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 القواعد العامة: :أواًل

 تلـ ؾسّع املعسؾ٘ تيػس البشْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلزللٔصٓ٘، يف رل

 اإلىطاىٔ٘ ّاليت تتْاؾس ؾَٔا الػسّط اآلتٔ٘:

أٌ ٓهٌْ البشح أصٔاًل ّتتْاؾس ؾُٔ غسّط البشح العلنٕ املعتند علٙ  (2

 امليَذٔ٘ املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.

إٌ  -ّاألغهال  فأٌ ٓهٌْ البشح مهتْبًا بلػ٘ ضلٔن٘ مساعًٔا دق٘ احلسّ (1

( 26ببيط )( MS-WORD) بربىامر (IBMىعاو ) ّمطبْعًا علٙ-ّددت 

 00( ّأال ٓصٓد عدد صؿشات البشح عً Traditional Arabicّخبط )

 . صؿش٘ متطني٘ اهلْامؼ ّاملسادع

املصادز ّاملسادع  اضتعنالأٌ ٓهٌْ البشح ملتصمًا بدق٘ التْثٔل ّسطً  (0

خسٚ ّتجبٔتَا ناآلتٕ: تهتب نئ٘ املؤلـ )اضه العاٜل٘( ثه األمساٛ األ

للنؤلـ ّميهً االنتؿاٛ باحلسّف اليت تػري إىل أمساُٜ، ثه ٓهتب أمساٛ 

ٓلٕ ذلو ضي٘ اليػس )ثه عيْاٌ -إٌ ّددّا -املؤلؿني املػرتنني معُ 

 البشح ّاضه اجملل٘ ّمهاٌ اليػس، اجمللد ّعدد الصؿشات(.

 أال ٓهٌْ البشح قد ضبل ىػسِ أّ قدو لليػس يف أٖ دَ٘ أخسٚ. (4

ٗ ذاتٔ٘ مْدصٗ مع حتدٓد التخصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ ٓسؾل بالبشح ضري (5

 ّىػسٗ . حتهٔنُإلُٔ مْضْع البشح املساد 

 (200( مخطُ عػس ألـ زٓال ميين للٔنئني ، ّبـ)25زضْو اليػس تكدز بـ ) (6

ّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب اجلامع٘  عرب سْالُ ماٜ٘ دّالز أمسٓهٕ لػ

 (203حبطاب زقه ) (سدِؾسع ) الدّلٕ اإلضالمٕبيو التطامً بيهٔ٘ عرب 

عرب حتْٓل املبلؼ عً طسٓل غبه٘ ، اّ  (TIBKYESA101) نْد ضْٓؿت

 .( Union Western))ّٓطرتٌّ ْٓىٌْٔ( 

 

  القىاعذ العبمة وإجراءات النشرالقىاعذ العبمة وإجراءات النشر

 

 م 4663 أكحىبر(  0المجلذ )  رابعالعذد ال واالجحمبعٍة اإلنسبنٍةمجلة األنذلس للعلىم 

 

2 



 

 

 

 ثانيًا: إجراءات  النشر:

  تسضل ىطختاٌ مً البشح علٙ ّزمA4 ٘علٙ أٌ تهٌْ املادٗ مطبْع 

 CDظ٘ علٙ مبطاؾات مصدّد٘ بني األضطس ّعلٙ ّدُ ّاسد، ّذلؿْ

ّتسضل ىطخ٘ أخسٚ ّذلو إىل عيْاٌ اجملل٘  (IBM)متْاؾل مع أدَصٗ 

حبٔح ٓعَس يف غالف البشح اضه الربٓد االلهرتّىٕ اخلاص باجملل٘ ، ب

 الباسح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ عنلُ.

 ( باللػ٘ العسبٔ٘  250-200ٓسؾل بالبشح ملخص للبشح يف سدّد )٘نلن

 أّ باللػ٘ اإلزللٔصٓ٘.

 اسح بكساز صالسٔ٘ البشح مً عدمُ خالل غَسًٓ علٙ األنجس خيطس الب

مً تازٓخ اضتالو البشح، ّمبْعد اليػس، ّزقه العدد الرٖ ضٔيػس ؾُٔ 

 البشح.

  ٛيف سال٘ ّزّد مالسعات مً احملهنني تسضل املالسعات إىل الباسح إلدسا

 التعدٓالت الالشم٘، علٙ أٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا غَس.

  البشح إىل صاسبُ إٌ ّددت ساد٘ لبعض  إعادٗللنذل٘ احلل يف

 التعدٓالت علُٔ.

  حتتؿغ اجملل٘ حبكَا يف إخساز البشح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا

 يف اليػس.

 .ٓعله صاسب البشح بكبْل عنلُ لليػس 

  تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطخ٘ مً العدد إىل صاسب البشح امليػْز بعد طبع

 العدد.

  اليػس للنذل٘.تؤّل مجٔع سكْم 
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  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكله                            

 ىدلظىدلظزٜٔظ دامع٘ األزٜٔظ دامع٘ األ--زٜٔظ التشسٓسزٜٔظ التشسٓس                                                                        
 

 

ٓــيتٕ إصــدازىا هلــرا العــدد ّّطييــا ٓػــَد مــتػريات يف نــل األصــعدٗ، ّالضــٔنا علــٙ     

مطتْٚ الطاس٘ الطٔاضٔ٘، ّتلو املتػريات ٓتْقـ عً ما ضتطـؿس نـجري مـً التشـْالت     

ّنــل مــا ٓيػــدِ أٖ مــْاطً بطــٔط ٍــْ يف سسنــ٘ اجملتنــع يف اضــتكسازِ ّضــلنُ األٍلــٕ، 

اضـــتكساز األدـــْاٛ الطٔاضـــٔ٘ ّىكاَٜـــا مـــً االضـــطسابات الؿذأٜـــ٘ نـــٕ ٓتؿـــسؽ حلٔاتـــُ    

 العنلٔ٘ ّىػاطُ االدتناعٕ .

ّمــً بــني ٍــؤالٛ املــْاطيني طــالبْ العلــه ّأضــاترٗ اجلامعــات ّضــاٜس املعلنــني ّاملــسبني    

 ّ األداٗ العلنٔــ٘ ّاملْدــُ األمــني ّالبــاسجني نهــل، ٍّــؤالٛ ٍــه ٓعــدٌّ سًكــا العكــل املؿهــس 

ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ دزاضــ٘ ّحتلٔــل نــل املػــهالت الــيت ْٓادََــا الــْطً يف رلتلــــ           

األصــعدٗ، ثــه اخلــسّز بسؤٓــ٘ علنٔــ٘ ّعنلٔــ٘ حللــَا مبــا ةكــل أٍــداف التينٔــ٘ ّةكــل      

 السؾأٍ٘ لإلىطاٌ باعتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا.

ّالتكئ٘ ّاسدٗ مً تلـو األّعٔـ٘ العلنٔـ٘ الـيت      إٌ دامعتيا دامع٘ األىدلظ للعلْو

حتنــل علــٙ ناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــ٘، ٍّــٕ مــً خــالل ميربٍــا العلنــٕ   

ّالبشجـــٕ )دللـــ٘ األىـــدلظ للعلـــْو اإلىطـــاىٔ٘ ّاالدتناعٔـــ٘( تطـــعٙ إىل تْضـــٔع ؾسصـــ٘   

   ْ ّضـع لإلصـدازات   قساٛتَا ّتداّل ذلتْٓاتَا مً خالل اعتناد ىعـاو اليػـس اإللهرتّىـٕ امل

ــادمئني ّمجٔـــع          ــَل علـــٙ األنـ ــٕ ٓطـ ــٕ للذامعـــ٘ ، لهـ ــٙ املْقـــع اإللهرتّىـ ــ٘ علـ املتتالٔـ

املَــتنني باجملــال البشجــٕ متابعــ٘ ددٓــد األحبــاخ امليػــْزٗ عــرب ٍــرِ الياؾــرٗ، ّقــد دــسٚ   

اعتناد آلٔ٘ التْاصل باجملال البشجٕ متابع٘ ددٓـد األحبـاخ امليػـْزٗ عـرب ٍـرِ الياؾـرٗ،       

ــسٚ اع  ــد دـ ــط       ّقـ ــا ٓبطـ ــًا مبـ ــاخ إلهرتّىٔـ ــٔه األحبـ ــل ّحتهـ ــل ّالرتاضـ ــ٘ التْاصـ ــاد آلٔـ تنـ

ــاخ      اإلدـــساٛات ّخيتصـــس الـــصمً مـــً أدـــل إتاســـ٘ الؿسصـــ٘ ليػـــس أنـــرب قـــدز مـــً األحبـ

 ّالدزاضات العلنٔ٘ .

 

  االفححبحٍةاالفححبحٍة
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لكد مت حبند اهلل إدخال تطْز تكين مَه ددٓـد، ٍـْ تطـذٔل اجمللـ٘ بصـْزٗ داٜنـ٘ يف       

ــآري ا  ــلٕ ملعــ ــسقه التطلطــ ــتذين اجمل الــ ــ٘، ّضــ ــس العاملٔــ ــدٗ،   ليػــ ــد عــ ــً ذلــــو ؾْاٜــ ــ٘ مــ             لــ

 :لعل أبسشٍا

 محآ٘ سكْم املؤلؿني ّالياغسًٓ ذللًٔا ّعلنًٔا. -2

 شٓادٗ تْشٓع اجملل٘ عسبًٔا ّعاملًٔا . -1

ضَْل٘ طلـب اجمللـ٘ ّالعـصّ إلَٔـا عيـد اليكـل ميَـا عـً طسٓـل الـسقه التطلطـلٕ             -0

 املعٔازٖ الدّلٕ.

 ـ بالياغسًٓ ّاملؤلؿني عسبًٔا ّعاملًٔا، ّشٓادٗ الجك٘ باجملل٘.التعسٓ -4

ــات        ــ٘ ّالدزاضــ ــْخ العلنٔــ ــ٘ ّالبشــ ــآا احلْٔٓــ ــً الكطــ ــ٘ مــ ــدد باقــ ــرا العــ ــنل ٍــ ّٓػــ

املتخصص٘ يف اجملال اإلىطاىٕ ّاالدتناعٕ، ّاجلامع٘ مً خـالل دللتَـا ٍـرِ لتشـسص     

ّتــْؾري ميــرب علنــٕ هلــه   دّمــًا علــٙ اضــتكطاب الدازضــني اجلــادًٓ ّالبــاسجني املتنٔــصًٓ    

ــسات         ــدٚ املؤغـــ ــازِ إســـ ــٕ باعتبـــ ــٕ ّالبشجـــ ــاز العلنـــ ــً اإلىتـــ ــد مـــ ــٙ املصٓـــ ــذعَه علـــ ٓػـــ

 االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .

ــيل         ــادٖ الــيت   ت ّال ٓطــعيا يف ختــاو نلنتيــا إال أٌ ىػــهس نــل تلــو األقــالو ّاألٓ

 دَدًا ستٙ ظَس ٍرا العدد إىل اليْز .

 

اتيا التعلٔنٔــ٘ ّمسانصىــا البشجٔــ٘ مصٓــدًا مــً العطــاٛ  متنــيني لْطييــا ّلهــل مؤضطــ 

 ّالتكدو ّاالشدٍاز .

 

 

 

  االفححبحٍةاالفححبحٍة
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آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية ظامعة حضرموت حول آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية ظامعة حضرموت حول 

  إنشاء قسه لتعليه الكبار باجلامعةإنشاء قسه لتعليه الكبار باجلامعة

 : امللخص

آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً تعطف اي إىلٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ 

ٚاغتدسّ ايباسجإ ، سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باؾاَع١سهطَٛت ظاَع١ 

بعس ٚ، آضا٤ أعها٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ملعطؾ١ا١ْ االغتب

ٚثباتٗا بايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ ، غط١ قسم احملهُنياٚايتأنس َٔ قسقٗا بٛ األزا٠ تطٜٛط

( 68) َٔ هٕٛامل اجملتُعع٢ً  .  ( 0,0,%( عٓس َػت٣ٛ زالي١ )8:ناْت ْػب١ ايجبات )

ٚيإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ، يرتب١ٝ داَع١ سهطَٛتعهًٛا َٔ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ا

ٚاختباض )ت( ٚؼًٌٝ ، ايسضاغ١ اغتدسّ ايباسجإ املتٛغط اؿػابٞ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ 

 .    one-way ANOVAايتبأٜ األسازٟ 

  أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ َا ًٜٞ >

%( َٔ أؾطاز اجملتُع بهًٝات ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛت َٛاؾكٕٛ ع٢ً 9;إٔ ْػب١ )

بُٝٓا ايػبب ايجاْٞ .  ٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ألْ٘ غٝػاِٖ يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ إْؿا

يًُٛاؾك١ ع٢ً إْؿا٤ ايكػِ ٚايصٟ ْك٘ )غٝؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ(ؾكس 

%( ٚبػبب أْ٘ غٝػاعس يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض 9;ٚاؾل أؾطاز اجملتُع بٓػب١ )

 .  %( ;:١ُٝ ٚاؾل أؾطاز اجملتُع بٓػب١ )ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ عً

ٝؤزٟ ٚأَا أقٌ َٛاؾك١ مت اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ فتُع ايسضاغ١ ٖٛ ايػبب ايصٟ ْك٘ ) غ

 .  %(,9بٓػب١ ) (إىل تسضٜب طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا َعًُني يًهباض

عسز ٚ، املطتب١ ايع١ًُٝٚتبني أْ٘ ال تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ ألثط املتػريات > 

 هباض بهٝات ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛتيف املٛاؾك١ ع٢ً إْؿا٤ قػِ تعًِٝ اي غٓٛات اـرب٠

Summary 

This study aimed to identify the views of Faculty members in 

the colleges of Education at Hadhramout University about the 

establishment of the Department of Adult Education at  
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Hadhramout University .  The researchers used the questionnaire to 

get feedback from faculty members about the creation of the 

Department of Adult Education .  And after the development of the 

tool and make sure of its sincerity by the sincerity of the arbitrators, 

and the persistence of retail midterm, the percentage of stability 

was (86%) at a level of significance (0 . 05) on a community 

component (36) members of the faculty colleges of Hadhramout 

University .  And to answer the questions of the study the 

researchers used the arithmetic average of the percentages, and the  

T-test and ANOVA one-way .   

The results showed the following : 

That the percentage of (97%) of the members of the 

community at the colleges of Education of Hadhramout University 

agreed on the establishment of the Department of Adult Education, 

because it will contribute to the development of the local 

community .  Whereas the second reason for the approval on the 

establishment of the Department of Adult, which reads (it will lead 

to the development of research in this area) the members of the 

community agreed on it by (92%) .  And because it will help in the 

management of Adult Education programs and continuing 

education in a scientific way, the members of the community 

approved it by (89%( .  

The lowest percentage has been obtained from the study 

population, is the reason which read (it will lead to the training of 

students of the Faculty of Education to become teachers for Adults) 

by (20%) .  

There were no statistically significant differences found for the 

effect of variables: Grade, and the number of years of experience in 

the approval of the establishment of the Department of Adult 

Education, In the faculties of Education at Hadhramout University .  
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 املكدمة :

ثِ ، تعًِٝ ايهباض بؿهٌ َٓعِ يف ايكطٕ ايتاغع عؿط املٝالزٟ يف أٚضبابسأت سطن١ 

 ، اتػعت يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ املٝالزٟ نأثط يًتطٛضات ايجكاؾ١ٝ اييت ٚانبت ٖصا ايكطٕ

ٚقس بطظت ؾهط٠ تعًِٝ اؾُاٖري يف األضبعٝٓٝات َٔ ٖصا ايكطٕ ثِ تطٛضت خالٍ 

 .  (2,,9، )ايكٛيف عٓٛإ ت١ُٝٓ اجملتُعاـُػٝٓات يتأخص عٓٛإ ايرتب١ٝ األغاغ١ٝ ثِ 

ط١ عٝا٠ ايٓاؽ َٔ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ اهلا١َ ٚاملطتب ٜٚعس عًِ تعًِٝ ايهباض

ٖٚٛ عًِ ٜٗتِ بايتعًِٝ ٚايتسضٜب ٚايتجكٝـ ٚايتأٌٖٝ ألؾطاز  َٚٓاؾطِٗ اي١َٝٛٝ. 

. اجملتُع خاق١ ايهباض َِٓٗ ٚبسضاغ١ خكا٥كِٗ ايعك١ًٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ

ٚيٝؼ َكبٛال يف عكط ايتهٓٛيٛدٝا اهلا١ً٥ إٔ ٜٛدس يف بعض قطاعات ايعامل أؾطاز 

 .  (89م ،2ّ,,9ٚخًٌٝ> )ايؿطبيت، ٠ ٚايهتاب١ا٤جيًٕٗٛ ايكط

ؾاأل١َٝ تعٝل االتعإ يف اجملتُع ايٛاسس مما ٜؤزٟ إىل إعاق١ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ 

إسساُٖا َتع١ًُ ٚاألخط٣ ٚاؾتكاض اجملتُع يًعساي١ اإلْػا١ْٝ بٛدٛز طبكتني ؾٝ٘ 

تؿتكس إىل ابػط نؿاٜات ايتعًِ األغاغ١ٝ ايؿطز١ٜ يًتعاٜـ يف اجملتُع األَط ايصٟ 

ع اؾٗٛز املتاس١ يصا ٚدب تهاؾط مجٝ.  ٜؤزٟ إىل ظٗٛض خًٌ يف ايٓػٝر االدتُاعٞ  

 ( ;2م ،9,,9) عُاز ايسٜٔ> . حملاضب١ األ١َٝ

اض ٚغاق١ يف فاٍ إعساز املعًِ املؤٌٖ َٚٔ ٖٓا تأتٞ األ١ُٖٝ بربْاَر تعًِٝ ايهب

 .  ايصٟ ٜػتطٝع ايتعاٌَ َع اؾٛاْب ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ يًُتعًُني ايهباض 

ٚبايطغِ َٔ ٚدٛز َطانع خس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط ظاَعات ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

ض يف إال أْٗا قس تهٕٛ عاد١ إىل إْؿا٤ أقػاّ يتعًِٝ ايهبا، َٚٓٗا داَع١ سهطَٛت

نًٝات ايرتب١ٝ ؾٝٗا عٝح ٜهٕٛ تعًِٝ ايهباض ؽككا َػتكاًل ميٓح ايطايب املٓتعِ 

ٖٚصا ٖٛ َٛنٛع ايسضاغ١  .  بٗصا ايكػِ زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ؽكل تعًِٝ ايهباض

ٚاؿاد١ إىل تسضٜب ٚتأٌٖٝ ، ٚشيو ْعطًا يًشاد١ إىل املتدككني يف ٖصا اجملاٍ

 .  كني يف تعًِٝ ايهباضٚتسضٜؼ ؾ١٦ ايهباض بٛاغط١ َتدك

ٚهلصٙ ايعٜاز٠ أثطٖا يف اٖتُاّ ايعًِ اؿسٜح  ،ْػب١ ايهباض تعزاز غ١ٓ بعس أخط٣ ألٕ

بسضاغ١ ايكؿات ايط٥ٝػ١ٝ يًهباض ٚخاق١ يف املعاٖط اؾػ١ُٝ اؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ 

 املعطؾ١ٝ ٚاالْؿعاي١ٝ ايعاطؿ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚهلصا ؾإٕ اضتؿاع ْػب١ األ١َٝ بني ايهباض يف
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ٚعٓس إَعإ ايٓعط يف عسز  ،ايعامل ايعطبٞ حيٍٛ بني ايهبري ٚبني اإلؾاز٠ َٔ قسضات٘

ًَٕٝٛ  ( ,9األَٝني ْٚػب١ األ١َٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛطٔ ايعطبٞ ْالسغ إٔ ٖٓاى سٛايٞ )

 ًَٕٝٛ ْػ١ُ سػب إسكا٤ات عاّ (6,0) أَٞ ؾٝ٘ َٔ عسز ايػهإ اإلمجايٞ ٚايبايؼ

عًُا بإٔ غايب١ٝ األَٝني يف ايٛطٔ ايعطبٞ . %(8، 68أٟ بٓػب١ أ١َٝ تعازٍ ) (0,,9)

سٝح  املػطب ( ،ايُٝٔ ،ايػٛزإ ،َٛضٜتاْٝا ،ٜٓتُٕٛ إىل مخؼ زٍٚ عطب١ٝ ٖٞ )ايكَٛاٍ

ٚايسضاغ١ ايع١ًُٝ يٓؿػ١ٝ ايهباض  . %(20تكٌ ْػب١ األ١َٝ يف نٌ ٖصٙ ايسٍٚ عٔ ) ال

ملُهٔ تعًِٝ ايؿطز زٕٚ األَٝني َٚٔ غري ا ٤تهؿـ عٔ ايططم ايكشٝش١ يتعًِٝ ٖٛال

 َعطؾ١ خٛاق٘ املدتًؿ١ ٚإَهاْٝات٘ ٚزٚاؾع٘ َٚٝٛي٘ ٚأٖساؾ٘ ٚاغتعسازات٘ ٚقسضات٘

األَط ايصٟ ٜكبح َع٘ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ  ،(;60 ،م ،)ايػٝس

ايعطب١ٝ بؿهٌ عاّ ٚيف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت بؿهٌ خام أَط بايسٍٚ 

ؾكػِ تعًِٝ ايهباض الٜػاعس ؾكط ع٢ً قاضب١ األ١َٝ ٚاإلغٗاّ يف  ،نطٚضٜا ٚسٜٝٛا

بٌ اْ٘ ٜػِٗ يف ت١ُٝٓ ايهٛازض ايبؿط١ٜ ٜٚككٌ ايطاقات ايها١َٓ يس٣ ، ايكها٤ عًٝٗا

ايهباض َٔ مجٝع قطاعات اجملتُع ٜٚػاعس ع٢ً تُٓٝتِٗ اقتكازًٜا ٚادتُاعًٝا 

 ٕ َعسٍ ايت١ُٝٓ ٜتٛقـ ع٢ً َاإسٝح ، اي١ املٓتذ١باعتباضِٖ ايك٠ٛ ايعا١ًَ ايؿّع

، )سًُٞ تِٗاتِٗ ٚنؿا٤اٜبصيْٛ٘ َٔ دٗس ٚؾهط ٚع٢ً سذِ ايعٌُ ْٚٛعٝت٘ ٚع٢ً َٗاض

 .  (222م، 0;;2

ٚيعٌ مسع١ اؾاَعات ايكسمي١ ، ٚقس اضتبط تعًِٝ ايهباض َٓص ْؿأت٘ باؾاَعات

نذاَع١ اإلغهٓسض١ٜ ٚعني مشؼ ٚداَعات اهلٓس ٚايكني قس اضتبطت يف األغاؽ 

إٔ اؾاَعات  انُ، بكسضتٗا ع٢ً تكسِٜ أيٛإ َٔ ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املٗين يًهباض

ٚداَعات ايعكٛض ، اإلغال١َٝ يف ايبكط٠ ٚايهٛؾ١ ٚايكريٚإ ٚقططب١ ٚايكاٖط٠ ٚغريٖا

 ايٛغط٢ يف أٚضبا قس اضتهعت أغاغا ع٢ً تعًِٝ ايهباض ايطاغبني يف ايتعًِ ٚنػب املعطؾ١

 .  (209ّ م6;;2، )ظاٖط

ؾؿٞ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ع٢ً غبٌٝ ، َتس إىل ايعكٛض اؿسٜج١ ٚاملعاقط٠اٚ

املجاٍ تكسّ ايهجري َٔ اؾاَعات األَطٜه١ٝ ايسضدات اؾاَع١ٝ ٚزضدات املادػتري 

ٚتٗتِ ٖصٙ اؾاَعات بتكسِٜ ْٛع١ٝ دٝس٠ َٔ ، ٚايسنتٛضاٙ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض

ٖصٙ ايرباَر بايكسض ايصٟ ٜٛانب ايرباَر ٖٚٓاى سطم ؾسٜس ع٢ً ؼسٜح 
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 ،9ّ;;2)اؿُٝسٟ> ٚايعًّٛ ١ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتػري يف َعسٍ االقتكاز ٚايكسضات ٚاملعطؾ

  .  (902م

ٚتطٛض ٖصا اجملاٍ بؿهٌ َصٌٖ ست٢ أقبشت غايب١ٝ اؾاَعات ٚايهًٝات األَطٜه١ٝ 

ٗين ٚايبشح ٚقس بطظت اؾاَعات نُؤغػات يًتسضٜب امل.  ؼٟٛ أقػاَا يتعًِٝ ايهباض 

نُا إٔ نًٝات اجملتُع متجٌ َؤغػات أغاغ١ٝ يتعًِٝ ، يف ؽكل تعًِٝ ايهباض

 .  ايهباض ٚتجكٝـ اجملتُع

أَا يف الًرتا ؾكس اٖتُت ايعسٜس َٔ اؾاَعات اإللًٝع١ٜ َٓص ايكطٕ املانٞ 

 بتعًِٝ ايهباض ٚإعساز قٝازات٘ ع٢ً املػت٣ٛ ايتسضٜػٞ ٚاإلؾطايف ٚاإلزاضٟ ٚايتدككٞ

   .  (2:8، ّ:;;2)ايؿطقاٟٚ >

ٚهلصا ؾكس اٖتُت نًٝات ايرتب١ٝ يف تًو ايسٍٚ بأقػاّ تعًِٝ ايهباض ٚتٓٛعت 

غابكا اٖتُاَا بايػًا  -اإلؼاز ايػٛؾٝيت -ٚقس اٖتُت ضٚغٝا ، بطافٗا ْٚؿاطاتٗا

بتعًِٝ ايهباض سٝح تٛدس أقػاّ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَعات ايطٚغ١ٝ متٓح ايؿٗازات 

نُا ٜٛدس يف ضٚغٝا ، ع١ٝ ٚزضدات ايسضاغات ايعًٝا يف ؽكل تعًِٝ ايهباضاؾاَ

ٚتتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ ، اؾاَع١ ايطٚغ١ٝ املؿتٛس١ َٚٔ إسس٣ نًٝاتٗا ن١ًٝ تعًِٝ ايهباض

 .  قػِ تعًِٝ ايهباض ٚقػِ تسضٜب َعًُٞ ايهباض َطنع يًبشح املكاضٕ ٚقػُني >

 املٓطك١ ايعطب١ٝ ٜعٗط ٚدٛز ْكل نبري إٕ ايٓعط٠ املتعُك١ يٛاقع تعًِٝ ايهباض يف

يف اـربا٤ ٚاملتدككني ٚاإلزاضٜني ٚاملتدككني ٚغريِٖ َٔ ايعاًَني يف املؤغػات 

ايرتب١ٜٛ يتعًِٝ ايهباض ٚبكؿ١ خاق١ يف ٚنع خطط ٚاغرتاتٝذٝات تعًِٝ ايهباض يف 

ت ٚايرباَر أٟ ْسض٠ ايسضاغا، ٚتطٜٛط َٓاٖر تعًِٝ ايهباض يف اؾاَعات، ايبالز ايعطب١ٝ

ؾطاز مما ٜػتسعٞ نطٚض٠ األايعًٝا اؾاَع١ٝ املتدكك١ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض إلعساز 

)قبٝح>  عسازِٖ ٚتسضٜبِٗ ٚتطٜٛط نؿا٤تِٗٚأ١ُٖٝ تٓعِٝ َٓاٖر زضاغ١ٝ عًٝا إل

ٚهلصا ؾاْ٘ ٜٓبػٞ إٔ تٛيٞ اؾاَعات ٚنًٝات ايرتب١ٝ خاق١ اٖتُاَا . (;26م ،2ّ;;2

املتك١ً مبشٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض َٔ سٝح نْٛٗا َٔ  نبريا يًبشٛخ ايع١ًُٝ

 ايسعا٥ِ األغاغ١ٝ يف ت١ُٝٓ اجملتُع ٚيف ؼكٝل خطط ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ )ايطٓٛبٞ >

ٚايكٝاّ ، ؾاؾاَعات تتذاٚظ ايّٝٛ َطس١ً إعساز األخكا٥ٝني ٚايؿٓٝني. ( 6:2م، 2ّ;;2

ٚبني االٖتُاّ بايب١٦ٝ ، يٛظا٥ـبايبشٛخ األنازمي١ٝ إىل َطس١ً ػُع ؾٝٗا بني ٖصٙ ا
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)َؿطٚع إغرتاتٝذ١ٝ تعًِٝ ايهباض يف ايٛطٔ . َٚؿهالت اجملتُع ايصٟ تٛدس ؾٝ٘

َٚٔ ٖٓا بطظت اؿاد١ إىل إْؿا٤ أقػاّ يتعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ . (9;2م ،8;;2)ايعطبٞ

ٕ ٚألٕ اؾاَع١ ٖٞ َها ،َٚعاٖس إعساز املعًُني ايعطب١ٝ، املػتُط يف نًٝات ايرتب١ٝ

يتدطٜر ايطاقات اييت تػس ايٓٛاقل باجملتُع َٚٔ أِٖ املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتل اجملتُع 

ؾاؾاَع١ ٖٞ املهإ املٓاغب إلعساز ٚؽطٜر املسضؽ املؤٌٖ ، ايكها٤ ع٢ً َؿه١ً األ١َٝ

ٖٚٓاى زٚاعٞ . (2,6م، ّ;:;2اـًـ ) .يًُػا١ُٖ يف ع١ًُٝ ايكها٤ ع٢ً ٖصٙ املؿه١ً

ٝات ايرتب١ٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض َٓٗا تطٛض َؿّٗٛ تعًِٝ ٚأغباب ؼتِ ع٢ً نً

ٚايتدكل يف ايعٌُ ، ٚايتشٛالت ايت١ُٜٛٓ اجملتُع١ٝ، ٚايتكسّ املعطيف ٚايتكين، ايهباض

ٚاؿاد١ إىل ، ٚاالْؿذاض ايػهاْٞ ٚايتهتالت االقتكاز١ٜ ٚايتكسّ أملعًَٛاتٞ ٚايجكايف

املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚإدطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ إعساز ايهٛازض ايبؿط١ٜ ٚإعساز ايرباَر ٚ

ٚتكِٜٛ ايرباَر ٚاـطط ٚخس١َ اجملتُع عٔ ططٜل أقػاّ تعًِٝ ايهباض  ٚبصيو ؾإٕ 

قػِ تعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ ٜٗسف إىل ؽطز َتدككني َٚعًُني ٚباسجني يف 

ٚضؾع  . ِٜٛ بطاَر َٚؿطٚعات تعًِٝ ايهباضفاٍ ؽطٝط ٚتسضٜؼ ٚتٓعِٝ ٚتٓؿٝص ٚتك

نؿا٠٤ املتسضبني يف ٖصٙ األقػاّ امل١ٝٓٗ ٚايؿدك١ٝ ٚتعُٝل ؾُِٗٗ جملاٍ عًُِٗ يف 

ّ 2;;2، اٍ تعًِٝ ايهباض )قبٝحذايٓٛاسٞ ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚاملٝسا١ْٝ املتك١ً مب

( ٖٚصٙ ايسضاغ١ تٗسف إىل ايهؿـ عٔ اػاٖات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ,22م

 .  ْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَع١ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت سٍٛ إ

 أهداف الدراسة:

 -يكس غعت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ؼكٝل عس٠ أٖساف ٖٚٞ>

اػاٖات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ ؾاَع١ ع٢ً تعطف اي (2

سهطَٛت سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَع١ ٚايهًٝات ٖٞ )ايرتب١ٝ 

 –ن١ًٝ ايبٓات املهال –املهال  ن١ًٝ ايرتب١ٝ -٦ٕٛن١ًٝ ايبٓات غٝ –ٕ ٦ٛغٝ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ غكطط٣( –ن١ًٝ ايرتب١ٝ املٗط٠ 

اثط عاٌَ ايسضد١ ايع١ًُٝ ع٢ً اػاٖاتِٗ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ع٢ً تعطف اي (9

  .  ايهباض يف داَع١ سهطَٛت
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اثط عاٌَ غٓٛات اـرب٠ ع٢ً اػاٖاتِٗ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ع٢ً تعطف اي (6

 .  باض يف داَع١ سهطَٛتايه

ايتٛقٌ إىل فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات ٚاملكرتسات اإلدطا١ٝ٥ إلْؿا٤ قػِ يتعًِٝ  (2

 .  ايهباض 

 مشكلة  الدراسة وأهنيتها  :

تٓبع أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايٓعط٠ اإلْػا١ْٝ يًتعًِٝ باعتباضٙ ع١ًُٝ تؿاعٌ 

ؾٝ٘ ايتعًِٝ باؿٝا٠  خكٛقا ٚمٔ ْعٝـ يف عكط ٜكرتٕ، َػتُط بني اإلْػإ ٚٚاقع٘

ًٝا بٌ ٚميجٌ ؾططًا ٚألٕ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض تؿهٌ ايكاعس٠ ، َٔ ؾطٚطٗا أغاغ

األ١َٝ  سسٝح تع= ٚاألغاؽ ٚاملٓطًل ملٛاق١ً ايتعًِٝ املػتُط ٚايتعًِ َس٣ اؿٝا٠

، عا٥كًا َٔ املعٛقات األغاغ١ٝ أييت تكـ ٚضا٤ ؽًـ األَِ ٚسا٥اًل زٕٚ تطٛضٖا ٚتكسَٗا

ٕ ايتؿاعالت ايعامل١ٝ املتك١ً بايتطٛضات االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ أايؿاٖس ٜط٣ ؾ

ا ٚاتػاعًا يف َؿّٗٛ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ تتهُٔ زا٥ًُا تطًٛض

 .  (,9م9,,9، )عُاز ايسٜٔ

يعس٠ غٓٛات يف فاٍ تعًِٝ ايهباض  ُأَ خالٍ عًُٗ إالسغ ايباسج ٚقس

ض ؾع١ سهطَٛت اؿاد١ إىل إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهبااايٛازٟ ٚايكشطا٤ مبشمبسٜطٜات 

خاق١ إٔ تعًِٝ ايهباض ٜعاْٞ َٔ ْكل نبري يف . يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت

ٚيهٔ املعًُني ايصٜٔ ٜٓهُٕٛ ، املعًُني يف ٖصا اجملاٍ ؾال ٜٛدس املعًِ املتدكل

ٖٚصا ٜعين . ١ ٚبتدككات كتًؿ١ٚخًؿٝات كتًؿ يتعًِٝ ايهباض ٜأتٕٛ َٔ أقػاّ

ات٘ قعسّ َعطؾتِٗ مبا١ٖٝ ٖصا ايتدكل ٚعسّ اطالعِٗ ع٢ً أزبٝات٘ َٚٓاٖذ٘ َٚػا

مما ٜؤزٟ إىل تأغٝػِٗ َٔ دسٜس ٚؽكٝل ؾرت٠ ظ١َٝٓ إلعطا٥ِٗ َكسَات . ٚطبٝعت٘

يصيو ؾإٕ املكطضات ، تهٕٛ ناؾ١ٝ ٚاييت قس ال، َٚػاقات يف عًِ تعًِٝ ايهباض

ُط ست٢ ْٗا١ٜ ايربْاَر ٚيهٔ َع ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ميٓح زضد١ ايتدكك١ٝ تػت

ايبهايٛضٜٛؽ اؾاَع١ٝ يف ؽكل تعًِٝ ايهباض غٝدتًـ اؿاٍ ٚغٝأتٞ ايطايب 

ؾ١ٝ ٚؽكك١ٝ ٚق١ٜٛ يف ٖصا ٚغُٝتًو خًؿ١ٝ َعط، يتدكلايٝهٌُ زضاغت٘ يف ٖصا 

ٚٚدٛز األ١َٝ األظس١ٜ  ،يهباضا، ٜهاف إىل شيو ق١ً املتدككني يف سكٌ تعًِٝ اجملاٍ
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ٚايٓعط٠ اهلاَؿ١ٝ يتعًِٝ ، ٚتسضٜب ايهٛازض ايبؿط١ٜ، ١ُٝٓٚاؿاد١ إىل ت، ٚاؿهاض١ٜ

 ،اجملاٍْٚكل ايسضاغات ٚاألعاخ يف ٖصا ، أُٖٝت٘ ٚاضتباط٘ عٝا٠ ايٓاؽ ع٢ًايهباض 

َٔ ٚايتسضٜب املػتُط ٚغريٖا ، ٚعسّ ٚدٛز ْعط٠ ٚانش١ يتعًِٝ ايهباض يف إطاض ايتعًِٝ

ؾكس تعاٜس االٖتُاّ يف ايعكٛز ، األغباب االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اؾٖٛط١ٜ

َعاٖط ٖصا االٖتُاّ  األخري٠ بتعًِٝ ايهباض ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل املتكسّ ٚايٓاَٞ َٚٔ

نجط٠ املؤيؿات ٚايٓسٚات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ ٜٚطدع ٖصا االٖتُاّ إىل طبٝع١ ايعكط 

ٚإىل ، يرتبٟٛ َٚا ٜػٛزٙ َٔ ؾًػؿات َٚا حيٝط ب٘ َٔ َؿهالتٚايعٌُ ا، َٚتػريات٘

َٚا ، تبين عسٜس َٔ بًسإ ايعامل يػٝاغ١ ايت١ُٝٓ َٚا تتطًب٘ خططٗا َٔ ق٣ٛ بؿط١ٜ

 .  (0,9م، 9;;2، تٗسف إيٝ٘ َٔ ػسٜس ٚؼسٜح )عبس اؾٛاز

 إسزحي إٖٚصا ايٛنع ايعاملٞ يتعًِٝ ايهباض ٚاأل١ُٖٝ اييت حيع٢ بٗا ػعٌ ايباسج

ض يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ قػِ يتعًِٝ ايهبا َؿه١ً ايسضاغ١ يف اقرتاح إْؿا٤

ٚقس تػاعس ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ املػؤيني يف قػِ ايرتب١ٝ ٚعُاز٠ ايه١ًٝ ٚإزاض٠ . سهطَٛت

نُا تطًع املػؤيني .  اؾاَع١ ع٢ً اؽاش قطاض سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بايه١ًٝ 

، ا ايكػِ يف ايه١ًٝ يٝدسّ اجملتُعايعايٞ ع٢ً أ١ُٖٝ ٚدٛز َجٌ ٖصعٔ ايتعًِٝ ايعاّ ٚ

ٜٚؤٌٖ األؾطاز يًُػا١ُٖ يف عًُٝات ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚتطٜٛط ايهٛازض 

   .  ايبؿط١ٜ

 أسئلة  الدراسة:

 غعت ايسضاغ١ يإلداب١ ع٢ً األغ١ً٦ اآلت١ٝ>

١ سهطَٛت مٛ املٛاؾك١ ع٢ً َا آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع (2

 إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَع١ ؟

تًـ آضا٤ أعها٤ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت مٛ املٛاؾك١ ؽٌٖ  (9

 ع٢ً إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باختالف املطتب١ ايع١ًُٝ ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ؟

سهطَٛت مٛ املٛاؾك١ تًـ آضا٤ أعها٤ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ ؽٌٖ  (6

ع٢ً إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باختالف عسز غٓٛات اـرب٠ ألعها٤ ١٦ٖٝ 

 ؟ ايتسضٜؼ
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 حدود الدراسة : 

آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت مٛ  :احلدود ادلىضىعٍخ

 .  إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض 

ايبٓات  –اَع١ سهطَٛت )ايرتب١ٝ غٝؤٕ نًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ ؾ > احلدود ادلكبٍَخ

 .  ايرتب١ٝ غكطط٣ ( –ايرتب١ٝ املٗط٠  –ايبٓات املهال  –ايرتب١ٝ املهال  –غٝؤٕ 

مجٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ ؾاَع١  :احلدود انجشرٌخ

 أغتاش َػاعس (  –سهطَٛت َٔ زضد١ )أغتاش ـ أغتاش َؿاضى 

 مصطلحات الدراسة: 

ٜٚككس ب٘ نٌ ْؿاط تطبٟٛ َٓٗذٞ َٓعِ أٚ أٟ تسضٜب َٗين   و تعهٍى انكجبر :يفهى

ِ خاضز ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ايُٓطٞ ،ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً َطاعا٠ ظطٚف ايساضغني تٜ

ٚعكًٝاتِٗ ٚطُٛساتِٗ ٚقسضاتِٗ بٗسف ت١ُٝٓ َعاضؾِٗ َٚٗاضاتِٗ ٚتععٜع َؤٖالتِٗ 

ا٥ِٗ االقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ اييت غٛف تؤثط إجيابٝا ع٢ً غًٛنِٗ ٚتػاِٖ يف ضخ

ٜتِ بكٛض٠ َٓع١ُ ٚٚتػُح هلِ بإٔ ٜكبشٛا أعها٤ َٓتذني يف اجملتُع ،،  كايف جٚاي

َٚككٛز٠ ٚيف ؾرت٠ ظ١َٝٓ َطغ١َٛ ٜٚهٕٛ عاز٠ ضزٜؿًا َٚػاْسًا َٚٛاظًٜا يًتعًِٝ ايٓعاَٞ 

 ٜتذعأ َععظات٘ ٚغًبٝات٘ ،نُا أْ٘ ٜطبط ايتعًِٝ بايعٌُ املٓتر ٜٚعترب دع٤ًا ال ٜعاجل

) املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ .  َٔ بطْاَر  ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ

 .  (,,,9ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ  

أٚ عسّ َٛاؾكـ١  ، ٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ >ٜككس بٗا َٛاؾك١آضا٤ أعها : ادلصطهحبد اإلجرائٍخ

ًـِٝ ايهبـاض   أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ به١ًٝ ايرتبٝـ١ ظاَعـ١ سهـطَٛت عًـ٢ إْؿـا٤ قػـِ يتع      

 .  يف ايه١ًٝ 

ٜككس ب٘ إٔ ٜهٕٛ قػًُا َػتكاًل نبك١ٝ أقػاّ ايه١ًٝ ميٓح ؾٗاز٠  :قسى تعهٍى انكجبر

 ايبهايٛضٜٛؽ يف ؽكل تعًِٝ ايهباض 
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 الدراسات السابكة :

 :(1989دراسخ عبٌف حجٍت وعجدا جلهٍم هُىدي )-1

ٚايتعًــِٝ املػــتُط  ، ض ٖــسؾت ايسضاغــ١ إىل إعطــا٤ قــٛض٠ ؾــا١ًَ عــٔ سطنــ١ تعًــِٝ ايهبــا     

بكؿتٗا اػاٙ ظٗط بسضدات َتؿاٚت١ َٔ ايك٠ٛ ٚايٛنـٛح عًـ٢ قـعٝس ايػٝاغـ١ ايرتبٜٛـ١      

ٚاألٖساف اؾاَع١ٝ ٚايتٓعُٝات املؤغػ١ٝ ٚعطنت ايسضاغ١ ساالت ٚأَجًـ١ َػـتُس٠ َـٔ    

ٝـ    ًابعض أْع١ُ اؾاَعات يف ايٛالٜات األَطٜه١ٝ ٚيف بعض األقطاض األٚضب١ٝ َسعُـ١ ٚاقع

ــس  ــٔ َـ ــسإ   عـ ــصا املٝـ ــات بٗـ ــاّ اؾاَعـ ــ١   .  ٣ اٖتُـ ــات ايعطبٝـ ــ١ زٚض املٓعُـ ــت ايسضاغـ ٚتٓاٚيـ

ــ٘ عــرب ايسضاغــات           ٚاملطانــع ايرتبٜٛــ١ يف تُٓٝــ١ ٖــصا االػــاٙ ٚايــسع٠ٛ يسضاغــت٘ ٚاألخــص ب

ٚاملؤمتطات ٚايٓسٚات ٚايٓؿطات ايػٝاغٝات اييت بـسأت تأخـص ططٜكٗـا يف ايـسخٍٛ إىل ٖـصا      

ٝػًا َكرتسـ١ يـرباَر تعًـِٝ ايهبـاض ٚايتعًـِٝ املػـتُط يف       ٚقسَت ٖصٙ ايسضاغ١ ق.  اؿكٌ 

    ٞ ، َٓٗــا بٓــا٤ َٓــاٖر زضاغــ١ٝ تتــٝح يالختكـــام     ، اؾاَعــات ٚايهًٝــات يف ايــٛطٔ ايعطبــ

ٚسكــٌ ايعُــٌ ايعــٛز٠ ايٝٗــا ٜٚٓعــط إىل ايــرباَر اؾاَعٝــ١ عًــ٢ أْٗــا ؾــ٤ٞ ٜػــع٢ ايٝٗــا       

 ٘ زٚا٥ــط َٚؤغػــات ايــسٍٚ   ٚإتاســ١ ايؿطقــ١ يدؾــطاز ٚايعــاًَني يف ، اؾُٝــع يالْهــُاّ إيٝــ

      ٘ ٚايعُـٌ عًـ٢ اغـتدساّ َٛاقـع     ، يًشكٍٛ عًـ٢ املؤٖـٌ ايعًُـٞ ٚتطقٝـ١ َعاضؾـ٘ َٚعًَٛاتـ

ايعُــٌ َٚٝــازٜٔ اإلْتــاز ْؿػــٗا نــٛضف يًتعًــِٝ غــٛا٤ يف َٛاقــع ايعُــٌ أٚ يف َؤغػــات     

اإلْػــا١ْٝ َطتبطــ١  ٚايعُــٌ عًــ٢ دعــٌ خطــ١ ايبشــح ايعًُــٞ ٚايبشــٛخ  ، ايتعًــِٝ ايعــايٞ

، طبٝعـــ١ عًُـــٗا ٚاجملتُـــع ايـــصٟ ؽسَـــ٘ٚإٔ تكـــّٛ اؾاَعـــات عػـــب  ،ـسَـــ١ ايتُٓٝـــ١

ٚايعُـٌ  ، بتشسٜس دع٤ َٔ ْكاب عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يًتعًِٝ املػـتُط ٚخسَـ١ اجملتُـع   

   .  ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط  تعًِٝع٢ً اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ اييت تػٌٗ 

  :(1991دراسخ حمًد انسعٍد ) -2

، ايعطبٝـ١ يف قـٛ األَٝـ١ ٚتعًـِٝ ايهبـاض      تٛنـٝح زٚض اؾاَعـات  ضَت ٖصٙ ايسضاغـ١ إىل  

اـــسَات ايــيت تكــسَٗا إىل فتُعٗــا    ٚشنــطت إٔ اؾاَعــات ايعطبٝــ١ تتبــأٜ يف َكــساض   

ٚقٝطٗا ْٚٛع١ٝ تًو اـسَات ،ٚإٔ بعض داَعاتٓا ايعطب١ٝ التـعاٍ يف بساٜـ١ ايتذطبـ١    

ٚال تـعاٍ ؾعايٝتٗـا   .  ايؿهٌ املطًٛب ٚمل ٜتبًٛض يسٜٗا َؿّٗٛ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ب

ٚأْؿطتٗا يف ٖصا املٝسإ غري َٓع١ُ ٚال َربف١ بؿـهٌ عًُـٞ ،ٚمل ٜـتِ إزضادٗـا نـُٔ      

ٚإشا نــإ  ــ١ قكــٛض يــس٣ بعــض اؾاَعــات ايعطبٝــ١ عــٔ ، غٝاغـات اؾاَعــ١ أٚ ؾًػــؿتٗا 
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اٍ أٚ ايكٝــاّ بٗــصٙ املُٗــ١ ايٛطٓٝــ١ ،ؾُــطزٙ ْككــإ اـــرب٠ ٚايكــسض٠ عًــ٢ زخــٍٛ ٖــصا اجملــ    

اؾتكاض اؾاَع١ إىل املػٛؽ ايتؿطٜعٞ، ٚعسّ اَتالنٗـا األدٗـع٠ ايتٓؿٝصٜـ١ ٚاألنازميٝـ١     

َٚا قس ٜرتتـب عًـ٢ شيـو َـٔ متٜٛـٌ       املتدكك١ اييت متهٓٗا َٔ ايٓٗٛض بٗصٙ األعبا٤،

التػــتطٝع اؾاَعــ١ ؼًُــ٘ ،أٚ َــطزٙ أغــباب أخــط٣ إزاضٜــ٘ أٚ تٓعُٝٝــ١، ٚؼــسخ ايباســح     

ــل اؾ  ــايٝب ٚططا٥ـ ــٔ أغـ ــ١     عـ ــٛض ٚإقاَـ ــس اؾػـ ــاجملتُع ٚيف َـ ــ١ بـ ــط اؾاَعـ ــات يف ضبـ اَعـ

ــعاض       ــ١ ؾـ ــات يف تطمجـ ــتدسَتٗا اؾاَعـ ــٝؼ ايـــيت اغـ ــٛض ٚايكـ ــسز بعـــض ايكـ ــباب ٚسـ األغـ

اؾاَع١ يف خس١َ اجملتُع َٚٓٗا ايكٝؼ اإلزاض١ٜ ٚقٝؼ املٓـاٖر ٚاملكـطضات ٚقـٝؼ ايبشـح     

 .   ايعًُٞ ٚايٓسٚات ٚاملؤمتطات 

ٖسؾت ايسضاغـ١ إىل ؼسٜـس األزٚاض املدتًؿـ١ ايـيت      :(1991دراسخ حمًٍ اندٌٍ تىق )-3

ر قــٛ األَٝــ١ أثٓــا٤ ايعكــس   َميهــٔ إٔ تًعبٗــا نًٝــات ايرتبٝــ١ يف ايــٛطٔ ايعطبــٞ يف بــطا   

ٚيؿٗــِ ٚؼسٜــس ٖــصٙ األزٚاض البــس َــٔ ايتعــطف عًــ٢    ،,,,9 -,;;2ايــسٚيٞ حملــٛ األَٝــ١  

از١ٜ ٚاالدتُاعٝـــــ١ َؿـــــه١ً األَٝـــــ١ يف ايـــــٛطٔ ايعطبـــــٞ بإبعازٖـــــا ايػٝاغـــــ١ٝ ٚاالقتكـــــ 

ٚبطاَر يًتعاٌَ َع َؿـه١ً   ٚايجكاؾ١ٝ َٚا تتطًب٘ ٖصٙ األبعاز َٔ اغرتاتٝذٝات ٚخطط

ٚبٝٓت ايسضاغ١ َٛقع قـٛ األَٝـ١ يف ٚظـا٥ـ نًٝـات ايرتبٝـ١ َـٔ خـالٍ تـسضٜؼ         . األ١َٝ

َػاقات يف قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚإعساز َسضغٞ تعًِٝ ايهباض ٚقٛ األَٝـ١ ٚإؾـطاى   

ــا طــالب اي ــاض     ،يف ايتــسضٜؼ يف بــطاَر قــٛ األَٝــ١   هًٝــ١ ؾعًٝ ــازات تعًــِٝ ايهب ٚتــسضٜب قٝ

،ٚايبشــح يف ٚاقــع قــٛ األَٝــ١ ،ٚايبشــح يف غــٝهٛيٛد١ٝ ايهبــاض، ٚايبشــح يف طــطم تعًــِ       

ٚتعًــِٝ ايهبــاض ،ٚايبشــح يف ؾاعًٝــ١ طــطم املٛادٗــ١ ،ٚايبشــح يف ؾاعًٝــ١ ايتٓؿٝــص ٚتكــِٜٛ       

ــاض٠ ٚعـــ     ــرباَر ٚإثـ ــاٖر ٚايـ ــط ٚاملٓـ ــ١ ٚايتـــسضٜب     اـطـ ــٛض٠ ايؿٓٝـ ــسِٜ املؿـ ــٛض ٚتكـ ٞ اؾُٗـ

ٚتبػٝط ْتا٥ر ايبشٛخ ،نُا ؼسثت ايسضاغ١ عٔ األزٚاض املباؾـط٠ ٚغـري املباؾـط٠ يهًٝـات     

 .  ايرتب١ٝ يف بطاَر قٛ األ١َٝ 

ٖـسؾت ايسضاغـ١ إىل ايتعـطف عًـ٢ ٚاقـع َعًـِ قـٛ         :(1993دراسخ حمًدد حمًدىد)   -4

طاض االػاٖــات ايعاملٝــ١ ٚايعطبٝــ١ يف إعــساز َعًــِ  األَٝــ١ يف زٍٚ اـًــٝر ايعطبٝــ١ ٚاغــتع 

قــٛ األَٝــ١ ،ٚزضاغــ١ إَهاْٝــ١ َٚتطًبــات اإلعــساز املــعزٚز يًُعًــِ يًتــسضٜؼ يف املــساضؽ      

االعتٝازٜـ١ َٚطانـع قــٛ األَٝـ١ ،ٚايتٛقــٌ إىل ايبـسا٥ٌ املكرتسـ١ إلعــساز ٚتـسضٜب َعًــِ       

ــًا      ــا تاَـ ــاى اتؿاقـ ــ١ إٔ ٖٓـ ــا٥ر ايسضاغـ ــ١ ،ٚأٚنـــشت ْتـ ــٛ األَٝـ ــسٍٚ  قـ ــٌ ايـ ــاز نـ يف اعتُـ
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األعهــا٤ عًــ٢ َعًُــٞ ايتعًــِٝ االبتــسا٥ٞ نؿ٦ــ١ أغاغــ١ٝ َــٔ ايؿ٦ــات ايــيت خيتــاض َٓٗــا     

َـٔ أغـؼ    أغاغـني َعًُٛ قٛ األ١َٝ ،ٚإٔ ٖٓاى اتؿاقـا تاَـًا  بـني ايـسٍٚ األعهـا٤ سـٍٛ       

 ،ٟٛ ٚاـــرب٠ يف فــاٍ تعًــِٝ ايهبــاض   اختٝــاض َعًُــٞ قــٛ األَٝــ١ ُٖٚــا ايتأٖٝــٌ ايرتبــ      

تاّ بني ايسٍٚ األعها٤ يف نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ أؾـطاز اإلزاض٠ ايعًٝـا يـرباَر قـٛ      ٚٚدٛز اتؿام

األ١َٝ َـٔ شٟٚ اــرب٠ يف ايعُـٌ اإلزاضٟ ايرتبـٟٛ ٚشٟٚ اــرب٠ ايؿٓٝـ١ يف َٝـسإ تعًـِٝ         

ايهباض ست٢ ميهٔ هلِ إٔ ٜكٛزٚا ايعٌُ ٚحيككـٛا أٖساؾـ٘، نُـا إٔ ايـسٍٚ األعهـا٤ تتؿـل       

زاض٠ املعاْٚــ١ مبطانــع قــٛ األَٝــ١ ٖــِ أْؿػــِٗ اإلزاضٜــٕٛ       إٔ أؾــطاز اإليف إىل ســس نــبري 

ٚإٔ ٖٓـاى ْككـا ٚانـشا يف    . ؽ ايـيت تكـاّ بٗـا ؾكـٍٛ قـٛ األَٝـ١      ايصٜٔ ٜعًُـٕٛ باملـساض  

ايــسٍٚ األعهــا٤ إشا  ٚدــٛز املؤغػــات ايــيت تكــّٛ بإعــساز أٚ تــسضٜب َعًُــٞ قــٛ األَٝــ١ ب     

ٝ  غػات اييت تكّٛ بإعساز املَاقٛضْت باملؤ ٍ   عًُـني يًتعًـ ٚٚدـٛز أتؿـام    ،ِ ايعـاّ بٗـصٙ ايـسٚ

إىل ســس نــبري بــني زٍٚ األعهــا٤ ســٍٛ نــطٚض٠ إٔ تهــٕٛ األغــايٝب املػــتدس١َ يف إعــساز     

يـــسٚض أٚتـــس ضٜـــب َعًُـــٞ قـــٛ األَٝـــ١  ٖـــٞ احملانـــط٠ ٚاملٓاقؿـــ١ ٚٚضف ايعُـــٌ ،ٚمتجٝـــٌ ا  

ــ١  ــ١ٝ املٝساْٝـ ــسِٜ زٚضات    ،ٚاؿًكـــ١ ايسضاغـ ــبري يف تكـ ــا٤ إىل ســـس نـ ــام ايـــسٍٚ األعهـ ٚاتؿـ

قكـــري٠ يتـــسضٜب َعًُـــٞ قـــٛ األَٝـــ١ ٚســـٍٛ أْـــٛاع ايـــرباَر ايٛادـــب تكـــسميٗا إلعـــساز    

ٚاؾٛاْــب ايجالثــ١ األغاغــ١ٝ ايــيت تؿــًُٗا بــطاَر اإلعــساز   ٚتــسضٜب َعًُــٞ قــٛ األَٝــ١،

ٚايتــسضٜب ،َــٔ ثكاؾــ١ عاَــ١ ٚثكاؾــ١ ؽككــ١ٝ ٚثكاؾــ١ َٗٓٝــ١ ٚتطبٜٛــ١، ٚقــسَت ايسضاغــ١   

ٜب َعًُـــٞ قـــٛ األَٝـــ١ َٓٗـــا إْؿـــا٤ َطانـــع َكرتســـات ٚبـــسا٥ٌ الختٝـــاض ٚإعـــساز ٚتـــسض

أٚتــس ضٜــب َعًُــٞ قــٛا ألَٝــ١ باملطاغــ١ً ،ٚتــسضٜب َعًُــٞ ايتعًــِٝ ايعــاّ  ، يتٓعــِٝ إعــساز

أثٓـا٤ اـسَــ١ ،ٚاإلعـساز املــعزٚز ٚتـسضٜب َعًــِ املسضغـ١ االبتسا٥ٝــ١ يٝهـٕٛ َعًُــا يًكــػاض      

ــاض ٜتبــع نًٝــ١ ايرتب        ــاض،ٚإ ْؿــا٤ قػــِ أَٚعٗــس خــام بتعًــِٝ ايهب ٝــ١ بٗــا أٚ َعٗــس   ٚايهب

ــ٢       ــ٘ عًــ ــٌ ايطايــــب َــــٔ خاليــ ــٔ إٔ حيكــ ــط٠ ميهــ ــ١ َباؾــ ــع اؾاَعــ ــاض ٜتبــ ــِٝ ايهبــ يتعًــ

ٚزبًّٛ يف تعًِٝ ايهبـاض ،َادػـتري يف تعًـِٝ ايهبـاض ،زنتـٛضاٙ      ، بهايٛضٜٛؽ يف تعًِٝ ايهباض

يف تعًِٝ ايهباض ،ٜٚعترب ٖصا ايبسٌٜ ايكـٛض٠ املجًـ٢ ملـا ٜٓبػـٞ إٔ تهـٕٛ عًٝـ٘ عًُٝـ١ إعـساز         

يهباض يف ايعامل ايعطبٞ بعا١َ ٚيف ايسٍٚ اـًٝذ١ٝ غاق١ ْعطا يتٛاؾط اإلَهاْـات  َعًِ ا

 .  املاز١ٜ ايكازض٠ ع٢ً ايتكسٟ هلصا ايبسٌٜ 
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ٖـسؾت ايسضاغـ١ إىل   :(1993دراسخ عجد انعزٌز انسُجم وَىر اندٌٍ عجدد اجلدىاد )   -5

تُــع ٚزٚض ايتعــطف عًــ٢ ْــٛع اـــسَات ايــيت تكــسَٗا اؾاَعــات اـًٝذٝــ١ ملؤغػــات اجمل    

ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل فتُع َتشطض َـٔ األَٝـ١   ، ٖصٙ اؾاَعات يف سٌ َؿهالت اجملتُع

هـٕٛ عًٝـ٘   تٚتطٜٛط قٛاٙ ايبؿط١ٜ ٚؼكٝل أَٓ٘ ايجكايف ،ٚٚنع تكٛض َكرتح ملـا ٜٓبػـٞ إٔ   

ٚتهــٕٛ فتُــع ايسضاغــ١  اـــسَات ايــيت تكــسّ يًُذتُــع َــٔ قبــٌ اؾاَعــات اـًٝذٝــ١، 

َٚــسٜطٟ َطانــع خسَــ١   ـًٝذٝــ١ ٚعُــسا٤ ايهًٝــات اؾاَعٝــ١، َــٔ  َــسٜطٟ اؾاَعــات ا

اجملتُــع ٚايتعًــِٝ املػــتُط ،ٚنــإ َــٔ بــني ْتــا٥ر ايسضاغــ١ ،ْــسض٠ ايهؿــا٤ات ايبؿــط١ٜ يف        

ــع ـسَـــ١          ــا٤ َطنـ ــ١ إْؿـ ــت ايسضاغـ ــِٝ املػـــتُط ،ٚاقرتسـ ــع ٚايتعًـ ــ١ اجملتُـ ــاٍ خسَـ فـ

مبــا تتطًبــ٘ َــٔ قــ٣ٛ  اجملتُــع ٚايتعًــِٝ املػــتُط يف نــٌ داَعــ١ ٚإٔ تــعٚز ٖــصٙ املطانــع   

 .  بؿط١ٜ ٚأَٛض َاز١ٜ متهٓٗا َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا 

ٖــسؾت ٖــصٙ ايسضاغــ١ إىل تكــسِٜ تكــٛضا َكرتســا   :( 1994دراسددخ د ددد دنه)ددب  )  -6

ملؿـطزات قتـ٣ٛ َـٓٗر إعــساز َعًُـٞ ايهبـاض يف نًٝــات ايرتبٝـ١ باؾاَعـات ايعطبٝــ١ أٚاًل        

ــٞ،   ــام زضاغـ ــت٣ٛ َػـ ــا ،  عًـــ٢ َػـ ــ١ )َؿَٗٛٗـ ــٌ األَٝـ ــاَجـ ــاِٖٝ  ، َعاٖطٖـ ــازضٖا (املؿـ َكـ

املدتًؿــ١ يتعًــِٝ ايهبــاض ،األغــايٝب ايعًُٝــ١ يف تعًــِٝ ايهبــاض ،خكــا٥ل ايهبــاض ايٓؿػــ١ٝ     

َجــٌ فــاالت  ٚثاْٝــًا عًــ٢ َػــت٣ٛ بطْــاَر زبًــّٛ ،  . ٚايؿػــٝٛيٛد١ٝ ٚأثطٖــا يف تعًــُِٝٗ

 ،يهبـاض ِٝ اٚٚظا٥ـ تعًِٝ ايهباض ،ٚأٖساف ٚأغؼ ٚتٓعِٝ تعًِٝ ايهباض ،ططم ٚأغايٝب تعً

ــٞ      ــٛطٔ ايعطبـــ ــاض يف ايـــ ــِٝ ايهبـــ ــ١ ٚتعًـــ ــٛ األَٝـــ ــاَر    .  قـــ ــت٣ٛ بطْـــ ــ٢ َػـــ ــًا عًـــ ٚثايجـــ

َادػـــتري،َجٌ ؾًػـــؿ١ ٚأقـــٍٛ تعًـــِٝ ايهبـــاض ،زضاغـــات َكاضْـــ١ يف تعًـــِٝ ايهبـــاض ،متٜٛـــٌ   

عًـــ٢ َػـــت٣ٛ  .  بـــطاَر تعًـــِٝ ايهبـــاض ،ايتذـــاضب ايعاملٝـــ١ يف فـــاٍ تعًـــِٝ ايهبـــاض ٚضابعـــاً  

ــس    ــٌ ؼسٜـ ــٛضاٙ َجـ ــاَر زنتـ ــِٝ   بطْـ ــ١ يف تعًـ ــع املدتًؿـ ــات اجملتُـ ــات َٚؤغػـ زٚض اؾاَعـ

ايهبــاض، ايعٛاَــٌ االدتُاعٝــ١ املــؤثط٠ يف تعًــِٝ ايهبــاض ،تكــسِٜ َؿــطٚعات تعًــِٝ ايهبــاض يف    

   . ُِٝ بطاَر إعساز ٚتسضٜب املعًُنيتك ايبالز ايعطب١ٝ،

ٚقـــس ٖـــسؾت ٖـــصٙ ايسضاغـــ١ إىل عـــطض ٚؼًٝـــٌ   :( 1994دراسدددخ َجٍدددم  دددجٍ  )  -7

ٛنـــٛع تطـــٜٛط َٓـــاٖر تعًـــِٝ ايهبـــاض يف اؾاَعـــات َٚتهـــُٓاتٗا يًذاَعـــات   َٚٓاقؿـــ١ َ

ايعطبٝــ١، ٚشيــو يف نــ٤ٛ ايسضاغــ١ ايتشًًٝٝــ١ املكاضْــ١ يــبعض ػــاضب ايــسٍٚ األدٓبٝــ١ يف   

ٖــصا املٝــسإ بػــطض تكــسِٜ تٛقــٝات َٚكرتســات تٛنــع أَــاّ املػــؤيني عــٔ اؾاَعــات يف    
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ٚيف  ،بتعًـِٝ ايهبـاض  اٖتُـاّ اؾاَعـات    ٚاغتعطنت ايسضاغ١ أغباب ٚزٚاعٞ ،ايسٍٚ ايعطب١ٝ

األخــري قــسَت ايسضاغــ١ َعــاٖط ايتذسٜــس ايــيت ميهــٔ إٔ تأخــص بٗــا ايــبالز ايعطبٝــ١ ؾُٝــا      

 ٜتكٌ بتسضٜؼ َٓاٖر تعًِٝ ايهباض َٓٗا >  

  إْؿا٤ نًٝات ايرتب١ٝ يف اؾاَعات ايعطب١ٝ أقػاَا يتعًِٝ ايهباض ٜٛؾط هلا ١٦ٖٝ

١ اييت تتُتع بٗا األقػاّ ات املاز١ٜ ٚاملايٝايتسضٜؼ ايالظ١َ ٚتسعِ باإلَهاْ

  . األخط٣

  تكسِٜ بطاَر تعًِٝ داَعٞ بعض ايٛقت إىل ايهباض املؤًٖني غري ايكازضٜٔ يػبب

 .  إٔ حيهطٚا إىل اؾاَع١ طالبا َتؿطغني َا ،

  إغٗاّ اؾاَعات ايعطب١ٝ بتٛؾري ايسضاغات ٚايبشٛخ يف فاٍ ايسضاغات املكاض١ْ  . 

