نيسدال

ل(.ل4-2،ل .ف،ل نلبح يى لبحر ي لحضيت ل نجى ال
 ل  ضيددد لميكىنيكيددل ددالبح يفيدد لبح ددالليس ددتلتهددىلبحجهدددىزلبحسرددنالل  دد ل ددناحتلبانيسدددىافل ددراتللَ   ل
ل ددالتحهنيسددىافلبسد جىب لسيكوسدومى ي ل نيد لع د ي (ل دراتل،لت ضدةل  دحوحوعي ل  ضيد لبحهمدا،لبح دسي 

ل(.59 ل1987،لبح وب البح خرالل  ه ال
هددولبحدد الن   ددثلبردد  لعحدد  لخىحيدد لمددنلب مددتب لبحج دد ي للىبحيددت لبح  وب ددالصدد ي للَ   لتهدد بليسسددالل
،لتخضدوسلمدنلبح  دكهفلبحسمدو  لبح خ ضيد ،لخدىلعاللتبحت دىل سدهمدثل  نضدهلح  هدتسلبح،لتبحس ضي لتبانيسىحي 

تمحضددهلمحددةلبحس ددىطلتبح حو دد ل،لت   سددهلب ددوب.لسددضي  ،لتإمكىنى ددهتشددسولسلبىال يددىحلبحسي ددالل جددىسلق لب ددهل
مدثلباسد  تبل  ل داللبحس دىطلتبحس دتل،لتسدهم ل داللبح تكحد ،لتق ل دهل ضدةلبح تكد لبىال يدىح،لمس البحوق 

ل(.5 ل2003،لحه  هلتن ى هل ش حت ت لمعهى ل تل س ل
family adjustment

تبح د ل ل ضدةل،لن م نلبح وب الب ستالبح سى  لب ست  لبح الل   جتل اللباس  تبللتبح  ىسعلب ستال
تبدحنل تسىنه دىلتسدهم لبحسهقدىفلتدحنل،لتسدهم لبحسهقدىفلتدحنلبحوبحد ننل تلكضحه دى،ل   حالمقىحدبلب سدت 
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ددب تا تبح   ددثلب مددىءلتقدد ل،لفحددىلي ددو لبح دبلتبحج دد لتباف ددتبملبح  ثددى  لتدحنلبح ج  ددثل ى لبسمدهالبسم 
ددد ف دددةلي ددد تلسدددهم لبحسهقدددىفلب سدددت  لمدددثلب قدددىلبلتفدددتلل-كددد حع-ت   ددد لبح وب دددالب سدددتاللىبحيدددتبعلمس 

ل(.33 ل1990،لبح  كهفلب ست  ل ستىل
ل سد لبح  ثدد ومل هقددىفلتدحنل  ددتب لب سدت ل ضددةل  ددو لبح  ثد لتددحنل  دتب لب سددت لت  دلَ   لتهد بليسسدالل

ل(.61 ل1993،ل ن لبحخىحاتباف تبملتبح سىت ل 
تمد ىل،لبح وب الب ستاليسساللم ىل   ثلبحيت لبسهقىفلسدو  لم دثس لتحسدهلتبدحنلتبح يدهلتإخوبندهلَ   ل

ت لتبح مد ي لتمد ىل دو تلبح دبلتبح سدى،لق ل لتبح يهل ضةل   حالفيدى ل  دو تل حهدىلبلمكىنيدىفلبحمدتتل  
لف(.- ،لنجى ال ب ست لتحنل  تب ل

2

Freud19351956

ل(.ل152:2008،لبح خري لمحةلاها ل سىصتلهالل مس ى حتلFreudق ال تت  ل

تمددىلهددولموعددو لمسدد لبحددوا  لك ددىلي جددتلم دد و رل(لت   ددوال ضددةلكددتلمددىلهددولمدد ت لIdبحهددول تلبحهددالل -
ت س ددتل،لت  ددوملت  ت دد لبحجدد  ننلب خددت نلبقىقى هددىلتذتلصددض لبىحس ضيددىفلبحج دد ي ،لبحقىقدد لبحسي ددي 

فحىل  دوملت يت د لمدىلن  د لمدنلبح دو تلحد ىلبح دىننلبح داللف دةليسدو لل "بحهال"ل ضةل سى.لمن  لبحض  
لمحةلم  وىلمسخيضلتمت حلمنلبحقىق .

لىيد لمند  لبحوبقدثلهدولبح حضوحد للَفْحدُىلمَّ  لل بحجىنو د لت البحس ضيدىف(ليقيثلمن  لبحوبقثلت س تلEgoب نىل -
لىم بل  ددلب ت ل يت دد لبح ددو تلف ددةلندد البك  ددىالبح و ددورلبح سىسددبللشددثىرلح ىعدد لت سدد ل"ب نددى"لعهددىز ل

لي  جحبلحهى.ت خ ىللمنلبحنحة لبحجوبنبلبح الل،لحض خ  ل نهلي يقتل ضةلمسى  لبحيستلتبح ضوك

يس  ددد ل ضدددةل ب ندددى(ل ددداللبح وب دددال ب ندددى(ل جسدددتلمدددنلبحيدددت لم وب  دددىل تللحدددتللFreudك دددىل  ل تت ددد ل
م وب ال ب نى(لبح و  لبح الل  يقتل ضةل بحهو(لت ب ندىلب  ضدة(ل  د لل دوبز لتحسه دىلتبدحنلبحوبقدثل مدىلمذبل

 لتهدولشدهوبني ل   دو لشخرديكىن ل ب نى(ل نيي ل  مس ل مىمل بحهو(ل   يقتل ضدةلشخردي لبحيدت ل 
تقد ل  ديقتل ب ندىلب  ضدة(ل ضدةل ب ندى(ل  جسدتلشخردي لبحيدت لم  د   لبىح ُجدتللر المحةلبان دتبالنمىل

 در البدهلمحدةلل لب مدتلبحد ات  وملبكند لبحتبثدىفلتبحمتبند لت  دستلبحيدت لبىحد نب،لمحةل لع ل  ملبح تتن 
مددنلبحقيوحدد لهدداللمتفضدد لحس ددول ب نددى(ل ددإ لسددوءل تت دد لبحخ دد لبح ددسوبفلب تحددةللت سدد ،لب دقتببلبحسي ددال

ل(.146 ل2004،لبحس ول الله سلبح تفض لنر المحةلسوءلبح وب ال سفيى 

بحرتبرلبح النس نل بختلبحيت لن يج لحض تتالبح الل ىشهىلت ني هىللَ   لنتىل ص ىبله سلبح  لس ل
مسدد للىبحيددت لاليكددو لمهحة ددلَ   ل تل،ل  ددثلبحدد النس  دداللمحيدده تل بخددتلبح ج،لبحيددت لسددوبءلكددى لذحددعلتددحنلتبح يدده
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صمتسلح وبعه لبح  قضثىفلبح س   لحض سضا ل  لهد سلبح قىحدبلحداليكدنلبحيدت لقد لآحد ل ضحهدىلف دةلي د قيثل
ل(.ل26 ل2001،ل  لن س ىلمىلق ليرحثهلمنلمفثىطل تلب قتببىفلبنيسىحي ل مس ى حت

 ددضوكلبلن ددىناللبحسىشددول ددنلسددوءلبح وب ددالن يجدد لحضوعددو لت  ددحتلبح  لسدد لبح ددضوكي ل ددالل ي ددحتهىلحض
ت ثس سل نلبح ي حتل،ل"قضالبع  ى ال"لبح النر الت تلسلمحةل  مل وب البحيت لمثلبحنحة لىم كهفلبع  ىعي ل

ت ردثحلبح يدى لباع  ىعيد ل،لتسدضوكيىفلخى ةد ،لنول دهل داللم ىلسد لفضدو لتقد بح ضيال اللفتلم دكه هل
ل(.9 ل2002،لحةلسوءلبح وب ال متتبهيا بءل ضةلبحيت لت ر البهلم

ل( Maslowمىسضول 
فحددىلنددتىل مىسددضولل بح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى اللفهددالبحس ت ددىفلبلن ددىني لبح ددالل  ددتل لمددنللَتُ َسدد  ل
Maslowتحهددد سلباف يىعدددىفل ت حدددبلل سدددضوكهل دددالبف يىعدددىفلبحيدددت ل  دددكتل سىصدددتللني ددد ل دددراتللَ   ل(ل

مددنلبح ىعددىفلب سىسددي لبحسمددو  ل بحي ددحوحوعي (ل ضحهددىلبح ىعدد لمحددةلب مددنلتبح ىعدد لمحددةلل رددى  النندد  
لىتمنلاالبح ىع لبح ستيي لتبحج ىحي .لتق لل ن له سلبح ىعىفل ت حث لل،بح بلتبح ىع لمحةلبح   نتلتباف تبم

بحيت ل داللمشدثىرلهد سللخيىةمسوءلبح وب البحسي الل س لبحيت لن يج ل الللَ   لت رك ل مىسضو(للى رى  ي للىهتمي ل
  ملق ل لبحيت ل ضةلمشثىرلفىعى دهلتبقت  د لمس  د ل  ض دضي لقد ل در البدىحيت لمحدةلبحي دتللَ إَّ  ل،لبح ىعىف

ل(.23 ل2010،لتبلفثىطلتحهمثىا لت ر البىحيت لمحةلسوءلبح وب ال سفيى 

ي ددداللتباع  دددى اللحددد ىلمسض دددىفلل دددى لن يجددد لحسددد ملتعدددو ل لبسدددىفلم ددد ي ل سىتحددد لبح وب دددالبحس
منلبح لبسىفلتبحث دوللبح دالل سىتحد لبقت  د للحدتلمثىشدت ل دنلبح و دورللبب  يى لتق لتع لبحثىفىل    ل

ل ،لمسهىقح لبح لبس 
تبح وب دددال،لهددد   لمحدددةل"مست ددد لبحيدددتتةلتدددحنلبا جىهدددىفلبح تبو ددد تل(ل1981  نددد لبح  حددد ل لبسددد ل-1

سددىفلبح تبيدد لبحت ى ددي ل دداللبح تفضدد لبحجىنو دد "لمرددتلتبسدد خ ملبح خردداللتباع  ددى اللحدد ىلم لسدداللتم لل
د181ت  وند ل حسد لبح لبسد لمدن ،لبحثىفىلبح سهجلبحوصياللبح  د ال دى(ل83تم لسد لمسهدىل لى(لم لس  لم لس 

لتت(لهحو.بم.   ب لملتبس خ ملبحثىفىلمقيى.لبح وب البح خراللتباع  ى اللمنلل  ،(لم لس98 ت
لجلمنل تتزهى بحس ىنل نل   لمن سيتفلبح لبس لتل
تدحنل لعددىفلبح  لسدحنلتبح  لسدىفل ضدةلبح وب دالبحسي داللتباع  ددى الللىتعدو ل دتتةل بحد لمفردىني ل-

ل(.594-ل591 ل2000،لتبح جىافلمى  بلبح وب الب ستال ضالنوع ل تتةلتحسهال بح تقىتال
له   لمحةلبح ستال ضةلص  لبحيت يىفلب  ي  تلل(1990 بح  ىطل لبس ل-2

تدددددحنلبح وب دددددالبح خرددددداللتباع  دددددى اللتبدددددحنلسددددد  لبحسهقدددددىفلباع  ىعيددددد للىردددددىني ل وعددددد ل بحددددد لمف
ت  وندد ل،لتبسدد خ م لبح لبسدد لبح ددسهجلبحوصددياللبح  ددىل لل، بح دديكضواي يى( س لبح ددت  لبحسىمضدد ل دداللبح ددسو ي 
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سديتفل تلل  ب  بحردثى (ملتمقيدى.لكى دتلل(لمسض  لتبس خ م ل  ب لمقيى.ل بح نب(200 حس لبح لبس لمنل 
تدحنلبح وب دالبح خرداللتباع  دى اللتبدحنللىال وعد ل هقد ل بحد لمفردىني ل ه هدىلَ ن دُهلبحس دىنجللن نل   لمد

لس  لبحسهقىفلباع  ىعي ل بح يكضواي يى(ل س لبح ت  لبحسىمض .
هد   لمحدةلمست د لبح وب دالبحسي داللتباع  دى اللتبحت دىلبحدوظيياللتل(ل1999 لبح  دبلال تل لبس -3

تبسددد خ ملبحثىفددىلبح دددسهجل،لجىنو دد لبح كوميددد لتوايدد لبحخت دددوملبح ددو ب حدد ىلمسض ددداللتمسض ددىفلبح تفضددد لبح
د214سحسد لمدنل ،لت  وندد لبحبحوصدياللبال ثدى اللبح  دىل ل تبسد خ ملمقيدى.ل هحو.بم.تددت(ل،لتمسض دد لى(لمسض  

ل  ه هىبحس ىنجل   لمنلت وصض لبح لبس لمحةل

لتبع  ى اللعح .لني اللت وب ا،لبحجىنو  ل اللتاي لبحخت وملتمسض ىفلبح تفض ن  ح لمسض ولل-
 وعددد ل هقددد لبل ثى يدددهلموعثددد لتدددحنلبح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى اللح سض ددداللتمسض دددىفلبح تفضددد لبحجىنو ددد لل-

لتل ىهالبحوظييال.

ه   لمحةلبح ستال ضدةلبحسهقد لتدحنلبح وب دالبحسي داللتباع  دى اللبح الل(ل1999  ج ى ل لبس ل-4
لبال ثددى الالل دداللبح ددو ب لتبسدد خ ملبح ددسهجلبحوصددياللح سض دداللتمسض ددىفلبح تفضدد لبحجىنو دد لتبح سددى لبح  لسدد

 م  د للهحو.بم.تدت(ل تع د تبس خ ملمقيدى.ل ،لتمسض   للى(لمسض  ل160ت  ون ل حس لبح لبس لمنل ،لبح  ىل ل
ل ،ل ه هىس ىنج  ٍ لمنلبح(لت سيتفل1960،ل ج ى لنجى ال

 جىت هال بسددددى لبح وب ددددالوعدددد ل ددددتتةلذبفل احددد لمفرددددىني لتددددحنلبح سض دددحنلتبح سض ددددىفل دددداللبسدددَ ن دددُهلال ل-
مدددثلتعدددو ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني لتدددحنل  دددتب ل،لتبح وب دددالبح س حدددال،لبانيسدددىحاللتبح وب دددالبحرددد ال

لبح ج  ثل اللبس جىت هالحُثس لبح وب الباع  ى اللحرىححلبح سض حنلبح كول.
تبح وب دددال،لى التعددو ل هقددد لبل ثى يدددهلتدددحنلبح سددى لبح  لسددداللت بسدددى لبح وب دددالبانيسددىحاللتبح وب دددالباع  ددد-

لنلبح سى لبح  لساللتبح وب البحر ال.حتلىبح س حاللتحس ىلالنوع لبل ثىطل ب لمفرىني ل
بح ستال ضةلم  وىلبح وب الح ىلمسض الللبح الله   لمحة(ل2000 لRaju &. Rames لبس ل-5

ي متبييدد لتبح ،لبح دد بل.لبح ددكسي لتددحنلبح  محددتبفلباع  ىعيدد لتبح ي متبييدد لبح خ ضيدد .ل م دد تهللحددتلم دد ته(
لبحهس .لتبحس ت(ل ال(لت بح رهتلفمت،لل ف،لبح خ ضي .ل بحجس لتبح سق  

بح سض ددحن.ل ضددةل حسدد لمكوندد لمددنللتبح وب ددالحدد ىبح سددتال ضددةلبحسهقدد لتددحنلبلتدد برلك ددىلهدد   لمحددةل
تبسدددد خ ملبح ددددسهجلبحوصددددياللبح  دددد اللتبسدددد خ ملمقيددددى.لل نجددددةل(78ت لذكددددت بل(113 ن(لمكوندددد لمدددد191 

ل ل ه هىبحس ىنجلل نل   لمنلتف سيتل(ل1994،ل ب كى 

دددلمفردددىني ل دددالهسدددىكل دددتتةلذبفل احددد ل- م ددد تهللحدددتلم ددد ته(لحردددىححل ح  محدددتبفللىبح وب دددالبحسي ددداللت   
ل.ى ىم لل40تبحس تل قتلمنل،ل تبح رهتلتبحس ت(لحرىححلبح رهضحنلبح  ى  ننل،بح   تعحن

ليف.هسىكل هق لذبفل اح لمفرىني لميجىتي لتحنلبلت برلبح سضالتبح  -
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بحجىمسدىفله   لمحةلبح ستال ضةلبح ب ني لب كى ي ي لحد ىل ضثد لبح الللKorbل(2012 لبس ل -6
،لمحةلبح ستال ضةلبحسهق لتحنلبح ب ني لب كى ي ي لتبح وب البحسي داللتباع  دى اللعىمسد لعدو.لبىل ى  

بحسحسددد ل ونددد لمدددنلم ددد ب لبحثىفدددىلت لبسددد ثىن تبسددد خ بمل،لتبسددد خ ملبحثىفدددىلبح دددسهجلبحوصدددياللبال ثدددى ال
ل ،ل ه هىبحس ىنجل نل  ٍ لمن سيتفل،ل٪(لمنلبلنىل35ت ،ل٪(لمنلبح كول65كىن ل ،ل(132 من

لتعو ل ب ثلح ىلبحقضث لب   وىل ى .-
ليجىتي لتحنلبح تب ثلب كى ي ي لتبح وب البحسي اللتباع  ى اللح ىلبحقضث .متعو ل هق ل-
لاللبس يى لمسهىلبحجوبنبلب  ي  بحث ىلبح ىحلَ   لن محلمنلبح لبسىفلبح ىب  ل-
ل.صيىل لب ه با-
ل.صيىل لبحيت يىف-
ل.بس خ بملمسهجلبح لبس -
ل.م ىلن لبحسحسىف-
ل.بس خ بمل  ب لبحث ى-
ل.بلفرىني بحوسىنتل-
حددال  سىتحهددىللبح دداللبحث ددىلحدد ىلمسض ددىفلل ددى لب  يددى لت يددت فلبسحسدد بح لبسدد لبح ىحيدد للفت  حدد ل-

لبح ىب  .بح لبسىفل

1Method of Research

  د وىلبح وب دالبحسي داللحي د س ل ضدةل لبسد لبحوبقدثللبح  د اللبحد ابس خ ملبحثىفىلبح سهجلبحوصديالل
تكد حعلم دحلت  ضحدتلبحخضفيد لبحس ت د لل،تباع  ى اللح ىلمسض ىفلل ى لب  يى ل داللبحج هول د لبحي سيد 

لتبح لبسىفلبح ىب  .
2

  و لمج  دثلبحث دىلبح دىحاللمدنلع يدثلمسض دىفلل دى لب  يدى لبحسدىمهفل داللبحج هول د لبحي سيد ل
لب  ال ل(1مو حل اللبحج ت ل لمىلهوموز  لب  بل،ل(لمسض  1526بحثىح ل   هنل 
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 محافظات الجمهورية اليمنية الحالي فيتوزيع أفراد مجتمع البحث  (1جدول)

 المحافظة
معلمات رياض 

 حكومية

معلمات رياض 

 أهلية
 االجمالي

 نسبة عدد المعلمات

 األهلي الحكومي

ل2.75ل2.49ل80ل42ل38لبم
ل0.39ل5.30ل87ل6ل81لتحن 

ل24.83ل2.81ل422ل379ل43لب مىن 
ل0.65ل0.45ل17ل10ل7لبحنيمىء
ل10.35ل4.71ل230ل158ل72ل س 
ل0.13ل0.91ل16ل2ل14لفج 
ل4.98ل2.55ل115ل76ل39لبح  ن  

ل6.61ل11.07ل270ل101ل169لفمتموف
ل1.63ل0.58ل34ل25ل9لذمىل
ل3.01ل-ل46ل46ل-لصسسىء
ل-ل10.09ل154ل-ل154ل   
ل-ل1.57ل24ل-ل24لح ج
ل-ل1.83ل28ل-ل28لبح هت 
ل0.19ل-ل3ل3ل-لشنو 

ل55.52ل44.36ل1526ل848ل678لباع ىحال
 (2010، )وزارة التربية والتعليم

3

لهال ل،نو حنلمنلبحسحسىفلبخ يىلبحث ىلت ه ب هل الحقنيس للبن ت ل

،ل(لم ى  د 14بخ ىللبحثىفىل حس هل لبدثلم ى  دىفلمدنلم ى  دىفلبحج هول د لبحي سيد لمدنل صدتل 
ن ددددن هلت تعددددثلذحددددعلمحددددةل  لهدددد سلبح  ى  ددددىفل  جددددتلمددددىل،لمب(،ل سدددد ،ل دددد  ،ل ب مىندددد تهدددداللم ى  دددد ل

تكدددد حعل وز ددددثلهدددد سلبح  ى  ددددىفل،لت ددددى ل دددداللبح ج  ددددثلب صددددضالمددددنلمع ددددىحاللمسض ددددىفلبح،ل%(57.95 
لتبحوسط.تحنلبح  ى لتبحجسوبللىعمتبيي ل

بخ ددددىللبحثىفددددىل حس ددددهل  ددددوبني ل ثقيدددد لمددددنلمسض ددددىفلل ددددى لب  يددددى لمددددنلمج  ددددثلبحث ددددىل ددددالل
 ل  ددتب لبحسحسدد لبح خ دددىل لتبضددد ل دد ،ل(لمسض دد 886ييددهلبح لبسددد لتبحثددىح ل دد  هنل لبح ددالل عت دد بح  ى  ددىفل

(لنو دحل وز دثل2تبحجد ت ل ،ل%(لمدنلمج  دثلبحث دى21.11 ن دن هلمىللىم ىليسسالل  ت ث ل،ل(لمسض  187 
لبحسحس  
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 عينة البحث  أفراد ع( توزي2جدول)

 المحافظة
معلمات رياض 

 حكومية

معلمات 

 رياض أهلية
 النسبة االجمالي

ل13.03ل55ل36ل19لب مىن 
ل38.90ل60ل20ل40ل   
ل21.30ل49ل31ل18ل س 

ل28.72ل23ل10ل13لبم
ل21.11ل187ل97ل90لع ىحالبل

3

 ( خصائص عينة البحث بحسب متغيراتها3جدول )

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

لنورلبحتت  
ل48.1ل90لفكومال

ل51.9ل97لهضال ل
 %100 187 المجموع

لبح خر لبحسض ال
ل39.0ل73لل ى ل  يى 

ل61.0ل114لررىفلبختىل خ
 %100 187 المجموع

لبح  ى   

ل30.89ل55لب مىن 
ل33.70ل60ل   
ل27.52ل49ل س 
ل12.92ل23لمب

 %100 178 المجموع

لبح ىح لباع  ىعي 
ل53.37ل95لم  تع 
ل46.63ل83ل ىزب 

 %100 178 اإلجمالي
4

تباع  ددددى اللحدددددلمقيددددى.لبح وب ددددالبحسي ددددالللح   حددددال هدددد بالبحث ددددىلبح ددددىحاللقددددىملبحثىفددددىلبىسدددد خ بم
لكى  ال  .ف(لت  كنل ت هل،لنجى ال قنتلبح ال ال تع  هلمنلل هحو.بم.تت(

مدنل كجدتلبح  دىني للَتُ َسد  لل(، .ف،لبحضمد لبحستبيد ل نجدى المحةل تع هللتق ل(هحوم.لمم.لتت ت ثلمنل
موز د لل(لسدربا ل140ت   دوالبح قيدى.ل ضدة لىحيد ، ح ىلن   ثلبهلمنليي  لص ةلتن دث لاثدىفللىبس خ بم ل

يجحدبل سهدىلبح ي دوصل داللاهاد لخيدىلبفلل،سدرب لح دتلمقيدى.ل(٣٥ ل ضةلم ىني لمخ ضي لحض وب التوبقدث
لته سلبح  ىني لهال ل،تا(ل س ل  ملبح وب   لت س مىلالي  قيث ل نسا(ل س مىلنوب ا



 2022 

 

103 

 همدان الشلح/أ                     لمات رياض األطفال في الجمهورية اليمنية       التوافق النفسي واالجتماعي لدى مع

لبح لعددد لت ددد  لتبح سددد  ،لب سدددت لم ددديطل ددداللت بحيدددل وبعدددهلبح ددداللبحردددسوبىفلن سدددىت ل:المنزلقققي التوافقققق−١
ل ضدةلبح سخيمد لبح لعد ل د  لتحس دىلبح س حيد لبح يى ل اللبح وب السوءل ضةلبح قيى.له بل اللبح ت يس 
لي .بح س حلبح يى ل اللبح  نلبح وب ا

له بل ضةلبح ت يس لبح لع لت سقةلبح خ ل وبعهلبح اللبحر ي لبح  كهفلن سىت  :الصحي التوافق −٢
ل.بحجح لبحر اللبح وب ال ضةلبح سخيم لبح لع ل نحنلفحنل اللبح وب ا،لسوءل ضةلمرشت بل.بح قيى

ل ضددةلبحسىحيدد لبح لعدد لت دد  لباع  ىعيدد ،لتبحسهقددىفلباع  ددى اللبحسمددجلن سددىت  االجتمققا:ي: التوافققق −٣
ل ددددداللتبحسددددد تب لبح ددددديقت ل ضدددددةلبح سخيمددددد لبح لعددددد ل ددددد  لك دددددىلباع  دددددى اللتبان ددددد ىبلبحخمدددددور

لم وسدق ل لعد ل ضدةلي ردتلمدنلبدهلنوص لباع  ى اللبح وب الَ   لل  ال،اع  ىعي بلبا رىاف
ليى..بح قله بل ال
ل داللبح وب دالت   حدالبا د ب ل ضدةلبح ت يسد لبح لع لت   لبانيسىحاللبحسمجلن سىت االنفعالي:  التوافق −٤

لبانيسدىحال،لبح وب دالت   حالبا  ب ل ضةلبح  ل لمحةل  حتلبح قيى.ل ضةلبح سخيم لبح لع لَ   للفحن
 ل ضدةل لعد لبح وب دالبح ردوللند البح دىب  لب لبس لبح  ىني لمج ورلخه لتمن(ل8-5ل  ،لنجى ال 

لبحسىم.

تهداللل،تت(لبس خ ملمج و د لمدنلبحقدتةلحض نكد لمدنلصد ةلبح قيدى..مم.ي حت نجى ال(لمحةل  ل هحو
ل كى  ال

مدنلب  دتب ل داللل(%١٥   ندالل(%١٥ حح هدىلتدحنل  ضدةبخ حتفل سةض لكتلمقيى.ل ضةل سى.ل لع ل  -1
تقدد ل ب حدد ل دداللباخ ثددىلل  ددطلب سددةض لبح دداللمحدد فلتددحنلبح ج ددو  حنلبحض ددحنل  سددى لل، وز ددثلبحدد لعىف

ل ضةل ت اللبح وز ث.
عدددىمساللح ددد  لسدددس حنلل ىحدددبل(٤٠٠ لم ىتضددد  اسدددىءل دددالل لعددد لبح  دددىني لبح خ ضيددد لحهخ ثدددىللل  رددد -2

ل سل ىحي .ذبفلق ل ل  ححل نهىتب محل
 اللبخ ثدىللبح خردي لل(بح يقت لتبحخسور ت لعىفلمقيى.ل(مقيى.لبح وب الباع  ى ال لقولن ل لعىف-3

 حنددولفلل(بح دديقت لتبحخسددور ك ددىلقولندد ل لعددىفلبخ ثىلل(0.90حنتنتت  ددتلتكددى لمسىمددتلبحردد ةل 
،ل(72.0(لت الل حس لبحقهبلكى لمسىمتلبحرد ة 0.81. تكى لمسىمتلبحر ةل الل حس لبحقىحثىف

تكدددى لل(،بح خردددي لحجتسددد و ل تددد لعىفلبخ ثدددىلل(لبح وب دددالبانيسدددىحال ك دددىلقولنددد ل لعدددىفلبح قيدددى.ل
ك ددددىلقولندددد لبح لعدددد لبح ضيدددد ل دددداللباخ ثددددىللتدددد لعىفلبخ ثددددىللبح خرددددي لل،(0.93مسىمددددتلبحردددد ةل 

ل(.0.94حجتس و لتكى لمسىمتلبحر ةل 
لسالء ضةلمج و  حنل ف به ىلمنللبح  بل.لت قنحالباخ ثىللنتتقىملبسضلبح تش ننلبحسي ححنلتم ل-4

بح وب ددالتب خددتىلمددنلذتالبح وب ددالبحجحدد لتقدد ل ت دد  لبح  وسددقىفل ددتتةلكنحددت لتددحنلبح ج ددو  حنل
 دددداللفددددحنلكددددى لم وسددددطلل(4.65 يدددداللبح وب ددددالبح س حدددداللكددددى لم وسددددطلبح ج و دددد لف ددددس لبح وب ددددال 
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 ددس لبح وب ددالت دداللبح وب ددالبحردد اللكددى لم وسددطلبح ج و دد لفل(10.27بح ج و دد لسددحة لبح وب ددال 
ت ددداللبح وب دددالباع  دددى اللكدددى لل(11.53 لتحس دددىلكدددى لم وسدددطلبح ج و ددد لسدددحة لبح وب دددا،ل(5.40 

(لت ددداللبح  ىتدددتلكدددى لم وسدددطلبح ج و ددد لسدددحة لبح وب دددال8.40 لم وسدددطلبح ج و ددد لف دددس لبح وب دددا
(لتحس ىلكدى لم وسدطل8.28(لت اللبح وب البانيسىحاللكى لم وسطلبح ج و  لف س لبح وب ال 16.80 

ل(.15.78بح ج و  لسحة لبح وب ال 

ل،مسددىمهفلبحجثددىفلبىسدد خ بمل ت  دد لبح   دديال بحيددت الب  ددىب(لتددت.مم.للهحو بح قيددى.قددىملمردد ال
ل(.٢٥٦ لق لهى حس لل ضةل(تتبت للح نحتمى  لبح ر يحبح تعال(لتبىس خ بملمسى ح ل

ل كى  التق لتضم لمسىمهفلبحجثىفل
تبح وب دددددالل،(0.89تبح وب دددددالباع  دددددى ال ل،(0.80تبح وب دددددالبحرددددد الل ل(،0.89 بح وب دددددالبح س حدددددالل

ل(ل.93.0تبح لع لبح ضي  ل،(0.85بانيسىحال 

يدهلتلعدتبءبفلبحرد ةلتبحجثدىفل ض،لقىملبحثىفدىلبخقدوبفلتإعدتبءبفلمسحسد لح  حيدفلتإ د ب لبح قيدى.
تيي ددىلنضددالل و دديحلميرددتل،ل  ب ل ض يدد لحج ددثلبحنيىنددىفلح   حددال هدد بالبحث ددىتوصدديهىلح  ددو لصددىح  ل

لحإلعتبءبفلبح اللقىملتهىلبحثىفى 

 ضدةلمج و د لمدنلبحخندتبءلبح  خرردحنل دالل ضداللتم :قر  قياقاا التوافقق النفسقي تاالجتمقا:ي-1
بح تبدوالحمددت لبح  حيددفلتإتدد بءلبحدسي لتبللشددى لبحسي دداللتبح خرددي لتبحرد  لبحسي ددي لت ضددالبحددسي ل

آلبنهدددالبسددد ل  لقدددىملبىسددد ستب ل سدددوب لب جدددهلتبحسحسددد لبح  ددد ه   ل ددداللبحث دددىلبح دددىحاللت ضدددبلمدددنل
بح  ك حنلمت بءلآلبنهالمنلفحدىلمد ىلمسىسدث ل  دتبفلبح قيدى.لحسحسد لبحث دىلت سد نتل تلم دى  لمدىل

 دتل دنل لحنلتبس دث لب يدىةلاتمدنلادالقدىملبحثىفدىلبىح سد نتلتب خد لبدملبءلبح  ك د،لنض ملمنلبحي دتبف
ت س نتلبسضلبحي تبفلتإ ى  لتف البسمهىلبح اللال  سىسبلمثل نيس لبح ج  ثلت حسد لل%(80 

ل.نلبس خ بملباس يهىم لبحث ىلتصيىل لبحي تبفلبري ل  ت ت  لت ا ل
 قعرفة )االتساق الداخلي(:-2

تحتسددددو لبىسدددد ختبهللثددددىطبال سدددد خ بملمسىمددددتلىب،لمددددنلخدددده لبسدددد خ بمل سددددىححبلبا  ددددىةلبحدددد بخضال
تبدحنلبح جدى لتبح لعد لبح ضيد ل،لتم د وىلبح احد ،لمسىمهفلبال ثىطلتحنلكدتل  دت لتبح لعد لبح ضيد لحض قيدى.

لنو  ى لذحع ل(5(لت 4حض قيى.لتبحج ت ل 
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 ( االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي4جدول رقم )

 الفقرة
المجال 

 االنفعالي
مستوى 

 الداللة

الفق

 رة

المجال 

 االجتماعي
مستوى 

 الداللة
 الفقرة

المجال 

 الصحي
مستوى 

 الداللة
 الفقرة

المجال 

 المنزلي
مستوى 

 الداللة

1 .596** 0.00 1 -.475**- 0.00 1 .542** 0.00 1 .558** 0.00 

2 .394** 0.00 2 -.389-** 0.00 2 .433** 0.00 2 .477** 0.00 

3 .331* 0.00 3 -.395-** 0.00 3 .506** 0.00 3 .574** 0.00 

4 .595** 0.00 4 352-* 0.00 4 .589** 0.00 4 .525** 0.00 

5 .501 0.00 5 -.148 0.90 5 0.274 0.90 5 .618** 0.00 

6 .552 0.00 6 .123 0.80 6 .321* 0.00 6 .645** 0.00 

7 .465** 0.00 7 .426** 0.00 7 .504** 0.00 7 0.363** 0.00 

8 0.138 0.60 8 -.360* 0.00 8 .425** 0.00 8 645.** 0.00 

9 .633** 0.00 9 -.360* 0.00 9 .639** 0.00 9 0.424** 0.00 

10 .417** 0.00 10 0.345** 0.00 10 .466** 0.00 10 .576** 0.00 

11 .500** 0.00 11 -.438** 0.00 11 .379* 0.00 11 .552** 0.00 

12 .512** 0.00 12 0.365** 0.00 12 .422** 0.00 12 .461** 0.00 

13 .750** 0.00 13 0.127 0.60 13 .452** 0.00 13 .572** 0.00 

14 .539** 0.00 14 -.432** 0.00 14 .378* 0.00 14 0.286 0.60 

15 .545** 0.00 15 0.347** 0.00 15 .385** 0.00 15 .134 0.80 

16 .562** 0.00 16 -.125 0.63 16 .429** 0.00 16 0427** 0.00 

17 .467** 0.00 17 .363* 0.00 17 .434** 0.00 17 .593** 0.00 

18 .483** 0.00 18 -.131- 0.70 18 0.001 0.70 18 .616** 0.00 

19 .325* 0.00 19 .601** 0.00 19 .543** 0.00 19 0.423** 0.00 

20 .695** 0.00 20 429-** 0.00 20 0.288 0.00 20 .659** 0.00 

21 .304* 0.00 21 -.365-* 0.00 21 0.353** 0.00 21 .784** 0.00 

22 .441** 0.00 22 .433** 0.00 22 .346* 0.00 22 .345* 0.00 

23 .565** 0.00 23 -.413-** 0.00 23 0.435** 0.00 23 .401** 0.00 

24 .627** 0.00 24 0.266 0.80 24 .370* 0.00 24 .331* 0.00 

25 .562** 0.00 25 0 .429-** 0.00 25 .299* 0.00 25 .377* 0.00 

26 .473** 0.00 26 -.456-** 0.00 26 .420** 0.00 26 .599** 0.00 

27 .580** 0.00 27 0.356** 0.00 27 0.287 0.00 27 .731** 0.00 

28 .301* 0.00 28 -.432**- 0.00 28 0.232 0.80 28 563 **611** 0.00 

29 .428** 0.00      29 .612** 0.00 29 342**-

.043**- 
0.00 

30 .415** 0.00    30 .440** 0.00 30 .632** 0.00 

31 .339* 0.00         31 .145 0.90 

32 .596** 0.00       32 .672** 0.00 

33 .431** 0.00       33 .388** 0.00 

34 .596** 0.00       34 .558** 0.00 

35 .394** 0.00       35 .477** 0.00 

 ( لالختبار ذو النهائيتين.0.01** دالة عند مستوى )

 ذو النهائيتين ( لالختبار0.05*.. دالة عند مستوى )

 ثددىطلحضي ددتبفلبىح لعدد لبح ضيدد لت ددالفدد البحي ددتبفلبح ددالل دد  للل مددحلمددنلبحجدد ت لبح ددىتالمسىمددتلبان
ل،(15 ل،(9 ل،(6 ل،(5 لبف داللبح جدى لبانيسدىحاللتبحي دتلل(8 ضةلمسىمتلبال ثىطل نيفلمجدتل  دت للقدا 

 ددددددداللبح جدددددددى لل(28 ،ل(27 ،ل(20 ،ل(18 لبفتبحي دددددددتل،لقددددددداللبح جدددددددى لباع  دددددددى الل(24 ل،(18 ل،(16 
ل. اللبح جى لبح س حالل(31 ،ل(15 ،ل(14 لتبحي ت ،لبحر ال
ل
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 ( معامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس.5جدول )

 بشكال :اميااا ق المنزلي الصحي االجتما:ي االنفعالي المجال
ل.856**ل.861**ل.790**ل.410**ل.856**لمسىمتلبال ثىط
لنوع لنوع لنوع لنوع لنوع لبح اح لبحضي ي 

 الميااا:استخدام قعاقل الفاكرتنباخ لمعرفة قدى ثبات -3
(لك ددىل ددالبسدد ختبهلمسىمددتل90,5بقت  دد لبحيىكتتنثددى لحض جددى لب ت لانيسددى ل لبحجثددىفتضدد لم دد وىل

(ل81,9(لمدثلمسىمدتلبحجثدىفلحض جدى لبحرد اللتضد ل 76,7مسىمتلبحجثىفل لتبض  جى لباع  ى اللبحجثىفلحض
فحىلتض لمسىمتلبحجثىفللب كتل ىم (لمسىمتلبحجثىفلحض قيى.ل90,1تبض لمسىمتلبحجثىفلحض جى لبح س حالل 

لنو حلذحع ل(6(لع ت ل 92,08 لب كتل ىمحض قيى.ل

 النصفاة:ا:تماد طريقة التجزئة -4
(لحض جدى لب ت لتبضد لمسىمدتل87,4فحىلتض لمسىمدتلبحجثدىفلبىسد ختبهلبحقت  د لبح ج نيد لبحسردفي ل 

(لحض جددى لبحجىحددىلتبح جددى ل81,5(لك ددىلتضدد لمسىمددتلبحجثددىفل 75,7بىسدد خ بمل دداللبح جددى لبحجددىنالل بحجثددىفل
ل.(89,4 لب كتل ىمحض قيى.لل(89.60 بض لمسىمتلبحجثىفل،لتلبحتببث

 الثبات لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي معامالت  (6)جدول رقم 

لبح ج ن لبحسرفي لكتتنثى  حيىلبح جىاف
ل87,4ل90,5لبانيسىحال
ل75,7ل76,7لباع  ى ال
ل81,5ل81,9لبحر ال
ل89.60ل90,1لبح س حال

ل89,4ل92,08لبح وب ا.لبحسي ال.لتباع  ى المج ور.ل
5

ىلبإ دددددى  لباخ ثدددددىللمدددددنلخددددده ل قنحدددددالبح قيدددددى.ل ضدددددةلبحسحسددددد لباسددددد قهعي لبحثدددددىح لقدددددىملبحثىفددددد
تهدداللمددنلخددىلهلل،(لمسض دد لم ددنليس ضددنل دداللبحتت ددىفلبح كوميدد لتب هضيدد ل دداللم ى  دد لمب45 دد  هن 

تق ل ضبلبحثىفىلمنل  تب لبحسحس ل سنة لبحنيىنىفلبحخىصد ل داللبح قيدى.لمدنلفحدىلك ىبد ل،لبحسحس لب صضي 
  ددت ل،ل ال(14 ل سددنو ححنتبسدد لمددتتلل  ددت لزمسيدد ل،لمدد لبحخددىصلتهددىلتنددورلبحتت دد لتمكىنهددىباسددال تلبحتل
ىلعتبءبفلبدلهىني د ال قنحالبح قيدى.ل ضدةلبحسحسد لل،م(2012-4-30محةلل2012-4-16 لبح قنحالمن

(ل دال18بلصد بل (لSPSSفردىنالل بح ىسوبلت نلبحنتنىمجلبل اللتبس لمخى لبحنيىنىفل،لني هىلبح ىب  
بحجدددىناللك دددىلهدددولمو دددحل ددداللبملمسىمدددتلبال ثدددىطلحنحتسدددو لليجدددى لبال ثدددىطلتدددحنلبح قنحدددالب ت لتلبسددد خ 

ل.(7بحج ت  
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 ( معامل االرتباط لبيرسون بين التطبيق األول والثاني7جدول)

 المجال قعاقل االرتباط بين التطبيق األتل تالثاني
لبانيسىحال 86.60
لباع  ى ال 80.20
لبحر ال 86.10
ل س حالبح 96.70
 مج ورلمقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى ال 87.15

6

موب ددا(لح قيددى.لبح وب ددالبحسي دداللللحددت،لبخ ددىللبحثىفددىلبح دد ل جلبحجسددىناللبح كددو لمددنلتدد نضحنل موب ددا
ل( 8تباع  ى اللك ىلهولمو حل اللبحج ت  

 ( يوضح التدرج الثنائي لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي8جدول)

 البدائل قرةالف
للحتلموب الموب ال  تل ضاّلل  تبفلبشستل حهىلبىحمحالتبحمجت

7

 الوزن لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي يوضح تحديد( 9)جدول 

 تفسير اإلجابة الوزن الذي يحصل عليه فئة اإلجابة

لبحست لحضي ت لبح ضني لتعو ل1لموب ا
ل  ملتعو لبحست لحضي ت لبح ضني ل0لموب اللحت

8

ل.بحس بلبح ةو  -
ل.بح  وسقىفلبح  ىتي -
ل.مسى ح لتحتسو ل-
ل.  ضحتلبح ثىننلبح  س  ل-باخ ثىللبح ىناللحسحس لتبف سل-بحيىكتتنثى مسى ح ل-

1

"مست د لتبقدثلم د وىلبح وب دالبحسي داللتباع  دى اللحد ىلمسض دىفلل دى لل ضدةنس لبحهد الب تحدةل
ت ددس ل ت ددح هل ضددةل نددهل ال وعدد ل ددتتةلذبفل احدد لمفرددىني ل سدد ل،لب  يددى ل دداللبحج هول دد لبحي سيدد "

نلبح  وسددطلبح   ددوبلتبح  وسددطلبحيت ددالل دداللمعىبددىفلمسض ددىفلبحتت دد ل ددالل(لتددح0.05م دد وىل احدد ل 
بح لعدد لبح ضيدد لت لعدد لكددتلُبسدد لمددنل بسددى سل،لبحج هول دد لبحي سيدد لن ددولمقيددى.لبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى ال

-One-Sampleتحض   ددالمددنلصدد  لبحيت دددي لبسدد خ ملبحثىفددىلبخ ثددىلل ف(لحسحسدد لتبفددد  ل  لبحيتعيدد (

Test)حددد لبلفردددىني لبحيدددتتةلتدددحنلبح  وسدددطلبحيت ددداللتبح  وسدددطلبح   دددوبلحضسحسددد ل ددداللاخ ثدددىللبح ا،ل
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ك دددىلهدددول،لمعىبددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل ددداللبحج هول ددد لبحي سيددد ل ضددةلمقيدددى.لبح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى ال
ل(.10مو حل اللبحج ت ل 

 (One-Sample Test) ( نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة10جدول )

 لمتوسط الفرضي ومتوسط العينة لمقياس التوافق النفسي واالجتماعيداللة الفروق بين ا الختبار

 المجاالت
عدد 

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

الفرق بين 

 المتوسطين

 (t) قيمة ت

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

محك 

 المقياس
 :لصالح

الوسط لم وسط  وع ل تتةل * 0.0003 186 6.344 2.42 5.21 16 13.58 32 بانيسىحال

 الفرضي

 ال يوجد م وسط ال وع ل تتةل 0.1141 186 1.589 0.35 2.99 9 8.65 18 باع  ى ال

 فروق

الوسط  م وسط  وع ل تتةل * 0.0004 186 07.983 2.52 4.31 13.5 10.98 27 بحر ال

 الفرضي

الوسط  م وسط  وع ل تتةل * 0.0005 186 012.217 5.43 6.08 16.5 11.07 33 بح س حال

 الفرضي

مجموع 

التوافق النفسي 

 واالجتماعي
الوسط  م وسط  وع ل تتةل * 0.0002 186 012.083 10.71 12.12 55 44.29 110

 الفرضي

(ل0.05(لتهالل قتلمدنل 0.0002م  وىلبح اح ل لَ   ل نحنل اللمقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى الل
(ل دددنلبح  وسدددطلبح  دددىتالل10.71حعل وعددد ل دددتتةل بحددد لحردددىححلبح  وسدددطلبحيت ددداللتبيدددىلةلي دددىتال تبددد 

تكض دىلكدى لبح  وسدطلل،مدىلند  ل ضدةلبح وب دالبحسي داللتباع  دى ال ل  لع يدثلبحي دتبفلسدضني  لتهدولحضسحس 
  دىتاللتكض دىلكدى لبح  وسدطلبحل،كنتلمنلبح  وسطلبحيت الل  ل ضدةلسدوءلبح وب دا بح  ىتالل  تب لبحسحس ل

لتح بلل   تب لبحسحس ل قتلمنلبح  وسطلبحيت الل  ل ضةلبح وب ا يجىتاللممسض ىفلبحتت  لي سنلبى جىسلَ إَّ  
ع  ى اللت س لبس خ بملم كىفلح قيى.لبح ست  لم د وىلبح وب دالبحسي داللتباع  دى اللباض وب البحسي اللتلح

ل.ح ىلمسض ىفلل ى لب  يى لكنلن   سنلت لع لم وسق 
بح دددت س لمدددنل،ل   ض دددهلمسض ددد لبحتت ددد لمدددنلبحقددديالبح نسيددد لتب خهييددد لذحدددعلمحدددةلمدددىلت سددد تلبحثىفدددى

 لتهدولبح   ىءلب ىل حهىلمنلعىنبللتفاللتيي اللت خهقاللتني اللحض يدى لبلن دىني لتمكونى هدىلبح خردي 
تهد بلمدىل شدىللمحيدهل،لمىلقد ليجسدتلحض سض د لبح د ل ل ضدةلبح   دتلتبحردنتلتموبعهد لبح دو تلتبلفثدىطلتبح ضدا

حيدهلبح ردقيةلمشدىلل تمدىلل،كجحتلمنلبح س ت نلبح تبو حنلتبلسهمححنل اللبح تبللبح ديكوحوعاللبلسدهمال
ك دىل  لبح ج  دثل،ل(133:1992،لبى عتلتبح جوب لحض سضالح ىلييهلمنلصنتلت     لتكيىحل بحث د ىنالل

ي ي هىلمنل الب دقتببىفلبحي ساللبقي هلت ى ب هلت  ىحح سلتا ى  هلق لعستلحض سض  لمكىن هىلتق سح هىلب ىل
ك ددىل  لب سدتلبحي سيد ل    ددثلبجدٍولمددنل،ل تلم دكهفل  ردى ملمددثل قت هدىلبلن دىني لتبحخضقيدد لتبحنحوحوعيد 

ل.ست  لبح سىسث بح اءلتباف تبملتبحسهقىفلب 
ل كى  ال مىلبىحس ث لحض جىافلييي تهىلبحثىفىل

لَ َنح َنلل(ل اللبح جى لبانيسىحال1 (لتبد حعل وعد ل دتتةل0.05تهالل قتلمنل ،ل(0.0003 لم  وىلبح اح َ   
مدىلند  ل لتهول(ل نلبح  وسطلبح  ىتاللحضسحس 2.42 بح لحرىححلبح  وسطلبحيت اللتبيىلةلي ىتال 

للتهدد بلندد  ،لهسددىكل وب ددالبنيسددىحاللحدد ىل  ددتب لبحسحسدد ل ضددةلَ   ل دد ضددةلَ    تب لعدد ل،لىبنيسىحي ددلىهسددىكل وب   
فحددىلنركدد لبحسددىحالل  لمسض دد لل ددى لب  يددى لقدد ل   ددالبىحج دد م وسددق لت سدد تلبحثىفددىلذحددعلمحددةل 
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ندر المحدةل دو تلعدولمدنلبح ت د للبتحد ل  ضةل ه ي لبحج  ل اللبح سىمتلباع  ى الل سوحييى (لبحسي ال
،لبحددد الندددر المحدددةلبح خفيدددفلمدددنلبحخدددوالتبحمتبددد لتفدددىافلمدددنلبلفثدددىطلتبح ضدددالتبح و ت بحخىحددد ا

مدىلندر المحدةل لتهدولي سالليسقاللحض سض  لمكىن هىلتبف تبمهدىبح ج  ثلبحلَ   ل(.م ى  لمحةل96:2000
ح ونهىل س تل اللبح ح ب لبح تبدوالمدثل  يدى لي  دىعو لمحدةلل شسوللبح ت  لبىحج  لبىحسي لتبا  ةسى 

مثلمىلعىءلبهلبح س تت لبح تبو و للةته بلالن سى َلل،مسض  ل   البىحجثىفلبانيسىحاللتبا  ب لتبحه تء
لىن لمسض ىفلبحتت  .تبحسي ىنحو لفو لخر

(لتبد حعلال0.05(لتهالل كنتلمدنل 0.1141م  وىلبح اح لي ىتال لَ   للَ َنح نَلل(ل اللبح جى لباع  ى ال2
لل  وع ل تتةل بح لتحنلبح  وسطلبحيت اللتبح  وسطلبح  ىتاللحضسحس    َ ت  دىتاللببحيىلةلب ديطلعد  ل َّ

ت د  لذحدعل ندهلنوعد ل،لىلحتل ب لمفرىني لحرىححلبحوسطلبحيت اللتهوللىته بلبحيتةلمسسو  ل،ل(0.35 
ت سددد تلبحثىفدددىلذحدددعلمحدددةل  لمسض ددد لبحتت ددد ل قدددتلل، وب دددالبع  دددى اللح سدددهلحدددي لحدددهلتعدددو لفقي دددال

ت قتلم ىلك  ل اللب ن ق لباع  ىعي لت نيي لبح   وىل اللمقىم ل،ل اللبح يى لباع  ىعي لىبن مىع ل
ن يجددد لح ضددد لبحسددد تبفلل،باع  دددى اللبحيسدددى لتم دددىلك هىلقضحضددد ل ددداللبحقيدددىملبىحددد تل،لبحسهقدددىفلبح  سددد   

فحىلنوك  سوحييى ( ضةل لىح سض  لبحتت  لحض وب البع  ىعي لتبح تلبفلتب ن ق لبح الل  يحلبحيتص ل
لبمرد ل للُ َسد  للبح الي  حهىل بح بفلبح نسىمي (لل تللباع  ى الل   لمىىح ه ي لبحسىمتلبحج ى اللحضقيىملب

ل(.96ل 2000ل، بح ىتالحض وب الباع  ى ال
(لتبد حعل وعد ل دتتةل0.05تهدالل قدتلمدنل ،ل(0.0004م د وىلبح احد ل لَ َنح َنلَ   لل(ل اللبح جى لبحر ال3

مدىلند  ل لتهول(ل نلبح  وسطلبح  ىتاللحضسحس 2.52 بح لحرىححلبح  وسطلبحيت اللتبيىلةلي ىتال 
ل يجدىتالل جدىسلبلىا لي سدنلبمسض دىفلبحتت دلَ دإَّ  لتحد بلل ح ىل  دتب لبحسحسد لىص ي للىهسىكل وب   ل ضةلَ   

مسض دىفلل دى لب  يدى ل    دثلب ىحد للَ   لت س تلبحثىفدىلذحدعلمحدةلل،تح نلت لع لم وسق ،لض وب اح
تق لنتعثلذحدعلمحدةلبه  دىملبح سض د ل،لخىٍ لمنل حوبلص ي لع  ي ل تلف ي لىص ي لسضي  لن ني ل

ح ونهدىل س دتل داللمحد ب ل تبدواللتسي هىلتبح يىظل ضدةلفىح هدىلبحرد ي لح دىل  قضثدهلبحس ضيد لبح سضي يد 
لتح حعل  و ل كجتلف ىسي لتبه  ىمىل جىسلني هى.ل ت سضي ال

لل دداللبح جددى لبح س حددالل(4 (لتبدد حعل وعدد ل ددتتةل0.05(لتهددالل قددتلمددنل 0.0005م دد وىلبح احدد ل َ َنددح َنلَ   
  لندلمدى لتهولحضسحس (ل نلبح  وسطلبح  ىتالل5.43 بح لحرىححلبح  وسطلبحيت اللتبيىلةلي ىتال 

ت سد تلبحثىفدىلذحدعلل.م وسدق ل سد لبسد خ بملم كدىفلحض قيدى.لتب لع لىمس حي للىهسىكل وب   لل ضةلَ   ل
 ضدددةللن لبح س حيددد لي دددى  هلن ل ضدددةلفدددتلم دددكه هلنت ددداللمسض دددىفلل دددى لب  يدددى لتقددد ل هلَ   لمحدددةل

حددد ىلفحدددىلنركددد ل لتعدددتز(ل ه يددد لبل لبكلتبحدددو الل دددالل   حدددالبح وب دددالبح س حدددالل لبح وب دددالبح س حدددال
ل(183:1998،ل بح  و لب  تب 
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-نددددس لبحهدددد البحجددددىنالل ضددددةل"مست دددد ل احدددد لبلفرددددىني لحضيددددتتةل دددداللم دددد وىلبح وب ددددالبحسي ددددالل
لحض  محتبفلب  ي  لىت   للباع  ى ال

ل. هضال(،لنورلبحتت  ل فكومال-للل   (.ل،ل س ،لمب،لبح  ى   ل ب مىن -
ل.(م  تع ،ل ىزب بح ىح لباع  ىعي ل -للآخت(.ل خر ،ل ل ى ل  يى بح خر ل-

(لل دداللم وسددطل0.05ت ددس ل ضددةل نددهل ال وعدد ل ددتتةلذبفل احدد لمفرددىني ل سدد لم دد وىل احدد ل 
 سد ىلح  محدتل،لمعىبىفلمسض ىفلبحتت  ل اللبحج هول  لبحي سي لن ولمقيى.لبح وب دالبحسي داللتباع  دى ال

لتبح لع لح تلبس لمنلبلبسى لبح قيى.(.،ل   ،ل س ،لمب،لب مىن بح  ى   ل 
 Multivateتحض   ددددالمددددنلصدددد  لهدددد سلبحيت ددددي لبسدددد خ ملبحثىفددددىل  ضحددددتلبح ثددددىننلبح  سدددد  ل

ANOVAتبخ ثىللشيفيهل ،لScheffie ل( 11(لك ىلهولمو حل اللبحج ت ل
 (Scheffeشيفيه )واختبار  Multivate ANOVAالمتعدد ( اختبار تحليل التباين 11جدول )

 .لمتوسط اجابات أفراد العينة في مجاالت مقياس التوافق النفسي واالجتماعي والدرجة الكلية لمتغير المحافظة 

لن محلمنلخه لبحج ت لبح ىتالب  ال 

للفرق بين متوسط  (Scheffeاختبار شيفيـه ) ((Multivate ANOVA المتعدد اختبار تحليل التباين المتعدد 

 المحافظتين
 المحافظة المجال

المتوسط 

 يالحساب
 العدد

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الثانية األولى الداللة
مستوى 

 الداللة
 الفرق دال لمحافظة

 االنفعالي

 55 13.527 األمانة

228.536 3 76.179 2.892 0.073 

 ال توجد 757. إب األمانة

 ال توجد 687. تعز األمانة 23 14.913 إب

 ال توجد 570. عدن األمانة 49 14.755 تعز

 ال توجد 980. تعز إب 60 12.167 عدن

 ال توجد 194. عدن إب 

 ال توجد 988. عدن تعز

 االجتماعي

 55 8.200 األمانة

64.431 3 21.477 2.456 .064 

 ال توجد 925. إب األمانة

 ال توجد 205. تعز نةاألما 23 7.696 إب

 ال توجد 773. عدن األمانة 49 9.449 تعز

 ال توجد 747. تعز إب 60 8.783 عدن

 ال توجد 725. عدن إب 

 ال توجد 714. عدن تعز

 الصحي

 55 9.418 األمانة

271.618 3 90.539 5.205 .002 

 ال توجد 508. إب األمانة

 األمانة 002. تعز األمانة 23 11.000 إب

 ال توجد 226. عدن األمانة 49 12.653 تعز

 ال توجد 485. تعز إب 60 11.050 عدن

 ال توجد 970. عدن إب 

 ال توجد 267. عدن تعز

 المنزلي

 55 9.745 األمانة

1157.892 3 385.964 12.361 .0001 

 ال توجد 203. إب األمانة

 األمانة 000. تعز األمانة 23 12.739 بإ

 ال توجد 784. عدن األمانة 49 14.714 تعز

 ال توجد 583. تعز إب 60 8.667 عدن

  
 عدن 034. عدن إب

 عدن 000. عدن تعز

مجموع 

التوافق 

النفسي 

 واالجتماعي

 55 40.891 األمانة

4118.510 3 1372.837 10.822 .0002 

 ال توجد 286. إب األمانة

 األمانة 0002. تعز األمانة 23 46.348 إب

 ال توجد 980. عدن األمانة 49 51.571 تعز

 ال توجد 341. تعز إب 60 40.667 عدن

 عدن 0002. عدن إب 

 عدن 0002. عدن تعز
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تبدد حعلال وعدد ل ددتتةلل،(0.05تهددالل كنددتلمددنل ،ل(0.073م دد وىلبح احدد ل دداللبح جددى لبانيسددىحالل لَ   ل(1
ذبفل احدد لمفرددىني ل دداللمعىبددىفلمسض ددىفلبحتت دد ل دداللبحج هول دد لبحي سيدد ل ضددةلمقيددى.لبح وب ددال

ل.   (ل، س ل،مبل،بحسي اللتباع  ى الل س ىلح  محتلبح  ى   ل ب مىن 
ض ىفلبحتت  ل اللع يثلبح  ى  ىفلي سدنل  د لبح دراتبفلبانيسىحيد لمسلَ   ليس تلبحثىفىلذحعلمحةل

يجىتيد لحد ىل  دتب لبح ج  دثلتن يج  لحضجىنبلبح نساللت  ىلبلبحسدى بفلتبحقديالباع  ىعيد لبل،لهىني لتبحسي ي 
لبحي ساللتمسهلبح سض ىف.

لل(2  حعلال وعدد ل(لتبدد0.05(لتهددالل كنددتلمددنل 0.064م دد وىلبح احدد ل دداللبح جددى لباع  ددى اللكددى ل َ   
 ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل ددداللبحج هول ددد لبحي سيددد ل ضدددةلمقيدددى.للمفردددىني  دددتتةلذبفل احددد ل

ت سدد تلبحثىفددىل،ل دد  (ل، سدد ،لمبل،بح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى الل سدد ىلح  محددتلبح  ى  دد ل ب مىندد 
قدددىفلذحدددعلمحدددةلبح  دددىلبل ددداللبحخردددىن لبحج ىييددد لم  جضددد ل ددداللبحسدددى بفلتبح  ىححددد لباع  ىعيددد لتبحسه

لباع  ىعي لبح اللي ومنلتهىلمسض ىفلبحتت  لتحنلبح  ى  ىف.لتب  تبل
لل-3 تبد حعل وعد ل دتتةلذبفل،ل(0.05تهدالل قدتلمدنل ،ل(0.002م  وىلبح اح ل اللبح جدى لبحرد الل َ   

 اح لمفرىني ل اللمعىبىفلمسض ىفلبحتت  ل داللبحج هول د لبحي سيد ل ضدةللمقيدى.لبح وب دالبحسي دالل
ت سدد لبسددد خ بمل  ضحددتلبح ثدددىننل،ل ددد  (ل، سدد ل،مبل،ح  محدددتلبح  ى  دد ل ب مىنددد تباع  ددى الل سدد ىل

،ل وعدد ل ددتتةلتددحنلب مىندد لت سدد لحرددىححلم ى  دد لب مىندد لَ ن ددهُل نددحنل،ل(Scheffieتبخ ثددىللشدديفيهل 
ت س تلبحثىفىلذحعلمحةلمىل سدتالبدهلمدنلفحدىلمتك هدىلتموقسهدىلبحجمتب داللتباع  ىعيد لب دىل  جضدهل

تت ىيد لصد ي لازمد لح سد  لبحجهدىفلبح دالل  د ملمجدتلهد بلبحد  الكمحتهدىلمدنللة  دتعهلبحي نل   ل 
بح ت يسدىفلبح د ىحي للَ   لفحىل شدىللكجحدتلمدنلبح بلسدحنلمحدةلل م ى  لمحةلموقسهى،لبح  ى  ىفبقي ل

لتمسهىلب مىن ل    ثلتنحة لص ي .
لل(4 تبد حعل وعد ل دتتةلذبفل،ل(0.05تهدالل قدتلمدنل ،ل(0.0001م  وىلبح اح ل اللبح جى لبح س حالل َ   

 اح لمفردىني ل داللمعىبدىفلمسض دىفلبحتت د ل داللبحج هول د لبحي سيد ل ضدةلمقيدى.لبح وب دالبحسي دالل
ت سدد لبسدد خ بملبخ ثددىللشددديفيهل،ل دد  (ل، سددد ل،مبل،تباع  ددى الل سدد ىلح  محددتلبح  ى  دد ل ب مىندد 

 Scheffieت س تل،لتكضهىلحرىححل   لتبحنل   لت س ،ل وع ل تتةلتحنلب مىن لت س لَ ن هُل(ل نحنل
سددددتالمددددنلبحهدددد تءلتبح يددددىهالخددددىٍ لمددددنل بحثىفددددىلذحددددعلمحددددةلت ددددحهالبحج ددددى الل  ىلمحددددةل ددددو تلعددددول

لمىل و تلبح وب البح س حال. لتهولبا قتببىفلبحسىنضي لتبح  ىفسىفلتحنل  تب لب ست 
لل(5 ،ل(0.0002 ،ل ضيدد م دد وىلبح احدد لبلفرددىني ل دداللمقيددى.لبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى اللبح لعدد لبحَ   

تب حعل وع ل تتةلذبفل احد لمفردىني ل داللمعىبدىفلمسض دىفلبحتت د ل دالل،ل(0.05تهالل قتلمنل 
ل،مبل،بحج هول  لبحي سي ل ضةلمقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى الل س ىلح  محتلبح  ى  د ل ب مىند 

،لتدحنلب مىند لت سد  وعد ل دتتةللَ ن دهُل(ل ندحنلScheffieت س لبس خ بملبخ ثدىللشديفيهل ،ل   (ل، س 
ت سدد تلبحثىفددىلذحددعلمحددةل ددوب تلبحسوبمددتل،لكضهددىلحرددىححل دد  ل،تبددحنلمبلت دد  ل،تبددحنل دد  لت سدد 
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للب كجتلبس  تبل للبته بلي  العو للن يج لحضو اللبحج ى اللتباع  ى ال ،لبحر ي لتبحسي ي لحض سض   تهد تء 
فلباع  ىعي لمنلخه ل و تلت جستلمنلبح سض ىفل كجتلق ل لحضقيىملبىحسهقى،لح ىلبح سض ىفلىني ي ل

تهددد سلل،حجوبندددبلبح تبو دد لتباع  ىعيددد ل تلبحج ىييددد ببسددضلب ن دددق لتبح  دددىلكىفلب خددتىلسدددوءل دددالل
تكض ددىل ددو تفلتحةدد لا ىييدد ل،لحض سفددي لبانيسددىحاللبح  ددىلكىفلتب ن ددق لتكدد حعلبحسدد تبفل  جددتلمجددىا ل

نل وبمتلبح وب البحسي اللتباع  دى اللملُيَس  لبح اللبع  ىعي لسضي  ل   الب منلباع  ى اللحأل تب 
ل.ب  بلن ت  ل سوحييى (

(ل ددداللم وسدددطلمعىبدددىفلمسض دددىفل0.05ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل 
بحتت ددد ل ددداللبحج هول ددد لبحي سيددد لن دددولمقيدددى.لبح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى الل سددد ىلح  محدددتلندددورلل دددى ل

لتحنلبح لع لبح ضي لت لع لكتلبس .ل هضال(ل،ب  يى ل فكومال
 Multivateتحض   دددالمدددنلصددد  لبحيت دددي لبسددد خ ملبحثىفدددىلبخ ثدددىلل  ضحدددتلبح ثدددىننلبح  سددد  ل

ANOVAحمددت لميجددى لبحيددتتةل دداللم وسددطلمعىبددىفلمسض ددىفلبحتت دد ل دداللبحج هول دد لبحي سيدد ل ضددةلل
ك ىلهولمو حل،ل هضال(ل،مقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى الل س ىلح  محتلنورلل ى لب  يى ل فكومال

ل.(12بحج ت ل  الل
 ألفراد عينة البحث لمتوسط Multivate ANOVA( يوضح نتائج اختبار )تحليل التباين المتعدد 12جدول )

 أهلي( ،إجابات أفراد العينة في مجاالت مقياس التوافق النفسي واالجتماعي يعزى لمتغير نوع الروضة )حكومي

مجاالت التوافق 

 عيالنفسي والجتما

نوع 

 الروضة
Mean 

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

 الفائية

مستوى 

 الداللة

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

اتجاه 

الفروق 

 لصالح:

 االنفعالي
 13.39 فكومال

ال وع ل 625. 240. 6.530 1 6.530
 -----  تتةل

 13.76  هضال

 االجتما:ي
 8.57 فكومال

ال وع ل 707. 142. 1.275 1 1.275
 -----  تتةل

 8.73  هضال

 الصحي
 10.86 فكومال

ال وع ل 696. 153. 2.861 1 2.861
 -----  تتةل

 11.10  هضال

 المنزلي
 9.46 فكومال

 فكومال  وع ل تتةل 000. 13.023 451.960 1 451.960
 12.57  هضال

قجموع التوافق  
النفسي 
 تاالجتما:ي

 42.27 فكومال
 فكومال  وع ل تتةل 028. 4.930 709.446 1 709.446

 46.16  هضال

 ( ال توجد فروق.0.05( أو أقل توجد فروق وإذا كان مستوى الداللة أكبر من )0.05مستوى الداللة )-*

 دنلتعدو ل،لMultivate ANOVAك  لبح  ضحتلبلفرىناللمنلخده ل  ضحدتلبح ثدىننلبح  سد  ل
ح  محدتلندورلل دى للىت   د،لبح لع لبح ضيد  اللقاللم  وىلبح وب البحسي اللتباع  ى اللل تتةل بح لمفرىني 

لل  هضال(ل،ب  يى ل فكومال ل لى(ل بحد لمفردىني لFيي د ل َفْحدُىلمَّ     َ تهدالل قدتل،ل(0.028م د وىلبح احد ل  َّ
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عددد لتبددد حعل وعددد ل دددتتةل ددداللبلعىبدددىفل ضدددةلمقيدددى.لبح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى اللبح لل،ل(α=0.05مدددنل 
مددنليس ضددنل دداللبحتت دد لبح كوميدد لقدد للَ   لحرددىححلبحت ددى لبح كددومال لت سدد تلبحثىفددىلذحددعلمحددةل،لبح ضيدد 

مدنلبحسمدجلبانيسدىحالللتقد ل    دثلب  د وىل دى ٍلل،    ثلتج  ل ىحي لتبح  ل ل ضةل   دتلبح  دكهفلبحسي دي 
تبح يت دد لبانيسددىحاللتقدد ل  ددو لمجددىالحض سفددي ل،لم ددى  لمحددةلتعددو ل هقددىفلبع  ىعيدد لقو دد ،لتباع  ددى ال

لنتعددثلقضدد لبح  ددىلكىفلبح تبو دد لتباع  ىعيدد لتب خددىذلبح ددتبللقدد تل،لحدد ىلمسض ددىفلل ددى لب  يددى لبح كوميدد 
ت  ملتعو لمجى لتب بنتل اللبح سفي ل نلبانيسىافلتبح  ىلك ل داللب ن دق لتبيدىبلبحد تلبفلتبحسد تبفل

 لب  يى لب هضي لق لندراتل داللم د وىل اللمجى ل   حنلبح وب البحسي اللتباع  ى اللح ىلمسض ىفلل ى
(ل نقدتلα=0.05 وع ل تتةلذبفل اح لمفرىني ل س لم  وىل اح  لك ىلا،لبح وب البحسي اللتباع  ى ال

 اللمعىبدىفلمسض دىفلبحتت د ل داللبحج هول د لبحي سيد ل ضدةلمجدىافلمقيدى.لبح وب دالبحسي داللتباع  دى الل
ت سدد تل،لحردىححلبح كددومال،لمى دد بلبح جدى لبح س حددال،ل هضدال(ل، سد ىلح  محددتلندورلل ددى لب  يدى ل فكددومال

 اللبح رس ىفلبح كومي لق لن   سنلبىح وب البح س حاللح ونهىللبح سض ىفلبحضوب الليس ضنَللمحةلَ   لحثىفىلذحعلب
 كجددتلا دد لتفت دد لتكدد حعلقدد لندد  ل ضددةلتعددو لبحددو اللتبل لبكلتباسدد يى  لمددنلبحخنددتبفل دداللفددتلم ددكه هىل

ل ىمدددد لبحسهقددددىفلبحقحثدددد لتددددحنل  ددددتب لب سددددت للت  ددددو لبحجددددولب سددددتالبح يددددىهالتقضددددمق ضددددةلب سددددت  لتبح دددد ل ل
لبح  ىفسىفلتبا قتببىفلب ست  لتبح   ثلبىحج  لبح س حي لتب ست  لم ىلن لب سض ىفلبحت ى لب هضي .

(ل دددالل0.05"ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل َ ن دددُهل دددس لبحيت دددي ل ضدددةل
معىبىفلمسض ىفلبحتت  ل اللبحج هول د لبحي سيد لن دولمقيدى.لبح وب دالبحسي داللتباع  دى الل سد ىلح  محدتل

ل خر لآخت(.ل،بح خر ل ل ى ل  يى 
(لMultivate ANOVAحض   ددالمددنلصدد  لبحيت ددي لبسدد خ ملبحثىفددىل   ضحددتلبح ثددىننلبح  سدد  ل

 وب دالبحج هول د لبحي سيد ل ضدةلمقيدى.لحمت لميجى لبحيدتتةل داللم وسدطلمعىبدىفلمسض دىفلبحتت د ل داللبح
ل(.13بحج ت ل  اللك ىلهولمو حل،ل خر لآخت(ل،بحسي اللتباع  ى الل س ىلح  محتلبح خر ل ل ى ل  يى 

( ألفراد عينة البحث لمتوسط اجابات أفراد العينة Multivate ANOVA( نتائج )تحليل التباين المتعدد 13جدول )

 تخصص أخر(–يعزى لمتغير التخصص )رياض أطفال االجتماعي لمتغيرفي مجاالت مقياس التوافق النفسي و

مجاالت التوافق 

 النفسي والجتماعي
 المتوسط التخصص

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

 الفائية
قيمة مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

 االنفعالي
 13.68 رياض أطفال

5.363 1 5.363 0.197 0.658 
توجد ال 

 13.45 تخصص أخر فروق

 االجتماعي
 9.06 رياض أطفال

22.119 1 22.119 2.492 0.116 
ال توجد 

 8.38 تخصص أخر فروق

 الصحي
 11.57 رياض أطفال

38.089 1 38.089 2.062 0.153 
ال توجد 

 10.62 تخصص أخر فروق

 المنزلي
 11.60 رياض أطفال

27.409 1 27.409 0.741 0.391 
ال توجد 

 10.76 تخصص أخر فروق

مجموع التوافق 

 النفسي واالجتماعي

 45.90 رياض أطفال
339.514 1 339.514 2.327 0.129 

ال توجد 

 43.21 تخصص أخر فروق

 ( ال توجد فروق.0.05( أو أقل توجد فروق وإذا كان مستوى الداللة أكبر من )0.05مستوى الداللة ) *
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دد،ل(Multivate ANOVA لبح  ضحددتلبلفرددىناللمددنلخدده ل   ضحددتلبح ثددىننلبح  سدد  لك دد لىت   
  لم ددد وىلل ى(للحدددتل بحددد لمفردددىني لFيي ددد ل لَ   ل،لخدددت(آ خرددد لل،ح  محدددتلبح خرددد ل ل دددى ل  يدددى 

تبدد حعلال وعدد ل،لحج يددثلمجددىافلمقيددى.لبح وب ددالبحسي دداللتبح لعدد لبح ضيدد ،ل(α=0.05بح احدد ل كنددتلمددنل 
(ل داللمعىبدىفلمسض دىفلبحتت د ل داللبحج هول د لα=0.05اح لمفرىني ل سد لم د وىل احد ل  تتةلذبفل 

 خردد لل،بحي سيدد ل ضددةلمقيددى.لبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى الل سدد ىلح  محددتلبح خردد ل ل ددى ل  يددى 
خت( لت س تلبحثىفىلن يج لحضسوبمتلبح الل ر المحةل   حالبح وب البحسي داللتباع  دى اللم  جضد لبح  دىلبلآ

تق لنتعثلمحدةلبح  دىلبل داللخردىن ل،لوبنبلبحج ىيي لتظتتالبح يى لبح الل ني هىلمسض  لبحتت   اللبحج
تباح  بملبىحقيالتبح  ىححد لتم دىنت لبح ج  دثلتبح د ل ل ضدةلموبعهد لبح دو تلتبح ضدال،لبحس ولبحسي اللتباع  ى ال

لتبلفثىطلتبح  ل ل ضةلبح   تلتبحرنتلح ىلمسض ىفلل ى لب  يى .

(ل ددداللمعىبدددىفل0.05 ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد ل َ ن دددُهل دددس ل ضدددةل
 وب ددالبحسي دداللتباع  ددى الل سدد ىلح  محددتلبح ىحدد لبحمسض ددىفلبحتت دد ل دداللبحج هول دد لبحي سيدد لن ددولمقيددى.ل

بح  سدد  لتحض   ددالمددنلصدد  لبحيت ددي لبسدد خ ملبحثىفددىل   ضحددتلبح ثددىننللم  تعدد (.ل،باع  ىعيدد ل  ىزبدد 
Multivate ANOVAلحمددت لميجدى لبحيدتتةل دداللم وسدطلمعىبددىفلمسض دىفلبحتت دد ل داللبحج هول دد ل)

ك ىل،لم  تع (ل، وب البحسي اللتباع  ى الل س ىلح  محتلبح ىح لباع  ىعي ل  ىزب بحبحي سي ل ضةلمقيى.ل
ل(.14بحج ت ل  الللهولمو ح

( ألفراد عينة البحث لمتوسط إجابات أفراد العينة Multivate ANOVA( نتائج )تحليل التباين المتعدد 14جدول )

 متزوجة( ،في مجاالت مقياس التوافق النفسي واالجتماعي لمتغير يعزى لمتغير الحالة االجتماعية )عازبة

مجاالت التوافق 

 النفسي والجتماعي
الحالة 

 االجتماعية
 المتوسط

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

 ئيةالفا

مستوى 

 الداللة

قيمة مستوى 

 الداللة

 بانيسىحال
 13.75  ىزب 

ال وع ل 0.595 0.284 7.733 1 7.733
 13.33 م  تع   تتةل

 باع  ى ال
 8.59  ىزب 

ال وع ل 0.713 0.136 1.222 1 1.222
 8.75 م  تع   تتةل

 بحر ال
 10.57  ىزب 

ال وع ل 0.101 2.717 50.000 1 50.000
 11.63 م  تع   تتةل

 بح س حال
 11.43  ىزب 

ال وع ل 0.312 1.026 37.911 1 37.911
 10.51 م  تع   تتةل

التوافق مجموع 

 واالجتماعي النفسي

 44.33  ىزب 
ال وع ل 0.950 0.004 0.580 1 580.

 44.22 م  تع   تتةل
 ( ال توجد فروق.0.05ذا كان مستوى الداللة أكبر من )( توجد فروق وإ0.05مستوى الداللة أقل من ) *

دد،ل(Multivate ANOVAك دد لبح  ضحددتلبلفرددىناللمددنل   ضحددتلبح ثددىننلبح  سدد  ل ح  محددتللىت   
َ  ل لى(للحددتل بحدد لمفرددىني لFيي دد ل لَ   ل،لم  تعدد (،لبح ىحدد لباع  ىعيدد ل  ىزبدد  م دد وىلبح احدد ل كنددتلمددنلل َّ
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 α=0.05)تبدد حعلال وعدد ل ددتتةلذبفل احدد ل،لبح وب ددالبحسي دداللتبح لعدد لبح ضيدد حج يددثلمجددىافلمقيددى.ل،ل
(ل نقددتل دداللمعىبددىفلمسض ددىفلبحتت دد ل دداللبحج هول دد لبحي سيدد ل ضددةل0.05مفرددىني ل سدد لم دد وىل احدد ل 

م  تعد ( لت سد تلبحثىفدىلل، وب البحسي اللتباع  ى الل سد ىلح  محدتلبح ىحد لباع  ىعيد ل  ىزبد بحمقيى.ل
تمرد للحضوقىيد لمدنلكدتلبلمدتب لتبا دقتببىفل،لح دتلبانيسدىافلىم سي  ل  جتلح نسي لبحجوبنبلبلَ   لمحةل

بحسي ي لتباع  ىعي لتبحر ي لتبحقيالباع  ىعي لب ىل  جضهلمنلعوبنبلميجىتي لحض ت  لب كتل ىملتحض سض  ل
لمددنلخدده لبح  ددىماللبىحدد تب ث،لب مددتلبحدد العسددتلمددنلمسض ددىفلل ددى لب  يددى لم وب  ددىفل ب ددكتلخددىص

م دى  لمحدةلبه  دىملبح سض د لب دكتل دىمل ىزبد ل تلم  تعد لبىحجوبندبل،لتبحتبثىفلبردول لم نوحد لبع  ىعيد 
ل.ىبحر ي لت وب تلبح تتالبح   ىلب لتبح هن  ل ست  ل

فحددددىلتضدددد لبح  وسددددطلل     ددددثلمسض ددددىفلل ددددى لب  يددددى لت وب ددددالني دددداللتبع  ددددى اللتب لعدددد لم وسددددق -
ل.(44.29 لمنلبح  وسطلبح  ىتالل  ضةل(55بحيت ال 

(ل اللمعىبىفلمسض ىفلبحتت  ل ضةلمقيى.ل0.05 ل وع ل تتةلذبفل اح لمفرىني ل س لم  وىل اح -
ت دداللبح جددى لبح س حدداللح  محددتلبح  ى  دد لحرددىححلم ى  دد للب ددكتل ددىمبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى الل

ل   لت اللبح جى لبحر اللحرىححلب مىن .
(ل اللمعىبىفلمسض دىفلبحتت د ل ضدةلمقيدى.ل0.05 اح  فرىني ل س لم  وىل وع ل تتةلذبفل اح لم-

دددلب دددكتل دددىمبح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى الل ح  محدددتلندددورلبحتت ددد لحردددىححللىت ددداللمجدددى لبح س حددداللت   
لبح كومي .

(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل ضدددةل0.05ال وعددد ل دددتتةلذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد  -
 خرد ل،ل س ىلح  محتلبح خر ل ل ى ل  يدى ،لتباع  ى اللتمجىا هاللمقيى.لبح وب البحسي 

ل.خت(آ
(ل ددداللمعىبدددىفلمسض دددىفلبحتت ددد ل ضدددةل0.05ذبفل احددد لمفردددىني ل سددد لم ددد وىل احددد  ل وعددد ل دددتتةلال-

لم  تع (.ل،مقيى.لبح وب البحسي اللتباع  ى اللتمجىا هل س ىلح  محتلبح ىح لباع  ىعي ل  ىزب 

  ضهدىلل دالبحمموطلت ست لمسض د لل دى لب  يدى لحإلفثى دىفلتبا دقتببىفلبحسي دي لقد لندراتللز ى  -
ددنلاَددا ل،لتفيى هددى  هددالل   ددىهلمحددةلل ىيدد لتبه  ددىملتبددتبمجلملشددى ي لب ددىل  ددهال ددالل   ددحنل وب  هددىللَتمَّ

لبحسي اللتباع  ى ال.
تفدد تللل تباع  ىعيددل ح تبو ددقضدد لباه  ددىملب سض دد لل ددى لب  يددى لت وب  هددىلب سددتالتبحددو اللب كىن هددىلب-

كددد حعلقضددد لبحندددتبمجل،لفيى هدددىلت  ضهدددىلت وب  هدددىلب سدددتالل دددالبحخه دددىفلتبا دددقتببىفلب سدددت  لندددراتل
بللشى ي لتبحسد تبفلبح دالل  دى  هىل ضدةل   حدال وب  هدىلب سدتالت   حدالباسد  تبللب سدتالت هحةد ل

ل  لبحسي ي لت تلهى.فىح هىلبحسي ي لت   حالبحرل البح تتالب ست  لبح سىسث لنراتل
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 س لباس  تبللب ستالتبحسهقىفلب ست  لتباع  ىعي لبح الل سىناللمسهلمسض ىفلل ى لب  يى ل دالل-
ددنلاَددا ل،لحسي دداللتبحدد تللبح تبددوالتباع  ددى البسدد  تبلهىلبل ددالبحتت ددىفلب هضيدد لنددراتل  هدداللب ىعدد لَتمَّ

حددو اللتددحنل  ددتب لب سددت لتم ددى   هىلمحددةلتددتبمجلملشددى ي لتندد تبفلحض ست ددفلب كىن هددىلت تلهددىلتز ددى  لب
 ضةلفتلبحخه ىفلتبح  ىفسىفلب ست  لتز ى  لبحتتببطلبحسىع  لتحسهىلتبحنل  تب ل ست هىلب ىلي  ال

لب ستا. وب  هىل
سدىححبلنىع د ل ددالل مي دى لمسض د لل دى لب  يدى لبنه يد ل  ضهدىلت تلهدىلتز دى  لا  هدىلتسي دهىلتبسد خ بمل-

فحدىلن  د سنلل   دى اللالندت ثطلب  د وىل سضي هدىلتفىح هدىلباع  ىعيد    حالبح وب دالبحسي داللتباع
مسض دددىفلل دددى لب  يدددى ل ضدددةلمخ ضددد ل خرردددى هىلتفىح هدددىلباع  ىعيددد لبىحج ددد لبدددىحسي لتبف دددتبمل

ل.خىصي لمنلبحخرىن لبح الل    ثلتهىلبح سض  لُ َس  لمكىنى هىلبحسض ي لت تلهىلبح الل
2

بحجىمسدددىفل دددالللشدددى ي لت سدددىت لمدددثلمتبكددد لبللشدددى لبحسي ددداللميال  دددتلتدددتبمجل ضدددةلتزبل لبح تبيددد لتبح سضددد-
لب  يى .   حنلم  وىلبح وب البحسي اللتباع  ى اللح ىلمسض ىفلل ى لح

تبقت  د ل،لب  يدى   ل  ج لبحوزبل لتتبمجهىلحت ثلم  وىلبح وب البحسي داللتباع  دى اللح سض دىفلل دى ل-
ىلبح وب ددالمحددةلمددىلتصددتلمحيددهلحدد ىلمسض ددىفلل ددى لم وبزندد لبج يددثلبح  ى  ددىفلح ددالليرددتلم دد ول

لب  يى ل اللم ى   ل   .
 ضةلبحوزبل لم ىف لبحيتص لح سض ىفلل ى لب  يى لحضقيىملبى ن دق لباع  ىعيد لتبح تبو د لتم دىلك هنل-

ل اللت ثلبحخقطلتبحنتبمجلب ىلي هال الل   حنلتل ثلم  وىلبح وب الباع  ى اللح نهن.
ح سضيال  ل ض مل تللل ى لب  يى لب هضي ل ضةل   حنلتتبمجلل دثلم د وىلبح وب دال ضةلتزبل لبح تبي لتب-

لح ىلمسض ى هىلب ىلي  البح وبز لمثلمسض ىفلل ى لب  يى لبح كومي .
بحجىمسدىفلتمس  دىفل داللبحقيىملتنتبمجلملشدى ي لت و و د لبىح سدىت لمدثلمتبكد لبللشدى لبحسي داللتبح تبدوال-

ب ىلي هال الل   حالبح وب البح س حاللتبح  لمدنلل، لب  يى لت ستهنبح ج  ثلبح  ناللح سض ىفلل ى
لبح  كهفلتبا قتببىفلب ست  لح نهن.

3

للعتبءبفلت ه بالبحث ىلبح ىحاللنوصاللبحثىفىلبى  ال لبس   ىا ل

ل ر يالتتبمجلملشى ي لح   حنلبح وب البحسي اللتباع  ى اللح ىلمسض ىفلل ى لب  يى .-
ح وب دددالبحسي ددداللتباع  دددى اللت هق دددهلبىحمدددموطلبحسي دددي لحددد ىلمسض دددىفلل دددى لب  يدددى ل دددالل لبسددد لب-

لبحج هول  لبحي سي .
لمعتبءل لبس لم ىاض لحض لبس لبح ىحي ل ضةلم نتبفلل ى لب  يى ل اللبحج هول  لبحي سي .-
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ددد- مسض دددىفلل ن دددىطلبح خردددي (لحددد ى،لح  محدددتبفل خدددتىل بحرددد  لبحسي دددي لى لبسددد لبح وب دددالباع  دددى اللت   
لب  يى .ل ى ل

ل. يى ب  لبس لبح وب البح س حاللت هق هلبىا جىسلن ولبحس تلح ىلمسض ىفلل ى ل-
ل.معتبءل لبس لح   ن لبف يىعىفلمسض ىفلل ى لب  يى ل اللمجى لبح وب البحسي اللتباع  ى ال-
مسض ددىفلل ددى للمعددتبءل لبسدد لح ست دد لبح  ددكهفلبح ددالل وبعددهل  ضيدد لبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى اللحدد ى-

ل.ب  يى ل الل وءلن ىنجلبحث ى
معددتبءل لبسدد لح ست دد لبح  قضثددىفلبحهزمدد ل ددالل  ضيدد لبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى اللحدد ىلمسض ددىفلل ددى ل-

لب  يى ل الل وءلن ىنجلبحث ى.

1

للحضس ت،لبح و  . بللبحي تلبحستبالل ،ل .ط،لتبحخيىبح ضوكلبلن ىناللبح قي  لل( 2002مرقية.ل متتبهيالمتتبهيا،ل-
بحسي داللتباع  دى اللحد ىلمسض داللتمسض دىفلبح تفضد لبحجىنو د لت هق دهلل( لبح وب دا1999 مسد ى حت.ل ى  ل،ل تولبح  ب-

عىمسددد ل مل لمدددى ل،لكضيددد لبح تبيددد مس دددول ،لللحدددتللسدددىح لمىع ددد حت،لبىحت دددىلبحدددوظييالل ددداللتايددد لبحخت دددوم
لبح و ب .،لبلسهمي 

ل.تبح وز ثل بللبح ست  لحضس ت،لمحةلبحر  لبحسي ي ل( لم خت2001 لتبحمي ا،لبح و جل تو-
 بللبحسهمدددد ل،ل .ط دددداللمجددددى لبحس ددددتلتل بل ،للتسدددديكوحوعي لبح وب ددددابحسهقددددىفلبلن ددددىني لل( 1970 ف دددد .ل ،ل تددددولز دددد -

لمرت.،لبح ىهت ،لبح  نج 
للتبح وز ث،لبح ىهت ،لمرت. بللبحي تلبحستباللحضس تلي ال،لط،لبحسبلسهملتبحقبلل( 2008بح ح .ل مج المتتبهيالمس ى حت،ل-
ل  تبكلحضس تلتبح وز ثلبح ضي  ،ل وبمتلبحر  لبحسي ي لل( 2001مس ى حت،لننيه.ل -
لحنسى .،لتحتتف،لتبح وز ثمج ثلبحث وللبلسهمي لحضس تل،ل11ط،لبحسي بلسهملت ضالل( 1992 م  و .ل،لبحث  ىنال-
لب ل  .،ل  ى ،لتبح وز ث بللبح  حت لحضس تل،لط،لحضقيتبح  يفلتبحر  لبحسي ي لل( 2008 فى ظلبقت.ل،لبقت.-
لمرت.،لبلسكس ل  ،لمك ث لانجضوبلحضس تبح وب ا،ل سضي ىفلبخ ثىللل( لكتبس   .ف،لم   ل ج ى لنجى ال تع  ل،لهحو.مم،لتت-
لححنيىل،لبحجىمني بح ك ث ل،لبحسي ي بح تعثل اللبحر  لل( 2000 ل  نب.،لبحخىح ا-
لب ل  ل،لتحتتف،لتبحس ت بللبحسهم لبحستبي لحضقثى  ل،لطل .،لبح وب ا ضالبحسي لت لبس لل( 1974 ك ى .ل،لبح سوقال-
بحس تلت هق هىلبىحت ىلبحوظيياللحأل تب لبحسىمضحنل اللمتبك لفت.لبح  ت لل( ل موط2010مثىلكلتنل ىححل ،لبح تستال-

لبح سو ي .ل،لعىمس لنىيفلحضسضوملب مسي ،لمس ول لحتلللسىح لمىع  حت،لب سق  لبح  نس لبح سول 
لحنسى .،لتحتتف،لحجنتلحضقثى  لتبحس تل بلب،لبحر ىحل( لمخ ىل1987 ل.بح ى لبكتلتنل ن ل تولتنللم   ،لبحتبزال-
لمرت.،لبح ىهت ،لبح  ب ىحال،ل4ط،لبحسي البحر  لبحسي ي لتبحسههلل( 1988 ل ن لبح هم.لفىم ،لزهتب -
لب ل  .،لتبح وز ث،ل  ى لبحي تلحضقثى  لتبحس تل،ل بل1بحسي ال،لطبحتشى لتبحسههلل( لن ت ىف1998يةل ه الل مرق،لبح  و -
ل–بح وب ددالل–بحس ددولل–بحس ت دد لل– بح يهددوم،لبح خ رددتل دداللبح خرددي لتبللشددى لبحسي ددالل( 2004 ننحددتلصددىححل،لسددفيى -

لمرت.ل،لس ل  باسك،لمن تبكلحقثى  لتبحس ت،لبللشى لتبحسههل–با قتببىفل
،لبح ك دددددبلبحجدددددىمساللبح ددددد نى،لط،لمددددد ختلمحدددددةل ضدددددالبحدددددسي لباع  دددددى اللبح سىصدددددتل( 2010ننحدددددتلصدددددىحح ،لسدددددفيى -

لمرت.،لبلسكس ل  
لمرت.،لبلسكس ل  ،لبح ك ث لبحجىمني ،لبحوبعثىفلبح  لسي لتبح وب البحسي الل( 2001 م   لل ن لبح  ح ،لشىذحال-
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لمرت.،لبلسكس ل  ،لبح ك ث لبحجىمني ،ل2ط،ل  لبحسي ي لتسيكوحوعي لبح خري بحرل( 2001 م   لل ن لبح  ح ،لشىذحال-
،لمك دددبلب نجضدددولبح ردددت  ،ل2ه،لبح ب نيددد لتبلنجدددىزلب كدددى ي اللبح هسددداللت  و  دددهل( 2000 لم  ددد . ندددولل،لبح دددتقىتال-

لمرت.،لبح ىهت 
مك ثدد لبحسهمدد ل،ل١طل،ل سضي يددىفكتبسدد لبح،ل لمقيددى.لبح وب ددالبحسي دداللح   دد البل ىقدد (٢٠٠٣م  ددو .ل ز سددبل،لشدد حت-

لبح ىهت ،لبح رت  
،لبح رس ىفلبحستبي لحضسضوملتبحج ى  ،ل1ط،لبح  نج ل اللل ى لب  يى ل( لبا جىهىف2007 لبحتؤتا ىلةل ن ل،ل ىمت-

لمرت،لبح ىهت 
لمرت.،لبلسكس ل  ،ل بللبح ست  لحضس تلتبح وز ث،ل2ط،ل صو لبحر  لبحسي ي ل( 1993 لم   . ف  ل،ل ن لبحخىحا-
،لتبحس دتلتبح وز دث بللبحي دتلحضقثى د ل،ل7ط،لبحسض اللميهومهلت  تب هلت سدىححثهل( لبح سهج2001ذتقى لتآختت  ،ل نح بف-

لب ل  .،ل  ى 
( لبح وب ددالبحسي دداللتباع  ددى اللح سض دداللتمسض ددىفلبح تفضدد لبحجىنو دد لت هق ددهلبىح سددى ل1999  ج ددى .ل ندد ل ل،ل ج ددى -

لبح و ب .،لعىمس ل مل لمى لبلسهمي ،لكضي لبح تبي ،لمس ول للحتلمىع  حتلسىح ل،لبح  لسال
باف دددتبةلبحسي ددداللحددد ىلمسض دددىفلل دددى لب  يدددى ل ددداللم ى  ددد لل( لم ددد وىل2010م  ددد لتتبندددتلبحتبمدددال.ل ،لبحيت  دددىف-

،لكضيددد ل جضدددو لبحجىمنيددد ،ل-بحسضدددوملبلن دددىني -مجضددد لعىمسددد لبحسجدددىحلحألب دددىلل،لب دددىلمس دددول،ل جضدددو ل
ل.1580-1560صل،ل5ر،ل٢٤ب ل  .لمجض ل،لح قنيقي عىمس لبحنض ىءلب

للمرت.،ل بللبحج ى  لحضس ت،ل2ط،لبحر  لبحسي ي ل اللب ست لتبح  لس لتبح ج  ثل( 1967 مرقية.ل،ل ه ال-
للحضقثى  . بللمرتللط،ل .،لبح  يفلبحسي الل( 1987مرقيةل ،ل ه ال-
لبح و  .،ل بللبحيهحلحضس ت،ل2طل،بحقيوح لتحنلبحت ى لتبح جقيف،ل(1989 ل ن س. ىلتةل،لبحض ىنال-
مسض ددىفلل ددى لب  يددى لن ددولبحس ددتلمددثلبحقيددتل ددالل ددوءلبسدددضلل( لب جىهددىف2008سددهىملمتددتبهيالكىمددت.ل ،لم  دد -

لمرت.،لعىمس لبح ىهت ،لكضي لبح تبي ،ل(لحتلمس ول  لسىح لمىع  حتل،لبح  محتبفلبحسي ي لتبح ي متبيي 
للمرت.،لبح ىهت ،لمك ث لب نجضولبح رت  ،لط،لسي ي م ختلمحةلبحر  لبحل( 1978 صهح.ل،لمخي ت-
عدد سللب  نت دد بح وب ددالبح خرددي لباع  ددى اللحض سض ددىفلبح ددسو يىفلبحسددىمهفلل( 1990 لبحددتف ن.هدد ىل ندد لبح  ددىط،ل-

لبح ددددتى،لبح دددددسو ي .عىمسددددد ل مللحدددددتلمس ددددول (،لمىع دددد حتلل لسدددددىح ت هق ددددهلتددددثسضلسددددد ىفلبح خرددددي ل
http://www.google.com/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthorل

لمرت.تبحق وح،لبح ىهت ،ل( لل ى لب  يى لتحنلبحوبقثل1989بح ننلفسى،ل س حتلسىحالبح حه ا،ل-
،لبح سضدديالبحسددىملبحي سيدد ،لققددىربحهن دد لبحسىمدد لحت ددى لب  يددى ل دداللبحج هول دد لل( لم ددتتر1994تزبل لبح تبيدد لتبح سضدديال -

لبحي ن.صسسىء،ل
2
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Email: Dr.iaddoais@gmail.com 

 يوة الججمجوص عوءعاي فو  هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق مبادئ إدارة الجوددة الاوام ة فو   
اليجءيوووة مووو  ظجهوووة  هووور لتدووواي هيلوووة المووودرير تالا يوووةا ظفهوووا لجم يووورا   الجوووءرا الج هووو ا الججهدريوووة 

ظلمحهيق هدف الدراسة اسمخدم الباحو  الجوءها الدعوف ا ظابسومبا ة  ؛ا سءدا  الخبرة(الجسمدى الدظيف 
اا  (53 لججص البيا ا  م  لفراد تيءة الدراسوة البوالع تودده   لداة   ظالمو  تجل وت تالعجيود ظ وداع العجيود فورد 

ظرؤساي الدظائر ظاألقسام ظلتداي هيلة المدرير ف    ية الججمجص عءعايا ظ وا  مو  لهو   موائا الدراسوة 
حيو  م وع  ؛الجوددة الاوام ة تي يوة الججمجوص عوءعاي جواي مدرجوة ممد يوة تاوي  توام إدارةدرجة تطبيوق  َل   

توودم ظضوودا رسووالة الا يووة ألتدوواي هيلووة الموودرير الوو    إلووى(ا تاإلضووافة 2.35الجمدسووا الا وو  لوو داة  
ُ  ظهور  الدراسوة لهدافها الجءاددةا  جوا ل دائه  ظتحقيهه  لرسالة الا ية ظ لدرجة  ف   لساسي ثر تاي   َل  و

 الجددة الاام ة ف    ية الججمجص إدارةراي فلا  الدراسة حدل درجة تطبيق آجد فرظق إحصائية ف  ب تد 
عءعاي تعزى لجم ير الجءرا ظظجدد فرظق إحصائية مي  الجمدسطا  الحسوامية بسومجاتا  لفوراد العيءوة 

ت يواا ممدسوطةا تاو ي ية(ا ظ ا وت الفورظق  إدارةحسب مم ير الجسمدى الودظيف    تاي  تامداة حدل األ
ا  لفراد العيءة حدل الع يا. ظظجدد فرظق إحصائية مي  الجمدسطا  الحسامية بسمجات دارةلصالح فلة اإل

تعووووزى لجم يوووور الج هوووو ا  تيووووالدريدرا ماجسووووميرا د موووودرا ( ظ ا ووووت الفوووورظق لصووووالح  تاووووي  تووووامداة األ
الجووددة الاووام ة فوو   إدارةراي فلووا  الدراسووة حوودل درجووة تطبيووق آتيووالدريدر. ظجوودد فوورظق إحصووائية فوو  

سوءدا  فوأكلر( 10سءدا ا  9- 5ق ا أك ية الججمجص عءعاي تعزى لجم ير سءدا  الخبرة  لربص سءدا  ف
 ق .أظ ا ت الفرظق لصالح فلة لربص سءدا  ف

 .إدارة الجددة الاام ةا   ية الججمجص: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The study aimed at knowing the degree of applying the principles of overall quality 

management at Sana'a Community College in the Republic of Yemen from the point of view 

of faculty members, according to variables (sex, qualification, career level, years' 

experience). 
To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive approach, and 

the questionnaire as a tool for collecting data from the (53) research sample members, 

which represented the Dean and Deputy Brigadier and the heads of departments, and 

faculty members at Sana'a Community College. One of the most important results of the 

study was that the degree of applying the overall quality management at Sana'a Community 

College was very low in general, where the total average of the tool was (2.35). In addition 

to the lack of clarity of the college message for faculty members, which mainly affects their 

performance and achievement of the college message and desired objectives. 
The study also showed that: 
No statistical differences in the views of the study groups on the degree of applying 

the overall quality management at Sana'a community college to be attributed to gender, 

there were statistical differences between the arithmetic averages for the responses of 

sample members about the tool as a whole according to the career level (high, medium and 

operational management). And these differences were in favor of the high management 

category. 
There were statistical differences between the arithmetic averages of the responses of 

the sample members about the tool as a whole due to the qualification variable (Bachelor, 

Master, PhD), and these differences were in favor of the bachelor's degree. 
There were statistical differences in the opinions of the study groups about the degree 

of application of total quality management in Sana'a Community College due to the years 

of experience variable (four years or less, 5- 9 years, 10 years and more) and the 

differences were in favor of the category of four years or less. 
Keywords: Principles of overall quality management, Community College 
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لسووو دع تجووو ا ظ وووأداة لمطووودير مدعوووفها الجوووددة مووو  الجوووداة  اإلداريوووة الحديلوووة المووو   اوووأ   ت َعووود  
يدوووا فووو  لهءوووام إميا يوووة لمطبيههوووا َل   الجءهجوووا  الهادفوووة ل وووربحا ظيووورى العديووود مووو  رظاد الفاووور اإلدار  

دما  ل عجوووإي إلوووى الجءهجوووا  الخدميوووة هيووور الهادفوووة ل وووربحا ظ لوووى فووو  مجوووال رفوووص مسووومدى تهووودي  الخووو
 األفد .

