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 المجلة:بالنشر العامة  شروط -أواًل 
 عدم تعارض المادة العلمية المقدمة للنشر مع قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع اليمني والعربي. •
ولن يقدم  ،ولم يسبق نشره ،يقدم الباحث للمجلة إقراًرا خطًيا يفيد أن بحثه عمل أصيل له •

 تحكيم.لغرض النشر في أي جهة علمية أخرى قبل انتهاء إجراءات ال
نسانية تنشر المجلة األبحاث األصلية التي تناقش قضايا وموضوعات في العلوم اإل •

 والتطبيقية.
تعتمد األصول العلمية المتبعة في قواعد النشر العلمية العالمية المتعارف عليها في إعداد  أن •

 األبحاث.
المقدم از البحث تلتزم المجلة بإعالم الباحث بتسلم بحثه وتسجيله فور وصوله، وبعد اجتي •

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

 رقمية من البحث إلى إدارة تحرير المجلة.
لى بعض التعديالت الشكلية أو الجوهرية تقوم إدارة المجلة بإرسال في حال احتياج البحث إ  •

 لكترونًيا مع مالحظات المحكمين إلى الباحث ليتم التعديل. إالبحث 
في حال عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن  •

لم  منشرت أسواء د أو ترد إلى أصحابها عدم النشر علًما بأن البحوث التي ترسل للمجلة ال تعا
 تنشر.
تعرض البحوث والدراسات للتحكيم العلمي على نحو سري ولضمان السرية الكاملة يجب عدم  •

 ذكر اسم الباحث في أي صفحة من صفحات البحث أو أي إشارة تكشف عن هوية الباحث.
حث واسم الباحث وصفته يكتب في ورقة مستقلة، باللغتين العربية واإلنجليزية، عنوان الب •

 ورقم الهاتف والفاكس )إن وجد( والبريد اإللكتروني. ،العلمية وجهة عمله وعنوانه
 البحوث التي ال ُتعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تعاد إلى أصحابها. •
 ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها. •
 تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط. •
أن يكون البحث مكتوًبا بلغة سليمة، ومراعًيا لقواعد الضبط ودقة الرسووم واألشوكال حسوب معوايير المجلوة  •

 عووريض( للعنوواوين الرئيسووة،18عووريض( للعنوواوين الفرعيووة، و)16( للمووتن، )14ببوونط ) وبشووكل رقمووي، ومطبوًعووا
 للنص اإلنجليزي. Time New Romansللنص العربي،  Simple Arabicخط ، وب( للحواشي12)

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

 البحث ويتم التوثيق وفق إحدى الطرق المعتمدة في التوثيق وبحسب التخصص العلمي.
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 المجلة بحقها في إخراج البحث وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في النشر. تحتفظ •
ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية التي تم مناقشتها وإجازتها في  •

 حقول العلوم اإلنسانية والتطبيقية، على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.
 المجلة: النشر في طلب-ثانًيا

 :اآلتيلكتروني على أن يحتوي الطلب على بريد المجلة اإل إلىترسل الطلبات 
 طلب النشر في المجلة. •
 سيرة ذاتية مختصرة للباحث/ الباحثين. •
 كلمة. 150ملخص باللغة العربية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن  •
 كلمة. 150يزيد عن  ملخص باللغة اإلنجليزية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال •
 كلمات مفتاحية أسفل صفحة المختصر أو الموجز. •

 النشر: إجراءات-ثالًثا
ترسووول البحووووث والدراسوووات وجميوووع المراسوووالت المتعلقوووة بالمجلوووة إلوووى مجلوووة جامعوووة الجزيووورة علوووى 

 العنوان اآلتي:
 مجلة جامعة الجزيرة.  –جامعة الجزيرة  -مدينة إب  -الجمهورية اليمنية 

  00967-4- 417818وو فاكس:  00967-4-413766هاتف:  •
  journal@aljazeeraibb.edu.ye البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:

 النشر في المجلة: رسوم-رابًعا
 تتقاضى المجلة مقابل نشر البحوث المحكمة والمقبولة الرسوم اآلتية:

 $( مائة دوالر أمريكي.100المرسلة من خارج الجمهورية اليمنية ) •
 عشرة ألف ريال (10000)( ريال يمني، منها20000)لمرسلة من داخل الجمهورية اليمنية ا •

 .رسوم نشرألف ريال  ةعشر ( 10000للتحكيم و)
 المقدمة من باحثي جامعة الجزيرة مجاًنا. •
 لم يتم. مغير قابلة لإلرجاع سواًء تم قبول البحث للنشر أالتحكيم رسوم  •

 االشتراك: رسوم-خامًسا
 ( عشرة ألف ريال يمني.10000في اليمن مبلغ وقدره )لألفراد  •
 ( اثنا عشر ألف ريال يمني.12000االشتراك السنوي للمؤسسات في اليمن مبلغ وقدره ) •
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عام جديد و عدد جديد و طموحات و أهداف تتجدد، في األيام القليلة الماضية كانت ضجة كبيرة 
يمكن أن يحدثه في عوالمنا المعاصرة؟، و ماهي الخدمات ناعي و ما طصتخص تقنية الذكاء اال

 وغيرها من التساؤالت، التي يستطيع تقديمها؟ ، و كيف سيؤثر على معظم الشركات و الوظائف؟

التغيير هو  وأن يتبدد،لم يتجدد  ومنهذا يقودنا إلى حقيقة مفادها أن من لم يتقدم يتقادم  وكل
التطورات  نواكب هذهسيجعلنا ننافس أو حتى  يمالذم؛ السؤال المه الكون،الثابت في هذا 

 العلمي!والمعلوماتي الهائل؟ الجواب ببساطة البحث  التقني واالنفجارالمتسارعة 

واألمن السيبراني والروبوتات ابية حالس والحوسبة يناعصطاالهل كانت هذه التقنيات في الذكاء 
هل كانت لتكون واقعا ملموسا ومعاشا؟ وقد كانت قبل  وغيرها مما هو قائم أو سيأتي مستقبال؟

خرجت هذه التقنيات من مختبرات البحوث لتصبح جزًء ال لقد   العلمي؟جزء من الفنتازيا والخيال 
 الحياة، فأصبحبشكل كبير وغير متوقع في تغيير مسارات  اليومية، وساهمتيتجزأ من حياتنا 

 ينفذون المهام ويساعدون في االنجاز افتراضيين ومساعدينهناك حجوزات تنقل وسفر إلكترونية 
 وغيرها من التطبيقات الذكية. ذكية، ذاتي وبيوتاً طيران و 

لكن والكثير من العلماء يعتقد أن قواعد اللعبة تغيرت باكتشاف مثل هذه التقنيات والتطبيقات  
 !.السؤال سيظل قائما

 مشاريع وبنىجهات واستراتيجيات وأهداف وبرامج و ومالذي سيقدمه البحث العلمي بدون رؤى وتو 
 دعم ورعاية.تحتية و 

 نتيجة والمجتمعات، كانمن تغيير وتطوير على مستوى الدول  وسيحدثإذن كل ما حدث 
يمكن أن تكون  والالمحرك واألساس،  وفهي الدينامالمختلفة وأوعيتها لمعرفة بمعانيها الواسعة ل

الرصين  البحث العلمي عوائق،تقف دونه  الذي ال تحده حدود و الالمعرفة بدون البحث العلمي 
البحث العلمي ، الذي تحرسه القيم وتحميه األخالق حتى ال يتحول إلى وبال وكوارث على البشرية

 .وتجهيزاتتحتية  وبنى ورعايةتقف خلفه رؤى وتوجهات ودعم الذي 

باتنا ونتجرع مأسينا وال نتوقف عن خي ونلوكوبدون ذلك سنظل نعيش حالة االندهاش والصدمة 
  حيلة. وبالتظهرنا فاقدي األهلية  والتيللوعي المخدرة  وتفسيراتهانظرية المؤامرة 
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في هذا العدد من مجلة جامعة الجزيرة ستجدون باقة منوعة بين العلوم اإلسالمية و اللغوية و 
رك مع قيام المقتضى و أثره في ، بحث في تأصيل الت أبحاث سبعةفهناك  اإلدارية  و التربوية ،

نوازل العبادات ، بحث في السمعة و دورها في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات اليمنية ، 
بحث يقف على واقع أحد المشاكل في التخصصات الجامعية المهمة و هي عزوف الطلبة عن 

ص دعم تعليم الفتاة االلتحاق في قسم الرياضيات في جامعة إب، بحث يتناول مشكلة أخرى تخ
، و بحث يقف على واقع األنشطة المدرسية ف على واقع التمويلقالريفية في الجمهورية اليمنية وي

و دورها في تنمية المهارات الحياتية لطالب التعليم الثانوي، بحث مهم يناقش االضطربات النفسية 
رف الباء في سورة النحل ، حوي و داللي لحبحث ن افي جامعة إب و أخير  حينز اطلبة الناللدى 

مناقشتها في جامعة الجزيرة ،كلية و باإلضافة إلى عرض ملخص ألربعة دراسات تم إنجازها 
 .م2022خالل الربع األخير من العام  الدراسات العليا، قسم إدارة األعمال

لشكر لهيئة كل الشكر لجميع الباحثين األعزاء والذين لوالهم لما كانت المجلة وال توالت أعدادها، ا
 .وللمراجعين اللغويين التحرير وللهيئة االستشارية، وللخبراء المحكمين

 وبه تعالى نستعين والحمدهلل رب العالمين....على هللا التوكل واالعتماد 
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 الصفحة املوضوع  م

 255-13 األحباث العلمية-الباب األول 

1 
 دراسة العبادات نوازل في وأثره مانعال وانتفاء المقتضي قيام مع الترك

 48-13                               د/ عبد الله مؤمن محمد بامؤمن                       تأصيلية                                                      

2 
 اليمنية للجامعات التنافسية الميزة تحقيق في األكاديمية السمعة دور

 د غالب الهبوب، د/عبد الرقيب صبيح، د/ مجيب الجماعي.د/أحمأ                         

49-86 

3 
 الرياضيات جامعة إب ببرنامج االلتحاق عن الطلبة عزوف أسباب

 116-87 الصالحي عبد القوي  د/ رشاد

4 
 اليمنية بالجمهورية الريفية الفتاة تعليم تمويل مصادر توفر واقع

 149-117 منتهى الشكري / أ 

5 
المهارات الحياتية لتالميذ  تنمية المدرسية في األنشطة دور واقع تقويم

  أ/ رشاد أحمد علي                                      الثانوية العامة في مديرية ذي السفال 

151-192 

6 
 جامعة في النازحين الطلبة من عينة لدى شيوعًا األكثر النفسية االضطرابات

 علي أحمد راجح /أ                                                                                          إب

221-193  

7 
 حرف الباء في سورة النحل دراسة نحوية داللية

 د /إبراهيم صفي ،د/فهد الغانمي

255-223 

 307-259 الرسائل اجلامعية-الباب الثاني 

1 
األهلية  الجامعات في يالرياد التوجه بناء في وأثرها المعرفة إدارة واقع

 269 -259 القعـطاب أحمد عـلي أحـمـد أ/ جميل                                                          . ..بمحافظةإب

2 
االستراتيجي في الجامعات األهلية  األداء تطوير في اإللكترونية اإلدارة دور

 285-271 م /عمر عبدالرحيم أحمد علي                                         محافظة إب                                    

3 
 قطاع في التأمينية الخدمة جودة مستوى رفع في التأمينية الثقافة دور

 296-287  أحمد محمد حسن سماح أ/        "ميدانية دراسة"اليمن  - إب محافظة - التأمين

4 
 الخدمة في البشرية الموارد إدارة تطوير يف اإلدارية المعلومات نظم دور

 307-297 العنسي دحان أ/ممدوح                                                               ...ب إ بمحافظة المدنية
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 عبد الله مؤمن محمد بامؤمن.  د/دراسة تأصيلية الترك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع وأثره في نوازل العبادات

Tell: 00967777415987 

 ملخص:
ألمر في باب العبادات  -صلى هللا عليه وسلم  –ي ترك النبَأنَّ هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة 

مع قيام المقتضي له وانتفاء المانع منه قد يكون ذلك لسبب، فهذا الترك سنة ثابتة عن النبي صلى هللا 
منه  اتكاًل  –صلى هللا عليه وسلم  –عليه وسلم يستفاد منها األحكام الشرعية، وقد يكون الترك من النبي 

الشريعة قد اكتملت، ولم  َأنَّ الوارد في عمومات النصوص الشرعية أو تعليالتها، وبما على البيان العام 
أي تشريع زائد على ذلك داخل في  َفِإنَّ ، بيَّنهإل وقد  امنها شيئً  –صلى هللا عليه وسلم  –يترك النبي 

 عموم النهي عن البتداع في الدين ما ليس منه.

، ومن ذلك -صلى هللا عليه وسلم  –التعامل مع ترك النبي وقد بينت الدراسة منهجية السلف في 
حجة مطلقة لتبديع ما قام  –صلى هللا عليه وسلم  –يتبين الخلل الذي سلكه البعض من اتخاذ ترك النبي 

، فأحدث في دين االمقتضي على فعله، وانتفى المانع منه، وكذا بيان خطأ من لم يكتفت إلى الترك مطلقً 
 آثار غير محمودة.له ، مما كان هللا ما ليس منه

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الستقرائي التحليلي  الدراسة وقدوبهذا تظهر أهمية هذه 
 الدراسة إلى خاتمة ُذِكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. وانتهت، للوصول إلى ما تهدف إليه

 ليالت.ات، التعيالترك، قيام المقتضي، العموم :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed at clarifying the fact that Prophet Mohammad's PBUH abandonment 

of certain act of worshipping with the presence of the requisite and the absence of the 

impediment could be for some reason. This abandonment is a fixed way by Prophet 

Mohammad- PBUH – which can benefit Shari'a provisions. It could be also resulting from His 

reliance on the general statement contained within the generalities of the Shari'a texts or their 

explanations. Since Shari'a has been fulfilled, and Prophet Mohammad -PBUH - left nothing 

without explanation, then any further legislation beyond this scope is included within the 

general prohibition of innovation into Islam what does not belong to it. 

 The study outlined the Righteous Predecessors' methods in dealing with the Prophet's 

BPUH abandonment. Hence, the mistake committed by some people, in taking the Prophet's 

abandonment as an absolute plea to innovate what was necessary to do with the absence of the 

impediment, became clear, in addition to explaining the mistake committed by those who do 

not take the abandonment into account, then introduce into Islam what does not belong to it, 

which had undesirable consequences. 

 Thus, here lies the significance of the study. 

 This study adopted the descriptive inductive analytical approach to achieve the objectives. 

The study came to a conclusion in which the most important findings and recommendations 

were mentioned. 
Key words: abandonment, the presence of the requisite, generalities, explanations. 
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 مقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

محمًدا  َأنَّ ل إله إل هللا وحده ل شريك له، وأشهد  َأنَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  مضلهللا فال 
 . عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا

أانْ ُتْم ُمْسِلُمونا } ُوُتنَّ ِإَلَّ وا اتِِه واَلا َتا قَّ تُ قا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا َيا } {،١٠٢آل عمران: }  {َيا أاي ُّها
باثَّ ِمن ْ  ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا اءا أاي ُّها ِنسا ِثرياا وا اَلا كا ا رِجا ُهما

انا عالاْيُكْم راِقيباا اما ِإنَّ اَّللَّا كا اءاُلونا بِِه وااْْلاْرحا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا }ا ي {،١النساء:  { }واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ا أاي ُّها
ا ) ِديدا ُقوُلوا ق اْوَلا سا الاكُ 70اَّللَّا وا ْد فاازا ف اْوزاا ( ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما ماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقا ي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم وا ْم وا

ا  .{ ٧١ – ٧٠األحزاب: }{عاِظيما
 َأنَّ قد أكمل لنا الدين وأتمَّ علينا بذلك النعمة، ومع هذا الكمال والتمام إل  -تعالى-هللا  َفِإنَّ  أما بعد:

ا مستوعبة لكل الحوادث إلى قيام الساعة، في حين نجدها تمنع كل محدث هذه الشريعة بقواعدها وتعليالته
 الطعن فيها بالنقص الذي يحتاج إلى التكميل.  َأنَّ من شأنه 

 مشكلة البحث:
 قيام مع ما لعبادة - وسلم عليه هللا صلى - النبي ترك مسألة من العلم أهل مواقف تباينت

 عليه؟ بدليل ليس ذلك َأنَّ  أم العبادة؟ تلك بدعية على دليل لكذ هل منها، المانع وانتفاء لها، المقتضي
 يمكن أم بالبدعة؟ حادثة عبادة كل على الحكم في مطردة قاعدة تلك تكون  فهل دليل، الترك إن: قال فمن

 اشرعً  المقبول قبيل من وتكون  الشرعية، النصوص وتعليالت عمومات تحت العبادات تلك بعض إدراج
 قبيل من ُتعدُّ  العبادات حوادث كل فهل ،دلياًل ُيَعدُّ  ل الترك إن: قال ومن المشروعية؟ من درجاتها بحسب

الضابط  ذلك هو فما لذلك، ضابط هناك كان وإن إذن؟ البدعة معنى فما كذلك ذلك كان وإذا المشروع؟
ت النظر، الذي نميِ ز من خالله بين ما هو مشروع عما ليس بمشروع حتى يستطيع أن يقارب بين وجها

 ويكون لبنة في البناء الصحيح للمسائل؟

 أهمية البحث:
للحكم الصحيح على المسألة الحادثة، وذلك  ا؛ تتبين أهمية البيان لهذه المسألة، مما يكون سببً وبهذا

للتقارب بين المختلفين بتقريب  اببيان ما يقبل منها وما يرد، مع بيان ضابط القبول والرد، ويكون سببً 
 ظرهم، واجتماع كلمتهم ووحدة صفهم.وجهات ن
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 أهداف البحث:
 :تحقيق اآلتييهدف البحث إلى 

 .-صلى هللا عليه وسلم  –حقيقة ترك النبي  انبي-أوال

 .ما يكون الترك فيه حجة على القبول عما ل يكون حجة على ذلك يزتمي-ثانيا

  يندرج تحتها.ضابط إدراج نوازل العبادات تحت النصوص الشرعية مما ل انبي-اثالث  

 موضع القاعدة الصحيح، ومكان الخلل في تصورها.  انبي-ارابع  

 من خالل بيان المسألة إلى ردم هوة الخالف بين المسلمين. عيالس-خامسا

 حدود البحث: 
مقيد بالترك الذي  هوَوِإنََّما البحث ليس في الكالم على مطلق الترك، َأنَّ من خالل العنوان يتبين 

ي لفعله أو قوله، وانتفى المانع منه في باب العبادات، وحتى يتضح المراد ذكرت ِقْسَمي الترك قام المقتض
 الوجودي، وهما: الترك مع قيام المقتضي وعدم انتفاء مانعه، والترك مع قيام المقتضي وانتفاء مانعه.

 :السابقة الدراسات
 نين:حول موضوع الترك، وهي تدور بين أمرين اث كثيرةهناك دراسات 

الحتجاج باألدلة  َوِإنََّماالترك ليس بدليل، فال يصح الحتجاج به على المشروعية أو عدمها،  َأنَّ  -األول
، وليس منها شيء اسمه الترك، ويمثل هذا التجاه اإلمام …المعلومة من كتاب وسنة وإجماع وقياس

 –الغماري  الصديق هللا محدث عبد، وانتصر له فضيلة الشيخ ال-رحمه هللا–حزم  بنالظاهري أبو محمد 
 كثير عليه يعتمد مصدًرا الترك"، وُتَعدُّ  لمسألة والدرك التفهم في رسالته التي بعنوان: "حسن –رحمه هللا 

 . المعاصرين من

كل عبادة لم ينص عليها الشارع  َوَأنَّ ، االترك في باب العبادات دليل وحجة على المنع مطلقً  َأنَّ  -الثاني
ذلك دليل على أنها بدعة مذمومة، ويمثل هذا التجاه شيخ اإلسالم  َفِإنَّ مقتضيها، وانتفاء مانعها؛ مع قيام 

لكثير ممن أتى بعدهم، وهناك رسالتان انتصرتا لهذا التجاه،  اكالمه مرجعً  َوُيَعدُّ ، -رحمه هللا  –ابن تيمية 
 -اإلتربي، وهي رسالة ماجستير من  محمد حصال لمحمد اوتطبيقً  بعنوان: التروك النبوية تأصياًل حداهما إ

والثانية  م.2009 عام أواخر في نوقشت اإلسالمية، الشريعة قسم - القاهرة بجامعة العلوم دار كلية
 الجيزاني. حسن بن حسين بن الشرعية، للدكتور محمد األحكام على ودللتها الترك بعنوان: سنة
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 فيو هو بيان ما يكون من ذلك حجة مما ليس بحجة، والذي يميز هذا البحث عما سبقه من دراسات 
لما نقل عن السلف في تعاملهم مع  ا، وفقً اصحيحً  اضوئه يكون الحكم على النوازل بالقبول أو الرد حكمً 

 نوازل العبادات.

 خطة البحث:
 البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة: جاءوقد 

 البحث وأهميته وخطة البحث. المقدمة: ذكرت فيها السبب الداعي لكتابة

 بمصطلحات البحث. التعريف على يشتمل التمهيد:

 المبحث األول: حجية الترك.

 المبحث الثاني: الترك المقيد، وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: الترك المصلحي.

 المطلب الثاني: الترك التشريعي.

 المطلب الثالث: الترك المختص. 

 مطلق، وفيه مطلبان:المبحث الثالث: الترك ال

 الترك في العبادات غير معقولة المعنى.: المطلب األول

 المطلب الثاني: الترك في العبادات معقولة المعنى.

 المبحث الرابع: أثر الترك في نوازل العبادات، وفيه مطلبان:

 المطلب األول: أثر الترك في البتداع في الدين.

 .المطلب الثاني: أثر الترك في التبديع

 الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

 منهج البحث:

حكام بطريقة تهدف األ، بحيث توثق الستقرائي التحليلي الباحث المنهج التأصيلي الوصفي اعتمد
 إلى التأكُّد والتثبُّت ونسبة األقوال إلى أصحابها من مصادرها األصليَّة.
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 والثناء الحمد وله وحده، هللا فمن صواب من فيه فما والزلل، الخطأ يعتوره بشري  جهد فهذا وبعد؛
 إن ذلك، من إليه وأتوب هللا وأستغفر الشيطان، ومن فمني رصيوتق وزلل خطأ من فيه وما توفيقه، على
 .الدعاء لسميع ربي

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اللهم وصلى

 التمهيد
 مصطلحات البحث

 تعريف الترك:

 ترجع منها:  ، وله في اللغة عدة معان  اوِتركانً  اَتْركً : َيتُركه: تركَ  فعله مصدر ركالتلغة: 

 .(1)اتركً  تتركه اشيئً  ودعك

 .(2)وخاله طرحه: أي الشيء ترك

 .(3)اواضطرارً  اقهرً  أو اواختيارً  اقصدً  رفضه: الشيء ويأتي بمعنى الرفض، ترك

  : (4)معنيينويمكن أن نعيد هذه المعاني إلى 

 أطلق المعنى هذا ومن المحض، العدمي الترك: عليه يطلق ما وهو ،عنه غفلة الفعل عدم -ألولا
 المعنى وهذا تريكة، الفرخ منها يخرج أن بعد البيضة وعلى تريكة، رعيها عن يغفل التي الروضة على

 .اإلسقاط بمعنى الترك استعمال في أيًضا موجود

ا الفعل عدم -الثاني  في ظاهر المعنى وهذا اإلعراض، أو الكف عليه يطلق ما وهو ،عنه إعراض 
 .الفعل عن اإلعراض معنى تحمل وخلى وطرح، ورفض، فودع،: المعاجم

، أو لم يكن االترك هو عدم فعل المقدور، سواء كان مقصودً  َأنَّ َيَتَبيَّن  المعنيين ومن خالل هذين
 

                                           
 .(10/78)بريوت  -العريب  الرتاث إحياء مرعب دار عوض حممد: حتقيقهتذيب اللغة، ، (م2001) األزهري أمحد بن حممد منصور أبو: ( ينظر1)
 .(10/405)بريوت  - صادر دار، لسان العرب، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد( ينظر: 2)
اهلداية  دار ،احملققني من جمموعة حتقيق، القاموس جواهر من الفضل الزبيدي، اتج العروس أبواحلسيين  الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد( ينظر: 3)
(27/91). 
 ص قطر بدولة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارةا، وتطبيقً  النبوية: أتصياًل  ، الرتوك(م 2012 - هـ 1433) اإلتريب حممد صالح حممد( ينظر: 4)
 .(، بتصرف284)
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 . امقصودً 

 تعريًفا للترك األصوليين عند تجد تكاد لترك، للالختالف اللغوي في تعريف ا اونظرً : اواصطالح  
 (7)والشافعية (6)والمالكية (5)ولذلك اضطربت تعريفاتهم له، والذي عليه الجمهور من الحنفية ؛اواضحً  ابيِ نً 

الترك: هو عدم فعل المقدور عليه، سواء كان بقصد أو ل، فإن كان بقصد  َأنَّ  (9)والظاهرية (8)والحنابلة
إن كان بغير قصد فليس بحجة، ويرجع إلى معرفة القصد من عدمه إما بالتصريح من الشارع فهو حجة، و 

 أو بالنظر في القرائن.

يقصد به توفُّر الدواعي لكي ُيْطَلَب ذلك الفعل أو القول ثم يسكت الشارع عنه فال  وقيام المقتضي:
 يأمر به ول يفعله ول يقرُّ فاعله عليه، ول ينهى عنه. 

 ء المانع: يقصد به عدم وجود ما يمنع من األمر بالفعل أو القول أو النهي عنهما.وانتفا
 الترك بين التقييد واإلطالق:

سببه، فهو ترك قام مقتضيه، ولكن لم  ُيْعَلم بحيث ،امقيد   يكون  قد الترك َأنَّ  التعريف من ويظهر
، ويستفاد منها الحكم -ى هللا عليه وسلمصل-مانعه لسبب ما، وهو بهذا من السنة الثابتة عن النبي  ينتفِ 

  تركه بقصد. –صلى هللا عليه وسلم  –الشرعي المناسب للسبب؛ ألن النبي 

 

                                           
 عبد: قيق، حتالبزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار ، كشف(م1997/هـ1418) البخاري الدين عالء حممد، بن أمحد بن زالعزي عبد( ينظر: 5)
، (م 1999- هـ 1419) املصري جنيم اببن املعروف حممد، بن إبراهيم بن الدين زين، و (137 /3) بريوت- العلمية الكتب دار، عمر حممد حممود هللا

 (.25)ص  لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار ،عمريات زكراي الشيخى مذهب أيب حنيفة النعمان، حتقيق: عل والنظائر األشباه
 شبل، الفتاح عبد خالد: حتقيق، (م 1999 - هـ 1420)الفقه أصول يف ، املوافقاتابلشاطيب الشهري موسى بن إبراهيم أبو إسحاق( ينظر: 6)

 ، بداية(م 1997 - هـ 1418) األندلسي القرطيب رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبوو  ،(68 /1) لبنان - بريوت - الرسالة مؤسسة
 حممد، و (528 /1) لبنان - بريوت - العلمية الكتب دار املوجود، عبد أمحد عادل والشيخ معوض حممد علي الشيخ: حتقيق ،املقتصد وهناية اجملتهد
 حبيب ولد سيدي ولد حممد /د: وإكمال حتقيق ،السعود مراقي على الورود ، نثر(م 1995 - هـ 1415) الشنقيطي املختار حممد بن األمني

 (.79 /1) جدة - املنارة دار: توزيع القاضي، اخلضر حممد حممود حممد: نشر الشنقيطي،
 أمحد: حتقيق املنهاج، شرح يف اإلهباج، (م 2004 - هـ 1424)الوهاب السبكي  عبد الدين اتج وولده السبكي الكايف عبد بن علي( ينظر: 7)

 حجر بن علي بن ، وأمحد(1593 /5) ديب الرتاث، وإحياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار صغريي، اجلبار عبد الدين نور الزمزمي، مجال
 دار ،اخلطيب الدين حمب: صحيحت الباقي، عبد فؤاد حممد: ترقيم  ،البخاري صحيح شرح الباري ، فتحهـ(1379) الشافعي العسقالين الفضل أبو

 وزارة ،حممود أمحد فائق تيسري: حتقيق ،القواعد يف ، املنثور(هـ 1405) الزركشي هللا عبد بن هبادر بن حممد هللا عبدوأبو ، (1/21) بريوت - املعرفة
 (.284 /1) الكويت اإلسالمية، والشئون األوقاف

 دار اجلزار، عامر - الباز أنور: حتقيق الفتاوى، جمموع ،(م2005 /هـ1426) احلراين تيمية بن ليماحل عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي( ينظر: 8)
 يتعلق وما األصولية والفوائد ، القواعد(م 1956 - هـ 1375)احلنبلي  البعلي عباس بن علي اللحام بن الدين عالء أبو احلسن، و (215 /14) الوفاء
 (.62)ص احملمدية  السنة مطبعة الفقي، حامد حممد صحيحوت حتقيق ،الفرعية األحكام من هبا
 عبد /د نصر، إبراهيم حممد /د: حتقيق ،والنحل واألهواء امللل يف ، الفصل(م1982- هـ 1402)الظاهري  بن حزمأمحد  بن علي حممدأبو ( ينظر: 9)

: حتقيق ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة م(، 1986) صنعاينالاألمري  إمساعيل بن حممد، و (54 /1) الرايض- عكاظ مكتبات شركة عمرية، الرمحن
 (.81 ص) بريوت- الرسالة مؤسسة األهدل، مقبول حممد حسن /د السياغي، أمحد بن حسني القاضي
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صلى هللا عليه  –تركه النبي  هل الترك، سبب عن بحث إلى يحتاج بحيث ،االترك مطلقً  يكون  وقد
تركه  أم القبول؟ ا، فيكون حكمهالشرع وتعليله في البيان المستفاد من عموم نصوص داخاًل  لكونه -وسلم 

على ما جاء به الشرع الكامل؟  ازائدً  االدين؛ ألن فيه تشريعً  في اإلحداث من المنع عموم في لكونه داخاًل 
 فهل يكون الترك حجة أم ل؟

 :الترك يةحج-األولالمبحث 
عية المسألة كونها قد بعدم مشرو  ام يحتجون كثيرً َأنَّهُ بالنظر في كالم الفقهاء المتقدمين يجد الباحث 

لدلنا عليه، فدلَّ ذلك على عدم  ا، ولو كان خيرً -صلى هللا عليه وسلم  –قام مقتضيها، ولم يفعلها النبي 
 منهم على اعتبار الترك حجة. مشروعيتها، فكان هذا دلياًل 

 ولً إل أننا نجدهم في أحيان أخرى كثيرة يجعلون ما قام المقتضي لتشريعه، وانتفى المانع مقب
 ، ول يجعلون الترك حجة على المنع.اأو مستحبً  اواجبً  امشروعً 

 وهذا يتطلب من الباحث النظر في مدى اعتبارهم للترك حجة من عدمها؟

وعند البحث والنظر فيما نقل إلينا عن األئمة السابقين من تباين في مدى اعتبار الترك حجة من 
 د اختلفوا، هل الترك حجة أم ل؟ على قولين:العلماء المتأخرين ق َأنَّ عدمه يجد الباحث 

، وإليه ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية الترك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع حجة َأن   -القول األول
 هللا رسول عهد على لفعله المقتضي يكون  أمر من المتأخرين، فقد قال: "فكل وتبعه كثير –رحمهم هللا  –
 . (10)بمصلحة" لبس هَأنَّ  يعلم يفعل ولم مصلحة كان لو اودً موج -وسلم  عليه هللا صلى -

 باب من َفِإنَّهُ  مانع، غير من لفعله المقتضي قيام مع العبادات من يشرع مالم : "وكلاوقال أيًض 
 .(11)عنه" النهي

 العيدين، في األذان القسم هذا : "فمثال-رحمه هللا–واحتج على ذلك بترك األذان في العيدين، فقال 
 كراهته، على دلياًل  بدعة كونه يكن لم فلو بدعة، أِلَنَّهُ  المسلمون؛ أنكره األمراء بعض أحدثه لما هذا ِإنَّ فَ 

اْذُكُروا َّللا َ ِذْكر ا } تعالى: كقوله ،العموميات في فيدخل هللا، عبادة إلى للخلق ودعاء هللا، ذكر هذا لقيل وإل
 يقاس أو، [٣٣فصلت: ]{َوَمْن َأْحَسُن َقْوال  ِمم ْن َدَعا ِإَلى َّللا ِ }: -تعالى- وقوله، [٤١األحزاب: ] {َكِثير ا

 

                                           
، الفقي حامد مدحم: حتقيق، اجلحيم أصحاب خمالفة املستقيم الصراط اقتضاءهـ(، 1369) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن العباس أمحد أبو( ينظر: 10)

 .(279ص ) القاهرة – احملمدية السنة مطبعة
 .(363ص ) املستقيم الصراط اقتضاء، تيمية بنا( ينظر: 11)
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 حسن على الستدلل من أقوى  العيدين في حسن األذان على الستدلل َفِإنَّ  الجمعة، في األذان على
 لمانعا وزوال امقتضيً  يعتقد ما وجود مع له -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ترك يقال: البدع، بل أكبر
 األذان ترك كان إقامة، ول أذان بال العيدين وصلى الجمعة، في باألذان أمر سنة، فلما فعله أن كما سنة

 أو الركعات وأعداد الصالة أعداد في كالزيادة ذلك في الزيادة بل ذلك، في يزيد أن ألحد فليس سنة، فيهما
 ذلك، له يكن لم صالح، عمل زيادة هذا لوقا ركعات، خمس الظهر يصلي أن أحب لو رجاًل  َفِإنَّ  الحج،
 هذه يقول أن له وليس ذلك، له يكن لم وِذْكره، فيه هللا لدعاء يقصد آخر امكانً  ينصب أن أراد لو وكذلك
  ضاللة. بدعة كل له يقال بل حسنة، بدعة

 ة.المفسد من فيها ما نعلم أن أو عنها، اخاًص  انهيً  نعلم أن قبل ضاللة هذا َأنَّ  نعلم ونحن

 .(12)"اخيرً  كان لو المانع وزوال له المقتضي قيام مع حدث لما مثال فهذا

، وإليه ذهب اإلمام ابن حزم ليس بحجة المانع وانتفاء المقتضي قيام مع الترك َأن   -القول الثاني
زم ، فقال اإلمام ابن ح-رحمه هللا  –الغماري  الصديقي محمد هللا ، وانتصر له الشيخ عبد-رحمه هللا  –
 - وهو الجنابة، أجل من ليس الحال تلك في القراءة ترك - السالم عليه - له يتفق : "وقد-رحمه هللا  –

 ول ركعة، عشرة ثالث على قيامه في قط يزد ولم رمضان، غير كاماًل  اشهرً  قط يصم لم - السالم عليه
 المرء يتهجد أن أو ضان؟رم غير كامل شهر يصام أن أفيحرم ،امتكئً  أكل ول ،(13)خوان على قط أكل

 كثير هذا ومثل يقولونه، ل هذا متكئا؟ يأكل أن أو خوان؟ على يأكل أن أو ركعة؟ عشرة ثالث من بأكثر
 .(14)" اجدً 

 بموجب هذا وليس رمضان، غير كاماًل  شهًرا قط - السالم عليه - صام : "ما-رحمه هللا  –وقال 
 .(15)تطوًعا" كامل شهر صوم كراهية

 يعتمر لم - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول بأن: ذلك كره من : "واحتج-رحمه هللا  – اوقال أيًض 

 

                                           
 .(280- 279ص ) املرجع السابق( ينظر: 12)
 العرب لسان منظور، بنا: ينظر. واملنضدة ابلطاولة اآلن يسمى ما وهو األكل، عند الطعام عليه يوضع ما وهو أو عليه، يؤكل الذي: اخلوان (13)
 م1987- هـ1407: الثالثة الطبعة بريوت، – اليمامة كثري،  ابن دار البخاري، صحيح على البغا ديب مصطفى. د وتعليق ،(13/146)
(5/2059).  
 .(1/95) بريوت – الفكر دار، ابآلاثر احمللى، الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو( ينظر: 14)
 .(2/36) املرجع السابق( ينظر: 15)



2023 22 

 

  

 عبد الله مؤمن محمد بامؤمن.         د/دراسة تأصيلية الترك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع وأثره في نوازل العبادات

 لم - السالم عليه - وهو تركه على حض ما يكره ِإنََّما أِلَنَّهُ  هذا؛ في حجة ل: قلنا واحدة؟ مرة إل عام في
 في مرة إل الحج كرهوات أن فيلزمكم عمر، ثالث إل هاجر مذ اعتمر ول واحدة حجة إل هاجر مذ يحج

 السالم عليه - كان َأنَّهُ  صح وقد قولكم؛ خالف وهذا الدهر، في مرات ثالث إل العمرة تكرهوا وأن العمر،
 .عليهم يفرض أن أو أمته على يشق أن مخافة به يعمل أن يحب هو العمل يترك -

 وقد الليل؛ ثلث من أكثر ميقو  وأن الدهر، نصف من أكثر المرء يصوم أن يستحبون  مَأنَّهُ  والعجب
 ول الدهر، نصف من أكثر ول كامال، شهرا - قط يصم لم - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول َأنَّ  صح

 في حجة هاهنا - السالم عليه - فعله يروا فلم الليل، ثلث من أكثر ول ركعة، عشرة ثالث من بأكثر قام
 .ذلك من أكثر على الليل من يقام ما ومقدار ومالص في الزيادة عن نهيه صحة على زاد ما كراهة

 واإلكثار العمرة على حضه مع مرة إل العام في يعتمر لم َأنَّهُ  في - السالم عليه - فعله وجعلوا
 .(16)"اجدً  عجب وهذا العام من عمرة على الزيادة كراهة في حجة منها

 .الحرمة عن فضاًل  ةكراه يفيد ل الترك َأنَّ  فهذه نصوص صريحة عن هذا اإلمام في

 نص يصحبه لم إن وحده : "والترك- هللا رحمه – الغماري  الصديقي محمد هللا عبد وقال الشيخ
 َأنَّ  وإما. مشروع الفعل ذلك ترك َأنَّ  يفيد أن غايته بل ذلك، في حجة يكون  ل محظور المتروك َأنَّ  على
 .(17)عليه" يدل دليل من يستفاد َوِإنََّما وحده، كالتر  من يستفاد ل فهذا محظوًرا، يكون  المتروك الفعل ذلك

 الذي يدل على المنع أحد ثالثة أمور: َأنَّ ومما احتج به 

َناَواَل َتْقَرُبوا }: -تعالى  –نحو قوله  النهي، -األول َواَل َتْأُكُلوا } :-تعالى  –وقوله ، [٣٢اإلسراء: ] {الزِ 
 .[١٨٨بقرة: ال]{ َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ 

َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ }: -تعالى  –نحو قوله  التحريم، لفظ -الثاني  .[٣: المائدة]{ ُحرِ 

 فليس غش من)): -صلى هللا عليه وسلم  –نحو قول النبي  بالعقاب، عليه التوعد أو الفعل ذم -الثالث
 .((منا

 التحريم. يقتضي فال الثالثة، هذه من واحًدا ليس والترك

 

                                           
 .(5/51) املرجع السابق( ينظر: 16)
 .(3ص ) الرتك لةملسأ والدرك التفهم حسن، الغماري الصديقي حممد هللا عبد الفضل أبو احملدِّث العالمة السيد( ينظر: 17)
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 واحًدا ليس والترك القياس، أو ،اإلجماع أو ،السنة أو ،القرآنإن األدلة التي يذكرها األصوليون:  ثم
 .(18)"دلياًل  يكون  فال منها،

 القول المختار:

الترك ليس بحجة على المنع ما دام  َأنَّ والقول المختار في هذه المسألة هو القول بالتفصيل، وهو 
أو  ،وهيئةوتعليالتها بحيث ل يزيد في العبادة المشروعة كيفية في عموم النصوص الشرعية  داخاًل 

 هذا يحتاج إلى دليل خاص. َفِإنَّ بزمان أو مكان أو عدد،  اتخصيًص 

ويكون الترك حجة على المنع إذا كانت العبادة الحادثة على خالف المشروع بزيادة كيفية وهيئة أو 
 اإلحداث عن الناهية ولذلك جاءت النصوص ؛اصبتخصيص بزمان أو مكان أو عدد يحتاج إلى دليل خ

 الحكم عن الشارع يسكت : "الثاني: أن-رحمه هللا–منه، وفي هذا يقول اإلمام الشاطبي  ليس ما الدين في
 موجود بعده وفيما الوحي زمان في وسببه قائم له المقتضي وموجبه األمور، من ما اأمرً  يترك أو الخاص

 كان لما أِلَنَّهُ  منه؛ ينقص ول أمثاله في العام الحكم من كان ما على ازائدً  اأمرً  فيه دديح لم َأنَّهُ  ِإلَّ  ثابت؛
 اصريحً  كان استنباطه؛ على نبه ول يشرع لم ثم ،اموجودً  الخاص العقلي الحكم لشرعية الموجب المعنى

 حد ما عند الوقوف قصده من فهم إذ الشارع؛ لقصد ومخالفة زائدة بدعة هنالك ثبت ما على الزائد َأنَّ  في
 . (19)منه" النقصان ول عليه الزيادة ل هنالك

 :الترك المقيد -المبحث الثاني
كان  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  َأنَّ  :أي سبب الترك فيه، ُعِلم ما َأنَّهُ يقصد بالترك المقيد 

 ويستفاد ،- وسلم عليه هللا صلى - النبي عن الثابتة السنة من بهذا يريده؛ لكنه تركه لسبب قام به، وهو
 .(20) اأيًض للسبب، ويسمى بالترك المقصود  المناسب الشرعي الحكم منه

ألمر ما في ثالثة  –صلى هللا عليه وسلم  –ويمكن إجمال األسباب التي أدت إلى ترك النبي 
 مطالب:

 

                                           
 .بتصرف( 5-4) ص والدرك التفهم حسن الغماري،( ينظر: 18)
 ابن دار، اهلاليل عيد بن سليم: حتقيق(، االعتصام، م1992- هـ1412) ابلشاطيب الشهري الغرانطي اللخمي حممد بن سىمو  بن إبراهيم( ينظر: 19)

 .(1/468) السعودية عفان،

 الرسالة مؤسسة ،الشرعية األحكام على وداللتها –صلى هللا عليه وسلم  –(، أفعال الرسول م2003- هـ 1424)األشقر سليمان  حممد( ينظر: 20)
 .(2/46)لبنان  - بريوت -
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 المطلب األول:
مر يريده لتحقيق مصلحة أو لأل –صلى هللا عليه وسلم  –وهو ترك النبي  الترك لسبب مصلحي:

 درء مفسدة، ومن األمثلة على ذلك: 

المواظبة على صالة التراويح في جماعة، خشية أن  –صلى هللا عليه وسلم  –ترك النبي  -األول المثال
تفرض على األمة، فيعجزوا عنها، وفي ذلك مشقة ومفسدة ظاهرة، فكان تحقيق المصلحة يكمن في 

 - هللا رسول أن أخبرته -رضي هللا عنها  - عائشة َأنَّ  عروة ماعة، فعنترك مواظبته عليها في ج
 بصالته، رجال فصلى المسجد، في فصلى الليل جوف من ليلة ذات خرج - وسلم عليه هللا صلى

 المسجد أهل فكثر فتحدثوا، الناس فأصبح معه، فصلوا منهم أكثر فاجتمع فتحدثوا، الناس فأصبح
 الرابعة الليلة كانت فلما بصالته، فصلوا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول جفخر  الثالثة، الليلة من

 ثم فتشهد الناس، على أقبل الفجر قضى فلما الصبح، لصالة خرج حتى أهله، عن المسجد عجز
 .(21) ((عنها فتعجزوا عليكم، تفرض أن خشيت لكني مكانكم؛ عَليَّ  َيْخفَ  لم َفِإنَّهُ  بعد؛ أما )) قال:

 عليه - أِلَنَّهُ  أهمهما؛ قدم مصلحتان تعارضت إذا َأنَّهُ  : "وفيه-رحمه هللا  –الحافظ العراقي قال 
 ترك الناس على افتراضها خوف عارضه لما ولكن يحث على صالة القيام، كان - والسالم الصالة

 .(22)عجزهم" عند للفرض تركهم من يخشاها التي المفسدة في جماعة؛ لعظم عليها المواظبة

خشية المفسدة، فقد قالت  –عليه السالم  –ترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم  -الثاني المثال
 ترَ  ألم)): قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول َأنَّ  –وسلم  عليه هللا صلى - النبي زوج عائشة

 على تردها أفال هللا، ولرس يا: فقلت: قالت ((إبراهيم قواعد عن اقتصروا الكعبة بنوا حين قومك أن
 .(23) ((لفعلت بالكفر قومك حدثان لول)): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال إبراهيم؟ قواعد

 الذي األمر هذا - وسلم عليه هللا صلى - النبي : "فترك-رحمه هللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 

                                           
صالة املسافرين : كتاب  مسلم،(، و 882(، رقم )1/313. )بعد أما الثناء بعد اخلطبة يف قال من. ابب: اجلمعةكتاب: ،  أخرجه البخاري( 21)

 .(761) رقم( 1/524. )الرتاويح وهو رمضان، قيام يف الرتغيب: ابب. وقصرها

 املصـرية الطبعـة، التقريب شرح يف التثريب طرح ،العراقي إبراهيم بن بكر أيب بن الرمحن عبد بن احلسني بن مالرحي عبد الدين زين الفضل أبوينظر:  (22)
 .، بتصرف(3/67) (العريب الفكر ودار العريب، التاريخ ومؤسسة العريب، الرتاث إحياء دار) منها عدة دور وصورهتا - القدمية

. وبنائها الكعبة نقض: ابب. احلج: كتاب  مسلم،(، و 1506(، رقم )2/573. )وبنياهنا ةمك فضل. ابب: احلجكتاب: ،  أخرجه البخاري( 23)
 .(1333) رقم( 2/969)
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 لهم، التنفير من ذلك في لما باإلسالم شقري عهد حدثان وهو الراجح، للمعارض األمرين أفضل عنده كان
 .(24)المصلحة" على راجحة المفسدة فكانت

 المصلحة، وجلب المفسدة دفع من فاألهم األهم تقديم : "وفيه-رحمه هللا  –وقال الحافظ ابن حجر 
 .(25)المصلحة" عمل استحباب عاد وقوعها أمن إذا المفسدة َوَأنَّ  المفسدة، بدفع بدئ تعارضا إذا وأنهما

ترك إقامة الحد على من استحق ذلك خشية وقوِع مفسدِة نفوِر الناس من الدخول في  -الثالث المثال
 في - وسلم عليه هللا صلى - النبي مع كنا: -رضي هللا عنه  – هللا عبد بن اإلسالم، فقد قال جابر

: المهاجري  وقال ر،لألنصا يا: األنصاري  فقال األنصار، من رجاًل  المهاجرين، من رجل فكسع غزاة،
 رسول يا: قالوا ((الجاهلية؟ دعوى  بال ما)): -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول فقال للمهاجرين، يا

 بن هللا عبد فسمعها ،((منتنة فإنها دعوها،)): فقال األنصار، من رجاًل  المهاجرين، من رجل كسع هللا
رضي هللا  –عمر  قال. األذل منها األعز يخرجنل المدينة إلى رجعنا لئن وهللا فعلوها، قد: فقال أبي

 يقتل محمدا َأنَّ  الناس يتحدث ل دعه،)): فقال المنافق، هذا عنق أضرب دعني: -عنه 
 .(26)((أصحابه

 خيف لما قتله -وسلم عليه هللا صلى- النبي ترك َوِإنََّما: "-رحمه هللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .(27)"ضعيًفا كان لما اإلسالم عن الناس نفور من قتله من

 أِلَنَّهُ  المذكور؛ قتل -وسلم عليه هللا صلى- النبي ترك َوِإنََّما: "-رحمه هللا  –حجر  الحافظ ابن وقال
 أمر استحكام قبل الناس عند الصالح ظاهره من قتل فلو وراءه، ما على به يستدل ما أظهر يكن لم

 .(28)"اإلسالم في خولالد عن لنفرهم القلوب في ورسوخه اإلسالم

 المصالح جلب على مبنية السمحة المطهرة الشريعة : "هذه-رحمه هللا  –وقال اإلمام الشوكاني 
 

                                           
 (.24/195)، جمموع الفتاوى تيمية بناينظر:  (24)

 (.3/448) الباري فتح، حجر بناينظر:  (25)

اءاكا اْلُمنااِفُقونا : }قوله. ابب: التفسريكتاب: ،  أخرجه البخاري( 26) ُد ِإنَّكا لاراُسوُل اَّللَِّ  ِإذاا جا (، رقم 4/1861) .[١املنافقون: { ]قاالُوا ناْشها
  األخ نصر: ابب. الرب والصلة واآلداب: كتاب  مسلم،(، و 4622)

ً
 .(2584) رقم( 4/1998. )امظلومً  أو اظامل

ص احلميـد  عبـد الـدين حمـي حممـد: قيـق، حتالرسـول شـام ىعلـ املسـلول الصـارم، احلـراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقيينظر:  (27)
(179.) 

 (.3/448) الباري فتح، حجر بناينظر:  (28)
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 علما ذلك علم المنزلة هللا كتب في المحكية والقصص األنبياء من الكائنة الوقائع تتبع ومن المفاسد ودفع
 شبهة. تخالطه ول شك يشوبه ل

 المطهرة، بالشريعة علم أدنى له من ينكره ل اوقوعً  -وسلم عليه هللا لىص- نبينا من ذلك وقع وقد
 ل))قال:  الشريعة بحكم للقتل واستحقاقه المنافقين بعض نفاق له تبين لما -وسلم  عليه هللا صلى - َفِإنَّهُ 

  .((أصحابه يقتل محمدا بأن الناس يتحدث

 من أعظم هي مفسدة ودفع أهله، على عائدة وأكثر لإلسالم انفعً  أتم هي مصلحة لجلب قتله فترك
  قتله. بترك الكائنة المفسدة

 كان السبب عنده يتبين ل اشيوعً  بينهم وشاع الحديث، هذا بمثل الناس تحدث إذا َأنَّهُ  ذلك وبيان
 فيظنون  الحديث، ذلك أسماعهم يصد أِلَنَّهُ  الدين؛ في الدخول عن الشرك ألهل المنفرات أعظم من ذلك

 اشديدً  اهربً  منه فيهربون  صحيح، غير اإلسالم في بالدخول القتل من السالمة من يعتقدونه ما َأنَّ  عنده
 .(29)"اعظيمً  ابعدً  عنه ويبعدون 

 الترك لسبب تشريعي: -المطلب الثاني
 ُيبيِ ن أو غيره، أمر مشروعية لُيبيِ ن مشروًعا أمًرا - وسلم عليه هللا صلى - النبي يترك أن وهو

 .جديد حكم لبيان أو أفضل كونه ُيبيِ ن أو جوازه،

 ، ومن ذلك:اواألمثلة على ذلك كثيرة جدً 

ذلك على سبيل  َأنَّ ترك الوضوء لكل صالة مادام على طهارة سابقة؛ ليبيِ ن ألمته  -المثال األول
 صلى -وسلم  عليه هللا صلى - النبي َأنَّ  –رضي هللا عنه  –الحصيب  بن بريدة اإلباحة والرخصة، فعن

 اليوم صنعت لقد: -رضي هللا عنه  –عمر  له فقال خفيه، على ومسح واحد، بوضوء الفتح يوم الصلوات
 . (30)((عمر يا صنعته اعمدً )): قال تصنعه، تكن لم اشيئً 

 للناس ؛ ليبيناقصدً  أي: ،(عمر يا فعلته اعمدً : ): "وقوله-رحمه هللا  –قال القاضي عياض 

 

                                           
/  لبنــان - حــزم ابــن دار ،الســرحيي حيــى هللا عبــد :حتقيــق ،األدب ومنتهــى الطلــب أدب(، م1998 - هـــ1419) الشــوكاين علــي بــن حممــدينظــر:  (29)

 (.186) ص بريوت

 .(277) رقم( 1/232. )واحد بوضوء كلها  الصلوات جواز: ابب. الطهارة: كتاب  مسلم،أخرجه ( 30)
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 .(31)"افرًض  ذلك ويظنوا بفعله، يقتدوا لئالَّ  ذلك؛ في والرخصة اإلباحة

 ثم خاصة، عليه اواجبً  كان ذلك َأنَّ  يحتمل الطحاوي: : "قال-رحمه هللا  –وقال الحافظ ابن حجر 
 يوم الصلوات صلى - وسلم عليه هللا صلى -َأنَُّه  مسلم أخرجه الذي يعني بريدة لحديث الفتح، يوم نسخ
 خشي ثم ،ااستحبابً  يفعله كان َأنَّهُ  يحتمل وقال: ،((فعلته عمًدا)) فقال: سأله، مرع َوَأنَّ  واحد، بوضوء الفتح

 .(32)أقرب" وهذا قلت: الجواز. لبيان فتركه وجوبه، يظن أن

ترك الصالة على من عليه دين، وعلى قاتل نفسه، وعلى الغال، لتشريع الزجر من  -المثال الثاني
 ُأِتيَ  - وسلم عليه هللا صلى - النبي َأنَّ  – عنه هللا رضي - األكوع بن سلمة التهاون في ذلك، فعن

 هل)) فقال: أخرى  بجنازة ُأِتيَ  ثم عليه، فصلى ل قالوا: ((دين؟ من عليه هل)) فقال: عليها ليصلي بجنازة
 فصلى هللا، رسول يا دينه عليَّ  قتادة: أبو قال. ((صاحبكم على صلوا)) قال نعم. قالوا: ((دين؟ من عليه

 .(33)ليهع

 نفسه قتل برجل - وسلم عليه هللا صلى -النبيُّ  ُأِتيَ : قال -رضي هللا عنه  –سمرة  بن جابر وعن
 .(34)عليه يصل فلم بمشاقص،

 وسلم عليه هللا صلى - النبي أصحاب من رجاًل  َأنَّ  –عنه  هللا رضي - الجهني خالد بن زيد وعن
 وجوه َفَتَغيَّر ،((صاحبكم على صلوا)): فقال - وسلم هعلي هللا صلى - لرسول فذكروا حنين، يوم توفي -

 ل اليهود، خرز من اخرزً  فوجدنا متاعه، ففتشنا ،((هللا سبيل في غل صاحبكم إن)): فقال لذلك، الناس
 .(35)درهمين يساوي 

 

                                           
 ،مســلم صــحيح شــرح املعلــم إكمــال(، م 1998 - هـــ 1419)الفضــل  أبــو الســب ، اليحصــيب عمــرون بــن عيــاض بــن موســى بــن عيــاضينظــر:  (31)

 (.2/97) مصر والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء دار، يلاعإمس حيى الدكتور :حتقيق

  (.1/316) الباري فتح، حجر بناينظر:  (32)

 (.978(، رقم )2/672) .نفسه القاتل على الصالة ترك. ابب: اجلنائزكتاب: أخرجه مسلم،  ( 33)

 (.2173(، رقم )2/803) .يرجع أن له فليس دينا ميت عن تكفل من. ابب: الكفالةكتاب: ،  أخرجه البخاري( 34)

(، والنسائي، كتاب: 2710(، رقم )3/68. )الغلول تعظيم يف، وأبو داود، كتاب: اجلهاد. ابب: (17031(، رقم )28/257)أمحد، أخرجه ( 35)
(، وابن حبان،  2848(، رقم )2/950(، وابن ماجه، كتاب: اجلهاد. ابب: الغلول. )1959(، رقم )4/64. )غل من على الصالةاجلنائز. ابب: 

 الشيخني شرط على صحيح حديث هذا(، وقال: " 2582(، رقم )2/138واحلاكم )(، 4853(، رقم )11/190كتاب السري. ابب: الغلول. )
 .للتحسني حمتمل إسناده"، ووافقه الذهيب، وصححه ابن عبد الرب، وقال األرنؤوط: خيرجاه مل وأظنهما
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قصد من الترك تشريع الزجر عن  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  َأنَّ فظاهٌر من هذه النصوص 
 - هللا رسول ترك : "وأما-رحمه هللا  –ال حتى ل يتساهل فيها الناس، قال اإلمام ابن عبد البر هذه األفع

 منه ظهرت من على يصلي ل كان أِلَنَّهُ  عليه؛ بالصالة غيره وأمر عليه، الصالة - وسلم عليه هللا صلى
 غيره وأمر األسلمي ماعز على يصل لم َأنَّهُ  ترى  الكبائر، أل وارتكاب المعاصي عن الناس ليرتدع كبيرة؛

 ازاجرً  ذلك ليكون  الحدود؛ عليه أقام ممن كثير على ول نفسه، قتل الذي على يصل ولم عليه، بالصالة
  ذلك. ونحو خلفهم لمن

 عليهم، الصالة يمنعون  ل ولكنهم المحدثين، على الدين وأئمة اإلمام يصلي ل َأن في أصل وهذا 
 .(36) "((صحابكم على صلوا)) - وسلم عليه هللا صلى - قال كما غيره بذلك يأمر بل

 نفسه قاتل على يصلى ل يقول لمن دليل الحديث هذا : "وفي-رحمه هللا  –وقال اإلمام النووي 
 عليه هللا صلى - النبي بأن الحديث هذا عن عليه، وأجابوا يصلى العلماء وقال جماهير ...، لعصيانه،

 - النبي ترك كما الصحابة، وهذا عليه وصلت فعله، مثل عن للناس ًرازج بنفسه عليه يصل لم - وسلم
 الستدانة، في التساهل عن لهم ازجرً  دين عليه من على األمر أول في الصالة - وسلم عليه هللا صلى
 على صلوا)): - وسلم عليه هللا صلى - فقال عليه، بالصالة أصحابه وأمر وفائه، إهمال وعن

 .(37)"((صاحبكم

: قال -رضي هللا عنه  –سمرة  بن جابر ، فعنتكرار ترك األذان واإلقامة للعيدين -ال الثالثالمث
 .(38) ((إقامة ول أذان بغير مرتين، ول مرة غير العيدين، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع صليت))

ذوات السبب شرع )األذان واإلقامة( للصلوات الخمس والجمعة، وشرع للصلوات  َأنَّهُ في حين 
كان يصلي العيدين في  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  َأنَّ كالكسوف والستسقاء بــ)الصالة جامعة(، كما 

، فلم يحتج فيها إلى إعالم، َفِحين ترك ذلك في العيدين وتكرر الترك منه، اوقت واحد، فصار وقتها معلومً 
د به تشريع عدم النداء للعيدين، قال اإلمام ابن قدامة تركه ذلك أرا َأنَّ وشرع لغيرها نداءات مختلفة علمنا 

 

                                           
 عطا حممد سامل: حتقيق األمصار، هاءفق ملذاهب اجلامع االستذكار ،(م2000) القرطيب النمري الرب عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبوينظر: ( 36)
 (.5/85)بريوت  – العلمية الكتب دار معوض، علي حممد -

بريوت  - العريب الرتاث إحياء دار ،احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج ،(هـ1392) النوويشرف  بن حيى الدين حميي زكراي أبوينظر: ( 37)
(7/47.) 

 (.978(، رقم )2/672) .نفسه القاتل على الصالة كتر . ابب: اجلنائزكتاب: أخرجه مسلم،  ( 38)
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 وسنة الشافعي، قول وهو جامعة، الصالة لها ينادى: أصحابنا بعض : "وقال-رحمه هللا  –المقدسي 
 .(39)تتبع" أن أحق - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول

 المختص: الترك -المطلب الثالث
 األمر خاص به، فهو ممنوع عليه، وإن كان مباحً  –م صلى هللا وسل –ويقصد به ما تركه النبي 

الصدقة فال يقبلها،  َوَأمَّايقبل الهدية ويثيب عليها،  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  َأنَّ لألمة، فمن المعلوم 
 ويثيب الهدية يقبل - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان: قالت - عنها هللا رضي - فعن عائشة

 .(40)عليها

 ول الهدية، يقبل كان َأنَّهُ  –وسلم  عليه هللا صلى - النبي عن -رضي هللا عنه  –هريرة  أبي وعن
 .(41)الصدقة يقبل

 صدقة أتته إذا -صلى هللا عليه وسلم  –قال: كان رسول هللا  –رضي هللا عنه  –وعن أبي هريرة 
 .(42)فيها وأشركهم منها بوأصا إليهم أرسل هدية أتته وإذا شيئا منها يتناول ولم إليهم بها بعث

 بن المطلب أوساخ الناس يطهرون بها أنفسهم وأموالهم، فعن عبد أِلَنََّهاحرمت عليه الصدقة؛  َوِإنََّما
 محمد آلل تنبغي ل الصدقة إن)): -صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا : قال حدثه الحارث، بن ربيعة

 .(43) ((الناس أوساخ هي ِإنََّما

إذا مرَّ بتمرة لم يأخذها ويتركها خشية أن تكون من  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  لذا؛ كان
: فقال مسقوطة بتمرة - وسلم عليه هللا صلى - النبي مر: قال - عنه هللا رضي - الصدقة، فعن أنس

 .(44) ((ألكلتها صدقة تكون  أن لول))
 

                                           
 (.2/234)بريوت  - الفكر دار ،الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف هـ(، املغين1405) املقدسي قدامة بن أمحد بن هللا حممد عبد أبوينظر: ( 39)

 (.2445(، رقم )2/913) .يرجع أن له فليس دينا ميت عن تكفل من. ابب: الكفالةكتاب: ،  أخرجه البخاري( 40)

 .حسن إسناد وهذا(، وقال األرنؤوط: 6381( رقم )14/293، وابن حبان )(8715(، رقم )14/333) أخرجه أمحد( 41)

(، رقم 2/2370) .الدنيا من وختليهم وأصحابه - وسلم عليه هللا صلى - النيب عيش كان  كيف. ابب:  الرقاقكتاب: ،  أخرجه البخاري( 42)
(6087.) 

 رسول على الزكاة حترمي. ابب: الزكاةكتاب: (، ومسلم،  1950( رقم )2/725. )الشبهات من يتنزه ماه البخاري، كتاب: البيوع. ابب: أخرج( 43)
 (.1071(، رقم )2/752) .غريهم دون املطلب وبنو هاشم بنو وهم آله وعلى وسلم عليه هللا صلى هللا

 (.1072(، رقم )2/752) .الصدقة على النيب آل استعمال ترك. ابب: الزكاةكتاب: أخرجه مسلم،  ( 44)
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 عليه هللا صلى - به خاًصا حكًما سببه انك التمرة هذه ألكل - وسلم عليه هللا صلى - النبي فَتْرك
 هللا صلى - النبي فأما: "-رحمه هللا  –قدامة المقدسي  اإلمام ابن تحريم الصدقة عليه، قال وهو ،- وسلم
 دلئل من كان اجتنابها ألن ونفلها؛ فرضها عليه محرمة كانت جميعها الصدقة َأنَّ  فالظاهر - وسلم عليه
 .(45)"بذلك ليخل نيك فلم وعالماتها، نبوته

 :الترك المطلق-المبحث الثالث
 الترك، سبب عن بحث إلى يحتاج بحيث ،اقد سبق وأن قلنا: إن الترك في العبادات قد يكون مطلقً 

 الشرع نصوص عموم من المستفاد البيان في داخاًل  لكونه - وسلم عليه هللا صلى – النبي تركه هل
 ازائدً  اتشريعً  فيه ألن الدين؛ في اإلحداث من المنع عموم في داخل هُ َأنَّ  أم القبول؟ حكمه فيكون  وتعليلها،

 الكامل؟ الشرع به جاء ما على

 هذا المبحث يحتوي على مطلبين: َفِإنَّ وعليه؛ 

 المطلق في العبادات غير معقولة المعنى. ركالت-األولالمطلب 

 المطلق في العبادات معقولة المعنى. ركالت-الثانيالمطلب 

الترك المطلق في العبادات غير معقولة المعنى، وتسمى بالعبادات -األول المطلب
 المحضة: 
تعالى فيها، فيقف  هللا كان حكم بسببها للعقل أن يدرك العلة التي يمكن ل ال تي العبادات تلك وهي

كما ل مشروعي تها، فال يمكن إدخالها تحت عموم النصوص الشرعية  عل ة إدراك عن االبشري عاجزً  العقل
يمكن إجراء القياس فيها؛ ألن المقصود من التعميم أو القياس تعدية نفس الحكم الثابت بالنص إلى الفرع، 
بحيث يؤدَّى الفرع مثلما يؤدى األصل من دون زيادة أو نقصان، فإذا كان التعميم أو التعليل غير مفهوم 

، فال ندري لماذا هذا ابتداًء وانتهاءً صالة وذلك كتخصيص أوقات ال ول معقول المعنى امتنع تعدية الحكم،
فلماذا كانت الفجر ركعتين،  األعداد؟ هذه اختيرت لماذا ندري  فال الصالة، ركعات التوقيت، وكذلك عدد

 تخصيص ؟ ولماذا كانت بهذه الهيئة والكيفية؟ وكذاا، والمغرب ثالثً اوكانت الظهر والعصر والعشاء أربعً 
 العلة ما ندري  ل نصاب، كل في الواجب ومقدار الزكاة أنصبة وتحديد ياليه،ل دون  بالصيام رمضان نهار

 

                                           
 (.2/519) املغين ،قدامة بنينظر: ا( 45)
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 المحضة. العبادات بقية وهكذا والمقادير؟ واألنصبة األوقات هذه وتحديد تخصيص في

 - تعالى - فيها هلل الخضوع حكمها يجب تعليل يمكن ول علَّتها تدرك ل التي فهذه العبادات
ضاللة، داخلة  بدعة ُيَعدُّ  هذا في باإلحداث دة بالبتالء والختبار، والمخالفةوهي المقصو  وامتثال أمره،

رضي هللا عنها  –في عموم النهي عن البتداع واإلحداث في الدين، وهي المقصودة بما ورد عن عائشة 
 .(46) ((رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من)): -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قالت -

 .(47) ((رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من))وفي رواية: 

ما ليس )): -صلى هللا عليه وسلم  –وهو المقصود بقوله  –الُمْحَدث المخالف للشرع  َأنَّ وهذا يعني 
 أو اأثرً  أو سنة أو اكتابً  يخالف أحدث ما: "- هللا رحمه - الشافعي ، فهو مردود، لذا؛ قال اإلمام(منه(

  .(49)"مذموم فهو السنة خالف وما: "الثانية عنه الرواية وفي ،(48)"الضاللة البدعة فهذه ،اإجماعً 

 مضى التي للسنة اخالفً  الدين في ذلك من كان فما: "-هللا  رحمه - البر عبد ابن اإلمام وقال
 إذا مبتدعها، وهجران باجتنابها، واألمر عنها، والنهي ذمها، وواجب فيها خير ل بدعة فتلك العمل عليها
 .(50)"مذهبه سوء له تبين

 عليه ليس عمل كل َأنَّ  على يدل بمنطوقه الحديث : "فهذا-رحمه هللا  -ابن رجب الحنبلي  وقال
 ههنا بأمره والمراد مردود، غير فهو أمره عليه عمل كل َأنَّ  على بمفهومه ويدل مردود، فهو الشارع أمر
 فالمعنى ،((رد فهو فيه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من)) األخرى: الرواية بقوله في كالمراد وشرعه، دينه

 إشارة ((أمرنا عليه ليس)) وقوله: مردود، فهو بالشرع امتقيدً  ليس الشرع عن اخارجً  عمله كان من َأنَّ  اإذً 

 

                                           
. األقضيةكتاب: (، ومسلم،  2550( رقم )2/959. )مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا إذاأخرجه البخاري، كتاب: الصلح. ابب: ( 46)

 (.1718(، رقم )3/1343) .األمور حمداثت ورد الباطلة، األحكام نقضابب: 

 (.1718(، رقم )3/1343) .األمور حمداثت ورد الباطلة، األحكام نقض. ابب: األقضيةكتاب: أخرجه مسلم،  ( 47)

 القاهرة - الرتاث دار مكتبة ،صقر أمحد السيد: قيقحت ،، مناقب الشافعي(م1970- هـ 1390)البيهقي  احلسني بن أمحد بكر أبوينظر:  (48)
(1/469) . 

 - األدبية الكنوز دار ،سامل رشاد حممد: حتقيق ،، درء تعارض العقل والنقلهـ(1391احلراين ) بن تيمية احلليم عبد بن أمحدباس أبو العينظر:  (49)
(، وابن 267ص )بريوت  - املعرفة دار ،، جامع العلوم واحلكم(ه1408احلنبلي ) بن رجبأمحد  بن الرمحن عبد الفرج أبو(، و 1/140)الرايض 

 . (13/253) يحجر، فتح البار 

 (.  2/67)ينظر: ابن عبد الرب، االستذكار  (50)
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 عليها حاكمة الشريعة أحكام فتكون  الشريعة، أحكام تحت تكون  أن ينبغي كلهم العاملين أعمال َأنَّ  إلى
 ذلك عن اخارجً  كان ومن مقبول، فهو لها اموافقً  الشريعة أحكام تحت اجاريً  عمله كان فمن ونهيها، بأمرها

 .(51)"مردود فهو

ما وردت به النصوص العامة فال يجوز تخصيصه بزمان ول بمكان ول بعدد  َأنَّ ولهذا؛ قعَّد العلماء 
 العموم بوصف للعمل ورسوله هللا "شرع :-هللا  مهرح-شيخ اإلسالم ابن تيمية ول بهيئة إل بدليل، قال 

 ما على يدل ل والمطلق العام َفِإنَّ  والتقييد؛ الخصوص بوصف امشروعً  يكون  أن يقتضي ل واإلطالق
 به، امأمورً  ول امشروعً  والتقييد الخصوص ذلك يكون  أن يقتضي فال بعضها، ويقيد أفراده بعض يختص

 وإل استحب، استحبابه يقتضي ما فيها كان وإن كره، والتقييد الخصوص لكذ يكره ما األدلة في كان فإن
  مكروه. ول مستحب غير بقي

، [٤١األحزاب: ]{ اْذُكُروا َّللا َ ِذْكر ا َكِثير ا} فقال: اعامً  امطلقً  اشرعً  وذكره دعاءه شرع هللا َأنَّ  ذلك مثال
 في والذكر للدعاء فالجتماع النصوص، من ذلك ونحو، [٥٥عراف:األ]{اْدُعوا َرب ُكْم َتَضرُّع ا َوُخْفَية  } وقال:
 المطلقة العامة الدللة عليه تدل ل والدعاء للذكر تقييد لذلك الجتماع أو معين زمان أو معين مكان

 ذلك استحباب على الشرع أدلة دلت فإن المشترك، القدر من فيه لما تتناوله لكن وتقييده؛ بخصوصه
 والجمع، واألعياد، الخمس، الصلوات في المشروعين والدعاء الذكر أو بعرفة، عرفة يوم كالذكر والدعاء

 وعلى والتلبية واألذان، منه، والخروج المسجد ودخول واللباس، والمنام، الطعام، وعند النهار، وطرفي
 لستحبابا على ازائدً  ااستحبابً  امشروعً  امستحبً  الخاص الوصف ذلك صار ذلك ونحو والمروة، الصفا
  المطلق. العام

 الثنين يوم كصوم والخصوص بالعموم مشروع َفِإنَّهُ  العام، على الخاص ُيعطف هذا مثل وفى
 .(52)" مكروهً  كان ذلك كراهة على الشرع أدلة دلت وإن الصوم، عموم إلى بالنسبة والخميس

 خير وأنها الصالة، طلب قمطل إل فيه يرد لم ما": - هللا رحمه - السبكي الدين تاج اإلماموقال 
 في دخل ذلك نحو أو مكان أو بزمان منه اشيئً  خص فمتى بخصوصه، شيء منه يطلب فال موضوع،

 

                                           
 (. 60-59ينظر: ابن رجب، جامع العلوم واحلكم ص ) (51)

 (. 197-20/196ينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى ) (52)
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 .(53)"بالخصوص امطلوبً  لكونه ل العموم، من فيه لما فُيْفَعل عمومه، منه المطلوب َوِإنََّما البدعة، قسم

 في إثباته يلزم ل الجملة في ثبت إذا لاألص" :- هللا رحمه - الشاطبي إسحاق اإلمام أبووقال 
 عليها ينص حتى غيرها أو الوتر أو والعصر الظهر إثبات منه يلزم ل الصالة مطلق ثبت فإذا التفصيل،

 .الخصوص على

 غير أو شعبان أو ،عاشوراء أو ،رمضان صوم إثبات منه يلزم ل الصيام مطلق ثبت إذا وكذلك
 .يحصح بدليل بالتفصيل يثبت حتى ذلك

 بالدليل الثابت الخاص العمل ذلك إلى بالنسبة والترهيب الترغيب أحاديث في ذلك بعد ينظر ثم
 .الصحيح

 الجملة في والنهاري  الليلي التنفل ثبوت بين مالزمة ل إذ ذلك؛ من شيء السؤال في ذكر فيما وليس
 الخصوص، على كذا بسورة منها ركعة كل في يقرأ ركعة، وكذا بكذا شعبان من النصف ليلة قيام وبين

 .مرة وكذا كذا

 الخصوص، على مقصودة العبادة تلك تصير حتى الفالني الشهر من الفالني اليوم صيام ومثله
 .الصيام أو بالصالة التنفل شرعية مطلق يقتضيه ما ذلك من شيء في ليس

 فيه اشرعي   احكمً  ضمنيت ما بعبادة األزمنة من زمان أو األيام من يوم تفضيلَأنَّ  ذلك على والدليل
 ثبت َفِإنَّهُ  بالصيام، التنفل مطلق على مزية لشعبان أو لعرفة أو مثاًل  لعاشوراء ثبت كما الخصوص، على

 ل بحيث غيرها من أعلى األحكام في مرتبة اقتضت المزية فتلك األيام، مطلق في الصيام على مزية له
 إلى أمثالها، بعشر الحسنة َأنَّ  يقتضي المشروعية قمطل ألن النافلة؛ الصالة مشروعية مطلق من تفهم

 .الجملة في ضعف سبعمائة

 المشروعية، مطلق على زائد أمر فهو قبله، التي السنة يكفر َأنَّهُ  يقتضي عاشوراء يوم وصيام
 .الحكم إلى راجع وذلك الرتبة، في مزية له يفيد ومساقه

 إثبات رجوع من بد فال خاصة، المندوب نم نوع في مرتبة يقتضي الخاص الترغيب هذا ؛افإذً 

 

                                           
دار  ،الكربىالفقهية لفتاوى ا األنصاري، السعدي اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن العباس أمحد أبو اإلسالم، شيخ ،الدين شهابينظر:  (53)

 (. 2/80) الفكر
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 والبدع صحيح، طريق من إل تثبت ل األحكام ِإنَّ : قولهم على بناء الصحيحة األحاديث إلى الحكم
 ما، كيفية أو عدد أو بزمان كالتقييد المشروعات، على الزيادة من فيها بد ل الصحيح بغير عليها المستدل

 .(54)"العلماء اسسه ما إلى ناقض وهو الصحيح، بغير ثابتة تالزيادا تلك أحكام تكون  أن فيلزم

 المانع وانتفاء تشريع، وقت الوقت إذ المقتضي؛ قيام مع – وسلم عليه هللا صلى – النبي من فالترك
 ،والكيفيةالمحدثة بتلك الهيئة  العبادة تلك منع تشريع بالترك قصد َأنَّهُ  على دليل العبادة، تلك تشريع من
 ذلك كله ل بد له من دليل خاص على ذلك التفصيل.َفِإنَّ أو المكان أو العدد المخصص،  ،الزمنأو 

 ، ومن ذلك ما يلي: اواألمثلة على ذلك كثيرة جدً 

فقد ردت النصوص الشرعية بالحث على  ،شعبان نصف ليلة وصالة ،لرغائب صالة -األول المثال
 صلى - هللا رسول مولى ثوبان لقيت اليعمري: لحةط أبى بن اإلكثار من الصالة، ومن ذلك قول معدان

 هللا، إلى األعمال بأحب قلت: قال: أو. الجنة به هللا يدخلني أعمله بعمل أخبرني فقلت: ،-وسلم  عليه هللا
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول ذلك عن سألت فقال: الثالثة، سألته ثم فسكت، سألته ثم فسكت،

 بها عنك وحط درجة، بها هللا رفعك إل سجدة هلل تسجد ل كَفِإنَّ  هلل؛ سجودال بكثرة عليك)) فقال:
 .(55)((خطيئة

 وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع أبيت : كنت-رضي هللا عنه-وقال ربيعة بن كعب األسلمي 
 هو: قلت ((ذلك؟ غير أو)): قال الجنة، في مرافقتك: فقلت ،((سلني)): فقال وبحاجته، بوضوئه آتيه -

 .(56)((السجود بكثرة نفسك على فأعني)): قال ذاك،

 وعدد بزمان ُقيِ دتا لما أنهما إل هذه النصوص، عموم في داخلتين كانتا وإن فهاتان العبادتان،
تا ولذلك ،اواضحً  فيها التشريع معنى كان معينة وكيفية المذمومة، فقد قام المقتضي  البدع من ُعدَّ

في ذلك الزمن وبذلك العدد، وانتفى المانع من ذلك، ومع ذلك لم يرد الخاص لتشريعهما بتلك الكيفية 
ما غير مشروعتين، بل هما بدعتان موصوفتان بالضاللة، لما فيهما من َأنَّهُ الدليل بذلك، فدل الترك على 

 

                                           
 ابن دار ،اهلاليل عيد بن سليم: حتقيق ،، االعتصام(م1992 - هـ1412)ابلشاطيب  الشهري الغرانطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيمينظر:  (54)

 (. 1/293)السعودية  عفان،

 (. 488( رقم )353 /1) .عليه واحلث السجود فضل، كتاب: الصالة. ابب: أخرجه مسلم (55)

 (. 489( رقم )1/353). عليه واحلث السجود فضل: ابب. الصالة: كتاب  ،أخرجه مسلم (56)
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 الةبص المعروفة : " الصالة-رحمه هللا  -التشريع الزائد المحتاج إلى دليل خاص، قال اإلمام النووي 
 ليلة وصالة رجب، في جمعة أول ليلة والعشاء المغرب بين تصلي ركعة، عشرة ثنتي وهي الرغائب،

 قوت كتاب في بذكرهما يغتر ول قبيحتان، ومنكران بدعتان الصالتان وهاتان ركعة، مائة شعبان نصف
 .(57)باطل" ذلك كل َفِإنَّ  فيهما، المذكور بالحديث ول الدين علوم حياءإو  القلوب

، فقد جاءت النصوص بالحث على العصر وصالة الفجر صالة بعد المصافحة -الثاني المثال
صلى هللا عليه  -المحافظة على المصافحة عند اللقاء، وبينت ما فيها من فضل، ومن ذلك قول النبي 

 .(58)((يفترقا أن قبل لهما غفر إل فيتصافحان يلتقيان، مسلمين من ما)): -وسلم 

تضي لتشريعها في ذلك الوقت، وانتفى المانع منه، ولكن تخصيصها بما بعد الفجر وقد قام المق
 المصافحة هذه َأنَّ  : "واعلم-رحمه هللا-والعصر، تخصيص بال دليل، لذا؛ حين قال اإلمام النووي 

 في له أصل فال والعصر، الصبح صالتي بعد المصافحة من الناس اعتاده ما وأما لقاء، كل عند مستحبة
 بعض في عليها حافظوا وكونهم سنة، المصافحة أصل َفِإنَّ  به؛ بأس ل ولكن الوجه، هذا على شرعال

 التي المصافحة من كونه عن البعض ذلك يخرج ل أكثرها، أو األحوال من كثير في فيها وفرطوا األحوال،
 .بأصلها الشرع ورد

 خمسة على البدعَأنَّ " القواعد" كتابه في -هللا رحمه- السالم عبد محمد أبو اإلمام الشيخ ذكر وقد
 .ومباحة ومستحبة، ومكروهة، ومحرمة، واجبة،: أقسام

 .(59)أعلم" وهللا والعصر، الصبح عقب المصافحة: المباحة البدع أمثلة ومن: قال

 سنة النافلة صالة أصل فإن مجال، فيه وللنظر فقال: "قلت: -رحمه هللا-تعقبه الحافظ ابن حجر 
ذلك،  مثل تحريم أطلق من ومنهم وقت، دون  بها وقت تخصيص المحققون  كره فقد ذلك ومع فيها، مرغب

 

                                           
 (. 4/56)الفكر  دار ،املهذب شرح، اجملموع النووي شرف بن حيى الدين حميي زكراي أبوينظر:  (57)

، كتاب: (، والرتمذي5212( رقم )4/354) .املصافحة يف، كتاب: األدب. ابب: (، وأبو داود18546( رقم )30/517أخرجه أمحد ) (58)
، (3703( رقم )2/1220) ، كتاب: األدب. ابب: املصافحة.(، وابن ماجه2727( رقم )5/74) .املصافحة يف جاء ماأبواب العلم. ابب: 

 . وصححه األرنؤوط واأللباين

 والنشر للطباعة الفكر دار، األرنؤوط القادر عبد: حتقيق ،، األذكار(م 1994 - هـ 1414) النووي شرف بن حيى الدين حميي زكراي أبوينظر:  (59)
 (. 266ص ) لبنان – بريوت والتوزيع،
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 .(60)لها" أصل ل التي الرغائب كصالة

-، فقد قال اإلمام ابن قيم الجوزية الفجر وصالة الفجر سنة بين المخصوص الذكر: الثالث المثال
 إله ل قيوم، يا حي يا"  على واظب من: ليقو  - هللا رحمه- تيمية ابن اإلسالم شيخ : "سمعت-رحمه هللا

 .(61)قلبه، ولم يمت قبله" بها هللا أحيى مرة أربعين الفجر وصالة الفجر سنة بين يوم كل" أنت إل
فهذا الذكر قد وردت نصوص كثرية بفضيلته؛ لكن ليس يف شيء منها ختصيصه بزمان أو مكان أو عدد، 

ابلزمان والعدد واألجر مع قيام املقتضي، وانتفاء املانع حيتاج إىل  -رمحه هللا-فهذا التخصيص من شيخ اإلسالم 
 السنن غري على املداومة فَإِّنَّ مل يرد الدليل بذلك، فهي بدعة مكروهة، وقد قال هو: " أَنَّه  دليل خاص، ومبا 

 .(62)بدعة" املشروعة
 المعنى: المعقولة العبادات في المطلق الترك-الثاني المطلب

بادات التي يدرك العقل ويفهم الحكمة من تشريعها، سواء كانت داخلة في عموم وهي تلك الع
النصوص، أو تعليالتها، بحيث تؤدى بنفس الكيفية والهيئة التي جاءت بها النصوص، من دون زيادة 

ترك هنا ال َفِإنَّ من تشريع تلك العبادة،  اعليها، فالترك هنا مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ل يعتبر مانعً 
 على البيان الوارد في نوعين من النصوص: كان اتكاًل  ِإنََّما

 العامة. وصالنص-األولالنوع 

 المعللة. وصالنص-الثانيالنوع 

 –فاللفظ العام يتناول جميع أفراده منذ وجوده زمن النبي  العامة للتشريع: وصالنص-األولالنوع 
 األرض ومن عليها. –تعالى–إلى أن يرث هللا  –صلى هللا عليه وسلم 

 بنفس يؤدى الحادثة المسألة تكون  ومعنى دخوله واندراجه تحت النصوص العامة للتشريع بأن
وسلم  عليه هللا صلى - النبي من فعل تثبت لم وإن ،العمومياتالنصوص  عليها دلت التي والهيئة الكيفية

لم  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  َأنَّ  –رضوان هللا عليهم  –، بل قد يرد النفي من بعض الصحابة –

 

                                           
 (. 11/55ينظر: ابن حجر، فتح الباري ) (60)

 وإايك نعبد إايك منازل بني ، مدارج السالكني(م1996 - هـ 1416) اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممدينظر:  (61)
 (. 3/248(، )1/446)بريوت  - العريب الكتاب دار ،البغدادي ابهلل املعتصم حممد: قيقحت ،نستعني

 (. 20/197ينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى ) (62)
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، واألمثلة على ال ممنوعً  ايفعله، مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، ومع ذلك اعتبره أئمة اإلسالم مشروعً 
 ، ومن ذلك:اذلك كثيرة جدً 

، فقد قام المقتضي لتشريع ذلك، وانتفى المانع التكبير لسجود التالوة في الصالة -المثال األول
كبر لسجود التالوة في الصالة، مع ثبوت  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  َأنَّ لك لم يثبت منه، ومع ذ

 صالة -رضي هللا عنه  – هريرة أبي مع صليت: قال رافع، سجوده للتالوة في الصالة عنه، فعن أبي
ْت } فقرأ العتمة، َماُء اْنَشق   بها سجدت: فقال السجدة؟ هذه ما: له فقلت فيها، فسجد ،[١النشقاق: ]{ ِإَذا الس 

 .(63)ألقاه حتى بها أسجد أزال فال ،-وسلم  عليه هللا صلى - القاسم أبي خلف

 البصرة في - عنه هللا رضي - علي مع صلى َأنَّهُ  –رضي هللا عنه  – حصين بن وعن عمران
 يكبر كان نَّهُ أَ  ، فذكر- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع نصليها كنا صالة الرجل هذا ذكرنا فقال:
 .(64)وضع وكلما رفع كلما

كبَّر  َأنَّهُ سجد للتالوة، ولم يثبت  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  َأنَّ فهذان الحديثان ظاهران في 
، قال اورفعً  الها، وقد قام المقتضي، وانتفى المانع، ومع ذلك نجد أئمة اإلسالم يستحبون التكبير لها خفًض 

 ورفع كبَّر ثم وسجد يديه يرفع ولم كبَّر السجود أراد : " ومن-رحمه هللا  –نفي الح اإلمام المرغيناني
 .(65)"رأسه

: مالك قال صالة، لغير ولو ورفع   لخفض   : " وكبَّر-رحمه هللا  –وقال اإلمام ابن المواق المالكي 
 .(66)منها" رأسه رفع وإذا سجدها، إذا فليكبِ ر الصالة في سجدة قرأ من

 ول وللرفع، للهوى  كبَّر -في الصالة  :أي ،– فيها سجد : " ومن-رحمه هللا  –النووي وقال اإلمام 

 

                                           
املساجد  (، ومسلم، كتاب:1028( رقم )1/366. )هبا فسجد الصالة يف السجدة قرأ منأخرجه البخاري، كتاب: سجود القرآن. ابب: ( 63)

 (.578(، رقم )1/407) .سجود التالوة . ابب:ومواضع الصالة

  يف التكبري إثبات . ابب:الصالة (، ومسلم، كتاب:751( رقم )1/271. )الركوع يف التكبري إمتامأخرجه البخاري، كتاب: صفة الصالة. ابب: ( 64)
 (.393(، رقم )1/295) .محده نمل هللا مسع فيه: فيقول الركوع من رفعه إال الصالة يف ورفع خفض، كل

 دار ،يوسف طالل: قيقحت ،املبتدي بداية شرح يف اهلداية املرغيناين، الفرغاين اجلليل عبد بن بكر أيب بن علي الدين برهان احلسن أبوينظر: ( 65)
 .(1/79)لبنان  - بريوت العريب الرتاث إحياء

 ملختصر واإلكليل التاج(، م1994-هـ1416) املالكي املواق الغرانطي، العبدري يوسف بن القاسم أيب بن يوسف بن حممد هللا عبد أبوينظر: ( 66)
 .(2/361)العلمية  الكتب دار ،خليل
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 .(67)يديه" يرفع

 التكبير فعليه للتالوة سجد إذا َأنَّهُ  ذلك : "وجملة-رحمه هللا  –وقال اإلمام ابن قدامة المقدسي 
 . (68)غيرها" في أو صالة في كان سواء منه والرفع للسجود

 فيكبر لهم، يصلي كان َأنَّهُ  –رضي هللا عنه  –ك من العموم الوارد عن أبي هريرة وكلهم أخذوا ذل
 .(69)-وسلم عليه هللا صلى - هللا برسول صالة ألشبهكم إني وهللا: قال انصرف فلما ورفع، خفض، كلما

فسلم مرة من  –صلى هللا عليه وسلم  -فقد سها النبي الذكر في سجود السهو:  -الثاني المثال
، ومع (72)ا، وصلى إحدى صالتي العشي خمسً (71)، وترك مرة التشهد األول(70)نتين في صالة الظهراث

ذكر خاص لسجود السهو، حتى قال  -رضي هللا عنهم-ذلك لم يثبت عنه ول عن أحد من الصحابة 
 .(73)فيهما" الذكر عن ساكتة األصحاب : " وكتب-رحمه هللا  –اإلمام عبد الكريم الرافعي 

ك نجد األئمة ينصون على استحباب أن يقول الساهي في سجود السهو: "سبحان ربي ومع ذل
 -عنه هللا رضي- الجهني عامر بن األعلى"، مستدلين على استحباب ذلك بالعموم الوارد فيما رواه عقبة

 في اجعلوها)):  -وسلم  عليه هللا صلى - النبي قال [١األعلى:]{ َسبِ ِح اْسَم َربِ َك اأْلَْعَلى} نزلت لما: قال

 

                                           
 أمحد قاسم عوض: قيق، حتالفقه يف املفتني وعمدة الطالبني منهاج(، م2005/هـ1425) النووي شرف بن حيى الدين حميي زكراي أبوينظر: ( 67)

 .(35، دار الفكر ص )عوض

 .(1/686ينظر: ابن قدامة املقدسي، املغين )( 68)

  يف التكبري إثبات . ابب:الصالة (، ومسلم، كتاب:752( رقم )1/272. )الركوع يف التكبري إمتامأخرجه البخاري، كتاب: صفة الصالة. ابب: ( 69)
 (.392، رقم )(1/293) .محده ملن هللا مسع فيه: فيقول الركوع من رفعه إال الصالة يف ورفع خفض، كل

  يف التكبري إثبات . ابب:الصالة (، ومسلم، كتاب:752( رقم )1/272. )الركوع يف التكبري إمتامأخرجه البخاري، كتاب: صفة الصالة. ابب: ( 70)
 (.392(، رقم )1/293) .محده ملن هللا مسع فيه: فيقول الركوع من رفعه إال الصالة يف ورفع خفض، كل

  يف التكبري إثبات . ابب:الصالة (، ومسلم، كتاب:752( رقم )1/272. )الركوع يف التكبري إمتامب: صفة الصالة. ابب: أخرجه البخاري، كتا( 71)
 (.392(، رقم )1/293) .محده ملن هللا مسع فيه: فيقول الركوع من رفعه إال الصالة يف ورفع خفض، كل

  يف التكبري إثبات . ابب:الصالة (، ومسلم، كتاب:752( رقم )1/272. )الركوع يف التكبري إمتامأخرجه البخاري، كتاب: صفة الصالة. ابب: ( 72)
 (.392(، رقم )1/293) .محده ملن هللا مسع فيه: فيقول الركوع من رفعه إال الصالة يف ورفع خفض، كل

 .(4/179فكر )، دار الالكبري الشرح=  الوجيز بشرح العزيز فتح، القزويين الرافعي حممد بن الكرمي عبدينظر: ( 73)



2023 39 

 

  

 عبد الله مؤمن محمد بامؤمن.         د/دراسة تأصيلية الترك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع وأثره في نوازل العبادات

 .(74) ((سجودكم

 يجلس الصالة كسجدتين" سجدتان: "قوله : "-رحمه هللا-الحنفي  الطحطاوي  محمد بن فقال أحمد
 .(75)مسنون" ذلك وكل السجود، بتسبيح فيهما ويأتي والرفع، الوضع في ، ويكبرامفترشً  بينهما

 الصالة، في كسجود سجدتان كثر إنو  السهو : "وسجود-رحمه هللا-وقال العالمة الدميري الشافعي 
 ساكتة الكتب إن: قال بل ،الرافعي يره ولم المتولي، قاله فيهما والتسبيح والطمأنينة بينهما والجلوس الكيفية

 سكتوا ما كسائر الصالة صلب سجدات في المشروع هو فيهما المشروع بأن يشعر وذلك فيهما، الذكر عن
 .(76)ته"ومحبوبا السجود هذا واجبات من عنه

 وألنه الصالة؛ صلب سجود في يقول ما سجوده في : "ويقول-رحمه هللا -وقال اإلمام ابن قدمة 
 .(77)الصالة" صلب سجود أشبه الصالة في مشروع سجود

وذلك بمعرفة علة وسبب تشريعها، وهي ما ُتسمَّى بالعبادات  المعللة: النصوص: الثاني النوع
رك ويفهم معنى تشريعها، فحينئذ تقاس المسائل الحادثة على ما ورد به المعقولة المعنى، أي أن العقل يد

 ، ومن ذلك:االنص، ويعمل بنفس الكيفية والهيئة التي ورد بها النص، واألمثلة على ذلك كثيرة جدً 

شرع صالة الكسوف،  -صلى هللا عليه وسلم-، فمن المعلوم أن النبي المثال األول: صالة الزلزلة
 فإذا لحياته؛ ول أحد لموت ينخسفان ل هللا، آيات من آيتان والقمر الشمس ِإنَّ ))بقوله:  وعلل مشروعيتها

 .(78)((وتصدقوا وصلوا وكبروا هللا فادعوا ذلك رأيتم
 

                                           
، (869(، رقم )1/230) .وسجوده ركوعه يف الرجل يقول ماإ . ابب:الصالة (، وبوداود، كتاب:17414( رقم )28/630أخرجه أمحد )( 74)

(، وصححه ابن خزمية، كتاب: الصالة. ابب: التسبيح يف 887( رقم )1/287وابن ماجه، كتاب: الصالة. ابب: التسبيح يف الركوع والسجود )
( 1/347(، واحلاكم كتاب: الطهارة. )1898( رقم )5/225(، وابن حبان، كتاب: الصالة. ابب: صفة الصالة )670( رقم )1/334ود )السج
 .( ووافقه الذهيب وقال األرنؤوط: "إسناده حسن"818رقم )

: قيقحت ،اإليضاح نور شرح الفالح يمراق على الطحطاوي حاشية(، م1997-هـ1418)احلنفي  الطحطاوي إمساعيل بن حممد بن أمحدينظر:  (75)
 .(460ص )لبنان  - بريوت العلمية الكتب دار ،اخلالدي العزيز عبد حممد

 شرح يف(، النجم الوهاج م2004- هـ1425) الشافعي البقاء أبو الدَّمِّريي علي بن عيسى بن موسى بن حممد الدين، كمالينظر: الدمريي:   (76)
 .(179 /4) العزيز فتح(، والرافعي، 1/722) (جدة) املنهاج دار، املنهاج

 .(1/722ينظر: ابن قدامة، املغين ) (77)

كتاب: الكسوف. ابب: صالة الكسوف   ،(، ومسلم997( رقم )354 /1)الكسوف  يف الصدقة ، كتاب: الكسوف. ابب:أخرجه البخاري (78)
 (.901( رقم )2/618)
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سبب مشروعية صالة الكسوف كونها آية يخوف هللا تعالى  َأنَّ  -صلى هللا عليه وسلم-فبيَّن النبي 
رضي هللا -زمنه آيات مثل الريح الشديدة التي قالت عنها عائشة بها عباده، ومع ذلك فقد كانت في 

 كان إنما لهواته، منه أرى  حتى اضاحكً  امستجمعً  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رأيت : ما-عنها
 الغيم رأوا إذا الناس أرى  هللا رسول يا فقلت: وجهه، في ذلك عرف اريحً  أو اغيمً  رأى إذا يتبسم، وكان

 يؤمنني ما عائشة يا)) فقال: الكراهية! وجهك في عرفت رأيته إذا وأراك المطر، فيه يكون  أن جاءر  فرحوا،
األحقاف: } چ   کڑ  ک  کچ  فقالوا: العذاب قوم رأى وقد بالريح، قوم عذب قد عذاب، فيه يكون  أن

٢٤}))(79). 

 صلى لها. -صلى هللا عليه وسلم-لكن؛ لم يرد أن النبي 

: قالت صفية، صلى لها، فعنَأنَُّه ، ولم يرد -رضي هللا عنه-عمر بن الخطاب  وكانت الزلزلة زمن
 لئن أحدثتم، ما أسرع ما هذا؟ ما الناس، أيها: فقال -عنه هللا رضي- عمر عهد على المدينة زلزلت
 .(80)فيها أساكنكم ل عادت

وسلم  عليه هللا صلى- هللا رسول أن علمنا فما آيات كانت : "وقد-رحمه هللا -قال اإلمام الشافعي 
 فما الخطاب، بن عمر عهد في األرض زلزلت وقد خلفائه، من اأحدً  ول منها، شيء عند بالصالة أمر -

 .(81)" بالتوبة وأمر الصدقة، على فحضَّ  ،اخطيبً  قام وقد صلى، علمناه

 وجه من -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن يأت لم: "-هللا رحمه- البر عبد اإلمام ابن وقال
 على اإلسالم في كانت ما أول كانت وقد سنة، فيها عنه صحت ول عصره في كانت الزلزلة أن صحيح

 .(82)فأنكرها" عمر عهد

بالبصرة صلى لها كصالة الكسوف،  -رضي هللا عنه-ومع ذلك لما كانت الزلزلة زمن ابن عباس 

 

                                           
صالة االستسقاء. ابب:  ، كتاب:(، ومسلم4551( رقم )2123 /4))األحقاف(  مح سورة تفسري ، كتاب: التفسري. ابب:أخرجه البخاري (79)

 (. 899( رقم )2/616)ابملطر  والفرح والغيم، الريح رؤية عند التعوذ

 (، وإسناده صحيح. 31(، وابن أيب الدنيا، العقوابت )620 /2(، وأبو نعيم، الفنت )473 /2أخرجه ابن أيب شيبة ) (80)

 ،املعرفة دار ،قلعجي أمني املعطي عبد. د: قيقحت ،، السنن املأثورة للشافعيهـ(1406) املزينإبراهيم  أبو إمساعيل، بن حيى بن إمساعيلينظر:  (81)
 الدراسات جامعة ،قلعجي أمني املعطي عبد :حتقيق ،السنن واآلاثرمعرفة ، (م1991 هـ،1412) البيهقي احلسني بن أمحد(، و 144ص )بريوت 
 (. 5/156)دمشق +  حلب+  بباكستان كراتشي  -قتيبة  دار+  والوعي ردا+  اإلسالمية

 (. 2/418ينظر: ابن عبد الرب، االستذكار ) (82)
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 أجناس أقوى  من : "وهو-رحمه هللا  -شد عليها، وقال اإلمام ابن ر  ا، قياسً (83)وقال: "هكذا صالة اآليات"
، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ورجحه شيخ (84)عليها" نص التي العلة قياس ألنه عندهم؛ القياس

 . (85)-ارحمهم هللا جميعً -اإلسالم ابن تيمية وابن عثيمين 

ى هللا عليه صل-، فقد مرض النبي المثال الثاني: الجمع بين الصالتين في الحضر بعذر المرض
 -عائشة  على دخلت قال: عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد ، ومن أعظمها مرض وفاته، فعنامرارً  -وسلم

 ثقل بلى، قالت: ؟-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول مرض عن تحدثيني أل فقلت: - رضي هللا عنها
 ضعوا)) فقال: تظرونك يا رسول هللا.ين هم ل، قلنا:. ((أصلى الناس)) فقال: -وسلم عليه هللا صلى- النبي

 عليه هللا صلى فقال أفاق ثم عليه، فأغمي لينوء فذهب فاغتسل، ففعلنا، قالت:. ((المخضب في ماء لي
 قالت:. ((المخضب في ماء لي ضعوا)): قال هللا. رسول يا ينتظرونك هم ل قلنا:. ((الناس أصلى)) وسلم:

 يا ينتظرونك هم ل، قلنا:. ((أصلى الناس)): فقال أفاق ثم ه،علي فأغمي لينوء ذهب ثم فاغتسل، فقعد
فقال:  أفاق ثم ،عليه فأغمي لينوء ذهب ثم فاغتسل فقعد. ((المخضب في ماء لي ضعوا)): قال هللا رسول

 عليه النبي ينتظرون  المسجد، في عكوف والناس هللا، رسول يا ينتظرونك هم ل، قلنا:. ((الناس أصلى))
 فأتاه بالناس، يصلي بأن بكر أبي إلى -وسلم عليه هللا صلى- النبي فأرسل اآلخرة، العشاء ةلصال السالم

 رجاًل  وكان- بكر أبو فقال بالناس. تصلي أن يأمرك -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ِإنَّ  فقال: الرسول
 - النبي ِإنَّ  ثم أليام،ا تلك بكر أبو فصلى بذلك، أحق أنت عمر: له فقال بالناس. صل ِ  عمر يا :-ارقيقً 

 بكر وأبو الظهر، لصالة العباس أحدهما رجلين بين فخرج خفة، نفسه من وجد -وسلم عليه هللا صلى
 يتأخر. ل بأن - وسلم عليه هللا صلى - النبي إليه فأومأ ليتأخر ذهب بكر أبو رآه  فلما بالناس، يصلي

 بصالة يأتمُّ  وهو يصلي بكر أبو فجعل قال: ر.بك أبي جنب إلى فأجلساه. ((جنبه إلى أجلساني)) قال:
 .(86) قاعد - وسلم عليه هللا صلى - والنبي بكر، أبي بصالة والناس ،-وسلم  عليه هللا صلى - النبي

 

                                           
 ( إبسناد صحيح. 344-3/343(، والبيهقي )2/472(، وابن أيب شيبة )3/101أخرجه عبد الرزاق ) (83)

 (. 1/171ينظر: ابن رشد، بداية اجملتهد ) (84)

 بريوت - املعرفة دار ،خملوف حممد حسنني: حتقيق ،الكربى الفتاوى ،هـ(1386) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن س أمحدالعبا أبوينظر:  (85)
 . (195-5/193) اجلوزي ابن دار ،املستقنع زاد على املمتع الشرح ،(هـ 1428 - 1422) العثيمني حممد بن صاحل بن حممدو  ،(5/358)

كتاب: الصالة. ابب:   ،(، ومسلم655( رقم )243 /1)به  ليؤم اإلمام جعل إمنا اجلماعة واإلمامة. ابب:، كتاب: صال أخرجه البخاري (86)
 قدر إذا القيام لزمه القيام عن لعجزه جالس إمام خلف صلى من وأن ابلناس، يصلي من وغريمها وسفر، مرض من عذر له عرض إذا اإلمام استخالف

 (. 418( رقم )1/311)القيام  على قدر من حق يف القاعد خلف القعود ونسخ عليه،
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 َأنَّهُ  إلينا ينقل ولم ،-وسلم  عليه هللا صلى - النبي مرض : "وقد-رحمه هللا  -قال اإلمام الشوكاني 
 .(87)الصلوات" جمع المرضى من ألحد سوغ َأنَّهُ  إلينا نقل ام وكذلك الصلوات، بين جمع

فقد قام المقتضي، وانتفى المانع، ومع ذلك ذهب األئمة: مالك وأحمد بن حنبل وكثير من الشافعية 
إلى جواز الجمع بين الصالتين في الحضر بعذر المرض، بقياس األولى على الجمع بين الصالتين بعذر 

، (88)- ارحمهم هللا جميعً  – عثيمين ابن والشيخ باز ابن والشيخ تيمية ابن الماإلس شيخ المطر، ورجحه
 هو مما نحوه أو المرض بعذر الجمع على محمول هو قال: من : "ومنهم-رحمه هللا  -قال اإلمام النووي 

 يوالمتول الخطابي واختاره أصحابنا من حسين والقاضي حنبل بن أحمد قول وهذا األعذار، من معناه في
 هريرة، أبي وموافقة عباس، بن ولفعل الحديث، لظاهر تأويله في المختار وهو أصحابنا، من والروياني

 .(89)المطر" من فيه أشد المشقة وألن

 افمن المعلوم عند جمهور أهل العلم خالفً  جمع العصر إلى الجمعة في السفر: -المثال الثالث
لك بما ورد من ذمغرب والعشاء في السفر، مستدلين في جواز الجمع بين الظهر والعصر، وال (90)للحنفية

 هللا صلى - هللا رسول قال: كان –رضي هللا عنه  –األحاديث في ذلك، ومن ذلك حديث معاذ بن جبل 
 أن قبل رحل فإن والعصر، الظهر بين جمع يرتحل أن قبل الشمس زاغت إذا تبوك غزوة في -وسلم  عليه
: يرتحل أن قبل الشمس غابت إن ذلك، مثل المغرب وفي للعصر، لينز  حتى الظهر أخر الشمس تزيغ

 

                                           
 دار ،زايد إبراهيم حممود: حتقيق ،األزهار حدائق على املتدفق، السيل اجلرار هـ(1405) الشوكاين هللا عبد بن حممد بن علي بن حممدينظر:  (87)

 (. 1/118)بريوت ، العلمية الكتب

أعراب  سعيدحممد حجي و  :حقق ،، الذخرية(م 1994)ابلقرايف  الشهري املالكي لرمحنا عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبوينظر:  (88)
 - هـ1425)ابلكوسج  املعروف املروزي، يعقوب أبو هبرام، بن منصور بن إسحاق(، و 2/374)بريوت  -اإلسالمي الغرب دار ،خبزة بو حممدو 

(، 2/690)السعودية  العربية اململكة املنورة، ابملدينة اإلسالمية اجلامعة مي،العل البحث عمادة ،، مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه(م2002
، جمموع فتاوى ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد، (24/84) الفتاوى جمموع ،(348 ،2/24) الكربى الفتاوى تيمية، (، وابن4/321والنووي، اجملموع )
 (. 393-4/390(، وابن عثيمني، الشرح املمتع )293 /12)الشويعر  سعد بن حممد: وطبعه مجعه على أشرف ،ومقاالت ابن ابز

 (. 219-5/218ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم ) (89)

 حممد أويس يبأ: قيقحت ،املالكي الفقه يف التلقني(، م2004-هـ1425) املالكي البغدادي الثعليب نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أبوينظر:  (90)
 احملتاج مغين ،(م1994 -هـ1415) الشافعي الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين، مشس(، و 1/50)العلمية  الكتب دار ،واينالتط احلسين خبزة بو
 فرقد بن احلسن بن حممد هللا عبد أبو(، و 112 /2، وابن قدامة املقدسي، املغين )(1/529) العلمية الكتب دار ،املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل

 الزحيلي، الفقه ةوهب. د.أ(، و 1/147)كراتشي   - اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة ،األفغاين الوفا أبو: حقق، ابملبسوط املعروف لاألصالشيباين، 
 (.2/1372) سوريَّة  –دمشق ، الفكر دار، هوأدلت اإلسالمي
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 يجمع ثم للعشاء، ينزل حتى المغرب أخر الشمس تغيب أن قبل ارتحل فإن والعشاء، المغرب بين جمع
 .(91)بينهما

السفر مظنة المشقة والحرج، والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة على المكلفين، كما  َأنَّ ول شك 
يِن ِمْن َحَرج  : }-تعالى  –قال هللا  فخفف على المسافر، فأجاز له ، [٧٨الحج: ] {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِ 

 الجمع بين الصالتين.

، وقد سافر –صلى هللا عليه وسلم  –ولكن جمع العصر إلى الجمعة في السفر لم يثبت عن النبي 
ع معها العصر، وإنما فعل ذلك؛ ألن الجمعة ، وجماقصرً  ايوم الجمعة، فلم يصلها، وإنما صالها ظهرً 

وهو أن ِمَن المسافرين من قد تدركه الجمعة في حال  –ساقطة على المسافر، ومع ذلك فقد قام المقتضي 
، والعلة قائمة، ولذا؛ نجد اسفره مع مقيمين، وليس هناك مانع من جمع العصر معها ما دام مسافرً 

إلى الجمعة، لوجود العلة نفسها، ولم يعتبروا مجرد الترك مع الشافعية ينصون على جواز جمع العصر 
 : "يجوز-رحمه هللا  –من جواز الجمع، قال اإلمام الخطيب الشربيني  اوجود المقتضي وانتفاء المانع مانعً 

 جمع في كالظهر والجمعة الثانية، وقت في اوتأخيرً  األولى، وقت في اتقديمً  والعصر الظهر بين الجمع
 يتأتى ل الجمعة ألن ؛اتأخيرً  ويمتنع أولى، بل بالمطر، واعتمده، كجمعهما الزركشي نقله كما التقديم،
 .(92)وقتها" عن تأخيرها

 دخل كأن :أي التقديم، جمع في كالظهر : "والجمعة-رحمه هللا  –وقال العالمة سليمان البجيرمي 
 في له فيجوز معهم، الجمعة صلى لو لكن الظهر؛ حقه في فاألفضل الجمعة، يوم بطريقة قرية المسافر

 .(93)"اتقديمً  معها العصر يجمع أن الحالة هذه

بل المعتمد عند الشافعية زيادة على ذلك جواز جمع العصر مع الجمعة بعذر المطر كالسفر، قال 
 فيها أعلم فال المطر، في الجمعة صالة إلى العصر صالة جمع أراد : "إذا-رحمه هللا  –اإلمام العمراني 

 

                                           
، (1208( رقم )2/5) .الصالتني بني معاجل(، وأبو داود، كتاب: تفريع صالة املسافر. ابب: 22094( رقم )413 /36) أخرجه أمحد (91)

 رجال ثقات رجاله صحيح إسناده(، وقال األرنؤوط: " 553( رقم )2/438. )الصالتني بني اجلمع يف جاء ماوالرتمذي، كتاب: أبواب السفر. ابب: 
 . "الشيخني

 . (1/529الشربيين، مغين احملتاج )ينظر:  (92)

 /بريوت العلمية، الكتب دار ،اخلطيب شرح على احلبيب حتفة(، م1996- هـ1417) الشافعي ميالبجري  عمر بن حممد بن سليمان ينظر: (93)
 . (2/380)لبنان 
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ا، والذي  السالم وعند الجمعة، بصالة اإلحرام عند المطر وجود ويشترط يجوز، َأنَّهُ : القياس يقتضي نص 
 .(94)بالعصر" اإلحرام وعند منها،

 .(95)المطر" في والعصر الجمعة بين الجمع : "يجوز-رحمه هللا  –وقال اإلمام النووي 

 المطر بعذر الجمعة إلى العصر جمع : "ويجوز-رحمه هللا–وقال العالمة سعيد محمد باعشن 
 .(96)كالسفر"

جعل الجمع متعلق برفع الحرج، ونسب ذلك لإلمام  َفِإنَّهُ  –رحمه هللا–وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية 
: جمع رسول -رضي هللا عنهما  –عند كالمه على حديث ابن عباس  َفِإنَّهُ ، -رحمه هللا–أحمد بن حنبل 

مطر.  ول خوف غير في بالمدينة والعشاء والمغرب والعصر الظهر بين -صلى هللا عليه وسلم  –هللا 
 الجمع َأنَّ  على يدل الكالم هذا َفِإنَّ  األولى؛ بطريق األمور لهذه الجمع على به أحمد استدل فقال: "وبهذا

 والمطر خوفال بدون  الحاصل الحرج ليرفع جمع إذا َفِإنَّهُ  بالفعل، التنبيه باب من وهذا أولى، األمور لهذه
 .(97)لغيرها" الجمع من أولى لها والجمع يرفع أن أولى بهذه الحاصل فالحرج والسفر،

 :أثر الترك في نوازل العبادات-المبحث الرابع

 أثر الترك في االبتداع في الدين: -المطلب األول
نية  َأنَّ  يفتح باب البتداع في الدين على مصراعيه مادام االقول بأن الترك ليس بحجة مطلقً  إن

عمومات الترغيب والحث على فعل الخيرات، وكم أحدثت بدع من هذا  المبتدع حسنة، وقوله داخل في
في تقعيد العلم، وتنزيل  َأنَّهُ  ِإلَّ المنطلق، والغالب على ُمْحِدث مثل هذه البدع الصالح وكثرة العبادة، 

يرون، وحين يبيِ ن أهل العلم الذين وصفهم هللا النوازل على القواعد والضوابط الشرعية ضعيٌف، فيغتر به كث
ُسوِل َوِإَلى ُأوِلي اأْلَمْ بقوله: } –تعالى - وُه ِإَلى الر  ِر َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ

 

                                           
 قاسم: قيقحت ،الشافعي اإلمام مذهب يف(، البيان م2000-هـ 1421) الشافعي اليمين العمراين سامل بن اخلري أيب بن حيى احلسني أبوينظر:  (94)

 . (494 /2)دة ج ،املنهاج دار ،النوري حممد

 . (320 /4النووي، اجملموع )ينظر:  (95)

ي  اَبعِّشن اَبَعليّ  حممد بن َسعيدينظر:  (96) ْوَعينِّ  املنهاج دارالتعليم، (، بشرى الكرمي شرح مسائل م2004-هـ 1425) الشافعي احلضرمي الرابطي الدَّ
 . (379ص ) جدة والتوزيع، للنشر

 . (76 /24)ابن تيمية، جمموع الفتاوى ينظر:  (97)
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ْيَطاَن ِإال  َقِليال   ِمْنُهْم َلَعِلَمُه ال ِذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل  النساء: ]{ َفْضُل َّللا ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلت َبْعُتُم الش 
ا من العتداء عليه، فعندئذ يتعصب ألولئك الُعبَّاد َوَأنَّهَ هذا من البدع التي حذر الشرع منها،  َأنَّ  [٨٣

نفس، وحينئذ تحدث الفرقة الصالحين كثيٌر من العوام، وبعض الخواص، وتدخل في ذلك حظوظ ال
 –فعن العرباض بن سارية  –صلى هللا عليه وسلم  –والختالف بين المسلمين، وهو ما حذر منه النبي 

 رسول يا: قائل فقال القلوب، منها ووجلت العيون، منها ذرفت بليغة موعظة وعظنا: قال -رضي هللا عنه 
 َفِإنَّهُ  حبشي ا، اعبدً  كان وإن والطاعة، والسمع هللا تقوى ب أوصيكم)): فقال فأوصنا. مودع موعظة كأنها هللا،
 وعضوا بها فتمسكوا المهديين، الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي فعليكم ،اكثيرً  ااختالفً  فسيرى  منكم يعش من

 .(98)((ضاللة بدعة وكل بدعة، محدثة كل َفِإنَّ  األمور، ومحدثات وإياكم بالنواجذ، عليها

في الفرق  اظاهرً  افي إحداث البدع، مما كان سببً  اواضحً  االترك ليس حجة مطلقً فكان أثر اعتبار 
 الختالف.

 أثر الترك في التبديع:-المطلب الثاني
الفعل أو القول بدعة  َأنَّ القول بأن ترك ما قام المقتضي له، وانتفى المانع منه يدل على  َأنَّ كما 

ل هذا التأصيل لكثير من المسائل ويعتبرها مشروعة، ، فكم وجدنا من يابهذا اإلطالق، ليس منضبطً  ؤصِ 
كصالة الزلزلة، وبالجمع بين الصالتين للمريض في الحضر، وصيام األيام األولى من ذي الحجة، 

 وغيرها كثير.

ع في كثير من المسائل التي هي داخلة في  والتعليالت بحيث تؤدى بنفس  العمومياتثم نجده ُيَبدِ 
عن الشارع مما نص العلماء على مشروعيتها، كرفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الكيفية الواردة 

 أثناء دعاء الخطبة للجمع والعيدين، والتكبير الجماعي في العيدين، وغيرها كثير.في المفروضة و 

في تفريق األمة  افكان عدم النضباط والضطراب فيما قام المقتضي له، وانتفاء المانع منه سببً 
في تبديع األمة لبعضها البعض، ثم جرَّ ذلك إلى التهاجر والتقاطع، باسم  افها، بل كان ذلك سببً واختال

 جهر المبتدع.

 

                                           
، والرتمذي، كتاب: (4607( رقم )4/200) .السنة لزوم يف(، وأبو داود، كتاب: السنة. ابب: 17142( رقم )367 /28) أخرجه أمحد (98)

"، وابن ماجه، كتاب: صحيح حسن حديث هذا(، وقال: "2676( رقم )5/44. )البدع واجتناب ابلسنة األخذ يف جاء ماأبواب العلم. ابب: 
 . (43( رقم )1/16. )املهديني الراشدين اخللفاء سنة اتباع. ابب: والعلم الصحابة وفضائل اإلميان
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وقد بيَّن الشارع عظيم خطر التبديع والتفسيق والتضليل، وذلك حين بيَّن عظيم خطر التكفير، فعن 
 يا: ألخيه قال امرئ  أيما)): -سلم و  عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قال - مارضي هللا عنه -عمر  ابن

 .(99) ((عليه رجعت وإل قال، كما كان إن أحدهما، بها باء فقد كافر،

 ومن قال ألخيه يا مبتدع فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإل رجعت على قائلها.

هناك من  والنتيجة الظاهر لهذا الضطراب من أصحاب القولين كثرة تفرق األمة واختالفها، وليس
مخرج لمنع هذا التفرق والختالف في هذا الباب إل بضبط حقيقة مسألة الترك، بحيث نعمل بالنصوص، 
وما جاء فيها من تعميم وتعليل في موضعها، ونعمل بالنصوص الواردة في النهي عن البتداع في الدين 

حسب موضعها، من دون  في موضعها، وبهذا نكون قد جمعنا بين نصوص الشرع بحيث يعمل بها كلها
 ،ل أن يصادم اأن يكون بينها تعارض، وهو الذي أمرنا به الشارع بجعل النصوص يصدق بعضها بعًض 

 جلست لقد: قال -رضي هللا عنهم  –جده  عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو ، فعناويكذب بعضها بعًض 
 - هللا رسول صحابة من مشيخة إذاو  وأخي، أنا أقبلت النعم، حمر به لي َأنَّ  أحب ما امجلسً  وأخي أنا

 أي في ناحية، – حجرة فجلسنا بينهم، نفرق  أن فكرهنا أبوابه، من باب عند جلوس - وسلم عليه هللا صلى
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فخرج أصواتهم، ارتفعت حتى فيها، فتماروا القرآن، من آية ذكروا إذ

 باختالفهم قبلكم، من األمم أُْهِلَكتِ  بهذا قوم، يا مهاًل )): ويقول ب،بالترا وجهه، يرميهم احمر قد ،امغضبً 
 بعضه قُ ُيَصدِ   بل ،ابعًض  بعضه يكذب ينزل لم القرآن إن ببعض، بعضها الكتب وضربهم أنبيائهم، على
 .(100)((عالمه إلى فردوه منه، جهلتم وما به، فاعملوا منه، عرفتم فما ،ابعًض 

 الخاتمة

عمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خاتم األنبياء وآله وأصحابه والتابعين الحمد هلل الذي بن
 لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد:

 

                                           
(، ومسلم، كتاب: اإلميان. ابب: 5753( رقم )2264 /5) .قال كما  فهو أتويل بغري أخاه أكفر منأخرجه البخاري، كتاب: األدب. ابب:  (99)
 (. 60( رقم )1/79) .قال كما  فهو أتويل بغري أخاه أكفر من

 . "حسن إسناد وهذا(، وقال األرنؤوط: "حديث صحيح، 6702( رقم )304 /11) أخرجه أمحد (100)
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فهذا البحث مساهمة في بيان أهمية هذه المسألة ووضعها في موضعها من مسائل الشرع، وخاصة 
لم تحمد عقباها، وما زلنا نتجرع  وبسبب الخلط بينها وبين ما يشبهها من المسائل جرَّ إلى أمور َأنَّهُ 

 : اآلتيةمرارتها، من التبديع والبتداع، والذي َخُلَص الباحث فيه إلى النتائج 

الترك الوجودي على نوعين: ترك مقيد، وهو ما كان للشارع قصد فيه، ببيان سببه، وترك مطلق  – 1
 محتمل القصد وعدمه.

 .-صلى هللا عليه وسلم –لنبي الترك المقيد هو من السنة الثابتة عن ا – 2

الترك المطلق إما أن يندرج تحت عموم النهي عن البدع، أو يندرج تحت عموم النصوص أو  – 3
 تعليالتها الدالة على المشروعية.

الترك الذي يستفاد منه كون الفعل الحادث بدعة في العبادات هو ما كان فيه قصر وحصر العموم  – 4 
 أو مكان أو عدد يحتاج فيه إلى دليل خاص. في هيئة وكيفية أو زمان

 هو ما كان داخاًل  امشروعً  الترك الذي يستفاد منه كون الفعل أو القول الحادثين في العبادات مقبوًل  – 5
أو التعليالت بحيث يؤدى بنفس الكيفية والهيئة التي شرعها الشارع دون زياد أو  العمومياتفي 

 نقصان.

راد قول من قال بأن الترك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع يدل على عدم بيان اضطراب وعدم اط – 6
يتعارض في تقريره لكثير من َأنَُّه يتعارض مع ما نقل عن األئمة، كما  َفِإنَّهُ مشروعية المحدث، 

 المسائل.