 ات زضاغ١ٝ يف تعًِٝ ايهباض يف األقػاّ شات ايك١ً نأقػاّ ايرتب١ٝ إناؾ١ َكطض

ٚعًِ االدتُاع يف نًٝات ايرتب١ٝ ٚميهٔ إٔ تؿٌُ ٖصٙ املكطضات ، ٚعًِ ايٓؿؼ

 .  َٛنٛعات َجٌ َٓاٖر ايهباض ٚططم إعسازٖا ؾًػؿ١ تعًِٝ ايهباض  

 طق١ أَاّ إْؿا٤ َعاٖس يًسضاغات اإلناؾ١ٝ تًشل باؾاَعات ايعطب١ٝ ٚتتٝح ايؿ

  . ايهباض بتكسِٜ بطاَر َتٓٛع١ تؿبع استٝادات األؾطاز َٚطايب ايتطٛض يف اجملتُع

ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغـ١ إىل ايتعـطف   :(1997دراسخ حمًد عجداحلهٍى وحمًد عزة )   -8

عًــ٢ ايــسٚض ايــصٟ تكــّٛ بــ٘ نًٝــ١ ايرتبٝــ١ بايعقــاظٜل مبكــط يف خسَــ١ اجملتُــع ٚاملعٛقــات   

يسٚض عًـ٢ ايٛدـ٘ األنُـٌ ،ٚإَهاْٝـ١ تـصيٌٝ ٖـصٙ ايكـعٛبات يهـٞ         اييت ؼس َٔ أزا٤ ٖصا ا

تؤزٟ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعقاظٜل زٚضٖا بأنجط إجياب١ٝ ٚؾعايٝـ١ ،ٚقـس تهْٛـت عٝٓـ١ ايسضاغـ١      

   .  َٔ عُٝس ايه١ًٝ ٚايٛنال٤ ٚضؤغا٤ األقػاّ ٚعسز َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٚاجملتُع يس٣ ايهجري  ٚأٚنشت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ عسّ ٚنٛح َؿّٗٛ خس١َ ايب١٦ٝ

َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ ؼس َٔ ٖصا ايسٚض ،ٚإٔ املعٛقات املاي١ٝ هلا أنرب 

 .  األثط يف عسّ أزا٤ ايه١ًٝ ألزٚاضٖا نُا ٜٓبػٞ يف خس١َ اجملتُع 

 ٚقسَت ايسضاغ١ َكرتسات تػاعس ايه١ًٝ يف خس١َ اجملتُع ٖٚٞ >

   عًـِٝ ايهبـاض يهٝؿٝـ١ االغـتؿاز٠ َـٔ دٗـٛز       ايتٓػٝل ايهاٌَ َع دٗاظ قـٛا ألَٝـ١ ٚت

 .  طًب١ ايه١ًٝ يف ايعط١ً ايكٝؿ١ٝ يف قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض
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  ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ عًـ٢ عكـس زٚضات تجكٝؿٝـ١ يًُعًُـني يف كتًــ        إزاض٠ايتعإٚ َع

 .  املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ٜهٕٛ ٖسؾٗا ظٜاز٠ ايٛعٞ ايجكايف ٚايػٝاغٞ يًُعًُني 

ٖـسؾت ٖـصٙ ايسضاغـ١ إىل ايٛقـٛف عًـ٢ زٚاعـٞ        :( 1997انشدرقبوي  )  دراسخ يىسى -9

االٖتُــاّ بإعــساز َعًــِ قــٛ األَٝــ١ ٚتعًــِٝ ايهبــاض يف نــ٤ٛ ايتعًــِٝ املػــتُط ،ٚايتعــطف      

ع٢ً االػاٖات املعاقط٠ يف فٌ إعساز َعًِ قـٛ األَٝـ١ ٚتعًـِٝ ايهبـاض ٚايتعـطف عًـ٢       

إنــاؾ١ إىل تكــسِٜ تكــٛض َكــرتح إلعــساز  .  ٚاقــع إعــساز َعًــِ قــٛ األَٝــ١ ٚتعًــِٝ ايهبــاض  

َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض يًٛقٛف ع٢ً دٛاْـب اإلعـساز ٚايهؿاٜـات ايالظَـ١ إلعـساز      

 .   َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض 

أَا ْتا٥ر ايسضاغ١ ؾكس أؾاضت إىل إٔ غايب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ أنست ع٢ً نعـ اؾاْب 

ِ ايهباض، ٚإٔ ٖٓاى تسْٝا ًَشٛظا يف ايسٚضات ايجكايف ملعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚتعًٝ

ًعاًَني بؿكٍٛ قٛ األ١َٝ ي، ايتسضٜب١ٝ ٚيف َػت٣ٛ اإلعساز ايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ

ممٔ ٜٓككِٗ ايسضا١ٜ غكا٥ل ايهباض ٚططم تسضٜػِٗ نؿباب ٚتعًِٝ ايهباض 

ًِٝ ايهباض ٚؽطٝط ٚتٓؿٝص املٓاٖر ٚاملٛاز ايتع١ًُٝٝ ٚاملٗاضات ايع١ًُٝ ايالظ١َ يطبط تع

 .  بايعٌُ ٚاإلْتاز

ٚشنطت ايسضاغ١ إٔ نًٝات ايرتب١ٝ ٚنًٝات ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ الٜٛدس هلا زٚض باضظ يف 

ٚإعساز قٝازات٘ ،ٚيصيو قسَت ، فاٍ إعساز ٚتسضٜب َعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض

ضاغ١ ٖصٙ ايسضاغ١ تكٛضا َكرتسا إلعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض، ٚسسزت ايس

ٚاحملت٣ٛ ، املعًُني ٖؤال٤َربضات إعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚاألزٚاض املكرتس١ إلعساز 

املكرتح إلعسازِٖ ، ٚايصٟ ٜتهُٔ اؾاْب ايجكايف ايعاّ ٚاؾاْب األنازميٞ 

نُا أٚنشت ططم ايتسضٜؼ . ايتدككٞ ، ٚاؾاْب املٗين ٚاؾاْب االدتُاعٞ

 .  إعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض  ٚاألْؿط١ ايتع١ًُٝٝ ،ٚتكِٜٛ، ٚايٛغا٥ٌ

ٚقس أٚقت ايسضاغ١ بإٔ ٜهٕٛ يًذاَعات زٚض ضا٥س يف االٖتُاّ بإعساز َعًِ قٛ       

ٚنًٝات ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ،إش جيب إٔ ، ٚتعًِٝ ايهباض ،ٚباألخل نًٝات ايرتب١ٝ، األ١َٝ

١ بؿعب١ ايتعًِٝ تؿتح ؾعب١ إلعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚيتهٔ ًَشك

 .االبتسا٥ٞ بهًٝات ايرتب١ٝ ٚتهٕٛ ؾعب١ َػتك١ً بهًٝات ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ
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ضَـت ٖـصٙ ايسضاغـ١ إىل تٛنـٝح أُٖٝـ١ تطبٝـل       ( :1998دراسدخ لهٍدم انسدعبداد )    -11

. ايرتبٝـــ١ املٝساْٝـــ١ يف َـــساضؽ تعًـــِٝ ايهبـــاض ايًًٝٝـــ١ ٚغـــبٌ إعـــساز ايطايـــب بٗـــصٙ املُٗـــ١  

ٝات ايرتب١ٝ إٔ تهع نُٔ إعسازٖا ايرتبـٟٛ يًطايـب َكـطضًا    ٚأنست ايسضاغ١ إٔ ع٢ً نً

أٚ أنجــط ،ٜهــٕٛ ايطايــب َــٔ خاليــ٘ ٦َٝٗــًا يتأزٜــ١ ٖــصا ايٓــٛع َــٔ ايتــسضٜب يف املـــساضؽ            

   ٚ يؿرتتــني املػــا١ٝ٥ يف ا ايًًٝٝــ١ إش أْــ٘ قــس ٜهــٕٛ َسضغــًا يف املػــتكبٌ يف املــساضؽ املػــا١ٝ٥ أ

ــس يــصيو . ٚايكــباس١ٝ َعــاً  ــاّ مبجــٌ املُٗــ١     َــٔ ت٦ٝٗــ١ طــالب    الب ــات ايرتبٝــ١ يًكٝ نًٝ

خاق١ إٔ اؿاد١ ًَش١ َٚاغ١ ملعًُني ٦َٝٗني َٚـسضبني تـسضٜبًا أنازميٝـا يتـسضٜؼ ؾ٦ـ١      

   .  ْٚعًِ أ١ُٖٝ تعًِٝ  ٚتسضٜب ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ اجملتُع  ايهباض،

ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل أ١ُٖٝ تطبٝل ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يف َساضؽ تعًِٝ ايهباض      

إٔ ٖٓاى ساد١ َاغ١ ملعًُني َتدككني يًتسضٜؼ يف َساضؽ تعًِٝ ايهباض اي١ًًٝٝ ،ٚ

ٚنًٝات ايرتب١ٝ ، ،ْعطًا ملا ميجً٘ قطاع ايهباض َٔ أ١ُٖٝ يف اجملتُع ، ٚإٔ يًذاَعات

بايصات زٚضًا نبريًا تًعب٘ يف تأٌٖٝ طالب ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يٝكَٛٛا بتسضٜؼ ايهباض 

ٌ َعًُني َتدككني يف تسضٜب ايهباض بأغايٝب ٚأٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ تسضٜب ٚتأٖٝ

تعًِ ٚتعًِٝ ايهباض ٚغكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛ يٛدٝ٘، ٚإعطا٤ َػاقات زضاغ١ٝ 

تتعًل بتعًِٝ ايهباض يطالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،ٚإٔ ع٢ً اؾاَعات إٔ تٗتِ بتعًِٝ ايهباض 

 .  كازض ايبؿط١ٜ ٚايتسضٜب املٝساْٞ عًٝ٘ ،ألٕ شيو َطتبط بعًُٝات ايت١ُٝٓ ٚتطٜٛط امل

ٖـسؾت ايسضاغـ١ إىل ايتعـطف عًـ٢ ٚاقـع بطْـاَر       :( 2111دراسخ لهٍم انسدعبداد )  -11

تعًِٝ ايهباض ٚططم ايتسضٜؼ ؾٝ٘ ٚٚغـا٥ً٘ يف نًٝـات ايرتبٝـ١ َٚعاٖـس إعـساز املعًُـني يف       

ايـبالز ايعطبٝــ١ ٚايتدككـات املتاســ١ ،ٚاؿادــ١ إىل إْؿـا٤ قػــِ تعًـِٝ ايهبــاض يف نًٝــات     

تعًـِٝ ايهبـاض يف    َِٚعاٖس إعـساز املعًُـني يف ايـبالز ايعطبٝـ١ ،ٚخطـٛات إْؿـا٤ قػـ       ايرتب١ٝ 

      ِ ــ ــاّ ايكػـ ــح َٗـ ــٔ سٝـ ــ١ ،َـ ــساز املعًُـــني يف ايـــبالز ايعطبٝـ ــس إعـ ــ١ َٚعاٖـ ــات ايرتبٝـ ، نًٝـ

     ِ ــٝ ، ٚأٖساؾــ٘ ٖٚٝهًتــ٘ ٚتٓعُٝــ٘ اإلزاضٟ ٚتػــٝريٙ ٚايساضغــٕٛ ٚاملــسضبٕٛ ٚقتٜٛــات ايتعً

 .   س١َ ْٚعاّ ايتكِٜٛ املعتُس ٚاالعتُازات املاز١ٜٚايتسضٜب ٚايػا٥ٌ ٚايططم املػتد

ْٚاقؿت ايسضاغ١ اؿاد١ إىل إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ َٚعاٖس 

 .  إعساز املعًُني يف ايبالز ايعطب١ٝ ٚزٚض نًٝات ايرتب١ٝ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض 
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ٚقسَت ايسضاغ١ تكٛضا َكرتسا إلْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ     

َٚعاٖس إعساز املعًُني يف ايبالز ايعطب١ٝ َتهًُٓا َربضات إْؿا٤ ايكػِ ٚأٖساؾ٘ 

َٚٓٗذ١ٝ ايعٌُ ب٘ ٖٚٝه١ًٝ ايكػِ ٚتٓعُٝ٘ اإلزاضٟ ٚايساضغٕٛ ٚاملتسضبٕٛ بايكػِ 

ًِٝ ايهباض ٚقتٜٛات ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ،ٚأقت ٚايٛغا٥ٌ ٚايططم املػتدس١َ بكػِ تع

ايسضاغ١ بتأَني خطجيٞ تعًِٝ ايهباض ٚضقس اؾٛا٥ع ايتؿذٝع١ٝ يًعٌُ مبشٛ األ١َٝ 

ٚتعًِٝ ايهباض ،ٚايتٓػٝل بني نًٝات ايرتب١ٝ يف ايبالز ايعطب١ٝ يف فاٍ ايعٌُ بأقػاّ 

قبٌ َٔ قبٌ اؾاَعات  تعًِٝ ايهباض ٚاالعرتاف بتعًِٝ ايهباض نٓعاّ تعًُٝٞ قا٥ِ َٔ

ايعطب١ٝ ٚإدطا٤ ايبشٛخ يف ٖصا املٝسإ ،ٚٚنع َٓاٖر يتسضٜب َعًُٞ ايهباض تتهُٔ 

َٓاٖر قكري٠ األَس ٚط١ًٜٛ األَس ،ٚإٔ تكسّ اؾاَعات ٚنًٝات ايرتب١ٝ بطاَر تسضٜب 

 .  يًعاًَني يف تعًِٝ ايهباض ٚاالغتؿاز٠ َٔ ايتذاضب ٚاـربات ايسٚي١ٝ يف ٖصا اجملاٍ

ٖــسؾت ايسضاغـ١ يبٓــا٤ بطْـاَر اإلٜػٝػــهٛ يتــسضٜب    (:2114دراسددخ حلسددٍ يددبدي )-12

َعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚغعت ٖـصٙ ايسضاغـ١ إىل تطـٜٛط أغـايٝب عُـٌ املعًُـني املتدككـني        

مبشاضب١ األ١َٝ ،بإ تهٕٛ َعًٝٓا َٚطؾسًا عٓس إعساز ٚتهٜٛٔ ٖصٙ ايؿ٦ات ٚتطٜٛط أغـايٝب  

 .  كا٤ باألزا٤ املٗين ألططٖا ايرتب١ٜٛ عًُٗا اغتذاب١ الستٝاداتٗا ٚاالضت

ٚيكس أنست ايسضاغ١ ع٢ً أْ٘ يهٞ حيع٢ ٖصا ايربْاَر ايتعًُٝٞ أٚ ايتسضٜيب       

يًهباض مبها١ْ َع١ٓٝ ٚتكسٜط َٓاغب يس٣ املػتؿٝس ٜٚػُح ي٘ بايتؿاعٌ َع َهُٕٛ 

ٓطًل ٖصا ايربْاَر ؾٝؿعط ؾعاًل بأْ٘ ٜػتذٝب ؿادات٘ ،ؾُٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ امل

األغاغٞ يبٓا٤ أٟ بطْاَر ٚغاق١ بطْاَر تعًِٝ ايهباض إعساز َعًِ تعًِٝ ايهباض املسضى 

 .  ٚايؿاِٖ دٝسًا يًذٛاْب ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ يس٣ ايؿ١٦ املػتٗسؾ١ 

ٖــسؾت ايسضاغــ١ إىل تعــطف  (:2117اندددٌٍ ورلددروٌ ) ددراسددخ يددمت يددادتٍ عًددب-13

ــس     ــٛ األَٝـــ١ يف األضزٕ ٚؼسٜـ ــاَر قـ ــس ْكـــاط      بطْـ ــ٠ٛ يتععٜعٖـــا ٚؼسٜـ ــاط ايكـ أبـــطظ ْكـ

ايهــعـ ؾٝــ٘ الؽــاش اـطــٛات ايالظَــ١ يتالؾٝٗــا يف املػــتكبٌ ،ٚتٛنــٝح أبــطظ املعًَٛــات       

ــط ايؿ٦ـــات املعٓٝـــ١ ناؾـــ١ ٚأبـــطظ املكرتســـات            ــيت تٛادـــ٘ ٖـــصا ايربْـــاَر َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـ ايـ

 .   يتطٜٛطٖا ٚؼػني ْٛعٝتٗا

ًُ (;6ٚ)، َطانع قٛ األ١ََٝٔ ايساضغني يف  (688تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ ) ا َعً

 .  َؿطؾًا (82ٚ)، َٚع١ًُ
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ٚأٚنشت ايسضاغ١ إٔ أبطظ املؿهالت ايط٥ٝػ١ٝ اييت تعٝل ايربْاَر ٖٞ ق١ً اـرب٠ 

ايتع١ًُٝٝ يس٣ َعًُٞ َطانع قٛ األ١َٝ ٚسادتِٗ إىل زٚضات تسضٜب١ٝ َتدكك١ يف 

 .  فاٍ تسضٜؼ ايهباض ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعِٗ 

قٝات أنست ايسضاغ١ ع٢ً ع١ًُٝ ضؾع نؿا٠٤ َعًُٞ ٖصا ايربْاَر ٚيف ن٤ٛ ايتٛ

  .  يًتُهٔ َٔ ايتعاٌَ َع خكا٥ل ايهباض 

 حتليل الدراسات السابكة اليت تناولت تعليه الكبار :

َٔ أبطظ َاميهٔ َالسعت٘ عٓس اغتعطاض ايسضاغات ٚايبشٛخ ايػابك١ اييت تٓاٚيت 

 طظٖا >تعًِٝ ايهباض  فُٛع١ َٔ االغتٓتادات أب

  أنست ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ ايٝٗا يف غايب١ٝ ايسضاغات ع٢ً نطٚض٠ اؿاد١

 .  إلْؿا٤ أقػاّ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ يف ايبالز ايعطب١ٝ 

  أؾاضت َععِ  ايسضاغات إىل ق١ً األعاخ ٚايسضاغات املتعًك١ بازٚاض نًٝات ايرتب١ٝ

تعًِٝ املػتُط يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاؿاد١ يف فاٍ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚاي

 .  ملعٜس َٔ ٖصٙ األعاخ ٚايسضاغات 

  تٓٛعت األغايٝب ٚاألزٚات املػتدس١َ يف ايسضاغات ؾُععُٗا اعتُس املطادع

ٚاملكازض ٚايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك١ يًشكٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املطًٛب١ 

االغتبا١ْ أزا٠ ؾُع خط اعتُس ٚايبعض األ، يًتٛقٌ إىل األٖساف املٓؿٛز٠

 . املعًَٛات

 ًُٝ١ تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُطايطعا١ٜ ٚاالٖتُاّ َٔ قبٌ ايسٍٚ املتكس١َ بع . 

  ًَِٝعاْا٠ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ ْسض٠ املتدككني يف فاٍ تعًِٝ ايهباض ٚايتع

 .  املػتُط 

 كرتس١ إلْؿا٤ اتؿكت ايعسٜس َٔ ايسضاغات يف ع١ًُٝ تكسِٜ بعض ايتكٛضات امل

أقػاّ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ يف ايبالز ايعطب١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ 

ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغات ايعًٝا ،إناؾ١ إىل اقرتاح  قتٜٛات ٖصا ايربْاَر 

 .  َٚػاؾاتٗا 
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  ؾبعض ايسضاغات  ،تٓاٚيت تكِٜٛ بطاَر تعًِٝ ايهباضتٓٛع أٖساف ايسضاغات اييت

يف سني تٓاٚيت زضاغات أخط٣  ،ْاَر بؿهٌ ناٌَؾت تكِٜٛ ٖصا ايرباغتٗس

   .  دٛاْب قسز٠ َٔ بطاَر تعًِٝ ايهباض
  َٔ تٛنٝح ٚؼسٜس األزٚاض املدتًؿ١ اييت ميهٔ إٕ  تكسَٗا اؾاَعات ايعطب١ٝ

خالٍ األزٚاض اييت تًعبٗا نًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ هلا ،ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ يف سٌ 

 .  ٝل قٛاٙ ايبؿط١ٜ ٚأَٓ٘ ايجكايف َؿهالت اجملتُع ٚايعٌُ ع٢ً ؼك
  نطٚض٠ االٖتُاّ بتكسِٜ تكٛضات َكرتس١ يف فاٍ إعساز ٚتأٌٖٝ َعًِ ايهباض

 .  املتعٚز بايهاؾٝات ايالظ١َ اييت تتٓاغب َع طبٝع١ ايهباض ْٚؿػٝاتِٗ املدتًؿ١ 
  ايعٓا١ٜ ٚاالٖتُاّ بأغايٝب ٚططم تعًِٝ ايهباض ٚايٛغا٥ٌ املػتدس١َ ٚتٓٛعٗا  . 
 طٚض٠ اؿاد١ ع٢ً ظٜاز٠ ٚتطٜٛط بطاَر ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغات ايعًٝا يف ن

 .  ؽكل تعًِٝ ايهباض 
  اؿاد١ يطبط سادات اجملتُع برباَر ايتسضٜب اييت تكسَٗا اؾاَعات ٚايهًٝات

   .  يف ايٛطٔ ايعطبٞ 

 اإلطار املنهجي للدراسة : 

٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ بهًٝــات   تهــٕٛ فتُــع ايسضاغــ١ َــٔ مجٝــع أعهــا٤   جمتًددا اندراسددخ :

 –ايرتبٝــ١ املهــال  –ايبٓــات غــٝؤٕ  –ايرتبٝــ١ ايتابعــ١ ؾاَعــ١ سهــطَٛت )ايرتبٝــ١ غــ٦ٕٝٛ   

  -ممـــٔ حيًُـــٕٛ زضدـــ١ )أغـــتاش .  ايرتبٝـــ١ غـــكطط٣ ( –ايرتبٝـــ١ املٗـــط٠  –ايبٓـــات املهـــال 

 أغتاش َػاعس (  -أغتاش َؿاضى  

ُـ  2ٜـبني اؾـسٍٚ ضقـِ )    و ف جمتًدا اندراسدخ :   ع ايسضاغـ١ املؿـاضى ٚؾكـًا    ( أؾـطاز فت

 يًسضد١ ايع١ًُٝ >

 ٦١ٜٛايٓػب١ امل ايعسز املطتب١ ايع١ًُٝ

 %: 6 أغتاش

 %,9 9 أغتاش َؿاضى

 %99 98 أغتاش َػاعس

 ( أؾطاز فتُع ايسضاغ١ املؿاضى ٚؾكًا يعسز غٓٛات اـرب٠ >9ٜبني اؾسٍٚ ضقِ )



 

 

  

 يجهة األندنس نهعهوو اإلنسبنية واالجتًبعية 28

  ت انتربية بجبيعة خضريوت ت انتربية بجبيعة خضريوت آراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيبآراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيب                    يقيبم ، د.عبدانقبدر صبنح اندبشي يدًد خسند. 

 

 و1024 أكتوبر(  8انًجهد )  انرابعانعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

 ايٓػب١ املؤ١ٜ ايعسز غٓٛات اـرب٠

 %66 29 0قٌ َٔ أ

 %62 22 ,2إىل  0ٔ َ

 %68 26 ؾأنجط ,2

 أداة الدراسة :

ٚتطٜٛط أزا٠ ايسضاغ١ بعس ايطدٛع يدزبٝات ايٓعط١ٜ ٚايسضاغات ، قاّ ايباسجإ بإعساز

ايػابك١ شات ايك١ً مبذاٍ ايسضاغ١ ٖٚٞ اغتباْ٘ َعس٠ يكٝاؽ آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ 

( ؾكط٠ 20تهْٛت َٔ) ايتسضٜؼ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف داَع١ سهطَٛت ٚقس

أغتاش َػاعس ( اـرب٠  -أغتاش َؿاضى  -ٚتؿٌُ َتػريات> ايسضد١ ايع١ًُٝ ) أغتاش 

 ؾأنجط(                                                     ,2، ,2إىل  0َٔ ،  0ايتع١ًُٝٝ > )اقٌ َٔ 

 ال، أٚؾل، اًَاأٚاؾل متيكٝاؽ زضد١ املٛاؾك١ ) ُاغٞٚأعّس ايباسجإ َكٝاؽ يٝهطت اـ

 .   (َتأنس غري، متاًَا  أٚاؾل ال، أٚاؾل

 صدق األداة :     

مت عطض أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً عسز َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ ايهؿا٠٤ بهًٝات 

ٚنصيو األخص ، ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت ٚبعس األخص مبكرتساتِٗ ٚتعسٜالتِٗ

، غري َتأنس، أٚاؾل، ) أٚاؾل متاًَا اغًٝامبكرتح احملهُني إٔ ٜهٕٛ َكٝاؽ االغتبا١ْ مخ

غ١ االغتبا١ْ ٚبعس شيو مت قٝا .  ( بساًل َٔ املكٝاؽ ايجالثٞ  ال أٚاؾل متاًَا، ال أٚاؾل

أَا قسم االتػام ايساخًٞ ؾكس اغتدسَا َعاٌَ االضتباط . يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

ست َعاَالت بريغٕٛ ؿػاب َعاَالت اضتباط نٌ عباض٠ بايسضد١ ايه١ًٝ ٚقس تطاٚ

( مما ٜسٍ 0,2,( ٚناْت مجٝع ايعباضات زاي١ عٓس َػت٣ٛ ) 089,ٚ) (0:8,االضتباط بني )

( ٜٛنح َعاٌَ االضتباط ٚاالمطاف املعٝاضٟ 6ع٢ً قسم ايعباضات ٚدسٍٚ ضقِ )

 .  َٚػت٣ٛ ايسالي١ يعباضات االغتبا١ْ 

ايسالي١ يعباضات آضا٤ ( ٜٛنح َعاٌَ االضتباط ٚاالمطاف املعٝاضٟ َٚػت٣ٛ 6دسٍٚ ضقِ )

  اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت مٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض
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 ايعبـــــــــــــــاض٠ ّ
َعاٌَ 

 االضتباط

االمطاف 

 املعٝاضٟ

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ٖصا   2

 .  سٜج١ ٜػاٜط االػاٖات ايعامل١ٝ اؿ اايعًِ مب
,0899 ,092 ,0,2 

ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع  9

 .  احملًٞ
,0990 ,080 ,0,2 

ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل تطٜٛط بطاَر  6

 .  املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ٖصا ايتدكل 
,099; ,099 ,0,2 

ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل ظٜاز٠ عسز  2

 .  كني ؾٝ٘املتدك
,0:62 ,080 ,0,2 

ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜػاعس يف إزاض٠ بطاَر  0

 .  تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ ع١ًُٝ
,0996 ,0:0 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح  8

 .  يف ٖصا اجملاٍ
,0:82 202, ,0,2 

نًٝات  أض٣ أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف 9

 .  ايرتب١ٝ 
,0:22 ,0;9 ,0,2 

ٜػِٗ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ظٜاز٠ ايرباَر  :

املططٚس١ َٔ قبٌ َطانع خس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ 

 .  املػتُط 

,0:92 20,0 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تسضٜب طالب  ;

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا َعًُني يًهباض 
,0:02 2098 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباضٟ ٜػاِٖ يف ايكها٤ ع٢ً  ,2

 األ١َٝ ٚايتكًٌٝ َٓٗا 
,0:26 ,0:8 ,0,2 

ٜكسّ قػِ تعًِٝ ايهباض َػاقات يف تعًِٝ ايهباض  22

 .  املكاضٕ ٖٚصا ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ٚاقع٘ ٚتؿعًٝ٘
,0990 ,0:2 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤٌٖ طالب ن١ًٝ  29

ع ايهباض سػب خكا٥كِٗ ايرتب١ٝ يًتعاٌَ َ

 .  ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ

,09:8 20,8 ,0,2 
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خيطط يرباَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط  26

 .بططٜك١ ع١ًُٝ ؾاع١ً إشا ٚدس قػِ يتعًِٝ ايهباض 
,0920 ,0:0 ,0,2 

ٜكّٛ ايكػِ بسضاغ١ ٚاقع تعًِٝ ايهباض يف ايٛطٔ  22

الت ايعطبٞ ٖٚصا ٜؤزٟ إىل ايٛقٛف ع٢ً املؿه

 . ٚاملعٛقات اييت تٛادٗ٘ ٜٚؤزٟ إىل سًٗا

,0:,2 ,0;, ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطبٝل ايرتب١ٝ  20

 .  املٝسا١ْٝ يف املساضؽ اي١ًًٝٝ 
,089; ,0:9 ,0,2 

 ثبات األداة : 

% عٓس َػت٣ٛ 8:ايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ سٝح ناْت ْػب١ ايجبات  إاغتدسّ ايباسج

 .  ٖٚصٙ ايٓػب١ تٓاغب َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايسضاغات  (  0,0,زالي١ ) 

 املعاؾ١ اإلسكا١ٝ٥ >

بعس ػُٝع ايبٝاْات ٚإزخاهلا يف اؿاغب اآليٞ باغتدساّ بطْاَر ايطظّ اإلسكا١ٝ٥ 

(spssيإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ايسضاغ١ ) ،مت اغتدساّ املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطاف 

      .  املعٝاضٟ 

 لها وتفسريها :عرض النتائج وحتلي

يب رراء دعضبء هٍئخ انتدرٌس ثكهٍبد انترثٍخ جببيعخ حضريىد  انساال األول :

 حنى ادلىاف)خ عهى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر يف اجلبيعخ ؟

يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ؾكس مت سػاب ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات 

ٔ عباضات االغتبا١ْ ع٢ً ْػب١ سجإ سكٍٛ نٌ عباض٠  َاٚقس اعترب ايب، اؿػاب١ٝ 

بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاًَا ؾٗٛ اػاًٖا إجيابًٝا مٛ املٛاؾك١ ع٢ً  %( ؾأعال,0َٛاؾك١ )

( ٜٛنح  2إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت ٚدسٍٚ ضقِ ) 

عباضات  ايتهطاضات ٚايٓػب املؤ١ٜ ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ الغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ ع٢ً

 .  االغتبا١ْ 
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( تكراراد استجبثبد انعٍُخ وَسجهب ادلاٌخ ويتىسطبهتب احلسبثٍخ  4وجدول رقى ) 

عهى عجبراد االستجبَخ اَراء حنى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر ثكهٍخ انترثٍخ جبيعخ 

 . حضريىد

 ايعباض٠ ّ

أٚاؾل 

 متاَا
 أٚاؾل

غري 

 َتأنس
 ال أٚاؾل

أٚاؾل  ال

 متاًَا

ط 
غ

تٛ
امل

ػ
ؿ

ا
ٞ

اب
 

 % ى % ى % ى % ى % ى

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ   2

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

 اتطٜٛط ٖصا ايعًِ مب

ٜػاٜط االػاٖات 

 ايعامل١ٝ اؿسٜج١  . 

2, 9: 9, 08 9 8 2 6 6 : 60;9 

ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ  9

يتعًِٝ ايهباض يف 

 .ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ

29 29 2: 0, , , 2 6 , , 2029 

ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ  6

يتعًِٝ ايهباض إىل 

تطٜٛط بطاَر 

املادػتري ٚايسنتٛضاٙ 

 يف ٖصا ايتدكل . 

6 : 28 22 ; 90 9 2

; 

2 6 6068 

ؿا٤ قػِ ٜؤزٟ أْ 2

يتعًِٝ ايهباض إىل 

عسز  ظٜاز٠

   املتدككني ؾٝ٘

: 99 9, 08 0 22 9 8 2 6 60:; 

ٚدٛز قػِ يتعًِٝ  0

ايهباض ٜػاعس يف إزاض٠ 

بطاَر تعًِٝ ايهباض 

املػتُط  ٚايتعًِٝ

 بططٜك١ ع١ًُٝ  . 

: 99 92 89 6 : 2 6 , , 20,: 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ  8

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

تطٜٛط ايبشح يف ٖصا 

 اجملاٍ . 

;     90 92 89 6 : 2 6 , , 2022 
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أض٣ أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ  9

يتعًِٝ ايهباض يف 

 نًٝات ايرتب١ٝ  . 

2 22 90 8; 2 22 6 : , , 60:6 

ٜػِٗ إْؿا٤ قػِ  :

يتعًِٝ ايهباض يف ظٜاز٠ 

ايرباَر املططٚس١ َٔ 

قبٌ َطانع خس١َ 

اجملتُع ٚايتعًِٝ 

 املػتُط  . 

: 99 9, 08 0 22 6 : , , 60;9 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ  ;

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

تسضٜب طالب ن١ًٝ 

ايرتب١ٝ يٝكبشٛا 

 َعًُني يًهباض  . 

0 22 99 8 2 22 6 : 9 8 608; 

2

, 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ 

ضٟ ٜػاِٖ يف ايهبا

ايكها٤ ع٢ً األ١َٝ 

 ٚايتكًٌٝ َٓٗا 

2: 0, 20 22 , , 6 : , , 2066 

2

2 

ٜكسّ قػِ تعًِٝ 

ايهباض َػاقات يف 

تعًِٝ ايهباض املكاضٕ 

ٖٚصا ٜؤزٟ إىل تطٜٛط 

 ٚاقع٘ ٚتؿعًٝ٘ . 

9 2; 2: 0, 2

, 

2: 2 6 , , 60:8 

2

9 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ 

ايهباض ٜؤٌٖ طالب 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َع ايهباض  يًتعاٌَ

سػب خكا٥كِٗ 

ايٓؿػ١ٝ 

 ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ . 

26 68 28 22 2 22 9 8 2 6 20,8 

2

9 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ 

ايهباض ٜؤٌٖ طالب 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

يًتعاٌَ َع ايهباض 

26 68 28 22 2 22 9 8 2 6 20,8 
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سػب خكا٥كِٗ 

ايٓؿػ١ٝ 

 ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ . 
2

6 

خيطط يرباَر تعًِٝ 

ايهباض ٚايتعًِٝ 

ط بططٜك١ املػتُ

ع١ًُٝ ؾاع١ً إشا ٚدس 

 قػِ يتعًِٝ ايهباض  . 

9 2; 92 0: 9 2; 2 6 , , 60;2 

2

2 

ٜكّٛ ايكػِ بسضاغ١ 

ٚاقع تعًِٝ ايهباض يف 

ايٛطٔ ايعطبٞ ٖٚصا 

ٜؤزٟ إىل ايٛقٛف ع٢ً 

املؿهالت ٚاملعٛقات 

اييت تٛادٗ٘ ٜٚؤزٟ 

 إىل سًٗا . 

: 99 2: 0, : 99 9 8 , , 60:; 

2

0 

ًِٝ إْؿا٤ قػِ يتع

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

تطبٝل ايرتب١ٝ 

املٝسا١ْٝ يف املساضؽ 

 اي١ًًٝٝ  . 

2 22 2; 06 : 99 2 2

2 

2 6 600: 

  َتٛغط زضدات ايع١ٓٝ ع٢ً االغتبا١ْ

  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ملتٛغط ايسضدات َٓػٛبُا يسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ يالغتبا١ْ

يتعًِٝ ايهباض يف  ( اييت ْكٗا)ٜػاِٖ إْؿا٤ قػ9ِ( إٔ ايعباض٠ )2ٜٛنح دسٍٚ ضقِ )

بعس مجع ْػب١  %(9;سكًت ع٢ً أع٢ً ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت) .ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ

ٜؿري . (6ٚبعس ق١ُٝ تعست زضد١ اؿٝاز ) (2029أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل َٚتٛغط سػابٞ )

شيو إىل َٛاؾك١ غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً إٕ إْؿا٤ َجٌ ٖصا 

يف ت١ُٝٓ اجملتُع املسْٞ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إزضانِٗ ألثط األ١َٝ يف تأخري  ايكػِ غٝػاِٖ

( إىل ,;;2قُس غعٝس )ت١ُٝٓ اجملتُع ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ 

إٕ َٔ أغايٝب ٚططا٥ل اؾاَعات يف ضبط اؾاَع١ باجملتُع َٚس اؾػٛض ؾُٝا بِٝٓٗ 

١ٝ ٚسسزت بعض ايكٛض ٚايكٝؼ اييت ٖٛ إقا١َ األغباب َٚٓٗا ايكها٤ ع٢ً األَ

ٚاقرتست زضاغ١ عبس ايععٜع ، اغتدسَتٗا يف تطمج١ ؾعاض اؾاَع١ يف خس١َ اجملتُع
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( إْؿا٤ َطانع ـس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط 6;;2ايػٓبٌ ْٚٛض ايسٜٔ عبس اؾٛاز )

   .  يف نٌ داَع١ 

قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل اييت ْكٗا )إْؿا٤  (8ايعباض٠ ضقِ )  ٚيف املطتب١ ايجا١ْٝ

بعس مجع  %(9;) تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ( سكًت ع٢ً أع٢ً ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت

 .  ( 6( ٚبعس ق١ُٝ تعست زضد١ اؿٝاز )2022َٚتٛغط سػابٞ )، ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل

ٜؿري شيو إىل َٛاؾك١ غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً إْؿا٤ قػِ 

يتعًِٝ ايهباض مما ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا 

( سٝح ْاقؿ١ االػاٖات ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ يف فاٍ 2;;2تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ قُٛز )

اختٝاض ٚإعساز ٚتسضٜب َعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚشنطت إٔ زٚض اؾاَعات نُؤغػات 

يف إعساز ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ املؤ١ًٖ ٚاملسضب١ يف تعًِٝ تع١ًُٝٝ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض ٜتُجٌ 

ايهباض ٚإدطا٤ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايٓعط١ٜ ٚاملٝسا١ْٝ يف فاالت تعًِٝ ايهباض املدتًؿ١ 

عٔ ططٜل تٛغٝع خسَات اإلضؾاز اؾاَعٞ ٚايسضاغات ، ٚؾتح ايكٓٛات َع اجملتُع

 تٛقًت إىل إٔ ٖٓاى اييت (9;;2اإلناؾ١ٝ ٚاؾاَعات املؿتٛس١ ٚزضاغ١ ايؿطقاٟٚ )

قكٛضًا ٚتسًْٝا ٚانشًا يف َػت٣ٛ إعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٜٚؿٌُ ايككٛض 

( ٚاييت 2;;2ٚزضاغ١ قبٝح )، ٞ ٚاملٗينمينازٚاأل، يف مجٝع دٛاْب اإلعساز ايجكايف

أيكت ايه٤ٛ بططٜك١ ؼ١ًًٝٝ ثكاؾ١ٝ ع٢ً بعض ايتذاضب ايعامل١ٝ يف تسضٜؼ َٓاٖر 

املتكس١َ ٚايٓا١َٝ تكًح َع بعض  األدٓب١ٝيهباض يف داَعات بعض ايسٍٚ تعًِٝ ا

 .  ٕ تهٕٛ مناشز ميهٔ االغتؿاز٠ َٓٗا يف املٓطك١ ايعطب١ٝايتعسٌٜ أل

( اييت ْكٗا ) ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜػاعس  0ٚيف املطتب١ ايجايج١ دا٤ت ايعباض٠ )

طٜك١ ع١ًُٝ ( سكًت ع٢ً أع٢ً ْػب١ يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بط

( ٜؿري :,20َٚتٛغط سػابٞ )، بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل %(;:) َٛاؾك١ ٚبًػت

شيو إىل َٛاؾك١ غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً أ١ُٖٝ ايططٜك١ 

ّٕ إْؿا٤ قػِ يتعً، ايع١ًُٝ يف إزاض٠ بطاَر تعًِ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط ِٝ ايهباض ٚإ

ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا أؾاض٠ إي١ٝ زضاغ١ تٛم  .  ٜػاِٖ يف شيو إغٗاَا نبريًا 

( َٔ إٕ نًٝات ايرتب١ٝ ميهٔ إٔ تعٌُ ع٢ً إعساز ناؾ١ ايهٛازض ايبؿط١ٜ ايالظ١َ 2;;2)

يًعٌُ يف بطاَر قٛ األ١َٝ َٔ خالٍ بطاَر ْعا١َٝ ٚغري ْعا١َٝ ٜهٕٛ َٔ 
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، ايرتب١ٜٛ ايعًٝا ع٢ً َػت٣ٛ بطْافٞ املادػتري قتٜٛاتٗا تسضٜب ايكٝازات

ٚع٢ً َػت٣ٛ ايؿٗاز٠ اؾاَع١ٝ َكطضات يف فاٍ إزاض٠ بطاَر قٛ األ١َٝ ، ٚايسنتٛضاٙ

ٟٚ اٚزضاغ١ ايؿطق، ٚتعًِٝ ايهباض ٚاغرتاتٝذٝات قٛ األ١َٝ ٚاقتكازٜات ايرتب١ٝ

ايهباض ٚأغايٝب  ( اييت تٛقًت إىل عسّ ٚعٞ ٚإزضاى املعًُني بٛظا٥ـ تع9ًِٝ;;2)

( اييت تٛقًت إىل ٚدٛز أتؿام تاّ بني زٍٚ 6;;2ٚزضاغ١ قُٛز )، اإلزاض٠ يف تعًِٝ ايهباض

فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ يف نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ إؾطاز أإلزاض٠ ايعًٝا  يرباَر قٛ األ١َٝ 

 .  َٔ شٟٚ اـرب٠ يف ايعٌُ اإلزاضٟ ايرتبٟٛ 

( اييت ْكٗا )إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ;باض٠ )أَا اقٌ ايعباضات َٛاؾك١ ؾكس ناْت ايع

سكًت ع٢ً  .  ايهباض ٜؤزٟ إىل تسضٜب طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا َعًُني يًهباض (

( ;608بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل َٚتٛغط سػابٞ ) %(,9) ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت

ط بطاَر ( اييت ْكٗا )ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل تط6ًٜٜٛٝٗا ايعباض٠ )

 %(09) سكًت ع٢ً ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت .  املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ٖصا ايتدكل(

( اييت 20ثِ ايعباض٠ ) ، (6068بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل َٚتٛغط سػابٞ )

ْكٗا )إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطبٝل ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يف املساضؽ اي١ًًٝٝ( 

ٚأٚاؾل َٚتٛغط  بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاًَا %(82) ؾك١ ٚبًػتسكًت ع٢ً ْػب١ َٛا

 .  ( :600سػابٞ )

ٕ ٖصٙ ايٓػب أقٌ ْػب١ َٛاؾك١ إال أإٔ ايعباضات ايجالخ ايػابك١ سكًت ع٢ً  َعٚ 

( 6تعس َطتؿع١ سٝح َتٛغط نٌ عباض٠ َٔ ايعباضات االغتبا١ْ تعٜس عٔ زضد١ اؿٝاز )

 أؾطاز١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ  أعها٤سٍ ع٢ً َٛاؾك١ ( ٚتَتأنسٖٚٞ زضد١ االغتذاب١ )غري 

اجملتُع ع٢ً تطٜٛط َػاقات ايتعًِٝ املكاضٕ يٛاقع تعًِٝ ايهباض اييت غٝكّٛ قػِ تعًِٝ 

َٚػاُٖت٘ يف سٌ املؿهالت ٚاملعٛقات اييت تٛاد٘ ٚاقع تعًِٝ ، ايهباض املكرتح بتكسميٗا

ططٚس١ َٔ قبٌ َطانع خس١َ ايهباض يف ايٛطٔ ايعطبٞ َٚػاُٖت٘ يف ظٜاز٠ ايرباَر امل

ٚتتٛاؾل ايٓتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ايًكاْٞ ، اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط

( ٚاملازٟ ,,,9( ٚايػعازات)9;;2( ٚايؿطقاٟٚ )2;;2( ٚقبٝح)2;;2( ٚسذاز )2;;2)

(9,,2 )  .   
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ىد انساال انثب  :هم ختتهف رراء دعضبء انتدرٌس ثكهٍبد انترثٍخ جببيعخ حضدري 

حنى ادلىاف)خ عهى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر ثبلتالف ادلرتجخ انعهًٍخ ألعضدبء هٍئدخ   

 انتدرٌس؟  

سجإ اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ اايتسضٜؼ يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ؾكس اغتدسَا ايب

يسالي١ ايؿطم بني َتٛغط زضدات أعها٤ ١٦ٖٝ ع٢ً االغتبا١ْ تبعًا الختالف املطتب١ 

عسّ ٚدٛز ؾطٚم ٚأٚنشت شات زالي١ إسكا١ٝ٥ تعٛز ملتػري املطتب١ ايٓتٝذ١ ، ايع١ًُٝ 

ايع١ًُٝ أٟ إٕ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ أؾطاز اجملتُع بايطغِ َٔ اختالف َطاتبِٗ 

ٚاؾسٍٚ ضقِ ، ايع١ًُٝ ٜٛاؾكٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 .  ( ٜٛنح شيو0)

نتجبٌٍ ندالنخ انفروق ثني يتىسط درجبد دعضبء التجبر حتهٍم ا(:5جدول رقى )

 هٍئخ انتدرٌس عهى االستجبَخ تجعًب اللتالف ادلرتجخ انعهًٍخ

 املكسض
زضد١ 

 اؿط١ٜ

فُٛع 

 املطبعات

َتٛغط 

 املطبعات
 ق١ُٝ ف

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 029866, 6289;0, 06;;080, 9;2062 9 بني اجملُٛعات

 09699, 920282,9 66 زاخٌ اجملُٛعات غري زاٍ

هم ختتهف رراء دعضبء انتدرٌس ثكهٍبد انترثٍخ جببيعخ حضريىد :انساال انثبنث 

حنى ادلىاف)خ عهى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر ثبلتالف عدد سُىاد اخلربح ألعضبء 

 هٍئخ انتدرٌس؟ 

يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ؾكس اغتدسَا ايباسجإ اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ يسالي١ ايؿطٚم 

زضدات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً االغتبا١ْ تبعًا الختالف غٓٛات اـرب٠  بني َتٛغط

أٟ ، ٚأٚنشت ايٓتٝذ١ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١  إسكا١ٝ٥ تعٛز ملتػري غٓٛات اـرب٠

إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ اجملتُع ٜٛاؾكٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف 

( ٜٛنح 8ٚاؾسٍٚ ضقِ ) . ٠ يف ايتسضٜؼ بِٝٓٗايه١ًٝ بايطغِ َٔ اختالف غٓٛات اـرب

 . شيو
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( : التجبر حتهٍم انتجبٌٍ ندالنخ انفروق ثني يتىسط درجبد   6جدول رقى ) 

 . دعضبء هٍئخ انتدرٌس عهى االستجبَخ تجعًب اللتالف سُىاد اخلربح 

 املكسض
زضد١ 

 اؿط١ٜ

فُٛع 

 املطبعات

َتٛغط 

 املطبعات
 ق١ُٝ ف

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

  00699, 0:922, 088289, 20906,9 9 اجملُٛعات بني

 0962,9, 92099889 66 زاخٌ اجملُٛعات غري زاٍ                    

 املناقشة واخلالصة :

ٝات ١٦ًٖٝ ايتسضٜؼ به أعها٤بني  إمجاعيكس تبني َٔ ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ٖٓاى ؾب٘ 

اٖتُت ايسضاغ١ بٓشٛ  ؾكس  . ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت ع٢ً إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض

بعباضات يٝعطٞ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ زضد١ َٛاؾكت٘ ع٢ً  تقٝػ، مخػ١ عؿط غببًا

 أؾطازَكٝاؽ يٝهطت ملعطؾ١ َس٣ َٛاؾك١  اٚقس اغتدسَ، إْؿا٤ ٖصا ايكػِ أ١ُٖٝ

 ٚأٚاؾل، (0) متاًَا ايعسز أٚاؾل أعطٞٚقس  .  ع٢ً ايعباض٠ اييت تؿطح نٌ غبب  اجملتُع

يف سني أخصت ال أٚاؾل ، اؿٝاز اػاٙ( ٖٚٞ تعرب عٔ 6ايعسز ) َتأنسٚغري ( 2) ايعسز

إٔ أنجط َٔ  (2( ع٢ً ايرتتٝب ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )2، 9ٜٔ )زمتاًَا ايعس أٚاؾلٚال 

أْٗا متٌٝ يًُٛاؾك١ ، ( مبع2٢َٓتٛغط ٜعٜس عٔ ) أخصت%( َٔ عباضات االغتبا١ْ  ,6)

.  قػِ يتعًِٝ ايهباض باؾاَع١  إْؿا٤ايسضاغ١ ع٢ً ٗا عباضات تاييت سسز بغبامتاًَا يد

 أنجط)ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ( ٚناْت عباض٠ 

( 2029سٝح بًؼ َتٛغط ٖصٙ ايعباض٠ )، قػِ يف ٖصا اجملاٍ  إْؿا٤ايعباضات َٛاؾك١ ع٢ً 

 تطٜٛط ايبشح يف ٖصا قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل )بإْؿا٤ًٜٞ شيو ايعباض٠ اـاق١ 

) ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ثِ ايعباض٠ (2022سٝح بًؼ َتٛغط ٖصٙ ايعباض٠ ) (اجملاٍ

ٜػاعس يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ ع١ًُٝ ( سٝح بًؼ َتٛغط 

 .   (:,20ٖصٙ ايعباض٠ )

اغ١ ٜتبني َس٣ ٚبسضاغ١ االمطاف املعٝاضٟ يسضد١ َٛاؾك١ َؿطزات فتُع ايسض

تؿتت ٖصٙ األ١ُٖٝ سٍٛ َتٛغطٗا سٝح تبني إٔ أز٢ْ ثالخ عباضات يف َػت٣ٛ 

 االمطاف املعٝاضٟ ٖٞ>

 .  ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ (2
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 .  ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل ظٜاز٠ عسز املتدككني ؾٝ٘ (9
ٜػاٜط االػاٖات  اٜط ٖصا ايعًِ مبإْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٛ (6

 .  ايعامل١ٝ اؿسٜج١ 
يف سني ناْت أنجط ايعباضات تؿتتًا يف اػاٙ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ إْؿا٤ قػِ 