ظ الخدمووة هوود مفهوودم إدارة لظموو  الجفووااي  اإلداريووة الموو  تهوودف إلووى المحسووي  الجسوومجر فوو  الجءووما 
و Total Quality Management (TQM)الجوددة الاوام ة  ا فو  الججوال ا م حدظ والو   حهوق  جاح 

طديعُ ليمءاسب موص الءاواتا  تاييفُ ظت إلىظل ا اتجهت معه  الجءهجا  الخدمية  ؛المجار  ظالصءات 
 (. 30ا 2018ظمءها الج سسا  المع يجية  الدقاقا  االم  تهدمها ه   الجءهجا 

ظبسوووبب هووو ا الءجووواا الووو   حههموووُ إدارة الجوووددة الاوووام ة فووو  الجءهجوووا  اإل ماجيوووة ظالخدميوووةا دفوووص 
جووراي العديوود موو  الدراسووا  إَظِموو  ثَوو   فاوورة تطبيهوووُ فوو  الج سسوووا  المع يجيوووةا  إلووىالاليوور موو  البوواحلي  

كود  لالج سسووة المع يجيووةا ظقود  لدايتطودير فو  البحلية ل ءهر ف  مدى إميا يووة تطبيهوُ ظابسوومفادة مءووُ 
 .(39ا 2012الجددة الاام ة ف  المع ي   قادةا  إدارةمعه  ه   الدراسا  ت ى  جاا 

مسووارا  المع ووي  العووال  الموو  تحمووا   حوودىإةدمووة المع ووي  الفءوو  ظالجهءوو  تعوود  َل   ظمجووا ب  ووى  يووُ 
ج  تخريا  ودادر م ه وة ظمدربوة قوادرة ت وى ت بيوة ممط بوا  المءجيوةا ظ ميجوة لابهمجام ظالمطدير م   إلى

لإرتبوواا الدثيووق مووي  المع ووي  الفءوو  ظالجهءوو  موو  جهووة ظبووي  قدووايا الءجوود ظالمطوودر ابجمجووات  موو  جهووة 
ها لسواليبتمسو  توالمدا   ظالماامو  فو  مءاهجهوا ظ  َل   ءيوة ظالجهءيوة لةرىا فهد لعبح لزاما ت وى الا يوا  المه

 (.60ا ص 2011ظةططها لمدائ  مفهدم المءجية الاام ة  الزتجةا 
المو  تأسسوت توام  الجهجوةقطاع المع ي  الفء  ظالجهء  ف  الججهدرية اليجءيوة لحود الهطاتوا   َظي َعد  

ي سووجيت مدرسووة الصووءائص. ظقوود ا داد اهمجووام ظل مدرسووة عووءابية تصووءعالحيوو  تأسسووت  يووُ  ؛م1895
 اوواي ظ ارة ةاعووة إم 4/4/2001حيوو  توو  فوو  توواري   ؛الدظلووة مهوو ا الهطوواع ةووإل الوولإي تهوودد األةيوورة

بودت  مو  البءوى الودظل  ظ ( المو  قاموت 46تالمع ي  الفء  ظالمدريب الجهء  تجدجب الهرار الججهدر  رقو   
يجية الدتءيوة لمطودير الهطواعا ظالمو  مودل  تالسوع  لمحهيوق ضوجا  ظالجفدضية األظرظبية تإتداد ابسمرات

دةووال  هووام الجووددة الاووام ة فوو  مءهدمووة المع ووي  الفءوو  ظالموودريب إجووددة الموودريب ظ اوور ثهافووة الجووددةا ظ 
ةطووووودة لظلووووى لمطوووودير ظتحسوووووي  األداي فوووو  ججيووووص الج سسوووووا  المع يجيووووة الماتعووووة لهوووووا مدعووووفُ الجهءوووو  

 (.11ا 2005 مع ي  الفء  ظالمدريب الجهء ا  ابسمراتيجية الدتءية ل
  يا  الججمجوص اليجءيوة ظالمو  تءودر  ضوج  الج سسوا  الماتعوة لود ارة المع وي  الفءو   م  َل   ره  الظب

ف  تجهيزاتها مو  حيو  األجهوزة ظالجعودا  ظالجبوا    اهير مسمهرة ظتد ي   اظالمدريب الجهء  تعيش لظضات  
ة الجووودارد.  …لمووودرير ظالجخمبووورا ظلجووودر الجووودظفي  ظلتدووواي هيلوووة ا ا ماوووار ت وووى  َفوووِإ   الووو ؛ تسوووبب  وووحد

الا يا  مءدتيها الحيدم  ظالخاص ف  اآلظ ة األةيرةا دظ  ل  يرات  ممخ ظ قورار اإل اواي لظ المصوريح 
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حيو  م وع تودد ؛ لد ى معوايير ابتمجواد األكواديج  ظضوجا  جوددة المع وي  العوال  فو  معهو  ت وى الا يوا 
مووووا تالءسووووبة لا يووووا  ل( معهوووود مد تووووة ت ووووى محافهووووا  الججهدريووووة. 157يدميووووة ظالخاعووووة  الجعاهوووود الح

(   يوة مد توة 23(   يوا ا ظب وع تودد   يوا  الججمجوص الخاعوة  10الججمجص الحيدمية فهد م وع توددها  
 (.44ا 2013ت ى لمخطيا المع ي ا ت ى محافها  الججهدرية  الجج ر األ

ما ظعدر تإ اائها الهرار 1996( لسءة 5ل ها د  رق    ااسمءاد   عءعاي –ظقد ل الت   ية الججمجص 
ف  الججهدريوة  احديل   اتع يجي   ام. ظجاي قرار إ ااي الا ية ليد    هام  1998( لسءة 193الججهدر  رق   

اليجءيةا يسمءد ت وى ف سوفة ارتبواا المع وي  لجوا تعود اللا ديوة تاحمياجوا  الججمجوص ظممط بوا  سودق العجو ا 
 م.2000/2001العام الدراس   ةم  الط ب ةظل دفعلل  تاسمقبال مد قدظ 

ا ظ لووى الجهوو ضوودي  لووىا لعووبح موو  الدوورظر  تبءوو   هووام إلدارة الجووددة فوو  هوو ا الهطوواع  فوو ظ 
لإسووومفادة مووو  هووو   األ هجوووة فووو  تحسوووي  الجوووددة ظابرتهووواي تجسووومدى األدايا ظتفعيووو  دظر إدارة الجووووددة 

 الاام ة.

 اآلتية: ت  األسل ةماي ة الدراسة ف  محاظلمها اإلجاتة ظتاج  

الجددة الاام ة ف    ية الججمجص عءعاي م  ظجهة  هر لتداي هيلة المدرير  إدارةما درجة تطبيق -1
 تالا ية؟

الجوددة الاوام ة  إدارة( فو  درجوة تطبيوق α= 0,05ا تءود مسومدى دبلوة  حصوائي  إه  هءوام فورق دال -2
عووءعاي مو  ظجهووة  هوور لتدوواي هيلووة المودرير تالا يووة تعووزى لجم يوورا  الدراسووة فو    يووة الججمجووص 

  الجءرا الج ه ا الجسمدى الدظيف ا سءدا  الخبرة(؟

الجوددة الاوام ة فو   إدارة( فو  درجوة تطبيوق α= 0,05ا تءد مسمدى دبلوة  حصائي  إب يدجد فرق دال  -1
 الدراسة تعزى لجم ير الجءر.ك ية الججمجص عءعاي م  ظجهة  هر تيءة 

الجوددة الاوام ة فو   إدارة( فو  درجوة تطبيوق α= 0,05تءد مسمدى دبلوة  ا حصائي  إب يدجد فرق دال  -2
 ك ية الججمجص عءعاي م  ظجهة  هر تيءة الدراسة تعزى لجم ير الج ه .

ة الاوام ة فو  الجودد إدارة( فو  درجوة تطبيوق α= 0,05تءد مسمدى دبلوة  ا حصائي  إب يدجد فرق دال  -3
 ك ية الججمجص عءعاي م  ظجهة  هر تيءة الدراسة تعزى لجم ير الجسمدى الدظيف .

الجوددة الاوام ة فو   إدارة( فو  درجوة تطبيوق α= 0,05تءد مسمدى دبلوة  ا حصائي  إب يدجد فرق دال  -4
 ك ية الججمجص عءعاي م  ظجهة  هر تيءة الدراسة تعزى لجم ير سءدا  الخبرة.

 سعت الدراسة إلى تحهيق األهداف اآلتية:
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تدوواي هيلووة ل الجووددة الاووام ة فوو    يووة الججمجووص عووءعاي موو  ظجهووة  هوور  إدارةمعرفووة درجووة تطبيووق  -1
 المدرير.

الجددة الاام ة فو    يوة الججمجوص عوءعاي مو  ظجهوة  هور تيءوة  إدارةمدى ظجدد تإقة مي  تطبيق  -2
 الجءرا الج ه ا الجسمدى الدظيف ا سءدا  الخبرة(.الدراسة تعزى لجم يرا  الدراسة  

وووا  بيووور   َل    ليووور مووو  الدراسوووا  ظالبحووودي  تلثبمووو ا فووو  مفهووودم إدارة الجوووددة الاوووام ة قووود حهوووق  جاح 
ظ الخدميوووة. ظسوووعيا ظراي المحهوووق مووو  ل ماجيوووة تحسوووي  لداي الج سسوووا  ظالجءهجوووا  الجخم فوووةا سوووداي اإل

ف    يا  الججمجصا سعت ه   الدراسة إلى الااف ت  درجة تطبيوق   يوة الججمجوص تطبيق ه ا الجفهدم 
هووووو   الدراسوووووة مووووو  الدراسوووووا   َظت َعووووود  إدارة الجوووووددة الاوووووام ة.  سووووواليبعوووووءعاي فووووو  الججهدريوووووة اليجءيوووووة أل

 الماخيصية الم  تعج  ت ى تدضيح الجفهدم ظدرجة تحههُ ف    يا  الججمجص اليجءية.
 الدراسة الحالية ف  الءهاا اآلتية: ظيجي  إيجا  لهجية 

حوودي  السوواتة فوو  العجوو  اإلدار  ظالجمجلوو  فوو  إدارة الجووددة الاووام ة ظإميا يووة  اتمءوواظل مدضوودت   ل هووا-1
 تطبيهها ف  إدارة المع ي  الفء  ظالمدريب الجهء .

ي م  ةوإل يمدقص م   مائا ه   الدراسة ل  تساتد ت ى تطدير لداي العج  ف    ية الججمجص تصءعا-2
 تهدي  المدعيا  لقيادا  الا ية ل ءهدض تأداي الا ية ظفق مبادئ إدارة الجددة الاام ة.

هوو   الدراسووة ميج ووة ل دراسووا  السوواتهة ظمرجعيووة ل بوواحلي  ظالدراسووا  الإحهووة مجووال تطبيووق إدارة  ت َعوود  -3
 الجددة الاام ة ف    يا  الججمجص.

 الحدظد اآلتية: اقمصر  الدراسة ت ى

الجووددة الاووام ة فوو  العجوو   إدارة: تهمصوور هوو   الدراسووة ت ووى تحديوود درجووة تطبيووق الحددد ا الموعددو ية
اإلدار  ف    يوة الججمجوص عوءعاي الجاوار إليهوا فو  هو   الدراسوةا  جوا تهمصور حودظد هو   الدراسوة 

فوووة لا يوووة الججمجوووص رؤسووواي الووودظائرا ظابقسوووام الجخم  إلوووىت وووى لتدووواي هيلوووة المووودريرا تاإلضوووافة 
 عءعاي ف  الججهدرية اليجءية.

ا ظهوو : ا( فوورد  63: ججيووص القيووادا  األكاديجيووة ظلتدوواي هيلووة الموودرير البووالع توودده   الحددد ا الريدد  ة
(ا 11( ظاألقسوووام األكاديجيوووة ظتووودده   5(ا ظرؤسووواي الووودظائر ظتووودده   4العجيووود ظ داتوووُ ظتووودده   

 (.43ظججيص لتداي هيلة المدرير ظتدده   
 م.2021 /2020: تبهت الدراسة ةإل الفص  األظل م  العام الدراس  الحد ا الزمنية

 الججهدرية اليجءية. –  ية الججمجص عءعاي  الحد ا المكانية:
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Total Quality Management (TQM)

ومدعوفها الجددة الاوام ة  إدارةتعرف  ا ف سوفة إداريوة ِتَأ  َهوالجامعيوة  دارا ُ فو  اإليوم  تطبيهو امفهدم 
ظالجسوومفيدي ا ظتحهووق  جوود الجامعووةا ظتدعوو ها إلووى  ةلقيووادا  الجامعووة تر ووز ت ووى إ ووباع حاجووا  الط بوو

لهوودافهاا ظهوو  تدووج  الفات يووة العهجووىا ظالافايووة الجرتفعووة فوو  الحهوو  الع جوو  ظالبحلوو  الموو  توو د  فوو  
ج  الجووددة الجامعيووة ججيووص الا يووا  ظاإلدارا  ظالعووام ي   لموود عوواعا المفوودق ظالمجيووزا ظتاوو إلووىالءهايووة 
ظالجسوووومفيدي  موووو  المع ووووي   ةرضوووواي العجيوووو  ظالجمجلوووو  تالط بووووإ(. ظير ووووز هوووو ا المعريوووو  ت ووووى 3ا 2019

 الجامع . 
هووودافهاا ل الجوووددة الاوووام ة ظ  إدارةظت  ووود تعووور المعريفوووا  ت وووى تامووو  اللهوووة فووو  تحهيوووق ممط بوووا  

ة األتجال ظاأل اطة الجخططة الم  م   أ ها ل  تدح  مدرجة مهبدلة م  اللهة تأ   يعرف تأ ُ مججدت
الجخرجا  سم د  إلى تحهيوق ممط بوا  إدارة الجوددة الاوام ة. ظتمءواظل معاييرهوا جوددة المصوجي  ظالمءفيو  

 (.263ا 2018ظلداي العج   حامدا 
تالجهام اإلدارية ل جءهجوة المو  تهورر سياسوة  ها ججيص األ اطة الجمع هةِتَأ   : اجرائي  إظيعرفها الباح  

الجووددةا ظاألهووداف ظالجسوو ظليا ا ظتطبيههووا تاسوومخدام تج يووا  تخطوويا الجووددةا ظضووبا الجووددةا ظتأكيوود 
إدارة الجووددة الاووام ة هوو  درجووة تطبيووق  ت َعوود  الجووددة موو  ةووإل  هووام الجووددة الجعمجوود. ظفوو  هوو   الدراسووة 

ة الجوووددة الاوووام ة مووو  ةوووإل اسووومجاتا  لفوووراد تيءوووة الدراسوووة ت وووى ك يوووة الججمجوووص عوووءعاي لجبوووادئ إدار 
 ابسمبا ة الم  ت  تطديرها لمحهيق لهداف الدراسة الحالية.

ت بيوة احمياجوا  الججمجوص  إلوىحدى م سسا  المع ي  الحيدمية ف  الججهدرية اليجءية الم  تهودف إ
ط بووا  سوودق العجوو  فوو  قطاتووا  الخوودما  ابجمجابيووة ظالصووءابية المع يجيوة ظاإل سووا ية الجمدافهووة مووص مم

الم  تجءح  هادا  الدم دم ل ط بة الخوريجي  مو  اللا ديوة العاموةا  جوا تجوءح  وهادة تيوالدريدر  ظالمجارية
المع وووي  المهءووو  العوووال  الججووودل مووو  الحيدموووة الهدلءديوووةا ظ وووهادا  تيوووالدريدر الجع ووو  المهءووو  لخوووريجي  

 عءعاي. –( الهيي  المءهيج  لا ية الججمجص 1الجخطا   الدم دما ظيدضح
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 ( الهيكل التنظيمي لكلية المجتمع صنعاء، المصدر الالئحة الداخلية للكلية1مخطط رقم )

 

1

ى الفات ووة لمخضووير الماووالي  هوو   يووادة الجووددةا الطريهووة األةوور  َل   لدر ووت الاليوور موو  الجءهجووا  
ظ لى تعج  األ ياي تاي  عحيح م  الجرة األظلىا ظه ا ما يءاد  تُ مفهدم إدارة الجددة الاوام ا فجو  

ُ  ضووج  المعريفوووا  العديوودة إلدارة الجوووددة الاوووام ة  ووا  تعريووو  معهوود الجوووددة الفووودرال  لهوو ا الجفهووودم   ِتَأ  ووو
تاوي  عوحيح ظمو  لظل ظه وة موص ابتمجواد ت وى تهيوي  العجيو  فو  معرفوة مودى "القيام تالعجو  الصوحيح 

 (.Federal Quality Institute, 1991, 7تحس  األداي"  
 (:3ا 2012كجا يجي  إتطاي مفهدم الجددة م  مءهدر رظادها  جا يأت   قادةا 

الهووودرة ت وووى تهووودي   :ل  اموووة الجءوووما لإسووومخدامي"مووودى مإ ِتَأ  َهوووا:( الجوووددة Juranتووورف جووودرا   
 لفد  لداي ظلعدق عفا ".

الءائب ل ا ظ  الجالية 
 ظاإلدارية 

الءائب لا ظ   ةالءائب ل ا ظ  األكاديجي
 الا ظ  األكاديجية الطإع

شؤون أعضاء 

 هيئة التدريس

المختبرات 

والوسائل 

 التعليمية

 البعثات والتدريب

 المكتبة

 

التطوير األكاديمي 

 والجودة

 تاءدلدجيا المع ي 

الا ظ   مركز خدمة المجتمع 
 الجالية

الا ظ  اإلدارية 
 ظالخدما 

الشؤون 

 اإلدارية

 الخدمات

الهبدل 
 ظالمسجي  

 القبول والتسجيل

 الخدمات الطالبية

 األنشطة الطالبية 

 متابعة الخريجين

 دائرة الع دم المطبيقية  دائرة الماءدلدجيا الهءدسية 

 الجج ر األت ى لا يا  الججمجص

 دائرة الع دم األساسية دائرة إدارة األتجال 

 المخطيا 

 العإقا  العامة
 

  المتابعة

  ر الا يةمج

 العجيووووووود

 ميمب العجيد

 دائرة المع ي  المهء  العال  

التطوير  الجودة

 األكاديمي

ابممحا ا  
 ظالدثائق

الكونترول 

 واالمتحانات

 التوثيق والسجالت

 الشهادات

 الا ظ  الها د ية

 الرقاتة ظالمفميش

الجااريص 
 ظالصيا ة

 المشاريع

 الصيانة
 الحساتا 
 الجامريا 
 ظالجخا   
 الجراجعة

 السيرتارية
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"الءووووواتا الا ووووو  ل جءوووووما لظ الخدموووووة جوووووراي دموووووا  ِتَأ  َهوووووا:( Feigenbaumكجوووووا ترفهوووووا  يجءبووووواظم  
ةصوووائش  اوووواتا  المسووووديق ظالهءدسووووة ظالمصووووءيص ظالصوووويا ة الموووو  تجيوووو  موووو  ت بيووووة حاجووووا  ظر بووووا  

 الزبد ".
تءاووأ موو  الدقايووة  ِتَأ  َهووالجطاتهووة مووص الجمط بووا  ظلكوود "اِتَأ  َهووا: ( الجووددة Crosbyظتوورف  رظسووب   

 ظلير م  المصحيح ظبأ ُ يجي  قيار مدى تحهق الجددة م  ةإل   ف تدم الجطاتهة".
"تعبير ت  مهدار الخسوارة المو  يجيو  تفاديهوا المو   ِتَأ  َها:( ترف الجددة Taguchi  ما تاجيا ل

 ظيمدج   لى الفا   الداة   ظالخارج (".قد يسببها الجءما ل ججمجص تعد تس يجُا 
"درجووة المدافووق ظابتمجاديووة الموو  تمءاسووب مووص السوودق ظمووص  ِتَأ  َهووا:( Demingكجووا ترفهووا ديجيءووع  

 الما فةا تجعءى الجطاتهة لإحمياجا ".
ا لمعدد مفااي  الجددة الاام ةا فهد حواظل الع جواي ظالجمخصصود  المجييوز موي  ةجسوة موداة  ظ هر  

  الجددة الاام ة ه : الجدة  الجبء  ت ى لسار المفدقا ظالجدة  الجبء  ت ى لسوار الجسومفيدا لمعري
ظالجدة  الجبء  ت ى لسوار القيجوةا ظالجودة  الجبءو  ت وى لسوار الجءوماا ظالجودة  الجبءو  ت وى لسوار 

 (.54ا 2016حسي ا   المصءيص
لظ الجءهجووووةا يرتاووووز ت ووووى الجووووددة مووووءها دراسوووو  ل ج سسووووة  ِتَأ  َهووووا:الوووودجا   ظالجهيوووورا  ظترفهووووا 

ظالمحسي  ظالمطديرا ظيهدم ت ى ماار ة ججيص العام ي  ف  ه   الج سسوة لظ الجءهجوةا مهودف الدعودل 
 (.161ا 2018إلى  جاا تدي  األمد ظرضا مم ه  الخدمة  الدجا   ظالجهيرا ا 

تحهيق المجيوز ( ه  ببارة ت  لس دع إدار   ام  يساتد ت ى TQMظبءاي  ت ى ما سبقا فإ   
فوو  لداي الجءهجووا  تجخم ووف لهوودافها  ربحيووةا هيوور ربحيووة( موو  ةووإل إ اوواي ميلووة تءهيجيووة تهوودم ت ووى 
لسوووار ت بيوووة ممط بوووا  العجوووإيا تجا وووب إ ووورام الجووودظفي  تيافوووة ل اوووطة المحسوووي  الجسووومجر ظربوووا هووو   

الجاليووة الجماحووة ظالدسووائ  اإلحصووائية ظاإلداريووة ظالجوودارد الباوورية ظ  سوواليباأل اووطة تاووي  تاووام   مووص األ
ظ تهووودي  ةدموووة ةاليوووة مووو  العيووودع لالمهءيوووة الجمووودافرة لدوووجا  ابسووومجرار فووو  المدعووو  إلوووى إ موووا  سووو عة 

 ظتحهيق ما يسجى تجفهدم العيدع الصفرية.
2

اللا يووةا  اووأ  الجووددة ظتطوودر  مءوو  الهوودما ظظهوور  تصوودرتها الحديلووة فوو  فموورة الحوورع العالجيووة 
( ظالعديود مو  الع جواي Crosby(ا ظ Demingظ لى م  ةإل المجربوة المو   ه هوا ت جواي الجوددة ملو   

 (.2ا 2017ةري ا ظالم  لسهجت ف   هدة الصءاتا  الياتا ية تعد الحرع  الراتدشا اآل
( فووو  Demingحيووو  قوووام   ؛الجوووددة الاوووام ة فووو  العصووور الحووودي  تعووودة مراحووو  إدارةظقووود مووور  

حصوووائية ظالمح ي يوووة لحووو  الجاووويإ  الجرتبطوووة اإل سووواليبثيءيوووا  مووو  الهووور  العاوووري  تاسووومخدام األاللإ
ثءواي فو  ل ةطوايسهجت ف  الحد مو  األل(ا Walter Shewhartتالصءاتة م  ةإل مءهجية اممارها  

 (.Hellman and Liu, 2013, 109 ما   تج ية اإل
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 Zero Defect( مفهودم العيودع الصوفرية Crosbyظفو  السوبعيءيا  مو  الهور  العاوري  ظضوص  
ظلىا ظف  ه   الجرح ة ت  اب مهال م  جددة الجءما إلوى جوددة ال   يمط ب العج  الصحيح م  الجرة األ

تعمجوود ت ووى  هووام لساسووُ مءووص ظقوودع  ِتَأ  َهوواظعووفت الجرح ووة  َظِموو  ثَوو   الءهووام ظلساسووُ مءووص ظقوودع الخطووأا 
لسوو دع تفايوور اإلدارة يءب وو  ل  يم يوور ليطوودر ف سووفة رقاميووة  َفووِإ    لووى  األةطوواي مءوو  البدايووةا ظبءوواي ت ووى

 (.19ا 2019  الفحش ظاكمااف الخطأ تعد فدا  األظا   تجارا تتعمجد ت ى الدقاية مدب 
مووود مسووواتدا للربوووص مراحووو    إلوووى االجوووددة الاوووام ة حوووديل   إدارةظت يوووُ يجيووو  ت خووويش مراحووو  تطووودر 

 (:18-17ا 2015

ا  الفحووش ظالم فموويش بسوومبعاد الجعيووب إجوورايتهمصوور هوو   الفموورة ت ووى ظ  ص  التفتددي :م حلددة الفحدد-1
ُِ لجءص تارار .  دظ  الم عرف ت ى لسباِت

ظاسووومخدم ةوووإل هووو   الجرح وووة الجوووءها اإلحصوووائ  م حلدددة الطدددرصا ا حيددداقب  دددب م ا ردددة ال دددوا : -2
توت هو   لةا ظ أءمجوُ الجءاو  فحش    موا تتبةمبار تيءا  م  الجءما مهدف ضبا الجددة مدب 

  ماجيةا ظتجز العجال ت  الفحش ظالمفميش لا  الجءمجا .الجرح ة اسمجاتة لمدسيص العج ية اإل
حصائية ل عج يا  ظتاج  مراجعة الءه  ظالمخطيا الجمهدم ل جددةا ظالرقاتة اإل م حلة َعَمان ال وا :-3

 ت  تريق ماار ة العام ي  ظتاجيعه .
اة   ظالخارج ا ظ إ: ظتاج  المحسي  الجسمجرا ظ ا  الياملةم حلة إاار  ال و -4  اواي إرضاي العجي  الد 

 .ُظتهديج فرق العج ا ظماار ة العام ي ا ظقيار لداي العج يا 

 جوووا إربووص لووو  تسوومبعد الجرح وووة الموو  سوووبهمهاا ظ  وو  مرح وووة موو  هووو   الجراحووو  األ َل   ظالجوودير تالووو  ر 
 ظلتجق ظل ج . اسمءد  إليهاا ظلا  ظفق مءهدر لظسص

3

هءووام العديوود موو  الجفووااي  فوو  مجووال اإلدارة تهوودف إلووى تحسووي  العجوو  اإلدار  ظتجديوود ا ظمفهوودم 
مو  ت وى الجفوااي  المو  تسوعى إلوى  Total Quality Management (TQM)إدارة الجوددة الاوام ة 

مائا تمجيز تالدقة ظالجددة. ظ ميجة ل ءجاا ال   حههُ ه ا المحسي  الجسمجر ل داي مهدف الدعدل إلى  
الجفهدم ف  الججال الصءات  تجد  ظ  ابةمصاص ف  الججال المربد  إلى تاييفُ ظتطديعُ ف  العج  

 (.3ا 2009المربد  تججابتُ الجخم فة  الدبيرا 
 ( ف  المع ي  ما يأت :TQMهداف  ل م   َل    إلىتبد   مدلظياير 

دظار ظالجسوو ظليا ا ظتطوودير الهيي يووة دار  فوو  الج سسووة المع يجيووة ممحديوود األطوودير الءهووام اإلضووبا ظت-
 الدظيف  ل ج سسة تحي  تسه  تج ية الجاار ة ف  اتخا  الهرار.

هووو  مخرجووا  الءهووواما ظتوودفير فووورص لفدووو  ل  ووود ه   ؛ابرتهوواي تالجسووومدى األكوواديج  ظالمع يجووو  ل ط بووة-
 ل مع ي  ال ات .
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داريوووي ( مووو  ةوووإل المووودريب الجسووومجرا إ ااية العوووام ي  فووو  الج سسوووة المع يجيوووة  لكووواديجيي تحسوووي   فووو-
 .ظتدفير ميلة مءاسبة ل مفاه  ظالمعاظ   يجا ميءه 

فوو  تءجيووة الججمجووصا ظتحهيووق  ظاإلسووهامالمأكيوود ت ووى الءهوورة الاووجدلية ل عج يووة المع يجيووة تيافووة جدا بهوواا -
 (.48ا 2011مد تبد ا لتط عاتُ  

الجوووددة الاوووام ة فووو  المع وووي  ب تخم وووف  ليووورا تووو  الجبوووادئ األساسوووية ل جوووددة فووو   إدارةمبوووادئ    إِ 
 الجددة الاام ة تاآلت : إدارةحي  حدد  العيد( مبادئ  ؛الهطاع الصءات 

 المر يز ت ى العجي .-
 المر يز ت ى العج يا .-
 المحسي  الجسمجر.-
 قب  ظقدتها. ةطايتفاد  األ-
 العجالة.تءجية ةبرا  -
 اتخا  الهرارا  تابتمجاد ت ى الحهائق.-
 (.11ا 2009الم  ية العيسية  العيدا -

 ت :اآل Demingف  المع ي  م  ظجهة  هر  TQMمبادئ الو َل   كجا ل ار تدم  إلى 
 المحسي  الجسمجر. إلىج  المدجُ لابسمهرار م  -
 ظ الرقاتة فها.لالمفميش  اتمجاد ف سفة جديدة لمحسي  الجددة ظتدم ابتمجاد ت ى-
 ابتمجاد ت ى المدريب ظالمأهي  ظالمع ي  ال ات .-
 تدم الخدف م  الم يير.-
 الماام  مي  اإلدارا .-
 ,Tuomi, 2012هوداف  األهداف الرقجية ظالهام ة ل محهق ظماوار ة الججيوص فو  ظضوص هو   األ ظضص-

6-7.) 
ة الاوام ة فو  الهطواع المع يجو ا  جوا ظضوحها الجودد إدارةظم  الجمط با  الدرظرية لءجاا تطبيق 

  المرتدر ا ظجديحا ( ما يأت :
تأسووووير  هووووام مع دمووووات  يمجيووووز تالسوووورتة ظالدقووووة فوووو  توووودفير البيا ووووا  لصووووا ع  الهوووورار ظالعووووام ي  فوووو   -

 الج سسا  المربدية.
ريب العام يي  تهد دظرا  تدريبية ميلفة لمأهي   ادر قادر ت ى تطبيق  جد   إدارة الجددة الاام ة ظتد -

 ةرى.ظ الج سسا  األلف  الج سسة المع يجية  اتها 
 المدسص ف  تفدير الصإحيا  ظالجس ظليا . -
 تصجي  مراما إلدارة الجددة الاام ة تمدافق مص البيلة الجحيطة. -
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 إ ااي ظحدا  معءية تأمدر الجددة.-
 المهدي  المربد  ظظسائ ُ. لساليبإتادة الءهر ف  -
 حمياجا  ظر با  الجسمفيدي  م  ةدما  الهطاع المربد  ظمحاظلة ت بيمها.المعرف ت ى ا-
داة لاووح  الطاقووا  الفاريووة لإتووادة عووياهة اإلتووار الفاوور  ل عجوو  المربوود  لم وودظا الج سسووا  المع يجيووة -

ظالهوودرا  اإلمدابيووة لوودى الط بووة ظتءجيمهووا موودب توو  ضوو  الجعووارف ظحاوودها فوو  ل هووا  الط بووة فهووا 
 (.68ا 2009ظجديحا ا  المرتدر ا 

م  ةإل اتإع الباح  ت ى العديد م  الدراسا  الم  تعء  تجدضدع الدراسوة الحاليوة تو  إدارة 
 ف  المع ي  الفء  ظالجهء ا ظيجي  ترضها ت ى الءحد اآلت : االجددة الاام ة ف  المع ي ا ظتحديد  

1

ووو  معدقوووا  تطبيوووق إدارة الجوووددة الاوووام ة فووو   إلوووى( المووو  هووودفت 2019 عووواع   مووولدراسوووة  تهصد
ةددر  م  ظجهة  هر لتداي هيلة المدريرا ظمعرفة لثور مم يورا  الدراسوة  –جامعة ف سطي  المهءية 

ارة الجوووددة آراي لتدووواي هيلوووة المووودرير حووودل معدقوووا  تطبيوووق إد فووو  الجوووءرا الدرجوووة الع جيوووةا الا يوووة( 
لججووووص  الدراسووووة اتمجوووود الباحوووو  الجووووءها الدعووووف ا ظاسوووومخدام ابسوووومبا ة لداة   لهوووودافظلمحهيووووق  ؛الاووووام ة

( ل لوىا مل وت موا  سوبمُ 16الجامعة مءه   ف  ( تدد هيلة تدرير 76البيا ا ا ظب  ت تيءة الدراسة  
  تطبيوووق إدارة الجوووددة مسووومدى معدقوووا َل    إلوووى%( مووو  مجمجوووص الدراسوووةا ظتدعووو ت  موووائا الدراسوووة 30 

ُ  بالاووام ة فوو  الجامعووة ت ووى األداة تاووي  تووام مرتفووصا  جووا لظهوور  الدراسووة  دجوود فوورظق  ا  دبلووة ت َل  وو
الجامعة تعزى لجم يورا  الجوءرا ظالدرجوة ف  إحصائية ف  مسمدى معدقا  تطبيق إدارة الجددة الاام ة 

 الع جيةا ظالا ية.
الجوددة الاوام ة  إدارةالااوف تو  درجوة تطبيوق معوايير  إلوى( المو  هودفت 2017 الراتودش دراسة 

هوداف الدراسوة ل رد  مو  ظجهوة  هور لتدواي هيلوة المودرير. ظلمحهيوق ف  معاهد المودريب الجهءو  فو  األ
حيووو  موووو  ت تيءوووة  ؛لججوووص البيا وووا  اتمجوود الباحووو  الجوووءها الدعوووف  الجسوووح ا ظاسووومخدام ابسوومبا ة لداة  

 َل    إلووى%( موو  مجمجووص الدراسووةا ظتدعوو ت  مووائا الدراسووة 56مووا  سووبمُ  اا مل ووت ( تدوود  175الدراسووة  
تدووواي هيلوووة ل الجوووددة الاوووام ة فووو  معاهووود المووودريب الجهءووو  مووو  ظجهوووة  هووور  إدارةدرجووة تطبيوووق معوووايير 

ُ  ب إلى ار  الءمائا لالمدرير  ا ت ممدسطةا  جا  حصوائيا تعوزى لجم يور الج هو  إدجد فورظق دالوة ت َل  
حيوو  ظهوور الفوورق لصووالح البيووالدريدر مهار ووة مووص الوودم دم  ؛سووملءاي مجووال المطوودير الجسوومجرالع جوو ا تا

ُ  ب إلىالجمدساا تاإلضافة  فورظق تعوزى لجم يور الخبورةا تاسوملءاي مجوال المجهيوزا  ظالجعودا ا دجود ت َل  و
 ا .تار سءد  إلىق  م  ةجر سءدا  تءد مهار مها تفلة ةجر سءدا  لفهد ظهر الفرق لصالح فلة 
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المعرف ت ى سب  تطدير لداي مراكز المودريب الجهءو   إلىهدفت الم  ( 2015 معي ق   لمدراسة 
الماتعة لد ارة العج  ف  ضودي معوايير إدارة الجوددة الاوام ةا ظ لوى مو  ةوإل المعورف ت وى مودى تطبيوق 

موي  تطبيوق معوايير  مراكز المدريب الجهء  لجعوايير إدارة الجوددة الاوام ة.  جوا هودفت إلوى دراسوة العإقوة
هوووداف ل الجم يووور المووواتص(. ظلمحهيوووق   ظلداي مراكوووز المووودريب الجهءووو ( الجم يووور الجسووومه   الجوووددة الاوووام ة

الدراسووووة اتمجوووود الباحوووو  ت ووووى الجووووءها الدعووووف  المح ي وووو ا ظلسوووو دع الجسووووح الاووووام  لججمجووووص الدراسووووةا 
ظالجخمصووي   يري موو  الجوود لفووراد( 110ة  فووراد العيءووة البال ووللججووص البيا ووا  موو   ظاسوومخدام ابسوومبا ة لداة  

تودافر معوايير  َل   %( م  مجمجص الدراسةا ظتدع ت الدراسة إلوى 100ظالجدربي ا ظالم  مل ت ما  سبمُ  
هءالوى تإقوة ارتباتيوة  َل   إدارة الجددة الاام ة فو  مراكوز المودريب الجهءو   وا  مدرجوة ممدسوطةا ظتبوي  

دريب الجهءووو  لجعوووايير إدارة الجوووددة الاوووام ة ظلداي مراكوووز المووودريب مدجبوووة قديوووة موووي  تطبيوووق مراكوووز المووو
الجهء ا فو  حوي  لظهور   موائا الدراسوة ظجودد فورظق  ا  دبلوة إحصوائية تعوزى إلوى مم يورا : سوءدا  

ا لبقيووة الجم يوورا  ملوو : العجوور الخدمووةا ميووا  العجوو ا الجووءرا ميءجووا لوو  ييوو  هءالووى فوورظق دالووة إحصووائي  
 ظالج ه  الع ج .

المعورف ت وى درجوة تطبيوق معوايير ضوجا  الجوددة الاوام ة  إلوى( الم  هودفت 2015 حجيد دراسة 
 لهودافظلمحهيوق  ؛الججهدرية اليجءية م  ظجهة  هر تيءة الدراسةف  ظابتمجاد ف  إدارة   يا  الججمجص 

فووراد العيءووة ل لججووص البيا ووا  موو  الدراسووة اتمجوود الباحوو  ت ووى الجووءها الدعووف ا ظاسوومخدام ابسوومبا ة لداة  
مووو  لتدووواي هيلوووة تووودرير  ا( تدووود  132المووو  تووو  اةميووواره  تالطريهوووة العاووودائية الطبقيوووةا ظالمووو  م  وووت  

درجووة  َل    إلووى%( موو  مجمجووص الدراسووةا ظتدعوو ت الدراسووة 22.64تي يووا  الججمجووصا ظمل ووت مووا  سووبمُ  
الججهدريووة اليجءيووة  ا ووت فوو  تطبيووق الجعيووار الخوواص تالججووال اإلدار  ظالمءهيجوو  فوو    يووا  الججمجووص 

تءووود درجوووة اسوووومجاتة  ب  :(ا ل 2.26مدرجوووة ممدسووواا تجمدسوووا تووووام بسووومجاتا  تيءوووة الدراسوووة م ووووع  
درجة تطبيق الجعيار الخاص تججال البراما المع يجية  ا ت مدرجة ممدسطةا تجمدسوا توام  ل   ظافق(ا ظ ل

حد ما(ا  جا لظهر  الءموائا  إلىظافق ل تءد درجة اسمجاتة  ل :(ا 2.65بسمجاتا  تيءة الدراسة م ع  
تءوود درجووة اسوومجاتة  ل :(ا 2.90ممدسووا درجووة تطبيووق الجعيووار الخوواص تالخوودما  الطإميووة م ووع   َل   
 حد ما(. إلىظافق ل 

( المو  هودفت إلوى معرفوة إميا يوة تطبيوق إدارة الجوددة الاوام ة ت وى قطوواع 2009 الجهرمو  دراسوة 
ظلمحهيوووق لهوووداف الدراسوووة اتمجووود الباحووو  الجوووءها الدعوووف   ؛ءووو  فووو  الووويج المع وووي  الفءووو  ظالمووودريب الجه

( مفوردةا مو  الجودربي  فو  118لججص البيا ا ا ظب  ت تيءوة الدراسوة   المح ي  ا ظاسمخدام ابسمبا ة لداة  
%( موو  مجمجووص الدراسووةا ظتدعوو ت  مووائا 50الجعاهوود الجهءيووة تجحافهووة توود ا ظالموو  مل ووت مووا  سووبمُ  

ظجوودد ضوعف فوو  ظتوو  اإلدارة مءهوام إدارة الجووددة الاووام ة تاوي  توواما ظل  اإلدارة ب تأةوو   الدراسوة إلووى
توواراي العووام ي  تجووا يخووش إميا يووة تطبيووق إدارة الجووددة الاووام ةا  جووا تدعوو ت إلووى توودم مداكبووة الجءوواها 

ا– ار  الءمائا إلى ظجدد ضعف لالحالية ل مطدر الع ج  ظالماءدلدج  الحدي ا  جا    المأهيو  فو -ليد 
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العج و  ل جودربي ا ظق وة ظسووائ  الاورا اإللامرظ يوة ظق وة الجعوودا  ظاألدظا  الإ موة فو  الودرش ظالجعاموو ا 
ظل  ظسوووائ  اإليدووواا هيووور مءاسوووبة لمهادمهووواا ظتووودم ةدووودع الجعاهووود لاووورظا السوووإمة الجهءيوووةا ظظجووودد 

 ععدبا  لمطبيق  هام إدارة الجددة الاام ة.

المو  هودفت إلوى المعورف ت وى العقبوا  الرئيسوة المو  تحودل دظ   Atieno et al( 2014ة  دراسو
( ف   يرظبو ا  جوا هودفت بةمبوار الهييو  المءهيجو  الو   KCAتءفي  إدارة الجددة الاام ة ف  جامعة  

الدراسوووة اتمجووود الباحووو  الجوووءها الدعوووف ا  لهووودافظلمحهيوووق  ؛يعوووز  إدارة الجوووددة الاوووام ة فووو  الجامعوووة
( م  لتداي اإلدارة 54لججص البيا ا ا ظب ع حج  العيءة   ظاسمخدام ابسمبا ة ظالجهامإ  الاخصية لداة  

جامعوة  َل   ( تالب واا ظتدعو ت  موائا الدراسوة إلوى 1050( مو  مودظف  الودت  ظ 82( محاضر ا ظ 276ظ 
 KCAب يعرفود  لفدو  الطورق  ( تداجُ تحوديا  فو  تءفيو  إدارة الجوددة الاوام ة تسوبب ل   لفوراد العيءوة

 لمءفي هاا إضافة إلى ل د معهجه  يجه د  مبادئ إدارة الجددة الاام ة ظب يدر د   يضية تع جها.
المعوورف ت ووى رضووا الطووإع توو  ضووجا  الجووددة فوو   إلووىهوودفت الموو   Bruçaj( 2014دراسووة  

باحووو  الجوووءها الدعوووف  الدراسوووة اتمجووود ال لهووودافظلمحهيوووق  ؛م سسوووا  المع وووي  العوووال  األلبا يوووة الخاعوووة
( تالوب يدرسود  فو  لربوص 300لججص البيا ا ا ظب  ت تيءوة الدراسوة   لداة   ةالمح ي  ا ظاسمخدام ابسمبا 

هءوووام تإقووة إيجاميوووة مووي  رضوووا  َل    إلووىجامعووا  دراسوووا  ت يووا ةاعوووة فوو  للبا يووواا ظتدعوو ت الدراسوووة 
ا توو  الجامعوا  المو  يعمهوودظ  ل هوا تمجمووص تالرضو االطوإع تو  الجووددة فو  المع ووي  العوال ا ظهءوام  ووعدر  

  تهوودم الجامعووا  توالمر يز لكلوور ت ووى لظلمحهيووق الءجوواا فو  البيلووة المءافسوويةا يجوب  ؛اتجوددة جيوودة  سوبي  
 َل   ه بية الطإع يعمهدظ  ل  َل   حي  ميءت الدراسة  ؛الطإع مص المر يز تاي  رئير ت ى رضا الطإع

جوددة الخدموة المو   إلوىليهوا ظ إبيور ت وى  جواا الجامعوة المو  يءمسوبد   جاحه  األكاديج  يعمجود تاوي   
 تهدمها له .

رضووا الطووإع فوو   فوو هوودفت إلووى ميووا  لثوور الخوودما  المع يجيووة الموو   Kammur( 2017دراسووة  
الدراسووة اسوومخدم الباحوو  الجووءها الدعووف  المح ي وو ا  لهوودافظلمحهيووق  ؛جامعووة الرفوواق الخاعووة فوو  ليبيووا

( تالوب تو  اةميواره  تاوي  تاودائ  500لججص البيا ا ا ظب  ت تيءة الدراسوة   لداة   ةبا ظاسمخدام ابسم
تحسوووي  جوووددة الخدموووة  َل   هجهوووا؛ ل مووو  تخصصوووا  مخم فوووةا ظتدعووو ت الدراسوووة إلوووى تووودد مووو  الءموووائا 

مسومدى جوددة الخدموة المع يجيوة فو   َل   المع يجية يءعير تاي  إيجام  ت ى مسمدى رضوا الطوإعا  جوا 
هءووام رضووا موو  قبوو  الطووإع توو  جووددة الخدمووة الموو  تهوودمها الجامعووةا  َظِموو  ثَوو   ا اجامعووة مرتفووص  سووبي  ال

  راف األكاديج  م  قب  الجامعة.ظ لى  ميجة برتفاع مسمدى جددة اإل
المو  هودفت إلوى المعورف ت وى لتعواد إدارة الجوددة ظتح يو   Shivakumar et al( 2012دراسوة  

الءموائا المو  تحههوت فو  معاهود الهءدسوة الحاعو ة ت وى  فو تعواد ظتأثيرهوا مجمجعوة العإقا  مي  هو   األ
 لداة   ةالدراسةا ظاسمخدام ابسومبا  لهداف هادة األيزظ ف  الهءدا ظاتمجد الباح  الجءها الدعف  لمحهيق 
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 موو  لتدوواي هيلووة الموودرير الوو ي  يعج وود  فوو  معاهوود ا( تدوود  216لججووص البيا ووا ا ظب ووع حجوو  العيءووة  
حاعوو ة ت ووى  ووهادة األيووزظ فوو  الدبيووا  الجءدبيووة موو  الهءوودا ظتدعوو ت الدراسووة إلووى تأكيوود ظجوودد لتعوواد 

هو   األتعواد تهودد الجءهجوة  َحي و   ِإ    ؛تعوادل( 10إدارة الجددة الاام ة الداردة فو   وهادة األيوزظ ظتوددها  
الدافعوة الرئيسوة مو  لجو  تأسوير  هوام  القيادة ه  الهودة َل   لمحهيق الجددة الاام ة.  جا لظهر  الءمائا 
 إدارة جددة فعال ف  معاهد الهءدسة ف  الهءد.

ا ظإميا ية تطبيهها ف  م سسا  المع ي  TQMمجا سبق ظا طإقا م  لهجية إدارة الجددة الاام ة ظ 
الفءووو  ظالمووودريب الجهءووو  ظم سسوووا  المع وووي  العوووال  ظفوووق لسووور ظمبوووادئ يوووم  تاييفهوووا لمءاسوووب الجا وووب 

هو   الدراسوة مو  ت وى الدراسوا  الماخيصوية المو  تسوعى إلوى الااوف ت َعود   يج  ف  ت ى الج سسوا ا المع
 ت  درجة تطبيق   ية الججمجص عءعاي ف  الججهدرية اليجءية لجبادئ إدارة الجددة الاام ة.

2

ية  إحظ ل ها تبهوت فو  ميلوا  مح يوة م  ةإل اسمعراض الدراسا  الساتهة العربية مءها ظاألجءب
ظجُ الابُ ظابةمإف مي  ت وى الدراسوا  ظالدراسوة الحاليوةا لظتربية ظتالجية مخم فةا ظسدف يم  ترض 

 :كاآلت 

 تاووامهت الدراسووة الحاليووة مووص الدراسووا  السوواتهة موو  حيوو  اسوومخدام الجووءها ظاألداةا ظالعيءووة  دراسووة
 2012) Shivakumar et al 2019عاع    مظل(ا 2017 الراتدش ا ظ). 

هووا تءدتووت فوو  مجمجعاتهووا الموو  تبدهووت َحي وو   ِإ   اةم فووت الدراسووة الحاليووة مووص الدراسووا  السوواتهة موو  
ت يها ت ى الدراسا ا فجعهجها اةمار  العيءا  م  البيلا  الجامعية  لكواديجيي  لظ إداريوي  لظ توإعا 

 لموو ظ  اKammur (2017)ا Bruçaj (2014)ا Atieno et al (2014)دراسووة لظ مخووم ا( ملوو  
 .(2019عاع  
المعرف ت وى  إلىظسص مدضدع المدريب الجهء ا فهدفت لةرى فهد تءاظلت تاي  ما الدراسا  األلظ 

ملو   اظ مراكوز تودريب(لالجوددة الاوام ة فو  المع وي  الفءو  ظالمودريب الجهءو   ك يوا   إدارةميا ية تطبيوق إ
(ا 2017 الراتودش ظ (ا 2015معي وق    لموظ ا Shivakumar et al (2012  (ا2009هرمو   ال دراسوة

 ( ف  الهدف ظحج  العيءة.2015ظاةم فت مص دراسة  حجيدا 
ظقد اسمفاد  الدراسة الحالية م  الدراسا  الساتهة ف  إثراي الجا ب الءهر  ظبءواي األداة ظتطديرهوا 

 ا.ظمءاقاة الءمائا ظمهار مه
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سووعت إلوووى الااووف توو  درجوووة تطبيووق   يووة الججمجوووص عووءعاي فووو   ِتَأ  َهوواظتجيووز  الدراسووة الحاليوووة 
موو   ت َعوود  الموو   تدوواي هيلووة الموودريرل إدارة الجووددة الاووام ة موو  ظجهووة  هوور  سوواليبالججهدريووة اليجءيووة أل

 اليجءية. الدراسا  الماخيصية الم  تعج  ت ى تدضيح الجفهدم ظدرجة تحههُ ف    يا  الججمجص

تووأت  الدراسووة الجيوودا   مهوودف المعوورف ت ووى درجووة تطبيووق إدارة الجووددة الاووام ة فوو    يووة الججمجووص 
تصووءعاي الججهدريووة اليجءيووة ظ لووى موو  ةووإل ججووص البيا ووا  مداسووطة قائجووة ابسمهصووايا لتوودها الباحوو  

  ة الدراسة ظمم يراتها.سللفراد تيءة الدراسة حدل لراي آمهدف قيار 
1

اتمجوود  الدراسووة الحاليووة الجووءها الدعووف  المح ي وو   د ووُ لكلوور مإيمووة لمحهيووق ال وورض موو  هوو   
 الدراسة.

2

قسوواما ظلتدوواي هيلووة الموودرير ياووج  مجمجووص الدراسووةا العجيوودا ظ ووداع العجيوودا ظرؤسوواي الوودظائر ظاأل
(ا  جووا 63م ظتوودده   2021 /2020ةووإل الفصوو  اللووا   موو  العووام الدراسوو   إ  فوو  الا يووة العووام ي  فعوو

 (:1هد مدضح ف  الجدظل اآلت  رق   
 ( خصائص مجتمع الدراسة حسب التوصيف الوظيفي1جدول )

 العدد الفلا 
 1 تجيد الا ية
 3  داع العجيد 

 5 رؤساي الدظائر األكاديجية
 11 ةكاديجيرؤساي األقسام األ

 43 ي هيلة المدريرلتدا
 63 الجججدع

(  دات ووا 3ةصووائش مجمجووص الدراسووة تد تووت مووي  تجيوود ظاحوودا ظ  َل   ( 1يمدووح موو  الجوودظل رقوو   
( رؤسوواي 5ا ظ ائووب ل اوو ظ  الج يووة ظاإلداريووةا ظ ةةا ظ ائب ووا لاوو ظ  الط بووكاديجيوول عجيوودا  ائب ووا ل اوو ظ  األ

 ( م  لتداي هيلة المدرير.43ةا  كاديجي( م  رؤساي األقسام األ11ةا ظ كاديجيل دظائر األ
3

(ا 63ل دراسووة البووالع توودده     هوور ا لجحدظديووة العوودد فهوود اتمجوود الباحوو  ججيووص لفووراد الججمجووص تيءووة  
( لفوورادا موو  العيءووة األعوو ية ليصووبح توودد العيءووة 10ظبعوود اسوومبعاد العيءووة ابسوومطإبية البووالع توودده   

( اسومبا ة قام وة 50( اسمبا ةا ظت  اسومعادة  53حي  م ع تدد ابسمبا ا  الجد تة   ؛ا( فرد  53األع ية  
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( يدضووح ةصووائش العيءووة حسووب مم يوورا  2ظالجوودظل رقوو    اا%( تهريب وو94جل ووت مووا  سووبمُ  فل مح يوو ا 
 الدراسة:

 ( خصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة2جدول رقم )

 النسرة العدا الفئات المتغي 

 جءرال
 %83.02 44   ر
 %16.98 9 ل لى

 %100 53 الجججدع

 الج ه  الع ج 

 %39.62 21 تيالدريدر
 %15.09 8 ماجسمير
 %45.28 24 د مدرا  
 %100 53 الجججدع

 الجسجى الدظيف 

 %1.89 1 العجيد
 %5.66 3  داع العجيد 
 %9.43 5 رؤساي الدظائر 
 %20.75 11 رؤساي ابقسام

 %62.26 33 هيلة المدرير اتداي
 %100 53 الجججدع

 سءدا  الخبرة

 %18.86 10 سءدا  5لق  م  
 %49.06 26 سءدا  10- 5
 %32.07 17 سءدا  فأكلر 10

 %100 53 الجججدع

%(ا 16.98 وواي  %( موو  تيءووة الدراسووة ظ سووبة اإل83.02 سووبة الوو  در   َل   يمدووح موو  الجوودظل 
%( 39.62%(ا ظل   سوبة  45.28حيو  م  وت  سوبمه    ؛ة م هو  الوود مدرا  ظل  الءسبة األكبور مو  حج و

%( م  حج وة الووجاجسميرا  جوا م  وت  سوبة 15.09م  حج ة م ه  الوبيالدريدرا ف  حي  م  ت  سبة  
%(ا ظ وداع 9.43%(ا ظرؤسواي الودظائر  20.75قسوام  %(ا ظرؤسواي األ62.26تداي هيلوة المودرير  ل 

وو1.89تجيوود الا يووة  %(ا ظ سووبة 5.66العجيوود   موو  هوو  فوو  سووءدا   َل    ا%(ا ظاتدووح موو  الجوودظل ليد 
%(ا لموا 49.06( سءدا   سوبمه   10–5%(ا ظم  ةبرته   18.86( سءدا   سبمه   5ةبرة لق  م   
 %(.32.07ب  ت  سبمه   ف( سءدا  فأكلر 10م  ةبرته   

معي وق   لمودع الءهر  ظالدراسوا  السواتهةا  دراسوة تداد لداة الدراسة م  ةإل الرجدع إلى األإ ت  
( فهووورةا 63ظتوو  تطديرهوووا تحيووو  م  ووت فهراتهوووا  (ا 2019عووواعا   ظلمووو (ا 2017 الراتوودش ظ (ا 2015 

ظتدجءت سبعة مجاب  ه : رسالة الا يةا ظاللهافة المءهيجية ل ا ية  ف سوفة الا يوة(ا ظالقيوادةا ظاألدظا  
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(. ظت جلوو  فهوورا  Customersظإدارة األفووراد العووام ي ا ظرضووا العجووإي   ظالعج يووا ا ظالمحسووي  الجسوومجرا
مبادئ إدارة الجددة الاام ة الم  ت  تطديرها م  ةإل الدراسةا ظت  تهديجها لعيءوة الدراسوة مو   ةابسمبا 

قسواما ظلتدواي هيلوة المودرير فو    يوة الججمجوص عوءعاي فو  العجيدا ظ داع العجيدا ظرؤسواي الودظائر ظاأل
 م.2020/2021الفص  الدراس  األظل ل عام الجامع  

( مسووومديا  حسوووب  جووود   لييووور  5جاتوووة ت وووى فهووورا  ابسووومبا ة إلوووى  ظتووو  تهسوووي  مسووومديا  اإل
جاسوووو ا ظ  ( 3( درجووووا ا ظمحايوووود  4( درجووووا ا مدافووووق  5تطيووووت الوووودرجا  اآلتيووووة: مدافووووق تاوووودة  ل الخ 

او   (1( درجما ا ظهير مدافوق تاودة  2درجا ا ظهير مدافق   درجوة ظاحودة. ظلمحديود فهورا  محيوا  الح 
توو  اسوومخدام توودل الفلووا  لحسوواع  لووىا ظحسووب مقيووار لييوور  الخجاسوو  الوو   يعمجوود ت ووى الجسووافا  

ا  ت ى الجمدسطا   جا هد مدضح ف   ؛(0.8تدل الفلة  ا    َفِإ   الجمساظية  ل لى جاي  محيا  الح 
 ت :( اآل3الجدظل رق   

 حكم على المتوسطات( محكات ال3جدول رقم )

 م الفئة درجة الموافقة

 1 1.80 - 1 مدافهة مءخفدة جدا
 2 2.6  -1.81 مدافهة مءخفدة
 3 3.40  -2.61 مدافهة ممدسطة
 4 4.20  -3.41 مدافهة مرتفعة

 5 5  -4.21 جدا مدافهة مرتفعة

( مجوواب ا ت ووى 7( فهوورة ظ 70ل مأكوود موو  عوودق ابسوومبا ة توو  ترضووها تصوودرتها األظليووة تدوو   
(ا إلمووداي الوورل  فيهووا موو  7الخبووراي الجخمصووي  فوو  مجووال اإلدارةا ظت وو  الووءفر ظالجووددة ظال  ووة ظتوودده   

حيوو  موودى عووحة مجابتهوواا ظا مجوواي فهراتهووا ظدرجووة ظضوودحها ظمإيممهووا ل مطبيووق الفع وو ا ظبعوود إجووراي 
 وت ت وى الفهورا ا ميءجوا اتفهودا ت وى ثبوا  الججواب  المعديإ  الجط دبة ت يها ظفه ا لجإحهاته  الم   ا

 ( فهرة.63حي  ضجت   ؛السبعةا ظاتمجد  ابسمبا ة ل مطبيق تصدرتها الءهائية
ت  اسمبعادها  يجا تعد مو  -ظلقيار اللبا  ظ تت ابسمبا ة ت ى تيءة محدظدة م  لفراد الججمجص 

ظ تووت موورة لةوورى ت ووى العيءووة  فسووها فدجوود ل  ( لفوورادا ظبعوود لسووبدع 10الموو  م  ووت   –العيءووة األعوو ية 
مووا يبووي  توودافر درجووة ثبووا  تاليووة ظهوود  ؛%(76مووي  اإلجاتووا  األظلووى ظاللا يووة م ووع   اتالي وو اهءووام ارتبات وو

 لإسمبا ةا ظلعبحت األداة جاهزة ل مطبيق.
 ي هوا ت  تد يعُ ت ى تيءة الدراسة مهدف ججوص البيا وا  ظتح ُظثباتظبعد المأكد م  عدق الجقيار 

 ظمءاقامها ظتفسيرها.
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 ا مج ت الدراسة ت ى الجم يرا  المالية:

  ل لى(.       ر(   : ال نس-
  د مدرا (.    ماجسمير(  تيالدريدر(: المؤهل العلمب-
 تدد هيلة تدرير. رئير قس .  رئير دائرة.    ائب تجيد.   تجيد.   : المسمى الوظيفب-
 سءدا  فأكلر(.   10سءدا (   10- 5 م   سءدا (  5 لق  م   : ات الخب  سنو -

 سوواليب.( ظتطبيووق توودد موو  األSPSSتوو  اسوومخدام مر وواما الحووزم اإلحصووائية ل ع وودم ابجمجابيووة  
 اإلحصائية الدعضية ظابسمدبليةا ف  ه ا الدراسة؛ ظه :

ا ظاب حرافوووا  الجعياريوووةا ظاألهجيوووة الءسوووبيةا ظمسووومدى األهجيوووةا لدعوووف  موووائا الجمدسوووطا  الحسوووامية •
 المح ي  اإلحصائ .

(: ال   يسمخدم لقيار درجة ثبا  ظعودق اإلجاتوا  ت وى (Alpha Cronbachاةمبار إلفاكرظ باخ  •
  ججووص اسوومجارة ابسمهصووايا ظالمحهووق موو  المووراتا الووداة    يجووا ميءهوواا ظإميا يووة ابتمجوواد ت يهووا فوو

 ميا ا  الدراسةا ظتعجي   مائا الدراسة.
بةمبووار مسومدى دبلوة الفورظق موي  إجاتووا  تيءوة الدراسوة حودل درجووة  One-Sample Testاةمبوار  •

 الجددة الاام ة ف    ية الججمجص عءعاي. إدارةتطبيق 
 بةمبووووار ابةمإفووووا  فوووو  ظجهووووا   هوووور لكلوووور موووو  Kruskal-Wallisاةمبووووار  وووورظر  ووووال ظي ووووز  •

 مججدتمي .
 بةمبار ابةمإفا  ظجها   هر مججدتمي . Mann-Whitney Uت  اسمخدام اةمبار ما  ظتء   •

جهووة  هوور لتدوواي هيلووة الجووددة الاووام ة فوو    يووة الججمجووص عووءعاي موو  ظ  إدارة"مووا درجووة تطبيووق 
 المدرير تالا ية؟"

توو  احمسوواع الجمدسووطا  الحسووامية ظاب حرافووا  الجعياريووة ظالوود   الءسووب  لاوو  محوودر موو  محوواظر 
 اآلت :( 4الجدظل رق   ف  الدراسة السبعةا  جا هد مدضح 
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمجاالت الدراسة4جدول رقم )

لفقرةا  
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 1 0.506 0.87 2.53 الججال األظل: رسالة الا ية
 4 0.472 0.86 2.36 الججال اللا  : اللهافة المءهيجية

 3 0.474 0.83 2.37 الججال اللال : القيادة
 2 0.482 0.87 2.41 دظا  ظالعج يا الججال الراتص: األ

 7 0.44 0.84 2.20 ججال الخامر: المحسي  الجسمجر.ال
 5 0.46 0.90 2.30 العام ي  فراداأل إدارةالججال السادر: 

 6 0.448 0.98 2.24 الججال الساتص: رضا العجإي
  0.47 0.80 2.35 .تاي  تاماألداة 

 يحصائالمصدر: إعداد الباحث من التحليل اإل

 ؛الجددة الاوام ة جواي مدرجوة ممد يوة تاوي  توام إدارةرجة تطبيق د َل   ( 4يإحظ م  الجدظل رق   
( ظهووود يهوووص ضوووج   طووواق الجدافهوووة الجءخفدوووة.  جوووا تراظحوووت 2.35حيووو  م وووع الجمدسوووا الا ووو  لووو داة  

ت وووى ظالجمجلووو  مرسوووالة ل (  حووود 2.53(  حووود لد وووى ظالجمجلووو  مرضوووا العجوووإيا ظ 2.24الجمدسوووطا  موووي   
موو  المفصووي  يمبووي   يالجدافهووة الجءخفدووة. ظبعوورض الءمووائا تاوو يدووا ضووج   طوواق لالا يووة ظهوو  تهووص 

 ت :اآل

(ا 2.53حيو  م  وت قيجوة ممدسوطُ الحسوام    ؛ظل: رسالة الا ية ف  المرتيوب األجاء الم ال األ ل -1
درجووة تطبيووق الججووال  َل    إلووى(ا ظياووير  لووى 0.87%( ظبووا حراف معيووار    50.6ظبوود    سووب   

رسوووالة  األظلالعيءوووة حووودل الججوووال  لفووورادفدوووة حسوووب ظجهوووا   هووور ظل  ا وووت تءووود درجوووة مءخاأل
 الا ية. 

ظالعج يووا  فوو  المرتيووب اللووا   فب  ووت قيجووة الجمدسووا الحسووام  ل ججووال  األدظا : جدداء الم ددال ال ا دد -2
 (.0.87%( ظبا حراف معيار    48.2(ا ظبد    سب   2.41كي   

ب ابةيور فب  وت قيجوة الجمدسوا الحسوام  ل ججوال جاي الججال الخامر: المحسي  الجسمجر ف  المرتي-3
درجووووة  َل    إلووووى( ظياووووير  لووووى 0.84%( ظبووووا حراف معيووووار    44(ا ظبوووود    سووووب   2.20كيوووو   

 لفورادتطبيق الججال الخامر  المحسي  الجسمجر(  ا ت تءود درجوة مءخفدوة حسوب ظجهوا   هور 
 العيءة حدل ه ا الججال.

حيوو  م ووع  ؛العووام ي ا ظرضووا العجووإي مدرجووة ممد يووة فووراداأل ارةإدظ ميجووة حمجيووة يووأت   وو  موو  مجووال -4
( ت وووى المووودال ا ظبا خفووواض تحهوووق رضوووا العجوووإي ت  ووود 2.24(ا ظ 2.30الجمدسوووا لاووو  مءهجوووا  

 الجددة الاام ة ف    ية الججمجص. إدارةالءمائا ا خفاض درجة تطبيق 
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يا تعوووزى لجم يووورا  الدراسوووة  الجوووءرا الج هوووو ا إحصوووائدالوووة ظلمحديووود  يجوووا إ ا  وووا  هءوووام فووورظق 
الجسوومدى الوودظيف ا سووءدا  الخبوورة(ا توو  اةمبووار عووحة الفرضوويا  الماليووة تاسوومخدام اةمبووار  وورظر  ووال 

 :Kruskal-Wallisظي ز 

الجووددة  ارةإدراي فلووا  الدراسووة حوودل درجووة تطبيووق آتدجوود فوورظق جدهريووة  ا  دبلووة إحصووائية فوو  
  لى(.لالاام ة ف    ية الججمجص عءعاي تعزى لجم ير الجءر    را 

 ( اختبار مان وتني5جدول )

 Mann-Whitney Test الكتشاف داللة االختالف في أراء مجموعات العينة 

 الرتب متوسط N النوع
بين 

 المجموعات

مستوى 

 المعنوية

معنوية 

 الداللة

 ما. رسالة
 0.905 1090.00 24.77 44 ذكر

  185.00 30.83 6 أنثى غير دال

Total 50    

 ما. ثهافة
 0.81 1150.00 26.14 44 ذكر

  125.00 20.83 6 أنثى غير دال

Total 50    

 ما. قيادة
 0.586 1104.00 25.09 44 ذكر

  171.00 28.50 6 أنثى 

Total 50    

 ما. العج يا 
 0.741 1162.50 26.42 44 ذكر

  112.50 18.75 6 أنثى غير دال

Total 50    

 ما. المحسي 
 0.225 1133.00 25.75 44 ذكر

  142.00 23.67 6 أنثى غير دال

Total 50    

 ما. العام ي 
 0.59 1140.00 25.91 44 ذكر

  135.00 22.50 6 أنثى غير دال

Total 50    

 ما. العجإي
 0.402 1130.00 25.68 44 ذكر

  145.00 24.17 6 أنثى غير دال

Total 50    

 تاي  تامداة. األ
 0.339 1118.00 25.41 44 ذكر

  157.00 26.17 6 أنثى غير دال

Total 50    

 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ُ  ب تدجوود( 5يإحووظ موو  الجوودظل   ( α=0.05ة  فوورظق  ا  دبلووة إحصووائية تءوود مسوومدى دبلوو َل  وو
تعووزى لجم يوور الجووءر    وورا  تاووي  تووام األداة مووي  الجمدسووطا  الحسووامية بسوومجاتا  لفووراد العيءووة حوودل 

 (.ل لى



 2022 

 

139 

 إبراهيم الدعيس/د                                                  درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية المجتمع صنعاء...

ظقبدل الفرض البودي  ظ صوُ "ب يدجود فورظق جدهريوة  األظلظياير  لى إلى رفر الفرض الفرت  
الاووام ة فوو    يووة الججمجووص  الجووددة إدارةفلووا  الدراسووة حوودل درجووة تطبيووق  آراي ا  دبلووة إحصووائية فوو  

 (".ل لىعءعاي تعزى لجم ير الجءر    را 

الجووددة  إدارةفلووا  الدراسووة حوودل درجووة تطبيووق  آرايتدجوود فوورظق جدهريووة  ا  دبلووة إحصووائية فوو  
 .الاام ة ف    ية الججمجص عءعاي تعزى لجم ير الج ه   تيالدريدرا ماجسميرا د مدرا (

 (Kruskal -Wallis( يوضح قياس التباين في أراء مجموعات العينة )اختبار كروس كال ويلز 6)جدول 

 العبارات
مجموع 

 العينات
N 

متوسط 

 الرتب

مستوى 

 المعنوية

معنوية 

 الداللة

 المجال األول: رسالة الكلية

 33.47 15 بكالوريوس

 25.46 12 ماجستير دال 0.025

 20.33 23 دكتوراه

Total 50    

 المجال الثاني: الثقافة التنظيمية

 32.27 15 بكالوريوس

 24.17 12 ماجستير غير دال 0.088

 21.78 23 دكتوراه

Total 50    

 المجال الثالث: القيادة

 29.77 15 بكالوريوس

 27.54 12 ماجستير غير دال 0.208

 21.65 23 دكتوراه

Total 50    

 بع: األدوات والعملياتالمجال الرا

 30.80 15 بكالوريوس

 23.04 12 ماجستير غير دال 0.240

 23.33 23 دكتوراه

Total 50    

 المجال الخامس: التحسين المستمر.

 30.30 15 بكالوريوس

 25.08 12 ماجستير غير دال 0.275

 22.59 23 دكتوراه

Total 50    

ألفراد المجال السادس: إدارة ا

 العاملين

 31.33 15 بكالوريوس

 27.42 12 ماجستير غير دال 0.073

 20.70 23 دكتوراه

Total 50    

 المجال السابع: رضا العمالء

 33.73 15 بكالوريوس

 23.38 12 ماجستير دال 0.029

 21.24 23 دكتوراه

Total 50    

 .بشكل عاماألداة 

 33.90 15 بكالوريوس

 25.83 12 ماجستير دال 0.015

 19.85 23 دكتوراه

Total 50    

( موووي  α=0.05( ظجووودد فووورظق  ا  دبلوووة إحصوووائية تءووود مسووومدى دبلوووة  6يإحوووظ مووو  الجووودظل  
تعوزى لجم يور الج هو   تيوالدريدرا  تاي  توام األداة الجمدسطا  الحسامية بسمجاتا  لفراد العيءة حدل 

 ا ت الفرظق لصالح تيالدريدر.ماجسميرا د مدرا ( ظ 
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فلووا   آرايظياووير  لووى إلووى قبوودل الفوورض ظ صووُ "تدجوود فوورظق جدهريووة  ا  دبلووة إحصووائية فوو  
الجوووددة الاوووام ة فووو    يوووة الججمجوووص عوووءعاي تعوووزى لجم يووور الج هووو ا  إدارةالدراسوووة حووودل درجوووة تطبيوووق 

  تيالدريدرا ماجسميرا د مدرا (.

الجووددة  إدارةفلووا  الدراسووة حوودل درجووة تطبيووق  آرايق جدهريووة  ا  دبلووة إحصووائية فوو  تدجوود فوورظ 
 .ت ياا ممدسطةا تا ي ية( إدارةدار   الاام ة ف    ية الججمجص عءعاي تعزى لجم ير الجسمدى اإل

 (Kruskal -Wallis( يوضح قياس التباين في أراء مجموعات العينة )اختبار كروس كال ويلز 7جدول )

 N العينات عباراتال
متوسط 

 الرتب

مستوى 

 المعنوية
 معنوية الداللة

 المجال األول: رسالة الكلية

 41.88 4 إدارة عليا

 26.79 14 إدارة وسطى دال 0.045

 22.89 32 إدارة تشغيلية

Total 50    

 المجال الثاني: الثقافة التنظيمية

 39.00 4 إدارة عليا

 29.07 14 وسطىإدارة  غير دال 0.052

 22.25 32 إدارة تشغيلية

Total 50    

 المجال الثالث: القيادة

 44.00 4 إدارة عليا

 26.46 14 إدارة وسطى دال 0.022

 22.77 32 إدارة تشغيلية

Total 50    

 المجال الرابع: األدوات والعمليات

 44.75 4 إدارة عليا

 28.36 14 إدارة وسطى دال 0.008

 21.84 32 إدارة تشغيلية

Total 50    

 المجال الخامس: التحسين المستمر.

 43.75 4 إدارة عليا

 29.86 14 إدارة وسطى دال 0.006

 21.31 32 إدارة تشغيلية

Total 50    

المجال السادس: إدارة األفراد 

 العاملين

 43.50 4 إدارة عليا

 26.25 14 رة وسطىإدا 0,05دال عند  0.026

 22.92 32 إدارة تشغيلية

Total 50    

 المجال السابع: رضا العمالء

 44.38 4 إدارة عليا

 27.46 14 إدارة وسطى دال 0.013

 22.28 32 إدارة تشغيلية

Total 50    

 .بشكل عاماألداة 

 43.50 4 إدارة عليا

 27.71 14 إدارة وسطى دال 0.018

 22.28 32 دارة تشغيليةإ

Total 50    

 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
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( موووي  α=0.05( ظجووودد فووورظق  ا  دبلوووة إحصوووائية تءووود مسووومدى دبلوووة  7يإحوووظ مووو  الجووودظل  
 دار  حسوووب مم يووور الجسووومدى اإل تاوووي  تووام األداة الجمدسووطا  الحسوووامية بسووومجاتا  لفووراد العيءوووة حووودل 

 الع يا. دارةسطةا تا ي ية(ا ظ ا ت الفرظق لصالح فلة اإلت ياا ممد  إدارة 
فلووا   آرايظياووير  لووى إلووى قبوودل الفوورض ظ صووُ "تدجوود فوورظق جدهريووة  ا  دبلووة إحصووائية فوو  

 دار  الجددة الاام ة ف    ية الججمجص عءعاي تعزى لجم ير الجسمدى اإل إدارةالدراسة حدل درجة تطبيق 
 .ت ياا ممدسطةا تا ي ية( إدارة 

الجووددة  إدارةفلووا  الدراسووة حوودل درجووة تطبيووق  آرايتدجوود فوورظق جدهريووة  ا  دبلووة إحصووائية فوو  
سوووءدا ا  9- 5الاوووام ة فووو    يوووة الججمجوووص عوووءعاي تعوووزى لجم يووور سوووءدا  الخبووورة  لربوووص سوووءدا  فاقووو ا 

 سءدا  فأكلر(".10
 (Kruskal -Wallisلعينة )اختبار كروس كال ويلز ( يوضح قياس التباين في أراء مجموعات ا8جدول )

 N مجموع العينات العبارات
متوسط 

 الرتب

مستوى 

 المعنوية

معنوية 

 الداللة

 الججال األظل: رسالة الا ية

 33.80 10 لربص سءدا  فاق 

 دال 0.016
 27.27 24 سءدا  9- 5
 17.66 16 سءدا  فأكلر10

Total 50  

 اللهافة المءهيجيةالججال اللا  : 

 27.05 10 اربص سءدا  فاق 

 هير دال 0.217
 28.31 24 سءدا  9- 5
 20.31 16 سءدا  فأكلر10

Total 50  

 الججال اللال : القيادة

 33.70 10 اربص سءدا  فاق 

 هير دال 0.100
 24.94 24 سءدا  9- 5
 21.22 16 سءدا  فأكلر10

Total 50  

 ل الراتص: األدظا  ظالعج يا الججا

 31.25 10 لربص سءدا  فاق 

 هير دال 0.241
 25.83 24 سءدا  9- 5
 21.41 16 سءدا  فأكلر10

Total 50  

الججال الخامر: المحسي  
 الجسمجر.

 31.55 10 لربص سءدا  فاق 

 هير دال 0.117
 26.71 24 سءدا  9- 5
 19.91 16 سءدا  فأكلر 10

Total 50  
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 فراداأل إدارةالججال السادر: 
 العام ي 

 هير دال 0.266 30.05 10 لربص سءدا  فاق 
   26.56 24 سءدا  9- 5
   21.06 16 سءدا  فأكلر10

Total 50    

 الججال الساتص: رضا العجإي

 هير دال 0.105 32.95 10 لربص سءدا  فاق 
   25.69 24 سءدا  9- 5
   20.56 16   فأكلرسءدا10

Total 50    

 األداة  ي .

 دال 0.031 33.35 10 لربص سءدا  فاق 
   26.96 24 سءدا  9- 5
   18.41 16 سءدا  فأكلر10

Total 50    
 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

موووي  ( α=0.05( ظجووودد فووورظق  ا  دبلوووة إحصوووائية تءووود مسووومدى دبلوووة  8يإحوووظ مووو  الجووودظل  
حسوب مم يور سوءدا  الخبورة  لربوص  تاوي  توام األداة الجمدسطا  الحسامية بسمجاتا  لفوراد العيءوة حودل 

 سءدا  فأكلر(ا ظ ا ت الفرظق لصالح فلة لربص سءدا  فاق .10سءدا ا  9-5سءدا  فاق ا 
فلووا   آرايظياووير  لووى إلووى قبوودل الفوورض ظ صووُ " تدجوود فوورظق جدهريووة  ا  دبلووة إحصووائية فوو  

الجوددة الاوام ة فو    يوة الججمجوص عوءعاي تعوزى لجم يور سوءدا  الخبورة  إدارةدراسوة حودل درجوة تطبيوق ال
 سءدا  فأكلر(".10سءدا ا  9-5 لربص سءدا  فاق ا 

1

ام ة فو  درجة تطبيق مجاب  تطبيوق الجوددة الاو َل    إلى  الدعف  حصائ ار   مائا المح ي  اإلل -1
تودم ظضودا رسوالة  إلوىك ية الججمجص عءعاي مءفردة ظمجمجعة  ا ت ممد يةا ظيعوزظ الباحو   لوى 

دائهو  ظتحقويهه  لرسوالة الا يوة لدرجوة  فو   لساسوالا ية ألتداي هيلة المدرير ظال   ي ثر تاوي  
ءاها الدراسية ظ   جددة الجخرجا  ظالجمجل  هءا تالط بة ظالج ف ي ثر  َظِم  َث   ها الجءاددةا لهدافظ 

 ها.لهدافما يمع ق تالعج ية المع يجية ظ 
ظالعج يوا   ا وت تءود درجوة مءخفدوة حسوب  األدظا درجة تطبيق مجال  َل    إلى ار  الءمائا لكجا -2

ى األظلووهو   الءميجووة تبيعيوة ظمرتبطوة تالءميجوة  َظت َعود  العيءوة حوودل هو ا الججوال.  لفورادظجهوا   هور 
الجسمخدمة ف  سير  األدظا ظ جددة العج يا   ف الا ية ظهد ما لثر مدظر  ظه  تدم ظضدا رسالة 

 العج ية المع يجية ف  الا ية.
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؛ ظهد يدالالجددة الاام ة هير ممحهق  إدارةه   رظا ل م   ت َعد  تج ية المحسي  الجسمجر الم   تجل -3
ضوووعف مجوووال  إلوووى موووا يعءووو  تووودم تحهوووق الجوووددة فووو  العج يوووة المع يجيوووة فووو  الا يوووةا ظيعوووزى  لوووى

 ف  الا ية. األدظا العج يا  ظ 
العام ي ا ظرضا العجإيا ظيعوزظ الباحو   لوى  فراداأل إدارةظهر الءمائا ا خفاض ممدسا مجال لكجا -4

 تداد الط بة.ل تداي هيلة المدرير ظ ل تدم حرص قيادة الا ية ت ى تحهيق المءاسب مي  تدد  إلى
 :اآلت  إلى  ار   مائا اةمبار الفرضية اللا يةل-5

ُ  ب ت-  إدارةفلوا  الدراسوة حودل درجوة تطبيوق  آرايدجود فورظق جدهريوة  ا  دبلوة إحصوائية فو  َل  
 َل    :(. ل ل لووىتعووزى لجم يوور الجووءر    وورا ظ  االجووددة الاووام ة فوو    يووة الججمجووص عووءعاي

ممسواظية الجددة الاام ة ف  الا ية  إدارة اي ت  درجة تطبيق مبادئ درجة رضا ال  در ظاإل
 تهريبا.

الجوددة  إدارةفلوا  الدراسوة حودل درجوة تطبيوق  آرايظجدد فرظق جدهرية  ا  دبلة إحصائية ف  -
ت يووواا ممدسوووطةا  إدارة  دار  الاوووام ة فووو    يوووة الججمجوووص عوووءعاي تعوووزى لجم يووور الجسووومدى اإل

رضوووا تووو  فلوووة القيوووادا  لكلووور  َل    :الع يوووا. ل  دارةتاووو ي ية( ظ ا وووت الفووورظق لصوووالح فلوووة اإل
 الجددة الاام ة م  تقية الفلا . إدارةدرجة تطبيق مبادئ 

الجوددة  إدارةفلوا  الدراسوة حودل درجوة تطبيوق  آرايتدجد فرظق جدهرية  ا  دبلة إحصوائية فو  -
الاووام ة فوو    يووة الججمجووص عووءعاي تعووزى لجم يوور الج هوو ا  تيووالدريدرا ماجسووميرا د موودرا ( 

تدوواي هيلووة الموودرير موو  حووام    ووهادة ل فلووة  َل    :ل  ظ ا ووت الفوورظق لصووالح تيووالدريدر.
 الجددة الاام ة ف  الا ية م  تقية الفلا . إدارةدرجة تطبيق  ت البيالدريدر لكلر رضا 

الجوددة  إدارةفلوا  الدراسوة حودل درجوة تطبيوق  آرايتدجد فرظق جدهرية  ا  دبلة إحصوائية فو  -
 9- 5يوور سووءدا  الخبوورة  لربووص سووءدا  فاقوو ا الاووام ة فوو    يووة الججمجووص عووءعاي تعووزى لجم 

تدوواي ل  َل    :قوو . ل أسووءدا  فووأكلر( ظ ا ووت الفوورظق لصوالح فلووة لربووص سووءدا  ف10سوءدا ا 
الجوددة الاوام ة فو  الا يوة مو   إدارةق  ةبرة لكلر رضوا ت وى درجوة تطبيوق هيلة المدرير األ

 تقية الفلا  ظلا  لير تالاي  الجط دع.
2

ةاعوة تووالجددةا مو  مهامهووا تطودير رسووالة ظاضوحة ل ا يووة  إدارة اوواي تإلباحو  قيووادا  الا يوة يدعو  ا-
 ظتدضيحها ألتداي هيلة المدريرا ظ ار اللهافة المءهيجية لاافة العام ي  ف  الا ية.

ماوووار ة العوووام ي  فووو  تج يوووة اتخوووا  الهووورارا ظابهمجوووام لكلووور تالجا وووب الخووواص تووواألدظا  ظالعج يوووا ا -
مسوومدى األدايا ظتطوودير  افووة الجعاموو  ظالوودرش الماتعووة ل ا يووةا ظتوودفير  وو  الجسووم زما   ظتحسووي 

 الإ مة لمحسي  العج ية المع يجية.
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الجددة الاوام ةا ظسوب   إدارةابهمجام تالاادر األكاديج  ظرفص مسمدى الجعرفة لديه ا ظتدتيمه  تجبادئ -
تاوواف  الفوورص مووي   لتووالجءح الدراسوويةا ظتحهيووق مبوودتووادة تفعيوو  ال وودائح ظالووءه  الجمع هووة إ تطبيههوواا ظ 

 لتداي هيلة المدرير.
الحديلوووة إلدارة الجوووددة الاوووام ة المووو  تعوووز  مووو  تج يوووة المحسوووي   سووواليبضووورظرة اإلسوووراع ممطبيوووق األ-

الجسوومجرا ظالجمجل ووة فوو  ظضووص مهووايير لوو داي تقووير موو  ةإلهووا درجووة رضووا العجووإي  الط بووة(ا 
 ها الءهودض أالمو  مو   و دايا الودظيف  ل عوام ي ا ظهيرهوا مو  مهوايير األظمسمديا  الودبي ظالرضو

 تالا ية ظتحسي  العج ية المع يجية فيها.
الهوودف الوورئير موو   حهيووقملاحمياجووا  سوودق العجوو ا ظ لووى ت ُابهمجووام تالبحوو  الع جوو  ظتطوودير  ظربطوو-

  العام ووة يوودُ موو  األ اوواي   يووا  الججمجووص فوو  الوويج ا ظالجمجلوو  فوو  رفوود سوودق العجوو  تاحمياجاتووإ
 الج ه ة ظالجدربة فءيا ظمهءيا.
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ةددر  مو  ظجهوة  –(ا معدقا  تطبيق إدارة الجددة الاام ة ف  جامعة ف سطي  المهءية 2019  المد عاعا جعفر .1
  ا لبءا . هر لتداي هيلة المدريرا الج تجر العرب  الدظل  الماسص لدجا  جددة المع ي  العال

الجددة الاام ة فو  مودارر محافهوة  وام ر مو  ظجهوة  إدارة(ا درجة تطبيق معايير 2011  امد تبد ا فاتجة بيسىل.2
  هر الجديري  فيهاا  ام را ف سطي .

(ا درجة تطبيق الجامعا  الف سطيءية إلدارة الجددة الاام ة ظتإقمها مدرجة تحهق م  ورا  2015 امد مساتدا مري ل.3
 ي  م  لج  المءجية الجسمدامةا رسالة ماجسمير هير مءادرةا الجامعة اإلسإميةا هزةا ف سطي .المع 

(ا تطوودير لداي مراكووز الموودريب الجهءوو  الماتعووة لوود ارة العجوو  الف سووطيءية فوو  ضوودي معووايير 2015موود معي ووقا ت عووت  ل.4
 ا ف سطي .إدارة الجددة الاام ةا رسالة ماجسمير هير مءادرةا جامعة ابقصىا هزة

(ا إدارة الجووددة الاووام ة فوو  م سسووا  المع ووي  العووال  ظالجيمبووا  ظمراكووز 2009.المرتوودر ا محجوود ظجديحووا ا اهووادير  5
 األرد .الجع دما ا دار الجسيرة ل ءار ظالمد يص ظالطباتةا تجا ا 

فوو  تحهيووق المءجيووة الجسوومدامة (ا درجوة تطبيووق ممط بووا  إدارة الجووددة الاوام ة 2018.الودجا  ا ظفوواي ظالجهيوورا ا  وودرا  6
فووو  قطووواع المع وووي  العوووال  فووو  األرد ا الجووو تجر السوووءد  العا ووور ل جءهجوووة العربيوووة لدوووجا  الجوووددة فووو  

 .األرد المع ي ا تجا ا 
(ا درجوة تطبيوق  وداع العجوداي ل او ظ  األكاديجيوة فو  جوامعم  عوءعاي ظتعوز فو  الججهدريوة 2009.الدبيرا محجد  7

 25الجددة الاام ة فو  العجو ا رسوالة د مودرا  مءاودرةا مج وة جامعوة دماوقا الجج ود  اليجءية مبادئ إدارة
 (.2+1العدد   –

الجووددة فووو  تءجيووة الجووودارد الباوورية تجووامعم  مووواب ا ظالجحجديووةا رسوووالة  إدارة(ا تطوودير 2018.الوودقاقا تجوواد الووودي   8
  دظ يسيا.لميةا ماب اا د مدرا  هير مءادرةا جامعة مدب ا مالى امرااي  ابسإمية الحيد 

(ا درجة تطبيق معايير إدارة الجددة الاام ة ف  معاهد المدريب الجهءو  فو  ابرد  مو  ظجهوة 2017.الراتدشا ظائ   9
 .األرد  هر لتداي الهيلة المدريسيةا رسالة ماجسمير هير مءادرةا جامعة الارق الدساا تجا ا 

 الاام ة ظاسمراتيجية الج سسة: تح  ميدا   لج سسة سد   ا ا  الجدة إدارة(ا "2009.العيدا ةمي  محجد  10
(ا "إميا يووة تطبيووق  هووام إدارة الجووددة الاووام ة فوو  المع ووي  الفءوو  ظالموودريب الجهءوو  دراسووة 2009.الجهرموو ا تصووام  11

 ميدا ية لعيءوة مو  العوام ي  فو  الجعاهود المهءيوة ظالجهءيوة تجحافهوة تود "ا رسوالة ماجسومير هيور مءاودرةا
 جامعة تد ا تد ا اليج .

ل داتووُ الجخم فووة ل عووام -(ا م  وورا  المع ووي  فوو  الججهدريووة اليجءيووة مراح ووُ 2014.الجج وور ابت ووى لمخطوويا المع ووي   12
 .ا عءعايا اليج 2012/2013

جواد (ا إدارة   يا  الججمجص تالججهدرية اليجءية ف  ضدي معايير ضجا  الجوددة الاوام ة ظابتم2015.حجيدا محجد  13
 .ا عءعايا اليج 2015 األظلاألكاديج ا مج ة جامعة الع دم الحديلةا العدد 

(ا درجوووة ظتووو  اإلدارة الجدرسوووية تفات يوووة تطبيوووق معوووايير الجوووددة فووو  مووودارر مديءوووة تووورام ر 2018.حامووودا هوووا    14
لمع وي ا الخاعةا دراسوة ظعوضية تح ي يوةا الجو تجر السوءد  العا ور ل جءهجوة العربيوة لدوجا  الجوددة فو  ا

 رد .تجا ا األ
(ا ظاقوووص جوووددة الخووودما  السوووياحية فووو  الج سسوووة الجزائريوووةا اترظحوووة د مووودرا  هيووور مءاووودرةا 2019.تجوووارا مراتووو   15

 جامعة جيإل  لياتر سيد  م عبارا مدسعادةا الجزائر.
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اسووووة تطبيقيووووة ت ووووى (ا ظاقووووص تطبيووووق إدارة الجووووددة الاووووام ة فوووو  م سسووووا  المع ووووي  الجزائريووووةا در 2012.قووووادةا يزيوووود  16
 ممدسطا  ظبية سعيدةا رسالة ماجسمير هير مءادرةا جامعة ام  تير تالهايدا الجزائر.

(ا إدارة الجعرفوووة ظلثرهوووا ت وووى تجيوووز األداي "دراسوووة تطبيقيوووة ت وووى الا يوووا  ظالجعاهووود المهءيوووة 2011. دوووالا الزتجوووة  17
 الجامعة اإلسإميةا هزةا ف سطي . الجمدسطة العام ة ف  قطاع هزة"ا رسالة ماجسمير هير مءادرةا

 .(ا ابسمراتيجية الدتءية ل مع ي  الفء  ظالمدريب الجهء ا عءعايا اليج 2005.ظ ارة المع ي  الفء  ظالمدريب الجهء   18

1-Pasi Hellman, Yang Liu (2013), Development Of Quality Management Systems: How 

Have Disruptive Technological Innovations In Quality Management Affected 

Organization?  Quality Innovation Prosperity. 
2-Tuomi, Ville (2012), A management in public sector. What kind of quality management 

there is and how it is implemented-Some cases from universities academic 

libraries and health care services between the years 2000-2010", thesis, 
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University of Vaasa. 
3-Okungu Atieno, Ojera Patrick, Kwama Ogweno (2014), Obstacles to the 
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Performance in Private Higher Learning Institutions, IOSR Journal of 
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regarding student's satisfaction, The Online Journal of Distance Education and 

e-Learning Volume 2, Issue 2 (January 2014) 
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Tell: 00967770141576 

رلدعلدددد دب تلتدددى دلتساددددادارديددددىاريدايةىفيدادددديد ا فا  دددديد دددد دهدددالداراا ادددديدارلىرادددديد ردددد دار  دددد
 ر لقاادذركداا خامدارتىحثدارددنج داروفد  دارديدل درد ر ديدد؛ارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكدي

ف جدديدبوا قدديدارخسددراادحددوتدب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دارجىب ددى دارادنادديد  دداد
(د قددر غدلوتعدد د36جدددادارساىتددى داادد خاامدارتىحددثدااادد تىتيدار دد دل دددن د دبتددىفئدارلوكددديغد ر ددر 

علدددد داددددت يدبجددددىا غدار وددددر  ى دارقىتوتادددديغد ارديددددة راى غدار د ددددافغدارودددد ى ايغدارديددددى ا غدارديدددد  اا فد
بددفدااددىلل دارجىب ددى دارادنادديددا(دخساددر د32ااادد جى يد ك ددىا د  ىعلادديدايفاادارجددىب  غد عدداد تقدد دعلدد د 

لجدددددىدايةىفيداددددديد ا فا  ددددديغدبدددددفدبخ لددددديدار خببدددددى غد لددددد دلللاددددد دارساىتدددددى د ىاددددد خاامد رتدددددىب د قاىف
 spss.v.18)د:اهدجىرن ىئ دِ َر دعافدبفداد عادخلصدارتلثدغ
ف جديدبوا قديدارخسددراادر ى ديدب تلتدى دلتساددادارديدىاريدايةىفيداديدا فا  دديد  ى ديدبجىالجدىد ل دد ددَان دد-1

بدىد داتدعلد داهداديدلدو ارد هدودد؛(0.97(غد اتلرالدبعادى  د لدغ 3.90 ةسار د د واطدحيى  د لغ
ارخسددراادر تساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دارجىب ددى دارادنادديددآ االلددكدارد تلتددى د ليدد د

د  ادبتىفئدارلوكدي.
ف جدددديداعلدددد دبجددددىتدحبدددد دعلدددد دف جدددديدبوا قدددديدهددددودبجددددىتدار وددددر  ى دارقىتوتادددديغد  لادددد دبجددددىتددَان د-2

ة راى دثددد دار د دددافدثددد دارديدددى ا دثددد داااددد جى يد  ىعلاددديدايفاادارجدددىب  د اروددد ى ايد جدددىاد ددد دارديددد
داردرلتيدايخار دبجىتداردي  اا فدبفدارجىب ي.

دارديىاريدا فا  يغدبتىفئدارلوكديغدارديىاريدايةىفيدايغدارلوكدي.د:الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The aim Requirement for the application of academic and administrative 

accountability in Yemeni universities according to the principles of governance. And used 

descriptive method. 
For the purpose of data collection, the researcher used the questionnaire, which 

included (36) paragraphs, distributed over seven areas, legal legislation, responsibilities, 

empowerment, transparency, equality, beneficiaries response, efficiency and effectiveness 

of university performance, and it was applied to (32) experts from Yemeni university 

professors and their academic and administrative leadership. , from various disciplines, 

using the (SPSS) program, and the research concluded the following results: 

1- The degree of agreement of experts for all indicators of the requirements for the 

application of administrative academic accountability in all its fields was large, with 

a mean of (3.90), and a standard deviation of (0.97), which indicates the importance 

of the availability of these requirements, according to experts’ opinions, for the 

application of academic and administrative accountability in Yemeni universities in 

accordance with the principles of governance. . 
2- The highest degree of approval is the field of legal legislation, followed by the field of 

responsibilities, empowerment, equality, responsiveness, effectiveness of university 

performance and transparency, and in the last place is the field of university 

beneficiaries . 
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1

ردج د دددى دادادددادىد ددد داددد دار  ادددرا دارلجىب دددى دف  د دددىرغدايهداددديد ددد دللقادددادتج ددديد لقدددامد
ارجىب ددددى دةدددر   دبللدددديغد بس  دددد دار  ادددردبددددفداردج دددددافددافاافدددتطدلتددددو ردغد ا ار لدددايى دارد ىفددددر 

اردنوددوفغد بنجددىدبدداخ ددفاالادكددىندهنددىعدار ا ددادبددفداردددااخ دار دد دلددةف د ردد دلتددو رداي ارتددىح افغد رجدد
اروددركى غددإفا  بددفدارد ددىاا دارلا  دديدار تو ر دديغد ارددل داادد خامد دد د ددة ندارا ردديد ددارددل دَيَ ددا دارديددىاريد

ى دبددفداددىتانرال لقددىاد ديدد وندارناددىمدار  لاددد د دد دار ددىبتلت دد وفدد  د ات قدد د ردد داردةايددى دار  لادادديد
د.(1:د2008 ارلى ث غددارقرنداردنبرم

 ىر وااد ار  ارد  دف  دارجىب ى دافند ر دل قادافائجىد اليىعدتتىقدارواىئيد اردجىمدار  دلقدومد
بددىداادد لرمدةددر   دار وادداد دد دعدلادديدلوةدداطدارديددة راى د اردجددىمد ار د ددافد؛د هددود جددىد لنددوعدتوددى ىلجى

حر ددديدار بددرلدرل دددىبلافد ددد دارجىب دددى د   قددد دذردددكدبيدددىاريدد بدددنطداردر دددادبدددفداربدددالحاى  ل ددو  د
لديد و درب  اف داالجىهدى :د اادايدبدفداررءادىاد رد داردرء ادافدبيدىاريدع يدايغد بيدىاريدا  اديد اناديد

ارديددىاريدارلا  دديغد ى ةددى يد ردد داتجددىدداهدداال بدددىديلقدداددغ ليدد دبجىبدد دارواا ادديدكدد  ددت يدد دارددواا  
يد ارخى جادددديدارد تىفردددديد ددددافدار اددددىفا دارجىبعادددديد ارديدددد  اا فدبددددفدار  لددددا د كددددر دعددددفدارديددددىاريدارااخلادددد

 افلىبداردبلليغد دراحلجىدارقسلايد ارسانايد ارت ايديدعدفدللدكداردجدىمدارد وةديدرجد غد ار د دلودد دكى ديد
وقد د دياى جدىدل داادارلقددِيَن دد؛ار ىبلافد  دارجىب ى د جداادبي و ىلج دارواا اديدايةىفيداديد ا فا  دي

ارديددددة راى غد  دددد دل  الجددددىد لتساقجددددىد دددد د فدد ل ل دددد    راجددددادافاادارواجتددددى دعددددفدحددددا فهىدارد نو دددديغد
ند دد دارجىب ددى دبددفدا اددجىمد دد د  ددادبيدد وندايفااداردقددامدرددل  دار العدديدبددفدتىحادديغد لخ ادد دودار ددىبل

ر ددىبلافد دد دار دد واداردج دعادديد ار ىردادديدعلاجددىدبددفدتىحادديداخددرندح دد دلبددتطدارديددىاريدثقى دديدردداندا
دارجىب ى د اردي  اا ف.