 ، فهو كسابقه.امطلقً  ةبيان اضطراب وعدم اطراد قول من لم يعتبر الترك حج – 7

 جية الترك من عدمه، وذلك ببيان موضع كل منها من حيث القبول والرد.بيان مدى ح – 8

 التوصيات:
 التنبيه على أهمية التصوير الحقيقي للمسائل، لما في مخالفة ذلك من نتائج وخيمة على األمة. – 1

 لتمييز الفروق بين المسائل مما هو داخل في العموم الممنوع، والعموم والتعليل المشروع. التيقظ-2

 حتى يعطى حظه من النظر. اأو ممنوعً  التحذير من التسرع في اعتبار القول أو الفعل مقبوًل  – 3

المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعات ودور العلم لتوضيح ذلك، وخاصة بين حملة العلم  عقد- 4
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 ع.الشرعي؛ لكونهم الموجهون للمجتمع، لنشر الوعي العلمي والثقافي بين أفراد المجتم

 الخيرات، في والمسابقة والمسارعة الطاعات، لفعل يوفقنا أن – وكرمه بمنه – هللا أسأل الختام وفي
 أعمارنا من أمسنا، ويجعل خير ايومنا خيرً  يجعل وأن الخطيئات، لنا ويغفر والمضالت، المنكرات وترك

 ومشائخنا علمائنا على غفرانه سحائب ينزل وأن لقائه، يوم أيامنا وخير وخواتيمها، أعمالنا وخير آخرها،
 الدارين، اللهم آمين. في النفع به ويعم الكريم، لوجهه اخالًص  العمل هذا يجعل وأن ومعلمينا،

 المراجع
 العقيدة:  -أوال  
 العتصــام، ،(م1992- هـــ1412) بالشــاطبي الشــهير الغرنــاطي اللخمــي محمــد بــن موســى بــن إبـراهيم – 1

 السعودية. عفان، ابن دار الهاللي، عيد بن سليم: تحقيق
: تحقيــق والنقــل، العقــل تعــارض درء ،(هـــ1391) الحرانــي تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو- 2

 الرياض. – األدبية الكنوز دار سالم، رشاد محمد

 والنحـل، واألهـواء الملـل فـي الفصـل ،(م1982-هــ1402) الظـاهري  حـزم بـن أحمـد بـن علي محمد أبو- 3
 الرياض. – عكاظ مكتبات شركة عميرة، الرحمن عبد /د نصر، إبراهيم محمد /د: تحقيق

 الرســول، شــاتم علــى المســلول الصــارم الحرانــي، تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو الــدين تقــي-4
 الحميد. عبد الدين محي محمد: تحقيق

 الزهيــري، مكتبــة أمــين ســمير: يــقهـــ(، كتــاب الفــتن، تحق1412المــروزي ) حمــاد بــن هللا نعــيم عبــد أبــو- 5
  القاهرة. – التوحيد

 مــدارج( م1996 - هـــ 1416) الجوزيــة قــيم ابــن الــدين شــمس ســعد بــن أيــوب بــن بكــر أبــي بــن محمــد- 6
 الكتــاب دار البغــدادي، بــاهلل المعتصــم محمــد: تحقيــق نســتعين، وإيــاك نعبــد إيــاك منــازل بــين الســلكين

 .بيروت - العربي

 مه:وعلو  يثالحد-ثاني ا

 ،(م 1998 - هــ 1419) الفضـل أبـو السـبتي، اليحصـبي عمـرون  بـن عيـاض بـن موسـى بـن عياض - 7
 والنشـــر للطباعـــة الوفـــاء دار إســـماعيل، يحيـــى الـــدكتور: تحقيـــق مســـلم، صـــحيح شـــرح المعلـــم إكمـــال

 مصر. والتوزيع،
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 - الكبيـر جـامعم(، ال1975 - هــ 1395عيسـى ) أبو الترمذي، موسى، بن َسْورة بن عيسى بن محمد –8
 عـوض، عطـوة وإبـراهيم البـاقي، عبـد فـؤاد ومحمـد شـاكر، محمـد أحمد: وتعليق تحقيق الترمذي، سنن

 مصر. – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة
 الصــحيح المســند م(، الجــامع1987 - هـــ1407الجعفــي ) البخــاري  عبــد هللا أبــو إســماعيل بــن محمــد - 9

 البغـا، ديـب مصـطفى. د: تحقيـق وأيامـه، وسـننه وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسول أمور من المختصر
 بيروت. – اليمامة كثير، ابن دار

 – المعرفـة دار والحكـم، العلـوم جامع ،(ه1408) الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو - 10
 بيروت.

 الصـحيحة األحاديـث لسـلةم(، س1995 - هــ 1415الـدين األلبـاني ) ناصـر محمـد الـرحمن عبـد أبو - 11
 .الرياض والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة األلباني، وفوائدها، فقهها من وشيء

ِجْســتاني ســنن األزدي شــداد بــن بشــير بــن إســحاق بــن األشــعث بــن ســليمان داود أبــو - 12  داود، أبــي السِ 
 بيروت.  – صيدا العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق

 عبد فؤاد محمد: تحقيق ماجه، ابن يزيد، سنن أبيه اسم وماجه القزويني، يزيد بن محمد هللا عبد أبو - 13
 الحلبي.  البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار الباقي،

 محمد: تحقيق الكبرى، م(، السنن 2003 - هـ 1424البيهقي ) بكر أبو علي، بن الحسين بن أحمد - 14
 .لبنات – بيروت العلمية، الكتب دار ا،عط القادر عبد

 التقاسـيم) حبان، ابن م(، صحيح1988 - هـ 1408حاتم ) أبو حبان، بن أحمد بن حبان بن محمد - 15
 بلبان بن علي الدين عالء األمير: ترتيب حبان، ابن صحيح تقريب في باإلحسان الموسوم ،(واألنواع

 بيروت. – الرسالة سةمؤس األرنؤوط، شعيب: وتعليق تحقيق الفارسي،
. د: تحقيـــق خزيمـــة، ابـــن م(، صـــحيح2003 - هــــ 1424خزيمـــة ) بـــن إســـحاق بـــن محمـــد بكـــر أبـــو – 16

 بيروت.  – اإلسالمي المكتب األعظمي، مصطفى محمد
العراقــي،  إبــراهيم بــن بكــر أبــي بــن الــرحمن عبــد بــن الحســين بــن الــرحيم عبــد الــدين زيــن الفضــل أبــو - 17

 الـدين، ولـي زرعـة أبـي المصـري، ثـم الرازيـاني الكـردي الحسـين بـن الـرحيم عبـد نبـ وتكملة ابنه أحمد
 القديمة.  المصرية التقريب، الطبعة شرح في التثريب العراقي طرح ابن

 بــابن المعــروف القرشــي األمــوي  البغــدادي قـيس بــن ســفيان بــن عبيــد بـن محمــد بــن هللا عبــد بكــر أبـو - 18
 حـزم، ابـن دار يوسـف،  رمضـان خيـر محمـد: العقوبات، تحقيـق م(، 1996 - هـ 1416الدنيا ) أبي

 لبنان. – بيروت
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 صـــحيح شـــرح البـــاري  هــــ(، فـــتح1379الشـــافعي ) العســـقالني الفضـــل أبـــو حجـــر بـــن علـــي بـــن أحمـــد - 19
 علــى وأشــرف وصــححه بإخراجــه وقــام البــاقي، عبــد فــؤاد محمــد: وأحاديثــه وأبوابــه كتبــه رقــم البخــاري،

  بيروت. – المعرفة يب، دارالخط الدين محب طبعه
 اليـدين رفـع أحاديـث فـي الوعـاء فـض ،(م1985) السـيوطي الـدين جـالل بكـر، أبـي بـن الـرحمن عبد - 20

 - المنـــار مكتبـــة الميـــاديني، امريـــر الحـــاجي محمـــود بـــن محمـــد بـــن شـــكور محمـــد: تحقيـــق بالـــدعاء،
 .الزرقاء

 الصـــحيحين، علــى م(، المســتدرك1990 – هـــ 1411النيســابوري ) هللا عبـــد بــن محمــد هللا عبــد أبــو - 21
 بيروت.  – العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيق

 إلــى العــدل عــن العــدل بنقــل المختصــر الصــحيح النيســابوري، المســند الحســن أبــو الحجــاج بــن مســلم - 22
 بيروت.  – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول

 م(، المسـند،2001 - هــ1421الشـيباني ) أسـد بـن هـالل بـن حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد هللا عبـد أبو - 23
 الرسالة. مؤسسة التركي، المحسن عبد بن هللا عبد د: إشراف مرشد، وعادل األرنؤوط شعيب: تحقيق

 واآلثــار، األحاديــث فــي لمصــنف(، ا.هـــ1409الكــوفي ) شــيبة أبــي بــن محمــد بــن هللا عبــد بكــر أبــو - 24
  الرياض. – الرشد مكتبة

 الحجـاج، بـن مسلم صحيح شرح المنهاج ،(هـ1392) النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو - 25
 بيروت. – العربي التراث إحياء دار

 كتب الفقه: -ثالث ا

 الفقه الحنفي:
 الوفـــا أبـــو: حقـــق بالمبســوط، المعـــروف صـــلاأل الشــيباني، فرقـــد بـــن الحســـن بــن محمـــد هللا عبـــد أبــو - 26

 كراتشي. – اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة األفغاني،
 األشــباه ،(م 1999 - هـــ 1419) المصــري  نجــيم بــابن المعــروف محمــد، بــن إبــراهيم بــن الــدين زيــن - 27

 بيـروت ة،العلميـ الكتـب دار عميـرات، زكريـا الشيخ: تحقيق النعمان، حنيفة أبي مذهب على والنظائر
 لبنان. –

 عـــن األســـرار كشـــف ،(م1997/هــــ1418) البخـــاري  الـــدين عـــالء محمـــد، بـــن أحمـــد بـــن العزيـــز عبـــد - 28
 بيروت.– العلمية الكتب دار عمر، محمد محمود هللا عبد: تحقيق البزدوي، اإلسالم فخر أصول

 شــرح فــي الهدايــة نــاني،المرغي الفرغــاني الجليـل عبــد بــن بكــر أبــي بـن علــي الــدين برهــان الحســن أبـو - 29
 لبنان. – بيروت - العربي التراث احياء دار يوسف، طالل: تحقيق المبتدي، بداية



2023 51 

 

  

 عبد الله مؤمن محمد بامؤمن.         د/دراسة تأصيلية الترك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع وأثره في نوازل العبادات

 الفقه مالكي:
 لمــذاهب الجــامع م(، الســتذكار2000القرطبــي ) النمــري  البــر عبــد بــن هللا عبــد بــن يوســف عمــر أبــو – 30

 بيروت. –العلمية  لكتبا معوض، دار علي محمد -عطا  محمد سالم األمصار، تحقيق: فقهاء

 ،(م 1997 - هــ 1418) األندلسـي القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد وأبو - 31
 الموجـود، عبد أحمد عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ: تحقيق المقتصد، ونهاية المجتهد بداية
 لبنان. – بيروت - العلمية الكتب دار

 المــــالكي المــــواق الغرنــــاطي، العبــــدري  يوســــف بــــن القاســــم أبــــي بــــن يوســــف بــــن محمــــد هللا عبــــد أبــــو -32
 العلمية. الكتب دار خليل، لمختصر واإلكليل التاج ،(م1994-هـ1416)

 في التلقين ،(م2004-هـ1425) المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو - 33
 العلمية. الكتب دار التطواني، الحسني خبزة بو محمد أويس أبي: تحقيق المالكي، الفقه

ــدين شــهاب العبــاس أبــو - 34 ــالقرافي ) الشــهير المــالكي الــرحمن عبــد بــن إدريــس بــن أحمــد ال م(، 1994ب
 اإلسالمي، بيروت. الغرب حجي، دار محمد: الذخيرة، تحقيق

 الفقه الشافعي:
 عبـــد: تحقيـــق األذكــار، ،(م 1994 - هــــ 1414) النــووي  شـــرف بـــن يحيــى الـــدين محيــي زكريـــا أبــو - 35

 لبنان. – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار األرنؤوط، القادر
ْوَعِنيُّ  َباِعشـــن َبـــاَعلي   محمـــد بـــن َســـعيد - 36  ،(م 2004 - هــــ 1425) الشـــافعي الحضـــرمي الربـــاطي الـــدَّ

 جدة. والتوزيع، للنشر المنهاج دار  التعليم، مسائل شرح الكريم بشرى 

 اإلمـام مـذهب فـي م(، البيـان2000 -هــ 1421اليمنـي ) العمرانـي الخيـر أبـي بن يحيى الحسين أبو - 37
 جدة. – المنهاج النوري، دار محمد قاسم: الشافعي، تحقيق

 شـــرح علـــى الحبيـــب تحفـــة ،(م1996- هــــ1417) الشـــافعي البجيرمـــي عمـــر بـــن محمـــد بـــن ســـليمان - 38
 لبنان. /بيروت - العلمية الكتب دار الخطيب،

: تحقيـق للشـافعي، المـأثورة السـنن ،(هــ1406) المزنـي إبـراهيم أبـو إسـماعيل، بن يحيى بن إسماعيل - 39
 بيروت. – المعرفة دار قلعجي، أمين المعطي عبد. د

 الســـعدي الهيتمـــي حجـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد العبـــاس أبـــو اإلســـالم، شـــيخ الـــدين، شـــهاب - 40
 الفكر. دار الكبرى، الفقهية الفتاوى  األنصاري،

 النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر. شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو - 41
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 قلعجـي، أمـين المعطـي عبـد: تحقيـق واآلثار، السنن معرفة ،(م1991 هـ،1412) البيهقي الحسين بن أحمد
 دمشق.+  حلب + بباكستان كراتشي - قتيبة دار+  والوعي دار+  اإلسالمية الدراسات جامعة

 المحتــاج مغنــي ،(م1994 - هـــ1415) الشــافعي الشــربيني الخطيــب أحمــد بــن محمــد الــدين، شــمس - 42
 العلمية. الكتب دار المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى

 المفتـين وعمـدة الطـالبين منهـاج ،(م2005/هــ1425) النـووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو - 43
 الفكر. دار عوض، أحمد قاسم ضعو : تحقيق الفقه، في

 الفقه الحنبلي:
 ابن المستقنع، دار زاد على الممتع الشرح ،(هـ1428 -1422) العثيمين محمد بن صالح بن محمد - 44

 الجوزي.

 .الشاملة المكتبة المستقنع، زاد شرح الشنقيطي، محمد بن محمد الدكتور - 45
 ،(م2002 - هـــ1425) بالكوســج المعــروف وزي،المــر  يعقــوب أبــو بهــرام، بــن منصــور بــن إســحاق - 46

 المنـورة، بالمدينـة اإلسـالمية الجامعـة العلمـي، البحـث عمـادة راهويـه، بـن وإسـحاق أحمد اإلمام مسائل
 السعودية. العربية المملكة

 قدامـة بـابن الشـهير الحنبلـي، المقدسـي قدامـة بـن محمـد بـن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد أبو - 47
 بيروت.  – الفكر هـ(، المغني، دار1405سي )المقد

 فقه عام:
 هللا عبـــد: تحقيـــق األدب، ومنتهـــى الطلـــب أدب ،(م1998 - هــــ1419) الشـــوكاني علـــي بـــن محمـــد - 48

 بيروت. لبنان حزم، ابن دار السريحي، يحيى
 دائقحــ علــى المتــدفق الجــرار الســيل ،(هـــ1405) الشــوكاني هللا عبــد بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد - 49

 بيروت. – العلمية الكتب دار زايد، إبراهيم محمود: تحقيق األزهار،
 حســنين: تحقيــق الكبــرى، هـــ(، الفتــاوى 1386الحرانــي ) تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو - 50

 بيروت. – المعرفة دار مخلوف، محمد

 دمشق. – سوريَّة - الفكر دار وأدلته، اإلسالمي الفقه الزحيلي، وهبة - 51
 الفتاوى، م(، مجموع1995-هـ1416الحراني ) تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي - 52

 المدينـــة الشــريف، المصـــحف لطباعــة فهـــد الملــك مجمـــع قاســم، بـــن محمــد بـــن الــرحمن عبـــد: تحقيــق
 .السعودية العربية المملكة النبوية،
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 جمعــه علــى أشــرف بــاز، بــن العزيــز عبــد العالمــة فتــاوى  بــاز، مجمــوع بــن هللا عبــد بــن العزيــز عبــد - 53
 .الشويعر سعد بن محمد: وطبعه

 أحمـد السـيد: تحقيـق الشـافعي، مناقـب ،(م 1970 - هــ 1390) البيهقـي الحسـين بـن أحمـد بكر أبو - 54
 القاهرة. – التراث دار مكتبة صقر،

 أصول الفقه: -رابع ا

 اإلبهاج ،(م 2004 - هـ 1424) السبكي الوهاب عبد الدين تاج وولده السبكي الكافي عبد بن علي - 55
 البحـــوث دار صـــغيري، الجبـــار عبـــد الـــدين نـــور الزمزمـــي، جمـــال أحمـــد: تحقيـــق المنهـــاج، شـــرح فـــي

 دبي. التراث، وإحياء اإلسالمية للدراسات

 القاضـي: تحقيـق اآلمـل، بغية شرح السائل إجابة م(، 1986) الصنعاني األمير إسماعيل بن محمد - 56
 بيروت. – الرسالة مؤسسة األهدل، مقبول محمد حسن /د السياغي، أحمد بن حسين

 ودللتهــا – وسـلم عليـه هللا صـلى – الرسـول أفعـال ،(م 2003 - هــ 1424) األشـقر سـليمان محمـد - 57
 لبنان. – بيروت - الرسالة مؤسسة الشرعية، األحكام على

م(، البحـر المحـيط 1994 - هـ1414الزركشي ) بهادر بن هللا بدع بن محمد الدين بدر هللا عبد أبو - 58
 الكتبي. في أصول الفقه، دار

 وزارة وتطبيًقــــا، تأصــــياًل : النبويــــة التــــروك ،(م 2012 - هـــــ 1433) اإلتربــــي محمــــد صــــالح محمــــد - 59
 قطر. بدولة اإلسالمية والشؤون  األوقاف

 القواعـد ،(م 1956 - هــ 1375) الحنبلـي البعلـي عبـاس بن علي اللحام بن الدين عالء الحسن أبو - 60
 مطبعـة الفقـي، حامـد محمـد وتصـحيح تحقيـق الفرعيـة، األحكـام مـن بهـا يتعلـق ومـا األصولية والفوائد

 المحمدية. السنة
 تيسـير: تحقيـق القواعـد، فـي المنثور ،(هـ 1405) الزركشي هللا عبد بن بهادر بن محمد هللا عبد أبو - 61

 الكويت. اإلسالمية، والشئون  األوقاف وزارة ود،محم أحمد فائق

 1999 - هــ 1420)الفقـه  أصـول فـي الموافقـات بالشـاطبي، الشـهير موسـى بـن إبـراهيم إسـحاق أبو - 62
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.يف حتقيق امليزة التنافسية للجامعات اليمنية األكادمييةدور السمعة   
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Tel:777788187 Tel:777776980 Tel:772730333  

 الملخص:
 ،في تحقيق الميزة  الناافسزية للمااعزال اليمايزة األكاديميةدور السمعة  ةفمعر  إلىالبحث  هــدف

مـ   ا( فـر   26وتكصنـ  ييهـة البحـث مـ   ،م المـهج  الصفـ ا الميـحاااسـتدد تـ  ولتحقيق هدف البحـث
قـــة وطبقـــ  ابســـتبننة الم   ،تـــ  اات ـــنره   قردقـــة   ـــدفة ،الدبـــراأل اديـــن فميي  فـــا الينمعـــن  ال مه ـــة

م   عـــأل ادســـنلي  ااســـتددتـــ  و  ،بصفـــ جن ة اج ليمـــا الب ننـــن  والمع صمـــن  وفـــق ةســـ ص   ل ـــا المعـــد 
يــد  مــ   إلــىوتــ  التصفــ  ،  نردــة والهيــ  الم صدــةعالمتصســقن  الحيــنب ة وابنيرافــن  الم ،اإلح ــنة ة

ي ــى  ليمايززةفززي تحقيززق الميززة  الناافسززية للمااعززال ا األكاديميززةدور السززمعة ةهمجــن ح ــا  ،الهتــنة 
( وانحــراف مع ــنر  2.39العــنم لجــن   المتصســ هم ــة مرت عــة  عــ   يــنم امــن رراهــن الدبــراأل   حيــث ب ــ  ة 
وبدرجــة  ادو %(. و ــد ح ــ  ميــن  العــراية المىسيــ ة ي ــى الترتيــ  80( ووزن نيــبا  ب ــ   0.77 
ـــة مرت عـــة(  ـــ   ب ـــ   بدبل ـــج ميـــن  الميـــ صل ة اب (،2.44 المتصســـ  الحيـــنبا ال ـــةر    متصســـ   جتمنع 

وح ـــ   (2.39  متصســـ  حيـــنبا  اليـــص ج والتميـــل فـــا الترتيـــ  ال نلـــث ودـــ تا ميـــن  (2.41  حيـــنبا
ميـن  الي ـن ج المىسيـ ة  ح ـ و ( 2.37 مين  المهنخ الته  مـا ي ـى الترتيـ  الرا ـا  متصسـ  حيـنبا 

 إلــى التصفــ  تــ  البحــث،فــا ءــصأل نتــنة  و  (2.35 ايــر  متصســ  حيــنبا الدــنمو وادالترتيــ  ي ــى 
  ميمصية م  ابستهتنجن  والتصف ن .

 ، الميلج التهنفي ة، الينمعن  ال مه ة.اليمعة ادين فم ةالكلمال المفناحية: 

Abstract: 
The aim of the research is to know the role of academic reputation in achieving the competitive 

advantage of Yemeni universities, and to achieve the goal of the research, the descriptive survey 

method was used, and the research sample consisted of (26) academic experts in Yemeni universities, 

who were chosen in an intentional manner, and the closed questionnaire was applied as a tool for data 

collection And information according to the modified Delphi method, and some statistical methods 

were used, arithmetic averages, standard drifts and percentages, and a number of results were 

reached, the most important of which is that the role of academic reputation in achieving the 

competitive advantage of Yemeni universities is of high importance in general, as experts see it; The 

general mean was (2.39), the standard deviation was (0.77), and the relative weight was (80%). The 

field of institutional partnership ranked first with a (high) degree in terms of the arithmetic mean of 

(2.44), followed by the field of social responsibility with an arithmetic mean of (2.41). The field of 

quality and excellence came in the third rank with an arithmetic mean of (2.39). My arithmetic (2.37), 

and the field of institutional leadership got the fifth and last rank, with a mean of (2.35). In light of 

the research results, a set of conclusions and recommendations were reached. 

Key Words: Academic Reputation, Competitive Advantage, Yemeni Universities.  
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  :الاظري للبحث اإلطار-أوًل 
 المقداة:-1

ةفبح م  الضرور  ابهتمنم  نلتع       ة ينمة والتع    الينمعا    ة انفـة حيـث ةفـبح 
مـ  ال ـع   مجـ قرن الحن   والععـرد  ن ـر ا لمـن لـج مـ   ور ل صلصج ل هص القردق والمدا  القب عا 

العدرد م  التحدفن  المعنفرج مهجن  فا بال نن إنكنره فا الهجصض  ندم  حيث رصاجج التع    الينمعا
زدــن ج الق ــ  ابجتمــنيا ي ــى و ســ ن ج ةردولصج ــة ا ت ــن  اليــص  الحــر، و الهمــص اليــردا فــا المعرفــة، 

ييل المىسين  التربصدة ي  ت ب ة المقنلـ  المتيـد ج و الت يرا  اليردعة فا طب عة المج ، و التع    ـ 
  ة المصار . ليص  العم    ع  جمص  الته    و 

ق ــن ج  صدــة و ــن رج ي ــى وءــا ر دــة  ببــد مــ  تــصفر ــن رج ي ــى المهنفيــة  ن وحتــى تكــصن الينمعــ
 ة، امن فحتنج إلى فردق فينند الي ـن ج، سـصاأل يمهنسبة لميتقب  الينمعة، وته ي  ه ه الر دة  قردقة فن

ــ دقــة المىسيــ ة، وةن ف صنــصا ن ةو ميتعــنرد ، لته يــ  هــ ه الدقــة، وكلــى فجــ  انمــ  لــرو  الةيــننصا نصا  
 . (2، 2006 يبد المجد ،  ة ن رد  ي ى تقبيق الر دة  نلمجنرا  العم  نت ة الالزم

ن من فع عج العنل  اليصم م  ت ييرا  فا ظ  العصلمة اب ت ـن فة وابجتمنع ـة وال قنة ـة والتقه ـة إ
الك نألا  وابات نفـن  فـا  والهمص اليردا والمتصتر ل مع صمن  ة ى إلى تلارد الق   ي ى ةفحن 

تحصلجـن  المىسيـن  وءـرورجإذ انن لج ه الت ييرا  آثنر ا ابيـرج ي ـى مدت ـف   الح نج،مدت ف مينب  
م  مىسين  المهتين  واديمن  الروتيه ة إلى مىسين  المعرفة والعقص  وةفبح البحث ي  تقصدر 

لــى المجمــن  فــا س نســن  وةنعــقة ت ــ  المهتيــن  والدــدمن  المقدمــة وتحقيــق الميــلج التهنفيــ ة مــ  ةو 
 (.45، 2012المىسين    القنءا ،

 (Port) بــصرترا ال مننيه ــن  حــي   ــدم  ــصم الميــلج التهنفيــ ة  عــ   واءــح فــا مقجــلقــد بــرز م 
ابسترات ي ن  التهنفي ة بي  مه من  اديمن  وةشـنر إلـى ةن العنمـ  ادهـ  والمحـد  لهيـن  مه مـن  

ن المىسيــة وتكــصن ةي ــر جن القــر  اليدرــدج التــا تكتعــ جــويرفجــن   ن ،يــا لجــنالعمــ  هــص المص ــف التهنف
 . (porter، 1995، 48ة م   ب  المهنفيي   عمي  ال   ة م  تميفن

ـــن ليم ـــا المىسيـــن  ال ـــهنع ة واب ت ـــن فة وابجتمنع ـــة  لـــ ل  تعـــد الميـــلج التهنفيـــ ة هـــدف ن رة ي 
 ابســـــتمرار فـــــا ســـــص  رتيـــــ   ـــــنلت يير المتيـــــنر  وال قنة ـــــة والتع  م ـــــة تيـــــعى إلـــــى تحي قجـــــن بجـــــدف

صم التهنفيــ ة فــا المىسيــن  جــ. ونيــد ةنــج اــال  اليــهصا  ادايــرج بــدأل ف جــر م (32 ،2012،شــمبا 
ن مىسين  التع    العـنلا وذلـ   عـد ح ـص  العدرـد مـ  الينمعـن  والك  ـن  ي ـى  التع  م ة وا صف 

 (.20 ،2014، العتيباينلم ة مح  ة ةو ابيتراف وابيتمن  ادين فما سصاأل  م  مىسين  
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ـ امىسين  التع    العنلا م در   عد  وت ـ  ال ـهنيا وتصليـد  نمجم  ل تهنفيـ ة  يـب   ورهـن فـا التحي 
لكــا ف ــصن اب ت ــن  إنتنج  ــن تهنفيــ  ن ببــد مــ  وجــص  ن ــنم تع ــ   يــن   ــص  وفعــن  و الي مــة المضــنفة 

ـــ   ث ـــ     رتميـــل  ـــنليص ج بجـــدف بهـــنأل  نيـــدج رة  مـــن   عـــر   م  متميـــل فيـــعى إلـــى ابز هـــنر الـــصطها  و 
ةفــــبح  مىسيــــن  التع ــــ   العــــنلا م لمــــة  ــــدجراأل ت ييــــرا  ج ردــــة فــــا ة وارهــــن التع  م ــــة والبح  ــــة 
والميتمع ـــة لت ـــبح  ـــن رج ي ـــى مصاججـــة تحـــدفن  ي ـــر العصلمـــة والمهنفيـــة والصفـــص  إلـــى ةفضـــ  

 2021الـــدرود ،  ـــة واحت نجـــن  ســـص  العمـــ    المدرجـــن  التـــا تتهنســـ  مـــا معـــنرير اليـــص ج العنلم
،1.) 

 المهنفيـــة، اليـــص  والمىسيـــن تعـــد الميـــلج التهنفيـــ ة  م ن ـــة اليـــال  ادســـن  لمصاججـــة تحـــدفن  
ــن لتحدرــد المىسيــن  الهنجحــة مــ   دن المىسيــن  الهنجحــة تتميــل  دفيــن   غيرهــن وتم ــ  مع ــنر ا مجم 

ن مت قهـــة مـــ  ةن الهمـــنذج القدفمـــة لجـــن  ـــد د  نَّجـــ ار  نســـتمر نمـــنذج جدرـــدج ف ـــع  تق يـــدهن ومحنينتجـــن 
إفينب ـن  تم ـ  مىشـر افجـا  بجـن،وةن المهنفيي  ي ـى ي ـ  انمـ   واسا،ةفبح  معروفة ومتنحة  ع   

سـصق ة  وح ـةنحص تصجج المىسين  بحتال  مص ا  ص  فا اليص  مـ  اـال  ح ـصلجن ي ـى سـمعة 
 (.106 ،2016 مهنفييجن،  عبن ،ةيبر م  

 التـا وال نفـن   نلمقنفد فدتص ة من ادولصدن  م  ةولصدة ةءحى مىسية ل جيدج سمعة إفين  ةن

 ة راـ فقـد  نجردتاواسـتمر  نجـ قنة فضـم ج دنـ اليدرـد ءـاالص  ظـ  فـا نجـلتحي ق المىسيـن  تقمـح

 فـا اإلفيـنبا نهـوت ثير  ن،جـنينح ى ـي  ـص   تـ ثير مـ  نجـل لمـن وذلـ  نجلـدر اليـمعة م ـةهة  مدى الينمعن 

 ى ـي القـدرج نجـفعقي والتـا نهـ اةفر  صا ن  سـ تقـصدر فـا  هتيـن نجـةن يمـن ن،جـمه الميـت يدر  صك سـ

 (.645، 2019 يقيال ،  القصدة التهنفي ة ال روف ظ  فا ردةاابستمر 
ا م  ةه  المعنرير المعتمدج لتقي   الينمعن  امـن ةن لجـن  ور حنسـ  فـا ر دـة   وتعد اليمعة واحد 

تع  م ة فا ءصأل الميتصى العنم لالهتمنم  نلتع    العنلا فا ي ـرنن الحـنلا مـا إفينب ة ل مىسين  ال
م جــصم اليــص ج وانتعــنر تكهصلصج ــن المع صمــن  بــرز ابهتمــنم فــا تقــدف  الدــدمن  الينمع ــة وذلــ  مــ  
اــال  ابهتمــنم رفــا ميـــتصى الك نفــة الددم ــة وجص تجـــن التــا تم ــ  ةحــد العصامـــ  المــىثرج فــا تحيـــي  

  (.3، 2012ج   الق بة  يص ج، اليمعة و 
 ـــد  الينمعـــن  نـــج إذا اننـــ  هـــ هإوا ـــا الينمعـــن  ال مه ـــة، فم ـــ  القـــص  ي ـــى وبدطاللـــة مت ن ـــة 

اســـتقني  إلـــى حـــد مـــن ةن تـــى   مـــن ةواـــ  إليجـــن مـــ  مجـــنم وميـــ صل ن  حتـــى ا ن، فـــدن وءـــعجن، 
وفا ءصأل الت يرا  العم قة  وبدم نننتجن و دراتجن المتصاءعة، وبقدر من تصاجج م  مع ال  وتحدفن ،

والعنم ة التا تكتيـح يـنل  اليـصم، فدنـج ف ـع  ي يجـن الت نيـ  اإلفيـنبا مـا ت ـ  التحـدفن  والت يـرا  
فـــا ت ني جـــن نـــنج  يـــ  ال يـــصج  بةيـــد ةن ال ـــعص ناليـــردعة، وتحقيـــق ةهـــدافجن وةمـــن  ميتمعجـــن، حيـــث 

لج التهنفيـ ة بـي  الينمعـن ، لـ ل  تـ تا هـ ه الهنش ة فا اد األ واليمعة ادين فم ة التا تحقق لجن المي
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ــــة فــــا تحيــــي  الميــــلج التهنفيــــ ة  ــــة ي م ــــة متصاءــــعة لمعرفــــة  ور اليــــمعة ادين فم  الدراســــة امحنول
 ل ينمعن  ال مه ة. 

 اشكلة البحث:-2
الينمعـن  ال مه ـة اليـصم معـ ال  معقـدج وا يـرج تحـد مـ  ة األ يم جـن وتيع جـن غيـر  ـن رج تصاجج 

ص  التهــنفو ومــ  هــ ه المعــني  از واج ــة المعــنرير ،وتــ اير إنيــنز يم  ــن  اد األ، ي ــى المضــا فــ
ميـــتصاهن رت ـــنو  مـــ  حيـــث تصجججـــن نحـــص  فـــدنورغـــ   عـــأل مـــن تحقـــق مـــ  تقـــدم ل ينمعـــن  ال مه ـــة  

سـترات ي ة ذا  البعـد العـنلما فـا اققجـن وةهـدافجن، ولعـ  التهنفي ة العنلم ة،  يـب  ي ـن  الر دـة اب
جتــ ا  دم الحضــصر الييــد مــ  اــال  تحقيــق ســمعة ةين فم ــة وميــلج تهنفيــ ة تىه جــن باليــب  فــا يــ

المتميلد  مـ  القـال  وةيضـنأل هي ـة التـدردو الـدوليي ، وفـتح  هـصا  التصافـ  لالسـت ن ج مـ  ابـرا  
 فـا بـرام  التصةمـة ،والتبـن   الع مـا، والعـراين  الينمعن  العنلم ة ي  طردق التعـنون الـدولا متمـ ال  

طب عة التصسا فا مىسين  التع    العنلا والهمص اب ت ن   المتص ا وريبـة اليـ نن  إن لبح  ة، امنا
 راتجن مع   الينمعن  فـا الـدو  المتقدمـة، وتعنم ـ  معجـن فـا ءـصأل ةفا التع   والتع   ، مع  ة  د 

الينمعــن   العال ــة بــي  الت ــه ل العــنلما ل ينمعــن  مــ  ةجــ  تحقيــق ســمعة ةين فم ــة متميــلج، وان
ال مه ة اليصم  حنجة منسة إلى ةن تدرك ه ه الحي قة، وهـ ا رـهع و بـدوره ي ـى ءـرورج تبهيجـن معـنرير 

   م ة مهجن والعنلم ة، ر م ن ترتقا بجن إلى س   تحقيق التميل والص صف  م نف الينمعن  الرفيهة اإل
 ــة وتبهــا ر دــة اســترات ي ة ينلم ــة التهنفيــ ة ل ينمعــن  ال مهج ل  يــصج المتص عــة مــ  اــال  تحقيــق الميــل 

ءـــ نأل البعـــد الـــدولا ي ـــى ةنعـــقة التـــدردو، والبحـــث الع مـــا، وادمـــة كوةهـــداف ذا  فـــب ة  ول ـــة، و 
معــ  ة   تب ــصر  ومــ  ههــنوامــتالك اليــمعة ادين فم ــة فــا تحقيــق الميــلج التهنفيــ ة العنلم ــة  الميتمــا،

تحقيزق الميزة  الناافسزية للمااعزال فزي عة األكاديميزة دور السزم : اا ا تاالدراسة الحنل ة  نليىا  
 ؟اليماية 

 أهداف البحث:-3
 : ا تا هدف البحث إلى

 والميلج التهنفي ة(.  ادين فم ة،الم نه ما لك  م   اليمعة  اإلطنرالص صف ي ى  -

  العنلا.التعرف ي ى ة عن  اليمعة ادين فم ة فا مىسين  التع     -

 التهنفي ة فا مىسين  التع    العنلا.  الكعف ي  مىشرا  الميلج -

 التعرف ي ى  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة فا مىسين  التع    العنلا.  -

 أهمية البحث: -4
 تكم  ةهم ة البحث الحنلا فا العدرد م  اليصان ، ةهمجن:
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 فـا الميـلج التهنفيـ ة فـا ثيرهـناليـمعة ادين فم ـة وت  مصءـص  تهنولـ  التـا الق ي ـةاد حـن   مـ  ةنجـن -
 يـعىدو  محـدو ج الميـن  هـ ا فـا والبحـص  الدراسـن  الد ـص،، دن ي ـى وجـج ال مه ـة الينمعـن 

 ومعرة ة. م ة ي من ج تصفير فا تيج  مصءصع ة ي م ة لتقدف   راسة صن البنح 
 والمجتمـي   ـ مر البـنح ي  ت يـد ي م ـة  مرجع ـة ال مه ـة الم تبـة وانفـة العرب ـة الم تبـة البحـث رـدي  -

 ميتقبال. الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ي ى نهوت ثير  اليمعة ادين فم ة
الميـلج  ي ـى نهـوت ثير  حـص  اليـمعة ادين فم ـة را االقـر  لمتدـ   م يـدج ومع صمـن  ب ننـن  تـصفر الدراسـة -

 لا.بجن البحث الحن ارج التا والهتنة  التصف ن  م  ابست ن ج اال  م  التهنفي ة ل ينمعن 
والمصءـــص  الـــ   تعنليـــج والمص ـــا المدتـــنر  المبحصثـــةتكتيـــ  هـــ ه الدراســـة ةهميتجـــن مـــ  ةهم ـــة المت يـــرا  
اله ردــة لمت يــرا  الدراســة المتم  ــة  نليــمعة  ادطــر ل دراســة، إذ تيــج  هــ ه الدراســة مــ  اــال  طــر 

نلتميل اليـــنمعا فـــا مـــ  الضـــرورا  ابســـترات ي ة لالرتقـــنأل  ـــ عـــدادين فم ـــة والميـــل التهنفيـــ ة التـــا ت
 مىسين  التع    العنلا.

ن الهتنة  التا تصف  إليجـن البحـث  ـد ت يـد البـنح ي  والمجتمـي  فـا تقـصدر ة األ الينمعـن  ال مه ـة مـ  إ -
 اال  تلودده   نلمىشرا  والمع صمن  التا تينيده  ي ى إجراأل ملدد م  الدراسن  والبحص  الجن فة

 معن  ال مه ة.إلى تحقيق الميلج التهنفي ة ل ين
( تتهــنو   ور اليــمعة ي فعــد البحــث الحــنلا محنولــة ي م ــة لع جــن ادولــى مــ  نصيجــن  حيــ  ي ــ  البــنح  -

 حقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة.تادين فم ة فا 
 البحث: حدود-5

بحيــ  حقيــق الميــلج التهنفيــ ة ل ينمعــن  ال مه ــة و ت ور اليــمعة ادين فم ــة فــا  الحززدود الموعززو ية: -
 البحث. ة اج المينب  المحد ج فا 

 ييهة م  الدبراأل م  الينمعن  ال مه ة.الحدود البشرية:  -
 م(.2022/2023العنم  ت  ته ي  البحث اال  الحدود الةااية:  -
 الينمعن  ال مه ة.الحدود المكانية:  -

 اصطلحال البحث:-6
 السمعة األكاديمية:-أ

ن: (2012يعرفها عود  )  ةبرزهن وم  والدنرج ة المدت  ة، الداا  ة الينمع ة العهنفر م   عدردل ر دة     نَّج 
 والق بة ي ى اليصاأل. اليمجصر  اوت صر  وانقبنين  الينمعة،  اا  اإليالم وسنة 

 .اللم  مروز ما ال مه ة الينمعن  ي  اليمنهير كصنجنت ال صرج ال هه ة التا جرائًيا بأنها:إوتعرف 
 المية  الناافسية  -ب
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  نجـن الميـلج التهنفيـ ة القـدرج ي ـى التحـرك  يـرية ل مقنلـ  المت يـرج  (21، 2009يرفجن العنرد ،    
 الدنفة  نلق بة وةفحن  الم  حة م  حيث سرية ابستين ة ومرونة التصفي . 

ن:( 152، 2013يرفجن  دصش،   امن      صج  ايمة ةو ق مـة ةسنسـ ة تتمتـا بجـن المه مـة وتـىثر      نَّج 
 صك العمــالأل فـا إطــنر تعــنم ج  معجـن، وتيــتمر لمــدج طصد ـة   ــأل اله ــر يـ  طــص   ورج ح ــنج فـا ســ

 الي عة ةو الددمة التا تقدمجن ه ه المه مة ةو   رهن .
م       نجن: (7، 2017  القردعا،ودعرفجن  ادربـن   ث    جها درج المه مة ي ى تحقيق ال صز ي ى مهنفييجن و 

 يمن . وتحقيق البقنأل فا ينل  اد
ـــن   نجـــن: هـــا الميـــلج التهنفيـــ ةتعـــرف مـــ  اـــال  مـــن ور     امـــتالك الينمعـــن  ال مه ـــة إلحـــدى  إجراة  

الد ــنةص المجمــة والهــن رج التــا تيع جــن فــا ميــتصى ةي ــى مــ  مهنفيــيجن الــ ر  فحــنولصن ال حــن  بجــن 
 والح ص  ي ى الم ننة التا تتمتا بجن. 

 اليماية:  المااعال-جز 
م  ةين فم ــة وتدردب ــة  عــد المرح ــة اع  م ــة فمه ــة ح صم ــة اننــ  ةم انفــة تقــدم بــر هــا اــ  مىسيــة ت

تمهح  رجن  ي م ة متهصية ي ى فعيد الدب صم العنلا والب نلصردص  و  فعن لجن،س ة ال ننصدة ةو من راالد
 فعن لجن.ةو من  والداتصراه والمنجيتير 

 :الدراسال السابقة-اثانيً 
 دراسال عربية: -أ
 ادى تحقيق أبعاد المية  الناافسية في جااعة المةير  ( بعاوان:2021م )دراسة الهما .1

 .)دراسة حالة( اليمن-إببمحافظة  
هـــدف  الدراســـة إلـــى التعـــرف ي ـــى مـــدى تحقيـــق ة عـــن  الميـــلج التهنفيـــ ة فـــا الينمعـــن  الدنفـــة 

ة فـــا  محنف ــة إ   ـــنلتقبيق ي ـــى جنمعـــة اليلدـــرج، وذلـــ  ب تــرا  ســـب  تحيـــي  الميـــلج التهنفيـــ 
 لتحقيـــق ادهـــداف المهعـــص ج، و ـــد اســـتددم البنحـــث الينمعـــن  مـــ  ةجـــ  تحيـــي  اد األ وفـــصب  

المهج  الصف ا التح ي ا واستددام ابسـتبننة ة اج  ل دراسـة، وتـ  تصزدعجـن ي ـى ييهـة الدراسـة التـا 
ـــن ومصظ ـــة مـــ  إجمـــنلا  40ب  ـــ    ـــ60( مصظ   فـــا جنمعـــة اليلدـــرج، ومـــ  ةبـــرز نتـــنة   ن( مصظ  

 دراسة:ال
 ةميــتصى تحقيــق ة عــن  الميــلج التهنفيــ ة فــا جنمعــة اليلدــرج حيــ  آراأل ييهــة الدراســة ينل ــ ةن-1

 (.3.59نيب  ن  إذ ب   المتصس  الحينبا  
ي ـث   ح  -2 المتصسـ  الحيـنبا  إن  عد التك  ة المهنسبة ي ى ةي ى ق مة ل متصسـ  الحيـنبا  ح 

 ى ةن التك  ة ل ددمن  التع  م ة التـا تقـدمجن جنمعـة (  وهص رد  ي4.36العنم ل بعد انمال ب    
 اليلدرج ة   م  تك  ة غيرهن م  الينمعن .
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( بــــي   ي ــــة ة عــــن  الميــــلج 3.25  عــــد اإلبــــدا  المت ــــص  ي ــــى ة ــــ  متصســــ  حيــــنبا   ح ــــص -3
تح يل فا تقـدف  الالتهنفي ة  وهص من فيتصج  ي ى ق ن ج الينمعة ةن تعم  ي ى تعي ا اإلبدا  و 

 منتجن.اد
( بـــــي  آراأل الي ـــــن ا  ادين فم ـــــة 0.05 ميـــــتصى فـــــرو  ذا   بلـــــة إح ـــــنة ة يهـــــد  وجـــــص -4

واإل اردــــي  حـــــص  ميــــتصى تحقيـــــق جنمعــــة اليلدـــــرج د عــــن  الميـــــلج التهنفيــــ ة ول ـــــنلح الي ـــــن ا  
 ادين فم ة.

المااعزال  فزي العلمزيرؤية اسنراتيمية اقنرحة لنطزوير البحزث ( بعاوان: 2019دراسة غبور) .2
 .المصرية لنعةية قدرتها الناافسية

 هدف  إلى تحقيق ا تا:
تح ي  ادطر اله ردـة ل بحـث الع مـا فـا الينمعـن  مـ  حيـث ةهميتـج وةهدافـج وتحدفنتـج ومتق بـن   -

 تقصدره.
 .داا  تحييهجنمالص صف ي ى اإلطنر الم نه ما ل قدرج التهنفي ة ل ينمعن  و  -
ا  تقصدر البحث الع ما فا الينمعـن  الم ـردة لتعلدـل حة تحد  مينر تر تقدف  ر دة استرات ي ة مق -

  درتجن التهنفي ة.
ادطــر  المــهج  الصفــ ا لصفــف جصانــ  معـ  ة البحــث بجــدف التعــرف ي ــىواسـتددم  البنح ــة 

اله ردة ل بحث الع ما فا الينمعن ، ما تصء ح المهق قن  ال  يف ة لم ـق ح القـدرج التهنفيـ ة 
  ن.وةه  متق بنتج ومداا  تحييهج

وآليززال  اسززنراتيمييم اززن ااظززور لززالنع فززيإدار  النميززة  بعاززوان:( 2018) الةىيززرى،دارسززة  .3
 .تيمية كأدا  لنامية المية  الناافسيةاواليقظة السنر  الناافسية،تحقيق المية  

ـــالتع فـــادف   ارســـة إ ارج التميـــل جاســـت والتـــا وآل ـــن  تحقيـــق الميـــلج  اســـترات يا   مـــ  مه ـــصر  
ووءع  الدارسـة مقترحـن  لتحقيـق  التهنفي ة،ت ي ة ا  اج لتهم ة الميلج ال ق ة ابستر وا التهنفي ة،

م ــن ايتمــن  مــدا  ال ق ــة ه م ــة اــنن مــ  ة  متميــل فــا المىسيــن  التع إ ارج الت ييــر لتحقيــق ة األ
وت ييــر ثقنفــة العمــ   ابســترات يا،ر اد األ ا  لــدي  التهنفيــ ة وءــمنن اســتمر جت ي ة امــهاابســتر 
  ة الت يير.   يم فاي  فا انفة الميتصدن   ومعنراة العنم التع  م ة،المىسية   اا 

بال تحقيق المية  الناافسية لمااعة الماصور  فزي لانط بعاوان: (2018)العظيم،  دارسة عبد .4
 .العالمية الخبرالعوء بعض 

صأل  عـــأل بـــن  تحقيـــق الميـــلج التهنفيـــ ة لينمعـــة المه ـــصرج فـــا ءـــ دف  تحدرـــد متقجاســـت والتـــا 
ى ييهـة مـ  ةيضـنأل  ـ، وطبقـ  اسـتبننة يا  الصفـ جالعنلم ة، واستددم  الدارسة المه الدبرا 

ن لتحقيـــق الميـــلج هـــبـــن  الصاجـــ  تصافر  ى المتق ـــدف التعـــرف يجـــ  ب854ن   جـــهي ـــة التـــدردو  صام
  يــد  مــ  الينمعــن  ادجهب ــة م ــ  جنمعــة االتهنفيــ ة  ينمعــة المه ــصرج، امــن استعرءــ  ابــر 
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صردـــدا، وةشـــنر  نتـــنة  الدارســـة إلـــى وجـــص   عـــأل جصانـــ  الق ـــصر فـــا وا ـــا جنمعـــة  وف مصســـ ص
صمــن ، و مــة  بحــص ، ووجــص    ــصر فــا تصظ ــل تقه ــة المع ل الــدولاالمه ــصرج م ــ   مــة الهعــر 

 ارتبنط البحص   مع ال  الميتما.  
لناافسزية فزي سزنراتيمية فزي تحقيزق الميزة  ا: دور الرشزاقة ال(، بعازوان2018) هدراسة الفقي .5

 اؤسسال النعليم العالي
هـــدف  الدراســـة الحنل ـــة إلـــى تيـــ    الضـــصأل حـــص   ور الرشـــن ة ابســـترات ي ة فـــا تحقيـــق الميـــلج 

ر ة عــــــن ا ل رشــــــن ة ابســــــترات ي ة هــــــا:  الحينســــــ ة نالتهنفيــــــ ة  ل ينمعــــــن  ال مه ــــــة، و ــــــد ااتــــــ
عتراة، سرية ابستين ة، اات نر ابسترات ي ة، المقدرا  اليصهردة، وءص  الر دة، الميىول ة الم

ادهداف ابسترات ي ة( لمعرفة  ورهن فا تحقيـق الميـلج التهنفيـ ة ل ينمعـن  ال مه ـة،  واسـتددم  
البنح ــة المــهج  الصفــ ا التح ي ــا ،وتصفــ   الدراســة إلــى ميمصيــة مــ  ابســتهتنجن  ةهمجــن ةن 

 ــ  مىسيــن  التع ــ   العــنلا،  مــن شــعن  جــ وج الت ييــر فــا  إلجــن  ور فــا  ابســترات ي ةالرشــن ة 
فيـنيدهن فـا تحقيـق ميلتجـن  مـنوهـص   فحي  م  سرية استينبتجن وتك  جن ما ميتيدا  الع ر

 التهنفي ة. 
المية  الناافسية فزي المااعزال  على السنراتيمي النوجه أثر ( بعاوان:2017)دراسة العماري  .6

 اليماية.
 نحـص جالتصجـ، اليـص   نحـص جالتصجـ ( ت يااابسـتر  جـجالتص  محـنور ةثـر معرفـة إلـى سـةاالدر  دف هـ

 الينمعـن  فـا التهنفيـ ة الميـلج فا) دافهواد والرسنلة الر دة، و التكهصلصج ن نحص جالتصج، و الردن ج
 الينمعـن  فـا والته ي فـة  ـن الع  ار ااإل  فـا سـةاالدر  ميتمـا وتم ـ الح صم ـة واده  ـة ال مه ـة ،

 %)  جنيـبت مـن ة  ا فـر    ( 219 ) سـةاالدر  ييهـة  ـ  وب (،454)   ـب الـ    ـةه واد الح صم ـة
 جبهصع ـ الصفـ ا  جالمـه اسـتددام تـ  سـةاالدر  دافهـة  ولتحقيـق سـةاالدر  ميتمـا مـ  (48.24

 الب ننن  تحمي  ت  يمن سة،االدر ء ن  فر  لي ن  ي  اج  استبننة تقصدر ت  امن  والمقنرن  ا ي التح
 وجـص  نجـمهة  الهتـنة  مـ  ميمصيـة إلـى سـةاالدر    ـ وا SPSS  برنـنم   نسـتددام ح ـنة  نإ

 فـا التهنفيـ ة والميـلج ال رع ـة  محـنوره ت يااابسـتر ج التصجـ بـي  ينل ـة طر فـة ارتبـنط يال ـة
 التهنفي ة الميلج تعلدل فا ةثر جل ال رع ة  محنوره ت يااابستر  جالتصج وةن الح صم ة، الينمعن 

 .إح نة ة وبدبلة
( بعاوان: واقع المية  الناافسية في المااعال األردنيزة الحكوايزة فزي 2017)العياصر  دارسة  .7

 ال اإلدارية المعاصر   هعوء التما
وا ا الميلج التهنفي ة فا الينمعن  ادر ن ة الح صم ـة فـا ءـصأل ي ى ف ر تعالهدف  الدراسة إلى 

ا  ييهة الدراسـة ر ال رو  بي  متصسقن  إجن ن  ةف التعرف ي ى ن  اإل اردة المعنفرج، و هابتين
  جاسـتددم البنحـث المـه ،ك ار (و  - ةيـن فما ى اسـتبننة الميـلج التهنفيـ ة تعـلى لقب عـة العمـ  ي
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 ((81( مـهج  304سة، وتكصن  ييهة الدراسة مـ   راد الصف ا الميحا، وايتمد ابستبننة ة اج ل
  إليجـن الدراسـة  التا تصفـالتدردي ة، وةبرز الهتنة   الجي ةم  ةيضنأل  ن( ةين فم   (223إ ارد ن، و

ا تــا: ب ــ  تقــدرر وا ــا الميــلج التهنفيــ ة فــا الينمعــن  ادر ن ــة الح صم ــة مــ  وججــة ن ــر ةفــرا  
   إ اردــة هإ ارج الينمعــن  ادر ن ــة مــ  تبهــا م ــن ي ــىييهــة الدراســة  رجــة متصســقة.، لــ ا ببــد 

ن  اإل اردــة هــن مــ  ابتينهــج، وغير  ارج المعرفــة، والجهــدر كة،  و  معنفــرج م ــ : إ ارج اليــص ج العــنم
يـدم وجـص  و وظـنةف الينمعـة  واداـ  بجـن نحـص التهنفيـ ة والعنلم ـة،  ميـتصى التا تى   إلى رفـا 

ـــن  ةفـــ ـــي  متصســـقن  إجن  ـــة إح ـــنة ة ب ى اســـتبننة الميـــلج  ـــ  ييهـــة الدراســـة يرافـــرو  ذا   بل
  إ ار (. -التهنفي ة تعلى لقب عة العم  ةين فما

( بعازززوان: اسزززنوى تحقيزززق رؤسزززاء األقسزززام األكاديميزززة فزززي 2015)والازززا ر سزززة بزززا دو  راد .8
 .الندريس هيئةة نظر أعضاء همية  الناافسية ان وجلل ءالبنراالمااعة األردنية وجااعة 

ادر ن ـة  ميـتصى تحقيـق ر سـنأل اد يـنم ادين فم ـة فـا الينمعـةالتعرف ي ى هدف  الدراسة إلى 
ة ن ر ةيضنأل هي ة التدردو ،وا ل  معرفـة ال ـرو  بـي  جفي ة م  وجميلج التهن وجنمعة البتراأل ل

 الرتبـــة  متصســـقن  إجن ـــن  ةفـــرا  ييهـــة الدراســـة ي ـــى اســـتبننة الميـــلج التهنفيـــ ة تعـــلى لمت يـــرا 
وابسـتبننة  ،استددم البنحـث المـهج  الصفـ ا الميـحا، ادين فم ة، ونص  الينمعة، ونص  الكم ة(

ز الهتـــنة  التـــا تصفـــ   إليجـــن الدراســـة: ب ـــ  ميـــتصى تحقيـــق الميـــلج ةبـــر ، واننـــ  يـــ  اج ل دراســـة
ة ن ـــر ةيضـــنأل هي ـــة التـــدردو  رجـــة جـــالتهنفيـــ ة فـــا الينمعـــة ادر ن ـــة وجنمعـــة البتـــراأل مـــ  وج

متصســقة، وجـــص  فــرو  ذا   بلـــة إح ــنة ة بـــي  متصســـقن  إجن ــن  ةفـــرا  ييهــة الدراســـة ي ـــى 
الرتبـــة ادين فم ـــة، ونـــص  الينمعـــة( وذلـــ  ل ـــنلح رتبـــة اســـتبننة الميـــلج التهنفيـــ ة تعـــلى لمت ير  

ةســتنذ، ول ــنلح الينمعــة الدنفــة، ب تصجــد فــرو  ذا   بلــة إح ــنة ة بــي  متصســقن  إجن ــن  
 ةفرا  ييهة الدراسة ي ى استبننة الميلج التهنفي ة تعلى لمت ير نص  الكم ة.

 دراسال أجابية : -ب
 ة تماه سمعة المؤسسال المااعية اللينوانية( حول رؤية الطلب2012دارسة ايمل سوننيال) .1

سـمعة المىسيـن  الينمع ـة ال يتصان ـة مـ  اـال  ر دـة الق بـة،  مـن فعقـا  إلـى تح يـ هدف  الدراسـة  
ــن ل يــمعة المىسيـــ ة الدنفــة   ربعــة مـــ  الينمعــن  ال يتصان ـــة ي ــى ةســن  مـــهج  ق ــن  ســـمعة  تقي م 

ـ ـن تقي م    ويصامـ  اليـمعة المىسيـ ة مـ  وججـة ار شـن لكـ  مى المىسيـن  الينمع ـة. ودقـدم البحـث ةفض 
مــ  اــال   حــث وفــ ا مح ــا ي ــى ميــتصى ليتصان ــن. و ــد تــ   ليتصان ــة،ن ــر القــال  فــا اــ  جنمعــة 

نترنـــ  وكرســـن  الـــروا   إلـــى العيهـــة الميـــتجدفة وهـــ  ط بـــة الينمعـــن  اإل رفـــا ابستق ـــنأل ي ـــى شـــب ة
ـــة ب ـــ  يـــد  الميـــتييب ـــ  398  لالستق ـــنأل يال يتصان  تـــ  ق ـــن  اليـــمعة المىسيـــ ة ل ينمعـــن   ،طنل

ومقنرنتجـــن بهـــنأل ي ـــى مىشـــرا  ســـمعة المىسيـــة، وةظجـــر  الهتـــنة  البح  ـــة ةن المىسيـــن  الينمع ـــة 
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ال يتصان ـة التــا اننـ  محــ  الدراسـة تح ــى  يـمعة جيــدج مـ  وججــة ن ـر الق بــة، إب ةن ههـنك الك يــر 
   اليمعة فا الميتقب . م  ادمصر المجمة التا في  مراينتجن لتحيي  ت 

 ( حول تقييم تأثير سمعة المااعة على نوايا أصحاب المصالح. 2009)ارسيل دارسة جااي  .2
ةفـــحن  الم ــنلح. وتحقيـــق فجـــ   ن ــن هــدف  الدراســـة إلــى استكعـــنف تــ ثير ســـمعة الينمعــة ي ـــى  

فيــمح بتح يــ   إلــى ذلــ ، فدنــج الينمعــة.  نإلءــنفةك الميمصيــن  المدت  ــة ليــمعة اةفضــ  لك ف ــة إ ر 
ابهتمنم فا م  العصاةد الي صا ة الدنفة   فحن  الم نلح  وهص مصءص  ل  فحظ إب  قدر محدو  

ــن لي ــن  ال ــصرج ال هه ــة  الع م ــة،اد ب ــن   ووجــد  الدراســة ةن العصامــ   ل ينمعــة،تــ  ت ــم   مي نس 
ت ــه ل ال ــصرج  فــاثــر  الدنفــة  نليــمن  ادين فم ــة واليــمن  الردنءــ ة والت ق ــة اإلابنردــة  ــد ة

مــ  غيــر الق بــة فقــد اهتمــصا  يــمن   ةمــن البــنل صن ال هه ــة الــ    دمــج الق بــة الحــنليصن فــا الينمعــة. 
  يـــنةالتج . اةفـــد نةج  وةفـــر  آراألمعـــنبجة يهـــد ت ـــه ل الينمعـــن  مـــا اهتمـــنمج   ـــنلتقي   مـــ  اـــال  

 ثير مبنشـر ي ـى ت ـه  ن  ويالوج ي ى ذل ، فقـد اـنن لميـتصى التع ـ   ومـدى اإلييـن  العد ـا تـ
ال صرج ال هه ة. و د يلز  الهتنة  التـا تصفـ صا إليجـن مـ  فكـرج ةن ةفـحن  الم ـنلح المدت  ـة لـدى 

 ين  مدت  ة ي  سمعة ت   المىسية.ار  ة  مىسية لدرج  إ
دارسزة حالزة  يم العاليلالناافسية في اؤسسال النع السنراتيميالبعاوان:  2014))دارسة كافيين  .3

 عال في االوي الماا
التــا  التقــصرا اســترات ي ن  التهنفيــ ة فــا التع ــ   العــنلا، ومــنها  رف ي ــىتعــالهــدف  الدراســة إلــى  

طرة  ي ى مىسين  التع    العنلا فا مدرهة مالو ، استددم البنحث المهج  الهصيا، والمقنب ة ا  اج 
 اديــن فميي ،ينمعــن  ةو مم  ــيج  ( ةفــرا  وهــ  نــنةبا ر ســنأل ال9مــ   ل دراســة، وتكصنــ  ييهــة الدراســة 

ةظجــر  الهتـــنة  ةن اســـترات ي ن  التهنفيــ ة فـــا  قـــن  التع ــ   العـــنلا فـــا مــالو  تحتـــنج إلـــى تقـــصدر 
   .  ةيمن  التع براميا واسترات يا م  اال  ابستمراردة فا متن عة التهنفي ة فا سص  

 الناافسية لنحسين المية  البحث عن المعرفة بعاوان:( 2017سة فارار )ادر  .4
هدف  ه ه الدراسة فا البحث ي  المعرفة لتحيي  الميلج التهنفي ة، ونت ية ل ل  مـ  اند ـنض تك  ـة 

ف ــــا العدرــــد مــــ  الحــــنب  تقــــصم   نلب ننــــن ،التدــــلد  وابســــتددام المتلارــــد  يــــرية ل تقب قــــن  ال ه ــــة 
فنةـدج هـ ه الب ننـن  لك  يـن  ج مـن تكـصن  مضى،العران   يما وتدلد  مع صمن  ةي ر م  ة  و   

ود مـــ  ابســـترات ييصن التيـــنردصن فـــا ايتيـــن  المعرفـــة لتحيـــي   ـــدرج الميـــلج  واءـــحة،المدلنـــة غيـــر 
 التهنفي ة فا البي ة القب ع ة التهنفي ة سردعة الت ير. 

 :ان الدراسال السابقة السنفاد  هوجأ-جز 
 البحث.تكصد  إطنر ينم وشنم  ي  مصءص   -
الدراســـن  اليـــن قة فـــا فـــ نغة معـــ  ة البحـــث واات ـــنر مـــهج  البحـــث وتعردـــل ابســـت ن ج مـــ  مهجي ـــة  -

 م ق حن  البحث.
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 الاظري للبحث: اإلطار-ثالثا
 السمعة األكاديمية:-1

 المفهوم
 تحقيق ى ي نج درت حيث م  ينمعة ل بة الق تقي   :نج  ن ((Reznik and Yudina ،2018 فعرفجن
 .نهبصيص  والصفنأل نجادمنت

 مـ   ة فضـاد لعـعنر الينمعـة امـتالك :نجـ  ن (2009، (Bowman and Bastedo) نجـودعرف

 الر دة: نج  ن sontaite-Petkeviciene(  (2013ن جيرف حي  فا ،اإليالم ووسنة  صرجاليم  ب 

 نقبني ن حص  الينمعة.ا وتكصدهجنةذانج   صرجاليم نجك فمت التا

 :األهمية
    ـالتع مىسيـن  تقيـ   فـا الينمعـة نجـي ي تيـتهد التـا نجـمهوة  بـ  ،المعـنرير ةبـرز مـ  اليـمعة  نتـ 

 صرجـواليم الم ـنلح ةفـحن   بـ  مـ  الينمعـن  ر دـة حي  فا اإلفينبا الدور   تمت اجف العنلا،
 الحدرث، الع ر فا العنلا    التع مىسين  فا وكفينبا ينلا ميتصى  تحقيق فا الكبير  جتمنمهوا 
  جوجـ ب والميـت مرد  بـة الق اسـتققن  ى ـي ة ـنةجال القـدرج القيبـة اليـمعة   ـتمت التـا ينمعـن  ول

 ( Rauhvargers, 2013, 2 ل ينمعة 
 فـا تكمـ  ينمعـن  ل اليـمعة م ـةهة  ة نَّ   Reznik and Yudina (2018) ودص رهـن ردلنـ  وةءنف
 رتدابي اتدنذ نجةن ى ي ادح نن مع   فا إليجن ره ر يمن والميت يدر ، صرجاليم رءن ميتصى  تقصدر

 الحيـهة  ـصرج ل إ رايجـ  وزدـن ج المه مـة تيـنه   ـجي والح ـن  ميتما ل إفينبا مص ف بهنأل إلى دفجت
 ن،جـفي الميـت يدر  ةمـصا  ى ـي  نلمحنف ـة القيبـة نجسـمعت طردـق يـ  الينمعـة تـتم   حيث ينمعة، ل

 فا يبير  ع   رىثرون  وال ر  الم نلح ةفحن  إ راك فا فني  ة وةي ر  مة س ينمة يال ن  وبهنأل
 ينمعـة ل والضـعف القـصج ةمـني  اسـتهبنط فـا تينيد  جب انفة ن ر ن جوج وتكصد  ا ارد  جتصج 
 .نجمه والميت يدر  صرجواليم بة الق لر دة وفقن
 بعاداأل
 الجنما ية:  المسؤولية-أ

  اهتمنم المه من   م جصم الميـىول ة ابجتمنع ـة رتلارـد  عـ   م حـص  فـا اليـهصا  المنءـ ة ةبد
ــــ  فحــــظ هــــ ا الم جــــصم  نبهتمــــنم اديــــن فما ف إذ ــــل  ، بــــ  ةفــــبح ءــــم  الممنرســــن  اليــــنةدج ق

 .نحنأل العنل ةل مه من  فا جم ا 
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ميمصيـــة مـــ  اإلجـــراألا  التـــا تعبـــر يـــ  التـــلام  Rahim et al( 2011، 122  ودعـــرف  
  ـى ةيـق تـ ثيرا  ءـنرج ةو القضـنأل ي يجـن   ـصرج ا  ـة وتحق ة المه مة الداة  فـا التق يـ  مـ  

 فنةدج مم هة ل ميتما ي ى المدى القصد .
الي صك الته  ما ل مه مة فـا الميـتصى الـ   رتقـنبق مـا  تم   Mzembe( 2012, 30 ةمن  

 المعنرير والقصايد ابجتمنع ة الينةدج والي   والتص عن .
وهص الم جصم ال   تقصم المه من   مصجبـة  Kaufmann and Simons( 2016, 2 ويرفجن  
دم  ابهتمنمــن  البي  ــة وابجتمنع ــة يهــد ممنرســة يم  نتجــن التينردــة، والت نيــ  مــا ةفــحن  بــ

 الم  حة   س ص  طصيا. 
ـــة ســـصاأل ل ـــنلح و ـــن التـــا تتمتـــا بجـــن الميـــىول ة ابجتمنع  ههـــنك العدرـــد مـــ  الد ـــنةص والملاف

 المه من  ةو ل نلح الميتما   صرج ينمة. 
 ا نةص الميىول ة ابجتمنع ة تتم    ن تا:  ة نَّ لى إ (2015، 87 وفا ه ا المين  فعير 

ن العدرــد مــ  المه مــن  تمــرر الميــىول ة ابجتمنع ــة  عــ   طــصيا، وهــا ا ن إالقصع ــة: - 
ا ل ه ـر فـا الميــىول ن  المترتبـة لممنرسـة نعـنطجن التيــنر ،  تعمـ   عـ   مـ لصف وةي ــر اسـتعدا  

 طردق الته    ال اتا. وم  ث  ن تا إلى مرح ة تقصدر المبن را  ي  
است عن  وك ارج العصام  الدنرج ة والتا تتضـم  جم ـا العصامـ  التـا تـىثر فـا حقـص  ةفـحن  -

الم نلح المدت  ي ، وب رت  ابهتمنم  نلعصام  مبنشرج م   ب  اإل ارج الع  ن فا مه مة اديمـن ، 
الم ــ حة فعــعرون بتــ ثير فمــ ال  الت ــص  البي ــا فعــد مــ  العصامــ  الدنرج ــة بن ينمــة ةفــحن  

 يم  ن  اإلنتنج، وههن في  ي ى اإل ارج الع  ن است عن  جم ا العصام  الدنرج ة. 
ةفــحن  الم ــ حة فــا تحدرــد اتينهــنتج    ارجةفــحن  الم ــ حة: تكمــ  المجمــة الرة يــ ة إل- 

ا إلـى اليـ قة التعـردع ة والمقنلبـة بتحدرـد ة ب ـن  ةفـحن  الم ـ حة مـ  اـال  ابي تمـن  استهن  
  .ي ى المهج  التدرديا ربدة  نبستعدا  الداا ا دفحن  الم  حة الداا يي 

ا مـ  ةهـ  الم ـنه   التـا شـن  اسـتددامجن فـا مدت ـف الع ـصم  القياد :-ب فعد م جصم الي ـن ج واحـد 
 عــ   يــنم والع ــصم اإل اردــة  عــ   اــن،، حيــث زا  ابهتمــنم  ــج لــ و فقــ  مــ   بــ  البــنح ي  

ن المه من  التـا تعـننا مـ  ءـعف ةفبح مح  ب  ة ،والكتن  ن نر جم ا المه من  وا صف 
اد األ، ويدم ابهتمنم الكنفا  نلعنم ي ، ودي  ةن رتح ى القنةد  عد  م  الد ـنةص والمميـلا  
م ــــ  الــــ انأل والمجــــنرج واليــــ قة والح مــــة والقــــدرج ي ــــى اتدــــنذ القــــرارا  اليــــردعة ووءــــا الر دــــة 

  .(Silva، 2016، 2 رد  فيجن ا  شراك ا كالميتقب  ة و 
  :(61 ،2015يمن ودتضم  م جصم الي ن ج ثال  رانةل ةسنس ة ها: ال نء ، 

 تحقيق ادهداف المعتراة التا فيعى جم ا العنم ي  إلى تحي قجن.  -
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 الت ثير فا س صك العنم ي  م  اال  من رتمتا  ج القنةد م  ابرج ومجنرج و صج فا الت ثير.  -
 واي  ادفرا  ةفحن  المجنرج والقدرج العنل ة إلى المه مة. القدرج ي ى ج    -

ـــت  يـــر  ـــق ســـصف ر ـــبعأل  ضومـــ  هـــ ا المهق  ـــ   آراألميمصيـــة مـــ  التعـــنردل ل ـــنح ي  التـــا تهنول الب
وتصج ــج ا اـــرد  وامــر ي ــى إفـــدار ادص  ـــدرج العــد ،(Mattewet ,2010 10مصءــص  الي ــن ج  

  قردقة جيدج.وممنرسة الي قة ي يج  م  ةج  إنينز ادهداف 
وديـــتق ا مـــ   (القنةـــد معـــي   ص( هبـــة ةو ميـــلج فمت كجـــن شـــد6 ،2015فـــا حـــي  رـــرى  ال نءـــ ،  

 االلجن الت ثير فا س صك العنم ي  م  ةج  الصفص  إلى ةفض  الميتصدن . 
العم  ة التا رت  م  االلجن إنينز اديمـن  التينردـة و فعجـن وح جـن نحـص  Michel( 2015, 47 ةمن 

 هداف المصءصية   فض  من فم  . تحقيق اد
ر ـنم فدنـ  تمت ـ  يهدمن تتم   م  ق نر من تتحد  وتتك   يهج والتعبير يهـج ال  ـة اد األداء:-ج

ا فـا العقـص  ادايـرج حيـث اـنن  لعـاأل،المعرفة ي  ذلـ  ا إذ ايتيـ  م جـصم اد األ اهتمنمـن متلارـد 
لعدرـد مـ  الدراسـن   إن، حيـث نذات  ـ امتصاجدا فا جم ا المينب  ومـ  المم ـ  ةن نعتبـره ت ـصر  

 زمـــة المنل ــــةرجـــن  جـــ ورهن إلـــى ادإ عـــن  ي ـــى الميـــتصى الـــدولا ة مـــن فدـــص اد األ فم ـــ  واد
   األ المه مة.ة ى إلى الحنجة إلى تحيي    وهص من ة( التا هل  اب ت ن  العنلما  قصج2011 
البـنح ي  التـا تهنولـ   آراألوم  ه ا المهق ق سـصف رـت  يـرض ميمصيـة مـ  التعـنردل لـبعأل  

وممنرسن  المه مة  إجراألا (، التميل فا Moulin, 2007, 182  مصءص  م جصم اد األ مهجن
 فحن  الم  حة واللبنة .م  ةج  تقدف  الي مة إل

هص يم  ة تحقيق الهتنة  المنل ة المتميلج فـا جم ـا  Moran and Audebrand( 2014, 10 ةمن 
 .من رى   فا الهجنفة إلى المينيدج ي ى الهمص  وهص تقصم بجن المه مة العم  ن  التينردة التا

 الناافسية: المية -2 
 المفهوم:

ن:  (:32، 2016يرفتجن سيد     اليمن  التـا تمت كجـن المىسيـة بهـنأل  ي ـى ابرتجـن الصاسـعة    تم    نَّج 
لدــدمن  واــ ل  امــتالك والتــا تبحــث فــا ت ص جــن يــ  غيرهــن مــ  المهنفيــي  فــا المــصار  وادســعنر وا

ن ي ـــى تحقيـــق التميـــل والت ـــر  يـــ  هالك نفـــن  والمجـــنرا  والمعـــنرف التـــا تيـــنيد   المـــصر  البعـــر  ذو 
 . غيرهن م  المهنفيي 

ن: التهنفي ة فا التع    الينمعا فتعّرف ةمن الميلج ميمصية الملافن التا تهتجيجن الينمعة انلتصجج       نَّج 
لعه ــر البعـــر  والتحيــي  الميــتمر والك ـــنألج المتميــلج والت ييــر التكهصلـــصجا ابســترات يا وابهتمــنم  ن

  (.12 ،2014 ال نمد ،التا تكي  الينمعة المقدرج ي ى مصاججة حدج المهنفية فا الميتما  
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ـــّ نَّ وممـــن ســـبق فم ـــ  ابســـتهتنج  هـــا ميمصيـــة المجـــنرا  والمـــصار  التـــا تيـــتق ا  التهنفيـــ ة:الميـــلج    
واست منرهن بجدف تحقيق ادفض  ة ي ى الينمعن  ادارى واستققن  الق بة وذودج   الينمعة تهي قجن

ل دــدمن  التــا تصفرهــن هــ ه الينمعــة مــ  التع ــ   والبحــث الع مــا وادمــة الميتمــا، لتضــم  لجــن الصفــنأل 
  نلرسنلة التا ةنع   م  ةج جن. 

 المية  الناافسية للمااعة:  ابررال
 معة إلى ابهتمنم  نلميلج التهنفي ة ا تا: التا  فع  الين المبررا ةه  

سرية الت ييرا  الحنف ة فا اب ت ـن  العـنلما ةفـبح مـ  الضـرور  انتجـنج سـبي  التهنفيـ ة مـ  ةجـ   -
 تحقيق هدف البقنأل وابستمراردة. 

 (.  101، 2008 زدتصن،ينلم ة رج العصلمة ة ى إلى إفين  بي ة تهنفي ة هانتعنر ظن -
ةهــ  مه مــن  اديمــن  التــا ببــد لجــن مــ  التحــص  إلــى الميــلج التهنفيــ ة ا ســن   يــصن الينمعــن  إحــدى -

وتـــصفير مهـــنخ ته  مـــا مالةـــ  رـــدفا العـــنم ي  لالبتكـــنر  ،ل هيـــن  مـــ  اـــال  تقـــصدر ةســـنليبجن اإل اردـــة
 والتميل. 

ـ    - م   ث ـ   ةفـبحظجصر م جـصم ا ت ـن  المعرفـة المرتكـل ي ـى المـصار  المعرة ـة ةي ـر مـ  المـصار  المنل ـة، و 
نتــنج الينمعــة نيــن  الينمعــة رتص ــف ي ــى تــصافر الدبــراأل الــ ر  فمت كــصن المعرفــة والدبــرج والــ ر  هــ  

 (. 83، 2012 ال نلح،
ن  اســـترات ي ة فــا ال كــر اإل ار  والتـــا تبحــث يـــ  التميــل والت ــص  وبهـــنأل ســمعة وم ننـــة جــظجــصر تصج -

 مــنوهــص   إلــى تحقيــق مقصمــن  الميــلج التهنفيــ ة تقب قجــن  ااــ  الينمعــة رــى   ةين فم ـة ل ينمعــة والتــا
  (.24، 2013 ودح ،ادارى فضم  لجن استمرار المهنفية ما المىسين  ادين فم ة 

، 2014  عـق ،العـنلا ظجصر المعنرير الدول ة والت ه  ن  العنلم ة التـا فرءـتجن ثقنفـة يصلمـة التع ـ    -
47 .) 

 التقصر وكحدا فن  ابيرج ةمنم الينمعة وةللمتجن مصايبة ش    تحد المبررا ه ه  ة نَّ رتضح ممن سبق 
مـ  ةجـ  تحقيـق الك ـنألج وال ني  ـة واليـرية فـا اد األ واإلنيـنز ل صفـص   تجـنالت يير ال عـن  فـا يم  ن

 ل يص ج المق صبة تحي ق ن ل ميلج التهنفي ة فا إطنر الت ييرا  العنلم ة الحنف ة. 
 الناافسية: المية  خصائص

 القنيـدج التهنفي ة الميلج الينمعة  تم   ة األ ي يجن ررتكل التا ادسنس ة القنيدج التهنفي ة لجالمي تم  
 المىسيـة،  ااـ  مـ  تهبـا معيهـة ا ـنةص الينمعـة  مىسيـة ة األ ي يجـن ررتكـل التـا ادسنسـ ة
 إلـى رـى    مـن ن يـج،الميـن   فـا مهنفيـيجن  ـن ا يـ  لجـن إءـنة ة وكفيـن  ق مـة تميلهـن بجـن وتضـم 

 بجـن تتمتـا التـا الد ـنةص ةهـ  ومـ  .القصدـ  المـدى وي ـى والميـتقب  الحنءـر فـا ت ص جن وت ر هـن
 (:310، 2009 ،إ ردو وواة  ال نلبا،، طنهر (ر ا من ل مىسين  التهنفي ة الميلج

 ي ى الميتصى القصد . اليبق المه مة تحقق ةن  معهى وميتدامة ميتمرج تكصن  ةن -
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 فا فترا  زمه ة مدت  ة. مقنرنتجن ةو  نلمهنفيي  مقنرنة  نلهيب ة  تتي التهنفي ة الميلا  ةن -
 ةججـ المه مـة الداا  ـة مـ  ومـصار   ـدرا و  ججـة مـ  الدنرج ـة البي ـة معق ـن  وفـق متيـد ج تكـصن  ةن -

 ارى.ة
  يجصلة ودير.   ارى  تهنفي ة  اميل  إحال  إم نن ة  معهى مرنة تكصن  ةن -
 التا ترى المه مة تحي قجن. والهتنة  ادهداف ما هنفي ةالت الميلا  ه ه استددام رتهنس  ةن -

 الناافسية:أهمية المية  
 والريبـن  الحنجـن  مقنب ـة ي ـى تجـدف يم   ـن التهنفيـ ة الميـلج   ـّ نَّ  (4 ,2007)  ست  يهيـصن  ودىاـد

 إفينز ةهم ة الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ة من ر ا: ودم    ، نلميت يدر المتع قة
 مص ا  ص  بي  مهنفييجن. بحتال  الينمعة تصجج نحص إفينب  ن شر اى م التهنفي ة الميلج تم   -
 نتنججن.كنصايجن و ةي ى ااتالف  والينمعن  المىسين  لعم  جصهردن ينمال   التهنفي ة الميلج تعد -
ن ايتبنرهـن اـال  مـ  مجمـة التهنفيـ ة الميـلج تكـصن  -  ن ةسنسـ  ن لمصاججـة تحـدفن  الينمعـ تهنفيـ  ن سـالح 

 لمهنفية.ا
ن مع نر ا التهنفي ة الميلج تم   -  .غيرهن ي  الهنجحة الينمعن  لتحدرد مجم 
 التهنفي ة. الميلج مص ا ةهم ة -

 :بالمااعال الناافسية المية  أبعاد
 : (133 ،2019،  ا ي (فمهجن التهنفي ة، الميلج ة عن  الين قة اد ب ن  م  العدرد تهنول 
 وث ق ن ارتبنطن  نلتميل اليص ج م جصم ررتب  حيثالمود : -األول البعد
 وبقنأل ونين  الينمعة. استمرار مدى فا الحنس  العنم  المهد ضة التك  ة :ةالنكلف :الثاني البعد
 فا البي ة. الحنف ة الت يرا  ما الينمعة تك ل  مدى المرونة تع قت :المرونة- الثالث البعد
 الينمعن . بي  ل مهنفية ادسنس ة قنيدجال  م ن ة التي    النسليم: يعد -الرابع البعد
 .التهنفي ة الملافن بهنأل رانةل ةه  م  اإلبدا : بعد اإلبداع- الخااس البعد

 اؤشر تاافسية المااعال اليماية:
 حيـثالت ـه ل  فـا  ـة،ه اد ةو الح صم ـة سـصاأل ال مه ـة العـنلا    ـالتع مه من   م العدرد    ا

 فـا  ـةه ة  يينمعـة ،الع ـصم والتكهصلصج ـن جنمعـة ن ي   م ا المح الميتصى  ى ي  ادو ل الت ه  نين

 ى ـي ال ـننا المراـل ى ـي   ح ـ امـن (3680   ميـتصى  العـنلما الميـتصى  ى ـي نج ح ـصل ،م الـ 
 لت ـه  ةاـر نواـن(، 7626  يـنلمال وبت ـه  ح صم ة، اينمعة، فهعنأل جنمعة ا المح الميتصى 

 يـنلما لوبت ـه  اليـعيدج، جنمعـة ن ـي   مـ ا ـالمح ميـتصى ال ى ـي ال مه ـة العـنلا    ـالتع لمه من 
ل الت ــــه  فــــا   ــــ ا فمه ــــة  ــــةه وة ( جنمعــــة ح صم ــــة 25(، وذلــــ  مــــ  بــــي   26123 

 العرب ة العنلا    التع مه من   مع  اروج  إذ إن Webometrics) 2017(  ودبصمتراو(العنلما

 دعـف ال مه ـة، العـنلا    ـالتع مه مـن  نجـومه متـ ارج، يـلامر  ى ـي نجح ـصل ةو العنلم ـة الت ـه  ن   مـ
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   تصف من  ذل ودىاد ،مالعمص  جوج ى ي الينمعا  مهن تع ةوءن  فا اله ر إلين ج اله ر    ر ر امىش
  م ة التع نجوظ  ت ا ي العنلا    التع مه من  ترايل  م الينمعا  مهن تع  حص  والبحص  سن االدر  جإل 

 م ـة الع البحـص : ان  ـن  حيـث  مـ مـا الع البحـث نجـمةهو  دج،اليدرـ المعرفـة إنتـنج وظ  ـة  غ ـنك و 

 بحـث ل مالـالز   التمـصد ونقـص المح قـة، البي ـة نجـمه تعـننا التـا الحي ي ـة المعـ ال   يـ الينمع ـة

 مه مـن    ااـ البح  ـة يلاالمر  وبعأل التدردو، ي ةه ديضنأل ال ر فة ص جالي ى ي وايتمن ه ما، الع

  ابت ـن  هـصا ف وءـع الينمعا، ما الع البحث   ي فا الدن، الققن  ر و  وي ن  العنلا،    التع
 التقـنردر  مـ العدرـد نجرفدت التا ادسبن ،  م نهوغير  والدنرج ة،  ة المح العنلا    التع مه من    بي
  ادمـ برنـنم   يـ ال ـن رج العرب ـة المعرفـة وتقـنردر (2010م لعـن تع ـ  ال  يـ اليصنيـ ص تقردـر  م ـ

 (.2015 فال ،( التقنردر  م نهوغير  اإلنينن ة التهم ة تقنردر  وا ل المتحدج،

 :البحث الميدانية إجراءال-رابًعا
 : البحثااهج 

لمعرفــة ميــتصى مصافقــة الدبــراأل المعــنراي  فــا البحــث المــهج  الصفــ ا الميــحا: تــ  اســتددام 
 ال مه ة وتعد  جن.  ي ى ةهم ة  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن 

 وعيانه: بحثالامنمع  
وةهدافــــج تكــــصن ميتمــــا البحــــث مــــ  جم ــــا الدبــــراأل مــــ  الي ــــن ا   بحــــثالبهــــنأل  ي ــــى طب عــــة 

ادين فم ة واإل اردة م  المعنراي  فا جصب   ل ا المعـد  والميـ صلة يـ  مىسيـن  التع ـ   العـنلا، 
بـن  ةسـ ص   ل ـا  اصنـج رراـل ي ـى استعـراف وفا ءصأل طب عة البحـث وةهدافـج الميـتقب  ة، فقـد تـ  ات

الدراسن  الميتقب  ة وابيتمـن  ي ـى مصافقـة ابـراأل متد  ـي  بجـدف الح ـ  ي ـى ميـتصى الميـنب  
التــا تحتــص  ي يجــن اد اج ولتحقيــق ذلــ  تــ  اات ــنر ييهــة مق ــص ج مــ  الدبــراأل المتد  ــي  ب  ــ  

 ( ابير ا. 26 
 أدا  البحث:

ت  استددم ابستبننة ة اج ل بحث ل ح ص  ي ى المع صمن  والب ننن  م  اال  تعب تجـن مـ   بـ  ييهـة 
 الدبراأل.
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 واااقشنها: الانائج عرض:خااسا
 عرض الانائج على اسنوى األدا  ككل:-1

حقيـق اليمعة ادين فم ة فا ت من  ور الهتنة  المتع قة  نإلجن ة ي  اليىا  العنم ل بحث المتم  :
 الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة

 (1)جدول 

حول  جاوت ا داةد  المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة ونساب الموافالاة الساتجابات ال باراء الم ااركي  
 كك 

 
 دلجات ا

دلجتلسط  ا
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

 دلة لة

 رتفعةج %81 70. 2.44 1 دلشردكة دلجؤسسية 4

دلجسوووووووووووووووووووووووو للية  5
 د اتجتعية

 جرتفعة 80% 78. 2.41 2

 جرتفعة %80 76. 2.39 3 دلالة  لدلتجي  3

 جرتفعة %79 80. 2.37 4 دلجنتخ دلتنظيجي 2

 جرتفعة %78 82. 2.35 5 دلقيتة  دلجؤسسية 1

 جرتفعة %80 77. 2.39 دإلاجتلي

يـــمعة ادين فم ـــة فـــا تحقيـــق الميـــلج (: ة نَّ نيـــبة المصافقـــة حـــص   ور ال1رتضـــح مـــ  اليـــدو   
التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة، امـن جـنأل  فـا اسـتين ة الدبـراأل  عـ   يـنم  مرت عـة(، بدبلـة  المتصسـ  

( وبدبلـــــة ل   ـــــة %80( ،وزن نيـــــبا ب ـــــ   0.77( وانحـــــراف مع ـــــنر   2.39الحيـــــنبا إجمـــــنلا  
ـــة اد ولـــى  متصســـ  حيـــنبا إجمـــنلا  مرت عـــة(  حيـــث ح ـــ  ميـــن  العـــراية المىسيـــ ة ي ـــى المرتب

%( وبدبلـة ل   ـة  مرت عـة(  فـا حـي  81( ووزن نيبا  0.70( وانحراف مع نر  إجمنلا  2.44 
( وانحـراف 2.41ح   ميـن  الميـ صل ة ابجتمنع ـة ي ـى المرتبـة ال نن ـة  متصسـ  حيـنبا إجمـنلا  

فـا المرتبـة ال نل ـة ميـن   %( وبدبلة ل   ة  مرت عة( ر  ج80( ووزن نيبا  0.78مع نر  إجمنلا  
( ووزن نيـــبا 0.76( وانحـــراف مع ـــنر  إجمـــنلا  2.39اليـــص ج والتميـــل  متصســـ  حيـــنبا إجمـــنلا  

%( وبدبلـــة ل   ـــة  مرت عـــة(، واحتـــ  ميـــن  المهـــنخ الته  مـــا المرتبـــة الرا عـــة  متصســـ  حيـــنبا 80 
لــة ل   ــة  مرت عــة(، %( وبدب79( ووزن نيــبا  0.80( وانحــراف مع ــنر  إجمــنلا  2.37إجمــنلا  

فا حي  انن  المرتبة الدنمية وادايرج م  ن ي  مين  الي ن ج المىسي ة  متصس  حينبا إجمنلا 
 %( وبدبلـة ل   ـة  مرت عـة(، ودالحـظ78( ووزن نيـبا  0.82( وانحـراف مع ـنر  إجمـنلا  2.35 

فـــا  ابيـــر  عـــ   نربـــةمرت عـــة، ودتضـــح ةنجـــن متق بدرجـــة ن ـــره  وججـــن  وات ـــن  الدبـــراأل آراأل انيـــينم
ميـتصى المصافقـة وب رصجــد ت ـنو  بيهجــن مـ  وججــة ن ـر الدبــراأل ،وهـ ا رــد  ي ـى إجمــن  الدبـراأل ي ــى 

 الدبـراأل إ راك إلـى ذل  ف علا  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة، و د
يــــ ة والمهــــنخ الته  مــــا، اليــــص ج والتميــــل والعــــراية دهم ــــة ميــــنب  اد اج المتم  ــــة بــــــــــــنلي ن ج المىس

 أَنَّ هناك إلى يشير ما واآلخر، مجال كل بين محدودة بدرجة َوأَنَّ التفاوت والمي صل ة ابجتمنع ة

 .الدراسة في أداة المحددة التنافسية الميزة لعناصر لتقييم جيًدا مستوى
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 عرض الانائج على اسنوى كل امال :-2
دور السزززمعة ازززا  علقزززة باإلجابزززة علزززى السزززؤال الفرعزززي األول للبحزززث المنمثزززل:المن الانزززائج-أ

الشراكة المؤسسية: في امال لمااعال اليمايةاألكاديمية في تحقيق المية  الناافسية ل  
 (2)جدول 

ال راكة  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 المؤسسية
 م

 
 دلفقر 

 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلوووول   
 دلنسبي

دلة لووووة 
 دللفظية

15 
تنزززوفر خطزززة لنسزززويق الخزززداال المقدازززة ازززن المااعزززة 

 جرتفعة %86 63. 2.59 1 لسوق العمل.

4 
ينم تفعيل عضوية المااعزة فزي الماظمزال والهيئزال  ال 

 جرتفعة %83 74. 2.48 2 العالقة.

11 
م انابعززززة اززززا ياشززززر عززززن المااعززززة عبززززر الوسززززائل تززززن

 جرتفعة %83 69. 2.48 3 اإلعالاية وقاوال النواصل الجنماعي

2 
تعقد حلقال نقاشية ازع ااظمزال الممنمزع وأربزاب العمزل 

 وأولياء أاور الطلبة حول أداء المااعة.
 جرتفعة 82% 69. 2.45 4

10 
هززال  ال يززنم تبززادل الةيززارال واللقززاءال الدوريززة اززع الم

 جرتفعة %82 74. 2.45 5 العالقة

 جرتفعة %80 83. 2.41 6 تنم المنابعة المسنمر  للمشروعال الني تافذها المااعة. 12

3 
يززززنم إصززززدار وطباعززززة تقززززويم سززززاوي بأنشززززطة المااعززززة 

 جرتفعة %79 86. 2.38 7 وإنما اتها.

7 
يززنم النززرويج ألنشززطة المااعززة المسززنقبلية عبززر الوسززائل 

 جرتفعة %79 82. 2.38 8 اية والمواقع اإللكنرونيةاإلعال

9 
يزززززززنم إعزززززززداد دراسزززززززال اسزززززززنطال ية لسزززززززنطالع آراء 

 جرتفعة %79 82. 2.38 9 المااعة.المسنفيدين حول خداال 

13 
يززنم النسززريع فززي اعنمززاد ننززائج واخرجززال المااعززة اززن 

 المهال  ال العالقة احلًيا ودولًيا
 جرتفعة 79% 82. 2.38 10

16 
حظزززى المااعزززة بسزززمعة أكاديميزززة امنزززا   فزززي أوسزززا  ت

 جرتفعة %79 82. 2.38 11 الممنمع.

6 
لمااقشززة قضزايا اؤسسززال النعلززيم  أكزاديميينزوفر النقززى 

 جتلسطة %78 86. 2.34 12 العالي.

14 
عالاي المناوع ألعمزال المااعزة )تلفةيزوني، ينم الاشر اإل

 تلسطةج %78 86. 2.34 13 لكنروني(إ اعي، صحافي، إ

1 
تنززززوفر اطويززززال دعائيززززة ورييززززة وإلكنرونيززززة )شززززهرية، 

 دورية( عن أنشطة المااعة وفعالياتها.
 جتلسطة 76% 88. 2.28 14

8 
يزززززنم النعريزززززل بمكانزززززة المااعزززززة ازززززن خزززززالل اشزززززاركة 

 جتلسطة %76 92. 2.28 15 المسنفيدين في الفعاليال المااعية المخنلفة.

5 
ة عززن المااعززة فززي يززنم تصززميم ونشززر إعالنززال تعري يزز
 جتلسطة %75 95. 2.24 16 وسائل اإلعالم والمواقع اإللكنرونية

 جرتفعة %81 70. 2.44 اإلجمالي
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لميــــن  العــــراية  اإلجمنل ــــة المعــــنراي  الدبــــراأل مصافقــــة ميــــتصى  َأن   (2)رقززززم  ينضززززح اززززن المززززدول
اإلجمنل ــة لمصافقــة ب  ــ  نيــبة ا مرت عــة، حيــث ح ــ  ي ــى المرتبــة ادولــىبدرجــة اننــ  ، المىسيــ ة

( 2.44( ابيـر ا وبمتصسـ  حيـنبا إجمـنلا  26البنل  يد ه    استين ن  الدبراأل( م  إجمنلا 81% 
 الميـنب ، ت ـنو  ميـتصى .( مـ  إجمـنلا ابسـتين ن  ي ـى جم ـا 70وانحراف مع نر  إجمنلا ب    

نيبة المصافقة اإلجمنل ة  تراوح  فقرا  مين  العراية المىسي ة، حيث نحص المعنراي  الدبراأل مصافقة
تراو  المتصس   ابير ا امن( 26البنل  يد ه    استين ن  الدبراأل( م  إجمنلا %86% ،75 بي  لجن 

وبدبلــة ل   ــة  مرت عــة( .( 95-. 63( وانحــراف مع ــنر  تــراو  بــي   2.59-2.24حيـنبا لجــن بــي   
 ( والتــا تــهص ي ــى 15   حيــث ح ــ   ال قــرج ر ــ إجمــنلا ابســتين ن  ي ــى جم ــا الميــنب مــ  

   ي ـى نيـبة مصافقـة مرت عـة ب  ـ  تتصفر اقـة لتيـصدق الدـدمن  المقدمـة مـ  الينمعـة ليـص  العمـ .
.( وبدبلة ل   ة  مرت عة(، واحت   ال قـرج 63( وبننحراف مع نر   2.59%( وبمتصس  حينبا  86 

( المرتبة لجي ن  ذا  العال ة.رت  ت عي  يضصدة الينمعة فا المه من  وا( والتا تهص ي ى  4ر    
.( 74( وبـــننحراف مع ـــنر   2.48%( وبمتصســـ  حيـــنبا  83ال نن ـــة وبهيـــبة مصافقـــة مرت عـــة ب  ـــ   

تت  متن عة من رهعر ي  الينمعة ( والتا تهص ي ى  11 وبدبلة ل   ة  مرت عة(، وجنأل  ال قرج ر   
%( 83تبــة ال نل ــة بهيــبة مصافقــة ب  ــ     نلمر  يبــر الصســنة  اإليالم ــة و هــصا  التصافــ  ابجتمــنيا

( وبدبلـــة ل   ـــة  مرت عـــة(، فـــا حـــي  احت ـــ  0.69( وبـــننحراف مع ـــنر   2.48وبمتصســـ  حيـــنبا  
تتـصفر مقصدـن   ينة ـة ورق ـة وكلكترون ـة  شـجردة،  وردـة( يـ   ( والتا ته ن ي ى 1،8ال قرتي  ر    

الينمعـــة مـــ  اـــال  معـــنراة الميـــت يدر  فـــا رـــت  التعردـــل  م ننـــة    و ةنعـــقة الينمعـــة وفعنل نتجـــن.
  المرتبة ال نن ة و بـ  ادايـرج ي ـى التـصالا بهيـبة مصافقـة متصسـقة ب  ـ   ال عنل ن  الينمع ة المدت  ة

.( ي ـــــى التـــــصالا 92. ،88( ي ـــــى التـــــصالا وبــــننحراف مع ـــــنر   2.28حيـــــنبا    %( وبمتصســــ76 
(   2.24لمرتبــة ادايــرج بهيــبة مصافقــة متصســقة  ( ا5وبدبلــة ل   ــة متصســقة، واحت ــ  ال قــرج ر ــ   

يالنــــن  تعردف ــــة يــــ  الينمعــــة فــــا وســــنة  اإليــــالم والمصا ــــا إ رــــت  ت ــــم   ونعــــر وتــــهص ي ــــى   
ــــة ــــنر  2.24   متصســــ  حيــــنبا  اإللكترون  ــــة  95( وانحــــراف مع  ــــة 75.(، وبهيــــبة مصافق %( وبدبل

اقـــة لتيـــصدق الدـــدمن  المقدمـــة مـــ  تـــصفر ءـــرورج  متصســـقة ودعـــلى ذلـــ  إلـــى إ راك ييهـــة الدبـــراأل
متن عة من رهعر و  ت عي  يضصدة الينمعة فا المه من  والجي ن  ذا  العال ةو  الينمعة ليص  العم 

ي  الينمعة يبـر الصسـنة  اإليالم ـة و هـصا  التصافـ  ابجتمـنيا يقـد ح قـن  نقنشـ ة مـا مه مـن  
ينمعة وتبـن   اللدـنرا  وال قـنألا  الدوردـة مـا الميتما وةربن  العم  وةول نأل ةمصر الق بة حص  ة األ ال

 إلىى الحاجىة إلىى يشير ما اليجن  ذا  العال ة والمتن عة الميتمرج ل معروين  التا ته  هن الينمعة

 اسىتخدامها والجهات ذات العالقة وتعزيىز  والمجتمع والعاملين الطلبة بين للتواصل نظام تطوير
 .م  ةج  تحقيق الميلج التهنفي ة
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السزمعة األكاديميزة فزي  ازا دور على السؤال الفرعي للبحث المنمثزل: لانائج المنعلقة باإلجابةا-ب
 المسئولية الجنما ية: في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 (3)جدول 

المسئولية  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 االجتماعية
 م

 دلفقر 
 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لوووووووة 
 دللفظية

تحزززززرا المااعزززززة علزززززى الزززززدخول فزززززي النصزززززايفال الدوليزززززة  19
 واإلقليمية.

 جرتفعة 97% 75. 2.92 1

تزززدعم األنشزززطة األكاديميزززة الموجهزززة نحزززو الهنمزززام بسزززالاة  5
 البيئة.

 جرتفعة 93% 74. 2.79 2

تحززرا المااعززة علززى تقززديم صززور  إيمابيززة عاهززا لززدى أفززراد  17
 الممنمع.

 جرتفعة 86% 68. 2.59 3

 جرتفعة %83 74. 2.48 4 توجه أنشطة المااعة األكاديمية والمهاية في خداة الممنمع. 4

 جرتفعة %83 83. 2.48 5 أهداف وييم الممنمع. اع وأهدافهاالمااعة  رسالة تنوافق 6

 جرتفعة %82 74. 2.45 6 تشمع المااعة أفراد الممنمع على اسنخدام ارافقها المااعية 3

تعة  المااعة ارتباطها بالممنمع ان خالل المزؤتمرال والازدوال  14
 النطبيقية.وورش العمل والبحوث 

 جرتفعة 82% 74. 2.45 7

تشارك المااعة األطزراف الممنمعيزة المخنلفزة فزي تزوفير فزرا  16
 لخريمين.عمل ل

 جرتفعة 82% 74. 2.45 8

تشززارك المااعززة فززي الممززالس المحليززة عاززد تحديززد احنياجززال  1
 النامية الممنمعية.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 9

 جرتفعة %80 83. 2.41 10 الممنمع انكافئة ألفراد تعليمية فرا بنوفير المااعة تلنةم 7

انة تحزززرا علزززى تشزززميع اؤسسزززال الممنمزززع المزززدني لالسزززنع 13
 بخداال واسنشارال أعضاء هيئة الندريس.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 11

 جرتفعة %80 83. 2.41 12 تشارك المااعة بفاعلية في المااسبال الدياية والوطاية. 18

بما يواكب النغير فزي البيئزة  واإلجراءال بالمرونةتنسم األنظمة  8
 الممنمعية.

 جرتفعة 78% 86. 2.34 13

انطلبززال الناميززة  فززي عززوءعززة بززرااج تعليميززة تسززنحدث الماا 2
 الممنمعية.

 جتلسطة 77% 89. 2.31 14

تززوفر قاعززد  بيانززال اكنملززة عززن احنياجززال سززوق العمززل اززن  11
 خريمي المااعة.

 جتلسطة 77% 89. 2.31 15

 جتلسطة %77 89. 2.31 16 تقدم برااج تدريبية فاعلة للنعليم المسنمر وخداة الممنمع 15

المااعزززة علزززى اسزززنطالع ثقزززة الممنمزززع فزززي خزززدااتها  تحزززرا 12
 واخرجاتها.

 جتلسطة 76% 92. 2.28 17

تعنمززززد المااعززززة سياسززززة بحثيززززة ارتبطززززة بأولويززززال الناميززززة  9
 الممنمعية.

 جتلسطة 75% 95. 2.24 18

 جتلسطة %74 98. 2.21 19 توفر آلية لمنابعة خريمي المااعة في اواقع سوق العمل. 10

.78 2.41 دإلاجتلي  ارتفعة %80 

ـــراأل المعـــنراي  اإلجمنل ـــة لميـــن  الميـــ صل ة  (3)رقزززم  ينضزززح ازززن المزززدول ةن ميـــتصى مصافقـــة الدب
اإلجمنل ـة نيـبة المصافقـة  وب  ـ ح ـ  ي ـى المرتبـة ال نن ـة  مرت عـة، حيـثابجتمنع ة، انن  بدرجـة 
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( 2.41حينبا إجمنلا   ( ابير ا وبمتصس 26البنل  يد ه    استين ن  الدبراأل%( م  إجمنلا 80 
 ت ـنو  ميـتصى  الميـنب ،.( م  إجمـنلا ابسـتين ن  ي ـى جم ـا 78وانحراف مع نر  إجمنلا ب    

حيـــث تراوحـــ  نيـــبة المصافقـــة ، مصافقـــة الدبـــراأل المعـــنراي  نحـــص فقـــرا  ميـــن  الميـــ صل ة ابجتمنع ـــة
 ابيـــر ا امـــن( 26 ه   البـــنل  يـــد اســـتين ن  الدبـــراأل( مـــ  إجمـــنلا %97-%74 بـــي  اإلجمنل ــة لجـــن 

.( وبدبلـة 98-. 74( وانحـراف مع ـنر  تـراو  بـي   2.92-2.21تراو  المتصسـ  حيـنبا لجـن بـي   
( والتـا 19حيث ح    ال قرج ر ـ     ل   ة  مرت عة( م  إجمنلا ابستين ن  ي ى جم ا المينب 

 المرتبــة ادولــى ي ــى تــهص ي ــى  تحــر، الينمعــة ي ــى الــداص  فــا الت ــه  ن  الدول ــة واإل   م ــة. 
.( وبدبلــة 75( وبــننحراف مع ــنر   2.92%( وبمتصســ  حيــنبا  97  مرت عــة ب  ــ هيــبة مصافقــة ب

( والتـا تـهص ي ـى  تـدي  ادنعـقة ادين فم ـة المصججـة نحـص 5واحت ـ  ال قـرج ر ـ    مرت عـة(،ل   ة  
%( وبمتصســـ  حيـــنبا 93   مرت عـــة ب  ـــابهتمـــنم  يـــالمة البي ـــة.( المرتبـــة ال نن ـــة وبهيـــبة مصافقـــة 

( والتــا تــهص 17 ر ــ  وجــنأل  ال قــرج  مرت عــة(،.( وبدبلــة ل   ــة  74( وبــننحراف مع ــنر   2.79 
ي ى   تحر، الينمعـة ي ـى تقـدف  فـصرج إفينب ـة يهجـن لـدى ةفـرا  الميتمـا.    نلمرتبـة ال نل ـة بهيـبة 

فـا  (،بدبلـة ل   ـة  مرت عـةو  (0.69( وبننحراف مع نر   2.59%( وبمتصس  حينبا  86مصافقة  
( المراتـــ  الدمـــو ادايـــرج ي ـــى التـــصالا بهيـــبة 12،9،10، 11،15، 2حـــي  احت ـــ  ال قـــرا  ر ـــ   

- 2.21( ي ــى التــصالا وبمتصســ  حيــنبا تــراو  بــي   %77-%74 بــي  مصافقــة متصســقة تراوحــ  
تصسقة، ودعلى ذل  ( ي ى التصالا  وبدبلة ل   ة م98-. 95( وبننحراف مع نر  تراو  بي   2.31

 وقـ   ةهـداف مـا وةهـدافجن رسـنلتجن إلـى إ راك ييهـة الدبـراأل ةهم ـة احتـرام الينمعـن  ل ميتمـا وتصافـق
 نلتق يـ  مـ   مهجـن إسـجنمن الميتمـا دفـرا  متكنف ـة يمـ  فـر، نحـص تـصفير التصجـج واـ ل  الميتمـا،

 ةجـ  مـ  وهـ ا معجـ ، طيبـة يال ـن  وك نمـةمعـ  ة البقنلـة وزدـن ج ميـتصى الـدا  وتحيـي  المع عـة 
 ممنرسـنتجن تعلدـل مـ  واحت نجن  ةفـرا  الميتمـا، مـن فم هجـن ريبن  ت با التا الددمن  ةفض  تقدف 

 تلدـدالبي ـة ا مـن و  الميتما تينه ابجتمنع ة الميىول ة التهنفي ة، ودعها ه ا ا من تلدد ل ميلج الدايمة
 فـصرج وتحقيـق الميتمـا، ةفـرا  وريبـن  احت نجـن  يربتـصف الكبيـر التهنفي ة م  اال  ابهتمنم الميلج

 التهنفيا. مرالهن فعلز منوهص   وميتقب  ن حنل ن  مرمص ة ةم نن ي ى الح ص  ةج  م  ،جذهه ة جيد
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دور السزمعة األكاديميزة فزي ازا  على السؤال الفرعي للبحث المنمثل: الانائج المنعلقة باإلجابة-جز
 المود  والنمية في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 (4)جدول 

الجودة  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 والتميز
 م

 
 دلفقر 

 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لووووة 
 دللفظية

اب الكفززززاءال تحزززرا المااعزززة علزززى اسزززنقط 7
 الندريسية المنمية .

 جرتفعة 83% 74. 2.48 1

تشرك العاالين في وعزع اعزايير تقزويم األداء  12
 األكاديمي.

 جرتفعة 82% 78. 2.45 2

تساعد العاالين في الحصول علزى المعلوازال  13
 الني يحناجونها بسرعة.

 جرتفعة 82% 74. 2.45 3

تفزززززنح المااعزززززة قازززززوال ازززززن النواصزززززل ازززززع  5
 ريميها.خ

 جرتفعة 80% 87. 2.41 4

تحزززرا علزززى النواصزززل ازززع ااظمزززال داعمزززة  14
 لنبادل الخبرال.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 5

تولي المااعة أهمية كبير  لنرسزي  يزيم الزولء  1
 لدى أفرادها.

 جرتفعة 79% 90. 2.38 6

تحرا المااعة على تحقيق اسنوى عاٍل ازن  2
 رعا المسنفيدين.

 جرتفعة 79% 82. 2.38 7

تحرا المااعة على تعةية الشعور بالننمزاء  3
 المؤسسي نحوها.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 8

تززوفر المااعززة بيئززة أكاديميززة اااسززبة لمززذب  6
 الطلبة إليها.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 9

تدعم اشاركة الهيئة الندريسية في المزؤتمرال  8
 العلمية.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 10

ااعززة قززدرال العززاالين فززي تعةيززة تسززنثمر الم 9
 اةاياها الناافسية.

 جتلسطة 77% 89. 2.31 11

َتمنلززا المااعززة القززدر  علززى النززأثير اإليمززابي  4
 في أفرادها.

 جتلسطة 76% 96. 2.28 12

تعنمززد نظززام اكافئززال وفقززا للنميززة فززي األداء  11
 األكاديمي

 جتلسطة 76% 88. 2.28 13

االين فزززي صزززااعة تشزززرك ييزززاد  المااعزززة العززز 10
 القرار

 ارتفعة 72% 97. 2.17 14

  %80 76. 2.39 اإلجمالي
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، لميـن  اليـص ج والتميـل اإلجمنل ـة المعـنراي  الدبـراأل مصافقـة ميـتصى  أن (4)رقزم  ينضح ان المدول
( مــ  %82 اإلجمنل ــة ب  ــ  نيــبة المصافقــة  مرت عــة، حيــث ح ــ  ي ــى المرتبــة ال نل ــةبدرجــة يننــ  

( وانحــراف 2.39( ابيــر ا وبمتصســ  حيــنبا إجمــنلا  26البــنل  يــد ه     ن  الدبــراألاســتينإجمــنلا 
 مصافقــة الميــنب ، ت ــنو  ميــتصى .( مــ  إجمــنلا ابســتين ن  ي ــى جم ــا 76مع ــنر  إجمــنلا ب ــ   

% 72 بـي  تراوحـ  نيـبة المصافقـة اإلجمنل ـة لجـن  فقرا  مين  اليص ج، حيـث نحص المعنراي  الدبراأل
تــراو  المتصســ  حيــنبا لجــن  ابيــر ا امــن( 26البــنل  يــد ه    اســتين ن  الدبــراألمــنلا مــ  إج %(83-

إجمـنلا وبدبلة ل   ة  مرت عـة( مـ  .( 97-. 74( وانحراف مع نر  تراو  بي   2.48-2.17بي   
تحـر، الينمعـة  ( والتـا تـهص ي ـى 7حيـث ح ـ   ال قـرج ر ـ    ابستين ن  ي ى جم ا الميـنب 

%( 83  المرتبــة ادولـــى بهيـــبة مصافقـــة مرت عـــة ب  ـــ    ـــنألا  التدرديـــ ة المتميـــلج.ي ــى اســـتققن  الك
.( وبدبلــة ل   ـــة  مرت عــة(، واحت ـــ  ال قــرج ر ـــ  74( وبــننحراف مع ـــنر   2.48وبمتصســ  حيـــنبا  

( المرتبــة ال نن ــة تعــرك العــنم ي  فــا وءــا معــنرير تقــصد  اد األ اديــن فما.( والتــا تــهص ي ــى  12 
.( وبدبلــة 78( وبــننحراف مع ــنر   2.45%( وبمتصســ  حيــنبا  82افقــة مرت عــة ب  ــ   وبهيــبة مص 

تيــنيد العــنم ي  فــا الح ــص  ي ــى  ( والتــا تــهص ي ــى  13 ل   ــة  مرت عــة(، وجــنأل  ال قــرج ر ــ  
   نلمرتبـــة ال نل ـــة بهيـــبة مصافقـــة ب  ـــ   %( وبمتصســـ  حيـــنبا  المع صمـــن  التـــا فحتنجصنجـــن  يـــرية.

( 10، 11، 9،4( وبدبلة ل   ة  مرت عة(، واحت   ال قرا  ر    0.74راف مع نر   ( وبننح2.45 
%( ي ـى التـصالا وبمتصسـ  حيـنبا 77-%72المرات  ادربا ادايرج بهيـبة مصافقـة متصسـقة ب  ـ   

.( ي ـــى 97.، 88.، 96. ،89( ي ـــى التـــصالا وبـــننحراف مع ـــنر   2.17، 2.28، 2.28، 2.31 
 تـت  ب التهـنفو حـدج ةن مصاججـة  ة متصسقة، ودعلى ذل  إلى إ راك ييهة الدبراألالتصالا وبدبلة ل  

 ن ينمعـال ايتمـن ، ة ـ  تك  ـة مـا اليـص ج مـ  ةفضـ  يـ  ميـتصى  الميـتمر البحـث اـال  مـ  إب
 المدت  ـة ةنعـقتجن فـا اليـص ج لضـمنن واءـحةالتميـل وتبهـا اسـترات ي ة  اليـص ج تقبيـق إلـى وسـعيجن

 ، ورفا ن نمالعنم ي  فا وءا معنرير تقصد  اد األ ادين فما   التدردي ة وكشراكواستققن  الك نألا
ـن الك ـنألا  اإل اردـة تصظ ـل فا الينمعة، وتبها المهجي ة فا ل عنم ي  الحصافل وادجصر  لقـدراتج  وفق 

 كـن رال ن ـنم الينمعـة  نلينمعـة وةن نقبـق المدت  ـة الـدواةر فـا ل عمـ  والعم  ـة الع م ـة ومـىهالتج 
  ينمعة.ل ميلج التهنفي ةالسمعة طيبة   تع ي  فا فيج من  ل ينمعن  المصحد
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دور السزمعة األكاديميزة فزي ازا  على السؤال الفرعزي للبحزث المنمثزل: الانائج المنعلقة باإلجابة-د
 المااخ الناظيمي في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 ( 5)جدول 

المناخ  حل  جات سابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  المتوسطات الح

 التنظيمي
 م

 
 دلفقر 

 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لووووة 
 دللفظية

تطزززور البزززرااج الدراسزززية بمزززا يلبزززي حاجزززال  2
 سوق العمل.

 جرتفعة 80% 83. 2.41 1

ار  المااعزة الطلبزة المنفزوقين فزي تسنقطب إد 6
 الثانوية العااة.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 2

تنصززززب البززززرااج األكاديميززززة المنززززوفر  لززززدي  1
 المااعة بالاو ية والنمية

 جرتفعة 79% 86. 2.38 3

توعززززع حززززوافة االئمززززة لسزززنقطاب الخبزززرال  5
 المنمية .األكاديمية واإلدارية 

 جرتفعة 79% 90. 2.38 4

إدار  المااعزة بمززود  الخزداال المقدازة  هنمت 8
 للممنمزززززع المحلزززززي وتعمزززززل علزززززى تطويرهزززززا

 باسنمرار

 جرتفعة 79% 86. 2.38 5

النزي يمثلا خريمزو المااعززة الكفزاء  الال ازة  7
 سوق العمل. ينطلبها

 جرتفعة 78% 90. 2.34 6

تقزززوم إدار  المااعزززة بنطزززوير كفزززاء  أعضزززاء  9
 اء بمسزززنوى أدائهززززمالهيئزززة الندريسزززية لالرتقززز

 وتميةهم.

 جرتفعة 78% 86. 2.34 7

تنباى المااعة ابدأ المود  اسزؤولية المميزع  10
 .اخنلب أنشطنهافي 

 جرتفعة 78% 86. 2.34 8

تقززززوم إدار  المااعززززة بدراسزززززال اسززززنطال ية  4
اسنمر  للنعرف على احنياجزال الممنمزع ازن 

 البرااج النعليمية المخنلفة.

 جتلسطة 76% 96. 2.28 9

تنيح إدار  المااعزة فزرا ابنعاث لألكاديميين  3
المنميززززةين فززززي العمززززل لسززززنكمال دراسززززنهم 

 العليا.

 جتلسطة 75% 95. 2.24 10

 ارتفعة %79 80. 2.37 اإلجمالي
، لمين  المهنخ الته  مـا اإلجمنل ة المعنراي  الدبراأل مصافقة ميتصى  أن (5)رقم  ينضح ان المدول

( مـ  %80 اإلجمنل ـة ب  ـ  نيـبة المصافقـة  ح   ي ـى المرتبـة الرا عـة ت عة، حيثمر بدرجة انن  و 
( وانحــراف 2.37  إجمــنلا( ابيــر ا وبمتصســ  حيــنبا 26البــنل  يــد ه    اســتين ن  الدبــراألإجمــنلا 
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 مصافقــة الميــنب ، ت ــنو  ميــتصى .( مــ  إجمــنلا ابســتين ن  ي ــى جم ــا 80مع ــنر  إجمــنلا ب ــ   
تراوحـ  نيـبة المصافقـة  مرت عـة، حيـث، وبدرجـة فقرا  مين  المهنخ الته  مـا نحص  المعنراي الدبراأل

 ابيـــر ا امـــن( 26البـــنل  يـــد ه    اســـتين ن  الدبـــراألمـــ  إجمـــنلا  %(80-%75 بـــي  اإلجمنل ــة لجـــن 
مـــ  .( 95-. 78( وانحـــراف مع ـــنر  تـــراو  بـــي   2.24-2.41تـــراو  المتصســـ  حيـــنبا لجـــن بـــي   

( 2حيـث ح ـ   ال قـرج ر ـ    إجمنلا ابستين ن  ي ـى جم ـا الميـنب عة( م  وبدبلة ل   ة  مرت 
  ي ـى المرتبـة ادولـى بهيـبة تقـصر البـرام  الدراسـ ة  مـن ر بـا حنجـن  سـص  العمـ والتا تهص ي ى  

.( وبدبلــة ل   ــة 83( وبــننحراف مع ــنر   2.41%( وبمتصســ  حيــنبا  80مصافقــة مرت عــة ب  ــ   
تيــتقق  إ ارج الينمعــة الق بــة المت ــص ي  فــا ( والتــا تــهص ي ــى  6 قــرج ر ــ    مرت عــة(، واحت ــ  ال

( 2.41%( وبمتصســـ  حيـــنبا  80( المرتبـــة ال نن ـــة وبهيـــبة مصافقـــة مرت عـــة ب  ـــ   ال ننصدـــة العنمـــة.
(  نلمرتبـة ال نل ــة 8، 5، 1 .( وبدبلـة ل   ـة  مرت عــة(، وجـنأل  ال قـرا  ر ـ  78وبـننحراف مع ـنر   

، 0.86( وبننحراف مع ـنر   2.38%( وبمتصس  حينبا  79-%80فقة متصسقة ب     بهيبة مصا
تقـصم إ ارج ( التـا تـهص ي ـى:  4( ي ى التصالا وبدبلة ل   ة  مرت عـة(، وح ـ   ال قـرج ر ـ   0.90

ــــة  ــــى احت نجــــن  الميتمــــا مــــ  البــــرام  التع  م  الينمعــــة بدراســـــن  اســــتقالع ة ميــــتمرج ل تعــــرف ي 
ـــة متصســـقة ب  ـــ   ( المر المدت  ـــة ـــرج بهيـــبة مصافق ـــة  بـــ  اداي ( 2.28%( وبمتصســـ  حيـــنبا  76تب

( 3.( وبدبلة ل   ة متصسقة، وانن  المرتبة ادايـرج مـ  ن ـي  ال قـرج ر ـ   96وبننحراف مع نر   
(، 2.24%( وبمتصســـ  حيـــنبا  75التـــا تـــهص ي ـــى:  حيـــث ح ـــ   ي ـــى نيـــبة مصافقـــة ب  ـــ   

ر دتقــص  بلــة ل   ــة متصســقة ودعــلى ذلــ  إلــى إ راك ييهــة الدبــراألان(، وبد0.95وانحــراف مع ــنر   
 نسـتمرار  مـن ر بـا حنجـن  سـص   جـص ج الددمن  المقدمة ل ميتما المح ا تقصدرهـنو  البرام  الدراس ة

  نلهصع ـة والتميـل تت ـفبرام  ةين فم ـة  وتقدف    الق بة المت ص ي  فا ال ننصدة العنمةنستققوا العم 
ـــلجحــــص  وايتمـــن  ـــة المتمي ـــرا  ادين فم ـــة واإل ارد ـــلج  افل مالةمــــة بســـتققن  الدب تحقـــق ل ينمعـــن  المي

 التهنفي ة.
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دور السمعة األكاديمية فزي اا  على السؤال الفرعي للبحث المنمثل: الانائج المنعلقة باإلجابة -ه
 القياد  المؤسسية في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 (6)جدول 

الاليادة  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 المؤسسية

( ةن  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميـلج التهنفيـ ة ل ينمعـن  ال مه ـة امـن 6رالحظ م  اليدو   
مىسيـــ ة  عـــ   يـــنم  مرت عـــة(، حيـــث ح ـــ  ي ـــى المرتبـــة ميـــن  الي ـــن ج ال الدبـــراأل فـــارراهـــن ييهـــة 

( وبـصزن 0.82المع نر  ال   ب     (، وابنحراف2.35الدنمية بدبلة المتصس  الحينبا ال   ب    

 م    
 

 دلفقر 
 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لوووووووة 
 دللفظية

 جرتفعة %85 63. 2.55 1 تحدد المااعة أهداًفا بعيد  المدى لنحقيق ايةتها الناافسية. 3

 جرتفعة %85 69. 2.55 2 تدرك يياد  المااعة أن تمية األداء ينحقق بنكاال وحداتها الداخلية. 9

تقززوم المااعززة بمراجعززة أنشززطنها وعملياتهززا بشززكل دوري بهززدف النحسززين  10
 والنمية المؤسسي.

 جرتفعة 84% 74. 2.52 3

 جرتفعة %82 78. 2.45 4 .والمساءلةتنباى يياد  المااعة ابادئ الشفافية  6

 جرتفعة %82 83. 2.45 5 تعطي يياد  المااعة اهنمااا كبيرا لألفكار البنكارية الني يقداها اانسبوها. 11

وحدال وإدارال إ ا دعت الحاجة  باسنحداثيسمح الهيكل الناظيمي للمااعة  15
 إلى  لا.

 جرتفعة 82% 78. 2.45 6

 جرتفعة %80 87. 2.41 7 تنباى المااعة اسنراتيمية تحقق لها اسنثمار أفضل للموارد المناحة. 1

 جرتفعة %80 83. 2.41 8 بّااء  بين أفرداها.توفر يياد  المااعة اااًخا يحفة على الماافسة ال 5

 جرتفعة %80 83. 2.41 9 اسنراتيمية.صول أ بوصفهاتهنم يياد  المااعة بالموارد البشرية  7

 جرتفعة %80 78. 2.41 10 تمنلا المااعة توجهال حقيقية لدخول امالل أكاديمية جديد  للماافسة. 12

المؤسسززي، والحريززة الفكريززة ألعضززاء تنمنززع المااعززة باززوع اززن السززنقالل  16
 هيئة الندريس.

 جرتفعة 80% 83. 2.41 11

تشمع يياد  المااعة التصال المباشزر وغيزر المباشزر بياهزا وبزين اانسزبي  4
 المااعة.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 12

تهززنم ييززاد  المااعززة بباززاء ايززة  تاافسززية تززدعم اسززنقبلها واكاننهززا العلميززة  17
 والبحثية.

