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 اإلشزاف انعبو 

 د/ زلًد أيني اذلًبو 
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                          د/ فٓد درْى انغبمنً
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                  د/ عجد ادلهك يُصٕر صبحل
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ًّ
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 أ/ ثشري عجد انكزٌى انٍٕسفً 
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 برٌخانـٓـٍئـخ االستش
 أ. د/ أحـًـد عهً انـحـبج أ. د/ عجد انهطٍف حٍدر احلكًًٍ

 أ. د/ خبند عجد انجبقً اخلطٍت أ. د/ أَــٍسخ زلًد عـــجــٕد
 أ. د/ عجد انغًُ حيٍى اذلتبر  أ.د/ طبرق أمحد ادلُصٕة 

 أ. د/ عهً عجدِ يطري أ. د/ عجد اهلل زلًد انفالحً
  / اثزاٍْى سهًٍبٌ حٍدرحأ. د أ. د/ عجد انْٕبة صبحل انعٕج
 أ. د/ َـعـًـبٌ أمحد فـٍـزٔس أ.د/سـفـٍـبٌ عثًبٌ ادلـقـزيـً
 أ. د/ عجد انقٕي عهً انـفـقٍّ أ. د/ عبرف عجد اهلل انـصجبحً

 أ. د/ حجٍت زلجٕة انعزٌقً أ. د/ عجد اهلل عهً انقزشً
 أ. د/ يــحًد عهً انـجزادي أ. د/عجد انسالو عهً انـفـقـٍّ

 د/ زلًد يُصٕر سٍف بدق عجد انكزٌى انٍٕسفًد/ ص
 د/ مجبل زلًد احلجٍشً د/ عجري أمحد عجدِ امسبعٍم  
 د/ عجد اهلل زلًد األصجحً د/ ســــهـطبٌ حسٍ احلبدلً
 د/ عهً زلًد احلًريي د/ حـفـظ اهلل حيٍى سكـزاٌ
 د/ عجد احلكٍى زلًد انشعٍجً د/ عجد ادلهك أمحد انعصزي

 

- 
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 السجمة:بالشذخ العامة  وطشخ  -أوًل 
 .عجـ تعارض السادة العمسية السقجمة لمشذخ مع قيع كمعتقجات كأعخاؼ السجتسع اليسشي كالعخبي 
 كلغ يقجـ لغخض  ،كلع يدبق نذخه ،يقجـ الباحث لمسجمة إقخاًرا خصًيا يفيج أف بحثو عسل أصيل لو

 الشذخ في أؼ جية عمسية أخخػ قبل انتياء إجخاءات التحكيع.
 ندانية كالتصبيقية.ذخ السجمة األبحاث األصمية التي تشاقر قزايا كمػضػعات في العمـػ اإلتش 
 تعتسج األصػؿ العمسية الستبعة في قػاعج الشذخ العمسية العالسية الستعارؼ عمييا في إعجاد  أف

 األبحاث.
  لمشذخ السقجـ تمتـد السجمة بإعبلـ الباحث بتدمع بحثو كتدجيمو فػر كصػلو، كبعج اجتياز البحث

ىيئة التحكيع تقػـ إدارة السجمة بإخصار الباحث بقخار  لسخحمة السخاجعة السبجئية، كالتحكيع مغ قبل
صبلحية البحث لمشذخ مغ عجمو خبلؿ مجة أقراىا ثبلثة أشيخ مغ تاريخ تدميع ندخة أصمية 

 رقسية مغ البحث إلى إدارة تحخيخ السجمة.
  تعجيبلت الذكمية أك الجػىخية تقـػ إدارة السجمة بإرساؿ في حاؿ احتياج البحث إلى بعس ال

 لكتخكنًيا مع مبلحطات السحكسيغ إلى الباحث ليتع التعجيل. إالبحث 
  في حاؿ عجـ قبػؿ البحث لمشذخ مغ قبل ىيئة التحكيع تخسل إدارة السجمة خصاب اعتحار عغ عجـ

 لع تشذخ. ـنذخت أسػاء إلى أصحابيا الشذخ عمًسا بأف البحػث التي تخسل لمسجمة ال تعاد أك تخد 
  تعخض البحػث كالجراسات لمتحكيع العمسي عمى نحػ سخؼ كلزساف الدخية الكاممة يجب عجـ ذكخ

 اسع الباحث في أؼ صفحة مغ صفحات البحث أك أؼ إشارة تكذف عغ ىػية الباحث.
 لباحث كصفتو العمسية يكتب في كرقة مدتقمة، بالمغتيغ العخبية كاإلنجميدية، عشػاف البحث كاسع ا

 كرقع الياتف كالفاكذ )إف كجج( كالبخيج اإللكتخكني. ،كجية عسمو كعشػانو
 .البحػث التي ال ُتعج كفق قػاعج الشذخ كشخكشو ال يشطخ فييا كال تعاد إلى أصحابيا 
 .ال يجػز إعادة نذخ أبحاث السجمة في أؼ مصبػعة أخخػ إال بإذف كتابي مغ رئيذ تحخيخىا 
  اد السشذػرة في السجمة عغ آراء أصحابيا فقط.تعبخ السػ 
  أف يكػػػف البحػػث مكتػًبػػا بمغػػة سػػميسة، كمخاعًيػػا لقػاعػػج الزػػبط كدقػػة الخسػػػـ كاألشػػكاؿ حدػػب معػػاييخ السجمػػة

 عػخيس( لمعشػاكيغ الخئيدػة،ٛٔعػخيس( لمعشػاكيغ الفخعيػة، ك)ٙٔ( لمسػتغ، )ٗٔببشط ) كبذكل رقسي، كمصبػًعا
 لمشز اإلنجميدؼ. Time New Romansلمشز العخبي،  Simple Arabic، كبخط ( لمحػاشئٕ)

 .تؤكؿ جسيع حقػؽ الشذخ لمسجمة 
  أف يكػف البحث ممتدًما بجقة التػثيق، كحدغ استخجاـ السرادر كالسخاجع، كتثبيتيا في نياية البحث

 كيتع التػثيق كفق إحجػ الصخؽ السعتسجة في التػثيق كبحدب التخرز العمسي.
 حقيا في إخخاج البحث كإبخاز عشاكيشو بسا يتشاسب كأسمػبيا في الشذخ.تحتفع السجمة ب 
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  تخحب السجمة بشذخ ما يرميا مغ ممخرات الخسائل الجامعية التي تع مشاقذتيا كإجازتيا في
 حقػؿ العمػـ اإلندانية كالتصبيقية، عمى أف يكػف السمخز مغ إعجاد صاحب الخسالة نفدو.

 الشذخ في السجمة: طمب-ثانًيا
 :اآلتيلكتخكني عمى أف يحتػؼ الصمب عمى بخيج السجمة اإل إلىتخسل الصمبات 

 .شمب الشذخ في السجمة 
 .سيخة ذاتية مخترخة لمباحث/ الباحثيغ 
  كمسة. ٓ٘ٔممخز بالمغة العخبية لمبحث ال يتعجػ صفحة كاحجة كال يديج عغ 
  كمسة. ٓ٘ٔممخز بالمغة اإلنجميدية لمبحث ال يتعجػ صفحة كاحجة كال يديج عغ 
 .كمسات مفتاحية أسفل صفحة السخترخ أك السػجد 

 الشذخ: إجخاءات-ثالًثا
تخسػػػل البحػػػػث كالجراسػػػات كجسيػػػع السخاسػػػبلت الستعمقػػػة بالسجمػػػة إلػػػى مجمػػػة جامعػػػة الجديػػػخة عمػػػى 

 العشػاف اآلتي:
  إب:  مجيشةالجسيػرية اليسشية ػػ 

 مجمة جامعة الجديخة.  –جامعة الجديخة 
  :ٛٔٛٚٔٗػػ فاكذ:  ٜٚٙٓٓ-ٗ-ٖٙٙٚٔٗىاتف -ٗ-ٜٓٓٙٚ  

  journal@aljazeeraibb.edu.ye البخيج اإللكتخكني الخاص بالسجمة:
 الشذخ في السجمة: رسؽم-رابًعا

 تتقاضى السجمة مقابل نذخ البحػث السحكسة كالسقبػلة الخسـػ اآلتية:
 ( مائة دكالر أمخيكي.ٓٓٔالسخسمة مغ خارج الجسيػرية اليسشية )$ 
 عذخة ألف رياؿ (ٓٓٓٓٔ)( رياؿ يسشي، مشيإٓٓٓٓ)غ داخل الجسيػرية اليسشية السخسمة م 

 .رسػـ نذخألف رياؿ  ةعذخ ( ٓٓٓٓٔلمتحكيع ك)
 .السقجمة مغ باحثي جامعة الجديخة مجاًنا 
  لع يتع. ـغيخ قابمة لئلرجاع سػاًء تع قبػؿ البحث لمشذخ أالتحكيع رسـػ 

 الشتخاك: رسؽم-خامًدا
 ( عذخة ألف رياؿ يسشي.ٓٓٓٓٔمبمغ كقجره ) لؤلفخاد في اليسغ 
 ( اثشا عذخ ألف رياؿ يسشي.ٕٓٓٓٔاالشتخاؾ الدشػؼ لمسؤسدات في اليسغ مبمغ كقجره ) 
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 كالسعادؿ شاجعمخة أخخػ يثبت لشا الػاقع اليػـ أف السعخفة بجسيع أكعيتيا كأدكاتيا، ىي الحل ال
 ع في عسقو معخفيا كبجرجةا ية كأف الرخ عترادية كاالجتساالسػضػعي لكل مذاكمشا الدياسية كاالق

 كضسغ تجارب عالسية تقجـ السعخفة نفديا حبل لسذاكل العالع االقترادية مغ خبلؿ ،رئيدية
ر الجكلي اكذلظ بعج أف أدرؾ صشاع القخ كالحؼ أصبح أحج فخكع السعخفة السيسة ،اقتراديات السعخفة، 

، فيحه البذخيةجية لغ يكػف حبل لسدتقبل االرشاعات االستخخ  كافة أف االعتساد عمى الشفط ك الغاز ك
ر الدكاني ك الصمب عمى مقػمات ا، ك أيزا االنفجكشيظإلى نزػب  الثخكات السكتشدة في قاع األرض

 في تدايج مدتسخ.  ك البقاء العير

مب  ىب  ژ  ٹ ٹكيبقى الدباؽ عمى السعخفة ىػ عبلمة التفػؽ كعشػاف الػصػؿ إلى العير الخغيج 

، كبجكف البحث العمسي الجاد كالسثسخ كتفعيل  ١١المجادلة:  ژ  جثيب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت
مجاالت الحياة كالبحث الحقيقي عغ كل اإلجابات في السعسار الكػني ستطل  كل أدكاتو كفي جسيع

كتخسة  بيغ عالسيغ أحجىسا يدداد كل يػـ غشى ك الحخماف، كتتجخع اليػاف البذخية تعتاش الزعف
 .ػارثككمجاعة كأكبئة ك  اكأخخ فقخ 

 مجمة جامعة الجديخة نفتح الباب كاسعا أماـ كل إنشا كمغ خبلؿ ىحا السشبخ البحثي الخصيغ كالخبلؽ،
جسيعا الباحثيغ كصشاع السعخفة عمى السدتػػ السحمي كالػششي كالجكلي كنسج جدػر التػاصل لشديع 

كة الفاعمة مع خاالسعخفية بالذ فجػةغػارىا كمحاكلة تزيق الفي تصػيخ كنذخ السعخفة كسبخ أ  بفعاليةك 
البحثية كالسجبلت كالجكريات الػششية كاإلقميسية كالجكلية كقج نفحنا العجيج مغ االتفاقيات  كداكل السخ 

ج مغ الجكريات كقػاعج البيانات الجكلية يؾ في العجاجامعات كمجبلت كششية كتع االشتخ  السثسخة مع
كسيكػف متاحا لمباحثيغ ك ركاد السعخفة ك مػقع إلكتخكني خاص بالسجمة  مى إنذاءع حالياكنعكف 

كات كاتفاقيات إقميسية كدكلية انتصمع إلى عقج شخ السيتسيغ في القخيب العاجل بإذف هللا ، كسا أنشا 
 .الرجارة كالدبق في ىحا السزسار كنحػز

، كالتػسع في نذخ في السدتقبل القخيب ربعيا يأتي ىحا العجد في مػعجه تأكيجا لمعـد في اصجار السجمة
 البحػث في جسيع

 ؿ رؤيتشا لتصػيخ السجمةاالسجاالت كالتخررات العمسية كخرػصا ما ىػ بالمغة اإلنجميدية، كالتد 
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عمى السدتػػ الػششي ك  بات العالسية كالجكلية كتحػز معامل التأثيخ السشاسبعلتكػف ضسغ السدتػ 
 .اإلقميسي كالجكلي

 ك كاإلدارية اإلندانية الجػانب في بحػث سبعة مغ كثخية متشػعة باقة العاشخ العجد في ف ستججك 
كبحث بالمغة اإلنجميدية عغ تأثيخ الخشػبة عمى الحرة ،   الذخعية، كالعمػـ كالسكتبات االجتساعية

 امعةج في أنجدت ماجدتيخ عبارة عغ رسائل مشيا ثبلث ،عمسية لخسائل ممخرات أربعة إلى باإلضافة
 جامعة في أنجدت دكتػراه، عغ رسالة عبارة كرابعة، األعساؿ إدارة قدع العميا، الجراسات ةالجديخة، كمي

 .ىػ السعجسية ك كالسيسة، الحجيثة السعخفة مجاالت مغ كاحج في صشعاء
كالسحكسيغ العمسييغ  االستذارية كلمييئة التحخيخ ىيئة أعزاء إلى كالػافخ الجديل بالذكخ نتقجـ

 لجسيع الذكخ ككل العجد، ىحا إخخاج في كالستػاصمة الحثيثة جيػدىع عمى المغػييغ لسخاجعيغكا
 السعخفي الػعاء ىحا في لمسذاركة لمجسيع دعػتشا كنججد اإلنجاز، ىحا كاف لسا لػالىع الحيغ الباحثيغ

 .أفاقيا تػسيع ك السعخفة نذخ نتذارؾ ك جسيعا نديع حتى
 .العالسيغ رب هلل الحسج ك
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 انصفحخ ادلٕضٕع  و

 8:1 - 79 األحباث العلموة-الباب األول 

1 

)دراسظىنظروظىىالسواقىالقرآنيىوأثرهىفيىردىاألقوالىالشاذةىفيىالتفسور
 8:-79ىهاجرىىجمالىمحمدىمحمدأ/د/مرادىأحمدىسنانىالمحمديىىىىىد/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتطبوقوظ(

2 

ىبنىصبدىالسالمىأسئلظىالطزىِدَقُصىلَُّح
ىدراسظىوتحقوق.ىهـ(.1011)تىالمصريىَسِرّيىالدونىمحمدىبنىإبراهومىالدروريىتألوف:

 جمالىىنطمانىصبداللهىواسونىىأ.م.ىد/

:9-99 

3 

املسائل العقدوة والفقهوة عند اإلمام  الشرواني يف حاذوته على تفسري البوضاوي 

 :77-766أ/ىبشورىصبدهىأحمدىصليى      .          من أول دورة الكهف إىل آخر دورة احلج

4 

يف ضوء التجارب العاملوة  متطلبات تطبوق نظام املكتبات الرقموة باجلامعات الومنوة 

 جمولىطاهرىأحمدىشروان أ/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملعاصرة.

77;-7:9 

5 

ى)دراسظىتحلولوظ( ردوخ السلم االجتماعي باجلمهوروة الومنوةدور اجلامعات يف ت
 محمودىأحمدىحمودىسنانىالسراجيأ/ى

7;6-781 

6 

الومن  -مبحافظة إب مدى حتقوق أبعاد املوزة التنافسوة يف جامعة اجلزورة

 نىالكمامد/ىمحمدىأمو                                                                  )درادة حالة(

788-878 

7 

واقع تطبوق اإلدارة اإللكرتونوة يف إدارة املوارد البشروة يف اجلامعات األهلوة 

 ولودىقاسمىالوافطيىد/ىأسماءىصالحىحسنىنطمانىالقباطي أ/ىىىىىىىمبحافظة إب

879-8:1 

 881-6;8 الردائل اجلامعوة-الباب الثاني 

1 

جودة القوائم املالوة العاملة يف  أثر تطبوق حوكمة تكنولوجوا املعلومات على

ى(البنوك التجاروة العاملة يف الومن )درادة مودانوة
 سارةىصليىمحمدىأحمدىالقادري /أ

8;6-8<6 

2 

يف اجلامعات األهلوة  دور ُنظم املعلومات اإلداروة يف عملوة صنع القرار اإلداري

 فالحىشاوفىمحمدىالدصوسأ/ى                                                   الومن -مبحافظة إب

8<7- 816 

3 

دور تطبوق اإلدارة اإللكرتونوة يف حتقوق التموز املؤدسي يف اجلامعات األهلوة 

 أقدارىصليىصبداللهىالبطدانيأ/ى                              )درادة مودانوة( مبحافظة إب

817- 886 

4 

 مقاربة معجموة حدوثة احلمرييالتعروف يف معجم "مشس العلوم" لنشوان 

 ألطافىمحمدىصبداللهىالفنديأ/ى

887- 881 
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 جامعة الجزيرة مجلة
 محكمة( –دورية  –)علمية 
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 سمخز:ال
يعػػػج الدػػػياؽ القخآنػػػي مرػػػجًرا ميًسػػػا لمسفدػػػخيغ، يبػػػخز مطيػػػًخا مػػػغ مطػػػاىخ اإلعجػػػاز البيػػػاني فػػػي الػػػشز 

عػاًنػػػػا عمػػػػى اسػػػػتجبلء السػػػػخاد مػػػػغ المفطػػػػة القخآنيػػػػة، كالكذػػػػف عػػػػغ األقػػػػػاؿ الذػػػػاذة حيػػػػث يكػػػػػف مِ  ؛القخآنػػػػي
كىػحا البحػث يػجكر حػػؿ الدػياؽ القخآنػي كأثػخه فػي رد األقػػاؿ كالزػعيفة، كيسشػع التػأكيبلت البعيػجة كالفاسػجة، 

مػغ أصػػػؿ التفدػيخ، كسػػا ييػجؼ إلػػى  بػصػفو أصػبًل ميًسػػاالذػاذة، كييػجؼ إلػػى إبػخاز أىسيػػة الدػياؽ القخآنػػي 
مشيػا  تشػاكؿمقجمػة، كثبلثػة مباحػث،  البحػث مػغكتكػػف  استجبلء أثخ الدياؽ القخآني في رد األقػاؿ الذػاذة،

الثالػػػث دراسػػة تصبيقيػػػة كجػػاء بيػػاف أركػػػاف الدػػياؽ كأنػاعػػػو،  الثػػػانيتشػػاكؿ محات الجراسػػػة، ك التعخيػػب بسرػػص
 لبعس األقػاؿ الذاذة في التفديخ كردىا مغ خبلؿ الدياؽ القخآني، ثع خاتسة فييا أىع الشتائج كالتػصيات.

 : أثخ الدياؽ القخآني، األقػاؿ الذاذة، التفديخ.الكمسات السفتاحية

Abstract 
The Qur'anic context is an important source for commentators, high lighting 

a manifestation of the rhetorical miracle in the Qur’anic text, as it helps to clarify 

the meaning of the Qur’anic word, reveal abnormal and weak sayings, and 

prevent distant and corrupt   interpretations. It aims to highlight the importance 

of the Qur’anic context as an important source of interpretation, and it also aims 

to clarify the impact of the Qur’anic context in responding to abnormal l sayings. 

An applied study of some abnormal sayings in interpretation and the response 

through the Quranic context, the conclusion in which the most important results 

and recommendations. 
Key word: The Qur'anic context, Abnormal sayings,Interpretation. 
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 مرادىأحمدىسنانىالمحمديىىىىىىىىىىىد/ىىىىىىى)دراسظىنظروظىتطبوقوظ(فيىالتفسورىىالسواقىالقرآنيىوأثرهىفيىردىاألقوالىالشاذة

 :سقـجمـــــةال
بلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللا كعمى آلو كأصحابو أجسعيغ، كبعج: فمسا الحسج هلل رب العالسيغ، كالر   

فيع كاستشصاؽ، ككسيمة  آلة كاف عمساء التفديخ مغ أسبق العمساء الحيغ اىتسػا بالدياؽ؛ حيث جعمػه 
أىع محجدات دالالت الشز القخآني، مغ  َأنَّوُ كذف عغ السعشى القخآني، كالبياف التفديخؼ، بل إنيع يخكف 

كبلـ هللا متشاسًبا مشتطًسا، كإف غيابو أك إىجاره معشى الصخيق األسمع، كالشيج األقػـ لجعل  -بحق- عجفيػ ي
يا، ككبلـ هللا ال يميق بو أف لفي التفديخ ليجخ السفدخ إلى قرػر في فيع اآليات، كإخخاجيا عغ مجلػ 

 يعدؿ عغ سياقو، إال بجليل صحيح يجب التدميع لو.

أىسية الدياؽ القخآني فجعمػه لبشة أساسية في تفاسيخىع كنرػا عمى مكانتو كقج فصغ السفدخكف إلى 
في تحجيج السعشى، فيحا شيخ السفدخيغ اإلماـ الصبخؼ كاف مخاعًيا لمدياؽ كسائًخا عمى نيجو السعتبخ في 

ـ  الكبل فإنسا اختخنا ما اختخنا مغ التأكيل شمَب اتِّداؽِ االختيار كالتخجيح؛ حيث قاؿ رحسو هللا: " ـِ عمى نطا
صخؼ الكبلـ عسا ىػ في سياقو إلى غيخه، إال بحجة يجب بل إنو يخػ أنو ال يجػز "، (1)في السعشى"

 .(2)"التدميع ليا مغ داللة ضاىخ التشديل، أك خبخ عغ الخسػؿ تقػـ بو ُحجَّة

كزىا إلى كضائف كمغ ثع، نػد التشبيو إلى أف الدياؽ القخآني ال يقػـ بالػضيفة التفديخية فقط، بل يتجا
 أخخػ مغ أىسيا: رد األقػاؿ الذاذة في التفديخ التي ال تشدجع كالشز القخآني.

كبشاء عميو: فقج جاءت فكخة ىحا البحث لتعالج ىحه القزية، كتػضح مآؿ إىجار البعس لمدياؽ؛ كىػ 
 قيغ.ما حجا بيع إلى القػؿ بأقػاؿ تفديخية شحُّك بيا عغ أىل التفديخ مغ الدابقيغ كالبلح

 ه:ر اختيا أسباب ، وأىسية السؽضؽع

 تتجمى أىسية ىحه البحث كأسباب اختياره مغ خبلؿ أمػر كثيخة، مغ أىسيا:

 لفت أنطار الجارسيغ في مجاؿ الجراسات القخآنية إلى أىسية الدياؽ القخآني.-ٔ

 إبخاز أثخ الدياؽ القخآني في الكذف عغ األقػاؿ الذاذة في التفديخ.-ٕ

لدياؽ القخآني يسشع التأكيبلت الباشمة التي تجعل تفديخ القخآف خاضًعا لؤلحكاـ كالقشاعات االىتساـ با-ٖ
 السدبقة.

                                                           

 (. ٜٖٛ/ٕ)، الصبخؼ ، جامع البياف( 1)

 (. ٗٚٙ/ٚ)، السخجع الدابق( ٕ)
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 مرادىأحمدىسنانىالمحمديىىىىىىىىىىىد/ىىىىىىى)دراسظىنظروظىتطبوقوظ(فيىالتفسورىىالسواقىالقرآنيىوأثرهىفيىردىاألقوالىالشاذة

السذاركة في الجيػد التي تبحؿ لتشقية كتب التفديخ مغ األقػاؿ الذاذة مغ خبلؿ الدياؽ القخآني؛ صػًنا -ٗ
 لكتاب هللا مغ عبث العابثيغ، كتحخيب السبصميغ، كتأكيل الجاىميغ. 

 بياف الصخيقة السثمى لشقج األقػاؿ التفديخية الذاذة دكف إفخاط أك تفخيط.-٘

 مذكمة البحث:

يعج الدياؽ القخآني ركيدة ميسة مغ الخكائد التي يعتسج عمييا السفدخ، كالتي يرحبيا في جسيع 
ي التفديخ؛ لحا مخاحمو، كنبو السفدخكف عمى أىسيتو في مشع تعجد األقػاؿ، كضيػر األقػاؿ الذاذة كالباشمة ف

 يدعى البحث لئلجابة عغ األسئمة اآلتية:

 ما مفيـػ الدياؽ القخآني، كاألقػاؿ الذاذة في التفديخ؟-ٔ

 ما أنػاع الدياؽ القخآني، كأركانو؟-ٕ

 ىل لمدياؽ القخآني أثخ في رد األقػاؿ الذاذة في التفديخ؟ -ٖ

 أىجاف البحث:
 يخكـ ىحا البحث تحقيق األىجاؼ اآلتية:

 خيب الدياؽ القخآني، كاألقػاؿ الذاذة في التفديخ.تع-ٔ

 بياف أنػاع الدياؽ القخآني، كأركانو.-ٕ

 استجبلء أثخ الدياؽ القخآني في رد األقػاؿ الذاذة في التفديخ مغ خبلؿ ذكخ أمثمة تصبيقية عمى ذلظ.-ٖ

 حجود البحث:
عمساء بدبب مخالفتيا لمدياؽ اقترخ البحث عمى ذكخ بعس األمثمة لؤلقػاؿ التفديخية التي ردىا ال

القخآني، كحكع عمييا بالذحكذ، كىحه األمثمة عمى سبيل التسثيل ال الحرخ؛ فالبحث قائع عمى االصصفاء ال 
 عمى االستقخاء.
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 مرادىأحمدىسنانىالمحمديىىىىىىىىىىىد/ىىىىىىى)دراسظىنظروظىتطبوقوظ(فيىالتفسورىىالسواقىالقرآنيىوأثرهىفيىردىاألقوالىالشاذة

 الجراسات الدابقة:
حطي مػضػع الدياؽ بذكل عاـ، كالدياؽ القخآني بذكل خاص بالكثيخ مغ الجراسات كاألبحاث كالسقاالت 

لع نجج بحًثا عمسًيا أفخد الكبلـ عغ  -في حجكد اشبلعشا-ت مختمفة، إال أنشا بعج البحث كالتتبعفي مجاال
أثخ الدياؽ القخآني في رد األقػاؿ الذاذة في كتب التفديخ؛ لحا رأػ الباحثاف أف مغ السشاسب إفخاد ىحا 

 السػضػع ببحث تعخض فيو نساذج تصبيقية تػضح السقرػد مغ الجراسة. 

 حث:مشيج الب
عشج  :السشيج الػصفيالسشيج الػصفي، كاالستقخائي، كالتحميمي، فاعتسج الباحثاف في كتابة ىحا البحث عمى 

 التعخيب بالدياؽ القخآني كاألقػاؿ الذاذة، كبياف أركاف الدياؽ كأنػاعو.

 كأما السشيج االستقخائي: فحلظ عشج تتبع السادة العمسية مغ مطانيا السختمفة.

لتحميمي: فقج اعتسجنا عميو في دراسة األمثمة التي تبيغ أثخ الدياؽ في رد األقػاؿ الذاذة؛ كأما السشيج ا
حيث تشاكلشا ىحه األمثمة بالذخح كالتفديخ كالتحميل، كبياف مجػ مخالفتيا لمدياؽ القخآني ؛ كىػما جعل 

 :ما يأتيككانت أبخز مبلمح مشيج البحث العمساء يخدكنيا كيحكسػف عمييا بالذحكذ، 

 عدك اآليات إلى سػرىا مع ذكخ أرقاميا في صمب البحث بعج كتابة نز اآلية مباشخة.-ٔ

 شاهلع يكغ فييسا خخج َفِإفَّ بالرحيحيغ أك بأحجىسا إف كاف الحجيث فييسا، يغ تخخيج األحاديث، مكتفي-ٕ
ى الجدء بالعدك إلى رقع الحجيث ككضعو بيغ قػسيغ، ىكحا ) (، كإل شاباخترار مغ غيخىسا، كاكتفي

(، أك إلى رقع الرفحة إذا لع يكغ ذا أجداء ٕٓ/ٔعَّ أجداء ىكحا عمى سبيل السثاؿ )كالرفحة إذا كاف ثَ 
 .ٕٓ:ىكحا ص

 تخجع لؤلعبلـ الػارد ذكخىع في البحث؛ خذية اإلشالة.نلع -ٖ

 خخػ.عدك األقػاؿ إلى أصحابيا كتػثيقيا مغ كتبيع، فإف لع تػجج فتػثق مغ السرادر كالسخاجع األ-ٗ

 تأخيخ ذكخ بيانات السرادر كالسخاجع إلى فيخسيا؛ خذية اإلشالة بحكخىا.-٘
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 مرادىأحمدىسنانىالمحمديىىىىىىىىىىىد/ىىىىىىى)دراسظىنظروظىتطبوقوظ(فيىالتفسورىىالسواقىالقرآنيىوأثرهىفيىردىاألقوالىالشاذة

 خطة البحث:
 :اآلتيعمى الشحػ  ، كذلظحث، كخاتسةامبثبلثة تتػزع خصة البحث عمى مقجمة، ك 

أىسية البحث، كأسباب اختياره، كمذكمتو، كأىجافو، كحجكده، كالجراسات الدابقة، بياف كفييا  السقجمة:
 .ىيكموالبحث، ك كمشيج 

 التعخيب بسرصمحات العشػاف، كفيو مصمباف: -السبحث األول

 كاصصبلًحا. ،لغةً  القخآني تعخيب الدياؽ -السطمب األول   

 لغًة، كاصصبلًحا. األقػاؿ الذاذةتعخيب  -السطمب الثاني   

 كفيو مصمباف:، كأنػاعو، الدياؽ القخآني أركاف -السبحث الثاني 

 .أركاف الدياؽ القخآني -السطمب األول   

 أنػاع الدياؽ القخآني. -السطمب الثاني   

 الجراسة التصبيقية. -السبحث الثالث

 .أىع الشتائج كالتػصيات كفيياثع الخاتسة، 

 كأما الفيارس، فيي فيخس السرادر كالسخاجع.
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 مرادىأحمدىسنانىالمحمديىىىىىىىىىىىد/ىىىىىىى)دراسظىنظروظىتطبوقوظ(فيىالتفسورىىالسواقىالقرآنيىوأثرهىفيىردىاألقوالىالشاذة

 التعخيف بسرطمحات العشؽان، وفيو مطمبان:-السبحث األول
 :الدياق القخآني لغًة، واصطالًحاتعخيف  -السطمب األول

 :تعخيف الدياق لغةً  -أوًل 
(، كؽ يكذف االستعساؿ المغػؼ ليحا المفع كسا كرد في السعاجع العخبية أنو مأخػذ مغ الجحر المغػؼ )س 

سػًقا،  يدػُقُو، ساقُو، يقاؿ: الذيء، حجك كىػ كاحج، أصل كالقاؼ، كالػاك، "الديغ، :فارس قاؿ ابغ
يِّقة:  (3). "…الجكاب مغ استيق ما كالدَّ

 ، كفي الرحاح: "َكَلَجْت (4)"تتابعت إذا ،تداكًقا اإلبل تداكقتكالدياؽ ىػ التتابع دكف انقصاع، يقاؿ: "  

ىػ  :كمغ السجاز"، (5)جارية" بيشيع ليدت بعس، إثخ عمى بعُزيع أؼ كاحج، ساؽ   عمى بشيغَ  ثبلثةَ  فبلنةُ 

، كإليظ يُ   .(6)"داُؽ الحجيث، ككبلـ َمداُقُو ِإلى كحايدػؽ الحجيث أحدغ ِسياؽ 

 .(7)َعَمْيِو" يْجِخؼ  الَِّحؼ كأسمػبو تتابعو اْلَكبَلـ َكِسَياؽ كجاء في السعجع الػسيط: "اْلسْيخ،
الحجيث كر حػؿ تتابع ، تجلدياؽا ة التي ذكخىا أصحاب السعاجع أف مادةالمغػي يتبيغ مغ خبلؿ السعانيك 

 سبلسة.تخابط ك بانتطاـ ك ابًعا، كيكػف ذلظ كتػاليو، كمجيء الذيء متت
 :تعخيف الدياق اصطالًحا -ثانًيا

قج تشػعت عبارات العمساء كالباحثيغ في تعخيب الدياؽ اصصبلًحا، كذلظ نتيجة االىتساـ الحؼ نالو مغ قبل 
 :عمـػ كثيخة رأت فيو أنو يعج عسجة الفيع كالتحميل، كالتخجيح بيغ األقاكيل، كمغ ىحه التعخيفات

أك تمظ األجداء التي ، شاء كامل مغ فقخات متخابصة، في عبلقتو بأؼ جدء مغ أجدائوقػليع ىػ: "ب
، كدائًسا ما يكػف الدياؽ مجسػعة مغ الكمسات كثيق التخابط تدبق أك تتمػ مباشخة فقخة أك كمسة معيشة

 .(8)قخة بأكسميا"بحيث يمقي ضػًءا ال عمى معاني الكمسات السفخدة فحدب، بل عمى معشى كغاية الف
كىحا التعخيب قج كذف عغ معشى الدياؽ، كأباف أنو بشاء كامل يعتسج عمى مجسػعة الكمسات الدابقة 

 كالبلحقة التي تطيخ السعشى السخاد مغ المفطة.

                                                           

 (. ٙٙٔ/ٓٔ)، ابغ فارس، معجع مقاييذ المغة( 3)

 (.ٙٙٔ/ٓٔ)، ابغ مشطػر، كلداف العخب(، ٘ٛٔ/ٜ)، األزىخؼ ، (  تيحيب المغةٗ)

 .(ٖٓٗ/ٔ)، الجػىخؼ ، (  الرحاح في المغة٘)

  (.ٕٚٗ/ٕ٘)، الدبيجؼ، ( تاج العخكس مغ جػاىخ القامػسٙ)

 .(٘ٙٗ/ٔ)، ( السعجع الػسيطٚ)

  .ٕٕٓ-ٕٔٓص، إبخاىيع فتحي، ( معجع السرصمحات األدبيةٛ)
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 مرادىأحمدىسنانىالمحمديىىىىىىىىىىىد/ىىىىىىى)دراسظىنظروظىتطبوقوظ(فيىالتفسورىىالسواقىالقرآنيىوأثرهىفيىردىاألقوالىالشاذة

كُعخِّؼ الدياؽ بعبارة أخخػ، فقالػا ىػ: عبارة عغ "تتابع الكبلـ كاندجاـ التعبيخ في الجاللة عمى 
 .(9)يسيج كالحق يتسع أك يؤكج" سابقؿ السعشى مغ خبل

 .(10)التي تديع في عسمية الفيع، لغػية كانت أـ غيخ لغػية" القخائغكعخِّؼ بأنو: "كافة 

كثسة تعخيفات أخخػ كثيخة نكتفى بسا سبق ذكخه، كنخمز إلى أف الدياؽ عبارة عغ تتابع الكمسات أك 
  ك خارجية ليا أثخ في إضيار السعشى السخاد مغ المفطة.الفقخات تتابعا مشدجًسا متدمدبًل، كعػامل داخمية أ

 :تعخيف الدياق القخآني-ثالًثا

كإف كاف معتبًخا عشجىع،  الستقجميغ، ع نجج بعج البحث كالتجقيق مغ عخَّؼ الدياؽ القخآني مغ العمساءل
ميو أك ال يجؿ عميو، حاضًخا في مؤلفاتيع، "فبل زلشا نقخأ في كبلميع: ىحا يؤيجه الدياؽ أك يخده، أك يجؿ ع

كالدبب  ،(11)أك يداعجه أك ال يداعجه، أك يعزجه أك ال يعزجه، كنحػ ذلظ مسا ممئت بو كتب التفديخ"
كحلظ أنو كاف في  لو أصػلو كقػاعجه، مدتقبًل  بػصفو عمًسانحاؾ آفي ذلظ أف الدياؽ القخآني لع يعخؼ 

 يب.التي ال تحتاج إلى تعخ  تالبجيييااستعساؿ الستقجميغ مغ 

فقج جاء في كتابات بعزيع تعخيفات لمدياؽ القخآني، كمغ أىع ىحه  أما الباحثػف السعاصخكف 
 التعخيفات:

 .(12)"الدياؽ القخآني: تتابع السفخدات كالجسل كالتخاكيب القخآنية الستخابصة ألداء السعشى"

أثخ في فيسو: مغ كعخؼ الدياؽ القخآني، بأنو: "ما يحيط بالشز مغ عػامل داخمية أك خارجية ليا 
 .(13)سابق أك الحق بو، أك حاؿ السخاِشب، كالسخاَشب، كالغخض الحؼ سيق لو، كالجػ الحؼ ندؿ فيو"

، بأنو: "بياف المفع أك الجسمة في اآلية بسا ال يخخجيا عغ الدابق كالبلحق إال القخآنيكيعخؼ الدياؽ 
 .(14)بجليل صحيح يجب التدميع لو"

عمى جػانب ميسة في صياغة تعخيب مشاسب لمدياؽ القخآني؛ كعميو كقج اشتسمت ىحه التعخيفات 
يسكغ القػؿ بأف التعخيب السختار لمدياؽ القخآني: "ىػ تتابع السعاني كانتطاميا في سمظ األلفاظ القخآنية؛ 

 .(15)لتبمغ غايتيا السػضػعية في بياف السعشى السقرػد، مغ دكف انقصاع أك انفراؿ"

                                                           

  (.ٕٚٗ/ٔ)، أحسج سعج الخصيب، ( مفاتيح التفديخٜ)

 .ٙٗٔص، إدريذ حسادؼ، الخصاب الذخعي كشخؽ استثساره  (ٓٔ)
 (. ٕٚٗ/ٔ)، ( مفاتيح التفديخٔٔ)

 . ٕٚ، ٔٚص، عبج الخحسغ السصيخؼ ، ( الدياؽ القخآني كأثخه في التفديخٕٔ)

 .  ٕٕص، سعيج الذيخاني، الدياؽ القخآني كأثخه في تفديخ السجرسة العقمية الحجيثة (ٖٔ)

 (. ٖٜ/ٔ)، عبج الحكيع القاسع، داللة الدياؽ القخآني كأثخىا في التفديخ (ٗٔ)
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 لغة واصطالًحا: ةذاالذ ألقؽالا تعخيف -السطمب الثاني
 تعخيف الذحوذ لغة: -أوًل 

الذحكذ في المغة: مرجر شحَّ َيِذحُّ شحِّا كشحكًذا، أؼ: انفخد عغ الجسيػر كنجر، يقاؿ: شحَّ الخجل إذا 
، كاعتدؿ جساعتيع قاؿ ابغ فارس بأف أصل: "الذيغ كالحاؿ يجؿ عمى االنفخاد ، (16)انفخد عغ القـػ

 .(17)ذيء يذح شحكًذا"كالسفارقة، شح ال

أك الشطاـ الستعارؼ عميو أك  ،أك الذكل ،كانحخؼ عغ القاعجة ابتعج عغ الػضع الصبيعي :أؼ ،كشحَّ 
 .(18)الذائع

 كالسفارقة، تجكر حػؿ معاني االنفخاد، كيتبيغ مسا ذكخ في  كتب السعاجع المغػية أف مادة )ش ذ ذ(
عميو قػؿ العمساء، قاؿ ابغ جشي: "كأما مػاضع ) ش ذ ذ( كمخالفة ما استقخ  الجساعة كالخخكج عغكالقمة، 

 .(19)في كبلميع فيػ التَّفخُّؽ كالتَّفخُّد"
 تعخيف الذحوذ اصطالًحا:-ثانًيا

مغ خبلؿ الشطخ في السعشى المغػؼ لمذحكذ نجج أف لو أثًخا في السعشى االصصبلحي؛ كذلظ أنيع 
 .(20)معتبخة" يعخفػنو بقػليع: "التفخد بقػؿ مخالف لمحق ببل حجة

 .(21)كُعخِّؼ أيًزا بأنو: "قػؿ انفخد بو قمة مغ السجتيجيغ مغ غيخ دليل معتبخ"

 تعخيف األقؽال الذاذة في التفديخ: -ثالًثا

كأما تعخيب القػؿ الذاذ عشج عمساء التفديخ فشجج أف عبج الخحسغ الجىر قج عخفو بقػلو: "ما خالف 
 .(22)"عقجؼ باشل، أك خالف إجساًعا مدتقًخا ُشخؽ التفديخ السعتبخة، أك جخػ عمى محىب

                                                                                                                                                                                      

 . ٘ٔص، السثشى عبج الفتاح، الدياؽ القخآني كأثخه في التخجيح الجاللي (٘ٔ)

 (.ٜٗٗ/ٖ)، ابغ مشطػر، ، لداف العخب(٘ٙ٘/ٕ)، الخازؼ ، مختار الرحاح (،ٖٙ/ٔ)، ابغ دريج، يشطخ: جسيخة المغة (ٙٔ)

 (.ٓٛٔ/ٖ)، معجع مقاييذ المغة (ٚٔ)

ابغ ، لداف العخب، (ٓٗٔ/ٔ)، الخازؼ ، مختار الرحاح ،(ٕٖٗ/ٔ)، الدمخذخؼ ، يشطخ: أساس الببلغة (ٛٔ)
 (.ٜٗٗ/ٖ)مشطػر،

 (.ٜٙ/ٔ)، ابغ جشي، الخرائز (ٜٔ)

 .ٗٗص، صالح الذسخاني، ي بجاية السجتيج البغ رشج( األقػاؿ الذاذة فٕٓ)

 .ٜٛص، عبج العديد الشسمة، ( اآلراء الذاذة في أصػؿ الفقؤٕ)

 .ٕ٘ص، عبج الخحسغ الجىر، ( األقػاؿ الذاذة في التفديخٕٕ)
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كالستأمل في التعخيب يجج أف مبشاه في ثبلثة أمػر: مخالفة شخؽ التفديخ، كالسحىب الباشل، كمخالفة 
 جسيػر السفدخيغ.

كال شظ أف مخالفة شخؽ التفديخ السعتبخة كافية في الحكع عمى القػؿ بالبصبلف ال مجخد الذحكذ بل 
يخ عشو ابتجاًء، فالتفديخ ما يقػـ عمى الصخؽ السعتبخة كإف تعجدت أكجيو الختبلؼ يجب نفي صفة التفد

التفديخ كضػابصو كشخقو، كما  شخؽ أفياـ الشاس، كاختبلفيع في شخيقة إنداؿ الشرػص القخآنية عمى قػاعج 
 شو.خالف ذلظ فكبلـ باشل ال يرح ندبتو لمتفديخ ابتجاًء، كإنسا ُيحكخ لبياف بصبلنو كالتححيخ م

أما السحىب الباشل فيػ عائج عمى ذات الجدئية األكلى، فالسحىب الباشل ال شظ في مخالفتو لصخؽ 
قػية كضابط ميع لبياف شحكذ القػؿ، كبشاًء عمى  فقخيشةالتفديخ الرحيحة، أما مخالفة جسيػر السفدخيغ 

لفة لجسيػر السفدخيغ، أك ما سبق يسكغ القػؿ بأف معشى األقػاؿ الذاذة في التفديخ ىي: األقػاؿ السخا
 .(23)التي لع يقل بيا أحج مغ غيخ دليل معتبخ

 أركان الدياق القخآني وأنؽاعو، وفيو مطمبان: -السبحث الثاني

 :أركان الدياق القخآني -السطمب األول
بعج استعخاض أقػاؿ العمساء، كالباحثيغ حػؿ معشى الدياؽ، كمغ خبلؿ التعخيب السختار يسكغ القػؿ 

 .(24)ىي: الكمسات القخآنية، كالدباؽ، كالمحاؽ مغ ثبلثة أركاف، يتكػف ياؽ الد إف

 :الكمسات القخآنية -الخكؼ األول

إذ القخآف الكخيع ندؿ بمغة العخب، فبل بج مغ معخفة ؛ كالسقرػد بيا ألفاظ اآليات كالجسل القخآنية
قيع فيع كبلـ هللا بحدب المغة التي معاني السفخدة كتخاكيبيا مع غيخىا، كاشتقاقاتيا، كتراريفيا حتى يدت

 كلغة العخب التي ندؿ بيا. الحؼ ال يخاعي قػاعج المغة العخبية،اختارىا هللا لو بعيًجا عغ التحخيب كالتأكيل 

عد –حا شجد العمساء عمى ىحا األصل كجعمػه شخًشا الزًما لسغ ترجر لبياف معاني كبلـ هللا يلك 
المغة العخبية فيحخؼ السعاني كفًقا ليػاه كمحىبو بعيًجا عغ السعشى حتى ال يتقػؿ مغ ال عمع لو ب -كجل

، "فممكمسة القخآنية كلغتيا فمدفة خاصة تختبط ارتباًشا كثيًقا بإعجازه. كقج كاف الحؼ أراده هللا في كبلمو
، كيقرج بو القجماء يعبخكف عغ ذلظ بػ)الشطع القخآني(، كالستأخخكف بػ)البياف القخآني( أك )اإلعجاز القخآني(

                                                           

حتساليا ضعيف أما الذاذة فػجو ا، ( كال نعشي بحلظ األقػاؿ الزعيفة؛ ألف األقػاؿ الزعيفة ليا كجو احتساؿ في التفديخٖٕ)
 كيسكغ كصفيا بذجيجة الزعف.، كلحلظ فاألقػاؿ الذاذة مغ كجية نطخ الباحثيغ أخز مغ األقػاؿ الزعيفة، جًجا

داللة ، ٜٚص، مخاد السحسجؼ، الدياؽ القخآني كأثخه في تخجيح السعانيإلى الخسائل اآلتية: يسكغ الخجػع لبلستدادة ( ٕٗ)
نبيل ، داللة الدياؽ القخآني في تخجيح أحج السعاني، ٛٔص، أحسج السصيخؼ ، الدياؽ القخآني في تفديخ الذشقيصي

 كغيخىا.، ٜٛص، السثشى عبج الفتاح، الدياؽ القخآني كأثخه في التخجيح الجاللي، ٖٖص، مخعي
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 يعيا كإعجازىا، بجبلليا "متفخدة (25)محكع" تأليف حخكفو ككمساتو كجسمو كسبكيا مع أخػاتيا في قالب
 .(26)كسياقيا" مػضعيا في مقاميا تقػـ مثميا، مغ بكمسة يأتػا أف كالعمساء الفرحاء

 :الدباق -الخكؼ الثاني

 .(27)"عمى التقجيع كالقاؼ أصل كاحج صحيح يجؿ كالباء، الديغ،" قاؿ ابغ فارس:

 -بالسػحجة-"كالدباؽ  في الكميات: ،(28)كفي االصصبلح: "ىػ الكبلـ الدابق عمى المفطة أك الجسمة"
 فيػ سابق لو. اأك معشػيِّ  افكل ما تقجـ سػاء كاف حديِّ ، (29)ما قْبل الذيء"

ييًجا لسعشى مخاد مغ كالسخاد بالدباؽ ىشا الكبلـ الحؼ يبيغ معشى ما بعجه. فكأف الكبلـ الدابق آتى تس
 جسمة الكبلـ بعجه.

قتو، فبل يسكغ التعخؼ عمى معشى الكبلـ بجكف الخجػع ي"كىحا الخكغ ميع في بياف معشى الدياؽ كحق
 .(30)إلى ما يدبقو مغ عبارات تذتسل عمى القخائغ السؤدية لمسعشى"

 :المحاق-الخكؼ الثالث

كقاؿ ، (31)"جؿ عمى إدراؾ شيء كبمػغو إلى غيخهكالقاؼ، أصل ي ،كالحاء ،البلـجاء عشج ابغ فارس: "
 ."(32)كَتبلَحَقت األْخباُر: تتاَبَعت، َكَكَحا أحػاُؿ الَقْػـ، َكُىَػ َمجازصاحب التاج: "

كمغ ىشا يتبيغ أف البلحق ىػ ، (33)كفي االصصبلح: "ىػ الكبلـ البلحق كالتالي لمفطة أك الجسمة"
الشدبة لمدياؽ القخآني يعشي الكبلـ الحؼ يبيغ معشى ما قبميا، فتأتي فالدباؽ بالكبلـ السبيغ لسعشى ما قبمو، 
كتابعة  ككأنيا مكسل لآلية الدابقة، كمػضحة السقرػد مغ اآلية الدابقة، اآلية أك بعس كمساتيا مبيشة،

 ليا.

                                                           

 (.ٙ/ٔ)، أحسج عبيج الكبيدي، ( مػسػعة الكمسة كأخػاتيا في القخآفٕ٘)

 .ٔٓٙص، عائذة عبج الخحسغ، زرؽ ( اإلعجاز البياني لمقخآف كمدائل ابغ األٕٙ)

 (.ٜٕٔ/ٖ)، معجع مقاييذ المغة (ٕٚ)
 .ٖٜص، معجع مرصمحات عمـػ القخآف (ٕٛ)
 .ٛٓ٘ص، الكفػؼ ، الكميات (ٜٕ)
 .ٔٚص، تياني باحػيخث، أثخ الدياؽ القخآني في تػجيو معشى الستذابو المفطي في القخآف (ٖٓ)
 (.ٖٕٛ/٘)، ( معجع مقاييذ المغةٖٔ)

 (.ٖٖ٘/ٕٙلدبيجؼ،)ا، تاج العخكس (ٕٖ)
 .ٕٚٔص، دمحم الذائع، معجع مرصمحات عمـػ القخآف (ٖٖ)
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 :أنؽاع الدياق القخآني -السطمب الثاني
كمع ذلظ، فيحه األنػاع كإف اختمفت في السدسى إال  ،(34)تعجد تقديع العمساء كالباحثيغ ألنػاع الدياؽ القخآني

أنيا متفقة في السعشى، متجاخمة في السبشى، مؤتمفة ائتبلًفا عجيًبا، ال يجج الشاضخ فييا تعارًضا كال تشاقًزا، 
 كسشعخض كل نػع  مشيا بإجساؿ:

لغيخىا مغ سياؽ اآلية: كىحا الشػع كاضح مغ مدساه أنو خاص باآلية كال يتعجػ  -الشؽع األول
اآليات، كالسعشى أنو متى ما كجج خبلؼ في معشييغ أك أكثخ لآلية الػاحجة سػاًء كاف ذلظ في تعجد أكثخ 

أك احتساؿ  مغ معشى لسفخدة كاحجة مع احتساليا ليحه السعاني، أك اختبلؼ في تعييغ السخاشب في اآلية،
 أك مجسػعيسا يحجد السعشى الخاجح، سياؽ اآلية مغ سباؽ أك لحاؽ ، َفِإفَّ إلخ…أكثخ مغ معشى فقيي

 كالسشاسب لحلظ.
، كيتكػف مغ مجسػع آيات ىحا الشػع يتعجػ اآلية الػاحجة ِإفَّ : أك الشز سياؽ السقصع -الشؽع الثاني

الدػرة تكػف ، فيجسعيا مػضػع كاحج كغخض كاحج متشاسقة فيسا بيشيا، متشاسبة مع أجداء الدػرة نفديا
 بخقابكالتشاسق، كالتآخي فيأخح بعزيا  تزسغ معاني متعجدة شابعيا التشاسب،الػاحجة بسجسػع آياتيا ت

أؼ مقاصج أك مػاضيع -أك أغخاًضا كثيخة فالدػرة الػاحجة تذكل بسجسػع معانييا غخًضا كاحًجا،، بعس
كإما أف تكػف ذات  -كىػ سياؽ الدػرة كىػ الشػع التالي-فتربح الدػرة إما ذات غخض كاحج -الدػرة

كل مقصع يبخز فيو غخض بذكل رئيذ يسيده  إلى مقاشع فتقدع الدػرة بشاًء عمى أغخاضيا متعجدة؛أغخاض 
 عغ غيخه مغ مقاشع الدػرة الػاحجة، كىػ ما ندسيو سياؽ السقصع.

كعشجئح يكػف لمغخض الخئيذ لمسقصع دكر في تخجيح أحج السعاني السحتسمة لآليات الػاردة فيو عشج 
 ي.تعجد السعان

مغ مطاىخ إعجاز القخآف أف آيات الدػرة الػاحجة تبجك بتخابصيا كالحمقات في  سياؽ الدػرة: -ثالثالشؽع ال
سمدمة كاحجة ذات معاف  محكسة، كحقائق بيشة، كشخائع مشتطسة، فكل سػرة في القخآف ليا حجكد كرسـػ 

لتيا َفِإنََّيا تبقى كبًل في تآلف كتشاسق عجيب، فسيسا تعجدت القزايا التي تشاك  كأىجاؼ كأغخاض تجكر حػليا
متكامبًل متعمًقا أكلو بآخخه، مختبًصا ختامو بسقجمو في تبلحع بيغ األجداء كالسقاشع يبيغ دقة الشديج 

"إنظ لتقخأ الدػرة الصػيمة السشجسة يحدبيا الجاىل أضغاًثا مغ السعاني ُحذيت ، قاؿ دمحم دراز: (35)كإحكامو

                                                           

داللة ، ٗٛص، مخاد السحسجؼ، ( يسكغ الخجػع إلى الخسائل العمسية اآلتية: الدياؽ القخآني كأثخه في تخجيح السعانيٖٗ)
نبيل ، أحج السعاني داللة الدياؽ القخآني في تخجيح، ٛٔص، أحسج السصيخؼ ، الدياؽ القخآني في تفديخ الذشقيصي

 كغيخىا.، ٜٛص، السثشى عبج الفتاح، الدياؽ القخآني كأثخه في التخجيح الجاللي، ٖٖص، مخعي
    .ٜٓص، إقباؿ كافي نجع، ( يشطخ: التشاسب كدكره في اإلعجاز القخآنيٖ٘)
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ًػا، فإذا ىي لػ تجبخت بشية متساسكة قج بشيت مغ السقاصج الكمية حذًػا، كأكزاًعا مغ السباني جسعت عف
عمى أسذ كأصػؿ، كأقيع عمى كل أصل مشيا شعب كفرػؿ، كامتج مغ كل شعبة مشيا فخكع تقرخ أك 
تصػؿ، فبل تداؿ تشتقل بيغ أجدائيا كسا تشتقل بيغ حجخات كأفشية في بشاء كاحج قج كضع رسسو مخة كاحجة. 

بل إنيا لتمتحع فييا كسا  ،حه السعاني تتدق في الدػرة كسا تشتدق الحجخات في البشياف؟ الكلساذا نقػؿ إف ى
تمتحع األعزاء في جدع اإلنداف. كمغ كراء ذلظ كمو يدخؼ في جسمة الدػرة اتجاه معيغ، كتؤدؼ 

ع بسجسػعيا غخًضا خاًصا، كسا يأخح الجدع قػاًما كاحًجا، كيتعاكف بجسمتو عمى أداء غخض كاحج، م
 .(36)اختبلؼ كضائفو العزػية"

، فإنشا نجج العمساء يشطخكف في كعشج كركد السعاني السحتسمة لآليات أك السقاشع في الدػرة الػاحجة
دكر الدياؽ العاـ لمدػرة  فيكػف  سياؽ الدػرة، كيبحثػف عغ السقرج األساس الحؼ عميو مجر الدػرة،

استيفاء الشطخ في جسيعيا، كسا ال غشى عغ  الدػرة عغ عُ ال غشى لتفيع نطْ ك" ،كسخجع ألحج ىحه السعاني
 .(37)ذلظ في أجداء القزية"

ىػ شامل لسا بيغ دفتي السرحف ال تحجه  الدياق العام لمقخآن الكخيػ )القخآن كمو(: -الشؽع الخابع
لمقخآف  كيخاد بيحا الشػع مغ الدياؽ القخآني: األغخاض كالسقاصج األساسيةفػاصل اآليات كالدػر كاألجداء، 

إلى جانب الشطع اإلعجازؼ كاألسمػب البياني الحؼ يذيع في  ،كأساليبو السصخدة، كمعانيو الكمية ،الكخيع
األمخ الحؼ يؤكج ضخكرة اإللساـ بيحا األسمػب، كمعخفة خرائرو، مع معخفة األغخاض  ؛جسيع تعبيخاتو

 اآليات جسيع يقػؿ سعيج الشػرسي: "فإفّ ، (38)كالسقاصج الكمية، كاالتجاىات العامة الثابتة في القخآف الكخيع
 مجسػع في كطيػره الػاحج السقرج في فيطيخ كالحدغ، كالتشاسب االنتطاـ ىحا عمييا يتؤلأل القخآنية

 األخخػ  مع مقارنة مشيا كلّ  تػابع، كتربح كتتدمدل، تتجاخل قج أّنيا إال كفخكعا، أصػال نفديا السقاصج
 .(39)"السػاضع ىحه في تدؿّ  ما كثيًخا العابخة الشطخة أِلَفَّ  االنتباه؛ك  الححر يػجب كىحا. اختبلط دكف 

السقصع القخآني بتعجد معانيو كتطافخىا كتآلفيا تؤدؼ إلى غخض رئيذ معيغ، كبسجسػع  َأفَّ فكسا 
السقاشع تػجب غخًضا أك أكثخ لمدػرة الػاحجة؛ فسغ الصبيعي أف تتػارد كتتابع ىحه األغخاض لتكػف 

 ك مقاصج كبخػ لمقخآف الكخيع.أغخاًضا، أ

، ػ كعميو فأغخاض كمقاصج الدػر يكسل بعزيا بعًزا، كما ُأجسل في سػرة ُبيغ ككضح في سػرة أخخ 
كما كرد عمى عسػمو في سػرة ربسا ُيخرز في سػرة أخخػ، كىحا الشػع مغ الدياؽ في غاية األىسية 

                                                           

    .ٛٛٔص، دمحم عبج هللا دراز، ( الشبأ العطيعٖٙ)
    .ٕٜٔص، (السرجر الدابق ٖٚ)
    .ٜٛص، عبج الػىاب أبػ صفية، مشيج مأمػف لتفديخ القخآف، داللة الدياؽ( يشطخ: ٖٛ)
    .ٕٓٔص، الشػرسي، ( صيقل اإلسبلـٜٖ)
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ظ أماـ قصعة كاحجة مغ أكؿ القخآف الكخيع إلى بالشدبة لمتفديخ، كيعكذ مجػ تخابط السعاني كتآلفيا، ككأن
 .(40)، قاؿ الدركذي: "عشج التأمل يطيخ أف القخآف كمو كالكمسة الػاحجة"مشتياه

ىشاؾ فخًقا بيغ الدياؽ  َأفَّ "كبعج االستعخاض الدابق لسعشى الدياؽ القخآني، كأنػاعو، كأركانو، يطيخ  
، فالدياؽ القخآني يشرب بذكل رئيذ عمى السعشى السدتفاد القخآني كغيخه مغ الدياقات المغػية كاألصػلية

مغ الكمسات القخآنية، كربط ىحه السعاني مع ما قبميا كما بعجىا، كىحا ال يعشي إغفاؿ معاني األلفاظ التي 
 ىي الدسة الخئيدة لمدياؽ المغػؼ، بل يخعاىا مع ربصيا بالسعشى العاـ السدتقى مغ الكمسات القخآنية.

تعمق الدياؽ القخآني بالسعشى أكثخ مغ تعمقو بشطع األلفاظ، كىحا فارؽ ميع بيغ الدياقيغ  َأفَّ كىحا يعشي 
 "القخآني كالمغػؼ".

أنػاع الدياؽ يتفاكت بالشدبة لؤلىسية بحدب التراقو بالسعشى، فدياؽ اآلية مقجـ عمى سياؽ  َأفَّ كسا 
 .(41)ة مقجـ عمى الدياؽ العاـ"السقصع، كسياؽ السقصع مقجـ عمى سياؽ الدػرة، كسياؽ الدػر 

 :الجانب التطبيقي -ثالثالسبحث ال

فيع كاستشصاؽ عشج السفدخيغ، فإنشا ال نعجـ في تفاسيخىع شػاىج كثيخة عمى  آلةلسا كاف الدياؽ 
ميسة تبيغ شحكذ قػؿ، كصػاب غيخه، كإف استقراء الذػاىج ال يمتئع  برفو أداةً استعساليع لمدياؽ القخآني 

ؼ نخيجه، فزبًل عغ ضيق السقاـ كعجـ اسعافو، فالبحث قائع عمى االصصفاء، ال عمى كالغخض الح
في كتب التفديخ، كمغ ىشا سشجتدغ لمتسثيل بسا  ستقخاءاالستقخاء؛ لعمو يفتح باًبا ججيًجا في البحث كاال

 يأتي: 

 چ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦچ  قاؿ تعالى: -اٌّثبي األٚي

 .[ ٖٗالشداء: ]

 السفدخيغ في معشى اليجخ:أقػاؿ 

 ذكخ السفدخكف في معشى اليجخ أقػااًل متعجدة، كخبلصة ما ذكخكه يجكر حػؿ اآلتي:

  كقيل: أف يعتدؿ عشيا في فخاش آخخ، يشاـ معيا كيػلييا ضيخه كال يجامعيا، كقيل: َأفَّ 

 اكاىجخك  ، كقيل:مغ اليجخ كىػ القبيح مغ الكبلـ، أؼ غمطػا  عمييغ في القػؿ چ ڤ چ
 بو يذج حبل كىػ باليجار، ربصو أؼ البعيخ ىجخ: قػليع مغ بيػتيغ، في كثاًقا شجكىغ كبلميغ، كقيل:

 .(42)البعيخ
                                                           

 (.ٜٖ/ٔ)، الدركذي، ( البخىاف في عمـػ القخآفٓٗ)
 .ٜ٘ص، مخاد السحسجؼ، الدياؽ القخآني كأثخه في تخجيح السعاني (ٔٗ)
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أكلى األقػاؿ بالرػاب في فچىػ ما ذىب إليو إماـ السفدخيغ ابغ جخيخ الصبخؼ بقػلو:  القػؿ الذاذ:
 قػؿمى ما ذكخنا مغ ، مػجيا معشاه إلى معشى الخبط باليجار، عچڤ چ ذلظ أف يكػف قػلو:

 كشحكذ ىحا القػؿ تتزح مغ خبلؿ اآلتي: ، (43)العخب لمبعيخ إذا ربصو صاحبو بحبل
سياؽ اآليات تتحجث عغ العبلقات األسخية ككيفية الحفاظ عمييا، كاإلجخاءات العبلجية حاؿ حجكث  -أكاًل 

تختيب مشصقي يخاعي  خمل فييا، كراعت اآليات التختيب في اإلجخاءات مغ األخف إلى األثقل، كىػ
 ابتجأ تعالى َأنَّوُ  عميو يجؿ بقاء الكياف األسخؼ حاؿ حجكث بعس مسا يعكخ صفػه قاؿ الخازؼ: "الحؼ

 يجخؼ  تشبيو كذلظ الزخب، إلى مشو تخقى ثع السزاجع، في اليجخاف إلى مشو تخقى ثع بالػعع،
تفاء بو، كلع يجد اإلقجاـ بالصخيق األخف كجب االك الغخض حرل ميسا َأنَّوُ  في الترخيح مجخػ 

كعميو: فبل معشى لحكخ الزخب عقيب ربط السخأة بالحبل؛ أِلَفَّ الخبط نػع ، (44)"عمى الصخيق األشق
كمتى ما دار الكبلـ بيغ ضخب، بل ىػ أشج كأغمع، َكَكَأفَّ السعشى يربح تكخاًرا لمزخب كتأكيًجا لو، 

 .(45)التأسيذ كالتأكيج فحسمو عمى التأسيذ أكلى
فأؼ  ؛الصبخؼ  هالحؼ ذكخ  ىحه اإلجخاءات عبلجية فبل يتفق الدياؽ مع السعشى َأفَّ بيغ يُ سياؽ اآليات  -نًياثا

و يديج العبلقات َأنَّ معشى لعػدة العبلقات الدكجية لصبيعتيا بعج ىحا اإلجخاء الذجيج الخعػنة، كالحق 
ت لتعالج العبلقات الدكجية التي كىحا يتشافى مع سياؽ اآليات التي جاء ،الدكجية سػًءا كال يرمحيا

كفي سبيل صيانة السؤسدة مغ الفداد " بجأت باالنحخاؼ، كىحا السعشى أشار إليو سيج قصب بقػلو:
ُسْرِمحة في حاالت كثيخة ال ػأك مغ الجمار أبيح لمسدؤكؿ األكؿ عشيا أف يداكؿ بعس أنػاع التأديب ال

إنيا أبًجا ليدت معخكة بيغ الخجل … ح كرأب الرجعكلكغ لئلصبل ،لبلنتقاـ كال لئلىانة كال لمتعحيب

                                                                                                                                                                                      

، (، الكذف كالبيافٖٚٙ/ٔابغ أبي زمشيغ )، فديخ القخآف العديد(، تٕٖٔ-ٕٖٓ/ٛالصبخؼ )، ( يشطخ: جامع البيافٕٗ)
(، ٕٕٖ/ٔالعد ابغ عبج الدبلـ )، تفديخ القخآف، (ٚٓ٘-ٙٓ٘/ٔ)، الدمخذخؼ ، (، الكذاؼٖٖٓ/ٖالثعمبي )

القخشبي ، (، الجامع ألحكاـ القخآفٜٕ٘/ٕابغ كثيخ)، (، تفديخ القخآف العطيعٖٚ-ٕٚ/ٓٔالخازؼ )، مفاتيح الغيب
  (، كغيخىا.ٕٚٔ/٘)

 (.ٜٖٓ/ٛالصبخؼ )، ( جامع البيافٖٗ)
 (.ٕٚ/ ٓٔالخازؼ )، ( مفاتيح الغيبٗٗ)

(، ٖٜٔ/ٚٔ)، كمسغ قاؿ بيحه القاعجة: الصبخؼ في جامع البياف، ( كىحه قاعجة سياقية ميسو تخجح بيغ األقػاؿ الستعجدة٘ٗ(
(، ٚ٘ٔ/ٔ)، يغ كذخيخة الذاكخيغ(، كابغ القيع في عجة الرابخ ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔ)، كابغ العخبي في أحكاـ القخآف

، في أضػاء البياف، (، كالذشقيصيٖٕٓ/ٔ)، (، كاآللػسي في ركح السعانيٚٗ/ٕ)، كالذػكاني في فتح القجيخ
 (، كغيخىع. ٖٚٗ/ٕ)، (، كالحخبي في قػاعج التخجيح عشج السفدخيغٕٚٔ/ٔ)
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كالسخأة ُيخاد ليا بيحه اإلجخاءات تحصيع رأس السخأة حيغ تِيعُّ بالشذػز كردىا إلى الدمدمة كالكمب 
 .(46)…"ىحا قصًعا ليذ ىػ اإلسبلـ ِإفَّ السدعػر 

مغ كبلـ العخب دكف الذاذ يجب حسل كبلـ هللا عمى السعخكؼ  َأنَّوُ مغ قػاعج الدياؽ السيسة:  -ثالًثا
، فالسعاني المغػية تجكر (48)بسعشى التخؾ ،ضج الػصل :كاليجخ في المغة ،(47)كالزعيف كالسشكخ

اليجخ معشاه الخبط بالحبل  َأفَّ أما ما ذىب إليو الصبخؼ مغ ، حػؿ معشى البعج كالتخؾ كعجـ القخب
كخالفو ىشا كقػلو:  ،تفديخه مغثيخة فغخيب عغ السعاني المغػية، كىحا ما قخره الصبخؼ في مػاضع ك

كلو في السفيـػ  ،عمى الذػاذ مغ الكبلـ -جل ذكخه-كغيخ جائد حسل كتاب هللا تعالى ككحيو "
كعميو: فقػؿ الصبخؼ يشاقس سياؽ اآليات الكخيسة ؛ (49)"الجارؼ بيغ الشاس كجو صحيح مػجػد

"فالسخأة إذا كانت لخد ىحا القػؿ الذاذ؛ اليادفة لخأب الرجع، كاستسخار العبلقة الدكجية، كىحا كاؼ  
فكيف يميق بو أف يكخىيا عمى الجساع؟ كيخبصيا ألجمو إال إذا كاف سسًجا  ناشدة عاصية لدكجيا؛

عجكؿ عغ المغة السذيػرة كالسشاسبة لمدياؽ إلى لغة  أِلَنَّوُ  ؛مغ بجع التفاسيخ -أيًزا–ثقيبًل، كىحا 
 .(50)غيخ مذيػرة كال مشاسبة لمدياؽ"

تعقبو العجيج مغ قج ىحا القػؿ، لع يقل بو أحج سػػ الصبخؼ مخالًفا لجسيػر السفدخيغ، ك  َأفَّ كيكفي 
كفي " كقاؿ ابغ عصية:، (51)"يا ليا مغ ىفػة مغ عالع بالقخآف كالدشة"السفدخيغ بالخد، قاؿ ابغ العخبي: 

 .(53)"نطخ كفي كبلمو في ىحا السػضع" كقاؿ القخشبي:، (52)"كبلمو في ىحا السػضع نطخ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  قػلو تعالى: -السثال الثاني

  .٠٢المائدة:  ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژ أقػاؿ العمساء في تعييغ السقرػد بالخصاب في قػلو تعالى:

 :ژ ہ

                                                           

 (.ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/٘)، سيج قصب، ( في ضبلؿ القخآفٙٗ)
   (.ٜٖٙ/ٔ)، الحخبي، سفدخيغ( قػاعج التخجيح عشج الٚٗ)
 (.ٕٜٚ/ٕ)، (، السعجع الػسيطٜٖٛ/ٗٔ)، الدبيجؼ، (، تاج العخكسٕٓ٘/٘)، ابغ مشطػر، ( يشطخ: لداف العخبٛٗ)
 (.ٖٚ٘/ ٗ)، الصبخؼ ، ( جامع البيافٜٗ)
 .ٖٛص، الغسارؼ ، ( بجع التفاسيخٓ٘)
 (.ٜٖٗ/ٔ)، ابغ العخبي، ( أحكاـ القخآفٔ٘)
 (.ٛٗ/ ٕ)، ابغ عصية، الكتاب العديد ( السحخر الػجيد في تفديخٕ٘)
 (.ٕٚٔ/ ٘)، القخشبي، ( الجامع ألحكاـ القخآفٖ٘)
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هللا آتاىع ما لع  َأفَّ بشػ إسخائيل، كالسعشى: السقرػد بالخصاب ىع  َأفَّ جسيػر السفدخيغ عمى  -األكؿ
 .(54)أحًجا مغ عالسي زمانيع يؤتِ 

فالحجيث في  ،، كىحا القػؿ مخدكد لسخالفتو سياؽ اآلية-ملسو هيلع هللا ىلص-السقرػد بالخصاب أمة دمحم  َأفَّ  -كالثاني
  سباؽ كلحاؽ اآلية عغ بشي إسخائيل، قاؿ تعالى:

  ڈچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ژ 

صمى هللا عميو -كإدخاؿ أمة دمحم  – ١١المائدة:  ژک  ک  ک          ک  گ  گ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ
في السعشى تقصيع لمشطع القخآني، كتفكيظ لمسعشى الػاحج في ثشايا اآليات القخآنية كإدخاؿ الكبلـ في  -كسمع

كىحا ما عشاه ابغ جخيخ ، (55)لخخكج بو عشيسا إال بجليل يجب التدميع لومعاني ما قبمو كما بعجه أكلى مغ ا

  پڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  :بقػلو: )كأكلى التأكيميغ في ذلظ عشجؼ بالرػاب، قػؿ مغ قاؿ

پ   ڻ   قػلو: َأفَّ كمعصػؼ عميو، كال داللة في الكبلـ تجؿ عمى  :پڳ   ڱ  ڱ  ڱپپ

حيغ ابتجغ بخصابيع في أكؿ اآلية. فإذ كاف ذلظ كحلظ، مرخكؼ عغ خصاب ال ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہپ
فعصف الكبلـ عمى سابقو  (56)يكػف خصابا ليع، أكلى مغ أف يقاؿ: ىػ مرخكؼ عشيع إلى غيخىع َفِإف

يقتزيو حخؼ العصف )ك(، كالحق الكبلـ مترل اتراؿ تاـ بدابقو، كإقحاـ كبلـ بيشيسا يجدِّغ السعشى 
يمتفتػا  العجيج مغ السفدخيغ لع َأفَّ ا القػؿ كاضح مغ خبلؿ الدياؽ حتى كيخل بػحجتو، كعميو فذػاذ ىح

، كمغ أكرده مشيع فعمى كجو التزعيف؛ قاؿ القخشبي: "كىحا عجكؿ عغ ضاىخ (57)ليحاالقػؿ كلع يذيخكا لو
  (.59)كقاؿ ابغ عصية: "كىحا ضعيف" ،(58)الكبلـ بسا ال يحدغ مثمو"

                                                           

، ابغ الجػزؼ ، زاد السديخ، ( ٖٔٛ/ٔ)، الدسخقشجؼ، (، بحخ العمـػٙٙٔ-ٗٙٔ/ٓٔ)، الصبخؼ ، ( يشطخ: جامع البيافٗ٘)
، الخازؼ ، تيح الغيب(، مفاٖٚٔ/ٕ)، ابغ عصية، (، السحخر الػجيدٕٓٙ/ٔ)، الدمخذخؼ ، الكذاؼ، ( ٖٔ٘/ٔ)
 (.ٗٚ/ٖ)، ابغ كثيخ، (، تفديخ القخآف العطيعٖٖٔ/ٔٔ)

، كاستعسميا العجيج مغ العمساء مشيع: الصبخؼ في جامع البياف، ( كىحه قاعجة سياقية ميسة جسعت بيغ ركشي الدياؽ(٘٘
، ٕٕٓ ص:، يجاز(، كالعد بغ عبج الدبلـ في اإلشارة إلى اإلٔٔ/ٖ)، (، كابغ عصية في السحخر الػجيدٖٕ/ٙ)

(، كالقخشبي في الجامع ألحكاـ ٖٚ٘/ٗ)، كالدركذي في البحخ السحيط، (ٜٗ/٘ٔ)، كابغ تيسية في مجسػع الفتاكػ 
 (، كغيخىع.ٜٕ/ٜ)، القخآف

 (.ٙٙٔ/ٓٔ)، الصبخؼ ، ( جامع البيافٙ٘)
، الدمخذخؼ ، كذاؼال، (ٖٔٔ/ٗ)، (، تفديخ الخاغب األصفيانيٜٓٗ/ٖ)، الساتخيجؼ، ( يشطخ: تأكيبلت أىل الدشةٚ٘)

 .ٕٕٚص:، الدعجؼ، (، تيديخ الكخيع الخحسغٖٖٔ/ٔٔ)، الخازؼ ، (، مفاتيح الغيبٕٓٙ/ٔ)
(، كابغ كثيخ ٖٚٔ/ٕ(، كمسغ أشار لو بالزعف: ابغ عصية في تفديخه )ٕ٘ٔ/ٙ)، القخشبي، ( الجامع ألحكاـ القخآفٛ٘)

 (، كغيخىع.ٗٚ/ٖفي تفديخه )
 (.ٖٚٔ/ٕ)، ابغ عصية، ( السحخر الػجيدٜ٘)
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ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  ﮵  ﮶  ﮷        ہ  ھ ژ  قػلو تعالى: -السثال الثالث

 ٠٢ - ٠٢األنعام:  ژ﮼  ﮽   ﮾  ﮿         ﯀  ﯁    ﮻﮸         ﮹  ﮺

 َأفَّ فجسيػر السفدخيغ عمى  ع الكفار الػارد في اآلية:دَ أقػاؿ السفدخيغ في التػقيت الدمشي لقَ 
كعميو فالسعشى عمى ىحا  ،كليذ في اآلخخة ،القدع في الجنيا َأفَّ كىػ  ،، كىشاؾ قػؿ شاذ(60)ع في اآلخخةدَ القَ 

القػؿ: أؼ ما كشا مذخكيغ عشج أنفدشا كما عمسشا أنَّا عمى خصأ في معتقجنا، فانطخ يا دمحم كيف كحبػا عمى 
 كاآلتي:كبياف ذلظ  القخآني، ، كبصبلف ىحا القػؿ كاضح جًجا مغ خبلؿ الدياؽ(61)أنفديع في الجنيا

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ  اآلية: فاآلية الدابقة ليا، ىي قػلو تعالى:سباؽ  -أكاًل 

(، تتحجث عغ أحػاؿ اآلخخة، كحسل َقَدِع السذخكيغ عمى َأنَُّو في ٕٕاألنعاـ: )   چۀ  ہ        ہ
ي ما "كإدخاؿ الكبلـ في معان كالقاعجة الدياقية تقػؿ: الجنيا فيو تقصيع لمشطع القخآني، كتفكيظ لمسعشى،

 .(62)قبمو كما بعجه أكلى مغ الخخكج بو عشيسا إال بجليل يجب التدميع لو"
ع السذخكيغ في دَ فقج نز القخآف عمى قَ  ،"تفديخ القخآف بالقخآف" يخد ىحا القػؿ مقخآفل العاـ دياؽال -ثانًيا

ۈئ      ۈئ     ۆئ     ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ەئې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئچ  اآلخخة عشج قػلو تعالى:

فاجتسع سياؽ اآلية مع الدياؽ العاـ لمقخآف لخد ىحا القػؿ، كىحا ما عشاه ، (ٛٔ)السجادلة:  چېئ  
يعشى في الجنيا فتسحل كتعدف كتحخيب  (   ﮻﮶  ﮷       ﮸        ﮹   ﮺  ) :قػلو الدمخذخؼ بقػلو: "كحْسلُ 

الحؼ ذىبػا إليو ليذ ىحا الكبلـ بستخجع عشو السعشى  أِلَفَّ  ؛، كإقحاـ(63)يّ ألفرح الكبلـ إلى ما ىػ عِ 
ې   )ذلظ تفديخه بقػلو تعالى: غْ ما يرشع مَ  ؼ عشو أشج الشَّْبػ. كما أدر  نباكال مشصبق عميو، كىػ 

                                                           

-ٕٓ٘/ٕٔ)، الخازؼ ، (، مفاتيح الغيبٜٔٔ/ٕ)، البغػؼ ، (، معالع التشديلٜٕٚ/ٔٔ)، الصبخؼ ، ( يشطخ: جامع البيافٓٙ)
ابغ ، (، البحخ السجيجٕٙٗ/ٖابغ كثيخ،)، (، تفديخ القخآف العطيعٚٙٗ/ٗ)، أبػ حياف، البحخ السحيط (،ٗٓ٘

( ركح ٖٖ٘/ٗ)، القاسسي، محاسغ التأكيل (،ٙٚٔ/ٚ)، ابغ عاشػر، (، التحخيخ كالتشػيخٚٓٔ/ٕ)، عجيبة
 (، كغيخىا. ٛٔٔ/ٗ)، اآللػسي، السعاني

 (.ٖٔ/ٕ) ،الدمخذخؼ ، ( يشطخ: الكذاؼٔٙ)
، كاستعسميا العجيج مغ العمساء مشيع: الصبخؼ في جامع البياف، ( كىحه قاعجه سياقية ميسة جسعت بيغ ركشي الدياؽ(ٕٙ

، ٕٕٓص، (، كالعد بغ عبج الدبلـ في اإلشارة إلى اإليجازٔٔ/ٖ)، (، كابغ عصية في السحخر الػجيدٖٕ/ٙ)
(، كابغ تيسية في مجسػع ٜٕ/ٜ)، (، كالقخشبي في الجامع ألحكاـ القخآفٖٚ٘/ٗ)، كالدركذي في البحخ السحيط

 (، كغيخىع.ٜٗ/٘ٔ)، الفتاكػ 

 (.ٕٕٚ/ٕ) ،الفخاىيجؼ، كأعياني األمخ أف أضبصو. العيغ، ( عييت بيحا األمخ إذا لع أىتج لػجيوٖٙ)
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گ  گ  ) بعج قػلو: ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ      ۈئ      ۈئ  ېئ  

 .(64)بكحبيع في الجنيا(فذبو كحبيع في اآلخخة ، (ڳ    ڳ  ڳ  
، (65)جسيػر السفدخيغ قػؿ َأنَّوُ كعميو فقج تطافخت أقػاؿ السفدخيغ باعتساد القػؿ األكؿ، كذكخ الخازؼ 

قاؿ اآللػسي:  ،غ ذكخه إنسا لبياف شحكذه بسخالفتو الدياؽكقمسا ذكخ السفدخكف القػؿ الثاني لذحكذه، كمَ 
في شأف خدخىع كأمخىع في اآلخخة ال  أِلَنََّيا ؛كال تشصبق عميو ،بػجو اآلية ال تجؿ عمى ىحا السعشى ِبَأفَّ د كرُ "

أكؿ الشطع الكخيع كآخخه في ذلظ فتخمل بياف حاليع في الجنيا تفكيظ  أِلَفَّ  ؛بل تشبػ عشو أشج نبػ ،في الجنيا
ائ       ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ  : قػلو تعالى -أيزا–لو كتعدف جًجا. كيؤيج ما ذىب إليو الجسيػر 

 چگ  گ  ڳ    ڳ  ڳچ  بعج قػلو سبحانو:( ٛٔالسجادلة:)ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ      ۈئ      ۈئ  ېئ 
كيذيخ إلى ىحا التذبيو أيزا األمخ  حيث شبو كحبيع في اآلخخة بكحبيع في الجنيا، ؛(ٗٔالسجادلة: )

 .(66)بالشطخ كسا ال يخفى عمى مغ نطخ"

ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    ی  یژ    قػلو تعالى: -خابعالسثال ال

ٿ    ٹ    ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پجت  حت   

 .٢٤ - ٢٤هود:  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

 ذكخ السفدخكف قػليغ في ذلظ: :-عميو الدبلـ-أقػاؿ السفدخيغ في ابغ نبي هللا نػح 

 ابشو حقيقة، كىػ قػؿ جسيػر السفدخيغ. َأنَّوُ  -األكؿ

 كالقػؿ الثاني شاذ، كيخده الدياؽ القخآني، كذلظ لآلتي: ، (67)ابغ غيخه َأنَّوُ  -الثاني

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ   سباؽ اآلية : فقج نز هللا عمى بشػتو بقػلو: -ٔ

حة في الشدبة إليو، كنجاء قاليا هللا في كتابو صخي التي (ڻ)(، فمفعٕٗ)ىػد:  چھ  ھ  ھ  
(  فيو مغ التمصف كالتخقق كاالىتساـ بالسجعػ الُسذِعخ بكساؿ عاشفة ہ) ابشو مرغًخا لو بمفع

كليحا استغخب السفدخكف مغ القػؿ الثاني لسرادمتو الػاضحة  ؛األبػة لمبشػة ما يؤكج السعشى األكؿ

                                                           

 (.ٖٔ/ٕ)، الدمخذخؼ ، ( الكذاؼٗٙ)
 (.ٗٓ٘-ٕٓ٘/ٕٔ)، الخازؼ ، ( يشطخ: مفاتيح الغيب٘ٙ)
 (.ٛٔٔ/ٗ)، اآللػسي، ( ركح السعانيٙٙ)
، الذػكاني، (، فتح القجيخٖٓ٘/ٚٔ)، الخازؼ ، (، مفاتيح الغيبٖٙٗ-ٖٓٗ/٘ٔ)، الصبخؼ ، ( يشطخ: جامع البيافٚٙ)

 (.ٕٚٚ/ٔ)، نخبة مغ عمساء التفديخ، (، التفديخ السيدخٔٚ/ٕٔ)، دمحم رشيج رضا، (، تفديخ السشارٕٖ٘/ٔ)
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، كسبَّح هللا (68) "چ ڻ  ڻ  ڻ چقاؿ:قاؿ ابغ جبيخ: "كاف ابغ نػح، إف هللا ال يكحب! فلمدياؽ، 
ابشو، كتقػؿ:  َأنَّوُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-شػيبًل لػسَّا سألو رجل: أكاف ابشو؟ ثع قاؿ: )ال إلو إال هللا يحجث هللا محسًجا 

ٻ        چ كليحا قاؿ هللا تعالى: ؛إنو ليذ ابشو! نعع كاف ابشو، كلكغ كاف مخالًفا في الشية كالعسل كالجيغ

چ  ٻ  پ ٻ 
 (69). 

كالقاعجة الدياقية تقػؿ: "األصل حسل المفع عمى الحقيقة ال ، (70)لفع االبغ يصمق حقيقة عمى الػلج -ثانًيا
تعالى  َأنَّوُ السجاز، كىحا ما حكاه الخازؼ في معخض انتراره لقػؿ الجسيػر بقػلو: "كالجليل عميو: 

 َأنَّوُ (، كصخؼ ىحا المفع إلى ہ) فقاؿ: (، كنػح أيًزا نز عميو،ڻ  ڻ  ڻ نز عميو فقاؿ:)
 َكَأنَّوُ رباه، فأشمق عميو اسع االبغ ليحا الدبب صخؼ لمكبلـ عغ حقيقتو إلى مجازه مغ غيخ ضخكرة، 

استبعجكا أف يكػف كلج الخسػؿ السعرـػ كافًخا،  أِلَنَُّيعال يجػز، كالحيغ خالفػا ىحا الطاىخ إنسا خالفػه 
 .(71)"…كىحا بعيج

القخآف: فمع يخد في القخآف لفع ابغ كُعشي بو غيخ االبغ الحقيقي، بل السعشى الذخعي قرخ سياؽ  -ثالًثا
كنيى عغ غيخه ليكػف حكًسا ثابًتا في الذخيعة اإلسبلمية قاؿ  االستعساؿ فقط عمى االبغ الحقيقي،

 چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀچ تعالى: 

 .(٘ )األحداب:
الدياؽ العاـ لمقخآف الكخيع بّيغ مكانة األنبياء، كفزميع، كاصصفائيع مغ بيغ البذخ، كبعس  َأفَّ كسا     

كلج زنا" فييا ازدراء لسقاـ الشبػة العطيع التي اصصفى هللا ليا أفزل الخمق  َأنَّوُ تفريبلت القػؿ الثاني "
فالخجل العادؼ ال يجتسع في  عمى اإلشبلؽ، كاستشقاص ألنبياء هللا الحيغ اختارىع هللا كفزميع تفزيبًل،

كالقػؿ الحؼ يعطع مقاـ الشبػة، كال  "!فكيف باألنبياء؟ حقو الحكاء كالفصشة كالذخؼ مع اتيامو في عخضو؛
يشدب إلييا ما ال يميق بيا أكلى بتفديخ اآلية، ككل قػؿ َشَعَغ في عرسة الشبػة كمقاـ الخسالة فيػ 

 .(72)مخدكد"

                                                           

 (.ٖٔٗ/٘ٔ)، الصبخؼ ، ( جامع البيافٛٙ)
 (.ٙٗ-٘ٗ/ٜ)، القخشبي، ( يشطخ: الجامع ألحكاـ القخآفٜٙ)
 (.ٜٛ/ٗٔ)، ابغ مشطػر، ( يشطخ: لداف العخبٓٚ)
 (.ٖٓ٘/ٚٔ)، الخازؼ ، ( مفاتيح الغيبٔٚ)
 (.ٕٖٛ/ٔ)، الحخبي، ( قػاعج التخجيحٕٚ)
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يجحس القػؿ الثاني، فمػ كاف كسا قاؿ أصحاب  -عميو الدبلـ-هللا لشػح  لحاؽ اآلية: فجػاب -رابًعا   

" ٻ       ٻ  ٻ  پ " ليذ ابشظ، كلكغ هللا عد كجل قاؿ: َأنَّوُ القػؿ الثاني لكاف الجػاب مصابقا لو، أؼ: 
  الحيغ عمى شاكمتظ، أك الشاجيغ، فمع يشف البشػة بل السذاكمة في الجيغ كالسعتقج.

  ڳک  گ  گ  گ  گ  کڑ  ڑ   ک  کژ  قػلو تعالى: -السثال الخامذ

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ

 . ١١الكهف: 

 حاصل كبلـ السفدخيغ في قػليغ: أقػاؿ العمساء في معشى الكمب السحكػر في اآلية:

كىػ قػؿ جسيػر  كمب مغ كبلبيع كاف معيع، كىػ الحيػاف الشباح السعخكؼ عشج الشاس، َأنَّوُ  -األكؿ
 .(73)السفدخيغ

كالقػؿ الثاني غخيب جًجا، كمخالفتو لمدياؽ  ،(74)إنداف مغ الشاس كاف شباًخا ليع تبعيع َأنَّوُ  -الثاني    
 كاضحة، كبياف ذلظ كاآلتي:

كمب، ككل تفديخ ليذ مأخػًذا مغ داللة ألفاظ اآلية كسياقيا فيػ رد عمى  َأنَّوُ القخآف نز عمى  -أكاًل 
 .(75)قائمو

ڳ  ) قػلو تعالى: : القخيشة السػجػدة في لحاؽ اآلية تؤيج القػؿ األكؿ، كتبصل القػؿ الثاني كىي -ثانًيا

كالقػؿ الحؼ تؤيجه قخائغ في الدياؽ مخجح  كىحه الػضعية ال تكػف إال لمكمب، كليدت لئلنداف، ،(ڳ
 .(76)عمى ما خالفو

                                                           

، القذيخؼ ، (، لصائف اإلشاراتٕٜٕ/ٖ)، الساكردؼ، (، الشكت كالعيػف ٕٗٙ/ٚٔ)، الصبخؼ ، ( يشطخ: جامع البيافٖٚ)
، (، تفديخ السخاغيٕ٘ٔ/ٛ)، اآللػسي، (، ركح السعانيٖٓٚ/ٓٔ)، القخشبي، (، الجامع ألحكاـ القخآفٖٗٛ/ٕ)
 (.ٙٓ٘ٗ/ٜ)، أبػ زىخة، خ(، زىخة التفاسيٕ٘/ٛ)، دمحم الحديشي، (، فتح البيافٜٕٔ/٘ٔ)

(، غخائب ٖٗٗٗ/ٙ)، مكي بغ أبي شالب، اليجاية إلى بمػغ الشياية، (ٕٜٕ/ٖ)، الساكردؼ، ( يشطخ: الشكت كالعيػف ٗٚ)
 (.ٗ٘ٙ/ٔ)، الكخماني، التفديخ كعجائب التأكيل

يشطخ: قػاعج التخجيح  ،دادةكلبلست، ( ىحه قاعجة سياقية ميسة لكل مغ تعسج إىساؿ دالالت األلفاظ ليتفق مع رأيو كمحىبو٘ٚ)
 (، كما بعجىا.ٜٖٗ/ٔ)، الحخبي، عشج السفدخيغ
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ڃ  ڃ  چ  چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ژ  قػلو تعالى: -السثال الدادس

چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  

 ژگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ    گک  گ   گ

  .٢٠ - ٤١مريم: 

 (:گ ) أقػاؿ العمساء في عػد ضسيخ قػلو تعالى:

يعػد إلى جيشع كىػ قػؿ جسيػر  َأنَّوُ  -، األكؿ(گ )ػليغ في عػد ضسيخذكخ السفدخكف ق 
 .(77)السفدخيغ

يعػد إلى يػـ القيامة كما أكرد ىحا القػؿ إال الشحاس، كعممو بقػلو: "كمغ أحدغ ما قيل فيو،  َأنَّوُ  -الثاني

ٱ  چ  قاؿ في السؤمشيغ -جل كعد-السعشى: كإف مشكع إاّل كارد القيامة؛ ألف هللا  َأفَّ أعشي في اآلية: 

( ٛٗ)السائجة: چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  چ   (، كقاؿ جّل ثشاؤه:ٕٓٔ)األنبياء:  چٻ  ٻ

فالحذخ إنسا ىػ في القيامة، ثع  (ڄ  ڄ)كدّؿ عمى أّف السزسخ لمقيامة  (،ٜٙك )األنعاـ:

 ؼ كاف كركدىا. فأماكاسع كاف فييا مزسخ أ (ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ) قاؿ جّل كعّد:

في القيامة فكشى عشيا لػّسا كانت فييا. كىحا مغ كبلـ  أِلَنََّيافاإلضسار لمشار؛  ( ں    ڻ     ڻ   ڻ)
 كىحا الكبلـ غخيب جًجا، كالدياؽ يجحزو مغ خبلؿ اآلتي:، (78)العخب الفريح الكثيخ"

ڎ  ڈ   ) بعجىا كحلظ (، كالتيڃ       ڃ  ڃ  چ) اؽ اآلية: حيث صخحت بحكخ جيشعيس -أكاًل 

 (؛ فدباؽ اآلية كمو يتحجث عغ جيشع.  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک

                                                                                                                                                                                      

 (، كما بعجىا.ٜٜٕ/ٔ)، الحخبي، ( يشطخ: قػاعج التخجيح عشج السفدخيغٙٚ)
، الخازؼ ، (، مفاتيح الغيبٕٚ/ٗ)، ابغ عصية، كما بعجىا(، السحخر الػجيد ٜٕٕ/ٛٔ)، الصبخؼ ، جامع البياف ( يشطخ:ٚٚ)

أبػ ، (، البحخ السحيطٕٕ٘/٘ابغ كثيخ،)، (، تفديخ القخآف العطيعٚٔ/ٗالبيزاكؼ،)، التشديل(، أنػار ٚٚ٘/ٕٔ)
(، تفديخ ٖٕٖ/ٖ)، الجدائخؼ ، أيدخ التفاسيخ (،ٕٙٚ/٘)، أبػ الدعػد، ( إرشاد العقل الدميعٜٕٛ/ٚ)، حياف

 (.ٜٗ٘ٔ/٘ٔ)، الذعخاكؼ 

 (.ٛٔ/ٖلمشحاس)، ( إعخاب القخآفٛٚ)
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كاإلنجاء ال يكػف إال مغ  (ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ) لحاؽ اآلية، كىػ قػلو تعالى: -ثانًيا

ـ في (، فسا قبل اآلية كما بعجىا كمو في ذكخ الشار، كإدخاؿ الكبلں    ڻ     ڻ   ڻ) الشار بجاللة
 معاني ما قبمو كما بعجه أكلى مغ الخخكج بو عشيسا إال بجليل يجب التدميع لو.

ما ذكخه الشحاس في غاية البعج، كيشاقس الدياؽ، كيخالف قػاعجه؛ فكبلمو مبشي عمى تقجيخ  -ثالًثا
عمى غيخ القػؿ باالستقبلؿ مقجـ عمى القػؿ باإلضسار إال إذا دؿ الجليل  َأفَّ مححكؼ السع كاف، كاألصل 

كبلمو جعل مخجع الزسائخ، كتعاشف  َأفَّ كالسعشى ىشا مدتقيع كال يحتاج لتقجيخ مزسخ، كسا ، (79)ذلظ
الجسل مع بعزيا مفكًكا في اآلية الػاحجة؛ فجعل إنجاء الستقيغ في يػـ القيامة، كتخؾ الطالسيغ جاثيغ في 

ع تتابع جيشع، كىحا يذتت المحسة الػاحجة لسعاني الكبلـ، كىحا ُيخل بسعشى اآليات، كىحا  اآليات، كيقصِّ
كاؼ  لذحكذه، كحتى ال يتقصع نطع الكبلـ باختبلؼ عػد الزسيخ عمى غيخ السخاشب في اآلية، كتػحيج 

(80)مخجع الزسائخ في الدياؽ الػاحج أكلى مغ تفخيقيا
  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ژ   قػلو تعالى: -السثال الدابع

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ڇ  ڍ  ڍ  

 . ٠٢ - ٠٤الحج:  ژک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  

 :(ڎ  ڈ  ڈ  ژ) أقػاؿ السفدخيغ في تعييغ السخاشب في قػلو تعالى:

 ذكخ السفدخكف قػليغ في تعييغ السقرػد بالخصاب:     

                                                           

(، العد بغ عبج ٜ٘ٔ/ٔ)، (، أبػ حياف في البحخ السحيطٕٖٙ/ٔ)، الصبخؼ في جامع البياف( ىحه القاعجة استعسميا ٜٚ)
، (، كابغ تيسية في مجسػع الفتاكػ ٛ٘ٔ/ٗ)، ، كالخازؼ في التفديخ الكبيخٕ ص:، الدبلـ في اإلشارة إلى اإليجاز

(، ٕٕٕ/ٗ)، آف العطيعكابغ كثيخ في تفديخ القخ ، (، ٔٔٚ/ٕ)، (، كابغ القيع في الرػاعق السخسمةٕٕٗ/ٗٔ)
 كغيخىع. 

كمسغ قاؿ بيحه ، ( كتػحيج مخجع الزسائخ في الدياؽ الػاحج قاعجة ميسة في التخجيح بيغ األقػاؿ بسخاعاة الدياؽٓٛ)
(، كالدمخذخؼ في ٜٛٔ/ٛ) (، كأبػ حياف في البحخ السحيط،ٕٜٔ/ٚٔ) القاعجة الصبخؼ في جامع البياف،

في ركح  كاأللػسي(، ٖ٘/ٗ) (، كالدركذي في البخىاف،ٛ/٘) خر الػجيد،(، كابغ عصية في السحٗٙ/ٖالكذاؼ،)
 (، كغيخىع. ٖٔٙ/ٕ) (، كالحخبي في قػاعج التخجيح،ٔٗٔ/ٖٓ) السعاني،
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 .(81)السفدخيغكىػ قػؿ جسيػر  -عميو الدبلـ-إبخاىيع  َأنَّوُ  -القػؿ األكؿ

 .(82)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّوُ  -القػؿ الثاني

صمى هللا -حيث إنو لع يخد ذكخ لشبيشا دمحم  ؛كالقػؿ الثاني في غاية الذحكذ لسخالفتو الرخيحة لدباؽ اآلية
خاشب ىػ الس َأفَّ البتة ال قبل اآلية كال بعجىا، كابتجاء اآلية الثانية بحخؼ العصف )ك( يقتزي  -عميو كسمع

كعميو فالقػؿ الثاني يسثل إخبلاًل بشطع القخآف، كتقصيع ألجدائو مغ غيخ أؼ دليل  -عميو الدبلـ-إبخاىيع 
صّمى هللا -يجؿ عمى ذلظ، بل ضاىخ الدياؽ يقصع بالقػؿ األكؿ، قاؿ اآللػسي: "كزعع بعزيع أنو لشبيشا 

جًجا كال قخيشة عميو، كقيل: يأباه كػف  كىػ خبلؼ الطاىخ ،…، ُأِمَخ بحلظ في حجة الػداع -عميو كسمع
  .(83)الدػرة مكية"

ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    ژ  قػلو تعالى: -ثامؼالسثال ال

پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب   

 .٠١ - ١١فصلت:  ژڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   

ذكخ السفدخكف قػليغ في معشى شيادة  أقػاؿ السفدخيغ في معشى شيادة الجػارح عمى أصحابيا:
 الجػارح كشيادتيا عمى أصحابيا كإنصاؽ هللا ليا يـػ القيامة كىسا: 

 .(84)الشصق كالذيادة عمى ضاىخه كحقيقتو كسا أكردتو اآليات، كىػ قػؿ جسيػر السفدخيغ َأفَّ  -األكؿ 

                                                           

(، ٕ٘ٔ/ٖ)، الدمخذخؼ ، (، الكذاؼٕٕٗ/ٖ)، الدجاج، (، معاني القخآف٘ٓٙ/ٛٔ)، الصبخؼ ، ( يشطخ: جامع البيافٔٛ)
، اآللػسي، (، ركح السعانيٖٚ/ٕٔ)، القخشبي، (، الجامع ألحكاـ القخآفٗٔٗ/٘)، ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع

 (.ٖٓ٘/ٖ)، الذػكاني، (، فتح القجيخٖٚٔ/ٜ)

 كحجه كاؼ  (، كىحا ٚٙ/ٖ)، سػػ الشحاس في كتابو إعخاب القخآف، ( لع نجج مغ انترخ ليحا القػؿ بحدب اشبلعشإٛ)
 إلثبات شحكذ ىحا القػؿ.

 (.ٖٚٔ/ٜ)، لػسياآل، ( ركح السعانيٖٛ)
، الدمخذخؼ ، (، الكذاؼٙٚٔ/٘)، الساكردؼ، (، الشكت كالعيػف ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٕٔ)، الصبخؼ ، ( يشطخ: جامع البيافٗٛ)

(، تفديخ القخآف ٕٛٔ/ٖ)، العد ابغ عبج الدبلـ، تفديخ القخآف، ( ٓٔ/٘)، ابغ عصية، ( السحخر الػجيدٜ٘ٔ/ٗ)
نعسة هللا ، (، الفػاتح اإلليية كالسفاتح الغيبيةٜٙ/٘)، يزاكؼ الب، (، أنػار التشديلٓٚٔ/ٚ)، ابغ كثيخ، العطيع
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ل: السخاد ضيػر عبلمات عمى األعزاء دالة عمى ما كانت متمبدة بو في الجنيا، بتغيخ قي -الثاني
أشكاليا كنحػه. مسا يميع هللا مغ رآه أنو صجر عشو ذلظ، الرتفاع الغصاء في اآلخخة. فالشصق مجاز عغ 

 كالقػؿ الثاني شاذ يشاقس الدياؽ القخآني، كبيانو كاآلتي: .(85)الجاللة

ال مجخد العبلمات أك  (86)كاإلعبلـ كلحاقيا: فالذيادة تحسل معاني الحزػر كالعمع اؽ اآليةبس -أكاًل 

ٱ  ) األمارات، كسا قاؿ أصحاب القػؿ الثاني، كلحاؽ اآلية يبيغ ذلظ بسا ال يجع مجااًل لمذظ، فمفع:

پ  ) يجؿ عمى كجػد محاكرة ككبلـ بيغ اإلنداف كجػارحو، كإجابة الجػارح بمفع: (پٻ  ٻ  ٻ  ٻ

الذيادة كانت نصًقا، كىحا يعشي سقػط القػؿ الثاني بجاللة ما قبل  ِبَأفَّ صخيح  (پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ   پ 
 اآلية كما بعجىا.

الدياؽ العاـ لمقخآف الكخيع: فميدت ىحه اآلية الػحيجة التي صخحت بشصق الجػارح، بل ثبت ذلظ في  -ثانًيا

ڻ  چ  (، كقػلو تعالى:ٕٗ)الشػر:  چھ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ        چ  قػلو تعالى:

(، كخيخ ما يفدخ القخآف ٘ٙ)يذ:  چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ  
 فيل ىشاؾ أحج أعمع بسخاد هللا مغ هللا. بالقخآف الكخيع،

 إذ الشز جاء صخيًحا بمفع السجيء، كىحه األقػاؿ تجاكزت ؛خخكًجا عغ السعشى الطاىخ لمشز -ثالًثا
إذ األلفاظ نفديا ركغ مغ أركاف  ؛الطاىخ إلى السعشى السجازؼ مغ غيخ دليل يفيج صخؼ المفع عغ ضاىخه

 .(87)الدياؽ ال يجػز العجكؿ عغ ضاىخىا إال بجليل يقتزيو ىحا العجكؿ

                                                                                                                                                                                      

، أضػاء البياف (،ٖٖٓٔ-ٕٖٓٔ/ٕٔ)، عبج الكخيع الخصيب، التفديخ القخآني لمقخآف، ( ٕٙٚ/ ٕ)، الشخجػاني
 (.ٜٜٕ/ٙ)، الذشقيصي

 القاسسي،، تأكيلمحاسغ ال، (ٕٖٕ/ٖ)، الشدفي، (، مجارؾ التشديل٘٘٘/ ٕٚ)، الخازؼ ، ( يشطخ: مفاتيح الغيب٘ٛ)
 (.ٜٔٔ/ٕٗ)، (، تفديخ السخاغئٖٖ/ٛ)

 (.ٕٕٔ/ٖ)، أحسج بغ فارس، ( يشطخ: معجع مقاييذ المغةٙٛ)
، كىحا السعشى مدتػحى مغ القاعجة الدياقية القائمة: بأنو ال يجػز العجكؿ عغ ضاىخ القخآف إال بجليل يجب الخجػع إليو (ٚٛ)

 (، كابغ جخيخ الصبخؼ في تفديخه جامع البياف،ٖٔٗ)ص:، الخسالةكمسغ قاؿ بيحه القاعجة اإلماـ الذافعي في 
كالدركذي ، (ٕٚٓ/ٖ) (، كابغ تيسية في مجسػع  الفتاكػ،ٕٙٙ/ٕ) (، كابغ عصية في السحخر الػجيد،ٕٔٙ/ٔ)

 (، كغيخىع.ٖٚٔ/ٔ) ،(، كحديغ الحخبي في قػاعج التخجيح عشج السفدخيغٚٙٔ/ٕ) في البخىاف،
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األصل حسل المفع عمى الحقيقة ال السجاز، كال يجػز العجكؿ إال لعارض يسشع مغ إجخاء الحقيقة  -رابًعا
ضاىخ الخصاب، كتػجج قخيشة لحلظ، كأف يكػف السحل الحؼ ُأضيفت إليو الحقيقة ال يرمح ليا فيشتقل  عمى

كىحا مالع يتحقق في ىحه اآلية، كيكفي أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صخح بيحا السعشى عشجما خاشب . (88)عشيا لسجازىا
 َكَرُسػُلُو أَْعَمُع، َقاَؿ: ِمْغ ُمَخاَشَبِة اْلَعْبِج َربَُّو، َيُقػُؿ: َيا َربِّ ) أَتْجُركَف ِمعَّ َأْضَحُظ؟ ُقْمَشا: هللاُ  أصحابو فقاؿ ليع:

ِمشِّي، َقاَؿ: َفَيُقػُؿ: َأَلْع ُتِجْخِني ِمَغ الطُّْمِع؟ َقاَؿ: َيُقػُؿ: َبَمى، َقاَؿ: َفَيُقػُؿ: َفِإنِّي اَل ُأِجيُد َعَمى َنْفِدي ِإالَّ َشاِىًجا 
ـِ، َقاَؿ َفَيُقػُؿ: ُبْعًجا لَ َكَفى ِبَشْفِدَظ  ـِ اْلَكاِتِبيَغ ُشُيػًدا، َقاَؿ: َفُيْخَتُع اْلَكبَل ُكغَّ َكُسْحًقا، اْلَيْػـَ َعَمْيَظ َشِييًجا، َكِباْلِكَخا

 .(89)َفَعْشُكغَّ ُكْشُت ُأَناِضُل(

 (.ٗ-ٖ)الفيل:چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  چ قػلو تعالى: -تاسعالسثال ال

 حاصل كبلميع في قػليغ: دخيغ في معشى الصيخ كالحجارة:أقػاؿ السف

 يكػنػا كميع عمى حسل اآليات عمى ضاىخىا بأنيا شيخ حقيقية ِإْف لعاتفق جل العمساء الستقجميغ  -األكؿ
 .(90)رمتيع بأحجار مغ سجيل كسا أخبخ هللا بحلظ َكَأنََّيا، -كإف اختمفػا في أكصافيا-

كالدياؽ ، (91)أك كباء مسا تشقمو الجخاثيع كالسيكخكبات، كالججرؼ كنحػه أف الصيخ مجاز عغ مخض -الثاني
 يؤيج القػؿ األكؿ، كيحكع بالذحكذ عمى القػؿ الثاني مغ خبلؿ اآلتي:

                                                           

، ج بيا عمساء كثخ في كتبيع مشيع: ابغ عبج البخ في التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني كاألسانيجكىحه القاعجة استذي (ٛٛ)
(، كابغ عصية في السحخر ٚٔ/ٚ)، (، كالخازؼ في التفديخ الكبيخٕٜ٘/ٔ)، (، كابغ العخبي في أحكاـ القخآفٙٔ/٘)

(، ٖٖ٘/ٔ)، يع في الرػاعق السخسمة(، كابغ القٖٚٗ/ٕٓ)، (، كابغ تيسية في مجسػع الفتاكػ ٖٙٚ/ٕ)، الػجيد
 (، كغيخىع. ٖٚٛ/ٕ)، (، كحديغ الحخبي في قػاعج التخجيح عشج السفدخيغٖٕٚ/ٕ)، كأبػ حياف في البحخ السحيط

 (.ٕٕٓٛ/ٗ)، ٜٜٕٙبخقع: ، كتاب الدىج كالخقائق، ( ركاه مدمع في صحيحوٜٛ)

ضاىخىا عجا أقػاؿ ندبت لبعس التابعيغ بأف  ( لع نجج بحدب اشبلعشا مغ العمساء القجماء مغ صخؼ اآليات عغٜٓ)
كمغ التفاسيخ التي قاؿ أصحابيا بالطاىخ: جامع ، السقرػد الججرؼ كما شابيو مغ غيخ إنكارىع لمصيخ السحكػرة

، ابغ كثيخ، (، تفديخ القخآف العطيعٖٕ٘/٘)، ابغ عصية، (، السحخر الػجيد٘ٓٙ/ٕٗ)، الصبخؼ ، البياف
 (، كغيخىع.٘ٓٙ/٘)، الذػكاني، (، فتح القجيخٕٔٓ/ٜ)، أبػ الدعػد، ميع(، إرشاد العقل الدٛٛٗ/ٛ)

 .ٕٕٔ، ٕٔٔص، تفديخ جدء عع، (، دمحم عبجهٖٕٗ/ٖٓ)، ( يشطخ ما قالو أحسج بغ مرصفي السخاغي في تفديخه(ٜٔ
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كرعاية هللا لو، كىحا الغخض يتجمى  الغخض مغ القرة إضيار عطسة البيت،الدياؽ العاـ لمدػرة: ف -أكاًل 
 لتدتقخ في أذىاف مغ شاىج كمغ سسع إلى يػـ القيامة،ة؛ مدشغ الكػنيخػارؽ لخبلؿ ال أقػػ صػره مغفي 

 .، كغايتو تعطيع بيت هللا كاإلعبلء مغ شأنوفالدياؽ العاـ لمقرة يقتزي أمًخا خارًقا لمعادة

األمخ قج جخػ  َأفَّ فأما في ىحا الحادث بالحات، فشحغ أميل إلى اعتبار "…  سيج بقػلو: كىحا ما عشاه
كإف لع تكغ ىشاؾ حاجة إلى - ارقة غيخ السعيػدة، كأف هللا أرسل شيًخا أبابيل غيخ معيػدةعمى أساس الخ

ِإَلى  خقبػؿ الخكايات التي ترف أحجاـ الصيخ كأشكاليا كصًفا مثيًخا، نجج لو نطائخ في مػاضع أخخػ تذي
 فعبًل غيخ معيػد.. تفعل باألجداـمعيػدة  تحسل حجارة غيخ -عشرخ السبالغة كالتيػيل مزاؼ إلييا! َأفَّ 

جػ الدػرة كمبلبدات  أِلَفَّ كلكغ  أعطع داللة كال أكبخ حقيقة. أِلَنَُّو ال  ؛نحغ أميل إلى ىحا االعتبار
يخيج بيحا البيت أمًخا. كاف يخيج أف  -سبحانو- الحادث تجعل ىحا االعتبار ىػ األقخب. فقج كاف هللا

تجسع لمعقيجة الججيجة تدحف مشو حخة شميقة، في أرض  كليكػف نقصة ،ليكػف مثابة لمشاس كأمًشا ؛يحفطو
حخة شميقة، ال يييسغ عمييا أحج مغ خارجيا، كال تديصخ عمييا حكػمة قاىخة تحاصخ الجعػة في 

حتى ليستغ بيا  ؛محزشيا. كيجعل ىحا الحادث عبخة ضاىخة مكذػفة لجسيع األنطار في جسيع األجياؿ
فسسا يتشاسق مع ، كيزخبيا مثبًل لخعاية هللا لحخماتو كغيختو عمييا عمى قخير بعج البعثة في ىحه الدػرة،

جػ ىحه السبلبدات كميا أف يجيء الحادث غيخ مألػؼ كال معيػد، بكل مقػماتو كبكل أجدائو كال داعي 
 .(92)"لمسحاكلة في تغميب صػرة السألػؼ مغ األمخ في حادث ىػ في ذاتو كبسبلبداتو مفخد

 چہ     ہچ و إشارة ميسة لمقػؿ األكؿ؛ حيث أخبخنا ربشا بأنيع أصبحػا لحاؽ اآلية في -ثانًيا
كىحا تذبيو بأف أجدادىع تيتكت كتشاثخت حتى ما بقى مشيا  ،(93)(، كىػ الػرؽ الحؼ جف كُأكل٘الفيل: )

رؼ ، ال ما ادعاه أصحاب القػؿ الثاني مغ َأنَُّو الحربة أك الججكىحا ما دلت عميو القرة إال أجداء يديخة،
 .(94)التي ثبت َأفَّ أكصافيا غيخ ذلظ

الحسل عمى الحقيقة أكلى مغ السجاز؛ فالصيخ في المغة حخكة ذؼ  َأفَّ األصل كسا تقخر سابًقا  -ثالًثا

 .(95)الجشاح في اليػاء بجشاحو كىػ اسع لجساعة ما يصيخ

                                                           

 (.ٜٖٛٚ-ٜٖٚٚ/ٙ)،  ،سيج قصب،  ،( في ضبلؿ القخآفٕٜ)

 (.ٜٖٛٚ/ٙ)، الدجاج، ( يشطخ: معاني القخآفٖٜ)

 (.ٜٖٛٚ/ٙ)، سيج قصب، شطخ: في ضبلؿ القخآف( يٜٗ)

 (.ٛٓ٘/ٗ)، ابغ مشطػر، ( يشطخ: لداف العخبٜ٘)
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يكخكبات كالجخاثيع فيل تعخؼ العخب مغ لدانيا إباف كقػع الحادثة كبعجىا ما ُيعخؼ في أيامشا بالس
 التي اكتذفيا العمع حجيًثا فيفدخ القخآف بيا كيحسل عمييا؟

 كالعخبي إذا سسع لفع الحجارة في ىحه الدػرة ال يشرخؼ ذىشو إلى تمظ الجخاثيع بحاؿ مغ األحػاؿ،
 .(96)كقج جاء القخآف بمغة العخب كخاشبيع بسا يعيجكف كيألفػف 

غ الُسَخاشبيغ كثيخ مسغ عاصخ الحادث بل مسغ شاىجه، صخحت بإرساؿ الصيخ كبي اآليةكعميو "ف
، فالدػرة مكية كلػ أنيع لع يخكا ىحا الصيخ األبابيل رأؼ العيغ لبادركا - -كفييع كثيخ مغ أعجاء الخسػؿ

كخكب أك الجخاثيع؛ ينيع رأكا السإ، كال يقبل أف يقاؿ: ةإلى تكحيب القخآف كإنكارىع لخمي الصيخ لجير أبخى
ال يخكف الحجارة التي تحسميا:  أِلَنَُّيع ؛رأكا الحباب كالبعػض ِإنَُّيعال يدتصيعػف رؤيتيا، كال ُيقاؿ:  عأِلَنَّيُ 

كرأكا الحجارة التي تحسميا كرأكا الخمي، كال ييع بعج ذلظ أف يكػف ىبلؾ  ،فكاف ال بج أف يكػنػا رأكا شيًخا
يرخح  فالقخآف لع، بتو بسخض مغ األمخاضالجير بسجخد كقػع الحجخ أك أف تكػف ىحه الحجارة قج أصا

 .(97)"بحلظ بل ذكخ ىبلكيع بيحا العقاب الذجيج
القػؿ لتخجيح  كالمغة، كضاىخ الشرػص القخآنيةفاجتسع مسا سبق الدياؽ العاـ لمدػرة، كلحاؽ اآليات، 

 .شحكذ القػؿ الثاني األكؿ، كإثبات

 :الخاتسة
 بخزىا:إلى جسمة مغ الشتائج مغ أ افحثاكقج خمز الب

التي يتػجب عمى كل مفدخ الديخ مغ عشج العمساء أىع ُشخؽ التفديخ السعتبخة مغ الدياؽ القخآني -ٔ
 خبلليا حاؿ بيانو لسعاني كتاب هللا عد كجل.

 اتفق العمساء قجيًسا كحجيًثا عمى أىسية الدياؽ في التفديخ، َكَأفَّ إىسالو يعخِّض السفدخ لمخصأ كالدلل.-ٕ

ني أثخ عطيع في صػف التفديخ كالكذف عغ األقػاؿ الذاذة الػاردة في كتب التفديخ، لمدياؽ القخآ -ٖ
 كالخد عمييا.

  القػؿ الذاذ ما خالف شخؽ التفديخ السعتبخة، كمغ أىع قخائشو مخالفة جسيػر السفدخيغ.-ٗ

لسعاني كبلـ  األقػاؿ الذاذة نتيجة شبيعية النحخاؼ الصخيقة التي يتبعيا صاحب القػؿ الذاذ عشج بيانو-٘
 هللا عد كجل بقرج، أك بغيخ قرج.

                                                           

 (.ٜٙ٘/ٕ)، الحىبي، يشطخ: التفديخ كالسفدخكف  (ٜٙ)
 (.ٕٙٚ/ٕ)، فيج الخكمي، مشيج السجرسة العقمية في التفديخ( ٜٚ)
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لسعتبخة الدياؽ القخآني مغ أىع الصخؽ التي تثبت بيا شحكذ ىحه األقػاؿ، كتخد عمييا بالصخيقة العمسية ا-ٙ
 )شخيقة الدياؽ القخآني(.

 التؽصيات:
القخآنية لسا لو مغ  االىتساـ بجراسة عمع الدياؽ القخآني تأصيبًل كتصبيًقا مغ قبل السختريغ بالجراسات-ٔ

 فائجة في تشقيح كتب التفديخ كتشقيتيا مسا خالصيا مغ أقػاؿ شاذة كضعيفة كباشمة.
كتابة أبحاث عمسية حػؿ أثخ الدياؽ في الكذف عغ األقػاؿ الذاذة كالباشمة، كذلظ مغ خبلؿ جخد -ٕ

 كتب التفاسيخ.

استيا دراسة تحميمية رصيشة )مذخكع بحثي جسع األقػاؿ الذاذة في التفديخ لمقخآف الكخيع كامبًل، كدر -ٖ
 متكامل(.

 كصمى هللا كسمع عمى رسػؿ هللا كعمى آلو كصحبو أجسعيغ،،،

 السرادر والسخاجع:

،جامعة أـ ىالقخػ أثخ الدياؽ القخآني في تػجيو معشى الستذابو المفطي في القخآف، تياني باحػيخث -١

،ٕٓٓٚ. 

الكتب العمسية،  هللا ابغ العخبي، تحقيق: دمحم عبج القادر عصا، داربكخ دمحم بغ عبج  أبػأحكاـ القخآف،  -ٕ

 ـٖٕٓٓ،لبشاف

 ـ.ٜٕٓٓدار التجمخية، الخياض، اآلراء الذاذة في أصػؿ الفقو، عبج العديد الشسمة، -ٖ

ي دار إحياء التخاث العخب الدعػد دمحم بغ دمحم العسادؼ، أبػإرشاد العقل الدميع إلى مدايا القخآف الكخيع، -ٗ

 ـ.9ٜٜٗٗٔبيخكت، ط  –

 ـ.ٜٜٚٔالقاسع محسػد بغ عسخ بغ دمحم الخػارزمي الدمخذخؼ، دار الفكخ،  أبػ أساس الببلغة، -٘

: ، تحقيقعد الجيغ عبج العديد بغ عبج الدبلـ الدمسي ،اإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز -ٙ

 ـ.ٜٚٛٔرمدؼ سعج الجيغ دمذقية ، دار البذائخ اإلسبلمية، 
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أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف، دمحم األميغ بغ دمحم بغ السختار الجكشي الذشقيصي. تحقيق:  -ٚ

 ـ.ٜٜ٘ٔمكتب البحػث كالجراسات، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ، بيخكت، 

 ٖالذاشئ، دار السعارؼ، القاىخة، ط اإلعجاز البياني لمقخآف كمدائل ابغ األزرؽ، عائذة عبج الخحسغ -ٛ

  ـ.ٕٗٓٓ،

اس، عبج السشعع خميل إبخاىيع، دار الكتب العمسية، بيخكت،  أبػإعخاب القخآف،  -ٜ ، ٕطجعفخ الشَّحَّ

 .ـٕٗٓٓ

الخياض، ، مكتبة دار السشياج األقػاؿ الذاذة في بجاية السجتيج البغ رشج، صالح الذسخاني، -ٓٔ

 ق.ٕٛٗٔ

دار  خازؼ البيزاكؼ، السحقق: دمحم السخعذمي،عبج هللا بغ عسخ الذي أنػار التشديل كأسخار التأكيل، -ٔٔ

 .قٛٔٗٔ،بيخكت – إحياء التخاث

أيدخ التفاسيخ لكبلـ العمي الكبيخ، لجابخ بغ مػسى بغ عبج القادر بغ جابخ أبػ بكخ الجدائخؼ،  -ٕٔ

 ـ.ٖٕٓٓ، ٘طمكتبة العمػـ كالحكع، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية، 

، أبػ -ٖٔ ،تحقيق محسػد مصخجي، دار الميث نرخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع الدسخقشجؼ بحخ العمـػ

 .ـٜٜٚٔالفكخ، بيخكت،

 –البحخ السحيط، أبػ حياف دمحم بغ يػسف األنجلدي، السحقق: صجقي دمحم جسيل، دار الفكخ  -ٗٔ

 ق.ٕٓٗٔبيخكت، 

بغ السيجؼ بغ عجيبة الحدشي  البحخ السجيج في تفديخ القخآف السجيج، ألبي العباس أحسج بغ دمحم -٘ٔ

القاىخة،  –األنجخؼ الفاسي الرػفي، السحقق: أحسج عبج هللا القخشي رسبلف، الجكتػر حدغ عباس زكي 

 ىػ. ٜٔٗٔ

 . ـٜٙٛٔ،، دار الخشاد الحجيثة، الجار البيزاءاإلدريديبجع التفاسيخ، عبج هللا دمحم الرجيق الغسارؼ  -ٙٔ
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 بغ بيادر الدركذي، تحقيق: دمحم بغ الفزل، دار السعخفة، بيخكت، البخىاف في عمػـ القخآف، دمحم -ٚٔ

 ق.ٜٖٔٔ

ق: مجسػعة مغ يحقتالدَّبيجؼ، الحديشي تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، لسحّسج بغ محّسج  -ٛٔ

 السحققيغ، دار اليجاية.

، دار ق: د. يحقتتأكيبلت أىل الدشة،، دمحم بغ دمحم بغ محسػد، أبػ مشرػر الساتخيجؼ،  -ٜٔ مججؼ باسمـػ

 ـ. ٕ٘ٓٓبيخكت، لبشاف ،  -الكتب العمسية 

دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر السالكي، مؤسدة التاريخ العخبي،  التحخيخ كالتشػيخ، -ٕٓ

 ـ.ٕٓٓٓبيخكت، لبشاف، 

 ـ ٜٙٗٔتفديخ السخاغي، أحسج بغ مرصفى السخاغي، مصبعة مرصفى البابى ،  -ٕٔ

، تحقيق األصفيانيالقاسع الحديغ بغ دمحم السعخكؼ بالخاغب  أبػخاغب األصفياني، تفديخ ال -ٕٕ

 ـ ٜٜٜٔجامعة ششصا،  -كدراسة: د. دمحم عبج العديد بديػني، كمية اآلداب 

 .ـٜٜٔٔ،تفديخ الذعخاكؼ، دمحم متػلي الذعخاكؼ، مصابع أخبار اليػـ -ٖٕ

ق: أبػ يحقتبج هللا السعخكؼ بابغ أبي َزَمِشيغ السالكي، عبج هللا دمحم بغ ع أبػتفديخ القخآف العديد،  -ٕٗ

 ـ ٕٕٓٓمرخ/ القاىخة ،  -دمحم بغ مرصفى الكشد، الفاركؽ الحجيثة  -عبج هللا حديغ بغ عكاشة 

 ق.ٔٓٗٔبيخكت،  –تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ، دار الفكخ  -ٕ٘

ق: الجكتػر عبج هللا بغ إبخاىيع يحقتلدبلـ دمحم عد الجيغ عبج العديد بغ عبج ا أبػتفديخ القخآف،  -ٕٙ

 ـٜٜٙٔبيخكت،  –الػىبي، دار ابغ حـد 

 .ـ ٜٓٚٔ،القاىخة –التفديخ القخآني لمقخآف، عبج الكخيع يػنذ الخصيب، دار الفكخ العخبي  -ٕٚ

 ـ ٜٜٓٔتفديخ السشار، دمحم رشيج بغ عمي رضا الحديشي، الييئة السرخية العامة لمكتاب،  -ٕٛ

 ـ. ٜٕٓٓ، ٕطالدعػدية،  –ديخ السيدخ، نخبة مغ أساتحة التفديخ، مجسع السمظ فيجالتف -ٜٕ
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 قٖٔٗٔمصبعة مرخ، تفديخ جدء عع، دمحم عبجه، -ٖٓ

 .ـٕٓٓٓ،التفديخ كالسفدخكف، الحىبي، مكتبة كىبة، القاىخة -ٖٔ

 الشسخؼ القخشبي، التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني كاألسانيج، أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم -ٕٖ

 –تحقيق: مرصفى بغ أحسج العمػؼ ، دمحم عبج الكبيخ البكخؼ، كزارة عسػـ األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية 

 .ىػٖٚٛٔالسغخب، 

 ـ.ٜٕٓٓرسالة ماجدتيخ، جامعة الكػفة، التشاسب كدكره في اإلعجاز القخآني، إقباؿ كافي نجع،  -ٖٖ

 ـ.ٕٔٓٓق: دمحم مخعب، دار إحياء التخاث، بيخكت، يحقتتيحيب المغة، دمحم بغ أحسج اليخكؼ،  -ٖٗ

 تيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كبلـ السشاف، عبج الخحسغ بغ ناصخ بغ عبج هللا الدعجؼ، تحقيق: -ٖ٘

 ـ.ٕٓٓٓعبج الخحسغ بغ معبل المػيحق، مؤسدة الخسالة، الصبعة األكلى، 

بيخكت،  ،غ يديج بغ خالج الصبخؼ، دار الفكخجامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف، دمحم بغ جخيخ ب -ٖٙ

 ق.٘ٓٗٔ

عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنرارؼ الخدرجي شسذ  أبػالجامع ألحكاـ القخآف،  -ٖٚ

 ـ.ٜٗٙٔ، ٕطالقاىخة،  ،الجيغ القخشبي، تحقيق: أحسج البخدكني كإبخاىيع أشفير، دار الكتب السرخية

 ،ق: رمدؼ بعمبكي، دار العمع لمسبلييغ  بيخكتيحقت بغ الحدغ األزدؼ، بكخ دمحم أبػجسيخة المغة،  -ٖٛ

 ـ.ٜٚٛٔ

 .،ٗطالفتح عثساف بغ جشي السػصمي، الييئة السرخية العامة لمكتاب،  أبػالخرائز،  -ٜٖ

 ـ.ٜٜٗٔ، السخكد الثقافي ،لبشاف،الخصاب الذخعي كشخؽ استثساره، إدريذ حسادؼ -ٓٗ

، رسالة ماجدتيخ، جامعة القخآف، ي تخجيح أحج السعاني، نبيل مخعيداللة الدياؽ القخآني ف -ٔٗ

 . ٕٕٔٓالدػداف،
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ؼ، رسالة ماجدتيخ، الجامعة داللة الدياؽ القخآني في تفديخ الذشقيصي، أحسج السصيخ -ٕٗ

 . ـٕٚٓٓاألردنية،

سالة ماجدتيخ، ، ر ، عبج الحكيع القاسعدراسة نطخية تصبيقية داللة الدياؽ القخآني كأثخىا في التفديخ-ٖٗ

 . ـٜٜٜٔجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد،

، دار عسار لمشذخ كالتػزيع، داللة الدياؽ، مشيج مأمػف لتفديخ القخآف، عبج الػىاب أبػ صفية -ٗٗ

 .ـٕٕٔٓ

 ـ. ٜٖٜٔالخسالة، دمحم بغ إدريذ أبػ عبج هللا الذافعي، تحقيق: أحسج دمحم شاكخ، القاىخة،  -٘ٗ

يخ القخآف العطيع كالدبع السثاني، شياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي ركح السعاني في تفد -ٙٗ

 ىػ. ٘ٔٗٔبيخكت،  ،ق: عمي عبج البارؼ عصية، دار الكتب العمسيةيحقتاأللػسي، 

ق: يحقتزاد السديخ في عمع التفديخ، جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم الجػزؼ،  -ٚٗ

 ىػ.ٕٕٗٔبيخكت،  ،ر الكتاب العخبيعبج الخزاؽ السيجؼ، دا

 .ـٜٜٓٔ،زىخة التفاسيخ، دمحم بغ أحسج بغ مرصفى بغ أحسج السعخكؼ بأبي زىخة، دار الفكخ العخبي -ٛٗ

رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ، الدياؽ القخآني كأثخه في التخجيح الجاللي، السثشى عبج الفتاح،  -ٜٗ

 ـ.ٕ٘ٓٓاألردف،

جامعة أـ القخػ، ، ، رسالة ماجدتيخفي التفديخ، عبج الخحسغ السصيخؼ الدياؽ القخآني كأثخه -ٓ٘

 ـ.ٕٛٓٓالدعػدية،

ؼ، رسالة دكتػراه، جامعة القخآف، الدياؽ القخآني كأثخه في تخجيح السعاني، مخاد السحسج-ٔ٘

 . ـٕٚٔٓ،الدػداف

الة دكتػراه، جامعة أـ رس الدياؽ القخآني كأثخه في تفديخ السجرسة العقمية الحجيثة، سعيج الذيخاني. -ٕ٘

   ق.ٕٚٗٔالقخػ، الدعػدية،
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تحقيق: أحسج  ،نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي أبػالرحاح تاج المغة كصحاح العخبية،  -ٖ٘

 .ـٜٚٛٔ -  ىػٚٓٗٔ ،بيخكت، الصبعة الخابعة ،عبج الغفػر عصار دار العمع لمسبلييغ

لعجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، السؤلف: مدمع صحيح مدمع )السدشج الرحيح السخترخ بشقل ا -ٗ٘

بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ، تحقيق : دمحم فؤاد عبج الباقي، دار إحياء التخاث العخبي، 

 .ـ ٜٜٔٔ،بيخكت

  ـ.ٜٜٚٔالقاىخة،  ،صفػة التفاسيخ، دمحم عمي الرابػني، دار الرابػني لمصباعة -٘٘

عق السخسمة، ألبي عبج هللا شسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج الدرعي الجمذقي، الرػا  -ٙ٘

 ـ.ٜٜٛٔتحقيق: د عمي بغ دمحم الجخيل هللا، دار العاصسة، الخياض،

 ـ.ٜٜٛٔ، دار سػزلخ، الشػرسيبجيع الدماف سعيج صيقل اإلسبلـ،  -ٚ٘

غ أيػب ابغ قيع الجػزية دار ابغ كثيخ، دمذق، عجة الرابخيغ كذخيخة الذاكخيغ، دمحم بغ أبي بكخ ب-ٛ٘

 ـ.ٜٜٛٔ، ٖ،طبيخكت

ق: د ميجؼ السخدكمي، د إبخاىيع يحقتالعيغ، ألبي عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ،  -ٜ٘

 الدامخائي، دار اليبلؿ.

، غخائب التفديخ كعجائب التأكيل، محسػد بغ حسدة بغ نرخ، أبػ القاسع بخىاف الجيغ الكخماني-ٓٙ

 .ق ٛٓٗٔ،بيخكت –ججة، مؤسدة عمـػ القخآف  -كيعخؼ بتاج القخاء، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية 

الصيب دمحم صجيق خاف بغ حدغ بغ عمي ابغ لصف هللا الحديشي  أبػفتُح البياف في مقاصج القخآف،  -ٔٙ

 -ة لمصَباعة كالّشْذخ، َصيَجا َعبج هللا بغ إبخاىيع األنَرارؼ، الَسكتبة العرخيَّ  تحقيق،البخارؼ الِقشَّػجي 

 ـ. َٕٜٜٔبيخكت 

فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ عمع التفديخ، دمحم بغ عمي بغ دمحم الذػكاني دار  -ٕٙ

  ـ.ٖٜٛٔ،بيخكت –الفكخ 
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محسػد نعسة هللا بغ  الفػاتح اإلليية كالسفاتح الغيبية السػضحة لمكمع القخآنية كالحكع الفخقانية، -ٖٙ

 .ـٜٜٜٔالغػرية، مرخ،  -الشخجػاني، كيعخؼ بالذيخ عمػاف، دار ركابي لمشذخ 

 .ق ٕٔٗٔ، ٚٔ،طفي ضبلؿ القخآف، سيج قصب، دار الذخكؽ، بيخكت -ٗٙ

 .قٚٔٗٔقػاعج التخجيح عشج السفدخيغ، حديغ بغ عمي بغ حديغ الحخبي، دار القاسع، الخياض، - -٘ٙ

ف األقاكيل في كجػه التأكيل، أبػ القاسع محسػد بغ عسخ الدمخذخؼ الكذاؼ عغ حقائق التشديل كعيػ  -ٙٙ

 ـ.ٕٔٓٓ، ٕ،طبيخكت –دار إحياء التخاث العخبي  ،الخػارزمي، تحقيق : عبج الخزاؽ السيجؼ

الكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف، أحسج بغ دمحم بغ إبخاىيع الثعمبي، أبػ إسحاؽ ، تحقيق: اإلماـ أبي  -ٚٙ

لبشاف،  –خاجعة كتجقيق: األستاذ نطيخ الداعجؼ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت دمحم بغ عاشػر، م

 ـ.ٕٕٓٓ

الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية، أيػب بغ مػسى الحديشي القخيسي الكفػؼ، تحقيق:  -ٛٙ

 .ـٜٜٛٔ،دمحم السرخؼ، مؤسدة الخسالة، بيخكت -عجناف دركير 

ق: يحقتلتشديل، عبلء الجيغ عمي بغ دمحم بغ إبخاىيع، السعخكؼ بالخازف، لباب التأكيل في معاني ا -ٜٙ

 ىػ.٘ٔٗٔبيخكت،  –ترحيح دمحم عمي شاىيغ، دار الكتب العمسية 

الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا، تحقيق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف، دار  أبػمعجع مقاييذ المغة،  -ٓٚ

 ـ.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ ،ٕطلبشاف،  -بيخكت  -الجيل 

 –ق: إبخاىيع البديػني، الييئة العامة لمكتاب يحقتلصائف اإلشارات، عبج الكخيع بغ ىػازف القذيخؼ،  -ٔٚ

 ـ.ٕٓٓٓ، ٖطمرخ، 

مجسػع الفتاكػ، تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الحميع بغ تيسية الحخاني، تحقيق: أنػر الباز،  -ٕٚ

 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ، ٖطكعامخ الجدار، دار الػفاء، 
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ق: دمحم باسل عيػف يحقتمحاسغ التأكيل، دمحم جساؿ الجيغ بغ دمحم سعيج بغ قاسع الحبلؽ القاسسي،  -ٖٚ

 ىػ.ٛٔٗٔبيخكت،   –الدػد، دار الكتب العمسية 

دمحم عبج الحق بغ غالب بغ عصية األنجلدي، تحقيق  أبػالسحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد،  -ٗٚ

 ـ.ٖٜٜٔدار الكتب العمسية، لبشاف، : عبج الدبلـ عبج الذافي دمحم، 

تحقيق : محسػد خاشخ، مكتبة لبشاف ناشخكف، بيخكت،  ،مختار الرحاح، دمحم بغ أبي بكخ الخازؼ  -٘ٚ

 ىػ.٘ٔٗٔ

،تحقيق :سيج زكخيا، الشاشخ ندار مجارؾ التشديل، كحقائق التأكيل، عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد الشدفي -ٙٚ

 .مرصفى الباز

يل في تفديخ القخآف، محيي الدشة  أبػ دمحم الحديغ بغ مدعػد الفخاء البغػؼ الذافعي معالع التشد  -ٚٚ

 ق.ٕٓٗٔ ،بيخكت–: عبج الخزاؽ السيجؼ، دار إحياء التخاث العخبي  تحقيق

زكخيا يحيى بغ زياد بغ عبج هللا بغ مشطػر الجيمسي الفخاء، تحقيق: أحسج يػسف  أبػمعاني القخآف،  -ٛٚ

 مرخ،.  –مي الشجار، كعبج الفتاح إسساعيل الذمبي، دار السرخية لمتأليف كالتخجسة ع ودمحمالشجاتي، 

معاني القخآف كإعخابو، إبخاىيع بغ الدخؼ بغ سيل الدجاج، تحقيق: عبج الجميل عبجه شمبي، عالع  -ٜٚ

 ـ.ٜٛٛٔبيخكت،  –الكتب 

لية لمصباعة كالشذخ، تػنذ، ، السؤسدة التعاضجية العسامعجع السرصمحات األدبية، إبخاىيع فتحي -ٓٛ

 ـ.ٜٛٛٔ

معجع الػسيط، إبخاىيع مرصفى، كحامج عبج القادر، دمحم الشجار، تحقيق: مجسع المغة العخبية، دار  -ٔٛ

 .الجعػة

 .ـٕٕٔٓ، دار التجمخية، الخياض، معجع مرصمحات عمـػ القخآف، دمحم الذائع -ٕٛ
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زكخيا، تحقيق كضبط: عبج الدبلـ دمحم ىاركف،  الحديغ أحسج بغ فارس بغ ػمعجع مقاييذ المغة، أب -ٖٛ

 ـ.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ لبشاف، الصبعة الثانية، -بيخكت  ،دار الجيل

 .ـٕٓٔٓ، دار التجميخية ، مفاتيح التفديخ، أحسج سعج الخصيب -ٗٛ

 ىػ .ٕٔٗٔبيخكت ،  ،مفاتيح الغيب، فخخ الجيغ دمحم بغ عسخ الخازؼ، دار الكتب العمسية -٘ٛ

 .قٔٓٗٔبيخكت،  ،سة العقمية في التفديخ، لفيج بغ عبجهللا الخكمي، مؤسدة الخسالةمشيج السجر  -ٙٛ

 .ـٕٚٔٓ، دار السعخفة، بيخكت، مػسػعة الكمسة كأخػاتيا في القخآف، أحسج عبيج الكبيدي -ٚٛ

 ق.ٖٓٛٔ الشبأ العطيع نطخات ججيجة في القخآف، دمحم عبجهللا دراز، مصبعة الدعادة، -ٛٛ

الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبيب البرخؼ البغجادؼ، الذييخ بالساكردؼ،  أبػػف، الشكت كالعي -ٜٛ

 .ـٜٕٔٓ،لبشاف -بيخكت ،تحقيق: الديج ابغ عبج السقرػد بغ عبج الخحيع، دار الكتب العمسية

ليجاية إلى بمػغ الشياية في عمع معاني القخآف كتفديخه كأحكامو، كجسل مغ فشػف عمػمو، أبػ دمحم ا -ٜٓ

كي بغ أبي شالب القيخكاني ثع األنجلدي، تحقيق مجسػعة رسائل جامعية بكمية الجراسات العميا كالبحث م

جامعة  ،جامعة الذارقة، بإشخاؼ أ. د: الذاىج البػشيخي، كمية الذخيعة كالجراسات اإلسبلمية  ،العمسي 

 ـ.ٕٛٓٓ  ،الذارقة

 تع بحسج هللا كتػفيقو
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Email: Gamalgamal557@gmail.com 

Tell: 00967-777179414  

  سمخز:ال
 (حل عقج أسئمة العد بػغ عبػج الدػبلـ) :دراسة كتحقيق رسالة مخصػشة بعشػاف إلى البحث ييجؼ 

ىػػػػ(. تبحػػػث ىػػػحه الخسػػالة فػػػي عمػػػع مذػػػكل القػػػخآف، أؼ: َٙٙٓٔدػػِخّؼ الػػػجيغ دمحم بػػػغ إبػػػخاىيع الػػجركرؼ )تل
سػخاد مشيػا إال بالصمػب اآليات القخآنيػة التػي التػبذ معشاىػا كاشػتبو عمػى كثيػخ مػغ السفدػخيغ، فمػع ُيعػخؼ ال

كالتأمل. كفي ىحه الخسػالة قػاـ السؤلػف بعػخض ثسانيػة عذػخ سػؤااًل كػاف قػج شخحيػا سػمصاف العمسػاء العػد 
كقػج اقترػت شبيعػة البحػث أف بغ عبج الدبلـ في كتابو "فػائج في مذكل القػخآف"، ثػع قػاـ باإلجابػة عشيػا. 