 يتعًِٝ ايهباض ٖٚٞ >

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تسضٜب طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا  (2

 .  َعًُني يًهباض 
  .  ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍإْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض  (9
إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤٌٖ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًتعاٌَ َع ايهباض سػب  (6

 .  خكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ
(ايٓػب امل١ٜٛ٦ يعسز أؾطاز اجملتُع ايصٟ ناْت اغتذاباتِٗ 2ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ )

باؾاَع١ سٝح بًػت أع٢ً ثالخ ْػب )أٚاؾل متاًَا( ع٢ً إْؿا٤ قػِ تعًِٝ ايهباض 

 % يًعباضات اآلت١ٝ ع٢ً ايرتتٝب >68، %29، %,0يسضد١ املٛاؾك١ )أٚاؾل متاًَا( 

  %(.,0) إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباضٟ ٜػاِٖ يف ايكها٤ ع٢ً األ١َٝ ٚايتكًٌٝ َٓٗا (2

 .  %(29)ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ (9
ِٝ ايهباض ٜؤٌٖ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًتعاٌَ َع ايهباض سػب إْؿا٤ قػِ يتعً (6

 .  %(68)خكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ
% َٔ أؾطاز اجملتُع( يسضد١ ,0يف سني ناْت أنجط ايعباضات تطنٝعًا )أنجط َٔ 

املٛاؾل ع٢ً عباض٠ االغتبا١ْ فًُٗا َٔ أِٖ األغباب اييت تٛنح اػاٙ أعها٤ ١٦ٖٝ 

 ٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باؾاَع١ ٖٚٞ > ايتسضٜؼ مٛ إْؿا

  .  أض٣ أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ  - أ
 .  إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ - ب
ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜػاعس يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط  - ت

 .  بططٜك١ ع١ًُٝ
تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ ع١ًُٝ ؾاع١ً إشا ٚدس خيطط يرباَر  - خ

 .  قػِ يتعًِٝ ايهباض 
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ؾكس بًؼ .  ٚقس اغتدسّ ايباسجإ َعاٌَ أيؿا نطْٚبار يكٝاؽ ثبات االغتبا١ْ 

( يعباضات االغتبا١ْ اـُؼ عؿط ٚتٛنح 0;0,َعاٌَ ثبات أيؿا ق١ُٝ َطتؿع١ ٖٚٞ ) 

ٚنصيو َس٣ اتػاقٗا ، ايعباضات املدتًؿ١ٖصٙ ايك١ُٝ املطتؿع١ َس٣ َكساق١ٝ 

ايساخًٞ ٚقس أنس شيو أًٜها اضتؿاع قِٝ َعاَالت االضتباط ايبػٝط يهٌ عباض٠ َٔ 

( 0899,سٝح ناْت اقٌ ق١ُٝ ) .  اجملُٛع ايهًٞ يسضد١ املٛاؾك١ ع٢ً عباضات االغتبا١ْ 

اٜط االػاٖات ٜػ اإْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ٖصا ايعًِ مب يعباض٠ >)

( َع ايسضد١ ايه١ًٝ 0:82,( بُٝٓا ناْت أع٢ً ق١ُٝ ملعاٌَ االضتباط ).  ايعامل١ٝ اؿسٜج١ 

ْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ يًُٛاؾك١ ع٢ً عباضات االغتبا١ْ ٖٞ ايعباض٠ اـاق١ بإٔ إ

 .  إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ

ؿطٚم بني َتٛغط زضدات أعها٤ ٚأدط٣ ايباسجإ أغًٛب ؼًٌٝ ايتبأٜ يسالي١ اي

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً عباضات االغتبا١ْ مٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بهًٝات داَع١ 

سهطَٛت ٚؾكًا يًسضد١ ايع١ًُٝ ٚغٓٛات اـرب٠ ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ناًل ع٢ً سس٠ 

ًٌٝ غتبا١ْ ٚقس تبني َٔ ْتا٥ر ايتشيسضاغ١ أثطُٖا ع٢ً زضد١ املٛاؾك١ ايه١ًٝ يعباضات اإل

عسّ اختالف اػاٖات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بهًٝات 

ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛت ٚؾكًا يًسضد١ ايع١ًُٝ أٚ غٓٛات اـرب٠ سٝح بًػت ق١ُٝ 

(ٖٚٞ 0:9,( ٚغٓٛات اـرب٠ مٛ)6;0,احملػٛب١ ألثط ايسضد١ ايع١ًُٝ مٛ ) Fاختباض 

ٛغطات ايسضد١ ايه١ًٝ يًُٛاؾك١ ع٢ً عباضات غري زاي١ أٟ ال ٜٛدس ؾطٚم بني َت

 .  االغتبا١ْ ٚؾكًا يسضد١ ايع١ًُٝ ٚغٓٛات اـرب٠ 

 التوصيات : 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بهًٝات ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛت ملٓح زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ  (2

 .  يف ؽكل تعًِٝ ايهباض 
ايسٚي١ٝ تهُني َكطضات َٚػاقات ايتدكل مبا ٜػاٜط االػاٖات ايعطب١ٝ ٚ (9

 .  املعاقط٠ يف تعًِٝ ايهباض 
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تطٜٛط بطْاَر املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ٖصا ايتدكل ٚشيو بايرتنٝع ع٢ً  (6

، املكطضات ايتدكك١ٝ يف ٖصٙ املطاسٌ أنجط َٔ املكسَات يف فاٍ تعًِٝ ايهباض 

 .  ٚؾطح طبٝعت٘ َٚؿاُٖٝ٘ ٚأٖساؾ٘ يًساضغني اؾسز 
هباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططم ع١ًُٝ َٔ خالٍ املػا١ُٖ يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ اي (2

 .  األغاتص٠ املتدككني ٚايطالب املتدطدني َٔ ٖصا ايكػِ 
املػا١ُٖ يف تطٜٛط ٚاقع تعًِٝ ايهباض يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚايعامل ايعطبٞ  (0

ٚقاٚي١ سٌ املؿهالت اييت تٛادٗ٘ عٔ ططٜل اـربات املٛدٛز٠ يف ايكػِ َٚٔ 

 .  غٝتِ تأًِٖٝٗ 
ٜٛط ٚظٜاز٠ ايرباَر املكس١َ َٔ َطانع خس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط تط (8

يًُذتُع ايُٝين ٚايعطبٞ بٛاغط١ األغايٝب ايع١ًُٝ يف اإلزاض٠ ٚايتدطٝط 

 .  ٚايتسضٜؼ ايصٟ غٝكسَ٘ ايكػِ 

 

 : قائنة املراجع 

 ،ّ( ايتعًِٝ املػتُط بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل9;;2):عبس ايطمحٔ بٔ غعس ،ؿُٝسٟا (2

 .  َطابع ايؿطظزم، يطٜاضا

شات ، ايهٜٛت، ّ( أؾهاض تطب١ٜٛ يف فاٍ قٛ األ١َٝ;:;2) قُس>عبسا هلل، اـًـ (9

 . ايػالغٌ
( تطبٝل ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يف َساضؽ تعًِٝ ايهباض :;;2خًٌٝ إبطاِٖٝ >)، ايػعازات (6

 .  ايػ١ٓ اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ ، 20ايعسز ، تْٛؼ  ،تعًِٝ اؾُاٖري، اي١ًًٝٝ
( تعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ َٚعاٖس إعساز  ,,,9خًٌٝ إبطاِٖٝ > )، ػعازاتاي (2

منٛشز إلْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ؾٝٗا ،تْٛؼ،ٚضؾ١ عُا ، املعًُني يف ايبالز ايعطب١ٝ

سٍٛ تطٜٛط ايبشح ايرتبٟٛ يف ايتعًِٝ ايٓعاَٞ ٚقٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض يف 

 .  يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛاملٓع١ُ ايعطب١ٝ ، ايٛطٔ ايعطبٞ 
 قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ يفب١ٝ ( زٚض اؾاَعات ايعط ,;;2قُس فٝس > ) ، ايػعٝس (0

َهتب ، ايطٜاض، ايػ١ٓ اؿاز١ٜ عؿط ،68ايعسز ، ضغاي١ اـًٝر ايعطبٞ، ايهباض

  . ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر ايعطبٞ 
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( األزٚاض املطًٛب١ َٔ 6;;2)عبس>ْٛض ايسٜٔ ، اهلل ٚ اؾٛازس عبس ايععٜع عب، ايػٓبٌ (8

َهتب ايرتب١ٝ ، ايطٜاض، ًٝر ايعطبٞ يف فاٍ خس١َ اجملتُعداَعات زٍٚ اـ

  .  ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر

ؾؤاز ايبٗٞ> )بسٕٚ تاضٜذ( األغؼ ايٓؿػ١ٝ يًُٓٛ َٔ ايطؿٛي١ إىل ، ايػٝس (9

  .  زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، ايؿٝدٛخ١
ّ( ؾاع١ًٝ بطْاَر َكرتح يتسضٜؼ 2,,9(ٌ قُس >خًٝ، ٚسػٔ، إبطاِٖٝ، ايؿطبيت (:

ايطٜانٝات يف املػت٣ٛ األٍٚ يًهباض يف ايتشكٌٝ ٚأثطٙ ع٢ً قسض٠ سٌ املؿهالت 

( 2(ايعسز)9اجملًس )، ايطٜان١ٝ يسِٜٗ ف١ً ايرتب١ٝ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ

  .  ّ 2,,9زٜػُرب 

قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ  ّ(تكٛض َكرتح إلعساز َعًِ:;;2َٛغ٢ عًٞ > )، ايؿطقاٟٚ (;

 .  (:9ايعسز)، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعقاظٜل، اإلػاٖات اؿسٜج١ ايهباض يف ن٤ٛ
 -َاضؽ22، اـُٝؼ ،  إىل املػتكبٌ( األ١َٝ ايعطب١ٝ تػبكٓا) ؾٝكٌ>، ايكٛيف (,2

 www.almotamar.net يف، 2ّ,,9

زاض املطبٛعات ، اإلغهٓسض١ٜ، ّ( املطدع يف تعًِٝ ايهباض 2;;2 (قُس عُط ،ايطٓٛبٞ (22

 . اؾسٜس٠ 

( احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ملٓاٖر إعساز َعًُٞ ايهباض يف 2;;2)امحس سػني>، ايًكاْٞ (29

، 22 ايعسز، تْٛؼ، تعًِٝ اؾُاٖري، نًٝات إعساز املعًُني باؾاَعات ايعطب١ٝ

 .ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ يعطب١ٝ يًرتب١ٝاملٓع١ُ ا، ايػ١ٓ اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ

( زٚض نًٝات ايرتب١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ يف تٓؿٝص 2;;2قٞ ايسٜٔ ؾعبإ  >) ، تٛم (26

ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ، :6ايعسز ، تعًِٝ اؾُاٖري ، تْٛؼ ، اـطط ايٛط١ٝٓ حملٛ األ١َٝ 

  .  املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ ، عؿط

( ;:;2ض َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ >) عبس اؾًٌٝ > تطٛ، عاٜـ ٚ ٖٓٛزٟ، سبٝب (22

يرتب١ٝ املػتُط٠ يف ايٛطٔ تطٛض َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚزٚضٖا يف تعًِٝ ايهباض ٚا

املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ، اؾع٤ ايجايح، عًِ تعًِٝ ايهباض ، تْٛؼ، ايعطبٞ

  . ٚايعًّٛ 

http://www.almotamar.net/
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، يف ايٛطٔ ايعطبٞمٛ إغرتاتٝذ١ٝ يتعًِٝ ايهباض  ّ(0;;2> )ؾهطٟ عباؽ، سًُٞ (20

  .  ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ  (29ايعسز) ،تعًِٝ اؾُاٖري، تْٛؼ

زاض غعاز ، ايهٜٛت، ّ( تعًِٝ ايهباض َٓعٛض اغرتاتٝذ6ٞ;;2نٝا٤ ايسٜٔ > )، ظاٖط (28

  .  ايكباح

ايتذاضب ايعاملٝـ١ يف تـسضٜؼ َٓـاٖر تعًـِٝ ايهبـاض       ّ(2;;2ْبٌٝ أمحس عاَط>)، قبٝح (29

ايػــــ١ٓ  (22) ايعــــسز، تعًــــِٝ اؾُــــاٖري، تــــْٛؼ، ايعطبٝــــ١َٚتهــــُٓاتٗا يًذاَعــــات 

 .  املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ ، اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ

( زٚض نًٝــــ١ ايرتبٝــــ١ داَعــــ١ 9;;2قُــــس عًــــٞ > ) ، قُــــس ٚ عــــعب، عبــــساؿًِٝ (:2

ــ١ ٚخسَـــ١ اجملتُـــع    ــاظٜل يف متٓٝـــ١ ايب٦ٝـ ــع ٚاملعٛقـــات ٚإَهاْٝـــ١ ايتػًـــب  ، ايعقـ ايٛاقـ

 .  :9ايعسز، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعقاظٜل ،عًٝٗا

، ـ عطبٞ َٛسس ملؿّٗٛ تعًِٝ ايهبـاض (اؿاد١ إىل تعط9ٜ;;2ْٛض ايسٜٔ >)، عبساؾٛاز (;2

   .  ف١ً داَع١ املًو غعٛز ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ 

( ايسضاغــ١ ايتكٛميٝــ١ ايؿــا١ًَ يربْــاَر  9,,9) :َٓــ٢ َــؤمتٔ ٚآخــطٕٚ  ، عُــاز ايــسٜٔ (,9

َُإ ،زضاغ١ َٓؿٛض٠، األ١َٝ يف األضزٕقٛ   .  ع

ــٛز (92 ــس َايـــو> )   ، قُـ ــِ قـــ  6;;2قُـ ــ١ (  َعًـ ــٝر ايعطبٝـ ــ١ يف زٍٚ اـًـ  ،ٛ األَٝـ

 .  َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر ايعطبٞ ، ايطٜاض ، تسضٜب٘ ، اختٝاضٙ إعسازٙ 

املٓعُــــ١ ، ّ( تــــْٛؼ8;;2َؿـــطٚع إغــــرتاتٝذ١ٝ تعًــــِٝ ايهبــــاض يف ايـــٛطٔ ايعطبــــٞ >)   (99

  .  ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ

َٓؿـٛضات  .  بطْاَر اإلٜػٝػهٛ يتسضٜب َعًُـٞ قـٛ األَٝـ١     (>2,,9َازٟ )، ؿػٔ (96

 .  ايطباط، املٓع١ُ اإلغال١َٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١

 



  

ه في ه في الحلف بالمصحف الشريف وأحكامالحلف بالمصحف الشريف وأحكام

  الفقه اإلسالميالفقه اإلسالمي

  ((مقازى٘مقازى٘  ٘٘دزاض٘ فقَٔدزاض٘ فقَٔ))

 مطيع محمد عبده أحمد د.

 
 

 أضتاذ الفقُ املقازٌ )املطاعد(

 كلٔ٘ اآلداب ّالعلْو اإلىطاىٔ٘ –جامع٘ صيعاٛ 

 قطه الدزاضات اإلضالمٔ٘
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  ه يف الفقه اإلسالميه يف الفقه اإلسالمياحللف باملصحف الشريف وأحكاماحللف باملصحف الشريف وأحكام

  ((مقازى٘مقازى٘  ٘٘دزاض٘ فقَٔدزاض٘ فقَٔ))

  
 

 -ملخص البحث :
 
 

َٓددددذ ٍدددرا ال ردددر ف  التعسٓدددر فاملودددرر الػدددسٓر  ّفٔددداٌ م اىتدددُ عيددددد         

املطلنني  ّتْضٔح أىْاع الٔنني ّذ نَا ّكفازتَا  كنا ٓ ني مراٍب أٍل العلده  

ٓر ّاىددُ جدداٜص ًالفدداه لل،اٍسٓدد٘  ّأٌ ّضدد  الٔددد   يف ذ دده افلددر فاملوددرر الػددس 

علٙ املورر ّافلر علُٔ مً ال دع عيدد اداٍا الطدلر مدً الودراف٘ علدَٔه       

السضْاٌ  ّقد اضترطيُ اإلمداو الػدافعٕ  ّجدْشِ فعدل أٍدل العلده للراجد٘  ّقدد         

تعازذ الياع علٙ صٔغ متعددٗ فافلر فاملورر الػسٓر  ميَا ما فُٔ حماذٓس 

ألضددله ّاألذ دده أىددُ ب مللددر فاملوددرر  ّمددً ذلددر فاملوددرر ّذيددر    عقدٓددُ  ّا

فدددالساجح مدددً أقدددْال أٍدددل العلددده أىدددُ ٓلصمدددُ كفدددازٗ ّاذددددٗ  ّأٌ افلدددر فاآلٓدددات   

امليطًْ٘  ّال تب الطنآّ٘ األًدسٚ جداٜص  ّاألفطدل تسكدُ  ّب ودْش ّضد  الٔدد        

 . علٙ ال تب الطنآّ٘ احملسف٘ ّامل دل٘ ّافلر علَٔا . ّاهلل أعله
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 -املقدمة :

افند هلل ذمندِ ّىطتعني فدُ ّىطدترفسِ  ّىعدْذ فداهلل مدً غدسّز أىفطديا ّمدً ضدٔٝات          

أعناليددا  مددً َٓدددِ اهلل فددال مطددل اهلل  ّمددً ٓطددلل فددال ٍددادٖ لددُ  ّأغددَد أٌ ب فلددُ فب اهلل  

        ّ صدر ُ  ّذدِ ب غسٓك لُ  ّأغدَد أٌ حمندداه ع ددِ ّزضدْلُ  صدلٙ اهلل علٔدُ ّعلدٙ  لدُ 

 -ّضله تطلٔناه كثااه مصٓداه مسدداه ف  ْٓو الدًٓ أما فعد :

لقددد أىددصل اهلل كتافددُ ال ددسٓه ٍدآدد٘ لليدداع; لددً تعنددٙ أفودداز مددً  طددك فددُ  ّلددً       

قدددال : ) فىدددُ ضدددت ٌْ فددد      تطدددل قلدددْفَه ّلدددً تدددصل أقددددامَه  جددداٛ يف األ دددس أٌ الدددي    

اهلل ؟ قال كتاب اهلل تعا   فٔدُ ى د    كقط  اللٔل امل،له  قٔل فنا اليحاٗ ميَا ٓا زضْل 

مً ق ل ه ًّرب ما فعدكه ّذ ه ما فٔي ه  ٍّْ الفول لٔظ فاهلصل  مً تسكدُ ربدرباه   

قودددنُ اهلل  ّمدددً افتردددٙ اهلددددٚ يف  ددداِ أضدددلُ اهلل  ٍّدددْ ذ دددل اهلل املدددتني ّىدددْزِ املددد ني        

تػددعب معددُ  ّالددركس اف ددٔه  ّالوددساق املطددتقٔه  ٍددْ الددرٖ ب تصٓددغ فددُ األٍددْاٛ  ّب ت       

اآلزاٛ  ّب ٓػ   ميُ العلناٛ  ّب ميلُ األتقٔاٛ  مً علده علندُ ضد و  ّمدً عندل فدُ أجدس         

 . (1)ّمً ذ ه فُ عدل  ّمً اعتوه فُ ٍدٚ ف  صساق مطتقٔه (

فطددداٜلُ اددد٘ ّكدددثاٗ  ّأذ امدددُ  صٓدددسٗ  ّمعٔيدددُ عدددرب  ب ٓيطدددب   دددْفٙ ملدددً أقددداو  

املطددلنٌْ فَددرا ال تدداب العصٓددص علددٙ مددس     ذسّفددُ ّذدددّدِ فودداز غددافعاه لددُ  ّلقددد اعتيددٙ      

العوْز ّقاو علناؤٍه هلل فُ  فخدمْا ٍرا ال تاب الع،ٔه حبفظ  ٓاتُ ّتفطدا معاىَٔدا   

ّفٓطاح معاملَا  ّفٔاٌ أذ امَدا  ّمدا ٓدصال اهلل تعدا  ٓقدٔل هلدرا ال تداب الع،دٔه زجدابه          

ًٛ ّأمْا  تاه .فسزٗ خملوني ٓرّذٌّ عيُ  ّملنٌْ ذٔاضُ  فللُ دزٍه أذٔا

ّلقددد زجددْت اهلل تعددا  أٌ ٓطددتعنل  يف ًدمدد٘ كتافددُ الع،ددٔه  ّلددْ ف ٔدداٌ مطدد ل٘        

ّاذدددٗ مددً املطدداٜل املتعلقدد٘ فددُ  أادد  فَٔددا أقددْال العلندداٛ  ّأدلددتَه ّمياقػددتَه  ّفٔدداٌ    

الددساجح مددً أقددْاهله  فٔطددس اهلل لددٕ كتافدد٘ ٍددرا ال رددر الوددرا املتعلددو  طدد ل٘ افلددر  

ٛت ف سٗ ٍرا ال رر مً عسذ اليداع الطداٜد يف ال لدد; فقدد     فاملورر الػسٓر  ّلقد جا

صاز دازجاه فني الياع  فاملتخاصنٌْ فذا كاٌ الٔنني ٍدْ ائداز هلده اغد  ْا أٌ مللدر      

علٙ املورر  ّاملتطدْلٌْ يف املطداجد  ميطد ٌْ املودرر ّمللفدٌْ علٔدُ أىَده صدادقٌْ         

                                      
( و ننجع ه ننا حنن رت  ننرفه إ  م اننا اإ يننا حنن رت رتموءننا واسنن ج     ننوع  و ننم ا 98;1بنن  ) ) –( 7/191ابب يننج ءننجف ل الننآ رتم نن    ) –سنن ا رتمذينن ي ( 1)

 (.8/698رتألمبجين ل  ميف س ا رتمذي ي ) 
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  ذلدك أٌ فعدل املتخاصدنني    يف ما ٓقْلٌْ  ٍّ را دّالٔك يف افٔاٗ الْٔمٔ٘  أضدر ف 

ٓػددد ق افلدددر فدددْي ضدددْزٗ معٔيددد٘  ّٓقدددْل الدددٔنني فودددٔر٘ معٔيددد٘  ّأذٔاىددداه ٓػددد ق        

القاضٕ أّ افاكه أٌ ت ٌْ الٔنني فوف٘ معٔي٘ ملطس فَٔا املورر الػدسٓر  أعدساذ    

ّعادات  ربعل  الب العله ٓقر فمامَا ٓتطاٛل: مدا ذ ده افلدر فاملودرر أصداله ؟  ده       

علٙ املورر ؟ ّمدا ذ ده افلدر فتٓدات اهلل تعدا  ؟ ّق دل ٍدرا ّذا  مدا          ما ذ ه افلر

ذ دده الددٔنني يف التػددسٓ  اإلضددالمٕ ؟ ّفذا اىعقدددت الددٔنني فاملوددرر فنددا الددرٖ ٓ تددب     

 علَٔا ؟ أضٝل٘ ذسص ال اذر أٌ ؤب علَٔا عرب ٍرا ال رر املتْاض  .
 

 -أهنية البحث :
ػدسعٕ يف املطداٜل الطدالف٘ الدركس  ّففساشٍدا      ت،َس أٍنٔ٘ ٍرا ال رر يف فٔداٌ اف ده ال  

لددٔعه اليفدد  فَددا ّت تنددل الفاٜدددٗ  ألٌ املطدد ل٘ أصدد را لدددٓيا ّيف أعسافيددا الٔنئدد٘ مددً         

 املطاٜل اليت عنا فَا ال لْٚ .
 

 -منهج البحث :
ٓعتند ٍرا ال ردر علدٙ املديَخ ابضدتقساٜٕ يف اد  أقدْال أٍدل العلده يف ٍدرِ املطداٜل            

لٕ ّاملقازٌ يف ذكس األقْال ّضْي األدل٘ ّاملياقػد٘ هلدا يف ضدْٛ املدراٍب      ه امليَخ الترلٔ

الفقَٔدد٘ املػددَْزٗ  ّفعددد املقازىدد٘ ٓ،َددس الددساجح مددً األقددْال ّدلٔلددُ مدد  األًددر فددامليَخ          

التفوددٔلٕ مددً العدددصّ ّاإلذالدد٘ ّالتخدددسٓخ ّ اٍددا كندددا ٍددْ متعدددازذ علٔددُ يف ميددداٍخ       

 ال رر العلنٕ األكادميٕ .
 

 -ابقة :الدراسات الس
فعددد ال رددر ّحبطددب ا العددٕ   أجددد مددً أفددسد ٍددرِ املطدداٜل ف رددر علنددٕ أكددادميٕ      

مطدتقل  ّكدل مددا ّجدتدُ يف املْضدْع ٍددٕ فتداّٚ ميػدْزٗ يف املْاقدد  اإلل  ّىٔد٘  ّفعددل        

 امللتقٔات العلنٔ٘  أّ أقْال متيا سٗ يف فطٌْ املطْبت القدمي٘ ّافدٓث٘.
 

 -خطة البحث :
تقطدٔنُ ف  مقدمد٘ ّ َٔدد ّم ردثني ًّا د٘ علدٙ اليردْ         اقتطا ًط٘ ٍدرا ال ردر  

 -اآلتٕ :
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 أٍنٔ٘ املْضْع ّميَخ ال رر ّالدزاضات الطافق٘ ًّط٘ ال رر . املقدم٘ ّفَٔا :

التعسٓدددر  ودددطلرات ال ردددر  ّفٔددداٌ م اىددد٘ املودددرر الػدددسٓر عيدددد    التنَٔدددد ّفٔدددُ :

 املطلنني .

 .ذ ه الٔنني ّأىْاعَا ّكفازتَا  امل رر األّل :

 افلر فاملورر الػسٓر  ّما ٓتعلو فُ مً أذ او . امل رر الثاىٕ :

 ّفَٔا ىتاٜخ ال رر ّتْصٔاتُ . ايا ٘ :

ّيف ايتاو أزجْ أٌ أكٌْ قد ّفقا يف عسض مطاٜل ال رر فػ ل بٜدو  ّمدً اهلل تعدا     

 أض ل التْفٔو ّالطداد يف القْل ّالعنل فىُ جْاد  كسٓه .
 

 طلحات البحث :: التعريف مبصالتنهيد
 

 أواًل : انتعريف باحلهف :
 

ّذلددر فدداهلل علددٙ كددرا فذا أقطدده   ( 2)ذلددر مللددر ذلفدداه  فذا أقطدده  ّافلددر ٍددْ القطدده 

ّٓطلو افلر علٙ الٔنني  ّالدٔنني تعد  القدْٗ  ٍّدٕ يف الػدسع تقْٓد٘ أذدد  دسيف           (3)فُ

ع دازٗ عدً ت كٔدد     ٍّٕ يف عدسذ الفقَداٛ :   ( 4)ايرب فركس اهلل تعا  أّ صف٘ مً صفاتُ

ّقدد قٔددل فىددُ ب    (5)ّجددل األمدس ّققٔقددُ فدركس اضدده اهلل تعددا  أّ فودف٘ مددً صدفاتُ عددص    

 . (6) ملتاد ف  تعسٓر زمسٕ ّب ذٍد بغ ا  العام٘ ّاياص٘ يف معسفتُ

ّيف افدددٓر الػددسٓر )) مددً ذلددر فددٔنني فددسأٚ  اٍددا ًددااه ميَددا فلٔ فددس عددً مئيددُ   

 .(7) ّلٔفعل الرٖ ٍْ ًا ((
 

 -ثانيًا : انتعريف باملصحف :

املوددرر: مدد ًْذ مددً أصددرر أٖ اعددا فٔددُ الوددرر  ّاملوددرر ا ددام  للوددرر           

أٖ ُجعدل    امل تْف٘ فني الدفتني  قال األشٍسٖ: ّفمنا مسٕ املورر مورفاه ألىدُ أصدرر  

                                      
 ( .75/;مسج  رتمم ب )رت ظ  : ( 1)
 (.1/86رت ظ  : رتألامجع رتملتمرفة حب ف )( 5)
 (.551(  رتمتم ف جت )ص:1/971(  رتمتمجرفف )1/775رت ظ  : رتمل   رتت مل رتغب ) (6)
 (.1/191رت ظ  : أ يس رتم   جف )( 7)
 (.5/189رت ظ  : يورتحب رتجلليآ )( 8)
خنن  ) اب ابمل ننو ل ( وأصننلا ل رتمبرننجري  ابب إ ف رت1919( بنن  ) ):1/69) –ابب يننج  ننب ايننا رتمم ننجرا يننا رتأل ننج   –أخ ءننا يجمننو ابملوذننا لنن رت رتمل نن  ( 9)

 ( .:655( ب  ) )6/18:8أ ج م) )
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ّيف العددسذ ٓطلددو املوددرر    (8)جامعدداه للوددرر امل تْفدد٘ فددني الدددفتني ّاعددُ مودداذر  

ني ّ ًسِ قدل أعدْذ فدسب    املٍّْ كتاب اهلل الرٖ أّلُ افند هلل زب الع  ال سٓه علٙ القس ٌ

 .(9)الياع  ّأكثس ما ٓقال املورر ملورر القس ٌ ال سٓه

امل تدددْب يف املوددداذر  امليقدددْل    ّالقدددس ٌ ال دددسٓه: ٍدددْ كدددالو اهلل امليدددصل علدددٙ الدددي        

  ُ كدداٌ ذآّدداه للقددس ٌ    ّٓودددي اضدده املوددرر علددٙ كددل مددا      (10)فددالتْاتس املتع ددد فتالّتدد

ٍٛ أّ ّزقد٘ فَٔدا ضدْزٗ أّ     سفال سٓه  أّ كاٌ مما مسٕ مورفاه ع اه ّلْ قلٔاله كرصٍب أّ جدص

 .( 11)أ ا ذلك
 

 ثانثًا : تعريف : )) انشريف ((:
 

        ْ ْر ّازتفداع  فالػدسذ ٍدْ العلد   (12)قال افً فازع الػني ّالساٛ ّالفاٛ أصدل  ٓددل علدٙ علد

ٓر ضد الْضٔ   ّٓطلدو الػدسٓر علدٙ كدل مالدُ غدسذ       ّالػس  (13)ّج ل مػسٍذ أٖ عالر

ّحبطدب   ّزفع٘ فٔقال املورر الػسٓر  افدٓر الػسٓر  افسمني الػدسٓفني  ّ اٍدا   

مددا فددني ٓدددٖ مددً املوددادز   أجددد مددً ّصددر املوددرر )فالػددسٓر( ق ددل القددسٌ العاغددس         

يف كتافدُ  ٍدد(  1014ّكاٌ مً أّاٜل مً ّصفُ فالػسٓر ىْز الدًٓ اهلسّٖ املتدْفٙ ضدي٘ )  

ٍددد( يف ذاغدٔتُ   1069(  ّالقلٔدْفٕ املتدْفٙ ضدي٘ )   250جام  الْضداٜل يف غدسح املطداٜل )ص   

ٍددددد( يف فزغدددداد الفرددددْل 1250(   دددده اإلمدددداو الػددددْكاىٕ املتددددْفٙ ضددددي٘ ) 1/327املػددددَْزٗ )

ٍدد( يف كتافدُ فدتح العلدٕ املالدك      1299(   ه افً علٔؼ مً املال ٔد٘ املتدْفٙ ضدي٘ )   88)ص

( .  ده اغدتَس ٍدرا الْصدر للنودرر فعدد       5/274ٍب اإلماو مالدك ) يف الفتاّٚ علٙ مر

 ذلك عيد املفطسًٓ ّاحملد ني ّاملعاصسًٓ فواز مالشماه للنورر ّمػَْزاه فُ .
 

 رابعًا : تعريف األحكاو :
 

 .(14)األذ او ا  ذ ه  ّٓطلو علٙ القطاٛ ّالعدل ّاملي 

 .(15)مل لرّاف ه عيد األصْلٔني : ٍْ ًطاب اهلل املتعلو ففعل ا

                                      
 (.1/197(  رتمل   رتت مل رتغب)1/179(  خمتجر رتمصحجح)1:8/;رت ظ  : مسج  رتمم ب )( :)
 ( .;;1/5رتملطلع هلى أبورتب رتمل  ع)( ;)
 (.1/17ي جحآ رتمم اج  )( 19)
 (.1/57هلى ش ح رتمل  جج ) (  و جشية رتم ليويب1/117رت ظ  :  جشية رتمرسو ي هلى رتمش ح رتممبري )( 11)
 (.5/185يمج) ي جفيس رتمل ة )( 11)
 (.1/161خمتجر رتمصحجح )( 15)
 (.9;1/1(  رتملمج) رتموسيط )1/81(  خمتجر رتمصحجح )1;/1رت ظ  : يمج) ي جفيس رتمل ة )( 16)
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 :مكانة املصحف الشريف عند املسلنني 
 

غك أٌ م اى٘ املورر الػسٓر ع،ٔن٘ يف قلْب املطلنني  ّٓ،َس ذلك مدً ًدالل    ب

عيآدد٘ علندداٛ املطددلنني فددركس املطدداٜل الدديت تدد ني ٍددرِ امل اىدد٘  كرنددل املوددرر ّمطددُ      

يف ذ ه محدل  فطاله عً افدث األكرب  ذتٙ اًتلر أٍل العله   للنردث ذد اه أصرساه

كتدددب التفطدددا للنرددددث  ّميددد  دًدددْل ايدددالٛ فدددُ  ّعيدددآتَه فات ددداع زضددده املودددرر        

العثندداىٕ عيددد كتافتددُ  ّاآلداب الدديت ٓطددترب ات اعَددا عيددد كتافدد٘ املوددرر  ّالعيآدد٘     

ُ فط اعتُ ّمساجعتُ  ّأًدر األجدسٗ علدٙ كتافتدُ  ّق     ُ ّفجازتدُ ّزٍيدُ   ّٜفٔعدُ ّغدسا   لٔتد

ُ  ّميدد تُ ّالقطدد  فطددسق  ّّقفددُ ّالطددفس فددُ ف      ال ددافس مددً  ل ددُ ّالتوددسذ فٔددُ ّمطدد

       ٘   (16)أزض العدددّ  ّ داب تيدداّل املوددرر ّت سميددُ ّذف،ددُ ّ اٍددا مددً األذ دداو الفقَٔدد

 اليت ت ني مدٚ عيآ٘ املطلنني فَرا املورر الع،ٔه .

) ّب ٓيرودس ابعتيداٛ  يد   دا      :قال اإلماو األلْضٕ عدً تع،دٔه غد ٌ القدس ٌ ال دسٓه     

س عددً مطددُ  فددل ٓ ددٌْ ف غددٔاٛ كاإلكثدداز مددً تالّتددُ  ّالْضددْٛ هلددا  ّأٌ ب ٓقددسأِ      الطدداٍ

ّٓقسأ يف م اٌ ى،ٔر مطتق ل الق لد٘ متخػدعاه     حظ الفه فإىُ م سِّيالػخص ٍّْ مت

ُ  ّابضدتٔا  مطسقاه زأضدُ     فط ٔي٘ ّّقاز ٕ      لقساٛتد   ّال تٔدل ّالتددفس ّال  داٛ أّ الت داك

سِ  ّأٌ ّأٌ ب وام  حبطدستُ فدإذا أزاد ضدت     معٔػ٘ تخرِ ّقطني الوْت فالقساٛٗ  ّب ٓ

    ُ صد   علَٔدا فدصاي     ّأٌ ب ٓقلدب أّزاقدُ ف    ب ٓط   اِ مً ال تدب الطدنآّ٘ ّ اٍدا فْقد

ف  أمدددْز أًدددسٚ مدددركْزٗ يف   (17)فقدددد قٔدددل ٓ فدددس مدددً ٓفعدددل ذلدددك   ٓيفودددل ميدددُ غدددٕٛ

 . (18)حماهلا(

                                                                                       
 (.1;1/1(  رتمتمجرفف )115رت ظ  : رتمتم ف جت ملج ءجين )ص:( 17)
 (.15-7/:5) رت ظ  : رتملوسوهة رتم   ية رتمموفتية( 18)
خمتص  خليآ ه ر  وما : )وام جف  ص أحآ رتممل) هلى حت مي بآ رتألصجبع ابم فق مت ليب أوررتق رتملصحف   جع رتإليجم رتمرسو ي رتملجممي ل  جشيتا هلى ( 19)

ع بم    ور تا ب مو  أل ا مل ف صر يصحف ب  ر (  جع : أيج بآُّ أصجبما ب فق ب صر  لب أوررت ا ا و وا   ج    رتيجً  مم ا إ ف ب ي أ  فتججس  هلى رتم و 
(( وذحب بمض هلمجف رتمشجامية رتملتاخ فا اىل ءورتز ام جف رتمبصجق هلى 6/591ب مو رتمتح ري رتم ي حو يوءب رتمم   مبثآ ح   رتأليور ) جشية رتمرسو ي )

وهليا ء ت با رتممج ا يا رتمبصجق هلى رتملوح إلزرتمة رتملوح رتم ي  تب ايا      إلزرتمة يج ايا  أل  اجهآ ذمو إ ف فر ب مو رتإستر جف   جع رتمبجرييي: )
( وهلى ح رت اي ب ي تو ي يج فال   ه ر  ثري يا رتملسلمني رتميوم يا ت ليب 6/198يج ايا ميس بم   بآ ف ب ي هرم   يتا أفلًج أ.حن ) جشية رتمبجرييي 

}ذَلِكَ وَهَيْ يُعَظِّنْ حُسُهَاتِ اهللِ فَهُىَ خَيْسٌ لَهُ عِنْدَ زَبِّهِ وَأُحِلَّثْ لَكُنُ تمجىل  أوررتق رتملصحف ابم فق خ وءًج يا خالف رتمملمجف  وتو ريرًت ممتجب اب هز وءآ  جع

نْ شَعَائِسَ اهللِ فَإًَِّهَا هِيْ جَقْىَي }ذَلِكَ وَهَيْ يُعَظِّو جع سبحج ا :  [03]احلج: هَا يُحْلًَ عَلَيْكُنْ فَاجْحَنِبُىا السِّجْسَ هِيَ األَوْثَاىِ وَاجْحَنِبُىا قَىْلَ الزُّوزِ{ االاألًَْعَامُ 

 واب أهل) . [03]احلج:القُلُىبِ{
 ( فتص ف فسري .19/177رت ظ  : روح رتملمجين )( :1)
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 املبحث األول

 حكى انيًني وأنىاعها وكفارهتا

 

مدددا ٓتعلدددو حب ددده الدددٔنني يف الفقدددُ  -فاًتوددداز غددددٓد  -يف ٍدددرا امل ردددر ضددد ذكس 

ّكفددازٗ كددل ىددْعر ميَددا  لتعلددو ٍددرِ املفددسدات فعيددْاٌ ال رددر   اإلضددالمٕ  ّأىددْاع الددٔنني  

 -: اآلتٕتعلقاه غدٓداه علٙ اليرْ 
 

 . أواًل : حكى انيًني
 

اداع  فندً ال تداب قدْل     األصل يف مػسّعٔ٘ الٔنني ّ  ْت ذ نَا ال تداب ّالطدي٘ ّاإل  

ّقْلدددُ   (19){} ال يُؤَاخِذذذُمُماُ ابم للذذذوِ فِي ل يِذذذن كُيْ َذذذوِِْماْ ََُِِْذذذْْ يُؤَاخِذذذُمُماْ لل َذذذو  َ فذذذ ْ ماُ ا ُيْ َذذذو َ   اهلل تعدددا  :

فددافلر يف  ال دد٘  ّأمددس اهلل ى ٔددُ حمنددد  ، (33)}ََال  ُنْ مضمذذ ا ا ُيْ َذذو َ لَ ْذذ َ  ُ ُِْ{ذذ ِ َو{ تعددا :

فذذذ ُ ُِ َذذذَ    فقدددال:  مْاضددد    ّقْلدددُ (31){ََمَذذذو كُِيذذذْماْ لل ُ ْ لذذذ ليَْ  }ََيَسْذذذُْنُْلنم ُِأَ كٌَُّذذذَ   ُذذذ َ ومذذذِّي إلن ََ َلحذذذن إِل

 . (30){ََ َلحن ُِْمُْ َثمَّْ } ومِّي لَ ُى  ّقْلُ تعا  :(33)ومِّي لَ ُى ََ َلحن ُُِْأي ِ{َنَّْماْ {}:تعا 
ٛ   :ّالطدالو ّمً الطي٘ الي ْٓد٘ قْلدُ علٔدُ الودالٗ      لدٙ  عب أذلدر   اهلل )) فىدٕ ّاهلل فٌ غدا

ّكداٌ أكثدس قطده      (24) ميني ف زٚ  اٍا ًااه ميَا فب أتٔدا الدرٖ ٍدْ ًدا ّقللتَدا ((     

ً  (25) )) ّموسذ القلْب ّمقلب القلْب (( الي   از كدثاٗ  ّقدد    د ّقد   ا ذلدك يف أ

 . (26)أاعا األم٘ علٙ مػسّعٔ٘ الٔنني ّ  ْت أذ امَا

                                      
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة : ( ;1)
 (.1;سورا رتم حآ ) فة:( 19)
 (.75سورا فو س ) فة:( 11)
 (.5سورا سبا ) فة:( 11)
 (.9سورا رتمت جبا ) فة:( 15)
 (.;816ب  ) ) –( 8/1666) – تجب رتأل ج  ورتم  ور   –ا ل رتمبرجري أصل( 16)
( 6/1967) –ابب تص فف اب تمجىل رتم لوب  يف شنجف  –(.  صحيح يسل) 8165ب  ) ) –( 8/1669ابب حيوع بني رتمل ف و لبا ) –صحيح رتمبرجري ( 17)

 (.1876ب  ) )
 (.5:7/;رت ظ  : رتمل ين )( 18)
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ال فعل أٍل العله ٓ سِ التلفظ فالٔنني يف أعه األذْال فذا   ٓ ً  ه  داف   هلرا ّق   

قال ا واص يف اآلٓ٘: قٔل فَٔا   (27) ُيْ َوِِْماْ   ُرْضُةًََال  ُ ْ َ م ا ابُ }قال تعا :  الٔنني

 أذدٍنا أٌ ربعل مئيُ ماىع٘ مً الرب ّالتقْٚ ّاإلصالح فني الياع ...  ّجَاٌ

ُ الثاىٕ قْلُ عسض٘ ألمياى ه ٓسٓد فُ كثسٗ افلر ٍّْ ضسب  مً ا سأٗ علٙ ّالْج

ألٌ تربّا يف افلر فَا ّتتقْا امل  ه  ;مسُ يف كل ذو ّفا لّافترال ب  اهلل تعا 

ذمِْ عً عاٜػ٘ مً أكثس ذكس غٕٛ فقد جعلُ عسض٘ ...  ّقد ذو اهلل  ٖفَٔا  ّزّ

فاملعيٙ ب تع ضْا اضه اهلل   (38)عْ ُمِّف ٌَّالفٍ مَهلنيٍ {} ََال  مطِتعا  م ثسٖ افلر فقْلُ :

ّٓقْل الطعدٖ :) املقوْد مً الٔنني ّالقطه تع،ٔه املقطه  (29)ّت رلِْ يف كل غٕٛ

فُ ّت كٔد املقطه علُٔ  ّكاٌ اهلل تعا  قد أمس حبفظ األمياٌ  ّكاٌ مقتطٙ ذلك 

فذا كاٌ الرب فالٔنني ٓتطنً ّل ً اهلل تعا  اضتثيٙ مً ذلك  ذف،َا يف كل غٕٛ 

عً أٌ  ّ٘ذاٜل ٘فيَٙ ع ادِ أٌ وعلْا أمياىَه عسض٘ أٖ ماىع تس  ما ٍْ أذب فلُٔ 

ّالط ب يف ذلك أىُ ز ا ٓعحص افالر عً الْفاٛ فُ ّاملقود مً اآلٓ٘:   (30) ( فَا ٓربّا

ّفُٔ قل٘  فإٌ افير ٓق  م  اإلكثاز ;تع ضْا اضه اهلل تعا  فت ثسّا األمياٌ فُ ب

 . (31)زعٕ فو اهلل تعا 

)) فمنددا افلددر ذيددر أّ    قددال: مددً ذدددٓر افددً عنددس أٌ الددي       ّ٘يف ضدديً افددً ماجدد     

ّيف افدٓر دبل٘ علٙ أٌ األمياٌ فاهلل تعا  م سٍّ٘ فب فٔنا كداٌ هلل  اعد٘      (32)((ىدو

٘    : )ّكاٌ عندس زضدٕ اهلل عيدُ ٓقدْل     ٙ   (33) ( الدٔنني أةد٘ أّ ميدمد أىدك فذا ذلفدا    ّاملعيد

ذيثددا أّ فعلددا مددا ب تسٓدددِ كساٍدد٘ للريددر فتيدددو  أّ املددساد فٌ كاىددا صددادق٘ ىدددو أّ           

 .(35) (( ما ذلفا فاهلل صادقاه ّب كاذفاه ّكاٌ الػافعٕ ٓقْل ))  (34)كاذف٘ ذير 

                                      
 (.116ورا رتمب  ا ) فة:س( 19)
 (.19سورا رتم ل) ) فة:( :1)
 ( بتص ف فسري .1/65أ مجم رتم     ملجصجص )( ;1)
 (.1/199ت سري رتمسمري )( 59)
 (.1/195ت سري رتمثمجميب )( 51)
 ( .7/195( و م ا رتألمبجين ل  ميف س ا رتبا يجءا )1195( ب  ) )1/8:9) –ابب رتميمني   ه أو  رم  –س ا رتبا يجءة ( 51)
 (.816;1ب  ) ) –( 19/59) –ابب يا     رتأل ج  ابهلل اإ ايمج  ج  هلل ذجهة  –س ا رتمبي  ي رتممربى ( 55)
 (.1/789) رت ظ : ايض رتم رف ( 56)
 (.6/519) (   جشية رتمبجرييي6/517(  ي ين رتحملتجج )6/517رت ظ  : اهج ة رتمطجمبني )( 57)
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   -ّقد خيتلر ذ ه الٔنني فاًتالذ الداف  لُ كنا ٓلٕ :

تدس  ّاجدب أّ ت دٌْ علدٙ غدٕٛ كداذب       ّذلك فذا كاىا علٙ فعل ذساو أّ   الترسٓه: (1

   (06) }ََال يَأي ُذِّل كمَِمذ  اِضُضيذذِّل مِذنْْماْ ََاِسَّذ َةِ كُ ْ يُؤْ مذذ ا كمَِِذن اِ مرْلَذذى    {     أصدل لدُ  لقْلدُ تعددا :    ب

ّفمنا ربدْش فذا   ّيف ٍرِ اآلٓ٘ دلٔل علٙ أٌ الٔنني علٙ ابمتياع مً ايا  ا جاٜصٗ 

 . (37)ُجعلا داعٔ٘ للخا ب صازفُ عي
ّمدً   ) فنً ذلر علٙ تس  ّاجب ّجب ذيثُ ّ ذسو فقامتُ علدٙ مئيدُ    :قال الطعدٖ

ذلر علٙ تس  مطترب اضترب لُ افير  ّمً ذلر علٙ فعدل حمدسو ّجدب افيدر أّ     

 . (38) علٙ فعل م سِّ اضترب افير ّأما امل اح فٔي رٕ فُٔ ذفظ الٔنني عً افير (

علددٙ تددس  ّاجددب كدد   صددالٗ الودد ح  أّ فعددل  ففددٕ املددرٍب الػددافعٕ ّ دداِ مددً ذلددر  

 .(39)ذساو كالطسق٘ عوٙ لصمُ افير ّكفازٗ
ّذلدددك فذ كاىدددا الدددٔنني ٍدددٕ الطددد ٔل الددديت ب ْٓجدددد  اٍدددا إلىوددداذ      الْجدددْب: (2

علٔددُ  فطلددب ميددُ ُّعلدده أىددُ لددْ   ٙم،لددْو أّ فٔدداٌ ذددو كنددا لددْ كدداٌ غددخص مدددع 

ٌ  أمتيدد  عددً الددٔنني ذلددر املدددعٕ كددرفاه  ّ       ألٌ فىودداذ ; فددسٖٛ لدده فددرلك فىطددا

 امل،لْو ّفٔاٌ افو ّاجب  ّما ب ٓته الْاجب فب فُ فَْ ّاجب .
اإلفاذ٘: ّذلدك فذا كاىدا علدٙ فعدل  اعد٘  أّ ربيدب معودٔ٘  أّ فزغداد ف  ذدو أّ           (3

))فدْ اهلل مدا الفقدس أًػدٙ      قرٓس مً فا ل  ّمدً ٍدرا قْلدُ علٔد٘ الودالٗ ّالطدالو:      

ُ    (41) ((فْ اهلل ب ميدل  اهلل ذتدٙ  لدْا    ّميُ قْلُ أٓطاه: ))   (40) (( علٔ ه  :ّميَدا قْلد

الدددرٖ ىفطدددٕ فٔددددِ ب ٓدددىمً أذددددكه ذتدددٙ أكدددٌْ أذدددب فلٔدددُ مدددً ّالددددِ            ))فدددْ

 ّ اٍا مً اآل از ّاليوْص . (42)ّّلدِ((

                                      
 (.11سورا رتم ور ) فة:( 58)
 (.11/189رت ظ  : رتمت سري رتممبري )( 59)
 (.1/199:ت سري رتمسمري )رت ظ  ( :5)
(    جئق 1/795( رتمس رتج رتموحجج )6/88(  رتم خريا )9;6/1(  ش ح اتح رتم رف  )118/:(  رتملبسوط ملس خسي )5/161رت ظ  : رتملبسوط ملشيبجين )( ;5)

 ( .8/588(  يطجمب أويل رتم  ى )5/661(  ش ح ي ت ى رتإلررت رتت )11/19(  رتم و ة )1/97رتمل  جج )
 (.7/681( وصححا رتألمبجين ل صحيح س ا رتمذي ي )1681) ب  ) –( 6/869) -(:ابب ) –س ا رتمذي ي ( 69)
 (.65ب  ) ) –( 1/16) –ابب أ ب رتمرفا اىل اب أ ويا  –صحيح رتمبرجري ( 61)
 (. 17ب  ) ) –( 1/16) – يا رتإل ج  ملسو هيلع هللا ىلصابب  ب رتم سوع  –صحيح رتمبرجري ( 61)
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اليدفٔدددد٘ : ّذلددددك فذا كاىددددا الددددٔنني ّضددددٔل٘ للتدددد  ا علددددٙ الطددددامعني ّضدددد  اه يف     (4

 . (43)تودٓقَه ملْع،٘ أّ ىؤر٘
 

 :أنىاع انيًني  ثانًيا :
 

قطدناٌ   :) األمياٌ يف الػسٓع٘ علٙ أزفع٘ أقطاو :قال اإلماو القس   زمحُ اهلل تعا 

فَٔنا ال ّفازٗ  ّقطناٌ ب كفازٗ فَٔنا  فالٔنٔياٌ اللراٌ ٓ فساٌ فالسجدل الدرٖ مللدر    

فعلددً كددرا ّكددرا ّب ٓفعددل     ّاهلل ب أفعددل كددرا ّكددرا فٔفعددل  ّالسجددل ٓقددْل ّاهلل أل     

ٔياٌ اللراٌ ب ٓ فساٌ فالسجل مللر ّاهلل ما فعلا كرا ّكرا ّقدد فعدل  ّالسجدل    ّالٔن

 .(44) مللر لقد فعلا كرا ّكرا ّ  ٓفعلُ (

  ٛ ودد أٌ ًالصد٘ قدْهله أٌ األميداٌ علدٙ ضدسفني        (45)ّمً ميعً الي،س يف أقدْال الفقَدا

ا ّب كفددازٗ يف ّاذددد ميَندد     لرددْ ّ نددْع   ّ املاضددٕ ٓيقطدده قطددنني     مدداض ّمطددتق ل 

ٗ   كنددا ضددٔ تٕ قسًٓ ددا ّقددد ذكددس اهلل   (46) ّاملطددتق ل ٍددْ ضددسب  ّاذددد ٍّددْ الددٔنني املعقددْد

   تعددا  ٍددرِ األميدداٌ الثال ددد٘ يف القددس ٌ ال ددسٓه  فددٔنني اللردددْ ّاملعقددْدٗ يف قْلددُ تعدددا :        
ُدُْج        ال}  قْلدددُ ّيف  (47)نُ األَيْوَُُاىَ {  ُيََاخُُُِرُُُن اهلُل بُُِاللَّْفِى فَُُِ أَْيوَُُاًِكُْن وَلَكُُِْي ُيََاخُُُِرُُْن ِبوَُُا عَقَُّ

فدُ   ّاملدساد   (48) يََُاخِرُُُنُ اهللُ بِاللَّفْىِ فَِ أَيْوَاًِكُنْ وَلَكِيْ يََُاخِرُُُنْ بِوَا َََُبَثْ قُلُىبُكُنْ {ال}تعا :

 ّ اهلل أعله الٔنني الرنْع ّفٔنا ٓ تٕ فٓطاح م طط هلرِ األىْاع الثال ٘ :  

اًتلدر أٍدل العلده فداملساد فداللرْ       (49) يََُاخِرُُُنُ اهللُ بِاللَّفْىِ فَِ أَيْوَاًِكُنْ{}ال:يف قْلُ تعا 

يف اآلٓدد٘ فقٔددل أىددُ قددْل العددسب ب ّاهلل ّفلددٙ ّاهلل ممددا ٓىكدددٌّ فددُ كالمَدده ّ ب خيطددس   

                                      
 (.5/5ي هلى ي حب رتإليجم رتمشجامي )رت ظ  : رتم  ا رتمل  ج( 65)
 ( بتص ف .8/189رت ظ  : ت سري رتم  ذيب )( 66)
( ويننج بمننرحج  رتمسننيآ رتجلنن رتر 56/:(  رتحمللننى )5/587(  رتمنن وا رتمل بننع ):1/11(  رتمل نن ب )198(  رتم ننورت ني رتم   يننة )ص:5/1رت ظنن  : بننررتئع رتمصنن جئع )( 67)

(1/16. ) 
 (.6/111رت ظ  : أ مجم رتم     ملجصجص )( 68)
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة :( 69)
 (.117سورا رتمب  ا ) فة :( :6)
 (.117سورا رتمب  ا ) فة :( ;6)
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  ى دس ذلدك  ألف اهله افلر  ّلْ قٔل لْاذٍد ميَه مسعتك الْٔو قلدر ّتقدْل كدرا ب    

 .(50)الػافعٕ ماوّٓيطب ٍرا القْل ف  اإل

ّزّٖ عً أفٕ ذئف٘ أٌ اللردْ ٍدْ أٌ مللدر علدٙ غدٕٛ ٓعتقدد أىدُ كداٌ  ده فداٌ أىدُ              

 ْ ٗ    (51)ٓ ددً فَددرا ٍددْ اللردد كنددا  (52)   ّفاٜدددٗ ٍددرا ايددالذ ٍددْ مددا ٓ تددب علٔددُ مددً ال فدداز

 .ضٔ تٕ

ْ الدددٔنني قدددْل )لرددد: قدددال ّدلٔدددل الػدددافعٕ ذددددٓر عاٜػددد٘ زضدددٕ اهلل عيَدددا أٌ الدددي  

ّ    (53) السجدل يف كالمدُ كدال ّاهلل ّفلدٙ ّاهلل ّب ّاهلل(     عدً عاٜػد٘ زضددٕ اهلل    ّٖميدُ مدا ز

علَٔدا   ٓعتندد عيَا فىَا قالا: )أمياٌ اللرْ ما كاٌ يف اهلصل ّ املساٛ ّ ايوْم٘ الديت ب  

  ّأ ددس الوددرافٕ يف تفطددا كددالو اهلل ذحدد٘ ّ  اٍددا مددً افحددخ اضددتْفاٍا        (54)القلددب(

 .(55)او الساشٖ يف التفطااإلم

) مددً ذلددر علددٙ ميددني فددسأٚ  اٍددا )قددال :  أمددا أدلدد٘ أفددٕ ذئفدد٘ ف غددَسٍا أٌ الددي  

 .(56) ((ه لٔ فس عً مئيُ  ًااه ميَا فلٔ ت الرٖ ٍْ ًا 

ّّجُ الدبل٘ يف افدٓر  ّجْب ال فازٗ علٙ افاىر مطلقها مدً  دا فودلر فدني ا دد      

ْ فذا ذلر علٙ تدس   اعد٘ أّ فعدل معودٔ٘ ٍّدْ ضدعٔر ّقٔدل        ّاهلاشل ّقٔل أٌ ميني اللر

ف  ىدُ قٔدل ب    اإل ده  ضدقطا  أأٌ ميني اللرْ : ٍٕ الٔنني امل فسٗ مسٔدا لردْاه ألٌ ال فدازٗ    

ٌ املدساد فَدا مدا ٓقد  ضدَْاه      فٍّدْ قدْل الطدرا   ّقٔدل       ٓىاًدركه اهلل فداللرْ فذا كفدس    

 . (57)د فلُٔ  ّ  اٍا مً األقْالْ ا مقو

 
 

                                      
 (.19/11(   ورتشي رتمش ورتين )1/895(  رتإل  جع )9/85رت ظ  :رتألم )( 79)
 (.6/596(  رتمبح  رتم رتئق )7/86ش ح اتح رتم رف  )( 71)
 (.8/88رت ظ  : رتمت سري رتممبري )( 71)
 ( .6559( وأصلا ل رتمبرجري ابب إ ف رتخ  ) اب ابمل و ل أ ج م) ب  ) )1917ب  ) ) –( 1/699) –و ل رتميمني ابب رتمل  –يوذا يجمو ( 75)
 ( .1/611رت ظ  : ت سري رتمطربي )( 76)
 ( ويج بمرحج .8/89رت ظ  : رتمت سري رتممبري )( 77)
( و سن ا رتألمبنجين ل ارورتف رتم لينآ 6911( بن  ) )1/118غريحج خنريرتً ي  نج ) ابب يا  لف هلى  ني ا أى –حو ل رت رتمل   ه ر رتم سجئي ل رتمس ا رتممربى ( 78)

(9/18:. ) 
(  5;5- 1;5/;(  رتمل نننين )11/11(  رتإل صنننجف ملمننن  رتوي )5/191(  ت سنننري رتم ننن ذيب )1/697(  ت سنننري رتمطنننربي )1/867رت ظننن  : رتمنننرر رتمل ثنننور )( 79)

 ( وغريحج .:6/19(  سبآ رتمسالم )155/;(   يآ رتألوذجر )6/:(  رتحمللى )7/1:9(  رتإست  جر )1/611رتم ورت ا رتمرورتين )
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ًٔدا أّ ف  اًتدا  ّذلدك فمدا أٌ ٓ دٌْ       ّاملقوْد فَا: أٌ مللر اإلىطاٌ علٙ أمسر يف املطتق ل ىف

علٙ فعل ّاجدب أّ علدٙ تدس  فعدل ّاجدب  ّفمدا أٌ ٓ دٌْ علدٙ تدس  ميددّب  ّفمدا أٌ ٓ دٌْ             

 .(59)ّقٔل ٍٕ ذلف٘ علٙ فعل أّ تس  يف املطتق ل (58)علٙ فعل م اح

ٛ ّجددا فَٔددا ٍددٕ: أٌ مللددر علددٙ أمددس يف املطددتق ل فدداٌ ٓفعلددُ أّب        (60)م  أقددْال الفقَددا

ٓفعلددُ  دده مليددر يف مئيددُ ٍددرِ فٔحددب علٔددُ فَٔددا ال ّفددازٗ كنددا فوددلَا القددس ٌ ال ددسٓه     

 .(61)}وَلَكِيْ يََُاخِرُُُنْ بِوَا عَقَّدْجُنُ األَيْوَاىَ ... {:فقْلُ تعا 

ّجدداٛ يف  (62) الدٔنني الرندْع ٍدٕ أٌ مللددر علدٙ ال درب متعندداه ّ ٍددْ قدْل افدً ع داع         

ُ  –األ ددس عددً افددً مطددعْد   ) كيددا ىعددد مددً الددرىب الددرٖ لددٔظ لددُ    )قددال  -زضددٕ اهلل عيدد

كفددازٗ الددٔنني الرنددْع قٔددل ّمددا الددٔنني الرنددْع ؟ قددال السجددل ٓقتطدد  فٔنٔيددُ مددال         

ُ     ّقٔل ٍٕ أٌ مللر علٙ مدا ٓعلده    (63) السجل ((  ّقٔدل  دا ذلدك     (64)أىدُ ًدالذ مدا ٓقْلد

 .(65)ّمسٔا  نًْضا ألىَا ترنظ صاذ َا يف الياز

أىَا الدٔنني الديت ٓتعندد فَٔدا اإلىطداٌ ال درب  كقْلدُ         (66)ّٓترول مً أقْال الفقَاٛ

ّاهلل مددا فعلددا كدددرا ّقددد فعددل أّ ّاهلل لقدددد فعلددا كددرا ّ  ٓفعدددل  ّصدداذ َا اضدددتَاٌ        

 ا  فَٕ ميني م سر ًّدٓع٘ ّكرب .فع،ن٘ اهلل تعا  ّذلر كاذًف

 
 

                                      
 (.1/567رت ظ  :مسج  رتحلمجم )( :7)
 (.1/185رت ظ  :  مع رتألهن  )( ;7)
(  أ مننجم رتم نن    إبننا رتممنن يب 5;1/1(  رتممننجل إبننا هبننر رتمننرب )8/;(  رتملبسننوط );6/19(  رتمبحنن  رتم رتئننق )6/111رت ظنن  :أ مننجم رتم نن    ملجصننجص )( 89)

 (.157/;(   يآ رتألوذجر )9/515(  رتملبرع )9/81(  رتألم )6/511  اهج ة رتمطجمبني )(1/168)
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة:( 81)
 (.1:/1رت ظ  : رتمتس يآ مملوم رتمت زفآ )( 81)
 (.1/168رتمرر رتمل ثور )( 85)
 (.8;1/1رت ظ  :رتممشجف )( 86)
 (.:8/18رت ظ  :ت سري رتم  ذيب )( 87)
(  رتمسننيآ رتجلنن رتر 6/197(  سننبآ رتمسننالم )1;5/;(  رتمل ننين )6/511(   جشننية رتمبجريينني )1/617(  رتمثمنن  رتمننرورتين )7/89رت ظنن  : شنن ح اننتح رتم ننرف  )( 88)

(6/16-17.) 
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 ثانثًا : كفارة انيًني :
 

 

ريددر أٌ علٔددُ  فأادد  أٍددل العلدده علددٙ أٌ مددً ذلددر فدداهلل فقددال ّاهلل أّ فدداهلل أّ تدداهلل         

ال فددازٗ  قددال افددً امليددرز ّكدداٌ مالددك ّأفددْ ع ٔددد ّالػددافعٕ ّأفددْ  ددْز ّأصددراب الددسأٖ          

علٔددُ ال فددازٗ ّب ىعلدده يف ٍددرا    ريددر ففٓقْلددٌْ مددً ذلددر فاضدده مددً أمسدداٛ اهلل تعددا       

 . (67)كاٌ مً أمساٛ اهلل الرٖ ب ٓطنٙ فَا ضْاِ فذاًالفاه 

ّال فازٗ ٍٕ العقْف٘ املقسزٗ علٙ املعؤ٘ فقدز الت فا عً فتٔاىَا  ٍّٕ يف األصدل ىدْع   

مددً الع ددادٗ  ألىَددا ع ددازٗ عددً عتددو أّ ف عدداو مطدداكني أّ صددْو  ّال فددازات عنْمدداه: ٍددٕ         

ذدد الػازع أىْاعَا  ّفني مقادٓسٍا ّمً أجل ٍدرا فَدٕ ب ربدب فب فٔندا     عقْفات مقدزٗ 

 .  (68)أّج َا فُٔ الػازع فيص صسٓح

ًدداص فددالٔنني امليعقدددٗ فذا كدداٌ افددالر    -ّاهلل أعلدده  -ّلعددل اإلادداع املددركْز  

 م لفاه خمتازاه قاصداه .

