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اإلنسانية

ندى نعرفة طلبة جانعة صنعاء بعلهاء الحضارة اإلسالنية ودورهم
يف الحضارة اإلنسانية
: الملخص
١ فاالت ايفًػف١خاقٚ ٣اجملاالت األخط

٣ٛ ايهؿف عٔ َػت١ٖسفت ايسضاغ

ٔايفًو اييت نؿفت عٚ اتٝانٜايطٚ

٠ اؿهاض٤ بعًُا٤ قٓعا١ داَع١ طًب١َعطف

زٛدٚ ١أنست ايسضاغٚ . ١ْٝ َتس١َعطف

، ١ْٝ اإلْػا٠ضِٖ يف اؿهاضٚزٚ ١َٝاإلغال

 ايطالب١ يف َعطف١ٝ٥ إسكا١م شات زاليٚفط

االختباضٚ ٞقفٛقس مت اغتدساّ املٓٗر ايٚ

ضٛقٚ ض ايفًوٛ ق٢ًع عٛٓ ملتغرل اي٣تعع

قًتٛتٚ ، ٍ يصيو اشلسفٛقًٛ ي٠أزا

مٚز فطٛدٚ إىلٚ ، ضٛذ يكاحل ايصنٜايتاض

٤ قٓعا١ داَع١ طًب١ إىل إٔ َعطف١ايسضاغ

)١ًُٝ ع،١ْٝ ( إْػا١ًٝ يًه٣ تعع١شات زالي

، ًاْٝ نإ َتس١َٝ اإلغال٠ اؿهاض٤بعًُا

.١ًُٝات ايعًٝض ايطًب يكاحل ايهٛيف ق

١ ايطًب١ر إٔ َعطف٥نُا نؿفت ايٓتا
 يف٤ ايعًُا١ٝ أفهٌ َٔ بك٤ ايطب دا٤بعًُا

Abstract :
This study aims at finding out
the level of knowledgeable
background of Sana'a University
students about the scientists of
Islamic civilization and their roles
at the humanitarian culture. The
descriptive method is used , and a
test is applied as a tool to achieve
that aim. The researcher comes out
to
the
finding
that
the
knowledgeable background of
Sana'a University students about
the scientists of Islamic civilization
is very low. Otherwise, students'
knowledge about the medical
scientists comes at high scale than
their knowledge about other
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scientists at different fields
particularly at the field of
philosophy, mathematics, and
astrology.
The study comes out that there
are
significant
statistically
differences at the student's
knowledge attributed the variable
of gender for the axes of astrology
and history for the sake of males.
Also,
there
are
significant
statistically differences attributed
to the variables of colleges –
theoretical or practical- for the
sake of scientific colleges.
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أوالً :مذخل البحث
املكدمة :
اؿهاااض ٠اإلْػاااْ ١ٝعباااض ٠عاأ سًكااات َذلابطاا ،١نااٌ سهاااض ٠تػااتفٝس َاأ اياايت قبًااٗا
ٚتفٝااس اؿهاااض ٠اياايت بعااسٖا ،فاؿهاااضات اياايت غاابكت اؿهاااض ٠اإلغااالَ١ٝ

تبااسأ َاأ

ايكفط  ٚتٓذع نٌ َا ألعت٘ إال بعس اطالعٗا عً ٢عً ّٛاؿهاضات ايػاابكٚ ،١ناصيو
اؿهاااض ٠اياايت تًتٗااا

تبااسع نااٌ ٖااص ٙاإلبااساعات تفطزٖااا ٚإوااا اغااتفازت َاأ املااٛضٚخ

اؿهاض ٟاإلْػآْٖ َٔٚ ،ٞا فإٕ اؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝأ ٍٚعٌُ قاَت با٘ ٖا ٛاالطاالع عًا٢
َااٛضٚخ اؿهاااضات ايػااابك ١يف كتًااف ايعًااٚ ّٛايتدككااات ،سٝااح اطًعاات عًاا ٢عًااّٛ
اؿهاض ٠ايْٛٝاْ ١ٝيف ايفًػفٚ ١ايطب ٚاشلٓسغٚ ١ايفًاوٚ ،عًا ٢إْتااز اؿهااض ٠ايفاضغا ١ٝيف
ايطب ٚاشلٓسغٚ ،١عًَ ٢ا أبسعت٘ اؿهاض ٠اشلٓسٚ ١ٜايك ١ٝٓٝيف اؿػااب ٚايفٝعٜااٚ ٤هرلٖاا
َٔ ايعً. ّٛ
يكس ناْت تعاي ِٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜايػآ ١ايٓبٜٛاَٚ ١اا ؼُالْا٘ َأ سام املػاًُني عًا٢
طًاااب ايعًاااِٚ ،ايبشاااح عااأ املعطفاااٚ ١اؿهُااا ١أْاااا ٚداااسٖٚاٚ ،ايٓ اااط يف غااآٔ ايهااا،ٕٛ
ٚايتفهااط يف كًٛقااات اا ،ناْاات تًااو ايتٛدٗٝااات ٖاا ٞاعفااعات اياايت زفعاات املػااًُني
يًبشح ٚايتٓكٝب ٚاالطالع عً ٢املعاضفٚ ،قاٚي ١االنتؿاف ٚاإلباساع ٚاالبتهااض اياصٟ
ٜكتكط عً ٢عً ّٛايؿطٜعٚ ١ايًغٚ ١ايفك٘ٚ ،إوا تعس ٣شيو إىل ايعً ّٛايطبٝع. ١ٝ
إش إٔ ايسٚياا ١اإلغااالَٚ ١ٝبعااس إٔ تٛغااعت ؾااطق ًا ٚهطباااًٚٚ ،قااًت فتٛساتٗااا إىل هااطب
ايكاانيٚ ،إىل دٓااٛب فطْػاااٚ ،بعااس إٔ أغػاات املااسٕ َٚكااطت ايبًااسإُ ْٚ ،اات أسااٛاٍ
ايسٚيٚ ،١اْتؿط ايطخا ٤بني ايٓاؽٚ ،عِ االغتكطاضٚ ،نجاطت األَاٛاٍ ،اػا٘ املػاًُ ٕٛبعاس
شيو إىل تأغٝؼ سهاضٚ ،٠بٓاَ ٤سْٚ ،١ٝعُاض ٠األضضٚ ،ؼكٝل فتٛسات عًُ. ١ٝ
ٚناإ أ ٍٚعُااٌ ٜكَٛاا ٕٛباا٘ ٖا ٛتطااا ١عًاا ّٛاؿهاااضات ايايت غاابكتِٗٚ ،اغااتٝعاب َااا
ألعت٘ ٖص ٙاؿهاضات يف فاالت ايعًاِ املدتًفاٚ ،١بعاس اغاتٝعابِٗ يهاٌ َاا اطًعاٛا عًٝا٘
َٔ عً ّٛقاَٛا باإلناف ١إىل تًو ايعًٚ ،ّٛأنًُٛا ايٓكل ايص ٟاعذلاٖاٚ ،انتؿافٛا عًاّٛ
دسٜسَٝٚ ٠از ٜٔأخط٣

تتططم إيٗٝاا تًاو اؿهااضات ،نُاا قاسَٛا إغاٗاَات نابرل ٠يف

كتًف ايعً. ّٛ
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ٚاؿكٝكٚ – ١بؿٗازات عًُا ٤ايغطب – فكس ؾٝس املػًُ ٕٛسهاض ٠ؾااك ١قال ألبٓاٗ٥اا
إٔ ٜفدطٚا بٗاٚ ،قسَٛا إغٗاَات ع  ١ُٝيف ناٌ املٝااز ٜٔايايت اقتشُٖٛااً ٚ ،اٛا َذلبعاني
عً ٢عطف املسْٚ ١ٝاؿهاض ٠اإلْػاْ ١ٝملس ٠تعٜس عً ٢مثاْ ١ٝقط. ٕٚ
ٚايباسح يف ٖص ٙايسضاغ ١ال ٜٗسف إىل ايتغين بأفاز املان ،ٞأ ٚايٛقٛف فكط عًاَ ٢اا
سككااا٘ اءباااا ٤يتداااسٜط أْفػااآا بع اااِ َاااا قاااسَٚ ٙٛهاااعاضَ ٠اااا أْتذااا ٙٛيًشهااااض ٠اإلغاااالَ١ٝ
ٚاإلْػاَْ ١ٝاٚ ،إوا ٖسف٘ تععٜع ايجك ١بأْفػٓاٚ ،إعاز ٠بٓا ٤ؾدكٝاتٓا اييت أقابٗا ايأٖٛ
ٚايهااعف ٚاإلسباااا ٚخاقاا ١يف ااٌ ٖااصا ايعكااط ايااصٜ ٟؿااٗس تفتاال ايعكااٌ ايبؿااط ٟب ا الف
اإلبساعات ٚاالخذلاعات يف نٌ اجملاالت  َٔٚناٌ اجملتُعاات ٚاألدٓااؽ باغاتجٓا ٤اجملتُا
ايعطبا ٞبؿاهٌ عااّ ٚايااُٝين بؿاهٌ خاام  -إال َاا ْااسض  -اياص ٟانتفا ٢باسٚض غااً
ٚضن ٞتٛقف املتًك ٞيهٌ َا دا َٔ ٤اخذلاعات َٔ ايغطب أ ٚايؿطم ٚيف نٌ اجملاالت .
ٚخرل َٔ تعتُاس عًا ِٗٝاجملتُعاات يف ؼكٝال ايٓٗها ١ايعًُٝاٚ ١ايتكاسّ يؿاعٛبٗاٚ ،ايعاع٠
ألٚطاْٗا ايؿباب بؿهٌ عااّٚ ،طًبا ١اؾاَعاات بؿاهٌ خاام اياصٖ ٜٔاِ أَاٌ املػاتكبٌ،
ٚقاااز ٠ايفهااطٚ ،أُ٥اا ١ايعًااِ يف نااٌ اجملاااالت فاألَااٌ َعكااٛز عًاا ِٗٝيف اغااتٓٗاض اشلُااِ
ٚاغتٓ٦اف ايسٚض اؿهاض ٟيألَ ١ايعطبٚ ١ٝاإلغالَ َٔٚ ١ٝنُٓٗا اي. ُٔٝ
مشكلة البحث :
تهُٔ َؿهً ١ايبشح اؿاي ٞيف أْ٘ ٜالسم نعف اٖتُاّ ايؿباب بؿهٌ عاّ ٚطًب١
داَع ١قٓعا ٤بؿهٌ خام تعطف ١عًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝبايسٚض ايص ٟقاَٛا ب٘ يف
اؿهاض ٠اإلْػاْ ،١ٝاألَط ايصٜ ٟؤز ٟإىل تطاد األٌَ ايص ٟنإ ٜعكس ٙاجملتُ عً٢
ٖؤال ٤ايؿباب ،فايص ٟال ٜٓط إىل َان ٘ٝاؿهاضٚ ٟايعًُٚ ،ٞتاضٜذ أدساز ٙاإلبساع ٞيف
ناف ١ايعً ّٛال ميهٔ إٔ  ٜٓط إىل َػتكبً٘ ٚبايتايٜ ٞكعب ايتكسّ خطٚ ٠ٛاسس ،٠إناف١
إىل أْٓا ْعٝـ يف عكط ايعٛمل ١ايص ٟشابت ف ٘ٝاؿٛادع ايجكافٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝاالقتكاز١ٜ
ٚاالدتُاعٖٚ ١ٝصا قس ٜؤز ٟإىل متاٖ ٞثكاف ١اجملتُعات ايهعٝف ١يف ثكاف ١اجملتُعات
ايك ،١ٜٛاألَط ايصٜ ٟعٌُ عً ٢اْفكاٍ ايؿباب عٔ تاضخيِٗ اؿهاضٚ ٟايعًُٚ ٞاإلبساعٞ
بٌ ٚايٓ ط إي ْ ٘ٝط ٠اظزضا ٤أ ٚاستكاض
ٖٓ َٔٚا فإٕ ايبشح اؿاي ٞقا ٍٚاإلداب ١عً ٢ايػؤاٍ ايطٝ٥ػ ٞاألت: ٞ
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َا َسَ ٣عطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف اؿهاض٠
اإلْػاْ ١ٝ؟
ٜٚتفطع عٔ ٖصا ايتػاؤٍ األغ ١ً٦ايفطع ١ٝاءت: ١ٝ
ٖٓ ٌٖ1 )1اى فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف َسَ ٣عطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا٤
اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف اؿهاض ٠اإلْػاْ ١ٝتعع ٣يًٓٛع ؟
ٖٓ ٌٖ )2اى فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف َسَ ٣عطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا٤
اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف اؿهاض ٠اإلْػاْ ١ٝتعع ٣يًهً ١ٝ؟
أٍداف البحث :
ٜٗسف ايبشح اؿاي ٞإىل :
 ايتعطف عًَ ٢ػتَ ٣ٛعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزض ِٖٚيفاؿهاض ٠اإلْػاْ١ٝ
 َعطف ١إٕ نإ ٖٓاى فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف َعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف اؿهاض ٠اإلْػاْ ١ٝتعع ٣ملتغرل ٟايٓٛع ٚايهً. ١ٝ
أٍنية البحث  :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح اؿاي ٞيف :
 غتعٌُ عً ٢ايهؿف عٔ َػتَ ٣ٛعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَ١ٝٚايسٚض ايص ٟقاَٛا ب٘ يف اؿهاض ٠اإلْػاْ. ١ٝ
 غتػاِٖ يف تٓب ٘ٝاؾٗات املعَٓ ( ١ٝساضؽ ،داَعات ،أغط ،أعالُّ َٓ ،ات ...اخل)بايعٌُ عً ٢ظٜازَ ٠عطف ١األبٓاٚ ٤ايتالَٝص ٚاجملتُ باؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝبعًُاٗ٥ا
ٚبايسٚض ايع  ِٝايص ٟقاَٛا ب٘ ػا ٙاؿهاض ٠اإلْػاْ. ١ٝ
 غتعٌُ عً ٢اغتٓٗاض اشلُِ ايعًُ ١ٝيس ٣ايؿباب َٔ خالٍ ضبطِٗ بعًُا ٤اؿهاض٠اإلغالَٚ ،١ٝباالغٗاَات ايعًُ ١ٝاييت قسَٖٛا يًشهاضٚ ٠اإلْػاْ. ١ٝ
 غتٛنح يًُٗتُني َهأَ ايهعف يف َعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤باؿهاض ٠اإلغالَ. ١ٝحدود البحث  :غاض ايبشح ٚفل اؿسٚز اءت: ١ٝ
 داَع ١قٓعاٚ ٤قس مت اختٝاضٖا نْٗٛا تهِ يف دٓباتٗا نٛنب َٔ ١ايطًب ١ايؿاباب يفا ٝايتدككات ايعًُٚ ١ٝاإلْػاْ: ١ٝ
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 طًباا ١املػاات ٣ٛايطاب ا ظاَعاا ١قاآعا ٤شنااٛضاً ٚإْاثااا ناا ٕٛايطًباا ١يف ٖااصا املػاات ٣ٛقااسٚقااًٛا إىل ْٗاٜاا ١ايػااًِ ايتعًُٝاا ٞاؾاااَع ٞاألَااط ايااص ٟميهاآِٗ َاأ اإلداباا ١عًااٖ ٢ااصا
االختباض .
 ا يعًُااا ٤املػااًُني ٚايعااطب ٚايُٓٝااٝني ايااص ٜٔعاؾااٛا يف سااسٚز ايكااطْني ايجاااْٚ ٞايجااأَاشلذط ،ٟايص ٜٔقه ٕٛبؿٗطٚ ٠اغعٚ ١إباساع عًُا ٞنابرل يف عًاِ أ ٚأنجاط َأ ايعًاّٛ
ايطبٝع ١ٝأ ٚايعًُ ١ٝأ ٚاإلْػاْ ١ٝنايطب ٚايفًػفٚ ١اشلٓسغٚ ١ايفًو ٚايطٜانٝات .
 مت اختٝاااض نًٝااتني عًُٝااتني ُٖااا ( ايطااب ٚايعًااٚ ) ّٛنًٝااتني إْػاااْٝتني ُٖااا ( ايًغاااتٚاءزاب ) .
املننيَ : :اغااتدسّ ايبشااح اؿاااي ٞاملاآٗر ايٛقااف ٞيًهؿااف عاأ َااسَ ٣عطفاا ١طًباا ١داَعاا١
قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزض ِٖٚيف اؿهااض ٠اإلْػااَْ ١ٝػاتدسَاً يف شياو إساس٣
أزٚاتاا٘ ٖٚاا ٛاالختباااضٚ ،قااس مت تكااُ ِٝاالختباااض َاأ خااالٍ االطااالع عًاا ٢األزب ايذلبااٟٛ
ٚايسضاغات ايػابكٚ ١عطن٘ عً ٢فُٛع َٔ ١اـدلا. ٤
مصطلحات البحث :
عًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٜ : ١ٝعطفٗا ايبشح اؿاي ٞإدطاٝ٥اً بااا" عًُا ٤املػاًُني أ ٚايعاطب أٚ
ايُٝٓٝني ايصٜ ٜٔتُتع ٕٛبؿٗط ٠عًُٚ ١ٝاغعٚ ،١قسَٛا إْتادااً عًُٝااً هعٜاطاً يف فاطع أ ٚأنجاط
َااأ فاااطٚع ايعًااا ّٛايطبٝعٝااا ١أ ٚايعًُٝااا ١أ ٚاإلْػااااْٚ ١ٝايااايت تعاااس قاغاااِ َؿاااذلى باااني ناااٌ
اؿهاضات َجٌ ايطب ٚاشلٓسغٚ ١ايطٜانٝات ٚايفًو ٚايفًػافٚ ١ايتااضٜذ ٚاؾغطافٝاا ٚهارل،ٙ
ٚايص ٜٔعاؾٛا َابني ايكطْني ايجاْٚ ٞايجأَ اشلذط" ٟ
اؿهااااض ٠اإلغاااالَٜ : ١ٝعطفٗاااا ٖاااصا ايبشاااح إدطاٝ٥ااااً باااا" املعااااضف ٚاءثااااض ٚاإلباااساعات
ٚاالخذلاعات ٚاألغاايٝب ٚايطاطم ايايت قاسَٗا املػاًُ ٕٛيف ايعًا ّٛايطبٝعٝاٚ ١اإلْػااْ ١ٝايايت
تعس قاغِ َؿذلى بني نٌ اؿهاضات " .
اؿهاااض ٠اإلْػاااْٜ :١ٝعطفٗااا ايبشااح إدطا ٝ٥ااً بااا " املعاااضف ٚاءثاااض ٚاملدًفااات ٚاإلبااساعات
ٚاألغااايٝب ٚايطااطم اياايت أْتذٗااا اإلْػااإ َاأ أ ٟسهاااض ٠أ ٚؾااعب أ ٚأَااَ ١اأ األَااِ ٚتعااِ
فٛا٥سٖا نٌ اؿهاضات ٚايؿعٛب اإلْػاْ ١ٝعٝح تعس اضخ بؿط. " ٟ
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ثانياً :الذراسات السابقة واإلاطار الظرر::
 .1الدراسننات الشننا:كة ٖٓ :اااى ايعسٜااس َاأ ايسضاغااات ايػااابك ١اياايت عجاات ساا ٍٛاؿهاااض٠
اإلغااالَٚ ١ٝنااصيو ايعًُااا ٤ايااص ٜٔنااإ شلااِ زٚض يف تًااو اؿهاااضٚ ٠قااس مت تطتٝااب ٖااصٙ
ايسضاغات َٔ األسسخ إىل األقسّ :
أدط ٣دٛاز نا ِ ايٓكط اا ( ( )1()2012زضاغ ١عٔ ضسً ١ابٔ بطٛطٚ ١عٔ أسٛاٍ
ايبكط ٠يف ايكطٕ ايجأَ اشلذطٚ ،ٟقس قسّ ايباسح َعًَٛات عٔ ٖص ٙايطسًَٗٓ ١ا
املعًَٛات اييت تبني اتػاع َػاس ١ايبكطٚ ٠اظزٖاض ايٛن ايعضاع ٞفٗٝاٚ ،نجط ٠ايفٛان٘
ٚاألؾذاض اييت َٔ أُٖٗا ايٓد. ٌٝ
()2