د دد را ارديىاريد د جوبجىداروااادار  دلي  دَ َلَ ا  دىاردةايى داردج دعايدكى يدر تو ردافائجىدب جوب 
 عددىتدتدل دددىر :غدكددددىد دد دىد دد دف ننددىدا ادددالب دارلنادد د دد داة دددردبددفدبوةددا اةدددل ددىتددراجدجلا دددىحددا   د

ْجمَ حمس
َ
َِّك لَنَْسأَََلَُّهْم أ ا َكاُنوا يَْعَمُلوَن )92عِّنَي )فََوَرب  حاثدكىت د و  دبتى رد  ىبليدرجدااد؛دحمس(93( َعمَّ

دار ىبلافد عفدجداادبىدي دلون.
داياددتىبدار دد دلدداعود ردد دلتساددادارديددىاريد د جوبجددىدارلددا ثد دد داردةايددى دعلدد داخدد اللد  ر دد  

ددىتدرلديدددىاريدادِ ن داتواعجددىدك ادددر د ب  ددداف غد    ددد دارقدددوتد ديلدددادبدددفدار يدددىفدا فا  غد هدددا دار تسادددادار   
يو  دةر   دادب ردبنجىد  اىادعواعادفلتيدرلددى ايدايخالقايغد كلركدر لصددِ ت  اردوا فد قطغد  د

  داردةايديغد لقدو  ددغ اردجافا د لجنسجىدغ ار رصد اا  الرجىدغ ار  يد لال اجىدغتقىادارقو د ل ر رهى
د.(1د:2004 ار در غدداردي درايفااد لتو رجد ةدىندار ليافد
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بددفداهدد دبلددافا د برل ددرا ددَيَ ددا د  ددالدعددفداندلتساددادارديددىاريد دد داردةايددى د بنجددىدار  لادادديد
 د دكى ديدا فا ا د اردةايدى دداردجددي ارل د دارر داا(دار د دافدتل دبدفداردوةدوعى ددارلوكديدارجادا 

تجادى ا د ايتبدى داردىراديداردخ ل ديد  اداليدليداادىاردللايد ا علادايد ارا رايدار ىبيد ارخىفيغدخبوف د
ار يدىفدا فا  غددِ َرد  ار د دل دوفد د دب ادجدىدغدار  د ع  د  دار  اردبفداروركى د اردةايى دار ىردادي

ارددى ادديداريددلاديد دد داررعى دديد ا  ددرالد تقددصدارخسددر د اردجددى  غد تقددصدا  بددى دد ردد  ا  قددى د فا لجددىد
لوبددى دارل ا ادديدار دد دل سددردعددفداي ةددىعداردىرادديدرجددلجداروحدداا د ارودد ى ايد عددامد اجددى دارساىتددى د ارد 

د.(5:د2012 غىف غدااع بىفيي
د؛ لج جادك اردبفد لااندار ىر د د د فدال داتادديدار  لدا د اجدىدبدفدخدالتدلتدو ردا فا  دارجىبعادي

ارديددىاريددن د ييتجددىدارججدديدارديددة ريدعددفدلن اددلدارسددراب دار  لادادديد حددااادار  اددرد دد دبخرجددى دار  لددا غد
دددى   دلاددديدا فدددال دا فا  غد جددد دل دددد دعندددادلتساقجدددىد ىروددد  داردنىاددد دعلددد ددرلتط دددد وفددد جىدب جوب 

لخلدداصداردةايدديدبددفدللددكدار لدد د لددا  جىدتلددودااادد قىبيد ار ددد د  ددادعواعددادارجدداا  د ل ددى ةدار ددرصغد
ا ردار دد غد آخدرد داا د ثىردثد جنىعدبدا رد دد  دا فا  غدىفلال ددا ل  الجىد را درل اىفا دار  لدايدبيى  د

غد ارناددىمدار ربددو دي  سددردبددفداة ددردايتاددديداهدادديد حيىاددايد دد داردج ددداغد ددا  دادي ددرلدبددفدا ددفد سدداا
 دوندل هدلاديلد  دعلاندىداندغد نجىح د  ول دي ن دتجى د  ود دكى ديدبةايدى داردج دداد اتاد د دايخدرند

 ب ى  يدبيد در د فائدديدرادةل ددهىغاري  در تو ردارنا دار  لادايدبلطداتاى دفىت  دارقرا د اه دىبج غد د
د(.7:د2007 كدىدهودبأبوتدبن د اردات غددغثدى جدكدىد نت  

دهلجدارا تد جدىا ددَ ِإن د عل داررغ دبفداهدايدارديىاريد  دب ى ليدار يىفدخىفيد  دارا تدارنىبايد
بدىديج د داردواديد؛د هدودادا  ةو دب جدومد اهداالدارديدىاريد اع بدى هىدعلد دارد جدومدار قلدعامل ىت د

ار ددىمد  قادداد لر ادديدارقددواتافد ايتاددديد ار  لادددى د   خلدديدعددفدافاادبجىبدد دارواا ادديد خابدديداردددوا نافد
 دد ددىبدىد ددةثردادلت د؛د هدلادخودايداروعدوعد دد دار يدىفد ا ل دىبداختددىادب انديدعدادل رةدد درلديدىاريد اددىد  ددا

 ى دبي وندافاادايججر دارل وباديد اي درافدار دىبلافد جدىغد ةف د ر داتخَ ِبْفدَث  ددغلايدتا دارديىاريع ى
فدا رافدرا ج دبجى ا دعىرايد  دل تايداتودتيدار يدىفدار د ديقوبدوند جدىغد ل تلد دبواججديدار يدىفدود  دَ ج

د.(64:د2010لا جى ارترا ت غدار  ى ليغدع  دللكدارلىريدلتو ردتا دارديىاريداردوجوف د ت ىف د ى
خددرند دد داردليددوبايد ار رهدد دا فا  د  ادديداردةايددى دايعددفدارجىب ددى دد اديخ لدديداروةدداد دد 

 دد د بددفدججدديد احددا دبددفدارددرئا ددغ ار دد واداردج دعادديد ااع بددى دعلدد دارددندطدار قلاددا د اردلىاددتي(
رلدرء اافد قطد بفدارقت دارياىا دارلىة د لي دلوججىل د ا  ى جداد لي دلتو ردار دلايدار  لادايد

 د د بددىدي دوندرد دتبدا ددغتاديدار ربايد جلادار وج د اردادفدجدرادبدفدهدلادار وجد اداي رألايدل ىفدل  
 اادددجىدد علددد ادداد خىفدددي د ددد دادد داربدددراعى دارديددد در د اجدددىدار دد دات  يددد دعلددد دار دلادديدار  لاداددديداي

 دد ددغارجىب ددى د افددتل دارديددىاريدعلدد دار وجدد دار  ددر د ارياىادد د ارددوااا د ار  ددافدادعلدد دار  ددىاا 
د داروااا دكت ايدارسالفدار رباي.عل
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عىردادديد عربادديدعىبدد د    ادد د ددراب دارديددىاريدا فا  دديدداهنددىعدججددوف ددَ ددِإن د علدد دارددرغ دبددفدذرددكغد
غدلجىد ددد دار  لدددا داا  ددداائ د ار دددىتو د ارجدددىب  د غارهدددىابر  اددديدار ددد د دددا ار ربو ددديغدكىروايدددى دارد لدددا داي

د.(3:د2012 حو  غدد غارهى فنغدييغداي ب  دارا تدار ربايد  د ليتافد اري وف
لتساددادارديددىاريد دد داردةايددى ددا جر دد دار ا ددادبددفدارا ااددى د دد دل  ادد دا  دد دهددلاداربددافد قدداد

دبدددددفددار  لاداددددديدكا اادددددي جددددددىتداردددددا فد دد(غ2013 ادددددالبيد(غد د2012 حو ددددد د د(غد2007 ارددددددات دكددددد   
علد ددارل دافداةدالىد(2008  دارخ دا(غد د2017 اد ا ددا اايك(غد اخرنداجر  د  دارلوكديد2013 

بلا فيددديدلتسادددادتادددىمدارديدددىاريد ددد داردةايدددى دار  لاداددديد ددد دارسلدددااندار رباددديدار ددد داجر ددد د اجدددىدللدددكد
هدددىتد ارجددا د دد دايبددردارددل دج دد دللددكدارا ااددى دل ددر دار  اددردبددفداردودد ال دكىر يددا د ايد؛ارا ااددى 

ردد دعددامدارجايدديد دد دلتساددادتاددىمدارديددىاريد دد داادد خاامداردددوا فد ار يددىفدا فا  د اردليددوبايد ارر ددو د 
داردةايى دار  لاداي.

 دد دعددادل وعجددىدلددات ددغبدىد ىرنيددتيدرسالفتددىد جدد دادلخ لدديدك اددرادعدددىدهدد دعلاد د دد دارسلددااندار ربادديا د
 دهائدديدعىبدديدرد ى لدديدار يددىفد دد دكى دديدبةايددى دارا ردديد دددىد اجددىدئتوددا قددادغد  جددوفدخلدد د فا  د اةددط

ر دل   غد اجر  دار ا ادبفدارا ااى د  د الفتىدر تو ردارنا دارجىبعايد  دبااخ دارجىب ى دغارداتجىد
دثس  دتجىحجىد  دك اردبفدارا ت.التو ر يد

ار   اش(دار  دلركرد قطد ر دد/ اردلىاتيد   دا دهلجدار  ارا دافتل دآراى دارديىاريدار قلاايي
غادددردكى اددديدخىفددديدبددداداجدددو دار ا دددادبدددفدبددداندار دددرامداردواددديد دددىرقواتافد ار  لاددددى دارد ددددوتد جدددىغد

ار د دل د د د د دار يدىفد اردر لافد اردليدوبايد ار د واداردج دعاديد داردو ال دار د د اججد دارجىب دى غد
كدددىنداد دددادبدددفداندل دددد دارجىب دددى دعلددد دلتدددو ردتاددد ددَ ِبدددْفدثَددد  د ةددد يدار قددديد دخرجدددى دارجىب دددى غد

لاديد ردا جىدعى دعل دف جديدعىراديدبدفدار  دىا د ار ىارديىاريداردي خابيدرا جىدر   دفدبجدوعيدبفداآلرا
ارقا  دعل دار  ىب دباد اعادار  ارا داردج دعايد لقاي دحلوتدبنىادتيدرلدود ال دار د د واجججدىداردج دداد

اردددالذداآلبددفدرلدج ددداد دد دحدد دللددكداردودد ال غد ذرددكدبددفدخددالتداة وددىلد عددال دا دخلدد دا دد وفدد جى
اي ددرافدار ددىبلافد اجددى.دكدددىداندعددا  دتادد دارديددىاريد دد دلجائدديدارسائدديداتلددرالد دد دبيدد وندافاادارجىب ددى د د

دااىا دعل دباندراردنىاتيد لوفوتد ر دبي وندب قامدبفدا فال د ار تو ردا فا  دل  دادعل دتلو 
اروةددددو د ارودددد ى ايد دددد دارد لوبددددى غد ارقددددواتافد ار وددددر  ى غد عدلاددددى دلقاددددا دايفااغد عددددو داالبددددىا د

ادددايد غاددرداررادددايد ددافداررءاددىاد اردرء اددافد ار قدديدارد تىفردديد اددنج غد بددفدهددلاداردنتلدداد ار العددى داررد
اعلدد دبةايدديد دد د وفدد جىددغ دد دارجىب ددى دىافددتطدلددوا ردارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديدبتلتددىدااىاددا د

اردج ددادار دد داد داداندليدد  د ردد داروفدوتد ردد دبيدد وندح دى  دب قددامديلقددادلتل دى دا نددىاداردج ددداد
 آبىر غد ىرديىاريد د جوبجىدارلا ثدل  سدردبداخالدرد ىرجديدار ا دادبدفدبود ال دا فا  دارجىبعاديغدب د :د
دار يىفد ارر لافد ار ره دا فا  غد ة يد ةىداردي  اا فد ار لبرد ة يدار قيد دخرجى دارجىب ى .
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ار  لاداددديد ددد دد كدددر دعلددد داردددنا دَ ِإت َجدددى لدددىاد ادا  غددد دللدددكدارججدددوفدار ددد د دددلر دبدددفدف اادددى د د
للدكدارا اادى د كدر دعدفدارديدىاريد ارلوكدديد ود  دبن بد ددَان دعس دارجىب يغد  الدعدفددبي و ىلجىدبى

دعفداآلخرغد ى ةدى يد رد دتدا  دارتلدواد عل جدىد د دلندى تدبوةدوعدارديدىاريد د دارجىب دى دارادناديغدة  د
ارجىب دددى د ددد دةدددواددافاادارتىحدددثد جدددراادف ااددديدعلداددديد ددد دلتدددو ردهددد دار ددد دف  ددد ايادددتىبدلللدددكد د

ار ددد ديأبددد دبنجدددىداندل اددداد ددد دلقددداي دبة دددرا دعدددفدارديدددىاريديفدددلىبدارقدددرا د ددد دارجىب دددى ددارديدددىاري
؛د بدداند اددجىبجىد دد دارجددوف داروددىبليغدارادنادديغد ى ةددى يد ردد دلر  ددادارجىب ددى دعددفدبيدد وندبيددىار ج 

دعاد ن   د يجى  ىدعل دافاادارجىب ى .ايبردارل د
رتىحدثدبدفدخددالتدهدلادارتلدثدلقداي دب تلتددى دلتسادادارديدىاريدا فا  ديد ايةىفيدادديد رجدلاديلدى تدا
د  ادبتىفئدارلوكدي.

د:اآلل  ىريةاتداررئا ددارا اايل سلو دبو ليد
دبىدب تلتى دلتساادارديىاريدا فا  يد ايةىفيدايد  دارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكدي؟

ارجىب ددى د ف  هددىدارد  ددىا د د دلقددامداردج د ددى د للسادديدحىجىلجددىددب ىتدياداهدادديدارا اادديدبددفدليد د
 نى رجىداراا ايدارلىرايدبفدججيداخرنغدلهدايد حااثيدبوةوعدارديىاريدار  داد بفدغد لتل ىلجىدبفدججي

د ار ددد د ار دددىبلافد ددد دبدددفداهددد داردواةدددااد ددد دب ىرجددديداردوددد ال دايةىفيداددديد ا فا  ددديد ةدددتطدافاادَلَ دددا 
اردراددوبيدرجدىغد  دالدعدفداتجددىددهداال  د و ه د واجد دلأفيدديدبجدىبج د   دىا د  دادايدارادناديارجىب دى د

ييددج د دد دللقاددادجدددوف ددَات دد َدر  ددرلدعلدد دب تلتددى دلتساددادللددكدارديددىاريغد ى ةددى يد ردد دِ َردد داليدد  د
ارديىاريد ارلوكديدبفداه دداناادىد دار  لا دارجىبعايغد لرااخدب ى اردااع دىفد ار نى  د  دايفااغداد

لتو ردافاادارجىب ى دبة ردعل دلقامداردج د ى د َ عاجىغد ل اددَ َان داردااخ دا فا  يدارلا  يغداداادىد
 دراتدب تلتدى دلتسادادارديدىاريد د-حيد دعلد دارتىحدث-ارا اايدارلىرايدبلى ريدعلدايدلجر دي تدبدر د

  ددد دعلدد د  ددادارد  تدديدار ربادديد؛د ارادنادديد دد دةددوادبتددىفئدارلوكددديدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دارجىب ددى 
د درجادجا ا.

لجددالداراا ادديدارلىرادديد ردد دار  ددرلدعلدد دف جدديداردوا قدديدعلدد دب تلتددى دلتساددادارديددىاريدا فا  دديد
دددد قىتوتادددديغدردتددددىفئدارلوكددددديد دددد دكى دددديدا  ىفهددددىد ار وددددر  ى داردى ايةىفيدادددديد دددد دارجىب ددددى دارادنادددديد  ق 

ارديددددة راى غدار د ددددافدا فا  د ايةددددىفيد غدارودددد ى ايغدارديددددى ا غدارديدددد  اا فدبددددفدارجىب دددديغدااادددد جى يد
د ار  ىا د  ىعلايدايفاا(.
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ل لددافداراا ادديدارلىرادديد د تلتددى دارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دارجىب ددى دارادنادديد دد دةددواد
دم.2020/2021ارخسرااداردوى كافد  دارا اايدرل ىمدارجىب  دبتىفئدارلوكديدبفد ججيدتارد

 دائ ىدد وفد  :دكد دبدىد لدرمدلدو ارجدِ َأت َجدى  دهدلجدارا ااديددىجرائا د :دي رلدارتىحثدارد تلتى دمتطلباتد-1
د دافدللساديد يتديد د دبجدىتدار ودر  ى دارقىتوتاديد بجدىتدارديدة راى غد ار دا رياداح ادى ددةر   ًّى

د ارو ى ايد غارهىدبفدبتىفئدارلوكديدر تساادارديىاريدايةىفيدايد  دارجىب ى دارادناي.
:دار ددرامدِ َأت َجددىدى:دي ددرلدارتىحددثدارديددىاريدا فا  دديد ايةىفيدادديد جرائا ددالمساااةلة ااداميميااة اايما  ااةد-2

 اار دددرامددغاد ب دددى ارد ددد ى يار دددد دايةدددىفيد د ا فا  دييدددارد تقدددىدرقواعددددِ دددَأن دارجىب دددى دارادناددديد
دددد؛ دتدددىفئدارديدددىاريدارودددىبليد دراحلجدددىدارد  ددداف  ىدرلودددر ادارقىتوتاددديغدر لقادددادارن دددىئ داردرجدددو غد  ق 

 ارلددوائطدارد دددوتد جددىد دد دار  لددا دار ددىر د ارجددىب  غد ار أةددادبددفداندد ارقددواتاف ايهدداالداردراددوبيد
بدداداهدداا جىغدبددفدخددالتدل  ادد دتاددىمداردراقتدديددب الئددديارقددرا ا د ايتوددتيداردخ ل دديدفاخدد دارجىب دديد

د ارد ى  يد الخىذدا جرااا داردنىاتي.
:د"بجدوعدديدبددفدار دلاددى د ارددى اددى دارجىف دديد ردد دِ َأت َجددى:دي ددرلدارتىحددثدارلوكددديد جرائاددىدالحوكمااة -3

اى داردلدددداف د ددددد دارقدددددواتاافد اردددددنا دديدددددة رلوجادددد دافاادارجىب دددددى دارادناددددديد دددد دجداددددداداردجدددددىمد ار
 ا جددرااا دارر دداا دار دد د دد  دبددفدخالرجددىدار لقددادبددفدعدلادديدلوت ددادايف ا د ارديددة راى د اردجددىمد
رل ىبلافد  ى يدبي و ى دا فا  دارجىبعايد لتو رهىد ىردوى كيدبادجدااداي رالدذ  داردبدلليغد

دلاي".ع لل اقجىد   ىا د  ى

 لودددخاصد لللاددد دبيددد وندبوا قددديدارخسدددراادااددد خامدارتىحدددثدارددددنج داروفددد  دارديدددل دروفددديد
ارد خببافداردوى كافد  دارا اايدحوتدب تلتى دلتساادارديىاريدايةىفيدايد ا فا  ديد د دارجىب دى د

دارادنايد  ادبتىفئدارلوكدي.
2

1

Ataphia (2019

هدددا  د رددد دار  دددرلدعلددد دف جددديدارديدددىاريد دددافدارد لددددافد ددد د فا  داردددداا  دار ىتو ددديد ددد دبنتقددديد د
ددد(٣٥٣تاجار ددىغد عددادلدد داخ ادى دعاندديدعوددوائايدعددا هىد د–ارودرقدبددفد ايدديدارددار ىد (دبا ادديد٣١بددف دىب لد 

اد وجداددَات د َدىئ دارا ااديد د اى درا ر دارربدىع غد ا ةدل دت ددي اا خامدارتىحثداا تىتغدثىتو يدرلا ااي
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دَات دد َدبيددىاريدارد لدد غد لخلددصدارا اادديد ردد ددحددوت ددر قدبلدداف د ددافدلبددو ا دبددا ر دارددداا  د ارد لدددافد
يد ددفدلليددافدارديددىاريد دد دارناددىمداردا ادد دبددفدخددالتدارججددوفدار دد دلسددلرجىدارياىاددى دار  لادادديدعلدد د

دليد خىة يدرلديىاري.عل لادايد ىاردي و افدار ل د ارجرئ د ادىد   لاد  ن الدااىاى د
22016

هددا  دارا اادديد ردد د فدداد ب ر دديدبدى ادديدبسدداادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديدارلكادديدردداندبددا ر د
بةايددددى د  ددددى داي  ددددىتد دبددددرد دددد دةددددوادار  ددددردايةددددىفيد د ا فا  دارلددددا ثغد لللادددد د  فدددديد

مدارتىحدثدارددنج داروفد  غد عدادااد خامدارتىحدثدااد تىتيدحادثدااد خاد؛ب تلتى دبدى ايدبساادبدى ا جى
حادثد تقد دعلد دد؛رجددادارساىتدى د قر د د اى دخدىا غدبوتعيدعلد داد يدبجدىا دافا  دد30ب وتيدبفد

  كدالادبةايدى د  دى داي  دىتد   درددبدا ر دادل داخ اى هىد تر قديدعودوائايدبدفد(د رف د90عانيد ل  د 
ف جددديدبدى اددديدبسددداادارديدددىاريدايةىفيداددديددَان دبدددفدارن دددىئ دا رتهدددى:داروددداخغد لوفددد دارتىحدددثد رددد دار ا ددداد

حاددثدا فدد دد؛ ا فا  دديدارلكادديد دد دبةايددى د  ددى داي  ددىتد دد دببددردل ى لدد د ددافدب واددتيد كساددر 
  كددالاداردةايددى دعلدد دكا ادديدلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  ددديدد ر دارتىحددثد  ددر   دلددا   دبددا
دكدرددى ا جى.ارلكايد لو اردب تلتى دذر

32016

ها  د رد دللا دادب تلتدى دلتسادادارديدىاريدا فا  ديدعلد داردداا  دارل وباديد د دادلتنيدعددىند د
بدددفد ججددديدتادددردبدددا ر جىد ار وددديدعدددفدار دددر قد دددافدللدددكدارد تلتدددى د دددىخ اللدارندددوعد اردةهددد دار لدددد د

 رجددددادد؛ بدددا ر دا(دبدددا ر د171قددديدار ودددوائايد عدددافهىد  ادددنوا دارخسدددر غد لددد داخ ادددى دعانددديدارا ااددديد ىرتر 
(د قر دبوتعيدعل دثالثيدبجىا ده :د  ى ايدارديىاريد48ارساىتى داا خامدارتىحثداا تىتيدب وتيدبفد 

ا فا  يد توردثقى  جىغد اف ا دارديىاريدا فا  يد ااىراسجىغد در اد ر دادارديدىاريدا فا  ديغد لد دب ىرجديد
 ددرافدار اندديدالقددا را ددَان د لوفددل دارا اادديد ردد دار ا ددادبددفدارن ددىئ داهدجددى:دغدSPSSدارساىتددى د ىادد خاام

دحوتدارد تلتى دجىا د ا جيدبرل  يغد  جوفد ر قدذا دفاريد حبىئايد  دكى يدب  ارا دارا ااي.
42013

ايةىفيداديد  لادى دار رباديددهالدارا اايد ر دار  رلدعل دب جومدارو ى ايد ارديىاريدراندار ادىفا 
د82حاثدل دجدادارساىتدى د ىاد خاامدااد تىتيدب وتديدبدفدد؛جىب يدفن ىاد عالع  د دي وندبدى ا ج در 

بدفدلد داخ ادى ه د تر قديدعودوائايد ت اديددا درف دد60 تقد دعلد دعانديد ل د دغد د قر دبوتعديدعلد دبلدو  ف
ادااد خامدارتىحدثدارددنج داروفد  غد لد دلللاد دار اىفا دايةىفيدايدبفدكلايدار ربايد جىب يدفدن ىاغد عد

بوا قدديدار اددىفا ددَان دد: لوفددل دارا اادديد ردد دار ا دادبددفدارن ددىئ داهدجددىدSPSSارساىتدى د ىادد خاامد رتددىب د
ايةىفيداددديدعلددد دبل دددوند قدددرا دايفا د ددد دبجدددىر داروددد ى ايد ارديدددىاريد ا جددديدعىراددديغد عدددا  دار ادددىفا د
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 جوفدعالعديد رفيديد عو ديدعندادبيد وندفارديد د ارديىاريد ا جيدب واتيغدايةىفيدايدبدى ا جىدرلو ى ايد
د افدبدى ايدارو ى ايد بدى ايدارديىاري.د(0.01 
52012

 اعددادلتساددادبدداا  د كىردديدار ددوادارا رادديدرلديددىاريدار ربو دديغد ارجددوف ددعلدد ار  ددرلدِ َردد دهددا  د د
ندبج دددادارا اادديدبددفداروددىبليد اجددىغد ار العدديد انجدددىدبددفد ججددى د تاددرداردددا ر فد اردددا را د اجددىغد ل ددو 

(دبدا ر اغدعىبد دارتىح ديد إعداافد91ارتدىرغدعداه د دبا ر دباا  د كىرديدار دوادارا راديد د دار د يدار ربادي
 لددد دلللاددد دارساىتدددى دغدبدددفدخدددالتدعرةدددجىدعلددد درجنددديدبدددفداردل ددددافجىدااددد تىتيغد لددد دار أةدددادبدددفدفددداع

داهدجى:ارن ىئ دعافدبفدادلوفل دارا اايد ر د(د عSPSS ىا خاامد رتىب د 
ادرلديددىاريدار ربو دديد ارجددوف داروددىبليد دد دبدداا  د كىردديدار ددوادارا رادديدبددفدد هنددىعد اعددادعددىتدجددا 

ارديدىاريدد(د داف0.05 ديجدى  دفاتد حبدىئاىدعلد دبيد وندارااردي  ججى دتارداردا ر فغد  جوفدا لتىاد
ردددديدار ددددوادارا رادددديد دددد دار دددد يدار ربادددديدبددددفد ججددددى دتاددددردار ربو دددديغد ارجددددوف داروددددىبليد دددد دبدددداا  د كى

داردا ر ف.
62009EL-Khawas

ها  د ر دللا ادب جومدارديىاريدايةىفيدايد  دارا اادى دار لادىد د داروايدى دارد لدا دايبر  اديغد د
نوعددد د اخ ل ددد غد ر نجدددىدارنقى دددى دار ددد دفا  دحدددوتدب جدددومدارديدددىاريدايةىفيداددديدلدَان د ااجدددر دارا ااددديد

ددَان دال قد دعلد دايهداالدار ىبديدرلا اادى دار لادىغدكددىدااجدر دارا ااديد حدوتدآراديددابلدا ف ددىهندىعداه دىب 
 ااجددر دت ددىئ دغدلن اددلدارديددىاريغد ب ر دديدبدداندارنجددى د دد دبخرجددى دعدلادديدار  لددا د دد دارا ااددى دار لاددى

ار نىفدرد د دعدلاديدارديدىاريد لل دى دارديدىاريد ردد دداردلىةدرد د دارا اادى دار لادىدبدفداهدد دَان دارا ااديد
تددوعدبددفدارالبركر دديد دد دا فا  دار ربو دديدار ى  دديدرلا ااددى دار لاددىغد ر   ادد دارديددىاريد دد دارا ااددى دار لاددىد

 بنىادااخ تى ا غد ااه دىمد ن ىئ دغداع ر دارتىحثداليليدبفداردجىمد   دبفدخالرجىدلتو ردعدلايدار قو  
د اراا اىااا جى يد ر دل ااردارواعاداردوجوفدرلا ااى دار لاىغد فعىد ر دااه دىمد دخرجى دارديىاريغد د

دار لاىد  دجداادار خببى د ار د دعل دلتو رهى.
2

12019

دنادديدبددفد ججدديدتاددردهددا  د ردد دار  ددرلد ردد دبيدد وندلتساددادبتددىفئدارلوكددديد دد دارجىب ددى دارا د
اع ددددىادهائدددديدار ددددا   د ار اددددىفا دايةىفيدادددديد التددددادارتىحددددثداردددددنج داروفدددد  /دار للالدددد د اادددد خاب د

بدددفدار ادددىفا دايةىفيداددديد اع دددىادهائددديددا(د دددرف د94اااددد تىتيدافا درلتلدددثغد ل وتددد دعانددديدارا ااددديدبدددفد 
ف جيدلقا ردا رافدار انيدردي ونددَان دجىب   دفن ىاد ار لومد ار  نوروجاىغد ااجر دارن ىئ :د  دار ا   د

(د جىادبجىتدار ااريد2.11لتساادبتىفئدارلوكديد  دجىب يدفن ىادكىت دبنخ  يد د واطدحيى  د 
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عاندديددا دراف بجدىتداردودى كيد د داردرلتدديدايخادر غد بلدغدارد وادطدارليدى  در قدا را ددغ د داردرلتديداي رد 
(غد جدددىادبجدددىتدارديدددة رايد ددد داردرلتددديداي رددد د بجدددىتد3.82ارتلدددثد ددد دجىب ددديدار لدددومد ار  نوروجادددىد 

دا درافلوجاد ر قدذا دفارديد حبدىئايد دافدب وادتى دف جديدلقدا را ددَ َات  َداردوى كيد  داردرلتيدايخار غد
دار انيدربىرطدجىب يدار لومد ار  نوروجاىغد  دجداادبجىا دارلوكدي.

22018

لتساادارلوكديد  دجىب يداردلكدا وفدبفد ججيدتارداع دىادارجائديددها  د ر داا قبىاد اعا د
بدفدداع دو دد(98ار ا  يايد اجىغد لأثرهىد د  ار دارجن د ارخسر دار ا  يدايغد ل وتد دعانديدارا ااديدبدفد 

اع ىادهائيدار ا   د  دجىب يداردلكدا وفغدلد داخ اى هدىد ىرتر قديدار ودوائايدارتيداتيغد عدادلد دلتدو رد
ارن دىئ دعدافدبدفد(د قدر .د خلبد دارا ااديد رد د33 اى د اعادلتساادارلوكديد هدودب دوندبدفد ردياا تىت
 ود  د اعادلتساادارلوكديد  دجىب يداردلكدا وفغد  د اعاد ججديدتادردا درافدعانديدارا ااديددَان د:داهدجى
يدلتساددادارلوكددديد دد دجىب ددد(دα=0.05 دغد اد وجددداد ددرقدذا دفاردديد حبددىئايدعنددداىكددىندب واددت ددعددىم

ادد وفدبددفد ججدديدتاددرداع ددىادارجائدديدار ا  يددايدي ددرندرد  اددردارجددن .د لوجدداد ددر قدذا دفاردديداردلددكد
 دد د اعددادلتساددادارلوكددديد دد دجىب دديداردلددكدادد وفدبددفد ججدديدتاددرداع ددىاد(دα=0.05ايدعندداد  حبددىئ
دانوا د أة ر.د10ار ا  يايدل رندرد  اردارخسر غد ربىرطد ئيددارجائي

32018

ها  د ر دار  رلدعل دب جومدحوكدديدارجىب دى غد بداندلتساقجدى؛در تدو ردافاادارجىب دى غدكددىد د
ها  دارا اايد ر دار  رلدعل دعالعيدلتساادب ى اردارجوف داروىبليد    ا دارلوكديدا فا  يغد ر لقااد

دهائددديدهدددلجدايهددداالدااددد خامدارددددنج داروفددد  د  تعددد دافا داراا اددديدعلددد دار انددديدارد وتددديدبدددفداع دددىا
 اعدادلتسادداددَان دارجىب دى دارخىفدديد ىرر دى .د لوفددل دارا ااديد ردد د دد دار دا   د ار اددىفا دايةىفيداديد

(دكددددىدا ةدددل دارا ااددديد جدددوفد4.16حادددثد ل ددد د د؛ارلوكدددديد ددد دارجىب دددى دارخىفددديد ىرر دددى دعىرادددي
عدديد ددافدلتساددادل  ادد دارلوكددديدا فا  دديغد علدد د جددوفدعال د ددافدب ددى اردارجددوف ددىعالعدديدب واددتيدتيددسا د

دب ى اردارجوف داروىبليدارسرابجايد ل  ا دارل وبيدا فا  يد  دارجىب ى دارخىفيد ىرر ى .
42016

 ليدتافد بادىند–هدا  د رد دار  درلدعلد د اعدادلتسادادبتدىفئدحوكدديدارجىب دى د د دعتدىعدغدر د 
بيد خاب ىدبدنج داروفد  دارديدل غد-لالد دالتدادارتىحدثدارددنج داروفد  دار ل ددغعالع  د ىيفاادارجدىب  

%دبدددفدبج ددددادارا ااددديغد لددد دااددد خاامد رتدددىب دار للاددد دا حبدددىئ د48.2حادددثد تعددد دااددد تىتيدعلددد د
 SPSS:د(در للا دارساىتى غد عادلوفل دارا اايد ر دبجدوعيدبفدارن ىئ داهدجى



 2022 

 

  157  

 متطلبات تطبيق المساءلة اإلدارية واألكاديمية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة                  أ/محمد المنصوب

ىد  دارا  دارل ددَان د ع دارجىب دى غد ةدى يد رد د تا  دار  لا دار ىر د  دفدلةفي هنىعدة   ىد اةل 
دىد رد د جدوفدعالعديد يجى اديد دافددَات َ دادلوجا ب ى اردا دفراد درللوكدديدارجىبعاديغد لوفدل دارا ااديداي  

دلتساادبتىفئدحوكديدارجىب ى د ايفاادارجىب  .

بلى رددديدرل  دددرلدعلددد دب تلتدددى دلتسادددادد ددد دَات َجدددىدى قيلدادددر داراا اددديدارلىراددديدعدددفدارا اادددى داريددد
ارديىاريدايةىفيدايدا فا  يد  دارجىب ى دارادنايغدخىفيدبادعليدارا ااى دار د دلجد  د جدلاداردجدىتد د د

ل رف داراا ايدارلىرايد ىرجداد دافدارديدىاريددكدىارادنايد و  دخىصغدد ارسائيارسائيدار ربايد و  دعىمغد
عفدار  رلدعل دب تلتى دلتساادارديىاريدايةىفيدايددىفيدايد  ادبتىفئدارلوكديغد  ال دا فا  يد اية

ل ندى تدب تلتدى دد-حادعل دارتىحدث– رلادَل ادا تدف اايد  دارجدجو  يدارادنايدد؛ا فا  يغد  دارجىب ى 
فدارخسددراادلتسادداداردددديىاريدار ربو دديدارجىب ددى دارادانادديد  ددادبتددىفئدارلوكددديغد ىادد تالعد ا دعاندديدبدد

دحوتدللكدارد تلتى .

  ف د دددد دارقددددرآندار ددددر  د دددد دليدددد يدبددددوا فغدبنجددددىدحددددافدابددددردتداددددتلىت د ل ددددىر ددارديددددىاريدِ ن د
ي دىداتد ادىار دعلد دذردكغد ددييجا ادآلفمد يجا ادجدا ىد اد  لا دا  د اا  سرغد لىادت دَان داردالئ يد

حافداا فدتدل ىر دآفمد ت ج  دارجنيد  ل دبنجدىداند  د  ىد   دبىد اجىد اد جر د احا داديقربىهىغد
 ر فدارواتىنداغواهددىد ا ع جددىد د دحال د د دأةالدبنجدىد  بداىد بجددىدادتلىت د ل دىر د ىاد لقىدارديدىاريد

ُهمََحمس:داردلىاتيدعىتدتدل ىر  د َجَرةََبََدْتَلَُهَماََسْوآَُتُهَماََوَطفَِقاَََيِْصَفاِنََعلَيِْهَماَفََدَّلا اََذاقَاَالشا اَبُِغُروٍرَفَلَما
يْطََ َالشا قُْلَلَُكَماَإِنا

َ
َجَرةََِوأ نَْهُكَماََعْنَتِلُْكَماَالشا

َ
لَْمَأ
َ
ََونَاَداُهَماََربُُّهَماَأ ناةِ َُمبِي َنِمْنََوَرِقَاْْلَ َاَنَلَُكَماََعُدوٌّ

ََِنَ)22) ِِ َِميَنَاْخَيا نُْفَسَناَِإَوْنَلَْمََتْغفِْرَََلَاََوتَرََْحَْناَََلَُكوَننا
َ
غد[23د-22ايعدرالغ]دحمس(23(َقَاََّلََرباَناََظلَْمَناَأ

دعفدارجني.د ا ال درا وند عا دتدر دارد واد  داي  دكدي قرد ر دحافد
عدفدعدلد د د ددبيىات دا تيىندد افدِ َأن دد؛دحاثلجائيدارديل درلديىاريعل دددةدىدحرصدارراوت

دد ادوتدتدَان دد اراتاىدبيىاريد ىبليد  دجداادبنىح دحاىل غدكدىد   دا فدحتىند ار ربل د  دجىب د
ادلر تدعابىدعساد ومدار اىبيدح  دييأتدعفدعدرجد ادىدا نىجد عفدعلدد د دا د  د د عدفدبىرد دبدفد"عىت:د

د.(612:د1975 ادىدا الج" ار ربل غددا فداة يت د  ا دات ق غد عفدجيد 
لوه د هدلادبدىدئ الج غد  تلسوندبفد عىيىه داندييىدييىئلوندداكىتود ثس دعفدارخل ىاداررا ا فداتج د

د.بيىاريدبفدارقىعا د ر دارقديليد د
ىد  دار العيد افداي خىصغد لسااداردية رايدبفداار رامداارديىاريد  دا االمدب جوبىدااىادَ َلَ ا د

ا ادددالمدار العددديد دددافداي دددرافد ا تيدددىند ب اددديدب وتدددى دارلادددى دتاددد د عدددادددردتى دددرد دددافدار سددداد خىرقددد ا
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 ايفريدبفدارقرآندار ر  د ارينيدارور  يدعا ا د ل نى تدبخ ليدبندىح دارلادى غدعدىتدغد اايأتدعفدا  ىر 
ْْجَعَِ َ)ََلَفََحمسد:ل ىر 

َ
ََلاُهْمَأ

َ
اَك92َََوَرب َِكَلَنَْسأ د.[93-92او  دارلجر:د]دحمس(93نُواََيْعَملُوَنَ)(ََعما

حادثدد؛ ا لتطدلى  خجىد اجو دار جد ى دارتور يداردنادديدىبدى ايدعايد د وف جىداجر دارديىاريد
 كلد داق.م(غد عاد درع دارقدواتافد ار ودر  ى د د3000 جا د اا يداردلىا دارل د ا ندار نىئ دعس د ا

ل دددددن د ددددر  يدحدددددو ا  د عدددداامدبددددفدلديددددكد ادددداجدا دددداىادغد دىفددددى دار لقادددداد ارودددد ى  درددددةفا  داخ ب
ج دحدىيديدارخراتديدبدفداريدل دعدفد ر دادااح ادىتغدابفددَان د اتود  دك ى  دارياىايغدابير عيغد ا  فد

لل داداد ببرداردا نيد أةدلجىغدكدىد نت  د  ااعدتيخدبفدارليى ى د  ددا نت  دفرلدايبواتدججى  د
ارل ظداردخ ل يغد عادااد خاب دكلدديدارديدىاريدبندلدعقدوفدخلد د د داف ادى دا فا  دار ىبديغد كدىنددابىةف

ب نىهىد ركردعل دعدلايدبلىاتيداي خىصد دوج داعدىرج د اريلتيدارددنوحديدرجد غد كىتد دلداتدعلد د
دغررايدد دحددوتداعدددىتدارتددرلداآلخدددااددئليل ىعدد داج دددىع دلتددىفر د ددافد ددر افداي تد تلددثدعددفد جى دديد

د.(36:د2010 اريسا  غدد  تىر د  بو  دايختىاد عل داآلخردااا جى يد ار  ى ند
رد جدددومدارديدددىاريد رددد د  لادددىمداي تدبلدددكد تجل دددرادعندددابىد لددد دبدددفدافدددلىبددااددد خاامي دددوفدا تد

دَان دحاددددثدكىتدددد د دددد داردج د ددددى دارايدوعرا ادددديد ددددأندارديددددىاريدل ندددد دد؛ار قددددى ا دلقدددداي دعددددافدبد ل ددددىلج 
ديلىادددسوندارياىاددداافدبدددفدخدددالتدار دلادددى داات خى اددديد بددداداجدددو د"ا فا  دار ىبددديدارجا دددا "فداارددددوا ن

غد بندددلدبن بددديدار دىتانادددى دحددداادى" عدددىف داخ دددراعدارل وبدددي".دافدددتل دارديدددىاريدافا د هدددا  د د"ا فا  " 
بدىد؛د هدود"للوتد  دارا ريدبفدكوتجىد" عىئاي"دلجىجدارسار عرا ايد بقاب دارخابى در بتطداة درد"لقاادادي

د.(Stensaker &Harvey,2011:9يدجادارتر ادردىدا لادعلا دارت  دبج دادار اعااد 
:د ادداليديد ددفدرأل ددرافدَات َجددىا ةددل داردبددىف دار لدادديدار ا ددادبددفدارد ددىاا درلديددىاريدبددفدا رتهددىد

ب جدد د اردةايدى دبدفدخالرجددىداند  لدلدوادبيددة رايدافائجد غد لاددثد دةف دذردكد ردد دا دئندىندبددفد   ىبد د
ليددد ناد رددد دل ادددا دارددى ادددى دارجادددا د ددايبدددو دلجدددر درلبدددىرطدار دددىمد   دددادايهددداالداردرادددوبيغدِ دددَأن د

ل ند دار درامدا فا  دار ىبديددَات َجدى للجا دارددى اى داريدائيد ار  ىبد دبداداردود ال د  اارديد بيدى ا غدكددىد
لاديدرجدلجداردناددى غدعار  دىا د ار ى  قاي دحيىبدعفد سا يدبدى ا جىدرلواجتى داردنو يد جىد جالد  داد

 هدد دبناوبدديدل دد دآراددى د عنىفددردر دددىندارنراهدديد ارودد ى ايد ارق ددىادعلدد دار يددىفدا فا  د للقادداد
د ارترا تد غد ار  ددى ليغداااد  اافدرةجى ديدعدفداريددةاتدارد وعداد رددىذادحداادذردك؟("د:اربدىرطدار دىمغدا 

د.(68:د2010

ار  اددرد دد دف  داردةايددى دار  لادادديدافند ردد دل قدداداعدىرجددىد اليددىعدتتددىقدارواددىئيد اردجددىمددِ ن د
ار دد دلقددومد جددىد لنددوعدبنادىلجددىد توددى ىلجىغد  دد دادد دهددلجدار  اددرا دافددتل دآراددى دارديددىاريدار قلاايدديد
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ردكى ايدخىفيدباداجو دار  دلركرد قطدعل دباندار رامداردوايد ىرقواتافد ار  لادى دارد دوتد جىدغا
َ ِبدْفدار د دل د د د د دار يدىفد اردر لافد ار رهد دا فا  غد دار ا ادبفداردو ال دار  د اجج داردةايدى غد

كددىنداد ددادبددفداندل ددد داردةايددى دار  لادادديدكى دديد ارجىب ددى دخىفدديدعلدد دلتددو ردتادد دارديددىاريدثَدد  د
 رددا جىدارقددا  ددغلادديعىرادديدبددفدار  ددىا د ار ىارديدد خابيدرددا جىدر   دددفدبجدوعدديدبددفداآلراددى دعلدد دف جدديدع

علددد دار  ىبددد دبدددادل ادددرا دار بدددرغد لقددداي دحلدددوتدبنىادددتيدرلدوددد ال دار ددد دلواجججدددىغد ذردددكدبدددفدخدددالتد
 ارترا تددديغدار  دددى ليغددجدددىد اي دددرافدار دددىبلافد اجدددىئاة ودددىلد عدددال دا دخلددد دا داتلدددرالد ددد دبيددد وندافا

د.(64:د2010
د:كىآلل ئادا يد وادdanse (2015:6-9   لكرد

درجداادعواتافدار  لا داررئايي.دىها  د وف جىدلراخدبخرجى دارقرندارلىف د ار ور فد-ا
ر  دى دد دبددادديل ددد دعلدد دلتساددادب ددى ارداردل ددوندايةددىفيد د ب ددى اردار لبددا دايةددىفيد درلتلتدد-ب

دت ىئ دااا  اافدارجىب  د ارواا  .
عىراديدارجدوف د غارهدىدبدفداردقدى ا داربدىرليدرلجىهر ديددل رتدلتو رد اا خاامداتاديدار قاا دارلا  دي- 

دارجىبعايد ارواا اي.
دل رتداا   ى د ار ليافداردي درد  داردةايى دار  لاداي.-ف
دلةف د ر دار قاا دار ىفتدر ىعلايدار ىبلافد  داردةايى دار  لاداي.-ه
در  لاداي.ل رتدارو ى ايد اردوى كيداردو ركيدراندار ىبلافد  داردةايى دا- 

د(37:د2007يد فدللخاصدبتىفئدارديىاريد  داردةايى دار  لادايدكىآلل :د بات غد

دارديىاريداد اداندلود دجداادارد  ارا د ار واب دذا داربليد ىر دلايدار  لادايد كى يدار ىبلاف.دَان د-1
دل وندبي در د الدلوعي.َاْندد-2
دلي خامدارديىاريداف ا د  ىريدلي ناد ر دارباقد اردوةوعايد اجوريدااا خاام.ْنداَدد-3
ديوى عدك دبفدر دعالعيد ىر دلايدار  لادايد كى يداردي  اا فدبنجى.دَان-4
ديج داندلسن دارديىاريدعل دب ى ارد اةليدغاردبرف جيد ل ي د ىرواععاي.-5
دادلن ب دعنجى.دادبفدار دلايدار  لادايل وندارديىاريدجرا د-6
د.ى اةل ددىف اة د  ةو دعواعادارناىمد عواع داردخىر ى :د اا عدار ىبلوندذركد-7
داتى جى.ااردتى ر د  دلتساادارجراا:د    دذركد  ادار لقاد  داردخىر يد د-8
دفع درقسور د افدار ىبلاف.اعااريدارجراا:د ذركد-9

بددفد رل دد ددَ َان دار قوبدديدلددرلتطد نددوعداردخىر دديددَان دارديددى ا د ار جددىت د دد دتددوعدار قوبددي:دبددفدخددالتد-10
دف ندللار.دجىت ياردخىر يدت يجىدلقادعلا دار قوبيد
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رديددىاريد دد داردةايددى دار  لادادديديد ددفداا ةددل داردبددىف د ارا ااددى دار لدادديدار ا ددادبددفداتددواعد
د:دعل دارنلوداآلل عرةجىد إيجىتد

1

د(د78:د2004غد  نقي د ر دايتواعداآللاي: دار در د
ارديددىاريدبددفدارقددديد ردد دارقىعددا :د هدد دبيددىئليدارددرئا درلدددرء  غد هددودتدددطدارديددىاريداية ددرد-ا

د اوع ىد  دكى يدارنا دااج دىعاي.
ئا غد هدودتددطدبدفدارديدىاريديد د دارديىاريدبفدارقىعا د ر دارقدي:د ه دبيىئليداردرء  درلرد-ب

داعل دف جى دارلر يد ارايدقرا اي.
بدددفدار دددددارد ارد  قدددداا د ا حيددددى د ىرديددددة رايدداردنس قدددديارديدددىاريدارلالاددددي:د هدددد دارديددددىاريد- 

د. للقق دراندار ىبلافدللقق دايهاالد اا عايد  ىعلايد ك ىاد نْدار  دد ارواتعدارا ن 

دهدى:دغافدااىااف(دتوع16:د2008 اةىلدارلى ث د 
لدد دبتلوبدديدعندداد- ل :دارناددىمدار  لاددد دهددودارديددة تدعددفدللقاددادت ىجددى دل   ارديددىاريد ااردديدت ىجددى داردد   

دارتلتيد ىا خاامدااىرا دلقاا دلقلااييدل  دادعل دااخ تى ا داردقنني.
ى د ارد دى اردارديىاريد ااريدار دلاى :دحاثدلوتعداردية رايدر ودد دكد دبيدة تدلربدو د   قدىدرلدوافد -

د ار وع ى دار  د   دنجىدف  ج.
2

د(56-55:د2013 جدىتدارا فغدد: لقي دارديىاريد لي دارججيدار  دلقومد جىد ر دايتواعداآللاي

دَلَ ددا دار دد دفد اي ددرالدارياىادايد  اددىئ دا عدالمداارود  د ارنددىخسد ارديدىاريدارياىادداي:د ل د د د دد لدد-ا
دبفداه داتواعدارديىاريد  دارنا دارايدوعرا اي.

ىداع دىفهدددىدعلددد دب دددى اردة دددرداتدددواعدارديدددىاريد ةدددوح دا اردلدددىة (:د ل  سدددردبدددفددارديدددىاريدارقىتوتادددي-ب
دعىتوتايدب بليد بوةليد اعي.

  ددغيداات ىق ارداعقوند اردلىاسوند ارراداون(:دحاثدادل  دفداا قىبيد  رعادارديىاريدا فا  ي- 
دل  دفدك ىا د  ىعليدعدلايد ت ىع .

ارديىاريداردسنايدعل دارخسر د ارخسراا(:ديقومد جىدذ  دارخسر دار ىرايد  دبجىرج دكىي تدىاد اردجناادافد-ف
د ارد لدافد اردلققافدارل فدي دلوند  دبةايىلج د  دبجىتداعدىرج .

فددددددلىبدارلبددددددص(:دحاددددددثدلد دددددد دارديددددددىاريد ارجدعاددددددى دذا دار العدددددديغدادااج دىعادددددديارديددددددىاريد-ه
دااج دىعايدار العيدار  دلربطد افدارجائى دار ىبيد ار دالاد اردوا نافد اردج داداردات .
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ثقى ديدارديدىاريدهدد دثقى ديد رادا د دد دب اد داردةايدى د لل ددى د رد دبر دادبددفدارججدوفدرسلدو دبرحلدديد
د(65:د2011دغعدحىجيد ر داآلل :د تهرانارن  غد هنى

دلتسااداات تىاد بنطدارد ى آ د بو  دبي در د ى ةى يد ر دار ا   د اب العدتبىمدايبو .د-1
دارجرااا غد ناىمدارجرااا داعوندبفدتاىمدارلوا رد ارجوائرد ارد ى آ . د ةادتاىمد ىب درللوا ردد-2
د ةادتاىمداعوندر دىندارديىاريداروخباي.د-3
د عتىادارقا  دبفدعس دار اىفا دار لاىدرلجداادر سلغدبرحليدارن  دار ىب د  دبيىاريدارن  .د-4
يجددد دا اد عتدددىادارددددوا افدارديدددة رايد اريدددلتيديفااداردجددددىمدارديدددنا د رددداج دبددداد ةدددو دليليدددد دد-5

داردية راى دح  ديد فدبيىار ج .
ر لق دد بخىفيد  دبجىتد  طدعنوا دالبىابفدارججوفد  دآراى دارو ى ند ااا جى يغد دد لتدبر ا د-6

ارو ى ن/اروواغ دبفدعىبيدارجدجو د افلىبداردبلليدب  داردي  اا فد بفد أند تودىادعندوا د
دب  دابافدارداىر داروااطداندل رتدعدلاى داردراقتيدارااخلاي.دا جبوثوقد

دددَلَ ددا د ا فا  دعدلادديدفاخلادديدلدددى  دةدددفد  ددى داردةايدديدا فا  دديد جددالددرلدناددو دىارديددىاريد  ق 
د:اآللاددديللقادددادار ىعلاددديد ار  دددىا د ددد دبناددددى دا فا  دار ىبددديغد لددددردارديدددىاريد  دددادارختدددوا داررئايددديد

د(70:د2013 جدىتدارا فغد
دللا ادايهاالد لرلاسجىد  اداهدا جى.-
دل اافدب اى درلدخرجى .-
دخرجى د ىيهاال.بقى تيد بقى ليدارد-
د فاا دارل  دعل دف جيدللقاادايهاال.د-
دقاى دار  ل يد ارل  دعل دف جيدعربجىدبفدحادافت دبقسوت.-

لدةف دارديددىاريدار ىيدى داردرجددو دبنجدىد نت دد داندل دو رد اجددىدبجدوعديدبددفدارد تلتدى د  د ددفددر د 
د(21:د2013االبيغد؛د64:د2009:د عساداري ى غداآللايقىاد جدىرجىد  دارن

دلقو يدقا دارو ى ايد ارديىاريدارد دركر دعل دارن ىئ .-1
دل و فدرجىندل لادايدل ور دلختاطد ب ى  يد لقاا دبي دردرلسراب د  دةواداهاالد اةلي.-2
د. إلىح جىدرل ىبلافدلو اردارد لوبى دعفداردوا فد ار  ىرا د ارن ىئ د-3
داى .دية رللا اد اةطد فر طدرألف ا د اردجىمد ارد-4
دلليافدار د دايةىفيد د ا فا  دبفدخالتد  ادار  ىيى درا ج .د-5
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دىد  دبجىتدار قو  دارلال .لندايدعا ا دايةىفيداافد ا فا  افد خبوف دد-6
 د دهد دا د ت دى دغداتيدلىبغدكل ديغدلالعد غدهجدومدب دىفغد رلاد ىرديدىاريدرايد د فد  د دف دىع 

 للقددادغد ر لقاددادبيددىاريد ىعلدديغد عدلادديدلوددى كايغدعدلادديدبختتدديد بلدداف د ب ر  دديدرجدادداداي ددرال
د:  داآلل دToomey(د1999ار ىييدبفدف  هىداد ادبفدبجدوعيدبفدارور اداجدلجىدلوب د 

دبفد ر  دارديىاري:ددبية ا د ددا ا ا ددىل تل دارديىاريدات تى  د-1 روج ددىجيد جج دارديىاريدبواجَحْاَثدِ ن 
دبادارل اقيد بادات ينى.

د بىدتواجج دبفدبواعي.غدلرااخدايبىتيد ارباقد ادىدتقومد  دبفداعدىت-2
دلي لرمدارديىاريد جىعيدااا  اافدر ن الدارديىاريد عسورجى.-3
داار ددرامد  ددا دار دداتد عددوتدارلدداد-4 الداحدداد دد دختددردعلدد د ددد؛ارديددىاريدهدد داعدداتدبددىديلددااَحْاددَثدِ ن 

د القدعنابىدي وندا تبىلدهوداردساادارلىة .دا 
جىدراي دبجرفدعدلايدللقىئايد ت دابردِيَت دد؛ار اىمد ججادذهن د تدودعقل دتوط:دلأخلدارديىاريدار قوت-5

 تتلثد  دلجى بنىداريى قيد ارلىةر دغد ت أب دبىديجر د ىرنيتيدرنىغدب  دا.دعلانىداندت أب دات ينى
د اردي قسلايدارد وع ي.

(د دد د ل جدددىد ردد دار ا ددادبددفدارد تلتددى در تسادداد2016عايددىنغد ارخر فدد  دارتىح  ددىنلوفددل د د
د:غده دكىآلل ارديىاريدا فا  يد  داردةايى دار  لاداي

1

دتورد ل دااداروع دا يجى  د  قى يدارديىاريدا فا  ي.-
اريدايةىفيدادديد ا فا  دديد لدداعا دبدى ادد جىد  ددر د جددرااا درج لجددىدب وتددىدارديددىدبتددىفئل ر ددرد-

دىد  دارناىمدار  لاد . ئاي د
 ةادحوا رديع ىدارجائيدار ا  يايدبسن دعل دبي و ى دايفااد  ةادار وا طد ارلدوائطدرجدلجد-

دارلوا رد  قىديفائج د ك ىيىلج داردجناي.
2

ر لقاددادارجددوف د دد دايفاادد ا فا  ددي؛لودد  درجددىندر تددو رداف ا د ااددىرا درلديددىاريدايةىفيدادديد-
د. ارلادبفدااتلرا ى 

د.لتو ردب ى ارد بة را د اةليد ب  ادعلاجى-
دلتساادتاىمدارو ى  د دنججايد اةليد ب ر  يدرجداادارججى .-
د يد ت ىئ دلقى  ردايفاادارواا  درلد لداف.ارربطد افدار رقايد ار ر طدرلدنىف دا فا د-
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3

بددادب تلتددى دار ر دداددارد وائدددي ا فا  دديدبددفدذ  دار  ددىاا ددايةىفيدادديلودد ا د ر ددادرلديددىاريد-
د اهاا  .

دا. رف دد12-6دبىد افد  را  ل و فد ر ادارديىاريدايةىفيدايد ا فا  يد لاثد-
دلا   داع ىادار ر ادرال لقىاد دي وندافائج د ا العج دعل داردي جاا د  دبجىتدعدلج .-
ار ر ددداد فعدددد د اددددىد   لددداددا دددرافااددد قتىبدارخسدددرا داردللاددديد ارا راددديدرال لقدددىاد ديددد وندافااد-

د  تساادارديىاريد ىرو  داربلاط.

رهدددىدر لقدددادارديدددىاريدايةىفيداددديد ا فا  ددديدارتىحدددثدار ا دددادبدددفدارد تلتدددى دارواجددد دلوا د   دددا 
د بنجى:دغاهاا جى

بدى ايدار   اردار أبل دار داا؛درا ين در دبدى ايد لن الدبيىاريد ىعليدعداقيدبفدخالتدلندايدبجى  د-
 ار   ادردحدوتدغد لوجا ج دعلد دبدى اديدار بديداردلهن غدار   اردار أبل درل ىبلافد  دارجىب ى 

داب دلوجا دايعراند افدارد لداف. لن الد ردغدبدى اىلج 
دار ختاطدار وى ك د افدا فا  د قاىف دارجىب يد ار ىبلافغد للسايدحىجىلج .-
دلو اردك دا ب ىتاى داردىفييد ارد نو يدارالتبيدر لقاادايهاالدارتدوحي.-
دجال.اى د  د  ى د اةطد بلافد إاجى داراع د ا تجىتا دكلدىدللقاداردية رل و  درلدجىمد ار-
عدلاديد فا  ديدليدىعادعلد دل ر دردار قديد ىرججدىتدا فا  غد ارق دىاد وف جىدل  ا دارديىاريد بدى ا جىد-

دعل دايبرا دا فا  ي.
بدىدي درتداريد  در لقادادك دىا دار دد د؛د هدودلرااخدااىف داار درامدايخالعد د ار قالتاديد اداىف دارقدىتوند-

د   دذركد يجى ىدعل دايفااد ا ت ىجاي.ا فا  غد ل ر ردارو و د ىيبفدارواا  د ان

1

د ابىدار رجديدار لدايدغدCorporate Governanceارلوكديدهودار رجديداردخ بر درلدبتلطدِ ن 
فا  دارر دداا "غد بدددفدهندددىدرجددلاداردبدددتلطغد ار دد دلددد داال دددىقدعلاجددىغد جددد :د"ااددلوبدبدى اددديدادددلتى دا 

د دى نغ:د ر قيدلةف د ر دار  ىبد د ار غدبنجىِدَات َجىا ةل داردبىف دار لدايدار ا ادبفدارد ىاا درللوكدي
د(.37د:2019ار ر ر د دد ارلاا  غد ل سن دبساادارو ى ايد ا  بى د ارديىاري

 فا  دارر داا د لنداديدار العديد:دلركدردعلد دلراداخداَات َجدىارتىحثدبفدايفبدارناردرللوكدديدديي ن  
د افداردةايى دار  لادايد اردي  اا فدارااخلاافد ارخى جاافد  ادعواتافد روائطد  ى ي.
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2

ى دبددفدارقددرندار ودر فغدبددفدخددالتدلخ ادد داعتددىاداب جددومدارلوكددديدارجاددا د د د اايدديدار يدد انداجدر
رلقتىعدار ىمدارل دوب غددى بنى ي ددىخىص؛درا وندبوى ك دارل وبى د تق دار  اردبفدبجىبجىد ر دارقتىعدار

 ارسار عرا اديددبدي ار ندايدارديد اابيغد لقلاد دااح  دى د اداتر دارل وددا فا  درايج د  دارلادبفدار يىفد
  د دارخدابى دف ندارلىجديد رد دلقداي دابدىد دةف د رد دلقداي د؛د هدودارل وبايدعل دارقرا ا داااد رالاجاي

د.(55:د2010 اريسا  غدد ل ر داردية رايدااج دىعايارر ىد ارواى ى غد
3

غدي دددلىل ددعسددداداروهدددىب؛دHaid,1999:1 داهداددديدارلوكدددديد ددد دار ا دددادبدددفدارجواتددد دبنجدددى:دل ددددف
د(21:د31غد2002

ببدلليددل د دعل د ةادا  دى دار ناادد داردل ديد دفدبدفدخالرد دللا داداهداالداردةايديد  راعد -1
دارديىهداف.

دعواعادارلوكديدل دفدحدىييدحقوعج .دِيَن دد؛ت ىف دثقيداردي  در ف-2
لد ددفدبددفد  ددادار  ددىا دااع بددىفييدرلدةايدديدبددفدخددالتد ةدداداادد درل العدديد ددافدبددا ر داردةايدديد-3

د بجىا دا فا  د ارديىهداف.
دف.لي  د ر داات  ى دعل دار ىردايد جلبدعىعا دعر  يدبفداردي  در -4
دت ىف د ا داردىتد   ل يداع .دَ ِبْفدَث  ددغيد نجىدت ىف دثقيداردي  درداردلل -5
دا  بى دار ىب دعفدافااداردةاييد اروةاداردىر .-6
حدددادار بدددو  غد حددداداردودددى كيد ددد دارقدددرا ا دد:ب ددد دغليدددىعاد ددد دةددددىندارلقدددوقدر ى ددديدارديدددىهداف-7

دييد  داردي قس .افااداردةاد  ارخىفيد أ دل ارا دجوهر يدعادلةثرد
4

دهددد :د ارلىيدددكغغداددد يدبتدددىفئدرللوكدددديدOECDار  دددى ندااع بدددىف د ار نداددديددبنادددديدافدددا  
د(30-29:د2016

د    دف:ددغ جوفدااى د  ى د  ىتدرلوكديداردةايى دةدىندااال: المبدأ
د.لوت اداردية راى د  دتتىقدلور   د-
د.ارقىتوتايد ار ناادايد  دتتىقداخ بىصدلور   دارد تلتى د-
د.ايفاادااع بىف داروىب د  ات دذ دلأثارد  ىتدد-
د.را دارججى داريلتيد ارنراهيد اردوا فدرل اىمد واجتىلجىد-

د  ود د ىخ بى :دغ   لاد لقوقدارديىهدافد ارواىئيداررئاييديفلىبداردل ايدالثاني: المبدأ

د.لوا ردارلقوقداياىاايدرلديىهدافد-
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د.ليجا دارددى ايدرلقوقداردل ايد-
د.ىىدا دياى اًّدارلاد  داردوى كيد ىر بو  د خباًّدد-
د.ارلاد  دارد لوبى دعفدارقرا ا د-
د.ا  بى دعفدارجاىة د ار رلاتى د-

د    دف:دغارد يى  يدرلديىهدافدارد ىبليدالثالث: المبدأ

د.خلاافد  داردةاييبنادار اا تد افدارااد-
د.ب ىبليدارديىهدافدب ىبليدب يى  يد-
د.ا  بى دعفدار دلاى د-

د    دف:دغافلىبداردبىرطدف   الرابع: المبدأ

د.لتو ردآراى در  ر ردايفاادبفداج دبوى كيدار ىبلافد-
د.ار  و  دبقى  دات جىعدارلقوقدد-
دىدرلقىتوندا دت اجيدال ىقاى دب تىفري.اردبىرطد  ق دد-
د.رلبوتدعل دارد لوبى د ىرقا داردنىا د   داروع داردنىا اد-
د.اا  دىتد  ى د  ىتد  دحىريدا عيى د آخردر ن الدحقوقداراائنافد-

د    دف:غد ارو ى ايدا  بى  الخامس: المبدأ

د.ا  بى د تقىدرلدي و ى دارنوعايدرلدلىاتيد ا  بى داردىر د غارداردىر د-
د.او يدبي قليد وااتيدبراجادخى ج دبي ق دك ار اىمد دراج يدخى جايداند-
د.ا  بى دعفدااىة دارلوكديد ااىاىلجىد-
د.اا  دىتد  ى دارلوكديد دنج د  ىتد-
د.عى لايداردراج يدرلديىاريد اردلىاتيدابىمدارديىهدافد-
د.لو ارد رفيدب يى  يغد لوعا دبنىا د يبىتدارد لوبى دردي خاباجىد-

د:اآلل جل دا فا  غد لود دبدبية راى  السامس: المبدأ

د.ةر   دارد ىبليدار ىفريدرلديىهدافد-
د.ار د د  قىدرلد لوبى دار ىبليدبادار نىييدارواجتيد-
د.لتساادب ى ارداخالقايدعىرايدباداخلدببىرطدافلىبداردبىرطداآلخر فد  افدااع تى د-
د.عر داا رالاجايداردةاييد ااىاىلجىد ختطدعدلجىدارينو يد-
د.ردوةوع داردي ق دعل د ة نداردةاييارل  داد-
د لىحيدجداادارد لوبى ديع ىادبجل دا فا  د   داروع داردنىا .د-
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د لخصدبتىفئدارلوكديد  داآلل :دَانْداساديد فدرلتىحثدد بدى

:ديقباد جىدبجدوعيدارلوائطد ارقواعاد ارقواتافد اداىفلجىد د دارجواتد دايةىفيداديدالتشر عات القانونية-1
  قددددىددرغاادددد ار رابدددديدف ندلدد ارلر ددددى يد دددددىديلقددددادار  ىبدددد دار ددددىفتد ارد يددددى  د ددددىرلقوقد ا فا  دددد

درألتاديد ار ور  ى دارقىئدي.
د:ديقباد جىدلوةاطدايف ا د اردية راى د اردجىمدارواا اي.المسؤاليات-2
د:د  قباد  داربالحاى دارددنوحيدرلدوايد  دبدى ايدبجىب د لر ي.التمكين-3
 ن دلقاي دفو  دح ا ايدر  دبىديلااد لن الدك دارد لوبدى دار ى اديد ارودىبليداردنادديد:د لالشفافية-4

د اجوريدلتىفرجىد ا  بى دعنجىد  دكى يداردي و ى دارواا اي.
 جد دب يدى  نددرغااداردي  اا فدبفداتودتيداردةايديدرلديدى ا دف ندلددجداا:د ل ن دخ وعدالمساااة-5

د ار رابي.د ارلر ى  ىرلقوقد
:داريددد  د رددد دللقادددادايهددداالداردلددداف درجدددىد ددددىد لسددد دبتىرددد دتااا افاعلي ساااتةابة اكفااااةة ااماةاال-6

اد خاامدارر داادىاارن ىئ داردد نيد  دةوادا ب ىتى دارتور يد اردىفييدارد ىحيد بد أ   اردج داد
دبىد ةف د ر د  ادك ىا دايفااد  ىعلا  د  داردةايى .؛د هودرجى

4

(د ر دار ا ادبفداردسدر ا د ايادتىبدرللوكدديد د داردةايدى د40:د2019ارلاا  د ار ر ر  دا ى 
د:داآلل دار  لادايدبنجىدارجىب ى د بفدهلجداردسر ا د اياتىب

د.ار تو دارير ادارل ديوجاجدار ىر دت اجيدر و  داالبىا د ارد لوبى -1
ا  يد  داغل دارجىب ى دعل دارديد ونداردا ر دبدفدارنددىذ دا فا  ديدار قلاايديد رد دات قىتدارندىذ دا ف-2

دتدىذ د فا  يداة ردحااثي.
دت ىف داهدايدآراى دفنادارقرا د  دايبو دا فا  يد ايةىفيدايد ت ىف داردنى ييد و  دكسار.-3
د اع ىادهائيدار ا   .دياجو دبن جافدجافدرلخابى دار  لادايغد لرا ادارلراعدايةىفيد درلتلت-4
بددىدات  دد دعلدد دلرا ددادد؛د هددوت ددى دار لدد د ارد ر دديد خابدديداردج دددا عددامدقاددىمدارجىب ددى د ددا رجىد دد د-5

دعاد ةف د ر دلجداشدارا  دايةىفيد .؛دايبردارل دارنىباي دار جو د افدارا تدارد قابيد
دجىب ى د ل اي.توىاد بىدييج د  د؛د هودلتو ردااىرا دل لادايداة ردحااثيد لقناي-6
اجددو دلددوججافدعددىرداافد ئايددافد  وعدداداند ددوثراد دد دارديددى دارديدد قسل درل ندادديد هدددىدعورددديدار  لددا د-7

دتوت جدى.ا ارتلثدار لد د لا   د
 درتدبادىهرجد د داار يىفدايةىفيد داردل ديد د داةسدردلجا دادردودى  ادا فدال دارقىئدديدحىرادىد ل جيداد-8

رالت  ددىعداروخبدد د  ددالدعددفداددىهر دلو  ددثداردنىفدد دار دد د دداا دارد ددىجر د ىريددلتيدايةىفيدادديد
دعيىمدار لداي.لن ق د ر د   دارجىب ى د اي
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 دااعدا علد دبيد وند ارتل د غدلراجادار ا ادبدفدار دا د د داردلداطدارجدىب  دعلد دارديد و افدار لدد د-9
د غاردذرك.دغ ار جا ا

داتبيدار قيد افداردج داد بةايى دار  لا دارجىب  .-10

 جددىادار ددىر غداليددسس دار ورددديد حر دديدات قددىتدارتلتدديد دد دخلددادللددايى دجيدداديدرلجىب ددى د دد ددرقددا
 خددالتدار قددا فداردىةدداافدرددوحظد جددوفد فددالحى د ىردد دارجىب ددى د دد دب ادد دارسلددااندايع ددىاد دد د

دقدبر  دىد  دردا  بدىد دا دبناديدار  ى ندااع بىف د ار ندايغد هودالجىجد اادياجردعل دبي وندار دىر د د د
حوكددديدارجىب ددى دلودد  داحددادار نىفددرداررئايدديدار دد دعدداددِ ن دد ذد؛ ر  اددى ادداىد اروددرقداي اددطد  دددىتدآ

رلجىب ددى دارنىجلدديدعلدد دبيدد وندار ددىر دهدد :دداردجددديارخبددىئصددَحْاددَثدِ ن دد؛لددةف د ردد دلليددافدارن ددىئ 
بفدايهاالددلي ىا درا دعل دبجدوعيد اةدارقا  دعل دار ركارغدار اىف غدارياىاى دارل وبايغدار دو  

 بركددردبراددالاىدد ارياىاددى داردةايددايغدلتددو ردثقى دديداةىفيدادديدعو دديغد توعادديدهائدديدار ددا   دايةددىفيد 
د(.11:د2012رل  ىب دارد وات غد

عقاداردةلدردار ىمداللىفدارجىب ى دار رباديدد بجل دحوكديدارجىب ى دار ربايد نىا دعلداتوئد عا
َاذا /دبدى  دد21اي فند  دى  خدد- ادطدعددىنداريى  يد اي ب افد  د حىبدجىب ديدارودرقداي  دف  ل د

د.(4:د2017 اردةلدردارا ر درلوكديدارجىب ى دار ربايغدغد2014
د ل دار ركاردعلا دبدفدعسد دالجىهدى د فدال دار  لدا دارجدىب  ددى ئاي دداحوكديدارجىب ى دعنبر دَ َلَ ا 

ندب جومدحوكديدارجىب ى دكواحدادبدفد درقدار بدنا داي رد د د دار دىر د  دجداادا جىادار ىر غد لبا
ر ا ادديدقاددىمدارجىب ددى د اتاددديدار  لددا دار ددىر د  لقادداداهدداا جىد لن اددلهىغد لودداردحوكددديدارجىب ددى د ردد د

ب  اف دبفدداةا ايدافااهىدبفدخالتدلوت اداردجىمدفاخ دكاىندارجىب ى غد ل نى تدعدلاى دارلوكديدا  ىف د
ردةايي:دكا ايدلدىاكدداجرائجىغد كا ايدبدى ا جىدرليلتيغد كا ايدالبدىرجىد ىيع دىاداردااخلاافدا  ىفدا

 كا اديدل و  دجىدرلديدة رايغد ا جدرااا دد غ ارتالبد اع ىادهائديدار دا   (غد كا اديدالخىذهدىددردقدر ا
عواعددددادارااخلادددديغدكدددددىد   دددددفداا دددد دارلوكددددديدف  دبجددددىر د فا  داردةايددددى د  ءاددددىاداردةايددددى غد د

د(17:د2016ا جرااا دار أف سايغد ااىاىلجىد  دلخباصداردوا ف. ار  غد
 لجددالد  ددر دارلوكددديد ردد د ةددادكى دديداي ددرالدابددىمدبيددة راىلج غد بددىدي نانددىد دد دهددلاداردقددىمدهدد د

هدد دافددلىبداردبددلليدارل اقاددون؛دينددي دد دعالعدد ج د ددى فا  د بأع ددىادهائدديدار ددا   غد ىرتلتددديارتلتدد
رلدي قس غددرد ر  عاافه دعل داردي وندار  ر د اإدا دبفداج دلقاي دارخابيدار  لادايدرج د دارجىب ى د ن

 ه دبفد  أثرد و  دبتى رد   دارقرا ا دار  دلبا هىدا فا ا دارجىبعايدا داردجل دايعل درلجىب ى د
 داار ددرامد جددىدتجددادهددلجدارقددرا ا دلبددا د د ددرتدعددنج غد علدداجدت يدد ا د تا  دار  لددا دار ددىر غد  دد داروعدد د

بيدددى الجىغد هدددلاداروةددداديل دددى د رددد ددا دددا لن ادددلهىدف نداندي وتدددوادعددداد دددى كواد ددد دبنىعوددد جىدا د ددد دلل
ارلدداد دد داردوددى كيد دد د فا  د ددة تج دارخىفدديد جددرادبددفدعدلادديدفددنىعيدديلبددلاطد لاددثدي ددوندرلتلتدد
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 داردية رايغد  در عد داج دأت يج د  ا بج دعل دللد بىدي رتدثق ج د؛د هودارقرا دفاخ داردةاييدارجىبعاي
ارلر ديغد هددلادهددودب ددوندعدلادديدحوكددديدارجىب ددى غددي   داردودى كيدا يجى ادديد دد دارلادى دار ىبدديد قاددد

هددلجدارد  ددال دلل ددى د ردد دحلددوتدح دد د د ر ددفدلوجددادعددا دب  ددال دللددوتدف ندلتساددادهددلادارد جددومغد
د.(423:د2018 ار يرغددحوكديدارجىب ى دبيى جدار تساق داربلاط(  لق دب جومد

دهدى:دغ قادل وندبج داداراا ايدارلىرايدبفد ئ افدى اهاا جدارا اايرتسا يدداتار د
د.جداادار اىفا دايةىفيدايد ار ىبلافد  دارجىب ى دارادنايداردي  اا فدبفدت ىئ دارتلثد-1
ادنادددديدارد خببددددافد ددددى فا  د ار ختدددداطدار ربددددو دجداددددادارخسددددرااد دددد دارجىب ددددى دارل وبادددديدارد-2

د ا فا  دددياااددد رالاج د ار  لدددا دارجدددىب  غد ار لدددومدارقىتوتاددديغد كدددلركدارخسدددراادبدددفدار ادددىفا دايةىفيداددديد
اراا ادديد دد دفا  دارجىبعادديغداددواادكددىتوادبددفداردوددى كافد دد دجددوا دفر ددى دارددى ادديد ارديددة ريدعددفدا 
داردوى كي.عفدعامد ك ج د يس داع لا ه دارلىرايغدا دارل فدر د   دبوى

 دد دبجددىا دا فا  ددا(دخساددر د32لدد داخ اددى دعاندديدبقبددوف دبددفدارخسددراادارد خببددافد ل دد د د قددا
 ار ختددداطدار ربدددو د ا فا  دار ىبددديد بدددفدارخسدددراادارقدددىتوتاافد ارددى ادددافدرل دددد دا فا  د ايةدددىفيد دبدددفد

د  ءاىادايعيىمد اردخ بافد  دب ا دارجىب ى دارادنايداع ىادهائيدار ا   د ار داااد

اادد خامدارتىحددثدااادد تىتيدافا درل  ددرلدعلدد دب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد د
ارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكدديغد ىاع ددىفدعلد دختدوا داادلوبدفر د دارد داتداردل د جدالد رد د

ديةىفيداديلد دبوا قديدارخسدرااداردودى كافدارد خببدافدرد تلتدى دلتسادادارديدىاريداار  رلد ارلبدوتدع
 ر دىنداريارد  ادختدوا دارتلدثدار لدد د ىاد خاامداادلوبدفر د دلد دد؛ ا فا  يد  دارجىب ى دارادناي

ار اددىمد ىخ اددى درجندديدليددااردرلتلددثدبددفدارخسددراادارد خببددافد دد دا فا  د ار ختدداطدار ربددو دبددفدكلا دد د
علد دختدوا د ندىادافا ددال(داع دىاغدرة درد7  دجىب   د بد فن ىاغد لدغدعدافه د د ااع بىفربايدار 

خددلد دق رحددىلج دح دد د ارل دد دعلدد دبيدد وند اددالبيدا جددرااا داردنججادديدرلتلددثغد ايدجددى لتساقدارا ااددي
د.ى(دب تلت د36(دبجىا د  7فى  دايفا دب وتيدبفد 

ا دار  ددا  د دد دااادد تىتيداي رادديد ايخددلد ددآ اادرجندديدار يددااردلدد داادد خرا داات جددىادبددفد جددرااد  ددا
(دعلدد د0.99(د  0.93حاددثد ل دد د د؛:دب ىبدد دار ىةر تتددىاغد ار جرئدديدارنبدد ايم ىادد خااب ىبدد دار تددى د
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 دار تدىدرقسدوتار ادديدارلايديددلجدى ت دايفا دل د اد  تى دعدىت ددَان دبىد ةكاد و  دعىم؛د هودار وار درألفا د
د.(0.70دد اردلاف د 

1

ارد واددتى دارليددى ايد ااتلرا ددى داردعاى  دديدرد ر دديدف جدديدبوا قدديدارخسددراادعلدد ددارتىحددثداادد خام
دناددديد  دددادبتدددىفئدارلوكدددديدر تساددداد كىتددد دب تلتدددى دارديدددىاريدايةىفيداددديد ا فا  ددديد ددد دارجىب دددى دارا

دارن ىئ دكىآلل :د
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتطلبات (1)جدول

 المساءلة األكاديمية واإلدارية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة بحسب أجمالي المجاالت الرئيسية

د:َان دبفدارجا تدد   ط
 ل ىعدارد واطدا جدىر درا جيدبوا قيدارخسرااداردودى كافدعلد دب تلتدى دلتسادادارديدىاريدايةىفيداديدا-

كىت دكسار د د واطدحيى  دد و  دعىم ا فا  يد  دارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكديدرألفا د
يد%(د هددد داةسدددردبدددفدار ادددد82(غد بنيدددتيدبوا قددديد ل ددد د 0.97 د(د اتلدددرالدبعادددى  د لدددا3.90 
بدىدي ند دةدر   دلدوا ردب تلتدى د؛د هدود%(67 دد داردلاف رقسوتداردة رد  داالوبدفر ى ددرلاييا

د لتساادب تلتى دارديىاريدايةىفيدايد ا فا  يد  دارجىب ى دارادنايد  ادبتدىفئدارلوكدديغد   درد
يدادديد اادارخسددراادر تساددادارديددىاريدايةىفآارتىحددثدذرددكد ردد داهدادديدلددوا ردللددكدارد تلتددى د ليدد د

د  دارجىب ى دارادناي.د فا  ي ا
ا ل ددىعدب واددتى دبوا قدديدارخسددرااداردوددى كافدتلددودب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد د-

(د3.5400د-د4.1067ارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكديدلرا ح دب واتىلجىدارليى ايد دافد 
د؛دجددىا (د با جدديدبوا قدديدكساددر در ى دديدار.92281د–.92281 بىتلرا ددى دبعاى  دديدلرا حدد د ددافد 

ىتلرالدبددد(د د4.11اردرلتددديداي رددد دبجددىتدار ودددر  ى دارقىتوتاددديغد د وادددطدحيدددى  د  ددد دحاددثدجدددىاد

 المجال م
الترتيب بحسب 

 نسبة الموافقة

المتوسط 

 سابيالح

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

الموافقة 

 اإلجمالية

درجة 

 الموافقة

دةسار  %82 92281. 4.1067د1دار ور  ى دارقىتوتايد1
دةسار  %81 89949. 4.0467د2دار وفا دارواا  د2
دةسار  %78 1.07690 3.9000 3دار د افدايةىفيد د ا فا  دد3
دةسار  %78 1.04851 3.8900 4دارديى ا د 5
دةسار  %77 1.22221 3.8533د5دا جى يد ك ىا د  ىعلايدايفاادارجىب  اا 7
دةسار  %76 97275. 3.7900د6دارو ى ايدايةىفيدايد ا فا  يد4
دةسار  %71 1.07452 3.5400د7داردي  اا فدبفدارجىب يد6
 دبيرة %82 97033. 3.8978  متوسط ايجمالي العام لألماة 
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 ار وفا دارواا  (د د واطدحيى  دد(د  لا د  داردرلتيدار ىتايدبجىتداردية راى 0.92 دبعاى  د
ردرلتددددديدار ىر ددددديدبجدددددىتدار د دددددافد(د  لاددددد د ددددد دا.89949(د اتلدددددرالدبعادددددى  د لدددددغد 4.0467 لدددددغد 
  لاد د د داردرلتديددغ(1.07690(د اتلرالدبعاى   3.9000 ا فا  د د واطدحيى  د دد ايةىفي

(د  لاددد د دددد د1.04851ىتلرالدبعادددى   بددد(د د3.8900اررا  ددديدبجدددىتدارديدددى ا د د وادددطدحيددددى  د 
(د3.8533حيددى  د داردرلتدديدارخىبيدديدبجددىتدااادد جى يد ك ددىا د  ىعلادديدايفاادارجددىب  د د واددط

  لادد د دد داردرلتدديداريىفادديدبجددىتدارودد ى ايدايةىفيدادديد ا فا  دديددغ(1.22221 دىتلرالدبعاددى  دبدد د
  لاددد د ددد داردرلتددديداريدددى  يد ايخادددر ددغ(97275(د اتلدددرالدبعادددى   .3.7900 د وادددطدحيدددى  د 

د(.1.07452(د اتلرالدبعاى   3.5400بجىتداردي  اا فدبفدارجىب يد د واطدحيى  د 
2

 ينالمشارك الخبراء الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة (2) جدول

 حول متطلبات المساءلة األكاديمية واإلدارية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة لمجال: التشريعات القانونية

 المؤشر م

الترتيب 

حسب 

نسبة 

 الموافقة

المتوسطات  

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري

 نسبة

الموافقة  

 اإلجمالية

درجة 

 الموافقة

 ةسار دجاا %86 993. 4.30 1د ا فا  يد  دارجىب يد  ادارلوائطد ايتادي.لو ا درجىندرلديىاريدايةىفيدايدد4

 ةسار دجاا %84د1.013 4.22 2دبنطدارجىب يداا قالرايدكىبليد  دلن الدايتاديد ارقواتاافد بدى ايدارديىاري. 5

 ةدداداجددرااا د اةددليدرديددىاريدايةددىفيداافد ا فا  ددافد دد دارجىب دديدعددفد 3
دكىت دبواع ج دارواا اي.دىاي ددلقباره د  دافائج 

 ةسار  82% 1.013 4.11 3

  تو ردارد ى اردارقىتوتايد  دارجىب يد  ادب ى اردااع دىفداردللد دداار رام 1
د ار ىرد درلجوف د  دارواىئيدارجىبعاي

 ةسار  80% 1.038 4.00 4

لدددو اردآرادددى د إجدددرااا د اةدددليدللدددادبدددفدبدى اددديداتددددىادار يدددىفدا فا  د 2
دىر د  دار دلاى دايةىفيدايد ا فا  ي. ارد

 ةسار  80% 1.271 4.00 5

لن اددددلدار قوبددددى داردقددددر دبددددفدرجددددىندارديددددىاريد  ددددادارقددددىتوند لددددادار ددددىبلافد 6
 ةسار  %79 1.224 3.96 6داردقبر فد  د اىئ ج دارجىبعاي.

 ةسار  %82 92281. 4.1067ددارد واطدار ىمدرلدجىت 

:بفدارجا تدد   ط دَان 
 جدديدبوا قدديدارخسددرااداردوددى كافد دد دارتلددثدعلدد دب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دف-ا

ارجىب ددى دارادنادديد  ددادبتددىفئدارلوكددديد دد دبجددىتدار وددر  ى دارقىتوتادديد جدددىادعددادحبددل دعلدد د
%د82(د بنيدتيدبوا قديد0.923بعاى  د لغد د اتلرال(غد4.107 دف جيدكسار د د واطدحيى  د لغ

%(غدبدددفد67تيدددتيداعلددد دبدددفدارنيدددتيدارلايددديدرقسدددوتداردة دددرد ددد داادددلوبدفر دددى داردلددداف د دددد د هددد 
ارتىحددثدذردددكد ردد دبدددانداهداددديدد (غد   دددرد27 جدددىر دااددد جى يدارخسددرااداردودددى كافدارتددىرغدعدددافه د 
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دِ ن دد ذد؛لو اردار ودر  ى دارقىتوتاديد د دلتسادادارديدىاريدايةىفيداديد ا فا  ديد د دارجىب دى دارادنادي
  دهلاداردجىتدجىاددَان ددىا ادرجىدبفدلور  ى دلي ناد راجىد  دلتساقجىغد  ةكادذركداي  ددديىاريرا

د.اردرلتيداي ر دعل د  ايداردجىا 
د:كىآلل  قرا د ب تلتى داردجىتدجىا دعل دبي و افدراردوا قيدف جيددَان د    طدبفدارجا تداي ىد-ب

ب ىفهدددىدعلدد دار ددوار ددارل ددىننداررا  دديد ارخىبيدديدىرلددف جدديدبوا قدديدكساددر دجددااد حددىت دعلاجددىدار ق-
 لودددد ا درجددددىندرلديددددىاريدايةىفيدادددديد ا فا  دددديد دددد دارجىب دددديد  ددددادارلددددوائطد ايتاددددديغدبددددنطد

د  ارجىب ديداادد قالرايدكىبلدديد دد دلن اددلدايتاددديد ارقددواتاافد بدى ادديدارديددىاري(د د واددطدحيددى
د-%86نيد دبوا قديدلرا حد د دافد (غد ب1.013.غد993(د اتلرالدبعاى  د 4.22غد4.30 

لوددد ا دارلجدددىندرلديدددىاريدايةىفيداددديد ا فا  ددديد ددد ددَان دارتىحدددثدذردددكدارددد :دد %(غد   دددرد84
ارجىب يدباداا قالرايدارجىب يد  دلن الدايتاديد ارقواتاافده دااى دلتساادارديىاريد رجدىد

د دلايد  داردةايى دارنىجلي.  دذركد هلجدت اجيد ساعايدلةكاهىدارددى اى دارد سار بفدايهدايدار
لرا حدد دب واددتىلجىدارليددى ايد ددافدداراللدد (د6غد3غد2غد1كىتدد درت ادديداردة ددرد غد دف جدديدبوا قدديدكساددر -

(د بنيدد دبوا قدديدلرا حدد د1.224د-د1.013بعاى  دديدلرا حدد د ددافد د بىتلرا ددى (د3.96د-د4.11 
يدراةددددليدرلديددددىاارتىحددددثدذرددددكد ردددد داهدادددديد ةددددادا جددددرااا دارودد %(غد   ددددرد79د-%82 ددددافد 

دايةىفيدايد ا فا  يد لتساقجىد لو اردآراى درللادبفدار يىفد لن الدار قوبى دعل داردقبر ف.

الخبراء المشاركين لمتطلبات  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة  (3)جدول

 كاديمية واإلدارية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة لمجال: المسؤوليات والتوصيف الوظيفيالمساءلة األ

 الرتبة المؤشر م
المتوسطات 

 الحسابية

 االنحرافات

 المعيارية

نسبة 

 الموافقة

درجة 

 الموافقة

د1
 جوفدبية راى د بجىمد اا ايد اةليد بلداف در ى ديد

ةسار دد%87د734.د4.33د1داردنىف دايةىفيدايد ا فا  ي.
دجاا

لتسادددادبيدددىاريدايةدددىفيداافد ا فا  دددافد ددد دارجىب ددديدد6
دةسار د%82د847.د4.11د2دردجىبج دايةىفيدايد ا فا  ي.دىلت  د

 بطداردجىمدارواا ايدرجداادايةىفيداافد ا فا  دافد د دد5
دةسار د%81د997.د4.07د3دارجىب يد دىديلقادارجوف .

للددد دارديددة راى د دد داددر لددلددا   دار ددىبلافدعلدد د4
دةسار د%79د1.141د3.93د4دار د داردخ ل ي.

لوعاددديدايةدددىفيداافد ا فا  دددافد ددد دارجىب ددديد دجدددىبج دد2
دةسار د%78د1.155د3.89د5دارواا اي.

دةسار د%75د1.375د3.74د6دبنطدجداادايةىفيداافد ا فا  افدكى يدحقوعج .د3
دار ةسد%81د89949.د4.0467دد جدىر داردجىتد

د:َان دبفدارجا تدد   ط
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ف جدديدبوا قدديدارخسددرااداردوددى كافد دد دارتلددثدعلدد دب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد د-ا
بتددىفئدارلوكددديد دد دبجددىتدارديددة راى د ار وفددا دارددواا  (د جدددىادعددادد  دداارجىب ددى دارادنادديد

(د بنيدتيد0.899بعادى  د لدغد تلرالدبدى(غد د4.05 دحبل دعل دف جيدكسار د د واطدحيى  د لغ
د (غد   ددددرد27%(غدبددددفد جدددددىر داادددد جى يدارخسددددرااداردوددددى كافدارتددددىرغدعددددافه د 81 ل دددد د دوا قدددديب

بدىدَ درافددوندي درلداردوا ددَان دارتىحثدذركد ر دبانداهدايدلو اردب تلتى دار وفدا داردواا  د د د
رديدددىاريدايةىفيداددديدبدددنج د ددد د ادددىئ ج دح ددد د ددد  دبيدددىئل ج د  دددادذردددكغد اهداددديدذردددكد ددد دلتسادددادا

ارديدددىاريدا دددادرجدددىدبدددفدار وفدددا د لوةددداطدبيدددة راى ددِ ن دد ذد؛ارادناددديدارجىب دددى  ا فا  ددديد ددد د
دعل د  ايداردجىا .ديهلاداردجىتدجىاد ىردرلتيدار ىتادَات َجىدىي  داارواىئيغد  ةكادذركد

د:كىآلل ىا دعل دبي و افد قرا د ب تلتى داردجىتدجرف جيداردوا قيددَان د   طدبفدارجا تداي ىد-ب
ب ددىفجد  جددوفدبيددة راى د بجددىمد اا ادديددارددل (د1ف جدديدبوا قدديدكساددر دجددااد حددىتدعلاجددىداردة ددر -

 اتلددرالدد(4.33 اةددليد بلدداف در ى دديداردنىفدد دايةىفيدادديد ا فا  ددي(د د واددطدحيددى  د 
فدبجددىمد جددوددَان دارتىحددثدذرددكداردد :دد %(غد   ددرد87 د(د بنيددتيدبوا قدديد ل دد 0.734بعاددى  د 

 اا ايد اةليد بلاف در ى ديداردنىفد دايةىفيداديد ا فا  ديغدي دد دعلد دليدجا دارديدىاريد
در   د  ادار وفا د اردجىمداردلاف دال ى.

برلتيدلنىترادىد ليد دب وادتىلجىد ه د(د3دغ2دغ4دغ5دغ6ف جيدبوا قيدكسار د كىت درت ايداردة رد -
(د3.74د-د4.11 واددتىلجىدارليددى ايد ددافد ار دد دلرا حدد دبدارليددى ايد دد دحددا فدارا جدديدكساددر 

د-%82(د بنيدتيدبوا قديدلرا حد د ددافد 1.375د-د0.847 بىتلرا دى دبعاى  ديدلرا حد د دافد 
ارتىحدددثدذردددكد رددد داهداددديدلتسادددادارديدددىاريدايةىفيداددديد ا فا  ددديد  ددداداردجدددىمدد رد   دددغد%(75

لقددادارجددوف د بددنلج داردلدداف درجدد د  ةددوحجىد  ددادلددوعا ج د جددىد لددا  سج دعلاجددىد  بتجددىد دددىدي
دةى يدحقوعج دح  د  جاة ادرقسوتدارديىاريد تجىحجى.

الخبراء المشاركين لمتطلبات  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة  (4) جدول

 ية وفق مبادئ الحوكمة لمجال: التمكين األكاديمي واإلداريالمساءلة األكاديمية واإلدارية في الجامعات اليمن

 الرتبة المؤشر م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

نسبة الموافقة 

 اإلجمالية

درجة 

 الموافقة

تمكين األكاديميين واإلدارييين ييا ااماة ين ةين ةمار ين  1

 ةهاةهم.

 كبيرة 81% 1.174 4.07 1

 كبيرة %79 1.091 3.96 2 ويرين اكاين ااوظائف ااماة ين.تشميع اامبادرات ااتط 5

ةكايئن األكياديميين واإلدارييين ييا ااماة ين تحيي ت  يي   6

 نتائج تربوين تااين

 كبيرة 79% 1.328 3.93 3

ااتييييواين بييييين ااايييياتيات واايييييحطات واامت يييييرات  2

 االجتماتين واإلدارين.

 كبيرة 76% 1.188 3.78 4

 كبيرة %76 1.086 3.78 5 هنين امميع األكاديميين واإلداريين.ةنح اا رين اام 4

تميييييل اااةرك يييين ييييا كايييين اامييييتويات األكاديميييين  3

 واإلدارين.

 كبيرة 73% 1.182 3.63 6

 كبيرة %78 1.07690 3.9000  إجمااا ااممال 
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د:َان دبفدارجا تدد   ط
 دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دف جدديدبوا قدديدارخسددرااداردوددى كافد دد دارتلددثدعلدد دب تلتددى-

ارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكدديد د دبجدىتدار د دافدايةدىفيد د ا فا  د جددىادعدادحبدل د
(د بنيددتيدبوا قدديد1.08ىتلرالدبعاددى  د لددغد بدد(غد د3.90 دعلدد دف جدديدكساددر د د واددطدحيددى  د لددغ

د؛ب تلتدى دار د دافدايةدىفيد د ا فا  دارتىحثدذركد ر دبانداهدايدلدو اردد %(غد   رد78 ل  د 
تبدددددىلد ددددد دللقادددددادارديدددددىاريد لتساقجدددددىد ادي  ددددد درجدددددىدارنجدددددى دااد دددددىر د افدبدددددفدا دَحْادددددَثدِ ن د

رألةىفيداافد ا فا  افدبدفدبدى اديدبجدىبج غد ت دادار ودر  ى دارقىتوتاديد لوةداطداردجدىمد للا داهىد
حادددثدجدددىاد؛داردودددى كافداارخسدددرا اادآادبدددادار د دددافدكددددىد ددد دار دددرلدا فا  غد هدددلادبدددىدلوا دددد يدددأل

 رد داهداديدار د دافدايةدىفيد دذردكدارتىحدثدد    دردغدار د افدايةىفيد د ا فا  د  داردرلتيدار ىر ي
دا داارديدىاريد د ددِ ن د ذدد؛ ا فا  د  دلتساادارديىاريدايةىفيدايد ا فا  يد د دارجىب دى دارادنادي

ف؟!اند   دلد افداردوا افدبفدبجىبج د د إاد  ا دل  دبيىاريدبفدر دَيد  
كى يدارد تلتى درلدجىتد ا نداا  نىادجىا دعل دبي وند احادبفدف جيددَان د   طدبفدارجا تداي ىد-

لرا حد دب وادتىلجىدارليدى ايد؛د ذداردوا قيد ه دكسار غد برلتيدلنىترادىد ليد دب وادتىلجىدارليدى اي
(د بنيددتيدبوا قدديدلرا حدد د1.18د-د1.17 د ددافد بعاى  دديدلرا حددد بىتلرا ددى (د3.63د-4.07 ددافد 
ارتىحثدذركد ر داهدايدلدوا ردب تلتدى دار د دافدايةدىفيد د ا فا  دد    ردغد%(73د-%81 افد 

 ددد دتجدددى د للقادددادارديدددىاريدايةىفيداددديد ا فا  ددديدبدددفدخدددالتدلد ادددنج د لودددجا ج د ددد داردتدددىف ا د
 دارلر ديداردجناديد لجيداادارالبركر ديد د دبدنلج دار تو ر يغدبادلدواتند دافداربدالحاى د اريدلتى د

اد  د فدايةدىفيد د ا فا  دبدفدبدى اديدبجىبد د د دِ ت  د ذد؛دةى يداردي و ى دا فا  يد ايةىفيداي
دا داردركر يداروا ا .

 اءالخبر الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة  (5)جدول

 المشاركين لمتطلبات المساءلة األكاديمية واإلدارية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة لمجال: المساواة.

 الرتبة المؤشر م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

نسبة 

 الموافقة

درجة 

 الموافقة

دةسار د%81د1.126د4.04د1دلتساادارقواتافدعل دجداادار ىبلافد  دارجىب يدف ندبلى ى .د4
لد دددددافدايةدددددىفيداافد ا فا  دددددافدبدددددفدحقجددددد د ددددد دبراج ددددديدد2

دا فا ا دار لاىدحافد واججوندبو ليدب اني.
دةسار د%79د958.د3.93د2

لتساادارد ى ارد  دار  اافد ار رقاى دايةىفيداديد ا فا  ديدد3
دةسار د%76د1.241د3.81د3د  دكى يداردي و ى .

ددددىدب يددددى  يدبددددنطدارديدددد  اا فدبددددفد اددددىد1 ئيدارجىب دددديد رف 
دةسار د%74د1.137د3.70د4درالا  ىف دبفدكى يدارخابى د ايتوتيدارجىبعاي.

 دبيرة %78 1.04851 3.8900  إجمالي المةال 
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د:َان دبفدارجا تدد   ط
ف جدديدبوا قدديدارخسددرااداردوددى كافد دد دارتلددثدعلدد دب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد د-ا

 ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكدديد د دبجدىتدار د دافدايةدىفيد د ا فا  د جددىادعدادحبدل دارجىب
دقددي(د بنيددتيدبوا 1.04تلرالدبعاددى  د لددغد بددى(غد د3.89 دعلدد دف جدديدكساددر د د واددطدحيددى  د لددغ

ارتىحثدذردكد رد دبدانداهداديدلدو اردب تلتدى دارديدى ا د د دلتسادادارقدواتافدد %(غد   رد78 ل  د 
بددفداهدد دف اعدد دارديددىاريد عسورجددىدهددودارديددى  د دد دلن اددلدارقددواتافد اردجددىمددَحْاددَثدِ ن دد؛ ددا ندبلى ددى 

د ابدىد دةف د رد دللقادادارديدىاريد لتساقجدىد؛د هدود ار  ادافد غارهدىد ار رقادى لتساادارد ى ارد د د
ر داهدايد ذركدارتىحثدد    ردغد ا فا  افدفايةىفيدااي   درجىدارنجى دااد ىر  ىب د ىرديى ا د افد

ارديدىاريدا داددِ ت د د د د ذد؛ارديى ا د  دلتساادارديىاريدايةىفيدايد ا فا  ديد د دارجىب دى دارادنادي
    ددد درجدددىددىارياند دد  دارديدددى ا د دددافدكى دديدارددددوا افد ددد دارلقددوقد ارواجتدددى د إاد  اددد دلدد  دبيددد

د!ارنجى د  دا داردلى ى د اردليوباي؟
دهد ا  نىادجىا دعل دبي وند احادبفدف جيداردوا قيد ه دكسادر غد دةى يدارد تلتى درلدجىتد ا ندا-ب

(د3.70د-4.40 لرا حدد دب واددتىلجىدارليددى ايد ددافد دغبرلتدديدلنىتراددىد ليدد دب واددتىلجىدارليددى اي
غد%(74-%81 دافد د حد (د بنيدتيدبوا قديدلرا1.13د-د0.96 بىتلرا ى دبعاى  ديدلرا حد د دافد 

 تلتدى دارديدى ا د د دلن اددلد لتسادادارد دى ارد بدنطدار ددرصدارتىحدثدذردكد رد داهدادديدلدوا ردبد    درد
ارد يى  يد افدكى يداردي  اا فدبفدارخابى د ايتوتيدارجىبعايغد ذركد تجدى د للقادادارديدىاريد

دايةىفيدايد ا فا  ي.