ًالفَده يف تْصدٔفَا   ّىتٔح٘  أما ميني اللرْ فقد ض و ًالذ أٍل العله يف املساد ميَا 

  قدددددال اإلمددددداو الػدددددْكاىٕ فعدددددد عدددددسض األقدددددْال يف املطددددد ل٘   (69)اًتلفدددددْا يف كفازتَدددددا

)ّافاصددل يف املطدد ل٘ أٌ القددس ٌ ال ددسٓه قددد دل علددٙ عدددو املىاًددرٗ يف ميددني    : ّمياقػددتَا

ّذلك ٓعه اإل ه ّال فازٗ فال وب أَٓنا  ّاملتْجُ السجْع يف معسف٘ معيدٙ اللردْ    اللرْ;

٘ ف  الل ألىَدده مدد    أعددسذ اليدداع  عدداىٕ كتدداب اهلل تعددا      ّأٍددل عوددسِ    ردد٘ العسفٔدد

 كدددْىَه مدددً أٍدددل اللرددد٘ فقدددد كددداىْا مدددً أٍدددل الػدددسع  ّمدددً املػددداٍدًٓ للسضدددْل           

ّافاضددسًٓ يف أٓدداو اليددصّل فددإذا صددح عددً أذدددٍه تفطددا   ٓعازضددُ مددا ٓددسجح علٔددُ أّ   

ِ ٍدْ أٌ اللردْ مدا قالتدُ عاٜػد٘      ٓطآُّ ّجب السجْع فلُٔ ..ف داٌ افدو فٔندا ذمدً فوددد     

 . (70)زضٕ اهلل عيَا(

ذئف٘ ّمالك ّأمحد ّااع٘ مً العلناٛ  ْأما الٔنني الرنْع فقد ذٍب اإلماو أف

ّقال الػافعٕ ّقتادٗ ّعطاٛ ّالسفٔ   ت فس ّال فازٗ   أٌ الرنْع ب ت فس ٍٕ أع،ه ذى اه

                                      
 (.;8/18(  ت سري رتم  ذيب )6;5/;(  رتمل ين );1/19(  رتإلمججع )7/1:1(  رتإست  جر )11/186رت ظ  :رتمش ح رتممبري إبا  ررتيا )( 89)
 (.1/167ئي ل رتإلسالم )رت ظ  :رتمتش فع رتجل ج( :8)
(  1/769(   جفننة رتألخيننجر )9/85( رتألم)5/188( يورتحننب رتجلليننآ)5/191( رتملرو ننة)5/18( بننررتئع رتمصنن جئع)6/111رت ظ :أ مننجم رتم نن    ملجصننجص)( ;8)

 (.56/:(  رتحمللى )187/;(  رتملبرع )1;5/;رتمل ين )
 ( بتص ف فسري .156/; يآ رتألوذجر)( 99)
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    :ّذلك يف قْلُ تعا  ّض ب اًتالفَه معازض٘ عنْو ال تاب لأل س    (71) مىاًرٗ

عَامُ عَََسَِِ هَََاُِنَ هِيْ }ال يََُاخِرُُُنُ اهللُ بِاللَّفْىِ فَِ أَيْوَاًِكُنْ وَلَكِيْ يََُاخِرُُُنْ بِوَا عَقَّدْجُنُ األَيْوَاىَ فَكَفَّازَجُهُ إِطْ

ةٍ فَوَيْ لَنْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ َُفَّازَُِ أَيْوَاًِكُنْ إِذَا أَوْسَطِ هَا جُطْعِوُىىَ أَهْلِيكُنْ أَوْ َُِْىَجُهُنْ أَوْ جَحْسِيسُ زَقَبَ

ّاآلٓ٘ تْجب أٌ ٓ ٌْ يف   (72){حَلَفْحُنْ وَاحْفَظُىا أَيْوَاًَكُنْ َُرَلِكَ يُبَيِّيُ اهللُ لَكُنْ آَيَاجِهِ لَعَلَّكُنْ جََْكُسُوىَ

     ٌ امليعقدٗ  ّقْلُ علُٔ الوالٗ ّالطالوالٔنني الرنْع كفازٗ ل ْىَا مً األميا

ْٓجب  (73)))مً اقتط  ذو امسئ مطله فٔنٔيُ ذس  و اهلل علُٔ ا ي٘ ّأّجب لُ الياز ((

اٌ الٔنني الرنْع  –  ّالرٖ ٓ،َس ّاهلل اعله (74)أٌ الٔنني الرنْع لٔظ فَٔا كفازٗ

أٍلَا ألٌ مً غسّق لٔظ هلا كفازٗ فب التْف٘ الوادق٘ اليوْح ّفزجاع افقْي ف  

صر٘ التْف٘ التخلٕ عً افقْي املتعلق٘ حبو اهلل ّذو املخلْقني  ألٌ ذقْي اهلل 

 م ئ٘ علٙ املطاحم٘ ّذقْي اآلدمٔني م ئ٘ علٙ املػاذ٘ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(  6/517( ي ننين رتحملتننجج)1/181(  مننع رتألهننن )119/:( رتملبسننوط ملس خسنني)1/611( رتم ورت ننا رتمننرورتين):1/16بننا رتممنن يب)رت ظنن  :أ مننجم رتم نن    إ( 91)

 (.;;1/1( بررتفة رتجملت ر)8/157(  شجف رتم  جع )1;5/;(  رتمل ين)5;1/1رتمت بيا)
 (.;:سورا رتملجئرا) فة :( 91)
 (.159( ب  ))1/111ا ابم جر)ابب وهير يا أ تطع  ق رتملسل) بيمني اجء   –صحيح يسل) ( 95)
 (.599-;;1/1رت ظ  : بررتفة رتجملت ر)( 96)
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 املبحث الثاني

 )) احلهف باملصحف انشريف، ويا يتعهق به ين أحكاو ((
 

  كقْلددك ; ّاهلل ّفدداهلل ّتدداهلل كنددا تيعقددد  تيعقددد الددٔنني فاضدده مددً أمسدداٛ اهلل تعددا 

املراٍب يف تفودٔل ذلدك ّفٔداٌ مدا ٓتعلدو       علناٛفوف٘ مً صفات اهلل تعا   ّقد تْض  

مدً األىدْاع الديت تيعقدد فَدا الدٔنني  ٍّدْ أٌ         كيدْع فَرِ األميداٌ ّال دالو يف ٍدرا امل ردر     

افلددر فاملوددرر  ّلددر فوددف٘ مددً صددفات اهلل تعددا  الراتٔدد٘ الفعلٔدد٘ املختودد٘ فددُ        مل

الػسٓر ٍّْ كالو اهلل تعا  ًالفاه للنعتصل٘  ّقد فطط علنداٛ العقاٜدد ال دالو يف ٍدرِ     

ّفذا تقدددسز لدددٓيا مدددرٍب اَدددْز    (75) املطدد ل٘ ّأّضدددعْا فَٔددا  ّلدددٔظ ٍيددا مْضددد  فٓسادٍددا    

أٌ القدس ٌ ال دسٓه ٍدْ كدالو اهلل تعدا  فافقٔقد٘  ت لده فدُ حبدسذ           العلناٛ مً املطلنني 

 ٔفٔ٘ ب ىعلنَا  فَل وْش افلدر فاملودرر الػدسٓر ؟ ٍّدل ٓودح ّضد  الٔدد        ّصْت ف

ٍددٕ  علددٙ املوددرر عيددد افلددر ؟ ٍّددل تيعقددد الددٔنني فوددٔغ معٔيدد٘ مددً ذلددك ؟  دده مددا   

 :ٓلٕ اآل از امل ت ٘ علٙ ٍرِ األمياٌ ؟ ٓ تٕ ٍرا امل رر لإلجاف٘ علٙ ٍرِ األضٝل٘ كنا
 

 أواًل : حكى احلهف باملصحف انشريف 
 

ازذ اليدداع يف ٍددرا الصمدداٌ افلددر فاملوددرر ّّضدد  الٔددد علٔددُ  كنددا تعددازذ علٔددُ   تعدد

لدْ ذلدر فاملودرر أّ ّضد  ٓددِ علٔدُ        ) –زمحُ اهلل تعدا    -الياع قدمياه قال العٔ  

 .(76)(فاملوررافلر ٍرا الصماٌ الرٖ كثس فُٔ  ضٔناّقال ّذو ٍرا فَْ ميني ب

أّجددب الددٔنني علددٙ املوددرر  ّقددال اإلمدداو      أمددا ذ نددُ : قددال افددً امليددرز ب أعلدده أذددداه    

الػدددافعٕ زأٓدددتَه ٓىكددددٌّ الدددٔنني فاملودددرر  ّزأٓدددا افدددً مددداشٌ قاضدددٕ صددديعاٛ ٓرلدددظ  

قدال أصدرافُ فدٔرلظ علدَٔه فإذطداز املودرر  قدال افدً امليدرز ب تد   ضدي٘             الٔنني فدُ  

 . (77)لفعل افً ماشٌ ّب  اِ الي  

اهلل تعددا  فَددٕ ميددني مػددسّع٘ ّفٌ أزاد     مددا فٔددُ مددً كددالو    أزادّافلددر فاملوددرر فٌ  

)) مدً ذلدر فردا     فرا اهلل تعا   ٍّْ غس  كنا قال الي  ذلر الْزي ّا لد فَْ 

                                      
 و تب شيخ رتإلسالم رتبا تيمية وغريحج. –ورتمللآ ورتم حآ  –ويمجرج رتم بوع  –رت ظ  :  تب رتمم جئر  جمم يرا رتمطحجوفة ( 97)
 (.5/915رت ظ  :  جشية رتبا هجبرفا )( 98)
 (.;17/;رت ظ  : رتملبرع )( 99)
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;   ّهلددرا كدداٌ األّ  أٌ املطددله ب مللددر فاملوددرر (78)اهلل تعددا  فقددد كفددس أّ أغددس  (( 

 ذ دده افلددر  ّقددد اًتلددر أٍددل العلدده يف    ألٌ فٔددُ كددالو اهلل تعددا  ّفٔددُ املددداد ّالددْزي     

 -فاملورر ف  قْلني مػَْزًٓ :

وْش افلر فاملورر  ٍّْ مرٍب اَْز العلناٛ مً املال ٔ٘ ّالػدافعٔ٘    :ّلالقْل األ

ٍّْ قدْل    أفْ ع ٔد ّعام٘ أٍل العلهّ  ّافيافل٘  ّقد قال فُ افً مطعْد ّافطً ّقتادٗ

 . (79)يف مرٍب افيفٔ٘

 ٓ ه كدالو اهلل تعدا   ّصدف٘ مدً صدفات ذاتدُ فتيعقدد        ّدلٔل ٍرا القْل : أٌ القس ٌ ال دس

الددٔنني فددُ كنددا لددْ قددال ّجددالل اهلل ّع،نتددُ ًالفدداه للنعتصلدد٘ الددرًٓ ٓقْلددٌْ أٌ القددس ٌ  

 خملْي .

ىدددُ كدددسِ ذلدددك ّقدددال ب   أّقٔدددل  (80)ّكددداٌ قتدددادٗ زمحدددُ اهلل تعدددا  مللدددر فاملودددرر   

مئيددُ  ّكدداٌ   ّفٌ ذلددر فاملوددرر اىعقدددت )  قددال افددً قدامدد٘:   (81)ٓطددترلر فاملوددرر

قتادٗ مللر فاملورر  ّ  ٓ سِ ذلك فماميا ّفضراي ألٌ افالر فاملورر فمنا قودد  

 . (82)افلر فامل تْب فُٔ ٍّْ القس ٌ  فإىُ فني دفيت املورر فإااع املطلنني (

فٌ ذلر ف دالو اهلل تعدا  أّ فاملودرر أّ  ٓد٘ ميدُ فَدٕ ميدني يف قدْل         ) ّقال افً مفلح :

قس ٌ كالو اهلل تعا  ّصف٘ مً صفات ذاتُ  تيعقدد الدٔنني فدُ  ّ  ٓ دسِ     ال ألٌ) عامتَه

ا قودد امل تدْب فٔدُ ٍّدْ القدس ٌ فإىدُ ع دازٗ        أمحد افلر فاملورر ألٌ افدالر فٔدُ فمند   

 .(83)عنا فني دفيت املورر فاإلااع (

) ّافلددر فدالقس ٌ ميدني .. ّلدْ ذلدر املطددله      :ّيف املدرٍب الػدافعٕ ففدٕ مرد  احملتداد     

 . (84)تٓ٘ ميطًْ٘ مً القس ٌ أّ التْزاٗ أّ اإلدمٔل اىعقدت مئيُ (ف

                                      
 ( و جع ه ا رتمذي ي  رفه  سا .5171ب  )) –( 5/115) –ابب ل   رتحية رتحللف ابآلابف  –س ا رتمذي ي ( :9)
(   جشنية ;;5/;(  رتمل ين )6/511(  ي ين رتحملتجج )5/181(  وف ظ  رتمتجج ورتإل ليآ );1/17( ءورتح  رتمم و )1/589رت ظ  : رتختالف رتألئمة رتمملمجف)( ;9)

 ( .5/915رتبا هجبرفا )
 (.1/966)رت ظ : رتمش ح رتممبري( 9:)
 (.6/179رت ظ : يص ف هبر رتم زرتق)( 1:)
 (.;;5/;رت ظ : رتمل ين)( 1:)
 (.;17/;رت ظ : رتملبرع)( 5:)
 ( بتص ف .6/511رت ظ : ي ين رتحملتجج )( 6:)
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اضترطددً الػددافعٕ افلددر فاملوددرر ّل يددُ موددلر٘ مددً  ددا  : )ّقددال اإلمدداو الرصالددٕ

ٍّددرا علددٙ ًددالذ مددرٍب الػددافعٕ يف ابذتحدداد     (85) خمالفدد٘ ًددرب ّقٔدداع فَددْ جدداٜص(  

 ٌ ألٌ القددس ٌ مدددً   ;ًذطدد  –لددر فاملوددرر   افأٖ  -ّقددال الػددافعٕ ٍّددْ      فابضترطددا

 . (86)صفات الرات ّلرا وب فافير فُٔ ال فازٗ (

القدددس ٌ ّاملودددرر ( قدددال افدددً  )ّ)ّيف املدددرٍب املدددال ٕ قدددال صددداذب التددداد ّاإلكلٔدددل :   

ىدددصل اهلل ميدددني فعلٔدددُ كفدددازٗ  مئيدددُ فاملودددرر أّ فال تددداب أّ فدددالقس ٌ أّ  دددا أ -املدددْاش:

 . (87)(ّاذدٗ

فددالقس ٌ ّالتددْزاٗ ّاإلدمٔددل يف كلندد٘ ّاذدددٗ    ّقددال افددً ٓددْىظ: ) ّكددرلك لددْ ذلددر     

فإمنا علُٔ كفازٗ ّاذدٗ  ألٌ ذلك كالو اهلل ض راىُ ٍّْ صف٘ مدً صدفات ذاتُ ف  ىدُ    

 . (88)ذلر فوف٘ ّاذدٗ فعلُٔ كفازٗ ّاذدٗ(

أمددا مددرٍب األذيدداذ فقددد قددال العددٔ  ) لددْ ذلددر فاملوددرر أّ ّضدد  ٓدددِ علٔددُ أّ قددال    

 . (89)(فاملورر  الصماٌ الرٖ كثس فُٔ افلرّذو ٍرا فَْ ميني  بضٔنا ٍرا 
 

ب وْش افلر فاملورر  ٍّْ مرٍب أفدٕ ذئفد٘ ّ فعدل أصدرافُ ّافدً       القْل الثاىٕ :

ٗ     فّقالْا   ذصو   ٍّدْ  يصلد٘ القدْل    (90)ٌ افلر فاملورر لدٔظ مئيداه ّب ربدب فدُ كفداز

 .فعل كرا أّالي  

  كدافس  ذو اإلضالو ّذو ال ع ٘  ّأىدا ّقال افً ذصو : ) ّذو زضْل اهلل ّذو املورر ّ

         ٙ ميدني أّ   ّلعنسٖ ّلعنس  ألفعلدً كدرا  أقطده ّأقطدنا  ّأذلدر ّذلفدا  ّأغدَد  ّعلد

ٙ  ألر ميني أّ أ  األمياٌ تلصم   ف ل ٍرا لٔظ مئياه ّالٔنني فَا معودٔ٘ لدٔظ     عل

: ّقدال أٓطداه   .(91) (فَٔا فب التْف٘ ّابضترفاز  ألىُ كلُ  ا اهلل ّب وْش افلر فب فاهلل

                                      
 (.:9/61( )9/598رت ظ : رتموسيط )( 7:)
 (.1/511رت ظ : رتمل  ب )( 8:)
 (.5/181رت ظ : رتمتجج ورتإل ليآ)( 9:)
 (.5/181رتملصرر رتمسجبق)( ::)
 (.5/915(  جشية رتبا هجبرفا)1/199رت ظ  : مع رتألهن )( ;:)
 ( .6/511(  رتمبح  رتم رتئق);7/8( ش ح اتح رتم رف )9/16رت ظ : رتملبسوط ملس خسي)( 9;)
 (.51/:رت ظ :رتحمللى)( 1;)
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ّجدددل أّ الوددْت املطدددنْع أّ احملفددْ  يف الوددددّز    ّمددً ذلدددر فددالقس ٌ أّ ف دددالو اهلل عددص   )

 . (92)فلٔظ مئياه (

ّالددرٖ ٓ جددح ّاهلل أعلدده أٌ القددْل األّل ٍددْ الددساجح  ألٌ املوددرر املتعددازذ علٔددُ عيددد     

  ْش افلدر فَدا  افلر فُ ٍْ كالو اهلل تعا  ))ّكالمُ تعا  صف٘ مً صفاتُ اليت ود 

فقاعدٗ الػسٓع٘ املطسدٗ أىُ ب وْش افلدر ّالقطده فب فداهلل تعدا  أّ فاضده مدً أمساٜدُ        

أّ صددف٘ مددً صددفاتُ; ألٌ افلددر ٓقتطددٕ التع،ددٔه الددرٖ ب ٓػددازكُ فٔددُ أذددد  ٍّددرا ب  

ٓعسذ فب هلل تعا ; ّهلرا كاٌ افلر فردا اهلل تعدا  مدً املخلْقدات غدسكاه كندا قدال        

أٖ غددسكاه أصددرس  (93)الٗ ّالطددالو ))مددً ذلددر فرددا اهلل فقددد كفددس أّ أغددس ((  علٔددُ الودد

 ّحمل ٍرِ املط ل٘ كتب العقاٜد  ّاهلل أعله . 
 

 وضع انيد عهً املصحف عند احلهف :ثانيًا : 
 

ّصْزٗ ذلك أٌ ٓط  ٓددِ علدٙ املودرر أّ علدٙ قل دُ أّ فدْي زأضدُ  ّٓقدْل أقطده فداهلل           

ّ  ٓث دا مددً عنددل    ٌ ٍددرا ب أصدل لددُ يف الػددسع فٔدل  علدٙ كتدداب اهلل أىدُ كددرا ّكددرا  ق  

اىتػدست فدني أٍدل اإلضدالو  ىػد  علَٔدا الودرا         ٘الوراف٘ ّب أذٍد مً الطلر  ّأىَا فدع

ٍّددسو علَٔددا ال دد ا ّاسددرٍّا ضددي٘  فددإذا أزاد أذدددٍه التث ددا مددً أمددسر مددا أمددس صدداذ ُ أٌ  

عدل ايودْو أٌ ٓ دٌْ    ٓط  ٓدِ علٙ املورر أّ ٓقْل أذلر علٙ املورر  ّٓػد ق ف 

 افلددر فددْي ضددْزٗ معٔيدد٘ كطددْزٗ افػددس  أّ  ٓدد٘ ال سضددٕ أّ  اٍددا  ّقددد جدداٛ يف األ ددس:    

))كٔددر أىددته فذا أل طددته فتيدد٘ َٓددسو فَٔددا ال دد ا ّٓسفددْ فَٔددا الوددرا ّٓتخددرٍا اليدداع      

 ددات قددالْا : ددات الطددي٘  قددالْا ّمتددٙ ذلددك ٓددا أفددا ع ددد الددسمحً ؟ قددال : فذا    ضددي٘  فددإذا 

ّالتنطدا الددىٔا     ّقلا أمياؤكه  أمساؤكه تّكثس   ّقلا فقَاؤكه  اؤكهكثست قس

ّأٌ املوددرر فعددد أٌ أكتنددل ّادد  ّكدداٌ الطددلر مللفددٌْ فدداهلل          (94)فعنددل اآلًددسٗ(( 

ّٓقطددنٌْ  فلددْ   ددا أىَدده ّضددعْا أٓدددَٓه علددٙ املوددرر عيددد الددٔنني ل دداٌ ممددا تتددْافس      

أمددس  ٓفعلددِْ ّ  ٓدد مس فددُ الددي    ا   الدددّاعٕ علددٙ ىقلددُ فَددْ أمددس  دداٍس ٓت ددسز  فلن دد     

ّيف افدٓر )) فإىُ مدً ٓعدؼ مدي ه      اضتر اب ّب ّجْب ُعله أىُ حمدث يف فاب األمياٌ

                                      
 (.55/:رت ظ : رتملصرر   سا )( 1;)
 (.96سبق خت جيا ابحلجشية ر ) )( 5;)
 (.1:7ب  )) –( 1/97) –ايا ابب ت ري رتمزيج  ويج حيرث  –س ا رتمررتريي ( 6;)
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كددثااه فعلددٔ ه فطددييت ّضددي٘ ايلفدداٛ الساغدددًٓ املَدددٓني مددً فعدددٖ         اًتالفددافطدداٚ 

رر ّضد  الٔدد علدٙ املود     افً العسفٕ عً ذكسّ  (95)عط ْا علَٔا فاليْاجر .. افدٓر ((

 .(96)(أىُ فدع٘ ما ذكسٍا أذد  قط مً الوراف٘ زضْاٌ اهلل علَٔهّافلر فُ: )

فْضدد  افددالر ٓدددِ علددٙ املوددرر  ددا بشو لوددر٘ الددٔنني فددل ٍددْ فدعدد٘ كنددا ضدد و     

 ;(97)ّقٔل وْش ذلك فذا زأٚ افاكه ذلك لترلٔظ الٔنني لٔتَٔدب افدالر مدً ال درب    

 . ٓد الٔنني تْكٔداهفافلر علٙ املورر  ّأىُ ٓص عسذفقد جسٚ ال

ّقال ّذو ٍرا فَدْ ميدني بضدٔنا يف     قال العٔ : ) لْ ذلر فاملورر أّ ّض  ٓدِ علُٔ 

 . (98)ٍرا الصماٌ الرٖ كثس فُٔ افلر فاملورر(

 ٕ: )ّشعدده الػددافعٕ أىددُ زأٚ افددً مدداشٌ قاضددٕ صدديعاٛ مللددر فاملوددرر       دقددال افددً العسفدد  

 . (99)ّٓى س أصرافُ ذلك عً افً ع اع ّ  ٓوح(

ِيَْ يَشُْْرَُ َ لل َهْ ِ  ) ّاضترب الػافعٕ زمحُ اهلل أٌ ٓقسأ علٙ افالر ّيف السّض٘: } إل َّ اُِف

 (101)ّأٌ ملطس املورر ّْٓض  يف ذحس افالر(  (100){ابل ََكُيْ َوِِهلاْ ثُ َنًو وُ ِ{ال ً

ّيف مْضدد ر  ًددس : قددال الػددافعٕ : ّكدداٌ افددً الددصفا ّمطددسذ قاضددٕ صدديعاٛ مللفدداٌ  

 :ٍّْ ذطً ّعلُٔ اف او فالٔنً  ّقدال يف فداب كٔفٔد٘ الدٔنني مدً األو       أٖ املورر  فُ

ّقد كاٌ ذ َّاو اآلفاي مً ٓطدترلر علدٙ املودرر ّذلدك عيددٖ ذطدً  ّقدال القاضدٕ         

 . (102)افطني : ٍّرا الترلٔظ مطترب

ّقددال العددٔ : ) ّعيدددٖ لددْ ذلددر فاملوددرر أّ ّضدد  ٓدددِ علٔددُ  ّقددال ّذددو ٍددرا فَددْ   

لددر ضددٔنا يف ٍددرا الصمدداٌ الددرٖ كثددست فٔددُ األميدداٌ الفدداجسٗ  ّز  دد٘ العددْاو اف    ميددني ب

فددإذا زأٚ أىددُ حمتدداد ف    –أٌ األمددس زاجدد  ف  افدداكه   –ّالددرٖ ٓ،َددس   (103)(فاملوددرر

                                      
 ( .8/198(  وصححا رتألمبجين ل صحيح س ا رتمذي ي )1898ب  )) –( 7/66) –ابب يج ءجف ل رتألخ  ابمس ة ورتءت جب رتمبرع  –س ا رتمذي ي ( 7;)
 (.1/166رت ظ  :أ مجم رتم    )( 8;)
 (.5/685رت ظ : اتجوى اساليية)( 9;)
 (.;17/;رت ظ  :رتملبرع )( :;)
 (.1/166   )أ مجم رتم    (;;)
 (.99سورا  ع هم رت  ) فة :( 199)
 (. 11/51رو ة رتمطجمبني )( 191)
 (.6/695رت ظ : ي ين رتحملتجج )( 191)
 (.5/915رت ظ :  جشية رتبا هجبرفا )( 195)
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الترلٔددر علددٙ املوددرر مددً أجددل الترلددٔظ علددٙ افددالر ذتددٙ ٓتَٔددب مددً ال ددرب  فلددُ   

أٍلددُ  ّفذا   ٓ ددً حمتاجدداه ف   ذلددك مددً أجددل ققٔددو املوددلر٘ ٍّددٕ فٓوددال افددو ف  

 –فٔطعُ ما ّض  الوراف٘ ال ساو زضْاٌ اهلل علَٔه  ّاهلل أعله  ٍرا األمس
 

 ثانثًا : صيغ احلهف باملصحف :
 

 -تعازذ الياع علدٙ صدٔغ معٔيد٘ عيدد الترلٔدر فاملودرر كقدْهله )ّكدالو اهلل         

 -ودددرر الػدددسٓر ّامل –ّكتددداب اهلل تعدددا   –أقطددده فتٓدددات اهلل  -ّالقدددس ٌ الع،دددٔه  

 –ّذٔداٗ ٍدرا املودرر     –ٍدرا ال تداب    ّ٘ذسمد  –ّكتاب اهلل امليصل  –ّذو ٍرا املورر 

ّذو كالو اهلل تعدا  ّ اٍدا    –ّذو املورر  –أّ فتٓ٘ ال سضٕ  –القطه فطْزٗ ال قسٗ 

 . مً الؤغ ..( ّب سلْ فعل ٍرِ الؤغ مً حماذٓس عقدٓ٘

ع،دٔه  ّكتداب اهلل الع،دٔه  ّاملودرر الػدسٓر       أما قْهله: ) ّكالو اهلل  ّالقدس ٌ ال 

ّكتدداب اهلل امليددصل ( فددال غددٕٛ فَٔددا علددٙ زأٖ مددً ٓددسٚ ا ددْاش ألٌ ٍددرِ األّصدداذ ٍددٕ            

للقس ٌ ال سٓه  ّالقدس ٌ كدالو اهلل  ّكدالو اهلل مدً صدفاتُ الراتٔد٘ الفعلٔد٘ فحداش ذلدك           

يف القدس ٌ ال دسٓه فدال     أما قْهله )) أقطه فتٓدات اهلل (( فدإٌ كداٌ ٓقودد  ٓدات اهلل تعدا       ّ

 ف ع فَا  ّفٌ كاٌ ٓقود  ٓات اهلل ال ْىٔ٘ فَٕ خملْق٘  ّب وْش افلر  خلْي .

ّأمدا فداقٕ الودٔغ كقدْهله )) ّذٔداٗ ٍددرا املودرر ّ اٍدا  فدإٌ كداٌ يف عددسفَه أٌ          

ٍددرا ٓطلدددو علدددٙ القدددس ٌ ال دددسٓه جددداش ذلددك ألٌ األميددداٌ م ئددد٘ علدددٙ العدددسذ عيدددد أٍدددل    

  ّقدد  عيَدا  ألٌ األلفا  املتعلق٘ فالعقاٜد ٓطتفطدس   ا ذلك فال وْشّفٌ كاٌ  ((العله

قال فعل أٍل العله فىُ ب وْش افلر حبٔاٗ املورر  فل ٍْ مدً الػدس  األصدرس  ألٌ    

املوددرر ٍددْ ع ددازٗ عددً املددداد ّالددْزي الددرٖ ٓقددسأ ميددُ كددالو اهلل عددص ّجددل  أمددا لددْ ذلددر     

 .ّاهلل أعله –  فالقس ٌ فَرا جاٜص ألىُ مً صفات اهلل تعا
 

 رابًعا : كفارة احلهف باملصحف 
 
 

ّأٌ الدٔنني تيعقدد     لر فاملودرر ّأٌ مدرٍب ا نَدْز ا دْاش    ض و ال الو علٙ ذ ه اف

 فإذا اىعقدت الٔنني فاملورر  ّذير افالر فنا مقداز ال فازٗ ؟
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 -: (104)أًتلر أٍل العله يف ٍرِ املط ل٘ ف  قْلني

ورر ّذيدر لصمتدُ كفدازٗ ّاذددٗ فقدط  ٍّدْ مدرٍب مالدك         فذا ذلر فامل القْل األّل:

 . (105)ّالػافعٕ ّزّآ٘ يف مرٍب اإلماو أمحد ّقال فُ أفْ ع ٔد

ّقددال فددُ افددً     زّآدد٘ يف مددرٍب اإلمدداو أمحددد  ْ ٓلددصو ف ددل  ٓدد٘ كفددازٗ  ٍّدد    القددْل الثدداىٕ: 

 . (106)مطعْد ّافطً ال وسٖ ّافً امل از  ّاليخعٕ

} ال يُؤَاخُِمُماُ ابم للذوِ فِي ل  ٓلصمُ كفازٗ ّاذدٗ لعنْو قْلُ تعا  :أىُ  –ّاهلل أعله  –ّ الساجح 

 .(137){اآليةيِن كُيْ َوِِْماْ ََُِِْْْ يُؤَاخُِمُماْ لل َو  َ ف ْ ماُ ا ُيْ َو َ يُُْضفو َ م ُ إلطي َومُ  َشَرَةِ مَسَوُِنيَ   
ّ داِ مدً أمسداٛ     –  كْىدُ كدالو اهلل تعدا    -ّب ّجُ للتفسٓو فني افلر فاملودرر  

اهلل ّصفاتُ مً ذٔر ال فازٗ  فندً ذلدر فاملودرر ّذيدر يف مئيدُ تلصمدُ ال فدازٗ مدً         

ف عاو عػسٗ مطاكني أّ كطْتَه أّ قسٓس زق د٘ فندً   ودد فودٔاو  ال د٘ أٓداو علدٙ        

 ما ّزد يف اآلٓ٘ ال سمي٘ .
 

 خايسًا : احلهف بانكتب انسًاوية األخري واآليات املنسىخة
 

ر فال تدددب الطدددنآّ٘ كدددالتْزاٗ ّاإلدمٔدددل ّالصفدددْز ّصدددرر ففدددسأٍه ّمْضدددٙ     افلددد

ّ اٍا مً ال تب الطنآّ٘ صرٔح عيد أكثس أٍل العله  ّذلك أٌ املقودْد فَدا كدالو    

اهلل تعا  امليصل علٙ أى ٔاُٜ مْضٙ ّعٔطٙ ّداّّد ّففسأٍه ّ اٍه مدً األى ٔداٛ علدَٔه    

 ميَا ال تب احملسف٘ ّامل دل٘  أعاه الوالٗ ّالطالو  ّلٔظ املقوْد 

كلندددد٘ ّاذدددددٗ فعلٔددددُ كفددددازٗ   قددددال ضددددريٌْ : ) مددددً ذلددددر فددددالتْزاٗ ّاإلدمٔددددل يف  

 (108)(ّاذدٗ

ّيف كتب الػافعٔ٘ : ) لْ ذلر املطله فتٓ٘ ميطًْ٘ مدً القدس ٌ ال دسٓه أّ التدْزاٗ أّ     

 (109)اإلدمٔل اىعقدت مئيُ (

                                      
 (.;1/17( ءورتح  رتمم و  ):1/58رت ظ : رتختالف رتألئمة رتمملمجف)( 196)
 (.;17/;( رتملبرع):;5/;( رتمل ين)11/15( رو ة رتمطجمبني);6/1( رتم خريا)6;1/1( رتممجل إبا هبر رتمرب)8/199رت ظ : ت سري رتم  ذيب )( 197)
 (.1/1:5( يسجئآ رتإليجم أمحر)8/199رت ظ : ت سري رتم  ذيب)( 198)
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة :( 199)
 (.;6/1( رتم خريا)5/181رت ظ : رتمتجج ورتإل ليآ)( :19)
 (.6/166(   جشية رتم يلي)6/511رت ظ : ي ين رتحملتجج)( ;19)
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ٍْنددا مدً كتددب اهلل امليصلدد٘  ّعيدد افيافلدد٘: )ّكدرا لددْ ذلددر فدالتْزاٗ ّاإلدمٔددل ّذم   

ألٌ ف ددالي الددٔنني فمنددا ٓيوددسذ ف    –أٖ ٓيعقددد  –كددالصفْز ّصددرر ففددسأٍه ّمْضددٙ  

امليددصل مددً عيددد اهلل تعددا  دٌّ امل دددل  ّب تطددقط ذسمدد٘ غددٕٛ مددً ذلددك ف ْىددُ ميطددْ      

اف ه فالقس ٌ  فذ  آتُ ٓ ٌْ كاآلٓ٘ امليطًْ٘ ذ نَا مً القس ٌ ّب خيسد فرلك عدً  

 (110)الو اهلل تعا (كْىُ ك

أمددا افلددر علددٙ اليطددل املتداّلدد٘ الٔددْو مددً التددْزاٗ ّاإلدمٔددل  فددال وددْش للنطددله أٌ    

   ّاهلل أعله .(111)ٓط  ٓدِ عيد افلر علَٔا  ألىَا حمسف٘ ّم دل٘

 

 سادسًا : احلهف عهً املصحف احملًم باجلىال 
 

 ْ مددد  ّجدددْد  تدددالّٗ القدددس ٌ مدددً مودددرر ا دددْال كتالّتدددُ مدددً املودددرر الدددْزقٕ ّلددد

أذ داو املودرر  ّاألجدس يف الدتالّٗ      راملورر الْزقٕ  ّب تلصو الطَازٗ ملط ُ  ألىُ ب ٓ ًد 

     ْ جيددب ّب  ُأٌ ب ميطدد قضددْاٛ كدداٌ موددرفاه فل  ّىٔدداه أّ ّزقٔدداه أّ مددً ذف،ددُ  ّاألذدد

ذاٜل فذا كداٌ املودرر  داٍساه يف غاغد٘ ا دْال  أمدا احملددث ذدد اه أصدرس فَدْ أًدر             

لرلر علٙ املورر ا ْال فٔن ً القْل: فٌ كداٌ القدس ٌ ال دسٓه  داٍساه     أما فاليط ٘ ل

علددٙ غاغدد٘ ا ددْال ّذلددر فَددرا املوددرر جدداش ذلددك علددٙ زأٖ مددً ٓقددْل  ددْاش افلددر   

  ًٛ علٙ املورر عنْماه; ّذلك ألٌ م اى٘ املورر الػسٓر ع،ٔن٘ يف قلْب الياع  ضدْا

أٌ القدس ٌ كددالو اهلل تعددا   فٔحددْش   كداٌ فل  ّىٔدداه أّ ّزقٔدداه لقداضدتُ  ّذلددك فذا اعتقددد  

 ّاهلل اعله. –لُ افلر فَرِ الوف٘ 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.5/685ظ :رتم تجوى رتإلساليية )رت ( 119)
 (.5/685اتجوى اساليية )( 111)
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 –نسأل اهلل حسنها  –اخلامتة 
 

 -أواًل : أهى اننتائج :
 

فذا أ لددو لفددظ املوددرر يف عددسذ املطددلنني فإىددُ ٓددساد فددُ القددس ٌ ال ددسٓه  كددالو اهلل        (1

 تْب فني دفيت املورر .امل دّٛ فالفاق٘ امليتَٕ فالياع ّامل  امليصل علٙ حمند 
م اىدد٘ املودددرر الػدددسٓر عيدددد املطدددلنني ع،ٔنددد٘ ّت،َدددس م اىتدددُ مدددً ًدددالل عيآددد٘    (2

 املطلنني فُ ّفعلْمُ ّ دافَه معُ.
 األصل يف مػسّعٔ٘ األمياٌ ٍْ ال تاب ّالطي٘ ّفااع املطلنني . (3
خيتلدددر ذ ددده الدددٔنني فددداًتالذ الدددداف  فقدددد ت دددٌْ حمسمددد٘ أّ ّاج ددد٘ أّ م اذددد٘ أّ      (4

 .ميدّف٘ 
أمدا    األمياٌ علٙ ضدسفني مداض ّمطدتق ل  ّاملاضدٕ قطدناٌ ميدني لردْ ّميدني  ندْع          (5

 ميني املطتق ل فَٕ الٔنني امليعقدٗ .
ّالدساجح مدً األقدْال أىدُ ب       اًتلر العلنداٛ يف املقودْد فلردْ الدٔنني ف  أقدْالر عددٗ       (6

 كفازٗ فَٔا .
فددني أٍددل العلدده يف     الددٔنني امليعقدددٗ : ٍددٕ افلددر علددٙ أمددسر يف املطددتق ل ّب ًددالذ        (7

 ّجْب ال فازٗ فَٔا فذا اذير افالر .
الٔنني الرنْع : ٍٕ اليت ٓتعند فَٔا اإلىطاٌ ال درب ّكفازتَدا التْفد٘ ّابضدترفاز      (8

 ٍّْ مرٍب اَْز أٍل العله.
أادددد  أٍددددل العلدددده علددددٙ عدددددو ّجددددْب افلددددر فاملوددددرر الػددددسٓر  ّاًتلفددددْا يف        (9

افلدددر فاملودددرر ًّدددالر فعدددل   ٍب اَدددْز أٍدددل العلددده ف  جدددْاش فدددرمػدددسّعٔتُ 

 األذياذ ّال،اٍسٓ٘ .
ذٍب اَْز الطلر مً الوراف٘ ّالتافعني ف  أٌ ّض  الٔد علٙ املورر ّافلدر   (10

علٔددُ مددً ال دددع  ّاضترطدديُ الػددافعٔ٘  ّاألمددس زاجدد  ف  املوددلر٘ فذا ز ٍددا افدداكه    

 . -ّاهلل أعله  –ّاذتاد ذلك فال ف ع فُ 
عيددد الترلٔددر فاملوددرر  ّفعددل ٍددرِ الوددٔغ ب   تعددازذ اليدداع علددٙ صددٔغ متعددددٗ    (11

 سلْا مً حماذٓس عقدٓ٘  ّاألفطل للرالر أٌ ٓتحي َا .
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اًتلر أٍل العله يف كفازٗ افلر فاملورر  فقٔل ب كفازٗ ّب تيعقد فدُ الدٔنني    (12

ىعقدداد الددٔنني ّٓلددصو افددالر كفددازٗ   اٍّددْ مددرٍب أفددٕ ذئفدد٘  ّذٍددب ا نَددْز ف     

ل أٍددل العلدده مددً الطددلر أىددُ ٓلصمددُ ف ددل  ٓدد٘ كفددازٗ          ّاذدددٗ فذا ذيددر  ّذٍددب فعدد   

 ّالساجح مرٍب ا نَْز .
افلر فال تب الطنآّ٘  ا القس ٌ صرٔح عيد عام٘ أٍل العله  ّكرلك افلدر   (13

فاآلٓددات امليطددًْ٘ يف القددس ٌ ال ددسٓه  ألٌ ىطددخَا ب خيسجَددا عددً كْىَددا كددالو اهلل     

ُ مدً صددفتُ  أمدا افلدر علدٙ اليطددل     فدافلر ف ددالو اهلل تعدا  ألىد    فد ع  ّب –تعدا   

املتداّلدد٘ الٔددْو مددً األىاجٔددل ّالتددْزاٗ  فددال وددْش للنطددله أٌ ٓطدد  ٓدددِ علَٔددا عيددد         

 افلر ألىَا حمسف٘ ّم دل٘ .
 

 -ثانيًا : انتىصيات :
 

ْٓصددٕ ال اذددر فطددسّزٗ تْعٔدد٘ ا تندد  فدداألعساذ ّالعددادات الدديت تتيددافٙ أذٔاىدداه مدد     (1

 لو فاملعامالت .مطاٜل الػسع  ّذلك فٔنا ٓتع
ٍيا  فعل املطاٜل املتعلق٘ فاملورر الػسٓر حباج٘ ف  العيآ٘ فَا ّحبثَدا حبثداه    (2

ّافٔاه ّفٔاٌ الساجح مً أقْال أٍل العله فَٔا ذتٙ ٓعه ىفعَا للياع   أْز مدً ّفَّاٍدا   

 ذقَا مً ال رر ّالدزاض٘  ّيف  يآا ال رر اإلغازٗ ف  كثار ميَا .
مددً الػدد ُ علددٙ كتدداب اهلل الع،ددٔه  ّٓلددصو املطددلنني الدددفاع عيددُ       تثدداز الٔددْو ال ددثا  (3

 ّالرّد عً ذٔاضُ فال دماٗ للنطلنني فب فُ يف الدىٔا ّاآلًسٗ .
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 : هه املصادر واملراجعأ

 رتم     رتمم مي  (1
فداّت   -داز الٔنام٘  -ال خازٖ حمند فً فمساعٔل  -ا ام  الورٔح املختوس  (2

 و .1987 -( 3ق)-
امل تدب اإلضدالمٕ    -حمند فً أفٕ الفتح ال علٕ افي لٕ  -ل  علٙ أفْاب املقي  املط (3

 و .1981ق)فدٌّ(  -فاّت  -
ال ْٓدا   -صادز عً ّشازٗ األّقاذ ّالػٌْٝ اإلضدالمٔ٘   -املْضْع٘ الفقَٔ٘ ال ْٓتٔ٘  (4

 ٍد .1427 -( 1ق) -ال ْٓا  -داز الطالضل  -
5)      ٓ داز  -حمنددد فددً عسفدد٘ الدضددْقٕ     -س ذاغددٔ٘ الدضددْقٕ علددٙ الػددسح ال دد ا للدددزد

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -الف س 
داز  -أفددْ الثيدداٛ األلْضددٕ    -زّح املعدداىٕ يف تفطددا القددس ٌ الع،ددٔه ّ الطدد   املثدداىٕ       (6

 ق)فدٌّ( . -فاّت  -فذٔاٛ ال اث العسفٕ 
 -داز فذٔددداٛ الددد اث العسفدددٕ  -أفدددْ افطدددني مطدددله فدددً افحددداد  -صددرٔح مطدددله   (7

 (.ق)فدٌّ -فاّت 
 و .1995 -( 1ق) -م ت ٘ ل ياٌ  -حمند فً أفٕ ف س الساشٖ  -خمتاز الوراح  (8
 -( 2ق) -فددداّت  -داز ا ٔدددل  -أمحدددد فدددً فدددازع    -معحددده مقدددآٔظ اللرددد٘    (9

 و .1999
 -داز الف دددس  -حمندددد ع دددد الع،ددٔه الصزقددداىٕ   -مياٍددل العسفددداٌ يف علدددْو القددس ٌ    (10

 و.1996 -( 1ق) -فاّت 
 -داز فذٔدداٛ الدد اث العسفددٕ    -مالددك فددً أىددظ األصدد رٕ    -مْ دد  اإلمدداو مالددك    (11

 ق)فدٌّ( . -موس 
 ٍد .1406 –( 2ق) –فاّت  –عا  ال تب  –حمند فً ىوس املسّشٖ  –اًتالذ العلناٛ  (12
داز  –افددً ع ددد الددرب الينددسٖ القددس       –ابضددتركاز ا ددام  ملددراٍب فقَدداٛ األمودداز     (13

 و .2000 –( 1ق) –فاّت  –ال تب العلنٔ٘ 
 ٍد .1425 –( 1ق) –داز املطله لليػس ّالتْشٓ   –افً امليرز الئطافْزٖ  –اإلااع  (14
 ق)فدٌّ( . -اإلماو املاّزدٖ  -اإلقياع يف الفقُ الػافعٕ  (15
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علدٕ فدً    –اإلىواذ يف معسف٘ الساجح مً ايالذ علٙ مدرٍب اإلمداو أمحدد فدً ذي دل       (16

 ق)فدٌّ(. –ّت فا –داز فذٔاٛ ال اث العسفٕ  –ضلٔناٌ املسداّٖ 
فدازٗ القددس ٌ ّالعلددْو  -حمنددد فددً افطددً الػددٔ اىٕ  -املعددسّذ فامل طددْق  -أصددل  (17

 **ق)فدٌّ( . -كساتػٕ  -اإلىطاىٔ٘ 
 ٍد .1393 -( 2ق) -فاّت  -داز املعسف٘  -حمند فً فدزٓظ الػافعٕ  -األو  (18
 -ّت فدا  -داز املعسفد٘   -افدً دمدٔه افيفدٕ     -ال رس الساٜدو غدسح كيدص الددقاٜو      (19

 ( .2ق)
 –فدداّت  –داز الف دس   –حمنددد فدً ْٓضدر الع دددزٖ    –التداد ّ اإلكلٔدل ملختوددس ًلٔدل     (20

 ٍد .1398 –( 2ق)
 –داز ال تدداب العسفددٕ  –حمنددد فددً أمحددد الرسىددا ٕ ال لدد    –التطددَٔل لعلددْو التيصٓددل  (21

 و .1983 –( 4ق) –فاّت 
 –فدددداّت  –العلنٔدددد٘  داز ال تددددب –ع ددددد القددددادز عددددْدٗ  –التػدددسٓ  ا يدددداٜٕ اإلضددددالمٕ   (22

 املْضْع٘ الػامل٘ .
( 1ق) -فدداّت  -داز ال تدداب العسفددٕ  -علددٕ فددً حمنددد ا سجدداىٕ  -التعسٓفددات  (23

 ٍد .1405 -
 -داز ال تدب العلنٔد٘    -فخدس الددًٓ الدساشٖ     -)مفاتٔح الرٔدب(   -التفطا ال  ا  (24

 و.2000 -( 1ق) -فاّت 
 –( 1ق) –فدداّت  –عددا  ال تدب   –اشٖ أفدْ فضددراي الػدا   –التي ٔدُ يف الفقدُ الػددافعٕ    (25

 ٍد .1403
داز الف دس املعاصدس    -حمندد ع دد الدسؤّذ امليداّٖ      -التْقٔر علدٙ مَندات التعدازٓر     (26

 ٍد .1410 -( 1ق) -فاّت  -
صاحل ع د الطدنٔ    –الثنس الداىٕ يف تقسٓب املعاىٕ غسح زضال٘ افً أفٕ شٓد القاّاىٕ  (27

 ق)فدٌّ( . –ت فاّ –امل ت ٘ الثقافٔ٘  –اآلفٕ 
داز فذٔددداٛ  -حمندددد فدددً عٔطدددٙ ال مدددرٖ   -ضددديً ال مدددرٖ  -ا دددام  الودددرٔح  (28

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -ال اث العسفٕ 
 -القدددداٍسٗ  -داز الػددددعب  -أفددددْ ع ددددد اهلل القددددس     -ا ددددام  ألذ دددداو القددددس ٌ   (29

 ق)فدٌّ( .



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 71

    الحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميالحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميمطيع محمد عبده أحمد                                                       د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

لنددٕ  مىضطدد٘ األع  -ع ددد الددسمحً الثعددال      -ا ددْاٍس افطدداٌ يف تفطددا القددس ٌ     (30

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -للنط ْعات 
 -فداّت   -داز الف دس   -جدالل الددًٓ الطدْٔ ٕ     -الدز امليثْز يف التفطا فامل  ْز  (31

 و .1993 -ق)فدٌّ( 
 و .1994 -ق)فدٌّ(  -فاّت  -داز الرسب  -غَاب الدًٓ القسايف  -الرًاٗ  (32
ز املعسفد٘ للط اعد٘   دا -حمندد الصٍدسٖ الرندساّٖ     -الطساد الٍْاد علٙ مد  امليَداد    (33

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -
 -فددداّت  -داز ال تدددب العلنٔددد٘  -أمحدددد فدددً غدددعٔب اليطددداٜٕ   -الطددديً ال دددربٚ  (34

 و.1991 -( 1ق)
 -موطفٙ دٓب ل را ّ علٕ الػسوٕ  -الفقُ امليَحٕ علٙ مرٍب اإلماو الػافعٕ  (35

 اإلصداز الثالر . -ق)فدٌّ( املْضْع٘ الػامل٘ 
أمحد فً  يدٔه اليفدساّٖ املدال ٕ     –ضال٘ افً أفٕ شٓد القاّاىٕ الفْاكُ الدّاىٕ علٙ ز (36

 ٍد .1415 –ق)فدٌّ(  –فاّت  –داز الف س  –
 –فدداّت  –داز ال تددب العلنٔدد٘  –افددً ع ددد الددرب القددس     –ال ددايف يف فقددُ أٍددل املدٓيدد٘   (37

 ٍد.1407 –( 1ق)
 – اث العسفددٕ داز فذٔدداٛ الدد –أفددْ القاضدده الصخمػددسٖ   –ال ػدداذ عددً ذقدداٜو التيصٓددل   (38

 ق)فدٌّ(. –فاّت 
 –ق)فددٌّ(   –فداّت   –امل تدب اإلضدالمٕ    –افدً مفلدح افي لدٕ     –امل دع يف غسح املقي   (39

 ٍد  1400
 ق) فدٌّ( . -فاّت  -داز املعسف٘  -مشظ الدًٓ الطسًطٕ  -امل طْق  (40
 .ق)فدٌّ(  –فاّت  –داز اآلفاي ا دٓدٗ  –افً ذصو ال،اٍسٖ  –احمللٙ فاآل از  (41
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –داز صادز  –مالك فً أىظ  –املدّى٘ ال ربٚ  (42
 ق)فدٌّ( . -داز الدعْٗ  -جمنْع٘ مً املىلفني  -املعحه الْضٔط  (43
 -داز الف س  -افً قدامُ املقدضٕ  -املر  يف فقُ اإلماو أمحد فً ذي ل الػٔ اىٕ  (44

 ٍد .1405 -( 1ق) -فاّت 
 -فددداّت  -داز املعسفددد٘  -القاضددده األصدددفَاىٕ   أفدددْ -املفدددسدات يف  سٓدددب القدددس ٌ   (45

 ق)فدٌّ( .