نُا أدط ٣ط٘ عفإ اؿُساْ )2011( ٞزضاغ ١ؼت عٓٛإ االغٗاَات اؿهاض١ٜ
يبعض عًُا ٤ايعطام يف ايكطٕ ايطاب اشلذط ،ٟسٝح شنط َٔ أبطظ أٚي٦و ايعًُا ٤يف عًِ
ايتاضٜذ قُس بٔ دطٜط ايطدلٚ ،ٟأب ٛاؿػٔ عً ٞبٔ اؿػني املػعٛزٚ ،ٟأمحس بٔ قُس
بٔ األعطابٚ ،ٞيف ايطب شنط ايباسح َٔ ٖؤال ٤ايعًُا ٤قُس بٔ ظنطٜا ايطاظٚ ،ٟأبٛ
عً ٞأمحس بٔ عبس ايطمحٔ ابٔ َٓسٚ ،ٜ٘ٚغتٝؿٛع بٔ ٜٛسٓا بٔ ختٝؿٛعٚ ،يف عًِ ايفًػف١
شنط ايباسح َٔ أٚي٦و ايعًُا ٤أب ٛظٜس ايبًدٚ ٞأمحس بٔ غٌٗ قاسب نتاب ايؿطا٥
ٚاألزٜإٚ ،أبَ ٛعؿط َت ٢بٔ ْٜٛؼٚ ،أبْ ٛكط ايفاضاب ،ٞأَا يف فاٍ ايطٜانٝات ٚايفًو
فكس شنط َِٓٗ قُس بٔ قُس بٔ ق ٞايبٛظداْٚ ،ٞغٓإ بٔ ثابت بٔ قطٚ ،٠أب ٛغٌٗ
ايه. ٖٞٛ
ٚأدط ٣قُس فك ٞضغ )3()2011( ٍٛزضاغ ١بعٓٛإ اعذٛب ١ايسٖط ايؿٝذ ابٔ فهٌ اا
ايعُط ٟايسَؿك ،ٞؼسخ ف ٘ٝعٔ ؾٛٝخ٘ َٚؤيفات٘ اييت َٔ أُٖٗا " َػايو األْكاض يف
ممايو األَكاض "ٚ ،قس تهُٔ ٖصا ايهتاب عجاً يف َع ِ ايعً َٔ ّٛدغطافٝا ٚأقايِٝ

ً
1
 جىاد كاظم الىصر هللا ( : )2112رخلت ابً بعىظت مصذرا عً ؤخىال البصرة في اللرن 8هـ14/م ،مجلت آداب البصرة ،جامعتالبصرة ،ع ،63مج .1
2
ظه عفان الحمذاوي ( : )2111إلاسهاماث الحضارٍت لبعض علماء العراق في اللرن الرابع الهجري ،مجلت البدىث والذراساثإلاسالمُت ،مركس البدىث والذراساث إلاسالمُت ،العراق ،ع. 26
3
 دمحم فلي رسىل ( : )2111اعجىبت الذهر الشُخ ابً فضل هللا العمري الذمشلي ،مجلت البدىث والذراساث إلاسالمُت ،ع،25مركس البدىث والذراساث إلاسالمُت ،العراق .
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األضض ٚممايو اإلغالّٚ ،نصيو اشلٓس ٚاألتطاى َٚكط ٚايؿاّ ٚاؿذاظ ٚايٚ ُٔٝاؿبؿ١
ٚايػٛزإ َٚايٚ ٞأفطٜكٝا ٚاألْسيؼ .
4

أَا إبطاٖ ِٝخًٝف ١عبس ايًطٝف ( ) ()2005فكس قسّ زضاغ ١عٔ ابٔ خًسٚ ٕٚأثط ٙيف
ػسٜس ايفهط اإلغالَٚ ،ٞبني إٔ ابٔ خًسٚ ٕٚن أغؼ ٚقٛاعس عًِ االدتُاعَٗٚ ،س
ايططٜل يًباسجني ايص ٜٔأتٛا َٔ بعسٚ ،ٙأنس ايباسح إٔ َٔ َ اٖط ايتذسٜس يف ايتاضٜذ
يس ٣ابٔ خًس ٕٚأْ٘ أدط ٣ؼكٝكات عًُٖ ١ٝاَ ١عً ٢تطاخ أغالف٘ املؤضخني ايص ٜٔنتبٛا
عٔ تاضٜذ ايعطب ٚاإلغالّ نابٔ ٖؿاّ ٚابٔ اغشل ٚاملػعٛزٚ ٟابٔ األَرلٚ ،هرلِٖ ٚقس
اغتبعس بعض األخباض عً ٢أْٗا قض اختالم هرل ممهٔ اؿسٚخ عػب طبا ٥األؾٝا٤
ٚقٛاْني ايعُطإ ،نُا تٓا ٍٚايتذسٜس يف عٛخ ايذلبٚ ١ٝايتعً ،ِٝسٝح عاجل ططٜك١
ايتعً ِٝايػا٥س ٠يف عكط ٙقا٥ال " ٚقس ؾاٖسْا نجرلا َٔ املعًُني شلصا ايعٗس ايص ٟأزضنٓا
جيًٗ ٕٛططم ايتعًٚ ِٝإفازت٘ٚ ،قهط ٕٚيًُتعًِ يف أ ٍٚتعً ُ٘ٝاملػا ٌ٥املعهً َٔ ١ايعًِ،
ٜٚطايب ْ٘ٛبإسهاض شٖٓ٘ يف سًٗاٚ ،قتػب ٕٛشيو َطاْاً عً ٢ايتعًٚ ِٝقٛاباً ف،٘ٝ
ٜٚهًفٚ ْ٘ٛع ٞشيو ٚؼكٚ ،ً٘ٝخيًط ٕٛعً ٘ٝتا ًٜك ٕٛي٘ َٔ هاٜات ٚ ،قبٌ إٔ ٜػتعس
يفُٗٗا فإٕ قب ٍٛايعًِ ٚاالغتعسازات يفُٗ٘ تٓؿأ تسضجيٝاًٜٚ ،ه ٕٛاملتعًِ أ ٍٚاألَط
عادعاً عٔ ايفِٗ باؾًُ ١إال يف األقٌٚ ،عً ٢غب ٌٝايتكطٜب ٚاإلااٍ ،ثِ ال ٜعاٍ
االغتعساز فٜ ٘ٝتسضز قًٝالً ملدايطَ ١ػا ٌ٥شيو ايفٔ ٚتهطاضٖا عًٚ ٘ٝاالْتكاٍ فٗٝا َٔ
ايتكطٜب إىل االغتٝعاب ايص ٟفٛق٘ ست ٢تتِ املًه ١يف االغتعساز ثِ يف ايتشك. ٌٝ
ٚقاَْ ١كاب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظاَع ١قٓعاٚ ٤عسٕ ( )5()2002بعٌُ زضاغ ١عٔ ابٔ
خًس ٕٚنفًٝػٛف يًتاضٜذٚ ،قس أنس ايبشح عً ٢إٔ ابٔ خًس ٕٚغع ٢إٔ جيعٌ عًُ٘ (
عًِ ايعُطإ ) َكٝاغاً أَ ٚعٝاضاً يًهتاب ١ايتاضخي َٔ ١ٝخالٍ ْكس ٙيًططٜك ١ايػابك ١عً ٘ٝيف
نتاب ١ايتاضٜذ ٚٚن املٓٗذ ١ٝاـًس ١ْٝٚايتاضخي ١ٝيتفاز ٟايػطز ٚاألناشٜب يف ايتسٜٔٚ
ايتاضخيْ َٔٚ ،ٞاس ١ٝأخط ٣قسّ ابٔ خًس ٕٚاألغؼ ايعًُ ١ٝيتفػرل ٚقاٚ ٥أسساخ ايتاضٜذ .
4