 لمتطلبات المشاركين الخبراء الستجاباتالمعيارية ونسب الموافقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات (6)جدول

 المساءلة األكاديمية واإلدارية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة لمجال: االستجابة وكفاءة وفاعلية األداء الجامعي.

 المؤشر م
 الرتبة

المتوسطات 

 الحسابية

 االنحرافات

 المعيارية

نسبة 

 الموافقة

درجة 

 وافقةالم

دةسار د%79د1.091د3.96د1دلرااخدقا دارديىاريدايةىفيدايد ا فا  يدك قى يدجىبعاي.د2
 ةادختطد اةليدر ن ادلدارديدىاريدايةىفيداديد ا فا  ديد د دارجىب ديدد1

د دىديلقاد  ادك ىا دايفاادارواا  .
دةسار د%78د1.188د3.89د2

دةسار د%78د1.251د3.89د3ديدعل دايفاادارواا  .ارلادبفدلأثارداروااا دااج دىعايد اردليوباد3
دةسار د%73د1.441د3.67د4دب ى  يد لقاا دارختطد ىا درا د لتو رهىد دىديلقادك ىا دارواىئيدارجىبعايد4
لددددو اردااح اىجددددى د ارد تلتددددى دارالتبدددديدرألةددددىفيداافد ا فا  ددددافد دددددىدد5

دةسار د%73د1.494د3.67د5ديلقادك ىا دايفاادارواا  د  ىعلا  .

لو اردايبدفداردواا  د لادثداديخود دايةدىفيد د ا فا  د اد دد6
دبفدار ب دا دار أثاردعل دبي قسل دارواا  د  ق ىدرلقىتون.

دةسار د%73د1.519د3.67د6

دةسار د%77د1.22221د3.8533دد جدىر داردجىتد

د:َان دبفدارجا تدد   ط
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 دب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دف جدديدبوا قدديدارخسددرااداردوددى كافد دد دارتلددثدعلدد-ا
ارجىب دددى دارادناددديد  دددادبتدددىفئدارلوكدددديد ددد دبجدددىتداااددد جى يد ك دددىا د  ىعلاددديدايفاادارجدددىب  د

(د1.22بعاى  د لغد د بىتلرال(غد3.85 د جدىادعادحبل دعل دف جيدكسار د د واطدحيى  د لغ
(غد27يدارخسدددرااداردودددى كافدارتدددىرغدعدددافه د %(غدبدددفد جددددىر دااددد جى 77 بنيدددتيدبوا قددديد ل ددد د 

ارتىحددثدذرددكد ردد دبددانداهدادديدلددو اردب تلتددى دااادد جى يد ك ددىا د  ىعلادديدايفاادارجددىب  دد    ددرد
دثدر دارديىاريد لتساقجى.دَلَ ا دار  د

كى ديدارد تلتدى درلدجدىتد دا ندااد  نىادجدىا دعلد دبيد وند احدادبدفددَان دىد    طدبفدارجا تداي  د-ب
لرا حددد دب وادددتىلجىدغد دردوا قددديد هددد دكسادددر غد برلتددديدلنىترادددىد ليددد دب وادددتىلجىدارليدددى ايف جددديدا

(د بنيددتيدبوا قدديد1.52د-1.09بعاى  دديدلرا حدد د ددافد د بىتلرا ددى (د3.67د-3.96ارليددى ايد ددافد 
ارتىحدثدذردكد رد داهداديدلدوا ردب تلتدى داااد جى يد  ىعلاديدد    ردغد%(73د-%79لرا ح د افد 
غد  دتجدى د للقادادارديدىاريدايةىفيداديد ا فا  ديدبدفدخدالتدلراداخدقدا دارديدىاريدايفاادارجىب  

ايفاادارجدىب  دد ايةىفيدايد ا فا  يد  ةادارختطد ارياىاى دارواةليدر ن الهىد دىديلقادك دىا
ةدددىفيداافد ا فا  دددافد لدددو اردايبدددفدىاح اىجدددى دارالتبددديدرأل  ب ى   جدددىد ل ادجدددىد ىاددد درا د ل ددد د

د.    ىعلاد  درج د دىديلقادك ىا دايفااارواا
دد-  ب ى  دديد لقاددا دارختددطد لدددو اردارد تلتددى دااتبدديد ايبددفدارددواا  دجددىا د دددن  ددَان دىد    ددطداي  

 اادعاندديدآارد واددطدارليددى  د تيدد داردوا قدديدبددادل ددى  د  ادد د دد دااتلددرالداردعاددى  غد ليدد د
دارخسرااداردوى كاف.

 الخبراء الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة ( 7) لجدو

 المشاركين لمتطلبات المساءلة األكاديمية واإلدارية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة لمجال: الشفافية

 الرتبة المؤشر م
المتوسطات 

 الحسابية

 االنحرافات

 المعيارية

نسبة 

الموافقة 

 ماليةاإلج

درجة 

 الموافقة

د1
لقدددداي دافردددديد اةددددليدعددددفداتوددددتيدارجىب ددددى د عدلاىلجددددىد  دددد د

دةسار د%77د989.د3.85د1د  ى ايد  ةو .

د2
 ب ىتاددديدارلبدددوتدعلددد دب لوبدددى دبوثوعددديدردددل  دار العددديد ددددىد

ديلقادار ر دبنجى.
دةسار د%77د949.د3.85د2

د4
لرادددداخدااىادددديدبىرادددديد اةددددليد ا  ددددرافد ا ت ددددىق(د دددد دكى دددديد

دةسار د%76د1.075د3.81د3ديتوتيدارجىبعاي.ا

د3
لوااددد دلقنادددى داالبدددىتد ار وافددد د ددد داروادددىئيدارجىبعاددديد

دةسار د%70د1.282د3.52د4داردخ ل ي.

دةسار د%76د97275.د3.7900دد جدىر داردجىتد

د:َان دبفدارجا تدد   ط
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ريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دف جدديدبوا قدديدارخسددرااداردوددى كافد دد دارتلددثدعلدد دب تلتددى دلتساددادارديددىا-ا
ارجىب ددى دارادنادديد  ددادبتددىفئدارلوكددديد دد دبجددىتدارودد ى ايد جدددىادعددادحبددل دعلدد دف جدديدكساددر د

%(غد76(د بنيدددتيدبوا قددديد ل ددد د 0.97بعادددى  د لدددغد دىتلرالبددد د(غد3.80 د د وادددطدحيدددى  د لدددغ
ريد لتساقجددىد ادارتىحددثدذرددكد ردد دبددانداهدادديدلددو اردب تلتددى دارودد ى ايد دد دللقاددادارديددىاد رد   دد

بدنج ددَل دردااد ىرو ى ايد اروةو د أتوتيد  اىئيدارجىب يديفلىبداردبلليد ارديد  اا فدكد   د
د دىديخب د بىرقا داردنىا .

دىد    طدبفدارجا تداي  د-ب كى ديدارد تلتدى درلدجدىتد دا ندااد  نىادجدىا دعلد دبيد وند احدادبدفدَان 
 لرا حددد دب وادددتىلجىدغدىد ليددد دب وادددتىلجىدارليدددى ايف جددديداردوا قددديد هددد دكسادددر غد برلتددديدلنىتراددد

(د بنيددتيدبوا قدديد1.28د-0.99بعاى  دديدلرا حدد د ددافد د بىتلرا ددى (د3.52د-3.35ارليددى ايد ددافد 
ارتىحثدذردكد رد داهداديدلدوا ردب تلتدى دارود ى ايد د دتجدى دد    ردغد%(70د-%77لرا ح د افد 

اي دايفرددديدارواةدددليدعدددفد ادددىئيدارجىب ددديد للقادددادارديدددىاريدايةىفيداددديد ا فا  ددديدبدددفدخدددالتدلقددد
(د4 خادرب ىتايدارلبوتدعل دارد لوبى داردوثوعيغدرل  دار العيغد جدىادارد تلد دايإتوت جىغد دا د

 دد داردرلتدديدعسدد دايخاددر دار دد دب ىفهددى:د لرادداخدااىادديدبىرادديد اةددليد ا  ددرافد ا ت ددىق(د دد دكى دديد
اردىراديداادى دبقدامدعلد دلوااد دلقنادى داالبدىتد ةو دارياىايددَحْاَثدِ ن دد؛ايتوتيدارجىبعاي(
د ار وافددد دار ددد د بدددىد دددةف د رددد دلتساددداد تجدددى د؛د هدددودبدددفدارديدددىعاا دعلددد دلراددداخداروددد ى ايَلَ دددا 

دار  ددارديىاريدايةىفيدايد ا فا  يد  دارجىب ى دارادناي دبفداه دبتىفئدارلوكدي.َلَ ا 

الخبراء المشاركين لمتطلبات  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة  (8) جدول

 المساءلة األكاديمية واإلدارية في الجامعات اليمنية وفق مبادئ الحوكمة لمجال: المستفيدين من الجامعة.

 الرتبة المؤشر م
المتوسطات 

 الحسابية

 االنحرافات

 المعيارية

نسبة 

 افقةالمو

درجة 

 الموافقة

ىريد افداردي  اا فدد4  ارجىب يد ةادآرايدعد د اةليد    
دةسار د%74د1.295د3.70د1در جن دار بر ى دغاردارقىتوتايداا درا  يدتجى دارجىب ي.

للدددا ثد ادددىئيد اتودددتيدارجىب ددديد ددددىدي ددددفدبوائد جدددىدد1
دةسار د%72د1.279د3.59د4درد تلتى داردي  اا فد  داوقدار د د  جيادار قيدارد تىفري.

بددنطداردوددى كيدار  ىردديدرلديدد  اا فد دد دلتددو ردارخددابى دد2
دارجىبعايد  ادبلافد  اةط.

دةسار د%70د1.122د3.48د2

بدددنطدارديددد  اا فدحقجددد د ددد دبيدددىاريدار ادددىفا د ددد دكى ددديدد3
دةسار د%69د1.295د3.45د3داردي و ى دا فا  يد ايةىفيدايد دىديلقاداهاالدارجىب ي.

دةسار د%71د1.07452د3.5400دد داردجىت جدىرد

د:َان دبفدارجا تدد   ط
ف جيدبوا قيدارخسرااداردودى كافد د دارتلدثدعلد دب تلتدى دلتسادادارديدىاريدايةىفيداديد ا فا  ديد د د-1

ارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكديد  دبجىتداردي  اا فدبفدارجىب يد جدىادعادحبل دعلد د
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د (د بنيددتيدبوا قدديد ل دد1.07بعاددى  د لددغد د بددىتلرال(غد3.54 د د لددغف جدديدكساددر د د واددطدحيددى 
ارتىحددثدذرددكد ردد دد (غد   ددرد27%(غدبددفد جدددىر داادد جى يدارخسددرااداردوددى كافدارتددىرغدعددافه د 71 

دبفدثدى دارديىاريد لتساقجى.دَلَ ا دبانداهدايدلو اردب تلتى داردي  اا فدبفدارجىب يدار  د
د-2 كى ديدارد تلتدى درلدجدىتد دا ندااد  نىادجدىا دعلد دبيد وند احدادبدفددَان دىد    طدبدفدارجدا تداي  

 لرا حددد دب وادددتىلجىدغدف جددديداردوا قددديد هددد دكسادددر غد برلتددديدلنىترادددىد ليددد دب وادددتىلجىدارليدددى اي
بوا قدديدد بنيددتي(د1.30د-1.12بعاى  دديدلرا حدد د ددافد د بىتلرا ددى (د3.30د-3.70ارليددى ايد ددافد 
د تلتدددددى دارد  لقددددديدارارتىحدددددثدذردددددكد رددددد داهداددددديدلدددددوا ردد    دددددردغد%(66د-%74لرا حددددد د دددددافد 

بدىدي درتدتجدى د للقادادارديدىاريدايةىفيداديد ا فا  ديدبدفد؛د هدود ىردي  اا فدبفداتودتيدارجىب دي
خددالتد ةددادآرادديد اةددليد   ىردديد ددافدارديدد  اا فد للددا ثد اددىئيدارجىب دديد دددىدَ راددخداردوددى كيد

يدار اىفا دارجىبعاديد د دكى ديدارديد و ى دايةىفيداديدرلدي  اا فد بنلج دحقوعج د  دبيىاردريار  ى
دارجىب ي.داهاال ا فا  يد دىديلقاد

1

ار  د ل  دف جيدبوا قديدعانديد دةوادارن ىئ دار  دل دار وف د راجىدبفدخالتدارا اايدارداااتايدد  
ى دلتساادارديىاريدايةىفيدايد ا فا  يد  دارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارخسرااداردوى كافدعل دب تلت

دبىدي ن :د؛د هلاكىت دكسار د كلركدر ى يداردجىا د و  دعىمارلوكديدرألفا د
دددىدرجددىدبددفد؛درعاندديدارتلددثد ردد دلتساددادارديددىئليدايةىفيداديد ا فا  دديد دد دارجىب ددى دارادنادديدا ددرافلتلداد-

درجىب ى دارادنايد لليافدجوفلجىغدبواةتيدرد تلتى دار بر.افاادادلتو راهدايد  د
ار ددرا طداردنتقدد د ارد يليدد دردجددىا دب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دارجىب ددى د-

بدددىد ةكددداداهدا جدددىغدحادددثدكدددىندار رلاددد د بليددد د؛د هدددودارادناددديد  دددادبجدددىا د بتدددىفئدارلوكددددي
نديدارتلدثدبنت اددىد بوا دادرأل دردارنار دديدرلديدىاريد د جوبجددىد اادا ددرافدعاارد وادتى دارليدى ايدآل

غدث دلأل د  ادذركدللا اداردجىمدايةىفيدايد ا فا  يد وةو غد:دار ور  ى دارقىتوتايكىآلل دلا ثار
 لاجىدبساادار د افدايةىفيد د ا فا  غدث دلأل د  ادذركدبساادبفداه دبتىفئدارديىاريد  ادبتىفئد

بساادااا جى يد ار  ىا ددجىارديى ا د  دلتساادارقواتافد للا اداردية راى غد  لادارلوكديد هودبساا
 بجدىتددبسداا  دأل د د داردرلتديدايخادر دغد  ىعلايدايفاادارجىب  غدث ديدأل د  دادذردكدبسداادارود ى اي

داردي  اا فدبفداتوتيدارجىب يد  اىئ جى.
تسادداد تجددى دارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دحبددوتداردرلتدديداي ردد دردجددىتدار وددر  ى دارقىتوتادديدر -

ارجىب ى دارادنايد  ادبتىفئدارلوكديدفرا دعل داهداديد جدوفدلودر  ى دعىتوتاديد د  دل ددانجىد د د
در دىندتجىح .
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د- ا جديدبوا قديدكسادر د باردرلتديدايخادر ددعلد بجىتداردي  اا فدبفداتوتيدارجىب يد  اىئ جىدتدودحبَان 
ددى؛دت اجدديد ساعاددي ارجددالدايخاددرد ت ددى دارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديد دد دارجىب دديددَحْاددَثدِ ن دداي  

ارجىب دى دد واةد ه دانديي  اادبنجىداردج داد بفدبخرجىلجىد لتو ردللكداردخرجى د لجو داهىدر
دارلا  يدارد ىفر .

2

يدار سادددر دردداندارخسدددراادعلدد دتيدددتيدارقسددوتدار ىرادديدار ددد داحرتلجددىدبجدددىا دارد تلتددى د اردوا قددد نددىا د
داردوى كافدعلا غد قادعامدارتىحثدار ا ادبفدار وفاى دبنجى:

لن اددلدب تلتددى دلتساددادارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديدةدددفدبة ددرا دار نىفددرد اردجددىا (داريددت يد-1
ار د دددافدايةدددىفيد د ا فا  غد دد  دددادبتدددىفئدارلوكدددديغد هددد :دار ودددر  ى دارقىتوتاددديغدارديدددة راى غ

د.ارجىب  و ى ايغد ارديى ا غد اردي  اا فدبفدارجىب يغد ااا جى يد ك ىا د  ىعلايدايفااد ار
لتساادارد ى اردار لدايد اردجنايدعناداخ اى دار اىفا دايةىفيدايد ا فا  يدرلجىب يدر  وندعدىف  دعلد د-2

دااا رالاجايد   ىا د اع اا .داهاال فا  دار  اارد للقااد
ر د د ددىاا د بتددىفئدارديددىاريدايةىفيدادديد ا فا  دديغدبددفدخددالتد ةددادارديددىاريدبددىف دار وعادديدارديدد د-3

لددا  د دد دارجىب دديد  ى دديدار خببددى دبراف دديدردددىف داخالقاددى داردجندديغدر  جيددادارديددىاريدك  دد د
د إجرااغد اا وند وبىدبىدبن لدرجى بيىِات(دا دبيىَاتد  اعادعلا دارديىاري(.

دا  يد  رقدار د داربالحاى دارالتبيدر ن الدب تلتى دلتساادارديىاري.بنطدار لاى د اروحاا دا ف-4
الخدددىذد جدددرااا دعدلاددديدر جائددديداردندددىادار ناادددد د حودددادجدادددادارججدددوفد ا ب ىتدددى درل تسادددادار  دددىتد-5

درلديىاريدايةىفيدايد ا فا  يغد بواججيدار لايى دار  دعادل اادلتساقجى.
ىا دار دد داردخ ل ديدر دددىندلن ادلدارديدىاريدايةىفيدادديدلوفدا د اةدطد بلددافد ب لدفد   ددفدبجدد-6

 ا فا  يد  دارجىب ى دارادنايد كى يداروحاا دا فا  يدر ى يدايعدىتدايةىفيدايد ا فا  ديغد لادثد
د سافد ا دارلقوقد ارواجتى د ارجرااا د تااداردخىر يدر لكداردواف ى .

ارديددددىاريد ل دددددا دذرددددكدر ى دددديدار ددددىبلافد دددد د فدددداا دفرادددد د وةددددطد ادددد داريددددلوكاى دار دددد دليدددد وج د-7
دارجىب ى .

دلسن دحدال د عالبايدل  ا ايد أهدايدارديىاريد ف  هى.-8
د وعايدايةىفيدايد ا فا  يدعل دارديىاريدايةىفيدايد ا فا  ي.ار ا   د دار-9

د عىبيد  شدعد در ا ايدلتساادارديىاريدايةىفيدايد ا فا  ي.-10
 اردددا  ا د حلقدددى ددغاريدا فا  ددديد ايةىفيداددديدبدددفدخدددالتد دددراب دار نداددديداردجنادددي  ددداداردددوع د ىرديدددى-11

دارنقىشد ارنا ا د غارهى.
ب ى  دديد تا  دار  لددا دار ددىر د ارتلددثدار لددد دارجىب ددى د قاىفالجددىد جددراادلددو اردب تلتددى دارديددىاريد-12

دذا داربلي.
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 دركيد بتت ديدغدارقدىهر غداحددادبلدداد دىةر(دللقادا(:دادنفدار ربدل د ١٩٧٥ فداو  د داي عبلداد فدغدار ربل  .1
دببت  دارتى  دارللس .

ب جدددومدارودد ى ايد ارديدددىاريدرددداندار ادددىفا دايةىفيداددديد  لادددى دار رباددديدغد(2013 غداحددددادعىاددد دحيدددافغدجدددىتداردددا ف .2
دارادف.غديدفن ىاجىب غدكلايدار ربايغدجىب يدفن ىاد عالع  د دي وندبدى ا ج در 

 نىاداتدوذ درلديىاريدار ربو ديد د د تا  دار رباديد ار  لدا د د دارددل ديدغد(2008 غدعسادتد فدفىرطدبر  غدارلى ث  .3
داري وفيي.غدجىب يدبةل غدار ربايداري وفيي

 ف ااددديدحىرددديددثدددردلتسادددادارلوكدددديدعلددد دلليدددافدايفااد ددد داردةايدددى دارل وبادددياغد(2016 غدارلىيدددكدتجددد داحددددا .4
داو  ىد.غدارجىب يداا  راةايداريو  يغداردا ر يدار ىبيدرلجدى عداريو  ي(

بيد وندلتسادادبتدىفئدارلوكدديد د دارجىب دى دغد(2019 غدبلددوفدعسداجدحيدفغد ار ر در دغدفا فدعسااردلكغدارلاا   .5
غدب  اردجلدديدار ربادديدر دددىندجددوف دار  لددا دارجددىغدارادنادديدف اادديدبقى تدديد ددافدارجىب ددى دارخىفدديد ارل وباددي

د(داردجلادار ىت دعور.39ار افد 
 اعددادلتساددادارديددىاريدار ربو دديد ارجددوف داروددىبليد ار العدديد انجدددىد دد دبدداا  دغد(د2012 غد يدددىندببددت  غدحو دد  .6

غدتددى ل غدجىب دديدارنجددى دارو نادديغد كىردديدار ددوادارا رادديد دد دار دد يدار ربادديدبددفد ججدديدتاددرداردددا ر فد اجددى
د ليتاف.

غدحوكديدارجىب ى د عالع جىد ىيفاادارجىب  د  دجىب ى دبفدعتىعدغدر غد(2016 غدج بر اندحدوف د دغداراهاا  .7
دلوت .غدجىب يدبنوبيغد فا  داعدىتغدا ر حيدفك و اجدغاردبنوو  

لقر دردبقدامدبدفد حدا دار   داشداردود ركيدغدا ردارديدىاريد د دبناوبديدايبد دارد لدا غد(2011 غدارياادبنارغدتهران .8
دايب دارد لا .غدجنا غدعفدبناوبيدايب دارد لا رجدعايدايب دارد لا د

غدف  دارو ى ايد ارديىاريدرللادبفدار يىفدا فا  د  دارقتىعى دارل وبايغد(2010 غد ى  دعلوشد ىف غداريسا   .9
داري وفيي.غدارر ى غدجىب يدتىي دار ربايدرل لومدايبنايغدا ر حيدفك و اجد

رلوكددديدعلدد دعدلادديد فا  دار  ااددردار نااددد د"ف اادديدباااتادديدثددردلتساددادااغد(2016 غداددر  د ددى قدبلدددادعددىيش .10
دغر د.-عل دارجىب ى دار ىبيد قتىعدغر "دارجىب يدا االبايد

جىب دددديدبلدددددادغد اددددىريدبىجيدددد ارغد دددد دارجرائددددرداردللادددديدارجاددددا ب تلتددددى دارلوكددددديدغد(2017 غدبلددددداغدادددد ا  .11
دارجرائر.غداردياليغد وةاىل

ف  دارديىاريد  دلليدافدافاادارد لددافد دداا  د كىرديدار دوادد  در دبدفددغ(2013 غدججىفدحيفدبلدوفغداالبي .12
د ليتاف.غداتهرغدلتو رج ججيدتارداردا ر فد اس د

اثدردلتساددادارود ى ايدعلد دبيد وندارديددىاريدغد(2010 غدعلد دبلددادعددرغد ار  ددى ليغد  دىدتى د دحىبداغدارترا تدي .13
غدارجىب دديداي فتادديغد6اردجلدداغد1ار ددافغد فا  دايعدددىتداردجلدديداي فتادديد دد غدا فا  دديد دد دارددوتا ا داي فتاددي

داي فن.
غداردددةلدرداريددى اد فا  دل لددا دار تددى د دد دارددو فدار ربدد غد(:دب تلتددى دل ر ددردارديددىاري2009 ةددىد غدعسدداداريدد ى  .14

دارقىهر 
د اعددددادلتساددددادارلوكددددديد دددد دجىب دددديداردلددددكدادددد وفدبددددفد ججدددديدتاددددرداع ددددىادارجائدددديغد(2018 غدعسدددداتغدار  اسدددد  .15

داي فنغدارجىب يداي فتايغد2بللادغد4ار افدغد45اردجل ادغدار لومدار ربو يغدف ااى غدار ا  ياي
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ف اادديد فنغد اعددادارديددىاريدار ربو دديد دد د تا  ددار ربادديد ار  لددا د دد دايغد(2004 دغدحاددا دبلددداد ركددى غدار دددر د .16
دلللالايدلتو ر ي.

ب تلتددى دلتساددادارديددىاريدا فا  دديدعلدد دارددداا  دغد(2016 غد دداخيدادد ااغدارخر فدد غدفددىرطدعسدداتغدعايددىن .17
غد2ار ددافدغد17بجلدادغدبجلديدار لددومدار ربو ديد ارن يدايغدارل وباديد د دادلتنيدعددىندبددفد ججديدتادردبدا ر جى

داي فن.د
  عديدعلداديدبقابديدرلددةلدردار لدد داردا ر د  ندواندغدبلافا دارلوكدديد ب ى ارهدىغد(2012 غدبلداديىاافغدغىف  .18

درسنىن.غدجىب يدارجنىند را ل د2012فييدسرد17-15ا  د  دعبردارد ر يداردن قاد  دعورديدا ف
ف  دلتساادب ى اردارجوف دارودىبليد د دللقادادارلوكدديدا فا  ديد د دارجىب دى دغد(2018 غد ر  يدعو غدار ير .19

 ديد ا تيدىتاي/دبجليدكلايدار ربايداياىاايدرل لدومدار ربودغدف اايدلتسا ايدعل دارجىب ى دارخىفيد ىرر ى ( 
دار راق.غد(39ار افد غدجىب يد ى  

غد(دارديددىاريدا فا  دديدلتساقىلجددىد ب وعىلجددىدد دد د فا ا دار ربادديد ار  لددا 2007 غدار  ددى دب ددفدبلدددادعسدداغداردددات  .20
داري وفيي.غدجىب يدامدارقرندغدا ر حيدفك و اجد

تدديدبعاى  دديدرلوكددديدارجىب ددى دبددفدبقى دغدارجىب ددى دللدد داردججددرغد(2012 غدبركددردبراددالاىدرل  ىبدد دارد واددت  .21
لبدا اد تىعديدقادى دارلوكدديدعلد دغداج دللا ثدار  لا دار دىر د د دبنتقديدارودرقداي ادطد  ددىتدا ر  ادى

دارسنكدارا ر .غدببردارد ربغدغر غدار  يدار ربايغدجىب يد  دلوت 41
اندبددا ر دبةايددى د  ددى دب تلتددى دبدى ادديدبسدداادارديددىاريدار ربو دديدارلكادديدرددغد(2016 غداحدددادبلددداغدهدايددي .22

غدبجلديدكلاديدار رباديغداي  ىتد دبرد  دةوادار  ردا فا  دارلا ثد"ف اايدحىريدعل دبلى اديدك راروداخ"
دببر.غدارقىهر غدارجرادار ىرث(داة وبرد١٧٠ار اف:د غدجىب يدايتهر

23. Ataphia, D. (2011): An assessment of accountability among teachers in secondary 

schools in Delta State, African journal of social sciences, Vol.(1), No.(1), P. p. 
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طلبة قسم الفيزياء كلية التربية جامعة إب لطبيعة  هدفت الورقة الحالية إلى التعرف على مدى فهم
ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التفسيري على عينة من طلبة قسم الفيزياء بكلية  ،العلم

كليةةةة  ،وطالبةةةة مةةةن المسةةةتويين ابو  والرابةةة  ا( طالب ةةة86تكونةةةت عينةةةة البحةةة  مةةةن   ،التربيةةةة جامعةةةة إب
تعةةرف علةةى الفةةرود فةةي مةةدى فهةةم طلبةةة قسةةم الفيزيةةاء كليةةة التربيةةة جامعةةة إب ولل ،جامعةةة إب -التربيةةة 

أعةد  الباثة  ابتبةار لطبيعةة العلةم وتطبيقةا علةى العينةة  ،المسةتوى( –لمتغيري  الجةن  الطبيعة العلم تبع  
 الفاكرونبةا مةا الببةاف فقةد اسةتخدم معا لةة أ ،وتم التأكد من صدقا بعرضا على مجموعة مةن المحكمةين

ثيةةة  توصةةةح الباثةةة  إلةةةى عةةةد  مةةةن  ؛%( وإجةةةراء ابسةةةاليا اةثاةةةاةية ال  مةةةة80د أن قيمتهةةةا  وجةةةو 
 :أهمهاالنتاةج 

 جامعة إب لطبيعة العلم.في فهم طلبة قسم الفيزياء كلية التربية  -
 لمتغير الجن . اجامعة إب لطبيعة العلم تبع  في ال يختلف فهم طلبة قسم الفيزياء كلية التربية  -
و  في جامعة إب على طلبة المستوى ابفي فهم طلبة المستوى الراب  قسم الفيزياء كلية التربية تفود  -

 فهم طبيعة العلم.
 وفي ضوء ذلك توصح الباث  إلى العديد من التوصياف والمقترثاف.

 طلبة قسم الفيزياء جامعة إب. العلم،طبيعة : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The present paper aims to identifying the Comprehension of the students of Physics 

Department’ Faculty of Education٫ Ibb University for the nature of knowledge. It is also to 

identify the differences in the students’ comprehension according to variables of (gender –level). 

The sample of the research consists of (86) male and female students from first and 

final years of the faculty of Education‚ Ibb‚ Ibb University. A test was prepared to achieve 

the aims of the study. The research reached the following results؛ 
- Comprehension Physics Dept. for the nature of knowledge. 
- There are no differences between students attributed to the variables of gender. 
- The students of the final year showed more comprehension of the nature of knowledge. 

 In light of this, the researcher reached many recommendations and suggestions. 
Keywords: The nature of knowledge, the students of Physics Department Ibb‚ Ibb University’ 
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1Frame Consideration The Search 

standing and The

11tion The SearchConsidera Frame

111Introduction The Search

 اوأثةر تةأثير  يشهد العالم من ثولنا تغيةراف ييةر مسةبوقة، وبةابب  مةن الناثيةة المعرليةة والتقنيةة، 
علةةى العلةةم باةةفة عامةةة وعلةةم الفيزيةةاء باةةفة  اكبيةةر   افةةي ثيةةاب البشةةرية، وقةةد ألقةةى هةةذا التقةةدم عب  ةة اكبيةةر  

 باصة.
كتسةا تلةذا فطبيعةة العلةم  ؛نسان يتكيف ويتفاعح مة  هةذا المتغيةراف الجديةدبأجح ذلك بدأ اة ومن

أهميةةة باصةةة بةةالن ر إلةةى إسةةهاماتا فةةي تحقيةةق ابهةةداف التربويةةة المرتبطةةة بتكةةوين الةةوعي لةةدى الطلبةةة 
 (.2، 2013 بأهميتا و ورا في الحياب، وإكسابا المعارف والمهاراف واالتجاهاف المختلفة  أبو  اوو ،

 ُيَعةد  ثية   ؛كونةا أصةبو وسةيلة لخدمةة الفةر  ؛وتأتي أهمية فهةم طبيعةة علةم الفيزيةاء ضةرورب للحيةاب
من أساسياف تحسين التعليم، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تطوير اب اء  اإعدا  المعلم وتنميتا مهني  

 (.53 ،2006 التدريسي والتنمية المهنية، في ثياتا المستقبلية  رشوان،
الفةةر   َأن  إلةةى  (264 ،2007  ويحيةةى العطةةارو  (183 ،2012 جحجةةو   أبةةومةةن  كمةةا يشةةير كةةح  
ال الطريقةة التقليديةة  َثْيةُ  إنن   الفيزيةاء،من أجح الزيا ب في فهةم طبيعةة علةم  المعرفةيحتاج إلى تنوع في 

انةةي  تلقي ا ابةةح الجامعةةة ثتةةى أصةةبو التعلةةيم ن ري ةة اكبيةةر   اتشةةغح ثيةةز   تةةزا  مةةا جعةةح الطلبةةة أكبةةر ؛ وهةةو ً 
فةةةةي المنةةةةاهج التعليميةةةةة ومقةةةةرراف المرثلةةةةة  وإعةةةةا ب الن ةةةةركبيةةةةرب فةةةةي تحاةةةةيلهم  بدرجةةةةة اواعتمةةةةا   سةةةةلبية 

 الجامعية.
فةي لهةذا الغةر ، ولمعرفةة مةدى فهةم طلبةة قسةم الفيزيةاء كليةة التربيةة  اأتي البح  الحةالي تحييق ةيو 

حة عن هةذا الفهةم مةن بة   االبتبةار الةذي قةدم للمسةتويين جامعة إب لطبيعة العلم وإعطاء صورب واض
 إب.جامعة  –ابو  والراب  بين طلبة كلية التربية 

112Problem Of Research

كمةةا يواجةةا الطلبةةة تةةدني فةةي فهةةم علةةم الفيزيةةاء لعةةدب أسةةباب منهةةا: مةةا يتاةةح بطبيعةةة الفيزيةةاء التةةي 
يتاةح بطبيعةة الطلبةة وتةدني امةت كهم للمعرفةة الفيزياةيةة المجةزأب، وعةدم تتسم بالاعوبة المتأصلة، ومةا 

 (.33 ،2012 ،والقا ري  الشاي  ؛22، 2011القدرب على بناء معرفتا العلمية  بلجون، 
 إلةةةى ر ناب( فةةةي 2012  يتةةةون و راسةةةة  فلسةةةطين،( فةةةي 2005 عةةةدع وعةةةو  شةةةارف  راسةةةة أو 

 اهنةا  ضةعف   َأن   (263، 2007 ويحيةى  العطةاريمةا أكةدف  راسةة تدني فهم العلم والمفةاييم الفيزياةيةة. ل
 &Wil liam (2000   راسةةة وهةةذا مةةا أكدتةةا العلةةم،فةةي مسةةتوى فهةةم معلمةةي الفيزيةةاء لطبيعةةة  اكبيةةر  

Kathryn  147 ،2006 عدع وعو  في  إليهاالمشار.) 
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مبةح  راسةة  العلةم،عةة فهةم طبيفةي تدني مسةتوى الطلبةة  إلىكما أشارف نتاةج العديد من الدراساف 
أشةةةارف  . وكةةذلكفةةي جمهوريةةة العةةراد (2006 ن يوآبةةر  عبةةد هو راسةةة  ،ر ناب( فةةي 2008 الزعبةةي 

سةراء الخاصةة فةي إلى تدني في المفاييم الفيزياةية لدى طلبة جامعةة اة (2007 المحتسا نتاةج  راسة 
 .ر ناب

طلبة للمفاييم الفيزياةية العلمية لدى طلبة جريت في اليمن إلى تدني فهم الأوأشارف نتاةج  راساف 
 (.2005  الحبيشي (، و راسة2000 الحكيمي ساسية والجامعية كدراسة المستوياف اب

المتتب  لبرامج إعدا  المعلمين في كليةاف التربيةة الةذي يناةا اهتمامهةا علةى الجانةا الن ةري،  إنن  
العمليةةة ليسةةت  مبةةة مةةن هةةذا الكليةةاف ومهةةاراتهثيةة  يتخةةرج الطل ؛تهمةةح الجانةةا العملةةي أنهةةاعةةن  فضةة   

مةن  اما تنا  هذا الما ب جزء   اونا ر   البانوية،بالمستوى الذي يؤهلا ةجراء التجارب المطلوبة في المرثلة 
 (.3 ،2008 المعمري، ( التطبيق العملي  ابح المختبر  المعمح

تةةي تقةةوم بدعةةدا  معلمةةي الفيزيةةةاء كليةةة التربيةةة فةةي جامعةةة إب تمبةةح إثةةدى المؤسسةةاف ال َأن  وبمةةا 
 بحي  تتضمن في برامجها التأكيد على فهم الطلبة لطبيعة العلم.

 :اآلتيةابس لة  عنوعليا تحد ف مشكلة البح  الحالية باةجابة 
 العلم؟لطبيعة  إبما مدى فهم طلبة قسم الفيزياء كلية التربية جامعة  -
 تعةزى لمتغيةر إبكلية التربيةة جامعةة في بة قسم الفيزياء هح يوجد ابت ف لفهم طبيعة العلم لدى طل -

 الجن ؟
تعةزى لمتغيةر  إبكلية التربيةة جامعةة في هح يوجد ابت ف لفهم طبيعة العلم لدى طلبة قسم الفيزياء  -

 المستوى؟
113studying Objective

 هدف البح  الحالية إلى التعرف على:ي

 كلية التربية جامعة إب لطبيعة العلم.في فيزياء مدى فهم طلبة قسم ال -
ةةة -  االتعةةرف علةةى الفةةرود فةةةي مةةدى فهةةم طلبةةة قسةةةم الفيزيةةاء كليةةة التربيةةة جامعةةةة إب لطبيعةةة العلةةم تبع 

 المستوى(. –لمتغيري  الجن 
114Hypotheses studying

 :اآلتيةصاغ الباث  الفرضياف  الحالي،لتحقيق أهداف البح  

( بين المتوسط الفرضي والمتوسط α=  0.05ال توجد فرود ذاف  اللة إثااةية عند مستوى  اللة   -
 الحسابي بفرا  عينة البح  الحالية على ابتبار فهم طبيعة العلم.

الةةةذكور  متوسةةةط  رجةةةاف( بةةةين α=  0.05ال توجةةةد فةةةرود ذاف  اللةةةة إثاةةةاةية عنةةةد مسةةةتوى  اللةةةة   -
 م طبيعة العلم.على ابتبار فه واةناث،
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( بةين متوسةطي  رجةاف المسةتوى α=  0.05ال توجد فرود ذاف  اللة إثااةية عنةد مسةتوى  اللةة   -
 ابو  والراب  على ابتبار فهم طبيعة العلم.

115The Importance Of studying

 في اآلتي: الحاليأهمية البح   تأتي
 م الفيزياء بكلية التربية بجامعة إب لطبيعة العلم. راسة مدى فهم طلبة قسيقوم  َأن   -
 ضيف معرفة جديدب لطبيعة العلم المرتبطة بالمستحدثاف العلمية الجديدب.يقد  -
المقةرراف الجامعيةة فةي التعريةف بجوانةا القاةور فةي  صةانعييمكن أن تفيد نتاةج هذا البحة   -

 العلم في المقرراف الجامعية. ابمبح لطبيعةالتوظيف 
بطبيعةةةة العلةةةم  االهتمةةةامفيةةةد مدرسةةةي المقةةةرراف الفيزياةيةةةة فةةةي كليةةةة التربيةةةة جامعةةةة إب فةةةي يقةةةد  -

 وبالذاف في الجانا العملي.
 جراء المزيد من والدراساف والبحوث العلمية في فهم طبيعة العلم.آفاد ةفتو هذا البح  يقد  -
116Borders Studying

 م.2021جامعة إب  –التربية كلية-ياء لطبيعة العلم مدى فهم طلبة قسم الفيز 
117Definition Of The Terms

 وهي كاآلتي:ور  في هذا البح  عدب ماطلحاف تتعلق بطبيعة البح  
1171Reng 

بعناصةر  : "الحد الذي ياح إليا طلبة الفيزياء من اةلمامبنَأن اُ ( 185، 2013  أبو جحجو  يعرفا
طبيعةةةة علةةةم الفيزيةةةاء مةةةن ثيةةة  القةةةدرب علةةةى تفسةةةيرها وترجمتهةةةا وتلخياةةةها والتمييةةةز بينهةةةا، ويعبةةةر عنةةةا 

 ".بالنسبة الم وية التي يحاح عليها طالا الفيزياء في االبتبار المتعد 
قسةم فةي  ابو من المستوى الرابة  و  الطالا: الدرجة التي يحاح عليها بنَأن اُ  ايعرفا الباث  إجراةي  

 الفيزياء بكلية التربية بجامعة إب على ابتباري طبيعة العلم المعد في هذا البح .
1172Understanding

: "تاور ذهني لطبيعة العلم المناسا لطلبة الفيزياء في المرثلة بنَأن اُ ( 19 ،2003  لزيو ا يعرفا
 أسبابها الحيييية والعوامح المؤثرب فيها".الجامعية ويتمبح الفهم في محاولة تفسير ال واهر وتحديد 

جامعةة  : القدرب الذهنية التي وصح إليها طالا الفيزياء فةي كليةة التربيةةبنَأن اُ  اويعرفا الباث  إجراةي  
لما اكتسا من مفاييم ب   تعلمةا عةن طبيعةة العلةم وتعتمةد فةي الدرجةة التةي يحاةح عليهةا علةى  إب،

  .االبتبارين المعدين لهذا الغر 
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1173Nature of Physics Science

"مجموعةةة مةةن المعةةارف المن مةةة والمتراكمةةة والمبةةا   والقةةوانين  :بنَأن ةةاُ ( 44 ،2000 إبةةراييم يعرفةةا
 والن رياف التي يمكن تفسيرها".

الطةةرد مةةن ابهةةداف والخاةةاة  واالفتراضةةاف والنةةواتج و  مجموعةةة": بنَأن ةةاُ  اويعرفةةا الباثةة  إجراةي ةة
وابب قيةاف وتةأريا المعرفةة العلميةة المتوقة  توافرهةا لةدى طلبةة قسةم الفيزيةاء بكليةة التربيةة والمتمبلةة فةي 

 فقراف االبتبار المعد لهذا الغر  في البح  الحالية. عناةجابة 
12Standing

121Standing Arabic

التعةةرف علةةى مةةدى فهةةم طلبةةة المرثلةةة الجامعيةةة هةةدفت إلةى  :العةةراد ،(2005)نيخةة  آعبةة و   دراسةةة -
واستخدم البح  المةنهج ، لمتغير الجن  والكلية في جامعة الموصح كلية التربية الطبيعة العلم تبع  

وطالبةةةة مةةةن المسةةةتوى الرابةةة  بقسةةةمي الفيزيةةةاء  ا( طالب ةةة146الوصةةةفي، وتكونةةةت عينةةةة البحةةة  مةةةن  
( NOSTها الباثبون أ اب ابتبار طبيعة العلم  فياعتمد  ،ف بالطريقة العشواةيةوعلوم الحياب ابتير 

تةةةدني مسةةةتوى فهةةةم طلبةةةة  إلةةةىوتوصةةةلت البحةةة   ،( للبي ةةةة العراقيةةةة3 ،1998 العةةةاني الةةةذي كيفةةةا 
علةةوم الحيةةاب فةةي كليتةةي  التربيةةة والعلةةوم( لطبيعةةة العلةةم و ال و المسةةتوى الرابةة  فةةي قسةةمي الفيزيةةاء 

( فةي الع قةة االرتباطيةة فةي طبيعةة α=0.05ية عند مستوى  اللةة  إثااةف  اللة توجد فرود ذا
 العينة عند متغيراف: الكلية، والجن ، والقسم العلمي. أفرا العلم لدى 

التعةةرف علةةى مسةةتوى فهةةم طبيعةةة العلةةم لةةدى  إلةةى: هةةدفت فلسةةطين ،(2006)عةة و  عةة   دراسةةة  -
الخليةح. وهةح يختلةف مسةتوى فهةم طبيعةة العلةم  طلبة الاةف العاشةر ابساسةي فةي مةدارع جنةوب

ةة البحةة   اتبةة لمتغيةةر الجةةن .  الةةدى طلبةةة الاةةف العاشةةر ابساسةةي فةةي مةةدارع جنةةوب الخليةةح تبع 
وطالبة من طلبة الاف العاشر أساسةي،  ا( طالب  469المنهج الوصفي، وتكونت عينة البح  من 

ثبان أ اب ابتبار طبيعة العلم وتوصلت البح  البا عتمدا العنقو ية، تم ابتيارها بالطريقة العشواةية 
فهةةةم الطلبةةةة  ( فةةةي مسةةةتوى α=0.05ية عنةةةد مسةةةتوى  اللةةةة  إثاةةةاةفةةةرود ذاف  اللةةةة  وجةةةو  إلةةةى

 الجن . لمتغيرلطبيعة العلم تعزى 
هدف البح  إلى تحديد أبعا  طبيعة العلم وقياع مستوى اكتساب : فلسطين ،(2008)شحادة دراسة  -

 راسةةة أثةر متغيةر الجةن  والجهةةة المشةرفة فةي مسةةتوى و  العلةم،بعةةا  طبيعةة طلبةة الاةف التاسة  ب
 ؛اكتساب الطلبة لمفاييم طبيعة العلم وعملياتا، في كتاب العلوم الفلسطيني المقرر للاف التاسة 

(، ابتيةةرف هةةذا العينةةة نةةاثإ-ذكةةوروطالبةةة، منهةةا   ا( طالب ةة540ثيةة  تكونةةت عينةةة البحةة  مةةن  
شواةية، استخدم البح  أ اب ابتبار طبيعة العلم تم تطبيق االبتبار على عينة بالطريقة الطبيية الع

( بين α=0.05 ية عندإثااةمن طلبة الاف التاس  وتوصح البح  إلى وجو  فرود ذاف  اللة 
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اكتسةةةاب  وتةةةدني مسةةةتوى إنةةةاث( لمفةةةاييم طبيعةةةة العلةةةم لاةةةالو الطالبةةةاف  –اكتسةةةاب الطلبةةةة  ذكةةةور
 علم. الطلبة لمفاييم طبيعة ال

هدف البح  إلى التعرف علةى فهةم طبيعةة العلةم لةدى : اليمن ،(2009) ني آخ  الح ابي دراسة -
طلبة المستوى ابو  والراب  بأقسام العلوم بكلياف التربية بجامعة صنعاء، وإلى الكشف عن الفرود بةين 

ةة ن البحةة  ولجمةة  للمسةةتوى الدراسةةي والجةةن  ومكةةا امتوسةةط  رجةةاتهم علةةى مييةةاع فهةةم طبيعةةة العلةةم تبع 
( سةةؤاال مةةن نةةوع االبتيةةار مةةن 44البيانةةاف اسةةتخدم البحةة   مييةةاع فهةةم طبيعةةة العلةةم( الةةذي تةةألف مةةن  

المتعةةد  مو عةةة علةةى المحةةاور: مسةةلماف العلةةم، وأبةة د العلةةم والعلمةةاء، وطةةرد العلةةم وعملياتةةا ونةةواتج 
طلبةةة المسةةتوى ابو  والرابةة   ا وطالبةةة مةةن( طالب ةة435طبةةق المييةةاع علةةى عينةةة عةةد  أفرا هةةا   ،العلةةم

تدني الفهم فةي طبيعةة العلةم  إلىوتوصلت البح   ،بأقسام العلوم بكلية التربية في مدينتي صنعاء وثجة
 لدى الطلبة تعزى لمتغير الجن  والمستوى.

122

التاسة   لتعةرف علةى مسةتوى فهةم طلبةة الاةفإلةى اهةدفت : و تركيةا،  Kerem, et al(2005 راسةة  -
 االفرود في مستوى فهم الطلبة لمفاييم طبيعة العلم تبع   عنوالكشف  العلم،ناضو  لطبيعة في اب

طبةةق ابتبةةار  التاسةة ،وطالبةةة مةةن طلبةةة الاةةف  ا( طالب ةة575مةةن   عينةةة البحةة وتكونةةت  للجةةن ،
تاس  إلى ضعف مستوى طلبة الاف ال الدراسةوتوصلت  العلم،ليياع فهم الطلبة لمفاييم طبيعة 

 لمتغير الجن . اوجو  ابت ف في مستوى الطلبة في فهم طبيعة العلم تبع   العلم،في فهم طبيعة 
لتعةةةرف علةةةى مسةةةتوى فهةةم طبيعةةةة العلةةةم لةةةدى إلةةى اهةةةدفت و : الاةةةين ،Khajornsak( 2011 راسةةة  -

مةن طة ب برنةامج  ا( طالب ة17وتكونةت العينةة مةن   ،الطلبة/ المعلمين قبح الخدمة تخا  فيزيةا
للتعةةرف علةةى أهةةم المفةةاييم التةةي يمتلكهةةا الطةة ب  ةطبةةق اسةةتبان ،إعةةدا  معلةةم الفيزيةةاء كليةةة التربيةةة

نتةاةج أهمهةا كةان مسةتوى فهةم طبيعةة العلةم لةدى جمية  الطلبةة  الدراسةةوأظهرف  ،لفهم طبيعة العلم
 ،التطبيةةقوأن لةةديهم مفةةاييم شةةاةعة باط ةةة ثةةو  طبيعةةة العلةةم منهةةا: العالقةةة بةةين الن ريةةة و  اضةةعيف  

وأن ، والع قةةة بةةين العلةةم والتكنولوجيةةا ،والطريقةةة العلميةةة ،والذاتيةةة فةةي العلةةم ،ومفهةةوم العلةةم تراكمةةي
على الطالا المعلم في الفيزيةاء كمعلةم قبةح الخدمةة أن يسةتفيد مةن هةذا المفةاييم الشةاةعة الخاط ةة 

 لديهم لتحسين تعلمهم المستقبلي.
لتعةةةرف علةةةى مسةةةتوى فهةةةم طبيعةةةة العلةةةم لةةةدى طلبةةةة إلةةةى ات هةةةدف: ر ناب ،Nawaf (2015دراسةةةة )-

 ا( طالب ةة118( طالبةة و 274وطالبةة   ا( طالب ةة392وتكونةةت العينةة مةن   ،ر نابجامعةة مؤتةة فةي 
العلةةم، طبةةق ابتبةةار لفهةةم طبيعةةة  العلميةةة،مةةن كليةةة العلةةوم التطبيييةةة وكليةةة التربيةةة التخااةةاف 

فهةةم طبيعةةة العلةةم لةةدى جميةة  الطلبةةة مةةن كليةةة العلةةوم نتةةاةج أهمهةةا كةةان مسةةتوى  الدراسةةة وأظهةةرف
 الةذكور،ناث أكبةر فهمةا لطبيعةة العلةم مةن اة َأن  وأظهرف النتاةج  ،امتوسط  التطبييية وكلية التربية 

 وال يختلف مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة كح من كلية العلوم التطبييية وكلية التربية.
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2nsideration The SearchFrame Co

21Understood Of Science

ت لةا المؤسسةاف  لقد اتجهت الكبير من المجتمعاف والشعوب إلى اببذ بالعلم واالهتمةام بةا وأنشة
، من أجح بناء جيةح ارباء  واستقرار   أكبربغية التطل  إلى ثياب  ؛التربوية وأنفقت عليا الكبير من ابموا 

ياةة يمةد  بهةا صةاثبها أو تةذكر فةي موضة   العلةم،عي وفهم بطبيعة لديا و  البنةاء ومةا كةان للفهةم بنا 
 (.6 ،2011 ،وفاطمة محمد 

وفي عهد  او  وسليمان عليهما الس م أببرنا الربي  بةن سةليمان قةا  ثةدثنا شةعيا بةن اللية  عةن 
ْةُا َعَلةى إنْثةَداُهَما َفَأَبةَذ َبَرَجةتن امرَأتَةانن َمَعُهَمةا َصة" :قةا  أبي هريرب عةن رسةو  ه  بني انن َلُهَمةا َفَعةَدا الةذ ن

ةبني اْلَبةاقني إنَلةى َ اُوَ  النبةي  ةَمانن فنةي الا  تَةا َعَلةى  َوَلَدَها َفَأْصَبَحَتا َتْخَتان ْنُهَمةا َفَمر  َفَقَضةى بنةان لنْلُكْبةَرى من
ةةَتا َعَلْيةة :َفَقةةا َ  ،ُسةةَلْيَمانَ  ةةك نينن َأُشةةق  اْلُغةةَ َم َبْيَنُهَمةةا :َفَقةةا َ  ،ان َكْيةةَف َأْمُرُكَمةةا َفَقا  ةةْغَرى ، اْةتُةةونني بنالس ن  :َقاَلةةتن الا 
ْنةةُا َلَهةةا :َفَقاَلةةْت  ،َنَعةةمْ  :َقةةا َ  ؟َأَتُشةةق اُ  ةةي من ، 1991 ، النسةةاةي "ُهةةَو اْبُنةةكن َفقَضةةَى بةةان لَهةةا :َقةةا َ  ،اَل َتْفَعةةْح َث  ن
ا ه  ،[79 :ابنبياء] فَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ{}فَقا  تعالى (، 173 .ف، ، السفاريني؛ 472 بالفهم والعلم  فخا 

 .[79ابنبياء: ] }وكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا{ :بقولا والحكمة وأثنى عليا وعلى  او  
تعريفةةاف العلةةم مةةن قبةةح العلمةةاء والبةةاثبين والمختاةةين ويرجةة  السةةبا فةةي ذلةةك إلةةى  فتعةةد  وهكةةذا

هنةا  ث ثةة جوانةةا  َأن  ا تكةا  تجمة  علةةى َأن هةةاتهم العلميةة وبلفيةةتهم الفكريةة والبقاليةة، إال تبةاين تخااة
 أساسية تحد  مفهوم العلم، يمكن أن نشير إليها على النحو اآلتي:

: مةةأبوذ مةةن بنَأن ةةاُ ( 1140 ،1998 الفيرو آبةةا ي (، و 154 ،1997 مراةي اوالسةة المخزومةةيويةةرى 
ه يحكي عن يوسف  َفدنن  أنكروا العليم  َفدنن وعليم، وع م، ع مة،ورجح  جهح، نييض ،اعلم  علم يعلم 

 "."إني ثفيُظ عليم
العلةم هةو وسةيلة لشةر  العةالم الطبيعةي. فةي لغةة مشةتركة، والعلةم  َأن  العلةوم  وويتفق العلمةاء ومعلمة

 & Lawsonوالهندسية   على ثد سواء مجموعة من الممارساف والتراكم التاريخي من المعرفة العلمية

others, 2000.) 
: مجموعة من المعةارف اةنسةانية التةي بنَأن اُ ( 4 ،2003 عبيد و  ،(18، 2014  طنوعيعرفا كما 

 امتحرك   االعلم شي    ُيَعد  كما  العلم،تتضمن المبا   والفرضياف والحقاةق والقوانين والن رياف التي كشفها 
 ، ال يعرف البباف أو الجمو .متا    اإنساني   اونشاط   ا ينامي  

مةةن المعةةارف التةةي تتضةةمن الحقةةاةق والمبةةا   والقةةوانين  ةالعلةةم مجموعةة َأن  وبهةةذا يتضةةو للباثةة  
ة اا مستمر  نشط   ا ينامي   اوالن رياف التي تجعح العلم ن ام   علةى الحركةة  ون توقةف  اال يعرف الجمو  قاةم 

 المعرفة والبقافة والفن. ويختلف عن
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211Aspects of science

 ( على النحو اآلتي:24-22، 1996ويمكن توضيو جوانا العلم التي أور ها   يتون،

 .Cognitive science buildingمع في  العلم بناء   -
والقةوانين  والمفةاييم، والمبةا  ثي  يتضمن: الحقاةق  ؛من المعرفة العلمية امن م   االعلم جسم   ُيَعد  

 العلمية التي تساعدنا في تفسير ال واهر الطبيعية والكونية وفهم الوجو . الن ريافوالقواعد، و 

 .Process (Method) التفكي العلم ط يقة )منهج( في البحث  -

 واالكتشاف.العلم طريقة من مة في البح  والتقاي  َأن  أي 

  .Knowledge and Process العلم مادة  ط يقة -
فةةالعلم تكامةةح بةةين المةةا ب  المعرفةةة العلميةةة(  ،لعلةةم: المةةا ب والطريقةةةيؤكةد هةةذا التعريةةف علةةى شةةقي  ا

 والطريقة  المنهج العلمي(، وهذا يد  على أهمية المعرفة لتقدم العلوم والطريقة للوصح إلى المعرفة. 
ثية  ؛ م  " يتةون" قوا( فقد اتف14-13، 2002 وبفاجة  صابر(، و 10-12، 2004 يوسف أما 

 هي: ،العلم يتضمن ث ثة جوانا تحد  مفهوم العلم ومراثح تطورامفهوم  َأن   واأكد
212

 ،العلم بناء من م من المعرفة العلمية ترتكز على هدف واثد فقط من أهداف تدري  العلوم َأن  أي 
؛ قةاء والتلقةينالتقليديةة كةالحفظ واةل واسةتخدام الطريقةةالمعلومةاف والمحتةوى المعرفةي  ةوهو إكساب الطلب

 على الطالا. اما أثر سلب  وهو 
اعتمةةةةا  المعلةةةةم والطالةةةةا علةةةةى الكتةةةةاب المدرسةةةةي  ون االسةةةةتعانة بالماةةةةا ر والوسةةةةاةح التعليميةةةةة 

العمليةةةاف  الةةةدنيا، وإهمةةةا والتركيةةةز علةةةى قيةةةاع العمليةةةاف العقليةةةة  والةةةتعلم،المختلفةةةة فةةةي عمليتةةةي التعلةةةيم 
 نيف "بلوم" لألهداف التربوية.لتا االعقلية العليا في التفكير وفق  

213

ثية   ؛العلةم ببةارب عةن مةنهج فةي البحة  والتقاةي واالكتشةاف والتفكيةر َأن  يرى مؤيدوا هذا الرأي 
اسةةةةتخدمها العلمةةةةاء فةةةةي الكشةةةةف عةةةةن الحقةةةةاةق والمعلومةةةةاف وتفسةةةةير ال ةةةةواهر وثةةةةح المشةةةةك ف واتخةةةةاذ 

 القراراف.
214

العلةةةم مةةةا ب وطريقةةةة فةةةي آنر واثةةةد، وين ةةةرون إليةةةا ن ةةةرب تكامليةةةة،  َأن  هةةةذا االتجةةةاا أناةةةار يؤكةةةد 
كسةةةةاب المعلومةةةةاف للطلبةةةةة، وتةةةةدريبهم علةةةةى الطريقةةةةة العلميةةةةة فةةةةي التفكيةةةةر، وتنميةةةةة المهةةةةاراف العلميةةةةة إو 

 .والعملية
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يستخل  الباث  مجموعة من االستنتاجاف  ومن ب   الن ر في التعريفاف السابقة لمفهوم العلم
 وهي:

 وتفسةةير ال ةةواهرالعلةةم مجموعةةة مةةن الحقةةاةق والمفةةاييم والمبةةا   والقةةوانين والتعميمةةاف والن ريةةاف  َأن  -
ومةةن ثةةم ضةةبطها والةةتحكم فيهةةا مةةن الع قةةاف  ،الطبيعيةةة عةةن طريةةق الم ث ةةة والتجريةةا وفهمهةةا

 ية وقمتا الن رياف.ابفيية والرأسية قاعدتا الحقاةق العلم
العلم منهج وطريقة فةي التفكيةر والبحة  والتقاةي واالستكشةاف مةن أجةح الوصةو  للمعرفةة العلميةة  َأن  -

 أثد.على  اةنسان أو ثكر   اكلها ولي  ملك  
22sciencenature of 

221understanding

 ف مفهوم طبيعة العلم منها:تناولت العديد من اب بياف تعري
ةة بنَأن ةةُا:( 243 ،1997 الةةرا ي يعرفةةا  وتفهةةم الكةة م  علمةةا، :أي ،وفهامةةة افهةةم الشةةيء بالكسةةر فهم 

 فهما شيء بعد شيء.
( مجموعةةة مةةن 13-12، 2008  المشةةار إليةةا فةةي  راسةةة شةةحا ب (65، 2002  يتةةون  أور كمةةا 

 ، وهي:النقاط لتوضيو أهمية مدى فهم طبيعة العلم
 .وفهم بي تا افهم طبيعة العلم من أهم صفاف الفر  المتنور علمي   -
جهةةزب المتداولةةة فةةي الحيةةاب بأسةةلوب يتناسةةا مةة  فهةةم طبيعةةة العلةةم تسةةاعد الفةةر  علةةى التعامةةح مةة  اب -

يجةةةا  الع قةةةة بةةةين السةةةبا والمسةةةبا و راسةةةة إثيةةة  يعمةةةح العلةةةم علةةةى  ؛عاةةةر العلةةةم والتكنولوجيةةةا
مزيةةد مةةةن المعرفةةة العلميةةة والةةةذي يسةةاعد البةةةاثبين إلةةى مةةا يقةةو  المةةةتعلم و ؛ وهةةةال ةةواهر الطبيعيةةة

 على تاميم استراتيجياف تدري  جديدب. والخبراء مستقب   
فهةةةةم طبيعةةةةة العلةةةةم قاةمةةةةة علةةةةى إكسةةةةاب الفةةةةر  المهةةةةاراف والتنبةةةةؤاف  َأن  الباثةةةة  إلةةةةى  ياةةةةحوبهةةةةذا 

 بطريقة علمية. اح مشاكلوالمناقشة والتجريا والتحليح العلمي الذي يساعدا على ث
 أما طبيعة العلم فقد تناولت العديد من اب بياف منها:

 عبةةةةةد المجيةةةةةدو  (،191 ،2006  نيبةةةةةر آو  عبةةةةةد هو  (،224، 2008 الزعبةةةةةي مةةةةةن  يعرفةةةةةا كةةةةةح   -
"ن ةةةام مةةةن المعرفةةةة  :بنَأن ةةةاُ ( 10 ،1997  والسةةةعيد الشةةةهراني، و (19، 2002  المشةةةوبيو  (33، 2004 

طريقةة للتفكيةر والبحة   َأن اُ مة على الجانا الفكري والمنهجي، والذي ين ر إلى العلم على العلمية المن 
مةن أجةح التوصةح  أب قيتةا(، ،نتاةجةا ،بااةاةا ،أهدافةاويتضمن أربعة أبعا  تميةزا عةن ييةرا وهةي:  

 إلى الحييقة والتفكير المعرفي".



 2022 

 

190 

 فؤاد الفقيه/أ                                      مدى فهم طلبة قسم الفيزياء في جامعة إب لطبيعة العلم

لعلةةم ثقةةاةق مطلقةةة؛ فتلةةك أمةةور ينةةدر وكةةذا تحديةةد وبيةةان أهدافةةا ووظاةفةةا، وال توجةةد فةةي طبيعةةة ا
قةانون الجاذبيةة، وقةوانين منةد ، والعديةد  :مبةح ،الطبيعيةةالوصو  إليها، ولعح أقربها إلى اليقةين القةوانين 

 (.29 ،1996ثسن،  الفيزياةية من المعا الف 
 طبيعةة العلةم ال تقتاةر علةى محتةواا فحسةا، وإنمةا هةو كةح متكامةح َأن  مما سبق يتضو للباث  و 

مةةةن م مةةةن االتجاهةةةاف واليةةةيم والنةةةواتج والعمليةةةاف والطراةةةةق العلميةةةة الدقيقةةةة للحاةةةو  عليةةةا كالم ث ةةةة 
والتجريةةةا واالسةةةتنتاج واالسةةةتدال ، وكةةةذلك ابب قيةةةاف العلميةةةة التةةةي تتسةةةم بالموضةةةوبية وعةةةدم التحيةةةز 

 والسعي وراء الحييقة لذاتها.
23ture of scienceThe dimensions of the na

 العلم تحد ا مجموعة من اببعا  أهمها اآلتي: طبيعةَأن  من المعلوم 

وينقةح  ذاتيتةا،يتجةر  مةن  بحبةا،الباثة  ينبغةي أن يكةون ثيا يةا فةي  َأن  : وتعني الم ض عية -2-3-1
يخفةةةي الحقةةةاةق التةةةي ال تتوافةةةق مةةة  وجهةةةة ن ةةةرا  وأالالحقةةةاةق والمعطيةةةاف كمةةةا هةةةي فةةةي الواقةةة ، 

 أثكاما المسبقة.و 
 َأن   :تسةةري علةةى جميةة  أمبلةةة ال ةةاهرب، أي أنهةةا: فالمعرفةةة العلميةةة شةةاملة بمعنةةى الشةةم لية -2-3-2

 يبحبها.العلم شامح وقضاياا تنطبق على جمي  ال واهر التي 
صةةاثبها  َأن   :المعرفةةة العلميةةة ال تفةةر  نفسةةها إال إذا كانةةت يقينيةةة، أي ويعنةةي َأن  : اليقةةين -2-3-3

تةةةيقن منهةةةا عمليةةةا، فأصةةةبو يسةةةتطي  إثباتهةةةا بأ لةةةة وبةةةراهين وثقةةةاةق وأسةةةانيد موضةةةوبية ال تحمةةةح 
 الشك، وهذا ما يعرف باليقين العلمي.

: تعةةو  المعرفةةة بجةةذورها إلةةى بدايةةة الحضةةاراف اةنسةةانية، وقةةد بنيةةت معارفنةةا فةةود الت اكميةةة -2-3-4
ا مةةن ابسةةفح إلةةى المعرفةةة تبنةةى هرمي ةة ن  ب ؛معةةارف كبيةةرب أسةةهمت فيهةةا ثضةةاراف إنسةةانية مختلفةةة

 في مجاالف مختلفة، اسةتغنى عنهةا اةنسةان واسةتبد  العلميةابعلى، نتيجة تراكم وتطور المعرفة 
 ها ن رياف ومفاييم ومعارف باصة في مجا  العلوم االجتمابية التي تتسم بالتغير والنسبية.ب

معرفة من مة تخض  لضوابط وأسة  منهجيةة، ال نسةتطي  المعرفة العلمية  إنن   :العلم المنظم -2-3-5
 تباع هذا ابس  والتقيد بها.االوصو  إليها  ون 

: يخض  العلم لمبا   ومفاييم متعارف عليها بةين ذوي االبتاةات تتضةمن ال قة  التج ي  -2-3-6
 ماطلحاف ومعاني ومفاييم  قيقة جدا ومحد ب.

ةة ابط العلةةم ارتباط ةة: يةةرتاسةةااي امتمةةاعيإالعلةةم اشةةا   -2-3-7 بةةالمجتم  بحيةة  يراعةةي المةةتعلم  اوثيق 
 وظروفا وثالتا النفسية واالجتمابية.
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طبيعةةة العلةةم تشةةمح الموضةةوبية، والشةةمولية واليقةةين،  َأن  ( 68 ،1997  الشةةهراني والسةةعيدويؤكةةد 
بوصفا التجريد، والعلم ، وتراكمية العلم، والعلم المن م أو المتناسق، والدقة و النهاةيوالنسبية، والعلم يير 

 تساعد في تكوين فكرب واضحة عن طبيعة العلم. ،ااجتمابي   اإنساني   انشاط  
24The importance of understanding the nature of science

ةإنن   اةةوت وطلبةةة قسةةم الفيزيةاء علةةى وجةةا الخ اأهميةة فهةةم طبيعةةة العلةم لةةدى طلبةةة الجامعةةة عموم 
 ؛ َثْيةُ  إنن  هةو هةدف  اةةم لتعلةيم العلةوم اإعةدا  طلبةة مبقفةين علمي ة أثد مكونةاف البقافةة العلميةة، وأن   ُيَعد  

 (.144، 2009تحقيق الفهم المناسا لطبيعة العلم يمكن الفر  من فهم قواعد ومعايير المجتم   عدع، 
 شةةياءاف وقةةوانين، وتحكةةم ع قةةاف ابفةالعلم ثمةةرب النشةةاط العقلةةي لمنسةان بمةةا يةةنجم عنةةا مةةن ن رية

ثي  يتميز العلم بافة العمومية ولي  لا هوية وال تحدا ثدو  قوميةة أو جغراليةة أو سياسةية  ؛ببعضها
ومةةن هنةةا أصةةبو العلةةم اليةةوم مسةةيرب ثافلةةة للشةةعوب والةةدو  الناميةةة لمواكبةةة التغيةةراف السةةريعة والمت ثقةةة 

 (.2، 2009شهاب،التي يمر بها العالم في تغيير واقعا  
العلةم مسةتمر فةي التغييةر والتطةوير  َأن  ( 41 ،2011 بةن سةعيد علةى مةا سةبق أكةدف  راسةة بناء  و 

 أهمها: ،ايير بشكح نقاطوقد ثد ف بعدب مع المختلفة،الذي تؤ يا العلوم في تطوير التقنياف 

 هم االنجا  ابكبر.مارع العلم أفرا  من ذوي ثقافاف مختلفة، ولكن العلماء والمهندسين كان ل -
 يوضو تاريا العلم الاعوباف والعيباف التي واجهها العلماء في أفكارهم وإبداعاتهم. -
25The goals of science

من و ، اابتلفت التعريفاف للعلم من قبح بعض المؤلفين من ثي  التحديد لكن المضمون كان واثد  
الع قة بموضوع بحبا وجد بعةض االبت فةاف فةي تحديةد  يوي ذب   اط ع الباث  على اب ب الترب

 أهةةةةداف العلةةةةم فهنةةةةا  مةةةةن ثةةةةد ها بأربعةةةةة أهةةةةداف وهةةةةي: الوصةةةةف، التفسةةةةير، التنبةةةةؤ، الضةةةةبط والةةةةتحكم
؛ جةةةدير، ترجمةةةة 5-4، 2003عبيةةةد،  ؛13-15، 2003،؛ علةةةي 21-23، 1997والسةةةعيد ، الشةةةهراني

هنةةا  مةةن ثةةد ها بب ثةةة أهةةداف هةةي: التفسةةير، ( و 15-14، 1982 ،؛ عاقةةح13 ،2002بةةيض، أملكةةة 
؛  66 -64 ،2010؛ شةةةةةتا، 12-11، 2004 ؛ العمريةةةةةة،27 -26، 2003 التنبةةةةةؤ، الضةةةةةبط   يتةةةةةون،

 (.19 -18 ،2002 ،؛ صابر وبفاجة87، 1989 ،عميرب والديا
 وليما يلي توضيو لكح هدف من أهداف العلم:

251Description

ى وصةةف ال ةةواهر الطبيعيةةة والبيولوجيةةة المحيطةةة باةنسةةان، إذا تنبةةأ الفةةر  إلةة ايهةةدف العلةةم مبةةدةي  
ثةةدوث  لةةزا  أرضةةي فةةي  :ومةةن أمبلةةة ذلةةك ال ةةاهرب،سةةوف ياةةف هةةذا  َفدنن ةةاُ وفسةةر أي ظةةاهرب فيزياةيةةة 

 ومن ثم سوف ياف ثا ثة وقوع الزلزا .  ،ومن ثم يفسر ،منطقة ما البد أن يتنبأ لهذا الحدث



 2022 

 

192 

 فؤاد الفقيه/أ                                      مدى فهم طلبة قسم الفيزياء في جامعة إب لطبيعة العلم

252Interpretation

فةي التاةنيف والتسلسةح  االتةي تةؤ ي  ور   الطبيعيةةالعلم إلى محاولة معرفة أسباب ال واهر  يهدف
الذي يسةاعدنا علةى التفسةير فةي هو و  الموصح،تفسير سريان التيار الكهربي في  :ومبا  ذلك واالرتباط،

 ح.سبا السريان هو فرد الجهد الكهربي بين النقطتين لطرفي الموص َأن  
253prediction

ابشياء وابثداث والتنبؤ بهةا، بنةاء  علةى  إ را ومن ثم القدرب على  ،على الوصف والتفسير يعتمد
اكتشةةةاف الع قةةةة بةةةين  :التةةةي تةةةم جمعهةةةا عةةةن ال ةةةاهرب، ومبةةةا  ذلةةةك المعلومةةةاف والبيانةةةاف المتةةةوافرب لةةةدينا

نبؤ بةأن قضةبان السةكك الحديديةة سةوف تتمةد  وتتقةوع التي تساعدنا في الت، فهي الحرارب وتمد  المعا ن
 إذا سار عليها القطار وباصة  إذا لم تكن هنا  فراياف بين السكك الحديدية.

254Control

ويقاةةةد بةةةا "إمكانيةةةة الةةةتحكم بال ةةةاهرب وتوجيههةةةا مةةةن بةةة   الةةةتحكم بأسةةةبابها وعواملهةةةا"  الزيةةةو ، 
2003 ،19.) 

 التفسير والتنبؤ يخدمان الهدف النهاةي للعلم وهو الضبط والتحكم. َأن  ( 19، 1996  يتون يؤكد 
 كاآلتي: أهدافوهنا  من صنفها بب ثة 

255Interpretation Description of

سةباب هةذا أيهدف العلم إلى أبعد من مجر  م ث ة ال واهر ووصفها بح يتعةداها لمحاولةة معرفةة 
 في التانيف والتسلسح واالرتباط. ار، ويؤ ي  ور  ال واه
256prediction

بح يسعى إلى أكبةر مةن ذلةك مةن  ،ال يقف العلم عند ثد وصف ال واهر الطبيعية ويير الطبيعية
 ثتى يمكن االستعدا  لا واةفا ب منا. ب   إ را  ما قد يحدث مستقب   

وتةم  ،نةدليف" بوجةو  عناةر فةي الجةدو  الةدوري لةم يكتشةفاومن ابمبلةة علةى ذلةك، تنبةؤ العةالم "م
المةتعلم فةي التعةرف علةى النتيجةة المتوقعةة  الجرمانيوم، قدربوهو عنار  ااكتشافا بعد بمسة عشر عام  

 (.304، 2007وعالية، العبا ي،إذا توافرف شروط معينة  
257Control

 امنضةبط   الكةي تحقةق وصةف   مةا؛ى التحكم فةي ال ةروف أو العوامةح المحةد ب ل ةاهرب يهدف العلم إل
قدرتةا علةى تفسةيرها  فوتز ا  قدرب اةنسان على ضبط ال واهر والتحكم بهةا كلمةا  ا  ثدوثها،لها وتمن  

 (.22 ،1997،والسعيد الشهرانيوالتنبؤ بها  
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فسير والتنبؤ والضبط والتحكم وهةذا ابهةداف أهداف العلم الوصف والت َأن  ومما سبق تبين للباث  
وبذلك نكون قةد عرفنةا العلةم  صورا،بحي  يستطي  الفر  الفهم للعلم بكح  ،منها يكمح اآلبر مترابطة كح  

 معرفة جديدب.إلى علمي للوصو   وطريقة منهجمعرفة علمية  بنَأن اُ 
26Science properties

هنةةا  عةةدب  َأن   بيةةاف المتعلقةةة بموضةةوع بحبةةا تبةةين لةةا علةةى بعةةض اب مةةن بةة   اطةة ع الباثةة 
فةةي تسةةمياف هةةذا الخاةةاة   اثيةة  ابتلفةةوا كبيةةر   ؛العلةةمابت فةةاف بةةين البةةاثبين فةةي تحديةةد باةةاة  

أنها سةماف على وبعضهم ذكرها  ،بااة  للعلم أنها ها علىنتيجة التشابا في المعنى، فمنهم من ذكر 
 أنها بااة  للمنهج العلمي.على بر ذكرها فريٌق آا بينم ،للتفكير العلمي

باةاة  العلةم  (21-20، 2022  وبفاجةة صابر(، و 18-14 ،2006 ثل  كح  من كما ثد  
 والموضةوبية،الدقةة  المجةا ،العلةم واسة   تتسة ،للعلةم ثةدو   مةن م،العلةم نشةاط  ، هةي:ببمان بااة 

للعلم جانا عقلي وجانا  وأساليبا،للعلم أ واتا  نهج،ومالعلم محتوى  تراكمي،نساني وبناء إالعلم منشط 
 ثسي.

 ،2003  علةةي( و 26-31 ،1996  يتةون مةن  الخاةةاة  فقةد أور هةا كةةح   بعةض البةاثبينوذكةر 
 وجبةران نشةوان(، و 102-83، 1989  عميرب والديا(، و 16-9، 1997  والسعيد الشهراني(، و 17-23

ن الخااة  وهي: تقليح التحيز والسةيطرب عليةا، مجموعة مب( 50، 2010 شتا (، و 22-26، 2008 
 تحقيق السرعة، الموضوبية، التحقيق، التكميم، التجريبية، صياية الن رية.

 وقد جم  الباث  بين هذا اآلراء ولخاها ليما يأتي:
261Facts science adjustable and Change

ي نتاج علمةي مجةزأ  بةات( ال يتضةمن  التعمةيم(، وتنةتج الحييقةة العلميةة مةن والحييقة العلمية ه
الم ث ة المباشرب أو يير المباشرب واليياع والتجريا العلمي، وتتسم الحقاةق العلمية بالتعديح والتغييةر 

لةذا فهةي عرضةة للخطةاء أو الاةواب، وعلةى  ؛المستمر، وهي مةن صةن  اةنسةان الةذي يخطةي وياةيا
بةةةا  عنةةةدما اكتشةةةفت ابشةةةعة المهبطيةةةة، أصةةةبحت الحقةةةاةق السةةةابقة المتعلقةةةة بالةةةذرب ومكوناتهةةةا سةةةبيح الم
العلةةم قابةةح للتعةةديح وهةةذا مبةةدأ مهةةم ثتةةى ال تغلةةق اببةةواب أمةةام البحةةوث  َأن  ويسةةتد  مةةن ذلةةك  باط ةةة،

 واالكتشافاف العلمية.
262Science corrects itself

منهةا علةى  كبيةرب،وفةي تةاريا العلةوم شةواهد  باسةتمرار،معرفة العلمية نفسها وتنمو وتتطور تتجد  ال
سبيح المبا ، ما طرأ على مفهوم الخلية عضوياتها ووظاةفها وذلك مةن بة   نتةاةج الدراسةاف والبحةوث 

 التي أجراها الباثبون في هذا المجا .
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263Science is characterized by 

comprehensive and Circular

لةةى فعالمعرفةةة اةنسةةانية تسةةري علةةى جميةة  أمبلةةة ال ةةاهرب التةةي يبحبهةةا العلةةم،  َأن  الشةةمولية تعنةةي 
نتةاةج بحوثةا  َفةدنن  "نيةوتن" مؤسة  علةم الجاذبيةة، بةدأ بحوثةا وتجاربةا علةى سةقوط التفاثةة،  َأن  الريم مةن 

الحركة، بما فيها  وجمي  قوانينصبحت ذاف طاب  عام تشمح السقوط الحر وقوانينا بوجا عام عممت وأ
 اةنسان.
264Cumulative science building

فالمعرفةةةة العلميةةةة أشةةةبا بالبنةةةاء، فةةةدذا أرا   العلةةةم،تاةةةف هةةةذا الخاصةةةية الطريقةةةة التةةةي يتطةةةور بهةةةا 
بةةح يبةدأ بحبةةا مةن ثيةة  انتهةةى  الاةفر،يبةةدأ مةةن  ال -بةالطب – َفدنن ةةاُ  الباثة (  راسةةة مشةكلة علميةةة مةا، 

وهكذا يحةافظ  أبرى،الذين سبقوا، وإن اكتشف معرفة علمية جديدب البد وأن تقو  إلى معرفة   الباثبون(
 العلم على استمراريتا وتطورا.

265Science global human activity

نتةاج البحة  والتفكيةر العلمةي اةنسةاني وهةي نتةاج إنسةاني ال تخة  اةنسةان  المعرفة العلميةة هةي
بثةةد، بةةح تتكامةةح الجهةةو  باسةةتمرار وياةةدد قةةو   اأو ملك ةة اوال شخاةةي   افر ي ةة اوثةةدا، وليسةةت موضةةوع  

تاةةةبو المعرفةةةة العلميةةةة بمجةةةر  ظهورهةةةا  " وهكةةةذاننةةةي وصةةةلت علةةةى أكتةةةاف مةةةن سةةةبقونيإ"نيةةةوتن" هنةةةا: "
 اللجميةة  تتجةةاو  الحةةدو  الجغراليةةة أو السياسةةية، فقاعةةدب "أربميةةدع" ليسةةت ملك ةة اوملك ةة ا نشةةرها( مشةةاع  

 "نيوتن" في الحركة، و"بويح" و"شار " و"جايح" و"سا " في الغا اف. لا، وكذلك قوانين: اشخاي  
266Science is characterized by precision and abstraction

البحبيةةة فةةي بحوثةةا  اةجةةراءافتةةا  العلةةم بموضةةوعتيا و قتةةا، فالباثةة  يتبةة  سلسةةة من مةةة مةةن يم
ابسلوب العلمي والموضوعي الدقيق والمجر ، فهو يبدأ بتحديد المشكلة، ويجم  البياناف  او راساتا متبع  

دقةةةة أو المعلومةةةاف المتعلقةةةة بهةةةا، ويضةةة  الفةةةرو ، ويضةةةبط تجربتةةةا إلةةةى أقاةةةى  رجةةةة ممكنةةةة مةةةن ال
 والتجريد، ثم يختبر فروضا ويتوصح إلى النتاةج.

267Science has its own tools

اب واف  تةةةؤ يثيةةة   ؛قياسةةةهااب اب هةةةي الوسةةةيلة التةةةي يسةةةتخدمها الباثةةة  لجمةةة  المعلومةةةاف أو 
 في جم  المعلوماف ونتاج المعرفة العلمية. اأساسي   ا المقايي (  ور  

268Science affects society and affect its

 َأن  العلم وثيةق الاةلة بةالمجتم  يةؤثر ليةا ويتةأثر بةا، فةالمجتم  يتطةور بتةأثير العلةم وتقنياتةا، كمةا 
العلةةم  بةةين متبةةا ال   تفةةاع    :العلةةم ينمةةو ويترعةةرع بتةةأثير ال ةةروف واالتجاهةةاف السةةاةدب فةةي المجتمةة ، أي

 والمجتم .
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ياةةحو نفسةةا  وهةةي: العلةةمباةةاة  العلةةم يتكةةون مةةن تسةةعة مفةةاييم  َأن  وممةةا سةةبق تبةةين للباثةة  
التن ةيم، البحة  عةن ابسةباب، التراكميةة، الشةمولية واليقةين، الدقةة والتجريةد، العلةم نشةاط إنسةاني  ،ابنفس

 با.عالمي، العلم يؤثر بالمجتم  ويتأثر با، العلم لا أ واتا الخاصة 
27Ethics of science

بةةةرين ومسةةةاعدتهم فةةةي ب قيةةةاف العلةةةم بالاةةةدد وابمانةةةة والتواضةةة  والنزاهةةةة واثتةةةرام اآلأتتاةةةف 
ولهذا فقد ثفح القرآن الكريم بها  ؛همية كبيرب في ثياب ابفرا  وابممأ ولألب د  ،تخطي الاعاب العلمية

ور القةةرآن الكةةريم وآياتةةا أسةة  اببةة د ومكارمهةةا، وكةةذلك السةةنة عتنةةى بهةةا أيمةةا عنايةةة، فقةةد بينةةت سةةأ و 
يمتةةد  ه تعةةالى نبيةةا بحسةةن الخلةةق تةةارب ،  [4 القلةةم:] : }وَإِنَّكك َ عَلَلككل قُلُككِي عَ ِككي ي{النبويةةة، فقةةد قةةا  تعةةالى

لُلْفِ وَرَعْككلِ ْ عَكك ِ }قُكك ِ ْعْلَفْككََ وَرْ ُككلْ  ِككاعْ :ويةةأمرا بمكةةارم اببةة د ومحاسةةنها تةةارب أبةةرى امتبةةا  قولةةا تعةةالى

  (.7، 2000 ابسدي،  [199ابعراف: ] ْعْجَاهِلِنيَ{
العلةةم يتكةةون بعةةد أب قيةةاف العلةةم مةةن الموضةةوبية، ابمانةةة العلميةةة،  َأن  تبةةين للباثةة  يوممةةا سةةبق 

بة د العلميةة فةي الضةمير تسةتقر ابمانةة واب وثةا االسةتط ع، كمةاعدم التسرع في إصةدار ابثكةام، 
 ي والخلق المستييم، وهذا يكون من استشعار نفسية العالم.الح
28Products Science

فةةي شةةتى مجةةاالف الحيةةاب لةةم يسةةبق لةةا مبيةةح فةةي  املحوظ ةة ايشةةهد العةةالم فةةي العاةةر الحاليةةة تطةةور  
لحقةةةاةق عةةد نتةةاةج العلةةم مةةةن بمسةةة مفةةاييم هةةي: اكمةةةا يتكةةون بُ  والتكنولوجيةةا،العاةةور السةةابقة كةةالعلوم 

هةةذا النتةةاةج تمبةةح بنيةةة  العلميةةة،، والقةةوانين العلميةةة، والن ريةةاف العلميةةة، والمفةةاييم العلميةةة، والتعميمةةاف
والبحةة  التجريبةةي فهةةي الاةةر   واالستقاةةاء، الم ث ةةة،ليهةةا العلمةةاء عةةن طريةةق إالعلةةم التةةي يتوصةةح 

 (.21 ،1999 ،صبري و  الدمر اش  العلمالذي يقوم عليا 
بةح  والمبةا  ،نتاةج العلم عملية تراكمية البناء تشمح المفةاييم العلميةة  َأن  اث  إلى وبهذا ياح الب

 تهدف إلى تفاعح ما بين المعرفة العلمية السابقة والمعرفة العلمية الجديدب.

3Methodology and procedures

31Research Methodology

لطبيعةةة هةةذا  االمةةنهج الوصةةفي التفسةةيري للتحقةةق مةةن أهةةداف البحةة  الحةةالي ن ةةر  اسةةتخدم الباثةة  
 البح  الذي يهدف إلى التعرف على مدى فهم طلبة قسم الفيزياء في جامعة إب لطبيعة العلم.

32Search community

البةةةالد عةةةد هم إب  التربيةةةة جامعةةةةشةةةمح مجتمةةة  البحةةة  الحةةةالي جميةةة  طلبةةةة قسةةةم الفيزيةةةاء بكليةةةة 
 ( يوضو ذلك.1والجدو   وطالبة،  ا( طالب  327 
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 ( توزيع أفراد مجتمع البحث حسب المستوى والجنس1جدول )

الجنس            

 المستوى
 األول

النسبة 

 المئوية
 الثاني

النسبة 

 المئوية
 الثالث

النسبة 

 المئوية
 الرابع

النسبة 

 المئوية
 المجموع

النسبة 

 المئوية

 % 50 165 %54 27 %42 33 %50 60 %57 45 ذكور
 %50 162 %46 23 %58 46 %50 59 %43 34 إناث

 %100 327 %100 50 %100 79 %100 119 %100 79 المجموع
 م.2015/ 2014الجامعي  إب، للعامعمادة شؤون الطالب جامعة  المصدر:*

32The research sample

( بكليةةة التربيةةة جامعةةة إب والرابةة  ابو الفيزيةةاء المسةةتوى   قةةام الباثةة  بابتيةةار جميةة  طلبةةة قسةةم
جمةةةةالي مجتمةةةة  البحةةةة  إ%( مةةةةن 40وطالبةةةةة، بنسةةةةبة   ا( طالب ةةةة129والبةةةةالد عةةةةد هم   قاةةةةدية،باةةةةورب 

وبةذلك تكةون عينةة البحة   الغيةاب،%( بسةبا  13.1وطالبة وبنسةبة   ا( طالب  43صلي، وتم استبعا  اب
( 2صةةةلي والجةةةدو  جمةةةالي مجتمةةة  البحةةة  ابإ%( مةةةن 26.3وبنسةةةبة  وطالبةةةة  ا( طالب ةةة86مكونةةةا مةةةن  

 يوضو عينة البح :
 ( توزيع أفراد عينة البحث2جدول ) 

 المستوى
 األول

 المجموع
 الرابع

 المجموع
المجموع 

 إناث ذكور إناث ذكور الكلي

 129 50 23 27 79 34 45 عد  الطلبة الكلي
 43 17 3 14 26 5 21 الغياب المستبعدين بسباعد  الطلبة 

 86 33 20 13 53 29 24 عينة البح  اةجمالية
33Search tool

 وذلةك للتعةرفمن متعةد   ابتيارقام الباث  بدعدا  أ اب البح  المتمبلة بابتبار تحايلي من نوع 
الخطةةواف  وفةةقر وقةةد مةةر بنةةاء االبتبةةا ،علةةى مةةدى فهةةم طلبةةة قسةةم الفيزيةةاء لطبيعةةة العلةةم بكليةةة التربيةةة

 :اآلتية
34nature of science the goal of test

341Building vertebrae test

لبنةةةةاء فقةةةةراف االبتبةةةةار قةةةةام الباثةةةة  بةةةةاالط ع علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن الدراسةةةةاف السةةةةابقة واب بيةةةةاف 
المحتسةةا  كةةح ر مةةن ي  التةةي أعةةدف لمبةةح هةةذا الغةةر  ومنهةةا  راسةةةوبعةةض االبتبةةاراف والمقةةاي المتعلقةةة،

ومةةةن بةةة   الدراسةةةاف والرجةةةوع  (،2005  العةةةديلي(، و 2005  الاةةةوافطة(، و 1986  الشةةةيا( و 1984 
إلى المقرراف الدراسية في قسم الفيزياء بكلية التربية جامعة إب تم كتابة فقراف االبتبار التةي تكةون مةن 

فقةةرب ( 38ويتعلةةق بطبيعةةة العلةةم وبلةةد عةةد  فقراتةةا   ،واثةةدر  مجةةا ر  يةةة مو عةةة علةةى( فقةةرب باةةورب أول60 
 العلةم، أب قيةاف العلةم، افتراضةافأهةداف العلةم، باةاة    وهةي:أولية تتو ع علةى أبعةا  العلةم  باورب

 العلم، نتاةج العلم، طرد العلم، تاريا العلم(.
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342Believe test

ثي  يقاد با قدرب االبتبار على قياع  ؛ن الخااة  المهمة في بناء االبتبارافالادد مُيَعد  
 (.175 ،2013 ،والو ان العساف ؛84، 2005الجلبي،  ؛415 ،1996 ،ما وض  ليياسا   يتون 

تةةم عرضةا علةى مجموعةةة مةن الخبةراء والمحكمةةين مةن أسةةاتذب  االبتبةار،للتأكةد مةن صةةدد فقةراف و 
الخبةةرب فةةي المنةةاهج وطراةةةق تةةدري  العلةةوم بقسةةم الفيزيةةاء والمدرسةةين فةةي الجامعةةاف المتخااةةين وذوي 

ةةة19والبةةةالد عةةةد هم   وعةةةدن،كةةةح مةةةن كليتةةةي التربيةةةة والعلةةةوم بجةةةامعتي إب  ببةةةذ م ث ةةةاتهم  ا( محكم 
 وآراةهم.
343

إيجةا  الببةاف ، تةم تحليةح البيانةاف و ا( فةر   20عةد ها   عشواةية بلدبعد تطبيق االبتبار على عينة 
ثيةةةة  بلغةةةةت قيمةةةةة معامةةةةح ألفاكرونبةةةةا  لييةةةةاع الببةةةةاف لجميةةةة  البنةةةةو   ؛الفاكرونبةةةةا باسةةةةتخدام معامةةةةح 

 %(، وهذا قيمة تسمو لتطبيق االبتبار.80االبتبارية لطبيعة العلم  
344

معامةةةح السةةةهولة  الببةةةاف، جةةةا ةي الفاكرونبةةةا  مسةةةتقلتين، معامةةةح( لعينتةةةين T-test-oneابتبةةةار 
المعياريةة،  الحسةابية، االنحرافةاف: المتوسةطاف اآلتيةة يةثاةاةالبياناف وابسةاليا اةلتحليح  والاعوبة،

 .(T-test-oneواثدب ابتبار  لعينا

4study Results and their interpat

41

 مدى فهم طلبة قسم الفيزياء في كلية التربية جامعة إب لطبيعة العلم؟ ما
هذا السؤا  من ب   التحقةق مةن الفرضةية ال توجةد فةرود ذاف  اللةة إثاةاةية  عنتمت اةجابة 

( بةةين المتوسةةط الفرضةةي والمتوسةةط الحسةةابي بفةةرا  عينةةة البحةة  الحةةالي α=0.05عنةةد مسةةتوى  اللةةة  
 واالنحةةراف ،هةةذا الفرضةةية اسةةتخدم الباثةة  المتوسةةط الحسةةابي البتبةةارالعلةةم علةةى ابتبةةار فهةةم طبيعةةة 

 (.3( لعينة واثدب كما هو موضو بالجدو  T-test-oneوابتبار   ،المعياري 
 ( لعينة واحدة لقياس مدى فهم طبيعة العلمT-test-one( اختبار)3جدول )

 العينة
المتوسط 

 الحسابي

الوسط 

 الفرضي

 االنحراف

 المعياري

جات در

 الحرية
 الداللة مستوى الداللة قيمة ت

 يةإحصائدالة  0.00 4.082 85 2.138 8 8.94 86

المتوسةط الحسةابي لعينةة البحة  فةي مجةا  طبيعةة العلةم  َأن  تشير النتةاةج فةي الجةدو  السةابق إلةى 
 ،(8الةةذي هةةو   ل بتبةةارولمقارنةةة هةةذا المتوسةةط الفرضةةي  ،(2. 138وانحةةراف معيةةاري   ،(8.94بلةةد  

َتَبةي َن  اي  إثااةوللتحقق من  اللة الفرود  ،المتوسط الحسابي للعينة أكبر من الوسط الفرضي َأن  ن ثظ 



 2022 

 

198 

 فؤاد الفقيه/أ                                      مدى فهم طلبة قسم الفيزياء في جامعة إب لطبيعة العلم

عنةةةد  اي  إثاةةةاةوهةةةذا الييمةةةة  الةةةة  ،(0.00ومسةةةتوى  اللةةةة   ،(4‚082( بلغةةةت  T-test-oneقيمةةةة   َأن  
 طلبة لطبيعة العلم.وهذا يد  على فهم ال ،( لاالو المتوسط الحسابي للعينة0. 05مستوى  

322

 ؟ب لفهم طبيعة العلمإقسم الفيزياء بجامعة  طلبةهح يوجد ابت ف بين 
هذا السؤا  قام الباث  للتحقق من الفرضية ال توجد فرود ذاف  اللة إثااةية عند  عنولمجابة 

سةةةةتخدم اعلةةةةى ابتبةةةةار فهةةةةم طبيعةةةةة العلةةةةم كمةةةةا  ،( بةةةةين متوسةةةةط الةةةةذكور واةنةةةةاثα=  0.05مسةةةةتوى  
 :كاآلتي( لعينتين مستقلتين T-testالمعياري واالبتبار التاةي   واالنحرافالمتوسطاف الحسابية 

3221

قسةةم الفيزيةةاء بجامعةةة إب فةةي فهةةم طبيعةةة العلةةم كمةةا هةةو موضةةو  طلبةةةللتعةةرف علةةى الفةةرود بةةين 
 ،(4الجدو  ب

 لمتغير الجنس ا( لعينتين مستقلتين لمعرفة طبيعة العلم وفق  T-test-one( اختبار)4جدول )

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 2.29 8.97 37 ذكور
17 .0 84 0.907 

 دالةغير 

 2.04 8.92 49 إناث يةإحصائ

( فةي 8. 92ومتوسةط اةنةاث   ،(8. 97متوسةط الةذكور  َأن  تشير النتاةج في الجدو  السابق إلةى 
َأن  وي ثةةةظ  ،(2. 04( وانحةةةراف معيةةةاري لمنةةةاث  2. 29معيةةةاري للةةةذكور  وانحةةةراففهةةةم طبيعةةةة العلةةةم 

وهذا  اي  إثااة  الة( وهي قيمة يير 0. 907عند مستوى  اللة   ،(0. 17( بلغت  T-test-oneقيمة  
 الذكور واةناث ال يختلفون في فهم طبيعة العلم. على َأن  يد  

324

 ؟لمتغير المستوى  اب لفهم طبيعة العلم وفق  إقسم الفيزياء بجامعة  طلبةهح توجد ابت ف بين 
3241

ولمجابةةة علةةى هةةذا السةةؤا  قةةام الباثةة  للتحقةةق مةةن الفرضةةية ال توجةةد فةةرود ذاف  اللةةة إثاةةاةية 
 ،( بين متوسطي  رجةاف المسةتوى ابو  والرابة  علةى ابتبةار فهةم طبيعةة العلةمα=  0.05عند مستوى  

لعينتين مستقلتين ( T-testالمعياري واالبتبار التاةي   واالنحرافاستخدم الباث  المتوسطاف الحسابية 
 (:5كما في جدو   

 
 لمتغير المستوى ا( لعينتين مستقلتين لمعرفة طبيعة العلم وفق  T-test-one( اختبار)5جدول )

 الحسابي العدد المستوى
 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 2.079 8.28 53 أول
3.941- 84 000. 

دالة 

 1.803 10.00 33 رابع يةإحصائ
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الراب   المستوى ومتوسط  ،(8.28متوسط المستوى ابو    َأن  تشير النتاةج في الجدو  السابق إلى 
( وانحةراف معيةاري للمسةتوى 2.079  ابو معيةاري للمسةتوى  وانحةراف( في فهم طبيعة العلم 10. 00 

( 0.000عنةد مسةةتوى  اللةةة   ،(-3. 941( بلغةةت  T-test-oneقيمةة   َأن  وي ثةةظ  ،(1. 803الرابة   
ون ثةظ مةن الجةدو  تفةود المسةتوى الرابة  فةي فهةم طبيعةة العلةم عةن مسةتوى  ،إثاةاةية  الةوهي قيمة 

 ابو .
325Find recommendations

الباثةة  يوصةةي القةةاةمين بقسةةم الفيزيةةاء  َفةةدنن  فةةي ضةةوء النتةةاةج التةةي أسةةفر عنهةةا البحةة  الحةةالي؛ 
 تي:باآل

 إعا ب الن ر في تاميم المقرراف الجامعية.-
 التركيز على الممارسة الفعلية للطلبة لطبيعة العلم ولي  مجر  تواجدها وانتقاءها.-
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5

51

مؤسسةةةة  (،1 ط الجامعيةةةة،(: أسةةة  البحةةة  العلمةةةي ةعةةةدا  الرسةةةاةح 2000المجيةةةد   مةةةروان عبةةةد ،إبةةةراييم-1
 عمان. راد،الو 

(: طبيعةةةة علةةةم الفيزيةةةاء بطراةةةةق التةةةدري  لةةةدى معلمةةةي الفيزيةةةاء فةةةي المةةةدارع 2013يحيةةةى   جحجةةةو ،أبةةةو -2
 االقاةةةةى،جامعةةةةة  التربيةةةةة،كليةةةةة  (،2 ع (،17 م االسةةةة مية،مجلةةةةة الجامعةةةةة  بفلسةةةةطين،البانويةةةةة 

 فلسطين. يزب، (،217-177 ت
( فةي تنميةة بعةض عمليةاف العلةم E، S5 اسةتراتيجية (: أثةر توظيةف 2013 العبد، محمد صا د   او ،أبو -3

رسةةةالة  يةةةزب،والتفكيةةةر اةبةةةداعي فةةةي العلةةةوم لةةةدى طةةة ب الاةةةف الخةةةام  ابساسةةةي بمحاف ةةةاف 
 فلسطين. يزب، اال هر،جامعة  التربية،كلية  منشورب،ماجستير يير 

المعرفةةةة، عوانةةةة،  ار  ه( مسةةةند أبةةةي316 سةةةنة الوفةةةاب  إسةةةحاد،عوانةةةة يعقةةةوب بةةةن  وةني، اةمةةةام أبةةةاالسةةةفرا-4
 لبنان. بيروف، (،4 ج

 الريةةةا ، ابنةةةدل ، ار  (،1(: فاةةةو  مةةةن اببةةة د اةسةةة مية،  ط2000 بةةةن سةةةيف  ه عبةةةد ابسةةةدي،-5
 السعو ية.