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 72

    الحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميالحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميمطيع محمد عبده أحمد                                                       د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

 –فدددداّت   –داز الف ددددس  –أفددددْ فضددددراي الػددددااشٖ    –املَددددرب يف فقددددُ اإلمدددداو الػددددافعٕ     (46

 ق)فدٌّ( .
 –( 1ق) –القدداٍسٗ  –داز الطددالو  –أفددْ ذامددد الرصالددٕ   –الْضددٔط يف املددرٍب الػددافعٕ   (47

 ٍد.1417
داز الف دس للط اعد٘    -أفْ ف دس الددمٔا ٕ    –عني فعاى٘ الطال ني علٙ ذل ألفا  فتح امل (48

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -
 -فداّت   -داز فذٔداٛ الد اث العسفدٕ     -أمحد فً علٕ ا وداص   -أذ او القس ٌ  (49

 ٍد .1405 -ق)فدٌّ( 
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –داز الف س للط اع٘ ّاليػس  –أفْ ف س افً العسفٕ  –أذ او القس ٌ  (50
قاضه فدً ع دد اهلل الريدْٖ     -ات األلفا  املتداّل٘ فني الفقَاٛ أىٔظ الفقَاٛ يف تعسٓف (51

 ٍد .1406 -( 1ق) -جدٗ  -داز الْفاٛ  -
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –داز الف س  –افً زغد القس    –فدآ٘ ا تَد ّىَآ٘ املقتود  (52
 –داز ال تددداب العسفدددٕ   –عدددالٛ الددددًٓ ال اضددداىٕ   –فدددداٜ  الودددياٜ  يف تستٔدددب الػدددساٜ     (53

 و.1982 –( 2ق) –ت فاّ
مىضطدد٘  -ع ددد الددسمحً الطددعدٖ  -تٔطددا ال ددسٓه الددسمحً يف تفطددا كددالو امليدداٌ   (54

 و .2000 -ق)فدٌّ(  -فاّت  -السضال٘ 
 –فدددداّت  –داز الف ددددس  –افددددً جسٓددددس الطددددربٖ  –جددددام  ال ٔدددداٌ عددددً ت ّٓددددل  ٖ القددددس ٌ  (55

 ٍد.1405 –ق)فدٌّ( 
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –ل تب العلنٔ٘ داز ا –مشظ الدًٓ األضْٔ ٕ  –جْاٍس العقْد  (56
امل ت د٘   -ضدلٔناٌ فدً عندس ال حامدٕ      -ذاغٔ٘ ال حامٕ علٙ غسح مديَخ الطدالب    (57

 ق)فدٌّ( . -تسكٔا  -دٓاز ف س  -اإلضالمٔ٘ 
أفدْ الع داع السملدٕ األىودازٖ      –ذاغٔ٘ السملٕ علٙ أضيٙ املطالب غسح زّض الطالدب   (58

 .اإلصداز الثالر  –املْضْع٘ الػامل٘  –
 ق)فدٌّ( . -أفْ ع د اهلل القلْٔفٕ  -ذاغٔ٘ القلْٔفٕ علٙ غسح امليَاد  (59
 –داز الف دس   –افدً عافددًٓ    –ذاغٔ٘ زد احملتاز علٙ الدز املختاز ) ذاغٔ٘ افً عافدًٓ (  (60

 و .2000 –ق)فدٌّ(  –فاّت 
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فداّت   -داز الف دس   -ع د افنٔد الػسّاىٕ -ذْاغٕ الػسّاىٕ علٙ قف٘ امليَاد  (61

 ق)فدٌّ( . -
 -ق)فدددٌّ(  -فدداّت  -داز افددً ذددصو   -حمددٕ الدددًٓ اليددّْٖ    -دقدداٜو امليَدداد   (62

 و .1996
 -امل تدددب اإلضدددالمٕ  -حمدددٕ الددددًٓ اليدددّْٖ  -زّضددد٘ الطدددال ني ّ عنددددٗ املفتدددٔني  (63

 ٍد .1405 -( 2ق) -فاّت 
 داز –حمندد فدً فمساعٔدل الوديعاىٕ      –ض ل الطالو غدسح فلدْا املدساو مدً أدلد٘ األذ داو        (64

 ٍد .1379 –( 4ق) –فاّت  –فذٔاٛ ال اث العسفٕ 
 ق)فدٌّ( . -فاّت  -داز الف س  -حمند فً ٓصٓد القصّٓ   -ضيً افً ماجُ  (65
 -م ددد٘ امل سمددد٘   -م ت ددد٘ داز ال ددداش   -أفدددْ ف دددس ال َٔقدددٕ   –ضددديً ال َٔقدددٕ ال دددربٚ   (66

 و .1994 -ق)فدٌّ( 
 -فداّت   -ال تداب العسفدٕ   داز  -ع دد اهلل ع دد الدسمحً الددزامٕ      -ضيً الدزامٕ  (67

 ٍد  .1407 -( 1ق)
 ( .2ق) -فاّت  -داز الف س  -افً اهلناو افيفٕ  -غسح فتح القدٓس  (68
ميودْز فدً ٓدْىظ ال َدْتٕ      -غسح ميَدٙ اإلزادات )دقداٜو أّلدٕ اليَدٕ لػدسح امليتَدٕ (        (69

 و .1996 -( 2ق) -فاّت  -عا  ال تب  -
 –ققٔددو حمنددد فددً ع ددد العصٓددص املطدديد      –جمنْعدد٘ مددً العلندداٛ    –فتدداّٚ فضددالمٔ٘   (70

 اإلصداز الثالر ( . –)املْضْع٘ الػامل٘  –مْق  ملتقٙ أٍل افدٓر 
 -امل ت دد٘ التحازٓدد٘  -ع ددد الددسؤّذ امليدداّٖ   -فددٔل القدددٓس غددسح ا ددام  الوددرا   (71

 ٍد .1356 -( 1ق) -موس  -ال ربٚ 
 –فدداّت  –از الف ددس د –ميوددْز فددً ٓددْىظ ال َددْتٕ   –كػدداذ القيدداع عددً مدد  اإلقيدداع   (72

 ٍد .1402 –ق)فدٌّ( 
 –دمػدو   –داز ايدرب   –تقٕ الدًٓ افؤ   –كفآ٘ األًٔاز يف ذل  آ٘ ابًتواز  (73

 و .1994 –( 1ق)
 –القداٍسٗ   –ال افٕ افل   –افً أفٕ الٔنً افيفٕ  –لطاٌ اف او يف معسف٘ األذ او  (74

 و .1973 –( 2ق)
 ( .1ق) -فاّت  -داز صادز  -ٕ افً مي،ْز اإلفسٓق -لطاٌ العسب  (75
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 –فدداّت  –داز ال تددب العلنٔدد٘   –غددٔخٕ شادِ  –جمندد  األىَددس يف غددسح ملتقددٙ األحبددس     (76

 و .1998 –( 1ق)
امل تددب  –ع ددد اهلل فددً أمحددد فددً ذي ددل    –مطدداٜل أمحددد فددً ذي ددل زّآدد٘ افيددُ ع ددد اهلل     (77

 ٍد .1401 –( 1ق) –فاّت  –اإلضالمٕ 
 .ٍد1403 –( 2ق) –فاّت  –إلضالمٕ امل تب ا –الويعاىٕ موير ع د السشاي فً ٍناو  (78
امل تدب   -موطفٙ الطْٔ ٕ السذٔ داىٕ   -مطالب أّلٕ اليَٕ يف غسح  آ٘ امليتَٙ  (79

 و .1961 -ق)فدٌّ(  -دمػو  -اإلضالمٕ 
 ق)فدٌّ( . -مْضٙ فً حمند األمحدٖ  -حبسذ  -معحه األفعال املتعدٓ٘  (80
فداّت   -داز الف دس   -ايطٔب الػدسفٔ    -امليَاد مر  احملتاد ف  معسف٘ معاىٕ  (81

 ق)فدٌّ( . -
فداّت   -داز الف دس   -أفدْ ع دد اهلل املرسفدٕ     -مْاٍب ا لٔل لػدسح خمتودس ًلٔدل     (82

 ٍد .1398 -( 2ق) -
حمنددددد فددددً علددددٕ  –ىٔددددل األّ دددداز مددددً أذادٓددددر ضددددٔد األًٔدددداز غددددسح ميتقددددٙ األً دددداز    (83

 و .1973 –ق)فدٌّ(  –فاّت  –داز ا ٔل  –الػْكاىٕ 
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ة لدى تالميذ ة لدى تالميذ زات الدميوغزافّيزات الدميوغزافّيالّتعلم وعالقتها ببعض املتغّيالّتعلم وعالقتها ببعض املتغّي  معوقاتمعوقات

  املزحلة األساسية العليا يف حمافظة اخلليلاملزحلة األساسية العليا يف حمافظة اخلليل
 

 : ملخص الدراسة

ايّتعًِ ٚبعض املتػريات  ضاغ١ إىل َعطف١ ايعالق١ بني َعٛقاتغعت ايّس

ّٝ )ايعًٝا( يف  ألغاغ١ٝاملطس١ً ا يس٣ تالَٝص ايصف( ازبٓؼ، )ايعُط، ١،ايسميٛغطاف

َّ، ايّتعًِ بني ازبٓػني ٚنصيو َعطف١ ايفطٚم يف َعٛقات ضبافع١ اشبًٌٝ، ا َػتدس

ّٝ اختباض تؿدٝص َعٛقات ّٓايّتعًِ يًُطس١ً االبتسا٥ ٓ٘ ع٢ً ايب١٦ٝ ١ ايصٟ أعسٙ ٚق

أنس َٔ ثبات٘ ٚصسق٘ َٚس٣ صالسٝت٘ ع٢ً ايب١٦ٝ ( بعس ايّت1986األضز١ْٝ ٜاغط غامل )

ّٝ ( 50( َٔ ايصنٛض،)50)، ( تًُٝصًا ٚتًُٝص٠ 100َِٗٓٚقس تأيفت ايع١ٓٝ َٔ )، ١ايفًػطٝٓ

ضاغ١ عٔ ايّس ْتا٥ُر ف ايػابع ٚايجأَ ٚايتاغع ،ٚأغفطِتَٔ ايّص اإلْاخ ٚمجٝعَِٗٔ 

١ّٝٚدٛز عالق١  َٚتػري ايعُط َٔ  زاي١ إسصا٥ًٝا يف ايبعس االدتُاعٞ ايؿدصٞ، اضتباط

َّ ٓاغل اسبطنٞ َٚتػري ايعُط،د١ٗ،َٚٔ د١ٗ أخط٣ بني بعس ايت ا بايٓػب١ يبعس ايًػ١ أ

ّٝ نُا أغفطت ايسضاغ١ عٔ عسّ  ١،ٚاالغتٝعاب ٚاملعطف١ فًِ ٜتبني ٚدٛز زالي١ إسصا٥

ّٝ ايّتعًِ  ١ ع٢ً نٌ بعس َٔ أبعاز اختباض َعٛقاتٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا٥

 ملعطف١ ايعا١َ،اٞ، االغتٝعاب ايتٓاغل اسبطنٞ اختباض ايًػ١ ايبعس االدتُاعٞ ايؿدص

ُّٝت ١ ع٢ً مجٝع أبعاز عع٣ إىل عاٌَ ازبٓؼ ٚنصيو عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا٥

ف، ٚف٢ ض٤ٛ شيو مت ططح بعض ايّتعًِ تعع٣ إىل عاٌَ ايّص اختباض َعٛقات

 ٛصٝات.ايّت

 ايّتعًِ، املطس١ً األغاغ١ٝ ايعًٝا، ضبافع١ اشبًٌٝ. ايهًُات املفتاس١ٝ : َعٛقات

Abstract : 

This study investigate the relationship between learning obstacles  

and demographic variable (age، sex، and grade) among the high 

primary stage pupils in Hebron District. The study also aims at 

identifying  the obstacles in learning between males and females  in 

the light of each variable.  Researcher used a test to diagnose the 

learning obstacles for the primary stage prepared by Yasser Salem 
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(1986) for the teaching – learning environment. A total of hundred 

pupils participated in the study. Fifty males and fifty females all of 

whom are from the seventh, eighth  and the ninth grades . Findings of 

the study showed that there is a relationship between the participants’ 

age and their social backgrounds on the one hand and coherence in the 

participants’ dynamics and their age on the other hand. However, the 

study proves that there is no statistical significant differences at every 

domain of the study that were used to choose difficulties of learning 

and harmony in movement. the study emphasizes the fact that there 

are no statistic variations relevant to learning difficulties related to sex 

and grade differences.  
 

 مشكلة البحث وأهميته:

ٍُ مل ؼبَغ َّايّتعًِ يس٣ األ َعٛقات صبا ات ٝٚا٥ٌ ايػتٝٓأا إال يف ا ٚاغّعطفاٍ اٖتُا

ّٝألففٞ ايٛالٜات املتشس٠ ا ،َٔ ٖصا ايكطٕ اٖتُاَٗا ايهبري بكطاٜا ايرتب١ٝ  ، ع١٢ًَطٜه

ًِ فًِ تٗتِ بكطاٜا ٚطبٝع١ خسَات ايتالَٝص ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات ايتع، اشباص١

ِٕ ( بسضاغ١ اغتدسّ فٝٗا  Kirk: 1992قاّ نريى ) ع٢ً ايصعٝس ايطمسٞ إال بعس أ

ا يف طفاٍ ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ربًًف٘ يٝؼ نٌ األّْأىل إؾاض أ سُٝح، َفّٗٛ َعٛقات ايتعًِ

ُّفٌ األفايّط، املسضغ١ ٜهٕٛ يسِٜٗ َعٛقات تعًِ ّٜ ص ١ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ يسٜ٘ صعٛب١ يػٛ

٢ًُٔ ايّطٚع، ٚ صعٛب١ يف ايٓطلأ ّٕتصٓٝف٘  غِ َٔ شيو ال ميه ، يسٜ٘ صعٛب١ تعًِ َأ

عٛب١ ايّص ّٕإتدًف٘ يف ايًػ١ ٚايٓطل ٜهٕٛ ْتٝذ١ يعسّ قسضت٘ ع٢ً ايػُع، ٚنصيو فف

ٚ االضططابات أدًف ايعكًٞ ٚ ايّتأٚ اسبطن١ أعاق١ يف ايبصط إىل إايّتعًِ ال تعٛز  يف

ّٝ  ١.االْفعاي

ٍَاأل ّٕإع٢ً شيو ف ٚبٓا٤ّ ٚيسِٜٗ عذع ، ٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف ايتعًِٝايص طفا

ّٝيف ازبٛاْب اإل ّٝ ِٚأ١ زضان ٜٚؤثط ع٢ً ذبصًِٝٗ ال ٜعٗط يسِٜٗ ، ٚ اسبطن١ٝأ١ املعطف

ٌِ إْعُتِٗ ايعصب١ٝ ٚاييت تكّٛ بٛظا٥فٗا بؿهٌ طبٝعٞأخًٌ فػٝٛيٛدٞ يف  َجٌ  ّٕ، ب

ّٝطفاٍ ميهُٔ ٖؤال٤ األ ١ّٜ ٚاَعازبتِٗ َٔ خالٍ ايٛغا٥ٌ ايػًٛن ١ اييت يرباَر ايتععٜع

ّٝا سػب ْٛع ايّصا ٚتطنّٝعتعزاز تطّٛض ّٝأ١ عٛب١ غٛا٤ ناْت عصب ّٝأ١ ٚ ْفػ  ١ .ٚ منا٥
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ّٕ"( 48:2011ْصط اهلل، َٚععٌ ) ٜٚؤنُس يف ايكسض٠ ع٢ً  ايهفا٠َ٤ ٜتطًُب تعًِ ايكطا٠ِ٤ أ

ت َٚٗاض٠ اإلزضاى ايػُعٞ يًتعطف ع٢ً أصٛات سطٚف ايهًُا ،ٚاغتدساَٗا فِٗ ايًػ١

ّٜ ٚتآظض اإلزضاى ايفُْٛٝٞ، . ٚذبسٜسُٖا ١ ع٢ً متٝٝع اسبطٚف ٚايهًُاتٚايكسض٠ ايبصط

ٜٚتطًب تعًِ ايهتاب١ ايهفا٠٤ يف ايعسٜس َٔ املٗاضات اسبطن١ٝ َجٌ: اإلزضاى اسبطنٞ، 

ٚتآظض سطن١ ايٝس ٚايعني ٚغريٖا َٔ  ايتآظض اسبطنٞ ايسقٝل الغتدساَات األصابع،

ِ اسبػاب نفا١ٜ َٗاضات ايتصٛض ايبصطٟ ٚاملهاْٞ ٚاملفاِٖٝ نُا ٜتطًب تعً املٗاضات.

َٚسيٍٛ ٖصا األخط٣، ايه١ُٝ ٚاملعطف١ مبسيٛالت األعساز ٚقُٝتٗا ٚغريٖا َٔ املٗاضات 

ّٕإٜؿري  ّٝ ىل أ ّٝايعالقات بني َعٛقات ايتعًِ ايُٓا٥ ًٛى ايؿدصٞ ١ ٚايّػ١ ٚاألنازمي

بايٓتٝذ١. ٖٚصا ٜعين إٔ ايتعاٌَ َع  االدتُاعٞ ٚاالْفعايٞ ٖٞ مبجاب١ عالقات ايػبب

بٌ ٚاالْفعاي١ٝ دتُاع١ٝ العٛقات ااملاملعٛقات ايُٓا١ٝ٥، ٚاألنازمي١ٝ يٝػت مبٓأ٣ عٔ 

َٕ ِٕأَٔ املُهٔ  ّٝ تهٛ ّٝاملٗاضات االدتُاع  . ٖا١ أسس َعاٖط١ ٚاالْفعاي

( إىل ايكٍٛ بإٔ " فعايٝات ايتسخٌ ايعالدٞ تتطا٤ٍ إىل 161:2002ٚتٛصٌ ًَشِ )

ّٕ; س نبري يف ساي١ تأخط ايهؿف عٔ َعٛقات ايتعًِس أمناط املعٛقات تتساخٌ فُٝا  أل

 Mac’غبريغتٕٛإٚتصبح أقٌ قاب١ًٝ يًتؿدٝص، ٚتٛصٌ َاى َٝالٕ ٚ ،بٝٓٗا

Millan&Siperstein:2002) )ّٕ  طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يفاأل ْػب١َ إىل أ

اشباَؼ َٔ صفٛف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ) ف ايجايح ٚايطابع ٚايّتعًِ ِٖ َٔ تالَٝص ايّص

 . ٚال١ٜ تهػاؽ األَطٜه١ٝ% ( يف 8 -7

( َٔ خالٍ تكِٜٛ فعاي١ٝ ٚدس٣ٚ منٛشز Vaughn et al,2003ٚقس ٖسف فكٗإ )

ٚقس مشًت  ،ايّتعًِ )ايكطا٠٤( االغتذاب١ يًتسخٌ يف ذبسٜس ايتالَٝص شٟٚ صعٛبات

ّٝ يصٜٔ مت ذبسٜسِٖ بأِْٗ َٔ شٟٚ ١ٓ ايسضاغ١ تالَٝص ايصف ايجاْٞ االبتسا٥ٞ اع

ع٢ً تكسٜطات َعًُِٝٗ َٔ  بٓا٤ّ at riskَعٛقات أٚ صعٛبات ايكطا٠٤ عٓس َػت٣ٛ 

ت٘ ا حملو االغتبٝإ ايصٟ أعّسيكطا٠٤ األٚي١ٝ ٚفًكا يف ٚفؿٌ ٖؤال٤ ايتالَٝص، ْاس١ٝ

ّٝٚقس ضّن يًرتب١ٝٚناي١ تهػاؽ  ١ يًُٓٛ ع ايتسخٌ املػتٗسف ع٢ً مخػ١ دٛاْب أغاغ

 طالق١ ايهًُات، ايعالق١ بني أصٛات اسبطٚف ْٚطل ايهًُات، ٛتٞ،ايٛعٞ ايّص كطا٥ٞ:اي

 ايفِٗ ايكطا٥ٞ )املػت٣ٛ ايتسضٜػٞ( . اٚأخرّي، فِٗ ايػٝام
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 ١ٝ٥ ٚساداتِٗ،طاعت أفطاز ايع١ٓٝ إىل ثالخ صبُٛعات سػب َعاضفِٗ ايكنُا ّٚظ

ّٝٚخالٍ عًُٝات ايتسخٌ نإ ٜتِ تكِٜٛ َػت٣ٛ ايكطا٠٤ يس٣ اي ا َٔ تالَٝص أغبٛع

ٚبعس االْتٗا٤ َٔ ازبًػات ، ٚاقع قٝاّ ايتالَٝص بايكطا٠٤ ملس٠ زقٝك١ ٚاسس٠ ًَٜٛٝا

خترب مجٝع أفطاز ايع١ٓٝ باختباضات بعس١ٜ يًتعطف ع٢ً َس٣ اقرتاب ٖؤال٤ ااإلضؾاز١ٜ 

سٝح قسَت يًتالَٝص  ٚاغتبٝإ تهػاؽ يًكطا٠٤ األٚي١ٝ، ايتالَٝص َٔ احملو اشباضدٞ،

َّأ ايصٜ ا ضتفع َػت٣ٛ قطا٤تِٗ إىل َػت٣ٛ احملو َسخالت تسضٜػ١ٝ عاز١ٜ َال١ُ٥. أ

ايتالَٝص ايصٜٔ مل تصٌ َػتٛاِٖ ايكطا٥ٞ إىل َػت٣ٛ احملو قسَت هلِ َسخالت 

ّٕ ٔٚقس أغفطت ايٓتا٥ر ع تسضٜػ١ٝ ٚتسخالت عالد١ٝ َهجف١. قسَت  الَٝص ايصٜٔايت أ

غتُط ايف فرت٠ قصري٠. يف سني  ّزاَططهلِ َسخالت تسضٜػ١ٝ َهجف١ سككٛا ذبػًٓٓا 

 ٢ تٛقف ايتسخٌ .َػت٣ٛ ايتالَٝص دٝسًا سّت

عٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٞ ت إىل َعطف١ زضد١ ايّصضَ( بسضاغ١ 2007ٚقاّ أبٛ َطم )

ايًػ١ ايعطب١ٝ يف تعًِٝ ايكطا٠٤ يف املطس١ً األغاغ١ٝ )ايسْٝا(، نُا ٜسضنٗا املعًُٕٛ 

كصٞ َعطف١ ايفطٚم يف نٌ َٔ )ازبٓؼ، اشبرب٠، املؤٌٖ يف ضبافع١ اشبًٌٝ، ٚت أْفػِٗ

َّ  ٚمّت ،( َع32١ًُ)ٚ( َعًًُا 38( َعًًُا َٚع١ًُ، َِٓٗ )70ع١ٓٝ قٛاَٗا ) اايعًُٞ (، َػتدس

 (، ٚألغطاض ايسضاغ١ مّت2005اختٝاضِٖ بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ طبك١ٝ يف ايفصٌ ايسضاغٞ األٍٚ )

( عباض٠ َتٓٛع١ يف ايصعٛب١ َه١ْٛ َٔ مخػ١ 30)بٓا٤ اغتبا١ْ َٔ إعساز ايباسح اؾتًُت ع٢ً 

ٚنؿفت  ،االقتصازٟ ،ايٓفػٞ، ازبػُٞ، ثِ االدتُاعٞ ،ايعكًٞ ايبعس األنازميٞ، :أبعاز

ّٕ زضد١ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف تعًِٝ ايكطا٠٤ يف  ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ أ

2,38ّٝاسبػابٞ )سٝح بًؼ املتٛغط  ،املطس١ً األغاغ١ٝ ايسْٝا َطتفع١ ٔ عسّ ٚدٛز فطٚم (، ٚتب

يف سني أغفطت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز  بني املعًُني ٚاملعًُات يف َتػري ازبٓؼ ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ،

 فطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا يف َتػري اشبرب٠ يصاحل اشبرب٠ ايكصري٠.

ّٕ 31:2012ٜٚؤنس ايكُـ ٚازبٛايس٠ ) ملسضغ١ َعٛقات ايتعًِ ال تعٗط إال بعس زخٍٛ ايطفٌ ا ( أ

ٔ ِٖ يف ْفؼ ايػٔ ٚايعطٚف مّم –ٚعٔ َتٛغط َا ٖٛ َٔ أقطاْ٘ ، اٚإظٗاض ذبصٌٝ َتأخّط

ا ًَشٛظًا يف املٗاضات ايسضاغ١ٝ فٌ تأخّطسٝح ٜعٗط ايّط –االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ٚايصش١ٝ 

ىل بعض االدباٖات إ(  28:2000خط٣ أؾاض ايكاغِ )َٚٔ د١ٗ ُأ ،َٔ قطا٠٤ أٚ نتاب١ أٚ سػاب

 ػط٠ ملعٛقات ايتعًِ َٓٗا:املف
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زَػ١ دطا٤ ايتذاضب ع٢ً األإٖصا االدباٙ َٔ َبسأ صعٛب١  ٜٓطًُل االجتبه انضهوكي: (1

ٜٚهتفٞ ٖصا االدباٙ يف ايبشح يف اشبصا٥ص ايػًٛن١ٝ يألطفاٍ شٟٚ َعٛقات  ،ايبؿط١ٜ

االْععاي١ٝ، ؾطٚز ايصٖٔ، ايٓؿاط اسبطنٞ  عسّ ايجك١ بايٓفؼ، ايعسٚا١ْٝ، ايتعًِ َجٌ:

ّٕ  ،َسخٌ يًرباَر ايعالد١ٝ ايػًٛن١ٝ ٖٞاملعاٖط ايػًٛن١ٝ آْف١ ايصنط  ايعا٥س. نُا أ

ِٕ فبساًل ُّ ٜٓصّب َٔ أ ّٕ ،ايعًُا٤ ع٢ً ايػبب غري املط٥ٞ ملعٛقات ايتعًِ اٖتُا ٖصا االدباٙ  فإ

ٚعًٝ٘ ٜكّٛ املدتصٕٛ بٛضع بطاَر يًعالز ايػًٛنٞ ، ع ع٢ً ذبسٜس ايصعٛب١ ْفػٗاٜطّن

 املباؾط.

ّٝ الجتبه انبيئي:ا (2 ١ ٜعتُس ٖصا االدباٙ ع٢ً ايعٛاٌَ َجٌ :اسبطَإ َٔ املجريات ايب٦ٝ

ّٟ  ْٚكص اشبربات ايتع١ًُٝٝ. ٚايجكايّف املٓاغب١ ٚغ٤ٛ ايتػص١ٜ ٚاسبطَإ االقتصاز

ٜطنع ٚ، االدباٙ ايٓفػٞ ىل االدباٖات ايػابك١.إ( 60:1988ططاٟٚ ٚآخطٕٚ ) ٜٚطٝف ايّػ

ّٝ ّٝع٢ً املعٛقات ايتعًُٝ ١ّٝ ايٓادب١ عٔ ازبٛاْب ايٓفػ اٖتُاّ عًُا٤  ّٕأل ;١١ ٚايعًُٝات ايعكً

 غايٝب ٚايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜػتدسَٗا ايفطز يفايٓفؼ َٓصب ع٢ً فِٗ ايكسضات ٚاأل

ّٕ ت١ٝ: نجط ازبٛاْب اآلأٚ أايّتعًِ ٖٞ اسباي١ اييت ٜعٗط صاسبٗا َؿه١ً  صعٛب١ ايّتعًِ، ٚأ

ٚ أٚ ايكطا٠٤ أٚ ايهالّ أٚ ايتفهري أ صػا٤،ٚ فُٗٗا، ايكسض٠ ع٢ً اإلأ١ ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ ايًػ

 )ايعسز١ٜ( ايبػٝط١. ٚ ايعًُٝات اسبػاب١ٝأايهتاب١، 

ىل َعٛقات ايتعًِ باعتباضٖا َؿه١ً تتعًل يٝؼ فكط مبٔ ِٖ يف إَٔ ايٓعط  ٖٚٓا ال بّس

ّْ، غٔ املسضغ١ َعٛقات ايتعًِ َتأص١ً يف  ٚإٕ، ا مبٔ ِٖ يف َطسًيت ايطفٛي١ ٚايطؾسُا أّٜطٚإ

شنا٤ ايتالَٝص  ايفطز ٚقس ذبسخ َعٛقات ايتعًِ حبٝح تهٕٛ َصاسب١ يإلعاقات األخط٣، ٜٚكُع

ا يف املس٣ املتٛغط، ٚبعض َٔ ايتالَٝص شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يسِٜٗ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ غايّب

 ضعف يف ايصانط٠ قصري٠ املس٣ ٚتؿتت يف االْتباٙ.

ُٜذبسٜس األ ّٕأ( إىل Doucette : 2010) ٚتٛصٌ زٜٛغٝت يٝٗا إعع٣ غباب اييت 

ّٓ َّ ايفؿٌ يس٣ ايتالَٝص ايصٜٔ يسِٜٗ َعٛقات يف ٚأذاح اي  ١ا اغتباْايّتعًِ َػتدس

خط٣ ١ أَٓٗا زاخ١ًٝ: )ايكسض٠ ٚازبٗس، َٚعاز املعًِ( ٚثالث ١بعاز ثالثأَٔ غت١  ١َهْٛ

ىل إٚأؾاضت ايٓتا٥ر  ّ َػاعست٘(عس ٚأخاضد١ٝ )اسبغ، صعٛب١ امل١ُٗ، َػاعس٠ املعًِ 

عسّ ٚدٛز فطٚم بني ايتالَٝص يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ امله١ْٛ َٔ ايتالَٝص ايصٜٔ 

ابط١ امله١ْٛ َٔ تالَٝص يٝؼ يسِٜٗ َعٛقات يف ععٚف يسِٜٗ َعٛقات ٚاجملُٛع١ ايّط

ّٕاشباضد١ٝغباب ايساخ١ًٝ ٚيهٔ تٛدس فطٚم بُٝٓٗا يف ايعٛاٌَ ىل األإغباب ايفؿٌ أ  ، ٚإ
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ايتالَٝص ايصٜٔ ٜتعطضٕٛ ملعٛقات ايتعًِ ِٖ ايصٜٔ ال ٜػتطٝعٕٛ إفاز٠ َٔ خربات 

ىل إايّتعًِ املتاس١ يف ايفصٌ ايسضاغٞ ٚخاضد٘، ٚال ٜػتطٝعٕٛ ايٛصٍٛ ٚأْؿط١ 

يٝ٘ ٜٚػتبعس َٔ ٖؤال٤ املتدًفٕٛ عكًٝا إٕ ٜصًٛا أَػت٣ٛ ايتُهٔ ايصٟ ميهٔ هلِ 

 أَطاض ٚعٝٛب ايػُع أٚ ايبصط.ٚاملعٛقٕٛ دػُاْٝا ٚاملصابٕٛ ب

( اييت نإ اهلسف َٓٗا ايتعطف ع٢ً طًب١ َعٛقات ايتعًِ 2011بٛ ضظم )أٚيف زضاغ١ 

َٚٔ سٝح أعطاض ضعف االْتباٙ يسِٜٗ َٔ ٚد١ٗ ْعط ، َٔ سٝح مساتِٗ ايؿدص١ٝ

ٚنصيو أعطاض ضعف االْتباٙ يسِٜٗ َٔ ٚد١ٗ ْعط املالسغ ٚنصيو  ،املعًِ

١ بني ايػُات ايؿدص١ٝ ٚأعطاض ضعف االْتباٙ َٔ ٚد١ٗ ايتعطف ع٢ً ٚدٛز عالق

ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١  ٚأعطاض ضعف االْتباٙ َٔ ٚد١ٗ ْعط املالسغ، ْعط املعًِ،

طايب١ ع١ٓٝ  28ا ٚطايّب 99ٚطايب١ سٝح نإ عسز ايطالب  اطايّب 127ايفع١ًٝ َٔ 

٣ طًب١ ىل عسّ ٚدٛز فطٚم يف مسات ايؿدص١ٝ يسإٚقس تٛصًت ايسضاغ١  ،١قصسٜ

عٌُ  تطتٝب ايطايب بني أخٛت٘، تعًِٝ األب، َٔ ازبٓؼ، نٌٍّإىل عع٣ َعٛقات ايتعًِ ُت

األب املػت٣ٛ االقتصازٟ يألغط٠، يف سني تٛدس فطٚم يف أعطاض ضعف االْتباٙ َٔ 

املػت٣ٛ ، ّعٌُ األ ،يّتعًِ تعع٣ يًذٓؼا ٚد١ٗ ْعط املعًِ يس٣ طًب١ َعٛقات

 االقتصازٟ يألغط٠.

( يف زضاغت٘ اييت تٓاٚيت ايعالق١ بني ايكسض٠ اإلزضان١ٝ 18: 1989) طقاٟٜٚٚؿري ايؿ

ايّتعًِ يف ايػ١ٓ َٔ  طفاٍ َٔ غري ايكازضٜٔ ع٢ًايّتعًِ يس٣ صبُٛع١ َٔ األ َٚػت٣ٛ

نجط أطفاٍ ٜهٕٛ َػت٣ٛ تعًُِٗ ( غٓٛات ملعطف١ َا اشا نإ ٖؤال٤ َٔ األ7-9)

زضانٞ يسِٜٗ هٌ قٟٛ ع٢ً ايتٓعِٝ اإلغًٛب تعًُِٝٗ َعتُسا بؿأفاع١ًٝ عٓسَا ٜهٕٛ 

طابط، ٚمل تػفط ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز فطٚم بني ايّتعًِ بايّت ٚشيو باغتدساّ ّ ال،أ

زضاى ايبصطٟ ال يف ساي١ صبُٛع١ تعًِ اإلإاجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ايطابط١، 

 ايّتعًِ َتعًك١ بؿهٌ َا تهٕٛ َاز٠ نجط فاع١ًٝ عٓسأايصٟ نإ َػت٣ٛ تعًُٝٗا 

 زضانٞ يسِٜٗ.َباؾط خبصا٥ص ايتٓعِٝ اإل

ثط اغتدساّ أىل ضباٚي١ اغتكصا٤ إ( 268:1988) ٜٔططاٟٚ ٚآخطٖٚسفت زضاغ١ ايّػ

َكاض١ْ بايتعًِ  ١اسباغٛب ع٢ً ذبصٌٝ ايطًب١ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يًُٗاضات ايعسزٜ

َّ )ايصٟ ال ٜػتدسّ اسباغٛب(، ايصفٞ االعتٝازٟ ا اختباض تؿدٝص َعٛقات َػتدس
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ٚأغفطت ، ( 1986عساز غامل ) إضز١ْٝ يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ َٔ يتعًِ يس٣ ايطًب١ األا

 املعازبات إىلعع٣ ُت (α=0.05) إسصا١ٝ٥ ١زالي ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز فطٚم شات

غفطت أنُا  ايّتعًِ ايصف االعتٝازٟ(، ططٜك١ )ططٜك١ ايتسضٜؼ مبػاعس٠ اسباغٛب/

ىل ايتصٓٝف إ( تعع٣ α=0.05) ١ٝ٥إسصات زالي٘ ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز فطٚقا شا

 صٓٝف حبػب ازبٓؼ ٚاملسضغ١.ىل ايتفاعٌ بني املعازبات ٚايّتإٚيٝؼ ، حبػب املسضغ١

ّٕإ (2006) ٚتٛصٌ ايعٜات اٍ بني ايّتعًِ تتشسز يف ض٤ٛ االعبطاف ايّس صعٛبات ىل أ

 ٞألزا٤ ايتشصًٝٚا ايتشصٌٝ ٚايصنا٤ أٚ بني األزا٤ ايتشصًٝٞ أٚ األنازميٞ ايفعًٞ،

ٜػتبعس أٚي٦و ايصٜٔ ٜصٌ ذبصًِٝٗ إىل املتٛغط َٔ  َِّٚٔ َث، أٚ األنازميٞ املتٛقع

ايّتعًِ أٚ ايتفطٜط ايتشصًٝٞ  ٚشٟٚ صعٛبات عساز نٌ َٔ املتفٛقني عكًًٝا َٔ ْاس١ٝ،

 َٔ ْاس١ٝ أخط٣. 

ّٕ 31:2000ٜٚؤنس ايكاغِ ) ات ٚاسبطَإ َٔ املجري ١ْكص اشبربات ايب٦ٝٝ ( ع٢ً أ

 َٔ املػببات ايط٥ٝػ١ٝ ملعٛقات ايتعًِ. سايب١ٝ٦ٝ املٓاغب١ تع

َٔ  ٕايتالَٝص ايصٜٔ ٜعاْٛ ّٕأ(ع٢ً   ( Martn:1980ٚف٢ ٖصا ايػٝام ضنع َاضتٔ

ّْْكص ايتػص١ٜ خاص١ يف ايػٓٛات األ صٛض يف ايُٓٛ كِٗ ٜتعطضٕٛ يٚىل َٔ ايعُط فإ

ايّتعًِ  ىل ظٗٛض َعٛقات يفإا ٜؤزٟ ٚخاص١ يف ازبٗاظ ايعصيب املطنعٟ مّم ،ازبػُٞ

طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ سطَإ ب٦ٝٞ ٚغ٤ٛ تػص١ٜ ؾسٜس٠ يفرت٠ ناف١ٝ األ ّٕأيسِٜٗ. أٟ 

ّْ ِٗ غٛف ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف تعًِ املٗاضات َٔ سٝاتِٗ خاص١ َٔ غٔ َبهط٠ فأ

فِٗ غري قازضٜٔ ع٢ً االغتفاز٠ َٔ اشبربات املعطف١ٝ  ، ٚيصيونازمي١ٝ األغاغ١ٝاأل

 و ايعٛاٌَ.ًفطاز ايصٜٔ مل ٜتعطضٛا يتتٛفط٠ يػريِٖ َٔ األامل

تبني َعٛقات  ١ىل ٚدٛز عالق١ َٛدب١ ٚزايإ( 1995) ( ٚعٛاز1990) ٚتٛصٌ عبسٕٚ

( يس٣ تالَٝص ايصف ايطابع ٚاشباَؼ َٔ 100,0)  غبابٗا عٓس َػت٣ٛأايتعًِ ٚععٚ 

 ، َعاز ايتالَٝص،٧ٝايػٚاسبغ  ىل خفل ايكسض٠ ٚازبٗس،إعع٣ املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ُت

 االدباٖات ايػًب١ٝ يًُعًِ َٚعاد٘.

تفٛم ايطًب١ ايعازٜني عٔ ايطًب١ شٟٚ عٔ ( 1987) غفطت زضاغ١ ايطٚغإأ ٚقس   

( 1988خط٣ تٛصٌ ايطٚغإ ٚايعاَطٟ )أٚيف زضاغ١ ، َعٛقات ايتعًِ يف َٗاضات ايهتاب١
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نُا  َٗاضات ايكطا٠٤، ىل تفٛم ايطًب١ ايعازٜني عٔ ايطًب١ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يفإ

ىل تفٛم ايطًب١ ايعازٜني عٔ ايطًب١ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يف إ (1988)ايطٚغإ،  تٛصٌ

 تعًِ املفاِٖٝ ايعسز١ٜ.

( بسضاغ١ ملعطف١ ايفطٚم بني ايتالَٝص ايصٜٔ Deboval:1997ٚقس قاّ زٜبٛفال )

ىل إت ايٓتا٥ر ؾاضأايّتعًِ، ٚ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات ايتعًِ ٚايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ صعٛب١

يصاحل ايتالَٝص ايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ  )اسبٛاض( ْتاد١ٝ ايؿف١ٜٛٚدٛز فطٚم يف اإل

ايّتعًِ ؾٗسٚا اضططابات  َعٛقات ايتعًِ ،بُٝٓا ايتالَٝص ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف

 زٚاض اسبٛاض١ٜ.يػ١ٜٛ يف األ

ّٕ Cardona& Cristina 1997 ( ٚتٛصٌ ناضزٕٚ ٚنطغٝتٓا يطًب١ زَر ا ( إال أ

فطٌ َٔ ععهلِ يف صفٛف أقطاِْٗ ايعازٜني أايّتعًِ َع  ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف

ٚيف ذبػٔ َػتُط عٔ ايصٜٔ ٚضعٛا يف ب١٦ٝ َٓععي١  فطٌأِٖ ٤زاأ ّٕأسٝح تبني  خاص١،

ّٝا  .أنازمي

( زضاغ١ َكاض١ْ سٍٛ Brawn and others:1999) ٚآخطٕٚدط٣ بطإٚ أٚقس 

ايصٜٔ يسِٜٗ َعٛقات تعًِ ٚايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ َعٛقات  البضا٤ ٍَٚٝٛ ايّطآَعطف١ 

ّٓيٞ يف األتعًِ فُٝا ٜتعًل باغتدساّ اسباغب اآل  ؿاط املسضغٞ،عُاٍ شات ايعالق١ باي

ّٕ ظٗطٚا َٛاقف أ ايّتعًِ ايطالب ايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف ٚأغفطت ايٓتا٥ر ع٢ً أ

فكس تبني يسِٜٗ دباضب  ،ايتعًِيٞ ع٢ً عهؼ شٟٚ َعٛقات ػباب١ٝ دباٙ اسباغب اآلإ

ٚدٛز  ّغفطت ايسضاغ١ عٔ عسأسباط يف تعًِ ايهُبٝٛتط، نُا إَتفاٚت١ ٚعربٚا عٔ 

ؾاضت أابك١ املتعًك١ باسباغب اآليٞ سٝح عالق١ بني َٛاقف املؿرتنني ٚخرباتِٗ ايّػ

إلزخاٍ ايتعًِٝ ايتهٓٛيٛدٞ يف َطاسٌ بطاَر ايتعًِٝ  ىل اسباد١ املاغ١إايٓتا٥ر 

 ٞ يصٟٚ َعٛقات ايتعًِ.غاغاأل

يف زضاغت٘ اييت تٓاٚيت َٗاضات  آخطَػًهًا  (Vunren:1995) ٚغًو فْٛطٜٔ

ّٕ االتصاٍ بني ازبٓػٝني َٔ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ، نجط قسض٠ ع٢ً أايصنٛض  سٝح تبني أ

 ْاخ.َٗاضات االتصاٍ َٔ اإل
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١ًُٝٝ خاص١  عساز ضظ١َ تعإتصُِٝ ٚ ( مّت Carpenter: 2011ٚيف زضاغ١ ناضبٓرت )

ىل زفع إايّتعًِ. ٖسفت ٖصٙ ايطظ١َ  عاٌَ َع ايطًب١ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يفيًّت

 سُٝح ،َع ايرتنٝع ع٢ً تفطٜس ايتعًِٝ، ١ُٝٝىل االغبطاط يف ايع١ًُٝ ايّتعًإايطالب 

ا طايّب 60يتؿٌُ  َسضغ١ً 16طبكت ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ قبٌ صبُٛع١ َٔ ايباسجني ع٢ً 

تطبٝل ايطظ١َ ايتع١ًُٝٝ اييت اؾتًُت  مّت سُٝح ،ايّتعًِ َعٛقات يفٔ ٜعإْٛ َٔ مّم

ْتا٥ر  غفطِت، ٚأع٢ً َصازض تعًِ عسٜس٠ َٚتٓٛع١ زبصب اٖتُاّ ايطًب١ ٚذبفٝعِٖ

 .ايسضاغ١ عٔ اغبطاط ٚاضح يًطًب١ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

َّٝٚٔ خالٍ َا تّٝػ ضاغ١ االطالع عًٝٗا مل ظبس ز ١ مّتط يًباسح َٔ زضاغات ضبً

ٖٚٞ َعٛقات ايتعًِ ٚعالقت٘ ، تٓاٚيت َتػريات ايساضغ١ اسباي١ٝ )ع٢ً سس عًِ ايباسح(

١ٝ ايعًٝا يف ضبافع١ غاغببعض املتػريات ايسميٛغطاف١ٝ يس٣ تالَٝص املطس١ً األ

اإلدطا٤ات  َٔ ايسضاغات ايػابك١ غٛا٤ َٔ سٝح ايهبري٠ٚنصيو االغتفاز٠  اشبًٌٝ،

َٚٔ ٖٓا ميهٔ . تا٥ر تًو ايسضاغات بايٓتا٥ر اسباي١ٝأٚ َٔ سٝح تسعِٝ ْ ٚاألزٚات

: َا َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص املطس١ً تٞذبسٜس َؿه١ً ايسضاغ١ يف ايػؤاٍ ايط٥ٝؼ اآل

 ) ايعًٝا( يف ضبافع١ اشبًٌٝ؟ ١ٝغاغاأل

ويتفسع من هرا انضؤال عدة تضبؤالث فسعيت:

هم معوقبث انتعتببز هم هنبك عالقت ازتببطيت دانت بني كم بعد من أبعبد اخ .1

 وعم انتهمير ؟

إنبث( / ئيت تعزى اىل متغري اجلنش،) ذكوزإحصبت هم هنبك فسوق ذاث دالن .2

 هم؟معوقبث انتععهي كم بعد من أبعبد اختببز 

)انصف( عهي دزجبث كم  ىل متغريإعزى ئيت ُتإحصبهم هنبك فسوق ذاث دالنت  .3

 بعد من أبعبد اختببز معوقبث انتعهم؟

 الدراسة:أهداف وأهمية 

 عسف عهي:هتدف اندزاصت انّت

 غطاف١ٝ )ايعُط، ازبٓؼ، ٛايعالق١ بني َعٛقات ايتعًِ ٚبعض املتػريات ايسمي

بعاز ١ٝ ايعًٝا يف ضبافع١ اشبًٌٝ ٚفكا يألغاغايصف( يس٣ تالَٝص املطس١ً األ
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ايتٓاغل  ،ايفطع١ٝ ايصٟ ٜتطُٓٗا اختباض َعٛقات ايتعًِ ٖٚٞ: االغتٝعاب

 ايًػ١، ايبعس االدتُاع١ٝ ايؿدصٞ، املعطف١ ايعا١َ(.اسبطنٞ، اختباض 

 ١ٝ غاغايتعطف ع٢ً زالي١ ايفطٚم يف َعٛقات ايتعًِ بني ازبٓػني يف املطس١ً األ

ا يألبعاز ايفطع١ٝ ايصٟ ايعًٝا يف ض٤ٛ َتػري )ايعُط، ازبٓؼ، ايصف( ٚفًك

 ٜتطُٓٗا اختباض َعٛقات ايتعًِ.

  ُٔتٓاٚيت زضاغ١ ايعالق١ بني  َتػرياتٗا، سُٝح١ُٖٝ ايسضاغ١ يف تٓٛع ٚاختٝاض أٚته

بعاز غطاف١ٝ )ايعُط، ايصف( يف ض٤ٛ األَٛعٛقات ايتعًِ ٚبعض املتػريات ايسمي

 ايتٓاغل اسبطنٞ )االغتٝعاب، ايفطع١ٝ ايصٟ تطُٓٗا اختباض َعٛقات ايتعًِ

ٚنصيو َعطف١  ،املعطف١ ايعا١َ( اختباض ايًػ١، ايبعس االدتُاعٞ ايؿدصٞ،

١ٝ ايعًٝا يف غاغ ازبٓػني يف َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص املطس١ً األايفطٚم بني

سس َٔ ايباسجني َتػري )ايعُط، ايصف( يف ضبافع١ اشبًٌٝ اييت مل ٜػبل أل

ُٖٝتٗا َٔ سٝح املٛقع أٚضغِ ، تٓاٍٚ زضاغ١ ٖصٙ ايعاٖط٠ يف سسٚز) عًِ ايباسح(

١ٝ باعتباضٖا غاغاأل ١ُٖٝ املطس١ًأعال٠ٚ ع٢ً ، ٚنجط٠ عسز غهاْٗا، ازبػطايف

 ١ٝ اييت تػصٟ مجٝع ضٚافس اسبٝا٠.غاغايكاعس٠ األ

 مصطلحات البحث:

( بأْٗا ضعف 432:1993ٔ )ٜ( َع ط٘ ٚآخط20: 2009)  اتفكت عبٝسمعوقبث انتعهم :

ع٢ً ايطغِ َٔ سصٍٛ ايفطز  ٚ فُٗٗا،أًَشٛظ يف قسض٠ ايفطز ع٢ً قطا٠٤ املاز٠ املهتٛب١ 

قطاْ٘، نُا إٔ ايفطز ايصٟ ٜعاْٞ َٔ أٜب ايصٟ سصٌ عًٝ٘ ع٢ً ْفؼ ايكسض َٔ ايتسض

ّّْٝأٚ ايهالّ، نُا أا يف ايٓطل تًو ايصعٛب١ ال ٜؿهٛ عّٝٛب ال إ١ ٘ عازٟ يف قسضات٘ ايعكً

ا يف منِٖٛ ا ٚاضّشٚتأخّط ،صطٟزضاى ايَبفطاز ٜٛادٕٗٛ َتاعب يف اإلَجٌ ٖؤال٤ األ ّٕأ

 ،ع ايػُعَٞٝٚعٛقات يف ايتُٝ ى ايًػٟٛ،ِٗ ٜعإْٛ َعٛقات يف ايػًّْٛأنُا ، اسبطنٞ

ٚميهٔ ايتػًب ع٢ً تًو ، ٚتأخط يف ايػٝطط٠ ع٢ً بعض ٚظا٥ف ازبٗاظ ايعصيب

غًٛب أايصعٛب١ باغتدساّ ططم غري تكًٝس١ٜ يف ع١ًُٝ ايكطا٠٤ ٚايرتنٝع ع٢ً 

 ايتٛدٝ٘ ايفطزٟ.

سني  ٚأ١ٝ سني ٜػتدسّ ايفطز ايًػ١ َؿاف١ٗ غاغسس٣ ايعًُٝات ايػٝهٛيٛد١ٝ األإ

 أٚ ٜكطأٚ ٜفهط أ ٜػُع ِٕأٚ نتاب١ اييت تبسٚ يف عسّ قسض٠ ايفطز ع٢ً أٜتعًُٗا قطا٠٤ 
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12:2005ّٕاشبطٝب ) ، ٜٚٛضحٚ ٜكّٛ ببعض ايعًُٝات اسبػاب١ٝأٜتشسخ  ٖصا  ( أ

املصطًح ٜؿري إىل صعٛب١ زاي١ يف انتػاب أٚ اغتدساّ َٗاضات االغتُاع أٚ ايهالّ أٚ 

ػاب ٚال تطدع ٖصٙ ايصعٛب١ إىل قصٛض سػٞ أٚ عكًٞ، ٜٚعطفٗا اسب ايكطا٠٤ أٚ ايهتاب١ أٚ

نجط َٔ أ أٚ ا يف ٚاسس٠طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ اضططاّب"بأِْٗ األ ( 1982: 88عبس ايطسِٝ )

 ٚ املٓطٛق١،أ١ٝ اييت تطًب فِٗ ٚاغتدساّ ايًػ١ املهتٛب١ غاغايعًُٝات ايٓفػ١ٝ األ

ع أٚ ايتفهري أٚ ايهالّ أٚ ايكطا٠٤ أٚ ٚتعٗط ٖصٙ االضططابات يف ْكض ايكسض٠ ع٢ً ايػُ

 . "ايهتاب١ أٚ اهلذا٤ أٚ  اسبػاب

ّٕ ايّتعًِ  طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يفٖصا ايتعطٜف ال ٜتطُٔ األ ٜٚتطح أ

 سطن١ٝ أٚ ايٓادب١ عٔ ايتدًف ايعكًٞ أٚ أٚ أٚ مسع١ٝ، عاق١ بصط١ٜ،إعٔ  ايٓادب١

 ١ٝ٦.أٚ غ٤ٛ ايعطٚف ايبٝ ١االْفعايٝ االضططابات

ّٝإٚ ٚفكا  ،ؼبصٌ عًٝٗا أفطاز ايع١ٓٝ مبذُٛع ايسضدات اييت ا ٜعطفٗا ايباسحدطا٥

 يالختباض املػتدسّ يف ايسضاغ١ اسباي١ٝ.

ٖٞ َطس١ً ايتعًِٝ اييت تطِ ايصفٛف ايسضاغ١ٝ َٔ ايصف املسحهت األصبصيت انعهيب: 

َطس١ً فًػطني ٖٚٞ تػبل باألغاغٞ إىل ايصف ايعاؾط يف ْعاّ ايتعًِٝ  ايػابع

 ايتعًِٝ ايجاْٟٛ.

ٚتبًؼ ، ٖٞ ضبافع١ فًػط١ٝٓٝ ٚاقع١ يف دٓٛب ايطف١ ايػطب١ٝ حمبفظت اخلهيم:

ٚذبسٖا َٔ ايؿُاٍ ضبافع١ بٝت سبِ بني اشبط األخطط ٚايبشط  ²نِ 997َػاستٗا 

 ،ٖٚٞ أنرب ضبافعات ايطف١ َٔ ْاس١ٝ املػاس١ ٚايػهإ، املٝت َٔ ازبٗات األخط٣

ْبٝا٤ ٚفٝٗا أضطس١ بعض األ % َٔ أضاضٞ ايطف١ ايػطب١ٝ، 16سٝح تبًؼ َػاستٗا 

غشل إٚنصيو َكاّ ٜعكٛب ٚ، خصت اشبًٌٝ تػُٝتٗاأَٚٓ٘ ، خاص١ إبطاِٖٝ خًٌٝ اهلل

ٚأخصت املها١ْ ايس١ٜٝٓ بعس ايكسؽ يس٣ ايسٜاْتني اإلغال١َٝ ـ عًِٝٗ ايػالّ ـ ٚأظٚادِٗ 

قط١ٜ  100ٚتتهٕٛ احملافع١ َٔ ، نِ 15ٚتبعس عٔ َس١ٜٓ ايكسؽ قطاب١  ،ٚايٝٗٛز١ٜ

ٚسًشٍٛ باإلضاف١ إىل  ٚايعاٖط١ٜ، ٚايػُٛع، طا،ٜٚ بطظٖا َسٕ اشبًٌٝ ٚزٚضا ،أَٚس١ٜٓ 

 طبُٝني يالد٦ني ُٖا ايفٛاض ٚايعطٚب.
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  حدود الدراسة:

ضبسزات ايسضاغ١ مبٛضٛع "زضاغ١ ايعالق١ بني َعٛقات ايتعًِ ٚبعض  متشٛضت

١ٝ ايعًٝا غاغازبٓؼ، ايصف( يس٣ تالَٝص املطس١ً األ ، غطاف١ٝ )ايعُطٛاملتػريات ايسمي

يف ضبافع١ اشبًٌٝ، ٚنصيو َعطف١ ايفطٚم بني ازبٓػني. نُا ذبسزت باالختباض 

املػتدسّ ٖٚٛ )اختباض تؿدٝص َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص املطس١ً األغاغ١ٝ( ايصٟ 

ّٕ، (ع٢ً ايب١٦ٝ األضز1986١ْٝأعسٙ غامل ) جٌ فكط صبتُع ايٓتا٥ر مت مما ٜع٢ٓ بأ

 ضبافع١ اشبًٌٝ بفًػطني ٚيٝؼ نٌ فًػطني. ايسضاغ١ يف

 فزوض الدارسة:

نٌ بعس َٔ  يف( ١ٝ٥α عٓس َػت٣ٛ) إسصاال تٛدس عالق١ اضتباطٝ٘ شات زالي١  .1

 أبعاز اختباض َعٛقات ايتعًِ ٚعُط ايتًُٝص.

بعاز ( ع٢ً نٌ بعس َٔ أ١ٝ٥α عٓس َػت٣ٛ ) إسصاال تٛدس فطٚم شات زالي١  .2

اختباض َعٛقات ايتعًِ )االغتٝعاب ،ايتٓاغل اسبطنٞ، اختباض ايًػ١ ،ايبعس االدتُاعٞ 

 ىل عاٌَ ازبٓؼ.إعع٣ ايؿدصٞ، املعطف١ ايعا١َ ( ُت

١ٝ٥αِّ عٓس َػت٣ٛ ) إسصاال تٛدس فطٚم شات زالي١  .3 بعاز أبعس َٔ  ( ع٢ً ن

باض ايًػ١، ايبعس االدتُاعٞ اختباض َعٛقات ايتعًِ )االغتٝعاب، ايتٓاغل اسبطنٞ، اخت

 يٝ٘ ايتًُٝص.إىل ايصف ايصٟ ٜٓتُٞ إعع٣ ايؿدصٞ، املعطف١ ايعا١َ( ُت

 واإلجزاءات :الطزيكة 

يف صبتُع آا ملال٤َت٘ ألغطاض ايسضاغ١، ٚتْعّط ٞاملػش ٞسّ املٓٗر ايٛصفتِداُغ

ٌ ايسضاغ١ َٔ بعض تالَٝص املطس١ً األغاغ١ٝ ايعًٝا يف بعض َساضؽ ضبافع١ اشبًٝ

( اغتُاض٠ 20ٚاغتبعست )٠، ا ٚتًُٝص( تًُّٝص120فطاز ايع١ٓٝ )أٚقس بًؼ عسز ، ١ٝغاغاأل

ّٕ  صبُٛع ع١ٓٝ ايسضاغ١ اييت مّت يعسّ اغتٝفا٤ بعض املعًَٛات املطًٛب١. ٖٚصا ٜعين أ

ٚمجٝعِٗ َٔ ضبافع١  ،٠ا ٚتًُٝص( تًُّٝص100) االعتُاز عًٝٗا يف ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ

 ِٖ بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥. اختٝاض ٚمّت، اشبًٌٝ
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األداة :وصف 

)غامل،  اغتدساّ اختباض تؿدٝص َعٛقات ايتعًِ يًُطس١ً األغاغ١ٝ ايصٟ أعسٙ مّت

( فكط٠، ٚمجٝعٗا تهؿف َعٛقات 24( ع٢ً ايب١٦ٝ األضز١ْٝ، ٜٚتهٕٛ االختباض َٔ )1986

ايتعًِ، ٖٚصٙ ايفكطات ضبص١ً ع١ًُٝ يتشًٌٝ احملت٣ٛ شبصا٥ص َعٛقات ايتعًِ 

ّٝإتطمجت  ٚ أ٘ َٔ ايػٌٗ َالسعتٗا ٚقٝاغٗا َٔ قبٌ املعًُني ىل فكطات غًٛن

تالَٝص يف صباٍ ايتعًِٝ املسضغٞ. ٜٚكٝؼ االختباض َعٛقات ايتعًِ َٔ يايعاًَني َع ا

 ٚاقع مخػ١ أبعاز فطع١ٝ ٖٞ:

  ٘فكطات ٖٚٞ )فِٗ َعاْٞ ايهًُات، ٚاحملازث١،  3اختباض االغتٝعاب ٚعسز فكطات

 ٚايتصنط(.

 فكطات ٖٚٞ: )املفطزات ٚايكٛاعس، ٚتصنط املفطزات  4ختباض ايًػ١ ٚعسز فكطات٘ ا

 ٚغطز ايكصص ٚبٓا٤ األفهاض(.