 إبراهُم خلُفت عبذ اللعُف( : )2115ابً خلذون وؤجره في ججذًذ الفكر إلاسالمي ،مجلت كلُت ؤصىل الذًً والذعىة باملىصىرة،جامعت ألاهسهر ،ج ،2ع. 11
5
 هلابت هُئت الخذرَس بجامعتي صىعاء وعذن ( : )2112ابً خلذون فُلسىف للخارٍخ(كراءة معاصرة للتراث الفلسفي العربي) ،مجلتؤبداث جامعُت ،جامعت صىعاء ،عً ،1ىلُى – دٌسمبر .
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نُا أدط ٣أمحس قُس اؿهطاْ )6()2000( ٞزضاغ ١مل ثط اؾطاسني ايعطب يف
دطاس ١ايع اّ ٚاملفاقٌ ٚ ،قس تٛقٌ ايباسح إىل بعض تًو امل ثط يهباض اؾطاسني ايعطب
أَجاٍ أب ٛبهط ايطاظٚ ٟعً ٞبٔ ايعباؽ اجملٛغٚ ،ٞأب ٛايكاغِ ايعٖطاٚ ،ٟٚابٔ غٓٝا ٚابٔ
ظٖطٚ ،أب ٛايفطز بٔ ايكف َٔٚ ،تًو امل ثط :
 سصض اؾطاسٚ َٔ ٕٛن اؾبا٥ط فٛم َهإ ايهػط يف األٜاّ األٚىل يإلقاب. ١ نُا سصضٚا َٔ عسّ سٌ اؾبا٥ط إال بعس ؾفا ٤ايهػط . ٚقفٛا ثالخ ططم يعالز خً ايهتف املٓػهب ،نُا ؼسخ بايتفك ٌٝعٔ عالزنػٛض ايفو ٚٚقف ايعسٜس َٔ اءالت اييت تػتدسّ يف دطاس ١ايع اّ .
ٚتٓا ٍٚقُس دًٛب فطسإ ( )7()1987زضاغ ١يٓ ط ١ٜايتعطٜف عٓس ابٔ غٓٝاٚ ،نح
فٗٝا إٔ ابٔ غٓٝا قسّ ْ طَ ١ٜتهاًَ ١يف ايتعطٜفٚ ،قس نؿف ايبشح عٔ شيو َٔ خالٍ
ؼسٜس َهاْ ١ابٔ غٓٝا يف تاضٜذ ْ ط ١ٜاملعطفٚ ،١بٝإ اؿسٚز اييت ٚقفٗا ملاٖ١ٝ
ايتعطٜفٚ ،تجبٝت ايؿطٚا اييت افذلض تٛفطٖا يف بٓا ٤تعطٜف داَ َاْ ؾاٌَٚ ،ؼسٜس
أْٛاع ايتعطٜفات اي يت عاؾٗا نُا ٚنح ايباسح ايسٚض ايصًٜ ٟعب٘ ايتعطٜف يف ايعًَٔ ّٛ
خالٍ األَجً ١اييت قسَٗا عٔ ايعً ّٛاملدتًفٚ ،١قس عطف ابٔ غٓٝا َكطًح ايتعطٜف باأْ٘ "
ق ٍٛزاٍ عًَ ٢اٖ ١ٝايؿ. " ٤ٞ
ٚأدط ٣قُس عُطإ ( )8()1987زضاغ ١ؼً ١ًٝٝيٓ ط ١ٜاملعطف ١عٓس َفهط ٟاإلغالّ
خًل ف ٗٝا إىل إٔ َفهط ٟاإلغالّ بكف ١عاَ ١قس اؾتغًٛا بايبشح ٚايسضاغ ١عٔ املعطف١
بأْٛاعٗا َٚكازضٖا فإبٔ غٓٝا دعٌ املعطف ١عً ٢ثالث ١أْٛاع ٖ : ٞاملعطف ١بايٓ ط ،٠املعطف١
بايفهط ،٠املعطف ١باؿسخ ،أَا ايفاضاب ٞفكس أنس عً ٢أُٖ ١ٝاؿؼ هرل أْ٘

ًٜغ زٚض

ايعكٌ ألٕ املعطف ١يف ْ ط ٙال ؼكٌ يإلْػإ تذطز َباؾط ٠اؿؼ يًُشػٛغات ٚإوا بعس
تسخٌ قْ ٣ٛفػ ١ٝأخط ٣نك ٠ٛايتُٝٝع ايعكً ،ٞأَا ايغعاي ٞفكس اعتُس عً ٢اؿؼ

6

 ؤخمذ دمحم الحضراوي ( : )2111مأجر الجراخين العرب في جراخت العظام واملفاصل ،مجلت الذراساث الاجخماعُت ،جامعت العلىموالخكىىلىجُا ،عً ،11ىلُى ،دٌسمبر .
7
 دمحم جلىب فرخان ( : )1987هظرٍت الخعرٍف عىذ ابً سِىا ،املجلت العربُت للعلىم إلاوساهُت ،جامعت الكىٍت ،مج ،7ع. 258
 دمحم عمران ( : )1987هظرٍت املعرفت عىذ مفكري إلاسالم -دراست جدلُلُت ملارهت ،مجلت كلُت الذعىة إلاسالمُت ،كلُت الذعىةإلاسالمُت ،لُبُا ،ع. 4
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نُكسض أغاغٚ ٞسٝس يًعًِ ايٝكٝينٚ ،شٖب ابٔ خًس ٕٚإىل خالف شيو سٝح أنس عً٢
اؿؼ نُكسض ٖاّ يًُعطفٚ ١يٝؼ ٚسٝس .
تعًٝل عً ٢ايسضاغات ايػابك : ١بعس اغتعطاض ايسضاغات ايػابكٜ ١تهح إٔ ايعسٜس َٔ ٖصٙ
ايسضاغات تططقت يًُٛنٛع َٔ داْب فًػف ٞنسضاغ ١فطسإ (ٚ ،)1987زضاغ ١عُطإ
(ٚ ،)1987نصا زضاغ ١عبس ايًطٝف (ٖٚ )2005صا ٜتفل َ ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف دع١ٝ٥
بػٝط ،َ٘ٓ ١بُٓٝا زضاغ ١اؿهطاْ )2000( ٞفكس تٓاٚيت َٛنٛع اؿهاض ٠يف داْبٗا
ايط

 ٖٛٚدع َٔ ٤اٖتُاّ ايسضاغ ١اؿايٚ ،١ٝضنعت زضاغ ١اؿُساْ )2011( ٞعً٢

ايكطٕ ايطاب اشلذطٚ ٟعٔ االغٗاَات اؿهاض ١ٜيعًُا ٤ايعطام يف شيو ايكطٕ ٖٚصا ٜتفل يف
دع َ َ٘ٓ ٤ايسضاغ ١اؿاي ١ٝاييت غعت إىل َعطف ١االغٗاّ اؿهاض ٟيًُػًُني ٚايعطب
خالٍ ايفذل َٔ ٠ايكطٕ ايجاْٚ ٞست ٢ايجأَ اشلذط. ٟ
ٚتبني َٔ اغتعطاض ايسضاغات ايػابك ١أْ٘ ال تٛدس زضاغٚ ١اسس ٠غعت يًهؿف عٔ
َسَ ٣عطف ١طًب ١اؾاَع ١بؿهٌ عاّ ٚطًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَ١ٝ
ٚزٚضِٖ يف اؿهاض ٠اإلْػاْٖٚ ١ٝصا َا غعت إي ٘ٝايسضاغ ١اؿاي. ١ٝ
.2اإلطار اليظني  :غآتا ٍٚيف ٖاصا اإلطااض ايٓ اط ٟأباطظ ايعًُاا ٤املػاًُني اياص ٜٔناإ شلاِ
إغٗاّ يف ايٓٗه ١ايعًُٝاٚ ،١ناصيو أٖاِ اإلغاٗاَات أ ٚاإللااظات ايايت قاسَٖٛا يًشهااض٠
اإلْػاْ: ١ٝ
أوالً  :أ :ننيل الالن ننان ال ننا ً س نناٍناا ل اليَط ننة الالني ننة اإلسن ن مية ٗ :اااط َ٦اااات ايعًُاااا٤
املتُٝع ٜٔيف ناف ١ايتدككات ايعًُٚ ١ٝايطبٝع ١ٝايصٖٚ ٜٔباٛا أضٚاسٗاِ ٚأَاٛاشلِ يف غابٌٝ
ايعًِٚ ،دازٚا بأٚقاتِٗ عجاً ٚزضاغٚ ١متشٝكاً ٚتٓكٝباً ٖ َٔٚؤال. ٤
ايفًػف: ١
 )1ايفاضاب ٖٛ : ٞأبْ ٛكط قُس ايفاضابٖ260 ( ٞاٖ339 – ّ874/اٚ ،)ّ950/يس يف َسٜٓا١
فاضاب يف اقً ِٝتطنػتإٜٚ ،عس َٔ أبطظ ايفالغف ١املػًُنيٚ ،يكب باملعًِ ايجاْ. ٞ
 )2ايهٓس ٖٛ : ٟأبٜٛ ٛغف ٜعكٛب بٔ اغشل ايهٓاسٖ185( ٟااٖ256 – ّ805/اا،)ّ873/
ٚيااس بااايعطامٚ ،أقااً٘ َاأ ايااًٜ ،ُٔٝكااب بفًٝػااٛف ايعااطبٜٚ ،عااس َاأ أع ااِ فالغااف١
املػًُني .
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 )3اباأ ضؾااس ٖ :اا ٛأباا ٛايٛيٝااس قُااس باأ أمحااس باأ قُااس باأ ضؾااس (ٖ520ااا ّ1126 /اااا-
ٖ595ااا ٚ ،)ّ 1198/يااس يف األْااسيؼ ٜٚعااس َاأ نباااض فالغااف ١اإلغااالّ ،نااإ ًٜكااب
بايؿاضح .
ايطب :
 )1اياااطاظٖ : ٟااا ٛأبااا ٛبهاااط قُاااس بااأ قااا ٞبااأ ظنطٜاااا اياااطاظٖ250 (ٟاااا ّ865 /اااااا
ٖ311اٚ ،)ّ927/يس يف َس ١ٜٓايطٜٚ ،ٟعس َٔ أع ِ أطبا ٤اإلْػاْ. ١ٝ
 )2ابٔ غٓٝا  ٖٛ :أب ٛعً ٞاؿػٔ بٔ عبس اا بٔ اؿػٔ بني عً ٞبٔ غٓٝا ( ٖ371ااّ980/
اا ٖ427اٚ ،)ّ1037/يس يف قط ١ٜأفؿٓ٘ بايكطب َٔ غاض. ٣
 /3 )3ايعٖطا ٖٛ : ٟٚأب ٛايكاغِ خًف بٔ عباؽ ايعٖطاٖ325 ( ٟٚا ٖ400 -اا )ٚ ،ياس يف
َسٜٓااا ١ايعاٖاااط ٠باألْاااسيؼ ،ناااإ َااأ أع اااِ اؾاااطاسني اياااص ٜٔألباااتِٗ اؿهااااض٠
اإلغالَ.١ٝ
 )4ابٔ ايبٝطاض  ٖٛ :نٝا ٤ايس ٜٔأب ٛقُاس عباس اا املاايك ٞابأ ايبٝطااض ( ّ1197اااا 1248
)ٚ ،يااس يف َسٜٓااَ ١ايكاا ١باألْااسيؼٜ ،عااس َاأ نباااض عًُااا ٤ايٓبااات ٚايكااٝسي ١يف ايكااطٕٚ
ايٛغط. ٢
 )5ابٔ ايٓفٝؼ  ٖٛ :عال ٤ايس ٜٔأب ٛاؿػأ عًا ٞبأ أبا ٞاؿاعّ ايكطؾا ٞايسَؿاك ٞاملًكاب
بابٔ ايٓفاٝؼ (ٖ607اا ّ1213/ااا ٖ687ااٚ ،)1288/ياس يف زَؿال ٜٚعاس َأ نبااض أطباا٤
املػًُني .
ايطٜانٝات :
 )1اـااٛاضظَٖ : ٞاا ٛقُااس باأ َٛغاا ٢اـااٛاضظَٖ164( ٞااا ّ778/اااا ٖ235اااٚ ،)850/يااس
تس ١ٜٓخٛاضظّ (أٚظبهتػإ )ٜ ،عتدل َٔ أٚا ٌ٥عًُا ٤ايطٜانٝات املػًُني .
 )2اـٝاّ  ٖٛ :هٝاخ ايس ٜٔأب ٛايفتٛح عُط بٔ إبطاٖ ِٝاـٝاّ (  ّ1048اا ٚ ،)ّ1131ياس يف
َسٜٓااْٝ ١ػااابٛض (إٜااطإ)ٖ ،اا ٛأَ ٍٚاأ أخااذلع ططٜكاا ١سػاااب املجًجااات ٚسااٌ َعااازالت َاأ
ايسضد ١ايجايج ١بٛاغط ١قط املدطٚا .
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ايفًو :
 )1ايبرل ٖٛ : ْٞٚأبا ٛايطقاإ قُاس بأ أمحاس ايبرلْٚا ّ973( ٞااا ٚ ،)ّ1048ياس يف َسٜٓا١
ناخ عاقُ ١خٛاضظّ (أٚظبهتػإ)ٜ ،عس َٔ نباض عًُا ٤ايفًوٜٚ ،كف٘ ايبعض بأْا٘
َٔ أع ِ ايعك ٍٛاييت عطفتٗا اؿهاض ٠اإلغالَ. ١ٝ
 )2ايبتاااااْٖ : ٞاااا ٛأباااا ٛعبااااس اا قُااااس باااأ عبااااس اا باااأ دااااابط باا أ غاااآإ ايبتاااااْٞ
(ٖ240اَ854/ااٚ ،)ّ929/يس يف سطإ (سلاٍ هطب ايعطام ٜعس َأ نبااض عًُاا ٤ايفًاو
املػًُني .
ْ )3كااارل اياااس ٜٔايطٛغاااٖ : ٞااا ٛأبااا ٛدعفاااط قُاااس بااأ قُاااس بااأ اؿػااأ ايطٛغاااٞ
(ٖ597ا ّ1201/ااٖ672ا اااٚ ،) 1274يس يف َس ١ٜٓطٛؽ ،اعتدل ٙابأ خًاس ٕٚأساس أع اِ
عًُا ٤املػًُني .
ايهُٝٝاٚ ٤ايفٝعٜا: ٤
 )1دابط بٔ سٝإ (ٖ101ا اا ٖ197ا)ٚ ،يس يف َس ١ٜٓطٛؽ ٖٛٚ ،أ َٔ ٍٚاغتدسّ ايهُٝٝا٤
عًًُ ٝا يف ايتاضٜذ ،قاٍ عٓ٘ أب ٛبهاط اياطاظٜ ٟعاس َأ أعاالّ ايعاطب ايعبااقطٚ ٠ضا٥اس عًاِ
ايهُٝٝاٚ ،٤قاٍ عٓ٘ ايفًٝػٛف االْهًٝع ٟفطاْػٝؼ بٝه " ٕٛإ داابط بأ سٝاإ أٍٚ
َٔ عًِ عًِ ايهُٝٝا ٤يًعا فٗ ٛاب ٛايهُٝٝا. " ٤
 )2ابٔ اشلٝجِ  ٖٛ :أب ٛعً ٞاؿػٔ بٔ اؿػأ بأ اشلٝاجِ (ٖ354اا ّ965/ااااٖ430اا،)1040/
ٚيس يف ايبكطٜ ،٠عس ضا٥س عًِ ايبكطٜات ٚاملٓٗر ايعًُ. ٞ
عًِ االدتُاع ٚايتاضٜذ ٚاؾغطافٝا :
 )1ابٔ خًس ٖٛ : ٕٚعبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ خًسٖ732( ٕٚا 1332/ااٖ808اٚ ،)1406/يس
يف تْٛؼٚ ،تطد أقٛي٘ إىل سهطَٛتٜ ،عس ابٔ خًس ٕٚأساس ايعًُاا ٤اياص ٜٔتفداط بٗاِ
اؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝفَٗ ٛؤغؼ عًِ االدتُاع .
 )2اشلُساْ ٖٛ : ٞاب ٛقُس اؿػٔ بأ أمحاس بأ ٜعكاٛب اشلُاساْٖ280( ٞاا ااا ٚ ،)ٙ336ياس
تٓطك ١ضٜس ٠قاف  ١عُطإٜ ،عس َٔ أع ِ دغطايف اؾعٜط ٠ايعطب. ١ٝ
 )3األزضٜػاااااٖ : ٞااااا ٛأبااااا ٛعباااااس اا قُاااااس بااااأ قُاااااس االزضٜػاااااٖ493( ٞااااااّ1099/
ااٖ559اٚ ،)1160/يس يف غبت٘ باملغطب ايعطبٜ ،ٞعس َٔ نباض اؾغطافٝني عدل ايتاضٜذ .
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 )4ابٔ بطٛط ٖٛ: ١قُس بٔ عبس اا ايًٛات ٞايطٓذاٖ703 (ٞاا ّ1304/ااا ٖ779اا،)1377/
ٚيس يف َس ١ٜٓطٓذٚ ،١قس طاف ايعا اإلغالَ ٞملس ٠تعٜس عً ٢ثالث ٕٛعاَاً .
 )5ايطاادلٖٛ : ٟقُااس باأ دطٜااط ايطاادلٖ224( ٟاااٖ310 – ّ838/اااٚ ،)ّ923/يااس يف آَاااٍ
طدلغتإ َٔ بالز فاضؽٜ ،عس َٔ نباض عًُا ٤ايتاضٜذ املػًُني .
ثاىياً  :أٍه اإلجنالات اليت قدمَا املشلناٌ للحطارة اإلىشاىية
قسّ املػًُ ٕٛإلاظات ع  ١ُٝيف ناف ١ايعً ّٛاييت اؾتغًٛا بٗاٚ ،ألعت اؿهاض٠
اإلغالَ ١ٝإغٗاَات نبرل ٠ؾٗس بٗا املٓكفٚ ،ٕٛأقبشت ٖص ٙاإللاظات عالَات َه١٦ٝ
عً ٢دبني اؿهاض ٠اإلغالَٚ ،١ٝمتاث ٌٝتؿٗس عً ٢عبكط ١ٜعًُاٗ٥اٚ ،ؾٗازات ٜفدط بٗا
أبٓاٗ٥ا يف نٌ ظَإ َٚهإٚ ،غٝتِ اؿسٜح أٚالً عٔ ايعً ّٛاييت أبسعٖٛا ،ثِ أِٖ
اإلنافات اييت ألعٖٚا
أ  :الالاو اليت أسشاٍا
بعس إٔ اغتٛعب ايعًُا ٤املػًُني عً ّٛاؿهاضات ايػابك ١انتؿفٛا إٔ ٖٓاى
فذٛات أ ٚفاالت