مجةةا  فيزيةةاء الحركةةة  (: فاعليةةة أسةةلوب الةةتعلم النشةةط فةةي تنميةةة المفةةاييم العلميةةة فةةي2011بلجةةون، كةةوثر  -6
 (،123-94 ت (،116مجلةةةة القةةةراءب والمعرفةةةة،  ع  البانويةةةة،المرثلةةةة والجاذبيةةةة لةةةدى طالبةةةاف 

 السعو ية.  مكة، القرى،جامعة أم 
(: تقويم محتةوى منةاهج العلةوم الفلسةطينية للمرثلةة ابساسةية العليةا فةي 2011تهاني أثمد عو ب   سعيد،بن -7

 يةةةةزب، اب هةةةةر،معةةةةة جا التربيةةةةة،كليةةةةة  منشةةةةورب،رسةةةةالة ماجسةةةةتير ييةةةةر  العالميةةةةة،ضةةةةوء المعةةةةايير 
 فلسطين.

 ليح الباث  المبتد  في موضةوعاف البحة  والرسةاةح الماجسةتير  البح ،(: منهجية 2002 ما نيو  جدير،-8
 مار. القاهرب، يانم،السيد  عبد النبيتنسيق محمد  ابيض،ترجمة ملكة  والدكتوراا،

 مؤسسةةة عةةة ء والتربويةةة،والنفسةةةية (: اساسةةةياف بنةةاء االبتبةةاراف والمقةةايي  2005سوسةةن شةةاكر   الجلبةةي،-9
 سوريا.  مشق، والتو ي ،الدين للطباعة 

المرثلةة البانويةة فةي تحاةيح المفةاييم الفيزياةيةة ثسةا  طلبة(: عوامح ضعف 2005 سلطان،  الحبيشي،-10
 التربيةة،كليةة  منشةورب،رسالة ماجستير يير  التعليمية،رأي معلمي ومعلماف الفيزياء بمنطقة تبو  

 السعو ية. سعو ،الملك جامعة 
(: فهةةةم طبيعةةةة العلةةةم لةةةدى طلبةةةة المسةةةتوى ابو  والرابةةة  بأقسةةةام العلةةةوم بكليةةةاف 2009،  وآبةةةرون الحةةةدابي -11

 اليمن. صنعاء، صنعاء،جامعة  التربية،التربية بجامعة صنعاء، كلية 
 مار. القاهرب، ة،االكا يميالمكتبة  (،1(: أصو  البح  العلمي. ج  1996  المنعم،أثمد عبد  ثسن،-12
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(:  راسة معرفة بعةض المفةاييم الكهرباةيةة وتطورهةا لةدى عينةة مةن الطلبةة 2000  أثمد،محمد  الحكيمي،-13
 اليمن. إب،جامعة  (،3 ع الجامعي،مجلة الباث   اليمنيين،

 السةلوكية،(:  ليح الباث  فةي تن ةيم وتوضةيو البحة  العلمةي فةي العلةوم 2006   رويش، او  بن  ثل ،-14
 فلسطين. يزب، االس مية،الجامعة 

 الكويت. ،مكتبة الف   ،(: مقدمة في تدري  العلوم1999 ،صبري  ،الدمر اش-15
 ،المؤسسةةةة الحديبةةةة للكتةةةاب ،(: مختةةةار الاةةةحا 1997  ،القةةةا ر محمةةةد بةةةن أبةةةي بكةةةر بةةةن عبةةةد ،الةةةرا ي -16

 ليبيا. ،طرابل 
مؤسسةةة شةةباب  ،والعلةةم مةةن من ةةور علةةم االجتمةةاع (: العلةةم والتعلةةيم2006 ،ثسةةين ،عبةةد الحميةةد ،رشةةوان-17

 مار. ،القاهرب ،الجامعة
(: الع قةةة بةةين مسةةتوى فهةةم معلمةةي العلةةوم الحياتيةةة فةةي المرثلةةة البانويةةة 2007 ،طةة   عبةةده ،الزعبةةي -18

(، 36( م، راسةةةاف العلةةةوم التربويةةةة ،ومسةةةتوى فهمهةةةم للقضةةةايا العلميةةةة الجدليةةةة واتجاهةةةاتهم العلميةةةة
 .ر ناب ،جامعة الحسين بن ط  ، عمان ( ،2 ع

(:  مسةةتوى البقافةةة العلميةةة لةةدى معلمةةي الفيزيةةاء فةةي المرثلةةة البانويةةة وع قتةةا بمسةةتوى 2008  ،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-19
 ،(11  ،يةةةة للعلةةةوم التطبيييةةةةر نالمجلةةةة اب ،نحةةةو العلةةةم لةةةدى طلبةةةتهم واالتجاهةةةافالبقافةةةة العلميةةةة 

 عمان. ،كلية العلوم التطبييية ،(1 ع
فةةي التحاةةيح المباشةةر المؤجةةح  االستقاةةاةي(: اثةةر اسةةتخدام برنةةامج قةةاةم علةةى النشةةاط 2008ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -20

العلميةةة وفهةةم طبيعةةة العلةةم لةةدى طالبةةاف تخاةة   االتجاهةةافوتنميةةة مهةةاراف التفكيةةر العلمةةي و 
جامعة  ،(1 ع ،(4 م ،مجلة الدراساف التربوية والنفسية ،ن ط  معلم صف في جامعة الحسين ب

 عمان. ،مسقط ،السلطان قابوع
 .ر ناب ،عمان ، ار الشرود  ،(: ن رياف التعلم2003  ،عما  ،الزيو  -21
 .. ر ناب ،عمان ، ار الشرود  ،( أساليا تدري  العلوم 1996: ،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-22
( لةدى معلمةي العلةوم  2061(: مسةتوى فهةم طبيعةة المسةعى العلمةي فةي ضةوء المشةروع  2012  ،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-23

(،  ع 9 م ،يةة فةي العلةوم التربويةةر نوع قتا بةبعض المتغيةراف الديمغراليةة. المجلةة اب ر نفي اب
 .ر ناب ،عمان ،(119 - 2

 .ر ناب ،عالم الكتا للنشر والتو ي  عمان ،م رؤية بناةية،(: تدري  العلو 2002  ، يتون، كما  -24
 ،(: اسةتراتيجياف التةدري  رؤيةة معاصةر لطةرد التعلةيم والةتعل م2003كما   يتةون،( ، يتون، ثسن ثسين -25

 مار. ،القاهرب ،عالم الكتا ، 7 ط 
تعليم المفةاييم الفيزياةيةة لةدى لتعلم و  االبستيمولوجية(: التاوراف 2012  ،الشاي ، فهد والقا ري، سليمان -26

مجلة جامعة الملك  ،يةر نأعضاء هي ة التدري  بأقسام الفيزياء في بعض الجامعاف السعو ية واب
 السعو ية. ،الريا  ،(24سعو  للعلوم التربوية والدراساف اةس مية،   ع
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 ،االسةةكندرية ،كندرية للكتةةابمركةةز االسةة ،(1(: البحةةوث التربويةةة والمةةنهج العلمةةي.  ط2010  ،السةةيد ،شةةتا-27
 مار.

(: مفاييم طبيعة العلم وعملياتا المتضمنة في كتاب العلةوم للاةف التاسة  ومةدى 2008  ،سلمان ،شحا ب-28
 ،الجامعةةةةة اةسةةةة مية: يةةةةزب ،كليةةةةة التربيةةةةة ،رسةةةةالة ماجسةةةةتير ييةةةةر منشةةةةورب ،اكتسةةةةاب الطلبةةةةة لهةةةةا

 فلسطين. 
 العراد. ،بغدا  ،الجامعة التكنولوجية ،ومنهاج البح  العلمي (: فلسفة العلم2009 ،جبار س م ،شهاب-29
 ،الريا  ،جامعة الملك سعو  ،(: تدري  العلوم في التعليم العام1997  ،سعيد السعيد ،عامر ،الشهراني -30

 السعو ية.
و العلةم (: الع قة بين اتجاهاف الطلبة فةي المةرثلتين البانويةة واةعدا يةة نحة1986  ،الشيا، عمر ثسن -31

 جامعة  مشق.  ،(105 – 87(،  ت2 ع ،(14 م ،مجلة العلوم االجتمابية ،وسماف شخاياتهم
مطبعةةة اةشةةعاع  ،(: أسةة  ومبةةا   البحةة  العلمةةي2002  ،ميرفةةت علةةي بفاجةةة ،فاطمةةا عةةو  ،صةةابر-32

 مار. ،االسكندرية ،الفنية
التدريسةية فةي فهةم المفةاييم  7E’Sة    (: أثر استخدام اسةتراتيجي2014  ،انتاار جورج إبراييم ،طنوع -33

لدى طلبة المرثلة ابساسية في ضوء مفهوم الذاف  االستقااةيالعلمية واكتساب مهاراف التفكير 
 .ر ناب ،عمان ،جامعة االسراء الخاصة ،كلية التربية ،رسالة ماجستير يير منشورب ،ابكا يمي

فةةةي ي  بطريقتةةي ثةةح المشةةك ف والخةةراةط المفاييميةةة (: أثةةر التةةدر 2005  ،صةةوافطة، وليةةد عبةةد الكةةريم -34
 ،اكتسةةةاب المفةةةةاييم العلميةةةةة وتنميةةةةة مهةةةةاراف التفكيةةةةر االبةةةةداعي واالتجاهةةةةاف العلميةةةةة لةةةةدى الطلبةةةةة

 .ر ناب ،عمان ، كتوراا يير منشورب، جامعة عمان العربية للدراساف العليا أطروثة
 ،بيةةروف ،للم يةةين  ار العلةةم ،(2 ط ،وم السةةلوكية(: أسةة  البحةة  العلمةةي فةةي العلةة1982 ،فةةابر ،عاقةةح -35

 لبنان.
 .ر ناب ،عمان ،مكين للنشر  ار ،(: تاميم التدري 2007 ،أيوب ،وعالية ،العبا ي نذير -36
(: مةدى تنةاو  محتةوى مةنهج العلةوم بالمرثلةة اةعدا يةة ببعةا  طبيعةة 2004 ،ممدو  محمةد ،المجيد عبد -37

 ،(7 م ،مجلةة التربيةة العلميةة ،الجمعية المارية للتربية العلمية ، ب لهاوفهم الط ،العلم وعملياتا
 مار. ،القاهرب ،(3 ع

(: مدى فهم طلبة المرثلة الجامعية لطبيعة العلم وع قتا بتفكيرهم 2006  ،أبرون و  ،الر اد عبد ،عبده -38
 ،بغةةةدا  ،(203-186   ،(1 ع ،( 14 م،مجلةةةة التربيةةةة والعلةةةم ،العلمةةةي فةةةي ضةةةوء عةةةدب متغيةةةراف

 العراد.
 فلسطين. ،يزب ،أكا يمية الدراساف العلمي ،(: مهاراف البح  العلمي2003 ،ماطفى فؤا  ،عبيد -39
 ار  ،(2 ط ،(: منهجيةة البحة  العلمةي ل القواعةد والمراثةح والتطبيقةاف1999 ،أبةرون و  ،محمد ،عبيداف -40

 .ر ناب ،عمان ،واةح للنشر
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ابساسي في  (: مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة الاف العاشر2005  ،منا  عو  ،محسن ،عدع -41
 فلسطين. ،يزب ،(165-139  ،(1 ع،مجلة جامعة الخليح للبحوث  ،مدارع جنوب الخليح

(: أسة  تاةميم ابتبةاراف اللغةة العربيةة للنةةاطقين 2013  ،بتةام محمةد الةو ان ،نا يةة ماةطفى ،العسةاف -42
 ،عمةان ،يةةر نالجامعةة اب ،مركةز اللغةاف للترجمةة ،(1 ع ،(41 م ،انيةمجلة العلةوم اةنسة ،بغيرها

 . ر ناب
( "مةةةدى فهةةةم مدرسةةةي ومدرسةةةاف الكيميةةةاء لطبيعةةةة العلةةةم وع قتةةةا  1994  ،العطةةةار، ببةةةاع علةةةي اسةةةعد -43

 العراد. ،(1 ع ،(1ببعض المتغيراف"، المجلة العلمية لجامعة تكريت، م
مجلةةة تكريةةت  ،(: مسةةتوى فهةةم مدرسةةي الفيزيةةاء لطبيعةةة العلةةم2007  ،عةة  الةةدين سةةلوم ،ويحيةةى ،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-44

 العراد. ،تكريت ،(266 - 250  ،(10 ع ،للعلوم اةنسانية
(: فاعليةةةة نمةةةوذج الةةةتعلم القةةةاةم علةةةى تطبيةةةق المعرفةةةة فةةةي تنميةةةة المفةةةاييم 2005 ،العةةةديلي، عبةةةد السةةة م -45

 كتوراا يير  أطروثة ،ر نف العلمية لدى طلبة المرثلة ابساسية العليا في ابالكيمياةية واالتجاها
 .ر ناب ،عمان ،منشورب، جامعة عمان العربية

 ، ار المسةةةيرب للنشةةةر والتو يةةة  والطباعةةةة ،(: التربيةةةة العلميةةةة وتةةةدري  العلةةةوم2003  ،علةةةي، محمةةةد السةةةيد -46
 .ر ناب ،عم ان

(: مةةةدى مراعةةاب محتةةةوى كتةةةا 2010  ،ببةةةاع جةةوا  عبةةةد الكةةاظم الركةةةابي ،الكةةريم جاسةةةم عبةةةد ،العمرانةةي -47
 ، 10 م ،فةةي اآل اب والعلةةوم التربويةةة القا سةةيةمجلةةة  ،الفيزيةةاء للمرثلةةة المتوسةةطة لعمليةةاف العلةةم

جامعةةة  ،كليةةة التربيةةة ،قسةةم المنةةاهج وطراةةةق التةةدري  ،رسةةالة ماجسةةتير ييةةر منشةةورب ،(4- 3 ع
 د. العرا ،بغدا  ،القا سية

 . ر ناب ،عمان ،مكتبة المجتم  العربي ،(1 ط ،(: طرد تدري  العلوم2004 ،ص   الدين ،العمرية -48
جامعةةة  ، ار المعةةارف ،(: تةةدري  العلةةوم والتربيةةة العلميةةة1989 ،فتحةةي الةةديا ،بسةةيوني إبةةراييم ،عميةةرب -49

 مار. ،القاهرب ،عين شم 
 ،(، مؤسسةةةةة الرسةةةةالة6 ط ،(: القةةةةاموع المحةةةةيط1998  ،بمجةةةةد الةةةةدين محمةةةةد بةةةةن يعقةةةةو  ،الفيرو آبةةةةا ي -50

 لبنان. ،بيروف
(: أثةةةر فهةةةم المعلةةةم لطبيعةةةة العلةةةم وسةةةماف شخاةةةيتا واتجاهاتةةةا العلميةةةة علةةةى 1984  ،سةةةمية ،المحتسةةةا -51

 .ر ناب ،عمان ،يةر نرسالة ماجستير يير منشورب، الجامعة اب ،اتجاهاف الطلبة العلمية
فسر في تنمية المفاييم الفيزياةية والمهاراف اب اةية لدى  –الثظ  –(: فاعلية نموذج تنبأ 2007  ،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-52

 ،(87-79 ت  ،(4 م ،(2 ع ،ية في العلوم التربويةر نالمجلة اب ،طلبة جامعة اةسراء الخاصة
 .ر ناب ،عمان

 ،المتوسةةطة ر الفهةةم لةةدى طالبةةاف المرثلةةة(: بنةةاء ابتبةةا2013  ،و فاطمةةة صةةالو ،اسةةامة ثامةةد ،محمةةد -53
 العراد. ،بغدا  ،(35 -1 ت ،(13 ع ،مجلة كلية العلوم اةس مية
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أثمةةةةد الةةةةرثمن الخليةةةةح بةةةةن  (: كتةةةةاب العةةةةين ببةةةةي عبةةةةد2007  ،السةةةةامراةي إبةةةةراييمو  ،المخزومةةةةي مهةةةةدي -54
 العراد. ،بغدا  ،(2 م ، ار اله   ،معجم عربي الفراهيدي

والبحةةةةوث  (: تقنيةةةةاف ومنةةةةاهج البحةةةة  العلمةةةةي تحليةةةةح اكةةةةا يمي لكتابةةةةة الرسةةةةاةح2002  ،ثمةةةةد ،المشةةةةوبي-55
 االسكندرية. ، ار الفكر العربي ،العلمية

ةن طلبةة كليةة التربيةة  النةا رب( مةن المهةاراف العمليةة ال  مةة 2008  ،محمةد عبةده ،المعمري -56 (:  رجةة تمك 
كليةةةة  ،رسةةةالة ماجسةةةتير ييةةةر منشةةةورب ،تجريبيةةةة " لمدرسةةةي الفيزيةةةاء فةةةي المرثلةةةة البانويةةةة " راسةةةة

 اليمن . ،إب ،(26 م ،مجلة جامعة  مشق ،جامعة  مشق ،التربية
 ار الكتةا   ،3 ج  ،( 1سةنن النسةاةي الكبةرى، ط :(1991  ،النساةي ،أثمد بةن شةعيا أبةو عبةد الةرثمن -57

 لبنان.  ،بيروف ،العلمية
الشةركة العربيةة المتحةدب للتسةويق   ،(9 ط ،ساليا تةدري  العلةوم(: أ2008  ،وثيد جبران ،يعقوب ،نشوان -58

 مار. ،القاهرب ،جامعة القدع المفتوثة ،والتوريداف
 ،نانسةةةي مكتبةةةة، معاصةةةرب فةةةي منةةةاهج العلةةةوم والتربيةةةة العلميةةةة اتجاهةةةاف(: 2004 ،منةةةا  السةةةيد ،يوسةةةف -59

 مار. ، مياط
52
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SEM 

Email:waleed.dr.4@gmail.com 

Tell: 00967770141576 

فة  الالقةةة  اواةي    اميغيةا  بوصةه  يهدف البحث إلى تقديم نمذجة بنائيةة ثرةا الةذ اال اراةيااتي   
وليحقية   ؛(SEM) ة بااةيددا  ساةبو بين إدارة المالافة والميزة الينافسية ف  ال امالات اليمنية الحكومية

ةة ا لالقةةةة اليةة ريا بةةين ميغيةةاات البحةةثا وااةةيدد  اراةةيبانة سداة ا بنائي ةةهةةذا الهةةدف افيةةاح الباذةةث نمو ج 
ل مةةا الايانةةات مةةن لينةةة البحةةث اليةة  تةةم ا ييارهةةا ب اةقةةة لتةةوائية بسةةي ة مةةن م يمةةا البحةةث الميم ةة  

 ات اليمنية.ب ميا سلضاال الهيئة اليدرةسية ف  ال امال
وتمت مالال ة الايانات باايددا  منه ية نمذجة المالادلة الانائيةا وسظهةات النيةائص صةدص وصةحة 

 نما ج القياس لبى مسيوى    ميغياا وتوفا شاوط بناال نمو ج لقةة الي ريا بين ميغياات البحث.
رفيااضةة  ثرةةا سمةةا لبةةى مسةةيوى النمةةو ج الأبةة  فقةةد ساةةهات النيةةائص لةةن رفةة  النمةةو ج الانةةائ  ا

إدارة المالافةة والميةزة الينافسةية فة  ال امالةات  الالقةةة بةينفة   بوصه  ميغيةا ا واةي  االذ اال ارايااتي   
 ا.ا وإذصائي  وةاول النمو ج الانائ  المالدل هيكبي   الحكومية.اليمنية 

 .مذجة الانائيةالن الينافسيةاالميزة  المالافةاإدارة  ارايااتي  االأبمات المهياذية: الذ اال 
Abstract: 

This study aimed to introduce a structural modeling for the effect of strategic 

intelligence, as an extraneous variable, on the relationship between knowledge 

management and competitive advantage at Yemeni public universities using SEM. To 

achieve this objective, a structural model for the effect relationship between the variables 

of the study was hypothesized. A questionnaire was administered to a simple random 

sample selected from the society of the study, all teaching staff members at Yemeni 

universities. Then, the data were analyzed using Structural Equation Modeling   .  

The findings of the study revealed that: scaling models for each variable were valid; 

the conditions for constructing a model for the effect relationship between research 

variables were available; at the overall level of the model, the hypothesized structural 

model for the effect of strategic intelligence, as an extraneous  variable, on the relationship 

between knowledge management and competitive advantage at Yemeni public universities 

was rejected; and the structurally and statistically modified structural model was accepted . 
Keywords: Strategic Intelligence, Knowledge Management, Competitive Advantage, 

Structural Modeling. 
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1

11

يتةةةهد الالةةةالم موجةةةة مةةةن اليحةةةورت واليغيةةةاات الميسةةةارلة الميم بةةةة بةةةالي ورات الالبميةةةة القميناهيةةةةا 
ا ورةورة المالبومةات وارتصةارت اليةة  سضةهت لبةى الم يمالةات سنما ةةا غيةا المسةةاوةةات اليقنيةة ن ةا  واإل

ال بةةةات وشةةةدة المنافسةةةة؛ اثمةةةا الةةةذ  فةةةاح لبةةةى  اجيماعيةةةة واةيصةةةادية جديةةةدةا اةةةميها اثاااةةةية لةةةد 
المنظمات بمديبف سنوالها  تحديات  اياة  لمواكبة هذه اليغيةااتا ولالة  ال امالةات مةن سك ةا المنظمةات 
لاضةةة لهةةذه اليحةةديات؛ فهةة  مةةن جهةةة سذةةد سهةةم مصةةادر هةةذه اليغييةةااتا ومةةن جهةةة س ةةاى هةة  المالنيةةة 

 اليغيياات واراي ابة الواعية لها.الم يمالات وت هيبها لمواكبة هذه  بإلداد
اليحةةد  الةةذ  تواجهةة  جامالةةات اليةةو  ييم ةة  بالقةةدرة لبةةى اليميةةز فةة  بيئةةة تنافسةةية ر تسةةي ن   ِإن   

سذةةدا فهةة   غياهةةا مةةن منظمةةات الم يمةةا مالنيةةة باكيسةةا  ميةةزة تنافسةةية تمكنهةةا مةةن البقةةاال واراةةيماار 
تحقيةةة  الينميةةةةا  اصةةةة وسن المنافسةةةة بةةةين ال امالةةةات  والمنافسةةةة ليحقيةةة  سهةةةدافها واإلاةةةها  الهالةةة  فةةة 

 لة  إلةى المنافسةة بةين  تالةدىسصبحت سشد مما  انت لبي ؛ فبم تالد بين ال امالات اثهبية فحسبا بة  
ال امالةةةات الحكوميةةةة ييمةةةا بينهةةةاا ولينهةةةا ولةةةين ال امالةةةات اثهبيةةةةا فةةة  ظةةة  ظهةةةور سنمةةةاط ميالةةةددة مةةةن 

 اليالبيم الالال ا وتحول المالافة إلى قيمة اةيصادية لالية المادود. اليالبيما وتواا اراي مار ف  م ال 
الميةةزة الينافسةةية تةة ول إلةةى ال امالةةة اليةة  تميبةة  المالافةةة المي ةةددة والقةةادرة  َسن  ةةةد سكةةدت الدرااةةات و 

المالافةةة سصةةبحت  َسن  ( إلةةى 2015لبةةى إدارتهةةا وتاجميهةةا إلةةى واةةةا لمبةة ا فقةةد سشةةارت درااةةة مهةةد  )
الميةزة  َسن  ا فة  ن ةاا ال امالةات سو فتةبها.  مةا واثةةوى تة ريا   فالبيةةاك ةا اثدر ارايااتي   تم   المص

 الينافسية المسيندة إلى المالافة تأون ميزة مسيدامة  ونها قيمة ونادرة وغيا ةاببة لبيقبيد.
حةديا جديةدا ال امالات وه  تسال  ركيسا  ميزة تنافسية مسيدامة ةائمة لبى المالافة تواج  ت ِإن   

ييم ةةة  فةةة  مةةةدى القةةةدرة لبةةةى إدارة الأةةةم الهائةةة  مةةةن المالةةةارف الميدفقةةةة مةةةن مديبةةةف المصةةةادر الدا بيةةةة 
والدارجيةةةةا وتوجيههةةةا اليوجيةةة  اثم ةةة  ليحقيةةة  سهةةةدافها وتحوةبهةةةا إلةةةى بةةةاامص لمةةة  وساةةةاليب سداال فاةةةةد 

ة اليةة  سرايةةت ن اذةةا  ايةةاا فةة   مةةن اثاةةاليب اإلدارةةةة الحدي ةة بوصةةههاوميميةةز؛ وهنةةا تاةةا  إدارة المالافةةة 
فالبيةة مةةن بةةين ك ةةا اثتمكةين المنظمةةات مةن اراةةي مار اثم ةة  لبمالافةة اليةة  تم ةة  المةورد اراةةيااتي   

تان  إدارة المالافة يحق   ةادة الأهةاالةا وتحسةين  َسن  ( 2004مواردها المديبهة؛ فقد سكدت درااة الالما )
 ا وتحقي  ميزة تنافسية.بداعاإل ا و ب  نياجيةاإلو ةادة  لمبية اتدا  القااراتا وتحسين اثداالا

بوصةةةه  وفةةة  اةةةياص تمكةةةين ال امالةةةة مةةةن إدارة المالافةةةة بكهةةةاالة واةيةةةدار ياةةةا  الةةةذ اال اراةةةيااتي   
ةة ييالةةا لبةةى ةمةةة اإلدارة اراةةيااتي ية  سةةمة قياديةةة تمكةةن قيةةادات ال امالةةات مةةن ارنيقةةاال  ذةةدي  ا امههوم 

 با  ذاجاتها ف  الي وةا وتحقي  اثهداف.الي  ت الموج  لبمالافة
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الةةذ اال اراةةيااتي   يسةةالد بتةةك   ايةةا لبةةى ت ةةوةا المماراةةة القياديةةة واإلدارةةةة؛ ثنةة  يوجةة   ِإن   
اهيمامنةةا نحةةو مااقبةةة ت ةةور السةةوص والبحةةث لةةن فةةا  الي ةةور وميابالةةة المنافسةةين والبحةةث الةةدائم لةةن 

 (150ا 2014سوهقلا )لبمنظمة المالبومة الي  لها مالنى بالنسبة 
12

 سداالتناولةةت الالديةةد مةةن الدرااةةات مواضةةيا إدارة المالافةةةا والةةذ اال اراةةيااتي   ولقةيهمةةا بيحقيةة  
 مسةةبمو (ا 2015) ةةةو كنا وEsmaeili (2014و) اSeitovirta( 2011) ةة  م مةةن  المنظمةةات  درااةةة

و هةةةةةةةاة  ا(2017ل مةةةةةةةان )و (ا 2017)س ونةةةةةةةيسديةةةةةةةو  ولاةةةةةةةدالاذمنا و (ا 2015ةااةةةةةةةمينة )و (ا 2015)
( وسكةةةةدت نيةةةةائص هةةةةذه الدرااةةةةات تةةةة ريا  ةةةة  مةةةةن إدارة المالافةةةةة والةةةةذ اال 2018فةةةةائ  ولاةةةةد )ا و (2018)

ا  ةةااآلتبةة  الدرااةةات تناولةةت  ةة  ميغيةةا بصةةورة مسةةيقبة لةةن الميغيةةا  َسن  اراةةيااتي   لبةةى اثداالا إر 
 لبى اثداال ف  ذالة تدا بهما. يغياةنا لهذين المولم تي   إلى درااة الي ريا المباشا وغيا المباش

اثداالا و يةةي يالمةةقن ييمةةا  فةة لةةن مسةةيوى تةة ريا الميغيةةاةن مالةةا  اةةلالياةةا  سمةةا  البةةاذ ين  وهنةةا
 اثداال؟ ف لبي ريا  بينهما

من  قل تقةديم نمذجةة بنائيةة  السلال ل  لن ضوال ما اا  ي ت  البحث الحال  ليقديم إجابة  ف 
إدارة المالافةة والميةزة الينافسةية بةالي اي   الالقةةة بةينفة   بوصه  ميغيا ا واةي  اارايااتي    ثرا الذ اال

 (.SEMلبى ال امالات اليمنية الحكومية باايددا  سابو  )
 :الائيس اآلت متكبة البحث تيبدص بالسلال َفِإن  ولبي  

فة  الالقةةة بةين إدارة المالافةة  ي  اميغيةا ا واة اراةيااتي   بوصةه ما النمةو ج الانةائ  ثرةا الةذ اال 
  الحكومية؟ال امالات اليمنية  الينافسية ف  والميزة

13

 :اآلتيةسهمية البحث ف  النقاط  تي بى
البحةةةةةث يقةةةةةد  رةةةةةةةة موضةةةةةوعية ليهسةةةةةيا الالقةةةةةةة الاينيةةةةةة بةةةةةين رقرةةةةةة مهةةةةةاهيم هةةةةة : الةةةةةذ اال  َسن  -3-1

 الينافسية.  ارايااتي  ا إدارة المالافةا والميزة
هةدفت إلةى  الي -الباذثبحسب لبم – ون  الدرااة اثولى  ؛إضافة جدية إلى رصيد المالافة َسن    -3-2

نمذجةةة الالقةةةة بةةين الميغيةةاات ال قرةةة )الةةذ اال اراةةيااتي  ا إدارة المالافةةةا والميةةزة الينافسةةية( فةة  
 المباشا بينها.ذين اةيصات الدرااات السابقة لبى درااة الالقةة سو الي ريا 

مةةن سهةةم  ي اَلةةد  اثاةةبو  ( لنمذجةةة الالقةةةة بةةين ميغيةةاات البحةةث وهةةذا SEMااةةيدد  ساةةبو  ) َسن ةة   -3-3
 ات الدةةة الالاليةة فة  ا يبةار الصةدص الانةائ  واليا ياة  لبميغيةااتا و ايالةة ذصةائية اإل االيباث

 الالقةات الي  تال ها.
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 امالةةةات اليمنيةةةة لبةةى اليالةةةاف لبةةةى سبالةةاد ميغيةةةاات البحةةةث نيةةائص البحةةةث ايسةةةالد قيةةادات ال َسن  -3-4
اثك ا  هاالة فة  تحقية  الميةزة الينافسةيةا واليالةا   الالبمة  المةنظم مالهةا ربيأةار ساةاليب مينولةة 

 تمكن من ت وةا م مولة من المزايا الينافسية الاائدة والمي ددة لب امالات.
14

 فة  الالقةةة ميغيةا ا واةي  ا اراةيااتي   بوصةه ائيةة ثرةا الةذ اال البحث إلى تقديم نمذجة بن يهدف
تحقيةة  اثهةةداف  ةةقل بةةين إدارة المالافةةة والميةةزة الينافسةةية فةة  ال امالةةات اليمنيةةة الحكوميةةة و لةة  مةةن 

 :اآلتيةالهاعية 
 ا لايانات لينة البحث.صدص نما ج قياس ميغياات البحث وفق   ا يبار-1-4-1
ى تةةةةوفا ملشةةةةاات ذسةةةةن الم ابقةةةةة فةةةة  النمةةةةو ج ارفيااضةةةة  ثرةةةةا الةةةةذ اال اليالةةةةاف لبةةةةى مةةةةد-1-4-2

إدارة المالافةةة والميةةزة الينافسةةية فةة  ال امالةةات  الالقةةةة بةةينفةة   ميغيةةا ا واةةي  ا اراةةيااتي   بوصةةه 
 اليمنية الحكومية.

15

 المالافةةةة إدارة ينبةةة( 0.05∝≥لنةةةد مسةةةيوى درلةةةة) القةةةةة تةةة ريا مباشةةةا ومالنةةةو  إذصةةةائي   توجةةةد-5-1
 .الحكومية اليمنية ال امالات ف  الينافسية والميزة

 المالافةةةة إدارة بةةةين( 0.05∝≥لنةةةد مسةةةيوى درلةةةة) القةةةةة تةةة ريا مباشةةةا ومالنةةةو  إذصةةةائي   توجةةةد-5-2
 .الحكومية اليمنية ال امالات ف  ارايااتي   الذ االو 

 الةةةةةذ اال بةةةةةين( 0.05∝≥لةةةةةة)لنةةةةةد مسةةةةةيوى در اتوجةةةةةد لقةةةةةةة تةةةةة ريا مباشةةةةةا ومالنةةةةةو  إذصةةةةةائي  -5-3
 الات اليمنية الحكومية.ال ام ف  الينافسية والميزة ارايااتي  

 المالافةةةة إدارة بةةةين( 0.05∝≥لنةةةد مسةةةيوى درلةةةة) القةةةةة تةةة ريا مباشةةةا ومالنةةةو  إذصةةةائي   توجةةةد-5-4
 .ميغيا ا واي  ا بوصه  ارايااتي   الذ اال بوجود اليمنية ال امالات ف  الينافسية والميزة

6

 اايدد  الباذث المنهص الوصه  اليحبيب  ف  درااة ميغياات البحث وا يبار فاضيات . 
7

الالقةة  ف  ميغيا ا واي  ا ارايااتي   بوصه يقيصا البحث لبى تقديم نمو ج بنائ  ثرا الذ اال 
/  2020ة  ةةةقل الالةةةا  ال ةةةامال  بةةةين إدارة المالافةةةة والميةةةزة الينافسةةةية فةةة  ال امالةةةات اليمنيةةةة الحكوميةةة

2021  
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8

ةةالذذاء االاترذذيجا    -8-1 ا : مسةةيوى مماراةةة قيةةادة ال امالةةات اليمنيةةة لالمبيةةات الةةذ اال اراةةيااتي   وفق 
 : ارايتاافا الاةةة المسيقابيةا اليهأيا النظم ا تحهيز الالامبينا التااكة.اآلتيةلألبالاد 

ا هةةةاوتدزةنا المالافةةةة : الالمبيةةةات اليةةة  تماراةةةها قيةةةادة ال امالةةةات اليمنيةةةة ركيسةةةا إدارةالالمعجفذذذ -8-2
 .هاوت ايق هاوتو ةال

 هة   واليميةزا: ال ةودة اآلتيةة: مسةيوى اتسةا  سداال ال امالةات اليمنيةة بالسةمات الميزةالالين فسذ  -8-3
 الماونة واالة اراي ابة. واربيأارااليأبهةا اإلبداع 

: تصةةميم نمةةو ج لبةةى صةةورة شةةك  بيةةان  يوضةة  لقةةةة اليةة ريا بةةين ميغيةةاات لنماجذذ الالان ة ذذ ا-8-4
 ا لاينات الدرااة الميدانية.البحث وفق  

)نمذجة المالادلة الانائية( ( Structural Equation Modeling) لة ا يصا (:SEMأرلوبال)-8-5
ة وا يبار الالقةة بينهةا دفالةة واذةدة ر يبار النما ج  ات الميغياات الميالددذصائية إوهو منه ية 

 ا لم مولة من الملشاات.وفق  
9

 ميغيا اليابا: الميزة الينافسية.ال االميغيا الوايط: الذ اال ارايااتي   اإدارة المالافة المسيق : الميغيا

 
في العالقة بين إدارة المعرفة والميزة  اوسيط   امتغير  بوصفه راتيجي االفتراضي ألثر الذكاء االست النموذج (1) شكل

 التنافسية في الجامعات اليمنية الحكومية

2

21

الةةة لقاةةي ابة وسداة فال  آليةةة بوصةةه  مههةةو  الةةذ كاال اراةةيااتي   فةة  الهأةةا اإلدار  المالاصةةا  بةةا 
ل نتاط المنظمات من نتاط لبيالامة  مةا اثذةدا  ذيث ذو   ؛اثلمال لايئةلمي ددة الواعية لبمي ببات ا
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لبةةةى  ةالقائمةةةة إلةةةى نتةةةاط ااةةةيباة  لألذةةةدا  المسةةةيقابية مةةةن  ةةةقل الاصةةةد المسةةةيما لبيغيةةةاات الحاصةةةب
 مسيوى الايئيين الدا بية والدارجية وملشااتها المسيقابية.  

ة ارايااتي ية بدست شا ات اثلمال الميهوةة بارهيما  ظ  الي ور المبحوظ ف  ميدان اإلدار  وف 
بهةةةذا النةةةوع مةةةن الةةةذ اال ولةةةدسوا بيأةةةوةن مةةةا يالةةةاف ففةةةاص الةةةذ اال اراةةةيااتي  ف فةةة  بدايةةةة القةةةان الحةةةاد  

الةةدور الةةذ   لالظةةما ذيةةث بةةدسوا بةةالياوةص لمةةا يالةةاف فبم يمةةا الةةذ اال اراةةيااتي  ف و لةة  نظةةا   ؛والالتةةاةن
 (35 ا2009الدهاج ا و اف المنظمة )ال ائ  يسهم ب  ف  تحقي  سهد

211

 بيئيهةا ليأةون : نظةا  يةوفا المالبومةات الية  تحياجهةا المنظمةة ذةول ِبَ ن    الذ اال ارايااتي    يالاف
ةةةادرة لبةةى توةةةا اليغييةةاا وتصةةميم اراةةيااتي يات المنااةةبة اليةة  مةةن شةة نها  بةة  قيمةةة مضةةافة لبالمةةقال 

مةن لةدة  مبةة: منظومةة ميأاِبَ ن ة   (  مةا يالةاف Mc Gonagle, Vella, 1999)واثرلةاا  ةةادة النمةو و 
لناصا تسالد القادة لبى فهم وتتكي  المسيقا  وهذه الالناصا ه : ارايتاافا تهأيا الةنظما الاةةةة 

 .(Maccoby,2004 ,3) التااكةالمسيقابيةا اليحهيزا 
سن  إلةةى بالةةد سن اةةاد اليالاةهةةات الميالةةددة لبةةذ اال اراةةيااتي  ( 186 ا2015)سشةةار الناصةةا  وةةةد

  ه : اهناك سرلالة توجهات ف  تهسيا الذ اال ارايااتي  
الةةذ اال اراةةيااتي   عبةةارة لةةن وظيهةةة تقةةو  بحةة  جميةةا المتةةكقت اليةة  تواجةة   َسن  اثول: يةةاى  اليوجةة 

 قي  سهدافها.سفض  السا  الي  يمكن سن تيدذها ليحإلى رشادها إو المنظمات 
 ال من نظا  التدصية الي  يوام بها ةادة المنظمات.االذ اال ارايااتي   جز   َيالد  ال ان :  اليوج 
وت هيزها  هاوتحبيبالذ اال ارايااتي   عبارة لن لمبية سو سداة ل ما المالبومات  َسن   ال الث: ياى  اليوج 

 .اايااتي يةلصناع القاار ليمدهم بالمالافة الق مة رتدا  ةاارات 
مالمارةةةة ت ميةيةةة ميأامبةةة لألنةةواع ميالةةددة مةةن  َسن ةة   الاابةةا: نظةةا إلةةى الةةذ اال اراةةيااتي   لبةةى  اليوجةة 

 المالافة ليوفيا مالبومات ومالافة تضيي قيمة نحو صنالة ةاارات اايااتي ية.دارة إو الذ اال 
212

ةة االةةذ اال اراةةيااتي   دور   يةةلد   اهةةاولمبيات المنظمةةةفةة   ةة  ماذبةةة مةةن مااذةة  ااةةيااتي يات  امهم 
ووصةةف المدةةا ا واليهديةةدات والهةةا  ب اةقةةة  المنظمةةةاوتاةةا  سهمييةة  فةة  إدارة المدةةا ا اليةة  تواجةة  

اراةيااتي   المنظمةة ةةادرة لبةى  وة الة  الةذ االا هاوايااةات ت ديد باامص المنظمة لبىتسالد المدياةن 
لةةداد إ يالمةة  لبةةى سنةة   مةةا  ون اذهةةااوةةةوفا الهةةا  ليالزةةةز المنظمةةة  المسةةيقابيةااليالامةة  مةةا اليحةةديات 

 القادة ومسالدتهم ف  قيادة المنظمة.
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 ونة  يقةو   ؛سداة مهمة ف  تحقي  الن اا وتحقية  الاةةادة لقةادة المنظمةاتد فالذ اال ارايااتي   يال
حقيةةةةة  سهةةةةةداف منظمةةةةةةاتهم. بصةةةةةق  صةةةةةهات القةةةةةادة وتحةةةةةوةبهم إلةةةةةى ةةةةةةةادة ااةةةةةيااتي يين ةةةةةةادرةن لبةةةةةى ت

(Maccoby, et al, 2013) 
الذ اال ارايااتي   يوفا لبمنظمة تنالات مبكاة باليهديدات والمدا ا المحي ة بهاا واايتااف  إن

لها  المسيقابيةا وةنم  لةدى قيةادة المنظمةة ومنيسةايها اليقظةة اراةيااتي ية فة  اليالامة  مةا مال يةات ا
 ايتةةةةةااييةالاةةةةةةةة ار اتهةةةةةاوفالاليه  لبةةةةةى جميةةةةةا سنتةةةةة ة المنظمةةةةةة وةضةةةةة المسةةةةةيقا االواةةةةةةا وميغيةةةةةاات 

مماراةةةة اثدوار مةةةن يةةةة. وتاةةةا  سهميةةةة الةةةذ كاال اراةةةيااتي   مةةةن  ةةةقل تمكينةةة  قيةةةادة المنظمةةةة بداعواإل
 ارايااتي ية بصورة من ش نها سن تقود المنظمة إلى ال يميز.

213

قةةادة النةةاجحينا فقةةد لةةوذب  مسةةة سبالةةاد ميااب ةةة و ات  هةةاالة تتةةك  الةةذ اال إلةةى ت الةةة ال ااةةينادا
( وييمةا Maccoby, 2001,5) التةااكةارايااتي   وه : ارايتاافا تهأيا النظما الاةةةا الدافةيةةا 

 يب  لاح لهذه اثبالاد:
2131

جااال مسة  لبالوامة  الديناميكيةة فة  يالن  القدرة لبى رةةة ارت اهات المسيقابية لاا إ ارايتااف
(ا وةالةاف ب نة : تحبية  الظةاوف الحاليةة وتحاةكهةا Maccoby et al, 2004, 3)والحاضةاالماضة  

لبةةى  رةوالمقةةد الاةةا الةةزمن وتحبيةة  ذالةةة المسةةيقا  الماغةةو  ييمةةا ييالبةة  بةةالظاوف اليةة  تحةةت السةةي اة
 مةا سنةة  يالاةةا  ا(Amstens,2008, 15)الماغةةو  تحبية  اثنتةة ة المسةيقابية لبوصةةول إلةةى المسةيقا  

ومةن رةةم  البةى اليهأيةا فة  صةةورة غيةا مائيةةا وهةو اايتةالار المنظمةةة وةادتهةا بوجةود فةا  لةن القةدرة
 (755ا 2012الالايد ا السالما )اايغقلها

السةةةينارةوهات مةةةةن سهةةةم الي قنيةةةات المسةةةةيددمة فةةة  لمبيةةةة ارايتةةةةاافا فهةةة  مقارلةةةة شةةةةامبة  وتالةةةد
 ميياليةة واليالامة ذدا  الي   توج  المنظمة إلى وضةةية مالينةة فة  المسةيقا  ب اةقةة ميوةالةا تحاك  اث

 المنااب لأ  وضةية.
 المهمةةتقنية السينارةو ر تحدد بدةة ميى و يي تحد  الظاهاة ولأنها تحاول تحديد المسارات  إن

لبى ابسبة من الهاضيات  لبظواها والميغياات الميحكمة ف     مسارا وتقو  الهأاة الما زةة لبسينارةو
 ذةةد سمةةا إ ا  ا(Aال نيي ةةة اةيأون) ( فةةإن  Bإ ا ذةد ) فةةإن؛ بمالنةةى – الهأةاة إ اارذيماليةة القائمةةة لبةةى 

(X  فإن ) ( الن يي ة ايأونY) ( 195ا 2004بوةارةا). 
2132

سوضةةالها  لبةةىبالاةةةةة وصةةف لصةةورة مسةةيقابية سفضةة  تي بةةا إليهةةا المنظمةةة وتيهةةوص بهةةا  يقصةةد
ذدا  المسيقابية  ات الالقةةة بإ ةار الااهنة. وتتك  الاةةة ذالة تنال لصورة مالينة لن الظاوف سو اث
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الههةةم  لبةةىسو اةةياص مالةةينا وهةةذه الالمبيةةة تي ةةاو  م ةةاد لمبيةةة النظةةا إلةةى مةةا وراال اثذةةدا ا ليتةةيم  
 .(208ا 2008 وإدرةسا الغالا )ا سيض   دراكواإل

الةةةذ اال اراةةةيااتي   اليةةة  تيالبةةة  بالقةةةدرة لبةةةى اراةةةيالانة بارايتةةةااف  الاةةةةةة سذةةةد لناصةةةا وتالةةةد
وهةة  ر تالنةة  م ةةاد تانةة   اإليهةةاواليهأيةةا النظمةة  فةة  تصةةميم نمةةو ج سو ذالةةة م بةةى يي بةةب الوصةةول 

 .(173 ا2008ا ات اه ما نحو صنالة المسيقا  بقدر ما تهيم بيوجي  مسارات هذا اليوج  )النةيم 
2133

 اوسنماط من اليهأيا سك ا لمق ة نما جتهأيا يي او  اثذدا  الي  تادو مسيقبة ومنهصبةا إلى  هو
سو ونةةةةةور ) حسةةةةةين فهةةةةةم اثذةةةةةدا  وال يةةةةة ريا فيهةةةةةاوشةةةةةمورا بةةةةةإدراك الةةةةةاوابط بةةةةةين اثذةةةةةدا ا ومةةةةةن رةةةةةم ت

فة   جزاالذ اثفهو منحى ف  رةةة الظواها واثذدا  واثنت ةا بحيث ت ل َ  ؛(12ا 2005ا وماكدرموت
لقةاتها اثلم  بالأ  الذ  يي لف منهةاا وةةيم تحبية  الالقةةات مةن منظةور وظيهة  تهةالب  هةادف فة  

 .(289ا 2012 ا لب)ِذدة الدرجة اثولىا دون اركيهاال بااييالا   صائص اثجزاال    لبى 
هةةا مةةا بالضةةها اليهأيةةا النظمةة  يم ةة  القةةدرة لبةةى تا يةةب الالناصةةا المينولةةة لههةةم  ي يةةة تهالب إن

ذيةث تةيم درااةة لقةةة اثجةزاال بالأة  وتقيةيم الن ةاا فة   دمةة سهةداف  ؛البال  لحقي  سهداف المنظمةة
 .(,Maccoby, 2004 48)النظا  

 اةقةةةة ليحقيةةة    لناصةةا الةةةذ اال اراةةيااتي   فةةة  سنةةسذةةةد بوصةةه  سهميةةةة اليهأيةةا النظمةةة   وتاةةا 
وةالياةةا إ ةةارا  الدائمةةةاذا يهةةا فةة  ضةةمن بيئةةة المنظمةةة اليأامةة  اراةةيااتي   لألفأةةار السةةابقة وال ديةةدة 

ذةدا  اث لم اةةاتوتقيةيم سدص  سوضة  وةقةد  رةةةةلم ابهةة تالقيةدات الايئةة  البيهأيا اراةيااتي   وساةبول  
 ف  المنظمة والالقةات بين سنظميها.

2134

ا مةن  ةقل تة رياه فة  توجهةات اليحهيز سداة فالالةة فة  تالزةةز اثهةداف اراةيااتي ية لبمنظمةة يم  
الينظيميةةةة. والدافةيةةةة محصةةةبة  هةةةدافدافاليةةةيهم ليقةةةديم الم هةةةود الةةةق   ليحقيةةة  اث  ونةةة  ي يةةةا ؛الالةةةامبين

القائةةد الةةذ    رةوهنةةا تاةةا  ةةةد اتهالةة  بةةين م مولةةة لوامةة   اتيةةة ولوامةة   ارجيةةة تحةةدد ات ةةاه السةةبوك
يصةةورات اليةة  وضةةالها وتحقيةة  اليأامةة  بةةين سهةةدافهم ااةةيااتي يا لبةةى تحهيةةز الالةةامبين لينهيةةذ الةةاة  وال

وسهةةةداف المنظمةةةةا واراةةةي ابة بهالبيةةةة لبيغييةةةا والي ديةةةد المسةةةيما وتحقيةةة  ارنيمةةةاال والةةةورال لبمنظمةةةةا 
 .لبمنظمةوإ قص  اةاتهم اإلبداعية واربيأارةة لاناال ميزة تنافسية 

2135

لهات ارايااتي ية ما منظمات س اىا فه  الوةت الذ  يقةيم اليحاةامة إمكانية إالتااكة ف   تيم  
 و الةةذ اال شةةدا  اثيية   و الةةذ اال التةالور  سو الالةةا ه  صةداةات مةةا اآل ةةاةن لأسةب دلمهةةما يمية  
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 ا2009 والدهاج ا )ال ائ  المتيا كة هدافاث إلىارايااتي   إلى تأوةن شااكات وتحالهات لبوصول 
258). 

ااةةةيااتي يا سنهةةةم ةةةةد ر يسةةةي يالون تحقيةةة  الاةةةةةة المحةةةددة بمهةةةادهم وسنهةةةم اال   يةةةاثالقةةةادة  وةةةةدرك
الن ةةاا وتحقيةة  ذةةاا  إسو المنظمةةاتا لمسةةالدتهم فةة   شةةدا اةةيكونون سةةةوى مةةا مةةن اةةيكمبهم مةةن اث

ولضةةمان ن ةةاا التةةااكات ربةةد مةةن راةةم إ ةةار وذةةدود لقةةةات (ا Maccoby, 2004 ,6) هةةدافاث
الميبادلة وةقد  قيمة مضافة ل ميا اث اافا وف  هةذا اإل ةار تحيةاج القيةادة  بما يحق  المنهالة ةالتااك

وفةةا  التةةااكات اراةةيااتي ية مالهةةم وتصةةنيههم وتحديةةد منه يةةة ومالةةاييا  ائيسةةينإلةةى تحديةةد التةةا اال ال
 .(162ا 2014ا )سوهقل مالهمالتااكة 

22

 ونها تالد سهةم  ؛ا لبميزة الينافسية لبمنظمةا ومصدر  ااتي ي  ا اايمورد   بوصههاارهيما  بالمالافة  تزايد
رافةةد ومقةةةو  لههةةم  ايالةةةة لمةةة  المنظمةةة فةةة  واةالهةةا الحةةةال  والمسةةةيقاب ا وتتةةديص اليحةةةديات والهةةةا  

وت بالةةةةات  الواةةةةةاا بمنه يةةةةة شةةةامبة تسةةةةي يب لمال يةةةات الحاليةةةة والمحيمبةةةةةا وتحبيبهةةةا تالبةةةةيق موضةةةوعي  
 المسيقا .

ا يسةةالد الملاسةات فةة  تحسةةين هاونتةا  مالافةةة ب نهةا: إ ةةار لمة  ليبةةادل المالبومةةاتإدارة ال تالةاف
ك   ممكنِ ا محورةا لإلبداع واربيأار   .(35ا 2015ا الدور  ) الملاس وتالزةز صنالة القااراتا وةت 

221

لبيهةةةا وا ييارهةةةا  ب نهةةةا: الالمبيةةةات اليةةة  تسةةةالد المنظمةةةات لبةةةى توليةةةد المالافةةةة والحصةةةول تالةةةاف
 .(24ا 2012ذقصا )اليالبم وتنظيمها واايددامها وتدزةنها وتم يبها وتهسياها وتو ةالها ثغااح 

جامالة تأساس ب نهةا: لمبيةة منه يةة إلي ةاد وا ييةار وتنظةيم وتق يةا المالبومةات ب اةقةة  ولافيها
ن من فهم الموظف بما ينالكس بهائدة   (.Uriarte, 2008, 15) المنظمةسداال  لبىتحس 

المحةةور المتةةياك لهةةا جميالةةا  فةةإنالةةاغم مةةن تنةةوع وجهةةات النظةةا ت ةةاه مههةةو  إدارة المالافةةة  لبةةىو 
يةةةدور ذةةةول  ايالةةةة تالامةةة  المنظمةةةة مةةةا المالافةةةة ومالال يهةةةا بحيةةةث يمكةةةن اراةةةيهادة منهةةةا فةةة  مواجهةةةة 

 ة.المتكقت الي  تواجهها والمواةف المديبهة الي  تقاببهاا و ب  فا  تنافسية مي دد
222

سمةةةةا  المنظمةةةات بةةةة  ضةةةاورةا إ ا مةةةةا سرادت اراةةةيماار وارنهيةةةةاا  اإدارة المالافةةةة لةةةم تالةةةةد  يةةةار   إن
ةةة امصةةةدر  بوصةةةهها ( وةةةةد تزايةةةد ارهيمةةةا  بةةةإدارة المالافةةةة Misra, 2007) والالولمةةةة ةةة ارئيس  لبميةةةزة  ادالم 

 يمنظمةة يمكةن سن تحقة  هةذه الميةزة إ ا لافةت  يةذيث سكدت الدرااات سن ال ؛المنظماتالينافسية ف  
تسةةةي ما مالافيهةةةا مةةةن  ةةةقل جمالهةةةا وتصةةةنيهها ونتةةةاها والمتةةةار ة الهالبةةةة بهةةةا وت ايقهةةةا فةةة  اثنتةةة ة 
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 ونهةا تحقة   المالافةة فة المديبهة وذماييها من اليسا  والسةاةة مةن ةاة  المنافسةين. وتاةا  سهميةة إدارة 
 (111ا 2013)همتا ا  منها: االأ يا من الهوائد لبمنظمة

ضمان انسيابية الالمبيات ال وهاةة ف  المنظمة و ةادة فالبييها من  قل القيا  ب فض   اةقة ممكنة  -1
 واتدا  القاارات المناابة و ةادة  هاالتها و ةادة درجة ابيأارها.

 اررتقةةةةاال بمسةةةةيوى رسس المةةةةال البتةةةةا ا و لةةةة  بيتةةةة يال  لبةةةةى الةةةةيالبم وت ةةةةوةا مهاراتةةةة  فةةةة  الالمةةةة ا -2
 ومسالدت  ف  ذ  متكقت  يي ا و ةادة ةدرت  لبى اليأيي ما المسي دات واليغياات.

تسالد فة  تحقية  الميةزة الينافسةية المسةيدامة مةن  ةقل جمةا اثفأةار والحبةول ال ديةدةا وإمكانيةة نقة   -3
 هذه اثفأار إلى  دمات لامبة مني ة وذبول فالالة.

ة اثلمةةال بمةةا يحقةة  سهةةداف المنظمةةة وةسةةالدها لبةةى تتةة يا اليغيةةا الينظيمةة  الهةةادف وإلةةادة هنداةة -4
 .اليميز والمنافسة ف  بيئة ااةالة اليغيا

223

لهةذا يميةز البةاذ ون  ؛تميبأهةا المنظمةة الية إدارة المالافة باراي مار اثم ة  ل ميةا المالةارف  تهيم
 بين نولين من المالافة هما:

فة ةائمة لبى اةينةاال الايانةات والمالبومةات وتحبيبهةا ب ةاص : ه  مالا المعجف الالظ هجة-2-2-3-1
 الالةةامبين لبةةىمنه يةةةا ن ةةدها مامةةزة ومنظمةةةا جةةاهزة وةاببةةة لبن قةة  والي البةةيم وةمكةةن تقااةةمها بةةين جميةةا 

 (78ا 2008ا الاامية )لبيانسااس تتار   دون غموحا وتأون مورقة ف  مصادر المالافة 
إلجةااالات واليالبيمةات فة  المنظمةةا والايانةات والمالبومةات الية  ومن سم بيها م مولة السيااةات وا

تنيقةة  بةةين مديبةةف المسةةيوةات الينظيميةةة لاةةا ةنةةوات ارتصةةال الااةةميةا وةمكةةن لألفةةااد تقااةةمها ييمةةا 
  ونها واضحة ومنظمة. ؛بينهما وةمكنهم فحصها واايددامها مباشاة

لدااات وارليقةادات والقةيم والمهةارات ال ية  ه  الن ما ج الالقبية واالمعجف الالضمن  :ال-2-2-3-2
ةة امصةدر  د وتالةةتسةيقا فةة  الالقة  البتةةا  المكيسةبة مةةن  ةقل تةةااكم الداةااتا  ثن  ؛المنظمةةة لمالافةة امهم 

 .(24ا 2013همتا ا )تقبيدها الملاسات المنافسة ت د صالولة ف  
اثذدا  المديبهة  مامبهم هذه المالافة من تااكم  ااات اثفااد وت ارلهم التدصيةا وتالا وتيتك 

سرنةةاال لمبهةةم فةة  المنظمةةة وذيةةاتهم التدصةةيةا وتأةةون مديزنةةة دا ةة  لقةة  صةةاذب فةة  اليةة  تةةواجههم 
 المالافةا وةالد هذا النوع من سهم سنواع المالافة ف  المنظمةا وةمكن اايددامها  ميزة تنافسية.

224

 اإدارة المالافةةةة بةةةين نمةةةا ج ر ةةةزت لبةةةى الالمبيةةةات الائيسةةةة تالةةةددت النمةةةا ج اليةةة  تناولةةةت لمبيةةةات
 ب مةةان Probst & Romhardt( 1998ونمةةا ج فصةةبت سك ةةا فةة  الالمبيةةاتا فقةةد ذةةددها سنمةةو ج )

ت ةوةا  اسهداف المالافةا تحديد المالافةا اكيسا  المالافة ه : تحديدلمبيات امها ةوالب إدارة المالافة 
 افةا اايددا  المالافةا وقياس المالافة.المالافةا تو ةا المالافةا ذهب المال
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لبةةى  مةةس لمبيةةات هةة : الحصةةول لبةةى المالافةةةا الينظةةيما  Duffy (2000)واةيصةةا سنمةةو ج 
إلةةى اةةبا لمبيةةات هةة :  Kamp, et al( 2001اراةةياجاعا اليو ةةةاا واإلدامةةة. وسوصةةبها سنمةةو ج )

 الدب ا اليحديدا ال ماا الينظيما المتار ةا اليالدي ا ارايددا .
  (AMS)(American management systems)سمةةا سنمةةو ج هيئةةة سنظمةةة اإلدارة اثماةكيةةة 

 ا المتةار ة بالمالافةة.هةاو زن فقد ر ز لبى رق  لمبيات رئيسةة هة : اكيتةاف المالافةةا تنظةيم المالافةة
 ( ومةةن  ةةقل ااةةيقااال النمةةا ج السةةابقة وغياهةةا مةةن النمةةا ج فةةإن البحةةث الحةةال 176ا 2005 الأايسةة ا)

 :اآلت ياليمد تقسيما رلاعيا لالمبيات إدارة المالافة لبى النحو 
2241

ا وةةةيم  لةة  مةةةن  ةةقل متةةار ة اثفةةةااد وفةةاص الالمةةة  وابيةةةداع يقصةةد بيوليةةد المالافةةةة إي ةةاد المالافةةة
لقدرة وجمالات الالم  الدالمةا ليوليد رسس مال مالاف  جديد ف  ةضايا ومماراة جديدة تزود المنظمة با

لمبيةةةة  بيأةةةارلبةةةى اليهةةةوص فةةة  اإلن ةةةا  وتحقيةةة  مكانةةةة اةةةوقية لاليةةةةا وهةةةذا يالةةةز  فهةةةم سن المالافةةةة وار
لمالافةةة جديةةدة  امزدوجةة  ات ات ةةاهينا فالمالافةةة مصةةدر لقبيأةةارا واربيأةةار لنةدما يالةةود يصةةب  مصةةدر  

 .(196 ا2008 لبيانا)الصاةحة نيي ة لبيهال  بين المالافة الضمنية والمالافة 
2242

بيدةةزةن المالافةةة ت ميةةا وتنظةةيم الايانةةات الميالبقةةة بنتةةا ات المنظمةةة وسلمالهةةا و زنهةةا فةة   يقصةةد
يسه  الوصةول إليهةا مةن ةاة  الالةامبين فة  المنظمةةا وةةاى آ ةاون سنهةا عبةارة لةن  مالينةا بحيثةوالد 

 بالةةامبينلالمالافةةة ولاضةةها بذيهةةاظ م مولةةة مةةن ال ةةاص والواةةائ  المديبهةةة اليةة  تسةةيددمها المنظمةةة لق
 .(298ا 2009كااانة والدبيب ا ) الاةميةفيهاا م   ةوالد الاياناتا وةالدة الحارتا والورائ  

2243

لمبية تو ةا المالافة الد ةوة اثولة  فة  لمبيةة ااةيددامهاا وةقصةد بيو ةةا المالافةة إيصةال  تالياا
ص المنااةب فة  الوةةت المنااةبا ولالتةك  المنااةبا وتتةم  لمبيةة تو ةةا المالافة المنااةبة إلةى التةد

سو  المالافةةةإتاذةةة المتةةار ة فةة   إنمةةن: تقااةةم المالافةةةا ونتةةاهاا ونقبهةةاا وتتةةار ها؛ ذيةةث  المالافةةة  ةةق  
ذيةةث  ؛ا لبمنظمةةةذيوة ةة اوضةةالها فةة  إ ةةار نظةةا  وإجةةااالات تسةةم  بيو ةالهةةا لبةةى  افةةة المهيمةةين بهةةا سمةةا  

 .(Dalkir, 2005, 22) الالامة  إلى اايهادة    من ل  لقةة بها فييحق  المصبحة يلد   ل
تو ةةةةا المالافةةةة لبةةةى وجةةةود آليةةةات فالالةةةةا منهةةةا الااةةةمية  اليقةةةارةا وسدلةةةة الالمةةة  واليةةةدرةب  وةاليمةةةد

ة سرناال الالم ا سو غيا رامية  ارجيمالات والندوات والحبقةات النقاشةيف  وارجيمالات الاامية واليالبم 
 والموظهين. اداتوالمتار ة ف  اثنت ة والالم  ف  فاص وتبادل الدااات بين الالامبينا ومذ اات القي
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2244

هذه الالمبية إلةى ةةدرة المنظمةة لبةى ااةي مار المالافةة المكيسةبةا وت ايقهةا مةن  ةقل رل هةا  تتيا
اةةبا  إلةةىالهةةا  واتدةةا  القةةاارات وتاجميهةةا منهةةا فةة  ذةة  المتةةكقت واغينةةا   واإلفاجةةةبةةالواةا الالمبةة  

 .(303ا 2009 والدبيب او دمات ولمبيات )كااانة 
ذيةةث ي ةةب سن توظةةف فةة  ذةة  المتةةكقت اليةة  تواجةة   ؛المالافةةة هةةو غايةةة إدارة المالافةةة وت ايةة 

المنظمةةة وابيأةةار ساةةاليب لمةة  جديةةدة ليحقيةة  سهةةةداف المنظمةةة بةة لبى درجةةة مةةن الأهةةاالة؛ فةةالمهم هةةةو 
المالافةةة إلةةى بةةاامص لمةة  ولةةيس اميقكهةةاا ون ةةاا المنظمةةة فةة  إدارة المالافةةة ييوةةةف لبةةى ذ ةةم  تحوةةة 

 الم بقة مقارنة بالمالافة الي  تميبأها. لمالافةا
23

تالد الميزة الينافسية غاية تسالى ليحقيقها جميةا المنظمةات لبةى ا ةيقف م ةارت نتةا ها بهةدف 
 مسةيالاة فاضةيها  بيئةة لمة  اةميها اليغييةا والي ةوةا الميسةارع فة  ظة  منافسةة الديمومة واراةيماار فة

وارتهةاع اةقف  ةسنظمة السوص واتهاقيات الي ارة الالالميةا وتزايد  بةب الالمةقال لبةى اةبا و ةدمات مايأةا 
 توةالاتهم لمسيوى ال ودة.

231

الميزة الينافسية ب نها: ال اص ال ديدة الي    Porter & Vander( 1995,48بورتا وفندر) لاف
بية من تب  المسيالمبة من ةا  المنافسينا بحيث يكون بمقةدورها لتأيتهها الملاسة والي  تأون سك ا فا

الية  تميبأهةا  مواةةت سيد هذ اركيتاف ميدانيا. ولافت ب نها: تب  الواائ  الهاةدة المبمواة وغيةا المب
 تأاارها سو نسدها من ةا  المنافسين ف  المدى القصيا.التا ة والي  ر يمكن 

 Meidute, Vasiliauskasb , Zinkeviciute, 2014,354) ) 
232

لةم ييسةم هةذا اليهةاد  يالد    ما تميب  المنظمة ميزة تنافسية ذيى لو انهةادت بة  لةن غياهةاا مةا ر
 (309ا 2009ا  وإدرةسا الغال) :بم مولة من الدصائص وسبا ها

سن تحقةة  الملاسةةة السةةا  لبةةى المةةدى ال وةةة  ولةةيس  ومسةةيدامة بمالنةةىتأةةون مسةةيماة  َسن   -س
 لبى المدى القصيا فقط.

فة  فيةاات  منيةة مديبهةة  مقارنيهةاالميزات الينافسية تيسم بالنساية مقارنة بالمنافسين سو  َسن   - 
 اليحقي . م ب  صالبوهذه الصهة ت ال  فهم الميزات ف  إ ار 

 تأون مي ددة وف  مال يات الايئة الدارجية وةدرات وموارد الملاسة. َسن   -ج
تأةون مانةةة بمالنةى إذةةقل ميةزات تنافسةةية بةة  اى بسةهولة وةسةةا وفة  اليبةةارات اليغيةةاات  َسن   -د

 الحاصبة ف  الايئة الدارجية سو ت ور موارد وةدرات وجدارات الملاسة.
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الينافسةية مةا اثهةداف والنيةائص الية  تاةةد الملاسةة لبةى  يينااب اايددا  هده الميةزات َسن   -ه
 المديين القصيا والباليد.

233

 المنظمات الميزة الينافسية من مصدرةن هما: تأيسب

 المنظمة واثنت ة والمهارات وتيم   ف :وه  المصادر الماتب ة بموارد المص درالالداخل  :ال-2-3-3-1

ههومهةةا الوااةةا الةذ  يالنةة   افةةة اثنظمةةة والمهةارات والمالبومةةات والمالافةةةا وهيكةة  المةوارد بم -س
المنظمة ورقافيهماا باإلضافة إلى موجوداتها الي  تنتا ف  إ ار إدارات مديبهة  الالمبيات 

ا 2014وجةةااداتا درة )وغياهةةا. واليسةةوة  والماليةةة والبحةةث والي ةةوةاا وسنظمةةة المالبومةةات 
120) 

ارات: وتتةةةم  إدارة المنظمةةةة وساةةةالياها واثنتةةة ة اليةةة  تلديهةةةاا ور بةةةد مةةةن اثنتةةة ة والمهةةة - 
تا يز المنظمة لبى تنمية الأهاالات ال وهاةة الي  مةن الصةالب محاكاتهةا مةن سجة  تحقية  

 .(10ا 2011االما  ولو مسيدامة )الدور  ميزة تنافسية 
الدارجيةةة مصةةدرا لبمزايةةةا  وهةةة    يةةاة وميالةةددة وتتةةك  فةةةا  الايئةةةالمصذذ درالالر رج ذذ :ال-2-3-3-2

إ  تضةةةم الايئةةةة الدارجيةةةة م مولةةةة مةةةن الالوامةةة  السيااةةةية وارةيصةةةادية والديموغااييةةةة  ؛الينافسةةةية
 .(166ا 2012والاناالا  ) الب بارت اه السبا  سو اإلي اب مات واليأنولوجية الي  تلرا ف  المنظ

 َفةةِإن  تحقيةة  الميةةزة الينافسةةية لبمنظمةةة  فةة  ابمصةةادر الدا بيةةة والدارجيةةة دور  ل َسن  الةةاغم مةةن  ولبةةى
فةإ ا  انةت لوامة  الايئةة الدارجيةة تم ة  فاصةا لبمنظمةة  اارليماد الهالب  يكون لبى المصةادر الدا بيةة

 .الها الميزة الينافسية ر تيحق  إر من  قل ةدرة المنظمة لبى ااي مار هذه  َفِإن  
24

 ه : اسرلالة سبالاد رئيسة الينافسية ف تيم   الميزة 
241

يتيا هذا البالةد إلةى ةةدرة المنظمةة لبةى ت ةوةا منةيص سو  دمةة لهةا صةهات فاةةدة مةن نولهةا تميةا 
وهةةةذا يي بةةب مةةةن المنظمةةة فهةةةم وتحبيةةة   ا(Dess et.al.2008. 166)بقيمةةة  ايةةةاة لةةدى المسةةةيهيدين

 ةاص تواةا  اجلأهاالات والمهارات واليقنيات اليأنولوجيةة الالاليةة وانيهةمصادر ال ودة واليميز واايغقل ا
 (774ا 2013)الحواجاةا  لبالمقالفالالةا وتقديم نوعية المني ات واثداال الالال  الي  تدب  قيمة مضافة 

242

تنافسةةةةية ةةةةدرة المنظمةةةة لبةةةةى تصةةةميم وتصةةةةنيا وتسةةةوة  مني ةةةةات اةةةمة بوصةةةةهها باليأبهةةةة  يقصةةةد
 ونهةا لنصةا ا  ؛و دمات ب ة  تأبهة ممكنة مقارنة مةا المنافسةين دون المسةاس ب ةودة المنةيص سو الددمةة
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المنظمةةةة اليميةةةز باليأبهةةةة بإلةةةادة  وتحقةةة  ا(179ا 2016 الةةةوةزة)المسةةةيهيدين ا فةةة  تحقيةةة  رضةةةا ساااةةةي  
ي  تأةةةاليي رسس اإلنياجيةةةة وإلغةةةاال النتةةةا ات اليةةة  ر تحقةةة  القيمةةةة المضةةةافةا وتد ةةة الالمبيةةةاتهنداةةةة 

 نسب الماليب.  ه و ا والمناولةالمال وتأبهة الالم  وتأاليي اليتغي  والمدزون والنق  
243

تحقيةة   إن  إ   ؛تحقيةة  الميةةزة الينافسةةية يةةاتبط بمسةةيوى اإلبةةداع واربيأةةار اليةة  تميبأةة  المنظمةةةإن  
ن سن يكةون هنالة  إبةداع وابيأةار مي ةددا ولةدون  لة  ر الميزة الينافسية ر يمكن سن يكةون سو يسةيما دو 

 مالنى لميزة تنافسية تسينسخ من سلمال وسفأار المنافسين.
فهةةو  ةة   والي ديةةداواإلبةةداع هةةو اليهةةاد واليميةةز بالدةةدمات اليةة  تقةةدمها المنظمةةة واةةالة الي ةةوةا 

الينظيمية وارايااتي يات الي   ت ور ييحق  ف  سنواع المني ات ولمبيات اإلنياج ونضم اإلدارة والهياك 
 .(201 ا2001وجونزا  )ه  تاليمد لبيها المنظمة

244

من سبا  امات المنظمة الينافسية الماونة واراي ابة الساةالة لبيغياات المحي ة وةظها  ل  فة  
وساةاليب نياجيةة الالمبيةات اإل ليةاتوتغييةا آ الينظيميةةاةدرة الملاسة لبى اةالة تغييةا سنظميهةا ولنييهةا 

 الالمقال المي ددة. جاتو ذل  االة تغييا تصميم المني ات وتقديم الددمات بما يقئم ذا سدائهاا

3

31

 تم   م يما البحةث ب ميةا سلضةاال الهيئةة اليدرةسةية ومسةالديهم فة  ال امالةات اليمنيةة الحكوميةة
ا مةةن ( فةةاد  264ا ا يةةار مةةنهم الباذةةث لينةةة لتةةوائية بسةةي ة ببةةع ذ مهةةا )ا( فةةاد  7696البةةالع لةةددهم )

 : اآلتية الادلةوةد اايدد  ليحديد ذ م الالينة الم الحكوميةامديبف ال امالات 
 المتةار إلية  فة  ذسةا Hiar, al.et, 2010) ) الببحةث الميغيةاات الأبيةة*لدد 20الالينة =  ذ م

 .(14 ا2017)
32

مةن ميغيةاات  االباذث ل ما الايانات اايبانة مكونة مةن رقرةة سجةزاال يم ة   ة  جةزال ميغيةا   اايدد 
 :اآلت  ما هو ماين ف  ال دول  الدرااة و ل 
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 البحث وأبعاد كل محور ومؤشراته أداةمحاور  يبين( 1) جدول

العددالالمؤشجاتالاألبع دالالميغيج

 ارايااتي   الذ اال

 6 ايتاافار
 5 الاةةة

 5 اليهأيا النظم 
 6 اليحهيز
 6 التااكة

 28 جمال اإل

 المالافة إدارة

 5 اكيسا  وت وةا المالافة
 5 تدزةن وتنظيم المالافة
 5 نق  ومتار ة المالافة

 5 ت اي  المالافة:
 20 جمال اإل

 الينافسية الميزة

 6 واليميزال ودة 
 6 اليأبهة

 5 بيأارواراإلبداع 
 5 الماونة واالة اراي ابة

 22 جمال اإل
 70 الالا  اإلجمال 

33

لبي كةةةد مةةةن ربةةةات اثداة وةةةةد ببغةةةت قيمةةةة  سلهاكاونبةةةا ااةةةيدد  الباذةةةث الي زئةةةة النصةةة ية ومالادلةةةة 
فةة   الماةةينائص لبةةى النحةةو و انةةت النيةة (0.972) سلهاكاونبةةا وقيمةةة  (7460مالامةة  اررتبةةاط الأبةة  ).

 :اآلت ال دول 
 معامالت االرتباط لمتغيرات البحث قيم( 2) جدول

الاإلجم ل الالميزةالالمعجف الالاء االالالميغيج

 الذ اال
 876. 651. 794. 1 مالام  اررتباط بااون 

 000. 000. 000.  مسيوى الدرلة

 المالافة
 881. 712. 1  مالام  اررتباط بااون 

 000. 000.   درلةمسيوى ال

 الميزة
 925. 1   مالام  اررتباط بااون 

 000.    مسيوى الدرلة
 1    مالام  اررتباط بااون  اإلجمال 



 2022 

 

220 

 د/وليد اليافعي        ...إدارة المعرفة في العالقة بينا وسيًط امتغيًربوصفه نمذجة بنائية ألثر الذكاء االستراتيجي 

34

ا ا بوصه  ميغيتمت لمبية تحبي  بيانات البحث وتصميم النمو ج الانائ  ثرا الذ اال ارايااتي   
ال امالةات اليمنيةة الحكوميةة بااةيددا  ساةبو   الينافسةية فة إدارة المالافة والميةزة  الالقةة بين ف  واي  ا

 :اآلتية( و ل  وفقا لبد وات SEMهيكبة المالادلة الانائية )
341

 )الةةةذ االميغيةةاات البحةةث  ( ر يبةةار صةةدص نمةةا ج قيةةاسAmos.v.24الباذةةث بانةةامص ) ااةةيدد 
ةة ا لايانةةات الدرااةةة اراةةيااتي  ا إدارة المالافةةةا الميةةزة الينافسةةية( وصةةقذييها لقيةةاس هةةذه الميغيةةاات وفق 

  ابقةةةبارليمةةاد لبةةى مالةةاييا ذسةةن الم ي واةةقمالميدانيةةةا وةةةد تةةم الحكةةم لبةةى صةةدص نمةةا ج القيةةاس 
 :اآلت ة بال دول الماين (SEM) الماليمدة ف  نمذجة المالادلة الانائية

 ( SEMيبين معايير حسن المطابقة لنماذج القياس باستخدام نمذجة المعادلة البنائية) (3)جدول 

الحدودالالثق الأوالالمدىالالمث ل الالمؤشج
 سن تأون قيمي  غيا دال   ا  مالا

 غيا دال درلة مالا  ا  مسيوى 
 df ≥ 0 الحاةة درجة

 comin   ≥ 2 ≤5 )مالا  ا / درجة الحاةة(  ا  المةيارةة مالا
 GFI 0.90  <GFIجودة الم ابقة  ملشا

 بدرجة  اياة ت اب  RMSEA 0,08ميواط مالالات الد   اليقاةا *  جذر
  ف ة  ت اب  تا  0.05
 TLI 0.95  <TLIتو ا لوةس  ملشا

 Normed Fit Index (NFI) 0.90  <NFIالم ابقة المةيار   ملشا
 CFI 0.95  <CFIم ابقة المقارن ال ملشا

 Incremental Fit Index(IFI) 0.95  <IFI الم اب  الميزايد ملشا
 :(362Hox,1998)بـ المصدر: اعداد الباحث باالستعانة           *خاص بالنماذج المعقدة                       

342

لبةةى  ةة  مةةن الميغيةةا الواةةيط )الةةذ اال  )إدارة المالافةةة( نةةو  مباشةةا لبميغيةةا المسةةيق وجةةود تةة ريا مال-س
 الينافسية(. )الميزةارايااتي  ( والميغيا اليابا 

)الميةزة الينافسةية(  والميغيةا اليةابااراةيااتي  (  )الةذ اال وجود تة ريا مالنةو  مباشةا لبميغيةا الواةيط- 
 بصورة مباشاة.

 (AMOS.v.24و) (SPSS.v.18)فاضيات البحث باايددا  بانام    رالد وة با يباهذه  وتمت
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 فة  بوصه  ميغيةا ا واةي  اثرا الذ اال ارايااتي   اخيب رالصدقالالنموذجالالان ة الاتفيجاض ال-3-4-3
ةة الالقةةةة بةةين ا لمالةةاييا ذسةةةن إدارة المالافةةة والميةةزة الينافسةةية فةةة  ال امالةةات اليمنيةةة الحكوميةةة وفق 

 .(SEM) ف  نمذجة المالادلة الانائية الم ابقة الماليمدة
 الم ابقةة الماليمةدةيية  مالةاييا ذسةن  نمةو ج تيةوفالبحصةول لبةى  عديلالالنموذجالاتفيجاض ال-3-4-4

 ( وا يبار صدة  ومالنوةي .SEM) ف  نمذجة المالادلة الانائية

4

41

411

 

 حسن المطابقة لنموذج قياس الذكاء االستراتيجي وفقا لبيانات عينة البحث مؤشرات( 2) شكل

قيةةةاس  الم ابقةةةة لنمةةةو جمالظةةةم ملشةةةاات ذسةةةن  َسن  ( 2ييضةةة  مةةةن الايانةةةات المافقةةةة فةةة  التةةةك  )
جيةدة فة  ذةدود رقةة القاةول والمةدى الم ةال  وفقةا ا لايانات لينة البحث ةد جاالت الذ اال ارايااتي   وفق  

الانائيةةةةة  لةةةةةلمالةةةاييا ذسةةةةن الم ابقةةةة الم بولةةةةة لانةةةاال النمةةةةا ج الانائيةةةةة بااةةةيددا  منه يةةةةة نمذجةةةة المالاد
(SEM )- مالا  ا   جاالت دالةا و ل  ثن   إ  ؛بااي ناال قيمة مالا  ا  -الماينة ف  منه ية البحث

لنةة  وةةةد جةةاالت قيميةة   لةة  ااةةيددا  الباذةةث مالةةا  ةةا  المةيةةار  بةةديق  ييةة را بح ةةم الالينةةةا ولي ةةاو   
 (.5بالمدى المقاول المحدد بة)سة  من 

وةد تااوذت  %(40ذيث جاالت سلبى من ) ؛كما تتيا النيائص إلى ةاول جميا قيم اليتبا لألبالاد
وصةةدة  فةة  قيةةاس وهةةذه النيةةائص تل ةةد اةةقمة النمةةو ج  ؛( ثةةة  قيمةةة0.57( ثلبةةى قيمةةة و)0.92بةةين )

 الذ اال ارايااتي   ف  ال امالات اليمنية الحكومية.
412
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 ا لبيانات عينة البحثحسن المطابقة لنموذج قياس إدارة المعرفة وفق   مؤشرات (3) شكل

لنمةو ج قيةاس إدارة  مالظم ملشاات ذسةن الم ابقةة َسن  ( 3ييض  من الايانات المافقة ف  التك  )
ةة ةةالمالافةةة وفق  ا لمالةةاييا ا لايانةةات لينةةة البحةةث ةةةد جةةاالت جيةةدة فةة  ذةةدود رقةةة القاةةول والمةةدى الم ةةال  وفق 

 مةا  (؛SEM) انائيةةذسن الم ابقة الم بولة لاناال النما ج الانائية باايددا  منه يةة نمذجةة المالادلةة ال
وةةةد تااوذةةت بةةين  ا%(40ذيةةث جةةاالت سلبةةى مةةن ) ؛تتةةيا النيةةائص إلةةى ةاةةول جميةةا قةةيم اليتةةبا لألبالةةاد

وهةةذه النيةةائص تل ةةد اةةقمة النمةةو ج وصةةدة  فةة  قيةةاس إدارة  ؛( ثةةة  قيمةةة0.55ثلبةةى قيمةةة و) (0.86)
 المالافة ف  ال امالات اليمنية الحكومية.

413

  
 لميزة التنافسية وفقا لبيانات عينة البحثحسن المطابقة لنموذج قياس ا مؤشرات (4) شكل

مالظم ملشاات ذسن الم ابقة لنمو ج قياس الميزة  َسن  ( 4ييض  من الايانات المافقة ف  التك  )
ةة ةةالينافسةية وفق  ا لمالةةاييا ا لايانةةات لينةةة البحةث ةةةد جةةاالت جيةةدة فة  ذةةدود رقةةة القاةةول والمةدى الم ةةال  وفق 

(؛  مةا SEM) الانائيةةما ج الانائية باايددا  منه يةة نمذجةة المالادلةة ذسن الم ابقة الم بولة لاناال الن
وةةةد تااوذةةت بةةين  %(40ذيةةث جةةاالت سلبةةى مةةن ) ؛تتةةيا النيةةائص إلةةى ةاةةول جميةةا قةةيم اليتةةبا لألبالةةاد

وهةذه النيةائص تل ةد اةقمة النمةو ج وصةدة  فة  قيةاس الميةزة  ؛( ثة  قيمةة0.56ثلبى قيمة و) (0.94)
 امالات اليمنية الحكومية.الينافسية ف  ال 

42

اراةةةيااتي  ا إدارة  )الةةةذ اال تةةةم اليحقةةة  مةةةن مالنوةةةةة لقةةةةة اليةةة ريا المباشةةةا بةةةين ميغيةةةاات البحةةةث
 اةةة  ا يبةةار فاضةةيات البحةةث و لةة  ب اةةبولين اثول ارنحةةدار الد ةة   الينافسةةية( لةةنالمالافةةةا الميةةزة 

بةين ميغيةاةن  ية ريا(ا وال ةان  ب اةقةة النمذجةة الانائيةة لالقةةة الSPSS.v.18) انةامصبالبسيط بااةيددا  
 :اآلت ( و ل  لبى النحو AMOS.v.24) باايددا  بانامص

421

 المالافةةةة إدارة بةةةين( 0.05∝≥لنةةةد مسةةةيوى درلةةةة) اتوجةةةد لقةةةةة تةةة ريا مباشةةةا ومالنةةةو  إذصةةةائي  
 .الحكومية اليمنية ال امالات ف  الينافسية والميزة
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4211

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للتأثير نتائج (3) جدول

 في الجامعات اليمنية الحكومية والميزة التنافسيةالمباشر بين إدارة المعرفة 

Model Summary 

R R2 Aed R2 اليقديا       
.712a .507 .505 .60828   

b. Predictors : 

(Constant) المالافة 
a. Dependent 

Variable الميزة 
    

ANOVA a      

 .F Sig ميواط المالالات درجة الحاةة م موع المالالات اليباين مصدر
 000b. 269.4 99.708 1 99.708 ارنحدار
   370. 262 96.940 الد  
      

    263 196.647 اإلجمال 
Coefficients a      

   Sig قيمة )ت( اليقدياات المالامقت
B0 000. 3.752 829. ال ابت   

B1  (000. 16.416 1.962 )إدارة المالافة   

( إلةةى وجةةود لقةةةة تةة ريا مباشةةا إي ابيةةة بةةين إدارة المالافةةة ولةةين 3تتةةيا الايانةةات فةة  ال ةةدول )
القةةدرة اليهسةةياةة  َسن  (ا  مةةا 0.71( اليةة  ببغةةت )Rالامةة  اررتبةةاط )الميةةزة الينافسةةية و لةة  بدرلةةة قيمةةة م

 إدارة المالافةةةة تهسةةةا َسن  ( وهةةةذا يالنةةة  0.51( ببغةةةت )Aed R2قيمةةةة ) ؛ ِإْ  ِإن  لالقةةةةة اليةةة ريا ماتهالةةةة
 َسن   :%( مةن اليغييةاات تالةزى لميغيةاات س ةاىا س 49) %( من اليغيياات لبى الميزة الينافسية وسن  51)

  الينافسية.( ف  الميزة 0.51( ف  إدارة المالافة ف  ال امالة اليمنية يحد  تغييا مقداره )1ا مقداره )تغي
 : اآلتيةنمو ج ارنحدار المقدر لبي ريا ايكون لبى الصورة  ومن  قل بيانات ال دول فإن  

ال)إدارةالالمعجف (1.961+الال0.829الميزةالالين فس  ال=ال

( Fدرلة قيمة) مسيوى  إن   ذيث ؛ليباين ف  ال دول يياين مالنوةة نمو ج ارنحدارولالاجوع إلى نيائص تحبي  ا
( إلةى Coefficients a(ا ومةن جهةة س ةاى تتةيا الايانةات فة  جةدول مالةامقت ارنحةدار )0.05جاالت سةة  مةن )

 (.0.05سة  من ) وه ( 0.00مسيوى الدرلة جاال لند القيمة ) إن  ذيث  ؛مالنوةة قيمة ارنحدار
4212

 
 عالقة التأثير المباشر بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية في الجامعات اليمنية الحكومية نموذج (5) شكل
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( وجةةود لقةةةة تةة ريا مباشةةا إي ابيةةة بةةين إدارة المالافةةة والميةةزة الينافسةةية فةة  5ييضةة  مةةن التةةك  )
 قيمةةة إن  ذيةةث  ؛( ييضةة  مالنوةةةة لقةةةة اليةة ريا4الحكوميةةةا ومةةن مال يةةات ال ةةدول )ال امالةةات اليمنيةةة 

الية ريا ببغةت  لالقةةةالقدرة اليهسياةة  َسن  (ا  ما 1.96)ة( جاالت سكاا من القيمة الحدية المقدرة بC.Rت)
(0.51.) 

 التأثير المباشر نموذج عالقاتقيم  يبين (4) جدول

 نافسية في الجامعات اليمنية الحكوميةبين إدارة المعرفة والميزة الت

المتغير 

 المستقل

المتغير 

 التابع

التأثير المباشر غير 

 المعياري
S.E. C.R. 

 االحتمالية

P-value 
R R2 

إدارة 

 المعرفة

الميزة 

 التنافسية
1.962 .119 16.447 0.00 0.712 0.507 

  ادها:مهالباذث يقا  الهاضية الي   َفِإن  ضوال النيائص السابقة  ف 
إدارة المالافةةة والميةةةزة الينافسةةية فةةة   ( بةةةين0.05تةةة ريا مباشةةا مالنةةةو  لنةةد مسةةةيوى الدرلةةة ) يوجةةد

 ال امالات اليمنية الحكومية.
422

إدارة المالافةة والةذ اال اراةيااتي   فة   ( بةين0.05يوجد ت ريا مباشا مالنو  لند مسيوى الدرلةة )
 ة الحكومية.ال امالات اليمني

 . ا يبار الهاضية باايددا  ارنحدار الد   البسيط:1. 2.  2
تحليل االنحدار الخطي البسيط للتأثير المباشر بين إدارة المعرفة والذكاء االستراتيجي في الجامعات  نتائج (5) جدول

 اليمنية الحكومية

Model Summary 

R 2R 2Aed R اليقديا     

.794 .630 .628 .21631 

b. Predictors: (Constant), المالافة a. Dependent Variable: الذ اال 
ANOVA a 

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

 000. 445.920 20.865 1 20.865 ارنحدار

 262 12.259 الد  
.047  

 263 33.124 اإلجمال 

Coefficients aال
 Sig قيمة )ت( ديااتاليق المالامقت

B0 000. 4.103 322. ال ابت 

B1  000. 21.117 898. ))إدارة المالافة 

( إلةةى وجةةود لقةةةة تةة ريا مباشةةا إي ابيةةة بةةين إدارة المالافةةة ولةةين 5تتةةيا الايانةةات فةة  ال ةةدول )
قةدرة اليهسةياةة ال َسن  ا  ما (0.79( الي  ببغت )Rالذ اال ارايااتي   و ل  بدرلة قيمة مالام  اررتباط )
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إدارة المالافةةة تهسةةا  َسن  يالنةة   ( وهةةذا0.63ببغةةت ) (Aed R2قيمةةة ) ِإن   ذيةةث ؛لالقةةةة اليةة ريا ماتهالةةة
%( مةن اليغييةاات تالةزى لميغيةاات س ةاى؛ س  37) %( من اليغيياات لبى الةذ اال اراةيااتي   وسن  63)

( فةةة  الميةةةزة 0.63يحةةةد  تغييةةةا مقةةةداره ) ( فةةة  إدارة المالافةةةة فةةة  ال امالةةةة اليمنيةةةة1تغيةةةا مقةةةداره ) َسن  
 الينافسية.

 : اآلتيةنمو ج ارنحدار المقدر لبي ريا ايكون لبى الصورة  َفِإن  بيانات ال دول  ومن  قل
ال)إدارةالالمعجف (0.898+الال0.322الاتريجا    ال=الاء اال

مسةةيوى  ذيةةث إن   ؛تحبيةة  اليبةةاين فةة  ال ةةدول يياةةين مالنوةةةة نمةةو ج ارنحةةدار إلةةى نيةةائص ولةةالاجوع
 مةةةةةةا تتةةةةةةيا الايانةةةةةةات فةةةةةة  جةةةةةةدول مالةةةةةةامقت ارنحةةةةةةدار  ا(0.05( جةةةةةةاالت سةةةةةةة  مةةةةةةن )Fدرلةةةةةةة قيمةةةةةةة )

(Coefficients aإلى مالنوةة قيمة ارنحدار )( وه  0.00مسيوى الدرلة جاال لند القيمة ) إن  ذيث  ؛
 (.0.05من ) سة 
4221

 

 عالقة التأثير المباشر بين إدارة المعرفة والذكاء االستراتيجي في الجامعات اليمنية الحكومية نموذج (6) شكل

( وجةةود لقةةةة تةة ريا مباشةةا إي ابيةةة بةةين إدارة المالافةةة والةةذ اال اراةةيااتي   6ييضةة  مةةن التةةك  )
 ِإن   ذيةةث ؛اليةة ريا ( ييضةة  مالنوةةةة لقةةةة7فةة  ال امالةةات اليمنيةةة الحكوميةةةا ومةةن مال يةةات ال ةةدول )

القةدرة اليهسةياةة لالقةةة الية ريا  َسن  (ا  مةا 1.96)ة( جاالت سكاا من القيمة الحدية المقدرة بةC.Rت) قيمة
 (.0.63ببغت )

 التأثير المباشر نموذج عالقاتقيم  يبين (7) جدول

 بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية في الجامعات اليمنية الحكومية

المتغير 

 تقلالمس
 المتغير التابع

التأثير 

المباشر غير 

 المعياري

S.E. C.R. 

 االحتمالية

P-

value 

R 2R 

 إدارة المعرفة
الذكاء 

 االستراتيجي
.898 .042 21.157 0.00 0.794 0.630 

  مهادها:الباذث يقا  الهاضية الي   ضوال النيائص السابقة فإن   ف 
 اراةيااتي   فة ( بةين إدارة المالافةة الةذ اال 0.05)يوجد ت ريا مباشةا مالنةو  لنةد مسةيوى الدرلةة 

 اليمنية.ال امالات 



 2022 

 

226 

 د/وليد اليافعي        ...إدارة المعرفة في العالقة بينا وسيًط امتغيًربوصفه نمذجة بنائية ألثر الذكاء االستراتيجي 

423

( بةةين الةةذ اال اراةةيااتي   والميةةزة الينافسةةية 0.05يوجةد تةة ريا مباشةةا مالنةةو  لنةةد مسةةيوى الدرلةةة )
 اليمنية.ف  ال امالات 

4231

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للتأثير نتائج (8) جدول

 المباشر بين الذكاء االستراتيجي والميزة التنافسية الجامعات اليمنية الحكومية

Model Summary 

R 2R 2Aed R خطأ التقدير 

.651 .424 .422 .651a 

b. Predictors: (Constant), الذكاء a. Dependent Variable: الميزة 

ANOVA a 

 مصدر التباين

مجموع 

 درجة الحرية المربعات

متوسط 

 .F Sig المربعات

192.69 83.337 1 83.337 االنحدار

4 

.000 

 432. 262 113.310 الخطأ
 

 263 196.647 اإلجمالي

Coefficients a 

 Sig قيمة )ت( التقديرات المعامالت

B0 000. -1.582- 359. الثابت 

B1  

 13.881 1.586 ) ستراتيجياال)الذكاء 
.000 

اراةةيااتي   إلةةى وجةةود لقةةةة تةة ريا مباشةةا إي ابيةةة بةةين الةةذ اال  (8)تتةةيا الايانةةات فةة  ال ةةدول 
القةةدرة اليهسةةياةة  َسن  (ا  مةةا 0.65( اليةة  ببغةةت )Rالينافسةةية و لةة  بدرلةةة قيمةةة مالامةة  اررتبةةاط ) والميةةزة
%( 42يهسةةا ) تي  الةةذ اال اراةةياا َسن  ( وهةةذا يالنةة  0.42ببغةةت ) (Aed R2قيمةةة ) ِإن  ذيةةث  ؛ماتهالةةة

تغيةةا  َسن   :%( مةةن اليغييةةاات تالةةزى لميغيةةاات س ةةاى؛ س 58مةةن اليغييةةاات لبةةى الميةةزة الينافسةةية وسن )
 الينافسية.( ف  الميزة 0.42( ف  الذ اال ارايااتي   ف  ال امالة اليمنية يحد  تغييا مقداره )1مقداره )

 : اآلت نمو ج ارنحدار المقدر لبي ريا ايكون لبى الصورة  ل دول فإن  بيانات ا ومن  قل
الاتريجا    ()الاء اال1.586+الال0.359الميزةالالين فس  ال=ال

مسةةيوى  إن  ذيةةث  ؛تحبيةة  اليبةةاين فةة  ال ةةدول يياةةين مالنوةةةة نمةةو ج ارنحةةدار ولةةالاجوع إلةةى نيةةائص
تتيا الايانةات فة  جةدول مالةامقت ارنحةدار جهة س اى  (. ومن0.05( جاالت سة  من )Fدرلة قيمة )

(Coefficients aإلى مالنوةة قيمة ارنحدار )( وه  0.00مسيوى الدرلة جاال لند القيمة ) ِإن   ذيث ؛
 (.0.05سة  من )
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 الجامعات اليمنية الحكومية التنافسية فيي والميزة عالقة التأثير المباشر بين الذكاء االستراتيج نموذج (9) شكل

( وجود لقةة ت ريا مباشا إي ابية بين الذ اال اراةيااتي   والميةزة الينافسةية 9ييض  من التك  )
 ن  إذيةةث  ؛( ييضةة  مالنوةةةة لقةةةة اليةة ريا9فةة  ال امالةةات اليمنيةةة الحكوميةةةا ومةةن مال يةةات ال ةةدول )

القةدرة اليهسةياةة لالقةةة الية ريا  َسن  (ا  مةا 1.96)ةمة الحدية المقدرة بة( جاالت سكاا من القيC.Rت) قيمة
 (.0.42ببغت )

 المباشرالتأثير  نموذج عالقاتقيم  يبين (9) جدول

 بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية في الجامعات اليمنية الحكومية

 المتغير التابع المتغير المستقل
التأثير المباشر 

 غير المعياري
S.E. C.R. 

 االحتمالية

P-value 
R 2R 

الذكاء 

 االستراتيجي
 00.424 0.651 0.00 13.908 114. 1.586 الميزة التنافسية

 مهادها:الباذث يقا  الهاضية الي   َفِإن  ضوال النيائص السابقة  ف 
فسةةية اليناالةةذ اال اراةةيااتي   والميةةزة  ( بةةين0.05يوجةد تةة ريا مباشةةا مالنةةو  لنةةد مسةةيوى الدرلةةة )

 اليمنية.ال امالات  ف 
4233

 
ا وسيط استراتيجي حسن المطابقة للنموذج االفتراضي ألثر الذكاء اال مؤشرات (10) شكل في العالقة  بوصفه متغير 

 بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية في الجامعات اليمنية الحكومية 
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( لةةد  تحقةة  ملشةةاات ذسةةن الم ابقةةة لبنمةةو ج ارفيااضةة  ثرةةا 10ييضةة  مةةن مال يةةات التةةك  )
لميةزة الينافسةية فة  ال امالةات فة  الالقةةة بةين إدارة المالافةة وا بوصه  ميغيةا ا واةي  االذ اال ارايااتي   

ةةة  ولجميةةةا قةةةيم الملشةةةاات  ةةةارج ذةةةدود رقةةةة القاةةة ِإن   ذيةةةث ؛ا لايانةةةات لينةةةة البحةةةثاليمنيةةةة الحكوميةةةة وفق 
(ا وهةذه النيي ةة تتةيا SEM) الم بولة لاناال النما ج الانائية بااةيددا  منه يةة نمذجةة المالادلةة الانائيةة

فة  الالقةةة  بوصه  ميغيةا ا واةي  اسرا الذ اال ارايااتي   إلى لد  صقذية النمو ج ارفيااض  لقياس 
 بين إدارة المالافة والميزة الينافسية ف  ال امالات اليمنية الحكومية.

4234

ف  ضوال نيائص ا يبةار صةدص النمةو ج ارفيااضة  ات ة  الباذةث إلةى ااةيددا  ااةيااتي ية اليالةدي  
الحصةةةول لبةةةى نمةةةو ج يحقةةة  ملشةةةاات ذسةةةن  النمةةةو ج بهةةةدف( ليالةةةدي  AMOS.v.24فةةة  بانةةةامص )
 : اآلت ا لايانات لينة البحث و انت النيائص الم ابقة وفق  

 
 حسن المطابقة للنموذج المعدل مؤشرات (11) شكل

42341

( ااةةةةيبالدت مةةةةن AMOS.v.24ااةةةةيااتي ية اليالةةةةدي  فةةةة  بانةةةةامص ) َسن  ( 11ييضةةةة  مةةةةن التةةةةك  )
 :اآلت النمو ج ارفيااض  لدد من اثبالاد لبى النحو 

( وذةذف اكيسةا  المالافةة وتوليةدها)تم اايبالاد بالد واذد من الميغيا المسيق  )إدارة المالافة( وهو بالةد  -
هذا البالةد يتةيا إلةى بيةا  الاةةةة الواعيةة لةدى ال امالةات اليمنيةة ب هميةة توليةد واكيسةا  مالافةة جديةدة 

وتقبيديةة  تقاد  الاةاامصصادر جديدة ومينولةا وارليماد لبى المالافة اليقبيدية السائدة فيهاا ولال  من م
 اثنظمة اإلدارةة ف  ال امالات اليمنية ملشا واض  لبى بيا  ارهيما  بهذا البالد.
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د التةااكةا : بالةد تحهيةز الالةامبينا ولالةاراةيااتي  ( همةاالذ اال )الوايط تم اايبالاد بالدين من الميغيا  -
وتالةةزى هةةذه النيي ةةة إلةةى ضةةالف نظةةا  الحةةوافز فةة  الملاسةةات الحكوميةةة فةة  الةةيمن بتةةك  لةةا  وفةة  

الالزلةةة  مةةنال امالةةات بصةةورة  اصةةةا  مةةا سن الانةةاال الينظيمةة  اليقبيةةد  لب امالةةات اليمنيةةة يلاةةس لنةةوع 
 واليبالد بين قيادات ال امالات والموظهين الينهيذين فيها.