 جرتفعة 79% 90. 2.38 13

تلنةم يياد  المااعزة بمبزادئ الحوكمزة فزي تافيزذ اهااهزا وفزي عالقاتهزا ازع  18
 .األخرى المؤسسال 

 جرتفعة 79% 86. 2.38 14

 جرتفعة %78 90. 2.34 15 تاسمم رؤية المااعة اع النوجهال السنراتيمية الوطاية. 2

ال الماافسزززة لهزززا تحزززرا ييزززاد  المااعزززة علزززى اعرفزززة إاكانزززال المؤسسززز 8
 باسنمرار.

 جرتفعة 78% 86. 2.34 16

 جتلسطة %77 89. 2.31 17 والنمية. اإلبداعتقدم المااعة النرييال والمكافئال بااء على  13

تاظززر ييززاد  المااعززة للمشززكالل النززي تواجههززا علززى أنهززا فززرا للنحسززين  14
 والنطوير.

 جتلسطة 76% 92. 2.28 18

 جرتفعة %78 82. 2.35 اإلجمالي
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%(، هــص مــن فعــير إلــى إجمــن  الدبــراأل ي ــى ميــن  الي ــن ج المىسيــ ة و ــد ف عــلا ذلــ  إلــى 87نيــبا  
  ل ينمعن .سي ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة إ راك الدبراأل ةهم ة  ور الي ن ج المى 

( ح    ي ى تقدررا  متقنربة 14 ،13ودتضح م  اليدو  الينبق، ةن جم ا ال قرا  يدا ال رتي   
  إذ تراوح  تقدررا  الدبراأل بدبلة المتصس  %(85-%76تراوح  بي    فا نيبة المصافقة  مرت عة(

م آراأل الدبــراأل وات ــن  وججــن  ن ــره  بهيــبة مصافقــج ( ودالحــظ انيــين2.55( و 2.34الحيــنبا بــي   
( والتــا 3  إذ ح ــ   ال قــرج  ومــ  ثــ  ب رصجــد ت ــنو  رــ ار بــي  نيـبة المصافقــة هــ ه ال قــرا  مرت عـة،

م ن هــن  تحــد  الينمعــة ةهــداف ن  عيــدج المــدى لتحقيــق ميلتجــن التهنفيــ ة.    ي ــى الترتيــ  ادو   متصســ  
( 13%( فـا حـي  ح ـ   ال قــرتي   85( ووزن نيــبا  0.63نر   (، وانحـراف مع ـ2.55حيـنبا  

والتميــل   ته ــر ق ــن ج الينمعــة  اإلبــدا ن  بهــنأل ي ــى  ــوالتــا م ن همــن   تقــدم الينمعــة الترق ــن  والم نف
 متصســـ   جل معــ ال  التــا تصاجججــن ي ــى ةنجـــن فــر، ل تحيــي  والتقــصدر   ي ـــى المرتبــة  بــ  ادايــر 

، متصسـقة(وبدبلـة ل   ـة   %(77هيـبة مصافقـة  ( وب0.89 اف مع ـنر  ( وانحـر 2.31حينبا  ب    
( والتـا م ن هـن   ته ـر ق ـن ج الينمعـة ل معـ ال  التـا تصاجججـن ي ـى ةنجـن فـر، 14يمن ننل  ال قرج  

ـــة م ـــ    تصســـقةل تحيـــي  والتقـــصدر.  الترتيـــ  ادايـــر  بدبل (، وانحـــراف 2.28وبمتصســـ  حيـــنبا ب 
ــــن الي ـــن ج المىسيـــ ة وهـــ ا رىاـــد ةهم ـــة ميـــن    %(، 76ة مصافقـــة يـــب(، وبه0.92  مع ـــنر  ب ـــ  وفق 

بســتين ة الدبــراأل  اصنجــن جــنأل   ميــتصى متقــنر ، وبدبلــة ل   ــة مرت عــة، ودعــلى ذلــ  إلــى  إ راك 
ييهة الدبراأل ةن الينمعن  تحقق اليمعة ادين فم ة م  اـال  مـن تقدمـج ل ميتمـا، وارتبنطجـن   يـص  

والم نف ن ، وتعلدـل ويـا الي ـن ا    هم ـة اتدـنذ اإلجـراألا  المهنسـبة لرفـا اليـمعة  العم  وبنلترق ن 
المىسيـــ ة ل ينمعـــن  مـــ  اـــال  الـــدي  المـــنلا ل ينمعـــن ، وةهم ـــة الـــرب  بـــي  الينمعـــن  والميتمـــا 

ببي ة العم  فـا الينمعـن  مـ  اـال  وءـا ةسـو  ابهتمنمالمح ا  من فددم ال نلح العنم ، وتصج ج 
ربـــ  التع ـــ   اليـــنمعا  متق بـــن  الميتمـــا و ،ة مهنســـبة بات ـــنر الي ـــن ا  ادين فم ـــة المىه ـــومعـــنرير 
مـن فيع جـن  التع  م ة وال قنة ة والمجه ة والتهمصدة، وربقجن بصا ا الميتمـا و ضـنفنه المدت  ـة جواحت نجنت

 . ن رج ي ى المهنفية
 السناناجال:

ابســتهتنجن  يــد  مــ  يدان ــة، فم ــ  اســتدال، فــا ءــصأل الهتــنة  التــا تمدضــ  يهجــن الدراســة الم
 ةهمجن:

تعتبر  ابجتمنع ة الميىول ة وةنومرالهن  سمعتجن تحيي  م  ل ينمعن  ابجتمنع ة الميىول ة تيمح .1
 القصد  فحقق الميلج التهنفي ة. المدى ي ى است منر

 ن ـر ا سـترات ي ةاب ور دتجـن رسـنلتجن ءـم  ابجتمنع ـة الميـىول ة د عـن  الينمعـن  إ مـنج ءـرورج .2
م    ث    تحقيق ،ومرالهن تحيي  سمعتجن فا لدورهن  .لجن تهنفي ة ميلج و 
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 بصفــ جن مىسيــة  بــدور الميــ صل ة ابجتمنع ــة  جــنق نمةن اليــمعة القيبــة ل ينمعــن  تــ تا مــ  اــال   .3
 ميــتص   تحيــي مــ  اــال   بــةزمــن  الداا  ــة مــا الق اد المح ــا، وتيهــ تع  م ــة ل تعنمــ  الميتمــا 

 ة.التع  م  ددمن ال جص ج
ةن تـصفر البــرام  ادين فم ــة المتميــلج واســتققن  الك ــنألا  التدرديــ ة، وتقــدف  اــدمن  تت ــف  ــنليص ج  .4

 ررس  فصرج ذهه ة طيبة ل ينمعة تينيدهن ل مهنفية وتحقيق مرايل متقدمة ينلم ن ومح   ن. 
ل صفــص  دفــحن  الم ــنلح الــد و   طيبــة، واليــعا جادذهــنن فــصر  الينمعــة فــاةن تكــصن فــصرج  .5

  والمهنفية ما الينمعن  ادارى.  نلينمعة إيالم  ن فا ا  م نن
وادســنت ج  بــةتــدع   العال ــة بــي  الق ت عــ  الي ــن ج المىسيــ ة والمهــنخ الته  مــا ل ينمعــن   ور ا فــا  .6

 فـــصرج الينمعـــة فـــا الميتمـــا المح ـــا اليـــ  مة وتحيـــي والعـــنم ي   نلينمعـــة وبهنةجـــن ي ـــى ادســـو 
 والمهنفية. والدنرجا

معجن م  اال  إفين   هصا  ات ن  بي  الينمعة وسنةر المىسين  ذا  العال ة  المىسي ة ة. العراي .7
 معجن والمهنفية فا الت ه ل العنلما.تعنون الو  تجنثق واي 

لميتمـــا هـــص ال نفـــة ادسنســـ ة لعمـــ  ا ور الينمعـــة فـــا ادمـــة الميتمـــا والميـــنهمة فـــا تقـــصدره وةن  .8
 . من فحقق لجن اليمعة القيبة ل مهنفية وةنجن جلأل م  الميتما  يم ا ت نيالتج الينمعة

 النوصيال:

يـد  مـ  فا ءصأل الهتنة  التا تمدض  يهجن الدراسة اله ردـة والدراسـة الميدان ـة، فم ـ  اسـتدال، 
 التصف ن  ةهمجن:

 اـال  مـ  ف ـن  الق بـة اليم ـ التع ـ   فـر، وتصفير التع   ، فا التقه ن  استددام الينمعن  تعلز ةن -
 .فيجن المتبا التع  ما اله نم

 وايتبـنر القنلـ  بجـ ، وابحت ـن  الق بـة، بسـتققن  تتبعجـن التـا ادسـنلي  وتهـص  الينمعـن  تعـلز ةن -
 ل ينمعة. وشرد  ةسنسا محصر

  ججـص  تحـنفظ ي ـى وةن ل ق بـة، تقـدمجن التـا ادين فم ـة البـرام  وتميـل تهـص  ي ـى الينمعن  تحنفظ ةن -
 احت نجنتج ، وت با ل ق بة، تقدم التا والمينندج ادسنس ة التع  م ة الددمن 

 المدت  ة. الميتمع ة وادنعقة العم ، وورش المىتمرا ، اال  م   نلميتما تعلز ارتبنطجن وةن -
اد األ     لمبـن   فيجـن اإل اردـة الصحـدا  جم ـا تقبيـق مـ  التحقـق ي ـى الينمعـن  تعمـ  ةن فيـ  -

 والتميل. واليص ج
وتقدف   المبن  ، ه ه تقبيق ي ى ل عيعج  ل عنم ي ، والحصافل الك نألا  تصفير ي ى الينمعن  ةن تعم  -

 .ةفض   يص ج ادمن 
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 لت ب ة ابحت نجن  تقدمجن، التا اليدردج ل ددمن  والد يق الييد اإليدا  ي ى الينمعن  ق ن ج تعم  ةن -
 تقب  ة.المي العم  وسص   الق بة والميتما، وتص عن 

 تقـصدر فـا فيـج   مـن الينمعـن  واليجـن  المننحـة اإل اردـة فـا الصحـدا  مدت ـف بـي  التصافـ  تعلدـل -
 .والميتقب  ة الحنل ة الددمن  وتحيي 

 حـ  جيـد لضـمنن  عـ   وتـدردبج  وتـ هي ج  فنةقـة  عهنفـة فيجـن العـنم ي  انتقـنأل ي ى الينمعن  تعم  ةن -
 . نلميتقب  رصاجججن  د التا المدت  ة اإل اردة المعني 

 المقنرحال:
 عــد تح يــ  نتــنة  هــ ه الدراســة ومهن عــتجن، تــ  التصفــ  إلــى ميمصيــة مقترحــة مــ  البحــص  والدراســن  
حـــص  مصءـــص  الدراســـة وجصانبـــج المدت  ـــة، والتـــا رـــديص البـــنح صن ذو  ابات ـــن، والقـــنةمي  ي ـــى 

 الع صن ادين فم ة والبنح ي  الي نم بجن، والتا مهجن:
 بن  تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة.متق  -
  ور مبن   اليص ج فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  م  وججة ن ر ةيضنأل هي ة التدردو. -
 ور العــراية المىسيــ ة والميــ صل ة ابجتمنع ــة فــا تحقيــق الميــلج التهنفيــ ة ل ينمعــن  مــ  وججــة ن ــر  -

 ةيضنأل هي ة التدردو.
 ج ابسترات ي ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة. ور ممنرسة الي ن  -
 ةثر المهنخ الته  ما فا اد األ والميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة  راسة ميدان ة. -
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 المراجع:
 ادر ن ـة الينمعـة فـا ادين فم ـة اد يـنم ر سـنأل تحقيـق ميـتصى  (،2015 م ـ ،  الهـنظر، ، رهن بلا وغ،

مي ـد،  ،النربويزة وملزلعا ةلزام هي ـة التـدردو، ةيضـنأل ن ـر جـةوج مـ  التهنفيـ ة لمميـلجتـراأل االب نمعـةوج
 .141 154 ، (،4 (، العد ، 44 

تحقيـــق الميـــلج التهنفيـــ ة ل ينمعـــة فـــا ءـــصأل إ ارج الت ييـــر مـــ   (، متق بـــن 2021 الـــدرود ، إنعـــنم، 
، العـد  43، المي د املة جااعة البعثمهعصر،  حث  ،حمنجوججة ن ر ةيضنأل الجي ة التع  م ة  ينمعة 

 ، جنمعة  معق.29
تهنفيـ ة  ميـلج لتحقيـق التميـل إل ارج مـدا  ت ي ةاابسـتر  ال ق ـة(. 2018.  عبـن  إبـراه   ،اللهيـر  

 .39-52،1 د مي ،سصهنج جنمعة ،النربية كلية املة ،التع  م ة مىسين  ل
 ،ر دـة تهمصدـة ،السزوق  وثقافزة العولمزة  زل فزي بزيالعر  الوطن في النعليم (،2018 مح ن،  ،زدتصن 

 .القنهرج ،اب ت ن فة لمبحص  العرب ة اليمع ة ،العرب ة التهم ة بداة  ندوج
 ـــة ح ي ســـة تا ر  -بـــنح ي   ينمعـــة بهـــا ســـصدل   المـــن  المعرفـــا لرةق ـــن   (،2016 رحـــن ،  ســـيد،

 . (16 العد  السعودية،م لة علامل ينمعة، لتحقيق الميلج التهنفي ة 
  ابن  تحقيق الميلج التهنفي ة لينمعة المه صرج فا ءصأل  عأل الدبر  متق (،2018 ةمننا، شمبا، 

  .رجهالقن المه صرج،جنمعة  الترب ة،ام ة  ،غير ااشور  رسالة ااجسنيرالعنلم ة، 
 يرغ دكنوراه أطروحة ،الح صم ة اليعص فة الينمعن  فا التهنفي ة الميلج بهنأل (2012) .  ال نلح،

 القرى، م ة الم رمة، اليعص فة. ةم جنمعة ،ااشور 
ــــد ، ــــا،  العنر عززززاد  هادسززززة العمليززززال اإلداريزززة بالمااعززززة إاشززززروع تقيززززيم و ، (2009 حــــنت  ي 

العـــنلا، اليـــص ج ل تميـــل فـــا التع ـــ    إل ارجوروبيـــة نمـــصذج المىسيـــة اد ،فزززيتدريبيزززة  اإلسزززالاية، دور 
  غلج. م ة،اإلسـال الينمعـة

 التهنفيـ ة ل مه مـةة عـن  الت ـه ا الرشـيق وت ثيرهـن فـا تحقيـق الميـلج  (،2016  حميـد،طـنهر  يبـن ،
ـــة   راســـةال ـــهنع ة،  ـــة اســـتقالع ة فـــا معمـــ  نيـــ   الدرصاني املزززة القادسزززية  مهعـــصر،،  حـــث (ميداني

 العرا .، 4العد   ،18المي د  ،والقنصاديةللعلوم اإلدارية 
ومىشــرا  القــدرج التهنفيــ ة ل ينمعــن  العرب ــة ،   ، مهــنه2006) يبــد المجــد ، محمــد يعــر  حيــ  

والعرب ة فـا إطـنر والبحث العلمي المصرية  ياؤتمر القدر  الناافسية للمااعال واؤسسال النعليم العال
 م. 2006منرص  72ات نق ن  تح ي  التينرج الدول ة والددمن ، جنمعة ح صان، فا ال ترج م  

ــــا، ــــروك،  العتيب ــــدرج (1435 بــــدر مب ــــا تحيــــي  الق التهنفيــــ ة ، تيــــصدق الدــــدمن  الينمعيــــة و وره ف
طروحززززة أ العلدــــل،وجنمعــــة الم ــــ  يبــــد  القــــرى،اليــــعص فة ت ــــصر مقتــــر  لحنلــــة جــــنمعتا ةم  ل ينمعــــن 

 اليعص فة.  ،دكنوراه غير ااشور 
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 ينمعـن  ل التهنفيـ ة القـدرج تحيـي  فـا و وره الينمع ـة الدـدمن  تيـصدق ،(2014 بـدر،  ،العتيبـا
 .اليعص فة .القرى  ةم جنمعة .الترب ة  ة ي دكنوراه، رسالة اليعص  ،

 الينمعـن ،  راسـة وسـمعة اإللكترون ـة الدـدمن  جـص ج بـي  الت ثيردة (، العال ة2012يص ج، إفمنن.  
 الصسـ ، العـر   جنمعـة ااشزور ، غيزر ااجسزنير رسزالة ،ادر ن ـة الدنفـة الينمعـن  مـ  ييهـة ي ـى

 .ادر ن يمنن،
الميـلج التهنفيـ ة فـا الينمعـن   فـا ابسـترات يا التصجـج (، ةثـر2017العمـنر ، يبـد الكـرد  ي ـا،  

الع ـصم  رسزالة ااجسزنير ااشزور ، كليزة اسـة مقنرنـة بـي  الينمعـن  الح صم ـة واده  ـة ال مه ـة،در ال مه ة
 معة ادندلو، ال م .اإل اردة، جن
 ءـصأل فـا الح صم ـة ادر ن ـة الينمعـن  فـا التهنفيـ ة الميـلج وا ـا (،2017 محمـص ،  .الع نفـرج

-211.، ، .(1 العـد   (،21 ، المي ـد، األردنيزة النربويزة ةلزالممالمعنفـرج،  اإل اردـة  هـنابتين
179 

 مه ـصر مهجيـا رات ي ةابسـت اإل ارج (،2009 فـبحا،  واةـ ، وك ردـو محيـ ، ال ـنلبا، طـنهر
 .والتصزدا ل هعر واة   ار ادر ن، منن،   .) 2 ط (متكنم 

 ور الرشــن ة ابســترات ي ة فــا تحقيــق الميــلج التهنفيــ ة ل ينمعــن   (،2018 ي ــا، مهــن  ةحمــد  ال ي ــج،
 ال ميه ة، 

 ةلزام ،جـني ي والمحنف ـة التهنفيـ ة الميـلج لتحقيـق ت يااابسـتر  التدقـ   (،2012 القنءـا، فـىا ، 
 .م ر (،136 العد ،  ،الااجح المدير

 الميـــتدام،فـــا اد األ المىسيـــا  ابســترات ي ة، تــ ثير الرشــن ة (2017  فنســر،فنســر شــنير  القردعــا،
 . القن س ة، العرا جنمعة  ،السنراتيميبحزث لايزل شهاد  الدبلوم العالي في النخطيط 

 ااجسزنير رسزالة ،التهنفيـ ة الميـلج ويال تـج بتعلدـل   ال كـر  المـن  رة  إ ارج (،2014 انلـد،  ، عـق 
 .  لج رهادز  جنمعة ،اديمن  إ ارج  قي  غير ااشور 
ي ـــى  (OODA  ارمبــن   ح قــة القــر  تـ ثير، (2013 ســمنأل طــج،  ونــصر ، الــدر ،فــال   الكب يــا،
المي ـد  الززدنانير،املزة    ـدا ،مدرهـة نيـة فـا يـد  مـ  ميتعـف ن  داسـة ميا ر  ابسـترات ي ة،ا ـة الحراـة 

  العرا .   دا ، ال نلث،العـد  ادو ،
 سةا ر  ،ل ينمعن  التهنفي ة الميلج لتحقيق   ال كر  المن   ةر  تقصدر بن  متق (،2013 محمد،  ،ودح
 .9 يد  ،24 د مي ،بهجن جنمعة ،النربية كلية املة ،ميدان ة
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 ملخص:ال
ل   فدددنبب دددنب دددحبح ث إدددع بلر ادددع  بحث  ع ددد ع أسددد عزب دددطللبحث  يهدددالبحث إدددابتثدددعبحث  ددد لب  دددعب

حألس عزبحثم   قنب)بعث عثببلبم  مبحث  ع د ع بلب ر  دنب دعالبحث  ع دع بلبدعثا للبح ي معا دنبلحثاد للب
يع  نبتزبلك ف دنبحث ل دببحث  ب نببنح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  ح ق صعاين(بحث يبتسهمببعث طللب حب

ب  يهع.
 دحبل  دنبقسدمبحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دنبيع  دنبتزبلب دمبتجدمبحثمج مدعبب د  ينلبلتكونب ج معبحث إداب

(بلح  مددابحث إدداب  دعبحثمددنه بحثوسدد يبحثمسددإيبلتددمبح   مددعاب  ددعب34للعث ددنبلتجددمبحث ينددنب)بع(بلعث  د40)
ب(بلتوسلبحث إابتثعب ااب حبحثن عئ بأهمهع:SPSSل اع  بحث إ يلبحإلتصعئيب)

ببددعثا لللببحث  ع دد ع  ب ددعالبب ر  ددنلببحث  ع دد ع  ببم  ددملبببعث عثددب )نبحثم   قددبحألسدد عزب  جددع بَأن ب
ك  دنببقسدمبحث  ع د ع بتسهمبفيب طللبحث   نب حبح ث إدع بفديبحث يبب(ح ق صعاينبلحثا للبح ي معا ن 

ب.كري لكعاتب  وف لبلارينببتز يع  نبب–حث  ب ن

ب حبحث   نب طللبأس عزبيف(ب0,05)بحثا ثنب س وىبب نابتتصعئ نبا ثنبذح بف ل ببتوياب  -
 .(أاثع-بذك حثجنسب)بثم لي بت طىببتزبيع  نبحث  ب نببك  نبحث  ع  ع بلر اع  بح ث إع 

ب حبحث   نب طللبأس عزبفي(ب0,05)بحثا ثنب س وىبب نابتتصعئ نبا ثنبذح بف ل بب بتويا -
 .(رحبعبعثا حثمس وىب)ثبثم لي بت طىببتزبيع  نبحث  ب نببك  نبحث  ع  ع بلر اع  بح ث إع 

بأهمهع:ب ااب حبحث وس ع ببلخ جبحث إا

بحثمارسيح - لتوفي بحث  صبأ ع همب   معابل حئقبتار سبتايثنبلحس خاحمبحث قن ع بب ت و  بك عءل
 حثم  ورلبفيبتقايمبارلسهم.

 .عتخف ضبحث سومبحثسنو نبلإريع هعبكمعبكعاتبسعبق ب -
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ب - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية( بحس خاحم ب  لرل بتايثن بلسعئل بحث  ع يايال ب عال بلحثإوحربث  س ط بحث شو ق ب نص  بثط عال  ع 
 لز عالباحفع نبحث   نبث    م.

ب حبتخصصبحث  ع  ع ب - بحث يبتثقلبكعهلبحث   نبلتن  هم بحثارحس نبغي بحثمهمن تخف فبحألا عء
 يجعليباإوبحث خصص.حإلتجعهبح ت عباا مب

بع.توس عبف صبحث ملبأ عمبخ  جيبحث  ع  ع بلإتعتنبحثمجعلبثموحس  همبحثارحسع بحث    -

بقسمبحث  ع  ع .بحث  ع  ع  ل اع  ببحث طلل ب:المفتاحيةالكلمات 

ABSTRACT 
The aim of this research is to identify the reasons behind students disinterest in mathematics programs 

at Ibb University, Faculty of Education, and to find out the causes related to (students, mathematics 

teachers, the nature of mathematics subject, the social conditions economic conditions) which 

contribute to the unwillingness to participate in the mathematics program at Yemeni Faculties of 

education.  

The research community and sample were students in the Mathematics Department in the faculty of 

education at Ibb university, the size of the community was 40 students- males and females-and the size 

of the same is (34). The research was based on the descriptive survey methodology, by following the 

statistical analysis program (SPSS). Resulting of numbers of findings, the most important of which 

were: 
-The rang of reasons related to (students mathematics teacher, the nature of mathematics subject, the 

social conditions, and economic conditions) are the most important reasons that contribute to the 

reluctance of students to enroll in the Mathematics Department – Faculty of Education – at Ibb 

University. 

-There are no statistically significant differences at the (0.05) level of significance in the reasons for 

students’ reluctance from mathematics – Faculty of Education – Ibb University due to the gender 

variable (male – female )ب  

-There are no statistically significant differences at the (0.05) level of significance in the reasons for 

students’ reluctance to enroll in the mathematics program at the Faculty of Education, Ibb University, 

due to the level variable (third, fourth )ب  

The researcher also suggests a number of recommendations, the most important of which are: 
ب- Develop the competence of teachers and provide them with opportunities to adopt modern teaching 

methods and use cutting – edge technology to offer their lessons. 
-Reduction of the annual fees and return it as it was before. 
-The need to use modern methods and tools to simplify mathematics, to increase excitement and 

dialogue, and to increase student motivation for learning. 
-Reduce the unimportant study burden on students that alienate them from science (mathematics) so 

that we can support a positive trend towards specialization. 
ب- Preparation of awareness-raising and education program that urge students to enter the mathematics 

department and inform them of its place in the development of civilization and the advancement of 

nations and peoplesب. 
- Expand employment opportunities for mathematics graduated students and allow them to pursue post 

graduate studies. 

Key Words: Disinterest, Mathematics Program, Department of Mathematics. 
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 الفصل األول أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 طار العام للبحثاإل
 مقدمة:

يوحي بحث    مبحثجع  يب عب   عبحألثف نبحثثعثثنبتإايع بت   هعب    ب جمو نب حبحث إو  بلحث لي ح ب
لحث جعرلبحثإ لبلحث ك ال بحإلق  م نبلس  نبحث وحسلبحث قنيبلحثم  و عتيبب  حبت س خبثم هومبحث وثمنب حث عثم ن

 نبفيبحث ص بحثإايابق دعالبحث قدامبحث  مديبلحث كنوثدوييبفديبحث دعثمبفعثصدنع ع بلت صاربحث خصصع بحث  م
بَفدِنن بل  عبحث غمب حبذثد بب حثإايثنبفيبش عب نعتيبحثإ علبت  ماب  عبارحسنبحث يط عءبلحثك م عءبلحث  ع  ع 

ق ددعلباسدد نبحث   ددنبحثم  إقدديحبفدديبهددتهبحث خصصددع بلبعثددتح بقسددمبحث  ع دد ع باالتدد بت حيددعب  إددو بفدديبحإل
بب.(3:ب2013ب   عبهتحبحث خصصبفيب  امبحثك  ع بحث  ب نب)حأل يح

 ددحبح ث إددع ببعهنددععب طلف ددبَفددِنن بف ددعث غمب ددحبأهم ددنبحث  ددومبلحث كنوثوي ددعبلح ل كددعربفدديبحث صدد بحثإددعثي ب
دببعث خصصع بحث  م نبحث إ نبكعإلتصعء بلحثإعسببحآلثي بلحث  ع  ع بل حبحثالفت بهنععبتويه  بعث نا بأن 

ثاىبحث   نباإوبحث خصصع بحألخ ى بكِاحرلبحأل معلبلح ق صعابلحثمإعس ن بتياب طحبب ضبحث   نببعع  ب 
فعث  ع  ع بهيبا ع نبحثإ دعلبحثمنامدنبثيو ندعبب  طلفهمب حبح ث إع بل خصصبر ع  ع بألس عزب    ال

بلبفديبت عتندعبحثيو  دنب نهدع:نعبثدحباسد   عبتسدمب سدعئلب ايداَفِنا بحثإع   بلبالنبحأل احابلحثا ئلبحث  ع  نب
حث وقي دددع بلحثس عسدددع  بلحثم دددا   بلحأليدددور بلحثإسدددعبع بحثرنك دددن بلحثخصدددو ع  بلحثم عث دددع  بلحثو دددعئ  ب

اوحيدد ببأنلحألسددهم بلحثادد حئب بلحثصدد حفن بلح سدد هالعبلغي هددع بلفدديبي ددعزبهددتهبحثر عاددع بحث  ع دد نب  ينددعب
( بل ددعبيدكدداب  ددعبأهم ددنبحث  ع دد ع بلق م هددعبفدديب169 ب2001حث شددو  بلح رت ددععبلحث و ددعب)حثصددعا ب 

أهم ددنبحث  ع دد ع بلالرهددعبب بيخ  دد بحثنددعنب  ددعب:  با ددأَببنب( ب19 ب2005شدد عب نددعتيبحثإ ددعلب ددعبيقوثدد ب إمدداب)
حث  ددعلبفدديبحثإ ددعلبلت ر قعتهددعبفدديبحث  ددومبحألخدد ى بلثقددابأسدد هبتقددامبحث  ددومبلحزاهعرهددعبيقددع ببمددعبتإو دد ب ددحب

يهعب حبتسعبع بلر وز بل  يدعبحث ادلبتثيهدعبف مدعبلسدلبحث د بحث دعثمبحآلنب دحبتقدامبحث  ع  ع بل عبياخلبف
تكنوثدددوييبفددديبيم دددعبحثمجدددع  بخعسدددنبحثإسدددعبع بحإلثك  لا دددنبلب  ج عتهدددعبحثم  دددورلبلحث ادددعئ ع بلشددد كنب
حثم  و ع  ب معبي لبحث  ع  ع بتإ دلب كعادنب   وقدنبفديبحثمندعه بحثارحسد ن بفعث  ع د ع ب دحبليهدنبااد ب

بفكعربلفهمبحثمإ طبحثتيباع شبف  . ب حبحثمه ميحبل ار سهعبأاحلب همنبث نا مبحألكثي

ب

ب

ب

ب
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 الدراسة:مشكلة  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
عب  عب عبسرقبلفيب وءبتتصعئ ع بك  ع بحث  ب نبحث من نب حبحثم  إقيحبلر اع  بحث  ع  ع بث  عمبحثجع  يبتأس  ب

ب(:1)بعثجاللبحث طللبكمعبهوب و هبببجالء(بي اهب(2021\2022
ب:(2021\2022) ث  عمأ احابحث   نبحثم  إقيحبلر اع  بحث  ع  ع بفيبب ضب حبك  ع بحث  ب نبحث من نبب(1ياللب)

بتزبذ عربت طب انبسن عءبحثمإعفان
 80 150 150 100 100بحث عقنبح س   عل ن

 0 0 0 0 0بحثمقروثيح

 ،إب-جامعةةالتربية ببرنامج الرياضيات في كلية  عن االلتحاق الطلبة وللوقوف على أسباب عزوف
 اآلتي:صاغ الباحث مشكلة بحثه بالسؤال الرئيس  فقد

 إب؟ما أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية / جامعة 

بت ن:حآلحألسئ نبب ن ل    عب

لحثاددد للببح ي معا دددن حثاددد للبلببحثمدددعال لر  دددنبلبببدددعثم  م لببحث عثدددب )لددددب دددعبحألسددد عزبحثم   قدددنب .1
ب ق صعاين(بحث يبتسهمببعث طللب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتز؟ح

ألسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع بلر اددع  بحث  ع دد ع ببتتصددعئ نهددلبتويدداب القددنبذح با ثددنب .2
ب(؟رحبعب–ثعثاب)حثارحسيب(بلحثمس وىبأاثعب–بك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي يبحثجنسب)ذك ب

 الدراسة:ية أهم
بحآلتي:تكمحبأهم نبحثارحسنبفيب

حسدد مابحث إددابأهمي دد بحألكعايم ددنب ددحبأهم ددنبحث خصصددع بحث  م ددنبحث دديبيط ددابحث  ددبب  يهددعبفدديبسددو ب -
لتشج عبحث   نب  عبح ث إع بلإيجعابحث خصصع ب حبخداللبحث  د لب  دعببخي ل حألحث ملبفيبحآللانب

تد بت  دقب دعب  دعيي بحثجدوالببمدعبيإقدقبأهداحلبأس عزب طلفهمب دحبهدتحبحث خصدصبلإيجدعابت دولب ق  ب
 . لت   عتبحثمج مع

حسدد مابحث إددابأهمي دد ب ددحبخدداللبحث عئددالبحث دديبت ددواب  ددعبلح دد يبحثمنددعه بلحثمشدد فيحب  ددعبت و  هددعب -
  ح ب نعس نب  عب نعه بحث  ع  ع ببجم عبف ل هع.يألتاحثبتلي

 ث إددددع بل خصددددصبقسددددمبيسددددهمبحث إددددابحثإددددعثيبفدددديب  عثجددددنبحثخ ددددلبحثخددددعصبب ددددطللبحث   ددددنب ددددحبح -
 حث  ع  ع بب ابحث خ جب حبحثثعاو نبحث ع ن.

ب.ب  ل   فبارحسنب اىبت علقبتوس فبقسمبحث  ع  ع ب عب س وىبحث   نبحثخ  جيحبب ابحثثعاو ن -
ب هدعل   فارحسنبأهمبأس عزب طللبحث   نب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزب -

ببلسرلب  عثج هع.
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 الدراسة :أهداف  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بتثع:بحثارحسنتهالب

ب طللبحث   نب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب نب/بيع  نبتز.ب  عبأس عزث   لبح .1

 فرضيات الدراسة:
بن:حآلت حث يبيس عبحث إابتثعبتإس قهعبيمكحبس عغنبحث    ع بب لأهاحفلنعء ب  عبتسعؤ  بحث إاب

 ولى:األ  الفرضية
(بلددديحبحثم وسدددطبحث   ددديبلحثإسدددعليب0,05 نددداب سددد وىبحثا ثدددنب)بتتصدددعئ ن بتويدددابفددد ل بذح با ثدددنب

بك  دنبحث  ب دنب/بيع  دنبإليعبع بأف حابحث يننبتولبأسد عزب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ب
 .تز

 الفرضية الثانية
أسددد عزب دددطللبحث   دددنب دددحبب دددح(ب0,05 نددداب سددد وىبحثا ثدددنب)بتتصدددعئ ن بتويدددابفددد ل بذح با ثدددنب

بحثمس وى(.بحثجنس ت طىبثم لي ب)ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ب

 حدود الدراسة : 
تق ص بحثارحسدنب  دعبأسد عزب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع ببقسدمبحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دن/بيع  دنبتزب

ب حبليهنباا بل  نبقسمبحث  ع  ع .ب2021\2022ث  عمبحثجع  يب

 : مصطلحات الدراسة 
 ب1972(:بفيبحثم جمبحثوس ط:بح اصد حلب دحبحثشديءبلحثطهدابف د ب) صد  عبل خد لن بثلن ب)العزوف: 

ب(ب598
ةة  ددامبري ددنبحث   ددنببع ث إددع بل خصصددع بحث  ع دد ع بثسددربب ددع ببددعث غمب ددحبتددوف بب:االعةةزوف إجرائي 

بش لطبحثقرولبثايهمبثهتحبحث خصص.
 الرياضيات:قسم  •

نبحث دديبتن مدديبتثددعبك  ددنبحث  ب ددنببجع  ددنبتزبل ددالبحثارحسددنبف دد بأربددعبحث  م ددنبحألكعايم ددبحألقسددعمهددوبأتدداب
بسنوح بلفقبحثناعمبحث ص يبلتمنهبارينبحث كعثور و .

 :ببرنامج الرياضيات •

دأتدابحثرد ح  بحألكعايم دنبحثمقدامب دحبقسدمبحث  ع د ع بك  دع بحث  ب دنبحث من دنبحثدتيبي بهوب ث م ت دنببع داب   م 
بب إصولب  عبارينبحث كعثور و بفيبحث  ع  ع .حثثعاو نبخاللب البأربعبسنوح بث
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 النظري: طاراإل أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
نب ددحبحألشددد عءبحثم إو دددنبهددديبحسددد م حربحرت دددععباسددببحث سدددوزبفددديب دددعالبحث  ع ددد ع ب قعرادددنببعثنسدددببت

حألخ ىبث س نبحثموحاب  عبحث غمب حبتلي بحثمنعه  بلكتث بحثا  بحث دعمبفديبحث  ع د ع بثخ  جديبحثثعاو دن ب
كمدددعبأنب   مددديبل   مدددع بب حثقدددارح بحث  ع ددد نب ندددابكثيددد ب دددحبحث   دددنب دددع  نبَأن بل  دددطلبحثددد  ضبحثسدددرب ب

حث  ع دددد ع ب بيسدددد    ونبتوسدددديلبحثم  و ددددع بتثددددعبحث   ددددنبل ليددددبب ددددحبأذهددددعاهمبتإقيددددقبأهدددداحلبتددددار سب
  دعبحث مدلبلحث  دعءببشدكلبف دعلببحل حبليحبهتهبحألهاحلبأنبيكونبخد   بحثثعاو دنبحث ع دنبقدعار بب حث  ع  ع 

ب  عب وحس نبحث    مبحثجع  يبلحث عثي.ببح مع بقعار بفيبحثمج

بفئع :بأربعلفيب وءبذث باس   عبتصن فبحث   نب حب خ يع بحث    مبحثثعاويبتثعب

ب:ب حبسي  إقببعث ملب  عش ل.األولى

 حبسيوحسلبحث    مبفيبحخ صعصب بيإ عجبتثعبحث  ع  ع ببصورلبأسعس نب) ثلبحث  ومببالثانية:
بحإلاسعا ن(.

 حبسيوحسلبحث    مبفيبحخ صعصبيإ عجبتثعبحث  ع  ع ببصورلبأسعس نب) ثلبحث  ومببلثة:الثا
بحثهناس ن(.

ب حبسيوحسلبحث    مبحثجع  يبفيب جعلبحث  ع  ع ببعث إايا.بالرابعة:

  ماهية الرياضيات :

تيعبنبنبفالس نبحث  ع  ع بحثتيحبك سوحبت عتهمبثإليعبنب حبسدحلب عبهيبحث  ع  ع  بثمبيص وحبتثعبت
ب(.12 ب1994 إاالب   قب  يهع ب معبيدايبتثعبحثقولبلويوابأز نبفيبحث ك بحث  ع يبا  جنبثتث  ب) ينع 

 بيويدددابت   دددفب قردددولبث   ع ددد ع بت نددديبأشددد عءب خ   دددنببعثنسددد نببَأا ددد  ب(ب20 ب1989ل دددتك بحثمليددد لب)
منبتخ   ب دحبحث  ع د ع بألشخعصب خ   يح بكمعبأاهعب و وعبي  ورب عب  لربحثوقتبفعث  ع  ع بحثقاي

اهدعبت  دعءبح سدمبا سد بألشد عءبكثيد لبل خ   دن بل اد فبأحثإايثنبثتحبقعلب نهعبحث عثمبحث  ع يب)لوحاكعر دن(ب
ب ح:ا بتثعبحث  ع  ع بفيب وءبخصعئصهعبللر   هعبيجابأاهعبا عرلبين(ب حب11 ب2000 قيالنب)

ث داحللبحثم  و دع بلاق هدعبب ل  رد لبث  ناد محب إاالبل   فنبلاقن بفهيبل  قدنب إكمدنبثلنبتس خامبر وز ب
بت عبأس إتبثلنب عثم ن.

( بفيبتايثنب حبحث  ع  ع بأاهعبتمثل:بلسي نبيمكحبلوحس  هعبتو  هب12 ب1999ل ا فبألوبسلب)
بحثماعه بحثمعاينبلح ي معا نبث  عثمبلحث نردبلهع.
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حأل احابلحث  حغبألبهيبحث  مبب(بتثعبحث  ع  ع بأاهع:ب  م163 ب2001لفيبهتحبحثس ع بيشي بحثصعا ب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بحثمخ صببعثس ع بلحثكم ع بلحثمقعاي  ببعإل عفنبتثعبأاهعبثلنبحتصعلبللسي نب عثم نب كم نبث لنبحث ر ع ن.

 أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرامج الرياضيات:
 معن بسدلببشدعرلبتث د ب) نصدورفيب وءبخر لبحث عتاب حبتار س بثمعالبحث  ع  ع بلفيب دوءب دعبتدمبحإل

ببأهمهع: حببأس عزبث ل(بلويواب الب6 ب2013
 ددد  بحك سدددعزبحث   دددنبث م دددعن مبلحثقدددوحايحبلحثقوح دددابحث  ع ددد نبحألسعسددد نبل معرسددد هعبلحثرندددعءب  دددعب .1

بت   مهعبلح ت  ع بلهعبثممعرس هعبفيبحثإ علبحثيو  ن.
عبك سددعلهعبحك سددعب ب ددامبحه مددعمبحث   ددنببددعث و  فبحثكمدديبحث  حكمدديبث م  فددنبحث  ع دد ن بلتإصددي هعبألبح .2

بعبلح ك  عءببع ك سعزبحثموق يبث م  و ع بب   قنبت كسبت ك بحث نعس بحث  ع  ن.تصع اي ببعت حكم  ب

بتار سبحث  ع  ع بفيبحثجع  ع بلحثك  ع ببصورلبيعفنبلالنبحس خاحمبأيبلسعئلبتياعت ن. .3
 ع دد ع  بفدديب م  ددنبتددار سب ددعالبحث ببحإلسددهعمح سدد لنعءب ددحبأسددإعزبح خ صددعصبلتجددرهمب ددحب .4

ببإيابتنبأيب هنا بألبأيبخ   بيس   عبتار سبحث  ع  ع .
 ددامبحسدد إاحثب  دد اح بيايددالبث مددعالبلتقددعرزبحثم دد اح بحثمنهج ددنبثكعفددنبح خ صعسددع بحثهناسدد نب .5

بلحث  ومبحثص فنب  عب مومبحثجع  ع ب حبالنبحس إاحثب   اح بت ر س نبتالئمبكلبتخصص.

نب حبحث  ع  ع ببسرببتكد حربرسدوبهمبألباجدعتهمببصد وبنبحت  ع بحثكثي ب حبحث   نببميطح بس ر  .6
 فيهع بلتعي همبحثمس م لبتثعبحثارل بحثخصوس ن.

ب:أخ ىب نهعبعهنععبأس عب ببَأن بب (2004)بحثخ عط ل  ىب

:بتددد  خصبفدديبح  قدددعابب دددضبحث   ددنبأنباسدددببحث سددوزبفددديب قدد رح بلددد ح  بك  ددنبحث  ب دددنبهدددوبأكاديميةةة
ب ىبذح بحث ر  نبحثنا  ن.حألكث ب قعرانببعث خصصع بحألخ

:بي  قددابب ددضبحث   ددنبب ددامبليددوابفدد صب مددلبثخ  جدديبلدد ح  بك  ددنبحث  ب ددن بكمددعبي ددأث بذثدد بمجتمعيةةة
عب ثدل:ب هنددا  بألبعب هن  دلد أيبلثديبأ د بحث عثدب بلرغر دد بفديبأنبي خد جبحلند ببشدهعالبتده دد بألنبيإمدلبثس  د

 ن.ب إع ي بألبلريب بأكث ب حبأنبي خ جبحلن ب حبك  نبحث  ب 

(بتثعبليوابأس عزبت   دقببصد وبنب إ دوىبحثمدوحابحث  م دن:بكصد وبنبثلدنب2017)يعس بلأشعر بارحسنب
نبأحث  ومبلحث  ع  ع بل عبت امن ب دحب  دعن مب جد البل القدع بلقدوحايحبر ع د نبلسد وبنبتدلبحثمسدعئل بلب

ب ق  نبل   ف نب   ع.ب هعرح ارحس هعبت   بب
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عبلحثدددوزحرح :ب ددامبحسدد   عزبحثددوزحرح بلحثمدسسددع بحثإكو  دددنبياددعبأسدد عزبت   ددقببعت  عيددع بحثمج مددألب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
لحثخعسنبأل احابحثخ  جيحب حبحثك  ع بحث  م ن بل امبتوف بفد صب مدلب نعسد نبثخ  جديبحثك  دع بحث  م دن ب

بيج لبحث   نبي ك لنبفيبحثارحسع بحألال ن بلحثمهن ن.
حثمشدددددكال بح ي معا دددددنببلكدددددتث بأسددددد عزبت   دددددقببعثمسددددد وىبح ي مدددددع يبلح ق صدددددعايبث سددددد ل:بأكثددددد 

لح ق صددعاينبهددديبلدددولب ددالبحثارحسدددنبفددديبحثك  ددع بحث  م دددن بل دددامبقددارلبب دددضبحث   دددنب  ددعبحث ك  دددنبحثمعث دددنب
بث ارحسن بل امبتوف بحثموحسال بلحثسكحبث    ن.ب

ل ن  ب حبهتحبحث طللبفقاحنب ج معبحثصنع نبقدولب  م دنبل ق  دنب همدنب  دعب خ  د بحثق ع دع ب مدعبب
ب:فييدث ب

لحث مدددد  ض ببحث ددددب حثكددددوحاربحث شددد  نبحثمده ددددنبفدددديبحثمجدددع  بحث  م ددددنبلحث ر ددددن ب ثدددلب)باقدددص .1
 لحثصياثن بلحث الجبحث ر  ي بلحث إ يلبحث ر ن(بلغي هع.

تدداايب سدد وىبحث نددوربحث  مدديبلحثقددارلب  ددعبتددلبحثمشددكال بحث  م ددنبلحث قن ددن ببصددورلب بت نعسددبب .2
ب عب     ع بحثق نبحثإعايبلحث ش  ح.

 بارحسع بحث  ومبلحث قن نب حب خ ر ح بلأيهطلبل  اح  ببسدربب دامبتدوف بحثقدوىبتوفي ب     ع .3
بحث ش  نبحثماربنبحثقعارلب  عبتو   هعبلح س  عالب نهع.

 ددحبح ك  ددعءبح ق صددعايبلحثصددنع يبلحثطرح ددي ب مددعبيدددايببح سدد ي حاب ددحبحثدداللبحألينر ددنبلددا  ب .4
جعر ددنبحثمخ   ددنببع سدد لاللبلفدد  بتثددعب دد  بكثيدد ب ددحبحثنشددعلع بحثصددنعا نبلحثطرحا ددنبلحث 

بحث  ب ن.حثس   لب  عبحثش وزب

ثقدابأسدد هب ددعبيشددللبلح دد وبحثس عسددع بحث    م ددنبفدديب خ  دد باللبحث ددعثمبهددوبذثدد بحث دداابحثمإددالاب ددحب
حث   نبحثم  إقيحببعثش ببحث  م نببدعث    مبحثجدع  ي ب قعرادنببعأل داحابحثكريد لب دحبحث   دنبحثم  إقديحببعثشد بب

ب(.2009 بمرابحثسال حألال نب)

  :نظريات العزوفب
حث ددد ابغيددد بلر  ددديببَل  َ دددا بعبلددداحفعب  ددديح بتنبأيبسدد وعبتاحريبيصدددارب دددحبحث ددد اب لدددابأنبيكدددونب دددافو  ب

عبخ  بالحفدعب عه  دنبي  قداهعبحث د ا بأت عا ببحثالحفعبحثإس س نلقابتخ  يبب  نا عبي ص لبتص فع بالنباحفع
بحثالحفع:لهتحب   بثشيءب حبت  بب  ينن لحفعبل اه بحث طللبثاىبحث  ابا  جنبليوابا

 نظرية االتجاه السلوكي:

ي سدد بحثسدد وكيونبحثميددلباإددوبحثشدديءبألبح ل  ددعاب ندد ب ددحبخدداللب  هددو يبحثمكعفددألبلحثإددوحفط بفعثمكعفددألب
ا عرلب حبتقايمبشيءب  غوزبف  با  جنبثس وعب ع بف  عبسريلبحثمثعلبت  دعءبحثم  دمباريدع بث  عثدبب نداب
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تسدد ثي برغر دد بف مددعبب ددا بأ ددعبحثإددوحفطبف شددي بتثددعبشدديءبألبتدداثبيدددايبتثددعبب ميددط بفعثمكعفددأل مددلبتتقعادد بث أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
حبثدد بلتصددوث بحث   دديب  ددعبهدددتحبل ددابحث عثددببل قدداي بح   ددعزبي ددابتددعفط ببفمددثال ببتشددج عبسدد وعب  غددوزبف دد  

ب(289 ب2004لفعثهب بحثطغ ول )بحث قاي بهوببمثعبنبحثمكعفأل.
 اإلنساني:نظرية االتجاه 

 زبح تجعهبحإلاسعايبك ابف دلبث مارسدنبحثسد وك ن بلقدابأشدعربأل حهدعمب عسد وبتثدعبأنبحثمارسدنبحثسد وك نبل
ثدتحبفدعنبحثمارسدنبحإلاسدعا نبب عبتولب عبيافعبحثنع بتثعبحثس عمببس وعب عبألبحث طللب ن  قن  ببحثمبتقامبت سي  ب

ح  بألبحثنط ددنبحث    ددنبحثإس س ددن بألبت سدد بذثدد بلفددقبحثمصددعاربحثاحخ  ددنبث احفع ددن ب ثددلبحثإعيددنبث إقيددقبحثددت
حإلسدد حربحثددتحتي بتنبحث ع ددلبحثمشدد  عبلدديحبحثنا  ددع بحإلاسددعا نبهددوبح   قددعاببددأنبحثنددع ب ددافو ونببشددكلب
 س م ببإعيع بف   نبث إقيقبت كعا عتهمبحثكع نن بلهكتحبت ىبحثمارسنبحإلاسعا نبأا ب سد ثعرلبحثاحفع دنب نداب

بكعاددعتهمبحثاحخ  ددنب ثددلبتتسعسددهمببع ق دداحربلتقدداي بحثددتح بلح سدد قالل.حث   ددنبيجددببحث مددلب  ددعبتشددج عبت 
ب(536ب 2014ب )تل حن م ب إموا

 المعرفي:نظرية االتجاه 

ي  قدداب  مددعءبحثم دد فييحبأنبحثسددد وعب إدداابلوحسدد نبحث  كيدد بلحث م  دددع بحث ق  ددنبلثدد سبلوحسدد نبحث  ط دددطب
يردداأبل ندد امبلوحسدد نبحثخ ددطبلحألهدداحلبلحث وق ددع بحثسدد وعببَأن بمددعبي  قددابحثسدد وكيون بفهددمبيدد لنبكلحث قددعزب

لحث إ ددديال  بل ددد ىبأسدددإعزبحثنا  دددنبحثم  ف دددنبأنبحألفددد حاب بيسددد جيرونبث مثيددد ح بلحثإدددوحاثبحثخعري دددنبألب
حثاحخ  نب  دعباإدوبت قدعئي بلإامدعبفديب دوءبا دعئ بحث م  دع بحثم  ف دنبحث ديبيج بهدعبأفد حاباشد  ونبل ثدعل لنب

  يهددع.بحفددعبلتعيددع بت مثددلبفدديبحثسدد يبث هددمبحثريئددنبحث دديبيع شددونبفيهددعبلحثسدد   لبلف ددعثون بلتويددابثددايهمبالب
ب(.290 ب2004 بلفعثهبحثطغ ول )

 صعوبات تعلم الرياضيات: 
ب:بيأتي(بأنبس وبع بت  مبحث  ع  ع بت مثلبف معب555-552م بص2002يو هبحثط ع ب)

سد وبع بت د بلتدتك بحثإقدعئقببحث مكحب دحبحثإقدعئقبحث اايدنبلحث  ع د نبحألسعسد ن بحث ديبت مثدلبفدي .1
 لحثا زبلحثقسمن.بب لحث  حب بعثجمعحث م  ع بحألربعبحثم   قنببلحث  ع  نبفيحث ااينبألبحث قم نب

حث   يددطبحث  ع دديبث مددوحابحثمإسوسددن بلت اددهبفدديبليددوابسدد وبع ب  موسددنبفدديبحث   يددطبحث  ع دديب .2
 وبع بفدديبفهددمبهددتهبحث  ددوزبث مددوحابألبحثمسددعئلبحث  ا ددنبحث دديبت نددعللبحثمددوحابحثمإسوسددنببسددرببسدد

لحث  ريدد بحثك ددعليب نهددع بلهددتحبحثددنمطب ددحبحثصدد وبع بهددوبأكثدد بأامددعطبسدد وبع بت  ددمبحث  ع دد ع ب
 حبحثم ت نبح ل احئ نبلت دعبحثجع  دنببسدربب د  بحث  ر قدع بحث  ع د نببحفيبحثماحر بلاء ببعشيو  ب

 ر قددددع بت عت ددددنب  ددددعب ددددوحابحثمقا ددددن بل ددددامبحث مييددددطبلدددديحبحث ددددار  ع بلحث  ر قددددع  بلحف قددددعربتقددددايمبت
  إسوسنبل  نو ن.ب



2023 96 

 

  

      الصالحي يعبد القورشاد  د/  .إب ...جامعة -الرياضيات بكـلية التربية نامجأسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببر
       الصالحي

ت  مبثلدنبحث  ع د ع  بل ردالبذثد بفديبتداحخلبحثم دعن مبلحثمصد  إع بحث  ع د ن بلسد وبنبتو  دفب .3 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
هتهبحثم عن مبلحس خاح هع بل   بحثمهعرح بحث  ا دنبفديبحث  ريد ب دحبحثخ دوح بحثإسدعل نبحثم قدال ب

تددار ببحث   ددنب  ددعبسدد عغنبخ ددوح بل مكددحبحث ل ددبب  ددعبهددتحبحثددنمطب ددحبحثصدد وبع ب ددحبخدداللب
 لبصو ب سموع ببإيابي  بب نهمبحثإكمب  عب  نعب عبيك روا بألبيقوثوا .ببعحثإلبث ا  ب

حإلارحعبحث صدد يبحثمكددعايبث شددكعلبحثهناسدد ن بحث دديبت اددهبفدديبح ف قددعربتثددعبحث مييددطبلدديحبحثم ددعن مب .4
لبقددعئم بشدد  ب نإدد ل...بتثددخ بحثم   قددنببعألشددكعلبحثهناسدد نبحث  ع دد ن ب ثددلب ث ددابتددعابألب ن دد جبأ

لتاحخلبحث  تيببحثمكعايبث رقعم بل مكحبحث ل بب  عبهتهبحثص وبنب حبخاللب  ح علباقنبحثوسد ب
حث  ايبث شدكعلبحثهناسد نبلل دوت  بلتقدايمبأ ث دنبتصدو   نبث شدكعلبحثهناسد نبحث ديبت داحخلبثداىب

أنبب( 189م ب2005لسدد  معنب)حثم   مدديح بلحث ددار بب  ددعبقدد حءلبحث سددومبلحألشددكعل.بلذكدد ب دد    ب
سدد وبع بتددلبحثمسددعئلبحث  ع دد نبحث  ا ددنبت مثددلبفدديب ددامبحثدد مكحب ددحبقدد حءلبحثمسددأثن بحسدد   علهع ب
حخ  ددعربخ ددوح بحثإددلبلت تيرهددع ب ددعب ددامبحإلثمددعمببعثم ددعن مبلحث    مددع بلحثمهددعرح بحثالز ددنبث إددل ب

اددد  بقارتددد ب  دددعبحث  كيددد بل دددامبقدددارلبحثمددد   مب  دددعبح خ  دددعربلددديحبلددد  بحثإدددلبحثم عتدددن بلذثددد بث
ح سدد ا ثيبلحث س سددلبفددديبخ ددوح بحثإدددل بل دد  بحثقددارلب  دددعبحث خمدديحبلحث قددداي بث إددلبلحثجدددوحزب

بحثصإ ه.ب

 تشخيص الصعوبات :  
(بأاددد بيمكدددحبتشدددخ صبسددد وبع بت  دددمبحث  ع ددد ع ب دددحبخددداللبحسددد خاحمب602 ب2002يو دددهبحثط دددع ب)

ح بحثقدددارح بحث  ع ددد نبحث ددديبتسددد خامبثمقعرادددنبحألاحءبع بلكسددد  بث دددتكعء بلحخ  دددعرب دددح خ  دددعرح بحثمقنندددن بكمس
حث  ايببأاحءبحثمجمو دنبحثم يع دنبحث ديبين مديبتثيهدعبحث د ا بكمدعبت إدااب دحبخداللب  عاثدنبتسدعزباسد نبت  دمب

بحث  ع  ع :

ب.100×باس نبت  مبحث  ع  ع =بحث م بحث  ع ي+بحث م بحثط ني
لب ع عريبتشي بتثعبليوابس وبع بفيبت  دمب(بحاإ ح1-2لحثارينبحث يبتقلب حبحثم وسطببأكر ب حب)

حألسد عزب فدي حث  ع د ن حثمسدعئل تل في حث   ن يوحيههع حث يبحثص وبع    ام ا خص أن ل مكححث  ع  ع ب
ب ن:حآلت 

 امبحث مكحب دحب هدعرلبحثقد حءل بلليدواب دعاح بغيد بسد  منبفديبحثقد حءل ببعإل دعفنبتثدعب د  ب .1
 بفهيبتن ويب  عبسه ن م  نبحثق حءلب م  نبث ستببتصي نبحثم  اح بحث لو نبثاىبحث   ن:بتن

دد عبفدديبع بلقدد حءلبحثمسددأثنبفدديبحث  ع دد ع بت   ددببأسدد وب بعبسدد  م بكثيدد ب ددحبحثمهددعرح بلت   ددببفهم 
حثقدد حءلبيخ  دد ب مددعبي    دد بقدد حءلب ددعالبلسددف نبألبقصددن.بفعثمسددعئلبحثكال  ددنبتصددعغببع ددعرح ب

حث ن ددنبألبحث م  ددن بل ن لدديبأنببع لحألث دد ددويطلبلأسدد وزب ق اددبب ددعبكثيدد ب ددحبحثمصدد  إع ب
 فهمبحثمسأثن بلإ احابخ نبحثإل.بميكونبثهعب  نعبثاىبحث  نبت عبي سنعبثه
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حإلخ ع بفيبحس   عزبحثمسأثن بل امبحثقدارلب  دعبتمييدطبحثإقدعئقبحثكم دن بلحث القدع بحثم ادمننب .2 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 فيبحثمسأثنبلت سي هع بأيب   بحثقارلب  عبتإ يلبحثمسعثنبتثعب نعس هع.

بنبفدديبحخ  ددعربحثخ ددوح بحث دديبسدد   عبفديبتددلبحثمسددأثن.بل دد  بخ ددنب  عثجددنبحثمسددأثنبحثصد وب .3
 ل امبتنا مهع.

 امبحث مكحب حبحثم عائبلحثقوحايحبلحثم عن مبلحث م  ع بل  دعايبب دضبحثمصد  إع بحث  ع د نب .4
 ل هعرح بحث م  ع بحثإسعل نبحألسعس ن.

 و ددع بحألسعسدد ن بل دد  بحثقددارلب ددامبحثقددارلب  ددعبحخ  ددعربحألسددعثيببحثمنعسدد نبلحسدد تكعربحثم  .5
   عبحث  كي بح س ا ثيبلحث س سلبفيبخ وح بحثإل.

   بقارلبحث   نب  عبحث خميحبلحث قاي ب حبأيلبحثإصولب  عبيوحزبس  ع بل امبتشدج عب .6
حث   نب  عبذث  بلحث جدوءبتثدعبحآلث دنبلتكدمبحث دعالبفديب  عشد لبحثإدلبل  عب  د بالنبت إدصبألب

 (.ب353ص ب2012 ن ت كي بتأ  ي.ب)ألوبشمي

(بأرب دنب وح دلبتددث بفديبتدلبحثمسدعئلبلحثمشدكال بحث  ع د نب  دعب31 بص2013لينمعبتدااب)حثسد مي 
ب:حآلتيحثنإوب

ل د  بخر حتدد ب بهدعلفهمب وح دلب  ت  دنببعث عثدب:ب ثدلب دامبقدارلبحث   دنب  دعبقد حءلبحثمشدك ن .1
  بحث  ع  ن.حثسعبقن بس وبنبحخ  عربخ وح بحثإل بح تجعهبحثس ريباإوبتلبحثمشكال

 وح ددلب  ت  ددنببددعثم  م:ب ثددلب دد  بحثقددارح بحث  م ددنبثدد  ضبحثم  مدديح ب ددامبحه مددعمبب ددضب .2
حثم  مدددددديحببإددددددلبحثمشددددددكال بحث  ع دددددد نبألبحث نو ددددددعبفيهددددددع ب ددددددامبتطل ددددددابحث   ددددددنببددددددعثخ وح ب
لح سددد  حت ج ع بحثمنعسددد نبثإدددلبحثمشدددكال بلح ك  دددعءببدددعثإ ولبحثجدددعهطل ب دددامبتقدددايمب شدددكال ب

 سئ نبح خ  عرح بألبحث ك   ع بحثمنطث نبألبحث  ر قع بحث ص  ن.أر ع  نبخاللب

 وح دددددلب  ت  دددددنبب ر  دددددنبحثمسدددددأثنبألبحثمشدددددك نبحث  ع ددددد ن:ب ثدددددلبسددددد وبنبحثم ددددد اح بحث لو دددددنب .3
لدولبحثصد عغنبحث  ا دنبلبكثد لب داابخ دوح بتدلبحثمشدك ن بلبحثمس خا نبفديبسد عغنبحثمشدك ن ب

 شك ن.هوب   وزبفيبحثمب معثك عل نبث مشك ن بكث لبحلب

 دامب نعسد نبلبق دنبحثوسدعئلبحث    م دنبحثمالئمدن بلب وح لبأخ ى:ب ثدلب دخع نبحثمقد ربحثارحسدي ب .4
 حثريئنبحثصف ن ب   بحث  ع لبليحبحثمنطلبلحثارحسن.ب

ب
 



2023 98 

 

  

      الصالحي يعبد القورشاد  د/  .إب ...جامعة -الرياضيات بكـلية التربية نامجأسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببر
       الصالحي

 دراسات سابقة: أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 (:2020، بوجالل الصبيحي،)دراسة  (1

  ددنبلنلددعزيبهددافتبحثارحسددنبتثددعب   فددنبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبحثدداخولبفدديبقسددمبحث  ع دد ع ببجع
بحثوحق نباحخلبحثإ مبحثجع  يبلخعرينبلسرلب اليهع بفيب وءبب ضبحثم لي ح ب)حثنوع بحث صلبحثارحسي(

( بل ددااهمب2020لتكددونب ج مددعبحثارحسددنب ددحبيم ددعبلددالزبأقسددعمبحث  ع دد ع بخدداللبحث ددعمبحثجددع  يب)
ال ع بحثسعبقن بللز تب  دعبحب  عبحألعبللعث ن بلث إقيقبأهاحلبحثارحسنبلور بحس  عانبحس نعا ب(بلعث  ب241)

 ينددنبحثارحسددنبحثمخ ددعربب ددابحث أكدداب ددحبسدداقهعبلث عتهددع بلب ددمب دداابح سدد معرح بحثقعل ددنبث  إ يددلبحإلتصددعئيب
(بحسددد معرل بلحسددد خا تبب دددضبحثوسدددعئلبحإلتصدددعئ نبفددديبتإ يدددلبل عادددع بحثارحسدددنبلحث ددديبحشددد م تب  دددعب95)

ب( بل  ع لبحرت عطبلي سون.بT.testعربحث عئيب)حثم وس ع بحثإسعل نبلح اإ حفع بحثمع عر ن بلح خ  
 سدد وىبحث ددطللبثدداىبحث   ددنببأقسددعمبحث  ع دد ع بفدديبحثجع  ددنبتسددبببَأن بلأسدد   با ددعئ بحثارحسددنب ددحب

تيدابحت دلب جدعلبحألسد عزبحثم   قدنبب ر  دنب دعالبحث  ع د ع بحثم ت دنبحأللثدعبب ع جع  بحثارحسدنبدكعنب عث  د
ثم ت نبحثثعا دن بلحث عثدببذحتد بحثم ت دنبحثثعثثدن بأ دعب جدعلبحألسد عزبحثم   قدنبلأس عذب عالبحث  ع  ع بلل  ق  بح

ببعثا للبح ي معا نبلحثط الءبفقابتإصلب  عبحثم ت نبحث حب نبلحألخي لب

 (:2019 ،سالمة شوقه، )أبودراسة  (2
هدددافتبحثارحسدددنبتثددددعب   فدددنبأسددد عزب ددددطللبحث عث دددع ب ددددحبح ث إدددع بفددديبتخصددددصبحث  ع ددد ع بفدددديب

 بتددمبتصددم مبحسدد  عانب ويهددنبث  عث ددع ب ددحبخددعرجبتخصددصبحث  ع دد ع بث   دد لب  ددعبأسدد عزبيع  ددع بغددطل
تددددمبتصددددم مبحسدددد  عانبأخدددد ىب ويهددددنبث  عث ددددع بحثم خصصددددع ببحث  ع دددد ع  بكمددددع ددددطلفهحب ددددحبتخصددددصب

لر اددع  بحث  ع دد ع  بلذثدد بثددا مبا ددعئ بح سدد  عانبحأللثدديببأسدد عزبحث إددعقهحر ع دد ع  بلذثدد بث   دد لب  ددعب
بليحبحث عث ع ب حباحخلبلخعرجبتخصصبحث  ع  ع بث    لب  عبأس عزبحث طلل.ل   فنبحث   ب

بقصع(ليع  نبحألبزه  حألليع  نببسال  ن حإلب)حثجع  نلتكونب ج معبل يننبحثارحسنب حبل  نب

بأهمهع:لتوس تبحثارحسنبتثعب ااب حبحثن عئ ب

بتريحب اسدنبلتكنوثوي دعبحثم  و دع بيددث بري دنبحث عث دع بفديبح ث إدع ببعثك  دع بحألخد ىبكعث دببلحثهنَأن 
عب دعبي كد بحث عثدبببع ث إدع ببعثك  دع بحث ديبثهدعبتدأثي بحي مدع يبحخ  عربتخصصبحث  ع  ع بفلعث  دبفيبعس   ب

 دحببعاسد نبكريد لب دحبحث   دنبأاهدحبثدمبي  قدوحبتشدج   ببَأن بااد لبحثندع بث شدخصبلهدتحب دعبيدكداهببفديلثهعبلزاهدعب
ث  ع دد ع ب مددعبأاىبتثددعب ددطلفهحب ددحبتخصددصبحث  ع دد ع بلهددتحب ددعئالتهحبألبأسدداقعئهحبثدداخولبقسددمبح

بحخ  عربحث عث نبث خصصهع.بفيي نيبليواب نعفسيحب خ  حبفيبحثجع  ع بيدث ب

ي رددد ب دددحب دددامبرغر ددد بفددديبح ث إدددع بل خصدددصبحث  ع ددد ع ببسدددرببأنبب  دددنحثنسددد نبحألكرددد ب دددحبحث بَأن ب
ي دع بأكثد ب دحبحث خصصدع بحألخد ىبلهدتحب دعببإاوربحثمإع  ح بلأاحءبحثوحبث طحمححث  ع  ع بتإ عجبتثعب
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أنباسد نبحث سدوزبفديب قد رح ببنحث ديبيارسدواهع بتيدابأكدا بحث عث دبفديبحث  ع د ع ف صبحثنجعحببفييدث ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ب حبحث  ع  ع .بمحث  ع  ع بكري لبلهتحب عبيسربب طلفه

  (:2011، وسلمان منصور،)دراسة  (3
 قددايمبتثددعبقسددمبحث  ع دد ع بفدديبحثجع  ددع بهددافتبحثارحسددنبحثإعث ددنب   فددنبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبحث

د ق لبب40دمإعلربتادددمنتبب4حث  حق دددن.بلأليدددلبتإقيدددقبهدددالبحثارحسدددنبقدددعمبحث عتثدددعنببأ ددداحابأاحلب كوادددنب دددحب
بيأتي: وز نبكمعب

بفق ل.ب14 جمو نبحألس عزبحث يبت   قببعث عثببل ااهعبب:المحور األول -

بفق ل.ب9فق حت بفق ح بتخصب ار بحثمعالبل ااببالثاني: يتضمنالمحور  -

بفق ل.ب11في امحبفق ح بتخصبلر  نبحثمعالبلهيبحث  ع  ع بل اابفق حتهعبب:المحور الثالث -

ب.ح فق بب6تامنتبأس عزبتخصبز الءبحثارحسنبلحثمق بيحبل اابفق حتهعببالرابع: التيالمحور  -

 ع دلبلحس خا تبحثخصعئصبحثس كو    نب حبسا بلث ع ببعس خ حجب دش ح بسا بحثرندعءببع  مدعاب 
(بلكعاددددتبtest-retestحرت ددددعطبحث قدددد لببعثاريددددنبحثك  ددددنبكمددددعبحسدددد خ جبحثث ددددع ب ددددحبل  ددددقبأ ددددعالبح خ  ددددعرب)

ب%.5 ناب س وىببتتصعئ نحثمدش ح ب قروثنبلذح با ثنب

لتار سدد نب دددحببعتار سددد  بب10لوحقددعببعتار سددد  بب20ل قددتبح سدد  عانب  دددعب ينددنب دددحبحألسددعتتلبل دددمب ددااهمب
لتار س نب حبحثجع  نبحث كنوثوي نبلرل ديبفديبذثد بحخد اللبحث تدببحث  م دنب دحببعتار س  بب10ليع  نببلاحاب

بأس عذ. سع ا ب ار ب سع ا بل ار بأس عذب
ب30للعث دنب دحبيع  دنببلداحاببعلعث  دب30للعث دنبلوحقدعببعلعث  دب60كمعبتمبحخ  عرب يننب حبحث   دنبب دااب

حبحث   نبحثجاابل حبأقسدعمبحث  ع د ع بفديبك  دع ب بعللعث نبحثجع  نبحث كنوثوي نبلقابحخ ي لحب شوحئ  ببعلعث  ب
بحث  ب نبلحث  وم.

أكثدد بحألسدد عزبتددالبهدديب)شدد وربحث عثددبببجمددواب ددعالبحث  ع دد ع بلحاق ع هددعب ددحببأنلأ هدد  بحثن ددعئ ب
حث  ور( بلحنب عالبحث  ع  ع بتإ عجب حبحث عثببت كيطبليهاب ق يبكري  بكمعبل د تبب دضبحث وسد ع ب

ح بل نددعه بحث  ع دد ع  بلتوسدد عبفدد صبحث مددلبأ ددعمبحثخدد  جيح بلت ددو  بحثك ددعءلب نهددعبأ ددعالبحثنادد ببمقدد رب
بحث ار س نبث مارسيح.

ب

ب

ب
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 ا.وإجراءاته دراسةمنهجية الالفصل الثالث:  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

أسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع بلر اددع  ببتيددابحسدد خامبحث عتددابحثمددنه بحثوسدد يبحثمسددإيبث إايددا
ث ر  ددنبحث إددا ببع   ددعرهبيهددالبتثددعببسدد وزحألبحثمالئمددنبهددتبحلاادد  بب يع  ددنبتزب-حث  ع دد ع ببك  ددنبحث  ب ددنب

عبألنبحث  ريد بحثك  ديبيصد بحثادعه لبعبألبك ف  بحبكم  بل  ر ب ن بت ري  ببعاق ق ببعارحسنبحثوحقعبل ه مبلوس  بلس  ب
عبيو دهب قداحربهدتهبحثادعه لبألبتجمهدعبرقم  دبعل و هبخصعئصهعبفيبتيحبأنبحث  ري بحثكمديبي  ديبلسد  ب

فديبفهدمبهدتحبحثوحقدعببتسدهمحثوسولبتثعبحس ن عيع ببل حبثمهعب عبحثاوحه بحألخ ىبحثمخ   نبلاريع بحرت عل
بع.لت و  هبحأل  بحثتيبيج لبهتحبحثمنه بأكث بحس خاح  ب

حثمددنه بحثوسدد يب)حثمسددإي(بهددوبدحثددتيبيهددالبتثددعبتإايددابللسدد بحثإقددعئقبحثم   قددنببددعثموق بحثدد حهح ب
ب لا ثددنبحثإقددعئقبحثم وف لد) ددوالبل  كددعليببعت سددي   ببععبلسدد  بلتو دد هبيوحاددببح  دد بحثوحقددعببمسددإهع بللسدد ه

ب(99:ب1987

 وعينته:  دراسةمجتمع ال

ث  دددعمبحثارحسددديببتز ك  دددنبحث  ب دددن/بيع  دددنببحث  ع ددد ع  ي كدددونب ج مدددعبحث إددداب دددحبيم دددعبل  دددنبقسدددمب
ب(1(بلعثببللعث نبكمعبهوب و هبفيبحثجاللبرقم)40) ااهمبثمبعمبلحث 2020-2021

 ح مجتمع البحث وعينته( يوض1جدول )

(ب6للعث دددنبتيددابتدددمبحسددد   عاب)(بلعثدددبب34تيددابغيددد بحث عتدداب ج مدددعببإثددد بب ينددنبحثإدددابحثقصدداينب)
بث امبحس   عئهحبثإليعبع بتولبح س  عان.بحث حبعبلذث لعث ع ب حبحثمس وىب

 أداة الدراسة:

سدد خامبحببك  ددنبحث  ب ددنب/بيع  ددنبتزلر اددع  بحث  ع دد ع ببلثم  فددنبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع 
تيابقعمبحث عتدابلرندعءبإع ببعثر اع  بحألس عزب حب طللبحث   نب حبح ث بحث عتابح س ر عنبث    لب  ع

 العدد الجنس العدد المستوى 

 0 المستوى األول
 0 ذكور
 0 إناث

 0 المستوى الثاني
 0 ذكور
 0 إناث

 9 المستوى الثالث
 1 ذكور
 8 إناث

 31 المستوى الرابع
 4 ذكور
 27 إناث

 40 المجموع
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لنعئهعب حبخاللبح لالعب  عبحثارحسع بحثسعبقنبلحإللعربحثنا يببأاحلبحثارحسنبفيبسورتهعبحأللث نبلحثتيبتم أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ث ارحسن بلح لالعب  عبح س ر عاع بلحثمقعي سبحثسدعبقنبث ارحسدع بلقدابأفدعابهدتحبح لدالعبفديبحق  دع بب دضب

(ب29لتاددمنتبح سدد  عانب)بحأللثدديمعرلبح سدد  عانبلحثس ددعمببصدد عغ هعببشددك هعبفدديبحسدد بأاخ ددتحثع ددعرح بحث دديب
(بلفدديب ددوءبق ددع باريددنبأسدد عزب1 دداحابحثصددورلبحأللث ددنبثدد احلب  إددقبرقددمب)تبلفدديب ددوءب ددعبسددرقبتددمب بفقدد ل

حث ددطللب ددحبليدددهنبادددا بحث   ددنبلأ ددعمبكددلبفقدد لب ددحبحث قدد ح بفقددابتدد حلحب س ددع بث كدد  بحثخمعسدديب ددعبلدديحب
بغي ب وحفقببشال(بب-غي ب وحفقب- إعياب- وحفقب-ال) وحفقببش

 صدق األداة:
ي ابحثصا بأتابحثص ع بحثمميطلبث احلبلحألاحلبحثصعاقنبهيبحث يبتس سب عبل  تبألي  بلقابحسد خامب
حث عتدددابحثصدددا بحثادددعه يبثددد احلبث  إقدددقب دددحبث دددع بحألاحلبلحثدددتيبي دددابأتدددابحألادددوحعبحث ئ سددد نبثدددا ئلبسدددا ب

ببثجم ددعبأالح بحثارحسددنبتيددابتددمبحسدد خاح  بفدديبحثم ت ددنبحأللث ددنبثرنددعءبحألاحلبتيددابأادد بحثمإ ددوىبلهددوب نعسدد
ا هعب حبت احابحألاحلبفديبسدورتهعبحأللث دنبقدعمبحث عتدابب   دهعب  دعب جمو دنب دحبحثمإكمديحبلحث دعثمبب ابحإل

احرلبفديب جدعلبحثمندعه بلل حئدقبتدار سبحث  ع د ع بلحإلب(ب إكميحب حبذليبح خ صعصبلحثخرد ل7 ااهمب)
 (.2  إقبرقمب)بتز حبأ اعءبهيئنبحث ار سبفيبك  نبحث  ب نببجع  نببلأسولبحث  ب ن

حت دع ببحث عتاباس نلقعمبحث عتابل  ايلبحثصورلبحأللث نبثالس  عانبفيب وءب رحءبحثمإكميحبلقابح  مابب
%(بلتدمب90حب)سدقعطبحث قد لبحث ديبتإصدلب  دعباسد نبحت دع بأقدلب دإ%(بفأكث بث قعءبحث ق لب محبحألاحلبلب90)

بحث ق ح .ت عالبس عغنبألبتتلبألبحس راحلبب ضب

 داة:ثبات األ
 حبل  قبت عالبت ريقبا سبحثمقعي سب  عب اىبح تسع بليحبحثر عاع بحث يبتجمعببحألاحلبيقصابلث ع ب

إليجدعاب  ع دلبحثث دع ببك لا دعخأث علقابحس خامبحث عتاب  ع دلببك لا عخأث عا سبحألف حابألببعس خاحمب  ع لب
بيو هبذث :بحآلتي بلكتث ب  ع لبحثث ع بحثك يبث احل بلحثجاللبحألاحلبثكلب إورب حب إعلرب

 الفاكرونباخ( يوضح معامل الثبات بطريقة 3الجدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات  األسباب
 666. 5 األسباب المتعلقة بالطالب

 760. 4 األسباب المتعلقة بمعلم مادة الرياضيات
 732. 5 تعلقة بطبيعة مادة الرياضاتاألسباب الم

 656. 4 األسباب المتعلقة بالظروف االجتماعية
 784. 5 األسباب المتعلقة بالظروف االقتصادية

 893. 23 جمالياإل
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ل لددددتبببشددددكلب ددددعمحألاحلبث قدددد ح ببك لا ددددعخأث ع ددددحبحثجدددداللبحثسددددعلقببددددأنبق مددددنب  ع ددددلبحثث ددددع بحتاددددهب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 دالب  دعبأنب  ع دلبث دع ب دعلبل مكدحبحثوثدو ببد ب دحبأيدلبحسد خاحمب(بلهدوب  ع دلبث دع ب  ت دعبلب0.893)

بسئ نبحثارحسن.أأاحلبحثارحسنبثجمعبحثر عاع بحثالز نبثإليعبنب  عب
قبإدد(بفقدد لبكمددعبهددوبفدديبحثم 23لبددتث بتكواددتبحألاحلببصددورتهعبحثنهعئ ددنببخمسددنب جددع  بل دداابفق حتهددعب)

ب(3)

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
فديبب(spss)تصعئ نبحث يبتمبحس خاح هعب حبخاللبل ادع  بثعبأهمبحألسعثيببحإليمكحبحإلشعرلبت -أ

بهتحبحث إابلهيبكمعبي ي:
 حثم وسطبحثإسعليبلح اإ حفع بحثمع عر نبثس ع بأس عزب طللبحث   ن.ب -ز

 ثإسعزبحثث ع بث احل.بك لا عخأث ع  ع لب - 

دددبT-Test -ث عبثم ليددد بحثجدددنسب)ث ين ددديحب سددد ق  يح(بإليجدددعابحث ددد ل بلددديحب  وسدددطبأفددد حابحث يندددنبت   
 تاعث(.ب-)ذكور

(برحبدع-تإ يلبحث  عيحبحألتعايبإليجعابحث  ل بليحب  وسطبأف حابحث يندنبثم ليد بحثمسد وىب)ثعثداب -ج
ب(.0,05 ناب س وىبحثا ثنب)

 نتائج البحث :
تدددابتإايدددابلددداحئلبحثمس دددع بحثإس س دددنبثكددديبي سدددنعبلددداب  دددعبحث علقردددلب   دددهعبل نعقشددد هعبكدددعنب ب

 تصعئيبإليعبع ب يننبحثارحسن.ث  عتثيحب نعقشنبا عئ بحث إ يلبحإل
 تحديد بدائل المقياس الخماسي المستخدم:

 :حآلت نأت عبحث عتابفيبذث بحثخ وح ب

 (.4=بب1ب–ب5حختبحثماىبليحبأ  عبق منبلأقلبق منب)

 (.0.80=بب5÷بب4(ب  عب اابحثراحئلب)4قسمنبحثماىب)

 (:4نبتسببحثجاللب)حآلت لبتث بتأختبلاحئلبحثمس ع بحثس مب

 ( يوضح تحديد بدائل المقياس الخماسي المستخدم.4جدول )

 الداللة اللفظية البديل
 قيم البديل

 إلى من
ب1.79ب1بح ع  نبيا بب .1
ب2.59ب1.80ب ع  نب .2
ب3.39ب2.60ب  وس نب .3

ب4.19ب3.40بكري لب .4

ب5 4.20 حكري لبيا بب .5
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 :ومناقشتها عرض النتائج أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 المتعلقة بالسؤال األول  النتائج-الأو 

لثإليعبددنب إب،مةةا أسةةباب عةةزوف الطلبةةة عةةن االلتحةةاق ببرنةةامج الرياضةةيات بكليةةة التربيةةة/ جامعةةة  
ث ين يحب س ق  يح بلتإ يلبحث  دعيحبحألتدعاي(بثمجدع  بح سد  عانبب(T)  عبهتحبحثسدحلبتمبحس خاحمب)حخ  عرب

ب(.5لتمبحث وسلبث ن عئ بحثمو إنبفيبحثجاللبرقمب)ببشكلب عملحألاحلب
االلتحاق ببرنامج  الطلبة عن( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب عزوف 5)رقم جدول 

 .بشكل عامالرياضيات واألداة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الترتيب المجاالت م

 0.918 4.09 األول مادة الرياضيات أسباب متعلقة بطبيعة 1

 1.13 3.82 الثاني أسباب متعلقة بمعلم الرياضيات 4

 1.22 3.74 الثالث األسباب المتعلقة بالطالب 5

 1.131 3.71 الرابع أسباب متعلقة بالظروف االجتماعية 2

 1.115 3.61 الخامس أسباب متعلقة بالظروف االقتصادية 3

 1.034 3.79  بشكل عاماألداة 

ي اهبثنعب حبخاللبحثجاللبأنبأس عزب طللبحث   نب حبح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دنب
فدديببع(بلهددتحبي ندديبأنبهنددععبتقعرب دد3.79حثم وسددطبحث ددعمبحثددتيبل ددمب)بلبا ثددنيع  ددنبتزبكعاددتبلاريددنبكريدد لب

 وسد ع بت كدط ب دعبلديحب س وىبأس عزب طللبحث   نب حبح ث إدع بفديبقسدمبحث  ع د ع بتيدابأنبقد مبحثم
(بكأقددلبق مدن(بلهدديبت نديبأنبحث   ددنبيوحيهدونب ددالبأسد عزبتمددن همب ددحب3.61(بكدأ  عبق مددن بلبديحب)4.09)

بح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع بلكمعبي اهب حبحثجاللبحثسعلق:

(ب4.09فدديبحث  تيددببحألللببم وسددطبتسددعليبل ددمب)األسةةباب المتعلقةةة بطبيعةةة مةةادة الرياضةةيات بأن .1
 حألس عز.لبلارينبكري لب حبليحبلهيب  وف ب

قابتصد تب  دعبحث  تيدببحثثدعايبفديبقعئمدنبحثمهدعرح بأسباب متعلقة بمعلم الرياضيات  أنفي حين  .2
 (بلهيب  وف لبلارينبكري لب حبليحبحألس عز.3.92)بتيابتص تب  عبارين

 لب(بلهديب  ددوف3.79اريدنب)تيدابتصدد تب  دعببأسةةباب متعلقةة بالطالةبي يهدعبفديبحث  تيدببحثثعثداب .3
 لارينبكري لب حبليحبحألس عز.

(ب3.78تيدابتصد تب  دعباريدنب)أسباب متعلقة بالظروف االجتماعية فيبحث  تيببحث حبعبيعء ب .4
 لهيب  وف لبلارينبكري لب حبليحبحألس عز.
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أسد عزب    قدنببدعثا للبح ق صدعاينبتيداببقعئمدنبحألسد عزخيد بفديبفيبتيحبكعاتبفيبحث  تيدببحأل .5 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 يب  وف لبلارينبكري لب حبليحبحألس عز.(بله3.61)بتص تب  عبارين

  على:ولإلجابة على السؤال األول للدراسة والذي ينص 
بددددددعثا للبلببحث  ع دددددد ع  ب ر  ددددددنب ددددددعالبلببحث  ع دددددد ع  بم  ددددددمبلبببعث عثددددددب ) ددددددعبحألسدددددد عزبحثم   قددددددنب

  ب دنب/ببعث طللب دحبح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ببك  دنبحثبتسهملحثا للبح ق صعاين(بحث يببح ي معا ن 
بي ي:ثمعببعيع  نبتزبتيابتمتبحإليعبنبلفق ب

بحألسعثيببعث طللب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع بتمبحس خاحمببتسهمحألس عزبحثم   قنببعث عثببحث يب
حثمع ددددعري(بث قدددد ح بح سدددد  عان بلتددددمبحث وسددددلبث ن ددددعئ ببح اإدددد حل-حثإسددددعلين:ب)حثم وسددددطبحآلت ددددبحإلتصددددعئ ن

 (.6حثمو إنبفيبحثجاللب)
 ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري نحو بعد األسباب المتعلقة بالطالب6)رقم دول ج

يب م
ترت

ال
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ية همدرجة األ
 النسبية

 كبيرة 1.095 3.97 يجد الطلبة صعوبة في فهم مقرر الرياضيات. 1  .1

 كبيرة 1.087 3.96 ال يوجد وظائف لخريجي القسم. 2  .2

 كبيرة 1.280 3.38 الشعور بالكأبة كلما توجهت لمحاضرات الرياضيات. 5  .3

 كبيرة 1.303 3.62 مستقبل خريجي الرياضات مجهول. 4  .4

 كبيرة 1.156 3.77 ا.عليا في تخصص الرياضيات داخلي   برامج دراساتعدم وجود  3  .5

 كبيرة 1.223 3.74 يجمالاإل

ثددتيبيو ددهبحألسدد عزبحثم   قددنببعث عثددببلحث دديبكعاددتبلاريددنبكريدد لبلذثدد ب(بح6ي اددهب ددحبحثجدداللبرقددمب)
حألسد عزبحثم   قدنببَأن بلهدتحبي نديبب(1.223 ((بلحاإد حلب ع دعريب3.74لا ثدنبحثم وسدطبحثإسدعليبحثدتيبل دمب)

بحث  ع  ع .ببل  نبقسمبعث عثببكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب

ثر ددنبحث قدد ح بتصدد تب  ددعبق مددنبكريدد لببم وسدد ع بأ ددعب  ددعب سدد وىبفقدد ح بهددتحبحثمجددعلبفي اددهبأنبغع
بتسعل نبثهع.

(ب3.97(ب  ددعبحث  تيددببحألللب ددحبتيددابق مددنبحثم وسددطبحثإسددعليبلحثددتيبل ددمب)1تصدد تبحث قدد لبرقددمب) -
يجد الطلبة صعوبة في  لهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عبد

 ليوابس وبنبيوحي بحث عثببفيب عالبحث  ع  ع .لهتحبيشي بتثعبفهم مقرر الرياضيات 
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(ب3.96(ب  ددعبحث  تيددببحثثددعايب ددحبتيددابق مددنبحثم وسددطبحثإسددعليبحثددتيبل ددمب)2تصدد تبحث قدد لبرقددمب) - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ال يوجةةد وظةةائف  حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبدلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطب

 جيبحث  ع  ع .ليوابل عئ بثخ  يدكاب عبيعءبفيباصبحث ق لب امبلهتحبب؟دلخريجي القسم 

(بلهدوب3.62(ببعث  تيببحث حبعب حبتيابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبحثدتيبل دمب)4كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
مسةتقبل خريجةي الرياضةات أ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عبدب

 .لهتحبيشي بتثعبأنب س قرلبخ  جيبحث  ع ع بغي بلح هبدبولمجه

(ب3.77تيددابق مددنبحثم وسددطبحثإسددعليبحثددتيبل ددمب)بحثثعثدداب ددح(ببعث  تيددبب5لينمددعبيددعء بحث قدد لبرقددمب) -
 برامج دراساتعدم وجود حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عبلهوبأكر ب حبحثوسطب

سدع بيدكاب عبيعءبفيباصبحث ق لب امبليوابيد ح  بارحبلهتحب دباعليا في تخصص الرياضيات داخلي  
    ع.

تيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثتيببلحألخي لب ححثم ت نبحثخع سنبب(ب  ع3تص تبحث ق لبرقمب)بحخي  بأ -
"الشةةعور حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبلهددوبأكردد ب ددحبحثوسددطب(ب3.38ل دمب)

كأبددنبك مددعبعثبيشدد  لنببيشددي بأنبغعثر ددنبحث   ددنبلهددتحدبالكأبةةة كلمةةا توجهةةت لمحاضةةرات الرياضةةيات 
 .تويهوحبتثعب إع  ح بحث  ع  ع 

هنععب الب شعكلبتوحي بحث   نبأا سهمبلت وابث  عثببا س بث الب وح لبقداببَأن بل  طلبحث عتابتثعب
بتكونبأس  نبألب عث نبألبليئ ن.

  .بالعزوف عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات تسهمأسباب متعلقة بمعلم الرياضيات التي 
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد أسباب متعلقة بمعلم الرياضيات  (7)رقم الجدول 

يب م
لترت

ا
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ية هماأل
 النسبية

 كري ل 1.353 3.56بق نبحثجهابحثمرتللب حبقرلب   ميبحث  ع  ع بفيبتار سهع. 4 1

 قيابحثار بكيبي يعبتث  بي  مابب ضب   ميبحث  ع  ع بت 3 2
 كري ل 1.109 3.74بحث عثب.

 كري ل 1.008 4.12بب ضب   ميبحث  ع  ع بيس خا ونبل حئقبتار سبتق ياين. 1 3

 كري ل 1.055 3.91بق نبتثمعمب   ميبحث  ع  ع ببم عن مبحثمق ر. 2 4

بكري ل 1.13ب3.82بييمعثحإل

ب
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م   قنببم  مبحث  ع د ع بحث ديبكعادتبلاريدنبكريد لب(بحثتيبيو هبحألس عزبحث7ي اهب حبحثجاللبرقمب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بأنبحألسدد عز(بلهددتحبي ندديب1.13ب( ع ددعريب(بلحاإدد حلب3.82لذثدد بلا ثددنبحثم وسددطبحثإسددعليبحثددتيبل ددمب)

بحث  ع  ع .ببل  نبقسمحثم   قنببم  مبحث  ع  ع بكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب
ق ح بتص تب  عبق منبكري لببم وس ع بأ عب  عب س وىبفق ح بهتحبحثمجعلبفي اهبأنبغعثر نبحث  -

بتسعل نبثهع.

  ددعبحث  تيددببحألللب ددحبتيددابق مددنبب(بتصدد ت3حتاددهب ددحبخدداللبا ددعئ بحثجدداللبأنبحث قدد لبرقددمب) -
(بلهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتدوف بحث قد لبحث ديب4.12حثم وسطبحثإسعليبلحثتيبل مب)

تثددعب دد لرلبيشددي ببلهددتحئددقبتددار سبتق يايددنبدبب ددضب   مدديبحث  ع دد ع بيسدد خا ونبل حبتددنصب  ددعبد
  ار بحث  ع  ع ب  عبحث  حئقبحثإايثنبث ار سبحث  ع  ع .ببتار ب

(ب3.91تيدابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبحثدتيبل ددمب)بحثثدعايب دح(ب  دعبحث  تيدبب4تصد تبحث قد لبرقدمب) -
مب   مددديبق دددنبتثمدددعبلهدددوبأ  دددعب دددحبحثوسدددطبحث   ددديبلهدددتحبيشدددي بتثدددعبتدددوف بحث قددد لبحث ددديبتدددنصب  دددعبد

لت دايلببح  لرلب  عب نبكلبيايابلتإاي بحثارل بييدا ببلهتحبيشي بتثع بحث  ع  ع ببم عن مبحثمق رد
 حث صورح بحثخعلئن.بب ض

(ب3.74(ببعث  تيدببحثثعثداب دحبتيدابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبلحثدتيبل دمب)2لينمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
ي  مددابب ددضب   مدديببحث دديبتددنصب  ددعبدبلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطبحث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد ل

يشدي بتثدعب د لرلبأنبب دضبأسدعتتلبحث  ع د ع ببلهتحبحث  ع  ع بت قيابحثار بكيبي يعبتث  بحث عثبد
 يس خا ونبل حئقبتار سبتق ياين.

(ب  عبحث  تيببحث حبعبلحألخي ب حبتيابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبلحثدتيب1تص تبحث ق لبرقمب)بحأخي  ب -
ق دنبحثجهدابب حبحثوسطبحث   يبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد لبحث ديبتدنصب  دعبدب(بلهوبأ  ع3.56ل مب)

لهدتحبيشدي بتثدعبأنبب دضب ارسديبحث  ع د ع ب بب حثمرتللب حبقرلب   مديبحث  ع د ع بفديبتار سدهعبد
 ثش حبحثمعالبثكواهعبتإ عجبتثعبش حبلفهمبث  عثب.بعكعف  ببحيرتثونب جهوا ب

   قدددنببعثمدددار بيجدددبب  عثج هدددعب دددحبخددداللبتقع دددنبحثدددالرح بل  دددطلبحث عتدددابذثددد بتثدددعبأنبحألسددد عزبحثم
بحث ار ر نبث مار بلحس خاحمبحثوسعئلبحثإايثنبفيبحث م  نبحث ار س ن.ب

ب

ب

ب

ب



2023 107 

 

  

      الصالحي يعبد القورشاد  د/  .إب ...جامعة -الرياضيات بكـلية التربية نامجأسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببر
       الصالحي

 بعزوف الطلبة عن االلتحاق بالبرنامج  تسهمأسباب متعلقة بطبيعة مادة الرياضيات التي  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 

 ألسباب المتعلقة بطبيعة مادة الرياضيات( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد ا8الجدول رقم)

يب م
ترت

ال
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ية همدرجة األ
 النسبية

 كبيرة .886 4.09 طبيعة مقرر الرياضيات صعب ويحتاج لوقت وجهد كبير. 4 1

 كبيرة 1.067 3.79 طبيعة مقرر الرياضيات بعيد عن الواقع. 5 2

 كبيرة .913 4.12 اهج الرياضيات بصورة مستمرة.ضعف تطوير من 3 3

4 2 
والتقنيات الحديثة لتدريس مادة  األساليب والوسائلضعف توفر 

 اكبيرة جد   .729 4.21 الرياضيات.

 اكبيرة جد   .858 4.24 طبيعة مقرر الرياضيات يتطلب الحضور. 1 5

 اإلجمالي
 رةكبي .918 4.09

ب

ب ب ح ب)ي اه بحثتيبي8حثجاللبرقم بحث  ع  ع بلحث يبكعاتبلارينب( ب عال بب ر  ن و هبحألس عزبحثم   قن
بأنبحألس عز(بلهتحبي نيب1.05 (لحاإ حلب ع عريبب( 3.92كري لبلذث بلا ثنبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)

ببحث  ع  ع .بل  نبقسمحثم   قنبب ر  نب عالبحث  ع  ع بكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب

حبحثمجعلبفي اهبأنبغعثر نبحث قد ح بتصد تب  دعبق مدنبكريد لببم وسد ع بأ عب  عب س وىبفق ح بهت -
بي ي:تسعل نبثهعبكمعب

بعثم ت ددددنبحأللثددددعب ددددحبتيددددابق مددددنبحثم وسددددطبب(بيددددعء 5حتادددهب ددددحبخدددداللبحثجدددداللبأنبحث قدددد لبرقددددمب) -
(بلهدوبأ  دعب دحبحثوسدطبحث   ديبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد لبحث ديبتدنصب4.24ل دمب)بحثإسعليبحثدتي

لهدتحبيشدي بتثدعب د لرلبأهم دنب د لرلبتادورب ،مقرر الرياضيات يتطلةب الحضةور " طبيعة  دعبدب
 حثمإع  ح بل ص ببحث خ يب حبتاوربحثمإع  ح .

(ب  دددعبحث  تيدددببحثثدددعايب دددحبتيدددابق مدددنبحثم وسدددطبحثإسدددعليبلحثدددتيبل دددمب4لينمدددعبتصددد تبحث قددد لبرقدددمب) -
" ضةعف تةوفر  تدنصب  دعب(بلهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتدوف بحث قد لبحث دي4.21)

بأنب ددددعاليشدددي بتثدددعببلهدددتحبدوالتقنيةةةات الحديثةةةة لتةةةةدريس مةةةادة الرياضةةةيات  األسةةةاليب والوسةةةائل
 حث  ع  ع بتإ عجبتثعبحس خاحمبحألسعثيببلحثوسعئلبلحث قن ع بحثإايثن.

(بلهوب4.12(ببعث  تيببحثثعثاب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثتيبل مب)3كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
ضةةعف تطةةوير منةةاهج بأ  ددعب ددحبحثوسددطبحث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبد
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حث  ددو  بتثددعببحث  ع دد ع بيإ ددعجل نددعه ببأنبتددار سيشددي بتثددعببلهددتحبدالرياضةةيات بصةةورة مسةةتمرة  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 حثمس م ل.بلحثم حي ن

(بلهدوب4.09مب)(ب  عبحث  تيببحث حبعب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثدتيبل د1تعز بحث ق لبرقمب) -
طبيعةةة مةةادة الرياضةةيات أ  ددعب ددحبحثوسددطبحث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعب

 ددعالبحث  ع دد ع بسددع نبلتإ ددعجبثوقددتببأنبلر  ددنلهددتحبيشددي بتثددعبب دصةةعبة وتحتةةاج لوقةةت وجهةةد 
 ليها.

إسعليبلحثتيب(ب  عبحث  تيببحثخع سبلحألخي ب حبتيابق منبحثم وسطبحث2رقمب)بتص تبحث ق لحبأخي  ب -
 صةعوبةدبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد لبحث ديبتدنصب  دعبحث   دي (بلهوبأ  عب دحبحثوسدطب3.79ل مب)

يشي بتثعبغعثر نبحث   نبيوحيهونبس وبنبفيب عالببلهتحب دمادة الرياضيات فجميعها أسئلة وتمارين
 حث  ع ع بكواهعبأسئ نبلتمعر ح.

ث  ع ددد ع ب دددحبخددداللبحألاشددد نبل  عب دددنبحث   دددنبل  دددطلبحث عتدددابتثدددعب ددد لرلبت سددد طبلتو ددد هب دددعالبح
بلتإ يطهمب  عبت  مب عالبحث  ع ع ب حبأيلبحخ  عربهتحبحث خصص

 بعزوف الطلبة عن االلتحاق بالبرنامج  تسهمأسباب متعلقة بالظروف االجتماعية التي 
 روف االجتماعية.سباب المتعلقة بالظاأل المعياري لبعد( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف 9)رقم الجدول 

يب م
ترت

ال
 

 الفقرات
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

همية درجة األ
 النسبية

 كبيرة .900 4.09  الغياب المتكرر لبعض المعلمين نتيجة انقطاع الراتب. 1 1

 كبيرة 1.331 3.53  ضعف تعاون الطلبة في قسم الرياضيات يزيد من صعوبة المقرر. 4 2

 كبيرة 1.019 3.85  جديدة مناسبة ولها قبول في سوق العمل.فتح برامج  2 3

 كبيرة 1.082 3.74  تحذير األصدقاء من دخول قسم الرياضيات. 3 4

 كبيرة 1.131 3.71  جمالياإل

(بحثدتيبيو دهبحألسد عزبحثم   قدنببدعثا للبح ي معا دنبلحث ديبكعادتبلاريدنب9ي اهب حبحثجاللبرقدمب)
بَأن بلهددددتحبي ندددديبب( 1.131) ع ددددعريب(بلحاإدددد حلب3.71طبحثإسددددعليبحثددددتيبل ددددمب)كريدددد لبلذثدددد بلا ثددددنبحثم وسدددد

بحث  ع  ع .ببل  نبقسمحألس عزبحثم   قنببعثا للبح ي معا نبكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب

ددع غعثر ددنبحث قدد ح بتصدد تب  ددعبق مددنبكريدد لببم وسدد ع ببَأن ب  ددعب سدد وىبفقدد ح بهددتحبحثمجددعلبفي اددهببَأ  
بي ي:تسعل نبثهعبكمعب
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(ب4.09(ب  عبحث  تيببحألللب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسدعليبحثدتيبل دمب)1فقابتص تبحث ق لبرقمب) - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
"الغيةاب المتكةرر لةبعض  لهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  ع

 دحبحثمارسديحب حبحث وح لبح ي معا نبهوبتليبببَأن بدلهتحبيشي بتثعبالمعلمين نتيجة انقطاع الراتب 
  اق ععبحث حتببكمعبهوب شعهابفيبحثوحقع.بححثم خصصيحب حبحثمإع  ح باا  ب

(بلهوب3.85(ببعث  تيببحثثعايب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)3لينمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
" فةتح بةرامج جديةدة مناسةبة  أ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث ديبتدنصب  دع

حثهددالب ددحبحث   دد مبأسدد هب ددحبأيددلببَأن بيددالبا ثددنبلح ددإنبتثددعببحلهددتبدالعمةةللهةةا قبةةول فةةي سةةوق و 
 حث إاب حب صاربحث ز بلحثقو بحثا لري.

(ب3.74(ب  عبحث  تيببحثثعثاب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)4كمعبتص تبحث ق لبرقمب) -
تحةذير األصةدقاء مةن  حث ديبتدنصب  دعدبلهوبأ  عب حبحثوسدطبحث   ديبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد ل

دبَأن بدلهتحبيشي بتثدعبدخول قسم الرياضيات   دحبقردلبحثجم دعبثالث إدع ببأقسدعمبيكدونبثهدعببعهندععبتوحفق 
 بيعم.حألثمعبي عا  بحثجم عبهتهببح  الاب عايباا  ب

ل دمبب(ب  عبحث  تيببحث حبعبلحألخي ب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسدعليبحثدتي2كمعبتص تبحث ق لبرقمب) -
ضةةةةعف تعةةةةاون الطلبةةةةة فةةةةي قسةةةةم  (بلهدددوبأ  ددددعب دددحبحثوسددددطبحث   ددديبلحث دددديبتدددنصب  ددددعد3.53)

 خ  ح.لهتحبيشي بتثعبأنب امبحث ي نبلحثمشعركنب عبحآلب دالرياضيات يزيد من صعوبة المقرر 

 دحبأهدمبأسد عزب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع بلر ادع  ببت َ ا بحألس عزبح ي معا نببَأن بل  طلبحث عتابتثعب
ب حبحث وحئقبحث يبتوحي بحث   نبفيبهتحبحثوقت.بت َ ا بث  ع  ع بكونبحثا للبح ي معا نبح

 بعزوف الطلبة عن االلتحاق بالبرنامج تسهمالتي  أسباب متعلقة بالظروف االقتصادية
 ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد األسباب المتعلقة بالظروف االقتصادية10)رقم الجدول 

يب م
ترت

ال
 

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات
 المعياري 

ية همدرجة األ
 النسبية

 متوسطة 1.304 3.24 ضعف القدرة المادية لألسرة تحول دون دخول قسم الرياضيات. 5 1

2 3 
ضعف القدرة المادية لألسرة تحول دون تشجيع أبنائهم على االلتحاق 

 كبيرة 1.106 3.56 بالرياضيات لما يرونه بالواقع المشاهد.

 كبيرة 1.261 3.50 قلة مجال العمل بعد التخرج في تخصص الرياضيات. 4 3

4 1 
األجور التي يتقاضاها خريجي تخصص الرياضيات ال تختلف عن أجور 

 كبيرة 1.026 3.91 .األخرى خريجي التخصصات 

5 2 
ل الدراسة بهذا التخصص ال تسمح للطلبة بإيجاد وقت فراغ كاف للعمل خال 

 كبيرة 880. 3.88 الدراسة.فترة 

 كبيرة 1.115 3.61 جمالياإل

ب
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(بحثتيبيو هبحألس عزبحثم   قنببعثا للبح ي معا نبلحث يبكعادتبلاريدنب10ي اهب حبحثجاللبرقمب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
(بلهتحبي نيبأنبحألس عزب1.115 ((بلحاإ حلب ع عريب3.61كري لبلذث بلا ثنبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)

بحث  ع  ع .ببل  نبقسم للبح ي معا نبكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىبحثم   قنببعثا
أ ددعب  ددعب سدد وىبفقدد ح بهددتحبحثمجددعلبفي اددهبأنبغعثر ددنبحث قدد ح بتصدد تب  ددعبق مددنبكريدد لببم وسدد ع ب

بتسعل نبثهعبكمعبي ي:ب

حثإسدعليب(بيعء بحثم ت نبحأللثعب حبتيابق منبحثم وسدطب4حتاهب حبخاللبحثجاللبأنبحث ق لبرقمب) -
حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبدب(بلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطب3.91ل ددمب)بثددتيح

األجةةور التةةي يتقاضةةاها خريجةةي تخصةةص الرياضةةيات ال تختلةةف عةةن أجةةور خريجةةي التخصصةةات 
لهدتحبيشدي بتثدعبأنبحأليدوربحث ديبي قع دعهعبخ  جديبتخصدصبحث  ع د ع ب بتخ  د ب دحب ،خرى "األ

 .حألخ ىبأيوربخ  جيبحث خصصع ب

لهوب(ب3.88(ببعث  تيببحثثعايب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثتيبل مب)5كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
" الدراسةة بهةذا التخصةص ال  حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  دعأ  عب حبحثوسطب

لهدتحببنبحثارحسدنألهدتحبيشدي بتثدعبب دتسمح للطلبة بإيجاد وقت فراغ كاف للعمل خةالل فتةرة الدراسةة 
 حث خصصب بتسمهبث    نببِيجعابلقتبف حغبكعلبث  ملبخاللبف  لبحثارحسن.ب

(ب3.56(ب  عبحث  تيببحثثعثاب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)2كمعبتص تبحث ق لبرقمب) -
" ضةعف القةدرة الماديةة  حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث قد لبحث ديبتدنصب  دعلهوبأ  عب حبحثوسطب

لهدتحبب دألسرة تحول دون تشجيع أبنائهم على االلتحاق بالرياضيات لمةا يرونةه بةالواقع المشةاهد ل
يشددي بتثددعب دد  بحثقددارلبحثمعايددنبث سدد لبتإددولبالنبتشددج عبألنددعئهمب  ددعبح ث إددع ببعث  ع دد ع بثمددعب

 ي لا ببعثوحقعبحثمشعها.

لهدوب(ب3.50حثإسدعليبحثدتيبل دمب)ب(ببعثم ت نبحث حب نب حبتيابق منبحثم وسط3كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
" قلة مجال العمل بعد التخرج  حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عأ  عب حبحثوسطب

ق ددنب جددعلبحث مددلبب ددابحث خدد جبفدديبتخصددصببهنددععبَأن بلهددتحبيشددي بتثددعبب دفةةي تخصةةص الرياضةةيات 
 حث  ع  ع .

حألخي لب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثدتيب(ب  عبحثم ت نبحثسعاسنبلب1تص تبحث ق لبرقمب)بحأخي  ب -
ضةةعف حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعدبلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطب(ب3.24ل ددمب)

دلهتحبيشي با الرتفاع رسوم التسجيل القدرة المادية لألسرة تحول دون دخولي لقسم الرياضيات نظر  
 رت ددددععبرسددددومببحوثيبثقسددددمبحث  ع دددد ع باادددد  بتثددددعبأنب دددد  بحثقددددارلبحثمعايددددنبث سدددد لبتإددددولبالنباخدددد

 حث سجيل.ب



2023 111 

 

  

      الصالحي يعبد القورشاد  د/  .إب ...جامعة -الرياضيات بكـلية التربية نامجأسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببر
       الصالحي

فديب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع ببتسدهمث اد للبح ق صدعاينبحث ديببحهندععبتدأثي  ببَأن بل  دطلبحث عتدابتثدعب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بلر اع  بحث  ع  ع ب حبليهنباا بحث   ن.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:ثانيا 

ألسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكليةة  صائيةإحهل توجد عالقة ذات داللة 
تيددابتددمببرابةةع( – )ثالةةث( والمسةةتوى الدراسةةي أنثةةى – )ذكةةرالتربيةة / جامعةةة إب تعةةزى لمتايةةري الجةةنس 

ب يح:بحآلتيث  عتابحإليعبنب  عبهتحبحثسدحلب حبخاللبحث إققب حبحث   ي يحب
 الفرضية األولى:

( فةةي أسةةباب عةةزوف الطلبةةة عةةن 0.05عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) إحصةةائيةة ال توجةةد فةةروق ذات داللةة
بأنثى(-ذكر الجنس )تعزى لمتاير  إب،االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية/ جامعة 

ث ين دديحب سدد ق  يحبإليعبددع بأفدد حابحث ينددنبتددولببTحسدد خامبحث عتددابحخ  ددعربلث  إقددقب ددحبسددإنبحث   دد ن
حثجددنسب بلر اددع  بحث  ع دد ع ببك  ددنبحث  ب ددن/بيع  ددنبتزبت ددطىبثم ليدد بأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع

ب:عآلتي(بلكعاتبحثن عئ بكأاثع-ذك ب)
أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية جامعة  مستقلتين حوللعينتين  T( اختبار11جدول )

 أنثى(-)ذكر  إب تعزى لمتغير الجنس

 العدد المتاير المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ((sigقيمة Tقيمة
مستوى 

 الداللة

 األسباب المتعلقة بالطالب
 1.516 24.40 5 ذكر

.928 
.017 

 

دالة 
 حصائياإ

 
 4.524 22.48 29 أنثى

أسباب متعلقة بمعلم 
 الرياضيات.

 3.781 23.60 5 ذكر
.023 

.396 

 

 غير دالة

 4.460 23.55 29 أنثى 

سباب متعلقة بطبيعة مادة أ
 الرياضيات.

- 4.722 23.60 5 ذكر

.613- 

.185 

 

 غير دالة

 3.495 24.68 29 أنثى 

أسباب متعلقة بالظروف 
 االجتماعية.

 3.974 23.40 5 ذكر
.409 

.784 

 

 غير دالة

 4.127 22.58 29 أنثى 

أسباب متعلقة بالظروف 
 االقتصادية.

 5.319 18.60 5 ذكر
.296 

.508 

 

 غير دالة

 3.991 18.00 29 أنثى 

 .بشكل عاماألداة 
 15.339 113.60 5 ذكر

.297 .754 
 غير دالة

 15.973 111.31 29 أنثى 

(بفدديب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ نل  اددهب ددحبحثجدداللبحثسددعلقب ددامبليددوابفدد ل بذح با ثددنب
ح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دن/بيع  دنببحس جعبع بأف حابحث يننبتولبأس عزب طللبحث   دنب دح
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كدددعنب سددد وىبحثا ثدددنبحثمق ددد نببكدددلب جدددعلب دددحب جدددع  ب (بتيددداأاثدددعب-)ذكددد ببتزبت دددطىبثم ليددد بحثجدددنس أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بثَدم ب(ب0.05ح س ر عنبأكر ب حب سد وىبحثا ثدنب) دح  (ب0,05فهديبغيد باحثدنبتتصدعئ عب نداب سد وىبحثا ثدنب)َل ن

ببشكلب دعمحألاحلببعلر اع  بحث  ع  ع بلأيا ببح ث إع س عزب طللبحث   نب حبثجم عبحثمجع  بحثم   قنببأ
بثَددم ب ددح  (بفدديبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ ن بتويددابفدد ل بذح با ثددنبَل ن

ب.(أاثعب-)ذك ببح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي بحثجنس

تثعبتشعب ب  للبحث   نبلحألس عزبحث يبتمن همب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ب حبكالبل  طىبذث ب
حثجنسدديحبث    ددنبلسدد وبنب ددعالبحث  ع ددع بثددايهمبلتشددعب ب دد للب ع شدد هم.بلهددتهبحثن  جددنبت وحفددقب ددعباددصب

حثا ثدنب ناب س وىببتتصعئ نحث    نبحثص   نبحثثعثثنبحث يبكعاتبتنصب  عبأا ب بتويابف ل بذح با ثنب
(بفددديبأسددد عزب دددطللبحث   دددنب دددحبح ث إدددع بلر ادددع  بحث  ع ددد ع ببك  دددنبحث  ب دددن/بيع  دددنبتزبت دددطىب0,05)

ب(أاثع-ذك بحثجنسب)ثم لي ب
 الفرضية الثانية والتي تنص على:

(بفددديبأسددد عزب دددطللبحث   دددنب دددحب0,05 نددداب سددد وىبحثا ثدددنب)بتتصدددعئ ن بتويدددابفددد ل بذح با ثدددنب
ب.رحبع(بثعثا  ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي بحثمس وىب)ح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع

(بإليعبع بأفد حابحث يندنبتدولبأسد عزب دطللبTحس خامبحث عتابح خ  عرب)بلث  إققب حبسإنبحث    ن
رحبددع(ببثعثددا حث   ددنب ددحبح ث إددع بلر اددع  بحث  ع دد ع ببك  ددنبحث  ب ددن/بيع  ددنبتزبت ددطىبثم ليدد بحثمسدد وىب)

ب:آلتيعلكعاتبحثن عئ بك
التباين األحادي حول أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية/ ( T( اختبار )12جدول )

 رابع( ثالث،جامعة إب تعزى لمتغير المستوى )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
قيمة  قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

 مستوى الداللة الداللة

 باب المتعلقة بالطالب.األس
 95.335 1 95.335 بين المجموعات

6.068 
 

.019 
 

 دالة
 15.712 32 502.782 داخل المجموعات اإحصائي

  33 598.118 المجموع

 أسباب متعلقة بمعلم الرياضيات
 135.733 1 135.733 بين المجموعات

9.074 
 

.005 
 14.958 32 478.649 داخل المجموعات اإحصائيدالة  

  33 614.382 المجموع

أسباب متعلقة بطبيعة مادة 
 الرياضيات

 12.888 1 12.888 بين المجموعات
.974 

 
.331 

 
 غير دالة
 13.237 32 423.582 داخل المجموعات اإحصائي

  33 436.471 المجموع

أسباب متعلقة بالظروف 
 االجتماعية

 115.503 1 115.503 بين المجموعات
8.645 

 
.006 

 
 غير دالة
 اإحصائي

 13.361 32 427.556 داخل المجموعات
  33 543.059 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
قيمة  قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

 مستوى الداللة الداللة

أسباب متعلقة بالظروف 
 االقتصادية

 7.846 1 7.846 بين المجموعات
.454 

 
.505 

 
 غير دالة
 17.278 32 552.889 داخل المجموعات اإحصائي

  33 560.735 المجموع

 بشكل عام األداة
 1486.325 1 1486.325 بين المجموعات

 غير دالة 012. 7.183
 206.920 32 6621.440 داخل المجموعات اإحصائي

  33 8107.765 المجموع

ثدداىبباألسةةباب المتعلقةة بالطالةةبدبحثخعسدنبل إ يددلبحث  دعيحبحألتددعايبثم ليد بحثمسدد وىبتدولبfدبق مدنبتل -
(بلهدديبأقددلب ددحب.019(بلق مددنبا ث هددعبكعاددتب)6.068 ب ددن/بيع  ددنبتزب)ل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنبحث 

فيب رحءبحث يننببتتصعئ نف ل بذح با ثنببا بتوياتل    بيمكحبحثقولبب عتتصعئ  ببأاهعباحثنب:(بأي0.05)
تدولبحألسد عزبحثم   قدنببعث عثدببثدداىبل  دنبقسدمبحث  ع د ع بك  ددنبحث  ب دن/بيع  دنبتزبي دطىبثالخدد اللب

 (.رحبعب–ثعثا)حثمس وىبفيب

أسةةباب متعلقةةة بمعلةةم  حثارحسدديبتددولدبحثخعسددنبل إ يددلبحث  ددعيحبحألتددعايبثم ليدد بحثمسدد وىبfدبق مددنبتل -
(بأيبأاهدعباحثدنب0.05.(بلهديبأقدلب دحب سد وىبحثا ثدنب)005(بلق منبا ث هعبكعاتب)9.074)الرياضيات 

ث يننبتولبحألسد عزبحثم   قدنبفيب رحءبحبتتصعئ نتويابف ل بذح با ثنببتا تتصعئ عبل    بيمكحبحثقولب
–بعث عثددببثدداىبل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنبحث  ب ددن/بيع  ددنبتزبي ددطىبثالخدد اللبفدديبحثمسدد وىب)ثعثددا

 رحبع(.

أسةةةباب متعلقةةة بطبيعةةةة مةةةادة  دبحثخعسددنبل إ يدددلبحث  ددعيحبحألتددعايبثم ليددد بحثمسدد وىبتددولfدبق مددنبتل -
(ب.331.(بلق مدنبا ث هدعبكعادتب)974نبتزب)ثداىبل  دنبقسدمبحث  ع د ع بك  دنبحث  ب دن/بيع  دبالرياضيات

 بتويددابفدد ل بذح با ثددنببتادد (بأيبأاهددعبغيدد باحثددنبتتصددعئ عبل   دد بيمكددحبحثقددولب0.05لهدديبأكردد ب ددحب)
فيب رحءبحث يننبتولبأس عزب    قنبب ر  دنب دعالبحث  ع د ع بثداىبل  دنبقسدمبحث  ع د ع بك  دنببتتصعئ ن

 (.رحبع–ثعثاوىب)حث  ب ن/بيع  نبتزبي طىبثالخ اللبفيبحثمس 

أسةةةةباب متعلقةةةةة بةةةةالظروف  دبحثخعسددددنبل إ يددددلبحث  ددددعيحبحألتددددعايبثم ليدددد بحثمسدددد وىبتددددولfدبق مددددنبتل -
.(بلق مدددنبا ث هددددعبكعاددددتب8.645ثدددداىبل  دددنبقسددددمبحث  ع ددد ع بك  ددددنبحث  ب دددن/بيع  ددددنبتزب)باالجتماعيةةةة

فد ل بذح با ثدنبباد بتويداتتتصدعئ عبل   د بيمكدحبحثقدولببأاهعباحثدنب:أيب (0.05(بلهيبأقلب حب).006)
فدديب رحءبحث ينددنبتددولبأسدد عزب    قددنببددعثا للبح ي معا ددنبثدداىبل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنببتتصددعئ ن

 (.رحبعب–ثعثاحث  ب ن/بيع  نبتزبي طىبثالخ اللبفيبحثمس وىب)

أسةةةةباب متعلقةةةةة بةةةةالظروف  دبحثخعسددددنبل إ يددددلبحث  ددددعيحبحألتددددعايبثم ليدددد بحثمسدددد وىبتددددولfدبق مددددنبتل -
(ب.505.(بلق مدنبا ث هدعبكعادتب)454ل  نبقسدمبحث  ع د ع بك  دنبحث  ب دن/بيع  دنبتزب)بثاىباالقتصادية
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 بتويدابفد ل بذح بحثا ثدنببتاد احثدنبتتصدعئ عبل   د بيمكدحبحثقدولببأاهدعبغيد (بأيب0.05لهيبأكر ب حب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
فدديب رحءبحث ينددنبتددولبأسدد عزب    قددنببددعثا للبح ق صددعاينبثدداىبل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنببتتصددعئ ن

 (.رحبعب–ثعثا ب ن/بيع  نبتزبي طىبتثعبتشعب ب  للبحث   نبحق صعايعب)حث 

بحألاحلبدبحثخعسنبل إ يلبحث  عيحبحألتعايبثم لي بحثمس وىبحثارحسديبفديبتيمدعثيبfدبق منبتللكعاتبكعاتب -
(بأيبأاهعبغي باحثدنبتتصدعئ عبل   د بيمكدحب0.05) حب.(بلهيبأقلب012(بلق منبا ث هعبكعاتب)7.183)

بفيب رحءبحث يننبإليمعثيب جع  بحألاحل.بتتصعئ نتويابف ل بذح بحثا ثنببتا حثقولب

 النتائج:

بفيب وءب عبسرقبيمكحبحس خالصب ااب حبحثن عئ بأهمهع:

بحثاد لللببحث  ع  ع  لر  نب عالبلببحث  ع  ع     مبلببحث عثب )لدددبأنب جع  بحألس عزبحثم   قنب -
فدددديب ددددطللبحث   ددددنب ددددحبح ث إددددع بفدددديبقسددددمببلحثادددد للبح ي معا ددددن(بحث دددديبتسددددهمبح ق صددددعاين 

بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبكعاتب  وف لبلارينبكري ل.
(بفدديبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ ن بتويددابفدد ل بذح با ثددنب -

 (.أاثع-ذك حثجنسب)ح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي ب

(بفدديبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ نبتويددابفدد ل بذح با ثددنب  -
برحبع(.بثعثا ح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي بحثمس وىب)

 التوصيات:
بحث عتا:فيب وءبا عئ بحث إابيوسيب

 أاحءبحثم  ميحببشكلب عم.ب  عبعس  نب  عثجنب شك نبحاق ععبحث حتببث أثي هبس ر  ب -

 لتوفي بحث  صبأ ع همب   معابل حئقبتار سبتايثن.بحث  ع  ع بت و  بك عءلب ار  -

   لرلبحس خاحمبلسعئلبلل  بتايثنبلحس خاحمبحث قن ع بحثم  ورلبث  س طب عالبحث  ع  ع . -

   ع .تخف فبحألا عءبحثارحس نبغي بحثمهمنبحث يبتثقلبكعهلبحث عثببلتن  هب حبتخصصبحث  ع -

 .عتخف ضبحث سومبحثسنو نبلإريع هعبكمعبكعاتبسعبق ب -

بتوفي بف صب ملبثمخ يع بأقسعمبحث  ع  ع . -
بفيب وءبا عئ بحث إابلحث وس ع باق  ح:

 ب.تز-يع  نلر ح  بك  نبحث  ومبلحث  ب نبفيبب   نب حبح ث إع حثتي حءبارحسع بثم  فنبأس عزب طللب -

 ليحبل  نبك  نبحث  ومبلل  نبك  نبحث  ب ن.بتي حءبارحسنب قعرانبليحبأس عزبحث طللب -

بحث  ع  ع .بفيبقسمتي حءبارحسنب قعرانبليحبحثر ح  بلحثمنعه ب -
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 والمراجع:المصادر  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
أسباب عزوف طلبة كلية التربية المفتوحة دب( 2014)ب إموا سعثهببيميل هعشمببتل حن م  .1

 .حث  ح ب 20حث ااببك كوع ب احز  ج نبب دعن الدراسة في األقسام العلمية
ب .2 بب سلألو ب را ب(1999)بحثك  م  إما مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها في الصفوف  

ب.بحألرانب حث  قعنبث نش بدار ، معنب األولى للمرحلة االبتدائية
أثر بعض المتايرات البنائية للمسائل الرياضية اللفظية دب (2012)بتل حن م ف جببشمي ن ألوب .3

ب، ب كلية مجتمع تدريب غزة"في القدرة على حلها لدى طال بحألزه  بيع  ن ببلطل  ج ن
ب.ف س يح

ب .4 بس يابشوقن ألو بسال نب فعتح بر اعن بد2019)ب ن ن أسباب عزوف الطلبة عن تخصص (:

 .ف س يحب،الرياضيات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة"

ي في التعليم أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق بالمساق العلم(:بد2013)بيوس   إماببحأل يح  .5

حث اابب ث ارحسع بلحث إوثبحألل ض ج نبحثنيلبب حثال مب حبليهنباا بحثم  ميحبدالثانوي بمدينة 
 حثثعاي.