ٜتِ ايتططم شلا ،أ ٚإٔ ايبشح سٛشلا

ٜأخص سك٘ َٔ ايسضاغ١

ٚايتٓكٝب ،األَط ايصٜ ٟؤنس اؿاد ١إىل إؾباع ٖص ٙايٓكاا بايبشح ٚايسضاغٚ ،١إضغا٤
ايكٛاعس ٚاألغؼ اـاق ١شلص ٙايعً ّٛاؾسٜسٚ ،٠يصيو فكس قاَٛا بإبساع ايهجرل َٔ ايعًّٛ
 َٔٚأُٖٗا :
( )1عًِ سػاب املجًجات :أقبح ٖصا ايعًِ َػتكالً بصات٘ عٔ عًِ ايفًوٚ ،نإ ايفهٌ يف
شيو إىل أب ٛايٛفا ٤ايبٛظداْ( ٞت ٖ388ا)ْٚكرلايس ٜٔايطٛغ(ٞتٖ672ا)( اـطٝب،
،)210 ،2007نُا ٜعتدل أب ٛايطقإ ايبرل( ْٞٚتٖ440ا) َٔ ٚانع ٞاألغؼ األٚىل
شلصا ايعًِ (.)9
( )2عًِ ايكٝسي :١تك ٍٛاملػتؿطق ١األملاْ ١ٝظٜغطٜس ْٖٛه٘ يف نتابٗا " سلؼ ايعطب
تػط عً ٢ايغطب " إٕ " ايعطب ِٖ املؤغػ ٕٛاؿكٝك ٕٛٝملٗٓ ١ايكٝسي ١اييت اضتف
أقشابٗا تعًَٛاتِٗ ايٛفرلٚ ٠بؿعٛضِٖ باملػٛ٦ي ١ٝعٔ َػت ٣ٛػاض ٠ايعكاقرل يف
ايعكٛض ايكسمي. )10(" ١
9

 علي عبذ هللا الذفاع (  : ) 1983ؤعالم العرب واملسلمين في العب ،مؤسست الرسالت ،بيروث ،ط ،1،ص . 13911
 -زَغرٍذ هىهكه (  : ) 1981شمس العرب حسعع على الغرب ،دار ألاماهت الجذًذة ،بيروث ،لبىان ،ط ،5ص .329
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( )3عًِ ايع : ٕٛٝأضغ ٢عًُا ٤ايعطب ٚاملػًُني قٛاعس طب ايع ٕٛٝفِٗ أ َٔ ٍٚدعٌ ٖصا
ايعًِ عًُاً ي٘ أقٛي٘ ٚقٛاعسٚ ،ٙناْت َساضؽ األْسيؼ ايٛسٝس ٠يف أٚضٚبا اييت
ؽطز أطباَ ٤ؤًٖني يف ٖصا اجملاٍٚ ،اْتؿطت املػتؿفٝات األنازمي ١ٝيف اٝ
أما ٤ايسٚي ١اإلغالَ. )11( ١ٝ
( )4عًِ ايٓفؼٜ :عس ايطب ايٓفػ ٞفطع َِٗ َٔ ايطبٜٚ ،عس ابتهاضاً عطبٝاً إغالَٝاً
خايكاً ،فف ٞاؿهاض ٠ايْٛٝاْ ١ٝنإ ٜعتكس إٔ ايؿفا َٔ ٤األَطاض ايٓفػٜ ١ٝػتًعّ
إٔ ٜٓاّ املطٜض يف ٖٝهٌ خام سٝح ٜتِ ؾفاؤ ٙتعذع ٠ؼٌ ظػس ٙيف ايً١ًٝ
ايٛسٝس ٠اييت ٜكهٗٝا يف شيو اشلٝهٌ ،فإٕ

ؼٌ ٖص ٙاملعذع ٠يف تًو ايً ١ًٝئ

ٜؿف ٢املطٜض ط ١ًٝسٝات٘ (.)12
( )5عًِ دطاس ١ايتذُٜ :ٌٝعتدل املػًُ ٕٛأ َٔ ٍٚأدط ٣عًُٝات ايتذُ ٌٝيف ايعٚ ٕٛٝاألْف
ٚاألغٓإٚ ،نإ أب ٛايكاغِ ايعٖطا(ٟٚتٖ400ا) ٜٓكح اؾطاح بايتعًِ باملٛاز عً٢
اؾًس قبٌ ؾك٘ يتشكٝل أندل قسض َٔ ايسق ١نُا ٚقف أْٛاعاً َٔ اـٝاطٚ ١اإلبط
ناـٛٝا اييت ال تذلى أثطاً نبرلاً يف اؾًسٚ ،ابتهط خٝاط ١اؾًس َٔ ايساخٌ
ست ٢ال تذلى أثطاً َطٝ٥اً ٖٚصا أسسخ فٔ يف اؾطاس ١ايتذُٚ ،١ًٝٝابتهط ايتسٜٚط
املجُٔ أ ٟاـٝاط َٔ ١مثإ دٗات يف دطاس ١ايبطٔٚ ،اـٝاط ١بإبطتني ٚخٝط
ٚاسس(.)13
( )6عًِ ايهُٝٝاٜ :٤عتدل دابط بٔ سٝإ(تٖ197ا) َؤغؼ ٖصا ايعًِ ،فٗ ٛايصِ ْ ٟ
نجرلاً َٔ ططم ايبشح ٚايتشًٚ ٌٝضنب عسزاً َٔ املٛاز ايهُٝٝاٚ ،١ٝ٥ناْت
أعاث٘ َٚا تٛقٌ إيَ َٔ ٘ٝعًَٛات ٖ ٞاملطد األ ٍٚيف أٚضٚبا ست ٢ايكطٕ ايجأَ عؿط
املٝالز. )14( ٟ
( )7عًِ ايبكطٜاتٜ :عتدل عًِ ايبكطٜات سكٌ َػتكٌ عٔ بك ١ٝفطٚع ايفٝعٜاٜٚ ،٤عس
ايعا ايعطب ٞابٔ اشلٝجِ(تٖ430ا) َؤغؼ ٖصا ايعًِ ،ايص ٟأضغ ٢قٛاعس ٙيف نتاب٘
11

 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 28 -12خالذ ؤخمذ خربي ( 1425هـ ) علىم خضارة إلاسالم ودورها في الحضارة إلاوساهُت ،كخاب ألامت ،وزارة ألاوكاف والشئىن
إلاسالمُت ،كعر ،ع ،114السىت  ،24ص . 76
13
 دمحم مدمىد سالمت الهاٌشت (بذون)  :إسهاماث العلماء العرب واملسلمين في الحضارة إلاوساهُت ،ص . 8114
 -دمحم مدمىد سالمت الهاٌشت (بذون)  :املرجع السابم ،ص . 376
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"املٓا ط" ايص ٟقاّ بٛقف " ايعني " نذػِ َػتكبٌ يًه ٤ٛفشػب ،كايفاً ْ ط١ٜ
بطًُٛٝؽ ايص ٟقاٍ إٔ ايعني ٖ ٞاييت تكسض ايه. ٤ٛ
( )8عًِ االدتُاعٜ :عس ايعالَ ١عبس ايطمحٔ بٔ خًس(ٕٚتٖ808ا) َؤغؼ عًِ االدتُاع،
ٜفهط ف ٘ٝأسس َٔ فالغف ١ايْٛٝإ يف

ٚٚان أغؼ ٖصا ايعًِ اؾسٜس ايصٟ
ايعكٛض ايكسمي. )15( ١

ٖٓٚاى عً ّٛأخط ٣نجرل ٠أغػاٖٛا ٚيهأ ال ٜتػا املكااّ يتكاسميٗا َجاٌ عًاِ ايتفاناٌ
ٚايتهاَااٌ ،عًااِ املٛغااٝك ،٢عًااِ املٝهاْٝهااا ايتذااط ، ٜعًااِ ػاااض ٠ايهتااب ،املاآٗر
ايتذطٚ ٜهرلٖا َٔ ايعً.ّٛ
ب  :أٍه اإلضافات اليت قدماٍا
قااسّ املػااًُ ٕٛإنااافات نااجرل ٠إىل ايعًااٖٚ ّٛاا ٞأنجااط َاأ إٔ ؼكااٚ ٢غاآهتف ٞبااصنط
أُٖٗا :
انتؿااف املػااًُ ٕٛايكاافط ،فااايغطب

ٜااتُهٔ َاأ اغااتعُاٍ ايكاافط إال عاأ ططٜاال

املػًُنيٚ ،قس قاٍ ناتب هطب ٞيف شيو إٔ فهط ٠ايكافط تعتادل َأ أع اِ اشلاساٜا ايعًُٝا١
اييت قسَٗا املػاًُ ٕٛإىل هاطب أٚضٚبااٚ ،ناإ ايعاطب قاس اغاتدسَٛا يفام (قافط) يًساليا١
عً ٢ايالؾَٓ ٤ٞص ايعكط اؾاًٖ ،ٞنُا داا ٤يف أؾاعاضِٖ ٚملاا اغاتدسّ املػاًُ ٕٛايكافط
يف اؿػاب ضزل ٙٛعً ١٦ٖٝ ٢سًك٘ َجٌ َا ٜهتب٘ األٚضب ٕٛٝاءٕ (. )16
ٚقس أٚدس ايعطب أٜهاً اؿػاب ايعؿط ٟبعس ايفاقً ،١فايطٜان ٞاملؿٗٛض هٝااخ اياسٜٔ
ايهاؾاا(ٞتٖ 839ااا) أؼااف عًااِ اؿػاااب بطا٥عااَ ١اأ ضٚا٥عاا٘ٚ ،أغااس ٣إيٝاا٘ خسَاا ١دًًٝاا،١
سٝح س ٍٛألَ ٍٚط ٠يف ايتاضٜذ ايهػٛض إىل أضقاّ عؿطٖٚ ١ٜا ٛاياص ٟدعاٌ َأ اؿػااب يف
َتٓا ٍٚاؾُ ، ٝإش يٛال ٖصا ايتش ٌٜٛملا ٚدس عًِ ايًٛهاضٜجُات (. )17
ٚيف عًااِ ايطااب عااطف املػااًَُ ٕٛااطض ايػااٌ ايط٥ااٚٚ ٟٛنااشٛا نٝااف ٜٓتكااٌ ايااسا ٤عاأ
ططٜاال املاااٚ ٤ايذلبااٚ ،١انتؿاافٛا غاابب زا ٤اؾااطبٚ ،عطفااٛا اؿؿااط ٠اياايت تٓكًاا٘ٚ ،زضؽ