تةااكة ييالةزى إلةى بيةا  آليةات واضةحة ليالةاون ال امالةات الحكوميةة ييمةا بينهةا مةن سما ااةيبالاد بالةد ال -
جهة ولينها ولةين ال امالةات اثهبيةة مةن جهةة س ةاىا باإلضةافة إلةى تمحةور ال امالةات الحكوميةة ذةول 

  ا  منافس وليس شاةكا. واتها ونظاتها إلى اآل
الينافسةةية( وهةةذه نيي ةةة من قيةةة  الميةةزة)يةةابا التةةم ااةةيبالاد بالةةد الماونةةة واةةالة اراةةي ابة مةةن الميغيةةا  -

لي ذر الاياوةاا ية ف  ال امالات اليمنيةا واي اة الاوتين اإلدار  لبى مالظم الالمبيات اإلدارةةة فيهةاا 
 وجمود البوائ  وتقادمها.

42342

المالةدل  الم ابقةة لبنمةو جسةن مالظةم ملشةاات ذ ( سن  11ييض  من الايانةات المافقةة فة  التةك  )
ا لمالاييا ذسن الم ابقة الم بولة لاناال النمةا ج ةد جاالت جيدة ف  ذدود رقة القاول والمدى الم ال  وفق  

جةاالت هةا ن  إذيةث  ؛ ةا ( بااي ناال قيمةة مالةا SEMالانائية باايددا  منه ية نمذجة المالادلة الانائية )
الينةةةا ولي ةةاو   لةة  ااةةيددا  الباذةةث مالةةا  ةةا  المةيةةار  دالةةةا و لةة  ثن مالةةا  ةةا  ييةة را بح ةةم ال

 (.5كادي  لن  وةد جاالت قيمي  ف  ذدود المدى المقاول المحدد بة ة  من)
( 699.744) مةن( ا هضةت AIC) النمو جقيمة ملشا بسا ة  كما ييض  من بيانات التك  سن  

 المالدل.ما يدل لبى بسا ة النمو ج ؛ وهو (140.414إلى )
هذه الملشاات نسينيص اقمة النمو ج المالدل وصدة  ف  قياس سرا الذ اال ارايااتي   ف  ضوال 

 الالقةة بين إدارة المالافة والميزة الينافسية ف  ال امالات اليمنية الحكومية. ف  بوصه  ميغيا ا واي  ا
42343

 حة الهاضية الاابالة الي  مهادها:و ل  من  قل ا يبار ص
 والميةةةةزة المالافةةةة إدارة بةةةين( 0.05∝≥لنةةةةد مسةةةيوى درلةةةة) اتوجةةةد لقةةةةة تةةة ريا مالنةةةو  إذصةةةائي  

 .بوصه  ميغيا ا واي  ا ارايااتي   الذ اال بوجود اليمنية ال امالات ف  الينافسية
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 إدارةبين  المتعدد للتأثيرتحليل االنحدار الخطي  ئجنتا (10) جدول

ا وسيط االمعرفة والميزة التنافسية في الجامعات اليمنية الحكومية بوجود الذكاء االستراتيجي   .بوصفه متغير 

Model Summary 

R 2R 2Aed R خطأ التقدير 

0.726 0.527 0.523 0.597 

Predictors: ConstantK  الميزة: a. Dependent Variable  الذكاءو المعرفة

ANOVA a 

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات
 .F Sig متوسط المربعات درجة الحرية

 000. 145.370 51.812 1 103.624 االنحدار

 262 93.024 الخطأ
0.356  

 263 196.647 اإلجمالي

Coefficients a 

 Sig قيمة )ت( التقديرات المعامالت

B0 000. 4.521 1.011 الثابت 

 االستراتيجي)الذكاء 

( 
0.565 3.315 .001 

 000. 7.544 1.455 إدارة المعرفة

إدارة المالافةةة والةةذ اال )لبنمةةو ج ( إلةةى وجةةود لقةةةة تةة ريا إي ابيةةة 10تتةةيا الايانةةات فةة  ال ةةدول )
ةدرة  َسن   ما (ا 0.726( الي  ببغت )Rارايااتي  ( بصورة إجمالية و ل  بدرلة قيمة مالام  اررتباط )

( 0.523( ببغةةت )AedR2قيمةةة ) ذيةةث ِإن   ؛النمةةو ج لبةةى تهسةةيا اليغييةةاات فةة  الميغيةةا اليةةابا ماتهالةةة
%( مةن اليغييةاات تالةزى 48الينافسةية وسن ) لبى الميزة%( من اليغيياات 52يالن  النمو ج يهسا ) وهذا

 لميغياات س اى.
مسةةيوى  ِإن   ذيةةث ؛اةةين مالنوةةةة نمةةو ج ارنحةةدارولةةالاجوع إلةةى نيةةائص تحبيةة  اليبةةاين فةة  ال ةةدول يي

جهة س اى تتيا الايانةات فة  جةدول مالةامقت ارنحةدار  (. ومن0.05( جاالت سة  من )Fدرلة قيمة )
(Coefficients aإلى مالنوةة قيمة ارنحدار )(.0.05قيم مسيوى الدرلة جاالت سة  من ) ِإن   ذيث ؛ 

 وغيرمعنوية التأثير المباشر  يبين (11) جدول

ا وسيط االمباشر بين متغيرات البحث بوجود الذكاء االستراتيجي   بوصفه متغير 

إجمالي التأثير على 

 الميزة التنافسية

 التأثير المباشر على: التأثير غير المباشر على:

الميزة  المتغير

 التنافسية

الذكاء 

 جياالستراتي
 الذكاء االستراتيجي الميزة التنافسية

0.956 0.353 

 

 القيمة 0.874 0.603
 إدارة المالافة

0.021 0.006 0.023 0.026 Sig. 
0.404 

 
0.404 

 
الذ اال  القيمة

 .Sig 0.006 0.006 ارايااتي  
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ة( لبةةةى إدارة المالافةةة)المسةةةيق  ( وجةةةود تةةة ريا مباشةةةا لبميغيةةةا 11ييضةةة  مةةةن مال يةةةات ال ةةةدول)
ببغةت قيمةة مالامة   ذيةث ؛اراةيااتي  (الميغيا اليابا )الميزة الينافسية( بوجود الميغيا الوايط )الةذ اال 

غيةةةا  ا مةةةا يوجةةةد تةةة ري ا(0.05) مسةةةيوى درليهةةةا سةةةة  مةةةن ِإن  إ   ؛وهةةة  قيمةةةة مالنوةةةةة ا(0.603اليةةة ريا)
مسةةيوى  ِإن   ذيةةث  ؛ ريا مالنةةو  وهةةو تةة ا(0.353مباشةةا لبميغيةةا المسةةيق  لبةةى الميغيةةا اليةةابا مقةةداره )

الميةةزة الينافسةةية فةة  ذالةةة  فةة ولةةذل  يكةةون إجمةةال  تةة ريا إدارة المالافةةة  ا(0.05درليةة  جةةاال سةةة  مةةن )
 ةةون مسةةيوى  ؛وهةة  قيمةةة ماتهالةةة ومالنوةةةة (0.956) بوصةةه  ميغيةةا ا واةةي  اوجةةود الةةذ اال اراةةيااتي   

 (.0.05الدرلة جاالت سة  من )
  مهادها:الباذث يقا  الهاضية الي   َفِإن  بقة ضوال النيائص السا ف 

 والميةةةةزة المالافةةةة إدارة بةةةين( 0.05∝≥لنةةةةد مسةةةيوى درلةةةة) اتوجةةةد لقةةةةة تةةة ريا مالنةةةو  إذصةةةائي  
 .بوصه  ميغيا ا واي  ا ارايااتي   الذ اال بوجود اليمنية ال امالات ف  الينافسية

بوصةه  ااض  لقياس سرا الةذ اال اراةيااتي   لبى النيائص السابقة فإننا ناف  النمو ج ارفي ولناال
الالقةةةة بةةين إدارة المالافةةة والميةةزة الينافسةةية فةة  ال امالةةات اليمنيةةة الحكوميةةةا ونقاةة   فةة  ميغيةةا ا واةةي  ا

 النمو ج المالدل هيكبيا وإذصائيا.

5

51

 :اآلت نسينيص من  قل نيائص تحبي  بيانات البحث 
ا لمالةاييا ذسةن صدص وصحة نما ج القياس لبى مسيوى    ميغيا من ميغيةاات البحةث وفق ة-5-1-1

 (.SEM) الم ابقة الماليمدة ف  نمذجة المالادلة الانائية
 شاوط بناال نمو ج لقةة الي ريا بين ميغياات البحث وه :  توفا-5-1-2

  إذصةةةةائيا بةةةةين إدارة المالافةةةةة والميةةةةزة وجةةةةود لقةةةةةة تةةةة ريا إي ةةةةاب  مباشةةةةا ومالنةةةةو -5-1-2-1
 الينافسية ف  ال امالات اليمنية الحكومية.

وجةةةةود لقةةةةةة تةةةة ريا إي ةةةةاب  مباشةةةةا ومالنةةةةو  إذصةةةةائيا بةةةةين إدارة المالافةةةةة والةةةةذ اال -5-1-2-2
 ارايااتي   ف  ال امالات اليمنية الحكومية.

ذ اال اراةيااتي   والميةزة وجود لقةة ت ريا إي ةاب  مباشةا ومالنةو  إذصةائيا بةين الة-5-1-2-3
 الينافسية ف  ال امالات اليمنية الحكومية.

فةة  الالقةةةة بةةين إدارة المالافةةة  بوصةةه  ميغيةةا ا واةةي  اتةة ريا إي ةةاب  لبةةذ اال اراةةيااتي    وجةةود-5-1-3
 اد مةةن  بوصةه  ميغيةةا ا واةةي  اوجةةوده  ِإن   والميةزة الينافسةةية فةة  ال امالةةات اليمنيةة الحكوميةةةا ذيةةث

  ريا إدارة المالافة ف  الميزة الينافسية بصورة مباشاة وغيا مباشاة.قيمة ت
لةةد  ةاةةول النمةةو ج الانةةائ  ارفيااضةة  لالقةةةة اليةة ريا بةةين إدارة المالافةةة والميةةزة الينافسةةية فةة  -5-1-4

جميةا قةيم الملشةاات  ِإن   ذيث؛ بوصه  ميغيا ا واي  اال امالات اليمنية بوجود الذ اال ارايااتي   
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 يةةةالم ابقةةة جةةاالت  ةةارج ذةةدود رقةةة القاةةول الم بولةةة لانةةاال النمةةا ج الانائيةةة بااةةيددا  منه ذسةةن 
 (.SEMنمذجة المالادلة الانائية )

إدارة  الالقةةةة بةةينفةة   بوصةةه  ميغيةةا ا واةةي  االنمةةو ج المالةةدل ثرةةا الةةذ اال اراةةيااتي    ةاةةول-5-1-5
جميةةا قةةيم الملشةةاات  ِإن   وميةةة هيكبيةةا؛ ذيةةثالمالافةةة والميةةزة الينافسةةية فةة  ال امالةةات اليمنيةةة الحك

الم ابقة جاالت ضةمن ذةدود رقةة القاةول الم بولةة لانةاال النمةا ج الانائيةة بااةيددا  منه يةة  بذس
 (.SEMالمالادلة الانائية ) نمذجة

إدارة  الالقةةةة بةةينفةة   بوصةةه  ميغيةةا ا واةةي  االنمةةو ج المالةةدل ثرةةا الةةذ اال اراةةيااتي    ةاةةول-5-1-6
جميةةةا مالةةةامقت  ِإن   ة والميةةةزة الينافسةةةية فةةة  ال امالةةةات اليمنيةةةة الحكوميةةةة إذصةةةائيا؛ ذيةةةثالمالافةةة

 ا.اررتباط وتقدياات الي ريا جاالت دالة إذصائي  
52

 بناال لبى نيائص البحث يوص  الباذث باآلت :
فةةا مسةةيوى  هةةاالة ارهيمةةا  بيهاليةة  لبميةةات إدارة المالافةةة فةة  ال امالةةات اليمنيةةة الحكوميةةة ور -5-2-1

والحضةةةةور سدائهةةةةا ركيسةةةةا  ميةةةةزة تنافسةةةةية تضةةةةمن لب امالةةةةات اليمنيةةةةة الحكوميةةةةة الاةةةةةادة المحبيةةةةة 
 .والدول  اإلةبيم 

الا يةةزة اثولةةى لالمبيةةات إدارة بوصةةهها اكيسةةا  المالافةةة وتوليةةدها لمبيةةة لبةةى تا يةةز ارهيمةةا  -5-2-2
المالافةة وت بة  القةدرات فة  اليحةديث  لةنو ل  بيان  سااليب إدارةة تت ا لبى البحةث  المالافةا

 المسيما لها وتنوةا مصادرها.
تانة  الاةةاامص اليدرةايةة لينميةةة الةذ اال اراةةيااتي   لةد  قيةةادات ال امالةات وموظهيهةةاا واليواةةا -5-2-3

 ف  باامص تالزةز رقافة الذ اال ارايااتي   وت صيب  ف  ال قافة الينظيمية لدى منيسا  ال امالة.
ذاجات منيسايها وتالزةز دافالييهم  وتنوةالها إلشباعا نظا  الحوافز ف  ال امالات اليمنية ت وة-5-2-4

 .واثكاديميةلقندااط الهال  ف  ت وةا اثداال ورفا مسيوى  هاالة الالمبيات اإلدارةة 
 حقي  اثهداف.تهالي  مادس التااكة الدا بية والدارجية من ةا  قيادة ال امالات ليبادل الدااات واليالاون ف  ت-5-2-5
 واراةةي ابة السةةاةالةإلةةادة هنداةةة الالمبيةةات اإلدارةةةة وت ةةوةا إجةةااالات الالمةة  ليحقةة  الماونةةة -5-2-6

  المسيهيدين.وتحقي  رضا  الينافسيةالمي ببات 
فة   والةذ اال اراةيااتي يةالصادص والهال  ليوظيي الالقةة الميبادلةة بةين إدارة المالافةة  اليوج -5-2-7

 لبى مديبف المسيوةات القيادية واإلدارةة. هواتدا القاار لمبيات صنالة 
53

 :اآلتيةف  ضوال نيائص البحث يقياا الباذث تنهيذ الدرااات  
 ف  ال امالات اثهبية. هانهست اي  الدرااة -5-3-1
 حكومية واثهبية.مقياذة لاناال شااكة فالبة بين ال امالات اليمنية ال اايااتي ية-5-3-2
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 تدرةا  مقياا لينمية مهارات الذ اال ارايااتي   لدى قيادات ال امالات اليمنية الحكومية. بانامص-5-3-3

6

. المشذالتتالفنال فكيذجالاألظظمذ :الارذ راتالأر رذ  اللع ذدا الوحذل الا (2005سو ونورا جو ةي وماكدرموتا سيان ) .1
 تاجمة: مكيبة جاةاا الاةاحا السالودية.

  م مولة اثكاديميات الدولية.ا فقهالاتريجا     "الالمف ه مالوالمب دئ(ا 2014سوهقلا إدرةسا ) .2
دورالالذذاء االاترذذيجا    الفذذ ال لقيذذ الالميذذزةالالين فسذذ  الفذذ الالمنظمذذ  الدرارذذ الح لذذ ال(. 2017)الديةةا. سونةةيسا  .3

جامالةةة محمةةد راةةالة ماجسةةييا غيةةا منتةةورةا  بيةةة الالبةةو  ارةيصةةاديةا اؤرسذذ الا صذذ تتالال زاةذذج ال
  يضا 

ا (21) عا ا لذ الالعلذواالاإلظسذ ظ  فة  الالقةةات الدوليةةا مقارنةة منه يةةا  ( ارايتااف2004) ذسينا بوةارةا .4
 : 195 – 230. 

(ا نمذجة الالقةة بين به ة الزلون وورئ  من  قل الدور الوايط لصةورة المصةاف 2017ذسا ا فاا لب ا ) .5
ا ا لذ الالكذوتالللعلذواالاتايصذ دا الواإلدار ذ الالامبةة فة  بغةدادا درااة ت ايقية ف  المصارف اثهبية 

 .(ا جامالة وااطا الالااص26) ع

ا لذذ دالال  اعذذ تالالا مالوةةةات إدارة المالافةةة فةة   بيةةة الياليةةة ب امالةةة دمتةة ا م بةةة(2012) ذةةقصا محمةةد سذمةةد .6
 . 45 – 11.     (1)ا ع 10ا مص العجب  اللليجب  الوعلمالالنفس

.ف مماراات ابسبة اليزوةد ودورها ف  الميزة الينافسية وتحسين سداال اثلمال ف  (2013) الحواجاةا  ام  محمد .7
ا لمةةادة البحةةث الالبمةة ا الم لذذ الاألردظ ذذ الفذذ الإدارةالاألعمذذ  شةةا ات البةةا ون ال ةةاهز فةة  اثردن فا 

  (4)ع(ا 9ال امالة اثردنيةا م بد )
 القاهاة.ا ا الالمنظم الالعجب  الللينم  الاإلدار  إدارةالالمعجف الف الالقط  الالع ( 2015الدور ا لب  محمدا ) .8
 والعشذج ن القذج ال فذ  اترذيجا      اإلدارةا (2014اةالودا ) محمةد وجةااداتا ناصةا إبةااهيم البةار   درةا لاةد .9

 واليو ةاا لمانا اثردن. لبنتا وائ  ا دار(واليطاي  النظج  )
المةال الهأةا   مةد   ليحقية  الميةزة الينافسةية ( الةاسس 2011لواةالما سبةو بكةا سذمةدا )و  الدور ا   اةةا م بة  .10

اداخلذذ الضذذمنالفع ل ذذ تالالمليقذذ الالذذدول الالمسةةيديمةا درااةةة ميدانيةةة لبةةى شةةا ة اتصةةارت ال زائةةاا 
ا جامالةة التةبف حو :الالجأسالالم  الالفكجيالف الانظمذ تالاألعمذ  الالعجب ذ الفذ الاتايصذ دا تالاللديثذ 

 .2011ديسمااا  14إلى  13ال زائا. من 
(ا دور الةةذ اال اراةةيااتي   فةة  صةةياغة 02018)ا الةةاذمنا نسةةاةن و هةةاةا سذمةةد عبةةاس ولاةةدمحمةةد ديةةو ا  .11

الةةةة لبمنظمةةةات درااةةةة مسةةةحية لةةة راال لينةةةة مةةةن مةةةدراال المنظمةةةات الالامةةةة فةةة  السةةةاذ   ااةةةيااتي ية فال 
 .42 – 11  : (  20) عا 40  ةة الم بد ا ل الج اع الالبعالسور ا 

 الالمل طالاألزرقالوالميزةالالين فس  الالمسيداا ال اريجا    (ا 2012) ةنب مكة االاناالا   و   البا لقال فاذان .12
 دار الحامد لبنتا وال يو ةاا 

ظظذمالالمعلواذ تالاترذيجا     الانظذورال. (2009) ال ائ ا محمد عباد ذسين. الدهاج ا نالمةة عبةاس صةغيا. .13
 اليو ةاا لمان.و  ا دار ال قافة لبنتاالميزةالاتريجا     
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ف الذ اال ارايااتي   ليدعيم جودة اليدةي  د درااة ( 2012) مد لاد الالزةز. السالما ةص  االم.الالايد ا مح .14
المؤ مجالالعلم الالسذنويالاللذ دياللينة من رقباال الماليين ف  دوان الاةابة الماليةةفا  ااي قعية آلراال

 .ا جامالة الزةيونةا اثردنيةا لمانعش رالذء االاألعم  الواايص دالالمعجف 
(ا ا يبةةةار سرةةةا لناصةةةا الةةةذ اال اراةةةيااتي   لبةةةى فالبيةةةة اتدةةةا  القةةةاارات 2017مزمةةة  لبةةة  محمةةةد ) ل مةةةانا .15

(ا 1ع) الم ل الالعجب ذ الللعلذواالوظشذجالاألبلذ  درااة ذالة: ملاسة التاص لبصحافة والنتا الدما ا "
 (1الم بد)

يةة السةالوديةا مةن وجهةة نظةا (ا درجة تانِ   مهاهيم اليهأيةا الن ظ مة  فة  ال امالةات الحكوم2012لب ا اها  ) .16
 .352 – 289ا    : (3ع)ا 28الم بد -ا ل الج اع الداش الالمداال ورةااال اثةسا ا 

 ا دار صهاال لبنتا واليو ةا.إدارةالالمعجف العم  ا (2008لبيانا رلح  مص هىا ) .17
كالليكنولوج ذذ الالمعلواذذ تالومدارةالالمعجفذذ الل(ا 2004الالمةةا ا غسةةان إبةةااهيما ) .18 يلقيذذ الم مذذ الاترذذيردااالالمشذذيجت

 .الي ايقية لمان ف  إدارة اثلمالا جامالة الدراااتا راالة د يوراه ع ل  الألعم  الالانوكالالي  ر  الاألردظ  
منظةور منه ةة   اراةيااتي يةاإلدارة ا (2009) إدرةةسا وائة  محمةد صةبح او  الغةالا ا  ةاها محسةن منصةور .19

 اثردن ا دار وائ  لبنتاا لمانا 2ميأام ا ال بالة 
(ا دور الةةذ اال اراةةيااتي   فةة  تالزةةةز اثداال الينظيمةة  بحةةث 2018)ا تةةق لاصةةم ولاةةدا لةةذراال ذسةةن فةةائ ا .20

( 107)عا ا لذذ الالعلذذواالاتايصذذ دا الواإلدار ذذ ا القيةةادات اإلدارةةةة جامالةةة الهبوجةةة آلراالااةةي قل  
 . .  127  - 108 

 لبينمية اإلدارةة. ا المنظمة الالاليةإدارةالالمعجف (ا 2005الأايس ا صقا الدين لواد ) .21
درااةة  المالافةة:(ا مكونةات نظةم إدارة 2009ا والدبيبة ا اةمية محمةد توفية ا )نلاةد الةاذمالهياا  كااانةا لاد .22

  326 – 293(    .3)ا عاألعم  الالم ل الاألردظ  الف الإدارةت ايقية ف  و ارة اليالية واليالبيم اثردنيةا 
المسةيدامة لبملاسةةا  الينافسةية الميةزة وتالزةةز تحقية  فة   اراةيااتي  الةذ اال (ا دور2015كنةو ا محمةدا ) .23

 .ا ال زائا(13) ال افج ق   شم   اايص دا ت ا ل 
رأسالالم  الالفكجيالف ال لقي الالميزةالالين فس  الللمؤرس تالاتايصذ دا الفذ ال ذلال( دور 2016لوةزةا فاذةات ا ) .24

غيةا منتةةورة جامالةةة  وراه د يةةا س اوذةةة درارذذ الح لذذ الشذذجء الاترذذمنتالعذذينالاليو ذذ –اايصذ دالالمعجفذذ ال
 ال زائا   –بسكاة –محمد  ضيا 

 الالعل ذ الدار ذأثجالالاء االاتريجا    العلذ الالق ذ دةالاذنالوجرذ الظظذجالالق ذ داتالاإل(ا 2015مسبما تاما ذمدانا ) .25
 . هاة وارةيصاديةا جامالة اثدارةالالبو  اإلراالة ماجسييا غيا منتورةا  بية ا ف الال  اع تالالفلسطين  

فة  الالقةةة بةين مماراةة لمبيةات  (ا سرا الذ اال ارايااتي    ميغيا وايط2015د ذسن سذمدا )مهد ا محم .26
ا لذذ الالبلذذو الا درااةةة ميدانيةةة لبةةى ال امالةةات الحكوميةةة ج   ع –إدارة المالافةةة واثداال ال ةةامال  

 .  122: 63(  بية الي ارةا جامالة اوهاجا    : د  ا )الي  ر  الالمع صجة
ا دار اليةةا ور  الالبميةةة إدارةالالمعجفذذ الفذذ الإنذذ رالظظذذمالذءذذ االاألعمذذ  . (2015) الةةا اص. الناصةةاا لةةاما عبةةاد .27

 اليو ةاا لمان.و  لبنتا
ا تاجمةةة: رفةةال  محمةةد رفةةال  اتدارةالاترذذيجا     الاذذدخلالايك اذذل(ا 2001هةة ا شةةارلز وجةةونزا جارةةةثا ) .28

 ومحمد ايد سذمد لاد الالالا دار الماةخا الاةاحا السالودية.
واليو ةةاا  لبنتةا صةهاال دةا داروالج ذ  اليميذز إلذ  المعجفذ  الالطج ذ  إدارة(ا 2013لمةاا ) دهمتةا ا سذمة .29

 لمان.
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الاء االاتريجا    الف ال لقي الالميزةالالين فس  اللمؤرس تالالصذن ي  الداررذ ال(ا سرةا 2015ياامينةا نهنافا ) .30
جامالةة محمةد  ا راةالة ماجسةييا غيةا منتةورةاعين الانالالمؤرس تالالصن ي  البمدين ال ججال ذوعج جج
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جامععة إ  فعي ءعي  فعي الحالي إلى معرفة واقع  اداا  العيفي ي لاععامااإل اراان عاإل  هدف البحث
ميزعععة ، ( فقععرة49تضععت )  ، اسععتمدا البا ععث  ااة مععإل تععية اسععتباتة ولتحقاععذ كلعع  ؛إاانة الجعياة الاععاماة

  وتحعدا مجتتع  البحعث بجتيع، عاى ستة مجاالت بغرض تحديد واق  اداا  الحقيقعي لاععامااإل اراان عاإل
( 165ا وتكيتعع) عا ععة البحععث مععإل  ( فععراً 418 البععالع عععداهم إجتععااًل ، جامعععة إ فععي العععامااإل اراان ععاإل 

وقععد تععم ارتيععان العا ععة بالعر قععة العاععيا ية ، %( مععإل مجتتعع  البحععث39.47وهععي تت عع  مععا ت عع ت   ا، فععراً 
 العبقية.

 البحث:لاها إوكات)  برز ال تا ج التي تيص  

كعان بدنجعة  ، جامعة إ  في ءعي  إاانة الجعياة الاعاماةفي في ي لاعامااإل اراان اإل واق  اداا  الي  َ ن  -
 . ءعي ة( عاى م تيى ادااة إجتااًل 

معيععععان  ( واتحععععراف 2.41عاععععى الترتبععععة ادولععععى بتتيسعععع    ععععابي   اراان ععععة(  القيععععااة صعععع  مجععععا  -
 . ءعي ة(( وااللة ل ظية 0.65 

  .في الترتبة ال ال ة اراان ة(التعايمات   تظم مجا وجا  ، بة ال اتيةعاى الترتالت ت اد(   نءا ص  مجا  -
التاعانكة فعي صع     مجعا  فحعاإل  صع ، عاعى الترتبعة الرابععة االسعتراتيجي(  التمععي  ص  مجعا  -

 ( عاى الترتبة المام ة.القران
 .(0.73ان   معي ( وباتحراف2.26    ابيادرارة بتتيس  في الترتبة  الت تتر(  التح اإلمجا  جا  -

 .العاماين اراان ين ، اانة الجياة الااماةإ، اداا  اليفي ي :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This study aimed to identify the situation of administrative staff's job performance at 

Ibb University in the light of the total quality management. To achieve the objectives of the 

study, a descriptive methodology was used through administrating a 49-item questionnaire, 

composing of six areas, to a sample of the administrative staff (165), representing (%39.47) 

of the main society (418). The sample was selected randomly using stratified sampling 

technique.  The most significant findings are: 
-The overall degree of the situation of administrative staff's job performance at Ibb 

University in the light of the total quality management was weak. 
-The area ''Administrative Leadership'' scored the top rank, M = 2.41, SD = 0.65. 
-The area ''Consumer Satisfaction'' scored the 2nd rank, while the area of ''Administrative 

Information System'' scored the 3rd rank. 
- The area ''Strategic Planning'' scored the 4th rank, while the area of ''Decision Making 

Participation'' scored the 5th  rank. 
-The area '' Continuous Improvement'' scored the last rank, M = 2.26, SD = 0.73. 
Keywords:  Job Performance, Total Quality Management, administrative staff . 
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1

11

111

عاى مجتيععة معإل  اتقيا فا  ته التيم هيا إاانة الجياة الااماة مإل الت اهيم اراان ة الحدي ة  ُيَعد  
فا ععع ة إاانة  وتععععد  ، ادفكعععان والتبعععاان و تإعععإل د  إاانة  ن تت  اهعععا معععإل  جععع  تحقاعععذ  فضععع   اا  متإعععإل

ات بعد ت تت اعععين  اوات وم عاهيم وفا عع ة يععف عي تهايععة عقعد ال تاتا ، الجعياة الاعاماة مععإل ال ا ع ات الحدي ععة
ولعع  معإل  هعم هعلت التععينات: اراانة التعي ، "تح) م عتى إاانة الجعياة الاعاماة إاانة الجياة الااماة معا

معإل ه عا كعان ، فهين اتجاهات إاان عة  دي عةترتب عااها ، تعينت فاها البحيث والدناسات باإ   واءح
فتعإل ، لتجا  اراانة  ثر ك ار في التجا  التربي  اراان  و ن ك  تعين لاتعايم قيام  تعي ر فعي إاانتع 

فتععي ر    تظعاا تعايتعي يعتتعد عاعى   ، و تما عرال  التعين اراان  يتإإل الحإم عاعى نقعي التجتتع  
 (.3، 2002،   مدرالت ال ظاا التعايتي    تدك ا ة إاانت  وقدنت  عاى التعام  م
يقعيا هعلا التعدر  عاعى  إك ؛معإل   عد التعدار  اراان عة التعاصعرة ُيَعد  فأساي  إاانة الجياة الااماة 

وتح عاإل ، إارا   ساي  معاإل في التعام  مع  التسس عات ومعإل  هعم رصا صعها إرعباة نلبعات العتعال 
وماعانكة ، القياس والتقي م والتدن ب الت تتر ىواالعتتاا عاعتايات العت  وم       رعا  في الجياة 

 (.246، 2000، ادفراا وفرق العت  التتتازة في ك  ما يتعاذ بأمين العت   المعاب
وفعي مسس عات ، ومإل ه عا بعد  االهتتعاا بعةاانة الجعياة الاعاماة فعي التسس عات التعايتيعة باعإ  ععاا

مإل التتيق  والتأمي  ع د اعتتااها  َفِةت  ة إاانة الجياة الااماة دهتي اوتظرً ، التعاعيم العالي باإ  راص
بع  فعي  ،وتع يقها في مسس ات التعايم العالي  ن تعت  عاعى إ عداث تعععي ر تععيعي فعي  اا هعا دعتالهعا

 (.4، 2008،  الصرايرة وع اف  اا  العامااإل اراان اإل في الجامعات باإ   عاا
العالتيععة والتحايععة لتح ععاإل الجععياة الاععاماة فععي مسس عععات التعاععيم  وتتحععينت العديععد مععإل التحععاوالت

وكععان كلعع  معإل رععال  عقععد التععستترات وال عدوات والعتعع  عاععى تكععي إل الاجععان العااعععا وكلعع  ليءعع  ، الععالي
 (.10، 2005، وتحديد مسررات ومعايار محداة لقياس الجياة في هلت التسس ات عالوتة

ت  عي  هععلا التيءعية وءجععرا  العديعد مععإل الدناسعات التععي تيصععا) فقعد تععم عقعد العديععد معإل التععستترا
 إلى ءرونة ادرل ب ا  ة إاانة الجياة الااماة في مجا  التعايم م ها عاى س ا  الت ا :

فععي الياليععات التتحععدة ادمر إيععة فععي  هععاوتعي ر التععستتر القععيمي السععتمداا مسس ععات الجععياة التعايتيععة  -
 ت محاونت عاى تحديد معايار الجياة القيمية في التعايم.ونكز  ،ا1989كالي ينتاعا عاا 

 ااجتتاًععع 2001وتظتعع) م ظتععة الايت ععإي بالتعععاون معع  وزانة التعاععيم العععالي فععي سععاع ة عتععان عععاا  -
لمععع را  تقاععيم واعتتععاا مسس ععات التعاععيم  قععر ليععع  تيصععيات ال هععيض بععالجياة الاععاماة فععي التعاعععيم 

 العالي. 
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ع عيان: إاانة الجععياة الاععاماة فععي ب امععستترً  2007ة التق يععة فعي ادنان فععي تتععيز وعقعدت جامعععة الع ااعع -
ونكعععزت معظعععم ادوناق البح يعععة التقدمعععة لاتعععستتر عاعععى الجعععياة الاعععاماة فعععي ، التسسعععع ات التربي عععة

و وصعععى التعععستتر التاعععانكاإل بضعععرونة تع اعععذ مبعععاان إاانة الجعععياة الاعععاماة فععععي ، التعاعععيم الععععالي
و ن يإععين ه ععاا معععايار لعععضب  جععياة التعاععيم وتاععر ثقافععة الجععياة الاععاماة فععي  ،ةالجامعععات العربيعع

 التسس ات.هلت 

فتيإاتيإية العت  ، إل الت سولية اراان ة والمدمات دعضا  هائة التدن ساوتق  عاى كاه  اراان 
وتقعععديم  الجعععامعي وتع اعععذ القعععياتاإل وادتظتعععة والتعايتعععات تتعععر معععإل راللهعععم وعاعععاهم ت عععها  ارجعععرا ات

بحاعععث يت ععرا  عضعععا  هائعععة التعععدن س لاعتععع   ،وتعععيفار الجععي المعععإل التعتعععئإل ،المععدمات وتعععللا  العقبعععات
 (.122، 2006،  المعاب وآررون  الت تج تدن ً ا وبحً ا وردمة لاتجتت 

211

عاععة وال اجحععة اليسععااة ال ا  تهععاكتععا ، ُتعععد اراانة   ععد ع اصععر الت تيععة ادساسععية إن لععم تكععإل  هتهععا
وتصععععحح ، وفععععي ءععععي ها ُتَقععععي م ادوءععععاة، التعععي يععععتم مععععإل راللهععععا ت  اععععل  هععععداف ال ياسععععة العامععععة لادولععععة

تقدا الدو  وُنقا ها يعتتد إلى  د  ك ار  ِإن   و تإإل القي ، وُت ا ر ادعتا  لتا هي ممع  لها، االتحرافات
تحتعا  إلعى ، ا التمتا عة فعي رعتى التجعاالتفاكعي تقعيا الدولعة بيفا  هع، عاى م تيى  اا  العتع  اراان  

و تعانس سعاعاتها الرسعتية معإل رعال  ت  اعل ، وُ ع ِ ر عإل إنااتهعا الين يعة والحضعان ة، مإل يترجم سياستها
، والك عسة، والتتمصصعة، ومإل ه ا ات  قع) الحاجعة لاقعيى الباعر ة التسهاعة، ماروعاتها المدمية وارتتا ية

 (.6، 1991،  نسالن لتحقاذ ادهداف الت اياة لا را والتجتت  اة معً ووساا  ااةً بيص ها والتعتدنبة 
وادابيعععات التتعاقعععة بالجاتعععب اراان  عاعععى الت عععتي اإل ال ظعععر  ، وقعععد  كعععدت العديعععد معععإل الدناسعععات

واراانة الجامعيعة باعإ   ، ه اا ماإالت عديدة وتحديات مت يععة تياجع  اراانة باعإ   ععاا َ ن  ، والعتاي
ب  عاى ادغاب  تها ُتدان ، جامعات الدو  ال امية لي ) متما ة َ ن  ، "Ernest" كد انت )إك يس  ؛راص

التعي  و ن  مظعاهر التماعا اراان  هعي: ععدا وءعيؤ العرمى فعي مإيتعات العتع  اراان  ، بعر قة متما ة
يانا عععإل ليععا  مععدار  التعععي ر اراان  التعاصععرة فععي تعععي ر التعع فضععاًل ، ُيعععد الع صععر الباععر   هتهععا

 ,Ernest  ادمر الل  يجع  الجامعة وءاانتها ُعرءًة ل ا   متيق  ؛البار ة م   مدر  الجياة الااماة

1987 , 84.) 
ي عرز ، اراانة الجامعيعة فعي العيتإل تععاتي معإل ماعإالت مت يععة َ ن  فقد  كدت العديعد معإل الدناسعات 

 فقعععد  رعععانت اناسعععة رعععرف الهعععاا ، فعععي مقعععدمتها ءععععا اداا  العععيفي ي لاععععامااإل فاهعععا وتعععدتي ك ا تععع 
 مععا ، فععي م ععتيى اداا  فععي جامعععة صعع عا  و تععدن  ، إلععى وجععيا ءعععا فععي العتايععات اراان ععة (1994 

فقعد تيصعا) إلعى وجعيا ءععا فعي ك عا ة التتانسعاإل لاعتع  اراان  عاعى ممتاعا  (1997  اناسة بار
وهعي معا  كدتع  اناسعة ، ة صع عا الت تي ات اراان ة فعي الجامععات اليت يعة وعاعى وجع  المصعيص جامعع

فععي ك ععا ة العععامااإل فععي التياقعع  اراان ععة التمتا ععة فععي  تيصععا) إلععى وجععيا تععدن    اععث ؛(2005 الحععدابي
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( ععإل العديعد 2002وكاع ) اناسعة عرجعا  ، والجامعات ادهاية باإِ  رعاص االجامعات اليت ية عتيمً 
 :م ععع  ،ت التربيعععة فعععي الجامععععات اليت يعععةمعععإل مظعععاهر الت عععاب اراان  وتعععدتي م عععتي ات اداا  فعععي كايعععا

وهعي معا ، وناا ة المدمات العالبيعة، الب   في إتجاز التعامالت والروتاإل في العت  والتغاب عإل العت 
 (.2007   كدت  اناسة ع دهللا

( في االستراتيجية الين ية لتعي ر التعايم العالي إلعى وجعيا 2005كتا  رانت وزانة التعايم العالي 
 اداا  اراان  وادكاايتي وردمة التجتت  في الجامعات اليت ية بصينة عامة. قصين في

الععععر يس: مععععا واقعععع  اداا  الععععيفي ي لاعععععامااإل  بال ععععسا ومتععععا سعععع ذ تتحععععدا ماععععإاة البحععععث الحععععالي 
 في ءي  إاانة الجياة الااماة؟في جامعة إ  اراان اإل 

311

جامعععة إ  فععي تعع  لعععع واقعع  اداا  الععيفي ي لاعععامااإل اراان ععاإل فععي تقدي الحععاليتكتعإل  هتيععة البحععث 
 و تإإل تيءيح هلت ادهتية بالتي:، في ءي  إاانة الجياة الااماة

تبحععث فععي واقعع  اداا  الععيفي ي ،   ععد عاععم البا ععث( مععإل  وا عع  الدناسععات فععي الععيتإل هععلا البحععث ُيَعععد  -
 لجياة الااماة.جامعة إ  في ءي  إاانة افي لاعامااإل اراان اإل 

اإل ومتمعععل  القعععران ع عععد تع اعععذ الدناسعععة لتقاعععيم  اا  الععععامااإل ت عععسولم عععاعدة ال فعععي هعععلا البحعععث عععهم ي-
 جامعة إ  باالستئ اس بةاانة الجياة الااماة.في اراان اإل 

 عاععىتقاععيم اداا  الععيفي ي لاعععامااإل اراان ععاإل فععي جامعععة إ  فععي ءععي  إاانة الجععياة الاععاماة ي ععاعد -
 اداا  اار  الجامعة باإ  عاا. تعي ر

وكععععلل  ز ععععااة فاعايععععة الي ععععدات ،  عععع  التاععععإالت وتجاوزهععععا فععععيمعرفععععة واقعععع  اداا  الععععيفي ي ي ععععاعد -
 والتاإاالت اراان ة التمتا ة في الجامعة.

411

إاانة  جامععة إ  فعي ءعي فعي يهدف البحث الحعالي إلعى تقاعيم اداا  العيفي ي لاععامااإل اراان عاإل 
جامعة إ  في ءعي  في مإل رال  التعرف عاى واق  اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل  الجياة الااماة

 إاانة الجياة الااماة.
511

 في التي:يتحدا البحث الحالي 

 ماة.جامعة إ  في ءي  إاانة الجياة الاافي ميءيعيَا: تقايم اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل  -
 .ا2020/2021الحد الزماتي: العاا الجامعي و  ،الحد التإاتي: جامعة إ  -
 .جامعة إ في الحد البار : جتي  العامااإل اراان اإل  -



 2022 

 

242 

 إبراهيم خشافة/أ               واقع األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين بجامعة إب في ضوء إدارة الجودة...               

611

61111

حداة ل  "تااط يتإإل التيفا مإل إتجاز التهاا  و ادهداف الت :ِبَأت  ُ ( Jamal, 1985  جتا  يعرف  -
 .(Jamal, 1985, 213 " اوارعلام  المعقووباالستمداا ، بالتهاا

، "مجتيععععة ال عععايكيات اراان عععة التع عععرة ععععإل ليعععاا التيفعععا بعتاععع  :ِبَأت ععع ُ ( 2004و عرفععع  العياماعععة   -
والم رة ال  ية في اليفي ة فضال عإل االتصا  والت اع  مع  ، و  إل الت  ال، وتتضتإل جياة اداا 

لهعا بإع   سعتجابةوال ععي تحعي اال، ا  الت ظتة وااللتزاا بالايا ح اراان ة التي ت ظم عتا بقية  عض
 (.66، 2004،  رص  العياماة

بت  اععل ادعتععا  فععي جامعععة إ  ليععاا التيفععا اراان   ِبَأت ععُ : او عععرف البا ععث اداا  الععيفي ي إجرا ًيعع -
بةاانة الجياة الااماة ورال  فترة  ا  م تئ  ً التيكاة إلي  بدقة وءتقان وك ا ة وفذ صال يات وفي ت

 بهدف اليصي  إلى تحقاذ ادهداف الت اياة لاعت  الجامعي. ،زم ية معا ة وبأق  جهد
6112

"تمفعععيس م عععتتر لام عععا ر وتح عععاإل م عععتتر   تهعععا عبعععانة ععععإل: (,Deming 1982  عرفهعععا ايتععع ج -
 (.Deming,1982, 27 ، لاجياة في جتي  ال اانات"

"فا ع ة إاان عة تععد بت ابعة اععا م التح عاإل الت عتتر تقعيا عاعى  فكعان ِبَأت َهعا: ( 2004  وعرفها عرجا  -
واتمعاك القعرانات الترتكعزة عاعى ، ومباان ن ي ة تتت   في تع ئة ك  القيى العاماة واستغال  ناقتهم

 ؛ رععا  العتايعات فاهعا قااع وت، ة كافةوالتح اإل الت تتر لألتاعة والتهاا ال  ية واراان ، الحقا ذ
 (.14، 2004،  عرجا  لتحقاذ نلبات وتيقعات الت ت اديإل الحاءرة والت تق اية"

: اتجععات  ععديث فععي اراانة ي عععى إلععى تقاععيم اداا  ِبَأت َهععا و عععرف البا ععث إاانة الجععياة الاععاماة إجرا يععا -
 ،القيععععااة اراان ععععةالتعععي: وفعععذ الترتكععععزات فععععي جامعععععة إ  العععيفي ي واراان  لاعععععامااإل اراان عععاإل 

 ،نءعععا الت عععت اد ،التاعععانكة فعععي صععع   القعععران ،تظعععم التعايمعععات اراان عععة ،التمععععي  االسعععتراتيجي
 التح اإل والتعي ر الت تتر وبتا يحقذ الجياة الااماة لاتعايم الجامعي بأكتا .

12

 (:2008 اناسة  بي عامر -1-2-1
اسععة إلععى التعععرف عاععى واقعع  الجععياة اراان ععة فععي الجامعععات ال ا عععا ية مععإل وجهععة تظععر الدن  هععدف)

وقعد ، اسعتمدم) البا  عة التع هج اليصع ي التحاااعي لتال متع  لتيءعية الدناسعةو ، اراان اإل وس   تععي رت
إاان ( فععي ، تكععين مجتتعع  الدناسععة مععإل جتيعع  التععيف اإل الععليإل يحتاععين م ععتى وفي ععي   كععاايتي إاان  

البعالع ، القعدس الت تي عة(، ادقصعى، ارسالمية، امعات ال ا عا ية ادنب  في محافظات غزة  ادزهرالج
   معععععا ت ععععع ت   ا( فعععععراً 227  اسعععععتجا  مععععع هم، (2007/2008لاععععععاا الدناسعععععي  ا، ( فعععععراً 280ععععععداهم  

اان عة لدنجعة تعيافر الجعياة ار كاعىوتيصعا) الدناسعة إلعى  ن التتيسع  ال، %( مإل مجتت  الدناسعة81.1 
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و وصعع) الدناسععة بضععرونة اسععتحداث ، فععي الجامعععات ال ا عععا ية فععي محافظععات غععزة مرت عع  بدنجععة  ك اععرة  
والعتع  عاعى تعتاعذ ، عتااة لاسون الجياة والتععي ر لت عاع  تع اعذ إاانة الجعياة الاعاماة فعي الجامععات

 التعايم العالي ال ا عا ية.والعامااإل في مسس ات  اااتوز ااة اليعي بت هيا الجياة اراان ة لدى القي
 (:2007  المدن   اناسة -1-2-2
إلععى التعععرف عاععى م ععتيى الععيال  الت ظيتععي لععدى اراان ععاإل فععي جامعععة صعع عا  وهعع  تيجععد  هععدف)و 

عالقة باإل اليال  الت ظيتي واداا  اراان . كتا هدف) إلى معرفة العالقة باإل اليال  الت ظيتعي والعيامع  
والتعايمعععات الترتعععدة ععععإل ، ةوانجعععة االسعععتقاللية التتا ععع، وتحديعععد التهعععاا، رتجعععازالتعععسثرة ليععع  بتحقاعععذ  ا

وتيفر فرص العت  ران  الجامعة كتا سع) الدناسة إلى ، والعالقة م  الر يس التبارر والزمال ، اداا 
معرفعععة تقعععدير الععععامااإل تحعععي التععععسثرات ال عععال ة العععلكر لاعععيال  الت ظيتععععي( وقعععد اسعععتمدا البا عععث التعععع هج 

 وتيصا) الدناسة إلى عدا مإل ال تا ج م ها:، اليص ي واالستباتة لجت  ال ياتات والتعايمات

  ن الت تيى العاا لايال  الت ظيتي لاعامااإل اراان اإل في جامعة ص عا  كان في التدى التتيس . -
، عتعععروجعععيا فعععروق كات االلعععة إ صعععا ية فعععي م عععتيى العععيال  الت ظيتعععي لاععععامااإل تععععزى إلعععى متغاعععر ال -

 ومقدان الراتب الاهر .، وعدا س يات المدمة، والتسه 
وانجعة ، كتعا  ن تقعديرات الععامااإل تحعي العيامع  التعسثرة فعي العيال  وهعي  العالقعة مع  العر يس التبارعر -

 وفرص العت  ران  الجامعة( كات) باإ  متيس .، والتعايمات الترتدة عإل اداا ، االستقاللية

 (:2004  اناسة عرجا  -1-2-3
إلى اليقيف عاى ارنان ال كر  وال ا  ي لتدر  إاانة الجياة الااماة وتع يق  في كايعات  هدف)و 
واليصععي  إلععى ، الجتهين ععة اليت يععة: تظرً ععا وماععداتًيافععي والكاععا عععإل واقعع  إاانة كايععات التربيععة ، التربيععة

، إاانة الجعياة الاعاماة در معالجتهين عة اليت يعة فعي ءعي  فعي تصين مقترؤ لتععي ر إاانة كايعات التربيعة 
ا معإل القيعااات ادكاايتيعة: عتعدا  ( فعراً 56 مع هم ، ( عضي هائة تدن س115تكيت) عا ة الدناسة مإل  

ا مععإل نابععة الت ععتيى الرابعع  فععي كايععات ( فععراً 1034 و، ومععدير  إاانات، ونمسععا   ق ععاا، كايععات وتععيابهم
 معا عا عة ، الجامعات اليت يعة بعر قعة مقصعياة تياعا ة الدناسة. وقد تم ارتيان عا ة ادكاايتااإل مإل كا

واسعععتمدا البا عععث لجتععع  ال ياتعععات اسعععتباتتاإل ادولعععى ميجهعععة ، العابعععة فقعععد تعععم ارتيانهعععا بعر قعععة عاعععيا ية
 الدناسة التي: تيصا) إلاهاومإل  برز ال تا ج التي ، وادررى ميجهة لاعابة، لألكاايتااإل

 تعاتي ءع ا واءحا واتم اءا في متانسة  عتالها.، ت يةة اليالجتهين في  ن إاانة كايات التربية  -
 عتا يقدا لهم مإل ردمات في كاياتهم.، اتم اض م تيى نءا نال  كايات التربية -
فععععي ا لتع اععععذ مععععدر  إاانة الجععععياة الاععععاماة فععععي كايععععات التربيععععة ا ك اععععرً  ن ه ععععاا نلبععععة عاليععععة وتأياععععدً  -

 الجتهين ة اليت ية.
الجتهين عة فعي تيق   ن تياج  تع اذ إاانة الجياة الاعاماة فعي إاانة كايعات التربيعة  ن ه اا معيقات ي -

 .اليت ية
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 (:2004 مررد  اناسة-4
ايعععة اداا  عفعععي فا اإلعععى معرفعععة وليعععاس العيامععع  الباعععر ة والتعععع ظيتية والتاايعععة التعععسثرة سعععابً  هعععدف)و 

التسهععع  ، الرتبعععة اليفيفيعععة، الجامععععة اراان  ال ععرا  والجتعععاعي فعععي اراانة ادكاايتيعععة فعععي ءععي  متغاعععر
نمسعا  ادق عاا ، وتعيابهمس يات الم رة مإل اتجاهعات ثعالث فئعات: العتعدا  ، والتمصص العاتي، العاتي

العديد  إلىوكل  في جامعة ص عا  وجامعة عدن وجامعة تعز وتيصا) الدناسة  ،التدير إل، ادكاايتااإل
 قع    تهعامعا يع عي ؛ وهعي بالعيام  اجامعة تعز ادك ر تأثرً  َ ن  مإل ال تا ج اتضح في فرق متغار الجامعة 

البا عععث  سعععبا  كلععع  إلعععى  داثعععة إتاعععا   و ععععزوايعععة اداا  اراان . عالجامععععات الععع الث فعععي م عععتيى فا
جامعة تعز وعدا استكتالها لقاعدتها اراان ة والعاتية وال  ية التحتية. وجا  عام  تدتي م تيى التدن ب 

 ترتبة ال اتية.والتأها  في ال
 (:2000 المعاب اناسة  -1-2-5
واراانة ، إلى كيفية اسعت تان مصععاح الجعياة الاعاماة فعي مجعا  اراانة العامعة باعإ  ععاا هدف)و 

وكل  مإل ، وقد استمدا البا ث الت هج اليص ي التحاااي، الجامعية باإ  راص في الجامعات ادناتية
  هتها:وقد تيصا) الدناسة إلى عدة تتا ج ، يةرال  الدناسة الت حية لاجامعات ادنات

 ن القيعععااات اراان عععة فعععي العععدوا ر والتسس عععات كات العالقعععات بعععالتعايم الجعععامعي ت تقعععد التاعععانكة فعععي  -
 عتاية ص   القران كتا يجب  ن يإين 

 عدا تيفر التدن ب الكافي لاعامااإل وبالجياة التعايبة اار  الجامعات ادناتية. -
 (:ALamri 2012 اناسة: -6

، هععلت الدناسععة إلععى معرفععة تاععانات ومتانسععات إاانة الجععياة الاععاماة فععي الجامعععات اليت يععة هععدف)
وجتعععع) ال ياتععات بعر قععة الت عععح الاععام  لكعع  التعععيف اإل ، واسععتمدا البا ععث التععع هج اليصعع ي التحاااععي

الدناسععة  ن  هععرتو ف ،يفً ععا( م262ادكععاايتااإل العععامااإل فععي الجامعععات التحايععة اليت يععة البععالع عععداهم  
الجامعات التحاية اليت ية تتا  مععداًل م م ًضعا معإل متانسعات إاانات الجعياة الاعاماة. و وصع) الدناسعة 

وتصتيم برامج تعايتية جديدة ت هم في تح عاإل ، بضرونِة العت  عاى تح اإل جياة التمرجات التعايتية
 وادكاايتية التتتازة.  ةاراان  والعت  عاى استقعا  العياقم، وء  الجامعات اليت ية

 (:  ,2010Akashahاناسة:  -1-2-7
، العيفي ي االرءع فعيإلى معرفة مدى إاناا التيف اإل لعيام  إاانة الجياة الاعاماة وتعأثارت  هدف)و 

و فهعرت ، ( ميفً عا120وجتع) ال ياتات مإل عا عة  قيامهعا  ، واستمدا البا ث الت هج اليص ي التحاااي
 :معععإل تالهتعععا كععع   ، فعععي تحديعععد نءعععا التعععيف اإل اتعاعععيم والتعععدن ب هتعععا العيامععع  ادك عععر تعععأثارً الدناسعععة  ن ال

وا تاع) التقعدير والتإافعات التركعز ادراعر فعي العيامع  ، فرق العت  وال قافة الت ظيتية، ماانكة العامااإل
قيمععععيا و وصعععع) الدناسععععة بضععععرونِة وجععععيا تظععععاا نقععععابي عاععععى التععععيف اإل لي، نءععععا التععععيف اإل فععععيالتععععسثرة 

 بةعااة ال ظر في برامج الجياة الااماة التعبقة. نةوءرونة  ن تقيا اراا، بياجباتهم عاى  كتِ  وج 
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2

21

211

دف إلععى تح ععاإل اداا  مععإل الت ععاهيم اراان ععة الحدي ععة التععي تهععُيَعععد  م هععيا إاانة الجععياة الاععاماة  ِإن  
وكلع  معإل رعال  االسعتجابة لتتعابعات العتاع  وهعي التععي ر الت عتتر لاعتايعات  ،بص ة م عتترة توتعي ر 

اليقععع)  تقااععع وكلععع  بتراجعتهعععا وتحاااهعععا والبحعععث ععععإل اليسعععا   والععععرق لرفععع  م عععتيى اداا  و  ،اراان عععة
وغاعععر الضععرون ة لاعتاععع   و لاعتايعععة  ،رتجازهععا باالسعععتغ ا  عععإل جتيععع  التهععاا واليفعععا ا عديتعععة ال ا ععدة

وكلعععع  لتمفععععيس التكا ععععة ونفعععع  م ععععتيى الجععععياة م ععععت ديإل فععععي جتيعععع  مرا عععع  التعععععي ر عاععععى متعابععععات 
 (.8، 1997،  ال قاف وا تياجات العتا 

تحقاذ  عاى إلى "مجتيعة مإل التعايار وارجرا ات التي يهدف ت  اها وت  الها   تها:عاى  وتعرف
ترسعععععيمة لاتسس عععععة والتح عععععاإل الت عععععتتر فعععععي اداا  والت عععععتج وفقعععععا لألغعععععراض انجعععععة معععععإل ادهعععععداف ال

ال سععيتا  ن كلعع  يتعاععب إاانة فاعاععة لاجععياة ، والتياصعع ات الت اععياة بأقعع  جهععد وتكا ععة وبأفضعع  العععرق 
 ،ا التعزاا اراانة العايعا واراانة الت  اليعة بعالجياة وتعي رهعاوتتعاعب  يًضع، االستراتيجيات الت تق اية راعيت

 (.12، 2006،  نعيت  وآررون 
2122001123

 تأسيس فكرة التح اإل الت تتر.-
 العت  عاى جع  عتاية التح اإل ااراية ولي ) تتيجة الاإاوى.-
 إرراا جتي  الع اصر في الت ظتة.-
 جع  التينا البار  هي القاعدة ادساسية.-
 استمداا  سالاب م اسبة لضب  العتاية.-
 جع  عتاية الجياة مصتتة ولي ) ت تياا عإل العاي .-
 وء   هداف محداة لايصي  إلاها.-
 العتايات. فيالعت  عاى استيعا   ثر االرتالف -
 العت  عاى إرراا التينايإل بالعتاية.-
 التأكد مإل التكا ة الت اى.-

213

إاانة الجعياة الاعاماة هعي ال ظعاا العل  يتإعإل معإل راللع  تحقاعذ التح عاإل الت عتتر  القي  ِإن   يتإإل
و حععدا الزبععين مععا إكا كاتعع) ه ععاا ليتععة ، ادتاعععة التععي تتانسععها الت ظتععة، لكعع   تاعععة إءععافة القيتععة

مراجععات  ا ع  رجر و  بغي عاى إاانة الت ظتة ه ا  ن تم، عاى نءات الامصي امضافة فعاًل اعتتااً 
و قصعععد بهعععلا ارجعععرا  مراجععععات اون عععة رعععاماة نبًقعععا لمععععة محعععداة لتحديعععد معععا إكا كاتععع) ، اون عععة لاجعععياة
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، 1998،  قععدان و تعع  قععد تععم تحقيقهععا كاماععة ها،و هععداف تاعععة الجععياة وتتا جهععا تتيافععذ معع  سياسععة الجععياة 
96.) 

ر ضعة ومبعاان تعد  وتررعد الت ظتعة لتحقاعذ ورععيط ع، إاانة الجياة الااماة تت ع  فا ع ة َ ن   وبتا
بغيعة راعذ ليتعة مضعافة ، مهتعة  ساسعية لكع  ادفعراا الععامااإل فعي الت ظتعة ُتَععد  بحاعث ، وتح اإل م تتر

،  هتاتها َفِةن   هملتحقاذ نءا زبا  ها الدارااإل والمانجاإل مإل رال  تقديم ما يتيقعيت   و ما ي يق تيقعات
 تتضح مإل  اث:

  اجات الزبا إل وادسياق بتا يتإ ها مإل تا ية متعابات الزبا إل.التركاز عاى -
 تحقاذ اداا  العالي لاجياة في جتي  التياق  اليفيفية وعدا اقتصانها عاى ال ا  والمدمات.-
 القياا ب ا اة مإل ارجرا ات الضرون ة رتجاز جياة اداا .-
 اتي ة في إتتا  ال ا  وتقديم المدمات.ال حص الت تتر لجتي  العتايات واستبعاا ال عاليات ال -
 التحقذ مإل  اجة التاان   لتح اإل وتعي ر مقاييس اداا .-
 تعي ر مدر  ال ر ذ لح  التااك  وتح اإل العتايات.-
 .ية الت اف ية لتعي ر عت  الت ظتةال هم الكام  والت صااي لات اف اإل والتعي ر ال عا  لالستراتيج-
 تجاز العت  بصينة جادة ومتتازة.تعي ر إجرا ات االتصا  ر-
، 1995، الاع راو   بعد ادالتراجعة الت تترة ل ار العتايات لتعي ر استراتيجية التح عاإل الت عتتر إلعى -

7.) 
214

 ( التاان إلي  ع د الصرايرة والع اف: Costing 1999  رال  مإل
 ة الجياة الااماة و ت    د ستات العصر الحديث.عالتية تظاا إاان -
 انتباط إاانة الجياة الااماة بارتتاجية واستتران تها وتح اإل ممرجات العتاية التربي ة.-
 رتيلية تظاا إاانة الجياة الااماة لاتجاالت كافة.-
 تدعيم إاانة الجياة الااماة لعتاية التح اإل الت تتر في التعايم العالي.-
 عاى تعي ر ليااات إاان ة لات تق  .العت  -
 ز ااة العت  واالستمداا ادم   لاتيانا التتا ة والتقاا  مإل الهدن وال اقد.-
إجرا  التز د معإل التح عا ات والتععي ر الت عتتر فعي العتايعة التربي عة الت  يعة عاعى تعاععات الت عت اديإل -

 مإل ردمات هلت التسس ات.
 (.13، 2008، الصرايرة وع اف التعايتي ماة بالتقي م الاام  لا ظاا انتباط عتاية إاانة الجياة الاا-
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200864

يات ولت عععس فعععي    مسس عععة تعايتيعععة تتيجعععة ليءعععيؤ اداوان وتحديعععد الت وتععععي ر ءعععب  ال ظعععاا اراان  -
 بدقة.

 في جتي  الجياتب الج تية والعقاية واالجتتاعية وال   ية والرو ية. ةاالنتقا  بت تيى العاب-
 الت ظتات التعايتية ونف  م تيى  اا هم.في ز ااة ك ايات اراانة لاعامااإل -
 التعاون باإل التسس ة التعايتية والتجتت .-
التسس عة التعايتيعة في ت اتية ال ايتة باإل جتي  العامااإل تيفار جي مإل الت اهم والتعاون والعالقات ار-

 مهتا كان  جتها وتيعها.
 والتجتت  التحاي. ةز ااة اليعي واالتتتا  تحي التسس ة مإل ق   العاب-
 التسس ة التعايتية لاعت  بروؤ ال ر ذ.في التراب  والتكام  باإل جتي  اراان اإل والعامااإل -
 يت ح التسس ة التز د مإل اال تراا والتقدير التحاي واالعتراف العالتي. تع اذ تظاا الجياة الااماة-

216

الجععععياة الاعععععاماة فععععي التعاعععععيم  إاانةفيا عععععد تع اععععذ  إلععععى( 15، 2008  والع عععععافالصععععرايرة  و رععععان
 الجامعي:

 تح اإل ك ا ة إاانة مسس ات التعايم العالي. -
   م تيى  اا   عضا  الهائات التدن  ية واراان ة.نف-
 ت تية ال ائة اراان ة في هلت التسس ات.-
 تح اإل ممرجات ال ظاا التعايتي.-
 إتقان الك ا ات الته ية.-
 تعي ر  سالاب القياس والتقي م.-
 تح اإل استمداا التق يات التعايتية.-
 ية دعضا  فرق العت .نر قة لتعي ر التهانات اراان ة والته  ُتَعد  -
 مإل ال رص لتعي ر إمإاتاتهم وتقي تها. اإععا  التيف اإل مز دً -
 وسااة لتاجي  عت  التح ا ات اار  الكاية ومتانسة لألسالاب اراان ة الجادة.  ُتَعد  -
  ااة اتصا  فعالة اار  الكاية والجامعة. ُتَعد  -
 الكاية والجامعة.وسااة ل ار ال قافة باإل العامااإل في  ُتَعد  -
وهععلا مععا تععدون  يلعع  فا عع ة إاانة الجععياة الاععاماة فععي ، إععععا  رععدمات  فضعع  لعابععة الكايععة والجامعععة-

 هتاتهععا تععأتي مععإل رععال  سعععي هععلت الجامعععات لألرععل بهععلت ال ا عع ات  َفععِةن  ومععإل ه ععا ، مجععا  التعاععيم
 العيلتعةاار والتقايم فعي عصعر اراان ة الحدي ة لتعي ر عتاها وتحديث  سالا ها لتياكب  ركة التغ
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و تععى ت ععتعي  الصععتيا فععي وجعع  الت اف ععة بععاإل ، الععل   صععبح العععالم ليعع  عبععانة عععإل قر ععة صععغارة
 في ف  ادسياق العالتية التي ت عى لاتتاز والجععياة.، التسس ات ادررى 

217

إلعى ديعد  ولي عات و هتيعة هعلت الترتكعزات معإل با عث آنا  الت كر إل وادكاايتااإل في رعأن تح تباي )
 آرر و تإإل استعراءها عاى ال حي التي:

2171

فعالجياة ال ُتتتاع  ولكعإل ، يتإعإل لياسع  اهعدفً  بيص  إاانة الجياة الااماة بةاناا م هيا الجياة  ت د 
ت بأفضعع   سععاي  و   ععإل تيعيععة تال ععم ا تياجععات العتاعع  وهععي معيععان رتتععا  ال ععا  والمععدما، ُتتععانس

تعتععع  عاعععى إ عععداث  ماةواراانة العايعععا لاتسس عععة التعععي تع عععذ إاانة الجعععياة الاعععاا، وسععععادً  اوتجعاععع  ناءعععيً 
و سععععالاب اتمععععاك ، ونععععرق تقععععي م اداا ، و سععععالاب االتصععععا ، تغااععععرات متعععععداة فععععي العالقععععات ارت ععععاتية

، 1996،  بععين وجر جععر رص ال جاؤ لز ااة ارتتاجية وتح اإل تيعاتهاوتحرص عاى تعظيم ف، القرانات
رععال  ادرععهر وال عع يات   اععرةوبععلل  يتغاععر  سععاي  الحيععاة والعتعع  اارعع  التسس ععة بدنجععة ك ؛(15-16

لتع اععذ  االتسس ععة تظععرً فععي وسععيف يعععاا ترتاععب ادولي ععات ، ادولععى مععإل تع يقهععا راانة الجععياة الاععاماة
 اة الااماة.فا  ة إاانة الجي 

2172

لععلا ي بغععي عاععى التسس ععات  ن  ؛العتاعع   هععم الترتكععزات التععي ت ععت د إلاهععا إاانة الجععياة الاععاماةُيَعععد  
الجععياة  -سععياً  المععانجي  و الععداراي- تضعع  فععي   ععاباتها ادتاعععة التععي مععإل رععأتها  ن تحقععذ لاعتاعع 

وال ع  ونءعات وثقتع    عبكَوُ َععد  ، واصر ال قة با   وباإل التسس عةالعالية التي ت  جم م  ءرونة تعز ز  
إْك ليالت فةن  ؛الهدف ادستى الل  ي بغي التركاز عاي  في كافة ادتاعة التاغااية التي تسايها التسس ة

التسس ة تصا  بال ا  وتتععرض  تاععتها لاعزوا  سعيتا فعي فع  هعلت ادجعيا  الت اف عية التعي ت عتهدفها 
 (.99، 2000،   تيا سياق االقتصااية بتمتاا  تاعتهاعااة اد

2173

 اث تتعاب إاانة الجياة التحي  الجلن  مإل ال ايكيات  ؛القيااة التيج  الر يس في التسس ةُتَعد  
جعاؤ فعي اليقع) العراهإل وبهعدف تحقاعذ ال ، التقاادية لاتدير إل إلى سايكيات وم اهيم إاانة الجعياة الاعاماة

وتأسعيس ومراجععة  ععي رالتدير إل الت  الياإل الاعين بأتهم فر عذ عتع  وا عد يعتاعين عاعى ت عاىيتيجب 
للا يتم القياا بيء  رعة راماة كات نسالة  ؛ليم الجياة بصينة معتقة بهدف اليصي  إلى  الة التتاز

 اععث تحععاو  التسس ععة معععإل  ؛البعاعععدو هععداف اسععتراتيجية واءععحة سععيا  عاعععى التععدى القصععار  و التععدى 
 اث  ؛الداراية والمانجية لاتسس ة ا ائةم  ءرونة التحاا  الاام  ل، راللها تحقاذ التازة الت اف ية لها
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 يأرل بعاإل االعتبان تقاط القية والضعا بارءافة إلى تحديد ال عرص والتهديعدات التعي تحعي  بالتسس عة
 (.37، 2008، العاى 
2174

مإل القضايا التي تاغ  با  الت كر إل  تواتماكتزا  قضية ماانكة العامااإل في ص اعة القرانات  ال
 مععا ر ععرا  الجععياة الاععاماة فا ظععرون إلععى تاعع  التاععانكة عاععى  تهععا م ععد   ساسععي مععإل ، فععي مجععا  اراانة

مع عععي بالتاعععانكة فعععي تقعععديم سعععا   و عععرون  ن كععع  فعععرا معععإل  فعععراا الت ظعععيم، مبعععاان إاانة الجعععياة الاعععاماة
مع  جتاععات  اووجعداتيً  افالتاانكة عتاية ت اع  ادفعراا عقاًيع، وردمات كات جياة عالية وبأق  التكاليف

، 1990، ال تعر الت ظيتيعة العت  في الت ظيم مإل  ج  تع ئة الجهيا والعاقات الالزمعة لتحقاعذ ادهعداف 
275.) 

2175

تيفر تظاا التعايمات والتغلية العإ ية مإل الركا ز التهتة وادساسية التي تقتضاها متعابعات ُيَعد  
ن تععيفار  كلع  مععإل  ك عر العيامعع  الهاافعة لتحقاععذ تجعاؤ الجامعععة سعيتا و ُيَعععد   اعث  ؛إاانة الجعياة الاععاماة

اتمعاك القعرانات  ِإن  إك  ؛داففي تحقاذ ادهعهتة لاجياة كات  ثر بالع تالتقاييس والتياص ات والتعايار ال
كتعا ، الصا بة يرتب  باإ  وثاعذ بتعيفر ال ياتعات والتعايمعات الصعحيحة التعي يعا هعا ال جعاؤ الت عتهدف

ن اسععتتران ة التح ععاإل والتعععي ر الت ععتتر إل يقتععرن باععإ  فعععا  بالتععدفذ التعايمععاتي و تظتععة االسععترجاة  
 (.100، 2000،  تيا  ال اعاة

2176

م اأة  و م ظتة إاان ة تقدا ردماتها  و م تجاتها لاجتهعين هعي معدى نءعا  معيان ال جاؤ د  ِ  ِإن  
معععإل ه عععا تركعععز إاانة الجعععياة الاعععاماة عاعععى ءعععرونة تحقاعععذ و ، العتعععال  ععععإل تاععع  المعععدمات  و الت تجعععات

 وومحاولعععة معرفعععة معععدى نءعععات وسععععاات  بالمدمعععة  ، لت عععت ادمتعابعععات وا تياجعععات وتيقععععات الجتهعععين ا
دن ععدا تا يعة تاع  الحاجعات معإل جاتعب الجامععة  ؛واليقعيف عاعى ا تياجاتع  الت عتق اية، ال اعة الت تجة

فرءعا الجتهعين هعي التحعين العر يس راانة الجعياة  ومعإل ثعم ر عانتها وتالرعاها ، و الت ظتة يع ي فاعاها
وبعلل  يتحقعذ   هعممعة باإ   م تتر تحي تحقاذ نءعا العتعال   تعى تك عب والللا ت عى الجا ؛الااماة

 (.127، 1997، لها ال جاؤ والقدنة عاى الت اف ة  الماا
الت ظتة  ك عر معرفعة بحاجعات ونلبعات الجتهعين وكيفيعة تحقيقهعا معإل  َ ن  التقاادية ت ترض  واراانة

 معا ، لعام  عاعى تحقيقهعا بتععز  ععإل العتاع  ت  ع للل  تقيا بتحديد تا  اال تياجات وا ؛الجتهين ت   
معإل الجتهعين  اإاانة الجياة الااماة فةتهعا ت ععى إلعى تصعتيم المعدمات وال عا  وفعذ معايمعات يعتم جتعهع

باععإ  اون  وبعععرق ممتا ععة مععإل  جعع  تعععي ر رععدماتها وم تجاتهععا لتععتال ا معع   كواق ونلبععات وتيقعععات 
 (.24، 1994، الت اصار العتال  
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2177

، بعععع  مجتيعععععة عتايععععات رارععععا  االبتكععععانات الصععععغارة الت ععععتترة عاععععى الت ععععتج  و المدمععععة و قصععععد
كتعا ، يمتاعا تتامعا ععإل الت عتج ادصعاي اوسرعان معا يصعبح الت عتج بتعراكم هعلت التح عا ات م تًجعا جديعدً 

 ثإل تحديععد ادفضعع  مععإل  اععفا عع ة لابحععث الت ععتتر عععإل العععرق الالزمععة لتح ععاإل العتايععات و تضععت ُيَعععد  
وُ ركعز   ياًتعا عاععى تمفعيس اليقعع) التعاعي  داا  العتعع   و ، التع يقعات وغعرس رعععين ماكيعة العععامااإل

 (.207، 2010، الج ين   ارصابات تمفيس الهدن وتمفيس عدا 
عالقععة تكامايععة بععاإل الجععياة وسععرعة االسععتجابة لاتعععي ر وارتتاجيععة و جععب  ن يسرععل معيععان  وه ععاا

 ،وه ععاا مإيتععات لاتح ععاإل الت ععتتر ،ع ععد اعتتععاا    تغاععر  و تعععي ر م ععتهدف االعتبععانمعع  ب ظععر التكا
 :(101، 2000،  تيا هي 

 ت تي  وتيثاذ ارجرا ات.-
 تعااإل فرق لتحديد العتايات التي تحتا  إلى تح اإل.-
 استمداا نرق التحاا  و اوات    التااك .-
  ل.ت، افحص ،اعت : استمداا اا رة رع -
 تيثاذ إجرا ات التح اإل.-

22

فقععععد فاءعععع) ، بععععاداا اداا  الععععيفي ي بحيثععععا م ععععتترة ريجععععاا  اععععي  لاتاععععإالت التتعاقععععة  ياععععهد
إرعععراا  تالواععععم و، القيععااات رعععااة تصعععتيم الهياكعع  الت ظيتيععة عععإلالععدون ات العاتيععة بتقععان ر عديعععدة 

والتركاعز ، اةواسعتمداا تظعاا  اقعات الجعي ، ل ياسعات بصعينة   ك عرالقيااات الجديدة والعامااإل فعي وءع  ا
إلععى  تهععدفالتععي ، التاتيسععةسععاي  فععرق العتعع  وابتكععان  ععيافز جديععدة لاجهععيا ال رايععة والجتاعيععة  عاععى 

 (.81، 2008،  ال ايد  اداا تح اإل 
، و هتاتع ، يي العي  اداا م هعيا  عاعىمععإل رعال  التععرف ، اداا  العيفي يهلا التبحث  وسات او 

 عاى ال حي التي:، والعيام  التسثرة لي ، وع اصرت
221

 األداء في اللغة العربية:-
 (. و معععا105، 1987، ال اعععروز  بععاا  اليصعع  والقضعععا  فععأَاات يسايععع  تأايععًة  وصعععا  وقضععات :يع ععي

 ،1983،عارععين عتاعع  ي يتكععين م عع  يحععدات بقيلعع : ليععاا ال ععرا بادتاعععة والتهععاا التععل، (1983 عارععين
50.) 

 األداء الوظيفي:-
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ما اوجالس فاعرى  ، : ما تم إتجازت مإل  عتا  تحقذ ادهداف التعايبةِبَأت  ُ ( 1994  عرف  الهاا 
م ظيمة تت او  جتي   وج  ال ااط التي يقيا بهعا ادفعراا فعي الت ظتعة لتحقاعذ ادهعداف مع  ادرعل  ِبَأت ُ :

 (.311، 2000، ع د اليها  ال ااط ااتهم وقدناتهم في كل  عفا بعاإل االعتبان
عبعععانة ععععإل قعععدنة  ِبَأت عععُ :، رعععال  معععا سععع ذ يععععرف البا عععث اداا  العععيفي ي لاععععامااإل اراان عععاإل ومعععإل

يات اليفي عة الياءعحة ادهععداف م عسولوواجبعات و ، القيععاا بتهتعاتعاعى الععامااإل اراان عاإل فعي الجامععة 
 صعافعي فع  بائعة ت ظيتيعة متكاماعة تت، تتعا قصى انجة معإل ار ق  تكا ة لتحقاذ  والتعالم بأق  وق) و 

فعي ، بت اخ مال م وجاد لاعت  م  تيفر العديد مإل وسا   التعدن ب والتععي ر والعتع  بعروؤ ال ر عذ اليا عد
 وفي ءي  إاانة الجياة الااماة.، ف  هيإ  ت ظيتي يأرل في االعتبان ك  التتغارات التحيعة

222

ال اتج ال ها ي لتحصعاة جتيع   بيص  اداا  اليفي ي مإاتة راصة اار     م ظتة كات)  يحت 
و نعي   اكلع   ن الت ظتعة تكعين  ك عر اسعتقرانً ، وكلع  عاعى م عتيى ال عرا والت ظتعة والدولعة، ادتاعة بهعا

إاانة التسس ععة  تععااي  باععإ   عععاا  ن اهتومععإل ثععم يتإععإل القععا، بقععاً   ععاإل يإععين  اا  العععامااإل  اا  متتاععزً 
اداا  عاعى القعي  ِإن  يتإعإل  َفِةت ع ُ وعاعى كلع  ، وليااتها بت تيى اداا  عااًة ما ي يق اهتتاا العامااإل بها
لقدنات واواف  الترموساإل فح ب  ااتعإاسً  ُيَعد     م تيى ت ظيتي اار  التسس ة وفي    جز  م ها ال 

 (.82، 2004، ر ف الا ت واواف  الرمسا  والقااةب  هي اتعإاسات لقدنا
 (34، 2013،  العاميا 223

 لدنجة تحقاذ نم ة ونسالة الجامعة. ااداا  اليفي ي مسررً ُيَعد   -
 اداا  اليفي ي وسااة لتحقاذ  هداف الجامعة.ُيَعد   -
ا  اليفي ي عإل م تيى تجاؤ ادفراا وءاانة الجامعة في ت  اعل التهعاا التيكاعة إلعاهم ت  اعل هعلت اداُيَعد   -

 التهاا.
ي ععهم اداا  الععيفي ي فععي اسععتتران ة بقععا  التسس ععة فععي ال ععيق مععإل رععال  اسععتتران ة تعععي ر وتح ععاإل  -

  اا  الجامعة لتياكبة التغارات ال ائية التحيعة.
 معرفة العاقات والقدنات الكام ة لدى العامااإل في الجامعة.ي هم اداا  اليفي ي في  -
 لعتايات التعي ر اراان  اار  الجامعة. اتقي م اداا  اليفي ي  ساًسا جيهر ً ُيَعد   -

224

البععا  ين لاتعععرف عاععى ع اصععر  و مإيتععات اداا  مععإل  جعع  المععرو  بتز ععد  مععإل الت ععاهتات  اتجعع 
ومععإل هععلت الت ععاهتات مععا ككععرت "اَنة " وكلعع  باررععانة إلععى ، عايععة اداا  الععيفي ي لاعععامااإللععدعم وت تيععة فا

( 2008، لصبااانة وا  ع اصر اداا  مإل رال  ت او  ك ايات التيفا ومتعابات العت  وبائة الت ظيم
 :كالتيوكل  
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ي تت عع  رصا صعع  وهعع، : و قصععد بهععا معايمععات التيفععا ومهاناتعع  واتجاهاتعع  وليتعع كفايااات الموظاا -أ
 يقيا ب  كل  التيفا. ادساسية التي ت تج  اا  فعااًل 

: و قصععععد بهععععا التهععععاا والت ععععسوليات  و اداوان التععععي يعا هععععا عتعععع  مععععإل متطلبااااات العموظالوظيفااااة-ب
 ادعتا .

وتتضعتإل العيامع  الدارايعة التعي تعسثر فعي اداا  ، وتتكين مإل عيام  ااراية ورانجيعة بنية التنظيم:-ج
ومععيانات ومركععزت االسععتراتيجي وارجععرا ات الت ععتمدمة ، و هدافعع ، وهيإاعع ، ا  لاتيفععا الت ظععيمال ععع
 االجتتاعيعععععةالعيامععععع  االقتصعععععااية و :   معععععا العيامععععع  المانجيعععععة فهعععععي تاعععععإ  بائعععععة الت ظعععععيم، ليععععع 

 (.305، 2008،  انة والصباا والتك يليجية والحضان ة وال ياسية والقاتيتية(
225

 اداا  الععيفي ي لتعععداها والتععي تععلكر م هععا انة والصععباا فععيتحديععد كافععة العيامعع  التععسثرة  يصعععب
 2008): 

 عوامو إدارية تنظيمية:-أ
 ليا  الت اخ الت اسب الداعم لاعت  وارتتاجية في التسس ة. -
  دوث صراعات باإل التيف اإل ونمسا هم.-
يِ  واررراف ا تحديد التهاا اليفيفية بدقة عد-  .ال  
 تقص التدن ب وتقص التيانا التااية والظروف الت اسبة لاعت .-

 عوامو بيئية خارجية:-ب
 الصراة باإل القيم واالتجاهات التي يحتاها التيفا وال ا دة في التجتت .-
 اد يا  االقتصااية وفروف سيق العت .-
 مية.التار عات الحإي -
 واالءعرا  ال ياسي.، سياسات ال قابات-

 عوامو تتعلق بالموظ :-ج
 تقص في نغ ت  واافعات .-
 ءعا في رمصات   و قصين في قدنات  العقاية.-
 تغاب م تتر عإل العت  وماإالت عا اية.-

3

31

عععععة الظععععروف والتتانسععععات واالتجاهععععات البا ععععث التعععع هج اليصعععع ي الت ععععحي لتعرفععععة ن ي اسععععتمدا
 معالجة الظاهرة ووء  الحاي  الت اسبة لها. ل بحاث يت  ى ، ال ا دة
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32

( 414 البععالع عععداهم إجتععااًل ، مجتتعع  البحععث مععإل جتيعع  العععامااإل اراان ععاإل فععي جامعععة إ  تكععين 
 اوفًقعععا، ( ممتًصععع141 ، ( ن عععيس ق عععم91 ، ( معععدير إاانة121 ا، عاًمععع ا( معععديرً 65  مععع هم: اإاانً ععع اميفً ععع

 ا.2014 /2013الجامعة لاعاا في ر صا يات اراانة العامة لاتمعي  وار صا  
33

، تععم ارتيععانهم بالعر قععة العاععيا ية العبقيععةا، ( فععراً 165مععإل   عا ععة البحععث الحععالي إجتععااًل  تكيتعع)
 %( مإل مجتت  البحث.39.47وتت   العا ة ما ت  ت   

34

قعاا ف، بح ع م اسعبة رجعرا   فقد اعتتد البا عث االسعتباتة  ااةً ، لع يعة  هداف البحث ومتغارات  اتظرً 
لقيععععاس واقعععع  متانسععععة اداا  الععععيفي ي لاعععععامااإل ، البا ععععث بصععععياغة فقععععرات االسععععتباتة بصععععينتها ادوليععععة

إك باغعع)  ؛حععثالاععاماة مععإل وجهععة تظععر  فععراا عا ععة البفععي ءععي  إاانة الجععياة فععي جامعععة إ  اراان ععاإل 
 ( فقرة ميزعة عاى سبعة مجاالت.72فقرات االستباتة في صينتها ادولية  

 ( عدد مجاالت وفقرات االستبانة بصورته األولية1)جدول

 م المجاالت عدد الفقرات النسبة المئوية

 1 القيادة اإلدارية 10 13.88%

 2 تيجيالتخطيط االسترا 7 9.72%

44.44% 32 
إدارة الموارد البشرية والمشاركة في صنع 

 القرار
3 

 4 نظم المعلومات اإلدارية 5 6.94%

 5 رضا المستفيد 6 8.33%

 6 التحسين المستمر 6 8.33%

 7 ثقافة الجودة 7 9.72%

 اإلجمالي 72 100%

35

البالع عداهم ، لم را  والتحإتاإل في جامعة إ عرض ادااة بصينتها ادولية عاى عدا  مإل ا-3-5-1
لتعرفة آنا هم ومقتر اتهم إزا  فقرات االستباتة مإل  اث  صال ية ال قرات وسالمة ا، ( محإتً 22 

مععا  ببارءععافة والتعععدي  والحععلف بح عع ،واتتتا هععا إلععى التجععا  الععل  ت ععدن  فععي سععياق  ،صععياغتها
 (.ايروت  م اسبً 

، ( فقعرة31فقعد تعم  علف ، التحإتاإل وآنا هم جرى تعدي  بععس ال قعراتوب ا  عاى مال ظات -3-5-1
 َوِمععإل ثَععم  ، ( فقععرات8كتععا تععم إءععافة عععدا  ، ( فقععرات7كتععا  ن  عععدا ال قععرات التععي تععم تعععدياها ُلغيً ععا 

 ( مجاالت.6ميزعة عاى  ، ( فقرة49 صبح) االستباتة بصينتها ال ها ية مإيتة مإل  
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36

-Test-Reاسعععتمدا البا عععث نر قعععة االرتبعععان وءععععااة االرتبعععان ، إل ثبعععات  ااة البحعععثمععع ولاتحقعععذ

Test)وتعم اسعتبعااهم ا، ( فراً 20 اث  رل البا ث عا  ة مإل العامااإل اراان اإل في الجامعة وعداهم   ؛
 ال ومععععإل رعععع، قععععاا بةعععععااة التع اععععذ ا( ييًمعععع15وبعععععد مضععععي  ، وَن  ععععذ عاععععاهم ادااة ، مععععإل عا ععععة البحععععث

باتهم اسععتمدا البا ععث معامعع  االنتبععاط بارسععين بععاإل التع اععذ ادو  وال ععاتي وكاتعع) تتيجععة معامعع  اسععتجا
 يسكد عاى ثبات ادااة و تها جاهزة لاتع اذ عاى عا ة البحث.، ( وهي معام  عا   0.87االنتباط  

4

41

فعي فعي جامععة إ  ا  التي: ما واق  اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل ادو  ال س  الهدفتضتإل 
 ءي  إاانة الجياة الااماة؟

 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع المجاالت2)جدول

الترقيم حسب 

 االستبانة
 المجال

الترتيب حسب 

 المتوسط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 فظيةالل

 ضعيفة 0.65 2.41 1 القيادة اإلدارية 1
 ضعيفة 0.77 2.27 4 التخطيط االستراتيجي 2
 ضعيفة 0.73 2.26 5 المشاركة في صنع القرار 3
 ضعيفة 0.81 2.29 3 نظم المعلومات اإلدارية 4
 ضعيفة 0.71 2.30 2 رضا المستفيد 5
 ضعيفة 0.63 2.077 6 التحسين المستمر 6

 ضعيفة 0.50 2.27 امالمتوسط الع

 : فهرت تتا ج التحاا  ار صا ي
فععي ءععي  إاانة الجععياة الاععاماة فععي جامعععة إ   ن  واقعع  متانسععة اداا  الععيفي ي لاعععامااإل اراان ععاإل  -

( وبعععاتحراف معيعععان  2.27  إك  صععع  عاعععى متيسععع    عععابي ؛كعععان بدنجعععة  ءععععي ة، باعععإ   ععععاا
 (.3.40. 2.61 بع دا وهي  ق  مإل التتيس  لألاا  التح، (0.50 

مجاالت اداا  اليفي ي قد تراو ) في ليم متيسعاتها الح ابية ما باإل  عاى ليتة لتجا   القيعااة  َ ن  -
( وبععععاتحراف 2.41إك  صعععع  عاععععى متيسعععع    ععععابي   ؛ادولععععى الترتبععععةاراان ععععة( الععععل  جععععا  فععععي 

 صع إك   ؛ترتبعة ادراعرةالعل  جعا  فعي ال (و ق  ليتعة لتجعا   التح عاإل الت عتتر، (0.65معيان  
 .(0.63( وباتحراف معيان   2.077عاى متيس    ابي  

يايعع  ، (0.71وبععاتحراف معيععان   ، (2.30حصعع  عاععى متيسعع    ععابي  ف مععا مجععا   نءععا الت ععت اد( -
( وبععاتحراف معيععان  2.29تظععم التعايمععات اراان ععة( الععل   صعع  عاععى متيسعع    ععابي   مجععا  

( 2.27  االسعععععتراتيجي( العععععل   صععععع  عاعععععى متيسععععع    عععععابي  يايععععع  مجعععععا   التمععععععي ،(0.81 
التاعععانكة فععي صعع   القعععران( الععل   صععع  عاععى متيسععع   ( يايععع  مجععا  0.77وبععاتحراف معيععان   

 (.0.73( وباتحراف معيان   2.26  ابي 
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فعععي ءعععي  إاانة فعععي جامععععة إ   ن م عععتيى اداا  العععيفي ي لاععععامااإل اراان عععاإل  إلعععىوهعععي لعععيم تاعععار -
و عععزو البا ععث هععلت ال تيجععة لعععدا مععإل ، اماة لععم يإععإل بالت ععتيى التعاععي  مععإل الجععياةالجععياة الاعع

 ادسبا   هتها:
القصععين فععي الععدونات التدن  يععة لاعععامااإل اراان ععاإل رك ععابهم التهععانات والك ايععات الالزمععة لت  ععي -1

الجعععياة وكعععين التقاعععيم لياقععع  اداا  العععيفي ي كعععان وفعععذ إاانة ، تع اعععذ إاانة الجعععياة الاعععاماة
لعععم ت عععد  الجامععععات اليت يعععة بتع يقععع  إال  رعععال  فتعععرة ، والجعععياة معععدر  إاان  جديعععد، الاعععاماة
 قصارة.

 التت   الحرفي بالايا ح وادتظتة الجامدة.-2
ليا  التيصيف التحدا والدقاذ لايفا ا وادعتا  اراان عة واليفيفيعة لاععامااإل اراان عاإل فعي -3

 الجامعة.
42

 وهي عاى ال حي التي:
421

 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريَة لمجال القيادة3) جدول

 ضوء إدارة الجودة الشاملة.في في جامعة إب اإلدارية في واقع ممارسة األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين 

لاععععامااإل ، واقععع  اداا  الععيفي ي  لتجعععا  القيعععااة اراان عععة( َ ن   : فهععرت تتعععا ج التحااععع  ار صعععا ي
  إك  صعا) عاعى متيسع، كات) بدنجة ءعي ة، في ءي  إاانة الجياة الااماةفي جامعة إ  اراان اإل 

التررررررررقيم 

 حسب 

 االستبانة

 الفقـــــــــــــرة

الترتيب 

 حسب

 المتوسط 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اللفظية

 ءعي ة 0.91 2.45 5 اراان اإل. الته ية لاعامااإلُتحدا  هداف واءحة لتهاا التعي ر والت تية  1
 ءعي ة 0.86 2.43 6 ياكب التيجهات االستراتيجية لاجامعة.تيفر هيإ  ت ظيتي مرن و  2
 ءعي ة 0.83 2.10 11 ُترسخ م اخ ت ظيتي ياج  عاى اربداة لدى العامااإل اراان اإل. 3
 ءعي ة 0.88 2.36 7 ُتحدا التهاا بح ب تيصيف وفي ي واءح ومحدا. 4
 ءعي ة 0.89 2.56 3 َتت ح العامااإل اراان اإل الصال يات في  اا  مهامهم. 5
 متيسعة 0.88 2.70 2 ُتاج  العامااإل اراان اإل عاى ت  ال  اا هم بروؤ ال ر ذ اليا د. 6
 متيسعة 0.96 2.95 1  اا هم وفذ  رالليات العت  اراان . ت  الالعامااإل اراان اإل في  ُتازا 7
 ءعي ة 0.84 2.05 12 ُتيفر مازاتية كالية لعتاية التدن ب وتجي د اداا  اراان . 8
 ءعي ة 1.77 2.31 9 ُتيفر تظاا لات ا لة يت م باليءيؤ والا الية. 9

 ءعي ة 3.22 2.48 4 ُتقيم العامااإل اراان اإل بأسالاب ميءيعية وعاالة. 10
 ءعي ة 0.43 2.26 10 ُتعا  العامااإل اراان اإل عاى تتا ج التقايم بإ  سهيلة. 11
 ءعي ة 1.62 2.33 8 ت تيى  اا هم با الية.ُتاعر العامااإل اراان اإل ب 12

 ءعي ة 0.65 2.41 التتيس  العاا لاتجا 
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 اعععامااإل ن واقعع  اداا  الععيفي ي ل إلععىوهععلا ياععار ، (0.65وبععاتحراف معيععان   ، (2.41  ععابي عععاا  
نغعم  ن هعلا التجعا   صع  ، اراان اإل لتجا   القيااة اراان عة( لعم يإعإل بالت عتيى التعاعي  معإل الجعياة

  .عاى الترتاب ادو 
ح عابية واتحرافاتهععا التعيان عة مععا بععاإل ( فقعرة تراو عع) فعي لععيم متيسعععاتها ال12التجعا  تضععتإل   َ ن  

وُتاععار ، (0.96وبععاتحراف معيععان   ، (2.95( إك  صععا) عاععى متيسعع    ععابي  7 عاععى ليتععة لا قععرة  
 متيسعة. نجةهلت القيتة إلى  ن واق  اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل بتضتين هلت ال قرة كات) بد

  0.84وباتحراف معيان   ، (2.05بتتيس    ابي  ( عاى الترتبة ادرارة 8با تا  صا) ال قرة  
و عزو البا ث هلت ال تيجة إلى اهتتاا القيااة بتيجي  الععامااإل اراان عاإل بجياتعب  رالليعات العتع  

وءلعععى التعععزاا ، الععععامااإل اراان عععاإل بت  اعععل مهعععامهم و اا هعععم وفعععذ  رالليعععات العتععع  اراان   وءلعععزاا، اراان  
 العت .  جياةتي   هم عااها الديإل ارسالمي مإل ارتقان و العامااإل بادرالليات ال

، ءعا التازاتية التالية التي تحي  اون تقديم الدعم الكافي لعتاية التدن ب مإل  ج  تجي د اداا 
وصععرفها  وعععدا ت ي ععب التازاتيععة، وكععلل  إلععى إهتععا  اراانة العايععا فععي الجامعععة لع صععر التععدن ب والتجي ععد

 صة للل .وفذ ادبيا  التمص
422

 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال4) جدول

 الشاملة.في ضوء إدارة الجودة في جامعة إب رضا المستفيد لواقع ممارسة األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين 

الترقيم 

حسب 

 االستبانة
 رةالفقـــــــــــــ

الترتيب 

حسب 

 المتوسط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اللفظية

1 
ي ععتمدا العععاماين اراان ععين  اوات و سععالاب عاتيععة فععي م ععح آنا  

 .و اجات الت ت اديإل
 ءعي ة 0.81 1.96 5

2 
ييفععععععا العععععععاماين اراان ععععععين االمإاتععععععات التاايععععععة والباععععععر ة 

 لتحقاذ نلبات الت ت اديإل.
 ءعي ة 0.83 2.13 4

3 
يتتعععععاز الععععععاماين اراان ععععععين بالته يعععععة واال تراليعععععة وال ععععععتعة 

 الح  ة في مجتتعهم التحاي.
 متيسعة 1.08 2.65 1

4 
يركععز الععععاماين اراان ععين عاعععى جعععياة التمرجععات فعععي ءعععي  

 .متعابات وا تياجات الت ت اديإل
 ءعي ة 1.01 2.35 3

5 
لت ععت اديإل وتقععديم يهععتم العععاماين اراان ععين بتتابعععة رععإاوى ا

 الحاي  الت اسبة لها.
 ءعي ة 0.93 2.36 2

6 
يهععتم العععاماين اراان ععين بةقامععة عالقععات رععراكة معع  التجتتعع  

 التحاي.
 ءعي ة 1.01 2.35 3

 ضعيفة 0.71 2.30 المتوسط الكلي

ااإل لاععععام،  نءعععا الت عععت اد( واِقععع  اداا  العععيفي ي لتجعععا  َ ن   : فهعععرت تتعععا ج التحااععع  ار صعععا ي
إك  صعا) عاعى متيسع   ؛كات) بدنجة ءعي ة، في ءي  إاانة الجياة الااماة في جامعة إ اراان اإل 
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  فعراا َ ن  وهلا ياار إلى ، في الحد الضعيف  تها    ؛(0.71وباتحراف معيان    ،(2.30  ابي عاا  
لعم يإعإل ، نءعا الت عت اد(  لتجعا واق  متانسة اداا  اليفي ي لاععامااإل اراان عاإل  َ ن  عا ة البحث يرون 

 بالت تيى التعاي  مإل الجياة.
فقععد كاتعع)  عاععى ليتععة ، فقععرات (6 ، تضععتإل الت ععت اد(مجععا   نءععا  َ ن  ( 4  ُيال ععم مععإل الجععدو 

وبت تيى واق  متانسعة ، (1.08( وباتحراف معيان   2.65إْك  صا) عاى متيس    ابي  ؛(3  لا قرة
لععدى  تععيفرنءععا الت ععت اد ال يتحقععذ إاَل إكا  َ ن  ا عا ععة البحععث يععرون  فععرا َ ن  وُ ِاععار هععلا إلععى ، متيسعععة

 العامااإل اراان اإل الته ية واال ترالية في ت  ال عتاهم وتيفرت لهم ال تعة الح  ة في مجتتعهم التحاي.
( وباتحراف 1.96إْك  صا) عاى متيس    ابي   ؛( عاى الترتبة ادرارة1با تا  صا) ال قرة  

 وهي ليتة  ق  مإل التتيس  الح ابي التعتتد في الدناسة فهي بت تيى ءعيف.، (0.81معيان   
و عزو البا ث هلت ال تيجة إلى اتعداا وسا   م ح آنا  الت ت اديإل وليعا  ثقافعة البحعث ععإل آنا  

 و اجات الت ت اديإل في الجامعة وفي مسس ات و جهزة الدولة باإ   عاا.
423

، تتعععا ج التحااععع  ار صعععا ي  ن  واقععع  اداا  العععيفي ي لتجعععا   تظعععم التعايمعععات اراان عععة(  فهعععرت
إْك  صع  عاعى ، كاتع) بدنجعة  ءععي ة، في ءي  إاانة الجياة الااماة في جامعة إ لاعامااإل اراان اإل 

 –2.61 بعع اون التتيسع  التحعدا وهي ليتة ، (0.81وباتحراف معيان   ، (2.28متيس    ابي عاا  
وهلا ياار إلى  ن   فراا عا عة البحعث يعرون  ن  واقع  متانسعة اداا  ،     ق  مإل الحد التتيس ، (3.40

 ءعيف.، تظم التعايمات اراان ة( لتجا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل 
لمعلومات اإلدارية لواقع ممارسة األداء ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال نظم ا5) جدول

 الشاملة.في ضوء إدارة الجودة في جامعة إب الوظيفي للعاملين اإلداريين 

الترقيم 

حسب 

 االستبانة
 الفقـــــــــــــرة

الترتيب 

حسب 

 المتوسط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اللفظية

تكنولوجيةا الععلومةاو الاصتالةاصو  ة  يحرص العاملون اإلداريون على مواكبة   1

 تطوير مهامهم.
 ءعي ة 1.01 2.19 6

يشترك العاملون اإلداريون    تالعيم قاعدة بياناو المعلوماو    مختلة   2

 العستوياو اإلداري .
 ءعي ة 0.95 2.29 4

 ضعيف  0.89 2.44 3 .يطلع العاملون اإلداريون على البياناو األساسي  للععل الكيفي  التعامل معها 3

4 
يشةترك العةاملون اإلداريةةون  ة  ععليةة  التةدقيي الةدامل  ألداظهةةم ال ةي ن ةةم 

 معلوماو حديث .
 ضعيف  0.85 2.01 7

 ضعيف  2.39 2.45 2 يتبادل العاملون اإلداريون اآلراء الاأل كار ال ي ن م اتالاصو مفتوح . 5

6 
من مالل يحرص العاملون اإلداريون على اصشتراك    برامج التدريب 

 استخدام اإلدارة اإللكترالني . 
 ضعيف  1.90 2.28 5

7 
يحرص العاملون اإلداريون على استخدام شبكاو اتالاصو لتسريع 

 الععامالو الإنجاز العهام.
 ضعيف  0.89 1.98 8

8 
يتعتع العاملون اإلداريون بعهارة التواصل الجيدة )التعامل مع اآلمرين( 

 ال ي ن ام معلوماو الاضح.
 متوسط  2.63 2.62 1

 ضعيف  0.81 2.28  العتوسط العام للعجال 



 2022 

 

258 

 إبراهيم خشافة/أ               واقع األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين بجامعة إب في ضوء إدارة الجودة...               