اسػػسو، كندػػبو، ككالدتػػو، ككفاتػػو،  ؤلػػف، تشاكلػػت فيػػوأقدػػسو إلػػى ثبلثػػة أقدػػاـ: جعمػػت القدػػع األكؿ لجراسػػة الس
فيػػو: تحقيػػق اسػػع الخسػػالة، كتػثيػػق كمكانتػػو العمسيػػة، كآثػػاره، كجعمػػت القدػػع الثػػاني لجراسػػة الخسػػالة، تشاكلػػت 

مسيػػدات الخسػػالة، كمػػشيج التحقيػػق،  ندػػبتيا إلػػى السؤلػػف، كذكػػخت مرػػادر السؤلػػف، كبيشػػت مشيجػػو، كذكػػخت
ا، كفػػي الخاتسػػة لخرػػت تحقيًقػػا عمسيِّػػ كفػػي القدػػع الثالػػث قسػػت بتحقيػػق الػػشز كقسػػت بػصػػف الشدػػخ الخصيػػة.

 : أىع الشتائج كالتػصيات التي خخجت بيا، ككاف مغ أىع الشتائج
. كذػػفت الجراسػػة عػػغ مزػػسػف ىػػحه الخسػػالة، كأنيػػا عشيػػت بتأكيػػل كتػجيػػو آيػػات قخآنيػػة مذػػكمة، ٔ

 بلغتو. ككذفت عغ أسخار القخآف الكخيع في تعبيخه كنطسو كب
. ىحه الخسالة كاحجة مغ عػجد كبيػخ مػغ الخسػائل، شػاىجة عمػى سػعة عمػع مؤلفيػا، ناشقػة بأصػالة ٕ

ػػُة الفػائػػج، كأعطػػع فػائػػجىا أنيػػا تجمِّػػي أىسيػػة معخفػػة سػػشغ العػػخب فػػي  فكػػخه، كأنَّيػػا مػػع صػػغخ حجسيػػا َجسَّ
 كبلميا في فيع كبلـ هللا تعالى.

 أسئمة العد بغ عبج الدبلـ، مذكل القخآف. سخؼ الجيغ، الجركرؼ، الكمسات السفتاحية:
Abstract: 

This paper attempts to study and verify a manuscript epistle titled Hall Oqad Aselat Al-

Ezz ibn Abdulsalam (Solving Al-Ezz ibn Abdulsalam's Problematic Questions) written by Sari 

Addin Al-Daroori Al-Masri Al-Hanafi (Died in 1066 AH). This epistle addressed a science of 

Quran called Moshkel Al-Quran (Problematicity of Quran) which addressed Quranic verses 

that sounded ambiguous for many interpretation scholars. The meanings of those verses can be 

disambiguated only by critical thinking and reflection. In this epistle, the author posed 18 

problematic questions, introduced by Sultan of Scholars Al-Ezz ibn Abdulsalam in his book 

titled Fawaed fi Moshkel Al-Quran (Benefits from Problematicity of Quran), and solved them. 



 

 

 ،جمالىنطمانىواسونىأ.م.د/ىى.ىدراسظىوتحقوق.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطزىبنىصبدىالسالمَحلُّىُصَقِدىأسئلظى

 -- 50 

Due to the nature of this study, it has been ranged into three chapters. The first chapter 

has been devoted to introduce the author. The second chapter has been devoted for studying 

this epistle showing. The third  chapter has been devoted for verifying the manuscript text 

scientifically. Finally, a conclusion has been introduced to summarize the most important 

conclusions the study Of which: 
1.The study showed the content of this epistle which addressed science Moshkel Al-Quran 

(Problematicity of Quran) which addressed Quranic verses that sounded ambiguous for many 

interpretation scholars. The meanings of those verses can be disambiguated only by critical 

thinking. 
2 .This epistle is one of a large number of messages, bearing witness to the vast knowledge of 

its author, speaking of the originality of his thought, and that despite its small size, there are 

many benefits, and the greatest benefits are that it shows the importance of knowing the 

traditions of the Arabs in their hadiths in understanding the words of God Almighty . 
 

Keywords: Sari Addin, Al-Daroori, Al-Ezz ibn Abdulsalam's Questions, Problematicity of 

Quran.  

 السقـجمة
 الحسج هلل رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى نبيشا دمحم كعمى آلو كصحبو أجسعيغ، كبعج: 

قػخآف الكػخيع، فتشػعػت التفاسػيخ بشػاء عمػى ذلػظ، ككػاف لقج تشػعت اىتسامػات كاتجاىػات السفدػخيغ لم
مغ بيغ تمظ التفاسيخ ما تشاكؿ بعػس آيػات القػخآف الكػخيع التػي تبػجك ُمْذػِكَمًة مػغ ناحيػة عمسيػة أك عقجيػة 
أك لغػيػػة أك ببلغيػػة أك غيػػخ ذلػػظ، كىػػي مػػا تعػػخؼ بسذػػكل القػػخآف. كمػػغ ىػػحا الشػػػع كػػاف كتػػاب العػػد بػػغ 

، (ٔ)كل القػخآف"عبج الدبلـ "فػائج في مذػ ، اعتشػى فيػو بػإيخاد آيػات  فػي القػخآف الكػخيع، تَػِخُد حػليػا إشػكاالت 
عػػجد مػػغ تمػػظ اإلشػػكاالت،  عػػغفكػػاف يصػػخُح ىػػحه اإلشػػكاالت كُيجيػػُب عمييػػا. إال أنَّػػو تػقػػف عػػغ اإلجابػػة 

ّؼ الػجيغ دمحم ، ككػاف مػغ بيػشيع العبلمػة َسػخِ (ٕ)فانبخػ ليا عجد مغ العمساء الحيغ جاءكا بعػجه فأجػابػا عشيػا
بغ إبػخاىيع الػجركرؼ، فػي رسػالتو التػي بػيغ أيػجيشا كالسػسػػمة بػػ )حػّل ُعَقػِج أسػئمة العػد بػيغ عبػج الدػبلـ(. 
يعخض فييا بأسمػب دقيق مػػجد غيػخ مخػل اإلجابػة عػغ تمػظ اإلشػكاالت بسػا يشقمػو أك بسػا يػخاه مشاسػًبا. 

ج العمسيػة التػي فييػا تسػخيغ لفكػخ شالػب العمػع، كقج اشتسمت إجاباتو في ىحه الخسػالة عمػى كثيػخ مػغ الفػائػ
كتػسيع ألفقو، كتحميل دقيق لمشز ككجػه االحتساالت في فيسو كتشديمػو، كمػا يتفػخع عشيػا مػغ نتػائج فػي 

                                                           

ف الكخيع ألقاىا الذيخ العد بغ عبج ( يطيخ لسغ يتأمل في عبارات ىحا الكتاب أنو تمخيز لجركس في تفديخ القخآٔ)
 الدبلـ عمى تبلمحتو.

ىػ(، ٜٗٚىػ(، كابغ حجخ العدقبلني )ت ٗٗٚ( مسغ قاـ باإلجابة عغ ىحه األسئمة: دمحم بغ أحسج بغ عبج اليادؼ )ت ٕ)
ىػ(. ٖٙٔٔىػ(، ودمحم حياة بغ إبخاىيع الدشجؼ )ت٘ٗٓٔكأحسج بغ عبج الخحسغ البكخؼ الرجيقي، السعخكؼ بالػارثي )ت

(، خبلصة األثخ، ٜٔٔ-ٙٚٔ(، الفتاكػ الحجيثية، البغ حجخ )صٜٖ /ٔيشطخ: مجسػع رسائل الحافع ابغ عبج اليادؼ )
 (. ٖٙٚ/ٕقدع التفديخ ) -(، الفيخس الذامل ٖٕ٘/ٔلمسحبي )
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السعشى، كما يقبل مشيا كما يدتبعج. كقج كفقشي هللا لمحرػؿ عمى أربع ندخ خصية نفيدػة ليػحه الخسػالة، 
 .كتحقيقيا كإخخاجيا؛ ليشتفع بيا الشاس. وهللا كلي التػفيقفارتأيت أف أسيع في دراستيا 

 :مذكمة البحث وأىسيتو
عمى القارغ أثشاء تبلكة القخآف الكخيع بعس اآليات الُسْذِكَمًة، إما مغ ناحية تفديخية، أك لغػية،  دُ خِ تَ 

، فيتيدػػخ عشيػاأك غيػخ ذلػػظ، فيحتػاج إلػػى عػالع لػػو بػاع فػػي العمػع، يكذػػف عػغ تمػػظ اإلشػكاالت، كيجيػػب 
عػجد  عػغحيشئح لمقارغ فيع تمػظ اآليػات عمػى الػجػو الرػحيح. كالخسػالة التػي بػيغ أيػجيشا تشاكلػت اإلجابػة 

 مغ تمظ اآليات السذكمة.
 : وأسباب الختيار لمخسالة السخطؽطةاألىسية العمسية 

 :في اآلتي لمخسالة السخصػشةكأسباب االختيار تتسثل األىسية العمسية 
 اف عالًسا مبخًزا، كمفدًخا، كفقيًيا، حطي بسكانة مخمػقة بيغ عمساء عرخه..أفَّ مؤلفيا كٔ
عمػـ القخآف التي لع تحع بالتحقيق كالجراسة كسا أنػاع أحج تبحث في مذكل القخآف، . كػف الخسالة ٕ

 حطيت بو العمػـ األخخػ.
 شو. . الخغبة في خجمة التخاث العمسي لعمساء التفديخ كعمـػ القخآف، كاإلفادة مٖ
 . كقػفي عمى أربع ندخ خصية لمخسالة، استصعت مغ خبلليا الخخكج بشز مصابق لسا أراده السؤلف.ٗ

 :ييجؼ ىحا البحث إلى إبخاز جسمة مغ الشقاط اآلتية
 . إخخاج السخصػط إخخاجا سميًسا، كإعصاؤه حقو مغ التػثيق كالزبط كالجراسة كالتعميق. ٔ
عمسية خجمت السكتبة اإلسبلمية في عمـػ  بػصفو شخريةً َسِخّؼ الجيغ الجركرؼ . التعخيب بالسؤلف ٕ

 متعجدة. 
  . إبخاز مشيجية السؤلف في رسالتو، كبياف مرادره التي اعتسج عمييا.ٖ

 مشيج البحث: 
 اعتسجت في ىحه الجراسة السشاىج اآلتية: 

 مغ كتب التخاجع كالسرشفات.  . السشيج التاريخي: عشج التعخيب بالسؤلف، كسيختو، كتتبع ذلظٔ
. السشيج الػصفي التحميمي: عشج عخض كتحميل مشيج السؤلف كأسمػبو في ىحه الخسالة، ككحلظ ٕ

 عخض مشيج التحقيق، كإخخاج الشز السحقق.
 مبخرات إعادة التحقيق: 

كشكت أ حيشسا، ك اكدراستي اكلع يكغ قج سبق أحج إلى تحقيقيه الخسالة الخصية، شخعت في تحقيق ىح
 . لكششي حيشسا(ٔ)تفاجأت برجكره بتحقيق فزيمة الجكتػر عسخ حسجاف الكبيدي إتساـ التحقيقعمى 

 اشمعت عمى التحقيق، الحطت عجة أمػر دفعتشي إلى إتساـ التحقيق كإخخاجو، كمغ أبخز تمظ األمػر: 
حقيقي عمى أربع أفَّ السحقق اعتسج في تحقيقو عمى ندخة خصية كحيجة، في حاؿ أنشي أعتسج في ت. ٔ

                                                           

 ـ.ٕٕٔٓ( سشة ٙٔ(، العجد )ٕ( نذخ في السجمة الجكلية لشذخ البحػث كالخسائل، السجمج )ٔ)
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 : -لع ُيْعَتَسج عمى أؼِّ مشيسا في التحقيق الدابق -مشيا ندختاف نفيدتاف ندخ خصية، 
 .ُنِدَخت مغ ندخة السؤلف األولى:
 قػبمت عمى ندخة السؤلف.  والثانية:

في عمع تحقيق السخصػشات ُيَعجُّ حرػؿ الباحث عمى ندخة أخخػ لسخصػط تع تحقيقو عمى ك 
 ا كافًيا إلعادة تحقيقو. ندخة كاحجة؛ سببً 

. كجػد عجد مغ مػاضع الدقط كاالختبلؼ بيغ ندخ السخصػط، كىػ ما يجعل لمسقارنة بيغ الشدخ ٕ
مػاضع حرل فييا سقط كتحخيب كترحيف في التحقيق الدابق، عجة استجركت بحلظ أىسية كبيخة، فقج 

 اذج مغ تمظ السػاضع: كسأكتفي بحكخ عذخة نس كخخجت بشز سميع دقيق، كسا أراده السؤلف.
 الشز في تحقيق

 الشز في تحقيقي أ.د. عسخ حسجان الكبيدي

إما تذبيو الذيء بشفدو إف بقي )كمغ أعخض( عمى 
إف أك ندبة األعمى باألدنى عسػمو كلع ُيخرز، 

   … كاف قج خرز

( عمى ۆئ ۈئإما تذبيو الذيء بشفدو إف بقي )
أك تذبيو األعمى باألدنى عسػمو كلع ُيخرز، 

  .(ٔ)… خرز إف كاف قج 
ال كىػ مغ األلػىية بالحق َأفَّ مغ يقجر عمى ذلظ 

 …يكػف إال كاحًجا
 كىػ مغ لو األلػىية الحقَأفَّ مغ يقجر عمى ذلظ 

  .(ٕ) …ال يكػف إال كاحًجا
 فإذا ذكخ بػصف التشكيخ حرل نػع تعيغ بارتفاع

 .بدائخ أفخادهالشدبة إلى مذخز احتساؿ اعتبار 
 بػصف التشكيخ حرل نػع تعيغ بارتفاعفإذا ذكخ 

   .(ٖ) بدائخ أفخاده الشدبة إلى شخزاحتساؿ اعتبار 
)لسا )فحكع داكد(، إلى قػلو: ثع قػُؿ الدائل:  …لسا صح مذكل  فحكع داكد قػلو ثع قػُؿ الدائل: 

 .(ٗ) …صح( مذكل  
 [ ٙٙقػلو تعالى في سػرة التػبة ]اآلية: 

  … شائفة"ّحب نععغ شائفة مشكع نعُف "ِإْف 
َعغ  ْعفَ يُ ِإف ): [ٙٙ]قػلو تعالى في سػرة التػبة 

شُكْع   .(ٙ) … (٘)(َشاِئَفة  ْب َعحَّ تُ َشاِئَفة  مِّ
ذكخ الفاعل يحتسل كػف ندبة الفعل إلى شخز، 

 …كإلى أؼ شخزكأنو زيج أك عسخك أك غيخىسا، 
ِذْكُخ الفاعل َيحَتِسُل كػف ندبة الفعل إلى شخز، 

  .(ٚ)كإلى غيخ شخزأك عسخك  أك غيخىسا،  كَأنَُّو زيج  
                                                           

 .شز السحقق )الدؤاؿ الثاني عذخ(يشطخ: ال ٔ))
 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ الثالث عذخ( ٕ))
 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ العاشخ( ٖ))
 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ الخامذ عذخ( ٗ))
لحاؿ )َشاِئَفة ( أثبتيا السؤلف عمى قخاءة غيخ عاصع )ُيْعَف( بياء مزسػمة كفتح الفاء، )ُتَعحَّْب( بتاء مزسػمة كفتح ا ٘))

 .عغ عاصع (. بيشسا أثبتيا السحقق الدابق عمى ركاية حفزٕٓٛ/ٕبالخفع. يشطخ: الشذخ، ابغ الجدرؼ: )
 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ الخامذ( ٙ))
 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ العاشخ( ٚ))
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  .(ٔ) …أك لع يتعحرسػاء تعحر ذلظ لفخط الكثخة  …أـ لع يتعحرسػاء تعحر ذلظ لفخط الكثخة 
  .(ٕ) … مقحسة  مغ َأفَّ الكاَؼ )في مثمو(  … مقحعمغ َأفَّ الكاَؼ )في مثمو( 

 .(ٖ)…: فائجة ذكخقػؿشفكحيشئح  …: فائجة ذكخنقػؿكحيشئح 
ڌ  ) :[٘ٙٔ]في سػرة البقخة كقػلو تعالى  … /البقخة[٘ٙٔ]ػلو تعالى "يحبػنيع كجب هللا" كق

 .(ٗ) …(ڈڎ     ڎ
غيخ ندخة  -مغ السعمػـ لجػ السحققيغ كالستخرريغ في التحقيق أفَّ َأؼَّ تحقيق عمى ندخة كاحجة ك  

تسج عمييا في التحقيق ، كندخة السخصػط التي اعترحيفكالتحخيب الدقط ك الال يدمع مغ  –السؤلف 
 الدابق ندخة بخط ناسخ، كليدت بخط السؤلف. فػجػد ندخة أخخػ لمسقابمة مغ األىسية بسكاف.

. أُْىِسَل في التحقيق الدابق مجسػعة التػضيحات التي كتبيا السؤلف عمى حػاشي السخصػط، كىي ٖ 
 حقق ككتابتيا في اليامر.مثبتة في جسيع الشدخ الخصية، كيجب اإلشارة في مػاضعيا في الشز الس

خ التحقيق الدابق في خجمة الشز السحقق، مغ حيث تػثيق الشُّقػؿ كالشرػص كاألقػاؿ، ٗ . َقرَّ
كعدكىا إلى مطانيا، كاكتفى باإلشارة إلى بعزيا، كأىسل البعس اآلخخ، بيشسا يستاز ىحا التحقيق 

شُّقػؿ كالشرػص كاألقػاؿ التي أكردىا كامل لجسيع الالتػثيق بتصبيق السشيج العمسي في التحقيق، كال
كأكتفي بحكخ خسدة نساذج  السؤلف في رسالتو مغ مرادرىا األصيمة مصبػعة كانت أك مخصػشة.

 لسػاضع صخَّح السؤلف بسرادرىا إالَّ أف التحقيق الدابق أىسل تػثيقيا تساًما: 
في حاشية الكذاؼ: "ِإفَّ كمغ ثع قاؿ العبلمة التفتازاني "… عشج قػؿ السؤلف:  السؽضع األول:

 .(٘)انتيى ذكَخ فاعل الفعل بمفع اسع فاعمو نكخة قميُل الججكػ جًجا بخبلؼ ما إذا ُقيَِّج"
أف  (ُىًجػ لِّْمُستَِّقيغ) كلحا قاؿ الذخيب: ِإفَّ السفيػـ مغ"… عشج قػؿ السؤلف:  السؽضع الثاني:

 .(ٙ)"تكػف التقػػ حاصمة قبل اليجػ
كأما لدكـ تذبيو الذيء بشفدو فسشجفع بسا أشار إليو "… قػؿ السؤلف: عشج  السؽضع الثالث:

صاحب الكذاؼ في تفديخ سػرة األنعاـ مغ َأفَّ الكاَؼ )في مثمو( مقحسة ، كاسع اإلشارة السجخكر بيا 
 .(ٚ)…" مذار  بو إلى مرجر الفعل السحكػر بعجه، ال إلى شيء آخخ ُيذبَّو ىػ بو

كثيخ كسا حققو العبلمة التفتازاني كغيخه عشج قػلو كمثمو … سؤلف: "عشج قػؿ ال السؽضع الخابع:

                                                           

 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ الحادؼ عذخ( ٔ))
 .ؤاؿ الثاني عذخ(يشطخ: الشز السحقق )الد ٕ))
 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ العاشخ( ٖ))
 .يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ التاسع( ٗ))
 ( يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ العاشخ(.٘)

 ( يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ العاشخ(.ٙ)

 ( يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ الثاني عذخ(.ٚ)
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ٿ ٿ ٿ       ٿ )، كقػلو عد قائبًل: [ٖ٘]األنعاـ: (ٱ ٻ ٻ ٻ)تعالى: 

 .(1)". فالسعشى: كذلظ الجداء الكامل ال غيخه نجدؼ مغ أسخؼ[٘ٚ]األنعاـ:  (ٹ ٹ
خ… عشج قػؿ السؤلف: " السؽضع الخامذ: خ كسا ُفِعَل  أِلَفَّ مختبة السفدِّ في الحكخ أف يقع بعج السفدَّ

 .(ٕ)"في شخح السفتاح في التفريل بالقياس إلى اإلجساؿ، كسا يدتفاد مغ تحقيقات الذخيب
 أضف إلى أمؽر أخخى تتسيد بيا ىحه الجراسة، مشيا:  

 سيخة تامة لمسؤلف، كتػثيق  لكل تفاصيميا.. ٔ
 ( مؤلًفا.ٛٚبمغ عجده ) استقراء كامل كدقيق لتخاث السؤلف العمسي،. ٕ
 كصف كتحميل شامل لسشيج السؤلف في رسالتو.. ٖ

 خطة البحث: 
، كندػػبواألكؿ لجراسػػة السؤلػػف، تشاكلػػت فيػػو اسػػسو،  القدػػعقدػػست البحػػث إلػػى ثبلثػػة أقدػػاـ: جعمػػت 

ة الثػػػاني لجراسػػػ القدػػػعككالدتػػػو، كمكانتػػػو العمسيػػػة، كثشػػػاء العمسػػػاء عميػػػو، كآثػػػاره العمسيػػػة، ككفاتػػػو، كجعمػػػت 
، كذكػػخت مرػادر السؤلػف فييػػا، تحقيػػق اسػع الخسػالة، كتػثيػػق ندػبتيا إلػى السؤلػفالخسػالة، تشاكلػت فيػو: 

ثػػع قسػػت بػصػػف الشدػػخ الخصيػػة، ككضػػعت كبيشػػت مشيجػػو، كذكػػخت مسيػػدات الخسػػالة، كمػػشيج التحقيػػق، 
أىػع الشتػائج ، كفػي الخاتسػة لخرػت اأنسػذجات ليا. كفي القدػع الثالػث قسػت بتحقيػق الػشز تحقيًقػا عمسيِّػ

 كالتػصيات التي خخجت بيا مغ ىحه الجراسة.
 األول القدػ

 دراسة السؤلف
 اسسو وندبو ومؽلجه: -أوًل 

، السمقب (ٖ)، الحشفي، أبػ الخَِّضاالسرخؼ ، ؼ كرِ رُ الجَّ بغ كساؿ الجيغ بغ شخؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع 
 .(٘)سرخ سشة خسذ كسبعيغ كتدعسائةب ككاف مػلجه. (ٗ)بابغ الرائغ، كالذييخ بَدِخّؼ الجيغ أفشجؼ

 : ومشاقبو العمسيةوحياتو نذأتو  -ثانًيا
ككاف كالجه مغ كتعمع كتفقو عمى كبار العمساء في عرخه،  ،نذأة عمسية َسِخّؼ الجيغ الجركرؼ لقج نذأ 

                                                           

 (.( يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ الثاني عذخٔ)

 ( يشطخ: الشز السحقق )الدؤاؿ الدادس عذخ(.ٕ)

 (.ٕٙٙٗ /ٗ(، كىي أيًزا في معجع تاريخ التخاث اإلسبلمي )ٖٓٓ/ٖذكخ كشيتو حاجي خميفة في سمع الػصػؿ ) (ٖ)

(، كُذِكَخ اسسو كامبًل في مقجمة حاشيتو عمى شخح كشد الجقائق ٖٛٔ-ٖٙٔ/ٖ، لمسحبي )خبلصة األثخيشطخ:  (ٗ)
 لمديمعي.

ِمي )ص (٘)  (.ٜٕٛيشطخ: عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ
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 حديغ كأخح عغ السحقق. (ٔ)اشتغل بقخاءة العمـػف كثيخة، ، خمف لو أمػااًل في مرخ أكابخ التجار السياسيخ
 المغةَكَكاَف يعخؼ  ،َكِبو تفػؽ عمى نطخائو ،كاختز ِبوِ  ، كَلِدَمُو،بباشا َزاده نديل مرخ السعخكؼ

، ككاف يكتب الخط السجىر، ّغ َأنو مغ أىميساطَ ذا تكمع بيسا يُ إ َأنَّوُ  بحيث السعخفةالفارسية كالتخكية حق 
 انتفع ِبوِ ك  ،(ٖ)الرخغتسذية كالسجرسة ،(ٕ)نيةالسجرسة الدميسافي  َس رَّ جَ ، فمجارس جميمة تػلى بسرخكقج 

مفتي  (٘)السعيج يػسفبغ  أحسجسافخ الى الّخكـ ِبَصَمب مغ شيخ االسبلـ ُثعَّ إنَُّو . (ٗ)مغ أىل بمجةجَساَعة 
 . (ٙ)ايابً إَكدخل دمذق َذَىاًبا ك  القجس،إليو ُرْتَبة َقَزاء  وَ جَّ ػَ فَ  ،ا َتامِّ قبػاًل مشو كرزؽ الجكلة العثسانية، 

 .(ٚ)عاد إلى الخكـ كأقاـ بيا يجرس كيؤلفُثعَّ 
في تخجستو  رحسو هللا(: "أكرد لو كالجؼ ىػٔٔٔٔميغ السحبي )تاألككاف يشطع الذعخ، قاؿ عشو 

ة كالمصافة، كذكخ َأنو مجح بيا قاضى مرخ السػلى عبج الكخيع بلسَ قريجة مغ نطسو، في غاية الدَّ 
  :(ٛ)كمدتيميا يالسشذ

َماَرَعػػػػػػػػػػػػػػػػػى هللا  ـِ تقػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ  َعْيػػػػػػػػػػػػػػػػػًجا بػػػػػػػػػػػػػػػػػالَغخا
 

 أراه بثَػػػػػػػػػػػػػْػِب الػػػػػػػػػػػػػجىِخ َكْشػػػػػػػػػػػػػًيا ُمَشْسَشَسػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػػاَر أِحبَِّتػػػػػػػػػػػػي   كَحيَّػػػػػػػػػػػػى اْلَحَيػػػػػػػػػػػػا مشِّ

 
َما   كإف كػػػػػػػػػػاف َرْبػػػػػػػػػػُع الػػػػػػػػػػُػدِّ مػػػػػػػػػػشيع َتَيػػػػػػػػػػجَّ

ا فػػػػػػػػػػػي اْلَحقيقػػػػػػػػػػػِة غيػػػػػػػػػػػَخ أفْ    كإف كػػػػػػػػػػػاف ُكدَّ
 

 َعِذػػػػػػػػػػػْقُت كأْكَىْسػػػػػػػػػػػُت الِحَجػػػػػػػػػػػى فتَػىََّسػػػػػػػػػػػا 
 فػػػي أْيػػػَغ ىػػػع َغػػػَجْكاإلػػػى كػػػع ُأِضػػػيُع العسػػػَخ  

 
ـَ ُيْدػػػػػػػػػػػػػػػػمِيِشي لعػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ كأْيَشَسػػػػػػػػػػػػػػػػا   كحتَّػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 

                                                           

 (. ٖٚٔ/ٖيشطخ: خبلصة األثخ، لمسحبي ) (ٔ)
ىي مجرسة أنذأىا الدمصاف سميساف بغ سميع ، في أكثخ مغ بمج، كالذاـ كمكة، كفييا أربع مجارس، ككاف ُيقخأ فييا ك ( ٕ)

ا في الصب كالحجيث كأصػلو. يشطخ: دؼ، كدرسً قصعة مغ الكذاؼ كاليجاية، كقصعة مغ تفديخ السفتي أبي الدعػد العسا
 (.ٙٓٗ/ٗصالبي )، لمندىة الخػاشخ

ىي مجرسة تقع خارج القاىخة، بجػار جامع األميخ أبي العباس أحسج بغ شػلػف، بشاىا األميخ سيف الجيغ ك ( ٖ)
-ٕٗٙ/ٗسقخيدؼ )، لم، كجعميا كقًفا عمى الفقياء الحشفية. ُيشطخ: السػاعع كاالعتبارىػٙ٘ٚصخغتسر الشاصخؼ، سشة 

ٕٙ٘.) 
ِمي )صٖٚٔ/ٖيشطخ: خبلصة األثخ، لمسحبي ) (ٗ)  (. ٜٕٛ(، عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ

(٘)  ، كىػ: السػلى أحسج بغ يػسف، السفتي األعطع، السعخكؼ بالسعيج، السجسع عمى فزمو كديانتو كتبحخه في العمـػ
 (.ٜٖٙ-ٖٛٙ/ٔخ، لمسحبي )ثىػ. يشطخ: خبلصة األٚ٘ٓٔمشرب مفتي الجكلة العثسانية إلى أف تػفي سشة كلي 

 (.  ٖٚٔ/ٖيشطخ: خبلصة األثخ، لمسحبي ) (ٙ)

ِمي )ص (ٚ)  (.ٜٕٛيشطخ: عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ

 (. ٖٚٔ/ٖالسرجر الدابق ) (ٛ)
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 :(1)وتالمحتو شيؽخو -ثالًثا
 تتمسح سخؼ الجيغ الجركرؼ عمى يج العجيج مغ مذايخ العمع كجيابحتو، مغ أبخزىع:

 .(ٕ)( ىػٜٚٛ)ت يػسف بغ زكخيا بغ دمحم األنرارؼ . ٔ
 . (ٖ)ىػ(ٜٜٓ. أحسج الدشيػرؼ السحجث )ت بعجٕ
 .(ٗ)ىػ(ٜٔٓٔشياب الجيغ الذشػاني )ت ،بػ بكخ بغ إسساعيلأ. ٖ
 .(٘)ىػ(ٖٕٓٔ)ت بباشا َزاده السعخكؼ تعسْ بغ رُ . حديغ ٗ
ْػَبِخؼّ  بغ أحسج الخصيب َأحسج. ٘  .(ٙ)ىػ(ٙٙٓٔ)ت الذَّ

 : أبخزىػ مؼ ،جسع مؼ العمساء ى يج سخي الجيؼ الجروري تتمسح عمكسا 
 .(ٚ)ىػ(ٚٙٓٔ)ت ييخ بحاجي خميفةمرصفى بغ عبج هللا القدصشصيشي، الذ. ٔ
 .(ٛ)ىػ(ٛٚٓٔعبج الباقي بغ عبج الخحسغ بغ عمي السقجسي )ت. ٕ

                                                           

ِمي )ص (ٔ) بي (، خبلصة األثخ، لمسحٜٕٛيشطخ في شيػخو كتبلمحتو السرادر اآلتية: عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ
 (.  ٕٛٙ/ٗ(، فػائج االرتحاؿ، لمحسػؼ )ٖٚٔ/ٖ)
كىػ: جساؿ الجيغ يػسف بغ زكخيا أبي يحيى بغ دمحم األنرارؼ، الدشيكي، السرخؼ، الذافعي، مغ العمساء  (ٕ)

 (.ٕٛٙ/ٗىػ. يشطخ: فػائج االرتحاؿ، الحسػؼ )ٜٚٛسشة األعبلـ... تػفي 
ىػ. يشطخ: فػائج االرتحاؿ، الحسػؼ ٜٜٓبعج سشة ... تػفي  السحجث السرخؼ، العبلمة، أحسج الدشيػرؼ كىػ:  (ٖ)
(ٗ/ٕٙٛ .) 
 إماـ كاف ،الفشػف  جسيع في عرخه عبلمة ،الذشػاني الجيغ شياب الخباني القصب ابغ إسساعيل بغ بكخ أبػكىػ:  (ٗ)

، ٔٛ – ٜٚ/ٔي )ىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، لمسحبٜٔٓٔ،... تػفي سشة مشو كالتمقي عشو لؤلخح الخحاؿ إليو تذج الشحاة
ٖ/ٖٔٚ .) 
زاده الخكمي، نديل مرخ، كأحج الجىخ عمى اإلشبلؽ، السحقق الفيامة،  بباشاحديغ باشا بغ رستع، السعخكؼ  كىػ: (٘)

، فػائج االرتحاؿ، لمحسػؼ (ٜٓ-ٜٛ/ٕمسحبي )لىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، ٖٕٓٔ... تػفي سشة  رأس الفزبلء في كقتو
(ٗ/ٔٛ  .) 
... تػفي سشة  أحسج الخصيب الذػبخؼ، شياب الجيغ السرخؼ، الفقيو، شيخ الحشفية في زمانوكىػ: أحسج بغ  (ٙ)

ِمي )ص(٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٔمسحبي )لىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، ٙٙٓٔ  (.ٜٕٛ، عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ

، عارؼ كاتب جمبي، جغخافي كمؤرخ عثسانيك مرصفى بغ عبج هللا القدصشصيشي، الذييخ بحاجي خميفة،  كىػ: (ٚ)
، ُصشَِّف كأكبخ مػسػعي بيغ العثسانييغ ... تػفي سشة  ىػ. يشطخ: مػجد ٚٙٓٔلمكتب كمؤلفييا، مذارؾ في بعس العمـػ

  (.ٖٖٓٚ/ٔٔ) كآخخكف دائخة السعارؼ، خػرشيج، 
 إماـ ،األصل السقجسي - الخدرج سيج عبادة بغ سعجيرل ندبو إلى  -عمي بغ الخحسغ عبج بغ الباقي عبجكىػ:  (ٛ)
 (.ٕٚٛ -ٕ٘ٛ/ٕىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، السحبي )ٛٚٓٔ... تػفي سشة  األفاضل مذاىيخ مغك  ،بسرخ ألشخفيةا
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 .(ٔ)ىػ(ٓٛٓٔ)ت دمحم بغ دمحم بغ أحسج العيثاكؼ، الجمذقي. ٖ
 .(ٕ)(ىػٕٛٓٔفزل هللا بغ محب الجيغ بغ دمحم السحبي الحسػؼ، الجمذقي )ت . ٗ
 .(ٖ)ىػ(ٙٛٓٔ. أحسج بغ أحسج بغ دمحم العجسي الػفائي )ت٘
 . (ٗ)ىػ(ٖٜٓٔعبج القادر بغ عسخ البغجادؼ )ت. ٙ
 .(٘) ىػ(ٜٙٓٔ)ت أحسج بغ عبج المصيف، السرخؼ، البذبيذي. ٚ
 .(ٙ)(ىػٓٓٔٔ)ت شاىيغ بغ مشرػر بغ عامخ األرمشاكؼ . ٛ
 .(ٚ)ىػ(ٚٔٔٔعبج الحي بغ عبج الحق بغ عبج الذافي الذخنببللي )ت. ٜ

 :اء العمساء عميفزمو ومكانتو العمسية وثش -رابًعا
 .مغ العمساءالكثيخ  كقج أثشى عميوكالعقمية،  الشقميةأحج كبار عمساء عرخه في العمـػ َسِخّؼ الجيغ كاف 

                                                           

 ؼ البخار  تجريذ أمخه آخخ يكل ،العمـػ جسيع يف فيامة عبلمة كاف ي،الجمذق ؼ،العيثاك  أحسج بغ دمحم بغ دمحمكىػ:  (ٔ)
 – ٕٔٓ/ٗىػ.يشطخ: خبلصة األثخ، السحبي )ٓٛٓٔي عاـتػف ... أمية بشى بجامع الشدخ قبة تحت الثبلثة شيخاأل يف

ٕٕٓ.) 
 (.  ٖٚٔ/ٖكالج مؤلف خبلصة األثخ، ذكخ أف كالجه أخح عشو. يشطخ: خبلصة األثخ، السحبي ) (ٕ)
كىػ: أحسج بغ أحسج بغ دمحم، العجسي، الػفائي، السرخؼ، شياب الجيغ، كاف مغ أجبّلء عمساء مرخ، تفشغ في  (ٖ)

(، ىجية ٕٔٔ/ ٔىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، السحبي )ٓٛٓٔالشقمية، الفخعية كاألصمية،... تػفي سشة العمـػ العقمية ك 
 (.ٚٛ/ ٔالعارفيغ، الباباني )

 أقداـ عمى امصمعً  ابارعً  فاضبًل  كاف ،الخحاؿ السرشف األديب ،القاىخة نديل ،البغجادؼ عسخ بغ القادر عبجكىػ:  (ٗ)
 (.ٗ٘ٗ -.ٔ٘ٗ/ٕىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، السحبي )ٖٜٓٔسشة ... تػفي كالشثخ الشطع العخب كبلـ

 كاف ،حجة محقق ،عالع ،إماـ ،الذافعي ،البذبيذي ،السرخؼ  الجيغ شسذ بغ أحسج بغ المصيف عبج بغ أحسجكىػ:  (٘)
ىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، السحبي ٜٙٓٔ... تػفي سشة  الجقة نحػ ميااًل  ،الحافطة قػؼ  ،كثيخة فشػف  مغ امتزمعً 

 .(ٖٗ/ٕالداعاتي )، إمتاع الفزبلء(، ٜٖٕ-ٖٕٛ/ٔ)
 كسارت ،صيتو اشتيخ ،بالقاىخة هعرخ  في الحشفية أفقو ،الحشفي ،األرمشاكؼ  عامخ بغ مشرػر بغ شاىيغكىػ:  (ٙ)

ىػ. يشطخ: خبلصة األثخ، السحبي ٓٓٔسشة  تػفي... عجيجة فشػف  في األزىخ في لئلقخاء كترجر ،الببلد في فتاكاه 
 .(ٕٓٔ/ٔ، الجبختي )ريخ عجائب اآلثارتا(، ٕٕٔ/ٕ)
اشتيخ  ،كقجكة السحققيغ ،عبلمة الستأخخيغ ،الحشفي ،عبج الحي بغ عبج الحق بغ عبج الذافي الذخنببلليكىػ:  (ٚ)

ىػ. يشطخ: ٚٔٔٔ... تػفي سشة كانتيت إليو رياسة مرخ، كاشتيخ بيسا ،كبخع في الفقو كالحجيث ،بالفزيمة كالتحقيق
 (.ٕٔٔ/ٔثار، الجبختي )تاريخ عجائب اآل
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ِمي )تاقاؿ عشو دمحم بغ أبي بكخ  كُسئل  .(ٔ)ىػ(: "أحج األئسة في العمـػ الذخعية كالعقمية"ٖٜٓٔ لذَّ
الجيغ كاف إذا شالع الجرس ال يقجر عميو أحج فيو، كإذا َسِخّؼ ىػ( عشو فقاؿ: "إفَّ ٜٙٓٔي )تيذِ بِ ذْ البَ العبلمة 

  .(ٕ)نقل إلى غيخه كقف يذيخ إلى قمة استحزاره"
 يالحشف ؼ السرخ  ؼ دمحم بغ إبخاىيع السمقب بدخػ الجيغ الجركر " ىػ(:ٔٔٔٔي )تبِّ حِ سُ ػميغ الاألكقاؿ عشو 

نسػذج السعارؼ، كنكتة مدألة التحقيق، كاف مغ ! أؼّ خِ ، كما أدراؾ ما الدَّ ؼّ خِ السعخكؼ بابغ الرائغ الدَّ 
الفزل كالتحقيق في أسسى مشدلة، كأعمى ىزبة، كما رأيت فيسغ رأيت إال مغ يرفو بالفزل الباىخ كيبالغ 

لع أر في مرخ أحدغ مغ "قاؿ في تخجستو:  -ككاف مغ تبلميح َسِخؼّ  –كالجه  ثع ذكخ أفَّ  ".في الثشاء عميو
 .(ٖ)"كال ألصف مغ مراحبتو كمشادمتو، كأما فزمو فإليو الشياية، كليذ كراءه غاية ،شكمو كممبػسو كعسامتو

كلى فكتب عمييا: "الحسج هلل الحؼ ا أف َسِخّؼ الجيغ عخض عمى كالجه رحمتو الخكمية األكذكخ أيًز 
ـ ا، كالربلة كالدبلا كصبِّ ا، كشغفو بالكساؿ فكاف بو كلػعً تفزل عمى مغ شاء مغ عباده فكاف لو محبً 

ا، كعمى آلو كأصحابو الحيغ ا كقخبً ناـ، الحؼ تخقى في حزخات القجس، كشاىج األنذ دنػً عمى أشخؼ األ
مغ كادؼ األدب السقجس ىجية  كقخبى، كبعج فقج بعث إليَّ  لع يجعل ليع في سػػ اقتفاء آثاره حاجةً 

يجؼ الغساـ؛ أـ عدججية حدشتيا أ وُ تْ جَ بَّ دَ  أسفخ عغ بجائع عبقخية حيختشي، فبل أدرؼ أركض   خ  فْ سشية، كسِ 
فارس بأنػاع التراكيخ كاألرقاـ، بيج أنيا أعخبت عغ سسػ ىسة مبجعيا باالقتجاء في اليجخة باآلباء 

 ؛الكخاـ، فدار مديخ اليبلؿ في مشازؿ التحريل ثع التخقي إلى أكج التساـ، فاهلل تعالى يكثخ مغ أمثالو
 .(ٗ)ا لمفزل كاإلفزاؿ"ا لئلفادة كمحتجً قيو صجرً  عغ أمثاؿ، كيب فزبًل ثبًل مْ إذ لع نخ لو ِ 

 
َسِخّؼ الجيغ دمحم الجركرؼ السعخكؼ بابغ الرائغ فقاؿ عشو: "نفحة الخيحانة أيًزا في ي بِّ حِ سُ ػالكذكخه 

قج ضخبت البخاعة ركاقيا بشاديو، كلع يدؿ داعي الببلغة مغ كثب   .، كفاضل  بكل مجح  حخؼّ ؼّ ماجج  سخ 
ختج العزب الرقيل كىػ كياـ، كبمغت ىسسو حيث تقرخ عغ مجاركيا خصا مزى حيث ي يشاديو.

  فقعج حيث كيػاف بإزائو، كعقج لو الفمظ ذكائب جػزائو. األكىاـ.
ػػػػػػػػػػػػِخؼَّ إذا َسػػػػػػػػػػػػَخػ فبشفِدػػػػػػػػػػػػو  إفَّ الدَّ

 
ػػػػػػِخؼِّ إذا َسػػػػػػَخػ أْسػػػػػػَخاُىَسا   كابػػػػػػُغ الدَّ

ي كيف يراغ، كالدبلؼ فيػ ضخؼ عمع، ككعاء حمع، كمغ عخؼ حالو مغ اإليثار عخؼ الحم 
 الخائق في األفػاه كيف يداغ.

 ىػػػػػ اْمػػػػخؤ  ال يُرػػػػػُغ الَحْمػػػػَي تعسُمػػػػو
 

ػػػػػػػػػػاُه لكػػػػػػػػػػغَّ َفػػػػػػػػػػاُه صػػػػػػػػػػائُغ الَكِمػػػػػػػػػػعِ    َكفَّ
                                                            

ِمي ( عقج الجػاىخ كالجررٔ)  (.ٜٕٛ )ص، لمذَّ
 (.ٖٚٔ/ٖ) ، لمسحبي( خبلصة األثخٕ)
 (. ٖٚٔ/ٖالسرجر الدابق ) (ٖ)
 (.ٖٚٔ/ٖ) ، لمسحبيخبلصة األثخ (ٗ)
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فشطسو جار  في  كقج أكتي مغ حبلكة األخبلؽ كالبياف، ما يدرع حب الحب في الرسيع مغ الجشاف.
جسيع األمثاؿ مشو  كل فقخة  مشو مثبًل مغ األمثاؿ.بجاعة األسمػب عمى غيخ مثاؿ، كنثخه حقو أف يجعل 

  .(ٔ)"تصخب، كلكػنيا ال تمحقو تزخب
خاتسة السحققيغ بالجيار السرخية، كاف يزخب بو ىػ(: "ٖٕٔٔكقاؿ عشو مرصفى الحسػؼ )ت

 . (ٕ)" عشج عامة الشاسا مجمبًل السثل في الجيار السرخية في دقة الشطخ، كصحة الفيع، ككاف سخيً 
 : وآثاره العمسية مؤلفاتو -خامًدا

جميمة بجيعة، غاية في الجقة، قاؿ السحبي بعج أف ذكخ كرسائل مرشفات الجركرؼ ألف َسِخّؼ الجيغ 
ِحيح مرشفات سخؼّ   . (ٖ)"الجيغ: "َككمَيا مستعة نفيدة، َجاِرَية عمى الجقة َكالشََّطخ الرَّ

السخصػشات في مكتبات العالع،  قست بحرخ كتتبع كجسع تمظ السؤلفات كالخسائل مغ فيارس كقج
حتى صارت كميا في حػزتي، بشدخيا الستعجدة، كأنا أجعميا اآلف كقًفا بيغ يجؼ الباحثيغ، لسغ أراد أف 

 يحقق شيًئا مشيا. كفيسا يمي عخض لتمظ السؤلفات، ثع الخسائل: 
 السؤلفات: وىي عمى الشحؽ اآلتي: -القدػ األول

 . (ٗ)لذشخاز السجاتفديخ القخآف السدسى  .ٔ
 .(٘)حاشية عمى سػرة الفاتحة كأكاخخ آؿ عسخاف مغ تفديخ البيزاكؼ كحاشية الكازركني .ٕ
 . (ٙ)حاشية عمى سػرة الشداء مغ تفديخ البيزاكؼ  .ٖ
  .(ٔ)حاشية عمى الكذاؼ، ذكخ ذلظ الذياب الخفاجي .ٗ

                                                           

 (.   ٘ٗ٘-ٜٖ٘/ٗ)نفحة الخيحانة، لمسحبي  (ٔ)
 (.  ٕٛٙ/ٗيشطخ: فػائج االرتحاؿ، لمحسػؼ ) (ٕ)
 (. ٖٚٔ/ٖصة األثخ، لمسحبي )يشطخ: خبل (ٖ)

كقج كقفت عمى ندختغ خصيتيغ لو، كأعصيتيسا لبعس شمبتشا في جامعة إب، كحقق في ثبلث رسائل عمسية. األكلى  (ٗ)
رسالة ماجدتيخ لمباحثة ىاجخ دمحم الحداـ )مغ أكؿ الكتاب إلى آخخ سػرة الشداء(، كالثانية أشخكحة دكتػراه لمباحثة دليمة 

مغ أكؿ سػرة السائجة إلى آخخ سػرة الشػر(، كالثالثة رسالة ماجدتيخ لمباحث فتحي مخعي )مغ أكؿ سػرة عمي الخصيب )
 الفخقاف إلى آخخ الكتاب(.  

ِمي )ص (٘) كفي حػزتي أربع ندخ خصية  (.ٜٛٔ/ٛ(، معجع السؤلفيغ، لكحالة )ٜٕٛيشطخ: عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ
 مشيا.

(، معجع السؤلفيغ، لكحالة ٖٗٛ/ٔ) ، لمبابانيىجية العارفيغ، (ٖٓٓ/ٖخميفة ) حاجيلسمع الػصػؿ، يشطخ:  (ٙ)
في  في رسالة ماجدتيخ ، قاـ بتحقيقيامباحث دمحم فؤاد الحداـ(. كفي حػزتي أربع ندخ خصية ليا، كأعصيتيا لٜٛٔ/ٛ)

في كمية العمـػ  أرحيع صالحـ. كقامت بتحقيق سبعيغ آية مشيا الباحثة آمشة ٕٕٓٓجامعة إب، كتست السشاقذة سشة 
 ـ. ٕٛٔٓاإلسبلمية بالعخاؽ، ككانت السشاقذة سشة 



 

 

 ،جمالىنطمانىواسونىأ.م.د/ىى.ىدراسظىوتحقوق.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطزىبنىصبدىالسالمَحلُّىُصَقِدىأسئلظى

 -- 60 

 .(ٕ)شخح نخبة الفكخ البغ حجخ)نتائج الفكخ( حاشية عمى  .٘
 .(ٖ)مديج الذخيبلاْلِسْفَتاح حاشية عمى شخح  .ٙ
 (٘).(ٗ)في الفقو الحشفي ىػ(ٙٛٚ)ت ؤلكسل البابختيلشخح اليجاية العشاية حاشية عمى  .ٚ
 .(ٙ)في الفقو الحشفي ىػ(ٖٗٚ)تلمديمعي  تبييغ الحقائق شخح كشد الجقائقحاشية عمى  .ٛ
 . (ٚ)الحػاشي الدعجية .ٜ

  :(8)مجسؽعة الخسائل -القدػ الثاني
 األقداـ اآلتية:  كىي رسائل كثيخة، كقج نطستيا في

 رسائل التفديخ:  -أوًل 
 رسالة في حل أسئمة العد بغ عبج الدبلـ. )الخسالة التي بيغ أيجيشا( .ٕ
 .[ٕٙ]الجغ: (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖ
 .[ٚ٘]الذعخاء:(جئ حئ مئ ىئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٗ
: (ڎ ڎ ڈ ڈ)إلى قػلو:  (ڦ ڦ)رسالة في قػلو تعالى:  .٘  .[٘ٗ-ٖٗ]الخـك

                                                                                                                                                                                 

 (.ٛٛ/ٔ)...".عشاية القاضي، لمخفاجي قاؿ ابغ الرائغ في حػاشيو عمى الكذاؼ: كمغ خصو نقمت قاؿ الذياب: " (ٔ)
كجػد أؼ  قمت: كلعمو يقرج حػاشي البيزاكؼ؛ كذلظ ألنو تبيغ لي مغ خبلؿ البحث في فيارس السخصػشات عجـ

ندخة خصية لحاشية السؤلف عمى الكذاؼ، كالسػجػد بشدخ متعجدة ىػ حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ، ككحلظ الغالب 
 عمى رسائمو في التفديخ ىي عبارة عغ حػاش  عمى تفديخ البيزاكؼ.

سذ ندخ خصية (. كفي حػزتي خٖٗٛ/ٔ)باباني ، لمىجية العارفيغ، (ٖٓٓ/ٖسمع الػصػؿ، لحاجي خميفة )يشطخ:  (ٕ)
 مشيا. 

ِمي )ص (ٖ)  .(ٖٓٓ/ٖسمع الػصػؿ، لحاجي خميفة )(، ٜٕٛيشطخ: عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ

 كفي حػزتي أكثخ مغ عذخ ندخ خصية مشيا.  (.ٕٕٕٓ/ٕحاجي خميفة ) ،كذف الطشػف  يشطخ: (ٗ)
قاضي ككفاية الخاضي لمذياب حاشية عمى عشاية ال، أف لمسؤلف (ٜٚٙ/ٕقدع التفديخ ) -الفيخس الذامل  ذكخ في (٘)

(، كذلظ كمو غيخ صحيح، فسغ خبلؿ ٕٕٚٔ، كُذِكَخ أف ليا ندخة خصية في مكتبة فيس هللا أفشجؼ رقع )الخفاجي
الخجػع إلى السخصػط السحكػر تبيغ أف السػجػد حاشية عمى العشاية شخح اليجاية ألكسل الجيغ البابختي، كقج سبق ذكخىا 

 كأماكغ ندخيا.  
، كقاـ مديمعيلتبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق ا الُسَرشَُّف عبارة عغ حػاش كتبيا السؤلف عمى ىامر كتاب كىح (ٙ)

تمسيحه بجسعيا في مؤلف سساه )حاشية عمى شخح الكشد لمذيخ الديمعي لمعالع العبلمة الذيخ اإلماـ َسِخّؼ الجيغ أفشجؼ 
 (. ٕٜ٘ٔٛالحشفي(. مشيا ندخة في السكتبة األزىخية، بخقع )

 (. كلع أقف عمييا مخصػشة.ٖٓٓ/ٖسمع الػصػؿ، لحاجي خميفة ) يشطخ: (ٚ)
يػجج مغ ىحه الخسائل عجة  ندخ خصية، كال يتدع السقاـ لدخد الشدخ الخصية لكل رسالة كأماكشيا، كلكغ ىشاؾ  (ٛ)

 (.ٓٛٔٔندخة مغ كل رسالة مشيا في مكتبة يشي جامع بتخكيا في مجسػع بخقع )



 

 

 ،جمالىنطمانىواسونىأ.م.د/ىى.ىدراسظىوتحقوق.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطزىبنىصبدىالسالمَحلُّىُصَقِدىأسئلظى

 -- 61 

 .[ٓٗ]يذ:(ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٙ
 .[٘ٗ]األحداب:(ڀ ٺ ٺ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٚ
 .[ٗٗ]البقخة:(ڻ ۀ ۀ ہ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٛ
 . [ٔٙ]اإلسخاء:(ژ ژ ڑ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٜ

 .[٘ٔ]اإلسخاء:(ى ى ائ ائ ەئ ەئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٓٔ
 .[ٚٗ:ألنبياءا](ڦ ڦ ڦ ڄ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٔٔ
 .[ٖٚ:األنبياء ](ٻ پ پ پ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕٔ
 .(ٔ)[ٖ]الشػر:(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٔ
 .[ٜٔ]الشػر:(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٗٔ
 .[ٕٕٔ]البقخة:(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)رسالة في قػلو تعالى:  .٘ٔ
 .[٘ٙٔ]البقخة: (….ک ک ک گ گ گ گ )رسالة في قػلو تعالى:  .ٙٔ
 .[ٜٕٔ]البقخة:(ى ى ائ ائ ەئ ەئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٚٔ
 .[ٜٚ]آؿ عسخاف:(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٛٔ
 . [ٛ٘]الحجخ:(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٜٔ
 . [ٙ]التػبة:(ې ې ى ى ائ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕٓ
 .(ې ې ى ى ائ): تعميق عمى رسالة لبعس األركاـ في قػلو .ٕٔ
 . [ٙٚ]األنعاـ:(ڄ ڄ ڄ)ة في قػلو تعالى: رسال .ٕٕ
 . [ٜٚ]يػسف:(ٹ ٹ ٹ ڤ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٕ
 . [ٖٚ]شو:(ى ى ائ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕٗ
 . [ٜٚٔ]البقخة:(ڭ ڭ ڭ ۇ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕ٘
 . [ٗ]الحج:(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕٙ
 . [ٕ٘ٚ]البقخة:(ٱ ٻ ٻ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕٚ
 . [ٜٙ]ىػد:(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)ة في قػلو تعالى: رسال .ٕٛ
 . [ٖٔ]يػنذ:(ې ى ى)رسالة في قػلو تعالى:  .ٜٕ
 . [ٕ٘]التػبة:(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٓ
 . [ٕٙ]الشحل:(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٔ

                                                           

يقيا األساتحة: آمشة صالح أرحيع، كخيخ هللا شجاع أحسج، كعبلء عبج هللا دمحم، عمى ندخة خصية كحيجة، قاـ بتحق( ٔ)
 ـ. كفي حػزتي سبع ندخ خصية مشيا.ٕٕٔٓ(، سشة ٓٔ(، العجد )ٕٔ، السجمج )مجمة العمـػ االسبلميةكنذخت في 
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 . [ٓٔ]سبأ:(ژ ژ ڑ ڑ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕٖ
 .[ٔٔ]الكيف:(ڻ ڻ ۀ ۀ ں ڻ ڻ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٖ
 .[ٜٚ-ٛٚ]األنبياء:(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٗ
 . [ٕٕٓ-ٕٔٓ]الذعخاء:(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖ٘
﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٙ :(ھ ھ ے ے ۓ ۓ   .[ٜٖ]الخـك
 .[ٗ]الدمخ: (….ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٚ
 .[ٚمخ:]الد (ژ ڑ ڑ ک ک)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٛ
 .[ٛٔ]الشحل:(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٜٖ
 .[ٚٔ]الشحل:(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٓٗ
 .(ٔ)[ ٕٔٔ]الشحل: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٔٗ
 .[ٔٔ]البقخة:(ک گ گ گ گ ڳ ڳ)رسالة في قػلو تعالى:  .ٕٗ
 .[ٕٕ]األنبياء:(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)رسالة في قػلو تعالى:  .ٖٗ
، كقػلو سيحانو: [ٕٗٔ]شو:(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ): قػلو تعالىرسالة في  .ٗٗ

 . [ٕٚٔ]شو:(ڀ ڀ ڀ ٺ)
ڤ ڤ ڦ ) رسالة عمى كبلـ ابغ حجخ في شخحو عمى البخارؼ عمى قػلو تعالى: .٘ٗ

 . [ٚ]ىػد: (ڦ
 .(ٕ)[ٖٔآؿ عسخاف:](ک ک ک ک)بحث مع مرصفى أفشجؼ في قػلو:  .ٙٗ

 ثانًيا: رسائل المغة: 
 .(ٖ)رسالة في السذاكمة .ٔ
 فيسا يتعمق بػ )عدى( كإقحاميا في الكبلـ. رسالة .ٕ
 لفع الدبعيغ.  كثختملالعجد مجيء اختراص رسالة في ما يفيع مغ كبلـ كثيخ مغ  .ٖ
 . السؤنثالسرجر السحكخ إلى  الزسيخجػاز رجػع  رسالة في .ٗ
 .معشاهإفادة في ذكخ المفع ال لسجخد رسالة  .٘
 . (ٔ)ظبِ دَ شْ سُ ػيح كالخِ الفخؽ بيغ السرجر الرَّ رسالة في  .ٙ

                                                           

في مجمة تبياف لمجراسات القخآنية، العجد  قاـ بتحقيقيا د. أحسج بغ مخجي صالح، عمى ندخة خصية كاحجة، كنذخ (ٔ)
 ثبلث ندخ خصية ليا.في حػزتي ىػ. ك ٔٗٗٔ(، سشة ٖٙ)

 (.ٕٕٕ/ٔحاجي خميفة ) ،كذف الطشػف يشطخ:  (ٕ)
ِمي )ص (ٖ)  (.ٖٚٔ/ٖ(، خبلصة األثخ، لمسحبي )ٜٕٛيشطخ: عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ
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 …(. ىمَ يْ ػ لَ ػَ ىَ  غْ ا مَ مَّ أَ كَ )إجابة سؤاؿ عغ: بيتي الخقستيغ، كبيت: رسالة في  .ٚ
 َبْيِت هللا(.  َحػاجُّ  ِنْدَػة  )كَ  صاحب الرحاح عمى قػؿلغػية  رسالة .ٛ
 . كنحػه (ااذَ مَ  افَ كَ ) :عرسالة في قػلي .ٜ

 . بيب، السحكػر في مغشي الم[٘ٙ]البقخة:(گ گ گ)في: سي ر مفال كبلـعمى  رسالة .ٓٔ
 (.ـِ بَل الكَ  اضِ يَ ي رِ فِ  جُ خُ خْ يَ  خ  ىْ ػ زَ كَ رْ أَ  فَّ إِ في شخح الخيحاني ) تازانيفالتقػؿ عمى  رسالة .ٔٔ

 ثالًثا: رسائل الحجيث:
َمغ َشِخَب ِمشُو : )كرد في صفة الحػض في ما ابغ أقبخس في شخحو لمذفاء جػاب إشكاؿرسالة في  .ٔ

 (.ا أَبًجاىَ جَ عْ َشْخَبًة َلْع َيْطَسْأ بَ 
َجَقَة َلَتَقُع ِفي ) و ملسو هيلع هللا ىلصفي قػل لة في كبلـ صاحب الفتػحاترسا .ٕ الخَّْحَسِغ َفُيَخبِّيَيا َكَسا ُيَخبِّي َيِج إفَّ الرَّ

 ُفُمػَُّه(.  َأَحُجُكعْ 
 ..( الحجيث.أْمخ  ِذؼ باؿ   ُكلُّ ) رسالة في جػاب سؤاؿ كرد عغ تػجيو قػلو ملسو هيلع هللا ىلص .ٖ
 (.  يعِ طِ العَ  قِ مُ الخُ بِ  زَّ تَ اخْ  غِ ى مَ مَ عَ  بلةُ كالرَّ : )ديباجة السشارالشدفي في قػؿ عمى  رسالة .ٗ

 رابًعا: رسائل الفقو:
 . (ٕ)رسالة في مدألة التقميج .ٔ
 (. ة  خَّ حُ  تِ نْ أَ ا فَ شً و ابْ يشَ جِ مِ تَ  ج  لَ ؿ كَ كَّ أَ  اؿَ ا قَ ذَ إِ رسالة في قػؿ الَكْخاَلِني في باب عتق البعس مغ الكفاية: ) .ٕ
 .ع(طَ عْ خ( دكف )أَ بَ كْ في انعقاد الربلة بمفع )أَ  رسالة .ٖ
إف كاف هللا يعحب "في رجل قاؿ:  ،في باب تعميق الصبلؽرسالة عمى كبلـ قاضي خاف في فتاكاه،  .ٗ

 ". السذخكيغ فامخأتو شالق
 رسالة في كضع القجميغ في الدجػد. .٘
(.  هِ يخِ غَ لِ ل جُ الخَّ  اؿَ ا قَ ذَ إِ رسالة عمى ما جاء في كتاب العتاؽ مغ الحخيخة ) .ٙ  ُقل لُغبلِمي ِإنََّظ ُحخّّ

 خامًدا رسائل أخخى: 
رسالة في عمع الكبلـ. )جػاب بعس السفدخيغ عمى ما تقخر في عمع الكبلـ أف الرحيح أفَّ التخؾ  .ٔ

 ليذ بفعل كإال لـد عجـ كجػد العالع كعجـ حجكثو(.
 . حقيقة الخؤيا رسالة في .ٕ
 . ىػ(ٜٓٚنجيع، زيغ الجيغ، إبخاىيع بغ دمحم )تمكاتبات بيغ َسِخّؼ الجيغ الجركرؼ كابغ  .ٖ

                                                                                                                                                                                 

كحيجة، كنذخت في السجمة الجكلية لشذخ البحػث كالجراسات، كقج قاـ بتحقيقيا د. عسخ حسجاف الكبيدي عمى ندخة  (ٔ)
د. فيج درىع الغانسي، د. ـ. كفي حػزتي أربع ندخ خصية مشيا. أىجيتيا لمدميميغ ٕٕٔٓ(، سشة ٙٔ(، العجد )ٕالسجمج )

( سشة ٜ(، العجد )٘مجمة جامعة الجديخة، اليسغ، السجمج )كقاما بإعادة تحقيقيا، كنذخت في إبخاىيع أحسج صفي، 
 . ـٕٕٕٓ

، مجمة كمية العمـػ االسبلميةعمى ندختيغ خصيتيغ، كنذخت في  سمساف عبػد يحيى الجبػرؼ قاـ بتحقيقيا الجكتػر  (ٕ)
 ـ. كفي حػزتي أربع ندخ خصية مشيا.ٕٕٓٓ(، سشة ٕالعجد رقع )
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 : –رحسو هللا -وفاتـو  -سادًسا
تػفي َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع بسرخ، في سشة ِسّت َكِستِّيَغ َكألف، َكدفغ بسقبخة السجاكريغ َرحَسو 

 .(ٔ)كإيَّانا كالسدمسيغ. الميع آميغ. هللا َتَعاَلى
 الثاني القدػ

 دراسة الخسالة
 تحقيق اسػ الخسالة وتؽثيق ندبتيا إلى مؤلفيا:  -أوًل 

 أ. تحقيق اسػ الخسالة:
 لع تختمف السرادر في اسع الخسالة التي بيغ أيجيشا إال يديًخا، كفيسا يمي استعخاض لحلظ:

 .(ٕ) (سئمة ابغ عبج الدبلـأرسالة في َحّل . كرد اسع الخسالة في ىجية العارفيغ )ٔ
 .(ٖ)أسئمة لمعد بغ عبج الدبلـ(َحّل في ندختي ج، د )رسالة في . ُكِتَب في أكؿ الخسالة ٕ
 . ُذكِخ اسع الخسالة في فيارس مجاميع الشدخ الخصية كسا يمي:ٖ
 .(ٗ)أ. في فيخس مجسػع ندخة األصل )رسالة في حل ُعَقِج أسئمة العد بغ عبج الدبلـ(  

 .(٘)لمعد بغ عبج الدبلـ(أسئمة َحّل ب. في فيخس مجسػع ندخة مكتبة فيس هللا )رسالة في 
 .(ٙ)أسئمة لمعد بغ عبج الدبلـ(َحّل ج. في فيخس مجسػع ندخة مكتبة راغب باشا )رسالة في 

 كقج اعتسجت العشػاف الػارد في فيخس مجسػع ندخة األصل، كىػ: 
 ُعَقِج أسئمة العد بغ عبج الدبلـ(.َحّل )
 ب. تؽثيق ندبة الخسالة لمسؤلف: 

 تثبت صحة ندبة الخسالة إلى العبلمة َسِخّؼ الجيغ الجركرؼ ما يأتي: مغ أقػػ األدلة التي 
 جاء في آخخ الخسالة:  -

 .(ٚ)…"دمحم َسِخّؼ الجيغ عاممو هللا تعالى بغفخانو….  مؤلفيا عمى يجنجدت "
 ىجية العارفيغ لمباباني: جاء في  -

سعخكؼ بابغ الرائغ تػفى سشة "ابغ الرائغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ السرخؼ سخػ الجيغ الحشفي ال
نػار التشديل لمبيزاكؼ حاشية عمى شخح السفتاح الذخيفي، ألف. لو حاشية عمى أست كستيغ ك  ٙٙٓٔ

                                                           

ِمي )ص (ٔ)  (. ٖٛٔ/ٖ(، خبلصة األثخ، لمسحبي )ٜٕٛيشطخ: عقج الجػاىخ كالجرر، لمذَّ
 (.ٕٚٛ /ٕىجية العارفيغ، لمباباني )( ٕ)
 يشطخ: نساذج مغ الشدخ الخصية، المػحة األكلى مغ ندختي ج، د.  (ٖ)
 (.ٓٛٔٔتخكيا، بخقع ) -يشطخ: المػحة األكلى مغ السجسػع في مكتبة يشي جامع  (ٗ)
 (.ٕٕٚٔتخكيا، بخقع ) -يشطخ: المػحة األكلى مغ السجسػع في مكتبة فيس هللا أفشجؼ  (٘)
 (.ٕ٘ٗٔتخكيا، بخقع ) -يشطخ: المػحة األكلى مغ السجسػع في مكتبة راغب باشا  (ٙ)
 يشطخ: الرفحة األخيخة مغ الخسالة. (ٚ)
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 .(ٔ)…"آليات، رسالة في حل اسئمة ابغ عبج الدبلـ ارسالة في تحقيق تفديخ بعس 
 سيغ.ندبيا إليو كل مغ فيخس آثاره، كلع يختمف في ندبتيا إليو أحج مغ السفيخ  -
 :السؤلف مرادر -ثانًيا

 فكاف مسَّا َصخََّح بو اآلتي:  ،أميات مرادر التفديخ كالمغةفي رسالتو عمى عجد مغ اعتسج السؤلف 
 مرادره في التفديخ: -أ

 ىػ(.ٕٓ٘ . السفخدات في غخيب القخآف، لمخاغب األصفياني، الحديغ بغ دمحم )تٔ
 ىػ(.ٙٓٙ)ت  خ، فخخ الجيغ. أسئمة القخآف كأجػبتيا لمخازؼ، دمحم بغ عسٕ
 ق(.ٓٙٙ. فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ الجمذقي )ت ٖ
 ىػ(. ٜٔٙلمبيزاكؼ، عبج هللا بغ عسخ ناصخ الجيغ )ت  ،. أنػار التشديل كأسخار التأكيلٗ
 .ىػ( ٙ٘ٚ. عسجة الحفاظ في تفديخ أشخؼ األلفاظ، لمدسيغ الحمبي، أحسج بغ يػسف )ت ٘
 ىػ(.ٖٜٚمى الكذاؼ. لمدعج التفتازاني، مدعػد بغ عسخ )ت . حاشية عٙ
 ىػ(.ٙٔٛلمذخيب الجخجاني، عمي بغ دمحم )ت ، حاشية عمى الكذاؼ. الٚ
 مرادره في المغة: -ب 

 ؽ ىػ(.ٛٔ. ديػاف الشابغة الحبياني، زياد بغ معاكية بغ ضباب الغصفاني )ت ٔ
 ىػ(.ٖٗ٘عفي الكشجؼ الكػفي )ت . ديػاف الستشبي، أحسج بغ الحديغ، أبػ الصيب، الجٕ
 ىػ(،ٙٓٙ. الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ، البغ األثيخ، السبارؾ بغ دمحم، الجدرؼ )ت ٖ
 ىػ(.ٕٙٙ. مفتاح العمػـ، لمدكاكي، يػسف بغ أبي بكخ، سخاج الجيغ، الخػارزمي )ت ٗ
 ىػ(ٙٗٙ. الكافية في عمع الشحػ. البغ الحاجب، عثساف بغ عسخ، جساؿ الجيغ )ت ٘
 ىػ(. ٙٚٚ. العباب في شخح لباب اإلعخاب، لمشقخه كار، عبج هللا بغ دمحم )ت ٙ
 ىػ(. ٙٔٛ. السرباح في شخح السفتاح، لمذخيب الجخجاني، عمي بغ دمحم الحدشي )ت ٚ
 ىػ(.ٕٚٛ. شخح مغشي المبيب، البغ الجماميشي، دمحم بغ أبي بكخ، بجر الجيغ )ت ٛ

 ج. مرادر أخخى: 
 ىػ(.ٕٚٛلمكخدرؼ، دمحم بغ دمحم بغ شياب، الخػارزمي )ت  ،األعطع . مشاقب اإلماـٔ
 ق(.ٜٚٓ. شخح الخسالة الػضعية العزجية، لمدسخقشجؼ، إبخاىيع بغ دمحم )ت بعج سشة ٕ

 مشيج السؤلف:-ثالًثا
ذكخ الدبب الباعث عمى تأليف هلل جل كعبل، ثع  رسالتو بسقجمة استيميا بالحسج كالثشاء السؤلفبجأ  -ٔ

كبعج، فقج كقفت عمى ِعقج ُعَقج أسئمة  قخآنية لدمصاف العمساء العد بغ عبج الدبلـ. : "الخسالة فقاؿىحه 
ـِ، كىا أنا أكردىا ُمَعقًِّبا كبًل بالجػاب  .(ٕ)…"فيدخ السمظ العبلـ لمشطخ القاصخ حمَّيا بأشخاؼ الَبَشا

، امتازت بصابع عمسية ُمػِضحة إجابات  اإلجابات عمييا اإلشكاالت ك األسئمة ك  تمظصخح ثع بجأ ب -ٕ
 عمسي دقيق، كاشتسمت عمى الكثيخ مغ الجقائق المغػية، كالشحػية، كالببلغية، كالتفديخية، كغيخىا. 

                                                           

 (.ٕٚٛ /ٕ( ىجية العارفيغ، لمباباني )ٔ)
 .(يشطخ: الشز السحقق )مقجمة السؤلف( ٕ)
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، كتخجيحو ى بعزياكاستجراکو كتعقبو عم ات،غمب عمى رسالتو بياف أقػاؿ العمساء في ببلغة اآلي -3
كبسا حققشا مغ الجػاب انجفع قػؿ العبلمة لظ قػلو: "، كمغ ذكرده بعزيا بالحجة كالبخىاف ،فيسا بيشيا

فقج أفاد اسع الفاعل ما لع يدتفج مغ الفعل، كبو يدقط قػؿ الشحخيخ " "،التفتازاني َأنَُّو قميل الججكػ جًجا
ميُل ِإفَّ ذكَخ فاعل الفعل بمفع اسع فاعمو نكخة ق. رًدا عمى قػؿ التفتازاني: "(ٔ)"التفتازاني َأنَُّو قميل الججكػ 

 .(ٕ)"الججكػ جًجا بخبلِؼ ما إذا ُقيِّجَ 
فكسا كجب في الحخكؼ ذكخ متعمقاتيا ِلُتْفيَع معانييا كجب في األفعاؿ التامة ذكخ "قػلو: كأيًزا 

فاعميا، ِلُتْفَيَع مشيا الشدبة السعتبخة في مفيػماتيا"، كسا قخره السحقق الميثي في شخح الخسالة 
كـ تذبيو الذيء بشفدو فسشجفع بسا أشار إليو صاحب الكذاؼ في تفديخ كأما لد كقػلو: ". (ٖ)الػضعية"

 . (ٗ)"سػرة األنعاـ مغ َأفَّ الكاَؼ )في مثمو( مقحسة  
)افتخاض األسئمة استخجـ السؤلف في بعس اإلجابات عغ أسئمة العد بغ عبج الدبلـ أسمػب  -ٗ

أسئمة افتخاضية تتصّخؽ لجػانب  ثارةيقـػ بإحيث كىػ ما يعخؼ بػأسمػب )الفشُقمة(؛ كالجػاب عشيا(، 
عجيجة كتدسح لو بتػسيع السعشى كَعْخض قزايا مختمفة يخمي إلى مشاقذتيا، ثع يجيب عشيا ُمبجًيا رأيو 

فإف "فييا، محمبًل األقػاؿ كمخجًحا ألحجىا، أك يبتكخ قػاًل ججيًجا إذا لع يختِس أيِّا مشيا، كيرػغيا بقػلو: 
قمشا: كحا ككحا".  كمغ ذلظ قػلو في جػاب … ككحا"، أك "فإف قيل: كحا ككحاقمت: كحا … قيل: كحا ككحا

َأفَّ الجداء مححكؼ ُمَدبَّب  عغ السحكػر، أؼ فبل يشبغي أف يغتخكا، أك فبل  كجػابو:الدؤاؿ الخامذ: "
 تغتخكا، فبل بج مغ تعحيب شائفة، فإف قيل: ىحا التقجيخ أيًزا ال يفيج سببيَة مزسػف الذخط بسزسػف 

 (ی ی ی ی ىئ ىئ)كقػلو تعالى:  الجداء، قمت: يحسل عمى سببيتو لئلخبار بسزسػف الجداء

 .(٘)"أك سببيتو لؤلمخ بعجـ االغتخار قياًسا عمى األخبار [ٖ٘]الشحل: 
. كمغ مبلمح مشيج السؤلف تػجيو السدألة السذكمة بتػجييات عجيجة. كمغ أمثمة ذلظ جػابو عغ ٘

ؿ جػابو: َأفَّ الفعل مدتعسل فيو في مصمق الدماف الذامل لدائخ أقدامو، كسا أقػ الدؤاؿ الدابع بقػلو: "
كقج يجاب: بَأنَُّو نفى ، …ذىب إلى جػازه ابغ الحاجب، كغيخه، كنقمو الجماميشي في شخحو لسغشي المبيب

ل في الساضي إمكاف تعمق االفتخاء بو مدتقببًل، ككػنو محبًل لحلظ فيشتفي تعمق االفتخاء بو بالفع
 .(ٙ)إلخ"… باألكلػية فيكػف بالصخيق البخىاني

 ه كاآلتي: مرادر تعامل السؤلف مع  -6
ما أفرح عشو اإلماـ الكخدرؼ في كاسع السؤلف، كمغ ذلظ قػلو: "غالًبا ما كاف يحكخ اسع السرجر  -

                                                           

 يشطخ: الشز السحقق )إجابة الدؤاؿ العاشخ(.( ٔ)

 ابة الدؤاؿ العاشخ(.يشطخ: الشز السحقق )إج( ٕ)

 يشطخ: الشز السحقق )إجابة الدؤاؿ العاشخ(.( ٖ)

 (.الثاني عذخيشطخ: الشز السحقق )إجابة الدؤاؿ ( ٗ)

 .(إجابة الدؤاؿ الخامذالشز السحقق )( يشطخ: ٘)

 .(إجابة الدؤاؿ الدابعالشز السحقق )( يشطخ: ٙ)



 

 

 ،جمالىنطمانىواسونىأ.م.د/ىى.ىدراسظىوتحقوق.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطزىبنىصبدىالسالمَحلُّىُصَقِدىأسئلظى

 -- 67 

مة كمغ ثع قاؿ العبلكقػلو: " .(ٔ)"…الفرل الخابع مغ السشاقب، مغ َأفَّ الخضا بالكفخ ليذ بكفخ 
التفتازاني في حاشية الكذاؼ: ِإفَّ ذكَخ فاعل الفعل بمفع اسع فاعمو نكخة قميُل الججكػ جًجا بخبلِؼ ما 

فكسا كجب في الحخكؼ ذكخ متعمقاتيا ِلُتْفيَع معانييا كجب في األفعاؿ التامة "كقػلو:  .(ٕ)"إذا ُقيَِّج. انتيى
يػماتيا"، كسا قخره السحقق الميثي في شخح الخسالة ذكخ فاعميا، ِلُتْفَيَع مشيا الشدبة السعتبخة في مف

خ كسا "كقػلو:  .(ٖ)الػضعية" خ في الحكخ أف يقع بعج السفدَّ كصح بيشيسا معشى التعقيب؛ أِلَفَّ مختبة السفدِّ
 .(ٗ)"في شخح السفتاح ُفِعَل في التفريل بالقياس إلى اإلجساؿ، كسا يدتفاد مغ تحقيقات الذخيب

أقػؿ جػابو: َأفَّ الفعل مدتعسل فيو في مصمق الدماف قػلو: " نحػع السؤلف فقط، يحكخ اس حياًناأك  -
أقػؿ جػابيا: َأفَّ اآلية كقػلو: " .(٘)"الذامل لدائخ أقدامو، كسا ذىب إلى جػازه ابغ الحاجب، كغيخه

اكي كَّ ماـ الخاغب: قاؿ اإلكقػلو: ". (ٙ)"مغ التذبيو السقمػب الحؼ عاد الغخض مشو إلى السذبو جعميا الدَّ
 .(ٚ)( عمى كثختيا، انتيى"ۀ"نبو بحكخ )

أقػؿ جػابو: َأنَُّو نذأ عغ الغفمة عغ سبب صجكر ىحا كأحياًنا ال يحكخ شيًئا مغ ذلظ، نحػ قػلو: " -
القػؿ عغ الخميل عميو الدبلـ، كقج اختمف فيو السفدخكف، فاألكثخكف عمى َأنَُّو كبلـ إلدامي لقػمو 

، فألدميع بسا ىػ أضيخ ليع في الجاللة عمى نفي األلػىية، كمشيع مغ ذىب إلى لكػنيع عبجة الكػاكب
َخُب الُسْطِمعُ َأنَُّو صجر مشو حيغ خخج مغ الغار أك  ، فكاف ما شاىج أكؿ مبَرخ لو، كثع أقػاؿ أخخ الدَّ

 .(ٛ)محكػرة في كتب التفديخ كالكبلـ كالترػؼ"
 مسيدات الخسالة: -رابًعا

 .امخصػشً التي ال يداؿ بعزيا د مغ األقػاؿ السشقػلة عغ بعس األعبلـ في كتبيع . احتػاؤىا عمى عجٔ
 .كذلظ مغ خبلؿ عخض األقػاؿ كالسشاقذة كالتعقب، كاالستجالؿ كالتخجيح يا، ضيػر شخرية السؤلف فيٕ
 ات في الببلغة كالسفتاح كالسرباح.يمغ األم ُتَعجُّ . عشاية السؤلف بعجد مغ الكتب التي ٖ
 .كدبيا غدارة عمسيةأمرادر الخسالة كتشػعيا مسا مسيدىا ك  . تعجدٗ
 في ردكده عمى اآلخخيغ. عّ . حدغ عبارة السؤلف في رسالتو كأدبو الجَ 5
 . . االخترار غيخ السخل في عخض األقػاؿ، مع السحافطة عمى العسق العمسي في السحتػػ 6

                                                           

 .(إجابة الدؤاؿ الثامغالشز السحقق )( يشطخ: ٔ)

 .(إجابة الدؤاؿ العاشخالشز السحقق )خ: ( يشطٕ)

 .(إجابة الدؤاؿ العاشخالشز السحقق )( يشطخ: ٖ)

 .(إجابة الدؤاؿ الدادس عذخالشز السحقق )( يشطخ: ٗ)

 .(إجابة الدؤاؿ الدابعالشز السحقق )( يشطخ: ٘)

 .(إجابة الدؤاؿ التاسعالشز السحقق )( يشطخ: ٙ)

 .(ؿ الحادؼ عذخإجابة الدؤاالشز السحقق )( يشطخ: ٚ)

 .(إجابة الدؤاؿ الخابعالشز السحقق )( يشطخ: ٛ)
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 مشيج التحقيق:-خامًدا
ثبت فيو أك الحجيث،  ئياإلمبلالخسع كفق قػاعج األصل، بكتابة الشز السحقق مغ ندخة  . قستُ ٔ

 عبلمات التخقيع كاألقػاس بالذكل الحؼ يػضح الشز لمقارغ كيديل عشو المبذ.
ما تخكت اإلشارة إلى األخخػ، كأثبت الفخكؽ في اليامر، ك  الشدخ ىعم. قابمُت نز ندخة األصل ٕ

 .ال فائجة مشوحتى ال أثقل اليػامر بسا ، سقط أك تحخيب حخؼ كاف مغ
 . أثبتُّ في اليامر التعميقات السكتػبة عمى حػاشي الشدخ الخصية، ككثقتيا مغ مرادرىا.ٖ
[ يجؿ عمى كبجاخل معكػفتيغ، ]رقع المػحة/ السخصػط األصلداخل الّشز أرقاـ لػحات ندخة  أثبتُّ  .ٗ

 يل السقابمة لسغ أراد.، لتديالرفحة الثانية[ يجؿ عمى ظ]رقع المػحة/مغ المػحة،  الرفحة األكلى
 .مزبػشة حدب القخاءات التي أتى بيا السؤلفكتابة اآليات عمى الّخسع العثساني،  التدمتُ  .٘
 .اآليات الػاردة في الّشز بحكخ أرقاميا كسػرىا، بػضعو بيغ معكػفتيغ ىكحا ]   [ خخجتُ  .ٙ
 سصبػع عجت إلى السخصػط. كثقُت األقػاؿ كالشرػص مغ مرادرىا السعتسجة، كما لع أججه في ال .ٚ
 مع اإلحالة إلى السرادر السعتسجة.، عمى ما يحتاج في الشَّز إلى تعميق قتُ عمَّ  .ٛ
 لؤلعبلـ الػارد ذكخىع في الشز تخجسة مخترخة، مع بياف مرادر التخجسة. . تخجستُ ٜ

 ه.. ضبصتُّ السذكل مغ الشز، كشخحت األلفاظ الغخيبة؛ لتدييل قخاءة الشز، كفيع مخادٓٔ
 وصف الشدخ الخطية: -سادًسا

استقريت الشدخ الخصية ليحا السخصػط في فيارس السخصػشات، فػقفت عمى ست ندخ، كتسكشت 
بحسج هللا مغ الحرػؿ عمى مرػراتيا، كبعج فحريا كتختيبيا، رأيت أف أعتسج في التحقيق عمى أربع 

 ندخة السؤلف، كفيسا يمي كصفيا: ندخ، األكلى مشيا ُنِدَخت مغ ندخة السؤلف، كالثانية قػبمت عمى
 وسسيتيا ندخة األصل أ. -الشدخة األولى

 (.ٓٛٔٔمكاف الشدخة: مكتبة يشي جامع في تخكيا. في مجسػع بخقع: )
 ب(. ٛٗٔ -ب ٖٗٔ(. )٘عجد األكراؽ: )

 (.ٕٔ(. كعجد الكمسات: )ٕٚعجد األسصخ: )
 نػع الخط: ندخ كاضح كجسيل. 

 (. نجدت كنقمت مغ ندخة مؤلفياُكِتَب في آخخىا )الشاسخ كتاريخ الشدخ: بجكف. ك 
 وسسيتيا ندخة ب. -الشدخة الثانية

 (. ٕٓٙٔمكاف الشدخة: مكتبة الفاتح في تخكيا. في مجسػع بخقع: )
 أ(. ٖٖٔ –ب ٖٕٖ(. )ٛعجد األكراؽ: )

 (.ٓٔ(. كعجد الكمسات )ٕٔعجد األسصخ: )
 مسات باألحسخ.نػع الخط: ندخ كاضح كجسيل. كلػنو: أسػد، كبعس الك

الشاسخ كتاريخ الشدخ: بجكف. كُكِتَب في آخخ السجسػع )قابل بيا ندخة األصل لسحخرىا فقيخ رحسة ربو 
 ندخة السؤلف.دمحم َسِخّؼ الجيغ عفى عشو( كعميو فإفَّ الخسالة مقابمة عمى 
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 وسسيتيا ندخة ج. -الشدخة الثالثة
 (.ٕٕٚٔمجسػع بخقع: )مكاف الشدخة: مكتبة فيس هللا أفشجؼ في تخكيا في 

 ب(.  ٕٔٛ –أ ٕٛٚ(. )ٗعجد األكراؽ: )
 (.ٗٔ(. كعجد الكمسات: )ٕٚعجد األسصخ: )

 نػع الخط: ندخ كاضح كجسيل. كلػنو: أسػد، كبعس الكمسات باألحسخ.
 ىػٙٚٓٔالشاسخ: أحسج بغ عمي الرالحي. كتاريخ الشدخ: 

 وسسيتيا ندخة د. -الشدخة الخابعة
 (.ٕ٘ٗٔاغب باشا في تخكيا. في مجسػع بخقع: )مكاف الشدخة: مكتبة ر 

 أ(. ٕٖٕ-أ ٜٕٕ(. )ٗعجد األكراؽ: )
 (.ٛٔ(. كعجد الكمسات: )ٜٕعجد األسصخ: )

 نػع الخط: تعميق. كالشاسخ كتاريخ الشدخ: بجكف. 
 نساذج مؼ الشدخ الخطية: -سابًعا



 

 

 ،جمالىنطمانىواسونىأ.م.د/ىى.ىدراسظىوتحقوق.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطزىبنىصبدىالسالمَحلُّىُصَقِدىأسئلظى

 -- 70 

 -الرفحة األكلى كاألخيخة مغ ندخة )األصل(  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -فحة األكلى كاألخيخة مغ ندخة )ب( الر -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -الرفحة األكلى كاألخيخة مغ ندخة )ج(  -
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 القدػ الثالث
 الشز السحقق

 حل ُعَقج أسئمة العد بؼ عبج الدالم
 ]السقجمة[

( ٕ)اإلشكاؿ( ٔ)فكار، ما تفتحت بو في حجائق السعاني عغ أكساـالحسج هلل الحؼ أىبَّ عمى رياض األ

أزىار، كالربلة كالدبلـ عمى سيج األناـ، الخافع بشياف بيانو عغ كجػه أسخار التشديل أستار االستتار، 
كعمى آلو األشيار، كصحابتو األخيار، ما تجمى بحدغ الجػاب محيَّا الرػاب كاستشار، كبعج، فقج 

لمشطخ  فيدخ السمظ العبلـ (٘).(ٗ)لدمصاف العمساء العد بغ عبج الدبلـ ُعَقج أسئمة  قخآنية (ٖ)كقفت عمى ِعقج
 ، كىا أنا أكردىا ُمَعقًِّبا كبًل بالجػاب، راجًيا تػفيق الحق كإجداؿ الثػاب. (ٙ)القاصخ حمَّيا بأشخاؼ الَبَشاـِ 

                                                           

(. كعشج ٕٙٛ/٘الُكعُّ: الصَّْمع. لكل شجخة ُكعّّ كىػ ُبْخُعػَمُتو. كقج ُكسَّت الشخمة َكسِّا كُكُسػًما. يشطخ: العيغ، لمفخاىيجؼ ) ٔ))
 كنخل أكساميا، أخخجت: كأكّست الشخمة ستككسّ  كأكاميسيا، أكساميا مغ كالثسخ كّسيا، مغ الثسخة الدمخذخؼ: "كخخجت

(. كعشج ابغ مشطػر: "َعَشى باأَلْكَساـ َما َغصَّى. َكُكلُّ َشَجَخة  ُتْخِخُج َما ىػ ٚٗٔ/ٕ)كمكّع" أساس الببلغة، الدمخذخؼ  مّكع  
 (. ٕٙ٘/ُٕٔمَكسَّع فيي َذاُت َأْكَساـ". لداف العخب، البغ مشطػر )

(. كقاؿ الجػىخؼ: "َأْشَكْمُت ٚٚٛ/ٕااًل، بسعشى اْلتبذ. يشطخ: جسيخة المغة، البغ دريج )أشكَل األمُخ ُيْذِكل إْشكَ  ٕ))
  (.ٖٚٚٔ/ ٘الكتاب باأللف، كأنَّظ أزلت بو عشو اإلْشكاَؿ كااللتباَس". الرحاح، لمجػىخؼ )

(. ٗٔٙعخبية )ص)الِعقج( خيط يشطع فيو الخخز كنحػه يحيط بالعشق، يشطخ: السعجع الػسيط، لسجسع المغة ال ٖ))
 (.  ٓٔ٘/ٕك)الُعَقُج( جسع ُعْقَجة: كىي مػضع الَعْقِج، كىػ ما ُعِقَج عميو. الرحاح، لمجػىخؼ )

كىػ: عبج العديد بغ عبج الدبلـ بغ أبي القاسع بغ الحدغ الدمسي الجمذقّي، عد الجيغ السمقب بدمصاف العمساء،  ٗ))
(، شحرات ٜٕٓ/ٛق. يشطخ: شبقات الذافعية الكبخػ، لمدبكي )ٓٙٙسشة  فقيو شافعّي بمغ رتبة االجتياد...تػفي بالقاىخة

 (.ٕٖٗ /ٔٔالحىب، البغ الِعساد )
لمعد بغ عبج الدبلـ كتاب أسساه )فػائج في مذكل القخآف الكخيع(، كىػ إمبلء  أمبله عمى شبلبو، كقيل: كاف العد بغ عبج  ٘))

اء تفديخه ثسانية عذخ سؤااًل أشكمت عميو، فتشاكليا عجد مغ العمساء الدبلـ ىػ أكؿ مغ ألقى دركًسا في مرخ، كقج شخح أثش
كأجاب عمييا، ككاف مغ بيشيع العبلمة َسِخّؼ الجيغ الجركرؼ في ىحا السؤلف الحؼ بيغ أيجيشا. ككتاب فػائج في مذكل القخآف 

 ق.ٕٓٗٔ، سشة ٕحققو سيج رضػاف الشجكؼ، كشبعتو دار الذخكؽ بججة، ط
 (.ٙ٘/ٕٔ(، كيشطخ: لداف العخب، البغ مشطػر )ٙٗٔ/ ٔفي الَبَشاف. يشطخ: السخرز، البغ سيجه ) الَبَشاـ لغة ٙ))
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 األول
 ڳ)قػلو:  (ٔ)كتة، ما ن[ٔٔ](ڳ ڳ گ گ گ گ ک)قػلو تعالى في سػرة البقخة: 

؛ أِلَفَّ [ٗٚ]التػبة: (ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ)/ظ[ ٔ؟ كليذ ىحا مثل قػلو تعالى: ](ڳ
 .(ٕ)معشاه في األرض كميا، فمػ لع يأِت بو الحتسل أف يكػف خاًصا ببعس األرض

ة لعل الدخَّ فيو كساُؿ التذشيِع كالتشفيخ عغ ذلظ الفداد، إمَّا بترػيخ َأفَّ أثخه ال يخز بمج أقؽل:
دكف أخخػ، كال إقميًسا دكف آخخ، بل يعع سائخ بقاع األرض، كيف ال كىػ الكفخ، كما يتختب عميو مغ 
األفعاؿ الذشيعِة، مع اإلشارة إلى َأفَّ فخيق السؤمشيغ يكػف بإيسانيع كما يتبعو مغ األعساؿ صبلح 

أسكشيع بيا، كخػّليع في نعسيا فيكػف بالتشبيو عمى َأنَُّو كاقع في دار  مسمػكة  لسشعع  . كإمَّا(ٖ)األرض كميا
 : (ٗ)أقبح أنػاع الفداد

 َكَأْقػػػػػػػَبُح َخْمػػػػػػػِق هللا َمػػػػػػػغ َبػػػػػػػاَت َعاِصػػػػػػػًيا
 

 (٘)ِلَسػػػػػػػػػغ َبػػػػػػػػػاَت ِفػػػػػػػػػي َنْعَساِئػػػػػػػػػِو َيَتَقمَّػػػػػػػػػبُ  
 
 الثاني
 (ٙ)(ُمػَسى َناجْ عَ ِإْذ كَ كَ )، [ٜٗ](ٻ ٱ)ِذكخ األزمشة في مثل قػلو تعالى في سػرة البقخة 

، كمثمو (ٚ)غ السػاضع التي حرل فييا االمتشاف بالشعع بجعل السسَتغِّ بو نفذ الدماف، كغيخ ذلظ م[ٔ٘]
 قػؿ مغ قاؿ مغ العخب:

                                                           

الشُّْكَتُة: ىي المصيفة السؤثخة في القمب، مغ الشَّْكِت، كالشقصة مغ الشَّْقط، كتصمق عمى السدائل الحاصمة بالشقل السؤثخة  ٔ))
 (.ٕٛٔ/٘ا بشحػ اإلصبع. يشطخ: تاج العخكس، لمدبيجؼ )في القمب، التي يقارنيا غالًبا َنْكُت األرض غالبً 

 (.٘ٚيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص ٕ))
كفائجة ذكخ السجخكر كىػ )في األرض( التشبيو عمى أف إفدادىع عاـ في االعتقاد الجيشي كفي األمخ قاؿ ابغ عخفة: " ٖ))

 (.ٔٗٔ/ٔفع السبلئع شخًعا". تفديخ ابغ عخفة )الجنيػؼ، كالفداد يعّع في جمب السؤلع كد
 (.٘٘ٔ/ٔيشطخ: ركح السعاني، لؤللػسي ) ٗ))
 (، كنرو فيو كسا يمي: ٓٛٔ/ٔلعل السرشف ترخؼ في البيت، فإف أصمو في ديػاف الستشبي ) ٘))

ممذ ا ممٓ ثممبَد دب ظ َِ ُظ  مم ٍْ ًظ اٌِم مم ْ٘ ُأ ْ  ٚاَْظٍَمم

 

ٗظ ٠َزَمٍَ مممممتأ   مممممٓ ثمممممبَد ِمممممٟ َْٔلّب ظممممم َّ  ٌظ

 
 

قخأ أبػ جعفخ، كيعقػب كأبػ عسخك )َكَعْجَنا( بقرخ األلف مغ الَػْعِج، كقخأ الباقػف )َكاَعْجَنا( بالسج مغ الُسَػاَعَجة. يشطخ:  ٙ))
 (.ٕٕٔ/ٕالشذخ، البغ الجدرؼ )

يعشي بالدماف ذكخ ضخؼ الدماف )إذ( كقج جاء عشج أبي الدعػد: "ك)إذ( ضخؼ مػضػع لدماف ندبة ماضية كقع فيو  ٚ))
ة أخخػ مثميا كسا أف )إذا( مػضػع لدماف ندبة مدتقبمة يقع فيو أخخػ مثميا؛ كلحلظ يجب إضافتيسا إلى الجسل ندب

َكاْذُكُخكْا ِإْذ ) :كقػلو [،ٙٛ]األعخاؼ: (َكاْذُكُخكْا ِإْذ ُكشُتْع َقِميبًل َفَكثََّخُكعْ ) كانترابو بسزسخ صخح بسثمو في قػلو عد كجل:
 (.ٜٚ/ٔالدميع، ألبي الدعػد )إرشاد العقل  [.ٗٚ( ]األعخاؼ:َبْعِج َعاد  َجَعَمُكْع ُخَمَفاء ِمغ 
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 َقيَتِشػػػػػػػػػػػياَل  ِإذْ َيػػػػػػػػػػػْػـَ ُعَكػػػػػػػػػػػاَظ ِدػػػػػػػػػػػيَت نَ أ
 

 (ٔ)ُغَبػػػػػاِرؼ  َكَلػػػػػْع َتُذػػػػػقَّ َتْحػػػػػَت الَعَجػػػػػاِج  
، ال نفذ اليػـ، ما فائجة ذلظ؟ كلػ ذكختٔ]   .(ٕ)الشعع فقط استقل السعشى /ك[ كالسخاد ما كقع في اليـػ

لعل الدخ فيو َأفَّ كبلَّ مغ تمظ األزمشة قج اشتسل عمى أمػر شييخة، كنعع كثيخة يزاؼ  أقػؿ:
 . (ٗ)لئليجاز (ٖ)الدماف إلى أعطسيا أك أشيخىا، حًثا بحكخ الدماف عمى تحكخ جسيع ما كقع فيو َركًما

 الثالث
، وهللا تعالى أعمع بإيسانو. [ٕٓٙ](ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ)قػلو تعالى في سػرة البقخة 

 ، فبل َيِخُد الدؤاؿ. (ٙ)ال حقيقي َأفَّ االستفياـ تقخيخؼ  أقؽل جؽابو:. (٘)فسا فائجة االستفياـ؟

 الخابع
اّؿ عمى  [ٙٚ](چ  چ چ  ڃ)قػلو تعالى في سػرة األنعاـ:  مذكل  غاية اإلشكاؿ؛ أِلَفَّ الجَّ

 عجـ آليية الكػاكب: 
 ُكجج قبَل األفػؿ فبل معشى الختراصو بو. (ٚ)قجإف كاف التغيخ ف -
 كإف كاف الغيبة عغ البرخ فيمـد في حق هللا تعالى. -
كإف كاف كػنو انتقل مغ كساؿ  كىػ العمػ إلى نقراف فقج كاف ناقًرا عشج اإلشخاؽ، كأيًزا فسعمـػ لو  -

 .(ٔ)بقبل األفػؿ َأنَُّو َيْأَفل، كَأنَُّو في الذخؽ مداك  لحالتو في الغخ 
                                                           

 (. كنرو في ديػانو: ٜٛالبيت مغ الكامل كىػ لمشابغة الحبياني: يشطخ: ديػاف الشابغة صشعة ابغ الدكيت )ص ٔ))
َٓ ٌَم١َزَٕظممممٟ مممم١ ََ عأَىممممبَظ دظ ْٛ ممممَذ ٠َمممم ّْ ٍظ  َْع

 

 ٞ مممب َضممممَْمَذ  أجَمممبسظ َّ  رَْذمممَذ اٌلََجمممبَظ َِ

 
 

 (.ٖٜيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  ٕ))
 (.ٜٕٔ /ٕٖ(، تاج العخكس، لمدبيجؼ )ٜٕٔ /ٛرامو: ركًما كَمَخاًما، بسعشى َشَمَبُو. يشطخ: العيغ، لمخميل الفخاىيجؼ ) ٖ))
سقت  -ػ الدعػد العسادجاء في حاشية ندخ األصل، ج، د: "ىحا ما ضيخ لي، ثع رأيت أستاذ أستاذنا السػلى أب ٗ))

َكِإْذ َقاَؿ َربَُّظ ِلْمَسبَلِئَكِة ِإنِّي حيث قاؿ عشج قػلو تعالى: ) ؛ىحا الدؤاؿ في تفديخه إلى جػاب أشار -مثػاه -ديسة الخحسة
 بالحكخ إلى الػقت دكف ما كقع فيو مغ الحػادث، مع أنيا[: "كتػجيو األمخ ٖٓ]البقخة:  (َجاِعل  ِفي اأَلْرِض َخِميَفةً 

السقرػد بالحات؛ لمسبالغة في إيجاب ذكخىا؛ لسا أف إيجاب ذكخ الػقت، إيجاب لحكخ ما كقع فيو بالصخيق البخىاني؛ كألف 
الػقت مذتسل  عمييا، فإذا اسُتحِزخ كانت حاضخة بتفاصيميا، كأنيا مذاىجة عياًنا". انتيى". إرشاد العقل الدميع، ألبي 

 (. ٜٚ/ٔالدعػد )
 (.ٕٓٔمذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص يشطخ: فػائج في ٘))
االستفياـ الحقيقي: ىػ شمب العمع بذيء لع يكغ معمػًما عشج الدائل مغ قبل، بيشسا االستفياـ التقخيخؼ: ىػ إلجاء  ٙ))

 (. ٚٓ٘/ٗالسخاشب إلى اإلقخار بأمخ يعخفو: يشطخ: شخح كافية ابغ الحاجب، لمخضي االستخاباذؼ )
 غ ندخة ب. )فقج( ساقصة م ٚ))
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َأنَُّو نذأ عغ الغفمة عغ سبب صجكر ىحا القػؿ عغ الخميل عميو الدبلـ، كقج اختمف فيو  أقؽل جؽابو:
/ك[ السفدخكف، فاألكثخكف عمى َأنَُّو كبلـ إلدامي لقػمو لكػنيع عبجة الكػاكب، فألدميع بسا ىػ أضيخ ليع ٕ]

َخبمغ الغار أك  (ٖ)صجر مشو حيغ خخج ، كمشيع مغ ذىب إلى َأنَّوُ (ٕ)في الجاللة عمى نفي األلػىية  (ٗ)الدَّ
 .(٘)، فكاف ما شاىج أكؿ مبَرخ لو، كَثعَّ أقػاؿ أخخ محكػرة في كتب التفديخ كالكبلـ كالترػؼْطِمعسُ ػال

 الخامذ
شُكْع  ْعفَ يُ ِإف ) [ٙٙ]قػلو تعالى في سػرة التػبة كيف يرح أف يكػف ( ٙ)(ْب َشاِئَفة  َعحَّ تُ َعغ َشاِئَفة  مِّ

 .(ٛ)، كىػ ال يتػقف عمى العفػ عغ األخخػ ككيف نقجر الجػاب؟!(ٚ)جػاب الذخط (ْب َشاِئَفة  َعحَّ تُ )

                                                                                                                                                                                 

 (. ٜٔٔيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص ٔ))
ـَ  ٕ)) جاء عشج أبي الدعػد: "قاؿ عمى سبيل الػْضع كالفخِض ىحا ربي مجاراًة مع أبيو كقػِمو الحيغ كانػا يعُبجكف األصشا

و باإلبصاؿ كلعل سمػَؾ ىحه الصخيقة في بياف كالكػاكب فإف السدتِجؿَّ عمى فداد قػؿ  يحكيو عمى رأؼ خرِسو ثع َيُكخُّ عمي
استحالِة ربػبيِة الكػاكب دكف بياِف استحالِة إليية األصشاـ لسا أف ىحا أخفى ُبصبلًنا كاستحالًة مغ األكؿ فمػ صَجَع بالحق 

ػا في ُشغيانيع  يعسيػف". إرشاد العقل مغ أكؿ األمِخ كسا فعمو في حّق عبادِة األصشاـ لتساَدْكا في السكابخة كالِعشاد كلجُّ
 (. ٖ٘ٔ/ٖالدميع، ألبي الدعػد )

 )خخج( ساقصة مغ ندختي ج، د.  ٖ))
َخُب: الَحِفيُخ، َكقيل: َبْيت  َتْحَت اأَلْرضِ  ٗ)) (. كشائع في كتب التفاسيخ َأنَُّو ٗ٘/ٖ. يشطخ: تاج العخكس، لمدبيجؼ )الدَّ

َخِب( أك في مغارة، كأنو قاؿ ذلظ بعج خخك  (. ٜٕٔ/ٖجو مشيا، يشطخ: تفديخ القخآف العطيع، البغ كثيخ )نذأ في )الدَّ
كقاؿ أبػ الدعػد: "كقيل قاؿ عميو الدبلـ عمى كجو الشطخ كاالستجالؿ ككاف ذلظ في زماف مخاىقِتو كأكِؿ أكاِف بمػغو كىػ 

َفَمسَّا ) :قػلو تعالى مبشيّّ عمى تفديخ السمكػت بآياتيسا كعصف قػلو تعالى لكػف عمى ما ذكخ مغ العمة السقجرة كَجْعلِ 
 (.ٖ٘ٔ/ٖالخ تفريبًل لسا ُذكخ مغ اإلراءة كبياًنا لكيفية االستجالؿ". إرشاد العقل الدميع، ألبي الدعػد ) ..(َجغَّ 

(، عشاية ٜٙٔ/ٕ(، أنػار التشديل، لمبيزاكؼ )ٕ٘/ٚيشطخ في تمظ األقػاؿ: الجامع ألحكاـ القخآف، لمقخشبي) ٘))
 (.٘ٛ/ٗالقاضي، لمذياب )

ْب( بالشػف ككدخ الحاؿ )َشاِئَفة ( بالشرب. كقخأ الباقػف )ُيْعَف( بياء  ٙ)) قخأ عاصع )َنْعُف( بشػف مفتػحة كضع الفاء، )ُنَعحِّ
 (.  ٕٓٛ/ٕمزسػمة كفتح الفاء، )ُتَعحَّْب( بتاء مزسػمة كفتح الحاؿ )َشاِئَفة ( بالخفع. يشطخ: الشذخ، البغ الجدرؼ: )

ًبا لذخط عحاب الصائفة"، كىػ تحخيب، كالرػاب ما أثبتو، مػافقة لمسرجر. يشطخ: فػائج في "جػا جسيع الشدخفي  ٚ))
 (. ٜٕٔمذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص 

 (. ٜٕٔيشطخ: السرجر الدابق )ص  ٛ))
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 .(ٔ)تقخيخ الدؤاؿ َأفَّ مغ شأف الذخط كالجداء االتراؿ بصخيق الدببية كالمدكـ في الجسمة: أقؽل
، فبل بج (ٕ)ك فبل تغتخكاَأفَّ الجداء مححكؼ ُمَدبَّب  عغ السحكػر، أؼ: فبل يشبغي أف يغتخكا، أوجؽابو: 

مغ تعحيب شائفة. فإف قيل: ىحا التقجيخ أيًزا ال يفيج سببيَة مزسػف الذخط بسزسػف الجداء، قمت: يحسل 
أك سببيتو  [ٖ٘]الشحل:  (ی ی ی ی ىئ ىئ)عمى سببيتو لئلخبار بسزسػف الجداء كقػلو تعالى: 

 ژ) عشج قػلو تعالى: (ٖ)فيو العبلمة التفتازانيلؤلمخ بعجـ االغتخار قياًسا عمى األخبار، كقج حقق الكبلـ 

 (٘).(ٗ)في حاشية الكذاؼ [ٜٚ]مغ سػرة البقخة  (گ   ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ

 الدادس
   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ)قػلو تعالى في سػرة يػنذ: 

قسخ فجعل عمع العجد كالحداب معمػاًل لمسشازؿ، مع َأنَُّو ال يفتقخ في معخفة ىحيغ؛ لكػف ال [٘](ۉ
 .(ٙ)مقجًرا بالسشازؿ، بل شمػعو كغخكبو كاؼ  

إما أف يقاؿ: ِإفَّ لتقجيخه مشازؿ ِحَكًسا ُأَخخ غيخ محكػرة كراء الحكع السحكػرة كربلح  أقؽل جؽابو:
؛ إذ كثخة -سبحانو كتعالى-الثسار بػقػع شعاع القسخ عمييا كقػًعا تجريجيا، ككػنو أدؿ عمى كجػده 

 . (ٔ)ادة تفاكت أكصافو أدعى إلى احتياجو إلى صانع  حكيع كاجب  بالحاتاختبلؼ أحػاؿ السسكغ كزي
                                                           

عمع. كقج يعشي بالدببية أف الذخط سبب في حرػؿ الجػاب، كسا يعشي بالمدـك التبلـز بيغ الذخط كجػابو. وهللا أ  ٔ))
 أخح السؤلف ىحه العبارة عغ الدعج التفتازاني مغ تعميقو عمى قػؿ صاحب الكذاؼ كسا سيأتي قخيًبا. 

 )أك فبل تغتخكا( ساقط مغ ندخة د. ٕ))
ِسلٛد ثٓ عّش ثٓ عجذ هللا اٌزفزبصأٟ،  لذ اٌذ٠ٓ، ِٓ ْ ّخ اٌلشث١خ ٚاٌج١بْ ٚإٌّطك. ِٓ وزجٗ رٙز٠ت إٌّطك،  ٚ٘ٛ: 3))

(، اٌذسس اٌىبِٕخ، الثٓ دجش 2/285٘ـ. ٠ٕمش: ثغ١خ اٌٛعبح، ٌٍس١ٛـٟ )393ِٟ اٌجال خ، ٚ ١ش٘ب ... رِٟٛ  ٕخ  ٚاٌّطٛي

(6/112 .) 

جاء في الحاشية السحكػرة: "قػلو: )كيف استقاـ( يعشي أف مغ شأف الذخط كالجداء االتراؿ بصخيق الدببية كالمدـك  ٗ))
عغ السحكػر، أؼ مغ كاف عجكا لجبخيل فبل كجو لسعاداتو، أك فميا كجو،  في الجسمة، فأجاب بأف الجداء مححكؼ مدبب

كلكل مغ التقجيخيغ كجو ضاىخ مغ الكتاب، كحاصمو: أف تشديمو القخآف السرجؽ لكتابيع مغ حيث أنو يػجب صحة 
كتابيع إلجاء ليع إلى كتابيع نعسة في حقيع ال كجو لكفخانيا، كمعاداة مػلييا مغ حيث ِإنَُّو يػجب صجؽ القخآف السػافق ل

ما يكخىػف كإتياف لسا ال يحبػف كىػ سبب السعاداة. فإف قيل: ىحا التقجيخ أيزا ال يفيج سببية مزسػف الذخط لسزسػف 
ْعَسة  َفِسَغ للاِّ : )قمشا يحسل عمى سببيتو لئلخبار بسزسػف الجداء كسا في قػلو تعالى -كىػ ضاىخ-الجداء  غ نِّ ( َكَما ِبُكع مِّ

ندلو عمى قمبظ( حاشية الدعج  َفِإنَّوُ أشخنا إلى ذلظ، كقيل التقجيخ: مغ كاف عجكا لجبخيل فميست غيطا، ، كقج [ٖ٘ل:]الشح
 ( )رسالة دكتػراه(.ٜٖٓعمى الكذاؼ )ص

 (.ٕٕٔ/٘كنقل جػاب السؤلف كامبًل األلػسي في تفديخه ركح السعاني )٘) )
 (.ٖٗٔدبلـ )ص يشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الٙ) )
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ِإفَّ السخاد بالحداب حداب األكقات بسعخفة الساضي مغ الذيخ كالباقي مشو، ككحا مغ الميل،  أو يقال:
 .(ٖ)اؿ، فإف عمقتو بػػ )َجْعِل الذسِذ كالقسخ( لع َيِخِد الدؤ (ٕ)(ۋ ۋكىحا كمو عمى تقجيخ تعمق البلـ بػػ )

 الدابع
، فيو [ٖٚ]( ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ)أيًزا:  (ٗ)/ظ[ في سػرة يػنذٕقػلو عد كجل ]

إشكاؿ؛ أِلَفَّ العخب إذا أرادت أف تخبخ بالسرجر مع قصع الشطخ عغ الدماف قالػا: )أَْعَجَبِشي ِقَياُمظ(، 
ي أف ُقْسَت(، كإذا أرادكا السدتقبل كإف أرادكا أف ُيخِبخكا بأف ذلظ السرجر كاف في الساضي قالػا: )أَْعَجَبشِ 

" تخمز الفعل لمسدتقبل(ٙ)، كىػ معشى قػؿ الشُّحاة(٘)قالػا: )َأْف َتُقػـَ( ، إذا تقخر ذلظ فشقػؿ: (ٚ): "أفَّ
 .(ٛ)السذخكػف قالػا: )ىحا القخآف اْفُتِخَؼ(: أؼ في الدمغ الساضي، فكيف َيْشِفي افتخاؤه في الدمغ السدتقبل؟

                                                                                                                                                                                 

الفبلسفة ىع مغ قدسػا السػجػدات إلى: كاجب، كمسكغ، كمدتحجث )فالػاجب الػجػد( ىػ كسا يعخفو ابغ سيشاء:  ٔ))
مغ فخض  أؼ شيء كاف يمـد محاؿ  كيعخؼ كاجب الػجػد بحاتو بأنو: الحؼ بحاتو ال لذيء آخخ  "ىػ الزخكرؼ الػجػد"،

كعخفو ، السػجػد الحؼ تكػف حقيقتو غيخ قابمة لمعجـ البتة" :بأنو ،ب الػجػد بحاتو"فدخنا كاج قائبل: لخازؼ "، كفدخه اعجمو
كقاؿ التفتازاني: "الػجػب ضخكرة الػجػد أك اقتزاؤه أك استحالتو  "،الحؼ يكػف غشًيا في كجػده عغ الدبب"أيًزا بأنو 

 (.ٕٔٛاه آماؿ العسخك )صيشطخ: األلفاظ كالسرصمحات الستعمقة بتػحيج الخبػبية، أشخكحة دكتػر  العجـ"
َرُه َمَشاِزؿَ ") قاؿ البيزاكؼ: ٕ))  لمقسخ أك مشازؿ ذا قجره أك ،مشازؿ مشيسا كاحج كل مديخ قجر أؼ كاحج لكل الزسيخ (َكَقجَّ

ِشيَغ ) :بقػلو عممو كلحلظ ؛بو الذخع أحكاـ كإناشة مشازلو كمعايشة سيخه لدخعة بالحكخ كتخريرو ِلَتْعَمُسػْا َعَجَد الدِّ
 (.٘ٓٔ/ٖحداب األكقات مغ األشيخ كاألياـ في معامبلتكع كترخفاتكع". أنػار التشديل، لمبيزاكؼ ) (َكاْلِحَدابَ 

لعل غالب قػؿ أىل التفديخ َأفَّ اإلخبار ِإنَّسا ىػ عغ القسخ، كىشاؾ مغ يخػ َأنَُّو مدػؽ عغ الذسذ كالقسخ. يشطخ:  ٖ))
 .(ٕٚٓ/ٓٔتفديخ السشيخ، لػىبة الدحيمي )(، الٖٜ/ٔٔعاشػر ) التحخيخ كالتشػيخ، البغ

 )يػنذ( ساقصة مغ ندختي ج، د. ٗ))
 (.ٜٜ(، نتائج الفكخ في الشحػ، لمدييمي )صٙ/ٕيشطخ: السقتزب، لمسبخد ) ٘))
مرجًرا، كتقجيخه: كما كاف ىحا القخآف « يفتخػ »مع « أف»قاؿ ابغ الجػزؼ: "كقاؿ ابغ األنبارؼ: يجػز أف تكػف  ٙ))

تامة، فيكػف السعشى: ما ندؿ ىحا القخآف، كما ضيخ ىحا القخآف ألف يفتخػ، كبأف يفتخػ، « كاف»جػز أف تكػف افتخاًء، كي
بفقج الخافس في قػؿ الفخاء، كتخفس بإضسار الخافس في قػؿ الكدائي". زاد السديخ، البغ الجػزؼ « أف»فُتْشَرب 

 (.ٖٖٗ/ٛ(. كبشطخ: الجامع ألحكاـ القخآف، لمقخشبي )ٖٖٔ/ٕ)
َييمي )ص ٚ))  (. ٓٓٔيشطخ: نتائج الفكخ في الشحػ، لمدُّ
 (. ٖ٘ٔيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  ٛ))
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فَّ الفعل مدتعسل فيو في مصمق الدماف الذامل لدائخ أقدامو، كسا ذىب إلى جػازه أَ  أقؽل جؽابو:
. كلعل العجكؿ عغ السرجر (ٗ)في شخحو لسغشي المبيب (ٖ)كغيخه، كنقمو الجماميشي (ٕ)،(ٔ)ابغ الحاجب

، كسا أشار إليو شارح (٘)الرخيح ليدتقيع الحسل بجكف تأكيل لمفخؽ بيغ السرجر الرخيح كالسؤكؿ
 .(ٚ)، كغيخه(ٙ)بابالم

بَأنَُّو نفى في الساضي إمكاف تعمق االفتخاء بو مدتقببًل، ككػنو محبًل لحلظ فيشتفي تعمق  وقج يجاب:
، أؼ: [ٕ]البقخة:  (حئ مئ ىئ )االفتخاء بو بالفعل باألكلػية، فيكػف بالصخيق البخىاني، كسا قيل في: 

تخاء مجاًزا مخسبًل، فإف كاف التجػز في مجسػع )أف السعشى َأنَُّو ليذ محبًل لػقػع االرتياب، فيكػف االف
، كإف كاف في مجخد )َيْفَتِخؼ( َفَتَبِعيّّ   .(ٛ)ُيْفَتَخػ( فَأْصِمي 

                                                           

ٚ٘ٛ: عثّبْ ثٓ عّش ثٓ ْثٟ ثىش، ْثٛ عّشٚ جّبي اٌذ٠ٓ اثٓ اٌذبجت: ِم١ٗ ِبٌىٟ، ِٓ وجبس اٌلٍّبء ثبٌلشث١خ. ِٓ  1))

(، 249-3/248٘ـ. ٠ٕمش: ١ِٚبد األع١بْ، الثٓ خٍىبْ )646ِٟ اٌػشف... رِٟٛ  ٕخ رػب١ٔفٗ: اٌىب١ِخ ِٟ إٌذٛ، ٚاٌطب١ِخ 

 (.509، 1/508 ب٠خ إٌٙب٠خ، الثٓ اٌجضسٞ )

 ( )ط جامعة قار يػنذ(.ٕٗ/ٗشخح الخضي عمى كافية ابغ الحاجب ) ٕ))
ثبٌطش٠لخ ِْٕٚٛ األدة. ِٓ  دمحم ثٓ ْثٟ ثىش ثٓ عّش، اٌّخضِٟٚ، ثذس اٌذ٠ٓ اٌّلشٚف ثبثٓ اٌذِب١ِٕٟ: عبٌُٚ٘ٛ:  3))

(، ثغ١خ اٌٛعبح، 3/184٘ـ. ٠ٕمش: اٌؿٛء اٌالِع، ٌٍسخبٚٞ )823وزجٗ: رذفخ اٌغش٠ت ضشح ِغٕٟ اٌٍج١ت ... رِٟٛ  ٕخ 

 (.1/66ٌٍس١ٛـٟ )

 (.ٕٛ، ٕٚ/٘( كما بعجىا. كيشطخ: عشاية القاضي، لمخفاجي )ٖٔٔ/ٔشخح الجماميشي عمى مغشي المبيب ) ٗ))
( اجتيادؾسرجر الرخيح كالسرجر السؤكؿ يطيخ لمستأمل بيشيسا مغ خبلؿ السثاليغ اآلتييغ: )أعجبشي الفخؽ بيغ ال ٘))

( فالرخيح كسا ىػ بيغ يتكػف مغ كمسة كاحجة، كال يجؿ عمى زمغ، كيسكغ أف يػصف كأف يزاؼ، أف تجتيجك)أعجبشي 
السؤكؿ فأكثخ مغ كمسة كيجؿ عمى زمغ، كال  كقج يأتي لتػكيج فعمو أك بياف نػعو أك عجده كسا ىػ معخكؼ، أما السرجر
 يػصف كال يؤكج، كال يبيغ نػع فعمو كال عجده، كيسكغ أف يجخ بحخؼ الجخ.

يعشي بو )نقخه كار(، كىػ: عبج هللا بغ دمحم بغ أحسج الحديشي الشيدابػرؼ، جساؿ الجيغ، كيشعت بالذخيب، كشيختو ٙ) )
ا في األصػؿ كالعخبية، مغ مؤلفاتو: العباب في شخح لباب اإلعخاب ... الشقخه كار، كمعشاه: صانع الفزة، كاف بارعً 

 (.٘ٛ /ٔىػ. يشطخ: إنباء الغسخ، البغ حجخ )ٙٚٚتػفي سشة 
 (. ٕٕٙيشطخ: العباب في شخح لباب اإلعخاب، لمشقخه كار )ص ٚ) )
فيو كجياف: األكؿ: أف [ ٖٚ( ]يػنذ: غ ُدكِف للاِّ َكَما َكاَف َىػَحا اْلُقْخآُف َأف ُيْفَتَخػ مِ ) جاء عغ الخازؼ: "قػلو تعالى: ٛ))

قػلو: أف يفتخػ في تقجيخ السرجر، كالسعشى: كما كاف ىحا القخآف افتخاء مغ دكف هللا، كسا تقػؿ: ما كاف ىحا الكبلـ إال 
 غ دكف هللا، كقػلو:كحبا. كالثاني: أف يقاؿ إف كمسة )أف( جاءت ىاىشا بسعشى البلـ، كالتقجيخ: ما كاف ىحا القخآف ليفتخػ م

ا َكاَف للّاُ ِلَيَحَر اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى َمآ َأنُتْع َعَمْيِو َحتََّى َيِسيَد اْلَخِبيَث ِمَغ ، )[ٕٕٔ]التػبة:  (َكَما َكاَف اْلُسْؤِمُشػَف ِلَيشِفُخكْا َكآفَّةً ) مَّ
[ أؼ لع يكغ يشبغي ليع أف يفعمػا ذلظ، فكحلظ ما يشبغي ليحا ٜٚٔاف: عسخ ]آؿ  (الصَّيِِّب َكَما َكاَف للّاُ ِلُيْصِمَعُكْع َعَمى اْلَغْيبِ 

السفتخػ ىػ الحؼ يأتي بو البذخ، كالقخآف  أِلَفَّ أؼ ليذ كصفو كصف شيء يسكغ أف يفتخػ بو عمى هللا؛ القخآف أف يفتخػ، 
أف »( قػلو: ٜٕٖ/ ٓٔـ الكتاب )(، كعشج ابغ عادؿ: "المباب في عمػ ٕٕ٘/ ٚٔمعجد ال يقجر عميو البذخ". التفديخ الكبيخ )
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 الثامؼ
 [ٛٛ](ی ی ی)حكاية عغ مػسى عميو الدبلـ:  -أيًزا–قػلو تعالى في سػرة يػنذ 

؛ أِلَنَُّو شمب أف يذجد رباط قمػبيع حتى ال يجخميا اإليسا ف، كالصمب مدتمدـ  لئلرادة، فكيف َيصمُب ُمْذِكل 
 ۆ ۇ)كيخيُج ما أمخ هللا تعالى أف يكخىو مشيع؟ كليذ مثل قػلو تعالى حكاية عغ نػح عميو الدبلـ: 

، فأيذ مغ [ٖٙ]ىػد: (ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ)؛ ألف نػًحا قيل لو: [ٕٗ](ۈ ۈ ۆ
 .(ٔ)إيسانيع بخبلؼ مػسى

؛ حيث قاؿ: "دعا عمييع َلسَّا َعِمَع مغ مسارسة أحػاليع (ٕ)بيزاكؼ ما أشار إليو اإلماـ ال أقؽل جؽابو:
انتيى. لكّغ ما أجاب بو الدائل عغ قرة نػح عميو الدبلـ  (ٖ)َأنَُّو ال يكػف غيخه كقػلظ لعغ هللا إبميذ"

غ ال يحدع مادة اإلشكاؿ؛ أِلَنَُّو كإف أيذ مغ إيسانيع، لكغ يقاؿ: إفَّ شمَب زيادة ضبلليع ال يشفظ ع
الدؤاؿ ما أفرح  (٘)شأفة (ٗ)/ك[ استمداـ إرادة ما أمخ هللا تعالى بكخاىيتو فيعػد اإلشكاؿ، كالحؼ يقصعٖ]

، مغ َأفَّ الخضا بالكفخ ليذ بكفخ، كإفَّ قػؿ (ٛ)في الفرل الخابع مغ السشاقب (ٚ)،(ٙ)عشو اإلماـ الكخدرؼ 

                                                                                                                                                                                 

، تقجيخه: كما كاف ىحا القخآف افتخاء، أؼ: ذا افتخاء؛ إذ جعل نفذ السرجر «كاف»فيو كجياف: أحجىسا: أنَّو خبُخ «: يفتخػ 
ىحا  ىحه ىي السزسخة بعج الـ الُجُحػِد، كاألصل: كما كاف« أفْ »مبالغًة، أك يكػف بسعشى: ُمْفَتخػ، كالثاني: زعع بعزيع: أفَّ 

يتعاقباف، فتححؼ ىحه تارة، كَتْثُبت األخخػ، « أفْ »، كزعع: أفَّ البلَّـ، ك «أفْ »القخآُف ليفتخػ، فمسَّا ححفْت الـُ الجحػد، ضيخت 
 كما في حيِّدىا، متعمقة  بحلظ الخبخ".« أفْ »محُحكًفا، ك « كاف»القػؿ، يكػف خبخ كىحا قػؿ  مخغػب  عشو، كعمى ىحا 

 (.ٖٙٔمذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  يشطخ: فػائج في ٔ))
كىػ: عبج هللا بغ عسخ، ناصخ الجيغ، أبػ الخيخ البيزاكؼ، الذافعي، العبلمة، السفدخ، قاضي القزاة، مغ مرشفاتو:  ٕ))

السمػؾ، ىػ. يشطخ: الدمػؾ لسعخفة دكؿ ٜٔٙك"السشياج كشخحو" في أصػؿ الفقو ... تػفي سشة التأكيل،  أنػار التشديل كأسخار
 (.ٕٛ /ٔ(، لحع األلحاظ، البغ فيج )ٜ٘ٔ /ٕلمسقخيدؼ )

دعا عمييع بمفع األمخ بسا عمع مغ مسارسة أحػاليع َأنَُّو ال يكػف غيخه (. كنرو: "ٕٕٔ/ٖيشطخ: أنػار التشديل، لمبيزاكؼ ) ٖ))
 ".كقػلظ: لعغ هللا إبميذ

 )٠مطع(  بلطخ ِٓ ٔسخخ ة. 4))

ْأَفُة اأَلصُل، كاسْ  ٘)) ُ َشْأَفتو َأؼ َأصَمو. لداف العخب، البغ مشطػر )الذَّ  (.ٛٙٔ/ٜتْأَصل للاَّ
 ِٟ ٔسخخ ة )اٌىبصسٟٚٔ(، ٚ٘ٛ رذش٠ف، ٚاٌػٛاة ِب ْثجزٗ ِٓ إٌسخ األخشٜ، ِٛاِمخ ٌٍس١بق. 6))

الػجيد، كىػ: دمحم بغ دمحم بغ شياب بغ يػسف الكخدرؼ الخػارزمي الذييخ بالبدازؼ، فقيو حشفي، مغ كتبو: الجامع  ٚ))
يشطخ: الفػائج البيية في تخاجع الحشفية، لممكشػؼ  ىػ.ٕٚٛ... تػفي سشة فتاكػ في فقو الحشفية، كمشاقب اإلماـ األعطع 

 (.٘ٗ/ٚ(، األعبلـ، لمدركمي )ٛٛٔ، ٚٛٔ)ص 
 (.ٕ٘ٙ/ٔمشاقب اإلماـ األعطع، لمكخدرؼ ) ٛ))
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ی )مدتجاًل بقػؿ مػسى عميو الدبلـ  السذايخ َأنَُّو كفخ محسػؿ عمى ما إذا كاف الخاضي مدتحدًشا

 .[ٛٛ]يػنذ:  (ی ی
 التاسع

؛ أِلَفَّ قاعجة التذبيو أف يكػف  [ٚٔ] (ٿ ٿ ٿ     ٹ ٹٹ )قػلو تعالى في سػرة الشحل:  ُمْذِكل 
السذبو دكف السذبو بو، كىحا كرد إنكاًرا عمييع في تذبيييع األصشاـ باهلل عد كجل، كقػلو تعالى في 

، فكاف يقتزي أف يقاؿ: أفسغ ال يخمق كسغ يخمق؟ كال (ڌ ڎ  ڎڈ ): [٘ٙٔ](ٔ)سػرة البقخة
ک  )يقاؿ: ِإنَُّيع كانػا يعطسػف األصشاـ أكثخ مغ تعطيع هللا تعالى؛ أِلَفَّ األمخ ليذ كحلظ، بل قالػا: 

 ، كال يتع لشا في ىحه اآلية الجػاب الحؼ في قػلو تعالى:[ٖ]الدمخ: (ک گ گ گ  گ ڳ
 .(ٕ)[ٖ٘مع:]الق (ەئ    ەئ وئ)

كَّاكيَأفَّ اآلية جعميا  أقػؿ جػابيا: بو،  مغ التذبيو السقمػب الحؼ عاد الغخض مشو إلى السذبو (ٖ)الدَّ
 .(ٗ)كالعبادة قرًجا إلى مديج التػبيخ؛ لجاللتو عمى َأنَُّيع جعمػا غيخ الخالق أقػػ كأتع في استحقاؽ األلػىية

 العاشخ
  (٘)، فيو سؤاؿ، كىػ: ِإفَّ عجـ حسل الغيخ[ٛٔ]( ۉې ۋ ۅ ۅ  ۉ)قػلو تعالى في سػرة فاشخ: 

و باآلثسة؟ مع َأفَّ الترخيح بالعسػـ أتعَّ في  عغ الغيخ َعاّـّ في الشفذ اآلثسة كغيخ اآلثسة، فِمَع خرَّ
 .(ٔ)في المفع، كسا لػ قيل: كال تحسل نفذ حسل أخخػ  (ٙ)العجؿ، كأبمغ في البذارة، كأخرخ

                                                           

 )في سػرة البقخة( ساقط مغ ندختي ج، د. ٔ))
 (.ٛٗٔفي مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص يشطخ: فػائج  ٕ))
يػسف بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عمي الدكاكي، الخػارزمي، الحشفي، أبػ يعقػب، سخاج الجيغ، عالع بالعخبية كىػ:  ٖ))

، كرسالة في عمع السشاضخة ... تػفي سشة  ىػ. يشطخ: بغية الػعاة، لمديػشي ٕٙٙكاألدب. مغ كتبو: مفتاح العمـػ
 (.ٕ٘ٔ/ٚ(، شحرات الحىب، البغ العساد )ٖٗٙ/ٕ)
، لمدكاكي )ص  ٗ))  (.ٖٗٗيشطخ: مفتاح العمـػ
ىشاؾ مسغ يعشى بالترػيب المغػؼ مغ يسشع مغ دخػؿ )اؿ( عمى )غيخ(، كػف )غيخ( مغخقة في الشكارة، كال يسكغ  (٘)

 تعخيفيا.
ضاىخ، كذلظ مسشػع عشج أىل العخبية،  استعسل ىشا )اسع التفزيل( مغ الفعل )اخترخ( كىػ غيخ ثبلثي كسا ىػ ٙ))

 أف يقػؿ )أكثخ اخترارا( أك نحػ ذلظ. ككاف عميو إف أراد استعسالو
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َأفَّ الكبلـ في أرباب األكزار السعحبيغ لبياف َأفَّ عحابيع ِإنََّسا ىػ  -و أعمعوهللا سبحان- أقؽل جؽابو:
األكزار، ال بسا اقتخفو غيخىع، فسا مغ نفذ  كازرة إال كىي حاممة  كزر نفديا ال كزر غيخىا، بسا اقتخفػه مغ 

 كمعحبة  عميو ال عمى كزر غيخىا.
 ليسا: ىحا وفي اآلية سؤالن آخخان لػ أَر مؼ َتَفطَّؼ

؛ حيث (ٕ)ِإفَّ معشى )ِكْزر( حسل الػزر، ال مصمق الحسل، عمى ما في الشياية األثيخية -أحجىسا
انتيى.  (٘): )َكَزَر(، )يِدُر( إذا حسل ما ُيْثِقُل ضيَخه مغ األشيػػػػػاء السثقمة كمغ الحنػب"(ٗ)["يقاؿ]: (ٖ)قاؿ

 .(ٙ)كحيشئح يكػف مغ باب التجخيج
( مغ ]َأفَّ )َكازِ  -الثاني  /ظ[ )َضَخب(، فأؼ فائجة في ذكخه؟ َٖرة ( ُيفيع مغ )َتِدُر( كسا ُيفيع )َضاِرب 

كمغ ثع قاؿ العبلمة التفتازاني في حاشية الكذاؼ: "ِإفَّ ذكَخ فاعل الفعل بمفع اسع فاعمو نكخة قميُل 
 انتيى.  (ٚ)الججكػ جًجا بخبلؼ ما إذا ُقيَِّج"

أف الشدبَة غيَخ السدتقمِة بالسفيػمية السأخػذة في مجلػؿ يدتجعي تسييج مقجمة، ىي: " وجؽابو:
الفعل التاـ مغ حيث إنَّيا حالة بيغ شخفييا دالة لتعخؼ حاليسا، ككضع المفع بالشطخ إلييا كضًعا عاًما 

غيخ مفيػـ مشو؛ فبل ُيفيع  (ٜ)خارج عغ مفيػـ الفعل، كذلظ الَسْعِشي (ٛ)إنسا ىي ندبة إلى فاعل َمْعِشي
مظ الشدبة إلى السعيغ بجكف ضسيسو، كسا ال يفيع مجلػؿ )ِمغ( الحؼ ىػ االبتجاء الخاص حيشئح ت

                                                                                                                                                                                 

كجل  لع أقف عمى ىحا الدؤاؿ في كتاب العد بغ عبج الدبلـ ال في سػرة فاشخ، كال في السػاضع التي جاء فييا قػلو عد ٔ))

. بيشسا كقفت عميو مغ ضسغ أسئمتو التي ٘ٔإلسخاء آ ية ، كسػرة اٗٙٔأعشي سػرة األنعاـ آية  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې) 
 (.ٙٛٔص) الفتاكػ الحجيثيةأجاب عشيا ابغ حجخ في 

ٌّجذ اٌذ٠ٓ ْثٟ اٌسلبداد اٌّجبسن ثٓ دمحم ثٓ دمحم ثٓ دمحم اثٓ عجذ اٌىش٠ُ ٠مػذ ثٙب: إٌٙب٠خ ِٟ  ش٠ت اٌذذ٠ث ٚاألثش  2))

ا. 606 اٌط١جبٟٔ اٌجضسٞ اٌط١ٙش ثبثٓ األث١ش )اٌّزِٛٝ:  ٘ـ(، ٚلذ دممٗ ِذّٛد اٌطٕبدٟ ٚظب٘ش ْدّذ اٌضاٚٞ، ٚـجع ِشاس 

، إذ َأفَّ )حيث( تدتعسل لمسكاف، -في قػلو )حيث قاؿ( –ىشاؾ مسغ يعشى بالترػيب المغػؼ مغ يسشع مغ ىحا االستعساؿ  ٖ))
 ىشا. كال مجاؿ لػركدىا

 ساقصة مغ ندخة األصل. (يقاؿ) ٗ))
 (.ٜٚٔ/٘كاألثخ، البغ األثيخ ) الشياية في غخيب الحجيث ٘))
(. كلعمو عشى بالتجخيج أحج أقداـ االستعارة باعتبار ذكخ السبلئع؛ إذ تشقدع ٖٚ٘ /ٔٔيشطخ: ركح السعاني، لؤللػسي ) ٙ))

بحلظ إلى أقداـ ثبلثة: مجخدة، كىي ما ذكخ فييا مبلئع السذبو، كمخشحة كىي ما ذكخ فييا مبلئع السذبو بو، كمصمقة 
 يحكخ فييا أؼ مشيسا. كىي ما لع

( )رسالة دكتػراه(. كنقل العبارة نفديا عغ الدعج اإلماـ األلػسي في تفديخه ٓٓٙحاشية الدعج عمى الكذاؼ )ص ٚ))
 (.ٖٚ٘/ٔٔركح السعاني )

 في غيخ ندخة األصل )فاعل معيغ(. ٛ))
 في غيخ ندخة األصل )كذلظ السعيغ(. ٜ))
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، (١)بجكنيا، فكسا كجب في الحخكؼ ذكخ متعمقاتيا ِلُتْفيَع معانييا كجب في األفعاؿ التامة ذكخ فاعميا
 .(ٖ)الخسالة الػضعيةفي شخح  (ٕ)ِلُتْفَيَع مشيا الشدبة السعتبخة في مفيػماتيا"، كسا قخره السحقق الميثي

فائجة ذكخ الفاعل أف يتعيغ، َفُتْفَيُع الشدبة التي يتػقف فيسيا عمى تعيشو، كليحه  وحيشئح فشقؽل:
إال في مػاضع معجكدة لتػقف فيع معشى الفعل عمى انزسامو إليو، كسا  (ٗ)الفائجة الُتـد ذكخ الفاعل

ّـِ إال كلو داللة التدام  ية عمى فاعل  ما، قاـ بو حجث ذلظ الفعل.سسعت، كإف كاف ما مغ فعل  تا
ِإفَّ كجػب كػف الشدبة إلى فاعل معيغ يفزي إلى امتشاع كقػع فاعل الفعل نكخة غيخ  فإن قيل:

 .(٘)مخررة، كىػ خخؽ إلجساع الشحاة عمى جػاز كػنو أنكخ الشكخات بجكف تخريز بخبلؼ السبتجأ
إلشبلؽ في سياؽ اإلثبات، أك العسـػ في إذا ذكخ حرل لو تعيغ، كلػ بػصف اإلبياـ كا قمشا:

سياؽ الشفي، أال ُتخاؾ إذا قمت: )قاؿ(، فقيل: ِذْكُخ الفاعل َيحَتِسُل كػف ندبة الفعل إلى شخز، كَأنَُّو زيج  
أك عسخك  أك غيخىسا، كإلى غيخ شخز، فإذا ذكخ بػصف التشكيخ حرل نػع تعيغ بارتفاع احتساؿ 

 فخاده.اعتبار الشدبة إلى شخز بدائخ أ
كبسا حققشا مغ الجػاب انجفع قػؿ العبلمة التفتازاني َأنَُّو قميل الججكػ جًجا، عمى َأنَُّو يخد عميو مثل قػلو 

، كىػ في (ٙ) [١١]فاطر: (ۋ ۅ ۅ ) تعالى: ، كقج ُيجفع ِبَأفَّ تمظ الشكخة كقعت في سياؽ الشفي فتفيج العسـػ

                                                           

 اؿ التامة ذكخ فاعميا( ساقط مغ ب.)لتفيع معانييا كجب في األفع( قػلو: ٔ)
كىػ: إبخاىيع بغ دمحم، أبػ القاسع الميثي الدسخقشجؼ، عالع بفقو الحشفية، أديب. مغ ترانيفو: الخسالة الدسخقشجية في  ٕ))

ىػ. يشطخ: كذف الطشػف، حاجي خميفة ٛٛٛبعج ... تػفي االستعارات، مدتخمز الحقائق شخح كشد الجقائق في فقو الحشفية 
 (.٘ٙ/ٔ) (، األعبلـ، لمدركميٜٛٛ، ٖ٘ٛ/ٔ)
-٘ٗٔ( يشطخ: شخح أبي القاسع الميثي الدسخقشجؼ عمى الخسالة الػضعية العزجية مع حاشية دمحم الجسػقي )صٖ)

ٔٗٙ.) 
 عبخ عغ ذلظ ابغ مالظ بقػلو:  ٗ))

ممممممشْ  َٙ ْْ َظ ًأ َِمممممم  مممممم ًن ِبعظ  ٚثَْلممممممذَ ِظْلمممممم

 

 َفْيػػػػػػػػػػػػػػػػػَػ، كإاّل َفَزػػػػػػػػػػػػػػػػػِسيخ  اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَتْخ  
 
 

 

 (.ٕٕٗ/ٔح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ )يشطخ: شخ 
 (.ٜٜٕ/ٔيشطخ في جػاز مجيء الفاعل نكخة: حاشية الرباف عمى شخح األشسػني ) ٘))
َكاَل َتْحَدَبغَّ الَِّحيَغ ُقِتُمػْا ( في قػلو تعالى: )ٕٖ/ٔ"أقػؿ: كلحا جػز صاحب الكذاؼ )ندخ األصل، ج، د:  جاء في حاشية ٙ))

[ فيسغ قخأ بالتحتية أف يكػف بتقجيخ )كال َيْحدُب َحاِسب( أِلَفَّ الفاعل كإف كاف بحدب ٜٙٔ]آؿ عسخاف: ( ِفي َسِبيِل للاِّ 
الرشاعة ضسيًخا يعػد عمى )َحاِسب( السفيـػ مغ الفعل، إال َأفَّ السعشى: )ال َيْحدُب َحاِسب(، كسا عبخ بو صاحب الكذاؼ، 

 ". (َكاَل َتِدُر َكاِزَرة  ل: )فيعع الفاعل لػقػعو في سياؽ الشيي، فيػ مغ قبي
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 .[ٓٔ]يػسف: (ٔ)(ۀ ہ ہ) قيج، كسا ال َيِخد قػلو تعالى: قميُل الججكػ بجكف َأنَُّو قػة الػصف، كمخاده 
 لػجػد القيج في كّل.  [ٕٕٛ]البقخة:  (ڀ ڀ ٺ ٺ) : كقػلو عد قائبًل 

ِبَأنَُّو إذا قيل: )ضخب ضارب زيًجا( فالحؼ يدتفاد مغ )ضخب( إنسا ىػ  يجاب: /ك[ٗ] والتحقيق أن
ات، كإذا عبَّخ عغ شيء بسا فيو معشى الػصفية ذات  قاـ بيا ضخب  حجَث عغ تعمِق ىحا الفعل بتمظ الح

كُعِمَق بو معشى مرجرّؼ في صيغة )َفَعل( أك غيخىا، ُفِيَع مشو في عخؼ المغة َأفَّ ذلظ الذيء مػصػؼ 
، فيجب أف (ٕ)لمكذاؼ بتمظ الرفة، حاؿ تعمق ذلظ السعشى بو ال بدببو، كحا حقق الذارحاف السحققاف

: ِإفَّ السفيـػ (ٖ)سابق  عمى تعمِق )ضخب( بو؛ كلحا قاؿ الذخيب يكػف معشى )ضارب( مترًفا بزخب  
، فقج أفاد (٘)، كجعمو مغ مجاز السذارفة(ٗ)أف تكػف التقػػ حاصمة قبل اليجػ ( ہ پ)مغ 

 .(ٙ)اسع الفاعل ما لع يدتفج مغ الفعل، كبو يدقط قػؿ الشحخيخ التفتازاني َأنَُّو قميل الججكػ 
                                                           

( كاف حكسة العجكؿ عغ )قاؿ بعزيع (، أك َقاَؿ َقآِئل  قػلو تقجس اسسو: )"ندخ األصل، ج، د:  جاء في حاشية ٔ))
)أحجىع( َأنَُّو ال يدتفاد مشو أف اآلراء اختمفت كأف كبًل قاؿ قػاًل، لجػاز أف يكػف القائل كاحًجا فقط، كأف الباقيغ لع يرجر 

، فأشيخ بشدبتو إلييع معشػًنا بعشػاف )قائل( إلى أف كبًل قاؿ قػاًل، َكَأنَُّو قيل: قاؿ قائل  مغ جسمة القائميغ. يع قػؿ  أصبًل مش
 . ىحا ما خصخ بالباؿ وهللا سبحانو العالع بحقائق األحػاؿ

ذلظ عشجىسا. يشطخ: حاشية  لعل السخاد بيسا حاشية الذخيب الجخجاني كحاشية الدعج التفتازاني، فقج كقفت عمى ٕ))
 ( )رسالة دكتػراه(..ٚٔٔ(، حاشية الدعج عمى الكذاؼ )صٛٔٔالجخجاني عمى الكذاؼ )ص 

عمي بغ دمحم بغ عمي، السعخكؼ بالذخيب الجخجاني، مغ كبار العمساء بالعخبية. لو نحػ خسديغ مرشًفا، مشيا: كىػ:  ٖ))
ىػ. يشطخ: الزػء  ٙٔٛشي في الييئة، كغيخىا ... تػفي سشة مػاقف اإليجي، كشخح كتاب الجغسي التعخيفات، كشخح

 (.ٕٖٛ/٘البلمع، لمدخاكؼ )
 (.ٚٔٔيشطخ: حاشية الذخيب الجخجاني عمى الكذاؼ )ص  ٗ))
(: ")كتخريز اليجػ بالستقيغ ... إلخ(... السخاد بالغاية غاية اليجػ ٕٗٓ/ٔجاء في عشاية القاضي، لمخفاجي ) ٘))

 السذارفة كبيغ بيشو كالفخؽ  خسًخا العريخ كتدسية الريخكرة كمجاز السآؿ بالغاية السخاد بو كسا مخ كقيل كفائجتو، كىػ االنتفاع
 فسآؿ الريخكرة، مجاز فيػ زماف بعج كاف كإف السذارفة، مجاز فيػ قتيبًل  قتل مغ: نحػ الفػر عمى حرل إف األكؿ مجاز فَّ أَ 

 بأك العصف حيشئح الطاىخ كاف وُ نَّ أَ  إال صيخكرة أك مذارفة، السآؿ باعتبار اليجػ بو عمق لكشو ميتج الستقي أفّ  إلى الػجييغ
 الريخكرة لذسػلو السجاز لعبلقة بياف الغاية باعتبار قػلو كإفّ  كاحج كجو ىسا قيل بعيج، أك بسعشى ككػنيا الػاك، دكف 

ذلظ  فَّ أَ يخػ  وُ نَّ أَ كما بعجىا(  ٛٔٔ)ص". لكغ الحؼ يطيخ لي مغ كبلـ الذخيب الجخجاني في حاشيتو عمى الكذاؼ كالسذارفة
 ليذ مغ مجاز السذارفة.