15

 ؤخمذ علي املال ( : )1986ؤجر العلماء املسلمين في الحضارة إلاوروبُت ،دار الفكر ،دمشم ،ص . 19116
 ؤخمذ مجاهذ مصباح ( :) 1978جارٍخ الحضارة إلاسالمُت والفكر إلاسالمي  ،ط ،2دار العباعت املحمذًت ،اللاهرة .17
 -زَغرٍذ هىهكه ( : )1983مرجع سابم ،ص . 161
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عًُااؤِٖ ناابٔ غاآٝا(٤تٖ427اا) ٚاباأ اشلٝاجِ(تٖ430ااا) ايعاني ٚأَطانااٗا بسضدا ١أزٖؿاات
عًُا ٤ايكطٕ ايعؿط. )18( ٜٔ
ٚقس غاض ابٔ غآٝا يف تؿادٝل املاطض َٚعاؾتا٘ ملطناا ٙعًا ٢ايططٜكا ١اؿسٜجا ١املتبعا١
اءٕ ٖٚاا ٞاالغااتسالٍ بااايبٚ ٍٛاياادلاظ ٚايٓاابضٚ ،أَ ٍٚاأ فااطم بااني ايؿااًٌ ايٓاااتر عاأ غاابب
زاخً ٞيف ايسَاغ ٚايٓاتر عٔ غبب خاضدٚٚ ،ٞقف ايػاهت ١ايسَاهٝا ١ايٓاػا ١عأ نجاط٠
ايسّ (. )19
أَا أب ٛبهاط اياطاظ(ٟتٖ 311اا) فٗٓااى إاااع باني األطباا ٤يف ايعاا أْا٘ أَ ٍٚأ قآ
ال ألَاطاض األطفااٍ ٚايٓػااٚ ٤اياٛالزٚ ٠املػاا ٌ٥ايطٜٛ٥ا،١
َطاِٖ ايع٥بلٚ ،قسّ ؾاطس ًا َفكا ً
ٚاألَطاض ايتٓاغًٚ ،١ٝدطاس ١ايعٝآنيٚ ،اغاتدسّ ططقا ًا كتًفا ١يف عاالز أْاٛاع األَاطاض،
فهإ ٜطنع عً ٢ايسالالت ٚايفطٚم بني األَطاض يف ايتؿدٝل (.)20
ٜٚعس ايطاظ ٟأٚ َٔ ٍٚقف َطض اؾسضٚ ٟاؿكبٚ ،١أ َٔ ٍٚابتهاط خٝاٛا اؾطاسا١
املػُا ٠ب"ايككاب" ٚتٓػب إيٝا٘ عًُٝا ١خٝاطا ١اؾاطٚح بأٚتااض ايعاٛزٜٚ ،عتادل أَ ٍٚأ اٖاتِ
باؾطاس ١نفطع َٔ فطٚع ايطب قا ِ٥بصات٘ (. )21
ٚقس تطٛضت ايهشاي( ١طب ايع )ٕٛٝعًٜ ٢س اثٓني َٔ أؾٗط ايهشايني املػًُني ٖاِ أباٛ
ايكاغاِ عُاااض بأ املٛقااًٚ ٞعًا ٞباأ عٝػا ٢ايهشاااٍٚ ،ناإ األ ٍٚخاابرلاً يف طاب ايعٝاإٛ
ٚإدطا ٤ايعًُٝات اؾطاس َٔ ٖٛٚ ،١ٝأنجط أطبا ٤ايع ٕٛٝاملػًُني ابتهاضاً (. )22
ٚنإ أب ٛايكاغاِ ايعٖاطا(ٟٚتٖ400اا) أؾاٗط دطاسا ٞعكاطٚ ،ٙقاس تاطى ايهاجرل َأ
ايهتب ايطبَٗٓ ١ٝا عج٘ يف اؾطاساٚ ،١قاس ؾاطح فٝا٘ ايعًُٝاات اؾطاسٝاٚ ١اءالت ايطبٝا١
اييت تػتعٌُ فٗٝاٚ ،قس ٚقف عًُ ١ٝؾل املجاْٚ ١تفتٝت اؿكٚ ٠ٛأْٛاعٗا ٚططٜك ١إخطادٗا
ٚاءالت اييت تػتعٌُ يف ٖص ٙايعًُ.)23( ١ٝ
18

 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 3219
 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 14921
 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 116 -21خالذ ؤخمذ خربي ( 1425هـ ) علىم خضارة إلاسالم ودورها في الحضارة إلاوساهُت ،كخاب ألامت ،وزارة ألاوكاف والشئىن
إلاسالمُت ،كعر ،ع ،114السىت  ،24ص . 117
22
 راغب السرجاوي ( : )2119كصت العلىم العبُت في الحضارة إلاسالمُت ،مؤسست إكرؤ لليشر والخىزَع ،اللاهرة ،ط. 123
 -راغب السرجاوي ( : )2119املرجع السابم ،ص . 62
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 ٖٛٚأ َٔ ٍٚاخاذلع املًكاٝط اياص ٟقآع٘ َأ اـؿاب ٚزلااًَ ٙكاٝط ايتٛيٝاسٚ ،اغاتعًُ٘
يػشب ضأؽ اؾٓني يتػٗ ٌٝايٛالزٚ ،٠شيو قبٌ ُٖرليني اإللًٝع ٟت٦ات ايػٓنيٚ ،ابتهط
ططٜك ١ايٛالز ٠باؿٛض يف سايَ ١ا إشا نإ ٚن اؾآني هارل طبٝعاٖٚ ،ٞا ٛأٜهااً أَ ٍٚأ
اخااذلع فهااط ٠املٓ اااض يفشاال عٓاال ايااطسِ ٚضزلاا٘ يف نتاب ا٘ " ايتكااطٜف ملاأ عذااع عاأ
ايتأيٝف(. )24
ٚقس اؾتٗط عً ٞبٔ عباؽ اجملٛغ(ٞت )ّ994يف فٔ اؾطاس ،١فأدط ٣عًُٝاات دطاسٝا١
عااس ٠عًاا ٢ا ٝا أدااعا ٤اإلْػااإ تكطٜب ااًٚ ،يكااس قاااّ بعًُٝاا ١ؾاال ٚإخااطاز اؿكااا ٠بططٜكاا١
دطاسَ ١ٝتطٛضٚ ،٠يكس اٖتِ أٜهاً بعًُ ١ٝايًٛظتني ايًتني ناْت تعاؾإ بايعكاقرل املتٓٛعا،١
فكس أدط ٣عس ٠عًُٝات ٚنإ ايٓذاح سًٝف٘ٚ ،قس ؾطح ٖاص ٙايعًُٝاات بؿاهٌ َفكاٌ يف
نتاب٘ ناٌَ ايكٓاع ١ايطب. )25( ١ٝ
ٚعااطف أطبااا ٤املػااًُني أَااطاض األطفاااٍٚ ،عااالز ايٓعٜاافٚ ،زضغااٛا ايتؿااطٜح بتكط ٝا
أدػاااز ايكااطٚزٖٚ ،ااِ أَ ٍٚاأ اغااتعٌُ ايتدااسٜط ايااص ٜ ٟاأ ايٓاااؽ أْاا٘ َاأ االنتؿااافات
اؿسٜجٚ ١شيو باغتعُاٍ ْبات ايطؤإ ٚايؿ.)26( ًِٝ
ٚيف اؾغطافٝا قشح اؾغطافٝا ٕٛاملػاًُ ٕٛناجرلًا َأ األهاالا يف ْ طٜاات بطًُٝاٛؽ
َجٌ َبايغت٘ يف ؼسٜس ط ٍٛايبشط املتٛغاط ٚ،ناصيو تكاٛض ٙباإٔ اعاٝط اشلٓاسٚ ٟاشلاازٟ
عاارلَ ٠غًكااٚ ،١هًطاا٘ يف تعااٝني َٛق ا عااط قااعٚ ٜٔٚاـًااٝر ايعطبااٚ ٞؼسٜااس سذااِ دعٜااط٠
غٝالٕ (.)27
أَا يف ايفٝعٜا ٤فكس ْٗض املػًُ ٕٛبا٘ ْٗهاٚ ١اناشٚ ،١أناافٛا إيٗٝاا َعًَٛاات دسٜاس٠
َٚاأ آثاااضِٖ أْٗااِ عٓٝااٛا ايهجافاا ١ايٓٛعٝاا ١يهااجرل َاأ أْااٛاع األسذاااض ايهطميااٚ ،١ؾااطسٛا
أغااباب خااطٚز املاااَ ٤اأ ايعٝاا ٕٛايطبٝعٝاااٚ ١اءباااض االضتٛاظٜاا ١بٓ طٜاا ١األٚاْاا ٞاملػاااتططف،١
ٚاؾتغًٛا بايعسغااتٚ ،أداطٚا ايتذااضب إلجيااز ايفاطم باني ٚظٕ اشلاٛاٚ ٤نجافتا٘ ٚنتباٛا يف
ايهٚ ٤ٛاملطاٜا اعطق.)28( ١
24
 دمحم مدمىد سالمت الهاٌشت (بذون)  :إسهاماث العلماء العرب واملسلمين في الحضارة إلاوساهُت ،ص . 8825
 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 11526
 راغب السرجاوي ( : )2119مرجع سابم ،ص . 6227
 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 4128
 -ؤبى زٍذ شلبي (بذون)  :جارٍخ الحضارة إلاسالمُت والفكر إلاسالمي ،مكخبت وهبُت ،اللاهرة ،ص . 357
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َٚاأ إبااساعات املػااًُني أْٗااِ قاآعٛا ايػاااعات اياايت تػاارل عًاا ٢ايع٥باال ٚعًاا ٢ايؿااُ
املؿتعٌ ،أ ٚاييت تعٌُ بٛاغط ١األثكاٍ املدتًف ،١نُا قٓعٛا ايػاعات ايؿُػا ١ٝايسقاقا،١
ٚايػاعات املاٝ٥ا ١ايايت ناْات تكاصف ناٌ غااع ١ناط ٠يف قاسح َعاسْٚ ٞتاسٚض سا ٍٛقاٛض
ت ٗط ف ٘ٝايٓذ ،ّٛأ ٚغاعات ؼٌُ َٓتذات َٓػاك ١ايٛاساس ٠تًا ٛاألخاط ٣يف ؾاهٌ ْكاف
زا٥طَٚ ،ٟا تًبح إٔ تدلم نًُا داٚظت ايػاع ١ايجاْ ١ٝعؿط يٝالً يف ساني مياط فٛقٗاا ٖاالٍ
ٚناااٜٚ،)29( ٤عااس اباأ ٜااْٛؼ املكااط ٟكااذلع " ايطقااام " بٓااس ٍٚايػاااعٚ ،١نااإ نااجرلٕٚ
ٜعتكس ٕٚإٔ ٖصا االخذلاع َٔ ابتهاض ايعا اإلٜطاي ٞداي. )30( ًٛٝٝ
ٚفُٝا ٜتعًل بايهُٝٝا ٤فٝهف ٞاملػًُ ٕٛفداطًا أْٗاِ ْكًاٛا عًاِ ايهُٝٝااَ ٤أ فاٖاٌ
اـطافات إىل سكا٥ل ايعًِ ايتذطٚ ، ٜنإ ٖصا عًٜ ٢س دابط بٔ سٝاإٚ ،داسٜط باياصنط
إٔ َٓٗر دابط ايعًُ ٖٛ ٞاملٓٗر املتب يف ايعكط اؿسٜح (.)31
ٚفُٝا خيل ايفًو فكس اٖتِ املػًُني اٖتُاَاً بايغاً باءالت ايفًهٜٚ ١ٝعس ايبرلْٚاَ ٞأ
نباض عًُا ٤املػًُني ايفًهٝنيٚ ،قس اغتٓتر َأ ضقاس ايهػاٛف ٚاـػاٛف إٔ ايؿاُؼ
أناادل َاأ األضض َٚاأ ايكُااط نُااا عًااٌ ايؿاافل ٚايغػاال تعًااٝالً ٚانااشاًٚ ،سػااب قااٝط
األضض بسقاا ١فا٥كااٚ ١سااسز ايكبًاا ١اياايت ٜتذاا٘ إيٗٝااا املػااًُ ٕٛعٓااس ايكااال ٠بتطبٝاال ْ طٜااات
ضٜان.)32( ١ٝ
نُا سسز ايبرل ْٞٚبسق ١خطٛا ايطٚ ٍٛايعطضْٚ ،اقـ َػاأيَ ١اا إشا ناْات األضض
تسٚض س ٍٛقٛضٖا أّ الٚٚ ،ن ططٜك ١الغتدطاز َكساض قٝط األضض تعاطف عٓاس ايعًُاا٤
ايغطبٝني باغِ قاعس ٠ايبرلٚٚ ،ْٞٚقف اٖط ٠نػٛف ايؿُؼ (.)33
ٚيف ايفًػفٜ ١عس َا قاّ ب٘ ايفالغف ١املػًُ َٔ ٕٛأع اِ َاا أَاست با٘ ايفهاط األٚضٚباٞ
فكس ْكًٛا فًػف ١ايْٛٝإ ٚبعجٖٛا َٔ دسٜسٚ ،غاقَ ١ؤيفات أضغطٚ ،ٛستا ٢ايكاطٕ ايطابا
ع ؿااط املااٝالز ٟناْاات داَعاا ١باااضٜؼ ال تعااذلف با ضا ٤أضغااط ٛإال عًاا ٢ايٛداا٘ ايااص ٟؼااسزٙ
تفػرلات ابٔ ضؾس .
29

 زغيرًذ هىهكه ( : )1983مرجع سابم ،ص . 14231
 دمحم مدمىد سالمت الهاٌشت (بذون)  :إسهاماث العلماء العرب واملسلمين في الحضارة إلاوساهُت ،ص . 6631
 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 8532
 علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 14133
 -دمحم مدمىد الهاٌشت (بذون)  :مرجع سابم ،ص . 98

للعلىم اإلنسانية واالحتماعية

71

العذد ( )15المخلذ ( )16يىليى  -سبتمبر2017م

ISSN : 2410-1818

ندى نعرفة طلبة جانعةة صةنعاء بعلهةاء الحضةارة اإلسةالنية ودورهةم يف الحضةارة

|

اإلنسانية

د .عبد الغني احمد علي الحاوري

ٚيف عًِ ايٓباات ٚايكاٝسي ١فٝعاس ابأ ايبٝطااض(تَ )ّ1248أ أع اِ عبااقط ٠املػاًُني يف
ٖصا ايعًِٚ ،قس نأُ نتابا٘ " اؾااَ ملفاطزات األهصٜاٚ ١األزٜٚا " ١ؾاطس ًا ألياف ٚأضبعُا٥ا١
ْبتاا ١طبٝاا َ ١ا شنااط أزلاٗ٥ااا ٚطااطم اغااتعُاشلاَٚ ،طنعٖااا َاأ هرلٖاااٚ ،قااس سااٖ ٣ٛااصا
ايهتاب نٌ عً ّٛعكط ٙيف ٖصا املٝسإ ٚنإ ؼف ١ضا٥ع ١تِٓ عٔ نُرل عًُ ٞس.)34( ٞ
ثالثاً  :مظهج البحث وإحراءاته
يف ٖااصا اؾااعٜ ٤ااتِ تٓااا ٍٚاإلدااطا٤ات اياايت غاااضت عًٗٝااا ايسضاغاا ١اؿايٝااَ ١جااٌ املاآٗر
املػتدسّ ٚأزا ٠ايسضاغٚ ١خطٛات بٓاٖ٤ا ٚاجملتُ ٚايعٚ ١ٓٝنصا املعاؾات اإلسكاا ١ٝ٥ايايت
اغتدسَت :
املٓٗر  :اغتدسّ ايبشح اؿاي ٞاملٓٗر ايٛقف ٞايصٜ ٟكف ٚاق َعطف ١طًب ١داَعا ١قآعا٤
بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف اؿهاض ٠اإلْػاْ. ١ٝ
أزا ٠ايبشح  :اغتدسّ ايبشاح اؿااي ٞاختبااض ؼكاٜ ًٞٝكاٝؼ َػاتَ ٣ٛعطفا ١طًبا ١داَعا١
قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝقس مت إتباع اـطٛات اءت ١ٝيف بٓا ٤شيو االختباض :
خطٛات بٓا ٤األزا: ٤
 )1االطالع عً ٢ايسضاغات ايػابك ١اييت تٓاٚيت َٛنٛع اؿهاض ٠اإلغاالَٚ ١ٝزٚض ايعًُاا٤
املػًُني يف اؿهاض ٠اإلْػاْ. ١ٝ
 )2االطالع عً ٢األزب ايذلبٚ ٟٛاملطاد األقً ١ٝشات ايكً ١باملٛنٛع .
 )3بعس االطالع عً ٢ايسضاغات ايػابكٚ ١األزب ايذلب ٟٛمت اـطٚز تذُٛعَ ١أ ايفكاطات
اييت تكٝؼ َػتَ ٣ٛعطف ١طًب ١داَعا ١قآعا ٤بعًُاا ٤اؿهااض ٠اإلغاالَٚ ١ٝزٚضٖاِ يف
اؿهاض ٠اإلْػاْٚ ،١ٝقس مت قٝاه ١االختباض عٝح ٜغط ٞاجملااالت ايعًُٝاٚ ١ايطبٝعٝا١
ٚاإلْػاْ ١ٝاييت تؿذلى فٗٝا اؿهاض ٠اإلغاالََ ١ٝا اؿهااضات اإلْػااَْ ١ٝجاٌ ايطاب
ٚاشلٓسغااٚ ١ايطٜانااٝات ٚايفًااو ٚايفًػاافٚ ١ايتاااضٜذ ٚاؾغطافٝااا ٚقااس تهْٛاات فكااطات
االختباض َٔ عسز ( ) فكط. ٠