أسباب عزوف طلبة السنوات التحضيرية بالجامعات السعودية عن دب (2017)بيعس  بخ يل  .6
بحثجعب دبدراسة الرياضيات كتخصص بفي بحث إاي  ن بث سنن بحثثعاي بحثولني   ع بحثمدتم 

ب.حثس واينب 3/ب9-8حثس واين.
احربحثك عزبب "مدخل إلى علم النفس"(:ب2004)ب   يبفعثهب حثهناحبم رابحث ت  معاببحثطغ ول  .7

ب.حإل عرح بحث  ب نب حث يحب حثجع  ي
 بداالستراتيجيات التدريسية والمداخل العالجية التعلم:صعوبات دبب (2002)بف إي بحثط ع   .8

ب ص .ب  ث جع  عاحربحثنش بب( 1)ط
"درجة إسهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات حل المشكلة الرياضية (:ب2013)بت كي بحثس مي  .9

ب.بحثس واينب يع  نبأمبحثق ىبب ك  نبحث  ب نب عيس ي  رسعثنبب لدى طالب المرحلة االبتدائية"
ب 1طبلت ر قع  اا  ع بب:"طرق تدريس الرياضيات(:دب2001)ب إما تسمع يلببحثصعا   .10

ب.حألرانبحث  بي احربحث ك ببحألران عن:ب م
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ببحثصر إي  .11 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية( بلوبف ج هاى ب   ي : "العوامل األكاديمية والشخصية (2020)بيالل بغعال

 ج نبارحسنبحإلاسعنبب،واالجتماعية لعزوف الطلبة عن أقسام الرياضيات بجامعة بناازي"
ب.ثير عب ايسمر -13حث ااببلحثمج مع 

طرق تدريس الرياضيات والعلوم (:دب2005)ب فبأتمااعيب لس  معنبس  عن سع سبب       .12

ب.حألرانب  معن:باحربس عءبث نشدبلحث وز عب د
احربب معن: ب2طب دبمناهج الرياضيات وأساليب تدريسهادب(:2000)ب إما تل حن مبب قيالن  .13

ب.حألرانبلحث وز ع حثمسي لبث نش ب
 ك  نببحث  ع  ب دتقليديةتعليم الرياضيات بأساليب غير (:دب2005)بتسمع يل تن يبب إما  .14

ب.بحثس واينبحث شا 
بب ص  ع  .15 ب2009)بحثسالم  را د بتدريس العلوم وإعداد المعلم وتكامل النظرية والممارسة(:د

ب.ب ص ب حثقعه ل:باحربحث ك بحث  بي
"أسباب عزوف الطلبة عن دحول  (:2013)ب تهعايب  يبس معنب يم نبس  سهب نصور  .16

ب.بحث  ح ب 29حث اابب  ج نبحث إوثبحث  بو نبلحثن س نب،العراقية"أقسام الرياضيات في الجامعات 
بب ينع  .17 ب1994)ب  حا فعيط ب ع بحث  ع  ع  بلت  م بفيبت   م بدقاعيع بث   مبت(: بخعسن شعرل

ب.ب ص بحثمص  ن اج وب ك  نبحألبحثقعه ل ب 2طب حث  بيبد

ب

ب

ب

ب

ب
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 أ/ منتهى حمود الشكري                در تمويل تعليم الفتاة الريفية بالجمهورية اليمنيةواقع توفر مصا

 باجلمهورية اليمنيةالفتاة الريفية  واقع توفر مصادر متويل تعليم

 منتهى حمود سلطان قايد الشكري. أ
 اليمن-صنعاءجامعة -كلية التربية 

Tell :772403012 

Emial: m777800874@gmail.com 

 ملخص البحث:
الجمهورية في الفتاة الريفية  لى واقع توفر مصادر تمويل تعليملى التعرف عإهدف البحث الحالي 

وتكون ، لجمع البيانات والمعلومات أداة  واالستبانة ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، اليمنية
وقد تم اختيار عينة عشوائية منهم ، والمختصين في مجال تعليم الفتاة اإلداريةمجتمع البحث من القيادات 

مصادر تمويل تعليم الفتاة  عدد من النتائج من أهمها أّن توفر إلىوتوصلت الباحثة  ا،( فرد  111ت )بلغ
انحراف معياري ب( و 3.39يرة( وبمتوسط حسابي )صغبدرجة ) قد جاءت، اليمنيةالجمهورية في الريفية 

َأنَّ النتيجة أظهرت فقد ، أما على مستوى المجاالت األربعة الرئيسة لألداة  %(،85ووزن نسبي ) (0.50)
 (جدا رةصغي)توفردرجة بت جاءمصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية قد  جميع المجاالت التي تمثل أبرز

 قدمو  مع وجود بعض التفاوت في قيمها اإلحصائية (0.69وانحراف معياري ) (1.31بمتوسط حسابي)
 .حثعدد من التوصيات والمقترحات ذات العالقة بموضوع الب إلىالبحث 

 تعليم الفتاة الريفية –تمويل التعليم  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
The aim of the current research is to identify the reality of funding sources for the 
education of rural girls in the Republic of Yemen, and the researcher used the 
descriptive survey method, and the questionnaire as a tool for collecting data and 
information, and the research community consisted of administrative leaders and 
specialists in the education of girls. A number of results, the most important of which 
is that the overall result of the reality of the availability of funding sources for the 
education of rural girls in the Republic of Yemen came with a (small) degree, an 
arithmetic mean (3.39), a standard deviation (0.50) and a relative weight (85%), while 
at the level of the four main areas of the tool (V) . The result was that all areas that 
represent the most prominent sources of funding for rural girls’ education have 
achieved a (very small) degree of availability with an arithmetic mean (1.31) and a 
standard deviation (0.69) with some variation in their statistical values. The research 
reached a number of recommendations and proposals related to the topic of the 
research. 
Key Words: Education Funding, Rural Girl Education. 
 

 

mailto:m777800874@gmail.com


2023 118 

 

  

 هى حمود الشكريتمن أ/                                          .واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية بالجمهورية اليمنية

 :العام للبحث المنهجي إلطارا-ولا أ

 :مقدمة-1
من القضايا المهمة التي  بدرجة خاصة تعليم الفتاة الريفية التعليم بشكل عام وتمويل قضية تمويل ُتَعد  

حيث  ؛تواجه الكثير من دول العالم النامية على الرغم من اختالف مستوياتهم االقتصادية في كل منها
تزايد في النفقات التعليمية وعدم قدرتها على تأمينها من القطاع الحكومي  ولالكثير من هذه الد تواجه
والبحث عن بدائل ضافية إموارد مالية مصادر تمويل للحصول على البحث عن دفع إلى ما ؛ وهو بمفرده

تمويلية غير حكومية، وذلك من خالل تشجيع مشاركة المجتمع بجميع فئاته ومؤسساته االقتصادية 
 .(Muir ,2012 ,21) عية في تمويل البرامج التعليميةواالجتما

في  والسيما السكان في أعداد ملحوظة زيادة العربية الدولخاصة و  النامية الدول من ذلك تشهد وبالرغم
 مواردلهذه ال األمثل واالستثمار جهة من التعليم في للتوسع خطط وضع ستوجبالذي ي ؛ األمرأعداد الفتيات

الذي فرض  األمرت؛ الحكوما على ثقيال   عبئ ا لهذه الموارد التعليم تمويل يمثلْن َثمًّ َوم   من جهة أخرى،
 للبرامج النوعية والجودة التعليم في التوسع ودعم من األموال المزيد في توفير تسهم بدائل عن البحثعليها 

 وفاعلية بكفاءة ضر والمستقبلللحا التعليمية األهداف لتحقيق وتطويرها استمرارها على التعليمية والمحافظة
 (.8 ،2011، لاسبجوهر وال(

تمويل التعلم من أهم المشكالت المعاصرة التي تواجه النظام التعليمي في  ُيَعد  وعلى المستوى المحلي 
العديد من المشكالت منها تدني مستوى الذي يواجه تعليم الفتاة الريفية  خاصةاليمن بكافة أنواعه و 

تناسب يال  ما يخصص لتعليمهاَحْيُث إ نَّ  ؛ة لتعليمها في خطط الموازنة الحكوميةالمخصصات المالي
تطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته واالرتقاء  فياألمر الذي يؤثر  ؛المنوطة بها األهدافوحجم 

التي و  االستراتيجية الوطنية لتعليم الفتاة الريفية هوهذا ما أكدت، (124، 2004، بشر) بمؤشرات أدائه
إلى ضعف اإلنفاق على تعلم الفتاة الريفية، على الرغم من درجة أهمية األساسية المرتفعة  أشارت

وضعف وتسربها من التعليم قصور واضح في طاقته االستيعابية وسوء إدارته،  ؛ وهو ما نتج عنهبطبيعتها
يأتي هذا البحث محاولة  قالمنطل ا، ومن هذ(43، 2016، وزارة التربية والتعليم)المشاركة المجتمعية 

وبما  ،اليمنيةالجمهورية في واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية  معرفةعلمية متواضعة بغية 
 .يمكنها من المساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة

 مشكلة البحث:-2
المخصصات المالية تعليم الفتاة الريفية العديد من المشكالت من أبرزها عدم اعتماد  تواجه عملية

مصادر تمويل  تطويرالحكومية، وغياب الموارد المالية الذاتية وغياب توفر الدراسات العلمية الهادفة إلى 
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 ما يتطلب ضرورة تفعيل التشريعات والتوجيهات الحكومية لتطوير؛ وهو تعليم الفتاة الريفية أنشطةكافة 
 المعاصرة.ارب العالمية من خالل االستفادة من التج تعليم الفتاة الريفية

( التي أكدت 2022)البدوي ( و 2014)العكاد منها دراسة  العديد من الدراسات هليإوهذا ما أشارت 
مصادر تمويل األنشطة لتعليم تشخيص واقع توفر العديد من الدراسات الهادفة إلى جراء إعلى ضرورة 

بأقرانها من الذكور وبحسب خبرة الباحثة  ةو أسوبما يساعد على حصولها على فرص التعليم  الفتاة الريفية
 اليمنية فقد الحظت وجودالجمهورية في ( عام 14وعملها في المجال التربوي ومالمستها للواقع لمدة )

 ؛ وهو ماوغياب توفر مصادر تمويلها لواقع تمويل تعليم الفتاة الريفية واإلنفاق عليه االختالالت منالعديد 
عن التعليم في عموم مراحل التعليم األساسي والثانوي في حجامها إو تسربها ارتفاع معدالت  هنتج عن

تعليم ة أنشطوكذلك غياب الدراسات العلمية التي تناولت دراسة واقع توفر المصادر الالزمة لتمويل ، اليمن
وبما ، تمويلمعالجة واقع توفر مصادر ال إلىوبما يؤدي  مشكلة ينبغي دراستها، ُتَعد  وهذه ، الفتاة الريفية

مشكلة وبشكل أدق تتحدد ، القيادات في مؤسسات التعليم من تطوير خططها في هذا المجاليساعد 
 اآلتي: الرئيسالبحث في السؤال 

 ؟اليمنيةالجمهورية في ما واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية 

 أهمية البحث: -3
 :الجوانب منها من في العديد تتجلى أهمية البحث

في الفتاة الريفية  موضوع تشخيص وتحليل واقع توفر مصادر تمويل تعليميتناول البحث  -
والحد من  تعليمال عملية التحاقها في من أهم القضايا التي تواجه ُتَعد   التي اليمنيةالجمهورية 

 .تسربها من كافة المراحل التعليمية
في  ويل تعليم الفتاة الريفيةتحليل وتشخيص واقع توفر مصادر تم في البحث الحالي يسهم -

القروض والمنح( وبما )الخارجية  أوالمجتمعية  أو سواء الحكومية أو الذاتية اليمنيةالجمهورية 
 .يستفاد منها في تطوير خطط تعليمها بكفاءةعلمية إلى المكتبات اليمنية  يضيف معرفة

نعي القرار والمخططين التربويين النتائج التي توصل إليها البحث الحالي تفيد القيادات وصا َأنَّ  -
 األعلى، ومشروع تطوير التعليم والمجلس المحافظاتفي وزارة التربية والتعليم ومكاتبها  في

 .خطط وبرامج تعليم الفتاة الريفيةالتي تساعدهم مؤشرات من خالل تزويدهم بال لتخطيط التعليم

 تعليم تطوير مجال ثين والمهتمين فيالنتائج التي توصل إليها البحث الحالي تفيد الباح َأنَّ  -
المؤشرات والمعلومات التي تساعدهم على الرؤى و من خالل تزويدهم ب بكافة المراحل التعليمية الفتاة

في  وتنويعها تمويل تعليم الفتاة واقع مصادر إجراء مزيد من الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير
 الريفية.عموم المناطق 
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الباحثة( تتناول تحديد من نوعها )حسب علم  ىالي محاولة علمية لعلها األولالبحث الح ُيَعد   -
 .اليمنيةالجمهورية في الفتاة الريفية  وتشخيص وتحليل واقع توفر مصادر تمويل تعليم

 أهداف البحث: -4
 اليمنيةالجمهورية في الفتاة الريفية  تشخيص وتحليل واقع توفر مصادر تمويل تعليميهدف البحث إلى 

، وذلك من اليمنيةالجمهورية في من وجهة نظر عينة من القيادات والعاملين في مؤسسات التعليم العام 
 تية:سئلة اآلاأل عنجابة اإلخالل 

الحكومية، والذاتية، )اليمنية تعليم الفتاة الريفية في الجمهورية مصادر تمويل  توفرواقع  ما -1
 البحث؟ينة من وجهة نظر أفراد ع (والمجتمعية، والخارجية

( بين متوسطات 0.05)داللة ذات داللة إحصائية عند مستوى  إحصائيةد فروق توجهل  -2
اليمنية الجمهورية في استجابات عينة البحث نحو واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية 

 (؟سنوات الخبرة ،، المركز الوظيفيالعلمي المؤهل)لمتغيرات تعزى 
 حدود البحث: -5

 :لبحث الحالي في الحدود اآلتيةيتحدد ا

الجمهورية في الفتاة الريفية  تشخيص وتحليل واقع توفر مصادر تمويل تعليم الحدود الموضوعية: -
 .والقروض والمنح الخارجية(، المجتمعية، الذاتية، والمتمثلة بمجاالت التمويل )الحكومية اليمنية

لتربية والتعليم واإلدارات التعليمية ومدارس التعليم والعاملين بمكاتب ا قياداتجميع ال الحدود البشرية: -
 .اليمنيةالجمهورية في العام 

ربية تب التامكالتي تشمل  اليمنيةالجمهورية في جميع مؤسسات التعليم العام  الحدود المكانية: -
 .مدارس التعليم العام إدارةالتعليمية و  اإلداراتوالتعليم و 

 م2022/م2021خالل العام الدراسي تم إجراء البحث  الحدود الزمانية: -

 مصطلحات البحث: -6
تلك الوظيفة اإلدارية التي تختص بعمليات التخطيط  هناك العديد من المفاهيم للتمويل منها: :التمويل-

 نشطةلألموال والحصول عليها من مصادر التمويل المناسبة لتوفير االحتياجات المالية الالزمة ألداء األ
وتحقيق التوازن بين الرغبات المتعارضة للفئات المؤثرة ، بما يساعد على تحقيق أهدافها للتعليم المختلفة

، 2004، بشر) واستمرارها والتي تشمل الموظفين واإلدارة والمجتمع التعليمية في نجاح عمل المؤسسة
128.) 
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موارد النقدية والعينية التي ال مجموعة: ِبَأنَّه   في البحث الحالي اإجرائي  تعرفه الباحثة  اإلجرائيالتعريف 
مؤسسات التعليم  االحتياجات الالزمة لتعليم الفتاة الريفية في عملية التخطيط المالي لتحقيقمن  توفيرها يتم

القيام  على ساعد المؤسسات التعليميةبما يو ، والفعاليات األنشطة، بمختلف اليمنيةالجمهورية في  العام
 بكفاءة وفاعلية. لتعليم الفتاة تحقيق األهداف المرسومة في تسهمباألنشطة والفعاليات التي 

أو العينية التي ترد إلى التعليم أو المؤسسات من جهات  المبالغ النقدية: ب َأنََّهاتعرف مصادر التمويل: -
 .(17، 2006 ،الحاج)المختلفة االستثمارات  أرباحمختلفة رسمية وشعبية في هيئة تبرعات أو منح أو 

المالية  مجموعة الموارد :ِبَأنَّه   في البحث الحالي جرائياا إمصادر التمويل تعرفه الباحثة جرائي اإلالتعريف 
سواء  في الجمهورية اليمنية مؤسسات التعليم العام تعليم الفتاة الريفية في السائدة وبما يساعد على تطوير

ت والمنح المقدمة من المؤسسات والهيئات والتبرعا، التي يتم تخصيصها في خطط الموازنة الحكومية
 الذاتية.الموارد  أو، والمنظمات المجتمعية

التربية  لوزارةالالئحة التنفيذية  إليهتعليم الفتاة التي أشارت  تتبنى الباحثة تعريفتعليم الفتاة الريفية: -
في  اإلناثومعارف  تعليم الفتاة الريفية هي عملية تنمية مهارات َأنَّ  على توالذي نص، والتعليم في اليمن

ومبدأ التعليم ، الفرص التعليمية إتاحة( بعموم مراحل التعليم العام وبما يحقق مبدأ 17-3الفئة العمرية )
تطبيق اللوائح و  الخطط والبرامج إعدادمن خالل  اإلناثبين  األميةويحد من نسب  بعدالة، للجميع

مختلف المستويات التعليمية والتربوية )وزارة التربية  فيقطاع تعليم الفتاة الريفية من الصادرة  والتعليمات
 .( 81، 2000، والتعليم

 :والدراسات السابقة للبحثة النظري خلفيةال-اا ثاني
 :الخلفية النظرية للبحث-1
 :التعليم تمويل -

خرى الموارد المالية المخصصة للتعليم من الموازنة العامة للدولة، أو بعض المصادر األ التمويل:مفهوم 
مثل الهبات أو التبرعات أو الرسوم الطالبية أو المعونات المحلية والخارجية وإدارتها بفاعلية بهدف تحقيق 

 ).34 ،2004، البحيري ) محددةأهداف التعليم الجامعي خالل فترة زمنية 
ت التي لموارد المالية وغير المالية التي حصلت عليها المؤسسة من خالل البرامج واألنشطة والمشروعاا

، 2015 ي،و )الجري نفذتها إدارة المؤسسة لزيادة مصادر التمويل لديها عالوة على التمويل الحكومي
247.) 
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مجموعة الموارد المالية المرصودة  :على ركزتمويل التعليم ي َأنَّ بقة االس مفاهيممن ال الباحثة وتستنتج
، والموارد التي تحصل عليها دارتها بكفاءٍة عاليةبدَّ م ن إ للمؤسسات التعليمية؛ لتحقيق أهداٍف محددة، وال

 المختلفة.نشطتها أمن خالل استثمار 

 :أهمية تمويل التعليم -
جوهر ما ذكرها  تمويل التعليم في المؤسسات التعليمية في العديد من الجوانب منهاهمية أ تكمن 

 :(2018) والمالحي
من  كفاءتهالقطاعات التي تم خصخصتها جودة التعليم" فقد أثبت القطاع الخاص في في يسهم -

يعاني من  زالي حيث مخرجاته الجيدة، بينما يعاني القطاع العام من الجمود، وغياب المحاسبية، وال
 مشاكل سببها األمن الوظيفي.

؛ وهو قوى عاملة مدربة متميزة، وينعكس ذلك على االستثمار الداخلي يمثلالتعليم في جعل يسهم  -
 اف األموال إلى الخارج.ز تخفيف استنَوم ن َثمَّ  ،حد من هجرة الطلبةما يؤدي إلى ال

حاجة المجتمع من الكوادر العلمية  لتطوير التعليم وبما يمكنه من تلبية راتيجيةمن الموارد االست ُيَعد  -
 النمو االقتصادي يرتبط بالتعليم ارتباط ا وثيق ا َأنَّ  كماذات االختصاص لدعم النمو االقتصادي، 

 (.56 ،2008 ،إبراهيم)
 في:تمويل التعليم تكمن  أهمية َأنَّ  إلى (22 ،2015)بلتاجي شارت أو 

الموارد عداد إ في  المجتمعاتساعد تمويل التعليم ومحدودية مصادره من األمور المهمة التي ت ُيَعد  
 .تحقيق أهداف المجتمع التنموية فيسهم تالبشرية التي 

ا وساعد ا ونوعيًّ ا تطور التعليم كميًّ كفاءة التعليم، فمتى كان التمويل كافيًّ  في رفعيسهم  التمويل َأنَّ 
 ذلك في انتشاره.

 :التعليم تمويل نواعأ-
 من في المؤسسات التعليمية، تمويل التعليم مصادر من العديد هناك َأنَّ المصادر العلمية وضحت أ

 (:63، 2017 ها )الحربي،أهم
قليدي لتمويل التعليم وهو أن تتحمل الدولة تمويل التعليم ودفع هو المصدر الت التمويل العام: -أ

 كامل تكاليف العملية التعليمية من خالل ميزانيات محددة.

تمثل في تحميل المجتمع دفع تكاليف تعليمهم عن يلتمويل لهو أسلوب  التمويل الخاص: -ب
 .ميةرسوم للخدمات التي يحصلون عليها من المؤسسات التعلي ةطريق دفع الطلب

هو صيغة تمويلية تجمع بين التمويل العام والخاص للتعليم بحيث تتكفل  التمويل المختلط:ج_ 
الدولة أو المجتمع بمؤسساته بتوفير الخدمات التعليمية مع قيام األفراد بدفع رسوم معينة لقاء هذه 

 الخدمات.
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 :التخطيط لتمويل التعليم -
كون عليه تي يجب أن ذصور التج أو مخطط هيكلي لليتطلب التخطيط لتمويل التعليم وضع نموذ

مصادر التمويل الخاصة به في األجل الطويل ووضع برنامج للتنفيذ المرحلي في خطط قصيرة األجل في 
مر في العديد عملية تخطيط تمويل التعليم ي َوَأنَّ ة، وما تسمح به الظروف العامة حتاممكانات الضوء اإل

 :(77، 2004)البحيري،  أتيي اكم العلمية خطواتلمن ا
 :أيالمسح الشامل للموارد الحقيقية على مستوى الدولة، وتحليل البيانات الخاصة بالنفقات،  -1

خالل فترة زمنية، واإلجراءات المتبعة لوضع  للتعليم جملة االعتمادات المالية المخصصة
 المخصصات وطرق مراقبتها.

، هاعمليات التمويل، وتوجيه الميزانية وضبطتحديد النفقات المباشرة، وغير المباشرة من  -2
 وأسلوب اإلدارة المالية المتبع في البالد.

مقترحات في إتاحة موارد بهذا الشأن  أيّ تحديد األولويات في عمليات اإلنفاق، ويستلزم تنفيذ  -3
 :كاآلتياالعتماد على أمرين وهما 

 ديموقراطية التعليم ورفع جودته. فيإتاحة موارد ملموسة لإلسهام  فياعلية أسلوب التمويل ف-
 الواقعية وإمكانيات التطبيق العملي. -

تحديد إيجابيات وسلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم في تمويل التعليم، واتخاذ القرار في ضوء  -4
 المخاطرة المحسوبة والمقبولة لكل أسلوب من أساليب التمويل الجديدة.

مصدر على تحمل النفقات سواء كان هذا  تحديد مصادر تمويل التعليم، ومدى قدرة كل -5
، فمن غير المعقول أن يطلب من الحكومة توفير مؤسسات تعليم ةالمصدر الدولة أو الطلب

الماليين، وتقدم خدمات تعليمية ممتازة، بدون أن تكون موازنتها قادرة على تحمل اإلنفاق، وكذلك 
توجد لهم ترتيبات  أنى دخلهم، بدون وأسرهم بسداد رسوم تفوق طاقتهم ومستو  ةأن تطالب الطلب

 بديلة في إطار الدستور والقوانين السائدة.

 :مصادر تمويل التعليم العام واقع-1

الذاتية من  واإليرادات، الحكوميةهي الموازنة  أربعة مصادر يعتمد تمويل التعليم العام في اليمن على
 (1الجدول رقم )موضح في والقروض والمنح الخارجية كما هو  العام،أنشطة التعليم 

 (1جدول )

 م )بالمليون الريال(2013-2011يوضح ميزانية التعليم العام حسب مصادرها لألعوام 

 اإلجمالي النسبة % دعم حكومي النسبة % المنح النسبة % القروض النسبة % الذاتية اإليرادات السنة البيان
 277.179 %95.9 265.727 %2.4 6.764 %0.3 884 %0.7 1.917 م2011
 313.311 %96.1 301.269 %2.4 7.475 %0.7 2.209 %0.6 2.357 م2012
 321.972 %96.9 312.225 %1.7 5.511 %0.6 1.896 %0.7 2.319 م2013

 - %96.3 0 %2.2 - %0.053 - %0.73 متوسط النسب

 م.2013م & 2011السلطة المركزية للدولة لألعوام  موازنة-الماليةالمصدر: وزارة 
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 مصادر تمويل التعليم العام في اليمن تتمثل في: َأنَّ  (1)يتضح من الجدول 

حيث مثل بنسبة  ؛: يمثل المصدر الرئيس لتمويل التعليم العام )أساسي/ ثانوي(التمويل الحكومي -
 م.2013-2011%( من إجمالي تمويل التعليم العام لألعوام 96.3متوسط )

وهي في واقع األمر ، %( من إجمالي التمويل0.53): تمثل القروض ما متوسط نسبته القروض -
 ولذا تندرج ضمن المصادر الحكومية. ؛تتحملها الموازنة العامة للدولة

 %( من إجمالي التمويل.2.2: تمثل المنح نسبة متوسط )المنح -
%( وهي عبارة عن الرسوم التي يدفعها الطلبة مقابل 0.73: تمثل نسبة متوسط )المصادر الذاتية -

مما سبق  التخرج،الدراسية واألنشطة الطالبية ورسوم االمتحانات ورسوم الحصول على وثائق  الكتب
إذ تمثل مجتمعة ما  ؛مصادر ثانوية ُتَعد  المصادر الثالثة )القروض والمنح والمصادر الذاتية(  َفإ نَّ 

 .%( وهي نسب ضئيلة مقارنة بالتمويل الحكومي3.5نسبته )
 .في اليمنتعليم الفتاة الريفية -2

 مفهوم تعليم الفتاة:
محددة  تعليم الفتاة: هو جزء من تعليم اإلناث ويقع في الغالب في التعليم النظامي في مراحل تعليمية

 (.108، 1999( سنة )الحوثي، 17-6بالتعليم العام وفي الفئة العمرية المقابلة لهذا التعليم المتمثلة في )
تعليم الفتاة الريفية  على َأنَّ  تنص التي التربية والتعليم في اليمن ةلوزار الالئحة التنفيذية  تكما أشار 

( بعموم مراحل التعليم العام وبما يحقق 17-3في الفئة العمرية ) اإلناثهي عملية تنمية مهارات ومعارف 
ل من خال اإلناثبين  األميةويحد من نسب  للجميع بعدالة،ومبدأ التعليم ، الفرص التعليمية إتاحةمبدأ 

مختلف  فيقطاع تعليم الفتاة الريفية من الصادرة  والتعليمات وتطبيق اللوائحالخطط والبرامج عداد إ 
 .(81، 2000، المستويات التعليمية والتربوية )وزارة التربية والتعليم

 :التطور الكمي لتعليم الفتاة في التعليم العام

 التعليم األساسي: الكمي للملتحقين في التطور-أ

 %( لدى الذكور85.03( لدى الجنسين )9-1في الصفوف من ) ذمعدل االلتحاق الصافي للتالميبلغ 
 ( لصالح الذكور فيما وصلت فجوة النـوع0.18%( وقد بلغ فارق الفجوة )76.53لدى اإلناث )، (93.2)%

 لدى، %(91.3ي الوقت ذاته وصل معدل االلتحاق اإلجمالي لدى الجنسين )فو ، (0.82االجتماعي )
( بالنسبة 0.17( وفارق الفجوة )0.83%( فيما بلغت فجوة النوع )82.4اإلناث ) %( ولدي99.8) الذكور

واضحا   أثراهناك  َأنَّ ارتفاع معدل االلتحاق اإلجمالي يشير إلى  َأنَّ وتجدر اإلشارة هنا  لاللتحاق اإلجمالي
وبالرغم من زيادة ، ي التعليم األساسياتخذتها الوزارة في مجال زيادة التحاق الفتيات ف للتدخالت التي
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( نقطة لصالح 17.4أدنى مقابل الزيادة في التحاق الذكور بمقدار ) ال تزاللكن تلك الزيادة  التحاق البنات
 التعليم للجميع كالتزام على جميع الدول ومنهاهداف أ ولما كانت اليمن على مشارف عام تحقيق ، الذكور

( م2015) وكذا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين بحلول عام، م للجميعاليمن )بإعالن داكار( للتعلي
البنات  صفوف فيي رفع معدل االلتحاق فوهو ما استهدفته الخطة التنفيذية للجمهورية اليمنية المتمثل 

 ولكن السؤال هنـا هـل، م2015%( بحلول 100%( مقابل رفع معدل التحاق الذكور إلى )90إلى )
التعليم  اليمن بعيدة كل البعد عن بلوغ أهداف َأنَّ يبدو بجالء  َأنَّهُ  إ الَّ ، من بلوغ هذا الهدف ؟تستطيع الي

 :اآلتي (2)الجدولفي للجميع وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين كما هو موضح 
 (2جدول)

 تطور معدل االلتحاق بحسب النمو السكاني للفئات العمرية

 فجوة النوع معدل اللتحاق معدل القبول الصافي 15الطالب في عمر  األعمار الطالب في كل 15السكان في عمر 

 إجمالي الصافي إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور
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ثبات  لقد شهد معدل التحاق التالميذ )الذكور/ اإلناث( في التعليم األساسي تطورا ملحوظا  أدى إلى
 م بالنسبة لاللتحاق الصافي في حين2014 /13( عام 0.82فجوة النوع االجتماعي بين الجنسين عند )

االلتحاق معدل  َأنَّ م بالنسبة للقبول اإلجمالي كما 2014/13 -2013/12بين عام  نقطتينارتفعت بمقدار 
التأكيد  بين الجنسين ولعل هذا يقودنا إلى ضرورة االلتحاقاإلجمالي لجميع األعمار لم تتساو مع معدالت 

اليمنية الدولية  على إعطاء تعليم الفتيات أهمية أكبر وتوسيع التدخالت فيه والوفاء بالتزامات الجمهورية
 حق إنساني فرضته التشريعات الدولية. بوصفهاخاصة بتوفير الخدمات التعليمية وال

 م2008/2014تطور أعداد الملتحقين في التعليم األساسي خالل الفترة 

م تزايـدا  ملحوظا  في عدد الملتحقين (2013/2014-2008/2009)شهد التعليم األساسي في الفترة 
ليصل إلى ، إناث( ذكـور والفارق 2498675م منهم )2008/2009( تلميذة عام 4327450) فيـه مـن

%( 3.53بمتوسط نمو سنوي قدره )، ( إناث2269405منهم ) 2013/2014عام  ( تلميذة5143923)
%( وبين صفوف اإلناث 2.86السنوي في صفوف الذكور ) في حين بلغ متوسط النمو، لكال الجنسين

في صفوف البنات بالتعليم األساسي  االلتحاقلدولة لزيادة ا ويرجع ذلك للتدخالت التي وجهتها، %(4.4)
 االلتحاقوبمقارنة نسب ، المدارس األساسية في الريف والحضر إلىوتشجيع أولياء األمور للدفع ببناتهم 

منخفضة  ال تزالالفتيات  التحاق نسبإن بين صفوف البنات وصفوف الذكور )من التالميذ يمكن القول 
كانت عام ن أ( بعد 79)% م2013/2014غت نسبة اإلناث إلى الذكور عام فقد بل، عن الذكور

 .اآلتيكما هو موضح في الجدول نقطة  (4.11)قدرها( بزيادة 73.2م )2008/2009
 (3رقم ) جدول
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 م2013/2014- 2008/2009يبين تطور معدالت االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي 

 إجمالي نمو جماليإ نمو إناث نمو ذكور العام الدراسي
 اإلناث

نسبة 
 اإلناث

2009/2008 2498675 - 1828775 - 4327450 - 42.26 73.19% 

2009/2010 2522886 0.97 1879793 2.79 4402679 1.74 42.7 74.51% 

2010/2011 2667272 5.72 1989118 5.82 4656390 5.76 42.72 74.57% 

2011/2012 2675184 0.3 2030412 2.08 4705596 1.06 43.15 75.9% 

2012/2013 2781782 3.98 2159077 6.34 4940859 0.05 43.7 77.61% 

2013/2014 2874518 3.33 2269405 5.11 5143923 4.11 44.12 78.95% 

 %76.31 28 .43 3.53  4.43  2.86 المتوسط

 المصدر المجلس األعلى لتخطيط التعليم
 والنوع:لحالة الحضرية اللتحاق في التعليم األساسي بحسب ا
( 1612608م إلى )2008/2009( تلميذة في عام 1278992ارتفع عدد الملتحقين في الحضر من )

( تلميذة 3531315%( بينما بلغ عدد الملتحقين في الريف خالل العام نفسه )26.1بنسبة زيادة ) تلميذة
تعليم األساسي في الحضر هي األعلى نسبة زيادة ال َأنَّ ما يشير إلى ؛ وهو %(15.8قدرها ) بنسبه نمو

 .(4كما هو موضح في جدول ) م2013/2014ي العام ف ةنقط( 10.2بمقدار )
 (4رقم ) جدول

خالل الفترة من العام الدراسي  جمهورية اليمنيةالبي ساسالملتحقات في التعليم األ اإلناث أعداديبين تطور 

 م2013/2014- 2008/2009

 الحالة
 م2008/2009

 إلناثانسبة 
نسبة  م2013/2014

 اإلناث
 نسبة الزيادة

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور
 26.1 28.8 23.7 47.63 1612608 768031 844577 46.61 1278992 596160 682832 حضر

 15.8 21.8 11.8 42.52 3531315 1501374 2029941 40.43 3048458 1232615 1815843 ريف

 18.9 24.1 15.0 44.12 5143923 2269405 2874518 42.26 4327450 1828775 2498675 ماليإج

 المصدر المجلس األعلى لتخطيط التعليم
 وبمقارنة، %( في الريف42.5في مقابل )، %(47.6إلى ) الحضر-وقد ارتفعت نسبة مشاركة اإلناث 

معدالت االلتحاق في المناطق الريفية وبخاصة  هناك تدنيا في َأنَّ يتضح لنا و  ،السكان في الريف ارتفاع
 يتطلب:صفوف البنات مما  في

 الريفية.إعطاء اهتمام أكبر بتعليم البنات في المناطق  -
 إلخ(.…توسيع دائرة الخدمات التعليمية )الحوافز المباني المدرسية القريبة من السكن -
على  مشاريع المتعددة الخدمات بما يساعدالتعليم وتقديم البرامج وال بأهميةزيادة الحمالت التوعوية  -

، بالتعليم األساسي كنهن من الذهاب إلى المدارس واالستمراربما يمتخفيف األعباء على البنات 
المدرسي ...إلخ( نجاحها  الـزي ، بدل المواصالت، الحوافر المواد الغذائية)وقد أثبتت تجربة تقديم 

 من المرحلة األساسية. ي واستمرارهن فيه حتى االنتهاءفي زيادة التحاق الفتيات بالتعليم األساس
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 العام:التعليم الثانوي -3

 وتعليم، الحكومة بإيجاد نظام تعليمي حديث يتسم بالعدالة والمساواة في توفير فرص التعليم اهتمت
 ذي جودة يمكن المتخرجين من مواصلة تعليمهم العالي في المجاالت والتخصصات التي تخدم المجتمع

 م أهداف2006وقد حددت االستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي العام عام  ،وتلبي احتياجات سوق العمل
 التعليم الثانوي )إعداد الطالب للحياة العلمية لمواصلة تعليمهم العالي، تقوية وتوسيع األفكار والمعارف

 والمهارات والمفاهيم المكتسبة من التعليم األساسي(.

 العام.التعليم الثانوي  ي للملتحقين فيتطور الكمال-ب

ولدى الذكور  ،%(19بلغ معدل القبول الصافي الصف األول من التعليم الثانوي لدى الجنسين )
بينما بلغ  ،(0.72فيما بلغت فجوة النوع االجتماعي للقبول الصافي ) ،%(15.9ولدى اإلناث ) ،(21.9%)

 ىولـد%( 60.81ـل معدل القبول اإلجمالي لكال الجنسين )( لصالح الذكور، فيما وص0.06الفجوة ) فـارق 
حين بلغت فجوة النوع االجتماعي للقبول اإلجمالي في ، %(48.74ولدى اإلناث ) ،%(72.11الذكور )

 (.5ر كما هو موضح في جدول )لصالح الذكو  (0.23بلغ فارق الفجوة ) بينما ،(0.68)
 (5جدول )

 م2014/2013الصف األول من التعليم الثانوي للعام الدراسي معدل القبول الصالة واإلجمالي في 

 فجوة النوع معدل اللتحاق معدل القبول الصافي 15الطالب في عمر  األعمارالطالب في كل  15السكان في عمر 

 إجمالي الصافي إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور
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سنة( غير  15%( من الفئة العمرية )81هناك أكثر من ) َأنَُّه ال يزاليتضح من الجدول السابق 
استثنينا الملتحقين بالتعليم الفني والمهني  إذا ،)خارج التعليم الثانوي( ملتحقين بالصف األول الثانوي 

 َوَأنَّ ، %( ذكور78.1%( إناث )84.1مخرجات التعليم األساسي منهم ) والمنخرطين بسوق العمل من
بسبب ضمان  مؤشر القبول اإلجمالي ال يعطي مؤشرا  في زيادة القبول ولكنه يوضح حجم العبء المضاف

المستهدفة في نظام  أفراد الفئة العمرية استيعاب علىالتعليمي حق التعليم من جهة ومدى قدرة النظام 
 ،%(29.73للجنسين ) فيالصا م2014/2013عام االلتحاق في بلغ معدل كما ، التعليم الثانوي العام

 ، في( لصالح الذكورة0.09بلغ فارق الفجوة ) %( وقد25.04ولدى اإلناث ) ،%(34.12ولدى الذكور )
%( وللذكور 41اإلجمالي لكال الجنسين ) االلتحاقبينما بلغ معدل ، (0.73حين بلغت فجوة النوع )

فجوة النوع  َأمَّا .( لصالح الذكور0.13كما بلغ فارق الفجوة ) ،%(34.27) ثواإلنا%( 47.30)
 ( .9.72االجتماعي لاللتحاق اإلجمالي )
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 (6جدول )

 م2014/2013الدراسي واإلجمالي في التعليم الثانوي للعام  فيمعدل االلتحاق الصا

 فجوة النوع معدل اللتحاق معدل القبول الصافي 15الطالب في عمر  األعمارالطالب في كل  15السكان في عمر 

 إجمالي الصافي إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور
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خارج التعليم  ةسن 17-15%( من الفئة العمري 70.3هناك ) َأنَُّه ال يزاليتضح  (6)ومن الجدول
يبين  ولكنه االلتحاقزيادة  علىاإلجمالي ال يعطي مؤشرا   االلتحاقمعدل َوَأنَّ ، %( إناث75الثانوي منهم )

 ومنها:بالتعليم الثانوي  االلتحاقبالرغم من وضوح بعض أسباب التدني المستمرة  أو يظهر حجم العبء

تدني  باإلضافة إلى، تدني دخل األسرة وحاجتها إلى عمل األبناء في تحسين دخلها بالنسبة للذكور -
المضاف بسبب ضمان  الطالب استمراروعي المجتمع بأهمية التعليم وبخاصة التعليم الثانوي وعدم جدوى 

 التعليم.حق 
 الزواج المبكر للفتيات بعد إنهاء التعليم األساسي.-
حجم  الرتفاعتلقي التعليم في ظل الفرص المحدودة في الحصول على الدرجات الوظيفية باإلضافة -

 المتخرجين.بطالة 
 .تدني الفرص المتاحة للحصول على مقاعد الدراسة الجامعية الحكومية-
 الوطني:طور اللتحاق في التعليم الثانوي العام على المستوى ت

، الجنسين %( لكال4.74التعليم الثانوي العام تطورا ملحوظا  بمعدل نمو متوسط قـدره ) حقق االلتحاق
نقطة  (4.83%( لصالح اإلناث وارتفعت نسبة مشاركة اإلناث بمعدل )7.43)، %( لدى الذكور3.12)

 م.2014- 2008خالل الفترة من 
 (7رقم ) جدول

 م2013/2014- 2008/2009 ثانوييبين تطور معدالت االلتحاق اإلجمالي في التعليم ال

 اإلناثنسبة  نمو إجمالي نمو إناث نمو ذكور العام الدراسي
2009/2008 374317 - 206512 - 580829 - 35.55 

2009/2010 363316 2.94- 211583 2.46 574899 1.02 36.80 
2010/2011 382708 5.34 232883 10.07 615591 7.08 37.83 
2011/2012 393777 2.89 248296 6.62 642073 4.3 38.67 
2012/2013 415487 5.51 274839 10.69 690326 7.52 39.81 
2013/2014 435472 4.81 294962 7.32 730434 5.81 40.38 

 38.70 4.74  7.43  3.12 المتوسط

 ألعلى لتخطيط التعليمالمصدر المجلس ا
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تطـور أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي العام خالل فترة المقارنة مـن  يتضح : (7)من الجدول
م إلى 2008/2009( طالبة في العام 206512)و، ( طالب374317) ( طالبا/ة منهم580829)
بمتوسط نمو ، ثىأن( 294962و) ،ذكور (435472م منهم )2013/2014ة عام وطالب( طالبا  730434)

أعلى من صفوف الذكور البالغ  وهو معدل ث%( لدى اإلنا7.43)، %( لكال الجنسين4.74سنوي قدره )
أنشطة وبرامج االستراتيجية الوطنية للتعليم  َأنَّ ويرجع ذلك في إلى  ؛م2013/2014%( عام 3.12)

مخرجات التعليم األساسي  َأنَّ ع العلم في المرحلة الثانوية م الثانوي العام ركزت على زيادة التحاق الفتيات
 تتوزع على الثانوية العامة والثانوية المهنية.

 :م2014/2013اللتحاق بالتعليم الثانوي العام بحسب النوع والحالة الحضرية 
 نسبة نمو االلتحاقَفإ نَّ بالرغم من تطور أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي العام في المناطق الريفية 

 التحاق اإلناث في المناطق َأنَّ ع مو  ،( نقطة0.28ـر تـظـل أعلى منها في المناطق الريفية بمقدار )للحض
 م مقارنة بنسبة زيادة اإلناث في2014- 2008%( خالل الفترة 53.03الريفية قد شهد نموا  ملحوظا  بلغ )

 .( يوضح ذلك8والجدول ) %( خالل نفس الفترة34.69المناطق الحضرية البالغ )
 (8رقم ) جدول

 2008/2009خالل الفترة من العم الدراسي  جمهورية اليمنيةالبالملتحقات في التعليم الثانوي  اإلناث أعداديبين تطور 

 م2013/2014-

 الحالة
نسبة  م2008/2009

 اإلناث
نسبة  م2013/2014

 اإلناث
 نسبة الزيادة

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور
 25.91 34.69 19.33 45.83 337457 154670 182787 42.85 268018 114835 153183 حضر

 25.63 53.03 14.27 35.70 392977 140292 252685 29.31 312811 91677 221143 ريف

 25.76 42.83 16.34 40.38 730434 294962 435472 35.55 580829 206512 374317 إجمالي

 لتخطيط التعليمالمصدر المجلس األعلى 

 ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي بأهمية تعليم الفتاة في الريف ولتنفيذ وزارة التربية والتعليم
 الحمالت التوعوية المكثفة للمجتمع الريفي باإلضافة لتوفير الخدمات التعليمية للفتيات وإلتباع سياسة

الثانوي  بالتعليم لاللتحاقالحكومة لتشجيع البنات إلخ( التي تقدمها …التغذية، الحوافز )النقدية المشروطة
%( 19.33الحضـر )في  نسبة الزيادة في أوساط الشباب مـن الـذكور وال تزال، االلتحاقبهدف الزيادة في 

األمر الذي  ؛ويرجع ذلك إلى تردي الوضع االقتصادي في الريف ؛(14.27أعلـى مـنـه في الريف )%
الريف باألعمال الزراعية أو بالمغادرة للدول المجاورة للعمل نظرا  لتدني دخل في  يؤدي إلى انخراط الشباب

 دخلها.على تحمل األعباء الدراسية ألبنائها وحاجة األسر لتحسين  األسر الريفية وعدم قدرتها

 عليم العام:تعليم الفتاة بالتدارات إمعوقات التي تواجه ال
الواقع يشير  َفإ نَّ ، والجهود المختلفة لتحقيق أهدافهايم العام بالتعلالفتاة  التحاقعلى الرغم من أهمية 

 :(9، 2018) األهدلما ذكره  أهمهامن تواجه العديد من المعوقات  بالتعليم العامتعليم الفتاة  َأنَّ إلى 
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التربوية والتعليمية لتعليم الفتاة في مدارس التعليم العام وفق خصوصيتها  األهدافضعف وضوح  -
 .ها ومشكالتها التربوية واالجتماعيةواحتياجات

 ةرتبطضعف مستوى العالقات في إدارة تعليم الفتاة في كافة المؤسسات التعليمية سواء الم -
 الصالحيات. وأبإجراءات العمل 

نحو واالجتماعية والثقافية والقيم السائدة  والسياسية واالقتصادية األمنية األوضاععدم استقرار  -
 .في التنمية المستدامة تعليم الفتاة ودورها

حيث يوجد في الريف بنات صغيرات متزوجات وحوامل  ؛الزواج المبكر أو زواج الصغيرات تفشي -
ما يسبب إحجام الفتاة عن وبعضهن يحتجن لمن يقوم بتربيتهن أوال  قبل أن يقمن بتربية أطفالهن 

 التعليم.االلتحاق في 

 ت أهمها:عدد من المعوقا إلى( 178، 2007)الحاج  وأشار

مشائخ  َأنَّ حيث لوحظ  ؛بأهمية تعليم الفتاة غياب تنمية التوعية والثقافة الدينية ألفراد المجتمع -
كلها في  منالي مشاكلودورها وكأن المرأة  إ الَّ  في خطابهم الديني وفقهاء ووعاظ ليس لديهم هم

إعاقة االهتمام بها لمواكبة  إلىأدى  ما؛ وهو المرأة من حيث الشكل واللبس ودفنها في المنزل
 .في التنمية المجتمعية اإلسهامبما يساعد على األلفية الثالثة و  متطلبات

حو ن والعادات والتقاليد االجتماعية التحتية، وضعف البنية والتشتت السكانيتزايد معدالت السكان  -
 ضعف االهتمام بتعليمها. فيما أثر ؛ وهو الفتاة ودورها

والتعليم للجميع، وتكافؤ الفرص ، إلزامية التعليموالضوابط التي ترسخ مبادئ قوانين ال غياب -
 من التعليم. اإلناثالذين يمنعون  األمورفي عقاب أولياء  تسهمالتعليمية بين الجنسين والتي 

 واجتماعية.ن التعليم ألسباب اقتصادية ارتفاع معدالت تسرب الفتيات م -
 رؤية َأنَّ يالحظ  حيث ؛الفتاةتعليم  حوالسياسية نالمنظمات لألحزاب  غياب الرؤية الواضحة -

 ؛ األمر الذيوالشكلي عالمياإلاألحزاب السياسية من قضية تعليم الفتاة ال يتعدى الخطاب 
 .احل التعليميةينعكس على االهتمام بتطوير تعليم الفتاة في كافة المر 

 اآلتي:عدد من المعوقات أهمها  إلى( 6 ،2003كما أشار قاسم )

على إحجام  انعكسانهيار الوضع االقتصادي والمعيشي ألسر الفتيات في عموم المحافظات  -
 الفتاة عن االلتحاق في التعليم.

https://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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تعود على الفتاة  بأهمية تعليم الفتاة وبالفائدة التي لدى معظم الشرائح االجتماعية عدم اإلحساس -
 َأنَّ واألسرة والمجتمع من التعليم عالوة على الخطاب الديني الذي يركز في بعض الحاالت على 

هذا الخطاب يؤدي في أحيان كثيرة إلى سحب  غيره.و  التعليم سيؤدي إلى خروج الفتاة واالختالط
المناسب والكافي  الفتاة من المدرسة في سن معينة وحرمانها من حقها في الحصول على القدر

 التعليم.من 
وخاصة في  في اليمن في مجال تعليم الفتاةغياب الدور الحقيق لمنظمات المجتمع المدني  -

 البنين.احتياجا  وتضررا  فيما يتعلق بالتعليم سواء للبنات أو  أكثر ُتَعد  المناطق الريفية التي 
موروث االجتماعي والنظرة القاصرة ضعف الوعي لدى الكثير من األسر بأهمية تعليم الفتاة وال -

وانتشار ظاهرة الفقر وعدم وجود مدارس بسبب غياب البرامج الوطنية في هذا المجال  تجاه الفتاة
 .وخاصة في المناطق الريفية مستقلة خاصة بالفتيات

 السابقة: اتالدراس-ثالثاا 
 دراسات محلية:-أ

 (:2008)مجاهد دراسة .1
االتجاهات العالمية المعاصرة لتمويل التعليم العام واإلنفاق عليه، وبيان  هدفت الدراسة إلى بيان أبرز

الواقع الحالي لتمويل التعليم العام واإلنفاق عليه باليمن، وأهم المشكالت التي تواجهه، وتحديد األساليب 
 لتحليلي،المنهج الوصفي ا دراسةال تواستخدم، التي يمكن من خاللها تنويع مصادر تمويل التعليم العام

 عدد من إلىتوصلت الدراسة التعليم، و  المتخصصين في خبراءالاالستبانة التي تم تطبيقها على عينة من و 
أساليب زيادة المشاركة و  أساليب تطوير المصادر الذاتية لتمويل التعليم العام، اعتماد: من أهمهانتائج ال

 ي تمويل التعليم العام.أساليب زيادة المنح والقروض األجنبية فوكذلك المجتمعية 

 :(2014) العكادي دراسة.2
هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتنويع مصادر تمويل التعليم العام في محافظة تعز، من 

خاص، واستخدمت بشكل  ومحافظة تعزبشكل عام خالل معرفة واقع اإلنفاق على التعليم العام في اليمن، 
 إلىت الدراسة وقد توصل، ن خالل االعتماد على عينة من الخبراءم المنهج الوصفي التحليلي الباحثة

نسبة نفقات التعليم العام في محافظة تعز إلى نفقاته في الجمهورية اليمنية  َأنَّ  أهمها:العديد من النتائج 
%( من 76.1بنسبة ) :( مليار ريال، أي40.736بلغت نفقات التعليم العام ) %(.12.7) بشكل عام
%( بينما بلغت 96.1بنسبة ) :( مليار ريال، أي39.167بلغت النفقات الجارية ) عامة للمحافظةالنفقات ال

 %(.3.9بنسبة ) :( مليار ريال، أي1.568النفقات االستثمارية)
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 (:2021.دراسة البدوي )3

في  إبتقديم تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل التعليم العام الحكومي بمحافظة  إلىت الدراسة هدف
 كما، بنوعية المسحي التطويري  المنهج الوصفيالباحثة  استخدمت ء التجارب العالمية المعاصرة،ضو 

ة من الخبراء المشاركين في جوالت يعينة قصدعلى  تطبيقها، وتم استبانةأداة من نوع  ةالباحث استخدمت
 تتوصلو  اليمنية،ة الجمهوريفي من مكتب التربية والتعليم ( خبير ا 24أسلوب دلفي المعدل بلغ عددهم)

مصادر  واقعالمستوى اإلجمالي لموافقة الخبراء المشاركين ل نخفاضا أهمها: ،النتائج عدد من إلى دراسةال
%(، 48وبنسبة موافقة إجمالية بلغت ) منخفضة وبدرجة إببمحافظة  العام الحكومي تمويل التعليم

(، من إجمالي استجابات الخبراء 0.57) إجمالي انحراف معياري ب( و 1.45) إجمالي وبمتوسط حسابي
 . ( خبير ا24المشاركين البالغ عددهم )

 دراسات عربية:-ب
 :(2012،دراسة )أخضر .1

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التمويل واإلنتاجية في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية 
واستخدمت ، مفهوم المدرسة المنتجة وتحديد طرق تنمية الموارد الذاتية للمدارس في ضوء، السعودية

( 767على عينة بلغت ) تم تطبيقهالجمع البيانات، و  ستبانة أداة االو ، الدراسة المنهج الوصفي المسحي
أوقاف  وعدم توفر، مدارس التعليم العام تعتمد على التمويل الحكومي َأنَّ وتوصلت الدراسة إلى ، فردا  

 في تمويل التعليم العام. تعليمية أو مشروعات غير تعليمية تسهم

 (:2015)الدين  سعددراسة .2

، إلى توضيح مدى إسهام تجارب بعض الدول في حل مشكلة تمويل التعليم المصري  الدراسة هدفت
 ،كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، استخدمت الدراسة المنهج التاريخيو ، وكيفية اإلفادة منه

: إلزام الدولة المؤسسات والشركات الربحية تقديم نسبة من أرباحها همهاأ العديد من النتائج  توصلت الدراسة
وتشجيع الوقف الخيري على التعليم واعتباره من المصادر ، لتمويل التعليم المصري بمختلف مراحله

باإلضافة إلى االستفادة من فائض أموال التأمينات والمعاشات في تمويل التعليم ، لتمويل التعليم الرئيسة
 لمصري.ا

 :(2016) الماضي. دراسة 4

تنويع مصادر تمويل التعليم  أهمية تصورات القيادات المدرسية نحوعلى  إلى التعرف الدراسة هدفتو 
واإلجراءات التي يجب ، المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلكهم أ و ، في منطقة الرياض بالسعودية العام

الستطالع آراء عينة الدراسة التي  واالستبانةصفي التحليلي واستخدمت الدراسة المنهج الو ، ذهااتخا يتم أن
أفراد العينة اتفقوا على أن اإلجراءات التي يجب أن  َأنَّ وتوصلت الدراسة إلى ، ( قائدا  93بلغت نحو)
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يتخذها قادة المدارس الحكومية بمدينة الرياض لتنويع مصادر تمويل التعليم تتمثل في: تطبيق مفهوم 
وتشجيع ، وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على الوقف الخيري لصالح المدرسة، ل العملالمدرسة من أج

وتحصيل رسوم مقابل استخدام المرافق ، التبرع من خالل تسمية بعض الفصول أو المعامل باسم المتبرع
وتطبيق مفهوم المدرسة المنتجة التي تمكن من تدريب ، المدرسية كالمالعب ومعامل الحاسب اآللي

 طالب في المشروعات الصغيرة.ال

 دراسات أجنبية: -جـ
 :Corbett (2014)كوربيت  سةدرا-1

إلى التعرف على واقع مشاركة القطاع الخاص في التعليم في إنجلترا، وإمكانية  الدراسة هدفتو 
، وركزت الدراسة على أربعة محاور رئيسة وهي: نظرة عامة عن نظام التعليم في إنجلترا، االستفادة منها

ودور القطاع الخاص في التحول المدرسي في المدارس ذات األداء المنخفض، ومشاركة القطاع الخاص 
في تنوع مصادر تمويل التعليم، كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل تحليل الوثائق واألدبيات 

القطاع الخاص يسهم في توفير  َأنَّ المتعلقة بموضوع الدراسة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
ما يسهم في خفض تكاليف اإلنفاق على التعليم، ؛ وهو اإلنماء المهني للمعلمين من خالل تدريب المعلمين

في تغطية  أسهمما ؛ وهو مشاركة القطاع الخاص في دعم التعليم بمستوى جيد َأنَّ كما أظهرت الدراسة 
حيث  ؛قطاع التعليم والقطاع الخاص على نطاق أوسع العديد من التكاليف، ووجود رؤية مشتركة بين

 انتقل القطاع الخاص من نموذج المزود التقليدي إلى مشاركة يركز على جودة المدخالت وتكاليفها.
 :Hernandez (2016) هيرنانديزدراسة .2

لى إلعادة التركيز ع مريكيةاألفي الواليات  إلى تقويم مدى احتياج والية تكساس الدراسة هدفت
تخصيص التمويل الحكومي لتحسين التحصيل الدراسي لدى الطالب الدراسي، وصياغة مقترحات لتحسين 

ية تكساس، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى وجود آليات تمويل التعليم في وال
عدة عيوب في النظام الراهن لتمويل التعليم قبل الجامعي الحكومي في مدارس والية تكساس، منها فشل 

دأ مب فياألمر الذي أثر سلب ا  ؛نظام تمويل التعليم في زيادة الميزانيات المالية المخصصة لتمويل المدارس
باإلضافة إلى ما سبق يعتمد نظام تمويل التعليم في والية تكساس على عدد من . و تكافؤ الفرص التعليمية

القوانين العشوائية التي ال ترتبط باحتياجات اإلدارات التعليمية أو المدارس، كما ال يوفر النظام الحالي 
ية التحتية التعليمية أو على المعامل نلى البلتمويل التعليم بالوالية تمويال  منتظم ا ومستمر ا لإلنفاق ع

 والوسائل التعليمية.
 جوانب الستفادة من الدراسات السابقة:

 :اآلتيةالدراسات السابقة في الجوانب من البحث الحالي  استفاد

 تبرير مشكلة البحث وأهميته من خالل ما توصلت إليها من نتائج. -
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 وأخذ ما يناسب منها.، يمتمويل التعلاالطالع على تجارب الدول في  -
 بناء أداة البحث، والمنهج المتبع في هذا البحث، وتحديد األساليب.و ، تحديد مجتمع البحث وعينته -
الجمهورية في بواقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية إبراز الفجوة المعرفية للبحث والمتمثلة  -

 .اليمنية
 ائية المناسبة في معالجة بيانات البحث.تحديد األساليب اإلحصو  تصميم أداة البحث -
 :البحث المنهجية اءاتإجر -ارابعا 

 البحث: منهج-
واقع توفر مصادر تمويل  وتشخيصلوصف  مسحيال اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي

 .عينة البحث أفراداليمنية بحسب استجابات الجمهورية في الريفية  ةالفتا تعليم

 :وعينته مجتمع البحث-2
من والقيادات والعاملين في مكاتب التربية والتعليم ه تكون مجتمع ه،بحث وأهدافالبناء  على طبيعة 

وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ  ،اليمنيةالجمهورية في التعليمية ومدارس التعليم العام  اإلداراتو 
الجمهورية في الريفية  ةالفتا يمبهدف التعرف على واقع توفر مصادر تمويل تعل ،منهم ( فردا  111عددها)
 .اليمنية

 البحث: أداة-3
واقع توفر مصادر تمويل  معرفةإ َلى  هدفت ةباستبان تمثلت علمية أداة  بناء تم البحث أهداف ضوء في-

 ،الحكومية( مجاالت هي مصادر التمويل 4وتكونت من )، اليمنيةالجمهورية في  الفتاة الريفية تعليم
 مصادر التمويلو ، ( مصدر14الذاتية واحتوت على ) مصادر التمويلو ، در( مص19واحتوت على )

 (6القروض والمنح الخارجية واحتوت على ) مصادر التمويلو ، ( مصدر15المجتمعية واحتوت على )
 .درامص

الصدق الظاهري من خالل عرضها على مجموعة من  أسلوبالبحث باستخدام  أداة تحديد صدق  -
وقد بلغت المصادر التي احتوت عليها األداة ، ء( خبرا10البحث بلغ عددهم ) الخبراء المشاركين في

 ( مصدر لجميع المجاالت.55بصورتها النهائية )
وبلغ ، البحث من خالل التعرف على االتساق الداخلي باستخدام معامالت الفاكرونباخ أداة تحديد ثبات -

 (.0.93المعامل الكلي لألداة )
 حصائيةاإلساليب األ

ستخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي وتحليل التباين واختبار ا
 .تشفيه لمعرفة الفروق 
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 معيار الحكم
 (9تم اعتماد معيار الحكم الموضح في الجدول رقم) -

 (9جدول)

 المتوسطالمدى  م
 التوفر درجة

 إلى من

 صغيرة جداا  1.74 1 1
 ةصغير  2.49 1.75 2
 متوسطة 3.24 2.50 3
 كبيرة 4 3.25 4

 :ومناقشتها نتائج البحث رضع-خامساا 
الجمهورية في واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية لمعرفة 

في يفية واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الر ، وبما يحقق هدف البحث المتمثل بالسؤال ما اليمنية
ولة ؤ المسولمعرفة ذلك قامت الباحثة باختيار عينة القيادات  عينة البحث؟راء آبحسب اليمنية الجمهورية 

 إلىتم التوصل  إحصائياوبعد تحليلها ، اليمنيةالجمهورية في عن تعليم الفتاة في مؤسسات التعليم العام 
 :اآلتيةالنتائج 

 :تهاومناقش لألداة البحث يسةالرئالمجالت  إجماليعرض النتائج بحسب -1
 (10رقم ) جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث بحسب إجمالي المجاالت لواقع توفر مصادر 

 الجمهورية اليمنيةفي تمويل تعليم الفتاة 

 ت الرئيسةالمجاالت  م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الداللة

 1 مصادر التمويل من القروض 4
1.39 .75 

 صغيرة جدا 35%

 2 مصادر التمويل المجتمعية. 3
1.32 .71 

 صغيرة جدا 33%

 3 مصادر التمويل الحكومي. 1
1.26 .65 

 صغيرة جدا 32%

 4 مصادر التمويل الذاتية. 2
1.25 .65 

 صغيرة جدا 31%

 صغيرة جدا %33 .69 1.31 اإلجمالي

 (10) رقم الجدول يتضح من

اليمنية في ضوء التجارب العالمية الجمهورية في واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية  تدني-1
( 0.69) ( وبانحراف معياري إجمالي1.31وبمتوسط حسابي إجمالي ) صغيرة،بدرجة  جاءتالمعاصرة 

 البحث. ة أدا  محددة فيالالمجاالت  من إجمالي االستجابات على%( 33ووزن نسبي إجمالي )
اليمنية في ضوء التجارب الجمهورية في تدني واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية  تفاوت-2

مصادر  احتل مجال حيث جدا ؛ وبدرجة صغيرة األداة عليها  تالتي احتو  للمجاالتالعالمية المعاصرة 
( وبانحراف معياري إجمالي 1.39إجمالي ) المرتبة األولى، بمتوسط حسابي التمويل من القروض والمنح

المرتبة  .مصادر التمويل المجتمعيةاحتل مجال %( وبدرجة صغيرة جدا ، و 35ووزن نسبي ) (0.75)
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%(، 33، ووزن نسبي )(0.71وبانحراف معياري إجمالي ) (1.32الثانية وبمتوسط حسابي إجمالي )
( وبانحراف 1.26ثة بمتوسط حسابي إجمالي )المرتبة الثال مصادر التمويل الحكومية، احتل مجالو 

ة رابعالمرتبة المصادر التمويل الذاتية ب مجالوجاء  %(،32ووزن نسبي ) (0.65معياري إجمالي )
الباحثة  و%(، وتعز 31)نسبي ووزن  (0.65( وبانحراف معياري إجمالي )1.25بمتوسط حسابي إجمالي )

 منها: األسبابمن 
الفتاة في مدارس التعليم العام في المناطق الريفية بدرجة كبيرة على اعتماد تمويل أنشطة تعليم  -

والدولية المقدمة لدعم تعليمها وكذلك المساعدات المقدمة من قليمية اإلالقروض والمساعدات والمنح 
 المجتمع.

الريفية، تدني مستوى اهتمام الحكومة الحقيقي في استيعاب وتعليم الفتاة الريفية في المناطق  -
 ذلك في ندرة تخصيص الموارد المالية في خطط الموازنة الحكومية. مثلويت

غياب توفر المصادر الذاتية لمدارس التعليم العام التي تمكنها من تمويل أنشطة تعليم  أوندرة  -
 الفتاة واستيعابها ومعالجة مشكالتها التربوية والتعليمية.

أشارت النتائج إلى أن المستوى العام   على حدة:وفيما يلي عرض النتائج وتحليلها بحسب المجالت كل   
وسوف تكتفي الباحثة ، ( مجاالت رئيسة4لألداة بشكل عام كان بدرجة صغيرة جدا ؛ حيث احتوى على )

وأدنى فقرتين باعتبار أنها جاءت بمستوى واحد وهو مستوى توفر بدرجة صغيرة ، بعرض أعلى فقرتين
 نتائجها على النحو اآلتي: ويمكن عرضلقيم اإلحصائية بصرف النظر عن التباين الطفيف في ا

 مصادر التمويل الحكومية:واقع توفر  نتائج-أ
 (11رقم ) جدول

التمويل الحكومية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث لواقع توفر مجال مصادر

 ليمنيةبالجمهورية ا لتعليم الفتاة الريفية في اليمن

 الداللة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م صادرالم ت

 صغيرة جدا
37% .78 1.46 

 10 الريفية. الفتاةفرض نسبة من قيمة فواتير المياه والكهرباء لصالح تعليم  1

 صغيرة جدا
33% .63 1.32 

 1 ة المعتمدة للتعليم.الريفية من الميزانية السنوي الفتاةتخصيص نسبة مخصصات تعليم  2

 صغيرة جدا
33% .86 1.32 

 الفتاةلصالح تعليم  نسبة من الرسوم على التصالت المحمولة والثابتة الحكومية 3
 الريفية.

5 

 صغيرة جدا
32% .61 1.29 

 2 الريفية. الفتاةتحديد نسبة من الضرائب المفروضة على السجائر والقات لصالح تعليم  4

 صغيرة جدا
32% .80 1.29 

من رسوم التجديد للرخص المتعلقة بالمباني السكنية والمؤسسات الحكومية  نسيهتحديد  5
 لصالح تعليم الفتاة.

14 

 صغيرة جدا
32% .80 1.27 

للعاملين في مؤسسات جور واألتخصيص نسبة محدده من الضرائب على المرتبات  5
 .الفتاةالدولة لصالح تعليم 

12 

 صغيرة جدا
31% .68 1.25 

 18 الريفية. الفتاةتخصيص نسبة من الضرائب على العقارات والبنوك التجارية لصالح تعليم  6

 صغيرة جدا
31% .72 1.25 

تخصيص نسبة من قيمة أراضي الدولة في المحافظات إلقامة المباني المدرسية عليها  7
 .الفتاةالخاصة بتعليم 

4 

 صغيرة جدا
31% .72 1.25 

ستقطاعات من مرتبات العاملين الغائبين والمتقطعين في تخصيص نسبة من ال 7
 الريفية. الفتاةمؤسسات الدولة لصالح تعليم 

13 

 صغيرة جدا
31% .74 1.25 

 16 الريفية. الفتاةلصالح تعليم ، المحاكم أمامتحديد نسبة من رسوم الدعاوي القضائية  8
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 الداللة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م صادرالم ت

 صغيرة جدا
31% .74 1.24 

 3 الريفية. الفتاةلصالح تعليم  والموارد المعدنيةتخصيص نسبة من عائدات النفط  9

 صغيرة جدا
31% .67 1.23 

1

0 
 17 لصالح تعليم الفتاة الريفية.، صندوق التحسين إيراداتتخصيص نسبة من 

 صغيرة جدا
31% .71 1.23 

1

1 
 الفتاةتحديد نسبة من الرسوم على تذاكر السفر والرحالت الحكومية لصالح تعليم 

 الريفية.
6 

 صغيرة جدا
31% .72 1.23 

1

2 
نسبة من رسوم الحفالت والمهرجانات الفنية والمباريات الرياضية الرسمية لصالح تعليم 

 الريفية. الفتاة
8 

 صغيرة جدا
31% .74 1.23 

1

3 
 19 الريفية. الفتاةالزكاة لصالح تعليم موال أتخصيص نسبة من 

 صغيرة جدا
31% .67 1.22 

1

4 
 واإلنشاءاتالمعامالت الحكومية المتخصصة في المقاولت تحديد نسبة على جميع 

 .الريفية الفتاةلصالح تعليم 
9 

 صغيرة جدا
30% .65 1.21 

1

5 
 15 الريفية. الفتاةلدعم تعليم ، تخصيص نسبة من إيرادات األوقاف

 صغيرة جدا
30% .63 1.20 

1

6 
ية وشبه الكمالية فرض نسبة من الترفة الجمركية على استيراد وتصدير السلع الكمال

 الريفية. الفتاةلصالح تعليم  ،التي تورد وتصدر
11 

 صغيرة جدا
30% .64 1.20 

1

7 
تحديد نسبة من الرسوم على اإلعالنات في وسائل اإلعالم الحكومية المختلفة لصالح 

 الريفية. الفتاةتعليم 
7 

 اإلجمالي 1.26 65. %32 صغيرة جدا

 (:11ويتضح من الجدول رقم )
صغيرة كانت بدرجة ، اليمنيةالجمهورية في توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية واقع  تدني -1

 واالنحراف(، 1.26حصل على المتوسط الحسابي ) وقد ،لجميع فقرات هذا المجال جدا
 .(32%(، والوزن النسبي )0.65المعياري )

 يم الفتاة الريفية باليمنمصادر التمويل الحكومية لتعلجميع واقع توفر تفاوت تدني متوسطات  -2
بين  تراوحمتوسط حسابي ( المحددة بالمجال بدرجة صغيرة جدا  وب19-1) األرقامالتي تحمل 

-% 30)بين وح اووزن نسبي تر ، (0.86- 0.61وانحراف معياري تراوح )، (1.46 – 1.20)
 :األسبابالعديد من  إلىويعزى ذلك  (37%

تعليم الفتاة في المناطق الريفية  أهميةلدولة والحكومة نحو ل الحقيقية واإلرادةضعف توفر الرؤية  -
 الحضرية.ومقارنتها بالفتاة في المناطق 

ضعف توفر الخطط والبرامج الوطنية الستيعاب والتحاق الفتيات في الفئة العمرية الموازية للتعليم  -
 ( في المناطق الريفية في كافة مراحل التعليم العام.3-17)

 تعليم الفتاة في المناطق فيتحديد العوامل المؤثرة  إلىلعلمية الوطنية الهادفة غياب الدراسات ا -
الحصول على حقوقها التعليمية كأقرانها  فيالريفية والعمل على معالجتها وبما يساعد الفتاة الريفية 

 الحضرية.في المناطق 
التعليم العام ومبادئ  ةوإلزامي، غياب القوانين الوطنية الضامنة لتطبيق مبادئ التعليم للجميع -

حرمان معظم  إلى أدى ؛ األمر الذيوإناثتكافؤ الفرص التعليمية بعدالة ومساواه بين الجنسين ذكور 
 الفتيات في الريف من حقوقها التعليمية.
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لتنويع مصادر تمويل تعليم الفتاة من كافة المصادر الحكومية  والرؤى الوطنيةغياب الخطط  -
 المختلفة.

 ع توفر مصادر التمويل الذاتية:واق نتائج-أ
 :ذلكالمعيارية واألوزان النسبية ل واالنحرافات( يوضح قيم المتوسطات الحسابية 12والجدول )

 (12رقم ) جدول

لتعليم  التمويل الذاتية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث لواقع توفر مجال مصادر
 ة بالجمهورية اليمنيةالفتاة الريفي

 الداللة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م صادرالم ت

صغيرة 

 جدا
34% .81 1.37 

فرض الغرامات المالية على التالميذ الذين تتكرر مخالفتهم لألنظمة واللوائح المدرسية  1
 لصالح تعليم الفتاة الريفية.

3 

صغيرة 

 جدا
33% .75 1.30 

الخيرية في المدارس والمعاهد بكافة المراحل التعليمية وتخصيص عائدتها سواق األ إقامة 2
 الريفية. الفتاةلدعم تعليم 

4 

صغيرة 

 جدا
32% .73 1.27 

وبيعها للتالميذ من  والترفيهية،تصميم برمجيات تعليمية في جميع المقررات الدراسية والفنية  3
 الريفية. فتاةالالغنية والمغتربين لصالح تعليم  األسر

6 

صغيرة 

 جدا
31% .79 1.25 

المدارس إلنتاج بعض المواد الغذائية لصالح تعليم راضي أاستثمار المساحات الفائضة من  4
 الفتاة الريفية.

12 

صغيرة 

 جدا
31% .73 1.24 

والمالعب الرياضية المدرسية في كافة ، والمكتبات، واإلنترنتاستثمار قاعات مصادر التعلم  5
 احل التعليمية لصالح تعليم الفتاة الريفية.المر 

9 

صغيرة 

 جدا
31% .73 1.24 

والثانوية والريفية  الرئيسةفي المدن  استثمار مواقع المدارس التي تقع على الشوارع 5
 الريفية. الفتاةواستثمارها إلقامة المشاريع التجارية لدعم تعليم 

13 

صغيرة 

 جدا
31% .67 1.23 

المدرسية في جميع المراحل لصالح تعليم  نشطةسوم التسجيل واأل تخصيص نسبة من ر  6
 الريفية. الفتاة

1 

صغيرة 

 جدا
31% .67 1.23 

 شوارعالفتات القماشية والضوئية المعروضة في الوالعالنات اإلتحديد نسبة من رسوم  6
 لصالح تعليم الفتاة الريفية.

14 

صغيرة 

 جدا
31% .71 1.23 

لصالح تعليم  وتخصيص نسبة من عائدتها المالية، والفنية المدرسية إقامة الفرق الثقافية 7
 الريفية.الفتاة 

7 

صغيرة 

 جدا
31% .73 1.23 

وتأجيرها إلقامة الحفالت والمناسبات ، استثمار المباني والقاعات المرافق التابعة للمدارس 8
 الريفية. الفتاةالمجتمعية لصالح تعليم 

10 

صغيرة 

 جدا
31% .64 1.22 

الغنية والمغتربين لصالح تعليم الفتاة سر األفرض رسوم على التالميذ الباقين لإلعادة من  9
 الريفية.

2 

صغيرة 

 جدا
31% .71 1.22 

 8 الريفية. وتعليم الفتاةاستثمار آلت الطباعة الكمبيوتر وآلت التصوير لصالح المدارس  10

صغيرة 

 جدا
31% .71 1.22 

أو  الرئيسةرس التي تقع على الشوارع العامة سواء في المدن استثمار الوجهات للمدا 10
 الريفية. الفتاةالثانوية لعرض المنتجات الوطنية للشركات والمحالت التجارية لدعم تعليم 

11 

صغيرة 

 جدا
30% .55 1.19 

 ،والرسم، والموسيقى، والصحة، والحاسب اآللي، إقامة الدورات التدريبية في اللغة اإلنجليزية 11
 في المدارس والمعاهد التعليمية وتخصيص رسومها المالية لصالح تعليم الفتاة الريفية.

5 

صغيرة 

 جدا
 اإلجمالي 1.25 65. %31

 (12ويتضح من الجدول رقم )
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، تعليم الفتاة الريفية بالجمهورية اليمنيةل الذاتية تمويلالتوفر مصادر لواقع  اإلجماليتدني المتوسط -1
(، والوزن النسبي 0.65) إجمالي معياري  وانحراف(، 1.25) إجمالي متوسط حسابيب، صغيرة جدا  بدرجة 

(%31). 
-1) األرقاممصادر التمويل الذاتية لتعليم الفتاة الريفية التي تحمل جميع واقع توفر تفاوت تدني -2

راف ، وانح(1.37 – 1.19)بين  تراوحمتوسط حسابي وب الموضحة بالجدول وبدرجة صغيرة جدا  ( 14
ويمكن عزو تلك النتيجة ، (%34-% 30)بين  تراوحووزن نسبي ، (0.81- 0.55)بين معياري تراوح 

 إلى:
ترسيخ التمويل الذاتي في مدارس التعليم العام  إلىغياب توفر الخطط والبرامج الوطنية الهادفة  -

فتاة الريفية في كافة استيعاب وتعليم ال إلىفعاليات الهادفة وبما يساعدها على القيام باألنشطة وال
 مراحل التعليم العام.

غياب توفر القوانين واللوائح الثانوية التي تشجع مؤسسات العليم العام في تنويع مصادر التمويل  -
 الذاتية في عملية استيعاب وتعليم الفتاة الريفية.

تعليم العام ومواقع مدارس ال أنشطةاستثمار غياب توفر الرؤى والتصورات العلمية لترسيخ عملية  -
 في جذب وتعليم الفتاة الريفية. تسهموبما يساعد على توفير موارد مالية ذاتية 

ها ورغباتها وبما يحد من أهدافهيمنة النظم السياسية المتعاقبة على توجيه التعليم وتمويله لخدمة  -
 ناطق الريفية.وخاصة في المناثا  إو ه ذكورا  أفرادعملية التمويل بالتعليم لخدمة المجتمع وتعليم 

 مصادر التمويل المجتمعية: واقع توفرنتائج -جـ
 (13رقم ) جدول

 التمويل المجتمعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث لواقع توفر مجال مصادر
 لتعليم الفتاة الريفية بالجمهورية اليمنية

 الداللة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 اريالمعي

المتوسط 

 الحسابي
 صادرالم ت

 م

صغيرة 

 جدا
 الفتاةتحديد نسبة من رسوم التجديد السنوي لتصاريح المدارس األهلية لصالح تعليم  1 1.52 93. 38%

 الريفية.
12 

صغيرة 

 جدا
 الفتاةلصالح تعليم  ألفراد المجتمع األراضيتخصيص نسبة من قيمة بيع أو شراء  2 1.50 84. 38%

 الريفية.
3 

صغيرة 

 جدا
مكانات اإلمن الشخصيات الجتماعية التي تمتلك  واألمهات باءاآلتشكيل مجالس  3 1.44 88. 36%

 الريفية. الفتاةالمادية لدعم تعليم 
2 

صغيرة 

 جدا
المؤسسات والشركات الخاصة والمجتمعية في تقديم منح داخلية لاللتحاق  إشراك 4 1.39 86. 35%

 الريفية.عليم بالمناطق الفتيات الفقيرات في الت
7 

صغيرة 

 جدا
34% .82 1.35 

تخصيص نسبة من رسوم المؤتمرات والندوات العلمية التي تقيمها المؤسسات  5
 الريفية. الفتاةوالمنظمات األهلية والخيرية لصالح تعليم 

8 

صغيرة 

 جدا
 الفتاةتعليم  ة لصالحتحديد نسبة من التصاريح للمباني السكنية المجتمعية األهلي 6 1.30 79. 33%

 الريفية.
14 

صغيرة 

 جدا
 واألدوات، بطباعة الكتب وتوفير الوسائل التعليمية اإلسهامالقطاع الخاص في  إشراك 7 1.30 82. 33%

 الريفية. الفتاةلتعليم  المعملية والتجهيزات المادية المدرسية
6 

صغيرة   5 الريفية. الفتاةاألهلية لصالح دعم تعليم تحديد نسبة من العائدات للمدارس  8 1.29 74. 32%
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 الداللة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 اريالمعي

المتوسط 

 الحسابي
 صادرالم ت

 م

 جدا

صغيرة 

 جدا
تحديد نسبة من رسوم فتح المؤسسات والجمعيات الخيرية المدارس األهلية الجديدة  9 1.29 80. 32%

 الريفية. الفتاةلصالح تعليم 
13 

صغيرة 

 جدا
الخير لصالح تعليم  هلأاألعمال الخاصة و  أصحابتقديم الهبات والتبرعات والمنح من  10 1.24 68. 31%

 .الفتاة
1 

صغيرة 

 جدا
لصالح ، األهليةتحديد نسبة من قيمة العائدات المالية المحالت التجارية والصناعية  11 1.23 69. 31%

 الريفية. الفتاةتعليم 
9 

صغيرة 

 جدا
31% .65 1.22 

الخيرية  تحديد نسبة من العائدات المالية لألنشطة التي تنفذها المؤسسات والجمعيات 12
 الريفية. الفتاةتعليم  واألهلية لصالح

4 

صغيرة 

 جدا
تحديد نسبة من رسوم التحويالت المالية الداخلية والخارجية لدى البنوك والمصارف  13 1.22 72. 31%

 الريفية. الفتاةلصالح تعليم ، األهلية
10 

صغيرة 

 جدا
 11 الريفية بالمحافظة. الفتاةم مشاريع تعليم الصندوق الجتماعية للتنمية في دع إشراك 14 1.20 70. 30%

صغيرة 

 جدا
الخير لصالح تعليم  أهلاألعمال الخاصة و  أصحابتقديم الهبات والتبرعات والمنح من  14 1.20 70. 30%

 .الفتاة
15 

صغيرة 

 جدا

%33 .71 1.32 
 اإلجمالي

 اآلتي: (13ويتضح من الجدول رقم )
الجمهورية في تعليم الفتاة الريفية ل التمويل المجتمعيةوفر مصادر تواقع ل ياإلجمالالمتوسط  تدني-1

(، ووزن 0.71) إجمالي معياري  وانحراف(، 1.32) إجمالي متوسط حسابي صغيرةاليمنية بدرجة 
المعيارية واألوزان  واالنحرافات( يوضح قيم المتوسطات الحسابية 13(، والجدول )33%نسبي )
 ذلك.النسبية ل

 األرقاموالتي تحمل  التمويل المجتمعية لتعليم الفتاة الريفية باليمن مصادر جميع واقع توفرتفاوت تدني -2
 – 1.20)بين  تراوحمتوسط حسابي ب، (جدا   )صغيرة ( والموضحة في الجدول وبدرجة1-15)

، (%38-% 30)بين  تراوحووزن نسبي  (،0.93-0.65وانحراف معياري تراوح بين )، (1.52
 :منها األسبابالعديد من  إلىويعزى ذلك 

الحقيقية للقيادات في الدولة والحكومة بأهمية تطوير وترسيخ المشاركة  رادةغياب الرؤية واإل -
 المجتمعية في دعم واستيعاب تعليم الفتاة الريفية.

في  اإلسهاموتشجيعه على عملية  المجتمع إشراكضعف توفر الخطط والبرامج الوطنية الهادفة  -
 عليم خاصة في المناطق الريفية.الت إدارةدعم و 

تنمية وعي المجتمع ومؤسساته المختلفة بأهمية دور  إلى والثقافية، الهادفةغياب البرامج التوعوية  -
 تعليم الفتاة الريفية وبما يحد من النظرة السلبية لتعليمها.

 ريفية.تعليم الفتاة ال فياالجتماعية التي تؤثر سباب األغياب اللوائح الوطنية لمعالجة  -
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 مصادر التمويل من المنح والقروض: واقع توفرنتائج -د
 (14رقم ) جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 الفتاة الريفية بالجمهورية اليمنية لتعليموالقروض التمويل من المنح  أفراد عينة البحث لواقع توفر مجال مصادر

 الداللة
الوزن 

 النسبي

ف االنحرا

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م صادرالم ت

صغيرة 

 جدا
مع الحكومة اليمنية لصالح تعليم  واألجنبيةتخصيص نسبة من رسوم االتفاقيات العربية  1 1.49 91. 37%

 .الريفية الفتاة
3 

صغيرة 

 جدا
لداعمة تخصيص نسبة من المنح والقروض والهبات التي تقدمها المؤسسات والمنظمات ا 2 1.45 88. 36%

 الريفية. الفتاةلتطوير وتحسين البرامج التربوية في اليمن لصالح تعليم 
6 

صغيرة 

 جدا
في  جنبيالمنظمات الداعمة المتخصصة في التعليم على المستوى العربي واأل إشراك 3 1.42 86. 36%

 الريفية. الفتاةتقديم الدعم المالي والمادي للتالميذ الفقراء في تعليم 
4 

صغيرة 

 داج
 واألجنبيةالعربية  والصناديق تخصيص نسبة من القروض والمنح التي تقدمها الدول 4 1.42 90. 36%

 الريفية. الفتاةللقطاعات التموينية لصالح تعليم 
2 

صغيرة 

 جدا
34% .83 1.36 

تحديد نسبة من الدعم التي تقدمة المنظمات الدولية واإلقليمية لتشجيع المبادرات التنموية  5

 الريفية. الفتاةفي اليمن لصالح تعليم بداعية واإل
7 

صغيرة 

 جدا
تخصيص نسبة من العائدات المالية الدراسات واالستشارات العلمية التي تقوم بها  6 1.35 81. 34%

في القطاعات التموينية باليمن لصالح تعليم  واألجنبيةالمؤسسات والمنظمات العربية 

 .الريفية الفتاة

5 

صغيرة 

 جدا
تخصيص نسبة من الدعم المقدم من المانحين لمشروع تطوير التعليم في اليمن لصالح  7 1.23 68. 34%

 الريفية. الفتاةتعليم 
1 

صغيرة 

 جدا
 اإلجمالي 1.39 75. %35

 اآلتي: (14ويتضح من الجدول رقم )
في الريفية  تعليم الفتاةل مصادر التمويل من المنح والقروضتوفر لواقع  اإلجماليتدني المتوسط -1

(، 0.75) إجمالي معياري  وانحراف(، 1.39) إجمالي متوسط حسابيب صغيرةاليمنية بدرجة الجمهورية 
 .(35%) إجمالي ووزن نسبي

والتي  التمويل من المنح والقروض لتمويل تعليم الفتاة الريفية باليمنواقع توفر مصادر تفاوت تدني 
 –1.23)بين  تراوحمتوسط حسابي وب بدرجة صغيرة جدا  ( والموضحة في الجدول و 7-1) األرقامتحمل 
 إلىويعزى ذلك ، (%37-% 34)بين  تراوحووزن نسبي ، (0.91- 0.68)معياري ، وانحراف (1.49

 منها: األسبابالعديد من 

ضعف الخطط والبرامج السائدة في االستفادة من المصادر الخارجية لدعم التعليم وذلك في تخصيص  -
 لح تعليم الفتاة الريفية.نسبة منها لصا

غيرة  أووفعاليات تخدم جوانب محددة كالتدريب  أنشطة إلىتوجيه المصادر الخارجية لدعم التعليم  -
 تعليم الفتاة الريفية. ةألنشطتوجيه جزء منها  وتدني

 فية.ضعف توفر االتفاقيات الوطنية مع الجهات الخارجية المانحة للتعليم في جوانب تعليم الفتاة الري-
 :الفروق بحسب متغيرات البحث نتائج-

يحتوي هذا الجزء على عرض نتائج الفروق في استجابات أفراد عينة البحث بحسب متغيراتها، وبما 
( بين استجابات أفراد العينة 0.05توجد فروق إحصائية عند مستوى داللة ) ال يحقق هدف البحث المتمثل

سنوات الخبرة، المؤهل ، نوع الوظيفة)ة الريفية تعزى إلى متغيرات نحو واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتا
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 العديد من النتائج إلىوتوصلت  ،العلمي(؛ ولمعرفة ذلك قامت الباحثة بالعديد من اإلجراءات المنهجية
 يمكن عرضها كما يأتي:

 نوع المؤهل العلمي: الفروق بحسب متغير نتائج
 (15)جدول 

( لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية نحو واقع توفر مصادر Anova)حادي األالتباين يبين نتائج اختبار التحليل 

 بحسب متغير المؤهل العلمي تمويل تعليم الفتاة الريفية

 مجموع المربعات التخصص العلمي المجــــاالت
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

 مستوى

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 

 مصادر التمويل

 يةالحكوم

 1.466 2 2.931 بين المجموعات

3.662 .029 

توجد 

 400. 108 43.222 داخل المجموعات فروق

  110 46.154 اإلجمالي

 مصادر التمويل

 الذاتية

 1.647 2 3.294 بين المجموعات

4.061 .020 

توجد 

 405. 108 43.793 داخل المجموعات فروق

  110 47.087 اإلجمالي

لتمويل مصادر ا

 المجتمعية

 1.647 2 3.294 بين المجموعات

4.061 .020 

توجد 

 405. 108 43.793 داخل المجموعات فروق

  110 47.087 اإلجمالي

مصادر التمويل من 

 القروض والمنح

 2.249 2 4.498 بين المجموعات

4.249 .017 

توجد 

 529. 108 57.153 داخل المجموعات فروق

  110 61.651 اإلجمالي

 اإلجمالي

 1.730 2 3.459 بين المجموعات

4.207 .017 
توجد 

 فروق
 411. 108 44.400 داخل المجموعات

  110 47.859 اإلجمالي

 

 :اآلتي( 15يتضح من الجدول )
 توفر مصادر تمويل تعليمتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة البحث نحو واقع -1

وفق متغير المؤهل العلمي في جميع مجاالت مصادر التمويل اليمنية الجمهورية في الفتاة الريفية 
(؛ إذ بلغت قيمة )ف( 0.05) والمنح والقروض(، عند مستوى الداللة، المجتمعية، الذاتية، )الحكومي

( على 0.17، 0.020، 0.020، 0290.( على التوالي ومستوى داللة )4.25، 4.61، 4.61، 3.66)
وغياب الخطط والبرامج والرؤى الوطنية نحو ، العينة بعدم توفرها أفراد إدراك إلىويعزى ذلك ، التوالي

 االهتمام بتعليم الفتاة الريفية وتمويل أنشطته.
توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة استجابات أفراد عينة البحث نحو واقع في  ولمعرفة اتجاه هذه الفروق -2

للمقارنات البعدية تشيفيه م اختبار ااستخد وفق متغير المؤهل العلمي، تماليمنية مهورية الجفي الريفية 
 ( اآلتي:16والمبينة نتائجه في الجدول رقم )
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 (16)جدول 

 الفروق لمتغير المؤهل العلمي اتجاهلمعرفة  تشيفيهاختبار  نتائج

 المجال
(I)  المركز

 الوظيفي
(J) المركز الوظيفي 

الفرق بين 

 (I-J)لمتوسطاتا

مستوى 

 الداللة
 الترجيح

مصادر التمويل 

 الحكومية

 بكالوريوس 0.045 0.276 بكالوريوس ماجستير

 بكالوريوس 0.023 0.393 بكالوريوس دكتوراه

مصادر التمويل 

 الذاتية

 بكالوريوس 0.022 0.319 بكالوريوس ماجستير

 بكالوريوس 0.026 0.387 بكالوريوس دكتوراه

تمويل مصادر ال

 المجتمعية

 بكالوريوس 0.036 0.317 بكالوريوس ماجستير

 بكالوريوس 0.019 0.446 بكالوريوس دكتوراه

مصادر التمويل  ا

 من القروض

 بكالوريوس 0.042 0.322 بكالوريوس ماجستير

 بكالوريوس 0.011 0.505 بكالوريوس دكتوراه

العينة الذين يحملون  أفرادكانت بين العلمي  المؤهلاتجاه الفروق في  َأنَّ  (16) يتضح من الجدول
َأنَّ  عزى ذلك إلىيو البكالوريوس، كانت لصالح  اتوفي كل المقارن كتوراه ود وبكالوريوسماجستير  مؤهل

 مالمسة للواقع ومعرفة بواقع توفر تلك المصادر وأهميتها.كثر األمن حملة البكالوريوس هم  أفراد العينة
 الوظيفة: نتائج البحث بحسب متغير

 (17)جدول 

نحو واقع توفر مصادر  العينة أفراد( لمعرفة الفروق ذات استجابات Anova)األحادي يبين نتائج اختبار التحليل التباين 

 تمويل تعليم الفتاة الريفية بحسب متغير الوظيفة

 مجموع المربعات التخصص العلمي المجــــاالت
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

 مستوى

 داللةال

الداللة 

 اللفظية

 

 مصادر التمويل

 الحكومية

 1.773 2 3.546 بين المجموعات

4.457 .014 

توجد 

 398. 107 42.565 داخل المجموعات فروق

  109 46.110 اإلجمالي

 مصادر التمويل

 الذاتية

 2.375 2 4.749 بين المجموعات

4.610 .003 

توجد 

 395. 107 42.277 داخل المجموعات فروق

  109 47.026 اإلجمالي

 مصادرالتمويل المجتمعية

 1.748 2 3.496 بين المجموعات

3.584 .031 
توجد 

 488. 107 52.185 داخل المجموعات فروق

  109 55.681 اإلجمالي

مصادر التمويل من 

 القروض والمنح

 1.639 2 3.279 بين المجموعات

3.013 .053 

ال توجد 

 فروق
 544. 107 58.221 داخل المجموعات

  109 61.500 اإلجمالي

 اإلجمالي

 1.872 2 3.743 بين المجموعات

4.547 .013 
توجد 

 فروق
 412. 107 44.040 داخل المجموعات

  109 47.783 اإلجمالي

 :اآلتي( 17يتضح من الجدول )
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اد عينة البحث نحو واقع توفر مصادر تمويل تعليم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفر -1
اليمنية في ضوء التجارب العالمية المعاصرة وفق متغير المركز الوظيفي في الجمهورية في الفتاة الريفية 

(؛ إذ بلغت قيمة )ف( 0.05المجتمعية(، عند مستوى الداللة)، الذاتية، مجاالت مصادر التمويل )الحكومي
( على التوالي ويعزى ذلك 0.031، 0.003، 0140.على التوالي ومستوى داللة )( 3.58 ،4.61، 4.56)

ية أساستلك المصادر يتم االعتماد عليها بدرجة بأنَّ عينة البحث في مختلف مراكزهم الوظيفية  إدراك إلى
رة جدا  في تلك المصادر تتوفر بدرجة صغي َأنَّ  إدراكهم إلىفي تمويل التعليم ومنها تعليم الفتاة باإلضافة 

 .تمويل التعليم بالريف
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة البحث نحو واقع توفر مصادر تمويل -2

اليمنية في ضوء التجارب العالمية المعاصرة وفق متغير المركز الوظيفي الجمهورية في تعليم الفتاة الريفية 
( 3.01(؛ إذ بلغت قيمة )ف( )0.05عند مستوى الداللة)، لمنحفي مجال مصادر التمويل من القروض وا

 أساسيةبدرجة  رال تتوفتلك المصادر َأنَّ العينة  أفراد إدراك إلى(، ويعزى ذلك 0.053ومستوى داللة )
من قبل مشروع تطوير التعليم التي يتم توزيعها وفق خطط ال  يتم مركزيادارتها إوغير واضحة وكون 

 .وجدت فهي محدودة جدا  َوَأنَّ تاة الريفية تتعلق بتعليم الف
للمقارنات البعدية والمبينة نتائجه في الجدول تشيفيه اختبار  الباحثة ولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم-3

 ( اآلتي:18رقم )
 (18)جدول 

 لمعرفة اتجاه الفروق بحسب متغير المركز الوظيفي هنتائج اختبار تشفي نحو

 المجال
(I)  المركز

 لوظيفيا

(J)  المركز

 الوظيفي

الفرق بين 

 (I-J)المتوسطات
 الترجيح مستوى الداللة

مصادر التمويل 

 الحكومية

 مدير مدرسة 0.086 407 .0 رئيس قسم مدير مدرسة

 مدير مدرسة 0.034 314 .0 مدير مدرسة مدير إدارة

مصادر التمويل 

 الذاتية

 مدير مدرسة 0.027 0.399 مدير مدرسة مدير إدارة

 مدير مدرسة 0.006 451 .0 مدير مدرسة مدير إدارة

مصادر التمويل  ا

 المجتمعية

 مدير مدرسة 0.043 333 .0 مدير مدرسة مدير إدارة

 مدير مدرسة 0.016 0.393 رئيس قسم مدير مدرسة

، مدير مدرسةكانت لصالح  المركز الوظيفياتجاه الفروق في  َأنَّ  ( السابق18) يتضح من الجدول
الريفية من المنح  الفتاةبواقع توفر مصادر تمويل تعليم  ةقَأنَّ مدير المدرسة أكثر عال عزى ذلك إلىيو 

 عن التعليم والمجتمعولة ؤ المسالمباشر من خالل ارتباطه بالجهات العليا ول ؤ المسكونه  ؛والقروض
 والمانحين.
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 نتائج الفروق بحسب متغير سنوات الخبرة
 (19)جدول 

تمويل تعليم الفتاة  ( لمعرفة الفروق بين استجابات أفراد عينة البحث نحو واقع مصادرT-testاختبار التائي )يبين نتائج 

 الريفية بحسب متغير سنوات الخبرة

 العدد سنوات الخبرة المجاالت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

(t) 

درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 

 تمويلمصادر ال

 الحكومية

 73707. 1.4139 22 سنوات 10أقل من 
1.253 109 .213 

ال توجد 

 62240. 1.2212 89 سنوات فأكثر10 فروق

 

 مصادر التمويل

 الذاتية

 64565. 1.3379 22 سنوات 10أقل من 
.730 109 .467 

ال توجد 

 فروق
 65803. 1.2239 89 سنوات فأكثر10

مصادر التمويل 

 يةالمجتمع

 84162. 1.5325 22 سنوات 10أقل من 
1.575 109 .118 

ال توجد 

 فروق
 67140. 1.2673 89 سنوات فأكثر10

مصادر التمويل من 

 القروض

 87868. 1.6212 22 سنوات 10أقل من 
1.656 109 .101 

ال توجد 

 70649. 1.3283 89 سنوات فأكثر10 فروق

 إجمالي
 73041. 1.4578 22 سنوات 10أقل من 

1.324 109 .188 
ال توجد 

 63870. 1.2506 89 سنوات فأكثر10 فروق

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة البحث نحو ال َأنَُّه  (19)يتضح من الجدول
رة وفق اليمنية في ضوء التجارب العالمية المعاصالجمهورية في مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية  واقع

 ،73. ،251.(؛ إذ بلغت قيمة )ت( )0.05متغير سنوات الخبرة في جميع المجاالت عند مستوى الداللة)
 من أكبر( على التوالي 0.10، 0.12، 0.47، 0.21) على التوالي ومستوى داللة (1.66 ،1.58

فر مصادر تمويل إدراك عينة البحث باختالف خبراتهم على تدنى واقع تو إلى ، ويعزى ذلك (0.05)القيمة
القدرة على التعرف الحقيقي على مدى توفر تلك  أكسبتهمخبرتهم  َأنَّ وذلك بسبب  الريفية الفتاةتعليم 

 المصادر من عدمها.

 الستنتاجات:-
 الباحثة إلى استنتاجات عديدة أهمها باآلتي: تتوصل

ة، يمحكو شبه كامل على الموازنة ال الحكومية في تمويلها بشكل المؤسسات التعليميةاستمرار اعتماد َأنَّ -أ
 استقالليتها وقدرتها على اتخاذ القرارات االستراتيجية المهمة.ما يفقدها 

العام ومنها  خصصات المرصودة أصال  للتعليممال َأنَّ  جانب إلى البحث عن مصادر تمويل إلىالحاجة -ب
ال تفي  بيرة بعدد الملتحقات في التعليممقارنة بالزيادة الكمن الموازنة العامة،  تعليم الفتاة الريفية

 الفتاة.بمتطلبات تعليم 
في أقل من عقد،  لتحقاتالم اتمن إفرازات التوسع في تعليم الفتاة الريفية، هو تضاعف عدد الطلب-ج

 على حٍد سواء. معلماتوال اتوارتفاع نسب النمو السنوي في زيادة عدد الطلب

أهمية إيجاد مصادر دائمة ومستقرة ومتنوعة َوم ن َثمَّ مهمة ومعقدة،  تبقى مسألة تمويل التعليم الحكومي-د
 .لتمويل تعليم الفتاة الريفية
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 المؤسسات التعليميةاالستقاللية في  وتعزيزصات المركزية صخمتقليل االعتماد على الالعمل على -هـ
لرقابة واإلشراف والتوجيه ، وحصر دور الوزارة في االيمنيةالجمهورية في ومنها تعليم الفتاة الريفية 

 والمسائلة لتحقيق الشفافية المطلوبة في كل من التعليم الحكومي أوال  والخاص ثاني ا.

 التوصيات:-
تكافؤ التي تضمن  والتعليم التربية وزارةصدار التشريعات واللوائح واألنظمة من قبل القيادات في إ-1

 .اإلناثفرص التعليم بين الذكور و 

 الريفية.لتطوير واقع توفر مصادر تمويل تعليم الفتاة  زمةلبات المادية والبشرية والمالية الالالمتط وفيرت-2

 .تنويع مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية إلى هادفةالبرامج التدريبية ال إعداد-هـ

 .لتوفير وتنويع مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية الالزمة جراءاتاإل تحديد-و

 اليمنية.الجمهورية  فيمصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية  وتنويع توفرل لالزمةاوضع الخطط -ز

في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي في توفير مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية -ح
 .اليمنيةالجمهورية 

 .اليمنيةالجمهورية في ة الريفية بمدارس تعليم الفتا الذاتية الموارد وتنمية الذاتي التمويل نظام قرارإ-ط
 الحصول على عملية لتسهيل المناسبة الصالحيات مدارس تعليم الفتاة الريفية راتومدي يرودممنح -ي

 وواضحة. مرنة ضوابط وفق الذاتي التمويل
مدارسهم،  الحتياجات مناسب ا يرونه ما الحكومي وفق التمويل بصرف المدارس تاومدير  ي ر يلمد السماح-ك

 .وزارةال قبل من مسبقا موحدة مرسومه خطة وفق ال

 علمية بطريقة حلها على والعملتعليم الفتاة الريفية  مصادر تمويل زيادة تواجه التي المعوقات راسةد-ل

 .ومدروسة جادة وعملية

 المقترحات:-ج
اء في ضوء االستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها البحث الحالي تقترح الباحثة القيام بإجر 

 الدراسات العلمية المكملة األهداف البحث الحالي ومنها:
تنويع مصادر تمويل تعليم  اتجاهات القيادات في وزارة التربية والتعليم نحو دراسات تقويمية لمعرفة -

 .الفتاة الريفية في الجمهورية اليمنية

 .يفيةلتنويع مصادر تمويل تعليم الفتاة الر  الالزمةدراسة لتحديد المتطلبات  -

 دراسة إلعداد تصور لتنويع مصادر تمويل تعليم الفتاة الريفية. -
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Tell:00967771808922 

 :الملخص

فدددنبيةم ددد بالماددداراةبال  اي ددد بلدددااببالمارسددد  دعرباألنشددد  ببمسدددتوابعا ددد التعدددعلب لددد ببإلددد هدددالبال  ددد ب
بمايعيدد ب ابالسددماابم افبدد بإقبعلت كيدد ب لدد بيدد بالثانويدد بفددنبمدداارلبالتعلدد  بالعددا ب المعحلدد فددنببتالميدد ال

عيدد بايت ددارب يةدد ب شددوا   ببافددعد بب(و8030مجتمدد بال  دد بمدد ب بالمسدد نوبعينددو باسددتخاا بالمددةاوبالو ددمنب
بالمياان دد وكمدابيدد بام تمددادب لدد بامسددت ان بفدنبامدد بالل اندداةبعالمعلومدداةببوا(بفددعد ب248ط ق د بللدددب ددادهاب 

بالعايابم بالةتا وبمةاا:ببإل عبعابي ليلبالةتا وبالمياان  بيو لبال   ب

فدنبيةم د ببالمارس  دعرباألنش  بلمستوابعا  ببالع  س للمجامةبباإلامال  يماعةبالمتوس اةب -
حيدددد بلل دددد بب؛بمايعيدددد ب ابالسددددمااالثددددانواب  بالتعلدددد  معحلدددبفددددنبتالميدددد الالماددداراةبال  اي دددد بلددددااب

ب(.0.21(بعان عالبمع اراب 1.57 باإلامال  المتوس اةبال سال  ب
 يةد بال  د ب ةدابمسدتواببأفعاد(بلي باستجاباةب0.05 ب اال ب ةابمستوابالإحصا   فععقب ااوبي -

الثددانواب  بالتعلدد  معحلددبفددنبتالميدد الابفددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلدداعا دد بدعرباألنشدد  بالمارسدد  ب
حيدد بلل دد بب؛الةددو لملدداأببزابيعددبالع  سدد العددا بللمجدامةبباإلامددالنبمايعيد ب ابالسددمااب لدد بمسددتواب

 اإلناث.ل بلصالحب (بعب0.000عمستوابدمل ب  t) (4.420)ق م ب 

 .التعل  بالثانواببال  اي  والمااراةببالمارس  واألنش  ب الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
This research aims to recognize to the level of reality of the role of school activities in developing students' life 

skills in the secondary stages in the public education schools in Thi-Sufal district. And for achieving this, we used 

the descriptive survey method, and the research community consisted of (8030) individuals, and we chose 

stratified random sample which reached (248) individuals, Also we depended on the questionnaire in collecting the 

field data and information. 
After the field results analysis, the researched reached to various results, including the following; 
There was variations in the total averages of the main fields for the level of reality of the role of school activities in 

developing students life skills in the secondary stages in the public education schools in Thi-Sufal district, where 

the total arithmetic averages were (1.57) and the standard deviations was (0.21). 
There were statistical differences at the level of function (0 ,05) among the responses of the research sample 

members at the level of reality of the role of school activities in developing student's life skills in the secondary 

stages in the public education schools in Thi-Sufal district. 
At the level of overall total of the main fields, it is attributed to the principle of gender, where the value of (t) was 

(4.420) and the level of significance (0.000) in favor of females. 
Key Words: School Activities, life Skills , Secondary School.    
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 :العام للبحثالمنهجي  إلطارا-أوال

 :مقدمة
فددنبالمجددامةبالتددنبي بدد بباهتمددا بكليددعبفددنبم سسدداةبالتعلدد  ببمامددابايمثددلباان  ددبالتعل م دد األنشدد  ب

فدنبلةداشبصخصد  بالتلميد بفدنبباألنشد  بصورةب ام بعماارلبالتعل  بالعا بع ل بللاعربالنليعبالتنبيكو ببد ب
وبكمددابي كدد باألنشدد  بلخإ…سدد  بعام تصددادا بعالماة دد ماتماع دد بعالس امختلددابالجوانددعبالعكل دد بعالمة دد بعا

 ل بكسعبال واازبعالعال اةبالتكلياا بلي بالمعلد بعالتلميد بفدنبالمصدوابالاراسد  بع لد بمد بيدالابالموا داب
المتةو  بالتنباشاركبفياابالتلمي بمد بهد اباألنشد  بلادالبيةم د بمااريد بع ارايد بعمواااد بالمشد الةبالتدنب

التلميددد باعلدددعب ددد بهويتددد ببَعَأ َبمبيكدددلبأهميتددد ب ددد بالمكدددعراةبالاراسددد  بباألنشددد  بَأ َببإلددد باإلضددداف ببوواااددد ي
عبيعلمادددابدايدددلبعيشددد  بحااايددد ب ددد بطعيكادددابعيسدددت   بال الدددعباقتسددداقبالخلدددعاةبعموا دددابيعل م ددد باصدددع

حل بالتعل  بالثانوابكو بمعببعمةاابوفنبام  بمعاحلبالتعل  بالعا بو(287وب1996 ال كيلوبالكا اةبالاراس  
السوي ببكليعبفنبلةاشبالشخص  بأثعم ببل ل عماببالتالمي بفنبمعحل بالمعاهك بعالت وابالمسيولوانبعالةمسن

بُيَعداب ل لدب؛المدةاوبالشخصدنبعاماتمدا نبإلد عالمتوازن بم بيالاباقتساقبمااراةبح اي  بمتةو  بيكوده ب
كونادابب؛ باحت ااداةبعمت ل داةبالتالميد بفدنبالمعحلد بالثانويد لتشدخ صبعفادبمامدابمايال ببالمارس  األنش  ب

مدد ببالع  سدد يسددا اب لدد بيةم دد بالقدد  بعالمادداراةبال  اي دد بعاقتشددالبالمواهددعبعاإللدداا اةبالتددنبيمثددلبال اادد ب
يعلدد  بالتالميدد بفددنبهدد ابالمعحلدد وبعمدد بهةددابيزايددابامهتمددا بالعددالمنبباألنشدد  بالتعل م دد بعي ددويعبدعرهددابفددنب

ب(.26وب1427يةم  بالمااراةبالتنبي للاابالتةم  بالمععف  بعاماتماع  بعام تصادا  م اعراوبعببإقساق

كلبمد ب ل بالمستوابالم لنبفعل بالعغ بم بيعادبالاراساةبفنبمجااباألنش  بالمارس  بكاراس ببأما
 مة ددد بفدددنبالم ت ددد بالَفددد   ببو(2018 بعم ل ددد بو(2019 عالجمدددا نبو(2008 الةبدددارابعببو(2008 بال   مدددن

لت دويعباألنشدد  بالمارسد  بعيوااادابلتةم د بالماداراةبال  اي د بللتالميدد بب الاراسداةبالمواادبإلد الد م بيمتكدعب
بفنبام  بمعاحلبالتعل  بالعا ببصورةب ام بعالمعحل بالثانوي ببصورةبيا  .

اادد ببلإلسدداا بفددنبرد بهدد ابالمجددوةبالمععف دد بمدد بهدد ابال  دد بم اعلدد باددادةبادديينعفددنبضددوشبمددابسددل ب
بأيعا.لألنش  بالمارس  بم باا ببعالمجوةبالت ل ق  
 مشكلة البحث:

المش الةبم بيواا بالنثيعببالتعل م  باألنش  ااودبي ويعب ةا عبالعمل  بالتعل م  بعيا  ببمبيزاا
حيددد بأصدددارةبالتكددداريعبالعسدددم  بالصدددادرةب ددد بم ايدددعبالتعب ددد بعالتعلددد  بفدددنبالم افبددداةبعمةادددابب؛عالت ددداااة
فددنب مل دد بيةم دد ببامسددتوابيةميدد هابضددع  باددا بإلدد بَأَ ببمايعيدد ب ابالسددمااعالمددايعياةبعمةادداببإقم افبدد ب

بمبيدددزاااألنشددد  بالمارسددد  بفدددنبمددداارلبالتعلددد  بالثدددانواببالمايعيددد ببَأ َببإ مالماددداراةبال  اي ددد بلددداابالتالميددد ب
صدددارهاب لددد بأنشددد  بيمدددارلببيسددداليعبيكليااددد بعصددد ل  بفدددنباسدددتخاا بعيوش ددد بام ددد بأندددوا باألنشددد  بعا ت

المسابكاةبالثكاف  وبعاأللعاقبالعياض  وبعأقاةبيل بالتكاريعب ل بضععرةبإاعاشبالاراساةبعال  دوثبالاادفد ب
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يواقدعبإل بيكاا بيصوراةبأعبرؤابيسا اب ل بي ويعباألنش  بفدنبيةم د بالماداراةبال  اي د بللتالميد بعبمداب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ب.(23بو2013بو   م تعبالتعب  بعالتعلبالتجارقبعالخلعاةبالمعا عة

بالسدالمن ب(بعدراس2017 العحامنبدراس بزهابلعبأقمابأصارةبالعايابم بالاراساةبالعلم  بالم ل  بعم ب
األنشدد  بالتعل م دد بفددنبمدداارلبالتعلدد  بالثددانواببمددايعياةبم افبدد بإقبعمةاددابمايعيدد ب ابإلدد بَأَ ب(ب2018 

ام دد باألنشدد  بالسددا اةبيعكددزب لدد بب َبَعأَبيمددارلبدع بعاددودبي دد بعرؤاب لم دد بعاضدد  وببمبيددزاابالسددماا
المسابكاةبالثكاف  بعبعضباأللعاقبالعياض  بفك وبعغ اقبأعبضعاباألنش  بالتنبيةمنبالمااراةبال  اي  ب

عأقاةبيل بالاراساةب ل بضععرةبإادعاشبالاراسداةبالعلم د بالاادفد بإلد بيكداا ببوللتالمي بفنبالمعحل بالثانوي 
بلتالمي .لي ويعبدعرباألنش  بفنبيةم  بالمااراةبال  اي  ببرؤابعيصوراةب لم  بيسا اب ل 

بش لب ا بعفنبمايعي ب ابالم افب بفنبعم بيالابيلعةبال اح بع مل بفنبمجااباألنش  بالمارس  ب
فنبالجاندعبالعملدنب لد بيداريعبالتالميد بباهةاكب صور ببَأ َبفكابمحظببا(ب ام ب13 بطيل بالسمااباش لبياص

بالياعيد بأعبالمنعيد بأعباماتماع د بمةاداوبب ل بممارس بالمااراة ال  اي د بفدنبح دايا بالعلم د بعالعمل د بسدواش 
لددداعربالماددداراةبال  اي ددد بلددد بي دددظببكددداربمعضدددنبلاراسدددتااب لددد بالمسدددتوابالم لدددنبعلددد بيدددعب بدراسدددتاابَعَأَ ب

اشبعالتعاملبمد بكافد بلتةم  بالمااراةبال  اي  بالتنبا تاااابالمعدبالمتعل بل ست   بالتعابالمارس  األنش  ب
عبمددابام دد بمدد ببلألنشدد  اعربالددبمشدد ل بية  ددنبدراسددتاابعيكدداا بهدد ابُيَعددامت يددعاةبالعصددعبعمت ل ايدد وبعهدد اب

يةم دد بكافدد بالمادداراةبال  اي دد بمدد بيددالابامسددتمادةبمدد بالةتددا وباإلاجال دد بللتجددارقبالمعا ددعةوبعبشدد لبأدقب
 :اآلينيت ادبمش ل بال   بفنبالس اابالع  سب

فطي فطي ننميطة المهطارات الحيانيطة لطدال التبمرطل  ملحلطة التعلطيي ال طان    المدرسطيةور األنشطةة ما د
 ؟نظلهيإب من وجهة مديلية ذ  السفال محافظة 

بب.حي بسيت بي ليلبالو  بعب ا بالاعربالمتو  بععض بالتصوراةبالمستكلل  بللت ويع
 أهمية البحث:

 ةاا:ينم بأهم  بال   بفنبالعايابم بالجوانعبم

إ بنتدا وبال  د ب دابيميدابالق داداةبع دانعنبالكدعاربعالمخ  دي بالتعبدويي بفدنبعزارةبالتعب د بعالتعلدد  ب .1
عاإلداراةبالتعل م دد بفدنبالمدايعياةبعاإلداراةبالمارسدد  بفدنبالتعلد  بالثددانواببالم افبداةوعم ايلادابفدنب

اةبم افبدد بإقبعمةاددابمايعيدد ببعمددو بمددايعيعالعدداملي بفددنباألنشدد  بالتعل م دد ببمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواب
مددد بيدددالابيزعيددداه ببدددالعؤابعالمعلومددداةبعاآلل ددداةبالتدددنبيسدددا اه بفدددنبإ ددداادبالخ ددد ب ابالسدددمااب

 الت ويعي بلألنش  بالتعل م  بعبق  ب ةا عبالعمل  بالتعل م بفنبالمعحل بالثانوي .
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 م د ببدالتعل  بالثدانوابإ بنتا وبال   ب ابيميابال داحثي بعالماتمدي بفدنبمجدامةبي دويعبالعمل د بالتعل .2

عمةادداباألنشدد  بالتعل م دد بعدعرهددابفددنبيةم دد بالمادداراةبلدداابالتالميدد بمدد بيددالابيزعيدداه ببالم صددعاةب
 عالمعلوماةبالتنبيسا اه بفنبإاعاشبمزيابم بالاراساةبعال  وثبالت ويعي بفنبه ابالجانع.

فدنبيةم د بالماداراةببمارسد  الدعرباألنشد  بمععفد بمدابمسدتواببإلد يادالبباال  د بال دالنبب ث دُاَعاب .3
يكدداا بم افبدد بإقبمدد بيددالاببال  اي دد بلدداابالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانوابمايعيدد ب ابالسددماا

بالمياان  .يو  اةبفنبضوشبنتا وبالاراس ب
 أهداف البحث:

دعرباألنشدد  بالمارسدد  بفددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلدداابمععفدد بمسددتوابياددالبال  دد بال ددالنبإلدد بب
األسدلل بب د ع ل بم بيالاباإلاابد ببمايعي ب ابالسماابم افب بإقفنبمي بفنبمعحل بالتعل  بالثانوابالتال
ب :اآلي 

 ؟ال   م بعاا بنبعب ية باألنش  بالمارس  بفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابالتالمي بدعربماب .1

دعربب بال  دد بن ددولددي باسددتجاباةبأفددعادب يةدد(ب0.05 ةددابمسددتوابالاملدد ب هددلبيواددابفددععقبإحصددا   ب .2
مايعيد ب ابفدنبفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابالتالمي بفنبمعحلد بالتعلد  بالثدانواببالمارس  األنش  ب

ب[.يعزابلمت يع الجةسبإقم افب ببالسماا
 حدود البحث: 

 : اآلي يت ادبال   بال النببالم اداةبب

نبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلدداابفددبالمارسدد  دعرباألنشدد  بي ايددابمسددتوابعا دد ببالم ضطط ةية:الحططدود 
الشخصدد  وبالتددنبيشددملب المادداراةببإقم افبدد ببمايعيدد ب ابالسددماابفددنبالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواب

ب(....ب تصادا وامالمااراةباماتماع  وبالمااراةببوعالمععف  المااراةبالعكل  ببوالماة  بالمااراة

بمايعيدد ب ابالسددمااببعاإلندداث(ب الدد كوروالتعلدد  بالثددانواببالتالميدد بفددنبمعحلدد مجتمدد ببالبشططلية:الحططدود 
ب.إقم افب ب

فنبمايعي ب ابالسماابم افب ببفنبماارلبالتعل  بالعا ب:بام  بماارلبالتعل  بالثانوابالحدود المكانية
ب.إق

ب.2022ب/2021ي بيةمي بال   بيالابالعا بالاراسنبب:الزمانيةالحدود 

ب

ب
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       أ/ رشاد علي علوان       تنمية المهارات الحياتية لدى التالميذ ... المدرسية فيويم واقع دور األنشطة تق

 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 مصةلحات البحث:

ب:الاعرب-1

 فدن معيةد  م اند  اشد ل مال مد بلشدخص عيلداع معةد و  اة عحداة يندو ب سدلوك   أنمدا  بيند : اعدعلب

 .(36 ،1983 ،)صادقبالكا ا مثل مت ادل  صخص    ال اة فن م ادا معكزا اش ل أع المجتم 

 ماو مو   فن معي  لاعر ما أداشبصخص بشي  اآليعي  يو عاة فن يتمثل مت ل اة م  يتنو ب راعبال ه ا

ب.(392بو1995بوعآيعع ب و ل ب غي   ل  ع ابمبا و ببدعراو بمت ل اة  ل   ل  الما ل  و با  ا قما

بغااداة عي كيد بيدعي اآلبيامد  أادل مد بالمدعد بد  اكدو  فعدل أع مدلببقدل هدوب:للداعر اإلاعا دن التععيد 
ب .ل  إموكل ببعأهاال

بالمارس  :األنش  بب-2

 الابال ا دداةبالنامةدد بلدداابالتالميدد وبعاقتشددالبهددنبالممارسدداةبالتعل م دد بالتددنبيددت بمدد بياللادداباسددتب-
لاراسد  بأعباعال  داةبالمارسد  بعأنشد تاابالمتةو د بالمعي  د ببدالموادببومواهلا بم بيالابيةاعابمابيتصلبلا 

 (.22وب2008الجوانعباماتماع  بأعبالجوانعبالعلم  ب المعااي وبعألوبسلوب

بل دددالن:بام ددد بالمعال ددداةبعالممارسددداةبعالوسدددا لفدددنبال  ددد باباإاعا   دددالمارسددد  ببعيكصدددابباألنشددد  ب-
عاألدعاةبالتنبيدت بمد بياللاداباقتشدالبعيشدخ صبالكداراةبعالمواهدعباإللااع د بللتالميد بفدنبمداارلبالتعلد  ب

 إب.السفال محافظة مايعي ب ابالعا بفنب

ح  بع ددارةب دد بمجمو دد بمدد بالخلددعاةبعالممارسدداةبالتددنبامارسدداابالتلميدد بعي تسددلااوبعهددنب مل دد بمصددا
 (11بو2002بو الاييليت بدايلبالمصلبأعبيارا .بعببيعبوي بمتميزةوبللاراس بعم مل بلااوبعلاابأهاال ب

فدددنبال  ددد بال دددالنببينادددا:بام ددد بالمعال ددداةبباعيكصدددابباألنشددد  بالمارسددد  بإاعا   ددد:باإلاعا دددنالتععيددد ب
المواهددددعباإللااع دددد بعالممارسدددداةبعالوسددددا لبعاألدعاةبالتددددنبيددددت بمدددد بياللادددداباقتشددددالبعيشددددخ صبالكدددداراةبعب

ب (ب2022ب/2021إقبيالابالعا بالاراسنب بم افب للتالمي بفنبماارلبالتعل  بالثانوابفنب
 المااراةبال  اي  :ب-3

هددنبالسددلوك اةبعالمادداراةبالشخصدد  بعاماتماع دد بالالزمدد بلألفددعادبالتددنبيم ددةا بمدد بالتعامددلبلثكدد بب-
عل  ب بالمسددعي مدلببايخدا بالكددعاراةبالمةاسد  بعالصدد    عا تدااربمد بأنمسددا بعمد باآليددعي بعالمجتمد وبع لدد بب

الشخص  بعاماتماع  بعفا بالةمسوبعال يعوبعينوي ب ال اةبإاجال  بم باآليعي بعيمدادابحداعثباألزمداةب
ب(.38هدوب1413عالكارةب ل بالتمنيعباملتناراب م تعبالتعب  بالععبنبلاعابالخل ووب

 بسع  ببالمام  المعد اكو  ب ي   ال   ب ماشة العلم   الماا  م   أنواب أداش  ل  المعد  ارةعيععلببيناا:ب

 .( 15و2001اللولوو (عالجاا الو   فن ا تصاد م  عإيكا  عبا  
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 اإلجرائي:لتعريف ا

فددنبال  دد بال ددالن:بمجمو دد بالكدداراةبالشخصدد  بعالثكاف دد بعالماة دد بباال  اي دد بإاعا   ددببالمادداراةعيكصدداب
نبية  دنبيعسد خاابلداابالتالميدد بفدنبمعحلد بالتعلد  بالثدانوابمد بيدالاباألنشدد  بعاماتمدا نبعم تصدادابالتد

 التعل م  بالمختلم .