 األكلى الجسمة في األفاضل بعس كذكخ(، قائبًل: "ٖٚ٘/ٔٔنقل ىحا بحخكفو العبلمة األلػسي في ركح السعاني ) ٙ))
 الغيخ عمى خالغي حسل عجـ أف األول:: كل عغ أجاب كقج ،ليسا تفصغ مغ أر لع: مشيا األخيخيغ في قاؿ أسئمة ثبلثة
 كأخرخ البذارة في كأبمغ العجؿ في ععأ  بالعسـػ الترخيح أف مع باآلثسة خز فمع ،اآلثسة كغيخ اآلثسة الشفذ في عاـ
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 الحادي عذخ
، أؼ: ذكات عجد، [ٔٔ](ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)سػرة الكيف  في قػلو تعالى

]يػسف:  (ھ ھ )كمعمـػ َأفَّ الدشيغ ال تكػف إال ذكات عجد، فسا فائجة ذكخه؟ كليذ مثل قػلو: 

؛ أِلَفَّ ذكخ العجد فييسا ليجؿ عمى القمة؛ أِلَفَّ ما كثخ في [ٗٛٔ]البقخة:  (ٻ ٻ پ )، ك[ٕٓ
 .(ٔ)ىشا تعطيع الرفة، فعجـ ذكخ العجد أكلى بياالغالب يتعحر عجده لكثختو، كالسخاد 

قيل: سشيغ كثيخة تحتاج إلى العج  ( لمقمة، َكَأنَّوُ ھ( لمَكثخة كسا َأفَّ )ۀَأفَّ ) أقؽل جؽابو:
 كالحداب، سػاء تعحر ذلظ لفخط الكثخة أك لع يتعحر.

إدراكو  في القمة، فإفَّ  ، انتيى. بخبلؼ السفخط(ٖ)( عمى كثختياۀ: نبَّو بحكخ )(ٕ)قاؿ اإلماـ الخاغب
يَِّتو (، ىحا ما خصخ ھ(، ك)ۀ، فيػ معجكد  بالقػة، كحاصمو الفخؽ بيغ )(ٗ)يقاِرف الػقػؼ عمى َكسِّ

 .(ٔ)تفريبًل فميخاجعو مغ أراده (٘)بالباؿ، ثع رأيت في عسجة الحفاظ
                                                                                                                                                                                 

 عحابيع أف لبياف السعحبيغ األكزار أرباب في الكبلـ أف كجػابو، أخخػ  حسل نفذ تحسل كال: يقاؿ بأف كذلظ ،المفع في
 .غيخىع اقتخفو بسا ال األكزار مغ اقتخفػه بسا ىػ إنسا

 كازر فيػ يدر كزر يقاؿ: قاؿ حيث األثيخية الشياية في ما عمى الحسل مصمق ال ،الػزر حسل (رزَ كَ ) معشى أف الثاني:
 .التجخيج باب مغ وُ نَّ أَ  كجػابو؟ يدر مع كزر ذكخ صح فكيف ،الحنػب كمغ السثقمة األشياء مغ ضيخه يثقل ما حسل إذا

 ضخب) :قيل إذا وُ نَّ أَ  كجػابو ذكخه؟ في فائجة فأؼ مثبل يزخب مغ ضارب يفيع كسا تدر مغ يفيع (كاِزَرة  ) أف :الثالث
 عبخ كلسا ،الحات بتمظ الفعل ىحا تعمق مغ حجث ضخب بيا قاـ ذات ىػ إنسا( ضخب) مغ يدتفاد فالحؼ (زيجا ضارب

 ذلظ أف :المغة عخؼ في مشو فيع غيخىا أك فعل صيغة في مرجرؼ  معشى بو كعمق الػصفية معشى فيو بسا شيء عغ
 يكػف  أف فيجب ،الكذاؼ شخاح أجمة بعس حققو كسا بدببو ال بو السعشى ذلظ تعمق حاؿ الرفة بتمظ مػصػؼ الذيء
 جميمة فائجة كىحه ،كاِزَرة   َتِدرُ  َكال في يقاؿ ككحا ،بو ضخب تعمق عمى سابق بزخب مترفا السثاؿ في ضارب معشى

 فاعل ذكخ إف التفتازاني العبلمة قػؿ يدقط كبحلظ ،نفي حيد في نكخة الفاعل اسع أكرد إذا لعسـػا استفادة جبللة كيديجىا
 ."انتيى ججا الججكػ  قميل نكخة فاعمو اسع بمفع الفعل

 (.ٛٙٔيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  ٔ))
السعخكؼ بالخاغب، عالع، محقق، أديب، مغ الحكساء، الحديغ بغ دمحم بغ السفزل، أبػ القاسع األصفياني، كىػ:  ٕ))

ىػ. يشطخ: بغية الػعاة، لمديػشي ٕٓ٘ مغ مؤلفاتو: جامع التفاسيخ، كالسفخدات في غخيب القخآف، كغيخىا ... تػفي سشة
 (.ٜٖٚ/ٔ(، كذف الطشػف، حاجي خميفة )ٜٕٚ/ٕ)
 قل السؤلف كبلمو بترخؼ. (. نٓ٘٘األصفياني )ص خاغبيشطخ: السفخدات في غخيب القخآف، لم ٖ))
 ٔسخخ ة )عٍٝ ٔىززٗ(. ِٟ 4))

عسجة الحفاظ في تفديخ أشخؼ األلفاظ لمدسيغ الحمبي، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع، أبػ العباس، شياب الجيغ  ٘))
  ػ.ىٚٔٗٔىػ(، شبع بتحقيق دمحم باسل عيػف الدػد، كصجر في أربعة مجمجات عغ دار الكتب العمسية، عاـ:  ٙ٘ٚ)ت 
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 الثاني عذخ
ڀ ڀ )، مع قػلو [ٕٗٔ](ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)قػلو تعالى في سػرة شو: 

(؛ إذ السعخض أعع مغ السدخؼ، فيمـد أحج أمخيغ: ۆئ ۈئ( انجرج في )ڀ ٺ؛ أِلَفَّ )[ٕٚٔ](ڀ ٺ
( عمى عسػمو كلع ُيخرز، أك تذبيو األعمى باألدنى إف كاف ۆئ ۈئإما تذبيو الذيء بشفدو إف بقي )

قج خرز؛ أِلَفَّ السدخؼ أعطع ذنًبا مغ السعخض؛ أِلَفَّ السعخض قج يعخض كال يدخؼ، ككبل األمخيغ 
 .(ٕ)ُمْذِكل  

-/ظ[ السدخؼ، بل السخاد بيسا َٗأّنا ال ُنَدمِّع َأفَّ السخاد مغ السعخض ما ىػ أعع مغ ] أقؽل جؽابو:
؛ َفِإفَّ السخاد بالسعخض مغ أعخض عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كعسا جاء بو مغ  -وهللا سبحانو كتعالى أعمع كاحج 

كصفػا بحلظ؛ أِلَفَّ الكفخ أقبح ( ڀ ٺ)شائفة الكفار كىع السخاد بػ الكتاب السبيغ، كلع ييتج بيجيو أعشي 
السعاصي كأششعيا، فالكفَّار مدخفػف في العرياف بالشدبة إلى غيخىع مغ عراة السؤمشيغ، كقاؿ اإلماـ 

 .(ٖ)البيزاكؼ: "مغ أسخؼ باالنيساؾ في الذيػات كاإلعخاض عغ اآليات"
ع بسا أشار إليو صاحب الكذاؼ في تفديخ سػرة األنعاـ مغ كأمَّا لدكـ تذبيو الذيء بشفدو فسشجف

َأفَّ الكاَؼ )في مثمو( مقحسة ، كاسع اإلشارة السجخكر بيا مذار  بو إلى مرجر الفعل السحكػر بعجه، ال 
إلى شيء آخخ ُيذبَّو ىػ بو؛ فميذ القرج في مثمو إلى مذبو كمذبو بو بل ىػ مثل قػلظ )ضخبتو 

 .(ٗ)السخرػصكحلظ( أؼ: ىحا الزخب 

                                                                                                                                                                                 

َٓ َعذَد ا) لٌٛٗ رلبٌٝ:(. ١ِٚٗ: "٠3/35ٕمش: عّذح اٌذفبظ، ٌٍس١ّٓ اٌذٍجٟ ) 1)) ٕظ١ فظ  ظ ْٙ ٌَْى ُْ ِظٟ ا ٙظ  (ََِؿَشْثَٕب َعٍَٝ آرَأظ

. ٚٔجٗ ثزوش اٌلذد عٍٝ وثشرٙب، لبٌٗ اٌشا ت ١ِٚٗ ٔمش 11]اٌىٙف: َٔ ٗأ [ ْٞ رٚاد عذدن ل١ً: ٠زوش ٌٍزم١ًٍ ألْ اٌم١ًٍ ٠لذ ألظ

دَحن ) ذ. ِٕٚٗ لٌٛٗ رلبٌٝ:ٚاٌىث١ش ال ٠ل ْلذٚأ َِ  َُ ٘ظ ح ٔذٛ اٌّطبس 20]٠ٛ ف: (دََسا [ ِٚذػٛس ٌٍم١ًٍ ِمبثٍخ ٌّب ال ٠ذػٝ وثش 

َسبة) إ١ٌٗ ثمٌٛٗ: دَح  ) [، ٚعٍٝ رٌه لٌٛٗ:212]اٌجمشح: (ثظغ١َْشظ دظ ْلذٚأ  ِ س َٕب إٌ بسأ إظال  ٠َْ بِب   َّ ُْ [ ْٞ ل١ٍٍ خ، 80]اٌجمشح: (ٌَٓ رَ ٙأ  َٔ ألظ

، ْٞ ثذ١ث لب ٌٛا: ٔلزة ثلذد األ٠بَ اٌزٟ عجذٔب ١ِٙب اٌلجً. ٠ٚمبي عٍٝ اٌؿذ ِٓ رٌه: ج١ص عذ٠ذ، ْٞ وث١ش، ُٚ٘ رٚ عذدن

. لبي: ٚلٌٛٗ: ح. ٠ٚمبي ِٟ اٌم١ًٍ: ُ٘ ضٟء  ١ش ِلذٚدن َٓ َعذَد ا) ْال ٠لذٚا وثش  ٕظ١ فظ  ظ ْٙ ٌَْى [ ٠ذزًّ 11]اٌىٙف: (ِظٟ ا

 ذ ا".األِش٠ٓ. لٍذ: ادزّبٌٗ ٌٍمٍخ ثل١ذ ج

 (.٘ٛٔيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  ٕ))
 (. ٕٗ/ٗأنػار التشديل، لمبيزاكؼ ) ٖ))
ما كججتو عشج الدمخذخؼ ىػ: "فإف قمت: أؼ فخؽ بيغ البلميغ في )ِلَيُقػُلػا(، )َكِلُشَبيَِّشُو(؟ قمت: الفخؽ بيشيسا أّف األكؿ  ٗ))

فَّ اآليات صخفت لمتبييغ كلع ترخؼ ليقػلػا دارست، كلكغ أِلَنَُّو حرل ىحا القػؿ بترخيب كالثانية حقيقة؛ كذلظ أَ  ،مجاز
اآليات كسا حرل التبييغ، ُشبَِّو بو فديق مداقو. كقيل: ليقػلػا كسا قيل لشبيشو: فإف قمت: إالـ يخجع الزسيخ في قػلو 

َشُو؟ قمت: إلى اآليات أِلَنًَّيا في معشى القخآف، كَ  َأنَُّو قيل: ككحلظ نرخؼ القخآف، أك إلى القخآف كإف لع يجخ لو ذكخ، َكِلُشَبيِّ
لكػنو معمػما إلى التبييغ الحؼ ىػ مرجر الفعل، كقػليع: ضخبتو زيًجا، كيجػز أف يخاد فيسغ قخأ درست كدارست: درست 

 (.٘٘/ٕالكتاب كدراستو، فيخجع إلى الكتاب السقّجر". الكذاؼ، لمدمخذخؼ )
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 (ٱ ٻ ٻ ٻ) كمثمو كثيخ كسا حققو العبلمة التفتازاني كغيخه عشج قػلو تعالى: 

 .(ٔ)[٘ٚ]األنعاـ:  (ٿ ٿ ٿ       ٿ ٹ ٹ)، كقػلو عد قائبًل: [ٖ٘]األنعاـ:
  (ٖ).(ٕ)كذلظ الجداء الكامل ال غيخه نجدؼ مغ أسخؼ فالسعشى:

 الثالث عذخ
؛ أِلَفَّ ِذْكَخه بعج [ٕٕ](ۅ     ۉ ۉ  ې ېې  ۋ ۅ ) قػلو تعالى في سػرة األنبياء:  ، فيو ِإْشَكاؿ 

ليبصل قػليع، كىحا ال يبصمو؛ أِلَفَّ السبلزمة بيغ  [ٕٔ](ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  )قػلو: 
الفداد كاإللو الثاني إنسا ترجؽ إذا كاف اإللو الثاني تاًما، حتى يمـد التسانع، كىع لع َيجَّعػا ذلظ، أال 

                                                           

مخذخؼ: "كقػلو َكَكحِلَظ ُنِخؼ ِإْبخاِىيَع جسمة معتخض بيا بيغ السعصػؼ كالسعصػؼ عميو. كالسعشى: كمثل عشج قػؿ الد  ٔ))
ُخه". الكذاؼ، لمدمخذخؼ ) (. قاؿ العبلمة الدعج التفتازاني في حاشيتو ٓٗ/ٕذلظ التعخيب كالتبريخ ُنَعخُِّؼ إبخاىيع كُنَبرِّ

سبق أف اسع اإلشارة إشارة إلى ىحه اإلراءة ال شيء آخخ يذبو بو ىحه،  عمى الكذاؼ: "قػلو: )كمثل ذلظ التعخيب(: قج
كأكرد بجؿ اإلراءة التعخيب كالتبريخ ترحيًحا لتحكيخ اسع اإلشارة كتشبيًيا عمى أنو مغ رؤية البرخ، لكشو استعيخ 

ة الدعج التفتازاني عمى لمسعخفة كنطخ البريخة؛ ألف السمكػت بسعشى الخبػبية كاأللػىية ليدت مسا يبرخ حًدا". حاشي
 (.ٕٛٗمخصػط )لػحة  –الكذاؼ 

كقاؿ القػنػؼ معمًقا عمى قػؿ الدعج: "يعشي أف اسع اإلشارة في مثل ىحت السقاـ إشارة إلى ىحه اإلراءة ال شيء آخخ 
ػمة مغ قػلو التفتازاني. تػضيحو: أفَّ ذلظ إشارة إلى مرجر نخػ ال إلى إراءة أخخػ مفي يذبو بو ىحه. كحا أفاده البلمة

أفاده اسع اإلشارة مغ الفخامة فرار الحاصل كذلظ التبرخ [، كالكاؼ مقحع لتأكيج ما ٗٚ]األنعاـ:  (ِإنِّي َأَراؾَ ) تعالى:
 (.ٗٙٔ/ٛالبجيع تبرخ إبخاىيع عميو الدبلـ".أ.ىػ. حاشية القػنػؼ عمى تفديخ البيزاكؼ )

 (.  ٛٗ/ٙشاد العقل الدميع، ألبي الدعػد )(، إر ٚٔٔ /ٛيشطخ: الجر السرػف، لمدسيغ الحمبي ) ٕ))
جاء في حاشية ندخ األصل، ج، د: "كلمفاضل العراـ فيسا عمق عمى البيزاكؼ في سػرة األنعاـ تػجيو يخخج  ٖ))

 الكاؼ بو عغ اإلقحاـ".
َساَكاِت َكاأَلْرضِ كالسخاد عشج قػلو تعالى: ) َكَكَحِلَظ )" [، قاؿ اإلماـ البيزاكؼ:٘ٚنعاـ: ( ]األَكَكَحِلَظ ُنِخؼ ِإْبَخاِىيَع َمَمُكػَت الدَّ

ُخه، كىػ حكاية حاؿ ماضية". أنػار التشديل، لمبيزاكؼ )(ُنِخؼ ِإْبَخاِىيعَ   .(ٜٙٔ/ٕ: كمثل ىحا التبريخ ُنَبرِّ
 قاؿ عراـ الجيغ اإلسفخاييشي في حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ: "قػلو: )كمثل ىحا التبريخ(: قاؿ السحقق التفتازاني:

"قج سبق أف اسع اإلشارة في مثل ىحا السقاـ إشارة إلى ىحه اإلراءة ال شيء آخخ يذبيو بو ىحه ىحا". قمت: كاف كجيو 
تشديل الكاؼ مشدلة اسع اإلشارة السثل في اإلقحاـ، كلظ أف تجعل السذبو التبريخ، مغ حيث أنو كاقع، كالسذبو بو 

شدبة بالسصابقة لمػاقع، كىػ عيغ الػاقع". يشطخ: حاشية العراـ عمى التبريخ مغ حيث أنو مجلػؿ المفع، نطيخه كصف ال
 /ك(.ٕٕٚمخصػط )لػحة  -تفديخ البيزاكؼ 
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، أما إلػياف تاماف فمع يقل بو أحج مغ أىل (ٕ): إنػسا نعبجىع ليقخبػنا إلى هللا زلفى(١)ف تخػ َأنَُّيع يقػلػ 
ۉ ې ې ) السمل، فسا قالػا بو ال تبصمو اآلية، كما تبصمو اآلية لع يقػلػا بو. ككحلظ قػلو تعالى: 

، قيل: الحق هللا تعالى، كقيل: القخآف، كأيِّا ما كاف [ٔٚ]السؤمشػف:  (ې ې ى ى
 . (ٖ)بلزمة مذكمةفالس

ِإفَّ اآلية مدػقة لمدجخ عغ عبادة تمظ األصشاـ،  أقؽل وهللا سبحانو وتعالى أعمػ بحقائق كالمو:
عػا ليا األلػىية التامة؛ أِلَفَّ العبادة إنسا تكػف لسغ لو ألػىية تامة، كمغ جعميا لغيخه فقج  (٢)كِإْف لع يجَّ

اآلية بتقجيخ ىسدة اإلنكار،  [ٕٔنبياء: ]األ (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )كفخ، يذيخ إليو قػلو: 
أؼ: لع يتخحكا آلية تْقجر عمى اإلنذار، َفُيْفَيُع َأفَّ العبادة التي مغ شؤكف األلػىية ال تكػف إال لسغ يقجر 

ال يكػف إال  -(٤)كىػ مغ لو األلػىية الحق-/ك[ في بياف َأفَّ مغ يقجر عمى ذلظ ٘عمى ذلظ، ثع أخح ]
 . [ٕٕ]األنبياء:  (ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې) ، فقاؿ (ٙ)نع كاحًجا ببخىاف التسا

 الخابع عذخ والخامذ عذخ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ ) : -أيًزا-قػلو تعالى في سػرة األنبياء 

 ، فيو سؤاالف: [ٜٚ، ٛٚ](ہ ہ        ❄ڻ ڻ ۀ
لعمع؛ أِلَفَّ هللا تعالى ال السخاد بالذيادة ىشا العمع، فسا فائجة ذكخه؟ كليذ محل التسجح باَأفَّ  -األول

يتسجح بعمع جدئي، كليذ الدياؽ سياؽ تيجيج أك تخغيب حتى يكػف ذكخ العمع لمسجازاة عمى الفعل، 
 كقػلظ: عخفت صشعظ، أؼ: أجازيظ عميو أك أعاقبظ.

 داكد بالغشع لراحب الحخث، فقاؿ سميساف: غيخ ىحا َأْكَفُق، فقزى (ٚ)الحخث كاف َكْخًماَأفَّ  -الثاني
، يأخح أصػافيا كألبانيا، كيدمع الكـخ لراحب الغشع يرمحو، فإذا  فأمخ ِبَأفَّ الغشع تدمع لراحب الكـخ

، فُحْكع داكد لػ كقع في شخيعتشا لع يكغ َثعَّ ما يقتزي فداده؛ أِلَفَّ (ٛ)صمح عادت الغشع لخبيا كالكـخ لخبو
                                                           

 )أال تخاىع يقػلػف(.( في غيخ ندخة األصل ٔ)
ِ ُزْلَفىتعالى: ) في قػلو ٕ))  .[ٖ]الدمخ:  (َما َنْعُبُجُىْع ِإالَّ ِلُيَقخُِّبػَنا ِإَلى للاَّ
 (. ٛٛٔذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص يشطخ: فػائج في م ٖ))
 )كإف لع يجعيو إليا األلػىية(، كىػ تحخيب، كالرػاب ما أثبتو مغ الشدخ األخخػ؛ مػافقة لمدياؽ. ( في ندخة األصلٗ)
 ، د )كىػ مغ األلػىية بالحق(.( في ندخ ب، ج٘)
ف بعزيع مانًعا لبعس مغ إنفاذ أمخه". األدلة "يقـػ دليل التسانع عمى افتخاضو بيغ األرباب لػ كججكا، أؼ يكػ  ٙ))

 (.ٖٖٔالعقمية الشقمية عمى أصػؿ االعتقاد، سعػد العخيفي )ص
 (.ٗٔ٘/ٕٔالَكْخـُ: شجخة الِعَشِب، كاحجتيا َكْخَمة. يشطخ: لداف العخب، البغ مشطػر ) ٚ))
 (.ٚٚٗ/ٛٔيشطخ: جامع البياف، لمصبخؼ ) ٛ))
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الغشع لسدتحقيا، كحكع سميساف لػ كقع  يجػز أف يكػف قجر قيسة الغشع، كصاحبيا مفمذ يجفع (ٔ)األرش
في شخيعتشا لسا صح، مع َأفَّ هللا تعالى أثشى عمى سميساف دكف داكد، فيمـد عمى ىحا أحج األمخيغ؛ أِلَفَّ 
شخيعتشا أتع الذخائع، فإف كاف حكع سميساف أفزل فِمَع لع يذخع لشا؟ كإف كاف حكع داكد أفزل فِمَع أثشى 

 (ٕ)عمى سميساف دكنو؟
السخاد مغ اإلخبار بكػنو تعالى شاىًجا لحكسيع ما يمدمو عخًفا مغ َأفَّ  ل: جؽاب الدؤال األول:أقؽ

، كسا تقػؿ لسغ [ٛٗ]الصػر: (مئ ىئيئ) العشاية بذأنو كالحفع كالكبلءة لو عمى شخيق قػلو عد قائبًل: 
بيغ ألحكاميع َكاِلِئيَغ تحب: إني مبلحطظ كناضخ  إليظ كمذاىج  لسا يحرل لظ، َفَكَأنَُّو قيل: ككشا مخاق

 ليع، ال نقخىع عمى خمل، كال نكميع إلى أنفديع. 
 

، كمغ ثع كثخ فييا الشدخ، كلػ لع يقف (ٖ)األحكاـ قج تختمف باختبلؼ األزمافَأفَّ  وجؽاب الثاني:
ا ، إذا قري(ٗ)أصحابشا عمى ناسخ لع يسكشيع العجكؿ عغ حكع أحجىسا، َفِإفَّ شخيعَة مغ قبمشا شخيعة لشا

 هللا تعالى عميشا مغ غيخ إنكار، كقج ُكِجج.
، فقج قاؿ اإلماـ البيزاكؼ ِإفَّ (ٚ)قػلو: )لسا صح( مذكل   (٤)(، إلى(٘))فحكع داكد ثػ قؽُل الدائل:

/ظ[ نطيخ قػؿ أبي ٘مثل قػؿ الذافعي بغـخ الحيمػلة، كحكع داكد ] -عميو الدبلـ-حكع سميساف 
 (ٔ)، فكيف عكذ األمخ؟(ٜ)شافعي في العبج الجاني، كالدائل (ٛ)حشيفة

                                                           

 (.ٜٚ/ٔاَيِة: ِدَيُتَيا". معجع مقاييذ المغة، البغ فارس )عشج ابغ فارس: "َأْرُش الِجشَ  ٔ))
 (.ٜٓٔيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  ٕ))
 (.ٔٙٔ/ٖيشطخ في ذلظ: اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ، لآلمجؼ ) ٖ))
 (.ٕٔٙ/٘يشطخ في ذلظ: السػافقات، لمذاشبي ) ٗ))
 )داٚد(  بلطخ ِٓ ٔسخخ ة.  5))

 ، د، كأثبتيا مغ ندختي األصل، ب، مػافقة لمدياؽ.( ساقصة مغ  ندختي ج( )إلىٙ)
يجػز أف  فُحْكع داكد لػ كقع في شخيعتشا لع يكغ َثعَّ ما يقتزي فداده، ألف األرشيعشي ما جاء في صجر الدؤاؿ: " ٚ))

 تشا لسا صح". يكػف قجر قيسة الغشع، كصاحبيا مفمذ يجفع الغشع لسدتحقيا، كحكع سميساف لػ كقع في شخيع
 (.( في غيخ ندخة األصل )نطيخ قػؿ الحشفيةٛ)
كنز الكبلـ عشج البيزاكؼ: "كاألكؿ نطيخ قػؿ أبي حشيفة في العبج الجاني، كالثاني مثل قػؿ الذافعي بغـخ  ٜ))

عي كجػب (. ثع قاؿ: "كحكسو في شخعشا عشج الذافٚ٘/ٗالحيمػلة لمعبج السغرػب إذا أبق". أنػار التشديل، لمبيزاكؼ )
ضساف الستمف بالميل إذ السعتاد ضبط الجكاب ليبًل، كىكحا قزى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لسا دخمت ناقة البخاء حائًصا كأفدجتو فقاؿ: 

ػف معيا كعشج أبي حشيفة ال ضساف ِإالَّ أف يك«. َعمى أْىِل األْمػاِؿ ِحْفِطيا ِبالشَّياِر كَعمى أْىِل الَسػاِشي ِحْفَطيا ِبالمَّْيلِ »
 السرجر نفدو.«". ُجخُح الَعجساِء ُجبار  »حافع، لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص: 
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 الدادس عذخ
، [ٕٕٓ، ٕٔٓ] (ۆئ  ۆئ ۇئ ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ   ۇئ)قػلو تعالى في سػرة الذعخاء: 

؛ أِلَنَُّيع إذا رأكه فكيف يأتييع بغتو بعج ذلظ؟ أِلَفَّ الفاء تجؿ عمى التعقيب  .(ٕ)فيو ِإْشّكاؿ 
تو كضيػر مقجماتو كمذاىجة عبلماتو، رؤية العحاب تكػف تارة بعج تقجـ أماراَأفَّ  أقؽل جؽابو:

كأخخػ بغتة ال يتقجميا شيء مغ ذلظ، فكانت رؤيتيع العحاب محتاجة إلى التفديخ، فعصف عمييا بالفاء 
خ في الحكخ أف (ۆئ  ۇئ) قػلو تعالى:  (ٖ)التفديخية ، كصح بيشيسا معشى التعقيب؛ أِلَفَّ مختبة السفدِّ

خ في  ، كسا يدتفاد مغ تحقيقات الذخيب(٘)تفريل بالقياس إلى اإلجساؿكسا ُفِعَل في ال (ٗ)يقع بعج السفدَّ
ڦ ڄ )كسا ىػ أحج الػجػه في قػلو تعالى: ( ٚ). كيسكغ أف تكػف اآلية مغ باب القمب(ٙ)شخح السفتاح

 لمسبالغة في مفاجأة رؤيتيع العحاب حتى كأنيع رأكه قبل [ٗ]األعخاؼ:  (ڄ ڄ ڄ ڃ
 .(ٛ)لعحاب األليع بغتة فيخكهكالسعشى حتى يأتييع ا السفاجأة،

 الدابع عذخ
﮸)قػلو تعالى في سػرة الخكـ:  ﮷  ﮵  ﮶ ﮴  ﮳  السخاد َأفَّ  [ٜٖ] (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

، كاإللحاؼ: [ٖٕٚ]البقخة: (ھ ے ے ۓۓ) كال يديج، كقػلو تعالى:  الَبتَّةَ األجخ ال يثبت 

                                                                                                                                                                                 

كاف حكع سميساف أفزل فِمَع لع يذخع لشا؟ كإف كاف حكع داكد  لعمو يقرج بعكذ األمخ ما ذكخه الدائل مغ َأنَُّو إذا " ٔ))
السػازنة بيغ حكسي الشبييغ كمحىبي اإلماميغ أبي أفزل فِمَع أثشى عمى سميساف دكنو؟". ىحا كألىل العمع في بياف ىحه 

 (.ٕ٘/ٙحشيفة كالذافعي كبلـ مجكف في مطانو. يشطخ فيو: حاشية محيي الجيغ شيخ زاده عمى تفديخ البيزاكؼ )
 (.ٕٗٓيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  ٕ))
ة، إذا لع يرمح السحكػر بعجىا ألف يكػف معصػًفا عمى ( كيدسييا بعزيع )الفاء الفريحة(، كىي "الفاء العاشفٖ)

السحكػر قبميا، فيتعيغ تقجيخ معصػؼ آخخ بيشيسا يكػف ما بعج الفاء معصػًفا عميو كتدسيتيا بالفريحة أِلَنََّيا أفرحت 
[ يشطخ: التحخيخ كالتشػيخ، البغ ٓٙ: ( ]البقخةاْلَحَجَخ َفانَفَجَخْت ِمْشُو اْثَشَتا َعْذَخَة َعْيشاً عغ مححكؼ، مثاليا قػلو عد كجل: )

 (. كضاىخ  أف السؤلف كاف عمى كعي ِبَأفَّ الفاء التفديخية ىي العاشفة في السقاـ األكؿ. ٜٔ٘ -ٛٔ٘/ٔعاشػر )
 (.ٜٚٔ/ٔيشطخ: شخح التمػيح عمى التػضيح، لمتفتازاني ) ٗ))
 (.ٕٚٔ/ٓٔيشطخ: ركح السعاني، لؤللػسي ) ٘))
 (.ٖٖٛ، لمجخجاني )صالسرباح شخح السفتاح ٙ))
 (.ٖٓٓ/ٕٔجامع البياف، لمصبخؼ ) ٚ))
 (.ٕٚٔ/ٓٔيشطخ: ركح السعاني، لؤللػسي ) ٛ))
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، كإذ(ٔ)شجة الدؤاؿ ا كاف السخاد في اآليتيغ ما ذكخ فِمَع نفى ، كالسخاد ال يدألػف ال إلحاًفا كال غيخ إلحاؼ 
 .(ٕ)ما ىػ أخز مشو الحؼ ال يمـد مغ نفيو نفَيو؟

، ودمحم بغ أبي بكخ (ٖ)َأفَّ الدؤاؿ غيخ كارد عمى تفديخ غيخه لآلية كاإلماـ البيزاكؼ  أقؽل جؽابو:
راجع إلى القيج  (٤)تيغفي أسئمتو، كأما عمى تفديخه ىػ فشقػؿ: ِإفَّ الشفي في كل مغ اآلي (٘)،(ٗ)الخازؼ 

 كالسقيج جسيًعا.
أما  -أعشي مصمق األجخ كالدؤاؿ-كلعل الدخ في اختيار ذلظ عمى تػجيو الشفي إلى أصل الفعل 

لفػاتو لػ قيل: )َفبَل َأْجَخ ِفيِو( بجؿ )َفبَل َيْخُبػا(، كأما  (ٚ)في اآلية األكلى: فالسحافطة عمى حدغ السجاندة
 قػـ  شأنيع ذلظ.ب (ٛ)في الثانية فممتعخيس

 الثامؼ عذخ
﮳  ﮴﮵)قػلو تعالى في سػرة الدمخ:  فيو إشكاؿ؛  [ٗ](ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

/ك[ مغ يشدؿ مشدلة الػلج في اإلكخاـ ٙأِلَنَُّو ِإْف أراد الػلج الحقيقي ال يرُح أف يكػَف مسا يخمق، كِإْف أراد ]

                                                           

 (.ٖٛ٘ /ٕٗيشطخ: تاج العخكس، لمدبيجؼ ) ٔ))
 (.ٜٕٓيشطخ: فػائج في مذكل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص  ٕ))
أك عصية يتػقع بيا مديج مكافأة،  ،زيادة محخمة في السعاممة (:اَكَما آَتْيُتع مِّغ رِّبً  في تفديخ اآلية: ") قاؿ البيزاكؼ  ٖ))

َفبَل َيْخُبػ )ليديج كيدكػ في أمػاليع.  (:لَِّيْخُبَػ ِفي َأْمَػاِؿ الشَّاسِ )كقخأ ابغ كثيخ بالقرخ بسعشى ما جئتع بو مغ إعصاء ربا. 
 (.ٔٙٔ/ٔ(، )ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٗكؼ )". أنػار التشديل، لمبيزايدكػ عشجه كال يبارؾ فيو فبل(: ِعشَج للاَِّ 

كىػ: دمحم بغ عسخ بغ الحدغ، التيسي، البكخؼ، فخخ الجيغ الخازؼ، اإلماـ، السفدخ، الذافعي، العالع السػسػعي، مغ  ٗ))
ىػ. يشطخ: شبقات الذافعية الكبخػ،  ٙٓٙمرشفاتو: التفديخ الكبيخ، ك"السحرػؿ" في عمع األصػؿ ... تػفي سشة 

 (.٘ٚٔ /ٗي بالػفيات، لمرفجؼ )(، الػافٔٛ /ٛلمدبكي )
غ رًِّبافي تفديخ اآلية: "فإف قيل ما معشى قػلو: ) قاؿ الخازؼ  ٘)) ( اآلية؛ عمى اختبلؼ القخاءتيغ بالسج َكَما آَتْيُتع مِّ

، كالخصاب لجافعي الخبا ال آلخحيو. معشاه: كما أعصيتع أ كمة كالقرخ، قمشا: قاؿ الحدغ رحسو هللا: السخاد بو الخبا السحـخ
َبا َكُيْخِبي الخيا مغ زيادة لتخبػ كتدكػ في أمػاليع فبل تدكػ عشج هللا، كال يبارؾ فييا، كنطيخه قػلو تعالى: ) َيْسَحُق للّاُ اْلخِّ

َجَقاتِ   (.ٕٛٗلمخازؼ )ص[ ال فخؽ بيشيسا". أسئمة القخآف السجيج كأجػبتيا، ٕٙٚ( ]البقخة: الرَّ
 .)في اآليتيغ( غيخ ندخة األصل ( فيٙ)
يقرج الجشاس التاـ بيغ )يخبػ( األكلى التي بسعشى )يديج( ك )يخبػ( الثانية التي بسعشى )يدكػ(.يشطخ: أنػار التشديل،  ٚ))

 (. ٕٛٓ، ٕٚٓ/ٗلمبيزاكؼ )
 ِٟ ٔسخخ ة )ِال رلش٠ؽ(، ٚ٘ٛ رذش٠ف، ٚاٌػٛاة ِب ْثجزٗ ِٓ إٌسخ األخشٜ، ِٛاِمخ ٌٍس١بق. 8))
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ميو الدبلـ: "سأذىب إلى أبي ، ككسا قاؿ عيدى ع[ٛٔ]السائجة:(ٻ ٻ پ پ) كسا قالت الييػد:
 .(ٔ)كأبيكع"، لع يكغ فيو احتجاج عمى السذخكيغ

اإلرادة بإيجاد كلج عمى اإلشبلؽ لكاف  (ٖ)األعع، أؼ: لػ تعمقت (ٕ)َأفَّ السخاد االتخاذ أقؽل جؽابو:
اْنَتَفى باصصفاِء ما شاء مغ مخمػقاتو لتعاليو كتقجسو عغ الػالدة، لكغ اإلرادة لع تتعمق بذيء مغ ذلظ، ف

ندبة الػلج إليو سبحانو بدائخ كجػىيا، ككاف في اآلية أقػػ احتجاج عمى بصبلف ما زعع السذخكػف. 
 وهللا تعالى أعمع.
 ]الخاتسة[

، فقيخ رحسة ربو، غخيق بحخ ذنبو، دمحم َسِخّؼ الجيغ عاممو هللا (٢)نجدت كنقمت مغ ندخة مؤلفيا
ي الدادس مغ الحجة الحخاـ، ختاـ عاـ خسديغ كألف مغ تعالى بغفخانو، ككالى لجيو مػرد إحدانو، ف

 .سبلـ. آميغك  (٤)[تحية]ىجخة سيج األناـ، عميو أفزل صبلة كأشخؼ 
❄❄❄❄❄❄❄ 

 الخاتسة
 كفييا أىع الشتائج كالتػصيات

 الشتائج:  -أوًل 
فت ككذ. كذفت الجراسة عغ مزسػف ىحه الخسالة، كأنيا عشيت بتأكيل كتػجيو آيات قخآنية مذكمة، ٔ

  .عغ أسخار القخآف الكخيع في تعبيخه كنطسو كببلغتو
 . عالجت الخسالة عجة قزايا تصبيقية في عمع السعاني كبعس القزايا الشحػية كالرخفية كالمغػية.ٕ

                                                           

 (.ٕٕٔف، لمعد بغ عبج الدبلـ )ص يشطخ: فػائج في مذكل القخآ ٔ))
 ِٟ ٔسخخ ة )اإل٠جبد(.  2))

)أؼ لػ تعمقت ... إلخ(: )لػ( ىشا مدتعسمة عمى شخيقة أىل المغة، أؼ جاء في حاشية ندخ األصل، ج، د: "قػلو:  ٖ))
 لمجاللة عمى أف انتفاء الثاني في الخارج إنسا ىػ بدبب انتفاء األكؿ كقػؿ الحساسي: 

مممممممممبَس رٚأ ـَ  ْٛ مممممممممب ٌَممممممممم َٙ  َدمممممممممبِظشن لَْجٍَ

 

مممممممممشْ   ُْ ٠َطظ ٕ مممممممممٗأ ٌَممممممممم ٌَىظ َٚ  ٌََطمممممممممبَسْد 

كإف أبيت إال أف تكػف عمى شخيق أىل السعقػؿ، فالبلـز ىشا مداك  بػاسصة مقجمة مدمسة، ىي أنو ال يكػف إال ما يخيج،  
نقيزو نقيس اآلخخ،  كمتى كانت السبلزمة مغ الصخفيغ ُأِبيَح استثشاء عيغ كل مغ السقجـ كالتالي عيغ اآلخخ، كاستثشاء

يشطخ: حاشية أبػ الفزل الجيداكؼ عمى حاشية الدعج عمى شخح العزج اإليجي  كسا صخح بو ابغ سيشا في الفرػؿ".
، كبيتو ىحا في ٔٔٗ/ٔلسخترخ السشتيى البغ الحاجب ) بِّي شاعخ مخزـخ (. كالبيت ألَُبيِّ بَغ ُسْمَسى بغ ربيعة الزَّ

 (.ٜٜبغ أكس الصائي )صديػاف الحساسة ألبي تساـ حبيب 
 ( في ندختي ب، ج "نجدت عمى يج مؤلفيا"، كفي ندخة د "قاؿ السؤلف رحسو هللا تعالى نجدت عمى يج مؤلفيا".ٗ)
 ساقصة مغ ندخة األصل، كأثبتيا مغ الشدخ األخخػ. (تحية)( ٘)
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في مجاالت متعجدة، مغ  يغ،بخز . أفَّ َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ مغ العمساء األعبلـ السٖ
 .حطي بسكانة عمسية مخمػقة بيغ عمساء عرخهقج ، ك خذعالك  ،فقوالك غة، كالم ،خيفدأىسيا الت

. ىحه الخسالة كاحجة مغ عجد كبيخ مغ الخسائل، شاىجة عمى سعة عمع مؤلفيا، ناشقة بأصالة فكخه، ٗ
كأنَّيا مع صغخ حجسيا َجسَُّة الفػائج، كأعطع فػائجىا أنيا تجمِّي أىسية معخفة سشغ العخب في كبلميا في 

 كبلـ هللا تعالى، كدفع ما ُيْذِكُل مشو عمى شمبة العمع كغيخىع. فيع
. اعتسج َسِخّؼ الجيغ في َحلِّ ُعقج أسئمة العد بغ عبج الدبلـ بعخضيا عمى الذػاىج الفريحة، قخآنية، ٘

 كشعخية، كنثخية، كأضيخت إجاباتو مصابقة القخآف الكخيع لسا تعارفت عميو العخب في مشطػميا كمشثػرىا.
شياب الجيغ األلػسي كاف ليحه الخسالة أثخ فيسا ألف بعجىا في التفديخ، فقج ضسشيا اإلماـ  .ٙ
". ككحلظ استذيج بكثيخ ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثانيفي تفديخه " ىػ(ٕٓٚٔت)

  ".فتح البياف في مقاصج القخآفىػ( في تفديخه "ٖٚٓٔمشيا صجيق حدغ خاف )ت
 ؽصيات: الت-ثانًيا

َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع يػصي الباحث األساتحة كالعمساء كشمبة العمع بتشاكؿ رسائل العبلمة 
الجركرؼ بالجراسة كالتحقيق، كإخخاجيا لمشػر، لسا فييا مغ مدائل عمسية قيسة، كفػائج كثيخة، ال تدتغشي 

كالتي سبق سخدىا في قدع  –الجركرؼ  عمًسا أفَّ جسيع مؤلفات َسِخّؼ الجيغ عشيا السكتبة اإلسبلمية.
ىي مػجػدة في حػزة الباحث بييئة مرػرات رقسية، كقج جعميا كقًفا لمباحثيغ كالجارسيغ،  -الجراسة 

 كعمى مغ أراد دراسة كتحقيق شيء مشيا التػاصل مع الباحث، كسيتع اإلرساؿ إليو بسذيئة هللا.
 السرادر والسخاجع:

 الكتب: -أوًل 
، طٖٚٓٔـ، دمحم صجيق خاف الِقشَّػجي )ت . أبجج العمػ ٔ  ـ.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٔىػ(، دار ابغ حـد
ىػ(، تح: عبج ٖٔٙ. اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي عمي الثعمبي اآلمجؼ )ت ٕ

 الخزاؽ عفيفي، السكتب اإلسبلمي، بيخكت، )د.ت(.
 ىػ.ٜٔٗٔ، ٔخيفي، دار عالع الفػائج، مكة، ط. األدلة العقمية الشقمية عمى أصػؿ االعتقاد، سعػد العٖ
الدعػد، دمحم بغ دمحم بغ مرصفى العسادؼ )ت  ػأب ،. إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيعٗ

  ىػ(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، )د.ت(.ٕٜٛ
ر الكتب ، تح: دمحم باسل، داىػ(ٖٛ٘)ت الدمخذخؼ محسػد بغ عسخ . أساس الببلغة، جار هللا ٘

  ـ.ٜٜٛٔىػػػػ  ٜٔٗٔ، ٔالعمسية، بيخكت، ط
، تح: نجيب ماججؼ، السكتبة ىػ(ٓٙٙ)ت . أسئمة القخآف السجيج كأجػبتيا، دمحم بغ أبي بكخ الخازؼ ٙ

 ـ.ٖٕٓٓ-ق ٖٕٗٔ، ٔالعرخية، لبشاف، ط
)ت . أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف، دمحم األميغ بغ دمحم السختار الجكشي الذشقيصي ٚ

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلبشاف،  –ىػ(، دار الفكخ، بيخكت ٖٜٖٔ
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خيخ  ،. األعبلـ قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ كالشداء مغ العخب كالسدتعخبيغ كالسدتذخقيغ، الدركميٛ
 ،٘ٔىػ(، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت، طٜٖٙٔالجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس،)ت 

 ـ.ٕٕٓٓ
جع القخاء فيسا بعج القخف الثامغ اليجخؼ، الداعاتي، إلياس بغ أحسج حديغ، دار . إمتاع الفزبلء بتخاٜ

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ، ٔالشجكة العالسية، ط
حدغ  ىػ(، تح:ٕ٘ٛ. إنباء الغسخ بأبشاء العسخ، ابغ حجخ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي العدقبلني )ت ٓٔ

 ىػ،ٜٖٛٔث اإلسبلمي، مرخ، حبذي، السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية، لجشة إحياء التخا
 ـ.ٜٜٙٔ

. أنػار التشديل كأسخار التأكيل = تفديخ البيزاكؼ، ناصخ الجيغ عبج هللا بغ عسخ البيزاكؼ )ت ٔٔ
 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔىػ(، تح: دمحم عبج الخحسغ السخعذمي، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، طٜٔٙ

غ دمحم أميغ الباباني البغجادؼ )ت . إيزاح السكشػف في الحيل عمى كذف الطشػف، إسساعيل بٕٔ
 لبشاف، )د.ت(. –ىػ(، ط دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت ٜٜٖٔ

. بغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاة، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الديػشي ٖٔ
 صيجا، )د.ت(. -ىػ(، تح: دمحم أبػ الفزل إبخاىيع، السكتبة العرخية، لبشافٜٔٔ)ت

اج العخكس مغ جػاىخ القامػس، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس، السمّقب . تٗٔ
 ىػ(، تح: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية، )د.ت(.ٕ٘ٓٔبسختزى، الدَّبيجؼ )ت 

ىػ(، دار الجيل بيخكت، ٖٕٚٔ. تاريخ عجائب اآلثار، الجبختي، عبج الخحسغ بغ حدغ )ت ٘ٔ
 )د.ت(.

يخ كالتشػيخ= تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج، دمحم . التحخ ٙٔ
ىػ(، الجار التػندية لمشذخ، تػنذ، ٖٜٖٔالصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر )ت

 ـ.ٜٗٛٔ
ىػ(، تح: حدغ السشاعي، مخكد ٖٓٛ. تفديخ ابغ عخفة، دمحم بغ دمحم، ابغ عخفة التػندي )ت ٚٔ

 ـ.ٜٙٛٔ، ٔث بالكمية الديتػنية، تػنذ، طالبحػ 
. تفديخ القخآف العطيع = تفديخ ابغ كثيخ، أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ الجمذقي )ت ٛٔ

 ـ.ٜٜٜٔ-ق ٕٓٗٔ، ٕىػ(، تح: سامي سبلمة، دار شيبة، طٗٚٚ
إحياء التخاث  ىػ(، دارٙٓٙ. التفديخ الكبيخ = مفاتيح الغيب، دمحم بغ عسخ، فخخ الجيغ الخازؼ )ت ٜٔ

 ىػ.ٕٓٗٔ، ٖلبشاف، ط –العخبي، بيخكت 
. التفديخ السشيخ في العقيجة كالذخيعة كالسشيج، كىبة بغ مرصفى الدحيمي الجمذقي، دار الفكخ ٕٓ

 ىػ.ٛٔٗٔ، ٕالسعاصخ، دمذق، ط
ىػ(، تح: أحسج ٖٓٔ. جامع البياف في تأكيل القخآف، دمحم بغ جخيخ بغ يديج، أبػ جعفخ الصبخؼ )ت ٕٔ

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ، مؤسدة الخسالة، ٔدمحم شاكخ، ط
. جامع الذخكح كالحػاشي، معجع شامل ألسساء الكتب السذخكحة في التخاث اإلسبلمي كبياف ٕٕ

 شخكحيا، عبج هللا دمحم الحبذي، )د.ت.ط(.
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أحسج ىػ(، تح: ٔٚٙأبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ )ت القخشبي، . الجامع ألحكاـ القخآف، ٖٕ
 ـ.ٜٗٙٔ-قٖٗٛٔ، ٕالبخدكني كإبخاىيع أشفير، دار الكتب السرخية، القاىخة، ط

ىػ(، تح: رمدؼ مشيخ البعمبكي، ٕٖٔ. جسيخة المغة، أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدؼ )ت ٕٗ
 ـ.ٜٚٛٔ، ٔدار العمع لمسبلييغ، بيخكت، ط

 ٙٔٛشي، الذخيب الجخجاني )ت . حاشية الجخجاني عمى الكذاؼ، عمي بغ دمحم بغ عمي الحدٕ٘
 ـ.ٜٙٙٔ -ىػ ٖ٘ٛٔىػ(، مكتبة مرصفى البابي الحمبي، مرخ، 

. حاشية الرباف عمى شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ، أبػ العخفاف دمحم بغ عمي الرباف الذافعي ٕٙ
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػ ٚٔٗٔ، ٔلبشاف، ط -ىػ(، دار الكتب العمسية، بيخكتٕٙٓٔ)ت 

تفديخ اإلماـ البيزاكؼ، عراـ الجيغ إسساعيل بغ دمحم الحشفي . حاشية القػنػؼ عمى ٕٚ
الجيغ مرصفى بغ إبخاىيع الخكمي الحشفي  حىػ( كمعو حاشية ابغ التسجيج، مرمٜ٘ٔٔ)ت
ىػ ٕٕٗٔ، ٔلبشاف، ط –ىػ(، تح: عبج هللا محسػد دمحم عسخ، دار الكتب العمسية، بيخكت ٓٛٛ)ت

 ـ.ٕٔٓٓ -
عمى شخح السحقق أبي الميث الدسخقشجؼ عمى الخسالة الػضعية  . حاشية دمحم الجسػقي السالكيٕٛ

-ىػٖٚٗٔىػ(.السصبعة األزىخية بسرخ، ٙ٘ٚلمقاضي عزج الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج )ت 
 ـ.ٜٕٜٔ

. حاشية محيي الجيغ شيخ زاده عمى تفديخ البيزاكؼ، دمحم بغ مرصفى الُقػَجػؼ، شيخ زاده )ت ٜٕ
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔلبشاف،  –، بيخكت ، دار الكتب العمسيةٔىػ(، ط ٜٓ٘

. خبلصة األثخ في أعياف القخف الحادؼ عذخ، دمحم أميغ بغ فزل هللا السحبي الحسػؼ )ت ٖٓ
 لبشاف، )د.ت(. –ىػ(، دار صادر، بيخكت ٔٔٔٔ

. الجرر الكامشة في أعياف السائة الثامشة، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني، )ت ٖٔ
، ٕاليشج، ط – عبج السعيج ضاف، مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر أباد ىػ(، تح: دمحمٕ٘ٛ

 ـ.ٕٜٚٔ -ىػ ٕٜٖٔ
. الجر السرػف في عمػـ الكتاب السكشػف، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع، أبػ العباس، السعخكؼ ٕٖ

 ىػ(، تح: د.أحسج دمحم الخخاط، دار القمع، دمذق، )د.ت(.ٙ٘ٚبالدسيغ الحمبي )ت 
ىػ( بخكاية أبي مشرػر مػىػب بغ ٖٕٔػاف الحساسة ألبي تساـ حبيب بغ أكس الصائي )ت. ديٖٖ

 -ىػ ٛٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –ىػ(، دار الكتب العمسية، بيخكت ٓٗ٘أحسج الخزخ الجػاليقي )ت
 ـ.ٜٜٛٔ

ىػ(، تح: عسخ ٖٗ٘. ديػاف الستشبي، أحسج بغ الحديغ، أبػ الصيب، الجعفي الكشجؼ الكػفي )تٖٗ
 ـ.ٜٜٚٔ-قٛٔٗٔ، ٔاع، دار األرقع، بيخكت، طفاركؽ الصب

ؽ ىػ(، ٛٔ. ديػاف الشابغة الحبياني صشعة ابغ الدكيت، زياد بغ معاكية بغ ضباب الغصفاني )ت ٖ٘
 تح: شكخؼ فيرل، دار الفكخ، دمذق، )د.ت(.
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عبج  غ. ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني = تفديخ األلػسي، شياب الجيغ محسػد بٖٙ
 ،ٔىػ(، تح: عمي عبج البارؼ، دار الكتب العمسية، بيخكت، طٕٓٚٔهللا الحديشي األلػسي )ت

 ق.٘ٔٗٔ
ىػ(، تح: ٜٚ٘. زاد السديخ في عمع التفديخ، ابغ الجػزؼ: جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ )تٖٚ

 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔلبشاف، ط -عبج الخزاؽ السيجؼ، دار الكتاب العخبي، بيخكت 
الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ، حاجي خميفة، مرصفى بغ عبج هللا القدصشصيشي العثساني )ت  . سمعٖٛ

 ـ.ٕٓٔٓتخكيا،  –ىػ(، تح: محسػد عبج القادر األرناؤكط، مكتبة إرسيكا، إستانبػؿ ٚٙٓٔ
ىػ، تح: دمحم بغ ٕٖٚ. الدمػؾ في شبقات العمساء كالسمػؾ، دمحم بغ يػسف بغ يعقػب، الُجْشجؼ تٜٖ

 ـ.ٜٜ٘ٔمكتبة اإلرشاد، صشعاء،  ٕػع، طعمي األك
 ٔىػ، تح: محسػد األرناؤكط، طٜٛٓٔ. شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب، ابغ العساد الحشبمي ت ٓٗ

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔدار ابغ كثيخ، دمذق، بيخكت، 
 ىػ(، تح: دمحمٜٙٚ. شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ، عبج هللا بغ عبج الخحسغ ابغ عقيل )ت ٔٗ

 -ىػ ٓٓٗٔ، ٕٓالجيغ عبج الحسيج، دار التخاث، القاىخة، دار مرخ، سعيج جػدة الدحار، طيي مح
 ـ.ٜٓٛٔ

 ىػ(، مكتبة صبيح، مرخ،ٖٜٚدعج التفتازاني، مدعػد بغ عسخ )تال. شخح التمػيح عمى التػضيح، ٕٗ
 )د.ت(.

ح: أحسج عدك ىػ(، تٕٚٛ. شخح الجماميشي عمى مغشي المبيب، دمحم بغ أبي بكخ الجماميشي )تٖٗ
 ـ.ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔ، ٔعشاية، مؤسدة التاريخ العخبي، بيخكت، ط

ىػ(، ٙٛٙ. شخح الخضي عمى الكافية البغ الحاجب، رضي الجيغ دمحم بغ الحدغ االستخاباذؼ )تٗٗ
 ـٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔليبيا،  –تح: يػسف حدغ عسخ، جامعة قار يػنذ، بشغازؼ 

ىػ(، تح: دمحم ٙٛٙلخضي االستخاباذؼ، نجع الجيغ )ت . شخح كافية ابغ الحاجب، دمحم بغ الحدغ ا٘ٗ
 ـٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔلبشاف،  –نػر الحدغ ، كإخػانو، دار الكتب العمسية، بيخكت 

ىػ(، عزج الجيغ عبج الخحسغ اإليجي )ت ٙٗٙ. شخح مخترخ السشتيى األصػلي البغ الحاجب )ت ٙٗ
ىػ(، كحاشية الديج الذخيب ٜٔٚي )ت ىػ(، كعمى السخترخ كالذخح: حاشية سعج الجيغ التفتازانٙ٘ٚ

ىػ(، ٙٛٛىػ(، كعمى حاشية الجخجاني: حاشية الذيخ حدغ اليخكؼ الفشارؼ )ت ٙٔٛالجخجاني )ت 
كعمى السخترخ كشخحو كحاشية الدعج كالجخجاني: حاشية الذيخ دمحم أبػ الفزل الػراقي الجيداكؼ 

-ىػٕٗٗٔ، ٔلبشاف، ط –بيخكت ىػ(، تح: دمحم حدغ إسساعيل، دار الكتب العمسية، ٖٙٗٔ)ت 
 ـ.ٕٗٓٓ

ىػ(.تح: أحسج ٖٜٖ. الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية، أبػ نرخ إسساعيل الجػىخؼ )ت ٚٗ
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔلبشاف،  –دار العمع لمسبلييغ، بيخكت  ٗعصار، ط

دار ىػ(، ٕٜٓ. الزػء البلمع ألىل القخف التاسع، أبػ الخيخ دمحم بغ عبج الخحسغ الدخاكؼ )ت ٛٗ
 لبشاف، )د.ت(. –مكتبة الحياة، بيخكت 
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ىػ(، تح: محسػد ٔٚٚ. شبقات الذافعية الكبخػ، تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ الدبكي )ت ٜٗ
 ىػ.ٖٔٗٔ، ىجخ لمصباعة، ٕالصشاحي،  كعبج الفتاح دمحم الحمػ، ط

صالح الخدؼ، مكتبة  ىػ(، تح: سميساف بغٔٔ. شبقات السفدخيغ، أحسج بغ دمحم األدنو كؼ )ت ؽ ٓ٘
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔ، ٔالعمػـ كالحكع، الدعػدية، ط

مي، دمحم بغ أبي بكخ بغ أحسج باعمػؼ ٔ٘ . عقج الجػاىخ كالجرر في أخبار القخف الحادؼ عذخ، الذَّ
، ٔىػ(، تح: إبخاىيع السقحفي، مكتبة تخيع الحجيثة، مكتبة اإلرشاد، صشعاء، طٖٜٓٔ)ت

 ىػ.ٕٗٗٔ
ي تفديخ أشخؼ األلفاظ لمدسيغ الحمبي، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع، الدسيغ . عسجة الحفاظ فٕ٘

 ـ.ٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔ، ٔىػ(، تح: دمحم باسل، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط ٙ٘ٚالحمبي )ت 
. عشاية القاضي ككفاية الخاضي عمى تفديخ البيزاكؼ = حاشية الذياب عمى تفديخ البيزاكؼ، ٖ٘

لبشاف،  -ىػ(، دار صادر، بيخكت ٜٙٓٔ بغ عسخ الخفاجي )ت شياب الجيغ أحسج بغ دمحم
 )د.ت(.

 . العيغ، الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ، تح: ميجؼ السخدكمي، كأخػه، مكتبة اليبلؿ، بيخكت، )د.ت(.ٗ٘
 ىػ(، )د.ت.ط(.ٜٗٚ. الفتاكػ الحجيثية، ابغ حجخ، أحسج بغ دمحم بغ عمي بغ حجخ الييثسي )ت ٘٘
لمتخاث العخبي اإلسبلمي السخصػط، مشذػرات السجسع السمكي لبحػث الحزارة . الفيخس الذامل ٙ٘

 ـ.ٜٜٗٔاإلسبلمية، مؤسدة آؿ البيت، عساف، األردف، 
. فػائج االرتحاؿ كنتائج الدفخ في أخبار القخف الحادؼ عذخ، مرصفى بغ فتح هللا الحسػؼ ٚ٘

 -ىػ ٕٖٗٔبشاف، الكػيت، دار الشػادر، سػريا، ل ٔىػ(.تح: عبج هللا الكشجرؼ، طٖٕٔٔ)ت
 ـ.ٕٔٔٓ

ىػ(، ٖٗٓٔ. الفػائج البيية في تخاجع الحشفية، أبػ الحدشات دمحم عبج الحي المكشػؼ اليشجؼ )تٛ٘
 ىػ.ٕٖٗٔ، ٔلراحبيا دمحم إسساعيل، ط -مصبعة دار الدعادة بجػار محافطة مرخ 

مٜ٘ سيج  ىػ(، تح:ٓٙٙسي الذافعي )ت . فػائج في مذكل القخآف، عد الجيغ عبج العديد بغ عبج الدبلـ الدُّ
 ـ.ٕٜٛٔ-قٕٓٗٔ، ٕرضػاف عمي الشجكؼ، دار الذخكؽ، ججة، ط

 ىػ(، دارٖٛ٘. الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل، الدمخذخؼ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخك )ت ٓٙ
 ىػ. ٚٓٗٔ، ٖلبشاف، ط -الكتاب العخبي، بيخكت 

غ عبج هللا السذيػر بحاجي خميفة ت . كذف الطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف، مرصفى بٔٙ
 ـ.ٜٔٗٔالعخاؽ،  –ىػ، مكتبة السثشى، بغجاد ٚٙٓٔ

ىػ(، تح: عادؿ ٘ٚٚ. المباب في عمػـ الكتاب،  عسخ بغ عمي بغ عادؿ الحشبمي، الجمذقي )ت ٕٙ
-ىػ ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –أحسج عبج السػجػد، كعمي دمحم معػض، دار الكتب العمسية، بيخكت 

 ـ.ٜٜٛٔ
األلحاظ بحيل شبقات الحفاظ، دمحم بغ دمحم بغ دمحم، تقي الجيغ ابغ فيج الياشسي العمػّؼ )ت  . لحعٖٙ

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٔىػ(، دار الكتب العمسية، طٔٚٛ
 ىػ.ٗٔٗٔ، دار صادر، بيخكت، ٔ، ط(ىػٔٔٚت). لداف العخب، أبػ الفزل دمحم بغ مكـخ بغ مشطػر ٗٙ
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دؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عبج اليادؼ السقجسي . مجسػع رسائل الحافع ابغ عبج اليا٘ٙ
-ىػٕٚٗٔ، ٔمرخ، ط –ىػ(، تح: حديغ بغ عكاشة، الفاركؽ الحجيثة، القاىخة ٗٗٚ)ت

 ـ.ٕٙٓٓ
ىػ(، تح: خميل إبخاىع ٛ٘ٗ. السخرز، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ سيجه السخسي )ت ٙٙ

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –جفاؿ، دار إحياء التخاث العخبي 
 ىػ(، السكتبة العمسية، بيخكت،ٓٚٚ. السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ، أحسج بغ دمحم الفيػمي )تٚٙ

 )د.ت(.
ىػ(، تح:  ٙٔٛ. السرباح شخح السفتاح، الذخيب الجخجاني، عمي بغ دمحم بغ عمي الحدشي )ت ٛٙ

 ـ.ٜٕٓٓيػكديل جميظ، جامعة مخمخة، استانبػؿ، 
، عمي الخضا «التخاث اإلسبلمي في مكتبات العالع )السخصػشات كالسصبػعات(»ريخ . معجع التاٜٙ

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔتخكيا،  –دار العقبة، قيرخؼ  ٔقخه بمػط، أحسج شػراف قخه بمػط، ط
 ـ.ٕٓٓٓ-قٕٕٗٔ، ٔ. معجع القخاءات، عبج المصيف الخصيب، دار سعج الجيغ، دمذق، طٓٚ
ىػ(، مكتبة السثشى، بيخكت، ٛٓٗٔغ دمحم كحالة الجمذقي )ت . معجع السؤلفيغ، عسخ بغ رضا بٔٚ

 دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، )د.ت(.
. السعجع الػسيط، إبخاىيع مرصفى كآخخكف، مجسع المغة العخبية بالقاىخة، السكتبة اإلسبلمية، ٕٚ

 ت(.ط.استانبػؿ، )د.
ىػ(، تح: عبج ٜٖ٘القدكيشي الخازؼ )ت. معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، أحسج بغ فارس بغ زكخيا ٖٚ

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔالدبلـ دمحم ىاركف، دار الفكخ، 
، يػسف بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عمي الدكاكي الخػارزمي )ت ٗٚ ىػ(، تح: نعيع ٕٙٙ. مفتاح العمـػ

 ـ.ٜٚٛٔ-قٚٓٗٔ، ٕلبشاف، ط -زرزكر، دار الكتب العمسية، بيخكت 
ىػ(، تح: ٕٓ٘خاغب األصفياني، أبػ القاسع الحديغ بغ دمحم )ت . السفخدات في غخيب القخآف، ال٘ٚ

 ىػ.ٕٔٗٔ، ٔصفػاف عجناف الجاكدؼ، دار القمع الذامية، دمذق ػ بيخكت، ط
ىػ( ، ٕ٘ٛ. السقتزب، دمحم بغ يديج بغ عبج األكبخ األزدؼ، أبػ العباس، السعخكؼ بالسبخد )ت ٙٚ

 )د.ت(. تح: دمحم عبج الخالق عطيسة، عالع الكتب، بيخكت،
. السػاعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثار، أحسج بغ عمي بغ عبج القادر، أبػ العباس، تقي الجيغ ٚٚ

 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –(، دار الكتب العمسية، بيخكت ٘ٗٛالسقخيدؼ )ت 
ىػ(، تح: أبػ ٜٓٚ. السػافقات، إبخاىيع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الغخناشي الذييخ بالذاشبي )ت ٛٚ

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔ، ٔجة مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف، دار ابغ عفاف، ط عبي
 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔ. مػجد دائخة السعارؼ اإلسبلمية، إبخاىيع زكي، كإخػانو، مخكد الذارقة لئلبجاع الفكخؼ، طٜٚ
ىػ(، دار ٔٛ٘. نتائج الفكخ في الشحػ، أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج الدييمي )ت ٓٛ

 ـ.ٕٜٜٔ-قٕٔٗٔ، ٕلبشاف، ط –عمسية، بيخكت الكتب ال
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بغ  . ندىة الخػاشخ كبيجة السدامع كالشػاضخ = اإلعبلـ بسغ في تاريخ اليشج مغ األعبلـ، عبج الحئٛ
، بيخكت ٖٔٗٔفخخ الجيغ الحدشي الصالبي )ت   -ىػ ٕٓٗٔ، ٔلبشاف، ط –ىػ(، دار ابغ حـد

 ـ.ٜٜٜٔ
 ٖٖٛأبػ الخيخ ابغ الجدرؼ، دمحم بغ دمحم بغ يػسف )ت . الشذخ في القخاءات العذخ، شسذ الجيغ ٕٛ

ىػ(، السصبعة التجارية الكبخػ، ترػيخ دار الكتاب العمسية، ٖٓٛٔتح: عمي دمحم الزباع )تىػ(، 
 )د.ت(.

ىػ(.تح: عبج ٔٔٔٔ. نفحة الخيحانة كرشحة شبلء الحانة، دمحم أميغ بغ فزل هللا السحبي )ت ٖٛ
 دى البابي الحمبي كشخكاه، )د.ت(.الفتاح دمحم الحمػ، مكتبة عي

. الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ، ابغ األثيخ، تح: شاىخ أحسج الداكؼ، كمحسػد الصشاحي، ٗٛ
 ـ.ٜٜٚٔ -قٜٜٖٔلبشاف،  -السكتبة العمسية، بيخكت 

ىػ، ٜٜٖٔ. ىجية العارفيغ أسساء السؤلفيغ كآثار السرشفيغ، إسساعيل بغ دمحم الباباني البغجادؼ ت ٘ٛ
 ـ.ٜٔ٘ٔككالة السعارؼ الجميمة، استانبػؿ 

ىػ(، تح: أحسج األرنؤكط، كتخكي ٗٙٚ. الػافي بالػفيات، الرفجؼ، صبلح الجيغ خميل بغ أيبظ )تٙٛ
  ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔلبشاف،  -مرصفى، دار إحياء التخاث، بيخكت 

 السخطؽطات:  -ثانًيا
عسخ بغ عبج هللا، الدعج التفتازاني )ت . حاشية الدعج التفتازاني عمى تفديخ الكذاؼ، مدعػد بغ ٔ

 (.ٖٗ٘ىػ(. مخصػط بسكتبة عاشف أفشجؼ بتخكيا بخقع )ٖٜٚ
. حاشية العراـ عمى تفديخ البيزاكؼ، إبخاىيع بغ دمحم بغ عخب شاه، اإلسفخاييشي، عراـ الجيغ ٕ

 (.ٖ٘٘ىػ(، مخصػط بسكتبة نػر عثسانية بتخكيا بخقع )ٜٔ٘)ت
ىػ(، مخصػط ٙٙٓٔبغ عبج الدبلـ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ ). رسالة في حل أسئمة لمعد ٖ

  (.ٕ٘ٗٔفي مكتبة راغب باشا بتخكيا في مجسػع رقع )
ىػ(، مخصػط ٙٙٓٔ. رسالة في حل أسئمة لمعد بغ عبج الدبلـ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ )ٗ

 (.ٕٕٚٔفي مكتبة فيس هللا أفشجؼ بتخكيا في مجسػع رقع )
ىػ(، مخصػط ٙٙٓٔ. رسالة في حل أسئمة لمعد بغ عبج الدبلـ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ )٘

   (.ٛٚفي مكتبة رشيج أفشجؼ بتخكيا في مجسػع رقع )
ىػ(، مخصػط ٙٙٓٔ. رسالة في حل أسئمة لمعد بغ عبج الدبلـ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ )ٙ

 (.ٕٕٔباشا بتخكيا في مجسػع رقع )في مكتبة راغب 
ىػ(، ٙٙٓٔلعد بغ عبج الدبلـ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ )اأسئمة عقج . رسالة في حل ٛ

 (.ٓٛٔٔمخصػط في مكتبة يشي جامع بتخكيا في مجسػع رقع )
ىػ(، مخصػط ٙٙٓٔ. رسالة في حل أسئمة لمعد بغ عبج الدبلـ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ )ٛ

 (.ٕٓٙٔفي مجسػع بخقع: ) بتخكيامكتبة الفاتح 
 السجالت العمسية: -ثالًثا
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ىػ(، تح: ٙٙٓٔرسالة في حل أسئمة لمعد بغ عبج الدبلـ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ ). ٔ
شة ( سٙٔ(، العجد )ٕد.عسخ حسجاف الكبيدي، السجمة الجكلية لشذخ البحػث كالخسائل، السجمج )

 ـ.ٕٕٔٓ
دخؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ ل , ژڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ رسالة في قػلو تعالى: . ٕ

آمشة صالح أرحيع، كإخػانيا، مجمة العمػـ االسبلمية، جامعة دراسة كتحقيق، ىػ(، ٙٙٓٔ)
 ـ.ٕٕٔٓ(، سشة ٓٔ(، العجد )ٕٔتكخيت، كمية العمـػ اإلسبلمية، العخاؽ، السجمج )

سمساف عبػد تح: ىػ(، ٙٙٓٔالجركرؼ )بغ إبخاىيع  دمحم دخؼ الجيغلسالة في مدألة التقميج، ر . ٖ
(، سشة ٕ(، العجد رقع )ٗٔالجبػرؼ، مجمة كمية العمػـ االسبلمية، جامعة ديالي، العخاؽ، السجمج )

 ـ.ٕٕٓٓ
 ىػ(،ٙٙٓٔدخؼ الجيغ الجركرؼ )، لژڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ژ رسالة في قػلو تعالى: . ٗ

(، ٖٙأحسج بغ مخجي، مجمة تبياف لمجراسات القخآنية، الجسعية العمسية الدعػدية، العجد )تح: 
 ىػ.ٔٗٗٔسشة 

ِخيح كالػُسْشَدِبظ، . ر ٘ تح: ىػ(، ٙٙٓٔالجركرؼ )بغ إبخاىيع دخؼ الجيغ لسالة في الفخؽ بيغ السرجر الرَّ
(، ٙٔ(، العجد )ٕالسجمج ) عسخ حسجاف الكبيدي، السجمة الجكلية لشذخ البحػث كالجراسات،د. 

 ـ.ٕٕٔٓسشة 
ِخيح كالػُسْشَدِبظ، َسِخّؼ الجيغ دمحم بغ إبخاىيع الجركرؼ )السرجر رسالة في . ٔ فيج  ىػ(، تح: د.ٙٙٓٔالرَّ

( سشة ٜ(، العجد )٘، السجمج )د. إبخاىيع أحسج صفي، مجمة جامعة الجديخة، اليسغ، درىع الغانسي
 .ـٕٕٕٓ

 : الخسائل العمسية -رابًعا
األلفاظ كالسرصمحات الستعمقة بتػحيج الخبػبية، آماؿ بشت عبج العديد العسخك، أشخكحة دكتػراه، . ٔ

 ىػ.ٕٙٗٔ-ٕ٘ٗٔبإشخاؼ دمحم بغ إبخاىيع العجبلف، جامعة أـ القخػ، 
عبج تح: ىػ(، ٖٜٚحاشية الدعج التفتازاني عمى الكذاؼ، مدعػد بغ عسخ، الدعج التفتازاني )ت . ٕ

 -ىػ ٜٖٛٔالبخبخؼ، أشخكحة دكتػراه، جامعة األزىخ ػػػ كمية المغة العخبية، الفتاح عيدى 
 ـ.ٜٛٚٔ

العباب في شخح لباب اإلعخاب، لمشقخه كار، عبج هللا بغ دمحم بغ أحسج الحديشي، جساؿ الجيغ، . ٖ
ىػ(، تح: دمحم نريخ الجيغ، رسالة الجكتػراه، جامعة بذاكر،ػ ٙٚٚالذخيب الشيدابػرؼ )ت

 ـ.ٕٓٓٓسشة باكدتاف، 
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 بشورىصبدهىأحمدىصليىصلىىتفسورى....ىىىىىىىىىىىىىىأ/ىالمسائلىالطقدوظىوالفقكوظىصندىاإلمامىىالشروانيىفيىحاشوته

 :السدتخمز 
العقجيػػػة كالفقييػػػة عشػػػج اإلمػػػاـ الذػػػخكاني فػػػي حاشػػػيتو عمػػػى تفدػػػيخ  إلػػػى تشػػػاكؿ السدػػػائل ىػػػحا البحػػػثييػػػجؼ 

 كقػجالبيزاكؼ مغ أكؿ سػرة الكيف إلى آخخ سػرة الحج؛ إذ ُيَعػجُّ كاحػًجا مػغ السرػادر السيسػة فػي عمػع التفدػيخ، 
 ، مقجمػػة فييػػا: أسػػباب اختيػػار البحػػث، كأىجافػػو، كمشيجػػو، كحػػجكده، كىيكمتػػو. كثبلثػػة مباحػػث:البحػػث ىػػحا تزػػسغ

السدػائل العقجيػة عشػجه  ىػػ(، تشػاكؿ الثػانيٖٙٓٔالتعخيب باإلمػاـ دمحم بػغ جسػاؿ الػجيغ الذػخكاني)ت: األكؿ  تشاكؿ
نصػاؽ البحػػث السحػػجد، أمػا الثالػػث فتشػػاكؿ السدػائل الفقييػػة عشػػجه فػػي الشصػاؽ السػػحكػر، ثػػع خاتسػة ذكػػخت فييػػا أىػػع 

 .الشتائج التي تػصل إلييا الباحث، ثع مرادر البحث كمخاجعو

 .لبيزانياالعقجية،  الفقيية، السدائلالكمسات السفتاحية: اإلماـ الذخكاني، السدائل 
Abstract  

This research aims to address the doctrinal and jurisprudential issues of Imam Al-

Sharwani in his footnote on the interpretation of Al-Baydawi from the beginning of 

Surat Al-Kahf to the end of Surat Al-Hajj; It is considered one of the important 

sources in the science of interpretation, and this research included an introduction: 

the reasons for choosing the research, its objectives, its approach, its limits, and its 

structure. And three sections: the first dealt with introducing Imam Muhammad bin 

Jamal Al-Din Al-Sharwani (d. 1063 AH), the second dealt with doctrinal issues with 

the specific scope of the research, and the third dealt with his jurisprudential issues 

within the aforementioned scope, and then a conclusion in which the most important 

results reached by the researcher, then sources Research and references. 
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 ة:السقجم
[، كالقائػػػػػػػػل ٜٕ]ص: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ژ القائػػػػػػػػل:   الحسػػػػػػػػج هلل

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ژ  [، كالقائػػػػػػػػل سػػػػػػػػبحانو: ٕٗ]دمحم: ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  سػػػػػػػػبحانو:

[، كأشػػيج أف ال إلػػو إال هللا كحػػجه ال شػػخيظ لػػو، كأشػػيج أف محسػػًجا ٖٖ]الفخقػػاف:  ژٻ  پ  پ  پ  پ   
 رسػلو، صمى هللا كسمع عميو كعمى آلو كأصحابو أجسعيغ كمغ تبعيع بإحداف إلى يـػ الجيغ عبجه ك 

 وبعد:

كىػػ أصػجؽ الكػبلـ كأحدػشو، ، الستعبػج بتبلكتػو -ملسو هيلع هللا ىلص -كتػاب هللا تعػالى السشػدؿ عمػى دمحم  القخآف الكخيع فإّف 
لستػيغ كالشػػر السبػيغ كاليػادؼ إلػى الرػخاط السدػتقيع، مػغ كىػ حبل هللا ا، فيػ معجدة هللا الخالجة عمى مخ الدشيغ

تسدظ بو نجا، كمغ قاؿ بو صجؽ، كمغ حكع بو عجؿ، كىػ الفرل ليذ باليدؿ، كقج جعمو هللا تبيانا لكػل شػيء 
ڳ  ژ كىجػ كبخىانا ليحه األمة، كيدخه لمتبلكة كالحكخ، أندلو هللا بمداف عخبػي مبػيغ، كقػج تكفػل هللا بحفطػو فقػاؿ: 

[، كقػج تعػخض القػخآف الكػخيع لجسيػع الحقػائق العمسيػة التػي عخفيػا ٜ]الحجػخ:  ژڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں    ڳ 
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ الشاس كالتي ال تػداؿ شػػر االكتذػافات إلػى يػـػ القيامػة قػاؿ تعػالى: 

السعيار السحكع [، فالقخآف الكخيع ىػ ٖ٘]فرمت:  ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ     ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
ڎ  ڈ   ڈ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  الحؼ احتكع كيحػتكع إليػو العمػع كالعمسػاء؛ ألنػو جػامع لكػل شػيء قػاؿ تعػالى:

 [.ٖٛ]األنعاـ: ژژ  ژ   

بتفدػػػػيخ القػػػخآف الكػػػػخيع؛ فػضػػػػحػا ألفاضػػػو ككمساتػػػػو كجسمػػػػو كأحكامػػػػو  -قػػػجيًسا كحػػػػجيًثا-كقػػػج اعتشػػػػى العمسػػػػاء 
مغ التأليف كالترشيف في تفديخه؛ فتعجدت آراؤىع كاختمفت أساليبيع، فسشيع مغ  كقررو إلى غيخ ذلظ، كأكثخكا

اعتشى بالتفديخ بالسأثػر، كمشيع مغ اعتشى بالتفديخ بالخأؼ، كمشيع مغ اعتشى بتفديخ آيػات االعتقػاد، كمػشيع مػغ 
فات مخاجػػع اعتشػػى بتفدػػيخ آيػػات األحكػػاـ كىػػع فػػي ذلػػظ مػػا بػػيغ مػسػػع كمتػسػػط كمختِرػػخ، كصػػارت ىػػحه السرػػش

 أصمية ألىل ىحا الفغ كمغ جاء بعجىع.

كال تداؿ بعس تمظ السرشفات مخصػشات محبػسة فػي السكتبػات، يرػعب االسػتفادة مشيػا كالػصػػؿ إلييػا 
 عمى كثيخ مغ الشاس.

كقج كفق هللا بعس شمبة العمع إلى تحقيق العجيج مػغ تمػظ السرػشفات كإخخاجيػا إلػى حيػد الػجػػد لبلسػتفادة 
 مشيا.

بة مشي فػي السذػاركة فػي إخػخاج شػيء مػغ تمػظ السرػشفات السخصػشػة الجميمػة الشافعػة سػجمت رسػالتي كرغ
لمساجيدتيخ في دراسة كتحقيق جدء مغ حاشية الذػخكاني عمػى تفدػيخ البيزػاكؼ مػغ أكؿ سػػرة الكيػف إلػى آخػخ 

كاني فػي حاشػيتو السػػحكػرة سػػرة الحػج، كىػحا البحػػث السخترػخ يتشػاكؿ السدػائل العقجيػػة كالفقييػة عشػج اإلمػاـ الذػػخ 
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كالػػػاردة فػػي الجػػدء الػػحؼ قسػػت بجراسػػتو كتحقيقػػو، وهللا أسػػأؿ أف يػػػفقشي فػػي عسمػػي ىػػحا، كأف يجعػػل ىػػحا العسػػل 
 خالًرا لػجيو الكخيع؛ ِإنَُّو كلي ذلظ كالقادر عميو.

 أسباب اختيار البحث: 
 .عجفيحا الجدء مغ السخصػط مغ حاشية الذخكاني لع يحقق بججة السػضػع -ٔ

 الخغبة في اإلسياـ في خجمة التخاث اإلسبلمي، كذلظ بالتعخيب ببعس عمسائو ككتبيع.-ٕ

السحػػػجد السدػػػائل العقجيػػػة كالفقييػػػة التػػػي ذكخىػػػا اإلمػػػاـ الذػػػخكاني فػػػي حاشػػػيتو، فػػػي الجػػػدء بيػػػاف -ٖ
 لمجراسة.

 الخغبة في االستفادة مغ تخرز التفديخ.-ٗ
 أىجاف البحث:

 بغ جساؿ الجيغ الذخكاني كبياف مكانتو العمسية. دمحمالتعخيب باإلماـ-ٔ   

 إضيار السدائل العقجية عشج اإلماـ الذخكاني في حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ.-ٕ

 إضيار السدائل الفقيية عشج اإلماـ الذخكاني في حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ.-ٖ

 عمى تفديخ البيزاكؼ.الكذف عغ السشيج الحؼ التدمو كأخح بو اإلماـ الذخكاني في حاشيتو 
 مشيج البحث:

 يعتسج البحث عمى عجة مشاىج، ىي:

 السشيج االستقخائي التاريخي: كذلظ عشج التعخيب بالسؤلف كدراستو. -ٔ

 السشيج الػصفي: عشج شخح السدائل العقجية كالفقيية.-ٕ

 السشيج التحميمي السقارف: عشج عخض السدائل العقجية كالفقيية كالسقارنة بيشيا. -ٖ
 حجود البحث: 

 مغ أكؿ سػرة الكيف إلى آخخ سػرة الحج.
 ىيكمة البحث: 

 اقتزت خصة البحث أف تكػف في مقجمة، كثبلثة مباحث، كخاتسة.

 السقجمة: كفييا أسباب اختيار البحث، كأىجافو، كمشيجو، كحجكده، كىيكمتو.

 كفيو أربعة مصالب: (،ٖٙٓٔالتعخيب باإلماـ دمحم بغ جساؿ الجيغ الذخكاني)ت: -السبحث األكؿ

 )اسسو، كندبو، كلقبو ككشيتو(. -السصمب األكؿ
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 كالدتو كنذأتو ككفاتو.  -السصمب الثاني

 شيػخو كتبلميحه. -السصمب الثالث

 مكانتو العمسية. -السصمب الخابع

السدػػائل العقجيػػة عشػػج اإلمػػاـ الذػػخكاني فػػي حاشػػيتو عمػػى تفدػػيخ البيزػػاكؼ، كفيػػو ثسػػاني  -السبحػػث الثػػاني
 ائل.مد

السدػػػائل الفقييػػة عشػػػج اإلمػػاـ الذػػػخكاني فػػي حاشػػيتو عمػػػى تفدػػيخ البيزػػػاكؼ، كفيػػو سػػػت  -السبحػػث الثالػػث
 مدائل.

 الخاتسة: كفييا أىع الشتائج التي تػصل إلييا الباحث.
 ه(:1063) الذخواني الجيؼ جسال بؼ دمحم باإلمام التعخيف -األول السبحث

 يتو:اسسو، وندبو، ولقبو، وكش -السطمب األول
 . (ٕ)الذخكاني(ٔ)الػَسْدَكِخؼ  ،محيي الجيغ دمحم بغ جساؿ الجيغ بغ رمزافاسسو: 

ىحا ما كقفت عميو في كتب التخاجع عشو، كقػج تعجبػت كثيػًخا حيشسػا بحثػت عػغ تخجسػة ىػحا العمػع، كلػع أقػف 
ديل كأسخار التأكيل عمى شيء مشيا، إال ما كاف مغ اسسو ككاحػًجا مغ مؤلفاتو فحدب كىػ "حاشية عمى أنػار التش

لمبيزاكؼ"، كميسػا يكػغ مػغ شػيء فعػجـ التخجسػة ال يعشػي بالزػخكرة عػجـ معخفػة الخجػاؿ، كال يعػّج نقًرػا كال عيًبػا 
 فييع، فكتبيع ىي أصجؽ تخجسة ليع.

 ونذأتو، ووفاتو: ،ولدتو -السطمب الثاني
كمػغ خػبلؿ ىػػ(، ٖٙٓٔ)فػي العػاـ ت كانػ تػوكفا َأفَّ كػخت لع تحجد كتب التخاجع تاريخ كالدة السؤلػف، كلكػغ ذ

كالدتو كانت ما بػيغ أكاخػخ القػخف العاشػخ كأكائػل القػخف الحػادؼ  ِبَأفَّ معخفتشا لتاريخ كفاة السؤلف ندتصيع أف نقػؿ 
 عذخ اليجخؼ، وهللا أعمع.

ا، كمجيشػة كال شظ َأفَّ نذأة السؤلف دمحم بغ جساؿ الجيغ الذخكاني كانت في مجيشة ِشْخَكاف، كلحلظ ُنِدػَب إلييػ
ِشػػْخَكاف مػػغ السػػجف العمسيػػة العخيقػػة، التػػي يشدػػب إلييػػا العجيػػج مػػغ العمسػػاء الكبػػار الػػحيغ اشػػتيخكا كبػػخزكا فػػي العػػالع 

 اإلسبلمي، كمسغ عاصخ السؤلف عمى سبيل السثاؿ:

 .(ٔ)ىػ(ٖٙٓٔ)ت صجر الجيغ الذخكانيغ دمحم أميغ ب( ٔ
                                                           

الساء  تُ خْ كَ مغ سَ  أنيا قيل ،كفي تدسية َمْدَكخ ،افْخكَ شُ  يبذابخ مغ نػاح قخية ،خكَ دْ إلى مَ  ندبة: بالفتح ثع الدكػف، الػَسْدَكِخؼ (ٔ)
ىجية العارفيغ: إسساعيل بغ دمحم البغجادؼ  ،(ٕٚٔ/٘مغ الجخياف. يشطخ: معجع البمجاف، ياقػت الحسػؼ: ) وُ تُ عْ شَ إذا مَ  ،هُ خُ كُ سْ أَ 

  (.ٗٓ٘/ٔىػ(، ط دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، )د.ت(: )ٜٜٖٔ)ت:
يشطخ:  .كدربشج )باب األبػاب( شسااًل  اى شخكاف مجيشة كاسعة في أذربيجاف، تقع عمى ساحل بحخ قدكيغ )الخخز(، ما بيغ باكػ جشػبً : ندبة إلالذخكاني(ٕ)

 . ٜٖٖ/ٖمعجع البمجاف ياقػت الحسػؼ 
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  .(ٕ)ىػ(ٔٚٓٔ)ت  ركح هللا بغ دمحم أميغ الذخكاني( ٕ

 ((ٖ)ىػ(ٖٛٓٔ) صالح بغ إسحاؽ الذخكاني( ٖ

  .(ٗ)ىػ(٘ٙٓٔ)ت  نػر هللا بغ دمحم رفيع الذخكاني( ٘

 شيؽخو وتالميحه: -السطمب الثالث
بسػػا أّف كتػػب التػػخاجع لػػع تػػحكخ شػػيًئا عػػغ حيػػاة السؤلػػف، ككػػحلظ لػػع تتصػػخَّؽ إلػػى شػػيػخو أك تبلميػػحه، إال أف 

مقى العمع عمى أيجؼ عمساء كبار، حتى أصػبح مػغ كبػار العمسػاء بالرػػرة التػي ، تجؿ عمى َأنَُّو ت(٘)مكانتو العمسية
جعمتػػو يدػػتصيع أف يشػػاقر األئسػػة كالعمسػػاء فػػي كثيػػخ مػػغ السدػػائل فػػي كتابػػو "حاشػػية عمػػى أنػػػار التشديػػل كأسػػخار 

 التأكيل لمبيزاكؼ". 

، يذػيج أّف تبلميػحه قػج انتذػخكا فػي كسا أفَّ انتذار كتابو ىحا في األقصار اإلسبلمية كالعمسية عمى حجّ  سػػاء
البقاع العمسية كنذخكا كتابو ىحا، فبلقى ذلظ الخكاج الكبيخ، فقج بمغ عجد ندػخ كتابػو ىػحا )خسدػا كعذػخيغ ندػخة 

 ،  مػزعة عمى عجة أقصار إسبلمية.(ٙ)خصية(
 مكانتو العمسيــة: -السطمب الخابع

ْيخ ُمحَ عشج ذكخه لمسؤلف: " (ٔ)قاؿ األدنو كؼ   . (ٕ)"اْلَعالع اْلَفاِضل الذخكاني سَّج بغ جساؿ الّجيغ بغ َرَمَزافالذَّ
                                                                                                                                                                                               

 ياد الجنيا فأجل أفخ  ،نديل قدصشصيشية، السعخكؼ بسبّل زاده ،الحشفي ،العثساني ،الذخكاني ،صجر الجيغ غ: دمحم أميغ بكىػ (١)
عمى تفديخ  حاشيةمؤلفاتو  مغ ي،أخح عغ السبل حديغ الخمخال ،عرخه يتزمع مغ العمـػ ف ،التحقيق كالتبحخ مغ كل فغ

 ،في أعياف القخف الحادؼ عذخ األثخ خبلصة: يشطخىػ ٖٙٓٔ عاـ تػفي… آنية الخاؽلفػائج كا إيداغػجي،شخحو عمى  ؼ،البيزاك 
  .٘ٚٗ/ ٖ الحسػؼ  يغالسحب هللا فزل بغ أميغ دمحم

الـز شيخ اإلسبلـ السػلى  ،الفاضل البارع األديب ،اضي القزاةق  ،الذخكاني ،صجر الجيغ غكىػ: ركح هللا بغ دمحم أميغ ب (٠)
 عاـ تػفي …ككاف يشطع الذعخ بالتخكية كأدرنو،ثع كلب كحمب كمرخ  ،ككلي قزاء القجس ،كدرس بسجارس قدصشصيشية ،أسعج

  .ٔٚٔ/ٕ لمسحبي ،في أعياف القخف الحادؼ عذخ األثخ صةخبل: يشطخىػ. ٔٚٓٔ

كأحج فزبلء  ،قاضي قزاة مرخ ،كإسحاؽ زاده ،السعخكؼ بطيػرؼ  القدصشصيشية،: صالح بغ إسحاؽ الذخكاني األصل، كىػ (ٖ)
 ،كلي قزاء مكة ، بغ عسخكالزـ السػلى عبج هللا ،جمبي بسشاؿدمحم الكخدؼ الذييخ  عغ أخح ،الحؼ اتفقت عمى فزمو كمسة الكسمة ،العرخ
  غالسحبي في أعياف القخف الحادؼ عذخاألثخ خبلصة: يشطخىػ. ٖٛٓٔ عـا تػفي… البيزاكؼ  تفديخ عمى حاشية مؤلفاتو مغ ،مرخك  كبخكسو،

 (.ٖٕٛ – ٖٕٕٚ/الحسػؼ )
كتب مشيا شخح الفقو األكبخ لئلماـ  لو بخكسو،في  اكاف مجرسً  ،فقيو حشفي ،: نػر هللا بغ دمحم رفيع بغ عبج الخحيع الذخكانيكىػ (ٗ)

 الدركمي األعبلـ،: يشطخىػ. ٘ٙٓٔ عاـ تػفي …أبي حشيفة، كشخح التمخيز في السعاني كالبياف، كتعميقة عمى تفديخ البيزاكؼ 
(ٛ/ٖ٘.) 
 .اآلتيفي السصمب  كستأتيشا(٘)
 (.ٜٙٙ – ٜٗٙ/ٕ، )الذامل لمتخاث العخبي اإلسبلمي، مؤسدة آؿ البيت، مخصػشات التفديخ" الفيخس(ٙ)
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 فػصفو بػ "العالع الفاضل"، كال يصمق ىحا الػصف إال عمى مغ بخع كصار لو في العمع قجـ راسخ.

كيكفيشا أيًزا في ذكػخ السكانػة العمسيػة لمسؤلػف كتابػو الػحؼ بػيغ أيػجيشا، فقػج جمَّػى لشػا الكتػاب عػغ سػعة عمػع 
لف، كأّنو بحخ زاخخ في شتى أنػاع العمػـ كالفشػف، أيًزا ما ذكخه السؤلف في مقجمتػو عػغ كتابػو، كعػغ أنػػاع السؤ 

  العمػـ كالسعارؼ التي سيجسعيا فيو، يؤكج عمى ِعَطِع مكانتو، كتزمعو في كثيخ مغ العمػـ العقمية كالشقمية.
اشيتو عمى تفديخ السدائل العقجية عشج اإلمام الذخواني في ح -السبحث الثاني
 البيزاوي: 

 كفيو ثساني مدائل: 

يشاقر مدائل الخبلؼ العقػجؼ، كيعػخض أدلػة كػل فخيػق مػع تػخجيح عقيػجة أىػل الدػشة كاف اإلماـ الذخكاني 
كالجساعة )األشاعخة(، كيخد عمى الفخؽ السخالفة كالسعتدلة، كمغ أمثمة ذلظ:

 ؼ هللا تعالى: مدألة اإليسان بالقجر خيخه وشخه م -السدألة األولى
كجػػػب اإليسػػاف بكػػل نرػػػص القػػجر كمخاتبػػو )العمػػع، الكتابػػة، السذػػيئة، الخمػػق(، كأنػػو اإلمػػاـ الذػػخكاني يػػخػ 

تعػػالى ال راد لقزػػائو، كال معقػػب لحكسػػو، كأنػػو  تعػػالى خػػالق ألفعػػاؿ العبػػاد كىػػع فػػاعمػف ليػػا عمػػى الحقيقػػة، كأف 
ىػجاه هللا تعػالى فزػبل، كمػشيع مػغ حقػت عميػو الزػبللة عػػجال،  ىجايػة العبػاد كإضػبلليع بيػج هللا تعػالى، فسػشيع مػغ

 كمغ أمثمة ذلظ:  

ڇ     ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  عشػػػج تفدػػػيخ قػلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػػرة الكيػػػف: 

 ژک     ک  ک  ک  گ    ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ   ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ليع:  ِإفَّ اآليػػة صػػخيحة فػػي أمػػخ كىػػػ َأفَّ اإليسػػاف كالكفػػخ كالصاعػػة قػػاؿ السؤلػػف: "ىػػحا رد عمػػى السعتدلػػة فػػي قػػػ 
كالسعرػية مفػػػض إلػػى العبػج كاختيػػاره، فسػػغ أنكػخ ىػػحا فقػػج أنكػػخ صػخيح القػػخآف، كحاصػػل الػخد َأفَّ ىػػحه اآليػػة تػػجؿ 
 صػػخيًحا عمػػى َأفَّ حرػػػؿ اإليسػػاف كالكفػػخ مػقػػػؼ عمػػى حرػػػؿ مذػػيئة هللا تعػػالى ال عمػػى حرػػػؿ مذػػيئة العبػػج

فقط؛ ألف العقل يجؿ عمى َأفَّ العقل االختيارؼ يستشع حرػلو بجكف القرج إليو كبجكف االختيار لو فحرػػؿ ذلػظ 
القرج كاالختيار لمعبج إف كاف بقرػج آخػخ كاختيػار آخػخ يتقجمػو يمػـد أف يكػػف كػل كاحػج مدػبػًقا بقرػج كاختيػار 

نتياء ذلظ القرج كاالختيار إلى قرج كاختيار خمقػو آخخ إلى غيخ الشياية، كىػ محاؿ لمدكـ الجكر فحيشئح  يجب ا
هللا تعػػالى فػػي العبػػج عمػػى سػػبيل الزػػخكرة عشػػج حرػػػؿ ذلػػظ، فالعبػػج شػػاء أك لػػع يذػػأ َفِإنَّػػُو إف لػػع تحرػػل فػػي قمبػػو 

                                                                                                                                                                                               

كؼ، الخكمي، السعخكؼ بذيخ زاده، أحج عمساء القخف الحادؼ عذخ اليجخؼ، صاحب كتاب شبقات  األدنوكىػ: أحسج بغ دمحم  (1)
كؼ كل مفدخؼ القخاف الكخيع مغ القخف األكؿ اليجخؼ  األدفالسفدخيغ، الحؼ ُيعج مغ أشيخ كأىع كتب تخاجع السفدخيغ، جسع فيو 

ىػ. يشطخ: السػسػعة السيدخة ٖٖٓٔتػفي عاـ  …اشخ اليجخؼ، كمغ مرشفاتو شخح مفتاح العمـػ في السعاني كالبيافحتى القخف الع
 (. ٖٚٚـ: )صٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ، مجمة الحكسة ،في تخاجع أئسة التفديخ كاإلقخاء كالشحػ كالمغة، كليج الدبيخؼ كإخػانو

 (.ٖٖٗكؼ )ص لؤلدنوالسفدخيغ  شبقات (ٕ)
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السذيئة الجازمة الخالية عغ التعارض لع يتختب الفعل، كإذا حرػمت تمػظ السذػيئة الجازمػة شػاء أك لػع يذػأ يجػب 
ل عميو شاء أك لع يذأ، فبل حرػؿ السذيئة متختب عمى حرػؿ الفعل كال العكذ، فالعبج مزصخ في تختب الفع

 .(ٔ)صػرة مختار"
 الخسؽل والشبي:  مدألة الفخق بيؼ -السدألة الثانية

ج تفدػيخ قػلػو تعػالى في حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ، عشػ الخسػؿ كالشبيذكخ اإلماـ الذخكاني الفخؽ بيغ 
كػل رسػػؿ نبػي  :"السعتدلػة فـحكخ قـؽل  ژجث  مث     ىث  يث  حج  مج  جح   يتحت      خت  مت  ىت ژ  :يعفي سػرة مػخ 

 نبػػي كػػل رسػػؿ نبػػي، كلػيذ كػػل"، كعػغ الكمبػػي: "إنيسػػا كصػفاف مختمفػػافييع بقػلػػو: "د عمػر  ثػػع ،"ككػل نبػػي رسػػؿ

قبمظ مغ رسػػؿ كال نبػي كما أرسمشا مغ »كاآلية مغ باب تقجيع الخاص عمى العاـ، كمشو في سػرة الحج: "، رسػال
عمػػى الخسػػػؿ؛ كذلػػظ  -عميػػو الدػػبلـ- عصػػف الشبػػي َفِإنَّػػوُ [ ٕ٘]الحػػج:« إال إذا تسشػػى ألقػػى الذػػيصاف فػػي أمشيتػػو..

: كػػع السخسػػمػف؟ فقػػاؿ: "ثبلثسائػػة -ملسو هيلع هللا ىلص- ُيػجػػب الُسغػػايخة مػػغ بػػاب عصػػف العػػاـ عمػػى الخػػاص، كقيػػل لخسػػػؿ هللا
فشقػػػؿ قػػج ؛ ، إذا ثبػت ىػػحا(ٕ)"جسػػا غفيػػخا كأربعػػة كعذػػخكف ألًفػا ألػػف نبيػػاء؟ فقػػاؿ: مائػةكثبلثػة عذػػخ. قيػػل: ككػع األ

 :اذكخكا في الفخؽ بيغ الخسػؿ كالشبي أمػر 

الخسػؿ مغ األنبياء، َمْغ جسع إلى السعجدة الكتػاب السشػدؿ عميػو، كالشبػي غيػخ الخسػػؿ، َمػْغ لػع ُيشػدؿ  َأفَّ  -األكؿ 
 ػ إلى كتاب َمْغ َقبمو.عميو كتاب، كإَنسا ُأمخ أف يجع

مغ كاف صاحب السعجدة، كصاحب الكتػاب، كَندػَخ شػخع َمػْغ قبمػو فيػػ الخسػػؿ، كَمػْغ لػع يدػتجسع  أفَّ  -كالثاني 
ىػػػحه الخرػػػاؿ فيػػػػ الشبػػػي غيػػػخ الخسػػػػؿ، كىػػػؤالء يمػػػدميع أف يجعمػػػػا إسػػػحاؽ، كيعقػػػػب، كيػػػػنذ، كأيػػػػب، 

 كتاب الشاسخ.كىاركف، كداكد، كسميساف رسبًل؛ ألنيع ما جاءكا بال

مغ جاءه السمظ ضاىًخا أك أمخه بجعػة الخمػق، فيػػ الخسػػؿ، كمػغ لػع يكػغ كػحلظ بػل رأػ فػي الشػػـ كػنػو  -كالثالث
  .(ٖ)رسػؿ هللا، فيػ الشبي غيخ الخسػؿ" ِبَأنَّوُ رسػاًل كآخخه مغ الخسل 

 مدألة األسساء والرفات:  -السدألة الثالثة
مػػػغ غيػػػخ  -ملسو هيلع هللا ىلص-مػػػا أثبتػػػو هللا تعػػػالى لشفدػػػو أك أثبتػػػو لػػػو رسػػػػؿ هللا  األصػػػل فػػػي أسػػػساء هللا كصػػػفاتو إثبػػػات

 مغ غيخ تحخيب، كال تعصيل. -ملسو هيلع هللا ىلص-تسثيل، كال تكييف، كنفي ما نفاه هللا تعالى عغ نفدو أك نفاه عشو رسػلو 

بيزػػاكؼ كذلػػظ عشػػج تفدػػيخ قػلػػو كقػػج أثبػػت اإلمػػاـ الذػػخكاني أسػػساء هللا الحدػػشى فػػي حاشػػيتو عمػػى تفدػػيخ ال
أربعػة آالؼ اسػع: ألػف ال  -تعػالى- قيػل: إف هللفقاؿ: " ژ ہ    ھ  ھ  ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ  ژ تعالى في سػرة شو :

يعمسيا إال هللا، كألف ال يعمسيػا إال هللا كالسبلئكػة، كألػف ال يعمسيػا إال هللا كالسبلئكػة كاألنبيػاء، كأمػا األلػف الخابػع: 

                                                           

 .ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ/ٕٔتيح الغيب لمخازؼ: يشطخ : مفا(ٔ)
 .ٜٚ٘/ٕ ،ٙٙٔٗ:بخقع األنبياء، مغ الستقجميغ تػاريخ كتاب: باب الرحيحيغ، عمى مدتجركو في الحاكع أخخجو( ٕ)
 .ٖٕٙ/ٖٕ،ٛٗ٘/ٕٔمفاتيح الغيب لمخازؼ : يشطخ (ٖ)
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كثبلثسائة في الدبػر، كمائة في القخآف: , السؤمشيغ يعمسػنيا، فثبلثسائة مشيا في التػراة، كثبلثسائة في اإلنجيلَفِإفَّ 
 .(ٔ)"تدعة كتدعػف مشيا ضاىخة، ككاحج مكشػف، مغ أحراىا دخل الجشة

 مدألة عحاب القبخ:  -السدألة الخابعة
البيزػاكؼ، كذلػظ عشػج تفدػيخ قػلػو تعػالى فػػي أثبػت اإلمػاـ الذػخكاني عػحاب القبػخ فػي حاشػيتو عمػػى تفدػيخ 

رضي هللا - (ٕ)كيخفعو أبػ ىخيخةقاؿ السؤلف:  ژۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ژ  سػرة شػو:
عحاب القبخ لمكافخ، كالحؼ نفدي بيجه ليدمط عميو في قبػخه تدػعة كتدػعػف  َأفَّ " :-عميو الدبلـ-إلى الشبي  -عشو
ندلػت اآليػة فػي األسػػد بػغ عبػج العػدػ السخدكمػي، كالسػخاد ضػغصة  -هللا عشػو رضي-كعغ ابغ عباس , (ٖ)"تشيشا

 .(ٗ)القبخ تختمف فييا أضبلعو
 مدألة البعث بعج السؽت: -السدألة الخامدة

ژ أثبت اإلماـ الذخكاني البعث بعج السػت في حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ، كذلظ عشج تفديخ قػلو تعالى

األنبياء:  ژڃ  ڃ             چ   چ    ڃڃ  ڄ  ڄڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ

ثع يػججىا  ،تعالى يعجميا بالكمية ِإنَّوُ سشيع مغ قاؿ: فإشارة إلى الخبلؼ في كيفية اإلعادة، قاؿ السؤلف: "  ١٢٢
اء، كلسا كاف االبتجاء ليذ بعيشيا مخة أخخػ، كىحه اآلية دالة عمى ىحا الػجو؛ ألنو تعالى شبو اإلعادة باالبتج

عبارة عغ تخكيب األجداء الستفخقة بل عغ الػجػد بعج العجـ كجب أف يكػف الحاؿ في اإلعادة كحلظ، كمشيع مغ 
: فحلظ ىػ اإلعادة، كيجؿ عميو قػلو تعالى ،يعيج تخكيبيا ِإنَّوُ قاؿ: إف هللا تعالى يفخؽ أجداء األجداـ كال يفشييا ثع 

  ٢١إبراهيم:  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہژ  وقوله : , ٤٢: الزمر ژ ۇئ   ۇئ  ۆئژ 

أجداء األرض باقية لكشيا جعمت غيخ األرض بإعادة تخكيبيا مع بقاء األجداء في ذكاتيا  َأفَّ يجؿ عمى  َفِإنَّوُ 
مػجػدة، كاألكؿ أقػػ؛ ألف التبجيل كسا يكػف في الرفة يكػف أيًزا في الحات، يقاؿ: بجلت الجراىع بالجنانيخ، 

 .(٘")كسا يقاؿ بجلت الحمقة خاتًسا

                                                           

 .ٔٛٔ/ٖٔ المباب في عمـػ الكتاب البغ عادؿك  ،ٗٔ/ٕٕيشطخ: مفاتيح الغيب لمخازؼ   (١)

ىػ: عبج الخحسغ بغ صخخ ككاف اسسو قبل اإلسبلـ عبج شسذ، ركػ عشو: ابغ عباس، كأنذ، كجابخ، كسعيج بغ السديب، (٠)
حجيث كثبلث مائة كسبعيغ حجيثا، في الرحيحيغ، مشيا ثبلث مائة  آالؼكعمي بغ الحديغ، كآخخكف، ركؼ لو نحػ مغ خسدة 
ق(.يشطخ: تاريخ اإلسبلـ لمحىبي ٚ٘ة كتدعيغ، كمدمع بسائة كتدعيغ.)ت: كخسدة كعذخكف حجيثا، كانفخد البخارؼ أيزا لو بثبلث

ٕ /٘ٙٓ. 

، كالحجيث حدشو األلباني في صحيح ٜٓٗ/ٕ ، الدخاج السشيخ لسحسج أحسج الذخبيشي  ٔٔٔ/ٕٕيشطخ: مفاتيح الغيب لمخازؼ   (ٖ)
 ، تشيشا: أؼ حية.ٕٖ٘٘التخغيب كالتخىيب بخقع: 

 .ٔٔٔ/ٕٕؼ يشطخ: مفاتيح الغيب لمخاز  (ٗ)

 .ٜٔٔ/ٕٕ يشطخ: مفاتيح الغيب لمخازؼ  (٘)
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 مثل اإليسان والكفخ: -السدألة الدادسة
عشػج تفدػيخ قػلػو تعػالى فػي ذكخ اإلماـ الذخكاني مثل اإليسػاف كالكفػخ فػي حاشػيتو عمػى تفدػيخ البيزػاكؼ، 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ سػػػػػػػػػػػرة الحػػػػػػػػػػج: 

 السفػخؽ؛مػغ بػاب تذػبيو أراد َأنَّػُو بقػلو: "  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ىػػاء التػي تتػػزع شػخؾ بػاهلل كالدػاقط مػغ الدػساء كاألأيسػاف ك كالػحؼ تػخؾ اإل ،يساف في عمػػه بالدػساءحيث شبو اإل

بػو فػي بعػس  عرػفتبسػا فكاره بالصيخ السختصفة كالذيصاف الحؼ يصخحو في كادؼ الزػبللة بػالخيح التػي تيػػؼ أ
 .(ٔ)"الستمفة ؼ السياك 

 وجؽب اإلخالص والنقياد هلل وحجه: -السدألة الدابعة
عشػج  فػي حاشػيتو عمػى تفدػيخ البيزػاكؼ، كذلػظاإلخـالص والنقيـاد هلل وحـجه أثبت اإلماـ الذخكاني أىسيػة 
  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  تفدػػيخ قػلػػو تعػػالى فػػي سػػػرة الحػػج:

يعشػػػػي ال تػػػػحكخكا عمػػػػى ذبػػػػائحكع غيػػػػخ اسػػػػسو، " قػػػػاؿ السؤلػػػػف: ژگ   گ  گ    کک  ک   ڑ  ڑ  ک
لػػو خاصػػة بحيػػث ال يذػػػبو إشػػخاؾ البتػػو، كالسػػخاد االنقيػػاد إلػػى هللا تعػػالى فػػي جسيػػع تكاليفػػو؛ فمػػحا  خكأخمرػػػا الػػحك

 .(ٕ)و"بات عميخرتب اإل

 ىل كان إبميذ مؼ الجؼ أم مؼ السالئكة؟ -السدألة الثامشة
كػاف مػغ الجػغ، كالػجليل قػلػو تعػالى فػي سػػرة  إبمـيذلذخكاني في حاشيتو عمى تفديخ البيزػاكؼ أف ذكخ ا

ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  ھ  ے  ژ     الكيف :

ػا مػغ أؼ مغ الجغ الحيغ ىع الذػياشيغ كالػحيغ خمقػ" قاؿ السؤلف: ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  
أثبػػت لػػو ذِريػػة كندػػبًل بيػػحه  -تعػػالى-َأنَّػػُو إبمػػيذ لػػيذ مػػغ السبلئكػػة  َأفَّ نػػار ىػػع كأبػػػىع، كمػػغ الػػجليل أيزػػا عمػػى 

تعػػالى أمػػخ السبلئكػػة بالدػػجػد، فمػػػ لػػع يكػػغ إبمػػيذ  ِإنَّػػوُ اآليػػة، كالسبلئكػػة لػػيذ ليػػع ندػػل كال ذِريػػة، بقػػي أف يقػػاؿ: "
فيػو فػي  ياسػتثشاؤه مػشيع؟ كىػػ السعشػي مػغ قػلػو، كالكػبلـ السدتقرػمشيع فكيف يتشاكلو ىحا األمػخ؟ ككيػف يرػح 

 .(ٖ)سػرة البقخة

السدائل الفقيية عشج اإلمام الذخواني في حاشيتٍو عمى تفديخ -السبحث الثالث
البيزاوي:

كفيو ست مدائل، ىي

                                                           

 .٘٘ٔ/ٖ يشطخ: الكذاؼ لمدمخذخؼ  (ٔ)

 .ٕٕ٘/ٖٕ(يشطخ: مفاتيح الغيب لمخازؼ ٕ)
 .ٖٚٗ/ٕٔيشطخ: مفاتيح الغيب لمخازؼ   (ٖ)
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 معشى اإلرث:  -السدألة األولى
چ  چ   ژ :  تعالى قػلو البيزاكؼ عشج تفديخالذخكاني معشى اإلرث في حاشيتو عمى تفديخ ذكخ اإلماـ 

عميػػػو - السػػػخاد ىيشػػػا مػػػغ لفطػػػة اإلرث السعشػػػى الثػػػاني لقػلػػػو ِإفَّ  : " أالبقؽلـــو ژڍ  ڍڌڌ    ڇڇ  ڇ  ڇ
 . (ٔ):) العمساء كرثة األنبياء، كإَف األنبياء لع يػرثػا ديشاًرا كال درىًسا، كإَنسا كرثػا العمع(  -الدبلـ

 ى الخجػ:معش -السدألة الثانية
ذكػػخ اإلمػػاـ الذػػخكاني معشػػى الػػخجع فػػي حاشػػيتو عمػػى تفدػػيخ البيزػػاكؼ، عشػػج تفدػػيخ قػلػػو تعػػالى فػػي سػػػرة 

يعشػػي السػػخاد بػػالخجع بقػلػػو: " ژ﮲  ﮳  ﮴      ۓھ  ے  ے   ۓ  ھ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھژ  مػػخيع:
بالذػتع،  :أؼ ،[ٗ]الشػر: ژ ڑ  ڑ  ک    ژ كمشو قػلو تعالى: ، ىاىشا إَما الخجع بالمداف، كىػ الذتع، كالحـ

 ف:ياكعمى ىحا فيو كج ،( الخجع في القخآف كمو بسعشى الذتع، كإَما الخجع باليجٕكعغ مجاىج)

كعػػػغ السػػػؤرخ ألقتمشػػػظ بمغػػػة قػػػخير.  ،ألرجسشػػػظ بإضيػػػار أمػػػخؾ لمشػػػاس ليخجسػػػػؾ كيقتمػػػػؾ بالحجػػػارة -األكؿ
ذلػػظ فػػي  :قػػج يقػػاؿَأنَّػػُو (: ألرجسشػػظ بالحجػػارة إاَل ٗ(، قػػاؿ أبػػػ مدػػمع)ٖألرجسشػػظ بالحجػػارة لتتباعػػج عشػػي) -ثػانيكال

ألف معشػػاه تباعػػج  [؛ٙٗ«]كاىجخنػػي ممًيػػا»أراد الصػػخد قػلػػو تعػػالى:  َأنَّػػوُ معشػػى الصػػخد كاإلبعػػاد اتدػػاًعا، كيػػجؿ عمػػى 
 (.٘عشي؛ لكيبل أراؾ)

 لمسذخكيؼ؟ الستغفار حكػ -الثالثة السدألة
كأَما قاؿ السؤلف: "  ٢٢مريم:    ژ﮽ ﮾    ﮿  ﯀  ﯁     ﮼﮻﮹  ﮺    ﮸﮵  ﮶   ﮷ژ عشج تفديخ قػلو تعالى 

 :شمب تػفيقيع لئليساف، كبو َدفع الشقز باستغفار إبخاىيع ألبيو الكافخ في ىحه اآليةَفِإنَُّو جػاز االستغفار ألجميع 
﮺  ﮻  ﮸﮶  ﮷ژ  أؼ كعج إبخاىيع أباه فقاؿ:ژ  ﮹  ﮺  ﮻ژ  بسعشى ألشمبَغ مغفختظ بالتػفيق  ژ ﮹  

                                                           

 ح. األلباني: صحي قاؿ ،ٔٛ/ ٔ، ٖٕٕ:بخقع ،الحث عمى شمب العمعك  العمساء فزلابغ ماجو في سششو، باب:  أخخجو (ٔ)

كعشو أخح القخآف، كالتفديخ، كالفقو، كعغ  -فأكثخ كأشاب-ىػ: مجاىج بغ جبخ شيخ القخاء كالسفدخيغ، ركػ عغ: ابغ عباس   (ٕ)
أبي ىخيخة، كعائذة، كسعج بغ أبي كقاص، كعبج هللا بغ عسخك، تبل عميو جساعة، مشيع: ابغ كثيخ الجارؼ، كأبػ عسخك بغ العبلء، 

ق( يشطخ: سيخ أعبلـ ٕٓٔكعسخك بغ ديشار، )ت:  -كىع مغ أقخانو-عكخمة، كشاككس، كعصاء كابغ محيرغ، كحجث عشو: 
 .  ٜٗٗ/ ٗالشببلء لمحىبي 

 .ٙٗ٘/ٕٔيشطخ : مفاتيح الغيب لمخازؼ   (ٖ)
، لو مغ الكتب: كتاب  (ٗ) جامع  ىػ: أبػ مدمع دمحم بغ بحخ األصفياني الكاتب السعتدلي العالع بالتفديخ كبغيخه مغ صشػؼ العمـػ

ق. يشطخ: معجع األدباء ٕٕٖكتاب الشاسخ كالسشدػخ، ككتاب في الشحػ، كتػفي سشة ك  التأكيل لسحكع التشديل عمى محىب السعتدلة،
 .ٓ٘/ٙ،  األعبلـ لمدركميٖٕٛٗ-ٖٕٚٗ/ٙلمحسػؼ 

 .ٚٙ/ٔيشطخ: جامع التأكيل لسحكع التشديل ألبي مدمع األصفياني   (٘)
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لمكافخ استجعاء التػفيق لسا يػجب مغفختو، كإاَل فااَلستغفار  يجب ما قبمو، فإَف حقيقة االستغفارَفِإنَُّو يساف؛ لئل
 (.ٔ)"لمكافخ ال يجػز

 حكػ مؼ ندي صالة: -السدألة الخابعة
 أف يرػمييا في حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ، َكَأنَُّو يجب عميػو حكع مغ ندي صبلة ذكخ اإلماـ الذخكاني

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ژ  :  قػلػو تعػالى فػي سػػرة شػػو تفدػيخ إذا ذكخىا، كال كفارة ليا إال ذلظ، كذلظ عشػج

: )َمػْغ -عميػو الدػبلـ–قػاؿ: قػاؿ الشبػي  -رضي هللا عشػو- (ٕ)"ركؼ عغ أنذ بقػلو:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ْكِخؼ »َتَعػػاَلى َقػػاَؿ:  َنِدػػَي َصػػبَلًة َفْمُيَرػػمَِّيا ِإَذا َذَكَخَىػػا َفػػِإفَّ للاََّ  ػػبَلَة لػػحِّ رضػػي هللا - كركؼ عػػغ أنػػذ, (ٖ)"(«كَأِقػػِع الرَّ

ػاَرَة َلَيػا ِإالَّ َذِلػَظ ثػع قػخأ:  -ملسو هيلع هللا ىلص–قاؿ: قاؿ الشبي  -عشو كأقػع الرػبلة »: )َمْغ َنِدَي َصبَلًة َفْمُيَرمَِّيا ِإَذا َذَكَخَىػا، َكاَل َكفَّ
 .(ٗ)(«لحكخؼ 

 ىحا الحجيث يحتسل كجييغ:: (٘)قاؿ الخصابيك 

ال يمػـد فػي ندػيانيا غخامػة، كال كفػارة، كسػا تمػـد الكفػارة  َأنَّػوُ ال يكفخىػا غيػخ قزػائيا، كاآلخػخ:  َأنَّوُ  -أحجىسا
ا مػػغ ندػػكو فجيػة مػػغ دـ أك إشعػػاـ، إنسػػا صػػػـ رمزػاف مػػغ غيػػخ عػػحر، ككسػا يمػػـد السحػػـخ إذا تػخؾ شػػيئً  فػي تػػخؾ

 .(ٙ)يرمي ما تخؾ فقط

 أوقات الرمؽات الخسذ:  -ة الخامدةالسدأل

                                                           

 .ٚٗ٘-ٙٗ٘/ٕٔؼ يشطخ: مفاتيح الغيب لمخاز   (ٔ)
ىػ: أنذ ْبغ مالظ ْبغ الشزخ ْبغ ضسزع ْبغ زيج ْبغ حخاـ ْبغ جشجب ْبغ عامخ ْبغ غشع ْبغ عجؼ ْبغ الشجار كاسسو: تيع للاَّ (٠) 

بػ حسدة األنرارؼ الخدرجي أ. مغ بشي عجؼ ْبغ الشجار، الشجاريغْبغ ثعمبة ْبغ عسخك ْبغ الخدرج ْبغ حارثة األنرارؼ الخدرجي 
ق.يشطخ: ٕٜق كقيل: سشة ٜٔق كقيل: سشة ٜٓسػؿ للاَّ صّمى للاَّ عميو كسمع، كأحج السكثخيغ مغ الخكاية عشو، تػفي سشة خادـ ر 

 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔ، اإلصابة في تسييد الرحابة البغ حجخ العدقبلني  ٜٕٚ/ٔأسج الغابة في معخفة الرحابة البغ األثيخ 

 صحيح. الحجيث، قاؿ األلباني: ٕٕٚ/ٔ،ٜٚٙالربلة أك ندييا، بخقع: أخخجو ابغ ماجو في سششو، باب: مغ ناـ عغ (ٖ)
 .ٚٚٗ/ٔ،ٗٛٙأخخجو مدمع في صحيحو، باب: قزاء الربلة الفائتة كاستحباب،  بخقع: (ٗ)
حجيث لو الترانيف البجيعة مشيا " غخيب ال امحجثً  اأديبً  اىػ :أبػ سميساف حسج بغ دمحم بغ إبخاىيع بغ الخصاب البدتي؛ كاف فقييً (٤)

" أعبلـ الدشغ في شخح البخارؼ " ككتاب " الذحاح " ككتاب " شأف الجعاء " ككتاب " ك " معالع الدشغ في شخح سشغ أبي داكد "ك "
إصبلح غمط السحجثيغ " كغيخ ذلظ، سسع بالعخاؽ أبا عمي الرفار كأبا جعفخ الخزاز كغيخىسا، كركػ عشو الحاكع أبػ عبج هللا ابغ 

ق( يشطخ:  ٖٛٛكعبج الغفار بغ دمحم الفارسي كأبػ القاسع عبج الػىاب بغ أبي سيل الخصابي كغيخىع، )ت: البيع الشيدابػرؼ 
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕكفيات األعياف البغ خمكاف

 .ٓٗٔ/ٔيشطخ: معالع الدشغ في شخح سشغ أبي داكد لمخصابي: كتاب الربلة: باب: مغ ناـ عغ صبلة أك ندييا(ٙ)
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تحجث اإلماـ الذخكاني عػغ أكقػات الرػمػات الخسػذ فػي حاشػيتو عمػى تفدػيخ البيزػاكؼ عشػج تفدػيخ قػلػو 
گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ     گڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کژ  :تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

ل شمػػع الذػسذ ىػػ صػبلة الفجػخ، كقبػل : قبػ–رضػي هللا عشيسػا-بقػلػو: "قػاؿ ابػغ عبػاس  ١٢٢طه:  ژڱ  ڱ  
كالعتسػػة، كيكػػػف قػلػػو:  غخكبيػػا: الطيػػخ كالعرػػخ؛ ألنيسػػا جسيعػػا قبػػل الغػػخكب، كمػػغ آنػػاء الميػػل فدػػبح: السغػػخب

كأشػػخاؼ الشيػػار كالتػكيػػج لمرػػبلتيغ الػػػاقعتيغ فػػي شخفػػي الشيػػار، كىسػػا صػػبلة الفجػػخ كالسغػػخب كسػػا اخترػػت فػػي 
 .(ٔ)[ بالتػكيج، فاآلية دالة عمى الرمػات الخسذ"ٖٕٛقخة:الب«]كالربلة الػسصى»قػلو تعالى: 

قؽلو السخاد باأليام السعمؽمات، والسخاد بالبييسة، وحكػ األمخ الؽارد في  -السدألة الدادسة
 : تعالى: فكمؽا مشيا وأطعسؽا البائذ الفقيخ

 فػي اآليػة كذلػظاألمػخ الػػارد السػخاد باأليػاـ السعمػمػات، كالسػخاد بالبييسػة، كحكػع عن  تحجث اإلماـ الذخكاني

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ژعشػػػػج تفدػػػػيخ قػلػػػػو تعػػػػالى فػػػػي سػػػػػرة الحػػػػج: 

ىي عذػخ ذؼ قاؿ السؤلف: "األياـ السعمػمات  ژہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ
ف كػاف كقػت الحػج فػي إك  اعمسي ىعم لحخصيع ،معمػمة عشج الشاس َفِإنََّيا (ٖ)بػ حشيفةأك  (ٕ)كعميو الذافعي .الحجة

ح أكقػػات مشيػػا كىػػػ يػػـػ ئمػػحبالالسذػػعخ الحػػخاـ ككػػحلظ ك عخفػػة  كيػػػـمعخكفػػة  كقػػات مػػغ العذػػخأخخىػػا ثػػع لمسشػػافع آ
كانت معخكفة عشػج العػخب بعجه؛ ألنيا ياـ أيػـ الشحخ كثبلثة  ِإنََّيا :-سارضي هللا عشي-قاؿ ابغ عباس  ،(ٗ)الشحخ

 .(ٕ)بي مدمعأار ياختك  (ٔ)ودمحم (٘)يػسف بيأكىػ قػؿ  ،ياـ الشحخأبعجىا كىي 
                                                           

 .ٖٔٔ/ٕٕ،مفاتيح الغيب لمخازؼ ٜٚ_ٜٙ/ٖيشطخ: الكذاؼ لمدمخذخؼ ( ٔ)

ىػ: دمحم بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع اإلماـ، عالع العرخ، ناصخ الحجيث، فقيو، كأخح العمع ببمجه عغ: مدمع بغ  (ٕ)
 -عي فيػ ابغ عع العباس جج الذاف -كداكد بغ عبج الخحسغ العصار، كعسو؛ دمحم بغ عمي بغ شافع  -مفتي مكة  -خالج الدنجي 

كسفياف بغ عييشة، كفزيل بغ عياض، حجث عشو الحسيجؼ، كأبػ عبيج القاسع بغ سبلـ، كأحسج بغ حشبل، كسميساف بغ داكد 
 .٘/ٓٔالشببلء لمحىبي  أعبلـالخسالة( يشطخ: سيخ  -الياشسي، لو ترانيف مشيا )األـ

، َفِقْيُو الِسمَِّة، َعاِلُع الِعَخاِؽ، كأحج األئسة األربعة عشج أىل الدشة. ُيَقاُؿ: ِإنَُّو ىػ: َأُبػ َحِشْيَفَة الشُّْعَساُف بُغ َثاِبِت التَّْيِسيُّ الكػف (٢) ـُ ي اإِلَما
، كَ  َحاَبِة. َرَكػ َعْغ: َعَصاِء بِغ َأِبي َرَباح   -َكَأْفَزُمُيع  ُىَػ َأْكَبُخ َشْيخ  َلُو،ِمْغ َأْبَشاِء الُفخِس. ُكلَج: َسَشَة َثَساِنْيَغ، ِفي َحَياِة ِصَغاِر الرَّ

، مشيع إبخاِىْيُع بُغ َشْيَساَف -َعَمى َما َقاَؿ  َث َعْشُو: َخْمق  َكِثْيخ  ، كحجَّ ، َكَعْغ: َشاُكْكس  ْعِبيِّ َكَأْبَيُس بُغ  -َعاِلُع ُخَخاَسافَ -، َكَعِغ: الذَّ
، َكِإْسَحاُؽ  ، َكَأْسَباُط بُغ ُمَحسَّج  بَّاِح الِسْشَقِخؼُّ يَّاُت، لو "مدشج" في الحجيث، اأَلَغخِّ بِغ الرَّ اُد بُغ َأِبي َحِشْيَفَة، َكَحْسَدُة الدَّ اأَلْزَرُؽ، َكاْبُشُو؛ َحسَّ

 ق.يشطخ: سيخ أعبلـ الشببلء لمحىبيٓ٘ٔتػفي سشة ك "السخارج " في الفقو صغيخ، ركاه عشو تمسيحه أبػ يػسف. ك جسعو تبلميحه،
 .ٖٙ/ٛ، األعبلـ لمدركمي ٖٜٖ-ٜٖٓ /ٙ

 .ٕٕٔ/ٖٕ مفاتيح الغيب لمخازؼ يشطخ:  (ٗ)

كلع  ىػ: يعقػب بغ إبخاىيع، أبػ يػسف القاضي صاحب أبي حشيفة، تػلى القزاء أياـ مػسى بغ السيجؼ كىاركف الخشيج. (٘)
بغ حشبل كعمي بغ السجيشي في ثقتو في الشقل، كىػ أكؿ مغ خػشب ب قاضي القزاة )ت:  أحسجيختمف يحيى بغ معيغ ك 

ْيَسخؼ الحشفي )ت يشطخ: أخبار (.قٕٛٔ ىػ(، ٖٙٗ: ػفيأبي حشيفة كأصحابو، الحديغ بغ عمي بغ دمحم بغ جعفخ، أبػ عبج هللا الرَّ
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. (ٖ)ف كالسعػػدأبػػل كالبقػػخ كالزػػنعػػاـ كىػػي اإلباأل بيشػػتثػػع ، خػخ كالبحػػػربػػع فػػي البػػأىػػي كػػل ذات كالبييسػػة: 
الشرػػػف كيترػػػجؽ  يأكػػػل إفك ضػػػحى فحدػػػغ مػػػا أىػػػجػ أ مػػػغ  َأفَّ ال إمػػػخ لػػػيذ لمػجػػػػب األ َأفَّ كثػػػخكف عمػػػى كاأل

شعػػػاـ كػػػل مدػػػتحب كاإلاأل َأفَّ كمػػػحىب الذػػػافعي  كيترػػػجؽ بالثمػػػث، الثمػػػثيأكػػػل الثمػػػث كيػػػجخخ  :كقيػػػل ،بالشرػػػف
مػػا الػاجبػػات كالشػػحر أك ، ذا كػػاف متصػًعػػاإكىػػحا فيسػػا  ه،ع يجػد لػػ أجػػدأه، كإف أكػػل جسيعيػػا ايػػجسيع أشعػػع كاجػب، َفػػِإفَّ 

مػخ أ ِإنَّػوُ  :غ قػاؿكمػ ،كػل مشيػاؤ كالحمػف فػبل ي كالقمػع اإلسػاءةف كالتستػع كدـ اخ الشقراف كخمي الِقػ كجبخافكالكفارات 
مخ السدػػمسيغ بػػحلظ لسػػا فيػػو مػػغ مخالفػػة أا عمػػى الفقػػخاء فػػًعػػكمػف مشيػػا تخفأيػػ اكػػانػ  مػػا يػػةمىػػل الجاىأ ف أل ؛كجػػػب
  .(ٗ)الفقخاء كاستعساؿ التػاضع كمداكاة  الكفار

 الخاتسة:
تػصل الباحث بعج الجراسة كالتحميل إلى الشتائج اآلتية: 

 يغ بغ رمزاف الذخكاني كاف مفدخا كعقجيِّا كفقيًيا.َأفَّ اإلماـ دمحم بغ جساؿ الج 

 .َأفَّ لمسؤلف مكانة عمسية كبيخة كجميمة في شتى أنػاع العمػـ كالفشػف 

 .َأفَّ السؤلف جسع في حاشيتو عمى تفديخ البيزاكؼ بيغ السدائل العقجية كالسدائل الفقيية 

 لسدائل االعتقاد. َأفَّ السؤلف كاف أشعخؼ السعتقج، كقج بخز ىحا مغ خبلؿ شخحو 

  .َأفَّ السؤلف قجـ تفديخه بذكل مخترًخ كبأسمػب ميدخ؛ يديل عمى القارغ االستفادة مشو 

 السرادر والسخاجع:
ْيَسخؼ الحشفي )ت:  .ٔ ىػػ(، ٖٙٗأخبار أبي حشيفة كأصحابو، الحديغ بغ عمي بغ دمحم بغ جعفخ، أبػ عبج هللا الرَّ

 .ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ، ٕط بيخكت، –عالع الكتب 

ىػػ(، تػح: عمػي ٖٓٙأسج الغابة في معخفة الرحابة، عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم عد الجيغ ابغ األثيخ )ت:  .ٕ
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ ،ٔط عادؿ أحسج عبج السػجػد، دار الكتب العمسية، -دمحم معػض 

                                                                                                                                                                                               

 .ٕٚٛ/ ٖٚريخ دمذق البغ عداكخ ا، تٜٖ٘/ ٙٔ، تاريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ ٜٚ/ ٔ

ق في كسط الغػشة اسسيا حخستا، نذأ ىػ: أبػ عبج هللا دمحم بغ فخقج، الذيباني الفقيو الحشفي، أصمو مغ قخية عمى باب دمذ (١)
بالكػفة، كشمب الحجيث، كلقي جساعة مغ أعبلـ األئسة، كحزخ مجمذ أبي حشيفة سشتيغ، ثع تفقو عمى أبي يػسف صاحب أبي 
 حشيفة. تػلى القزاء زمغ ىاركف الخشيج، أخح عشو اإلماـ الذافعي، لو مؤلفات كثيخة في الفقو كاألصػؿ، مشيا  السبدػط في فخكع

-ٗٛٔ/ٗيشطخ: كفيات األعياف البغ خمكاف ق(ٜٛٔ:ػكالجامع الكبيخ كالجامع الرغيخ كاآلثار كالديخ كالسػشأ )ت كالدياداتالفقو، 
 .ٓٛ/ٙ، األعبلـ لمدركمي٘ٛٔ

 .٘ٚ/ٔ يشطخ: جامع التأكيل في محكع التشديل ألبي مدمع األصفياني( ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٖ لمدمخذخؼ  الكذاؼ: يشطخ( ٖ)
 .ٕٕٕ/ٖٕلمخازؼ  الغيب مفاتيح، ٖ٘ٔ/ٖلمدمخذخؼ  ؼالكذا: يشطخ (ٗ)
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 ٕٕٓٓ، ٘ٔط يػيغ،ىػ(، دار العمػع لمسبلٜٖٙٔعبلـ، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم، الدركمي الجمذقي )ت: األ .ٖ
 ـ.

 ىػ(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، لبشاف )د.ت(: ٜٜٖٔ:إيزاح السكشػف: إسساعيل بغ دمحم الباباني )ت  .ٗ

تػػػح: عسػػػخك بػػػغ غخامػػػة  ىػػػػ(،ٔٚ٘ريخ دمذػػػق، أبػػػػ القاسػػػع عمػػػي بػػػغ الحدػػػغ السعػػػخكؼ بػػػابغ عدػػػاكخ )ت: اتػػػ .٘
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالعسخكؼ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، 

جامع التأكيل لسحكع التشديل،  دمحم بغ بحخ األصفياني الكاتب أبػ مدمع، تح: سعيج األنرارؼ، مصبعة الببلغ  .ٙ
 كمكتا. –

، دار (ىػػػٔٔٔٔ:ت)دمحم أمػػيغ بػػغ فزػػل هللا السحبػػي الحسػػػؼ  ،خبلصػػة األثػػخ فػػي أعيػػاف القػػخف الحػػادؼ عذػػخ .ٚ
 صادر،  بيخكت، )د.ت(.