34

 -علي عبذ هللا الذفاع ( : )1983مرجع سابم ،ص . 322
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 )4مت عااطض االختباااض عًاا ٢فُٛعااَ ١اأ ايػاااز ٠اعهُااني اـاادلا ٤بعًااِ ايذلبٝااٚ ١عًااِ
ايٓفؼ ٚأق ٍٛايذلبٚ ١ٝاؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝألخاص آضاٖ٤اِ سا ٍٛفكاطات االختبااضٚ ،قاس
أبسٚا فُٛع َٔ ١املالس ات ايك َٔٚ ١ُٝأِٖ تًو املالس ات :
 )5بعااس ػُ ٝا املالس ااات ناًَااٚ ١تعااس ٌٜاالختباااض عًاا ٢ناا ٤ٛتًااو املالس ااات أقاابح
االختباض ٜته )34( َٔ ٕٛفكط ٠تتٛظع عً ٢قاٚض غتٚ ١يهٌ فكط ٠أضبا باسا ،ٌ٥باسٌٜ
ٚاسس قشٝح ٚايباق ٞخاط. ٧
قاسم االختباااض :يًتأناس َاأ قاسم االختباااض مت عطنا٘ عًاا ٢فُٛعاَ ١اأ اعهُاني َاأ
أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ ظاااَعيت قاآعاٚ ٤ايعًااٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝااا ايااص ٜٔميتًهاا ٕٛاـاادل٠
ايٛاغع ١يف فاٍ ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓفؼ ٚأق ٍٛايذلبٚ ١ٝاؿهاض ٠اإلغالَٚ ،١ٝقاس طًاب َآِٗ
إبااسا ٤آضاٗ٥ااِ ساآَ ٍٛاغااب ١االختباااض يكٝااااؽ َػااتَ ٣ٛعطفاا ١طًباا ١داَعاا ١قاآعا ٤بعًُاااا٤
اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝإناف ١أ ٚسصف أ ٚتعس ٌٜبعض ايفكطاتٚ ،قس مت تعس ٌٜاالختبااض ٚفال
املالس ات املكسَٚ. َِٗٓ ١بايتاي ٞسكٌ االختباض عً ٢ايكسم اي اٖط. ٟ
ايتذطب ١االغاتطالع :١ٝمت ػطٜاب االختبااض عًا ٢عٓٝا ١اغاتطالعَ ١ٝهْٛاَ ١أ عاسز( ) 40
طايب ااً ٚطايبااٚ ١شيااو يغااطض سػاااب ايااعَٔٚ ،سػاااب َعاااَالت االتػااام ايااساخًَٚ ٞعاَااٌ
ايجبااتٚ ،بايٓػاب ١يًاعَٔ فكاس سػاب َأ خاالٍ اجيااز املتٛغاط اؿػااب ٞياعَٔ تػاً ِٝأٍٚ
طايب ( )40زقٝكٚ ١ظَٔ تػً ِٝآخط طايب ( )60زقٝكٚ ١فكا يًُعازي ١اءت: ١ٝ
ايعَٔ = ظَٔ تػً ِٝأ ٍٚطايب  +ظَٔ تػً ِٝآخط طايب قػُ2 ١
ايعَٔ =  50 = 2 ÷ 60 + 40زقٝك. ١
سػاب َعاٌَ االتػام ايساخً : ٞاالتػام ايساخًٜ ٞعين سػاب َعاَالت ايكاعٛبٚ ١ايتُٝاع
يهٌ فكط َٔ ٠فكطات االختباضٚ ،قس سػب َعاَالت ايكعٛبٚ ١فل املعازي ١اءت: ١ٝ
َعاَااٌ ايكااعٛب = ١عااسز ايااص ٜٔأدااابٛا إداباا ١قااشٝش ١عًاا ٢ايفكااط ÷ ٠ايعااسز ايهًاا ٞألفااطاز
ايعٓٝاا ١االغااتطالعٚ . ١ٝتعتاادل ايفكااطَ ٠الُ٥ااَٚ ١كبٛيااَ ١اأ سٝااح ايكااعٛب ١إشا نااإ َعاَااٌ
قعٛبتٗا ٜك بني ٚ ; 0.2عً ٘ٝناْت ٖٓاى أضب فكطات َعاٌَ قاعٛبتٗا هارل َكبٛياٚ ،١قاس
مت تغٝرل قٝاهتٗا ٜ ٚتِ سصفٗا ست ٢ال ٜتِ االخالٍ بؿُٛي ١ٝاالختباض .
سػاب َعاَالت ايتُٝع  :ؿػاب ايتُٝع مت تطتٝب ايع ١ٓٝتٓاظيٝااً إىل فُاٛعتني عًٝاا ٚزْٝاا
ٚمت اغتدساّ املعازي ١اءت: ١ٝ
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زضد ١ايتُٝع = م ع – م ز ÷ ٕ 2/
م ع = عسز االدابات ايكشٝش َٔ ١أفطاز اجملُٛع ١ايعًٝا عً ٢ايفكطات .
م ز = عسز االدابات ايكشٝش َٔ ١أفطاز اجملُٛع ١ايسْٝا عً ٢ايفكطات .
ٕ = عسز أفطاز ايع ١ٓٝاالغتطالع. ١ٝ
ثبااات االختباااض  :سػااب ثبااات االختباااض بتطبٝكاا٘ عًاا ٢عٓٝاا ١اغااتطالعَ ١ٝهْٛاا٘ َاأ ( ) 40
طايبا ٚطايب٘ َٔ طًب ١املػت ٣ٛايطاب ظاَع ١قآعاٚ ،٤مت تكاشٝح املكٝااؽ ٚسػاب َعاَاٌ
أيفا نطَٚبار يالختباض َٔ خالٍ ايدلْاَر اإلسكاٚ SPSS ٞ٥نإ َعاَاٌ ايجباات = % 80
َ ٖٛٚعاٌَ ثبات ٜعس َٓاغباً .
فتُ ايبشح ٚايعٓٝت٘  :تها ٕٛفتُا ايبشاح َأ طًبا ١داَعا ١قآعاٚ ٤ايباايغ عاسزِٖ (
. )35( ) 73274
ع ١ٓٝايبشح  :تهْٛت ع ١ٓٝايبشح َأ عاسز ( ) 191طايبااً ٚطايبا٘ مت اختٝااضِٖ بايططٜكا١
ايعؿٛا َٔ ١ٝ٥أضب نًٝات ظاَع ١قٓعا ٤عاح تؿاٌُ نًٝتاإ عًُٝتاإ ُٖاا نًٝا ١ايطاب
ٚنً ١ٝايعًٚ ،ّٛنًٝتإ إْػاْٝتإ ُٖا نً ١ٝاءزاب ٚنً ١ٝايًغات ٚاؾس ٍٚايتاايٜٛ ٞناح
شيو :
اجلدول (  ) 1عدد أفياد عيية الدراسة وىشبتَا وفكاً للياع والكلية
ايبٝإ

ايهً١ٝ

ايٓٛع
شنط

أْج٢

عًُ١ٝ

إْػاْ١ٝ

ايعسز

72

119

82

109

ايٓػب١

%3777

%62.3

%4279

%5771

إاايٞ

191

191

إجيانات تطبيل أداة البحث :
مت اختٝاض نًٝتإ عًُٝتإ ُٖا نً ١ٝايطب ٚنً ١ٝايعًٚ ،ّٛنًٝتإ إْػاْٝتإ ُٖا
نً ١ٝايًغات ٚنً ١ٝاءزابٚ ،قس مت تطبٝل االختباض عً ٢ع ١ٓٝايسضاغ ١يف ؾٗط َاضؽ
ٚ ،2016مت تٛظ ٜعسز (  ) 225اغتُاض ،٠مت اغذلداع عسز ( ) 203اغتُاضٚ ،٠بعس ايفشل
35
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ٚاملطادع ١مت اغتبعاز عسز َٔ االغتُاضات يعسّ انتُاٍ إدابتٗا أ ٚملالس  ١نعف اؾس١ٜ
يف اإلداب ١عًٗٝاٚ ،بصيو أقبشت االغتُاضات ايكاؿ ١يًتشً ٌٝاإلسكا)191 ( ٖٞ ٞ٥
اغتُاض ،٠بعس شيو مت إزخاٍ ايبٝاْات ايدلْاَر اإلسكاٜ SPSS ٞ٥تِ ايتشً ٌٝاإلسكاٞ٥
املٓاغب ٚقس أعطٝت اإلداب ١ايكشٝش ١زضدٚ ١اسس ٚبك ١ٝاإلدابات أعطٝت قفطٚ،سسز
َػت ٣ٛاملعطف ١با( )%75نشس أزْ ٞالَتالى ايطالب يًُعطف ١باؿهاض ٠اإلغالَ١ٝ
املعاؾات اإلسكا: ١ٝ٥
مت اغتدساّ املعاؾات اإلسكا ١ٝ٥اءت: ١ٝ
 ايتهطاضات ٚايٓػب امل ١ٜٛ٦يهٌ فكط َٔ ٠فكطات االختباض . املتٛغطات ٚاالمطافات املعٝاض ١ٜيهٌ قٛض َٔ قاٚض االختباض ٚيالختباض نهٌ . االختبااااض ايتاااا T.Test ٞ٥ملعطفااا ١ايفاااطٚم يف اغاااتذابات ايعٓٝااا ١تعاااع ٣ملاااتغرل ٟايٓاااٛعٚايهً. ١ٝ
 َعاٌَ أيفا نطَٚبار الغتدطاز َعاٌَ ايجبات .رابعاً :عرض الظتائج ومظاقشتها
بعس اغتهُاٍ إدطا٤ات ايبشح املٝساْٚ ١ٝتطبٝل االختباضعً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب ١املػت٣ٛ
ايطاب ظاَع ١قٓعاٚ ،٤بعس تفطٜغ ايبٝاْات يف ايدلْاَر اإلسكاٚ SPSS ٞ٥إدطا ٤املعاؾات
اإلسكا ١ٝ٥ايالظَ ١مت اـطٚز بايٓتا٥ر اءت: ١ٝ
اليتائ :املتالكة :الشؤال األول :
َاَسَ ٣عطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف اؿهاض٠
اإلْػاْ١ٝ؟
يتشكٝل ٖصا اشلسف مت اغتدطاز املتٛغطات ٚاالمطافات املعٝاضٚ ١ٜايٓػب امل١ٜٛ٦
يهٌ قٛض َٔ قاٚض ايسضاغٚ ١يالختباض بؿهٌ عاّ ٚاؾس ٍٚايتايٜٛ ٞنح شيو :
اجلدول ( )2املتاسطات واالحنيافات املايار ة واليشب املئا ة لكل حمار ول ختبار :شكل عاو
اعٛض