 ملحلة التعليي ال ان  : -4

(ب26 بمعحلد بالتعلد  بالثدانوابالد ابأصداربإل د بالكدانو بالعدا بللتعلد  بر د بيععيد يتلة بال   بال دالنبب-
 بالعا بالتنبيلت  بلاابالتالمي بالخعيجي بم بالتعل  ب بال ابنصب ل بأناابإحاابمعاحلبالتعل 1992لسة ب

األساسدددنبعالمعحلددد بالتدددنبيادددالبإلددد بي كيددد بمخعاددداةب دددادرةب لددد بامدددتالكبالمعدددارلبالتدددنبيسدددا اه ب لددد ب
ب(.12-10وبعيب بالصمولبالاراس  ب (بسةواة3املت اقبفنبمعحل بالتعل  بالجامعنوبعماةبالاراس بفياا 

 :انهوإجلاءالبحث  منهجية-ثانيا

 عي ايدا ال  د ومةاج د ب متضدمة ا ال  د و فن ال اح  اي عاا التن عاإلاعاشاة ال عيك الجزشب ابه ايتةاعب

 عالخ دواةباإلاعا  د  وعطعيكد بإ داادها ال  د  أداةب ع دا اشدمل قمدا و ية بال  د بعايت ار ال   ومجتم ب

عسديت ب عضدااببوال  د  نتدا و لد إ ف د بللو دوا المسدتخام  اإلحصدا    األسداليع ثد  وال الن ال    لت لي 
 :باآلينق

 :البحث منهج
المارسد  بباألنشد  بدعربعا  مستوابعي ليلببالمةاوبالو منبالمس نبلو ابعيشخ صاي  بال اح ب

فددنبمايعيدد ب ابالسددماابم افبدد بإقبلدداابالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواببالمادداراةبال  اي دد بيةم دد بفددن
بساةبالسابك .عك ل بالخلف  بالةبعي بعالارا

 مجتمع البحث:
ال دالدبمايعي ب ابالسماابببمجتم بال   بم بام  بالتالمي بالملت كي بفنبمعحل بالتعل  بالثانوابيتنو ب

ب.ب2020/2021للعا ببإقم تعبالتعب  ببم افب ببإحصا  اةب سعببوعيلمي ة ببايلمي  بب(8030  اده ب
 عرنة البحث:

 أفعادبمجتم بال   بع ل بكمابايين:بم ببط ق   ية ب شوا   ببال اح بايت ار

ال دالدببالمايعيد فدنبارلبم بإامالنبالماب عيك ب شوا   ببماارلبثانوي (ب5ايت ار ي بي بالمايعبب ية -أ
 .%(25رس بعبةس  ب (بما31 بهاد ا
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 عرنة الدراسة المردانية: أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
عادبفدنبمجتمد ب%(بمد بام د باألفد25عبةسد  ب (ب248للددبحجماداب ايت دارب يةد بمد بأفدعادبالمجتمد ببي 
ب.ال   

 :خصائص عرنة البحث
 .توزيع العينة وفقا لمتغير النوع -أ

 (1)جدول 

 النوعتوزيع العينة وفقا لمتغير 

 % العينة العدد النوع

 45.2 112 3723 ذكر

 54.8 136 4307 أنثى

 100.0 248 8030 اإلجمالي

 

عكددا ب ددادبالدد كوربفددنبالمدداارلبب(2كمددابفددنبالجدداعابر دد ب و بةددالال  دد بعفكددابلمت يددعببيدد بيوزيدد ب يةدد 
عبلدددبب54.8 %) بعبةسد  الخمددسب(بفددنبالمداارلب136 باإلنداثبادع ددب(%ب45.2 ب(بعبةسد  112 الخمدسب
بب(.248العية ب بإامالن

 (1شكل )

       

   

   

     

ذكر

أنثى

  
 

 أدوات البحث:
 األداة:نصميي 

يصدم  بامسدت ان بمد بيدالابالعادو ب بيدعبل  د بست ان بأداةبلجم بالل اناةبالمياان  بلاماستخا بال اح ب
يمس بمجامةبيمثلب ل بباألعل  امست ان ببصوريااببعاحتوةاألدقبالةبعابلل   بعالاراساةبالسابك ببإل 

بمجامة:المااراةبال  اي  بعهنب

ب.لمااراةبال  اي  بالشخص  ا .1

ب.اماتماع  بالمااراةبال  اي   .2
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ب. العكل  بعالمععف بلمااراةبال  اي  ا .3

ب.الماة  بالمااراةبال  اي   .4

ب.ام تصادا بالمااراةبال  اي   .5
 

مد بالخلدعاشبعالمختصدي بفددنبب(16 بيد ب دعأبأداةبال  د ب لدد ا تمدابال احد بالصداقبالبداهعابحيدد ب
احد بمد بعطلدعبال بإقومجااباألنش  بالمارسد  بفدنبالجامعداةبال مة د بعم ايدعبالتعب د بعالتعلد  ببم افبد ب

يعدايلببأعبعإضداف بللمجدامةبعحد لاداب عانتماباأهميتادي ايدابمدااببفدنباألداةبمد بحيد بآرا ا بإلااشالخلعاشب
ب.مابيعاابالخلعاش

نتددا وبالت  دد  ببأسددمعةحدد فاابع دداببأع%بمدد بايمدداقبالخلددعاشبلكلددوابالع ددارةب80ع ددابا تمددابال احدد بلةسدد  ب
بم ادة.الالكلوابنس  ب ل باألداةببحصوابام  بع اراةب  

؛باسددتخا بال احدد بايت دداربالتجز دد بالةصددف  بللتيقددابمدد بث دداةبأداةبال  دد ب لدد بمسددتواباألداشةبإامددام ب
عبل دد بق متدد ببعايت دداربألماقععم ددا ب(و0.81معامددلبامري ددا بميت دداربالتجز دد بالةصددف  ب لل دد بق مدد بحيدد ب

ب:(2 بفنبالجاعاكمابب بالةتا ونعكاوب(0.95 
 ( 2دول ) ج

 نتائج اختبار ثبات أداة البحث على مستوى األداة إجماال وعلى مستوى كل مجال

 
 
 
 
 
 
 

م بحي بمعاملبامري ا بيارجبم بب اا بالجاعابحصوابام  بالمجامةب ل بمعاابث اةب يالحظبم 
 ياا عه ابعهنبنس  بمعيمع بللث اةب%(ب0.95 با قععن الماعفكابباميساقبعالث اةبعمعاملبو(0.83-0.86 

بال   .  ية   ل  ي ل كاا إل  ال اح  أطمل  الث اة م   ال  بلارا  امست ان بيتمت َأَ ب  ل 

 عدد الفقرات لمجال م
معامل 

 االرتباط
 

Alpha 

ب0.95 0.86ب12 ةالمهارات الحيانية الشخصي 1

ب0.93 0.85ب16 االجتماةية المهارات الحيانية 2
ب0.90 0.83ب8 يةوالمعلف العقلية الحيانيةت لمهارا 3

ب0.92 0.83ب12 المهارات الحيانية المهنية 4
ب0.94 0.84ب8 االقتصاديةالحيانية  المهارات 5

 0.95ب0.81ب56 إجمالي األداة
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 الحقيقية لبدائل المقياس: الحدود-د أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
استخا بال اح بمق البل  عثبثالثنبالارااةبليتةاسعبمد بيصدا صبعمسدتواب يةد بال  د بعالجداعاب

بالمق ال.يوضحبال اعدبال ق ق  بللاا لبباآلين( 3) ر 
 (3)جدول 

 بدائل المقياسليبين الحدود الحقيقية  

 1 2 3 درجة البديل
 ودحد

 البديل
 1 1.67 2.34 من
 1.66 2.33 3 إلى

ة الداللة اللفظية ة متوسطة كبير  صغير

ب: اآلي ب  اإلحصا ال اح باألساليعبستخا بالتمسيعبنتا وبالاراس بالمياان  ب

بلععأبيصا صب ية بال   .بالةسعبالملوي عببالتنعاراة .1

 أداةبال   .ب(بلمععف بماابث اةبع اقCronbach's Alphaايت اربألماقععن ا ب  .2

 دددداةبميت دددداربالثب(Guttmanعاثمددددا  ب(Spearman-Brownt بسدددديلعما باري ددددا بمعدددداملن .3
ب بالةصف  .بالتجز 

ب بيجاابفكعاةبامست ان . ية بال  بآراشبالمتوس بال سالنبلمععف  .4

  ية بال   بيجاابفكعاةبامست ان .بآراشامن عافاةبالمع ارابلمععف بماابيشت بعايماقب .5

 يةد بال  د بيجداابفكدعاةبامسدت ان ببآراش للنشداب د بالمدععقبفدن(بT .Test باميت داربالتدا ن .6
 .عفكابلمت يعبالةو 

 :الخلفية النظلية للبحث والدراسات السا قة-ثال ا

 لفية النظلية للبحث الخ
 ة:المدرسي األنشةة

 :هامفه م-1
ب:باآلينك عأبألعزهابالمارسنبام  ببم بالمماه  بالتنبأعردهابال احثو بللةشا بهةاكبالعايا

يلددد باللدددعاموبالتدددنبيةمددد بب صدددعالبالمارسددد بعيوايااددداوبعالتدددنبيتةددداعابكدددلبمدددابيتصدددلببال  ددداةبالمارسددد  ب
الجوانددددددعباماتماع دددددد بعالليل دددددد بأعباألناادددددد ب اةبموادبالاراسدددددد  بأعبعأنشدددددد تاابالمختلمدددددد ب اةبامري ددددددا ببددددددال

امهتمامدداةبالخا دد ببددالةواحنبالعمل دد بأعبالعلم دد بأعبالعياضدد  بأعبالموسدد ق  بأعبالمسددعح  بأعبالم لو دداةب
ب(.20بو1986بوق لابالوهاالمارس  "ب 
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املبم باللعناموبالعا بب ي بالم سس بالتعل م  بيتنبي  بمارعس بععسيل بإثعاشبالمةاوبعبعناموبيةبم  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
؛بعهدوبعالل دوابا ك بنموبالمتعل بفنبام  باواندعبنمدوابالتعبدوابعاماتمدا نبعالعكلدنبعامنمعدالنبعالجسدمنب

 (.18بو1998بم مودو" يةج ب ة بصخص  بمتوافك ب ادرةب ل باإلنتاجببما

مصددداح  بللاراسددد ببالتدددنبامارسددداابالتلميددد بعي تسدددلااوبعهدددنب مل ددد بعالممارسددداة"مجمو ددد بمددد بالخلدددعاةب
ب.(11بو2002بو الاييلبالمصلبأعبيارا "بعيت بدايليعبوي بمتميزةوببعم مل بلااوبعلاابأهاال ب

بأ ديلعادزشببالمارسد والةشدا بالمارسدنبعش مد بر  سد بمد بعشدا اببَأ َبم بيالابالتععيماةبيتجل بلةداب
يتةاسدعبمد بميدولا بع دارايا بببمدابوالمارسد المارسنبامارس بالتالميد بفدنبإطداربإصدعالبعيوا د ببم بالمةاو

المختلم بعيشملبمجامةبمتعادةبل ش  بحااايا باللان  بعالعكل  بعالةمسد  بعاماتماع د وبعمد بياللد بيدتم  ب
بعبمابيتةاسعبم بمعاحلا بالعمعي .بالخلعاةوالتالمي بم باقتساقبالعايابم ب

 :هاونة ر  المدرسيةاألنشةة نشأة -2
يلدد باألنشدد  بكاندد بيمددارلبكجددزشببإ حيدد بب؛ بشاددوربالمدداارلب اياددا اامدد ب ددابالمارسدد  إ باألنشدد  ب

لمةاهوبالتعل م  بفنبالماارلباإلغعيق  بعالععمان  وبع اباصتاعةبالماارلباإلغعيق د بباأللعداقبابأساسنبم 
العددعقب لددلباإلسددال ببَأ َبعكدد ل ببددينوا بمتعددادةبمدد بالمةددو بكالموسدد ك بعالتمثيل...قمدداببالمختلمدد والعياضدد  ب

بعضبالممنعي بأمثدااباإلمدا بال زالدنب دابأقداعاب لد ببَأ َباهتمواببالعايابم بالةشاطاةبعاأللعاقوبحت بابعبعا
ب.(2بو1997 فت نوبأهم  بإ  اشبالةششبالمع  بلممارس بالعايابم بالةشاطاةببعابامنتااشبم بالتعل  

صدددصبثدددالثبعيلمان دددابأمارسددد بحدددعباإلنسدددان  بفدددنبب (و1774عفدددنبال دددعقبأسدددسبادددا بل سددداعب دددا ب 
ب.(35بو2018بولألنش  بالتعل م  بعالتععي   بعاللان  وبعسا تا بلأل ماابالياعي ب الشمسنباسا اةبيوم  ب

أسساابب بي بإنشاشبأعابمارس بيجعيل  بفنبماية بص  اغوببالومااةبالمت اةباألمعي   و1869عفنب ا ب
داشبمد بيدالابالةشدا بعالما ل د وب لد بأسدالبالتعلد  ببداألبو(John, Deweyالممنعبالتعبدوابادو بديدواب ب

ع ل بب عأبإزال بالمللبال اباصيعبالتالمي بعالةاا ب  بالتعكيزب ل بالاراسد بالةبعيد بالجافد وبباإلضداف ب
عبعدداب لدد بايسدددع ببع ددابكددا با لددد ب لدد بهدد ابالةشدددا ب نشددا بيددارجبالمدددةاو(وبوإلدد بأهم دد بالةشددا باللدددانن
عأ    بل بالعايابم باألهاالبالثكاف  بعاماتماع  بعالةمسد  باألنش  بالمختلم ببمجامي بل ض بالعايابم 

ب.(15بو1985 الزياوببعالععح  بعاللان  

 :(23-22بو1995بو ريا بهنعلكابمعبالةشا بالمارسنبيالابي وراببمعاحلبياريخ  بأرب ب
معحلددد بالتجاهدددل:بعفدددنبهددد ابالمعحلددد بكدددا بالتعكيدددزب لددد بالجواندددعبالعكل ددد بمددد بيدددالابالمدددوادب -

س  بالةبعي وبعي بيجاهلبالةشاطاةبالمارس  بإمبمدابندارببا ت داربالمارسد بآند اكبمسد عل بالارا
 فك .  بالتعل  ب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
معحلدددد بالمعارضدددد :بعفددددنبهدددد ابالمعحلدددد بكددددا بهةدددداكبمعارضدددد بصدددداياةبللةشددددا بمدددد ب لددددلبإدارةب -

عهددنبع ددارةب دد بعسددا لبإلبعددادبباألقددادامنوالمارسدد وبلال تكددادببددي بيلدد باألنشدد  بياددادبالجددوب
زادبمد بإق داابالتالميد بب؛بعهدوبمدامي ب  بمامتا باألساس  بعالمتمثل بفنبالت صيلبالعلمدنالتال

 عزادبم بممارستاا.ب ليااو

بوالمدةاويارجببعا ت ارهابمةاص معحل بالتكلل:بفنبه ابالمعحل بكا بهةاكبيكللبم اعدبللةشا ب -
لتلد باألنشد  بدايدلبم بعش مد بالمارسد وبعهد ابسدا اب لد بإاجدادبم اند بباعلنةاابا تلعةبازش ب

 المارس .

معحلدددد بامهتمددددا :بفددددنبهدددد ابالمعحلدددد بكددددا بلت ددددوربالةبعيدددداةبالتعبويدددد بمدددد بمعحلدددد بامهتمددددا ب -
باألنشدددد  ببالمعلومدددداةبإلدددد بمعحلدددد بامهتمددددا ببددددالةموبالشدددداملبللتالميدددد بإلدددد بمعحلدددد بامهتمددددا ب

ب.المارس  

دباأمدع ببالتعل م د عبعاب ل بفكابا تلعةباألنش  ب - لمةداهوبالاراسد  وبعأ د   بعأدمجد بفدنبابامام 
بددالتعل  ب دد بطعيدد بالخلددعةوبعبددي باألنشدد  ب اةبق مدد بيعبويدد بمميدداةب صدد اي وببالمدداارلبيدد م 

ب.(20بو2006

بيعادد باألنشدد  بالتددنبامارسدداابالتالميدد بباأساسدد ابمعي   ددباع بأمددبالتعل م دد األنشدد  ببفكددابغدداةعمدد بهةددداوب
اراسد  وبمددعي   ببميددوابكدلبطالددعبعرغ ايد بمثددلبالتمثيددلبدايدلبالمددةاوبعياراد وبعهددوبنشددا  بمدعي   ببددالموادبال

ب.(20بو2003عالتمعيةاةبالعياض  بعالص اف بعالمةاشعاةبعالتصويعبعالعحالةب الخ يعوب
3

ماداراةبالمتعلمدي ببعإقسداقبالتعل م د فدنبي كيد باألهداالببإسدااماابفنبالمارس  األنش  بينم بأهم  ب
يتجدداعزب لدد بلتشددملبمختلدداببَعإ َنَمددامبيكتصددعبأهم دد بالةشددا بالمارسددنب لدد بالمددتعل بفكدد ببومتةو دد بح اي دد 

ب:األهم  عف مابيلنب عأبإللعازبه اببالتعل م   ةا عبالعمل  ب

اوانددعبمتعددادةبفددنببفددنفالةشددا بيدد ثعببوةدد عامسددتمادةبمالتلميدد بالم ددوربالددع  سبفددنبيةميدد بالةشددا بُاَعدداب
  ايين:الجوانعبماببعم بيل ح اي ب

اعمدلبالةشددا ب لدد بإصدد ا بحاادداةبالتلميدد بعميولدد بعإطدالقبمواه دد بكددنبامددارلبمددابصدداشبمدد بالمادداراةوب
أل باألنشدد  بعسدديل بلتةم دد بميددوابب؛يمو دد عببإلاا ايدد عببف مددارلبهوايتدد بب عيدد وبفتددزدادبثكتدد بلةمسدد بعب م انايدد 

 .(32بو1992بو  ص ايبالتالمي بعمواهلا 

"حيدد بيتسدد باألنشد  بسددع بال  دداةبنمسدااوبف جددعبأ بيتةددو باألنشدد  بب؛التالميدد بلل  داةبُيَعدداأ باألنشد  ب
الةشا بهوبيعليعب  باستجاب بالتلمي بلعمل  بالتعل وبعيسدا ابفدنببَأ َبب:التنبيايلا بللمشارك بفنبال  اةوبأا
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وبعالخلدعاةبيندو بنت جد باعانمعال  دبانموابالةمسدنب كل  دالتخلصبم بالخجلبفنلبيلعةبا تسلاابالتلمي بيزيابم ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 .(13بو2007بوا  لابال مييال نبال اي  بعالموضوع  ب

لإلم اناةبعالكاراةبالتنبعه  بهللابسد  ان بعيعدال وبباعفك ببعي ويعاوأ باألنش  بيسا بفنبيةم  بكلبفعدب
لد ل باجدعبأ باكدو بب؛كدلبعفد برغلتد بااادا بفالتالمي بامارسو بهوااايا بعيلد لو ببمةا وعالتنبيتمت بلاابكلب

 .(15وب2011وبمكلل قلبيلمي ببالةشا بالمةاسعبلكاراي ب

فدنببعالمجتمد يوش د بم ونداةبالليلد بالمارسد  ببعيعمدلب لد يسا باألنش  بفنباست الابأع داةبالمدعا ب
تعلمددو بك ف دد بعيبلادد ويا دد ببالددةمسبعهدد بيةتجددو بأ مددام بفددنبحيدد باشددععع ببالثكدد بب؛أصدد اشبمميدداةبللتالميدد 

 .(32بو2009بالماااواست الابالموادبالمواودةبم بحولا "ب 

أ باألنشدد  بيددزعدبالتالميدد ببالمادداراةبعالخلددعاةباماتماع دد بعالخلق دد بعالعلم دد بعالعمل دد بالتددنبمبيتسددة ب
ب والتخ د عاإلساا بفدنببالةمسوعض  ببال يعواقتسالاابفنبالصمولبالاراس  وبمثل:بالتعاملبم ببالا بغال  ب

مدد بيددالابهدد ابالتما ددلبيددت بعببعبيلتدد والتما ددلبالمت ددادابلددي بالتلميدد ببعيعددززبالةشددا باليدداعاوعاحتددعا بالعمددلب
 .(526وب2000 مل  بيعايلبالسلوكبلاا ب ال ج وب

حيدد بيةمددنبل دد بال ددواروبكمددابيددتعل بالتلميدد بب؛أ باألنشدد  بيةمددنبالعال دداةباماتماع دد بلدداابالتالميدد ب
عل  ب بالمسددعي مددلببالةكدداومجمو دد بعي ددادابالخلددعاةبمدد بال يددعبل عتددادب لدد بيكلددلبق ف دد بالعمددلبفددنبإطدداربال

عاقتساقبالكارةب ل باإل ةا بعيكللبأ مااباآليعي بعآرا ا وبفتكوابالعال داةبلدي ببعالكواني وبعاحتعا باألنبم 
ب.(529وب2000التالمي بعبعضا وبعبيةا بعبي بمعلميا ب ال ج وب

 

بعي كيدد أهدد بعسددا ل بلت كيدد بأهاافدد ببالمعلدد بهددوبالمعةددنبلت كيدد بأهدداالبالعمل دد بالتعل م دد وبفالةشددا بمدد 
ب:اآلينللمعل بفنبباألنش  ببالةس  بعيلعزبأهم  التعل م  وببض أغعا

الثك ببالمعلمي بعيم ة ببعإحسالفا ل  باإلدارةبالصف  وببي كي باألهاالبالتنبي  بلاابالمعل وبعزيادة
إل بزيادةب ارةبالمعل ب ل بمعا داةبالمدععقبالمعداد بلدي بالتالميد بباإلضاف ببالتعل م  بب ماشةبأدعارا بيةب  بم
 .(24وب2009بالتمايااو 

ف  كدد بلدددايا بببينمسددا ويم دد باألنشدد  بالمعلدد بمدد بالق ددا بلتدداريعبالتالميددد ب لدد بك ف دد بيعلدد  بأنمسددا ب
أثةداشبالق دا بفدنبلب ل بمسا ايا بفنبحلبمش اليا بعمتابعتا بمماو بالتعل بال اينوبعالتعل بالمستمعوبعيعم

حت باص  واب ادري ب ل بالتخ   بعالعمدلببعالتكوي وبالةشا وبعإياح بالمع  بأماما بللتخ   بلاابعالتةمي ب
 .(13بو2007بوا لابال مي بلعلمنعالتمنيعباالجما نبالتعاعننب
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عكد ل بامطدال ببالتعبدواوفدنبمجدااب ملد ببالمسدتمععامطدال باألنش  بيسا ابالمعلد ب لد بال  د ببَأ َب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 ل باألساليعبعال عقبالتاريس  بالجاياةبعاألنش  بالمصاح  بلااوبعيزعدابلت  اد برااعد بمد بيدالابيما دلب

 .(35وب2007بوالمصاح  ب المق  التالمي بم باألنش  ب

يددددلبالمجتمعدددداةوبيسدددا باألنشدددد  بفددددنبربدددد بالمددددةاوبالمارسددددنببددددالمت يعاةبعالت ددددوراةبالتددددنبي دددداثبدا
كلببض بسةواةوبعاألحااثبعالت يعاةبالس اس  بعاماتماع د بيت يدعببافالمةاهوبالاراس  بيت يعبعيت وربدعري ب

 .نمساابالسع  بام  بي ييعبالمةاهوببعمبيو بصورةبكليعةبكلب

بعرب ادددداببددددالمةاوع دددد بطعيدددد باألنشدددد  بالال ددددف  بام دددد بللمعلدددد بامسددددتمادةبمدددد باألحددددااثبالم   دددد ب
مد بحدولا ببعمدابا داثعب ل بيتمادابالمجدوةبالتدنبام د بأ باشدععبلادابالتالميد بلدي بمدابيتعلموند ببسنوالمارب
 .(32بو1992ب ص اي وبالمجتم فنب

بو1990باوللعمل  بالتعل م  بفنبالعايدابمد بالجواندعبمةادا  لودبع لداالعابلتعلم  باألنش  بأهم  ينم ب
417): 

إ بيثيددعبالموا ددابالتعل م دد بدايددلبالصددابب؛الصدداللاافع دد بفددنبالتعلدد  بدايددلبباغة  ددبامصددار ببألنشدد  ابُيَعددا -
ميوابالتالمي بلألنش  بالال ف  وبعيثيعبموا ابيعل بأيعابيعودببالتالمي بإل بالصابالاراسدنبعيندو ب

 بللتعل .بامصار ب

بعيددعب بالمددادةببالةشدددا بالتلميدد والعلم ددد بالتددنبا صددلب لياددابيعمددلباألنشدد  بالال ددف  ب لدد بإثددعاشبالمددادةب -
يعمددددلب لدددد بيثليدددد بعببالجادددداعببيختصددددعبالو دددد عببيو دددديلبالمددددادةبللتالميدددد فددددنبالمصدددداحعبلاددددابعيسددددالب

بَأ َبإلد بب(527بو2000 ال جد ببأصدارع داببنموسدا وم ل د بإلد بعببالمعلوماةبلاابالتالمي بب عيكد باايداة
بلعمل  بالتعل م بيتمثلبفن:لاابأهم  بفنبابالتعل م  األنش  ب

أل بالتالمي باختارع بمابيتعلمون بعي تلون بب؛أ بمواض  باألنش  بأقثعبحيوي بعايصااببالمجتم بعشععف  -
 أعبمابيةا شو بفنبالةاعاةبعه ابيعي  ببالليل .بال ا  وفنب   م ب

علماد ببعدضبالموضدو اةبإ اباسدت   بالتالميد بأ بيثيدععابعيةا شدوابمد بمبالمكدعروإ بالةشا باخا بالمةاوب -
المكددعرةبالتددنبلدد بيتم ةددوابمدد باسددت ماشبدراسددتااوبعيسددت   بالمعلدد بأ باسددتثمعبالةشددا بفددنبدراسدد ببعددضب

 الموضو اةبالمكعرةوبعالتنبل بيتس بالو  بالعسمنبلاراستاابفنبالصا.

يةميددد ببفاددد بالددد ي بيعسدددمو بس اسددد بالمعلددد ويةمددد بالةشدددا ببمجادددودبالتالميددد بأنمسدددا بعإ بكدددا بي ددد بإصدددعالب -
يلكوناابأعبامثلونااوبفلا بح بيةمي بالةشا بعإداري بعببي تلونااعببالةشا بعه بال ي باجمعو بالمادةبالعلم  

 .اأاض ب

عيزيدابمد بثكددتا ببينمسدا بعاري دداطا ببالتالميدد واسدا بفدنبرفدد بالمسدتوابالثكدافنبعاماتمددا نبعالصد نبلدااب -
 لزمال ا .
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
1 

بعأسدالي   عاسدتعاي ج اةبالتداريس عالم تدواب األهداال  لد  ال ايثد  التعب د  فدنبالمدةاوبالمارسدنبا تدواب
 ادزش المارسدن الةشدا َأَ باعةدنب عهد ا التكدوي و ع مل د  عالال دمن الصدمنالتعل مدنب عالةشدا  التعلد   ععسدا  

د يت لدع المتناملد  التعب د َعَأَ ب المدةاوو مد  أساسدن  عاإلم انداة البدععل عيايد  لمارسد ا  امدابا سدود امةاي 

النتداقبالمارسدنبلد باعدابسدوابعسديل بمد بَأَ بقمداب بمختلدابمجاميد و المارسدن الةشدا  لممارسد  المةاسد  
 الت ييدع إلحدااث المعالد  الوسديل ُيَعدابالتدنب عاألنشد   ااندعبالخلدعاة عسدا لبي كيد بأهداالبالمدةاوبإلد 

لدلب فدنبالمدةاو عهدامش يدعل   ل بَأَندالتعل منب الةشا  إل  يةبع اليو  عل باعا المتعلمي و لاا ف   المعغوق
 .(4بو2005بوعالتعبوي ب ال اج التعل م   العمل   اإلاجالنبفن الجانع هو

د اادزش ببُاَعدابلتعل منابالةشا َف   بل اب بممادو  ف د  يتدعادل الد ا بمماومد بال داي  الاراسدن المدةاو مد  امام 
 مد  اقثيدع ب َعَأ َب ع دكلااو التلميد  صخصد   فدنبلةداش المام  العةا ع أحا الةشا  َعَأ َب المارس  و عال  اة المةاو

 الاراسنبيتو ا الصا دايل المعل  ياريس فا ل   َأ َب قما والتلكا   األنش  ب يالا م  ي ق كاا يت  األهاال

د يت لدع التعب  بالمتنامل  َعَأ َب لألنش  و التالمي  ممارس   ل  بعيا حا إل  د ا امةاي   عيايد  المارسد  اسدود ام 

بو صد اي باأليدعاب الاراسد   المدواد  د  مةمصدل  مدادة المارسدنبلد س الةشدا َعَأَ ب الةشدا و لممارسد  البدععل
ب.(19بو1998

2  

ام دد ب عضددااببالتعل م دد  ليادداباألنشدد  ببي تددوابهةدداكبالعايددابمدد بالمجددامةبالتددنببَأ َببممددابمبصدد بف دد 
ب:(67بو2004 الشعي بعأحماوببينيابكماب اجازب

:باشددملبام دد بالعياضدداةبعاألنشدد  بال عك دد بالتددنبيتةاسددعبمدد ب دداراةبمجططال األنشططةة البدنيططة واللياضططية -
بعالةبعي بلل عك بعللةشا باللاننبعالعياضن.بوالعلم  عاستعااداةبالتالمي وبعك ل بالجوانعب

 ددددال بعاسددددتخااماةبالم ت دددد بالمارسدددد  باإل ا دددد بع دددد ابال ددددا  بعاإليشددددملب:بمجططططال األنشططططةة ال قافيططططة -
بعالمعارأبعالنتاب بعالكعاشةبعالخ اب بعالةاعاةبعكلبمابيعي  ببالتةم  بالثكاف  .

:باشملبالجواندعبالمة د بفدنبمجملادابكالعسد بعالتمثيدلبالمسدعحنبعاألصد اابعالتصدويعبمجال األنشةة الفنية -
 .خإلب…عالة  بعاأل ماابالياعي 

:باشدملبام د باألنشد  بالتدنبا دو بالادالبمةادابالتةم د باماتماع د بعيشدتعكبمجال األنشةة االجتماةيطة -
 لاابأقثعبم بيلمي وبكال مالةبعالزياراةبعاأل ماابالت وع  بعام  بالمجامةباأليعا.

:باشددملباألنشدد  ب اةبالعال دد بالم اصددعةببالليلدد بكددالعحالةبالخلويدد بعيعب دد بال يددوربمجططال األنشططةة البر يططة -
 .خإل…ةبالتوع  ببالةباف بعالم افب ب ل بالليل عال يواناةبعحمال

:باشملبالتجارقبفنبام د بالمجدامةبالعلم د بعزيدارةبالمصدان بعالمسدابكاةبالعلم د بمجال األنشةة العلمية -
 عاملتناراةبالعلم  .بالعلم  وعكتاب بال  وثب
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 دة.:باشملبام  باستخااماةبال اسعباآللنبعبعامج بالمتعامجال أنشةة الحاسب اآللي - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

:باشددملباألنشدد  بالاية دد بالمتعددادةبكالددا وةبعاإلرصددادبعالعةاادد ببالمسدداااباإلسططبميةمجططال أنشططةة التل يططة  -
 عم ت اياابع عاشةبالكعآ بالنعي بعيجوياابعيعييل بعدراس بالسة بالةلوي بالشعيم .

مدد بعيامدد ب:باشددملباألنشدد  ب اةبالعال دد ببالمخ مدداةبعح دداةبالخددالشبعالخامدد بالعامجططال النشططاك الكشططفي -
بالمجتم وبباإلضاف بإل بأنش  بالميوابعالاواااةبالخا  .

6 

 يةم د  يةم د بصخصديت  ا ت ارهدا فدن فتييد  متنامدلو بشد ل المدتعل  المدعد إلد  بدالةبع ال ايثد  التعب   يات 

 بدالمعد التعب د  اهتمدا  فدن الت دور لاد اباعي ع ب عااتماع او واعأيالق  ب واعنمس  ب واعانمعال  ب وامععف  ب عيعبيت  متنامل و

 اماتماع د  عسدا لاا عألدعز اإلنسدان  و ال ضدارة أهمد بمكومداة أحدا لو دماا المارسد  إلد  يةبدع بف ند المدتعل 

ب.(2001ب  الاي و

 نفد ي ييدعباد راب إحدااث يت لدع متناملد  يةم   التلمي  صخص   يةم   ي كي َأَ ب (2009) حسي  عي كا
 أنشد   لممارسد  التالميد بالمع د  ب   داش إم يدت  م عهد ا بالعمدلو المدعي   التعلد   يدالا التالميد بمد  سدلوك

 اسدا ا قوند  ؛ال ايثد  المارسد  مةاداج ادزشبمد  المارسدن "فالةشا  عيارااا المارس  دايل  عملعمج متةو  

 التةم د  فدن عللمشدارك  التعلد  و ا دل لموب مزمد  عأسداليعبيمنيدع عقد   عماداراة  داداة يندوي  التالميد ب لد 

ب.الشامل 

 فاد ا  ل د بالمةاداجو يعكدز أ  ية  دن مدا أهد  مد  ال ايثد  التعب د  نبدع عااد  مد  لتعل مدنا الةشدا َعُيَعداب

 عمدتم  ماد  ادزش فادو عالجمدالنبعال عكدنو عالق مدن عاماتمدا ن الةمسدن الجاندع لةداش  لد  اسدا ا الةشدا 

 فعداا لداعر المارسد   األنشد   يسدا  قمدا ولل الدعالمععفدنب الجاندع لةاش إل  اليا ال ا األقادامن لللعنامو

 األنشد   م  ل  ال  ا تسلاا التن التعل م   الخلعاة يالا م  اماتماع  بعالخلق   عالق   العال اة يةم   فن

 بممارسدتابحيد بإ  ؛يعل م د  موا ا طعي     ااياة عمااراة يلعاة اقتساق يت حبلل الق كماوبالجماع  
  يل مد  لاد  التةشدل باماتماع د  فدن اإلسداا   لد   دالعة عميدولا و  دارايا  نمدو فدن يسدا ا األنشد   لاد ا

ب.2010)بعحس و

ب:اآلين ل بالة وبعيم  ب عضااببعيةب ماابالمارس  بإدارةباألنش  

 :التعليميةالتشليعات المنظمة لألنشةة 
ملادددابمددد بيدددالابام تمدددادب لددد بالتشدددعيعاةبالكانون ددد بفدددنبممارسددد ب بالتعل م ددد باألنشددد  بإدارةيعيندددزبب

 :اآلينبالممثل ب
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 الدست ر:-أ أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 للكانو ب اععفك ب"وبينمل بالاعل  اام ع ب للمواطةي  ح  التعل  َأَ ب"  ل  (53) وقابدستوربالجماوري بال مة  أ

أص ال بعأنوا  ب مختلاب التعل   فن التوس عبعالتعبوي وب الثكاف   عالم سساة الماارل مختلا إنشاش الاعل   ل 
 المةاس   البععل عيايل  وعاللان   الاية  بعالعكل   التعب   عيوفيع امن عال م  عحمايت  الةششو ب عأبر اا 

ادزشابباألنشد  المجدامة؛بعهد اباعةدنبضدععرةبصدمول  بم ونداةبالمةداهوبعا ت دارب ام د  فدن ملنايد  لتةم د 
بو1995بوعزارةبالشدد  بالكانون دد مبيددت ب مل دد بيعل مدد بللتالميدد ب بعم ونةددابر  سددابمدد بالتعب دد بعالتعلدد  بعبدداعناا

ب.(37

 للتعليي:القان ن العام  –ب
وبالتعل م دد المصددادربالتشددعيع  بالمةبمدد بلألنشدد  بهدد بأبمدد ب1992(ب45الكددانو بالعددا بللتعلدد  بر دد ب بُاَعددا

  كياةبالشعع.بم بيعام بالاالبالعا بللتعب  بعالتعل  بعفلسمتاابالمةلثك بم م ةاابامابعهوب

 المدرسية: البئحة-ج
 م  عهو المارس بالتعبوي و رسال  م  اأساس  ب اازش ب ُاَعا نالتعل م بالةشاَأَ ب إل  المارس   أصارةبالال   

 لد بنمدوه بالمتنامدلببعيسدا ا صخصديتا و مد  عيكدواب التالميد  لدي  التعداع ب رعح يثلد  التدن الوسدا ل أهد 
ب:(27-23بو1997بو عزارةبالتعب  بعالتعل  باآلين(ب ل ب82بو81بو79 الموادبيصةاببي حب؛عالمتواز ب

األغدددعاأببمددد بالنثيدددع كددد بيبالتعل م ددد باألنشددد  بَأ َببالمارسددد  و(بمددد بالال  ددد ب79فدددنبالمدددادةب بعاددداشو
بالتعبوي بمةاا:

 يزعيابالتالمي ببالمااراةبعالمعلوماةببمابيتالش بم بأهاالبالمكعر. -

 .عبوي الت عالمضا ل الق   مجمو   غعل -

 .التعل م   الخلعاة الاراس  بعينامل المواد لي  العب  -

 .عيوايااا يةميتاا  ل  عالعمل المواهعو عاقتشال لباور المعص إياح  -

 .التالمي  مةاا اعانن التن الةمس   المش الة م  النثيع معالج  -

 عي دويعبال  داة بدالمجتم  الةادوأ فدن عالمسداهم  الم   د بلاداو اماتماع د  بال  داة المارس  برب  -

  .ماتماع  

عف مدابليدةا بعبدي ببليدةا والتما دلبف مداب مد  بمدابام د بالتالميد  عال دوارو التوا دلو ماداراة يةم د  -
 المعلمي .

 اعودب ليا ببالةم بعالما اة. بما فعاغا  لو   امنتما   ل  التالمي  ياريع -
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 عاحتدعا الق دادةوب  لد  عالتداريع   عل بالمسد ي ايدا ع لد  عيةب مد و العمدل يخ     ل  التالمي  يعب   -

 .عغيعها عالكانو بو الةبا 

 :التعل م  عالتعل ماةبالمعي   بباألنش  ببالكعاراة-د

فددنببإدارياددامدد بالمصددادربالتشددعيع  بالتددنبيددةب ببالتعل م دد التعل مدداةبعالكددعاراةبالمتعلكدد بباألنشدد  ببُيَعددا
بدد دارةب الخا د  بشدي بالضدواب ب2000لسددة بب(477حيدد بيد ب دداعربالكدعاربالددوزارابر د ب ب؛م سسد بالتعلد  

ب:(2000بوالتعب  بعالتعل  ب عزارةب اآلي  ل بالجوانعب (11-1 الموادبعالتنبأقاةب األنش  و

بالاراسن. للمةاو م مال ب اازش ب األنش   عا ت اربالتعل م  بموادباألنش   أهم   -

 الساحاة. حساق عالتوس ب ل  اللةاش  ا  -

 .غيعها دع ب األنش   لصالح األنش   موارد م  ستمادةعام بالموهوبي  مهتما  -

 المدةاوبالاراسدن فدن أساسد   مدواد المةزلدن عام تصداد المة د  عالتعب د  العياضد   التعب د  مدواد ُيَعدا -

 .2000/2010الاراسنب العا  م  اا ت ار ب
 : التعل م  باألنش  بإدارة-ج

عالتكدوي بلألنشد  ببعالمتابعد  بالتخ   بعالتةبد   علك المت اإلداري  الكضااا قاف  المارس   الال    يضمة 
بالمارسنبم بيالا: الةشا  يةب    ل  ركزة فكا (82) مادة أمابوعي ل كاابعامهتما بلاا

 (:24وب1997بعالتعل  و التعب   زارةعب (عهن معا ايااوباجع التن األسس م  امل 
عيةميد ب بما ل د و عالتخ د  بلد  أهاافد  لت ايدا لد ع  نشدا  قدل مد  التعبويد  ال ااد   لد بي ايدا ق دا بالمارسد  -

 عالمااراة. الخلعاة التالمي  اقتساق إل  ي دا ال ا الة و  ل  لعامج 

د الةشا  ا و ب أ  -  عأ  فدنبي ايدااو التالميد  عأ باشدتعك المعلد و لداا اعاضد  ب ف د  معغدوق هدال ن دو امواا 

 .للعمل مةبم  ي   ل  ينو ب

 اواندعبالتالميد و المعلد بللتعدعلب لد بميدوا  لدل م  إ ااداثةاشبفنبأ ق ك د مالحب  لعمل   الةشا  اخض  -

 الكوةبعالضعا. عنواحن صخص ايا و

 .فنبغعلبالاراس  عيعل م   يعبوي  مضامي  م  اكا  بمابنالتعل مبالةشا  يتصل أ  -

 حااايا  إص ا ميولا بعب    للتعليع فع   م  أقثع التالمي  ف   اجا ب ي  الجوانع متةو  الةشا  ا و ب أ  -

 .صخص ايا  لتةم   عمجام ب

ب.الةشا  را ا عيسم  المعلمي  أحا الةشاطاة اما اة م  اما    ل  اشعل -
ب:التعل م  باألنش  بمجامة-د



2023 168 

 

  

       أ/ رشاد علي علوان       تنمية المهارات الحياتية لدى التالميذ ... المدرسية فيويم واقع دور األنشطة تق

 عأندوا بومجدامة (80) المدادة فدن (1997 بعالتعلد  المارس  بالصادرةب  بعزارةبالتعب د ب الال    حادة أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 عاحت اااياا؛بحي بعحجماا عشععفاا المارس  إم اناة عف   بالمجامةم مجاا قل فن يمارل التن الةشا 

 : اآلي  عالمجامة األ سا  يشمل

 .عالعلو  عاألدق عالاي  والثكاف  بمجامة يات  والعلمية: ال قافية األنشةة قسي -

 .عالتش يل   عالموس ق   المسعح   المةو ب بمجامة :بيات الفنية األنشةة قسي -

 .العياض  بعالشعل   عاأللعاق اللان   عالتعب   العياض  بمجامة يات بلياضية:ال األنشةة قسي -

 .عماارياا عفةوناا عاإلرصادا  النشف   التعب   بمجامة يات ب:واإلرشادية الكشفية األنشةة قسي -

 .عبعامجاا عأنش تاا اماتماع   التعب   بمجامة :بيات االجتماةية األنشةة قسي -

عأصد اابياعيد وب مةزلدن عيداليع ا تصداد مد بالمدعأةوبمجدامةبأ مدااب يادت بت:الةالبا أنشةة قسي -
ب.عغيعها عط خ عي اط  عح اق  ي عيز

 .عالتميز عاملتنار عاإللاا  عالتموقب الموه   بمجامة يات بوالمبدعرن: الم ه  رن قسي -

 :والتعليي()مكتب التل ية  التعليمية األنشةة إلدارةالتنظيمي  البناء-ه
ب.العام بلألنش  بالمارس  باإلدارةبوالعا لتعل  ب  ا با -

ب.األنش  ببالوزارةبمايعب ا  -

ب.نا عبالمايعبالعا بلألنش   -

العياضد  بعالمدوهلي بعالصد  ب المة د باألنشد   عالعلم  باألنش   الثكاف   األنش  بإداراةمايعاب -
ب.المارس  بعمايعاب ا بالشععببالم افب 

ب.األنش  ببال افب باإلداراةعنواقبمايعابباألنش  ببالم افب بإداراةمايعاب -

 سددد باألنشددد  بوب  سددد باألنشددد  بالعياضددد  باألنشددد  بإدارةاألنشددد  بفدددنببأ سدددا السددد عياري بثددد ب -
ثد ببواألنشد  بإدارةث بالمختصدي بفدنببوالمةن( س بالةشا ببو س بالموهوبي بعالملا ي بوالعلم  

ببالمايعياة.بمواانباألنش  بالمارس  

عمشدددعفنباألنشددد  بالمارسددد  ببواألنشددد  بأ سدددا م ددد ببالمدددايعياةبممثلددد بلعؤسددداشبالتعل باإلداراة -
ببالماارل.

 عالد ابأ  د  ال مةدن الاسدتور يتلةاهدا التدن عاألسس المضامي   ل  ال م  فن عالتعل   التعب  بةكزبرببلكا

 علد ا ؛بد  عالةادوأبالمجتمد  عي دويع لةداش فدن الزاعيد  حجدع لو ماا يا   أهم   التعل م  عب التعبوي  العمل  
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 عاللان د  عالعكل د  الاية د  يدوفيعبالتعب د  يالا م  امن عافاة م  عحمايت  الةشش ر اا  مس عل   الاعل  يت مل أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

باألنشد   يجداا الاعلد  مسد عل   اي كد عهد ابالمجدامةو ام د  فدن ملنايد  لتةم د  المةاسد   البدععل عيايلد 
ب(.8وب2017وبالض اك بالتعل م  

يتاابعم افب بإقبعماربب ا  بش ل ال مة   الجماوري  فنبالتعل م   األنش   عا   الم    ه ا ل ابيتةاعاب
 الجماوري  فنبالتعل م   األنش   عا   عيا   الموضو  ه ا فن عاألب اث لكل بالاراساة انبع ب ؛ياصاش لب

العلم  ب عالورش عاألدل اة الاراساة إل  باإلضاف  المختلم  عالتشعيعاة بمسحباللوا ح ال اح   ع اب ا ال مة  و
بَأ َبإل بب(و84-ب83بو2018 عالشمسنب(ب21وب2009م ملب بم والم ل  .بكمابأصارةبدراس بكلب عالةاعاة

يعداننببوال مة د بلجماوريد فدنبمداارلبالتعلد  بالعدا بفدنبابالتعل م د لألنشد  ببالمتيملبلوا  بالعمل داةباإلداريد 
ب:وبمةااداري اإلمة  بأعبالبعمام بسواش ببفنباوانعبكثيعةبا صور ب

ب.اإلداري بالتكلياا يمارلباألساليعببمبيزااماارسةابباإلدارةبفن .1

 عبصورةب شوا   .بويت عاا؛بف نماببإ بالمارس  بالتخ   بلألنش  َأَ ب .2

ب.التعل م  باألنش  بمبيعا  بعض بأابيعيي اةبعمبعسا لبلتةمي بكاف  .3

ب.التعل م  ضعابيما لبإدارةبالمارس بع ا بإصعافااب ل بمتابعتاابلناف باألنش  ب .4

 عحصص .بالمارسنبضعابااا بمايعابالماارلببامهتما ببالةشا  .5

 .الصف  بعالال ف  األنش  ب سيع  ل  ضعاباإلصعال .6

عبالعسدم  بلدوحظب دا بي ليد بالكدواني بم بيالابالاراسداةبعالتكداريبالتعل م  باألنش  عبالةبعبفنبعا  ب
 التعل  فعص ي مز م عأ    عإ بط ك بف عضاابمبيواقعبالت وربالتكةنبعالتنةولوانبالمتسار ببعاللوا حو

وب2010وب اللة بالداعلنبعالجماوريد بال مة د بالتعل   م  التسعق عا  باألمعب ل  فن عيسا ا لل ال  اةو ماا
ب(.55وب2006بوعل  المجلسباأل ل بلتخ   بالت؛ب28

يبددلبالميزان دد بالعامدد بللاعلدد بهددنبالمصدداربالددع  سبلتمويددلب  ددا بالتعلدد  بعالتدداريعبعاإلنمدداقب ل دد ب لدد ب
ب.العا العغ بم بالزي بالمتييعبلمشارك بالك ا بالخاصبلالستثماربفنبالتعل  بيا  بفنبالتعل  ب

بب:َأن ُبب(36وب2013 بعل  ع ابأصاربالمجلسباأل ل بلتخ   بالت
 .نش  بفنبم ايعبالتعب  بعالتعل  إداراةباألبأعلإلداراةبالتعل م  ببأعمبيواابنمكاةبيش يل  بللماارلب -

كددلب لدد بأدابإلدد بيدداننبفا ل دد باألنشدد  ببوالتعل م دد إهمدداابالسددجالةبع ددا بالمتابعدد بأعبالتكددوي بلألنشدد  ب -
 لتعل م  .اجعلااب ل بهامشبالعمل  با؛بعهوبمابالمارس  
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مابيضمةت ب ادبم بالتكاريعبمةاا:بيكعيعباللة بالاعلنبحوابعضد بالتعلد  بفدنببَأ َبع ل  بفالبغعاب بم ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ام د ب ةا دعباألنشد  بالمارسد  بيعداننبمد ب صدورببَأ َبمد ببللجم د وعيكعيعباللجة بالوطة  بللتعل  ببال م و

  بالمارسد  بع لد بمخعاداةبالعمل د ب ل بي كي باألهاالبالمةاط بباألنشدباانع س بسل  بفبعاضحوعضعاب
بو32وب2014بواللجةدد بالوطة د بالتعلدد  بللجم دد عبباللةد بالدداعلنبيددعيكعب علعدلب لدد باعددزابإلد ببالتعل م د بإامددام ب

36-37): 

 .التعل م  س اساةبعلوا حبمتكادم بعغيعبمواق  بللت وراةبال ايث بلألنش  ب -

 ق اداةبإصعاق  بفنباألنش  بالمارس  بغيعبمتخصص . -

 يكي  (ب شوا   بعرك   .بومتابع بويةب  بو يخ   بالتعل م  مل اةبإدارةباألنش  ب  -

 التةب  . فن الص يعة عالجما اة لألفعاد م س  أداش بغيع -

 لعاموبمبيةمنب اراةبالتالمي بعالمعلمي بعمبيللنباحت ااايا بعرغ ايا . -

 لعاموبعمكعراةبمبيعسخبم ادئبالتعب  بام تصادا بعالت ل ق  . -

 المتاح .باإلم اناةعف ببأنش  طل  بعمعلمي بامتكاع بالكارةبعالخلعةبعالماارةب ل بإ اادب -

 م باميتالفاةبال زب  بعالس اس  .بأفعادهام سساةبيعل م  بيعاننبلي ب -

 مجتم بم لنباجالبأهاالباألنش  بعأهميتاابعغيعبمشج بإل امتاا. -

 مجتم باعاننبم بال ال بالمع ش  ب المكع(. -

عزارةب بالتعل م ددددد ااددددد بالمدددددواردبالمال ددددد بلتددددديمي بمت ل دددداةبالتعلددددد  بعمت ل ددددداةباألنشددددد  ب ددددا بكم -
ب:(1بو2006وبالتخ   بعالتعاع بالاعلن

فدنبيةم د بباعأهميتادبدعرهدابعمسدتوابعا د بوالمارسد  باألنشد  ال   بال النبيتعلد بببَأ َبعممابسل بعبماب
بكوناابعسيل بفا ل بلت عيدعب؛غ ايا بعيةمنبايجاهايا رببالمااراةبال  اي  بلاابيالمي بالمعحل بالثانوي بعيللن

بالوا ددد بالممدددارلبلألنشددد  بإلددد عبدددالةبعببوطا ددداةبعإلددداا اةبعالتنددداراةبالمعلمدددي بعالتالميددد ب لددد بحدددابسدددواش
فددنبمدداارلبالتعلدد  بالعددا بفددنبالجماوريدد بال مة دد بالدد ابأقايدد ببعددضبالتكدداريعبالعسددم  بعالاراسدداةببالتعل م دد 

يةم د بالماداراةببفدنبالمارسد  فكابييقابلل اح بالضععرةبال تم  بفنبأهم د بدعرباألنشد  ببواالمشاربإلياابآنم ب
بلاابالتالمي بفنبالمعحل بالثانوي بفنبمايعي ب ابالسماابم افب بإق.ال  اي  ب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 :الحيانية المهارات

 مفه مها:-1
ل  اي د بام د ب عضداابهةداكبالعايدابمد بالممداه  بللماداراةباببي المصادربعالاراساةبالعلم  ببأعض  

ب:اآلينق

يتععضو بلد بمد ب ما موااا  م  الش اق لتم ي  عسيل ب:بيناا المااراةبال  اي  اليونس وببم مةب يععل
ب(.21وب2000وب اليونس وبموا ا

  لد بي مدل الكدادر المدعد صخصد   للةداش يعةدن ماداراةوببينادا:بالخل  لاعا الععبن التعب   عيععفاابم تع

 عالوش ف د  الشخصد  بعاماتماع د  األ دعاة مختلدا  لد  اليوم د  ال  داة مكتضد اة مد  مدلعالتعا المسد عل  

ب:(11وب2010وبالخل و لاعا الععبن التعب  بم تع  عمش الي  مجتمع  م  التما ل م  مم    ار  ل 

  لد  المدعد يسدا ا التدن الةمسد  بعاماتماع د  الماداراة مد  مجمو د :باليون سداببينادا مةبمد  عيععفادا

عملا د ب  د    ح اة ا يوا أ   ل  األفعاد عيسا ا ال اة مااراةبإدارة عيةم   بما ل   عالتوا ل  عاراة يخا ا
 .(2008اوباليون س 

عانامااد بمد باآليدعي بببد والخلعاةبعاألدعاةبالتدنبا تااادابالمدعدبلمسدا اي بفدنبالتعامدلبمد بمدابا د  ب
ب:(23بو2016بو الال من   بب بعالمجتم ببش لباضم بيجة  بللمخاطعبعالمش الةبالم 

 الحيانية:أهمية المهارات -2
مددد بالمت ل ددداةبالمامددد بعالضدددععري بلتن ددد بالمدددعدبمددد بالمت يدددعاةبُيَعدددابالماددداراةبال  اي ددد بباقتسددداقإ ب

يسددا ابالمدعدب لد بي كيد ب فادنبللماداراةوعإ بالمدعدبب ااد بماسدد ببالمععف  بعالثكاف  بعام تصادا بالمعا عة
بمشدددا عاوبعيةمددنبلاادد بعببالددت   ببانمعاميدد بالمسدددد عل  و لدد بي مددلببا ددادر ببلاادد والثكدد ببددالةمسب ايدد وبعزيددادةب

بوإلدددعاه  عيسددددا ااب لددد بالتخ ددد  بالجيدددابللمسدددتكللوبمتم ةدددابمددد بالتنةولوا دددابال ايثددد ب بعاملتندددارواإللددداا ب
 .(35بو2010

بفن: بينم بأهم  بالمااراةبال  اي بَأ َببإل (ب43وب2007 بالاي سعاببأصارع اب
 يسا بالمااراةبال  اي  بفنبموااا بالت اااةباليوم  بالتنبيواا بالمعد. -أ

 ي سي بح اةبالمعدبعيسالاابم بيالابإقساب بالمااراةبالالزم بل  اي باليوم  . -ق

 بيوااااا.رف بمسدتوابح اةبالمعدبامريكاشببكاراي ؛بليتجاعزبالمجوةبالعلم  بعالتنةولوا  بالتنب -ج

 ادرةب ل بالمةافس ب الم ا.إ اادبكوادرب  -د

بالمااراةبال  اي  بينم بفنبالعايابم بالجوانعبمةاا:بأهم  بَأ َببإل بال احثي بعضببأصارقماب
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 لدد بيشددج ع بدا مدداب لدد بامريكدداشببمسددتوابالماددارةبمدد بعمددلباوب معيةددامددتالكبالمددعدبماددارةبَأَ ب -أ أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بثَدد بأاددلبفددتحبآفدداقباايدداةبللعمددلوب دد ث بم مدداب ددازةبعآيددعع و عبأقثددي كيدد بم اسددعبعمددواردبَعم 

ب.(32وب2007

 ل كدنبالممدعدوبع لد بيسا ابامتالكبالمااراةبال  اي  بفنبالدعب بلدي بالوا د بالةبدعابعالوا د بالت -ق
 مددعا ب عالمععفدد بمدد ب ددواني بالعلدد بباهدد بال  دداينبالمعدد شوبعالسدديعبالددوا نب لدد بلنشددابالوا دد 

 .(53وب2005بوعآيعع ب

اشبعالتصعفاةبالتنبيسلعباأل ابعالضعربأل د الااوبيسا ابفنبالو اا بم بالو و بفنباألي  -ة
عالعمدددلب لددد بي كيددد بإنجدددازاةب ب مددد ب لددد بالصدددعيابالمدددعدابعالمجتمعدددنوبعاملتدددزا ببمةبومددد ب

 داعةبحسدة باسدع بال دا و بإلد بالو دواببَأن ُبمثلبأ ل وبع ل ببَأن ُبق م  بيةبعبالمعدبفيااب ل ب
 .(44وب2215إلياابعالتعل بمةااب الكااحوب

يع نبالمعدبالمع  بم بأالبأ باعد شبح ايد ببشد لبأفضدلوبعمسد مابفدنب صدعنابالد ابيتسد ب -ث
 .(58وب2002بامنمجاربالمععفنبعالمعلوماينبعالتنةولوانبالمتالح ب مسعودوب

 لدد بلةدداشب ارايدد باماتماع دد بباأهم دد باقتسدداقبالمادداراةبال  اي دد بفددنبأناددابيجعددلبالمددعدب ددادر بَأَ ب -ج
 .(51بو2016بالسا ااو ع  بللاراس بعينس  بدافبعالةمس  و

امتالكبالماداراةبال  اي د باعدودبأثعهداب لد بالمدعدبنمسد ببالاراد بيلي بَأَ بم بيالابالععأبالسال ب
بف  .األعل بث ب ل بالمجتم بال اباع شب

 :الحيانية المهارات أهداف-3
 العامد  األهداال مد    لمجموب حي بيضمةاا م  اللعامو م  غيعها    يختلا م ال  اي   المااراةبإ 

 صخص ايا  عيةم  حااايا  يال   التالمي بمااراة إقساق اللعاموبإل  ه ا ياال حي  ؛لت ق كاا يسع  التن

 مدزعدي ببمعدارل عي اااياا العصعي  ال  اة مت ل اة م  التي ل   ل   ادري  ل  ونوا متناملبعمتواز و بش ل

 ي داااة مد  بما ل د  عاع د بللتعامدل لتصدعفاة ال  اي د  وا داالم مواااد   لد  عيعيدةا  ح دايا  فدن يوشمونادا

ب:(2010   ان و باآلين بكال  اي  يعل  بالمااراة أهاال اليوم  بعيتمثل ال  اة
 الشخص  . يصا ص يةم   -

 .ال ايث  التكة اة  ل    اطالعببال  اة موا ا ب دارة المتعلك  عالخلعاة بالمعلوماة المتعل  يزعيا -

 :العلمن التمنيع ينوي  لمة   عيوايااا الواع   المالحب  يةم   -

بعهن:أهاالبالمااراةبال  اي  ب م  ابعض بب(2007 (     عأضال

الو د وب عاحتدعا  إدارة عمااراة العال اةو ق   عاقتساق عاميجاهاةو بالمعارلوبعالمااراةو المتعل  يزعيا
بوالمشد الة عحدل العلمدن التمنيدع يةم د بماداراةعب واإلاجال د  المشدارك  ممادو  عيعميد  الكدعارو ايخدا  عماداراة
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ي مدلب  لد  ا دادر ب المدعد يجعدل ب يد  ال  داة مت ل داة عمد  المت يدعاةبال ادثد و األمثدلبمد  عي كيد بالتعدااش أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 مد  التما دل اميصداا عي كد  العصدعو امعضداا التدن الت داااة عمكاللد  المشد الة عمواااد  عل اة بالمسد

ب.لليل  ا فن اإلاجالن عالتينن اآليعي و

  ارة يةم   فن عالمتمثل  األهاال ه ا م  بعض) 1431 عالجايلنب(26بو1426 مص م ب اض   قما

ب: ل  عثكافت  المتعل 
 .المختلم  ال  اة مت يعاة م  التعامل -

 .اآليعي  م  عالتوا ل اماتما ن التما ل -

 .عالعالم   الم ل   عالليل   ال  اي   المش الة حل -

بالعلمن. التمنيععب المة كن امستاما -

 :الحيانية المهارات نصنيف-4
بمععفد  بحااداةب بال  اي  وبعإنمابيت بي ايدابهد ابالماداراةبمد بيدالا  بللمااراة  بموحا  ل سبهةاكبيصة   

بالتدددنبيدددةجُ ب ةدددامابمبا كدددُ بالتالميددد ب بالمتو عددد ببالتالميددد عي لعددداي ا وبعكددد ل بب سدددعبالمشددد الة  السدددلوك اة 
بلل  داةمةا وبعك ل بم بيالابالعب بإل بالكوا  بعالةما جبالتنبافتعَضداابالمتخصصدو بكماداراة  كمدابأ ببواو  

اوبكمددابيختلددا بمددابيددت بفددنبضددوشبطل عدد بالعال دد بالت اُدل دد بلددي بأفددعاد   يصددة َ بالمادداراةبال  اي دد بلمجتمدد  

اعف  ب ال  اي   المااراة يصة ماة   د ال ل هد مش ا كد  م عمجتمعد وبكد اب ةداما المدعد لدي  عالعال   للمجتم  ً 

 الماداراة يعلد   ن داقَأَ بحيد ب دةاب؛بF. .taute)ع ابااشبفدن بب(2010بونالةااب(بالمتو ع  السلوك اة

 ماداراةبواماتماع د  عالماداراة الةكدااو المااراةب المععف  بالتمنيعب:هنوبر  س  أبعاد ثالث  اشمل ال  اي  

عالةمسدد  بعضددد  ب العواطددا إدارةبوصددد  الشخ عالمادداراةبوعالتعدداطا عالتعددداع ب عالتمدداعأ اميصدداا
 .F. t aute)ب,ب(2005المشا ع

ب:اآلين ال  اي   المااراة يصة ماة أه  عم 

ب(:2004بالمعل و ياريع  دليلبإل  ال  اي   المااراةبوالمصعابالمعل ب ياريع دليل يصة  

 .األصخاص لي  بالعال اة الخا   التوا ل مااراة -

بالعفض.بوالتماعأ مااراة -
 . مع عالتعاطا ال يع يما  العاطمن التكمص مااراة -

ب.المعي  ع مل التعاع ب -
 التيييا. لنسع الا وة مااراة -

 المش الة. عحل الكعار  ة  مااراة -

 .اآليعي  عيواااة ال اي   عالتواااة الق   لتيثيع المتعلك  الت ليل مااراة -

 .الةا ا التمنيع مااراة -
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 .ال اة عمعاق   لل اة كايعابالت ال اةبالتكي   عإدارة التعامل مااراة - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

بالمشا ع. إدارة مااراة -

 :الحيانية المهارات الر نيسيف نصنف
يصدددددة  باليون سدددددا:بعضدددددع باليون سددددداب ا مددددد بيشدددددملبمجمو ددددد بمددددد بالماددددداراةبال  اي ددددد بالةمسددددد  ب

اةبهدوبالتما لبلي به ابالمادارببَف   عبةاش ب ل  بب؛مام بااابايعوبالعال اةبلي باألفعادباةعماارببعاماتماع  
مةبمدد ببإلياددابأصددارةالسددلوك اةبالكويدد بلددااباألفددعادوبعف مددابيلددنبالمادداراةبال  اي دد بالعشددعةبالتددنببيةددتوالدد اب

ب:(87وب2005 باليون سا
 األصخاص.مااراةبالتوا دلبعالعال اةبلي ب -

بالعفض.عببمااراةبالتماعأ -
بالعاطمن.مااراةبالتكمصب -
بمااراةبالتعاع بع ملبالمعي . -
 التيييا.بمااراةبالا وةبلنسع -

 مااراةب ة بالكعاربعحلبالمش الة. -

 مااراةبالتمنيعبالةا ا. -

 ماارةبإدارةبال اةبعالتكي  بالتكايعابلل اةبعمعاق  بال اة. -

 مااراةبإدارةبالمشا ع. -

بالض و .مااراةبإدارةبالتعاملبم ب -

ب:الر نسك (وال قافة ) والعل م للتل ية المتحدة األمي منظمة نصنيف

 عالعال داة التوا دلبمااراة: إل  ال  اي   المااراة عالثكاف  عالعلو  للتعب   المت اة األم  مةبم  يصةا

  دة  التيييداو لنسدع الدا وة ع مدلبالمعيد و التعداع ب العداطمنو الدتكمص عالدعفضو التمداعأ األصدخاصو لي 

ب.الضد و  مد  التعامدل المشدا عو إدارة للسد  عةو المعكدزبال داطةن الد اةو عإدارة التعامدل الةا داو عالتمنيع الكعار
ب(.1431  الجايلنو

 ماداراةإلد ببال  اي د  الماداراة يصدة   يد  اكمدب:السطع دية العل يطة المملكطة فطي التعلطيي وزارة يصدة  -د

:بمثدل و لم د  عماداراة ؛امسدتاالك يعصديا التعداع و اميصدااو :مثدلوبالشخصد   بخصدا ص معي  د 
ب.(2011 ال امااووب1426 و حسي(سالم (بعال األم  التوا لوب ل  الكارة الو  و  إدارة

ب:م(1993نصنيف منظمة الصحة العالمية )

ب وبعهددن:بماددارةب ايخددا   بال  دداةببالةسدد   بللمددعد  بأساسدد  وبيعددابمدد بأهدد بمادداراة  عيشددتملب لدد ب شددعبمادداراة 
وبعماددارةبامي بالةا  ددا  باإللدداا نوبعماددارةبالتمنيددع  بالمعددااوبالكددعاروبعماددارةبحددلبالمشدد الةوبعماددارةبالتمنيددع  صدداا 
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نببالددد اةوبعمادددارةبالتعددداُطاوبعمادددارةبالتعددداُاشبمددد بامنمعدددامةوب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية( صددد  وبعمادددارةبالدددَو ث بالشخث عمادددارةبالَعال ددداة 
بعماارةبالتعااشبم بالض و (.

بم بالماداراةوبسدواشبالماداراةباألساسد  ببَأ َبعممابسل بيالحظبال اح ب ه ابالتصة ماةبايمك بفنبكثيع 
بفدنباألهد بمةاداوبفةجدابمةبمدَ بالصد  بالعالم د ب لد بسدليلبالمثدااببأعبالمعع  وبليةمدابي ايةد ثب عااداُةبالةبدع 

دابلل دوالوبفةجدُابفدنبيصدة  بدليدلب بمااراةوبكمابي دايَ بالتصدة ُ بي ع  بال  اي  بفنب شع  ي اُدبأه بالمااراة 
بدارةإعببلتوااداةالمااراةبالخا د ببالعال داةبعحدلبالمشد الةبعالماداراةبالمتديثعةببدالق  بعابإل بياريعبالمعل 

ب ا م بالمااراةبالةمس  بعاماتماع  بعالشخص  .بإل ليةماب ةم باليون س  ببوال اةبعالمشا ع

عمددد بيددددالابالعدددعأبالسددددال بعبعدددابالعاددددو بإلددد باألدقبالتعبددددوابعالاراسددداةبالسددددابك بع دددوا  بالمادددداراةب
ب: اآلي مجامةبالنبفبال  اي  بالمااراةبا تمادبإ ادةبام  بلل اح َف  نُ ب عالععب  وال  اي  بالعالم  ب

 اماتماع  .المااراةب -

 الشخص  .المااراةب -

 عالمععف  .المااراةبالعكل  ب -

بالماة  .المااراةب -
 المااراةبام تصادا . -

بالمهارات الحيانية الشخصية: .1

عبع ددارةببالت ميددز.عببالتةبدد  بالدد اينعببالددو نببيناددا:ب"أعب"ق دد بنددايعبأنمسددةابالشخصدد  وبالمادداراةنعططلف 
إدارةبمشدا عكبعبب لد بفاد باأ بيندو ب دادر بعببإدارياداعببعاوبهنبالخ واةباألعل بن دوبفاد بمشدا عباآليدعي أي

ببمابفنب ل بفا بمابا مزك.بالخا  و

باآليدعي والتما دلبمد بعببالشخص  بهنبالمااراةبالتنبنسدتخاماابيوم  داب ةدابالتوا دلبال  اي  بالمااراة
بسواشببش لبفعدابأعبفنبمجمو اة.

فدددنبباكليدددع ببادعر ببيددد داعبالشخصددد  بهدددنبالتدددنبيعلدددعب ددد بسدددماةب ددداحلاابعسدددجااااببل  اي ددد ابالماددداراة
  اغ ب ال اي بم باآليعي بم بإم ان  بالشخصب ل بي ويعبيل بالماداراةبعي سديةاابلخلد بآل د بيوا دلب

 :(2008وب20بو م نبالاي بأفضلبم باألصخاصبم بحول 

 :االجتماةيةالمهارات الحيانية  .2
ب(:2017وبال ويع ن بأهماااماتماع  بال  اي  ببالتععيماةبللمااراةهةاكبالعايابم ب

بيت لدع التدن األنشد   يدالا مد  التالميد  لداا اماتماع د   بالماداراةيةم د ة:االجتماةيط الحيانيطةارات المه -
ب.األسلل  عطعح عال وار الةكاش إدارة  ل  عياريلا  الجمعنو عالعمل المشارك 
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أعببليلدد باايدداةبأعفددنبم دد  بليلتدد بباآليددعي اربمدد بالمددعدب ةددابالتعامددلبمدد بعالتصددعفاةبالتددنبيصددباألفعدداا - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بيعامل بم به ابالليل ببالتن  بعالتي ل ببمابهوبميلولبلي بالةال.بعك ف  بول بالةس  ب

إطدددارببالكدددارةب لددد بالتما دددلبمددد باآليدددعي بفدددنببينادددا:بSalabyع"سدددالل "ببCombs عفاددداب"قدددوم س"ب
ب(Salabyع"سالل "ببCombsقوم س"ب.ب "اااتماع  بمكلول ببااتما نبم ادوبعبيساليعبمعية 

باماتماع  بهن:بأابماارةبيم  باإلنسا بم بالتما لبعالتوا دلبمد باآليدعي وبعمد بال  اي  بالمااراة
بعال دعأبمد باميصداابهدوبلمب د وغيدعبياللاابيباعباأل عالبعالعال داةباماتماع د ببعداةب دوربلمب د بعب

ب.(2008ب ال و بحبعيال  بم بأابغموأيو يلبرسالت بلآليعي بلوضوب

 :المهارات الحيانية العقلية والمعلفية .3
عهددد ابالماددداراةبيت لدددعببألداشبالعكلدددنوبعالمععفدددنبالماددداراةبالعكل ددد بعالمععف ددد :بهدددنبالتدددنبا لدددعب ليادددا

وبإناددابيت لددعبمعالجدد بالمعلومدداةبعالممدداه  بعالم ددادئبعالتةسددي بليةامدداب:أاوبأداؤهددابيوش دد بالعكددلبعالتمنيددع
ب:(63بو2016بوعيوش ماابفنبيمسيعبالمعلوماةبعالتةل ببالةتا وبعحلبالمش الةب المسا يا

ددببيناددا:يَعددَعلبالمادداراةبالعمل دد بعالمععف دد ب ددبامعية ددباالمادداراةبالتددنبام دد بيعلماددابعإقسددالاابيععيم  باعق اس 
ةبالُمَ وس  وبعه ابالةو بم بم بالنتاب بعالعياض اةبعال  ا  بعالكعاشةبعالكارةب ل باستخاا باللعمج ابام اد ب

ب.(2001وب الكاننبعزميل بفنبمجامةبالعملبالمختلم باالمااراةبهوبأقثعبالمت ل اةبحاا  بعيكي م ب

 :المهنية المهارات الحيانية .4
بزمانةابال اضع. فن لوشا اابأنوا  م  نو  ب أا ممارس  فن األساَلب الماة  ُب المااراة ُيمثلُب

 يةشد ُ بالماداراةبالت ل ق د  ياللادا مد  يدت  ع ملدن لمبن ب يما ل ب آل  ُب :اينابب  المااراةبالماة  عَف بع اثب

 فدنبسدوقب لالنامداك الثانويد  المعحلد  فدن الُمتد  لتايلد  التواُ دل عماداراة عاماتماع د  ب عالشخصد   ب عالوش ف د 

ب(.2019عآيعع وببالمان ُب الجوانعب ام   م  ال ال   صخص   لةاش فن التناُمل ي كي  م  عاإلنتاجو العمل

 فةن بمجاا ببالُمتعلك  الماة   األ ماا م  مجمو   ب لممارس  زم ُبالال األساس  ُب المااراةُب :ينااب قمابيععلُب

ب.2015) ب العوعبب م مودبالعمل   المااراة م   اد ب م  الماة  ُب المااراةُب عيتنو ُب ماو لماة  ب

  ثما و الوش م ب بأعبالماة لممارس  اللزم  ماشاةعالن عالمااراة المعارلَب اقتساق  مل  ُب بيناا: ل بيععبعب

ب.2014)

 :المهارات الحيانية االقتصادية-5
الل د ب  مليتدن عاإلنتداجبعممارسد  العمدل  لد  التالميد  يداريع  لد  ام تصدادا  الماداراة إقسداق ية دواب

بو(2015ادالاوب بالمارسد  الموادودةبفدن عالصدةا اة ال دعل أندوا   لد  عالتعدعل الميزان د  عإ دااد عالشدعاش
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حسد ببإلد باألفدعادعالمجتمعداةبعالم سسداةبعي تداجبكافد بباألفدعادعيعتلعبرألبالمااب صعبال  اةبلنلبمد ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 يكايع.بأ لبش لباضم بل بال  اةبالعغياةبعالنعيم ب ل بباألمواابإدارة

 عةب"عض بي  بمسدتخاا بالدايلبالمدالنبعالسد ب:بيناابالمااراةبام تصادا بعآيعع بع اب علب معا ب
ب(.106بو2001بعآيعع والمااب"  معا ببعإدارةباإليكا  ل ب

 الحيانية:الحدي ة في نعليي المهارات  االنجاهات-5
بالمصادربعالاراساةبالعلم  بالتخصص  ببأعض   هةاكبيمس بايجاهاةبحايث بفنبيعل  بالمااراةبَأ َّ

ب:(58-57بو2044بنولب راماباآلينكب اجازببال  اي  بفنبالم سس بالتعل م  بام  ب عضاا
:بالمكصودبب بهوبيعل  بالمااراةبال  اي  ب ل بص لبمدادةبمسدتكل بفدنب ايادابالم اصعباااميج-األولاالنجاه 

ب ل بغعاربغيعهابم بالموادبالاراس  بالتنبيارل.

هددوبأ بيةسددج بمدد باميجدداابالسددال بفددنبيعلدد بالمادداراةبال  اي دد بفددنبمددادةببالتجسدديع:بااايجدد-ال ططانياالنجططاه 
تكل بل ايدد وبعالمكصددودبمدد بهدد ابهددوبي ليدد بالمادداراةبال  اي دد بالتددنبيعلماددابالتلميدد بفددنبالمددادةبفددنبمسدد

باأليعا.م توابالموادب

الصدداع:بهددنبالتددنبيجمدد بلددي باميجدداابالم اصددعبعايجدداابالت سدديعوبفددنبيعلدد بالمادداراةببااايجدد-ال الططثاالنجططاه 
يت لعبيكاا بم توابدراسنبيتم بم بي كي بأثةاشبيعل  بأابم توابدراسنوبعه اباميجاابفنبال  اي  ب

بال  اي  .ه ابالمااراةب

متعدددادةبدايدددلبب إثعا  دددعهدددوبيعلددد  بالماددداراةبال  اي ددد بمددد بيدددالابأنشددد  بب:ثعا دددناإلباااميجددد-اللا طططعاالنجطططاه 
بال  اي  .المارس بعياراااوبكعكاباللعاموبالتاريس  بالمكةة بفنبالمااراةب

اي دا بي دواةباداشةب لد بأناداببعيدت بمد بيدالابالحيانيطة:لمهطارات مطدخل فهطي ا عمتد-الخامساالنجاه 
 ي ايابالمااراةبال  اي  بالةمس  بعاماتماع  بعالشخص  ببش لباجعلاابيتصلبم ببعضاا.

 :السا قة تالدراسا-را عا
ب:(2019) الجماعيدراسة 

عيعل  بالن اربباألم  وبي ويعبالمااراةبال  اي  بالالز بيوفعهابلاابالاارساةبفنبم بإل هاف بالاراس ب
ع دداباسددتخام بوبمدد بالمادداراةبالددالز بيعلمادداباألم دد عالتعددعلبغلدد بمدداابيم دد بالاارسدداةبفددنبمعكددزبم ددوب
شدداركي بالخلددعاشبالمبعيمثلدد بالعيةدد بال  دد ببمجمددو وبال احثدد بالمددةاوبالو ددمنبالت ليلددنبالمسدد نبعالت ددويعاب

ددابب عيكدد ب يليددعابيعبوي ددب(18 فددنبالتصددوربال ددالدب دداده ب ع دداباسددتخام بوبابألسددلوقبدلمددنبالمعددااصدداا بعفك 
بإلد ع دابيو دل بال احثد بوب بمجدامةفكعةبموز د ب لد بيمسدب(94 بامست ان بالتنباحتوةب ل بداةبأال احث ب

ب:باآلينبأهماا ادبم بالةتا وب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بالاارساة.لمعب بالمااراةبال  اي  بعمبيللنباحت اااةببيمتكعباألم  مةاهوبم وببأ  -

فدددنبمايعيدددد ب ابالسددددماابعيمثلدددد بباألساسددددنفدددنبمعاقددددزبالتدددداريعببإمةبنسددددوي بمبيوادددابماددددارا -
بالياعي .بعاألص اابمااراةبالتمصيلب

ب2.53) بعمتوسدد ب(84%)  لددصددلبحيدد بحب؛األعلدد صدد   ببالمعي دد بادداشبمجدداابالمادداراةبال -
بااا.ب ال  بلامل بلمب  

(ب2,49 ب عمتوسدب(83%)حي بحصلب ل ب؛ااشبمجاابالمااراةبام تصادا ببالمعي  بالثان   -
بلامل بلمب  ب ال  بااا.

ب(%ب(82حيددد بحصدددلب لددد بب؛عاألييدددعةاددداشبمجددداابالماددداراةباماتماع ددد ببالمعي ددد بالخامسددد ب -
با.(بلامل بلمب  ب ال  باا2.47عمتوس ب 

 :2019)) األصبحيدراسة 
 مايعيد  فدن الثانويد  بالمعحلد  الععب د  الل د  معلمدن ممارسد  دراد التعدعلب لد ببإلد  الاراسد  هداف 

بفكدعة (30) مد  ينوند  اسدت ان   مدل ي  الاراس  هال علت كي  ؛نبعه  عاا  م  ال  اي   للمااراةبالشمايتي 
دا (52) م  ينون   ل ب ية  ط ك عببوالس  ومتعي  الخصا ص مععف  عي  مجامة يمس   ل  موز    معلم 

 الععب د  معلمدنبالل د  ممارسد  دراد   َّبأَب الةتدا و عأشادعة المداارلو مد   شدوا    ب عيكد  ايت داره  يد  عمعلم 

 إحصدا   بدملد   اة فدععقب َأنَّدُ بمبيوادا الةتدا و أشادعة قمدا معيمعد و ممارسد  لاراد  اداش ال  اي د  للمااراة

بالخلعة. عسةواة الجةس لمت يعاب يعزاب (α =0,05 ) مستواب  ةا

سداقبعممارسد باقت  لد  الثانويد عب األساسد   بدالمعحلتي  الععب د  الل د  معلمدن لتداريع ال احد  أع د  ع دا
بال  اي  .المااراةب

 (: 2018ي )الشمس دراسة
الجماوريد ب التعلد  بالعدا بفدن لمداارلبالمارسد  باألنشد  لتمعيدلب مكتدعح لةداشبيصدور إلد  ال  د  هدال

م ونداةببإلد عالو دواب ي ورهدابمد  ي دابالمعو داةبالتدن عي ايدابأهد بويشدخ صبالوا د بيدالابمد  ال مة د 
 دلمينبأسلوقبإل باإلضاف ببوالمةاوبالو منبالمس  ن ال احث  ال  ث باستخام  أهاالب كي علتب؛التصور

Delphi للد المارس  بعاألنش  عالتعل  ب التعب   فنبيلعاشبمتخصصي بمجتم بال   بم  عينو ببوالمعااب 

 عامسدت ان بالممتوحد يمثلةدابفدنبالمكاللد بالمكيداةببوللاراسد  بيأدايدبال احث  كماباستخام بو(بيليعا37 اده ب 

 األسداليعباسدتخاا  يد بكمدابوعاألنشد  بالمارسد  بعالتعلد   التعب د   ل بالخلعاشبالمتخصصدي بفدن ط ك  التن

باري دا ب:بمعامدلدالمتمثدلبلدبو(spss باإلحصدا   بامسدتعان ببال كي د ب ال  د  ألهداال المةاسد   اإلحصدا   
ب.عالةسعبالملوي بعمن عافاةبالمع اري ب  عالمتوس اةبال سالبوا الماقععن عببولعاع ب –يعسو ب

ب:ايينماببأهمااالةتا وببم   اد إل     ال عيو ل
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ب(.95% بعبةس   و ال   موافك  درا   ل  المكتعح التصور م وناة حصل ب- أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

فددنبلةدداشبصخصدد  بالمارسدد  بيا دد بباألنشدد  عاددودب ددادبمدد بالمعو دداةبالعامدد بالتددنبي ددابمدد بيمعيددلب-
بالتلمي بالمتنامل .

  (:2016)سالي اسة در 
فدنبالمداارلبالثانويد بفدنبم افبد بل دوببالال دف  باألنش  بإدارةالتععلب ل بعا  ببإل هاف بالاراس ب

عا تمددابال احدد بالمددةاوبالو ددمنببوالال ددف  باألنشدد  بإلدارةبعالمت ل دداةبالضددععري بالمعو دداةبالصددعوباةعب
الماارلبعالوكالشببمايعابشوا   بط ق  بم بعط ك ب ل ب ية ب بولل   بقماباستخا بال اح بامست ان بأداةب

ب:بأهماامجمو  بم بالةتا وببإل ع ابيو ل ببواألنش  عرعادببوعالمعلمي بعالمشعفي 
ب -  كدابدعراةبياريل د بلدإلداراةبعببفدنبالمداارلبالثانويد بيتسد ببضدعابصدايابالال دف  باألنشد  بإدارةعا  بَأ َّ

بالمارس  ببش لبياص.باألنش  بعإداراةالمارس  ب
الخا ددد ببعاألدلددد الال دددف  ببالمارسدد  باألنشددد  ي سددي بموا دددم بالملةددد بالمارسدددنبب يدد باسدددتو عبيةميددد ب -

 .باألنش  

المارسد ب لدد بيعدي ببأ معافد بام د ببأعيداماةببأعم اعلد بامسدتمادةبممدابيتدوفعبفدنبالليلد بمد بيسدايالةب -
 الال ف  .بباألنش  بالق ا 

 (2015): وعامل حسام دراسة
 عيكة داة ع لدو  التندوي ببمعاهدا ا سدلاا التدن الماداراةبال  اي د   لد  التعدعلبإلد الاراسد ب هداف 

 عالةمسد   عالتوا دلوبعالماداراةباماتماع د  ماداراةباميصداا (مجدامة فدن عالعياضد   اللان د  الةشداطاة

 العلمدن التخصدص مت يدعاب عفد  المدععقب عف دصبدملد  و)عالماداراةباللان د باماتمدا ن عالعمدل عاأليالق د 

 واماداب قدا  التدن الاراسد  لعيةد  الت ليلدن المدةاوبالو دمن عاسدتخا  الاراسد   يةد  لداا األقدادامنبلمسدتوابعا
 َأ َّب الةتدا وكاند بأهد بعب ط ق د و  شدوا    العيةد  الجزا دعوبعكاند  فدن اللدوا ن أ  اامعد  مد  ايلميد  بب(108)

َعَأنَّدُ بمب واألييدع المسدتواب فدن الماداراةعب اللان د بعالماداراةبالصداارة فدن قاند  عاأليالق د  الماداراةبالةمسد  
 علمسدتواب العلمدن التخصدص لمت يدع عدزاببشد لب دا بي الماداراةبال  اي د   لد  اإحصدا   ب دالد  فدععقب يوادا

 فن عالتوس  اأاض ب الجامع  ل الق التاريس   المةاهو فن المااراةبال  اي   لاموبالاراس  عأع   .األقادامن

  .المااراةبال  اي  ن و الموا  ن وبالتاريس التاريس  ل  الكا مي  ياريع

 (:2006ي )الخ ل دراسة
 ال  اي د  بعضبالمااراة عيةم   الت صيلو فن ال  ث   األنش   استخاا  أثع إل  التععل الاراس  هاف 

 ال  د  مجمدو تن ايت دار الاراسد بيد  أهداال علت كيد  املتداا نو عالسدادل الخدامس الصدمي  يالميد  لداا

 حمدادا لةجد  املتاا  د  عاإلامدا  العلد  للضداب  ببمارسدتنب(146)ع التجعيل د و للمجمو د (146) ع دادهما

 الخدامس للصدا الم ةاط سد   عحداين ايت دار عيد   مصدع(بوبلةجد بحمدادا المشدتعك  املتداا ن عاإل دالح
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 السا اة بال عيك عب التجعيل  و للمجمو   ال  ث   األنش   أسلوق باستخاا  السادلباملتاا ن للصا عالناعب   أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 الت صديلبالمععفدن يةم د  فدن ال  ث د  األنشد   فا ل د  إلد  الةتدا و أصدارة ع دابالضداب   لتالميد بالمجمو د 

ب.ال  اي   المااراة بعض يةم   عفن للتالمي و

معادابمد بحيد بعلن بايتلداببالسابك دراس ببعيتم به ابال   بم بحي بي ويعباألنش  بالمارس  بم 
عيختلددابهدد اببالعشددوا   ونددو بالعيةدد باسددتخاموابالعيةدد بال  ق دد بعبباألنشدد  دعربالمددايعةبفددنبالاددالبعهددوبعا دد ب
بال ارابم بحي بالاال. عدراس ب لا (2006) الخولنال   بم بدراس ب

يتندو ب ال  د  مجتمد  أ  هدو األنشد  والسدابك بفدنبمجدااب الاراسداة  د  ال   بال دالن اميز ما أه  إ 
 أع أعبمعلمدي  مدايعي  إمدا الاراسد  قدا بمجتمد  السدابك  الاراسداة َأ َّب حدي  فدنبو الثانويدمد بيالميد بالمعحلد ب

بعهن: ةا عبمختلم ببست  ينو بم بيتعل بباألنش  بف ماال   بال النب عأ بفك و األساس  طل  بالمعحل ب
 َأ َّب ي حد فدنبوععا عاداعممارسدتااببوالمدةاوعدعرهابفدنببعمت ل اياا.بوعأهاافاابوالمارس  أهم  باألنش  ب

 مدا عمةادا العلم د و األنشد   أ سدا   لد  احتدواب مد  فمةادا وفكد  ينوند بمد ب ةصدعبعاحدابالسدابك  الاراسداة

بعدعرها.عمةاابمابيةاعابيمعيلااببو(2008)بالشمسن دراس  مثل فك  المع كاة اانع يةاعا

 م اعر  اة فن ست ان ادبامإ ا فن استمادةال   بال النببَأ َّبيتضحبم بيالابي ليلبالاراساةبالسابك ب

باماتماع دد والمادداراةببوالشخصدد  عهددن:ب المادداراةببأ ددل  مادداراةببإلدد يصددة  بالمادداراةبال  اي دد ببمةاددا
مادداراةببأ دل  عي تددوابكدلبماددارةببام تصدادا (وعالماداراةببالماة دد والماداراةببعالمععف دد والماداراةبالعكل د ب

بالةبعا.عي  ا باإلطارببوص ل اةالمفعع  بعك ابا ت الببعضب

بال  د بال دالنبَأ َّبهدوببالسابك بفنبمجاابالمااراةبال  اي   الاراساة    ال   بال الن اميز ما أه  إ 
بةدعرباألنش  بالمارس  بفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابيالمي بالمعحل بالثانوي بفنبمجامبل ا بإل ايج ب

 امهتمدا  ضدععرة ل ابي كابه ابال  د ؛ب بال ضارابالمجتمعنبعالتمابيمثلبالمجامةبالم هل بللمعدبلالناماج

الدورشبللتالميد بفدنببإ امد   لد  للعمدلبعالمعلمدي بعالمشدعفي بعالمدوااي  المدايعي   لدل م  ال  اي   بالمااراة
ل ست   بالتالمي بالتعااشبعالتعاملبم بكافد بمت يدعاةبالعصدعببوالمتاح  بالوسا ل عيةميتاا المااراةبال  اي  

بالمارسد  بفدنبيةم د بالماداراةباألنشد  ي دويعبدعرببإلد الاراسداةبالسدابك بغلدعبأبك ابلد بيت دعقببوعمت ل اي 
عه ابماباميزبال   بال النب  بالاراساةببال  اي  بلاابيالمي بالمعحل بالثانوي بعه ابفنبحاعدب ل بال اح 

بالسابك .
  :ومناقشتها المردانية النتائج ضعل -خامسا

بألداةبال  د بعكاند بالةتدا وبالع  سد للاراس بالمياان  بع ل بب سدعبالمجدامةببالةتا ويتةاعابه ابالكس ب
ب:اآلينعفكابلمت يعاةبال   ب ل بالة وب



2023 181 

 

  

       أ/ رشاد علي علوان       تنمية المهارات الحياتية لدى التالميذ ... المدرسية فيويم واقع دور األنشطة تق

 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 السؤال:المتعلقة  إجا ة  اللئيسةالمجاالت  إجماليومناقشتها  حسب  لنتائجاعلض 
فدنبمعحلد بالتعلد  بالميد بعا  باألنش  بالمارس  بعدعرهابفنبيةم  بالمااراةبال  اي د بلداابالتمستوابماب

 م بعاا بنبعبالتالمي ؟الثانواببمايعي ب ابالسماابم افب بإقب

اسددتخا بال احدد بالمتوسدد اةبال سددال  بعامن ددعالبالمع ددارابعكاندد بالةتددا وب لدد ببالسدد ااب دد لإلاابدد ب
ب:اآلينالة وب

 :إجمااًل  األداةالنتائج على مست ال 
 المتوسطات الحسابية (4)جدول  

 الرئيسةالمجاالت  إجماليعينة البحث بحسب  أفراد ةالستجاب المعيارية واالنحرافات

  الرئيسة المجال  
التلنرب حسب 

االنحلاف  المت سط المت سط
 المعيار  

الداللة 
 اللفظية

ة 0.41 1.56 4 المهارات الحياتية الشخصيةب1  صغير
ة 0.41 1.36 5 المهارات الحياتية االجتماعيةب2  صغير
لحياتية العقلية المهارات اب3

 والمعرفية
1 

1.89 0.22 
 متوسطة

ة 0.33 1.65 2 المهارات الحياتية المهنيةب4  صغير
ة 0.40 1.61 3 المهارات الحياتية االقتصاديةب5  صغير

ة 0.21 1.57 مت سط اإلجمالي العام  صغير

بيلن:بما(ب4 بيتضحبم بالةتا وبفنبالجاعابر  

فددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلددااببالتعل م دد باألنشدد  دعرببيمدداعةبالمتوسدد اةباإلامال دد بلمجددامة -
 هما:مجمو تي ببعف بع ل بالتعل  بالثانواببالتالمي بفنبمعحل 

(بعهوبمجاابعاحدابهدوبمجداابالماداراةبالعكل د بيكار متوس التنبحصل ب ل ببالمجامة-األولالمجم عة 
(بعهدددد اب0ب33.مع ددداراب ب(بعان دددعالب1.77حيددد بحصدددلب لدددد بمتوسددد بحسدددالنبق متدددد ب ب؛عالمععف ددد 

 المجاا.امستمادةبفنبه ابب ية بال   ب ل بيكايعبأفعادنس  بايماقبلي بهةاكببَأ َّببإل يشيعبالارا ب

بق مدد بمتوسدد بيددااب لدد ب لدد بأبعحصددوابالمجددااب لدد ب - معبدد باألنشدد  بيددعي  ببالجانددعبالمععفددنبَأ َّ
ب.اراس  األنش  بالمعي   ببالموادبالبأععالمسابكاةبالعلم  بعالثكاف  ب

بوالشخصد  عهدنببق د بالمجدامةبب د يعة(التنبحصل ب ل بيكدايعباسدتمادةب بالمجامة-ال انيةالمجم عة  
ب(1.58وب1.46لي بالق م ب بال سال  بمتوس ايااع ابيعاعح ببعام تصادا (وبوعالماة  بوعاماتماع  

إ باحتدلبمجداابب؛راد ب د يعةل ق د بالمجدامةبالم دادةبفدنبالجداعابعباباإلامال د يماعةبياننبالمتوسد اةب -
(بعاحتددلب0.36(بعان ددعالبمع دداراب 1.60المادداراةبال  اي دد بالماة دد بالمعي دد بالثان دد بعبمتوسدد بحسددالنب 

(ب0.40عان دعالبمع داراب ب1.58)عبمتوس بحسالن بومجاابالمااراةبال  اي  بالشخص  بالمعي  بالثالث 
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عان ددعالب1.48) العابعدد بعبمتوسدد بحسددالنب قمدداباحتددلبمجدداابالمادداراةبال  اي دد باماتماع دد بالمعي دد ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
عبمتوسددد ببعاألييدددعةعاحتدددلبمجددداابالماددداراةبال  اي ددد بام تصدددادا بالمعي ددد بالخامسددد ببو0.30)مع ددداراب 
بمةاا:باألس اقالعايابم ببإل ب ل بعيعزاب(ب0.42(بعان عالبمع اراب 1.46حسالنب 

لتدددنبيسدددا اب لددد بيةم ددد بالماة ددد بفدددنبمددداارلبالتعلددد  بالثدددانوابالعدددا باباألنشددد  ضدددعابيدددوافعب ✓
ب.المااراةبال  اي  بفنبيل بالمجامة

اسلعباريما بمعاابالععشبالتاريسدنبالةبدعاببوالمااراةيةم  بيل ببفنالمعلمي ببكماةبضعا ✓
 .عألصعلب ل باألنش  م بال صصبالاراس  ب ل بحساقبالجوانعبالت ل ق  ب

 ددد بالماددداراةبال  اي ددد بفدددنبيلددد بفدددنبيةمباألنشددد  الالزمددد بلتةميددد بباةاإلم انددداةوبعالمت ل دددبندددارة ✓
بالمجامة.

 :ةحد حسب كل مجال على  تهاومناقشعلض النتائج 
 الشخصية:في مجال ننمية المهارات الحيانية  التعليمية األنشةةدور -1

 المت سةات الحسابية واالنحلافات (5)جدول 
 يةالمهارات الحيانية الشخصعرنة البحث  حسب مجال  أفلاد ةالمعيارية الستجا 

 الفقرة م
تيب  التر

حسب  
 المتوسط

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الداللة 
 اللفظية

1   
 
ة 0.501 1.50 11 .القدرة عىل تحديد أهداف  صغتر

ة 0.501 1.52 7 .الثقة بالنفس 2  صغتر

ة 0.496 1.57 5 .القدرة عىل تحمل المسؤولية 3  صغتر

ة 0.496 1.57 6 .النظر المختلفة اتتقبل وجه 4  صغتر

5   
 
القدرة عىل ضبط النفس ف

 .المواقف المختلفة
8 

ة 0.501 1.52  صغتر

ة 0.501 1.52 9 .القدرة عىل اتخاذ القرار المناسب 6  صغتر

التعامل مع المواقف المختلفة  7
 .بصير وحكمة

10 
ة 0.501 1.52  صغتر

   إلى المسندة القيام بالمهام 8
 
ف

 .الوقت المحدد
12 

ة 0.500 1.47  صغتر

درة عىل إدارة الوقت بشكل الق 9
 .فعال

4 
ة 0.494 1.58  صغتر

العناية واالهتمام بمظهري  10
 .الشخص

3 
ة 0.477 1.65  صغتر

القدرة عىل استخدام األلفاظ  11
 .المناسبة عند التحدث

2 
 متوسطة 0.465 1.69
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 الفقرة م

تيب  التر
حسب  

 المتوسط
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الداللة 
 اللفظية

  النفسية  12
العناية واالهتمام بصحت 
 .والجسمية

1 
 متوسطة 0.441 1.74

م للمجالالمت سط العا  
ة  0.40671 1.56   صغتر

ب (بمابيلن:5)يتضحبم بالجاعابر  ب
فددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد ببالتعل م دد باألنشدد  العددا بللمجدداابلدداعربباإلامددالنيدداننبالمتوسدد ب ✓

ب(وحصددلب لدد بدرادد باسددتمادةب  دد يعةب؛بإ الشخصدد  بلدداابالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواب
 (.0.40ن عالبمع اراب (بعا1.56عمتوس بحسالنبق مت ب 

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد بب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد بلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا ✓
ب مع اريدددباة(بعان عافددد1.47- 174عبمتوسددد اةبحسدددال  بيعاعحددد بلدددي ب بو(اسدددتمادةب  ددد يعة

 مةاا:باألس اقالعايابم ببإل ب ل بعيعزابب؛( 0.50-(0.44لي بب يعاعح

 التالمي .ألنش  بفنبالماارلبفنبأهم  باألنش  بللةاشبصخص  بغ اقبالعؤي بللكا مي ب ل با -

م دد بالتددنبيسددا اب لدد بيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بالشخصدد  بمدد ب ضددعابالممارسدداةبالتعبويدد بعالتعل -
 ال  وم  .فنبالماارلببالتعل م  العمل  ببأطعال للبام  ب

 بلتةم ددد بصخصددد  برلبللةددداشبالخ ددد بعاللدددعاموبالمواددداضدددعابييهيدددلبمشدددعفنباألنشددد  بفدددنبالمدددا -
 بالتالمي .

؛بلارادد باسددتمادةب متوسدد  (ب(1.74عب1.69 ب( لدد بأ لدد بق مدد بمتوسدد 11-12الم صددع باحصددوببأمدداب
بالمخاط د الكدارةب لد ببأنشد  معبد باألنشد  بالتدنبيمدارلبفدنبالمداارلبالثانويد بع دارةب د ببَأ َّببإلد بف عزاب

 ةابالت اثبباإلضاف بإل بعادودببعدضباألنشد  بعال وارببعالخ اب بعاللكاشبالمارس  باإل ا  عالمشارك بفنب
 بالةمسدددد  بعالجسددددم ببالصدددد  العةاادددد بعامهتمددددا ببفددددنببعددددضبالمدددداارلبالثانويدددد بيعكددددزب لدددد بيةم دددد بمادددداراة

حصوابام د بم صدعاةبالمجدااب لد بدراد ب  د يعةب(ببأماب.الةباف بعأنش  عالمشارك بفنبالةشا بالص نب
فلسدم بالتعب د بللتعلد  بالعدا بسدواش ب لد بمسدتوابالمةداهوبالاراسد  بالماةنبفدنبفانبنت ج بعا ع  بلغ اقبال عاب

ب ل بمستواباألنش  بالمارس  .بأع

ب

ب

ب
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 االجتماةية:في مجال ننمية المهارات الحيانية  التعليمية األنشةةدور  – 2 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 يبين المتوسطات الحسابية (6) دولج

 هارات الحياتية االجتماعيةالممجال  عينة البحث بحسب أفراد ةالستجاب المعيارية واالنحرافات

بالتعييع المكعة  
امن عالب المتوس بحسعبالمتوس 

 المع اراب
الامل ب
باللمب  

   يعة 0.473 1.33 7 .المشارك بفنبحلبمش الةبالمجتم ب1
   يعة 0.471 1.33 8 .يكاا بالعو بعالمسا اةبللم تااي ب2
   يعة 0.453 1.29 16 .المجتم عببي ملبالمس عل  بن وباألسعةب3

المشارك بفنبيةمي بالمعال اةبعاألنش  بالاية  بعالثكاف  بعاماتماع  بفنبب4
   يعة 0.465 1.31 10 المجتم 

   يعة 0.465 1.31 11 .التعاطابم باآليعي ب5
   يعة 0.464 1.31 12 .المشارك بفنباأل ماابالت وع  ب6
   يعة 0.464 1.31 13 .الجيابلآليعي ب ةابال اي باإلنصاةب7
   يعة 0.464 1.31 14 .إدراكبأهم  بالعملبالتعاعننب8
   يعة 0.464 1.31 15 .الكارةب ل بالافا ب  بحكو نبالعام بعالخا  ب9

   يعة 0.470 1.33 9 .الكارةب ل بمسا اةباأل ا اشبعالو ولبمعا بفنبالبععلبالعاهة ب10
   يعة 0.476 1.34 6 .املتعادب  بالةكابالاا  بلآليعي ب11
   يعة 0.484 1.37 5 .الكارةب ل باميصاابعالتوا لبم بام  بفلاةبالمجتم ب12
   يعة 0.494 1.42 4 .الكارةب ل بالتعليعب ةابايتاللبالعأاببش لبم  ب13
   يعة 0.500 1.46 3 .التعااشبالسلمنبم باألفعادبفنبالمجتم ب14
   يعة 0.500 1.53 2 .الكارةب ل بإدارةبالةكاشببصورةبمةاس  ب15
   يعة 0.493 1.59 1 .ممارس بآداقبال واربعالةكاشباللةاشب ةابالت اثبم باأليعي ب16

ب  يعة 0.40566 1.3664 المتوس بالعا بللمجاابالثانن

بيلن:(بماب6 يتضحبم بالجاعابر  ب

 اي دددد بفددددنبيةم دددد بالمادددداراةبال بالتعل م دددد باألنشدددد  العددددا بللمجدددداابلدددداعربباإلامددددالنيدددداننبالمتوسدددد ب .1
حيددد بحصدددلبالمجدددااب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛اماتماع ددد بلددداابالتالميددد بفدددنبمعحلددد بالتعلددد  بالثدددانواب

ب(.0.40(بعان عالبمع اراب 1.36 بإامالنعمتوس بحسالنبب(و   يعة

حي بحصل بام  بالمكدعاةب لد بدراد باسدتمادةبب؛يماعةبق م بالمتوس اةبلجم  بم صعاةبالمجاا .2
عان عافددداةبمع اريددد بيعاعحددد بلدددي بب(1.59ب1.29-اعحددد بلدددي ب عبمتوسددد اةبحسدددال  بيعبب(و  ددد يعة

 مةاا:باألس اقالعايابم ببإل  ل ببعيعزاب؛ب0.50)–ب0.45 

بفك .عا تصاربدعرهاب ل بالتاريسب نبللمارس بنمساابعمةسلياابايينبفنبمكامتاابغ اقبالاعرباماتما -
فددنبالمارسدد بن ددوبي كيدد باماتمددا نبعغ دداقبدعرابفددنبيوا دد باألنشدد  بباميتصا ددنقدد ل بضددعابأداشب -

 المجاا.األهاالباماتماع  بعيعزيزبمااراةبالتالمي بفنبه اب
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 :في مجال ننمية المهارات الحيانية العقلية والمعلفي التعليمية األنشةةدور -3 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (7)جدول 

 المعرفيةو العقلية مجال المهارات الحياتية عينة البحث بحسب أفراد ةالمعيارية الستجاب

التعييعبحسعب المكعة  
امن عالب المتوس  المتوس 

 المع اراب
الامل ب
 اللمب  

ي الجوانب العلمية والمعرفية اإلبداعيممارسة التفكتر  1
 
 متوسطة 0.336 1.87 4 ف

ات علمية لبعض القضايا المتصلة بالحياة 2  متوسطة 0.369 1.84 7  .القدرة عىل تقديم تفستر

ي مواقف الحياة اليوميةال 3
 
 متوسطة 0.209 1.94 1 .قدرة عىل تطبيق المعارف ف

 متوسطة 0.221 1.94 2 .استنتاج المعلومات واألفكار الصحيحة 4

ي التعامل مع المواقف 5
 
 متوسطة 0.239 1.94 3 الحياتية تطبيق خطوات الطريقة العلمية ف

 متوسطة 0.345 1.86 6 .ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدةب6

ي مواقف الحياةب7
 
 متوسطة 0.336 1.86 5 توظيف المعرفة الحديثة ف

 متوسطة 0.22887 1.8946 الثالث المتوسط العام للمجال

ب(بمابايين:7 يتضحبم بالجاعابر  ب
فدددنبيةم ددد بالماددداراةبال  اي ددد بالعكل ددد ببالتعل م ددد باألنشددد  العدددا بللمجددداابلددداعربباإلامدددالنيددداننبالمتوسددد ب -

ب(وحي بحصلبالمجااب ل بدراد باسدتمادةب متوسد  ب؛ععف  بلاابالتالمي بفنبمعحل بالتعل  بالثانوابعالم
ب(.0.22 بإامالنعان عالبمع ارابب(1.89 بإامالنعمتوس بحسالنب

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد اةبلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا -
(بعان عافددددداةبمع اريددددد بيعاعحددددد بلدددددي ب1.94-1.84 لدددددي بحددددد بحسدددددال  بيعاعبباةعبمتوسددددد بو( متوسددددد  

 :إل متوس  ببال اح بحصوابه ابالمجاابعم صعاةب ل بدرا باستمادةبععيعزبب؛(0.22-0.36 

مابيت بيكاام بللتالميد بمد بمعدارلبفدنبام د بالمدوادبالاراسد  ببي ب ية بال   ببأفعادا تكادب ▪
 ابالتالمي .يسا اب ل بيةم  بالمااراةبالعكل  بعالمععف  بلا

المتمثل ببالمسابكاةبالعلم  بعالثكاف  بالتنب ابيسدا ببالتعل م  باألنش  يوفعبالجاعابعلجا ب ▪
 فنبيةم  ببعضبالمااراةبال  اي  بالعكل  بعالمععف  بلاابالتالمي .

ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 المهنية:في مجال ننمية المهارات الحيانية  التعليمية األنشةةدور -4 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (8)جدول 

 المهنية مجال المهارات الحياتيةعينة البحث بحسب  أفراد ةالمعيارية الستجاب

التعييعبحسعب المكعة  
امن عالب المتوس  المتوس 

 المع اراب
الامل ب
 اللمب  

 1 .ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة 1
 متوسطة 0.411 1.79

لية 2  4 .صيانة وإصالح بعض األدوات المي  
 متوسطة 0.447 1.73

لية 3  2 .صناعة بعض األغذية المي  
 متوسطة 0.411 1.79

نت 4  3 .استخدام الحاسوب واإلني 
 متوسطة 0.416 1.78

 5 .استخدام محركات البحث المختلفة 5
 متوسطة 0.462 1.69

 6 .وصيانة أجهزة الموبايل المختلفة إصالحب6
 متوسطة 0.473 1.67

ب7
  حالة اإلصابات ممارسة اإلسعافات األولي

 
ة ف

 7 .المختلفة

ة 0.489 1.61  صغتر

 12 .استخدام طرق الوقاية من األمراض المعديةب8
ة 0.500 1.54  صغتر

 10 .كتابة التقارير اإلداريةب9
ة 0.498 1.56  صغتر

ام العمل اليدويب10  9 .احي 
ة 0.494 1.58  صغتر

ةب11  8 .إعداد المشاري    ع الصغير
ة 0.488 1.61  صغتر

  ا ب12
وعات  ة 0.497 1.56 11 لقدرة عىل تسويق مشر  صغتر

ة 0.334 1.65 الرابع المتوسط العام للمجال  صغتر
ب:اآلين(ب8 الجاعابر  ببم يتضحب

لدااببفدنبيةم د بالماداراةبال  اي د بالماة د بالتعل م د باألنشد  العدا بللمجداابلداعربباإلامدالنياننبالمتوسد ب -
عمتوس بحسالنبإامالنبب(و بحصلب ل بدرا باستمادةب   يعةحيب؛التالمي بفنبمعحل بالتعل  بالثانواب

 (.0.33 ب(بعان عالبمع ارابإامالن1.65 

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد اةبلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا -
-ب0.41عان عافاةبمع اري بيعاعح بلي  ب(1.79ب-1.59 بعبمتوس اةبحسال  بيعاعح بلي بو   يعة(

(ب 1.79-1.67 ب( لد بأ لد بق مد بمتوسد 3-4-5-6 -1-2ال احد بحصدوابالم صدع بععيعدزبب؛( 0.50
بأنشد  معب باألنش  بالتنبيمدارلبفدنبالمداارلبالثانويد بع دارةب د ببَأ َّببإل لارا باستمادةب متوس  (ب

المسدددابكاةبالتدددنبيكدددا بفدددنباألنشددد  ببَأ َّبرياضددد  ببشددد لب دددا بعنشدددا بكدددعةبالكدددا ببصدددورةبيا ددد بحتددد ب
بأعالداعرابالعياضدنبلدي بالمصدواببإلد ب  ل بمستوابالمايعي بمتجابأعمارس  ب ل بمستوابالمارس بال

باإلضددداف بإلددد بعادددودببعدددضباألنشددد  بفدددنببعدددضبالمددداارلبالثانويددد بيعكدددزب لددد بيةم ددد ببوالمددداارلبلدددي 
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بال اسدوقبعسدةخاد عممارس باألنش  بالتاليعبالمةزلنببمااراةبإ الحبع  ان ببعضباألدعاةبالمةزل   أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
يمددارلبربمدداببأععلندد بلدد سببالشدد لبالم لددوقببال  دد بالمتعلدد بلدد ضبالمددوادبالاراسدد  بأنشدد  عممارسدد ب

ب.يارجبن اقبالماارل

فاددنبنت جدد بعا ع دد بلغ دداقبال عددابالماةددنبفددنبب دد يعة(م صددعاةبالمجددااب لدد بدرادد ب ببق دد حصددواببأمددا
بالمارس  . بمستواباألنش  ب لبأعفلسم بالتعب  بللتعل  بالعا بسواش ب ل بمستوابالمةاهوبالاراس  ب

 :دور األنشةة التعليمية في ننمية المهارات الحيانية االقتصادية-5
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (9)جدول 

 مجال المهارات الحياتية االقتصادية عينة البحث بحسب أفراد ةالمعيارية الستجاب

التلنرب حسب  الفقلة  
االنحلاف  المت سط المت سط

ار  المعي  
الداللة 
 اللفظية

انية لألنفاق عىل األرسة 1  – )يومية وضع مير 
 (سنوي –شهرية 

7 1.52 0.501 
ة  صغتر

تحديد االحتياجات األساسية والثانوية  2
 .لألرسة

8 1.49 0.501 
ة  صغتر

ل   3
ة 0.499 1.54 5 .ترشيد االستهالك المي    صغتر

ة 0.499 1.54 6 .البحث عن بدائل لزيادة دخل األرسة 4  صغتر

اء عير  5 ة 0.492 1.59 4 .اإلنترنتممارسة طرق البيع والشر  صغتر

ةب6 ة 0.477 1.65 3 .التخطيط للمشاري    ع التنموية الصغير  صغتر

 متوسطة 0.414 1.78 1 .استثمار الموارد المتوفرة لدى األرسةب7

 متوسطة 0.416 1.78 2  .تقديم الحلول للمشكالت االقتصاديةب8

ة 0.40293 1.6124 الخامس عام للمجالالمتوسط ال  صغتر

ب:اآلينب(9 ر  ببالجاعايتضحبم ب

فددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بام تصددادا ببالتعل م دد باألنشدد  العددا بللمجدداابلدداعربباإلامددالنيدداننبالمتوسدد ب -
بسدد عمتوببو(حيدد بحصدلبالمجدااب لد بدرادد باسدتمادةب  د يعةب؛لداابالتالميد بفدنبمعحلدد بالتعلد  بالثدانواب

 (.0.40(بعان عالبمع اراب 1.61 بإامالنلنبحسا

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد اةبلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا -
ب0.41عان عافداةبمع اريد بيعاعحد بلدي ب ب(1.49- 1.78عبمتوسد اةبحسدال  بيعاعحد بلدي ب بو(  د يعة

ب.(0.50-
بإلددد األنشددد  بلغ ددداقببإدراكبالتالميددد بإلددد ف عدددزاببو ق مددد بمتوسددد دددلبأ(ب لددد ب8وب7 بيي المكدددعبحصدددواببأمدددا -

عيجملبمس عل  بمزاعل بباألسعةالكاراةبالعكل  بللتالمي بفنبامستثماربللمواردبلاابب ي ميزبالتمنيعبعي ل
فدنبالم دالةببآبدا ا عالعمدلبيدارجبن داقبالمداارلبفدنبمسدا اةببآبدا ا التجاري ببجاندعبباألنش  بعضب
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نبعيدد ببع ددارةب دد بمكددعراةبدراسدد  بعإ بمدداباكددا بأسددعه التددنبيواادد ببالةعممارسدد بحددلبالمشدد بالتجاريدد  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ببيكلياا .

  المتغرلات:الفلوق  حسب  تهاومناقشعلض نتائج  
لت كيددد بهدددالبال  ددد بالمتمثدددلببالسددد ااب هدددلبيوادددابفدددععقب اةبدملددد بإحصدددا   ب ةدددابمسدددتوابالاملددد ب

بالماددداراةبيةم ددد بفدددنبالمارسددد  باألنشددد  بمددد بامسدددتمادةبلاراددد بال  ددد ب يةددد بأفدددعادبيكدددايعاةبفدددن(ب∞=0.05 
 لد ببالمةاس  بعكان بالةتدا وب اميت اراةباإلحصا  باستخا بال اح ب؛ الةو (يعزابلمت يعبال   ببال  اي  
ب:اآلينالة وب

 الن ع:نتائج الفلوق  حسب متغرل 

بيكايعاةبنف(ب∞=0.05للتععلب ل بمابإ ابكان بيواابفععقب اةبدمل بإحصا  اب ةابمستوابالامل ب 
؛بالةدو بلمت يدعبيعدزاببال  اي د بالماداراةبيةم د بفدنبالمارس  باألنش  بم بامستمادةبلارا بال   ب ية بأفعاد

ب.(10 بالجاعابفنبموضحبهوبكمابالةتا وبعكان بمستكلتي بلعيةتي بالتا نباميت اربال اح باستخا 
 في  ى الفروقللتعرف عل نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين (10)جدول 

 االستفادة من األنشطة المدرسية في تنمية المهارات الحياتية تعزى لمتغير النوع لدرجة تقديرات أفراد عينة البحث

 المتوسط العدد النوع المجال
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
(t) 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 نتيجة االختبار

المهارات 
الحياتية 
 الشخصية

 ذكر
112 1.5208 0.40293 

-1.731 246 0.085 
 ال توجد فروق

 أنت  
136 1.6103 0.40685 

المهارات 
الحياتية 
 االجتماعية

 ذكر
112 1.3694 0.37711 

0.105 246 0.916 
 ال توجد فروق

 أنت  
136 1.3640 0.42911 

المهارات 
الحياتية 
 العقلية

المعرفيةو  

 ذكر
112 1.9401 0.16896 

توجد فروق لصالح  0.004 246 2.881
 اإلناث

 أنت  
136 1.8571 0.26313 

المهارات 
الحياتية 
 المهنية

 ذكر
112 1.4859 0.34000 

توجد فروق لصالح  0.000 246  -
 الذكور

 أنت  
136 1.7996 0.25466 

المهارات 
الحياتية 
 االقتصادية

 ذكر
112 1.4766 0.34531 

توجد فروق لصالح  0.000 246 5.051-
إلناثا  

 أنت  
136 1.7243 0.41363 

 اإلجمال  
 ذكر

112 1.5161 0.18483 

توجد فروق لصالح  0.000 246 4.420-
 اإلناث

 أنت  
136 1.6279 0.20885 

بايين:مابب(10 يتضحبم بالجاعابر  ب



2023 189 

 

  

       أ/ رشاد علي علوان       تنمية المهارات الحياتية لدى التالميذ ... المدرسية فيويم واقع دور األنشطة تق

دعرباألنشد  ب(بلي باستجاب بأفعادب ية بال  د بيجدااب0.05 ةابمستوابالامل ب بانواابفععقبدال بإحصا   ب - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
يعزابلمت يعبالةو ب ل بمسدتواببفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابالتالمي بفنبالمعحل بالثانوي بالتعل م  

(بعبمسدددتوابدملددد ب4.420(ب Tحيددد بلل ددد بق مددد ب باإلنددداث؛اإلامدددالنبالعدددا بلجم ددد بالمجدددامةبلصدددالحب
بأقثددعبَأَ باإلندداثبإلدد جدد بهدد ابالةت بعيعددزاب؛باألقلددعبالمتوسدد اةب؛بحيدد بإنادد بأ دد اق(0.000لل دد ب 

بماارلبال كوربببخاللباإلناثماارلببمشارك بفنباألنش  بالتنبيق ماا
بالمادداراةبال  اي دد بالماة دد بواإلندداثبيواددابفددععقبن ددوبمجدداابالمادداراةبال  اي دد بالعكل دد بعالمععف دد بلصددالح -

وب8.301 و(T) 2.881 حي بلل  بق م بب؛اإلناثلصالحببام تصادا بلصالحبال كوربالمااراةبال  اي  
 (.0.000وب0.000وب0.004 بعبمستوابدمل بلل  ب(5.051

بع لدد باإلندداثام تصددادا بلصددالحببيواددابفددععقبفددنبمجدداابالمادداراةبال  اي دد بالعكل دد بعالمععف دد بعالمادداراة -
بأقلدعدرا بامنض ا بفنبالاراس بفنبمارلباللةاةبعالتعكيدزب لد بالمةداهوبالاريسد ببصدورةببإل باعزا:

 لدد باألنشددد  بفددنبمجددداابباإلندداثفددنبالمجددداابام تصددادابيعكيددزبمددداارلبب ل الددد كوربعكددمدد بمدداارلب
 عغيعها.الخ اط بعالت عيزببالمةزلنوالتاريعب

لتعكيدددزبمددداارلبالددد كورب لددد بب لددد يوادددابفدددععقبفدددنبمجددداابالماددداراةبال  اي ددد بالماة ددد بلصدددالحبالددد كوربعب -
قثدددعبمددد بأبو(األاادددزةبعإ دددالحبوالناعبددداشعبوبعالةجدددارةبوقال ددداادةاألنشددد  بالمتعلكددد ببالجواندددعبالماة ددد ب 

 .اإلناثماارلب

إ بب؛ال  اي دد باماتماع دد بلمادداراةبال  اي دد بالشخصدد  بعالمادداراةافددنبمجددااببامبيواددابفددععقبدالدد بإحصددا   ب -
ب(0.916بو0.085امل ب المستواببللد ضدعاببإلد عه ابالةت ج بيشديعبب؛(0.05 قلعبأه ابالق م بوبَعَأ َّ

فدددنببفدددنبيةم ددد بالماددداراةبال  اي ددد بفدددنبمددداارلباللةدددي بعاللةددداةب لددد بادددابسدددواشبدعرباألنشددد  بالمارسددد  
بب لددد عبب؛ال  اي دد باماتماع دد بمجددالنبالمادداراةبال  اي دد بالشخصددد  بعالمادداراة البددععلبفددنبام ددد بأَلَ َّ

 .عاإلم ان اةالماارلبمبيختلاببصورةبكليعةبم بحي بالبععلب

 :الت صيات
 :يلن بما ال اح  يو ن إليااو لالتو  ي  التن ال    نتا و ضوش فن

 لاراد  الال دف   التعل م د  األنشد   بممارس  اسمح ب ي  اليومن المارسن الجاعا فن الةبع إ ادة -1

 .أقلع

 عا . امهتما ببالموهوبي بعالملا ي بفنبصت بمجامةباألنش  بالمارس  بعر ايتا بعيشج -2

عدعرهابفنببالال ف   األنش   عيةمي  يعي وب فن عالمتخصصي  الماربي  عالمشعفاة المشعفيي  إ ااد -3
بعيعا دنبالعصدع هد ا يواقدعبللتةميد بع اللد بمت دورة بينشد    ا مد  عإ داادبيةم د بالماداراةبال  اي د 

 .المجتم عببةبالتالمي احت ااا

ب.ش  ناأل  ل   بوبالمشعف  مة  ستميالبفنبيةم  بالمااراةبال  اي  باعدعربمنب التعلبلةشا دليلبا إ ااد -
ب.عريادياا الال ف    باألنش  يةب   ل  للتاريع عالمعلماة للمعلمي  ياريل   ةدعرا  كا -
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 عحااتد  ااد و مد بالتالميد  ليلد بمد بيتةاسدع التدنباألعلد  بالاراد  المميداة م د  التعل األنشد    لد  التعكيدز - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 .أيعاب اا  م  إلياا

 .التاريس   ال صص م  المعل  نصاق ضم  المارسن الةشا  حصص ينو ب أ  -

عدعرهدابفدنبب  األنشدهد اب يمعيدل فدن ل سداموا التعل م د و األنشد   مجداا فدن للمعلمدي  ياريل د  دعراةمد بإ ا -
 . لم   أسس عف بيةم  بالمااراةبال  اي  

 .لاا الق ا   ل  عيشج عا  لااو التالمي  اهتما  لزيادة التعل م   للةشاطاة  الماة يخص ص -

 .م بالتالمي بلم العي ل ال وافز عيكاا  المارس  و الم ت   يمعيل -

  لد  لل ل د  احدافز بب بلتندوب مارسد  و قمعال داة إلعازهدا اجدع التدن المامد  األمور م بالتالمي  إنجازاة ا ت ار -

 .فياا الما ل  عالمشارك  اماتااد

 .التعل م   األنش    ل  المشعفي  المعلمي  ينعي  -

 المقتلحات:
 بش ل والتعل م  باألنش   ممارس  م  ي ا التنباةمع كلا عا    ل  للتععلبمستكلل   دراساةبإاعاش -1

 المع كداة عا د ب مدابمسدتوابببعةدوا ومثدلبدراسد ببولادا المةاسد   ال لدوا عضد   لد  عالعمدل يمصديلن

 ) التعل م  باألنش   ممارس  م  ي ا التن

بال مة د بالجماوريد  فدن أعسد  ا عاف د  عمة كد  أقلدعو دراسد    يةد   لد  ُي لد  مشدالا  دراساة  مل -2
اةبربعدعرهابفنبيةم  بالمااب بالمارس  األنش  عا   نبمستوابف عاميتالل التشاب  ماا  ل  للتععل

عدعرهددابفددنبيةم دد بب بالمارسدد  األنشدد  عا دد   مددابمسددتوابببعةددوا ال  اي دد بلدداابالتالميدد بمثددلبدراسدد ب
 (.فنبالجماوري بال مة  بةبال  اي  بلاابالتالمي راالماا

 :الملاجع
  حلية والعل يةالم جعالملا-أوال

بالال ف  إ(."2016 بو زيزبسال بوسال  -1 باألنش   ببم افب بفنبدارة بالثانوي  بالوا  بماارل بل و
 بال مة  .الجماوري بب ا وكل  بالتعب  باامع ببومنش رةرسالة ماجسترل غرل ب"وعالمت ل اة

ااراةبال  اي  ب(.ب"أثعباألنش  بال  ث  ب ل بالت صيلبعيةم  ببعضبالم2006 الخوالنوبم مابسعاب -2
باملتاا ن" بعالسادل بالخامس بالصا بيالمي  بالكاهعةوباامع بورسالة ماجسترل غرل منش رةبلاا

 بمصع.
بسال  -3 ببم ماو بغيعبأنش  ب(.2004 م ما بالشعع   ب"بالعلو  بالمتوس   بمعحل  بفن  رسالةالصف  

 المملن بالععب  بالسعودا .بواامع بالمل بسعودبوماجسترل غرل منش رة
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عاميجااببفنبيةم  بال كاشبالواااننباإلثعا   .ب"استخاا باألنش  ب(2013 لابالل   ب بسماشأبو  ار -4 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
وبرسالة ماجسترل غرل منش رةالثانواببيمان بالعا م ب"بباألعالاابطل  بالصابباألح اشن وبمادةب

بال مة  .الجماوري ببقل  بالتعب  باامع ب ةعاشو
بو2 "وبارس  بفنبال م بالوا  بعالمستكلل.باألنش  بالم(2017 ب لابهللا لنبب كوب لابالنعيالض ا -5

 ال مة  .الجماوري ببعالتوزي وم اب بسمارةبلعلبللةشعب
 . ما بال ازعرابالعلم  بللةشعبعالتوزي وداربب.(.باألنش  بالمارس  2007 ب.مشآبوال مياب لا -6
(.ب2008.ب   لابالعحمودوبعحمبوالخال نوب اداوب ا اوبعما وب لاةوبالك  اننبوال اس المق  وب لاب -7

بعا  باألنش  بالتعل م  بفنبمعحل بالتعل  باألساسنوبسلسل بدراساةبعأب اثبيعبوي وب ةعاشوبال م .