تػح: دمحم فػؤاد عبػج البػاقي، دار  ىػػ(،ٖٕٚ بػغ يديػج القدكيشػي، ابػغ ماجػة )ت: سشغ ابػغ ماجػو، أبػػ عبػج هللا دمحم .ٛ
 .إحياء الكتب العخبية

دار  ىػػ(،تح: دمحم فػؤاد عبػج البػاقي،ٕٔٙحيح مدمع، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدػغ القذػيخؼ الشيدػابػرؼ )ت: ص .ٜ
 بيخكت. –إحياء التخاث العخبي 

مكتبػة العمػـػ ، ٔىػ(، تػح: سػميساف بػغ صػالح الخػدؼ، طٔٔ)ت ؽ شبقات السفدخيغ، أحسج بغ دمحم األدنو كؼ  .ٓٔ
  .ـٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔكالحكع، الدعػدية، 

ىػػ(،تح: ٓ٘ٛت: ،)غخائب القخآف كرغائب الفخقػاف،  نطػاـ الػجيغ الحدػغ بػغ دمحم بػغ حدػيغ القسػي الشيدػابػرؼ  .ٔٔ
 ىػ. ٙٔٗٔ، ٔبيخكت، ط – العمسيةالذيخ زكخيا عسيخات، دار الكتب 

 .ل لمتخاث العخبي اإلسبلمي، مؤسدة آؿ البيت، مخصػشات التفديخ"الفيخس الذام .ٕٔ

كجػػػػه التأكيػػػل، محسػػػػد بػػػغ عسػػػخ الدمخذػػػػخؼ  فػػػيالكذػػػاؼ عػػػغ حقػػػائق غػػػػامس التشديػػػل كعيػػػػف األقاكيػػػػل  .ٖٔ
 .  بيخكت –، تح: عبج الخزاؽ السيجؼ، دار إحياء التخاث العخبي ق( ٖٛ٘)ت: الخػارزمي

ىػ(، تح: عادؿ أحسج عبج ٘ٚٚغ عسخ بغ عمي بغ عادؿ الجمذقي )ت: المباب في عمػـ الكتاب،  سخاج الجي .ٗٔ
 .ـٜٜٛٔ-ىػ ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط -بيخكت  -السػجػد كعمي دمحم معػض، دار الكتب العمسية 

السدػػتجرؾ عمػػى الرػػحيحيغ لمحػػاكع، أبػػػ عبػػج هللا الحػػاكع دمحم بػػغ عبػػج هللا بػػغ دمحم السعػػخكؼ بػػابغ البيػػع )ت:  .٘ٔ
 ـ.ٜٜٓٔ –قٔٔٗٔ، ٔط بيخكت، –القادر عصا، دار الكتب العمسية ىػ(، تح، مرصفى عبج٘ٓٗ

:  .تػح ىػ(ٛٗٚشسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )ت: سيخ أعبلـ الشببلء،  .ٙٔ
 .ـٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ، ٖط، مؤسدة الخسالة، مجسػعة مغ السحققيغ بإشخاؼ الذيخ شعيب األرناؤكط
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، ىػػ(ٙٓٙؼ، دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسػي السمقػب بفخػخ الػجيغ الػخازؼ )ت: مفاتيح الغيب لمخاز  .ٚٔ
 .ىػ ٕٓٗٔ ،ٖط بيخكت –دار إحياء التخاث العخبي

السػسػػػػعة السيدػػػخة فػػػي تػػػخاجع أئسػػػة التفدػػػيخ كاإلقػػػخاء كالشحػػػػ كالمغػػػة، كليػػػج الدبيػػػخؼ كإخػانػػػو، مجمػػػة الحكسػػػة،  .ٛٔ
 ـ: ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ

 ىػ(، ط دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، )د.ت( ٜٜٖٔ:يل بغ دمحم البغجادؼ )تىجية العارفيغ: إسساع .ٜٔ

  ـ.ٜٜ٘ٔ، ٖق(، دار صادر، بيخكت، ط ٕٙٙ)ت:الحسػؼ  ياقػت بغ عبجهللا الخكمي معجع البمجاف، .ٕٓ

ىػػ(، تػح: إحدػاف عبػاس، ٔٛٙكفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف، أحسج بغ دمحم بػغ إبػخاىيع ابػغ خمكػاف )ت:  .ٕٔ
 .ر صادردا

أبػػ الفزػل أحسػج بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ أحسػج بػغ حجػخ  اإلصابة في تسييػد الرػحابة البػغ حجػخ العدػقبلني. .ٕٕ
،  بيػػخكت –دار الكتػػب العمسيػػة ، : عػػادؿ أحسػػج عبػػج السػجػػػد كعمػػى دمحم معػػػض، تػػحىػػػ(ٕ٘ٛالعدػػقبلني )ت: 

 .ىػ ٘ٔٗٔ ،ٔط

: إحدػػػاف تػػػح ىػػػػ(ٕٙٙ الخكمػػػي الحسػػػػؼ )ت: شػػػياب الػػػجيغ أبػػػػ عبػػػج هللا يػػػاقػت بػػػغ عبػػػج هللامعجػػػع األدبػػػاء،  .ٖٕ
 .ـٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ، ٔ، طدار الغخب اإلسبلمي، بيخكت عباس

 .بيخكت ،دار الكتب العمسية ،ىػ(ٜٚٚ)ت: ، دمحم بغ أحسج الذخبيشي، شسذ الجيغالدخاج السشيخ،  .ٕٗ

بدػػتي السعػػخكؼ أبػػػ سػػميساف حسػػج بػػغ دمحم بػػغ إبػػخاىيع بػػغ الخصػػاب المعػػالع الدػػشغ فػػي شػػخح سػػشغ ابػػي داكد،  .ٕ٘
 .ـٕٖٜٔ -ىػ ٖٔ٘ٔ، حمب –السصبعة العمسية  ، ىػ(ٖٛٛبالخصابي )ت: 

: ، تػػحىػػػ(ٛٗٚشػػسذ الػػجيغ أبػػػ عبػػج هللا دمحم بػػغ أحسػػج بػػغ عثسػػاف بػػغ َقاْيسػػاز الػػحىبي )ت:  تػػاريخ اإلسػػبلـ،  .ٕٙ
 .ـٖٕٓٓ، دار الغخب اإلسبلمي، الجكتػر بذار عّػاد معخكؼ
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 :السدتخمز
الجامعات في ية ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى متصمبات تصبيق نطاـ السكتبات الخقس     

اليسشية في ضػء التجارب العالسية السعاصخة، كلتحقيق ىجؼ الجراسة، استخجـ السشيج الػصفي التحميمي 
الػثائقي مغ خبلؿ مخاجعة ااْلدب الشطخؼ السختبط بستغيخات الجراسة القائع عمى جسع البيانات 

 أبخزىا:، كالسعمػمات كتبػيبيا كتحميمييا، كالتػصل الى عجد مغ االستشتاجات
غياب الستصمبات التذخيعية إلعجاد كتشفيح خصط كبخامج نطاـ السكتبات الخقسية كفق التجارب -

 العالسية السعاصخة، ككحلظ حقػؽ السمكية الفكخية.
ضعف الستصمبات التشطيسية الستسثمة بالتػجيات االستخاتيجية كالخؤية كالخسالة كاألىجاؼ -

 ة كفق التجارب العالسية السعاصخة.التصػيخية لشطاـ السكتبات الخقسي
 إلنذاءا ا كمصمًبا جػىخيِّ تػفخ متصمبات نطاـ السكتبات الخقسية أصبح امخًا ضخكريِّ  َفِإفَّ لحلظ 

 كترسيع السكتبات الخقسية.
 .التجارب العالسية السعاصخة –الستصمبات  -السكتبات الخقسية الكمسات السفتاحية: 

Abstract 
The current study aimed to identify the requirements of the digital library system in 

Yemeni universities in the light of contemporary global experiences. To achieve the 

goal of the study, the descriptive analytical  & documentary approach was used by 

reviewing the theoretical literature related to the research variables based on data 

and information collection, tabulation and analysis. The researcher came up with 

several results, the most prominent of which are: 
The availability of the requirements of the digital library system has become a 

necessity and an essential requirement for the establishment and design of digital 

libraries.The absence of legislative requirements for the preparation and 

implementation of plans and programs for the digital library system in accordance 

with contemporary global experiences, as well as intellectual property rights. 
- Weakness of administrative requirements represented by strategic orientations، 

such as the vision, mission, and specific objectives of the digital library system 

according to contemporary global experiences. 
Keywords: digital libraries - requirements - contemporary global experiences. 
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 اإلطار السشيجي لمجراسة: -السبحث األول

 مة الجراسة:مقج-أوًل 

يػاجػػػو العػػػالع اليػػػػـ ثػػػػرة ىائمػػػة كتصػػػػرات سػػػخيعة كمفاجئػػػة فػػػي تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات كاالترػػػاالت 
كالشذخ اإللكتخكني، كقج أحجثت ىحه التقشيات تحػالت جحرية في كسػائل حفػع السعمػمػات كتػجاكليا، كمػع 

كتخكنيػػة بسختمػػف أشػػكاليا اتدػػاع دائػػخة ىػػحه التصػػػرات الستبلحقػػة كتشػػامي حجػػع مرػػادر السعمػمػػات اإلل
كحاجػػػة السؤسدػػػات السعمػماتيػػػة إلػػػى تحػػػجيث معمػماتيػػػا كتصػػػػيخ مقتشياتيػػػا كخػػػجماتيا، فزػػػبًل عػػػغ تشػػػػع 
احتياجػات البػػاحثيغ كالجارسػيغ لمحرػػػؿ عمػى معمػمػػات غديػػخة كمتشػعػة فػػي مختمػف السجػػاالت، ضيػػخت 

، ٕٙٓٓتبػػات الخقسيػػة )السػػالكي، جسمػػة مػػغ االتجاىػػات الحجيثػػة السػاكبػػة لعرػػخ السعمػمػػات كمشيػػا السك
ٖٔٛ.) 

ككانػت الجامعػػات مػػغ السؤسدػػات الدػػباقة كالخائػػجة فػػي التػجػػو نحػػػ نطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة كتصػػػيخ 
مكتباتيا التقميجية؛ إذ تأثخت بالشساذج الفكخية لمكثيخ مغ العمساء كالباحثيغ كالسؤسدػات، فبػجأت باسػتخجاـ 

خيػخة تصػػًرا ممحػًضػا فػي اسػتخجاـ تقشيػات السعمػمػات الخقسيػة فػي ىحا الشطاـ؛ لحا شػيجت فػي الدػشػات األ
 (.ٜٙ، ٕ٘ٔٓمعطع أنذصتيا )سيج، 

لػع  مػاالجامعات مػا كػاف ليػا أف تؤسػذ نطػاـ السكتبػات الخقسيػة كتصػػر مكتباتيػا التقميجيػة،  َأفَّ غيخ 
كساط األكاديسية عالسيِّا تػفخ الستصمبات الخئيدة لسثل ىحا السذخكع التقشي عطيع ااْلىسية؛ لحلظ تذيج األ

اليـػ الكثيخ مغ السكتبات في دكؿ العالع  أنشا نخػ كعخبيِّا كمحميِّا اىتساًما متدايًجا بالسكتبات الخقسية، حتى 
الستقجمػػػة كالػاليػػػات الستحػػػجة كبخيصانيػػػا أخػػػحت بالتدػػػارع نحػػػػ السكتبػػػات الخقسيػػػة كأخػػػحت بتػجياتيػػػا فػػػي 

 (.Arms , 2006, 22)تصبيقيا 
لػقػػػت الػػػحؼ يذػػػيج مػػػيبلد السكتبػػػات الخقسيػػػة كتصػرىػػػا، شػػػخأت ثػػػػرة ىائمػػػة فػػػي أسػػػاليب نذػػػخ كفػػػي ا

السصبػعػػات العمسيػػة كاألكاديسيػػة، فيشػػاؾ كػػع كبيػػخ مػػغ مرػػادر السعمػمػػات التػػي يػػتع الػصػػػؿ إلييػػا اآلف 
ع نطخيِّا في أؼ زماف كمكاف شالسا تػفخ عمى سبيل السثاؿ حاسب إلكتخكني مترػل باإلنتخنػت؛ حيػث يػت

الشطػػػخ إلػػػى السكتبػػػات الخقسيػػػة فػػػي البمػػػجاف الشاميػػػة بػصػػػفيا مزػػػصخة كآممػػػة لمتصػػػػيخ التقشػػػي فػػػي ضػػػػء 
االستفادة مغ تجارب تمظ الجكؿ؛ كػنيا تػاجو مذكبلت حادة في الػصػؿ إلى السرادر السصبػعة كفػي 

يخ السعمػمػػات ضػػل مػػا تذػػيخ إليػػو األدلػػة مػػغ إخفػػاؽ خػػجمات السكتبػػات التقميجيػػة فػػي تحقيػػق رسػػالتيا بتػػػف
 .( Kavulya, 2007, 299-315 )ذات الرمة في الػقت السشاسب 

كىشػػاؾ العجيػػج مػػغ التجػػارب كالسذػػخكعات فػػي مجػػاؿ السكتبػػات الخقسيػػة، لعػػل مػػغ أبخزىػػا السكتبػػات 
الخقسية في أمخيكا كأركبا؛ حيث اإلمكانات اليائمة لمتعامل مع التقشية الحجيثة، ىحا كقج أكػجت العجيػج مػغ 

سات كالبحػث عمى ضخكرة تػفخ السكتبات الخقسيػة كأىسيتيػا بػصػفو مدػتحجًثا تكشػلػجيِّػا يدػاعج فػي الجرا
( التػػي أكضػػحت األسػػمػب (Katefoster 2006تصػػػيخ التعمػػيع الجػػامعي كمػػغ ىػػحه الجراسػػات، دراسػػة 



 -- 117 

 

  

 أ/ىجمولىطاهرىأحمدىشروانفيىضوءىالتجاربىالطالموظىىىىىمتطلباتىتطبوقىنظامىالمكتباتىالرقموظىبالجامطاتىالومنوظ

التابعة لجامعة الحؼ يسكغ بو بشاء مكتبة رقسية كتصػر لمسكتبة التقميجية بإحجػ األكاديسيات التكشػلػجية 
( التػػي أكضػػحت االسػػتخاتيجيات كاألدكات التػػي يسكػػغ ٖٕٓٓ)  Danileجشػػػب كاركليشػػا، كأيزػػا دراسػػة
 استخجميا لبشاء مكتبة رقسية. 

( أف البمػجاف العخبيػة متػأخخة نػعػا مػا ٘، ٕٗٔٓكعمى مدتػػ الػشغ العخبي أكجت دراسػة بػخالفػة )
ػػ السكتبػػات األكاديسيػػة كبػػاألخز السكتبػػات الخقسيػػة عػػغ ثقافػػة السكتبػػات الخقسيػػة خرػًصػػا عمػػى مدػػت

سػاء مغ حيث تشاكليا إشكالية السرصمح أك تقشياتيا، إال َأنَُّو عمػى مدػتػػ التصبيػق نجػجىا ضػعيفة جػًجا 
خرػًصػػا عمػػى مدػػتػػ السكتبػػات الجامعيػػة، دكف االقترػػار عمػػى تصبيػػق بعػػس التقشيػػات التػػي ال تكػػػف 

 في إشار مذاريع. 
ثسػة محػاكالت كتػجيػات  َفػِإفَّ مػغ تػأخخ السكتبػات العخبيػة عػغ الػجخػؿ فػي ىػحا السجػاؿ  كعمى الخغع

عخبيػػة إلنذػػاء السكتبػػات الخقسيػػة فػػي كػػل مػػغ مرػػخ كالجدائػػخ كسػػمصشة عسػػاف كقصػػخ كالدػػعػدية كغيخىػػا؛ 
حيث إف تأخخ ذلظ يخجع لػبعس جػانػب الػشقز فػي الستصمبػات األساسػية إلنذػاء السكتبػات الخقسيػة فػي 

 لع العخبي.العا
كاليسغ كغيخىا مغ الجكؿ العخبية التي اىتست بتصػيخ السكتبات الجامعية؛ حيث أشارت االستخاتيجية 

( إلػػى ٕٓٔٓ، ٔ٘الػششيػػة إلػػى تصػػػيخ التعمػػيع العػػالي فػػي الجسيػريػػة اليسشيػػة كخصػػة العسػػل السدػػتقبمية )
األسػػاليب  َكَأفَّ ج عمػػى األسػػاليب التقميجيػػة ال تػػداؿ تعتسػػ َأنََّيػػا ِإالَّ تصبيػػق األنطسػػة الحجيثػػة فػػي السكتبػػات؛ 

كمشيا السكتبات أفخزت كثيًخا مغ الدمبيات عمى أدائيا  ،كاألنطسة اإلدارية التي تعتسج في إدارة الجامعات
 الكمي.

متصمبػات نطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة، بسػػا يدػػيع فػػي تحدػػيغ  أىػػعمتعػػخؼ عمػػى للػحلظ تػػأتي ىػػحه الجراسػػة 
اليسشيػػة كتصػػػيخه، كيدػػاعج فػػي االرتقػػاء بأدائيػػا كتحدػػيغ جػػػدة خػػجماتيا السكتبيػػة  أداء السكتبػات الجامعيػػة

 مغ خبلؿ تصبيق ىحا الشطاـ.
 :ِطىٍخ اٌذسا خ-ثب١ٔ ب

عمػى الػخغع مػغ اىتسػاـ الػيسغ بتصػػيخ السكتبػات الجامعيػة كاسػتحجاث مكتبػات عمػى مدػتػػ الكميػات 
يخ التعمػػػيع العػػػالي عمػػػى ضػػػخكرة االىتسػػػاـ بتصػػػػيخ كالسخاكػػػد العمسيػػػة كتأكيػػػج االسػػػتخاتيجية الػششيػػػة لتصػػػػ 

السكتبػػات الجامعيػػة كفػػػق األنطسػػة الحجيثػػة، بسػػػا يسكشيػػا مػػػغ أداء دكرىػػا كمدػػاىستيا فػػػي تحقيػػق أىػػػجاؼ 
التعميع الجامعي بكفػاءة كفاعميػة مػغ خػبلؿ اسػتكساؿ بشيتيػا التحتيػة، كتػػفيخ الستصمبػات الساديػة كالبذػخية 

اكبة السعخفة كإنتاجيا في مختمف التخررات اإلندانية كالتصبيقيػة، فإنيػا ال كالتقشية التي تسكشيا مغ مػ 
تػػداؿ متػػأخخة فػػي مذػػاريع السكتبػػات الخقسيػػة سػػػاء مػػغ ناحيػػة التخصػػيط أك مػػغ ناحيػػة التصبيػػق لسثػػل ىػػحه 
السذاريع رغػع الحاجػة الستدايػجة لمتفكيػخ الجػجؼ فػي تبشػي ترػػرات كحمػػؿ رقسيػة مػغ شػأنيا اإلسػياـ فػي 

ل دكر السكتبػػات الجامعيػػة كالشيػػػض بقصػػاع السعمػمػػات؛ األمػػخ الػػحؼ يسكػػغ السكتبػػات مػػغ مػاكبػػة تفعيػػ
 (.ٖٔ، ٕٓٔٓالتصػرات الحاصمة بسختمف السجاالت )كزارة التعميع العالي، 
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(، ٕٚٓٓيؤكج ذلظ ما أشػارت إليػو العجيػج مػغ الجراسػات العمسيػة السحميػة كجراسػة كػلّ  مػغ األديسػي )
(، ٕٛٔٓ(، كالرػػبخؼ )ٕ٘ٔٓ(، كشػػخياف )ٕٗٔٓ(، كرحػػب )ٕٓٔٓكعبجالسجيػػج ) (،ٕٛٓٓكالبخيتػػي )

كغيخىػػا، مػػغ َأفَّ السكتبػػات فػػي الجامعػػات اليسشيػػة تػاجػػو العجيػػج مػػغ السذػػكبلت أبخزىػػا: سػػيصخة األنطسػػة 
التقميجيػػة فػػي محتػياتيػػا، كضػػعف أكعيػػة السعمػمػػات فػػي كافػػة التخررػػات العمسيػػة، كعػػجـ قػػجرتيا عمػػى 

رات التكشػلػجيػػة الحجيثػػة كشطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة، كضػػعف متصمبػػات تصبيقيػػا، كسػػا أكػػجت مػاكبػػة التصػػػ 
تػػػػفيخ البػػػخامج كالستصمبػػػات البلزمػػػة لتصبيقيػػػا، كبسػػػا ِإَلػػػى عمػػػى ضػػػخكرة إجػػػخاء الجراسػػػات العمسيػػػة اليادفػػػة 

 يسكشيا مغ القياـ بأدكارىا السصمػبة بحدب أىجافيا السخسػمة.
ث، كفػػي ضػػػء خبختػػو السيجانيػػة كعسمػػو فػػي مجػػاؿ السكتبػػات الجامعيػػة كاسػػتشاًدا إلػػى تخرػػز الباحػػ

السكتبػػات  َأفَّ ا؛ فقػػج الحػػع ا كإداريِّػػ( عاًمػػا كمبلمدػػتو عػػغ قػػخب لػاقػػع أدائيػػا عمسيِّػػٚٔلفتػػخة زمشيػػة بمغػػت )
الجامعيػػة اليسشيػػػة تػاجػػػو عػػجًدا مػػػغ السذػػػكبلت: مشيػػػا تػػجني مدػػػتػػ أدائيػػػا فػػي تحقيػػػق متصمبػػػات التعمػػػيع 

فػػي كافػػة التخررػػات اإلندػػانية كالتصبيقيػػة، ككػػحلظ الزػػعف فػػي تمبيػػة احتياجػػات السدػػتفيجيغ  الجػػامعي
مشيػا، باإلضػػافة إلػػى سػيصخة األنطسػػة التقميجيػػة فػػي إداراتيػا كخػػجماتيا كعػػجـ قػجرتيا عمػػى تصبيػػق األنطسػػة 

خؼ عمػػى أىػػع الحجيثػػة، كمشيػػا نطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة، كىػػحا مػػا دفػػع الباحػػث إلجػػخاء ىػػحه الجراسػػة، لمتعػػ
الستصمبات األساسػية، لشطػاـ السكتبػات الخقسيػة فػي الجامعػات اليسشيػة. كبشػاء عمػى مػا تقػجـ تتحػجد مذػكمة 

 الجراسة بالدؤاؿ الخئيذ اآلتي:
الجامعػػػات اليسشيػػة فػػػي ضػػػء التجػػػارب العالسيػػػة فػػي مػػا متصمبػػػات تصبيػػق نطػػػاـ السكتبػػات الخقسيػػػة       

 السعاصخة؟
 :ْ٘ذاف اٌذسا خ -بثبٌث  

الجامعػػات فػػي تيػػجؼ الجراسػػة الحاليػػة إلػػى التعػػخؼ عمػػى متصمبػػات تصبيػػق نطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة 
 اليسشية في ضػء التجارب العالسية السعاصخة، 

 :اٌذسا خ ْ ئٍخ -ساثل ب

  اإلجابة عغ األسئمة اآلتية.ِإَلى  تدعى الجراسة
 ما األسذ الفكخية لشطع السكتبات الخقسية الجامعية؟  .ٔ
 التجارب كالسذخكعات العالسية في نطاـ السكتبات الخقسية؟ما أبخز  .ٕ
مػػا كاقػػع السكتبػػات الجامعيػػة اليسشيػػة بحدػػب مػػا أشػػارت إليػػو الػثػػائق الخسػػسية كالتقػػاريخ كالجراسػػات  .ٖ

 كاألبحاث العمسية؟ 
 فػي الجامعػػات التقشيػة لشطػاـ السكتبػػات الخقسيػة ،الساليػػة ،البذػخية ،اإلداريػة ،الستصمبػات القانػنيػػةمػا  .ٗ

 اليسشية؟
 :١ّْ٘خ اٌذسا خ-بخبِس  
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 اآلتي:خبلؿ أىسية الجراسة مغ  تكسغ
 حاجات السجتسع إلى تصػيخ الخجمات السكتبية بذكل أسخع كأفزل. .ٔ
تفيج نتائج الجراسة الحالية القيادات العمياء كصانعي القخار كالسدؤكليغ عمى مؤسدات التعميع  .ٕ

 جامعات اليسشية.الفي العالي في تصػيخ أنطسة السكتبات الخقسية 
 تقجـ بعس التجارب العالسية كالعخبية التي أثبتت نجاًحا رائًجا في إنذاء السكتبات الخقسية. .ٖ
 .ىحه الجراسة إضافة عمسية كمخجع لمباحثيغ بسػضػع السكتبات الخقسيةُتَعجُّ  .ٗ
تَعػػػػػجُّ الجراسػػػػػػة الحاليػػػػػة محاكلػػػػػػة عمسيػػػػػة تجػػػػػػخػ ألكؿ مػػػػػػخة )حدػػػػػب عمػػػػػػع الباحػػػػػث( كذلػػػػػػظ مػػػػػػغ  .٘

 لتعخؼ عمى متصمبات نطاـ السكتبات الخقسية في الجامعات اليسشية.خبلؿ ا
 :ِٕٙج اٌذسا خ-  ب بد

الشطخؼ السختبط بستغيخات  األدباستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي الػثائقي مغ خبلؿ مخاجعة 
عمقة بالستصمبات متالقائع عمى جسع البيانات كالسعمػمات كتبػيبيا كتحميمييا، كالتػصل إلى نتائج  الجراسة

 الخئيدة لشطاـ السكتبات الخقسية في الجامعات اليسشية.

 :ِػطٍذبد اٌذسا خ-بثل   ب

"السقػمات األساسية التي يفتخض أف تتػفخ في نطاـ السكتبات  :ِإجَخاِئيًّا ِبَأنََّياتعخف الستطمبات 
 ية في الجامعات اليسشية".الخقسية الجامعية بسا يسكشيا مغ أداء مياميا بكفاءة كفاعم

يعػػخؼ ِبَأنَّػػُو: مجسػعػػة مػػغ األجػػداء أك السكػنػػات التػػي تتفاعػػل مػػع بعزػػيا الػػبعس لتحقيػػق غػػخض 
 (.ٕٗ، ٕ٘ٓٓمعيغ )ببلؿ، 

كيعخؼ ِبَأنَُّو: مجسػعػة مػغ األىػجاؼ الستخابصػة مػع بعزػيا الػبعس بعبلقػات تشطيسيػة لتشفيػح كضيفػة 
 .(ٕ٘، ٕ٘ٓٓمعيشة )الريخفي، 

: مجسػعػػػػة اإلجػػػػخاءات كاألجػػػػداء التػػػػي تتفاعػػػػل فيسػػػػا بيشيػػػػا كتتزػػػػسغ تجسيػػػػع ِإجَخاِئيِّػػػػا ِبَأنَّػػػػوُ يعػػػػخؼ 
فػي الجامعػات اليسشيػة بيػجؼ تحدػيغ الخػجمات  ياكاسػتخجاع ىاكنذػخ  ياكتخديش ياالسعمػمات رقسًيا كتذغيم

 السكتبية الجامعية.
 

الخقسية: ىي أحج أنطسة كقػاعج بيانات رقسية تحسل مرػادر معمػمػات مخدنػة تكػػف متاحػة السكتبة 
، ا أك عالسيِّ عبخ شبكة اإلنتخنت سػاء محميِّ   (.ٛٙ، ٜٕٔٓا )عػاـر
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 السصبػعة السػاد مغ كل مقابل (آليِّابذكل مقخكء  الستاحة السرادر مغ مجسػعة ىي الخقسية السكتبة
 أك محمًيا بو االحتفاظ يسكغ الخقسي السحتػػ  الحاسبات، كىحا عبخ إلييا ػصػؿال كيتع) فيمسيا أك كرقيا

 (.٘ٗ، ٕٛٔٓالحاسبات )الجبػرؼ،  شبكات شخيق عغ بعج عغ إتاحتو

 التعخيب اإلجخائي لمسكتبات الخقسية:-٘
ىػػي السكتبػػة التػػي تقػػجـ مجسػعػػة مػػغ الخػػجمات كالسحتػيػػات الخقسيػػة السشطسػػة فػػي الجامعػػات اليسشيػػة 

 تي تتيح لمسدتفيجيغ مغ مشدػبي الجامعة الجخػؿ إلى معمػمات رقسية عبخ شبكات الحاسبات.كال

يقرج بيا في الجراسة الحالية: نتائج الخبخات كالتجارب التي تذيخ إلػى السعػاييخ كالػسػائل كاألدكات 
فػػي نطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة كاالسػػتفادة مشيػػا فػػي كالستصمبػػات التػػي اعتسػػجتيا السكتبػػات العخبيػػة كاألجشبيػػة 

ءـ مػػػع البشيػػػة تحجيػػػج متصمبػػػات نطػػػاـ السكتبػػػات الخقسيػػػة مػػػغ خػػػبلؿ دراسػػػتيا كتحميميػػػا كتكييفيػػػا بسػػػا يػػػتبل
 الجامعية اليسشية.
 :الجراسات الدابقة -السبحث الثاني

سيػػػػة، كسػػػػيتع يدخػػػػخ األدب الشطػػػػخؼ بعػػػػجد مػػػػغ الجراسػػػػات التػػػػي تشاكلػػػػت مػضػػػػػع السكتبػػػػات الخق    
 استعخاض بعس الجراسات ذات العبلقة السباشخة بسػضػع الجراسة عمى الشحػ اآلتي:

 استعخاض الجراسات الدابقة:-ٔ
( إلػػى التعػػخؼ عمػػى متصمبػػات إنذػػاء السكتبػػات الخقسيػػة فػػي مرػػخ مػػغ ٕٗٓٓىػػجفت دراسػػة دمحم )-

ثػة فػي الستصمبػات الػضيفيػة إلنذػاء حيث الشطع كالبخمجيات، كبياف أثخ السرادر الخقسيػة كالتقشيػات الحجي
تػػػػفيخ الػػػجعع السػػػالي ليػػػا ضػػػخكرة تمػػػظ السكتبػػػات، كخمرػػػت الجراسػػػة إلػػػى مجسػعػػػة مػػػغ الشتػػػائج أبخزىػػػا: 

مذػخكعات السكتبػات الخقسيػة فػي مرػخ يشقرػيا التشطػيع كالتشدػيق عمػى  َكَأفَّ بػصفيا مذػخكعات قػميػة، 
مدػػػػتػػ تأىيػػػػل العػػػػامميغ كتػػػػجريبيع بتمػػػػظ  السدػػػػتػػ الػػػػػششي باإلضػػػػافة إلػػػػى التخصػػػػيط الجيػػػػج، كضػػػػعف

 السذخكعات.
( إلػػػى تحجيػػػج الستصمبػػػات الفشيػػػة كالتقشيػػػة كالػضيفيػػػة لبشػػػاء السكتبػػػات ٕٙٓٓىػػػجفت دارسػػػة سػػػييمة )-

الخقسية، كقج استخجمت الباحثة السػشيج الػصػفي السدػحي فػي إجػخاءات الجراسػة، ككػاف مػغ أبػخز الشتػائج 
 التي تػصمت إلييا الجراسة:

تػفيخ الستصمبػات الساديػة كالبذػخية كالساليػة كالقانػنيػة. كتػػفيخ العشرػخ البذػخؼ السؤىػل كالسػجرب َأفَّ 
 عامبًل أساسًيا في إقامة مذاريع مكتبات رقسية.يسثل 

( إلى التعخؼ عمى إمكانية إنذاء مكتبة رقسيػة فػي مخكػد مرػادر ٕٛٓٓىجفت دراسة السجحاني )-
حيػػػث اسػػػتخجمت الباحثػػػة السػػػشيج الػصػػػفي التحميمػػػي فػػػي  ؛فالػػػتعمع فػػػي محافطػػػة مدػػػشجـ بدػػػمصشة عسػػػا

 الجراسة، ككاف مغ أبخز الشتائج التي تػصمت إلييا:
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 .َأفَّ تصبيق السذخكع سيداعج في إثخاء العسمية التعميسية داخل السجرسة لمصالب كالسعمع
األساسػي فػي سػمصشة َأفَّ تصبيق السذخكع ُيَعجُّ نقمة نػعيػة فػي مخاكػد مرػادر الػتعمع بسػجارس التعمػيع 

 عساف.
أىسيػة السكتبػات الخقسيػة كالػجكر الػحؼ تقػػـ بػو عمػى ( إلى التعخيػب ٕٓٔٓكسا ىجفت دراسة جسعة )

كقػػج اسػػتخجـ الباحػػث مػػغ أجػػل خجمػػة البػػاحثيغ كبيػػاف أىػػع متصمبػػات مذػػخكع السكتبػػات الخقسيػػة العخبيػػة، 
 . ككاف مغ أبخز الشتائج التي تػصمت إلييا:السشيج الػثائقي

 .ز الػعي السعمػماتي في العالع العخبينق
تختمف خجمات السعمػمات الخقسية مغ نطاـ إلى آخػخ أك مػغ مكتبػة إلػى أخػخػ كفًقػا لتػاريخ السكتبػة 

 نفديا، كحجع مجسػعاتيا، كبجايتيا مع مذػار الخقسشة برفة عامة.
بػة الخقسيػة، كقػج تحجيج متصمبات كخصػػات إنذػاء السكتِإَلى ( ٕٓٔٓفي حيغ ىجفت دراسة الحشاكؼ )

َأفَّ ىشػػاؾ  :اسػػتخجمت الباحثػػة السػػشيج الػصػػفي السدػػحي، كمػػغ أبػػخز الشتػػائج التػػي تػصػػمت إلييػػا الجراسػػة
احتياجات متعجدة الزمة إلنذاء السكتبػة الخقسيػة تحػجدت فػي االحتياجػات البذػخية، كاالحتياجػات التقشيػة، 

 كاالحتياجات السادية.
يػج مرػادر اشػتقاؽ قائسػة السعػاييخ البلزمػة لبشػاء السكتبػات ( إلى تحجٕٔٔٓىجفت دراسة يحيي ) -

الخقسيػة الجامعيػة فػي ضػػء مفيػػـػ الجػػدة الذػاممة، كقػج اسػتخجمت الباحثػػة السػشيج الػصػفي فػي كصػػف 
الجراسػػػات الدػػػابقة السختبصػػػة بسػضػػػػع البحػػػث كتحميميػػػا، ككػػػاف مػػػغ أبػػػخز الشتػػػائج التػػػي تػصػػػمت إلييػػػا 

 خ البلزمة لبشاء السكتبات الخقسية الجامعية في ضػء مفيـػ الجػدة الذاممة. إعجاد قائسة السعايي :الجراسة
( إلػػى التعػػخؼ عمػػى متصمبػػات تصػػػيخ مكتبػػة رقسيػػة لقدػػع دراسػػات ٕٕٔٓىػػجفت دراسػػة الخاشػػجؼ )-

جامعػػة الدػػمصاف قػػابػس، كقػػج اعتسػػجت الباحثػػة السػػشيج الػصػػفي السدػػحي، كاسػػتخجمت فػػي السعمػمػػات 
 :نتائجياالسعمػمات، ككاف مغ أبخز االستبانة أداة لجسع 

يفزل غالبية أفخاد مجتسع الجراسة أف يكػف السػقع اإللكتخكني لمسكتبة الخقسية السقتخحة في صػفحة 
 القدع.
( إلػػػى التعػػػخؼ عمػػػى الستصمبػػػات األساسػػػية إلنذػػػاء مكتبػػػة رقسيػػػة ٕٛٔٓىػػػجفت دراسػػػة الػػػجرىػبي )-

ي، كقػػػج اسػػػتخجمت الجراسػػػة السػػػشيج الػصػػػفي التحميمػػػي لمسكتبػػػة الجامعيػػػة السخكديػػػة بجامعػػػة الجبػػػل الغخبػػػ
السدحي، كمغ أبخز الشتائج التي خخجت بيا الجراسػة حاجػة العػامميغ لمػجكرات التجريبػة كالتأىيميػة السيشيػة 

 بيجؼ التعامل مع السكتبات الخقسية كشبكة اإلنتخنت.
سػػػتخجاماتيا فػػػي بيئػػػة ( ىػػػجفت إلػػػى التعخيػػػب بالتكشػلػجيػػػا الخقسيػػػة كإٕٓٓدراسػػػة  ) أجػػػخػ سػػػيج-

ككػاف مػغ أبػخز الشتػائج ، السكتبات الجامعية، كمتصمبات تحػؿ السكتبات الجامعية مػغ تقميجيػة إلػى رقسيػة
التػػي تػصػػمت إلييػػا: َأفَّ تصبيػػق مذػػاريع السكتبػػات الخقسيػػة يعتسػػج عمػػى عشاصػػخ عجيػػجة يشبغػػي أف تتػػػافخ 

 ة كجػد خصة لخقسشة السكتبات.حتى يتحقق ليا مقػمات الشجاح السشذػد، كمغ أىسيا ضخكر 
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ىػػجفت إلػػى تػػػفيخ معخفػػة عمسيػػة تدػػاعج فػػي تحجيػػج  (2003)دراسػػة  Kelapure أجػػخػ كبلبيػػخ-
كاقتخحػػت الجراسػػة إيجػػاد اتجػػاه معتسػػج عمػػى إشػػار العسػػل  ،متصمبػػات كسػػيشاريػىات بشػػاء السكتبػػة الخقسيػػة

 :لفشية كالتقشية كاليشجسية لمبخامج، مثػلالخسسي كالشطخؼ في ىحا السجاؿ، كاستعساؿ حالة قاعجة البيانات ا
مقػػجًما، ككػػحلظ إيجػػاد تحميػػل مخكػػد يعتسػػج عمػػى الترػػسيع  ُيَعػػجُّ مجػػاؿ تخرػػز كتخكيػػب مخصػػط أك نػػز 

 كالعبلقة الجساعية ألنطسة السكتبات الخقسية.
إلػػػى تصػػػػيخ أنسػػػػذج لسكتبػػػة رقسيػػػة فػػػي مكتبػػػات  Magnussen (2003) ىػػػجفت دراسػػػة مػػػاجشػس-

أستخاليا، كقج استخجـ الباحث السشيج السدحي؛ حيث تع مدح مكتبات الكػمشػلػث لسعخفػة الكػمشػلث في 
ىشاؾ ضخكرة لتصػػيخ السكتبػة  َأفَّ السكتبات التي تعتـد التصػيخ كالتي ال تشػؼ التصػيخ. كأضيخت الشتائج 

 الخقسية في مكتبات الكػمشػلث.
تترػػل التػػي ات األكاديسيػػة عامػػة، إلػػى مػاكبػػة الستصمبػػ Parker( 2005ىػػجفت دراسػػة بػػاركخ ) -

مباشخة بالجارس كالجيات التعميسية السختمفة كسا أنيا مميئة بالسرادر التعميسية القيسة كيسكػغ اسػتخجاميا 
كتحتػػػػؼ ىػػػحه السكتبػػػة عمػػػى كتػػػالػج رقسػػػي يحتػػػػؼ عمػػػى معمػمػػػات عػػػغ كيفيػػػة  ،داخػػػل الفرػػػػؿ الجراسػػػية

السػتفادة كقػج صػسست السكتبػة عمػى مدػتػػ تشطيسػي االستخجاـ، بيجؼ الػصػؿ إلى الحج األقرى مغ ا
 .عاؿ  

إلػػى تصػػػيخ اسػػتخاتيجية لبشػػاء السجسػعػػات الخقسيػػة فػػي  Adzobu( 2013ىػػجفت دراسػػة أدزكبػػػ)-
مكتبػة جامعػة كيػب كػسػت فػي غانػػا، كقػج اسػتخجـ الباحػث مػشيج دراسػػة الحالػة. ككػاف مػغ أبػخز الشتػػائج 

 ء السجسػعات الخقسية في مكتبة جامعة كيب كػست.: صياغة استخاتيجية لبشاتػصمت إليياالتي 
اىتساـ العجيج مغ الباحثيغ كخاصة عمى السدتػػ الػجكلي  أثارىحا السػضػع قج  َأفَّ كعمى الخغع مغ 

 فقػج جػاءتكعميػو  ؛الباحث نجرة ممحػضة في الجراسات السحمية السعشية بيػحا السػضػػع فقج كججكالعخبي، 
السعخفيػة كمػاكبػة لبلىتسامػات العالسيػة كالعخبيػة بخقسشػة السكتبػات الجامعيػة  ىػحه الفجػػة لػخدـىحه الجراسة 

 اليسشية.
 :األسذ الفكخية لشعػ السكتبات الخقسية الجامعية -السبحث الثالث

 الحؼ يشز: الجراسة أسئمةسػؼ يتع في ىحا السبحث اإلجابة عغ الدؤاؿ األكؿ مغ 
 جامعية؟ما األسذ الفكخية لشطع السكتبات الخقسية ال

 كذلظ عمى الشحػ اآلتي:
 األسذ الفكخية لشعػ السكتبات الخقسية الجامعية: 

سػػػيتع تشػػػاكؿ األسػػػذ الفكخيػػػة لمسكتبػػػات الخقسيػػػة مػػػغ حيػػػث الشذػػػأة كالسفيػػػػـ، كمػػػغ ثػػػع التصػػػخؽ إلػػػى 
 كضائفيا كخرائريا كمسيداتيا، إضافة إلى السعػقات كالتحجيات التي تػاجييا.
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ال أحج يدتصيع أف يؤكج مغ ىػ أكؿ مػغ اسػتخجـ مرػصمح السكتبػات الخقسيػة لكػغ جػحكره تعػػد إلػى 
عشػػجما كتػػب فػػانفخبػش مقالػػة بعشػػػاف )كسػػا يسكػػغ لشػػا أف نفكػػخ( نذػػخىا فػػي مجمػػة )أتبلنتػػظ  ٜ٘ٗٔعػػاـ 

الخغع مػغ أّف ، كعمى دانيةمشتمي( ُتبّيغ فييا حخكية ما أسساه )ميسكذ( التي تسثل جدئية مغ الحاكخة اإلن
التصػػرات الكبيػخة التػي حرػمت مػؤخًخا لحخكػة  َفػِإفَّ فانفيخبػش نفدو لع يكػغ مدػانًجا مصمًقػا لمتقشيػة الخقسيػة 

تخػػػديغ كاسػػػتخجاع كسيػػػات ىائمػػػة مػػػغ السعمػمػػػات العمسيػػػة كالتقشيػػػة اعتسػػػجت عمػػػى مشجػػػدات ذلػػػظ العرػػػخ 
 (.ٖٔ، ٖٕٔٓ)بمعخبي، 
 ٜٔٚٔ عاـ ىارت في مايكل ىػ رقسية مكتبة بإنذاء قاـ مغ أكؿػ َأفَّ يخ  الباحثيغ بعس َأفَّ غيخ 

السعخفػة  بػػاكيخ إتاحػة إلػى شخيقػو عػغ سػعى غػػتشبخغ الػحؼ مذػخكع اسػع عميػو أشمػق مػا خػبلؿ مػغ
، ٖٕٓٓمقابػل )بػػمعخافي،  دكف  العامػة إلػى الفكخيػة السمكيػة حسايػة قػػانيغ سػقصت عشيػا التػي اإلندػانية

٘٘.) 
 كل تسكيغ فكخة مغ انصمق السعاصخ؛ حيث تاريخشا في رقسية مكتبة أكؿ بإنذاء رتىا كقاـ مايكل

 اإلندػانية السعخفػة كأصػػؿ الكتػب أميػات إلػى الػصػػؿ مػغ حاسػػب كجيػاز إنتخنػت يسمػظ كصػمة مػغ
الذػبكة )بػلػػداني،  عمى السجانية الخقسية مغ الكتب كسية أكبخ يزع أف ىػ ىارت ىجؼأِلَفَّ كقخاءتيا؛ 

ٕٓٔٓ ،ٕٖٔ.) 

-ٛٛٔ، ٕٙٓٓىشػػػاؾ جسمػػػة مػػػغ العػامػػػل ىّيئػػػت لطيػػػػر السكتبػػػات الخقسيػػػة أشػػػار إلييػػػا السػػػالكي )
 (، مغ أبخزىا:ٜٛٔ

 ضيػر الحاسبات الخقسية كعسميات االختداف الخقسي لمسعمػمات.-ٔ
 .ىاا ضيػر شبكة اإلنتخنت العالسية كتصػر انتذار الذبكات الستصػرة بسختمف أنػاعيا خرػًص -ٕ
السخكنػػػة فػػػي عػػػخض السعمػمػػػات لمسدػػػتفيجيغ بصػػػخؽ متشػعػػػة جعػػػل السكتبػػػة الخقسيػػػة مفزػػػمة كشػػػائعة -ٖ

 لفة.أكمدتخجمة كأكثخ 
 تشػع احتياجات الباحثيغ كرغبتيع في الحرػؿ عمى كع غديخ كمتشػع مغ السعمػمات كالسعارؼ.-ٗ
 ساعج عمى ضيػر السكتبات الخقسية كدعسيا كاتداع نسػىا.ة كاإلدارة التكامل في العمـػ كاليشجس-٘

أىػػػع العػامػػل التػػػي أدت إلػػى ضيػػػػر السكتبػػات الخقسيػػػة  َأفَّ ( إلػػى ٖٖ-ٕٖ، ٕٗٔٓكتذػػيخ بػخالفػػػة )
 تتسثل في اآلتي:

 التدايج اليائل في كسية السعمػمات السشتجة أك السشذػرة: -ٔ
تغيػػخت شبيعػػة حاجػػات البػػاحثيغ إلػػى معمػمػػات بدػػيصة تعػػالج تغيػػخ شبيعػػة الحاجػػة إلػػى السعمػمػػات: -ٕ

 مػضػعا بعيشو، كأصبحت الحاجة إلى معمػمات ججيجة متخررة.
 تصػيخ أعساؿ السكتبات: إفَّ استخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة يسّكغ مغ تدييل أعساؿ السكتبات. -3
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ل عسميػات تبػادؿ السعمػمػات بػيغ األمػخ الػحؼ مػغ شػأنو تدػيي ؛الخغبة في إقامة نطع تعاكنية تذػابكية-ٗ
 الجكؿ في ضل استخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة.

تغيػػخ أىسيػػة مرػػادر السعمػمػػات: فػػي ضػػل التصػػػر التكشػلػػػجي السمحػػػظ خاصػػة فػػي الجانػػب العسمػػي -٘
جعل أنػاع أخخػ مغ أكعية السعمػمػات عمػى اىتسػاـ البػاحثيغ كالقػخاء الستخررػيغ بسجػاؿ معػيغ، 

 ات االختخاع كالجراسات الرادرة عغ ىيئات عالسية متخررة.مثل السقاالت كبخاء

 ىشاؾ أسباًبا أّدت إلى إنذاء السكتبات الخقسية مشيا: َأفَّ ( إلى ٛٗ، ٕ٘ٓٓيذيخ الخثعسي )
 الحاجة إلى تصػيخ الخجمات كتقجيسيا بذكل أسخع كأفزل.

 اسبة.كجػد تقشية مشاسبة كبتكاليف مش
 كجػد العجيج مغ أكعية السعمػمات بذكل رقسي كمتاح تجارًيا.

 انتذار اإلنتخنت كتػفخىا لجػ العجيج مغ السدتفيجيغ. 
مػغ بػػيغ األسػػباب التػي أّدت إلػػى إنذػػاء السكتبػات الخقسيػػة، السذػػاكل الكثيػػخة  َأفَّ كيػخػ الباحػػث أيًزػػا 

فػػػة التػػػي تػػػؤثخ اآلف فػػػي شػػػخاء السقتشيػػػات كتقػػػجيع التػػػي تػاجػػػو السكتبػػػات التقميجيػػػة، كذلػػػظ مثػػػل أزمػػػة التكم
الخػػجمات، كالتكمفػػة الستدايػػجة لسدػػاحات السكتبػػات أمػػاـ تدايػػج أعػػجاد السدػػتفيجيغ، كػػحلظ مػػغ األسػػباب التػػي 
اعتبخىػػا السخّترػػػف فػػي مجػػاؿ السكتبػػات كالسعمػمػػات سػػبًبا جػىخيِّػػا إلنذػػاء السكتبػػة الخقسيػػة ىػػػ االنفجػػار 

 مختمف التخررات بكل فخكعيا. السعمػماتي كالثقافي في

 إذالسكتبػة الخقسيػة؛  لسفيػػـ التعخيفػات مػغ بالعجيػج السكتبػات كالسعمػمػات لعمػع الفكػخؼ  اإلنتػاج يدخػخ
لػحلظ تتبػايغ  ؛يعخفيػا مػغ كجيػة نطػخه مغ الرعب إعصاء تعخيػب كاحػج كدقيػق لمسكتبػة الخقسيػة، فكػلّّ  إنو

لػو  ذىػغ البػاحثيغ كاىتسامػاتيع، فكػلّّ فػي ػـ السكتبة الخقسيػة كذلػظ اعتسػاًدا عمػى مػا يػجكر الخؤػ حػؿ مفي
 مشطػره سػاء أكاف اختراصي مكتبات أـ اختراصي معمػمات أك حاسب آلي.

 السثاؿ: سبيل عمى مشيا الخقسية لمسكتبة كثيخة تعخيفات قج كضعتك 
يػاف الػحؼ يذػتسل عمػى كػع ىائػل مػغ مرػادر السكتبة الخقسيػة ىػي الك َأفَّ ( ٚ٘ٔ، ٕٙٔٓيخػ سيج )

ا أك عػػغ السعمػمػػات الخقسيػػة التػػي تػػع تشطيسيػػا بذػػكل يدػػيل الػصػػػؿ إلػػى محتػياتيػػا الخقسيػػة سػػػاء محميِّػػ
 شخيق الػصػؿ كاالتراؿ عغ بعج عغ شخيق شبكات الحاسبات اآللية أك اإلنتخنت.

لخقسيػػػة كاإلمكانػػػات الفشيػػػػة ذات : مجسػعػػػة مػػػػغ السرػػػادر اِبَأنََّيػػػا( ٚٚٔ، ٕٗٔٓكيعخفيػػػا محسػػػػد )
العبلقػػػػة بإنتػػػػاج السعمػمػػػػات، كالبحػػػػث عشيػػػػا كاسػػػػتخجاميا، كىػػػػي امتػػػػجاد كدعػػػػع لػػػػشطع خػػػػدف السعمػمػػػػات 

ا أك فػػي شػػكل صػػػر بشػعييػػا الثابػػت ا أك صػػػتيِّ كاسػػتخجاعيا بغػػس الشطػػخ عػػغ الػعػػاء سػػػاء كػػاف نرػػيِّ 
 كالستحخؾ كتكػف متاحة عمى شبكة اإلنتخنت.
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( بأنيػػػػػا: مجسػعػػػػػة مػػػػػغ مػػػػػػاد السعمػمػػػػػات الخقسيػػػػػة أك ٕٖٔ، ٜٕٓٓكشػػػػػػش )فػػػػػي حػػػػػيغ يعخفيػػػػػا ع
اإللكتخكنيػػة الستاحػػة عمػػى خػػادـ السكتبػػة كيسكػػغ الػصػػػؿ إلييػػا مػػغ خػػبلؿ شػػبكة محميػػة أك عبػػخ الذػػبكة 

 العشكبػتية.
السكتبػة الخقسيػة ىػي تمػظ السكتبػة التػي تقػـػ عمػى  َأفَّ ا كمغ خػبلؿ التعخيفػات الدػابقة يتزػح لشػا جميِّػ

نذاء األرصجة الخقسية سػاء السشتجة أصبل في شكل رقسي أك التي تع تحػيميا إلى الذكل الخقسي، كتػتع إ
عسميػػة ضػػبصيا ببيبمػغخافيػػا باسػػتخجاـ نطػػاـ آلػػي متكامػػل كيتػػاح الػصػػػؿ إلييػػا كاالسػػتفادة مػػغ خػػجماتيا 

 نت.السختمفة عغ شخيق شبكة حاسبات سػاء كانت محمية أك مػسعة أك عبخ شبكة اإلنتخ 

 :اآلتيمغ أبخز الػضائف التي تقػـ بيا السكتبة الخقسية 

تقػـ السكتبة بتعػيس السرادر التقميجية )الػرؽ أك أقخاص مجمجة( بسرادر عمى الخط كسا يتػّلى 
 (.ٕٔٔ، ٕ٘ٓٓة السيسة عغ شخيق مػقع السكتبة )قجكرة، اإلعبلـ بالسرادر اإللكتخكني

لمتعخيػػػب بسرػػػادر السعمػمػػػات العامػػػة لػػػجػ السدػػػتفيجيغ كالستػػػػافخة عمػػػى اإلنتخنػػػت، تقػػػـػ السكتبػػػات 
 (.Linksالخقسية بفػيخستيا ككضعيا في صفحات الخكابط )

يػػػتع مخػػػتز السعمػمػػػات أيًزػػػا بحقػػػػؽ الػصػػػػؿ إلػػػى السػػػػارد اإللكتخكنيػػػة التػػػي تتيحيػػػا مؤسدػػػػة ي
السعمػمات لمسدتفيجيغ سػاء كانت فػي شػكل أقػخاص مجمجػة أك مػػارد متاحػة عمػى الػيػب كتػقيػع العقػػد 

 (.ٖٗٔ-ٕٖٔ، ٕٗٔٓمع الشاشخيغ كالسػزعيغ )األميغ، 

رقسشػػػػػة األكعيػػػػػة الػرقيػػػػػة الستػػػػػػفخة لػػػػػجييا ككضػػػػػعيا عمػػػػػى ذمػػػػػة  :أؼ ،تقػػػػػـػ السكتبػػػػػة بػضيفػػػػػة الشذػػػػػخ
السدتفيجيغ، كيكػف مختز السعمػمات بحلظ قج تحػؿ إلى ناشخ يتابع عسميػة الخقسشػة فيختػار الشرػػص 

، ٖٕٔٓ التػػي سيسدػػحيا كيخاعػػي جػانػػب السمكيػػة الفكخيػػة الخاصػػة بكػػل كثيقػػة كسػػبل إتاحتيػػا )بمعخبػػي،
ٔٛ-ٕ٘.) 

تقػػـػ السكتبػػة الخقسيػػة بحفػػع السػػػارد الخقسيػػة باعتبػػار تقميػػل السخػػاشخ التػػي تعتػػخض ليػػا، كيسكػػغ أف 
تتدػػػػبب فػػػػي صػػػػياغتيا فاألكعيػػػػة الخقسيػػػػة باتػػػػت تتػػػػأثخ بػػػػالتصػرات التقشيػػػػة كالتغيػػػػخ الدػػػػخيع لمتجييػػػػدات 

، خالفػة البخمجيات التي تطيخ في شبعات مغ حيغ إلى آخخ )بػػاإللكتخكنية كخاصة نػعية الحػاسيب ك 
ٕٓٔٗ ،٘ٙ-٘ٚ.) 
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خجمة السعمػمات مغ أكثخ الػضػائف التػي تقػـػ بيػا السكتبػة الخقسيػة، فالسكتبػة الخقسيػة كشطيختيػا  ُتَعجُّ 
ؿ الخػػجمات السعمػماتيػػة التقميجيػػة تحػػخص عمػػى إتاحػػة مرػػادر السعمػمػػات السختمفػػة لمسدػػتفيجيغ مػػغ خػػبل

التػػي تقػػجميا، كالتػػي تػػأتي عمػػى رأسػػيا خػػجمات اسػػتخجاع السعمػمػػات، كالخجمػػة السخجعيػػة الخقسيػػة )التائػػب 
 (.ٖٚ-ٖٙ، ٖٕٔٓكمػسى، 

السكتبات الخقسية تدعى إلى تحقيق جسيع كضائف السكتبات التقميجيػة كلكػغ فػي  َأفَّ مسا سبق يتزح 
 تدييبًل عمى السدتفيجيغ.صػرة رقسية تتدع بالدخعة كالجقة 

، ٖٕٔٓ(، كبمعخبػػػػي )ٖٛٔ-ٖٚٔ، ٜٕٓٓ( كعميػػػػاف )ٕٖٓ، ٕٚٓٓيػضػػػػح كػػػػلّّ مػػػػغ: عكشػػػػػش )
 ( أىع خرائز السكتبة الخقسية مغ خبلؿ اآلتي:ٕٓ-ٜٔ

اف حياديػػػة الػػػػسػقع: تستػػػاز الػػػػسكتبة الخقسيػػػة بأّنيػػػا متػػػػفخة لمسدػػػتفيج فػػػي أّؼ كقػػػت كمػػػغ أّؼ مكػػػ -
 يتػفخ فيو حاسػب مختبط بالذبكة.

تييئة الجخػؿ السفتػح: ال يسكغ أف نرف مجسػعػات معمػماتيػة رقسيػة بأّنيػا مكتبػة رقسيػة مػا  -
لع تكغ مفتػحة إّمػا لمعامػة أك لجسيػرىػا التػي تحػّجده ىػي، كسػا يجػب تػػفخ خرػائز البحػث 

 كالترفح حتى تدسى مكتبة رقسية.
الػػػػػسكتبة الخقسيػػػػة باحتػائيػػػػا عمػػػػى مرػػػػادر السعمػمػػػػات مرػػػػادر معمػماتيػػػػا متشػعػػػػة: تتسيػػػػد  -

بػل تذػسل كػل مكػنػات السعمػمػات  ،الػسختمفة فبل تكتفػي بالسعمػمػات البيبميػغخافيػة أك الشرػّية
 كمرادرىا عمى اختبلؼ أشكاليا.

السذػػاركة فػػي السرػػادر: تتبشػػى الػػػسكتبات الخقسيػػة تقخيػػخ مفيػػـػ السذػػاركة فػػي الػػػسرادر التػػي  -
 ا السكتبات التقميجية.تؤمغ بو أيًز 

السعمػمػػات الحجيثػػػة: ال فػػػخؽ بػػيغ إنتػػػاج السعمػمػػػة كإتاحتيػػا فػػػي السكتبػػػة الخقسيػػة؛ كلػػػحلظ فػػػإّف  -
 السعمػمات حجيثة جًجا.

دائًسػػا متػػػفخة: تقزػػي السكتبػػة عمػػى مذػػكبلت سػػاعات العسػػل التػػي تػػؤرؽ الػػػسكتبييغ التقميػػجيغ  -
 متػفخة خبلؿ أربعة كعذخيغ ساعة. انَّيأَ  :بسعشى ،كالسدتفيجيغ التقميجييغ عمى حج سػاء

 مغ أىع مسيدات السكتبات الخقسية اآلتي: َأفَّ ( ٕٗٔ، ٕٚٔٓيػضح كعبػر )
 غدارة كتشػع كسية السعمػمات كالبيانات التي تػفخىا لمسدتفيجيغ كالباحثيغ.

 ية مغ حيث التخديغ كالتشطيع.سيػلة كدقة الديصخة عمى أكعية السعمػمات اإللكتخكن
 حجاثة السعمػمات التي تغصي معطع محتػيات مقتشياتيا.

 إتاحة السعمػمات في جسيع األكقات كإمكانية إنذاء أشكاؿ ججيجة مغ السعمػمات.
 السحافطة عمى مرادر السعمػمات الشادرة كالدخيعة مغ التمف دكف حجب الػصػؿ إلييا.
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الستغشاء عغ العجيج مغ السياـ كالػضائف التي كانػت مجػػدة ألغػخاض ب ابانخفاض الكادر الػضيفي بد
 العسل التقميجؼ.

عػجد كبيػخ مػغ ، ك تػافخ السعمػمات بذكل كاسع كأشسل؛ كػنيا مفتػحة عمػى مقتشيػات كمرػادر معمػمػات
 السكتبات مغ خبلؿ االتراؿ السباشخ أك ااْلشتخاؾ في شبكات السعمػمات. 

التحػػؿ إلػى السكتبػػة الخقسيػة، فػإفَّ ىػحا الشػػػع  عػغعمػى الػخغع مػغ كثػػخة الفػائػج كتعػجد السدايػا الشاجسػػة 
أمثػاؿ  مغ السكتبات قج تعتخضو مذكبلت كمعػقػات كتحػجيات جسػة كقػج الحػع ذلػظ العجيػج مػغ البػاحثيغ

مػػػػػغ  (، كغيػػػػػخىع العجيػػػػػجٛٛ، ٕٓٔٓلسعػػػػػثع )(، كإ٘- ٕٕ، ٕ٘ٓٓ(، كالسػػػػػالكي )ٓٔ، ٕ٘ٓٓكػػػػػخكـ )
 :كاآلتيالسكتبات الخقسية  ايسكغ اإلشارة إلى أىع تمظ السعػقات كالتحجيات التي تػجييالسعػقات، 

الترػسيع السػضػػع األكؿ الػحؼ يشبغػي إيجػاده كتصػػيخه فػي كػل  ُيَعػجُّ مذكبلت الترسيع التقشػي؛ حيػث -ٔ
 رقسية كخجمات متصػرة.مكتبة رقسية، كذلظ ألغخاض تػفيخ معمػمات 

السذػػػػكبلت الخاصػػػػة بالصبيعػػػػة السشفػػػػخدة كبالسجػػػػاميع كالسػػػػػاد فػػػػي السكتبػػػػة الخقسيػػػػة كرقسشتيػػػػا، كبشػػػػاء -ٕ
 السجسػعات الخقسية التي تزع خميًصا مغ الشرػص كالرػر كالخسػـ كاألشكاؿ البيانية كاألصػات.

 كالستاحة عمى الذبكات. السذكبلت الفشية التي تتعمق بالػصػؿ إلى السػاقع ذات الرمة-ٖ
الحاجة الساسػة إلػى ترػشيف السػاقػع عمػى الذػبكات كتػصػيفيا لبيػاف كػع السعمػمػات الستػػفخة كنػعيػا -ٗ

 كمػضػعاتيا كتحجيث ىحه الخجمة.
 قمة خبخة أمشاء السكتبات في إدارة التقشيات كاألجيدة كالخجمات كالبخامج الستعمقة بالسكتبات الخقسية.-٘
كالسػارد السالية الستاحػة لمسكتبػة الخقسيػة لغػخض تػػفيخ األجيػدة كالسعػجات كمرػادر  قمة السخررات-ٙ

 السعمػمات اإللكتخكنية كشخائيا.
ضعف اإلعجاد كالتجريب ألمشاء السكتبات لسعخفة اسػتخجاـ تقشيػات السعمػمػات كاالترػاالت، كضػعف -ٚ

 كضائفيا.متابعتيع ألحجاث التصػرات كالسدتججات، لتحقيق أىجاؼ السكتبات ك 
كثيػًخا مػغ الشاشػخيغ كالسػؤلفيغ  ِإفَّ مذكمة حقػؽ السمكية الفكخية كالحقػؽ األدبية كحقػػؽ الشذػخ؛ حيػث -ٛ

ال يخغبػف في نذخ إنتاجيع الفكخؼ بأشكاؿ إلكتخكنية كرقسية، خػًفا مغ الدصػ عمػى ىػحا اإلنتػاج، 
 كمغ ثع ضياع حقػقيع السادية كاألدبية.

ا كبيػػًخا أمػػاـ تصبيػػق نطػػاـ السكتبػػات ا كتحػػجيِّ قػػات تسثػػل جانًبػػا سػػمبيِّ ػ السعىػػحه  َأفَّ كيتزػػح مسػػا سػػيق 
 الخقسية.
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 تجارب ومذخوعات السكتبات الخقسية: -السبحث الخابع
مػػػػا ىػػػػي أبػػػػخز التجػػػػارب  :( الستسثػػػػل بػػػػػٕفػػػػي ىػػػػحا السبحػػػػث تػػػػع اإلجابػػػػة عػػػػغ سػػػػؤاؿ البحػػػػث رقػػػػع )

عػػػخض بعػػػس ئلجابػػػة عػػػغ ىػػػحا الدػػػؤاؿ يسكػػػغ كالسذػػػخكعات العالسيػػػة فػػػي نطػػػاـ السكتبػػػات الخقسيػػػة؟ كل
 مذخكعات السكتبات الخقسية كتجاربيا.

 مذخوعات السكتبات الخقسية وتجاربيا:
بػػخزت العجيػػج مػػغ السذػػخكعات كالتجػػارب ذات الرػػمة بالسكتبػػات الخقسيػػة ككانػػت التجخبػػة األمخيكيػػة 

مكتبػػات رقسيػػة، كسػػا كػػاف  كالكشجيػػة كالبخيصانيػػة كالفخندػػية فػػي مقجمػػة التجػػارب التػػي نجحػػت فػػي تأسػػيذ
لمجكؿ العخبية دكر في التػجو نحػ إنذاء مثل ىحه السذاريع، كسػؼ نتشػاكؿ عػجًدا مػغ التجػارب العالسيػة 

 كالعخبية في تصػيخ السكتبات الخقسية كاآلتي:

 الستحجة األمخيكية عمى الشحػ اآلتي:يسكغ استعخاض أىع مذاريع السكتبات الخقسية بالػاليات 
 :Digital Library Initiativesمبادرات السكتبات الخقسية بالؽليات الستحجة األمخيكية-أ

مػػع  ٜٓٛٔنتيجػػة لبلجتساعػػات التػي بػػجأت فػػي أكاخػخ سػػشة  DLIجػاءت مبػػادرات السكتبػػات الخقسيػة 
ت البػخامج، ىػحه السشاقذػات تػع تصػيخىػا السشاقذات غيخ الخسسية التي دارت بػيغ البػاحثيغ كمػجيخؼ ككػاال

لمتخصػػيط إلػػى كرشػػة عسػػل صػػسست مػػغ أجػػل تصػػػيخ البحػػػث حػػػؿ مبػػادرات السكتبػػات الخقسيػػة السسػلػػة 
 ٖٜٜٔكتقييسيا؛ حيث تع اإلعبلف عشيا في أكاخخ  DARPAك NASAك NSF كالسجعػمة مغ شخؼ

 (.ٛٚٔ، ٕٗٔٓ)بػخالفة، 
فػػي الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة فػػي األسػػاس تصػػػيخ كسػػائل كقػػج اسػػتيجفت مبػػادرات السكتبػػة الخقسيػػة 

جسع السعمػمات كحفطيا كتشطيسيا في أشكاؿ رقسية، كإتاحة بحثيا كاستخجاعيا كمعالجتيا عبػخ شػبكات 
إفَّ مبػادرات  إذ(؛ Bery, 1996, 12االترػاؿ مػغ خػبلؿ كاجيػات تعامػل مبدػصة كمألػفػة لمسدػتفيج )

 خكعات بجامعات أمخيكية يسكغ عخضيا في اآلتي:السكتبات الخقسية قج تزسشت مذ

ىي مغ أكائػل السكتبػات التػي صػسست لتكػػف مكتبػة رقسيػة تحتػػؼ عمػى حػاسػيب كشابعػات كأجيػدة 
القػارغ يدػتصيع أف يحرػل عمػػى  َأفَّ قػخاءة كأقػخاص مميػدرة كأجيػدة اترػاالت، كمػغ مسيػػدات ىػحه السكتبػة 

صمػبػػة مػػغ الحاسػػػب مباشػػخة، أك مشيػػا عشػػج الحاجػػة، كتخسػػل إليػػو بالبخيػػج اإللكتخكنػػي )أحسػػج، السػػػاد الس
(؛ حيث ييػجؼ ىػحا السذػخكع إلنذػاء مكتبػة رقسيػة لمعمػـػ البيئيػة، كتسيػد السذػخكع باعتسػاده ٜٚ، ٖٕٔٓ

يػاه عمى بيئة العسل التي كضع السذخكع لخػجمتيا، كاقترػخ عمػى السعمػمػات السدػتخجمة فػي تخصػيط الس
بكاليفػرنيػػا، كقػػج تػػع اإلعػػبلف الخسػػسي مػػغ شػػخؼ مجمػػذ إدارة الجامعػػة عػػغ إنذػػاء مكتبتيػػا الخقسيػػة فػػي 

 (.ٕٖٔ، ٕٓٔٓ)عكشػش،  ٜٜٚٔنػفسبخ 
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ىػ مذخكع لسكتبة رقسية تابع لجامعة إليشػؼ بأكريانا بالػاليات الستحجة األمخيكية، ككاف اليجؼ مػغ 
تػػػفيخ خجمػػة الػصػػػؿ السباشػػخ إلػػى السعمػمػػات مػػغ خػػبلؿ تصػػػيخ تقشيػػة فاعمػػة لبحػػث الػثػػائق السذػػخكع 

الفشيػػة عمػػى الذػػبكة العشكبػتيػػة العالسيػػة )اإلنتخنػػت( معتسػػًجا فػػي بشػػاء الشسػػػذج االختبػػارؼ لمسكتبػػة الخقسيػػة 
عػػات عمسيػػة عمػػى السجػػبلت العمسيػػة فػػي اليشجسػػة كعمػػـػ الحاسػػب اآللػػي كالفيديػػاء، باإلضػػافة إلػػى مصبػ 

 (.ٕٔٔ، ٕٓٔٓأخخػ )السعثع، 

، NSFك DARPAك  NASAىػػ أحػج مذػاريع مبػادرات السكتبػات الخقسيػة تػع تسػيمػو مػغ شػخؼ، 
اليػػجؼ الػػخئيذ مػػغ السذػػخكع ىػػػ تسكػػيغ  َكُيَعػػجُّ كىػػػ السذػػخكع الػحيػػج الػػحؼ ركػػد عمػػى كسػػائط الفيػػجيػ، 

ف كالقػػػجرات التػػػي يسكػػػغ اسػػػتخجاع السعمػمػػػات الشرػػػية مشيػػػا، فػػػي حػػػيغ كسػػػائط الفيػػػجيػ مػػػغ كػػػل الػضػػػائ
االستفادة مغ سساتو الدمشية كالبرخية لتحقيق ثخاء أكبخ فػي السعمػمػات السحرػل عمييػا، كىػحا السذػخكع 

 (.٘ٛٔ، ٕٗٔٓخالفة،  يقجـ نساذج ججيجة لمػصػؿ إلى السعمػمات كفيسيا عمى الفيجيػ )بػ

تستمػػػظ مكتبػػػة الكػػػػنجخس أكبػػػخ مكتبػػػات العػػػالع مجسػعػػػات خاصػػػة قيسػػػة مػػػغ السػػػػاد الفخيػػػجة كغيػػػخ 
الػػػحاكخة األمخيكيػػػة بسثابػػػة بػبػػػة مكتبػػػة الكػػػػنجخس لمتػػػاريخ األمخيكػػػي الػػػحؼ يزػػػع جسيػػػع  َكُتَعػػػجُّ السشذػػػػرة، 

اؽ الذخرػػية الخاصػػػة بالخؤسػػاء األمػػػخيكييغ السػضػػػعات، كمػػػغ بػػيغ تمػػػظ الكشػػػز كالسػضػػػػعات، األكر 
مػػغ السػػػاد السيسػػة  ُتَعػػجُّ كتػػاريخيع، كػػحلظ يتػػػفخ بيػػا العجيػػج مػػغ الكتػػب الشػػادرة كالشذػػخات كالجراسػػات التػػي 

، ٕٓٔٓكالسػػجف كاليجػػخات كالدػػكاف )صػػػفي،  ةلجراسػػة األحػػجاث كالحقػػب كالحخكػػات التاريخيػػة كالجغخافيػػ
٘ٓ.) 

نجخس األمخيكية مغ أكبخ السذاريع كأىسيا في الػاليػات الستحػجة األمخيكيػة؛ مذخكع مكتبة الكػ  َكُيَعجُّ 
، كقػػػج اجتسػػػع مسثمػػػػف مػػػغ جسعيػػػة السكتبػػػات البحثيػػػة ٜٜٗٔحيػػػث بػػػجأ التفكيػػػخ فعميِّػػػا فػػػي السذػػػخكع عػػػاـ 

كمكتبػػة الكػػػنجخس كعػػجد مػػغ الييئػػات العاممػػة فػػي مجػػاؿ تقشيػػة الحػاسػػيب بيػػجؼ كضػػع دراسػػة جػػػجكػ 
 (.ٜٚٔ، ٕٕٓٓلسذخكع )اليػش، كخصػات لتشفيح ا

، كقػجرت ٕٓٓٓمميػػف كثيقػة فػي شػكل إلكتخكنػي بشيايػة سػشة  ٘كقج قاـ السذخكع عمى أساس نذػخ 
% مغ السبمغ كذلظ مغ خبلؿ ٘ٚمميػف دكالر أمخيكي؛ حيث كفخت السكتبة ندبة  ٓٙتكمفة السذخكع بػػػػ 

الحكػمة األمخيكيػة، كقػج قامػت السكتبػة بتػقيػع السشح الخاصة الػاردة لمسكتبة، كالسبمغ الستبقي تعيجت بو 
( مؤسدػػة لػػجييا بػػخامج مساثمػػة بيػػجؼ تكػػػيغ الييكػػل اإلدارؼ لمبخنػػامج كتشدػػيق عسميػػات ٘ٔاتفػػاؽ مػػع )

 (.ٕٕٗ، ٕٔٓٓتسػيل السذخكع كصياغة إرشادات عسميات الخقسشة )عبج اليادؼ، 
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السذػػػخكعات االسػػػتصبلعية التػػػي كقػػػج شػػػيجت مكتبػػػة الكػػػػنجخس عػػػجًدا مػػػغ التصبيقػػػات التكشػلػجيػػػة ك 
ميػػجت جسيعيػػا لطيػػػر ىػػحا السذػػخكع الػػػششي؛ حيػػث نجحػػت السكتبػػة فػػي عػػجد مػػغ تصبيقاتيػػا الجاخميػػة 

 (.٘ٛٔ، ٕٓٓٓلتكشػلػجيا السميدرات بإمكاناتيا الفائقة )اليجخسي، 
الستحجة لحلظ ندتصيع القػؿ إفَّ تجخبة ىحا السذخكع ىػ في األساس مػجو لمتعخيب بتاريخ الػاليات 

 األمخيكية مغ خبلؿ رقسشة الػثائق الستعمقة بالتاريخ األمخيكي.

أجخت السكتبة الػششية الكشجية دراسة مدحية لتصػيخ مرادر السكتبات الكشجية الخقسية؛ حيث بػجأت 
كقج استجابت ( مكتبة، تسحػر حػؿ أنذصة الخقسشة كإدارة السحتػيات الخقسية، ٕٔٔباستبانة كزعت عمى)

؛ حيػػػث ٜٜٚٔ( مشيػػػا لبلجتسػػػاع بسقػػػخ السكتبػػػة الػششيػػػة فػػػي مػػػارس ٕٓ( مكتبػػػة فقػػػط، كتػػػع اختيػػػار)ٓ٘)
صػػجر عػػغ االجتسػػاع تػصػػية بزػػخكرة تذػػكيل جساعػػػة أك اتحػػاد كششػػي يتػػػلى ميسػػة التشدػػيق كتدػػػييل 

اإلتاحػػػة شػيمػػػة السجسػعػػات الكشجيػػػة الخقسيػػػة كالخػػجمات الستعمقػػػة بيػػػا كتصػيخىػػا، لػػػجعع التذػػػغيل البيشػػي ك 
األجػػػل، كقػػػج حػػػجد اليػػػجؼ الػػػخئيذ مػػػغ السبػػػادرة فػػػي زيػػػادة التشدػػػيق كاالترػػػاؿ كتقشػػػيغ السسارسػػػات بػػػيغ 

 (.ٜٕٔ، ٕٙٓٓالسكتبات الكشجية، لمحج مغ تكخار الجيج كإتاحة السجسػعات الخقسية كتبادليا )سييمة، 
مػمػػات بالسكتبػػة الػششيػػػة كتستػػاز التجخبػػة الخقسيػػة الكشجيػػة الخاصػػة بسذػػػخكعات رقسشػػة مرػػادر السع

الكشجية، بقيستيا التعميسية العالية، كماليػا مػغ ذيػػع كانتذػار كسػيػلة إقامػة عسميػة الخقسشػة عمييػا، إضػافة 
 (.ٚٚ-ٖٚ، ٕٚٓٓإلى األىسية التاريخية كالثقافية ليحا السذخكع )أحسج، 

 تي:يسكغ اإلشارة إلى بخامج التجخبة البخيصانية كاآل

، ٜٜٗٔبجأت نطع السعمػمات السذتخكة في السسمكة الستحجة بخنامج السكتبات اإللكتخكنية في العػاـ 
كذلػػظ بيػػجؼ مدػػانجة مجتسػػع التعمػػيع العػػالي فػػي تصػػػيخ كتصبيػػق السكتبػػات الخقسيػػة لػػجعع أنذػػصة التعمػػيع 

ككػاف مػغ أبػخز األىػجاؼ الخاصػة التػي يدػعي ىػحا البخنػامج إلػى تحقيقيػا تتسثػل  العالي كالبحث العمسي،
 (:ٖٜ، ٕٛٓٓفي اآلتي )العقبل، 

تفعيػػػل دكر مؤسدػػػات التعمػػػيع العػػػالي فػػػي تذػػػكيل بخنػػػامج السكتبػػػة اإللكتخكنيػػػة الػػػػششي كتصبيقػػػو -ٔ
 كتصػيخ.

 استخجاـ اإلنتخنت. االستفادة مغ التصػر الحاصل في مجاؿ التقشية كاالنتذار الػاسع في-ٕ
العسػػل عمػػى تػػػفيخ مجسػعػػة كبيػػخة مػػغ مرػػادر السعمػمػػات عمػػى كسػػائط رقسيػػة لخجمػػة السجػػاؿ -ٖ

 األكاديسي في بخيصانيا.
( مميػف جشية إستخليشي النصبلؽ البخنامج، ثػع تػػالى الػجعع السػالي كالسعشػػؼ ٘ٔكقج خرز مبمغ )

سػػتيغ مذػػخكًعا، كفػػي مخحمػػة الحقػػة مػػغ  لمبخنػػامج حتػػى بمغػػت مذػػخكعات األبحػػاث السخررػػة لػػو نحػػػ
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، بػجأ التخكيػد عمػى ثبلثػة مجػاالت رئيدػة ٜٜٚٔبخنامج السسمكة الستحجة لمسكتبات اإللكتخكنيػة فػي الفتػخة 
ىػػي السكتبػػات السختمفػػػة، كاستكذػػاؼ السرػػادر السػسػػػعة، كاالختػػداف كالحفػػع الخقسػػػي، كذلػػظ مػػغ خػػػبلؿ 

(، كمػػغ أىػػع ىػػحه السذػػخكعات مػػا يمػػي ٕٓٓٓ-ٜٜٛٔتسػيػػل عػػجد مػػغ السذػػخكعات فػػي الفتػػخة مػػا بػػيغ )
 (:ٖٓٔ، ٕٓٔٓ)السعثع، 

يتسحػػػػر اليػػػػجؼ مػػػػغ ىػػػػحا السذػػػػخكع حػػػػػؿ تصػػػػيخ بيئػػػػة تذػػػػغيل معياريػػػػة إلدارة السرػػػػادر السػزعػػػػة 
كالسختمصػػة، كلػػيذ مجػػخد كاجيػػة تعامػػل تسكػػغ السكتبػػة مػػغ تقػػجيع خػػجماتيا لمسدػػتفيجيغ، كذلػػظ مػػغ خػػبلؿ 

 إدارة السكتبة السختمصة كقج حجدت كضائفو في اآلتي:تصػيخ نطاـ 
 استكذاؼ السرادر كتحجيج أماكشيا كشمبيا.

 اإلمجاد بالػثائق.
تكامػػل مرػػادر الشطػػاـ، الستسثمػػة فػػي الفيػػارس، كاألقػػخاص السميػػدرة، كالبػابػػات السػضػػػعية كغيخىػػا عبػػخ 

 بختػكػؿ.

ارة خػػجمات السكتبػػة السختمفػػة كتشطيسيػػا، مػػع التخكيػػد عمػػى اسػػتيجؼ ىػػحا السذػػخكع اختبػػار نسػػاذج إد
الجػانػػب التشطيسيػػة كاإلداريػػة، كدراسػػة سػػمػؾ السدػػتفيجيغ فػػي البحػػث، ككػػاف مػػغ أىػػع مخخجػػات السذػػخكع 
تصػػيخ محػخؾ بحػػث تجخيبػي لمسرػػادر السحميػة كالخارجيػػة لمبػاحثيغ فػػي مجػاؿ العمػػـػ اإلندػانية، إلتاحػػة 

عمػى الخػط السباشػخ كالػجكريات اإللكتخكنيػة، كمػاقػع الػيػب، كأدكات البحػث  البحث الستدامغ في الفيارس
 (.ٓٗ، ٕٕٔٓاألرشيفي، كاألرشيفات الخقسية )الخاشج، 

سػػػػعى بخنػػػػامج السكتبػػػػة الخقسيػػػػة إلػػػػى اسػػػػتكساؿ بخنػػػػامج مبػػػػادرات اإلتاحػػػػة كتصػػػػػيخه كاالسػػػػتفادة مػػػػغ 
جازات التي حققيا، كالحؼ اسػتيجؼ اختبػار تصبيػق التقشيػة الحجيثػة فػي عػجد مػغ أنذػصة السكتبػة، بسػا اإلن

في ذلظ تػػفيخ إمكانػات اقتشػاء مجسػعػة السرػادر كاختدانيػا كصػيانتيا كإتاحتيػا فػي شػكل رقسػي، بحيػث 
 تريخ السكتبة أكبخ مخكد لمسرادر الخقسية.

لػػف اإللكتخكنيػػة البخيصانيػػة الػػحؼ يدػػعي إلػػى تقػػجيع كىشػػاؾ أيًزػػا مذػػخكع يدػػسى مذػػخكع مكتبػػة بػك 
خػػػجمات جسيػػػػر السدػػػتفيجيغ مػػػغ البػػػاحثيغ، كذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ تػػػػفيخ احتياجػػػات ىػػػؤالء السدػػػتفيجيغ مػػػغ 
الرػػػػر الخقسيػػػة، ال سػػػيسا السخصػشػػػات، باإلضػػػافة إلػػػى الػثػػػائق األخػػػخػ التػػػي تمبػػػى تمػػػظ االحتياجػػػات 

 (.ٖٙٔ، ٕٚٓٓالبحثية )العصاس، 

 السذخكعات الخقسية في فخندا لعل مغ أبخزىا:ضيخت العجيج مغ 
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Gallica 
أحج أبػخز السذػخكعات  ٜٜٚٔيسثل ىحا السذخكع الحؼ افتتح رسسًيا لمسدتفيجيغ في أكتػبخ مغ عاـ 

، ككانػت المبشػة األكلػى نحػػ الػصػػؿ عػغ ٕٜٜٔقسشػة فيػو عػاـ الخقسية في فخندا؛ حيث بجأت عسميػة الخ 
بعج إلى مرادر السعمػمات السخقسشة؛ حيث قامت السكتبػة الػششيػة الفخندػية بعػخض نسػاذج كعيشػات مػغ 
مكتبتيا الخقسية عمى بػابتيا عمى شبكة اإلنتخنت، كذلظ لتمبية احتياجات الجسيػػر العػاـ مػغ السدػتفيجيغ 

في تمظ الفتػخة مخحمػة تجخيبيػة بحيػث تدػسح االعتسػاد عمػى عػجد محػجكد مػغ مرػادر كقج مثمت )جاليكا( 
السعمػمػػػات بتحدػػػػيغ كاجيػػػات البحػػػػث كأنسػػػاط الػػػػجخػؿ إلػػػى السرػػػػادر الستشػعػػػة، ككانػػػػت تزػػػع حػػػػػالى 

 يقػخب( عشػػاف متػاح فػي شػكل نرػي كمػا ٖٓٓ( عسل مخقسغ فػي شػكل صػػرة، كمػا يقػخب مػغ)ٕٓٓ٘)
 (.ٕٖٙ، ٕٓٔٓش، ( صػرة ثابتة )عكشػ ٓٓٓٚمغ )

( مجمػج تػع ٖٓٓٓ٘، تع إثػخاء مذػخكع )جاليكػا( ليتزػسغ مػا يقػخب مػغ )ٕٓٓٓكفي فبخايخ مغ عاـ 
( دقيقػػػة فػػػي شػػػكل تدػػػجيبلت ٓٙ( صػػػػرة ثابتػػػة إضػػػافة إلػػػى )ٓٓٓ٘رقسشتيػػػا فػػػي شػػػكل صػػػػر، كنحػػػػ )

( مجمج مخقسغ عمى شكل صػػر، ٓٓٓٓ٘، ضست السكتبة الخقسية)ٕٔٓٓصػتية، كفي مارس مغ عاـ 
( صػرة ثابتػة، إلػى جانػب ٓٓٓٓٛ( مجمج تختبط بالثػرة الفخندية، كما يقخب مغ )ٓٓٓٓٔمشيا حػالي )

أربػػع سػػػاعات تدػػػجيبلت صػػػتية؛ حيػػػث كػػػاف لػػحلظ اإلثػػػخاء فػػػي السجسػعػػات أثػػػخه البػػػالغ فػػي رفػػػع معػػػجؿ 
، إلى ما ٕٓٓٓالجخػؿ اليػمي لمستخدديغ عمى بػابة السكتبة الخقسية الفخندية الحؼ كصل في نياية عاـ 

( صػػػػفحة مخقسشػػػػة كمػػػػا يقػػػػارب مػػػػغ ٓٓٓٔ( زائػػػػخ يقػمػػػػػف بػػػػاالشبلع يػمًيػػػػا عمػػػػى)ٕٓٓٓيقػػػػارب مػػػػغ)
( صػػفحة مخقسشػػة فػػي شػػكل صػػػرة؛ حيػػث تجػػاكز ٖٓٓٓٓٓ( صػػػرة كتحسيػػل مػػا يقػػارب مػػغ )ٓٓٓٓٔ)

 (.ٜٓ، ٕٚٓٓرصيج السكتبة الخقسية السميػف كثيقة متاحة عبخ مػقعيا )أحسج، 

تخجػػػع البػػػجايات األكلػػػى لسذػػػخكع رقسشػػػة الرػػػػر الثابتػػػة الستاحػػػة فػػػي السكتبػػػة الػششيػػػة الفخندػػػية إلػػػى 
التدعيشيات مغ القخف الساضي، كذلظ تحت إشخاؼ الييئة العامة لمسكتبة الخقسية، بيجؼ رقسشة ما يقارب 

مجسػعػػػات تعسػػػل فػػػي بيئػػػة متعػػػجدة الػسػػػائط مػػػغ )صػػػػر ثابتػػػة، ( صػػػػرة ثابتػػػة لبشػػػاء ٖٓٓٓٓٓٓمػػػغ )
الػػػخ(؛ حيػػػث قػػػخرت السكتبػػػة الػششيػػػة الفخندػػػية …كصػػػػر متحخكػػػة، كممفػػػات صػػػػتية، كممفػػػات مصبػعػػػة

ضػػخكرة أف تذػػتسل خصتيػػا لمخقسشػػة عمػػى مذػػخكع خػػاص بخقسشػػة مجسػعػػات الرػػػر الثابتػػة بيػػا )السعػػثع، 
ٕٓٔٓ ،ٔٗٔ.) 

التصػػػيخ كالعسػػل البحثػػي فػػي مجػػاؿ السكتبػػات الخقسيػػة فػػي الرػػيغ مشػػح مشترػػف تدػػعيشيات لقػػج بػػجأ 
القخف الساضي لسػاكبة تصػرات السكتبات الخقسية في جسيع أنحػاء العػالع؛ حيػث تسثػل ذلػظ بتقػجيع مفيػػـ 

كجامعػػة  IBM، السشعقػػج فػػي بكػػيغ، فقػػج عخضػػت كػػل مػػغ ٜٜ٘ٔالسكتبػػة الخقسيػػة فػػي مػػؤتسخ إفػػبل عػػاـ 
، تػػع إبػػبلغ لجشػػة التخصػػيط الرػػيشية ٜٜٚٔلمسكتبػػة الخقسيػػة، كفػػي عػػاـ  IBMخصػػة  Qinghuaا كيشكػػػ 
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بسذػػػخكع تجخبػػػة السكتبػػػة الخقسيػػػة الرػػػيشية الػػػحؼ شػػػاركت فيػػػو سػػػت مكتبػػػات عامػػػة بسػػػا فػػػي ذلػػػظ السكتبػػػة 
يػػػػحاًنا ببشػػػاء السكتبػػػة الخقسيػػػػة الرػػػيشية رسػػػسًيا )إسػػػػساعيل، إالػششيػػػة كجامعػػػة شػػػػشغياؼ، ككػػػاف السذػػػخكع 

ٕٕٓٓ ،ٔ٘ٙ-ٔ٘ٛ.) 
، ٕٓٓٓىشجسػػة السكتبػػة الخقسيػػة الرػػيشية دخمػػت فػػي عػػاـ  َأفَّ ( إلػػى ٕٚٓ، ٕٙٓٓكيذػػيخ السػػالكي )

مخحمػػة التذػػغيل برػػػرة مخصصػػة كمشتطسػػة كعمسيػػة، بحيػػث كضػػع تخصػػيط مذػػخكع تشفيػػحىا، إضػػافة إلػػى 
ادر السعمػمػػػات البحػػث كالجراسػػات حػػػؿ ضػػػبط كتصبيػػق السقػػاييذ الستعمقػػة بالسكتبػػػة الخقسيػػة كبشػػاء مرػػ

 الزخسة كمػضػع تدػية السمكية الفكخية كالتقشيات السيسة في بشائيا.
كفػػػي الرػػػيغ حالًيػػػا شػػػبكة رقسيػػػة متكاممػػػة لمسكتبػػػات العامػػػة كالسكتبػػػات التابعػػػة لمجامعػػػات كالسعاىػػػج 

قػـػ كمخاكد البحػث العمسية، كالشقابات، كالييئات، كالجسعيات، كالسجارس، ككحلظ غػخؼ السصالعػة التػي ت
، كػاف قػج بمػغ عػجد السكتبػات العامػة عمػى مدػتػػ ٜٜٜٔبتأسيديا الزػػاحي كالقػخػ، كحتػى نيايػة عػاـ 

( مكتبػػػػة ذات الحجػػػػع ٓٓٓٛ( مكتبػػػػة جامعيػػػػة، كأكثػػػػخ مػػػػغ )ٓٓٔٔ( مكتبػػػػة، ك)ٜٕٙٚالسقصعػػػػات إلػػػػى)
يا السكتبػػػة الػششيػػػة الرػػػيشية أكبػػػخ مكتبػػػة فػػػي آسػػػ جالستػسػػػط، تابعػػػة لسخكػػػد البحػػػػث العمسيػػػة؛ حيػػػث تعػػػ

 (.ٖٛٔ، ٕٚٓٓ)العصاس، 
 :انتدرثخ انعرثيخ في انًكتجبد انرقًيخ-ثبنيًب

 سػؼ يتع عخض بعس التجارب العخبية في إنذاء السكتبات الخقسية عمى الشحػ اآلتي:

يسكػغ اإلشػارة إلػػى بعػس مػػغ مذػخكعات كتجػػارب السكتبػات الخقسيػة كأبخزىػػا فػي مرػػخ عمػى الشحػػػ 
 اآلتي:

كىػػي السكتبػػة األكلػػى مػػغ نػعيػػا عمػػى مدػػتػػ الػػػشغ العخبػػي فػػي مجػػاؿ اإلدارة؛ حيػػث تحتػػػؼ عمػػى 
أكثػػخ مػػغ مميػػػف مقػػاؿ عمسػػي فػػي ىػػحا السجػػاؿ كعمػػى أكثػػخ مػػغ خسدػػة ألػػف مرػػجر معمػمػػات عخبػػي، 

، ٕٓٔٓكع عمػػى نفقػػة دكلػػة قصػػخ )صػػػفي، إضػػافة إلػػى الػػجكريات كالكتػػب الستخررػػة، كقػػج كػػاف السذػػخ 
ىػػحه السكتبػػة األشػػيخ فػػي مرػػخ كالعػػالع العخبػػي، كتخػػجـ البػػاحثيغ العػػخب فػػي مجػػاؿ اإلدارة  َكُتَعػػجُّ (، ٕٚ

 (.ٕٕٔ، ٖٕٔٓكتكشػلػجيا السعمػمات، كيسكغ التعامل مع السكتبة عبخ شبكة اإلنتخنت )أحسج، 
، بػصػػػػػفيا إحػػػػػجػ السشطسػػػػػات ٜٜٙٔي عػػػػػاـ كقػػػػػج أنذػػػػػئت السشطسػػػػػة العخبيػػػػػة لمتشسيػػػػػة اإلداريػػػػػة فػػػػػ

الستخررة، التابعة لجامعة الجكؿ العخبية، لتتػػلى مدػؤكلية التشسيػة اإلداريػة فػي السشصقػة العخبيػة، كمػغ 
أبخز السذخكعات التي تبشتيا ىحه السشطسة: مذخكع بػابة السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية عمى اإلنتخنػت 

 (.ٕٔٔ، ٕٙٓٓ)دمحم، 
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بعج إحياء مكتبة اإلسكشجرية القجيسة في حمتيا الججيجة في العرخ الخقسي، كاف يشبغي أف تكػف ليا 
مذخكعات رقسيػة خاصػة بيػا، كعمييػا أف تقػػـ بجسػع السعمػمػات فػي صػػرتيا الخقسيػة السعاصػخة، لتكػػف 

يػػـػ السكتبػػات، كقػػج تبشػػت مكتبػػة القػػخف الحػػادؼ كالعذػػخيغ التػػي تحػػجث نقمػػة نػعيػػة ككسيػػة معخفيػػة فػػي مف
رشػػيف الػيػػب أالسكتبػػة مجسػعػػة مػػغ السذػػخكعات الخقسيػػة التػػي أنجدتيػػا يسكػػغ اإلشػػارة إلييػػا فػػي اآلتػػي: 

)اإلنتخنػت(، كرقسشػػة أرصػجة السجسػعػػات األرشػػيفية كالػثػائق الستعمقػػة بػػأبخز شخرػيات التػػاريخ السرػػخؼ 
 (Mellon)تػاب الػحؼ تسػلػو مؤسدػة ممػػف السعاصخ، كسا تديع مع اليشج كالريغ في مذخكع السميػػف ك
مميػػػػف كتػػاب، كسػػػا تدػػيع فػػػي مذػػػخكع  ٓٔبالػاليػػات الستحػػػجة األمخيكيػػة كالستعمػػػق بخقسشػػة لسػػػا يديػػػج عػػغ 

 (.ٖٖٚ، ٕٙٓٓالسكتبة الخقسية العالسية )سييمة، 

لع نحػػػػ أضػػػخع مخكػػػد كػػػاف اليػػػجؼ مػػػغ ىػػػحه السكتبػػػة جػػػحب السدػػػمسيغ كافػػػة، مػػػغ كػػػل أنحػػػاء العػػػا
لمسعمػمات الجيشية؛ حيث كفخت مجسػعة مغ أقجـ السخصػشات التخاثية التي يحتػييا األزىخ، كالػحؼ يعػج 
ثالػػػث مخكػػػد لمسعمػمػػػات بعػػػج مكتبتػػػي الكػػػػنجخس األمخيكيػػػة كالفاتيكػػػاف، كيبمػػػغ عػػػجد السخصػشػػػات التػػػي 

( آلف ٜ( عاـ، مشيا نحػ )ٓٓٗٔ( ألف مخصػشة، يخجع تاريخ بعزيا إلى )ٕٗتحتػييا السكتبة نحػ )
مخصػشػػة ال يػجػػج ليػػا مثيػػل فػػي العػػالع كتقػػجـ ىػػحه السكتبػػة خػػجماتيا بدػػت لغػػات مختمفػػة، تغصػػي شػػتى 

 (.ٕٗ، ٕٚٓٓاىتسامات الذعػب اإلسبلمية )العيج، 

دػػعػدية يسكػػغ اإلشػػارة إلػػى بعػػس مػػغ مذػػخكعات كتجػػارب السكتبػػات الخقسيػػة فػػي السسمكػػة العخبيػػة ال
 كأبخزىا عمى الشحػ اآلتي:

مذخكع مكتبة السمظ فيج الخقسية، مغ السذاريع الخائجة في مجاؿ رقسشة السخصػشات، كقج قامت  ُيَعجُّ 
مكتبة السمظ فيج الػششية بجسع كرقسشة جسيع السخصػشات التي أمكغ الحرػؿ عمييا إضافة إلى رقسشة 

غ الكتب الشادرة كالسدكػكات كالصػابع كالذػاىج؛ لحلظ تزع قاعجة بيانػات السخصػشػات مقتشيات أخخػ م
بالسكتبة مجسػعة فخيجة مغ الػثائق األصمية كالسرػرة، كسا يبمغ عجد محتػياتيا مػغ السخصػشػات عمػى 

( مػػػادة، كسػػػا تزػػػع مخصػشػػػات بمغػػػات أخػػػخػ مشيػػػا ٜٕٓٓٙٔتشػػػػع أشػػػكاليا كأحجاميػػػا مػػػا يديػػػج عػػػغ )
ة كالتخكية، ىػحا كقػج حرػمت السكتبػة عمػى مجسػعػة فخيػجة مػغ السخصػشػات السخقسشػة مػغ جامعػة الفارسي

 (.ٖٖٖ، ٕٓٔٓبخستػف بالػاليات الستحجة األمخيكية )عكشػش، 

مكتبػػة السجيشػػة الخقسيػػة مػقًعػػا عمسيِّػػا غيػػخ ربحػػي، يشصمػػق مػػغ السجيشػػة السشػػػرة، كيعشػػى بالخصػػيج  ُتَعػػجُّ 
العمسػػػي السكتػػػػب الػػػحؼ تدخػػػخ بػػػو السكتبػػػة العخبيػػػة مػػػغ السؤلفػػػات سػػػػاء مػػػغ الكتػػػب أك السػسػػػػعات أك 



 -- 135 

 

  

 أ/ىجمولىطاهرىأحمدىشروانفيىضوءىالتجاربىالطالموظىىىىىمتطلباتىتطبوقىنظامىالمكتباتىالرقموظىبالجامطاتىالومنوظ

السجبلت أك السقاالت أك الفتاكؼ كغيخ ذلظ مػغ تخاثشػا العخبػي كاإلسػبلمي السقػخكء كعخضػو عمػى الذػبكة 
بػاحثيغ فػي شػتى بقػاع العالسية لمسعمػمات )اإلنتخنت( بأسمػب يحقق الفائجة العمسية السخجػػة لمجارسػيغ كال

األرض كبصخيقػػػة عػػػخض تتشاسػػػب مػػػع مػػػا يخػػػجـ القػػػارغ كيػػػػفخ عميػػػو الجيػػػج كالػقػػػت، كذلػػػظ باالسػػػتفادة 
القرػػػػػ مسػػػا تتيحػػػو التقشيػػػة الحجيثػػػة مػػػغ إمكانػػػات فػػػي الترػػػفح كالعػػػخض كالبحػػػث )جػػػػىخؼ كالحػػػازمي، 

ٕٓٓٛ ،ٖٚ:) 

تػافًقػػا مػػع احتياجػػات مجتسػػع السعمػمػػات العػػالسي، سػػعت مكتبػػة جامعػػة أـ القػػخػ لمتحػػػؿ نحػػػ ىػػحا 
السجتسػػع، كتبػػجك أبػػخز مطػػاىخ ىػػحا التحػػػؿ فػػي مذػػخكع مكتبػػة السمػػظ عبػػج هللا بػػغ عبػػج العديػػد الخقسيػػة 

إلػى أكعيػة بالجامعة؛ حيث يكسغ اليجؼ األساسي ليحا السذػخكع فػي كصػػؿ أكبػخ عػجد مػغ السدػتفيجيغ 
السعمػمات مغ أؼ مكاف كبأقل التكاليف، عػغ شخيػق االترػاؿ اإللكتخكنػي، بحيػث تكػػف ىػحه السرػادر 
مخدنػػة بذػػكل رقسػػي، كقػػج تستمػػظ الجامعػػة حقػػػؽ ممكيتيػػا الفكخيػػة، أك أنيػػا ترػػل إلييػػا مجاًنػػا أك بسقابػػل، 

 (.ٖٔ، ٕٛٓٓشالسا سسح ليا بحلظ )معتػؽ كحافع، 

 :يا كاآلتيشاؾ العجيج مغ السذخكعات الخقسية في الجدائخ يسكغ اإلشارة إلى أىسى

السكتبػػة الجامعيػػة ركيػػدة  َكُتَعػػجُّ ، ُٜٗٛٔأنذػػئت جامعػػة األميػػخ عبػػجالقادر لمعمػػػـ اإلسػػبلمية فػػي عػػاـ 
، كصػػارت تعػػخؼ بسكتبػػة الػػجكتػر أحسػػج عػػخكة الػػحؼ ٖٜٜٔاسػػية لمجامعػػة؛ حيػػث دشػػشت فػػي سػػبتسبخ أس

، كعخفاًنػا كتقػجيًخا إلسػياماتو العمسيػة سػسية السكتبػة باسػسو، ٜٜٔٔ-ٜٜٛٔتػػلى رئاسػة الجامعػة مػا بػيغ 
بػػػجًءا بشطػػػاـ ، لتدػػػييخ مختمػػػف كضائفيػػػا يِّػػػامحم اآليِّػػػ اكتصبػػػق مكتبػػػة الػػػجكتػر أحسػػػج عػػػخكة الجامعيػػػة نطاًمػػػ

التدكيج اآللي، فشطاـ الترشيف كالفيخسة، ثع نطاـ اإلعارة؛ حيػث تقػجـ خػجمات نػعيػة لمسدػتفيجيغ، كمػغ 
نتائج استخجاـ الشطاـ اآللي فػي مكتبػة الػجكتػر أحسػج عػخكة، االىتسػاـ بالتقشيػات الحجيثػة، كبػخكز السكتبػة 

طػػػة عمػػػى األكعيػػػة الفكخيػػػة عػػػغ شخيػػػق الخقسيػػػة التػػػي جػػػاءت لتحدػػػيغ نػعيػػػة الخػػػجمات السقجمػػػة كلمسحاف
 (.ٗٗٔ، ٕٙٓٓتحػيميا إلى الذكل الخقسي )سييمة، 

األكلى مغ نػعيا عمى السدتػػ الػششي، أخحت السكتبة الخقسية لجامعة األميخ عبج  ُتَعجُّ كفي مبادرة 
الػػششي القادر لمعمػـ اإلسبلمية عمى عاتقيا مبادرة إنذاء أكؿ مكتبة رقسية لمسخصػشػات عمػى السدػتػػ 

تتػلى السحافطة عمى األكعية الشادرة مغ أميات الكتب كالسخصػشات في العمـػ اإلسبلمية التي تزػسيا 
 (.ٚٙ، ٜٕٔٓمكتبة الجامعة )معجاكؼ، 



 -- 136 

 

  

 أ/ىجمولىطاهرىأحمدىشروانفيىضوءىالتجاربىالطالموظىىىىىمتطلباتىتطبوقىنظامىالمكتباتىالرقموظىبالجامطاتىالومنوظ

، كقصع ٕٔٓٓانصمق مذخكع رقسشة مكتبة جامعة الجدائخ السسػؿ مغ قبل االتحاد األكربي في عاـ 
الخغع مغ الشقائس التي ال مفػخ مشيػا، خاصػة فػي بمػج نػاـ مثػل عمى ذلظ الحيغ مخاحل ال بأس بيا، في 

الجدائخ، إتاحة عجد مغ قػاعج البيانات التي تدتجيب لسختمف التخررات فػي جامعػة الجدائػخ، ككػحلظ 
مػغ السذػخكعات  تجخبػة مكتبػة جامعػة الجدائػخ َكُتَعػجُّ ( رسالة ٖٕٙعسمية رقسشة عجد مغ الخسائل بحجكد )

 (.ٜٙٔ، ٕٓٔٓالشاجحة نػًعا ما في مجاؿ رقسشة السعمػمات )السعثع، 
السيسا عشجما قخرت جامعة الجدائخ إنذاء السكتبة االفتخاضية الخاصة بيا كذلػظ لػضػع حػج لسدػار 
تػػجىػر كثائقيػػا مػػغ جيػػة كمػاجيػػة الصمػػب الكبيػػخ لمػػخكاد مػػغ جيػػة أخػػخػ كشػػخؼ السدػػاىسة فػػي حسايػػة 

 (.ٕٕٗ، ٕٗٔٓػششي )بػخالفة، التخاث ال
 :الجسيؽرية اليسشيةواقع السكتبات الجامعية في  -السبحث الخامذ

مػػا كاقػػع السكتبػػات الجامعيػػة  :( الستسثػػل بػػػٖسػػؤاؿ البحػػث رقػػع ) عػػغفػػي ىػػحا السبحػػث تػػع اإلجابػػة 
 اليسشية بحدب ما أشارت إليو الػثائق الخسسية كالتقاريخ كالجراسات كاألبحاث العمسية؟ 

لشطخ إلى كاقع السكتبات الجامعية في اليسغ بحدب ما أشارت إليو الػثػائق الخسػسية كالتقػاريخ كمػا با
أكجتو الجراسات كاألبحاث العمسية السحمية، فقج نالت السكتبات الجامعية اىتساما رسسيا تجمى في اإلسػشاد 

جد قػػػانػف الجامعػػػات اليسشيػػػة قػػػج حػػػالقػػػانػني كالتػجػػػو االسػػػتخاتيجي لتصػػػػيخ السكتبػػػات الجامعيػػػة اليسشيػػػة، ف
( بإقخار مجمذ خػاص بالسكتبػات الجامعيػة يدػسى ٔ٘( مادة )ٕٓ، صٜٜ٘ٔ( لدشة )ٛٔكلػائحو رقع )

 مجمذ شؤكف السكتبات كالتػثيق كالشذخ كالتخجسة؛ حيث أقخَّ القانػف ما يمي:
 ( يذكل مجمذ لذؤكف السكتبات الجامعية كالتػثيق كالشذخ كالتخجسة مغ:ٔ٘مادة )

 يذ الجامعة، رئيًدا.رئ
 نػاب رئيذ الجامعة: أعزاء. -
أربعػػة مػػغ عسػػجاء الكميػػات يختػػاركف سػػشػًيا بالتشػػاكب عمػػى أف يكػػػف اثشػػاف مػػشيع مػػغ عسػػجاء  -

 الكميات العمسية كاثشاف مغ عسجاء الكميات اإلندانية كاالجتساعية: أعزاء.
 عزػ ىيئة تجريذ مغ الستخرريغ في مجاؿ عمع السكتبات: عزًػا. -
 عاـ السكتبات الجامعية كالتػثيق كالشذخ كالتخجسة: مقخًرا. مجيخ -

 ( يختز مجمذ شؤكف السكتبات كالتػثيق كالشذخ كالتخجسة بسا يمي:ٕ٘مادة )
كضػػػػع الدياسػػػػات العامػػػػة إلنذػػػػاء السكتبػػػػات كتقييسيػػػػا كتدكيػػػػجىا بالكتػػػػب كالسخاجػػػػع  .أ 

مػة كالتػثيػق كالسخصػشات كالجكريات العمسية كنطع السعمػمات كسائخ أساليب الخج
 الحجيث.

 اقتخاح نطاـ مصبعة الجامعة. .ب 
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اإلشػػػػخاؼ عمػػػػى الػحػػػػجات اإلداريػػػػة كسػػػػائخ الذػػػػؤكف الستعمقػػػػة بالسكتبػػػػات الجامعيػػػػة  .ج 
 كالتػثيق كالصباعة كالتخجسة كالشذخ الحؼ يحجده نطاـ خاص بحلظ.

(، عمػػػػى تصػػػػػيخ شػػػػبكات ٔ٘، ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓكسػػػػا أكػػػػجت االسػػػػتخاتيجية الػششيػػػػة لمتعمػػػػيع العػػػػالي )
التراالت كتقشية السعمػمات الػششية لتكػف ذات سخعة عالية، كتأىيل الكػػادر البلزمػة لتذػغيميا، حتػى ا

تتسكغ الجامعات كمؤسدات التعميع العالي مغ مػاكبة التصػػرات العالسيػة الستبلحقػة فػي مجػاالت التعمػيع 
ع كاالسػػػتفادة مػػػغ بػػػخامج كالػػػتعمع كالبحػػػث العمسػػػي كالسكتبػػػات الجامعيػػػة كإدارة السؤسدػػػات كخجمػػػة السجتسػػػ

التقشيػة فػي مجػاؿ الػتعمع عػغ بعػج كالتعمػػيع اإللكتخكنػي، كتصػػيخ قػجرات مؤسدػات التعمػيع العػالي، لتػػتسكغ 
مػػغ تقػػجيع بػػخامج عاليػػة الجػػػدة تمبػػي احتياجػػات التشسيػػة السدػػتجامة لمػػببلد، كتػكػػب التصػػػرات الستبلحقػػة 

 لمتعميع العالي عمى السدتػػ العالسي.
كزارة التعمػػيع العػالي كالبحػث العمسػػي نحػػ اسػتخجاـ تقشيػػة السعمػمػات فػي مؤسدػػات  كضػسغ تػجيػات

، ٕٛٓٓ-ٕ٘ٓٓالتعمػػيع العػػالي أكػػجت الخصػػة الػششيػػة العامػػة لسذػػخكع تقشيػػة االترػػاالت كالسعمػمػػات )
يتصمػػػب  َأنَّػػػوُ السكػػػػف الخابػػػع لشطػػػاـ مكتبػػػة السعمػمػػػات؛ حيػػػث أشػػػار إلػػػى  تحجيػػػج(، ضػػػسغ مكػناتيػػػا ٔٔ

ر الكامػػل لخػػجمات السعمػمػػات السكتبيػػة مػػغ خػػبلؿ: تػػػفيخ شػػبكات اترػػاؿ معمػمػػاتي فػػي مػاقػػع االنتذػػا
السؤسدات الحكػمية، كإمكانية الجخػؿ إلى البشية التحتية لبلتراؿ السعمػماتي في الذبكة الػششية كذلظ 

ميسيػة الػجخػؿ : بإمكػاف جسيػع السؤسدػات التعَأنَّػوُ مغ خبلؿ رؤية مذتخكة؛ حيث أشارت ىحه الخؤيػة إلػى 
(، ٔٔ، ٕ٘ٓٓإلى خجمات مكتبات تقشية االتراالت كالسعمػمات )كزارة التعميع العػالي كالبحػث العمسػي، 

كدعسا لتػجيات كزارة التعميع العالي في ىحا الدياؽ فقػج أكردت تذػخيعات التعمػيع العػالي كالبحػث العمسػي 
تقشيػػػة السعمػمػػات فػػػي كزارة التعمػػػيع ـ بذػػػأف إنذػػاء مخكػػػد ٕٚٓٓ( لدػػػشة ٗٚٔقػػخار مجمػػػذ الػػػػزراء رقػػع )

فػػػػي بشػػػػاء الخػػػػجمات لتقشيػػػػة السعمػمػػػػات كالخػػػػجمات  اإلسػػػػياـالعػػػػالي كالبحػػػػث العمسػػػػي الػػػػحؼ مػػػػغ أىجفػػػػو: 
السعمػماتية لمسكتبات الجامعية كالتعميع اإللكتخكني كغيخىا في كافة مؤسدات التعميع العالي بسا يتيح ليا 

فييػػػا، كتأسػػػيذ  كاإلسػػػياـات كالسعمػمػػػات السحميػػػة كالعالسيػػة إمكانيػػة الػصػػػػؿ إلػػػى بشػػػػؾ كمخاصػػج البيانػػػ
صػػػبلت تعػػػاكف مػػػع محخكػػػات البحػػػث اإللكتخكنػػػي لمسعمػمػػػات السحميػػػة كاإلقميسيػػػة كالعالسيػػػة كمػػػع بشػػػػؾ 
كشػػبكات التعمػػيع السساثمػػة بسػػا يكفػػل تبػػادؿ السعػػارؼ كنقػػل الخبػػخات كالقػػجرات التقشيػػة إلػػى السجتسػػع اليسشػػي 

 (.ٓٗ٘، ٕٓٔٓنية كالعسل، )كزارة الذؤكف القانػ 
غيػػخ أفَّ ىػػحه الجيػػػد الخسػػسية لػػع تتػػخجع عمػػى مدػػتػػ الػاقػػع؛ إذ ضمػػت السكتبػػات الجامعيػػة متقادمػػة 
كتفتقػػخ إلػػى كثيػػخ مػػغ متصمبػػات التصػػػيخ بسػػا يزػػسغ مػاكبتيػػا لمتػجيػػات الحجيثػػة فػػي تصػػػيخ السكتبػػات 

ات الحاليػػة فػػي الجامعػػات اليسشيػػة ال تػػداؿ كخاصػػة التػجػػو نحػػػ رقسشػػة السكتبػػات الجامعيػػة، بػػل إفَّ السكتبػػ
عػػػاجدة عػػػغ اسػػػتيفاء متصمبػػػات الػػػشسط التقميػػػجؼ الػػػػرقي؛ حيػػػث لػػػع تتزػػػسغ كتػػػب كمخاجػػػع تغصػػػي جسيػػػع 

(، كىحا يعشي أف ثسة قرػًرا ٕٚٔ، ٜٕٓٓالتخررات العمسية السػجػدة في أقداـ الجامعات )شخياف، 
كضػعف تػػفخ مكتبػات خاصػة بكػل كميػة )العػػلقي،  شجيًجا فػي السكتبػات السخكديػة فػي الجامعػات اليسشيػة
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(، كسا ال تػجج مكتبات إلكتخكنية في كميات الجامعات اليسشية ناىيظ عغ جػانب القرػر ٜٖٔ، ٕٛٔٓ
 (.ٜٗ، ٕٛٔٓفي كػادرىا البذخية كقجراتيا السؤسدية كمػاردىا السالية )الخػالني كحيجر، 

تخكنػػػي فػػي الػػػيسغ كزارة التعمػػػيع العػػالي عمػػػى تعديػػػد فقػػج أكصػػػى السػػػؤتسخ العمسػػي األكؿ لمتعمػػػيع اإللك
القػجرة السؤسدػية التقشيػة لػػزارة التعمػيع العػالي كالسؤسدػات التابعػة ليػا، كحػث مجمػذ االعتسػاد األكػاديسي 
كضػػساف جػػػدة التعمػػيع بتحػػجيث ضػػػابط التعمػػيع عػػغ بعػػج كإعػػجاد معػػاييخ التعمػػيع اإللكتخكنػػي كاألدلػػة ذات 

ة إلصجار قخارات تمـد مؤسدات التعميع العالي بتشفيحىا، كأكصػى السػؤتسخ مؤسدػات العبلقة كرفعيا لمػزار 
تعديػػد البشيػػة التقشيػػة لمجامعػػات كإعػػجاد السشرػػات اإللكتخكنيػػة كتجييػػد السحتػػػػ التعميسػػي بالتعمػػيع العػػالي 

ا كتحػيمو إلى محتػػػ إلكتخكنػي، كبشػاء مدػتػدعات رقسيػة عمػى مدػتػػ كػل جامعػة تزػع مػا يتػػفخ لػجيي
مػػغ مرػػادر السعمػمػػات كتيدػػيخ الػصػػػؿ الحػػخ إلييػػا كنذػػخ اإلنتػػاج العمسػػي لكػػل جامعػػة عمػػى مػاقعيػػا 

 (.ٕٕٓٓاإللكتخكنية كتػفيخ اشتخاكات لمسكتبات العالسية )السؤتسخ العمسي األكؿ لمتعميع اإللكتخكني، 
ت فػػػي ( إلػػػى غيػػػاب التػجييػػػات الخسػػػسية لػػػجػ السكتبػػػإٖٔ، ٕٛٔٓكقػػػج أشػػػارت دراسػػػة الرػػػبخؼ )

الجامعات اليسشية الحكػمية سػاء في االىتساـ بإعجاد الخصط البلزمة لتػفيخ متصمبات اإلدارة الحجيثة أك 
أدػ إلػى عػجـ كجػػد خصػط لتصػػيخ جػػدة أدائيػا  األمػخ الػحؼاالستفادة مغ التجارب العالسيػة السعاصػخة؛ 

قميػػجؼ غيػخ السخصػط، كسػا أشػػارت كفػق بػخامج تمبػي متصمباتيػا، كإف كجػػج فيغمػب عميػو الصػابع الذػكمي الت
الجراسػػة إلػػى تػػجني مدػػتػػ الػػػعي كالثقافػػة بػػالجػدة لػػجػ القيػػادات كالعػػامميغ فػػي السكتبػػات الجامعيػػة نحػػػ 

 أىسية تصبيق األساليب اإلدارية الحجيثة في إدارتيا.
فػي  كاقػع الدػمػكيات كالقػيع الدػمبية لػجػ العػامميغ َأفَّ ( إلػى ٖٙٔ، ٕٗٔٓكسا أشارت دراسػة رحػب )

السكتبات الجامعيػة كمسارسػتيا كتخسػيخيا تذػيخ إلػى ضػخكرة اتبػاع أسػاليب عمسيػة لسعالجتيػا كفػق آليػات 
كإجخاءات كاضحة بسا يؤدؼ إلى تخسػيخ القػيع اإليجابيػة كتشسيتيػا، كيػشعكذ عمػى تصػػيخ أداء السكتبػات، 

جت عمى ضػخكرة تصبيػق اإلدارة كتقجيع خجماتيا لمسدتفيجيغ الجاخمييغ كالخارجييغ بكفاءة كفاعمية، كسا أك
بالقيع كفق مخاحل كخصػات عمسية، كتؤكج عمى ضخكرة الشيػض بػاقػع أداء السكتبػات الجامعيػة كتخسػيخ 
قيع العامميغ بيا بػصفيا السدؤكلة عغ تػجيو الدمػؾ اإليجابي كالقزػاء عمػى كػل القػيع الدػمبية الدػائجة 

ائيا كمكانتيػا العمسيػة كدكرىػا القيػادؼ الخامػي إلػى تحقيػق أد فيلجػ السكتبات كالعامميغ بيا؛ كىػ ما أثخ 
 أىجاؼ العسمية التعميسية الجامعية بجرجة أساسية.

(، كجػد نقػز ممحػػظ فػي امػتبلؾ ميػارات التقشيػات ٕٔٔ، ٕ٘ٔٓفي حيغ أضيخت دراسة شخياف )
ات الفيخسػػة السكتبػػات كأيًزػػا نقػػز ممحػػػظ فػػي امػػتبلؾ ميػػار فػػي الحجيثػػة فػػي السكتبػػات لػػجؼ العػػامميغ 

 كالترشيف، كسا أكجت عمى ضخكرة تبشي بخامج تجريبية لمعامميغ في السكتبات الجامعية.
(، مػػغ خػػبلؿ تحميمػػو لسحتػػػػ بعػػس السػاقػػع اإللكتخكنيػػة ٕٔٔ، ٕٕٔٓكقػػج أشػػارت دراسػػة شػػسيذ )

ة لمجامعػػػات نطػػػاـ السكتبػػػة اإللكتخكنيػػػة مشعػػػجـ تسامػػػا عمػػػى السػاقػػػع اإللكتخكنيػػػ َأفَّ لمجامعػػػات اليسشيػػػة إلػػػى 
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إفَّ أغمبيا يتػفخ فييا أيقػنة السكتبة اإللكتخكنية، مشيا قيج التحجيث، ماعػج جامعػة حزػخمػت  إذاليسشية؛ 
 قجمت خجمة إلكتخكنية.

ىشػػػاؾ ضػػػعًفا كبيػػػًخا فػػػي اقتشػػػاء مرػػػادر  َأفَّ (، ٜٕٔ-ٕٔٔ، ٕٓٔٓكأضيػػػخت دراسػػػة عبػػػج السجيػػػج ) 
معطػع السكتبػػات الجامعيػػة  َأفَّ اليسشيػػة، كأضيػخت الجراسػػة  السعمػمػات اإللكتخكنيػػة لػجػ السكتبػػات الجامعيػة

اليسشيػػػة تعػػػاني مػػػغ نقػػػز كعجػػػد كبيػػػخ فػػػي عػػػجد الحػاسػػػيب الستػػػػفخة فييػػػا كالسخررػػػة السػػػتخجامات 
السدػػتفيجيغ التػػي ال تتشاسػػب إشبلًقػػا مػػع أعػػجاد فئػػات السدػػتفيجيغ مػػغ ىػػحه السكتبػػات، كقػػج أكػػجت الجراسػػة 

طع محػسبة متكاممة جاىدة أك مرسسة محمًيا، يتػافخ فييػا كافػة الذػخكط عمى تبشي السكتبات الجامعية ن
 كاإلمكانات التي تزسغ استسخارية كديسػمة استخجاميا، كبسا يحقق أىجافيا.

كاقػػع السكتبػػات الجامعيػػة اليسشيػػة كسػػا أشػػارت إليػػو الجراسػػات كالتقػػاريخ  َفػػِإفَّ كتأسيًدػػا عمػػى مػػا سػػبق 
كمتػػأخخ عػػغ الخكػػب فػػي االتجػػاه نحػػػ السكتبػػات  كضػػعيا متػػخد   َأفَّ خ إلػػى الخسػػسية كالجراسػػات العمسيػػة يذػػي

الخقسيػػة كالػػجخػؿ نحػػػ مجتسػػع السعمػمػػات كالسعخفػػة كعرػػخ السعمػماتيػػة، كأنيػػا ال تػػداؿ تسػػارس الجانػػب 
التقميػػػجؼ فػػػػي كػػػػل عسمياتيػػػػا، رغػػػع التػجيػػػػات التصػيخيػػػػة السعمشػػػػة لمجكلػػػة نحػػػػػ تبشػػػػي التعمػػػػيع اإللكتخكنػػػػي 

السكتبات الجامعية ال تداؿ تعاني مغ غياب متصمبػات نطػاـ السكتبػات الخقسيػة كتقػادـ  َفِإفَّ لظ كالخقسي؛ لح
 محتػياتيا كتخدؼ خجماتيا كتػسع الفجػة السعخفية كالسعمػماتية كالتكشػلػجية في أنطستيا كأساليبيا.

 متطمبات نعام السكتبات الخقسية في الجامعات اليسشية:-السبحث الدادس
مػػػا متصمبػػػات تصبيػػػق نطػػػاـ  :سبحػػػث تػػػع اإلجابػػػة عػػػغ الدػػػؤاؿ الخابػػػع لمجراسػػػة الستسثػػػل بػػػػفػػػي ىػػػحا ال

 السكتبات الخقسية في الجامعات اليسشية؟ 
كذلظ بتحجيج بعس الستصمبات األساسية كالزخكرية لديادة قجرة السكتبات عمػى تحقيػق أىػجافيا كمػغ 

 اىع ىحه الستصمبات:
 متطمبات تذخيعية )قانؽنية(:-1

 ح كالقػانيغ إلعجاد كتشفيح خصط كبخامج نطاـ السكتبات الخقسية كفق التجارب العالسية السعاصخة.المػائ
 القػانيغ الخاصة باعتساد كتشفيح نطاـ السكتبات الخقسية كفق التجارب العالسية السعاصخة.

 المػائح القانػنية لزبط جػدة نطاـ السكتبات الخقسية كفق التجارب العالسية السعاصخة.
 خاجعة الشطع كالتذخيعات اإلدارية الحالية، كتكيفيا بسا يشدجع مع التجارب العالسية السعاصخة.م

 تػفيخ قػانيغ حساية حقػؽ السمكية الفكخية الخاصة بسالظ السحتػؼ.
تػفيخ الزسانات القانػنية كالتذخيعية البلزمة إلنذاء نطاـ السكتبػات الخقسيػة كإصػجار قػخار تصبيػق نطػاـ 

 الخقسية كتحجيج البلئحة التشفيحية لو.السكتبات 
 متطمبات إدارية:-2

الحاجة إلى إرادة سياسية كرغبة حقيقية لػجػ القيػادة اإلداريػة العميػا فػي الجامعػات اليسشيػة لتحدػيغ األداء 
 كتصػيخه، مغ خبلؿ تبشي التجارب العالسية في نطاـ السكتبات الخقسية.
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بأىسيػػػة نطػػػاـ السكتبػػػات الخقسيػػػة، بسػػػا يشدػػػجع مػػػع تصػػػػرات العرػػػخ التػػػداـ كدعػػػع اإلدارة العميػػػا كاقتشاعيػػػا 
 كمتصمباتو كمدتججاتو كتحجياتو الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالتكشػلػجية كالسعمػماتية.

تحجيػػج أىػػجاؼ كاضػػحة كمحػػجدة لشطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة كفػػق التجػػارب العالسيػػة السعاصػػخة بحيػػث تكػػػف 
 لتقػيع كفق معاييخ كاضحة لتحقيق التحديغ السدتسخ لمسكتبات الجامعية.األىجاؼ قابمة لمقياس كا

نطػاـ السكتبػات الخقسيػة،  تصبيػق عمػى قػجراتيع فػي السكتبػات الجامعيػة، كمعخفػة العػامميغ مدػتػػ  تقيػيع
 تخرريع. مجاالت في تػزيعيع إعادة عمى كالعسل

فيا، مثػػل مػػجيخ مػقػػع السكتبػػة تػػػفخ تػصػػيف كضيفػػي يدػػسح باسػػتحجاث مدػػسيات كضيفيػػة ججيػػجة كتػصػػي
عمػػػػػى اإلنتخنػػػػػت، كمدػػػػػؤكؿ الخػػػػػجمات السخجعيػػػػػة الخقسيػػػػػة، كمدػػػػػؤكؿ السحتػػػػػػػ الخقسػػػػػي، كاختراصػػػػػي 

 .معمػمات، كاستذارؼ معمػمات
نطػاـ السكتبػات الخقسيػة فػي الجامعػات  ثقافػة تػجعع التػي كالػجكرات كالكتيبػات كاألدبيػات الشذػخات تػػفيخ

 اليسشية.
 متطمبات بذخية:-3

تساـ بالعشرخ البذخؼ كالتأكج مغ تفيع التغييخ الحاصل كالسذػاركة فيػو، كتشسيػة الكفػاءات كالسيػارات االى
 الزخكرية لشجاح ىحا التغييخ نحػ نطاـ السكتبات الخقسية.

تػػجريب القيػػػادات اإلداريػػػة كالعػػامميغ فػػػي السكتبػػػات الجامعيػػة قبػػػل التصبيػػػق إلكدػػابيع السيػػػارات كالقػػػجرات 
 طاـ السكتبات الخقسية.البلزمة لتصبيق ن

 إعجاد كتشفيح البخامج التجريبية الستخررة لمعامميغ في السكتبات الجامعية.
 تػفخ كػادر بذخية فشّية مؤّىمة كقادرة عمى التعامل مع التقشيات الحجيثة. 
يع تػػػفخ اختراصػػي مكتبػػات مؤىػػل تػػأىيبًل فشًيػػا كتقشًيػػا كقػػادًرا عمػػى التعامػػل مػػع األجيػػدة كالبػػخامج كتقػػج 

 خجمات الجعع كالريانة كالتجريب.
 التجريب السدتسخ لمكادر البذخؼ بالسكتبات الجامعية السشاط بو عسميات نطاـ السكتبات الخقسية. 
 متطمبات مالية:-4

كضػع الخصػػط البلزمػة العتسػػاد كتػػفيخ االحتياجػػات كالسػازنػات الساليػػة السشاسػبة لتصبيػػق نطػاـ السكتبػػات 
 الخقسية.

حػػػافد الساديػػػة كالسعشػيػػػة لتذػػجيع االبتكػػػار كاإلبػػجاع لجسيػػػع العػػػامميغ فػػي نطػػػاـ السكتبػػػات تػػػفيخ نطػػػاـ لم
 الخقسية.

 السػارد السالية التذغيمية الدشػية السحجدة لشطاـ السكتبات الخقسية.

 السػارد السالية السخررة لتقػيع كتصػيخ نطاـ السكتبات الخقسية.
 كالتشفيح كالستابعة كالتقػيع لشطاـ السكتبات الخقسية.السػارد السالية السخررة لعسمية اإلشخاؼ 
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 السػارد السالية السخررة لتػفخ الستصمبات البلزمة لشطاـ السكتبات الخقسية.
السػارد السالية السخررة لؤلجػر كالسكافآت الخاصػة بالمجػاف كالفػخؽ الفشيػة كالعػامميغ فػي تصبيػق نطػاـ 

 السكتبات الخقسية.
 تيػة التػػي يشبغػػي تػفخىػا لتحقيػػق أىػػجاؼ نطػاـ السكتبػػات الخقسيػػة كفػق التجػػارب العالسيػػةالسػػارد الساليػػة الحا

 السعاصخة.
 متطمبات تقشية وبخامجية:-5

 أجيدة حاسػب.
 شابعات كماسحات ضػئية إلكتخكنية.

خصػػػػػط إنتخنػػػػت عمػػػػى مدػػػػتػػ السكتبػػػػات الجامعيػػػػة كالفػػػػخكع التابعػػػػة ليػػػػا فػػػػي الكميػػػػات كالسخاكػػػػد التابعػػػػة 
 لمجامعة.

مػاقػػػع إلكتخكنيػػػة عمػػػى مدػػػتػػ السكتبػػػات الجامعيػػػة كالفػػػخكع التابعػػػة ليػػػا فػػػي الكميػػػات كالسخاكػػػد التابعػػػة 
 لمجامعة.

بػػػخامج عسػػػل آليػػػو عمػػػى مدػػػتػػ السكتبػػػات الجامعيػػػة كالفػػػخكع التابعػػػة ليػػػا فػػػي الكميػػػات كالسخاكػػػد التابعػػػة 
 لمجامعة.

 الخقسية. كسائل تقشيات لترسيع نطع السعمػمات اآللية لشطاـ السكتبات
 محخؾ بحث يداعج في الحرػؿ السعمػمات كالبيانات بيدخ كسيػلة.

كسػػائط تخديشيػػة متشػعػػة كتجييػػدات تقشيػػة متقجمػػة الختػػداؿ السعمػمػػات فػػي صػػػرة رقسيػػة يدػػيل فيخسػػتيا 
 كتخديشيا.

 الستشتاجات:

 :اآلتيمغ خبلؿ العخض الدابق ندتشتج 
ضخكرًيا كمصمًبا جػىخًيا إلنذػاء كترػسيع السكتبػات  أمًخا صبحأتػفخ متصمبات نطاـ السكتبات الخقسية َأفَّ 

 الخقسية.
غياب الستصمبات التذخيعية كالقانػنيػة كالمػػائح إلعػجاد كتشفيػح خصػط كبػخامج نطػاـ السكتبػات الخقسيػة كفػق 

 التجارب العالسية السعاصخة، ككحلظ حقػؽ السمكية الفكخية.
ات االسػتخاتيجية كالخؤيػة كالخسػالة كاألىػجاؼ السحػجدة لشطػػاـ ضػعف الستصمبػات اإلداريػة الستسثمػة بالتػجيػ

 السكتبات الخقسية كفق التجارب العالسية السعاصخة.
نقػػز فػػي الستصمبػػات البذػػخية الستسثمػػة بػػالكػادر الفشّيػػة السؤّىمػػة كالستخررػػة القػػادرة عمػػى التعامػػل مػػع 

 التقشيات الحجيثة لشطاـ السكتبات الخقسية.
 لية كالسػازنات السالية السشاسبة لتصبيق نطاـ السكتبات الخقسية.ضعف الستصمبات السا
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نقػػز فػػي الستصمبػػات التكشػلػجيػػة كالػسػػائل كالتقشيػػات لترػػسيع نطػػع السعمػمػػات اآلليػػة لشطػػاـ السكتبػػات 
 .الخقسية

 التؽصيات:

فػػي  وبيقػػكضػػع التذػػخيعات كالمػػػائح القانػنيػػة السمدمػػة التػػي تزػػسغ اسػػتخجاـ نطػػاـ السكتبػػات الخقسيػػة كتص
 الجامعات اليسشية لسػاكبة التحػالت الجارية في البيئة الخقسية.

االستفادة مغ التجارب كالخبخات العخبية كاألجشبيػة فػي نطػاـ السكتبػات الخقسيػة كالشجػاح الػحؼ حققتيػا مػغ 
 خبلؿ تصبيقيا.

 ة.تػفيخ مرادر تسػيل عسميات الخقسشة، كتػفيخ دعع مالي كفيل بتصبيق مذاريعيا التقشي
 تػفيخ الكفاءات البذخية السؤىمة كالسجربة عمى استخجاـ نطاـ السكتبات الخقسية.

كضػػػع مذػػػخكع تصػػػػيخ السكتبػػػات الجامعيػػػة باسػػػتخجاـ نطػػػاـ السكتبػػػات الخقسيػػػة ضػػػسغ أكلػيػػػات الخصػػػط 
 االستخاتيجية لمجامعات اليسشية.

 ستخجاـ نطاـ السكتبات الخقسية.عقج دكرات تجريبية لسشتدبي السكتبات الجامعية اليسشية حػؿ أساليب ا
 السقتخحات:

يقتػخح القيػاـ  َفِإنَّػوُ في ضػء االستشتاجات كالتػصيات التي تػصل إلييا الباحث إزاء دراسػتو الحاليػة، 
 بالجراسات اآلتية:

 معػقات تصبيق نطاـ السكتبات الخقسية في الجامعات اليسشية.
السكتبػػػات الجامعيػػػة اليسشيػػػة فػػػي ضػػػػء احتياجػػػاتيع  بخنػػػامج تػػػجريبي مقتػػػخح لتشسيػػػة ميػػػارات العػػػامميغ فػػػي

 التقشية.
 بخنامج تجريبي مقتخح لتشسية ميارات شمبة الجامعات اليسشية عمى استخجاـ نطاـ السكتبات الخقسية.

اسػػتخاتيجية مقتخحػػة لخقسشػػة السكتبػػات الجامعيػػة اليسشيػػة فػػي ضػػػء تػجيػػات الخؤيػػة الػششيػػة لبشػػاء الجكلػػة 
 .ٖٕٓٓاليسشية 
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 سة السخاجعقائ

 السخاجع العخبية:-أوًل 
(. مذػػخكعات رقسيػػة لسرػػادر السعمػمػػات: دراسػػة لتجػػارب السكتبػػات ٕٚٓٓأحسػػج، أحسػػج فػػخج. ) -ٔ

، أكتػػبخ، االتحػاد العخبػي لمسكتبػات كالسعمػمػات بالتعػاكف ٔ، عمجمـة اعمـػالػششية الفخنكفػنية، 
 مع مكتبة السمظ عبج العديد العامة، الخياض. 

الشذــــخ اإللكتخونــــي ومذــــخوعات السكتبــــات الخقسيــــة (. ٖٕٔٓسػػػف حػػػػافع. )أحسػػػج، أحسػػػػج يػ  -ٕ
 ، دار نيزة مرخ لمشذخ، القاىخة.العالسية والجور العخبي في رقسشة وحفظ التخاث الثقافي

(. أنسػػػذج مقتػػخح لتصػػػيخ إدارة السكتبػػات الجامعيػػة ٕٚٓٓاألديسػػي، جسيػػل أحسػػج عبػػجه حيػػجر. ) -ٖ
 ، جامعة إب، كمية التخبية، اليسغ.تيخ غيخ مشذؽرةرسالة ماجدفي الجسيػرية اليسشية، 

مجمة السخكد العخبـي لمبحـؽث (. السكتبات الخقسية في الريغ، ٕٕٓٓإسساعيل، إياس يػنذ. ) -ٗ
 ، يػليػ، د ـ.ٗٔ، عٚ، مجوالجراسات في عمؽم السكتبات والسعمؽمات

اء عسميػة البحػث أثػخ إدارة السكتبػات الخقسيػة عمػى أد .(ٕٗٔٓاألميغ، رجاء مرصفى عثساف. ) -٘
أطخوحـــة دكتـــؽراه غيـــخ العمسػػػي فػػػي الدػػػػداف بػػػالتصبيق عمػػػى الجامعػػػات الحكػميػػػة الدػػػػدانية، 

 ، جامعة ششجؼ، الدػداف.مذؽرة

(. خػػػجمات السعمػمػػػات فػػػي مكتبػػػات جامعػػػة إب ٕٛٓٓالبخيتػػػي، عبػػػج هللا صػػػالح نعسػػػاف دمحم. ) -ٙ
، جامعػػة ماجدــتيخ غيــخ مشذــؽرة رســالةبالجسيػريػػة اليسشيػػة دراسػػة لمػاقػػع كالتخصػػيط لمسدػػتقبل. 

 السشػفية، مرخ.

. دار الجامعػػة الججيػػجة، االسػػكشجرية، نعــػ السعمؽمــات اإلداريــة(. ٕ٘ٓٓبػػبلؿ، دمحم إسػػساعيل. ) -ٚ
 مرخ.

(. كاقع استخجاـ الخقسشة في السكتبات الجامعيػة: دراسػة ميجانيػة لقدػسي ٖٕٔٓبمعخبي، جسيمة. ) -ٛ
، جامعػة د. مػػػالؼ رسالة ماجدتيخ غيخ مشذـؽرةجة(. العمػـ االقترادية كالتجارية )جامعة سعي

 الصاىػخ، كمية اآلداب كالمغات كالعمػـ االجتساعية كاإلندانية، سعيجة، الجدائخ.
(. مذػػػاريع السكتبػػػات الخقسيػػػة بالجامعػػػات الجدائخيػػػة بػػػيغ الجاىديػػػة ٕٗٔٓخالفػػػة، خجيجػػػة. ) بػػػػ -ٜ

، دكتـؽراه غيـخ مشذـؽره شصيشة. أشخكحػةكآليات التأسيذ دراسة ميجانية بالسكتبػات الجامعيػة بقدػ
 جامعة قدشصيشة، الجدائخ.

(. أسػػػذ كمعػػػاييخ إنذػػػاء السكتبػػػة الخقسيػػػة العخبيػػػة. ٕٓٔٓبػلػػػػداني، لدىػػػخ بػشػػػارب. ) -ٓٔ
)السكتبػة الخقسيػة: عخبػي أنػا:  السؤتسخ الحادي والعذخيؼ لالتحاد العخبـي لمسكتبـات والسعمؽمـات

 ، بيخكت، لبشاف. ٔالفخص كالتحجيات(، مج
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مجمـة التجاىـات (. السكتبة الخقسيػة ضػخكرة العرػخ. ٖٕٓٓمعخافي، بيجة مكي. ) بػ -ٔٔ
 ، يػليػ، مرخ. ٕٓ، عالحجيثة في السكتبات والسعمؽمات

(. دكر السكتبػات الخقسيػة فػي ٖٕٔٓالتائب، نفيدة ساسي، كمرباح مشرػر مػسػى. ) -ٕٔ
، ٘ٔ، عٕ، مجسات الذخعيةمجمة البحؽث والجرادعع انتذار األبحاث اإلسبلمية بمبيا نسػذجا. 

 أكتػبخ، مرخ.
(، السكتبػػات الخقسيػػة مفاىيسيػػا كنطسيػػا )دراسػػة ٕٓٔٓجسعػػة، نرػػخالجيغ حدػػغ أحسػػج. ) -ٖٔ

)السكتبػػة الخقسيػػة  الســؤتسخ الحــادي والعذــخيؼ لالتحــاد العخبــي لمسكتبــات والسعمؽمــات كثائقيػػة(.
 خكت، لبشاف.، أكتػبخ، بئالعخبية: عخبي أنا: الزخكرة، الفخص كالتحجيات(، مج

(. مكتبػػػػة السجيشػػػػة الخقسيػػػػة: الػاقػػػػع ٕٛٓٓجػػػػػىخؼ، عػػػػدت فػػػػاركؽ، كالحػػػػازمي، أريػػػػج. ) -ٗٔ
 ، مارس، متاح عمى:٘ٔ، عcybrarians journal كالسدتقبل. مجمة

15- http://www.cybrarians.info/journal/no15/madina.htm 

السكتبػة  (. مػجؼ إفػادة شمبػة الجامعػات الدػعػدية مػغٕٓٔٓالحشاكؼ، مشػاؿ صػبحي. )  -ٙٔ
عخبػي  السؤتسخ الحـادي والعذـخيؼ: السكتبـة الخقسيـة العخبيـة:الخقسية في البيئة الججيجة لمػيػب. 