فقد جا ت ، ( فقرات8مجا   تظم التعايمات اراان ة( تضتإل   َ ن   التي: (5يال م مإل الجدو  
وبت عتيى ، (2.63( وبعاتحراف معيعان   2.62إك  صا) عاعى متيسع    عابي   ؛(8 عاى ليتة لا قرة  

 واق  متانسة متيسعة.
( واتحعععراف 1.98  عععابي فعععي الترتبعععة ادراعععرة التعععي  صعععا) عاعععى متيسععع  ، (7ال قعععرة  وجعععا ت  

 . ت ها بدنجِة متانسة ءعي ة :   ؛(0.89معيان   
و عععزو البا ععث هععلت ال تيجععة إلععى ءعععا فععي إاانة تظععم التعايمععات وتععدنة الاععبإة ارلكتروتيععة التععي 

ات وادق عاا وبعاإل التجتتع  الت عت اد معإل رعدمات واراان  يعاتتْرب  باإل العامااإل اراان عاإل فعي جتيع  الكا
و ن  العامااإل اراان اإل ال يزالين يعتتدون في إتجاز  عتعالهم عاعى الليعة التقااديعة والتععامالت ، الجامعة

وءعععا ، و يًضععا تتيجععة لاععحِة ارمإاتععات التاايععة وقاععة ادجهععزة ارلكتروتي ععة، الينليععة وادسععاي  الروتا ععي
 اراانة العايا عاى مياكبة تك يليجيا التعايمات واالتصاالت.مإل جهة  تاااالهت

424

 ( يُبيَن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريَة لمجال التخطيط6)جدول

 وء إدارة الجودة الشاملة.في ضفي جامعة إب االستراتيجي في واقع ممارسة األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين 
الترقيم 

حسب 

 االستبانة

الترتيب  الفقـــــــــــــرة

حسب 

 المتوسط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اللفظية

 ءعي ة 0.91 2.09 7 ُيتانس العاماين اراان ين التمعي  االستراتيجي ب اعاية. 1
 ءعي ة 0.95 2.02 8 واءحة. ُيعين العاماين  اا هم وفذ رعة استراتيجية 2
 متيسعة 1.82 2.66 1 ُيدنا العاماين اراان ين نم ة ونسالة و هداف الجامعة 3
 ءعي ة 1.13 2,21 5 ُييج  العاماين جتي   تاعتهم تحي تحقاذ المعة االستراتيجية 4
 ءعي ة 0.95 2.36 3 ومحداة.ُي  د العاماين  اا هم وفذ رع  مرسيمة  5
 ءعي ة 1.63 2.29 4 اون . االستراتيجي باإ اماين  اا هم ُيقيم الع 6
 ءعي ة 1.61 2.12 6 التقايم.ُيعين العاماين ااا هم وفذ تتا ج عتاية  7
 ءعي ة 0.96 2.37 2 ُي  ل العاماين العت  والتهاا التعايبة وفًقا لامع  التعدة سابًقا. 8

 ءعي ة 0.77 2.27  العاا لاتجا  التتيس 

التمعععععي  االسععععتراتيجي(  لتجععععا  واقعععع  اداا  الععععيفي ي  َ ن   :ا ج التحااعععع  ار صععععا ي فهععععرت تتعععع
إْك  صا) عاى  ؛كات) بدنجة ءعي ة، في ءي  إاانة الجياة الااماةفي جامعة إ  لاعامااإل اراان اإل 

 َ ن   ون  فراا عا ة البحث ير  َ ن  وهلا ياار إلى ، (0.77وباتحراف معيان  ، (2.27مجتية   ابي عاا  
لْم يإإْل بالت عتيى التعاعي  معإل ، واق  اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل لتجا   التمعي  االستراتيجي(

 و ن م هيا التمعي  االستراتيجي مغاب عإْل واق  اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل في جامعة إ .، الجياة
،  عع) فعععي لععيم متيسععععاتها الح عععابيةتراو ، ( فقعععرات8 ، تضعععتإل االسععتراتيجي(مجععا   التمععععي   َ ن  

وباتحراف ، (2.66إْك  صا) عاى متيس    ابي   ؛(3واتحرافاتها التعيان ة ما باإل  عاى ليتة لا قرة  
 وبتقدير عاا متيس .، (1.82معيان   
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و عععزو البا ععث هععلت ال تيجععة إلععى ُوءععيؤ نْم ععة ونسععالة و هععداف الجامعععة لععدى العععامااإل اراان ععاإل 
بالرغم مإل عدا ت  ي ليااة الجامعة ل رامج واونات تيعي ة لاعامااإل اراان اإل ،  القاا  م همإال  ، بالجامعة

االستراتيجي لاعامااإل لتكين  ج نم ة ونسالة و هداف الجامعة ُت اإل مإْل راللها التي  الجامعة لتيءيحفي 
    م عاذ لاعامااإل اراان اإل في تعي ر  اا هم وتأاية  عتالهم عاى اليج  التعاي 

( وبعععاتحراف معيعععان  2.02إْك  صعععا) عاعععى متيسععع    عععابي   ؛(2اَتضعععح  ن   قععع  ليتعععة لا قعععرة  
 وهلا تقدير ءعيف  يًضا.، (0.95 

و ععععزو البا عععث هعععلت ال تيجعععة إلعععى جدي عععة م هعععيا التمععععي  االسعععتراتيجي واريلععع  فعععي إاانة العتععع  
ن  ُه عععاا ءععععً ا واءعععًحا فعععي ادْرعععل و ، و ن  الععععامااإل بحاجعععة ماسعععة لاتععععي ر، الجعععامعي م عععل وقععع) قر عععب

 سعععتراتيجياالسعععتراتيجي لعععدى الععععامااإل اراان عععاإل بالجامععععة وععععدا فهعععم التمععععي  اال التمععععي بت هجيعععة 
وليعععا  العععدونات التيعي عععة والتدن  يعععة  عععي  ، وءععععا التمععععي  االسعععتراتيجي فعععي الجامععععة باعععإ   ععععاا

 يتبعين التمعي  التقااد . ن زالي ال يوكين العامااإل ، التمعي  االستراتيجي وتعي ر اداا 
425

، التاععانكة فععي صعع   القععران( لتجععا  تتععا ج التحااعع  ار صععا ي  ن  واقعع  اداا  الععيفي ي   فهععرت
 صا) عاى إك  ؛كات) بدنجة ءعي ة، في ءي  إاانة الجياة الااماةفي جامعة إ  لاعامااإل اراان اإل 

 ن   فعراا عا عة البحعث يعرون  إلعىوهعلا ياعار ، (0.73وبعاتحراف معيعان   ، (2.26مجتية   ابي عاا  
لعععم يإعععإل بالت عععتيى ،  ن  واقععع  اداا  العععيفي ي لاععععامااإل اراان عععاإل لتجعععا   التاعععانكة فعععي صععع   القعععران(

 . اإل بجامعة إ ب  مغاب عإْل واق  اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان ، التعاي  مإل الجياة
اراان عاإل  ااإلو عزو البا ث هلت ال تيجة إلى عدا وجيا ليااة ايتقرانية تسمإل بالتاانا بعاإل الععام

 ب  إاانة ت اعية وباروقرانية.
 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال المشاركة7) جدول

 في ضوء إدارة الجودة الشاملة.في جامعة إب ن اإلداريين الوظيفي للعاملي األداء في صنع القرار في واقع ممارسة
الترقيم 

حسب 

 االستبانة
 الفقـــــــــــــرة

الترتيب 

حسب 

 المتوسط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اللفظية

يُسةةهم العةةاملون اإلداريةةون  ةة  تةةو ير بيانةةاو المعلومةةاو محوسةةب   1

 لالناع  القرار.
 ضعيف  92. 2.38 2

 ضعيف  1,06 2,24 4 يشارك العاملون اإلداريون    صياغ  بداظل لالناع  القرار. 2

يناقش العاملون اإلداريون القراراو العتعلق  بالعشكالو اإلداري  مةع  3

 القياداو ذاو العالق .
 ضعيف  0.98 2.58 1

صةةنع القةةراراو الخاصةة  بةةالحلول  اإلداريةةون  ةة يشةةارك العةةاملون  4

 لعشكالو اإلداري .الالععالجاو ل
 ضعيف  0.90 2.36 3

تشةةجع قيةةادة الجامعةة  مبةةادرة العةةاملين اإلداريةةين  ةة   ةةر  الجهةةاو  5

 ن رهم لتطوير األداء اإلداري.
 ضعيف  0.93 1.95 7

يسةةتخدم العةةاملون اإلداريةةون األسةةاليب العلعيةة   ةة  صةةناع  القةةرار  6

 للعشكالو الت  تواجه أععالهم.
 ضعيف  0.89 2.15 6

يتم صناع  القرار اإلداري الاإلحالاظي  بأسلوب تعاالن  جعاع  بةين  7

 جعيع العاملين اإلداريين.
 ضعيف  0,98 2,21 5

 ضعيف  0,73 2,27  العتوسط العام
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تراو ع) فعي ، ( فقعرات7 ، مجا   التاعانكة فعي صع   القعران( تضعتإل َ ن   :(7يتضح مإل الجدو   
إك  صعا) عاعى متيسع   ؛(3لتعيان عة معا بعاإل  عاعى ليتعة لا قعرة  واتحرافاتهعا ا، ليم متيسعاتها الح ابية

 وبت تيى واق  متانسة ءعي ة.، (0.98( وباتحراف معيان   2.58  ابي  
و عزو البا ث هلت ال تيجة إلعى  َن إاانة الجامععة ال تهعتم بتحديعد التاعاك  التعي يياجههعا الععاماين 

و ن القععرانات ، فار  عع  بععدي  لهععلت التاععاك  ومعالجتهععاوم اقاععتها معهععم لتععي ،  ث ععا  عتاهععمفععي اراان ععين 
 في م اقاتها. اإلالتتعاقة بالتاإالت اراان ة ُتتمل مإل الجهات العايا فق  اون إْرراا العاما

غرس ال قة ونف  الروؤ التع ي ة لدى العامااإل معإل رعال  بيُد  كل  عاى عدا اهتتاا إاانة الجامعة 
 . صيلها عاى الترتاب ادو  باإل فقرات التجا  إرراكهم في ص اعة القرانات نغم

تاععجِ   لألفكععان الديتقراني وغاععر الععإلععى تتعع  اراانة الجامعيععة غاععر  و عععزو البا ععث هععلت ال تيجععة
مها العاماين اراان ين.  والتقتر ات التي ُيقدِ 

426

، صا ي  ن واق  اداا  العيفي ي  لتجا  التح عاإل والتععي ر الت عتتر (تتا ج التحاا  ار   فهرت
إك  صا) عاى ، كات) بدنجة ءعي ة، في ءي  إاانة الجياة الااماةفي جامعة إ  لاعامااإل اراان اإل 

وهعععي ليتعععة  قععع  معععإل التحععع  التعتتعععد فعععي ، (0.63وبعععاتحراف معيعععان   ، (2.07مجتعععية   عععابي ععععاا  
، فهعي بتقعدير ءععيف،     تهعا فعي الحعد  قع  معإل التتيسع ، (3.39 – 2.60الحالي التحدا    البحث

 ن  فععععراا عا ععععة البحععععث يععععرون  ن واقعععع  متانسععععة اداا  الععععيفي ي لاعععععامااإل اراان ععععاإل  إلععععىوهععععلا ياععععار 
 ادمععرو عععزو البا ععث هععلا ، كععان فععي  إععم الت عععدا وغاععر التيجععيا، لتجا  التح ععاإل والتعععي ر الت ععتتر(

وععدا االهتتعاا بالتْأهاع  ، لجامعة بالع صر البار  والل  ُيعت ر هعي نْ س معا  الجامععةإلى عدا اهتتاا ا
 والتدن ب والتعي ر متا ي تج ع   ءعا في اداا  والتمرجات .

 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التحسين8) جدول

 في ضوء إدارة الجودة الشاملة.في جامعة إب لين اإلداريين والتطوير المستمر لواقع ممارسة األداء الوظيفي للعام
الترقيم 

حسب 

 االستبانة
 الفقـــــــــــــرة

الترتيب 

حسب 

 المتوسط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اللفظية

 ضعيف  0.85 1.96 6 يقوم العاملون اإلداريون بتطوير أداظهم بشكل مستعر ال ي مط  الاضح . 1

حةرص العةةاملون اإلداريةةون علةةى تطةةوير مهةةاراتهم ال ةةي بةةرامج ي 2

 تدريبي  الاضح .
 ضعيف  0.72 1.83 8

 ضعيف  0.86 2.04 5 يخا ب العاملون اإلداريون مرؤالسيهم باحتياجاتهم التدريبي  أالصا بأالل. 3

يحرص العةاملون اإلداريةون علةى اصسةتفادة مةن التالية  الراجعة   4

 لتطوير أداظهم اإلداري.
 ضعيف  0.81 1.90 7

 الاصمكانةةةاو العتاحةةة يسةةةتفيد العةةةاملون اإلداريةةةون مةةةن الفةةةرص  5

 لتطوير أداظهم الوظيف .
 ضعيف  0.98 2.26 2

الجديةدة  ة   مواكبة  التطةوراويحرص العاملون اإلداريون علةى  6

 تطوير أداظهم اإلداري بشكٍل مستعر.
 ضعيف  0.95 2.17 4

-selfال ذاتيةةةة لةةةةى أسةةةةلوب التنعيةةةة  يعتعةةةةد العةةةةاملون اإلداريةةةةون ع 7

development. لتطوير مهاراتهم العهني " " 
 ضعيف  0.99 2.28 1

 ضعيف  1.71 2.18 3 يستفيد العاملون اإلداريون من نتاظج التقييم الدالري لتطوير أداظهم الوظيف . 8

 ضعيف  0.63 2.07  العتوسط العام للعجال
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تراو عع) ، ( فقععرات8  تضععتإل، لتح ععاإل والتعععي ر الت ععتتر(مجععا   اَ ن   :(8و ال ععم مععإل الجععدو  
إك  صعععا) عاعععى  ؛(7واتحرافاتهعععا التعيان عععة معععا بعععاإل  عاعععى ليتعععة لا قعععرة  ، فعععي لعععيم متيسععععاتها الح عععابية

 ليتعةوبعاإل  قع  ، وبت عتيى واقع  متانسعة متيسععة، (0.99( وبعاتحراف معيعان   2.28متيس    ابي  
وبت ععععتيى واقعععع  ، (0.72 ، ( وبععععاتحراف معيععععان  1.83ابي  إك  صععععا) عاععععى متيسعععع    عععع ؛(2لا قععععرة  

 متانسة ءعي ة.
وهتا  رص العامااإل اراان اإل عاى ت تية  ت  هم كاتيا  ،يعزو البا ث هلت ال تيجة إلى   د  مر إل
وءلعععى إهتعععا  إاانة الجامععععة لت عععألة التععععي ر والتح عععاإل  ،معععإل رعععال  بحععع هم ععععإل  سعععالاب الت تيعععة اللاتيعععة

لاعععامااإل  دن ب ب والت ي عع  فععي برامجعع  ووءععي ها وعععدا وجععيا رعععة واءععحة لاتأهاعع  والتععوءْغ ععا  التععدن 
التععدن ب نكععإل  ساسععي لتقععدا    م ظتععة فتععا بال ععا بالجامعععة التععي هععي  سععاس لاتعععي ر  َ ن  معع   ،اراان ععاإل

 والت تية لاتجتت  بأكتا .
لاععديد فععي متانسععة ومععإل رععال  مععا تععم عرءعع  مععإل تتععا ج واسععتجابات التبحععيثاإل يت ععاإل الضعععا ا

الجامعة باإ  عاا والعامااإل اراان اإل عاى وج  المصيص داوانهم وءلى القصين الياءعح فعي  اا هعم 
 .اليفي ي وفذ إاانة الجياة الااماة

دت ععا قرتععا اداا  بععةاانة  ؛مععإل الياقعع  التاتععيس هععلا الضعععا فععي ال تععا ج هععي َ ن  و عععزو البا ععث إلععى 
يعزا  فعي  م هعيا إاانة الجعياة الاعاماة م هعيا جديعد وتع يقع  فعي الجامععات الوكلع  دن ، الجياة الااماة

فعععي  ن عععاإلجديعععد يتإعععإل تع يقععع  فعععي تععععي ر اداا  العععيفي ي لاععععامااإل اراا اإاان  ععع بيصععع   م هيًمعععا بدايتععع 
تع)  معا لعي قرتعا اداا  بالع اصعر التقااديعة لعلاانة لكا باعإ  ععاا،ولتععي ر اداا  فعي الجامععة ، الجامعة

وهعععلا مسرعععر يعععد  عاعععى  هتيعععة إاانة الجعععياة واونهعععا فعععي التععععي ر والتح عععاإل التعاعععي  ، ال تيجعععة إيجابيعععة
 لألاا .

43

وكلعع  ، هععدت المالصععة عرءععا دهععم ال تععا ج التاداتيععة التععي تيصعع  إلاهععا البا ععث فععي بح عع  تتضععتإل
عتايععة التحااعع   هععاال ععابقة التععي  سعع رت ع بغععرض الععرب  با هععا وبععاإل تعععي ر اداا  الت  ععي عاععى ال تععا ج 

 ار صا ي ل ياتات البحث وتت ا) بالتي: 

كان بدنجعة ، في ءي  إاانة الجياة الااماةفي جامعة إ  واق  اداا  اليفي ي لاعامااإل اراان اإل  َ ن   -
  مإل وجهة تظر  فراا عا ة البحث عاى الت تيى العاا لك  التجاالت  و عاى م تيى ك، ءعي ة

 مجا  مإل مجاالت ادااة.
 اعث  ؛جا  مجا  القيااة اراان ة في الترتبة ادولى وفًقعا لتعا  صع  عايع  معإل التتيسععات الح عابية -

 (.0.65( وباتحراف معيان  2.41 ص  عاى متيس    ابي  
( 2.077إك  صعععع  عاععععى متيسعععع    ععععابي  ؛جععععا  مجععععا   التح ععععاإل الت ععععتتر( فععععي الترتبععععة ادراععععرة -

 (.0.63عيان   وباتحراف م
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وبعععاتحراف  (2.30جعععا  مجعععا   نءعععا الت عععت اد( فعععي الترتبعععة ال اتيعععة  صععع  عاعععى متيسععع    عععابي   -
 (.0.71معيان   

إك جعععا  فعععي الترتبعععة ال ال عععة و صععع  عاعععى متيسععع    عععابي  ؛ تظعععم التعايمعععات اراان عععة( يايععع  مجعععا  -
 (.0.81( وباتحراف معيان   2.29 

، (0.77( وبعععاتحراف معيعععان   2.27ي( عاعععى متيسععع    عععابي   صععع  مجعععا   التمععععي  االسعععتراتيج -
 في الترتبة الرابعة. وجا 

إك  صع  عاعى متيسع    عابي  ؛التاانكة في صع   القعران( فقعد جعا  فعي الترتبعة المام عة  ما مجا  -
 (.0.73( وباتحراف معيان   2.26 

44

 ييصي البا ث بالتي:، اتات البحثا ي ل يب اً  عاى ال تا ج التي  فهرتها عتاية التحاا  ار ص

وليععااة جامعععة إ  تاععر ثقافععة الجععياة الاععاماة لععدى ، ي بغععي عاععى وزانة التعاععيم العععالي والبحععث العاتععي -
، بحاععععث يت عععع ى تعععععي ر اداا  الععععيفي ي لاجامعععععة باععععإ   عععععاا، العععععامااإل اراان ععععاإل فععععي الجامعععععة

 عتتاا.واالنتقا  بيفا  ها بتا يحقذ لها التتاز واال
ييصععي البا ععث ليععااة الجامعععة بالعتعع  عاععى تمصععيص مععيانا ماليععة سعع ي ة مععإل مازاتيععة الجامعععة لرفعع   -

 وتعي ر م تيى اداا  اليفي ي واراان  لاعامااإل اراان اإل في الجامعة.
، تيفار مازاتية م اسبة لاتياصع  ع عر جتيع  وسعا   االتصعا  لابحعث ععإل المعع  والتعايمعات الت اعدة -

وءنرععاا  لاعععامااإل،عي الح اععث لاحصععي  عاععى مععيانا ومصععاان تتي عع  لتاععجي  البحععث العاتععي وال عع
 العامااإل إلى بعس الت ح التي ت اعدهم في بحيثهم العاتية.

ييصععي البا ععث ليععااة الجامعععة بضععرونة ماععانكة العععامااإل اراان ععاإل فععي التععستترات وال عععدوات وون   -
كيتها تعت  عاى تعي ر  ؛ن عاى  عضا  هائة التدن س فق العت  العاتية واراان ة وعدا االقتصا

 راان  واليفي ي.اوصق  معانفهم ور راتهم و  هم عاى البحث والتجديد والتعي ر 
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5

51

 فاعايععة مععدير التدنسععة فععي وكالععة الغععيث الدوليععة بغععزة مععإل وجهععة تظععر التاععرفاإل .2008 ، تي ععاإل،  بععي  صععارة وسعععد -
 غزة. ،جامعة ادزهر، [نسالة ماج تار غار م اينة]الااماة. التربي اإل في ءي  معايار الجياة 

االغترا  اليفي ي وعالقت  باداا  العيفي ي لاععامااإل فعي وزانة التربيعة والتعاعيم الععالي  (.2011  مياسة.،  بي ساعان -
 غزة.الجامعة ارسالمية ، [نسالة ماج تار غار م اينة، ]في قعاة غزة

(. واقع  الجعياة اراان عة فعي الجامععات ال ا ععا ية معإل وجهعة تظعر اراان عاإل 2008 ، آما  محتعيا محتعد،  بي عامر -
 فا عاإل.، غزة، الجامعة ارسالمية، كاية التربية، [م اينة، نسالة ماج تار]تعي رت. وس   

رم ة ال ا فية لاتعايم العالي العربعي ال (.18-17اي ت ر، 2002 ، مبانا  بي بإر، والحتصي،  نسالن محتد،   تد -
التعستتر ، عإل بعد واتجاهات جامعة عدن في مجا  التعاعيم الجعامعي التعياز  والدناسعات العايعا الت تي عة

التعاععععيم الجععععامعي عععععإل بعععععد: نم ععععة ، "يال عععع ي  التاسعععع   العربععععي ادو ( لتركععععز تعععععي ر التعاععععيم الجععععامع
 جامعة القاهرة.، م تق اية

 اليتإل.، جامعة إ ، مركز ءتان الجياة، 2025(. استراتيجية جامعة ا  2016 ، عة ا استراتيجية جام -
فععي العتعع  الااعع  الامصععي لتأسععيس وتع اععذ الجععياة الكايععة. ترجتععة سععامي  ة(. الجععياا1996  .ايععان وجر جععر، بععين  -

 الر اض.، اان ادفاق العالتية، ال رس وتاصر العدياي
 الر اض.، ة جياتب تظر ة وتجان  واقعية. معهد اراانة العامة(. إاانة الجيا2010  .مي ر، الج ين   -
 ادنان، عتان، (. إاانة الجياة الااماة. اان الت ار ة لا ار والتيز  2000 رضار. ،  تيا -
، الت ظيتععي وعالقتعع  بععاداا  لععدى العععامااإل اراان ععاإل بجامعععة صعع عا  (. الععيال 2007 تاصععر. تاصععر عاععي ، المععدن   -

 جامعة ص عا .، كاية التربية [غار م اينة نسالة ماج تار]
 الجامعية.  تااة لادناساتمسس ة ، اناسات  دي ة، ( اراانة الجامعية2000 ،  تد ، المعاب -
 اان الكتا  العالتي.، (3 ط، إاانة الجياة الااماة تع يقات تربي ة (.2006  نااؤ.،   تد والمعاب، المعاب -
مجاععة اراانة ، تح عاإل الجعياة وتمفععيس التكا عة وز عااة ارتتاجيعة( التتاعز يث ثععال (.1997ميسعى.   ع عد هللا، الماعا -

 .160-121، (1 37، الر اض، العامة
(. "إاانة الجععععياة الاععععاماة وامإاتيععععة تع يقهععععا فععععي كايععععات التربيععععة بجامعععععة 2013 ، ع ععععد هللا، ورتععععيسعتععععان ، الععععدبر -

 .63-19 ،(13 التجاة العربية لضتان جياة التعايم العالينراباس". 
اان ، (. إاانة التععيانا الباععر ة فععي القععرن الحععاا  والعاععر إل 2008زهاععر فتحععي تظتععي.  ، ع ععد الهععاا  والصععباا، انة -

 وا   لا ار والتيز   عتان.
 اان ال هضة.، اناسة مقانتة، (. تقي م اداا  اليفي ي بدو  مجاس التعاون المايجي1991   تد. اتين ، نسالن -
 الر اض ال عياية.، (. التدر  الاام  وال ر   ل هم وتع اذ إاانة الجياة الااماة1997  .ع د هللا امد ، ال قاف -
الاععركة ، التقانتععة الترجعيععة، 9000آيععزو  الععدلا  العتاععي لتع اععذ إاانة الجععياة الاععاماة: (.1995  عععاا .، الاعع راو   -

 القاهرة.مدي ة تصر ، العربية للعالا العاتي "رعاة"
نسالة ماج تار ]، (. اناسة ادتتاط القيااية وعالقتها باداا  اليفي ي في الت ظتات ادهاية2004 نال . ، الار ف -

 ال عياية.، جامعة تايف العربية لاعايا ادم ية، [غار م اينة
إاانة الجعععياة الاعععاماة فعععي مسس عععات التعاعععيم الععععالي بعععاإل ال ظر عععة  (.2008  .لااعععى، رالعععد   تعععد والع عععاف، الصعععرايرة -

 (.1 1،العربية لضتان جياة التعايم الجامعي ، التجاةوالتع اذ
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اناسة  الة جامعة  محتعد بعيقرة  –(. الت اخ الت ظيتي وتأثارت عاى اداا  اليفي ي لاعامااإل 2010 ، رامي، صايحة -
 الجزا ر.، . جامعة  محتد بيقرة بيمرااس[نسالة ماج تار غار م اينة]بيمرااس. 

لجعععياة الاعععاماة فعععي التعاعععيم بعععاإل مسرعععرات التتاعععز ومععععايار االعتتعععاا وادسعععس ا .(2006  .نرعععد  وآرعععرون ، نعيتععع  -
 عتان. ،اان الت ارة، والتع يقات

، اان ال هضعة العربيعة، القيى العاماة االسس ال ايكية وااوات البحعث التع يقعي ة(. إاان 1983 صقر.   تد ، عارين -
 ل  ان.، باروت

ال عععا دة لعععدى القيعععااات  بادتتعععاط القياايعععةداا  اراان  وعالقتععع  (. م عععتيى ك عععا ة ا2013 زكعععي. محتعععد ، الععععاميا  -
نسعععالة ]، اراان عععة "  اناسعععة تع يقيعععة عاعععى سعععاعة التعععرريص بعععيازنة ال قععع  والتياصعععالت فعععي قععععاة غعععزة(

 فا عاإل.، جامعة ادقصى، [ماج تار غار م اينة
 القاهرة.، جامعة عاإل رتس، ةكاية التجان ، التيانا البار ة ة(. إاان 2000  عاي محتد.، ع د اليها  -
تعي ر إاانة كايات التربيعة بالجتهين عة اليت يعة فعي ءعي  معدر  إاانة الجعياة  (.2004  .ريعي تاجي عاى، عرجا  -

 مصر.، جامعة عاإل رتس، كاية التربية، [نسالة ماج تار غار م اينة]، الااماة
ؤ الين ية بتباان إاانة الجياة الااماة مإل وجهة (. انجة التزاا جامعة ال جا2005  ييسا.، معزوز وغ يم، عالوتة -

 فا عاإل.، غزة، (4 19، العايا ارت اتية( لألبحاث مجاة جامعة ال جاؤ ، تظر العامااإل فاها
 عتان.، اان الت ارة، (. تع يقات في إاانة الجياة الااماة2008ع د ال تان  ، العاي -
العاعععععععيا  والعيلتعععععععة اناسعععععععاتسس عععععععات العامعععععععة بعععععععاإل ارقايتيعععععععة (. اداا  اراان  فعععععععي الت 2004  تا ععععععع . ، العياماعععععععة -

 (.3: 31ارت اتية"
اناسعة مقانتعة بعاإل بععس االجهعزة ، (. فرق العت  وعالقتها بأاا  العامااإل فعي االجهعزة ادم يعة2008  سالم.، ال ايد  -

 ية.جامعة تايف العربية لاعايا ادم  [،نسالة ماج تار غار م اينة]، ادم ية بتدي ة الر اض
 ( باروت: مسس ة الرسالة.2 ط، (. القعاميس التحعي 1987 ، مجد الديإل محتد بإل يعقي ، ال اروز آباا  -
 اماذ.، اان الحتاا، اماذ، 9000(. التدر  إلى إاانة الجعياة العااماة وااليعزو 1998  ناهر نجب.، قدان -
، مجاة كاية التربيعة بالت صعينة، لياق  والتأمي (. التعايم الجامعي في مصر باإل ا2001  الرزاق. ابراهيم ع د، محتد -

 (.30  عارة،ال  ة الراب  
نسالة ماج تار ]( العيام  التسثرة في فعالية اداا  اراان  في الجامعات اليت ية 2004 م صر. فا ز صالح ، مررد -

 اليتإل.، جامعة ص عا ، كاية التربية [،غار م اينة
، [نسالة ماج عتار غاعر م اعينة]، الجياة الااماة فعي سعاعة الكهربعا  ادناتية(. إاانة 1994  عاي فالؤ.، الت اصار -

 الجامعة ادناتية.
 معاب  جامعة التا  سعيا.، الر اض، (. ال ايا اراان  1990 محتد. سعيا ، ال تر -
 كر.اان ال ، (. ت ظيم جامعة ص عا  وءااناتها في ءي  االتجاهات التعاصرة1994 إبراهيم. ررف ، الهاا  -
52
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Email: alhafeezi1980@gmail.com 

Tell: 00967 73535527  

 ددد لهددت الدرتسد ددد للرددفلدرى دددع لماددفلإدادددالمواس دد للردس لدرودددادسرلدر اددعب لراااتعلدددال و ىدد لدرىع  ددد لإدرى ادد  ل
(ل قددع ل60،لإرىحقيددهلهددت لدرتسد دد لد ددىحت لدر اجددللدروددللحلدرا،ددع لدرىحايادد ،لإد ددى ا  لم ا دد لمدد ل محا ظدد لل 

دردداا ع ،لطاا دد لدروددادسرلدر اددعب ،لطددتسب لل(لأ  ددارتلطحطدد ملدروددادسرلدر اددعب ،لدرىحايدد لإدرىا،دد  6مازمدد لماددفل 
إ  تلدرىأكتلم ل،تالالإث اطلدا،لطد لططق قلدالل.دروادسرلدر اعب ،لدألجاسلإدروعط اتلإدرحاد ز،لطقي  لأردءلدروادسرلدر اعب 

(لمحددى ،لإاددتل35(لستدد قلا،دد ،لإ 25(لمددت عللردس ،لإ 57مددلل  لد(ل ددعر ل117در ددارعلمددتره ل درتسد دد لماددفلممىوددال
ططددابعل،لإأإ،ددفلدر اجددلل ةددعإس لتسد دد لإجددارلفدد ال دد لإداددالمواس دد للردس لدروددادسرلدر اددعب لراااتعلدداطا،دداالدر

دراااتالإدر وا اتلدإلردسبد لمد للدوضلإفدالدرىادعب اتلإدرادادت لدرىد لطةدو لططابعهدا،لإطادو  لدرقدعدمحلدرىتسبق د ل
دروىطا دددداتلدروزمدددد لدر اددددعب لإدروار دددد لإمددددتدرلدرحطددددملدرلار دددد للرددددفلطددددا يعلإلرىلو دددد لملدددداسدتلدإلردسبددددي لإدر دددداماي ،ل

لإدرىكلاراج  لإطلعيذها،لإإ،تدسلرري للسشاريلمافلم،ىاىلك لإا ع لم لإااتاللردس لدروادسرلدر اعب .

لم ى لدرىع   لإدرى ا  .ل،لردس لدروادسرلدر اعب ل،دروادسرلدر اعب ل،دإلردس الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This study aimed to identify the situation of human resources administration's practice 

for its functions at Education Office in Ibb City. To achieve the objective of the study, a 

descriptive analytical methodology was used through administrating a 60-item questionnaire 

composing of  (6) dimensions: Human Resources Planning, Function Analysis and 

Specification, Human Resources Use, Human Resources Training, Wages, Salaries, and 

Incentives, and Evaluation of Human Resources Performance.  After testing its validity and 

reliability, it was administered to the society of the study (117):(57) administration managers, 

(25) heads of department, and (35) specialists. The findings of the study revealed that the 

situation of human resources administration's practice for its functions at Education Office in 

Ibb City was weak. Accordingly, the researcher recommended that both administrative 

functions and processes should be developed through establishing legislatives and regulations 

that ensure development; designing training programmes for developing administrative staff 

and employees' skills; preparing plans that ensure the availability of  human, financial, and 

technological requirements and get implemented; and designing  a guidance manual for each 

job of human  resources.  

Keywords: Administration, Human Resources, Human Resources Administration, Education 

Office. 
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1

11

111

لمحىادالدرىغيدعدتل د لمد لمموامد لإدر ادعب لدرحداريلدرقدع للمد لدألإضلدر قتلمطاال  لدر ار لشِلت
لودداف ل اطددالطىددتدل لإغيعهددالدرىدد ل…درثقاف دد إلدرىكلاراج دد ،لإلدر او دد ،لإلد اىاددار، ،لإلدر، ا دد  للدرومددا ت

الدر ار ل،م  لطتدُلو للبيللا  اتقد ،لل ،دعم للردفلأاادا لأاادا لمد لدرو اامد لف د لطلىقد لإدجدتل ومىودالشقيل 
لدردذيلدرو وداس  لدألمدعلمد ل قدا ل ق د ل د لأيل،مدعيللمدالأجزدت ،لإأاار و ،لإشد ا  ،ل  د لطأثعلم ل ةو ل

دروحدارع،للم لكقيعلجت لللرفلدرىقاي دروىغيعدت،لإللطاكلأ عزطلالدرى لدإل،ماب اتلم لدإل ار لط زبزل،،ىتم 
ل(.3،لص.ل2011،لمقتهللا لدروح ط لإدرىغيعدتلدرىحا تل ل لط،ىتم لراىطابعلدرو،ىققا  لدرلظع لَ ِإ  للهلا لإم 

كا لم لاقي لدرىع للَأ  لدروتسإسل و لم ل واتلدرولظو لدرلاجح ،لإفعإس لماح ل  تلل ارىطابع
دددا لططدددابعلدرى اددد  لل (7.ل،لص2018كدددا  ،ل لم،دددىوعب لدإلردسيلإ دددعللمايلدددالطحط طدددالإطاجيل  ردددذدلِ دددِإ  

لدروددادسرلدر اددعب ل دد لدرو  ،دداتل أ،دد  لموا دد لم،ددىوع ل،وايلددالدرىغيددعلدرو،ددىوعل دد لدرومىو ددات،لكوددالَأ  
للا  الروحاإ تلدرىطابع لأل لالمحعكاتل ارغ لدرىأثيعل ح  لماا لا،للُطَ ت لدرى ا و  ل لَإأِلَ  لمما   لدالأ،داض 

ل(.2،لص.ل2016ج،ا ي ،ل إططابعهال عاما  لإكعاء للىثواسب ل،م للردسطلاد 
ل للردسلإ ظع د لططابع لل ألهو   لجظيدروادسر ل قت للادر اعب  لماف اهىوا  لدروحا للدر اجثي  درو،ىاى

درى لأإ،البى زبزلرإسلم اهتلدرىتسب لبازدس لدرىع   لإدرى ا  لراق ا لبتإسهالل2020) ا، ااتل لكتسد  
لأكتتلرسد  إل  لموا  لدرىطابعلإدرىلو  لدرولل  لراوادسرلدر اعب ،لل لا درىتسب لإدرىأهي ،لإدإلل  لق ار 

ل  لثقا  لل(2017درمحا   لطلو   ل   ل،،امت ل وا لإأ ظوىلا لدر اعب  لدروادسر للردس  لااد ي  لطحت ل فعإس 
إدر و لمافلد ىقطا لطا،  لدراااتالذدتلدر وا ل إردس لدروادسرلدر اعب ،للمار لدرلظعل  إلإلدرىغييع،ل

لدرلظعل  لأ اري لد لى اسلإدرى يي  لأإ،الرسد  لدألش عيلدركعاءدتلدرو ها لم للوضللمار  لكوا ،
لدروادسرلدر اعب ل  لفاءل2017  لطقل لم ى لدرىع   لإدرى ا  ل  لمحا ظ لل لططابعللردس  (ل ةعإس 

ل لجت ث ، للردسب  لمتدل  لإأإ،ا لرسد   ل2009 معجاش لدرىع    لإزدس  للسشار، ال( لكىا  ا ل إ،تدس إدرى ا  
،او لدرا،الدراا ع لرك لدراااتالرت لا،لإأ لط ا ل  ا ىلالدرمت ت ل  للردس لمادسرهالدر اعب لدرى ل
طعبتلططق قلالإطلاعهالمقعلإ ات لدإلمو لدروحىاع ،لرىكا لبتد، لرلاعلثقا  لجت ت ل  لهذدلدرما  ،لإأ ل

لدرمام ات.  للرفلكا اتلدرىع   لإطأهيال لطاك لملو لطتسب لدر اماي ل
أهويىلدالمد لأهو د لدردتإسلل د لمحا ظد لل كوالطكى، للردس لدروادسرلدر اعب ل و ى لدرىع   لإدرى ا  ل

درولاطلبلا،لإمد لرق  د لدرااداتالدرىد لطقدا لبلدا،ل لد ل ظدا لمىكامد لمتلوطد لدرودادسرلدر ادعب لإ  ا د ل
دإلجددددعدءدت،لإمحعجاطدددد لدألردءلدرددددذيل دددد ريللرددددفلطحقيددددهلم ىدددد لدرىع  دددد لإدرى ادددد  ،لإموا اطدددد لإدأل اددددط لإل

لد ىوعدسب لدرو ى لإاتسط لمافلدرىك  لإدرولا ، لمافلمحىاالدرظعإ لإدروىغيعدت.
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ددالمدد لدر اجددللروددال ددقه،لمددالمددالط،دد فللر دد لإزدس لدرىع  دد لإدرى ادد  ل دد لدرمولاسبدد لدر ول دد لمدد ل  إإرسدك 
(،ل2030(لإد ددىعدط م  ل 2025فلمددالد ددىعدط م  لدردد و ل درللددالل ار وا دد لدرىع ابدد لإدإلردسبدد ل وددال ىواشدد

إ دد لمقددتمىلالططددابعللردس لدروددادسرلدر اددعب ل و اطدد لدرىع  دد لإدرى ادد  ل دد لدروحا ظددات،لإأ لإادداتاللردس ل
لدروادسرلدر اعب لُط تلأه لإ ات لرىحقيهلطاكلد  ىعدط م  .

لدرتسد  لمحاإر لرو ع  لإداالمواس  لطأط لهذ  لدر، اق، لدروادسرلدر اعب لراااتعلالإ  لهذد  للردس 
ل.  لمحا ظ لل  و ى لدرىع   لإدرى ا  ل

112

مافلدرعغ لمد لدرملدارلدرىد لطقدذرلالإزدس لدرىع  د لإدرى اد  لدر ول د ل د لدرويدتد لدرىع دايلطمدا لطح،دي ل
جدددعدءدتلدروى اقددد لإططدددابعلملظامددد لدر وددد لدإلردسيلمادددفلم،دددىاىلدردددازدس لإ عإملدددال ددد لدروحا ظدددات،لإدإل

   ف دد لبلدداءلدروددادسرلدر اددعب لإططابعهددال ادد  للدداص،ل ل دد والمددال ى اددهلبىطددابعللردس لدروددادسرلدر اددعب ل
لدراداددال، اددالمدد لكثيددعلمدد لدروادد وتلموثادد ل وددالط ا  دد لدروددادسرلدر اددعب لمدد لفدد ال،و دد ل  يلددا،ل ددإ  

(،لكددددارىعكيزلماددددفلدرماد دددد ل5.،لص2018د ددددىقعدن لمدددد للددددوضلمواس ددددىلالألموارلددددالدإلردسبدددد ل رمددددا ،ل
درعإطيل  لإدإلجعدت د لدروى اقد ل ارى ييلداتلإد  دىحقاااتلإدرمدزدءدتلإدرىعق داتلإدرىدلقوت،لإإهوداضلدرماد د ل
د  ىعدط م  ،لإمت لد هىوا لبىحط ملدرقاىلدر اما لبا،علالإا ع  لجياب ،لإف الدرىكام لبي لأ اط ل

ا  لرحطد ملدرودادسرلدر ادعب ،لإفد الدرىل،ديهلإدرىكامد لبدي للردس لدروادسرلدر اعب ،لإغ ا لدرعنب لدرو،دىقق
دروددددادسرلدر اددددعب لإدإلردسدتلدأللددددعى،لإد حادددداسلأ دددداري لد  ددددىقطا ل دددد لدإلمددددو ل دددد لدراددددحال قددددمل

ل(.308،لص.ل2016در ا   ،ل 
إاددتلأإفددحالم شددعدتلطقيدد  لد  ددىعدط م  لدرارل دد لرىطددابعلدرى ادد  لدأل ا دد لإجددارلطددت  ل دد لأردءل

ظام لدرى ا و ل ا  لما لإف الدألردءلدرو  ، لإطقايت ى ،لإد حعاللكعاءطلا،لإ لطدزدضلدأل داري لدرول
طو،ددكلللرددف(،للفددا  ل1،لص.ل2012دروماددقلدألماددفلرىحطدد ملدرى ادد  ،ل دإلردسبدد لدرىقايت،دد لهدد لدر،دداتت ل

لدروواس ددداتلمددد ل ددداركثيعل ددد لمحا ظددد لل درقددداتوي لمادددفللردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل و ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  ل
لإمددت لدر اددعلمىطا دداتلمادك دد لماددفلدرقددتس لمددت لما دد ل ىعطدد لإدرىقايت،دد  لدألمددعلدرددذيلدر ق ودد لدإلردسبدد 

ا-لدرقتس  م لا لإهداللدرىك  لم لإطع،يعها،ل ةو للدرحق ق  لرإد  لالدرىطاسدت،لإ ل لموجق لمافل-أ،ة 
 ددقه،لماددفلمدداللإ لدداء لإدرو،ددىمتدت،للتدروىغيددعدلمدد لدر ت ددتلطع،دديعل دد لدرعلدد ل دداءلمدد لكثيددعللرددفلأرىلمددا

دع ةاعلةاارع داإمااواقع اااامةو  اا اطدد تلدرددعت قلدآلمادد ا ل حثدد ل ار،دد دضرددفلطحت ددتللدر اجددللل ددا ل،حادد 
لإبىعع لمل لدأل ئا لدرععع  لدآط  تمحوفظ اإب،افياعلبشري الرظوئفهوابةكتباعلتربي اقعلتعليما

  .لمحا ظ ل  لوادسرلدر اعب ل و ى لدرىع   لإدرى ا  لرىحط ملدرلدر اعب لمالإداالمواس  للردس لدروادسر -

 د لمحا ظدد لدر ادعب لرىحايد لإطا،د  لدرااداتال و ىد لدرىع  د لإدرى اد  للمدالإدادالمواس د للردس لدرودادسر -
 .ل 
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 .  لمحا ظ لل رىاا  لدروادسرلدر اعب ل و ى لدرىع   لإدرى ا  للدر اعب لمالإداالمواس  للردس لدروادسر - 

 .ل  لمحا ظ لل رىتسب لدروادسرلدر اعب ل و ى لدرىع   لإدرى ا  للدر اعب ل  للردس لدروادسرمالإداالمواسل -

 .  لمحا ظ لل إدروعط اتلإدرحاد زل و ى لدرىع   لإدرى ا  لرألجاسللدر اعب لمالإداالمواس  للردس لدروادسر -

 .ل  لمحا ظ لل درىع   لإدرى ا  للدر اعب ل و ى رىقي  لأردءلدروادسرللدر اعب لمالإداالمواس  للردس لدروادسر -

113 

طلدددت لدرتسد ددد للردددفلدرى دددع لمادددفلإدادددالمواس ددد للردس لدرودددادسرلدر ادددعب لراااتعلدددال و ىددد لدرىع  ددد ل
 ددد لأ  دددارتلطحطددد ملدرودددادسرلدر ادددعب ،لدرىحايددد لإدرىا،ددد  لدرددداا ع ،لطاا ددد لل ددد لمحا ظددد لل إدرى اددد  ل

ادر اعب ،لدألجاسلإدروعط اتلإدرحاد ز،لطقي  لأردءلدروادسرلدر اعب .لدروادسرلدر اعب ،لطتسب لدروادسر
114

 امي لم لدألهو  لهوالدر وا د لإدرىطق ق د  للذل دى للمدتدرلهدذ لدرتسد د ل د لل  أهو  لدرتسد  للطكو 
إلجدددعدءدتلإادددال ى،ددد ل ددد لدرقطدددا لدرح دددام ل ددد لدرددد و ل ارىو،دددكل األ ددداري لدرىقايت،ددد ل ددد لدرو ددداموتلإد

كا لمادددفلىاتلدرىددد لطةددد علالدرتسد ددد لدرحار ددد ل ددد دددلامدإللَ دددِإ  لدإلردسبددد لإمدددت لدرققددداضل دددارىغييع،لإمددد لثددد ل
 اددو لمددا ،لإماددفلم،ددىاىللردس لدروددادسرلدر اددعب ل ادد  لل دد لمحا ظدد لل م،ددىاىلم ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  ل

للاص،لإ ىكا لم للوضت

درىع  دددد لإدرى ادددد  ل دددد لمحا ظدددد لل لمدددد لد ددددىغوضللطافدددد  ل ددددق لطو ددددي للردس لدروددددادسرلدر اددددعب ل و ىدددد  -
درىطاسدتل  لطقل  لدرو ااماتلإد طاا تلرىح،ي لدرحتماتلدر وام  ،لإإجتدثلططداسلم،دىوعل د ل

 جارطلا،لإدرىعكيزلمافللتم لدرو،ىعيت،لإ عم لدرا،اضللر  .

 د لل د لمحا ظد لل  اد  ل  لطح،ي لأردءلدر اماي ل  للردس لدروادسرلدر اعب ل و ىد لدرىع  د لإدرىل لا دإل -
مواس ددىل لراادداتعل لدإلردسبدد لإططابعهددال وددال ددل  قلماددفلكعدداء لإأردءلدر دداماي لإط ،دد ملدرو دداموتل

 إدإلجعدءدتلدإلردسب لراو،ىعيت  .

ل دد لس ددالم،ددىاىلدرددام ل أهو دد لدرىحدداضللرددفلإادداتاللردس لدروددادسرلدر اددعب لدرحت ثدد لدرىدد لل ددلا دإل - ُطَ ددت 
ل. إااتالد ىعدط م  لجياب

115

لطىحترلدرتسد  لدرحار  ل ارحتإرلدآط  ت

 د لمحا ظدد لطىوثد ل دد لم ع د لإداداللردس لدرودادسرلدر ادعب ل و ىدد لدرىع  د لإدرى اد  للعلحاوقداعلةروارةي   -
مددد للدددوضلدأل  دددارلدآط ددد تل طحطددد ملدرودددادسرلدر ادددعب ،لدرىحايددد لإدرىا،ددد  لدرددداا ع ،لطاا ددد للل 

لتسب لدروادسرلدر اعب ،لدألجاسلإدروعط اتلإدرحاد ز،لطقي  لأردءلدروادسرلدر اعب (.دروادسرلدر اعب ،لط
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و ددالمددت عيلدإلردسدت،لإدروددااعي ل دد للردس لدروددادسرلماددفلجطقىاددعلدرتسد دد لدرحار دد لعلبشااري  اعلحااوقدا - 
ل،لإدإلردسدتلدرى ا و دددد ل دددد لدروددددت عبات،لإدروىوثادددد  دددد لمحا ظدددد لل در اددددعب ل و ىدددد لدرىع  دددد لإدرى ادددد  ل

ا (.يإدروحىال-إسن اءلدألا،ا ل–دإلردسدتلليل مت علل ارعئاتلدراا ف  لدآط  ت
ل.  لمحا ظ لل دروادسرلدر اعب ل و ى لدرىع   لإدرى ا  لاطىحترل إردس علةكوني  اعلحوقدا -
  .2020-2019ط لططقيهلدرتسد  لدرحار  ل  لدر ا لدرمام  للعلحوقداعلزموني   -

116

ادرتسد  لدرحار  لمافلدرواطاحاتلدآط  تطقىاعل

تل"درق ا لبىحت تلمالهالمطاا لموا لم لدر اماي ل اد  ل،دح  لثد لدرىأكدتلمد لِ َأ  َلاُ، ع لالطا ااسل
ل(.9،لص.2014أ ل ل  رإ لمالهالمطاا لملل لم لأمواضل أ ة لإأسل لدرطعق" كواض،ل

وامددد لمددد لدروواس ددداتلدإلردسبددد لدرىددد ل  ر لدددالدر ددداماا ل ددد للردس لتلممِ َأ  َلددداُ، ع لددالدر اجدددلللجعدت  دددال
درودددادسرلدر ادددعب ل و ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  ل ددد لمحا ظددد لل ،ل غدددعللد دددىغوضلدرودددادسرلدروىاجددد لرىحقيدددهل

لدألهتد لدروع ام ،لإ هلمللحلمحتر،لإ  لبيئ لم يل .

ماي لدرددذ  ل،وىددازإ ل وموامدد لمدد لدرقددتسدتلإدرولدداسدتلدرىدد لدر ددال ددعدرتل"درموامدداتلإدألِ َأ  َلدداُط ددَع ل
ا دد لإكعدداء لمو لدد لراا،دداضللرددفلطحقيددهلمطم الدد لاددارسب لماددفلأردءلموالدد لماددفلأكودد لإجدد لإ أااددفل ا

ل(.25،لص.ل2010درو  ، "ل مليع،للأهتد د ىعدط م  لإل
س لدرودادسرلدر ادعب ل و ىد لدرىع  د لمموامد لدأل دعدرلدردذ  ل لىودا لإلردلتِ َأ  َلاللجعدت الدر اجللإُب ِع لا

إدرى ا  ل  لمحا ظ لل ،لإبزدإرا لدرولا لإدرو، إر اتلدرواقا لمافلماطقل ،لبلت لطحقيهلأهتد لدإلردس ل
لدرى ل لىوا للريلا.

، ا اتلدروطاا  لتل"مموام لم لدروواس اتلإدرِ َأ  َلالDissler ( 2012, p. 34ُ، ِع لالر ددد،دددددداعل 
رىلعيذلمحىاالدأل اط لدروى اق ل ارلادج لدر اعب لدرى لطحىدا للريلدالدإلردس لروواس د لإااتعلدالمادفلأكود ل
إج ،لإهذ لدروواس اتلطاو تلدرق ا لبىحايد لدرااداتا،لإطحطد ملد جى اجداتلمد لادا لدر ود لإد دىقطا ل

اعي لدرمدددددترلإطدددددتسبقل ،لإإردس لدألجددددداسل،لإأ ادددددط لطاج ددددد لدرودددددالإط ييللدددددالدركعددددداءدت،لإدلى ددددداسلدركعددددداءدت
لإدروعط ات،لإطقت، لدرحاد زلإدروزد،الراوااعي ،لإأ اط لطقي  لدألردء.

لردس لدروددادسرلدر اددعب ل و ىدد لدرىع  دد للإا عدد لست ،دد لطحاادد  ل دد لتِ َأ  َلدداللجعدت ددالدر اجددللإب ِع لددا
 ى اهل  لمد لأمداسلإا ف د لملدذلمحاسلموالالدر لاعلدر اعيلإك لماللإدرى ا  ل  لمحا ظ لل ،لإب ا ل

ل.ط يل ل  لدراا ع للرفلجي لطعكلا
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تل"لردس ل عع ددد لطلدددى لبىطدددابعلدرواادددالدرى ا وددد ل ارودددتدسس،لِ َأ  ددد ُل(ل8،لص.ل2019 درلدددذراضللُ، ع ددد 
ططلدالإ عدمملدالإطقي و لرةوا ل اما  لدألردءلدرىع دايلإدرى ا ود ،لإم،دامت لدإلردس لمادفلط،دلي لطلعيدذلل

ل.دروار  لإدرحتم  لراوتدسسلإ عإ لدإلردس لدأللعىل
إدروىا  ددد للدإلشدددعد طقدددا لبااددداتالدإلردسبددد ،لمموامددد لمددد لدراجدددتدتللتِ َأ  ددد ُللجعدت ددداللدر اجدددللُ، ِع ددد 

إراو،دامت ل د ل،لإطحقيهلدألهتد لدرى ا و د لإدرىع ابد  ،لإطح،يللدرى ا و ططابعلدرواااللإدرىقي  ،لبلت 
لإدرى ا  .درىع   للطة لالإزدس إر ق الرا، ا  لدروع ام لدرى لدراادت لإدرقاد ي ،لفو ل،لقعدمحطلعيذلدر

12

لدرتسد دد ،ل قددتلمادد ا لم ارمدد ل دد لاطل ل ددلاملماددفلدر دداجثي لدآلددعب لإدرى ددع لراااددا لماددفلجلددار
درحار ددد ،لمددد للدددوضلذكدددعلأهدددتد لا،لدرتسد ددد لل وافدددا لدروى اقددد لدر اجدددلل وعدج ددد لدرتسد ددداتلدر،دددا ق لادددا 

إدروللم د لدروى  دد ،لإممىودالدرتسد دد لإميلىلدا،لإدألرد لدرو،ددىحتم ،لإأبدعزل ىاتملددا،لإ دهلدرىددتس لدرىدداسبح ل
الأإجد لدرىادا  لإد لدىو لبيللدال ال ارى قي لمافلهذ لدرتسد ات،لمافح  إلجعدتلالمقىتت ال األجتث،لمحىىو 

لذكعلمالطىويزل  لهذ لدرتسد  .درتسد  لدرحار  ،للفا  للرفللإ ي 
121

تطريراإدع ةاعلةرع داعلبشري ابرزع ةاعلتربي اقعلتعليمابوليةنافيا(ل  لاد تل"2020رسد  ل ا، ااتل 
هدت اللردفلدراادا لمادفلرسجد لطداد علمىطا داتلططدابعللردس لإلطاداسلمقىدع،"،لورءاموخلاإدع ةاعلتغييارا

زدس لدرىع   لإدرى ا  ل د لدرد و ل د لفداءلمدتل للردس لدرىغييدع،لإد دىحت لدر اجدللدرودللحلدروادسرلدر اعب لبال
درا،ددع لدرىحايادد ،لإطدد لجوددالدرق ا دداتلمدد للددوضلأرد لدرتسد دد لد  ددى ا  لدرىدد لطكا ددالمدد ل ددى لمحدداإس،ل

 لبددازدس لطلاإرددالمددتىلطدداد علمىطا دداتلمددتل للردس لدرىغييددع،لإدرادد ا اتلدرىدد لطادجدد للردس لدروددادسرلدر اددعب
دل د لم اطد ل156درىع   لإدرى ا  ل  لدر و ،لإزمالمافلميل ل طعبق لماادت  لر ق د لم ا د لمد ل  (ل دعر 

درىع  ددد لإدرى اددد  ل ددد لدروحا ظددداتل مدددت ،لرحدددح،لأبدددي ،لشدددقا ،لجةدددعمات(،لإمعكدددزلدر حددداث،لإطا،ددداال
دروددادسرلدر ادعب ،للفددا  لفد الل،ودا لدرق دداردتلدإلردسبد لبىطدابعلدرتسد د للردفلدر ت ددتلمد لدرلىداتحلأهولدداتل
للرفلف الطقي  لأردءلدروادسرلدر اعب .

علبشاري اتصار امتتارلالتطاريراعءدعءاعلارظيفياةدع ةاعلةارع دا(ل  لداد تل"2017درمحا  ل لرسد  
"،لهت اللرفلبلاءلطاداسلمقىدع،لعلتربي اقعلتعليمافيامحوفظ اإبافياورءاإدع ةاعلجردةاعلشومل ابةكتب

درىع  دد لإدرى ادد  ل دد لمحا ظدد لل ل دد لفدداءللردس للدر اددعب ل و ىدد  لإلردس لدروددادسرلرىطددابعلدألردءلدردداا ع
درااما ،لإذركلم للوضلدرى ع لمادفلإدادالدألردءلدرداا ع ل و ىد لدرىع  د لإدرى اد  ل د لمحا ظد لدرمار ل

ل  لجيددددللدمىوددددتتلماددددفلدروددددللحلدرا،ددددع لدرىحايادددد لرىحقيددددهلأهددددتد لدرتسد دددد ،لإد ددددىحت لدر اجددددللأرد ل
 ا  ،لإط لطازب لالمافلميل لم ا  لمد ل ئىدي ،لدألإردفلميلد لميتد  د لراى دع لمادفلدرادادالدرووداسسلد  ى
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را وا ات،لإط لدلى اسهال طعبق لماادت  لر ق  ،لإدرثا   لميل للقعدءلراى ع لمافلرسج لأهو  لدر وا ات،ل 
إلردس لدروددادسرلدر اددعب ل و ىدد لإداددالدألردءلدردداا ع للَأ  لإطا،دداالدرتسد دد للرددفلدر ت ددتلمدد لدرلىدداتحلأهولدداتل

لدرىع   لإدرى ا  ل  لفاءلمتل للردس لدرمار لدرااما لكا لبتسج لمىا ط .
علبشااري اتصاار امتتاارلالتطااريراعءدعءاعلاارظيفياةدع ةاعلةاارع دا ا"  لدداد ل(2017 لدألشدد عيلرسد  

ردفلطقدت، لطاداسل،لهدت اللنظاماعلةعلرماوااعةدع يا "علتربي اقعلتعليمافيامحوفظا اإبافاياوارءاابةكتب
درىع  د لإدرى ادد  ل د لمحا ظدد لل ل د لفدداءللدر اددعب ل و ىد رىطدابعلدألردءلدردداا ع لإلردس لدرودادسرلمقىدع،ل

 ظ لدرو ااماتلدإلردسب ،لإاتلد ىحت لدر اجدللدرودللحلدرا،دع لدرىحاياد ،لإد دىحتد لأرد لد  دى ا  لرمودال
ىدددي ،لدألإردددفلميلدد لميتد  ددد لرو ع ددد لدرادادددالطددد لطازب لددالمادددفلميلددد لم ا ددد لمدد ل ئإلدرق ا دداتلإدرو اامدددات،ل

درع اددد لدرووددداسسلرا وا دددات،لإطددد لدلى اسهدددال طعبقددد لمادددادت  لر ق ددد ،لإدرثا  ددد لميلددد للقدددعدءلراى دددع لمادددفل
لَأ  لدر وا اتلإأهويىلال  لبلاءلدرىااس،لإط لدلى اسهال طعبق لاات، ،لإلااالدرتسد  ل  ل ىاتملاتللرفل

ودددادسرلدر ادددعب ل و ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  ل ددد لمحا ظددد لل ل ددد لفددداءل ظددد لإدادددالدألردءلدرددداا ع لإلردس لدر
لدرو ااماتلدإلردسب لجاءلبتسج لفع ع .

اتطريرا يو وااإدع ةاعلةرع داعلبشري افياقزع ةاعلتربي اقعلتعليم(ل  لاد تل"2009رسد  لمعجاشل 
رىطددابعلادداسلمقىددع،ل"،لإهددت اللرددفلبلدداءلطبولجةهر ياا اعليةةياا افااياواارءامااوخلاعةدع ةاع  ااترعتيجي 

درمولاسبدد لدر ول دد ل دد لفدداءلمددتل لدإلردس ل دد ل  ا دداتللردس لدروددادسرلدر اددعب ل دد لإزدس لدرىع  دد لإدرى ادد  ل
إزدس لدرىع  د لإدرى اد  للردس لدرودادسرلدر ادعب ل د للد  ىعدط م  ،لإذركلم للوضلدرى ع لمافلإداال  ا ات

دددرمولاسبدد لدر ول دد  لجيددللدمىوددتتلماددفلدروددللحلد دد ل لارا،ددع لدرىحايادد لرىحقيددهلأهددتد لدرتسد دد ،لإإ ق 
إدأللددددعىلأرد لدروقابادددد لدراحادددد  لرموددددالل،  د ددددى الهواتدلجددددتلأردطددددي للد ددددىحت لدر اجددددلرطق  دددد لدرتسد دددد ل

مد لدرق داردتلدرىع ابد ل دارازدس ل د لكد لمد لر اد لدالدر دا لإ عإملدال د للدرتسد د إطكا الميلد ل،لدرو اامات
درىحطددد ملراودددادسرلدر اددددعب لدر ت دددتلمددد لدرلىددداتحلأبعزهددداتلغ دددا للمددد إأ دددععتلدرتسد ددد ل،لط،دددالمحا ظدددات

إأ لرسد دد ل دداقلدر ودد ،لإطحت ددتلدرواد،ددعاتلدروطاا دد ل دد لل وعلامدد لدر اودد ل دد لإزدس لدرىع  دد لإدرى ادد  ،
أ ل  ا دد لدرىاا دد ل،لإلدروددادسرلدر اددعب لدرىدد لطىطاقلددالأمودداضلإزدس لدرىع  دد لإدرى ادد  ل لُطودداسسل ادد  ل ددا  

ددال ارىددتسب ،لركلدد لإلل دروحا ظددات دد لد لإزدس لدرحتمدد لدروت  دد لإ عإملددالطحةددالإلشددعل ل أ لهلدداالدهىوام 
 لدرددازدس ل ل،حةددا ل ارىددتسب ،للفددا  لدمدد لدروددااعي لذإيلدرودد هوتلدروىت  دد لبددت اللد كثيددع لل ددزدضلاا،ددع د،

 ىداتحلذردكللَأ  للكودال،غ ا ل  ا  لطقداب لدألردءل ا دىثلاءلمدال،قدا ل د لدرواجلدا لمد لزبداسدتلطاجيل د للرف
درىقدددداب ل لُ،،ددددىعارلمللددددال دددد لطاددددح  لد  حعد ددددات،لأإلدطحدددداذلاددددعدسدتلطى اددددهل ارىعق دددد لأإلمددددل لدرحدددداد زل

 إدرو ا آتلأإلغيعهالم ل  ا اتللردس لدروادسرلدر اعب .

122:

جللأ لرلالموا ل وافا لد ى عدللدر اجللراتسد اتلدر او  لدر،ا ق لدرى لإجتلدر ا فاء   
 حث ،لإاتلجعصلدر اجللأ لطكا ل  لأغاقلالاتلأجعبال  لدرو  ،اتلدرىع اب لإدرى ا و  ،لإ  لهذدل
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لدرىاا  لإد لىو لبيللال  لم لجيللأإج  للريلا لدر اجلل ارى ايهلمافلدرتسد اتلدروااس در، اقل  قا 
ادرتسد  لدرحار  ،لإذركلمافلدرلحالدآط تلإ ي 

إدادالمواس د للردس لدرودادسرلدر اددعب للادطعقدالدرتسد د لدرحار د لمدال  درلدرتسد داتلدر،ددا ق ل د لطلاإرلد
لمدددد ل ا، اددداتل (،ل2017 إدألشدددد عيل(،ل2020 رددد  رلإااتعلددددال ددد لدرو  ،دددداتلدرىع ابددد لكتسد دددد لكددد   

درودددذكاس لمددد لجيدددللل(،لإدلىاعدددالدرتسد ددد لدرحار ددد لمدددالدرتسد دددات2009 (،لإمعجددداشل2017 إدرمحدددا  ل
لطلاإر لرو ظ لدراااتالدرى لر ل ى لطىلاإرلا.

لمدد ل (،لإدرمحددا  ل2017(،لإدألشدد عيل 2020 ا، ادداتل دطعقددالدرتسد دد لدرحار دد للمددالرسد دد لكدد   
لم لجيللدروللحلدرا،ع لدرىحايا لرو ع  لدراداالدروواسس.ل)2009 (،لإمعجاشل2017 

ل لم  لك    لكتسد   لدر،ا ق ، لدرتسد ات لما لدرحار   لدرتسد   ل دطعقا لإدألش عيل2020 ا، اات ،)
إدلىاالم لالم لم لجيللم ا لدرتسد  لإميلىلا،ل(ل2009 (،لإمعجاشل2017(،لإدرمحا  ل 2017 

لجيللميل لدرحقعدء.

ر،ا ق لم لجيلل ا لدألرد لدرو،دىحتم  لد  دى ا  ،لأرد  لدطعقالدرتسد  لدرحار  لمالم ظ لدرتسد اتلد
درىد لأفدا الل(2009 رموالدرق ا اتلإدرو ااماتلدروى اق ل وا ا لدرتسد  ،لإدلىاالمالرسد  لمعجاشل

 أرد لدروقابا لأرد  لألعىلرموالدرق ا اتلإدرو اامات.

2

21

دريددا ل وثا دد لسأسلدرودداضلدرعكددعيلإدرطاادد لدإل ،ددا   لدرىدد لطحددعالإطددت علكدد لمدداللُ، ددتلدرودداسرلدر اددعيل
متدهالم لأمادضلإم تدتلإمادرلطعىقعلراح ا لإرا ق لإرالعق،لإرك ل ىو  لدإل ،ا لم لدرق دا لبدتإس لكدا ل

دد  لإطاا دد لراااطدد لإاتسدطدد ،لإرى،ددوال دد لتددماددفلدرو  ،دداتلإدرومىو دداتلأ لط،ددل ل دد للمددتدر لإ لالارزدم 
ل(.21،لص.ل2010م  ،ى لدرى ل لىو للريلال دركق ، ،للأهتد ط ها لألردءلس ارى لإطحقيهلأهتد  لإلإل

22

لدرحعبعيل لِ َأ  َلاتل"ما للردسيل،حى ل ارماد  لدر اعب لإطلو  لدرحقعدتل56،لص.2014 مع لا )
  لدرولظوات،لإدر،  للرفلدرى اإ لإدرع ملإدرىادن لإس الدركعاءدتلرتىلدروااعي لإدإلردسبي لإدر اماي ل
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إإجتدثلد  ،ما لإدرىتدل لدإل،ماب لدرعَ اضلبي لطحا للردس لدروادسرلدر اعب لإدرىحاااتلدأللعى،ل 
لإطلو  لدرو ع  لإزبارطلا،لإططابعلدرماد  لدإلردسب لإدراا ف  لإدر وا  لرتىلدأل عدرلدر اماي ".

َأ  لاتل" ا،دا لمد لدإلجدعدءدتلإدأل دقلدرىد لطلدت للردفلل(15ل،لص.2018إبعىل ا الإآلعإ ل 
طلظد  لدأل ددعدرلراحاداضلماددفلأااددفل اتدت لمو لدد لمدد لدركعداءدتلدر اددعب ،لإد ددىحعد لأ ةد لراادداطل لمدد ل
لدددوضلإاددداتالدرىحطددد م،لإد  دددىقطا ،لإد لى ددداسلإدرى يدددي ،لإدرىدددتسب لإدرىطدددابع،لإدرىقددداب ،لإدرحددداد زل

طلطايللردس لدروادسرلدر اعب لمادفلمواس د لدر وا د لدإلردسبد لمد لطحطد م،لإطلظد  ،لدروار  لإدرو لاب ،لكوال
لإطاج  ،لإساا  لدر لاعلدر اعيل  لدرولظو ".

23

طكى،ددد للردس لدرودددادسرلدر ادددعب لبا،دددعلاللجدددتىلإاددداتالدرو  ،ددد لأهو ددد لكقيدددع  لكا لددداللردس لألهددد ل
لإأغاددفلأ،دداضلدرو  ،دد  للذل مددال،ويزهددالمدد ل دداا لدأل،دداضلأ لددالمعكددع ،ل،،ددل لج،دد لد ددىغورلال دد لل  

إجددارلدسط دداطلبددي ل مددا،لللرددفطادديعللواألبحدد  در امدد لراو  ،دد ،ل كثيددعلمدد لدرتسد دداتللاألهددفا طحقيددهل
درو  ،اتلإ ي لإجارلبعدمحلراوادسرلدر اعب ل  ار لإم ثع ،لإط،ل ل  لطحقيهلدر ت تلم لدروزد،ال  لشىفل

ل(.315،لص.ل2021در ا   ،ل لوضلطا يعلدرىكا  لأإللفا  لمادتتلل مدروما تل
24

ل أهدتد لدرولظود لل أهتد للردس لدروادسرلدر اعب لذدتلرق   لد ىعدط م  ،ل ل لطحقهلدرووءمد لبديِل  
ألهدددتد لمددد لرعبدددهلذدتلدألمدددتلدر  يدددت،لإأهدددتد لدرولظوددد لذدتلدألمدددتلدرقاددديع للذل،و ددد لطحقيدددهلطادددكلد

د ىحتد ل ظا ل َ اضلردل لدرولظو ،لإهلاالمموام لم لدألهدتد لدرىد لط،د فللردس لدرودادسرلدر ادعب للردفل
مدد للدددوضللتعظاايماإنتوةيااا اعلعةصااراعلبشاار ا(لبدددددددتل47-46،لص.ل2015طحق قلددا،لرحاددلالدرلظدداسيل 

ضلطحت دددددتلدألهدددددتد لمددددد للدددددولعلر ويااااا اعلتةظيةيااااا ططدددددابعلملددددداسدتلإادددددتسدتلدأل دددددعدرل ددددد لدرولظوددددد ،لإ
إد  دددىعدط م اتلإدر، ا ددداتلإدإلجدددعدءدتلإدرقدددعدمح،لإطقايددد لدرادددعد لإدرلدددزد لدردددتدلا ،لإطحقيدددهلد  دددىقعدسل

لفااياتغييااراعلةتوفاا اعلتةظيةياا ا ااهو عةدرىلظ ودد لراولظودد  لإهددالمددال،م دد لمللددالم ا  ددالجددذد  الرا ودد ،لإ
اتلدروادىعك لإدر،داتت لبدي لدر داماي ،لإمادك د لمد للدوضلطغييدعلإ لداءلدرو ىقدتدتلإدرقد  لإد طماهدقبةوئهوا

درىغييددددعدتلدرقيئ دددد لراولظودددد ،لإدإلرسدالدرىددددا لرأل ودددداطلدرثقاف دددد لدرىدددد لطى اددددهل ا طماهدددداتلإدرقدددد  لإدرىقاريددددتل
مد للدوضلدكى،دا للفايادماماعلاتعلماعلتةظيةايا اهو عةإدألمعد ل  ا  لجاد  لدر و لردل لدرولظود ،لإ

تلإد دددىحتدملال ددد لجددد لدرواددد وتلدرىددد لطادجددد لدرولظوددد لإطحت دددتلدرعدددعصلدرو ع ددد لإدرولددداسدتلإدرو اامدددا
لإدأل كاسلدرمت ت لدرى لطم  لدرولظو لاارس لمافلدرىك  لمالدرظعإ لإدروىغيعدتلدرقيئ  لدروح ط لبلا.

25

رددددذيلط ر،دددد لدإلردس لدرودددداسرلدر اددددعيلأجددددتلدروقامدددداتلدأل ا دددد  لراو  ،دددد ،لإاددددتلططدددداسلدرددددتإسلدلُ،َ ددددت ل
درو، إر لم لدرواسرلدر اعيلد ىما  لراىغيعدتلدرى لشلتهالدر ار ل د لشدىفلدرومدا ت،ل قدتلطحداضلرإسهدال
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م لممعرلإجت لم، إر لم للردس لش إ لدر اماي لدريام  لم لجةاسلإد اعد لإغ ا لإأجاسلإمعط اتل 
الد ىعدط م  الط ريلرإس دلملو ال ل…  لطحقيهلدألهتد لد  ىعدط م  لراو  ، ،لدرخ،للرفلأ لأ، حالشعب  
سأ دواضل ادعي،لط،دامتللردسطد ل طعبقد  لجيدت ل د للاطعط لمافلذردكلدرلظدعللردفلدروداسرلدر ادعيلبا،دعللتإا

زبددار لدرقددتس لدرىلا ،دد  لراو  ،دد ،لإطحقيددهلأهددتد لا،لإ دد لفدداءلذرددكلدهىودداللردس لدروددادسرلدر اددعب لبىطددابعل
فا  للرفلدفدطوملالبااداتالجت ثد لد دىعدط م  ل،،ى عفدلالدر اجدللمواس اطلالراااتعلالدرىقايت، ،ل اإل

ل ا  لماجزلمافلدرلحالدآط ت
251

 ل،و ددد ل لددد لرق  ددد لدرااددداتالدروحىاعددد ل ددد لدرو  ،ددداتلل لمددد للدددوضلطحايددد لدرااددداتالإطحت دددتل
دراا عدد ،لإدرىأكددتلمدد للإدج دداتلإم،دد إر اتلدرو  ،دد ،لإدراددعإطلإدرواد،ددعاتلدرادجدد لطاد عهددال دد لشدداغ 

،ل حيلل ى لدرىأكتلم لإجدارلدرااداتالدروطاا د ل  دو لإما د ل إ د ل ىاجد ل إجارلدراااتالدروطاا  ل  و 
لملوددد ل در دددزدإيل مادددفللردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل ارو  ،ددداتلدرقدددتءل  وا ددد لطحايددد لدرااددداتالاقددد لططقيدددهلأي 

ل(.39،لص.ل2010إجادر،ل
252

موا ددد لدرىا،ددد  لدرددداا ع لدروعطكدددزلدردددعت قلألردءلم ظددد لإاددداتاللردس لدرودددادسرلدر ادددعب لأليللُطَ دددت ل
م  ، لط، فللرفلإفالدر ام لدرولا د ل د لدرو دا لدرولا د ،لإبىوثد لدرىا،د  لدرداا ع ل د ل،داس ل

ل(.62،لص.ل2016درح ا  ،ل  طاااتلطا، ع لرااااتال
253

طدددد ملدروددددادسرلدر اددددعب لمدددد لدراادددداتالدرولودددد لإدأل ا دددد  لإلردس لدروددددادسرلدر اددددعب لإا عدددد لطحلُطَ ددددت ل
ددال  ارو  ،دداتلدرىدد ل دد لفدداتلال ددى لدركاددالمدد لدجى اجاطلددالدرحار دد لإدرو،ددىققا  لمدد لدروددادسرلدر اددعب لكو 

لطحقيهلأهتد  لدروع ام .  لإ ام ال وال،،ل ل
254

درىددد ل،مدد لأ لطلمزهدداللردس لدروددادسرلدر اددعب ل  دد لكعا،ددد لل  ا دد لدرىاا دد لمدد لأهدد لدراادداتالُطَ ددت ل
إ اما  لمار   لجيلل ىااالمافلذركلكا د لدرلاداراتلدراا ف د ل ارو  ،د ،لإطىةدو ل  ا د لدرىاا د ل

ل(لإه لكاآط ت145،لص.2006 درايع  لثوثلموا اتل عع  لكوالأشاسللريلال

إدرو هوتلرا و ل  لدرو  ،د لدرو يلد ،لإبدى للموا  للردسب لطمذ لدر اماي لذإيلدركعاءدتلع  تتطوب  -
ل.إم لث لدلى اسلأ ة لهذ لدر لا،علدروىقتم لإأ ،قلالث لط ييللا"ل،ذركلم لرعبهلدإلمو 

دروىقدتمي لرادغ لدأل دعدرلطعدعقلبدي للَأ  ل،دىط اللردس لدرودادسرلدر ادعب لطدر وا  لدرىد ل وقىةداهال"لع ختيو   -
 (.269،لص.ل2003لرألردء"ل زد ت،لإا ع لم يل لم لجيللرسج ل،ارحيىل 
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درحطا لدألليع ل  لموا  لدرىاا  لدرذيلم للور ل ى لط يي لأ ةد لإأ ،د لدروىقدتمي للَإُبَ ت للعلتعيين  - 
راىاا   لمد لأجد لشدغ لدرااداتال د لفداءلشدعإطلإماد،دعاتلم يلد لمطادا لطاد عهدال ديل  لرىحقيدهل

 لإ اما ددد  لإهدددالمدددال،حقدددهلءمل لدراا ف ددد ل  عددداغا،ددد لأ ا ددد  لطىوثددد ل ددد لطو دددي لدر ددداماي لمددد لأردءلملدددا
ل(.74،لص.ل2016درح ا  ،ل أهتد لدرو  ، ل

255

إا عددد لدرى دددابرل دألجددداسلإدروعط دددات(لمددد لدرااددداتالدرولوددد لألردءلدرودددادسرلدر ادددعب لبا،دددعلاللُطَ دددت ل
 اج  ،لإم ل اج  لألعىلطد ريلرإس دلأ ا د  ال د للشد ا للإ يا لأ ا   لإلش ا لسغ اتلدأل عدرلدروار، لم 

دألجدداسلإدروعط دداتلمدد لدر ادمدد لدرودد ثع ل دد للُطَ ددت ل  ددرلأ دداد لدرحاجدداتلد جىواع دد ،لإماددفلهددذدلدأل دداسل
ل(.13،لص.ل2020 حاب ،ل سغ  لدأل عدرل  لدر و ،لإم لث لمافلكعاء لدرولظو ل

256

طددتسب لدروددادسرلدر اددعب لمدد لدراادداتالدرعت ،دد لإلردس لدروددادسرلدر اددعب لماددفلدمى دداسلأ للإا عدد لُطَ ددت ل
دروددداسرلدر ادددعيلهددددالدروددداسرلدرحق قددد لراو  ،دددد ،لإمادددتسلدرىقددددت لإدرىطددداس لجيدددللمدددد للورددد لط،ددددىط ال
درو  ،دد لمىا  دد لدرىغيددعدتلدرىكلاراج دد ،لإططقيددهلدرىقل دد لدرحت ثدد ل دد لممددا تلدر ودد لدروحىاعدد ،ل  وا دد ل

طاددو لجو ددالدر دداماي ل ارو  ،دد للَ ِإ  َلددا اددار الم،ددىوع دل ا ددىوعدسلدرو  ،دد ،لإكددذركللُطَ ددت لرىددتسب لإدرىلو دد لد
ل ادءلدرقتدمفلأإلدرمتر.

257

لطقي  لأردءلدروادسرلدر اعب  دال اار الُ،َ ت   د لدرو  ،داتل اد  للمد لأ ادط للردس لدرودادسرلدر ادعب لملو 
ا ،ل ل دد وال دد لدرو  ،دداتلدرىع ابدد لإدرى ا و دد ،لإطقيد  لدألردءلهددالدألرد لدرىدد لمدد للورلددالق دداسلجددار لمد

در و لإك ف د لططدابع ،لكودالأَ د ل،وثد لدرا،دالدرودلظ لرلدادج لدرقدا لإدرةد الدروعط طد ل اراا عد ،ل دادءل
ر ددددداماي لإدرودددددت عب ل اددددداس ل عر،ددددد لأإلجواع ددددد ،ل ودددددال،حدددددت لططدددددابعلأردءلدر ددددداماي ل اراا عددددد ،لإإمدددددتدرلد

ل(.252.لص.ل2007 ارو ااماتلدروزم ل طحاذلدرقعدسدتل دروغع  ،ل

3

31

311

  لفاءلأهتد لدرتسد  لد ىحت لدر اجللدروللحلدرا،دع لدرىحاياد  لرىادح  لإدادالمواس د للردس ل
 دد لمحا ظدد لل لكوددالهدد ل دد لدراداددا،لرإ لطددتل لم ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  لراااتعلددال دد لدر اددعب للدروددادسر

 در اجلل  لممعباطلا.
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312

و المت عيلدإلردسدت،لإدروااعي ل د للردس لجم للدرتسد  ممىوالرطق   لدرتسد  لدرحار  لطكا للد ظع ل
،لإدإلردسدتلدرى ا و دد ل اروددت عبات،لإ ظددع دلراددغعلمحا ظدد لل  دد لدروددادسرلدر اددعب ل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  ل

دلجم لدرومىوالدأل،ا لد ىحت  لادر اجللرعبق لدرحاعلدراام لرمو الملا،علممىوالدرتسد د ،لإجع، 
طاج لدرعع، لرمو الأ عدرلدرومىوالرىاح  لدراداا،ل قدتلطد لألدذلجو دالأ دعدرلدرومىوداللم لدر اجللمافل

للدرحددار  لجيددللاددا لدر اجددللبىازبددالأرد لدرتسد دد لماددفلجو ددالأ ددعدرلدرومىوددالميلدد لرا حددلدأل،ددا لكددامو ل
ل.د(ل عر ل117در ارعلمتره ل 

313

لإلجددعدءلملا دد  لأرد للبا،ددعلالد  ددى ا  لماددفلدر اجددللدمىوددتلدرتسد دد لإرق  ىلددا،لأهددتد لفدداءل دد 
در،دد دضللمد دروزمد لرججا د للدرويتد  د لإدرو اامداتل داتدرق الجودالمد لدر اجدللطو د للورلدالإمد ل حثد ،

لدرعت قلرا حل.
3131

لمدد لدط،دداالالردد ،للأمددتتمدد لجيددللمددتىلق دداسل قعدطلددالروددالدرتسد دد ،لراىحقددهلمدد ل،ددتقلأرد ل  ةددو 
د ددىحت لدر اجددللرعبقدد لدراددتقلدرظدداهعيلدرىدد للدرتسد دد ،مىلددالرطق  دد لأهددتد لء قلددالإإفدداجلالإمودإطال

ددال20 مددترلماددفلمعفددلالادديعللرددفلدرح دد لماددفلدروظلددعلدر ددا لراوق دداسلإذرددكلمدد للددوضلط  لمدد(لمح و 
إدإلشددددعد لدرىع ددددايل،لدرىع  دددد ل،لإأ،دددداضدإلردس لدرىع ابدددد لإدرىحطدددد ملدرىع ددددايلدرحقددددعدءلإدروىحااددددي ل دددد ل

متىل ى ا  ل  لد لزدءل قعدتللآسدتل ل،لإإبتدءإما لدرلعق،لإدرق اسلإدرىقاب ،لإدرولاهح،لإداىاار،اتلط ا  
،لإط دت  لأإللفدا  لأإلجدذ ل قدعدتلمد لإإفداجلالإ دوم ل،د اغىلاىلالمدتىل،دوجيراُ  دت،لإلد ىواتلال

جودددددالد  دددددى ا  لدروازمددددد لمادددددفلدروح ودددددي ،لإد ردددددو لمادددددفلآسدتلددددد لإمقىعجددددداطل لإجلددددد ل ظدددددعه ،لثددددد ل
مار د لكودالهدالل(،لإهد ل ،د  95.4 قدعدتلدألرد ،لجيدللبادعل،دتقلدألرد ل اد  لمدا ل إموجظاطل لجاضل

لماف ل ارمتإضلد ط ت
 ( يبين نتائج معامل الصدق الظاهري ألداة الدراسة 1) جدول

 الظاهري الصدق نسبة األداة أبعاد م

 0.92 البشرية الموارد تخطيط بُعد 1.

 0.94 الوظيفي والتوصيف التحليل بُعد .2

 0.95 البشرية الموارد توظيف بُعد .3

 0.97 البشرية الموارد تدريب بُعد .4

 0.95 والحوافز والمرتبات األجور بُعد .5

 0.97 البشرية الموارد أداء تقييم بُعد .6

 0.95.4 األداة مستوى على 
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3132

  دداللرق دداسلث دداتلأرد لدرتسد دد  لجيددللباددعلث دداتلدألرد ل ادد  لمددا لإلد ددىحت لدر اجددللرعبقدد لأرعاكعل
لماف ل ارمتإضلدآط تلل(،لإه ل ،  لمار  لكوالها97 

 خ( يبين قيم ثبات األداة بطريقة معامل ألفا كرو نبا2) جدول

  (Cronbach alpha) معامل ألفا كرو نباخ األداة أبعاد م

 0.75 بُعد تخطيط الموارد البشرية 1.

 0.83 بُعد التحليل والتوصيف الوظيفي .2

 0.89 بُعد توظيف الموارد البشرية .3

 0.89 ب الموارد البشريةبُعد تدري .4

 0.81 بُعد األجور والمرتبات والحوافز .5

 0.94 بُعد تقييم أداء الموارد البشرية .6

 0.97 على مستوى األداة

314

 در اجللبع دامحلدرحدز لدإلجادات  لرىحقيهلأهتد لدرتسد  لإطحاي لدرق ا اتلدرى لط لجو لالد ىحت 

(SPSS)درتسد ددد ،لإراحاددداضلمادددفللجا ددداتلأل دددئا لل أ  دددارلدروى اقددد لإدرو اامددداتلدرق ا ددداتلطحايددد ل ددد ل
للإدرل، لدروئاب ،لم ام لأرعاكعإ  ادرىكعدسدتللتط  دإلجاات  لدآلدرتسد  لاا لدر اجلل ا ىحتد لدأل اري 

 Cronbach’s Alpha،  د  حعد ددداتلدروع اسبددد ،لرو ع دد لإدادددالمواس ددد للردس لل(،لدروىا دددطاتلدرح،دداب
لدروادسرلدر اعب لراااتعلا.ل

32

321

مادفلدرلحداللا ىلاإضلهذدلدرمزءل ىاتحلطحاي لدرق ا اتلدرى لط لجو لالإمعدج ىلالإم ارمىلداللجادات  ل
،لإطىوثد ل د لدرىحقدهلمد لإدادالمواس د للردس لاأ ئا لدرتسد د لإطحقيدهلأهدتد للم درذيل،،امتل  لدإلجا  ل

طحطدددد ملدروددددادسرلدر اددددعب ،لدرىحايدددد لإدرىا،دددد  لدردددداا ع ،لطاا دددد لدروددددادسرل دروددددادسرلدر اددددعب لراااتعلددددال
دسرلدر ادعب (ل و ىد لدرىع  د لدر اعب ،لطتسب لدروادسرلدر اعب ،لدألجاسلإدروعط داتلإدرحداد ز،لطقيد  لأردءلدرودال

ل.  لمحا ظ لل إدرى ا  ل
ةكتابالرظوئفهاوابعلبشاري ااقع ااامةو  ا اإدع ةاعلةارع دماواإبىوث لدر،د دضلدردعت قل د لدرتسد د لبدددددتل

لكةوايرعهواأفرعداعلعية ؟افيامحوفظ اإبعلتربي اقعلتعليما
دروع دداسلدرددذيل ددىى لماددفلهددذدلدر،دد دضل دد قا لدر اجددلل  ددعللدرحددتإرلدرحق ق دد لإللمدد اقدد لدإلجا دد ل

لأ ا  لموا  لدر عللإدرولااا لدروى اق ل إجا  لهذدلدر، دضلدرذيل يافح لدرمتإضلدآط ت
 أو المعيارالحقيقية يبين الحدود ( 3) جدول

 المقياس لالذي سيتم على أساسه عرض ومناقشة نتيجة السؤال األول لبدائ

 3 -2.33 2.32 -1.66 1.65 -1 الفترة

 عالية متوسطة ضعيفة سةدرجة الممار

 3 2 1 الوزن
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در،دد دضلطدد لد ددىحعد لدروىا ددطاتلدرح،دداب  لإد  حعد دداتلدروع اسبدد ،لكوددالد ددىما اتللمدد إرججا دد ل 
ميل لدرتسد د ل حدال إدادالدروواس د لدركاد لإلردس لدرودادسرلدر ادعب (،ل ح،د للجودار لدأل  دارلدرعت ،د ،للأ عدر

ل(.4ا ل إجاءتلدرلىاتحلكوالهالماف ل  لدرمتإضلسل
 ( يبين الترتيب التنازلي 4) جدول

 لألبعاد حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد االستبانة لدرجة الممارسة
 الترتيب

 بحسب

 المتوسط
 األبعاد

حسب بالترتيب 

 االستبانة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 اللفظية الداللة

 متوسطة 0.44 1.81 1 تخطيط الموارد البشرية. 1

 متوسطة 0.41 1.76 2 .هاتحليل الوظائف وتوصيف 2

 متوسطة 0.51 1.69 4 تدريب الموارد البشرية. 3

 متوسطة 0.41 1.68 5 األجور والمرتبات والحوافز. 4

 متوسطة 0.49 1.68 3 توظيف الموارد البشرية. 5

 ضعيفة 0.53 1.56 6 تقييم أداء الموارد البشرية. 6

 متوسطة 0.41 1.70 الي العاممتوسط اإلجم

و ىد لدرىع  د لإدرى اد  ل لراااتعلدادر اعب للدروادسرللردس لمواس  لرسج لَأ  للدر،ابهم لدرمتإضلل ىة 
ل،(0.41 لمع اسيللإد حعد ل،(1.70 لج،اب لإ وىا مل، مىا ط (لمواس  لبتسج لجاءل  لمحا ظ لل 

ل ارت ردد لملدد لإب قددعل،(2.33ل–ل1.66 بدددلدروحددترلدروق دداسلروددتىلدرح،دداب لدروىا ددملفددو ل ى مدد لإهدد 
مواس  للردس لدرودادسرلدر ادعب لراااتعلدال و ىد لدرىع  د للإداالأ للرفدرلى م لطايعللإهذ لمىا ط ،لدراعظ  

غ ا لمعاه  لإمواس اتلللرفهذ لدرلى م لط ارللإر  لدروطاا ،ل ارو،ىاىللر قل  لمحا ظ لل إدرى ا  ل
ل م  .د  ىعدطللردس لدروادسرلدر اعب 

لكوالجاءتلأ  ارلأرد لدرتسد  لمعط  لج، لطقت عدتلأ عدرلميل لدرتسد  ،لإذركلكاآط ت
ل،(1.81 لدر ددارعلدرح،دداب لدروىا ددملبت ردد لدألإرددف،ل دد لدروعط دد ُ  ددتلطحطدد ملدروددادسرلدر اددعب للجدداء
ل دددم وىاللدرثدددا  ،لدروعط ددد ل ددد لدرااددداتالإطا،دد  لطحايددد لُ  دددتلاددد لكودددال،(0.44 لدروع ددداسيللإد  حددعد 

لدرثارثدد لدروعط دد ل دد لدر اددعب لدروددادسرلطددتسب لإجدداءلُ  ددتل،(0.51مع دداسيل لإد حددعد ل،(1.76ج،دداب لباددعل 
للردددفلدر ادددعب لدرودددادسرلطاا ددد لُ  دددتلإطعدجدددال،(0.51 لمع ددداسيللإد حدددعد ل،(1.69 لبادددعلج،ددداب ل وىا دددم
ألجدداسلإدروعط دداتلُ  ددتلدلإجدداءل،(0.49 لمع دداسيللإد حددعد ل،(1.68 لباددعلج،دداب ل وىا ددملدرعد  دد لدروعط دد 

جدداءللإأليددع دل،(0.41 مع دداسيللإد حددعد ل،(1.68 باددعللج،دداب ل وىا ددملدرحام،دد ،لدروعط دد ل دد إدرحدداد زل
لإد حددددددعد ل،(1.56 لباددددددعلج،دددددداب ل وىا ددددددملدر،ار دددددد ،لدروعط دددددد ل دددددد ُ  ددددددتلطقيدددددد  لأردءلدروددددددادسرلدر اددددددعب ل

 (.0.53 مع اسيل

للجودا لأ دعدرلميلد لدرتسد د لطمدا لطدت  لما لِ ِإ   راااتعلدال د لدر ادعب لل لمواس د للردس لدرودادسرإ ا   
 دد لمحا ظدد لل لرأل  ددارل ادد  لمددا ،ل،ادديعللرددفلمددت لاددتس لم ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  لم ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  ل

ماددفلفدد ملإطاج دد لمواس دداتلكدد لُ  ددتلإ وددال دد ريللرددفلطكامالددا،لإُط ددتلهددذ لدرلى مدد لم شددعدللطيددع دلماددفل
،لإاتل، زىلذركللرفلدروعكزب ل  ل  لمحا ظ لل  و ى لدرىع   لإدرى ا  لإداالمو للردس لدروادسرلدر اعب ل

دطحددداذلادددعدسدتللردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل ددد لمواس دددىلالرولاملدددا،لإفددد الرإسللردس لدرودددادسرلدر ادددعب  لدألمدددعل
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دردددذيل لدددىحلمللدددالق املدددال أموارلدددال اددد  لسإطيلددد لطقايدددتيلإمادددادت  لإدسطمار ددد ،لإغ دددا لبدددعدمحلدرىدددتسب ل 
بعلدروللدد لرا دداماي ل دد للردس لدروددادسرلدر اددعب لإ وددال لودد لملدداسدطل ل دد لفدداءلد طماهدداتلدإلردسبدد لإدرىطددال

درو ا،ددع لإبو ددلل لمدد لططددابعلرإسهددال ادد  ل  دداض،للفددا  للرددفلفدد الم ددا يعلدرىاا دد  لإهددالمددال ددىحل
 مل لطةح ل  لأمتدرلدر اماي ل  للردس لدروادسرلدر اعب لإد حعاللم،ىاىلكعاءطل .

(ل دد لجددي لطحىاددالمدد لرسد دد ل2017 لدرلى مدد لمددالمددالطا،ددااللر دد لرسد دد لدرمحددا  ل إطىعددهلهددذ
ل(.2017 دألش عيل

كودالل د لمحا ظد لل  و ىد لدرىع  د لإدرى اد  لراااتعلالدر اعب للرو ع  لرسج لمواس  للردس لدروادسرإل
لفلدرلحالدآط ت،و  لد ى عدفلالمالَ ِإ   ُل عدهالأ عدرلدر يل لمافلم،ىاىلأ  ارلدألرد لإ قعدطلا،ل

312

رُ  ددتلطحطدد ملل دد لمحا ظدد لل رسجدد لمواس دد للردس لدروددادسرلدر اددعب ل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  للرو ع دد 
لرعقددعدتلدروع اسبدد لإد  حعد دداتلدرح،دداب  ،لدروىا ددطاتلج،ددا لطدد ل،دروددادسرلدر اددعب لكوددال عدهددالأ ددعدرلدر يلدد 

ل(.5  لدرمتإضل ماف للهاكواللإذركلما ،ل ا  لإرا  تلدر  ت،لهذد
 ( يبين الترتيب التنازلي لفقرات5) جدول

 بُعد تخطيط الموارد البشرية حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة الممارسة

 الترتيب

 بحسب

 المتوسط

 الفقرات

الترتيب 

بحسب 

 االستبانة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الداللة

 اللفظية

 متوسطة 0.71 2.01 1 .طىقلفلمقتألدراعاف  لإدرافا،ل  لموا  لدرىحط ملراوادسرلدر اعب  1

 متوسطة 0.74 1.98 7 .ط ىوتلاامت لب ا اتللركىعإ   ل  لطحت تلد جى اجات 2

 وسطةمت 0.66 1.87 2 .ط ىوتللردس لدروادسرلدر اعب لدرومعكزب ل  لطحت تلأهتد لا 3

 متوسطة 0.72 1.86 3 ُطحترلدجى اجاتلم ى لدرىع   لإدرى ا  ل اروحا ظ لم لدروادسرلدر اعب  4

 متوسطة 0.77 1.74 5 .ُطحترل اع  لدروااعي لدروعدرلد ىقطابل لرك لإا ع  5

 متوسطة 0.65 1.70 6 .ُطاعالدإلردسدتلدأللعىل  لموا  لدرىحط ملراوادسرلدر اعب  6

 ضعيفة 0.66 1.56 4لي لدرقيئ لرو ع  لجم لدر عللإدرطا ط ىوتلدرىحا 7

 متوسطة 0.44 1.81 متر طاإةةولياعلُبعواعءقل

 دد لو ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  ل مواس دد للردس لدروددادسرلدر اددعب للرسجدد لَأ  للدر،ددابه،مدد لدرمددتإضلل ىةدد 
 ادددد  لمددددا لكا ددددالدر يلدددد للأ ددددعدررُ  ددددتلطحطدددد ملدروددددادسرلدر اددددعب لكوددددالجدددداءل دددد لد ددددىما  للمحا ظدددد لل 

ل(.0.44 لمع اسيللإ ا حعد ل،(1.81 لباعلدرذيلدر ا لدروىا ملبت ر ل، مىا ط (
لإ ارل،  لرعقعدتلهذدلدر  تل قتلجاءتل ىاتملالكاآط ت

(لدرى لطل لمافل"طىقلفلمقتألدراعاف  لإدرافا،ل د لموا د لدرىحطد مل1 لدرعقع م لجيللأمافلدرعقعدت،لجااال-1
(،ل2.01أمافلق و لإ ق ال  ىما  لأ عدرلدر يل لرىحى لدروعط  لدألإرفل وىا دملج،داب ل لراوادسرلدر اعب "،لماف

(لدرىدد لطددل لماددفل"ط ىوددتل7درعقددع ل ل(،لإ تسجدد لمواس دد ل"مىا ددط "،لف وددالجادداا0.71إد حددعد لمع دداسيل 
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ددال  ددىما  لأ ددعدرلد  ر يلدد ل وىا ددملاامددت لب ا دداتللركىعإ  دد ل دد لطحت ددتلد جى اجددات"،لماددفلدروعط دد لدرثا  دد لإ ق 
 ."مىا ط "ل(،لإ تسج لمواس  0.44(،لإد حعد لمع اسيل 1.98 ج،اب ل

ط ىودتلدرىحايد لدرقيئد لرو ع د ل(لدرى لطدل لمادفل"4 أمالف وال،ح لأر فلدرعقعدت،ل قتلجااالدرعقع ل-2
ددال  ددىما  لأ ددعدرلدر يلدد لرىحىدد لجمدد لدر ددعللإدرطادد لمدد لدروددادسرلدر اددعب  "،لماددفلأر ددفلق ودد لإ ق 

(،لبتسجد لمواس د ل"فدع ع "،ل0.66(،لإد حدعد لمع داسيل 1.56  لدر،ا   ،ل وىا ملج،داب ل دروعط
لإه لأا ل قع لمواس  ل  لُ  تلطحط ملدروادسرلدر اعب .