 األرد .بوداربعا لبللةشعبعالتوزي ب ما بو" (."دليلباألنش  بال الل 2009 ب. لنبرصيابراصابالماياو -8
بالتةم (2005التخ   بعالتعاع بالاعلنب بعزارة -9 بللتخف  بم ب بام تصادا بعامات.بي   بالثالث  ماع  

 ال مة  .الجماوري بب(و2015-ب2006المكعب 
ب عزارب -10 بال م  بعالتعل   بالتعب   بللتعل(1993ة بالتةب م   ب"الال    بر  ب. بعالتعل  "و بالتعب   بعزارة بالعا    
 بال مة  .الجماوري بب(و28 
ب عزارب -11 بال م  بعالتعل   بالتعب   بالم1997ة بر   (."الال    بالعا و950ارس   بللتعل   بالعام  باإلدارة ب(

 ال مة  .الجماوري ب
 ال مة  .الجماوري بب"الكانو بالعا بللتعب  بعالتعل  "وب(.1992عزارةبالتعب  بعالتعل  بال م ب  -12
 الجماوري بال مة  .بو  ا بالتعل  بوة("اإلدارةبالعام بلألنش  بالمارس  "-د عالتعل  .بعزارةبالتعب  ب -13
بعالتعل  بعزارة -14 بالتعب  ب- دب.التعب   بعزارة بفن بالمارس   باألنش   بأداش بعي ويع بي سي  ب"مشعع  ة(.

 اإلدارةبالعام بلألنش  بالمارس  وبالجماوري بال مة  .بوعالتعل  ب"
ط  بلا  بم بعحاةببو(.بالاليلباإلرصادابلألنش  بالال ف  بالمارس  ب"2016 عزارةبالتعب  بعالتعل  ب -15

   بللتعل  وبالجماوري بال مة  .الشعاق بالعالم
ب عث -16 بالشامل بالوطةن بال وار ب(2014 ك  بعالمستاام ب التةم . بعالمتنامل  بم يمعب الشامل  بمخعااة )

 ال واربالوطةنوبالجماوري بال مة  .
ب:األجنبية الملاجع-ثانًيا
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 ملخص:

 النازحين،ا لدى عينة من طلبة جامعة إب هدف البحث إلى التعرف على االضطرابات األكثر شيوع       
%( بطريقة عشوائية 25( من الذكور واإلناث الذين تم اختيارهم بنسبة )86وقد تكونت عينة البحث من )

 ( طالب وطالبة.345من المجتمع الكلي البالغ )

ومقياس اضطراب ما بعد  ،البحيري  بعبد الرقيوقد استخدم الباحث قائمة مراجعة األعراض تعريب      
 الصدمة من إعداده.

أعلى من  متوسطةلبحث إلى ارتفاع معدل اضطراب ما بعد الصدمة لدى العينة وكان وتوصل ا    
ا ثم يأتي أخير   ،ا في متوسط انتشارهماليأتي االكتئاب والقلق بدرجة متقاربة جد   ،االضطرابات األخرى 

 كور واإلناث بالنسبة لجميع االضطرابات.ذوال توجد فروق بين ال ،اضطراب المخاوف

 جامعة إب. ،الطلبة النازحين،النفسية  تاالضطرابا: الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
     The aim of the research is to identify the most common disorders among a 

sample of displaced Ibb University students، and the research sample consisted of (86) 

males and females who were selected at a rate of (25%) randomly from the total 

population of (345) male and female students. 

     The researcher used Abdul Al-Raqib al-Buhairi arabization list of symptoms، and 

the post-traumatic stress disorder scale prepared by him as well. 

    The research found a high rate of post-traumatic stress disorder in the sample، and 

its average was higher than other disorders. Depression and anxiety came to a very 

close degree in their average prevalence، then finally came anxiety disorder، and there 

are no differences found between males and females for all disorders. 

Key Words: Psychological Disorders , Displaced Students, Ibb University. 
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 مقدمة:
لم تكن هناك دراسات جدية إال منذ  لكن ،لقد عرف االضطراب النفسي منذ قديم الزمن بصور مختلفة     

ا لطبيعة االضطراب المعقدة ولعدم ا صعوبة كبيرة نظر  فقد كانت تكتنف الموضوع سابق   ،اوقت قريب نسبي  
الفراعنة إلى أن السلوك ناتج عن تفاعل فمن نظرة  ،(5: 2008 ،ولتحيز البعض ضده )عكاشة ،االهتمام به

واعتبروا أن القوى الخفية ترسل إلى خبيئة اإلنسان عبر  ،قوى خفية في الكون مع قوى داخلية في اإلنسان
ليأتي اإلغريق بعد  ،وهذه القوى هي التي تولد السلوك اإلنساني بما في ذلك االضطراب النفسي ،األحالم

أما الرومان فقد اهتموا  ،ودورها في المرض النفسي هانفعاالت اإلنسان ورغبات ذلك ويضيفوا إلى القوى الخفية
بالجوانب العملية واالجتماعية والعالجية للطب النفسي وقسموا األعراض واألمراض النفسية إلى أعراض 

وسنوا بعض القوانين التي تحمي المرضى  ،وأعراض وأمراض غير قابلة للشفاء ،وأمراض قابلة للشفاء
ا في الدراسات النفسية لكن الباحثين والمؤرخين أهملوا هذا ا كبير  أما المسلمون فقد أسهموا إسهام   ،لنفسيينا

 ،وقد قسم )الحبيب ،من المؤرخين النفسيين الغربيين وكذلك المسلمين أنفسهمكان وهذا اإلهمال  ،الدور
مرحلة و  –مرحلة التدهور و  –االزدهار ( التأريخ النفسي عند المسلمين إلى ثالثة مراحل هي: مرحلة 1999

ظل انتشار حاالت الشذوذ في أوروبا في القرنين الخامس  وفي ،(19 – 12: 1999 ،الصحوة )الحبيب
كانت بالد العرب  ،عشر والسادس عشر نتيجة تراجع العلم وانتشار الخرافة والمجاعة واالضطرابات والحروب

وبعد ذلك  ،م(592مستشفى خاص باألمراض النفسية عام ) مركز الحضارة خاصة بغداد التي أنشئ فيها
وكان للعلماء العرب دور بارز في الدراسات النفسية منهم ابن سينا والرازي  ،في دمشق ومدن عربية أخرى 

كان ابن سيناء أول من درس اآلثار النفسية الناجمة عن األحداث و   ،(20: 2015 ،والطبري وغيرهم )صالح
حيث قام بربط حمل وذئب في غرفة واحدة دون أن يستطيع أي  ،يبية مقارنة ومتعمقةالصادمة دراسة تجر 

فكانت النتيجة هزال الحمل وضموره ومن ثم موته رغم إعطائه ما يكفي من  ،منهما الوصول إلى اآلخر
 ،الموت إلى الوهن ومن ثم مظاهر االضطراب بدأت تتطور لديه وصوال   َأن  وقد الحظ ابن سيناء  ،الغذاء

 (.15 – 14: 2016 ،وتعد هذه التجربة سابقة علمية على نظرية الضغوط لسيلي )الوحش

 مشكلة البحث:
 ا زادت حدةَأن هإن االضطرابات النفسية والعقلية وإن كانت قد أصابت اإلنسان منذ أقدم العصور إال      

والتوترات واالضطرابات النفسية، ا في عصرنا الحالي على الحد الذي وصف بأنه عصر األزمات وانتشار  
 َأن ه  فإذا كان إنسان هذا العصر قد استطاع أن يبعد عن نفسه شبح األوبئة التي كانت تحصد الماليين، إال 

 (.4-3: 2002أصبح فريسة  لشبح االضطرابات النفسية )عثمان، 
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ا الستمارة التشخيص طبق  استخدمت و ( فرد مقيم في أمريكا  8000وقد توصلت دراسة وبائية لعدد )     
لمعايير الدليل التشخيصي اإلحصائي األمريكي الثالث المراجع إلى أن اضطرابات القلق  وفق امقابلة صممت 

وفي الدراسة نفسها بلغت  ،(30ا سواء  على مستوى العام أو مدى الحياة)أكثر االضطرابات النفسية شيوع  
% 11% الضطرابات المزاج و11بالمقارنة بنسبة  %17نسبة شيوع اضطرابات القلق على مدار عام 

ووجد أن اضطرابات القلق الجسيمة تنتشر لدى اإلناث أكثر  ،االضطرابات سوء استخدام المواد المؤثرة نفسي  
ويعيد  ،را لدى الذكو ا لدى اإلناث وثاني أكثر االضطرابات انتشار  وتعد المخاوف األكثر انتشار   ،من الذكور

أي اإلحساس  ،هذا التفاوت إلى التهيؤ المعرفي المسبق لإلصابة باالضطراب لدى اإلناثدوزيس السبب في 
مع تعرضهن للعديد من  -حسب رأيه –الشديد بعدم القدرة على التحكم في الظروف ونمط العزو المتشائم 

ريخ تعليمي ال وتا ،األحداث السلبية أثناء فترات الطفولة والمراهقة مع وجود ميول أو استعدادات بيولوجية
 (.33 -31سابق:  ،ودوبسن ،)دوزيس يعزز الكفاءة الذاتية

فقد توصلت  ،ا لإلصابة باالضطرابات النفسية من الذكوروتشير الدراسات إلى أن اإلناث أكثر استعداد       
 ( إلى النتيجة ذاتها.2012دراسة راجح )

( أن الدراسات واألبحاث الحديثة تشير إلى أن نسبة اإلناث أكثر من نسبة 2000هللا ) ويذكر عبد    
 (.152 ،2000 ،عبد هللا)القلق الذكور في 

وتشير الدراسات والتقارير المختلفة إلى شيوع االضطرابات النفسية بشكٍل عام لدى اإلناث أكثر من      
وفي  1: 2 بحواليفي بعض الدراسات تقدر نسبة اإلصابة باالكتئاب بين المرأة والرجل  فنجد مثال   ،الذكور

ويدل ذلك على أن مقابل كل حالة اكتئاب في الرجال يوجد حالتين  2: 3دراسات أخرى وجد أن هذه النسبة 
 (.34ب.ت:  ،)الشربينيحاالت في النساء أو مقابل كل حالتين يوجد ثالث 

يات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية أو منظمات أخرى وباحثين عن نسب انتشار وتعد اإلحصائ     
االضطرابات النفسية إنما تشبه ظاهرة الجبل الجليدي الذي يظهر نسبة بسيطة منه بينما الجزء األكبر 

وكل  ،االكتئاب النفسي بحجمه الهائل ال يمكن اإلحاطة به عن طريق األرقام واإلحصائيات فمثال   ،يختفي
بينما يوجد هذه الحاالت من المرضى الذين يعانون  ،ما نراه من حاالت هو مجرد الحاالت الحادة والواضحة

 ،في صمت وال يكتشف أحد حالتهم ألنهم ال يذهبون إلى األطباء وال إلى األخصائيين والمعالجين النفسيين
مون إلى بلدان عدة منها ألمانيا وفرنسا ألف طبيب ينت 15واشترك فيها حوالى  1974وقد أجريت دراسة عام 

% من مرضى 80وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة الموسعة أن ما يقرب من  ،وسويسرا وغيرها وأستراليا
 -13أما البقية من حاالت االكتئاب فإن ما يقرب من  ،االكتئاب ال يذهبون إلى األطباء وال يتم اكتشافهم

 ،والذين يعملون في التخصصات المختلفة غير الطب النفسي ،رسين% منهم يذهبون إلى األطباء المما15
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وهناك آخرين يقدمون على االنتحار مباشرة  دون  ،% فقط منهم2وال يذهب إلى األطباء النفسيين غير 
 (.32ب.ت: ،تشخيص حالتهم)الشربيني

التي تنجم عن الحروب  لألزمات والصدمات النفسية اويعد المجتمع العربي من أكثر المجتمعات تعرض        
فقد توصلت إلى  2017وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام فعندما  ،والكوارث التي صنعها اإلنسان

%( 5،1%(، واالكتئاب أكثر شيوع ا لدى اإلناث )4،4ما يقارب ) 2015أن نسبة انتشار االكتئاب عام 
%(، 3،6سن ا، أما القلق فمستوى انتشاره )%(، والكبار بالسن أكثر إصابة من األصغر 3،6من الذكور)

ا أكثر شيوع ا بين اإلناث عن الذكور ) %( لإلناث على المستوى 2،6%( لإلناث مقابل )4،6وهو أيض 
 (.who، 2017العالمي، وال يوجد فرق كبير بالنسبة لفئات العمرية )

التي تخترق بنية اإلنسان المادية  ،ا بهذه الصدماتا مليئ  نجد في كل بلد عربي تأريخ  وإذا تأملنا       
والنفسية لتترك آثارها التي تمتد لزمن طويل أو ربما تستمر طول العمر مخلفة  وراءها الحزن واليأس 

ورغم هذا كله ورغم أن اضطراب ما بعد الصدمة يعد من أهم مواضيع البحث في  ،واالستسالم والخوف
النتشار الكبير لهذا االضطراب إال أننا نجد أقل الشعوب ورغم هذا ا ،وقتنا الراهن في مجال علم النفس

 ،وآخرون  ،ا بدراسة هذه اآلثار واالضطرابات الناجمة عن الصدمات والحروب والكوارث )سموكراهتمام  
2010 :27.) 

( أن هناك دالئل واقعية تؤكد أن االضطرابات النفسية تتزايد في دول العالم 1993) أرجايل،ويقول      
األردن، و الكويت، و (، وقد ظهر من تطبيق مقياس أيزنك أن بلدان )مصر، 43: 1993)أرجايل،  النامي

ا ترتفع في إيران وبعض الدول األفريقية كغانا وأوغندة( درجاتها مرتفعة على العصابية، وأيض  و سوريا، و 
أما في بريطانيا وأمريكا بعض الدول األوروبية كفرنسا واليونان وبولندة، وترتفع بدرجة كبيرة في اليابان، 

وكندا وأستراليا تكون أقرب إلى النهايات الدنيا، وكانت أقل البلدان درجة  تركيا والسويد )عبد المعطي، 
1994 :378.) 

وقد أرجع أرجايل هذا االرتفاع في الدول النامية بشكل أكبر من البلدان األخرى إلى محاولة تبني هذه     
على األفراد مما يجعلهم معرضين  اغربية المادية، وهذا بدوره يخلق ضغوط  البلدان قيم المجتمعات ال

االضطرابات االجتماعية  السياسي، وكثرةللصراعات والقلق أكثر، ويرجع البعض ذلك إلى عدم االستقرار 
( ذلك إلى قمع التعبير عن المشاعر سواء  كانت إيجابية أو 1980) إبراهيم( ويرجع 43)أرجايل، سابق: 

 (.144: 1980، إبراهيمبية )سل
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هناك العديد من الدراسات كشفت تأثير الصدمات العنيفة التي تحدث لإلنسان سواء  كانت طبيعية أو      
( كشفت تأثير الصدمات العنيفة وأنها تزيد معدل االضطرابات 1989) Sttigerفدراسة  ،من صنع البشر
( فقد 1992)،Labbate & Snoأما دراسة  ،نتيجة( توصلت إلى نفس الBloom، 1991النفسية ودراسة )

% بإصابتهم 39حيث قرر  ،أجريت على عدد من الجنود األمريكيين المشاركين في الحرب على العراق
وبعض المصابين منهم  ،وأكثر من ثلثهم زادوا في استخدام الكحول ،بأحالم مزعجة بعد عودتهم إلى ألمانيا

 -153: 2007 ،مة النفسية والمعاناة النفسية الشديدة لديهم )أبو هينزادت إصابتهم من حدوث وتطور الصد
154.) 

والمتأمل في الدراسات والبحوث يجد قلتها إلى درجة كبيرة في تناول الصدمة في مجتمعنا العربي بشكٍل      
 ( إلى أن عدد الدراسات التي تتناول2010) ،ويشير رضوان ،عام ومجتمعنا اليمني على وجه الخصوص

رغم كثرة  ،معاناة الناس أثناء الصدمات الطبيعية أكثر من الدراسات التي تتناول معاناتهم أثناء الحروب
نجد أن الكثير من تلك الدراسات تتناول المحاربين أكثر مما  اوأيض   ،الحروب خاصة  في العقود األخيرة

وقد يكون لذلك أسباب سياسية معروفة )سموكر  ،تتناول المدنيين رغم تعرضهم للصدمات بشكل كبير
 (.47 – 46 سابق: وآخرون،

وفي بالدنا ال يخفى على أحد مدى التدهور في الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية وشحتها إلى درجة      
ا من المستشفيات النفسية والعقلية فمن خالل دراسات سابقة نجد أنه ال توجد غير عدد محدود جد   ،كبيرة

ومستشفى األمراض النفسية والعقلية في عدن ومستشفى  ،على مستوى اليمن كمستشفى األمل في صنعاء
والبقية عبارة عن أقسام وعيادات في بعض المستشفيات أو عيادات  ،ومستشفى في تعز ،السالم في الحديدة

 ،ي جامعة صنعاءباإلضافة إلى مراكز في الجامعات كمركز اإلرشاد التربوي والنفسي ف ،خارجة خاصة
وعدد من المصحات داخل اإلصالحيات المركزية  ،ومركز اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة إب وغيرها

 في عدد من المحافظات.

ومقارنة   ،ومع وجود هذه األزمات والحروب التي تؤدي بالتأكيد إلى العديد من االضطرابات النفسية     
( طبيب نفسي في الشرق األوسط نجد  في اليمن 2582م منهم )( طبيب نفسي في العال165532بوجود )

( لكل مائة ألف نسمة حسب تعداد عام 0،2فقط أي بنسبة ) انفسي   ا( طبيب  45) أن(  2006حسب تقرير )
( 147019أما االختصاصيون النفسيون بحسب التقرير يبلغ في العالم ) ،مليون نسمة 20م البالغ 2004

( اختصاصي في علم النفس 300( في الشرق األوسط وفي اليمن )2387ية منهم )يعملون في الصحة النفس
( في الشؤون 45و) ،( في قطاع الصحة75( في المؤسسات األكاديمية و)100يعمل منهم حوالي )
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وهكذا نجد قلة الكادر في التأهيل األكاديمي والتمريض النفسي وغيره من  ،االجتماعية والجمعيات
 (.4-3: 2006 ،بالصحة النفسية )غانم وآخرون  التخصصات المرتبطة

وقد  ،ا مما يعانيه المجتمعوبالنسبة للمراكز والمستشفيات والمصحات ال تغطي ولو نسبة بسيطة جد        
 ،تعزو  ،عدنو  ،( في دراستها على خمس محافظات يمنية )األمانة2008) ،أشارت دراسة جباري وآخران

المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في المحافظات الخمس بلغ الحديدة( إلى أن عدد و  ،حضرموتو 
هذا العدد الكبير يحصر فقط الذين  ،( مصابين باضطراب كرب ما بعد الصدمة18463منهم ) ،(88124)

 سبب من األسباب.ل ؛لم يتسَن لهم ذلك اكبير   ان عدد  فإوبالتأكيد  ،زاروا األطباء النفسيين واألخصائيين

فما بالك بما هو عليه الحال في هذه  ،( كما تشير الدراسة2007هذا العدد المذكور كان في عام )     
وما وصلت إليه البلد من وضع مأساوي جراء الحرب المستمرة وما نتج عنها وما سينتج  ،األعوام األخيرة

 ،ا عن األمانماكن أخرى بحث  من اضطرابات نفسية خاصة  لدى النازحين الذين تركوا مناطقهم وذهبوا إلى أ
 والكثير منهم تعرضوا لصدمات مختلفة.

وهذا ما يضع على عاتقنا نحن كباحثين ومعالجين نفسيين أن نولي االهتمام الكبير لهذه الشريحة      
بإعداد الكثير من الدراسات والبحوث التي تنقل معاناتهم وتبين حجم الكارثة التي يتعرض لها المجتمع بشكٍل 

 ام.ع

وما تعيشه البالد من حرب طاحنة منذ عام  ،هذا الوضع المتدهور لخدمات الصحة النفسية في اليمن     
ومن خالل تعرف الباحث على معاناة الكثير  ،اوما نتج عنه من وجود العديد من المضطربين نفسي   ،2014

بية على توسع االضطرابات وما يترتب من نتائج سل ،من النازحين أثناء عمله معهم في بعض المنظمات
من  مهمةفي عرض معاناة فئة  صغير اا فقد اختار هذا الموضوع ليكون إسهام   ،النفسية وكثرة انتشارها

 كونها عايشت الحرب فعال   ،ا لألزمة بشكل مباشر من أي فئة أخرى قد تكون أكثر فئة تعرض   ،المجتمع
 من مشكالت نفسية واجتماعية وغيرها. والنزوح واالنتقال من منطقة إلى أخرى وما يتبع ذلك

ا لتقرير وكاالت ا وفق  وتعد بالدنا واحدة من أكثر الدول في الشرق األوسط بعدد النازحين الجدد داخلي       
ا وأيض   ،ألف نازح جديد 308حيث بلغ عدد النازحين الجدد ما يقارب  ،ميالدية2020األمم المتحدة عام 

 ،د النازحين المستمرين بنزوحهم بسبب استمرار أسباب النزوح )مركز رصدتعد من أكثر الدول من حيث عد
2020 :11.) 

ا تقرير صادر من مركز رصد للنزوح الداخلي وفق   ،(: التقرير العالمي للنزوح الداخلي2020مركز رصد )
 لوكاالت األمم المتحدة.
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 :اآلتيةمما سبق يمكننا أن نسيغ مشكلة البحث في التساؤالت 

 ا لدى عينة من النازحين في محافظة إب؟النفسية شيوع   ضطراباتاال ما أكثر -
 ؟ضطراباتواإلناث في نسبة شيوع هذه االهل توجد فروق بين الذكور  -

 أهمية البحث:

 همية البحث الحالي من خالل جانبين:أ تأتي      

 نظري: 
كونها عايشت وضع  ،اجد   مهمةموضوع البحث وأهميته البالغة وهو األعراض النفسية لدى عينة  -

 الحرب واألزمة أكثر من أي فئة مدنية أخرى.
 ،في اليمن خاصة  -الباحثعلى حد علم  –محدودية الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع  -

 للدراسات في اليمن والوطن العربي. مهمةلذلك فالبحث إضافة 

 :تطبيقي
كون مجتمع وعينة البحث لم يعط  ،أخرى يمكن االستفادة من هذا البحث كمقدمة لدراسات وبحوث  -

 حقه من الدراسات في هذا الجانب.
الصدمة يمكن االستفادة من أداتي البحث وهي قائمة مراجعة األعراض ومقياس اضطراب ما بعد  -

 في هذا الجانب.  للباحثين

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلى التعرف على:     

 ا لدى عينة من النازحين في محافظة إب.النفسية األكثر شيوع   ضطراباتاال -
 .ضطراباتإلناث في نسبة انتشار هذه االمدى االختالف بين الذكور وا -

 

 حدود البحث:
 ا.الحدود الموضوعية: األعراض النفسية األكثر شيوع  

 الحدود البشرية: عينة من النازحين في مدينة.
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 م.2022الحدود الزمنية: العام 

 السالم مديرية الظهار. الحدود المكانية: مخيم

 

 مصطلحات البحث:

عرف نخبة من أساتذة الجامعات في الوطن العربي االضطراب النفسي أنه: درجة  االضطرابات النفسية:
جسيمة من المعاناة أو التصادم مع الذات أو مع المحيطين أو الشذوذ السلبي عنهم، أو من أي من هذه 

ا )العقباوي وآخرون،   (.11: 1999المظاهر مع 

قف نصادفه في حياتنا يدعو إلى الشعور بالحزن واألسى أحد التقلبات المعتادة للمزاج استجابة  لمو  االكتئاب:
 (.17: 2001الشربيني، )مثل فراق صديق أو خسارة مالية 

:)شعور عام غامض غير سار بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر، مصحوب 2010تعريف عكاشة  القلق:
ويأتي في نوبات متكررة  عادة  ببعض اإلحساسات الجسمية خاصة  زيادة نشاط الجهاز الهضمي الالإرادي،

 (. 138: 2010مثل: الشعور بالفراغ في فم المعدة، أو السحبة في الصدر، أو كثرة الحركة( )عكاشة، 

استجابة متأخرة مع أو بدون أن يكون  (:1999منظمة الصحة العالمية )تعريف  اضطراب ما بعد الصدمة:
وينتظر منه  االستثنائيةلحادث أو حالة مسببة للكرب ذي طابع يحمل صفة التهديد أو الكارثة  اا زمني  ممتد  

أو اصطناعية، حرب، حادثة شديدة، مشاهدة موت مثل كارثة طبيعية  ،ألي شخص اعام   اأن يحدث ضيق  
 عالمية،رائم أخرى )منظمة الصحة الأو ج خص نفسه، إرهاب، اغتصاب،تعذيب للش آخرين في حادث عنيف،

1999 :157.) 

يعرفهم الباحث بأنهم مجموعة من األشخاص عايشوا أزمات وضغوط ومخاطر مما اضطرهم  :ون النازح
 إلى الخروج من مكانهم األصلي إلى مكان آخر في نفس الدولة التي ينتمون إليها.

في تعز أو الحديدة ويعرفون إجرائي ا بأنهم مجموعة من طلبة جامعة إب النازحين من إحدى مناطق الصراع 
 الحرب في مناطقهم. أخطارأو غيرها نتيجة 

 إطار نظري:

ا محل األمراض النفسية في كثير من وقد بدأ يحل تدريجي   ،امصطلح االضطرابات النفسية حديث نسبي       
ومع بداية القرن العشرين كان المصطلح  ،مراعاة  لآلثار النفسية السلبية لكلمة مرض ،دوائر الطب النفسي
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هو العصاب بعد أن طرحته مدرسة التحليل النفسي الفرويدية كتعبير عن الحالة النفسية  ااألكثر شيوع  
وبالنسبة للطبيعة التفاعلية لالضطراب  ،(117الناشئة عن الصراعات الالشعورية التي يعيشها بعض األفراد)

ليحل محله كلمة تفاعل كصفة لمعظم أنواع االضطرابات  ايتوارى تدريجي  فقد بدأ مصطلح العصاب  ،النفسي
 إبراهيم،وغيرها) ،والقلق التفاعلي ،المخاوف التفاعلية ،متعددة مثل: االكتئاب التفاعلي النفسية ويأخذ أشكاال  

2014 :117.) 

فدراسة االضطرابات  ،كبيرحد مشاكل هذا العلم بشكل أويعد تعدد المفاهيم وتداخلها في علم النفس هو      
وهما يتداخالن  ،بمعناها الوظيفي النفسي يقع ضمن ما يسمى "االعتالل النفسي" الذي يسمى علم نفس الشواذ

مع علم النفس السريري الذي هو فرع خاص من علم النفس معني بدراسة االعتالل النفسي من حيث أسبابه 
 (.33: 2015،والوقاية منه وعالجه )صالح

لكنهم  ،ا بمفهوم السواء والالسواء في علم النفس والعالج والطب النفسيذلك قد اهتم الباحثون كثير  ل     
فعندما يصبح سلوك  ،أولها التباين أو االنحراف ،اتفقوا على ثالثة معايير تحدد الفرق بين السوي والالسوي 

رغم أن هناك و  ،اطلق عليه مضطرب نفسي  ا عن المعايير االجتماعية المقبولة يا أو كمي  ا نوعي  الشخص متباين  
المعيار الثاني السلوك  ،ا معايير عامة متشابهةهناك أيض   فإناختالف بين المجتمعات في هذه المعايير 

ا عندما يؤثر سلوكه في حياته االجتماعية واألكاديمية ا نفسي  أي أن الشخص يصبح مضطرب   ،غير المتكيف
ويقصد به شكوى الشخص مما ألم به من حزن أو كرب  ،و الكرب الشخصيأما المعيار الثالث فه ،والمهنية

في  اوهذا يحدث غالب   ،وهذا يحدد ما إذا كان لدى الشخص اضطراب نفسي أم ال ،أو أي انفعال غير سار
وقد ال يظهر ويوصف مثل  ، يظهر عليه تباين في سلوكه أو سوء التكيففالمكتئب مثال   ،االكتئاب والقلق

عندما يشكو ألمه الذاتي أو معاناته لغيره ويرى الكثير من الباحثين  انفسي   اهذا الفرد بأن لديه اضطراب  
ا في حالة توافر معيار واحد من هذه أو سلوكي   اوالمعالجين النفسيين أنه ينظر للشخص أنه مضطرب نفسي  

 .(31 -30: 2015 ،المعايير الثالثة )صالح

 األن جزء   ،وال يقصد باألعراض أو االضطرابات النفسية تلك التغيرات التي قد تحدث للكبار والصغار     
 ،ا ويحدث لظروف معينة ثم يتكيف عليها الفرد ويعود لطبيعته )العوبلي وآخرون ا منها قد يكون مؤقت  كبير  

ل من األخصائي النفسي أو محددة لكل اضطراب نفسي هي التي تجع الكن هناك معايير   ،(39: 2019
 ا لتلك المعايير.الطبيب النفسي أن يشخص ذلك االضطراب وفق  

 (7: 2002،هناك نقاط مشتركة بين االضطرابات النفسية منها: )داكو     

 مسيطر عليها من قبل قوة مجهولة ومبهمة وال يكون لديه أية سيطرة عليها. اأن حياة المضطرب نفسي   -
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 ضحية دائمة للصراعات الداخلية. االمضطرب نفسي   -
وهذه تمنعه من رؤية الهاوية  حلول للتسويةعما يضع نهاية لمعاناته عن طريق  ايبحث المضطرب نفسي   -

 الموجودة في أعماقه.
 ا.ا وأخرى مخيف  ا غامض  شخص مغمور في القلق يكون أحيان   االمضطرب نفسي   -
 العصابي على الغالب طفل بشكل جزئي أو كلي. -

 يرات النظرية لالضطرابات النفسية: التفس

( إلى أن العصاب ينتج من تفاعل 1969، أيزنك، وأيزنكتشير العديد من الدراسات التي قام بها )      
 (.90: 1991العصابية مع المواقف البيئية العصيبة )العبيدي، 

وافق والثبات االنفعالي في االتزان االنفعالي متصل أو بعد متدرج من السواء وحسن الت –فالعصابية       
طرف إلى سوء التوافق وعدم الثبات االنفعالي في الطرف المقابل، وإذا تعرض الشخص المرتفع الدرجة على 

، فيكون لكل فرد درجة على هذا البعد، فالحديث انفسي   اقطب العصابية إلى ضغوط شديدة أصبح مضطرب  
اعن العصابية هو حديث  عن السواء عن طريق مقلوبه، وإنما أشير إلى هذا البعد عن طريق القطب  أيض 

 (.292: 1983المرضي ألنه أول ما استرعى الباحثين هو االهتمام بالالسواء أو سوء التوافق )عبد الخالق، 

إن أسباب االضطرابات النفسية كغيرها من متغيرات علم النفس والشخصية والصحة النفسية من       
المواضيع التي ليس عليها اتفاق بين العلماء، فمن قائٍل بأن الوراثة لها الدور األكبر إلى القائل بأنها البيئة 

 وهكذا، ومن هذه اآلراء ما يلي:
ب النفسي إلى عدة عوامل على رأسها صراعات ال شعورية في الطفولة ( االضطرا1986يرجع ياسين )      

ا ما اجتماعية ونادر   –تكون بيئيةوعوامل بيئية متشابكة ومترابطة، ويضيف أن أسباب األمراض العصابية 
 (.313-310: 1986تكون وراثية )ياسين، 

بعض،  فيه الخاص ويؤثر بعضه  من الوراثة والبيئة يلعب دور ( فيرى أن كال  1984)كاشدان أما       
فالوراثة مسؤولة عن بعض الصفات البشرية والمحيط مسؤول عن البعض اآلخر، وهذا يعني أن العوامل 

االوراثية والبيئية تعمل   (.16: 1984بتكاتف )كاشدان،  مع 
يئة؟ ويقول االنطواء( و)العصابية( هل هي موروثة أم ترجع إلى الب –ويتساءل أيزنك عن )االنبساط       

أنه قبل اإلجابة يجب أن نحدد مفهومين هي أساس البحث في الوراثة الحديثة هما: النمط الوراثي والنمط 
الظاهري، فإن الجبلة الوراثية للفرد تدعى عادة  نمطه الوراثي بينما نمطه الفعلي الظاهري الذي هو نتاج 

ما بالبيئة مثل نقص  نوع ا)الفينوتيب(، وهو يتأثر  نمطه الوراثي والبيئة التي نشأ فيها يدعى نمطه الظاهري 
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في التغذية أو غير ذلك، وال بد من استخدام التمييز بين النمطين لدراسة مفهومي االنبساط والعصابية، 
فالعالقة بين النمطين كالتالي: االستثارة والكف كتكوين نظري يتحدد بالتأثيرات الوراثية كلية ، وهذا الجزء 

الشخصية يمكن أن يقاس عن طريق ظواهر تجريبية يمكن مالحظتها وهذا هو المستوى الثاني،  الوراثي من
والمستوى الثالث يتمثل بالعادات السلوكية أو السمات مثل االجتماعية، االندفاع، االنطالق، السيطرة.... 

 (.399- 398: 1986ا لتحديد االنبساط واالنطواء )عبد الخالق، وهي تستخدم أساس  
ا مهيئة، بينما ( أن البيئة والوراثة وبعض األسباب األخرى تعد أسباب  1977ويذكر شاهين والرخاوي )      

تكون األحداث الضاغطة التي يتعرض لها الفرد هي سبب مرسب للمرض حتى ولو كانت أحداث بسيطة 
 (.23: 1977)شاهين والرخاوي، 

على األقل بالدرجة نفسها التي يورث بها الذكاء،  كما أن بعض الباحثين يرون أن العصابية تورث      
% فيه للوراثة، ويستنتج )أيزنك، أيزنك( من عدة دراسات أنه 75فالذكاء كما تعزو بعض الدراسات نسبة 

من الممكن أن يكون ثالثة أرباع التباين الكلي للفروق بين األفراد في العصابية وفي االنبساط ترجع إلى 
ة التوائم هي أفضل مثال لهذه المسألة خاصة  التوائم الصنوية التي نشأت وتربت عوامل وراثية، ودراس

 (.   288: 1993منفصلة  في بيئتين مختلفتين )عبد الخالق، 

( أن الشخص معرض لالنفعاالت القوية حتى في ظل ظروف ال تستدعي 1993ويرى عبد الخالق)      
ي مستقل، الفرع السمبثاوي منه قوي االستجابة أو أرجاع قوية لدى الشخص العادي، لديه جهاز عصب

الترجيع للمنبهات الخارجية، ويرى أيزنك أن األرجاع العصابية تظهر على أساس موروث، فإحدى خواص 
جهازه العصبي قابليته لالنهيار تحت المواقف العصيبة، وترتبط العصابية بزيادة تقلب الجهاز العصبي 

استعداد لالستجابة بقوة أكبر ولمدة أطول وبسرعة أشد بجهازهم العصبي  الالإرادي، فبعض الناس لديهم
الالإرادي )األتونومي( للمنبهات القوية والمؤلمة والمفاجئة التي تصطدم بأعضاء الحس لديهم )عبد الخالق، 

1993 :288 -289.) 

 ونذكر هنا بعض التفسيرات لبعض نظريات ومدراس علم النفس:     

وهي من أقدم وجهات النظر ترى أن االختالفات البنيوية في الجسم  البيولوجية )بنية الجسم(النظرية 
وتأتي بعدها  ،مسؤولة عن جميع أنماط الشخصية وأنماط سلوكه وبالتالي سواء الشخص أو عدم سوائه

لوك التي ترى أن مود كيمياوية محددة هي السبب أو تساهم على األقل في الس النظريات الكيماوية
وينطلق الباحثون هنا من حقيقة أن الجهاز العصبي يعتمد في عمله وإدامته على مواد كيماوية  ،المضطرب

فتركز العوامل الكيماوية ولكن اهتمامها األساس يدور حول وجود أنواع من  النظريات الغذائيةأما  ،متنوعة
وقد عزت أبسط أنواع االضطرابات  ،األغذية تحمل مواد حيوية نشطة يمكن أن تكون السبب في االضطراب
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ويقول البعض أن األساس الذي اعتمدت  ،إلى الوصول إلى أعقدها مثل الفصام إلى عادات غذائية رديئة
 (.43 -40: 2015 ،عليه هذه النظريات أغلبها دينية وخرافية)صالح

مط جديد إلشباع يشير فرويد إلى أن االضطرابات النفسية ناتجة عن صراع ينشب بن التحليل النفسي:
وتتصالحان إن صح  ،فالقوتان اللتان كانتا قد انفصلتا تجتمعان من جديد في العرض العصابي ،الليبيدو

 ،وذلك ما يفسر قدرة العرض على المقاومة ،التعبير وتتراضيان على حل وسط هو بالتحديد تكون األعراض
ومن  ،واقع على التماس أنماط جديد لإلشباعوأحد طرفي الصراع يمثل الييبيدو غير المشبع الذي أرغمه ال

وبالتالي يمنع الليبيدو من اإلشباع فينشأ  ،لكن قد ال يقبل األنا النكوص ،ضمنها النكوص التي قد يلجأ إليها
 (.149 -148: 1962 ،)فرويداالصراع عندما يجد الليبيدو الطريق أمامه مسدود  

اويذكر فرويد       م كانوا يتمتعون بصحة نفسية جيدة حتى تعرضت حياتهم أن المرضى الذين حلله أيض 
من العنف  النفسية إلى حالة ال تطاق، أي حتى واجه األنا لديهم خبرة أو تصور أو عاطفة أثارت انفعاال  

مما جعل الشخص يقرر نسيانه ألنه فقد الثقة في قدرته على رفع التناقض بين التصور المؤلم واألنا لديه 
يق العمل الفكري، لذا فإن األنا يجهد في وقاية نفسه من التصور المؤلم بأن يتعامل معه ا يتم عن طر رفع  

وكأنه لم يحدث فينشأ صراع يتولد من خالله في النهاية استبعاد هذا التصور من نطاق الشعور، وال يستطيع 
ال مرد له،  ائمان قيام  ا، ألن األثر الذكروي واالنفعال المرتبط بالتصور قاالقضاء على التصور قضاء  تام  

 -140: 2000فبما أنه لم يستطع ذلك تنحرف الطاقة أو الشحنة االنفعالية إلى أعراض مرضية )فرويد، 
141.) 
أما هورني فترى أن هناك بعض الحاجات والدوافع العصابية التي تخلق العصاب أو االضطراب النفسي      

لدى الفرد، وهي الحاجة للحب، الحاجة لالنتصار والتفاخر، المركز واألهمية، الحاجة لالمتالك، التي تلعب 
صابي أمام العالم المعادي دور في خلق القلق المسبب للعصاب حين تصطدم بالشعور، فالعجز عند الع

- 94: 1997 شهدة،المليء بالبغضاء كما يراه العصابي فيتجه الفرد نحوه بثالثة اتجاهات )وهبي وأبو 
 (. 587( هي: االتجاه ضد الغير، مع الغير، وبعيد عن الغير )داود وآخرون، ب.ت: 95

 ،عبد هللااستجابة مكتسبة تنتج عن: ) ترى المدرسة السلوكية الجديدة أن القلق المرضي المدرسة السلوكية:
2000 :151- 152) 

تعرض الفرد لمواقف وظروف معينة مثل: التعرض لمواقف خوف أو تهديد مع عدم التكيف الناجح  -
 معها.

 فيشعرون بالخطر عندما يتعرضون لمواقف خارجية. ،إسراف الوالدين في حماية األطفال -
 الضعف العام في الجهاز العصبي. -
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وذلك  ،االضطراب النفسي يحدث بنفس الطريقة التي يحدث بها أي سلوك سوي  َأن  يرى السلوكيون       
ا،والتعلم  شراطاألعن طريق التعلم الذي يعتمد على مبادئ  إلى الجوانب  اوقد اتجه اهتمام السلوكيين مؤخر   مع 

 (.138: 2015 ،افقي )بالنالبيولوجية والعضوية وما تحدثه من آثار مرتبطة بالسلوك غير التو 

حيث يرى أن االضطراب النفسي يحدث نتيجة الطريقة التي  ،ومؤسسه بيك النظرية السلوكية المعرفية:
 فيإدراك الفرد للحدث هو الذي يؤثر  إنحيث  ،وليس الموقف نفسه ،يفسر فيها الفرد الموقف المسبب

 (.36: 2007 ،مشاعره وسلوكياته )بيك

اإلنسان لديه استعداد فطري الكتساب األفكار الالعقالنية أو  َأن  ومؤسسه أليس ويرى  النظرة العقالنية:
ومن خالل تأثره بالظروف االجتماعية وحديث الذات يعمل على زيادة تطوير األفكار  ،األفكار العقالنية

 (.246سابق:  ،غير المنطقية ومن ثم يحدث االضطراب النفسي )بالن

 في تحليل االضطراب حيث يشير الحرف   ABCأليس في رؤيته ما يسمى وفي ضوء ذلك يعرض      
Activating Event Aوهي الحدث المؤثر على الشخص كصدمة عاطفية مثال   ،إلى أحداث الحياة الفعلية 

إلى التفسيرات الالمنطقية للفرد لهذا الحدث العتقاده  B Belief Systemويشير الحرف  ،أو خسارة فادحة
 C Emotionalأما  ،وهكذا يكون الشخص قد بالغ في حجم المشكلة ،يحبه وإلى حواره الداخليأن ال أحد 

Behavioral Consequence لدى الشخص مثل  فتشير إلى رد الفعل السلوكي أو االضطراب االنفعالي
هي الحادث المباشر إال أنه ليس السبب الرئيسي المباشر للنتيجة التي  (A) َأن  ورغم  الخوف واالكتئاب،

سواء   (B)وإنما يحدث االضطراب عن نسق التفكير الموجود لدى الفرد والذي يرمز له ب  ،(C)تحدث في 
 (.267سابق :  ،أو ال منطقي )بالن اكان هذا النسق منطقي  

بين الفرد  شأ من وجود شروط لألهمية تقف حائال  ترى نظرية روجرز أن االضطراب النفسي ين روجرز:
وإشباع حاجاته لالعتبار اإليجابي من جانب اآلخرين مما يضطر إلى إنكار جانب من خبراته ومحاولة 

وبذلك ال تضاف الخبرة إلى الذات وينشأ عدم التطابق الذي يعتبره روجرز مرادفا   ،إبعادها أو تشويه الواقع
أي إحباط يعوق ويهدد إشباع الحاجات األساسية للفرد ينتج عنه تقويم سيئ  َأن  رية وترى هذا النظ ،للعصاب

 اولكنه يكون موجه   ،مختلفة فاالضطراب هو التهديد الذي يمكن أن يأخذ أشكاال   ،للذات ونقص احترام لها
التي يمر بها نظام  ويحدث التهديد نتيجة إلدراكاتنا المختلفة للخبرات ،إلى بناء الذات ومفهومنا عن ذواتنا

فإذا كان نظام القيم مأخوذ من اآلخرين  ،القيم الذي يحمله الفرد والذي يوجه عملية االنتقاءات للخبرات
 (.282سابق:   ،نستمر بالشعور بعدم التفرد والضياع )بالن

 ،ضيقأو  ،مللوهذا الفراغ يظهر على شكل  ،يرى أن الفراغ الوجودي هو سبب االضطرابات النفسية فرانكل:
كبيرة من المرضى يعانون من نقص  اهناك أعداد  َأن  ويذكر فرانكل  ،أو اكتئاب أو أي اضطراب آخر
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ويشير  ،هذا هو السبب وراء لجوئهم إلى التحليل النفسي َأن  وأنهم يعترفون  ،المضمون والغرض من الحياة
عن الصراع  ،في حديثه إلى مسمى العصاب المعنوي ويقصد به العصاب الذي ينشأ عن مشكلة روحية

: 1997 ،وهو ما أطلق عليه الفراغ الوجودي أو اإلحباط الوجودي أو إحباط إرادة المعنى )فرانكل ،األخالقي
101-108.) 

حيث توصل  ،مية في تطور االضطرابيرى باحثون أن العامل االجتماعي له أه النظرية االجتماعية:
( من دراستهم إلى أن األفراد الذين حصلوا على مستويات عالية من اإلسناد 1988سولومون وزمياله )

االجتماعي كانت لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أقل من الذين لم يحصلوا على مستوى عاٍل من 
 (.115-114: 2013 ،)النوايسة اإلسناد

إن االضطراب النفسي وفق هذه النظرة هو نتاج لعناصر بعضها في البيئة الخارجية تقائي: التوجه االن
 امن التفكير يهتم اهتمام   نوع افهذه النظرية تتبنى  ،وبعضها في عالم القيم والتفكير والوجدان )عوامل ذاتية(

االضطراب  َأن  ومحور هذا التصور هو  ،بحيث ال يجردها من طبيعتها المعقدة ،بالمشكلة النفسية اخاص  
-الظاهروإنما يشمل أربعة جوانب هي: السلوك  ،من الشخصية اواحد   االنفسي عندما يحدث ال يشمل جانب  

 (.122-121-:  2009 إبراهيم،التفاعل االجتماعي ) –التفكير –االنفعال

 :ااالضطرابات األكثر انتشار  

 دمة:واضطراب ما بعد الص القلق واالكتئاب
يشار في كثير من األحيان إلى القلق واالكتئاب بوصفهما حاالت نزالت البرد بالنسبة لالضطرابات     

وعلى الرغم من دقة هذه العبارة فيما يتعلق بانتشار القلق واالكتئاب فإنها تميل إلى تهوين عواقبهما  ،النفسية
وكذلك اختالل  ،سية واالجتماعية واالنفعالية للفردومن بين هذه العواقب المعاناة النف ،الشخصية واالجتماعية

: 2015 ،ودوبسن ،عن األعباء االقتصادية التي يتحملها المجتمع )دوزيس فضال   ،عالقاته مع اآلخرين
15.) 

ويتفق معهم كثير من علماء النفس المعاصرين ما هو إال نذير  ،القلق كما يراه علماء التحليل النفسيف     
إنه أشبه بجرس اإلنذار  ،ا سيحدث من شأنه أن يهدد أمن الكائن أو يخل توازنه وطمأنينتههناك شيئ   بأن

ولهذا توحي المالحظات العامة بسلوك الناس بأن القلق هو االستجابة التي تغلب  ،الذي يعد لمواجهة الخطر
ن نجد أن القلق ولهذا من الطبيعي أ ،أو خطير مهم على شيء عليهم عندما يجد واحد منهم نفسه مقبال  

 ،أو تحت تأثير أشياء تهدد أمنه أو حياته ،يزداد عندما يكون الشخص ضحية ألزمة صحية أو كارثة مادية
 ،ويعرفه فرويد بأنه حلة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان ،أو في المواقف االجتماعية المتأزمة
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وهو  ا،ا متشائم  ويبدو دائم   ،االقلق يتوقع الشر دائم  والشخص  ،من الكدر والضيق واأللم اويسبب له كثير  
 (.13: 1989 ،يتشكك في كل أمر يحبط به ويخشى أن يصيبه منه ضرر )فرويد

% من االضطرابات 40-% 30حيث يمثل من  ،اويعد القلق أكثر االضطرابات العصابية انتشار       
 (.33: 2006 ،للتصنيفات المبكرة )عبد الخالق في غانم االعصابية تبع  

فهؤالء  ،لكن هناك من يشعر بالقلق لمعظم الوقت ،ا يشعرون بالقلق لبعض الوقتونجد أن الناس جميع       
فالناس يختلفون في مواقعهم على متصل القلق الذي يتدرج من حاالته  ،ال يعد قلقهم استجابة تكيفية طبيعية 

 ،وهذا يعني أننا نختلف في خبرتنا بالقلق من حيث الدرجة ال من حيث النوع ،الخفيفة إلى حاالته الحادة
فبعضنا قد يزيد القلق من فعاليته  ،كما أننا نتفاوت في قدرتنا على تحمل القلق وفي مدى استفادتنا منه

ح مشكلة فالقلق يصب ،سلوكه وسبل تصريفه لحاجاته الحياتية والنفسية فيوالبعض قد يؤثر القلق  ،وإنتاجيته
 (161- 160: 2015 ،صالح (:اآلتيةلصاحبه عند توفر الشروط 

 عندما يكون حالة مستديمة أو مزمنة. -
 ا النهيارها.في صحته ويصبح مصدر   اعندما يؤثر فسيولوجي   -
 عندما يرتبط بموضوع أو أداء أو موقف يجلب له األلم. -
 القسرية. األعمال-العصبيةالرتعاشات عندما يرتبط بأنماط سلوكية تعد منحرفة أو غير تكيفية مثل ا -
 عندما يكون مصدر للتعاسة. -

الناس في الحياة المعاصرة يعانون من االكتئاب بصورة  َأن  هناك إشارات إلى وبالنسبة لالكتئاب ف     
تبين من الدراسات المسحية أنه اضطراب شائع  َأن ه  ... إبراهيمويقول  ،أكبر مما كان الناس في الماضي

مليون من الناس يعانون  20فهناك في الواليات المتحدة وحدها أكثر من  ،في كل الحضارات اإلنسانية
 (. 29: 1998 إبراهيم،من هذا االضطراب )

: 2014رضوان، (:اآلتيةعلى الفئات  ICdيصنف االكتئاب ضمن االضطرابات الوجدانية وتشتمل في      
475) 

 الطور الهوسي. -
 االضطراب الوجداني ثنائي القطب. -
 الطور االكتئابي. -
 اضطراب اكتئابي انتكاسي. -
 االضطرابات الوجدانية المستمرة. -
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لمظهر الرئيس أو ما كان يطلق عليه عصاب اضطراب ما بعد الصدمة نجد أن وعندما نأتي إلى      
أو الجرح  ،الموتالصدمة هو تطور األعراض المصاحبة ألية صدمة شديدة وقعت للشخص وسببت لغيره 
أو مجرد التعرف  ،أو األذى المؤلم أو التهديد باإلصابة بعاهة جسمية أو حتى مشاهدة هذه المواقف الصادمة

 -62: 2008 ،عسكر إبراهيم،) ماع بإصابة أحد المقربين للشخصعلى مثل هذه الصدمات ونتائجها والس
63.) 

 ،من التأثر وقت حدوث األزمة أو المصيبة أو بعدها بساعات وربما أياميعاني إنسان  ونالحظ أن أي     
لكن إذا امتد لفترة طويلة بعد األزمة أو المصيبة وتعرض اإلنسان  ،ومتوقعإلى حٍد ما  وهذا أمر طبيعي

ت خوف شديدة أو هلع وفزع فهذا يعد مؤشر على وجود اضطراب مرضي وقد يعاني فيه من تكرار لنوبا
أجواء المصيبة على شكل كوابيس وأحالم مفزعة أو أثناء اليقظة عبر لقطات تمر على ذهنه للحادث 

 ( وكذلك قلق وتوتر وتجنب للمواقف المشابهة للموقف أو الحدث الصادم. 107: 2013 ،)النوايسة

 ،منذ ظهر هذا المصطلح وهو يصنف تحت اضطرابات القلق في الدليل التشخيصي الثالث والرابعو     
ولكن في النسخة الخامسة تم تصنيفه ضمن االضطرابات المتعلقة بالصدمة واإلجهاد والتي تشمل: اضطراب 

اضطراب و  –لصدمة كرب ما بعد ا اضطراب -اضطراب المشاركة االجتماعية المتحلل  –التعلق التفاعلي 
واالضطرابات المتعلقة بالصدمة واإلجهاد المحددة وغير المحددة  –اضطراب التأقلم و  –الكرب الحاد 

 (. 120 -110: 2014 ،)الجمعية األمريكية للطب النفسي

( ICD\10أما المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية )     
تصنيفها ضمن االضطرابات العصابية واالضطرابات المرتبطة بالكرب واالضطرابات الجسدية الشكل  فقد تم

والتي تشمل اضطرابات القلق بشكل عام واالضطرابات القهرية والوسواسية واضطرابات التفاعل والتأقلم 
 (.183 -144 :1992 ،واالضطرابات التفارقية واالضطرابات الجسدية الشكل )منظمة الصحة العالمية

 دراسات سابقة:

هناك العديد من الدراسات التي تناولت مختلف االضطرابات النفسية لدى عينات متعددة، لكن القليل      
 منها على حد علم الباحث تناول عينة النازحين خاصة  الطلبة من هذه الدراسات: 

ر وأندونيسيا دراسة حضارية ، بعنوان االضطرابات العصابية في مص( مصر1994دراسة عبد المعطي )
مقارنة، هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في االضطرابات النفسية بين مصر وأندونيسيا، وقد استخدم 
الباحث مقياس الصحة النفسية، واعتمد على التشخيص اإلكلينيكي، وطبق على عينة من الدولتين، وتوصلت 

األندونيسيين في االضطرابات العصابية، فقد كان المصريون النتائج إلى أن هناك فروق ا بين المصريين و 
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أكثر معاناة بأعراض القلق، االكتئاب، العدوانية، الهستيريا، واألرق الليلي، وكان األندونيسيين أكثر معاناة 
بأعراض السيكوسوماتية، توهم المرض، الفوبيا، وتوصلت إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث لصالح  

لعدوانية واإلناث في السيكوسوماتية، القلق، والبارانويا، والوسواس القهري، وتوهم المرض، والفوبيا، الذكور با
 واألرق  الليلي، وبشكل عام كان المصريون أكثر عصابية من األندونيسيين.

بعنوان مستوى الصحة النفسية لدى الالجئين في األردن، وقد  ،( األردن2020) ،دراسة المومني وعودات
دفت إلى الكشف عن مستوى الصحة النفسية لدى الالجئين السوريين في األردن وفق ا لبعض المتغيرات ه

منها النوع والمستوى التعليمي وغيرهما، وتوصلت إلى أن مستوى الصحة النفسية لدى أفراد العينة كان 
 متوسط ا، وهناك فروق تعزى للنوع لصالح اإلناث.

 يبعنوان الصحة النفسية وعالقتها بنوعية الحياة لدى النازحين بمعسكر أب، ( السودان2010) ،دراسة أحمد
شوك بمدينة الفاشر والية شمال دارفور، وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الصحة النفسية ونوعية 
الحياة للنازحين بمعسكر أبو شوك، وقد توصلت النتائج إلى أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في 

 لصحة النفسية وتوجد عالقة ارتباط موجبة بين الصحة النفسية وفق ا للعمر والمستوى التعليمي ونوعية الحياة.ا

بعنوان األمراض النفسية وأثرها على السلوك الوظيفي، وهدفت الدراسة إلى  ،( الجزائر2006) ،دراسة ناصر
التعرف على آثار األمراض النفسية على السلوك الوظيفي، واعتمد على منهج دراسة الحالة، وتكونت العينة 

ت، شركات، وتوصلت النتائج إلى أن لالضطرابات النفسية أثر بالغ على األداء واإلنتاج في الشركا 7من 
وكل ما زاد مستوى الصحة النفسية زاد اإلنتاج للموظف وبالتالي للشركة، والقلق يعد أهم مؤثر من 

 االضطرابات على األداء.

بعنوان االضطرابات النفسية الشائعة عند  ،( مرسيلياde Azevedo2018 (و Senicatoدراسة 
 اتحديد القطاعات األكثر ضعف   النساء البالغات:

هدفت الدراسة إلى تقييم العوامل االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية والسلوكيات واألمراض المرتبطة      
( امرأة في بحث مسحي في 848باالضطرابات النفسية الشائعة لدى النساء البالغات، وقد كانت العينة )

وقد توصلت إلى أن معدل انتشار  ، واستخدم الباحث قائمة مراجعة األعراض،2009مدينة كامبيناس، عام 
%( وأن هناك فروق لصالح األكبر سن ا ومنخفضات المستوى التعليمي 18،7االضطرابات النفسية الشائعة )

 والنساء المنفصالت.

في  عراض النفسية ونوعية الحياةاالرتباط بين األبعنوان  ،تايوان Us، Kuo، Chung ،2022))دراسة 
 .(دراسة مرجعية) من اضطرابات نفسية: في المستشفى المرضى الذين يعانون 
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اآلثار المحتملة لألعراض النفسية على نوعية الحياة في المرضى الذين  منق التحقهدفت الدراسة إلى      
 االضطرابات النفسية. يعانون من

تم  ،تايوانمستشفى تعليمي في شمال في ن من اضطرابات نفسية ا يعانو مريض   (124اختار الباحثون )   
تشخيص اضطراب ي الحصول على البيانات من السجالت الطبية لجميع المرضى الذين يعانون من أ

وفحص جودة الحياة باستخدام  BSRS-5بتقييم األعراض النفسية على  وقام الباحثون  ،المزاج أو التكيف
 .(WHOQOL-BREF) جودة الحياة استبانة النسخة التايوانية من منظمة الصحة العالمية المختصرة

يمكن التنبؤ بنتائج جودة الحياة. هذا يشير إلى  BSRS-5على  أن الدرجاتوتوصل الباحثون إلى      
 للمضطربين نفسي ا. نوعية الحياةيمكنه التنبؤ وتحديد ألعراض النفسية ل أن القياس النفسي

لدى المرضى العضويين في بعنوان االضطرابات النفسية األكثر شيوع ا ( Scott1 & at 2021)دراسة 
كثر خمس تشخيصات لالضطراب النفسي شيوع  وفق ا كان الهدف من هذه الدراسة هو توصيف أالمستشفى و 

المرضى الذين يتلقون رعاية طبية وجراحية غير لدى  لدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسيةل
 .2019وديسمبر  2015 بين يناير نفسية من نظام مستشفى عام في جنوب بورتوريكو

تم تشخيصهم باضطراب نفسي أثناء العالج في المستشفى،  من العينة %53توصلت الدراسة إلى أن      
، واالضطرابات المرتبطة بالمواد وانفصام وقد كانت االضطرابات االكتئابية، واإلدراكية العصبية، والقلق

٪ أقل عرضة لإلصابة باضطراب 23اإلناث كانت  . ومن المثير لالهتمام أن.الشخصية هي األكثر شيوع ا
 .االكتئاب الشديد

 
 منهجية البحث:

ك نتتتتتبحان تتتتتبحا يحتتتتتل  ح   تتتتتبحح،استتتتتالباحا المتتتتتلحا يتتتتتحي حا   تتتتت  حا ي تتتتت   

 . ا ا لحم ض ع

  المجتمع والعينة:

تم أما العينة فقد  ( طالب وطالبة،345الطلبة النازحين في جامعة إب، وعددهم )يتكون مجتمع البحث من 
 ( طالب وطالبة.86%( من المجتمع الكلي، وبلغ عددهم )25بنسبة )اختيارها 

 وفيما ،استخدم الباحث قائمة مراجعة األعراض المعدلة ومقياس اضطراب ما بعد الصدمة أداتا البحث: 
 يلي وصف مختصر لألداتين:

  قائمة مراجعة األعراض المعدلة:
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 ليمان،س .  ديروجيتس،، ر. ليوناردوضعه وهو مقياس  ،استخدم الباحث قائمة مراجعة األعراض المعدلة 
-R عنوان:تحت   .Leonard، R. Derogatis، Ronald، S.Lipman and Linocoviلينو كوفي. 
SCL- 90 Symptoms Check List.  منهم: بتعريبه وتقنينه على البيئة العربية عدد من الباحثين ثم قام

 موزعة على تسعة أبعاد هي: ،( فقرة90وتتكون القائمة من ) ،وعبد الرقيب البحيري وغيرهماهين  أبو

 Somatizatio (1،4،12،27،40،42،48،49،52،53،56،58)                  األعراض الجسمانية  -1

 Obsessive –Compul (3،9،10،28،38،45،46،51،55،65)      الوسواس القهري            -2

 Interpersonal sensitivity (6،21،34،36،37،41،61،69،73)     الحساسية التفاعلية      - 3

 Deprsssion (5،14،15،20،22،26،29،30،31،32،54،71)  االكتئاب                         - 4

 Anxiety (2،17،23،33،39،57،72،78،80،86)                                      القلق -5

 Hostilgy (11،24،63،67،74،81)                                        العداوة -6

 Phobic Anxiety (13،25،47،50،70،75،82)    ق الخواف                     قل -7

 Paranoid Idea (8،18،43،68،76،83)            بارنويا التحليلية          ال -8

 Psychoticism (7،16،35،62،77،84،85،87،88،90)                     الذهانية          -9

 وهناك ثمان فقرات إضافية ال تنتمي ألي مجال من هذه المجاالت.     

وقد تم عرض القائمة من قبل الباحث على لجنة من األساتذة المتخصصين من جامعتي إب وتعز      
 %(.90وكانت نسبة االتفاق عليها أكثر من ) ،إلبداء آرائهم في مناسبتها على البيئة اليمنية

أما عن الصدق فقد استخدم الباحث صدق االتساق الداخلي وكانت معامالت االرتباط كما يوضح     
 الجدولين التاليين:
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 (1جدول )
 يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه في قائمة مراجعة األعراض

رقم  معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
 الفقرة

 معامل االرتباط

 الخواف **0،379 73 األعراض الجسمانية

 **0،866 13 االكتئاب **0،612 1

4 0،537* 5 0،888** 25 0،878** 
12 0،782** 15 0،843** 47 0،816** 
27 0،515** 20 0،783** 50 0،790** 
40 0،565** 22 0،907** 70 0،860** 
42 0،620** 26 0،821** 75 0،809**  
48 0،712** 29 0،739** 82 0،818** 

 البارانويا **0،905 30 **0،647 49

52 0،707** 32 0،826** 8 0،529** 
53 0،666** 54 0،881** 18 0،285* 
56 0،748** 71 0،857** 43 0،614** 

 **0،345 68 القلق **0،745 58

 **0،697 76 **0،853 2 الوسواس القهري 

3 0،612** 17 0،752** 83 0،309** 

 الذهانية **0،917 23 **0،288 9

10 0،478** 33 0،838** 7 0،712** 
28 0،537** 39 0،795** 16 0،641**  
38 0،563** 57 0،842** 35 0،781** 
45 0،688** 72 0،843** 62 0،734** 
46 0،568** 78 0،878** 77 0،603** 
51 0،666** 80 0،850** 84 0،586** 
55 0،662** 86 0،910** 85 0،725**  

 **0،703 87 العداوة **0،669 65

 **0،771 88 **0،682 11 الحساسية التفاعلية
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رقم  معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
 الفقرة

 معامل االرتباط

6 0،281* 24 0،731** 90 0،758** 
21 0،653** 63 0،815**   
34 0،761** 67 0،691**   
36 581، ** 74 0،405**   
37 0،620** 81 0،804**   
41 0،569**     
61 0،660**     
69 0،691**     

وبذلك  ،ويتضح من الجدولين أن معامالت االرتباط مرتفعة بين الفقرات والمجاالت التي تنتمي إليها     
 فالقائمة جاهزة للتطبيق.

وقد  ،أما األداة األخرى التي استخدمها الباحث فهو مقياس اضطراب ما بعد الصدمة من إعداد الباحث     
وتم عرضه على لجنة محكمين من  ،للدليل التشخيصي الخامس لجمعية الطب النفسي األمريكية اأعده وفق  

 وكذلك تم استخراج صدق االتساق الداخلي كما يوضح الجدول التالي: ،وتعز جامعتي إب
 (2)جدول 

 يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0،586** 11 0،467** 21 0،639** 
2 0،614** 12 0،398** 22 0،618** 
3 0،501** 13 0،314** 23 0،521** 
4 0،698** 14 0،703** 24 0،875** 
5 0،601** 15 0،723** 25 0،726** 
6 0،723** 16 0،650** 26 0،736** 
7 0،410** 17 0،395** 27 0،696** 
8 0،345** 18 0،753** 28 0،750** 
9 0،443** 19 0،724** 29 0،743** 

10 0،362** 20 0،686**   
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ولذلك لم يتم  ،0،01نالحظ من الجدول أن معامالت االرتباط لجميع فقرات المقياس دالة عند مستوى  
 حذف أي فقرة.

 (3جدول )
 معامالت االرتباط بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه في مقياس اضطراب ما بعد الصدمةيوضح 
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

رقم  معامل االرتباط
 الفقرة

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط

 أعراض االستثارة اإلدراكات السلبية أعراض التجنب أعراض االقتحام

1 0،747** 8 0،682** 14 0،656** 23 0،677** 
2 0،827** 9 0،632** 15 0،786** 24 0،865** 
3 0،766** 10 0،620** 16 0،845** 25 0،728** 
4 0،873** 11 0،784** 17 0،575** 26 0،771** 
5 0،591** 12 0،388** 18 0،711** 27 0،702** 
6 0،711** 13 0،533** 19 0،860** 28 0،802** 
7 0،630**   20 0،735** 29 0،797** 
    21 0،675**   
    22 0،667**   

 ،0،01نالحظ أن معامالت االرتباط بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه مرتفعة ودالة عند مستوى     
 لذلك فالمقياس جاهز للتطبيق.

 الثبات:
 استخرج الباحث الثبات لألداتين بطريقتين كالتالي:     

 :قائمة مراجعة األعراض: أوال  
 (4جدول )

 يوضح معامالت الثبات لقائمة مراجعة األعراض
 معامل سبيرمان معامل ألفا األداة أو المجال

 0،975 0،964 االكتئاب

 0،956 0،966 القلق

 0،949 0،945 الخواف
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 مقياس اضطراب ما بعد الصدمة:: اثاني  

 (5جدول )
 لمقياس اضطراب ما بعد الصدمةيوضح معامالت الثبات 

 سيبرمانمعامل  معامل ألفا األداة أو المجال

 0،862 0،891 عراض االقتحاميةاأل

 0،612 0،762 األعراض التجنبية

 0،881 0،909 اإلدراكات السلبية

 0،948 0،910 أعراض االستثارة

 0،830 0،940 الدرجة الكلية

 وبذلك فهما صالحتان للتطبيق. ،ونالحظ من الجدولين أن معامالت الثبات مرتفعة       

 : الوسائل اإلحصائية

 سيبرماناستخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل  
 ومعامل ألفا، واالختبار التائي لعينتين مستقلتين غير متساويتين.

 النتائج:
 (ى عينة من النازحين في محافظة إبلد االنفسية األكثر شيوع   ضطراباتاال) الهدف األول:نتيجة  

لتحقيق هذا الهدف تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن طريق الرزمة اإلحصائية      
 (، وكانت النتائج كالتالي:spssللعلوم االجتماعية )

 (6جدول )
 االمتوسطات الحسابية لالضطرابات األكثر شيوع  يوضح 

 اضطراب ما بعد الصدمة الخواف القلق االكتئاب االضطراب

 3.33 2.9286 3.0025 3.0716 المتوسط

 680. 1.06128 95506. 1.01084 االنحراف المعياري 
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(، 3،0716ومن خالل الجدول يتضح أن ترتيب متوسطات االضطرابات كانت كالتالي: االكتئاب )     
(، وهذه المقارنة 3،33( ثم )اضطراب ما بعد الصدمة )2،9286(، ثم المخاوف )3،0025يليه القلق )

بعده عن (، لذلك ف3الفرضي ) متوسطةوفق ا للمتوسط الفرضي فنجد أن مقياس اضطراب ما بعد الصدمة 
ا في الدرجة، 0،33المتوسط بمقدار  ، لكن القلق واالكتئاب بعدهما بما يقارب واحد صحيح وهما متقاربان جد 

( وللقلق 3)، فالمتوسط الفرضي الضطراب ما بعد الصدمة 0،93أما الخواف فبعده عن المتوسط بمقدار 
 (.2)واالكتئاب والخواف 

ا أن االضطرابات األرب       عة مرتفعة لدى العينة حيث إن الدرجة لكٍل منها فوق المتوسط.ونالحظ أيض 

ونجد أن النتيجة تتشابه إلى حٍد كبير مع تقارير منظمة الصحة العالمية والكثير من الدراسات والبحوث      
 في كون االكتئاب والقلق هما األكثر شيوع ا لدى العينات المختلفة.

 ضطرابات(ناث في نسبة انتشار هذه االبين الذكور واإلمدى االختالف نتيجة الهدف الثاني: )

 لمتوسطين مرتبطين وعينتين غير متساويتيناالختبار التائي  لتحقيق الهدف الثاني استخدم الباحث     
 ذلك:( يوضح 7والجدول رقم )

 (7جدول رقم )
 إناث( –لمتغير النوع )ذكور  االقيمة التائية لداللة الفروق بين متوسطات درجات العينة وفق  

االنحراف  الحسابيالمتوسط  العينة االضطراب
 المعياري 

القيمة 
 التائية

مستوى 
 الداللة

 اللفظية الداللة

- 1.08242 2.8442 ذكور  االكتئاب

1.488- 
 غير دالة 141.

 95855. 3.1941 إناث

 غير دالة 500. -678.- 1.05004 2.9036 ذكور  القلق

 90606. 3.0558 إناث

- 99616. 2.6531 ذكور  الخواف

1.725- 
 غير دالة 088.

 1.07482 3.0769 إناث

اضطراب ما بعد 
 الصدمة

- 762. 3.29 ذكور 

.394- 

 غير دالة 694.

 639. 3.35 إناث
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ومن خالل الجدول نجد أنه ال توجد فروق دالة إحصائي ا في جميع االضطرابات وفق ا لمتغير النوع      
إناث(، ويفسر الباحث ذلك بأن الظروف التي يعيشها النازح من صعوبتها ال تفرق بين ذكر وأنثى،  -)ذكور

، في السودان (2010) ،أحمد دراسةفالجميع يتعرض لنفس الظروف ونفس المعاناة، وتتفق هذه النتيجة مع  
ا بالدراسات  حيث توصلت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الصحة النفسية، وهناك اختالف أيض 
العالمية في وجود فروق بين الذكور واإلناث إال أن أغلب الدراسات وهو المتفق عليه لدى الكثير من الباحثين 

، والذكور أكثر ذهانية من اإلناث، (2012الباحث ) دراسةفي  أن اإلناث أكثر عصابية من الذكور كما
( التي توصلت إلى أن الذكور أكثر في Scott1 & at 2021)وهناك دراسات أخرى تثبت العكس كدراسة

 االكتئاب الشديد من اإلناث.

 التوصيات:
 يوصي الباحث باآلتي:     

على جامعة تعز وجامعة إب وبقية والجامعات اليمنية االهتمام بالبحوث والدراسات لفئة النازحين  -
 من المجتمع. المهمةواالهتمام بهذه الشريحة 

على الباحثين والمعالجين النفسيين والباحثين في علم النفس إعداد برامج إرشادية وعالجية  -
 لالضطرابات النفسية وتطبيقها على النازحين.

على مركز اإلرشاد النفسي في جامعة إب إعداد برامج عالجية لعالج االضطرابات النفسية األكثر  -
 لدى هذه الفئة. اشيوع  

 اعلى مركز اإلرشاد النفسي والتربوي بجامعة إب إعداد مجموعة من البحوث والدراسات أكثر عمق   -
 لفئة النازحين من طلبة الجامعة وغيرهم. وشموال  

 :قائمة المراجع

الشخصية اإلنسانية واضطراباتها النفسية "رؤية في إطار علم (: 2014سليمان عبدالواحد ) إبراهيم، -
 األردن. ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،"النفس اإليجابي

 الكويت. ،سلسلة عالم المعرفة ،: العالج النفسي الحديث قوة لإلنسان(1980، عبدالستار)إبراهيم -
 الكويت. ،عالم المعرفة ،االكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب عالجه(: 1998ــــــــــــــــــــــــــ ) -
 مصر. ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القلق قيود من الوهم(: 2002ـــــــــــــــــــــــــ ) -
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 األنجلومكتبة  ،4ط ،في ميدان الطب النفسي اإلكلينيكيعلم النفس (: 2008) عبد هللا ،وعسكرــــــــــــــــــــــــــ  -
 مصر. ،القاهرة ،المصرية

(: التعرض للخبرات الصادمة وعالقته باالضطرابات النفس جسمية لدى الفتيان 2007فضل ) ،أبو هين -
العلوم  ،غزة ،مجلة جامعة األزهر ،دراسة للصدمات النفسية التي تلت اجتياح بيت حانون  ،الفلسطينيين

 .188-151ص  ،(2ع) ،(9م) ،اإلنسانية
الصحة النفسية وعالقتها بنوعية الحياة لدى النازحين بمعسكر أبو (: 2010آمنة يس موسى ) ،أحمد -

 كلية اآلداب. ،جامعة الخرطوم ،رسالة ماجستير ،شوك بمدينة الفاشر والية شمال دارفور
ترجمة: فيصل عبد القادر يوسف( سلسلة عالم المعرفة، ، )السعادةسيكولوجية (: 1993)مايكل أرجايل،  -

 الكويت.
 ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي(: 2015كمال يوسف ) ،بالن -

 األردن. ،عمان
المركز القومي  ،ترجمة: طلعت مطر ،األسس واألبعاد ،(: العالج المعرفي2007جوديث ) ،بيك -

 مصر. ،هرةالقا ،للترجمة
 ترجمة: أنور الحمادي. ،DSM_5(: 2014الجمعية األمريكية للطب النفسي ) -
دار  ،(: لمحة موجزة عن تأريخ الطب النفسي في بالد المسلمين1999طارق بن علي ) ،الحبيب -

 السعودية. ،الرياض ،المسلم للنشر والتوزيع
مكتبة التراث  ،ترجمة: رعد اسكندر واركان بيثون  ،العصاب واألمراض الذهنية(: 2002)بيير  ،داكو -

 مصر. ،القاهرة ،اإلسالمي
 ،المصرية، القاهرة، مكتبة األنجلو الشخصية بين السواء والمرض)ب.ت(: وآخرون داود، عزيز حنا  -

 مصر.
الوقاية من القلق واالكتئاب النظرية والبحث (: 2015ديفيد جي.أ وكيث إس. دوبسن) ،دوزيس -

 مصر. ،القاهرة ،الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،ترجمة: عبدهللا السيد عسكر ،والممارسة
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مفهوم العصابية وعالقته ببعض المتغيرات(: 2012)عبده علي  ،راجح -

 اليمن. ،كلية التربية ،جامعة إب
 جامعة دمشق. ،التشخيص النفسي(: 2014)جميل سامر  ،رضوان -
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إعادة رسم (: 2010مطاع ) ،وبركات ،سامر ،رضوان ،بيتي كوغل ،كونراد ربشكه ،ميرفين ،سموكر -
دار الكتاب  ،ترجمة: سامر رضوان ،دليل معالجة الصدمة من النوع األول –الصورة وعالج اإلعادة 

 اإلمارات. ،الجامعي
القاهرة، ، 3الحديث، طالنشر  ، مكتبةالنفسيةمبادئ األمراض (: 1977شاهين، عمر ويحي الرخاوي ) -

 .مصر
 مصر. اإلسكندرية، ،منشأة المعارف للنشر ،االكتئاب المرض والعالج(: 2001)لطفي  ،الشربيني -
 ،طرائق عالجها( ،أسبابها ،االضطرابات النفسية والعقلية )نظرياتها(: 2015)حسين قاسم  ،صالح -

 األردن. ،عمان ،دار دجلة للنشر والتوزيع
علم النفس المرضي )دراسة في الشخصية بين السواء (: 2000مجدي أحمد محمد ) ،عبد هللا -

 مصر. اإلسكندرية، ،دار المعرفة الجامعية ،واالضطراب(
قياس االتزان االنفعالي عند أبناء الشهداء وأقرانهم الذين يعيشون (: 1991) إبراهيم العبيدي، محمد -

 العراق. ،جامعة بغداد، )رسالة ماجستير غير منشورة(،  مع والديهم
 .إب، اليمنللطباعة، ، مركز دمشق نفسية ممفاهي (:2008ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) -
النشر، و ، الدار الجامعية للطباعة األبعاد األساسية للشخصية(: 1983)محمد  الخالق، أحمدعبد  -

 .بيروت، لبنان
، دار المعرفة محاضرات في علم النفس الفسيولوجي(: 1986)ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .، مصراإلسكندريةالجامعية، 
، اإلسكندريةالجامعية، ، دار المعرفة 2، طأصول الصحة النفسية(: 1993ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) -

 .مصر
حضارية (: االضطرابات العصابية في مصر وأندونيسيا، دراسة 1994عبد المعطي، حسن مصطفى ) -

 .411 – 377(، 3) 24 ،مصر -مجلة دراسات نفسيةمقارنة. 
للشخصية إعداد الصورة اليمنية لمقياس مينسوتا المتعدد األوجه (: 2002)الرحيم عبد  عثمان، نجاح -

MMPIالعراق. ،جامعة بغداد دكتوراه غير منشورة،  ، أطروحة 
 ،منظمة الصحة العالمية ،في الطب النفسي(: الكتاب الطبي الجامعي المرشد 1999)وآخرون العقباوي  -

 المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.
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التشخيص والتنبؤ في ميدان االضطرابات  ،علم النفس االكلينيكي(: 2009)السيد رأفت  ،عسكر -
 مصر. ،جامعة الزقازيق ،النفسية العقلية

كز األهرام للترجمة مر  ،أسبابه وأنواعه وعالجه ،االكتئاب.. مرض العصر(: 2008أحمد ) ،عكاشة -
 مصر. ،القاهرة ،والنشر

 مصر. ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية ،الطب النفسي المعاصر(: 2010ـــــــــــــــــــــ ) -
 ،وزارة الصحة والسكان ،الدليل الوطني للصحة النفسية المجتمعية(: 2019)وآخرون طه  ،العوبلي -

 اليمن.
محكات  -التعريف -النفسية والعقلية والسلوكية )الوبائيات االضطرابات(: 2006)حسن محمد  ،غانم -

 مصر. ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية ،المآل والمسار( -العالج -األسباب -التشخيص
 .التقرير السنوي عن الصحة النفسية في اليمن (:2006عزة وآخرون ) غانم، -
ترجمة : إيمان  ، يقات العالج بالمعنىأسس وتطب ،إرادة المعنى ( : 1997فيكتور ايميل  ) ،فرانكل  -

 مصر. ،القاهرة  ،دار زهراء الشرق  ،فوزي 
دار الطليعة  طرابيشي،: جورج ترجمة ،النظرية العامة لألمراض العصابية(: 1962سيجموند ) ،فرويد -

 لبنان. بيروت، والنشر،للطباعة 
 ،القاهرة ،دار الشروق  ،4ط ،ترجمة: محمد عثمان نجاتي ،الكف والعرض والقلق(: 1989ـــــــــــــــــــــــ )  -

 مصر.
هيئة  ،، ترجمة: سامي محمود علي وعبد السالم القفاشالموجز في التحليل النفسي(: 2000ــــــــــــــــــــــــ ) -

 مصر. ،الكتاب بوزارة التقافة
، 2دار الشروق، ط ،سالمة(، ترجمة: )أحمد عبد العزيز علم نفس الشواذ(: 1984كاشدان، شلدون) -

 بيروت، لبنان.
تصنيف االضطرابات  لألمراض،المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي (: 1999منظمة الصحة العالمية ) -

(  ترجمة : وحدة ICD، 10) ،التشخيصيةاألوصاف السريرية والدالئل اإلرشادية  والسلوكية،النفسية 
 الطب النفسي بكلية الطب بجامعة عين شمس.

(: مستوى الصحة النفسية لدى الالجئين 2020)علي فاطمة أحمد  ،عودات ،فواز أيوب ،المومني -
 (.3ع) ،(47م) ،مجلة دراسات العلوم التربوي  ،جامعة األردن ،السوريين في األردن
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مجلة  ،دراسة منشورة ،(: األمراض النفسية وأثرها على السلوك الوظيفي2006)جودت محمد  ،ناصر -
 (.10)ع  ،جامعة محمد خيضر ،اإلنسانيةالعلوم 

دار المناهج  ،المساندةالضغوط واألزمات النفسية وأساليب  (:2013فاطمة عبد الرحيم ) النوايسة، -
 األردن.عمان  والتوزيع،للنشر 

 –األعراض  –األسباب  ،اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة(: 2016عبد العزيز مهيوب ) ،الوحش -
 اليمن. ،إب ،مطابع دمشق للنشر ،العالج

الفكر العربي، بيروت، المكتبة  ، دارالنفسيمقدمة في التحليل (: 1997وهبي، كمال وكمال أبو شهدة ) -
 www.gulfkids.coاإللكترونية أطفال الخليج. 

، دار العلم 2األول، ط ، القسم(العيادي)االكلينيكيعلم النفس (: 1986)محمود ياسين، عطوف  -
 للماليين، بيروت، لبنان. 

 

- Who (2017): Depression and Other Common Mental Disorders، 
Global Health Estimates، World Health Organization. 

- Senicato، Caroline & de Azevedo، Renata Cruz Soares (2018): 
Common mental disorders in adult women: identifying the most 
vulnerable segments، Marilisa Berti de Azevedo Barros Ciência & 
Saúde Coletiva، 23(8):2543-2554. 

- Pi-Yu Su 1،2، Shu-Fen Kuo 1 and Min-Huey Chung (2022): Correlations 
between Psychiatric Symptoms and Quality of Life in Patients with 
Psychological Disorders: Hospital-Based Retrospective Study، Int. J. 
Environ. Res. Public Health 2022، 19، 732.  

- Scott، George، Alessandra M. Beauchamp‑Lebron1، Ashley A. Rosa‑

Jimenez1، Javier G. Hernandez‑Justiniano1،2، Axel Ramos‑Lucca1،2، 

Gloria Asencio‑Toro1 and Julio Jimenez‑Chavez1،2*(2021): 

Commonly diagnosed mental disordersin a general hospital system، 
Scott et al. Int J Ment Health Syst (2021) 15:61، 
https://doi.org/10.1186/s13033-021-00484-w. 

 

 

 

 

 

http://www.gulfkids.co/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 محكمة( –دورية  –)علمية 



2023 223 

 

 

 

 

 الغانمي محمد درهم  بن فهدد/     صفي محمد أحمد إبراهيمد/        داللية نحوية دراسة  النحل سورة في الباء حرف

 داللية نحوية دراسة 

  

EMAIL: EBR.SAFI@GMAIL.COM 

TELL:00967-773891311

EMAIL: FAHDALGHANMI@IBBUNIV.EDU.EY 

TELL:00967-773860558  

يهدف البحث إلى دراسة حرفف البر ف  رو سرارن الوحرا  وظر ت  اظنحري الوحاالرة  الدللظرةع  ال  ر   ر  
الاوهجر،  السرحآفا و  الايرنو   تنةع  أثرف اليرظ ا الآفي رو  رو تاا،ههر ع  ترد ا حارد الب ح رأبع د تلك الااظ

ثالثررة اب حررثع تورر    ات   الحعفالررل بحررفف البرر فع  تورر    ال رر  و اعرر  و  ررو الدراسررةع  ارر ف البحررث  ررو 
 ترد تايرا  حفف الب ف  و سارن الوحاع أا  ال  لث  آد  فض للاار    الاحعرددن لحرفف البر ف  رو اليرارنع

 اليررييظة مررو أاررفا الاارر    الوحاالررة  ةلررى  رردد ارر  الوحرر  م ارر ت أماهرر  أتتد اعرر  و الحعد ررة  ال ررلإالبحررث 
  الدللظة الحو أدته  الب ف  و اليارن.

 اع  و الب فع دراسة  حاالةع دراسة دللظةع سارن الوحا. الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

This research aims at studying the letter Baa’ in Surat Al-Nahl and 

clarifying its grammatical and semantic function. Moreover, discovering the 

dimensions of its function, and the impact of the Qur’anic context in guiding it.   

The researchers have used inductive and descriptive approaches in this 

research. The research cconsisted of three sections; the first dealt with the 

definition of the letter Baa. The second dealt with the meanings of the letter Baa 

in Surat An-Nahl, while the third dealt with the multiple functions of the letter 

Baa in the surah. 

The research has reached a number of results, the most important of which 

was; the meanings of transitivity, connection, and causation are the most 

prominent grammatical and semantic functions performed by the Baa' in the 

surah. 
Key words: meanings of the Baa', a grammatical study, a semantic study, 

Surat Al-Nahl 
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 ميالغان محمد درهم  بن فهدد/     صفي محمد أحمد إبراهيمد/        داللية نحوية دراسة  النحل سورة في الباء حرف

 داللية نحوية دراسة 

أحررد حررف ف الجررف الاعف  ررة  ررو الوحررا العفوررو الحررو تآرر  نررا  الآيرر  ال  لررث ارر   فالبرر  حررفف ا ررا 
ر ع  و العارا  الدللرة  النعا الس   ض مول الحفف أتتد باعوى ةع أتي م ال لاة العفوظ  نرع  نرا    تِإ دات

؛ إذ لرظ   اظنحه  الوحاالرة   الدللظة  او،حه إل  هو اخ لنة لالس   النعا  و  عالاآ الة  حب رب أتي م ال لاة 
رر   عتررد   لظرري ار اته  ارر رق اليررظ ا  الحفا،ر  ولهر  اعوررى اعجار لهر  اعوررى  اظنررو ت حيربي ارر  الحفا رر   تِإ دات

ْفٌف ا ف لاعّورى لرظ  ب سر  بآالي: " س،ياالي م ا ا   نه  ا  االم  ع اليظ ت ت الاحعددن الحو تاا   ،ه   حت
 (1)." ل  عا

ار   عرفف بر لجفع  الآ رد بري   هرا -البر ف اوه  حفف -الاعوى الااظنو ال ي تؤد ي حف ف الجف أتاد 
 اف  اا النعا إلى ا  بعرد حرفف الجرفع اار  مرا الحر    رو ات عر   الالاارة الحرو ل تحعردو إلرى الانعرا 

حضرر،ه   وررد اسررحعا لي  ررو الجررف  ارر     اعرر  و احعررددن تآلحررفف البرر ف   الكررات  عإل اااسرر ة حررف ف الجررف
  غ،فم .  الحعد ةع  اليييظةع  إلل  اعطيظعة الحااظل اللغاي لحفف الجف ا

   و سارن الوحا اوي آة ا  طيظعة السحعا      دللظ   حاال   فتأتو أماظة البحث  و دراسة حفف الب   
 احرردادع  لررى ااانررع  65إذ  رد  ررو  لهرر ا اليررارن؛ الآفي ررو لهرر ا الحررفف  تااظنرري  ررو اليررظ ت ت الاخحلنررة

 ا ف  حاا دللت احعددن  و الاان  الااحد.   عاي حة الوص

  :الاك  أت تححدد ا كلة البحث  و اإلا بة    اتسئلة اآلتظة  

 ا  الاع  و اإلاا لظة للب ف  ود  لا ف العفوظة؟

 اه  الب ف  و سارن الوحا؟  تا  أافا الاع  و الحو  رد

 احعددن؟ لتتحاا دلا  الااان  الحو  ردت  ،ه  الب ف 

ل يظعرة  و م ا الدراسة لاو سيحها   السحآفا و  الاينو الححل،لو ، ا حاد الب ح  ت  لى الاوهج تد 
 .البحث

ر   دارت مر ا    تد  ردت  دد ا  الدراس ت حا  حرف ف الاعر  و إاار ل  اوهر  حرفف البر ف ا اي 
ا رة ار  الآرفيت ال رفال ع  سرع  الدراس ت حرا   اظنرة حرفف الجرف البر ف  دللحري الاحعرددن  رو   را  احو

أغليهرر  إلررى الاترراف  لررى طيظعررة الحااظررل الآفي ررو لهرر ا الحررفف  ررو اليررظ ت ت الاخحلنررةع  وظرر ت أثفمرر   ررو 
تااظرري دللررة الرروصع  اسررحوب   اتحكرر م النآهظررة  اتيررالظة  لرر  تنررفد دراسررة ايررحآلة تحورر    البرر ف  اع  ظرري 

 . حي   ل  الب ح ،  الاحوا ة  و سارن الوحا

                                                           
 .12 /1س،يااليع ال ح ب:  (1)
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 ترررد تا،ررررت الدراسرررة الح لظرررة  ررر  الدراسررر ت اليررر بآة  رررو تو  لهررر  لحرررفف البررر ف  رررو سرررارن الوحرررا  رررو 

ات    لى الحااظل العر م لحرفف البر ف  رو اليرارنع  تور    ال ر  و الردللت الاحوا رة الحرو   ت احارال ع 
اظرل الاحعردد الحرو تا،ررت أدام  حفف الب ف  و م ا اليارن  ال       اتبع د الوحاالة  الدللظرة لهر ا الحا 

 بي  و م ا اليارن.

 : ذلك  لى الوحا اآلتو ا تاةع  ثالثة اب حث تد تيا  م ا الدراسة إلى 

 تي  و اح  الوحا.لحفف الب ف  دلبالحعفالل -الابحث ات  
 اع  و حفف الب ف  دللتي الاحعددن  و سارن الوحا.-الابحث ال   و

 . و اليارن للت احعددنادالااردن  الب ف-ال  لث الابحث
 . الحايظ ت الخ تاة  تضا  أم  الوح  م الحو تايا إل،ه  الب ح  ت
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 المبحث األول

 النحوبحرف الباء في كتب التعريف 

1

ليلررا  ِإ درري" "اجهررار يررديد   رربي يرركلي  ررو اليررفال  ظة يررارن الي،رر .  آررا   ورري العاليلررو: البرر ف يررات 
يراحو ب ل ي ر ا  الوهرار.   لرى الرفغ  ار  ِإ دري"  الآرا   وري اترسرااي  .(2)"الاعوىع  للآاام ال ل  ب لحنعرا

عبعضره  إ ار  و  ال راتظةعبي طة يات م ا الحففع  هرا احعردد الاار     الخ ر  ص   وعضره   تا ،لرود
 (3)اآلاف إ ح  و.

 ارر  ت  ررا: ِإتد  الاحرري  داظررةع  مررو ارر  ل   ررل  اعرري  تررد ااحلرر  الوحرر ن  ررو حررد الحررفف  تعفالنرري 
الحفف الاة تد   لى اعوى  و غ،فمر  ":  لعّا أحي  م ا الحع رالل تاله . (4)دل،ا الس   ل دل،ا الحفف

فٌف ا فت لاتعوىع  الحفف تي  ا  أتي م ال الم ال الثة )( 5)" آط  ( 6)(.اسٌ ع   عٌاع  حت

 مرو حرف ف اعر  وع  أار  حرف ف الابر  و  هرو حرف ف الهجر فع  الحف ف  ا ر ت: حرف ف ابر  وع   
 .الحو تتْويتِوو اوه  ال لاة احفف: الراي  الظ ف  الدا ع الحو تتْويتِوو اوه  الاة: االد

السررررحنه مع )حرررف ف الجررررفع  الجررررمع    اررررر  رررو غ،فمررر هرررو الحررررو لهررر  اعوررررى  أاررر  حرررف ف الاعرررر  و:  
تير م ال رالمع  حف و )البر ف( الر ي  حر  ب رددا إ ار  مرا تبحرث  ورد الحرديث  ر  أ  مرو الحرو ع(… الع  

 حفف  احد ا  حف ف الاع  و.
2

لحررفف البرر ف اعرر تي  رردن  ررأتو  ل،هرر ع ل ورري  ررو  نررعي اتيررلو لرري  نرر ع  اعوررى يررد   لظرري  مررا 
إلى اعوى اإلل  ا ل  خفق  اإلل  اع  ما اعوى ل يونك  وي  ل ت ات إل ليع  الب تو ا  اع  ،ه  راا 

 ويع  إ ا  تعفف بقظة اع  ظي بآفالوة تد   لظي  تان  اف ق دللحي    اعوى اإلل  ا إلى اعورى يارف؛ 
،رفا  لرى الحدْ رِيظي  ع  ا ِ و اتتْيالاْلبت ف  لإل   أاّ   ل ا ت،ا:  الاكر  تانرظ  (7) عب إلل ر ا تيرحعاا ِ رو غت

  لى الوحا اآلتو:الاع  و الحو يد   ل،ه  حفف الب ف 

                                                           
 .63 لوع ته ي  الاآداة اللغاالة للعاليلوع  :  (2)
 .92عب سع ا   ص الحف ف العفوظة  اع  ،ه ع  :  (3)
فُّ مع ( 4)  .5: ع  اتاف اظةاا  أا"
 .20الافاديع الجوى الدا و  و حف ف الاع  وع  : ( 5)
فُّ مع اح  اآلاف اظة( 6)  .5 :  عاا  أا"
 .1/361العكيفيع اللب ب  و  لا اليو ف  اإل فاب: يووف:  (7)
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1

ْ،ئتْ،ِ  ِب آْلافِ  ن اتِّ ت   أحد ال د اْليي ع  اإلل  ا ي"اا  يدد لتْظِي ِسر،يتات لهت تا اْتح ف  ت  ع تم"ات اعوى لت  ن رته   ت
رْوف ار  ِاْيراي رك  ارالرد ِإذا ضبضر   لرى يت ِقظِآّو اأتْايت ر   ْحبيري" ار  يترد أت  ثراب  عث د اإلل  ا حت أت   لرى ات

لتررا تلرر  أايرركحي اْححاررا ذتِلررك    عْحرراا ت ت  ررفُّفاححاررا ت  ت ْرت ارالررد عأتت ت ررات اوعحرري ارر  الحد ت ررفت  ع اجرر اي  تْحررا ات
ث  الحقظآو  ا  ت: ا  ل   ا النعا إل بحفف ارر: سر ات  (8) االد.أل آ  اف ري بات ت ت  آفب ا   :أتي

إاير  ك لرالرد ار ت باب يرفن اورك لري أتتد  دت البر ف أ ر  ترِِتد  عارالد.  ار    را النعرا اد  ري  حرا: أايرك  ارالرد
ا   (9) الح فف. ن،د اوعي ا    تِِ دات  عبخالف أايك  االد 

2

رراى بترر ف الودْآررا أتْ ضرر  تيت ررال  تأْ  ررف ع ت ْنع" ررت"   مررو ع تِمررو الاع ضبررة للهارررن ِ ررو ت رر،،ف اْلنت ِ ررا ات ي اْلِنْعررا دِّ عت
ِاْوري ع أذميحري عذمي  ارالرد :تتآا  ِ و ذم  االد عاْلآت ِيف ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ تالري تعر لى:  ت

ن  ع{أذهب اهلل نورهم}  تفئ  [١٧البآفن: ] ژ ٺ    (10)تا  اافئ القظ : اْلاتْ ه"ارتنع  اوي تِمو ِباتْعوى اْلِآفتافت

 لِ ُكَميٍت َيِزلُّ الِلبُد َعن حاِل َمتِنِه       َكما َزلَِّت الَصفواُء ِبالُمَتَنزَّ 
   لاعوى اا  أال  ال نااف الاحور ع  إل   ل نااف ل تر . 

3

 اوري  رو أيرهف  ع حرا: احير  بر لآل ع  نرفو  ب ليرظل ع و ف السرحع  ة مرو الداالرة  لرى يلرة النعرا
ررر ِإ د  الآرررا  ال ررر  و:  أي: السرررحع  ة.  رررو البيرررالةع  آرررال،ال مرررا أحرررد  "عالرررااه،  "بيررر  م الرررفحا  الرررفحظ   هت

ِِ دررري" اال  ررر  لاررر  ا لررركع  (11) ع مرررا اتاهرررف للا ررر حبةع ررر  ت اررر   دّ أدرق بررر ف السرررحع  ة  رررو بررر ف اليرررييظةع   "
  (12)انفداتي.

ار ت  :اليرييظة مرو الحرو ترداا  لرى سري  النعرا  حرا  اتيا أّت الحنفالق ا،وها  ت   ع   انر  ببر ف
مو الحو تداا  لى الس  الاحاسط ا،  النعرا  و ف السحع  ة  . حجج  احا ،ق م . و لجاع عاالد ب لح 

 اضرر  الارر ف  ع وفالرر  الآلرر  ب ليررك،  ع  جررفت البرر ب ب لآررد م عاحيرر  برر لآل  : حررا ع انعالرري الرر ي مررا يلررة

                                                           
 .1/137يووف: اا  م  مع اغوو اللي،     اح  ات  رال :  (8)
 .1/647 اتامفيع يفح الح فال   لى الحانظ :( 9)
 .30ال وديع دياات اافؤ القظ : ( 10)
 .646 /2يووف: الجفا  ّيع يفح الح فال   لى الحانظ : ( 11)
 .150 /3اا  ا لكع يفح تيه،ا الناا د: ( 12)
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   ل الفاا سيب   ع ل اليك،  سيب  لليفي  ع  للوج رن ل الآد م سيب   ع  لل ح بةإذ ل     اعا الآل  سيب   ؛افالو

 (13).م اغ،ف اا اليي   عللخاض

4

رر  اار  بعرردم  أ   الارفاد بر لعاض أ هرر   رر  لاعورى الحعرااليع يفالررد أت  آر  ارر  ارف اهر   ان  تجروف أ ض 
ررر  اوررريع  ال ررراا مررر ا الاانررر  اانرررع،  ااررر  ذارررفا  ترررد ترررداا الحيررره،اع  ااررر  ا لرررك  رررو تيلهررر  أ  اعان 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ژ: تالي تعر لى .   و الآفيتالحعاالي  الاآ الة  اليد   و اعوى  احد

رع  اليا  اواات ادرمي .[١٦البآفن: ] ژ ىئ  ىئ  ی  ی           ی    (14).  الآ  : بعحي   ار ا او اي

5

.  داالهر  غ لب ر   لرى الر دا ع  ذلك  و الداالة  لى اتثا ت  ات ااضع  حا: ايرحفال  النرفس برأل ي 
تتْالهْ  مت تا ِا تاكت   روا  دال   لى الا تاد ع ِاْوي ع ت  [٣٢الوحرا: ]ژ ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ژ تالي تع لى:  ت

ر  لر   رر  تت لتر  اْلا"ْعحترلترةت تِإ دات ات ريتِيظدة ات ِاظر  ِ ررو  عآردرم  بتر ف اليد ِلرريِ " اار  تتر  ت اْلجت ات  ؛(15)"لر  يرْداا أحردا"  اْلجودرة ِبعت
رر رض اترر،  ِتتت اْلا"ْعِ ررو بعرراض تررد  "ْع ررو اجد  رر   تررد تيرر،  أت رري لت تعت رريت   ت ررّي   تررالت ي"ااررد ِاررد" ِت اليد  تأارر  اْلا"يت

ف احالو الب في  ااع   ِديث  تاآْل تة لْاِحالت  :رنرو م  وري-   لو ا  أارو ط لر   تا  (16)ع  ات،  اْتتِدلدةالحت
 أي: ادله .  (17)اه  حاف الوع . لو أتتد   يف و د   لو اد اات ا  

6

. [٦اإل يررر ت: ] ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ژاررر  اع  ،هررر ع  ا  لررري ترررا  م تعررر لى:  دس مرررا اليررر 
ال   ار  اررق بري يرفااه .   لحآرديف:  ِتتتد  ؛ مو ب ف اإلل  ا ع عا   فب ب لب ف وتآديفا:   فب اوه ع   دّ 

البرر ف  ررو تالرري تعرر لى:  أتتد و إلررى   با  هرر ع  ذمرر  اتيرراعا ررحاو   : ،ورر    ررفب عبرر د م ااررفم  اهرر ع أي
  يررر  إلرررى  ع  رررد  رررو احبررري ذلرررك اررر  اعررر  و البررر ف (18)الحبعظضرررظةعباعورررى )اررر (  {،يشرررهبا عررر  ل ررر   اهلل}

                                                           
 .418 /2الي،اطوع ما  الهااا   و يفح اا  الجااا : ( 13)
 .632 /2ال  طيوع الاآ يد ال  بظة  و يفح الخالية: ( 14)
 .2373 /5 يحظ  البخ ري:البخ ريع  (15)
 .1/141اا  م  مع يووف اغوو اللي، :  (16)
ا ت ِم ( 17) : لتاد  ت"ا" ِّوت أتا"ا طت ِل ي أتتتْ، " رتس" ْوي" تت  ت ِلوِّ ْاِ  أتِاو طت ِل ي رتِنوت م"  ت لد ت ارف ا  حديث  تْ   ت ست لتْظِي  ت لدى م"  ت يت

ْظخت  : ِإتد  تادكت ال د ْل " ع ث"ر د أتتتْ،ح"ري"  تر  تآ" رْل " حدى تترْأِت،تِوو "  ت ْغحتيت ْ،ئ   حت دت ت  ِلرو تتْد ات تت  تآت  ت ِلو: "اْذمتْ   تاتاِرِاع ث" د لت ت"ْحِدْث يت
ْاف" الودعت ِ  ِ و ِاهت  ح" فُّ  .455 /1يووف: الي،هآوع اليو  ال يفو:  "ِادت تاتاتي ات   تي"

 .43اا  ا لكع يووف: الافاديع الجوى الدا و  و حف ف الاع  وع ير ا آي الن رسو  اا  تح،بةع    (18)
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ح   ارات الحيروظ   ،ور    رفب  :ع أي[٢٨الا نن، : ]  ژائ  ەئ  ەئ  وئ      ژ اآالي تع لى:  ع(19)ال ا ،، 

   ل  روات ا  م ا الا ف اآفوات. : الاآفوات: م  اتافارع أي اوه  الاآفوات.

رر برر ف ت،ررا:  ررو    إارر  سررييظةع   رردي  عررا   ررفب إلررى نررا،ف العرر،  احضررا،    ررفب    ررفب اهرر  أ ض 
 اراررات الفح،ررق ب لحيرروظ .  إارر  برر ف الاالبيررة   عررا   ررفب  :اعوررى:  ارررقع لآالرري:  اراارري ارر  تيرروظ  أي

احظ ر،  اهر   ا لير،   :بي،  للعر، ع أي  فوات الفح،ق اال :إلى انعا  اح  ف  ما الفح،قع أي تعدو
 (20).حاله . أ  الب ف باعوى )ا ( الحبعظضظة

7

ڌ  ژ و اعوى سأل   وي.  اوي تالي تع لى:   تِِ دي"  أ  ف ا   كات ا  اليؤا  إذا تل : سأل  بيع 

 (21)أي:  وي.  اوي تا   لآاة ا   يدن: [٥٩النفت ت: ] ژ ڌ   ڎ  

 ِإن َتسَألوني ِبالِنساِء َفِإنَّني       َبصيٌر ِبَأدواِء الِنساِء َطبيبُ فَ 
 أي:    الوي ف.

8

ٺ  ژ اآالي تع لى:  ع[٥٤البآفن: ] ژ گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ژ : تالي تع لى: تْحا

ِاْوي لِآ،  ارالد اْتسد أتي ع[٤٠العو يات:  ] ژ ٺ  ٿ يت  لآ  و ِإ د ا : ت  :تتالي ت  عِبيت

 )قد سقيت آبالهم بالنَّار ... (
ر ف :أتي وت،  الات يت  ات   سا  ِبِي ا  أتسات ف أتْيحت اهت   خلى ات،وهت   ت بر ف اليرييظة الداالرة ع  مرو أت دهت  ِبيت

  (22) لى ي ل  لالسحغو ف بي       ا اعدام  اج ا ا.

9

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ژ :الم. اآالي تع لىت   اا  ا لك: مو الحو ت ل  غ لب    و اانعه  ال

بآالي غ لب     اححفا [40: لعو ياتا] ژ  ٺ  ٺ  ٿ ژ  تالي تع لى: ع [160الوي ف: ] ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ا  تا  العفب: غضي  لنالتع إذا غضي  ا  أالي  ما حرو.  غضري  بريع إذا غضري  ار  أالري  مرا 

 ا، .
                                                           

اار    يرارع   . 43 ا آي الن رسو  اار  تح،برةع  اار  ا لركع يوورف: الارفاديع الجورى الردا و  رو حرف ف الاعر  وع  :   (19)
 .29/381الححفالف  الحواالف: 

 .208 /30يار الححفالف  الحواالف: اا      . 43 /1يووف: الافاديع الجوى الدا و  و حف ف الاع  و: ( 20)
 .35النحاع دياات  لآاة النحاع  : ( 21)
 .1/37الافاديع الجوى الدا و:  (22)
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 ل لك ا لراا  عالحعل،ا  اليي   ودم   احد ِتتتد  ؛ ف اليييظة ل  ي اف ات  ف ت ب ف الحعل،اع اسحغو ف اب

 الؤالردا ار   ترفا  ل ر  اار  ا لرك ترد غر يف ا،وهار  (23)للحعل،ا.ا الحو ا ا اه  اا  ا لك  " ب ف اليييظة اه ا الا" ل
 (24)الاييد .أا رن  لى   تِِ دي" العلة ا"اِابة لاعلاله ع بخالف اليي   ِبّأتد بي بعضه  ا،  اليييظة  الحعل،ا 

10

 الاحررر ت: إحرررداما  أت  حيررر   رررو اانرررعه  اررر .  اتارررفو أت  غورررو  وهررر    ررر  ا رررحاوه    لهررر  
أي: ارر  الحررقع [ع ١٧٠الويرر ف:  ژ ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ   ژ :الحرر  ع اآالرري تعرر لى

يلا    لظك.  ل الحظة أي: ا  سالمع أ  اع [٤٨ماد: ] ژ ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ   ژ تالي تع لى:أ  احآ  .   
{ {  مرو الحرو ترأتو باعورى ار  (25)الحر  . تاع الح   ااتعه ع سا م  ا ،ف ا  الوحاال،  ب ف   }اهر   ِسَرم

رررري  الاعوررررى  تررررد دالرررراا برررر ل نف أي:  [٦١الا  رررردن:  ]  ژ ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژ تالرررري تعرررر لى:  عأتي اتعت
 (26)اعي.
11

.  تالري ١٢٣ي   ارفات:  ژ  اآْل ترة… ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ ژ  و  تْحا:  مو الحو تأتو باعوى
 . أي:  و  ت  اليحف. [٣٤الآاف: ] ژ ڍ  ڌ    ژ تع لى:

12

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ   ژ تالرررري تعرررر لى:  تْحررررا مررررو الحررررو تررررأتو باعوررررى " لررررى" 

ِل،ا [ ٧٥ افات:  ي ] ژ اآْل تة…  .[٦٤يوسف: ]{قَ لَ هملْ آممنُكُمْ لملَيْهِ إسلَّ  كَمم  أَمِنْتُكُمْ لملَى أَخِيهِ مِنْ قَ ْلُ}  لى:تالي تع ِادت

تتا   (27)ال   ف:  ت

 (…)أرب َيُبول الثعلبان ِبَرْأِسهِ  
ِل،ا تتات اي  :ِادت

 لقد هان من َباَلْت َعَلْيِه الثعالب(… )

 أي:  لى رأسي. 

                                                           
 .36 /1الافاديع الجوى الدا و:  (23)
 .111 /3يووف: اليفا  يع الناا د اليوظة  و يفح اتلفظة:  (24)
 .1/36الافاديع الجوى الدا و: ( 25)
 . 1/137اح  ات  رال : اا  م  مع اغوو اللي،     ( 26)
ِتِي ِإْذ أتتْ ( 27) لتى ِعبت دت ْعحتِ ٌ   ت وتا  ع  تيتْ،وت  م"ات ذتاتت يتْامي ا" لتى رتأس أتيل"ي أتتد رتا"ال  ِا ت العتفتِب ات تت  تْعي"د" يت دت  ت يعت يتات ثتْعلتٌ   ت

لتْظِي.  تآت  ت اتتْ فتااوُّ ِ و ذتِلكت م ا الي، ع يو  .286 /3وف: الايحع اوع الدر النفالد  و،  الآ ،د: ال وتِ  بتبت  ت  ت
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13

أ هرر  ل  جرر   :سرر  ف حف  رري ا الثررة أاررارع أحرردم  لررى  لرر لك  ضررل   ؛آيرر أيررا حررف ف ال  البرر ف
 حررا: بررك  عأ هرر  تررداا  لررى الاضرراف : حررا: أتيرر  برر ث.  ال رر  و عحرر ف النعررا اعهرر ع اررا  جرراا إاهرر را

ِبر ثد أتسرأتلك  :ِب ثد مترا تتر مت االرد أتي : تْحا عاْلآي  السحع   و  ِ و و ال ل  تيحعاا أ ه   :ت عل .  ال  لث
النعا اعه  ل  وهفع  ل تجف الاضافع  ل تيحعاا  و ال لر .   تِِتد  عبخالف س  ف حف  ي (28) عايححلن  

ا  ل تجفات إل  تِِ ده" الب ف ت ات ا رن  و الآي   غ،فاع بخالف  ا  الآي   ت  يع  أتتد  ما  : ااد بعضه  رابع  
 (29)ا لالم.لآي   و الآي . تل :  ال  راه   و م ا بعي حف ف ا

14

ن  اال دته  ِ و ِسحدة اتاتاِن   : تِمو الرداِ دت
رار ِإت  :ِ و  تْحا :  لااابة.  نف رن ع غ لبة ع اال دته  ِبظِي  تاِابتة اْلنت ِ ا-أتحدمت  ْاه" أحي  ارالد ِ و تترا  اْلج"

يترف ِإلترى الّ لر   االردت اْلبتر ف إيرالح  ث د غ،رفت ِيرظغتة  عي اتتْيا أحي  االد ِباتْعوى يت ر ذتا ح"  اْلخت
اعوى  تِإتّ ِبأت دي" أتاف لنو   : تأا  ِإذا ت،ا رعللنو ر  ِ رو دّ عت   لبر ف ا"  عاِبظِي نرا،ف اْلا"خت طر  ايرححف      ت  رة ا لهت

 .اافر ارالد

 ژ  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ ژٹ ٹ  تالررررري تعررررر لى: ِ رررررو  ت  رررررا انرررررى  تْحرررررا : الغ لبرررررة
تآرى ا ال رححي تترْاله   ع تم"ات ا  اْلحي  بات تر ت دال  لحضا  انى اعوى ا ح ِ  :تت  ت الّرا ق ت ع [٩٦اإلسفاف: ]

لتْظيِ  ؤٌ اْاف  مت  ِل،ا ارم ي   عل،حق  لظنعا :أتي ع عا ا،فا ي    ت  .ِادت

 (31): تآتْاِلي( 30): الضف رن

 ... ِبَما القت لبون بني ِزَياد ألم َيْأِتيك واألنباء تنمي
تتالي  (32): ت

 هما ليه ... أودى بنعلي وسرباليهمهما لي اللَّْيَلة م
تترر  ت اْارر  الضرر    ِ ررو ات   ررة ارر : ت لآت ْيررأتلتة ارر  بترر ب ر ِإت اْلبترر ف ا"حتعت تواررو  تِإت  ت  ررا  تررْأِتو ا"ْضرراف  ت ْلات

تت  ت اْا  اْلحت ِا  ِ و ال د ِ و .اإل ا   ات  تتآا  : ت  .ذم  اوعلو :اْلبت ف اعد ة ات

                                                           
 .137اا  م  مع اغوو اللي،     اح  ات  رال ع  : ( 28)
 .195 /1أاا حظ تع الح ي،ا  الح ا،ا  و يفح اح ب الحيه،ا:   . 1/36يووف: الافاديع الجوى الدا و: ( 29)
 .146اا  م  مع اغوو اللي،     اح  ات  رال ع  : ( 30)
 .523ي،  اوياو  لقظ  ا  ام،ف العبيو  و الواادرع يووف: ات   ريع الواادر  و اللغة:  رد ال( 31)
 . 523 رد الي،  اوياو  لعاف  ا  الآط ي  ف ا ملو  و الواادرع يووف: ات   ريع الواادر  و اللغة: ( 32)
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ْنع"ا   ِااد -اِنيَوالثَّ   اي   :أتي [٣٣ : ] ژ ڱ  ڱ  ں  ں   ژ  تْحا تالي تع لى:تراد ِبظِي اْلبت ف اْلات

اا ايح  الجاا أتت  كات ينة .اليُّ  .  ِب ليااِ    تاتع  ايح   :أتي ع ت
أ-َوالثَّاِلثث  ْيحترردت ذتِلرركت ِ ررو تتررْاله  بحيرربك ِدْرمترر  اْلا" ظررل بررك ِإذا  ع تافارر   تررِِذا ارالررد ع ت ات رر تا ت رر تت ات ِاْورري ِ ْوررد  عات  ت

اْلي تترر  ت أتا"ررا اْلحيرر  .[٦: الآلرر ] ژ ڻ  ۀ    ژ تالرري تعرر لى: ِسرر،يتات ْحرر " ف  : ت لررق ب سررحآفار ات بررأ ك  ا"حتعت
 .اخيف ِبِي  ت  اْلاْنح"ات 

يتررف-الرَّاِبثث  ررْفوت ت اْلخت ۋ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ ع  تالرري تعرر لى:لتررْظ ت االررد بآرر    :غ،ررف ا"اارر   ،وآرر س  تْحررا : تم"ررات نت

تتْاله ْ  .[٧٤البآفن: ] ژ ۅ    ،رف بعردا الودر ر" : ت تدر   "لت ا،رف ِبخت ا"اار   ت،حتات ِإذا لر  تحارا  لرى الودْفِبظدرة  ت
ا  تت بعي  تاعل"اا ِاْوي" تتْالي تتعت لتى ع لى اليا ع ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ : تم"ات تتا  اْتتْانتش  ت

تتا  الحا سو .[٢٧يا  : ] ژ ڤ    (33): ت

 (ومنعكها ِبَشْيء ُيْسَتَطاع .)..

يتف }ِسمِثْلِهم { تاْت لتى تتْعِل،ق  ر   عب سحآفار اتْح " ف م"ات اْلخت رْوف ات  و روف باوعكهر   تاْلاْعوترى  اوعكهر  ِب ت
تت  ت اْا  ات لك ع "ْيحت ت ع ْيحتدأ ا"ؤافاالد   ِإتّ  .ِ و بحيبك االد : ت  .ِتت دي"  حيبك   فتن ؛ا ا"
آتْا ِ   اْلحت -اْلَخاِمس ْوِنّو   اله  ات  (34)ال   ف: اْلات

 )َفَما رجعت بخائبة ركاب ... َحِكيم بن اْلمسيب ُمْنَتَهاَها(
  دال  الب ف  لى الح   "ا  بة".

ثثاِد  رر لتىالحاا،ررد ِبرر لودنِ   تاْلعرر،   تا"  -السَّ ڃ  ڃ     چ  چ  ژ :عررا ِاْورري" بتعضرره  تتْالرري تتعت

ِبظرري  ورر ع[٢٢٨البآررفن: ]   ژ  چ ّاررد ِبرر لودنِ  أت  ِبرر ْلع، ِ  تتّ  ؛ف ت ْف "رراع اْلا"حدِ ررا اْلا"ؤت ررِا،ف اْلات أتت  عحررق الضد
ارررد أت ل ب لاون رررا  تْحرررا ِإْذ الارررأاارات بررر لحفوص لت  ؛الحاا،رررد م"وتررر  نررر     تِتتتّ  عت"ْارررح"  أتْ رررح"  أت نيرررك"  :ي"ؤت

ْ،ررفم د  يرر م  اْلرراتم  ِإلتررى أتتّ  ررْأا"ار غت ف تتاْ  عاْلات ررة  تنيرري :لرركِبِخررالت ِلظنت رر  ذاررف اْتتْ نرر  م"وترر   عاار ررو اْلخت  تِإ دات
ن اْلبتْعث  لى الحدفتوُّص  (35).إليع را ِبات   يحو ن  ِاْوي" ا  طااح أتْ نيه د ِإلتى الفِّات   ؛لِرالت دت

                                                           
سك بع  طليه  اوي أحد الالاك   الي،  أحد أاظ ت  و الحا سة غ،ف اوياوةع  مو ل   ف ا    لي  فس ا،دن اساه ( 33)

 فد  لظي اه ا اتاظ تع   و ناوه  ادح للنفس  ن  اه  أت تب ع أ  تع رع  أ ي ا  ا  حالي ا  تااي ت در  لى 
 .155اوعه  اويع يووف: الافا توع يفح دياات الحا سةع  : 

 .278 /10ب  ل  لب ب لي ت العفب: الي،  للآحظل العآ،لو  ما  و ارا ة اتداوع يووف: البغداديع ارا ة اتد( 34)
 .479 /4يووف: اا   عظشع يفح الان ا للراخ في: ( 35)
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رْ مت  اْلبت رِفال،  أتتّ  رر  بعري ِبِقظتر س ات رّف لت يتو"راب بتْعضرهت   ت رْرم  أحررفف أت  اار  أحرفف اْلجت ت أحرفف اْلجت
رررر تِلك رررر  ت،ررررا ِ ررررو عالو رررر  ات ات رررر  اررررؤ   تتررررْأِ الال   آيلرررري اللدْنرررر  ات ررررات ِ ْورررردم  ِإاد ِلررررك  ته" رررر  أ مرررر  ذت ات  تالرررري تعرررر لى:  ت

ْعورررى  "ِ رررو" ِإتّ  .[٧١طررري: ] ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ژ لتِ ررر  يررربي الا رررلاب لحاكوررري اررر   " لرررى"لتظيررر  ِبات  ت
ررْوف رر   ِ ررو ال د رر  نررا  بتعضرره   تإِ  عاْلجرر ع ِب ْلحت ات ررْفف ات ررددو ارر لك اْلحت رر   لررى تضررا،  اْلِنْعررا اعوررى  عررا يحتعت اد

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ   ژ تالري تعر لى:  تأحير  ِ رو عاعورى ر الر ع ب(…)يفو  ِبات ف اْلبتْحرف :يفو  ِ و تتْالي

رر  أ"ْاررفتو  عاعوررى ل رر ب .[١٠٠ياسرر : ] ژ ڻ  ۀ   رر   لررى يرر  ذ إ  بررة الاررة  ت وتعرري  ،،  أ  ررف ال ررا  . تِإاد  ت
فال   ج،ر ت ذلك ا  غ،ف تأ الا  ل تضا،   ل ي  ذع  ا ميه  أتا تعين    (36). اْلا"حتأتاِّ

 تد ااح"ل   و اعوى الب ف ما تأتو لإلل ر ا  الارحال   آرط ار  ح،رث الحقظآرةع أم أتتد لهر  دللت 
  الاك  أت  جاا يراف العلا ف  و اآلتو:أافو تحضاوه  ا  ح،ث اتيا؟ 

إل باعوررى اإلل رر ا  الاررحال  حقظآررة أ  اجرر اا إذا لرر  ت رر  اا رردن  تررد  البرر ف ل  كررات  :ترر   الب ررفالات  -
 .(37)افي يحجفد اإلل  ا  تد يوجف اعه  اع تي 

فوحي آالرررك: افاررر  ارالررردي  دالررر  بررري  نررراتررر   سررر،ياالي: بررر ف الجرررف إ اررر  مرررو لإِللرررراا  الارررحال   ذلرررك -
 (38)أيلي. ا  اتي  ا  م ا ال الم  ه ا  عألرت  نفوك إ  ا ب ليا  عب ليا 

ر  اور ف   اا  ردد  عل   عا   لى م ا اتياأا  اا  ا لك     - ر  لرى  لهر  ار  ار ت أيرال  أ   ف    رو أيرا  أت دهت
  نرررعه  لررر لكع حارررال   لرررى الوررر مفع  إت أاكررر  أت  كرررات الارررفاد غ،رررفاع  ترررد تآررردم لهررر ا  وررر  ف  رررو

ت   الجر لو: "الب ف لإلل ر اع  الرداله  اعورى السرحع  ةع  اعورى الورففع  اعورى  ك ل ل (39) الاي.
 الا  حبة".