 ، أكتػبخ، بيخكت، لبشاف.ٕأنا: الزخكرة، الفخص كالتحجيات، مج

ــــة السعمؽمــــات (. السكتبػػػػات الخقسيػػػػة. ٕ٘ٓٓالخثعسػػػػي، مدػػػػفخة بشػػػػت دخيػػػػل هللا. ) -ٚٔ مجم
 رادر التخبػية بػزارة التخبية كالتعميع، الخياض.، مخكد السالسعمؽماتية الدعؽدية

(. مجػ استخجاـ تقشيػة السعمػمػات ٕٛٔٓالخػالني، دمحم عمى كحيجر، دمحم عبج الحميع. ) -ٛٔ
بحث مقـجم في العسمية التعميسة كالبحثية كسبل تصػيخىا بكمية التخبية الخياضية بجامعة صشعاء. 

، دراسػػػات فػػػي التعمػػػيع الجػػػامعي ان الجـــؽدةلمســـؤتسخ العسمـــي األول لمتطـــؽيخ األكـــاديسي وضـــس
، مخكػػػد التصػػػػيخ األكػػػاديسي كضػػػساف الجػػػػدة، ٓٓٔ-ٕٛ، ص ٔٔ، عٙكضػػػساف الجػػػػدة، مػػػج

 جامعة صشعاء، اليسغ.

(. السكتبػػػػة الخقسيػػػػة فػػػػي جامعػػػػة ٕٛٔٓالػػػػجرىػبي، دمحم اليػػػػادؼ كفتحػػػػي، دمحم العائػػػػب. ) -ٜٔ
 مارس، ليبيا.، ٕ٘، عمجمة جامعة الديتؽنةالجبل الغخبي: دراسة مدحية. 

(. تصػػػػػيخ مكتبػػػػة رقسيػػػػة لقدػػػػع دراسػػػػات ٕٕٔٓالخاشػػػػج، أمػػػػل بشػػػػت خمفػػػػاف بػػػػغ سػػػػالع. ) -ٕٓ
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرةالسعمػمات بجامعة الدمصاف قابػس كفق احتياجات السدتفيجيغ. 

 جامعة الدمصاف قابػس، ُعساف.

اإلدارة  (. أنسػػذج مقتػػخح لػػي آليػػات تصبيػػقٕٗٔٓرحػب، شػػيخو حدػػغ أحسػػج عبػػج هللا. ) -ٕٔ
بػػػالقيع فػػػي السكتبػػػات الجامعيػػػة فػػػي الجسيػريػػػة اليسشيػػػة فػػػي ضػػػػء التجػػػارب العالسيػػػة السعاصػػػخة. 

 ، جامعة إب، كمية التخبية، اليسغ.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة
(. السكتبة الخقسية في الجدائخ دراسة لمػاقع كتصمعات السدتقبل. ٕٙٓٓسييمة، ميخؼ. ) -ٕٕ

 معة مشتػرؼ، كمية العمػـ اإلندانية، قدشصيشة، الجدائخ.، جارسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة
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(. تقيػػػػػيع مػاقػػػػػع السكتبػػػػػات الخقسيػػػػػة عمػػػػػى بػابػػػػػات ٕ٘ٔٓسػػػػػيج، رحػػػػػاب فػػػػػايد أحسػػػػػج. ) -ٖٕ
، يػليػػ، ٜ، عمجمـة العمـؽم اإلندـانية والجتساعيـةالجامعات السرخية: دراسة تحميميػة مقارنػة. 

 الجدائخ.

تبػات الخقسيػة دراسػة حالػة لمسكتبػة الخقسيػة (. تقيػيع السكٕٙٔٓسيج، رحاب فايد أحسج. ) -ٕٗ
 ، يػنيػ.ٚٔ، ترجر عغ االتحاد العخبي لمسكتبات كالسعمػمات، عمجمة اعمػالعالسية. 

(. بشاء بخنامج تجريبي مقتخح لتصػيخ أداء العامميغ ٕ٘ٔٓشخياف، جسيل شاىخ أحسج. ) -ٕ٘
، جامعة إب، خ مشذؽرةرسالة ماجدتيخ غيبسكتبات جامعة إب في ضػء احتياجاتيع التجريبية. 

 كمية التخبية، اليسغ.
السجمـــة العخبيـــة (. تحميػػػل الػضػػػع الػػػخاىغ لجامعػػػة صػػػشعا. ٜٕٓٓشػػػخياف، عػػػايس. ) -ٕٙ

 .ٜٗٔ-ٜٓٔ، ص ٗ، عٕ، مجلزسان جؽدة التعميػ الجامعي

(. أنسػػػػػػذج مقتػػػػػخح لشطػػػػػاـ الجامعػػػػػة ٕٕٔٓشػػػػػسيذ، عبػػػػػج الخقيػػػػػب أحسػػػػػج دمحم يحيػػػػػي. ) -ٕٚ
، أطخوحـة دكتـؽراه غيـخ مشذـؽرةفي ضػء التجػارب العالسيػة.  االفتخاضية في الجسيػرية اليسشية

 جامعة إب، كمية التخبية، اليسغ.
(. متصمبػػػػػات تصبيػػػػػق أسمػػػػػػػب إدارة الجػػػػػػػدة ٕٛٔٓالرػػػػػبخؼ، عسػػػػػخ أحسػػػػػج دمحم قائػػػػػج. ) -ٕٛ

، جامعة إب، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرةالذػامػمػة في السكتبات الجامعية بالجسيػرية اليسشية. 
 اليسغ. كمية التخبية،

ــة (. ٕٓٔٓصػػػفي، عبػػج المصيػػف. ) -ٜٕ ــة العخبي ــة الخقسي ــة: السكتب ــة الخقسي ــحاكخة العخبي ال
 . د.ف، بيخكت، لبشاف.عخبي أنا: الفخص والتحجيات

. مؤسدػػػػػػة حػػػػػػػرش الجكليػػػػػػة، نعــــــػ السعمؽمــــــات اإلداريــــــة(. ٕ٘ٓٓالرػػػػػػيخفي، دمحم. ) -ٖٓ
 االسكشجرية، مرخ.

ت السحػسػػبة فػػي السكتبػػات الجامعيػػة (. العسميػػإٓٔٓعبػػج السجيػػج، سػػسيخ دمحم قاسػػع. ) -ٖٔ
، جامعة صػشعاء، كميػة اآلداب، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرةالحكػمية: دراسة مدحية مقارنة. 

 اليسغ.

(. الشذػػخ اإللكتخكنػػي: التجػػارب العالسيػػة مػػع التخكيػػد عمػػى ٕٔٓٓعبػػج اليػػادؼ، زيػػغ. ) -ٕٖ
لمسكتبـــات والسعمؽمـــات: الســـؤتسخ العاشـــخ لالتحـــاد العخبـــي عسميػػات إعػػػجاد الػػػشز اإللكتخكنػػي. 

، السعيػج األعمػى السكتبة اإللكتخونية والشذخ اإللكتخوني وخجمات السعمؽمات في الؽطؼ العخبي
 لمتػثيق، تػنذ.

(. مكتبػػػػات الكميػػػػات التقشيػػػػة بالسشصقػػػػة الغخبيػػػػة ٕٚٓٓالعصػػػػاس، دمحم بػػػػغ عبػػػػج القػػػػادر ) -ٖٖ
رسالة ماجدتيخ غيـخ ات رقسيػة، بالسسمكة العخبية الدعػدية: دراسة لػاقعيا كسبل تصػيخىا لسكتب

 ، كمية اآلداب، جامعة القاىخة.مشذؽرة
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(. التخصػػػيط إلنذػػػاء مكتبػػػة إلكتخكنيػػػة أكاديسيػػػة. ٕٛٓٓالعقػػػبل، سػػػميساف بػػػغ صػػػالح. ) -ٖٗ
 جساد آخخ(، الخياض. -، )محـخٔ، عٗٔ، مجمجمة مكتبة السمغ فيج الؽطشية

ي السكتبػػػات الجامعيػػػة: (. تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات كتصبيقاتيػػػا فػػػٕٚٓٓعكشػػػػش، نبيػػػل. ) -ٖ٘
مجمـة جامعـة األميـخ عبـج السكتبة الخقسية لجامعة األميخ عبج القادر لمعمػـػ اإلسػبلمية نسػذجػا، 

 ، مايػ، الجدائخ.ٖٕ، عالقادر لمعمؽم اإلسالمية

(. الخػػػػػجمات اإللكتخكنيػػػػػة كإشػػػػػكالية االنػػػػػجماج كالتكامػػػػػل فػػػػػي ٜٕٓٓعكشػػػػػػش، نبيػػػػػل. ) -ٖٙ
الســـؤتسخ العذـــخيؼ عبػػػج القػػػادر لمعمػػػػـ اإلسػػػبلمية نسػذًجػػػا. السكتبػػػات الخقسيػػػة: جامعػػػة األميػػػخ 

، اعمػػػػػع، نحػػػػػػ جيػػػػػل ججيػػػػػج مػػػػػغ نطػػػػػع السعمػمػػػػػات لالتحـــــاد العخبـــــي لمسكتبـــــات والسعمؽمـــــات
 ، الجار البيزاء، السغخب.ٕكالستخرريغ، مج

 –(. السكتبػػة الخقسيػػة بالجامعػػة الجدائخيػػة: ترػػسيسيا كانذػػاؤىا ٕٓٔٓعكشػػػش، نبيػػل. ) -ٖٚ
، جامعػة مشتػػرؼ، كميػة أطخوحة دكتؽراه غيخ مشذـؽرةعبج القادر نسػذجا.  ميخاألمكتبة جامعة 

 العمـػ اإلندانية كالعمػـ االجتساعية، قدشصيشة، الجدائخ.

. دار صػػػػفاء، السكتبــــات اإللكتخونيــــة والسكتبــــات الخقسيــــة(. ٜٕٓٓعميػػػػاف، ربحػػػػي. ) -ٖٛ
 عساف، األردف.

، ميجؼ. ) -ٜٖ -الخقسي في تصػيخ البحث العمسي(. دكر السكتبة كآلية لمتعميع ٜٕٔٓعػاـر
 ، الجدائخ.ٚ، عالسجمة العخبية لمعمؽم التخبؽية والشفديةاإلشارة إلى حالة الجدائخ. 

(. أثػػػخ تصبيػػػق ضػػػساف الجػػػػدة كاالعتسػػػاد األكػػػاديسي ٕٛٔٓالعػػػػلقي، عبػػػج هللا أحسػػػج. ) -ٓٗ
 ٔ، مػججديخةمجمة البجامعة إب اليسشية في تعديد مدتػػ رضاء الصمبة عغ الخجمة التعميسيػة. 

 ، جامعة الجديخة، اليسغ.ٕع

(. مػػجػ اسػػتفادة شالبػػات الجراسػػات العميػػا مػػغ ٕٚٓٓالعيػج، نػػجاء بشػػت دمحم بػػغ صػػالح. ) -ٔٗ
جامعة السمػظ سػعػد، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة، السكتبة اإللكتخكنية لتعديد البحث العمسي. 

 كمية التخبية، الخياض.

 ـ، بذأف الجامعات اليسشية.ٜٜ٘ٔ ( لدشةٛٔرقع ) قانؽن الجامعات اليسشية -ٕٗ
(. السكتبػػات الخقسيػػة كالػػشز اإللكتخكنػػي: أؼ تغييػػخ كأؼ تػػأثيخ. ٕ٘ٓٓقػػجكرة، كحيػػج. ) -ٖٗ

 ديدسبخ(. ٕٔ-ٔٔ، )ٔٔ، عٙ، مجالسجمة العخبية لألرشيف والتؽثيق والسعمؽمات

، عفاؼ مرصفي ) -ٗٗ ورقة بحثية مقجمة فـي مـؤتسخ (، السكتبة االفتخاضػية: ٕ٘ٓٓكخـك
الحاضخ والسدتقبل، تحت شعار التعميػ عؼ بعج قاعجة لالنفتاح -عؼ بعج في الدؽدانالتعميػ 
 يػنيػ، الخخشػـ، الدػداف.ٔ -مايػٖٓ، والتسيد

(. السكتبػػػػات الخقسيػػػػة "دراسػػػػة فػػػػي السفيػػػػـػ كاألىػػػػجاؼ ٕٚٔٓكعبػػػػػر، محسػػػػػد عمػػػػي. ) -٘ٗ
 ، شخابمذ، ليبيا.ٔٔ، عالتخبية كمية مجمةكالدسات. 
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، مؤسدػػػػة الػػػػػراؽ، عسػػػػاف، السكتبــــات الخقسيــــة(. ٕ٘ٓٓدػػػػمع )السػػػػالكي، مجبػػػػل الـز م -ٙٗ
 األردف.

. مجمة مكتبـة (. السكتبات الخقسية الػاقع كالسدتقبلٕٙٓٓالسالكي، مجبل الـز مدمع. ) -ٚٗ
 يػليػ، الخياض. –، فبخايخ ٔ، عٕٔ، مج السمغ فيج الؽطشية

ــات الخقسيــة األســذ الشعخيــة والتط(. ٕٙٓٓدمحم، عسػػاد عيدػػى صػػالح ) -ٛٗ بيقــات السكتب
 . الجار السرخية المبشانية، القاىخة. العسمية

(. مذػػخكعات السكتبػػات الخقسيػػة فػػي مرػػخ: دراسػػة ٕٗٓٓدمحم، عسػػاد عيدػػى صػػالح. ) -ٜٗ
، جامعػػػة حمػػػػاف، القػػػاىخة، رســـالة دكتـــؽرة غيـــخ مشذـــؽرة تصبيقيػػػة لستصمبػػػات الفشيػػػة كالػضيفيػػػة. 

 مرخ.
لمجيػل الثػاني مػغ السكتبػات (. السدػتػيات السعياريػة ٕٗٔٓمحسػد، حدػغ بذػيخ كاخ. ) -ٓ٘

 ، ابخيل، مرخ.ٜ، عالسجمة السرخية لمجراسات الستخررة الخقسية.

(. إمكانية إنذاء مكتبة رقسية في مخكػد ٕٛٓٓالسجحاني، عائذة بشت دمحم بغ خمفاف. ) -ٔ٘
مرادر التعمع بسجارس سمصشة عساف مػغ كجيػة نطػخ أخرػائي ىػحه السخاكػد كالسدػؤكليغ عشيػا. 

 ، جامعة اليخمػؾ، األردف.خ مشذؽرةرسالة ماجدتيخ غي

(. خػػجمات السعمػمػػات فػػي ٕٛٓٓمعتػػػؽ، خالػػج بػػغ سػػمساف، كسػػخفيشاز، أحسػػج حػػافع. ) -ٕ٘
مكتبػػة السمػػظ عبػػج العديػػد  –عرػػخ السكتبػػات الخقسيػػة: دراسػػة تقييسيػػة لسكتبػػة جامعػػة أـ القػػخػ 

ــيج بحــث مقــجم إلــى الســؤتسخ الخابــع عذــخ لجسعيــة السكتبــات الستخررــة فــخع الخقسيػػة.  الخم
ــاء ثقافــة  ــي السكتبــات وخــجمات السعمؽمــات، بش ــي تحــت شــعار: نحــؽ تحقيــق الجــؽدة ف العخب

 ابخيل، الجكحة قصخ. ٚٔ-٘ٔ. لمتطؽيخ السدتسخ في مكتبات الخميج العخبية

السكتبات الخقسية في السسمكة العخبية الدعؽدية: (. ٕٓٔٓالسعثع، نبيل عبج الخحسغ. ) -ٖ٘
 . مصبػعات مكتبة السمظ فيج الػششية، الخياض.ًجامكتبة السمغ فيج الؽطشية نسؽذ

ــــة (. السكتبػػػػات الخقسيػػػػة كالبحػػػػث العمسػػػػي فػػػػي الجامعػػػػة. ٜٕٔٓمعػػػػجاكؼ، نجيػػػػة. ) -ٗ٘ مجم
 ، الجدائخ.ٔ، عٜ، مجالبحؽث والجراسات القانؽنية والدياسية

-ٔٔالسشعقػػػػج خػػػبلؿ الفتػػػػخة  الســـؤتسخ العمســــي األول لمتعمــــيػ اإللكتخونــــي فـــي الــــيسؼ -٘٘
 ، كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي، صشعاء، اليسغ.ٕٕٓٓنػفسبخ، ٔ

. دار صػػفاء، عسػػاف اإلنتخنــت والشذــخ اإللكتخونــي(. ٕٓٔٓالشػايدػػة، غالػػب عػػػض. ) -ٙ٘
 األردف.

. دار الترالت والسعمؽمـات والتطبيقـات التكشؽلؽجيـة(. ٕٓٓٓاليجخسي، سعج دمحم. ) -ٚ٘
 الثقافة العمسية، اإلسكشجرية، مرخ. 
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. دار الفجخ التقشية الحجيثة في السكتبات والسعمؽمات(. ٕٕٓٓخ دمحم. )اليػش، أبػ بك -ٛ٘
 لمشذخ كالتػزيع، القاىخة.

الخطـة الؽطشيـة العامـة لسذـخوع تقشيـة (. ٕ٘ٓٓكزارة التعميع العالي كالبحث العمسي. ) -ٜ٘
 . كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي، اليسغ.2008-2005الترالت والسعمؽمات 

الســتخاتيجية الؽطشيــة لمتعمــيػ العــالي (. ٕٓٔٓع العػػالي كالبحػػث العمسػػي. )كزارة التعمػػي -ٓٙ
. كزارة التعميع العػالي كالبحػث 2010-2006في الجسيؽرية اليسشية وخطة العسل السدتقبمية 

 العمسي، صشعاء، اليسغ.
. كزارة تذخيعا التعميػ العالي والبحـث العمسـي(. ٕٓٔٓكزارة الذؤكف القانػنية كالعسل. ) -ٔٙ

 ذؤكف القانػنية كالعسل، مصابع التػجيو، صشعاء، اليسغ.ال
(. السعػػاييخ البلزمػػة لبشػػاء السكتبػػات الخقسيػػة الجامعيػػة فػػي ٕٔٔٓيحيػػى، شػػيساء دمحم. ) -ٕٙ

 دراسات كبحػث، مرخ.-مجمة تكشؽلؽجيا التخبيةضػء مفيـػ الجػدة الذاممة. 

 السخاجع األجشبية:-ثانًيا
1. Adzobu Nesba Yaa Anim. (2013). Strategy Development for 

Building Digital Collections of the University of Cape Coast 

Library, Ghana, MASTER’S Thesis in Library and Information 

Science Swedish School of Library and Information Science. 

2. Arms, William y (2006). Digital Library. Cambridge, Mass: MIT 

Press.  

3. Bery, John W,(1996) Digital Libraries, new initiatives with 

worldwide implications" IFLA Journal, (22). 

4. Daniel, Greenstien thoring Suzanne E (2003) The Digital 

Library: A Biography strategies and tools for the Digital 

Library  

5. Kata Foster, Body  Creighton.( 2006)  Alam: Building a Digital 

Library on a shoestring, Computers in Libraries. V26, 

njun,p14- 20 

6. Kavulya, J. M (2007) "Digital libraries and development in 

Sub-Saharan Africa: a review of challenges and strategies," The 

Electronic Library, vol. 25.    

7. Kelapure, R. (2003).  Scenario – Based Generation of Digital 

Library Services, Masters of Science in Computer Science State 

University, Virginia Polytechnic Institute 

8. Magnussen, Amanda. (2003). CREATING DIGITAL LIBRARIES: 

A MODEL  FOR DIGITAL LIBRARY DEVELOPMENT, 10th Asia 



 -- 149 

 

  

 أ/ىجمولىطاهرىأحمدىشروانفيىضوءىالتجاربىالطالموظىىىىىمتطلباتىتطبوقىنظامىالمكتباتىالرقموظىبالجامطاتىالومنوظ

Pacific pecial Health and Law Librarians Conference – 

Adelaide 24–27 Aug 

9. Parker, Kathy. (2005). Building the Digital Library 

Appalachina Virginia Library, vol 51, no1, 

January/February/march pp.1-4. Available 

 



 

  

                    محمودىأحمدىحمودىالسراجيىأ/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدورىالجامطاتىفيىترسوخىالسلمىاالجتماصيىبالجمكوروظىالومنوظ)دراسظىتحلولوظ(.ىىى 

 -- ١٤٢ 

ت في تخسيخ الدمػ الجتساعي في الجسيؽرية اليسشيةدور الجامعا

 )دراسة تحميمية(

 ممخز البحث:
ييجؼ البحث إلى تحجيج دكر الجامعات في تخسيخ الدمع االجتسػاعي فػي الجسيػريػة اليسشيػة بأسػمػب 

اعتسج البحث عمى السشيج االستقخائي التحميمي لمسرادر كالجراسات العمسية الستخررة كالتقاريخ تحميمي، ك 
الخسسية كالتػصيات الرػادرة عػغ السػؤتسخات كالشػجكات العمسيػة الستخررػة فػي مػضػػع البحػث كاعتسادىػا 

يػج مػغ الشتػائج التػي أداًة لجسيع البيانات كالسعمػمات التػي تتصمبيػا أىػجاؼ البحػث، كتػصػل البحػث إلػى العج
ركدت عمى األدكار التي يشبغي لمجامعات اليسشية القياـ بيا لتخسيخ الدمع االجتساعي في الجسيػرية اليسشية 
في مجاالت: الدمع الدياسي كالتذخيعي، الدمع االقترادؼ، الدػمع األمشػي، الدػمع التخبػػؼ كالتعميسػي، الدػمع 

 خؼ.الثقافي كاالجتساعي، كالدمع الجيشي كالفك
 دكر الجامعة،  الدمع االجتساعي، دكر الدمع. الكمسات السفتاحية:

 

Abstract  

The study aims to determine the role of universities in stabilizing the social 

peace in Yemen with use of an analytical method. The study depends on the 

inductive and analytical method for the resources; scientific specialized studies, 

official reports and recommendations had been concluded by conferences, 

scientific specialized seminars on the subject of research as well as use these 

resources as a tool of collecting data and information are required by study 

objectives. The study has been concluded to many results which focus on the 

roles that Yemeni universities should undertake to stabilize the social peace in 

Yemen.   
Keywords:  University, Social Peace.  
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 اإلطار السشيجي العام لمبحث: -أوًل 
 مقجمة البحث: -1

ا ا كاجتساعيِّػػشػعاع الحزػارؼ كالعمسػػي كتيػجؼ إلػى تشسيػػة السجتسػع  اقترػاديِّ الجامعػات مخاكػػد اإل ُتَعػجُّ 
كمػػػػغ ىشػػػػا اىتسػػػػت الجامعػػػػات السعاصػػػػخة بتصػػػػػيخ أدكارىػػػػا كخاصػػػػة نحػػػػػ السجتسػػػػع بدػػػػبب ا، ا كثقافيِّػػػػكعمسيِّػػػػ

 هتصػػيخ ك فػي خجمػة السجتسػع  كإسػياماتيانذػاشاتيا  السجتسعػات مػغ خػبلؿ التػسػع فػيالتحجيات التي تػاجو 
يػػؤدؼ إلػػى إيجػػاد حالػػة مػػغ التفاعػػل ك  كبسػػا يخسػػخ مدػػؤكلياتيا السجتسعيػػة بكفػػاءة، بكافػػة قصاعاتػػو التشسػيػػة

كاالسػػػػػتقخار كالتقػػػػػجـ  كمعالجػػػػػة مذػػػػػكبلتو كقزػػػػػاياه التشسػيػػػػػةاليػػػػػجاؼ كالتكامػػػػػل لتحقيػػػػػق أىػػػػػجاؼ السجتسػػػػػع 
مشػاخ يتػيح السذػاركة الفاعمػة فػي  ، باإلضػافة إلػى تػػفيخ(ٔٗ، ٜٕٓٓالجتساعي كاالقترادؼ )الريخفي، ا

الخأؼ كالعسػل، كاإلسػياـ فػي بشػاء السجتسػع كحػل مذػكبلتو كفػي مقػجمتيا تخسػيخ الدػمع االجتسػاعي )إبػخاىيع، 
ب ما يػاجيو السجتسع كخاصة االجتساعية بدبأدكارىا  أك تصػيخ إعادة ترسيع كىحا يتصمب(، ٙٚ، ٕٕٓٓ

 فػي تحقيػق. كبسػا تدػيع بػو (Davis and Others,2006,5)مغ تحػجيات كتغيػخات كتفذػي الطػػاىخ الدػمبية 
صػػػيخ  كيػػػؤدؼ إلػػػىالدػػػمسي كالتشسيػػػة االجتساعيػػػة،  كالتعػػػايرالػحػػػجة الػششيػػػة،  االسػػػتقخار كالتشسيػػػة كتخسػػػيخ

ييا لمػػشغ كلػيذ لمقبيمػة أك العذػيخة أك التشطػيع أك يكػف الػالء األكؿ فك االنتساءات الفخعية في بػتقة كاحجة 
 .(ٕٚٔ، ٕٕٔٓ)ميجؼ،  .الخ…الصائفة

غياًبػػا لمسدػػؤكلية االجتساعيػػة لمجامعػػات فػػي تخسػػيخ  ىشػػاؾ  َأفَّ كعمػػى السدػػتػػ السحمػػي نجػػج بػضػػػح 
لدػػػػمع ا دكرىػػػػا فػػػػي معالجػػػػة القزػػػػايا االجتساعيػػػػة كالسذػػػػكبلت كمػػػػغ أىسيػػػػا التفدػػػػخ االجتسػػػػاعي، كاخػػػػتبلؿ

فػي العجيػج مػغ السجػاالت، صػخاعات  اسػتسخار تفذػيدػ إلػى الجسيػريػة اليسشيػة؛ كىػػ مػا أ الجتساعي فػي ا
قػػؽ كانت سبًبا في تخمف السجتسع كانتيػاؾ الحك  سػاًء سياسية أك أمشية أك عدكخية أك اقترادية أك ثقافية

مرػالح  بدػببالػششيػة  جةػحػتسدؽ نديج ال عمى مدتػػ جسيع السحافطات اليسشية باإلضافة إلىات كالحخي
 فئػية أك حدبية أك جيػيػة ضػيقة أك شائفيػة مقشعػة، كبػجكافع متعػجدة يغمػب عمييػا االرتيػاف كالعسالػة لمخػارج

)شػاىخ،  تجميخ البشيػة التحتيػة، كتعصيػل التشسيػة السجتسعيػة، كتسديػق الشدػيج االجتسػاعي كتفككػو كنتج عشيا
فػػي إرسػػاء  كمدػػؤكليتيا كػميػػة كاألىميػػة القيػػاـ بػػجكرىايتصمػػب مػػغ جسيػػع السؤسدػػات الح ، كىػػحا(٘، ٜٕٔٓ

كمشيا الجامعات بػصفيا السدؤكلة عغ التشسية التخبػية كالتعميسية ألفخاد السجتسع،  ،دعائع الدمع االجتساعي
فػػي تجدػػيج كتخسػػيخ القزػػايا الػششيػػة كتحقيػػق االسػػتقخار كاأللفػػة كالػحػػجة بػػيغ  اإلسػػياـكبسػػا يدػػاعجىع عمػػى 

  .االجتساعية كافة الذخائح
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 مذكمة البحث: -2

أشارت التقاريخ الخسسية الرادرة عغ مؤتسخ الحػػار الػػششي اليسشػي أف الػيسغ شػيجت خػبلؿ تاريخيػا 
تذيج العجيج مغ األزمات كالرخاعات الدياسية كالعدكخية كاألمشية كاالقترادية  ال تداؿالحجيث كالسعاصخ ك 

ج مػغ الشتػائج الدػمبية عمػى جيػػد تخسػيخ الدػمع االجتسػاعي، عكذ تأثيخىا عمػى تفذػي العجيػأنالخ، كالتي …
كمشيػػا تػػجني قػػيع الػػػالء كاالنتسػػاء نحػػػ الػػػشغ لػػجػ كثيػػخ مػػغ أفػػخاد السجتسػػع، كتكػػخيذ الصائفيػػة كالسحىبيػػة 

 ،، باإلضػػافة إلػػى تيسػػير دكر السؤسدػػات التعميسيػػةكاالجتسػػاعي كالسشاشقيػػة فػػي الخصػػاب الدياسػػي كالػػجيشي
نحػ كافة القزايا  تياسعالجة تمظ القزايا كتعديد الدمػكيات اإليجابية كتشسيي اإلسياـ بفكمشيا الجامعات 

أفػخاد السجتسػع، كأكػجت تمػظ التقػاريخ عمػى ضػخكرة قيػاـ في تخسيخ قيع الدمع االجتساعي االجتساعية، كمشيا 
تجػارب كالخبػػخات السؤسدػات الجامعيػة بػجكرىا فػي ىػحا السجػاؿ كفػػق دراسػات عمسيػة تػاكػب االسػتفادة مػغ ال

 (.ٚٔ، ٕٗٔٓالسساثمة في ىحا السجاؿ )رئاسة الجسيػرية، 

 الدػػػمع تخسػػػيخ نحػػػػ اليسشيػػػة الجامعػػػات دكر لػاقػػػع كمبلحطتػػػو كمتابعتػػػو الباحػػػث اشػػػبلع خػػػبلؿ كمػػػغ
 عمػػى سػػاءً  السجػػاؿ ىػحا فػي لػػجكرىا كميِّػا غياًبػػا بػل شػجيًجا ضػػعًفا ىشػاؾ ِبػػَأفَّ  شػعػًرا لجيػو كلػػجَ  فقػج االجتسػاعي

 دكر تصػػيخ إلػى اليادفػة كالخصػط الػخؤػ  كغيػاب اليسشػي، السجتسػع فػي السؤسدػات أك األفػخاد معطع دتػػ م
 االجتسػػػاعي، الدػػمع كمشيػػػا كالذػػعبي الخسػػػسي السدػػتػييغ عمػػػى االجتساعيػػة القزػػػايا معالجػػة فػػػي الجامعػػات
 لػجػ االجتسػاعي لدػمعا كتعديػد تشسيػة فػي دكرىػا تخسػيخ إلػى اليادفػة العمسيػة الجراسػات غياب إلى باإلضافة

 فػي الجامعػات لػجكر رؤيػة كتقػجيع دراسػتيا يشبغػي القزػية مذػكمة ىػحه َكُتَعػجُّ  السجتسعيػة، كالسؤسدػات األفػخاد
 الػػػخئيذ الدػػػؤاؿ فػػػي البحػػػث مذػػػكمة تتحػػػجد أدؽ كبذػػػكل الجسيػريػػػة اليسشيػػػة، فػػػي االجتسػػػاعي الدػػػمع تخسػػػيخ

 :اآلتي

  ؟جسيؽرية اليسشيةالي فالجامعات في تخسيخ الدمػ الجتساعي  دورما 

 أىجاف البحث:  -3

ييػػػجؼ البحػػػث إلػػػى تذػػػخيز كتحجيػػػج الػػػجكر الػػػحؼ يشبغػػػي أف تقػػػػـ بػػػو الجامعػػػات فػػػي تخسػػػيخ الدػػػمع 
االجتسػػػاعي فػػػي الجسيػريػػػة اليسشيػػػة فػػػي ضػػػػء تذػػػخيز كاسػػػتقخاء السرػػػادر كالجراسػػػات العمسيػػػة كالتقػػػاريخ 

 :الستخررة، كذلظ مغ خبلؿ التعخؼ عمى األسئمة اآلتية

مػػػا لسشصمقػػػات الشطخيػػػة لمجامعػػػات كمدػػػؤكلياتيا االجتساعيػػػة، فػػػي الدػػػمع االجتسػػػاعي كالػػػجكر الػػػحؼ  -أ
 يشبغي أف تقـػ بتخسيخو بحدب ما أشارت إليو السرادر كالجراسات كالتقاريخ الخسسية الستخررة؟ 

خيعية، مػػا دكر الجامعػػات اليسشيػػة فػػي تخسػػيخ الدػػمع االجتسػػاعي فػػي السجػػاالت: الدياسػػية كالتذػػ -ب
 االقترادية، األمشية، التخبػية كالتعميسية، الثقافية كاالجتساعية، كالجيشية كالفكخية؟
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 أىسية البحث: -4

 تكسغ أىسية البحث في العجيج مغ الجػانب، مشيا:

َأفَّ البحث يديع في تقجيع معخفة نطخية لمجامعات كالدمع االجتسػاعي كالػجكر الػحؼ يشبغػي أف تقػػـ  -
ي تحقيق االستقخار كالدمع كاألمغ كالتشسية السجتسعيػة الذػاممة، كبسػا يزػيف لمسكتبػة اليسشيػة بو الجامعات ف

مػغ معخفػة يسكػغ االسػتفادة مشيػا مػغ قبػل األفػخاد كالسؤسدػات فػي السجتسػع اليسشػي بسػا يخسػخ الدػمع كاألمػػغ 
 كاالستقخار كتقجـ السجتسع.

ادات كصانعي القخار كالسخصصػيغ فػي كزارة التعمػيع َأفَّ الشتائج التي تػصل إلييا البحث قج تفيج القي -
العالي كالبحث العمسي كالجامعات اليسشية الحكػمية كاألىميػة كالسجمػذ األعمػى لتخصػيط التعمػيع، مػغ خػبلؿ 
تدكيػػػجىع بالػػػجكر الػػػحؼ يشبغػػػي أف تقػػػػـ بػػػو الجامعػػػات فػػػي تخسػػػيخ الدػػػمع االجتسػػػاعي، كبسػػػا يدػػػاعجىع فػػػي 

كالبخامج كالسذاريع التصػيخية لمجامعات اليسشية اليادفة إلػى تخسػيخ مدػؤكلياتيا  مخاعاتيا عشج القياـ بالخصط
 االجتساعية.

َأفَّ الشتائج التي تػصل إلييا البحث قػج تفيػج البػاحثيغ كالسيتسػيغ فػي معالجػة القزػايا االجتساعيػة،  -
تسػاعي فػي الجسيػريػة مغ خبلؿ تدكيجىع بالػجكر الػحؼ يشبغػي أف تقػػـ بػو الجامعػات فػي تخسػيخ الدػمع االج

 اليسشية كبسا يديع في إجخاء مديًجا مغ الجراسات كالبحػث العمسية في ىحا السجاؿ. 

 حجود البحث:  -5

 يتحجد البحث بالسحجدات اآلتية:

الحػػػج السػضػػػػعي: تذػػػخيز كتحميػػػل دكر الجامعػػػات اليسشيػػػة فػػػي تخسػػػيخ الدػػػمع االجتسػػػاعي فػػػي  - 
قترػػادية، األمشيػػة، التخبػيػػة كالتعميسيػػة، الثقافيػػة كاالجتساعيػػة، كالجيشيػػة السجػػاالت: الدياسػػية كالتذػػخيعية، اال

 كالفكخية.

 الحج السكاني: جسيع الجامعات اليسشية الحكػمية كاألىمية.  -

 ـ. ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓالحج الدمشي: تع تشفيح البحث خبلؿ العاـ الجامعي  -

 مرطمحات البحث: -6

 لعػاـ( ٖٔ) رقػع القػانػف  فػي كرد الػحؼ اليسشيػة الجامعػات بتعخيػ البحث يتبشى: اليسشية الجامعات -أ
 تعشػى أكاديسيػة مؤسدة كل" :ِبَأنََّيا الجامعة عخؼ اليسشية الحؼ في الجسيػرية العالي التعميع بذأف ـٕٓٔٓ
 تقل أال  شخيصة األقل عمى كميتيغ مغ كتتكػف  خاصة أك أىمية أك حكػمية العمسي، كالبحث العالي بالتعميع
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"  دراسػػية سػػشػات( ٘ – ٗ) عػػغ( ليدػػانذ أك بكػػالػريػس) األكلػػى الجامعيػػة الجرجػػة لسػػشح فييػػا جراسػػةال مػػجة
  (.ٕ ،ٖٕٔٓ القانػنية، الذئػف  كزارة)

يعػػػػخؼ الدػػػمع االجتسػػػاعي إجخائيِّػػػػا فػػػي البحػػػث ِبَأنَّػػػػُو: العبلقػػػة التػػػي تخسػػػػخ  الدـــمػ الجتســـاعي: -ب
ات فػػػي السجتسػػػع اليسشػػػي فكخيِّػػػا كعقائػػػجيِّا كسياسػػػيِّا كتخبػيِّػػػا االندػػػجاـ كالتفاعػػػل بػػػيغ األفػػػخاد كالذػػػخائح كالفئػػػ

كاقتراديِّا كاجتساعيِّا كثقافيِّا، كبسا يسكشيع مغ العير السذتخؾ عمى أسػاس الدػمع كالتفػاىع كالتعػاكف كاألمػغ 
 كاألماف كالدمع، كبسا يعدز سبلمة كاستقخار كتقجـ السجتسع.

 مشيج البحث: -7
ستقخائي التحميمي لمسرادر كالجراسات العمسية كالتقاريخ الخسسية لتحميل كتحجيج اعتسج البحث السشيج اال

 دكر الجامعات في تخسيخ الدمع االجتساعي باليسغ.

 أداة البحث:  -8
اعتسج البحث عمى األدبيات كالجراسات العمسيػة كالتقػاريخ الستخررػة بالجامعػات كالدػمع االجتسػاعي لجسػع 

 دفة إلى استقخاء الجكر الحؼ يشبغي أف تقـػ بو الجامعات اليسشية في ىحا السجاؿ.البيانات كالسعمػمات اليا

 إجخاءات تشفيح البحث: -9

 لتحقيق أىجاؼ البحث، قاـ الباحث بالعجيج مغ اإلجخاءات التشفيحية، كىي كاآلتي:

السعاصخة جسع السرادر كالكتب كالجراسات العمسية كالتقاريخ الخسسية الرادرة عغ دكر الجامعات  -
 الجكلية كاإلقميسية كالسحمية الستخررة في تذخيز كتحميل كمعالجة السذكبلت كالقزايا االجتساعية.

دراسػػػة كتحميػػػل التػصػػػيات الرػػػادرة عػػػغ السػػػؤتسخات كالشػػػجكات العمسيػػػة الستخررػػػة فػػػي مػضػػػػع  -
 البحث عمى السدتػػ الػششي كاإلقميسي كالجكلي.

فخزىػػػا تفدػػػخ الدػػػمع االجتسػػػاعي كالثقافػػػة الدػػػائجة فػػػي السجتسػػػع اسػػػتقخاء كتحميػػػل السؤشػػػخات التػػػي أ -
 اليسشي.

 استقخاء السجاالت كاألدكار التي يشبغي عمى الجامعات اليسشية القياـ بيا لتخسيخ الدمع االجتساعي. -
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  الخمفية الشعخية والجراسات الدابقة: -ثانًيا

 الخمفية الشعخية لمبحث: 
لسفاىيع الشطخية الستعمقة بالبحث، ككحلظ أبخز الجراسات التي الجدء عمى عخض أبخز ايحتػؼ ىحا  - أ

 :  تع االستفادة مشيا، كيسكغ عخضيا بإيجاز شجيج  كاآلتي
 الجامعة ومدؤولياتيا الجتساعية: -1

 تعخيف الجامعة:
 تعجدت كاختمفت تعاريب العمساء كالسفكخيغ لمجامعة، مشيا:  (1

كساؿ دراستيع بالسخحمة الثانػية" )عبج الػىاب كعبج السجيج، "مؤسدة تعميسية يمتحق بيا الصبلب بعج إ -
ٕٓٔٛ ،ٗ.) 

الحاصميغ عمى شيادة الثانػية العامة أك ما يعادليا تعميًسا  اتمظ السؤسدة التخبػية التي تقجـ لصمبتي -
الحياة العامة نطخًيا معخفًيا ثقافًيا يتبشى أسًدا أيجيػلػجية كإندانية يبلزمو تجريب ميشي، بيجؼ إخخاجيع إلى 

أفخاًدا مشتسيغ، فزبًل عغ إسياميا في معالجة القزايا الحيػية التي تطيخ عمى مجد متفاكتة في السجتسع، 
 (.ٜٕٓ، ٕٚٓٓكتؤثخ في تفاعبلت ىؤالء الصمبة السختمفة )البخاعي، 

األفكار كالسفاىيع  ذلظ السكاف الحؼ تتع فيو السشاقذة الحخة السشفتحة بيغ السعمع كالستعمع كذلظ بيجؼ تقييع-
السختمفة، كىي أيًزا السكاف الحؼ يتع فيو التفاعل بيغ أعزاء ىيئة التجريذ مغ مختمف التخررات 

 (.ٜٗ، ٕ٘ٓٓككحلظ بيغ الصمبة  )صقخ، 

كفي ضػء التعاريب الدابقة يدتشتج الباحث َأنََّيا مؤسدة تخبػية كتعميسية يمتحق بيا الصمبة بعج إتساـ 
؛ حيث تعسل الجامعة عمى إثخاء السعارؼ كتصػيخ التقشيات كإعجاد الكفاءات العمسية في دراستيع الثانػية

 مختمف السجاالت.

 أىجاف الجامعة:  -ب
أكضحت السرادر العمسية َأفَّ لمجامعة السعاصخة ثبلثة مجسػعات عامة مغ األىجاؼ، يسكغ عخضيا 

 (:ٗٔ، ٖٕٓٓبإيجاز كاآلتي )عبج الغفار، 

 كتتشاكؿ كل ما يتعمق بالسعخفة مغ حيث التصػر أك االنتذار. أىجاف معخفية: -1
كتعسل عمى تصػيخ اقتراد السجتسع كتدكيجه بكل ما يحتاجو مغ مػارد بذخية أىجاف اقترادية:  -2

 كخبخات كميارات.
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كمغ شأنيا العسل عمى تساسظ السجتسع كاستقخاره لمتغمب عمى كل التحجيات أىجاف اجتساعية:  -3
 التي تػاجيو، كتتسثل في اآلتي:كالسذكبلت 

 تقجيع مجاالت التجريب عمى السيغ كالحخؼ كاإلرشاد الدراعي كالتثقيف الرحي. -
 تشسية القيع كالسبادغ باالستفادة مغ التخاكع العمسي كالقيسي. -
 االنفتاح عمى العالع كمػاكبة الستصمبات السعخفية الحجيثة. -
كتصػيع كسائميا لخجمة االقتراد كرفاىية السجتسع كتحديغ نػعية تصػيخ التكشػلػجيا لخجمة األفخاد  -

 الحياة. 
 إعجاد الباحثيغ كالعمساء لقيادة السجتسع. -
 إعجاد الكفاءات الفشية القادرة عمى تصػيخ اإلنتاج لتمبية احتياجات سػؽ العسل. -
 ات كبتكاليف أقل.إنجاز البحػث العمسية باستخجاـ أفزل السػارد بيجؼ تحقيق أكبخ مغ القجر  -
 اإلسياـ في الحخكة الفكخية كالثقافية كنذخ الػعي بيغ أفخاد السجتسع. -
 رفع القجرة اإلنتاجية لمفخد كجعل التعميع كالتجريب عسمية مدتسخة لسػاكبة التقجـ اليائل في السعخفة. -

 وظائف الجامعة: -جـ

نيا يتخكػػد حػػػؿ ثبلثػػة كضػػائف رئيدػػة، عمػػى الػػخغع مػػغ تعػػجد أىػػجاؼ الجامعػػة كتشػعيػػا،  َفػػِإفَّ مزػػسػ 
 (:ٕٙ٘، ٕٚٔٓيسكغ إيجازىا في اآلتي )العياشي، 

ِإفَّ الػضيفة الخئيدة ألؼ مؤسدة جامعية ىػي تػسػعة السعخفػة مػغ خػبلؿ نذػاط  البحث العمسي:  -1
األساتحة في الجامعات كمخاكد البحػث؛ حيػث يحتػاج ىػحا الشذػاط إلػى آليػات كتقشيػات كتدػييبلت كبػاحثيغ 

 أكفاء فيشعكذ ذلظ التقجـ عمى مختمف السجاالت بالفائجة كالسشفعة لجسيع األشخاؼ ذات العبلقة. 
تدػػيع الجامعػػة فػػي تثقيػػف الصالػػب فػػي مختمػػف مجػػاالت السعخفػػة كتحػػاكؿ العسػػل عمػػى التعمــيػ:  -2

ح اليػػجؼ تصػػػيخ قجراتػػو التفكيخيػػة بسػػا تقجمػػو مػػغ إمكانيػػات كخبػػخات لمتعمػػيع كالتػػجريب السدػػتسخ بحيػػث يرػػب
األكؿ لمتعمػػػػػيع الجػػػػػامعي تصػػػػػػيخ السجتسػػػػػع كالشيػػػػػػض بػػػػػو إلػػػػػى أفزػػػػػل السدػػػػػتػيات التقشيػػػػػة كاالقترػػػػػادية 

 كاالجتساعية كالثقافية.
تكسػػغ ىػػحه الػضيفػػة فػػي االسػػتفادة مػػغ السعخفػػة الستصػػػرة فػػي الجامعػػات بذػػكل خجمــة السجتســع:  -3

ق أقرػػػى إفػػػادة مسكشػػػة مػػػغ الخػػػجمات مباشػػػخ بغػػػخض تسكػػػيغ أفػػػخاد السجتسػػػع كمؤسدػػػاتو كىيئاتػػػو مػػػغ تحقيػػػ
السختمفػػة التػػي تقػػجميا الجامعػػة بػسػػائل كأسػػاليب متشػعػػة تتشاسػػب مػػع ضػػخكؼ كإمكانػػات السدػػتفيج كحاجاتػػو 

 الفعمية.
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 السدؤولية الجتساعية لمجامعات:  -د
ات أكضحت السرادر كالجراسات العمسية العجيج مغ السفاىيع لمسدؤكلية االجتساعية لمجامعالسفيؽم:  -1

 السعاصخة، مشيا:
"التداـ عمى الجامعات تجاه السجتسع الحؼ تعسل فيو كذلظ عغ شخيق اإلسياـ بسجسػعة كبيخة مغ  -

األنذصة االجتساعية، مثل: محاربة الفقخ، كتحديغ الخجمات الرحية، كمكافحة التمػث، كإيجاد فخص 
 .(Holmes, 1985, 7عسل، كحل مذكبلت اإلسكاف كالسػاصبلت كغيخىا" )

"التداـ يتػجب عمى السؤسدات القياـ بيا تجاه السجتسع، َكَأفَّ مغ شأف ىحا االلتداـ أف يعسل عمى تعطيع  -
اآلثار اإليجابية لشذاشات السؤسدات عمى السجتسع، كتخفيس اآلثار الدمبية لتمظ الشذاشات إلى أكبخ 

 (.Carroll, 1991, 5قجر مسكغ" )
الجامعة التي تحسل البعج األخبلقي تجاه اآلثار التعميسية كالسعخفية كالبيئية  كتعخؼ أيًزا ِبَأنََّيا: "سياسة -

، ٕٚٔٓالتي تشتجيا الجامعة مع حػار تفاعمي مع السجتسع لتعديد تشسية إندانية مدتجامة" )العياشي، 
ٕٕ٘.) 
 (:ٕ٘٘، ٕٚٔٓتكسغ أىسية السدؤكلية االجتساعية لمجامعات في اآلتي )العياشي، األىسية:  -2
 تعديد مػقعيا كسسعتيا داخل السجتسع، كزيادة اإلحداس الػاضح بأىجاؼ الجامعة كرسالتيا. -
 تحقيق عػائج شػيمة اآلجل في االستثسار االجتساعي. -
 تتيح الفخصة البتكار كاختبار مشتجات كخجمات ججيجة. -
 ػؽ العسل.تصػيخ ميارات الدكاف السحمييغ بحيث يربح لجييع ركافج يحتاجػنيا لجخػؿ س -
تخسيخ انتساء السجتسع كالستعامميغ ليا كتعديد ركح فخيق العسل في السؤسدة؛ كىػ ما يبقي الجامعة  -

مخكد إشعاع حزارؼ كاجتساعي ييجؼ إلى تشسية السجتسع اقترادًيا كثقافًيا كعمسًيا، مغ خبلؿ البحث 
استيعاب مشجدات التقجـ التقشي، السدتسخ عغ أفزل الدبل التي تداعج عمى تشفيح األىجاؼ كتحقيقيا، ك 

كإنجاز االختخاعات السباشخة لعسميات إنتاج فعمية لمتكشػلػجيا كغيخىا باالعتساد عمى إمكاناتيا الحاتية 
 كبالتعاكف مع حقل العسل.

ىشاؾ ثبلثة أبعاد كمجاالت رئيدة لمسدؤكلية االجتساعية لمجامعات، ىي )أجانجك، أبعادىا ومجالتيا:  -3
ٕٓٔٙ ،ٙٓ:) 

البعج االجتساعي: كيزع ىحا البعج السجتسع كتصمعاتو في جسيع نذاشات الجامعات، كيشطخ لمسدؤكلية  -
االجتساعية عمى َأنََّيا عسميات تذاركية بيغ الجامعات كالسجتسع، تمتـد بسػجبو الجامعات بإرضاء 

 السجتسع، كتحقيق تشسيتو.
ات آلثار البيئية الستختبة عمى عسمياتيا كمشتجاتيا، كتحديغ البعج البيئي: كىحا البعج يقػـ بسخاعاة الجامع -

 الخجمات االجتساعية كالرحية، كمكافحة التمػث البيئي.
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البعج االقترادؼ: كيتصمب ىحا البعج مغ الجامعات دعع السذخكعات االجتساعية اإلنتاجية، كتصػيخ  -
 مبي حاجات السجتسع.التخررات، كتحقيق جػدتيا لسػاكبة السدتججات العالسية التي ت

، ٕٔٔٓتقدع السدؤكلية االجتساعية لمجامعات إلى العجيج مغ األنػاع، مشيا )الغامجؼ، أنؽاعيا:  -4
ٕٛ:) 

السدؤكلية الجيشية: كتعشي التداـ الجامعات بتشسية القيع الجيشية بحدب أكامخ هللا كنػاىيو، كىي مدؤكلية  -
 سع.كاجبة يشبغي تخسيخيا في جسيع مؤسدات السجت

السدؤكلية القانػنية: كتعشي قياـ الجامعات بتشسية الػعي السجتسعي بسخاعاة القانػف كالبعج عسا يجخمو،  -
 كبقػانيغ السجتسع كنطسو كتقاليجه.

السدؤكلية األخبلقية: كتعشي قياـ الجامعات بتشسية السدؤكلية األخبلقية كىي حالة القجرة لجػ أفخاد  -
 عساليع كآثارىا، كفق السبادغ كالقيع األخبلقية الدامية.السجتسع عمى تحسل تبعات أ 

تػاجو السؤسدات الجامعية عجًدا مغ معؽقات أدوار الجامعات في تخسيخ مدؤوليتيا الجتساعية:  -5
 (:ٖٚ، ٕ٘ٔٓالسعػقات عشج مسارستيا لسدؤكليتيا االجتساعية، يسكغ عخضيا بإيجاز كاآلتي )عيذاف، 

عجـ كجػد إدارة عبلقات فعالة، كنقز الخبخات، كضعف اإلحداس معػقات إدارية: كتتزسغ  -
بالسدؤكلية االجتساعية، كإغفاؿ اإلدارة العميا إلشخاؾ السدتػيات اإلدارية األخخػ عشج عسيمة اتخاذ 

 القخارات، كضعف التػاصل الفعاؿ بيغ اإلدارات كالسجتسع. 
ي، كعجـ احتخاـ التذخيعات، كالدعي لتحقيق معػقات قانػنية: كتذسل عجـ كجػد دستػر اجتساعي أخبلق -

 السكاسب السادية.
معػقات مالية: كتتسثل في عجـ قياـ الجامعات بتجػيج مخخجاتيا كفق متصمبات السجتسع االقترادية  -

 كتجني السػارد السالية السخررة لمجامعات في ىحا الجانب.
تػاجو الجامعات، كالتي تحج مغ مسارستيا ( َأفَّ ىشاؾ جسمة مغ السعػقات التي ٜٔ، ٕٓٔٓكيخػ عػاد )

لسدؤكلياتيا االجتساعية، أىسيا: تعجد التعخيفات الستعمقة بالسدؤكلية االجتساعية، عجـ ثبات البشى التحتية 
كتعخضيا لمتغيخ بذكل دائع، بطء استجابات مؤسدات التعميع العالي الحتياجات السجتسع، إغفاليا لخبخات 

جراسيغ كمعارفيع، كمػاجية الجارسيغ كاألكاديسييغ ألعباء متعجدة، الشطخة القاصخة الذخكاء السجتسعييغ كال
لسػضػع االنجماج في القزايا السجنية كاالجتساعية كالدياسية بذكل دائع كقزايا تقع في صمب 

استخاتيجيات الجامعات في إنجاز رسالتيا كأكلػياتيا، عجـ تذجيع معاييخ التػضيف كالتثبيت كالتخقية 
بلنجماج في فعاليات السدؤكلية السجتسعية كقياداتيا، قمة االعتسادات السالية السخررة لمجامعات، غياب ل

الخؤية الذاممة كالػاضحة لسفيػـ خجمة السجتسع كأىجافو كمجاالتو، كغياب التشديق بيغ الكميات كالسخاكد 
 في الجامعات فيسا يتعمق باألنذصة الستذابية.
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 الدمػ الجتساعي: -2

 مفيؽم الدمػ الجتساعي: -أ
"التػػػداـ أفػػػخاد السجتسػػػػع شػًعػػػا لتحقيػػػق األمػػػػغ كاألمػػػاف لآلخػػػػخيغ، كاالبتعػػػاد عػػػغ أشػػػػكاؿ العشػػػف الساديػػػػة  -

 (.ٕٓٔ، ٕٕٔٓكالسعشػية" )العكمػؾ، 
 .(Oselly,2015, 423)"َأفَّ الدمع االجتساعي يسثل األمغ كاألماف كالبلعشف بكل أشكالو"  -
ىػ الحؼ يعبخ عغ استقخار السجتسع كقػة بشيتو، كسيادة الخفاىية كالصسأنيشة، كىػ مػغ "الدمع االجتساعي  -

الجػانب التي تشعكذ عمى الحالة األمشية كالدياسية كالثقافية كاالجتساعية كاالقترادية، كسا َأنَّػُو يتػأثخ بيػا" 
 (.ٕٔ، ٕٙٔٓ)الخيخ، 

تمفة نتيجػة التفػاىع كحدػغ الجػػار كاحتػخاـ الػخأؼ "التعاير كاالستقخار التاـ بيغ شعػب كأعخاؽ مشاشق مخ -
 (.ٛٔق، ٔٔٗٔالغخكؼ، ) دكف عشف" باالتفاؽاآلخخ كتقبل تعاير األقميات مع بعزيا كحل السذاكل 

"التػػػداـ األفػػػخاد بػػػالقيع كالسبػػػادغ كالسفػػػاىيع كالتػجيػػػات كالسػاقػػػف كالدػػػمػكيات الجاعسػػػة لتحقيػػػق االسػػػتقخار  -
خخيغ بإيجابية، كحدغ التعاير، كالمجػء إلػى كسػائل الحػػار كالقػانػف فػي حػل االجتساعي، كالتفاعل مع اآل

 (.ٜ، ٕٛٔٓخخيغ" )الذذشية، لحاؽ الزخر باآلإالشداعات، كمسارسة الحقػؽ كااللتداـ بالػاجبات دكف 
 الدمع االجتساعي يخكد عمى:َأفَّ يدتشتج الباحث مغ السفاىيع الدابقة 

 إلى حالة التعاير الدمسي. انتقاؿ الفخد مغ حالة الرخاع -
 التعاير كتخسيخ الدبلـ كالحػار مبجأ لحل الشداعات كالحج مغ الفػضى. -
ثقافة تحكع الدمػؾ كتزبصيا القػانيغ كمبادغ العجالة الستداكية بيغ األفخاد بكافة مدتػياتيع االجتساعية  -

 كالثقافية.
 ذاممة، كمسارسة الحقػؽ كااللتداـ بالػاجبات. استقخار السجتسع بكل شخائحو كالتحػؿ إلى التشسية ال -

 أىسية الدمػ الجتساعي: -ب
مػػغ خػػبلؿ العجيػػج مػػغ الجػانػػب،  كػػل دكؿ العػػالع كال سػػيسا الػػجكؿ الشاميػػةتكسػػغ أىسيػػة الدػػمع االجتسػػاعي فػػي 

 (:ٖٗ، ٕٙٔٓمشيا )ىسجاني، 
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ : لىالدمع االجتساعي أمًخا سياسًيا في الػجػد مرجاًقا لقػلو تعا ُيَعجُّ  -

فالحاجة إلى األمغ حاجة أساسية؛ الستسخار الحياة كديسػمتيا كعسخاف األرض  ،(٢قريش: ) چٿ  ٿ 
التي استخمف هللا تعالى عمييا بشي آدـ، كانعجاـ األمغ يؤدؼ إلى القمق كالخػؼ كيحػؿ دكف االستقخار 

ما يقػد إلى انييار السجتسعات كمقػمات ؛ كىػ كالبشاء، كيجعػ إلى اليجخة كالتذخد، كتػقف أسباب الخزؽ 
أندؿ هللا شخيعتو لتحقيق أمغ الشاس كحفع مرالحيع، كىجايتيع  أف كجػدىا؛ لحا كاف مغ األىسية بسكاف

 خخاىع.ألسا فيو سعادتيع في دنياىع ك 
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جاخميػة فيػو، تذػخيز حالػة العبلقػات ال بغػخض الدمع مغ أىع السقاييذ األساسية لتقػيع أؼ مجتسع ُيَعجُّ   -
 مكانية نيػضو، بيشسا اىتخاؤىا داللة سػء كتخمف.إفدبلمتيع عبلمة صحة السجتسع ك 

 :ومبادئ الدمػ الجتساعي وأسد -جـ
كػػػاآلتي )الصػػػائفي،  العجيػػػج مػػػغ السبػػػادغ كاألسػػػذ، يسكػػػغ عخضػػػيا بإيجػػػاز  إلػػػىيدػػػتشج الدػػػمع االجتسػػػاعي 

ٕٓٓٛ ،ٔٛ:) 
ا لخغبة لمدمع نابعة مػغ الػحات، كليدػت مفخكضػة تحػت ضػغػط أيِّػبحيث تكػف ا :رادة الحخة السذتخكةاإل  -

 كاف مرجرىا، أك مخىػنة بذخكط ميسا تكغ مدبباتيا.
بحيػػث يكػػػف القرػج الػػخئيذ مػغ الدػػمع ىػػػ خجمػة األىػػجاؼ اإلندػػانية  :التفـاىػ حــؽل األىــجاف والغايــات -

 .الدامية كتحقيق السرالح البذخية العميا
 جل تحقيق األىجاؼ الستفق عمييا.أمغ  :تخكالتعاون عمى العسل السذ -
كذلظ بأف يتع االحتكاـ دائًسا إلى القػاسع  :صيانة الدمػ بأطخ مؼ الحتخام الستبادل ومؼ الثقة الستبادلة -

 (.٘، ٜٕٓٓالسذتخكة كإلى القيع كالسثل كالسبادغ التي ال خبلؼ عمييا كال نداع حػليا)العادلي، 
كجػػػد بيئػػة ديسػقخاشيػػػة لزػػساف التفاعػػػل  مػػغ خػػػبلؿ :الرـــخاع عــؼر بـــجًل حــالل الحـــؽاإالتفــاق عمـــى  -

  الصبيعي بيغ السكػنات السختمفة.
 ي اآلتي:فمبادغ الدمع االجتساعي تتسثل  َأفَّ ( إلى ٕٖ٘، ٕٙٔٓفيسا أشار عبج الدتار )

جالػػػػػة مبػػػػػادغ الدػػػػػمع فػػػػػي السجتسػػػػػع بارتباشيػػػػػا بحقػػػػػػؽ اإلندػػػػػاف كبػػػػػاألخبلؽ، كالع مػػػػػغ خػػػػػبلؿالعجالـــــة:  -
  .االجتساعية

االعتػػخاؼ بالكخامػػة الستأصػػمة فػػي جسيػػع أعزػػاء األسػػخة البذػػخية كحقػقػػو  بسعشػػى َأفَّ الحقــؽق والحخيــات:  -
 .الستداكية الثابتة ىػ أساس الحخية كالدبلـ

 أىجاف الدمػ الجتساعي:  -د
كمشيػػػػا مػػػػا يػػػػختبط ىشػػػاؾ العجيػػػػج مػػػػغ األىػػػػجاؼ لمدػػػػمع االجتسػػػػاعي مشيػػػػا مػػػا يػػػػختبط بػػػػأدكار األمػػػػع الستحػػػػجة، 

 (:ٔٔ، ٕٚٔٓبالحكػمات كغيخىا، مغ أىسيا ما يأتي )مخكد ىخدك، 
تشسيػة قػيع احتػخاـ الحيػاة ككخامػة اإلندػاف كإنيػاء العشػف كتػخكيج مسارسػة البلعشػف كتخسػيخ الدػمع كاألمػػغ  -

 كاالستقخار في السجتسع.
شيػػػػػة كاالسػػػػػتقبلؿ الدياسػػػػػي تخسػػػػػيخ أسػػػػػذ االحتػػػػػخاـ الكامػػػػػل كالذػػػػػامل لسبػػػػػادغ الدػػػػػيادة كالدػػػػػبلمة الػش -

 كاالقترادؼ كالثقافي لمجكلة.
تحجيج الزسانات لريانة كتصػيخ كتعديد حقػؽ اإلنداف كالحخيات األساسية لؤلفػخاد كالذػخائح كالصبقػات  -

 االجتساعية.
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 االلتداـ بتدػية الرخاعات السجتسعية بالػسائل الدمسية كتشسية ثقافة الدبلـ كالتعاير الدمسي. -
مبجأ السداكاة كالعجالة في الحقػؽ كالفخص كالػاجبات بيغ األفخاد دكف تسييد في الشػع أك المػف أك  تعديد -

 العخؽ أك السشصقة.
 تشسية حق كل فخد في حخية التعبيخ كالخأؼ كالحرػؿ عمى السعمػمات كفق ضػابط كقػاعج شفافة. -

 أنؽاع الدمػ الجتساعي: -ه
يسكػغ ؾ العجيج مغ األنػاع لمدمع االجتسػاعي فػي السجتسعػات السعاصػخة، ىشا َأفَّ اكضحت السرادر العمسية 

 (:ٛٔٔ، ٕٙٔٓ)أبػ دقغ،  عخض أبخزىا بإيجاز شجيج  كاآلتي
كيعشػػي الحػػج مػػغ الرػػخاع أك تػػخكيس الرػػخاع العقائػػجؼ أك العسػػل عمػػى يــجيؽلؽجي: واألدياســي الدــمػ ال -

ترػاؿ كالتعامػل الػحؼ تقتزػيو ضػخكرة الحيػاة السجنيػة احتػائو كالػتحكع فػي إدارة الرػخاع بسػا يفػتح قشػػات لبل
كالعدػكخية، كىػػحا الشػػع يقتزػػي نبػػح الحػخكب كالشداعػػات السدػمحة كاعتسػػاد السفاكضػػات  لحػل الخبلفػػات بػػيغ 

 السجتسعات كالذعػب. 
كيذيخ إلى عبلقات التعاكف بيغ الحكػمات كالذعػب فيسا لػو صػمة بالسدػائل القانػنيػة اقترادي: الدمػ  -
 القترادية كالتجارية.كا
 تبػاعكيعشػى التعػاير الػجيشي أك التعػاير الحزػارؼ، كالسػخاد بػو أف تمتقػي إرادة أ ثقـافي:والجيشي الدمػ الـ -

األديػػاف الدػػساكية كالحزػػارات السختمفػػة فػػي العسػػل مػػغ أجػػل أف يدػػػد األمػػغ كالدػػبلـ العػػالع، كحتػػى تعػػير 
الخيػخ الػحؼ يعػع بشػي البذػخ مػغ دكف اسػتثشاء عسػًمػا،  خػاء كالتعػاكف عمػى مػا فيػواإلندانية في جػ مػغ اإل

 .عخاقيع كدياناتيعأ ككحلظ يذسل مػاششي الجكلة الػاحجة التي تتبايغ فييا ثقافتيع ك 
 مجالت الدمػ الجتساعي: -و
 كػػػاآلتي شػػػجيج يسكػػػغ عخضػػػيا بإيجػػػاز، لمدػػػمع االجتسػػػاعي مجػػػاالت عجيػػػجة َأفَّ كضػػػحت السرػػػادر العمسيػػػة أ
 (:ٚٔ، ٕٔٔٓسعجكف، )
عادة دمج الستحػاربيغ السػيسا فػي مجػاؿ إصػبلح قصػاع األمػغ إ كيتسثل في ندع الدبلح ك السجال األمشي:  -

مثل تجريب الذخشة كالقػات السدمحة، كذلظ بالقياـ بشذاشات مجنية تقػؼ الجكلة كالسجتسع كتقصع كل سبيل 
ج بشػدع الدػبلح اسػتعادت كػل اآلليػات العػدة لمتشاحخ )عجـ الخجػع لبلقتتػاؿ(، كيقرػعجـ الستعادة الدبلح ك 

 حػػػزةكالقصػػع الشاريػػة التػػي تدػػتخجـ فػػي السعػػارؾ قرػػج الحػػاؽ األذػ باألشػػخاص كالسستمكػػات كالتػػي تكػػػف ب
تخمػػػػق كضػػػػائف اجتساعيػػػػة كاقترػػػػادية، كيكػػػػػف مشرػػػػػص عمييػػػػا ضػػػػسغ  َأنََّيػػػػاقػػػػػات غيػػػػخ نطاميػػػػة، كسػػػػا 

  .لغ نقجية كحػافد مادية أخخػ السفاكضات، كتختكد مكػنات ندع الدبلح عمى تػفيخ مبا
كذلظ مغ خبلؿ عسمية مخصصة كمػجية متعجدة الجتساعي )التشسية الجتساعية(: و السجال القترادي  -

زالػػة العقبػػات كاالسػػػتغبلؿ إتحػػجث تغييػػخ فػػي السجتسػػع كتحدػػغ ضخكفػػو كضػػخكؼ أفػػخاده كمػاجيػػة مذػػاكمة ك 
ال سػبيل لمتشسيػة االجتساعيػة إال َحْيػُث ِإنَّػُو  ؛ػ كالخفاىيػةاألمثل لئلمكانات كالصاقات كبسػا يحقػق التقػجـ كالشسػ



 

 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمحمودىأحمدىحمودىالسراجيىأ/ىىىىىترسوخىالسلمىاالجتماصيىبالجمكوروظىالومنوظ)دراسظىتحلولوظ(.ىىىىدورىالجامطاتىفي

 -- ١٤٠ 

مكافحػػػة السجاعػػػة، كالدػػػعي لتحدػػػيغ تغحيػػػة السجتسعػػػات كحفػػػع ك بتقمػػػيز الفقػػػخ كمحاكلػػػة القزػػػاء عميػػػو، 
 الرحة العامة كالقياـ بقصاع الدكغ كتصػره كالشيػض بقصاع التخبية كالتعميع. 

كذلػظ مػغ خػبلؿ إعػادة البلجئػيغ  ،جئػيغ كحسايػة حقػػؽ اإلندػافإعػادة البلكيتسثل في السجال اإلنداني:  -
نداعػػات مدػػمحة أكثػػخ أىسيػػة  تعخضػػت إلػػىكالسيجػػخيغ قدػػًخا كتبشػػي حسايػػة حقػػػؽ اإلندػػاف فػػي البيئػػة التػػي 

شفػاؿ كالذػخائح حقػػؽ األكحسايػة كتحتاج لجيػد كبيخة مقارنة بغيخىا، كالحق في الحياة، الحق في التغحيػة، 
كلػية بعس الحقػؽ عمى غيخىا في بيئات ما بعج الشداع كالحق في الحياة، عجـ أ مخاعات ككحلظالسيسذة، 

 السداس بالدبلمة الجدجية، الحق في التغحية، حقػؽ األشفاؿ كالذخائح األكثخ ىذاشة.  
دكلػة القػانػف كالحكػع الخاشػج كتخسػيخ يتسثل في إقامة نطاـ ديسقخاشي )حكػع تذػاركي( السجال الدياسي:  -

خػػػبلؿ اسػػػتقبلؿ الدػػػمصة الدياسػػػية كتكامػػػل الدػػػمصة الدياسػػػية مػػػع السجتسػػػع السػػػجني كاختيػػػار السجتسػػػع  مػػػغ
، كالحػث والسجني لمدمصة الدياسية كتجديج الدمصة إلدارة السجتسع السجني كتحقيق أىجافػو كضػساف مرػالح

مصة عػػغ شخيػػق قامػػة قزػػاء نػػاجع مدػػتقل كمػػخف يتسيػػد بالذػػفافية كاالنرػػاؼ، كالتػػجاكؿ الدػػمسي لمدػػإعمػػى 
كزيادة قػجرة الحكػمػات عمػى إدارة السػػارد كتشفيػح الدياسػات  ،نطاـ انتخابات دكرية كنديية، كحخية الرحافة

 الدمسية بفاعمية.
ــافي:  - التػػي يشبغػػي  كيذػػسل الدػػمع االجتسػػاعي فػػي ىػػحا السجػػاؿ العجيػػج مػػغ الثقافػػات الدػػمسيةالسجــال الثق

 (:ٖٚ ،ٕٕٔٓ ،)بغجادؼ ا، مشيتخسيخيا لجػ أفخاد كشخائح السجتسع
 . ثقافة الدمع االجتساعي -أ
 الدمسي.  ثقافة التعاير -بػ

 . خخثقافة الحػار كقبػؿ الخأؼ اآل -جػ
 . تعديد السشطػمة الثقافية األخبلقية -د

 متطمبات الدمػ الجتساعي: -ز

مشيػػػػا  ال يسكػػػػغ أف يتحقػػػػق الدػػػػمع االجتسػػػػاعي إال مػػػػغ خػػػػبلؿ ضػػػػخكرة تػػػػػفيخ العجيػػػػج مػػػػغ الستصمبػػػػات
 (:ٕٙٗ، ٕ٘ٔٓ)خزيخ، 
السجتسع الحؼ يتداكػ الشاس فيو أماـ القانػف، كيشاؿ كل ذؼ حػق حقػو،  تخسيخ العجل والسداواة: -

 كال تسييد فيو لفئة عمى أخخػ، ىحا السجتسع تقل فيو دكافع العجكاف، كأسباب الخرػمة كالشداع.

السجتسػع يعػير نػًعػا مػغ التشػػع  إذا كػاف ضسان الحقؽق والسرـال  السذـخوعة لفئـات السجتسـع: -
كالتعػػجد فػػي انتساءاتػػو العخقيػػة أك الجيشيػػة أك السحىبيػػة أك مػػا شػػاكل ذلػػظ مػػغ الترػػشيفات، فيجػػب أف يذػػعخ 
الجسيػػع كخاصػػة األقميػػات بزػػساف حقػػػقيع، كمرػػالحيع السذػػخكعة فػػي ضػػل الشطػػاـ كالقػػانػف كمػػغ خػػػبلؿ 

التدامح  كالعجؿ، كمقـػ الدػمع كأسػمػبو الكػػني الػحؼ  التعامل االجتساعي، كيتصمب تخسيخ الحػار بسختكديو
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يجكر بيغ انجفاع الػاحج/ الحات نحػ اآلخخ كبيغ رجػع مشو/ مغ اآلخخ، كما يتحرع بو مغ احتساالت التعجد 
 (. ٘ٔ، ٕٚٔٓكالتشػع كاالختبلؼ. )معارز، 

 كأشار بعس الباحثيغ إلى َأفَّ متصمبات الدمع االجتساعي تتسثل في اآلتي: 
كذلػظ مػغ خػبلؿ تجدػيج إدارة التشػػع كتجػاكز السذػكبلت  إدارة مذكالت تساسغ الجولـة والسجتسـع: -

بعسميػػة تشطػػيع اليياكػػل كالعسميػػات التػػي تتحػػػؿ بسقتزػػاىا العشاصػػخ الستفخقػػة فػػي إقمػػيع معػػيغ إلػػى السذػػاركة 
 ع.الفعالة، مغ خبلؿ مذخكع اجتساعي شامل يخمي إلى تحقيق االندجاـ كالتبلحع لمسجتس

ِإفَّ قيػاـ الشخبػة بػأداء دكر االنػجماج السجتسعػي يييػئ الدػبل ليػا  تخسيخ دور الشخب الجتساعية:  -
ألداء دكر التعبية االجتساعية التي تسثل قاعجة االنصبلؽ ألؼ فعل تشسػؼ؛ إذ ال تتػحج مػارد الجكلة باتجػاه 

شخب بأدائيا، كىحا ما يكفل تحقيق الػحجة تحقيق األىجاؼ العامة إال بػجػد التعبئة الذاممة التي تزصمع ال
 (.ٜ٘ٔ، ٕٛٔٓكاالندجاـ كالتكامل )عسخاف، 

مػػػغ خػػػبلؿ القيػػػاـ بػػػإجخاءات بشػػػاء الثقػػػة مػػػغ خػػػبلؿ مجسػعػػػة مػػػغ  إعـــادة بشـــاء الثقـــة السجتسعيـــة: -
الشذػػاشات كالسدػػتمدمات كاآلليػػات الدياسػػية كالقانػنيػػة متفػػق عمييػػا برػػػرة مقبػلػػة كتتجدػػج أىسيػػا )دكممػػي، 

ٕٓٔٗ ،٘ٗ:) 

 تعديد مشطػمة الزسانات لمحخيات كالحقػؽ: الزسانات عمى الرعيج الجاخمي تكػف عمى نػعيغ: -

تػفيخ الزسانات العامة: كتذسل جسيع أفخاد السجتسػع كتعػجده كمكػناتػو كاتجاىاتػو كىػي ضػسانات  -أ
 ا كاتباعيا كاحتخاميا.مكخسة دكليِّا كتختز بحقػؽ اإلنداف كتكخس بجساتيخ كششية تتزسغ آليات تصبيقي

تػػػفيخ الزػػسانات الخاصػػة: كتذػػسل تػػػفيخ مدػػتػػ معػػيغ كإجػػخاءات فعميػػة لحسايػػة األقميػػات مػػغ  -بػػػ
التيجيػػجات الشابعػػة مػػغ إجػػخاءات صػػشع القػػخار التػػي تتبعيػػا األغمبيػػة، كىػػحه الزػػسانات تكػػخس أسػػذ الدػػمع 

 السجتسعي.

سجتسعػػي عمػػى أسػػاس تذػػجيع كتعديػػد الحخكػػة تسكػػيغ السػػخأة: يتخكػػد جػػػىخ دكر السػػخأة فػػي الدػػمع ال -
 الشدائية، كتتشاكؿ كحلظ حقػؽ السخأة كالسداكاة كاألىجاؼ االجتساعية الػاسعة.

تسثػل األشػخ الدياسػية كالقانػنيػة بسثابػة السقػمػات الخئيدػة لمحػكسػة كىػحه  تخسيخ نعـام الحؽكسـة: -
 ػف التي تحقق لؤلفخاد حقػقيع كمرالحيع.األشخ ىي السحجدات كأحج الذخكط السدبقة لتعديد سيادة القان

 ( إلى ضخكرة تػفخ الستصمبات اآلتية:ٓٙٔ، ٕٛٔٓكسا أشار عسخاف )

تتجدج بػجػػد إرادة سياسػية حقيقيػة، كالذػخكع بعسميػة ترػفية السجتسػع ضسان السرالحة الؽطشية:  -
كضػع جسيػع األشػخاؼ التػي  مغ مطاىخ التدمح كندع الدبلح كاعتساد القػانيغ لتعديد إدارة مؤسدػات الجكلػة
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قػػج تكػػػف نذػػبت مشيػػا صػػخاعات كأف تقػػػـ عسميػػة السرػػالحة الػششيػػة بسعالجػػة قزػػايا الساضػػي فػػي الدػػياؽ 
 السجتسعي.

َأفَّ العشاصخ البارزة لسؤسدػات السجتسػع السػجني تذػتسل عمػى أدكار تخسيخ دور السجتسع السجني:  -
ة االجتساعية كيبخز أكثخىا أىسية في ىحا السجاؿ ىػػ ككضائف متعجدة تذسل جسيع السخاحل السترمة بالحيا

في حساية الحقػؽ كالحخيات ضػج االضػصخابات االجتساعيػة العشيفػة، كسػا تذػسل قزػايا متشػعػة مثػل تػػفيخ 
السعخفػػة كالخبػػخات كتقػػجيع الشرػػيحة فػػي عسميػػة السرػػػالحة، كالسدػػاعجة الفشيػػة لمسشخػػخشيغ فػػي عسميػػة بشػػػاء 

حايػجة فػي بعػس األحيػاف مػغ السشطسػات غيػخ الحكػميػة لمتػثيػق بسػا فػي ذلػظ الدبلـ كتكػيغ كجية نطخ م
تدجيل االنتياكات، كتدييل الحػار كاالشتخاؾ في الػساشات، مغ خبلؿ الػضيفة التعبيخية لمسجتسع السجني 

 في التعميع كالرحة كالتشسية االجتساعية كاالقترادية.
شاسػبة لتدػػية الرػخاعات كالشداعػات التػي يحتػاج إلػى ُيَعػجُّ مػغ الحمػػؿ الس إصالح اإلرث الدياسي: -

إنزػػاج بشيػػة سياسػػية تدػػتشج إلػػى آليػػات ديسػقخاشيػػة حقيقيػػة تسثػػل قاعػػجة سياسػػية ذات أسػػذ شػػخعية حجيثػػة 
كمدتقخة كمقبػلة مػغ جسيػع الفئػات كالتكػيشػات االجتساعيػة تقػػـ عمػى أسػاس الذػخاكة الستدػاكية بػيغ جسيػع 

بأشػكاؿ كأسػاليب حجيثػة كمختمفػة مػغ عيػج التشػازع كالتدػمط؛ األمػخ الػحؼ يػؤدؼ األشخاؼ التي تشبح العشػف ك 
إلى زكاؿ حالة االحتقاف السجتسعي، َكِمغ َثعَّ  إيجاد آلية انتقالية تحقق االستقخار الجائع كبشاء سمع اجتساعي 

 مدتجاـ.
ة، فيػي تتزػسغ تعبخ القػاعج الجستػرية عغ اإلشار الحؼ يػؤشخ الجكلػ تخسيخ األسذ الجستؽرية: -

القػاعج التي تشطع عسػل السؤسدػات الدياسػية كالدػمصات كالييئػات كالعبلقػات التػي تجػخؼ بيػشيع كبػيغ شػكل 
الحكػػػػع كصػػػػيغة الشطػػػػاـ الدياسػػػػي ككػػػػحلظ اآلليػػػػات كالػسػػػػائل التػػػػي تجػػػػخؼ بيػػػػا مسارسػػػػة الدػػػػمصة، ككصػػػػف 

 لمزسانات األساسية لمحقػؽ كالحخيات.
كيكسػغ دكر السؤسدػات التخبػيػة كالتعميسيػة كالسػيسا التعميسيـة: تخسـيخ دور السؤسدـات التخبؽيـة و  -

الجامعػػػات فػػػي تكػػػخيذ نذػػػاشاتيا كتعاليسيػػػا بسػػػا يرػػػب فػػػي خجمػػػة كتػعيػػػة السجتسػػػع كإبعػػػاده عػػػغ أسػػػاليب 
التعرب كاالنغبلؽ كالعدػكخة كالعشػف كمبادرتيػا فػي تصػػيخ بخنػامج السشػاىج الجراسػية السشاسػبة كالبحػث فػي 

ة الدػػمع كالتعػػاير الدػػمسي كنبػػح العشػػف مػػغ زاكيػػة أف عػػج السشػػاىج أحػػج أىػػع مفاصػػل مػضػػػعات تصػػػر ثقافػػ
 العسمية التعميسية كالسخأة العاكدة لفمدفة التعميع في الجػانب السعخفية كالدمػكية.

ِإفَّ ىشػاؾ قػػػ كشخرػيات ليػا مرػالح  الحج مؼ تـأثيخ القـؽى والذخرـيات الجتساعيـة الشافـحة: -
الشػداع فدػتعارض تحػت عشػاكيغ شػتى مذػخكع الدػمع كالتعػاير؛ لػحلظ يشبغػي الحػج مػغ في استسخار الرػخاع ك 

 (.ٖٗ، ٕٕٔٓتأثيخىا كفق بخامج كاضحة )بغجادؼ، 
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كأخيًخا تؤكػج األمػع الستحػجة َأنَّػُو مػغ أجػل تحقيػق تشسيػة أكفػى لثقافػة الدػمع االجتسػاعي َفػِإفَّ ذلػظ يػختبط 
  (:ٓٔ، ٕٚٔٓبالعجيج مغ الستصمبات، أىسيا )مخكد ىخدك، 

 تذجيع تدػية الرخاعات بالػسائل الدمسية كاالحتخاـ الستبادؿ كالتفاىع كالتعاكف. -

 تعديد الجيسقخاشية كالتشسية كاالحتخاـ لجسيع حقػؽ اإلنداف كالحخيات كاألساسية كالتقيج بيا.  -

شػاء تػافػػق تسكػيغ أفػخاد السجتسػػع عمػى جسيػع السدػػتػيات مػغ اكتدػػاب ميػارات الحػػار كالتفػػاكض كب -
 بيغ اآلراء كحل الخبلفات بالػسائل الدمسية.

 القزاء عمى الفقخ كاألمية كتقميل الفػارؽ بيغ األفخاد كداخل الذخائح كالصبقات االجتساعية. -

القزاء عمى جسيع أشػكاؿ التسييػد ضػج السػخأة كالفئػات السيسذػة مػغ خػبلؿ التسكػيغ كالتسثيػل عمػى  -
 صشع القخار. قجـ السداكاة في جسيع مدتػيات

القزاء عمى جسيع أشػكاؿ العشرػخية كالتسييػد العشرػخؼ كالكخاىيػة بػيغ األفػخاد كالذػخائح كالصبقػات  -
 االجتساعية، كما يترل بحلظ مغ تعرب.

 التي تؽاجو الدمػ الجتساعي: سعؽقاتال -ح

كآخػػخكف،  ىشػػاؾ العجيػػج مػػغ السعػقػػات التػػي تػاجػػو الدػػمع االجتسػػاعي كاسػػتقخاره، مػػغ أىسيػػا )محافطػػة
ٕٓٓٙ ،ٔٗٓ:) 

تػػجني القػػيع الخكحيػػة كاألخبلقيػػة فػػي الػػجكؿ كال سػػيسا الشاميػػة مشيػػا كػػاحتخاـ األسػػخة، كإيثػػار السػػخكءة  -
 كالعفػ كالتكافل االجتساعي، كتقجيذ العسل الشافع كغيخىا.

 الزعف الذجيج في اإلتقاف كاالعتداز بالمغة الػششية كعجـ إجادة المغات الحجيثة.  -

 ية السذاركة الثقافية كخاصة في الجكؿ الشامية؛ حيث تقترخ عمى فئات  معيشة. محجكد -

 غياب كضعف العسل الجيسقخاشي كتشسيتو في الجكؿ الشامية. -

 ( إلى العجيج مغ السعػقات التي تػاجو الدمع االجتساعي، مشيا:ٕٙ – ٔٙ، ٖٕٔٓكأشار دمحم )

ية كاالقترػػادية أمػػا عامػػة األفػػخاد السشتسػػيغ فيػػع تسخكػػد العسػػل الدياسػػي فػػي أكسػػاط الشخبػػة الدياسػػ -
أغمبية صامتة كال تداىع بالشذاط الدياسي، كضعف التػجو نحػػ الجانػب االجتسػاعي مػغ قبػل األحػداب أك 

 التشطيسات الدياسية.

الشطخة الدمبية لؤلحداب الدياسية مغ قبل السػاششيغ كعجـ قشاعتيع باالنتدػاب إلييػا أك جػجكػ ىػحه  -
 في السسارسة الدياسية.األحداب 
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مسارسػػة الجيكتاتػريػػة داخػػل األحػػداب الدياسػػية فػػي الػػجكؿ الشاميػػة؛ حيػػث نجػػج َأفَّ رئػػيذ الحػػدب أك  -
أميشػػو العػػاـ يتفػػخد بالقيػػادة دكف أدنػػى اعتبػػار لبقيػػة األعزػػاء السشتدػػبيغ؛ كىػػػ مػػا أدػ إلػػى َأفَّ الػػػالء داخػػل 

 الحدب ليذ لمسبادغ كلكغ الػالء لقائج الحدب.

تدايج األحداب الجيشية الستصخفة: كىي التي تتبشى فكخة معارضة الجكلة كمياجستيػا كتكفيخىػا كتػجعػ  -
لمثػرة كالتسخد لئلشاحة بالجكلة، كال تعتخؼ بالجستػر كتخفس الجيسقخاشية كالتعجدية الدياسية، كتتمقػي الػجعع 

خيبيػػػة، كتذػػػكل ىػػػحه األحػػػداب خصػػػًخا كالتسػيػػػل مػػػغ دكؿ خارجيػػػة، كتقػػػػـ بػػػإجخاء تػػػجريبات لمقيػػػاـ بأعسػػػاؿ تخ
 مباشًخا عمى أمغ  السجتسع كاستقخاره كسبلمتو .

ارتباط معطع األحداب في الجكؿ الشامية بجكؿ خارجية كتتمقى مشيا الجعع السادؼ بيجؼ السعارضة  -
 لمعسمية الدياسية في الببلد، كبعزيا يخػ َأفَّ الكفاح السدمح ىػ الكفيل بإعادة الحقػؽ.

دكر كمدؤكلية السؤسدات التخبػية كالتعميسية في معالجػة قزػايا كمذػكبلت السجتسػع، كمشيػا غياب -
 تخسيخ الدمع االجتساعي.

ضعف السػارد الصبيعية، كضعف أك غياب البشية الرشاعية، كتجني حجع اإلنتػاج السحمػي؛ األمػخ  -
لػة كفقػخ كديػػف، سػاعج فػي الحؼ تسخػس عشػو بػخكز العجيػج مػغ السذػاكل االقترػادية كاالجتساعيػة مػغ بصا

 بخكزىا شبيعة الطخكؼ الدياسية كحالة عجـ االستقخار القائسة في ىحه الجكؿ.

 ( إلى السعػقات اآلتية: ٖٕٔٓ، ٕٙٓٓ) كأخيًخا أشار محافطة كآخخكف 

تفذي ضاىخة البصالة بػيغ أفػخاد السجتسػع التػي تعشػي عػجـ التػػازف بػيغ معػجؿ القػػػ العاممػة كفػخص  -
حة؛ حيػث نجػج َأفَّ البصالػة ال ُتَعػجُّ فػي أغمػب األقصػار الشاميػة أمػًخا مدػتيجًشا إنسػا السدػتيجغ فػي العسل الستا

السػضػع ىػ سػؽ العسل السحمي الحؼ يذكػ مغ البصالة بيغ صفػؼ عسالتػو الػششيػة، كفػي الػقػت نفدػو 
نادر الحجكث لكشو مػجػد عمػى نججه يدتقجـ عسالة كافجة تعادؿ في حجسيا البصالة التي يعانييا، كىحا ُيَعجُّ 

 أرض الػاقع في سػؽ العسل السحمي.

ارتفاع معجالت الفقخ بيغ الدكاف في الجكؿ الشامية بدبب العجيج مغ العػامل، مشيا ضعف سياسة  -
اإلصػػػبلح االقترػػػادؼ، كبعػػػس بػػػخامج الخرخرػػػة غيػػػخ الشاجحػػػة كتفذػػػي الفدػػػاد فػػػي بعػػػس السؤسدػػػات 

اإلجػػخاءات الزػػخيبية غيػػخ السشاسػػبة، باإلضػػافة إلػػى تػػجني إسػػياـ السػػخأة فػػي كالػػجكائخ الحكػميػػة كاألىميػػة، ك 
التشسية، كضعف فاعمية السؤسدػات الحكػميػة كاألىميػة لتشطػيع الفقػخاء، كضػيق نصػاؽ الحسايػة االجتساعيػة، 

غ كالخكػد االقترادؼ العالسي، كمػغ ىشػا نجػج َأفَّ الفقػخ  يدػيع بتبعػات اقترػادية كاجتساعيػة تػؤثخ فػي األمػ
كاالسػػػػتقخار كتفذػػػػػي األمػػػػػخاض االجتساعيػػػػػة، كانخفػػػػػاض السدػػػػػتػػ التعميسػػػػػي كالثقػػػػػافي، كضػػػػػعف السدػػػػػتػػ 
الرحي، كالتيسير، كضػعف السذػاركة فػي الحيػاة العامػة، كيدػيع كػحلظ فػي انعكاسػات سػمبية عمػى كضػع 

 السخأة كاألشفاؿ.
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 واقع الجامعات اليسشية ومدؤولياتيا الجتساعية: -3

 اليسشية:نذأة الجامعات  -أ

ـ،  كمغ ثع ٜٓٚٔضيخت جيػد إنذاء الجامعات اليسشية في بجاية الدبعيشيات مغ القخف العذخيغ في عاـ 
َفِإفَّ عسخ التعميع الجامعي في اليسغ يتعجػ الخسدة عقػد، إال أنو شيج تػسًعا كبيًخا خاصة في العذخيغ 

ـ، كقج جاء ىحا التػسع نتيجة لمديادة ٜٜٓٔ مايػٕٕالدشة األخيخة بعج تحقيق الػحجة اليسشية السباركة في 
الكبيخة في عجد الدكاف، كتمبية لحاجة السجتسع اليسشي؛ حيث تصػر أعجاد الجامعات الحكػمية في معطع 

 (: ٔالسحافطات اليسشية، كيسكغ عخضيا كسا ىػ مػضح  في الججكؿ رقع )
(1جذٚي )  

 2020َ  - 1930 خالي اٌفزشح ِٓ عبَرطٛس اٌجبِلبد ا١ّٕ١ٌخ اٌذى١ِٛخ 

 إجسالي عجد الكميات تطبيقيةالكميات عجد ال ندانيةاإل كميات عجد ال سشة التأسيذ الجامعة م

 23 10 13 1970 جامعة صشعاء ٔ
 22 8 14 1970 جامعة عجف ٕ
 13 7 6 1995 جامعة تعد ٖ
 15 7 8 1996 جامعة الحجيجة ٗ
 10 5 5 1996 جامعة إب ٘
 10 7 3 1996 جامعة ذمار ٙ
 13 6 7 1996 جامعة حزخمػت ٚ
 6 1 5 2007 جامعة عسخاف ٛ
 5 1 4 2008 جامعة البيزاء ٜ

 3 1 2 2011 جامعة حجة ٓٔ
 ٖ ٔ ٕ ٕٛٔٓ جامعة صعجه ٔٔ
 ٗ ٕ ٔ ٜٕٔٓ جامعة ابيغ ٕٔ
 ٖ ٔ ٔ ٕٛٔٓ جامعة سيئػف  ٖٔ
 ٗ ٖ ٔ ٕٚٔٓ سبتسبخٕٔجامعة ٗٔ
 ٖ ٖ ٓ ٕٕٓٓ جامعة جبمة ٘ٔ

 (ٖٔ، ٕٕٓٓلسجمذ األعمى لتخصيط التعميع، )االسرجر:  

 أىجاف الجامعات اليسشية: -ب

ـ ِإَلى أىجاؼ ٜٜٚٔ( لدشة ٖٓـ كتعجيبلتو رقع )ٜٜ٘ٔ( لدشة ٛأشار قانػف الجامعات اليسشية رقع )
( َأفَّ الجامعات اليسشية تيجؼ إلى تحقيق األىجاؼ اآلتية )كزارة ٘الجامعات اليسشية؛ حيث نرت السادة )

 (:ٓٔ-ٜ، ٕٓٓٓميع العالي كالبحث العمسي، التع
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إتاحة فخص الجراسة الستخررة كالستعسقة لمصمبة في مياديغ السعخفة السختمفة، تمبية الحتياجات  -ٔ
 الببلد مغ التخررات كالفشييغ كالخبخاء، مع االىتساـ كالتخكيد عمى:

 رفع مدتػػ كنػعية اإلعجاد كالتأىيل. -أ
الخامية إلى تشسية مقػمات الذخرية اإلسبلمية الرحيحة كالتكػيغ السعخفي  تكػيغ الثقافة العامة -بػ

 كالعمسي القػيع. 
تخسيخ الخؤية اإلسبلمية الرحيحة التابعة مغ آفاؽ السعخفة اإلسبلمية الذاممة، كترػرىا لمكػف  -جػ

 كاإلنداف كالحياة.
 تكػيغ ميارات التفكيخ العمسي االبتكارؼ الشاقج. -د

 لسعارؼ كالسيارات العمسية كالتصبيقية البلزمة، كتدخيخىا لحل السذكبلت بفاعمية ككفاءة.اكتداب ا -ق
 تجريذ كتسكيغ الصبلب مغ أساليب كشخؽ إجخاء البحػث العمسية كتصبيقيا كتقػيسيا. -ك
ل تشسية السػاقف كالسيارات اإليجابية تحػ العسل بذكل عاـ، مع التخكيد عمى تشسية ركح التعاكف كالعس -ز

 الجساعي كالقيادة الفاعمة، كالذعػر بالسدؤكلية كااللتداـ األخبلقي.
تشسية االتجاىات اإليجابية نحػ العمػـ كالتكشػلػجيا، ككيفية االستفادة مغ كل ذلظ في تصػيخ كحل  -حػ

 قزايا البيئة كالسجتسع اليسشي.
 جػ الحياة.تشسية االتجاه اإليجابي لمصبلب لسفيـػ التعمع الحاتي كالسدتسخ م -ط
العشاية بالمغة العخبية كتجريديا كتصػيخىا، كتعسيع استعساليا كمغة عمسية كتعميسية في مختمف مجاالت  -ٕ

 السعخفة كالعمػـ، كذلظ بػصفيا الػعاء الحزارؼ لمسعاني كالقيع كاألخبلؽ لحزارة اإلسبلـ كرسالتو.
السعخفة سػاًء عمى السدتػػ الفخدؼ أك تصػيخ السعخفة بإجخاء البحػث العمسية في مختمف مجاالت  -ٖ

 الجساعي، كتػجيييا لخجمة احتياجات السجتسع كخصط التشسية.
 االىتساـ بتشسية التقشية )التكشػلػجيا( كتصػيخىا كاالستفادة مشيا في تصػيخ السجتسع. -ٗ
ص عمى تذجيع حخكة التأليف كالتخجسة كالشذخ في مختمف مجاالت السعخفة، مع التخكيد بػجو خا -٘

 التخاث اليسشي.
 اإلسياـ في رقي اآلداب كالفشػف كتقجـ العمػـ. -ٙ
إيجاد السشاخ األكاديسي السداعج عمى حخية الفكخ كالتعبيخ، كالشذخ، كبسا ال يتعارض مع عقيجة األمة  -ٚ

 كقيسيا الدامية كمثميا العميا.
بلد، بسا يكفل التفاعل الستبادؿ تقػية الخكابط بيغ الجامعات كالسؤسدات العامة كالخاصة في الب -ٛ

كالبشاء لمسعارؼ كالخبخات كالسػارد، كالسذاركة التي تكثف اإلسياـ الفعاؿ في إحجاث التشسية الذاممة في 
 الببلد.

تػثيق الخكابط العمسية كالثقافية مع الجامعات كالييئات العمسية كمخاكد البحػث كالتصػيخ العخبية  -ٜ
 تصػيخ الجامعات اليسشية كتعديد مكانتيا. كاألجشبية، بسا يداعج عمى
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العسل كسؤسدة مدؤكلة عغ تقجيع الجراسات كاالستذارات الفشية كالستخررة لسختمف أجيدة الجكلة  -ٓٔ
 كمؤسداتيا العامة كالسختمصة.

اإلسياـ في تصػيخ الدياسات كأساليب العسل في مؤسدات كأجيدة الجكلة كالقصاعيغ العاـ كالخاص،  -ٔٔ
 ع الشساذج كالتجارب السبتكخة لحل السذاكل السختمفة.كتقجي
رفع كفاءة العامميغ في مؤسدات كأجيدة الجكلة كالقصاعيغ العاـ كالخاص، كذلظ مغ خبلؿ اإلسياـ  -ٕٔ

 في بخامج اإلعجاد كالتأىيل في أثشاء الخجمة. 

 :اليسشية الجامعات وظائف -جـ
خبلؿ قياميا الػضائف الخئيدة الدائجة في الجامعات  تدعى الجامعات اليسشية إلى تحقيق أىجافيا مغ

 السعاصخة، الستسثمة باآلتي:

 وظيفة التعميػ والتجريذ: -1
أكلى الػضائف التقميجية لمجامعة كأساس كجػدىا، كتتسثل بتقجيع تعميع عمى  ُتَعجُّ كضيفة التعميع كالتجريذ

غ كالتخررات السختمفة، كرفع قجرات الستعمع، مدتػػ عاؿ  مغ السعخفة كالتصبيقات العمسية في كافة السي
كتصػيخ فيسو لسجتسعو كلعالسو، كقجرتو عمى التكيف فيو بكل مخكنة، فمع تعج مدؤكلية الجامعات مقترخة 
عمى التعميع الستخرز فحدب، لكشيا تقػـ بتشطيع التعميع بحيث يداعج الستعمع عمى تعميسو الحاتي، 

ؼ أسخار ميشتو، كما يديج مغ أىسية ىحه الػضيفة في كقتشا الحاضخ كيداعجه عمى شق شخيقو إلى اكتذا
ىػ تحػؿ الشطخة إلى التعميع عمى َأنَُّو عسمية استثسارية كاقترادية كإنتاجية،  َكِمْغ َثعَّ صار العشرخ 

 (.ٚٚٔ، ٖٕٔٓالحاسع في التشسية كالتغيخ االجتساعي كالثقافي )الحاج، 
في الجامعات اليسشية سشجج َأنََّيا تعتسج األساليب التقميجية في التعميع؛  كلػ نطخنا إلى كاقع ىحه الػضيفة

حيث يتع االعتساد عمى مبلـز مقخرة، يصغى عمييا جسػد السشاىج، كأساليب اإللقاء كتمقي السحاضخات، 
كقمة في الكتب كالسخاجع كاألنذصة السراحبة، كغيخ ذلظ مغ جػانب القرػر التي تقف أماـ اكتداب 

، ٕٓٓٓبة لمسعارؼ كالسيارات األساسية التي يحتاجيا في كاقع العسل، كالػضائف كالسيغ )الذخعبي، الصم
ٜٙ.) 

كسا َأفَّ معطع السشاىج السعتسجة جاءت في أشخ نطخية تعمسية تدتشج إلى السحاضخة داخل قاعة 
بيخة، فيكػف الخخيج في السحاضخات، كتشقريا الجراسة التصبيقية ذات الصبيعة التجريبية كالعمسية لجرجة ك

ىحه األقداـ عارًفا لػفخة مغ السعمػمات، ِإالَّ َأنَُّو ال يعخؼ أف يعسل شيًئا، كسا يبلحع كثخة عجد الصمبة؛ 
حيث ال يتيح فتح مجاؿ السشاقذة مع الصمبة، كالخد عمى كافة أسئمتيع خاصة َأفَّ القاعات ال تتػفخ فييا 

إلى افتقارىا إلى مخاجعة مشاىجيا برػرة دكرية كمشتطسة، كضعف الػسائل التعميسية الحجيثة، إضافة 
تفاعميا مع محيصيا الخارجي، كىػ ما أثخ في بخامجيا؛ حيث ضمت عمى حاليا لدشػات عجيجة دكف أؼ 
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تحجيث كمخاجعة، كىحا ليذ مدتغخًبا في غياب الحػافد السشاسبة ألعزاء ىيئة التجريذ، ليقػمػا بعسمية 
ث، كارتباط الكثيخ مشيع بأعساؿ أخخػ خارج نصاؽ الجامعة، كىحا يعشي َأفَّ الجامعات السخاجعة كالتحجي

  (.ٙٓٔ، ٖٕٔٓاليسشية تعسل في غياب التشطيع كالتقػيع لسعخفة مدتػػ أدائيا الػضيفي )األغبخؼ، 

 وظيفة البحث العمسي: -2
يدتشج إلييا التعميع بسفيػمو ُيَعجُّ البحث العمسي مغ الػضائف الحجيثة التي تزصمع بيا الجامعات ك 

السعاصخ، كتتسثل ىحه الػضيفة في تشسية ميارات الصمبة في القياـ بالبحث كالجراسات ككتابة التقاريخ 
كالسقاالت، كما إلى ذلظ مغ تكػيغ عادات التقري كالبحث كالتحميل، ككمسا تحدغ البحث العمسي تحدغ 

 (.٘ٔٔ، ٕ٘ٔٓى القياـ بػضيفة البحث العمسي )الحاج، أداء الجامعة كارتفع مدتػاىا، لتربح قادرة عم
( لدشة ٛٔكنطًخا ألىسية البحث العمسي في تقجـ السجتسع كتصػره فقج حجد قانػف الجامعات اليسشية رقع )

ـ بعس األىجاؼ التي تؤكج أىسية البحث العمسي إنتاًجا كنذًخا في رسالة الجامعة، كيشز القانػف ٜٜ٘ٔ
 (:ٖ، ٕٓٓٓمى اآلتي )كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي، ( مشو ع٘في السادة )

تصػيخ السعخفة بإجخاء البحث العمسي في مختمف مجاالتيا سػاًء عمى السدتػػ الفخدؼ أك الجساعي  -
 كتػجيييا لخجمة احتياجات السجتسع كخصط التشسية.

التخكيد بػجو خاص عمى  تذجيع حخكة التأليف كالتخجسة كالشذخ في مختمف مجاالت السعخفة، مع -
 التخاث اليسشي.

كبالشطخ إلى الػاقع في الجامعات اليسشية كاالشبلع عمى العجيج مغ الجراسات كالتقاريخ الخسسية نجج َأنََّيا 
تػاجو ضعًفا في السػازنات السعتسجة ليا مغ كزارة السالية، كنجج َأفَّ كزارة السالية دائًسا تصالب بتخفيس بشج 

البحػث العمسية، كيشطخ إليو َكَكَأنَُّو كسالي مع َأفَّ ما يشفق عمى األبحاث العمسية في اإلنفاؽ عمى 
%( في الكػيت، ٕٕ%( فقط مغ إجسالي الجخل السحمي، في حيغ يبمغ )٘الجسيػرية اليسشية يعادؿ )

%( في الدعػدية؛ لحا نجج فذل الجامعات اليسشية في ٔٔ%( في مرخ، ك)ٖٗ%( في األردف، ك)ٕٛك)
االستفادة مغ األبحاث العمسية الحالية، كتقجـ بذكل مجيػد فخدؼ كغالبيتيا مختبصة بالباحثيغ كبقجراتيع 
كإمكانياتيع السحجكدة، كسا نجج التحكع اإلدارؼ كالرعػبات الكثيخة التي تػاجو الباحثيغ تديج مغ تعسيق 

لمباحثيغ، إضافة إلى َأفَّ عزػ ىيئة  أزمة البحث العمسي كإبعادىا عغ اإلمكانات كالجعع كالتذجيع البلـز
التجريذ يعامل معاممة أؼ مػضف عادؼ في الجامعة، كربسا يحرل مػضفػف إداريػف عمى امتيازات 

 (.ٕٖٓ، ٖٕٔٓأفزل مغ عزػ ىيئة التجريذ )األغبخؼ، 

البحث  لحلظ نجج َأفَّ أداء ىحه الػضيفة في الجامعات اليسشية ال يداؿ ميسًذا كفي أضيق الحجكد َكَأفَّ 
العمسي ال يحطى باىتساـ كبيخ مغ الحكػمات اليسشية الستعاقبة، كتفتقخ الجامعات لمثقافة كالتقاليج البحثية، 
كحلظ عجـ تػفخ اإلمكانات البلزمة لمقياـ بالبحػث العمسية فزبًل عغ ضعف الحػافد السذجعة لقياـ 
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ية تتػلى دعع كتشطيع مجاالت البحث أعزاء ىيئة التجريذ بالجراسات كالبحػث، كال تػجج ىيئة كشش
 (.ٕٔ، ٖٕٔٓالعمسي كمخاقبتيا )الخػالني، 

 وظيفة خجمة السجتسع: -3
نرت أىجاؼ الجامعات اليسشية عمى كضيفة خجمة السجتسع بػصفيا نػًعا مغ أنػاع الذخكة السجتسعية، مغ 

فشية كالعمسية لسؤسدات خبلؿ إجخاء البحػث التصبيقية لحل مذكبلت السجتسع، كتقجيع االستذارات ال
كقصاعات السجتسع، كتشطيع بخامج تجريبية كتأىيمية في أثشاء الخجمة لمعامميغ في مؤسدات السجتسع، لخفع 
مدتػػ أدائيع، كسا استحجثت العجيج مغ السخاكد ىجفيا األساسي خجمة السجتسع، كسا حجد القانػف تمظ 

( الفقخة األكلى َأفَّ مغ اختراصات ٔٔالسادة ) األىجاؼ حجد الجية السدؤكلة عغ تحقيقيا؛ حيث تشز
مجمذ الجامعة رسع الدياسة العامة لمجامعة، بسا يحقق رفع مدتػػ التعميع كالبحث العمسي، كالتأىيل 
كالتجريب لتمبية احتياجات التشسية الذاممة في الببلد، كعمى الخغع مغ نز قانػف الجامعات اليسشية عمى 

ع تعسيًقا لسبجأ الذخاكة السجتسعية، َفِإفَّ الػاقع يذيخ إلى ابتعاد الجامعات أىجاؼ خاصة بخجمة السجتس
اليسشية عغ مجتسعاتيا، كىحا ما أكجتو العجيج مغ الجراسات التي تػصمت إلى قمة تػفخ سياسات محجدة 

(، كقج تػصمت …كمحكسة في مختمف مجاالت التعميع العالي )قبػؿ، تأىيل، بحث عمسي، خجمة مجتسع
دراسات عمسية إلى ضعف مسارسة الجامعات اليسشية ألدكارىا في خجمة السجتسع كانعجاـ الذخاكة  عجة

، ٖٕٔٓالسجتسعية فيسا يتعمق بالبحػث العمسية كاالستذارات كالبخامج التجريبية كالتػعػية كالتثقيفية )مكخد، 
ٔٔٙ.) 

ػمية كاتدعت، كبجاًل عغ جعل تعجدت أدكار كمدؤكليات الجامعات في خجمة السجتسعات السحمية كالق
التعميع في متشاكؿ أكبخ عجد مغ الصمبة اتدع ىح السفيػـ ليذسل الصمبة غيخ الجامعييغ، ثع امتج ليذسل 
السجتسع كمو، كمحاكلة الػصػؿ إلى أكبخ عجد مغ األفخاد، كتذجيع كل فخد كمداعجتو عمى تصػيخ نفدو 

حل مذكبلتو كتشسية مياراتو كتحديغ ضخكؼ حياتو،  بقجر ما تدسح بو قجراتو كتصػيخىا، لتسكيشو مغ
ليدتغل في ذلظ ذكاءه كقجراتو استغبلاًل عمسًيا سميًسا، كقج شسمت تمظ الخجمات نػعيات متبايشة مغ فئات 

، ٖٕٔٓالسجتسع، مشيا: ربات بيػت، قادة دكؿ، عساؿ صشاعة، ركاد فزاء، كندالء سجػف )عبج الحسيج، 
ٖٔٚ.) 

ىحه الػضيفة في الجامعات اليسشية محجكدة في بعس الجامعات كغائبة في البعس  كمغ السبلحع َأفَّ 
اآلخخ مشيا، كالسحاكالت التي تبحؿ في الجامعات الكبيخة عخضية كمؤقتة كفي أضيق الحجكد، كىحا يجلل 

الحاج، عمى َأفَّ الػضيفة الثالثة لمجامعات اليسشية ال تداؿ بعيجة كلع تػضع في حدابات قادة الجامعات )
ٕٓٔ٘ ،ٜٔٚ.) 
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كتستج الخجمات السػجية لمسجتسع لتذتسل عمى تػفيخ تعميع تخرري محمي مػجًيا لفئات عجيجة مغ 
السجتسع بفتح كميات كفرػؿ مدائية أك صيفية أك بالسخاسمة، كتػفيخ مخاكد لمتعميع كالتجريب السيشي 

كاإلذاعية، كإقامة السحاضخات العامة،   كالػضيفي السدتسخ، كتعميع الكبار، كإعجاد البخامج التمفديػنية
كالسعارض، كالحفبلت السختمفة الجيشية كاألدبية كالتخفييية، كتقجيع البحػث كاالستذارات، كالقياـ بالخجمات 

 ءالرحية، كاإلرشاد الدراعي كإصبلح األراضي، كاإلشخاؼ عمى بعس الرشاعات، كربسا في كل شي
راسة عمى أعزاء ىيئة التجريذ بالػاليات الستحجة األمخيكية لمػقػؼ تقخيًبا، كعمى سبيل السثاؿ أجخيت د

( خجمة لسجتسعاتيع مغ خبلؿ بخنامج تعميع ٖٕعمى ما يقجمػه مغ خجمات لمسجتسع، كتبيغ أنيع يقجمػف )
الكبار، كبخامج التعميع السدتسخ، كتشطيع األسخة، كتػجيو السدتيمكيغ، كتشسية خبخات العسل، كرعاية 

، كتػفيخ الخجمات الفشية كالسكتبية، كغيخ ذلظ مغ الخجمات، كصارت الجامعات أكثخ ارتباًشا األقميات
بالكياف القػمي كالدياسة العامة، كاألزمات الفكخية، كاألكضاع الجكلية، كالحخب كالدبلـ، كذلظ مغ خبلؿ 

محجدة مغ قادة الجكؿ  عقج السؤتسخات السذتخكة، كتبادؿ الخبخات كالخبخاء، كعقج حمقات نقاشية لشػعيات
 (. ٔٔٔ، ٕٚٓٓكالسجتسع، كتجارس الحمػؿ أك بجائميا السحتسمة )الحاج، 

 السعؽقات السؤثخة في دور الجامعات اليسشية في تخسيخ مدؤولياتيا السجتسعية: -د
 ىشاؾ العجيج مغ السعػقات التي أثخت كال تداؿ تؤثخ في دكر الجامعات اليسشية في تخسيخ مدؤكلياتيا نحػ

 :معالجة القزايا االجتساعية، كيسكغ عخضيا بإيجاز  كاآلتي
ِإفَّ عجـ االستقخار الدياسي كاالجتساعي كاألمشي،  كتػالي الرخاعات، كحجكث فخاغات سياسية، مغ  -

أكبخ العػامل السؤثخة في مؤسدات الجكلة عسػًما، كمؤسدات التعميع خرػًصا كمشيا الجامعات )الحاج، 
ٕٜٓٓ ،ٔٗ.) 

غيخات االقترادية التي شيجتيا اليسغ كالشاتجة عغ الرخاعات كالحخكب عبخ مخاحميا التاريخية الت -
السختمفة أدت إلى عجد السػازنة العامة لمجكلة كاستشداؼ السػارد كتفذي البصالة كتخاجع سعخ العسمة 

امعات فأضعف الػششية؛ كىػ ما جعل الجكلة تقمز السػارد السالية لمسؤسدات السجتسعية، كمشيا الج
 (.ٕٚٗ، ٕ٘ٓٓقجرتيا عمى القياـ بجكرىا كمدؤكلياتيا االجتساعية )اليادؼ، 

ِإفَّ الشسػ الدكاني الستدايج الحؼ شيجتو اليسغ كخاصة في العقجيغ األخيخيغ مغ القخف العذخيغ كالعقجيغ  -
لتعميع الجامعي جعل األكؿ كالثاني مغ القخف الحادؼ كالعذخيغ السقخكف بتراعج الصمب االجتساعي عمى ا

الجامعات عاجدة عغ تمبية ذلظ كأثخ في بخامجيا السجتسعية بجرجة كبيخة )كزارة التخصيط كالتعاكف الجكلي، 
ٕٖٓٔ ،ٖٖٙ.) 

اليجخة الجاخمية كالشدكح الدكاني إلى السجف الخئيدة في عسػـ السحافطات اليسشية الحؼ نتج عشيسا  -
شية؛ األمخ الحؼ دفعيا إلى االىتساـ بتمبية ذلظ كأضعف دكرىا في اإلقباؿ الستدايج عمى الجامعات اليس

 (. ٖٗٔ، ٜٕٓٓمعالجة السذكبلت كالقزايا السجتسعية )الحاج، 



 

 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمحمودىأحمدىحمودىالسراجيىأ/ىىىىىترسوخىالسلمىاالجتماصيىبالجمكوروظىالومنوظ)دراسظىتحلولوظ(.ىىىىدورىالجامطاتىفي

 -- ١٢٢ 

 ( إلى العجيج مغ السعػقات، مشيا:ٔٚ-ٓٚ، ٕٚٔٓكأشار السعسخؼ كالحاج )
كغيخىا مغ الػثائق الخسسية  قرػر قانػف الجامعات اليسشية كالمػائح التشطيسية، كاستخاتيجياتيا كبخامجيا، -

عغ اإلشارة إلى دكر الجامعات في تخسيخ مدؤكلياتيا السجتسعية، سػاًء لسشتدبييا أك السدتفيجيغ مشيا مغ 
 أفخاد السجتسع.

غياب الشجكات كالسؤتسخات العمسية أك المقاءات، أك أنذصة جامعية نحػ معالجة السذكبلت كالقزايا  -
 السجتسعية.

عميسية قجيسة كبسحتػػ تقميجؼ يخكد عمى الساضي أكثخ مغ الحاضخ كالسدتقبل، كبعيجة تػفخ مشاىج ت -
عغ حاجات الجارسيغ كالسجتسع، كغيخ مذجعة عمى االبتكار كالتفكيخ الشاقج، كتقيج أعزاء ىيئة التجريذ 

ة كأساليب بحخفية محتػاىا، كاالعتساد عمى السبلـز كالسحكخات السشدػخة مغ مخاجع قجيسة، كبأنذصة شكمي
ككسائل تعميع كتعمع تخكد عمى الحفع، كبأدكات كأساليب تقػيع تقيذ الحفع كاالستطيار، كلع تبحؿ جيػد 
حقيقية لتصػيخ السشاىج تػاكب التغيخات الستدارعة في العمػـ الحجيثة كالسعارؼ، كبسا يخسخ الدمع 

 االجتساعي.
لسدتقبل بدبب عجـ استقخار األكضاع الدياسية عجد الجامعات اليسشية أك أغمبيا عغ استذخاؼ آفاؽ ا -

كاالجتساعية كاالقترادية التي شمت مغ قجرتيا عمى استذخاؼ آفاؽ مدتقبميا كمدتقبل مجتسعيا كالتصمع 
إلى مدتقبل أفزل، كالعسل عمى محاكلة تذكمو كالديخ نحػه، بجليل تجاىميا لقزايا الدمع الذامل، كليحا 

قػـ بيا فخيق بحثي متعجد التخررات أك عقج مؤتسخ قػمي، ليتشاكؿ مدتقبل نجج نجرة لجراسات متكاممة ي
الجامعات اليسشية كخيارات الديخ نحػه أك االلتفات لمسخاشخ السدتقبمية، كمغ ضسشيا ضاىخة الدمع 

 االجتساعي.
ت غياب البحػث كالجراسات كالكتب التي يشبغي أف تقػـ بيا الجامعات اليسشية في معالجة السذكبل -

كالقزايا السجتسعية كاالقترار عمى البحػث كالجراسات التي يقجميا أعزاء ىيئة التجريذ ألغخاض التخقية 
 أك الجراسات العميا.

 الجراسات الدابقة: -ثالثا
ىجفت الجراسػة ِإَلػى الكذػف عػغ دكر السشطسػات األىميػة فػي الدػمع االجتسػاعي (: 2009دراسة السالغ ) -

جراسػػػة السػػػشيج الػصػػػفي، كأجخيػػػت مجسػعػػػة مػػػغ السقػػػاببلت الذخرػػػية، كسػػػا فػػػي فمدػػػصيغ، كاسػػػتخجمت ال
اعتسجت عمى االستبانة كالسقابمػة بػصػفيسا أدكات لجسػع البيانػات كالسعمػمػات، كتػصػمت الجراسػة ِإَلػى عػجد 

 مغ الشتائج، أىسيا:
، كيػجػج ضػعف فػي فيػع مقػمػا - ت كمبػادغ َأفَّ مدتػػ الدمع االجتساعي في السجتسع الفمدػصيشي ضػعيف 

 الدمع االجتساعي.
 أكجت َأفَّ ضعف االستقخار الدياسي كاالقترادؼ أثخ سمبًيا في تفعيل ثقافة الدمع االجتساعي. -
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ىػػػػجفت الجراسػػػػة إلػػػػى إبػػػػخاز أىسيػػػػة الذػػػػباب الجػػػػامعي فػػػػي بشػػػػاء السجتسعػػػػات (: 2014دراســــة عــــؽاد ) -
بػػالخبخات التػػي تعػػدز مدػػؤكليتيع  كاسػػتقخارىا، كاستعخضػػت دكر الجامعػػات فػػي صػػقل شخرػػياتيع كتدكيػػجىع

السجتسعيػػة، تجػػاه القزػػايا التػػي تػاجػػو السجتسػػع، ككػػحلظ استعخضػػت ثقافػػة الخػػػؼ فػػي السجتسػػع الفمدػػصيشي 
كانعكاساتيا عمى الدمع األىمي، كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، كسا اعتسجت عمى السرادر 

 كتػصمت الجراسة ِإَلى عجة نتائج، أىسيا: كالػثائق كالبيانات الخسسية أدكات لمجراسة،
اقتخاح إشار عاـ لمتجخل لتخسيخ ثقافة الدمع األىمي، كفق نطخة تكاممية تجسع بيغ االعتبارات السجتسعية  -

 كالدياسية كالػششية التي تبعث عمى استقخار السجتسع كرفاىيتو.
اىج التعميسية في تحقيق ثقافة الدمع ىجفت الجراسة ِإَلى معخفة دكر السش(: 2014دراسة بالمسؽشي ) -

االجتساعي؛ كلتحقيق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحث السشيج الػصفي، كاعتسج عمى األسمػب السكتبي، 
كتػصمت الجراسة إلى َأفَّ التخبية استشجت إلى أسذ اجتساعية، كحخصت عمى تشذئة جيل قادر عمى 

العبلقات اإلندانية داخل السجتسع، كأف السشاىج  التكيف مع الدمػؾ السخغػب داخل مجتسعو، كتشطيع
التعميسية ليا دكر ميع في تحقيق التفاعل االجتساعي كالثقافي كالحزارؼ الفعاؿ، كسا تػصمت الجراسة إلى 

َأفَّ السشاىج التعميسية تسثل حمقة الػصل بيغ الدمع االجتساعي مغ نػاحي نطخية ككإشار فكخؼ كالدمع 
 غ األفخاد كالسجتسعات.االجتساعي كاقًعا بي

ىػػػجفت الجراسػػػة إلػػػى معخفػػػة دكر التعمػػػيع فػػػي تشسيػػػة الدػػػمع االجتسػػػاعي كتخقيتػػػو؛ (: 2017دراســـة آدم ) -
كلتحقيق األىجاؼ استخجمت الباحثة السشيج الػصفي كالسشيج االسػتشباشي، مػغ خػبلؿ كصػف الطػاىخة، ثػع 

السخاجػػػع كالجراسػػػات ذات العبلقػػػة أدكات  الػقػػػػؼ عمػػػى حيثياتيػػػا، كالعػامػػػل السػػػؤثخة فييػػػا، كاعتسػػػجت عمػػػى
 لمجراسة، كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:

َأفَّ التعميع ىػ األداة األكثخ أىسية في تكػيغ القيع كالسبادغ، كتخسيخ القيع، كمػغ ىشػا تبػخز أىسيػة كأدكار  -
 التعميع في تحقيق الدبلـ االجتساعي.

يػػػو نحػػػ الػػػجعع لثقافػػة الدػػػمع االجتسػػاعي يجػػػب أف يبػػجأ بتغييػػػخ أسػػمػب التعمػػػيع َأفَّ إصػػبلح التعمػػيع كتػج -
ليكػف أكثخ تذارًكا كتفاعبًل، كتغييخ نػعية التعميع مغ خبلؿ االىتساـ بالفئات السيسذة كتحقيق مبجأ التعميع 

فيخ بيئػػة تعميسيػػة لمجسيػػع، كتغييػػخ لغػػة التعمػػيع؛ لػػتكغ ىادفػػة لتعديػػد االنتسػػاء كاليػيػػة العخبيػػة اإلسػػبلمية كتػػػ 
مشاسػػػبة، كرفػػػع قػػػجرات السعمسػػػيغ، كأكػػػجت َأفَّ السؤسدػػػات األكاديسيػػػة مصالبػػػة بتعديػػػد ثقافػػػة كمفػػػاىيع الدػػػمع 

 االجتساعي.
ىػػجفت الجراسػػة إلػػى تحجيػػج مدػػتػػ إدراؾ الذػػباب الجػػامعي لسفيػػػـ كأىسيػػة (: 2018دراســة الذذــشية ) -

ت الجراسػػػػة السػػػػشيج الػصػػػفي التحميمػػػػي كالتصػػػػػيخؼ، الدػػػمع االجتسػػػػاعي، كلتحقيػػػق أىػػػػجاؼ الجراسػػػػة اسػػػتخجم
كشػػرت الباحثػة اسػػتبانة لقيػاس مدػػتػػ إدراؾ الذػباب الجػامعي لسفيػػػـ كأىسيػة الدػػمع االجتسػاعي، كشبقػػت 

( بشدػػػػػبة اسػػػػػتجابة ٕٙٙ( شالًبػػػػػا كشالبػػػػػًة، فاسػػػػػتجاب مػػػػػشيع )ٖ٘ٔعمػػػػػى عيشػػػػػة عذػػػػػػائية شبقيػػػػػة بمغػػػػػت )
نة أداة لجسع البيانات، كتػصمت ِإَلى عجد مغ الشتػائج، أىسيػا: %(، كاعتسجت الجراسة عمى االستباٗٗ.ٗٛ)
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َأفَّ مدتػػ إدراؾ الذباب الجامعي لسفيػـ الدمع االجتساعي كأىسيتو متػسًصا، كتبيغ أنو ال تػجج فخكؽ في 
مدػػػتػػ إدراؾ الذػػػباب الجػػػامعي لسفيػػػػـ كأىسيػػػة الدػػػمع االجتسػػػاعي تعػػػدػ لستغيػػػخات الجػػػشذ كالتخرػػػػز 

 ساعية كالسدتػػ الجراسي.كالحالة االجت
ىػػجفت الجراسػػة إلػػى تػضػػيح ماىيػػة ثقافػػة الدػػمع الػػجاخمي (: 2018دراســة عبــج الؽىــاب وعبــج السجيــج ) -

كالسجتسعػػي لػػجػ الصػػبلب كالذػػباب كدكر الجامعػػة فػػي نذػػخ ثقافػػة الدػػمع الػػجاخمي كالسجتسعػػي كتخسػػيخ قػػيع 
التحميمػػي، كاعتسػػجت الجراسػػة االسػػتبانة أداة كثقافػػة الدػػمع السجتسعػػي، كاسػػتخجمت الجراسػػة السػػشيج الػصػػفي 

 لجسع البيانات كالسعمػمات، كتػصمت ِإَلى عجة نتائج، أىسيا:
تتدػػع الجامعػػة ِبَأنََّيػػا مؤسدػػة متعػػجدة األىػػجاؼ فػػي التػػجريذ كالبحػػث العمسػػي كخجمػػة السجتسػػع؛ لػػحلظ ليػػا  -

 كذلظ يتيح تعجد السجتسعات داخميا.كيانيا االجتساعي ألنيا مجتسع نديجيا ألساس العبلقات اإلندانية، 
تديع الجامعة بػصفيا مؤسدة تعميسية فػي تػجريب الذػباب ألداء أدكارىػع مػغ خػبلؿ رفػع مدػتػػ كعػييع  -

 كإدراكيع التاـ بصبيعة أدكارىع االجتساعية.
في ىجفت الجراسة لبياف ما يسكغ لمجامعة َأفَّ تؤديو مغ دكر فاعل كمؤثخ (: 2018دراسة أبي عسيخة ) -

السجتسػػع ضػػسغ كاجباتيػػا كمياميػػا الخئيدػػة فػػي التػػجريذ كالبحػػث العمسػػي مػػغ خػػبلؿ إقامػػة عبلقػػة تذػػاركية 
فاعمػػة بيشيػػا كبػػيغ السجتسػػع كتػضيػػف مػػا تسمكػػو مػػغ قيػػادات فكخيػػة كمعخفيػػة كبحػػث عمسػػي فػػي دراسػػة كافػػة 

تبعت الجراسػة السػشيج قزايا السجتسع كمحاربة أؼ ضػاىخ سمبية تطيخ في السجتسع كتعيق نسػه كتصػره، كا
االستقخائي التحميمي، مغ خبلؿ االستعانة بالسرادر العمسية الستشػعػة الستعمقػة بسػضػػع الجراسػة أك القخيبػة 
مشو، ككػحلظ االسػتفادة مػغ آراء السخترػيغ، كتػصػمت الجراسػة إلػى عػجة نتػائج ميسػة مفادىػا َأفَّ الجامعػات 

تسعية التي ُتَعجُّ مغ كضائفيا األساسية كليذ ليػا أؼ دكر مػؤثخ األردنية الحكػمية ال تؤدؼ مدؤكلياتيا السج
في قزايا السجتسع السختمفة، كيخجػع ذلػظ إلػى عػجة معيقػات تػخد إلػى أسػباب مختمفػة مػغ أبخزىػا عػجـ تستػع 
الجامعات باالستقبللية كالتجخل الخارجي الستشفح في قخارات كسياسات الجامعات كأسػذ قبػػؿ الصمبػة كعػجـ 

ر تسػيبل كاستثسار تجعع ميدانياتيا مغ األسباب السيسة في تخدؼ أكضاعيا كعجدىا عغ القياـ كجػد مراد
 بسدؤكلياتيا السجتسعية.

ـــب ) - ىػػػجفت الجراسػػػة إلػػػى تحجيػػػج كاقػػػع السدػػػؤكلية االجتساعيػػػة لػػػجػ السؤسدػػػات (: 2019دراســـة الخطي
تخجمت الجراسػػة السػػشيج الػصػػفي، الجامعيػػة العخبيػػة كمتصمبػػات تشسيتيػػا فػػي ضػػػء التحػػجيات السعاصػػخة، كاسػػ

كأسػمػب تحميػػل السزػسػف أداة لجسػػع البيانػات، كاقترػػخت عسميػة التحميػػل عمػى الػصػػف الكيفػي، كتػصػػمت 
 الجراسة إلى عجة نتائج، أىسيا:

ضيػػػػر مفيػػػػػـ السدػػػػؤكلية االجتساعيػػػػة فػػػي القصػػػػاع الرػػػػشاعي كالتجػػػػارؼ لػػػجػ السجتسعػػػػات الغخبيػػػػة فػػػػي  -
 اضي، كانتقل إلى قصاع التعميع العالي مصمع األلفية الثالثة. الدبعيشيات مغ القخف الس

يتدع كاقع السدػؤكلية االجتساعيػة لػجػ السؤسدػات الجامعيػة العخبيػة بالقرػػر كالزػعف كالتجاىػل، كقمػة  -
انتذاره كاستيعابو بالرػرة السصمػبة، ككحلظ تخمػ معطع االسػتخاتيجيات كاليياكػل التشطيسيػة لػػزارات التعمػيع 
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الي كالجامعات مغ كجػد كحجات خاصة تعشػى بػإدارة السدػؤكلية االجتساعيػة، كاقترػخت الجيػػد العخبيػة الع
عمى عقج السؤتسخات كالجراسات كتأسيذ عجد قميل مغ السشطسػات كالجػػائد السعشيػة بالسدػؤكلية االجتساعيػة 

 مؤخًخا.
جػ السؤسدػات الجامعيػة العخبيػة، كجػد عجد مغ السعػقات التػي تحػج مػغ تشسيػة السدػؤكلية االجتساعيػة لػ -

أبخزىػػا: ضػػسػر مشطػمػػة القػػيع، كغيػػاب القيػػادة األخبلقيػػة، كضػػعف الػػػعي كالحػػذ الػػػششي كالػػجيشي لػػػجػ 
مشتدػػػػبي الجامعػػػػات، كضػػػػعف اإلرادة الدياسػػػػية، كسػػػػػء اإلدارة الجامعيػػػػة، كنقػػػػز الدياسػػػػات كالتذػػػػخيعات 

ج التجريب كالتأىيل في القيادة كاإلدارة كالحػكسة كالتشسية الستعمقة بالسدؤكلية االجتساعية، كاالفتقار إلى بخام
 الذاممة كالسدتجامة.

كجػػػػد عػػػجد مػػػغ التحػػػجيات السعاصػػػخة التػػػي تػاجييػػػا السؤسدػػػات العخبيػػػة بسػػػا فييػػػا الجامعػػػات، أبخزىػػػا:  -
 العػلسػػػة، كتقشيػػػات االترػػػاؿ كالسعمػمػػػات، كضػػػعف اإلنتػػػاج السعخفػػػي كالتشسيػػػة البذػػػخية، كتشػػػامي السخػػػاشخ

االجتساعية، كتراعج كتيخة العشف كالتصػخؼ كاإلرىػاب، كانػجالع الحػخكب، كتذػتت الجيػػد كغيػاب الذػخاكة 
 كالتعاكف الخسسي.

تشػع متصمبات تشسية السدؤكلية االجتساعية لجػ السؤسدػات الجامعيػة العخبيػة، تتػػزع عمػى سػتة محػاكر،  -
القيػػػادة كاألخػػػبلؽ، كالحػكسػػػة، كالسؤسدػػػات ىػػػي: الحكػمػػػات كالدػػػمصات الخسػػػسية، كالسؤسدػػػات الجامعيػػػة، ك 

 اإلعبلمية، ثع السجتسع السحمي كالذخاكة السجتسعية.
ىػجفت الجراسػة إلػى التحقػق مػغ تػػفخ مقػمػات : Hunis.& Others((2017 آخـخيؼدراسـة ىـشذ و -

أىػجاؼ  الدمع االجتساعي في سشغافػرة، معتبخًة تعديد السفيػـ مغ أىػع مقػمػات الدػمع االجتسػاعي؛ كلتحقيػق
الجراسػة اسػتخجمت السػػشيج الػصػفي مػغ خػػبلؿ دراسػة الػاقػع، كسػػا أجػخػ البػاحثػف مجسػعػػة مػغ السقػػاببلت 
الذخرػػية مػػع بعػػس الشخػػب الدياسػػية كاألكاديسيػػة، كتػصػػمت الجراسػػة ِإَلػػى عػػجة نتػػائج، أىسيػػا: َأفَّ الدػػمع 

ِإفَّ ىشاؾ مقػمات أصبحت متػفخة كليػا االجتساعي يتصػر يػًما بعج يػـ في سشغافػرة رغع َأنَُّو يديخ ببطء فَ 
قػاعج متبشاه أىسيا: تحقيق الجيسقخاشية، إصبلح التعميع، كتػشيج العبلقة داخل السجتسع بيغ األفخاد أنفديع، 

 كبيغ األفخاد كالجكلة، كبيغ مؤسدات السجتسع السجني.
 شيا في الجػانب اآلتية:يتزح مغ خبلؿ دراسة الجراسات الدابقة كتحميميا َأنَُّو تع االستفادة م

 إبخاز أىسية البحث كمذكمتو كأىجافو. -
 االستخشاد بالسخاجع كالكتب كالجراسات العمسية الستخررة في مػضػع البحث. -
 صياغة الخمفية الشطخية لمبحث. -
 تحجيج مشيج البحث كأدكات جسع البيانات كالسعمػمات. -
 عخض الشتائج كتحميميا. -
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بحث )دور الجامعات اليسشية في تخسيخ الدمػ عخض نتائج ال -رابعا
 الجتساعي(:

 عخض نتائج البحث: (1
يتزح مغ خبلؿ دراسة كاستقخاء الخمفية الشطخية كالجراسات الدابقة كتحميميا، ككحلظ كاقع الجامعات 

اليسشية كدكرىا في تخسيخ مدؤكلياتيا نحػ السجتسع في معالجة مذكبلت كقزايا السجتسع، كمشيا 
جتساعي َأفَّ ىشاؾ غياًبا كميِّا لجكر الجامعات اليسشية في تخسيخ مدؤكلياتيا في تذخيز الدمع اال

كتحميل السذكبلت كالقزايا كاالحتياجات السجتسعية كمعالجتيا، كمشيا تخسيخ الدمع االجتساعي في 
ىجؼ  اليسغ، كىح يتصمب ضخكرة تحجيج دكرىا في عسمية تشسية كتخسيخ الدمع االجتساعي، كبسا يحقق

 البحث الستسثل بالدؤاؿ: 
كلسعخفة ذلظ قاـ الباحث ما دور الجامعات في تخسيخ الدمػ الجتساعي في الجسيؽرية اليسشية؟ 

بالخجػع إلى السرادر كالجراسات كالتقاريخ كالقػانيغ السشطسة لمجامعات اليسشية كالجامعات اإلقميسية 
تي يشبغي عمى الجامعات اليسشية القياـ بيا في ىحا كالجكلية، كتػصل البحث إلى العجيج مغ األدكار ال

 الجانب، كيسكغ عخضيا بإيجاز عمى الشحػ اآلتي:

 دور الجامعات في تخسيخ الدمػ الدياسي والتذخيعي: -1
يشبغي عمى الجامعات اليسشية القياـ بجكرىا كمدؤكلياتيا في تخسيخ الدمع الدياسي كالتذخيعي في 

بلؿ القياـ بإعجاد الخصط كالبخامج كالجراسات كاالستذارات العمسية التي الجسيػرية اليسشية، كذلظ مغ خ
تداعج السؤسدات الدياسية كالتذخيعية في السجتسع في تخسيخ الدمع الدياسي كالتذخيعي، مغ خبلؿ 

 القياـ باآلتي:

اء األفكػػار تػػفيخ السشػػاخ الدياسػي الػػحؼ يسكػػغ أفػخاد السجتسػػع مػغ السسارسػػات اإليجابيػة كإبػػجاإلسػياـ فػػي  -
البشػػاءة فػػي مػاجيػػة االنفتػػاح عمػػى اآلراء كالثقافػػات الدياسػػية األخػػخػ التػػي تدػػيع فػػي تحقيػػق أمػػغ الػػػشغ 

 .كاستقخاره سبلمتو

الدمع الدياسي كالتذخيعي لػجػ  مبادغ كقيع التي تشسي الدياسية كالقانػنية الحمقات الحػارية كتشفيح إعجاد -
 .ياـ في تخسيخيا في السجتسعبسا يسكشيع مغ اإلسأفخاد السجتسع ك 

فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى الحاتيػػػة الثقافيػػػة اإليجابيػػػة الخاصػػػة بػػػالببلد،  سػػػياـأفػػػخاد السجتسػػػع لئلكتػعيػػػة تػجيػػػو  -
الستبػادؿ فػي جسيػػع السجػاالت، كالحػج مػػغ كالتعامػل مػع الثقافػات الدياسػػية كالتذػخيعية األخػخػ مػغ أجػػل اإلثػخاء 

 ي كاحج.مغ شخؼ سياس دياسيةالرخاع كالييسشة ال
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عمػػى تيػػحيب سػػمػؾ أفػػخاد السجتسػػع، كتثقػػيفيع  الجامعيػػة كبسػػا يػػشعكذ تعميسيػػةالتخبػيػػة كالدياسػػة ال تصػػػيخ -
تشسيػػة الدػػمع تجػػاه الػػػشغ  فػػيالتػػي تدػػاعج  الدياسػػية كالتذػػخيعيةسياسػػًيا كتذػػخيعًيا، كتشطيسيػػا كتشسيػػة القػػيع 

 .كتشسيتو كاستقخاره
تجاىػػات أفػػخاد السجتسػػع اإليجابيػػة مػػغ آثػػار الدياسػػات كالتذػػخيعات اككقايػػة تحرػػيغ إعػػجاد كتشفيػػح بػػخامج ل -

 .كشخائحو االجتساعية بيغ أفخاده الدياسية التي تسدؽ الشديج االجتساعي كتخسخ ثقافة العشف كالكخاىية
تخسػػيخ التشسيػػة التػعػيػػة الثقافيػػة الدياسػػية كالتذػػخيعية لػػجػ أفػػخاد السجتسػػع كبسػػا يسكػػشيع مػػغ اإلسػػياـ فػػي  -

 قيع الدمع الدياسي كالتذخيعي في السجتسع.نذخ 
إنذاء السخاكد االستخاتيجية الستخررة في دراسة قزايا الدمع الدياسي كالتذخيعي في السجتسع اليسشي  -

 كتقجيع الخؤػ الدياسية كالتذخيعية لمشطع الحاكسة كبسا يخسخ سبلمة كاستقخار الػشغ.
دياسية كالتذخيعية التي تداعج عمى تشسية قيع الػالء كاالنتساء السؤتسخات كالشجكات ال إلقامةإعجاد بخامج  -

 .كإشخاؾ أفخاد السجتسع فييا بفاعمية لمػشغ كسبلمتو كاستقخاره

 دور الجامعات في تخسيخ الدمػ القترادي: -2
يشبغي عمى الجامعات اليسشية القياـ بجكرىا الخيادؼ في معالجة قزايا الدمع االقترادؼ في الجسيػرية 

 ليسشية، كذلظ مغ خبلؿ القياـ بإعجاد الخصط كالبخامج كالجراسات االستذارية العمسية اليادفة إلى:ا
تقجيع االستذارات العمسية في إعجاد الخؤػ لمسؤسدات االقترادية الحكػمية كاألىمية اليادفة إلى اعتساد  -

 قيع اقترادية ثابتة تداعج عمى تقجـ كتصػر كاستقخار الػشغ. 
الجراسات العمسية اليادفة إلى تذخيز كمعالجة قزايا البصالة كالفقخ كالعػز االقترادؼ ألفخاد إجخاء  -

 السجتسع.
 تصػيخ الدياسة االقترادية الشاجحة كبسا يديع في معالجة االنييار االقترادؼ في الببلد. -
عات اإلنتاجية تذخيز كمعالجة مذكبلت انييار العسمة الػششية التي أثخت عمى أداء جسيع القصا -

 كالخجمية كالسدتػػ السعيذي ألفخاد السجتسع.
استغبلؿ السػارد الصبيعية كالسعجنية كبسا يداعج السؤسدات ذات العبلقة في تحديغ كتصػيخ كتجػيج  -

 أدائيا بيجؼ رفع السدتػػ االقترادؼ لمببلد.