املتٛغط اؿػابٞ

االمطاف املعٝاضٟ

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦

ايطب

5.56

1.01

67,7

اشلٓسغٚ ١ايطٜانٝات

2.31

1.42

57,7
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اؾغطافٝا ٚايتاضٜذ

2.66

1.44

53,2

ايفًو ٚايهُٝٝا٤

2.88

1.29

47,9

ايطٜانٝات

1.88

.81

47,1

ايفًػف١

2.79

1.42

39,0

االختباض نهٌ

17.94

4.31

52,8

ٜتهح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ َػتَ ٣ٛعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض٠
اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف اؿهاض ٠اإلْػاْ ١ٝدا ٤بسضدَ ١تسْ ١ٝعً ٢االختباض بؿهٌ عاّ
سٝح نإ املتٛغط ( ٚ ) 17.94االمطاف املعٝاض )4,31( ٟبُٓٝا ناْت ايٓػب( ١
 ) % 52,8فكطٖٚ ،صْ ٙػبَ ١تسْٚ ١ٝبعٝس ٠عٔ اؿس األزْ ٢ايص ٟسسز ٙايباسح ملػت٣ٛ
َعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ،) %75 ( ٖٛٚ ١ٝميهٔ تفػرل شيو
إىل قكٛض يف املٓاٖر اؾاَعٚ ١ٝنصا املٓاٖر ايسضاغ ١ٝيف املطاسٌ األغاغٚ ١ٝايجاْ ١ٜٛاييت
تعطٖ ٢صا اؾاْب االٖتُاّ ايهايفٚ ،ضتا ٜطد شيو ايككٛض إىل تأثط بعض ايؿباب
باالػاٖات اييت تسع ٛإىل ايتدً ٞعٔ ايتاضٜذ اإلغالَٚ ٞاملان ٞألٕ شيو املان ٖٛ ٞغبب
ايتدًف ٚايذلاد ايص ٟمٔ فٚ ٘ٝيصيو ػسِٖ ال ٜٗتُ ٕٛتجٌ شيو ايذلاخ اؿهاضٟ
ايعطبٚ ٞاإلغالَٚ ٞاإلغٗاّ ايص ٟقسَ٘ املػًُ. ٕٛ
ٚبايٓػب ١يًُشاٚض فكس استٌ قٛض ايطب أعًَ ٢تٛغط ٚأعًْ ٢ػب َٔ ١بني اعاٚض
ايػت ١سٝح سكٌ عًَ ٢تٛغط ( ٚ )5,56امطاف َعٝاضٚ )1,01( ٟبٓػب ) 67,7 ( ١بُٓٝا
سكٌ قٛض ايفًػف ١عً ٢أزَْ ٢تٛغط َٔ بني اعاٚض ايػت ١سٝح سكٌ عًَ ٢تٛغط
(ٚ )2.79امطاف َعٝاضٚ ) 1,42 ( ٟبٓػبْ ٖٞٚ )%39,9 ( ١ػبَ ١تسْ ١ٝدساً تِٓ عٔ
َعطف ١قً ١ًٝبعًُآ٥ا ٚأدسازْا يف ٖصا اجملاٍ ٜٓ َٔٚبغ ٞعً ٢نٌ ؾاب ٚؾاب ١إٔ ٜفتدط
تجٌ ٖؤال ٤ايعًُا ٤ايص ٜٔعًُٛا أٚضٚبا ً ٚت نتبِٗ تسضؽ يف اؾاَعات األٚضٚب ١ٝيكطٕٚ
عسٜس. ٠
ٜٚعع ٣سك ٍٛقٛض ايطب عً ٢أعًْ ٢ػب ١إىل إٔ َٓاٖذٓا يف املطاسٌ األغاغ١ٝ
ٚايجاْٚ ١ٜٛنصا اؾاَع ١ٝتطنع بؿهٌ نبرل عً ٢عًُا ٤ايطب ٚعًُا ٤بعض
ايتدككات فكط بُٓٝا تٌُٗ بك ١ٝايعً ّٛإال َٔ ايؿ ٧ٝايٝػرل ست ٢قاضت ثكاف ١فتُع،١ٝ
فعٓسَا ْتصنط اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝعًُاٗ٥ا فإْٓا ال ْتصنط إال ايطاظٚ ٟابٔ غٓٝا ٚابٔ
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د .عبد الغني احمد علي الحاوري

تٓذب إال ٖؤال ٤ايعًُاٚ ٤تٓاغٛا عًُآ٥ا

يف بك ١ٝاجملاالت َجٌ ايفًػفٚ ١ايطٜانٝات ٚهرلٖا أَجاٍ ايفاضابٚ ٞايهٓسٚ ٟابٔ ضؾس
ٚثابت بٔ قطٚ ٠اـٝاّ ٚايبتاْٚ ٞايبرلٚ ْٞٚايطدلٚ ٟاألزضٜػٚ ٞهرلِٖ ايهجرل ٖٚصا ٜفػط
سك ٍٛقٛض ايفًو ٚايطٜانٝات ٚايفًػف ١عً ٢أزْ ٢ايٓػب امل.١ٜٛ٦
ٚيالداب ١عً ٢ايػؤاٍ ايػابل بؿهٌ أنجط ٚنٛساً فكس مت اغتدطاز ايتهطاضات
ايكشٝشٚ ١ايٓػب امل ١ٜٛ٦يهٌ فكط َٔ ٠فكطات االختباض ٚاؾس ٍٚايتايٜٛ ٞنح شيو :
جدول ( )3التكيارات واليشب املئا ة لكل فكية مً فكيات االختبار ميتبة تيالليا حبص اليشبة
ايفكط٠

ايتهطاضات ايكشٝش١

ايٓػب١

B2

176

92,2

B5

172

90,1

B3

168

88

B9

167

87,4

B7

162

84,4

B1

152

79,6

B32

148

77,5

B21

147

77

B23

146

76,4

B29

130

68,1

B4

129

67,5

B28

128

67

B18

123

64,4

B34

112

58,6

B12

111

58,1

B26

109

57,1

B20

108

56,5

B30

107

56

B33

90

47,1
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B24

82

42,9

B19

81

42,4

B15

79

41,4

B14

78

40,8

B17

74

38,7

B6

68

35,6

B16

59

30,9

B27

53

27,7

B31

51

26,7

B26

48

25,1

B10

47

24,6

B22

40

20,9

B13

39

20,4

B11

35

18,3

B8

7

3,7

د .عبد الغني احمد علي الحاوري

ٜتهح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ أعً ٢تهطاض ٚأعًْ ٢ػب ١سكًت عً ٘ٝايفكطٚ b2 ٠اييت
تؿرل إىل ايطبٝب أب ٛبهط ايطاظ ٟسٝح سكًت عً )176( ٢تهطاض ٚبٓػب)%92,1( ١
ٚدا٤ت ايفكط b5 ٠نجاْ ٞأعً ٢تهطاض ٚأعًْ ٢ػب ١سٝح سكًت عً )172 ( ٢تهطاض
ٚبٓػب ٖٞٚ )%91,1( ١تؿرل إىل نتاب ايكاْ ٕٛيف ايطب البٔ غٓٝا ،بُٓٝا دا٥ت ايفكط٠
 b3نجايح أعً ٢تهطاض ْٚػب ١سٝح سكًت عً )168( ٢تهطاض ٚبٓػبٖٞٚ )%88( ١
تؿرل إىل ايطبٝب املػًِ ابٔ غٓٝا .
بُٓٝا سكًت ايفكط b8 ٠عً ٢أزْ ٢تهطاض ( )7تهطاضات ٚأقٌ ْػبٚ )%3,7( ١اييت
تؿرل إىل نتاب ايعٖطا ٟٚاملعطٚف " ايتكطٜف ملٔ عذع عٔ ايتأيٝف " ٚدا٥ت ايفكطB11 ٠

نجاْ ٞأزْ ٢تهطاض (ٚ ،)35بٓػبٚ )%18,3( ١اييت تؿرل إىل عا

ايطٜانٝات ثابت بٔ

قط ،٠بُٓٝا دا٥ت ايفككط b13 ٠نجايح أزْ ٢تهطاض (ٚ )39بٓػبٚ )%20,4( ١اييت تؿرل
إىل ايفًٝػٛب أبْ ٛكط ايفاضاب. ٞ
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ٚميهٔ تفػرل ايٓتا٥ر ايػابك ١بإٔ ايذلبَٓٚ ١ٝاٖذٗا يف اي ُٔٝتطنع بؿهٌ نبرل
عً ٢فاالت ايطب ٚاشلٓسغٚ ١بؿهٌ خام تطنع عً ٢بعض ايعًُا ٤أَجاٍ أب ٛبهط
ٚيٝؼ نفًٝػٛف )

ايطاظٚ ٟابٔ غٓٝا ٚابٔ ايٓفٝؼ ٚابٔ اشلٝجِ ٚابٔ ضؾس ( يف داْب٘ ايط

ٚتٌُٗ بك ١ٝايعًُا ٤يف ايطب ٚيف بك ١ٝاجملاالت أَجاٍ ايعٖطاٚ ٟٚاـٝاّ ٚايبتاْٚ ٞثابت بٔ
قطٚ ٠ايبرلٚ ْٞٚابٔ ْٜٛؼ املكطٚ ٟايهٓسٚ ٟشيو ٜالسم َٔ خالٍ ايٓػب املتسْ ١ٝاييت
سكًت

عًٗٝا

ايفكطات

ايػابك١

ايفكطات

ٚنصيو

ايػابك١

شلا

ٚ B22,B10,B26,B31,B27,B16اييت تؿرل إىل اـٝاّ ٚايبتاْٚ ٞايطدلٚ ٟايبرلْٞٚ
ٚايهٓسٚ ٟايعٖطا ٟٚبايذلتٝب .
 ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػؤاٍ ايجاَْ : ٞعطف ١ايفطٚم يف اغتذابات ايع ١ٓٝتعع ٣ملتغرل ٟايٓٛعٚايهً١ٝ
أوالً :الفيوم ل استجا:ات الايية تازى ملتغري الياع ٚ :ملعطف ١شيو مت إدطا ٤االختباض ايتاٞ٥
ٚ T.Testاؾسٜٛ )4( ٍٚنح ْتا٥ر شيو .
جدول (  ) 4ىتائ :االختبار التائي  T.Testملايفة الفيوم ل استجا:ات الايية تازى للياع
اعٛض

االمطاف

ايٓٛع

ايعسز

املتٛغط

شنط

72

63.54

.11634

أْج٢

119

63.03

.13059

شنط

72

47.92

.21292

أْج٢

119

46.64

.19777

شنط

72

38.10

.21579

أْج٢

119

40.94

.19499

شنط

72

38.33

.25865

أْج٢

119

57.35

.25701

ايفًو

شنط

72

52.55

.23347

ٚايهُٝٝا٤

أْج٢

119

45.24

.20139

ايتاضٜذ

شنط

72

60.00

.29263

ايطب
ايطٜانٝات
ايفًػف١
اشلٓسغ١
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ق( ١ُٝت)
.276

َػت٣ٛ
ايسالي١
هرل زاي١

.420

هرل زاي١

.937

هرل زاي١

.255

هرل زاي١

2.287

زاي١

2.582
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ٚاؾغطافٝا

أْج٢

119

49.08

.27770

االختباض

شنط

72

54.49

.13482

51.71

.12112

نهٌ
119
أْج٢
كُمت ث الجذولُت =  1.96عىذ مسخىي داللت ( )0.05ودرجت الحرٍت 189

د .عبد الغني احمد علي الحاوري

1.477

هرل زاي١

ٜتهح َٔ اؾس ٍٚايػابل َا: ًٜٞ
 تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛزالي )0.05( ١يف اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ١تعع ٣ملتغرل ايٓٛع (شنط،أْج )٢عً ٢قٛض ايفًو ٚايهُٝاٚ ،٤قٛض ايتاضٜذ ٚاؾغطافٝا
ٚيكاحل ايطالب ايصنٛض سٝح دا٥ت َتٛغطاتِٗ أعًَ َٔ ٢تٛغطات ايطايبات عً٢
اعٛض ٜٔايػابكنيٜٚ ،عع ٣شيو إىل َ ٌٝايطالب ايصنٛض إىل االٖتُاّ بؿهٌ أندل
باملعاضف ٚاملعًَٛات اؾغطافٚ ١ٝايتاضخيٚ ١ٝنصا ايفًه ١ٝبُٓٝا اإلْاخ ضتا مت ٌٝإىل
فاالت أخط ٣هرل تاضخيٚ ١ٝدغطاف. ١ٝ
-

التٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١تعع ٣ملتغرل ايٓٛع
(شنط،أْج )٢يف بك ١ٝاعاٚض ايطب ٚايطٜانٝات ٚايفًػفٚ ١اشلٓسغ. ١

ثاىياً  :الفيوم ل استجا:ات الايية تازى ملتغري الكلية ،وقد مت اجيان االختبار التائي .
جدول (  ) 5ىتائ :االختبار التائي  T.Testملايفة الفيوم ل استجا:ات الايية تازى للكلية
اعٛض
ايطب
ايطٜانٝات
ايفًػف١
اشلٓسغ١
ايفًو