 ذاررف أت ذلررك ارر م  «  رر ع   لررىع  ارر  الحبعظضررظة»  ذاررف اارر    ررنار للبرر ف مرر ا الاعرر  و ال الثررةع -
 (40)ال ا ،، .

 ع  الا ررر حبةع اعيررفال   وهررر  ب لحررر  ع اإلل ررر اع  السررحع  ةع  اليررري :ذاررف الاغ رورررة اوهررر  سررحة  مرررو   -
اعورى ث ار   أت دري" ثر  إ هر  لر  يحعفنراا لر اف الحعل،راع  ل يرك  ع الوفبظةع  الحعد ة اعيفال   وه  ب لوآا

                                                           
 .1/137يووف: اا  م  مع اغوو اللي،     اح  ات  رال : ( 36)
 .1/352اليظض  يع اإلاه ق  و يفح الاوه ق: ( 37)
 .4/217س،يااليع ال ح ب:  يووف:( 38)
 .634 /3الخالية ال  بظة:  يووف: ال  طيوع الاآ يد ال  بظة  و يفح (39)
 .2947 /6  اف الجظشع يفح الحيه،ا: ( 40)
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رر  مررو:  اارر  ا لرركع تبآررى أروعررة اارر  ذاررفا  .  هرر ا ثا  ظررة اعرر تي للبرر ف  ارر ا اليررد ع  الورر مف ثياترري أ ض 

 .(41)الحبعظضظة« ا »ع  ااا آة « لى»ع  ااا آة «  »الاآ الةع  ااا آة 

ال ررحظ  الحواالررر .  اررر  تآررردم اررر   ظ برررة البررر ف  ررر  غ،فمرر  اررر  حرررف ف الجرررف مرررا اررر ر  لرررى اررر م    
 حف ف الجف تد يواب بعضه     بعي. أتتد ال ا ،، ع  ا   ا آه ع  و 

نعررا  ارر م  الب ررفال،  إبآرر ف الحررفف  لررى اانررا ي ات  ع إارر  احأ الررا  آيلرري اللنرر ع أ  تضررا،  ال 
 ار  ل  اكر  بظري ذلرك  هرا ار   نر  أحرد الحرف ،  اانر  اآلارف ع اعوى  عا يافع يحعدو ار لك الحرفف

 (42)ال   ذ. لى سي،ا 

أاررفو غ،ررف    لررى ذلررك  اكرر  الآررا : ِإتد أيررا اعو مرر  اإلل رر ا  الاررحال ع  أ هرر  تررد تررأتو لاعرر تي 
 ل يرك  لر ا تر    ر اف الجرظش:  ؛بعرداإلل  اع  لا  يف اعو مر  ب إلل ر ا لوهرف ار   ،هر  ار  الح لر   ال

 (43).الح ل  ل  خنى ا   و ذلك  و اا ايألة ا   عاات اإلل  ا ل  ن رته  غ،ف ا مف أتتد 

                                                           
 .6/2944  اف الجظشع يفح الحيه،ا:  (41)
 .1/46الجوى الدا و:  الافاديع (42)
 .2944 /6  اف الجظشع يفح الحيه،ا:  (43)
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 المبحث الثاني

 معاني حرف الباء في سورة النحل

 ا  اليارنع  تد  ردت  و اع تي احعددنع مو: ردت الب ف  و ااية  سح،  اانع  

(ع بريع  وظر ت ذلرك 2 و سارن الوحا باعوى اإلل ر ا  رو ثالثرة ااانر ع مرو: )بكر ع بار  ) ا ف الب ف
   آلتو:

َّكُمُ الضُّهبُّ فَإسلَيْهِ تَجْأَرُونم)}قوله تعالى: -1  .{(53وممم  ِسكُمْ مِنْ نِعْممةٍ فَمِنم اللَّهِ ثُمَّ إسذَا مَم

ع بارر     لرردع   ررا ذلررك ارر  مع ارر  أ  رر    م ارر  يررحة  ررو ايرر  أ  سررعة  ررو راا أ  احرر  :يأ
الاعورى: ار   كر  بكر    اح لة بنعا اضرافع  }ِسكُمْ{الب ف  و:  ِتتتد ؛ }فَمِنم اللَّهِ{ دال  الن ف  و تالي: 

 (44) .اي اا لالت  ف  غ،ف ؛ اا ي إلل  ا أ  دت الب ف اعوى ا. بك  ا   عاة  ا  م أ  ا  حاد 

 {(55آتَيْنم هُمْ فَتَممتَّعُوا فََموْفم تَعْلَمُونم ) ِسمم لِيمكْفُهبُوا }قوله تعالى: -2

  (45){ليمكْفُهبُوا ِسمم  آتَيْنم هُمْ} :اإلل  ا الاعواي: اا   و تالي تع لى  الب ف  و م ا الاان  تن،د

أَيْمم نَكُمْ  مخملً  ِميْنمكُمْ أَنْ تَكُونم أُمَّةٌ هِيم أَرِْمى مِنْ أُمَّةٍ إسنَّمم   وملَ  تَكُونُوا كَ لَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهم  مِنْ ِمعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَ ثً  تَتَّخِذُونم}قوله تعالى: -3

 .{(92يم ْلُوكُمُ اللَّهُ ِسهِ وملَيُ ميِّنمنَّ لَكُمْ يموْ م الْقِيم ممةِ مم  كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونم )

ْالتة" ِإ دا  يتْيل"اا" " َّللاد" ِبِي ا"ْيحتْأ تنتةٌ  رةتع  تم"رات أتتد ذتِلركت يتْيحتِلرو َّللاد"  تا" ر   تْآحتِضرو اْلِحْكات  اْسِحْئوت     اتظت ِ ظ   ِللحدْعِل،رِا ِبات
 أ  دت الب ف  و م ا اليظ ا اإلل  اع بظكات الاعورى أتتد م تعر لى ترد اعرا تضرظة  ع(46)ِبِي ِيْدات اإْلِ ات تِ 

اار  أ ر دت البر ف مور  اعورى السرحعا    اآللظرة؛ ح،رث أ ر دت أتتد الا  ف ب لعهد ا   داي الح آ   ب لاحالف. 
 م  ر   اا تد اعا العهد يلة   س،لة لاحالف الاؤاو،   ااحب رم .

  تد  رد الب ف اه ا الاعوى  و اانع، ع ما تالي تع لى:
 { مِنم الشَّيْطَ نس الهبَّجسيمسفَإسذَا قَهبمأْتم الْقُهبْآنم فَ سْتَعِذْ ِس للَّهِ}قوله تعالى: -1

  (47).ب ث  لظي  و،يحع  تفأ اتفأت  إذا الب ف لالسحع  ة  الاعوى:ا ف 
                                                           

ررهت ِب 13/85.  الااحررديع الحدْنِيرر،ف" البتِيررْظط: 204 /3الرارر قع اعرر  و الآررفيت  إ فابرري:  يووررف: (44) .  اليظضرر  يع ح ِيررظة" ال ِّ
لتى تْني،ِف اليتظضت ِ ي:   .5/338 ت

لتِةع  :  (45) بت ِحِث البتّيات ْ  ات  .8ح ادع احاد ح اد احادع رت  " اتتْسحت ر الا"ّيِيلتة"  ت
 .266 /14اا    يارع الححفالف  الحواالف:  (46)
رر  و تتِنيِ،ف:  (47) ْرق" الدُّ  .80 /1الجفا  وع دت
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 {(125) …ا ْعُ إسلَى سم سيلس رمِِّكم ِس لْحِكْممةِ ومالْمموْلِظَةِ الْحمَمنمةِ ومجم  ِلْهُمْ ِس لَّتِي هِيم أَحَْمنُ }قوله تعالى: -2

 يررحع،  اهرر ت،  الاسرر،لح،   ررو تآررد   الررد انع  :البرر ف برر ف السررحع  ةع أي ب لحكاررة  الاا وررة الحيرروة:
 الحكاررة: "مررو إيرر بة الحررق برر لعل   .إ هارر : الحكاررة  الاا وررة الحيرروة ع   ررو تايرر،له  للورر سا  يررحخداه
  و لحو مو أحي  تن،د الب ف السحع  ة أي: ايحع،و  ب لحكاة  الاا وة الحيوة  ايحع،و  ب لحو (48) العآا".

 .(49)مو أحي 

  تد  ردت الب ف اه ا الاعوى  و سارن الوحا  و اانع، ع ما :" لى"ع   مو الحو تأتو باعوى

 {(96ونم )مم  كَ نُوا يمعْمملُ ِسأَحَْمنسمم  لِنْدمكُمْ يمنْفَدُ وممم  لِنْدم اللَّهِ ِم قٍ وملَنمجْزسيمنَّ الَّذِينم صم مهبُوا أَجْهبمهُمْ }قوله تعالى: -1

 {.(97مم  كَ نُوا يمعْمملُونم ) ِسأَحَْمنسمْ ممنْ لممِلَ صم لِحً  مِنْ ذَكَهبٍ أَوْ أُنْثَى ومهُوم مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيسيمنَّهُ حميم ةً طَيِّ مةً وملَنمجْزسيمنَّهُمْ أَجْهبمهُ: }قوله تعالى-2

  (50). و الاانع،   ف باعوى  لىالب، }ِسأَحَْمنس{تالي:   انعا  ث ت لظجريع  }أَجْهبمهُمْ{تالي: 

 ا ف الب ف  و سارن الوحا اه ا الاعوى  و سبعة ااان ع مو:

 {.(105اللَّهِ ومأُولَئِكم هُمُ الْكَ ذُِِونم ) ِسآيم تِإسنَّمم  يمفْتَهبسي الْكَذِام الَّذِينم لَ  يُؤْمِنُونم }قوله تعالى: -1

 {(60ممثَلُ الََّوْءِ وملِلَّهِ الْممثَلُ الْأَلْلَى ومهُوم الْعمزسيزُ الْحمكِيمُ ) ِس لْآخِهبمةِؤْمِنُونم لِلَّذِينم لَ  يُ}قوله تعالى: -2

 ({ 22قُلُوُِهُمْ مُنْكِهبمةٌ ومهُمْ مَُْتَكْ سهبُونم ) ِس لْآخِهبمةِإسلَهُكُمْ إسلَهٌ وماحِدٌ فَ لَّذِينم لَ  يُؤْمِنُونم }قوله تعالى: -3

 {(104اللَّهِ لَ  يمهْدِيهسمُ اللَّهُ وملَهُمْ لمذَااٌ أَلِيمٌ ) ِسآيم تِإسنَّ الَّذِينم لَ  يُؤْمِنُونم } قوله تعالى:-4

ت   اا  الخ ،ر : ل  رراع ار،  أيرح او   ور،  ع تعد ة النعا يا  إلى انعالي عالب ف مو  للحعد ة  ا ف
 (51)الح ديق.  لافاد اوي « الب ف»رإذا  ّدو ا اإل ا ت أتتد الاعحرلة  و 

 {.(58ظَلَّ ومجْهُهُ مَُْوم ًّا ومهُوم كَظِيمٌ ) ِس لْأُنْثَىومإسذَا ُِشِّهبم أَحمدُهُمْ }قوله تعالى: -5

ر رتنِ   مرو لحعد رة للايرا  إلرى الانعرا .ا تن،ردالب ف  رو تالري بر ت  ى    لِّآترْ  ِار تاِت  عِلحتْعِد ترِة ِ ْعرِا اْلِب ت  ت "
ْعل"امي.اْت"ْ  تى.  تاْلا"فتاد" اِ  ْ ِف ا"ضت في ات لتى حت ِتهت ع  ته"ات  ت دت  (52)ِالت

                                                           
 .110الخ لديع ت االب ت  و  ه  بعي اآل  تع  :   (48)
 .1/168الغف  طوع االك الحأ الا الآ ط  ا  ي اإللح د  الحع ،ا  و تااظي الاح  بي اللن  ا  يي الحورالا:  (49)
 .1015ال   يع ح يظة ال   ي  لى تني،ف الجالل، ع  : ( 50)
 .299 /1الوعا  وع اللب ب  و  لام ال ح ب:  (51)
 .14/184ارع الححفالف  الحواالف: اا    ي (52)
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 {.شمهسيدًا لملَى همؤُلَ ءِ ِسكموميموْ م نَ ْعمثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شمهسيدًا لملَيْهسمْ مِنْ أَنْفَُِهسمْ ومجسئْنم  } قوله تعالى:-6

 .{ومأَنْهم رًا ومسُ ُلً  لَعملَّكُمْ تَهْتَدُونم ِسكُمْومأَلْقَى فِي الْأَرْضس رموماسِيم أَنْ تَمِيدم }قوله تعالى: -7

لترررى رررْ   ت ع أتْ  ِلرررئتالد تتِا،ررردت ِبك" ررر  تت لتررري" اْلبتْ رررِفالُّاتت لترررى ات رررْ   ت فتامترررةت أتْت تتِا،ررردت ِبك" رررْ  أتْي: ات ررر  تت لتررري"  أتْت تتِا،ررردت ِبك" ات
.   (53)اْل "اِ ،ُّاتت

رر لتى:  :تتْعِل،راٌ  {أَنْ تَمِيرردم ِسكُررمْ}تتْال"ري" تتعت ْ،رد" رر ِف الفد تاِسررو ِ ررو اْتتْرِض.  تاْلات ْلآت ررِا،ف" تتِا،رردت   إِلِ نت .  ت اِلْنررِ فتاب"
ْاِلِي تتعت لتى: ِبك" ْ  لتحفا ي ت ِ ٌد ِإلتى اْتتْرِض  رْوف"  ؛ِبآت ْجرف" رت ِب ْلبتر ِف م"رات ال د ِلر ت أتتد اْلات يت ِب ْلبتر ِف  " ْ،دت ِإذتا  "ردِّ ِتتتد اْلات

ا  اْلا"ْيحتِآفُّ  ال"ْلِحق" ِاِهْ  يلت ا" ات ت ِل ت الود ِس  ت ْحِ  ع … ِ و الودْفِف اْلات ِ ِدع  تاِلْنِ فتاب"  "عت ِّ  ت ْلِعلدة" ِموت اْ ِحنت ف" ال د
رْفِف الودْنررِو بتْعردت أتْت.  تالحد  رْ ِف حت لترى حت راتت أتْا ترر  ت ذتِلركت  ت فِّا" ر ن" اْل "ا ترِة  "خت ت"ا "ري".  ت "حت ررْ  لت  " : ِتتْت لت تتِا،ردت ِبك" ْآرِديف"

. ِلئتالد تتْ ح"ا"ا ت ع  تم"ات الود ِمف"   ت

لدررِا  أتتْ   ررر في اتررْ، ت اْلِنْعرررِا اْلا"عت ررْ ِف ا"ضت لترررى حت ررراتت ِاْ لترري"  ت فِّا" رر ن" اْلبتْ ررفتِن  "خت ظتررةت أتْت تتِا،ررردت   ت "حت َِ فتا تتْآرررِديف"ا": ات
. ْ  (54)ِبك"

ن  ب ف الحاا،د أ  ِمو ت   :ِ و ِسحدة اتاتاِن اه ا الاعوى  و سارن الوحا  الب ف  ا فالرداِ دت
 {.(44ومالزُُِّهبس ومأَنْزملْنم  إسلَيْكم الذِّكْهبم لِتُ ميِّنم لِلنَّ سس مم  نُزِّلَ إسلَيْهسمْ وملَعملَّهُمْ يمتَفَكَّهبُونم ) ِس لْ ميِّنم تِ} قوله تعالى:-1

ام  : ذت تف" ا  ِ  ِ ِا اْلبت ِف  "ا"  و اْلجت ِلِ  ِلهت
ى ِإلتْ،ِهْ . أتتد -اْتت د "  و"ِف ِإلد ِرات ل  ي"احت ْلوت  ِاْ  تتْيِلكت ِب ْليت،ِّوت ِت  تالرُّ ات  أتْرست :  ت  الحدْآِديفت
ى إِ  أتتد -ال د ِ و ْلوت  ِاْ  تتْيِلكت ِإلد ِرات ل  ي"احت ات  أتْرست :  ت و"فِ الحدْآِديفت  .لتْ،ِهْ  ِب ْليت،ِّوت ِت  تالرُّ
ْلوت م"ْ  ِب ْليت،ِّوت ِت  تمت تا تتْا " اْلنتفدافِ  أتتد -ال د ِلث"   .اْلجت ِل ت ِلهت تا اْلبت ِف اتْح " ٌفع  تالحدْآِديف" أتْرست
ْعوتى اْلِعْلِ ع  تالحدْآِديف"  ت ْسأتل"اا أتمْ  أتتْ -الفداِب "  ْ ف" ِبات : ال ِّ . "آت  ت ْوح"ْ  لت تتْعلتا"اتت و"ِف ِإْت ا" ْ ِف ِب ْليت،ِّوت ِت  تالرُّ  ات ال ِّ

ْ ِف. أتتْ -اْلخت ِا "  و"ِف  ت ْسأتل"اا أتْمات ال ِّ ْوح"ْ  لت تتْعلتا"اتت ِب ْليت،ِّوت ِت  تالرُّ : ِإْت ا"  ت "اتت الحدْآِديف"
(55) 

 {(46جسزسينم )مُعْ  هُمْ ِسأَوْ يمأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّ سهسمْ فَمم} قوله تعالى:-2

                                                           
 .3/184ال اا  وع  ح  الآديف:  (53)
 .121 /14اا    يارع الححفالف  الحواالف:   (54)
.  الحليوع الدر الا ات  و  لام ال ح ب 4/92.  الخ اتع تني،ف الخ ات: 211/ 20يووف: الفاايع ان تظ  الغ، :   (55)

 .7/223الاكوات: 
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 جرراا" أت ت رراتت الحج االررةتع  أت ت رراتت  }فمرر  هررم{ع  ارر  مورر   ررو تالرري البرر ف حررفف اررف اا ررد أ  يررلة

عورو ارااات االر دِن البر ف  رو  الحاظاظةتع لخن ِف الو ِ  أ  الف    رو الخيرف.  مر ا  ورد غ،رِف الن رسرو  أتب ِ ريع 
ع أحدما : أت ت ات اع ا ة   لى اااِب الآي ع بظكاتت تد أا ب ايف الحاظاظة.  م ا الجالة" تححاا"  اه، 
رردٌن ارر رردٌن ارالرر دن البرر ف.  ال رر  و: أ هرر  « إتد » رالآيرر  بجالحرر،  إحررداما  ا يحررٌة اؤاد  الررالمع  اتاررفو اوفظررٌة اؤاد

}وملَرن ي تعر لى: ِاْ  أ جرر  هرا احعردّي لااحردي اآالر« ا"ْعجر»ايحأ نٌة ِسْظآتْ  لإِلاب ر بعتْجرم     الحعج،ر.  

 (56)نُّعْجسزمهُ همهبمًِ {

رسزْقِهسمْ لملَى مم  مملَكَتْ أَيْمم نُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سموماءٌ أَفَ سنِعْممةِ  ِسهبما ِّيوماللَّهُ فَضَّلَ ِمعْضَكُمْ لملَى ِمعْضٍ فِي الهبِّزْقِ فَمم  الَّذِينم فُضِّلُوا }قوله تعالى: -3

 {.(71اللَّهِ يمجْحمدُونم )

)ات (  ت ِبظتٌةع  تاْلبتر ف" ِ رو  ت  ل"اا  تْنٌو.  ت ي"تتْال"ي" تتعت لتى:  تات  الدِ ي ت  "ضِّ يترِف الودْنرِو  "ِارفتادِّ ِرْاِتِهرْ  الدِحرو ت"ررتاد" ِ رو ات
)لتْظ ت راِ  ات ( )ات (  ت : اْلا"ْعِ و. ات رلد ت   تالفدادُّ ست لتْظِي  ت لدى م"  ت لترْظ " ْ  تا»ِ و تتْاِ  الودِيوِّ يت رْفد" ٌد  ت ْار " ات  :ع أتيْ (57)"ْلخ"

ْ  ِاِهْ ع أتْي  تات  ذتِلكت ِااتا اُّ  ته" ْ،ث"  "يت ِي،ِدِمْ  ِإْ  ت فت ا" ت طتفتني ِبحت ْ  ِلعت . تات  م"ْ  ِبا"ْعِ ، ت ِرْاتته"  (58)ِت ي

اارر   يايررف ايحرردأ  راد وايررف ارر .  مرر ا أ لررى ارر  ِإمارر   ارر ع  اررات البرر ف يررلة  رر ويررلة للحأ ،ررد  رر
 .(59)ا اف س ل  ح     ا ي لإِلن  ة  الانفد راد اس     ا

يُؤْمِنُرونم  أَفَ س لْ م طِرلسالطَّيِّ مر تِ وماللَّهُ جمعملَ لَكُمْ مِنْ أَنْفَُِكُمْ أَزْوماجً  ومجمعملَ لَكُمْ مِنْ أَزْوماجسكُمْ ِمنِنيم ومحمفَدمةً ومرمزَقَكُرمْ مِرنم }قوله تعالى: -4

 {(72لَّهِ هُمْ يمكْفُهبُونم )ال ومِسنِعْممتِ

:   طنرررة  لرررى ذلرررك }الفررر ء{الهاررررن: لالسرررحنه م الحررراوظخو داالرررة  لرررى احررر  فع  ع }أَفَ س لْ م طِرررلس{

الب ف مو  يلة ليظ ت ج فت ع  (60):  عا}يُؤْمِنُونم{: ا ر  اجف ر احعلق با  بعداع }ِ ل  طل{الاح  فع 
 حقظآة اإل ا ت ب لب طا  انفات الوعاة.

 {.(125) ِس لْمُهْتَدِينمضَلَّ لمنْ سم سيلِهِ ومهُوم أَلْلَمُ  ِسممنْإسنَّ رمَِّكم هُوم أَلْلَمُ  …}تعالى:  قوله-5

                                                           
.  الهررفريع تنيرر،ف حررردا ق 10/353.  الوعارر  وع اللبرر ب  ررو  لرررام ال حرر ب: 6/220ات: الحليرروع الرردر الا ررر يووررف: (56)

 .290 /8.  ي  وع الجد    و إ فاب الآفيت ال فال : 13/78الف ح  الفالح ت  و ر ااو  لام الآفيت: 
 .184 /2اا  حوياع ايود أحاد ا  حويا:   (57)
 .215 /14اا    يارع الححفالف  الحواالف:  (58)
 .167 /2 س  ياف تع إ فاب الآفيت ال فال : الد  (59)
 .319 /15الهفريع تني،ف حدا ق الف ح  الفالح ت:  (60)
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ِي،ِلِي" ارال دن الب ف  اد  تْ  ست ودكت م"ات أتْ لت " ِباتْ  نت "ار " ار  تالري: "بار  نرا  ر    روتالي تع لى: "ِإتد رت

 ِتتتد )أ لر ( لررظ  باعوررى ) علرر (؛  أتتد ع  أبرر ت اررداا  البر ف  ررو )الاهحرردي ( تَرردِينم{}ومهُرروم أَلْلَررمُ ِس لْمُهْ ع(61)سري،لي"
  (62).ذلك إذا ا ت باعوى ) نعا( ل  يايا ب لب فع اا  ل  آ  : ما  عل  ارالدع باعوى:  عل  االدا

  ت  و ح ا  الحن أتتد ا إلى  اسححي  الفااي أت  كات )أ ل ( باعوى ) عل (  و الوص الآفي و ا ،ف  
العو  رررة بِاهررر ر مدا رررة الاهحررردي   ررراا العو  رررة  أتتد الاآ ررراد  رررو مررر ا اللنررر :  أتتد  ِإلد " لررر  م تعررر لى احررر   
 (63)".بِاه ر نال  الض ل، 

 اه ا الاعوى  و سارن الوحا  و سبعة ااان ع مو: ب لب ف  تد  ردت
 .{(10ومالزَّيْتُونم ومالنَّخِيلَ ومالْأَلْنم ام وممِنْ كُلِّ الثَّممهبماتِ) الزَّرْعم ِسهِيُنْ ستُ لَكُمْ } قوله تعالى:-1

)الراا (   طنرة  رو الااانر  ع   لرى الار ف )الرررع( انعرا  بري او راب  عرادالب ف سييّظةع  الضرا،ف 
 (64)اتروعة

 .{(16هُمْ يمهْتَدُونم ) ومِس لنَّجْمسوململَ مم تٍ } َقْوُلُه َتَعاَلى:-2

 الاآ رراد ب لبرر ف مورر  اليررييظة  ويررييه  ت ررات مرردايح   أتتد ارر  اررال  اليررظ ا العرر م ل  ررة  الرر ي  وهررف
ِفِمْ  لتْ،ال   نت ع أتْي: يتْهحتد" تت ِبِي ِ و ست ِو لودْجِ  م"ْ  يتْهحتد" تت اْلا"فتاد" ِب لودْجِ  اْلِجْو "  ت
(65). 

ْتَهْزسئُونم ) ِسهِمم  كَ نُوا }َقْوُلُه َتَعاَلى: -3  {(34يَم

رريتِيظدةٌ  (ِبرريِ  ررو ) بترر ف"  ال م"ْ  ِبررِي  :أتيْ  عست رردت رريتب   ِلْسررِحْهرتاِ ِهْ  ِحرر، ت تتات د رر تت ست رر تاِب ات رريتِ  ِذْاررِفِا  تررِِتد ِذْاررفت اْلعت ِبيت
لد ت. ست لتْظِي  ت لدى م"  ت الودِيوف" يت
(66) 

ْممعُونم  هِ ِس وماللَّهُ أَنْزملَ مِنم الََّمم ءِ مم ءً فَأَحْيم  }قوله تعالى: -4  .(65)النحل { الْأَرْضم ِمعْدم مموْتِهم  إسنَّ فِي ذَلِكم لَآيمةً لِقَوْ ٍ يَم

 إذا  "ِففت أتد الب ف مو  لليي   اعلام أتد اليي  ل  يحآا ب لحك ع  ا"جرفد  رر   الا رف  الب ف لليي 
ّوظرري برر لحفاب  لررظ  اااب رر  للوبرر تع اررا ل ا"رردد ارر  أْت  خلررق م" أاررار ا أاررفوع  الررد    ورري اآل رر ت الا  عررةع  ،"فت

 (67) ال ا   الفال ع  الد    وي ا   "نيداع   لوب ت احح ق ا  م ا اليي  إلى  ضاي ا  م أ يف اوي.

                                                           
 .1/168الغف  طوع االك الحأ الا الآ ط  ا  ي اإللح د  الحع ،ا  و تااظي الاح  بي اللن  ا  يي الحورالا:  (61)

 .67 /12ال يفيع ا ا  اليظ ت  و تأ الا الآفيت:  62
 .124ع  مجفع اتثف العآ  دي  و الحااظي الوحاي للوص الآفي وع  : 128 /13ان تظ  الغ، :  يووف: الفاايع  (63)
 .5/278.  در الشع إ فاب الآفيت  وظ  ي: 21 /12يووف: الوعا  وع اللب ب:   (64)
 .3/185ال اا  و  ح  الآديف:   (65)
 .11 /12اا    يارع الححفالف  الحواالف:  (66)
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 .{يُفَِْدُونم كَ نُوا ِسمم الَّذِينم كَفَهبُوا ومصمدُّوا لمنْ سم سيلس اللَّهِ زس ْنَ هُمْ لمذَاًِ  فَوْقَ الْعمذَااس }َقْوُلُه َتَعاَلى: -5

)ا ( حفف ا ردرّي  )الب ف( حفف اّف  . (68)بيي  اا ه  انيدي  :الب ف سييظةع  ا  ا درالةع أي
 ر الا رردر الاررؤّ   )ارر  ارر  اا  نيررد ت(  ررو احررّا اررّف ب لبرر ف احعّلررق ارر ) رر  اا  نيررد ت( ا ررا ارر  اا  نحررف ت.

 (69)(.)اد  م 

 {صمدم ْتُمْ لمنْ سم سيلس اللَّهِ وملَكُمْ لمذَااٌ لمظِيمٌ  ِسمم  مخملً  ِميْنمكُمْ فَتَزسلَّ قَدم ٌ ِمعْدم ثُ ُوتِهم  ومتَذُوقُوا الَُّوءم  تَتَّخِذُوا أَيْمم نَكُمْ } َقْوُلُه َتَعاَلى:-6

-يرد دا  أ -ي:  ت تاا الياف  و الد ظ  بيي  يدا  أ( الب ف سييظةع  "ا " ا درالةع يددت )با  

 (71)ا درالةع: (ا ): حفف اف  سي  الب ف  صمدم ْتُمْ{ }ِسمماليافع  (70)م.سي،ا    

 {(112كَ نُوا يمصْنمعُونم ) ِسمم اللَّهُ لِ م سم الْجُوعس ومالْخَوْفِ  }فَأَذَاقَهم َقْوُلُه َتَعاَلى: -7

 (72)أي: بيي  يوظعه . عسييظة {مب  ك نوا}الب ف  و 

 وى  و اان   احدع ما: تد  رد الب ف  و سارن الوحا اه ا الاع

 {(32كُنْتُمْ تَعْمملُونم ) ِسمم الَّذِينم تَتَومفَّ هُمُ الْمملَ ئِكَةُ طَيِّ سنيم يمقُولُونم سملَ  ٌ لملَيْكُمُ ا ْخُلُوا الْجمنَّةَ }َقْوُلُه َتَعاَلى: -1

يظةع ااعر  ا،وهر  ا ف الب ف مو  للاآ الةع باعوى يردال   م الجورة اآ ارا ار  اورح  تعالراتع  لظير  سري
  و،  الحديث اا  اف س بآ .

  تد  رد الب ف  و سارن الوحا اه ا الاعوى  و اان   احد ما:

 { (38هبم النَّ سس لَ  يمعْلَمُونم )جمهْدم أَيْمم نِهسمْ لَ  يم ْعمثُ اللَّهُ ممنْ يممُوتُ ِملَى وملْدًا لملَيْهِ حمقًّ  وملَكِنَّ أَكْثَ ِس للَّهِومأَقَْممُوا }َقْوُلُه َتَعاَلى: -3

ر  ؛تلور  ذلرك  تإ دات  عأيا حف ف الآي  الب ف  الاا  ايدلة اوه  حرفف الجرف الر ي  ضر ف بري  عرا  ِتت دهت
 يلاا ب لبر ف   ل وي لا  ا ت النعا غ،ف احعدي  عالحل  الى الاحلاف  ذلك النعا أحل  أ  أتي  أ   حاما 

 ع{جمهْدم أَيْم نِهسمْ ِس للَّهِومأَقَْممُوا }ت   م تع لى:   (73).أتي  ب ثالاعد ة    ر أحل  ب ث أ  
                                                                                                                                                                                     

،ِّفع اتح ديْ  (67)  .236 /1ث" الا"ْ ِكلتة" الااردن"  و تني،ف الآفيِت ال فال : الآ" ت
 .15/361الهفريع تني،ف حدا ق الف ح  الفالح ت:  (68)
 .14/372ي  وع الجد    و إ فاب الآفيت ال فال :   (69)
 .189الآد اوع الحني،ف اليظ  و لا   و سارن الوحا ا  دت  ق الاع  وع  :  (70)
 .365 /15ف ح  الفالح ت: الهفريع تني،ف حدا ق ال  (71)
 .221 /6ي ل ع اإل فاب الان ا ل ح ب م الافتا:  (72)
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 :(74) ت   ام،ف ا  أاو سلاى 

 َفَأقَسمُت ِبالَبيِت الَّذي طاَف َحوَلُه       ِرجاٌل َبَنوُه ِمن ُقَريٍش َوُجرُهمِ 

                                                                                                                                                                                     
 /6. در الررشع إ ررفاب الآررفيت  وظ  ررري: 477 /2. اليرر،اطوع مارر  الهااارر : 8/32اارر   عررظشع يررفح الان رراع  يووررف: (73)

 . 2/300.  اتاظ ريع الااسا ة الآفي ظة: 313
 .66ىع  : اا  أاو سلاىع دياات ام،ف ا  أاو سلا (74)
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 المبحث الثالث

 الباء الواردة بدالالت متعددة 

تد  ردت  و أغلر   أَنََّهالدراسة  السحآفاف لسحعا   حفف الب ف  و سارن الوحا ا  اال  ا تَبَيَّنََ تد 
الااان  تحاا دللت احعددن؛ ح،ث  ردت  و   فال  اانع   تحاا دللح،    رو سربعة ااانر  تحارا 

 ثالث دللت  أ  فع  الاك  اظ ت ذلك  و ا لي،   لى الوحا اآلتو:

ار ف البرر ف  ررو سرارن الوحررا احعرردد الرردللت  رو سرربعة ااانرر ع ا لرر  الحعد رة  ال ررلة  اليررييظة أاررفا 
ردُّ أيرا اعر  و البر فع  رو  تلك الدللت الحو اهفت  و ااظ  الااان   ضال     دللة اإلل  ا الحو ت"عت

 الافتبة ال   ظةع  ذلك  لى الوحا اآلتو: ح،  ا ف ادللة الاالبية  الاعظة  واعوى الالم  و
 {.خملَقم الََّمم وماتِ ومالْأَرْضم ِس لْحمقِّ تَعم لَى لممَّ  يُشْهبسكُونم}قوله تعالى: -1

 {.(102مِنيم )لِيُثَ ِّتم الَّذِينم آممنُوا ومهُدًى ومُِشْهبمى لِلْمَُْلِ ِس لْحمقِّقُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسس مِنْ رمِِّكم }قوله تعالى: -2

رر  برر لحق. :البرر ف للاالبيررةع أي }ِسرر لْحمقِّ{  }ِررر  ق{ رررو تالرري تعرر لى:  لبرر ف   (75) رلررري تورررالال  الحبي 

 رو  }ومِسر لْحمقِّ{ت   أاا  لو الن رسو: )الب ف(  رو:  (76)أ  ا  انعالي. {خلق}للاالبية ح   ا     ا 

ّدترري  اررفق بيررالحيع "ارر "ى باعوررأت درري" ع  عوررو {نَزَّلرره}اانرر  الحرر   ارر  الضررا،ف  ررو  ع اارر  تآررا :  ررر  ِبع"

مموماتِ وماَْرْضم ِسر لْحمقِّ{الي:  ا  ا ف  و ت (77)ا  الحق. تردلتي" ر ح الآدس  الاعوى:  ]ات عر م:  }ومهُوم الَّرذِي خملَرقم الَرَّ

ِت،ررر :البررر ف مهوررر  باعورررى الرررالمع أتيْ ع   [73 اْلررر ت ِبظرررِي.  ت ررر   تِآ،و ررر  لت رت آ  ررر  حت لتآتهت ِم أتيْ ات ْعوترررى الرررالد : اْلبتررر ف" ِبات ررر   :ات لتآتهت ات
ع قِّ ( للحعد ةع  ر {يُّهم  النَّ سُ قَدْ جم ءمكُمُ الهبَّسُولُ ِس لْحمقِّ مِنْ رمِِّكُمْ}ي  أ  و تالي تع لى:  (78)ِلْلحت قِّ )الب فت(  و تالي: )ِب لحت

 (80).حق ِوأت دي" حقع    أت دي"  ت،ا أي: الآي  لى  (79).{(43 رس )يمكَ  ُ سمنم  ِمهبْقِهِ يمذْهمبُ ِس لْأَِْصم}: ا   و تالي تع لى 

                                                           
 .1017ع ح يظة ال   ي  لى تني،ف الجالل، ع الي،اطوالاحلوع ال   يع   (75)
 .2/35 ضظاةع دراس ت تسلاب الآفيت ال فال :   (76)
 .501 /13الااحديع الحني،ف البيظط:  (77)
. 147 /2. الخرررر اتع تنيرررر،ف الخرررر ات: 143 /18. الآفطيرررروع تنيررررف الآفطيررررو: 287 /2الااحررررديع الحنيرررر،ف البيررررظط:  (78)

 .5/281ال اا  وع  ح  الآديف: 
 .4/236اتينه  وع تني،ف الفاغ  اتينه  و:  (79)
 .2/327ياف سارن اليجدن: -اا   اركع تني،ف ا  أ   سارن الاؤاوات  (80)
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 الحضرر  ارر  اررال  العررفض اليرر اق لدللررة البرر ف  ررو مرر ا اآل ررة  ارر  دار حالهرر   وررد  لارر ف الحنيرر،ف 

رر  اللغررة  تررد ارر فت تحاررا اارر  دللت مررو: اإلل رر اع الاالبيررةع الا رر حبةع الحعد ررة باعوررى الررالمع  أت دهت
 باعوى  لى.

 {(106صمدْرًا فَعملَيْهسمْ غَضَبٌ مِنم اللَّهِ وملَهُمْ لمذَااٌ لمظِيمٌ ) ِس لْكُفْهبسوملَكِنْ ممنْ شمهبمحم } له تعالى:قو -3

أ   عاررر  يررفح  لررى ال نررف يررردرا " لررى ال نررف" اكرر  أت ت ررات  }ِسررر لْكُفْهبس{  لبرر ف  ررو تالرري تعرر لى: 
 ج فت الب ف مو  تحاا أرو  دللتع مو  (81).   لى ال نفأا  يفح يدرا لل نف  :للحعد ة بظكات الاعوى

 اإلل  ا  ما الاعوى اتيلو للب ف ب إلن  ة إلى الاالبيةع  واعوى  لى  واعوى الالم  الحعد ة.
 {(28كُنْتُمْ تَعْمملُونم ) ِسمم مِنْ سُوءٍ ِملَى إسنَّ اللَّهم لملِيمٌ  الَّذِينم تَتَومفَّ هُمُ الْمملَ ئِكَةُ ظَ لِمِي أَنْفَُِهسمْ فَأَلْقَوُا الََّلَمم مم  كُنَّ  نَعْمملُ }َقْوُلُه َتَعاَلى: -4

الب ف سييظةع  ا  اس   }ِسمم  كُنْتُمْ تَعْمملُونم{ ت،ا  أتفب إلى الاالبية أ  اإلل  ا الب ف  و م ا الاان  
 رر  السررحغو ف ِإْذ   ؛ تررد ت ررات يررلة (82)اايررا ع  الع  ررد احرر  فع  الحآررديف بيرري  الرر ي اوررح  تعالا رري.

 وه   و غ،ف الآفيتع بظكات الاعوى: وم أ ل  ا  اوح  تعالاتع  آد ار فت البر ف  رو مر ا الاانر  تحارا 
 أرو  دللتع مو الاالبية  اإلل  اع  اليييظةع  ال لة.

 {(45ضم أَوْ يمأْتِيمهُمُ الْعمذَااُ مِنْ حميْثُ لَ  يمشْعُهبُونم )الْأَرْ ِسهسمُأَفَأَمِنم الَّذِينم ممكَهبُوا الََّيِّئَ تِ أَنْ يمخَِْفم اللَّهُ }قوله تعالى: -5

اير   يرحعاا لاار   رد الب ف  و م ا اآل ة  حاا ثالث دللتع الحعد رة  الاالبيرة  ال رلة؛ ارات 
هور ع   لبر ف إار  م ارال السرحعا ل،  اححارا  بريع م تعر لى  اير  ايرني-الفاغ ت     ا - آ  :  احعد   
ع  ترد ت رات لل رلة لجرااا اسرحغو ف (83)أ  للاالبية  اْتتْرضت إا  انعا  بي أ    ر  اوررع الخر  ي للحعد ة

 الحفا،   وه   و غ،ف الآفيت.
خِّهبُهُمْ إسلَى أَجملٍ مَُممًّى فَإسذَا جم ءم أَجملُهُمْ لَ  يمَْتَأْخِهبُونم مم  تَهبمكَ لملَيْهم  مِنْ  ماَِّةٍ وملَكِنْ يُؤم ِسظُلْمِهسمْوملَوْ يُؤماخِذُ اللَّهُ النَّ سم }َقْوُلُه َتَعاَلى: -6

 {(61سم لمةً وملَ  يمَْتَقْدِمُونم )

 (84)ات نررر   {ذلرررك ِرررأوم شررر قوا اهلل}ااررر   رررو تالررري  السرررحعالفعتالررري بولاهررر  البررر ف بظررري ترررد   لرررى  ِإتد 
 اا  تن،د الحعد ة.ع (85)آ ت ا،ؤاا بيي  الاه  احعل :أي عوولاه  الب ف حفف اف لليييظة  

                                                           
 .2/270الفاايع ان تظ  الغ، :  (81)
 .992الاحلوع الي،اطوع ح يظة ال   ي  لى تني،ف الجالل، ع  :  (82)
.  اارر    ظررةع الاحررفر الرراا،ر  ررو 7/389لاسرروع ر ح الاعرر  و  ررو تنيرر،ف الآررفيت العوررظ   اليررب  الا رر  و: ات يووررف: (83)

 .3/396تني،ف ال ح ب العرالر: 
 .20/48الفاايع ان تظ  الغ، :  (84)
 .5/324در الشع إ فاب الآفيت  وظ  ي:  (85)
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  {(119ثُمَّ تَ ُِوا مِنْ ِمعْدِ ذَلِكم ومأَصْلَحُوا إسنَّ رمَِّكم مِنْ ِمعْدِهم  لَغَفُورٌ رمحِيمٌ ) ِسجمهم لَةٍثُمَّ إسنَّ رمَِّكم لِلَّذِينم لممِلُوا الَُّوءم }َقْوُلُه َتَعاَلى: -7

ه لتةي احعلق باحر  ف  تر  حر ل ار     ر ل"راتت ِبجت  رار مل،  سرنه ف. أ  ار :احلبير،  اهر . أي :أي عا  تْعات
ل"رراتت "  عالا رري بيرري  الجه لررة.  الاررفاد ب لجهررا اليررني ب رت رر ب ارر  ل يل،ررق  :البرر ف سررييظة. أي أتتد  لررى  " تْعات

 جر ف البر ف  رو مر ا اآل رة  حارا ثرالث دللتع مرو الحر   الحرو باعورى الا ر حبةع  اليرييظةع  (86)ب لع تا.
 حلب . ال

حارا دللحر،   رو   رفال  اانرع  ع ا لر  اليرييظة  ال رلة  الحعد رة أارفا  ا ف الب ف  رو سرارن الوحرا 
الااان   ضال     الدللة  لى اإلل  ا الحو ت"عتدُّ أيرا اعر  و البر فع  أغل تلك الدللة الحو اهفت  و 

 : ذلك  لى الوحا اآلتو
 {.(59أَيُمَِْكُهُ لملَى هُونٍ أَ ْ يمدُسُّهُ فِي التُّهبمااس أَلَ  سم ءم مم  يمحْكُمُونم ) ِسهِيمتَومارمى مِنم الْقَوْ س مِنْ سُوءِ مم  ُِشِّهبم }قوله تعالى: -1

رر ِر  تاِتت درري"  ؛ ححاررا أت ت ررات البرر ف سررييظة  الححاررا أت ت ررات للحعد ررة ررْرِت  تاْلعت رراِف اْلح" ظترر ِف الدررِ ي ِاررْ  س" ْلحت
لى م"اتي  ي"  ت د" ِث اْلِيْوِ  لتي" أت "ْاِيك" يتِ  ح" آ"ي" ِبيت اْلِ :  تم"ات ِإْايت ك" اْلِيْوِ  الدِحو  :أتيْ  عيتْلحت ا اتْ، ت اْتتْافت د  دِّ لت يترتا " ا"حتفت

ْ و"هت  ِ و الحُّفتابِ  فت ِاهت ع أتْ  دت  (87).ب" ِّ

 .{الْأَنْفُسس إسنَّ رمَِّكُمْ لَهبمءُوفٌ رمحِيمٌ ِسشِقِّ لَكُمْ إسلَى ِملَدٍ لَمْ تَكُونُوا ِم لِغِيهِ إسلَّ  ومتَحْمِلُ أَثْقَ}قوله تعالى:  -2

با رررآة يرررديدنع ارررأت  ِإلد : ي:  اررر  ارررا يررروف   رررنيع  البررر ف للاالبيرررة. أالا رررآة-ب ل يرررف- ال رررق 
حتاتا" أتْت  ت "اتت  الح خدااا  ،ه  ات ع م. ناسك  تد ذم    نه  اال  تلك الفحلة ال االلة ال  تة الحو ل  تيح

ر ِ  لت  ْارِا اْتتْثآت ر  ِبحت ر ت اِلْسرِحعت  تِة ِاهت لتى ب"ْعِد اْليتلتِدع  تأت دري" ات ذتِلكت تتْوِيظٌي  ت رآدِة.  الحدْآِديف" ِاهت ع  ت  تِ رل"اتت ِإلتْظرِي ِإلد ِب ْلات ت
: لتْ  تت "ا "اا بت  ر لت " ْ أتْ   ت "ات" الحدْآِديف" ْ  أتْثآت راِرا" لترى ا"ه" رْ  أتْت تتْحِال"راا  ت رآدِة  ت ْ  د"  تهت  ِإلد ِب ْلات ت ع  ح رات ِلِغظِي ِبأتْ ن"ِيك"

 (88)الب ف للاعظةع  الحآديفع ل  ت ا اا ب لغظي إل ا  ا آة الون .

هبمام اللَّرهُ ممثَلًرر  رمجُلَرريْنس أَحمرردُهُمم  أَِْكَررمُ لَر  يمقْرر} قولثه تعثثالى:-3 يْءٍ ومهُروم كَررل  لملَررى مموْلَرر هُ أَيْنمممر  يُومجِّهْررهُ لَرر  يمررأْتِ ومضررَ  ِسخَيْررهبٍدِرُ لملَررى شررم

…(76).} 

 .ل حة السحغو ف  وه   و غ،ف اليظ ا الآفي و .  تد ت ات يلةالب ف مو  للحعد ة
 {.(90قُهبِْمى )ومالْإسحَْم نس ومإسيتَ ءِ ذِي الْ ِس لْعمدْلسإسنَّ اللَّهم يمأْمُهبُ }قوله تعالى: -4

                                                           
.  الحونرررو  الف اررروع 86 /3للآرررفيت ال رررفال : .  طو ررر  يع الحنيررر،ف الاسرررظط 3/50الآ سررراوع اح سررر  الحأ الرررا:  يوورررف: (86)

لتى اليظض  ي:   . 11/412ح ي،ح  الآا اي  اا  الحاج،د  ت
 .204/ 3ال اا  وع  ح  الآديف:  (87)
 .107 /8طو   يع الحني،ف الاسظط للآفيت ال فال :   (88)



2023 245 

 

 

 

 ميالغان محمد درهم  بن فهدد/     صفي محمد أحمد إبراهيمد/        داللية نحوية دراسة  النحل سورة في الباء حرف

 داللية نحوية دراسة 
م"ات : أْت يحعلدررقت ارر  جرراا" بظرري  اهرر ت:« ب لعررد » ررد" ت ررات ع  ح ررات" البترر ف للحدعد ررةع  ال   ظررة: أت " أافر"أحت

 (89).يلةع بظكات الحآديف:  أاف العد 

 {يدِهم  ومقَدْ جمعملْتُمُ اللَّهم لملَيْكُمْ كَفِيلً  إسنَّ اللَّهم يمعْلَمُ مم  تَفْعملُونم اللَّهِ إسذَا لم همدْتُمْ وملَ  تَنْقُضُوا الْأَيْمم نم ِمعْدم تَوْكِ  ِسعمهْدِ ومأَوْفُوا }قوله تعالى:-5

 .{اللَّهِ ثَممنً  قَلِيلً  إسنَّمم  لِنْدم اللَّهِ هُوم خميْهبٌ لَكُمْ إسنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونم ِسعمهْدِوملَ  تَشْتَهبُوا }قوله تعالى: -6

( ترررد  يررر   ؛ تتد ت ررحف ا موررر  اعو مررر  تيظعررراا ِلررر،ال  و ررر  تت البرر ف داالرررة  لرررى الاحرررف كع  تالررري تعرر لى: )ثتات
ارر   ضررظ  بيرري  تررفك العهررد ارر   آررد  ِتتتد ثارر  تل،ررا اهارر   كرر  اآرردارا؛  ِبأت درري" سرربح  ي ارر  يحررفك تالرري العهررد 

 (90) الضظ ع.  كات الام   الخري  ِتت دي" ال آة  ال ك  و العهاد  الاااث،ق أاف اي،ف لت  آدر بآدر؛ 

 .ةع  تد ت ات يلة لجااا السحغو ف  وه  ا  يحة الحفا،   و غ،ف الآفيتالب ف م مو  للحعد  تن،د  
 {.(71اللَّهِ يمجْحمدُونم ) أَفَ سنِعْممةِ}: قوله تعالى-7

راا" أتْت تت "راتت  }أَفَ سنِعْممرةِ اهلل{اْلبت ف" ِ رو تتْاِلرِي:    ن   البر ف  تج" : ِتتتد الْ  ؛اتاِ ردت ر  تتآ"را " ات رددو ِب ْلبتر ِف ات رادت لت  "عت ح" ج"
يت ب ل اِد اْل "ْنف"  تع"دِّ ح" اا" أتْت ي"فتادت ِب ْلج" التج" ع  ت اْلدي ِورت ا  ت اْلد  لدْآ " ات تتعت ِو ْلِخ ت ِمع  ت ِ  اْلِخ ت مت  ت  عب ف ل ا ي باعورى ال نرفا"

 (91)وم أ ل .

ررد" تت ِب ْلبترر ِف لِ  يت ِ ْعررا"  تْجحت رردِّ تتررْد  " ْنع"ا ِ  ت لُّررِق اْلِنْعررِا ِبرر ْلات تت "ررات" اْلبترر ف" ِلحتْاِا،ررِد تتعت ع  ت ررف" تت ْعوتررى  تْ ن" ِوِي ات رراُّ  عحتضت
كُمْ} تالررري تعررر لى: ا رررا حُوا ِسهبُُِسرررِ ن:  {ومامَْرررم رررارتن اْلات ِ ررردت تتْآرررِد  " . [6]س" رررِة َّللادِ » ت رررد" تت « ِاِوْعات لِِّآرررِي  تم"رررات  تْجحت لترررى ا"حتعت  ت

  لظي تن،د الحعد ة أ ض  .   (92)لى الن يلة.ِللفِّ ت  تِة  
 {(125) ِس لْمُهْتَدِينمضَلَّ لمنْ سم سيلِهِ ومهُوم أَلْلَمُ  ِسممنْإسنَّ رمَِّكم هُوم أَلْلَمُ }قوله تعالى: -8

 السحغو ف  وه   و الحفا،  ا رق اليظ ا الآفي و.  اك اا ه   ؛  لب ف  و الاانع،  تن،د الحعد ة  ال لة
 {(34فَأَصم ِمهُمْ سميِّئَ تُ مم  لممِلُوا ومحم قَ ِسهسمْ مم  كَ نُوا ِسهِ يمَْتَهْزسئُونم )}ُلُه َتَعاَلى: َقوْ -9

ررات  اهرر  باعوررى السررحعالف  الكررات الاعوررى  حرر ا  لرر،ه  "حرر ا"  رر  أت ت ررات البرر ف  ررو  لترركت أتْت تتْجعت  ت
لررق  تْيررحتْهِرؤ"تت  ررا ا"حتعت تْجعت رريتِيظدِة  ت ْحرر "    ع أتيْ اْلبترر فت ِلليد رريتِ  ِذْاررِفِا  : ات ررلد ت ِبيت ست لتْظررِي  ت ررلدى م"  ت  تْيررحتْهِر "اتت ِبرر لودِيوِف يت

تتْآِد  "  .اْلعت تابت  ِللفِّ ت  تِة  لى الن يلة. "ِبيِ " ت  (93) لى  تْيحتْهِرؤ"تت ِلاِلْمِحات ِم ِبِي  ت

                                                           
 .6/439الوعا  وع اللب ب  و  لام ال ح ب:  (89)
 .6142 /10أاا امفنع امفن الحن س،ف:  (90)
.  اليظضرر  يع أ رراار الحورالررا 12/117.  الوعارر  وع اللبرر ب  ررو  لرر  ال حرر ب: 244 /20الررفاايع انرر تظ  الغ،رر :  يووررف: (91)

 .233 /3 أسفار الحأ الا: 
 .2/255. الودحد سع إ فاب الآفيت: 14/217اا    يارع الححفالف  الحواالف:  (92)
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 {(100مُشْهبسكُونم ) ِسهِ ينم يمتَوملَّوْنَهُ ومالَّذِينم هُمْإسنَّمم  سُلْطَ نُهُ لملَى الَّذِ}َقْوُلُه َتَعاَلى: -10

ررريتِيظدة ع أتيْ  رررا" أتْت تت "ررراتت اْلبتررر ف" ست ال"ْححتات تتررر  ت  : ت ررر لتى.  ت ِ تتعت ْ رررِفِا، ت ِبررر ثد رررْظ ت ِت ا" ِحِهْ  ِلل د ررر  ت ررريتِ  طت ررر ر" ا ِبيت يت
ْ  ِ ررو اْتتْارراتاِ   ت  ه" ررِفات ْعوترر ا" أت درري" يت : ات ررف" تت ِد.يات ررات ِ ِف  (94)اْتتْ لت رر ِا الضد ررْظ ت ِتع  تم"ررات الودرر ِمف" ِلتِّنت لتررى ال د :  ت ِت،ررات  ت

يتِيظدِةع  تاْتت  ِع أتْ  تت "ات" اْلبت ف" ِلليد اتت ِب ثد ْعوتى:  تالدِ ي ت م"ْ  ِبِِْيفتاِ ِهْ  ِإْاِلظ ت ا"ْ ِفا" ر تاْلات   ْارف" ِب ِلْسرِحعت ذتِن  تْآحتِضرو أت دهت
ِ  تاِلْ ِآ ت عت ِإلتْظِي. لتى َّللاد ات  ت اُّ وتٌة الحدات اِّ أت دهت  ا"حتضت ْظ ت ِتع ات ْ،دت ال د  (95)تتْ ِفف" ات

الضرا،ف راار  لرفوه   البر ف للحعد رةع  ال ر  أت  عراد  لرى ال رظ  تع  ت رات البر ف  أتتد إلرى   تد ت ،ف
 (96)سييظة  مو أ لىع لعدم ت ح،  الضا  ف.

البرر ف للحعد ررةع بظكررات الاعوررى: إ ارر    تأتتد تعرر لىع   عرراد  لررى م« برري»الضررا،ف  ررو تد أت  الررفو بعضرره  
تررر لااع  ات   أراررر  لتحررر د  .ا رررفاات -تعررر لى- سرررل  ت ال رررظ  ت  لرررى الررر ي    ظعا ررريع  الررر ي  مررر  بررر ث

 (97)الضا  ف بظيع  ت ي ما الاحب در إلى ال م .

 .{(107اسْتَحم ُّوا الْحميم ةم الدُّنْيم  لملَى الْآخِهبمةِ ومأَنَّ اللَّهم لَ  يمهْدِي الْقَوْ م الْكَ فِهبسينم ) مُِسأَنَّهُذَلِكم }َقْوُلُه َتَعاَلى: -11

رِد ا لترى أتحت ر   ت ،دو ر  أتْ  اتْنف" ن  رْ  ا"عت اتاف ات تت ات  يدا ات نتفت ِب ثدِ ست ِا،ف" ِبأت ده" "  ت ِ ٌد ِإلتى اتْ  ات نت ْ،ِ   ت ْاهت ْلرات
يتٌ . . ِبآتْ، ِ اليد  ال"هت  ست يتِيظدِةع  تاتْدا"  تاْلبت ف" ِلليد

  ا  تن،د ال لة. (98)
 {اللَّهِ ِسأَنْعُمسومضَهبمام اللَّهُ ممثَلً  قَهبْيمةً كَ نَتْ آمِنمةً مُطْممئِنَّةً يمأْتِيهم  رسزْقُهم  رمغَدًا مِنْ كُلِّ ممكَ نٍ فَكَفَهبمتْ }َقْوُلُه َتَعاَلى: -12

أي:  عسرييظة "بار  ار  ااع  البر ف  رو ارر "(99)اروع  م  ل،هر . :. أي" نفتر"ا ر  اجف ر احعلق ابأ ع : 
 ع  تد تن،د ال لة؛ اا ي     السحغو ف  وه   و غ،ف الآفيت.بيي  يوظعه 

فَممنس اضْطُهبَّ غَيْهبم ِم غٍ وملَ  لم  ٍ فَإسنَّ اللَّهم غَفُورٌ رمحِيمٌ  ِسهِأُهِلَّ لِغَيْهبس اللَّهِ  }إسنَّمم  حمهبَّ م لملَيْكُمُ الْمميْتَةَ ومالدَّ م وملَحْمم الْخِنْزسيهبس وممم  َتَعاَلى:َقْوُلُه -13

(115).} 

الالم باعوى الب فع  الب ف باعوى  ودع  أتتد اإلمال  ر   ال اتع  اتاهف  }ومممآ أُهِلَّ لِغَيْهبس اللَّهِ ِسهِ{تالي: 
ب سرررر  الررررالت أ   :ب سرررر  غ،ررررف مع اارررر  إذا ترررر   :ي بغ،ررررف مع أي الاعوررررى  ارررر  ر رررر  ال ررررات  وررررد ذا ترررر

                                                                                                                                                                                     
 .4/96. اتلاسوع ر ح الاع  و: 12/487ان تظ  الغ، :  . الفاايع24/34اا    يارع الححفالف  الحواالف:  (93)
 .4/517اا  ا ،فع تني،ف الآفيت العوظ :  (94)
ب لحني،ف أاو حظ تع  :  (95)  .1799أاا حظ تع لي ت اليظ ت الاه ِّ
 .1017الاحلوع الي،اطىع ح يظة ال   ي  لى تني،ف الجالل، ع  :   (96)
 .235 /8فال : طو   يع الحني،ف الاسظط للآفيت ال   (97)
 . 235 /3.  ال اا  وع  ح  الآديف: 269 /14اا    يارع الححفالف  الحواالف:  (98)
 .221 /6ي ل ع اإل فاب الان ا ل ح ب م الافتا:  (99)
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أت   حرفا ب سر  غ،رف م ار  اتتيرو م أت   عر ر  ال رات بري  ورد ذبحري :بريلغ،رف م   اعوى أتمراد  (100)عالعرو 
 (101).أت  الب ف لليييظة مع لا ذاف اعي  حفامع  تِِ دي" غ،فم  

 {(126مم  لُوقِ ْتُمْ ِسهِ وملَئِنْ صم مهبْتُمْ لَهُوم خميْهبٌ لِلصَّ ِسهبسينم ) ِسمِثْلستُمْ فَعم قِ ُوا ومإسنْ لم قَ ْ}َقْوُلُه َتَعاَلى: -14

}فعر ق وا مبثرل الب ف اا دن.  ت،ا: لظي  اا دنع  الحآديف: بيي  اا ثا لا   اتيح  بي  اوي تالي تعر لى: 

ر   تياا اع ضبرة ا را ار   راتيح  بري.أي:  عر  عاا ردن "با را" تع  الب ف  رو الارة  علوق تم ِه{ م  ْال"ري": ِبِاْ رِا ات  تآت
ْارِي   "اِتْيح"ْ  ا" ت  تلتٌة ِلع تتْيح"ْ .  رات اْسرِحعت رتن"  ت ت"اِ ِي بتْعدت ِ ْعِا  ر تتْيح"ْ ع  ته" ْعوتى  "اِاْلح"ْ  ِبِيع ِلا"  ْسحتْعاتات  "اِتْيح"ْ  ِ و ات

رراا" أت  التج" ر  تلتة".  ت ريتِههت  م"ررات اْلا" ت ررة  يت ِقظآت ررد" ا ِبررِي  ؛ْت  ت "رراتت  "راِتْيح"ْ  حت ْا تري" ِارر ت اْتتذتو ِارر ت اْلا"ْ رِفِا، ت تت ت رر  يتْلآت ِتتتد ات
تتْيِفظِي يبت ِ ِهْ . ْحِ  أتْيوت ِاِهْ   ت لتى يت تتِة ِديِ  تتْاِاِهْ   ت ت لتى ا"نت رت ْ   ت ِ آت اته"
(102) 

 {(25لِلْمٍ أَلَ  سم ءم مم  يمزسرُونم ) ِسغَيْهبسمْ كَ مِلَةً يموْ م الْقِيم ممةِ وممِنْ أَوْزَارس الَّذِينم يُضِلُّونَهُمْ لِيمحْمِلُوا أَوْزَارمهُ}َقْوُلُه َتَعاَلى: -15

اا  تن،د  عبظكات الاعوى  ضلات ا  غ،ف  ل ا ف الب ف  و م ا الاان   ن،د الاعظة أ  الا  حبةع 
 .اعوى السحعالف  الاعوى  ضلا ه   لى غ،ف  ل 

 {(127وملَ  تَحْزمنْ لملَيْهسمْ وملَ  تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ  يممْكهُبُونم ) ِس للَّهِ وماصْ سهبْ وممم  صم هْبُكَ إسلَّ  }َقْوُلُه َتَعاَلى: -16

ل  اكورري  ِإ درري" أايررف  ،هر   ع هر ا االررة ايفالرة غ،ررف الجالرة ال ليظررة الحررو تآرداحه  }ومممرر  صررم ْهبُكَ إسَِّ ِس للَّررهِ{
 :اآالي عالسحع  ة بي  الاعظة الخ ية الحو تد   ل،ه  ب ف الا  حبة  :ال ذلك يحضا  أاف  عبي ِإلد ال يف 

م ا أاف ا حفك ا،    تِِتد  لظ  الافاد اه ا الب ف السحع  ة  "يب ش  وو  ا و  وويب ف   وو يو  يا  "
ة  الاعظة الحو يفح باضاا ه   رو اا مو ب ف الا  حب عا  ل  كات ب ث ل  كات  تِِتد   الع يوالا ظ  

  لي ببري  مو الاعظة الح يلة لعيدا ال ي تآفب إلظي ب لواا ا ححى ي ر احياو   ع}إسنَّ اللَّهم ممعم الصَّ ِسهبسينم{ :تالي
 (103) يا   وي يب ف.

ِع أتْ  ِاحتْاِبظِآِي. :أتيْ  ع(ْال"ي" تتعت لتى: )ِإلد ِب ثدِ الب ف  و ت ْاِت َّللاد  (104)ِبعت

 .{مِنْ أَمْهبسهِ لملَى ممنْ يمشم ءُ مِنْ لِ م  ِهِ ِس لهبُّوحسيُنمزِّلُ الْمملَ ئِكَةَ }قوله تعالى: -17

                                                           
 .426الاحلوع الي،اطىع ح يظة ال   ي  لى تني،ف الجالل، ع  :  (100)
 .7/103الهفريع تني،ف حدا ق الف ح  الفالح ت:  (101)
.  ضرظاةع دراسر ت 336 /14. اار    يرارع الححفالرف  الحوراالف: 46 /2كيفيع اللب ب  و  لا اإل رفاب  اليور ف: الع  (102)

 .100ويوديع ا مفن اإلتح م  و الحفا ،  اللغاالةع  :   . 52 /2تسلاب الآفيت ال فال : 
 .405 /8اا  ضظ  الجااالةع ا ب ح الحن س،ف الآفي ظة الج ا :  (103)
 .810 /2ت  و إ فاب الآفيت: العكيفي: الحيظ  (104)
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تتْال"ي":  ِت: {مِنْ أَمْهبسهِ ِس لهبُّوحس} ت  ِبظِي تتْالت

ِ  ت تِو،ف"ا أتتد -اْتت د "  م" َّللاد الت  .اْلا"فتادت ِا ت الفُّ ِح اْلاتْحو"  تم"ات ات
م"  ِ و-ال د ِ و الت لتْظِي اليد نت ِإتد الفُّ حت م مو  ِاْيِفالا"  ت  .متِ ِا اآْل تِة  تم"ات تتْا " أتِاو  "يتْ،دت

الررف ح حنوررة  لررى الاال  ررة ل   ت،ررا: ارر عباعوررى   ت،ررا: برر لف ح.الحبيررة  أي: عالبرر ف للحرر    ت ررات 
رر  ترر   اج مررد   ررفام .اارر  الاال  ررة حنوررة  ل،ورر  ل  الاال  ررةعتررفام    تاْلبترر ف" ِ ررو  (105)الررف ح اسرر  الررك. :أ ض 
ْعوتى  تتْاِلِي: ٌت ِاِ ظت ِبِيع أتيْ  "ات ت "ِب لفُّ ِح ِبات فتقت  "الت ْاِلِهْ  ات آت ِحيِ  :ات رتِ  ت اْتتِا،ف" ِبِيالت ِحِيع  :أتيْ  عات ت ِثظت ِبِي  ت ات ت ِسرالت

ِ  تةت ات ت الفُّ ِح  تم"ات  ْعوتى: ي"وترِّ " اْلاتالت .بتظت "ات" اْلات  ِاْيِفالا"
(106) 

 {(54يُشْهبسكُونم ) ِسهبمِِّهسمْثُمَّ إسذَا كَشمفم الضُّهبَّ لمنْكُمْ إسذَا فَهبسيقٌ مِنْكُمْ }َقْوُلُه َتَعاَلى: -18

وِِّهْ  باعورررى     رررفاات ع أي   رررفاات "البررر ف" اررر  يرررلة   ال ررر  أت ت رررات  (107).اررر البررر ف  رررو تالررري: ِارررفت
 (108)إذا ساال  بي غ،فا.ال وف ب ل وفع  أيفا تآا :  .ات ث ت افوه 

 .{إسنَّ فِي ذَلِكم لَآيم تٍ لِقَوْ ٍ يمعْقِلُونم  ِسأَمهْبسهِ ومسمخَّهبم لَكُمُ اللَّيْلَ ومالنَّهم رم ومالشَّمْسم ومالْقَممهبم ومالنُّجُو ُ مَُمخَّهبماتٌ }في قوله تعالى: -19

الحيررررخ،ف  اإلذل  أتتد  اعورررر ا )ِبررررأتْاِفِا( بظرررري  اهرررر تع أحرررردما : أت ت ررررات البرررر ف بظرررري لإلل رررر اع البرررر ف 
الح آ ت ب تافع اا  تآا : احي  ب لآل ع  ث  ،ها : أت ت ات الب ف للح  ع   لى م ا  كات اعو ا الحبي ت 

ر ب تاف  و اا اتحاا  ل  خفا   وي س  ة  احدنع  ل  ال     ال قظ د طف رة  ر، ع  تر  : )ِبرأتْاِفِا(   تِإ دات
لارر  ذارف الحيرخ،ف  بظرري  ِتت دري" ؛ آرق الح ارة إلرى الآرردرن أ  رف ار  الح اررة إلرى اتارف لر   آرا: بآدرتريع ارر  تح

  (109)اعوى ال   ة  ال قظ دع  قبي ا اف اتافع لا  ا    ال   ة ا  لااام اتاف  أحك اي.
 .{(101وا إسنَّمم  أَنْتم مُفْتَهبٍ ِملْ أَكْثَهبُهُمْ لَ  يمعْلَمُونم )يُنمزِّلُ قَ لُ ِسمم ومإسذَا ِمدَّلْنم  آيمةً ممكَ نم آيمةٍ وماللَّهُ أَلْلَمُ }قوله تعالى: -20

ع باعورى أت درري" الار  يورلري م سربح  ي  تعرر لى ار  اآل ر ت الايرر ارن إلل ر اار ف البر ف  رو مرر ا اآل رة ل
الح ررق بعلارري سرربح  ي  تعرر لىع  مررو يررلة  اكرر  السررحغو ف  وهرر   ررو الحفا،رر ع بظ رر   ررو غ،ررف الآررفيت 

 ال  أتت  يحغوى  وه .ال ف 

                                                           
 .459 /5أاا حظ تع البحف الاحظط  و الحني،ف:  (105)
 .7/337.  اتلاسوع ر ح الاع  و: 3/177.  ال اا تع  ح  الآديف: 169 /19الفايع ان تظ  الغ، :  يووف: (106)
 .133 /4ال عليوع ال     اليظ ت    تني،ف الآفيت:  (107)
 . 430 /4.  أاا حظ تع البحف الاحظط  و الحني،ف: 2/351،ف   ج    الحأ الا: يووف: ال فا  وع غفا   الحني (108)
 . 82-80 /1العلاّيع ال فاا تسفار اليالغة:   (109)
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 الخاتمة

  الحايظ تع مو: ا  اال  الدراسة  الححل،ا تايا الب ح  ت إلى  دد ا  الوح  مع

 . الب ف  ردت  و اا   سح،  اانع   أَنََّ -
 أتتد الب ف تد  ردت تحاا أ  ف ا  دللح،   و سبعة ااان . -
 نع  .أتتد الب ف تد  ردت تحاا دللح،   و   فال  اا  -
  و سارن الوحا. الاخحلنة ا ل  اع  و ال لة  الحعد ة  اليييظة أافا تلك الاع  و  و اسحعا لت الب ف -

 أتتد الب ف ا ف  و أغل  الااان  اا دن ا  ح،ث الااظنة الوحاالةع  تن،د الحاا،د دللظ  . -

   اليارن.أتتد م ا الحواع  و  اظنة الب ف راا  إلى طيظعة الاانا  ت الحو تو  لحه -

 يايو الب ح  ت ب آلتو:
اا ثلررة لهررر ا الدراسررة تحورر    برر تو حرررف ف الجررف  ررو الآررفيت ال رررفال ع  ررو نرراف الووفالررر ت  دراسرر تإاررفاف  -

 اللغاالة الحدي ة.
 إافاف دراسة تحو    اتبع د الحدا لظة لحفف الب ف  و الآفيت ال فال . -

الوحاالررة لحررف ف الجررف  ررو الآررفيت ال ررفال   ررو نرراف  وفالررة الوحررا إاررفاف دراسرر ت احعررددن تحورر    الااظنررة  -
 الااظنو.
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 قائمة المصادر والمراجع

 ليو ت. عاا  أاو سلاىع ام،فع دياات ام،ف ا  أاو سلاىع يفح: حاد  طا سع دار الاعف ةع ا،ف ت -1
ار ال اظعوع اف اظةع دمر(ع ات723اا  يا"فُّ مع احاد ا  احاد ا  دا د ال وه اوع أاا  يد م )ت:  -2

 م.1998-مر1419
مر(ع ايود أحاد ا  241اا  حوياع أاا  يد م أحاد ا  احاد ا  حويا ا  مال  ا  أسد ال ،ب  و )ت:  -3

 م.1998مر ر 1419ا،ف تع  عحوياع تحآ،ق: أاا الاع طو الواريع   ل  ال ح 
مر(ع الححفالف 1393اا    يارع احاد ال  مف ا  احاد ا  احاد ال  مف ا    يار الحا يو )ت:  -4

تحفالف الاعوى اليديد  تواالف العآا الجديد ا  تني،ف ال ح ب الاج،دع الدار الحا يظة » الحواالف 
 .مر1984تا  ع  –للو ف 

مر(ع 542اا    ظةع أاا احاد  يد الحق ا  غ ل  ا   يد الفحا  ا  تا م ات دليو الاح روو )ت:  -5
ق:  يد اليالم  يد ال   و احادع دار ال ح  الاحفر الاا،ر  و تني،ف ال ح ب العرالرع تحآ،

 مر.1422ا،ف تع  –العلاظة 
مر(ع تني،ف ا  أ   سارن الاؤاوات 406)ت:  اا   اركع احاد ا  الحي  ا   ارك ات   ري اتييه  و -6

-ياف سارن اليجدنع دراسة  تحآ،ق:  ال   يد الآ در اود الش )ا ايح،ف(ع ا اعة أم الآفو -
 م.2009-1430يعاد ةع الاال ة العفوظة ال

مر(ع ا ب ح الحن س،ف 751اا  ضظ  الجااالةع احاد ا  أاو بكف ا  أياب ا  سعد يا  الدي  )ت:  -7
الآفي ظة الج ا  لحني،ف اا  ضظ  الجااالةع اا   تفت، /  يد الفحا  الآا شع ا   لا ف اتامف 

 [.ال  الة ال ميظةال فاللع 
تحآ،ق: احاد  عمر(ع تني،ف الآفيت العوظ 774ا ،ف )ت:  اا  ا ،فع أاا النداف إسا  ،ا ا   اف ا  -8

 مر.1419حي،  يا  الدي ع دار ال ح  العلاظةع او ارات احاد  لو اظضاتع 
مر(ع يفح 672اا  ا لكع احاد ا   يد مع اا  ا لك ال   و الجظ  وع أاا  يد مع اا   الدي  )ت:  -9

 الو ف  الحااال  لل ب  ة اد ي الاخحاتع مجف  تيه،ا الناا دع تحآ،ق:  يد الفحا  الي،دع احاد
  اإل الت.

مر(ع 761اا  م  مع  يد م ا  ياس  ا  أحاد ا   يد م اا  ياس ع أاا احادع اا   الدي ع )ت:  -10
 –احاد  لو حاد مع دار الن ف واغوو اللي،     اح  ات  رال ع تحآ،ق: ا ات الاب رك 

 م.1985ع 6دا قع  
مر(ع يفح الان ا 643)ت: البآ فع ش ا   لو ا  أاو اليفا   احاد ا   لوع أاا ا   عظشع  عظا  -11

 م.2001-مر1422ليو تع  عللراخ فيع تدم لي: إا،ا اد    عآابع دار ال ح  العلاظةع ا،ف ت
أاا حظ تع احاد ا  ياس  الجظ  و ات دليوع الح ي،ا  الح ا،ا  و يفح اح ب الحيه،اع تحآ،ق: حي   -12

 (ع  و تو اتاراف: دار اواا إيي،لظ .5إلى 1دا ق )ا ع دار الآل  ع11مودا يع  
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مر(ع لي ت 745أاا حظ تع احاد ا  ياس  ا   لو ا  ياس  ا  حظ ت أث،ف الدي  ات دليو )ت:  -13

ب لحني،ف أاو حظ تع اا   تفت، :  يد الفحا  الآا ش ا   لا ف اتامف ال فاللع  اليظ ت الاه ِّ
 [.ال  الة ال ميظة

مر(ع البحف 745 تع احاد ا  ياس  ا   لو ا  ياس  ا  حظ ت أث،ف الدي  ات دليو )ت: أاا حظ -14
 مر.1420ا،ف تع  –الاحظط  و الحني،فع تحآ،ق: يدتو احاد اا،اع دار الن ف 

ع دار الن ف العفوو عمر(ع امفن الحن س،ف1394ت: )أحاد أاا امفنع احاد ا  أحاد ا  ا  نى ا   -15
 .ا،ف ت

ظ -16  مر1405 عالااسا ة الآفي ظةع اؤسية سجا العفب عمر(1414  ا  إسا  ،ا )ت: اتاظ ريع إافَا
مر(ع يفح الح فال   لى الحانظ  905اتامفيع ا لد ا   يد م ا  أاو بكف ا  احاد الجفا  ّي )ت:  -17

 م.2000-مر1421 عا،ف ت عدار ال ح  العلاظةع أ  الح فال  باضاات الحانظ   و الوحا
اتينه  وع تحآ،ق: احاد الفاغ     الحي،  ا  احاد الاعف ف ب لفاغ ع تني،فأاا الآ س اتينه  وع -18

 م.1999-1420 يد العرالر بي،ا وع الظة اآلداب ا اعة طو  ع 
مر(ع ر ح الاع  و  و تني،ف الآفيت 1270اتلاسوع يه ب الدي  احااد ا   يد م الحي،وو )ت:  -19

 .ه1415ا،ف تع -  ظةع دار ال ح  العلاظة  العوظ   اليب  الا   وع تحآ،ق:  لو  يد الب ري 
-مر1401ات   ريع أاا االدع الواادر  و اللغةع تحآ،ق / احاد  يد الآ در أحادع دار ال ف اع  -20

 م.1981
ظ  )ت:  البخ ريع -21 : ا  نى ع يحظ  البخ ريع تحآ،قمر(256أاا  يد م احاد ا  إسا  ،ا ا  إافَا

 م.1987-مر1407ع 3ع  ،ف تا عدار اا  ا ،فع الظا اة عدي  البغ 
مر(ع الناا د اليوظة  و يفح اتلفظةع تحآ،ق: 831- 763اليفا  يع يا  الدي  احاد ا   يد الدا   ) -22

- يد م راض ت ااسىع اكحبة الحاعظة اإلسالاظة للححآ،ق  الو ف  البحث العلاوع الج،رن 
الاال ة العفوظة  -الوياالة  ا ف العفوظة ]طبعة ا ية باكحبة دار الو ظحةع الاديوة ااهارالة

 م. 2015 -مر 1436اليعاد ة[ع 
دار اواا الاعف ة للو ف  الحااال ع بيوديع ا لد ا   يد ال فال ع ا مفن اإلتح م  و الحفا ،  اللغاالةع  -23

 .م2015 ا تع اتردتع 
مر(ع ارا ة اتدب  ل  لب ب لي ت العفبع تحآ،ق:  يد 1093البغداديع  يد الآ در ا   اف )ت:  -24

 م. 1997-مر 1418ع اكحبة الخ  جوع الآ مفنع 4اليالم احاد م ر تع  
 اليرربكوعاليظضرر  يع تآررو الرردي  أاررا الحيرر   لررو ارر   يررد ال رر  و ارر   لررو ارر  تارر م ارر  ح اررد ارر   ح،ررو  -25

مر(ع اإلاه ق  و يفح الاوه ق )اوه ق الايرا  إلرو  لر  اتيرا  دار 785 ةسو ىللآ نو الاحا 
 م.1995-مر 1416 م الو فع ا،ف تع  –ال ح  العلاظة 
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مر(ع ح ِيظة" 1069اليظض  يع يه ب الدي  أحاد ا  احاد ا   اف الخن او الا في الحونو )ت:  -26

لتى تْني،ِف اليتظضت ِ ي  هت ِب  ت لتى تْني،ِف اليتظضت  ي ) ال ِّ اد ن ِ وت  ة" الآت ِنى  ِانت  ة" الفداِنىع  ت  (اْلا"يت
 ا،ف ت.ر. دار ي د

مر(ع أ اار الحورالا 685الدي  أاا سع،د  يد م ا   اف ا  احاد ال ،فااي )ت:  اليظض  يع   يف -27
 .مر1418- أسفار الحأ الاع تحآ،ق: احاد  يد الفحا  الاف  لوع دار إحظ ف الحفاث العفوو

ْ ِافدي الخفاس  وع )ت:  عالي،هآو  -28 ْيفت  ال يفوعاليو   عمر(458أحاد ا  الحي،  ا   لو ا  ااسى الخ"
 م.2003-مر 1424ع 3ليو تع   عاحاد  يد الآ در    ع دار ال ح  العلاظةع ا،ف تتحآ،ق: 

ظ  أاا إسح ا )ت:  -29 مر(ع ال     اليظ ت    تني،ف الآفيتع تحآ،ق: 427ال عليوع أحاد ا  احاد ا  إافَا
أاو احاد ا    يارع افااعة  تدت،ق:  و،ف الي  ديع دار إحظ ف الحفاث العفووع ا،ف تع 

 .م2002-مر 1422ليو تع 
أارررا بكرررف  يرررد الآررر مف اررر   يرررد الرررفحا  اررر  احارررد الن رسرررو اتيررراع الجفاررر  و الررردار )ت:  الجفاررر  وع -30

ر (:مر471 ات ْرق" الدُّرر  و تتِنيِ،ف اآلِي  اليُّ ل،رد ِار  أحارد ار  ع دت دراسرة  تحآ،رق: )الن تحرة  البآرفن(  ت
ْ، ع ) ير راي  رو بقظرة اتارراف(: إ ر د  يرد الل  يت ع اجلرة الحكارةع افال   ظر ع ظرل القظيرويت ِل  الح"

 .م2008-مر1429
مر(ع 756الحليوع أاا العب سع يه ب الدي ع أحاد ا  ياس  ا   يد الدا   الاعف ف ب ليا،  )ت:  -31

 الدر الا ات  و  لام ال ح ب الاكواتع تحآ،ق: أحاد احاد الخفا  دار الآل ع دا ق.
ادد عالحونو -32 ظ  الحونوع ح ي،ح  الآا اي اع      م الدي  إْسات  ،ا ا  ا"حت لف اوع ا ل  الدي  ا  إْافتَا

ادد  افع دار ال ح  العلاظة  لتى اليظض  يع تحآ،ق:  يد م احااد ا"حت ا،ف تع  – اا  الحاج،د  ت
 م.2001-ه1422

ظ  ا   اف ال ظحو أاا الحي  )ت:  -33 مر(ع تني،ف 741الخ اتع  الف الدي   لو ا  احاد ا  إافَا
 م.1979-مر1399ع ليو ت-ا،ف تع لب ب الحأ الا  و اع  و الحورالاع دار الن ف الخ ات الاياى

 م.1987-مر 1407دا قع  عالخ لديع يالح  يد النح حع ت االب ت  و  ه  بعي اآل  تع دار الآل  -34
ت ؤ  دار اإلري د لل ع إ فاب الآفيت  وظ  يع مر(1403اح،و الدي  ا  أحاد ا  نى )ت:  عدر الش -35

 ه.1415ع 4ع  ا،ف تع دا ق/ دار اا  ا ،ف   رالةعسا -حاص عالج اعظة
إسا  ،ا احاادع إ فاب الآفيت ال فال ع دار الاو،ف ع  الآ س ع أحاد احادع حا،داتع الد  سع أحاد  ي،د -36

 .مر1425دا قع  ع دار الن رااو
الفاايع أاا  يد م احاد ا   اف ا  الحي  ا  الحي،  الحظاو الالآ  بنخف الدي  الفااي )ت:  -37

 مر.1420ع 3  عا،ف ت عمر(ع ان تظ  الغ، ع دار إحظ ف الحفاث العفوو606
ظ  ا  اليفي ا  سهاع أاا إسح ا )ت:  -38 مر(ع اع  و الآفيت  إ فابيع تحآ،ق:  يد 311الرا قع إافَا

 م.1988-مر1408ا،ف تع ع الجل،ا  يدا يليوع   ل  ال ح 
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مر(ع ال ح بع تحآ،ق:  يد اليالم احاد 180)ت:  س،يااليع  اف  ا    ا ت ا  تويف الح رثو أاا ب ف  -39

 م.1988-مر1408 ع3  عم ر تع اكحبة الخ  جوع الآ مفن
مر(ع ما  الهااا   و يفح اا  الجااا ع 911)ت:  الي،اطوع اال  الدي   يد الفحا  ا  أاو بكف -40

 .الحابظقظةع ا فتحآ،ق:  يد الحا،د مودا يع الاكحبة 
ظ  ا  ااسى -41 مر(ع الاآ يد ال  بظة  و يفح الخالية ال  بظة )يفح 790)ت  ال  طيوع أاا إسحق إافَا

ألفظة اا  ا لك(ع تحآ،ق: اجاا ة احآآ، ع اعهد البحاث العلاظة  إحظ ف الحفاث اإلسالاو 
 .م2007-مر1428الاكفاةع  اكة عبج اعة أم الآفو 

دار اا  ا ،فع دار مر(ع  ح  الآديفع 1250ال اا  وع احاد ا   لو ا  احاد ا   يد م الظاوو )ت:  -42
 ه.1414دا قع ا،ف تع -ال ل  ال ،  

-مر(ع الجد    و إ فاب الآفيت ال فال ع دار الفي،دع دا ق1376ي  وع احااد ا   يد الفحظ  )ت:   -43
 مر.1418 ع4  عاؤسية اإل ا تع ا،ف ت

الحااال ع ي ل ع اهج   يد الااحدع اإل فاب الان ا ل ح ب م الافتاع دار الن ف لل ب  ة  الو ف    -44
 مر.1418ع 2  ع ا ت

مر(ع ح يظة 1241ال   يع أاا العب س أحاد ا  احاد الخلاتوع ال ه،ف ب ل   ي الا ل و )ت:  -45
ال   ي  لى تني،ف الجالل، ع )اال  الدي  الاحلوع  تلا، ا الوج،  اال  الدي  الي،اطى(ع 

 .الا در: ال  الة ال ميظة
مر(ع ا ا  اليظ ت  و 310  غ ل  أاا اعنف ال يفي )ت: ال يفيع احاد ا  افالف ا  يرالد ا  ا ،ف ا -46

 م.2000-مر1420تأ الا الآفيتع تحآ،ق: أحاد احاد ي  فع اؤسية الفس لة 
 عطو   يع احاد س،دع الحني،ف الاسظط للآفيت ال فال ع دار  هضة ا ف لل ب  ة  الو ف  الحااال ع النج لة -47

 الآ مفن. 
 ،ه )دراسة(ع او ارات اتح د ال ح ب العفبع دا قع عب سع حي ع ا   ص الحف ف العفوظة  اع  -48

 م.1998
مر(ع دراس ت تسلاب الآفيت ال فال ع ت ديف: احااد احاد 1404 ضظاةع احاد  يد الخ لق )ت  -49

 ي  فع دار الحديثع الآ مفن.
: مر(ع الحيظ ت  و إ فاب الآفيتع تحآ،ق616العكيفيع أاا البآ ف  يد م ا  الحي،  ا   يد م )ت:  -50

  لو احاد البج  يع عظيى الب او الحليو  يفا ا.
مر(ع اللب ب  و  لا 616العكيفيع أاا البآ ف  يد م ا  الحي،  ا   يد م البغدادي اح  الدي  )ت:  -51

 م.1995مر 1416دا قع  عاليو ف  اإل فابع تحآ،ق:  يد اإللي الويه تع دار الن ف
ظ   العلايع -52 ال فاا تسفار اليالغة   لام حآ  ق  عمر(745)ت:  ح،ى ا  حارن ا   لو ا  إافَا

 مر1423ع ا،ف تع الاكحبة العو فالةع اإل ج ا
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-مر1406ع 3 لوع أسعد أحادع ته ي  الاآداة اللغاالة للعاليلوع درا اليؤا  لل ب  ة الو ف ادا قع   -53

 م.1985
ظ  اررر  الرو،رررف ال آنررروع أارررا اعنرررف )ت:  -54 لحأ الرررا الآررر ط  اررر  ي مرررر(ع ارررالك ا708الغف ررر طوع أحارررد اررر  إارررفَا

اإللح د  الحع ،ا  و تااظي الاح  بي اللن  ا  يي الحورالاع  ن  حاايظي:  يد الغوو احاد  لرو 
 ليو ت. –الن سوع دار ال ح  العلاظةع ا،ف ت

يتدن ا    يفن ا  ضظ  اعف ف بعلآاة )تا و  حا  -55 م(ع دياات  لآاة النحاع 603النحاع  لآاة ا   ت
 الخ ، . درالة  ع تحآ،ق: ل نو ال آ  

مر(ع اح س  الحأ الاع تحآ،ق: 1332الآ ساوع احاد اا   الدي  ا  احاد سع،د ا  ت س  الحالا )ت:  -56
 ه. 1418ا،ف تع  عاحاد ب سا  ،ات اليادع دار ال ح  العلاظة

الآد اوع س او  د    يد النح ح يح دنع الحني،ف اليظ  و لا   و سارن الوحا ا  دت  ق الاع  وع دار  -57
  ا ت. –ع اتردت الان ح

تحآ،رق: أحارد ع الجر ا  تحكر م الآرفيتع مرر(671ت: ) أاا  يد م احاد ا  أحارد ار  أارو بكرف الآفطيوع -58
ظ  أطفظش  .م1964-مر1384ع 2ع  الآ مفنع دار ال ح  الا فالةع اليفد  و  إافَا

ْآررِفتع اتح دْيررث" الا"ْ ررِكلتة" الررااردن"  -59 رر،ِّفع أحاررد ارر   يررد العرالررر ارر  ا" ررْفٌض الآ" ت  ررو تنيرر،ف الآررفيِت ال ررفال  ) ت
ةٌ  ِدراست  مر.1430 اا  الجااي للو ف  الحااال ع الاال ة العفوظة اليعاد ةع (ع دار ت

مر(ع 505ال فا  وع احااد ا  حارن ا    فع أاا الآ س  افم ت الدي   العفف اح ق الآفاف )ت:  حا  -60
 ا،ف ت.ع ادنع اؤسية  لام الآفيتع ةغفا   الحني،ف   ج    الحأ الاع دار الآيلة لل آ  ة اإلسالاظ

ؤ" القتْظ ع ا  حجف ا  الح رث ا  اوو ي ا الافار )ت:  -61 م(ع دياات اافؤ القظ ع 545ال وديع اْاف"
ظ ع دار الاع رفع الآ مفنع   :تحآ،ق  .5احاد أاا النضا إافَا

مر( الجوى 749ت: الافاديع أاا احاد ادر الدي  حي  ا  ت س  ا   يد م ا   لّو الا في الا ل و ) -62
ع دار ال ح  1اتسح ذ احاد  د     ناع    الدا و  و حف ف الاع  وع تحآ،ق:  خف الدي  ضب  ن 

 م.1992-مر1413ليو تع  –العلاظةع ا،ف ت
مر(ع يفح دياات الحا سةع تحآ،ق: غفالد 421ع أاا  لى أحاد ا  احاد ا  الحي  )ت: الافا تو -63

 .2003-مر1424يو تع ال ظخع دار ال ح  العلاظةع ا،ف تع ل
مر(ع الدر النفالد  و،  الآ ،دع تحآ،ق: ا اا سلا ت 710-مر 639الايحع اوع احاد ا  أيداف ) -64

 م.2015-مر1436ليو تع  –الجياريع دار ال ح  العلاظةع ا،ف ت 
  اف الجظشع احاد ا  ياس  ا  أحادع اح  الدي  الحليو ث  الا فيع الاعف ف او اف الجظش  -65

 لو  ع دراسة  تحآ،ق:«ح تيه،ا الناا دتاه،د الآاا د ب ف »ح الحيه،ا الاياى مر(ع يف 778)ت: 
ااهارالة ا ف - ع دار اليالم لل ب  ة  الو ف  الحااال   الحفااةع الآ مفن الاحاد   اف  ياف 

 مر.1428العفوظةع 
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 ميالغان محمد درهم  بن فهدد/     صفي محمد أحمد إبراهيمد/        داللية نحوية دراسة  النحل سورة في الباء حرف

 داللية نحوية دراسة 
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي )ت:  ،الودحد س -66 ، إعراب القرآن ،هـ(338أبو جعفر النَّحَّ

منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم

 .هـ1421، العلمية، بيروت

مر(ع اللب ب  و 775الوعا  وع أاا حنص سفاق الدي   اف ا   لو ا    د  الحويلو الدا آو )ت:  -67
ع و احاد اعاضع دار ال ح  العلاظة لام ال ح بع تحآ،ق:   د  أحاد  يد الااااد  ال ظخ  ل

 م.1998-مر1419ع ليو ت-ا،ف ت
 مجفع ح،در ا  نى مجفع اتثف العآ  دي  و الحااظي الوحاي للوص الآفي وع ال  الة ال ميظة. -68
الهفريع ال ظخ العالاة احاد اتا،  ا   يد م اتراو العلاي ال   عوع تني،ف حدا ق الف ح  الفالح ت  -69

آفيتع إيفاف  افااعة: م ي  احاد  لو ا  حي،  اهديع دار طاا الوج نع  و ر ااو  لام ال
 .م 2001-مر 1421ليو تع –ا،ف ت 

مررر(ع الحدْنِيرر،ف" 468الااحررديع أاررا الحيرر   لررو ارر  أحاررد ارر  احاررد ارر   لرروع الوظيرر ااريع ال رر  عو )ت:  -70
دع ثرر  ت ارر  لجوررة ( رسرر لة داحرراران بج اعررة اإلارر م احاررد ارر  سررعا 15البتِيررْظطع أيررا تحقظآرري  ررو )

ا اعرررة اإلاررر م احارررد اررر  سرررعاد - لاظرررة اررر  الج اعرررة بيررربكي  تويرررظآيع  اررر دن البحرررث العلارررو 
 مر. 1430اإلسالاظةع 
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 جميل أحـمـد عـلي أحمد القعـطابأ/. .إب ةمحافظبفي الجامعات األهلية  واقع إدارة المعرفة وأثرها في بناء التوجه الريادي

  جميل أحـمـد عـلي أحمد القعـطاب /أ
 الجمهورية اليمنية –جامعة الجزيرة  –ماجستير بكلية الدراسات العليا  طالب

Tel: 00967777944528 

 المقدمة:
 في المتسارعة والتحوالت والتحديات التغيرات من العديد ومجاالتها أنواعها باختالف المنظمات تواجه

 (.1: 2009)بوادي،  العولمة فرزتهأ ما بسبب ،المجاالت شتى

 إلى احتاللدائم  بشععع   -الجامعية التعليمية المؤسعععسعععاتبما فيها -إطار ذلك تسععععى المنظمات  وفي
 التجديد إعادة–من خالل تبني توجهات ريادية  وذلك السععععو ، في له ورائدة نشععععاطها مجال في مميزة م انة

االسعععععععععععععتراتيجية ألي باعتبار التوجه الريادي من أحدث القواعد والمرتكزات لخطة األعمال  –االسعععععععععععععتراتيجي
 وأصععععععععععععب الباحثون إلى تبيان معالمه النظرية  مدخالا إداريًّا مهمًّا يسعععععععععععععىالريادي  ُيَعدُّ التوجه ا؛لذ .منظمة
 إدارة ومنها المتطلبات، من العديد توافر يسععععتلز  ؛ و و مالدى الكثير من المنظمات ايشعععع    اجسععععا  تطبيقه
 .المنظمات في متميزة كعمالة المتراكمة والخبرات القدرات وتوفر المعرفة

ا العالي التعليم مؤسععععععععععععسععععععععععععاتومنها - االمنظمات عموما  من الكثير أبدت  نا من في  وخصععععععععععععوصععععععععععععا
 المعرفة، على قائمة منظمات لتكون فشعععي اا  شعععي ااالمعرفة والسععععي للتحول  إدارةب امتزايدا  ا تماماا -الجامعات
 (.3: 2014 ،)المد ون  الدائمة التنافسية الميزة تحقيق سبي  في وإدارتها المعرفة  ذه وتوظيف

 معاصرة، حديثة إدارية مداخ  تبني من بد ال األ لية  ذا التوجه الريادي في واقع الجامعات ولتحقيق
دراسععععععععععععععععة  إليععه مععا أشععععععععععععععععارت و و ،إدارة المعرفععة مععدخعع  المعععاصععععععععععععععرةفي صععععععععععععععععدارة  ععذه المععداخعع   ويععيتي

(2000)Kidwell, et al  العالي التعليم مؤسعععععععسعععععععات في المعرفة إدارة وتقنيات اسعععععععتراتيجيات َينَّ تبنيب؛ 
ا تطبيقه كما  و في قطاع األعمال وإذا ما تم  اوجو ريًّ  امهما  ُيَعدُّ أمراافي الجامعات الخاصععععععععة  خصععععععععوصععععععععا

 ىعل قادرة ويجعلها ،سعععععيؤدي إلى تميز المؤسعععععسعععععات التعليمية في قدراتها على اتخاذ القرارات َفِإنَّهُ  بفاعلية،

                                                           
  م. 12/12/2022 قسم إدارة األعمال بتأريخ –كلية الدراسات العليا  -رسالة ماجستير تم مناقشتها في جامعة الجزيرة  (1)
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 وإدارية وأكاديمية تعليمية خدمات وتقديم العلمية، واألبحاث ،)المنا ج مث  وخدماتها، مخرجاتها تطوير
 (.2: 2011 ،( )الزطمةالتكاليف تخفيض إلى إضافة أفض ،

خالل ما سعععععبق يتبين حاجة الجامعات األ لية مح  الدراسعععععة إلى تطبيق إدارة المعرفة في سعععععبي   من
 الحالية.أتت أ مية اختيار موضوع الدراسة  اأيضا  ومن  نا تحقيق التوجه الريادي

امشكلةاالدراسة:-أولًا

 ؛غير ا عن ومتميزة فريدة المنظمات تجع  التي االسععععععععتراتيجية التوجهات أ م من الريادي التوجهُيَعدُّ 
 ت،مجعععاالال كععع أفرزتعععه العولمعععة من فري وتهعععديعععدات، ومعععا نجم عن ذلعععك من تطور كبير في معععا  لكن

ا في ظ  التغيرات المتسععععارعة والمنافسععععة الشععععديدة ووجود المعايير العالمية لتصععععنيف الجامعات  وخصععععوصععععا
مث   من ا،الجامعات اليمنية الح ومية واأل لية خصعععععععععوصعععععععععا من  العالمية واإلقليمية وخلو  ذه التصعععععععععنيفات

( https://ar.alnfaee.net/post/10752) ، (2022تصععععععععععععععنيف التعععععايمز الععععععالمي للجعععععامععععععات لععععععا  )
 ة( جامع100فض  )أ(  2022) للجامعات العربية QS والتصنيف على المستوى العربي من مث  تصنيف

ranking/ -universities-7a.com/arabhttps://www.elmin أل ليةا الجامعات على تفرض التي 
مداخ  إدارية  تطبيق في أن تسعععععععععععععععارع عليها الزاما  انولتحقيق  ذا التوجه الريادي ك ،تبني توجهات ريادية

 لبلوغ الرئيسعععععة والرافعة الصعععععلبة القاعدة  ي لتكون  المعرفةإدارة وييتي في صعععععدارة  ذه المداخ   ،معاصعععععرة
 ما أوصعععععععت به العديد من الدراسعععععععات السعععععععابقة و ذا المختلفة، وأنشعععععععطتها عملها مجال في الريادي توجهها

وكون  ،التوجهات الريادية لبناء المعاصععععععععرةاإلدارية  المداخ  أ م من كونها ؛بضععععععععرورة تطبيق إدارة المعرفة
جة اخالل ما سععععععععععععبق يتبين ح ومن ،واسععععععععععععتمرا ا لبقائها ادا يهديشعععععععععععع   ت في الجامعات األ لية عد  تطبيقها

الدراسععات  م تتناولهما ل و و تطبيق تلك المداخ  اإلدارية المعاصععرةإلى الجامعات األ لية في محافظة إب 
في الجامعات  بين متغيرين )إدارة المعرفة والتوجه الريادي(الربط في  -بحسععععععععععععععب علم الباح - السععععععععععععععابقة

صنعاء، ودراسة  ( في المستشفيات األ لية بالعاصمة2021)باستثناء دراسة يعقوب  ،األ لية بمحافظة إب
( التي ربطت بين إدارة المعرفة والتوجه الريادي بالتطبيق على البنوك التجارية 2019) هالقاضعععععععععي والجوازن

، هوزمن م ان التطبيقمن حي  و  الربط بين المتغيرينيشعععععععععععععع   فجوة معر ية من حي   ما ؛ و وفي األردن
 .بين المتغيرينالربط خالل من  و ما ستتناوله  ذه الدراسة و 

الذي  األثر ومعرفةتقليص  ذه الفجوة، بهدف ختيار موضوع الدراسة الحالية اعلى ما سبق تم  بناءا و 
امحافظة إب، في  األ ليةإدارة المعرفة في بناء التوجه الريادي في الجامعات  ُتحدثه على ما تقد   وتيسعععيسعععا
 يم ن صياغة مش لة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:َفِإنَُّه 

https://ar.alnfaee.net/post/10752
https://www.elmin7a.com/arab-universities-%20ranking/
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 إب؟ محافظةفي واقع إدارة المعرفة وأثرها في بناء التوجه الريادي في الجامعات األهلية  ما

 :ويتفرع عن  ذا السؤال الرئيس األس لة الفرعية اآلتية

 إب؟ محافظةفي إدارة المعرفة في الجامعات األ لية  أبعادتطبيق  واقع ما-1

 إب؟في محافظة في الجامعات األ لية  الريادي التوجه أبعاد واقع تبني ما-2

 إب؟في محافظة  األ لية الجامعات في الريادي التوجه بناء في المعرفة إدارة تطبيق أثر ما-3

إجابات أفراد عينة  اتمتوسععععط بين( α≤05.0   توجد فرو  ذات داللة إحصععععائية عند مسععععتوى )-4
 المتغيرات إلى تعزى مح  الدراسة إدارة المعرفة في الجامعات األ لية واقع تطبيق أبعاد الدراسة حول 

 المستوى الوظيفي(؟، سنوات الخبرة، المؤ   العلمي، : )الجامعةاآلتية
إجابات أفراد عينة  اتمتوسععععط بين( α≤05.0توجد فرو  ذات داللة إحصععععائية عند مسععععتوى )   -5

 المتغيرات إلى تعزى مح  الدراسة في الجامعات األ لية  التوجه الريادي واقع تبني أبعادالدراسة حول 
 المستوى الوظيفي(؟، سنوات الخبرة، المؤ   العلمي، : )الجامعةاآلتية

التوجه في بناء  أثر ا المعرفة ومعرفةإدارة  واقع تطبيقعا  إلى الوقوف على  الدراسععععععععععععععة بوجهتهدف 
 ويتفرع منه األ داف الفرعية اآلتية: في محافظة إب،في الجامعات األ لية  الريادي
 إب. محافظة في األ ليةإدارة المعرفة في الجامعات  أبعاد تطبيق واقع على التعرف 

 محافظة إب.  فيالتوجه الريادي في الجامعات األ لية  أبعاد تبني واقععلى  التعرف 
 الجامعات األ لية في محافظة إب. في الريادي التوجه بناء فيإدارة المعرفة  تطبيق أبعاد أثر تحديد 

إدارة واقع تطبيق أبعاد ما إذا كان  ناك فرو  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول  بيان-4
، المؤ   العلمي، : )الجامعةاآلتية المتغيرات إلى تعزى مح  الدراسعععععععععععععععة المعرفة في الجامعات األ لية 

 المستوى الوظيفي(؟، سنوات الخبرة
التوجه  أبعاد تبني واقعما إذا كان  ناك فرو  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول  بيان-5

 ،المؤ   العلمي ،: )الجامعةاآلتية المتغيرات إلى تعزى الدراسعععععععععععععععة  مح في الجامعات األ لية الريادي 
  المستوى الوظيفي(؟ ،سنوات الخبرة

تسععععععععععععععهم في بناء التوجه الريادي في  قد التيالتوصعععععععععععععع  إلى نتائج وتقديم التوصععععععععععععععيات والمقترحات -6
 الجامعات األ لية في محافظة إب.



  
 

  
 

2023 

 

262 
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 الناحية العلمية والعملية في اآلتي: تكمن أ مية الدراسة من

في بناء  وأثر اكونها تدرس واقع إدارة المعرفة  ؛تناولتهتيتي أ مية الدراسععععععععععععة من أ مية الموضععععععععععععوع الذي -
 خاي. بش   األ لية مح  الدراسة الجامعات وفي عا التوجه الريادي للمنظمات بوجه 

 .من الدور الذي تقو  به من خالل عملياتها وممارساتها-
او  اليمنية األعمال بي ة فيالتي تناولت الموضعععععوع  -الباح  علم بحسعععععب- الدراسعععععاتقلة - في  خصعععععوصعععععا

 .مح  الدراسة األ ليةالجامعات 
ا للباحثين إلثراء الموضععععععوع بالعديد من الدراسععععععات ذات الصععععععلة بإدارة تمث   ذه الدراسععععععة منطلقا  أنيتوقع -

 المعرفة أو التوجه الريادي للمنظمات بتطبيقه على القطاعات المختلفة في بي ة األعمال 

 :اآلتي خالل من للدراسة العملية األ مية تنبع
ومعرفة مسعععععععععععععتوى إدراك  يادات  المعرفة،كونها تسععععععععععععععى إلى تشعععععععععععععخيص الواقع الفعلي لتطبيق إدارة  -

 .الجامعات أداء تميز أج  من الريادي التوجه تبني أل مية إبمحافظة في الجامعات األ لية 

منتجة بطبيعتها مؤسععسععات ُتَعدُّ تيتي أ مية الدراسععة من أ مية وم انة المؤسععسععات الجامعية التي  كما -
  .للمعارف

 .الدراسة ومقترحاتوتوصيات  من نتائجإليه كما تيتي أ ميتها العملية من خالل ما سيتم التوص   -

عليها  االطالعبمشعععععع لة الدراسععععععة وأسعععععع لتها وأ دافها وبناءا على الدراسععععععات السععععععابقة التي تم  لإلحاطة
 يم ن نيرئيسعع متغيرين من يتكون  الذي للدراسععة المعرفي النموذج تحديد م ني ،والمتعلقة بمتغيرات الدراسععة

 :اآلتي الش   في المختلفة وأبعاده بمتغيراته هعرض
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 النموذج المعرفي للدراسة بمتغيراته وأبعاده المختلفة. (1-1)شكل 

 الدراسات السابقة.: من إعداد الباحث باالستفادة من المصدر

ا إلى النموذج المعرفي تواسعععع أ دافها، من والتحققسعععع لة الدراسععععة ألإلجابة عن  صععععياغة  يم ن لها،نادا
 فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:

( بين α ≤ 05.0توجد عالقة تيثير ذات داللة إحصععععععععععائية عند مسععععععععععتوى داللة ) ال": َأنَّهُ  على وتنص
 ".إب محافظة في األ ليةإدارة المعرفة والتوجه الريادي للجامعات أبعاد تطبيق 
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:

 متوسعععععععطات( في α ≤ 05.0داللة إحصعععععععائية عند مسعععععععتوى داللة ) ذاتتوجد فرو   العلى:  وتنص
تعزى  الدراسععععععععععععععة مح إجابات عينة الدراسععععععععععععععة حول مسععععععععععععععتوى تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات األ لية 

 المستوى الوظيفي(.  الخبرة،سنوات  ،المؤ   العلمي الجامعة،: )اآلتيةوالوظيفية  الديموغرا ية اتمتغير لل

 متوسعععععطات بين (α ≤ 05.0داللة إحصعععععائية عند مسعععععتوى داللة ) ذاتتوجد فرو   ال: "على وتنص
 اتتعزى لمتغير  الدراسععععععععة مح إجابات عينة الدراسععععععععة حول مسععععععععتوى التوجه الريادي في الجامعات األ لية 

 (".الوظيفيالمستوى  الخبرة،سنوات  ،المؤ   العلمي الجامعة،)

 : اآلتي على النحو للدراسة والم انية الموضوعية الحدود تتمث 
 تمثلة بعععععععععععععععععععععموضعععععوع الدراسعععععة في دراسعععععة واقع إدارة المعرفة بيبعاد ا الم انحصعععععر :الموضــــو ية الحدود

تطبيق  ،مشعععععاركة المعرفة وتوزيعها ،تخزين المعرفة ،اكتسعععععاب المعرفة وتوليد ا، )تشعععععخيص المعرفة
االتوجه الريادي )ودراسعععة  بوصعععفه متغيراا مسعععتقالا  ،(واسعععتخدامها المعرفة بيبعاده ( بوصعععفه متغيراا تابعا

، ومعرفة تيثير المتغير المسععتق  على المتغير تحم  المخاطر(، االسععتبا ية ،المتمثلة بععععععععععععععععع )اإلبداعية
 التابع.

 عب والمتمثلة. في محافظة إب العاملة األ لية الجامعات في الدراسعععععععععععععة تطبيق اقتصعععععععععععععر: المكانية الحدود-
الجععامعععة ، للعلو  اإلنسععععععععععععععععانيععة والتطبي يععة القلم جععامعععة ،جععامعععة العلو  والتكنولوجيععا، الجزيرة جععامعععة)

 .الوطنية(

 والعملي،المنهج الوصععفي التحليلي، إلجراء الدراسععة بشععقيها النظري   ذه الدراسععة اسععتخد  الباح  في
الوصفي تم الرجوع إلى الكتب والدراسات واألبحاث والمجالت والدوريات إلنجاز الجانب النظري  اففي شقه

تم االعتماد على االستبانة أداةا لجمع البيانات  فقد التحليلي افي إنجاز جانبه َأمَّا. لوصف متغيرات الدراسة
األسعععاليب اإلحصعععائية التحليلية  باسعععتخدا  اإلحصعععائيخضعععاعها للتحلي  إاألولية من عينة الدراسعععة التي تم 

 المناسبة.
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)جامعة  و ي إب، محافظة في العاملة األ لية الجامعاتالعاملين ب في فيتمث  الدراســــــــة مجتمع َأمَّا
تم  وقد ،(الوطنيةالجامعة  ،للعلو  اإلنسعععععععععععععععانية والتطبي ية جامعة القلم ،جامعة العلو  والتكنولوجيا الجزيرة،

 .التدريسوأعضاء  ي ة  واألكاديمييناختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طب ية تناسبية من اإلداريين 

 على وذلك األ لية والجامعات الريادي، والتوجه المعرفة، بإدارةالدراسة المصطلحات المتعلقة  تناولت
 :اآلتي النحو

 Rastogi, et al راسعععععععععععععتوجيو  Dalkir( 2005: 3دالكير ) منهمو  ضعععععععععععععوء تعريفات الباحثينفي 

ا  ،(4 :2004) ايم ن تعريف إدارة المعرفععة في الجععامعععات األ ليععة إجرائيععا َينَّهععَ الجععامعععات األ ليععة   يععا : بععِ
، المعرفةتخزين  ،وتوليد ا المعرفة اكتساب ،)تشخيص المعرفة المتمثلة بعععععععععععععععععععععععععععععععع المعرفة بتطبيق أبعاد إدارة

( لتحسعععععععين وتطوير أدائها من أج  الوصعععععععول إلى واسعععععععتخدامها المعرفة تطبيق ،مشعععععععاركة المعرفة وتوزيعها
 موقعها الريادي والمحافظة عليه واالستمرار  يه.

 .YU( 2012:1713)و (.14: 2013) السلطاني رشيدومنهم في ضوء تعريفات الباحثين 

: السعععععععععععععععي الدائم من قب  الجامعات األ لية في صععععععععععععععناعة ِبَينَّهُ ا تعريف التوجه الريادي إجرائيًّ يم ن 
االسععععععععععععععتبععا يععة وتحمعع  المخععاطر لمواكبععة التغيير والتطوير في بي ععة و الفري والحلول اإلبععداعيععة واالبتكععاريععة 

 نشاطها ومجال عملها. 

: ِبَينََّها اليمن في األ لية ( الجامعات2)المادة  (2005)لسععععععععععنة ( 13) األ ليةقانون الجامعات  يعرف
على كليتين على األق  وال تق  الدراسععة  وتحتوي  العلمي، والبح  العالي بالتعليم تعنى خاصععة مؤسععسععة ك 

و الليسانس( على أألٌق  أ)الب الوريوس  األولىالدرجة الجامعية  وتمن  يعادلها،سنوات أو ما  أربعفيها عن 
 تملكها جهة غير ح ومية.و 
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 الدراسة: نتائج-تاسًعا

 اآلتية:في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية يم ن استخالي النتائج 
  

على  انسعععبيًّ  إدارة المعرفة في الجامعات األ لية مح  الدراسعععة كانت عالية أبعاد تطبيق مسعععتوى َأنَّ  -1
 (.0.65( وبانحراف معياري )3.73الحسابي ) هاعا ؛ حي  بلغ متوسطالمستوى الكلي بوجه 

ا كان تطبيق أبعاد أنَّ مسععععععتوى  -2  ؛لكنها بدرجات متفاوتة – انسععععععبيا  بدرجة عالية تإدارة المعرفة أيضععععععا
اكتسعععععععععععععاب المعرفة  ،مشعععععععععععععاركة المعرفة وتوزيعها، تشعععععععععععععخيص المعرفةيليها  المعرفة،تخزين ) كاآلتي:
 على الترتيب. (واستخدامهاتطبيق المعرفة  ،وتوليد ا

في اإلبداعية، االسععععععتبا ية، تحم  المخاطرة( )بععععععععععععععععععععع مسععععععتوى تبني التوجه الريادي بيبعاده المتمثلة  َأنَّ  -1
 هحي  بلغ متوسععط ؛على المسععتوى الكلي بوجه عا  انسععبيًّ ا الجامعات األ لية مح  الدراسععة كان عاليًّ 

 (.0.71)(، وانحراف معياري 3.72الحسابي )

ا كان عاليًّ  أبعاد التوجه الرياديمسعععععععععتوى  َأنَّ -2  كاآلتي: متفاوتة؛ متباينة/لكن بدرجات  – انسعععععععععبيا  اأيضعععععععععا
  .، على الترتيبالمخاطرة(اإلبداعية في المرتبة األولى يليه ُبعد االستبا ية يليه ُبعد تحم  )

على  كالا  المعرفة إدارة ( بين تطبيق أبعادα ≤ 05.0) مسععععتوى عند ا عالقة تيثير دالة إحصععععائيًّ  وجود
 ،هاوتوزيع المعرفة مشاركة، المعرفة تخزين، المعرفةوتوليد  اكتساب، المعرفة)تشخيص بععععععععععععععع والمتمثلة  ةحد

تحم   ،االسععععععتبا ية ،)اإلبداعية عععععععععععععععععععععأبعاد التوجه الريادي مجتمعة والمتمثلة بو ( هااسععععععتخدامو  المعرفة تطبيق
 . " في محافظة إب األ لية الجامعات في المخاطرة(

ا
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االمجال

ااإلحصائيةنتيجةاالفروقا
ا05.0معنويةا)امستوىاعند

ا(αا≤

اأبعاداإدارةاالمعرفة
اكتساباتشخيصاالمعرفة،ا)

تخزينا ا،وتوليدهاالمعرفة
المعرفة،اومشاركةاالمعرفةا

تطبيقاالمعرفةاا،وزيعهاوت
ا(واستخدامها

بحسبا
االمتغير

اتجاهاتا
الفروقا
الصالح

االعدميةنتيجةاالفرضيةا

إدارةا
االمعرفة

ايوجدافروقادالةاإحصائية
جميعااألبعاداالخمسةاإلدارةا

االمعرفة
االجامعة

جامعةا
االقلم

رفضاالعدميةاوقبولا
االبديلة

اإحصائيةايوجدافروقادالةال
جميعااألبعاداالخمسةاإلدارةا

ا(بشكلاعامالمجالا)المعرفةا
المؤهلا
االعلمي

االعدميةاصحةاالفرضيةا

افروقادالةاإحصائيةيوجداال
المعرفة،االبعدياتخزين

ازيعهاتوواومشاركةاالمعرفة
سنواتا
االخبرة

ا
فياااجزئيًااصحةاالفرضية

ا.الموضحةااألبعاد

ايوجدافروقادالةاإحصائية
)تشخيصاالمعرفة،االألبعاد

وتوليدها،اااكتساباالمعرفة
اتطبيقاالمعرفةاواستخدامها(

سنواتا
االخبرة

فئةالصالحا
أقلا)خبرةا
امن
اات(.سنو

قبولاالفرضيةاالبديلةا
ااألبعادفياااجزئيًا

ا.الموضحة

ايوجدافروقادالةاإحصائيةال
)تشخيصاالمعرفة،االألبعاد

وتوليدها،اااكتساباالمعرفة
اتطبيقاالمعرفةاواستخدامها(

ااالوظيفة
رفضاالفرضيةاالعميةا

ااألبعادفياااجزئيًا
ا.الموضحة

ايوجدافروقادالةاإحصائية
اتخزيناالمعرفة،بعديال

ازيعهاتوومشاركةاالمعرفةاو
االوظيفة

-إداري
اورئيس
اقسم

قبولاالفرضيةاالبديلةا
ااألبعادفياااجزئيًا

ا.الموضحة

 

 المجال
 نتيجة الفروق اإلحصائية

معنوية  مستوى  عند
(05.0 ≥ α) 

 أبعاد التوجه الريادي
 –)اإلبدا ية 
تحمل  –االستباقية 

 المخاطرة(.

بحسب 
 المتغير

اتجاهات الفروق 
 لصالح

نتيجة الفرضية 
 العدمية

التوجه 
 الريادي

جميع األبعاد الثالثة   يوجد فروق دالة إحصائية
 للتوجه الريادي

رفض العدمية وقبول  جامعة القلم الجامعة
 البديلة

جميع األبعاد الثالثة  إحصائية فروق دالة دال يوج
 للتوجه الريادي

المؤهل 
 العلمي

 صحة الفرضية 
 العدمية

جميع األبعاد الثالثة  يوجد فروق دالة إحصائية
 للتوجه الريادي

سنوات 
 الخبرة

)أقل خبرة فئة لصالح 
 سنوات(. من

 اجزئيً  صحة الفرضية
في األبعاد 

 الموضحة.

 يوجد فروق دالة إحصائية ال
 –االستباقية لبعدي )
 الوظيفة المخاطرة(تحمل 

الفرضية قبول  
في  االبديلة جزئيً 

 األبعاد الموضحة.

 (إداري لصالح ) الوظيفة لبعد )اإلبدا ية( يوجد فروق دالة إحصائية
قبول الفرضية 

في  االبديلة جزئيً 
 .الموضحة األبعاد



  
 

  
 

2023 

 

268 

 جميل أحـمـد عـلي أحمد القعـطاب. ..  في الجامعات األهلية بمحافظة إب واقع إدارة المعرفة وأثرها في بناء التوجه الريادي

: 

الباح  مجموعة من التوصععععيات  مالا من  يادات يقد  بناءا على النتائج التي توصععععلت إليها الدراسععععة 
عرض التوصععععععععععععععيات  منها، ويم نالجامعات األ لية في محافظة إب أخذ ا بعين االعتبار واالسععععععععععععععتفادة 

 كاآلتي: 

إدارة المعرفة في جميع األنشعععععععطة بعاد التطبيق الشعععععععام  ألتفعي  ضعععععععرورة توجه الجامعات األ لية نحو -1
 المستويات.المختلفة في الجامعات وعلى ك  

 .المعرفة إلدارةضرورة توفير المخصصات المالية الالزمة -2
مصععععععععععادر خارجية بوصععععععععععفها تعم  الجامعات األ لية على االشععععععععععتراك في قواعد علمية محلية وعالمية  أن-3

المعرفة ورفع مسعععععععععععتوى التحفيز التنافسعععععععععععي اإليجابي بين العاملين لطر  اآلراء والمقترحات  الكتسعععععععععععاب
 الجديدة واألفكار اإلبداعية 

 .الكتساب المعرفة وتوليد ا امصدرا بوصفها تفعي  ورش التعلم التنظيمي -4
المعرفة واألفكار بين كافة األفراد لرفع قدراتهم  تدعم تبادل ريادية ضععععععععععععععرورة تهي ة مناة ثقافة تنظيمية- 5

 والتطويرية.اإلبداعية 

 ،ابتكار أسععععععاليب تعليمية حديثة تعزز جودة الخدمة التعليمية المقدمة الجامعات األ لية ن تشععععععجعأ -1
 الجديدة.على طر  المبادرات واألفكار  ع العاملينيوذلك من خالل تشج

تحفيز وتشععععععععععجيع عمليات البح  والتطوير ذات التوجهات اإلبداعية، واسععععععععععتقطاب على ن تعم  أ  -2
ن تعم  على اسعتثمار عالقاتها بالدخول أالكوادر البشعرية المتخصعصعة ذوي التوجهات اإلبداعية، و 

على أفكار جديدة لتعزيز توجهها في شعععععراكة مع مؤسعععععسعععععات المجتمع العامة والخاصعععععة للحصعععععول 
 الريادي.

 .أن تعم  على إجراء تحديثات جو رية بمحتويات ومواصفات برامجها بين فترة وأخرى  -3

 المستقبلية في ضوء ما سبق تقديمه من نتائج واستنتاجات وتوصيات يقتر  الباح  بعض الدراسات
 :كاآلتي المقترحة

 ة في الجامعات األ لية مح  الدراسة.تصور مقتر  لتفعي  إدارة المعرف .1

 دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات األ لية مح  الدراسة. .2
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 دراسة تقويمية لسياسات التعليم العالي في ضوء متطلبات وتحديات إدارة المعرفة.  .3

 .في قطاعات ومجاالت أخرى في البي ة اليمنية الدراسةلموضوع جراء دراسة مشابهة إ .4

مشابهة على جامعات يمنية أخرى تتضمن ب ية أبعاد التوجه الريادي )االستقاللية،  تإجراء دارسا .5
 والمغامرة التنافسية(.