 دور الجامعات في تخسيخ الدمػ األمشي: -3
القياـ بجكرىا كمدؤكلياتيا في عسمية تخسيخ األمغ في السجتسع، كذلظ مغ يشبغي عمى الجامعات اليسشية 

 خبلؿ إعجاد الخصط كالبخامج كالجراسات كاالستذارات العمسية اليادفة إلى:
اليسشػي كأمشػو  السجتسػعسػمع  عمػى الحفػاظفػي  أفػخاد السجتسػع بػيغ األمشػي ػعيالػإعػجاد البػخامج لتشسيػة  -

 .كاستقخاره
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لػجييع لتسكيػشيع مػغ  الػششيػة القػيع كػحلظ تشسيػة، ك أفػخاد السجتسػع لجػ مشياأل الحذ تشسيةلإعجاد بخامج  - -
 خصػاراألالػششيػة، كالعسػل عمػى تشسيػة كعػييع ب بالػحػجة  التسدػظ عمػى لػجفاع عػغ كشػشيع، كالتأكيػجا اإلسػياـ فػي

 يد بيغ األفخاد.يالتفخقة كالتسدؽ االجتساعي كالتس األمشية التي تؤدؼ إلى
 خ أىسية دكر الصمبة في القياـ بعسمية نذخ الػعي األمشي بيغ أفخاد السجتسع. تخسي -
تخسيخ الذخاكة مع السؤسدات األمشية في تذخيز كتحميل كمعالجة الطػاىخ األمشية الدمبة، كمشيا  -

 الجخائع بكافة أنػاعيا التي تؤثخ في أمغ السجتسع كاستقخاره.
دات األمشية إلى العسل السؤسدي كبسا يحج مغ السسارسات اإلسياـ في إحجاث تحػؿ حقيقي لمسؤس -

 الدمبية الدائجة في أدائيا. 
 إعادة ىشجسة الدياسة األمشية في الببلد كفق متصمبات الدمع االجتساعي. -

 دور الجامعات في تخسيخ الدمػ التخبؽي والتعميسي: -4
خسيخ الدمع التخبػؼ كالتعميسي في السجتسع يشبغي عمى الجامعات اليسشية القياـ بجكرىا كمدؤكلياتيا في ت

 مغ خبلؿ إعجاد الخصط كالبخامج كالجراسات كاالستذارات العمسية اليادفة إلى:
 كأىسيتػوالجامعي  الدمسي لمتعميع البعجلمجامعات كبسا يخسخ التخبػية كالتعميسية  صياغة محتػػ األىجاؼإعادة  -

 .السجتسع كاستقخاره كدكره في سبلمة
 بتشسيػة تخسػيخ الػػعيكاألنذػصة الجامعيػة كفػق متصمبػات السشػاىج كشػخؽ التػجريذ ة ىشجسة محتػػ إعاد -

 في مختمف التخررات العمسية. الدمع
نحػػ تػجيػو الصمبػة خػبلؿ عسميػة التعمػيع كالػتعمع دكر أعزػاء ىيئػة التػجريذ فػي الجامعػات إعادة ترسيع  -

، كبسػػا يحقػػق أمػػغ كاسػػتقخار لسجتسعػػي الذػػاملتخسػػيخ الدػػمع ا كالبحػػث العمسػػي كفػػق أبعػػاد كمتصمبػػات
 .السجتسع

 كالػػعي لػجػ الصمبػة كتػػجيييع بيػجؼ تشسيػة التخبيػة كالتشذػئة الجراسػية السحاضخات أثشاءفي  التخبية الدمسيةتخسيخ  -
 .في السجتسع نحػ أىسية الدمع االجتساعي كإرشادىع

كإشػعارىع  كحاجاتػو السجتسػع مػع تتػافػق سيػةسػمػكية سػمسية تخبػيػة كتعمي الصمبػة قيًسػا كمعػاييخ إكدػاب -
 .داخل السجتسع كالدمػؾ التخبػؼ الدمسي كالتداـ القػانيغ كالتشطيع الزبط قػاعج كاحتخاـ بأىسية السػاششة

 الػػشغ سػبلمة كاسػتقخار تحقيػق فػي تػوكأىسي تخسػيخ فيػع كإدراؾ الصمبػة لػجكر الدػمع التخبػػؼ كالتعميسػي -
 السؤسدات السجتسعية. كبيغ بيشيع فيسا العبلقة كتعديد لشفدية،ا كالسجتسع، كتخصي الحػاجد

الدػمع التخبػػؼ كالتعميسػي مػغ خػبلؿ إدراؾ  نحػػ تحقيػق الصمبػة كأفػخاد السجتسػع تخسػيخ الػػعي بالدػمع لػجػ -
 في القزاء عمييا. السجتسع، كأىسية تعديد التعاكف  الطػاىخ التي تؤدؼ إلى تفكظ أثار
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الصمبػة  بيػع يقتػجػ قجكة حدشة السعخفية كالسدالسة كتحريشيا كحسايتيا، بػصفيع األساتحةتشسية شخرية  -
 السحاضخات؛ أِلَفَّ الصالب بسعمػمات عغ أىسية الدمع االجتساعي في أثشاء يقػلػف، كيدكدىع كييتسػف بسا

 فػي كاعيػة رةصػػ  بأفزػل مشػو، كاسػتغبللو االسػتفادة يشبغػي التػي السعمػمػات مػغ كبيػًخا األسػتاذ خداًنػا َيُعػجُّ 
 الجانب السعخفي.

قػػيع االنتسػػاء كالػػػالء لػػجػ الصمبػػة كالثقػػة بأنفدػػيع كبػػاآلخخيغ، كمحاربػػة الجيػػل، بكافػػة أنػاعػػو كبسػػا  تشسيػػة -
 يخسخ الدمع االجتساعي في السجتسع.

كاالتحػػادات الصبلبيػػة كجساعػػات  كاألنجيػػة الصبلبيػػة الجسعيػػات الصبلبيػػة، مثػػل كاليياكػػل البشػػىتػػػفيخ   -
 .قػؽ السجنيةالح

 دور الجامعات في تخسيخ الدمػ الثقافي والجتساعي: -5
يشبغي عمى الجامعات اليسشية القياـ بجكرىا في تخسيخ الدمع الثقافي كاالجتساعي مغ خبلؿ إعجاد الخصط 

 كالبخامج كالجراسات كاالستذارات العمسية اليادفة إلى:
اآلداب كثقافاتيػا،  نحػػ حسايػة ات السجتسعيػة كقياداتيػاتشسيػة معخفػة كثقافػة ككعػي السؤسدػإعػجاد بػخامج ل -

ثقافتيػا  دائػخة مػغ الخػخكج إلػى تؤدؼ عجيجة كإندانية اجتساعية الجخائع، كتقجيع خجمات األحجاث مغ كحساية
 إلػى تػؤدؼ اجتساعيػة كثقافػة معخفػة كتقػجيع مكافحػة التفدػخ االجتسػاعي نحػػ الرػارمة كمعارفيػا التقميجيػة

 .السجتسع كمؤسداتو السختمفة كأفخاد الجامعات يغالعبلقة ب تػثيق
باآلثػار الشاتجػة عػغ الجػخائع التػي تػؤدؼ إلػى تفذػي الطػػاىخ الدػمػكية  ػعي الثقػافيتشسيػة الػإعجاد بخامج ل -

 .الدمبية السخمة بالدمع االجتساعي بيغ أفخاد السجتسع
كرات كنػػجكات كلقػػاءات كتشفيػػحىا فػػي مػػغ خػػبلؿ إعػػجاد د كاالجتسػػاعي تشسيػػة الدػػمع الثقػػافيإعػػجاد بػػخامج ل -

 الػػعي بالدػمع تخسػيخ كقػافػل االجتساعية، إلى جانب القياـ بحسبلت كالسخاكد كالشػادؼ الجامعات كالكميات
 معػارض متخررػة فػي ىػحا السجػاؿ لػجػ شػعارات مخػاشخ التفكػظ االجتسػاعي كالقيػاـ بتبشػي تخفػع التػي

 .األفخاد في السجتسع
السجتسع  فياظ عمى الحاتية الثقافية كاالرتقاء بالفكخ كالدمػؾ اإلنداني لجػ األفخاد الحفالتػعػية بأىسية  -

لسجابية الييسشة الثقافية الجخيمة التي تدتيجؼ األفخاد كتفقجىع القجرة عمى الذعػر باالستقخار كاألماف 
إنداًنا أك مجتسًعا معيًشا قج عسمية متججدة ال تعشي َأفَّ بػصفيا كالدبلـ في جػانب الحياة السختمفة، كالثقافة 

حرل مغ السعارؼ كالعمػـ كالقيع ما يجعمو عمى قسة الدمع الثقافي، أك َأنَُّو كصل إلى الغاية القرػػ، 
تكخار التيحيب كمخاجعتيا كتقػيسيا كإصبلح  :أؼ ،دالالت التيحيب كالتقػيع تعشى التججد الحاتي َكِإنََّسا

 .اعػجاجيا
فػي  كغيخىػا كاإلعػبلـ كالسجرسػة كاألسػخة األخػخػ  كمؤسدػاتو السجتسػع أجيػدة مع أىسية التكامل تأكيج -

 تخسيخ الدمع االجتساعي.
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 أصػػبحت تذػػخيز السذػػكبلت االجتساعيػػة كمعالجتيػػا كأىسيػػة االحتياجػػات االجتساعيػػة التػػيدراسػػة ك  -
 د، كذلػظ مػغ خػبلؿ إرشػااالجتسػاعي الػػعي كضػعف األخبلقػي، التمػػث ضػل ممحػة كخاصػة فػي ضػخكرة

 السجتسػع، مػا قػيع مػع تتعػارض بدػمػكيات لئلتيػاف أخبلقيػع كسػعػا انحخفػت الػحيغ الصمبػة كأفػخاد السجتسػع
 القػانػف، كضػياع شائمػة تحػت كالػقػػع سدػاءلةلم يعخضػيع ، كبسػاالسجتسع كمؤسدػاتومع  صجاـ في جعميع

 مدتقبميع.

فػي السجتسػع  األكلػى الشػػاه  بػصػفيا فػي الدػمع االجتسػاعياألسػخة  اإلسياـ في تشسيػة اإلدراؾ ألىسيػة دكر -
 .السؤسدات االجتساعية سائخ عغ ليا مسيدة أساسية خرائز مغ ليا لسا
 السحافطػة عمػى الدمع االجتساعي، كتجريب السػاششيغ بسيجدات كاالنتساء، كالتػعية اليػية مفاىيع تشسية -

 .القػميةك  األسخار الػششية عمى
كىػ مػا يجعػل الفػخد متػأثًخا كمػؤثًخا بسػغ يعػير معيػع، كذلػظ مػغ خػبلؿ  تشسية الذعػر باالنتساء لمسجتسع؛ -

 .تشسية معارفيع تجاه الػاجبات كالحقػؽ كالترخؼ بػعي كمدؤكلية مجتسعية
مبػػػادغ الػػػجفاع االجتسػػػاعي الػػػحؼ يقرػػػج بػػػو بأنػػػو مجسػعػػػة السبػػػادغ كالقػاعػػػج  تػعػيػػػة بأىسيػػػة تخسػػػيخال -

ية التي يمتـد بيا األفخاد في مجاؿ الجفاع االجتساعي كحساية لمسجتسع كاإلجخاءات الػقائية كالعبلجية كالتشسػ 
مغ حجكث االنحخاؼ ككقايتو مغ آثاره، كالػجفاع عػغ مػغ كقػع فػي ذلػظ مػغ أفػخاده كتأىيمػو كمعاممتػو إندػانًيا 

ـ الدمػؾ السشحػخؼ أك  ليعػد مػاشًشا صالًحا لمسجتسع في إشار الدياسة االجتساعية في السجتسع، كلكي نقػِّ
 .اإلجخامي

كضػػع اآلليػػات اليادفػػة ِإَلػػى تخسػػيخ التزػػامغ االجتسػػاعي فػػي الحػػج مػػغ ارتفػػاع معػػجالت تفػػاقع الجخيسػػة،  -
كإيجػػػػاد سػػػػبل الحسايػػػػة الكفيمػػػػة فػػػػي مػاجيػػػػة االخػػػػتبلالت السفاجئػػػػة كالسؤلسػػػػة مػػػػغ خػػػػبلؿ قيػػػػاـ السؤسدػػػػات 

مسجتسع بػصػفيع أفػخاًدا مشتجػيغ ضػسغ االجتساعية بجكرىا في حساية األفخاد كحثيع عمى اإلصبلح كالعػدة ل
 .الخصة السدتقبمية

 دور الجامعات في تخسيخ الدمػ الجيشي والفكخي:  -6
يشبغي عمى الجامعات اليسشية القياـ بجكرىا كمدؤكلياتيا في تخسيخ الدمع الجيشي كالفكخؼ مغ خبلؿ إعجاد 

 سياـ في:الخصط كالبخامج كالجراسات كاالستذارات العمسية اليادفة إلى اإل
 السجتسػع الدػميع تكػيغ في تديع تخبػية مؤسدات ديشية دكر الجػامع كالسداجج كأىسيتيا بػصفياتصػيخ  -

 .السذتخكة كترػراتيع االجتساعية ثقافتيع شسميع، كتكػيغ أفخاده، كجسع بيغ كتخسيخ الدمع
دكرىػا فػي تخسػيخ الدػمع ك  السجتسعيػة الفئػات لسختمػف الجيشيػة الرػحيحة التخبيػةأىسيػة الػػعي بتشسيػة  -

 .االجتساعي
 دػػمع االجتسػػاعيالسخمػػة بال كالطػػػاىخ الجيشيػػة كالفكخيػػة إدراؾ األحػػجاثتشسيػػة القػػجرة لػػجػ األفػػخاد نحػػػ  -

 .السجتسع كتحميميا شخائح التي تيع كل
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 أك السذػػىة أك الفكخيػة كالجيشيػة السزػممة الحسػبلت اإلسياـ في مجابيةأفخاد السجتسع ب تخسيخ دكر -
 السخمة بالدمع االجتساعي. كنطسيا كمرادرىا السحمية الثقافة عمى لسغخضةا

 الػجيشي كالفكػخؼ  دػمعتخسيخ مفيػـ القجكة الجيشية كالفكخية باعتبار َأفَّ القجكة تديع في تشسية الاإلسياـ في  -
ىيع التػي تمفػت جسمػة مػغ السفػابػث  فخاد السجتسع؛ كػنيا تداعج عمػىالقجكة الحدشة أل سثلت؛ حيث في السجتسع

 انتباىيع تجاه القيع الفكخية كالدمػؾ الفكخؼ القػيع.
أفػخاد تخسيخ مشيج الػسصية كحدغ التفكخ كالتجبخ كالتعقل لجػ إعجاد اآلليات كالػسائل التي تداعج عمى  -

 .السجتسع
 َأنَّػوُ ا يطػغ حخيػة الػخأؼ كقبػػؿ الػخأؼ اآلخػخ ميسػا كػاف مخالًفػا لسػ أىسيػة كدكر عمىأفخاد السجتسع تذجيع  -

الحػػق، ككػػحلظ عمػػى أدب الخػػبلؼ كاالخػػتبلؼ، كمػػشيج الحػػػار مػػغ خػػبلؿ السسارسػػة العسميػػة كمػػغ السعيشػػات 
 عسل عمى غخس قيع االعتداز باليػية الجيشية.كالالفكخؼ  دمعالتي تداعج البيئة الجامعية عمى تحقيق ال

 .كأفخاد السجتسع مبةالفكخؼ لجػ الص دمعإقامة السحاضخات التي تخكد عمى أىسية ال -
كغيخىػا مػغ  التي تخسخ الدمع السجتسعي إقامة السعارض الثقافية كمعارض الكتاب كالشجكات كالسدخحيات -

 كسائل تػصيل الفكخ كالثقافة مثل الخسـػ كالقرز كغيخىا.
يػع كتبػادؿ كإنرافيع فػي الستابعػة كاالىتسػاـ بيػع كالشرػائح ل كأفخاد السجتسع تخسيخ قيع العجؿ بيغ الصمبة -

الحب كاالحتخاـ كالتقجيخ معيع، كغيخ ذلظ مغ األشياء التي تعكذ الصسأنيشة كتغخس الثقة في الشفػس التي 
 الفكخؼ لجييع. دمعتؤسذ لمػعي الفعاؿ تجاه ال

 الستشتاجات والتؽصيات والسقتخحات: (2

 الستشتاجات: -1
 بشاًء عمى الشتائج التي تع عخضيا، يدتشتج الباحث اآلتي:

غياب دكر الجامعات اليسشية في اإلسياـ بجراسة كتذخيز السذكبلت كالقزايا السجتسعية الستعمقة  ِإفَّ  -
بالدمع االجتساعي جعميا في عدلة عغ دكرىا بػصفيا مؤسدات عمسية مدؤكلة عغ تقجـ السجتسع كتحقيق 

 أمشو كاستقخاره.
سعخفة الستقادمة البعيجة عغ حاجات السجتسع َأفَّ استسخار الجكر التقميجؼ لمجامعات اليسشية في تقجيع ال -

 كمتصمباتو كأمشو كسبلمتو أفقجىا دكرىا الخيادؼ كالسأمػؿ مشيا الحؼ يشبغي أف تسارسو في السجتسع اليسشي.

 التؽصيات والسقتخحات: -2
 في ضػء الشتائج كاالستشتاجات التي تػصل إلييا البحث، يػصي الباحث باآلتي: 

الجامعات اليسشية كبسا يؤدؼ إلى تصػيخ أىجافيا ككضائفيا كمدؤكلياتيا كفق تعجيل قانػف إنذاء  -
 متصمبات الدمع االجتساعي.
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إصجار التذخيعات القانػنية التي تزسغ تحػؿ الجامعات اليسشية إلى مؤسدات عمسية حقيقية ليا  -
 الدمع االجتساعي.مدؤكلية مجتسعية كباستقبللية كاممة كبسا يسكشيا مغ اإلسياـ في معالجة قزايا 

تصػيخ التػجيات االستخاتيجية لمجامعات اليسشية كبسا يخسخ دكرىا كمدؤكليتيا نحػ معالجة القزايا  -
 االجتساعية كفق أبعاد كمتصمبات الدمع االجتساعي.

إعجاد الخصط كالبخامج كالسذاريع اليادفة إلى كضع اآلليات كاألساليب العمسية لتخجسة األدكار التي  -
 ي القياـ بيا لتخسيخ الدمع االجتساعي.يشبغ

الخ التي تسكغ الجامعات اليسشية مغ القياـ بأدكارىا في عسمية …تػفيخ السػارد البذخية كالسالية كالسادية -
 تخسيخ الدمع االجتساعي.

ة تػفخ الخؤية كالقشاعة كاإلرادة لجػ الشخب الدياسية الحاكسة كإدراكيع ألىسية كدكر الجامعات اليسشي -
 الخيادؼ في معالجة قزايا الدمع االجتساعي.

إنذاء السخاكد البحثية كاالستذارية الستخررة في الجامعات اليسشية اليادفة إلى دراسة كتحميل  -
 السذكبلت كالقزايا االجتساعية، كمشيا قزايا الدمع االجتساعي. 

مج لتصبيق دكر الجامعات اليسشية في إجخاء الجراسات العمسية اليادفة إلى كضع الخؤػ كالترػرات كالبخا -
 تخسيخ الدمع االجتساعي.

 قائسة السرادر والسخاجع:

 السخاجع العخبية:  -أ
 . عالع الكتب،  القاىخة. السشيج التخبؽي وتحجيات العرخ(. ٕٕٓٓإبخاىيع، مججؼ عديد. ) .ٔ
ي لخجمة (. متصمبات جػدة السدؤكلية االجتساعية في التعميع الجامعٕٙٔٓأحانجك، سيدي. ) .ٕ

 (.ٕٗجامعة عسار تميجي األغػاط، العجد ) مجمة دراساتالسجتسع. 
. كمية العمػـ دور التعميػ في تشسية الدالم الجتساعي وتخقيتو(. ٕٚٔٓآدـ، أسساء حديغ. ) .ٖ

 االجتساعية كاالقترادية. جامعة بحخؼ، الدػداف.
عؽائـــق التعمــيػ الجـــامعي وآثارىـــا الدــمبية عمـــى التشسيـــة فـــي (. ٖٕٔٓ. )قاألغبػػخؼ، عمػػي عبػػػج الحػػ .ٗ

 –األسباب والعالج "بخنامج دعؽة إلصالح سياسة التعميػ الجامعي في الـيسؼ  –الجسيؽرية اليسشية 
ــيسؼ":  ــيػ الجــامعي فــي ال (، مخكػػد القػػانػف الػػجكلي اإلندػػاني كحقػػػؽ ٔدراسػػة ميجانيػػة. ط)واقــع التعم

 ليسشية. اإلنداف، صشعا، الجسيػرية ا
. جامعة دور السشاىج التعميسية في تحقيق ثقافة الدمػ الجتساعي(. ٕٗٔٓ.)ؽبالمسػشي، عبج الخزا .٘

 الػادؼ، الجدائخ.
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(، دار السعخفة ٔ. ط)دور الجامعة في مؽاجية التطخف الفكخي (. ٕٚٓٓالبخاعي، كفاء دمحم. ) .6
 الجامعية، االسكشجرية، مرخ.

سمدــمة كتــب سياسػػية.  –مع الػػػششي )السػػجني(: دراسػػة اجتساعيػػة (. الدػػٕٕٔٓ. )ـبغػػجادؼ، عبػػج الدػػبل .ٚ
  (، بيت الحكسة، بغجاد، العخاؽ.ٖ، ع)ثقافية شيخية

 -(. إشكالية الدمع االجتساعي في ضل األزمات االقترادية في العالع العخبيٕٚٔٓ)جقبػب، مخيع.  .8
 الجمفة، الجدائخ.، جامعة زياف عاشػر، رسالة ماجدتيخ .ٕٙٔٓ-ٕٛٓٓدراسة حالة في الجدائخ

مدـــيخة تحـــجيث التعمـــيػ فـــي الـــيسؼ حتـــى الؽقـــت الحاضـــخ وتحجياتـــو  .(ٕٚٓٓ). الحػػػاج، أحسػػػج عمػػػي .ٜ
 . كمية التخبية، جامعة صشعاء، اليسغ. السدتقبمية واستخاتيجية تطؽيخه

. السجمػذ األعمػى دراسة تذخيرـية ألوضـاع التعمـيػ العـالي فـي الـيسؼ .(ٜٕٓٓ). الحاج، أحسج عمي .ٓٔ
 صشعاء، الجسيػرية اليسشية. لمتخصيط،

. دار أساليب استذخاف مدتقبل التخطيط التخبؽي الستخاتيجي. (ٖٕٔٓ). الحاج، أحسج عمي .ٔٔ
 الستفػؽ، صشعاء، الجسيػرية اليسشية.

. دار الشبأ، صشعاء، جحوره وعؽامل تذكمو التعميػ الجامعي في اليسؼ. (ٕ٘ٔٓ). الحاج، أحسج عمي .ٕٔ
 الجسيػرية اليسشية.

مجمة البحؽث  (. الصائفية الدياسية كأثخىا في الدمع السجتسعي.ٕ٘ٔٓ)شيخ ىاشع. خزيخ، م .13
 (، الدعػدية.ٕ٘، ع)والجراسات اإلسالمية

(. كاقع السدؤكلية االجتساعية لجػ السؤسدات الجامعية العخبية ٜٕٔٓالخصيب، دمحم مصيخ. ) .ٗٔ
يؽليؽ  25-24ابع السشعقج في السؤتسخ العمسي الخ كمتصمبات تشسيتيا في ضػء التحجيات السعاصخة. 

 ، جامعة حزخمػت، الجسيػرية اليسشية.م2019
(. بشاء ترػر مقتخح لتصػيخ األداء الػضيفي لخؤساء األقداـ العمسية ٖٕٔٓالخػالني، ليشا عبجهللا دمحم. ) .٘ٔ

، جامعػة إب، الجسيػريػة رسالة ماجدتيخفي الجامعات اليسشية في ضػء مجخل إدارة الجػدة الذاممة. 
 يسشية.ال

حالة في الجدائخ، جامعة قاصجؼ  -(. الدمع االجتساعي كازمة الجكلة الخيعيةٕٙٔٓالخيخ، نعيسي. ) .16
 مخباح بػرقمة، الجدائخ.

 –(. التشسيػػة االجتساعيػػة لتعديػػد الدػػبلـ االجتسػػاعي كالتعػػاير الدػػمسي ٕٙٔٓأبػػػ دقػػغ، عسػػخ عبػػاس. ) .ٚٔ
جراسػػػػات العميػػػػا، جامعػػػػة الدػػػػػداف لمعمػػػػـػ كميػػػػة ال أطخوحــــة دكتــــؽراه،دراسػػػػة حالػػػػة كاليػػػػة القزػػػػارؼ. 

 كالتكشػلػجيا، الدػداف.
(. مجػ إدراؾ الذباب الجامعي لسفيػـ كأىسية الدمع االجتساعي. ٕٛٔٓالذذشية، مشى نسخ أنيذ. ) .ٛٔ

 (، غدة، فمدصيغ.ٛ، ع)مجمة العمؽم الندانية والجتساعية
 عة خاني، دىػؾ، العخاؽ.. مصبكتابات في بشاء الدالم والتعاير(. ٕٗٔٓدكممي، خزيخ. ) .ٜٔ
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 في جامعة الجديخةمجى تحقيق أبعاد السيدة التشافدية 
 ()دراسة حالةاليسؼ  -بسحافعة إب

 

 

Email: mohamedalhomam71@gmail.com 

Tell: 00967-770742701 

 :سمخزال
ة التشافدػػػية فػػػي الجامعػػػات الخاصػػػة ىػػػجفت الجراسػػػة إلػػػى التعػػػخؼ عمػػػى مػػػجػ تحقيػػػق أبعػػػاد السيػػػد 

بسحافطة إب بػالتصبيق عمػى جامعػة الجديػخة، كذلػظ القتػخاح سػبل تحدػيغ السيػدة التشافدػية فػي الجامعػات 
مػػػػغ أجػػػػل تحدػػػػيغ األداء كصػػػػػال لتحقيػػػػق األىػػػػجاؼ السشذػػػػػدة، كقػػػػج اسػػػػتخجـ الباحػػػػث السػػػػشيج الػصػػػػفي 

( مػضًفػػػا ٓٗعمػػػى عيشػػػة الجراسػػػة التػػػي بمغػػػت ) اعيػػػ، كتػػػع تػزيكاسػػػتخجاـ االسػػػتبانة أداًة لمجراسػػػةالتحميمػػػي 
 كمغ أبخز نتائج الجراسة:، ( مػضف في جامعة الجديخةٓٙكمػضفة مغ إجسالي )

ا مدػػػتػػ تحقيػػػق أبعػػػاد السيػػػدة التشافدػػػية فػػػي جامعػػػة الجديػػػخة حدػػػب آراء عيشػػػة الجراسػػػة عالًيػػػ َأفَّ  -ٖ
 (.ٜ٘.ٖبمغ الستػسط الحدابي )؛ إذ اندبيِّ 

الستػسػػط الحدػػابي  َحْيػػُث ِإفَّ  ؛حدػػابيالستػسػػط قيسػػة لمالسشاسػػبة عمػػى أعمػػى عػػج التكمفػػة حرػػل بُ  -ٗ
التكمفػػة لمخػػجمات التعميسيػػة التػػي تقػػجميا  َأفَّ مػػا يػػجؿ عمػػى ؛ كىػػػ (ٖٙ.ٗالعػػاـ لمبعػػج كػػامبل بمػػغ )

 جامعة الجديخة أقل مغ تكمفة غيخىا مغ الجامعات.

؛ بيغ بقية أبعػاد السيػدة التشافدػية (ٕ٘.ٖعج اإلبجاع الستفػؽ عمى أقل متػسط حدابي )حرػؿ بُ  -٘
 تعسل عمى تذجيع كتحفيد اإلبجاع في تقجيع خجماتيا. أفما يدتػجب عمى قيادة الجامعة  كىػ

( بػيغ آراء القيػػادات األكاديسيػة كاإلداريػػيغ ٘ٓ.ٓكجػػد فػخكؽ ذات داللػػة إحرػائية عشػػج مدػتػػ) -ٙ
 لرالح القيادات األكاديسية.حػؿ مدتػػ تحقيق جامعة الجديخة ألبعاد السيدة التشافدية ك 

 جامعة الجديخة. األىمية،الجامعات  السفتاحية: السيدة التشافدية، الكمسات

Abstract: 

The study aims to identify the extent to which the dimensions of the 

competitive advantage in private universities in Ibb Province were achieved 

by applying it to Al-Jazeera University to suggest ways to improve the 

competitive advantage in universities to improve performance in order to 

achieve the desired goals. The descriptive-analytical method is used and the 

questionnaire is used as a tool. The study sample is forty (male and female) 
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employees out of Sixty (60) employees; the total number of the employees of 

Al-Jazeera University. 

The most important results of the study are that: 

1- The level of achieving the dimensions of competitive advantage at Al-

Jazeera University, according to the opinions of the study sample, is relatively 

high; The arithmetic mean is (3.59). 

2- The appropriate cost dimension obtains the highest value of the arithmetic 

mean; Where the general arithmetic mean of the entire dimension was (4.36). 

This indicates that the cost of educational services provided by Al-Jazeera 

University is lower than the cost of other universities. 

3- The superior creativity dimension obtained the lowest arithmetic mean of 

(3.25) among the remaining dimensions of competitive advantage. This 

requires the university leadership to encourage and stimulate creativity in 

providing its services. 

4- There are statistically significant differences at the level (0.05) between the 

opinions of academic leaders and administrators about the level of 

achievement of Al-Jazeera University for the dimensions of competitive 

advantage, in favor of academic leaders. 

Keywords: competitive advantage, Al-Jazeera University. 

 

 اإلطار العام لمجراسة والجراسات الدابقة-األولالسبحث 
 :اإلطار العام لمجراسة-أول

 مقجمة:
مػجاخل تحقيػق السيػدة التشافدػية فػي مشطسػات التعمػيع العػالي كمشيػا الجامعػات األىميػة مشرػات  ُتَعجُّ 

خجمػة السجتسػع(،  ،البحػث العمسػي، لتحقيق تسيدىػا كتفخدىػا، كذلػظ مػغ خػبلؿ كضائفيػا األساسػية )التعمػيع
ا مػغ أجػل الحخيػة ا مسيػدً سدػتقبمي فػي الػيسغ يجػب أف يكػػف تعميًسػالتعميع الجػامعي ال َأفَّ شظ فيو  فسسا ال

يشصمػق التسيػد فػػي التعمػيع الجػامعي كفػػق نطػخة شػسػلية تتشػػاكؿ كافػة مكػناتػػو  أففيجػػب  ،كالثقافػة كاإلبػجاع
كمؤشخاتو الجاخمية كالخارجية كمغ الخبط بػيغ الشطخيػة كالتصبيػق كاسػتيعاب الستغيػخات السعخفيػة السعاصػخة 

يكفػل الػصػػؿ  ؛ األمػخ الػحؼكتحدػغ األداء االبتكارقات التكشػلػجية الستججدة كالتحػؿ إلى ثقافة كالتصبي
إلى معاييخ لبشاء جامعة متسيدة كالتي تتسثل في االستقبللية في تشطيع شؤكنيا كقخاراتيػا كاختيػار بخامجيػا 

زاء الييئة التجريدية بيا كتكػيغ ألع ةكنطاـ الجراسة بيا كتػفيخ الحخية األكاديسية كحخية الجراسة العمسي
كمعػاكنيغ  ةمجتسع تعميسي متسيد كتكثيف اإلنتاجيػة لجسيػع العشاصػخ السكػنػة لمجامعػة مػغ أسػاتحة كشمبػ
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كمخاعاة البعج السدتقبمي في فمدفة التعميع بيا كبخامجو كاالعتساد عمى االبتكارية في أساليب التجريذ بيا 
 .(ٓٗ-ٙٗ، ص. ٕٛٓٓ)سسيخ القصب، 

تسػػػج تسيػػػد التعمػػػيع الجػػػامعي برػػػفة أساسػػػية عمػػػى أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ الػػػحيغ يقػمػػػػف بػػػجكر كيع
السدػؤكليغ الخئيدػيغ عػغ إعػجاد السػػارد البذػخية، فميػع األىسيػة  بػصػفيعمتػازف في بشػاء التسيػد لمجامعػة 

ػد إدارة العشايػػة بيػػع كمشاقذػػة قزػػاياىع كتبشػػى بػػخامج تصػػػرىع، كالتأكيػػج عمػػى كجػػ يالبالغػػة التػػي تدػػتجع
محتخفة إلدارة شؤكنيع تتبشى األسػاليب العمسيػة كالشطخيػات الحجيثػة فػي إدارة السػػارد البذػخية كتدػعى إلػى 
تقػية الكفاءات السحػرية في كافػة السجػاالت مػع التخكيػد عمػى الكفػاءات السختبصػة بشػػع التسيػد كترػسيع 

 لتسيد بالجامعة.اكضائفيع التي تتػافق مع قجراتيع كمجاالت 
الجامعػػات العاليػػة كالستسيػػدة ىػػي الجامعػػات الخائػػجة فػػي مجػػاؿ البحػػث العمسػػي  َأفَّ شػػظ فيػػو  مسػػا الك 

الزػخسة السدػتسخة فػي تصػػيخ التكشػلػجيػا لخجمتػو  كباالسػتثساراتالتي تتسيد ببيئة داعسة لمبحث العمسي 
اليادفػػػة إلنتػػػاج كباالعتسػػػادات الساليػػػة التػػػي تخصػػػج لمبحػػػث العمسػػػي، بيػػػجؼ تسػيػػػل السذػػػخكعات البحثيػػػة 

ا آخػػخ لمػػجخل تذػػكل مرػػجرً التػػي مػػع الرػػشاعة  االسػػتخاتيجيةقامػػة السذػػاركات إمشتجػػات يسكػػغ تدػػػيقيا ك 
السخرػػػز لمبحػػػث العمسػػػي التػػػي تدػػػتيجؼ الػػػجفع بقػػػجرتيا البحثيػػػة إلػػػى األمػػػاـ عػػػغ شخيػػػق الحفػػػاظ عمػػػى 

مغ غيخىا بػالسجتسع العمسػي التػازف بيغ الفكخ، كالسسارسة، كالدعي إلى ربط ىحه الجامعات بجرجة أكبخ 
 .(ٖ٘٘ ص. ،ٖٕٔٓالعالسي )عبج الخحسغ الخافعي، 

الترػشيفات العالسيػة لمجامعػات التػي تسثػل أداة لتقيػيع مدػتػػ تسيػد  َأفَّ  إليو ىشاتججر اإلشارة مسا ك 
كاإلبػػػػجاع األكػػػػاديسي فػػػػي دعػػػػع  اإلسػػػػياـا يقػػػػيذ مػػػػجػ قػػػػجرة الجامعػػػػة عمػػػػى ا ندػػػػبيِّ الجامعػػػػة تعصػػػػى كزًنػػػػ

اإلبجاعيػة كاالستذػارات كتػضيػف  ات السحمية كمداعجة القصاعات الرشاعية بالسشتجػات كاألفكػارالرشاع
 كخجمة السجتسع في تقجيع خجمات تعميسية كتجريبية كميشية.السعخفة في دعع الرشاعة 

الحكػػػػمي أك األىمػػػي كجامعػػػة الجديػػػخة التشافدػػػية فػػػي التعمػػػيع الجػػػامعي  َفػػػِإفَّ كبشػػػا ء عمػػػى مػػػا سػػػبق 
يػشعكذ  ؛ األمػخ الػحؼعمػى تقػجيع خجمػة تعميسيػة كبحثيػة عاليػة الجػػدة جامعة الجديخةتعشي" قجرة  نسػذجا

يكدػػبيع قػػجرات كمدايػػا تشافدػػية فػػي سػػػؽ فييػػا، ك إيجابػػا عمػػى مدػػتػػ خخيجييػػا كأعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ 
ا، كزيػػادة العسػػل بسدػػتػياتو السختمفػػة، كفػػي الػقػػت نفدػػو يعكػػذ ثقػػة السجتسػػع فييػػا، كمػػغ ثػػع التعػػاكف معيػػ

عمػػػى االلتحػػػاؽ بيػػػا، كىكػػػحا تتحقػػػق الغايػػػة السشذػػػػدة، بحيػػػث ترػػػبح الجامعػػػة فػػػي خجمػػػة  الصمبػػػةإقبػػػاؿ 
السجتسػػع، كالسجتسػػع فػػي خجمػػة الجامعػػة، كأنيػػا تدػػابق الجامعػػات مػػغ أجػػل تحقيػػق األفزػػل فػػي كضائفيػػا 

 عالسية.كالػصػؿ بيع إلى السدتػيات ال (كخجمة السجتسع بحث العمسيالثبلث )التعميع كال
اليسشيػػػة  الجسيػريػػةاألىميػػة فػػي التشافدػػية بػػيغ الجامعػػػات  َأفَّ مػػا سػػػبق يتزػػح  اسػػتقخاءكفػػي ضػػػء 

بػػػج مػػغ العسػػػل عمػػى تحدػػػيغ السخكػػد التشافدػػػي لمجامعػػػة  ا ال يسكػػغ غػػػس الصػػخؼ عشػػػو كالأصػػبحت أمػػػخً 
مػػػغ يعشػػػى ضػػػخكرة تحقيػػػق الجامعػػػة لعػػػجد  ؛ كىػػػػ مػػػاخاصػػػة فػػػي كجػػػػد الترػػػشيفات العالسيػػػة لمجامعػػػات
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الستصمبػات لتحقيػػق مدايػا تشافدػػية إذا مػػا أرادت تحقيػق تفػقيػػا كتفخدىػا فػػي ضػػل تحػجيات السشافدػػة الجكليػػة 
كالػششية كالسحمية في مجاؿ التعميع الجامعي مثل التكشػلػجيا الفائقة كثػرة االترػاالت الكبيػخة كمتغيػخات 

 سػؽ العسل السدتسخة.
 مذكمة الجراسة:

مشػح بجايػة القػخف الػاحػج كالعذػخيغ  الجسيػريػة اليسشيػةفػي  األىميمعي شيجت مؤسدات التعميع الجا
ا فػػػي أدكراىػػػا التعميسيػػػة كالبحثيػػػة كالسجتسعيػػػة اسػػػتجابة لمستغيػػػخات االقترػػػادية العالسيػػػة التػػػي  جػػػحريِّ تحػػػػاًل 

جعمتيا مصالبة أكثخ مغ أؼ كقت مزى باالنجماج في آليات الدػؽ القائسػة عمػى أسػذ االقترػاد الحػخ 
ا فػػي بػل أيًزػػ كاإلقميسيػػة،مػػغ شبيعتيػا لػػيذ فقػػط فػي اإلدارة كالتعامػػل مػع آليػػات الدػػػؽ السحميػة  كغيػخت

تػجيات البحػث العمسػي كالذػخاكة مػع السجتسػع كمؤسدػاتو كاسػتحجاث تخررػات ججيػجة كالحػخص عمػى 
جيػػات ا لمتػ تخػػخيج كػػػادر بذػػخية تستمػػظ السيػػارات البلزمػػة لمتعامػػل مػػع ىػػحه السدػػتحجثات التػػي تدػػيخ كفًقػػ

 العالسية بخصػات حثيثة نحػ زيادة التشافدية بيغ الجامعات كتييئة فخص تحقيق السدايا التشافدية ليا.
تجػج  أفتحػاكؿ  التػي الجسيػريػة اليسشيػةالشاشػئة فػي  األىميػةالجامعػات  إحػجػجامعػة الجديػخة  َكُتَعجُّ 

عمػى حرػػليا عمػى مخكػدا  كتحػخصشيػة كالحكػميػة اليس األىميػةا بػيغ الجامعػات ا كمشافدً ا متسيدً ليا مػقعً 
فػي أسػػاؽ العسػل  مخخجاتيػااىتسػاـ جامعػة الجديػخة بستابعػة  إال َأفَّ متقجما في ترشيف الجامعات اليسشية 

ا كأف االترػػػاؿ كإقامػػػة العبلقػػػات الػثيقػػػة معيػػػع لسشاقذػػػة مذػػػاكميع كمتابعػػػة تصػػػػرىع غيػػػخ ال يػػػداؿ ضػػػعيفً 
راء مؤسدات كقصاعات السجتسع التي يعسػل بيػا خخيجػػ متػافخ، كحلظ ضعف االستصبلعات الخاصة بآ

، قداـ ككميات الجامعة لمدشػات القادمةأالجامعة لمتعخؼ عمى نقاط الزعف لتبلفيييا في الخخيجيغ مغ 
 الخئيذ: الدؤاؿيسكغ صياغة مذكمة الجراسة الحالية في  كمسا سبق

ية في محافطة ىملمجامعات األ ا أنسػذًجابػصفي بعاد السيدة التشافديةجامعة الجديخة ألما مجػ تحقيق 
 ؟إب

 الجراسة: أسئمة
 اليسشية؟لمجامعات األىمية في السيدة التشافدية تحقيق ما أبعاد  .ٔ
لمجامعات األىمية في  بػصفيا أنسػذَجا السيدة التشافدية ألبعادجامعة الجديخة  تحقيق مدتػػ ما  .ٕ

 إب؟محافطة 
 محافطة إب؟في لجديخة عمى الجامعات األىمية ما سبل تحديغ السيدة التشافدية لجامعة ا .ٖ
 الجراسة: أىجاؼ

 :تحقيق اآلتيتيجؼ الجراسة الحالية إلى 
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فػػي  األىميػػةمجامعػػات لالسيػػدة التشافدػػية فػػي جامعػػة الجديػػخة كشسػػػذج  كأبعػػادالتعػػخؼ عمػػى أسػػذ  -ٔ
 .إب محافطة

 لمجامعػػاتنسػذَجػػا أالتعػػخؼ عمػػى مػػجػ تحقيػػق جامعػػة الجديػػخة ألبعػػاد السيػػدة التشافدػػية بػصػػفيا  -ٕ
 األىمية في محافطة إب.

 التػصل إلى مقتخحات لتحديغ السيدة التشافدية في جامعة الجديخة عمى الجامعات السحمية. -ٖ

 فخضيات الجراسة:
 :اآلتيتيغيسكغ صياغة الفخضيتيغ 

 عالية مغ كجية نطخ عيشة الجراسة. بجرجةتحقق جامعة الجديخة أبعاد السيدة التشافدية  ال -ٔ
( بػػػػػيغ آراء القيػػػػػادات األكاديسيػػػػػة ٘ٓ.ٓ) جػػػػػج فػػػػػخكؽ ذات داللػػػػػة إحرػػػػػائية عشػػػػػج مدػػػػػتػػ تػ ال  -ٕ

 كاإلدارييغ في جامعة الجديخة حػؿ مجػ تحقيق جامعة الجديخة ألبعاد السيدة التشافدية. 

 أىسية الجراسة:
 تتزح أىسية الجراسة مغ خبلؿ اآلتي:

قيػق مخكػد متقػجـ بػيغ الجامعػات األىميػة أىسية تحقيق جامعة الجديخة ألبعاد السيػدة التشافدػية لتح -ٔ
 في سبيل تقجيع خجمة تعميسية متسيدة.عمى السدتػػ الػششي  أكفي محافطة إب 

 جامعػػة الجديػػخة فػػي تأديػػة كضيفتيػػا التعميسيػػة كالبحثيػػة كخجمػػة تقجمػػوأىسيػة الػػجكر الػػحؼ يجػػب أف  -ٕ
 محافطة إب.في السجتسع 

 فػػيجتسعػػات كنيزػػتيا كفيسػػا يقجمػػو مػػغ خػػجمات مػػغ أىسيػػة التعمػػيع الجػػامعي كدكره فػػي حيػػاة الس -ٖ
 نذخ السعخفة كالبحث العمسي كخجمة السجتسع.

تاحػة الفخصػة كتػسػيع مجػاؿ التعمػيع أمػاـ فئػات إالجامعػات األىميػة فػي بػو مغ الجكر الحؼ تقػـ  -ٗ
الذػػعب كػػػف التعمػػيع الجػػامعي الحكػػػمي غيػػخ قػػادر عمػػى اسػػتيعاب كافػػة الػػخاغبيغ فػػي مػاصػػمة 

 التعميع.

ة يػػػىميػػػة لمسعػػػاييخ األكاديسيػػػة كالتشافدػػػية لتقػػػجيع عسميػػػة تعميسضػػػخكرة تحقيػػػق الجامعػػػات األمػػػغ  -٘
 متسيدة.

 حجود الجراسة:
 الحجكد السػضػعية: اقترخت الجراسة عمى أبعاد السيدة التشافدية في الجامعات األىمية. -
 محافطة إب. –السكانية: جامعة الجديخة  الحجكد -
 الجديخة.: مػضفػ جامعة البذخيةالحجكد  -

 مرطمحات الجراسة:
 : سةراالج مرصمحات أىع مغ
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"عشرػػخ تفػػػؽ ذك قيسػػة  ِبَأنََّيػػا:تتعػػجد تعخيفػػات السيػػدة التشافدػػية فػػي الجامعػػات، فيشػػاؾ مػػغ يعخفيػػا 
ا عمػػى ًبػػيعكػػذ قػػجرة الجامعػػة عمػػى تقػػجيع خجمػػة تعميسيػػة أك بحثيػػة ذات قيسػػة عاليػػة كمتسيػػدة تػػشعكذ إيجا

 .(ٜٙ ص. ،ٕٙٔٓ" )دمحم المػقاف، مخخجاتيا العمسيةمدتػػ 
"مجسػعػػة الدػػسات كالخرػػائز التػػي تستمكيػػا السشطسػػة بشػػاء عمػػى خبختيػػا الػاسػػعة،  كُتَعػػخَُّؼ ِبَأنََّيػػا:

التي تبحث في تفػقيا عػغ غيخىػا مػغ السشافدػيغ فػي السػػارد كاألسػعار كالخػجمات ككػحلظ امػتبلؾ السػػرد 
الكفػػاءات كالسيػػارات كالسعػػارؼ التػػي تدػػاعجىا عمػػى تحقيػػق التسيػػد كالتفػػخد عػػغ غيخىػػا مػػغ  ذاتالبذػػخؼ 

 .(ٕٖ ص.، ٕٙٔٓالسشافديغ" )رحاب سيج، 
قػػجرة جامعػػة الجديػػخة عمػػى تقػػجيع خػػجماتيا التعميسيػػة  ِبَأنََّيػػا: إجخائيِّػػاكيسكػػغ تعخيػػب السيػػدة التشافدػػية 

يكدػػب خخيجييػػا مدايػػا تشافدػػية فػػي سػػػؽ العسػػل  بسػػا مػػغ الجػػػدة كالبحثيػػة كالسجتسعيػػة عمػػى مدػػتػػ عػػاؿ  
قبػاؿ الصمبػة عمػى االلتحػاؽ بيػا، كقػجرتيا عمػى تحقيػق مخكػد متقػجـ فػي ترػشيف إكبسا يػشعكذ فػي زيػادة 

 الجامعات الػششية.
 :سابقةات دراس-ثانًيا

بعػس الجراسات التي تشاكلت التعميع األىمي كمػضػع السيدة التشافدية كيسكغ الػقػػؼ عشػج  تعجدت
 مشيا كاآلتي:

 :استعخاض الجراسات الدابقة-1

ــخ" بعشػػػاف: ،(ٜٕٔٓ) سػػعيج كبػػغ غػػاني دراسػػة- ــجاع أث ــدة التشافدــية مــؼ  اإلب ــي تحقيــق السي اإلداري ف
 ".أنسؽذجا أدرار جامعة والمغات اآلدابوجية نعخ عيشة مؼ األساتحة والسؽظفيؼ اإلدارييؼ بكمية 

فػػي تحقيػػق السيػػدة التشافدػػية لػػجػ األسػػاتحة  اإلدارؼ  اإلبػػجاع أثػػخ عمػػىلتعػػخؼ الجراسػػة إلػػى ا كىػػجفت
كالسػػػضفيغ بكميػػة اآلداب كمػػجػ إسػػيامو فػػي تحقيػػق السدايػػا التشافدػػية، كقػػج شبقػػت عمػػى جسيػػع األسػػاتحة 
كالسػضفيغ اإلدارييغ بكمية اآلداب باستخجاـ الحرخ الذامل كاسػتخجمت السػشيج الػصػفي التحميمػي كمػغ 

تػػػائج الجراسػػػة َأفَّ كميػػػة اآلداب تحػػػاكؿ أف ترػػػبػ نحػػػػ اإلبػػػجاع اإلدارؼ كالسيػػػدة التشافدػػػية، ككجػػػػد أبػػػخز ن
عبلقة ارتباشية قػية بيغ أبعاد اإلبجاع اإلدارؼ كالتشبؤ كاألصالة أما ُبعج السخكنة فميذ ىشاؾ عبلقة بيشو 

 كبيغ السيدة التشافدية في الكمية محل الجراسة.

تشسيـــة الســـؽارد البذـــخية وأثخىـــا فـــي خمـــق السيـــدة التشافدـــية فـــي بعشػػػػاف: " ،(ٕ٘ٔٓدراسػػػة إبػػػخاىيع )-
 ".الجامعات الخاصة الدؽدانية: دراسة حالة جامعة الدؽدان لمعمؽم والتكشؽلؽجيا

تحقيػق السيػدة التشافدػية  فػيىجفت الجراسة إلى التعػخؼ عمػى مشجػدات تشسيػة السػػارد البذػخية كأثخىػا 
اسػػتخجاـ أداة االسػػتبانة كتصبيقيػػا كتػػع راسػػة عمػػى السػػشيج الػصػػفي التحميمػػي الج اعتسػػجتكقػػج  لمجامعػػات،
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، عمى مجتسع الجراسة األصمي مغ السػضفيغ كأعزاء ىيئة التجريذ بجامعة الدػداف لمعمـػ كالتكشػلػجيا
السدايػا  ، َكَأفَّ ا لخمػق السيػدة التشافدػية فػي الجامعػاتيأساسػ ُيَعػجُّ العشرخ البذخؼ َأفَّ  كتػصمت الجراسة إلى

 تديج مغ السيدة التشافدية ليا. الصمبة الستقصاب كالحػافد التي تقجميا الجامعات

إدارة فــخق العســل الفتخاضــية كسليــة اســتخاتيجية لتحقيــق السيــدة بعشػػػاف: "، (ٕ٘ٔٓدراسػػة عيػػجركس )-
 ".السرخية تالتشافدية في الجامعا

ة فػػػي الجامعػػػػات الخاصػػػة مػػػغ حيػػػػث: ىػػػجفت الجراسػػػة إلػػػى التعػػػػخؼ عمػػػى شبيعػػػة السيػػػػدة التشافدػػػي
كاعتسػػػجت الجراسػػػة عمػػػى السػػػشيج ، مفيػميػػػا، أبعادىػػػا، كخرائرػػػيا فػػػي ضػػػػء الفكػػػخ اإلدارؼ السعاصػػػخ

مػغ أىػع ك اآللية االسػتخاتيجية اإلبجاعيػة ُتَعجُّ إدارة فخؽ العسل االفتخاضية  مغ نتائج الجراسة َأفَّ الػصفي، ك 
سكيغ الجامعات مغ التشافدػية الػششيػة كاإلقميسيػة كالجكليػة كتحقيػق السقػمات التقشية كالتشطيسية الجاعسة لت

 السيدة التشافدية فييا.

الجامعة الخيادية ودورىا في دعػ وتحقيق السدايا التشافدـية بعشػاف: " ،(ٕٚٔٓ) كمخسىدراسة تػفيق -
 ".السدتجامة: ترؽر مقتخح

، كأسدػػيا كمبادئيػػا كخرائرػػيا ىػػجفت الجراسػػة إلػػى تقػػجيع إشػػار مفػػاىيسي حػػػؿ رياديػػة الجامعػػات
 كتػصمت إلى العجيج مغ الشتائج أىسيا:، عتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفيكا 

ا عمػػى الجامعػػات أف تعيػػج الشطػػخ فػػي تحػيػػل دكرىػػا مػػغ التخكيػػد عمػػى التػضيػػف صػػار ضػػخكريِّ  -ٔ
 جامعات تقميجية إلى التخكيد عمى مبجأ إيجاد فخص العسل.بػصفيا 

ثػػػخكة حقيقيػػػػة كىػػػػي أفزػػػػل السػجػػػػػدات السؤسدػػػػة  بػصػػػػفياارد البذػػػػخية االىتسػػػػاـ بػػػػالسػ  ضػػػخكرة -ٕ
 .الجامعية حتى تربح جامعة ريادية قادرة عمى دعع كتحقيق السدايا التشافدية السدتجامة

تؽجــو الجامعــات لتحقيــق السيــدة التشافدــية بالعتســاد عمــى بعشػػػاف: " ،(ٜٕٔٓدراسػػة نجػػػػ الفػػػاز )-
 ".فق مع متطمبات أىجاف مذخوع يشؽمتجويل التعميػ العالي بسا يتؽا

درجة تػجػو جامعػة تبػػؾ لتحقيػق السيػدة التشافدػية باالعتسػاد عمػى  عمىىجفت الجراسة إلى التعخؼ 
اسػػتخجمت الجراسػػة السػػشيج ، ك مبػػادػ تػػجكيل التعمػػيع العػػالي بسػػا يتػافػػق مػػع متصمبػػات أىػػجاؼ مذػػخكع يشػػػـ

 كمػغ نتػائج الجراسػة َأفَّ  ،جامعة تبػؾفي ا أكاديسيِّ  اائجً ق (ٖ٘)اختيار عيشة قجرىا تع الػصفي التحميمي، ك 
مختفًعػػا جػػًجا لتحقيػػق السيػػدة التشافدػػية باالعتسػػاد عمػػى مبػػادػ تػػجكيل التعمػػيع  ًيػػاجامعػػة تبػػػؾ أضيػػخت تػج

الجراسػة عػغ حرػػؿ جامعػة تبػػؾ عمػى درجػة مختفعػة جػًجا لبعػج الستصمبػات البلزمػة  كذػفتكسػا  ،العالي
 شافدية باالعتساد عمى مبادػ تجكيل التعمع العالي.لتحقيق السيدة الت

ــة عــؼ بعشػػػاف:  ،Huang, Lee (ٕٕٔٓدراسػػة ) ــدة التشافدــية: دراســة حال "اإلدارة الســتخاتيجية لمسي
 مؤسدات التعميػ التقشي والسيشي العالي في تايؽان".



 

 

 

 محمدىالكمامىد/ىالومنى)دراسظىحالظ(ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى-مدىىتحقوقىأبطادىالموزةىالتنافسوظىفيىجامطظىالجزورةىبحافظظىإب

 --
 

195

سػػتخاتيجية فػػي مؤسدػػات التعمػػيع التقشػػي التخصػػيط كاإلدارة اال دكرىػجفت الجراسػػة إلػػى التعػػخؼ عمػػى 
كالسيشي العالي في تايػاف، كدراسة العػامل التي تحجد السيدة التشافدية لسؤسدػات التعمػيع التقشػي كالسيشػي 

السيػاـ األساسػية لسؤسدػات التعمػيع : َأفَّ أداء تػصػمت الجراسػة إلػى العجيػج مػغ الشتػائج أىسيػاقػج ك ، العالي
ككفػػاءة ال يػػتع إال عشػػجما يػػتع التعاقػػج  بفاعميػػة يػػةسجتسعالخػػجمات اليذ كالبحػػػث ك العػػالي فػػي الػػتعمع كالتػػجر 

كلكػػػػي تطػػػػل ، َكَأنَّػػػػُو مػػػػع السػػػػػضفيغ اإلداريػػػػيغ كغيػػػػخ األكػػػػاديسييغ ذكؼ الجػػػػػدة العاليػػػػة كاالحتفػػػػاظ بيػػػػع
السؤسدػػات قػػادرة عمػػى السشافدػػة فػػي السدػػتقبل، يشبغػػي عمييػػا أف تعػػدز جػػػدة التعمػػيع كتحػػافع عمييػػا مػػغ 

يتػجب عمى أعزاء ىيئػة التػجريذ القيػاـ بخصػػات اسػتباقية ، كسا خبلؿ التداـ األكاديسييغ بجػدة التعميع
ا مػغ خػبلؿ السذػاركة فػي عالًيػ التقشيػة كتأىيميػا تػأىيبًل ك لتحديغ أدائيع الفخدؼ كتحجيث ميػاراتيع العسميػة 

عمػػى كجيػػات الشطػػخ  الشػػبلعكاكػػل مػػغ البحػػػث األكاديسيػػة كالتصبيقيػػة كتحقيػػق التقػػجـ فػػي تخررػػاتيع 
 الجكلية في مجاالت أبحاثيع.

السيــدة التشافدــية، مــا الــحي تعشيــو حقــا فــي ســياق مؤسدــات بعشػػػاف: " ،De Haan( ٕ٘ٔٓدراسػػة: )
 .التعميػ العالي

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى السدايا التشافدية التي تدعى مؤسدات التعمػيع العػالي إلػى تحقيقيػا 
، التشافدػػية أف تتجدػػج كتتحقػػق بالفعػػل فػػي سػػياؽ مؤسدػػات التعمػػيع العػػالي كأنذػػصتياككيػػف يسكػػغ لمسيػػدة 

مغ العشاصػخ األساسػية فػي بشػاء السدايػا التشافدػية التػي تصمبيػا  اىشاؾ عجدً  َأفَّ الجراسة  إليو تػصمتكمسا 
بمة لمتدػػيق عمػى خجمة قا َأنَّوُ يتع ترشيف التعميع في البيئة التشافدية عمى كأف  ،مؤسدات التعميع العالي

السشافدة ىي محخؾ  ، كسا َأفَّ في أؼ قصاع أعساؿ آخخ ياسػؽ التعميع ىػ الدػؽ العادية نفد َأفَّ  اعتبار
 ف مغ السشافدة ىسا: السشافدة الدػقية كالسشافدة األكاديسية.افيشاؾ نػع ،الدعي لتحقيق ميدة تشافدية

الذـــاممة كسيـــدة تشافدـــية فـــي السؤسدـــات  إدارة الجـــؽدة" :بعشػػػػاف ،Christopher( ٕٙٔٓدراسػػػة )-
 ."التعميسية العالي

 بػصػػػفيا أحػػػج ىػػػجفت الجراسػػػة إلػػػى التعػػػخؼ عمػػػى أثػػػخ تبشػػػي مشيجيػػػة كفمدػػػفة إدارة الجػػػػدة الذػػػاممة
 :الجراسةإليو تػصمت ، كمسا السجاخل اإلدارية الحجيثة لتحقيق ميدة تشافدية في مؤسدات التعميع العالي

فػػي تػقػػع السيػػدة التشافدػػية بسؤسدػػات التعمػػيع العػػالي مػػغ خػػبلؿ  تدػػاعج ممةإدارة الجػػػدة الذػػاَأفَّ  -ٔ
 .الدعي لتحديغ الجػدة بذكل مدتسخ كتسكشيا مغ الشجاح كالسشافدة الذجيجة في ىحا السجاؿ

مغ االضصخاب الشػاجع عػغ تصبيػق التكشػلػجيػا الججيػجة بسؤسدػات تقمل  إدارة الجػدة الذاممةَأفَّ  -ٕ
 التعميع العالي.

الجافع الفعاؿ الحؼ تحتاجو مؤسدات التعميع العالي كالحؼ مغ ُيَعجُّ تػفخ إدارة الجػدة الذاممة  َأفَّ  -ٖ
 شأنو أف يؤدؼ إلى االستفادة مغ الصاقة اإليجابية لقػة العسل لجييا.
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"دور مسارسة استخاتيجيات التسيـد فـي التعمـيػ  :بعشػػاف، Abu naser, Al shobaki( ٕٚٔٓ) دراسة
تشافدية مدتجامة لسؤسدات التعميػ العالي بكميـة اليشجسـة وتكشؽلؽجيـا السعمؽمـات لتحقيق ميدة 

 ."ابجامعة األزىخ بغدة بؽصفيا أنسؽذجً 
ىجفت الجراسة إلى الشطخ في دكر مسارسة استخاتيجيات التسيد في التعميع في تحقيػق ميػدة تشافدػية 

تػصػمت مسػا ك  مػمػات بجامعػة األزىػخ بغػدة.مدتجامة لسؤسدات التعميع العالي بكميػة اليشجسػة كتقشيػة السع
 :الجراسةإليو 

ىشػػاؾ عبلقػػة قػيػػة بػػيغ مدػػتػػ مسارسػػة اسػػتخاتيجيات التسيػػد فػػي التعمػػيع كتحقيػػق مؤسدػػات َأفَّ  -ٔ
 .التعميع العالي لمسيدة التشافدية السدتجامة

عػة يدػاعج التخكيد األكاديسي لعسمية تصػػيخ ميػارات العػامميغ كخاصػة األكػاديسييغ فػي الجامَأفَّ  -ٕ
 كزيادة معجؿ التػضيف ليع بعج التخخج. الصمبةعمى تسيد 

 التعميق عمى الجراسات الدابقة:-2
 :اآلتيمغ خبلؿ االشبلع عمى الجراسات العخبية كاألجشبية الدابقة تبيغ 

زػػسغ يؤكػػج تفخدىػػا ك يمػػا ؛ كىػػػ بػػيغ الجامعػػات نحػػػ تحقيػػق مدايػػا تشافدػػية تػجػػو  إيجػػابيّّ ىشػػاؾ  -ٔ
 كبقائيا عمى السدتػيغ السحمى كالعالسي. استسخار ذكخىا

الجراسات العخبية كاألجشبية الدابقة عجة مجاخل مختمفة لتحقيق السيدة التشافدية في عجة  عخضت -ٕ
 جامعات مختمفة.

ا ختبط بتػػػافخ الكػػػادر البذػػخية السؤىمػػة بػػأعمى مدػػتػػ كأيًزػػيػػتحقيػػق السيػػدة التشافدػػية لمجامعػػات  -ٖ
 كالسػارد السادية.مجسػعة فائقة مغ اإلمكانات 

فػي كتتسثل أكجو الذبو بيغ الجراسػة الحاليػة كالجراسػات الدػابقة فػي تشاكليػا لسفيػـػ السيػدة التشافدػية 
كالتأكيػج عمػى ضػخكرة  كػنيػا جامعػو أىميػة ؛األىمية كمػجػ تحقيػق جامعػة الجديػخة ليػحه األبعػاد الجامعات

 يا التعميسية كالبحثية كالسجتسعية.مغ خبلؿ كضائف السيدة التشافديةتحقيق الجامعة ألبعاد 
 ما تسيدت بو الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة:-3

 ،عيشػػة الجراسػػةمكػػاف التصبيػػق، ك  أىسيػػا ،عػػجة نقػػاطبالجراسػػات الدػػابقة  عػػغ الحاليػػة تسيػػدت الجراسػػة
 .كأنيا تتشاكؿ أحج الجامعات الشاشئة في البيئة اليسشية ،كتػقيتيا الدمشي

 لمجراسة: الشعخي  اإلطار -الثاني السبحث
 الكتصػػيخىع  األفػخادفي تحقيق أىجاؼ السجتسػع كتشسيػة  اأساسيً  امؤسدات التعميع العالي دكرً  تؤدؼ

الجامعات األىمية أداة ميسة مغ أدكات تدكيج السعخفة كالقيع ألفػخاد السجتسػع كفػي ضػػء التصػػر  َأفَّ سيسا 
ؿ مػػػغ دكر األداء الشسصػػي التقميػػػجؼ إلػػى األداء القػػػائع ىػػحه السػػػجارس لمتحػػػ  العمسػػي كالتكشػلػػػجي اتجيػػػت

عمػػػى الجػػػػدة لتحقيػػػق التشافدػػػية التػػػي تخكػػػد عمػػػى نػعيػػػة ككفػػػاءة مخخجػػػات التعمػػػيع؛ حيػػػث ُيَعػػػجُّ امػػػتبلؾ 
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السؤسدات التخبػية لمسيدة التشافدية عشرًخا أساسًيا يعدز مغ قجرتيا عمى التشافدية كيػفخ ليا العجيػج مػغ 
أداء أعساليا، كسا في التسيد في تقجيع الخجمات، إضافة إلى السحافطة عمى استقخارىا البجائل في تحقيق 

 َأفَّ امتبلؾ السيدة التشافدية يحقق لمسؤسدة الثبات كاالستقخار أماـ التغيخات كالتقمبات السفاجئة.
 السيدة التشافدية وأسديا: مفيؽم-أول

تعمقػػة بسجػػاؿ إدارة األعسػػاؿ عمػػى السدػػتػػ التصبيقػػي مفيػػـػ السيػػدة التشافدػػية مػػغ السفػػاىيع الس ُيَعػػجُّ 
 لسػاجيػػة بػصػفيا أداةً حيػث لػع يعػػج يشطػخ إلػػى اإلدارة  ؛اضيػػخكه فػي السجػػاؿ التخبػػؼ حػػجيثً  َكُيَعػجُّ كالشطػخؼ 
تعػػػػالج كافػػػػة السذػػػػكبلت الجاخميػػػػة  مدػػػػتسخة عسميػػػػةً بػصػػػػفيا  إلييػػػػابػػػػل أصػػػػبح يشطػػػػخ  ،الحاليػػػػة السذػػػػاكل

كمػغ أجػل خػػض السؤسدػة غسػار السشافدػة  خػخيغ،اآلكالسشافدػة لمسؤسدػة مػع كالخارجية لتحقيق التسيػد 
 التسيد استسخارية ليا تزسغ تشافدية مدايا امتبلؾ مغ التخبػية لمسؤسدات بج الفي ميجاف العسل التخبػؼ 

 .لمسدتفيجيغ تقجميا التي الخجمات في كاالبتكار كالتججيج التصػيخ خبلؿ مغ كالخيادة
، ص ٕٕٓٓات التػي تشاكلػت مفيػػـ السيػدة التشافدػية تعخيػب إدريػذ كالسخسػي )كمغ أشيخ التعخيفػ

( المػػحيغ عخفاىػػا ِبَأنََّيػػا: "مجػػاؿ تتستػػع فيػػو السؤسدػػة بقػػجرة أعمػػى مػػغ مشافدػػييا فػػي اسػػتثسار الفػػخص ٛ٘
الخارجيػػة أك الحػػج مػػغ أثػػخ التيجيػػجات، كتشبػػع السيػػدة التشافدػػية مػػغ قػػجرة السؤسدػػة عمػػى اسػػتثسار مػاردىػػا 

لسادية أك البذخية، فقج تتعمق بالجػدة أك التكشػلػجيا أك القجرة عمى تخفيس التكمفة أك الكفاءة التدػيقية ا
 أك االبتكار أك التصػيخ أك كفخة السػارد السالية أك تسيد الفكخ اإلدارؼ أك امتبلؾ مػارد بذخية مؤىمة.

ك الجامعة عمى تقجيع خجمػة تعميسيػة كبحثيػة كيعخفيا التعميع العالي الجامعي ِبَأنََّيا: قجرة السؤسدة أ
عاليػػة الجػػػدة؛ كىػػػ مػػا يػػشعكذ إيجابيػػا عمػػى مدػػتػػ خخجييػػا كأعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ فييػػا؛ األمػػخ الػػحؼ 
يكدبيع قجرات كمدايا تشافدية في سػػؽ العسػل بحدػب مدػتػياتيع السختمفػة كفػي الػقػت نفدػو يعكػذ ثقػة 

، ص. ٜٕٓٓادة إقبػػاؿ الصمبػػة عمػػى االلتحػػاؽ بيػػا )إبػػخاىيع، السجتسػػع فييػػا، كمػػغ ثػػع التعػػاكف معيػػا، كزيػػ
ٔ٘) 

كتعػػػػخؼ أيًزػػػػا ِبَأنََّيػػػػا: "القػػػػجرة عمػػػػى تدكيػػػػج السدػػػػتيمظ بالخػػػػجمات بذػػػػكل أكثػػػػخ كفػػػػاءة فاعميػػػػة مػػػػغ 
 (.ٕٖ، ص. ٕٓٔٓالسشافديغ اآلخخيغ في الدػؽ؛ كىػ ما يعشي نجاًحا مدتسًخا لمسؤسدة )القحصاني، 

شػخؽ ال يدػتصيع السشافدػػف تأديتيػا  ةبصخيقػة أك بعػج التأديػةالسؤسدػة عمػى  قجرة ِبَأنََّيا:كسا عخفت 
 .(Epetimehin, 2011, p.18) مخ الحؼ يتع إدراكو في االستخاتيجية التدػيقيةاأل ؛كمقابمتيا

( ِبَأنََّيػػػػا: ميػػػػارة أك تقشيػػػػة أك مػػػػػرد متسيػػػػد يتػػػػيح لمجامعػػػػة أداء ٘، ص. ٕٗٔٓكيعخفيػػػػا عدػػػػاؼ )
ؼ يرعب عمى مشافدييا تقميجه، كذلظ مغ خبلؿ مسارسة األنذصة بأدنى مدتػػ مػغ أعساليا بالذكل الح

 التكمفة.
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كيعخؼ الباحث السيدة التشافدية إجخائيِّا ِبَأنََّيا: الخاصػية التػي تتسيػد بيػا السؤسدػة أك السشطسػة عػغ 
 لسشطسػاتتجػاه اغيخىا مغ السؤسدات السشافدة فػي إحػجػ مجػاالت السشافدػة التػي تحقػق ليػا مػقًفػا قػيِّػا 

 األخخػ مغ خبلؿ االستخجاـ األمثل لسشتػجات التكشػلػجيا كالسيارة في تػضيفيا في خجمة السدتفيجيغ.
 :الجامعات في التشافدية السيدة-1

 كمشيػػا التعميسيػػة السؤسدػػات فػػي كتدػػتخجـ تطيػػخ بػػجأت التػػي الحجيثػػة السفػػاىيع مػػغ التشافدػػية ُتَعػػجُّ 
 كالجامعات الكميات مغ العجيج حرػؿ بعج كخاصة األخيخة الدشػات في مشيا األىمية كخاصة الجامعات

سػػػاًء مػػغ مؤسدػػات محميػػة أك عمسيػػة، كتكسػػغ أىسيػػة التشافدػػية فػػي  األكػػاديسي كاالعتسػػاد االعتػػخاؼ عمػػى
تحقيػق االسػػتفادة القرػػػ مػػغ كػل اإلمكانػػات الستػػفخة داخػػل السؤسدػات التعميسيػػة، بيػجؼ الػصػػػؿ إلػػى 

لتي تتشاسب مع متصمبات معاييخ الجػدة العالسية، ككحلظ احتياجات كمتصمبات سػػؽ أفزل السخخجات ا
 العسل.

الػششيػة بدػبب دكره فػي التحدػغ الرػشاعي  لمتشافديةميع كاسع ك  مجاؿَكِمغ َثعَّ َفِإفَّ التعميع العالي 
ـ تعميع عاؿ قػؼ كفعاؿ بج مغ كجػد نطا كتػليج القيسة السزافة، فمكي يكػف االقتراد إنتاجيِّا تشافديِّا ال

 بيجؼ بشاء قاعجة رأس ماؿ بذخؼ متسيد يدعى إلى االزدىار الػششي. الذاممةيتسيد بالجػدة 
مػشطع ييػػجؼ إلػى تحميػػل  كاستذػػخاؼالتسيػد فػػي التعمػيع الجػػامعي نذػاًشا عقميِّػػا نقػجيِّا  كيسكػغ اعتبػػار

الندجاـ فيسا بيشيا كإبخاز أكجو التسيد اك مشطػمة التعميع الجامعي كنقجىا كإعادة تشطيسيا لتحقيق االتداؽ 
 .عالسيةفييا، كذلظ كفق رؤػ كمعاييخ مأخػذة مغ تجارب كخبخات كمعاييخ 

التشافدػػػػػية فػػػػػي التعمػػػػػيع الجػػػػػامعي ِبَأنََّيػػػػػا: قػػػػػجرة  Aliabad( ٜٕٔٓ)( كٕٚٔٓ) اإلبػػػػػخاىيعكيعػػػػػخؼ 
يجابيػا عمػى مدػتػػ خخيجييػا الجامعة عمػى تقػجيع خجمػة تعميسيػة بحثيػة عاليػة الجػػدة؛ كىػػ مػا يػشعكذ إ

كأعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بيػػػا؛ األمػػػخ الػػػحؼ يكدػػػبيع قػػػجرات كمدايػػػا تشافدػػػية فػػػي سػػػػؽ العسػػػل بسدػػػتػياتو 
السختمفة، كفي الػقت نفدو يعكذ ثقػة السجتسػع فييػا، كمػغ ثػع التعػاكف معيػا، كزيػادة التحػاؽ الصمبػة بيػا 

 جمة السجتسع، كالسجتسع في خجمة الجامعة.كىكحا تتحقق الغاية السشذػدة بحيث تربح الجامعة في خ
فالسيدة التشافدية لمجامعة تعشي ِبَأنََّيا الكيفية التي تدتصيع بيا الجامعة َأْف تسيػد نفدػيا عػغ أقخانيػا 
كمشافدييا مغ الجامعات األخخػ كتحقق لشفديا التفػؽ كالتسيد عمييع مػغ خػبلؿ مجسػعػة مػغ السيػارات 

جرات التػػػػػي تدػػػػػتصيع إدارة الجامعػػػػػة تشدػػػػػيقيا كاسػػػػػتثسارىا لخمػػػػػق قػػػػػيع كمشػػػػػافع كالتكشػلػجيػػػػػا كالسػػػػػػارد كالقػػػػػ
لمسدػػتفيجيغ أعمػػى مسػػا يحققػػو السشافدػػيغ، كالدػػخعة فػػي التججيػػج بحيػػث يرػػعب تقميػػجىا كتأكيػػج حالػػة مػػغ 

 (.ٗ ص.، ٜٕٓٓالتسيد كاالختبلؼ فيسا بيغ الجامعة كمشافدييا )الجخجخؼ كالعداكؼ، 
ىسػػا: الذػػق األكؿ قػػجرة  أساسػػييغكاديسيػػة كمشيػػا الجامعػػات عمػػى شػػقيغ كتقػػـػ تشافدػػية السؤسدػػة األ

التسيػػػد عمػػػى الجامعػػػات السشافدػػػة فػػػي مجػػػاالت حيػيػػػة مثػػػل البػػػخامج الجراسػػػية كخرػػػائز أعزػػػاء ىيئػػػة 
التجريذ كتقشيات كأكعية السعمػمات كالتجييدات الساديػة البحثيػة كنسػط اإلدارة كنطػع الجػػدة كابتكػار نطػع 
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تجريب ججيجة تتػاكب مع السدتججات البيئية كالذق الثاني: ىػ قػجرة الجامعػة عمػى جػحب كبخامج تأىيل ك 
كاستقصاب الصمبػة كالػجعع كالتسػيػل مػغ الدػػؽ السحميػة كالخارجيػة كالشجػاح فػي الذػق الثػاني يعتسػج عمػى 

ي تعخيػػب الشجػاح فػػي الذػػق األكؿ، َكِمػغ ثَػػعَّ فالدػػياؽ التشافدػػي بػيغ الجامعػػات يػػجعػىا إلػػى بػحؿ الجيػػج فػػ
السدػػػتفيجيغ مػػػغ أنذػػػصتيا كخػػػجماتيا، ككػػػحلظ تػػػػزيعيع إلػػػى شػػػخائح كمجسػعػػػات مدػػػتيجفو حتػػػى تدػػػتصيع 
العسػػل عمػػى احتياجػػػاتيع كرغبػػاتيع كمحاكلػػة مقابمتيػػػا كإشػػباعيا بسػػا يحقػػػق غاياتيػػا كأىػػجافيا كشسػحاتيػػػا 

 (.Suarez, 2006, p. 3-4السدتقبمية )
و في العقجيغ األخيػخيغ السػيسا عمػى الدػاحة السحميػة، كأصبحت السشافدة أكثخ حجة مسا كانت عمي

فبعػج أف كػاف التشػػافذ بػيغ الجامعػات قاصػػًخا عمػى العػالع الستقػػجـ، دخمػت السشافدػة عمػػى الدػاحة السحميػػة 
فأصبحت أبعاد التشافذ بيغ الجامعات قاصخًة عمى العالع الستقجـ، دخمت السشافدة عمى الداحة السحميػة 

 بيغ الجامعات في القخف الحادؼ كالعذخيغ اليػـ قائسة بيغ: فأصبحت أبعاد التشافذ
 الجامعات الخاصة السحمية. -ٔ

 الجامعات الخاصة السحمية كجامعات إقميسية. -ٕ

الجامعات الحكػميػة كالجامعػات الخاصػة كىػػ سػباؽ تشافدػي تجركػو بػػعي الجامعػات الخاصػة،  -ٖ
 ميع العالي.كتدعى لمفػز فيو مغ خبلؿ زيادة حرتيا الدػقية في سػؽ التع

كيقرج بتشافدية الخجمات التعميسية في التعميع العالي مجػ تػافخ كسيػة كنػعيػة الخػجمات التعميسيػة 
السقجمػػة لؤلفػػخاد باإلضػػافة إلػػى التػػخابط مػػع سػػػؽ العسػػل كيػػتع قيػػاس ذلػػظ عػػغ شخيػػق معػػجالت االلتحػػاؽ 

دارة السؤسدػػػية كمػػػجػ تػػػػافخ كتقيػػػيع مجتسػػػع األعسػػػاؿ لسخخجػػػات التعمػػػيع العػػػالي باإلضػػػافة إلػػػى جػػػػدة اإل
 بجاخل السؤسدة.مثل: البحث العمسي كالتجريب الخجمات الستخررة، 

كمػػغ خػػبلؿ التعخيفػػات الدػػابقة يسكػػغ تعخيػػب السيػػدة التشافدػػية فػػي الجامعػػات ِبَأنََّيػػا: قػػجرة الجامعػػة 
يكدػب خخيجييػا عمى تقجيع خجماتيا التعميسية كالبحثية كالسجتسعيػة عمػى مدػتػػ عػاؿ  مػغ الجػػدة، كبسػا 

كأعزاء ىيئة التجريذ في ىا مدايا تشافدػية فػي سػػؽ العسػل؛ كىػػ مػا يعكػذ تقػجميا فػي التحػاؽ الصمبػة 
 بيا كالػصػؿ إلى مدتػػ يسكشيا ألف تكػف جامعة مغ الصخاز العالسي.

كمغ ىشا أصبحت مؤسدات التعميع العالي كمشيػا جامعػة الجديػخة ممدمػة بسسارسػة سياسػات تسكشيػا 
بلؾ مدايا تشافدية كالبحث عغ التفػخد كالتفػػؽ عػغ السؤسدػات األخػخػ، كىػحا يحتػاج إلػى التغييػخ مغ امت

فػػي فمدػػفة كرؤيػػة التعمػػيع العػػالي التػػي لػػع تعػػج بعيػػجة عػػغ الرػػعػبات كالتغيػػخات التػػي تػاجػػو السؤسدػػات 
بعػػجىا عػػغ تقػػج االقترػػادية ففػػي الػقػػت الػػحؼ تػػخػ فيػػو السؤسدػػات األكاديسيػػة أنيػػا ذات شبيعػػة مختمفػػة 

شبيعة مؤسدػات األعسػاؿ كتػأثيخات الدػػؽ كالسشافدػة، كأنيػا السكػاف الػحؼ يػػفخ العمػع كالسعخفػة البلزمػيغ 
لسػاجية مثل تمظ الرعػبات كالتغييخات يتحتع عمييا البحث عغ سبل ججيجة لتمبية تصمعات سػؽ العسل 

سا َأفَّ السيدة التشافدية تذيخ إلػى كػل السدتقبمي كمػاجية السذاكل التي قج تشذأ عغ التغيخات السفاجئة، ك
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مؤسدػػة تعمػػيع عػػاؿ بػصػػفيا كحػػجًة مشفرػػمة، كيسكػػغ الشطػػخ إلييػػا مػػغ خػػبلؿ التيػػار السيشػػي فػػي التعمػػيع 
العالي كقػػ العػلسة المحيغ جعبل الجامعة متجية نحػ الدػؽ كفق الشطخية االقترادية كسا عخؼ السيدة 

 تيا عمى تحقيق كتفػؽ سػقي عمى الجامعات السشافدة ليا.التشافدية في الجامعة ِبَأنََّيا: قجر 
 :السيدة التشافدية أنؽاع-2

 ( كىي:ٗٛ ص.، ٜٜٛٔكسا حجدىا مخسي ) التشافديةىشاؾ نػعاف رئيداف مغ السيدة 
 

معشاىا قجرة الجامعات عمى ترسيع كتدػػيق خػجماتيا بالسقارنػة مػع الجامعػات األخػخػ، بسػا يػؤدؼ 
بػج مػغ فيػع األنذػصة الحخجػة فػي سمدػمة  لشياية إلى تحقيق عػائج أكبخ، كلتحقيق ىحه السيػدة َفِإنَّػُو الفي ا

 القيع لمجامعة التي ُتَعجُّ مرادرىا ميسًة لتحقيق ميدة التكمفة.
 

مػغ كجيػة نطػخ معشاه قجرة الجامعة عمى تقجيع خجمات كمشتجػات متسيػدة كفخيػجة كليػا قيسػة مختفعػة 
السدػػتفيجيغ مػػػغ ىػػػحه الخػػػجمات كالسشتجػػػات الجامعيػػػة )جػػػػدة أعمػػػى، خرػػػائز خاصػػػة؛ لػػػحا يرػػػبح مػػػغ 
الزػػػخكرؼ فيػػػع السرػػػادر السحتسمػػػة لتسييػػػد الخػػػجمات كالسشتجػػػات مػػػغ خػػػبلؿ تػضيػػػف قػػػجرات ككفػػػاءات 

 الجامعات لتحقيق جػانب التسيد(.
 :التشافديةخرائز السيدة -3

عمػػػى الشحػػػػ التشافدػػػية  السيػػػدة( خرػػػائز ٖٙ٘ ص.، ٕٚٓٓ)كقػػػج لخػػػز بػػػغ حسػػػجاف كإدريػػػذ 
 :اآلتي

 .بالسصمقة كليدت بالسقارنة تحقق أؼ ندبةأنيا  -ٔ

 فزمية عمى السشافديغ.تحقيق التفػؽ كاأل إلىتؤدؼ  أنيا -ٕ

 .قيسة كتحقق الجامعة داخل مغ تشبع أنيا -ٖ

 تقجـ فيسا لؤلفزمية يعكإدراك لمسدتفيجيغ تقجـ ما قيع في أك ألنذصتيا الجامعة كفاءة في يشعكذ -ٗ
 .مشيا لمذخاء كتحفيدىع الجامعة

 . كتججيجىا تصػيخىا يتع عشجما بدخعة تدكؿ كال شػيمة لسجة تتحقق -٘

 مرادر السيدة التشافدية: -4
 فييػػػػا كبسػػػػا السؤسدػػػػات فػػػػي التشافدػػػػية لمسيػػػػدة مرػػػػادر Pits andlei( p.70,1996لقػػػػج حػػػػجد )

 :ىسا، قدسيغ إلى األىمية الجامعات
ــة رالسرــاد - : كتػػختبط بسػػػارد السؤسدػػة السمسػسػػة كغيػػخ السمسػسػػة، مثػػل: العػامػػل األساسػػية الجاخمي

لئلنتػػػاج كالسػػػػارد، كقػػػج تػػػأتي السيػػػدة التشافدػػػية مػػػغ الػػػشطع اإلداريػػػة السدػػػتخجمة كالسصػػػػرة، أسػػػاليب 
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التشطػػػػػيع اإلدارؼ، شػػػػػخؽ التحفيػػػػػػد، مػػػػػخدكدات البحػػػػػػث كالتصػػػػػػيخ، كاإلبػػػػػػجاع كالسعخفػػػػػة، كالقػػػػػػجرات 
 ػلػجية.التكش

: كتتذػكل مػغ مدػتججات البيئػة السحيصػة الخارجيػة كتغيخىػا؛ كىػػ مػا يػؤدؼ إلػى الخارجيـة السرادر -
إيجػػاد فػػخص كميػػدات يسكػػغ أف تدػػتغميا السؤسدػػة فػػي تحقيػػق التسيػػد، كطػػخكؼ العػػخض كالصمػػب 

ا السػارد البذخية السؤىمة. ًً  عمى الخجمات السدتججة كتصػيخىا كأيًس
 شافدية:السيدة الت ادأبع-ثانًيا

( كدراسػػػػػة كحيػػػػػل ٖ٘ٙ-ٖٗٙ ص.، ٕٗٓٓ)الذػػػػػيخ  دراسػػػػػةاتفقػػػػػت العجيػػػػػج مػػػػػغ األدبيػػػػػات مشيػػػػػا 
( عمػػػػى َأفَّ أبعػػػػاد السيػػػػدة التشافدػػػػية ىػػػػي التكمفػػػػة، الجػػػػػدة، السخكنػػػػة، اإلبػػػػجاع أك ٖ٘-ٖٗ ص.، ٕٙٔٓ)

 كاآلتي:تػضيحيا   كيسكغاالبتكار، االستسخارية، التسيد. 
 :التكمفة-1

تشافدية تعشي تكييػف العسميػات اإلنتاجيػة لتقمػيز أك إلغػاء الشذػاشات التػي ال التكمفة بػصفيا أداة 
تحقػػػق القيسػػػة السزػػػافة، َكِمػػػغ ثَػػػعَّ تخفػػػيس تكػػػاليف رأس السػػػاؿ كتكمفػػػة السػػػاؿ كتكمفػػػة السشػػػتج كتكػػػاليف 

 التذغيل كالسخدكف كالشقل كالسشاكلة كتقميز حاالت الفقجاف كالزياع كندب السعيب.
تكمفة يعشي ترسيع كترشيع كتدػيق مشتجات كخجمات بأقل تكمفة مسكشة مقارنة كسا َأفَّ تخفيس ال

مع مشافدييا؛ كىػ مػا يسكشيػا مػغ تحقيػق أربػاح أعمػى، َكِمػغ ثَػعَّ قيػاـ السشطسػة بتخفػيس تكمفػة السشػتج أك 
 الخجمة مع السحافطة عمى مدتػػ الجػدة.

 الجؽدة:-2
متسيػػػدة كفخيػػػجة مػػػغ نػعيػػػا تمقػػػى رضػػػا  ىػػػي أف تػػػتسكغ السؤسدػػػة مػػػغ تقػػػجيع مشتجػػػات أك خػػػجمات

( فيتصمب مػغ السؤسدػة فيػع مرػادر التسيػد كتحميميػا مػغ …السدتيمظ )جػدة عالية، خجمة ما بعج البيع
خػػبلؿ أنذػػصة حمقػػة القيسػػة كاسػػتغبلؿ الكفػػاءات كالسيػػارات كالتقشيػػات التكشػلػجيػػة العاليػػة كانتيػػاج شػػخؽ 

دة الحرػػة الدػػػقية لمسؤسدػػة، فيػػي قػػجرة السشطسػػة عمػػى تػسػػيع فعالػػة كسياسػػات تخكيجيػػة تسكشيػػا مػػغ زيػػا
 ص.، ٜٕٓٓتقجيع نػعية السشتجات كاألداء العالي التي تخمق قيسة مزافة لمعسبلء )الجخجخػ، العداكؼ 

ٔٓ.) 
كمغ ىشا كاف لداما عمػى الجامعػات أف تشػتيج الصػخؽ األمثػل لتقػجيع الخػجمات الستسيػدة كالسخخجػات 

 ات السجتسع كأمالو.التعميسية التي تمبي متصمب
 السخونة:-3

كىي االستجابة الدخيعة لمتغيخات التي قج تحجث في ترسيع السشتجات كبسا يبلئع حاجات العسػبلء 
الستججدة، َكِمغ َثعَّ ىػي أسػاس لتحقيػق السيػدة التشافدػية لمسؤسدػة، فالسخكنػة ىشػا تكسػغ فػي قػجرة السؤسدػة 

ككػػػحلظ تغييػػػخ شخيقػػػة ككقػػػت أداء تمػػػظ العسميػػػات،  عمػػػى تغييػػػخ أداء العسميػػػات مػػػغ خػػػبلؿ شػػػخؽ مغػػػايخة
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فالسدػػتفيج يحتػػاج إلػػى تغييػػخ العسميػػات لتػػػفيخ أربػػع متصمبػػات ىػػي، مخكنػػة العسميػػات فػػي تقػػجيع مشتجػػات 
ججيجة أك معجلة، أك مخكنة العسميات في إنتاج مديج مغ السشتجات، أك مخكنة التغييخ في مدػتػػ الشػاتج 

يع أحجاـ مختمفة مغ السشتجات، أك مخكنػة التدػميع التػي تذػيخ إلػى قػجرة أك في مدتػػ نذاط اإلنتاج لتقج
 العسميات لتغييخ أكقات تدميع السشتجات.

كىػػػحا يتصمػػػب مػػػغ الجامعػػػات أف تػاكػػػب التحػػػػجيات كالستغيػػػخات الستجػػػجدة، كأف تكػػػػف قػػػادره عمػػػػى 
السجتسػع السحمػي كالعػالسي  التعامل كإجخاء التعجيبلت السدتسخة في خصصيا كاستخاتيجياتيا كفًقا لستصمبات

كالطػخكؼ البيئيػة التشافدػية السحيصػة؛ كىػػ مػا يدػػاعجىا عمػى التصػػيخ السدػتسخ كفًقػا الحتياجػات الدػػػؽ 
 (.ٜٖ ص.، ٕٙٓٓالتشافدي في التعميع )العمي 

 اإلبجاع والبتكار:-4
يػػا فػػي الػاقػػع ِإفَّ مػػجػ تحقيػػق السيػػدة التشافدػػية يػػختبط بسدػػتػػ اإلبػػجاع الستحقػػق فػػي خمقيػػا كتصبيق

العسمي لمسشطسة، كىحا يعشي َأفَّ تحقيق السيدة التشافدية ال يسكغ أف يكػػف كيدػتسخ دكف أف يكػػف ىشالػظ 
إبجاع فكخؼ متػافق مع اإلمكانات الستاحة في التصبيػق كالتسػايد بيػا عػغ اآلخػخيغ، كبػجكف ذلػظ ال معشػى 

يجىا مغ قبل اآلخخيغ، َكِمغ َثعَّ تشتيي ىحه السيدة لمسيدة التشافدية؛ ألنيا ستكػف ندخ ألفكار مساثمة تع تقم
 (.Hill and Jones , 1989, p. 13التشافدية )

 الستسخارية:-5
كقج كذفت الصبيعة الستغيخة لمسحيط التشافدي لسشطسات األعساؿ عغ حقيقة ضاىخة كىي َأفَّ السدايا 

بسدايػػا أكثػػخ تصػػػًرا، فمػػحلظ ضيػػخ بسػػا  التشافدػػية ميسػػا كانػػت شبيعتيػػا كأىسيتيػػا تتعػػخض لمػػدكاؿ كتعػيزػػيا
يدسى بالسيدة التشافدية السدتجامة التي ُتَعجُّ أنسػذًجا متصػًرا مغ السيدة التشافدػية بسػا تتزػسشو مػغ أسػباب 
استسخارية السيدة التشافدية ألشػؿ فتخة مسكشة؛ َحْيُث ِإنََّيا تعبخ عغ السدايا الججيجة التي تكتدبيا السؤسدة 

تقجميا في مخكدىا التشافدي مقارنة بالسؤسدات السشافدة ليا، فيي القجرة عمى تػليج عػائج  لبلستسخار في
 أعمى مغ العادية بالشدبة لمسشافديغ.

 التسيد )التفخد(:-6
مغ خػبلؿ تقػجيع الدػمعة أك الخجمػة التػي ال يدػتصيع السشافدػػف  أيًزا التشافدية السيدة تحقيق يسكغ

فػالتسيد ىػػ تقػجيع أداء طسة الستسيدة بتقجيع سمعة أك خجمػة ال يقػجميا غيخىػا؛ تقميجىا كذلظ بأف تتفخد السش
 (.ٓٛ. ص، ٕٙٓٓ)الجكيخؼ،  األفزلأفزل مغ األداء 

ِبَأنَّػػُو مجسػعػػة األنذػػصة التػػي تجعػػل السشطسػػة متسيػػدة ( التسيػػد ٓ٘ .ص، ٕٚٓٓ) فمػػركضػػح  كسػػا
 فعػااًل  تػضيًفػا الستاحػة كالسػػارد القػجرات تػضيػف خػبلؿ مػغ السشافدػيغ مػغ غيخىػا عمى أدائيا في فػقةكمت

 يجعميا متفػقة كمشفخدة. اكمتسيدً 
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 إبمؤسدػػات التعمػػيع العػػالي بسػػا فييػػا الجامعػػات األىميػػة فػػي محافطػػة  ِإفَّ  القػػػؿ يسكػػغ سػػبق مسػػا
ليػػػا أشػػػج احتياجػػػا لتحقيػػػق مدايػػػا تشافدػػػية تسكشيػػػا مػػػغ البقػػػاء كالتصػػػػر فػػػي ضػػػل  نسػػػػذجأكجامعػػػة الجديػػػخة 

ت التػػػي تعيذػػػيا الػػػيسغ سػػػػاء االقترػػػادية أك االجتساعيػػػة أك الدياسػػػية كلػػػغ يػػػتع تحقيػػػق السدايػػػا الستغيػػػخا
 الستفػػػػػؽ  كاإلبػػػػجاع العاليػػػػة كالكفػػػػاءة الستفػقػػػػة الجػػػػػدة فػػػػي الستسثمػػػػةالتشافدػػػػية إال بقػػػػجر تحقيػػػػق أبعادىػػػػا 

 .مشاسبة بتكمفة ثيةبح تعميسية خجمات كتقجيع العالية االجتساعية السدؤكلية ضل في الدخيعة كاالستجابة
 الجانب السيجاني-السبحث الثالث

 :اإجخاءاتيجراسة و ال مشيجية-أوًل 
 بتحجيػج ابػجءً  الجراسػة أىػجاؼ لتحقيػق الباحث اتبعيا التي السشيجية اإلجخاءات السبحث ىحا يتزسغ

 كانتيػاء الجراسػة، فػي السدػتخجمة األدكات ككصػف كعيشتيا، الجراسة مجتسع بتحجيج كمخكًرا الجراسة مشيج
 .كتفديخىا التحميل نتائج كمشاقذة البيانات تحميل في السدتخجمة اإلحرائية باألساليب

 :مشيج الجراسة-1
تحقيق جامعة الجديخة ألبعاد السيدة التشافدية  مجػ" عمى التعخؼ إلى تيجؼ الحالية الجراسة َأفَّ  بسا

 ؛التحميمػػي الػصػػفي السػػشيج الباحػػث جـاسػػتخ فقػػج ،"إب محافطػػةفػػي  األىميػػة لمجامعػػات ابػصػػفيا أنسػذًجػػ
 .الجراسة أىجاؼ لتحقيق األندب كػنو السشيج

 تو:عيشو  مجتسع الجراسة-2
 مػضًفػػا( ٓٙ) عػػجدىع البػػالغجامعػػة الجديػػخة فػػي محافطػػة إب  مػػػضفيتكػػػف مجتسػػع الجراسػػة مػػغ 

 عبلقػة ليػع ـ كاسػتبعاد بعػس السػػضفيغ الػحيغ الٕٕٔٓكمػضفة بحدب إحرائية السػػارد البذػخية لمعػاـ 
االسػتبانة عمػى جسيػع مػػضفي جامعػة الجديػخة؛ كػػف السجتسػع لػيذ بسػضػع الجراسػة، كقػج تػع تػزيػع أداة 

%( ككػػػػاف عػػػػجد ٚٙ( اسػػػػتسارة بشدػػػػبة )ٓٗكبيػػػػخا كيسكػػػػغ الػصػػػػػؿ إليػػػػو، كبمغػػػػت االسػػػػتسارات العائػػػػجة )
 استسارة استبانة. ٖٚاالستسارات الرالحة لمتحميل 

 :أداة الجراسة-3
 التشافدػػية السيػػدةدبيػػات كالجراسػػات الدػػابقة تػػع بشػػاء اسػػتبانة حػػػؿ محػػاكر األ إلػػىالخجػػػع  مػػغ خػػبلؿ
عػػغ البػػجائل عمػػى كػػل اسػػتخجاـ تػزيػػع ليكػػارت الخساسػػي لئلجابػػة  كتػػع عبػػارة،( ٖٓمػػغ ) كأبعادىػػا تكػنػػت

 غيخ مػافق بذجة(. ،غيخ مػافق ،محايج ،مػافق مػافق بذجة،)عبارة كىي 
 السقياس: صجق-4

سػػاتحة فػػي األتحقػػق مػػغ صػػجؽ السقيػػاس باسػػتخجاـ الرػػجؽ الطػػاىخؼ بعخضػػيا عمػػى عػػجد مػػغ تػػع ال
 ، كتع التعجيل كفق مبلحطاتيع كآرائيع.دارةمجاؿ اإل
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 :السقياسثبات -5
الػػحؼ يقػػيذ ثبػػات التجػػانذ الػػجاخمي  الفاكخكنبػػاخ معامػػل باسػػتخجاـتػػع التحقػػق مػػغ ثبػػات السقيػػاس 

 :ذلظ يػضح اآلتيكالججكؿ 

كرونباخ ألفا الثبات معامل باستخدام لألداة الثبات معامل( ١) جدول  

 
 
 
 
 
 
 
 

ال يقػل عػغ  عػاؿ  السيػدة التشافدػية  أبعػادمغ خبلؿ الججكؿ الدابق يتزح َأفَّ معامل الثبػات لجسيػع 
فػػػي  عػػػاؿ   ثبػػػات معامػػػل كىػػػػ%( ٔ.٘ٛ؛ إذ بمػػػغ )لبلسػػػتبانة كاممػػػة خ% كػػػحلظ معامػػػل الفػػػا كخكنبػػػآٙ

 .اإلداريةالبحػث 
 اليب تحميل البيانات:أس-6

تع اختيار األساليب اإلحرائية بسا يتشاسب مع شبيعة فخضيات الجراسة، كذلظ باستخجاـ البخنػامج 
فػػػي تحميػػػل البيانػػػات التػػػي تػػػع جسعيػػػا ألغػػػخاض الجراسػػػة، كتػػػع اسػػػتخجاـ أسػػػاليب  (SPSS)اإلحرػػػائي 

 اآلتية:اإلحراء الػصفي 
 .الجراسة أداة  ثبات درجة لسعخفة كخكنباخ الفا معامل -ٔ
إجابػػػات عيشػػػة الجراسػػػة لكػػػل عبػػػارات الحدػػػابي كاالنحخافػػػات السعيػػػارؼ لسعخفػػػة مدػػػتػػ  الستػسػػػط -ٕ

 .االستبانة محاكرك 

 . لسعخفة مجػ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متغيخيغ مدتقميغ  T – TESTاختبار -ٖ
 تحميل نتائج الجراسة ومشاقذتيا:-ثانيا

 

 كمقارنتيػا كتفدػيخىا الجراسػة، ىػحا فػي الباحػث إلييػا تػصػل يالتػ لمشتػائج اعخًض  الجدء ىحا يتزسغ
 كذلظ عمى الشحػ اآلتي: الدابقة، الجراسات نتائج مع

 الجؽدة الستفؽقة:-األول البعج
صػػػياغة خسػػػذ عبػػػارات حػػػػؿ الجػػػػدة الستفػقػػػة كتػػػع حدػػػاب الػسػػػط الحدػػػابي إلجابػػػات عيشػػػة  تػػػع

 :ي يػضح ذلظاآلت( ٕالجراسة كاالنحخاؼ السعيارؼ كالججكؿ رقع )

  الفامعامل   العباراتعجد   الستبانة م
 ٜٚٗ.ٓ ٘ الستفػقة الجػدة ٔ
 ٖٕٛ.ٓ ٘ الستفػقة الكفاءة ٕ
 ٛٗٙ.ٓ ٘ الستفػؽ  اإلبجاع ٖ
 ٗٙٚ.ٓ ٘ الستفػقة االستجابة ٗ
 ٚٛٛ.ٓ ٘ االجتساعية السدؤكلية ٘
 ٔٛٚ.ٓ ٘ السشاسبة التكمفة ٙ

 ٔ٘ٛ.ٓ ٖٓ االستبانة 



 

 

 

 محمدىالكمامىد/ىالومنى)دراسظىحالظ(ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى-مدىىتحقوقىأبطادىالموزةىالتنافسوظىفيىجامطظىالجزورةىبحافظظىإب

 --
 

205

 

   ( انًتىسط انحسبثي واالنحراف انًعيبري ألداء عينخ انذراسخ حىل اندىدح انًتفىقخ8) خذول

 مغ خبلؿ الججكؿ الدابق يتزح اآلتي: 
( حرػمتا عمػى أعمػى متػسػط حدػابي؛ كىػحا يػجؿ عمػى َأفَّ مػػضفي الجامعػة ٗ، َٔأفَّ العبارتيغ رقع ) -

يع الخاصة بتقجيع الخجمات لمعسبلء بذكل عػاؿ  كبكفػاءة عاليػة بيشسػا حرػمت يقػمػف بتأدية ميام
( عمػػى متػسػػصات ليدػػت عاليػػة؛ كىػػػ مػػا يػػجؿ عمػػى َأنَّػػُو ال يػجػػج مخكػػد أك كحػػجة ٘، ٕالعبارتػػاف )

 خاصة بخجمة العسبلء.

( كبػػانحخاؼ معيػػارؼ أقػػل مػػغ الػاحػػج الرػػحيح، ٗٗ.ٖحرػػػؿ البعػػج كػػامبل عمػػى متػسػػط عػػاـ بمػػغ ) -
جة الستػسط العاـ تجؿ عمى َأفَّ الجػػدة ليدػت بالسدػتػػ الػحؼ يحقػق السيػدة التشافدػية لمجامعػة كدر 

بػيغ غيخىػا مػغ الجامعػات؛ كػػف ىػػحا البعػج حرػل عمػى ىػحه القيسػػة مػغ كجيػة نطػخ العػامميغ فػػي 
 الجامعة كليدت مغ كجية نطخ العسبلء.

 الكفاءة الستفؽقة:-الثانيالبعج 
الكفاءة الستفػقة كتع حداب الػسط الحدابي إلجابػات عيشػة الجراسػة صياغة خسذ فقخات حػؿ  تع

 :( اآلتي يػضح ذلظٖرقع )كاالنحخاؼ السعيارؼ كالججكؿ 
 
 

 عينخ انذراسخ حىل انكفبءح انًتفىقخ راء( يىضح انىسط انحسبثي واالنحراف انًعيبري آل9) خذول

 انعجبراد َ
 انًتىسط

 انحسبثي

 االنحراف

 انًعيبري

 ترتيت

 انعجبرح

 ٕ 0.745 4.00 .السصمػب بالذكل الخجمات الجامعة مػضفػ يقجـ ٔ

ٕ 
 عمى كالتعخؼ العسبلء مع الفخدؼ لمتػاصل خاصة حجةك  الجامعة تخرز

 .السقجمة الخجمات جػدة بخرػص آرائيع
2.76 1.090 ٘ 

 ٖ 0.900 3.54 .كالعالسية السحمية كالجػدة االعتساد أنطسة لتصبيق جاد بذكل الجامعة تدعى ٖ

 ٔ 0.712 0ٔ.4 .السحجد الػقت كفي بدخعة لمعسبلء الخجمات الجامعة مػضفػ يشجد ٗ

 ٗ 0.800 3.16 .لمعسبلء مخيحة كبيئة جحاب بسطيخ الخجمات تقجيع مخاكد تتستع ٘

لمسحؽر العام السدتؽى    3.4486 0.69981  

 انعجبراد و
 انًتىسط

 انحسبثي

 رافاالنح

 انًعيبري

 ترتيت

 انعجبرح
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 يتزح مغ الججكؿ الدابق اآلتي:
مػػغ  أقػػل( كبػػانحخاؼ معيػػارؼ ٛٚ.ٖ؛ ِإْذ بمػػغ )متػسػػط حدػػابي أعمػػى( عمػػى ٕحرػػػؿ العبػػارة رقػػع ) -

الجامعػة جػخاءات اإلداريػة فتدػيل اإل اإلداريػة؛ كىػ ما يجؿ عمى َأفَّ نطػع السعمػمػات كاحج صحيح
سػػخاع فػػي السعػػامبلت كاإلجػػخاءات اإلداريػػة؛ كىػػػ مػػا يدػػاعج اإلتستمػػظ نطاًمػػا إلكتخكنيِّػػا يعسػػل عمػػى 

عمى خجمة العسػبلء كيكدػب الجامعػة سػسعة شيبػة كقيسػة مزػافة لمجامعػة، كيخفػع مدػتػػ تحقيػق 
 الكفاءة كالسيدة التشافدية.

؛ كىػ ما يجؿ عمى عالية ليدت سةقي كىي( ٕٚ.ٖ) قيستو حدابي متػسط عمى( ٘العبارة ) حرػؿ -
؛ األمخ الحؼ يقمػل مػغ الكفػاءة السصمػبػة  َأفَّ مدتػػ نطاـ الخقابة عمى العسميات في الجامعة متجف 

 كالستفػقة، كيؤثخ في مدتػػ تحقق بعج الكفاءة الستفػقة كالسيدة التشافدية لمجامعة.

، َكُتَعػػػجُّ ىػػػحه القيسػػػة الرػػػحيحػاحػػػج مػػػغ ال أقػػػل( كبػػػانحخاؼ معيػػػارؼ ٘.ٖالعػػػاـ لمبعػػػج بمػػػغ ) الستػسػػػط -
متجنيػة؛ كػػف تحقيػق السيػدة التشافدػية يحتػاج مدػتػػ عػاؿ  جػجا مػغ الكفػاءة فػي األداء. كىػحا يتفػػق 

 .(ٕٚٔٓمع نتيجة دراسة عبجالعاؿ )

 :إلبجاع الستفؽق ا-الثالثالبعج 
كسػػػا  ، كتػػػع حدػػػاب الػسػػػط الحدػػػابي لبلنحػػػخاؼ السعيػػػارؼ اإلبػػػجاع حػػػػؿ فقػػػخات خسػػػذ صػػػياغة تػػػع

 يػضحيا الججكؿ اآلتي:
 
 
 

ٔ 
 سػػػخعة فػػػي يدػػػاعج بسػػػا الحجيثػػػة التقشيػػػات لتصبيػػػق دائػػػع بذػػػكل الجامعػػػة تدػػػعى
 .الجامعة في العسميات إنجاز

3.65 .824 ٖ 

ٕ 
فػػي الجامعػػة فػػي زيػػادة التشدػػيق كالتكامػػل بػػيغ  اإلداريػػةنطػػع السعمػمػػات  تدػػيع

 في تشفيح العسميات. اإلداريةالػحجات 
3.78 .886 ٔ 

ٖ 
تبشي كل الصػخؽ كاألسػاليب كاالسػتخاتيجيات الكفيمػة بتصػػيخ  إلىالجامعة  تدعى

 كفاءة العسميات فييا.
3.49 .932 ٗ 

 ٕ 932. 3.73 .كالخجمات العسميات تكاليف خفس في الجامعة في السدتخجمة السعمػمات نطع تديع ٗ

 ٘ 990. 3.27 .العسميات ميةكفاع كفاءة كتقييع فحز الجامعة في الجاخمية الخقابة نصاؽ يتزسغ ٘

  0.6998 3.5838 لمسحؽر العام الستؽسط 
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 يؽض  الستؽسط الحدابي والنحخاف السعياري ألداء عيشة الجراسة حؽل اإلبجاع الستفؽق  (:) خذول

 يتزح مغ الججكؿ الدابق اآلتي:
الثقافة التشطيسية  مدتػػ  َأفَّ يجؿ عمى  ماكىػ  ؛متػسط حدابي أقل( عمى ٘، ٕحرػؿ العبارتيغ ) -

التقشيػػة السدػػتخجمة فػػي الجامعػػة ليدػػت بالسدػػتػػ  َأفَّ  أفػػادكاكػػحلظ  ،مشخفزػػة اإلبػػجاعحػػػؿ فػػخص 
 الحؼ يؤىل الجامعة لتحقيق السيدة التشافدية.

 ا؛ىػحه القيسػة ليدػت غالبيػة جػجً  َأفَّ  ِإالَّ ( عمػى أعمػى قيسػة لمػسػط الحدػابي ٗ ،ٖ) عبػارتيغال حرػػؿ -
عسمية اإلبجاع لجػ مػضفي الجامعػة كالجامعػة بذػكل عػاـ ليدػت بالسدػتػػ الػحؼ  َأفَّ يؤكج  ماكىػ 

 يؤىميا لتحقيق مدايا تشافدية.

كالقيسػة ُتَعػجُّ  كىػحه(؛ ٕ٘.ٖ) مغػتب إذ الحدػابي؛ لمستػسػط متػسػصةالبعػج الثالػث عمػى قيسػة  حرػؿ -
 (.ٕٔٔٓ) كحيل دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مع تتفقما. كىحا الشتيجة  انػعً  متجنيةً 
 الستجابة الستفؽقة:-البعج الخابع

تػػع صػػياغة خسػػػذ فقػػخات حػػػؿ بعػػػج االسػػتجابة الستفػقػػػة كتػػع حدػػاب الػسػػػط الحدػػابي لبلنحػػػخاؼ 
 :السعيارؼ كسا يػضحيا الججكؿ اآلتي

 

 انعجبراد و
 انًتىسط

 انحسبثي

 االنحراف

 انًعيبري

 ترتيت

 انعجبرح

 لسػاجية السػضفػف  قجمياي التي االبتكارية األفكار كتجخيب إدخاؿ الجامعة تتبشى ٔ
 .العسل مذكبلت

3.16 .898 ٖ 

 ٘ 928. 2.84 كالسبادرة. اإلبجاعالجامعة بثقافة تشطيسية تداعج عمى تأميغ فخص  تتستع ٕ

 يقجمو ما مع يتشاسب بسا لمعسبلء السقجمة الخجمات تذكيمة بتصػيخ الجامعة تيتع ٖ
 .السشافدػف 

3.57 .801 ٕ 

 كتشػيع تصػيخ سخعة عمى الجامعة في السدتخجمة ػماتالسعم تكشػلػجيا تداعج ٗ
 .لمعسبلء السقجمة الخجمات

3.70 .878 ٔ 

 لتتػاكب باستسخار الخمػؼ  االتراؿ شبكة كأجيدة تقشياتيا بتحجيث الجامعة تقـػ ٘
 .الخمػية االتراالت مجاؿ في الججيجة الخجمات مع

3.03 1.142 ٗ 

  0.60344 3.2595 لمسحؽر العام الستؽسط 
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 انًتفىقخ االستدبثخ حىل انذراسخ عينخ ألداء انًعيبري االنحراف يع انحسبثي انىسط يىضح (;) خذول

 الدابق اآلتي:يتزح مغ الججكؿ 

 يػػجؿكىػػحا  عاليػػة؛ كليدػػتالحدػػابي  لمػسػػط متػسػػصةأغمػػب عبػػارات البعػػج الخابػػع عمػػى قيسػػة  حرػػػؿ -
الجامعػة تدػتجيب لخغبػات كحاجػات  َأفَّ أغمػب أفػخاد العيشػة يػافقػػف بجرجػة متػسػصة عمػى  َأفَّ عمى 

 الصمبة برػرة متػسصة.
عمػػى  كػػامبًل  البعػػج حرػػػؿ يفدػػخ اكىػػح( ٖ) مػػغ أقػػل حدػػابي متػسػػط عمػػى( ٘) رقػػع العبػػارة حرػػػؿ -

درجة متجنيػة فػي مػافقػة آراء عيشػة الجراسػة حػػؿ اسػتجابة الجامعػة لخغبػات عسبلئيػا سػػاء الصمبػة 
 أك السجتسع.

 سدؤولية الجتساعية:ال-البعج الخامذ
تػػع صػػياغة خسػػذ عبػػارات حػػػؿ بعػػج االسػػتجابة الستفػقػػة، كتػػع حدػػاب الػسػػط الحدػػابي لبلنحػػخاؼ 

 ء عيشة الجراسة كسا يػضحيا الججكؿ اآلتي:السعيارؼ آلرا
 
 
 

 انعجبراد و
 انًتىسط

 انحسبثي

 االنحراف

 انًعيبري

 ترتيت

 انعجبرح

 فػػػػػػي الصمبػػػػػػة كرغبػػػػػػات لحاجػػػػػػات االسػػػػػػتجابة عمػػػػػػى بقػػػػػػجرتيا الجامعػػػػػػة تتسيػػػػػػد ٔ
 .الججيجة التخررات

3.32 0.852 ٖ 

 عسمياتيػػػػا فػػػػي الحجيثػػػػة التكشػلػجيػػػػا لتبشػػػػي االسػػػػتجابة بدػػػػخعة الجامعػػػػة تتسيػػػػد ٕ
 .كالخجمية كاإلدارية التعميسية

3.22 0.976 ٗ 

 فػػي كالسذػػاركة معيػػا باالترػػاؿ العسػػبلء أمػػاـ السجػػاؿ فػػتح عمػػى الجامعػػة تعسػػل ٖ
 .الحتياجاتيع السشاسبة الخجمات تحجيج

3.43 0.929 ٕ 

 كإجػػػػخاء ججيػػػػجة خػػػػجمات تقػػػػجيع فػػػػي كمقتخحػػػػاتيع العسػػػػبلء بػػػػآراء الجامعػػػػة تيػػػػتع ٗ
 .السقجمة الخجمات عمى تحديشات

3.62 0.681 ٘ 

لمتعػػخؼ عمػػى الحاجػػات كالخغبػػات غيػػخ السذػػبعة لمستعػػامميغ  البحػػػث جػػخاءإ يػػتع ٘
 مع الجامعة. 

2.76 0.955 ٔ 

  0.63459 3.2703 لمسحؽر العام الستؽسط 
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 االختًبعيخ انًسؤونيخ حىل انذراسخ عينخ ألداء انًعيبري واالنحراف انحسبثي انًتىسط يىضح (>خذول )

 يتزح مغ الججكؿ الدابق اآلتي:
(؛ كىػػػ مػػا يػػجؿ عمػػى تػاجػػج الجامعػػة فػػي ٗمتػسػػط حدػػابي أكبػػخ مػػغ ) ىرة الثانيػػة عمػػحرػػػؿ العبػػا -

السشاسبات كاالحتفاالت كمذاركتيا السجتسعية بػصف ذلظ نػًعا مغ الجعاية ليا كإحداسا بػاجبيػا 
 تجاه السجتسع، كىحا يديج مغ فخصيا في تحقيق ميدة تشافدية عمى بقية الجامعات.

؛ كىحا يجؿ عمػى َأفَّ أفػخاد العيشػة يػافقػػف عمػى َأفَّ  جسيع البيانات عمى حرػؿ - متػسط حدابي عاؿ 
 الجامعة تقـػ بػاجبيا تجاه السجتسع بجرجة عالية.

، إال َأنَّػػُو لكػػي تحقػػق الجامعػػة ميػػدة مشافدػػة ال - بػػج أف تػػؤدؼ  حرػػػؿ السحػػػر عمػػى متػسػػط عػػاـ عػػاؿ 
ِإفَّ السشافدػػػة شػػػجيجة بيشيػػػا كالجامعػػػات ؛ َحْيػػػُث االجامعػػػة مياميػػػا تجػػػاه السجتسػػػع بجرجػػػة عاليػػػة جػػػجً 

 .(ٕٚٔٓاألىمية األخخػ، كىحا يتفق مع نتيجة دراسة خميل عداؼ )
 السشاسبة: فةالتكم-الدادسالبعج 

تػػػع صػػػياغة خسػػػذ فقػػػخات حػػػػؿ بعػػػج التكمفػػػة السشاسػػػبة، كتػػػع حدػػػاب الػسػػػط الحدػػػابي لبلنحػػػخاؼ 
 السعيارؼ كسا يػضحيا الججكؿ اآلتي:

 
 
 

 

 انًنبسجخ انتكهفخ حىل انذراسخ عينخ ألداء انًعيبري واالنحراف انحسبثي انىسط يىضح (1خذول )

 انعجبراد و
 انًتىسط

 انحسبثي

 االنحراف

 انًعيبري

 ترتيت

 انعجبرح

 ٘ 0.956 3.41 )إلخ…صائع إفصار مثل) الخيخية السذخكعات في الجامعة تديع ٔ

 الػششي، اليـػ مثل) كالخاصة العامة كالسشاسبات االحتفاالت في الجامعة تذارؾ ٕ
 .)إلخ…العسل يـػ

4.03 1.067 ٖ 

 ٕ 1.145 3.54 .السجتسع تػعية حسبلت في الجامعة تديع ٖ

 تجريب مثل) جتسعالس لفئات كالتعميسية التجريبية البخامج تقجيع عمى الجامعة تعسل ٗ
 كالستصػعيغ(. التخخج كحجيثي الصمبة

3.51 1.017 ٗ 

 بيجؼ كخارجيا داخميا األخخػ  السجتسع مؤسدات مع بالتعاكف  الجامعة تمتـد ٘
 .كتصػيخىا لمسجتسع خجمات تقجيع

3.59 1.142 ٔ 

  0.88616 3.6162 لمسحؽر العام الستؽسط 
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 يتزح مغ الججكؿ الدابق اآلتي:
مػى َأفَّ عيشػة ؛ كىػ مػا يػجؿ عاحرػؿ أغمبية عبارات التكمفة السشاسبة عمى متػسط حدابي عاؿ  ججً  -

، كسػػا أنيػػا تقػػجـ بػػيغ الجامعػػات االجراسػػة أجسعػػػا عمػػى َأفَّ جامعػػة الجديػػخة تقػػجـ أسػػعار مشافدػػة جػػجً 
تدػػػييبلت لمعسػػػبلء؛ كىػػػحا مػػػا يجعميػػػا مػػػغ الجامعػػػات التػػػي تقػػػجـ أسػػػعارا تشافدػػػية أمػػػاـ الجامعػػػات 

 السحمية السشافدة.
بسعشػى  ا(، ىػػ لػيذ عالًيػا جػجً 3.59تو )حرػؿ أبعاد السيدة التشافدية عمى متػسط حدابي عاـ قيس -

 .اَأفَّ جامعة الجديخة تحقق أبعاد السيدة التشافدية بجرجة ليدت عالية ججً 

 جامعـة فـي التشافدـية السيدة تحديؼ سبل ىي"ما  يشز عمى: الحؼ الثالث الدؤاؿ يخز ما في
 "؟الجراسة عيشة نعخ وجية مؼ الجديخة

 بعس نحجد َأفْ  يسكغ االستبانة ارات كمحاكرعمى عب الجراسة عيشة إجابة خبلؿ مغ
 :كاآلتي التشافدية السيدة لتحديغ الستصمبات كالدبل

 عمى تحديشات كإجخاء ججيجة خجمات تقجيع في كمقتخحاتيع العسبلء بآراء الجامعة تيتع َأفْ  يجب -ٔ
 .السقجمة الخجمات

 التعميسيػة عسمياتيػا فػي جيثػةالح التكشػلػجيػا تبشػي فػي االسػتجابة بدػخعة الجامعػة تتسيد َأفْ  يجب -ٕ
 .كالخجمية كاإلدارية

 انعجبراد 
 انًتىسط

 انحسبثي

 االنحراف

 انًعيبري
 انعجبرح ترتيت

 4 0.661 4.30 األخخػ.الجامعة رسـػ مشاسبة تشافذ الجامعات السحمية  تستمظ ٔ

 5 0.723 4.24 .الخاصة االحتياجات كذكؼ  السعاقيغ ةلمصمب تخفيزات الجامعة تقجـ ٕ

 عمى كالحاصميغ كالستفػقيغ لمسبجعيغ خاصة كتخفيزات تدييبلت الجامعة تقجـ ٖ
 .األكلى السخاكد

4.38 0.639 3 

 1 0.607 4.49 .الجامعي العاـ خبلؿ السخيح بالتقديط الجفع استخاتيجية الجامعة لجػ ٗ

 الثانػيػة فػي الجسيػريػة كائلأعمى  الحاصميغ لمصمبةية الجامعة مقاعج مجان تػفخ ٘
 .العامة

4.41 0.686 2 

  0.48497 4.3622 لمسحؽر العام الستؽسط 

  0.48781 3.59 لالستبانة العام الستؽسط 
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 مػػع لتتػاكػػب باسػػتسخار الخمػػػؼ  االترػػاؿ شػػبكة كأجيػػدة تقشياتيػػا بتحػػجيث الجامعػػة تقػػػـ َأفْ  يجػػب -ٖ
 .الخمػية االتراالت مجاؿ في الججيجة الخجمات

 إنجػػػاز سػػػخعة فػػػي يدػػػاعج بسػػػا الحجيثػػػة التقشيػػػات لتصبيػػػق دائػػػع بذػػػكل الجامعػػػة تدػػػعى َأفْ  يجػػػب -ٗ
 .الجامعة في لعسمياتا

 آرائيػػع عمػػى كالتعػػخؼ العسػػبلء مػػع الفػػخدؼ لمتػاصػػل خاصػػة كحػػجة الجامعػػة تخرػػز َأفْ  يجػػب -٘
 .السقجمة الخجمات جػدة بخرػص

 .لمعسبلء مخيحة كبيئة جحاب بسطيخ الخجمات تقجيع مخاكد تتستع َأفْ  يجب -ٙ

 (.إلخ…صائع إفصار مثل) الخيخية السذخكعات في الجامعة تديع َأفْ  يجب -ٚ
 اختبار فخضيات الجراسة:-ثالثا

 :عمى الشحػ اآلتيفي ىحا الجدء مشاقذة فخضياتي الجراسة  سيتع
 تشز عمى "مدتػػ تحقيق جامعة الجديخة ألبعاد السيدة التشافدية ضعيفا". التي-األولى الفخضية

 اآلتػػيتػع حدػػاب الستػسػط الحدػابي العػاـ لبلسػػتبانة كمحاكرىػا الدػتة كالجػجكؿ  الفخضػية؛ كالختبػار
 يػضح ذلظ:

 

 حسبة انًتىسط انحسبثي انعبو نالستجبنخ ويحبورهب انستخ يىضح( 8خذول )

 انًحبور م
 انًتىسط

 انحسبثي

 االنحراف

 انًعيبري
 انًستىي

 ترتيت

 انًحبور

 ٗ عالي 0.69981 ٗٗ.ٖ الستفػقة الجػدة ٔ

 ٖ عالي 0.6998 ٛ٘.ٖ الستفػقة الكفاءة ٕ

 ٙ متػسط 0.6034 3.25 الستفػؽ  بجاعاإل ٖ

 ٘ متػسط 0.63459 3.27 الستفػقة االستجابة ٗ

 ٕ عالي ٙٔٙٛٛ.ٓ ٔٙ.ٖ االجتساعية السدؤكلية ٘

 ٔ ججا عالي 0.48497 4.36 السشاسبة التكمفة ٙ

  عالي 0.48781 3.59 لالستبانة العام الستؽسط 7

 :اآلتيمغ الججكؿ الدابق  يتزح
 بعػػادكػحلظ حرػمت األ ،جػجا عاليػة قيسػة كىػػي( ٖٙ.ٗ) بمػغ التكمفػة لمبعػج الحدػابي طالستػسػ قػيعَأفَّ  -

 ما؛ كىػ عالية متػسصات عمى االجتساعية سدؤكليةالخاصة بالجػدة الستفػقة كالكفاءة الستفػقة كال
 .عالية بجرجة األربعة التشافدية السيدة ألبعاد الجديخة جامعة تحقيق عمى يجؿ
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 َأفَّ يػػجؿ عمػػى  مػػا؛ كىػػػ متػسػػصة قػػيع عمػػى الستفػقػػة كاالسػػتجابة باإلبػػجاعالبعػػجيغ الخاصػػة  حرػػػؿ -
 .فقط متػسط البعجيغ ليحيغ الجديخة جامعة تحقيق أكمسارسة 

يجؿ  ما؛ كىػ عالية قيسة كىي( ٜ٘.ٖ) بمغ عاـ متػسط عمى التشافدية السيدة أبعاد استبانة حرػؿ -
كىحا يثبت خصأ الفخضية القائمة  ؛فدية بجرجة عاليةالسيدة التشا أبعادتحقق  الجديخةجامعة  َأفَّ عمى 

 السيدة التشافدية بجرجة عالية كيثبت صحة الفخضية البجيمة. أبعادجامعة الجديخة ال تحقق  َأفَّ 
 آراء بػيغ( ٘ٓ.ٓ)مدػتػػ  عشػج إحرػائية داللػة ذات فػخكؽ  تػجػج ال": عمى تشز التي -الثانية الفخضية

 السيػدة ألبعػاد الجديػخة جامعػة تحقيػق مػجػ حػػؿ الجديػخة جامعػة فػي كاإلداريػيغ األكاديسيػة القيادات
 كالججكؿ اآلتي يػضح ذلظ.  T-TE)كالختبار الفخضية تع حداب ) .التشافدية

 انذراسخ عينخ إخبثبد يتىسطبد ثين انفروق نًعرفخ انًعنىيخ انذالنخ ويستىي)د(  قيى اختجبر( يىضح 9خذول )

 مدتؽى الجللة الحخية قيسة ت الؽسط الشؽع 

 السحؽر األول
 3.27 إداري 

4.16- 35 0.00 
 3.85 أكاديسي

 السحؽر الثاني
 3.32 إداري 

4.21- 35 0.00 
 4.20 أكاديسي

 السحؽر الثالث
 2.96 إداري 

6.70- 35 0.00 
 3.94 أكاديسي

 السحؽر الخابع
 2.97 إداري 

6.147- 35 0.00 
 3.96 سيأكادي

 السحؽر الخامذ
 3.37 إداري 

2.74- 35 0.009 
 4.18 أكاديسي

 السحؽر الدادس
 4.16 إداري 

6.77- 35 0.00 
 4.83 أكاديسي

 السيدة
 3.34 إداري 

7.26- 35 0.00 
 4.16 أكاديسي

 :اآلتيمغ الججكؿ الدابق  نبلحع
 (؛ كىػػػػ مػػػا يػػػجعػ إلػػػى٘ٓ.ٓ)مػػػغ مدػػتػػ  لأقػػػالسحدػػػػبة جػػػاءت عشػػػج مدػػتػػ داللػػػة  (ت) قػػيعَأفَّ  -

فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ متػسػػط إجابػػػات  ِبَأنَّػػُو ال تػجػػج ،رفػػس الفخضػػية العجميػػة القائمػػة
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كاإلداريػػيغ فػػي جامعػػة الجديػػخة حػػػؿ مػػجػ تحقيػػق السيػػدة التشافدػػية فػػي جامعػػة  كاديسيػػةالقيػػادات األ
ت الجاللػػػة اإلحرػػػائية حػػػػؿ متػسػػػط إجابػػػات الجديػػػخة، كقبػػػػؿ الفخضػػػية البجيمػػػة بػجػػػػد الفػػػخكؽ ذا

 .الجديخة جامعة كإدارؼ أكاديسي 

الفػػػخكؽ اإلحرػػػائية كانػػػت لرػػػالح فئػػػة القيػػػادات  َأفَّ خػػػبلؿ قػػػيع الستػسػػػصات الحدػػػابية يتزػػػح  مػػػغ -
قيسػػػة مػػػغ  أعمػػػىأعصػػػػا متػسػػػصات  األكاديسيػػػة القيػػػادات؛ َحْيػػػُث ِإفَّ اإلداريػػػيغ فئػػػة عػػػغ كاديسيػػػةاأل

السيػدة التشافدػػية بذػػكل  أبعػػادجامعػػة الجديػخة تحقػػق  َأفَّ داريػػيغ فيػع يعتبػػخكف متػسػصات إجابػػات اإل
 العسػػػبلء بجسيػػػػر احتكػػػاكيع كقمػػػة العميػػػا كضػػائفيع لصبيعػػػةذلػػػظ  يخجػػػعك  ؛اإلداريػػػيغ آراءمػػػغ  أعمػػى

 ككثػخة اإلداريػيغ كضػائف لصبيعػةكسا يخجع  ،الجديخة جامعة تقجميا التي الخجمات مغ كالسدتفيجيغ
 .التشافدية السيدة كمحاكر الجامعة حػؿ آرائيع معخفة سيل ا؛ كىػ مكالصمبة السجتسعب اختبلشيع

 والتؽصيات: الستشتاجات-السبحث الثالث
 الستشتاجات:-1

 مغ خبلؿ مشاقذة نتائج الجراسة السيجانية يسكغ استشتاج اآلتي:
عيشػػة الجراسػػة  آراء حدػػب الجديػػخة جامعػػةفػػي مدػػتػػ تحقيػػق أبعػػاد تحقيػػق السيػػدة التشافدػػية  َأفَّ  -ٔ

 ما. اكىي عالية نػعً  (ٜ٘.ٖ)بمغت 

حػػػج مػػػا  إلػػػىكىػػػي درجػػػة عاليػػػة  (،ٗٗ.ٖ)الجػػػػدة الستفػقػػػة عمػػػى متػسػػػط حدػػػابي  عػػػجبُ  حرػػػػؿ -ٕ
 .الجراسة عيشة آراء حدب كذلظ الستػسط مغ كقخيب

ط كىػ أعمػى مػغ متػسػ (،ٛ٘.ٖ)بمغ  احدابيِّ  امتػسصً  الستفػقة الكفاءة عجبُ  الجراسة عيشة أعصت -ٖ
 سدػػػؤكليةال ؼكأقػػػل مػػػغ الستػسػػػط الحدػػػابي لبعػػػج ،كاالسػػػتجابة اإلبػػػجاعك  ،الجػػػػدة الستفػقػػػة ؼعػػػجبُ 

 .السشاسبة كالتكمفة االجتساعية

كىػ أعمى قيسة لمستػسط  (،ٖٙ.ٗ)التكمفة السشاسبة عمى أعمى متػسط حدابي بمغ  عجبُ  حرػؿ -ٗ
 .عيشة الجراسة آراءالحدابي لجسيع أبعاد السيدة التشافدية حدب 

كفئة اإلدارييغ في  األكاديسية القيادات فئة إجابات متػسط بيغ إحرائية داللة ذات فخكؽ  كجػد -٘
 .التشافديةجامعة الجديخة حػؿ مجػ تحقيق الجامعة ألبعاد السيدة 

السيػػدة التشافدػػية بجرجػػة  أبعػػادجامعػػة الجديػػخة تحقػػق  َأفَّ يعتقػػجكف  كاديسيػػةقيػػادات الجامعػػة األ َأفَّ  -ٙ
 .الجامعة دارؼ إاد مغ اعتق أعمى

كسػػا تػصػػمت الجراسػػة مػػغ خػػبلؿ إجابػػة أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة إلػػى َأفَّ أبػػخز متصمبػػات تحدػػيغ السيػػدة 
 التشافدية لمجامعة ىي:

أفػػػػػخاد السجتسػػػػع( أك العسيػػػػػل الػػػػػجاخمي  ،بػػػػػآراء العسػػػػبلء سػػػػػػاء العسيػػػػل الخػػػػػارجي )الصالػػػػب االىتسػػػػاـ -
 جامعة كسبل االستفادة مشيا.السدتفيج( حػؿ الخجمة التي تقجميا ال السػضف،)
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 فػي عاليػة سػخعة لػجييا يكػػف  كأف خػجماتيا تقػجيع فػي التكشػلػجيػة التقشيػات أحػجث الجامعة تتبشى أف -
 .التكشػلػجيا ليحه االستجابة

 .العسبلء مع الفخدؼ لمتػاصل خاصة كحجة الجامعة لجػ يكػف  أف -

 جػحاب بسطيػخ العسػبلء خجمة جةككح الجامعة استعبلمات مػضفي خاصة الجامعةمػضفػ يتستع  أف -
 .كأنيق

 :التؽصيات-2
 :كفًقا لمشتائج التي تع التػصل إلييا، َفِإفَّ الباحث يقجـ التػصيات اآلتية

 اتكلمجامعػػػػ لبيئتيػػػػا كالػاقعيػػػػة بالػضػػػػػح تترػػػػف شػػػػاممة رؤيػػػػة الجامعػػػػة قيػػػػادة امػػػػتبلؾ ضػػػػخكرة -ٔ
 السشافدة.

 كألعزاء لمصمبةجمة كتػفيخ تمظ الخجمات عمى تحديغ الخجمات األكاديسية كالبحثية السق العسل -ٕ
 .السشاسبة كالكسية كالشػعية كالسكاف الػقت في التجريذ ىيئة

كذلػػظ  ،مػػغ مكػنػػات السيػػدة التشافدػػية فػػي الجامعػػة مكػًنػػا أساسػػيِّاأف تكػػػف إدارة السعخفػػة  ضػػخكرة -ٖ
ارة السعخفػػة بعقػػج سمدػػمة مػػغ الشػػجكات ككرش العسػػل كالػػجكرات التجريبيػػة كالسػػؤتسخات فػػي مجػػاؿ إد

 لشذخ الػعي كثقافة إدارة السعخفة كتبادؿ السعمػمات كالخبخات في ىحا السجاؿ.

 عػػػغ مستػػػازة صػػػػرة تقػػػجيع عمػػػى الجامعػػػة مشتدػػػبي لتذػػػجيع الجامعػػػة فػػػي الحػػػػافد نطػػػاـ تصػػػػيخ -ٗ
 .بيا السحيط السجتسع في مػضفييا كأخبلؽ كخجماتيا الجامعة

 الخػػجمات حػػػؿ العسػػبلء آراء عمػػى لمتعػػخؼ ػدةالجػػ مخكػػد تتبػػع خاصػػة كحػػجة الجامعػػة تشذػػئ أف -٘
 .الجامعة تقجميا التي التعميسة

 بػأف كمسيػد، جػحاب بسطيػخ الجامعة عسبلء كاستقباؿ العسبلء خجماتمػضفػ أف يتستع  ضخكرة -ٙ
 .جحابة مكاتب ليع كتخرز الخجمية الػحجات ىحه بسػضفي خاص زؼ  اختيار يتع

الفكػػػخؼ كالسبػػػادرة فػػػػي آراء  اإلبػػػجاعيػػػة تذػػػجع عمػػػى تػػػجعع قيػػػادة الجامعػػػة ثقافػػػة كبيئػػػة جامع أف -ٚ
 كتدييل تقجيع خجمات الجامعة. األعساؿ

 كتػقعػػػػاتيع الجامعػػػػة مػػػػع الستعػػػػامميغ كرغبػػػػات حاجػػػػات عػػػػغ بحػػػػػث بػػػػإجخاء الجامعػػػػة تبػػػػادر أف -ٛ
 .كتصمعاتيع

ليػػا، كمكافػػأة الجيػػػد  كػػاؼ   كقػػت كتخرػػيز التسيػد، بػػخامج لتشفيػػح الخاميػػة الجيػػػد زيػػادة ضػخكرة -ٜ
 تسيدة أيزا.الس

 .كمتابعتيا الخاصة الجامعات في الجػدة تحديغ عمى العالي التعميع كزارة تعسل َأفْ  -ٓٔ

 العسػػل، فػػخص مجػاالت عمػػى تذػػتسل الجامعػات خخيجػػي حػػػؿ شػاممة مدػػػحات إجػػخاء ضػخكرة -ٔٔ
َن   ؛الػػخ…العسػػل أربػػاب كتقػػػيع الجامعػػة، كتقػػػيع كالسيػػارات،  حػػػؿ دقيقػػة مؤشػػخات سػػيقجـ ىػػحا ألأ
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 السدايػػػا مػػػع التسيػػػد اسػػػتخاتيجيات عبلقػػػة حػػػػؿ دقػػػة أكثػػػخ رابػػػط إقامػػػة فػػػي كسيدػػػاعج الخػػػخيجيغ
 .التشافدية

 والسرادر السخاجع
 :العخبية جعخاالس-أوًل 
 فػػي التشافدػػية السيػػدة خمػػق فػػي كأثخىػػا البذػػخية السػػػارد تشسيػػة .(ٕ٘ٔٓ). العصايػػا الرػػجيق دمحم ىيع،خا إبػػ

 ه را دكتػػػ  ]أشخكحػػة كالتكشػلػجيػػا لمعمػػػـ دػػػدافال جامعػػة حالػػة سػػةراد: الدػػػدانية الجامعػػات
 اإلسػػػبلمية، درمػػػاف أـ جامعػػػة اإلسػػػبلمي، العػػػالع سػػػاتراكد بحػػػػث معيػػػج غيػػػخ مشذػػػػرة[.

 .الدػداف
 فػػػػي السرػػػػخية الجامعػػػػات بتختيػػػػب لبلرتقػػػػاء التخبػيػػػػة الستصمبػػػػات .(ٕٙٔٓ) .سػػػػيج دمحم سػػػػساح أحسػػػػج،

 .السشرػرة جامعة التخبية، كمية [.مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة] العالسية الترشيفات
 مفػػػػاىيع: تيجيةخااالسػػػػت اإلدارة .(ٕٕٓٓ. )دمحم الػػػػجيغ جسػػػػاؿ كالسخسػػػػى، ،الػػػػخحسغ عبػػػػج ثابػػػػت إدريػػػػذ،

 .، القاىخةالجامعية الجار .تصبيقية كنساذج
 مجمػػػة ."تشافدػػػية ميػػػدة لخمػػػق الجامعػػػات أداء لتصػػػػيخ تيجيةخااالسػػػت األبعػػػاد. (ٕٚٔٓ. )فاشسػػػة ف،زاتػػػػ 

 (.ٙٔ، )افخيقيا شساؿ اقتراديات

 التشافدػػػية يػػػاداالس كتحقيػػػق دعػػػع فػػػي كدكرىػػػا الخياديػػػة الجامعػػػة. (ٕٚٔٓ. )دمحم الػػػجيغ صػػػبلح تػفيػػػق،
 (.ٜٓٔ)ٕٛ بشيا، جامعة التخبية كمية مجمة .مقتخح ترػر: السدتجامة

 تكاالترػػاال السعمػمػػات تقانػػة دكر (.ٜٕٓٓ. )الػىػػاب عبػػج دمحم العػػداكؼ،ك  سػػميساف، أحسػػج الجخجػػخؼ،
 األدكيػػػة لرػػػشاعة العامػػػة الذػػػخكة فػػػي اسػػػتصبلعية دراسػػػة التشافدػػػية، السدايػػػا تحقيػػػق فػػػي

 لكميػػػة الثالػػػث العمسػػػي السػػػؤتسخ ،]بحػػػث مقػػػجـ[ نيشػػػػػ  محافطػػػة فػػػي الصبيػػػة كالسدػػػتمدمات
 .الخاصة التصبيقية العمػـ جامعة اإلدارية كالعمػـ االقتراد

غيػػػخ  ماجدػػػتيخ رسػػػالة] األردنػػػي العػػػاـ لقصػػػاعا فػػػي التسيػػػد إدارة(. ٕٙٓٓ. )غخيػػػب غدػػػاف ،كيخؼ جالػػػ
 .األردف اليخمػؾ،جامعة  االقتراد كالعمـػ اإلدارية، كميةمشذػرة[. 