  ٘ٚإزضاى ايعالقات ،فكطات ٖٚٞ: )إزضاى ايٛقت 3اختباض املعطف١ ايعا١َ ٚعسز فكطات، 

 َٚعطف١ االدباٖات(.

  ٘نٞ ايعاّ، فكطات ٖٚٞ: )ايتٓاغل اسبط 3اختباض ايتٓاغل اسبطنٞ ٚعسز فكطات

 ٚايتٛاظٕ، ٚايسق١ يف اغتدساّ ايٝسٜٔ(.

  ٘فكطات ٖٚٞ: )ايتعإٚ 8اختباض ايػًٛى ايؿدصٞ ٚاالدتُاعٞ ٚعسز فكطات، 

ٚاالْتباٙ ٚايرتنٝع، ايتٓعِٝ، ايتصطفات يف املٛاقف ازبسٜس٠، ايتكبٌ االدتُاعٞ، 

 خطٜٔ(. املػؤٚي١ٝ، إظباظ ايٛادب، اإلسػاؽ َع اآل

ر:جزاء االختباإكيفية 

ٚ ضا٥س٠ نٌ صف( حبهِ َعطفتُٗا ازبٝس٠ أ)يطا٥س  يكس مت تٛظٜع اغتُاضات االختباض

ٚطًب َِٓٗ تعب١٦  خبصا٥ص ايتالَٝص ٚقسضاتِٗ َٚؿهالتِٗ ايتع١ًُٝٝ ٚايتشص١ًٝٝ،

يف ازباْب  املفشٛصمنٛشز ايتكِٝٝ ٚشيو بٛضع)*( ع٢ً اشباص١ٝ اييت تصف 

يف االختباض تؿٌُ مخؼ صفات ٚاملطًٛب  نٌ فكط٠ ّٕإسٝح ، املطًٛب أنجط َٔ غريٖا

 (.1( ٚأزْاٖا )5عطٝت أع٢ً ايصف١ ايسضد١ )أاختٝاض بسٌٜ ٚاسس حبٝح 
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سػاب ايسضد١ ايه١ًٝ ٚايسضدات ع٢ً  ٚبعس االْتٗا٤ َٔ مجٝع االغتذابات مّت

ٕ ايسضد١ ايعًٝا الختباض َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص أَٚع٢ٓ شيو ، بعاز ايفطع١ٝاأل

ٚنًُا اضتفعت زضد١ املدصص  (،24( ٚايسضد١ ايسْٝا )120غاغ١ٝ ايعًٝا )املطس١ً األ

ٍّ، ع٢ً املكٝاؽ املػتدسّ شيو ع٢ً عسّ ٚدٛز َعٛقات تعًِ نُا ٜكٝػٗا  نًُا ز

 َعٛقات االختباض.

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار:

( َٔ املتدصصني يف ٖصا  9االختباض ع٢ً صبُٛع١ َٔ احملهُني عسزِٖ )  عطُض مّت

ِٕ، اجملاٍ ( ٚتطبل ع٢ً ايب١٦ٝ 24تؤخص مجٝع ايفكطات ) ٚناْت َععِ َالسعاتِٗ أ

ٚيتععٜع شيو مت تطبٝل االختباض ع٢ً صبُٛع١ َٔ ايطًب١ َٔ خاضز  ايفًػط١ٝٓٝ،

ىل ايتعطف ع٢ً إا مبجاب١ ع١ٓٝ اغتطالع١ٝ تٗسف ( تًُّٝص31ع١ٓٝ ايسضاغ١ عسزٖا )

ػاب ايجبات باغتدساّ َعازي١ نطْٚبار فتِ س خصا٥ص االختباض ٚتعًُٝات٘ ٚغريٖا،

ًتأنس فكس مت سػاب ، ٚي( ٖٚٞ ق١ُٝ َال١ُ٥ الغتدساّ االختباض0,86ٚناْت ) ،ايفا

ٚشيو عٔ ططٜل سػاب َعاٌَ اضتباط نٌ عباض٠ ; ايصسم بططٜك١ االتػام ايساخًٞ

 َع االختباض ايهًٞ.

الختيبز معوقبث (: يوضح معبمم ازتببط كم عببزة من اندزجت انكهيت 1جدول زقم )

 انتعهم ندى تالمير املسحهت األصبصيت انعهيب

َػت٣ٛ ايسالي١َعاٌَ االضتباطضقِ ايعباض٠

10,640,001

20,660,001

30,690,001

40,730,001

50,680,001

60,660,001

70,640,001

80,740,001

90,750,001

100,780,001
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110,640,001

120,630,001

130,660,001

140,840,001

150,730,001

160,700,001

170,690,001

180,710,001

190,730,001

200,590,001

210,850,001

220,860,001

230,870,001

240,790,001

ُطس١ً ( إٔ مجٝع عباضات اختباض َعٛقات ايتعًِ يً 1تبني َٔ ازبسٍٚ ضقِ )

ٕ االختباض ٜتُتع أ( مما ٜؤنس األغاغ١ٝ ايعًٝا زاي١ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ )

 بسالالت صسم َطتفع١ ٚعاي١ٝ.

 : املعاجلات اإلحصائية

١ٝ ايعًٝا، مت تصشٝح غاغبعس تطبٝل اختباض َعٛقات ايتعًِ يتالَٝص املطس١ً األ

ايفطع١ٝ بعس ذبٌٜٛ  زا٠ سٝح سػبت ايسضد١ ايه١ًٝ ٚايسضدات ع٢ً االختباضاتاأل

ٚاغتدطاز ايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚايتهطاضات   زضدات خاّ،إىلاالغتذابات 

ملعطف١ ايفطٚم ٚنصيو اغتدساّ ايتشًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ   باغتدساّ اختباض

One WeyANOVنُا مت اغتدساّ َعاٌَ بريغٕٛ يفشص ايعالق١ بني نٌ بعس ، 

 ات ايتعًِ ٚعُط ايتًُٝص.َٔ أبعاز اختباض َعٛق

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ٍٚ ايصٟ ٜٓص ع٢ً " ال تٛدس عالق١ اضتباط١ٝ شات زالي١ إسصا١ٝ٥ اختباض ايفطض األ

بني نٌ بعس َٔ أبعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ ٚعُط ايتًُٝص  () عٓس َػت٣ٛ
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غٕٛ ملعطف١ برييٚيًتشكل َٔ ٖصا ايفطض إسصا٥ٝا اغتدساّ سػاب َعاٌَ االضتباط 

 ايعالق١.

(: يوضح قيم معبمم االزتببط بني كم بعد من أبعبد مقيبس معوقبث 2جدول زقم )و

 انتعهم وعمس انتهمير:

َػت٣ٛ ايسالي١ق١ُٝ َعاٌَ االضتباطايبعس/ايعُط

0,170,08-االغتٝعاب

0,02*0,22-ايتٓاغل اسبطنٞ

0,130,17-اختباض ايًػ١

0,02*0,23-صٞايبعس االدتُاعٞ ايؿد

0,060,49-اختباض املعطف١ ايعا١َ

ّٝأ( 2ازبسٍٚ ضقِ )َٔ تبني  ا يف ايعالق١ بني ٕ قِٝ َعاٌَ االضتباط زاي١ إسصا٥

خط٣، أايبعس االدتُاعٞ ٚايؿدصٞ ٚبعس ايتٓاغل اسبطنٞ َٔ د١ٗ ٚايعُط َٔ د١ٗ 

ىل ٚدٛز زالي١ إايٓتا٥ر بعس ايًػ١ ٚبعس االغتٝعاب ٚبعس املعطف١ فًِ تؿط ب َا ٜتعًل اَّأ

 إسصا١ٝ٥ .

٘ نًُا ظاز ايعُط ّْأَعاٌَ االضتباط ايػايب ٜعين  ّٕإٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ف

ايّتعًِ ع٢ً ايبعس االدتُاعٞ ايؿدصٞ  عٛب١ يفبايٓػب١ يًتالَٝص قًت زضدات ايّص

٘ َع اظزٜاز عُط ايتًُٝص ٜتهٕٛ يسٜ٘ َفّٗٛ ّْأىل إٖٚصا ٜؿري ، ٚبعس ايتٓاغل اسبطنٞ

ّٝ ،ادتُاعٞ يٓفػ٘ ايتٓاغل اسبطنٞ يسٜ٘ ٜتشػٔ  ِٕأىل إضاف١ إ ا يصات٘،ٜٚصبح ٚاع

ّٝ ىل ربفٝف يف َعٛقات ايتعًِ ع٢ً إعاٌَ ايٓطر ٜؤزٟ  ّٕإٚهلصا ايػبب ف ،اتسضػب

 ٖصٜٔ ايبعسٜٔ .

( َٔ سٝح 1995(،ٚعٛاز ) 1990ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع نٌ َٔ زضاغ١ عبسٕٚ )

 ّٕإضٜهػٕٛ فأىل ْعط١ٜ إا ٚاغتٓاّز، ت ايتعًِ ٚععٚ أغبابٗاٚدٛز عالق١ زاي١ بني َعٛقا

ّٕ، (12-6) طفاٍ ٜتسضدٕٛ يف َطس١ً ايٛغط٢ ٚاملتأخط٠ َٔ غٔغايب١ٝ األ ٖؤال٤  ٚإ

األطفاٍ تتطٛض يسِٜٗ ايعالقات االدتُاع١ٝ َع أفطاز ازبٓؼ ٚازبٓؼ األخط ٜٚطٛضٕٚ 

 ٚاملعاٜري ايؿدص١ٝ . َفاِٖٝ أغاغ١ٝ تتعًل باسبٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚايكِٝ اشبًك١ٝ
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ّٕٚف٢ ايٛاقع  َعٛقات ايتعًِ قس ال تعٗط إال بعس زخٍٛ ايطفٌ املسضغ١، ٚإظٗاض  أ

 ٙايطفٌ ذبصٝاًل َتأخّطا عٔ َتٛغط َا ٖٛ َتٛقع َٔ أقطاْ٘ ممٔ ِٖ يف عُط

ٜعٗط ايطفٌ تأخّطا ًَشًٛظا  ْفػٗا; إش ٚايصش١ٝ ٚاالقتصاز١ٜٚايعطٚف االدتُاع١ٝ 

 غ١ٝ َٔ قطا٠٤ أٚ نتاب١ أٚ سػاب.يف املٗاضات ايسضا

ٚفُٝا ٜتعًل باختباض ايفطض ايجاْٞ ٚايصٟ ٜٓص ع٢ً "ال تٛدس فطٚم شات زالي١ 

 ع٢ً نٌ بعس َٔ أبعاز اختٝاض َعٛقات ايتعًِ (a>0,05إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ )

ايًػ١، ايبعس االدتُاعٞ ٚايؿدصٞ، اختباض  اسبطنٞ، اختباض)االغتٝعاب، ايتٓاغل 

( tٚيفشص ٖصٙ ايفطض١ٝ اغتدسّ اختباض ). عع٣ إىل عاٌَ ازبٓؼ١َ( ُتاملعطف١ ايعا

 ملعطف١ زالي١ ايفطٚم بني األبعاز ايفطع١ٝ ٚعاٌَ ازبٓؼ. 

بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ أ( يهٌ َٔ t(: ٜٛضح ْتا٥ر اختباض ) 3) ٚدسٍٚ ضقِ

 :ي١( َٚػت٣ٛ ايسالtٚنٌ َٔ ازبٓؼ ٚايتٛغط اسبػابٞ ٚاالعبطاف املعٝاض ٚقُٝ٘ )

ازبٓؼايبعس
املتٛغط 

اسبػابٞ

االعبطاف 

املعٝاضٟ
ق١ُٝ تز.ح

َػت٣ٛ 

ايسالي١

 شنطاالغتٝعاب

ْج٢ أ

اجملُٛع

13,5 

13,1 

13,3

3,9 

3,2 

6,3

1 

98 

99

0,190,6

ايتٓاغل 

اسبطنٞ

 شنط

ْج٢ أ

اجملُٛع

18,1 

11,2 

11,10

9,2 

9,2 

7,2

1 

98 

99

0,460,49

 شنطايًػ١

ْج٢ أ

اجملُٛع

14,7 

14,6 

14,6

2,5 

4,0 

4,6

1 

98 

99

0,010,9

ايػًٛى 

ايؿدصٞ 

ٚاالدتُاعٞ

 شنط

ْج٢ أ

اجملُٛع

27,2 

26,2 

27,1

9,3 

7,9 

8,9

1 

98 

99

0,020,8

اختباض 

املعطف١

 شنط

ْج٢ أ

اجملُٛع

14,2 

13,8 

14,0

4,5 

2,9 

3,8

1 

98 

99

0,40,53
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( α=0,05ٓس َػت٣ٛ )( عسّ ٚدٛز فطم زالي١ إسصا١ٝ٥ ع 3تبني َٔ ازبسٍٚ ضقِ )

ْاخ(. إىل عاٌَ ازبٓؼ )شنٛض/ إبعاز اختباض َعٛقات ايتعًِ تعع٣ أع٢ً نٌ بعس َٔ 

 ،0.46ٚع٢ً بعس ايتٓاغل اسبطنٞ  (،0,19ق١ُٝ )ت( ع٢ً بعس االغتٝعاب ) ّٕأسٝح تبني 

٥ًٝا ع٢ً إسصامجٝع ٖصٙ ايكِٝ غري زاي١  ّٕأأٟ  0,4ٚع٢ً بعس اختباض املعطف١ ايعا١َ 

 ٚىل.ىل قبٍٛ ايفطض١ٝ األإمما ٜؿري  بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ،أمجٝع 

ِٗ ال ّْفإْاثا أٚ إا ١ٝ ايعًٝا غٛا٤ ناْٛا شنّٛضغاغتالَٝص املطس١ً األ ّٕأٖٚصا ٜعين 

ٌّ  ؽبتًفٕٛ ع٢ً زضدات َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ املػتدسّ يف ايسضاغ١ اسباي١ٝ ، ٚيع

ّٕىل ٜعٛز إشيو  ىل ظطٚف إْاخ( فإِْٗ ؽبطعٕٛ إٛض/ايتالَٝص غٛا٤ ناْٛا )شن أ

ىل سس َا ع٢ً إثط ؤٜ ّٕأتطب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ ٚاقتصاز١ٜ ٚصش١ٝ( ٚاسس٠ َٔ ؾاْ٘ )

 ايتالَٝص بصٛض َتكاضب١ ٚهلصا مل ٜهٔ ٖٓاى فطٚم بني ازبٓػني.

َٕ ِٕأسٝح َٔ املُهٔ  (،1988ٚؽبتًف َع زضاغ١ نٌ َٔ صبش٢ ) ٖٓاى فطٚم  ٜهٛ

عني بخصا أْاخ، نرب َٓٗا عٓس اإلأييت تًشل بايصنٛض بؿهٌ ساز٠ ذبسز املؿانٌ ا

ًِ ف ايّتعًِ مل ٜتٓاٚهلٔ تؿدٝص، ايًٛاتٞ ٜعاْني َٔ َعٛقات يف اإلْاخ ّٕأاالعتباض 

ا َط ايصٟ دعٌ عسز َٔ ٜعاْٞ ٖصٙ املعٛقات ايصنٛض ع٢ً نجرّيتتٓاٚهلٔ ايسضاغات، األ

 ْاخ .َٓ٘ عٓس اإل

ّٕ ىلإ( 31:1998َٛغ٢ )ٜٚؤنس  اإلسصا٥ٝات اييت تٓاٚيت َٔ ٜعاْٞ َٔ تؿتت  أ

ْػب١  ّٕأَٚٔ ٜعاْٞ نصيو َٔ ايٓؿاط ايعا٥س زيت ع٢ً ، ٚعسّ ايرتنٝع فٝ٘ ،االْتباٙ

 ْاخ.ع٢ً َٓٗا عٓس اإلأا عٓس ايصنٛض ّٜطأٖصٙ ايعاٖط٠ ٖٞ 

ٚأَا اختباض ايفطض ايجايح ايصٟ ٜٓص ع٢ً "ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥  

 بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِأَٔ  عٍس( ع٢ً زضدات نٌ ُبα>0,05عٓس َػت٣ٛ )

دصٞ ،ٚاملعطف١ االدتُاعٞ ٚايّؿايبعس  )االغتٝعاب، ايتٓاغل اسبطنٞ، اختباض ايًػ١،

ٚيًتشكٝل َٔ ٖصٙ ايفطض ، يٝ٘ ايتًُٝصإىل ايصف ايصٟ ٜٓتُٞ إايعا١َ( تعع٣ 

ّٝإسصا  ايفطٚم. ملعطف١  ANOVAسازٟ ذبًٌٝ ايتبأٜ األ اغتدساّمت  ا،٥

بعاز َكٝاؽ أَٔ  ٍسِعسازٟ يهٌ ُب(: ٜٛضح ْتا٥ر ذبًٌٝ ايتبأٜ األ 4دسٍٚ ضقِ )

 ٚق١ُٝ )ف( َٚػت٣ٛ ايسالي١. َعٛقات ايتعًِ
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َصسض ايتبأٜايبعس
زضدات 

اسبطاض٠

َتٛغط 

املطبعات
ق١ُٝ ف

َػت٣ٛ 

ايسالي١

 بني اجملُٛعاتاالغتٝعاب

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

21,2 

12,7

1,60,15

ايتٓاغل 

اسبطنٞ

 بني اجملُٛعات

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

12,9 

7,5

1,70,13

 بني اجملُٛعاتاختباض املعطف١

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

31,7 

21,1

1,50,19

ايبعس ايؿدصٞ 

ٚاملعطيف

 بني اجملُٛعات

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

129,4 

71,1

1,80,12

اختباض املعطف١ 

ايعا١َ

 بني اجملُٛعات

اجملُٛعات زاخٌ

5 

94

11,2 

14,6

0,760,57

    ( عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت4٣ٛتبني َٔ ازبسٍٚ ضقِ )

(0,05= α)  َٔ ُٜأع٢ً نٌ بعس ىل عاٌَ إعع٣ بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ املػتدسّ 

 0,76ٚع٢ً اختباض املعطف١ ايعا١َ  1.6سٝح بًػت ق١ُٝ )ف( ع٢ً بعس االغتٝعاب  ،ايصف

مما ٜؿري   (α =0,05)مجٝع ٖصٙ ايكِٝ غري زاي١ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ  ّٕأٖصا ٜع٢ٓ ٚ

 ىل قبٍٛ ايفطض١ٝ ايجا١ْٝ.إ

شصٌٝ ايتبأٜ بني ايكسض٠ َٚػت٣ٛ ايّت ّٕأٖصا ايػٝام  ( يف2007) ٜٚؤنس ٖال الٖإ

ٌَ ِٕأػبب  ّْ ايصساض٠ بني تصٓٝف ٚذبسٜس املعٛقات، ؼبت ٘ غٛا٤ نإ ٖٚصا ٜع٢ٓ أ

ّْ، ٚ ايػازؽأٚ اشباَؼ أُٝص يف ايصف ايطابع ايتً ٘ ال تٛدس بِٝٓٗ فطٚم َٔ سٝح فإ

ٌّ ّٓإشيو ٜعٛز  َعٛقات ايتعًِ، ٚيع ِّىل طبٝع١ اي تطبٝك٘  عاّ ايرتبٟٛ املٛسس ايصٟ ٜت

غايٝب ٚاألْؿط١ ، ٚنصيو ْفؼ األْفػٗا فٛف ٚططٜك١ ايتسضٜؼيف مجٝع ايّص

ت ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف مجٝع ايصفٛف تصسض َٔ َسٜطٜا ٚايتعًُٝات املٛسس٠ اييت

 االبتسا١ٝ٥ .

ٌّ ّٝ ٚيع ّٝايتػريات االدتُاع طفاٍ ملعٛقات ظٜاز٠ تعطض األ يف١ غاُٖت ١ ٚايجكاف

، ١ٝغاغطفاٍ يبعض املؿانٌ ايصش١ٝ األظٜاز٠ ايفكط عطضت ايهجري َٔ األ ّٕأل; ايتعًِ

( 12:  2011ضظم ) بٛأٜٚععٚ ، زا٤ ايٛظٝفٞ يًذٗاظ ايعصيبشيو اختالف األ مبا يف
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غباب َعٛقات ايتعًِ ألغباب خاضد١ٝ غٛا٤ ناْت َتعًك١ بأغايٝب ايتٓؿ١٦ أ"

ّٞ  . اشباط١٦ أٚ َٔ خالٍ ايٛغط االدتُاع

ّٕ ٜٚط٣ ايباسح  فُٔ خالٍ  غط٠ تؤثط تأثريًا نبريًا يف ؾدص١ٝ ايطفٌ،األ أ

ِّ ْٚتٝذ١ َعطف١ ذبسٜس ؾدص١ٝ ايطفٌ،   ايعالقات ايػا٥س٠ بني ايٛايسٜٔ ٚاألطفاٍ ٜت

ّٟإَس٣  خط الغُٝا آصبتُع  ملاّ تفاعٌ ايطفٌ َع أفطاز األغط٠ أنجط َٔ تفاعً٘ َع أ

 ١ا يًُعا١ًَ ايٛايسٜتبّع ٜتأثط ايطفٌ شٚ ايصعٛب١ بادباٖات ٚايسٜ٘، يف املطاسٌ األٚىل،

ا عٔ ططٜل أفطاز األغط٠ غٛف ٜتعًِ ايطفٌ ايصٟ ٜعاْٞ َٔ أّٜط، ٚاييت ٜتًكاٖا

َٚعطف١ ، ٜتعًِ ثكاف١ اجملتُعٚ ) صعٛبات ( االغتذاب١ يًُجريات، ١ُٝ أَٚعٛقات تعًٝ

َّ ٚهلصا ع٢ً األغط٠ إٔ تتكبٌ ٖصا ايطفٌ  غطت٘،أأفطٌ ساضٔ يًطفٌ ٖٞ  سكٝك١ أ

ِٕ، ٚدبعً٘ ٜتكبٌ صعٛبت٘ ِّ ٚال ميهٔ أ ٖصا إال َٔ خالٍ تكسِٜ ايرباَر اإلضؾاز١ٜ  ٜت

 املال١ُ٥ يتأٌٖٝ أغط ٖؤال٤ األطفاٍ.

ايّتعًِ  صا تعترب ع١ًُٝ ايتفاعٌ ٚايتعاٌَ َع األطفاٍ شٟٚ َعٛقات ٚصعٛباتٚهل

خصا بعني االعتباض اإلضؾاز أ ذبسًٜا نبريًا ٜٛادٗ٘ نٌ َٔ أفطاز األغط٠ ٚاملطؾس،

 ايفطزٟ.

 توصيات: ال

دطا٤ إٚايعٌُ ع٢ً ذبسٜسِٖ َٔ ٚاقع   ايّتعًِ، ضطٚض٠ االٖتُاّ بطًب١ صعٛبات  .1

شصًٝٞ باغتدساّ ٚايعٌُ ع٢ً ضفع َػتٛاِٖ ايّت ات عًِٝٗ،املكاٜٝؼ ٚاالختباض

 أغايٝب ايتؿٜٛل ٚايتععٜع

ايعٌُ َٔ خالٍ َٓع١َٛ َتها١ًَ يًشس َٔ َؿه١ً َعٛقات ايتعًِ ٚايتػًب عًٝٗا  .2

ٚشيو َٔ خالٍ ايعٌُ بؿهٌ تهاًَٞ بني األغط٠ ٚاإلزاض٠ املسضغ١ٝ ٚاملعًِ ٚاملطؾس 

 ايرتبٟٛ ٚاملٓٗاز ايسضاغٞ

٠ تسضٜؼ ايطالب أصشاب املعٛقات ايتع١ًُٝٝ ٚفل بطْاَر خاص ٚٚقت ضبسز، َطاعا .3

 نٞ ٜػتفٝسٚا مما ٜتًكْٛ٘ َٔ تعًِٝ

إبطاظ زٚض املطؾسٜٔ ايرتبٜٛني َٔ خالٍ ايسٚضات املهجف١ بػُات ايتالَٝص شٟٚ  .4

 َعٛقات ايتعًِ ٚايعٌُ َعِٗ ٚفكا يألغؼ ع١ًُٝ.
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 الَٝص شٟٚ َعٛقات ايتعًِ.تسضٜب املعًُني ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايت .5

بٓا٤ ايصٜٔ يسِٜٗ َعٛقات تع١ًُٝٝ تسضٜب ايٛايسٜٔ ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع األ .6

ٚت١ُٝٓ َفّٗٛ  سػاغِٗ بايتٛبٝذ ٚإؾعاضِٖ بايس١ْٝٚ،إٚايتعاٌَ َعِٗ بًطف ٚعسّ 

.ايجك١ بايصات يسِٜٗ

 حبوث مكرتحة:

 أزا٠ خالٍ َٔ ٚشيو ًَِعٛقات ايتع شٟٚ ايطًب١ أعساز ملعطف١ َػش١ٝ إدطا٤ زضاغ١  .1

ّٕ االعتباض بعني األخص َع ايطًب١ أٚي٦و ع٢ً يًتعطف تؿدٝص١ٝ ٚاضش١  ايطًب١ أ

 املتٛغط١ ايعك١ًٝ ايكسضات َٔ أصشاب َعٛقات ايتعًِٟ شٚ

دطا٤ زضاغ١ ملعازب١ ٖصٙ ايف١٦ ٚفكا يربْاَر إضؾازٟ ْفػٞ ٜتٓاغب َع َػتٜٛات إ .2

ٖؤال٤ ايتالَٝص.

 تالَٝص ع٢ً املبهط تكٓٝات سسٜج١ يف ايهؿف ط اغتدساّإدطا٤ زضاغ١ تتٓاٍٚ أث .3

َعٛقات ايتعًِ.

إدطا٤ زضاغ١ عرب سطاض١ٜ ) ثكاف١ٝ ( تتٓاٍٚ َعٛقات ايتعًِ يف ايطف١ ايػطب١ٝ  .4

. ١ٚقطاع غع٠ زبُٝع املٛاز ايسضاغٝ
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عُإ. ،1ط ،تؿدٝصٗا ٚعالدٗا ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط
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  بـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞبـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞ      سد الذرائعسد الذرائع
 

اسبُد هلل رب ايعاىبـب، ٚايصال٠٬ ٚايضال٬ّ عًال٢ صالٝدْا ضبُالد اىببعالٛ         بسن اهلل الزمحي الزحين

 رهب١ يًعاىبـب، ٚع٢ً آي٘ ٚأصحاب٘ َٚٔ اٖتد٣ بٗدٜ٘ إفب ّٜٛ ايدٜٔ .

١ عايٝال١ ٚأرالز نالبرل ًب صبالاٍ اصالتٓباٍب ا٭ هالاّ       ٚبعد، فإٕ قاعد٠ صد ايذرا٥ع شلا أُٖٝ   

ايغالالزع١ٝ، ٚقالالد  ُبٝالالم باٖتُالالاّ بالالايا َالالٔ ايحكٗالالا٤ قالالدمبا ٚ الالدٜأا، ٚنالالإ يتطبٝكٗالالا أرالالز  

 بايا ا٭١ُٖٝ ًب صبا٫ت اسبٝا٠ ايعا١َ .

َٚع إٔ ٖذٙ ايكاعد٠ أصٌ َِٗ ًب احملافُب١ ع٢ً هبال٢ ايغالزم َالٔ اصالتبا ١ اىبتضالاًٖـب        

  ٜ زَٚالالالالٕٛ ايٛصالالالالٍٛ إفب َالالالالةربِٗ ايغرصالالالال١ٝ بٓهٗالالالال١ عالالالالزع١ٝ،      ٚتالالالالذرم اىبتحالالالالاًٜـب ايالالالالذٜٔ 

َتجالالاًٖـب إٔ ايغالالزم زلالال  بالالبع  اىبرالالارخل َالالٔ أمالالٌ اشبالالزٚخل َالالٔ َغالالك١ سا٥الالد٠ أٚ  ايالال١        

 زمالالال١، اصذلصالالالا٫ َالالالع يبٝعالالال١ ايالالالدٜٔ ًب رفالالالع اسبالالالزخل ٚتأبٝالالالم ايٝضالالالز، ٚ يالالالو َالالالا ًٜ الالالٞ    

ا َالالع اصالالت ٬ٍ زلا الال١ ايغالالزم ًب ايٛصالالٍٛ إفب اْتٗالالاى  زَاتالال٘ ٚايت٬عالالن ب  هاَالال٘، يهٓٓالال 

 يو ظبالد إٔ ٖٓالاى ٚمٗالات هبًالم قاعالد٠ صالد ايالذرا٥ع َالا و ذبتُالٌ، ٚعزمالم بٗالا عالٔ             

يبٝعتٗا ًب صد اىبكاصد ٚا٭غزاض ايض١٦ٝ، إفب غًٛ ٜال٪يٟ إفب صالد بالاب اىببا الات ٚإغال٬م      

ايٝضز ايذٟ اَؿب اهلل ب٘ ع٢ً ٖالذٙ ا٭َال١، َٚٝشٖالا بال٘ عالٔ صالا٥ز ا٭َالِ ٚقالد قالاٍ صالبحاْ٘ :           

 ( .185ايبكز٠  {٫ ٜزٜد بهِ ايعضزٜزٜد اهلل بهِ ايٝضز ٚ}

ٚبـب ٖذا اإلفزاٍب ًب صد ايذرا٥ع ٚايتحزٌٜب ًب فتحٗا ناْم ٖذٙ ايٛقحات،  اٚيم    

َٔ ع٬شلا إٔ أصٌ إفب  كٝك١ اشب٬ف ًب إعُاٍ قاعد٠ صد ايذرا٥ع، ٚذبدٜد اىبصطً  

٬ف ًب ايذٟ ٚقع اشب٬ف فٝ٘، ٚبٝإ إٔ ا٭١ُ٥ َتحكٕٛ ع٢ً أصٌ صد ايذرا٥ع، ٚإٔ اشب

 را٥ع عاص١ ًٚب ايتٛصع بايتطبٝل ع٢ً بع  ايتصزفات اييت ٫ تغًُٗا قاعد٠ صد 

 ايذرا٥ع.

 ٚقد معًم ٖذا ايبحث َٔ كبٗٝد ٚأربع١ َبا ث ٚعاكب١ ع٢ً ايذلتٝن اٯتٞ:    

 ايتُٗٝد ًب َع٢ٓ ايذرا٥ع ٚتكضُٝاتٗا  -

١َ ع٢ً اىببحث ا٭ٍٚ:  ج١ٝ صد ايذرا٥ع ٚذبزٜز ضبٌ ايٓشام، ٚا٭يي١ ايعا -

  جٝتٗا 
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 اىببحث ايأاْٞ: بٝٛم اٯماٍ ٚع٬قتٗا قبصطً  صد ايذرا٥ع  -

 اىببحث ايأايث: َٛقف اإلَاّ ايغافعٞ َٔ صد ايذرا٥ع  -

 اىببحث ايزابع: تطبٝكات ع٢ً صد ايذرا٥ع  -

 اشباكب١: َها١ْ صد ايذرا٥ع ٚأ١ُٖٝ إعُاشلا ًب اسبٛاي  ايٓاسي١  -

ين إفب صٛا٤ ايضبٌٝ إْ٘ ْعِ اىبٛفب ْٚعِ ٚاهلل أص ٍ إٔ ًُٜٗين ايصٛاب ٚإٔ ٜٗدٜ

 ايٓصرل 

  التنهيد

 معيى سد الذرائع وتقشيناتها

 املعيى اللغوي : أوال:

"صد" ٚتعين ًب ايً ١ اإلغ٬م  ٜت يف ٖذا اىبصطً  َٔ مشأٜٔ، ازبش٤ ا٭ٍٚ ن١ًُ   

صًدا ٚمعًٓا َٔ بـب أٜدِٜٗ }، ًٚب ايتٓشٌٜ (1)ٚايزيّ، ٜٚطًل ايضد ع٢ً ازببٌ ٚاسبامش

( ِٖٚ نباع١ َٔ ايهحار أرايٚا 9ٜط {َٚٔ عًحِٗ صًدا ف غغٝٓاِٖ فِٗ ٫ ٜبصزٕٚ 

بايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ص٤ٛا فحاٍ اهلل بِٝٓٗ ٚبـب  يو، ٚصد عًِٝٗ ايطزٜل 

 . (2)ايذٟ صًهٛٙ 

" را٥ع" ٖٚٞ ي ١ : ايٛص١ًٝ إفب ايغ٤ٞ ٚايطزٜل إيٝ٘،  أَا ازبش٤ ايأاْٞ فٗٛ ن١ًُ   

 . (3)ذرٜع١ ع٢ً ايضبن إفب ايغ٤ٞ ٚاىبٛصٌ إيٝ٘ ٚتطًل اي

 ثاىًيا :املعيى االصطالحي :

 (4)إ ا تٓاٚيٓا ن١ًُ ايذرا٥ع صبزي٠ عٔ ن١ًُ "صد" فإْا ْز٣ إٔ ٖٓاى ادباٖـب   

 يتعزٜف ايذرا٥ع:

أَا ا٫دباٙ ا٭ٍٚ فكد ٫ ِب اىبديٍٛ ايعاّ يًه١ًُ، فاعتدل ايذرٜع١ ٖٞ ايٛص١ًٝ 

ص١ًٝ إفب َباح أّ إفب ضبُبٛر، َٚٔ أصحاب ٖذا ا٫دباٙ اإلَاّ يًغ٤ٞ، صٛا٤ ناْم ٚ

                                      
 3/207لسان العرب  - 1
 ادلرجع السابق  - 2
  8/96ولسان العرب  3/24القاموس احمليط  - 3
  244ر ادلأالت /ينظر اعتبا - 4



 

 

  

 انية واالجتماعيةمجلة األندلس للعلوم اإلنس 105

    بـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞبـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞسد الذرائع  سد الذرائع                                                                نان الجاللمحمد س. د

 م1024 أكتوبز(  8المجلد )  الزابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

ٚقاٍ : " اعًِ إٔ ايذرٜع١ نُا  (6)فكد عزف ايذرٜع١ ب ْٗا ايٛص١ًٝ يًغ٤ٞ  (5)ايكزاًب 

ػبن صدٖا ػبن فتحٗا ٜٚهزٙ ٜٚٓدب ٜٚباح، فإٕ ايذرٜع١ ٖٞ ايٛص١ًٝ فهُا إٔ ٚص١ًٝ 

 .( 7)ُع١ ٚاسبج " احملزّ ضبز١َ فٛص١ًٝ ايٛامن ٚامب١ نايضعٞ يًج

، ٚقد (9)ٚتًُٝذٙ ابٔ ايكِٝ ( 8)نُا إٔ ٖذا ا٫دباٙ ٖٛ ادباٙ عٝخ اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل :"ايذرٜع١ َا ناْم ٚص١ًٝ ٚيزٜكًا إفب ايغ٤ٞ، يهٔ صارت 

 .( 10)بعزف ايحكٗا٤ عبار٠ عُا أفطم إفب فعٌ ضبزّ " 

 ٛاضع١ ٚا٫صط٬ح ِٖٚ نبٗٛر ايعًُا٤ :ٚأَا ا٫دباٙ ايأاْٞ فكد ٫ ِب اىب

ايذرٜع١ ب ْٗا "اىبض ي١ اييت َباٖزٖا اإلبا ١ ٜٚتٛصٌ بٗا إفب ( 11)فكد عزف ايبامٞ 

 ، بكٛي٘:" صد ايذرا٥ع ٖٞ َا َباٖزٙ َباح(13)، ٚعزفٗا ابٔ ايٓجار (12)فعٌ احملُبٛر "

َصًح١ إفب  " كٝكتٗا: ايتٛصٌ قبا ٖٛ( 15)، ٜٚكٍٛ ايغاييب (14)ٜٚتٛصٌ ب٘ إفب ضبزّ" 

 .( 16)َحضد٠ " 

                                      
ىو شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ادلالكي كان ابرعا يف الفقو واألصول من مؤلفاتو نفائس األصول شرح احملصول وشرح تنقيح  - 5

  1/215وادلنهل الصايف  1/236ىـ ترمجتو يف الديباج ادلذىب 682الفصول تويف سنة 
  3/266والفروق  448شرح تنقيح الفصول  - 6
  449شرح تنقيح الفصول  - 7
أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلافظ اجملتهد صنف العديد من ادلصنفات منها رفع ادلالم عن األئمة األعالم ودرء تعارض العقل والنقل  - 8

 ىـ 728تويف سنة 
  5وجالء العينٌن ص/ 6/81ينظر شذرات الذىب      

 مام احلافظ الفقيو األصو ي النووي تتلمذ عل  ابن تيمية والممو من تصانيفو اعالم ىو دمحم بن أيب بكربن أيوب مشس الدين اإل - 9
  14/234والبداية والنهاية  4/21ىـ( ترمجتو يف الدرر الكامنة 751ادلوقعٌن وماد ادلعاد تويف سنة )    
  3/135واعالم ادلوقعٌن  6/172الفتاوى الكربى  - 10
 ىـ( 474جي أبو الوليد ادلالكي،فقيو أصو ي من مؤلفاتو يف األصول: إحكام الفصول ،واحلدود)تىوسليمان بن خلف بن سعيد البا - 11

 18/535وسًن أعالم النبالء  1/377ينظر الديباج ادلذىب      
  690-689إحكام الفصول  - 12
 فات ومنها الكوكب ادلنًن وشرحو دمحم بن أمحد بن عبد العزيز تقي الدين الفتوحي ،ولد مبصر ونشأ هبا صنف العديد من ادلصن - 13

  8/276ومعجم ادلؤلفٌن  6/233ىـ( ينظر األعالم 972وشرح منته  اإليرادات  )ت      
  433/ 4شرح الكوكب ادلنًن  - 14
 ىـ( 790إبراىيم بن موس  بن دمحم ادلالكي أبو إسواق فقيو أصو ي من مؤلفاتو ادلوافقات واالعتصام تويف سنة ) - 15

 1/118ومعجم ادلؤلفٌن  1/71وا ألعالم  2/204يف الفتح ادلبٌن  ترمجتو     
  183/ 5ادلوافقات  - 16
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ٚايذرٜع١ عبار٠ عٔ أَز غرل يبٓٛم يٓحض٘ ؽباف َٔ ارتهاب٘ ايٛقٛم ًب (: 17)قاٍ ايكزييب

 ( 18)يبٓٛم

ٖٚٛ نٌ عكد ما٥ش ًب ايُباٖز ٜ٪ٍٚ أٚ مبهٔ إٔ ٜتٛصٌ ب٘ إفب  (19)ٜٚكٍٛ ابٔ ايعزبٞ

 . (20)ضبُبٛر

ْٞ ;إ  إٕ ن١ًُ ٬ٜٚ ِب إٔ اىبصطً  اىبزنن ٖٛ ايذٟ ٜتٓاصن َع ا٫دباٙ ايأا

ايضد ٫ تتٓاصن َع اىبع٢ٓ ايعاّ يًذرٜع١ إ ا فضزت ب ْٗا: َا ناْم ٚص١ًٝ يًغ٤ٞ صٛا٤ 

نإ ما٥شا أٚ ضبُبٛرا ;ٯٕ ٚص١ًٝ ايغ٤ٞ ازبا٥ش تحت  ٫ٚ تضد،نُا إٔ ايٛص١ًٝ إفب 

 ايغ٤ٞ ايٛامن ػبن فتحٗا ٖٚٛ َا ٜعدل عٓ٘ ا٭صٛيٕٝٛ بال" َكد١َ ايٛامن"

  اىبزنن ٜهٕٛ َع٢ٓ صد ايذرا٥ع َٓع أَز ما٥ش يهٞ ٫ ٚ ـب ْتٓاٍٚ اىبصطً

 ٜتٛصٌ ب٘ إفب ضبُبٛر، ٖٚذا َا اعتارٙ ايغاييب ٚايكزاًب ًب تعزٜحُٗا ايذرٜع١:

  (21)فكد فضزٖا ايغاييب ب ْٗا :"َٓع ازبا٥ش ي٬٦ ٜتٛصٌ ب٘ إفب اىبُٓٛم

ٕ ايحعٌ ٜٚكٍٛ ايكزاًب ًب تحضرلٖا :" ضِ َاي٠ ٚصا٥ٌ ايحضاي يفعا ي٘ ، فُت٢ نا

  (22)ايضاو عٔ اىبحضد٠ ٚص١ًٝ إفب اىبحضد٠ َٓعٓا َٔ  يو ايحعٌ.

ٚغبًص بعد ٖذا إفب إٔ ايذرا٥ع ًب أصًٗا تعين ايٛص١ًٝ إفب ايغ٤ٞ ٚايطزٜل إيٝ٘ 

صٛا٤ نإ ٚص١ًٝ إفب ضبُبٛر أّ إفب ما٥ش ٚيهٓٗا أصبحم ًب عزف ا٭صٛيٝـب تٓصزف 

ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل ،يهٔ اىبصطً   إفب ايٛص١ًٝ اىبحط١ٝ إفب ع٤ٞ يبٓٛم نُا قزر

ايذٟ اْتغز بـب ا٭صٛيٝـب ٖٛ اىبصطً  اىبزنن ، ٜٚكتطٞ  يو إٔ ْحضز ايذرٜع١ قبا 

 نإ ٚص١ًٝ إفب اسبزاّ; ٭ْٗا ٖٞ اييت ٜت ت٢ فٝٗا َع٢ٓ ايضد .

                                      
 دمحم بن أمحد بن أيب بكر أبو عبد هللا القرطيب الفقيو ادلفسر احملدث من مؤلفتو : اجلامع ألحكام القرآن يف التفسًن والناسخ  - 17

 197وشجرة النور الزكية ص/ 2/308(ينظر الديباج ادلذىبىـ671وادلنسوخ وشرح أمساء هللا احلسىن تويف سنة)      
 58-2/57اجلامع ألحكام القرآن  - 18
 دمحم بن عبد هللا بن دمحم ادلعافري األندلسي ادلعروف أبيب بكر ابن العريب من ائمة ادلالكية فقيو أصو ي مفسر أديب متكلم  - 19

 2/252والديباج ادلذىب3/423ىـ(ينظر وفيات األعيان 543ف )ت من مؤلفاتو أحكام القرآن واإلنصاف يف مسائل اخلال     
 2/265أحكام القرآن البن العريب - 20
 3/564ادلوافقات - 21
 448شرح تنقيح الفصول ص/ - 22
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ٜٚبك٢ ٖذا اىبصطً  عزفا أصٛيٝا ٭ٕ اىبع٢ٓ ايعاّ يًذرٜع١ ٖٞ ايٛص١ًٝ َطًكا ٫ٚ 

اْٗا بايضد إ٫ بافذلاض إٔ تهٕٛ ايٛص١ًٝ َحط١ٝ إفب ضبزّ ، فهإ اىبتباير ٜتٓاصن اقذل

 إفب ايذٖٔ عٓد إي٬م "صد ايذرا٥ع" : َٓع ايٛصا٥ٌ اىبحط١ٝ إفب احملُبٛر.

ٜكٍٛ ايدنتٛر عبد اهلل ايذلنٞ: " اىبزاي بضد ايذرٜع١: َٓعٗا ع٢ً اىبهًف  ت٢ ٫ 

ًب  د  اتٗا يهٓٗا ذبزّ ىبا تحطٞ  ٜتٛصٌ بضببٗا إفب احملزّ فٗٞ ٚإٕ ناْم ما٥ش٠

 . (23)إيٝ٘، ٚيٛ دبزيت عٔ  يو اإلفطا٤ يبكٝم ع٢ً مٛاسٖا ٚىبا َٓع اىبهًف َٓٗا

ٚيعٌ أصحاب ٖذا ا٫دباٙ ايأاْٞ اىبتكدّ آْحا ٫ ُبٛا ٖذا اىبع٢ٓ ايعزًب فحضزٚا 

 ايذرٜع١ قبا نإ َباٖزٙ اإلبا ١ ٜٚتٛصٌ ب٘ إفب ضبزّ.

قصزٚا ايذرٜع١ ع٢ً َا نإ َباٖزٙ َبا ا ٜٚتٛصٌ ب٘ إفب ُٜٚبٗز يٞ إٔ ٖ٪٤٫ ايذٜٔ 

ضبُبٛر ٫ ُبٛا اىبع٢ٓ ايً ٟٛ يه١ًُ ايذرٜع١ ٚأصٌ اعتكاقٗا، فايذرٜع١ ٚإٕ ناْم 

 تعين ايٛص١ًٝ إ٫ إْٗا ٚص١ًٝ فٝٗا َع٢ٓ ايتُٜٛ٘ ٚاشبتٌ.

فكد ما٤ ًب يضإ ايعزب:" ايذرٜع١ :نبٌ ؽبتٌ ب٘ ايصٝد مبغٞ ايصٝاي إفب مٓب٘ 

 ب٘ ٜٚزَٞ ايصٝد إ ا أَهٓ٘، ٚ يو ازبٌُ ٜضٝن أ٫ًٚ َع ايٛ ػ  ت٢ ت يح٘، فٝضتذل

، ًٚب ايصحاح "ايذرٜع١: (24)ٚايذرٜع١: ايضبن إفب ايغ٤ٞ ٚأصً٘ َٔ  يو ازبٌُ 

ايٛص١ًٝ ،ٚقد تذرم ف٬ٕ بذرٜع١ أٟ تٛصٌ، ٚازبُع: ايذرا٥ع َأٌ ايدر١٦ٜ، ٖٚٞ ايٓاق١ 

 .(25)اييت ٜضتذل بٗا ايزاَٞ يًصٝد

 ا  : تقشينات الذرائع ثالج

قضِ ا٭صٛيٕٝٛ ايذرا٥ع إفب أربع١ أقضاّ، ٚقد تٓٛعم تكضُٝاتِٗ باعتبار َٓاٖجِٗ 

ًب ايُٓبز إفب ايذرا٥ع، فٗٓاى َٔ ُْبز إفب  كٝكتٗا ٚاعتدل اسبهِ عًٝٗا ًب  اتٗا، 

ٖٚٓاى َٔ ُْبز إيٝٗا حبضن إفطا٥ٗا إفب اىبصًح١ ٚاىبحضد٠، َِٚٓٗ َٔ ٫ ِب ايطزر 

 ايحعٌ اىب  ٕٚ فٝ٘. ايٓاتج عٔ
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نُا إٔ َٔ ايعًُا٤ َٔ اعتدل ايذرٜع١ قبعٓاٖا ايعاّ فٗٞ ٚص١ًٝ تٛصٌ إفب ا٭َز 

صٛا٤ نإ َبا ا أّ ضبُبٛرا، فكضِ ايذرا٥ع بٓا٤ ع٢ً ٖذٙ ايٛم١ٗ، ٖٚٓاى فزٜل اعتدل 

ايذرٜع١ قبعٓاٖا ايعزًب فٗٞ ايٛص١ًٝ اييت ٜزاي ايتٛصٌ بٗا إفب احملُبٛر فجا٤ تكضُٝ٘ 

 . (26)ا عٔ ٚمٗت٘ تًو َتحزع

ِٖٚ فكٗا٤ اىبايه١ٝ  ايتكضُٝات اىبغٗٛر٠ ىبٔ ٜعتدل ايذرا٥ع  ج١،ٚص عزض 

 ١ باعتبارِٖ رافطـب ي٬ تجاخل بٗانُا ص عزض تكضُٝات يبع  ايغافعٝٚاسبٓاب١ً، 

َٚٔ أعٗز تكضُٝات احملتجـب بايذرا٥ع :تكضِٝ ايكزاًب ٚابٔ ايكِٝ ٚايغاييب 

 رهبِٗ اهلل 

 فكد قضِ ايذرا٥ع إفب ر٬ر١ أقضاّ : ف َا ايكزاًب

ا٭ٍٚ: َا امتُعم ا٭١َ ع٢ً صدٙ، َٚأاي٘: اىبٓع َٔ صن ا٭صٓاّ عٓد َٔ ٜعًِ أْ٘ 

ٜضن اهلل آْذاى، ٚنذا  حز اٯبار ًب يزٜل اىبضًُـب إ ا عًِ ٚقٛعِٗ فٝٗا أٚ َبٔ، 

 ٚإيكا٤ ايضِ ًب أيعُتِٗ إ ا عًِ أٚ َبٔ أِْٗ ٜ نًٕٛ فًٝٗهٕٛ .

ِ أنبعٛا ع٢ً عدّ صدٙ ناىبٓع َٔ سراع١ ايعٓن عغ١ٝ اشبُز، ٚايتجاٚر ًب ايأاْٞ: قض

 ايبٝٛت عغ١ٝ ايشْا، فإٕ ٖذا ٫ مبٓع َٓ٘ ع٤ٞ ٚيٛ نإ ٚص١ًٝ يًُحزّ.

ايأايث: قضِ اعتًف فٝ٘ نايُٓبز إفب اىبزأ٠ ٭ْ٘  رٜع١ يًشْا بٗا ٚنذا اسبدٜث َعٗا، 

 . (27)عٓد َايو رهب٘ اهلل  َٚٓٗا بٝٛم اٯماٍ

 َا ابٔ ايكِٝ فكد قضِ ايذرا٥ع باعتبار إفطا٥ٗا إفب اىبحضد٠ إفب أربع١ أقضاّ :ٚأ

ا٭ٍٚ: ٚص١ًٝ َٛضالٛع١ يففطالا٤ إفب اىبحضالد٠ قطًعالا نغالزب اشبُالز اىبحطالٞ إفب َحضالد٠         

 ايضهز، ٚنايكذف اىبحطٞ إفب َحضد٠ ايحز١ٜ، ٚايشْا اىبحطٞ إفب اعت٬ٍب ا٭ْضاب.

ٗالالالا ايتٛصالالٌ إفب اىبحضالالالد٠ نُالالٔ ٜعكالالالد ايٓهالالالاح   ايأالالاْٞ: ٚصالالال١ًٝ َٛضالالٛع١ يًُبالالالاح قصالالد ب   

 قاصًدا ب٘ ايتحًٌٝ أٚ ٜعكد ايبٝع قاصدا ب٘ ايزبا .
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ايأايث: ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح و ٜكصد بٗا ايتٛصٌ إفب اىبحضد٠ ٚيهٓٗا َحط١ٝ إيٝٗا 

غايبا، َٚحضدتٗا أرم  َٔ َصًحتٗا، َٚأاي٘ ايص٠٬ ًب أٚقات ايٓٗٞ، ٚصن آشل١ 

 ِٗ، ٚتشٜٔ اىبتٛف٢ عٓٗا سٚمٗا ًب سَٔ عدتٗا.اىبغزنـب بـب َبٗزاْٝ

ايزابع: ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح ٚقد تحطٞ إفب اىبحضد٠، َٚصًحتٗا أرم  َٔ 

َحضدتٗا، َأٌ ايُٓبز إفب اىبرطٛب١ ٚاىبغٗٛي عًٝٗا، ٚن١ًُ اسبل عٓد  ٟ صًطإ 

 ما٥ز.

اب٘ حبضن ٚقد قزر ابٔ ايكِٝ إٔ ايغزٜع١ ما٤ت بإبا ١ ٖذا ايكضِ أٚ اصتحباب٘ أٚ إػب

يرمات٘ ًب اىبصًح١، نُا ما٤ت باىبٓع َٔ ايكضِ ا٭ٍٚ، أَا ايكضِ ايأاْٞ ٚايأايث فُٗا 

ضبٌ ُْبز بـب ايعًُا٤ ٌٖ ُٖا يبا ما٤ت ايغزٜع١ بإبا تُٗا أٚ اىبٓع َُٓٗا، ٚاعتار 

  (28)ابٔ ايكِٝ اىبٓع ٚصام ا٭يي١ ع٢ً اعتٝارٙ.

َكاصد اىبهًف،  ٝث  نز ًب اىبض ي١ أَا ايغاييب فكد عزض ا٭قضاّ أرٓا٤  دٜأ٘ عٔ 

ًْا فٝ٘،  ٚقد قضُٗا بٗذا اشباَض١ َا ٜتعًل جبًن اىبصًح١ ٚيفع اىبحضد٠ إ ا نإ َ  ٚ

 ا٫عتبار إفب مثا١ْٝ أقضاّ :

َا ٫ ًٜشّ عًٝ٘ إضزار باي رل، ٖٚذا ايكضِ بام ع٢ً أصً٘ َٔ اإل ٕ ٫ٚ إعهاٍ  :ا٭ٍٚ

 فٝ٘.

نٕٛ ايحاعٌ قاصًدا اإلضزار ناىبزعص ًب صًعت٘  ايأاْٞ: َا ًٜشّ عًٝ٘ اإلضزار َع

 قصًدا يطًن َعاع٘ َٚصِحب٘ قصد اإلضزار باي رل .

ٖٚذا ايكضِ ٫ إعهاٍ ًب َٓع ايكصد إفب اإلضزار َٔ  ٝث ٖٛ إضزار يأبٛت ايديٌٝ 

 ع٢ً إٔ "٫ ضزر ٫ٚ ضزار" ًب اإلص٬ّ.

قصد إضزار اي رل، ٜٚبك٢ ايُٓبز ًب ٖذا ايعٌُ ايذٟ امتُع فٝ٘ قصد ْحع ايٓحط ٚ

ٌٖ مبٓع َٓ٘ فٝصرل غرل َ  ٕٚ فٝ٘ ؟ أّ ٜبك٢ ع٢ً  هُ٘ ا٭صًٞ َٔ اإل ٕ ٜٚهٕٛ 

عًٝ٘ إرِ َا قصد ؟ ٖٚٛ مار ع٢ً َض ي١ ايص٠٬ ًب ايدار اىب صٛب١، َٚع  يو فٝحتٌُ 

ًب ا٫متٗاي تحص٬ٝ، ٖٚٛ إَا إٔ مبهٔ اىبهًف اصتج٬ب َصًحت٘ َٔ ٚم٘ آعز ٚؼبصٌ 

٫ إعهاٍ ًب َٓع٘ َٓ٘; ٭ْ٘  ٦ٓٝذ و ٜكصد  يو ايٛم٘ إ٫ ٭مٌ  ي٘ َزايٙ، فٗٓا
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اإلضزار، ٚإ ا و ٜهٔ ي٘ ضبٝص عٔ تًو ازب١ٗ اييت ٜضتطز َٓٗا اي رل فحل ازباين 

 أٚ ايدافع َكدّ، َٚع  يو فٗٛ يبٓٛم َٔ قصد اإلضزار.

ٚبٝع ايأايث: َا ٫ ٜكصد فٝ٘ اإلضزار يهٔ اإلضزار اي٬سّ عٓ٘ عاّ نتًكٞ ايضًع 

 اسباضز يًبايٟ، ٚا٫َتٓام عٔ بٝع يارٙ ٚقد اضطز ايٓاظ إيٝ٘ ىبضجد ماَع أٚ غرلٙ.

 ٖٚٓا ٫ ؽبًٛ ا٭َز َٔ إٔ ًٜشّ َٔ َٓع٘ اإلضزار ب٘ حبٝث ٜٓجدل ضزرٙ أ٫ٚ:

فإٕ نإ َٓع٘ ٜ٪يٟ إفب اإلضزار ب٘ حبٝث ٫ ٜٓجدل فح٦ٓٝذ ٜكدّ  ك٘ ع٢ً اإلي٬م، 

ع٘ نب١ً فاعتبار ايطزر ايعاّ أٚفب فُٝٓع ازباين أٚ ايدافع ٚإٕ أَهٔ اظببار اإلضزار ٚرف

ِّ ب٘; ٭ٕ اىبصاحل ايعا١َ َكد١َ ع٢ً اىبصاحل اشباص١، بديٌٝ ايٓٗٞ عٔ تًكٞ  يبا ٖ

ايضًع ٚعٔ بٝع اسباضز يًبايٟ، ٚاتحام ايضًف ع٢ً تطُـب ايصٓام َع إٔ ا٭صٌ فِٝٗ 

ًٝ٘ ٚصًِ َٔ غرلٙ يبا رضٞ أًٖ٘ َٚا ا٭َا١ْ، ٚقد سايٚا ًب َضجد رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل ع

٫، ٚ يو ٜكطٞ بتكدِٜ َصًح١ ايعُّٛ ع٢ً َصًح١ اشبصٛص يهٔ حبٝث ٫ ًٜحل 

 اشبصٛص َطز٠.

ايزابع: إٔ ٫ ٜكصد فٝ٘ اإلضزار يهٔ ًٜشّ عٓ٘ إضزار عاص، ٚايحعٌ ضبتاخل إيٝ٘ حبٝث 

ِ أْٗا تكع ًٜحل ايحاعٌ قبٓع٘ َٔ  يو ضزر، ٚ يو َأٌ ايدافع عٔ ْحض٘ َُب١ًُ ٜعً

ُٜحتاخل إيٝ٘ أٚ إفب صٝد أٚ َا٤ أٚ غرلٙ عاىبا أْ٘ إ ا  ب رلٙ، أٚ ٜضبل إفب عزا٤ يعاّ أٚ َا 

 اسٙ اصتطز غرلٙ بعدَ٘ ٚيٛ أعذ َٔ ٜدٙ اصتطز، ٖٚذا ايكضِ ًب ازب١ًُ ؼبتٌُ 

ُْبز َٔ م١ٗ إربات اسبُبَٛب ُْٚبز َٔ م١ٗ إصكايٗا، فإٕ اعتدلْا اسبُبَٛب  ُْبزٜٔ :

ٚ ايدافع َكدّ ٚإٕ اصتطز غرلٙ; ٭ٕ مًن اىبٓحع١ أٚ يفع اىبطز٠ فإٕ  ل ازباين أ

َطًٛب يًغارم َكصٛي، ٚيذيو أبٝحم اىبٝت١ ٚغرلٖا َٔ احملزَات ٚأبٝ  ايزين 

بايٝابط ًب ايعز١ٜ يًحام١ اىباص١، ٚإً ا فُا صبل إيٝ٘ اإلْضإ َٔ  يو قد ربم  ك٘ 

فٝ٘ يًغارم فص ، ٚقد َبٗز إٔ  فٝ٘ عزعا حبٛسٙ ي٘ يٕٚ غرلٙ، ٚصبك٘ إيٝ٘ ٫ طبايح١

تكدِٜ  ل اىبضبٛم ع٢ً  ل ايضابل يٝط قبكصٛي عزًعا إ٫ َع إصكاٍب ايضابل سبك٘، 

 ٚ يو ٫ ًٜشَ٘ .