 دور إدارة المعرفة في إعداد الخيارات االستراتيجية للمؤسسات. .6

 ة ميدانية على الجامعات األ لية اليمنية.: دراسالرياديةالجامعات  تحقيق متطلبات .7
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 :الدراسة مقدمة-1-1-1
ة المعاصرة التي تساعد المؤسسات والمنظمات داريية من المداخل واألساليب اإللكتروناإلدارة اإلُتَعدُّ 

زيادة  ومن ثم ،والداخلية، وتحدياتها الحالية والمستتتتتتتتتتتتتتت  ليةالخارجية بجميع أنواعها على التأقلم مع بيئتها 
الحتتتديتتتى يت نى توجهتتتات  اإلدارةعلم ِإنَّ  كفتتتاأة أدا هتتتا ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي وكتتتاعليتتتة مخرجتتتاتهتتتا، ويم ن ال و 

 اإلدارة إلىالت ليتتديتتة  اإلدارةوالتحو  من  داري تغييرات جتتيريتتة كي بنيتتة العمتتل اإل إلحتتدا استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة 
 ايعتماد على تكنولوجيا المعلومات وايتصايت.ية بلكتروناإل

كي تعزيز قدرة المؤستتتستتتات على  أستتتهمالتطور الستتتريع لتكنولوجيا المعلومات قد َأنَّ ومما ي شتتتي  ي  
وقد  ة على سير األعما  وايستراتيجيات والخطط اإلدارية،ايستراتيجي ع ر إدخا  تحسينات أساسياألداأ 
 المخرجتتتاتكزادت من كفتتتاأة  ،والمعلومتتتات التعليما كي قطتتتاعتتتات ا يكتتتت  ة نجتتتاحتتت  يتتتلكتروناإل اإلدارةأث تتتت  

كما  ،وت دبنجاح    من ما جعل ايعتماد عليها يتزايد لما تح ؛ وهو واستتتتتتتتتتتتتخداب الموارد اليةتتتتتتتتتتتترية والمادية
ية لتفعيل لكتروناإل اإلدارةتوظيف  وخاصتتتتتتتتة الجامعات المت دمة، ،حاول  كثير من المؤستتتتتتتتستتتتتتتتات التعليمية

ك د قام  الجامعات المت دمة  ،ايستتتتتتتتتتراتيجي وزيادة مستتتتتتتتتتو  إنتاجيتها وتحستتتتتتتتتين مخرجاتها داري دا ها اإلأ
ما ؛ وهو وتخطيطهتا ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي داري ها اإلأدا ا كي ا ملحوظت  ية وح  ت  نجتاحت  لكتروناإل اإلدارةبتط يق 

لت نية كي الجامعات المعاصرة، كالجامعات حيى ظهرت العديد من التوجهات ا ؛م نها من الريادة والمناكسة
 .لكترونيةاليكية والجامعة ايكتراضية والجامعة اإل

 أكدتحيى  ؛الوثا ق الرستتتتتميةكي   لا تجرستتتتتمي   االوطني نا  هيا الموضتتتتتوم اهتمام   المستتتتتتو  وعلى 
ة التعليم )وزار   ليةالعالي كي الجمهورية اليمنية وخطة العمل المستتتتتتتتتتت  التعليمالوطنية لتطوير  ايستتتتتتتتتتتراتيجية

( الوطنية؛ ICTعلى ضتتتتتتتتتترورة ةتطوير شتتتتتتتتتتي ة ايتصتتتتتتتتتتايت وت نية المعلومات ) (39، ص2006 ،العالي
لتكون ذات ستتتتتتتترعة عالية، وتأهيل الكوادر الغزمة لتةتتتتتتتتغيلها، حتى تتم ن الجامعات ومؤستتتتتتتتستتتتتتتتات التعليم 

وإدارة  ،م واليحتتتتى العلميالعتتتتالي من مواكيتتتتة التطورات العتتتتالميتتتتة المتغح تتتتة كي مجتتتتايت التعليم والتعل  
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 وايستتتتتتتتتفادة من برامة الت نية كي مجا  التعل م عن بُعد والتعلم اإللكتروني ،وخدمة المجتمع ،المؤستتتتتتتتستتتتتتتتات
 اومطليت   ايتتة أمرا حتميتت  لكترونأصتتتتتتتتتتتتتتيحتت  عمليتتة التحو  نحو اإلدارة اإللتتيا  وتطوير أدا هتتا ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي؛

 .كيها تيجيايسترا األداأتطوير  بغرض للجامعات اليمنية

ومن هنا أت  أهمية اختيار موضوم الدراسة الموسومة بتتتتتتتتتتتتة دور اإلدارة اإللكترونية كي تطوير األداأ 
ايستتتراتيجية، والهادكة إلى معركة العغقة بين اإلدارة اإللكترونية ودرجة تأثيرها كي األداأ ايستتتراتيجي كي 

 تتت بمحاكظة إب. األهليةالجامعات 

 :هائلتسأراسة و مشكلة الد-1-1-2
مغيية  ي تزا هيه الجهود َكِإنَّ على الرغم من تنامي جهود التطوير ايستتتتتتتتراتيجي للجامعات اليمنية، 

الجامعات اليمنية الح ومية  ألوضامها ايستراتيجي، كالمتابع أدا ي كي تطوير لكتروناإل اإلدارةلتفعيل دور 
ة دارياإل األستتتتتتتتتتتتتاليبخاصتتتتتتتتتتتتتة، يجدها تعاني من الكثير من التحديات ولعل أبرزها   يمنة  األهليةإجماي و 
العالي كي  التعليمايستتتتتتراتيجية الوطنية لتطوير  أشتتتتتارتحيى  ؛ايستتتتتتراتيجي كيها األداأ وضتتتتتع الت ليدية 

؛ ج  ال صتتتتتور وال تتتتتع األنظمة اإلدارية الحالية للجامعات يعتريها العديد من أو َأنَّ  إلىالجمهورية اليمنية 
 إلى وايكت ار ا من الستتتتتتل يات على األداأ الكلي للجامعات ويأتي كي م دمة ذلي المركزيةأكرز كثير  وهو ما 

 .(35، 15، ص ص 2006، وزارة التعليم العالي) األجهزة، وشي ات ايتصايت

حيى تفت ر الجامعات إلى وجود رؤية، ورستتتالة واضتتتحة،  ايستتتتراتيجي؛غياب التخطيط  .نا يي عنة
ايستثمار كي ت نية المعلومات وايتصايت ينيغي  َأنَّ ايستراتيجية  أكدتليلي  ة؛محدد استراتيجيةوأهداف 

 ،(56 ص، 2006 ،)وزارة التعليم العالي أن ي ون من أولى أولويات الجامعات، لتحستتتتين جودة األداأ كيها
بةتتتت ل  األهليةعلى ذلي نستتتتتطيع ال و  ِإنَّ الجامعات اليمنية الح ومية بةتتتت ل عاب، والجامعات  وتأستتتتيستتتتا

كي األداأ ايستتتتتتتتتتراتيجي اليي يم نها من مواكية حركة التطور العالمي كي هيا  مةتتتتتتتتت لةخاص تعاني من 
 حيى ؛ية الورقية إلى اإلدارة اإللكترونيةالمجا ، ولعل ذلي راجع إلى قصتتتتتتتور كي التحو  من اإلدارة الت ليد

 ِإيَّ أشارت نتا ة بعض الدراسات التي حاول  اختيار ط يعة عغقة األداأ ايستراتيجي باإلدارة اإللكترونية 
 ؛اي  إلكترونالمؤستتتستتتات التي ي تدار  يا تمتع  بأداأ استتتتراتيجي يفود أداأإلكترونالمؤستتتستتتات التي تدار َأنَّ 
تحستتتتتين األداأ ايستتتتتتراتيجي قد أصتتتتتي   َأنَّ ة إلى (65ص ،2018)نيخر آو  ي ر و اأشتتتتتارت دراستتتتتة الحدحيى 

ية لكتروناإلدارة اإل إلىظهور أهمية التحو   إلىمن ذي ق ل، وهيا أد  ا لحاح  إبةتتت ل أكثر  اضتتترورة وإلزام  
 اعلمي   اية بوصفها أسلوب  لكترونإلاإلدارة اَأنَّ وهيا يعني ة وإم انية توظيفها كي تح يق األهداف ايستراتيجية.

مستتتتؤولة عن تحستتتتين األداأ ايستتتتتراتيجي وضتتتتمان التعامل الفعا  مع الم ونات قد ُتَعدُّ إلدارة المؤستتتتستتتتات 
األساسية ل يئة العمل كي عصرنا الراهن، وهيا ما يم ن تط ي   على األداأ ايستراتيجي الجامعي، وخاصة 

 تطويره وإحدا  تغيير إيجابي كي واقع  وكي مخرجات . اليمنية بهدف األهليةكي الجامعات 
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نَُّ   لمتا  األهليتةالجتامعتات  إحد  نظم المعلومات كي إدارةكي مجتا   عمتل اليتاحىومن خغ  كمتا َأ
ومن خغ  الدراسة ايستطغعية التي قاب بها الياحى  لهيه الجامعات وم ابلت  لعدد  ،سنوات الثماني ارب 

الدراستتتتتتتتتتتتتتتة )األداأ ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي  تعاني من قصتتتتتتتتتتتتتتور كي هاأن من مديري وموظفي تلي الجامعات وجد
 -األهليةكي الجامعات لتةخيص األداأ ايستراتيجي ، الدراسة هيه كرس  ا ك دلي (؛2021غعية، ايستط

ومد  تط يق اإلدارة اإللكترونية، ومستو  إسهامها كي تطوير األداأ ايستراتيجي كي تلي الجامعات، ومن 
  مة لة الدراسة الحالية كي السؤا  الر يس اآلتي  تهنا ت لور 
 بمحافظة إب؟  األهليةية في تطوير األداء االستراتيجي في الجامعات لكتروناإلدارة اإل ما دور 

  اآلتيالفرعية على النحو  األسئلةالر يس، ين ثق مجموعة من  وسؤالهاوكي إطار مة لة الدراسة 
 محل الدراسة؟ األهليةية كي الجامعات لكتروناإل اإلدارةما واقع تط يق  
 محل الدراسة؟ األهليةمستو  األداأ ايستراتيجي كي الجامعات  ما 
كي الجامعات  ايستتتتتتتتتتتتتراتيجيوتطوير األداأ  يةلكتروناإل اإلدارةبين أبعاد  يةتأثير الما ط يعة العغقة  

 محل الدراسة؟ األهلية

حو  واقع تط يق  (α≤0.05)هل توجد كرود بين استتتتجابات أكراد عينة الدراستتتة عند مستتتتو  ديلة  
محل الدراستتتتتتتتتتتتتتتة ُتعز  للمتغيرات الديمغرا ية والوظي ية  األهليةية كي الجامعات لكتروناإل اإلدارة

التخصتتتتتتص و ستتتتتتنوات الخ رة، و المركز الوظيفي، و المؤهل الدراستتتتتتي، و )جهة العمل، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالمتمثلة ب
 العلمي(؟

حو  مستتتتتتتتو   (α≤0.05) هل توجد كرود بين استتتتتتتتجابات أكراد عينة الدراستتتتتتتة عند مستتتتتتتتو  ديلة 
محل الدراستتتتتتتتتتتتتتتة ُتعز  للمتغيرات الديمغرا ية  األهليةتطوير األداأ ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي كي الجامعات 

ستتتتتتتتتتنوات الخ رة، و المركز الوظيفي، و المؤهل الدراستتتتتتتتتتي، و )جهة العمل، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالوظي ية والمتمثلة ب
 التخصص العلمي(؟

 :أهمية الدراسة-1-1-3
تمثل إحد  التطورات كرازاتها إو لكترونية اإلدارة اإلَأنَّ   ل الةتتتي، أصتتتي  من الملمول اليوب وبما ي ي

مع التغيرات المتستتتارعة  االمعاصتتترة كي كلستتتفة اإلدارة الحديثة وممارستتتة كاعلة من ممارستتتاتها األكثر تغؤم  
من ذي ق ل كي ظل الت دب  أستتتتتتتتهل أصتتتتتتتتي األداأ ايستتتتتتتتتراتيجي ل عما  َكِإنَّ كي عالم األعما ، ومن هنا 
المؤستتتتتستتتتتات  َوأِلَن  ، (66، ص 2018 رون،الحدراوي وآخ) يةلكتروناإل األعما  إلي والتطور اليي وصتتتتتل  

التناكستتية، أصتتي  من ال تتروري دراستتة مد  ليات تفعيل قدرتها تيحى عن كل وستتا ل نجاحها وتح يق متط
الحديى عن  محورَوأِلَن  م انية استتتتغغ  هيا العامل الحيوي كي تطوير األداأ ايستتتتراتيجي للمؤستتتستتتات، إ

لكترونية كي تطوير األداأ ايستتتتتراتيجي اإل اإلدارةتوظيف  أهميةستتتتنركز على  ناَكِإنَّ  ؛المؤستتتتستتتتات التعليمية
 العلمية والعملية من خغ  اآلتي  االمؤسسات، ومن هنا تكتسب الدراسة الحالية أهميته لهيه
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 :األهمية العلمية-1-1-3-1

 األهليةتتناو  موضتتتتتتتتتتتتتتوم التطوير والتحديى للجامعات  تن ثق األهمية العلمية للدراستتتتتتتتتتتتتتتة من كونها
وتطوير األداأ  لكترونيتتةاإلبمحتتاكظتتة إب، وي تتتتتتتتتتتتتتتتاف ألهميتهتتا تنتتاولهتتا موضتتتتتتتتتتتتتتعين هتتامين وهمتتا اإلدارة 

لتح يق تطوير األداأ ايستتتتتتراتيجي اليي يهدف إلى  اإللكترونيةاإلدارة  أبعادايستتتتتتراتيجي، وكي ية توظيف 
على إدخا  التجديد ومواكية التطور وتم ينها من حل مةتتتتتتتتتاكلها ومواجهة  األهليةتحستتتتتتتتتين قدرة الجامعات 

 ،يةلكترونلإلدارة اإلو  ل داأ ايستتتتتتتتتتتتتراتيجي ر نظري وضتتتتتتتتتتتتع إطاهيه الدراستتتتتتتتتتتتة  من خغ  محاولة تحدياتها
وتوظيف النظريات والت نيات الستتتلوكية المعاصتتترة الداعية إلى تع ئة الجهود الجماعية واستتتتيعاب الح تتتارة 
التنظيمية وإعادة صياغتها واعتماد الدراسات الميدانية ودراسات العمل وايستعانة بخ راأ التطوير من داخل 

الحديثة  هيه الدراستتة استتتجابة لغتجاهات تأتيكما  كي متابعة تنفييها، واإلستتهابخططها  الجامعات لوضتتع
 ،يةايستتتتتتتتتتتتتراتيجي اإللكتروني اليي يتجلى كي الجامعات اليكية وايكتراضتتتتتتتتتتتتية واإللكترونكي تطوير األداأ 

للم تية الجامعية بما توكره من قاعدة معلومات وبيانات نظرية وميدانية  اهيه الدراسة ستمثل راكد  َكِإنَّ وعلية 
يم ن أن تستتتتتتتتتد الفجوة المعر ية والندرة العلمية كي الرستتتتتتتتتا ل العلمية المعنية باإلدارة اإللكترونية ودورها كي 

 تطوير األداأ ايستراتيجي كي الجامعات، وخاصة كي مجا  التعليم العالي األهلي.

راستتتتات المستتتتت  لية ذات الصتتتتلة بالموضتتتتوم، ا للياحثين إلجراأ المزيد من الدالدراستتتتة منطل    ههيدُّ ُتعَ كما    
ية ودورها كي تطوير األداأ لكترونالدراستتتتتتتتتتتتتتتة ندرة الدراستتتتتتتتتتتتتتتات التي تناول  اإلدارة اإل هيه كما تزيد أهمية

 حسب علم الياحى.محاكظة إب ب األهليةكي الجامعات  اايستراتيجي خصوص  

 :األهمية العملية-1-1-3-2

بمحاكظة إب حيى تستتتتتاهم كي تح يق  األهليةيع س تط يق هيه الدراستتتتتة أهمية اقتصتتتتتادية للجامعات      
من خغ  دراستتتتتتتتتتة دور  المختلفة، وإم اناتهاأهداكها وأدا ها ايستتتتتتتتتتتراتيجي كي ايستتتتتتتتتتتثمار األمثل لمواردها 

على األداأ ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي، وايستتتتتتتتتتتتتتتفادة من نتا جها كي عمليات التطوير  اإللكترونيةاإلدارة  أبعادتط يق 
ليا  التنظيمي والتحستتين المستتتمر ل داأ ايستتتراتيجي وبالتالي ركع مستتتو  أداأ ومخرجات الجامعات ك ل؛

   نأمل أن تسهم الدراسة خاصة من جان ها التط ي ي كي
وإدراكهم للدور اليي ية لكترونخداب اإلدارة اإلبأهمية استتتتتتتتتتتتتتت األهلية الجامعات مدراأ وموظفي توعية 

 كي تطوير األداأ ايستراتيجي لتلي الجامعات. تؤدي 

من تةتتتتتتتتتتخيص واقع  األهليةتوكير معلومات وبيانات وأدوات خاصتتتتتتتتتتة تم ن المعنيين كي الجامعات  
 جرا ية لتط يقإورؤية وخطوات عملية و  ية كي تلي الجامعات ووضتتتتتتتتتتتتتتع تصتتتتتتتتتتتتتتورلكتروناإلدارة اإل
 .يةلكتروناإلدارة اإل
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ت ديم العديد من الم ترحات والتوصتتيات التي من شتتأنها تم ن المعنيين بةيادة الجامعات من معالجة  
ايستتتتتتتراتيجي  باألداأية وتفعيل دورها لغرت اأ لكترونالمعوقات التي تحد من ممارستتتتتتات اإلدارة اإل

سسات كي مراكز اليحى العلمي ومؤ  بوج  خاص، وتفيد المعنيين محل الدراسة األهليةللجامعات 
قد تفيد الياحثين ويستتتيما طلية الدراستتتات العليا بما توكر من معلومات ، التعليم المختلفة بوج  عاب

 ية كي تطوير األداأ ايستراتيجي.لكترونوبيانات وأدوات خاصة بتةخيص دور اإلدارة اإل

 أهدف الدراسة:-1-1-4
 ايستراتيجيلكترونية كي تطوير األداأ اإل اإلدارةيتمثل الهدف الر يس للدراسة كي التعرف على دور 

  اآلتيةالفرعية  األهداف، وين ثق عن هيا الهدف بمحاكظة إب األهليةلجامعات كي ا
 دراسة.محل ال األهليةية كي الجامعات لكتروناإل اإلدارةواقع تط يق  إلىالتعرف  
 .محل الدراسة األهليةايستراتيجي كي الجامعات  ألداأابيان مستو   
الجامعات كي  ايستراتيجيية وتطوير األداأ لكتروناإل اإلدارة أبعادبين  يةتأثير التحديد درجة العغقة  

 محل الدراسة. األهلية

يتة كي لكتروناإل اإلدارةبيتتان متا إذا كتانت  هنتتاب كرود بين أكراد عينتتة التدراستتتتتتتتتتتتتتتة حو  واقع تط يق  
)جهة  تتتتتتتتتتتتتتتتتوالوظي ية والمتمثلة ب الديمغرا يةمحل الدراستتة ُتعز  إلى الخصتتا ص  األهليةالجامعات 
 التخصص العلمي(.و سنوات الخ رة، و مركز الوظيفي، الو المؤهل الدراسي، و العمل، 

بيان ما إذا كان  هناب كرود بين أكراد عينة الدراستتتتة حو  مستتتتتو  تطوير األداأ ايستتتتتراتيجي كي  
)جهة  تتتتتتتتتتتتتتتتتوالوظي ية والمتمثلة ب الديمغرا يةمحل الدراستتة ُتعز  إلى الخصتتا ص  األهليةجامعات ال

 التخصص العلمي(.و سنوات الخ رة، و ركز الوظيفي، المو المؤهل الدراسي، و العمل، 

 :)متغيرات الدراسة( المعرفي نموذج الدراسة-1-1-5
  اآلتيابع والمتغيرات الةخصية على النحو لمتغير المست ل والتباتتمثل متغيرات الدراسة الحالية 

 :يةلكترونالمتغير المستقل اإلدارة اإل -1-1-5-1

  كاآلتيالمست ل )اإلدارة اإللكترونية( لهيه الدراسة المتغير  ن أبعادإ
 .المادية األجهزة -
 .ال رمجيات -
 .قواعد ال يانات -
 .ايتصايت والةي ات -
 .الموارد التنظيمية -
 .صنام المعركة -
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 :المتغير التابع األداء االستراتيجي-1-1-5-2
  كاآلتيالمتغير التابع )تطوير األداأ ايستراتيجي( لهيه الدراسة  ن أبعادإ
 .األداأ المالي -
 .التركيز على العميل -
 .العمليات الداخلية -
 .النمو والتعلم -
 .المسؤولية ايجتماعية -

 :المتغيرات الديمغرافية-1-1-5-3

المؤهل و  )جهة العمل، كاآلتيوهي تلي المتغيرات الخاصتتتتتة بال يانات الةتتتتتخصتتتتتية للميحوثين وقد تم تحديدها  
 الدراستتتتتتتتة نموذجيوضتتتتتتتت   اآلتيالتخصتتتتتتتتص العلمي( والةتتتتتتتت ل و ستتتتتتتتنوات الخ رة، و الوظيفي،  المركزو العلمي، 
 .المعركي

 

 الدراسة )متغيرات الدراسة( أنموذج يبين( 1شكل رقم )

 .السابقةالمصدر: من تصميم الباحث باالعتماد على الدراسات 

 الوظيفيةالخصائص 

المؤهل العلمي، و العمل)الجامعة(،  جهة
سنوات الخبرة، و الوظيفي،  المركزو 

 التخصص العلمي

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

 المتغير المستقل
 اإلدارة اإللكتـــرونيـــة 

 

 التابعالمتغير 
  األداء االستراتيجي 

 ُصناع المعرفة

 التنظيميةالموارد 

 قواعد البيانات

 األجهزة المادية

االتصاالت 

 والشبكات

 البرمجيات

 األداء المالي-

 التركيز على العميل-

 العمليات الداخلية-

 النمو والتعلم-

 ةالمسؤولي-

 االجتماعية



  
 

 
  

 

 الرحيم عبده علي  دعمر عب. ..  الجامعات األهلية بمحافظة إب االستراتيجي فياألداء دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير 

2023 277 

 :فرضيات الدراسة-1-1-6
ية واألداأ لكترونبين اإلدارة اإل يةتأثير الالدراستتتتتتتتتتتتتتتة ولمعركة العغقة  أهدافإلى الوصتتتتتتتتتتتتتتو   أجلمن 

  اآلتية والفرعية الموضحة على النحو ر يسايستراتيجي ك د قام  هيه الدراسة على الفروض ال
 ة األولى:رئيسالفرضية ال

ية لكترونبين اإلدارة اإل (α≤0.05)ذات ديلة إحصتتتتتتتتتا ية عند مستتتتتتتتتتو  معنوية  تأثيري توجد عغقة 
 محل الدراسة. األهليةوتطوير األداأ ايستراتيجي كي الجامعات 

 :الفرضية الرئيسة الثانية

بين استتتتجابات الميحوثين حو   (α≤0.05)ية عند مستتتتو  معنوية إحصتتتا ي توجد كرود ذات ديلة 
محل الدراسة ُتعز  للمتغيرات الديمغرا ية  األهليةالمختلفة كي الجامعات  بأبعادهاية ترونلكتط يق اإلدارة اإل

ستتتتتنوات الخ رة، التخصتتتتتص و المركز الوظيفي، و المؤهل الدراستتتتتي، و )جهة العمل، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالوظي ية والمتمثلة ب
 العلمي(.
 :الرئيسة الثالثة الفرضية

بين استتتتجابات الميحوثين حو   (α≤0.05)ية عند مستتتتو  معنوية إحصتتتا كرود ذات ديلة  توجدي 
محل الدراستتتتتتتتتتتتتتة ُتعز  للمتغيرات الديمغرا ية  األهليةمستتتتتتتتتتتتتتتو  تطوير األداأ ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي كي الجامعات 

التخصتتتص و ستتتنوات الخ رة، و المركز الوظيفي، و المؤهل الدراستتتي، و )جهة العمل،  تتتتتتتتتتتتتتتتتتوالوظي ية والمتمثلة ب
 العلمي(.

 الدراسة: ودحد-1-1-7
  اآلتيالحالية كي الحدود الموضوعية، اليةرية، الم انية، والزمانية على النحو  تتمثل حدود الدراسة 
 :الحدود الموضوعية-1-1-7-1
األجهزة )بأبعادها المتمثلة ب  يةلكترونانحصتتتتتتتتتتتتر موضتتتتتتتتتتتتوم الدراستتتتتتتتتتتتة كي التعرف على دور اإلدارة اإل   

نام المعركة( و الموارد التنظيمية، و ايتصتتتتتتايت والةتتتتتتي ات، و قواعد ال يانات، و ال رمجيات، و المادية،   كيصتتتتتتُ
العمليات الداخلية، و التركيز على العميل، و األداأ المالي، )بأبعاده المتمثلة ب  تطوير األداأ ايستتتتتتتتتتتتراتيجي

 .بمحاكظة إب األهليةكي الجامعات  المسؤولية ايجتماعية(و النمو والتعلم، و 
 :الحدود البشرية-1-1-7-2
 كي محاكظة إب. األهليةت تصر هيه الدراسة على قيادات وموظفي الجامعات  
 :الحدود المكانية-1-1-7-3
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-جامعة العلوب والتكنولوجياو جامعة الجزيرة، بمحاكظة إب ) األهليةتم تط يق هيا الدراستتتة كي الجامعات   
الجامعة الماليزية الدولية، و جامعة ال لم للعلوب اإلنستتتتتانية والتط يةية، و إب،  كرم-الوطنيةالجامعة و كرم إب، 

 جامعة الوحدة للعلوب والتكنولوجيا(.و 
 :مصطلحات الدراسة-1-1-8
 اآلتية ألغراض الدراسة، تم تعريف المصطلحات  اتحةي     
 :الدور-1-1-8-1
أو مجموعة أكراد يةتتتتتتتتتتتتتتغلون م انة معينة كي  المهمة أو الوظيفة التي ي وب بها كرد  ةِبَأنَّ ُ يعرف الدور   

  .(7، ص2019 ،الجماعي) الحياة تتحدد بناأ عليها تصركاتهم تجاه المواق  المختلفة

 األهليةكي الجامعات  ية كي تطوير األداأ ايستراتيجيلكترونمهمة اإلدارة اإل :الباحث إجرائيًّا ِبَأنَّه  ويعرفه    
 .بمحاكظة إب

 :يةلكتروناإلدارة اإل -1-1-8-2

ا تعرف َأنَّهَِِ اكتتتة األعمتتتا  والختتتدمتتتات اإلداريتتتة الت ليتتتديتتتة )اإلجراأات الطويلتتتة تحويتتتل كتتت عيتتتارة عنة :بِِِ
أعما  وخدمات إلكترونية تنفي بستترعة عالية ودقة متنا ية، باستتتخداب ت نيات اإلدارة  باستتتخداب األوراد( إلى

 ة.(54، ص 2011 ،كاكي) وهو ما يطلق علي  إدارة بغ أوراد

الجامعات كي ما ت وب ب  الكوادر والةيادات األكاديمية واإلدارية والفنية  ِبَأنََّها  االياحى إجرا ي   هاُيعرك
وشتتتتتي ات ايتصتتتتتايت وكل وستتتتتا ل  نترن عداد واستتتتتتخداب للحاستتتتتوب واإلإ و  تهيئةبمحاكظة إب من  األهلية
 .ة وممارسة وظا   اإلدارةكاديميالمهاب اإلدارية واأل إنجازالمعلومات وايتصا  كي  تكنولوجيا

 :التطوير-1-1-8-3
ُ   يعرف التطوير  َأنتتَّ ةعمليتتة مخططتتة تستتتتتتتتتتتتتتعى إلحتتدا  اينستتتتتتتتتتتتتتجتتاب بين بنيتتة التنظيم والعمليتتات بتتِ

اتيجيتتة واألكراد وبين الث تتاكتتة لتطوير حلو  تنظيميتتة وإبتتداعيتتة وتطوير م تتدرة المنظمتتة على زيتتادة ايستتتتتتتتتتتتتتتر 
ُ  كمتتا يعرف  .(24، ص2000 ،جونيرو كرنش )ة كتتاعليتهتتا َأنتتَّ ة الجهود وايحتيتتاجتتات التي ي وب بهتتا رب  بتتِ

الخاصة بالعمل، كما  األهدافالعمل لتةجيع موظ ي  يستخداب الوسا ل التي ت من لهم الت دب كي تح يق 
 .(51، ص1414 ،ال رعيو التويجري )ةيحثهم على استخداب تلي الوسا ل للتأكد من حسن سير العمل

التحديى والتجديد والتحستتتتين المستتتتتمر واستتتتتخداب كل وستتتتا ل التكنولوجيا  ِبَأنَُّ   اإجرا ي  الياحى   ويع رك
 .إب كي محاكظة األهليةالحديثة لغرت اأ باألداأ ايستراتيجي كي الجامعات 

 األداء االستراتيجي:-1-1-8-4
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منظمة ا لصتتتتتتتتتياغة وتنفيي وت ييم استتتتتتتتتتراتيجية ال تنظيمي  يمثل مدخغ  ة ِبَأنَُّ  يعرف األداأ ايستتتتتتتتتتراتيجي 
التحستتتين المستتتتمر من ضتتتمنها األطر والمؤشتتترات وايكتراضتتتات المستتتت  لية التي تحستتتن من  إلىباإلضتتتاكة 

 .(72، ص 2018 رون،الحداوري وآخ)ايستراتيجية يتخاذ قرارات سليمةة
قدرة المنظمة على تح يق أهداكها على األمد اليعيد باستتتتتتتتتتتعما  مواردها المتاحة  ِبَأنَُّ  ويعرك  آخرون 

األداأ ايستتتراتيجي يؤطر بالممارستتات التي يؤديها األكراد َوَأنَّ وبايعتماد على مؤشتترات مالية وغير مالية، 
 .(160ص، 2017 ،جاسمو جغب ) ل موحدكي جميع المستويات داخل المنظمة كفريق عم

ُك ُ    من استتتتتتةتتتتتراف للمستتتتتت  ل ورستتتتتم  بمحاكظة إب األهليةت وب ب  الجامعات  ما ِبَأنَُّ   االياحى إجرا ي   َوُيَعرِ 
 المالي والتةغيلي والتناكسي. ل داأللخطط والسيناريوهات المست  لية وتنفيي 

 محددات الدراسة:-1-1-9
 من المحددات خغ  إعداد هيه الدراسة، أهمها  ال د واج  الياحى عدد  

َحْيُى ِإنَّ  ؛الجامعاتصعوبة استخراج ال يانات والمعلومات الخاصة بأعداد الموظفين ووظا فهم من  
 على موظفيها. بعض الجامعات رك   استغب رسالة تسهيل المهمة وتوزيع ايستيانة

لعغقة لغرض استتتتتتتتتتتتتتتكما  ال يانات صتتتتتتتتتتتتتتعوبة كي إجراأ الم ابغت مع بعض األشتتتتتتتتتتتتتتخاص ذوي ا  
 بمحاكظة إب  يما يخص اإلدارة اإللكترونية. األهليةوالمعلومات الخاصة بموارد الجامعات 

 على الجامعات محل الدراسة. توزيع واسترجام استمارات ايستيانةثناأ كي أصعوبات   

اليي شتتتتتتتتت ل صتتتتتتتتتعوبة  راألم؛ ضتتتتتتتتتع  اإلنترن ، واحتكار المواقع اإللكترونية، وعدب توكر الكهرباأ 
 .الدراسة إعداد أثناأكي حةيةية أماب الياحى 

التعليم بةتتتتتتت ل عاب  كي التي أثرت ستتتتتتتلي ا التي تمر بها اليمن الناتجة عن الحربزمة األوضتتتتتتتام واأل 
 صواليحى العلمي بة ل خا

 :الدراسة نهجم-1-1-10
المنهة الوصتتفي التحليلي اليي ةيصتت  الظاهرة التي يريد دراستتتها، ويجمع أوصتتاف  الياحىاستتتخدب 

 اوكي ي   اكمي   اعنها تع ير   رويع  ،ادقي    اوبيانات دقي ة عنها، ويعتمد على دراستتتة الواقع ويهتم بوصتتتفها وصتتتف  
 .(33، ص 2009 ،العريفي)ةدون تحيز من الياحى

ية كي تطوير األداأ لكترونوهو المنهة المغ م لتح يق هدف الدراستتتتتتتتتة والمتمثل بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دور اإلدارة اإل
، ويحاو  المنهة الوصتتتتتتتفي التحليلي يةاليمنالجمهورية  بحاكظة إبكي  األهليةالجامعات كي ايستتتتتتتتراتيجي 

 استنتاجات ي ني عليها توصيات الدراسة وم ترحاتها. إلىوأن يتوصل أن ي ارن ويفسر 
1111

(  جامعات 7) امحاكظة إب وعددهكي  األهليةالجامعات  من إجمالي عدديتكون مجتمع الدراستتتتتتتتتتتتتتة 
وبعد استتتتتيعاد جامعة ال رآن لعدب تجانس وظيفتها وتخصتتتتصتتتتاتها مع تلي الجامعات التي تتةتتتتاب  من حيى 



  
 

 
  

 

 الرحيم عبده علي  دعمر عب. ..  الجامعات األهلية بمحافظة إب االستراتيجي فياألداء دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير 

2023 280 

تدريستتتها لتخصتتتصتتتات متنوعة علمية وإنستتتانية ولتةتتتاب  األداأ اإلداري بين تلي الجامعات، نا يي عن عدب 
نَّ مجتمع الدراستتتتتة يتكون من توكر ال نية األستتتتتاستتتتتية لتط يق اإلدارة اإللكترونية كي جامعة ال رآن، وبيلي َكإِ 

الةيتادات اإلداريتة ( جتامعتات، وهي الممثلتة لمجتمع التدراستتتتتتتتتتتتتتتة؛ حيتى بلم عتدد مجتمع التدراستتتتتتتتتتتتتتتة من 6)
مجتمع الدراستتتتتتتتتتتتتتتة وتتوزم مفردات ، قيادات وموظفين (210) األهليةواألكاديمية والموظفين كي الجامعات 

  اآلتي الجدو محل الدراسة كما هو م ين كي  األهليةاإلدارية والوظي ية المختلفة كي الجامعات حسب المستويات 
 الدراسة  محلالدراسة وتوزيعهم حسب المستويات المختلفة في الجامعات  مجتمع يبين( 1جدول رقم )

 الوظيفة/األهلية الجامعات م
 وسطى إدارة عليا إدارة

 إدارة

 تشغيلية
 إجمالي

 المجتمع

 أقسام رؤساء العمداء عليا إدارة اإلحصائي
 مديرو

 إدارات
 مختص

 60 29 12 9 6 4 الجزيرة جامعة 1

 50 29 10 8 1 2 والتكنولوجيا العلوب جامعة 2
 32 16 7 6 1 2 الوطنية الجامعة 3
 28 10 6 6 4 2 ال لم جامعة 4

 20 9 4 3 2 2 الدولية الماليزية الجامعة 5

 20 10 3 3 2 2 الوحدة جامعة 6
 103 77 30 الوظيفي المستو   حسب المجموم

210 
 103 42 35 16 14 المجموع

بمحافظة إب للعام  األهليةلمقابلة( وإحصائيات الجامعات ااستمارة النزول الميداني ) على،المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا 

 م2022

1112
تع ر عينة الدراسة عن النسية التمثيلية لمفردات مجتمع الدراسة وتمثل سمات  وخصا ص  واتجاهات ، 
َكِإنَُّ  كما تع ر النسية التمثيلية عن التجانس كإذا ظهرت نسية التجانس بين مفردات مجتمع الدراسة مرتفعة 

مفردات المجتمع منخف تتتتتتتتتتتتتتتة، خي عينة ك يرة العدد والع س كي حا  ظهرت نستتتتتتتتتتتتتتية تجانس أي يتطلب 
ولغرض تحديد عينة هيه الدراستتتتتتتتتتتة تم التأكد من مد  تح ق النستتتتتتتتتتتية التمثيلية للعينة ك تتتتتتتتتتتغ عن نستتتتتتتتتتتية 

ذ تم التركيز على المعيار الكيفي ممثغ بخصتتتتتتتتتتا ص العينة ومن ثم تتوكر نستتتتتتتتتتية التجانس بين إ ؛التجانس
؛ إب بمحاكظة األهليةكاديمية وموظفي الجامعات مفردات مجتمع الدراستتتة اليي يمثل الةيادات اإلدارية واأل

عينة عةتتتتتوا ية طيةية تناستتتتت ية، وذلي بحستتتتتب المعادلة اإلحصتتتتتا ية ليستتتتتتيفن ثاميستتتتتون لحستتتتتاب  تم اختيار
من إجمالي عدد قيادات وموظفي الجامعات  %(64.76) العينة؛ حيى مثل  عينة الدراستتتتتتتتتتتتتتة ما نستتتتتتتتتتتتتت ت 

 ا( قيادي  136)عينة الدراستتتتتة حجم قيادات وموظفين؛ حيى بلم  (210محل الدراستتتتتة اليالم عددهم ) األهلية
 محل الدراسة موزعة حسب الجدو  اآلتي  األهليةا كي الجامعات وموظف  

 

 



  
 

 
  

 

 الرحيم عبده علي  دعمر عب. ..  الجامعات األهلية بمحافظة إب االستراتيجي فياألداء دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير 

2023 281 

 بمحافظة إب األهليةوتوزيعهم حسب المستويات المختلفة في الجامعات  الدراسة عينة يبين( 2رقم ) جدول

 م2022بمحافظة إب للعام  األهليةاستمارة النزول الميداني وإحصائيات الجامعات  على،اعتمادا  إعداد الباحث: المصدر

1113
عرض ملخص نتا ة ك رات أبعاد ومحاور ايستتتتتتتيانة، باإلضتتتتتتاكة إلى نتا ة اختيار  الجزأيتناو  هيا 

 الفرضيات، والنتا ة المتعل ة بتح يق أهداف الدراسة وذلي على النحو اآلتي  
11131

ا لنتا ة المحور األو  والمتمثل باإلدارة اإللكترونية، باإلضتتتتتاكة إلى نتا ة  تت تتتتتمن هيه الف رة ملخصتتتتت 
 المحور الثاني األداأ ايستراتيجي وذلي على النحو اآلتي 

 )اإلدارة اإللكترونية(: األول المحورملخص نتائج -1-1-13-1-1
 محل الدراسة؟ األهليةإجابة السؤا  األو   ما واقع تط يق اإلدارة اإللكترونية كي الجامعات 

محل  األهليةلمحور األو  واقع تط يق اإلدارة اإللكترونية كي الجامعات لبلم المتوستتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتابي العاب  -
أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على  ذإ عاٍ ؛ لفظي وبت دير( 0.72)معياري (، بانحراف 3.58الدراستتتتتتة )
ِإنَّ ترتيب المتوستتتتتتتتطات الحستتتتتتتتابية  َحْيىُ  الدراستتتتتتتتة؛محل  األهليةكي الجامعات  اإللكترونيةاإلدارة تط يق 

 ألبعاد اإلدارة اإللكترونية ظهرت كاآلتي 

 لفظي وبت دير( 0.76معياري ) بانحرافو (، 3.85) المادية األجهزةبلم المتوستتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتابي العاب لُيعد  -
محتتل  األهليتتةكي الجتتامعتتات  المتتاديتتة األجهزةأجمع أكراد العينتتة بتتدرجتتة عتتاليتتة على تط يق  حيتتى ؛عتتا ٍ 
 الدراسة

؛ عا ٍ  لفظي وبت دير( 0.74معياري ) بانحرافو (، 3.85) ال رمجياتبلم المتوستتتتتتتط الحستتتتتتتابي العاب لُيعد  -
 محل الدراسة. األهليةكي الجامعات  لماديةا األجهزةحيى أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على تط يق 

( وبت دير لفظي 0.81بانحراف معياري )و (، 3.58) ال يانات قواعدبلم المتوستتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتابي العاب لُيعد  -
محتتل  األهليتتة؛ حيتتى أجمع أكراد العينتتة بتتدرجتتة عتتاليتتة على تط يق األجهزة المتتاديتتة كي الجتتامعتتات عتتا ٍ 

 الدراسة.

 وبت دير( 0.85معياري ) بانحرافو (، 3.56) والةتتتتتتي ات ايتصتتتتتتايتبلم المتوستتتتتتط الحستتتتتتابي العاب لُيعد  -
محل  األهليةكي الجامعات  المادية األجهزة؛ حيى أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على تط يق عا ٍ  لفظي
 الدراسة.

 الدراسة الجامعات محل
جامعة 

 الجزيرة

جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا

الجامعة 

 الوطنية

جامعة 

 القلم

الجامعة 

الماليزية 

 الدولية

جامعة 

 الوحدة

 مفردات مجموع

 العينة

 136 13 13 18 21 33 38 والموظفين القيادات عدد
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 لفظي وبت دير( 0.98معياري ) حرافبانو (، 3.50) التنظيمية المواردبلم المتوستتتتتتتط الحستتتتتتتابي العاب لُيعد  -
محتتل  األهليتتةكي الجتتامعتتات  المتتاديتتة األجهزة؛ حيتتى أجمع أكراد العينتتة بتتدرجتتة عتتاليتتة على تط يق عتتا ٍ 

 الدراسة.
 لفظي وبت دير( 0.88معياري ) بانحرافو (، 3.43) المعركة صتتتتتتتتنامبلم المتوستتتتتتتتط الحستتتتتتتتابي العاب لُيعد  -

محتتل  األهليتتةكي الجتتامعتتات  المتتاديتتة األجهزة؛ حيتتى أجمع أكراد العينتتة بتتدرجتتة عتتاليتتة على تط يق عتتا ٍ 
 الدراسة.

 :)األداء االستراتيجي( الثاني المحورملخص نتائج -1-1-13-1-2
 محل الدراسة؟ األهليةكي الجامعات  ايستراتيجيإجابة السؤا  الثاني  ما مستو  األداأ 

محل  األهليةالجامعات  كي ايستراتيجيبلم المتوسط الحسابي العاب ألبعاد المحور الثاني مستو  األداأ  -
؛ إذ أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على ( وبت دير لفظي عا ٍ 0.80) معياري  بانحرافو (، 3.42الدراسة )
ترتيب المتوستتتتطات الحستتتتابية ِإنَّ َحْيُى  ؛الدراستتتتةمحل  األهليةكي الجامعات  ايستتتتتراتيجي األداأ مستتتتتو  

 ألبعاد األداأ ايستراتيجي ظهرت كاآلتي 

 ؛عا ٍ ( وبت دير لفظي 0.87) معياري  بانحرافو (، 3.29المالي ) األداأبلم المتوستتط الحستتابي العاب لُيعد  -
 محل الدراسة. األهليةكي الجامعات  المالي حيى أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على مستو  األداأ

( وبت دير 0.88) معياري  بانحرافو (، 3.47) العميل على التركيزبلم المتوستتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتابي العاب لُيعد  -
 األهليةكي الجامعات  العميل على التركيزحيى أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على مستو   ؛عا ٍ لفظي 

 محل الدراسة.

( وبت دير لفظي 0.83)معياري  بانحرافو (، 3.56بلم المتوستتتتتط الحستتتتتابي العاب لُيعد العمليات الداخلية ) -
 محل الدراسة. األهليةالداخلية كي الجامعات  العملياتأكراد العينة بدرجة عالية على مستو  حيى أجمع  ؛عا ٍ 

 ؛عا ٍ ( وبت دير لفظي 0.89) معياري  بانحرافو (، 3.41) والتعلم النموبلم المتوستتتط الحستتتابي العاب لُيعد  -
 محل الدراسة. األهليةكي الجامعات  والتعلم النموحيى أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على مستو  

( وبت دير 0.92) معياري  بانحرافو (، 3.37) ايجتماعية المستتتتتتتؤوليةبلم المتوستتتتتتتط الحستتتتتتتابي العاب لُيعد  -
كي الجامعات  ايجتماعية المستتتتتتتتتتتتتتؤوليةحيى أجمع أكراد العينة بدرجة عالية على مستتتتتتتتتتتتتتتو   ؛عا ٍ لفظي 
محل الدراسة. األهلية

1114
وك  ا لغستنتاجات التي تم التوصل إليها من واقع نتا ة الدراسة الميدانية واإلطار النظري للدراسة، تم 

 التوصل إلى التوصيات المتعل ة ب اكة متغيرات الدراسة على النحو اآلتي 
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11141

نام و  اكة أبعاد وعناصتتر اإلدارة اإللكترونية وخصتتوصتتا الموارد التنظيمية ب ايهتمابضتترورة   صتتُ
وايستتتعانة بالخ راأ كي مجا  التصتتميم وتطوير  المتخصتتصتتةالمعركة، من خغ  توظيف الكوادر 

دعم اإلداري والمتتتالي الغزب بغرض التهيئتتتة والتحو  نحو التط يق وتوكير التتت ،ال رامة اإللكترونيتتتة
 الكامل لإلدارة اإللكترونية.

 األجهزة بصتتتتتتتتتتتيانة الخاصتتتتتتتتتتتة والمعدات واألجهزة)الخوادب(  الستتتتتتتتتتتيركرات أجهزة توكير ضتتتتتتتتتتترورة 
 .اإللكترونية لإلدارة الكامل التط يق ل مان اإللكترونية

 التعليمية اإللكترونية كالمنصتتتتتتتتتتتتتتتات اإللكترونية اإلدارة لتط يق ومتطورة حديثة برمجيات توكير 
 الحديثة الحماية وبرامة وأنظمة الرقمية، اإللكترونية والم تية واليحثية، التعليمية العملية لتستتتتتتتتتتتتهيل
 .والمعلومات ال يانات لحماية والكا ية

بغرض تكامل تلي ال واعد  لهاالتحديى والتطوير المستمر ل واعد ال يانات وتوكر الحماية الكا ية  
 المختلفة.  اإللكترونية اإلدارة وأنةطةمع ال رمجيات لدعم عمليات 

( من خغ  موردين، طلية، شتتتتتركاأ) العملالتواصتتتتتل اإللكتروني بين الجامعات وشتتتتتركاأ  تفعيل 
اهتماب الجامعات بتطوير وتحديى  ضتتتتتتتتتتتتتترورةإلى  باإلضتتتتتتتتتتتتتتاكة ،(Extranetالةتتتتتتتتتتتتتتي ة الخارجية )

 .اإللكترونية اإلدارة تط يقيتواكب مع متطليات  الةي ات بما
 تفعيلستتتتتتتتتخداب اإلدارة اإللكترونية، باإلضتتتتتتتتاكة إلى يايهتماب بتهيئة الموظفين نفستتتتتتتتي ا ومعنوي ا  

 ا.الرقابة من ق ل قيادة الجامعات ل مان سير األعما  إلكتروني  

 اإللكترونية. اإلدارة تط يق يغ م بما الهياكل والعمليات تنظيم وإعادة بتحديى اللوا   الةياب 
 تفعيلايهتماب برأل الما  الفكري وتنميت  وتطويره والمحاكظة علي ، باإلضتتتتتتتتتتاكة إلى  ضتتتتتتتتتترورة 

ط لتحديد ايحتياجات التدري ية لمةتتتغلي ومستتتتخدمي النظم اإللكترونية لتم ينهم من يعملية التخط
م رمجين ي ومون بتصتتتتتتتتتتميم ل امعاتالج وتأهيل توظيف وضتتتتتتتتتترورةمواكية التطورات المستتتتتتتتتتت  لية، 

 وتطوير برامجها وتط ي اتها الخاصة باألعما  اإلدارية واألكاديمية.
ايستتت غ  المالي لهيه ؛ كون )محل الدراستتة( األهليةاستتتغغ  الموارد المالية المتاحة للجامعات  

أعما  اإلدارة  الجامعات يؤهلها يستتتثمار تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها كي ت ني مةتتروم حوستتية
 الجامعية بغرض التحو  نحو اإلدارة اإللكترونية.

إنةتتتتتاأ إدارات متخصتتتتتصتتتتتة ومتكاملة لت نية المعلومات وتحديد وظا فها واختصتتتتتاصتتتتتاتها للعمل  
 على تهيئة التحو  نحو تط يق اإلدارة اإللكترونية.

تطوير  كيتأثير مياشتتتتتر ضتتتتترورة زيادة ايهتماب باإلدارة اإللكترونية، لما لها من أهمية ك يرة، و  
 )محل الدراسة(. األهليةالجامعات كي األداأ ايستراتيجي 
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)محل الدراستتتتتتتتتتتتتتة(  األهليةمعالجة الفروقات تجاه واقع تط يق اإلدارة اإللكترونية كي الجامعات  
 للمتغيرات الديمغرا ية )جهة العمل، المركز الوظيفي(. 

11142

ا ُبعد النمو والتعلم المتعلق كاكة ضتتتتتترورة ايهتماب أبعاد تطوير األداأ ايستتتتتتتراتيجي   خصتتتتتتوصتتتتتت 
بتنمية وتطوير العنصتتتر اليةتتتري وُبعد ايهتماب بالمستتتؤولية ايجتماعية وُبعد األداأ المالي لما لها 

 محل الدراسة. األهليةالجامعات كي  كاكةالمستويات اإلدارية  كيمن تأثير 

)محل الدراستتتتتة( ألنظمة الحوايت والةتتتتتراأ اإللكترونية كي  األهليةضتتتتترورة استتتتتتخداب الجامعات  
تستتتتتليم الرواتب والحواكز والم اكرت وشتتتتتراأ احتياجاتها كي الوق  المناستتتتتب، لما من شتتتتتأن  تطوير 

 األداأ ايستراتيجي والدكع بعملية التحو  نحو تط يق اإلدارة اإللكترونية.

خصتتتتتتتتتتتتتتيص ميالم مالية محددة لمواكية التطورات التكنولوجية واليحو  والدراستتتتتتتتتتتتتتتات العلمية، ت 
 )محل الدراسة(. األهليةلغرض تطوير األداأ ايستراتيجي كي الجامعات 

تم ين التكنولوجيتتا  بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتة إلىايهتمتتاب الكتتاكي بمتطليتتات وحتتاجتتات العمغأ،  ضتتتتتتتتتتتتتترورة 
 ة من التعامل بةفا ية ووضوح دون تمييز.متل ي الخدملالجامعات كي المستخدمة 

نةتتتتتتتتتاأ قواعد معلومات إلكترونية لتطوير )محل الدراستتتتتتتتتة( بإ األهليةضتتتتتتتتترورة اهتماب الجامعات  
  واإلدارية ومن ثم تطوير أدا ها ايستراتيجي.ال رامة التعليمية واليحثية 

ايستتتتتتتجابة  بغرضدمة الت نيات والتط ي ات المستتتتتتتخب )محل الدراستتتتتتة( األهليةاهتماب الجامعات  
 والمحاكاة ألنةطة الجامعات الرا دة.

إنةتتاأ إدارات متخصتتصتتة للتدريب والتأهيل العلمي والت ني، وت ديم الحواكز الغزمة للعاملين كي  
ن  تطوير األداأ ايستتتتتراتيجي والدكع بعملية التحو  أ)محل الدراستتتتة( لما من شتتتت األهليةالجامعات 

 ونية.نحو تط يق اإلدارة اإللكتر 
بتحديد ومعركة أستتتتتتتتتتياب كجوة األداأ  )محل الدراستتتتتتتتتتة( األهلية اهتماب قيادة الجامعاتضتتتتتتتتتترورة  

بنةتتتتتتر توجهاتها وقيمها  هااهتمامضتتتتتترورة  باإلضتتتتتتاكة إلىللتعلم،  امصتتتتتتدر   بوصتتتتتتفهاوتصتتتتتتحيحها 
 ايستراتيجية إلكتروني ا كي أوساط منتس يها.

)محل الدراسة( كي ع د برامة توعوية للمحاكظة  األهليةاستخداب األنظمة اإللكترونية للجامعات  
 على ال يئة والتنمية المستدامة. 

)محل الدراسة( على توجي  األبحا  ونةر الدراسات العلمية  األهليةضرورة حرص الجامعات  
 .لإلسهاب كي معالجة مةاكل التنمية ايجتماعية وايقتصادية المستدامة

)محل الدراسة( لمتغير  األهليةايستراتيجي كي الجامعات  معالجة الفروقات تجاه تطوير األداأ 
 )جهة العمل(.
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 من نتا ة وتوصيات، ي ترح الياحى الةياب بالدراسات اآلتية  إلي كي ضوأ ما تم التوصل 

الح ومية اإلدارة اإللكترونية ودورها كي تحستتتتتتتين األداأ ايستتتتتتتتراتيجي دراستتتتتتتة م ارنة بين الجامعات  
 .الجمهورية اليمنية كي األهليةو 

 كي العلمي واليحى العالي التعليم لوزارة ايستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي األداأ تحستتتتتتتتتتتتتتين كي اإللكترونية اإلدارة أثر 
 .اليمنية الجمهورية

 .ايستراتيجياألداأ  كيواقع تط يق اإلدارة اإللكترونية كي الجامعات اليمنية الح ومية وأثرها  
 .محاكظة إبكي  األهليةمن وجهة نظر اإلداريين كي الجامعات  اإللكترونية اإلدارة تط يق معوقات 
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 سماح حسن محمد احمد ناجي...       أ/ التأمينية في قطاع التأمين  أمينية في رفع مستوى جودة الخدمةدور الثقافة الت

  سماح حسن محمد احمد ناجيأ. 
 الجمهورية اليمنية –جامعة الجزيرة  –ماجستير بكلية الدراسات العليا  ةطالب

Tel: 00967772808097 

 المقدمة:
وصل إلى الشكل الذي هو َأنَّ نشأ التأمين مع فكرة التعاون والتضامن، وتطّور بتقدم حياة البشر إلى 

في العد د من  اأو سييييييييييييييل ي   اوزيادة على اعتباره وسيييييييييييييييلل لل، اهل من ال طر، فيو   ّ ر إه ابي   ا،عليه حالي  
عال يتيا  اسيييت دتأصيييبض قضييييل ذات مضييي ون عال ي  ؛ إذال تغيرات االقتصيييادهل، فالتأمين له أه يل ر يرة

جت اعيل وت،قيق السيييييييل  معنيل باإلنسيييييييان واقتضيييييييتيا الضيييييييرورة ال  ت ليل ال  نيل على العدالل اال اَأنَّي  من 
ومن ناحيل أخرى فالتأمين هسيييي  إسييييامرا ر يررا  ،االجت اعي واالنسييي ام بين رافل اافيال ال كونل لل  ت ع

ل واجيل م افر ال ستق ل  مدخراتي ت  يع بفي ع ليل التن يل، فيو  وفر الوعاء االدخاري ال ناسب لألفراد 
حسييييييييينت القطاعات التأمينيل أار مي ا بلغت درجل ال  افرة فإذا هشييييييييي ع على االسيييييييييت  َأنَّه  ر ا ومفاجآته، 

، اسييت  ار اامواا ال ،صييلل من أقسييام التأمين واالتييترامات التأمينيل فإنيا سييتوفر مشيياريع اسييت  اريل ر يرة
 (.7، ص. 2016)الشويطر،  توفير ال زيد من فرص الع ل ودع  االقتصاد الوفني َوِمن َ  َّ 

وعي الفرد بأه يل التأمين تسيييتدعي وعي قطاعات التأمين بأه يل نشييير ال قافل التأمينيل نَّ َفإِ  َوِمْن َ    
فاعلل لتعريف الفرد بااه يل البالغل للتأمين ، فغياب ال قافل التأمينيل  أسيييييييييييييياليببين أفراد ال  ت ع واعت اد 

عزول اافراد عن م ارسل  ث  ِإنَّ َحيْ  ؛ااسباب ال  دهل إلى ضعف قطاعات التأمينه  أ من ه َعدُّ لدى الفرد 
حرمانه  َوِمْن َ     ،التأمين   دي إلى إعاقل قطاعات التأمين من تأدهل دورها ال،يوي في النيوض بال  ت ع

التي تقدميا القطاعات  واإلسييييييييييييييياماتمن الفوائد التي تعود على الدولل وال  ت ع والفرد من الدع  ال تنوع 
 االقتصادهل واالجت اعيل واالست  اريل والتن ويل وغيرها. التأمينيل في م تلف ال  االت

في ظل الت،والت االقتصيييييييييييادهل العال يل الراهنل وال سيييييييييييت دات الدوليل ال ت يل ن،و اتسييييييييييياع ظاهرة ف
واتييييييتداد ال نافسييييييل ااجن يل  -وبشييييييكل خاص سييييييوم ال دمات التأمينيل-العول ل وت،رير سييييييوم ال دمات 

ال يود واإلجراءات تسيييييريع ب نبغي أن تقوم تيييييررات التأمين َفِإنَّه  منتي ل حت يل ليذا االنفتاح االقتصيييييادي، 
وضييييييييييييليف في  من تييييييييييييررات التأمين هامشيييييييييييييّ  َأنَّ هذا اإلسيييييييييييييامالتأهيليل والتنظي يل والتقنيل، وفي حين 
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االقتصادهات الناميل،  نبغي وبالضرورة ال ل،ل االرتقاء ب ودة ال دمات التأمينيل لدى قطاعات التأمين في 
 (.12، ص. 2004)إبراهي ، التأمين للقطاعات ال اصل الدوا العربيل عاملر سواءر قطاع التأمين ال،كومي أو

 ظيور إلى أدى الذي الشييييء ؛العال  في ال سيييت  رين ل  يع اا مفتوحر اليوم مكانر  ااسيييوام لقد أصيييب،ت

 في ااخيرة الذي تيدته العقود ال ي التطور ل؛ َوِمن َ  َّ السوقي حصتيا لزيادة بين ال  سسات تد دة منافسل

 هناك أصييييبض الظرول، هذه وفي الدوا، اقتصييييادهات في م يرة أه يل تشييييكل أصييييب،ت تيال ال دمات م اا

 اإله ابي من أجل وأ رها ال دمات تقده  في ال ودة بأه يل ال دميل باانشييطل وال يت ين لدى الباح ين وعي

)رقاد،  اسيييت راريتياال دميل وزيادة حصيييتيا السيييوقيل وضييي ان  لل  سيييسيييات الرب،يل وزيادة تنافسييييل ميزة خلق
 .(22، ص. 2008

مونه أحد -تط يق إدارة ال ودة في قطاع التأمين في الي ن مسيييييييألل نشييييييير ال قافل التأمينيل ورذل   ِإنَّ 
وال،يوي ال ه،ظى ب،قه من اهت ام الباح ين والدارسييييييييين  ال ي يذا القطاع فأمر م،ت   -القطاعات ال دميل

لقطاعات وخدماتيا، إلنتاج خدمات تأمينيل تتناسيييييييييييييب مع ال نافع ب ا هسيييييييييييييي  في النيوض والتطوير ليذه ا
 العظي ل التي تقدميا هذه القطاعات للدولل وال  ت ع والفرد.

 :الدراسةمشكلة 
قطيييياع التييييأمين في الي ن  واجييييه العييييد ييييد من ال عوقييييات َأنَّ   رييييد خ راء التييييأمين ورجيييياا ااع يييياا 

؛ حيث نشييييافه في توفير ال دمات التأمينيل لكل الشييييرائض وال يات فيوالصييييعوبات التي ت  ر تأ يررا سييييل يرا 
والت ارة إبراهي  السيييياني صيييغر ح   سيييوم التأمين في الي ن إلى بوزارة الصيييناعل  مينأالتهعزو مد ر إدارة 

 َأنَّ تييييياب ال قدام  /الدرتورفي ا   ين أسييييتاذ القانون الدولي أسييييباب عد دة أه يا ان،سييييار الوعي التأميني، 
الوعي التأميني بين ال وافنين والتقصيييييييييييير الك ير من ق ل تيييييييييييررات التأمين الي نيل بالتعريف بأه يل  تدني

لتأمين، هي سييي ب عزوفي  عن التأمين. باالتأمين ومنافعه وضيييرورياته، ورذا عدم إلزام ال،كومل لل وافنين 
يرى مد ر عام و  ا.بيرا وعال ي  الي ن تسيييي ل أدنى مسييييتوى ل،صييييل الفرد في صييييناعل التأمين عر َأنَّ  اموضيييي،ر 

من ال شيييييييك ت التي تقف أمام الع ليل  اهناك عددر َأنَّ الشيييييييررل الي نيل ال ت،دة للتأمين فارم ع د الواسيييييييع 
ضييييعف  َأنَّ ولفت إلى ، بأه يل التأمين ضييييعف الوعي لدى السييييلطات وال  سييييسييييات واافراد التأمينيل أبرزها

ت ويل  رتبط بتدني مسييييتوى الدخل الذي هشييييكل حاجزرا أمام النا  الوعي في أوسييييام ال وافنين في م اا ال
 ويعت ر وزير. ال  افرعن التعامل مع ال نوك ويقيد من قدرتي  على الوصوا إلى تررات التأمين لتغطيل 

قدرات تييييييييييررات التأمين الي نيل ال ت كنيا من الدخوا في َأنَّ  (ه،يى ال تورل)الصييييييييييناعل والت ارة الدرتور 
ا أسيييياسييييي  ؛ وهو ماسييييعل وعد دةأنشييييطل و  ا ه،د من قدرتيا على توسيييييع أنشييييطتيا خاصييييل في ظل ا ه  ل قيدر

تطوير قطاع التأمين الي ني  تطلب دراسيييييييييييييييات  َوَأنَّ  االنفتاح والدخوا في العول ل والنظام العال ي ال د د
السييوم ورفع الوعي إدخاا خدمات تأمينيل جد دة والنيوض بيا، وهي مرتبطل بعناصيير عد دة أه يا تنظي  
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اانباء الي نيل  )ورالل التأميني ووضيييييع السيييييياسيييييات ال زمل لتشييييي يع اإلقباا على قطاع التأمين الضيييييروري 
 .(2009 سبأ،

 اآلتي:الرئيس بالس اا  الدراسلومن هنا ه كن تل يص مشكلل 
 ؟إب محافظة -ما دور الثقافة التأمينية في رفع مستوى جودة الخدمات في قطاعات التأمين في اليمن

 :اآلتيلالفرعيل  ااسئلل منهويتفرع 

 ؟إب ب ،افظلال دمات التأمينيل  من وال ستفيد ن العاملين من الدراسل عينل لدى التأمينيل قافل الما مستوى  
من وجيل نظر عينل الدراسييل من العاملين وال سييتفيد ن من ال دمات  التأمينيلما مسييتوى جودة ال دمات  

 ؟في م،افظل إب التأمينيل

 في التأمين قطاع هقدميا التي التأمينيل ال دمات جودة مستوى  ت،سين في التأمينيل ال قافل مستوى  أ ر ما 
 إب؟ م،افظل

سييي ل ووسيييائل نشييير الوعي التأميني من وجيل نظر عينل الدراسيييل من العاملين وال سيييتفيد ن من قطاع  ما 
 ؟التأمين في م،افظل إب

 ت،سييييين في التأمينيل ال قافل دور ت،د ديدل إلى ت الدراسييييل َفِإنَّ  وأسييييئلتيافي ضييييوء ف يعل ال شييييكلل 
 .إب م،افظل في التأمين قطاع هقدميا التي التأمينيل ال دمات جودة مستوى 

 وين  ق من هذا اليدل ااهدال الفرعيل اآلتيل:
 .إب م،افظل فيال قافل التأمينيل لدى العاملين وال ستفيد ن من قطاع التأمين  مستوى التعرل على  .1

وجيل نظر عينل الدراسييل من العاملين وال سييتفيد ن في  منالتعرل على مسييتوى جودة ال دمات التأمينيل  .2
 .إب م،افظل فيقطاع التأمين 

 في التأمين قطاع هقدميا التي التأمينيل ال دمات جودة مسييييييييتوى  علىال قافل التأمينيل  مسييييييييتوى  أ رت،د د  .3
 .إب م،افظل

 .خدماته من ال ستفيد نو  التأمين قطاع في العاملين لدى التأمينيل ال قافل نشر وسائل أه  على التعرل .4

التوصيييييل إلى توصييييييات ومقترحات لرفع مسيييييتوى ال قافل التأمينيل في سييييي يل ت،سيييييين جودة ال دمات التي  .5
 هقدميا قطاع التأمين في الي ن.

 الناحيل العل يل والع ليل في اآلتي: تك ن أه يل الدراسل من
الذي تتناوله وهو دور ال قافل التأمينيل في ت،سين جودة ال دمات  تأتي أه يل الدراسل من أه يل ال وضوع .1

نظررا اه يل ال قافل التأمينيل وضيييييييييرورتيا لدى اافراد ودورها في ت،سيييييييييين جودة ال دمات التي  ؛التأمينيل
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ءر تقدميا م سسل التأمين ورفع مستواها باإلضافل إلى أه يل الدور الذي   دهه التأمين في حياة اافراد سوا
العاملين في ال  سسات أو ال ستفيد ن منه في التقليل من ااخطار وااحداث ال رتبطل بأع الي  التي قد 
 تعرضييييييييييون ليا ناهيك  عن الدور الذي هقدمه التأمين في خدمل االقتصيييييييييياد الوفني من خ ا ال دخرات 

 وت ويل االست  ارات لت،قيق التن يل االقتصادهل واالجت اعيل.

 يل الدراسييل في تعاظ  ال  افر وأسييباب حدو يا في م ت عنا وعصييرنا ال،الي الذي  تصييف م ا تك ن أه .2
بالتقدم وال،ضارة واست دام التكنولوجيا وال،اسب اآللي ووسائل النقل ال،د  ل والسريعل؛ وهو ما هستوجب 

 زيادة ال،اجل إلى التأمين والوعي بأه يته.

ا في قطاع التأمين م ا تأتي أه يل الدراسييييييييل من قلل الدراسييييييييات ا .3 لتي تناولت هذا ال وضييييييييوع خصييييييييوصيييييييير
وم سسات هذا القطاع في م،افظل إب َوت َعدُّ هذه الدراسل هي ااولى التي تقوم بدراسل التأمين وم سساته 

 .الباح لالعاملل في م،افظل إب على حد عل  

إل راء موضيييوع التأمين في جوانبه ت َعدُّ هذه الدراسيييل منطلقرا للباح ين وال يت ين إلجراء مزيد من الدراسيييات  .4
 ال  تلفل. 

 

 التأميناالهت ام بتن يل الوعي التأميني وت،د ث تشييييييييريعات  إلىولين في قطاع التأمين   ال سيييييييي انتباه إ ارة .1
 مستوى جودة ال دمات التي هقدميا. والرفعالتي تواجه قطاع التأمين لتغلب على الت،دهات ل

 على والتعرل التأمينيل ال دمات على ال ودة وأبعاد معا ير تط يق أه يل من تأتي الب،ث أه يلَأنَّ  م ا .2
 .ال دمات هذه جودة تطوير س ل

باإلضيييييافل إلى أه يل النتائي التي سييييييتوصيييييل إلييا الب،ث وسييييي ل تع ي يا وانعكاسييييياتيا على وضيييييع  هذا .3
نَّه  التأمين وجودة خدماته في الي ن ووعي أفراد ال  ت ع الي ني بأه يل الع ليل التأمينيل. ر ا  قد ه  ل َأ

سييييييتفادة منيا في إضييييييافل للب،وث السييييييابقل من خ ا ما سيييييييت  فرحه من توصيييييييات ومقترحات ه كن اال
 وال،يوي. ال ي النيوض بيذا القطاع 

علييا  االف عب شييييييكلل الدراسييييييل وأسييييييئلتيا وأهدافيا وبناءر على الدراسييييييات السييييييابقل التي ت   لإلحافل
 ه كن نيرئيسيي متغيرين من  تكون  الذي للدراسييل ال عرفي الن وذج ت،د د  كنه ،وال تعلقل ب تغيرات الدراسييل

 :اآلتي الشكل في ال  تلفل وأبعاده ب تغيراته هعرض
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 الدراسة أبعاد( 1شكل رقم )

 (2010، شيخ، كريمة، 2019، أحمد، رعد ناضم، 43-29، ص. 2012، رؤوف، رعد عدنان،126-103.ص.2013عبود، محمد سالم ،: المصدر)

 

ا إلى الن وذج ال عرفي تواسيييي أهدافيا، من والت،ققسييييئلل الدراسييييل ألإلجابل عن  صييييياغل  ه كن ليا،نادر
 فرضيات الدراسل على الن،و اآلتي:

 :رئيسة األولىالفرضية ال-1

مستوى جودة  على ستوى ال قافل التأمينيل ل0.05 عند مستوى معنويل إحصائيلداللل  ذو أ ر وجد  ال
 .الدراسلال دمات التأمينيل حسب آراء عينل 

 :الفرضية الرئيسة الثانية-2

مسيييتوى  بين آراء عينل الدراسيييل حوا 0.05عند مسيييتوى معنويل ال  وجد فروم ذات داللل إحصيييائيل 
ا لل تغيرات )نوع العينل، الوضع الوظيفي، نوع الشررل(. ال قافل التأمينيل  تبعر
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 الثالثة: رئيسةالالفرضية -3

مسيييتوى  بين آراء عينل الدراسيييل حوا 0.05عند مسيييتوى معنويل فروم ذات داللل إحصيييائيل وجد تال 
ا لل تغيرات )نوع العينل، الوضع الوظيفي، نوع الشررل(. التأمينيلجودة ال دمات   تبعر

 : اآلتي على الن،و للدراسل وال كانيل ال وضوعيل ال،دود تت  ل
  :الموضوعية الحدود

 .أه يل ال قافل التأمينيل( ،م،ددات ال قافل التأمينيل )ماهيل ال قافل التأمينيل -
 جودة ال دمات التأمينيل. م ترات -

 : المكانية الحدود
 وال عاتات فرع إب وال عنيل بتقده  خدماتيا لشري،ل ال تقاعد ن وذويي . للتأميناتالييئل العامل  
إب وهي م سيييييسيييييل حكوميل تقوم بتقده  خدمات التأمين  فرعال  سيييييسيييييل العامل للتأمينات االجت اعيل  

 ل شاريع القطاع ال اص.

ال ت،يدة للتيأمين فرع إب وهي تييييييييييييييرريل قطياع خياص تقيدم خيدمياتييا التيأمينييل على م تلكيات اافراد  
 ل السعيد وماتكو. وال شاريع ال اصل والتأمين على العاملين في الشررات ال اصل م ل ترر

 الزمانية:الحدود 

 م2022- 2021تط يق الدراسل خ ا العام َت َّ 
 البشرية:الحدود 

التي تتكون من قسييييييي ين، العاملين في تيييييييررات التأمين ال ذرورة  الدراسيييييييل عينلتط ق الدراسيييييييل على 
 التي تقدميا. التأمينوال ستفيد ن من خدمات أع ه 

يت  بال قافل التأمينيل وأ رها في رفع مسيييييييييتوى ال دمات في قطاع التأمين في الي ن ت َأنَّ الدراسيييييييييلب ا 
وييدل إلى دراسل إمكانيل تط يق مبادئ وأسس وأبعاد إدارة ال ودة على آليل الع ل في قطاع التأمين، فقد 

اسييات والكتب وال راجع ذات الع قل اسييت دام ال نيي الوصييفي الت،ليلي وذل  بالرجوع إلى اادبيات والدر َت َّ 
أداة لتكون  اسييييتبانلاسييييت دام ذل  في بناء وتصيييي ي  اسييييت ارة َت َّ وقد ، لصييييياغل اإلفار النظري ليذا الب،ث

في قيا  أهدال  االسييييتبانلوت  عرضيييييا على ال ،ك ين للتعرل على مدى صييييدم هذا  ،للدراسييييل ال يدانيل
 است دام اإلحصاءات ال ناسبل.الدراسل، وت  إجراء الت،ليل اإلحصائي ب
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  الدراسة مجتمع

قطاع التأمين م سيييسيييات  ت  ل ال زء ااوا في م  وعل العاملين في : ت  تقسيييي  م ت ع الب،ث إلى جزأ ن
 :راآلتيهي هذه ال  سسات م،افظل إب و في 

 الييئل العامل للتأمينات وال عاتات.  -
  ال  سسل العامل للتأمينات االجت اعيل. -
  .لتأمينال ت،دة ل -

تييييييييييييييررات أما ال زء ال ياني فيت  يل في م  وعل ال سييييييييييييييتفييد ن من ال يدمات التيأمينييل ال قيدمل من 
 وال ذرورة سابقرا.م،افظل إب في قطاع التأمين وم سسات 

 التأمين:-
 وتنوعت وي كن الوقف على أه يا على الن،و اآلتي: التأمين، تعاريف تعددت لقد

 ااتيييييييييييييي اص من عدد على معين خطر عن النات ل ال سيييييييييييييييارة لتوزيع تعاوني"جياز هعرل ِبَأنَّه : 
 (.Mishr, 2008, p. 3) "ال طر هذا ضد أنفسي  تأمين على  وافقون  والذ ن ليا ال عرضين

ه : " َأنييييَّ أداة لتقليييييل ال طر الييييذي  واجييييه الفرد عن فريق ت  يع عييييدد رييييال  من الوحييييدات ويعرل بييييِ
ومن     ،ال تعرضل لنفس ذل  ال طر ل عل ال سائر التي  تعرض ليا رل فرد قابلل للتوقع بصفل ج اعيل

 (. 15-14، ص. 2008")ص ح، ه كن لكل صاحب وحدة االتتراك بنصيب منسوب إلى ذل  ال طر
ال  من  ،عقد ملزم للطرفين ال تعاقد ن )ال  من التأمين هوَأنَّ ومن التعاريف السييييييييييييييابقل ن لص إلى 

ال  من له  دفع م لغا  دعى القسط لل  من الذي  لتزم بدفع م لغ التعويض حاا وقوع ال طر َأنَّ له( ب،يث 
بتوزيع ال سييييارة التي  ت، ليا ج اعل من اافراد ويشييييترم ت  يع عدد ر ير من ااخطار لل يام  ،لل  من له

 .أن  ت، ليا فرد واحد عن بدالر 
 الثقافة التأمينية:-

أو اعتبارها اإلدراك الكامل  وم ارسلر  االدراهل ال يدة بكل ما  تعلق ب  اا التأمينات فكرر ِبَأنََّيا:  لوتعر 
التأمين هو  ِبَأنَّ لألخطار ال ،يطل ب،ياة اإلنسان وم تلكاته واالقتناع بضرورة مواجيل هذه ااخطار والفي  

مواجيل خطر ال هعرل حدو ه أو مداه  عن وي ب أن  ت، له تكلفل قليلل عاجلل بدالر  ،أنسييييييب وسيييييييلل لذل 
 (.4ص.  ،2011 زريق،واقتناعه بأن  ت  من خ ا نظام تعاوني هفيد الفرد وال  ت ع )

وم ارسيييييييييييييل  اال قافل التأمينيل هي اقتناع الفرد بالتأمين فكرر ِإنَّ من تعريف ال قافل التأمينيل ه كن القوا 
 .ال  كن أن تواجه الفرد مستق  ر  ل واجيل ال  افر التي من مي لوسيلل بوصفه 
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 الخدمة التأمينية:-

اتعرل ال يدميل التيأمينييل  َأنَّييَ "عبيارة عن تلي  ال نيافع ال يادهيل )إصيييييييييييييي ح الضييييييييييييييرر( أو ال عنويل  :بيِ
ال ول( ال رت بل أو اآلجلل نتي ل وعد تيييييييييييررل التأمين بالتعويض في حاا  وزواا)ال،صيييييييييييوا على اامن 

، ص. 2017" )السيييييييييعيد وآخرون، ق عليه حسيييييييييب ما ت،تويه و يقل التأمينوقوع الضيييييييييرر أو ال طر ال تف
287.) 

"ال نفعل أو م  وع ال نافع التي ه كن أن ه،صل علييا الع يل من و يقل ِبَأنََّيا: م ا هعرفيا زري خليل 
 (.202، ص. 2012" )بوحرود، ه ليا وت دي إلى إتباع حاجاته ورغباتهئالتأمين جراء اقتنا

"مزيي من عناصر تت يز بعدم مل وسيتيا وهي م رج النشام التأميني الذي  ت  ل في  :ِبَأنََّياتعرل و 
 م  وعيل من الو يائق ت،يدد ال طر وال ضيييييييييييييي ون التيأميني ونوعييل التغطييل التيأمينييل ال قيدميل لل  من لي "

 (.60، ص. 2018، ااسدي)

ذل  ال نتي )الوعد بالتعويض في َأنََّيا: بِ ال دمل التأمينيل ه كن تعريف من خ ا التعاريف السيييييييييييابقل 
منظ ات التأمين )ال  من( لل  منين لي  )الع  ء( والتي ت دي إلى إتيييباع  تقدمهحاا ت،قق ال طر( الذي 

 حاجاته ورغباته ال ت  لل في تغطيل خسائر ااخطار ال ،ت ل وقوعيا مستق  .
 :جودة الخدمة التأمينية-

ل دمل التأمين القادرة على مقابلل احتياجات الع  ء "م  وعل ال صييييييييييييييائص ال  يزة ِبَأنََّيا:  تعريفو 
وتوقعاتي ، وتع ل على إرضييييييييائي ، وت  ل تقيي ا تييييييييام  اداء الشييييييييررل، ودرجل ت يزها مقارنل بالشييييييييررات 

 (.205، ص. 2012 بوحرود،) ال نافسل

 الدراسة: نتائج -اتاسع  

 :هأتيأبرز نتائي الدراسل ما  ومن
 .عاليل قي ل وهو( 3.82) حسابي متوسط على التأمينيل ال قافل مستوى  م اا حصوا 

 .عاليل قي ل وهي( 3.74على متوسط حسابي) اع ومر  التأمينيل ال دمات جودة م اا حصوا 

َأنَّ دور ال قافل التأمينيل في ت،سييييين جودة ال دمات التأمينيل التي هقدميا قطاع التأمين ب ،افظل إب ران  
 عاليرا من وجيل نظر عينل الدراسل.

 ال دمات جودة مسيييييتوى  على التأمينيل ال قافل (0.05معنويل ) مسيييييتوى  عند يلإحصيييييائأ ر ذو داللل   وجد 
 .إب م،افظل في التأمين قطاعات تقدميا التي
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بين متوسط آراء عينل الدراسل حوا مستوى ال قافل  (0.05)فروم ذات داللل إحصائيل عند مستوى  وجود 
 ل تغير نوع العينل لصالض آراء العاملين في قطاع التأمين. االتأمينيل تبعر 

( بين متوسط آراء أفراد عينل الدراسل حوا مستوى 0.05ال توجد فروم ذات داللل إحصائيل عند مستوى ) 
ا ل تغير )نوع الوضع الوظ  يفي، نوع الشررل(.ال قافل التأمينيل تبعر

بين متوسيييييط آراء عينل الدراسيييييل حوا مسيييييتوى  (0.05) وجد فروم ذات داللل إحصيييييائيل عند مسيييييتوى  ال 
 ل تغير نوع العينل. اجودة ال دمات التأمينيل تبعر 

بين متوسيييييط آراء عينل الدراسيييييل حوا مسيييييتوى  (0.05) وجد فروم ذات داللل إحصيييييائيل عند مسيييييتوى  ال 
 )نوع الوضع الوظيفي، نوع الشررل(.ل تغير  اينيل تبعر جودة ال دمات التأم

 تييييييررات من الصييييييادرة وال نشييييييورات وال   ت نترنتواإلوورش الع ل  الندواتَأنَّ الدراسييييييل  نتي عن م ا 
 .التأمينيل ال قافل نشر وسائل أه ت  ل  التأمين

 

 :راآلتيمن التوصيات  اتقدم الباح ل عددر  أنه كن  االستنتاجاتفي ضوء 
 اهضييير أ مي لر وسييييلل بوصيييفيا سييي وعيل والشييييريل  ت  اعت اد الصييي،ف وال   ت ال ،ليل اليوميل وااَأن  -1

ماهيته  إدراكمن وسائل نشر ال قافل التأمينيل بين أفراد ال  ت ع الي ني لزيادة الوعي بأه يل التأمين و 
 في الت فيف من درجل حدة ال  افر.ه ودور 

من وسيييائل  مي لر وسييييلل بوصيييفيا عيا  ت  اعت اد التلفاز م  لل بالقنوات الفضيييائيل الي نيل بشيييتى أنوا  َأنْ  -2
 نشر ال قافل التأمينيل بين أفراد ال  ت ع الي ني.

توفير مباني لل  سيييييييسيييييييات التي تقدم خدمات تأمينيل ت تل  مسييييييياحل خارجيل واسيييييييعل تصيييييييلض ر وقف  -3
 إلى تل  ال  سسات إلت ام معام تي  التأمينيل. لسيارات ال ستفيد ن الوافد ن

اعت يياد ال رامي التييدري يييل ال،ييد  ييل للعيياملين في القطيياع التييأميني ليت كنوا من تقييده  ال ييدمييات التييأمينيييل  -4
بطريقل صيييييييييييييي،ي،ل من ال رة ااولى قدر اإلمكان، وتوعيتي  ب دى أه يل سييييييييييييييرعل إن از ال عام ت 

 بالنسبل لي . لل ستفيد ن ومدى أه يل الوقت
ت ني ال يات ال  تصل بالتعلي  مناهي ت تص بدراسل مبادئ التأمين وأساسياته في ال دار  ال،كوميل  -5

وال اصيييل، ورذل  ت صييييص أقسيييام ت تص بالتأمين في ال امعات ال،كوميل وال اصيييل رأقسيييام قادرة 
مب ال ستويات العال يل، على إعداد رادر م هل قادر على تطوير قطاعات التأمين إلى مستويات توا

ال دار  وال امعات إلى ال  سييييييييييييييسييييييييييييييات التأمينيل للتعرل على ف يعل الع ل  لطلبلوتنظي  رح ت 
 التأميني على أرض الواقع.
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اعت اد إدارات مت صييييصييييل بال ودة داخل رل م سييييسييييل تأمينيل لتط يق مبادئ إدارة ال ودة في ال  اا  -6
 في تطوير وت،سين مستوى جودة ال دمات التأمينيل. ال دمي ل ا لذل  من دور بالغ ااه يل

  ت  عقد دورات خاصل للعاملين في تررات التأمين حوا ماهيل التأمين وريفيل تقده  خدمل التأمين أن -7
 أساليب التعامل مع ال ستفيد ن.و 

القطاعات مراجعل القوانين واللوائض ال اصييييييييل بالتأمين ب ا ه دم مصييييييييل،ل الع يل من جيل ومصييييييييل،ل  -8
 اسييييييي بر  ت َعدُّ ق الع يل التي ى وتعد ل بعض القوانين ال  ،فل ب،وال  سيييييييسيييييييات التأمينيل من جيل أخر 

 في نفور الك ير من أفراد ال  ت ع من فكرة التأمين وعزوفي  عن م ارسته. ارئيسر 
ين ر ،اولل حوا ت،ري  التأم تعاون قطاعات التأمين مع ال يات اإلرتييييادهل الد نيل لتوضيييييض الضييييبابيل-9

 .بشكل  عامعيتي  ب دى أه يته للفرد وال  ت ع إلقناع اافراد ب شروعيته وتو 

 بعض الدراسييييييييات تقترح الباح لمن نتائي واسييييييييتنتاجات وتوصيييييييييات  ما ت  التوصييييييييل إليهفي ضييييييييوء 
 :راآلتي ال قترحل ال ستق ليل

 .ال يزة التنافسيل في قطاع التأمين في الي ن فيتقيي  جودة ال دمل وتأ يرها  

 العوامل ال   رة في ان فاض الطلب على ال دمل التأمينيل في قطاع التأمين في الي ن. 

 أ ر استراتي يات الترويي في رفع مستوى الطلب على ال دمات التأمينيل. 

 .دور إدارة ال  افر في صياغل استراتي يل تررات التأمين في الي ن 

 ستراتي يل التسويق في قطاع التأمين على توسيع نطام ال دمات التأمينيل.أ ر ا 
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  أ. ممدوح دحان العنسي ...ب دور نظم المعلومات اإلدارية في تطوير إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بمحافظة إ

 ممدوح دحان عبد الرحمن العنسيأ. 
 الجمهورية اليمنية –جامعة الجزيرة  –ماجستير بكلية الدراسات العليا  طالب 

Tel: 00967777746204 
EMAIL: mamdoohmamdooh175@gmail.com 

 

 الدراسة:ا-أولًا

ها د، وا تغيرات ا متسممممممممممااعة في أبعا تعمل منظمات األعمال بمختلف أنواعها في ظل بيئة تتسمممممممممم  با تع ي  
االقتصممما وة وا سمممواالممموة واالاتمااوة وا ا ااوة، با امممافة   ل ا تلواات ا ت نو واوة  ير ا مسممم وقة في نظ  
االتصممممممممممممممماالت وا معلوممات علل ا صممممممممممممممعيمد ا مرلي وا قلومي وا عما مي  ب عمل ظماهر  ا عو ممة ا تي بر ت 

ا مال وا مواا  وا عنصر ا بشري مالمرها في ان تاح األالواق أمام تدفق ا سلع وا خدمات والهو ة تن ل اأس 
ع ر  ول ا عا    األمر ا ذي أ ى   ل اشتدا  ا منافسة في األالواق، وظهوا ا مزيد من ا تردوات ا تنافسوة 
ا تي فرامممل علل ا منظمات، با امممافة   ل ما لممماتط تلت ا تلواات من تغيرات في ا م ااو  واألتدا  

ترية تركة انت ال ا خدمات وا سمممممممممممممملع  في، وكذ ت ا تت ير ا متسممممممممممممممااعة في ا تت ير علل منظمات األعمال
ا مختل ة بين ا دول، بشمممممعل إدعو   ل  عا   ا نظر في  ااالمممممة ا عملوات ا  ااية ا تي تمااالمممممها ا منظمات، 

  (. 2، ص2013، ا  ر  تجيو وا ذ ت في افع مستوى أ اء ا مواا  ا بشرية  اخل تلت ا منظمات)

كما أ ى االالممممممممممممممتخدام ا واالممممممممممممممع  نظ  ا معلومات ا  ااية وقرامجها ا مختل ة،   ل خلق واقع ادإد وفرص  
ادإد   لمنظمات  معنها من ت دو  األ وات ا خالمممممممممممممممة  رل ا مشممممممممممممممعالت ا مختل ة، هذا من اهة، وت دو  

أهممدافهمما، كممما  األمر ا ممذي معنهمما من تر يق  خممدمممات متنوعممة  مختلف ا معنيين بوظمماج همما من اهممة أخرى 
عليها أن تت وف مع هذه ا نظ  ا جدإد ،  ابعد إوم  بريث لاا  زامً  اتوااه أاباًء ك ير  ومتزاإد  إومً  اعلها

ا بشمممممرية ا تي تمعنها من ا عمل بشمممممعل  وجابي وفعال في ا  يئة ا ت نوة  وتسمممممت يد منها في تلوير  معانواتها
 واات ا ت نوة وا مهنوة   تعزيز ك اءتها بشعل مستمر.عن اروا  مواكبة كافة ا تل  لمعلومات، فضاًل 

ا اأس مال بول هفي هذا ا سواق، تظيل ا مواا  ا بشرية  باهتمام علماء ا  اا  وا سلوك ا تنظومي 
ا منظمات ا  اعلة تسمممممممممعل الالمممممممممتاماا هذا ا جانط وتلوير أ اجه من خالل  َفِإن   َوِمْن َ    ا منظمة ا رقو ي، 
اعل في   اا  ا مواا  ا بشمممرية باعتباا أن ا مواا  ا بشمممرية هي ا عنصمممر ا م  ر وا رجوسمممي االمممتردا  نظام ف

وهذا  ( 4، ص2017)ا مشممما،بة، في ا نتاج وا خدمات، وهي ا والمممميلة وا غاوة من عملوات ا نتاج وا خدمات، 
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 وا تاالمممممممممممممم  في تلوير   ما ت وم به من افي ا وقل ا ذي تزاإد اوه االهتمام بنظ  ا معلومات ا  ااية  نظرً 
 مختلف ا مستويات ا  ااية، مة ءمالتيث توفر كافة ا معلومات ا مناالبة في األوقات األكار  ا مؤالسات 

  وهو ألهموة ا عاملين في ا مؤالسة  ا ت أهموة ا معلومات ا وااط توافرها في تسيير ا مواا  ا بشرية اونظرً 
و  نظام معلومات ا مواا  ا بشرية ا ذي وسمح  إل اا  فرض علل ا  اير من تلت ا مؤالسات اروا  وا ما

بمتابعة ا تلواات ا تي ترد   لعاملين منذ ا تراقه  با مؤالسة   ل  اوة خرواه  منها، وتداو  اتتواااته  
 (.13، ص2016)تامد، ا علموة وا عملوة من خالل ا  رااات ا تداي وة 

واوع ا دااالة ا را وة وا موالومة: " وا نظ  ا معلومات مما ت دم، أتل أهموة اختواا ا باتث  م اانلالقً 
ا  ااية في تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب"، وا ها فة   ل ا  شف عن واقع تل يق 

 ب، نظ  ا معلومات ا  ااية، ومعرفة مستوى تت يره في تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة 
 وذ ت وفق ما إر  في ا مراوا ا مواواوة وا منهجوة اآلتوة: 

 مشكلةاالدراسةاوأسئلتها:-اثانيًا

ا ترول في ا   ر ا ت ليدي وا تردوات وا صمممممممممممممعوقات ا تي وااهل ا منظمات بشمممممممممممممعل عام، و  اا  إن 
 اوا عملوات، ونظرً ا مواا  ا بشممرية بشممعل خاص  نتوجة االممتخدام ا   ر ا ت ليدي وأ واته في تسمميير األنشمملة 

 لتلوا ا ذي شممهدته   اا  ا مواا  ا بشممرية في ا مجتمعات ا معالممر  ونتوجة  تلوا ا واقع ا تنظومي وتلوا 
وفي مؤالممسممات األعمال  ت نوات وأالمما يط ممااالممات   اا  ا مواا  ا بشممرية في ا مؤالممسممات ا رعوموة ا عرقوة،

ا ومن بمواكبة تلت ا تروالت ومراو ة مجاااتها وفق   ير ا رعوموة، ومع اهتمام مؤالسات ا  لاع ا عام في
  اا   علل تلوير ما وستدعي ا برث في ادوى تل يق نظ  ا معلومات ا  ااية واآل اا ا مترتبة،  معانواتها

ا مواا  ا بشمممممرية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب   ذ تتتي ا دااالمممممة ا را وة االمممممتجابة  تولممممموات ا عدإد من 
ب ة بضممممروا  اهتمام ا مؤالممممسممممات ا رعوموة بتل يق نظ  ا معلومات ا  ااية  تلوير وظاجف ا دااالممممات ا سمممما

وسممممماعدها في  وهو ما  اا  ا مواا  ا بشمممممرية  وتر يق ا مزيد من ا   اء  وا  اعلوة في أ اء ا مواا  ا بشمممممرية  
 تر يق أهدافها.

بمرافظة  ب  ما و ااب المممممممل عشمممممممر  المممممممنة، كما َأن ُه ومن خالل عمل ا باتث في معتط ا خدمة ا مدنوة   
 معتط ا خدمة ا مدنوة وا وتدات ا تابعة  ه  ومن خالل ا دااالمممممممممممممممة االالممممممممممممممتلالاوة ا تي قام بها ا باتث

ا توااه تردوات في االممممممممتخدام وتل يق َأن هَ با مرافظة، وم ابلته  عد  من مدإري وموظ ي تلت ا معاتط واد 
ا  ا ت ليدوة  وهو ما انععس علل تلوير   اا  ا مواا  ا بشممممرية في هذه نظ  ا معلومات ا  ااية واومنة ا  ا

رالممممل هذه ا دااالممممة،  تشممممخوة مسممممتوى   اا  ا مواا  (   ذا ف د ك2021، ا دااالممممة االالممممتلالاوةا معاتط، )
ومدى تل يق نظ  ا معلومات ا  ااية، ومسممممممتوى  الممممممهامها في  -ا بشممممممرية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب

ا تي ومعن لمموا تها  تلوير   اا  ا مواا  ا بشممرية في تلت ا معاتط، من هنا ت لوات مشممعلة ا دااالممة ا را وة
  في ا سؤال ا رجوس اآلتي:
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اإب؟اةماادورانظماالمعلوماتااإلداريةافياتطويراإدارةاالموارداالبشريةافياالخدمةاالمدنيةابمحافظ

 ن اق مجموعة من األالئلة ا  راوة علل ا نرو اآلتي:توفي  طاا مشعلة ا دااالة والؤا ها ا رجوس، 
 ما واقع نظ  ا معلومات ا  ااية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة؟

 تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة؟ما مستوى 
  اا  ا مواا  ا بشممممممممممممممرية في  و ااة تت يرها في تلويرا معلومات ا  ااية  أبعا  نظ ما ا عالقة بين تل يق 

 ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة؟
نرو نظ  ا معلومات ( α≤0.05هل تواد فروق بين االممممممتجابات أفرا  عينة ا دااالممممممة عند مسممممممتوى  ال ة، )

 خصممماجصمممه  ا وظولوة )ا مؤهل ا دااالمممي، ا موقع ا وظو ي،  اوف ً  ،ا  ااية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالمممة
 النوات ا خ ر (؟

( نرو تلوير   اا  ا مواا  α≤0.05هل تواد فروق بين االممتجابات أفرا  عينة ا دااالممة عند مسممتوى  ال ة )
 خصاجصه  ا وظولوة )ا مؤهل ا دااالي، ا موقع ا وظو ي،  اًً وفقً  ،دااالةا بشرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا 

 النوات ا خ ر (؟
 الدراسة:اأهمية-اثالثًا

كونه ا  ا ا علل   األلممممممول االالممممممتراتوجوة في ا منظمة أه من ِبَتن ُه بات ُإنظر  لعنصممممممر ا بشممممممري   
وا مراهن علوممه في بنمماء وتعزيز قممدااتهمما  ،وا مواممه األول  بمماقي مواا همما وتلوير أ اجهمما ،ا بممداع وا تلوير

 ا تنافسوة، من هنا ت تسط ا دااالة ا را وة أهميتها ا علموة وا عملوة من خالل اآلتي:

 األهموة ا علموة: 
 تتمال األهموة ا علموة  لدااالة باآلتي: 

  بشممممممرية، وتعزيزاتلوير   اا  ا مواا    ااالممممممة ا عالقة بين نظ  ا معلومات ا  ااية، ومدى االممممممتخدامها في 
في ترسين  ا مه عن  واها  مسمتويات ا نجا  ا مؤالمسمي، وترسمين األ اء ا  ااي وا وظو ي، فضماًل 

 مستوى ا قوا   وا  اا .
ا دااالة علل مستوى ا  يئة ا مرلوة، فمن خالل ا جوالت قلة ا دااالات ا ساب ة ا تي تناو ل مواوع  

ا تي قام بها ا باتث في ا معتبات ومراكز ا برث األكا وموة وا متخصمممصمممة،    وجد أي  ااالمممات أو برو  
األمر ا ذي ُو سط هذه   -تسط عل  ا باتث-اهتمل بمواوع ا دااالة ا را وة بشعل مباشر  االاب ة مرلو  

 ة كإاافة علموة ادإد    ل ا معتبة ا وطنوة.ا دااالة ميزتها ا خال

( وذ ت من مسممممت اًل  امتغيرً بولمممم ه تدا ة موامممموع ا دااالممممة ا ذي إرقم بين نظ  ا معلومات ا  ااية )
المممممواالمممممات ونظ  وأطر   اا  ا مواا  ا بشمممممرية في  العتما  انظرً   في تلوير   اا  ا مواا  ا بشمممممرية هتيث  وا 

ا ت نوات ا ردإاة  نظ  ا معلومات  باالممممممممممممتخداما معلومات ا تي ومعن توفيرها تلوير أ اجها علل  قة ونواوة 
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وعرس باألالممممممممماس  معا جة ا مشمممممممممعالت  امعالمممممممممرً  ا  ااي    ااالمممممممممة ا نظ  تمال مدخاًل  َوَأن  ا  ااية  الالممممممممموما 
 متسااعة.وا تردوات ا  ااية وا تنظوموة وا ما وة وا مراال وة وا رقابوة ا تي خل تها ا تلواات ا ت نوة ا 

 لباتاين وا دااالممممين وا مهتمين وا را  ين با مزيد من ا دااالممممات  اهذه ا دااالممممة منلل ا ومصممممداً ُتَعدُّ كما 
من تيث عالقتها و واها في تلوير   اا  ا مواا  ا بشممرية، وذ ت  ،ا مسممت  لوة تول نظ  ا معلومات ا  ااية

 مواوع ا دااالة.اء  ر  ا سواء بهدف با تل يق علل ا مؤالسات وا منظمات ا عامة وا خالة علل 

 األهمية العملية:-

 تنبع األهموة ا عملوة  لدااالة ا را وة من خالل اآلتي: 

وا مسمممممممؤو ين عن ا مواا   ا مدإرينتسمممممممه  ا دااالمممممممة في تنموة مسمممممممتوى ا وعي ا معرفي وا تل و ي  دى 
معاتط ا خدمة ا مدنوة، وا معنيين بتهموة نظ   وعلل واه ا خصمممموص في ،ا بشممممرية في ا مؤالممممسممممات ا عامة

ا معلومات ا  ااية، واممممممممممروا  تلوير مسممممممممممتوى ا تعامل مع مختلف ت نواتها، واالالممممممممممت ا   منها في تر يق 
 أقصل  ااات ا تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية.

عاتط ت ون ا دااالمممممممة ذات فاجد   لعدإد من ا مؤالمممممممسمممممممات وا جهات ا عامة وا خالمممممممة، وعلل اأالمممممممها م
ا خمدممة ا ممدنومة في ا جمهوايمة ا ومنومة، ومراكز ا برو ، وا معتبمات ا جمامضومة، بما امممممممممممممممافمة   ل ا بماتاين 

 وا دااالين وذوي االهتمام.
 الدراسة:اأهداف-رابعا

في  ها وا وا تعرف علل  ،ا معلومات ا  ااية ا  شف عن واقع نظ إتمال ا هدف ا رجوس  لدااالة في 
عن هذا ا هدف األهداف ا  راوة  وين اقتلوير   اا  ا مواا  ا بشممممممممممرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالممممممممممة، 

 اآلتوة:
 .نظ  ا معلومات ا  ااية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة ا  شف عن واقع -

 .بوان مستوى تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة -

  اا  ا مواا   و ااة تت يرها في تلوير ،ا معلومات ا  ااية أبعا  نظ ا عالقة بين تل يق  ط وعةتردإد  -
 .ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة

بوان ما  ذا كان هناك فروق بين أفرا  عينة ا دااالمممممة تول نظ  ا معلومات ا  ااية في ا خدمة ا مدنوة  -
)ا مؤهل ا دااالي، ا موقع ا وظو ي، النوات ا متمالة بممممممممممممم ة مرل ا دااالة ُتعزى   ل خصاجصه  ا وظولو

 ا خ ر (.

بوان ما  ذا كانل هناك فروق بين أفرا  عينة ا دااالمممممممممة تول تلوير   اا  ا مواا  ا بشمممممممممرية في ا خدمة  -
ُتعزى   ل خصاجصه  ا وظولوة ا متمالة بمممممممم )ا مؤهل ا دااالي، ا موقع ا وظو ي،  ،ا مدنوة مرل ا دااالة

 النوات ا خ ر (.
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 الدراسةا)متغيراتاالدراسة(:اأنموذجا-اخامسًا

أ ا  ا دااالممممة معنوة بدااالممممة نوعين من ا متغيرات، با اممممافة   ل  َفِإن    هاوأهداف ا دااالممممة ألالممممئلةا وف ً 
 :اآلتيا متغيرات ا شخصوة وا وظولوة ا خالة بتفرا  ا عينة، وذ ت علل ا نرو 

 المستقل نظم المعلومات اإلدارية: المتغير 
 ا مسمممممممت ل أبعا  ا متغيرقام ا باتث بمرااعة أ بوات ا دااالمممممممات ا سممممممماب ة وقع  ا  تط الالمممممممتخالص 

 ،(2021)شممممعيط و (، 2020)موا   (، و 2021)بعزيز  كل ٍّ من )نظ  ا معلومات ا  ااية( وا متمالة بدااالممممة
تتمال في: ا مسممممممممممممممت ل نظ  ا معلومات ا  ااية  هذه ا دااالمممممممممممممممة  فتبعا  ا متغير(، َوِمن َ    2015)فروانة و 
 ، ا اراءات(.صاالتا شبعات واالت، قواعد ا  وانات، ا  رمجوات، األاهز  ،ا عنصر ا بشري )

 التابع تطوير إدارة الموارد البشرية: المتغير 
ا تابع  أبعا  ا متغيروقع  ا  تط الالمممممممممممتخالص  ،قام ا باتث بمرااعة أ بوات ا دااالمممممممممممات ا سممممممممممماب ة

 ا رجي ( و2021)قن ميري (، و 2021)الممممممممويد  كل ٍّ من بدااالممممممممة)تلوير   اا  ا مواا  ا بشممممممممرية( وا متمالة 
تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية(  هذه ا دااالة )ا تابع  أبعا  ا متغير َفِإن  َوِمن َ     (،2018) اليد  بوأو ( 2019)

ا بشمممممممممرية، ا تعويضمممممممممات، وتلوير ا مواا   وا تعيين، تدايط ا بشمممممممممرية، االختوااتخلوم ا مواا  تتمال في: )
 (.ا تر،وة وت يو  األ اء

 :الوظيفيةاالمتغيرات 

المممممممممممة با  وانات ا شمممممممممممخصممممممممممموة وا وظولوة  لمبرو ين وقد ت  تردإدها كاآلتي: هي تلت ا متغيرات ا خ
 : دااالةنموذج اأا مؤهل ا دااالي، ا موقع ا وظو ي، النوات ا خ ر ( وا شعل اآلتي إواح )
 

ا

 

ا

ا

 

ا

ا

ا

 ن

العنصرا

 شريالب
 األجهزة

 البرمجيات

قواعدا
 البيانات

 تطويراإدارةاالموارداالبشرية

 البشريةتخطيطاالموارداا-

 الختياراوالتعيينا-

 تدريباوتطويراالموارداالبشريةا-

 التعويضاتا-

 الترقيةاوتقييمااألداء-

 الخصائصاالوظيفية

الشبكاتا–الموقعاالوظيفياا–المؤهلاالدراسيا

 والتصالت

 الشبكاتا

 تاإلجراءا

 المتغيراتاالمستقلة التابعاالمتغير

 أنموذجاالدراسة

 نظماالمعلوماتااإلدارية
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ا(ايبيناأنموذجاالدراسةا)متغيراتاالدراسة(1)شكلارقما
االمصدر:امناتصميماالباحثابالعتماداعلىاالدراساتاالسابقة.

االدراسة:افرضياتا-ااسادسًا

وتلوير   اا  ، و معرفة ا عالقة بين نظ  ا معلومات ا  ااية ،ا ولمممممول   ل أهداف ا دااالمممممة من أال
وا  روض ا  راوة ا مواممممممرة علل ا نرو  ةض ا رجوسممممممو ف د قامل هذه ا دااالممممممة علل ا  ر  ،ا مواا  ا بشممممممرية

 اآلتي:
االفرضيةاالرئيسةااألولى:ا

ا معلومات ا  ااية وتلوير   اا  ا مواا  ا بشمممممرية  أبعا  نظ بين تل يق  ا ال  تصممممماجوً  تت يرال إواد 
 في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة.

االفرضيةاالرئيسةاالثانية:

بين االممتجابات ا مبرو ين تول  (α≤0.05)تواد فروق ذات  ال ة  تصمماجوة عند مسممتوى معنوية، ال 
رات ا وظولوة ا متمالة بمممممممممممممممم )ا مؤهل ُتعزى  لمتغي ،نظ  ا معلومات ا  ااية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالممة

 ا دااالي، ا موقع ا وظو ي، النوات ا خ ر (.
االفرضيةاالرئيسةاالثالثة:

بين االتجابات ا مبرو ين تول  (α≤0.05)ال تواد فروق ذات  ال ة  تصاجوة عند مستوى معنوية، 
ت ا وظولوة ا متمالة بم )ا مؤهل ُتعزى  لمتغيرا ،تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة

 ا دااالي، ا موقع ا وظو ي، النوات ا خ ر (.
االدراسة:احدودا-اسابعًا

 تتمال تدو  ا دااالة ا را وة في ا ردو  ا مواواوة، ا بشرية، ا معانوة علل ا نرو اآلتي:
 الحدود الموضوعية: 

بتبعا ه  مسممممت اًل  امتغيرً بولمممم ها انرصممممرت ا ردو  ا مواممممواوة  لدااالممممة في نظ  ا معلومات ا  ااية 
ا متمالة بممممممممممممممممم )ا عنصممر ا بشممري، األاهز ، ا  رمجوات، قواعد ا  وانات، ا شممبعات واالتصمماالت، ا اراءات( 

)تخلوم ا مواا  ا بشممممممرية، االختواا وا تعيين، تدايط  مممممممممممممممممممممفي تلوير   اا  ا مواا  ا بشممممممرية ا متمالة ب هو وا 
 .اتابعً  امتغيرً بول ه تعويضات، ا تر،وة وت يو  األ اء( وتلوير   اا  ا مواا  ا بشرية، ا 

 الحدود البشرية: 
 في مكتب الخدمة المدنية والوحدات التابعة له بمحافظة إب. الموظفينتقتصر هذه الدراسة على جميع 

 الحدود المكانية: 
 .تمثلت بتطبيق هذه الدراسة في مكتب الخدمة المدنية والوحدات التابعة له بمحافظة إب
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امصطلحاتاالدراسة:ا-ثامنا

اتحقيقًا ألغراض الدراسة، تم تعريف المصطلحات اآلتية:
 الدور:

وعرف ا دوا ِبَتن ُه: "ا مهمة أو ا وظو ة ا تي و وم بها فر  أو مجموعة أفرا  وشممممممممممغلون معانة معينة في 
  .(7، ص2019)ا جماعي، ا روا  تترد  بناء عليها تصرفاته  تجاه ا مواقف ا مختل ة 

مهمة نظ  ا معلومات ا  ااية في تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة  ويعرفه الباحث إجرائيًّا ِبَأنَُّه:
 ا مدنوة مرل ا دااالة.

 نظم المعلومات اإلدارية:

" مجموعة من ا معونات ا خالمممممممممممممممة باألفرا  واألاهز  وقواعد  ِبَتن َها:ف نظ  ا معلومات ا  ااية ُتع ر 
ا  وانات وا  رامج ا تي تهدف   ل توفير معلومات معينة تخدم أتد ا مجاالت ا  ااية ا خالممممممممة با تخلوم، 

هذه ا معلومات عن ا ماامممممي أو وا تنظو ، وا تواوه، وا رقابة  بغوة  ع  عملوة اتخاذ ا  رااات المممممواء كانل 
 .(75، ص2002 ،ا راار أو ا مست  ل" )ا مغرقي

مجموعة من ا معونات ا خالة وا متمالة  ِبَتن َها:ويعرف ا باتث نظ  ا معلومات ا  ااية بصوغة  اراجوة 
باألفرا  وا ت نوات واألاهز  ا مروالبة وا  رامج وقواعد ا  وانات با اافة   ل ا شبعات واالتصاالت ا تي 

بما وخدم ويلوا   اا    تهدف   ل توفير معلومات معينة إت  االتخدامها في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب
 فها.ا مواا  ا بشرية وير ق أهدا

 إدارة الموارد البشرية:
اوعرف بع  ا بمماتاين   اا  ا مواا  ا بشممممممممممممممريممة  َتن هممَ "مجموعممة من ا لرق وا اراءات تعمممل علل   امممة  :بممِ

الجالت ا موظ ين وا شراف علل مهاااته ، واأل اء ا وظو ي، وتدايط و ع  ا تعويضات، وتلوير ا مساا 
 (.230، 2013ا وظو ي" )ا روالان،
: تخلوم وتنظو  وت يو  مممممممممممممممممممجموع نشممماطات   اا  ا مواا  ا بشمممرية ا متعل ة ب :خر، هيوفي تعريف آ

ا تي تمال مجموع ا وظاجف ا  راوة   اا  ا مواا  ا بشرية وا تي تت امل  وتعويضات وتدايط ا مواا  ا بشرية
 (.6، ص2018اوما بينها  تر يق أهداف   اا  ا مواا  ا بشرية )ا خليل، 

: مجموع األعمال وا سمممممممواالمممممممات ِبَتن َهافي هذه ا دااالمممممممة  ا اراجو  ويعرف ا باتث   اا  ا مواا  ا بشمممممممرية 
واألنشممممممملة ا  راوة ا تي ت وم   اا  ا مواا  ا بشمممممممرية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب بممااالمممممممتها مع ا  وى 

وتنموة ا موظ ين، وا مزاوا وا تعويضممات، تخلوم ا مواا  ا بشممرية، واالختواا وا تعيين، تدايط  :مال ،ا عاملة
 ا تر،وة وت وي  األ اء.
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ا:الدراسةامنهج-اتاسعًا

االممتخدم ا باتث ا منهج ا ولمم ي ا ترليلي ا ذي "وصممف ا ظاهر  ا تي إريد  ااالممتها، ويجمع أولمماف 
تع يًرا كمو ا وكولو ا وقوانات  ،و ة عنها، ويعتمد علل  ااالمممة ا واقع ويهت  بولممم ها ولمممً ا  ،وً ا، ويع ر عنها 

 .(33، ص 2009)العريفي،  ون تريز من ا باتث"
وا متمال بمممممممممممممممممممممم ا تعرف علل  وا نظ  ا معلومات ا  ااية في  ،ا منهج ا مالج   تر يق هدف ا دااالمممممممةوهو 

ويراول ا منهج ا ولمممم ي ا ترليلي أن و اان  ،تلوير   اا  ا مواا  ا بشممممرية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب
 وي سر وأن إتولل   ل االتنتااات إ ني عليها تولوات ا دااالة وم ترتاتها.

 مجتمع الدراسة: 
معتط ا خدمة ا مدنوة وا وتدات ا تابعة  ه بمرافظة  ب، وا متمال بشؤون  ،إت ون مجتمع ا دااالة من

ا موظ ين ا عاملين في ا معاتط وا هيئات ا رعوموة ووتدات ا خدمة ا مدنوة في ا مدإريات وا مواممممممممممممممرة 
( 140) ،ا دااالمممممممممممممممة ا اما ي  مجتمع(، وهي ا ممالة  مجتمع ا دااالمممممممممممممممة  تيث بل  ا عد  1با ملرق اق  )

، وتتو ع م ر ات مجتمع ا دااالمممممممممممة تسمممممممممممط ا مسمممممممممممتويات ا  ااية ا مختل ة في ا خدمة ا مدنوة مرل اموظ ً 
 كما هو م ين في ا جدول اآلتي: ،ا دااالة

ا.فياالخدمةاالمدنيةامحلاالدراسةااإلدارية(ايبينامجتمعاالدراسةاوتوزيعهماحسباالمستوياتا1جدولارقما)

االخدمةاالمدنيةام
إجمالياالمجتمعااالمستوياتااإلدارية

ااإلحصائي اإدارةاتنفيذيةاإدارةاوسطىاإدارةاعليا

 35 16 12 7 مكتب الخدمة المدنية 1

2 
وحدات الخدمة المدنية في 

 الحكومية المكاتب والهيئات
2 25 22 49 

3 
وحدات الخدمة المدنية في 

 المديريات 
- 25 31 56 

 140 69 62 9 المجموع

 .م2022ا،الباحثااعتمادااعلىاإحصائياتاالخدمةاالمدنيةابمحافظةاإباللعامالمصدر:امناإعداداااا

 عينة الدراسة: 
في معتط ا خدمة ا مدنوة ن و ا  ااياعتمد ا باتث في هذه ا دااالمممممممممة علل عينة واتد  مسمممممممممت لة، وه  

عينة  ا تي ت  تو يعها عللو أالمممملوب معاإنة ا رصممممر ا شممممامل  وا وتدات ا تابعة  ه بمرافظة  ب  مسممممتخدما
إواممح تج  عينة ا دااالممة وتو يعها تسممط معان  اآلتي، وا جدول ا( موظ ً 140تتت ف من ) ا دااالممة، وا تي

 ا تل يق في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب كما إلي:
ا.فياالخدمةاالمدنيةابمحافظةاإبامكاناالتطبيق(ايبيناعينةاالدراسةاوتوزيعهماحسبا2جدولارقما)

اعددامفرداتاالعينةاالمدنيةالخدمةامكاناالتطبيقافياام

 35امكتباالخدمةاالمدنية 1

 49االحكوميةاالمكاتباوالهيئاتوحداتاالخدمةاالمدنيةافيا 2

 56اوحداتاالخدمةاالمدنيةافياالمديرياتا 3

ا140 المجموع

 .م2022ا،المصدر:امناإعداداالباحثااعتمادااعلىاإحصائياتاالخدمةاالمدنيةابمحافظةاإباللعام
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 الدراسة: نتائج-اعاشر  
 في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية يمكن استخالص النتائج اآلتية:

 ملخص نتائج المحور األول )نظم المعلومات اإلدارية(: 
  اابة ا سؤال األول: ما واقع تل يق نظ  ا معلومات ا  ااية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة؟

األول واقع تل يق نظ  ا معلومات ا  ااية في ا خدمة  ا مرواألبعا  بل  ا متوالممممممممممممممم ا رسممممممممممممممابي ا عام  -
ترتيمط   ذ امماء( وقت ممدإر   ظي متوالممممممممممممممم  ،45(، بممانرراف مضوممااي)2,97) ،ا مممدنوممة مرممل ا ممدااالمممممممممممممممة

 ا معلومات ا  ااية كاآلتي: ألبعا  نظ ا ا متواللات ا رسابوة تنا  وً 

( وقت دإر   ظي ،48(، وقانرراف مضوااي )3,31بل  ا متوالمممممممممممممم ا رسمممممممممممممابي ا عام  ُبعد قواعد ا  وانات ) -
متوالممممممم  تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة متوالمممممملة علل تل يق قواعد ا  وانات في ا خدمة ا مدنوة مرل 

 ا دااالة.

( وقت دإر   ظي ،65) ،(، وقانرراف مضوااي 3,29بل  ا متوالممممممممممممممم ا رسمممممممممممممممابي ا عام  ُبعد ا اراءات ) -
ة متوالمممممممممممممملة علل تل يق ا اراءات في ا خدمة ا مدنوة مرل متوالممممممممممممممم  تيث أامع أفرا  ا عينة بداا

 ا دااالة.

( وقت دإر   ظي متوالمممممم  ،56(، وقانرراف مضوااي )3,04بل  ا متوالمممممم ا رسمممممابي ا عام  ُبعد األاهز  ) -
 تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة متواللة علل تل يق األاهز  في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة.

( وقت دإر   ظي ،52(، وقانرراف مضوااي )3,01عام  ُبعد ا عنصممممر ا بشممممري )بل  ا متوالممممم ا رسممممابي ا  -
متوالم  تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة متواللة علل تل يق ا عنصر ا بشري في ا خدمة ا مدنوة مرل 

 ا دااالة.

( وقت دإر   ظي متوالم  ،49(، وقانرراف مضوااي )2,84بل  ا متوالم ا رسابي ا عام  ُبعد ا  رمجوات ) -
 تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة متواللة علل تل يق ا  رمجوات في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة.

( وقت دإر ،80(، وقانرراف مضوااي )2,38بل  ا متوالمممممم ا رسمممممابي ا عام  ُبعد ا شمممممبعات واالتصممممماالت ) -
دمة   ظي اممضوف  تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة متوالمملة علل تل يق ا شممبعات واالتصمماالت في ا خ

 ا مدنوة مرل ا دااالة.

 ملخص نتائج المحور الثاني )تطوير إدارة الموارد البشرية(: 
 تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة؟ مستوى  اابة ا سؤال ا ااني: ما 

ا ااني مستوى تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة  ألبعا  ا مروابل  ا متوالم ا رسابي ا عام  -
( وقت دإر   ظي اضوف   ذ أامع أفرا  ا عينة بدااة عا وة ،47(، وقانرراف مضوااي)2.57) مرل ا دااالة

ترتيط ا متواللات   ذ ااءعلل مستوى تلوير   اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة  
اا  ي  ا رسابوة تن    اا  ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة كاآلتي: ألبعا  تلوير ًً
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( وقت دإر ،48(، وقانرراف مضوااي )3.19بل  ا متوالمممممممممم ا رسمممممممممابي ا عام  ُبعد تخلوم ا مواا  ا بشمممممممممرية ) -
  ظي متوالممممممممممم  تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة عا وة علل مسممممممممممتوى تخلوم ا مواا  ا بشممممممممممرية في ا خدمة 

 ا مدنوة مرل ا دااالة.

،( وقت دإر   ظي 51(، وقانرراف مضوااي )3.01بل  ا متوالمممممممممممم ا رسمممممممممممابي ا عام  ُبعد االختواا وا تعيين ) -
متوالممممممممممممم  تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة عا وة علل مسممممممممممممتوى االختواا وا تعيين في ا خدمة ا مدنوة مرل 

 ا دااالة.
( وقت دإر   ظي اضوف  ،47(، وقانرراف مضوااي )2.34)بل  ا متوالم ا رسابي ا عام  ُبعد ا تعويضات  -

 تيث أامع أفرا  ا عينة بدااة عا وة علل مستوى ا تعويضات في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة.
( ،64(، وقانرراف مضوااي )2.25بل  ا متوالمممممممم ا رسمممممممابي ا عام  ُبعد تدايط وتلوير ا مواا  ا بشمممممممرية) -

  ا عينة بدااة عا وة علل مسممتوى تدايط وتلوير ا مواا  ا بشممرية وقت دإر   ظي اممضوف  تيث أامع أفرا
 في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة.

االدراسة:اتوصيات-حادياعشر

وفً ا  الالتنتااات ا تي ت  ا تولل   يها من واقع نتاجج ا دااالة ا ميدانوة وا طاا ا نظري  لدااالة، ت  
 ا دااالة علل ا نرو اآلتي: ا تولل   ل ا تولوات ا متعل ة بعافة متغيرات

االتوصياتاالمتعلقةابالمحورااألول:ا (1

نظ  ا معلومات ا  ااية وخصممممممولمممممما ا شممممممبعات واالتصمممممماالت  أبعا  وعنالممممممراممممممروا  االهتمام بعافة  .1
وا  رمجوات، وذ ت من خالل توفير أاهز  اتصمممممممممماالت متلوا  كممممممممممممممممممممممممم )ا ترويلة ا رقموة  ترويل ا معا مات 

ا خدمة  (  جموع   ااات وأقسمممممممامWi Fiا داخلوة وا خاااوة بين ا وتدات واألقسمممممممام(، وشمممممممبعة ا واي فاي )
تتسمممممممممممم  با سممممممممممممرعة ا عا وة في ترليل ومعا جة ا  وانات  جوتوفير برامت ا تابعة  ها، ا مدنوة وا  روع وا وتدا

 بغرض ا ترول نرو ا تل يق ا  امل  نظ  ا معلومات ا  ااية.

االهتمام بتدايط ا موظ ين علل تشممممغيل نظ  ا معلومات ا  ااية ا مسممممتخدمة بما إتواكط مع ا تلواات   .2
 ا ردإاة.

 ضمممممممان ا تل يق ا  امل    تي تتالءم مع ا تردإاات ا مسممممممتمر   نظ  ا معلوماتتوفير األاهز  ا ما وة ا  .3
  نظ  ا معلومات ا  ااية.

ا تردإث وا تلوير ا مسممممممممممممممتمر   واعد ا  وانات وتوفير ا رماوة ا  ااوة  ها بغرض ت امل تلت ا  واعد مع  .4
 ا  رمجوات  دع  عملوات وأنشلة نظ  ا معلومات ا  ااية. 

وا جهات ذات ا عالقة عن  ،ا   تروني بين معتط ا خدمة ا مدنوة وا وتدات ا تابعة  ه ت عيل ا توالمممممممممل .5
 (.Extranet) ،طريق ا شبعة ا خاااوة

 .االهتمام بتهيئة ا موظ ين ن سًوا ومعنوًيا الالتخدام نظ  ا معلومات ا  ااية .6
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االتوصياتاالمتعلقةابالمحوراالثاني: (2

ا ُبعدي ا تر،وة  أبعا  تلويرامروا  االهتمام بعافة  .1 وت يو  األ اء وتدايط  ، اا  ا مواا  ا بشمرية خصمولمً
 ما  ها  ،با اممافة   ل بعد ا تعويضممات ا متعل ة بتنموة وتلوير ا عنصممر ا بشممري  ،وتلوير ا مواا  ا بشممرية

 من تت ير في كافة ا مستويات ا  ااية في ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة.

علل واعتما  أ وة في تر،وة ا موظ ين با خدمة ا مدنوة   ل وظاجف ا  ضممممممممماء علل ا والممممممممماطة وا مرسممممممممموق  .2
  لتر،وة. اا نتااوة وا تميز في األ اء أالاالً 

 غرض تلوير   اا    امممممممروا  االهتمام بت يو  األ اء بما وسممممممماعد علل اكتشممممممماف األخلاء ويصمممممممررها  .3
 ا مواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة )مرل ا دااالة(.

 وة آافي با تدايط  تنموة مهااات ا موظ ين ا عملوة، با اممممممافة   ل اممممممروا  توفير اممممممروا  االهتمام ا   .4
  ت يو  عملوة ا تدايط.

امممروا  اهتمام ا خدمة ا مدنوة )مرل ا دااالمممة( با راتط ا ذي تمنره بريث وضممممن ا رد األ نل  مضوشمممة  .5
   لموظ ين في ا خدمة ا مدنوةا موظ ين، با اممممافة   ل اممممروا  اهتمامها با روافز وا عالوات ا تي تعلل 

 بريث تتناالط مع ا جهد ا م ذول من ق له . 
 اروا  اعتما  ا خدمة ا مدنوة مرل ا دااالة نظام ا تالل عند تعيين ا موظ ين  دإها. .6

امقترحاتاالدراسة:-ثانياعشر

 في اوء ما ت  ا تولل   وه من نتاجج وتولوات، و ترح ا باتث ا قوام با دااالات اآلتوة: .1
في أ ر نظ  ا معلومات ا  ااية في ترسمممممممممين   اا  ا مواا  ا بشمممممممممرية في و اا  ا خدمة ا مدنوة وا تتمينات  .2

 ا جمهواية ا ومنوة.

  . وا نظ  ا معلومات ا  ااية في ا تمعين ا  ااي  لمواا  ا بشرية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب .3
 رية في ا خدمة ا مدنوة بمرافظة  ب.مدى توافر متللبات نظ  معلومات   اا  ا مواا  ا بش .4

معوقممات تل يق نظ  ا معلومممات ا  اايممة من واهممة نظر ا  نيين في مركز ت نو واومما ا معلومممات بو اا   .5
 ا ومن.-ا خدمة ا مدنوة وا تتمينات
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