 لمػػػػجكؿ كاقتخاحػػػػات أفكػػػػار: عػػػػالسي مدػػػػتػػ  ذات جامعػػػػات إنذػػػػاء .(ٖٕٔٓ) .الػػػػخحسغ عبػػػػج الخافعػػػػي،
 .ٖٔٛ-ٖٔ٘(، ٕ)ٖٗمصبػعات اليػندكػ،  مخكد مدتقبميات مجمة ."الشامية

 تحميميػة دراسػة .(ٕٔٔٓ. )العديػد عبػجكشػخيب، كفػاء  ،الػجيغ زيػغ غػجيخ كفمسبػاف،، عمػي سػافإي سميع،
 العػػػالي التعمػػػيع لسؤسدػػػات التشافدػػػية السيػػػدة دعػػػع فػػػي السعخفػػػة مجتسػػػع إلػػػى التحػػػػؿ ألثػػػخ

 لمجراسػػػات سػػػمساف األميػػػخ معيػػػج السعمػمػػػات، دراسػػػات مجمػػػة .الدػػػعػدية العخبيػػػة بالسسمكػػػة
 .(ٕٔ) ،معة السجسعةجا االستذارية كالخجمات
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 دراسػػة: سػػػيب بشػػي بجامعػػة لمبػػاحثيغ السعخفػػي السػػاؿ رأس قيػػاس .(ٕٙٔٓ) .أحسػػجرحػػاب فػػايد  سػػيج،
االتحػػػػػاد لمسكتبػػػػػات  لدػػػػػعػديةامجمػػػػػة اعمػػػػػع  .لمجامعػػػػػة التشافدػػػػػية السيػػػػػدة لتحقيػػػػػق تحميميػػػػػة

 .(ٙٔكالسعمػمات، )

 كالتعميع السجتسع خجمة عسادة يخلتصػ  مقتخح(، "ترػر ٕ٘ٔٓ) .هللا عبجراشج بغ مدمط بغ  الذخيب،
-األزىػػخ جامعػػة التخبيػػة، مجمػػة"، التسيػػد إدارة مػػجخل ضػػػء فػػي بتػتػػظ بجامعػػة السدػػتسخ
 (.ٕ) الجدء( ٕٙٔ) العجدمرخ، 

 .األردنية األدكية قصاع في التشافدية كالسيدة السعمػمات نطع بيغ العبلقة (.ٕٗٓٓ. )نجيب فؤاد الذيخ
 .(ٗ)ٗٗ العامة، اإلدارة مجمة

 العالسيػة التشافدػية كالسيػدة االستخاتيجي التخصيط .(ٖٕٔٓ. )كبادخغ، ماججة حدغ ،دمحم نجاة الرائغ،
 .(ٕ)ٖٖ لمتخبية، العخبية السجمة .دعبج العدي السمظ جامعة في

 كاالجتساعيػػػة، االندػػػانية العمػػػػـ مجمػػػة االدارؼ، الفكػػػخ فػػػي حجيثػػػة اتجاىػػػات (.ٕٔٓٓ. )قمػػػر هللا عبػػػج
(ٖ٘.) 

  بالسسمكة الجامعات تسيد في التجريدية الييئةدكر  .(ٕٚٓٓ. )دمحمبغ حديغ بغ  السحدغ بجع العخفج،
 .(ٔ)ٖ التجارية، لمجراسات السرخية السجمة .الدعػدية العخبية

سمدػػمة التػريػػج فػػي تحقيػػق السيػػدة التشافدػػية: دراسػػة  قػػجراتأثػػخ  .(ٕ٘ٔٓ) .حدػػيغ أحسػػج دمحم عدػػاؼ،
كميػة األعسػاؿ،  غيػخ مشذػػرة[. رسػالة ماجدػتيخ] ردفحالة مجسػعة شخكات قعػار فػي األ

 جامعة الذخؽ األكسط، األردف.

 .(٘٘ٔ)ٔٔ التشسية، جدخ مجمة .التشافديةسياسات  .(ٕٕٔٓ). صالح العرفػر،

 لمشذػػػػخ كائػػػػل دار (.ٕط) كسػػػي مػػػػجحل كالعسميػػػات، اإلنتػػػػاج إدارة (.ٕٙٓٓ. )دمحم الدػػػتار عبػػػػج العمػػػي،
 .عساف كالتػزيع،

 لتحقيػػق اسػػتخاتيجية كآليػػة االفتخاضػػية العسػػل فػػخؽ إدارة  .(ٕ٘ٔٓ) .أحسػػج الػػجيغ نجػػع حسػػجأ عيػػجاركس،
 .(ٔٓٔ)ٕٙ بشيا، جامعة التخبية كمية مجمة .السرخية الجامعات في التشافدية السيدة

 دراسػة العخبيػة الجامعػات فػي البحثػي األداء تسيػد معػاييخ .(ٜٕٓٓ). الػخحيع عبػج الشاصخ عبج فخخك،
 .(ٕٓ)، الجامعي التعميع في دراسات مةمج. تحميمية

 ضػػء فػي متسيػدة جامعػة نحػػ الجػامعي التعمػيع في التسيدفمدفة  .(ٕٛٓٓ) .الحسيج عبج سسيخ قصب،
 (.ٓ٘)ٗٔ العخبية، التخبية مدتقبل مجمة. العمسية كالخبخات التجارب

 تشافدػية ميػدة لبشػاء سػجخلك السعخفػة إلنتػاج البلزمػة الستصمبػات أىسيػة .(ٕٙٔٓ) .فياد بغ دمحم المػقاف،
 جامعػة التخبيػة، كميػة كالتخبػيػة العمػػـ مجمػة .الدػعػدية العخبيػة بالسسمكػة حائل جامعة في

 .ٕٓٔ-ٜ٘(، ٔ)ٕٛ سعػد، السمظ
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 التشافدػػػػػية السيػػػػػدة لتحقيػػػػػق الفكػػػػػخؼ  السػػػػػاؿ رأس تصػػػػػػيخ متصمبػػػػػات. (ٖٕٔٓ) .الػػػػػخزاؽ عبػػػػػج دمحم كيػػػػػح،
، (ٜ٘)ٕٗ بشيػػا، جامعػػة التخبيػػة كميػػة مجمػػة .بشيػػا جامعػػة عمػػى ميجانيػػة دراسػػة لمجامعػػات

ٕٖٜ-ٕٗٗ. 
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ىجؼ البحث إلى التعخؼ عمى كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية في 

حقيق ذلظ اليجؼ استخجمت الباحثة السشيج الػصفي كفي سبيل ت ،الجامعات األىمية بسحافطة إب
بجسيع القيادات اإلدارية في الجامعات األىمية في محافطة إب البالغ مجتسع البحث  تسثلالسدحي، كقج 

الباحثة  كاستخجمت، ( فخًداٖٗٔ( فخًدا، ثع اختيار عيشة عذػائية بديصة بمغ حجسيا )ٕٕٗعجدىع )
كالشدب السئػية، معامل  التكخارات :اآلتيةكتع استخجاـ األساليب اإلحرائية ، لجسع البياناتاالستبانة أداة 

جسمة مغ  إلىتػصل البحث  ذلظ الحدابية، االنحخافات السعيارية، كفي ضػء الستػسصاتلفاكخكنباخ، أ
 الشتائج أىسيا:

محافطة إب جاء في ة كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمي َأفَّ 
 .(ٖٛ.ٕبجرجة مسارسة )ضعيفة( بذكل عاـ، بستػسط حدابي بمغ )

 ياترسيع الػضائف كتحميمعمى الشحػ اآلتي:  جاء تختيب السجاالت بحدب متػسصاتيا الحدابية
( كبجاللة لفطية ٙٗ.ٕ( كبجاللة لفطية )ضعيفة(، تخصيط السػارد البذخية )ٙ٘.ٕ) ياكتػصيف

( كبجاللة لفطية )ضعيفة(، االستقصاب كاالختيار كالتعييغ ٖٗ.ٕلسػارد البذخية ))ضعيفة(، تجريب ا
، ( كبجاللة لفطية )ضعيفة(ٕٙ.ٕ( كبجاللة لفطية )ضعيفة(، تقييع أداء العامميغ )ٖٗ.ٕ)

ـ البحث عجًدا مغ التػصيات ( كبجاللة لفطية )ضعيفة(، ٚٔ.ٕالتعػيزات كالحػافد ) كقجَّ
 كالسقتخحات.

 : اإلدارة اإللكتخكنية، ادارة  السػارد البذخية، الجامعات األىميةسفتاحيةالكمسات ال

Abstract: 

The current research aims to identify the reality of the application of electronic 

management in human resources management in local universities in Ibb province. To 

achieve this goal, the researcher used the descriptive survey method, due to its suitability to 

the nature of the current research. The research community was identified and sampled from 
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all the (134) administrative leaders in private universities in Ibb province. Due to the nature 

of the method used in the current research, the researcher relied on the questionnaire as a 

tool to collect the necessary data and information to answer the research questions. After 

collecting the data, statistical data processors were conducted using the statistical packages 

program (SPSS), and appropriate statistical methods were used, namely: frequencies and 

percentages, Cronbach's alpha, arithmetic averages, and standard deviations. 

The result of the research shows that the application of e-management in human 

resources management in private universities in Ibb province was found to be weak, with an 

average calculation of (2.38), with verbal denotation (weak). It has been found that the 

reality of the application of e-management in human resources management in private 

universities in Ibb governorate ranked the areas according to their calculation averages: 

design, analysis and job descriptions (2.56), verbal denotation (weak), human resources 

planning (2.46), verbal denotation (weak), human resources training (2.43) , verbal 

denotation (weak), recruitment , selection and appointment (2.43), verbal denotation (weak), 

performance assessment of workers (2.26), verbal denotation (weak), compensation and 

incentives (2.17) , verbal denotation (weak). The current research has reached several 

conclusions, most notably: the administrative leaders in the human resources management in 

private universities in Ibb province continue to practice traditional methods in carrying out 

the tasks assigned to them in all areas adopted in this research. 

Keywords: Electronic Management , Human Resource Management , Private 

Universities 

 

يذيج العالع تصػرات متدارعة عمى مختمف األصعجة فخضت عمى جسيع السشطسات التحخؾ 
السشاسب لبلستجابة ليحه التغيخات كالػفاء بستصمباتيا، كإعادة تعخيب ذكاتيا ككضائفيا لتكػف قادرة عمى 
التكيف مع كل ججيج، كفي ضػء ىحا تغيخت فمدفة السشطسات كنطختيا تجاه جسيع مػاردىا عمى حج 

 يا كتسيدىا.سػاء، كبرػرة أساسية تجاه مػردىا البذخؼ الحؼ أصبح يسثل العشرخ األساسي لشجاح
السػرد  كػنيا تتعامل مع ؛إدارة السػارد البذخية مغ أىع الػضائف اإلدارية في السشطسة كغجت

أخح دكرىا يتدع ليربح أكثخ شسػاًل كتخرًرا،  كقج، حياالسحخؾ األساسي لشجا ُيَعجُّ البذخؼ الحؼ 
متخررة لسسارسة العجيج مغ يتصمب تػافخ كفاءات  استخاتيجيّّ  فأصػبح إلدارة السػػارد البػذخية دكر  

السياـ كالسػدؤكليات السػكمػة إلييا، كقج اتدع مفيػـ إدارة السػارد البذخية ليذسل أنذصة رئيدة مغ أىسيا 
لمعسل،  يا، تخصيط السػارد البذخية، جحب السػارد البذخية السشاسبة كاستقصابياتحميػل الػضائف كتػصيف

باإلضافة إلى الشذاط التقميػجؼ الستعمػق بذؤكف  ياارد البذخية كتجريب، كتشسية السػ ىعتقييع العامميغ كتحفيد 
 .(ٔص.، ٕٚٔٓ )الفقياء، السػارد البذخية في السشطسة

كفي خزع ىحه التحػالت بجأت السؤسدات التخبػية كمشيا الجامعات السعاصخة باالىتساـ بالعشرخ 
االرتقاء بالسػرد البذخؼ  ُيَعجُّ ؽ، كمغ ثع ألنو أحج أىع مػاردىا إف لع يكغ أىسيا عمى االشبل ؛البذخؼ 

في الػقت الحاضخ، فيػ الخكيدة األساسية في تحقيق أىجاؼ الجامعة  السيسةدارتو أحج األىجاؼ إك 
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كاديسية السعاصخة في كافة دكؿ العالع دارية كاألكمغ ثع تصػيخىا بسا يشدجع مع التصػرات اإل لػضائفيا،
كمشيا  ،تصػيخ إدارة السػارد البذخية في كافة مؤسدات التعميع الجامعيالتي اىتست ب الستقجمة كالشامية

 .(ٔ ص.،ٖٕٔٓ ،ةالجامعات األىمية )الجػارن
قادرة ك  دارية كاعية،إفي ضل كجػد قيادة  إالإدارة السػارد البذخية ال يسكغ أف تقػـ بجكرىا َفِإفَّ لحا 

، مغ خبلؿ بخامج التشسية اكميشيً  اتشسيتو عمسيً عمى استثسار قجرات كإمكانيات العشرخ البذخؼ، فزبل عغ 
السيشية كالتقييع السدتسخ، باعتساد سياسات إدارية ججيجة جحابة كمحفدة، تعػد بالقيسة السزافة عمى 

 .(ٚٙٙ ص.،ٕٕٓٓ الجامعات كتحديغ أدائيا)الغامجؼ،
شت السشطسات مغ تسك إذافي مجاؿ إدارة السػارد البذخية  كلئلدارة اإللكتخكنية تصبيقات كثيخة

إدارة السػارد البذخية مغ إدارة األفخاد بذكل ، كستتسكغ ذلظ يػلج فائس قيسة ال يدتياف بو َفِإفَّ  ؛استغبلليا
السعمػمات البلزمة التخاذ القخارات ك  بالبيانات أكثخ فاعمية، كيتع ذلظ مغ خبلؿ دعع إدارة السػارد البذخية

 )السجالي، ػيل كضائف السػارد البذخية إلى كضائف إلكتخكنيةكمغ خبلؿ تح ،الخاصة بالسػارد البذخية
 .(ٙٗ ص.،ٕٕٔٓ

كقج اتجيت جسيع الجكؿ كالسشطسات إلى تبشي البخامج كاألنذصة اليادفة لتصبيق اإلدارة اإللكتخكنية 
 في مؤسداتيا ككحجاتيا اإلدارية.

ا اإلدارة اإللكتخكنية اىتسامً  فقج أكلت الحكػمة اليسشية التحػؿ نحػ تفعيل استخجاـ في ىحا الدياؽ 
القاضي بالتػسع  ٜٜ٘ٔ( لدشة ٘٘ٔلسػاكبة التصػر العالسي مشح صجكر القخار الجسيػرؼ رقع ) ؛اكبيخً 
ساليب العسل في كافة أدخاؿ األنطسة السعمػماتية التي تداعج عمى تصػيخ نطع اإلدارة كتحجيث إفي 

جل تصػيخ آليات العسل السؤسدي كتحديغ أمغ كذلظ  ،القصاعات كفي مختمف مجاالت أنذصة الجكلة
أداء الحكػمة في القياـ بػضائفيا كتقجيع خجماتيا لمسػاششيغ كتسكيشيا مغ االنتقاؿ التجريجي نحػ تصبيقات 

 اإلدارة اإللكتخكنية.
البخنامج الػششي لتقشية السعمػمات اليادؼ إلى تشفيح األعساؿ كاإلجخاءات الحكػمية التي  كمغ خبلؿ

أك باألفخاد كالسؤسدات بصخائق إلكتخكنية كعبخ استخجاـ الذبكات  عبلقة الحكػمة بإداراتيا، تشطع
 .(ٙٗ ص.،ٕ٘ٓٓ ) كزارة االتراالت كتقشية السعمػمات، السعمػماتية كقػاعج البيانات السػحجة

يج في دارية كتبشي كل ججنطستيا اإلأسؤسدات اىتساًما بتصػيخ الالجامعات األىمية مغ أكثخ  كلعلَّ 
رضاء السدتفيجيغ مغ خجماتيا، إىحا السجاؿ بغية اكتداب ميدة تشافدية تزسغ ليا االستسخار كالبقاء ك 

كفي  تي ىحا البحث لئلسياـ في إثخاء ىحه التجخبة كمغ خبلؿ بعجيو الشطخؼ كالتصبيقي،أكفي سياؽ ذلظ ي
نب السعخفية كالتصبيقية كتقجيع تي دكر البحث العمسي في إثخاء ىحا التػجو بالجػاأضػء ىحا التػجو ي

ىجاؼ السشذػدة نيا إثخاء التجخبة كتػجيو مداراتيا نحػ تحقيق الغايات كاألأالترػرات كالبخامج التي مغ ش
 دارة في الببلد برػرة عامة كالجامعات برػرة خاصة.نطسة اإلأفي تصػيخ 
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ي عالع تكشػلػجيا السعمػمات كثػػرة الدشػات األخيخة قج شيجت تغيخات كبيخة ف َأفَّ الشظ 
شبيعة  فياالتراالت، باإلضافة إلى ما أحجثتو العػلسة مغ تغيخات اقترادية كثقافية، كل ذلظ أثخ 

األمخ الحؼ كسع دكر إدارة السػارد البذخية في السشطسات ؛ السيارات الػاجب تػافخىا في العشرخ البذخؼ 
ليحا اتجو الباحثػف كمفكخك ؛ لة عغ أىع مػرد مغ مػارد السشطسةكزاد مغ أىسيتيا بػصفيا اإلدارة السدؤك 

اإلدارة إلى العشاية بسػضػع إدارة السػارد البذخية مغ خبلؿ التػسع في البحػث كالجراسات الشطخية 
 .كالتصبيقية

 فيحيث أدت التصػرات  الحجيث؛العرخ  فيالتقشية  ثسار السشجداتمغ  اإلدارة اإللكتخكنية َكُتَعجُّ 
كالحكػمات في مغ قبل الجكؿ  التفكيخ الججؼ إلى، كابتكار تقشيات اتراؿ متصػرة جاؿ االتراالتم

كتقجيع  إنجاز األعساؿ اإلنتخنت في كشبكات  الحاسػبمغ مشجدات الثػرة التقشية، باستخجاـ االستفادة 
 .(ٖٕٔ ص.،ٕٕٔٓ ،األشػؿ)إلكتخكنية بصخيقة الخجمات 

ات األىمية، فعمى الخغع مسا تستمكو مغ إمكانيات مادية، كحاجتيا كفي سياؽ ما سبق تأتي الجامع
إلى التسيد كاكتداب ميدة تشافدية مغ خبلؿ تجػيج أساليبيا اإلدارية كتحجيث أدكاتيا ِإالَّ َأنََّيا لع تتجو 

ذلظ  برػرة كاضحة نحػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جسيع إداراتيا كمشيا إدارة السػارد البذخية، كلعلَّ 
راجع إلى غياب الجراسات العمسية التي تعشي بآليات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات؛ َحْيُث ِإفَّ 
معطع الجراسات الدابقة اتجيت نحػ دراسة الرعػبات التي تػاجو تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية، ككحلظ 

(، ٕٗٔٓ(، كإسكشجر )ٕٔٔٓاكؼ )متصمبات التصبيق كاالتجاىات نحػ التصبيق كجراسة كلّ  مغ الدس
 (.ٕٕٕٓ(، كالستػكل )ٕٛٔٓ(، كالجعيذ كمحدغ )ٕ٘ٔٓكالبعجاني )

إف كجػد ىحه الفجػة دفع اىتساـ الباحثة نحػ اإلسياـ في ردـ ىحه الفجػة بجراسة كاقع تصبيق اإلدارة 
محافطة إب ميجاًنا  اإللكتخكنية في الجامعات متخحة مغ إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمية في

 لمجراسة؛ كعميو َفِإفَّ مذكمة البحث تتمخز بالدؤاؿ الخئيذ اآلتي:
 ما كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمية في محافطة إب؟

سػارد البذخية في في إدارة ال إلى التعخؼ عمى كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنيةييجؼ البحث 
األسئمة  عغ الجامعات األىمية في محافطة إب مغ كجية نطخ أفخاد عيشة البحث كذلظ مغ خبلؿ اإلجابة

 تية:اآل
مجاؿ ترسيع الػضائف لمسػارد البذخية كتحميميا كتػصيفيا ما كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في -ٔ

 مغ كجية نطخ أفخاد عيشة البحث؟
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فخاد عيشة أمغ كجية نطخ  مجاؿ تخصيط السػارد البذخيةدارة اإللكتخكنية في ما كاقع تصبيق اإل-ٕ
 البحث؟

مغ كجية كاستقصابيا كتعييشيا  مجاؿ اختيار السػارد البذخيةما كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في -ٖ
 نطخ أفخاد عيشة البحث؟

مغ كجية نطخ أفخاد  ذخية كتصػيخىامجاؿ تجريب السػارد البما كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في -ٗ
 عيشة البحث؟

مغ كجية نطخ  مجاؿ التعػيزات كالحػافد لمسػارد البذخيةما كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في -٘
 أفخاد عيشة البحث؟

مغ كجية نطخ أفخاد عيشة  مجاؿ تقػيع األداء لمسػارد البذخيةما كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في -ٙ
 ؟البحث

يدتسج البحث أىسيتو مغ أىسية بعجيو الخئيديغ كىسا إدارة السػارد البذخية كاإلدارة اإللكتخكنية عمى 
 تي:السدتػػ الشطخؼ كالتصبيقي كيسكغ تمخيز ذلظ باآل

 آليات تصبيق حيػية مػضػع البحث كحجاثتو، كالشجرة الشدبية في البحػث كالجراسات السحمية في مجاؿ-ٔ
ة اإللكتخكنية، في إدارة السػارد البذخية، عمى مدتػػ مشطسات األعساؿ عسػًما كالجامعات اإلدار 

 خرػًصا.
ىحا البحث في نذخ ثقافة اإلدارة اإللكتخكنية لجػ القيادات اإلدارية كالسيتسيغ بتصػيخ األداء  يديعقج -ٕ

 اإلدارؼ في إدارة السػارد البذخية كالجامعات.
اء السكتبة اليسشية في مجاؿ اإلدارة اإللكتخكنية خرػصا في ضل الشقز قج يديع البحث في إثخ -ٖ

 .تصبيقيا في السؤسدات التخبػيةك الػاضح في الجراسات اليسشية حػؿ اإلدارة اإللكتخكنية 
قج تفيج الشتائج التي سيتػصل إلييا البحث الحالي الباحثيغ كالسيتسيغ في مجاؿ تصػيخ إدارة السػارد -ٗ

تدكيجىع بالسعمػمات التي تداعجىع في إجخاء مديج مغ ك  قات اإلدارة اإللكتخكنية،كتصبي البذخية
 الجراسات العمسية في ىحا السجاؿ.

إدارة السػارد كاقع  تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في ىحا البحث أكؿ دراسة حدب عمع الباحثة في  ُيَعجُّ -٘
 البذخية في الجامعات األىمية في محافطة إب.

 .: تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىميةالحجود السؽضؽعية

 .: جسيع القيادات اإلدارية مغ السػضفيغ في الجامعات األىمية في محافطة إبالحجود البذخية

 الجامعات األىمية في محافطة إب.: الحجود السكانية
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 .ـٕٕٕٓ- ٕٕٔٓث خبلؿ العاـ الجامعي: تع تصبيق البحالحجود الدمانية

استخجمت الباحثة السشيج الػصفي السدحي بػصفو أحج السشاىج العمسية لجسع البيانات كالسعمػمات 
عغ  حػؿ كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمية في محافطة إب،

 االستبانة.شخيق أداة البحث الستسثمة ب

اإلدارة السدؤكلة عغ االىتساـ بكل ما يتعمق بالسػارد البذخية التي تحتاجيا السشطسة ِبَأنََّيا: "تعخؼ 
شخاؼ عمى استخجاميا، كصيانتيا كالحفاظ عمييا لتحقيق أىجافيا، كىحا يذسل اقتشاء ىحه السػارد كاإل

 .(ٚٔ،ص. ٕٗٓٓ ،)البخنػشي "أىجاؼ السشطسة كتػجيييا لتحقيق
"كضيفة أساسية في السشطسة تعسل لتحقيق االستخجاـ األمثل لسػاردىا البذخية كذلظ  كتعخؼ ِبَأنََّيا:

 تػافق مع استخاتيجية السشطسة كرسالتيا"تمغ خبلؿ استخاتيجية تذسل سياسات كمسارسات متعجدة 
 .(ٗٔ، ص.ٜٕٓٓ، )عقيمي

 يعكتجريب يعكتعييش يع: ىي اإلدارة السدؤكلة عغ اختيار العامميغ استقصابياإلجخائالتعخيف 
 محافطة إب.في كتقييع أدائيع في الجامعات األىمية  ىعكتحفيد 

كضائف اإلدارة  إنجازفي  عساؿكشبكات األ نتخنت"اإلدارة التي تقـػ عمى استخجاـ اإل :ِبَأنََّياتعخؼ 
 (.ٗ٘،ص. ٕٛٔٓ ،)كافي كتخكني، كتشطيع إلكتخكني، قيادة إلكتخكنية، كرقابة إلكتخكنية"مغ تخصيط إل

تشفيح كافة السعامبلت كالخجمات الحكػمية السقجمة لمسػاشغ أك قصاعات األعساؿ كتعخؼ ِبَأنََّيا: "
ػاتف بسا مغ خبلؿ شبكات السعمػمات كقػاعج البيانات باستخجاـ كسائل االتراؿ الحجيثة لئلنتخنت كالي

 تػفيق،)ا" شالب الخجمة كمقجمي األداء الحكػمي في إشار مغ التفاعل بيغ كفاعميةيجعع كفاءة 
 (.ٜٙ،ص. ٖٕٓٓ

في إدارة السػارد البذخية في الجامعات  كاألنذصة ىي تحػيل كافة العسميات :التعخيف اإلجخائي
 .كتصبيقاتيا اإلداريةشيات اإللكتخكنية األىمية في محافطة إب إلى عسميات إلكتخكنية باستخجاـ مختمف التق

البحث قامت الباحثة  مجاؿفي  إسياماتيعكالتعخؼ عمى  الدابقيغلمػقػؼ عمى جيػد الباحثيغ 
كالبشاء عمى ما تػصمت لمتعخؼ عمى الفجػة البحثية  البحثبسخاجعة الجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع 

 كمشيا:إليو الجراسات الدابقة، 
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ب مغ كجية إ"مجػ تػفخ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة  :السػسػمة بػ( 2014دراسة اسكشجر)-أ
 .نطخ القيادات األكاديسية كاإلدارية"

مغ كجية إب  جامعةفي تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية  معخفة درجة تػفخ متصمبات ة إلىىجفت الجراس
استخجمت الباحثة السشيج الػصفي لسبلءمتو لصبيعة نطخ القيادات األكاديسية كاإلدارية؛ كلتحقيق ذلظ 

 ،جامعة إبفي ا مغ جسيع القيادات األكاديسية كاإلدارية ( فخدً ٙٔٔالبحث، كتكػنت عيشة البحث مغ )
 جراسة إلى أف:تػصمت ال، ك كقج استخجمت الباحثة أداة االستبانة لجسع السعمػمات

بذكل تقجيخات العامميغ لتصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة إب بجرجة متػسصة لمسجاالت  جاءت
 عاـ.

مجاؿ الستصمبات  جاءبيشسا  ،حرل مجاؿ الستصمبات اإلدارية عمى السختبة األكلى بجرجة تقجيخ قميمة
درجة عمى تصمبات البذخية كحرل مجاؿ الس ،السالية في السختبة األخيخة بجرجة تقجيخ ضعيف

 تقجيخ قميمة.
"معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة إب مغ كجية  :السػسػمة بػ( 2015دراسة البعجاني )-2

 .نطخ القيادات األكاديسية كاإلدارية"
ىجفت الجراسة إلى معخفة معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة إب مغ كجية نطخ 

كلتحقيق أىجاؼ البحث استخجاـ السشيج الػصفي السدحي، كسا تع استخجاـ ؛ كاديسية كاإلداريةالقيادات األ
الحيغ  إب في جامعةتع تصبيقيا عمى جسيع القيادات األكاديسية كاإلدارية ، ك لجسع البيانات أداةً االستبانة 

البالغ  ،جيخ إدارة(يعسمػف في السخاكد الػضيفية )عسيج، نائب عسيج، رئيذ قدع عمسي، مجيخ عاـ، كم
 :، أىسيا( فخًدا، كتػصمت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج244عجدىع )

جامعة إب بذكل عاـ جاءت بجرجة في درجة كجػد السعػقات التي تعيق تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية  َأفَّ 
 كبيخة.

السختبة في جامعة إب جاءت  فيدرجة كجػد السعػقات التقشية التي تعيق تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية َأفَّ  -
 .األكلى كبجرجة كبيخة

في جامعة إب جاءت في درجة كجػد السعػقات اإلدارية التي تعيق تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية َأفَّ -
 السختبة الثانية كبجرجة كبيخة.

في جامعة إب جاءت في درجة كجػد السعػقات السالية التي تعيق تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية  َأفَّ  -
 السختبة الثالثة كبجرجة كبيخة 
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في جامعة إب جاءت في درجة كجػد السعػقات البذخية التي تعيق تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية َأفَّ -
 .السختبة الخابعة

 كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة إب".": السػسػمة بػ (2022دراسة الستؽكل )-ج
بيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة إب مغ خبلؿ معخفة ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ تص

كاالستبانة أداة لجسع كلتحقيق ىحا اليجؼ، استخجـ الباحث السشيج الػصفي،  ؛الستصمبات كالسعػقات
الجراسة  تػصمتلجامعة إب. كقج  يةاالكاديساإلدارية ك عيشة مػزعة بيغ القيادة  ٕٗعمى كزعت  البيانات،

 اآلتي: إلى
 .ق اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعةضخكرة تصبي

 ا.ضعيفً  في جامعة إب تػاجج الستصمبات الخاصة باإلدارة اإللكتخكنيةَأفَّ 

"مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة : السػسػمة بػ ( 2013عاشؽر والشسخي ) ؽدراسة أب-أ
 ."اليخمػؾ مغ كجية نطخ الييئة التجريدية كاإلدارييغ

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة اليخمػؾ مغ كجية 
، فخًدا (ٚٗٙبمغت عيشة الجراسة )ي، ك استخجاـ السشيج الػصفي التحميم، ك الييئة التجريدية كاإلدارييغ نطخ

جتسع الييئة التجريدية تع اختيارىع بالصخيقة الصبقية العذػائية مغ م ،عزػ ىيئة تجريذ (ٕٖٓمشيع )
قج تػصمت الجراسة ، ك تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية مغ مجتسع الييئة اإلدارية ،اإداريِّ  327)الكمي، ك)

 :َأفَّ إلى 
مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة اليخمػؾ مغ كجية نطخ أعزاء الييئة التجريدية كاف  -

 .بجرجة مختفعة
مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة اليخمػؾ مغ كجية نطخ اإلدارييغ  َأفَّ كسا أضيخت الشتائج  -

 كانت بجرجة متػسصة.
"معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية : السػسػمة بػ( 2017دراسة تمي ) -ب

 .ميجانية ببمجية الحجيخة" دراسة
كمعخفة مجػ تصبيقيا عمى أرض  ػـ اإلدارة اإللكتخكنية،ىجفت الجراسة إلى إزالة الغسػض حػؿ مفي

، ىي معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية ببمجية الحجيخة كالية كرقمة الػاقع، كما
تع  ،أداة لجسع السعمػماتباالستبانة بػصيا  استعافثع  ،استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميميك 

 :عجد مغ الشتائج، أىسيا قج تػصمت الجراسة إلى، ك في الجدائخ ببمجية الحجيخة امػضفً  ٜٖتػزيعيا عمى 
كجػد معػقات تقشية تتسثل في ضعف خجمة اإلنتخنت كمحجكديتيا عمى مدتػػ البمجية، كحلظ صعػبة  -

 مدايخة التصػيخ التكشػلػجي خاصة في مجاؿ اإلدارة اإللكتخكنية.



 

 

 

 بىىىىىىىىىىأ/أسماءىصالحىالقباطيفيىالجامطاتىاألهلوظىبمحافظظىإ واقدىتطبوقىاإلدارةىاإللكترونوظىفيىإدارةىالمواردىالبشروظ

 -- 227 

قز الػعي بأىسية اإلدارة اإللكتخكنية لجػ السػضف كالشقز في في ن تجمتكجػد معػقات بذخية -
 الجكرات التجريبية.

االفتقار إلى التخصيط الدميع يعيق عسمية التحػؿ نحػ اإلدارة َأفَّ كجػد معػقات تشطيسية تتسثل في -
 اإللكتخكنية.

 غياب القػانيغ كالتذخيعات الكفيمة لمتصبيق اإلدارة اإللكتخكنية.-
ات مالية تسثمت في ضعف السيدانيات السخررة لذخاء أنطسة حساية السعمػمات، ككحلظ كجػد معػق-

 قمة السخررات السالية لبخامج التجريب لمسػضفيغ في مجاؿ اإلدارة اإللكتخكنية.
"كاقع تصبيق إدارة السػارد البذخية اإللكتخكنية في : السػسػمة بػ( 2019دراسة عبج الخحسؼ)-ج

 لخسسية مغ كجية نطخ القادة األكاديسييغ".ردنية االجامعات األ
ىجفت الجراسة إلى تحجيج كاقع تصبيق إدارة السػارد البذخية اإللكتخكنية في الجامعات األردنية 

استعانت استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ثع ، ك الخسسية مغ كجية نطخ القادة األكاديسييغ
 ا.( قائجا أكاديسيِّ ٕٓٗعمى ) اتع تػزيعي، ك تأداة لجسع السعمػماباالستبانة بػصفيا 

 عجد مغ الشتائج، أىسيا: كقج تػصمت الجراسة إلى
كاقع تصبيق إدارة السػارد البذخية اإللكتخكنية جاء بجرجة متػسصة في جسيع مجاالتيا ما عجا مجاؿ  َأفَّ 

 جاء بجرجة مختفعة.الحؼ األجػر كالحػافد 
مػجبة كمختفعة ما بيغ اإلدارة اإللكتخكنية كتحديغ  عبلقةف( كجػد أضيخ تحميل معامل االرتباط )بيخسػ 

تحديغ  فيفي دكر اإلدارة اإللكتخكنية  أثًخا مباشًخاىشاؾ  َأفَّ ما يجلل عمى ؛ كىػ األداء الػضيفي
 .األداء الػضيفي لمعامميغ في السؤسدات الحكػمية في محافطة قمقيمية

فاعمية تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية كمعػقات " السػسػمة بػػ: Seresht  (2009) دراسة سخشت -أ
 ."اإليخانيةتصبيقيا في الجامعات 

The Effectiveness of the Application of E-management and the Obstacles to its Application 

in Iranian Universities. 

ارة اإللكتخكنية كمعػقات تصبيقيا في الجامعات ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ فاعمية تصبيق اإلد
االستبانة، باإلضافة إلى السقابمة  كاستخجمت ،اإليخانية، استخجـ في ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحميمي

. كقج تػصمت الجراسة إلى ا( عزػ ىيئة تجريذ كإداريِّ ٜٖٕتكػنت عيشة الجراسة مغ)ك لجسع البيانات، 
مغ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية تسثمت بعجـ الػعي التكشػلػجي، كافتقار الخبخة،  كجػد معػقات إدارية تحج

كعجـ الجافع كالخغبة، باإلضافة إلى السعػقات الثقافية كالتكشػلػجية، كسا أشار أفخاد عيشة الجراسة إلى 
أفزل في حاؿ  فاعميتيا تتحقق بجرجة كأفَّ فاعمية تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في اخترار الػقت كالجيج، 

 زكاؿ معػقات تصبيقيا.
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"استخجاـ أجيدة الحاسػب في الجامعة الػششية بكخكاتيا السػسػمة بػ:  Felck( 2010دراسة فيمغ )-ب
 .مخيكية الستحجة"في الػاليات األ

"The Use of Computers at the National University of Croatia in the United States" 

لكذف عغ مجػ استخجاـ اإلدارة اإللكتخكنية كالبخامج السمحقة بيا في إدارة ىجفت الجراسة إلى ا
كاستخجمت االستبانة أداة  ،األقداـ اإلدارية في الجامعات، استخجـ الباحث السشيج الػصفي السدحي

( رئيذ قدع يعسمػف في األقداـ اإلدارية السختمفة، ٖٙتكػنت عيشة الجراسة مغ )، ك لجسع السعمػمات
 : إلى عجد مغ الشتائج، مشياالجراسة  كتػصمت

 شخدية بيغ السعخفة بالحاسػب، كبيغ مدتػػ استخجامو في اإلدارة اإللكتخكنية. عبلقةكجػد  -
 العسل عمى رؤساء األقداـ كتدخع مغ كتيخة العسل.اإلدارة اإللكتخكنية تخفف مغ عبء  َأفَّ  أضيخت-
 كنية تقمل فييا األخصاء.استخجاـ اإلدارة اإللكتخ  َأفَّ أضيخت الجراسة -
"كاقع تصبيقات اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات السػسػمة بػػ:  Ikenna(2015دراسة إيكيشا )-ج

 .الشيجيخية"
"The Reality of E-management Applications in Nigerian Universities" 

إلى  باإلضافةعات الشيجيخية ىجفت الجراسة إلى معخفة كاقع تصبيقات اإلدارة اإللكتخكنية في الجام
جسع البيانات اعتسجت كلاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي السدحي ك معخفة التػقعات كالتحجيات، 

ا يعسمػف في ( فخدً ٕٚٙ( فقخة، تع تػزيعيا عمى عيشة بمغت )ٜٖكتكػنت مغ ) ،الجراسة االستبانة أداة 
 ئج، أىسيا:عجد مغ الشتا تػصمت الجراسة إلى، ك الجامعات في نيجخيا

 .تقجيخات أفخاد الجراسة لػاقع تصبيقات اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات كانت متػسصة َأفَّ 

فخكؽ ذات داللة إحرائية في تقجيخات أفخاد العيشة لػاقع تصبيقات  َأنَُّو ال تػججأضيخت الشتائج كحلظ 
 لسؤىل العمسي.اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات الشيجيخية تعدػ لستغيخ الجشذ كا

 نجج َأفَّ أىجاؼ الجراسات كاآلتي:مغ خبلؿ استعخاض الجراسات الدابقة 
كلّ  مغ كجراسة  ،إللكتخكنية في الجامعاتمدتػػ كدرجة تصبيق اإلدارة ا دراسة بعزيا إلى ىجؼ

ىجفت إلى معػقات تصبيق اإلدارة دراسات ك ، (ٖٕٔٓعاشػر كالشسخؼ ) أبػك  (،ٕٗٔٓاسكشجر)
، كدراسة (ٕٛٔٓ) تمي، ك (ٕ٘ٔٓالبعجاني )، ك Seresht (ٜٕٓٓ) سخشت كلّ  مغ كجراسة ،اإللكتخكنية

كدراسات ىجفت إلى  ،(ٕٕٔٓشػؿ )جراسة األك، اإلدارة اإللكتخكنية في تحديغ األداء ىجفت إلى أثخ
 كدراسة ىجفت إلى، Felck(2011) فيمظكجراسة  ،استخجاـ الحاسػب كاإلنتخنت في اإلدارة اإللكتخكنية

 .(ٜٕٔٓ، كعبج الخحسغ )Ikenna( ٕ٘ٔٓايكيشا) كلّ  مغ كاقع تصبيقات اإلدارة اإللكتخكنية كجراسة
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حالي اتفق مع معطع الجراسات مغ حيث ميجاف الجراسات ال البحث َأفَّ مغ خبلؿ ىحه األىجاؼ نجج 
( مغ ناحية دراسة ٜٕٔٓكدراسة عبج الخحسغ ) Ikenna (2015)كىػ الجامعات، كاتفق مع دراسة ايكيشا

 الػاقع.
  مع بقية الجراسات مغ ناحية األىجاؼ كاختمف البحث الحالي

مع معطع الجراسات الدابقة السعخكضة يتفق  ؛ لحاي السشيج الػصفي السدحياستخجـ البحث الحال
فيسا  ،فسعطع الجراسات الدابقة استخجمت السشيج الػصفي التحميمي مغ حيث السشيج الػصفي بذكل عاـ

 التي اتفقت مع البحث الحالي في استخجاـ السشيج الػصفي السدحي.  Ikenna(ٕ٘ٔٓ)عجا دراسة

البحث الحالي مغ حيث استخجاـ االستبانة أداة لمبحث مع معطع الجراسات الدابقة السحمية يتفق 
 .استخجمت أداة السقابمةالتي  Seresht( 2008) جشبية السعخكضة فيسا عجا دراسةكالعخبية كاأل

كاختمف مع السجتسع شسل قيادات أكاديسية كإدارية  اتفق البحث الحالي مع الجراسات الدابقة في َأفَّ 
 بقية الجراسات الدابقة في اختيار العيشة.

 

 :اآلتيةاستفاد البحث الحالي مغ الجراسات الدابقة في بعس مغ الجػانب تسثمت في الشقاط 
في ضػء نتائج بعس الجراسات التي تشاكلت السػضػع  بمػرة كتحجيج السجاالت التي تع التخكيد عمييا -ٔ

 و.نفد
 ىسيتو نطخًيا كتصبيقًيا.أ بخاز جػانب مغ إبمػرة أىجاؼ البحث ك -ٕ
 .إثخاء الخمفية الشطخية لمجراسة كالعخض الدميع لئلشار الشطخؼ -ٖ
 ساعجت الجراسات الدابقة الباحثة في بشاء فقخات أداة الجراسة )االستبانة(.-ٗ
 عمى اإلجخاءات السشيجية الستبعة كبشاء أدكاتو. التعخؼ-٘

في خمق كاقع ججيج كبيئة ججيجة كججت اإلدارة  كاالتراالتأسيع ضيػر تكشػلػجيا السعمػمات 
إدارية ججيجة متسثمة في الحاسب حيث رافقتيا بػاقع بيئة  ؛نفديا فييا بعج مديخة شػيمة مغ الحياة التقميجية

 أسيستاآللي كشبكات السعمػمات الجاخمية كالخارجية كشبكة اإلنتخنت ككل تمظ الستغيخات التكشػلػجية 
 .(ٚٙ ص.،ٜٕٔٓفي تصػيخ العسميات اإلدارية كالفشية)عبج العديد، 
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نتيجة لمثػرة اليائمة في  ُيَعجُّ ع اإلدارية الحجيثة، كضيػرىا مفيػـ اإلدارة اإللكتخكنية مغ السفاىي ُيَعجُّ 
نتاجيتيا كسخعة إفي أداء السشطسات بتحديغ  ميًساالتي أحجثت تحػاًل كاالتراالت شبكات السعمػمات 

 .أدائيا كجػدة خجماتيا
حا التشػع كى ؛ كيخجعالشطخؼ لئلدارة اإللكتخكنية يصخح عجة مفاىيع كتعاريب متعجدة ليا األدب ِإفَّ 

 .إلى تشػع السجارس التي يشتسي إلييا السيتسػف بالسجاؿ اإلدارؼ 
حبلؿ السكتب إاالستغشاء عغ السعامبلت الػرقية، ك " ِبَأنََّيا:( ٕٖ ص.،ٕٙٓٓفقج عخفيا الدالسي )

اإللكتخكني، عغ شخيق االستخجاـ الػاسع لتكشػلػجيا السعمػمات، كتحػيل الخجمات العامة إلى إجخاءات 
 ا".بية يتع معالجتيا حدب خصػات متدمدمة مشفحة مدبقً مكت

استخجاـ تقشية السعمػمات اإلدارية في تشفيح أعساؿ " ِبَأنََّيا:( ٕٕص.، ٕ٘ٓٓكعخفيا ياسيغ )
ما يؤدؼ إلى تصػر التشطيع اإلدارؼ، كتقجيع الخجمات ؛ كىػ السشطسة بكفاءة عالية كدقة كسخعة

اإلجخاءات كتػفيخ الػقت كالجيج، مع تػفخ السعمػمات التخاذ دخ كتبديط يلمسدتفيجيغ بكل سيػلة ك 
 ".القخارات اإلدارية الرحيحة

 االترػػاالت كنطع السعمػمات اإلنتخنت كتكشػلػجيا شبكة تدػػتخجـ التي كتعخؼ ِبَأنََّيا: "اإلدارة
 كتحقيق اءاألد جػدة تحديغ التكشػلػجيا، بيجؼ تصبيقات ىحه مع السشطسة عسلغ خبلؿ دمج م األخخػ 
 Forman, 2014, p. 2)." )ةلمسشطس كالفاعمية  الكفاءة

اإلدارة اإللكتخكنية: مشطػمة إلكتخكنية تيجؼ إلى  ِإفَّ  سبق مغ تعخيفات يسكغ القػؿ كفي ضػء ما
تحػيل العسل اإلدارؼ العادؼ مغ إدارة يجكية كرقية إلى إدارة باستخجاـ األجيدة اإللكتخكنية كالتكشػلػجية 

جة عمى نطع معمػماتية كمعخفية كعقمية تداعج في اتخاذ القخار كتقجيع الخجمات في أسخع كقت كأقل السعتس
 جيج ككمفة.

كالسؤسدات  اإلداراتالتغيخات العالسية فمع تكغ احتياجات  فخضتوالتحػؿ إلى اإلدارة اإللكتخكنية  ِإفَّ 
تصمعات  ِإفَّ  كافع الػحيجة فقط كراء سعييا لمتحػؿ إلى أسمػب اإلدارة اإللكتخكنية، بلأك الحكػمات ىي الج

السجتسعات الحجيثة إلى خػض تمظ التغيخات مغ تقجـ عمسي كتقشي مغ أجل تحقيق مدتػػ أفزل مغ 
ي ضل الخجمات اإلدارية، كالقزاء عمى حالة عجـ الخضا لجػ الفئات الستعاممة مع األساليب التقميجية ف

 .(ٚ ص.،ٜٕٓٓ)الحدغ،  كقػفيا عاجدة عغ إرضاء تمظ الفئات السدتفيجة
: كاآلتيسباب الجاعية إلى التحػؿ لئلدارة اإللكتخكنية ىي األ ِإفَّ  كمغ ىحا السشصمق يسكغ القػؿ

 (٘ ص.،ٕٗٓٓ )رضػاف،
 .تدارع التقجـ العمسي كالتصػر التكشػلػجي
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 .العػلسة في ضل تػجيات اإلندانية تخابط السجتسعات
 .االستجابة لستصمبات البيئة السحيصة كالتكيف معيا

 .خاشية كما رافقيا مغ متغيخات كتػقعات اجتساعيةقالتحػالت الجيس
 ( ٖ ص.،ٖٕٓٓالستػلي، ) ىي:الجكافع لمتحػؿ اإللكتخكني كلعلَّ أبخز 

 : 

 .تخفيس اإلنفاؽ كالتكاليف السباشخة -

 .يق التشديق بيغ السشطسات مع بعزيا بعزاتحق -

 .االنفتاح عمى العالع الخارجي، كالتعخؼ إلى التقشيات الحجيثة في تقجيع الخجمات، كتبديط اإلجخاءات-
تقجيع الخجمات مغ خبلؿ عجد محجكد مغ العسالة اإلدارية ذات الكفاءة العالية في استخجاـ تكشػلػجيا -

 .السعمػمات

 

التعمع اإللكتخكني الحؼ يقرج بو التعمع بػاسصة الحاسبات اآللية كىحه الشساذج الججيجة تتسثل في 
 .سػاء عمى شبكات مغمقة أك مفتػحة أك شبكة اإلنتخنت، كىػ تعمع مخف مفتػحكبخمجياتيا السختمفة 

 .يتع تقجيع الخجمات مغ خبلؿ الػسائط اإللكتخكنية )اإلنتخنت(ك 

 .يتع تقجيع الخجمة دكف تبادؿ مدتشجات كرقيةك 
 ىػأحج أىع األسباب التي أدت إلى تحػؿ مشطسات األعساؿ لئلدارة اإللكتخكنية  ِإفَّ  كيسكغ القػؿ

العػلسة  َأفَّ كسا  ،عمػمات التي أصبحت كسيمة أساسية في إحجاث التصػيخ التشطيسيتصػر تكشػلػجيا الس
فخضت عمى مشطسات األعساؿ الجخػؿ إلى األسػاؽ اإللكتخكنية كاالفتخاضية التي ال يسكغ السشافدة فييا 

 بجكف مشطسات تدتخجـ اإلدارة اإللكتخكنية.

نػعية في جػدة  نقمةإلدارة اإللكتخكنية كتصبيقيا في كاقعشا السعاصخ إلى حجكث أدػ دخػؿ ا
لحلظ بجأت السشطسات تتدابق في تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية لسا ليا مغ  ؛الخجمات السقجمة في السشطسات

 (ٖٕٔ ص.،ٕٗٓٓ)نجع، : ىي ،ىشاؾ عجة فػائج لئلدارة اإللكتخكنية، ك فػائج كثيخة تدعى إلى تحقيقيا
 إزالة الفجػة التشطيسية بيغ اإلدارة في األعمى كالعامميغ في األسفل.

لغاء التقديع التقميجؼ بيغ اإلدارة )التي تتخح القخار( كالعامل )الحؼ يشفػح( كاالستذارؼ )الحؼ يقجـ إ
 الشرح(.
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ارية )تقجيع إعادة بشاء األدكار كالػضائف بسا يحػؿ اإلدارة التي كانت صانعة القخار إلى إدارة استذ
االستذارات التي تداعج عمى إزالة العقبات( أك إدارة تشفيحية كل ىسيا ىػ حل السذكبلت 
كمعالجتيا مغ أجل تفخغ عامل أك ميشي السعخفة الحؼ يعسل عمى الػيب إلنجاز األنذصة السزافة 

 لرالح السشطسة.

 :اآلتي ( فػائج لئلدارة اإللكتخكنية مغ أىسيإٚ٘ص.، ٕٚٔٓ) .كأضاؼ عسيخكش

تبديط اإلجخاءات داخل ىحه السؤسدات كىحا يشعكذ إيجابيا عمى مدتػػ الخجمات التي تقجـ إلى -ٔ
 .كسا تكػف الخجمة السقجمة أكثخ جػدة ،السػاششيغ

 .اخترار كقت تشفيح كإنجاز السعامبلت اإلدارية السختمفة-ٕ

مغ الفػائج مشيا تػفيخ الػقت كالجيج لئلدارة اإللكتخكنية العجيج  ِإفَّ  كفي ضػء ما تقجـ يسكغ القػؿ
ما يحتع عمى ؛ كىػ كالساؿ، كتحديغ األداء كالخجمات كالتأكيج عمى مبجأ الذفافية في كافة السعامبلت

مغ تمظ  لبلستفادةالسؤسدات كالسشطسات العامة كالخاصة األخح بيا كتصبيقيا في أسخع كقت مسكغ، 
 .تدارعة في القخف الحادؼ كالعذخيغالفػائج كمػاكبة التصػرات التكشػلػجية الس

أدػ التصػر اليائل في عرخ الثخكة التقشية إلى حجكث تغيخات في كضائف اإلدارة التقميجية، 
كتحػلت إلى كضائف إلكتخكنية، كأصبح االتراؿ ضسغ السشطػمة اإللكتخكنية عمى شكل شبكات 

تحقيق التشديق كإدارة السػارد عغ بعج، كدخمت التكشػلػجيا الحاسػبية ساعج عمى  األمخ الحؼمتخابصة؛ 
في مشاحي العشاصخ اإلدارية كافة، كاعتسجت عمى نطع السعمػمات في التخصيط كترسيع اليياكل 
التشطيسية كإدارة فخؽ العسل الجساعي كنتيجة لمستابعة اإللكتخكنية السدتسخة أصبحت الخقابة ذاتية لجسيع 

كال تختمف كضائف اإلدارة اإللكتخكنية كثيخا عغ ، (ٜٙص.، ٕٛٓٓ في السؤسدة )الدالسي،العامميغ 
تشفيح ىحه الػضائف،  آليةلكغ االختبلؼ يبخز في  الػضائف، أصلكضائف اإلدارة التقميجية مغ حيث 

 كفيسا يمي عخض مػجد بػضائف اإلدارة اإللكتخكنية:

"تحجيج ما يخاد عسمو آنيا كمدتقببل باعتساد تجفق معمػماتي ىائل  ِبَأنَُّو:خكني يعخؼ التخصيط اإللكت
مغ الذبكة اإللكتخكنية لسػاجية  باإلفادة بيغ القسة كالقاعجة، مذتخؾمغ داخل السشطسة كخارجيا، كبتعاكف 

ة كتجدئة مج ذات مخكنا لخصط شػيمة األكحاجات الدبائغ السحتسمة كفقً  سػاؽ الستغيخة،متصمبات األ
 .(ٛ٘ص.، ٕ٘ٔٓسميساف، ك  )كػرتلاألمجكقريخة نية آكاضحة لخصط 

كمييسا  أِلَفَّ كذلظ  ؛مغ حيث التحجيج العاـ عغ التخصيط التقميجؼ يختمف التخصيط اإللكتخكني قج ال
االختبلفات األساسية يسكغ أف  َأفَّ يشز عمى كضع األىجاؼ كتحجيج كسائل تحقيق ىحه األىجاؼ، ِإالَّ 

 (ٖٕٓ ص.،ٖٕٔٓ بػ عاشػر كالشسخؼ،أ)، ىي: في ثبلثة مجاالتتخد 
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مج كقابمة لمتججيج كالتصػيخ عسمية ديشاميكية في اتجاه األىجاؼ الػاسعة كالسخنة كاآلنية كقريخة األ-
خبلفا لمتخصيط التقميجؼ الحؼ يحجد األىجاؼ مغ أجل تشفيحىا في الدشة القادمة كعادة ما  ،السدتسخ

 .كفاءة التخصيط فياؼ سمبا يؤثخ تغييخ األىج

ا بقجر ما ىػ عسمية مدتسخة متججدة تعجؿ مدارىا ا أك سمػكً التخصيط اإللكتخكني ليذ إجخاء أك نسصً -
 .أكؿ بأكؿ بسا يتاح ليا مغ قخاءات السدتقبل التي تػفخىا السعمػمات الخقسية الستجفقة باستسخار

مامي يشفحكف، يتع تجاكزىا دارة تخصيط كعساؿ الخط األفكخة تقديع العسل اإلدارؼ التقميجية بيغ إَأفَّ  -
 ،مامي عشج سصح السكتبتساما في ضل اإلدارة اإللكتخكنية فجسيع العامميغ يعسمػف عشج الخط األ

مػقع كفي كل كقت لكي  بالتخصيط اإللكتخكني مع كل فكخة تبدغ في كل يديسػاككميع يسكغ أف 
 تتحػؿ إلى فخصة عسل.

العسمية الفشية التي يتع مغ خبلليا تخجسة الخصط إلى نطع تعسل عمى تحقيق  ِبَأنَُّو:يعخؼ التشطيع 
تحجيج األنذصة الزخكرية لتحقيق أىجاؼ  ِبَأنَُّو:كيعخؼ ، (ٜ ص.،ٕٚٓٓ أىجاؼ السشطسة )الشجار،

ألداء األنذصة بسعية  السشطسة كإسشاد كل مجسػعة مغ األنذصة إلى مجيخ يتستع بالربلحيات البلزمة
 .(ٖٙ ص.،ٕٛٓٓ مخؤكسيو)جػاد كالعاني،

التشطيع اإللكتخكني ىػ اإلشار الفزفاض لتػزيع كاسع لمدمصة كالسياـ كالعبلقات الذبكية  ِإفَّ 
 حسج،أ) جل إنجاز اليجؼ السذتخؾ ألشخاؼ التشطيعأاألفقية الحؼ يحقق التشديق اآلني كفي كل مكاف مغ 

 .(ٜٕ٘ ص.،ٜٕٓٓ
في  ىشاؾ انتقااًل  ِإْذ ِإفَّ  ؛مغ التشطيع التقميجؼ إلى التشطيع اإللكتخكني االنتقاؿلتصػر إلى أدػ ا

الييكل التشطيسي القائع عمى الػحجات الثابتة كالكبيخة كالتشطيع العسػدؼ مغ أعمى إلى أسفل إلى التشطيع 
تقاؿ مغ التقديع اإلدارؼ كالسؤسدات بجكف ىيكل تشطيسي، كان الرفخيةالسرفػفي القائع عمى الػحجات 

كامخ اإلدارية الخصية إلى عمى أساس الػحجات كاألقداـ إلى التشطيع القائع عمى الفخؽ، كمغ سمدمة األ
إلى تبادؿ  بالسعمػماتالػحجات السدتقمة كالدمصة االستذارية، إلى تعجد مخاكد الدمصة، كمغ التحكع 

 .(ٜٛ ص.،ٜٕٓٓ )الصائي، السعمػمات كتجاكليا

حيث تذكل مع ؛ القيادة كعسمية التػجيو تسثل محػًرا ميًسا في العسمية كالسسارسات اإلدارية ِإفَّ 
كالقيادة ، بعادىاأالتخصيط كالتشطيع كالخقابة مسارسة متكاممة تعصي لمسشطسة الشجاح إذا ما اتقشت بكافة 

رشاد التػجيو كاإل ف خخيغ بسا يجعميع يقبمػ خ اآلكمذاع أفكار فيبسفيػميا التقميجؼ ىي عسمية التأثيخ 
 .(ٗ٘ٔ ص.،ٕٓٔٓ )فياض، كيجفعيع إلى حذج جيػدىع لتحقيق األىجاؼ السصمػبة مشيع كالحفد،
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لمقيادة اإللكتخكنية ميارات يجب أف تتػافخ في القائج لكي يدتصيع قيادة مشطستو في البيئة ك 
رات يجب أف تتػفخ في القائج اإللكتخكني لمعسل ميا (ٖٕٓص.، ٕٙٓٓذكخ الزافي )اإللكتخكنية كقج 

 : في بيئة األعساؿ اإللكتخكنية كىي

 .القجرة عمى فيع العبلقة بيغ استخجاـ السعمػمات كالتكشػلػجيا-ٔ

أثشاء العسميات في القجرة عمى التآلف مع التكشػلػجيا كالتقشيات األساسية لتأسيذ كصيانة السعمػمات -ٕ
 .اإللكتخكنية

 ة.العسميات اإللكتخكنية مكاف العسميات التقميجي إلحبلؿة بالصخيقة كالدمغ السشاسبيغ السعخف-ٖ
 .حداب القيسة لمتكشػلػجيا عمىلقجرة ا-ٗ

 .بجاع التكشػلػجيتذجيع اإل-٘
 .فكار الججيجةعجـ التخدد في تشفيح األ-ٙ

العسل كقياس األداء كاإلنجاز الفعمي لو كمقارنتو بسا  متابعة ِبَأنََّيا:تعخؼ الخقابة بذكميا التقميجؼ 
يجابية التي يجب تجعيسيا كاالنحخافات ىػ مخصط باستخجاـ معاييخ رقابية، بحيث تحجد اإلنجازات اإل

 ص.،ٕٕٓٓ تحقق األىجاؼ السصمػبة )دمحم، َكِمغ َثعَّ الدمبية التي يجب معالجتيا كتبلفييا مدتقببًل، 
ٖٖٗ). 

يي: استخجاـ األساليب كالػسائل اإللكتخكنية الحجيثة لسخاقبة األنذصة فإللكتخكنية الخقابة اأما 
كالسعامبلت داخل السشطسة بسا يحقق االقتراد في الجيج كالػقت كالتكمفة لمػصػؿ إلى الشتائج السصمػبة 

 .(ٕ٘ٔ ص.،ٕٗٓٓ ،غشيعبأقل ما يسكغ مغ السخاشخ)
أكاًل أكثخ قجرة عمى معخفة الستغيخات الخاصة بالتشفيح  َياَأنَّ كمغ أبخز خرائز الخقابة اإللكتخكنية 

ما و؛ كىػ الػقت الحقيقي فالسعمػمات التي تدجل فػر التشفيح تكػف لجػ السجيخ في الػقت نفدفي ك  بأكؿ
عمى اتجاىات الشذاط خارج الديصخة  مغ ثعيسكشو مغ معخفة التغيخات قبل أك عشج التشفيح كاالشبلع 

 َكِمغ َثعَّ إلى السدؤكليغ عغ التشفيح،  ومغ إجخاءات الترحيح التي ترل في الػقت نفدالتخاذ ما يمـد 
 .(٘ٙ ص.،ٕٚٓٓماركياـ، ىػبكشد ك إلغاء الفجػة الدمشية كتحقيق الخقابة السدتسخة )

صبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة لبحث ميجاف البحث السدحي لمتعخؼ عمى كاقع تايسثل مجتسع 
السػارد البذخية في الجامعات األىمية في محافطة إب، كقج تكػف السجتسع مغ جسيع القيادات اإلدارية 

( فخًدا يتسثمػف بػ: عسجاء 242مغ السػضفيغ في الجامعات األىمية في محافطة إب، البالغ عجد أفخادىا )
 .ـ2022-خبلؿ العاـ الجامعي غ،يإدارة، مختر ؼ أقداـ، مجيخ رؤساء أقداـ عمسية، رؤساء  الكميات،
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؛ َحْيُث تسثمت باألفخاد السدتجيبيغ ألداة البحث )االستبانة( ( فخًدا،134مغ ) عيشة البحثتكػنت 
عجـ  َأفَّ كانت الباحثة قج اتجيت إلى أسمػب الحرخ الذامل لجسيع أفخاد السجتسع األكؿ لمبحث غيخ 

 بديصة حخةعيشة عذػائية  بػصفيعلمتعامل مع السدتجيبيغ  ياة عجد مغ أفخاد السجتسع اضصختاستجاب
 .لسجتسع البحث

 انصبلًقا مغ أىجاؼ البحث استخجمت الباحثة االستبانة أداة لجسع البيانات.

بالتعخؼ  ةالستسثم أىجؼ البحثيق استخجمت الباحثة االستبانة أداة لجسع البيانات الستعمقة بتحق
كقج  عمى كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمية في محافطة إب،

 ىا كفًقا لمخصػات اآلنية:ؤ تع إعجادىا كبشا
 تخكنية.االشبلع عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة في مجالي إدارة السػارد البذخية كاإلدارة اإللك-ا

 ا( مؤشخً ٜٗاشتسمت عمى)؛ حيث كلية بسخاجعة السذخؼ العمسيعجت الباحثة االستبانة برػرتيا األأ -ب
 :اآلتيمجاالت عمى الشحػ  ةمػزعة عمى ست

 مؤشخات.( ٚ) ياكتػصيف ياالسجاؿ األكؿ: ترسيع الػضائف لمسػارد البذخية كتحميم

 ت.مؤشخا( ٚالسجاؿ الثاني: تخصيط السػارد البذخية )
 مؤشخات.( ٛ)كاستقصابيا كتعييشيا  اختيار السػارد البذخيةالسجاؿ الثالث: 

 مؤشخات.( ٜالسجاؿ الخابع: تجريب السػارد البذخية كتصػيخىا )

 مؤشخات.( ٛ) السجاؿ الخامذ: التعػيزات كالحػافد لمسػارد البذخية

 مؤشخات.( ٓٔ) السجاؿ الدادس: تقػيع أداء السػارد البذخية

الباحثة مقياس خساسي التجرج لقياس كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد  استخجمتك 
 البذخية في الجامعات األىمية في محافطة إب.

ساتحة الجامعات أ( محكًسا مغ ٙٔلمتحقيق مغ صجؽ االستبانة قامت الباحثة بعخضيا عمى )
كقج شمبت كاإلدارة اإللكتخكنية اإلدارة التخبػية كاإلدارة العامة اليسشية مغ ذكؼ الخبخة كاالختراص في 

 في االستبانة مغ حيث: آرائيعبجاء إالباحثة مغ السحكسيغ 

 شاره.إمجػ انتساء السؤشخ إلى السجاؿ الحؼ يشجرج في -
 تصمب ذلظ. إفتعجيل السؤشخات ك مجػ صبلحيات السؤشخات كسبلمة صياغتيا -
 إضافة مؤشخات مقتخحة.-
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إعادة صياغة بعس السؤشخات، كإضافة مؤشخ في براء السحكسيغ قامت الباحثة آكفي ضػء نتائج 
 %(. ٓٛ، كقج اعتسجت الباحثة بقبػؿ السؤشخ مغ خبلؿ اتفاؽ السحكسيغ بشدبة )مجاؿ التجريب كالتصػيخ

 .كفي ضػء نتيجة التحكيع قامت الباحثة بإخخاج االستبانة برػرتيا الشيائية

 :ياثباتك اختبار صجؽ أداة البحث 
باخ كاختبار التجدئة الشرفية لمتأكج مغ ثبات أداة البحث عمى نكخك ااستخجمت الباحثة اختبار ألف

كقج اعتسج في اختبار التجدئة الشرفية معامل سيبخماف  ،، كعمى مدتػػ كل مجاؿإجسااًل  األداة مدتػػ 
حيث بمغت  ؛معامل جتساف في السجاالت ذات الفقخات الفخديةالسعجؿ لمسجاالت ذات الفقخات الدكجية ك 

 .(ٙٛ.ٓقيسة معامل االرتباط لبلستبانة بجسيع السجاالت )

قامت الباحثة باستخخاج الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية  أسئمة البحث عغلئلجابة 
المفطية لمستػسصات الحدابية عمى مدتػػ مجاالت األداة لػاقع تصبيق كالقيسة  البحثإلجابات أفخاد عيشة 

ككانت الشتائج كسا ىػ  ،اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمية في محافطة إب
 في الججكؿ اآلتي:

ترسيػ الؽظائف  مجالما واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في  اإلجابة عغ الدؤاؿ الحؼ يشز عمى: -ٔ
 مؼ وجية نعخ أفخاد عيشة البحث؟لمسؽارد البذخية وتحميميا وتؽصيفيا 

 

 يجين انًتىسطبد انحسبثيخ (7خذول)

 يدبل تصًيى وتحهيم وتىصيف انىظبئف نًؤشرادواالنحرافبد  انًعيبريخ 

الجامعات األىمية في كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية  َأفَّ  (ٔيبيغ الججكؿ )
 كافكسا يخاه أفخاد عيشة البحث بذكل عاـ  ياكتػصيف ياب لسجاؿ ترسيع الػضائف كتحميمإ في محافطة

 انفقرح و
انترتيت 

حست 

 انًتىسط
 انًتىسط

االنحراف 

 انًعيبري

انذالنخ 

 انهفظيخ

 متػسصة 0.604 2.69 2 أنػاع الػضائف كإشار كل كضيفة كمزسػنيا إلكتخكنيا.تحجيج  ٔ

 متػسصة 0.599 2.71 1 استخجاـ األنطسة اإللكتخكنية لجسع البيانات كالسعمػمات حػؿ الػضائف. ٕ

 متػسصة 0.608 2.68 3 اعتساد القجرات كالسيارات اإللكتخكنية مغ معاييخ شغل الػضائف. ٖ

 ضعيفة 0.677 2.57 4 ة إلكتخكنية لتحجيج السياـ كالػاجبات الػضيفية.استخجاـ أنطس ٗ

 ضعيفة 0.701 2.52 5 أتستة التػصيف الػضيفي لجسيع الػضائف. ٘

 ضعيفة 0.712 2.51 6 الػضيفي بسا يتشاسب مع تصػر األنطسة اإللكتخكنية.تصػيخ التػصيف  ٙ

 ضعيفة 0.808 2.22 7 لمجامعة تزسيغ تػصيف جسيع الػضائف في السػقع اإللكتخكني ٚ

 ضعيفة 0.46312 2.5576 الستػسط العاـ لمسجاؿ
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( 0.46( كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.56) بذكل عاـبمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ ؛ ِإْذ (ة)ضعيف بجرجة
 بتقجيخ)ضعيف(.

 انقدست مؤشخات ىحا السجاؿ إلى مجسػعتيغ، ىسا:
( الحؼ ٕ،(؛ ِإْذ حرل مؤشخ)ٖ، ٕ، ٔمؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق متػسصة كىي مؤشخ) -أ

، عمى أعمى إللكتخونية لجسع البيانات والسعمؽمات حؽل الؽظائفاستخجام األنعسة ا عمى يشز
كبانحخاؼ ( 2.71) ا الستجابة أفخاد عيشة البحث لتحتل السختبة األكلى بستػسط حدابي بمغقيسة كفقً 

  .( كبجرجة تصبيق )متػسصة(0.604معيارؼ بمغ )
)ضعيف( كبستػسط  ( بجرجة تصبيق6، 5، 4)مؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق )ضعيفة(، كىي  -ب

( 0.712، 0.701، 0.677( عمى التػالي كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.51، 2.52، 2.57حدابي )
 كاحتمت السخاتب الخابعة كالخامدة كالدادسة عمى التػالي. ،عمى التػالي

تزسيؼ تؽصيف جسيع الؽظائف في عمى الحؼ يشز ( 7)حرل السؤشخ  السؤشخات أدنىمغ حيث 
ا الستجابة أفخاد عيشة البحث بستػسط حدابي عمى السختبة األخيخة كفقً  لمجامعة السؽقع اإللكتخوني

كلعلَّ حرػؿ ىحا السؤشخ  ( بجرجة تصبيق )ضعيفة(0.808( كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.22بمغ )
 ؛عمى أقل درجة يعدػ إلى غياب التػصيف السػضػعي كالجقيق لجسيع الػضائف في الجامعات

 يا اإللكتخكنية.ليحا لع تزسشو في مػقع
ا كضعف قاعجة كتعدػ ىحه الشتيجة إلى غياب تػفخ نطاـ التحميل كالتػصيف الػضيفي إلكتخكنيً 

تداؿ تعتسج عمى األساليب  حيث ال بالػضائف؛البيانات اإللكتخكنية التي تذسل جسيع السعمػمات الستعمقة 
كبسا يحقق  ،ػصيف كالترسيع الػضيفيالتقميجية، كغياب الدياسات كالخصط اليادفة إلى تصػيخ عسمية الت

 االستفادة مغ التصػرات الحجيثة.
مجال تخطيط السؽارد واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في ما  اإلجابة عغ الدؤاؿ الحؼ يشز عمى: -ٕ

 مؼ وجية نعخ أفخاد عيشة البحث؟البذخية 
 

 انًىارد انجشريخ يدبل تخطيط نًؤشراديجين انًتىسطبد انحسبثيخ واالنحرافبد  (8خذول)

 انفقرح و
انترتيت 

حست 

 انًتىسط
 انًتىسط

االنحراف 

 انًعيبري

انذالنخ 

 انهفظيخ

ٔ 
استخجاـ األنطسة اإللكتخكنية الستذخاؼ االحتياج السدتقبمي مغ 

 .القػػ العاممة
 ضعيفة 0.743 2.53 ٔ

ٕ 
استخجاـ األنطسة اإللكتخكنية لسقابمة االحتياج كالعخكض مغ القػػ 

 .العاممة
 ضعيفة 0.691 2.51 ٕ

 ضعيفة 0.781 2.44 ٘ .بشاء قاعجة بيانات إلكتخكنية محجثة لمقػػ العاممة في سػؽ العسل ٖ

 ضعيفة 0.733 2.49 ٖ .تصػيخ السدار الػضيفي لمعامميغ كفقا ألنطسة إلكتخكنية متخررة ٗ
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٘ 
استخجاـ أنطسة إلكتخكنية دقيقة لتحجيج االحتياجات الكسية كالشػعية 

 .القػػ العاممة مغ
 ضعيفة 0.727 2.40 ٙ

ٙ 
التشبؤ بالػضائف السدتقبمية التي يحتاجيا سػؽ العسل باستخجاـ 

 .األنطسة الحكية
 ضعيفة 0.794 2.34 ٚ

 ضعيفة 0.743 2.48 ٗ .أتستة جسيع عسميات كإجخاءات تخصيط السػارد البذخية ٚ

 ضعيفة 0.57250 2.4552 الستػسط العاـ

كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية الجامعات األىمية في  َأفَّ  (ٕيبيغ الججكؿ )
؛ )ضعيفة( بجرجة محافطة إب لسجاؿ تخصيط السػارد البذخية كسا يخاه أفخاد عيشة البحث بذكل عاـ كاف

 ضعيف(.( بتقجيخ) 0.57( كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.46)بذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ إذ 
(، 2.48) ،(2.49(، )2.51)، (2.53)عمى الستػسصات ( ٙ، ٘، ٖ، ٚ، ٗ، ٕ، ٔ)حرمت السؤشخات 

  عمى التػالي كبتقجيخ ضعيف. (2.34)، (2.40)، (2.44)
استخجام األنعسة اإللكتخونية لستذخاف ( التي تشز عمى ٔ) السؤشخ حرل السؤشخاتمغ حيث أعمى ك 

ا الستجابة أفخاد عيشة البحث لتحتل عمى أعمى قيسة كفقً  عاممةالحتياج السدتقبمي مؼ القؽى ال
( كبجرجة تصبيق 0.604(، كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.53السختبة األكلى بستػسط حدابي بمغ)

 .)ضعيفة(
التشبؤ بالؽظائف السدتقبمية التي ( التي تشز عمى 6) السؤشخ حرل السؤشخات أدنىمغ حيث 

عمى السختبة األخيخة كفقا الستجابة أفخاد عيشة  ألنعسة الحكيةيحتاجيا سؽق العسل باستخجام ا
  ( بجرجة تصبيق )ضعيفة(.0.794( كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.34البحث بستػسط حدابي بمغ )

؛ كتعدػ ىحه الشتيجة إلى حرػؿ مجاؿ تخصيط السػارد البذخية عمى تقجيخ ضعيف في جسيع فقخاتو
عمى التكشػلػجيا، كذلظ لعجـ اكتساؿ األنطسة بذكل كامل  ذلظ إلى ضعف التخصيط القائعكيخجع 

كغياب الجراسات كاالعتساد عمى األنطسة التقميجية في بعس التعامبلت  فيسا يتعمق بعسمية التخصيط 
 .االستذخاؼ لييكمة سػؽ العسل في الببلد كمتصمباتو

مجال الستقطاب ونية في ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخ الحؼ يشز عمى:  اإلجابة عغ الدؤاؿ -ٖ
 مؼ وجية نعخ أفخاد عيشة البحث؟والختيار والتعييؼ 
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 يجين انًتىسطبد انحسبثيخ واالنحرافبد نفقراد يدبل االستقطبة واالختيبر وانتعيين (9خذول)

 

كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية الجامعات األىمية في  َأفَّ  (ٖيبيغ الججكؿ )
 بجرجة ار كالتعييغ كسا يخاه أفخاد عيشة البحث بذكل عاـ كافمحافطة إب لسجاؿ االستقصاب كاالختي

( 0.49( كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.42) بذكل عاـبمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ ؛ ِإْذ )ضعيفة(
 بتقجيخ)ضعيف(.

 انقدست مؤشخات ىحا السجاؿ إلى مجسػعتيغ ىسا:
( كبانحخاؼ 2.64) دابي بمغ( بستػسط حٔ)مؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق متػسصة، كىي مؤشخ -أ

 .(متػسصة( كبجرجة تصبيق )0.630معيارؼ بمغ )
 كبستػسط حدابي (ٙ، ٖ، ٛ، ٚ، ٗ، ٘، ٕ)مؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق )ضعيفة(، كىي  -ب

( عمى التػالي كبتقجيخ 2.31، )(2.32(، )2.34)، (2.36(، )2.40)، (2.49(، )2.57)
 )ضعيف(.

استخجام نعػ السعمؽمات اإللكتخونية لتحجيج معايخ عمى  زالحؼ يش( ٔ)أما حرػؿ السؤشخ 
السختبة األكلى  ليحتلا الستجابة أفخاد عيشة البحث عمى أعمى قيسة كفقً  الستقطاب والختيار

فيعدػ  .( كبجرجة تصبيق )متػسصة(0.630كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )، (2.64) بستػسط حدابي بمغ
التصػرات التكشػلػجية في مختمف الػضائف اإلدارية،  إلى بخكز معاييخ تػضيف ججيجة فخضتيا

 فتحاكؿ الجامعات تصبيقيا في كضائفيا الججيجة.
عمى  إجخاء السفاضمة بيؼ الستقجميؼ باستخجام أنعسة ذكيةعمى  الحؼ يشز( 6) أما حرػؿ السؤشخ
( 2.31غ )كفقا الستجابة أفخاد عيشة البحث بستػسط حدابي بم كعمى أقل متػسط السختبة األخيخة

، فيعج نتيجة شبيعية لغياب التػجو نحػ ( بجرجة تصبيق )ضعيفة (0.797كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )
تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات كقياـ التػضيف فييا عمى العبلقات كالتػصيات. كتعدػ 

 انفقرح و
انترتيت 

حست 

 انًتىسط

 انًتىسط
االنحراف 

 انًعيبري

انذالنخ 

 انهفظيخ

 متػسصة 0.630 2.64 1 .مات اإللكتخكنية لتحجيج معايخ االستقصاب كاالختيارالسعمػ استخجاـ نطع  ٔ

 ضعيفة 0.750 2.57 2 .استخجاـ الػسائط اإللكتخكنية لئلعبلف عغ الػضائف ٕ

 ضعيفة 0.800 2.32 7 .استخجاـ نافحة إلكتخكنية الستقباؿ شمبات السػضفيغ ٖ

 ضعيفة 0.757 2.40 4 .ت التػضيفاستخجاـ األنطسة اإللكتخكنية لفحز كفخز شمبا ٗ

 ضعيفة 0.712 2.49 3 .إجخاء اختبارات لقياس السيارات اإللكتخكنية لمستقجميغ لمػضائف ٘

 ضعيفة 0.797 2.31 8 .إجخاء السفاضمة بيغ الستقجميغ باستخجاـ أنطسة ذكية ٙ

 ضعيفة 0.799 2.36 5 .اخزاع السػضف تحت التجخيب لخقابة كتقػيع إلكتخكني ٚ

 ضعيفة 0.775 2.34 6 .معمػمات إلكتخكني محجث لبيانات جسيع لمستقجميغ لمػضائفإنذاء بشظ  ٛ

  0.48905 2.4287 الستػسط العاـ لمسجاؿ
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سادىا ىحه الشتيجة عمى مدتػػ السجاؿ إلى غياب سياسات كاضحة لمتػضيف في الجامعات كاعت
عمى األساليب التقميجية كفي مقجمتيا التػضيف بالتػصيات كالعبلقات الذخرية، فزبًل عغ 

 محجكدية التػضيف السدتسخ فييا كاعتسادىا عمى مغ تع تػضيفيع عشج التأسيذ.
مجال التجريب والتطؽيخ ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في الحؼ يشز عمى:  اإلجابة عغ الدؤاؿ-ٗ

 مؼ وجية نعخ أفخاد عيشة البحث؟د البذخية لمسؽار 

 يدبل انتذريت وانتطىير نهًىارد انجشريخ نًؤشراديجين انًتىسطبد انحسبثيخ واالنحرافبد  (:خذول)

في كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية الجامعات األىمية َأفَّ  (ٗيبيغ الججكؿ )
 بجرجة لسجاؿ التجريب كالتصػيخ لمسػارد البذخية كسا يخاه أفخاد عيشة البحث بذكل عاـ كاف محافطة إب

( 0.57702بانحخاؼ معيارؼ بمغ )( ك 2.4303) بذكل عاـبمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ ؛ ِإْذ )ضعيفة(
 بتقجيخ) ضعيف(.

 انقدست مؤشخات ىحا السجاؿ إلى مجسػعتيغ ىسا:
عمى ( 2.62)، (2.62)كبستػسط حدابي ( ٔ، ٖ)مؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق متػسصة كىي -أ

 .(متػسصةكبجرجة تصبيق )التػالي 
بستػسط   (ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٘، ٙ، ٗ، ٕ)مؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق )ضعيفة( كىي  -ب

عمى التػالي ( 1.93)(، 2.14، )(2.24)، (2.35)، (2.42(، )2.46)، (2.49)، (2.54)حدابي 
 كبجرجة تصبيق )ضعيفة(.

 متعجدةتشفيح البخامج التجريبية باستخجام وسائط إلكتخونية  الحؼ يشز عمى( ٖ)اما حرػؿ السؤشخ
فيعدػ إلى استخجاـ السجربيغ ة أفخاد عيشة البحث ا الستجابعمى أعمى قيسة كفقً  وفقا لتقاريخ األداء

 انفقرح و
انترتيت 

حست 

 انًتىسط

 انًتىسط
االنحراف 

 انًعيبري

انذالنخ 

 انهفظيخ

 متػسصة 0.658 2.62 ٕ  داءاالحتياجات التجريبية إلكتخكنيا كفقا لتقاريخ األتحجيج  ٔ

 ضعيفة 0.690 2.54 3 .ترسيع بخامج تجريبية تمبي مدتحجثات تكشػلػجيا األداء ٕ

 متػسصة 0.623 2.62 ٔ متعجدةتشفيح البخامج التجريبية باستخجاـ كسائط إلكتخكنية  ٖ

 ضعيفة 0.712 2.49 4 .بشاء بشظ معمػمات إلكتخكني لجسيع البخامج التجريبية ٗ

 ضعيفة 0.778 2.42 6 .ستخجاـ أنطسة ذكية لتقييع مخخجات البخامج التجريبيةا ٘

 ضعيفة 0.753 2.46 5 .ياإلكتخكنتسكيغ العامميغ مغ الحرػؿ عمى محتػػ بخامج التجريب  ٙ

 ضعيفة 0.807 2.35 7 . استخجاـ أنطسة إلكتخكنية لسقارنة أداء السػضفيغ قبل كبعج التجريب ٚ

 ضعيفة 0.842 2.24 8 .ع بخامج تجريب السػضفيغ في اإلدارة إلكتخكنيانذخ نتائج تقيي ٛ

 ضعيفة 0.833 2.14 9 .فتح نافحة إلكتخكنية تدسح لمعامميغ بتقييع البخامج التجريبية كتصػيخىا ٜ

 ضعيفة 0.846 1.93 10 .استزافة خبخاء دكلييغ لمتجريب عغ بعج ٓٔ

 فةضعي 0.57702 2.4303 الستػسط العاـ لمسجاؿ
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ألدكات العخض كالذاشات كأجيدة الجاتاشػ، كلعلَّ أفخاد العيشة غيخ مصمعيغ عمى تعجد الػسائط 
 التجريبية غيخ ىاتيغ الػسيمتيغ.

 عمى السختبة األخيخة استزافة خبخاء دولييؼ لمتجريب عؼ بعجعمى  الحؼ يشز( ٓٔ)كحرػؿ السؤشخ
فيعدػ إلى اقترار الجامعات في بخامجيا التجريبية ا الستجابة أفخاد عيشة البحث كفقً  متػسطكبأقل 

عمى كػادر مغ مػضفييا أؼ اقترارىا عمى مجربيغ محمييغ، كإضافة إلى ضعف خجمة اإلنتخنت 
 لمتسكغ مغ استزافة خبخاء دكلييغ عغ بعج.

ب البخامج التجريبية كنجرتيا فزبًل عغ كتعدػ ىحه الشتيجة عمى مدتػػ السجاؿ بذكل عاـ إلى غيا
َأفَّ ما يشفح مغ بخامج تجريبية ال يرسع كفًقا الحتياجات فعمية أك تخزع لخؤية قيادات الجامعة، كال تػجج 

 فخؽ خاصة بإعجاد ىحه البخامج كترسيسيا.
ات والحؽافد مجال التعؽيزما واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في  اإلجابة عغ الدؤاؿ الحؼ يشز عمى:

 مؼ وجية نعخ أفخاد عيشة البحث؟
 يدبل انتعىيضبد وانحىافز نًؤشراديجين انًتىسطبد انحسبثيخ واالنحرافبد  (;خذول)

في كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية الجامعات األىمية  َأفَّ  (٘يبيغ الججكؿ )
(؛ إذ )ضعيفة بجرجة كالحػافد كسا يخاه أفخاد عيشة البحث بذكل عاـ كافلسجاؿ التعػيزات  محافطة إب

 ( بتقجيخ)ضعيف(.0.62( كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.17)بذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ 
 انقدست مؤشخات ىحا السجاؿ إلى مجسػعتيغ ىسا:

 .(متػسصةرجة تصبيق )( كبج2.65) ( بمغٔ)مؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق متػسصة كىي مؤشخ -أ

 انفقرح و

انتر

تيت 

حس

ة 

انًتى

 سط

 انًتىسط
االنحراف 

 انًعيبري

انذالنخ 

 انهفظيخ

 متػسصة 0.640 2.65 1 .استخجاـ نطاـ إلكتخكني حجيث لترسيع نطاـ االجػر كالسختبات ٔ

 ضعيفة 0.757 2.34 2 . مشح السكافآت كالحػافد في ضػء تقاريخ األداء الحكية ٕ

 ضعيفة 0.786 2.21 3 .السػقع اإللكتخكني لمجامعةتزسيغ نطاـ التعػيزات كالحػافد في  ٖ

 ضعيفة 0.860 2.15 4 .تدتخجـ أنطسة ذكية لتحقيق العجالة بيغ األداء كاألجػر ٗ

 ضعيفة 0.860 1.86 8 .تب كالسكافآت لمسػضفيغ إلكتخكنيا باستخجاـ البصاقة الحكيةصخؼ الخكا ٘

 ضعيفة 0.820 2.11 5 .يتع تصػيخ نطاـ األجػر إلكتخكنيا كفقا لتصػر السدار الػضيفي ٙ

تبشى حػافد مجدية لمحفاظ عمى الكفاءات كالقجرات االبجاعية في  ٚ
 .السجاؿ اإللكتخكني

 ضعيفة 0.830 2.04 6

 ضعيفة 0.858 1.97 7 .نذخ أسساء السبجعيغ كالستسيديغ مغ السػضفيغ عمى السػقع اإللكتخكني ٛ

 ضعيفة 0.61696 2.1666 الستػسط العاـ لمسجاؿ
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عمى التػالي كبستػسط  (٘، ٛ، ٚ، ٙ، ٗ، ٖ، ٕمؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق )ضعيفة( كىي)-ب
( كبجرجة تصبيق 1.86، )(1.97)، (2.04)، (2.11(، )2.15)، (2.21)، (2.34)حدابي 

 )ضعيفة(.
الجؽر استخجام نعام إلكتخوني حجيث لترسيػ نعام عمى  الحؼ يشز( ٔ)اما حرػؿ السؤشخ

، فيعدػ إلى اتجاه حتل السختبة األكلىيا الستجابة أفخاد عيشة البحث لعمى أعمى قيسة كفقً  والسختبات
آراء العيشة إلى استخجاـ الحاسب اآللي في إعجاد كذػفات الخكاتب كاإلجخاءات السالي كالسحاسبية 

 كاألجػر. في الجامعة، كىحا يختمف عغ تػضيف التكشػلػجيا في تقييع نطاـ الحػافد
صخف الخواتب والسكافست لمسؽظفيؼ إلكتخونيا باستخجام الحؼ يشز عمى ( 5)كحرػؿ السؤشخ 
فيعدػ إلى غياب ثقافة ا الستجابة أفخاد عيشة البحث عمى السختبة األخيخة كفقً  البطاقة الحكي

يا بالبصاقة، البصائق الحكية لجػ السػاششيغ أكاًل كغياب القصاعات التجارية التي يسكغ التعامل مع
كغياب السؤسدات السالية التي يسكغ التعاقج معيا إلدارة التعامل بالبصاقات الحكية؛ ليحا تعتسج 

 الجامعات في صخؼ الخكاتب عمى نطاـ الرشجكؽ.

كتعدػ ىحه الشتيجة عمى مدتػػ السجاؿ بذكل عاـ حيث حرل عمى أقل درجة بيغ جسيع 
تقميجؼ في التعػيزات كالحػافد الستسثل بالسقارنة بأنطسة السجاالت إلى إشباع الجامعات لمشطاـ ال

 السشطسات السساثمة، ككحلظ عجـ ارتباط ىحا الشطاـ بشطاـ تقييع األداء كبطء التغييخ.
مجال تقييػ أداء ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في الحؼ يشز عمى:  اإلجابة عغ الدؤاؿ -ٙ

 بحث؟مؼ وجية نعخ أفخاد عيشة الالعامميؼ 
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 يدبل تقييى أداء انعبيهين نًؤشراديجين انًتىسطبد انحسبثيخ واالنحرافبد  ( >خذول) 

في كاقع تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية الجامعات األىمية  َأفَّ  (ٙيبيغ الججكؿ )
بجرجة  لسجاؿ مجاؿ تقييع أداء العامميغ كسا يخاه أفخاد عيشة البحث بذكل عاـ كاف محافطة إب

( 0.59509( كبانحخاؼ معيارؼ بمغ )2.2664)بذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ ْذ ؛ إِ )ضعيفة(
 :كاآلتيىحا السجاؿ فقج جاءت الشتائج  لسؤشخاتبتقجيخ) ضعيف(.كبالشدبة 

عمى  (ٛ، ٘، ٓٔ، ٗ، ٜ، ٚ، ٖ، ٕ، ٙ، ٔ)مؤشخات حرمت عمى درجة تصبيق )ضعيفة( كىي 
(، 2.24)( 2.25)، (2.27)، (2.32)، (2.32)، (2.36)، (2.46)التػالي كبستػسط حدابي 

(2.24)( ،2.11 ،)(2.10 ). 

سدتؽى إنجاز السؽظف لاعتساد معاييخ قياس مؽضؽعية  يشز عمى الحؼ( ٔ)أما حرػؿ السؤشخ
 ليحتلا الستجابة أفخاد عيشة البحث عمى أعمى قيسة كفقً  إلكتخونيا وفقا لطبيعة العسل الؽظيفي

إلى اتجاه آراء العيشة إلى سيػلة إسقاط معاييخ القياس لسدتػػ إنجاز ، فيعدػ السختبة األكلى
 السػضف إلكتخكنًيا.

استخجام نعام إلكتخوني يدس  لمسؽظفيؼ بتقييػ األداء مؼ  يشز عمى الحؼ( 8)كحرػؿ السؤشخ
 فيعدػ إلى َأفَّ مشيجية تقييع عمى السختبة األخيخة كفقا الستجابة أفخاد عيشة البحث وجية نعخىػ

 انفقرح و
انترتيت 

حست 

 انًتىسط
 انًتىسط

االنحراف 

 انًعيبري

انذالنخ 

 انهفظيخ

ٔ 
سدتػػ إنجاز السػضف إلكتخكنيا لاعتساد معاييخ قياس مػضػعية 

 .كفقا لصبيعة العسل الػضيفي
 ضعيفة 0.700 2.46 1

 ضعيفة 0.800 2.32 3 .بشاء قاعجة بيانات إلكتخكنية تزع نتائج عسمية التقييع أكال بأكؿ ٕ

ٖ 
تصبيق مبجأ الثػاب كالعقاب إلكتخكنيا كفقا لمػائح كالقػانيغ اإلدارية 

 .كالخسسية السعسػؿ بيا
 ضعيفة 0.762 2.32 4

ٗ 
تقييع لتتع بديػلة إعجاد ترسيع كنساذج  إلكتخكنية لعسمية ال

 كبرفة مدتسخة
 ضعيفة 0.768 2.24 7

٘ 
استخجاـ نافحة إلكتخكنية تسكغ السػضفيغ مغ االشبلع عمى نتائج 

 .التقػيع
 ضعيفة 0.801 2.11 9

 ضعيفة 0.789 2.36 2 .ربط مػاعيج الحزػر كاالنرخاؼ إلكتخكنًيا بشطاـ األجػر ٙ

 ضعيفة 0.737 2.27 5 . ييع أدائوتقجيع تغحية راجعة إلكتخكنيا لمسػضف بتق ٚ

 ضعيفة 0.803 2.10 10 .استخجاـ نطاـ إلكتخكني يدسح لمسػضفيغ بتقييع األداء مغ كجية نطخىع ٛ

 ضعيفة 0.773 2.25 6 .ترسيع أدكات كنساذج لتقييع أداء السػضفيغ إلكتخكنيا ٜ

 ضعيفة 0.796 2.24 8 .تحميل بيانات تقييع األداء باستخجاـ أنطسة إلكتخكنية متصػرة ٓٔ

 ضعيفة 0.59509 2.2664 الستػسط العاـ لمسجاؿ
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السػضف ألداة غيخ معسػؿ بيا في جسيع السؤسدات في الببلد؛ َحْيُث ِإفَّ التقييع إذا تع فيكػف مغ 
قبل الخئيذ السباشخ لمسػضف فقط، كىحا أسمػب تقميجؼ ال يتشاسب مع التصػرات اإلدارية كال يحقق 

 نتائج تتصابق مع الػاقع؛ كػنو يأتي مغ زاكية كاحجة يشطخ مشيا إلى األداء.
دػ الشتيجة عمى مدتػػ السجاؿ بذكل عاـ إلى غياب أنطسة تقييع األداة في الجامعات خاصة كتع

األداء اإلدارؼ؛ لعجـ كجػد مؤشخات أداء رئيدة يسكغ مغ خبلليا تشطيع كتشطيخ فعاليات التقييع كبشاء 
عسمية تقييع األداء  رادة كالقشاعة الستخجاـ التكشػلػجيا فيكتعدػ ىحه الشتيجة إلى غياب تػفخ اإلأدكاتو؛ 

ا كعجـ التشػع في شخؽ سقاشو إلكتخكنيِّ إلجسيع العامميغ كغياب تػفخ السعاييخ الػاضحة في عسمية التقييع ك 
 التقييع اإللكتخكنية الستبعة داخل الجامعة.

 

 باآلتي:عشيا البحث تػصي الباحثة  أسفخفي ضػء الشتائج التي 
في الجامعات األىمية  اآلليات التي تزسغ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنيةكضع التذخيعات كالمػائح ك  -ٔ

 .بسحافطة إب
ترسيع البخامج التجريبية لتشسية ميارة اإلدارييغ كالعامميغ في آليات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في  -ٕ

 إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمية لسحافطة إب.
 .نية كتدػيقيا بيغ مشتدبي الجامعات كبيغ أفخاد السجتسعنذخ ثقافة اإلدارة اإللكتخك -ٖ
 ضخكرة تصػيخ نطع كأساليب العسل اإلدارؼ لسػاكبة متصمبات العرخ الحالي. -ٗ
محافطة إب باإلدارة اإللكتخكنية في تػعية العامميغ في إدارة السػارد البذخية في الجامعات األىمية  -٘

 رة كتخفيف السياـ.مغ دكر ميع في تحديغ اإلدا تؤديوكما 

 
 اآلتي:ضػء نتائج الجراسة تقتخح الباحثة  في

 دراسة مساثمة لمجراسة الحالية عمى جامعة إب.-ٔ
 في الجامعات اليسشية.دراسة عغ دكر اإلدارة اإللكتخكنية في تصػيخ األداء األكاديسي  إجخاء-ٕ
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(. مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة ٖٕٔٓ) ديانا جسيل. أبػ عاشػر، خميفة مرصفى، كالشسخؼ، -

-ٜٜٔ( ٕ)ٜ، السجمة األردنية في العمػـ التخبػيةاليخمػؾ مغ كجية نطخ الييئة التجريدية كاإلدارييغ. 
ٕٕٓ. 

 دار السديخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة، عساف. .اإلدارة اإللكتخكنية(. ٜٕٓٓأحسج، دمحم سسخ. ) -
مجػ تػفخ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة إب مغ كجية نطخ القيادات (. ٕٗٔٓنيى عبجهللا. ) إسكشجر، -

 اليسغ.]رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة [. كمية التخبية، جامعة تعد. األكاديسية كاإلدارية
سة ميجانية بجامعة (. اإلدارة اإللكتخكنية كاثخىا في تحديغ أداء العامميغ: درإٕٔٓشػؿ، جساؿ سعج صالح. )األ -

 (.ٚٗ)ٛ، نجلذمجمة األالعمػـ كالتكشػلػجيا اليسشية. 
 األردف. . دار كائل لمشذخ كالتػزيع، عساف،إدارة السػارد البذخية(. ٕٗٓٓبخنػشي، سعاد نائف. )ال -
يسية معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في جامعة إب مغ كجية نطخ القيادات األكاد(. ٕ٘ٔٓالبعجاني ، عفاؼ. ) -

 ] رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة[ جامعة إب. كاإلدارية
دراسة ميجانية - معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية(. ٕٚٔٓتمى، مرصفى حميف. ) -

 مشذػرة[. جامعة قاصجؼ مخباح، الجدائخ. غيخببمجية الحجيخة]رسالة ماجدتيخ 
 مرخ.. مخكد الخبخات السيشية، القاىخة.إللكتخكنيةاإلدارة ا(. ٖٕٓٓتػفيق، عبج الخحسغ. ) -
. إثخاء لمشذخ  ت كالسعمػماتالعسمية  اإلدارية كتكشػلػجيا االتراال(. ٕٛٓٓجػاد، شػقي، كالعاني، مدىخ. ) -

 األردف. ،كالتػزيع، عساف
]رسالة  صة األردنيةإدارة السػارد البذخية كأثخىا في أداء العامميغ في الجامعات الخا (.ٖٕٔٓالجػارنة، ميشج. ) -

 ،األردف.مشذػرة[.كمية األعساؿ، جامعة عساف غيخ ماجدتيخ
. كرقة عسل قجمت إلى السؤتسخ الجكلي اإلدارة اإللكتخكنية بيغ الشطخية كالتصبيق(. ٜٕٓٓالحدغ، حديغ دمحم. ) -

 لمتشسية اإلدارية، الخياض، الدعػدية.
 دراسات كاستذارة اإلدارة العامة، جامعة القاىخة.. مخكد اإلدارة اإللكتخكنية(. ٕٗٓٓ) رضػاف، رأفت. -
 ،األردف.. دار كائل، عسافاإلدارة اإللكتخكنية(. ٕٛٓٓالخزاؽ، الدميصي، خالج إبخاىيع. ) الدالسي، عبلء عبج -
 ،األردف.. السشاىج لمشذخ، عسافنطع السعمػمات اإلدارية(. ٕٙٓٓ) .ؽعبج الخزا ءالدالسي، عبل -
(. معػقات تصبيق اإلدارية اإللكتخكنية في جامعة تعد مغ كجية نطخ ٕٔٔٓمي )ع بعبج الخقيالدساكؼ ،  -

 ،اليسغ.، جامعة تعدالباحث الجامعيالقيادات اإلدارية كاألكاديسية ]بحث مشذػر[. 
]  مجػ إمكانية تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في السجيخية العامة لمجػازات(.ٕٙٓٓدمحم عبج العديد. ) الزافي، -

 ،الدعػدية.غيخ مشذػرة[.جامعة نايب العخبية لمعمـػ االمشية، الخياض تيخرسالة ماجد
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. دار اليازكرؼ، عساف، نطع إدارة الجػدة في السشطسات اإلنتاجية كالخجمية(. ٜٕٓٓالصائي، يػسف حجيع. ) -
 األردف.

جامعات األردنية (. كاقع تصبيق اإلدارة السػارد البذخية اإللكتخكنية في الٜٕٔٓالخحسغ، ايساف جسيل. ) عبج -
، ٕٜٔ – ٕٔٔ، (ٙٚ، )مجمة دراسات لجامعة عسار ثميجي الخسسية مغ كجية نطخ القادة األكاديسييغ.

 .االغػاط، الجدائخ
معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في إدارة السػارد البذخية بسجيخية الذباب (. ٜٕٔٓعبج العديد، فخحي. ) -

مشذػرة [ جامعة  غيخ ] اشخكحة دكتػراه   جيخيغ كالعامميغ فيياكالخياضة في الجدائخ مغ كجية نطخ الس
 .دمحم بػ ضياؼ، الجدائخ

( دار كائل، عساف، ٕ(. إدارة السػارد البذخية السعاصخة : بعج استخاتيجي. )طٜٕٓٓعقمى، عسخك كصفي. ) -
 األردف.

بحاث السؤتسخ أ الجدائخية: (. اإلدارة اإللكتخكنية كمتصمبات تصبيقيا في الجامعاتٕٚٔٓ) عسيخكش، بػشبلغع. -
مخكد البحث كتصػيخ السػارد البذخية)رماح( كمخبخ التشسية التشطيسية كإدارة السػارد الجكلي السحكع ]

 جامعة عمي لػنيذ البمجة، الجدائخ. ،ٖٙ٘ – ٘ٚ٘ ، جامعة عمي لػنيذ البمجة، الجدائخ،البذخية[
: يا السؤسدات العامة كالسيارات اإلدارية السعاصخةالتحجيات التي تػاجي(. ٕٕٓٓالغامجؼ، سالع بغ مصخ. ) -

مشطػر فكخؼ ابجاعي اإلدارات بالسؤسدات العامة كرقة مقجمة في السؤتسخ العخبي الثالث في إدارة القيادة 
 ،مرخ.اكتػبخ لسشطسة العخبية، القاىخةٖٔ-ٕٛاإلبجاعية السشعقج في بيخكت مغ

 .السكتبة العرخية، السشرػرة. نية آفاؽ الحاضخ كتصمعات السدتقبلاإلدارة اإللكتخك (. ٕٗٓٓ) غشيع، أحسج دمحم. -
أثخ أنذصة إدارة السػارد البذخية في تعديد السيدة التشافدية في قصاع شخكة (. ٕٚٔٓ) الفقياء، زيج نايل. -

 جامعة عساف العخبية، األردف . مشذػرة[. غيخ ]رسالة ماجدتيخ االتراالت األردنية
 دار صشعاء لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف. .. مبادغ اإلدارة(. ٕٓٔٓحسج. )أفياض، محسػد  -
الجسيػرؼ رقع  السشذئ لمسخكد الػششي لمسعمػمات كالسعجؿ بالقخار ٜٜ٘ٔ( لدشة ٘٘ٔالقخار الجسيػرؼ رقع ) -

 ،ٜٜٜٔ(لدشة ٕٔٗكبالقخار الجسيػرؼ رقع ) ٜٜٛٔ( لدشة ٕٗٗ)
/http://www yemen-nic net/tourism_site/about_nic  

، دار كمؤسدة رسبلف  اإلصبلح كالتصػيخ اإلدارؼ بيغ الشطخية كالتصبيق(. ٕٛٔٓكافي، مرصفى يػسف. ) -
 ،سػريا.لمصباعة كالشذخ، دمذق

 . زمـد لمشذخ كالتػزيع، األردف. اإلدارة اإللكتخكنية(. ٕ٘ٔٓكػرتل، فخيج، كسميساف، آسيا. ) -
السجمة العخبية لمسعمػماتية  رة اإللكتخكنية في جامعة إب.كاقع تصبيق اإلدا (.ٕٕٕٓالستػكل، يحيى عباس. ) -

 .ٔٛ-ٗٔٔ (،ٙ، )كاآلدابلمتخبية كالعمػـ السؤسدة العخبية  ،كامغ السعمػمات
 . ندخة إلكتخكنية.تأىيل الكػادر البذخية لتصبيق الحكػمة اإللكتخكنية في الجكؿ العخبية(. ٖٕٓٓالستػلي، دمحم . ) -
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اثخ العػامل الجاعسة لتصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات عمى مسارسة كضائف إدارة (. ٕٕٔٓالسجالي، خالج إبخاىيع. ) -
 مشذػرة[ . جامعة عساف ، األردف. غيخ ]أشخكحة دكتػراة السػارد البذخية

 األردف. .دار السشاىج، عساف، إدارة األعساؿ الحكػمية(.ٕٕٓٓدمحم، مػفق حجيج. ) -
 . الجار الجامعية، اإلسكشجرية، مرخ.اتيجية لمسػارد البذخيةاإلدارة االستخ (. ٕٚٓٓالشجار، فخيج. ) -
 الخياض.، . دار السخيخ لمشذخاإلدارة اإللكتخكنية االستخاتيجية الػضائف كالسذكبلت( ٕٗٓٓنجع ، عبػد. ) -
. تخجسة خالج العامخؼ، دار اإلدارة اإللكتخكنية لمسػارد البذخية(.ٕٚٓٓىػ بكشد، بخياف، كماركياـ، جيسذ. ) -

 فاركؽ لمشذخ كالتػزيع، القاىخة.ال
عبلـ، المجشة كاإل اإلدارة العامة لمعبلقات .مجتسع السعمػمات في اليسغ(.ٕ٘ٓٓكزارة االتراالت كالسعمػمات. ) -

 . الػششية لئلعجاد كالتحزيخ لمقسة العالسية لسجتسع السعمػمات في الجسيػرية اليسشية
ية كافاؽ تصبيقاتيا العخبية، مخكد البحػث، معيج اإلدارة (. اإلدارة اإللكتخكنٕ٘ٓٓياسيغ، سعج غالب. )-

  العامة، الخياض، الدعػدية.
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البشؽك  ؽائػ السالية فيأثخ تطبيق حؽكسة تكشؽلؽجيا السعمؽمات عمى جؽدة الق
 اليسؼ )دراسة ميجانية( التجارية العاممة في

 أ. سارة عمي دمحم أحسج القادري 
 الجسيؽرية اليسشية –جامعة الجديخة  –كمية الجراسات العميا -طالبة ماجدتيخ 

Tel: 009677-772253706

كفػػي كػػل السجػػاالت، كحػػجكث تغيػػخات  يذػػيج العرػػخ الحػػالي تصػػػًرا كبيػػًخا فػػي تكشػلػجيػػا السعمػمػػات
جحريػػػػة سػػػػخيعة كمتتابعػػػػة، إذ ُتَعػػػػجُّ تكشػلػجيػػػػا السعمػمػػػػات عػػػػامبًل أساسػػػػًيا مػػػػغ عػامػػػػل الشجػػػػاح، كإيرػػػػاؿ 
الخجمات بذكل فاعػل كمتسيػد، كقػج تدايػج اعتسػاد السؤسدػات الساليػة عمػى تكشػلػجيػا السعمػمػات كخاصػة 

البشػػػؾ تعتسػػج عمييػػا فػػي إدارة كتصػػػيخ السعمػمػػات  إذ أضػػحت إدارة ؛فػػي ضػػل االقترػػاد الخقسػػي الحػػالي
كالسعخفة كتػفيخىا بالجػدة السصمػبة، كذلظ مغ أجل ضساف نجاحيا كاالستجابة الدخيعة لمتغيػخات البيئيػة 
التػػػػي تتذػػػػكل نتيجػػػػة التقمبػػػػات كالتصػػػػػرات العالسيػػػػة االقترػػػػادية كاالجتساعيػػػػة كالدياسػػػػية السحيصػػػػة بيػػػػا، 

سعمػمات بكفاءة لجأت إدارة البشػؾ نحػ استخجاـ مفيػـػ حػكسػة البشػػؾ التػي كلزساف عسل تكشػلػجيا ال
تحكػػع العبلقػػػات بػػػيغ جسيػػػع األشػػػخاؼ فػػػي البشػػػظ عبػػػخ حػكسػػػة تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات، بسػػػا يجعميػػػا آمشػػػة 

)حدػػيغ كآخػػخكف،  كخاضػػعة لمدػػيصخة كالخقابػػة مػػغ حيػػث االسػػتثسار فييػػا كاسػػتخجاميا بالذػػكل الرػػحيح
 (.ٕٛٗٔ ص. ،ٕٛٔٓ

السػػالكيغ كالسدػػاىسيغ  تقترػػخ عمػػى اىتسػػاـفػػي اآلكنػػة األخيػػخة تدايػػجت أىسيػػة السحاسػػبة فيػػي لػػع ك 
إذ ييسيػػػع الحرػػػػؿ عمػػػى ؛ ف ػ ف الجػػػجد كالستػقعػػػك السدػػػتثسخ  أصػػػبحت مشػػػار اىتسػػػاـبػػػل ، الحػػػالييغ فقػػػط

 لػحا يفتػخض أف؛ معمػمات محاسبية تترف بالجقة كالسػضػعية كالػضػح بعيًجا عػغ التزػميل كالغسػػض
متخػػػح القػػػخار مػػػغ أصػػػحاب السرػػػمحة فػػػي  بيػػػاتشػػػتج السحاسػػػبة معمػمػػػات مفيػػػجة ذات جػػػػدة عاليػػػة يثػػػق 

 كحتى تكػف كحلظ يجب أف ُتعبخ تعبيًخا صادًقا كحقيقًيا عغ الػاقع الفعمي لمبشػؾ. ،البشػؾ

شػات لسعخفػػة كضػػع البشػػظ السػػالي كتحميػػل نتائجيػػا عبػػخ الدػػ األساسػػيةالقػػػائع الساليػػة الػسػػيمة ُتَعػػجُّ 
مرػجًرا  ُتَعػجُّ حيػث  ؛الستعاقبة مغ قبل السيتسيغ بػضع البشػؾ كذلػظ التخػاذ القػخارات االقترػادية الخشػيجة

لتعػخؼ عمػى فػي اأساسًيا لمسعمػمات التي ندتفيج مشيا داخل البشػػؾ كخارجيػا، كلسػا ليػا مػغ أىسيػة كبيػخة 
التعػػخؼ عمػػى التػػجفقات الشقجيػػة الػػػاردة أداء البشػػػؾ كقيػػاس السخكػػد السػػالي كالتغيػػخ فػػي حقػػػؽ السػػالكيغ، ك 

كاالشػػػبلع عمػػػى مجسػػػل الػػػخبح، كيتػقػػػف مػػػجػ  ،كالخارجػػػة مػػػغ البشػػػػؾ كمعخفػػػة اإليػػػخادات كالسرػػػخكفات
االستفادة مغ تمظ التقاريخ عمى مجػ جػػدة تمػظ التقػاريخ، كمػجػ مبلءمػة السعمػمػات التػي تحتػػؼ عمييػا 
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جػدة كشفافية عاليػة كمػثػقيػة، كقابمػة لمفيػع كأف ترػل كمػثػقيتيا لحلظ يجب أف تكػف ىحه القػائع ذات 
إلى السدتفيجيغ بالػقػت السشاسػب حتػى يسكػغ االعتسػاد عمييػا فػي اتخػاذ القػخارات، فػأؼ قػخار رشػيج يعتسػج 

 عمى تػافخ البيانات كالسعمػمات السبلئسة كالسداعجة في اتخاذه.

ػمػػات كتقػػجيع صػػػرة عػػغ الػضػػعية كتسكػػغ القػػػائع الساليػػة مػػغ إيرػػاؿ أكبػػخ قػػجر مسكػػغ مػػغ السعم
قػجرتيا عمػى تػػفيخ بيانػات  ،السالية لمبشػؾ، كمغ بيغ مسيدات القػائع السالية الخاضػعة لسعػاييخ السحاسػبة

يدتصيع مغ خبلليا مدتخجمػ ىحه البيانات إجخاء مقارنػات لفتػخات زمشيػة مختمفػة مػغ أجػل تحجيػج بعػس 
كسػػا تػػػفخ ليػػع القػػجرة عمػػى مقارنػػة البيانػػات لسختمػػف البشػػػؾ االتجاىػػات الستعمقػػة بػػالسخكد السػػالي لمبشػػػؾ، 

 (.ٙٛ ص. ،ٕ٘ٔٓاألخخػ )ىػارية، 

االىتساـ الستدايج عخبًيا كعالسًيا بجراسة مػضػع تصبيق حػكسة تكشػلػجيا السعمػمات عمى جػدة  ِإفَّ 
ت الػششيػة السكخسػة القػائع السالية في البشػػؾ أثػار اىتسػاـ الباحثػة التػي كجػجت نػجرة ممحػضػة فػي الجراسػا

 بيحه الجراسة. دفعيا إلى القياـليحا السػضػع، كىحا ما 
 

تعقج بيئة األعساؿ كتدايج حجة السشافدة كاتداع نصاقيا، كضعف الذفافية كالخقابة، كميػا أسػباب  ِإفَّ 
حقػػػؽ أصػػحاب أك عػامػػل أدت إلػػى حػػجكث عػػجة انييػػارات ماليػػة فػػي اآلكنػػة األخيػػخة، نػػتج عشيػػا ضػػياع 

القػائع كالتقػػػاريخ الساليػػػة لمسشذػػػآت بػػػمػػػا أدػ إلػػػى فقػػػجاف الثقػػػة ؛ كىػػػػ السرػػػالح، كبػػػاألخز السدػػػتثسخيغ
كالسؤسدػػات، كسػػا فقػػجت ىػػحه السعمػمػػات أىػػع عشاصػػخ تسيدىػػا نتيجػػة لغيػػاب الخؤيػػة ككجػػػد االخػػتبلالت 

داراتيػا إلػى السسارسػة الدػميسة فػي السالية كالسحاسبية السختمفة في كثيخ مغ البشػؾ، كالشاتجة عغ افتقار إ
 الخقابة كاإلشخاؼ كتقييع األداء.

كنطػػػػًخا ألىسيػػػػة القػػػػػائع الساليػػػػة بالشدػػػػبة لسدػػػػتخجمييا كمػػػػجػ االعتسػػػػاد عمييػػػػا فػػػػي عسميػػػػات التشبػػػػؤ 
تبػػػاع الػسػػػػائل أك اإلجػػػػخاءات التػػػي تدػػػػسح ليػػػػا اكالتخصػػػيط السدػػػػتقبمي كاتخػػػاذ القػػػػخارات كػػػػاف ال بػػػج مػػػػغ 

القػػػػائع الساليػػػة السعػػػجة فػػػي ضػػػل تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات  َفػػػِإفَّ كعمػػػى ىػػػحا األسػػػاس  ،ابالتحدػػػيغ مػػػغ جػدتيػػػ
أصػػبحت مػضػػع تدػػاؤؿ حػػػؿ مػػجػ جػدتيػػا كمػػجػ تمبيتيػػا الحتياجػػات مختمػػف األشػػخاؼ، كمػػجػ تػػػفخ 
اإلفرػػاح كالذػػفافية كإضيػػار البيانػػات كالسعمػمػػات الحقيقيػػة التػػي تعبػػخ عػػغ األكضػػاع الساليػػة لمسؤسدػػات 

أف تفقػج القػػائع الساليػة أىػع عشاصػخ تسيدىػا أال كىػػ مػغ ءمتيا كقابميتيػا لمفيػع كالسقارنػة، خػًفػا كمجػ مبل
ىػػػ السخػػخج  وبتصبيػػق حػكسػػة تكشػلػجيػػا السعمػمػػات ألنػػفيػػو لػػحا كػػاف البػػج مػػغ االىتسػػاـ السبػػالغ  ؛جػدتيػػا

ؼ القػخارات كالسدػاىسيغ الدخيع كالحل الستكامل كالفعػاؿ لكػل ىػحه الدػمبيات، كيػؤدؼ إلػى زيػادة ثقػة متخػح
السعمػمػػات الػػػاردة فػػي القػػػائع الساليػػة، كإبػػخاز دقػػة كمػضػػػعية القػػػائع الساليػػة بجانػػب االلتػػداـ بػػالقػانيغ ب

كالتذخيعات، كبسا يشعكذ عمى جػدة ىحه القػائع كجعميا خالية مغ االحتياؿ كالتبلعب كالغر مغ خبلؿ 
 تكشػلػجيا السعمػمات السدتخجمة في إعجادىا. ما يجب أف يتػفخ فييا مغ خرائز تعدزىا حػكسة
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 الخئيذ اآلتي:  الدؤاؿكبشاء عمى ما تقجـ، تتسثل مذكمة الجراسة في 
ــة فــي أبعــاد )- ــا السعمؽمــات مسثم ــى( COBIT5مــا أثــخ تطبيــق حؽكســة تكشؽلؽجي جــؽدة القــؽائػ  عم

 السالية في البشؽك التجارية العاممة في اليسؼ؟

 :آلتيةاكقج تفخعت مشو األسئمة 
جػػػدة القػػػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي  عمػػىمػػا أثػػخ تصبيػػق عسميػػة التخصػػيط كالتشطػػيع  -

 اليسغ؟
جػػػدة القػػػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي  عمػػىمػػا أثػػخ تصبيػػق عسميػػة االمػػتبلؾ كالتشفيػػح  -

 اليسغ؟
ػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػػي جػػػدة القػػ عمػػىمػػا أثػػخ تصبيػػق عسميػػة الػػجعع كالتػصػػيل  -

 اليسغ؟
 جػدة القػائع السالية في البشػؾ التجارية العاممة في اليسغ؟ عمىبة اما أثخ تصبيق عسمية التػجيو كالخق -
 جػدة القػائع السالية في البشػؾ التجارية العاممة في اليسغ؟ عمىما أثخ تصبيق عسمية الستابعة كالتقييع  -

 يخ انذراسخ:أهً-9

أىسيتيػػػا مػػػغ أىسيػػػة  تػػػأتيتكسػػػغ أىسيػػػة الجراسػػػة فػػػي حجاثػػػة مفيػػػـػ حػكسػػػة تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات ك 
متغيخاتيا، كمجػ احتياج السؤسدات ليا بذكل عاـ كالبشػؾ التجارية عمى نحػ خػاص لجراسػة مدػاىستيا 

 راسة مغ زاكيتيغ رئيدتيغ:في تصػيخ الػاقع الحالي لمبشػؾ التجارية، كبشاًء عمى ذلظ استسجت أىسية الج

 األهًيخ انعهًيخ:-أ

جػدة القػائع الساليػة  فيحػكسة تكشػلػجيا السعمػمات تصبيق تخكد األىسية العمسية عمى دراسة أثخ 
كذلػظ لسػا ليػا مػغ أثػخ إيجػابي كفعػاؿ فػي تسيػد أداء البشػػؾ  ،التي حطيت باىتسػاـ البػاحثيغ كالسخترػيغ

يعتسػج عميػو فػي التأصػيل العمسػي لتكشػلػجيػا السعمػمػات كجػػدة  اأساًسػ جُّ ُيَعػكالحؼ  ,عمى اختبلؼ أنػاعيا
 القػائع السالية.

 األهًيخ انعًهيخ:-ة

 ؛ إذالقػائع السالية في البشػؾ فياألىسية العسمية في معخفة أثخ تصبيق تكشػلػجيا السعمػمات  تكسغ
خ إيجابًيػػػا فػػػي جػػػحب السديػػػج مػػػغ كسػػػا تػػػؤث ,تدػػػاعج فػػػي تػػػػفيخ بيئػػػة أعسػػػاؿ تتدػػػع بالذػػػفافية كالسرػػػجاقية

كقيػػاس األداء السؤسدػػي الػػحؼ يعتبػػخ  ,كتػػجعع القػػجرة التشافدػػية لمبشػػػؾ ,االسػػتثسارات الجاخميػػة كالخارجيػػة
نطػًخا  ,السشطػمة الستكاممة لشتائج أعساؿ البشػؾ في ضػء تفاعميػا مػع عشاصػخ بيئتيػا الجاخميػة كالخارجيػة

 فيخ الجػانب الخجمية لؤلفخاد كالسجتسع.لسا تسثمو البشػؾ مغ أىسية كبيخة في تػ 
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حجػخ الداكيػة التػي تقػػـ عمييػا عسميػة اتخػاذ ُتَعػجُّ ناىيظ عغ أىسية القػائع السالية ذات الجػػدة التػي 
القػػائع الساليػة  ػحيػث يدػتصيع مدػتخجم ؛القخارات، كحمقة الػصػل بػيغ البشػػؾ كمدػتخجمي القػػائع الساليػة

لبشظ مغ خبلؿ ىحه القػائع التػي تعكػذ صػػرة الػضػع السػالي لمبشػظ التعخؼ عمى مختمف جػانب نذاط ا
 كنتيجة أعساؿ البشظ خبلؿ مجة زمشية معيشة.

 ألهذاف:ا-:

بشػػاًء عمػػى السذػػكمة كاألىسيػػة جػػاءت ىػػحه الجراسػػة لتطيػػخ االرتبػػاط بػػيغ تصبيػػق حػكسػػة تكشػلػجيػػا 
 :في اآلتياؼ ىحه الجراسة السعمػمات كإعجاد قػائع مالية ذات جػدة عالية، كيسكغ تحجيج أىج

 جػدة القػائع السالية في البشػؾ التجارية العاممة في اليسغ. عمىالتخصيط كالتشطيع بياف أثخ تصبيق عسمية  -
 جػدة القػائع السالية في البشػؾ التجارية العاممة في اليسغ. عمىاالمتبلؾ كالتشفيح معخفة أثخ تصبيق عسمية  -
جػػػدة القػػػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي  عمػػىلػػجعع كالتػصػػيل إبػػخاز أثػػخ تصبيػػق عسميػػة ا -

 اليسغ.
جػػػدة القػػػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي  عمػػىبػػة ابيػػاف أثػػخ تصبيػػق عسميػػة التػجيػػو كالخق -

 اليسغ. 
بشػػؾ التجاريػة العاممػة جػدة القػائع السالية في ال عمىالتعخؼ عمى أثخ تصبيق عسمية الستابعة كالتقييع  -

 في اليسغ.

 فرضيبد انذراسخ:-;

 ىي: ،تتصمب اإلجابة عمى السذكمة محل الجراسة اختبار مجسػعة مغ الفخضيات

 انفرضيخ انرئيسخ:-7-;

( COBIT5لػػيذ ىشػػاؾ أثػػخ داؿ إحرػػائًيا لتصبيػػػق حػكسػػة تكشػلػجيػػا السعمػمػػات مسثمػػة بأبعػػػاد )
 .التجارية العاممة في اليسغجػدة القػائع السالية في البشػؾ  عمى

 انفرضيبد انفرعيخ:-8-;

جػدة القػائع السالية فػي البشػػؾ التجاريػة  عمىليذ ىشاؾ أثخ داؿ إحرائًيا لتصبيق التخصيط كالتشطيع  -
 .العاممة في اليسغ

ريػة جػػدة القػػائع الساليػة فػي البشػػؾ التجا عمػىليذ ىشاؾ أثخ داؿ إحرائًيا لتصبيق االمتبلؾ كالتشفيػح  -
 .العاممة في اليسغ

جػػدة القػػائع الساليػة فػي البشػػؾ التجاريػة  عمػىليذ ىشاؾ أثخ داؿ إحرائًيا لتصبيػق الػجعع كالتػصػيل  -
 .العاممة في اليسغ
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جػػدة القػػائع الساليػة فػي البشػػؾ التجاريػػة  عمػىبػػة الػيذ ىشػاؾ أثػخ داؿ إحرػائًيا لتصبيػق التػجيػو كالخق -
 .العاممة في اليسغ

جػػدة القػػائع الساليػة فػي البشػػؾ التجاريػة  عمػىاؾ أثػخ داؿ إحرػائًيا لتصبيػق الستابعػة كالتقيػيع ليذ ىش -
 .العاممة في اليسغ

 أنًىرج انذراسخ:->

نسػذج الجراسة يتكػف مغ حػكسة تكشػلػجيا السعمػمات كفق إشار عسل  َأفَّ ( ٔيتزح مغ الذكل )
(COBIT5 )صػػػػػػيط كالتشطػػػػػػيع، االمػػػػػػتبلؾ كالتشفيػػػػػػح، الػػػػػػجعع الستغيػػػػػػخ السدػػػػػػتقل بأبعادىػػػػػػا )التخ بػصػػػػػػفو

الستغيػػػخ التػػػابع بأبعػػػاده  بػصػػػفوبػػػة، الستابعػػػة كالتقيػػػيع(، كجػػػػدة القػػػػائع الساليػػػة اكالتػصػػػيل، التػجيػػػو كالخق
 مة، السػثػقية، القابمية لمسقارنة، الذفافية(.ءالسبل)القابمية لمفيع، 

 ذراسخ ين إعذاد انجبحثخأنًىرج ان( 7شكم رقى )

 

 الحجود:-7
: اقترػػػػخت الجراسػػػػة عمػػػػى دراسػػػػة أبعػػػػاد الستغيػػػػخ السدػػػػتقل الستسثػػػػل فػػػػي إشػػػػار الحــــجود السؽضــــؽعية -

(COBIT5 كالستسثػػػػػل فػػػػػي األبعػػػػػػاد )التخصػػػػػيط كالتشطػػػػػػيع، االمػػػػػتبلؾ كالتشفيػػػػػح، الػػػػػػجعع اآلتيػػػػػة( :

 القابمية لمفيػ

 السالءمة

 السؽثؽقية

 القابمية لمسقارنة

 الذفافية

حؽكسة تكشؽلؽجيا السعمؽمات 
 (COBIT5) أبعاد 

 

 الستغيخ السدتقل الستغيخ التابع

 جؽدة القؽائػ السالية

 التخطيط والتشعيػ

 المتالك والتشفيح

 الجعػ والتؽصيل

 التؽجيو والخقابة

 الستابعة والتقييػ
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دة القػػائع الساليػة فػي البشػػؾ التجاريػة جػػ  فػيبػة، الستابعػة كالتقيػيع( كأثػخه قاكالتػصيل، التػجيػو كالخ 
 العاممة في اليسغ.

اقترخت الجراسة عمى السػضفيغ العامميغ في اإلدارة التشفيحية، كاإلدارة السالية كإدارة  الحجود البذخية: -
 السخاجعة الجاخمية في البشػؾ التجارية العاممة في اليسغ.

( بشػػػظ فػػػي ٕٔالتجاريػػػة العاممػػػة فػػػي الػػػيسغ عػػػجد ) اقترػػػخت الجراسػػػة عمػػػى البشػػػػؾ الحـــجود السكانيـــة: -
 صشعاء (. -محافطة ) إب

 .ـٕٕٕٓ-ٕٕٓٓ خبلؿ الفتخةالجراسة  ُأجخيت الحجود الدمشية: -

 إجخاءات الجراسة السيجانية:-8
يحتػػػػػؼ عمػػػػى أسػػػػاليب جسػػػػع البيانػػػػات كمشيجيػػػػة تصػػػػػيخ أداة الجراسػػػػة كالتعخيػػػػب بيػػػػا فزػػػػبًل عػػػػغ 

جراسػػػػة، كاألسػػػػاليب اإلحرػػػػائية السدػػػػتخجمة فػػػػي تحميػػػػل البيانػػػػات كاختبػػػػار االختبػػػػارات الخاصػػػػة بػػػػأداة ال
 تحميل الخرائز الجيسغخافية ألفخاد العيشة.ك الفخضيات، 

 أساليب جسع البيانات:
 اعتسجت الباحثة في جسع البيانات البلزمة ليحه الجراسة عمى نػعيغ مغ البيانات، كىي كاآلتي:

 انجيبنبد انثبنىيخ:

انػػات فػػي مجسػعػػة مػػغ الكتػػب كالػػجكريات العخبيػػة كاألجشبيػػة، كالجراسػػات السشذػػػرة، تتسثػػل ىػػحه البي
جػدًءا أساسػًيا فػي  ُيَعػجُّ كرسائل الساجدتيخ كالجكتػراه، بحيث تع تغصيػة الجػدء الشطػخؼ مػغ الجراسػة، كالػحؼ 

 إجخاء الجراسة السيجانية.

 انجيبنبد األونيخ:

كلتحقيػػػق أىػػػجاؼ الجراسػػػة قامػػػت الباحثػػػة بجسػػػع ترػػػشف ىػػػحه الجراسػػػة عمػػػى أنيػػػا دراسػػػة ميجانيػػػة، 
حيػػث تػػع ترػػسيع اسػػتبانة لػػحلظ، كتػػع صػػياغة  ؛البيانػػات األكليػػة عػػغ شخيػػق اسػػتخجاـ أسػػمػب االستقرػػاء

 الجدء الشطخؼ مغ الجراسة.ك فقخاتيا باالعتساد عمى تصبيق حػكسة تكشػلػجيا السعمػمات، 

 أداة الجراسة:
كيسكغ عخض تمػظ ات حتى كصمت إلى الريغة الشيائية، خصػ  بعجةمخت عسمية تصػيخ االستبانة 

 :الخصػات عمى الشحػ اآلتي
استعخاض الجراسات الدابقة الستعمقة بحػكسة تكشػلػجيا السعمػمات، كاإلشار الشطخؼ الحؼ انتيػى إليػو  -

 الباحثػف.
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ثػػة بتبػيػػب أسػػئمة بعػػج أف تػػع اعتسػػاد أبعػػاد الجراسػػة الستعمقػػة بحػكسػػة تكشػلػجيػػا السعمػمػػات قامػػت الباح -
حيث قامت مػع السذػخؼ بسخاجعتيػا لمتأكػج مػغ شػسػليتيا، ككضػػحيا،  ؛االستبانة إلى عجة محاكر

 كتغصيتيا لجػانب الجراسة األساسية.
تع عخض أداة الجراسة عمى عجد مغ األساتحة األكاديسييغ العامميغ في الجامعات اليسشية، ككػحلظ عػجد  -

فػػي الػػيسغ، لمتأكػػج مػػغ تغصيتيػػا كشػػسػليتيا لجػانػػب السػضػػػع،  مػػغ مػػجيخؼ فػػخكع البشػػػؾ التجاريػػة
 ككضػحيا كإزالة الغسػض الحؼ قج يكتشف عشاصخىا.

بعػػج تعػػجيل أداة الجراسػػة بسػجػػب السبلحطػػات التػػي أبػػجاىا السحكسػػػف السػػيسا السبلحطػػات التػػي أجسػػع  -
 عمييا جخػ تػزيعيا عمى عيشة الجراسة.

 يسكغ بيانيسا كاآلتي: رئيديغغ اشتسمت أداة الجراسة عمى جدئيي -
مثػػل: السؤىػػل العمسػػي، كالتخرػػز،  ،يحتػػػؼ عمػػى الخرػػائز الجيسػغخافيػػة لمسدػػتجيبيغ -الجــدء األول

 كالسدتػػ الػضيفي، كعجد سشػات الخبخة.
 كىػػػيبأبعػػػاد حػكسػػػة تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات  التػػػي تتعمػػػقكيحتػػػػؼ عمػػػى محػػػاكر الجراسػػػة  -الجـــدء الثـــاني

 اآلتي:ك
 جػدة القػائع السالية. في( فقخة تتعمق بأثخ معاييخ التخصيط كالتشطيع ٖٔتسل عمى )اش -األول
 جػدة القػائع السالية. في( فقخة تتعمق بأثخ معاييخ االمتبلؾ كالتشفيح ٔٔ) يتزسغ -الثاني
 جػدة القػائع السالية. في( فقخة تتعمق بأثخ معاييخ الجعع كالتػصيل ٔٔ) يذتسل عمى -الثالث
 جػدة القػائع السالية. في( فقخات تتعمق بأثخ معاييخ التػجيو كالخقابة ٜ) يتزسغ -الخابع

 جػدة القػائع السالية. فيبأثخ معاييخ الستابعة كالتقييع تتعمق ( فقخة ٔٔ)عمى سل تيذ -الخامذ
 فئبد اإلخبثبد وانذرخبد انًقبثهخ نهب (76رقى ) خذول

 الجرجات السقابمة سدرجة القيا الفئات

 درجة عالية جًجا ٘ %ٓٓٔ -% ٔٛمغ

 درجة عالية ٗ %ٓٛ -% ٔٙمغ 

 درجة متػسصة ٖ %ٓٙ -% ٔٗمغ 

 درجة مشخفزة ٕ %ٓٗ -% ٕٔمغ 

 درجة مشخفزة جًجا ٔ %ٕٓ -% ٓمغ 
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 :امجتسع الجراسة وعيشتي
يسغ التػػي بمػػغ عػػجدىا مجسػعػػة البشػػػؾ التجاريػػة فػػي الػػ( بشًكػػا مػػغ ٕٔ)يتكػػػف مجتسػػع الجراسػػة مػػغ 

، فػػي حػػيغ َأفَّ عيشػػة الجراسػػة ُاختيػػخت اختيػػارًا ( بشًكػػا تجارًيػػا حدػػب إحرػػائية جسعيػػة البشػػػؾ اليسشيػػةٙٔ)
 الججكؿ اآلتي:قرجيًا، كسا ىػ مػضح في 

 

 أسًبء انجنىك انتدبريخ يدتًع انذراسخ( 77رقى ) خذول

 اسػ البشغ م
 نذاء كالتعسيخالبشظ اليسشي لئل ٔ
 بشظ اليسغ كالخميج ٕ
 بشظ اليسغ كالكػيت لمتجارة كاالستثسار ٖ
 بشظ اليسغ الجكلي ٗ
 البشظ التجارؼ اليسشي ٘
 بشظ التدميف التعاكني كالدراعي ٙ
 البشظ العخبي ٚ
 بشظ اليسغ البحخيغ الذامل ٛ
 يػنايتج بشظ لستج ٜ

 كاؾ بشظ فخع السمكة أركؼ  ٓٔ
 مل لمتسػيل األصغخبشظ األ ٔٔ
 بشظ التدميف لئلسكاف ٕٔ

 ،العػػػامميغ فػػػي اإلدارة التشفيحيػػػة كاإلدارة الساليػػػة كإدارة السخاجعػػػة الجاخميػػػةتَػػػعَّ تصبيػػػق الجارسػػػة عمػػػى 
( اسػػػتبانات غيػػػخ صػػػالحة ٘، مشيػػػا )اسػػػتبانات( ٙٓٔ( اسػػػتبانة، كتػػػع اسػػػتخجاع )ٖٓٔحيػػػث تػػػع تػزيػػػع )

االسػػتبانات السػزعػػة كالسدػػتخدة كالخاضػػعة لمتحميػػل، كالجػػجيخ بالػػحكخ لمتحميػػل، كالجػػجكؿ اآلتػػي يبػػيغ عػػجد 
كعبػػخ الػػخابط اإللكتخكنػػي عمػػى عيشػػة الجراسػػة التػػي تػػع تحجيػػجىا  كرقيػػاً  تػػع تػزيػػع االسػػتبانة كاسػػتبلميا َأنَّػػوُ 

 أعبله.
انعينخ انًستهذفخ ودرخخ االستدبثخ انفعهيخ(78رقى ) خذول  

 الشدبة جدالع البيان

 %ٓٓٔ ٖٓٔ االستبانات السػزعة

 %ٕٛ ٙٓٔ االستبانات السدتخدة
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 %ٗ ٘ االستبانات غيخ الرالحة

 %ٛٚ ٔٓٔ االستبانات الخاضعة لمتحميل

 الشتائج والتؽصيات والسقتخحات:
جػػدة القػػائع الساليػة  عمػىىحه الجراسة إلى دراسػة أثػخ تصبيػق حػكسػة تكشػلػجيػا السعمػمػات  ىجفت

 COBIT5كلمتأكػػج مػػغ تحقػػق اليػػجؼ تػػع اعتسػػاد إشػػار عسػػل  ،لبشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي الػػيسغفػػي ا
في ىحا  الباحثةتشاكلت ك  ،جػدة القػائع السالية عمىكدراسة أثخ كل ُبعج مغ ىحه األبعاد  ،الخسدة بأبعاده

 في ىحه الجراسة مغ استشتاجات كتػصيات. إليوالجدء خبلصة ما تػصمت 

 الستشتاجات:

بسػا فييػا التحميػل اإلحرػائي السدػتخجـ  لمجراسػةتػصمت الباحثة مغ خبلؿ دراسة السحاكر الخئيدة 
 إلى االستشتاجات اآلتية:

 الستشتاجات مؼ الجانب الشعخي 
فػػػي البشػػػؾ كسػػا أنيػػػا تدػػاعج عمػػػى  السيسػػةمػػػغ األصػػػؿ  تسثػػل حػكسػػة تكشػلػجيػػػا السعمػمػػات أصػػبًل -ٔ

 ع السالية.خفس التكاليف كزيادة جػدة القػائ
حجاثة مفيػـ حػكسة تكشػلػجيا السعمػمات كمجػ احتياج السؤسدات ليا بذكل عاـ كالبشػػؾ التجاريػة -ٕ

 عمى نحػ خاص لجراسة مداىستيا في تصػيخ الػاقع الحالي لمبشػؾ التجارية.
 استشتاجات الجراسة السيجانية )التحميل اإلحرائي(:

( فػػي تصبيػػق عسميػػة التخصػػيط ٘ٓ.ٓئية عشػػج مدػػتػػ )أضيػػخت الجراسػػة كجػػػد أثػػخ ذؼ داللػػة إحرػػا-ٔ
كالتشطػػيع عمػػى جػػػدة القػػػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي الػػيسغ، مػػغ خػػبلؿ السعػػاييخ 

 الستعمقة بيحا السجاؿ التي نالت إجساع السدتجيبيغ حػليا ككاف أبخزىا اآلتي:
 كل دقيق.اعتساد خصة استخاتيجية كاضحة لتكشػلػجيا السعمػمات بذ 
 .مبلءمة بشية السعمػمات التي يتع الحرػؿ عمييا مغ مخخجات الشطع السحاسبية اإللكتخكنية 

( فػػي تصبيػػق عسميػػة ٘ٓ.ٓداللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ ) ؼأكػػجت نتػػائج الجراسػػة عمػػى كجػػػد أثػػخ ذ-ٕ
كانػػت أبػػخز االمػػتبلؾ كالتشفيػػح عمػػى جػػػدة القػػػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي الػػيسغ، ك 

 الفقخات، ىي:
 .األنطسة كالبخامج السحاسبية الخسسية كالقانػنية تديج مغ جػدة القػائع السالية 
 .يتع صيانة بشية تكشػلػجيا السعمػمات باستسخار 
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( فػػي تصبيػػق عسميػػة الػػجعع ٘ٓ.ٓداللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ ) ؼأثبتػػت نتػػائج الجراسػػة كجػػػد أثػػخ ذ-ٖ
الساليػة فػي البشػػؾ التجاريػة العاممػة فػي الػيسغ، كبيشػت الجراسػة أبػخز كالتػصيل عمػى جػػدة القػػائع 

 الفقخات اآلتي:
 .متابعة األداء السحاسبي اإللكتخكني كتصػيخه باستسخار 
 .التأكج مغ تكشػلػجيا الخجمات السرخفية الستػاصمة 

يػة التػجيػو ( فػي تصبيػق عسم٘ٓ.ٓداللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ ) ؼأثبتت نتائج الجراسػة كجػػد أثػخ ذ-ٗ
حيػػث تحقػػق ذلػػظ مػػغ  ؛كالخقابػػة عمػػى جػػػدة القػػػائع الساليػػة فػػي البشػػػؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي الػػيسغ

 خبلؿ اآلتي:
 .ضساف االستثسار األمثل لمسػارد يعدز مغ جػدة القػائع السالية لمبشظ 
  الساليػػة  أسػاس يعتسػج عميػػو فػي اتخػاذ القػػخارات كتعػدز مػغ جػػػدة القػػائعتسثػل السعمػمػات السحاسػػبية

 لمبشظ.
( في تصبيق عسمية الستابعة ٘ٓ.ٓأضيخت نتائج الجراسة كجػد أثخ ذؼ داللة إحرائية عشج مدتػػ )-٘

كالتقيػػػيع عمػػػى جػػػػدة القػػػػائع الساليػػػة فػػػي البشػػػػؾ التجاريػػػة العاممػػػة فػػػي الػػػيسغ، مػػػغ خػػػبلؿ السعػػػاييخ 
 ىا اآلتي: الستعمقة بيحا السجاؿ التي نالت إجساع السدتجيبيغ حػليا ككاف أبخز 

  .الخقابة عمى العسميات السحاسبية اإللكتخكنية يديج مغ جػدة القػائع السالية لمبشظ 
   اإللكتخكنيػػػة آمشػػة كمرػػادؽ عمييػػػا يعػػدز مػػػغ جػػػدة القػػػػائع العسميػػػات السحاسػػبية  َأفَّ التحقػػق مػػغ

 السالية لمبشظ.
( كفًقػػا ٖٔ.ٗمحػػل الجراسػػة )بمػػغ مدػػتػػ تصبيػػق حػكسػػة تكشػلػجيػػا السعمػمػػات فػػي البشػػػؾ التجاريػػة -ٙ

بسجاالتو الخسدة، ككاف معيار التػجيو كالخقابة األكثػخ تػأثيًخا عمػى جػػدة  COBIT5إلشار عسل 
معيػػار الستابعػػة كالتقيػػيع، يميػػو معيػػار التخصػػيط  ثػػعالقػػػائع الساليػػة، يميػػو معيػػار االمػػتبلؾ كالتشفيػػح، 

 معيار الجعع كالتػصيل. كأخيًخاكالتشطيع، 
 التؽصيات:

 غ خبلؿ الشتائج الدابقة تػصي الباحثة باآلتي:م
بػصفو أداًة لحػكسة تكشػلػجيا السعمػمات كالخقابة عمييػا فػي البشػػؾ  COBIT5ضخكرة اعتساد إشار -ٔ

 مغ خبلؿ تذكيل لجاف لسخاقبة عسمية تصبيقيا في البشػؾ.
ار يحكػػػع عسػػػل تعطػػػيع قيسػػػة االسػػػتثسار فػػػي تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات مػػػع أىسيػػػة كضػػػخكرة كضػػػع إشػػػ -ٕ

تكشػلػجيػػا السعمػمػػات، كحػكستيػػا بالذػػكل الػػحؼ يػػشعكذ إيجاًبػػا عمػػى البشػػػؾ التجاريػػة مػػغ خػػبلؿ 
 تقجيع تقاريخ كقػائع مالية تترف بسدتػػ عاؿ  مغ الجػدة.
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مسارسػػة دكر رقػػابي أكثػػخ فاعميػػة عمػػى البشػػػؾ التجاريػػة لزػػساف التداميػػا بتصبيػػق حػكسػػة تكشػلػجيػػا  -ٖ
متقجـ، كتذكيل لجاف مخاقبة تتػلى ميسة متابعة مدتػػ التػداـ البشػػؾ بتصبيػق  السعمػمات بسدتػػ 

 حػكسة تكشػلػجيا السعمػمات التي ُتَعجُّ جدًءا ال يتجدأ مغ الحػكسة.
زيػػػادة االىتسػػػاـ بتصبيػػػق حػكسػػػة تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات بػصػػػفيا أداة رقابيػػػة فػػػي الخقابػػػة كسػػػخية أمػػػغ  -ٗ

ل بػػػيغ أقدػػػاـ البشػػػظ كالخقابػػػة الجاخميػػػة عمػػػى تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات السعمػمػػػات السحاسػػػبية كالتكامػػػ
 السدتخجمة في البشػؾ.