ٚأَا ايُٓبز ايأاْٞ ٖٚٛ عدّ اعتبار اسبُبَٛب فكد قاٍ ايغاييب: إْ٘ ٜتصٛر ٖٓا 

 ٚمٗإ :
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ُٛي مدا فإٕ إصكاٍب ا٫صتبداي ٚايدعٍٛ ًب اىبٛاصا٠ ع٢ً صٛا٤، ٖٚذا ضبا٭ٍٚ: 

ٌّ يعاَِٗ نبعٛا َا نإ عٓدِٖ ًب رٛب ٚا د رِ اقتضُٛٙ  ا٭ععزٜـب ناْٛا إ ا ق

بِٝٓٗ ًب إْا٤ ٚا د، ٚقاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ عٔ فعًِٗ ٖذا: "فِٗ َين ٚأْا 

"َِٗٓ(29) . 

 .َٚضكٌب اسبِب ٖٓا قد رأ٣ غرلٙ َأٌ ْحض٘ ٚن ْ٘ ٖٛ أعٛٙ أٚ ابٓ٘ أٚ قزٜب٘

عٔ أبٞ صعٝد قاٍ: بُٝٓا عبٔ ًب صحز َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚما٤ ًب َضًِ 

ٚصًِ إ  ما٤ رمٌ ع٢ً را ١ً ي٘، قاٍ فجعٌ ٜصزف بصزٙ مبٝٓا ٚسلا٫، فكاٍ رصٍٛ 

اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: َٔ نإ َع٘ فطٌ َبٗز فًٝعد ب٘ ع٢ً َٔ ٫ َبٗز ي٘، َٚٔ 

اٍ فذنز َٔ أصٓاف اىباٍ َا  نز نإ َع٘ فطٌ َٔ ساي فًٝعد ب٘ ع٢ً َٔ ٫ ساي ي٘، ق

 .( 30) ت٢ رأٜٓا إٔ ٫ ل ٭ د َٓا ًب فطٌ

، ٚأٜطا َغزٚع١ٝ ايشنا٠ ٚاإلقزاض (31)ًٚب اسبدٜث: "إٕ ًب اىباٍ  ًكا ص٣ٛ ايشنا٠"

 ٚغرل  يو ٚنبٝع٘ مار ع٢ً أصٌ َهارّ ا٭ع٬م.

، ٫ٚ ٚع٢ً ٖذٙ ايطزٜك١ ٫ ًٜحل ايعاٌَ ضزر إ٫ قبكدار َا ًٜحل ازبُٝع أٚ أقٌ

ٜهٕٛ َٛقًعا ع٢ً ْحض٘ ضزًرا، ٚإلبا ٖٛ َتٛقع أٚ قًٌٝ ؼبتًُ٘ ًب يفع بع  ايطزر عٔ 

غرلٙ، ٖٚٛ ُْبز َٔ ٜعد اىبضًُـب ع٦ٝا ٚا ًدا ع٢ً َكتط٢ قٛي٘ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايض٬ّ : 

 . (32)"اىب٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ اىبزصٛص ٜغد بعط٘ بعطا"

ًب إصكاٍب اسبُبَٛب، ٚ يو إٔ ٜذلى  ٚايٛم٘ ايأاْٞ: اإلٜأار ع٢ً ايٓحط ٖٚٛ أعزم

 ُب٘ سبِب غرلٙ اعتُايا ع٢ً صح١ ايٝكـب ٚإصاب١ يعـب ايتٛنٌ ٚذب٬ُ يًُغك١ ًب 

عٕٛ ا٭خ ًب اهلل ع٢ً احملب١ َٔ أمً٘، ٖٚٛ َٔ ضباَد ا٭ع٬م، ٖٚٛ َا نإ عًٝ٘ 

رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ، ٚاإلٜأار ٖٓا َبين ع٢ً إصكاٍب اسبُبَٛب ايعام١ً، 
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ٌ اىبطز٠ اي٬ ك١ بضبن  يو ٫ عتن فٝ٘ إ ا و ؽبٌ قبكصٛي عزعٞ، فإ ا أعٌ فتحُ

 قبكصٛي عزعٞ ف٬ ٜعد  يو إصكايا يًحِب ٫ٚ ٖٛ ضبُٛي عزعا.

اشباَط: َا ًٜشّ عٓ٘ ضزر عاص َٔ يٕٚ إٔ ٜكصدٙ اىبهًف ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ بذيو 

و َأٌ  حز ايب٦ز ضزر ٚايحعٌ غرل ضبتاخل إيٝ٘، يهٓ٘ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ قطًعا، ٚ ي

عًف باب ايدار ًب ايُب٬ّ حبٝث ٜكع ايداعٌ فٝ٘ ب٬ بد، ٖٚذا ايكضِ ي٘ ُْبزإ :ُْبز 

َٔ  ٝث نْٛ٘ قاصدا ىبا ػبٛس إٔ ٜكصد عزعا َٔ غرل قصد إضزار ب  د فٗذا َٔ 

ٖذٙ ازب١ٗ ما٥ش ٫ ضبُبٛر فٝ٘، ُْٚبز َٔ  ٝث نْٛ٘ عاىبا بًشّٚ َطز٠ اي رل شلذا 

ّ اصتطزارٙ بذلن٘، فإْ٘ َٔ ٖذا ايٛم٘ َُب١ٓ يكصد اإلضزار، ايعٌُ اىبكصٛي َع عد

فتٛعٝ٘ يذيو ايحعٌ ع٢ً  يو ايٛم٘ َع ايعًِ باىبطز٠ ٫بد فٝ٘ َٔ أ د أَزٜٔ: إَا 

تكصرل ًب ايُٓبز اىب َٛر ب٘ ٚ يو يبٓٛم، ٚإَا قصد إفب ْحط اإلضزار ٖٚٛ يبٓٛم أٜطا، 

٘ ٜعد َتعدٜا بحعً٘، ٜٚطُٔ ضُإ فًٝشّ إٔ ٜهٕٛ يبًٓٛعا َٔ  يو ايحعٌ يهٔ إ ا فعً

اىبتعدٟ ع٢ً ازب١ًُ، ُٜٚٓبز ًب ايطُإ حبضن ايٓحٛظ ٚا٭َٛاٍ ع٢ً َا ًٜٝل بهٌ 

ْاسي١، ٫ٚ ٜعد قاصدا ايبت١ إ ا و ٜتحكل قصدٙ يًتعدٟ، ٚع٢ً ٖذا دبزٟ َض ي١ 

ًب  ايص٠٬ ًب ايدار اىب صٛب١ ٚايذب  بايضهـب اىب صٛب١ َٚا سبل بٗا َٔ اىبضا٥ٌ اييت ٖٞ

أصًٗا َ  ٕٚ فٝٗا ًٜٚشّ عٓٗا إضزار باي رل، ٚ٭مٌ ٖذا تهٕٛ ايعباي٠ عٓد ازبُٗٛر 

ًٓا إٕ  صحٝح١ صبش١ٜ ٚايعٌُ ا٭صًٞ صحًٝحا، ٜٚهٕٛ عاصٝا بايطزف اٯعز ٚضاَ

 نإ رِ ضُإ.

ايضايظ: إٔ ٜهٕٛ اإلضزار عاصا ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ بذيو ضزر ٚايحعٌ ضبتاخل إيٝ٘ 

اىبحضد٠ ع٢ً صبٌٝ ايٓدٚر نححز ب٦ز قبٛضع ٫ ٜ٪يٟ غايبا إفب ،يهٔ ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب 

ٚقٛم أ د فٝ٘ ٚأنٌ ا٭غذ١ٜ اييت غايبٗا إٔ ٫ تطز أ ًدا، ٖٚذا ايكضِ بام ع٢ً أصً٘ 

َٔ اإل ٕ ٭ٕ اىبصًح١ إ ا ناْم غايب١ فإْ٘ ٫ اعتبار بايٓدٚر ًب اغبزاَٗا; إ  ٫ تٛمد 

ٚقد ٚمدْا ضٛابٌب اىبغزٚعات ٖهذا  ًب ايعاي٠ َصًح١ عز١ٜ عٔ اىبحضد٠ نب١ً،

نايكطا٤ بايغٗاي٠ ًب ايدَا٤ ٚا٭َٛاٍ ٚايحزٚخل َع إَهإ ايهذب ٚايِٖٛ ٚاي ًٌب 

ٚإبا ١ ايكصز َع إَهإ عدّ اىبغك١ ناىبًو اىبذلف١ َٚٓع٘ ًب اسبطز بايٓضب١ إفب  ٟٚ 

ٜعتدل ايصٓا٥ع ايغاق١، فٗٓا اعتدلت اىبصًح١ اي ايب١، ٚأَا اىبحضد٠ فٗٞ ْاير٠ ٫ٚ 

 ايٓدٚر.
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ايضابع: إٔ ٜهٕٛ اإلضزار عاًصا ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ بذيو ضزر ٚايحعٌ غرل ضبتاخل إيٝ٘، 

يهٔ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ نأرلا نأز٠ غايب١، ٖٚذٙ ايهأز٠ يٝضم ع٢ً صبٌٝ ايكطع بٌ 

ع٢ً صبٌٝ ايُبٔ، إ٫ إٔ اىبحضد٠ يشَٚٗا أغًيب نبٝع ايض٬ح ٭ٌٖ اسبزب ٚايعٓن 

 يبٔ ع ْ٘ اي ػ. يًرُار َٚا ٜ ػ ب٘

ٖٚذ ايكضِ ؼبتٌُ اشب٬ف، ٚمبٌٝ ايغاييب إفب إٔ ايزام  ٖٛ اعتبار ايُبٔ فتضد 

ايذرٜع١; ٭ٕ ايُبٔ ًب أبٛاب ايعًُٝات ماٍر صبز٣ ايعًِ ٚايُباٖز مزٜاْ٘ ٖٓا، ٚأًٜطا 

فإٕ اىبٓصٛص عًٝ٘ َٔ صد ايذرا٥ع ياعٌ ًب ٖذا ايكضِ، رِ إٕ ٖذا ايكضِ ياعٌ ًب 

 رِ ٚايعدٚإ اىبٓٗٞ عٓ٘.ايتعإٚ ع٢ً اإل

ٚ اصٌ ٖذا ايكضِ إٔ ايُبٔ باىبحضد٠ ٚايطزر ٫ ٜكّٛ َكاّ ايكصد إيٝ٘، فا٭صٌ 

ازبٛاس إ٫ أْ٘ ىبا ناْم اىبصًح١ تضبن َحضد٠ َٔ باب اسبٌٝ أٚ َٔ باب ايتعإٚ َٓع 

 َٔ ٖذٙ ازب١ٗ ٫ َٔ م١ٗ ا٭صٌ.

 ْايرا نُضا٥ٌ بٝٛم اٯماٍ، فٗذا ايأأَ: َا ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ نأرًلا ٫ غايبا ٫ٚ

ايكضِ َٛضع ُْبز ٚايتباظ، ٚا٭صٌ فٝ٘ اسبٌُ ع٢ً ا٭صٌ َٔ صح١ اإل ٕ نُذٖن 

ايغافعٞ ٚغرلٙ، ٚايعًِ ٚايُبٔ بٛقٛم اىبحضد٠ َٓتحٝإ، ٚيٝط ٖٓا إ٫ ا تُاٍ صبزي بـب 

طا ايٛقٛم ٚعدَ٘، ٚا تُاٍ ايكصد يًُحضد٠، ٚاإلضزار ٫ ٜكّٛ َكاّ ْحط ايكصد، ٚأٜ

فإْ٘ ٫ ٜص  إٔ ٜعد ازباين أٚ ايدافع ٖٓا َكصًزا ٫ٚ قاصًدا نُا ًب ايعًِ ٚايُبٔ، 

ٚيٝط هبً٘ ع٢ً ايكصد إيُٝٗا أٚفب َٔ هبً٘ ع٢ً عدّ ايكصد يٛا د َُٓٗا، ٚإ ا 

 نإ نذيو فايتضبن اىب  ٕٚ فٝ٘ قٟٛ مدا.

٢ً نأز٠ َٚع  يو مبٌٝ ايغاييب إفب رأٟ َايو ًب اعتبار صد ايذرا٥ع ٖٓا بٓا٤ ع

ايكصد ٚقًٛعا، ٚ يو إٔ ايكصد ٫ ٜٓطبٌب ًب ْحض٘ ٭ْ٘ َٔ ا٭َٛر ايباي١ٓ، يهٔ ي٘ 

صباٍ ٖٓا ٖٚٛ نأز٠ ايٛقٛم ًب ايٛمٛي أٚ ٖٛ َُب١ٓ  يو، فهُا اعتدلت اىبُب١ٓ ٚإٕ ص  

ايترًف، نذيو تعتدل ايهأز٠ ٭ْٗا ًب صباٍ ايكصد، ٚقد ٜغزم اسبهِ يع١ً َع نٕٛ 

ز فإْ٘ َغزٚم يًشمز، ٚا٫سيمار ب٘ نأرل ٫ غاين، فاعتدلْا فٛاتٗا نأرلا نحد اشبُ

ايهأز٠ ًب اسبهِ يبا ٖٛ ع٢ً ع٬ف ا٭صٌ; إ  ا٭صٌ عص١ُ اإلْضإ عٔ اإلضزار ب٘ 

ٚإ٬َٜ٘، نُا إٔ ا٭صٌ ًب َض يتٓا اإل ٕ فرزخل عٔ ا٭صٌ ٖٓايو سبه١ُ ايشمز 

 ٓٛم.ٚعزخل عٔ ا٭صٌ ٖٓا َٔ اإلبا ١ سبه١ُ صد ايذرٜع١ إفب اىبُ
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رِ صام ايغاييب رهب٘ اهلل ا٭يي١ اييت ت٪ٜد ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع، ٚصٛف ت تٞ ًب 

 َٛضعٗا َٔ ٖذا ايبحث إٕ عا٤ اهلل تعافب.

ٚقد عًص ايغاييب بعد صٝام تًو ا٭يي١ ع٢ً ايضد إفب إٔ ايغزٜع١ َب١ٝٓ ع٢ً 

نإ ٖذا  ا٫ تٝاٍب ٚا٭عذ باسبشّ ٚايتحزس يبا عض٢ إٔ ٜهٕٛ يزٜكا إفب َحضد٠، فإ ا

ًَا ع٢ً ازب١ًُ ٚايتحصٌٝ فًٝط ايعٌُ ب٘ ببدم ًب ايغزٜع١، بٌ ٖٛ أصٌ َٔ  َعًٛ

 .( 33)أصٛشلا رامع إفب َا ٖٛ َهٌُ إَا يطزٚرٟ أٚ  امٞ أٚ ذبضٝين

تٓاٍٚ تكضِٝ ايذرا٥ع ًب َض ي١ بٝٛم اٯماٍ  –رهب٘ اهلل –٬ٜٚ ِب إٔ ايغاييب 

اييت  نزٖا ايكزاًب، فكد  نز ٚقضُٗا إفب ر٬ر١ أقضاّ، ٖٚٞ ْحط ايتكضُٝات 

ايغاييب إٔ ايذرا٥ع ع٢ً ر٬ر١ أقضاّ: َٓٗا َا ٜضد باتحام نضّن ا٭صٓاّ َع ايعًِ 

ًٜا إفب صن أبٟٛ ايضاب، ٚ حز  أْ٘ ٜ٪يٟ إفب صن اهلل، ٚنضّن أبٟٛ ايزمٌ إ ا نإ َ٪ي

إ ا أ ن  اٯبار ًب يزٜل اىبضًُـب َع ايعًِ بٛقٛعِٗ فٝٗا، َٚٓٗا َا ٫ ٜضد باتحام نُا

اإلْضإ إٔ ٜغذلٟ بطعاَ٘ أفطٌ َٓ٘ أٚ أي٢ْ َٔ مٓض٘، فٝتحٌٝ ببٝع َتابع٘ يٝتٛصٌ 

بايأُٔ إفب َكصٛيٙ بٌ نضا٥ز ايتجارات فإٕ َكصٛيٙ ايذٟ أبٝحم ي٘ إلبا ٜزمع إفب 

ايتحٌٝ ًب بذٍ يراِٖ ًب ايضًع١ يٝ عذ أنأز َٓٗا، َٚٓٗا َا ٖٛ طبتًف فٝ٘، َٚأٌ شلا 

 ببٝٛم اٯماٍ.

ٗز إٔ ٖذا ايتكضِٝ عٓد اىبايه١ٝ عَُٛا ٭صٌ اسبهِ ع٢ً ايذرا٥ع َٔ  ٝث ٖٞ، ُٜٚب

ٖٚٛ تكضِٝ ٫ ؽبايحِٗ فٝ٘ غرلِٖ َٔ  ٝث أصً٘ ٚإٕ ناْم اىبرايح١ رابت١ ًب ايكضِ 

 ايأايث نُا صٝ تٞ إٕ عا٤ اهلل.

أَا اىباْعٕٛ يضد ايذرا٥ع فًِٗ تكضُٝات شلا  نزت ًب َعزض ايزي ع٢ً احملتجـب بٗا، 

 إفب ر٬ر١ أقضاّ :( 34)كد قضُٗا ابٔ ايزفع١ ف

 أ دٖا َا ٜكطع بتٛصًٝ٘ إفب اسبزاّ، ٚقاٍ إٕ ٖذا ايكضِ  زاّ عٓدْا ٚعٓدِٖ .
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ٚايأاْٞ: َا ٜكطع ب ْٗا ٫ تٛصٌ ٚيهٔ اعتًطم قبا ٜٛصٌ فهإ َٔ ا٫ تٝاٍب صد 

َٓٗا اىبٛصٌ ايباب ٚإسبام ايصٛر٠ ايٓاير٠ اييت قطع ب ْٗا ٫ تٛصٌ إفب اسبزاّ باي اين 

 إيٝ٘، ٚٚصف ابٔ ايزفع١ ٖذا ب ْ٘ غًٛ ًب صد ايذرا٥ع.

 ٚايأايث: َا ؼبتٌُ ٚؼبتٌُ ٚفٝ٘ َزاتن َتحاٚت١.

ٚقد قاٍ ابٔ ايزفع١ بعد عزض٘ ٖذٙ ا٭قضاّ: ٚعبٔ غبايحِٗ ًب نبٝعٗا إ٫ ايكضِ 

 . (35)ا٭ٍٚ ٫ْطباي٘ ٚقٝاّ ايديٌٝ

 ايٓشام ٚا٭يي١ ايعا١َ ع٢ً  جٝتٗااىببحث ا٭ٍٚ :  ج١ٝ صد ايذرا٥ع ٚذبزٜز ضبٌ 

 حجية سد الذرائع: أوال  

 اْكضُم آرا٤ ايحكٗا٤ ًب ا٫ تجاخل بضد ايذرا٥ع إفب رأٜـب: 

ا٭ٍٚ: إٔ صد ايذرا٥ع  ج١ عزع١ٝ ٚأصٌ َعتدل، ٖٚذا ايزأٟ اعتٗز عٔ اإلَاّ َايو 

 (36)عٗز٠ نبرل٠  ت٢ قاٍ بع  ا٭صٛيٝـب: أضحم ٖذٙ ايكاعد٠ تذنز ب٘ ٜٚذنز بٗا

ٚقد صزح اىبايه١ٝ ب عذ َايو بٗذا ا٭صٌ ٚا تجام٘ ب٘ ًب نأرل َٔ ا٭ هاّ، فكد 

 .(37)قاٍ ايبامٞ: " ٖن َايو رهب٘ اهلل إفب اىبٓع َٔ ايذرا٥ع

 .(38)ٚقاٍ ايغاييب:" هُٗا َايو ًب أنأز أبٛاب ايحك٘ "

نُا إٔ ايكزييب ٚابٔ ايعزبٞ قد ْصٛا ع٢ً إٔ صد ايذرا٥ع ٚهباٜتٗا ٖٛ َذٖن 

 .( 39)َايو

 .( 40)ٜٚهاي ا٭صٛيٕٝٛ ػبُعٕٛ ع٢ً ْضب١ ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع إفب اإلَاّ َايو

ٚنُا اصتحاضم عٗز٠ ايٓضب١ إفب اىبذٖن اىبايهٞ ٚع٢ً رأص٘ إَاّ اىبذٖن ًب ا٭عذ بضد 

ايذرا٥ع، فكد اعتٗز ايٓكٌ أٜطا عٔ اإلَاّ أهبد بٔ  ٓبٌ ًب اعتبارٙ صد ايذرا٥ع 

 ( 41)د ْكٌ اسبٓاب١ً ٚغرلِٖ عٔ اإلَاّ أهبد ايكٍٛ بضد ايذرا٥عٚايعٌُ بٗذا ا٭صٌ، فك
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ٚقد تٛصع ابٔ ايكِٝ رهب٘ اهلل ًب اسبدٜث عٔ صد ايذرا٥ع ٚا٫صتد٫ٍ سبجٝتٗا 

ًٗا ي٬ تجاخل ع٢ً َزاعا٠  ٚأفاض اسبدٜث عٓٗا ًٚب  جٝتٗا، ٚ نز تضع١ ٚتضعـب ٚم

 . (42)ايغزٜع١ يضد ايذرا٥ع

ايذرا٥ع يهِٓٗ و ٜتٛصعٛا ًب ايضد نُا تٛصع َٚع إٔ اسبٓاب١ً ؼبتجٕٛ بضد 

اىبايه١ٝ فٝٗا، فاسبٓاب١ً ػبٝشٕٚ ايذرٜع١ عٓد اسبام١ إيٝٗا بغزٍب إٔ ٫ ٜهٕٛ اي زض 

 َٔ ايتذرم صبزي اسب١ًٝ ٚمبٓعٕٛ ايذرٜع١ عٓد عدّ اسبام١.

ٚقد  نز ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل َذٖن أهبد ًب صد ايذرا٥ع ٚقاٍ: "ٖذا أصٌ ٭هبد 

إٔ َا نإ َٔ باب صد ايذرٜع١ إلبا ٢ٜٗٓ عٓ٘ إ ا و ؼبتج إيٝ٘ "، رِ ٜكٍٛ:  ٚغرلٙ ًب

"ٚشلذا ٜحزم ًب ايعكٛي بـب اسبٌٝ ٚصد ايذرا٥ع، فاحملتاٍ ٜكصد احملزّ فٗذا ٢ٜٗٓ عٓ٘، 

ٚأَا ايذرٜع١ فصا بٗا ٫ ٜكصد احملزّ، يهٔ إ ا و ؼبتج إيٝٗا ْٗٞ عٓٗا، ٚأَا َع 

 . (43)اسبام١ ف٬.

ٔ ٖذا إٔ اسبٓاب١ً ٫ ٜتٛصعٕٛ ًب ايضد، ٜٚزٕٚ فت  ايذرا٥ع عٓد اسبام١، ْٚضتٓتج َ

بُٝٓا ٜزٕٚ ايضد عٓد عدّ اسبام١، ِٖٚ بٗذا ؽبتًحٕٛ عٔ اىبايه١ٝ ايذٜٔ تٛصعٛا ًب 

ايضد  ت٢ سلٌ ايضد بع  ايكطاٜا اييت ٫ ٜكصد اىبهًف ايٛصٍٛ إفب َ رب٘ قبجزي 

 ايتحٌٝ.

ٚاسبٓاب١ً إٔ اسبٓاب١ً ٜضدٕٚ ايذرٜع١ عٓد عدّ فحاصٌ ايحزم بـب َذٖن اىبايه١ٝ 

 اسبام١ إيٝٗا ٫ٚ ٜضدٕٚ عٓد اسبام١، ٚأَا اىبايه١ٝ فٝطًكٕٛ ايضد .

ٚقد قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ : "أَا َايو فإْ٘ ٜبايا ًب صد ايذرا٥ع  ت٢ ٢ٜٗٓ عٓٗا َع 

 .( 44)اسبام١ إيٝٗا"

٭صٌ، ٖٚذا ايزأٟ ايأاْٞ: صد ايذرا٥ع يٝط  ج١ ٫ٚ ٜص  بٓا٤ ا٭ هاّ ع٢ً ٖذا ا

نُا اعتٗز ب٘ أنأز ايغافع١ٝ، ْٚكٌ عٔ  -رهب٘ اهلل -اعتٗز ب٘ ابٔ  شّ

 .( 45)اسبٓح١ٝ
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ٚاسبكٝك١ أْ٘ ٫ ٜٛمد ًب نتن ا٭ ٓاف ْص صزٜ  ع٢ً عدّ ا٭عذ بضد ايذرا٥ع 

باعتبارٙ أص٬ ٜزمع إيٝ٘ ًب بٓا٤ ا٭ هاّ، يهٔ ٚمدت ًب ايتطبٝكات ايع١ًُٝ ًب تحزٜع 

ضا٥ٌ ايحك١ٝٗ َا ٜغرل إفب إٔ ا٭ ٓاف ٚايغافع١ٝ و ٜضدٚا ايذرا٥ع ًب ا٭ هاّ يًُ

نأرل َٔ اىبضا٥ٌ طبايحـب ًب  يو اىبايه١ٝ ٚاسبٓاب١ً ايذٜٔ أنأزٚا َٔ اصترداّ صد 

 ايذرا٥ع ًب أغًن اىبضا٥ٌ.

ٚيكد اصتغف ا٭صٛيٕٝٛ َٔ عدّ َٓع ايغافع١ٝ يبع  ايحزٚم ايحك١ٝٗ، ٚعاص١ بٝٛم 

ًب بٝٛم ايع١ٓٝ فٓضبٛا إيِٝٗ اىبٓع، ٚنذيو اسبٓح١ٝ ىبا و مبٓعٛا َا اٯماٍ اىبتُأٌ 

 َٓع٘ اىبايه١ٝ بطزٜل صد ايذرا٥ع عٓد  يو أصٓد إيِٝٗ ايكٍٛ قبٓع صد ايذرا٥ع.

ٚص  نز ًب ايحزم اٯتٞ ذبزٜز ضبٌ ايٓشام  ت٢ ٜضتبـب َٛقف ا٭١ُ٥ ًب ازب١ًُ َٔ 

 صد ايذرا٥ع ٚضبٌ ا٫تحام ٚا٫عت٬ف:

 حتزيز حمل اليزاع :ثاىيا: 

قبٌ ايبد٤ ًب عزض ا٭يي١ ع٢ً ا٫ تجاخل بضد ايذرا٥ع ٚنذا ٚم١ٗ ايكا٥ًـب بعدّ 

ا٫ تجاخل بٗا ٫بد َٔ ذبزٜز ضبٌ ايٓشام بـب ايٛمٗتـب اىبتكابًتـب، فكد ْكٌ عٔ 

اىبايه١ٝ ٚاسبٓاب١ً ا٫ تجاخل بٗا بُٝٓا اعتٗز عٔ اسبٓح١ٝ ٚايغافع١ٝ ايكٍٛ بعدّ صد 

 ايذرا٥ع.

اسبكٝك١ إٔ إي٬م ايكٍٛ بعدّ صد ايذرا٥ع غرل يقٝل; فايعًُا٤ نبًٝعا ٜتحكٕٛ ع٢ً ٚ

صد ايذرٜع١ اييت ٜتٛصٌ بٗا إفب بايٌ ٜٚكصد صا بٗا ايٛصٍٛ إفب َا ٢ْٗ عٓ٘ ايغزم 

 ٚ زَ٘.

 .( 46)ٚقد صزح نأرل َٔ ايعًُا٤ ع٢ً إٔ أصٌ صد ايذرا٥ع صبُع عًٝ٘ ًب ازب١ًُ 

ا٭عذ بضد ايذرا٥ع ٜزمع إفب اصتكزا٤ َٓاٖج ا٭١ُ٥  ٫ٚ عو إٔ ْكٌ ا٫تحام ع٢ً

ٚيزقِٗ، ٚنًٗا ب٬ عو ت٪ند ع٢ً أعذِٖ شلذا ا٭صٌ  ت٢ عٓد َٔ اعتٗز عٓ٘ 

عدّ ا٫ تجاخل بضد ايذرا٥ع; إ  إٕ ايتكضُٝات اييت  نزٖا ايحكٗا٤ َِٚٓٗ ايغاييب 

ٓد ٚمٛي ٚايكزاًب قد  صزت ًب ر٬ر١ أقضاّ: قضِ َتحل ع٢ً صدٙ نضّن ا٭صٓاّ ع
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، ٚقضِ َتحل ع٢ً عدّ صدٙ ناىبٓع َٔ سراع١ -مٌ م٬ي٘–َٔ مبهٔ إٔ ٜضن اهلل 

ايعٓن عغ١ٝ اربا ٙ وبزا، ٚقضِ طبتًف فٝ٘، ٚقد تكدَم ا٭َأ١ً ع٢ً  يو، ٖذٙ 

ايتكضُٝات ذبتِ ايتضًِٝ بايكضُـب ا٭ٚيـب، فُٔ اىبضتبعد إٔ ٫ ٜضد فكٝ٘ ًب َأٌ 

تبار أصٌ صد ايذرا٥ع، نُا أْ٘ َٔ غرل اىبكبٍٛ إٔ ايكضِ ا٭ٍٚ  ت٢ ٚيٛ و ٜصزح باع

تضد ايذرا٥ع ًب ايكضِ ايأاْٞ  ت٢ عٓد َٔ بايا ًب ا٭عذ بضد ايذرا٥ع، ٚ  ٦ٓٝذ ٜبك٢ 

 اشب٬ف ًب ايكضِ ايأايث.

ٜكٍٛ اإلَاّ ضبُد أبٛ سٖز٠: "بٗذا ٜتبـب إٔ ايذرا٥ع أصٌ ًب ايحك٘ اإلص٬َٞ أعذ ب٘ 

، رِ (47)ا ًب َكدارٙ ٚو ؽبتًحٛا ًب أْ٘ أصٌ َكزر رابم ايحكٗا٤ نبٝعا، ٚأِْٗ اعتًحٛ

 .( 48)"ىبذاٖن اإلص١َٝ٬ ٚإٕ و ٜصزح بٜ٘كٍٛ: "ٖذا ٚإٕ ا٭عذ بايذرا٥ع رابم َٔ نٌ ا

ٚقبٌ ايدعٍٛ إفب ايكضِ ايذٟ ٚقع فٝ٘ اشب٬ف ٫بد إٔ ْغرل إفب إٔ اتحام ايعًُا٤ 

ايذرا٥ع أصٌ َتحل عًٝ٘ بـب  ع٢ً ايكضُـب ا٭ٚيـب ٫ ػبعًٓا ْطًل ايكٍٛ ب ٕ صد

ا٭١ُ٥،  يو إٔ أصٌ اشب٬ف ٫ مبهٔ إٔ ٜتصٛر ًب ايكضُـب اىبذنٛرٜٔ صٛا٤ باىبٓع أٚ 

با٭عذ، ٚإلبا اشب٬ف ًب قضِ آعز، ٚ ٦ٓٝذ فُحاٚي١ ايكزاًب ٚايغاييب رهبُٗا اهلل 

 ا٫صتحاي٠ َٔ ا٫تحام ع٢ً ايكضُـب اىبذنٛرٜٔ غرل يقٝل، ٜٚٓطبل ٖذا ع٢ً تكزٜز

ايكزاًب أٜطا إٔ اىبذٖن اىبايهٞ يٝط طبتصا بايذرا٥ع بٌ َٓٗا َا أنبع عًٝ٘، ٚإٔ 

 اصٌ ايكط١ٝ ًب ُْبزٙ إٔ اىبايه١ٝ ٜكٛيٕٛ بضد ايذرا٥ع أنأز َٔ غرلِٖ، ٫ أْٗا 

 . (49)عاص١ بِٗ

ٚنإ ٖذا ايكٍٛ غرل يقٝل ٭ْ٘ امتشا٤ َٔ اىبتحل عًٝ٘ يتبضٌٝب اشب٬ف ًب أصٌ 

 َٛضع اشب٬ف.

رهب٘ اهلل إٔ ٜعذلض ع٢ً ايكزاًب ٜٚكٍٛ: "سعِ ايكزاًب إٔ  (50)ا يعا ايعطارٖٚذا َ

نٌ ٚا د ٜكٍٛ بٗا ٫ٚ عصٛص١ٝ يًُايه١ٝ إ٫ َٔ  ٝث سٜايتِٗ فٝٗا "، رِ ْكٌ عٔ 
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بع  ايغافع١ٝ قٛي٘ عٔ ايكزاًب:" ٚقد أيًل ٖذٙ ايكاعد٠ ع٢ً أعِ َٓٗا رِ سعِ إٔ 

 .( 51)نٌ أ د ٜكٍٛ ببعطٗا "

٤ ايغافع١ٝ ق٬ًٝ  ـب قايٛا إٕ ايغافعٞ ٫ ٜكٍٛ بغ٤ٞ َٓٗا ٚإٔ َا  نز ٚقد عٌب ٖ٪٫

 . (52)إٔ ا٭١َ أنبعم عًٝ٘ يٝط َٔ َض٢ُ ايذرا٥ع ًب ع٤ٞ 

٫ٚ عو إٔ ٖذا ايٓحٞ اىبٓكٍٛ عٔ ايغافعٞ أْ٘ ٫ ٜكٍٛ بغ٤ٞ َٓٗا غرل صدٜد إ ا نإ 

ز عٔ َصطً  اسبدٜث عٔ ايكطاٜا اييت أنبعم ا٭١َ فٝٗا ع٢ً ايضد، ب   ايُٓب

ايتض١ُٝ، فضٛا٤ آٍ ا٭َز إفب ايتض١ُٝ بضد ايذرا٥ع أّ زلٝم ب رل  يو ياىبا ناْم 

 اٍٚ إٔ ٜضتكز٨ بع  ايحزٚم فكزر  -رهب٘ اهلل–ايٓتٝج١ ٚا د٠، بٌ إٕ ابٔ ايزفع١ 

صد ايذرا٥ع فٝٗا ربزػبا ع٢ً قٍٛ ايغافعٞ ًب باب إ ٝا٤ اىبٛات َٔ ا٭ّ ًب َض ي١ 

يُٝٓع ب٘ ايهٮ، ٖٚذا إربات ٭عذ ايغافعٞ بضد ايذرا٥ع ًب ايكضِ  ايٓٗٞ عٔ بٝع اىبا٤

 .( 53)اىبرتًف فٝ٘ 

ٚقد تكدّ تكضِٝ ابٔ ايزفع١ يًذرا٥ع ٚقٛي٘ بعد  نز ايتكضِٝ: "عبٔ غبايحِٗ ًب 

 .( 54)نبٝعٗا إ٫ ايكضِ ا٭ٍٚ ٫ْطباي٘ ٚقٝاّ ايديٌٝ "

ًٜا ٖٚٛ إٔ ايحكٗا٤ ًب  طبتًف ا٭عصار ٜكٛيٕٛ فإ ا اعتدلْا إٔ ٖٓاى ًَٓٗجا صار

بضد ايذرا٥ع ًب قطاٜا َتحل عًٝٗا ف٬ َغا ١ ًب ا٫صط٬ح، يهٔ اشب٬ف ًب َض٢ُ 

صد ايذرا٥ع ًب َصطً  اىبايه١ٝ َٚٔ ٚافكِٗ، ٖٚذا اىبٓٗج ٜٓاسعِٗ فٝ٘ غرلِٖ ٚ ت٢ 

اسبٓاب١ً ايذٜٔ ٚافكِٖٛ ًب صد ايذرا٥ع عايحِٖٛ ًب بع  ايتطبٝكات نُا صٓٛضح٘ 

  .إٕ عا٤ اهلل

ٚيكد نإ ايكزاًب رهب٘ اهلل  صًٝحا  ـب اعذلض ع٢ً اىبايه١ٝ َٚٔ قاٍ بكٛشلِ ًب 

اصتد٫شلِ ع٢ً  ج١ٝ صد ايذرا٥ع اشباص١ ب يي١ صد ايذرا٥ع ًب ايكضِ اىبتحل عًٝ٘، 

فكد قاٍ: ٚ ٦ٓٝذ ُٜبٗز عدّ فا٥د٠ اصتد٫ٍ ا٭صحاب ع٢ً ايغافع١ٝ ًب صد ايذرا٥ع 
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( 81ا٭ْعاّ )يي يدعىى هي دوى اهلل فيسبىا اهلل عدوا بغري علن{}وال تسبىا الذبكٛي٘ تعافب: 

ٚصام صبُٛع١ َٔ ا٭يي١ رِ قاٍ: " فٗذٙ ٚمٛٙ نأرل٠ ٜضتديٕٛ بٗا ٖٚٞ ٫ تحٝد; 

فإْٗا تدٍ ع٢ً اعتبار صد ايذرا٥ع ًب ازب١ًُ ٖٚذا صبُع عًٝ٘، ٚإلبا ايٓشام ًب  را٥ع 

أيي١ عاص١ حملٌ ايٓشام ٚإ٫ فٗذٙ ٫ عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ ٚعبٖٛا فٝٓب ٞ إٔ تذنز 

تحٝد، ٚإٕ قصدٚا ايكٝاظ ع٢ً ٖذٙ ايذرا٥ع اجملُع عًٝٗا فٝٓب ٞ إٔ تهٕٛ  جتِٗ 

ايكٝاظ عاص١، ٜٚتعـب  ٦ٓٝذ إبدا٤ ازباَع  ت٢ ٜعذلض اشبصِ يدفع٘ بايحارم 

ٜٚهٕٛ ييًِٝٗ ع٦ًٝا ٚا ًدا ٖٚٛ ايكٝاظ، ِٖٚ ٫ ٜعتكدٕٚ إٔ َدرنِٗ ٖذٙ ايٓصٛص 

نذيو فت ٌَ، بٌ ٜتعـب إٔ ٜذنزٚا ْصًٛصا أعز عاص١ بذرا٥ع بٝٛم اٯماٍ ٚيٝط 

 .( 55)عاص١ ٜٚكتصزٕٚ عًٝٗا 

ٖٚذٙ يحت١ عُٝك١ َٔ ٖذا اإلَاّ ازبًٌٝ  ـب ٜكزر إٔ ا٫صتد٫ٍ ًب غرل ضبٌ 

ايٓشام، ٖٚذا َا ػبعًٓا ْتًُط َٛضع ايٓشام ايذٟ ْغ  ًب اعتبار أصٌ صد ايذرا٥ع 

  ج١.

ات ا٭صٛيٝـب يًذرا٥ع ظبد أِْٗ اتحكٛا ع٢ً صد  را٥ع أفطم إفب َٚٔ ع٬ٍ تكضُٝ

اىبحضد٠ قطًعا، نُا اتحكٛا ع٢ً عدّ ايضد فُٝا ٫ ٜحطٞ إفب اىبحضد٠ إ٫ ْايرا 

 ٚاعتًحٛا ًب قضِ رايث.

ٚقد تٓٛعم عبارات ا٭صٛيٝـب ًب بٝإ ايكضِ اىبرتًف فٝ٘، ٚتزمع عباراتِٗ ًب ازب١ًُ 

ٌ ع٢ً  را٥ع ٫ ت٪يٟ إفب اىبحضد٠ قطعا ٫ٚ ع٢ً ٚم٘ ايٓدر٠، إفب نٕٛ ٖذا ايكضِ ٜغتُ

 ٚص صتعزض أقٛاٍ ايحكٗا٤ ًب بٝإ ضبٌ اشب٬ف فُٝا ٜ تٞ:

ْكٌ ايشرنغٞ ٚتبع٘ ايغٛناْٞ عٔ ايكزييب تكزٜزٙ إٔ ايذٟ ٫ ًٜشّ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ 

ا٭َزإ ٖٚٛ  قطًعا فٗٛ إَا إٔ ٜحطٞ إفب احملُبٛر غايبا أٚ ٜٓحو عٓ٘ غايبا أٚ ٜتضا٣ٚ

، فجعٌ ضبٌ اشب٬ف َا ٜتضا٣ٚ فٝ٘ اىبصًح١ َع اىبحضد٠ َٚا (56)اىبض٢ُ بايذرا٥ع

 ٜٓحو عٓ٘ غايبا .

 فكد معٌ ضبٌ ايٓشام ًب ع٦ٝـب:- رهب٘ اهلل-أَا ابٔ ايكِٝ
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ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح قصد بٗا ايتٛصٌ إفب اىبحضد٠، نُٔ ٜعكد ايٓهاح قاصًدا  -1

 ًدا ب٘ ايزبا.ب٘ ايتحًٌٝ أٚ ٜكصد ايبٝع قاص

ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح و ٜكصد بٗا ايتٛصٌ إفب اىبحضد٠ يهٓٗا َحط١ٝ إيٝٗا  -2

غايبا َٚحضدتٗا أرم  َٔ َصًحتٗا، َٚأاشلا ايص٠٬ ًب أٚقات ايٓٗٞ، َٚضب١ آشل١ 

 ، ٚتشٜٔ اىبتٛف٢ عٓٗا سٚمٗا ًب سَٔ عدتٗا. اىبغزنـب بـب َبٗزاِْٝٗ

معٌ ا٭ٚفب ايٛص١ًٝ اىبٛضٛع١ يففطا٤ ٬ٜٚ ِب إٔ ابٔ ايكِٝ  ـب قضِ ايذرا٥ع 

إفب اىبحضد٠ قطعا نغزب اشبُز اىبحطٞ إفب َحضد٠ ايضهز ٚنايكذف اىبحطٞ إفب 

َحضد٠ ايحز١ٜ، ٚمعٌ ٖذا َٔ اىبتحل ع٢ً َٓع٘، نُا ٬ٜ ِب أْ٘ معٌ َٔ ضبٌ ايٓشام 

ايٛص١ًٝ اىبٛضٛع١ يًُباح اييت و ٜكصد بٗا ايتٛصٌ إفب َحضد٠ يهٓٗا أفطم إيٝٗا 

 غايبا َٚأٌ شلا بضن آشل١ اىبغزنـب.

ٚقد اعذلض عًٝ٘ ًب ايكضِ ا٭ٍٚ ب ٕ عزب اشبُز ٚايكذف ٚايشْا َحاصد ًب  اتٗا 

 ٚيٝضم ٚصا٥ٌ إفب َحاصد.

ٚقد قاٍ ايدنتٛر عبد اهلل ايذلنٞ عٔ ٖذا ايكضِ:" ٖذا  نزٙ ابٔ ايكِٝ ٖٚٛ ًب 

ٚيهٓ٘ ٜٛصٌ إفب ضبزّ،  ا٭صٌ يٝط َٓٗا; ٭ٕ اىبزاي بايذرا٥ع َا نإ أصً٘ َبا ا

 . (57)ٖٚذا ايٓٛم َٛضٛم يًُحضد٠

نُا اعذلض ع٢ً ابٔ ايكِٝ أْ٘ َأٌ ىبا ناْم َحضدت٘ رامح١ ع٢ً اىبصًح١ بضن 

آشل١ اىبغزنـب ٚمعً٘ ضب٬ يًٓشام، َع إٔ غرلٙ َٔ ايعًُا٤ اعتدل إٔ صن آشل١ 

ل ع٢ً َٓع٘ عٓد اىبغزنـب َأاٍ ىبا عًُم َحضدت٘ ع٢ً ٚم٘ ايكطع ٫ اي ًب١، ٖٚٛ َتح

 ايعًُا٤.

ٚقد قاٍ ايذلنٞ عٔ ٖذا : "فٗذا يبا أنبع ع٢ً اىبٓع َٓ٘ ٚإٕ نإ ابٔ ايكِٝ  نز 

 .( 58)إٔ فٝ٘ ُْبزا"
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أَا ايغاييب فكد  نز تكضُٝات ايذرا٥ع ٚأٚصًٗا إفب مثا١ْٝ أقضاّ ٚاعتدل 

ًب ايكضُـب ا٭عرلٜٔ ُٖا احملت٬ُٕ يًر٬ف، ٚيهٓ٘ معٌ اشب٬ف بـب َايو ٚغرلٙ 

 ايكضِ ايأأَ .

فايكضِ ايضابع عٓدٙ َا ناْم ايٛص١ًٝ ت٪يٟ إفب إضزار عاص ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ 

بذيو ضزر، ٚايحعٌ غرل ضبتاخل إيٝ٘ يهٓ٘ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ نأز٠ غايب١، نبٝع 

ايض٬ح ٭ٌٖ اسبزب ٚايعٓن يًرُار ٚعبٛ  يو، ٚقد َاٍ ايغاييب إفب اىبٓع ًب ٖذا 

 . (59)ايكضِ

فٗٛ َا ناْم ايٛص١ًٝ ت٪يٟ إفب إضزار عاص ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ ضزر ٚايحعٌ أَا ايأأَ 

غرل ضبتاخل إيٝ٘ يهٔ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ نأز٠ غرل غايب١ نُضا٥ٌ بٝٛم اٯماٍ، ٚقد 

 .( 60)قاٍ ايغاييب: "فٗذا ايكضِ ٖٛ ضبٌ اشب٬ف بـب َايو ٚايغافعٞ

 ٚأَا ابٔ ايزفع١ فكد معٌ ضبٌ ايٓشام ًب َٛضعـب: 

َا ٜكطع ب ٕ ايٛص١ًٝ ٫ تٛصٌ إفب اسبزاّ يهٔ اعتًطم قبا ٜٛصٌ، فهإ َٔ  ا٭ٍٚ:

باب ا٫ تٝاٍب صد ايباب ٚإسبام ايصٛر٠ ايٓاير٠ اييت قطع ب ْٗا ٫ تٛصٌ إفب اسبزاّ 

 باي اين َٓٗا اىبٛصٌ إيٝ٘، ٚقد ٚصف ابٔ ايزفع١ ٖذا ب ْ٘ غًٛ ًب ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع.

 .( 61)ٌ ٚؼبتٌُ ٚفٝ٘ َزاتن َتحاٚت١ أَا اىبٛضع ايأاْٞ فٗٛ َا ؼبتُ

ٚبعد ٖذا ايعزض ٯرا٤ ايحكٗا٤ ًب بٝإ ضبٌ اشب٬ف مبهٔ إٔ غبًص إفب إٔ ضبٌ 

 ايٓشام ٜهُٔ ًب ايصٛر اٯت١ٝ:

َا نإ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ َبٓا غايبًا، نبٝع ايض٬ح إفب أٌٖ اسبزب فإْ٘  رٜع١  -1

ع ايعٓن يًرُار فإْ٘  رٜع١ تحطٞ غايًبا إفب اصتعُاي٘ ًب قتاٍ اىبضًُـب، ٚنبٝ

 تحطٞ غايبا إفب اصتعُاي٘ ًب صٓاع١ اشبُز.

إٔ ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ ع٢ً ٚم٘ ايهأز٠ ٫ اي ًب١، فٗٞ تحطٞ إفب اىبحضد٠  -2

نأرلًا ٫ غايبا ٫ٚ ْايرًا، ٚمبأٌ شلذا قبض ي١ بٝٛم اٯماٍ اىبتحكك١ ًب بٝع ايع١ٓٝ، 
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ا، فُايو ٚأهبد ٜكٛيٕٛ بضد ايذرا٥ع فٝٗا فإْٗا ت٪يٟ افب ايزبا نأرلًا ٫ غايب

صٛا٤ َبٗز قصدٙ أّ و ُٜبٗز، فُت٢ َبٗز ايكصد فا٭َز َباٖز، ٚأَا إ ا و ُٜبٗز 

 ايكصد فٮْ٘ قد نأز ًب ايٓاظ  ضن َكتط٢ ايعاي٠ ايكصد إفب ايحضاي.

ٚأَا أبٛ  ٓٝح١ ٚايغافعٞ فإُْٗا ُٜٓبزإ إفب ايكصد فٝحضٓإ ايُبٔ قبٔ و 

 اىبُٓٛم، فإ ا َبٗز َٓ٘ ايكصد إفب اىبحضد٠ اَتٓع ايتصزف ُٜبٗز َٓ٘ قصد إفب

 عٓدُٖا ٚإ٫ ف٬.

 إٔ تتضا٣ٚ اىبصًح١ َع اىبحضد٠، ٖٚذٙ ايصٛر٠ َٓكٛي١ عٔ ايكزييب . -3

ايذٟ اعتٗز عٓ٘ -ٚقد  اٍٚ بع  اىبايه١ٝ إٔ ؼبد َٔ عك١ اشب٬ف بـب َايو 

ْعـب ي٬ تجاخل بٗا ب ٕ ضبٌ ٚبـب غرلٙ َٔ اىبا -ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع إفب يرم١ اىبباي ١

إٔ  -رهب٘ اهلل-اشب٬ف إلبا ٖٛ ًب  را٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ، فكد  نز ايكزاًب

 . (62)أصٌ ايذرا٥ع صبُع عًٝ٘ ٚإلبا ايٓشام ًب ايذرا٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ ٚعبٖٛا 

 نُا إٔ ايغاييب  نز إٔ قاعد٠ ايذرا٥ع  هُٗا َايو ًب أنأز أبٛاب ايحك٘، رِ َأٌ

 .( 63)شلا ببٝٛم اٯماٍ ٚبا٭عص قبض ي١ ايع١ٓٝ 

ٖٚذا تهٝٝف َٔ ايغاييب رهب٘ اهلل إٔ اشب٬ف ٜٓحصز ًب ايذرا٥ع اشباص١ ٖٚٞ بٝٛم 

 اٯماٍ ٚع٢ً ا٭عص بٝع ايع١ٓٝ.

ٚقد صبل اعذلاض ايكزاًب ع٢ً اىبايه١ٝ ًب اصتد٫شلِ ع٢ً صد ايذرا٥ع با٭يي١ ايعا١َ 

عـب  نز ْصٛص أعز عاص١ ببٝٛم اٯماٍ ٜٚكتصزٕٚ عًٝٗا ٚقزر أْٗا ٫ تحٝد، ٚأْ٘ ٜت

 .(64)رِ  نز أيي١ ذبزِٜ ايع١ٓٝ

ٚبٗذا ٜتط  إٔ ضبٌ اشب٬ف ٖٛ ايذرا٥ع اييت ت٪يٟ إفب اىبحضد٠ بايُبٔ اي اين أٚ 

ت٪يٟ إيٝٗا نأرلا أٚ ٜتضا٣ٚ ا٭َزإ نُا رأ٣ ايكزييب ،ٜٚدعٌ ًب ٖذا بٝٛم اٯماٍ 

 يع٫ٛ أٚيٝا .
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٠ إفب إٔ اإلَاّ َايها اعتٗز عٓ٘ ا٭عذ بضد ايذرا٥ع عٗز٠ نبرل٠ ،نُا ٚتًشّ اإلعار

إٔ اإلَاّ أهبد بٔ  ٓبٌ اعتٗز ايٓكٌ عٓ٘ بايكٍٛ بضد ايذرا٥ع ، يهٔ ٖٓاى فزم يقٝل 

ًَٚرص٘ إٔ اإلَاّ أهبد  -رهب٘ اهلل-بـب اىبذٖبـب أٚضح٘ عٝخ اإلص٬ّ بٔ ت١ُٝٝ 

اخل إيٝ٘ صٛا٤ قصدٙ اىبهًف أّ و ٜكصد، ٢ٜٗٓ عٔ ايذرا٥ع ٚمبٓع َٓٗا فُٝا ٫ ؼبت

 خب٬ف اىبايه١ٝ فإِْٗ ٜتٛصعٕٛ ًب ايضد  ت٢ َع اسبام١ .

ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٖٚذا أصٌ ٭هبد ٚغرلٙ ًب إٔ َا نإ َٔ باب صد ايذرٜع١ إلبا 

٢ٜٗٓ عٓ٘ إ ا و ؼبتج إيٝ٘" رِ ٜكٍٛ ًب ايتحزق١ بـب اسبٌٝ ٚايذرا٥ع: "ٚشلذا ٜحزم ًب 

اسبٌٝ ٚصد ايذرا٥ع فاحملتاٍ ٜكصد احملزّ فٗذا ٢ٜٗٓ عٓ٘ ٚأَا ايذرٜع١ ايعكٛي بـب 

 .(65)فصا بٗا ٫ ٜكصد احملزّ يهٔ إ ا و ؼبتج إيٝٗا ْٗٞ عٓٗا ٚأَا َع اسبام١ ف٬

 .(66)ٜٚكٍٛ أٜطا: "ٚأَا َايو فإْ٘ ٜبايا ًب صد ايذرا٥ع  ت٢ ٢ٜٗٓ َع اسبام١ إيٝٗا

صد ايذرا٥ع صٛا٤ قصدٙ اىبهًف أّ ٫، يهٔ ٜٚتط  يبا صبل إٔ اىبذٖبـب ٜتحكإ ًب 

اإلَاّ أهبد ٫ ٜضد ايذرا٥ع عٓد اسبام١ إيٝٗا، خب٬ف اإلَاّ َايو فإْ٘ ٜكٍٛ بايضد 

  ت٢ َع اسبام١.

 ثالجا : األدلة العامة على حجية سد الذرائع

ص صتعزض أيي١ ايحزٜكـب ايكا٥ًـب حبج١ٝ صد ايذرا٥ع ٚايكا٥ًـب بعدّ اسبج١ٝ 

 فُٝا ًٜٞ :

 أوال : أدلة القائلني حبجية سد الذرائع:

يكد اصتدٍ ايكا٥ًٕٛ بضد ايذرا٥ع ب يي١ نأرل٠ ٚٚمٛٙ َتعدي٠  ت٢ إٕ ابٔ  

 أٚصًٗا إفب تضع١ ٚتضعـب يي٬ٝ. -رهب٘ اهلل-ايكِٝ

ٚاسبل إٔ غايب١ٝ ٖذٙ ا٭يي١ إلبا ٖٞ ي٬صتد٫ٍ ع٢ً أصٌ صد ايذرا٥ع،٫ٚ ٜٛمد 

 اسبزاّ ػبن إٔ تضد،بٌ إٕ فزٚم ا٭ ٓاف ٚايغافع١ٝ ع٬ف ًب إٔ ايذرا٥ع اىبٛص١ً إفب

 يافح١ قبٓع ايتٛصٌ إفب احملزَات.
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ٚقد صبكم اإلعار٠ إفب إٔ اشب٬ف يٝط ًب أصٌ صد ايذرا٥ع ٚإلبا ٖٛ ًب  را٥ع 

عاص١ تكدَم ًب ذبزٜز ايٓشام ٖٚٞ ايذرا٥ع اىبتعًك١ قبا ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ نأرلا 

 ضا٥ٌ بٝٛم اٯماٍ ٚعبٖٛا.٫ غايًبا ٫ٚ ْايًرا نُ

ٚإ ا نإ ا٭َز نذيو فإٕ أغًن ا٭يي١ اييت تضام ٖٓا ٚاييت  نز أغًبٗا اإلَاّ 

٫ تحٝد ًب ضبٌ ايٓشام ،ٚإ ا أراي  -رهبُٗا اهلل-ابٔ ايكِٝ ٚنذيو ايغاييب

احملتجٕٛ إٔ ٜضتديٛا ع٢ً ٚمٗتِٗ ف٬ بد َٔ ايبحث عٔ أيي١ يًٓٛم اىبذنٛر ايذٟ 

 ٘.مز٣ اشب٬ف فٝ

ٚقد تكدّ إٔ اإلَاّ ايكزاًب اعذلض ع٢ً اصتد٫ٍ اىبايه١ٝ َٚٔ ٚافكِٗ قبأٌ ٖذٙ 

ا٭يي١ ٚقزر أْٗا ٫ تحٝد; فإْٗا تدٍ ع٢ً اعتبار صد ايذرا٥ع ًب ازب١ًُ ٖٚذا صبُع عًٝ٘ 

ٚإلبا ايٓشام ًب  را٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ فٝٓب ٞ إٔ تذنز أيي١ عاص١ حملٌ ايٓشام 

 . (67)دٚإ٫ فٗذٙ ٫ تحٝ

ٜٚتعـب  ٦ٓٝذ  نز ا٭يي١ اشباص١ قبحٌ ايٓشام ٖٚذا ٜتطًن اسبدٜث بغهٌ َٛمش 

 عٔ بٝٛم اٯماٍ ٚعاص١ بٝع ايع١ٓٝ ٚص فزيٖا قبحث َضتكٌ إٕ عا٤ اهلل.