االمطاف

ايٓٛع

ايعسز

املتٛغط

عًُ١ٝ

82

65.85

.11956

إْػاْ١ٝ

109

61.24

.12609

عًُ١ٝ

82

46.65

.17463

إْػاْ١ٝ

109

47.48

.22295

عًُ١ٝ

82

37.63

.20391

إْػاْ١ٝ

109

41.55

.20160

عًُ١ٝ

82

59.76

.26862

إْػاْ١ٝ

109

56.19

.24804

عًُ١ٝ

82

49.19

.21581
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ق( ١ُٝت)
2.560

َػت٣ٛ
ايسالي١
زاي١

.279

هرل زاي١

1.322

هرل زاي١

.948

هرل زاي١

.660

هرل زاي١
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ٚايهُٝٝا٤

إْػاْ١ٝ

109

47.09

.21736

ايتاضٜذ

عًُ١ٝ

82

53.90

.29429

ٚاؾغطافٝا

إْػاْ١ٝ

109

52.66

.28371

االختباض

عًُ١ٝ

82

53.44

.13289

52.24

.12244

نهٌ
إْػاْ109 ١ٝ
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.295

هرل زاي١

.648

هرل زاي١

ٜتهح َٔ اؾس ٍٚايػابل َا: ًٜٞ
 تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛزالي )0.05( ١يف اغتذابات ايطالب تعع٣ملتغرل ايهً ( ١ٝعًُ ، ١ٝإْػاْ ) ١ٝيف قٛض ايطب يكاحل ايطالب يف ايهًٝات ايعًُ١ٝ
ٜٚعع ٣شيو إىل إٔ طًب ١ايهًٝات ايعًُٚ ١ٝبطبٝع ١ؽككِٗ ٜتِ تعٜٚسِٖ باملعاضف
ايطبٚ ١ٝضبطِٗ بعًُاٚ ٤دٗابص ٠ايطب ايعطب ٚاملػًُني ايص ٜٔنإ شلِ زٚض ع  ِٝيف
ايٓٗه ١ايطب ١ٝيف أٚضٚباٚ ،اييت ًت نتبِٗ تسضؽ يف اؾاَعات ٚايهًٝات ايغطب١ٝ
ألنجط َٔ غت ١قطَ ٕٚجٌ نتاب اؿا ٟٚيف ايطب يًطاظٚ ٟنتاب ايكاْ ٕٛيف ايطب
البٔ غٓٝا ،بُٓٝا تكٌ ٖص ٙاملعًَٛات يس ٣طًب ١ايتدككات اإلْػاْ. ١ٝ
 ال تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛزالي )0.05( ١يف اغتذابات طًب ١داَع١قٓعا ٤عً ٢بك ١ٝاعاٚض ( اشلٓسغ ،١ايطٜانٝات ،ايفًو ،ايتاضٜذ ٚاؾغطافٝا،
ايفًػف.)١
مما سبل ميكً استخ ص اليتائ :اآلتية :
 )1نؿفت ايٓتا٥ر إٔ َعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضِٖ يف
اؿهاض ٠اإلْػاْ ١ٝنإ َتسْٝاً إش سكٌ ايطالب عًْ ٢ػب %52 ١فكط ْ ٖٞٚػب ١تِٓ
عٔ ْكل املعطف ١باؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝعًُاٗ٥ا ايهباض ايص ٜٔنإ شلِ زٚض ع  ِٝيف
اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝاإلْػاْ.١ٝ
 )2بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ َعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا ٤بعًُا ٤ايطب دا ٤أفهٌ َٔ بك ١ٝايعًُا ٤يف
اجملاالت األخطٚ ٣خاق ١ايفًػفٚ ١ايطٜانٝات ٚايفًو اييت بٓٝت ايٓتا٥ر تسَْ ٞػت٣ٛ
املعطف.١
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 )3أنست ايٓتا٥ر إٔ َعطف ١ايطًب ١بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝأَجاٍ ايطاظٚ ٟابٔ غٓٝا
ٚاـٛاضظَٚ ٞابٔ ايٓفٝؼ ٚابٔ بطٛطٚ ١ابٔ اشلٝجِ ناْت دٝسٚ ٙيف سسٚزٖا املكبٛي،١
بُٓٝا بك ١ٝايعًُا ٤أَجاٍ ابٔ ايبٝطاض ٚدابط بٔ سٝإ ٚايبرلٚ ْٞٚثابت بٔ قطٚ ٠ايبتاْٞ
ٚايهٓسٚ ٟايطدلٚ ٟاـٝاّ ٚاشلُساْٚ ٞاألزضٜػ ٞفكس ناْت َعطف ١طًب ١داَع١
قٓعا ٤بِٗ َتسْ.١ٝ
 )4نؿفت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف َعطف ١طالب داَع ١قٓعا٤
بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝتعع ٣يًٓٛع عً ٢قٛض ايفًو ٚايهُٝٝاٚ ،٤قٛض ايتاضٜذ
ٚاؾغطافٝا ٚيكاحل ايطالب ايصنٛض ،بُٓٝا ال تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عً٢
بك ١ٝاعاٚض.
 )5تٛقًت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف َعطف ١طًب ١داَع ١قٓعا٤
بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝتعع ٣يًهً ( ١ٝإْػاْ ،١ٝعًُٚ ) ١ٝيكاحل طالب ايهًٝات
ايعًُ ،١ٝبُٓٝا ال تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف بك ١ٝاعاٚض .
التىصيات :
 االٖتُاّ بايتعطٜف بعًُا ٤اؿهاض ٠اإلغاالَ ١ٝيف اجملااالت ايعًُٝاٚ ١ايطبٝعٝاٚ ١اإلْػااْ١ٝٚناٌ ايعًا ّٛايايت متجااٌ قٛاغاِ َؿاذلنَ ١ا بكٝاا ١اؿهااضات اإلْػااْٚ ،١ٝايعُاٌ عًاا٢
بٝإ فهًِٗ عً ٢ايعًٚ ّٛعً ٢اؿهاض ٠اإلْػاْٚ ١ٝاؿهاض ٠األٚضٚب ١ٝبؿهٌ خام .
 تٛع ١ٝاألغط ٠اي ١ُٝٓٝبعًُا ٤اؿهااض ٠اإلغاالَ ١ٝاياص ٜٔناإ شلاِ زٚض نابرل يف ايتكاسّٚاملسْٝاا ١اياايت تاآعِ بٗااا أٚضٚبااا ايٝااٚ ،ّٛسااجِٗ عًاا ٢أزا ٤ضغااايتِٗ ػااا ٙأبٓااا ِٗ٥ايكااغاض
ٚتعااطٜفِٗ بااايذلاخ اؿهاااض ٟايع اا ِٝايااص ٟخًفاا٘ املػااًُ ٕٛيًبؿااطٚ ،١ٜبااأِْٗ ناااْٛا
َذلبعني عً ٢عطف املسْٚ ١ٝاؿهاض ٠اإلْػاْ ١ٝيػت ١قط ٕٚتكطٜباً .
 إٔ تٗاتِ ٚغااا ٌ٥اإلعاالّ اؿهَٝٛااٚ ١اـاقاا ١باسٚضٖا يف ْؿااط املعطفا ١بايتاااضٜذ ايعًُااٞٚاؿهاااض ٟايااص ٟقسَاا٘ املػااًُٚ ،ٕٛعاأ اإلغااٗاَات ايع ُٝاا ١اياايت دااازت بٗااا قااطا٥ح
ايعًُا ٤ايعطب ٚاملػًُني يف نٌ فاٍٚ ،إٔ تٗتِ بتعطٜف اجملتُا بٗاؤال ٤ايعًُاا ٤اياصٜٔ
نإ شلِ زٚض نبرل يف ٖص ٙاؿهاض ٠اإلغالَ. ١ٝ
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 إٔ تعُااٌ ٚظاض ٠ايذلبٝااٚ ١ايتعًاا ِٝعًااَ ٢طادعاآَ ١اٖذٗااا يف املطاسااٌ األغاغااٚ ١ٝايجاْٜٛاا١ٚايااايت تتهااأُ املعًَٛاااات ٚاملعااااضف عااأ اؿهااااض ٠اإلغاااالَٚ ١ٝأباااطظ ايعًُاااا ٤ايعاااطب
ٚاملػًُنيٚ ،إٔ ال ٜكتكط زٚضٖاا عًا ٢ايتعطٜاف بأٚي٦او ايعًُاا ٤املؿاٗٛض ٜٔفكاط ٚاياصٜٔ
ٜتِ تاساٚشلِ يف أهًاب ايهتاب أَجااٍ اياطاظٚ ٟابأ غآٝا ٚابأ ايٓفاٝؼ ٚاـاٛاضظَٚ ٞابأ
اشلٝجِ ،بٌ إٔ تٗتِ بغرلِٖ َٔ ايعًُاٚ ٤ايص ٜٔال ٜكًا ٕٛعطااَٚ ٤عطفاٚ ١عًُااً ٚإْتادااً َأ
أٚي٦و ايعًُا ٤ايػابكني أَجاٍ ايهٓسٚ ٟايفاضابٚ ٞايبتاْٚ ٞايبرلٚ ْٞٚثابت بٔ قطٚ ٠عُط
اـٝاّ ْٚكرل ايس ٜٔايطٛغٚ ٞايطدلٚ ٟاالزضٜػٚ ٞدابط بٔ سٝإ ٚهرلِٖ .
 إٔ تعٌُ اؾاَعات عً ٢إنافَ ١كطض َتطًب داَع ٞعًا ٢ناٌ ايهًٝاات ٜتٓاا ٍٚإغاٗاّاملػااًُني يف اؿهاااض ٠اإلْػاااْٚ ،١ٝأبااطظ ايعًُااا ٤املػااًُني ٚايعااطب ايااص ٜٔنااإ شلااِ زٚض
ع  ِٝيف شيو اإلغاٗاّ ستاٜ ٢اتِ ضباط طًبا ١اؾاَعاات بايعًُاا ٤اياص ٜٔاعذلفات بفهاًِٗ
ٚع ُااتِٗ داَعااات أٚضٚباااٚ ،ناْاات َؤيفاااتِٗ ٖاا ٞايهتااب ايطٝ٥ػاا ١اياايت تااسضؽ يف
اؾاَعات ٚايهًٝات األٚضٚب. ١ٝ
المقترحات :
 عٌُ زضاغ ١ؼًًٝٝا ١يًُٓااٖر ايسضاغا ١ٝباملطاساٌ األغاغاٚ ١ٝايجاْٜٛا ١باؾُٗٛضٜا ١ايُٝٓٝا١يًهؿف عٔ َس ٣تؿبعٗا باملعاضف ٚاملعًَٛات اـاق ١باؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝزٚضٖاا يف
اؿهاض ٠اإلْػاْٚ ١ٝأبطظ ايعًُا ٤ايص ٜٔغاُٖٛا يف تًو ايٓٗه. ١
 عٌُ زضاغَٝ ١ساْ ١ٝملعطف ١ايسٚض ايصٜ ٟك ّٛب٘ اءبا ٤ػا ٙأبٓاا ِٗ٥فُٝاا ٜتعًال بتعٜٚاسِٖبايهتاااب ٚاملعااااضف اـاقااا ١باؿهااااض ٠اإلغاااالَٚ ١ٝايعًُاااا ٤اياااص ٜٔأغاااُٗٛا يف تكاااسّ
اؿهاض ٠اإلْػاْ. ١ٝ
 عٌُ زضاغا ١يًُعااضف اـاقا ١باؿهااض ٠اإلغاالَ ١ٝايايت ٜكاسَٗا اإلعاالّ ( تًفعٜا، ٕٛإشاعا ) ١يألبٓااا ٤ايكااغاض ٚاجملتُا بؿااهٌ عاااّٚ ،عاأ َااس ٣اتباعاا٘ اغااذلاتٝذ ١ٝيتشكٝاال
شيو اشلسف أّ إٔ األَط ٜتِ ٚفل أغًٛب عؿٛا. ٞ٥
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المراحع :
 )1أب ٛظٜس ؾً (بس : )ٕٚتاضٜذ اؿهاض ٠اإلغالَٚ ١ٝايفهط اإلغالََ ،ٞهتبٖٚ ١ب،١ٝ
ايكاٖط.٠
)2

أمحس عً ٞاملال ( : )1986أثاط ايعًُاا ٤املػاًُني يف اؿهااض ٠اإلٚضٚبٝا ،١زاض ايفهاط،
زَؿل.

)3

أمحااس فاٖااس َكااباح ( :) 1978تاااضٜذ اؿهاااض ٠اإلغااالَٚ ١ٝايفهااط اإلغااالَ، ٞ
ا ،2زاض ايطباع ١اعُس ،١ٜايكاٖط. ٠

)4

أمحااااس قُااااس اؿهااااطاَْ : )2000( ٞااا ثط اؾااااطاسني ايعااااطب يف دطاساااا ١ايع اااااّ
ٚاملفاقٌ ،فً ١ايسضاغات االدتُاعٝا ،١داَعا ١ايعًاٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝاا ،عٜٛ ،10يٝا،ٛ
زٜػُدل .

 )5اؾُٗٛض ١ٜاي ،١ُٝٓٝض٥اغ ١ايٛظضا ،٤اجملًؼ األعً ٢يتدطٝط ايتعًَ ،ِٝؤؾاطات ايتعًاِٝ
يف اؾُٗٛض ١ٜايَ– ١ُٝٓٝطاسً ،١أْٛاع٘ املدتًف. 2011/2010 ،١
)6

دٛاز ناا ِ ايٓكاط اا ( : ) 2012ضسًا ١ابأ بطٛطاَ ١كاسضًا عأ أساٛاٍ ايبكاط ٠يف
ايكطٕ ٖ8ا ،ّ14/فً ١آزاب ايبكط ،٠داَع ١ايبكط ،٠عَ ،63ر . 1

)7

خايس أمحس سطبٖ1425 ( ٞا ) عً ّٛسهاض ٠اإلغالّ ٚزٚضٖاا يف اؿهااض ٠اإلْػااْ،١ٝ
نتاب األَٚ ،١ظاض ٠األٚقاف ٚايؿ ٕٛ٦اإلغالَ ،١ٝقطط ،ع ،104ايػٓ. 24 ١

)8

إبطاٖ ِٝخًٝف ١عبس ايًطٝف ( : )2005ابٔ خًسٚ ٕٚأثط ٙيف ػسٜس ايفهط اإلغالَ،ٞ
فً ١نً ١ٝأق ٍٛايسٚ ٜٔايسع ٠ٛباملٓكٛض ،٠داَع ١األظٖط ،ز ،2ع. 11

)9

ضاهب ايػطداْ : )2009( ٞقك ١ايعً ّٛايطب ١ٝيف اؿهاض ٠اإلغالََ ،١ٝؤغػا ١إقاطأ
يًٓؿط ٚايتٛظ ، ٜايكاٖط ،٠ا. 1

 )10ظٜغطٜس ْٖٛه٘ (  : ) 1981سلاؼ ايعاطب تػاط عًا ٢ايغاطب ،زاض األَاْا ١اؾسٜاس،٠
برلٚت ،يبٓإ ،ا.5
 )11ط٘ عفاإ اؿُاساْ : )2011( ٞاإلغاٗاَات اؿهااض ١ٜيابعض عًُاا ٤ايعاطام يف ايكاطٕ
ايطاب ا اشلذااط ،ٟفًاا ١ايبشااٛخ ٚايسضاغااات اإلغااالََ ،١ٝطنااع ايبشااٛخ ٚايسضاغااات
اإلغالَ ،١ٝايعطام ،ع. 26
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 )12عبااس اا قُااس ايفالساا : )2009( ٞتأقاا ٌٝاباأ خًااس ٕٚيفًػااف ١ايتاااضٜذ يف ايفهااط
األٚضٚب ٞاؿسٜح ٚاملعاقط ،فً ١ايباسح اؾاَعَ ،ٞاضؽ ،ع. 20
 )13عً ٞعبس اا ايسفاع (  : ) 1983أعالّ ايعطب ٚاملػًُني يف ايطبَ ،ؤغػ ١ايطغاي،١
برلٚت ،ا. 1
 )14قُس دًٛب فطسإ ( ْ : ) 1987ط ١ٜايتعطٜاف عٓاس ابأ غآٝا ،اجملًا ١ايعطبٝا ١يًعًاّٛ
اإلْػاْ ،١ٝداَع ١ايهٜٛتَ ،ر ،7ع. 25
 )15قُس اـطٝب ( : )2007تاضٜذ اؿهاض ٠ايعطب ،١ٝزاض عال ٤ايس ،ٜٔزَؿل .
 )16قُااس عُااطإ ( ْ : )1987طٜاا ١املعطفاا ١عٓااس َفهااط ٟاإلغااالّ -زضاغاا ١ؼًًٝٝاا١
َكاضْ ،١فً ١نً ١ٝايسع ٠ٛاإلغالَ ،١ٝنً ١ٝايسع ٠ٛاإلغالَ ،١ٝيٝبٝا ،ع. 4
 )17قُس فك ٞضغ : )2011( ٍٛاعذٛب ١ايسٖط ايؿٝذ ابٔ فهاٌ اا ايعُاط ٟايسَؿاك،ٞ
فً ١ايبشٛخ ٚايسضاغات اإلغاالَ ،١ٝعَ ،25طناع ايبشاٛخ ٚايسضاغاات اإلغاالَ،١ٝ
ايعطام
 )18قُاااس قُاااٛز غاااالَ ١اشلاٜؿااا( ١باااس : )ٕٚإغاااٗاَات ايعًُاااا ٤ايعاااطب ٚاملػاااًُني يف
اؿهاض ٠اإلْػاْ ،١ٝم . 81
ْ )19كاباااا٦ٖٝ ١اااا ١ايتااااسضٜؼ ظاااااَعيت قاااآعاٚ ٤عااااسٕ ( : )2002اباااأ خًااااس ٕٚفًٝػااااٛف
يًتااااضٜذ(قطاَ ٠٤عاقاااط ٠يًاااذلاخ ايفًػاااف ٞايعطبااا ،)ٞفًااا ١أعااااخ داَعٝااا ،١داَعااا١
قٓعا ،٤عٜٛ ،1ي – ٛٝزٜػُدل.
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