ضخكرة اىتساـ مجقق تكشػلػجيا السعمػمات بالتأكج مػغ مػثػقيػة شػبكة السعمػمػات كاسػتثسار تكشػلػجيػا -٘
 السعمػمات الحجيثة كخمق قيسة ليا.

سة تكشػلػجيا السعمػمات باإلدارة لتحقيق القيسة ضخكرة ارتباط السداىسيغ باحتياجاتيع في عبلقة حػك-ٙ
مػػغ تكشػلػجيػػا السعمػمػػػات كتحقيػػق التكامػػل بػػػيغ إدارة التػػجقيق الػػجاخمي مػػػع مدػػتججات تكشػلػجيػػػا 

 السعمػمات بأمغ السعمػمات.
 السقتخحات:

حػكسػػة  ألفَّ  ، مػػغ جػانػػب أخػػخػ  اإمكانيػػة الجراسػػة كالبحػػث فييػػ تمػػغ خػػبلؿ الجراسػػة الحاليػػة ضيػػخ 
ػلػجيػػػا السعمػمػػػات كجػػػػدة القػػػػائع الساليػػػة مػػػغ بػػػيغ السػاضػػػيع الػاسػػػعة التػػػي يسكػػػغ أف تكػػػػف محػػػل تكش

 :، اآلتيإشكاليات لجراسات مدتقبمية كمغ بيغ السػاضيع السقتخحة

 تخصيط عسمية السخاجعة في البشػؾ التجارية. فيأثخ تصبيق حػكسة تكشػلػجيا السعمػمات -ٔ

مػػػات فػػػي تحدػػػيغ جػػػػدة األداء السيشػػػي لمسػػػخاجعيغ السحاسػػػبيغ دكر حػكسػػػة تكشػلػجيػػػا السعمػ  -ٕ
 القانػنييغ.

 مجػ استخجاـ حػكسة تكشػلػجيا السعمػمات في تعطيع قيسة السشذأة. -ٖ

 ات.إعجاد السديج مغ الجراسات كالخسائل الجامعية في مجاؿ حػكسة تكشػلػجيا السعمػم-ٗ
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Tel: 00967-770774373  

Email:aldoaisfalah@yahoo.com

 كتقشيػػػػة الت، كاالترػػػػاداريػػػػةإلنطػػػػع السعمػمػػػػات ايذػػػػيج العػػػػالع السعاصػػػػخ تصػػػػػًرا كبيػػػػًخا فػػػػي مجػػػػاؿ 
حيػػػػاة  فػػػػي كبيػػػػخ   السعمػمػػػػات،  ككػػػػاف ليػػػػحا التصػػػػػر الدػػػػخيع دكر   تكشػلػجيػػػػاالسعمػمػػػػات، باإلضػػػػافة إلػػػػى 

التغيػػػخ فػػػي  إلػػػى حيػػػث نػػػتج عشػػو تغيػػػخ كبيػػػخ فػػػي اليياكػػل التشطيسيػػػة لمسؤسدػػػات الػػحؼ أدػ ؛السؤسدػػات
التصػر اليائل في أنساط انعكذ ىحا في السؤسدات الحكػمية كالخاصة،  العاممػف التي يقػـ بيا  دكارألا

، فػي نقػل ىػحه البيانػات نتخنػتإلشػبكة ا حجػع البيانػات كدكر تكشػلػجيا السعمػمات عمى الشسػػ اليائػل فػي
حيػث أدت نطػع السعمػمػات  ؛دارةإلت مشيا فػي مجػاؿ االكانتذخت تصبيقات نطع السعمػمات في عجة مجا

 .دارية كإنجازىاإلؿ اعساألدارية إلى إحجاث تغيخات كبيخة في شخيقة أداء اإلا
مكػناتيػا األساسػية، كقػج صػشفت عسميػة صػشع  ػحػجإالقخار مغ العسميات السيسة في اإلدارة ك  اعةصشِإفَّ 

القخار في مقجمة عشاصخ اإلدارة كاتخاذ القخارات، كاعتساد بقيػة العسميػات اإلداريػة عمييػا، كبصبيعػة الحػاؿ 
 العميا. اإلدارةىحا يرجؽ عمى  َفِإفَّ 

التعمػػيع العػػالي، كيػػتع  اتصػػشاعة القػػخارات اإلداريػػة نذػػاط يتشػػاكؿ كافػػة األعسػػاؿ داخػػل السؤسدػػِإفَّ 
عمى كافة السدتػيات اإلدارية، بحيث تربح القػخارات اإلدارة كاألكاديسيػة عبػارة عػغ سمدػمة مػغ القػخارات 

بأىسيػػة بالغػػة لػػجػ  تحطػػىعسميػػة صػػشاعة القػػخار مػػغ السػضػػػعات التػػي ُتَعػػجُّ لػػحلظ  تابعػػة؛الستدامشػػة كالست
 .كالتعميسيةالقيادات اإلدارية 

ذلػػػظ يتصمػػػب كجػػػػد معمػمػػػات صػػػحيحة َفػػػِإفَّ  عسميػػػةكألىسيػػػة صػػػشاعة القػػػخارات اإلداريػػػة بخصػاتػػػو ال
تحقيػػػق فػػػي  صػػػشع القػػػخار كاتخػػػاذه، فػػػالقخارات الفعالػػػة ىػػػي تمػػػظ التػػػي تقػػػػد إلػػػى نجػػػاح اإلدارةفػػػي كدقيقػػػة 

بيانػػػات كمعمػمػػػات صػػػحيحة ككاممػػػة تػػػؤدؼ إلػػػى اإلحاشػػػة بجسيػػػع أىػػػجافيا، كىػػػحا يتصمػػػب االعتسػػػاد عمػػػى 
ضػػخكؼ السذػػكمة مػضػػػع القػػخار، مػػع األخػػح باالعتبػػار جسيػػع البػػجائل السسكشػػة كتقييسيػػا باالعتسػػاد عمػػى 
األسػػاليب الكسيػػة كالعمسيػػة فػػي اتخػػاذ القػػخارات، كمػػغ ثػػع اختيػػار البػػجيل األندػػب مػػغ بيشيػػا بشػػاًء عمػػى مػػا 

سػػػمبيات كإيجابيػػػات تتختػػػب عمػػػى تشفيػػػحه كقػػػخار متخػػػح، باإلضػػػافة إلػػػى كجػػػػد  يتختػػػب عمػػػى كػػػل بػػػجيل مػػػغ
 (.ٖ ص، ٕٚٓٓمذاركة فاعمة مغ قبل السعشييغ برشاعة القخار)الذامي، 
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كإذا كانػػت السعمػمػػات عمػػى تمػػظ الجرجػػة مػػغ األىسيػػة كاألثػػخ الفاعػػل فػػي إيرػػاؿ السعخفػػة كتدػػييل 
ة اكتذاؼ الحاضػخ كدقػة التشبػؤ بالسدػتقبل كتػجعيع عػامػل اإللساـ بسكػنات الػاقع كتفاعبلتو كتأميغ مقجر 

القياـ بعسمية صشع القػخار فػي أؼ مػغ السجػاالت دكنسػا االرتكػاز عمػى ، َفِإفَّ الشسػ العمسية كالفشية كالسادية
يفقػػج متخػػح القػػخار االسػػتفادة مػػغ عامػػل جػػػىخؼ كربسػػا حاسػػع لزػػساف تحقيػػق اليػػجؼ الػػحؼ ، السعمػمػػات

بل كيقػد ذلظ في حاالت مختمفة إلى التعخض لتقجيخات خاشئػة كالػقػػع فػي ، تو الستخحةيتصمع إليو بقخارا
 .رشيجةاتخاذ قخارات غيخ 

كىي كالفاعمية،  الُشطع مغ مػاصفات الكفاية بوة متغيًخا ميًسا لسا تتستع ياإلدار  نطع السعمػمات ُتَعجُّ 
ازديػػػاد مصػػػخد بتدايػػػج مجػػػاالت السشاشػػػط  أىسيتيػػػا فػػػي ِإفَّ بػػػل ، مػػػغ أكلػػػى اىتسامػػػات السجتسعػػػات الحجيثػػػة

 كخاصػة فػي، اإلدارية كاتداعيا مغ ناحية كاتجاىيا نحػ مديج مغ التخررػية كالتشػػع مػغ ناحيػة أخػخػ 
  (.ٙ، صٖٕٔٓالعميا )السشجج، مؤسدات البحث العمسي كالجراسات الجامعات ك 

 إال، تخػػح أبعػػاًدا كمفػػاىيع شػػاممةدكر ُنطػػع السعمػمػػات اإلداريػػة بالشدػػبة لرػػانع القػػخار كإف كػػاف ي ِإفَّ 
كفي كػل ، ارتباًشا بتبايغ مدتػيات التصػر كالػاقع الحؼ يؤدؼ مفعػؿ فيو، يتبايغ في مدتػياتو كآثاره َأنَّوُ 

، بػصػفيا األثخ الفعمي لحلظ الجكر يتحجد عسمًيا بسجػ إنتاج كتبػادؿ السعمػمػات كاسػتخجاميا َفِإفَّ األحػاؿ 
 ؛ حيػػث نالػػت نطػػع السعمػمػػات فػػي عالسشػػا السعاصػػخ اىتسامػػايػػة اتخػػاذ القػػخارمخجعيػػة شػػخشية الزمػػة لعسم

كاكتدػػبت بفعػػل ذلػػظ قػػجًرا يفػػػؽ كثيػػًخا مػػا كانػػت تسثمػػو مػػغ أىسيػػة فيسػػا مزػػى، فمقػػج ، أكثػػخ عسًقػػا كشػػسػلية
إلػػى إحػػجاث تغيػػخ جػػحرؼ فػػي  الحاسػػػبالسعمػمػػات ك  أدػ انػػجماج تكشػلػجيػػا االترػػاالت مػػع تكشػلػجيػػا

 القخار كاإلدارة بكل أشكاليا.صشاعة  مجاؿ

داريػة مػغ أىػع الخكػائد السبشيػة عمييػا أؼ مؤسدػة فػي عالسشػا الحاضػخ، إلنطع السعمػمات ا ُتَعجُّ  كسا
داريػة، فػأؼ خمػل إلفبالقجر الحؼ تتراعج فيو فاعمية نطع السعمػمػات، تديػج القػجرة عمػى إنجػاز الػضػائف ا

كىػحا يتختػب عميػو خمػل السػجػػد، ي فاعميػة الشطػاـ يحجث فػي إنجػاز أؼ كضيفػة مػغ الػضػائف بدػبب تػجن
 (.ٚٚٔ، ٕ٘ٓٓ، الصائي( األخخػ في إنجاز الػضائف 

كمػا صػاحبيا مػغ تقػجـ فػي تحػيػل عالسشػا الػحؼ نعػير  كالتكشػلػجيػةكقج أسػيست التصػػرات التقشيػة 
مختمػف  فػيات دار اإلكمشيا تمظ التحجيات التي تػاجو ، فيو إلى قخية عالسية صغيخة تعير تحجيات كثيخة

كمشيػػا إدارة السؤسدػػات التعميسيػػة كالبحػػث العمسػػي كعمػػى ، السؤسدػػات السجتسعيػػة فػػي مختمػػف دكؿ العػػالع
 كالحدػابية الساليػةرأس ىحا الجامعة التي تيتع بذؤكف التعميع كما يترل بو مغ قزػايا تتعمػق بسػجخبلت 

كاألبشيػػػة كالتجييػػػدات  الجراسػػػيةالكتػػػب ك ، السشػػػاىجك ، كالصمبػػػة، اإلداريػػػيغك  كاألكػػػاديسييغالعسميػػػة التعميسيػػػة ك 
كمػػا يترػػل بػػحلظ مػػغ أمػػػر ماليػػة كمػػغ تشطػػيع كتشدػػيق ىػػحه األبعػػاد كالسكػنػػات كافػػة، ، كمرػػادر الػػتعمع

كتػجيييػػا كضػػبصيا بيػػجؼ تفعيػػل ذلػػظ كمػػو لتحقيػػػق أىػػجاؼ ُنطسشػػا اإلداريػػة كمخامييػػا كشسػحاتيػػا، كمػػػا 
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كُنطػع التغحيػة الخاجعػة التػي تدػعى مػغ خبلليػا إلػى تصػػيخ  يتعمق أيًزا بعسمياتيػا كبسخخجاتيػا أك ببػجائل
 (.ٛ-ٚ، ٕٔٔٓالصػيل، )عاـ القخارات اإلدارية بذكل  صشاعةالعسمية التعميسية كاإلدارية ك 

كقػج سػعت إلػى تجدػيج ذلػظ مػغ كقج نالت نطع السعمػمات أىسية في اليسغ كغيخىا مغ دكؿ العالع، 
التي ركدت عمى دكر قصاع االتراالت كتقشية السعمػمات  (ٕٕ٘ٓ -ٕٔٓٓ االستخاتيجيةخبلؿ )الخؤية 

فػػػي تخجسػػػة أىػػػجافيا بسػػػا يػاكػػػب السدػػػتججات كالتػجيػػػات العالسيػػػة نحػػػػ مجتسػػػع السعمػمػػػات، كبػػػجأت فػػػي 
البخنػػامج الػػػششي لتقشيػػة السعمػمػػات اليػػادؼ إلػػى تشفيػػح األعسػػاؿ كاإلجػػخاءات الحكػميػػة التػػي تػػُشطع عبلقػػة 

األفخاد كالسؤسدات بصخائق إلكتخكنيػة كعبػخ اسػتخجاـ الذػبكات السعمػماتيػة كقػاعػج الحكػمة بإدارتيا، أك ب
 (.ٙٗ، ٕ٘ٓٓالبيانات السػحجة )كزارة االتراالت كتقشية السعمػمات، 

السعمػمػػات اإلداريػػة فػػي تصػػػيخ  ُنطػػعكلسػػا لػػع يجػػج الباحػػث دراسػػة محميػػة ركػػدت عمػػى معخفػػة دكر 
عات األىمية عمى مدتػػ السحافطػات كتحجيػًجا فػي محافطػة إب، عسمية صشاعة القخار اإلدارؼ في الجام

السعمػمػات اإلداريػػة فػػي  ُنطػػعكىػحا مػػا دفػع الباحػػث الختيػار مػضػػػع الجراسػػة الحاليػة السػسػػػمة بػػ: "دكر 
السعمػمػػات اإلداريػػة فػػي  ُنطػػعصػػشاعة القػػخار اإلدارؼ فػػي الجامعػػات األىميػػة"، بيػػجؼ التعػػخؼ عمػػى دكر 

 لقخار اإلدارؼ في الجامعات األىمية في محافطة إب.تصػيخ عسمية صشع ا

 :يشكهخ انذراسخ -8

فػي صػشاعة القػخار فقػج تشاكلتػو العجيػج مػغ الجراسػات كالبحػػث  ىػاىسية ُنطع السعمػمات كدكر ألنطًخا 
حيػػػث تشػػػاكؿ ىػػػحا  ؛ىػػػتع بػػػو الكثيػػػخ مػػػغ البػػػاحثيغ سػػػػاء عمػػػى السدػػػتػػ السحمػػػي أك العخبػػػي أك األجشبػػػيا ك 

إبػخاز دكر  التػي ىػجفت إلػى (ٕٗٓٓدراسة الذػخيب )مشيا دراسات  عجة السدتػػ السحميالسػضػع عمى 
كدراسػة الحػاج ، فػي إدارة السؤسدػات الحكػميػة اإلسػياـالسعمػمات بسا تذسمو مغ أنطسة جدئيػة فػي  ُنطع

اذ التي ىجفت إلى تحميل كتذخيز آلية تجفق البيانات كالسعمػمات كأىسيتيا فػي اتخػ (ٕٓٔٓكالخيخاني )
التي ىجفت إلى بشاء أنسػذج مقتخح لتصػيخ ُنطع السعمػمات في اتخاذ  (ٖٕٔٓدراسة السشججؼ )ٚ، القخار

طػػػػع نُ دكر  (ٕٗٔٓ، كدراسػػػػة اليػػػػافعي )القػػػػخارات االسػػػػتخاتيجية فػػػػي كزارة التعمػػػػيع الفشػػػػي كالتػػػػجريب السيشػػػػي
التعمػيع ك  لتخبػيػة بسكتػب التخبيػةلجػ القيػادات ا اإلدارؼ  في تصػيخ عسمية صشع القخار اإلداريةالسعمػمات 

 .في محافطة إب

 كافيػة غيػخ السػضػػع، َفِإنَّيػاعمى الخغع مغ كجػػد بعػس الجراسػات العمسيػة التػي أجخيػت فػي ىػحا ك 
فػػي  كبالػػحاتعمػػى مدػػتػػ السحافطػػات  األىميػػة الجامعػػات خرػًصػػا العػػالي التعمػػيع لسؤسدػػاتبالشدػػبة 
"دكر نطػع السعمػمػات فػي عسميػة صػشع القػخار  الجراسة ليحهية ىشا انبثقت الفجػة البحث كمغ إب؛ محافطة

، -عمػع الباحػث بحدػب-األكلػى فػي ىػحا السجػاؿ  ُتَعػجُّ  التياإلدارؼ لمجامعات األىمية في محافطة إب"، 
فػي بعػس مؤسدػات التعمػيع العػالي األىمػي  الحطوكانصبلًقا مغ إحداس الباحث بالسذكمة مغ خبلؿ ما 
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نية لسختمف السجاالت؛ األكاديسية، كاإلدارية، كالسالية، كىحا أمخ إيجػابي يحدػب مغ كجػد أنطسة إلكتخك 
مػػػغ خػػػبلؿ تدكيػػػج ىػػػحه ، لكػػػغ ال يػػػتع االسػػػتفادة مػػػغ ىػػػحه األنطسػػػة بالذػػػكل السصمػػػػب، ليػػػحه السؤسدػػػات

 فَّ أَ  عاألنطسة بالبيانات البلزمة التي تسكغ صانع القخار اإلدارؼ مػغ اتخػاذ القػخارات السشاسػبة، كسػا يبلحػ
بعػػػس ىػػػحه السؤسدػػػات تقػػػـػ بجسػػػع البيانػػػات عشػػػج الحاجػػػة إلييػػػا مػػػغ الجيػػػات اإلداريػػػة السختمفػػػة داخػػػل 

 ىػػػحه تدكيػػػج تػػع كإصػػجاره، كلػػػػ صػػػشاعتو كيػػػؤخخ القػػخار صػػػانع يخبػػظ مػػػا كىػػػػالسؤسدػػة كلفتػػػخات شػيمػػة؛ 
بكفػاءة  شاسػبالس الػقػت فػي القػخار صػشاعة اإلداريػة القيػادات عمػى لدػيل دكرؼ  بذػكل بالبيانات األنطسة

 :اآلتيفي  مذكمة الجراسة بمػرة يسكغ َفِإنَّوُ َثعَّ  كفاعمية، َكِمغْ 

 الدؤاؿ الخئيذ األكؿ:
 إب سحافعـةاإلداري في الجامعات األىميـة ب ُنعػ السعمؽمات اإلدارية في عسمية صشع القخار دور ما -

 محل الجراسة؟ 

 : اآلتيةالفخعية  األسئمة مشو كيتفخع
فػػػػي الجامعػػػات األىميػػػػة  تحجيػػػج السذػػػػكمة كصػػػياغتياعسميػػػػة سعمػمػػػات اإلداريػػػػة فػػػي ُنطػػػػع ال دكر مػػػا -

 ؟محل الجراسةبسحافطة إب 

فػػػي الجامعػػػات األىميػػػة  جسػػػع البيانػػػات حػػػػؿ السذػػػكمة ُنطػػػع السعمػمػػػات اإلداريػػػة فػػػي عسميػػػة دكر مػػا -
 ؟محل الجراسةبسحافطة إب 

فػػي الجامعػػات األىميػػة بسحافطػػة إب  البػػجائل صػػياغةعسميػػة ُنطػػع السعمػمػػات اإلداريػػة فػػي  دكر مػػا -
 ؟محل الجراسة

محػل فػي الجامعػات األىميػة بسحافطػة إب  البػجائل تقيػيععسميػة ُنطع السعمػمات اإلداريػة فػي  دكر ما -
 ؟الجراسة

فػي الجامعػات األىميػة بسحافطػة  فػيالقخار كتشفيحه  اتخاذعسمية ُنطع السعمػمات اإلدارية في  دكر ما -
 ؟محل الجراسةإب 

فػي الجامعػات األىميػة بسحافطػة كتقػيسيػا  القػخار متابعػةعسميػة ُنطع السعمػمات اإلدارية فػي  دكر ما -
 ؟محل الجراسةإب 

 الدؤاؿ الخئيذ الثاني:

( فػي تقػجيخ أفػخاد عيشػة الجراسػة α=9ٓ٘ٓىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدػتػػ داللػة )
، عسميػػة صػػشع القػػخار اإلدارؼ  فػػيفػػي محافطػػة إب جكر ُنطػػع السعمػمػػات اإلداريػػة فػػي الجامعػػات األىميػػة لػ

، السؤىػػل العمسػػي، رئػػيذ قدػػع(، مػػجيخ إدارة، : السخكػػد الػػػضيفي )مػػجيخ عػػاـكىػػي الجراسػػة اتتعػدػ لستغيػػخ 
 اإلدارية؟كسشػات الخبخة ، دارؼ، أكاديسي(إ) الػضيفةنػع ك 
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 "اآلتية:كيتفخع مشو األسئمة 

فػي صػشاعة القػخار  ُنطع السعمػمػات اإلداريػةحػؿ دكر  لجراسةفخكؽ في تقجيخ أفخاد عيشة اىل تػجج  -
 ؟الػضيفيتعدػ لستغيخ السخكد اإلدارؼ في الجامعات األىمية السبحػثة 

فػي صػشاعة القػخار  ُنطع السعمػمػات اإلداريػةلجراسة حػؿ دكر فخكؽ في تقجيخ أفخاد عيشة اىل تػجج  -
 ؟سؤىل العمسيتعدػ لستغيخ الاإلدارؼ في الجامعات األىمية السبحػثة 

فػي صػشاعة القػخار  ُنطع السعمػمػات اإلداريػةلجراسة حػؿ دكر فخكؽ في تقجيخ أفخاد عيشة اىل تػجج  -
 ؟ أكاديسي(، دارؼ إ) الػضيفةتعدػ لستغيخ نػع اإلدارؼ في الجامعات األىمية السبحػثة 

اعة القػػخار فػػي صػػش ُنطػػع السعمػمػػات اإلداريػػةلجراسػػة حػػػؿ فػػخكؽ فػػي تقػػجيخ أفػػخاد عيشػػة اىػػل تػجػػج  -
 ؟اإلدارية تعدػ لستغيخ سشػات الخبخة محل الجراسة الجامعات األىمية فياإلدارؼ 

 :أهًيخ انذراسخ-9

لمعسمية اإلداريػة كضػخكرة  امحػرً بػصفو أىسية الجراسة الحالية مغ أىسية عسميات صشع القخار  جاء
القػػػخار، كيسكػػغ لمباحػػث تحجيػػػج  دكر ُنطػػع السعمػمػػات اإلداريػػػة لمكػػػادر القياديػػة فػػػي مجػػاؿ صػػشاعةبيػػاف 

 في الشقاط اآلتية: اأىسية الجراسة كالحاجة إليي
ُنطع السعمػمات  استخجاـالعالسية السعاصخة التي تشادؼ بزخكرة  ستصمباتأتي ىحا الجراسة استجابة لمت -

يخػػػػجـ أىػػػػجاؼ  حيػػػػثمػػػػغ قبػػػػل القيػػػػادات كفًقػػػػا لتمػػػػظ السعمػمػػػػات كبالقػػػػخارات، اإلداريػػػػة فػػػػي تخشػػػػيج 
 في آف كاحج. الفخديةكأيًزا األىجاؼ ، سدةالسؤ 

فػػي إب، بسحافطػػة  الجامعػػات األىميػػةالسدػػؤكليغ فػػي الجراسػػة، تدػػاعج نتػػائج ىػػحا ِبػػَأفَّ يأمػػل الباحػػث  -
 تصػيخ ميارات القيادة اإلدارية. كتصػيخ عسمية صشع القخارات الدميسة 

كاقع دكر ُنطع السعمػمات  تذخيز في تفيج فْ أَ نتائج كبيانات الجراسة الحالية يسكغ َأفَّ تػقع الباحث ي -
 اإلدارية في تصػيخ عسمية صشع القخار اإلدارؼ في الجامعات األىمية بسحافطة إب.

كذلػظ مػغ خػبلؿ مػا السعمػمػات، سجػاؿ ُنطػع بالجراسة الجارسيغ كالباحثيغ كالسيتسػيغ  هفيج ىحَأفَّ ت يسكغ-
ذكل إضافة عمسيػة فػي مجػاؿ ػمات يسكغ َأْف تمغ معم شار الشطخؼ كالجراسات الدابقةاإلتزسشو 

 .عامة برفةُنطع السعمػمات اإلدارية في الجامعات 

 فػػػيبتػصػػػيات كآليػػات تدػػػاعجىع الجامعػػات اليسشيػػػة، الجراسػػػة يسكػػغ تدكيػػػج  همػػغ خػػػبلؿ تػصػػيات ىػػػح -
 تصػيخ كتفعيل دكر ُنطع السعمػمات اإلدارية في عسمية صشع القخار اإلدارؼ كاتخاذه.

فاًقا ججيجة أماـ الباحثيغ لتشاكؿ ُنطع السعمػمات اإلدارية آالجراسة  هالباحث أف تفتح مقتخحات ىحيأمل  -
 .ةو الجراسة الحاليتكمذكبلتيا بالجراسة كالبحث مدتقببًل، مغ زاكية أخخػ مكسمة لسا تشاكل

 :أهذاف انذراسخ-:

 إلى تحقيق األىجاؼ اآلتية: رئيذ بذكل الجراسة تيجؼ
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 :األول انرئيس انهذف

 الجامعػػػػات األىميػػػػة فػػػػيعسميػػػػة صػػػػشع القػػػخار اإلدارؼ  فػػػػي هكدكر ُنطػػػػع السعمػمػػػػات اإلداريػػػة  معخفػػػة
 سحافطة إب.ب

 :اآلتية ىجاؼاأل مشو كتتفخع
 الجامعػات األىميػة فػيتحجيػج السذػكمة كصػياغتيا فػي  كفاعميتػوُنطع السعمػمات اإلداريػة  دكر معخفة -

 سحافطة إب.ب

في عسمية جسع البيانات حػػؿ السذػكمة فػي الجامعػات  كفاعميتواإلدارية  ُنطع السعمػمات دكر معخفة -
 األىمية بسحافطة إب.

 الجامعػػػات األىميػػػة فػػػيالبػػػجائل  صػػػياغةفػػػي عسميػػػة  كفاعميتػػػوُنطػػػع السعمػمػػػات اإلداريػػػة دكر  معخفػػػة -
 سحافطة إب.ب

سحافطة ب عات األىميةالجام في البجائل تقيعفي عسمية  كفاعميتوُنطع السعمػمات اإلدارية دكر  معخفة -
 إب.

 الجامعػػػػات األىميػػػػة فػػػػيفػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػخار كتشفيػػػػحه  كفاعميتػػػػوُنطػػػػع السعمػمػػػػات اإلداريػػػػة  دكر معخفػػػػة -
 سحافطة إب.ب

 فػػػي( الخاجعػػػة)التغحيػػػة متابعػػػة القػػػخار كتقييسػػػو فػػػي  كفاعميتػػػوُنطػػػع السعمػمػػػات اإلداريػػػة  دكر معخفػػػة -
 .محل الجراسة الجامعات األىمية

 نثبني:انهذف انرئيس ا

تصبيػػػػق ُنطػػػػع  مدػػػػتػػ حػػػػػؿ كػػػػاف ىشػػػػاؾ فػػػػخكؽ فػػػػي تقػػػػجيخ أفػػػػخاد عيشػػػػة الجراسػػػػة  إذاعسػػػػا  الكذػػػػف
 اتمستغيػخ لسحافطػة إب تعػدػ ب الجامعػات األىميػة فيالسعمػمات اإلدارية في عسمية صشع القخار اإلدارؼ 

سػػشػات ، ك كػػاديسي(دارؼ، أإ) الػضيفػػةنػػػع ، ك : )السخكػػد الػػػضيفي، السؤىػػل العمسػػيػبػػ الستسثمػػة الجيسغخافيػػة
 .(الخبخة

 "اآلتية: ىجاؼاأل مشو كيتفخع

 ُنطػع السعمػمػات اإلداريػةلجراسػة حػػؿ دكر فػخكؽ فػي تقػجيخ أفػخاد عيشػة االكذف عسا إذا كاف ىشػاؾ  -
 الػضيفي.تعدػ لستغيخ السخكد في صشاعة القخار اإلدارؼ في الجامعات األىمية السبحػثة 

 ُنطػع السعمػمػات اإلداريػةلجراسػة حػػؿ دكر يخ أفخاد عيشة افخكؽ في تقجالكذف عسا إذا كاف ىشاؾ  -
 .تعدػ لستغيخ السؤىل العمسيفي صشاعة القخار اإلدارؼ في الجامعات األىمية السبحػثة 

 ُنطػع السعمػمػات اإلداريػةلجراسػة حػػؿ دكر فػخكؽ فػي تقػجيخ أفػخاد عيشػة االكذف عسا إذا كاف ىشػاؾ  -
، دارؼ إ) الػضيفػػػةتعػػدػ لستغيػػخ نػػػع ت األىميػػػة السبحػثػػة فػػي صػػشاعة القػػخار اإلدارؼ فػػي الجامعػػا

 .أكاديسي(
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فػػي  ُنطػػع السعمػمػات اإلداريػػةلجراسػػة حػػؿ فػخكؽ فػػي تقػجيخ أفػػخاد عيشػة االكذػف عسػػا إذا كػاف ىشػػاؾ  -
 اإلدارية. تعدػ لستغيخ سشػات الخبخة محل الجراسة الجامعات األىمية فيصشاعة القخار اإلدارؼ 

 حذود انذراسخ:-;

قترػػخ الجراسػػػة عمػػى معخفػػة دكر ُنطػػع السعمػمػػػات اإلداريػػة فػػي عسميػػة صػػػشع ت:  جود السؽضــؽعيةلحــا-
فػػػػي إب، بسحافطػػػػة  الجامعػػػػات األىميػػػػةالقػػػػخار اإلدارؼ لػػػػجػ القيػػػػادات اإلداريػػػػة كاألكاديسيػػػػة فػػػػي 

، جسع البيانات حػؿ السذكمة، صياغة البجائل، تقييع تياتحجيج السذكمة كصياغ) :اآلتيةالسجاالت 
 .و(بجائل، اتخاذ القخار كتشفيحه، متابعة القخار كتقػيسال

سحافطػة الجامعػات األىميػة بالجراسة عمى القيادات اإلداريػة كاألكاديسيػة فػي  تاقترخ : الحجود البذخية-
 .رئيذ قدع، مجيخ إدارة، مجيخ عاـ: إب مسغ ىع في كضيفة

العمػػـػ  ةجامعػػ، )جامعػػة الجديػػخةميػػة: الجامعػػات األى اقترػػخ الجراسػػة الحاليػػة عمػػى: الحــجود السكانيــة-
الػحػجة( فػي  ةجامعػ، الساليديػة الجامعػة، القػخآف ةجامعػ، قمػعال ةجامع، ػششيةال ةجامعال، كالتكشمػجيا

 .اليسشية الجسيػريةمحافطة إب 

 :خيصطهحبد انذراس->

 :انذور-7->

شخز يقع في فئة معيشػة، : "التػقعات التي يحسميا األفخاد برفة عامة نحػ أؼ ، ِبَأنَّوُ أحسج يعخفو
 (.ٙٔ ص، ٜٛٛٔ)أحسج،  إلى كضعو في الشطاـ اإلدارؼ" ااستشادً 

أثشػػاء عبلقتػػو مػػع األشػػخاص اآلخػػخيغ فػػي : "مجسػعػػة مػػغ أفعػػاؿ الذػػخز ِبَأنَّػػوُ كسػػا عخفػػو عاقػػل 
 (.ٜٚ-ٜٙ ص، ٜٛٛٔضسغ الشطاـ اإلدارؼ" )عاقل، 

التػػػي ندػػػتجؿ مػػػغ خبلليػػػا عمػػػى إسػػػياـ نطػػػع  "التػقعػػػاتكيعػػػخؼ الػػػجكر فػػػي الجراسػػػة الحاليػػػة ِبَأنَّػػػُو: 
 الجامعػات األىميػةفػي  كاألكاديسيػة ةالسعمػمات اإلدارية في صشاعة القػخار اإلدارؼ لػجػ القيػادات اإلداريػ

 ".إب بسحافع

 :نُظى انًعهىيبد-8->

: "مجسػعة مغ العشاصخ الستجاخمة كالستفاعمػة مػع بعزػيا كالتػي تعسػل عمػى ِبَأنََّياعخفيا أبػ عسخ ي
 جسػػػػع البيانػػػػات كالسعمػمػػػػات، كمعالجتيػػػػا، كتخديشيػػػػا، كبثيػػػػا، كتػزيعيػػػػا بغػػػػخض دعػػػػع صػػػػشاعة القػػػػخارات

كالتشدػػيق كتػػأميغ الدػػيصخة عمػػى السؤسدػػة باإلضػػافة إلػػى تحميػػل السذػػكبلت كتػػأميغ السشطػػػر السصمػػػب 
 .(ٖٕ ظ، ٜٕٓٓ، )أبػ عسخ لمسػضػعات السعقجة"
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 السعمػماتيػػة السكػنػػات مػػغ مجسػعػػةِبَأنََّيػػا: : ةحاليػػال الجراسػػة فػػي السعمػمػػات ُنطػػع الباحػػث كيعػػخؼ
اإلداريػػػة  القيػػػادات مػػػغ اإلدارؼ  القػػػخار صػػػانعي لتدكيػػػج ابيشيػػػ مػػػا فػػػي تتفاعػػػل التػػػي كاألفػػػخاد التكشػلػجيػػػةك 

 .إب بسحافطة الجامعات األىمية في كاألكاديسية

 نُظى انًعهىيبد اإلداريخ:-9->

تػػػفخ معمػمػػات عػػغ الساضػػي كالحاضػػخ  التػػيمػػغ الػسػػائل  : "مجسػعػػة مُشطسػػةِبَأنََّيػػا الحػػاجعخفيػػا 
"فػػػي بيئتيػػػا  كأيًزػػػا بسػػػا يحػػػجث، السدػػػتقبل فيسػػػا يتعمػػػق بأنذػػػصة كعسميػػػات السشذػػػأة" فػػػي ىػػػػ سػػػاكالتشبػػػؤ ب

الخارجية التي تؤدؼ إلى تجعيع كضائف التخصيط كالخقابة كالعسميات في السُشطسة مغ خبلؿ ما تػفخه مغ 
 (.ٕ٘ ، صٕٕٔٓ، الحاج) سب لرانع القخارمعمػمات في التػقيت السشا

: "نػػػػػع مػػػػغ أنػػػػػاع أُنطسػػػػػة السعمػمػػػػػات السػػػػػرسسة لتدكيػػػػػج إدارة السُشطسػػػػػة ِبَأنََّيػػػػاالحدػػػػشية،  كعخفيػػػػا
أك لمسػػػداعجة فػػػي اتخػػاذ ، بالسعمػمػػات البلزمػػة لمتخصػػيط كالتشطػػيع كالقيػػادة كالخقابػػة عمػػى نذػػاط السُشطسػػة

 (.ٖ٘ ص، ٕٕٓٓ)الحدشية،  القخارات"

: "أحج أنػاع ُنطع السعمػمات في السدتػػ اإلدارؼ في السُشطسة التي تخػجـ ِبَأنََّيا Supattra كعخفيا
كضػػػائف التخصػػػيط كالخقابػػػة كصػػػشاعة القػػػخارات مػػػغ خػػػبلؿ تدكيػػػج اإلدارة بالسمخرػػػات الخكتيشيػػػة كالتقػػػاريخ 

 (.Supattra, 2007, 43) االستثشائية"

 فػػػي الفخعيػػػة اإلداريػػػة األُنطسػػة أحػػػج" :ِبَأنََّيػػػا اإلداريػػة لسعمػمػػػاتا ُنطػػػع عػػخؼتالجراسػػػة الحاليػػػة  كفػػي
صػانع  يخػجـ بسػا –آلًيػا أك يػجكًيا– البيانػات كمعالجػة بجسػع تخػتز التي إب بسحافطةالجامعات األىمية 

 ".كاإلدارية األكاديسية احتياجاتيع مع كيتفق القخارات

 انقرار اإلداري:-:->

 خارات تتخػػح فػػي السدػػتػيات اإلداريػػة العميػػا لتػجيػػو سػػمػؾ السخؤكسػػيغ": "نتػػاج قػػِبَأنَّػػوُ عخفػػو جػػػىخ 
 (.ٔٙٔ، ٗٛ ، صٜٗٛٔ)جػىخ، 

"اختيار بجيل كاحج مػغ بػيغ بػجيميغ محتسمػيغ أك أكثػخ لتحقيػق ىػجؼ  :حشفي كأبػ قحف ِبَأنَّوُ و كعخف
جيػة كالسػػػارد أك مجسػعػة مػغ األىػجاؼ خػبلؿ فتػخة زمشيػة معيشػة فػي ضػػء كػل مػغ البيئػة الجاخميػة كالخار 

 (.ٕٖٔ ص، ٕٜٜٔالستاحة لمسؤسدة" )حشفي، كأبػ قحف، 

، مدػتقبمية كاحتسػاالت، حاضػخة كبػجائل، سػابقة قػخارات بػيغ تػػازف : الجراسة الحالية ِبَأنَّػوُ  في يعخؼك 
 بستغيخات لمتشبؤ كالحاضخة، الستاحة البجائل دراسة مع، الدابقة كاألكاديسية اإلدارية القخارات بتحميل كذلظ

 .ألىميةاالجامعات  في التعميسية العسمية لتحديغ مدتقبمية



 

 

 أ/ىفالحىشاوفىالدصوسىىىىىىىىىىالومنى-بمحافظظىإبفيىالجامطاتىاألهلوظىدورىُنظمىالمطلوماتىاإلداروظىفيىصملوظىصندىالقرارىاإلداريىى

 -- 269

 عًهيخ صنع انقراراد اإلداريخ: -;->

: "البػػػػت فػػػػي عسميػػػػة اختيػػػػار حمػػػػػؿ، كاسػػػػتخاتيجية تدػػػػتخجـ لتصبيػػػػق انصبػػػػاع ِبَأنََّيػػػػا Brownعخفيػػػػا
 .(Brown, 1992, 6-7) العقبلنية عشج عسمية صشاعة القخارات اإلدارية الخاصة بالسُشطسة"

تباعيػػا لمػصػػػؿ إلػػى ا: "عبػػارة عػػغ سمدػػمة الخصػػػات السفػػخكض ِبَأنََّيػػا كسػػا عخفيػػا الدػػشفي كالعخيقػػي
اختيػػػار أفزػػػل بػػػجيل بعػػػج تقيػػػيع ك لحػػػل السذػػػكمة،  مسكشػػػةكضػػػع بػػػجائل ك القػػػخار، كتذػػػسل تحجيػػػج السذػػػكمة، 

 (.ٕٕٛ ص، ٕٕٔٓ)الدشفي كالعخيقي،  تصبيق البجيل السختار، كالستابعة كتقييع الشتائج"ك البجائل، 

التػػي تقػػـػ بيػػا القيػػادات اإلداريػػة  كاإلجػػخاءاتجسيػػع العسميػػات  :ِبَأنََّيػػاالجراسػػة الحاليػػة  تعػػخؼ فػػيك 
كانتيػاء ، بجايػة بجسػع السعمػمػات، قخاراتيػافػي محافطػة إب عشػج صػشع  األىميػة الجامعاتفي  كاديسيةكاأل

 بتقييع نتائج القخار الستخح.

 اننتبئح:-1

 تػػؤدؼ إب محافطػػةنطػػع السعمػمػػات اإلداريػػة فػػي الجامعػػات األىميػػة فػػي  َأفَّ يػػل يتزػػح مػػغ نتػػائج التحم-
 َأفَّ كىػ ما يجؿ عمى  ؛دكرا كبيخا في عسمية صشع القخار اإلدارؼ لجػ القيادات اإلدارية كاألكاديسية

القػػخارات التػػي تتخػػح فػػي الجامعػػات األىميػػة تػػتع بشػػاء عمػػى بيانػػات كمعمػمػػات مػجػػػدة فػػي قاعػػجة 
كفًقػػا لشطػػاـ معمػمػػاتي آلػػي تتخػػح فػػي ضػػػئو كافػػة القػػخارات اإلداريػػة فػػي  ةمحػسػػبة كمؤرشػػفبيانػػات 

 الجامعات األىمية بالسحافطة.

كتعػػدػ ىػػحه الشتيجػػة إلػػى كجػػػد إدارة مخترػػة بػػشطع السعمػمػػات فػػي الجامعػػات األىميػػة سػػػاء فػػي 
نن  ات متػػفخة بذػكل مػشطع األمػخ الػحؼ جعػل السعمػمػ ؛الييكل التشطيسي لمجامعة أك في الػاقع العسمػي  َومأ

 بخز دكرىا بذكل كبيخ في عسمية صشع القخار اإلدارؼ. ثَم  
فػػي الجامعػػات األىميػػة فػػي  اإلداريػػةنطػػع السعمػمػػات  أف حرػػائيتبػػيغ مػػغ خػػبلؿ نتػػائج التحميػػل اإل -ٕ

ة مػغ ناحيػ أما ،بػجو عاـ اإلداريةعسمية اتخاذ القخارات  في ،كبيخ دكرك  فاعمية ذاتمحافطة إب 
 جسيػػػػعأعمػػػػى فػػػػي  دكراك  اعميػػػػةاإلداريػػػػة ف السعمػمػػػػات لػػػػشطع أف كجػػػػج فقػػػػجمجػػػػاالت اتخػػػػاذ القػػػػخار 

اتخػػػػاذ القػػػػخار كتشفيػػػػحه يميػػػػو مجػػػػاؿ جسػػػػع البيانػػػػات حػػػػػؿ السذػػػػكمة ثػػػػع تحجيػػػػج السذػػػػكمة احتسػػػػاالت 
مجػاؿ  الختبةدكرا كبيخا في مجاؿ صياغة البجائل يميو مغ حيث  تؤدؼلػحع انيا  ،كصياغتيا كسا

 . الدابقةثع مجاؿ متابعة القخار كتقػيسو مقارنة بالسجاالت  ،البجائل تقييع
كبيػخ  السذػكمة،دكر نطع السعمػمات اإلدارية في مجاؿ تحجيج كصياغة مغ خبلؿ الشتائج أف  اتزح -

 فػػيكىػػحا يعشػػي أف القيػػادات اإلداريػػة كاألكاديسيػػة فػػي الجامعػػات األىميػػة بسحافطػػة إب  ،بػجػػو عػػاـ
كف بػجو عاـ أف نطع السعمػمات اإلدارية تقػع بػجكرىا فػي تحجيػج السذػكمة السػخاد يخ  الجراسة، مجسل

كيعػد ىحا إلى كجػػد السعػاييخ الجقيقػة التػي يػتع فػي ضػػئيا تحجيػج السذػكمة التػي . حميا كصياغتيا
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عسميػة صػشع القػخار اإلدارؼ كاتخػاذه فػي  َأفَّ إلػى  ،ككسا قج يخجع أيًزػا ،تحتاج إلى حل كصياغتيا
ات األىمية في محافطة إب تتع بشاء عمى الخصػات العمسية كالسشيجيػة الستبعػة فػي صػشاعة الجامع

 .القخار كليذ بصخيقة شخرية ارتجالية

 انتىصيبد و انًقترحبد:-8

كفي ضػء تمظ الشتائج، قجـ الباحػث عػجدا مػغ التػصػيات كالسقتخحػات حػػؿ تعديػد كاقػع دكر نطػع 
صػشع القػخار اإلدارؼ لػجػ القيػادات اإلداريػة كاألكاديسيػة فػي السعمػمات اإلدارية في تصػػيخ عسميػة 

 محافطة إب.

 في صشاعة القخارات. داريةاإلػصي الباحث بتصػيخ استخجاـ نطع السعمػمات ي-ٔ
 عقج دكرات لمسدؤكليغ في كيفية إدارة السعمػمات بفاعمية.-ٕ
 .تياعمػمات عمى جسع البيانات كحػسبسػضفيغ في نطع الستجريب ال-ٖ
 القخار. اتخاذمشاسبة  بجءلتعصي  بالسعمػماتحػاسيب ذكية تغحػ  بأجيدةيغ سدؤكلمكاتب ال تدكيج -ٗ

 ترفح عمى ما يخيج مشيا دكف مخاجعة الجامعة.سال لكركابصو ليحر اتجامعالمػاقع  لتفعي -٘
 الجدئية. اإلصبلحاتكعجـ االقترار عمى  اتجامعالفي  لنطاـ معمػمات متكام بشاء-ٙ
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  التسيد السؤسدي في تحقيقلكتخونية اإلدارة اإل  تطبيقدور 
 سحافعة إبب ألىميةفي الجامعات ا

 )دراسة ميجانية(  
 البعجاني أ. أقجار عمي عبجهللا مخشج

 الجسيؽرية اليسشية –جامعة الجديخة  –طالبة ماجدتيخ بكمية الجراسات العميا  
Tel: 00967770565989 

 السقجمة:
ػد األخيخة ثػرة ىائمػة فػي كػل السجػاالت العمسيػة كالتكشػلػجيػة، كيذػيج اليػػـ تحػػاًل شيج العالع في العق

كبيػػػًخا فػػػي مختمػػػف الشػػػػاحي االجتساعيػػػة كالدياسػػػية كاالقترػػػادية، فػػػي ضػػػل ثػػػػرة االترػػػاالت كالسعمػمػػػات 
تقػجـ كالتكشػلػجيا كتصػراتيػا الدػخيعة حتػى سػسي ىػحا العرػخ بعرػخ ثػػرة السعمػمػات كاالترػاالت، كىػحا ال

 العمسي يفخض عميشا االستفادة مغ التقشيات اإللكتخكنية في كافة السجاالت.

ِإفَّ انتذار استخجاـ الحاسب اآللي ككسائل االتراؿ كاإلنتخنت فخض عمى السشطسات تبشي كاستخجاـ 
ي أحجث األسػاليب اإلداريػة التػي تتساشػى مػع تمػظ التصػػرات؛ كىػػ مػا أدػ إلػى إحػجاث قفػدة نػعيػة ىائمػة فػ

مجػػاؿ تصػػػيخ العسػػل كزيػػادة كفاءتػػو كدقتػػو فػػي إنجػػاز األعسػػاؿ، فػػأثخ فػػي حيػػاة الشػػاس كالسجتسعػػات السجنيػػة 
 كالحكػمية كأدػ إلى االرتقاء إلى أعمى مدتػيات الحزارة اإلندانية.

كفػػي ضػػػل التصػػػرات التكشػلػجيػػػة كاإللكتخكنيػػػة الحاصػػمة كػػػاف البػػج لمسؤسدػػػات فػػػي العػػالع بأسػػػخه مػػػغ 
غ ىػحه التقشيػات فػي كافػة السجػاالت، كلسػا كانػت الجامعػات فػي أؼ مجتسػع تسثػل مشبػخ السعخفػة االستفادة مػ

كالقيػػادة العمسيػػة كالحزػػارية، بسػػا تستمكػػو مػػغ شاقػػات بذػػخية مػػدكدة بػػالعمع كالخبػػخة، َفػػِإفَّ مدػػؤكليتيا الكبيػػخة 
تسػػػع كدعػػػع نذػػػاشاتو ليدػػػت مقرػػػػرة فقػػػط عمػػػى إثػػػخاء السعخفػػػة كتعمػػػيع األفػػػخاد، بػػػل تستػػػج إلػػػى تصػػػػيخ السج

السختمفػػػػة، فسجتسعػػػػات اليػػػػـػ باتػػػػت تذػػػػيج الكثيػػػػخ مػػػػغ التحػػػػجيات العمسيػػػػة كالثقافيػػػػة كالفكخيػػػػة كاالجتساعيػػػػة 
كاالقترػػادية كالتكشػلػجيػػة، كقػػج تخكػػت ىػػحه التحػػجيات أثػػًخا كاضػػًحا فػػي الجامعػػات برػػػرة خاصػػة كأجبختيػػا 

شفيػػح أنذػػصتيا، لتػػتبلءـ مػػع كػػل ىػػحه التحػػجيات عمػػى أف تعيػػج الشطػػخ فػػي أنطستيػػا كأسػػاليب إدارتيػػا كآليػػات ت
برػػػرة عامػػة كالتكشػلػجيػػة برػػػرة خاصػػة، ثػػع التحػػػؿ التػػجريجي السػػتخجاـ الحاسػػبات اآلليػػة كاعتسػػاد نطػػع 
كبخمجيػػػػات رقسيػػػػة حجيثػػػػة، لتػػػػتسكغ مػػػػغ تحقيػػػػق التقػػػػجـ ذؼ الدػػػػسة الستغيػػػػخة، كالتػسػػػػع فػػػػي نصػػػػاؽ التقشيػػػػة 

 سجتسع الستججد.التكشػلػجية الحجيثة كتمبية حاجات ال
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كفي إشار ىحا الػضع الججيج، تػاجو الجامعات تحجيات كثيخة تفخض عمييا ضػخكرة كضػع ترػػرات 
مدتقبمية لئلدارة الجامعية يكػف أساسيا الػصػؿ إلى التسيد كاإلبجاع السؤسدي كاستذخاؼ السدػتقبل كإعػادة 

اتيا، كخصصيػػػا، كبخامجيػػػا، كتقػيػػػة الشطػػػخ فػػػي فمدػػػفة تمػػػظ السؤسدػػػات كرسػػػاالتيا، كسياسػػػاتيا، كاسػػػتخاتيجي
 الخكابط بيشيا كبيغ السجتسع.

لحلظ أصبح التسيد السؤسدي مغ أىع مقػمػات التشسيػة كالتصػػيخ لمسؤسدػات؛ إذ إفَّ لمتسيػد السؤسدػي 
دكرًا ميًسػػا فػػي بقػػاء السؤسدػػة كتصػرىػػا، فالسؤسدػػة التػػي ال تدػػعى إلػػى اإلبػػجاع كالتسيػػد فػػي عسميػػا كالتػػي ال 

تصػر يكػف مريخىا االضسحبلؿ كمغ ثػع الػدكاؿ، فػالتسيد السؤسدػي يدػاعج السؤسدػات عمػى تدعى إلى ال
التكيف مع التغيخات الستعجدة، كمغ ثع مػاجية التحجيات بجسيع أنػاعيا كاالستسخار في تقػجيع خػجمتيا عمػى 

 أكسل كجو.

د السؤسدػي كيجب أف تقـػ السؤسدات بذكل عاـ كالجامعات بذكل خاص بالدعي إلى تحقيػق التسيػ
بإعػػادة تييئػػة كافػػة أقدػػاميا كإدارتيػػا كتحجيػػج احتياجػػات كمتصمبػػات تصبيػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػة كتػػػفيخ ىػػحه 
االحتياجػػػات كالبػػػجء فػػػي تصبيػػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػػة كتصػيخىػػػا حتػػػى تػػػتسكغ مػػػغ تحقيػػػق التسيػػػد السؤسدػػػي 

 كاالستسخار فيو، كبشاء عمى ما سبق جاءت فكخة الجراسة.

 مذكمة الجراسة: -أولً 
يفخض مجتسع القخف الحادؼ كالعذخيغ عمى مختمف مؤسدات السجتسػع الحكػميػة أك الخاصػة كمشيػا 
مؤسدات السجتسع اليسشي ضخكرة التػجو نحػ التسيد في األداء عمى السدتػػ الفخدؼ كالسؤسدػي، كال شػظ 

السؤسدػػػات بحثًػػػا عػػػغ التسيػػػد َأفَّ مؤسدػػػات التعمػػػيع كافػػػة كالتعمػػػيع الجػػػامعي فػػػي الػػػيسغ خاصػػػة أكثػػػخ ىػػػحه 
 السؤسدي لصبيعة التحجيات كالعقبات كالسشافدة التي تػاجيا.

ِإفَّ التحػجيات التػػي فخضػػت عمػػى مؤسدػػات التعمػػيع الجػػامعي اليسشػػي كخاصػػة التعمػػيع الجػػامعي اليسشػػي 
مػػيع أك األىمػي أكجػػجت حاجػة ماسػػة إلػى تحقيقيػػا درجػة عاليػػة مػغ التسيػػد فػي األداء لػضائفيػػا سػػاء فػػي التع

البحػػث العمسػػي أك خجمػػة السجتسػػع، كأكجبػػت عمييػػا بػػحؿ جيػػػد كبيػػخة فػػي سػػبيل تحدػػيغ األداء، خاصػػة فػػي 
ضػػػل السشافدػػػة الذػػػجيجة بػػػيغ ىػػػحه الجامعػػػات األىميػػػة، كلعػػػل غيػػػاب أغمػػػب الجامعػػػات األىميػػػة اليسشيػػػة فػػػي 

ث عػػغ أدكات أك مػػجاخل الترػػشيفات اإلقميسيػػة أك العالسيػػة أكبػػخ دليػػل عمػػى حاجػػة ىػػحه الجامعػػات إلػػى البحػػ
إدارية حجيثة لتصػيخ أدائيا سػاء األداء األكاديسي أك األداء اإلدارؼ؛ األمخ الحؼ يؤكج كجػب سػعييا نحػػ 
تحقيق مخكد متقجـ في تسيد الخجمات كالعسميات كاإلجخاءات كالدياسات كالتسيد في قيادة الجامعات، كىػحا 

صػػيخ كالتحدػيغ فػي أداء ىػحه الجامعػات كصػػاًل إلػى التسيػد يؤكج ضخكرة تػفيخ معاييخ محػجدة لعسميػات الت
 السؤسدي.
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كمسا ال شظ فيو َأفَّ الجامعات األىمية في محافطة إب تػاجو العجيج مغ التحػجيات كالرػعػبات التػي 
تحػػج مػػغ قػػجرتيا عمػػى تحقيػػق التسيػػد لتقػػجيع خجمػػة تعميسيػػة مجتسعيػػة متسيػػدة، كفػػي إشػػار سػػعي الجامعػػات 

قيق التسيد السؤسدي كتحقيق مخكػد متقػجـ فػي الترػشيفات السحميػة كاإلقميسيػة تبػخز الحاجػة األىمية نحػ تح
إلػػى اسػػػتخجاـ أحػػػج السػػجاخل االداريػػػة الحجيثػػػة التػػػي تسكشيػػا مػػػغ تحقيػػػق ىػػجفيا فػػػي التسيػػػد السؤسدػػػي؛ كألفَّ 

جُّ مػػػػغ أبػػػػخز ىػػػػحه السػػػػجاخل اإلداريػػػػة الحجيثػػػػة لتصػػػػػيخ السؤسدػػػػات قػػػػج تعػػػػجدت َفػػػػِإفَّ اإلدارة اإللكتخكنيػػػػة ُتَعػػػػ
االتجاىػات كالسػجاخل التػي تعسػل السؤسدػات العامػة كالخاصػة كمشيػا الجامعػات األىميػة بسحافطػة إب عمػى 
اسػػتخجاميا كتصبيقيػػا؛ لتحقيػػق التسيػػد القيػػادؼ كالسعمػمػػاتي كالتسيػػد فػػي اإلجػػخاءات كالعسميػػات كالتسيػػد فػػي 

سػػالي كاإلدارؼ كصػػػاًل إلػػى مدػػتػػ عػػاؿ  مػػغ التسيػػد تقػػجيع خػػجماتيا التعميسيػػة كالبحثيػػة إضػػافة إلػػى التسيػػد ال
السؤسدػػي، كسػػا يبلحػػع َأفَّ الجامعػػات األىميػػة فػػي الػػيسغ كمشيػػا فػػي محافطػػة إب قػػج بػػجأت باسػػتخجاـ بعػػس 
األنطسػػػة كالبػػػخامج اإللكتخكنيػػػة فػػػي تدػػػييخ أعساليػػػا بػػػجال عػػػغ اإلجػػػخاءات التقميجيػػػة الػرقيػػػة كخصػػػػة لتحػػػجيث 

كتحدػيغ الخجمػة السقجمػػة كتدػييل عسػل اإلدارة الجامعيػة كخصػػة أكلػى لتصبيػػق كتصػػيخ العسػل كاإلجػخاءات 
اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات األىمية في سبيل الػصػؿ إلى التسيد اإلدارؼ كالسؤسدػي كمػغ ىشػا يسكػغ 

 تمخيز مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيذ اآلتي:

 السؤسدي لمجامعات األىمية بسحافطة إب؟ ما دكر تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في تحقيق التسيد
 ويتفخع مشو األسئمة الفخعية اآلتية:

 ما مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات األىمية بسحافطة إب؟

 ما مدتػػ تحقيق التسيد السؤسدي في الجامعات األىمية بسحافطة إب؟

 دي في الجامعات األىمية بسحافطة إب؟ما أثخ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في تحقيق التسيد السؤس

 أىجاف الجراسة: -ثانياً 
تحجيػػج دكر تصبيػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػة فػػي  مػػغ خػػبلؿ اإلجػػخاءات السشيجيػػة َفػػِإفَّ الجراسػػة تيػػجؼ إلػػى

 تحقيق التسيد السؤسدي في الجامعات األىمية بسحافطة إب.

 كيشبثق مغ ىحا اليجؼ األىجاؼ الفخعية اآلتية:
 مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات األىمية بسحافطة إب. التعخؼ عمى .ٔ

 التعخؼ عمى مدتػػ تحقيق التسيد السؤسدي في الجامعات األىمية بسحافطة إب. .ٕ

تحجيػػػج أثػػػخ تصبيػػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػػة فػػػي تحقيػػػق التسيػػػد السؤسدػػػي فػػػي الجامعػػػات األىميػػػة  .ٖ
 .بسحافطة إب
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دػػيع فػػي تصػػػيخ األداء السؤسدػػي فػػي الجامعػػات األىميػػة التػصػػل إلػػى نتػػائج كتػصػػيات قػػج ت .ٗ
 بسحافطة إب.

 فخضيات الجراسة: -ثالثاً 
 الفخضية الخئيدة األولى التي تشز عمى َأنَُّو:

ال يػجػج أثػخ ذك داللػة إحرػائية لسدػتػػ تصبيػق اإلدارة اإللكتخكنيػة فػي تحقيػق التسيػد السؤسدػي فػي 
 الجامعات األىمية بسحافطة إب.

 لخئيدة الثانية التي تشز عمى َأنَُّو:الفخضية ا
( بيغ متػسط آراء أفخاد عيشة الجراسة ٘ٓ.ٓال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

حػؿ درجة مدتػػ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات األىمية بسحافطة إب تبًعا لمستغيخات )الجامعة، 
 خبخة(. الػضيفة، السؤىل العمسي كسشػات ال

 الفخضية الخئيدة الثالثة التي تشز عمى َأنَُّو:

( بيغ متػسط آراء أفخاد عيشة الجراسة ٘ٓ.ٓال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )
حػػػؿ مدػػتػػ تحقيػػق التسيػػد السؤسدػػي فػػي الجامعػػات األىميػػة تبًعػػا لستغيػػخات )الجامعػػة، الػضيفيػػة، السؤىػػل 

 (.العمسي كسشػات الخبخة

 أىسية الجراسة: -ثالثاً 
 األىسية العمسية: -1

 تأتي أىسية الجراسة العمسية مغ اآلتي:
أىسيػػة الػػجكر الػػحؼ تقػػػـ بػػو مؤسدػػات التعمػػيع العػػالي كمشيػػا الجامعػػات األىميػػة فػػي تعمػػيع كنذػػخ  .ٔ

السعخفة كالبحث العمسي كخجمة لمسجتسع؛ كىػمػا يدػتػجب تصػيخىػا كتحػجيثيا بتصبيػق االتجاىػات 
 الحجيثة كمشيا اإلدارة اإللكتخكنية. اإلدارية

َأفَّ الجراسػػة تتشػػاكؿ مػضػػػعيغ ميسػػيغ فػػي تصػػػر كتحدػػيغ كتسيػػد السشطسػػات كالسؤسدػػات كىسػػا  .ٕ
 اإلدارة اإللكتخكنية كالتسيد السؤسدي.

َأفَّ الجراسة تدتعخض أحج االتجاىات اإلدارية الحجيثة السختبصة باألنطسة الحاسػبية كالتكشػلػجية  .ٖ
يػػػف ىػػػحه التكشػلػجيػػػا فػػػي تحدػػػيغ أداء السؤسدػػػات خاصػػػة مؤسدػػػات التعمػػػيع العػػػالي ككيفيػػػة تػض

 األىمي بسا يكفل ليا الػصػؿ إلى تحقيق التسيد السؤسدي.

كسػػا َأفَّ الباحثػػة تتصمػػع أف تكػػػف الجراسػػة إضػػافة عمسيػػة ججيػػجة لحقػػل السعخفػػة العمسيػػة فػػي الػػيسغ  .ٗ
جة أمػػػػاـ تصبيػػػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػػػة فػػػػي كفػػػػي مكتبػػػػات الجامعػػػػات اليسشيػػػػة، كأف تفػػػػتح آفػػػػاؽ ججيػػػػ

 الجامعات اليسشية بػصفيا كسيمة لتحقق التسيد السؤسدي.
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تأمػػػل الباحثػػػة أف تدػػػيع نتػػػائج الجراسػػػة فػػػي إتاحػػػة الفخصػػػة إلجػػػخاء دراسػػػات أخػػػخػ حػػػػؿ اإلدارة  .٘
 اإللكتخكنية كالتسيد السؤسدي في قصاع التعميع العاـ كالعالي.

 األىسية العسمية: -2
 ة الجراسة العسمية مغ خبلؿ اآلتي:تأتي أىسي

مغ شبيعة التشافذ الذجيج بيغ السؤسدات العامػة كالخاصػة كبسػا فييػا الجامعػات األىميػة؛ كىػمػا  .ٔ
 يفخض عمييا العسل الجاد لتحقيق أداء متسيد كصػاًل إلى التسيد السؤسدي.

األىميػػة فػػي تقػػجيع  أنَّيػػا مػػغ الزػػخكرة التػػي تفخضػػيا التحػػجيات كالعقبػػات أمػػاـ اسػػتسخار الجامعػػات .ٕ
خػػػجماتيا فػػػي ضػػػل التصػػػػرات كالتغيػػػخات التػػػي تػػػؤثخ فػػػي أداء ىػػػحه الجامعػػػات فػػػي ضػػػل السعػػػاييخ 

 األكاديسية كمعاييخ ضساف جػدة األداء اإلدارؼ كاألكاديسي.

مغ الشتائج التي قج تدػفخ عشيػا الجراسػة التػي قػج تػضػح لستخػحؼ القػخارات فػي الجامعػات األىميػة  .ٖ
 رة اإللكتخكنية كدكرىا في تحقيق تسيد الجامعات األىمية التي يجيخكنيا.أىسية تصبيق اإلدا

َأفَّ الجراسػػة تتصػػخؽ إلػػى جانػػب ميػػع كىػػػ كصػػػؿ مؤسدػػات التعمػػيع العػػالي إلػػى التسيػػد فػػي تقػػجيع  .ٗ
 خجماتيا األكاديسية كالبحثية كالسجتسعية إلشباع رغبات كتصمعات السدتفيجيغ.

مسجتسػػع اليسشػػي مػػغ خػػبلؿ مػا سػػتقجمو الجامعػػات األىميػػة عشػػج كسػا تكسػػغ أىسيػػة الجراسػػة بالشدػبة ل .٘
 بمػغيا درجة التسيد السؤسدي في أداء كتقجيع خجماتيا ليحا السجتسع.

 مشيج الجراسة: -رابعاً 
؛ حيػػث تػػع الخجػػػع إلػػى السػػشيج الػصػػفي التحميمػػيمػػغ أجػػل تحقيػػق أىػػجاؼ الجراسػػة اسػػتخجمت الباحثػػة 

عمػػػى كصػػػف متغيػػػخات الجراسػػػة كإعػػػجاد أداة الجراسػػػة مػػػغ خػػػبلؿ ذلػػػظ الكتػػػب كالجراسػػػات كاألبحػػػاث لمػقػػػػؼ 
 .باستخجاـ األساليب اإلحرائية التحميمية

 :مجتسع الجراسة وعيشتيا -خامداً 
يتسثل مجتسع الجراسة بالجامعات األىمية العاممة في محافطػة إب كاقترػخت الجراسػة عمػى الجامعػات 

 تي:التي مخ عمى تأسديا عذخ سشػات فأكثخ كىي كاآل
 الجامعة الػششية. .ٔ

 جامعة العمـػ كالتكشػلػجيا. .ٕ

 جامعة الجديخة. .ٖ

 جامعة القمع لمعمـػ اإلندانية كالتصبيقية. .ٗ

 كتع اختيار عيشة الجراسة مغ مػضفي ىحه الجامعات سػاء كانػا أكاديسييغ أك إدارييغ.
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 : حجود الجراسة -سادساً 
 :تتسثل حجكد الجراسة باآلتي

كأبعادىػػػػػػػا )التخصػػػػػػػيط  لكتخكنيػػػػػػػةاإلدارة اإل لػػػػػػػت الجراسػػػػػػػة مػضػػػػػػػػعتشاك  الحػػػػػػػجكد السػضػػػػػػػػعية: .ٔ
اإللكتخكنػػػػػي، التشطػػػػػيع اإللكتخكنػػػػػي، التػجيػػػػػو اإللكتخكنػػػػػي، الخقابػػػػػة اإللكتخكنيػػػػػة كاتخػػػػػاذ القػػػػػخار 

كأبعاده )التسيد القيادؼ، التسيد البذخؼ، تسيد الخجمة،  التسيد السؤسديمػضػع ك  اإللكتخكني(
 .تسيد السعخفي(تسيد الدياسات كاإلجخاءات كال

التػػي مػػخ  فػػي محافطػػة إبالعاممػػة  األىميػػةالجامعػػات  تػػع تصبيػػق الجراسػػة فػػي الحػػجكد السكانيػػة: .ٕ
 .عمى تأسديا عذخ سشػات فأكثخ

مػضفي الجامعػات األكػاديسييغ كاإلداريػيغ الػحيغ سػيتع اختيػارىع مػغ الجامعػات الحجكد البذخية:  .ٖ
 .األىمية محل الجراسة

 الجراسة:متغيخات ونسؽذج  -سابعاً 

 

 :الجراسة مرطمحات -ثامشاً 
 تتزسغ الجراسة عجد مغ السرصمحات اإلدارية يسكغ عخضيا كاآلتي:

 اإلدارة اللكتخونية:-1
تعػػخؼ ِبَأنََّيػػا: تحػيػػل كافػػة األعسػػاؿ كالخػػجمات اإلداريػػة التقميجيػػة إلػػى أعسػػاؿ كخػػجمات إلكتخكنيػػة تشفػػح 

اإلدارة كاألنطسة اإللكتخكنية أك ما يصمق عميو إدارة ببل أكراؽ بدخعة عالية كدقة متشاىية، باستخجاـ تقشيات 
 (.ٗ٘، صٕٔٔٓ)كافي، 
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ـــا ِبَأنََّيـــا : تحػيػػػل العسػػػل اإلدارؼ اليػػػجكؼ إلػػػى عسػػػل إدارؼ ويسكـــؼ تعخيـــف اإلدارة اإللكتخونيـــة إجخائيًّ
مػمػػػػات إلكتخكنػػػػي كذلػػػػظ باسػػػػتخجاـ مشطػمػػػػة إلكتخكنيػػػػة مكػنػػػػة مػػػػغ أجيػػػػدة الحاسػػػػػب كالبػػػػخامج كنطػػػػع السع

كالذػػػبكات بيػػػجؼ إنجػػػاز األعسػػػاؿ اإلداريػػػة بأسػػػخع كقػػػت كأقػػػل تكمفػػػة كأقػػػل جيػػػج مػػػغ أجػػػل تحدػػػيغ األداء 
 .الجامعي

 التسيد:-2
تسيد الخػجمات التػي تقػجميا السشطسػة إليجػاد شػيء يػجرؾ عمػى السدػتػػ الػحؼ تعسػل فيػو  يعخؼ ِبَأنَُّو:

 ،شػكااًل متعػجدة كترػسيع مسيػد أك عبلمػة تجاريػةأة ه السيػد حشيء فخيج كمسيػد كيأخػح تحقػق ىػ ِبَأنَّوُ السشطسة 
خػػجمات السشطسػػة السعشيػػػة تختمػػف عػػغ مثيبلتيػػا فػػػي  ِبػػَأفَّ تحػػاكؿ إيجػػاد ترػػػر لػػػجػ السدػػتفيجيغ  أنيػػا :أؼ

 (To be the best from the bestالتسيػد ىػػ أف تكػػف أفزػل مػغ األفزػل )بسعشػى َأفَّ القصاع نفدػو، 
 .(ٕ٘، صٕٚٔٓ)جساؿ، 

 لسؤسدي: التسيد ا-3
يعخؼ ِبَأنَُّو: حالة مغ اإلبجاع اإلدارؼ كالتفػؽ التشطيسي تحقق مدتػيات عالية غيخ عادية مغ األداء 
كالتشفيػػح لمعسميػػات اإلنتاجيػػة كالتدػػػيقية كالساليػػة كغيخىػػا فػػي الجامعػػة، بسػػا يشػػتج عشػػو نتػػائج كإنجػػازات تتفػػػؽ 

السرػػػمحة كافػػػة فػػػي السشطسػػػة )السميجػػػي،  عمػػػى مػػػا يحققػػػو السشافدػػػػف، كيخضػػػى عشيػػػا العسػػػبلء، كأصػػػحاب
 (.ٓٔ، صٕٕٔٓ

ــُو:  ــا ِبَأنَّ ــد السؤسدــي إجخائيًّ ــف التسي االبتكػػار كاإلبػػجاع  كصػػػؿ الجامعػػة إلػػى حالػػة مػػغويسكــؼ تعخي
كالتفػػػػؽ كالتحدػػػيغ السدػػػتسخ فػػػي أدائيػػػا كتقػػػجيع خػػػجماتيا كتمبيػػػة احتياجػػػات كرغبػػػات العسػػػبلء كالعسػػػل عمػػػى 

 كاالستسخار في تقجيع األفزل كالتصػيخ كمػاكبة متصمبات العرخ.تحقيق أعمى درجات السشافدة 
 الجامعات األىمية:-4

ـ بذػػػأف الجامعػػػات كالسعاىػػػج ٕ٘ٓٓ( لدػػػشة ٖٔتعػػػخؼ الجامعػػػات األىميػػػة فػػػي ضػػػػء القػػػانػف رقػػػع )
 كالكميات األىمية في الػيسغ ِبَأنََّيػا: كػل مؤسدػة خاصػة تعسػل لمتعمػيع العػالي كالبحػث العمسػي، كتحتػػؼ عمػى

كميتيغ عمى األقل كال تقل مجة الجراسة فييا عغ أربع سشػات أك ما يعادليػا، كتسػشح الجرجػة الجامعػة األكلػى 
لدػشة  ٖٔ) بكالػريػس أك الميدانذ( عمى األقل كتسمكيا جية غيخ حكػمية )قانػف الجامعات األىميػة رقػع 

 (.ٕ، السادة ٕ٘ٓٓ

 تقديػ الجراسة: -تاسعاً 
 لجراسة إلى خسدة فرػؿ كاآلتي:قامت الباحثة بتقديع ا

 اإلطار العام لمجراسة والجراسات الدابقة. -الفرل األول

 اإلشار العاـ لمجراسة. -السبحث األكؿ

 دراسات سابقة. -السبحث الثاني
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 اإلطار الشعخي لمجراسة. -الفرل الثاني

 أسذ اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات. -السبحث األكؿ

 تسيد السؤسدي في الجامعات.أسذ ال -السبحث الثاني

 عبلقة اإلدارة اإللكتخكنية بالتسيد السؤسدي في الجامعات. -السبحث الثالث

 الطخق واإلجخاءات. -الفرل الثالث

 نبحة مخترخة عغ مجتسع الجراسة )الجامعات األىمية في محافطة إب(. -السبحث األكؿ

 اإلشار السشيجي لمجراسة السيجانية. -السبحث الثاني

 نتائج الجراسة السيجانية: -رل الخابعالف

 كصف خرائز عيشة الجراسة كآرائيا. -السبحث األكؿ

 تحميل نتائج الجراسة السيجانية كمشاقذتيا. -السبحث الثاني

 اختبار فخضيات الجراسة. -السبحث الثالث

 الشتائج والتؽصيات والجراسات السدتقبمية السقتخحة. -الفرل الخامذ

 نتائج الجراسة. - أ

 صيات الجراسة.تػ  - ب

 الجراسات السدتقبمية السقتخحة. - ت

 نتائج الجراسة: -عاشًخا

 في ضػء نتائج الجراسة السيجانية يسكغ استخبلص الشتائج اآلتية:
 نتائج التحميل الؽصفي لستغيخات الجراسة: -أ 

إب َأفَّ دكر تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في تحقيق التسيػد السؤسدػي فػي الجامعػات األىميػة فػي محافطػة  -ٔ
 كاف عاليًا.

َأفَّ مدتػػ السجػاؿ الخػاص بتصبيػق اإلدارة اإللكتخكنيػة عسػًمػا فػي الجامعػات األىميػة فػي محافطػة إب  -ٕ
 كاف متػسًصا.

أعمى محػر في تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية في الجامعات األىمية ىػ تصبيق التشطػيع اإللكتخكنػي؛ حيػث  -ٖ
 تػجيو اإللكتخكني.كاف في السختبة األكلى كأقميا تصبيًقا محػر ال

أعمػػى محػػػر فػػي تحقيػػق التسيػػد السؤسدػػي فػػي الجامعػػات األىميػػة ىػػػ التسيػػد السعخفػػي؛ حيػػث كػػاف فػػي  -ٗ
 السختبة األكلى كأقميا تحقيًقا محػر التسيد البذخؼ.

 نتائج اختبار فخضيات الجراسة: -ب 
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ة اإللكتخكنيػػة ( بػيغ مدػػتػػ تصبيػق اإلدار ٘ٓ.ٓكجػػد عبلقػػة ارتبػاط شخديػػة قػيػة عشػػج مدػتػػ معشػيػػة ) -ٔ
 في الجامعات األىمية كمدتػػ تحقيق التسيد السؤسدي.

( بػػػيغ مدػػػتػػ تصبيػػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػػة ٘ٓ.ٓيػجػػػج أثػػػخ ذك داللػػػة إحرػػػائية عشػػػج مدػػػتػػ معشػيػػػة ) -ٕ
 كمدتػػ تحقيق التسيد السؤسدي في الجامعات األىمية في محافطة إب محل الجراسة.

ػػ تصبيػق )التخصػيط اإللكتخكنػي، التشطػيع اإللكتخكنػي، التػجيػو يػجج أثػخ ذك داللػة إحرػائية بػيغ مدػت -ٖ
اإللكتخكنػػػي، الخقابػػػة اإللكتخكنيػػػة كاتخػػػاذ القػػػخار اإللكتخكنػػػي( كػػػل عمػػػى حػػػجة، كمدػػػتػػ تحقيػػػق التسيػػػد 

 السؤسدي في الجامعات األىمية عشج ثبات بقية العػامل.

متػسػػط إجابػػات عيشػػة الجراسػػة  ( فػػي٘ٓ.ٓال تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ معشػيػػة ) -ٗ
 حػؿ مجاؿ تصبيق اإلدارة اإللكتخكنية تبًعا لجسيع متغيخات الجراسة عجا متغيخ الجامعة. 

( بػػيغ متػسػػصات إجابػات عيشػػة الجراسػػة ٘ٓ.ٓكجػػد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػائية عشػػج مدػػتػػ معشػيػة ) -٘
ألىميػػة تبًعػػا لستغيػػخ الجامعػػة، حػػػؿ مجػػاؿ مدػػتػػ تصبيػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػة كمحػػاكره فػػي الجامعػػات ا

 لرالح جامعة القمع عغ بقية الجامعات.

( فػػي متػسػػط إجابػػات عيشػػة الجراسػػة ٘ٓ.ٓال تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ معشػيػػة ) -ٙ
 حػؿ مجاؿ تحقيق التسيد السؤسدي تبًعا لجسيع متغيخات الجراسة عجا متغيخ الجامعة.

غ متػسػػصات إجابػػات عيشػػة الجراسػػة حػػػؿ مجػػاؿ مدػػتػػ تحقيػػق كجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػي -ٚ
التسيد السؤسدي كمحاكره في الجامعات األىمية تبًعا لستغيخ الجامعة، ككانت لرالح جامعػة القمػع عػغ 

 جامعتي الجديخة كالػششية.

 تؽصيات الجراسة: -حادي عذخ
جسمػة مػغ التػصػيات، آممػو مػغ إدارة  بشاء عمى الشتػائج التػي تػصػمت إلييػا الجراسػة َفػِإفَّ الباحثػة تقػجـ

الجامعات األىمية في محافطػة إب االسػتفادة مشيػا فػي تعديػد التػجػو نحػػ التصبيػق الذػامل كالكامػل لػئلدارة 
اإللكتخكنيػػة بتصبيقاتيػػا الستشػعػػة لمػصػػػؿ إلػػى التسيػػد فػػي األداء السؤسدػػي بسػػا يكفػػل تقػػجيسيا خجمػػة متسيػػدة 

 كذلظ عمى الشحػ اآلتي:

 تتعمق بتطبيق اإلدارة اإللكتخونية في الجامعات األىمية في محافعة إب: تؽصيات-أ
ضخكرة سعي الجامعات األىمية نحػ التصبيق التكامل لئلدارة اإللكتخكنية في جسيع األنذصة األكاديسية  -ٔ

 كاإلدارية كالخجماتية.

اإلدارة اإللكتخكنيػة فػي أف يتع مخاجعة األنطسػة كالمػػائح كإعػادة صػياغتيا لتكػػف مبلئسػة كمخنػة لتصبيػق  -ٕ
 الجامعات األىمية.
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العسػػل عمػػى اسػػتقصاب الكػػػادر السؤىمػػة كالكفػػاءات البذػػخية الستسيػػدة كالستخررػػة فػػي مجػػاالت اإلدارة  -ٖ
اإللكتخكنيػػة مػػغ مػػجربيغ كاستذػػارييغ كخبػػخاء فػػي ترػػسيع كتصػػػيخ البػػخامج لبلسػػتفادة مػػشيع فػػي اسػػتكساؿ 

 تخكنية.عسمية التحػؿ إلى تصبيق اإلدارة اإللك

تفعيل استخجاـ الشطع اإللكتخكنية في عسمية االختيار كالتعييغ لذغل الػضائف في الجامعػات بسػا يشسػي  -ٗ
 اإلحداس بعجالة عسمية التػضيف. 

إقامة دكرات كنجكات تجريبية تخررية لجسيػع مػػضفي الجامعػات بسػا يكفػل االسػتفادة مػغ جسيػع مدايػا  -٘
 ىحه األنطسة.

السبلئسػػػة لتصبيػػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػػة مػػػغ خػػػبلؿ اسػػػتكساؿ جسيػػػع الستصمبػػػات اسػػػتكساؿ البشيػػػة التحتيػػػة  -ٙ
الساديػة كالفشيػػة كالبذػػخية كاألمشيػة كاإلداريػػة كالساليػػة كالتشطيسيػػة البلزمػة لػػجعع تصبيػػق اإلدارة اإللكتخكنيػػة 

 في كافة األعساؿ التي تتع في الجامعات.

 ية:تؽصيات تتعمق بالتسيد السؤسدي في الجامعات األىم-ب
أف تتبشػػػى قيػػػادات الجامعػػػة بالسذػػػاركة مػػػع العػػػامميغ اسػػػتخاتيجية التسيػػػد السؤسدػػػي مػػػغ خػػػبلؿ العسػػػػل  -ٔ

 الجساعي كتصبيق كتفعيل األنطسة اإللكتخكنية السػجػدة في ىحه الجامعات مع تحجيثيا باستسخار.

قيقػو مػغ أف تعسل قيادات الجامعات عمػى نذػخ مفيػـػ التسيػد السؤسدػي بػيغ مػضفييػا كالعسػل عمػى تح -ٕ
 خبلؿ الػرشات كالشجكات كالجكرات التثقيفية كالتجريبية.

ضػػخكرة أف تقػػـػ الجامعػػات األىميػػة بتصبيػػق خصػػػات تحقيػػق التسيػػد السؤسدػػي مػػغ أجػػل جعػػل خػػجمتيا  -ٖ
 أكثخ تسيًدا.

 أف تقـػ الجامعات بتعييغ كػادر بذخية كفق مؤشخات ذات عبلقة بالتسيد السؤسدي. -ٗ

 عات تيتع بذكاكؼ العسبلء كتخد عمى استفداراتيع.تػفيخ إدارة خاصة في الجام -٘

الحػػػج مػػػغ العبلقػػػات الذخرػػػية فػػػي التقيػػػيع لمسػػػػضفيغ كأف يسشحػػػػا التخقيػػػات الػضيفيػػػة البلزمػػػة بعجالػػػة  -ٙ
كإنراؼ بشاء عمى عجة معاييخ كإجخاءات كاضحة تعدز مغ ثقة السػػضفيغ بالجامعػة؛ كىػػ مػا يػشعكذ 

 ؤسديبذكل إيجابي عمى الجامعة كتسيدىا الس
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 :السقجمة
غ، ىػ( بالكثيخ مغ االىتساـ لجػ الجارسيغ كالباحثيٖٚ٘حطي اإلماـ نذػاف بغ سعيج الحسيخؼ )ت

داخل الػشغ اليسشي كخارجو، عمى نحػ ما يطيخ ذلظ في الجراسات التي تشاكلتو، في مجاالت معخفية 
في مجاالت العمػـ اإلسبلمية كالمغة العخبية كالتاريخ كالدياسة؛ كػنيا  -إف لع تكغ كميا–متشػعة، أغمبيا 

ما كاف لو مغ مكانة في حياتو،  السجاالت التي كاف لو حزػره السيع كتأثيخه السمسػس فييا، برػرة تطيخ
 كما استسخ عشو مغ صجػ كتأثيخ بعج كفاتو.

د مجاالت التأليف لجػ الحسيخؼ، كتشػُّع اىتساماتو العمسية، كما أثسخ ىحا التشػُّع كذاؾ التعجد  كمع تعجُّ
كال  " كافشسذ العمؽم ودواء كالم العخب مؼ الكمؽمعغ كجػد مجسػعة مؤلفات، فإفَّ كتابو السػسػعي "

يداؿ أشيخ كتبو كأقيسيا، كليحا نجج َأفَّ اسسو ُيقَخف بو، فُيقاؿ في كصفو )صاحب كتاب شسذ العمػـ(، 
كما كاف ليحا أف يتع إال نتيجة قيستو العمسية كانتذاره بيغ الشاس، كمغ ثع فقج ناؿ الكتاب السحكػر الكثيخ 

 اكلو مغ جػانب دقيقة لع يدبق تشاكليا.مغ الجراسة، مغ جػانب مختمفة، كال يداؿ السجاؿ متاًحا لتش
كمغ آخخ الجراسات التي تشاكلت اإلماـ نذػاف الحسيخؼ ككتابو شسذ العمػـ؛ ىحه الجراسة التي تحسل 

 عشػاف "التعخيب في معجع )شسذ العمػـ( لشذػاف الحسيخؼ: مقاربة معجسية حجيثة".
نػعو عمى مدتػػ الجامعات اليسشية؛  كنحدب أف ىحا التخرز الجقيق )السعجسية( ُيَعجُّ األكؿ مغ

أكؿ دراسة معجسّية في البمج؛ األمخ الحؼ يجعل مشيا دراسًة رائجًة،  -حدب عمع الباحثة–كػف ىحه الجراسة
يؤمل مشيا أف تكػف مشصمًقا لجراسات معجسية يتع االشتغاؿ عمييا كاالىتساـ بيا مغ أقداـ المغة العخبية 

 غات كالتخبية.كآدابيا في كميات اآلداب كالم
والسقرؽد كالقارغ ليحا العشػاف قج يخّيل إليو أنشي أقّجـ تعخيًفا عغ شسذ العمػـ أك نذػاف الحسيخؼ، 

                                                           
()  ىحه الجراسة تقجمت بيا الباحثة: ألصػاؼ دمحم عبػج هللا الفشػجؼ إلػى قدػع المغػة العخبيػة بكميػة المغػة جامعػة صػشعاء لمحرػػؿ

ذ عمػػى درجػػة الػػجكتػراه فػػي المغػػة العخبيػػة تخرػػز )دراسػػات لغػيػػة(، كقػػج تكػنػػت لجشػػة السشاقذػػة كالحكػػع مػػغ األسػػتا
الجكتػر/ دمحم دمحم الخخبي أستاذ المدانيات كالتخجسة كعسيج الكمية الدابق)مذخًفا(، كاألستاذ الجكتػر/ عبج الكػخيع البحمػة 
أستاذ المدانيات كعسيج كمية اآلداب جامعة ذمار)مشاقًذا(، كاألستاذ الػجكتػر/ ىػادؼ شسدػاف أسػتاذ الشحػػ كالمغػة بكميػة 

 كقج مشحت الباحثة درجة الجكتػراه بتقجيخ مستاز. التخبية جامعة صشعاء )مشاقًذا(
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ىػ ذلظ العشرخ الثالث مغ عشاصخ بشاء السعجع الحؼ تشبثق مشو السعاجع المغػية  مؼ التعخيف ىشا
 كالسرصمحية كالسػسػعات.

ي أثشاء الرشاعة السعجسية؛ حيث تديع مشاىجو في كيقع التعخيب ضسغ اىتسامات السعجسّي ف
 انفتاح الشّز السعجسّي؛ ليذّكل خصاًبا كميِّا؛ ليخجـ الفئة السدتيجفة في صػرىا السختمفة.  

 كُيجرس التعخيب في اتجاىات ثبلثة:
رس اتجاه لغػػؼ خػالز، كىػي دراسػة تتسيػد بإىساليػا السػجخل السعجسػي فػي الجراسػة؛ إذ تُػج -التجاه األول

القزػػية المغػيػػة خػػارج الػػشّز السعجسػػّي السكػػّػف مػػغ السػػجخل السعجسػػي كالتعخيػػب. كُتشػػاقر القزػػية 
أك الرػخفية أك الشحػيػة أك الجالليػة،  كفيسػا يخػّز معجػع  الرػػتيةالمغػية مغ جػانػب متعػجدة مشيػا: 

ؼ شػػسذ العمػػػػـ، فثّسػػة دراسػػػات شػػسمت فػػػي دراسػػتيا قزػػػايا لغػيػػة ككػػػاف ذلػػظ فػػػي  الرػػػت كالرػػػخ 
ــي كالشحػػػ كالجاللػػة، مثػػل أشخكحػػة دكتػػػراه بعشػػػاف: " ــة ف ــخي وجيــؽده المغؽي ــؼ ســعيج الحسي نذــؽان ب

نذــؽان بــؼ لعبػػج الحكػػيع عبػػج هللا غالػػب جيػػيبلف،  كرسػػالة ماجدػػتيخ أخػػخػ بعشػػػاف: " "شــسذ العمــؽم
" ليػػادؼ عبػػج هللا نػػاجي، كتبعتيػػا دراسػػات تخّررػػت فػػي ســعيج الحسيــخي وجيــؽده المغؽيــة والشحؽيــة

القخاءات الجراسات الرػتية، تسّثمت في دراسات في القخاءات القخآنية، مشيا أشخكحة دكتػراه بعشػاف: "
" إلبػخاىيع دمحم أبػػ سػكيغ، كدراسػتي ماجدػتيخ القخآنية في معجػ شسذ العمؽم دراسة صؽتية ودللية

هللا الدػيج عبػػج  عمػي شسدػاف غػانع كعبػج " لشبيػلالقـخاءات القخآنيـة فـي معجـػ شـسذ العمـؽمبعشػػاف: "
السباحــث الرــخفية فــي معجــػ شــسذ هللا، كالجراسػػات الرػػخفية تسّثمػػت فػػي أشخكحػػة دكتػػػراه بعشػػػاف: "

حخوف السعاني في كتاب لحدشيغ سمساف زايخ، كالجراسات الشحػية تسّثمت في رسالة بعشػاف:"  "العمؽم
لجراسات الجاللية تسّثمت فػي " لسشرػر عبج هللا ناجي الحجاجي، كاشسذ العمؽم دراسة نحؽية دللية

 "السرـطمحات الجيشيـة فـي شـسذ العمـؽم  لشذـؽان الحسيـخي دراسـة دلليـةرسالة ماجدتيخ بعشػاف: "
ألفـا  الـجاء والـجواء فـي لسحسج زبغ هللا أحسج األكدخ، كدراسػة أخػخػ ىػي رسػالة ماجدػتيخ بعشػػاف: "

سػع ألفػاظ القػخآف الكػخيع فػي معجػع " لعبػج الػاحػج الذػخيحي، كدراسػات ثػبلث فػي جكتاب شسذ العمؽم
شسذ العمػـ كدراستيا، ككانت كّميا دراسات ماجدتيخ؛ ككانت األكلى مشيا درست السعجع مغ حخؼ 
اليسدة إلى حخؼ الحاء ألحسج عمي حدػيغ العػدؼ، كالثانيػة مػغ حػخؼ الخػاء إلػى حػخؼ الذػيغ لسشػاؿ 

يثػػاؽ رفيػػق عصػػخاف. كىشػػاؾ دراسػػات دمحم عمػػي الحػػاج، كاألخيػػخة مػػغ حػػخؼ القػػاؼ إلػػى حػػخؼ اليػػاء لس
أخػػػخػ درسػػػت السعػػػاجع دراسػػػة لغػيػػػة بفخكعيػػػا كمجاالتيػػػا السختمفػػػة، لكششػػػا حرػػػخنا ذكخىػػػا فػػػي معجػػػع 

.  شسذ العمـػ
تحميل الصخائق كالسشاىج: كتتسّيد ىحه الجراسة بأنيا دراسة معجسيػة خالرػة. كيقػع السػجخل  -التجاه الثاني

التعخيػػب، ليحػػافع عمػػى كيػػاف الػػشّز السعجسػػّي. كسػػا تتسّيػػد  السعجسػػي ضػػسغ اىتسامػػات الػػجارس ليػػحا
 .بسحاكالت في كضع قػاعج في كيفية صشاعة التعخيب كأسذ تحميمو، كذلظ بالتحميل كالتصبيق

تقشيات التعخيف في كىشاؾ دراسات تختز بتحميل مشاىج التعخيب كشخائقو، مشيا: دراسة بعشػاف: "
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؛ إذ حرخت تقشيات التعخيب في السعاجع السعاصخة العخبية جيالليالسعاجػ العخبية السعاصخة لحاّلم ال
إشكالية التعخيف في السعاجػ العخبية كغيخ العخبية، كرسائل عمسّية، مشيا: رسالة ماجدتيخ بعشػاف:" 

)دراسة تحميمية مقارنة في نساذج مختارة(" لعمي أبػ الجي عبج الخزاؽ، كانحرخت ىحه الخسالة في الحجيثة 
طخق العخبية الحجيثة كلع تخّز السعاجع القجيسة في شيء، كأخخػ رسالة ماجدتيخ بعشػاف: " السعاجع

)دراسة كصفية تحميمية(" لعثساف الحاج ثالث، كىي كدابقتيا اىتست بسعجع التعخيف في السعجػ الؽسيط 
 ج العخبالبحث المغؽي عشحجيث، كثّسة دراسات أخخػ اىتست جدئًيا بقزايا التعخيب كشخكشو، مثل : 

ألحسج مختار عسخ، كقج ذكخناىا ىشا عمى سبيل  : السعجػ الحجيثألحسج مختار عسخ، كدراسة بعشػاف
، فمع نجج دراسة لسعجع شسذ العمـػ  الحرخ الجدئي، كىحا ما كانت عميو دراستشا لسعجع شسذ العمـػ

 سػػ ما ذكخناه آنًفا في االتجاه األكؿ.
تعخيب، كتتسّيد ىحه الجراسة ِبَأنََّيا دارسة معجسية خالرة كسػا فػي االتجػاه التحميل كالشقج لم -التجاه الثالث

الثاني؛ لكشيا عرّية عمى الفخد يديخة عمى الجساعة؛ إذ يرػعب عمػى الػجارس تحميػل التعخيػب كنقػجه 
 نقًجا دقيًقا؛ نطًخا لػجػب االستعانة باإلحراء كاالستقراء كاالستقخاء كالتحميل المغػؼ لجسيع تعخيفات

السػػجاخل السعجسيػػة فػػي السعجػػع التػػي ترػػل إلػػى آالؼ السػػجاخل السعجسيػػة، ككجػػػب تػضيػػف االتجػػاه 
األكؿ كالثػػاني فػػي التحميػػل كالشقػػج؛ كىػػػ مػػا يجعػػل الشتػػائج دقيقػػة، كزيػػادة عمػػى ذلػػظ َفػػِإفَّ البحػػث فػػي 

ؤلفػػات االتجػػاه الثالػػث سػػتكػف نتائجػػو دقيقػػة كمثسػػخة متسّثمػػة فػػي اسػػتجراكات كمبلحطػػات تػضػػع فػػي م
تػجػػػج دراسػػػات تشاكلػػػت قزػػػية الشقػػػج السعجسػػػي تحػػػت عشػانػػػات، مشيػػػا: االسػػػتجراؾ كالتػػػّػىع  مصبػعة، 

كالتحميػػػل، كالسرػػػصمح السدػػػتعسل ىػػػػ الشقػػػج السعجسػػػي كالتحميػػػل، كمػػػغ أمثػػػاؿ ىػػػحه الجراسػػػة: أشخكحػػػة 
-1950مـؼ نقج السعجػ العخبي القجيػ فـي دراسـات المغـؽييؼ العـخاقييؼ السحـجثيؼ دكتػراه بعشػاف:" 

" لعمػػي خمػػف حدػػيغ العبيػػجؼ، كأخػػخػ مػػغ مصبػعػػات مجسػػع المغػػة العخبيػػة بجمذػػق بعشػػػاف: 2010
" ألبػي بكػخ الدبيػجؼ كتحقيػق: عبػج العمػي الػػدغيخؼ، كأخػخػ استجراك الغمـط الؽاقـع فـي كتـاب العـيؼ"

العخب  الستجراك عمى السعاجػ العخبية في ضؽء مئتيؼ مؼ السدتجركات الججيجة في لدانبعشػاف: "
 -السعجـػ العخبـي" لسحسج حدػغ حدػغ جبػل،  كنقػج حدػيغ نّرػار فػي مؤلفػو بعشػػاف: "وتاج العخوس
تـاج العـخوس بـيؼ السـتجراك المغـؽي والشقـج السعجسـي " كأشخكحػة ماجدػتيخ بعشػػاف: "نذأتو وتطـّؽر

ابػػو بعشػػػاف: " لشػػػؼ دمحم عبػػج هللا السػػؤذف الجكسػػخؼ، كنقػػج دمحم أبػػػ الفػػخج فػػي كتدراســة لغؽيــة تحميميــة
 "؛  حيث تزّسغ قزايا نقجية معجسية.السعاجػ المغؽية في ضؽء الجراسات المغؽية"

لقج تشاكلت ىحه السؤلفات قزايا الشقج السعجسي كقّجمت نساذج نقجية معجسية عشج القجماء كالسحجثيغ، 
ل دراسػتشا تشفػخد عػغ كغيخىا مغ الجراسات، كلع نجج دراسة نقجية تحميمية تشاكلت شسذ العمػـ؛ كىػ مػا يجعػ

 غيخىا مغ الجراسات في تشاكليا لسعجع شسذ العمـػ دراسة معجسية خالرة.
كقّمسا ُكججت دراسات معجسية في عشرخ التعخيب سػػ شحرات مخترخة تقع في إشاره أنػاعو 
 كمشاىجو كتصبيقو في السعاجع السعاصخة كالحجيثة، فزبًل عغ عجـ التفات بعس ىحه الجراسات إلى معجع
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شسذ العمػـ التفاًتا معجسًيا خالًرا؛ إذ لع تتصخؽ إلى التأليف السعجسي تشطيًخا أك تصبيًقا، بل كانت 
دراسات بعيجة عغ الجراسة السعجسية؛ األمخ الحؼ يجعل دراستشا لمسعجع تديخ كفق أسذ الجراسات 

 السعجسية الحجيثة؛ لمخخكج بجراسة متكاممة تصبيقية لمتعخيب.
عخيب فيو مغ الخصػرة كالسغامخة ما فييا؛ نطًخا ألنيا شابع جػىخؼ، تيتع بربلحية ِإفَّ دراسة الت

السعجع، كحدغ التعامل مع تعخيفات السجاخل السعجسية ككيفية شخحيا كتختيبيا. كدراستشا لسعجع قجيع 
عة كتصبيق تقشيات تعخيفو يعّج محاكلة جاّدة في تفديخ صبلحية السعجع في الفئات السدتيجفة مغ صشا

 السعجع.
 تقديػ الجراسة:

 ُقّدست الجراسة إلى بابيغ، يتػزَّع كبلىسا عمى فرميغ اثشيغ، نػجدىا فيسا يأتي: 
الباب األكؿ بعشػاف: قزايا في البشية كالتعخيب، كقج ُقّدع عمى فرميغ: األكؿ تشطيخؼ بعشػاف: بشية 

، كالثاني تصبيقي بعشػاف: مشاىج التعخيب ف ، كالباب الثاني مادة معجع شسذ العمـػ ي معجع شسذ العمـػ
بعشػاف: قزايا في نطاـ التعخيب كتصبيقاتو، كىػ باب تصبيقي خالز، استعخضشا فيو أنطسة المداف في 

 معجع شسذ العمػـ، كىػ الفرل األكؿ، كاألمثمة التػضيحية في التعخيب في السعجع، كىػ الفرل الثاني.

 جة أىجاؼ أىسيا:ىجفت الجراسة إلى تحقيق ع

الكذػػف عػػػغ إمكانيػػػة إعػػػادة الشطػػػخ فػػػي السعػػػاجع العخبيػػػة القجيسػػػة؛ لتمّبػػػي كلػػػػ جدئًيػػػا بستصّمبػػػات العرػػػخ  -
الحػػػجيث، كمػػػجػ مبلءمتيػػػا لػػػحلظ بسػػػا تحتػيػػػو السعػػػاجع العخبيػػػة عاّمػػػة كمعجػػػع شػػػسذ العمػػػػـ خاّصػػػة 

ستصّمبػات العرػخ فيسػا بسفخدات خاّصة؛ الحتػائيا عمػى جسمػة مػغ السرػصمحات الستعػجدة التػي تفػي ب
 يخز الرشاعة السعجسية السرصمحية.

تأشيخ كضيفة التعخيب في معجع شسذ العمـػ بتصبيق مشػاىج التعخيػب؛ لسحاكلػة كضػع أسػذ معجسيػة  -
 لسعجع شسذ العمػـ، كبياف صبلحيتو لسختمف الفئات السدتيجفة.

حاكلػػة اسػتثسارىا فػي كضػػع كضػع مقاربػات تػخبط معجػػع شػسذ العمػػـ بالجراسػػات السعجسيػة الحجيثػة، كم -
ضػػػػابط لمتعخيػػػب السعجسػػػي فػػػي أثشػػػاء بشػػػاء السعجػػػع، بإضيػػػار العبلقػػػة السشيجيػػػة لمتعخيػػػب فػػػي معجػػػع 

 .شسذ العمػـ، كمشيجية التعخيب في الجراسات السعجسية الحجيث

الكذػف عػػغ كجػػػد إلساحػػات بسعخفػػة السعجسيػػيغ القػػجماء فػػي أثشػػاء صػػشاعتيع السعجسيػػة القجيسػػة بتقشيػػات  -
 عخيب الحجيثة كمشاىجو كإشكالياتو.الت
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تثخؼ مكتبة الجراسات السعجسية الحجيثة؛ ألنيا تختز بالتعخيب الحؼ تزّسغ تصبيق تقشياتػو فػي معجػع  -
 عخبي قجيع عخيق كسعجع شسذ العمػـ لشذػاف الحسيخؼ.

بػػيغ تقشيػػات التعخيػػب )مشاىجػػو كإشػػكالياتو( فػػي معجػػع شػػسذ العمػػػـ، كتقشيػػات  الكذػػف عػػغ نقػػاط التقػػاء -
التعخيػػب فػػي السعػػاجع العخبيػػة السعاصػػخة كالحجيثػػة، ال سػػيسا َأفَّ معجػػع شػػسذ العمػػػـ ىػػػ معجػػع بشػػائي 

 التختيب، كقّمسا كججت اىتسامات بالسعاجع العخبية القجيسة ذات التختيب البشائي.

خيػػب فػػي معجػػع شػػسذ العمػػػـ بػصػػفو أنسػذًجػػا لسعجػػع قػػجيع فيػػو مػػغ الرػػعػبة بيػػاف كيفيػػة معالجػػة التع -
الكثيػػػخ، السػػػيسا الػقػػػػؼ عمػػػى مشيجيػػػة التعخيػػػب كاسػػػتخبلص مػػػا كرد فػػػي السعجػػػع مػػػغ مرػػػصمحات 

 كدالالت مسا أّدػ إلى تشػع السخجعيات كتبايغ السرصمحات. 

ػػا؛ لتخكػػ - د جيػػػد السعجسػػّي فػػي الجيػػػد المغػيػػة َأفَّ شبيعػػة دراسػػة التعخيػػب فػػي السعجػػع تسثػػل مجػػااًل غزِّ
كغيخ ذلظ(؛ كىػما يجعل الباحث في السعجع يخخج بفائجة فكخية … )صػتية كصخفية كنحػية كداللية

 متشػعة، ناتجة عغ تشّػع في تقشيات التعخيب.
 الشتائج:

 كمغ دراستي ليحا التعخيب فقج تػصمُت إلى جسمة مغ الشتائج اآلتية:
سعجسّي عغ غيخه مغ الشرػص؛ ألنو نّز يتكّػف مغ السجخل السعجسّي كالتعخيب اختبلؼ بشاء الشّز ال-

ػػا صػػغيًخا، كمجسػعػػة الشرػػػص الرػػغيخة تذػػّكل خصاًبػػا كميِّػػا يدػػّسى السعجػػع، كزيػػادة عمػػى  ليذػػّكبل نرِّ
ذلػػظ، َفػػِإفَّ التعخيػػب ال يخػػخج عػػغ السػػجخل السعجسػػّي؛ لكػنػػو أساًسػػا ميًسػػا يدػػيع فػػي تذػػكيل الخصػػاب 

بالسعمػمػػػات كالذػػػخكحات التػػػي تدػػػيع فػػػي سػػػبظ الػػػشّز كحبكػػػو، كبفرػػػل العبلقػػػة بػػػيغ السػػػجخل الكمػػػّي 
 السعجسّي كالتعخيب يؤّدؼ إلى تجميخ الشّز السعجسي.

تسّيػػػدت بشيػػػة الػػػشّز السعجسػػػّي فػػػي معجػػػع شػػػسذ العمػػػػـ بالدػػػسظ الخصػػػابي الػػػحؼ جػػػاء مػػػغ مػػػشيج تختيػػػب -
د الحؼ جعػل مػغ السعجػع معجًسػا مػسػػعًيا يعكػذ السعجع الخارجي )البشائي(، كمشيج التعخيب الستعجّ 

 فكخ السعجسّي في أثشاء الرشاعة السعجسية، كيقف عمى تشّػع الخصابات.
تشػػّػع اسػػتعساؿ الذػػػاىج المدػػانية فػػي معجػػع شػػسذ العمػػػـ لسػسػػػعيتو؛ ألف السػػجخل السعجسػػّي يدػػتجعي  -

معجسيػة أخػخػ؛ ألف السعجػع حزػر ىػحه الذػػاىج، فػي حػيغ ال نجػج ليػا حزػػًرا فػي تعخيػب مػجاخل 
سػار عمػى نيػج القػجماء فػي االستذػياد الػحؼ يقػع فػي زمػغ عرػخ االحتجػاج، كىػحا الػدمغ مغػايخ لسػا 
تدعى إليو الجراسات السعجسية الحجيثة التي تجعل مػغ االستذػياد أمػًخا حتسًيػا. كالسعػاجع فػي حقيقتيػا 

يخ السػجخل السعجسػّي تػأشيًخا سػميًسا شػارًدا معاجع لغػية تجسع في شّياتيا أنقى الذػػاىج المدػانية؛ لتػأش
كػػػل مػػػا ىػػػػ شػػػاّذ، فزػػػبًل عػػػغ بيػػػاف أصػػػالة السػػػجخل السعجسػػػّي كقخبػػػو مػػػغ المغػػػة العخبيػػػة الفرػػػحى، 
كاستعساؿ بعس األمثمة الدياقية إف لػـد األمػخ لتػضػيح السعشػى. كاسػتعساؿ األمثمػة الدػياقية يقػع فػي 
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السخحمػة اإلعجاديػة كالثانػيػة كالجامعيػة، مػع االعتشػاء  حجكد صشاعة السعاجع لفئة الستعّمسيغ مغ شمبػة
 بإدراج الذػاىج المدانية في عرخ االحتجاج كتخؾ ما بعجىا مغ شػاىج.

سبب تعّجد مفاىيع التعخيب، ىػ ضبابية تمظ السفاىيع التي انصمقت مغ أفكار متعّجدة االتجاىات حاكلت  -
يع: الذخح كالتفديخ كالتخجسة كالتأكيل كالسعشى السعجسي تأشيخ التعخيب تأشيًخا دقيًقا، كمغ ىحه السفاى

كالسعشػػػى القامػسػػػي كالسعشػػػى كالجاللػػػة السعجسيػػػة؛ كىػػػػ مػػػا جعمشػػػا نختػػػار مرػػػصمح" التعخيػػػب"؛ لكػنػػػو 
السرػػصمح الػػػجقيق الػػػحؼ يشفػػػتح عمػػػى مختمػػػف الشرػػػػص السختمفػػػة مشيػػػا الفمدػػػفية كالسشصقيػػػة كالمغػيػػػة 

 مشاىج خاّصة بو.كغيخىا؛ األمخ الحؼ نتج عشو كجػد 
كثػػػخة اسػػػتعساؿ التعخيػػػب السشصقػػػي كالسػسػػػػعي فػػػي معجػػػع شػػػسذ العمػػػػـ، فزػػػبًل عػػػغ التعخيفػػػات األخػػػخػ -

 السراحبة ليسا الحؼ جعل مغ التعخيب يذّكل خصاًبا كميِّا، كسبب ذلظ ىػ مػسػعية السعجع.
؛ أىسيا تختيب األكز - اف الرخفية؛ ألف التختيب اختفاء بعس معالع التختيب الجاخمي في معجع شسذ العمـػ

الػػجاخمي عاّمػػة يقػػع فػػي األكزاف الرػػخفية كتشػػّػع الػػّجالالت كمدػػتػيات اسػػتعساليا، كىػػحا التختيػػب يجعػػل 
السعجع صالًحا لخجمة الفئة السدتيجفة مغ شمبة الجراسػات العميػا كالسختّرػيغ كالسثقفػيغ، كزيػادة عمػى 

خيػػخة مػػغ ىػػحه السخحمػػة؛ لسػػا تسّيػػد بػػو السعجػػع مػػغ ذلػػظ شمبػػة السخحمػػة الجامعيػػة فػػي الدػػشػات العميػػا األ
 سيػلة في التعخيب رغع كثافة معمػماتو.

كبسػػشيج التختيػػب الخػػارجي لمسعجػػع يخػػخج الصالػػب بسمكػػة معمػماتّيػػة فػػي األكزاف الرػػخفية؛ ألف الػػػزف 
مػػظ األكزاف الرػػخفية الرػػخفي السختّػػب تختيًبػػا ألفبائًيػػا يسّثػػل درًسػػا صػػخفيِّا، كالسػػجاخل السعجسّيػػة تعػػّج أمثمػػة لت

يخػػخج بسعخفػػة كاممػػة عػػغ السجػػّخد كالسديػػج  -حيشيػػا -كالتعخيػػب يقػػّجـ معمػمػػات السػػجخل السعجسػػّي، فالصالػػب 
 كالسزّعف مجّعسة بأمثمة.

كقػػػج خّفػػػف ىػػػحا السػػػشيج مػػػغ الػقػػػػع فػػػي إشػػػكالية التختيػػػب الػػػجاخمي لمسػػػجاخل السعجسّيػػػة التػػػي تدػػػعى 
ليػػا، ككػػاف مدػػعاىع ىػػػ السعػػاجع المغػيػػة السخّتبػػة تختيًبػػا ىجائًيػػا، كلػػع الجراسػػات السعجسّيػػة إلػػى إيجػػاد حمػػػؿ 

 تخّز السعاجع البشائية بالحكخ.

كسا ال يذتخط االلتداـ بتػحيج التختيب الجاخمي لمسجاخل السعجسية؛ ألف االلتػداـ بيػا فػي كامػل السعجػع 
تػداـ بيػحا التختيػب فػي سػائخ السعجػع يؤّدؼ إلى رتابة السعجع كركاكة في بشاء الشّز السعجسّي؛ لرعػبة االل

 في أثشاء الرشاعة السعجسية نتيجة لكثافة عجد السجاخل السعجسية ككثافة تعخيفاتيا.
 استعساؿ لفع "لغة" في معجع شسذ العمػـ لتجّؿ عمى الميجة، كاستعساؿ لفع "األفرح" لتجّؿ عمى المغة.-
أثيػػػػل خػػػػارج الػػػػشّز السعجسػػػػّي؛ ألف الػػػػشّز اخػػػػتبلؼ مػػػػشيج التأثيػػػػل فػػػػي الػػػػشّز السعجسػػػػّي عػػػػغ مػػػػشيج الت-

السعجسػػػّي نػػػّز صػػػغيخ محػػػجكد؛ نطػػػًخا الرتباشػػػو الػثيػػػق بالسػػػجخل السعجسػػػّي، فػػػبل تخػػػخج السعمػمػػػات 
كالذخكحات عشو، كالتأثيل خارج الشّز السعجسػّي اتدػع بالسخكنػة كالتشّقػل فػي السعمػمػات كالذػخكحات، 

 كميجاف ذلظ كتب الشحػ كالرخؼ كعمع الجاللة.
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ة كجػد الخسػمات التػضيحية في معجع شسذ العمػـ؛ لعجـ االىتساـ بالخسػمات التػضيحية فػي القػخف قمّ -
الدػػادس اليجػػخؼ، فقػػج كػػاف العمسػػاء القػػجماء فػػي ذلػػظ الػقػػت ييتّسػػػف بخجمػػة القػػخآف الكػػخيع كاألحاديػػث 

الػجيشي فػي  الشبػية الذخيفة التي احتزشيا الجيغ اإلسبلمي، كنتج عػغ ذلػظ صػعػبة فػي تسثيػل الػشّز 
 رسػمات تػضيحية.

 التؽصيات:
 مغ خبلؿ الشتائج التي تػصمت إلييا الباحثة قجمت عجًد مغ التػصيات، تتسّثل أبخزىا في اآلتي:

كجػب إعادة الشطخ في تعخيفات السجاخل السعجسّية لمسعاجع العخبية القجيسػة، بتحميميػا تحمػيبًل بّشػاًء يػتبلءـ -
سػػيسا السعػػاجع التػػي احتػػػت عمػػى تعخيفػػات مرػػصمحية كمػسػػػعية مػػع متصّمبػػات العرػػخ الحػػجيث، ال

 تديع في إثخاء الرشاعة السعجسية الحجيثة بالسرصمحات.
االىتسػػاـ برػػشاعة معػػاجع لغػيػػة بتختيػػب بشػػائي؛ ليكتدػػب الصالػػب دركًسػػا فػػي األكزاف الرػػخفية التػػي تعػػّج -

 -حيشيػا -كمػا بعػجىا؛ ألف الصالػبدركًسا غّزة. كنخػّز بيػحه الرػشاعة فئػة شمبػة السخحمػة الثانػيػة 
 قج أصبح قادًرا عمى استيعاب معمػمات أكثخ كثافة مّسا كاف عميو في السخحمة اإلعجادية.

يجػػب التقّيػػج بخرػصػػية الدػػياؽ التػػاريخي لمسعػػاجع العخبيػػة القجيسػػة كمػػا سػػاد ىػػحا العرػػخ مػػغ إمكانػػات -
كتصػػر الرػشاعة السعجسّيػة تصػّػًرا  متػاضعة في خجمة الرشاعة السعجسيػة مقارنػة بالعرػخ الحػجيث،

محىبًل كمتدارًعا في ضػء ما أفخزتو العمػـ الحجيثة خاّصة المدانيات العاّمة كمشاىجيا التصبيقيػة مػغ 
 تصّػرات في ىحا السجاؿ شكبًل كمزسػًنا.

 ختاًما:
رة إّف الجراسػػات السعجسيػػػة فػػػي الػػيسغ شػػػحيحة جػػػًجا؛ نطػػًخا لعػػػدكؼ البػػػاحثيغ عػػغ الخػػػػض فييػػػا لػعػػػػ 

مدػػمكيا، كنحدػػب َأفَّ البػػاحثيغ يخػضػػػف فػػي دراسػػات انرػػّبت فػػي المدػػانيات العاّمػػة كالمدػػانيات الحجيثػػة. 
أكؿ دراسة معجسيػة فػي الػيسغ تثػخؼ السكتبػة اليسشيػة، كقػج تػأتي دراسػات  -كسا أسمفتُ  –مّسا يجعل دراستي 

 سات السعجسية.تالية لجراستي تديج مغ السكتبة اليسشية ثخاًء عمسيِّا في حقل الجرا
كمػا بعػج ىػحا الكػبلـ الختػامي إال شػػكخ هللا عمػى مػا أنعػع قبػل إعػجاد الخسػػالة كفػي أثشػاء ذلػظ كبعػجه، ثػػع 

فػي إتسػاـ الخسػالة كإخخاجيػا بالرػػرة التػي  -بعػج هللا–الذكخ لؤلستاذ السذخؼ الحؼ كاف لػو الفزػل األكبػخ 
ػػػا شػػػػا ذػػػيغ عمػػػى ؿ السخحمػػػة، كالذػػػكخ لؤلسػػػتاذيغ السشاقخخجػػػت بػػػو، فقػػػج كػػػاف متابًعػػػا دقيًقػػػا كمدػػػاعًجا ميتسَّ

 مبلحطاتيسا القيسة.
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 انًهخص انعرثي:

ٌٚذجٛة ِذبغ١ً اٌذجٛة  عِّٛب  إْ ٌذسا خ اٌخػب ع ٚاٌخٛاظ اٌطج١ل١خ ٌٍّٕزجبد اٌضساع١خ 

ثطىً خبظ ١ّْ٘خ وج١شح ٌزػ١ُّ ِلذاد اٌزلبًِ ِع ٘زٖ إٌّزجبد إلجشاء ع١ٍّبد اٌضساعخ 

ٚاٌذػبد ٚع١ٍّبد ِب ثلذ اٌذػبد، ِٚٓ اجً رٌه وبٔذ ٘زٖ اٌذسا خ اٌزٟ رٙذف اٌٝ ر١ِٛش لبعذح 

ٌٍزسح اٌش١ِلخ  ث١بٔبد ٌجلؽ اٌخػب ع اٌطج١ل١خ ٌذجٛة ثلؽ األغٕبف اٌّذ١ٍخ اٌجذ٠ذح

 ٚعاللزٙب ثبٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ ٌٍذجٛة.

، 8-ٚرلض ،3-ضٟ٘: رلٌثالثخ ْغٕبف  رّذ دسا خ اٌخػب ع اٌف١ض٠ب ١خ ٌذجٛة اٌزسح اٌش١ِلخ

عٕذ ِسز٠ٛبد ِخزٍفخ ِٓ اٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ ٌٍذجٛة عٍٝ ْ بط سـت. رؿّٕذ  9-ٚرلض

 ٚاٌىثبِخ اٌذم١م١خ، اٌمب٘ش٠خ،ٚاٌىثبِخ  دجخ،ٚوزٍخ األٌف  ،ٚاٌزىٛساٌف١ض٠ب ١خ: األثلبد، اٌخػب ع 

ِٚلبًِ االدزىبن اال زبر١ىٟ عٍٝ ثالثخ ْ طخ ِخزٍفخ )خطت االثٍىبش، ٚاٌذذ٠ذ  ٚاٌّسب١ِخ،

اٌػٍت اٌّمبَٚ ٌٍػذْ( عٕذ ثالثخ ِسز٠ٛبد ِخزٍفخ ِٓ اٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ رشاٚدذ اٌّجٍفٓ، ٚ

٠بؾ١خ اٌزٟ رػف رغ١ش اٌخػب ع ( رُ ا زٕجبـ إٌّبرَ اٌشْ بط سـت عٍٝ: 20إٌٝ  10ث١ٓ )

ـٛي دجٛة اٌف١ض٠ب ١خ وّزغ١شاد ربثلخ ِع اٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ وّزغ١ش ِسزمً. اسرفع ِزٛ ف 

ٍُِ. صاد  4.68إٌٝ  4.52ٍُِ ِٚٓ  4.38إٌٝ  4.21ِٓ  ٍُِ، 4.33إٌٝ  4.61اٌزسح اٌش١ِلخ ِٓ 

ٍُِ.  ّه ِٓ  4.43إٌٝ  4.31ٍُِ ِٚٓ  4.26إٌٝ  4.14ِٓ  ٍُِ، 4.51إٌٝ  4.41اٌلشؼ ِٓ 

 ٚ ، 3-ٍُِ ٌألغٕبف رلض  3.00إٌٝ  2.89ٍُِ ِٚٓ  2.86إٌٝ  2.34ِٓ  ٍُِ، 3.31إٌٝ  3.19

:.  وزٍخ األٌف 20إٌٝ  10عٍٝ اٌزٛاٌٟ ِع ص٠بدح ِذزٜٛ اٌشـٛثخ ِٓ دٛاٌٟ  9-ٚرلض  8-رلض 

بِخ دجخ صادد ص٠بدح خط١خ ِع ص٠بدح اٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ ٌٍذجٛة. ِٟ د١ٓ ْْ اٌزىٛس ٚاٌىث

اٌذم١م١خ ٚاٌّسب١ِخ أخفؿذ ِع ص٠بدح اٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ. اِب اٌىثبِخ اٌمب٘ش٠خ ِمذ أخفؿذ 

د١ٓ صادد  ِٟ 8-ٚرلض ،3-خط١ب ِع ص٠بدح اٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ ٌٍذجٛة ثبٌٕسجخ ألغٕبف رلض

. ِلبًِ االدزىبن اال زبر١ىٟ ٌٍذجٛة عٍٝ ِخزٍف األ طخ اٌّذسٚ خ اصداد 9-خط١ب ٌٍػٕف رلض

ح اٌّذزٜٛ اٌشـٛثٟ ٌٍذجٛة ٌج١ّع األغٕبف اٌّذسٚ خ ِٓ دجٛة اٌزسح اٌش١ِلخ. وبٔذ ِع ص٠بد

ْعٍٝ ل١ُ ِلبًِ االدزىبن عٍٝ خطت االثٍىبش ١ٍ٠ٙب اٌذذ٠ذ اٌّجٍفٓ ٚالٍٙب ِع اٌػٍت اٌّمبَٚ 

 ٌٍػذْ.
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Fig. (8) Effect of moisture content and materials surface on grains 

static coefficient of friction. 
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grains of the studied varieties increased with the increasing of the 

moisture content at the studied range on each of the three materials 

surfaces. 

At all moisture content levels for each of the three varieties, the highest 

values of static coefficient of friction were on plywood followed by 

galvanized iron and the lowest on stainless steel. 

Similar results of static coefficient of friction were found by other 

researchers; (Kenghe, et Al., 2015) for sorghum grains, (Poomsa-ad, et 

al., 2014) for sorghum grains, (Helmy, 1995) for some Egyptian wheat 

varieties, (Lawton, 1980) for wheat and barley grains, (Amin, et al., 

2004) for lentil seeds and (Ozarslan, 2002) for cotton seeds. 
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Effect of moisture content on            Effect of moisture content on 

       grains bulk density.                         grains particle density. 

 

The relationship between moisture content (w.b) and static coefficient of 

friction on plywood (μpw), galvanized iron (μGi) and stainless steel (μSs) 

can be represented by the following linear regression equations: 

For Taiz-7 variety: 

              μpw = 0.3628 + 0.0046Mc                      R
2
 = 0.9999 

              μGi = 0.1696 + 0.0114Mc                       R
2
 = 0.9987 

              μSs = 0.2153 + 0.0044Mc                       R
2
 = 0.9999 

For Taiz-8 variety: 

              μpw = 0.3591+ 0.0044Mc                      R
2
 = 0.9980 

              μGi = 0.1601+ 0.0126Mc                       R
2
 = 0.9945 

              μSs = 0.2080 + 0.0052Mc                       R
2
 = 0.9962 

For Taiz-9 variety: 

              μpw = 0.3514 + 0.0042Mc                      R
2
 = 0.9986 

              μGi = 0.1881+ 0.0106Mc                       R
2
 = 0.9999 

              μSs = 0.2254 + 0.0038Mc                       R
2
 = 0.9988 

 

 

 
Fig. (7) Effect of moisture content on grains porosity. 
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The results, about particle density and porosity which were obtained in 

this study agreed with (Kenghe, et al., 2015) which work on physical 

properties of sorghum grains and (Poomsa-ad, et al., 2014) which work 

on physical and aerodynamic properties of sorghum grains. The results of 

bulk density for Taiz-7 and Taiz-8 were similar to the results of (Kenghe, 

et al., 2015). While, The results of bulk density for Taiz-9 were similar to 

the results of (Poomsa-ad, et al., 2014). 

3.4. Static Friction Coefficient. 

Static coefficient of friction for sorghum grains of the investigated 

varieties on the selected materials surfaces including plywood (Pw), 

galvanized iron (Gi) and stainless steel (Ss) at different levels of moisture 

content as shown in figure (8) appeared to be linearly dependent on the 

moisture content. 
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     on grains sphericity.                        one thousand grains mass.          

 

The equations showed that the mass of one thousand grains for the three 

varieties studied sorghum grains increased as the moisture content was 

increased at the studied range. 

The results about mass of one thousand grains which were obtained in 

this study agreed with experimental data of (Kenghe, et al., 2015) which 

work on physical properties of sorghum grains, (Poomsa-ad, et al., 2014) 

which work on physical and aerodynamic properties of sorghum grains, 

(Mwithiga and Sifuna, 2006) which studied the Effect of moisture 

content on the physical properties of sorghum seeds, (Karababa, 2006) 

for popcorn, (Matouk, et al., 2004b) for some Egyptian wheat varieties, 

(Al-Mahasneh and Rababah, 2007) for green wheat kernels and 

(Baryeh, 2002) for millet. 

The results indicated that Taiz-9 variety had the highest of mass of one 

thousand grains followed by Taiz-8 and the lowest was Taiz-7.   

3.3. Bulk and Particle Density and Porosity. 

The results as shown in figures (5, 6 and 7) were found to be each of bulk 

density, particle density and porosity dependent on moisture content. The 

following linear regression equations described the relationship between 

each of bulk density (ρb, kgm
-3

), particle density (ρp, kgm
-3

) and porosity 

(P, %) and the moisture content in percent (w.b):  

For Taiz-7 variety: 

            ρb = 711.16 - 0.9595Mc                R
2
 = 0.9999 

            ρp = 1458.19 – 16.0948Mc           R
2
  = 0.9960 

            P = 52.8133 -0.6817Mc                 R
2
  = 0.9995 

For Taiz-8 variety: 

            ρb = 710.26 - 0.7225Mc                R
2
   = 0.9989 

            ρp = 1160.25 – 3.5960Mc             R
2
  = 0.9999 

            P = 38.8725 -0.1401Mc                 R
2
   = 0.9989 

For Taiz-9 variety: 

            ρb = 504.99 + 0.4790Mc                R
2
 = 0.9962 

            ρp = 1168.22 – 4.0524Mc              R
2
  = 0.9969 

            P = 56.9229 -0.2123Mc                  R
2
  = 0.9978 

 

The results as shown in figures (5, 6 and 7) and above equations each of 

particle density and porosity were decreased with increase of moisture 

content for investigated sorghum varieties. While, the bulk density of 

Taiz-7 and Taiz-8 varieties were decreased with increasing of moisture 

content. But, the bulk density of Taiz-9 variety was increased with 

increasing of moisture content.
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The following linear regression equations described the relationship 

between mass of one thousand grains (M.Th.Gr.) and their moisture 

contents (Mc) in percent (w.b): 

For Taiz-7 variety: 

        M.Th.Gr. =40.0689 + 0.2683Mc            R
2
 = 0.9999 

For Taiz-8 variety: 

        M.Th.Gr.= 42.8797 + 0.2192Mc            R
2
 = 0.9999 

 For Taiz-9 variety: 

        M.Th.Gr. = 44.9511 + 0.2471Mc           R
2
 = 0.9998 

 

 

   

  

  

                  Fig. (3)                                                  Fig. (4) 
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Fig. (2): Effect of moisture content on grains dimensions. 

The above equations showed that the dimensional characteristics for the 

studied grains increased as the moisture content was increased at the 

studied range. The increasing trend in axial dimensions of grains with 

increased moisture content were due to filling of voids upon absorption of 

moisture and then swelling. 

The results of the relationship between dimensional characteristics and 

moisture content of the studied sorghum grains were suggested in trend 

with the results of (Kenghe, et al., 2015) which work on physical 

properties of sorghum grains, (Poomsa-ad, et al., 2014) which work on 

physical and aerodynamic properties of sorghum grains, (Soliman, et al., 

2009) which worked on wheat grains, (Matouk, et al., 2004b) which work 

on different cereals as barley, rice, wheat and corn, (Soliman, 1994) which 

measured the dimensions of different paddy rice varieties and its products 

(Karababa, 2006) which worked on popcorn. 

The results indicated that, Taiz-7 variety had the highest of dimensions 

(length, width and thickness) followed by Taiz-9 and the lowest dimensions 

was of Taiz-8. While, Taiz-7 variety showed the highest sphericity 

followed by Taiz-8 and the lowest sphericity was of Taiz-9. 

The equations also showed that the sphericity was linearly decreased with 

increasing of moisture content. A similar result of sphericity was reported 

by (Kenghe, et al., 2015) for sorghum grains. 

3.2.Mass of one thousand grains 
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As shown in figure (4); The mass of one thousand sorghum grains 

(M.Th.Gr.) appeared to be linearly dependent on the moisture content.  

L = 4.0526 + 0.0162Mc               R
2
 = 1.0000 

W = 4.0279 + 0.0114Mc               R
2
 = 0.9988 

T = 2.6279 + 0.0114Mc                R
2
 = 0.9988 

S = 86.3660 - 0.0214Mc               R
2
 = 0.9078 

For Taiz-9 variety: 

L = 4.3635 + 0.0157Mc                R
2
 = 0.9999 

W = 4.1926 + 0.0118Mc               R
2
 = 0.9999 

T = 2.7841 + 0.0108Mc                R
2
 = 0.9966 

S = 84.9415 - 0.0132Mc               R
2
 = 0.8638 
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Fig. (1) Static Friction Coefficient Measurement Apparatus. 

3. Results and Discussion. 

3.1. Dimensional Characteristics. 

A summary of the dimensions (length, width and thickness) of the 

investigated three varieties of sorghum grains (Taiz-7, Taiz-8 and Taiz-9) 

is shown in figures (2). All dimensions were increased with an increase in 

moisture content at the studied range. The sphericity (S, %) of each grains 

varieties were calculated and demonstrated in figure (3). 

Regression statistical analyses were conducted to clarify the relationship 

between each items of physical dimensions and actual moisture content. 

The regression appeared a linearly dependent on the moisture content. 

Therefore, the following linear regression equations were developed in 

order to describe the relationship between each dimensional parameter 

and the actual moisture content percent (w.b): 

For Taiz-7 variety: 

L = 4.4463 + 0.0160Mc              R
2
 = 0.9999 

W = 4.3077 + 0.0100Mc             R
2
 = 0.9999 

T = 3.0627 + 0.0120Mc               R
2
 = 0.9999 

S = 87.414 - 0.0259Mc               R
2
 = 0.9997 

For Taiz-8 variety: 
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dividing the mass of grains (kg) on its volume (m
3
). The particle density 

of each investigated variety for each level of moisture content was 

determined by measuring the volume of a known weight of a random 

grains sample. The actual volume of the grains was determined using the 

Toluene displacement method (Matouk, et al. 2004a). The actual volume 

of the grains sample was determined by immersing the grains sample in a 

known volume of Toluene using a graduated cylinder of 100ml capacity 

and 1ml accuracy. The particle density was calculated by dividing the 

weight of the grains sample on the displaced volume of toluene.  

The porosity was calculated using the following relation (Mohsenin, 

1986): 

P = [(ρp – ρb) / ρp] x100                              (4) 

Where: 

                 P = the porosity, % 

                 ρp = particle density, kgm
-3

. 

                 ρb = bulk density, kgm
-3

. 

A manual static friction coefficient measuring apparatus (fig.1), described 

by (Soliman, 1994) was used to measure the angle of friction (α) in ten 

replicates for each level of moisture content of the studied varieties on 

three different material surfaces namely: Plywood sheet, Galvanized iron 

sheet and Stainless steel sheet. The apparatus was adjusted on the 

horizontal level and a sheet of the selected material was put on the bottom 

of the box. The randomly sample of grains was put in one layer on the 

sheet surface. Then, the handle was turned by hand to raising the out end 

of box until about 75% of the grains sliding down. The angle of the 

goniometer (α) was recorded. Then, the static coefficient of friction (µ) 

was calculated as follow (Ozarslan, 2002): 

µ = tan α                                 (5) 
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Taiz-9 varieties. The moisture content of grains was determined using the 

standard method, samples each weighing about 15g were placed in a 

natural convection oven set at 103C˚ for 72 hours (ASAE, 1992), then, 

the sample was cooled, weighed and moisture content of the grains was 

calculated. 

The desired moisture content levels of grains 10,15, and 20% ±1% (w.b) 

were achieved by moistening the grains by calculated amount of distilled 

water which was calculated from the following relation (Sacilik, et al., 

2003). 

                           (1) 

Where: 

           Q = mass of the added water, kg. 

           Wi = initial mass of the seeds sample, kg 

           Mi = initial moisture content of seeds sample, (w.b%) 

           Mf = final moisture content of seeds sample, (w.b%) 
  

To measure dimensional characteristics of grains namely: length(L), 

width(W) and thickness(T) randomly samples of 100 grains were taken 

out from each variety for each level of moisture content and a digital 

caliber YATO with an accuracy 0.01mm was used. The equivalent 

diameter (De) and sphericity (S) of grains were calculated by using the 

following relations (Sahay and singh, 1994): 

    (     )  ⁄                      (2) 

   
  

 
                                              (3) 

The mass of one thousand grains was measured by counting randomly 

samples of one hundred grains from each variety for each level of 

moisture content and weighted them by an electric digital scale with an 

accuracy 0.001g and multiplied by 10 to give mass of 1000 grains. 

The bulk density was determined by filling a known volume graduated 

cylinder (500ml) with the grains a height of 15cm, and the base of the 

cylinder was tapped a dozen times on a table (Boumans, 1985). Then, the 

cylinder was refilled again to its maximum reading (500ml). The grains in 

the cylinder were weighed and the bulk density was calculated (kgm
-3

) by

  

 

 
 Mf

MiMfWi
Q
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for grains storage must be reduced to 10-12 percentage (FAO 1999). 

While, for roller milling, tempering the grain to 15-16% moisture just 

before milling improves the separation of bran from flour (OECD 2010).  

Mohsenin (1986) reported that the physical properties of material such as 

shape, size, volume, density and surface area are important in many 

problems associated with design or development of specific machine, 

analysis of the behavior of the product in handling of the material. 

Physical properties of agricultural materials are needed to adequately 

design appropriate equipment and systems for planting, harvesting and 

post-harvest operations such as cleaning, conveying and storage 

(Asoegwu, et al., 2006) and (Kenghe, et al., 2015) mentioned that the 

shape and size of agricultural materials had been found useful in 

understanding the problem of separating grains from undesirable 

materials, while the size of grains represented by their equivalent 

diameter and sphericity. Bulk density, true density, and porosity can be 

useful in sizing grain hoppers and storage facilities; they can affect the 

rate of heat and mass transfer of moisture during aeration and drying 

processes (Seifi and Alimardani, 2010). The static coefficient of friction 

is used to determine the angle at which chutes must be positioned in order 

to achieve consistent flow of materials through the chute (Varnamkhasti, 

et al., 2007). Little researches concerning physical characteristics and 

physical properties of local cereal crop and the effects of moisture content 

on them are available in Yemen. Therefore, this study aimed to the 

determination of selected physical characteristics of three local sorghum 

varieties grains affected by moisture content. 

 

2. Materials and Methods. 

Three varieties of sorghum grains were used in this study from the 

prevalent varieties in the central area of Yemen. These varieties were 

Taiz-7, Taiz-8 and Taiz-9 which were obtained after harvesting, threshing 

and drying of the 2017 crop. The grains were thoroughly cleaned 

manually to remove foreign materials such as dirt, stones, dust, immature 

grain, broken grains. The initial moisture contents of each variety was 

determined. It was 10.20% for Taiz-7, 9.70%  for Taiz-8 and 9.95% for 
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Abstract. 
Physical characteristics of sorghum grains of three varieties, Taiz-7, Taiz-8 and Taiz-9 

at three levels of moisture contents (10%, 15% and 20% w.b) were investigated. 

Physical characteristics included dimensions, sphericity, mass of one thousand grains, 

particle and bulk density, porosity and static coefficient of friction on three different 

surfaces (plywood, galvanized iron and stainless-steel). Mathematical models 

describing the change of physical characteristics as dependent variables with moisture 

content as independent variable were developed. The average length of sorghum 

grains increased from 4.61 to 4.77 mm, from 4.21 to 4.38 mm and from 4.52 to 4.68 

mm; the width increased from 4.41 to 4.51 mm, from 4.14 to 4.26 mm and from 4.31 

to 4.43 mm; the thickness from 3.19 to 3.31 mm, from 2.74 to 2.86 mm and from 2.89 

to 3.00 mm for Taiz-7, Taiz-8 and Taiz-9 varieties respectively as the moisture 

content increased from about 10 to 20%. The mass of one thousand grains were 

linearly increased with the increase in moisture content. While, the sphericity, particle 

density and porosity were decreased with the increase in moisture content. The bulk 

density was linearly decreased for Taiz-7 and Taiz-8 varieties, while it was linearly 

increased for Taiz-9 variety. The static coefficient of friction of grains on various 

surfaces increased with the increase in moisture content for all different varieties of 

sorghum grains. The highest values of static coefficient of friction were on plywood 

followed by galvanized iron and stainless steel. 

 

Keywords: Physical characteristics, moisture content and sorghum grains. 

1- Introduction. 

Sorghum is one of the world’s most important cereals which could be 

processed into flour and used for making diverse food products for world 

people and livestock feed. Sorghum is one of the most important crops 

produced in Yemen. Its total area in 2011 was 312,436 hectares, with a 

total production of 162,277 metric tons, with an average yield of 0.519 

ton/Ha (Agric. Stat. Yearbook 2016). The grains of some varieties of 

sorghum are now being used in the industries for the production of 

biscuits, confectionaries, beverages, pharmaceutical syrups and also for 

making of beer in beer industries (Adinoyi, et al., 2017). Sorghum is 

considered the fifth most important cereal crop in the world after wheat, 

rice, maize and barley. Sweet sorghum is considered as potential sources 

for fuel ethanol (OECD 2010). The spike is cut from the standing stalk at 

about 16-20 percentage moisture content and the safe level of moistur
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