 و ىد لدرىع  د للإط زىلهذ لدرلى م للرفلف الثقا  لدرىحط ملإلردس لدروادسرلدر ادعب لردتىلدرق داردت
إدرقدددداد ي لدرىدددد لطةددددو لفددددعإس لدرىحطدددد ملإلردس لدروددددادسرل،لإغ ددددا لدرةدددداد مل دددد لمحا ظدددد لل إدرى ادددد  ل

در اعب ،لإمت لطا علبعدمحلدرىلو  لدرولل  لراىحط ملرتىلدر اماي ل  للردس لدروادسرلدر اعب ،لإمت لدرمت، ل
ش ا  لإ لط ىوتلمافلدرو ا يعلدروطاا د للَ ِإ  َلا  لمواس  لدراعاف  ل  للردس لدروادسرلدر اعب ،لإإ لطا عتل

وال ح، لطاج لدرق اردتلدرو،د إر لمللدا،لإطدت  لطدا علم،دىاىلاامدت لم اامداتلإدفدح لطحدت لموا د لإإ 
طحطددد ملدرودددادسرلدر ادددعب ،لإإ لمدددال دددى لدرق دددا ل ددد لهدددالد دددىحتد لدألجلدددز لدإلركىعإ  ددد ل ددد لطاثيدددهلكادددا اتل

مدددداضلدروعط ددداتل قدددم،للفدددا  للردددفلفددد الم ددداس لإملددداسدتلدر ددداماي ل ددد للردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل ددد لم
درىاا دد لدرحق قدد لرااددعاف  ،لإاامددت لدرو اامدداتل ا ددىحتد لدرىقل دداتلدرىكلاراج دد ،لدر اددادت  لإد سطمار دد ل

لإد جىلاردتلدراحا  لدر،اتت ل  لموا  لدرىحط ملراوادسرلدر اعب .
322

رُ  ددتلدرىحايدد لل دد لمحا ظدد لل عب ل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  لرسجدد لمواس دد للردس لدروددادسرلدر اددلرو ع دد 
لدروع اسبددد لإد  حعد دداتلدرح،ددداب  ،لدروىا ددطاتلج،دددا لطدد ل،كوددال عدهدددالأ ددعدرلدر يلددد لدرددداا ع ل،دد  إدرىال

ل(.6 لماف ل  لدرمتإضهاللكوالإذركلما ،ل ا  لإرا  تلدر  ت،لهذدلرعقعدت
 ( يبين الترتيب التنازلي لفقرات6) جدول

 لتحليل والتوصيف الوظيفي حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة الممارسةبُعد ا

 الترتيب

 بحسب

 المتوسط

 الفقرات

الترتيب 

بحسب 

 االستبانة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة

 اللفظية

 عالية 0.69 2.35 10 .تمتلك قاعدة بيانات واضحة لجميع الموظفين 1

 متوسطة 0.62 1.87 2 .الوظيفة وواجبات وفق السلطات الممنوحة تُحدد مهام 2

 متوسطة 0.79 1.84 3 .تمتلك توصيف وظيفي للمراتب الوظيفية بشتى مستوياتها 3

 متوسطة 0.71 1.82 9 .تسمح باإلعارة واالنتداب والنقل إلى جهات رسمية أخرى 4

 متوسطة 0.74 1.79 8 .تُوصف الوظائف وفقًا للهيكل التنظيمي المعتمد 5

 متوسطة 0.73 1.78 1 .تعتمد معايير شخصية ومهنية عند تحليل الوظيفة 6

 متوسطة 0.64 1.66 4 .تستعين بذوي االختصاص لتحليل طبيعة الوظائف وتوصيفها 7

 ضعيفة 0.64 1.61 5 .تعتمد األسس العلمية والموضوعية في تحليل الوظائف 8

 ضعيفة 0.66 1.57 7 .ا لنتائج التحليل الوظيفيتقترح الهيكل التنظيمي وفقً  9

 ضعيفة 0.61 1.56 6 تواكب التطورات اإلدارية المتسارعة في تحليل وتوصيف الوظائف 10

 ضعيفة 0.66 1.52 11 .تُشرك الموظفين في عملية تحليل وظائفهم وتوصيفها 11

 متوسطة 0.41 1.76 متوسط إجمالي البُعد الثاني
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 دد لمواس دد للردس لدروددادسرلدر اددعب ل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  للرسجدد لَأ  للدر،ددابه،مدد لدرمددتإضلل ىةدد  
رُ  دددتلدرىحايددد لإدرىا،ددد  لدرددداا ع لكودددالجددداءل ددد لد دددىما  لأ دددعدرلدر يلددد ل اددد  لمدددا لكا ددداللمحا ظددد لل 

ل(.0.41 لمع اسيللإ ا حعد ل،(1.76 لباعلدرذيلدر ا لدروىا ملبت ر ل، مىا ط (
لتكاآط ل ىاتملالجاءتل قتل تدر لهذدلرعقعدتلإ ارل،  

"طوىادكلاامددت لب ا دداتلإدفددح لرمو ددال(لدرىدد لطددل لماددفل10 لدرعقددع مد لجيددللأماددفلدرعقددعدت،لجاداال -1
دددال  دددىما  لأ دددعدرلدر يلددد لرىحىددد لدروعط ددد لدألإردددف،ل وىا دددملج،ددداب للأمادددفمادددفللدرودددااعي " ق وددد لإ ق 

(لدرىد لطدل ل2 جا ظدالدرعقدع لل(،لإ تسجد لمواس د ل"مار د "،لف ودا0.69 (،لإد حعد لمع داسيل2.35 
ددال  ددىما  للملددا لإإدج دداتلدراا عدد لإ ددهلدر،دداطاتلدروولاجدد "لُطحددتر"ماددفل ماددفلدرىعطيدد لدرثددا  لإ ق 

 ."مىا ط "ل(لإ تسج لمواس  0.62(،لإد حعد لمع اسيل 1.87 أ عدرلدر يل ،ل وىا ملج،اب ل

 لبددردسل"طادكدد لدرىطدداسدتلدإل(لدرىدد لطددل لماددفل6 أمددالف وددال،حدد لأر ددفلدرعقددعدت،ل قددتلجادداالدرعقددع ل -2
ددال  ددىما  لأ ددعدرلدر يلدد لرىحىدد ل دروى،دداسم ل دد لدرىحايدد لإدرىا،دد  لدردداا ع "،لماددفلأر ددفلق ودد لإ ق 

(،لإ تسجدد لمواس دد ل"فددع ع "،ل0.66(،لإد حددعد لمع دداسيل 1.56دروعط دد لدر اشددع ،ل وىا ددملج،دداب ل 
"،ل لطحايد لإاداتعل لإطا،د علاُطاعالدروااعي ل د لموا د(لدرى لطل لمافل"11ف والجا ظالدرعقع ل 

(،لإد حدعد لمع داسيل1.52مافلطعطيقلالدرحاريلماعلإ ق ال  ىما  لأ دعدرلدر يلد ،ل وىا دملج،داب ل 
 (لإ تسج لمواس  ل"فع ع ".0.66 

إط دددزىلهدددذ لدرلى مددد للردددفتلفددد الطدددا علدرعنبددد لإدر، ا ددد لدرادفدددح لردددتىلدرق ددداردتل أهو ددد لرإسل
در ادددعب ،لإغ دددا لطدددا عل ظدددا لدرىحايددد لإدرىا،ددد  لدرددداا ع لرمو دددالدرىا،ددد  لدرددداا ع لإلردس لدرودددادسرل

دراااتال  للردس لدروادسرلدر اعب ،لف الاامت لدرق ا اتلدر،اتت لدرى لطادو لجو دالدرو اامداتلدروى اقد ل
ل لطزدضل  اروااعي  ط ىوتلمافلدأل اري لدرىقايت، لإغ ا لدرىا،  لدراا ع لدرحق ق ،لرىحت تلدرولا للِلذ 

لفدا  للردفلل،  لرمو الدر داماي لجىدفل دى لدرق دا ل  وا داتلدرىحطد ملإدرىقداب لإ دهلم دا يعلإدفدح دإلجعدت
أهو ددد لدرق ا ددداتلإطا،ددد  لدرولدددا ل ،دددق لمدددت ل حدددالفددد الطاجددد لدرق ددداردتل ددد لم ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  ل

لغ دددا لدر، ا ددداتلإدرحطدددملدرلار ددد للردددفلططدددابعلموا ددد لدرىا،ددد  إلدرقلامددد لإدإلسدر ل ددد لهدددذدلدرومددداض،ل
دردداا ع لإ وددال،حقددهلد  ددىعار لمدد لدرىطدداسدتلدرحت ثدد ،لإغ ددا لمقددتألدروادداسك ل دد للردس لدروددادسرلدر اددعب ل

لإ وال ل  قلمافلمت لطو ي لدر اماي ل  لهذدلدرُ  ت.
323

رُ  ددتلطاا دد لل دد لمحا ظدد لل إدرى ادد  ل و ىدد لدرىع  دد لرو ع دد لرسجدد لمواس دد للردس لدروددادسرلدر اددعب ل
،لطدد لج،ددا لدروىا ددطاتلدرح،دداب  ،لإد  حعد دداتلدروع اسبدد لرعقددعدتلكوددال عدهددالأ ددعدرلدر يلدد لدروددادسرلدر اددعب 

ل(.7هذدلدرُ  ت،لإرُا  تل ا  لما ،لإذركلكوالهالماف ل  لدرمتإضل 
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 يبين الترتيب التنازلي لفقرات (7جدول )

 ية حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة الممارسةبُعد توظيف الموارد البشر

 الترتيب

 بحسب

 المتوسط

 الفقرات

الترتيب 

حسب ب

 االستبانة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة

 اللفظية

 متوسطة 0.71 1.86 5 .ط،ى ي لبامل لمىحاا لرتسد  لإ ح لماعاتلدروىقتمي لراىاا   1

 متوسطة 0.72 1.86 1 .ل  لإاا ا   لراوعافا لبي لدروىقتمي لرااااتاطىقلفلم ا يعلمل 2

 متوسطة 0.67 1.77 6 .طحىاسلدروااعي لدألكعاءلرع الل ىاج  لم ى لدرىع   لإدرى ا  ل  لدروحا ظ  3

 متوسطة 0.72 1.73 7 .ُطاتسلاعدسدتلدرى يي لبتإ لطأليع 4

 متوسطة 0.75 1.71 2 .ضلدرحت ث ُط ا لم لدراااتالدرااغع لمقعلإ ات لد طاا 5

 متوسطة 0.70 1.68 4 .ط،ىقط لدركعاءدتلدرى لطحقهلدرىاد هلبي لمىطا اتلدراا ع لإم هوتلدرععر 6

 متوسطة 0.72 1.66 8 .طىقلفلمقتألدر تدر لملتلطازبالدروادسرلدر اعب لمافلدإلردس  7

 ضعيفة 0.71 1.64 10 .فاع  ط ىوتلدراادت لإدرقاد ي لدرولل  لإططق قلال ح ار، لإمال 8

 ضعيفة 0.68 1.51 3 .ط،ىقق لرا اتلدرىاا  للركىعإ  المقعلسإد ملإ عبتللركىعإ   9

 ضعيفة 0.63 1.46 9 .طىقلفل  ا  لإدفح لراىعق  لإدرىتإبعلدراا ع ل  لدرو ى  10

 متوسطة 0.49 1.68امتر طاإةةولياعلُبعواعلةولث

 دد لمواس دد للردس لدروددادسرلدر اددعب ل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  للسجدد رلَأ  ل ىةدد لمدد لدرمددتإضلدر،ددابه،ل
طاا دددد لدروددددادسرلدر اددددعب لكوددددالجدددداءل دددد لد ددددىما  لأ ددددعدرلدر يلدددد ل ادددد  لمددددا لكا دددداللرُ  ددددتلمحا ظدددد لل 

ل(.0.49 مع اسيللإ ا حعد ل،(1.68دروىا ملدر ا لدرذيلباعل لبت ر ل، مىا ط (
لتكاآط الرعقعدتلهذدلدر  تل قتلجاءتل ىاتمللإ ارل،  

طدل لمادفل"طىقلدفلم دا يعلملل د لإاا ا  د لراوعافدا للدرى (ل1 لدرعقع لجا ظالدرعقعدت،لأمافلجيللم  -1
ل وىا دمل،إ ق ال  ىما  لأ عدرلدر يل لرىحى لدروعط د لدألإردفلق و لأمافبي لدروىقتمي لرااااتا"لمافل

(ل5درعقدددع ل لجاددداالف ودددال،"فدددع ع "لمواس ددد لإ تسجددد ل،(0.72مع ددداسيل لإد حدددعد (ل1.86 لج،ددداب 
طدددل لمادددفل"ط،دددى ي لباملددد لمىحااددد لرتسد ددد لإ حددد لماعددداتلدروىقدددتمي لراىاا ددد "لمادددفللدرىددد 

دددالدرثدددا  لدرىعطيدد  (ل0.71مع ددداسيل لإد حدددعد ل،(1.86ج،ددداب ل ل وىا دددملدر يلدد ،لأ دددعدرل  دددىما  لإ ق 
 "مىا ط ".لمواس  لإ تسج 

"طىقلدفل  ا د لإدفدح لراىعق د للمادفلطدل ل درىد(ل9 لدرعقدع لجااال قتل،درعقعدتل أر فل ى اهلف والأما -2
لدألليدع ،إ ق ال  ىما  لأ عدرلدر يل لرىحىد لدروعط د للدروعدط لأر فلمافلإدرىتإبعلدراا ع ل  لدرو ى "

لدرعقدع لجاداالف وال،"فع ع "لمواس  لإ تسج (ل0.63 لمع اسيللإد حعد ل،(1.46 لج،اب ل وىا م
لدرىعطيد لمادفركىعإ  المقدعلسإد دملإ عبدتللركىعإ د "لمافل"ط،ىقق لرا اتلدرىاا  لللطل لدرى (ل3 

دددالدر اشدددع لإ تسجددد (ل0.63(لإد حدددعد لمع ددداسيل 1.64ج،ددداب ل ل وىا دددملدر يلددد ،لأ دددعدرل  دددىما  لإ ق 
 ".فع ع "لمواس  

إب زىلذركللرفتلمت لطا علم ا يعلإلطملإدفح لر وا  لدرىاا  لبلاء لمافلد جى اجاتلدرع ا  ل
دسرلدر ادددعب ،لإطدددأثيعلدرظدددعإ لدألمل ددد لإدر، ا ددد لدر،ددداتت ل ددد لموا ددد لدرىاا ددد لدرحق ق ددد ل ددد للردس لدرودددال



 2022 

 

 

285 

 أحمد الحفيظي/أ              التربية والتعليم بمحافظة إب...            بئفها بمكتواقع ممارسة إدارة الموارد البشرية لوظا

إدلى دداسلدر دداماي ل دد للردس لدروددادسرلدر اددعب ،للفددا  للرددفلدرددا ءدتلدر، ا دد  لدر،دداتت لرددتىلدرق دداردتلدرىدد ل 
أ لوال د لموا د لدرىاا د لإد لى داسلرا داماي ،لإفد الدرو دا يعلدر،داتت ل د لموا د لدلى داسلدر داماي ل
إطأثعهدددالبعغ ددداتلإطاجلددداتلدرق ددداردتلدرو،ددد إر ل ددد لم ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  لإدرملددداتلذدتلدر واددد لمددد ل
درىاا دد ل دد لدروحا ظدد ،لإغ ددا ل دداط للردس لدروددادسرلدر اددعب ل دد لموا دد لدرىاا دد لإدمىوارهددالماددفلمددال

ر ادعب ل د ل،حا لرلالم لم ى لدرحتم لدروت   ل  لدروحا ظد ،لإمدت لطدا عل داط لردتىللردس لدرودادسرلد
هددذ لدرماد دد ،لإدسط ارلددال ولددا لإ  ا دداتلدرملدداتلدرو،دد إر لمدد لدرىاا دد ،لإغ ددا لد هىوددا ل ارو،دداسل

لدراا ع لرا اماي ل  للردس لدروادسرلدر اعب لإم ى لدرىع   لإدرى ا  ل اروحا ظ .
324 

رُ  ددتلطددتسب لل دد لمحا ظدد لل  و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  لروددادسرلدر اددعب لرو ع دد لرسجدد لمواس دد للردس لد
لرعقددعدتلدروع اسبدد ل،لطدد لج،ددا لدروىا ددطاتلدرح،دداب  ،لإد  حعد دداتكوددال عدهددالأ ددعدرلدر يلدد لدروددادسرلدر اددعب 

ل(.8 درمتإضلل  هالماف للكوالإذركلما ،ل ا  لإرا  تلدر  ت،لهذد
 ت الترتيب التنازلي لفقرا يبين (8)جدول 

 بُعد تدريب الموارد البشرية حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة الممارسة

 الترتيب

بحسب 

 المتوسط

 الفقرات

الترتيب 

حسب ب

 االستبانة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة

 اللفظية

 طةمتوس 0.84 1.98 7 .تعتمد على دعم المانحين في تنفيذ البرامج التدريبية 1

 متوسطة 0.71 1.77 4 .تتبنى معايير موضوعية في اختيار المدربين 2

 متوسطة 0.76 1.77 8 .تَُطبق أساليب حديثة في تدريب الموظفين 3

 متوسطة 0.74 1.71 9 .تُشجع اإلبداع واالبتكار بشكل إيجابي في عملية التدريب 4

 متوسطة 0.75 1.71 3 .تعتمد نتائج تقييم األداء في اختيار المتدربين 5

 متوسطة 0.72 1.66 1 .تُحدد االحتياجات التدريبية للموظفين بصورة دقيقة 6

 متوسطة 0.69 1.66 5 .تستعين بمتخصصين من خارجها إلعداد البرامج التدريبية وتنفيذها 7

 متوسطة 0.74 1.66 2 .تعتمد خطة تدريبية وفقًا لالحتياجات الحقيقية 8

 ضعيفة 0.68 1.64 10 .برامج التدريبية وتحديثها باستمرارتعمل على تقييم ال 9

 ضعيفة 0.60 1.36 6 .تمول البرامج التدريبية من موازنتها العامة 10

 متوسطة 0.51 1.69 الرابع البُعد إجمالي متوسط

 ددد لرسجددد لمواس ددد للردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل و ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  للَأ  للدر،دددابهمددد لدرمدددتإضلل ىةددد 
ل،طتسب لدروادسرلدر اعب لكوالجاءل  لد ىما  لأ عدرلدر يل ل ا  لمدا لكا دال مىا دط (لرُ  تل ظ لل محا

ل(.0.51مع اسيل لإ ا حعد ل،(1.69دروىا ملدر ا لدرذيلباعل لبت ر 
لتكاآط رعقعدتلهذدلدر  تل قتلجاءتل ىاتملاللإ ارل،  

 ىوددتلماددفلرمدد لدروددا حي ل دد لطلعيددذل(لدرىدد لطددل لماددفل"ط7مدد لجيددللأماددفلدرعقددعدت،لجادداالدرعقددع ل  -3
درقعدمحلدرىتسبق  "لمافلأمافلق و لإ ق ال  ىما  لأ عدرلدر يل لرىحى لدروعط  لدألإرف،ل وىا ملج،داب ل

(لدرى لطل ل4 (،لإ تسج لمواس  ل"مىا ط "،لف والجااالدرعقع ل0.84 مع اسيلل (لإد حعد1.98 
مافلدرىعطي لدرثا  لإ ق ال  ىما  لأ عدرلدر يلد ،للمافل"طىقلفلم ا يعلمافاع  ل  لدلى اسلدروتس ي "

 ."مىا ط "سج لمواس  ل ت(لإل0.71(،لإد حعد لمع اسيل 1.77  وىا ملج،اب ل
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لمدد لدرىتسبق دد لدرقددعدمحلطودداضطددل لماددفل"لدرىدد (ل6درعقددع ل لجادداال قددتلدرعقددعدت،ل ددأر فل ى اددهلف وددالأمددا -4

لج،اب ل وىا ملدر اشع ،لدروعط  لرىحى ل،رلدر يل "لمافلأر  لق و لإ ق ال  ىما  لأ عددر ام لمادز ىلا
لدرىددد (ل10 لدرعقدددع لجاددداالف ودددال،"فدددع ع "لمواس ددد لإ تسجددد (ل0.60 لمع ددداسيللإد حدددعد ل،(1.36 

دددداللدرىا دددالدرىعطيدددد لمادددفل" ا دددىوعدسلإطحددددت ثلالدرىتسبق ددد لدرقددددعدمحلطقيددد  لمادددفلط ودددد طدددل لمادددفل" إ ق 
 ".فع ع "لمواس  لإ تسج (ل0.68 حعد لمع اسي (لإد1.64ج،اب  ل وىا مل،  ىما  لأ عدرلدر يل 

إُب ددزىلذرددكللرددفلغ ددا لطددا علدرقددعدمحلدرىتسبق دد لرا دداماي ل دد لم ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  لإإردس لدروددادسرل
در اددعب ،لإداىادداسلدرىددتسب لماددفلدرو اوددي لإدرودداجلي ل قددم،لإغ ددا ل  ا دد لدرىل،دديهلمددالدروددا حي ل دد ل

ى اددددد  لإإردس لدرودددددادسرلدر ادددددعب ،لإه ولددددد لدر واددددداتلدراحاددددد  لطدددددتسب لدر ددددداماي ل ددددد لم ىددددد لدرىع  ددددد لإدر
إد  ىودداءدتلدر، ا دد  ل دد لموا دد لدلى دداسلدروددتس ي ،لإغ ددا لدرو ددا يعلدر او دد ل دد لطقيدد  لدرقددعدمحلدرىتسبق دد ل
درىدد ل ددى لدرق ددا لبلددالراو اوددي لإدرودداجلي ،لإغ ددا لرإسللردس لدروددادسرلدر اددعب ل دد لموا دد لدرىقيدد  لراقددعدمحل

 لإدسط اطلطاكلدر وا  ل اع  لدرىدتسب لإدرىأهيد ،لإغ دا لدروحااداتلدروار د ل د للطدملدروادز د لدرىتسبق 
لدرح ام  لدروحاا لر وا  لطتسب لدر اماي .

325 

رُ  ددتلدألجدداسلل  دد لمحا ظدد لل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  للدر اددعب لدروددادسرللردس لمواس دد لرسجدد لرو ع دد 
لدروع اسبددد لإد  حعد ددداتلدرح،ددداب  ،لدروىا دددطاتلج،دددا لطددد ل،إدروعط ددداتلإدرحددداد زلكودددال عدهدددالأ دددعدرلدر يلددد 

ل(9درمتإضل ل  ماف للهاكواللإذركلما ،ل ا  لإرا  تلدر  ت،لهذدلرعقعدت
 الترتيب التنازلي لفقرات  يبين (9)جدول 

 الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة الممارسةبُعد األجور والمرتبات والحوافز حسب المتوسط 

 الترتيب

 بحسب

المتوس

 ط

 الفقرات

الترتيب 

حسب ب

االستبان

 ة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة

 اللفظية

 عالية 0.75 2.35 1 .تعتمد نظام األجور والمرتبات وفقًا الستراتيجية الخدمة المدنية 1

 متوسطة 0.76 2.05 2 .كتروني لألجور والمرتباتتُطبق النظام المحاسبي اإلل 2

 متوسطة 0.83 2.00 6 .تعتبر الحوافز عاماًل مساعدًا لالستقرار الوظيفي 3

 متوسطة 0.76 1.72 3 .تعتمد نظام أجور عادل لجميع الموظفين 4

 متوسطة 0.74 1.66 7 .تُحدد الحوافز والتعويضات والمكافآت وفقا للوصف الوظيفي 5

 ضعيفة 0.68 1.55 4 .مد عالوات سنوية إلى الراتب األساسيتعت 6

 ضعيفة 0.65 1.51 8 .تعتمد معايير واضحة لمنح الموظفين الحوافز والمكافآت 7

 ضعيفة 0.66 1.50 9 .تتبنى سياسة عادلة لربط الحوافز والمكافآت باألداء واإلنجاز 8

 ضعيفة 0.63 1.43 5 .ظيفيتُحدد الحوافز والمكافآت وفقًا للعمل والعبء الو 9

 ضعيفة 0.62 1.38 11 .تُقدم الحوافز واالمتيازات التي تحقق الرضا الوظيفي للعاملين 10

 ضعيفة 0.56 1.36 10 .تسعى لتفعيل التأمين الصحي للعاملين 11

 متوسطة 0.41 1.68 الخامس البُعد إجمالي متوسط

 دد لس لدروددادسرلدر اددعب ل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  لمواس دد للردلرسجدد لَأ  للدر،ددابه،مدد لدرمددتإضلل ىةدد 
دألجددداسلإدروعط ددداتلإدرحددداد زلكودددالجددداءل ددد لد دددىما  لأ دددعدرلدر يلددد ل اددد  لمدددا لكا ددداللرُ  دددتلمحا ظددد لل 

ل(.0.41 مع اسيللإ ا حعد ل،(1.68دروىا ملدر ا لدرذيلباعل لبت ر ل، مىا ط (
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لتكاآط رعقعدتلهذدلدر  تل قتلجاءتل ىاتملاللإ ارل،   
ددالإدروعط دداتلدألجدداسل ظددا (لدرىدد لطددل لماددفل"ط ىوددتل1 لدرعقددع لجادداالدرعقددعدت،لأماددفلجيددللمدد  -5 لإ ق 

ددالق ودد لأماددفلماددفل،"دروت  دد لدرحتمدد ل  ددىعدط م   دروعط دد لدألإرددفللرىحىدد ل،  ددىما  لأ ددعدرلدر يلدد لإ ق 
رعقددع لدلجا ظددالف وددالمار د "مواس دد ل"لإ تسجدد ل،(0.75 لمع داسيللإد حددعد ل،(2.35 وىا دملج،دداب ل 

لدرثا  دد لمعطقىلددالماددفلرألجدداسلإدروعط ددات"لدإلركىعإ د لدروحا ددق لدرلظددا لططقدده"لماددفلطددل لدرىد (ل2 
ددا مواس دد للإ تسجدد (ل0.76 لمع دداسيللإد حددعد ل،(2.05 ج،دداب لل وىا ددملدر يلدد ،لأ ددعدرل  ددىما  لإ ق 

 "مىا ط ".

لإد مى ددازدتلدرحدداد زلقددت ططددل لماددفل"لدرىدد (ل11 لدرعقددع لجادداال قددتلدرعقددعدت،لر ف ددأل ى اددهلف وددالأمددا -6
دالق ود ،لأر دفلمادفل،"را داماي لدرداا ع لدرعفدالطحقهلدرى  لدروعط د لرىحىد لدر يلد ،لأ دعدرل  دىما  لإ ق 

لف وددددال،فدددع ع ""لمواس ددد لسجددد تإ (ل0.62مع ددداسيل لإد حدددعد ل،(1.38 لج،ددداب ل وىا دددملدر اشدددع ،
لدروعدطد لآلدع"لمادفل داماي رالدرادح لدرىدأمي لرىع يد لط،د ف"لمادفلطدل لدرىد (ل10جااالدرعقدع ل 

لمواس دد لإ تسجدد ل،(0.56مع دداسيل لإد حددعد ل،(1.36 لج،دداب ل وىا ددمل،إ ددهلد ددىما  لأ ددعدرلدر يلدد 
 ".فع ع "

إط دددزىلهدددذ لدرلى مددد للردددفلطحت دددتل ددداط للردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل ددد للمدددتدرلكادددا اتلدروعط ددداتل قدددمل
دروحا ظددد ،ل دد لإدرى ادد  لأإلم ىدد لدروار دد لإدمىوددارلدرىحطدد ملرلددالمعكزب ددال ددادءلمدد لق ددار لم ىدد لدرىع  دد ل

إدمىوددددارللردس لدروددددادسرلدر اددددعب لماددددفلططقيددددهلدراددددادت لإدرقادمددددتلدرو ىوددددت لرمو ددددالدر دددداماي ل دددد لدألجلددددز ل
درح ام دد ،لإغ ددا لطددا عل ظددا لراحدداد زل دد للردس لدروددادسرلدر اددعب لإ وددال،و للددالمدد لدرىحطدد ملرلددال  عدداء ،ل

فلطع  خلطاكلدرو شعدتل ،ق لغ ا لدر، ا  لدرادفح ل  لم ى لإغ ا لطا علدأل ظو لدرى لط،امتلما
ل.درىع   لإدرى ا  ل  لدروحا ظ 

326 

لأردءلطقيد  رُ  دتلل د لمحا ظد لل رسج لمواس  للردس لدروادسرلدر اعب ل و ى لدرىع   لإدرى اد  للرو ع  
رعقددعدتللدروع اسبدد لإد  حعد دداتلدرح،دداب  ،لدروىا ددطاتلج،ددا لطدد ل، عدهددالأ ددعدرلدر يلدد كودداللدر اددعب لدروددادسر

ل(.10درمتإضل ل  هالماف للكوالما ،لإذركل ا  لإرا  تلدر  ت،لهذد
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 يبين الترتيب التنازلي لفقرات (10جدول )

 لممارسةبُعد تقييم أداء الموارد البشرية حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة ا

 الترتيب

 بحسب

 المتوسط

 الفقرات

الترتيب 

حسب ب

 االستبانة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة

 اللفظية

 ضعيفة 0.69 1.65 6 .تُحلل نتائج تقييم أداء الموظفين وتزود المكتب بالنتائج 1

 ضعيفة 0.65 1.64 4 .تمتلك سجالت لتقييم أداء الموظفين 2

 ضعيفة 0.67 1.64 5 .لمساءلة والشفافيةتعتمد مبدأ ا 3

لضعيفة 0.70 1.63 2 .تتبنى العدالة والموضوعية للحكم على كفاءة الموظفين 4
 ضعيفة 0.72 1.60 10 .تُشكل لجنة متخصصة لمراجعة تظلمات الموظفين 5

 ضعيفة 0.68 1.57 1 .تعتمد معايير محددة ودقيقة لتقييم أداء الموظفين 6

 ضعيفة 0.71 1.53 3 رقية ونقل الموظفين على قدرات الموظف ومهاراته تعتمد في ت 7

 ضعيفة 0.72 1.52 11 .تُعلن نتائج التقييم لألداء بكل شفافية ووضوح 8

 ضعيفة 0.68 1.49 9 .تسمح للموظفين االطالع على نتائج التقييم 9

لضعيفة 0.63 1.48 7 .تُمارس عملية تقويم األداء الكلي للموظفين بصورة دورية 10
 ضعيفة 0.68 1.48 8 .تسمح للموظفين المشاركة في عملية التقييم 11

 ضعيفة 0.53 1.56 السادس البُعد إجمالي متوسط

 ددد لمواس ددد للردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل و ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  للرسجددد لَأ  لضلدر،دددابهلمددد لدرمدددتإلل ىةددد 
لجدددداءل دددد لد ددددىما  لأ ددددعدرلدر يلدددد ل ادددد  لمددددا لكا دددداطقيدددد  لأردءلدروددددادسرلدر اددددعب لكودددداللرُ  ددددتلمحا ظدددد لل 

ل(.0.53 مع اسيللإ ا حعد ل،(1.56دروىا ملدر ا لدرذيلباعل لبت ر ل،(فع ع  
لإ ارل،  لرعقعدتلهذدلدر  تل قتلجاءتل ىاتملالكاآط ت

ُطحاد ل ىداتحلطقيد  لأردءلدرودااعي لإطدزإرل(لدرىد لطدل لمادفل"6،لجااالدرعقع ل درعقعدتم لجيللأمافل -1
دددال  دددىما  لأ دددعدرلدر يلددد ،لرىحىددد لدروعط ددد لدألإردددف،ل وىا دددملل ىددد ل ارلىددداتح"درو مادددفلأمادددفلق وددد ،لإ ق 

(ل4 (،لإ تسجدد لمواس دد ل"فددع ع "،لف وددالجادداالدرعقددع ل0.69 مع دداسيلل (،لإد حددعد1.65 ج،دداب ل
مادددفلدروعط ددد لدرثا  ددد ،ل وىا دددملج،ددداب لل"طوىادددكل دددموتلرىقيددد  لأردءلدرودددااعي "درىددد لطدددل لمادددفل

 (لإ تسج لمواس  ل"لفع ع ل".0.65 ،لإد حعد لمع اسيل(1.64 

لدألردءلطقدداب لموا دد لطودداسسطددل لماددفل"لدرىدد (ل7 لدرعقددع لجادداال قددتلدرعقددعدت،ل أادد ل ى اددهلف وددالأمددا -2
لدر اشدع ،لدروعط د لرىحىد ل،  دىما  لأ دعدرلدر يلد لا"لمادفلأر دفلق ود لإ ق درإسب ل ااس لراوااعي لدركا 

لجاددداالف ودددال،"فدددع ع "لمواس ددد لإ تسجددد ل،(0.63مع ددداسيل لعد إد حدددل،(1.48 لج،ددداب ل وىا دددم
لدرحدداريلدرىعطيدد لماددف"لدرىقيدد  لموا دد ل دد لدروادداسك لراوددااعي طددل لماددفل"ط،ددو للدرىدد (ل8 لدرعقددع 
دددالمادددع لإ تسجددد (ل0.68مع ددداسيل لإد حدددعد ل،(1.48 وىا دددملج،ددداب ل لدر يلددد لأ دددعدرل  دددىما  لإ ق 

 ".لفع ع ل"لمواس  

رفلغ ا لطدا علدرو دا يعلدرادفدح ل د لموا د لدرىقيد  لردألردءلرمو دالدر داماي ،لإط زىلهذ لدرلى م لل
 ددد لططدددابعلأردءلدرودددادسرلدر ادددعب ،لإغ دددا لدرىاجددد للاإغ دددا لطدددا علدإلسدر لإدرقلامددد ل أهو ددد لدرىقيددد  لإرإسهددد

درحق قددد لردددتىلدرق ددداردتلرا وددد لبلىددداتحلدرىقيددد  ،لإ ودددال دددل  قلمادددفلم ارمددد لد  حعد ددداتل ددد لأردءلدرودددادسرل
إدر، ا دداتلإدرقدعدمحلدرىدد لطع ددخلذردكل دد لم ىدد للدر ادعب لإمىا  دد لططدابعه لملل  ددا،لإغ ددا لطدا علدآر ددات

لدرىع   لإدرى ا  لإإردس لدروادسرلدر اعب .
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41 

بدد ل دد للردس لدروددادسرل دد لفدداءلدرلىدداتحلدرىدد لطدد لدرىا،دد للريلددال،،ددىلىحلدر اجددلتلأ لدرق دداردتلدإلردسل
 لطددزدضلطودداسسلأ دداري لماددادت  لإدسطمار دد ل دد لدرق ددا لل دد لمحا ظدد لل در اددعب ل و ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  ل

 ارولا لدروحتر لرلال  لكا  لدأل  ارلدرو ىودت ل د لهدذ لدرتسد د ،لإأ لدرىاجلداتلدر، ا د  لدر،داتت ل و ىد ل
دسرلدر اددعب ل دد لكا دد لموا اطلددال ددادءل دد لدرىحطدد ملأإلدرىع  دد لإدرى ادد  لأثددعتل دد لم،ددىاىلأردءللردس لدروددال

دردخ.لإدروعكزبد لدرادت ت ل د لدطحداذلادعدسدتللردس لدرودادسرلدر ادعب ل د ل…درىحاي لإدرىا،  لأإلدرىتسب لأإل
مواس ىلالرولاملالدرى لأثدعتل دا  ال د لموا د لدرىحطد ملدإلردسيلإدر وا داتلدإلردسبد ل اد  لمدا ،لإالداسل

تلدرو وددداضلبلدددا،لإفددد الطوىددداللردس لدرودددادسرلدر ادددعب ل واادددالجيدددتلردلددد لدرل  ددد لدرةددد اب  ل ددد لدر، ا دددا
 درىلظ و  لدألمعلدرذيل،،امتلمافلدرق ا لباااتعلالإدر و لمافلطحقيهلأهتد لالإإدج اطلا.

42

  لفاءلدرلىاتحلدرىد لأ دععتلمللدالدرتسد د ،ل ا،د لدر اجدلل ةدعإس لدرق دا ل داإلجعدءدتلدرىلعيذ،د ل
ى ل،و  لأ لط ريللرفلططابعللردس لدروادسرلدر اعب ،لإدرمار لإدرىويدزل د لط ،د ملدر وا داتلإدإلجدعدءدتلدر

دإلردسب لإدرعى  .لإذركلم للوضلطا ي ل عبدهل لد لمىحاد لإمادىعال،ةد لموثادي لمد لم ىد لدرىع  د ل
إأكدددددار،ويي لإدرى اددددد  ،لإدر،ددددداط لدروحا ددددد ل ددددد لدروحا ظددددد ،لإم ىددددد لدرحتمددددد لدروت  ددددد ،لإم ىددددد لدروار ددددد ،ل

مىحااي ل  لجام  لل ل  للردس لدروادسرلدر اعب لإدرللت  لدإلردسبد لإذردكلراق دا ل داإلجعدءدتلدروىوثاد ل
در،ددداطاتلإدرو،ددد إر اتلركددد لإطحت دددتل و ىددد لدرىع  ددد لإدرى اددد  له  اددد للردس لدرودددادسرلدر ادددعب لبدددددتلمعدج ددد ل

إدردىحا لمد لدردعإطي لدرزدتدتللر ات،إدرو، إلدراوج اتللطتدل ل  هلاال ل، ا لإا ع ل حيلللم،ىاىل
إدر وددد لمادددفلط ،ددد ملدر وا ددداتلإدإلجدددعدءدتلدإلردسبددد لإدرعل ددد ،لإزبدددار لد مىودددارلماددددفللإدرعاا ددد لدروىكدددعس 

طكلاراج دددالدرو اامدددات،لإدألطوىددد ،لإإ،دددتدسلرريددد للسشددداريلمادددفلم،دددىاىلكددد لبع دددامحلم،دددىلت لرىطدددابعل
 إدرطعقلدرو،ىحتم .در وا اتلدإلردسب ،لُ اَف لف  لدرحطادتلدأل ا   ل

43

بلدداء لماددفلد  ددىلىاجاتلإدرىا،دد اتلدرىدد لطا،ددااللريلددالدرتسد دد ،ل،قىددع،لدر اجددللدرق ددا ل  ددترلمدد لدر حدداثل
 إدرتسد اتلدر او  لدرو وا لراتسد  لدرحار لإمللات

درىع  د لإدرى اد  ل د لللجعدءدتلماو  لطلت للردفلم ع د لدر ادمد لدرود ثع ل د لأردءللردس لدرودادسرلدر ادعب ل د لم ىد  -
 محا ظ لل ل  لفاءل ىاتحلدرتسد  لدرحار  .

لجعدءدتلماو  لطلت للرفلم ع  لمىطا اتلططقيهللردس لدروادسرلدر ادعب ل د لم ىد لدرىع  د لإدرى اد  ل د لمحا ظد ل -
 ل ل  لفاءل ىاتحلدرتسد  لدرحار  .

در اددعب ل دد لم ىدد لدرىع  دد لإدرى ادد  ل دد لللجددعدءدتلماو دد لطلددت للرددفلم ع دد لدروادد وتلدرىدد لطادجدد للردس لدروددادسر -
 محا ظ لل ل  لفاءل ىاتحلدرتسد  لدرحار  .
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طااسلمقىع،لرىطابعلدألردءلدراا ع لإلردس لدروادسرلدر اعب ل و ى لدرىع   ل(.ل2017دألش عي،لمقت ل،ار .ل  -1
 ]س ار لماج،ىيعلغيعلملااس [.لجام  لل ،لدر و .لدإلردسب إدرى ا  ل  لمحا ظ لل ل  لفاءل ظ لدرو ااماتل

(.لإداالططقيهلدرللتس لدإلردسب ل مام  لد ما لمحوتلب ل  ارلدإل وم  لم ل2019درلذراض،لأشادقلبلالما .ل  -2
لدألكار،و   لدألا،ا  لسن اء ل ظع لإدرلع،  إجل  لدرىع اب  لدر اا  لمما  ل. ل27 ل3، ل.12-27(،

.http://search.mandumah.com 
ل  -3 ل  يت. لج وت لمال ل2020 ا، اات، ل ارمولاسب ل(. لإدرى ا   لدرىع    لإزدس  ل   لدر اعب  لدروادسر للردس  ططابع

 ]أرعإج لركىاسد لغيعلملااس [.لجام  لمت ،لدر و .لدر ول  ل  لفاءلمتل للردس لدرىغييع
ل  -4 لدرحقي . لب  ل2013 ايع، لد اىاار، لرإس(. ل ارو  ،ات لدإل،طاسدت لأردء لس ا ل   لدرىتسب  لهلت   للمار 

 ]س ار لماج،ىيعلغيعلملااس [،لجام  لدألغادط.
ل  -5 لمقتدرحف ظ. لهاا  لإدرغعب ، لمارض، لدجوت لمحوت ل2014 الاي، لدإلردسب (. لدرللت   ل   لدرحت ل .لدروعجا

 م ى  لدرواكل لتلرالاع،لجت .
ل ل -6 ل لت. ل2017درمحا  ، ل  لطااسلمق(. لإدرى ا   ل و ى لدرىع    لدر اعب  لدراا ع لراوادسر لدألردء لرىطابع ىع،

 .لجام  لل ،لدر و .]ماج،ىيعلغيعلملااس لل س ارل[درااما محا ظ لل ل  لفاءلمح لدرمار ل
طااسلمقىع،لإلردس لدروادسرلدر اعب ل وت عباتلدرىع   لإدرى ا  ل ا ىحتد لمتل ل(.ل2016ج،ا ي ،لمقيعلهوض.ل  -7

 جام  لبللا،لماع.ل.]س ار لماج،ىيع[ل ملد  ىعدط م درىحط
ل ل -8 لما . لرطف   ل2012درحا ل ، لكوتل ل(. لدر اعب  لدروادسر للردس  لهلت   لإلمار  لدرحا و  لدرلما، مادم 

لدروىحت  لدر ع    لد ماسدت لرإر  لما ل ارىطقيه لدرى ا و   لدرو  ،ات لملااس [.للإل،و، لغيع لماج،ىيع ]س ار 
 جام  لدرقاهع ،لماع.

 ،لموا ..لم  ، لدراسدقلرالاعلإدرىازبادإلردس لدرو ا،ع (.ل2014درحعبعي،لمحوتل عإس.ل   -9
إداالططابعلدرو،اسلدراا ع لرا اماي ل  لر اد لما لإزدس لدرىع   ل(.ل2016درح ا  ،ل وا،لمحوتل،ار .ل  -10

 ]س ار لماج،ىيعلغيعلملااس [،لجام  ل،ل اء،لدر و .لإدرى ا  ل  لدرمولاسب لدر ول  
طااسلمقىع،لرىطابعللردس لدروادسرلدر اعب ل مام  لط زل  لفاءل(.ل2018رما ،لمحوتلمقتلدرحويتلمحوت.ل ل -11

 ]س ار لماج،ىيعلغيعلملااس [.لجام  لط ز،لدر و .ل متل لدرىطابعلدرىلظ و
 ل.لم ى  لما لد جىوا ،لدرمزدتع.لردس لدروادسرلدر اعب .لسنب لد ىعدط م  (.ل2003مارضلمحوت.ل ل،زد تل -12
ل  -13 لمحوتلماطعف. ل2020 حاب ، لدرول لإدرل ات(. للردس  لدر اعب لمافلكعاء  لدروادسر -أثعلمواس اتللردس 

 ]س ار لماج،ىيعلغيعلملااس [.لدرمام  لد  وم  ،لغز .لرسد  لجار 
 .لم  ، لجاسسلدرتسد   لرالاعلإدرىازبا.هلتس لدروادسرلدر اعب (.ل2006درايع  ،لمحوت.ل ل -14
ل ا الجم ل -15 ل درطات ، ل ازي. لهاش  لإدرع اري، ل2015 ، ل  لدرعكعل(. لم ا،ع  لاةا،ا لدر اعب  لدروادسر لردس 

 ..لردسل،عاءلرالاعلإدرىازبادإلردسيل
ل لل -16 لأجوت. ل  وا  لهللا، ل2012مقت لدرمام اتل(. ل   لدر اعب  لدروادسر لرىلو   لمتل  لد  ىعدط م  درىحط م

 nic.info-library@yemen.لماع.ل.]اطلملااس لجام  لأ يل]أرعإج لركىاسد للميتد   لرسد  -در ول  
.لردسلدراااتالد  ىعدط م  ل  للردس لدروادسرلدر اعب (.ل2010در زدإي،ل م لمقتلهللا،لإجادر،لع اسلج،ي .ل  -17

 در ازإسيلرالاعلإدرىازبا،لموا .

http://search.mandumah.com/
mailto:library@yemen-nic.info
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ل  -18  لرر  . لمحوت ل2008درقحطا  ، لد(. لدروادسر لمىكام لردس  لد ىعدط م  لمللح ل حا ل ط.ر اعب ت لردسل3. ،)
 در ق  ا ،لدرعبال،لدر، ار، .

ل ل -19 لمامع. ل2004دركق ، ، لدإلردسب (. لراىلو   لدر ع    لدرولظو  لدروت   . لدرحتم  ل   لدر اعب  لدروادسر .للردس 
 ماع.

 .لردسلدرحع لراىعدث،لماع.  لإملاس لدإلردس (.ل2014كواض،لل لا .ل  -20
لم شعدتلدرى ا  ل  لدرمولاسب لدر ول  ،لمعدجا لإأ ادم لدروحىاع ،(.ل2012ىحط ملدرى ا  .ل دروماقلدألمافلر -21
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1

حقيقللا التيللليو لللعال اليللملق مللوم متقعمللا امتة مللاا الم للممي م للم ا  ال  لللم يا المتأمللف  لل  ِإنَّ 
ا ال مو و ا بمللممياا أا بميلى اقتيم ي موم  ال ملت ا اميعريا ا ال م ته كا ام تور يا لي ع 

ا الامنيلللااألاللللى اية يلللا  ذللللل ال لللون التمثلللب متملللالم بلللملم وي الميدويلللا التللل  أ   ملللعار م إللللى اثلللتقلليا
عم يللا امللتلم الميد للا  تلل ف  َ للِننَّ ارثللةم ممهللوت التقللعت االتة للي الن للمري مللوم  ال اليللملقا امللم  للق 

 ملمح التموق االجتممع  اال يمث  ااالقتيم ي ل م تمب.

ا أط للم ميهللع ال لللل 1999 لل  عللمت  َأنَّلل    Tocan (2012,1-13ذكللد يوكللمن   ا لل  ثلليمق ذلللل
( يهعف إللى يتل يب االقتيلم يوم ع لى ال ملب K4Dاعمم بيلوان "الميد ا مم أجف التلميا"  العال  متد 

االنتقلمل الللمجح إللى اقتيلم   َأنَّ إذ يقلدر  ؛موم الميد لا اليملميلا االمن يلاا ملم أجلف إملدا  الملا لم الل ل يا
القعري ع ى االمتكمرا  الميد ا يت مم غملةمم أربيا علم د: اثتاممرا  طوي ا األجف    التي يقا ايطويد

حوث أضنم ييلدف ي لل اليلم لد بملم  ؛اينعيث ال ليا التنتيا ل مي ومم ا اخ م موئا اقتيم  ا مواييا
   مى ركمئل االقتيم  الميد  .

األكاد حعا ما احظوي  ل  الملعاخف  (knowledge economy ميط ح االقتيم  الميد    َاي َيع  
الن للمريا الاملاللا التلل   مللد مهللم  اأيللى اثللت مبا لمتط ةللم  الموجلل لم اإل اريللا ااالقتيللم  اا مو للم  مللعخ

معملق الووت اي يتهم  أ قونا الييدا اغم ا المؤث م  ابمن  نه تهم اثد    َيع  ال يةولا  هو مذلل  ااقيم
مللعالم م القللعرا  المم  للاا اع للى يط وللم التكلولوجيللم علل يتمللع ع للى اثللتةعات األ كللمر مللعالم  ِإنَّلل   يقللعمهم؛ إذ 

م ينويلللف الملللوا  الةلللمتا إضلللم ا إللللى يمولللل  بقيلللد  اري اإلنتلللمم احمجتللل  إللللى االمتكلللمر أعظلللق  ال للللل عللل
 (.2003 االعال 

                                                           
 )  :جمميلا  –ك يلا التدبيلا -أحملع ع لع م مق لف ال يتلل  إللى ق لق اإل اري اأ لول التدبيلا  ذ  العراثا يقلعت مهلم الةمحلث

اقللع  إب اثللتكممالم لمتط ةللم  النيللول ع للى  رجللا  كتللورا  الم  للما  لل  التدبيللا: يةيللي  إ اري ايةطللي  يدبللوي(
اأ.    أحملللع غملللل   امنملللع أحملللع لطلللي ال لللو   رئي لللمم املمقتلللمم  اخ يلللم لن لللق ملللم أ.  يكونلللم ل للللا الملمقتلللا اا

م خملع من م  ممم ال دا ي   متد مم(ا اأ.  اله وب  متقلعيد ممتلم  العكتورا  الةمحث  رجا  حاقع مل م(خمرجيم   ملمقتم
 .مب التو يا بملطةمعا االلتد موم ال مميم  اال هم  ذا  اليلقا
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ا  يد تل  ملظملا التيلمان االقتيلم ي مل اليعيلع ملم المؤث لم  االملظملم اقع شغف  ذا المعخف ب
المتمولللللي االم للللتلعي ع للللى إنتللللمم  : "االقتيللللم  القللللمئق ع للللى الميد للللا ِبَأنَّلللل OECD( 7ا1996  االتلميللللا

الميللمرف االمي ومللم  ااثللتةعامهم ايو ييهللما ااالثللتاممرا  ذا  التقليللا اليمليللا االيلللمعم  ذا  التقليللا 
 . مث     اإلنتمجيا المديةطا مهم"النعياا اينقوم م

 كمللم ي قمللم كاوللد مللم الللعال المتقعمللا  للذا المللعخف ايدجمتلل  إلللى ااقللب المممرثللم ا ابللد   ي للمرب
عملميا حمضدي اال تاا أ مهم الت دبا األمدي يا التل  انط قلم ملم يقديد لم المتلهور أملا  ل  خطلدا ا ل  
ثللليمق ذلللللا قمملللم اليعيلللع ملللم اللللعال اللمميلللا بةطلللوا  أكالللد إجدائيلللا ل توجللل  ننلللو االقتيلللم  الميد للل ا 

لتيللةح مدكلللما عملميمللم  (121 أنتللأ  ثلللغم وري ل لللا القللعري التلم  لليا ابلللمهم ع للى يقديد للم أط قللم مةللم ري  
(ا ابعأ  مملوليم رح تهم ننو االقتيم  الميد   ا م Yue,2001, 12ل يلمعم  القمئما ع ى الميد ا  

( أن كلف 678ا 2009( المتمر إلي     أنعرثلون  15ا 2007حوث أكع الي م    ؛2020رؤيا مملوليم 
االقتيم  الميد   المليقلع  ل  راملم  مم مملوليم اثلغم وريا اكوريم ال لوبيا عدضم خططهم    مؤيمد

( أملللمت جميلللب اللللعال التللل  ييلللمن  ملللم متلللمكف يي يميلللا ااقتيلللم  ا ايكلولوجيلللاا  أنتلللأ  مملوليلللم 2007 
األراقللا الذكيللا  مئقللا ال للدعاا اأط قللم ثلللغم وري ممهللوت المللعن المامليللا عظيمللا الكمللمهيا اأث للم كوريللم 

ياا ايط ولللم مةلللم و الت لللويم علللم بيلللعا االيللللم علللم بيلللعا ال لوبيلللا ال ليلللا الدقميلللا التنتيلللا عمليلللا ال للل
 االتي يق عم بيعا االةنث االتطويد عم بيع.

ع وهلم اال تملمت متطلويد مللى  َ لِننَّ م تملب الميد لا ااقتيلم  م؛  ملمه ايوطومالك  يل ح العال    
جيللاا انظللق النللوا ل المؤث للم ا ابلللمه نظللق االمتكللمر الوطليللاا اي هوللل ال لللى التنتيللا األثمثلليا التكلولو 

ا 2014الت  يلععق االثلتاممر  ل  الةنلث الي مل ا االتطلويدا االتي ليق االتلعري   يقديلد الميد لا اليدبل ا 
40.) 

ععت ملهما اللظديم   إلىلإلشمري تا 1971اقع اثتةعمم األمق المتنعي ميط ح التوطوم عمت 
ن الي لللوت أض اللللعال املهلللم اليلللوم م بيلللظلللإذ الح ؛خلللد  بملل لللةا ل م تميلللم  األ الغدبيلللااالجتمم يلللا 

التلللوطوما اللللذلل كلللمن ملللم أشللل مل  ؛االجتمم يلللا الغدبيلللا ال  للل ا لهلللم بملنيلللمي االجتمم يلللا لت لللل اللللعال
الويلللم  الةنلللث الي مللل ا إعلللم ي يوجيللل  الي لللوت الغدبيلللا نظديلللم امله يملللم أالتلللعريا بمل غلللا القوميلللاا ينعيلللع 

(Yunong & Xiong:2008, 612-613). 
مللم   للوا ثلل م يت للوم للللم أ ميللا يأثلليا ابلللمه أنمللوذم ميد لل  أ للوف بقللعرا  ذاييللا؛  امللم خلللل مللم

 م للللم إطلللق  للذا الو للي ع يلل  م للم ما بيم يللا التللوطوما  هللو مللذلل عم يللا مله يللا يللتق بموج هللم يلميللا 
 قللعرا  مؤث للم  التي لليق اليللمل   لل  م للمل اللقللف ااالثللتييمب االتطللويدا ايولوللع الميللمرف االي للوت التقليللا

 بقعرا  ذاييا؛ مم خلل االثتمم ي مم ي مرب اآلخديما مدا يمم مذلل أبيم  الم تمب المتلوعا.
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المم كمنم عم يا يوطوم االقتيم  الميد   يتط   التدكول ع لى عم يلم  نقلف ايكويلو ااثلتييمب 
الميد لاا  اإنتلمم ل ميد لا ايطويد لم مو لمهم ثل يا لليلم ي الالدايا اينقولم اللملو االقتيلم ي الم لل  ع لى

 هذا   ت لت  قا متلمهيا    ينعيع الميمرف المط وبا الت  يتق نق هم ااثتييممهم ايطويد ما امم  لم اجع 
لللم بمداعلللم  اإلرشلللم ا  االمنلللذارا  ال لللمبقا عللللع يوطولللل  للقتيلللم  الميد للل  اللللذي  الةمحلللث نم للل  م لمم

ق االتعري ا ايوطوم الةنث الي م   قت   ضملمم يوطوم عع  مم األثا االدكمئل أ مهم: يوطوم التي ي
 التكلولوجيما ايوطوم اإلمعاع ااالمتكمر. ايوطوم التقليا 

اال  م للم ييلللور ملللمه اقتيلللم  ميد لل   للل  م للع ملللم ع للى اللنلللو الملتللو ؛ إال إذا كمنلللم مؤث لللم  
 يقهلللم  ويلل ا  لللعاخف أثلللوار ال مميلللا يلتللأ الميد لللاا اي لللدي اثلللتييممهم ايطام رئي للل ام التي لليق اليلللمل  متلللمرك

الللللللعال مللللللعأ  ي للللللب ال يمثللللللم   َأنَّ ( 132ا 2018(ا ويمللللللم ذكللللللد نم للللللي  931ا 2015 المطوللللللديا 
ااالثتدايي يم  االةط  الملمثةا ل تنول إلى االقتيلم  الميد ل ا ااريكلل   لذ  االثلتدايي يم  االةطل  

اإلملللعاع  للل  كلللف اللللعال ع لللى إ للللي التي للليق اليلللمل  اال لللممي ا ا علللق الةنلللث الي مللل ا االتدكولللل ع لللى 
 .ولوجيما ايلميا مهمرا  اليمم ومااالمتكمر انقف التكل

للم شللغف مللعخف اقتيللم  الميد للا بللمل الكاوللد مللم الةللمحاوم اليملوللوما  أا للم  راثللا كللف  مللم  اأ  م
ال مميلا اثلتدايي يا   ( مت لل2016(ا االتلي   2014(ا االيليللي  2016(ا اقمثلق  9ا 2009 النلمم 

ااالقتيلللم  القلللمئق ع لللى الميد لللا؛ اإ  لللم  اثلللتدايي يم  إ اريلللاا اأكم  ميلللا التنلللول إللللى م تملللب الميد لللا 
اي م لم  الك يلم  ننلو االقتيلم  الميد ل ا ايطلويد أ اه ال مميلم  اليمليلا  يميولفايي يمياا ييمف ع لى 

(ا ا وللدا  910ا 2019 لل  ضللوه اقتيللم  الميد للاا   لللم عللم ذلللل أكللع   راثللا كللف  مللم الةطولل   
( ع لللى علللع  ملللم 17ا 2020(ا االةطوللل   35ا 2020(ا االةطوللل  االةطوللل   42ا 2020االقلللعم   

اآلليم  ااألثملو  ل توج  ننو االقتيلم  الميد ل  أ مهلم: التوجل  ننلو يوثليب م لمحا التي ليق اليلمل   ل  
الللليمما ايطلللويد نظلللمت لإلملللعاع ااالمتكلللمر يتمولللل بملكمم لللا االممع يلللاا اإ  لللم   ليلللا لتطلللويد اليلقلللا ملللوم 

  التي لليق اليللمل  امؤث للم  اإلنتللمم  لل  ال مهوريللا اليمليللاا اإنتللمه حمضلللم  اإلمللعاع ااالمتكللمر مؤث للم
االتكلولوجيلللما ايطلللويد ملظوملللا الةنلللث الي مللل ا ااثلللتنعاص مداكلللل بنايلللا متةييلللا إلنتلللمم الميد لللا 

ي ملل ا اييليللل االي لوت االتقليللا ايوطولهللما اامتكللمر يكلولوجيلم من يللاا اييظلليق ال غللا اليدبيلا  لل  الةنللث ال
 اجو  م مو مهم لغا ع ميا اعملمياا ايت يب حدكا التدجما مم اإلى ال غم  األخد  إلى اليدبيا. 

م؛ إذ ال ي ذا اال تممت ع ى م تو  العالا  َأنَّ موع  ع لى م لتو  التيلورا ا  يللالال إنَّ   لال ملقو م
غمئةمم    يأطود  ليم يا يوطوم  يلالاال  لمم نعري ع ميا ا  وي ميدويا؛  يلالاع ى م تو  الةمحاوم  ل 

انمذجت ا ا لو ملم  المهقالميد ا ااقتيم  م؛ الذلل ظ م النمجا م نا ل داري التيعي لهذا الموضوع 
األملللد اللللذي ثلللي يف ملللم ي لللل األ كلللمر االتيلللورا  التللل   ؛ثللليقوت بللل  الةمحلللث ملللم خللللل بناللل  النلللمل 
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ثلم  اإجلداها  عم يلاا يلق هلم ملم علملق األ كلمر االمالف ي ملتهم التوجهم  ال مبقا حقيقا معركاا بمممر 
 .إلى عملق الة دي االواقب االمممرثا

2 

االقتيلم  الميد ل  ايوطولل  إنملم  التوجل  ننلو  ل  مؤث لم  التي ليق اليلمل مت  ا ضليي  ار  ِإنَّ 
ى اجل  التنعيللع ال مهوريللا اليدبيللاا اع لل الثلليمم اللعالاليلملق الاملللث   ال ل  متلل  ا ييلمن  ملهللم ميظللق 

إذا إن ي دبا ال  عان اليدبيا    نتد الميد ا لق ينقم الله ا الي ميا المدجوي ملهم نمهيل عم  اليملياا
أ لللق ميوقللللم  مللللمه م تمللللب الميد لللاا االعتقللللم  بغدبيلللا الي للللق  اليللللف(؛ 19ا 2004يوطولهلللم  الن يمللل ا 

التلميلا ع لى أنهلم عم يلا يلتق نق هلم ملم ي لمرب اللعال االتكلولوجيما أي أنهملم غدبل  الملتلأا االلظلد إللى 
 (.11ا 2009المتقعما  اليلح ا 

اع للى  ِإنَّلل   ايتةللميم الللعال اليدبيللا مللم حوللث يمللمقق  للذ  المتلل  اا ايللل ا  األمللد ثللوهم  لل  اللليمم؛ إذ 
يلللع اللللدغق ملللم يللللمم  ال هلللو   للل  يطلللويد مؤث لللم  التي للليق اليلللمل ا ايوجللل  العاللللا اثلللتدايي يمم ننلللو ي و 

مةدجميهللم لمتط ةللم  ثللوق اليمللفا االتوجلل  ننللو االقتيللم  الميد لل ا مم  للام بمالثللتدايي يا الوطليللا ل لليمم 
ااقلب  َأنَّ ا ام تهع م  االثتدايي يا الوطليا ل تي يق اليلمل ؛ إال 2030ا ايوجهم  الدؤيا الوطليا 2025

يتود مؤشدا  ااقب التي يق اليلمل   يلال  يمن  الكاود مم جوان  القيور؛ إذ مؤث م  التي يق اليمل  ال
أنهم ال الم عمجلي عم اثتيممه متط ةم  إععا  كوا ر لم اي ويلع مةدجميهلم لت  يلا احتيمجلم  ثلوق اليملف 
بيللوري  االقتيللم  ا التق وع للاا يؤكللع ذلللل مللم أشللمر  إليلل  الو للمئم االتقللمريد العاليللا االدثللميا االعراثللم  

 المن يا.

و  يللعن  ن للةا االلتنللمق بمؤث للم  التي لليق اليللمل ؛ إذ كمنللم الل للةا إذ كتللمم ي للل التقللمريد م للت
( مللم 880% ممللم  للق  لل  ثللم االلتنللمقا ايللعن  ن للةا اإلنمللمق ع للى الةنللث الي ملل  حوللث م غللم  .53

(ا اأن اليمم احت م المديةلا األخولدي عملميملم  ل  مؤشلد 88ا 66ا 2015اللميج المن   مؤشدا  التي يقا 
ت معرجللا يلم  لليا 2019(عملميمللم ل يللمت 141  مللم أ للف (140  وللث احت للم المديةللاالتلم  لليا اليللملم ؛ ح

( بقيمللللا 131  %(ا اكللللذلل حيلللل م ع للللى المدكللللل األخوللللد  لللل  مؤشللللد االمتكللللمر اليللللملم  مللللدقق35.5 
 (122  ( اكلللذلل احت لللم الللليمم المديةلللا13ا 2020 ا اري التةطلللي  االتيلللمان اللللعال ا  ( نقطلللا13.56 

(ا ا لو 19ا 2020ت   ولدا  االقلعم ا 2012   مؤشد االقتيم  الميد ل  ل يلمت  (1.92عملميمم بقيما  
ي يلللف التوجللل  ننلللو يلللوطوم االقتيلللم  الميد للل  أملللدما حتميملللم لتلللعارم الوضلللب ا ا ملللم يللللذر مللللمقو  الةطلللد

 بمؤث م  التي يق اليمل  ق ف  وا  األاان.

لمن يلللاا كعراثلللا النلللمم املللم يؤكلللع الوضلللب ال لللممم  لللو ملللم يو للل م إليللل  اليعيلللع ملللم العراثلللم  ا
-2006ا اري ل تي لللليق اليللللمل   ا (ا 1ا 2020 وللللدا  االقللللعم   ا (ا 7ا 2010اليموللللدي  ا (ا 4ا 2009 

أن ملظوما التي يق اليمل     اليمم ييمن  مم أ ملم  علعيا ليلف أمد  لم اجلو  قطييلا  مم( 18ا 2010
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مؤث لللم  الةنلللث الي مللل  اإنتلللمم ملللوم نظلللمت التي للليق اليلللمل  انظلللق التي للليق األخلللد ا ااجلللو  قطييلللا ملللوم 
الميد ا ايط يقهم انتد ما ايعن  قعري ملظوما التي يق اليمل  ع ى االثت مبا لمتط ةم  اقتيم  الميد اا 
كذلل اجلو    لوي ملوم ال مميلم  امؤث لم  ثلوق اليملفا ايت لب كلف يلوت؛ ل ليي التلداكا مولهملم ملم 

ديلللا ألبيلللم  التلللداكا ملللم نمحيلللا أخلللد ا اضللليي نمحيلللاا ابيلللمب التيلللورا  االلملللمذم األكم  ميلللا التطوي
متلللمركا القطلللمع الةلللما  للل   للللب القلللدار  للل  ال مميلللم  اليموليلللا قلللع أثلللهق  للل  عللللل ال مميلللم  علللم 
المتللمركا  لل  الق للم م األثمثللليا ل م تمللبا اأن الللعار الممتللدي ل تي للليق اليللمل  اليمللل  لتنقوللم التلميلللا 

م.  التمم ا االم تعاما ال يلال ض يمم
إضم ا إلى عمف الةمحث  ل  م لمل التلعريا  ل  ال مميلم  األ  يلاا اميد تل   ممم ث  خلل مم
أاضمع مؤث م  التي يق اليمل  مم خلل  راثت  ال مم ياا الثليمم  ل  مدح تل  الممج لتود بعم كا  

االللعكتورا ؛ اثتتللي الةمحللث أن  لللمم ميوقللم  كاوللدي أمللمت مؤث للم  التي لليق اليللمل ا ينللول  ان القيللمت 
التي لليقا -يللا يللوطوم االقتيللم  الميد لل ا مللف ييوللم ال مميللم  اليمليللا مللم ثيممهللم موظمئمهللم الللالصبيم 

 لللمم يتلل امم بأثللملو  امقومللم  يق وع للاا أمد  للم اثللتودا   َأنَّ ؛ إذ شلليد -الةنللث الي ملل ا خعمللا الم تمللب
ؤث لم  خمرجيلا؛ علعا  م  ل  مإ مقومم  اليم يا التي يميا ثيمثم  امللم ج املوار  بتلدياا ميظمهلم يلق 

األملد اللذي أ لمر حةيظلا الةمحلث إللى م لألا التلوطوم الثليمم  ؛نتي ام لقيور المؤث ا العاخ يلا اليمليلا
 يوطوم االقتيم  الميد  .

الذلل يلد  الةمحلث ضلداري التنقلم ملم  لذا التليور االتقيل  الي مل  لهلذ  اإلشل ملياا ملم خللل 
الميد    ل  مؤث لم  التي ليق اليلمل ا ايقيل   راه عوللا   راثٍا موعانيٍاا يتقيى ااقب يوطوم االقتيم 

 اآلي :مل ؤال ب مم الة داه ا والم إلى ملمه أنموذم ليم يا التوطوما اع ي   م م ينعيع مت  ا الةنث
الجمهوريي  المميمي  فيي بما األنموذج المقترح لتوطين االقتصاد المعرفي في مؤسسات التعليم  العيالي 

 ؟ضوء التجارب العالمم 
 : اثئ ا المد يا اآليياان ام مم ال ؤال الدئيا األ

 لتوطوم االقتيم  الميد      مؤث م  التي يق اليمل ؟   مم اإلطمر المكدي االمممهيم -
ملللم أملللد  الت لللمرب االلملللمذم اليملميلللا ل للللمه ايلللوطوم االقتيلللم  الميد للل   للل  مؤث لللم   -

 التي يق اليمل ا اكيةيا االثتمم ي ملهم؟
ا مؤث لللم  التي للليق اليلللمل   للل  ال مهوريلللا اليمليلللا لتلللوطوم االقتيلللم  ملللم ااقلللب مممرثللل -

التكلولوجيلما اإلملعاع ااالمتكلمر( ا لم  الميد    التي يق اليلمل ا الةنلث الي مل ا التقليلا 
 التعريا؟شمر  إلي  عولا الةنث أع مه  وئا أمم 

اليولللا مللوم أ للدا   (α≤0,05 م للتو   اللللا  للف يوجللع  للداق ذا   اللللا إحيللمئيا علللع  -
 جها اليمفا ثلوا  الة دي(؟الوظيم ا الم تو  الي م ا ييل  لمتغود  ال ق  
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اليلمل   ل  ال مهوريلا اليمليلا  مم مع  أ ميا يوطوم االقتيلم  الميد ل   ل  مؤث لم  التي ليق -
 ضوه الت مرب اليملميا مم اجها نظد عولا الةنث  الة داه(؟    
المقتدي لتوطوم  األنموذم طدق المله يا الل ما ل لمهأ ق اليم يم  ااألثملو  ااآلليم  االمم  -

مل مهوريلللا اليمليلللا  للل  ضلللوه الت لللمرب باالقتيلللم  الميد للل   للل  مؤث لللم  التي للليق اليلللمل  
 اليملميا؟

2

 ل  النمل  إلى ملمه أنموذم لتوطوم االقتيم  الميد      مؤث لم  التي ليق اليلمل   الةنثيهعف 
 :اآلييا    ضوه الت مرب اليملمياا ايل ام مم الهعف الدئياا األ عاف المد ياال مهوريا اليمليا 

 .لتوطوم االقتيم  الميد      مؤث م  التي يق اليمل   التيدف ع ى اإلطمر المكدي االمممهيم -1
ينعيللع أمللد  الت للمرب اليملميللا  لل  عم يللا ملللمه االقتيللم  الميد لل   لل  مؤث للم  التي لليق اليللمل   -2

 ا االثتمم ي ملهم.اكيةي  يوطولا 
التيللللدف ع للللى ااقللللب مممرثللللا مؤث للللم  التي لللليق اليللللمل   لللل  ال مهوريللللا اليمليللللا ألبيللللم  يللللوطوم  -3

 .  االقتيم  الميد   اأثملوة
لمتغوللد  التلل  ييللل  مللوم أ للدا  اليولللا  (α≤0.05 م للتو   اللللا ميد للا المللداق اإلحيللمئيا علللع  -4

 .الة دي( جها اليمفا الم تو  الوظيم ا ال ق  الي م ا ثلوا  
 ينعيع أ ميا يوطوم االقتيم  الميد      مؤث م  التي يق اليمل     ال مهوريا اليمليا. -5
 ملمه أنموذم يوطوم االقتيم  الميد      مؤث م  التي يق اليمل     ال مهوريا اليمليا. -6

4

  اآلييا: يتماف األ ميا الي ميا االيم يا ل ةنث مم خلل اللقمط
للم ننللو االي م للم  المكديللا االت للمرب اليملميللا حللول يللوطوم االقتيللم   ضللوعمو  ماللف  - الةنللث يوجهم

 الميد  .
ي ويللع مةدجميهللم لمتط ةللم   و للذا الةنللث  ماللف اثللت مبا ل توجهللم  االثللتدايي يا ل عالللاا ننللَأنَّ  -

 ا2025بمالثلللتدايي يا الوطليلللا ل للليمم  مم  لللام الميد للل ا االتوجللل  ننلللو االقتيلللم  اليملللفا ثلللوق 
 .ام تهع م االثتدايي يا الوطليا ل تي يق اليمل  ا2030وجهم  الدؤيا الوطليا اي
يقديللد   ماللف اثللت مبام لمللم أا للم بلل  اليعيللع مللم المللؤيمدا  االملظمللم  اليملميللا االيدبيللا؛ أ مهللم -

المدانلاا  إللىالذي أكع ع ى ضداري ينلول التي ليق اليلمل  ملم ال ملو   (15 ا2015الوون  و  
 قم لللا اإليقلللمن اال لللو يا املللم  قم لللا  ىالتللللوعا املللم  قم لللا النلللع األ نلللى إلللل ىاملللم الت لللمنا إلللل

 إللى قم ا التقويقا امم ال ل وم االثلت وام   إلى قم ا االمتكمرا امم  قم ا الت  يق  إلىاالجتدار 
 إلىخد المدار بمليم يم ا امم االعتمم  ع ى اآل إلىاللوايج  إلىال  وم اإل  مم ا امم القمل 
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بنوللث  يللةح التي لليق  ا  ع للى الللذا ا امللم الللتي ق منللعا  األمللع إلللى الللتي ق مللع  النيللمياالعتمللم
ل ميد ا االتي ق الم تمدا ا هق التكلولوجيم ال عيعي امتغودا  ثلوق  االيمل  م منم ل تي يق اميعرم 

 اليمف.
التلوري عراثلا مم التو يم  الت  أا م مهم العراثم  اليدبيلا ك  أي   ذا الةنث اثت مبا ل يعيع -

االعراثم  الوطليا كعراثلا كلف   (2019خمي   االدموعي   (؛2018نمد  (ا ا 2012ا خديم  
الةطوللللل  (ا ا 2016التلللللي   (ا ا 2014اليليللللللي  (ا ا 2016(ا اقمثلللللق  2009النلللللمم   ملللللم
 .(2020الةطو   (ا ا 2020الةطو   ا  الةطو (ا ا 2020 االقعم   ودا  (ا 2019 
ي للتععوهم  -إضللم ا ع ميللا متواضلليا-ف إثللهمممم ع ميمللم متواضلليممموضللوع الةنللث النللمل   مالل ِإنَّ  -

اللللعري الي ميلللا التلل  ييلللمن  ملهللم الم تةلللا ال مم يلللاا  لل  الموضلللوعم  الةنايللا الميليلللا متلللوطوم 
 االقتيم  الميد  .

ي للد  أ ميللا الةنللث  لل  كونللل  ي قلل  ال للوه ع للى ق لليا يت لللق بملنعا للا ااأل ميللا الل لل ياا املللم  -
التللل  ينللللمال يلللوطوم االقتيللللم  الميد للل   لللل   -حللللع ع لللق الةمحللللث-ا الللللم ري المنلللماال  الةنايلللل

 .ال مهوريا اليمليا   مؤث م  التي يق اليمل  
االقتيلم   و أمف الةمحث أن   لهق الةنلث  ل   علق يوجهلم  العاللا امؤث لم  التي ليق اليلمل  ننل -

 الميد  ا ا عق متمرييهمم ننو ينقوم التلميا الم تم يا التمم ا.
يتلل يب االثللتقلليا ااالعتمللم  ع للى الللذا  اليمليللاا االنللع مللم عم يللا االثللت لب المكللدي ل للدؤ   -

االلظديلم  الغدبيللا لنللف المتلل ل  االجتمم يللا االتي يميللاا مللم خلللل يلميللا رأ  المللمل المكللدي 
 .   مؤث م  التي يق اليمل  ابمم  م ل  مم عم يا نقف ااثتييمب اامتكمر الميد ا ايوظيمهم

م يت  للللور أ ميللللا الةنللللث ويمللللم  قعملللل  األنمللللوذم مللللم إجللللداها  ع ميللللا ا ليللللم  يط يقيللللا يم للللم كملللل -
 مؤث م  التي يق اليمل  مم التنول لمؤث م  اقتيم  ميد  .

5 

ثلل وب أ بمثللتةعات عللعي أثللملو  أ مهللم:اثللتةعت الةمحللث الملللهج الو للم  التنقولم أ للعاف الةنللث 
االتتدييم  ل تي يق  م  االتقمريدا بمم    ذلل االثتدايي يم  اال يمثم ين وف الم مون ل و مئم ااأل مي

حلول أبيلم  يلوطوم االقتيلم  الميد ل   اأث وب اثلتطلع  ا لم م لمريم: م لمر عوللا الة لداها  االيمل 
ا مو لللي المتللل  ا الةنايلللا يت لللق بملنعا لللا االتيقولللعا ام لللمر عوللللا الةنلللثا  ا ليميللل  اأثلللملوة  ام ونميللل

جللف يتللةيي اين وللف ااقللب مممرثللا مؤث للم  التي لليق أالتللعريا مللم حم للا الللعكتورا ا مللم  أع للمه  وئللا
الم لن  التطلويدي ااألثل وب  اال مهوريا اليمليا ألثملو  ا ليم  يوطوم االقتيلم  الميد ل    اليمل  

 لالميللع ابلللمه األنمللوذما ا للم يقليللا  لملل  اأ ميللا يللوطوم االقتيللم  الميد لل  رجللا  لتنعيللع التل للؤي(: 
DelphiTechnique. 
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6

: ينلع   ب ميلب أع لمه  وئلا التلعريا بمؤث لم  التي ليق األاللى يكون م تمب الةنث مم  ئتلوم
ملللم حم لللا شلللهم ي  -و ارياللللال مميلللم  الن وميلللا ااأل  يلللا مو لللمهمم مؤث لللم  يتلللدف ع وهلللم - اليلللمل 
( ع للوام يللق اختيللمر عولللا ملللهق 6446عللع  ق   الةللمل  -أثللتمذا أثللتمذ متللمرما أثللتمذ م للمعع- الللعكتورا  

بم تملب الة لداه  ماألخلد : يمام لا  ا( ع لوام 265ايكونم ملم   ابطديقا عتوائيا يلمث يا ا م مدح توم
األكلللم  م   للل   ااالعتملللم اخ لللداه ال لللو ي  ا للل  اإل اري االتةطلللي  التدبلللوي  للل  مؤث لللم  التي للليق اليلللمل 

امدكلل الةنلوص االتطلويد  االيمليلا بمل مهوريلاالتي ليق اليلمل  م  ا االعتمم  االكم  م  اضممن جو ي 
( خ ودام بطديقلا 49يق اختيمر عع   االتي يق المل  االتعري  المهل م مي  ا  ااالقطمع اليلمع  االتدبوي 
 قيع ا. 

7

ا اثلللللتةعت الةمحلللللث االثلللللتةمنا المغ قلللللا ل ملللللب ال يمنلللللم  امتغودايللللل ا للللل  ضلللللوه أ لللللعاف الةنلللللث 
 اأع لللمه  وئلللا التلللعريا -ليولتللل  الةنلللث اجهتلللم يلللق مللللمه أ ايلللوم؛ إذ مي وملللم  ملللم عولتللل  الةنلللثاال

للم لمقيللم  لي للد   ا(  قللدي لكللفه ملهمللم115يكونتللم مللم   ااالة للداه ااثللتةعت  ا(Likert-5  الةممثلل ا قم
يللمئيا اإلحاالمتما للا بمألثللملو   ا( لتن وللف ميمنللم  الةنللثSPSSالةمحللث مدنللممج النقوةللا اإلحيللمئيا  

اختةللمر المللم ا  ااالوثلل  المللدجح ااالللو ن المئللوي  اااالنندا للم  الم يمريللا ااآلييللا: المتوثللطم  الن للمميا
 One-Way Anova & T Testاختةللمر ا  ا( لقيللم   ةللم  أ اي الةنللثAlpha cronbach  خكدانةللم

 .اميد ا المداق  االختةمر مع   نا المدضيم 

8

 نعا  اآلييا:يتنع  الةنث النمل  بمل
 للل  مللللمه أنملللوذم مقتلللدي لتلللوطوم االقتيلللم  الميد للل   للل  مؤث لللم  التي للليق اليلللمل  الموضيييو ي  الحييي  

 .ال مهوريا اليمليا    ضوه الت مرب اليملميا الميم دي

اثيلم ي المؤث لم  اليلمل ا القيلم ا  األكم  ميلا بمؤث لم  التي ليق ا  أع لمه  وئلا التلعريا  الح  البشري 
 وق اليمف.االتدكم     ث

 .ال مهوريا اليمليا   مؤث م  التي يق اليمل  الح  المكاني  

 .ت2021-2020يتنع   ذا الةنث    المتدي اللمليا الواقيا مم موم  الح  الزميي 

9

 الةنث النمل  من وت بملمنع ا  اآلييا:  َأنَّ  تود الةمحث إلى 
 م معخف يلميا القعرا  الذاييا لمؤث م  التي يق اليمل .اعم يا التوطوم ا ثوتلمال الةمحث ممهوت  -
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يللوطوم ركللمئل  المتما للا بملةنللث ااإلمللعاع ااالمتكللمرا التي لليق  : قيللع متللوطوم االقتيللم  الميد لل  -
 االتعري ا مليا ينتيا للظق المي ومم  ااالييمال ا اللظمت االقتيم ي االمؤث  .

الواثلبا رما ميقلعا امتلعاهم ملم عللوان الةنلث ع لى الةمحلث م لمامله وتل ا  دضم ط ييا الةنلث  -
بيللم  ااألثللملو  ااألاالمداحللفا اييللع  ايلللوع المللعاخف االثللتقطمبا االممللمهيق التدكو يللا  لمئيللا 

االط ييلللا االثلللتدايي يم ا إضلللم ا ل لللعال  المممهيميلللا التللل  ينملللف بيلللع االمتلوعلللاا المتيلللع ي 
 م اطليمم. يا الةنايا متداعم ابو ي القمقتديا مو م  ملمه أنموذم  ؛االختلاليا

ااالقتيللم  التللوطوما مللم ممللمهيق  أ   اخللتلف اجهللم  اللظللد مللم ق للف الي مللمه االةللمحاوم لكللفٍ  -
اا للللمهم بملممللللمهيق ال للللمئ ا ذا  االتللللعايفا اأثللللملو  التللللداكا االتتلللل يل االتوأمللللا الميد لللل ا 

تل لللللم  يوضللللليح ي لللللل االخ إللللللىالةمحلللللث  اضلللللطد ا لللللو ملللللم خلللللد؛  النلللللواف اللمعملللللا ييقولللللعم 
م لملم  قت لي  يوضليح كلف االتعاخل ا األملد اللذي أ   ميل  إللى اجلو  بيلض التكلدارا  ا قمل

ممهللوت اميللط حا ممللم أ   ميلل  إلللى  يللم ي ح للق المنتللو ا اطللول المقيللم ا الللذي أخللذ  تللدي 
 مم ق ف عولا الةنث لمعي يت ما  األربيا أشهد. عل اإلجمبا ا  لتط يق  اطوي 

يو د ما ا و مم جي ل   أخلذ اقتملم طلويلم  ل   يوبا االيدبياا ا  اب المن ياالمداج نعري العراثم  -
علل   لق   أغ ل  ملم كتل َ لِننَّ ملهما اع ى الدغق ملم أن الموضلوع يهلق التلدق األجل يا  يدجما

 ع ممه الغدب.
الموعانيلا؛ إذ اثلتمد يط ولم االثلتةمنا حلوال  أربيلا أشلهدا نمهيلل علم  يوبا يلمولذ العراثلم   -

 ااالثتم مرا  مم ق ف اليولا االد  ع وهم.األثئ ا 
 ا....الخ.الةناياا لوضب االجتممع  ااالقتيم ي الذي  مد ب  اطللم الن و  ايأ د اليولا ا -
  يوبا النيول ع ى ال يمنم  ااإلحيمها  الدثميا العثيقا.  -

10

 األنموذج -1

يق  لم موعا ملم األثلملو  االوثلمئف التل   م لم ملم : ملمه  كدي ايط ِبَأنَّ    يد   الةمحث إجدائيمم 
ال مهوريلللا اليمليللا بمالثللتمم ي ملللم  لل  خللهللم يللوطوم االقتيللم  الميد للل   لل  مؤث للم  التي للليق اليللمل  

 ي مرب بيض العال.
 Knowledge Economicsالمعرفي االقتصاد -2

الللذي  تاممر  لل  رأ  الململ المكللدي : االقتيلم  الملللظق القلمئق ع للى االثلِبَأنَّلل   الةمحللث إجدائيلم    يد ل
 همقعري مؤث م  التي ليق اليلمل  ع لى إنتلمم الميلمرف االي لوت التقليلا ااثلتةعامبيتماف وي  عوامف الل مي 

إمعاع اامتكمر اطل ا    ظف موئا  متا ايو ود يي يق عمٍل م و  ابنث ع م  ر وما ابلمه نظهمايوظيم



 2022 

 

     304 

 أحمد الجعشنيتوطين االقتصاد المعرفي في مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية اليمنية في ضوء التجارب العالمية                   أ/

 مؤث م  اقتيم  ميد  .لوجيا يم لهم مم التنول إلى و يقليا ايكل

  Indigenization التوطين-3

مله يا يتق بموج هم يلميا قعرا  مؤث م  التي يق اليمل   ل   اعم ي  ِبَأنَّه  الباحث إجرائما  فهويعر 
االتطويدا ايولوع الميمرف االي وت التقليا بقعرا  ذاييا؛ مم خلل االثتمم ي مم  ااالثتييمبم مل اللقف 

 .داٍع مذلل أبيم  الم تمب المةت ماي مرب اآلخديما م

  Knowledge Economics indigenization يالمعرف االقتصاد توطين-4
: م موعلا ال يمثلم  ااالثلتدايي يم  االةطل  ااألثلملو  ااإلجلداها  ِبَأنَّيه  إجرائمًّيا  الباحيث هيعرف

التي يق اليمل     ال مهوريلا االيم يم  االطدق الي ميا االيم يا الت    تةعمهم القمئمون ع ى مؤث م  
اليمليللللا ل لللللمه اقتيللللمٍ  ميد لللل  ا وللللم اليلللل ا بللللملم تمب بقللللعرا  ذاييللللاا ع للللد عم يللللا اللقللللف ااالثللللتييمب 
االتطلللويد ل ميلللمرف االي لللوت التقليلللا  التكلولوجيلللاا ملللم خللللل رأ  ملللمل  كلللدي لع للل  القلللعري ع لللى اإلملللعاع 

 م.طمرما مدج يم إالةمحث   يع االذي ااالمتكمر    حف متمكف الم تمب اي  يا متط ةمي ا 
5

م موعلللا ملللم الت لللمرب التط يقيلللا اللمجنلللا القمئملللا ع لللى اللملللمذم  :ِبَأنََّهلللم يد هلللم الةمحلللث إجدائيملللم 
التلللل   م للللم مملوليللللما ثللللغم وري( لللللةيض اللللعال   ئللل المكديلللا  لللل  م لللمل يللللوطوم االقتيلللم  الميد لللل  ابلم

 ال وئا اليمليا. قتيم  ميد   ايوطول  يتوا م أا يتلهت مب خيو يا   ملمه ااالثتمم ي ملهم 
11

 ايو ف الةنث إلى عع  مم اللتمئج أمد  م:
يلللعن  ااقلللب يلللوطوم االقتيلللم  الميد للل  بمؤث لللم  التي للليق اليلللمل ؛ إذ كمنلللم  رجلللا المممرثلللا  -

جميلب منلمار األ اي ام ماليهلم  ليم يا التوطوم  ل  حلعا  الم تو   لغودي(؛ حولث حيل م
( ا قم  لمع  المقيم  الم لتةعت 0.93(ا بمننداف م يمري  2.29ع ى المتوث  الن مم   

 ( الذي  تود إلى العاللا ال مظيا   غودي(.2,59 – 1,80مل  
يمما  يعن  الم تو  اإلجممل  لمنلمار ااقلب  رجلا المممرثلا لتلوطوم االقتيلم  الميد ل   ل   -

 ايق اليمل ؛ إذ إن     ضوه ثيق المتوثلطم  الن لمميا ااالنندا لم  الم يمريلامؤث م  التي 
إذ حيللف  ان للع أن منلور يللوطوم التي ليق اليلمل  قللع احتلف المديةللا األاللى االثلت مبا اليوللا

ي يللل :  ا( معالللللا لمظيلللا   لللغودي(0.83( ااننلللداف م يلللمري  2.51ع لللى متوثللل  ح لللمم  
 ا(2.24إذ حيف ع ى المديةلا الامنيلا بمتوثل  ح لمم    امنور يوطوم التقليا التكلولوجيم

الةنلث الي مل   ل   ماجلمه منلور يلوطو ا( معاللا لمظيلا   لغودي(0.94ااننداف م يمري  
 ا(0.95ااننللللداف م يللللمري   ا(2,21إذ حيللللف ع للللى متوثلللل  ح للللمم    االمديةللللا الاملاللللا
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معاع ااالمتكمر؛ إذ حيف اإل ممنور: يوطو اابعاللا لمظيا   غودي( ي ي     المديةا الدابيا
 ابعاللا لمظيا   غودي(. ا(0.98( بمننداف م يمري  2.19ع ى متوث  ح مم  

أ لدا  اليولللا ننللو ااقلب يللوطوم االقتيللم  الميد لل   اثللت مبم ال يوجلع  للداق ذا   اللللا إحيلمئيا مللوم  -
ال قل   متغولدل ييلل  ( 0.05عللع م لتو  ميلويلا  اليمليلاا    مؤث م  التي ليق اليلمل  بمل مهوريلا 

 الة ديا جها اليمف.ثلوا  الي م ا المدكل الوظيم ا 
اريمللمع الم للتو  اإلجمللمل  لموا قللا الة للداه المتللمركوم لمنللمار ام للمال  يللوطوم االقتيللم  الميد لل   -

%( مللللم إجمللللمل  92.38بمؤث لللم  التي لللليق اليلللمل  معرجللللا عمليلللا جللللعاما إذ كمنلللم ن للللةا الموا قلللا  
 (.0.33(ا بمننداف م يمري  4.62مدجح   ابوث ر االم مال ا االثت مبا ع ى جميب المنما 

يملللما  اريملللمع الم لللتو  اإلجملللمل  لموا قلللا الة لللداه المتلللمركوم ننلللو أ ميلللا المنلللمار الدئي لللا لتلللوطوم  -
حولللث ن لللع أن منلللور:  اابعالللللا لم للليا عمليلللا جلللعام  ااالقتيلللم  الميد للل  بمؤث لللم  التي للليق اليلللمل 

( 0.34ااننداف م يمري   ا(4.66احتف المديةا األالى موث  مدجح   يوطوم التقليا التكلولوجيم قع
إذ حيف ع ى  ؛ي ي  منور: يوطوم اإلمعاع ااالمتكمر    المديةا الامنيا ا%( 93.13ان ةا ايممق  
اجللمه منللور يللوطوم ا%(93.02ان للةا ايمللمق   ا(0.38( ااننللداف م يللمري  4.65اثلل  ح للمم  

 ا(0.36ااننداف م يمري   ا(4.64  اث  مدجحإذ حيف ع ى  ؛االةنث الي م     المديةا الاملا
إذ حيللف ع للى  ا؛%( اجللمه منللور: يللوطوم التي لليق اليللمل   لل  المديةللا الدابللب92.75ان للةا ايمللمق  
 %(.90.61ان ةا ايممق   ا(0.37( ااننداف م يمري  4.53اث  مدجح  

 ايو ف الةنث إلى عع  مم المقتدحم  االتو يم  أمد  م:  -
ي للل  يط وللم األنمللوذم المقتللدي مللم ق للف ال هللم  ذا  اليلقللا  لل  العالللاا ا لل  مقللعمتهم ا اري  ضللداري -

التي لليق اليللمل  االةنللث الي ملل ا االم  للا األع للى ل تي لليقا اثيللم ي ال مميللم  الن وميللا ااأل  يللا  لل  
 ال مهوريا اليملياا ايت وف  وئا اطليا إل اري األنموذم ايلموذ  ايط يق .

ال يمثلللم  االتتلللدييم  لملظوملللا التي للليق اليلللمل  اينلللعياهم ايطويد لللم بملللم  م لللم التي للليق إعلللم ي يقللليق  -
 امؤث مي  مم االثتقلليا الممليا ااإل ارياا االقيمت معار  الديم ي أثوي بملت مرب اليملميا اللمجنا.
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تاممرياا  كديا ايط يقيا؛ لتنعيث  ار مؤث م  التي يق اليمل     يلميا رؤيا اقتيم  ا يلمويا اث
قللعرا  أملللمه الم تمللب  لل  م للمل اللقللف ااالثللتييمب االتطللويد ل ي للوت االميللمرف التقليللاا اينعيللع األنتللطا 

ل ب ممهي ا مع يا؛ ابمم  م لهم ملم التنلو ايوظيمهم  إنتمم الميد ا انتد مااآلليم  ااألثملو  الت  يدثخ 
مؤث لللم  اقتيلللم  ميد للل ا ل للللمه اقتيلللم  اطلللل  قلللمئق ع لللى الميد لللا؛   لللمم اثلللتمدار الملم  لللا إللللى 

 امواجها التنع م  اليملميا.

مللم أجللف الم تمللبا ال  قمئمللا ع للى ممهللوت جمميللا، األنمللوذم  كللديفكييرا األنمييوذج كالشييك     -
م تمب مم أجف ال ممياا ي  ع  كدي ال مميا المعنيلاا ا لذا يلؤ ي إللى يغوولد  ل  أالويلم  

 .ااظمئي ال ممياا ايكون خيمئي الط ةا  وهم  التي ق ذاي ا بمحثا م عع ام تكد(
 يتكون األنموذم مم اآلي :كالشك     مكونات األنموذج -

جيللللا: ي للللهف عم يللللا اكت للللمب اإنتللللمم انتللللد ايوظيللللو موئللللا يقليللللا ايكلولو  قليييين األنمييييوذج  -
اأثلملو  التلمياا يماف قمععي متتدكا لعاائد  ااثتةعات الميد ا ايقب    اث  األنموذما إذ

 .التوطوم
 ؛ يماف ركمئل االقتيم  الميد  . ثالث دوائر للتيمم  مت اخل  -
 ي األ ول الميدوياا : مؤشد ذلل يكويم رأ  ممل ميد   ذاي ا  يمتوطين اإلب اع واالبتكار -

 ينويف الميد ا إلى ملتجا ث يلا الميد ا.
ذلللا يوجيل  الةنلث ننلو حلف ق لم م الم تملبا إنتلمم الميد لا  مؤشلد: توطين البحث العلمي -

 بقعرا  ذايياا  يم ي أععا  ط ةا الممج تود االعكتورا .
ب متةدجللل  : مؤشلللد ذلللللا إك لللمب مهلللمرا  االقتيلللم  الميد للل  ل ميلللتيييوطين التعليييم  العيييالي -

 .التي يق اليمل ا يق وف الةطملا     موف الةدي وما اثتييمب ط ةا المدح ا الامنويا
 يللم ي اللمللو االقتيللم ي ل   للعا التنللول لمؤث للم  اقتيللم  ميد لل ا التوجلل  مؤشيير ذلييه  لييه   -

 ننو ال مميا الةنايا عملميا الم تو ا التنول لم تمب الميد ا.
  ولياا شداكا ايت يلا يوأما ايعايف  يماف إطمر ل دكمئل(. : موئم  يمثالث  أسالين للتوطين -
 .أموالا رأ  ممل بتديا رأ  ممل هي   ا رأ  ممل  كدي  ميد  (   ل ا رؤا الرسامي    -
 قمم هلللم  للللص ، إعلللم ي نقلللفا يكويو اثلللتييمبا إنتلللمم ايطلللويد نقلللف ثيييالث مراحييي  للتيييوطين   -

 يد اا إنتمم الميد ا.عم يم ا اكت مب الميد اا ايوظيو ااثتةعات الم
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عم يلا الو لول  اللممذ لا  (ا األثلهق المل اجلاا اعلملا  الل ملا(: ي لهفالنواف اللمعما  اللقطيا
االمدانلا( ملم اإلللى المؤث لم  االملظمللم  االن وملم  االلعالا يؤكللع اللملوذم ع للى أن عم يلا التللوطوم 

بيللوري ي  للع التكممللفا كمللم أن  عم يللا  ائديللا اكللف مدح للا ييتمللع ع للى األخللد    لل لي للم خطيللا اإنمللم 
 .التوطوم  نعص بت ف أ ق  ارأث 

 ، وصف األنموذج شك  األنموذج -
الميد للل  ملللم ق لللف ليللل  الة لللداه يتملللم ملللب ال للليمق اليلللمت لوضلللب ركلللمئل االقتيلللم  إ يو لللف ملللم ِإنَّ 

ركولللي التي لليق  للق األالللى الةنللث الي ملل  الدكولللي ا اإلمللعاع ااالمتكللمر    َيللع   إذ الملظمللم  االهوئللم  اليملميللا؛
(    لللع األنملللوذم ايةتلللل الةطلللوا  ال لللمبقاا 23االتللعري ا ال وئلللا التقليللا االتكلولوجيلللاا االتللل ف رقللق  
 ايوضح اليلقم  موم المتغودا  الدئي ا االمد يا.

Model Triple Helix (TH), Indigenization The Economy Knowledge in Foundation of Higher 

Educational the Republic of Yemen  

 ( يوضح األنموذج الثالثي لتوطين االقتصاد المعرفي في مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية1شكل رقم )

إذ حيللف يللوطوم  ايللق ينعيللع شلل ف األنمللوذم ا للم األ ميللا آلراه الة للداه  لل  كللف منللور ام للمل
 هل  بمامبلا  اى التديو  األال     رجا األ ميا؛ الذلل اضب    ق ل  األنملوذمع  االتقليا التكلولوجيم
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يللوطوم  اي يلل القمعللعي المتللتدكا لةقيللا الدكللمئلا اي للهق بممع يللا  لل  ي للهوف عم يللم  االقتيللم  الميد لل ا 
طوم ايلو  امم يلوطوم التي ليق اليلمل  مولمم اضب كًل  االذلل اضب أع ى  اائد التلميا ؛اإلمعاع ااالمتكمر

ابو للللمهمم مللللعخ وم مهمللللوم  االةنللللث الي ملللل   لللل  م للللتو  ااحللللع لتقمربهمللللم التللللعيع  لللل   رجللللا األ ميللللا
األ ميلا ال وئلم  التم وليلا  قلع يلق اضليهم  ل  قمعلعي  اامةدم اليم يا  مالف االمتكلمر اللقتيم  الميد  

 االتلداكا االتتل يلالت لماي أثلملو   األنهم األثم   ل  ينقولم عم يلا يلوطوم االقتيلم  الميد ل  ؛الهدت
  يوم    ما ث التلميا.  قع يق اضيهمم ك ااالتوأما االتعايف

ف موئلللا ظلللاعللللع يط ولللم األنملللوذم بتللل ف  لللنيح  نلللعص التممعلللف ملللوم  اائلللد اما لللث التلميلللا  للل  
ا يلم ي نملو  ل  األ لول الميدويلا  ايللتج علهلم عم يلا اكت لمب اإنتلمم ايوظيلو ل ميد لا ايم وليا ايقليلا
علل  بلملدمل  دا لو ملم ع ل امو لمهم مؤشلدما لتلوطوم ااالقتيلم  الميد ل  ااألموال الميدويلا ايداكق رؤا 

 (KE   ا للذا يتط لل  أن يكللون  ائللدي التللوطوم ا للم مداح هللم الللالص  لل  الموجلل  ااإلطللمر اليللمت الةللمرج
يطويد الذي  ن ق عم يا التوطوم؛ بميلى أن التوطوم عم يا  ائديا الي م خطيا ايم م أن يتق إنتمم ا 

ا للللذا ك لللل  يتط لللل  يللللو د اإلرا ي ل قيللللم ي ال يمثلللليا ااألكم  ميللللا  ااالقتيللللم  الميد لللل  ق للللف اللقللللف ا  للللذا
للم  االيلللمعا اااليلللم يا قطمع التي لليق الن ومللا( لةيو لليا ملظومللا الن للق  لل  الللعال اليدبيللا عمومم

للم اأن   للون  ا  عم يللا التللوطوم عللم م للمر م اينللعص االغتللداب الاقللم فاكلل  ال يلنللد  ااب للعنم خيو م
 اااالنمتلمي االتوا لف األ قل  االدأثل   ل  أ لق خيلمئي األنملوذم االتعاخف االتكممف االتيمان االمدانلا

ا للل  نهم لللا المطلللمف ثوتتللل ف م تملللب  ااي  لللع االي لللم  اللللعائدي االممهلللوت الن لانللل  ألنظملللا االمتكلللمر
    مل  قمئق ع ى الميد ا.الميد ا لي ون إطمرما عمممم لألنموذم؛  مدي ذلل ملمه ايوطوم اقتيم
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