ٜٚبك٢ ٖٓا إٔ أعرل إفب بع  ا٭يي١ اييت  نزت ي٬ تجاخل ع٢ً أصٌ صد ايذرا٥ع 

ارم ٭صٌ صد ايذرا٥ع ،فُٔ تًو ٜٚهٕٛ  نزٖا َٔ باب اعتبار ايغ بغهٌ إنبايٞ،

 ا٭يي١ َا ٜ تٞ:

ا٭ْعاّ )}وال تسبىا الذيي يدعىى هي دوى اهلل فيسبىا اهلل عدوًا بغري علن {قاٍ تعافب  (1

( ٚٚم٘ ايد٫ي١ إٔ اهلل  زّ صن آشل١ اىبغزنـب َع نٕٛ ايضن إٖا١ْ يتًو 108

ِ هلل تعافب، اٯشل١ ٚهب١ٝ هلل ٚقد َٓع اىبضًُٕٛ َٔ  يو ٭ْ٘ صٝ٪يٟ إفب صبٗ

، ٖٚذا تٓبٝ٘ ع٢ً (68)فكد قاٍ اىبغزنٕٛ: يتهحٔ عٔ صن آشلتٓا أٚ يٓضؾب إشلو 

اىبٓع َٔ ازبا٥ش ي٬٦ ٜهٕٛ صبًبا ًب فعٌ َا ٫ ػبٛس، فُصًح١ تزى صن اهلل 

 .( 69)صبحاْ٘ رامح١ ع٢ً َصًح١ صبٓا ٯشلتِٗ 
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( ٚٚم٘ 104ايبكز٠  ) وامسعىا{ }يا أيها الذيي آهنىا ال تقىلىا راعنا وقىلىا اًظزًاقاٍ تعافب  (2

ايد٫ي١ إٔ اهلل تعافب ٢ْٗ اىب٪َٓـب عٔ إٔ ٜكٛيٛا يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ 

"راعٓا" ٭ٕ أٌٖ ايهحز ناْٛا إ ا عايبٛا ايٓيب بٗذا ايًحِب أرايٚا ب٘ صب٘، فُٓع 

اىب٪َٕٓٛ إٔ ؽبايبٛٙ بٗذا ايًحِب صدا يذرٜع١ اىبغاب١ٗ،ٚإٕ نإ ٫ ٜص  إٔ ٜزٜد 

 .( 70)٪َٔ ع٦ٝا َٔ  يوب٘ َ

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ نإ ٜهف عٔ قتٌ اىبٓافكـب َع نْٛ٘ َصًح١،  (3

، فٗذا ايكٍٛ (71)ٚ يو ي٬٦ ٜهٕٛ  رٜع١ إفب قٍٛ ايٓاظ: إٕ ضبُدا ٜكتٌ أصحاب٘ 

ٜٛمن ايٓحٛر عٔ اإلص٬ّ يبٔ يعٌ فٝ٘ َٚٔ و ٜدعٌ فٝ٘، َٚحضد٠ ايتٓحرل 

 .( 72)ايت يٝف أعُبِ َٔ َصًح١ ايكتٌ أندل َٔ َحضد٠ تزى قتًِٗ َٚصًح١

قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: َٔ ايهبا٥ز عتِ ايزمٌ ٚايدٜ٘، قايٛا ٜا رصٍٛ اهلل ٌٖٚ  (4

ٜغتِ ايزمٌ ٚايدٜ٘، قاٍ: ْعِ، ٜضن أبا ايزمٌ فٝضن أباٙ ٜٚضن أَ٘ فٝضن أَ٘ 
، فجعٌ رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ايزمٌ صابا ٫عٓا ٭بٜٛ٘ بتضبب٘ إفب (73)

 .( 74) يو ٚتٛصً٘ إيٝ٘ ٚإٕ و ٜكصدٙ

قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: "يعٔ اهلل ايٝٗٛي  زَم عًِٝٗ ايغحّٛ فجًُٖٛا  (5

، ٚٚم٘ ايد٫ي١: إٔ ايتحزِٜ عًل ع٢ً ا٭نٌ ٚنإ (75)فباعٖٛا ٚأنًٛا أمثاْٗا"

 .( 76)َعٓاٙ ا٫ْتحام فًُا باعٖٛا ٚأنًٛا أمثاْٗا نإ  يو قبٓشي١ أنًٗا 

اهلل عًٝ٘ ٚصًِ َٓع َٔ نأرل َٔ ا٭َٛر اييت قد ت٪يٟ إفب َحاصد، إٔ ايٓيب ص٢ً  (6

ي٬٦  ، َٚا  اى إ٫(77)فكد َٓع َٔ ٖد١ٜ اىبدٜٔ ٚو ٜب  يًُكزض قبٍٛ اشلد١ٜ 
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ٜترذ  يو  رٜع١ إفب ت عرل ايدٜٔ ٭مٌ اشلد١ٜ فٝهٕٛ ربا فإْ٘ ٜعٛي إيٝ٘ َاي٘ 

 . (78)ٚأعذ ايحطٌ ايذٟ اصتحايٙ بضبن ايكزض

، َٚا  اى إ٫ (79)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ عٔ تكدّ رَطإ بّٝٛ أٚ َٜٛـب  ٢ْٗٚ ايٓيب

 .( 80)ي٬٦ ٜترذ  رٜع١ إفب إٔ ًٜحل بايحزض َا يٝط َٓ٘ 

ٚبعد إٔ عزض ايغاييب لبا خل َٔ ٖذٙ ايكطاٜا قاٍ: " إفب غرل  يو يبا ٖٛ  رٜع١ 

زٜع١ َب١ٝٓ ًٚب ايكصد إفب اإلضزار ٚاىبحضد٠ فٝ٘ نأز٠ ٚيٝط ب اين ٫ٚ أنأزٟ، ٚايغ

ع٢ً ا٫ تٝاٍب ٚا٭عذ باسبشّ ٚايتحزس يبا عض٢ إٔ ٜهٕٛ يزًٜكا إفب َحضد٠، فإ ا 

ًَا ع٢ً ازب١ًُ ٚايتحصٌٝ فًٝط ايعٌُ عًٝ٘ ببدم ًب ايغزٜع١ بٌ ٖٛ  نإ ٖذا َعًٛ

 .( 81)أصٌ َٔ أصٛشلا رامع إفب َا ٖٛ َهٌُ إَا يطزٚرٟ أٚ  امٞ أٚ ذبضٝين"

 سد الذرائع :أدلة املانعني حلجية  ثانيا :

 تتًرص أييتِٗ ًب اٯتٞ :

صد ايذرا٥ع ضزب َٔ ضزٚب ا٫متٗاي بايزأٟ ٚايغافعٞ رهب٘ اهلل ٫ ٜ عذ َٓٗا  -1

إ٫ بايكٝاظ ايصحٝ ، أَا اىبصًح١ ٚا٫صتحضإ َٚا صٛاٖا َٔ ٚم٘ ايعٌُ 

 بايزأٟ فكد أبطًٗا ايغافعٞ .

ز ٚاهلل ٜتٛفب إٔ ايغافعٞ رهب٘ اهلل نإ ٜز٣ إٔ ايغزٜع١ تب٢ٓ ع٢ً ايُباٖ -2

ايضزا٥ز، فاهلل قد أيًع ْبٝ٘ ع٢ً  كٝك١ اىبٓافكـب ٚو ٜ َزٙ إٔ ؼبهِ عًِٝٗ ًب 

ايدْٝا خب٬ف َا أَبٗزٚا، ٚمعٌ اسبهِ ًب اىبت٬عٓـب بدر٤ اسبد َع ٚمٛي ع١َ٬ 

ايشْا ًب اىبٛيٛي ايذٟ أتم ب٘ اىبزأ٠ ع٢ً ايٛصف اىبهزٚٙ، ٖٚذا ٜدٍ ع٢ً تزى ايعٌُ 

 بايد٫ي١ .

ايغافعٞ: "ٜبطٌ  هِ ايد٫ي١ اييت ٖٞ أق٣ٛ َٔ ايذرا٥ع، فإ ا أبطٌ ا٭ق٣ٛ ٜكٍٛ 

 .( 82)َٔ ايد٥٫ٌ أبطٌ ي٘ ا٭ضعف َٔ ايذرا٥ع نًٗا"
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َٚٓٗا بٝع  -ٚع٢ً أصاظ ٖذا ايُباٖز ايتشّ ايغافعٞ ًب  هُ٘ ع٢ً ايعكٛي

حبضن َا تدٍ عًٝ٘ أيحاَب٘ َٚا ٜضتحاي َٓ٘ ًب عزف ايً ١، ٫ٚ اعتبار  -ايع١ٓٝ

ٓٝات َطًكا، ًٚب  يو ٜكٍٛ ايغافعٞ: "٫ ٜحضد عكد أبدا إ٫ بايعكد ْحض٘، ٫ يً

ٜحضد بغ٤ٞ تكدَ٘ ٫ٚ ت عزٙ ٫ٚ بتِٖٛ ٫ٚ ب غًن، ٚنذيو نٌ ع٤ٞ ٫ 

، (83)ْحضدٙ إ٫ بعكدٙ، ٫ٚ تحضد ايبٝٛم ب ٕ ٜكٍٛ ٖذٙ  رٜع١ ٖٚذٙ ١ْٝ ص٤ٛ"

 ا٤ اهلل .ٚصٝ تٞ َشٜد َٔ ايتحصٌٝ عٓد اصتعزاض بٝٛم اٯماٍ إٕ ع

 املبحح الجاىي : بيوع اآلجال وعالقتها بقاعدة سد الذرائع

 

صبكم اإلعار٠ إفب إٔ اىبايه١ٝ اصذلصًٛا ًب ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع ٚباي ٛا ًب ا٭عذ بٗا، 

ٚإٔ أغًن ايعًُا٤ ٜزٕٚ إٔ اربا  ايٛصا٥ٌ قصدا يًٛصٍٛ إفب اسبزاّ، ٖٛ  زاّ، ٚيٝط ًب 

٫ٍ ع٢ً َٓع ايذرا٥ع با٭يي١ ايعا١َ ايضابك١ غرل  يو ع٬ف، ٚع٢ً ٖذا فإٕ ا٫صتد

ٚاقع ًب ضبٌ ايٓشام نُا ٜكٍٛ  يو اىبايه١ٝ أْحضِٗ فُٝا تكدّ عِٓٗ َٔ ايٓكٌ، 

فاشب٬ف ٜدٚر ع٢ً  را٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ ٜٚدعٌ ًب صٛرٖا بٝع ايع١ٓٝ، ٖٚذا 

غرلِٖ ايذٜٔ ٫ ٖٛ َدار اشب٬ف بـب اىبايه١ٝ ايذٜٔ ٜزٕٚ صد ايذرا٥ع فٝٗا ٚبـب 

ٜعتدلْٚٗا َٔ ايذرا٥ع اىبحط١ٝ إفب اسبزاّ، ٖٚذا َا ؼبتِ عًٝٓا إٔ ْطٌ إي٬ي١ صزٜع١ 

 ع٢ً ٖذٙ ا٭ْٛام َٔ ايبٝٛم يٓضتًٛب  كٝك١ اشب٬ف ًب صد ايذرا٥ع .

 فما هي بيىع اآلجال؟

بٝٛم اٯماٍ عٓد اىبايه١ٝ ٖٞ ايبٝٛم اييت َباٖزٖا ازبٛاس ٚيهٓٗا ت٪يٟ إفب يبٓٛم، 

ٗٞ بٝٛم صحٝح١ ًب ايُباٖز ٫عتُاشلا ع٢ً أرنإ ايعكد ٚعزٚي٘ ٚيهٓٗا تترذ ًب ف

 . (84)ايعاي٠  رٜع١ يًتٛصٌ إفب ايزبا، فتُٓع صًدا يًذرا٥ع

ٜٚعتدل اىبايه١ٝ إٔ بٝٛم اٯماٍ يكن ىبا ٜحضد بع  صٛرٙ َٓٗا يتطزم ايت١ُٗ ب ٕ 

 .( 85)م  ضُا يًذرٜع١اىبتباٜعـب قصدا إفب َباٖز ما٥ش يٝتٛص٬ ب٘ إفب بايٌ يبٓٛ
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ٚقد ٚضع اىبايه١ٝ ضابطا ىبا مبٓع َٔ ٖذٙ ايبٝٛم فكايٛا: مبٓع َٔ ٖذٙ ايبٝٛم َا 

اعتٌُ ع٢ً بٝع ٚصًف َٚا اعتٌُ ع٢ً صًف مز َٓحع١ َٚا نأز قصد ايٓاظ إيٝ٘ 

 .( 86)يًتٛصٌ إفب ايزبا اىبُٓٛم

ًزا إفب أْٗا بٝع ٚقد عد اىبايه١ٝ بٝع ايع١ٓٝ إ د٣ صٛر بٝع اٯماٍ اىبٓٗٞ عٓٗا ُْب

َتحٌٝ ب٘ إفب يفع عـب ًب أنأز َٔ مثٓٗا، ن ٕ ٜبٝع صًع١ بعغز٠ إفب عٗز رِ ٜغذلٟ 

ايضًع١ خبُض١ ْكًدا، فايضًع١ رمعم إفب ٜد صا بٗا ٚيفع وبض١ ٜ عذ عًٝٗا عغز٠ 

 .( 87)عٓد  ًٍٛ ا٭مٌ

٬ٜٚ ِب إٔ اىبايه١ٝ شلِ َصطً  عاص ًب تحضرل بٝع ايع١ٓٝ فتار٠ ٜتحكٕٛ َع 

رلِٖ ٚتار٠ أعز٣ ٜعُُْٛٗا يتغٌُ صًٛرا ٫ تهٕٛ عٓد غرلِٖ ع١ٓٝ، ٖٚذا َا ٜضتدعٞ غ

َٓا بٝإ بٝع ايع١ٓٝ ٚ هُ٘ ٚأيي١ ايتحزِٜ ٭ْٗا ٖٞ ايتطبٝل ايعًُٞ ىبٛضٛم صد 

 ايذرا٥ع ٚ يو ًب اىبضا٥ٌ اٯت١ٝ:

 املسألة األوىل تعزيف العينة :

ٚزلٝم ع١ٓٝ بحت  ايعـب ٚصهٕٛ ايٝا٤.   ١ أعز٣ايع١ٓٝ بهضز ايعـب ٚفت  ايٕٓٛ، ٚفٝٗا ي

سبصٍٛ ايٓكد يطاين ايع١ٓٝ; ٚ يو إٔ ايع١ٓٝ اعتكاقٗا َٔ ايعـب ٖٚٛ ايٓكد اسباضز 

ٚما٤ ًب ايصحاح: ٚايع١ٓٝ بايهضز ايضًف، ٚاعتإ ايزمٌ إ ا  .(88)ؼبصٌ ي٘ َٔ فٛرٙ 

 . (89)اعذل٣ ايغ٤ٞ بٓض١٦ٝ

اصتًف صًحا، ٚباع٘ بع١ٓٝ باع٘ ًٚب أصاظ ايب٬غ١: تعـب ايزمٌ ٚاعتإ ع١ٓٝ أٟ 

 . (90)ْض١٦ٝ ٭ْٗا سٜاي٠، ٚقاٍ عٔ ابٔ يرٜد :إْٗا بٝع ايعـب بايدٜٔ أٟ بٝع ايضًع١ يٜٓا 

 للعينة تعاريف وصىر متعددة وأشهز تعزيف هلا : العينة يف االصطالح

إٔ ٜبٝع ايزمٌ َٔ رمٌ صًع١ بأُٔ َعًّٛ إفب أمٌ َض٢ُ رِ ٜغذلٜٗا َٓ٘ ب قٌ 

، ٖٚذا ٖٛ ايتعزٜف اىبغٗٛر يًع١ٓٝ ٚعًٝ٘ ذبٌُ ا٭ ايٜث (91)٭ٍٚ ْكًدا  ا٫ً َٔ ايأُٔ ا
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احملز١َ يًع١ٓٝ ٚنذا ا٭ هاّ اىب ًُب١ ع٢ً َٔ ٜتعاٌَ بٗا ُْبًزا إفب إٔ ٖذا ذباٌٜ ع٢ً 

ايزبا َٔ أٚصع ايطزم، فًٝضم ٖٓاى صًع١ َزاي٠ بايبٝع بٌ قزض َاٍ بشٜاي٠، ٚبـب 

 ٌ ٚتصرل  رٜع١ إفب ايزبا .اىبايـب صًع١ ٜزاي بٗا ايتحًٝ

َٚع  يو فكد  نز ايحكٗا٤ ا٭ ٓاف ٚاىبايه١ٝ صًٛرا زلٖٛا بٝع ع١ٓٝ، فُُا  نزٙ 

 ا٭ ٓاف ًب تحضرلٖا:

إٔ ٜ تٞ ايزمٌ احملتاخل إفب آعز ٜٚضتكزض٘ عغز٠ يراِٖ ٫ٚ ٜزغن اىبكزض ًب 

ايأٛب  اإلقزاض يًُعا ًب فطٌ ٫ ٜٓاي٘ بايكزض فٝكٍٛ: ٫ أقزضو ٚيهٔ أبٝعو ٖذا

إٕ ع٦م بارين عغز يرُٖا، ٚقُٝت٘ ًب ايضٛم عغز٠ يٝبٝع٘ ًب ايضٛم بعغز٠ فرلض٢ ب٘ 

 . (92)اىبضتكزض فٝبٝع٘ نذيو، فٝحصٌ يزب ايأٛب يرُٖإ ٚيًُغذلٟ قزض عغز٠ 

٬ٜٚ ِب َٔ ٖذٙ ايصٛر٠ إٔ ايبٝع ايأاْٞ و ٜهٔ يًبا٥ع ا٭ٍٚ ٚإلبا ٜبٝعٗا ًب 

ٜطًل ايحكٗا٤ عًٝ٘ "ايتٛرم"، ٚقد عًٌ ا٭ ٓاف ايضٛم ي رل ايبا٥ع ا٭ٍٚ ٖٚٛ َا 

، ٚقد ْكٌ ا٭ ٓاف عٔ (93)نزا١ٖ ٖذٙ ايصٛر٠ ب ٕ فٝٗا إعزاضا عٔ َدل٠ اإلقزاض

ايصا بـب أبٞ ٜٛصف ٚضبُد بٔ اسبضٔ رأٜـب َترايحـب ًب  هِ ايع١ٓٝ، فٓكًٛا عٔ 

ضٔ قٛي٘ أبٞ ٜٛصف قٛي٘: ايع١ٓٝ ما٥ش٠ َ مٛر َٔ عٌُ بٗا، ْٚكًٛا عٔ ضبُد بٔ اسب

 .( 94)عٔ ايع١ٓٝ: ٖذا ايبٝع ًب قًيب ن َأاٍ ازبباٍ  َِٝ اعذلع٘ أن١ً ايزبا 

ُٜٚبٗز إٔ اعت٬ف ايصا بـب و ٜكع ع٢ً َصطً  ٚا د يًع١ٓٝ ، ف بٛ ٜٛصف 

ذبد  عٔ إ د٣ صٛر ايع١ٓٝ ٖٚٞ إٔ تبام ايضًع١ را١ْٝ ي رل با٥عٗا ا٭ٍٚ ٖٚٛ َا ٜعزف 

د ذبد  عٔ صٛر٠ أعز٣ ٖٚٞ بٝع ايضًع١ يبا٥عٗا بال"ايتٛرم" أَا ضبُد بٔ اسبضٔ فك

ا٭ٍٚ  ـب ٜغذلٜٗا ٭مٌ بأُٔ َعًّٛ رِ ٜبٝعٗا يبا٥عٗا بأُٔ أقٌ ْكًدا، فًٝضم ٖٓاى 

ًب اسبكٝك١ صًع١ َزاي٠ ًب ايبٝع بٌ قصد بٗا ايتذرم ٖٚذٙ ٖٞ ايع١ٓٝ ًب تعزٜحٗا 

 اىبغٗٛر.
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تار تعًًٝكا ع٢ً ايزأٜـب ٖٚذا َا قزرٙ اسبٓح١ٝ أْحضِٗ فكد ما٤ ًب  اع١ٝ ري احمل

اىبذنٛرٜٔ: إٕ ايذٟ ٜكع ًب قًيب أْ٘ إٕ فعًم صٛر٠ ٜعٛي فٝٗا إفب ايبا٥ع نبٝع َا 

أعزم٘ أٚ بعط٘ فٝهزٙ ذبزمًبا، فإٕ و ٜعد نُا إ ا باع٘ اىبدٜٕٛ ًب ا٭صٛام ف٬ 

 .( 95)نزا١ٖ فٝ٘ بٌ ع٬ف ا٭ٚفب

اٯماٍ، ٚقد قاٍ ابٔ رعد:" أَا أَا اىبايه١ٝ فإِْٗ ٜعتدلٕٚ ايع١ٓٝ إ د٣ صٛر بٝع 

ايبٝٛم اييت ٜعزفْٛٗا بٝٛم اٯماٍ فٗٞ إٔ ٜبٝع ايزمٌ صًع١ بأُٔ إفب أمٌ رِ ٜغذلٜٗا 

 . (96)بأُٔ آعز إفب أمٌ آعز أٚ ْكًدا 

٬ٜٚ ِب َٔ تعزٜف ابٔ رعد يبٝٛم اٯماٍ أْ٘ عزفٗا بٓحط تعزٜف ازبُٗٛر يًع١ٓٝ، 

ً  عاص ًب ايع١ٓٝ فِٗ ٜزْٚٗا إ د٣ صٛر بٝع ٚقد صبكم اإلعار٠ إٔ اىبايه١ٝ شلِ َصط

اٯماٍ، ٚقد اصطًحٛا ع٢ً إٔ ايع١ٓٝ ًب ازب١ًُ بٝع ايزمٌ َا يٝط عٓدٙ َٚا و 

 .( 97)ٜدعٌ ًب ًَه٘ 

ٚقد فصٌ اىبايه١ٝ ايع١ٓٝ ٚ نزٚا أْٗا ع٢ً ر٬ر١ أقضاّ: ما٥ش َٚهزٚٙ ٚيبٓٛم، فازبا٥ش 

ٛس يًُطًٛب َٓ٘ إٔ ٜغذلٜٗا َٔ إٔ ٜطًن رمٌ َٔ آعز صًع١ ٖٚٞ يٝضم عٓدٙ، فٝج

َايهٗا يٝبٝعٗا يطايبٗا بأُٔ آعز بٓكد أٚ قب٪مٌ، ٚاىبهز١ٖٚ إٔ ٜكٍٛ رمٌ ٯعز صًحين 

مثاْـب ٚأري يو عٓٗا َا١٥، فٝكٍٛ إٕ ٖذا ٫ ؼبٌ ٚيهٔ عذ َين صًع١ قُٝتٗا مثإْٛ 

 قبا١٥ .

آعذٖا َٓو  أَا احملُبٛر فٗٛ إٔ ٜكٍٛ عرص ٯعز: اعذل يٞ صًع١ بعغز٠ ْكدا ٚأْا

 . (98)بارين عغز ٭مٌ، ف٬ ػبٛس ىبا فٝ٘ َٔ صًف مز ْحعا

ٚقد ما٤ ًب اىبد١ْٚ قًم: صف يٞ أصحاب ايع١ٓٝ ًب قٍٛ َايو، قاٍ: أصحاب ايع١ٓٝ 

عٓد ايٓاظ قد عزفِٖٛ، ٜ تٞ ايزمٌ إفب أ دِٖ فٝكٍٛ: أصًحين َا٫ً، فٝكٍٛ َا أفعٌ 
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هذا ٚنذا رِ ابتاعٗا َٓو بهذا ٚيهٔ أعذلٟ يو صًع١ َٔ ايضٛم ف بٝعٗا َٓو ب

 .( 99)ٚنذا، أٚ ٜغذلٟ َٔ ايزمٌ صًع١ رِ ٜبٝعٗا إٜاٙ ب نأز يبا ابتاعٗا َٓ٘ 

َُٚٗا فصٌ اىبايه١ٝ أٚ تعديت تكضُٝاتِٗ يًع١ٓٝ فإْٗا تدعٌ ًب عداي اىبٓٗٝات 

 ٚاحملُبٛرات، صٛا٤ أيعًٖٛا ذبم بٝٛم اٯماٍ أٚ ٚضعٛا شلا ازلا عاًصا بٗا.

 نية : حكم العينة املسألة الثا

 اعتًف ايعًُا٤ ًب  هِ ايع١ٓٝ إفب قٛيـب :

ا٭ٍٚ: ٜز٣ نبٗٛر ايعًُا٤ ذبزِٜ بٝع ايع١ٓٝ فكد قاٍ ابٔ ايكِٝ عٓٗا:" ٚنبٗٛر ا٭١ُ٥ 

، ٚقد تكدّ إٔ ضبُد بٔ اسبضٔ قاٍ عٓٗا : ٖذا ايبٝع ًب قًيب (100)ع٢ً ذبزمبٗا" 

 ن َأاٍ ازبباٍ  َِٝ اعذلع٘ أن١ً ايزبا .

كٌ ا٭ ٓاف عٔ أبٞ  ٓٝح١ ٚضبُد ذبزِٜ ايع١ٓٝ ًب صٛر٠ َا إ ا بام رمٌ ع٦ٝا ٚقد ْ

ْض١٦ٝ ٚقبط٘ اىبغذلٟ ٚو ٜٓكد اىبغذلٟ مثٓ٘ فإْ٘ ٫ ػبٛس عٓدِٖ يبا٥ع٘ إٔ ٜغذلٜ٘ 

 . (101)ب قٌ َٔ مثٓ٘ ايذٟ باع٘ ب٘، َضتديـب حبدٜث عا٥غ١ ًب إْهارٖا ع٢ً سٜد بٔ أرقِ 

 .( 102)ٝع ايع١ٓٝ ٜٚدعًْٛٗا ًب بٝٛم اٯماٍ نُا إٔ اىبايه١ٝ مبٓعٕٛ َٔ ب

 . (103)ْٚكٌ اسبٓاب١ً ذبزِٜ ايع١ٓٝ عٔ اإلَاّ أهبد 

ٚايكٍٛ بتحزِٜ ايع١ٓٝ رٟٚ عٔ أّ اىب٪َٓـب عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا نُا رٟٚ عٔ ابٔ 

عباظ ٚضبُد بٔ صرلٜٔ ٚاسبضٔ ايبصزٟ ٚياٚٚظ ٚصباٖد ٚإبزاِٖٝ ايٓرعٞ ٚعُز 

 . (104)بٔ عبد ايعشٜش ٚغرلِٖ 

 ٚقد اصتدٍ اىباْعٕٛ يبٝع ايع١ٓٝ ب يي١ َٚٓٗا : 

 دٜث ايعاي١ٝ أْٗا يعًم ع٢ً عا٥غ١ فض يتٗا فكايم: ٜا أّ اىب٪َٓـب ناْم يٞ مار١ٜ 

فبعتٗا َٔ سٜد بٔ أرقِ بأُالبا١٥ إفب أمٌ رِ اعذلٜتٗا َٓ٘ بضتُا١٥، فٓكدت٘ ايضتُا١٥ 

عذلٜم ٚب٦ط ٚاهلل َا بعم أعدلٟ ٚنتبم عًٝ٘ مثالبا١٥ فكايم عا٥غ١ : ب٦ط ٚاهلل َا ا
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سٜد بٔ أرقِ أْ٘ قد أبطٌ مٗايٙ َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ إ٫ إٔ ٜتٛب، فكايم 

}فوي جاءه هىعظة هي اىبزأ٠ يعا٥غ١ :أرأٜم إٕ أعذت رأظ َايٞ ٚرييت عًٝ٘ ايحطٌ، قايم: 

 . (105) (275ايبكز٠ ) ربو فاًتهى فلو ها سلف وأهزه إىل اهلل {

فايُباٖز إٔ عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا ٫ تكٍٛ َأٌ ٖذا ايت ًِٝب إ٫ بتٛقٝف َٔ قايٛا 

 .( 106)ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ فجز٣ صبز٣ رٚاٜتٗا  يو عٓ٘ 

ٚقد اعذلض ع٢ً ٖذا ا٫صتد٫ٍ بٗذا اسبدٜث ب ْ٘ ٫ ٜأبم إصٓايٙ، ٚيٛ ربم و ٜهٔ 

قٛشلِ عٓد ا٫عت٬ف  ج١، فٝ٘ إ٫ إٔ عا٥غ١ ٚسًٜدا اعتًحا ًب  هِ َض ي١، ٫ٚ ٜهٕٛ 

 .( 107)٫ٚ ٜهٕٛ قٍٛ بعطِٗ  ج١ ع٢ً اٯعز

نُا اعذلض عًٝ٘ ب ٕ اسبدٜث َٓهز َٔ م١ٗ َتٓ٘ ٚ يو أْ٘ يٛ فزضٓا صح١ 

ًَا ف٬ ٜعكٌ إٔ ٜبطٌ مٗايٙ َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  نٕٛ سٜد بٔ أرقِ بام بًٝعا  زا

٠ ٚنإ يبٔ رضٞ اهلل عٓ٘، عًٝ٘ ٚصًِ ٖٚٛ ايذٟ عٗد أغًن اىبغاٖد ٚباٜع ذبم ايغجز

ًَا  فُأٌ ٖذٙ ايحطا٥ٌ ٫ ٜبطًٗا إ٫ ايزي٠ عٔ اإلص٬ّ، بٌ يٛ ص  إٔ سًٜدا بام بًٝعا  زا

يهإ صبتًٗدا ٚأعط  ًب امتٗايٙ، ٖٚذا ابٔ عباظ أباح ربا ايحطٌ ٚو ٜذنز عٔ أ د 

٘، فهٝف َٔ ايصحاب١ ايذٜٔ أْهزٚا عًٝ٘ أْ٘  بٌب عًُ٘ بٌ َا سايٚا ع٢ً إٔ أْهزٚا عًٝ

 . (108)ُٜبٔ ب ّ اىب٪َٓـب إبطاشلا مٗاي سٜد ًب ع٤ٞ عًُ٘ صبتًٗدا 

ٚقد أماب ابٔ ايكِٝ رهب٘ اهلل عٔ ا٫عذلاضات ع٢ً عدّ ربٛت اسبدٜث ب ٕ أ١ُ٥ 

  (109)اإلص٬ّ قد رٚٚٙ، رِ إٕ ايهذب ٚايحضل و ٜهٔ َباٖزا ًب ايتابعـب  ت٢ تزي رٚاٜتِٗ 

ٔ عُز رضٞ اهلل عُٓٗا إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل نُا اصتدٍ اىباْعٕٛ يًع١ٓٝ حبدٜث اب

عًٝ٘ ٚصًِ قاٍ: إ ا تباٜعتِ بايع١ٓٝ، ٚأعذمت أ ْاب ايبكز، ٚرضٝتِ بايشرم، ٚتزنتِ 

 .( 110)ازبٗاي، صًٌب اهلل عًٝهِ  ٫ًً ٫ ٜٓشع٘  ت٢ تزمعٛا إفب يٜٓهِ 
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ٚقد اعذلض ع٢ً ا٫صتد٫ٍ بٗذا اسبدٜث ب ٕ ي٫يت٘ ع٢ً ايتحزِٜ غرل ٚاضح١ 

قزٕ ايع١ٓٝ با٭عذ ب  ْاب ايبكز ٚا٫عت اٍ بايشرم ٚ يو غرل ضبزّ، ٚتٛعد عًٝ٘ ٭ْ٘ 

 . (111)بايذٍ ٖٚٛ ٫ ٜدٍ ع٢ً ايتحزِٜ 

عٔ ٖذا ا٫صتد٫ٍ ب ٕ ْحٞ ي٫ي١ ا٫قذلإ ع٢ً ْحٞ ي٫ي١ اسبدٜث ع٢ً  (112)ٚأمٝن 

ايتحزِٜ غرل صحٝ  َع ضعف ي٫ي١ ا٫قذلإ، ٚ يو ٭ٕ اىبزاي يٝط صبزي تعايٞ 

سبز  ٚايشرم إ  ٖذا َباح، ٚإلبا اىبزاي َٔ اسبدٜث تزى ازبٗاي ًب صبٌٝ اهلل بضبن ا

ا٫ْغ اٍ بايشرم، ٚا٫ْغ اٍ بايشرم ًب ٖذٙ اسباي١ ضبزّ ب٬ عو، فٗٛ اإليكا٤ بايٓحط 

( 195ايبكز٠   {٫ٚ تًكٛا ب ٜدٜهِ إفب ايتًٗه١  }إفب ايتًٗه١ ٖٚٞ اىبزاي٠ بكٍٛ اهلل تعافب: 

 . (113)ًب أصباب ايٓشٍٚ نُا ٚري  يو

نُا اصتدٍ اىباْعٕٛ يًع١ٓٝ بةرار عٔ بع  ايصحاب١ ن ْط ٚابٔ عباظ رضٞ اهلل 

عُٓٗا، فكد رٟٚ عٔ أْط أْ٘ ص٦ٌ عٔ ايع١ٓٝ فكاٍ: إٕ اهلل ٫ ؽبدم ٖذا يبا  زّ اهلل 

ٚرصٛي٘، ٚرٟٚ إٔ رم٬ًً بام َٔ رمٌ  زٜز٠ قبا١٥ رِ اعذلاٖا خبُضـب فض ٍ ابٔ عباظ 

 . (114)فكاٍ: يراِٖ بدراِٖ َتحاض١ً بُٝٓٗا  زٜز٠  عٔ  يو

نُا اصتديٛا ب ٕ صٛر٠ ايزبا َتحكك١ ًب ايع١ٓٝ فإٕ ايتامز إ ا بام با٭مٌ قبا١٥ رِ 

اعذل٣ َا باع٘ بأُاْـب ْكًدا فٝهٕٛ قد اصذلمع صًعت٘ ٚاسياي عغزٜٔ، فٗذٙ ايشٜاي٠ َٔ 

ٞ ي٘ ًب  ١َ اىبغذلٟ َا١٥ فٝهٕٛ ايزبا ايٛاض  فإْ٘ ٫ ٜكابًٗا عٛض، ع٢ً إٔ ايتامز بك

قد أعذ ًب اسبكٝك١ اىبا١٥ َ٪م١ً َٓٗا مثإْٛ ق١ُٝ ايضًع١ ٚعغزٕٚ اصتحايٖا، َع أْ٘ 

 .( 115)اصذلمع صًعت٘، ٖٚذا عـب ايزبا 

ايكٍٛ ايأاْٞ: ٜز٣ نباع١ َٔ ايعًُا٤ إٔ بٝع ايع١ٓٝ ما٥ش، ٖٚذا قٍٛ اإلَاّ ايغافعٞ 

 . (116)ٚياٚي ايُباٖزٟ ٚابٔ  شّ 
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قاٍ اإلَاّ ايغافعٞ: "َٔ بام صًع١ َٔ ايضًع إفب أمٌ َٔ اٯماٍ ٚقبطٗا  ٚقد

اىبغذلٟ ف٬ ب ظ إٔ ٜبٝعٗا ايذٟ اعذلاٖا ب قٌ َٔ ايأُٔ أٚ أنأز ئٜ ْٚكد ٭ْٗا بٝع١ 

 .( 117)غرل ايبٝع١ ا٭ٚفب

  }وأحل اهلل البيع وحزم الزبا{ٚقد ا تج ايكا٥ًٕٛ جبٛاس بٝع ايع١ٓٝ بكٍٛ اهلل عش ٚمٌ 

( ٚب ٕ ٖذا ايبٝع ا٭صٌ فٝ٘ اسبٌ ٚاإلبا ١، ٚو ٜ ت ْص أٚ عدل صحٝ  275ايبكز٠ )

 . (118)رابم ٜٓكٌ عٔ ٖذا ا٭صٌ

ٚٚم١ٗ اإلَاّ ايغافعٞ ًب ازبٛاس: إمزا٩ٙ ايعكٛي ع٢ً َباٖزٖا ٫ٚ ُٜٓبز إفب قصد 

٫ٚ ٚقد قاٍ اإلَاّ ايغافعٞ: يٝط تحضد ايبٝٛم أبًدا ٫ٚ ايٓهاح  ايعاقد إ ا عايف يحُب٘.

ع٤ٞ أبدا إ٫ بايعكد، فإ ا عكد عكًدا صحًٝحا و ٜحضدٙ ع٤ٞ تكدَ٘ ٫ٚ ت عز عٓ٘، 

نُا أْ٘ إ ا عكد عكًدا فاصًدا و ٜصًح٘ ع٤ٞ تكدَ٘ ٫ٚ ت عز عٓ٘ إ٫ بتجدٜد عكد 

ٚقاٍ أًٜطا: " أصٌ َا أ ٖن إيٝ٘ إٔ نٌ عكد نإ صحًٝحا ًب ايُباٖز ; ( 119)صحٝ  

 اىبتباٜعـب ٚأمشت٘ بصح١ ايُباٖز، ٚأنزٙ شلُا اي١ٝٓ إ ا و أبطً٘ بت١ُٗ ٫ٚ بعاي٠ بـب

ناْم اي١ٝٓ يٛ أَبٗزت ناْم تحضد ايبٝع، ٚنُا أنزٙ يًزمٌ إٔ ٜغذلٟ ايضٝف ع٢ً 

إٔ ٜكتٌ ب٘ ٫ٚ ؼبزّ ع٢ً با٥ع٘ إٔ ٜبٝع٘ يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜكتٌ ب٘ َبًُا ٭ْ٘ قد ٫ ٜكتٌ 

بٝع ايعٓن يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜعصزٙ ب٘، ٫ٚ أفضد عًٝ٘ ٖذا ايبٝع، ٚنُا أنزٙ يًزمٌ إٔ ٜ

وبزا ٫ٚ أفضد ايبٝع عًٝ٘ إ ا باع٘ إٜاٙ ٭ْ٘ باع٘  ٫ً٬ ٚقد مبهٔ إٔ ٫ ػبعً٘ وبزا 

أبدا ًٚب صا ن ايضٝف إٔ ٫ ٜكتٌ ب٘ أ دا، ٚنُا أفضد ْهاح اىبتع١ ٚيٛ ْه  رمٌ اَزأ٠ 

ايٓهاح إلبا عكدا صحٝحا ٖٚٛ ٜٟٓٛ إٔ ٫ مبضهٗا إ٫ َٜٛا أٚ أقٌ أٚ أنأز و أفضد 

 . (120)أفضدٙ أبدا بايعكد ايحاصد

ٚبٗذا ٜتط  إٔ اإلَاّ ايغافعٞ ٫ مبٓع َٔ بٝع ايع١ٓٝ ٚ يو إٔ  دٜث عا٥غ١  ـب 

أْهزت ع٢ً سٜد بٔ أرقِ بٝع٘ ٚأغًُبم عًٝ٘ ايكٍٛ و ٜأبم عٓدٙ، ٜٚز٣ أْ٘ يٛ ربم 

 فًٝط فٝ٘ إ٫ إٔ سٜد بٔ أرقِ ٚعا٥غ١ اعتًحا، َع إٔ ايكٝاظ َع سٜد .
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َٚٔ نب١ً َا فضزب٘ ايغافعٞ إْهار عا٥غ١ ع٢ً سٜد إٔ اإلْهار قد ٜهٕٛ بضبن أْٗا 

رأت ايبٝع إفب ايعطا٤ َحضٛعا ٭ْ٘ أمٌ غرل َعًّٛ ٚرأت بٝع٘ إفب ايعطا٤ ٫ ػبٛس فزأت٘ 

"إ ا تباٜعتِ بايع١ٓٝ ... إخل" و ٜأبم  ، نُا إٔ اسبدٜث اٯعز:(121)و مبًو َا بام

ٜعزض ي٘ ٖٓا، رِ إٕ َٔ رأٜ٘ بٓا٤ ايعكٛي ع٢ً ايُباٖز ٫ٚ عٓد ايغافعٞ ٚيذيو و 

 ٜتعزض يًٓٝات .

ٜٚز٣ ايغافعٞ أْ٘ يٛ فزض ربٛت  دٜث عا٥غ١ فإٕ سًٜدا و ٜبع إ٫ َا ٜزاٙ  ٫ً٬، 

ًَا ٖٚٛ ٜزاٙ  ٫ً٬ و ْشعِ إٔ اهلل ؼببٌب  فًٛ إٔ رم٬ً بام ع٦ًٝا أٚ ابتاع٘ ْزاٙ عبٔ ضبز

 . (122)َٔ عًُ٘ ع٦ًٝا 

 ٚقحات َع َض ي١ ايع١ٓٝ ًب َذٖن اإلَاّ ايغافعٞ : ٚيٓا

ا٭ٚفب: إٔ ايغافع١ٝ ايذٜٔ ٜكٛيٕٛ جبٛاس ايع١ٓٝ قد اتحكٛا ع٢ً ضزٚر٠ إٔ ٜهٕٛ 

ًٝا َٔ عزٍب صابل، فإٕ اقذلٕ ايعكد بايغزٍب بطٌ ايبٝع، ًٚب  يو ٜكٍٛ  ايعكد عاي

ضبٌ ايه٬ّ ٚإلبا اإلَاّ ايٟٓٛٚ: "إٕ فزض ايغزٍب َكارْا يًعكد بطٌ ب٬ ع٬ف، ٚيٝط 

 . (123)ضبٌ ايه٬ّ فُٝا إ ا و ٜهٔ َغزٚيا ًب ايعكد ٚ يو َٔ ايٛاضحات 

ايأا١ْٝ: إٕ َكتط٢ َكاصد ايغزٜع١ ًب ايعكٛي َٔ  ٝث اسبٌ ٚاسبز١َ ت٪ٜد بٌ 

ذبتِ إٔ تهٕٛ ايع١ٓٝ ضبز١َ ٚيبٓٛع١ فاىبٓٗج ايغزعٞ ًب ايعكٛي ٫ ػبٝش إٔ ٜهٕٛ 

ٜهٕٛ اىبةٍ فٝٗا ايٛصٍٛ إفب ْتٝج١ ايزبا، َٚٔ رِ قاٍ  ايعكد َبٓٝا ع٢ً َعا١ًَ صٛر١ٜ

ابٔ عباظ رضٞ اهلل عٓ٘: " يراِٖ بدراِٖ بُٝٓٗا  زٜز٠ " ٚقاٍ أْط ٚغرلٙ تعًٝكا ع٢ً 

 بٝع ايع١ٓٝ : "إٕ اهلل ٫ ؽبدم" .

ٚتغب٘ صٛر١ٜ ايضًع١ ًب بٝع ايع١ٓٝ بصٛر١ٜ سٚاخل ايتحًٌٝ ايذٟ  زَ٘ ايغزم 

ٚاحملًٌ ي٘ َع إٔ نبٝع ا٭رنإ َتٛفز٠ ًب سٚاخل ايتحًٌٝ ٚيهٔ ٚأبطً٘ ٚيعٔ فٝ٘ احملًٌ 

أبطً٘ ايغزم ٭ٕ اي١ٝٓ ٫ تتٛافل َع قصد ايشٚاخل ًب ايتحًٌٝ بٌ اي زض ايتُأٌ بعكد 
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صٛرٟ يهٞ ٜٛصٌ إفب اشلزٚب َٔ ايشْا ٚعٛي٠ اىبزأ٠ ىبٔ يًكٗا فًذيو أي ٞ ايعكد ٚإٕ 

 نإ َباٖزٙ ايصح١ ٚاصتٝحا٤ ايغزٍٚب.

ٖٚٛ ٜٓاقػ َٛضٛم ايع١ٓٝ ٚاجملٝشٜٔ شلا  ٝث  –رهب٘ اهلل  –بٔ ايكِٝ ْٚكف َع ا

ٜكٍٛ: " فإٕ َٔ أراي إٔ ٜبٝع َا١٥ قبا١٥ ٚعغزٜٔ إفب أمٌ ف عط٢ صًعت٘ بايأُٔ اىب٪مٌ 

رِ اعذلاٖا بايأُٔ اسباٍ ٫ٚ غزض يٛا د َُٓٗا بايضًع١ بٛم٘ َا ٚإلبا ٖٞ نُا قاٍ 

ا  زٜز٠، ف٬ فزم بـب  يو ٚبـب َا١٥ قبا١٥ فكٝ٘ ا٭١َ: يراِٖ بدراِٖ يعًم بُٝٓٗ

ٚعغزٜٔ يرُٖا ب٬  ١ًٝ ايبت١ ٫ًب عزم ٫ٚ ًب عكٌ ٫ٚ ًب عزف، بٌ اىبحضد٠ اييت 

٭مًٗا  زّ ايزبا بعٝٓٗا قا١ُ٥ َع ا٫ تٝاٍ أٚ أسٜد َٓٗا ،فإْٗا تطاعحم با٫ تٝاٍ و 

زّ َا فٝ٘ َحضد٠ تذٖن ٚو تٓكص، فُٔ اىبضتحٌٝ ع٢ً عزٜع١ أ هِ اسبانُـب إٔ ؼب

ًٜٚعٔ فاعً٘ ٜٚ٪ ْ٘ حبزب َٓ٘ ٚرصٛي٘ ٜٚعدٙ أعد ايٛعٝد رِ ٜبٝ  ايتحٌٝ ع٢ً  صٍٛ 

 يو بعٝٓ٘ صٛا٤ َع قٝاّ تًو اىبحضد٠ ٚسٜايتٗا بتعن ا٫ تٝاٍ ًب َعص١ٝ ٚطبايع١ 

اهلل ٚرصٛي٘، ٖذا ٫ ٜت ت٢ ب٘ عزم فإٕ ايزبا ع٢ً ا٭رض أصٌٗ ٚأقٌ َحضد٠ َٔ ايزبا 

 . (124)عن ايذلاقٞ ٜذلاب٢ اىبذلابٝإ ع٢ً رأص٘ بضًِ يٌٜٛ ص

ايأايأ١: َع تكدٜزْا يفَاّ ايغافعٞ رضٞ اهلل عٓ٘ َٚع ا٫عذلاف بحطً٘ فإٕ اسبل ًب 

ٖذٙ اىبض ي١ َع غرلٙ َٔ ا٭١ُ٥ ايكا٥ًـب بتحزِٜ ايع١ٓٝ، ٚ دٜث عا٥غ١ ًب  اير١ بٝع 

 ١ٝ صٓدٙ يهٔ ايعًُا٤ قد سٜد ييٌٝ ٚاض  ع٢ً ايتحزِٜ، ٚاسبدٜث ٚإٕ ُتهًِ فٝ٘ َٔ ْا

أربتٛا ص١َ٬ صٓدٙ، أَا ْهار٠ َتٓ٘ ف رل َض١ًُ فكد ب٢ٓ َٔ ريٙ ع٢ً قط١ٝ ٫ تضًِ 

ٚ يو أِْٗ قايٛا إٕ عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا رتبم ع٢ً فعٌ سٜد إبطاٍ مٗايٙ َع رصٍٛ 

 اهلل ٖٚٛ أَز ٫ ٜتحل َع َٔ فعٌ أَزا بامتٗاي، ٖٚذا غرل َضًِ ٭َٛر:

١ رضٞ اهلل عٓٗا ٫ تٓهز َأٌ ٖذا ايصٓٝع إ٫ إ ا نإ عٓدٖا صٓد عٔ أ٫ٚ: إٔ عا٥غ

 رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ، ٚيذيو أغًُبم ايكٍٛ ٚباي م ًب اإلْهار.

راْٝا: يٛ فزضٓا إٔ ٖذا ايحعٌ َٔ سٜد ٫ ٜضتحل إبطاٍ مٗايٙ َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل 

١ َا ًب ا٭َز أْٗا امتٗدت ًب عًٝ٘ ٚصًِ فُا ع٬ق١  يو بهٕٛ ايبٝع  زاَا، ف اٜ
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ٚيهٔ ٜبك٢  -ع٢ً فزض إٔ ايحعٌ ٫ ٜضتحل ايعكٛب١ ٖذٙ –ت ًِٝب ايعكٛب١ ف عط ت 

 اسبهِ ع٢ً ايحعٌ بايتحزِٜ غرل َت رز بامتٗايٖا.

رايأا: و ٜطل باب ايت ٌٜٚ ًب قٍٛ عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا فُٝهٔ إٔ ٜحضز بإبطاٍ يرم١ 

إصزار سٜد ع٢ً فعً٘ ٖٚٛ َتبـب سبزَت٘ فٝهٕٛ ٖذا ايهُاٍ ًب أمز ازبٗاي أٚ ٜ٪ٍٚ ب

 اإلصزار َحذلضا فكٌب ٚنذيو ايعكٛب١ تهٕٛ نذيو َحذلض١ .

رابًعا: قد عطد  دٜث عا٥غ١ ًب ذبزِٜ ايع١ٓٝ اسبدٜث اٯعز اىبتكدّ: "إ ا تباٜعتِ 

 بايع١ٓٝ . . إخل" ٖٚٛ  دٜث رابم اإلصٓاي ٚيعٌ اإلَاّ ايغافعٞ و ٜطًع عًٝ٘.

يزابع١ َع اإلَاّ ايغافعٞ ًب إمزا٥٘ ايعكٛي ع٢ً َبٛاٖزٖا فكد ْص ع٢ً إٔ ايٛقح١ ا

نٌ عكد صحٝ  ًب ايُباٖز ٫ ٜبطٌ بت١ُٗ ٫ٚ بعاي٠ َٔ اىبتباٜعـب، ٚػباس بصح١ 

 ايُباٖز يهٔ ٜهزٙ اي١ٝٓ إ ا نأَ يٛ أَبٗزت ناْم تحضد ايبٝع .

كاصد ايٓاظ ٫ٚ عو إٔ ايعكٛي دبز٣ ع٢ً َبٛاٖزٖا فٓحٔ ٫ ْهًف بايبحث عٔ َ

ْٚٝاتِٗ اشبح١ٝ يهٔ ٜبك٢ ا٭َز ٖٓا ًب أَزٜٔ : ا٭ٍٚ إٕ ايعكد ٚإٕ ص  ًب ايُباٖز يهِ 

ٜبك٢ اإلرِ ع٢ً صا ن اي١ٝٓ ايذٟ أراي إٔ ٜصٌ إفب ضبزّ بٗذا ايعكد ٚقد ٚصٌ إيٝ٘ 

،ٖٚذا ٚإٕ نإ ٫ َدعٌ ي٘ بصح١ ايعكد يهٔ نإ ي١ًٝٓ أرز ٖٚٛ انتضاب اإلرِ ٚأَا 

ىبٛضٛم ًب ٖذٙ اىبض ي١ يٝط ًب ايعكد ايعدٟ ايذٟ َباٖزٙ ايصح١ بٌ ايأاْٞ فإٕ ا

اشب٬ف ًب عكد َبٗزت ايكزا٥ٔ ايزامح١ قبا ٜغب٘ ايتصزٜ  إٔ اىبزاي ايتٛصٌ إفب ايزبا 

بٗذٙ ايٛص١ًٝ، ف٬ تزاي صًع١ ًب ا٭صٌ بٌ معًم ٚص١ًٝ إفب ايتحًٌٝ، ٚيذيو ٜكٍٛ 

 .(125)"اي١ٝٓ يٛ أَبٗزت ناْم تحضد ايبٝع م"ٚأنزٙ شلُا اي١ٝٓ إ ا ناْ اإلَاّ ايغافعٞ:

ايٛقح١ اشباَض١: يعٌ أٚفب َا مبهٔ إٔ ٜحضز ب٘ رأٟ اإلَاّ ايغافعٞ ًب َض ي١ ايع١ٓٝ إٔ 

ايعكد مز٣ بطزٜك١ اعتٝاي١ٜ، ٜٚتصٛر  يو إٔ رم٬ اعذل٣ صًع١ َٔ رمٌ إفب أمٌ 

ع٢ً عزا٥ٗا َٓ٘ بأُٔ َعًّٛ ٚبعد إٔ اْت٢ٗ ايبٝع ٚقب  اىبغذلٟ ايضًع١ صاَٚ٘ ايبا٥ع 

 ا٫ بأُٔ أقٌ أٚ أنأز فٝبٝعٗا َٓ٘، فتِ بٝعإ ٫ ارتباٍب ٭ دُٖا باٯعز، ٜٚتحتِ 

ٖذا ايتحضرل ٭ٕ اإلَاّ ايغافعٞ ْص ع٢ً إٔ ٖٓاى ١ْٝ يٛ أَبٗزت ٭فضدت ايبٝع فًُا 

و تُبٗز ناْم اي١ٝٓ َهز١ٖٚ، أَا يٛ َبٗزت نإ ايبٝع فاصًدا، ٚقد ضزب ايغافعٞ 
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ْ٘ ٜهزٙ يًزمٌ إٔ ٜغذلٟ ايضٝف ع٢ً إٔ ٜكتٌ ب٘، ٫ٚ ؼبزّ ع٢ً با٥ع٘ يذيو َأا٫ ب 

إٔ ٜبٝع٘ يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜكتٌ ب٘، نُا ٜهزٙ يًزمٌ إٔ ٜبٝع ايعٓن يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜعصزٙ 

 وبزا، ٫ٚ ٜحضد ايبٝع إ ا باع٘ .

َٚع ٖذا ايتٛصع ًب إمزا٤ ا٭َٛر ع٢ً َباٖزٖا يهٔ َٔ اىب٪ند إٔ ايذٟ ٜغذلٟ  

ًُا باصترداَ٘ ًب اشبُز يهٔ و ْت ند َٔ  يو ٚإ٫ نإ ايعٓن ٖٛ ٚ إٕ نإ َتٗ

ًَا َا ٫ مبهٔ إٔ ٜبام ي٘ عٓن يٛاٍ  ٝات٘، ٚنذيو َٔ اعذل٣  َٔ عزب وبزا ٜٛ

ايضٝف، ٖٚذا ؽبتًف نٌ ا٫عت٬ف فُٝٔ صزح ٚتًحِب أْ٘ حبام١ إفب إٔ ٜصٓع وبزا 

ًْا صزح بعشَ٘  يهٓ٘ و ػبد ايعٓن ف٬ ػبٛس ىبٔ زلع٘ إٔ ٜبٝع٘ عًٓبا، ٚنذا يٛ إٔ إْضا

إٔ ٜكتٌ عرًصا ٚحبث عٔ ص٬ح فًِ ػبد ف٬ ػبٛس ىبٔ ٜعًِ  ايت٘ إٔ ٜبٝع٘ ايض٬ح، 

ٚقد ْص ايحكٗا٤ ع٢ً إٔ ايعدل٠ ًب ايعكٛي اىبكاصد ٚاىبعاْٞ ٚيٝضم ا٭يحاَب ٚاىبباْٞ 

كا٥كٗا، فايعدل٠ ًب ايعكٛي ايكصد يٕٚ ا٭يحاَب اجملزي٠ اييت و تكصد بٗا َعاْٝٗا ٚ 

ٚصٝا ايعكٛي إعبارات عُا ًب ايٓحط َٔ اىبعاْٞ اييت تدٍ ع٢ً ايعكٛي ٚإْغا٤ات 

سبصٍٛ ايعكٛي َٔ اشبارخل فًحُبٗا َٛمن ىبعٓاٖا ًب اشبارخل ٖٚٞ أعبار عُا ًب ايٓحط 

َٔ تًو اىبعاْٞ ٫ٚ بد ًب صحتٗا َٔ َطابك١ عدلٖا ىبردلٖا فإ ا و تهٔ تًو 

ا با ٚناْم قبٓشي١ قٍٛ اىبٓافل: أعٗد إٔ ضبُدا اىبعاْٞ ًب ايٓحط ناْم عدلا ن

رصٍٛ اهلل ٚقبٓشي١ قٛي٘ آَٓم باهلل ٚبايّٝٛ اٯعز، ٚنذيو احملًٌ إ ا قاٍ: تشٚمم ٖٚٛ 

٫ ٜكصد بًحِب ايتشٚخل اىبع٢ٓ ايذٟ معً٘ اهلل ًب ايغزم نإ إعبارا نا با ٚإْغا٤ 

ًب ايً ١ ىبٔ قصد ري  باي٬، ٭ٕ ٖذٙ ايًحُب١ و تٛضع ًب ايغزم ٫ٚ ًب ايعزف ٫ٚ

اىبطًك١ إفب سٚمٗا ٚيٝط ي٘ قصد ًب ايٓهاح ايذٟ ٚضع٘ اهلل بـب عبايٙ ٚمعً٘ صببا 

يًُٛي٠ ٚايزهب١ بـب ايشٚمـب ٚيٝط ي٘ قصد ًب تٛابع٘  كٝك١ ٫ٚ  هُا، فاهلل معٌ 

ايٓهاح صببا يًُٛاص١ً ٚاىبصا ب١، ٚاحملًٌ معً٘ صببا يًُحارق١ ٚ٭ْ٘ تشٚخل يٝطًل فٗٛ 

 (126)  يغزم اهلل ٚ هُت٘، فٗٛ نا ب ًب قٛي٘ : تشٚمم بإَبٗار ع٬ف َا ًب قًب٘.َٓاق

ٖٚٓاى أ هاّ عزع١ٝ عًل ايغارم بٗا أ هاَٗا فاىبتهًِ عًٝ٘ إٔ ٜكصد بتًو 

ا٭يحاَب َعاْٝٗا ٚاىبضتُع عًٝ٘ إٔ ؼبًُٗا ع٢ً تًو اىبعاْٞ فإٕ و ٜكصد بٗا َعاْٝٗا 
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ًدا ي رلٖا أبطٌ ايغارم عًٝ٘ قصدٙ فإٕ نإ بٌ تهًِ بٗا غرل قاصد ىبعاْٝٗا أٚ قاص

ٖاس٫ً أٚ ٫عبا و ٜكصد اىبع٢ٓ أيشَ٘ ايغارم اىبع٢ٓ نُٔ ٖشٍ بايهحز ٚايط٬م ٚايٓهاح 

ٚايزمع١ بٌ يٛ تهًِ ايهافز به١ًُ ا٫ص٬ّ ٖاس٫ً أيشّ ب٘ ٚمزت عًٝ٘ أ هاَ٘ َباًٖزا، ٚإٕ 

ٔ و ٜعط٘ ايغارم َكصٛي٠ تهًِ بٗا طبايعا َانًزا ضبتا٫ً َُبًٗزا ع٬ف َا أبط

ناحملًٌ ٚاىبزابٞ بعكد ايع١ٓٝ، ٚنٌ َٔ ا تاٍ ع٢ً إصكاٍب ٚامن أٚ فعٌ ضبزّ بعكد 

 .( 127)أٚ قٍٛ أَبٗزٙ ٚأبطٔ ا٭َز ايبايٌ 

 :ٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًَِٚٔ اىبعًّٛ إٔ اىبكاصد ت رل أ هاّ ايتصزفات فكد قا

فكد  زّ ع٢ً احملزّ ( 128)ٚ ٜصد يهِ" "صٝد ايدل  ٬ٍ يهِ ٚأْتِ  زّ َاو تصٝدٚٙ أ

ا٭نٌ يبا صايٙ اسب٬ٍ إ ا نإ قد صايٙ ٭مً٘ َع إٔ احملزّ ػبٛس ي٘ ا٭نٌ يبا 

 صايٙ اسب٬ٍ يٓحض٘ .

و ٜ عذ بضد ايذرٜع١ ًب َض ي١ بٝع  –رهب٘ اهلل  –ًٚب ازب١ًُ فإٕ اإلَاّ ايغافعٞ 

ٜعين أْ٘ ػبٛس ايتذرم إفب ايزبا ايع١ٓٝ ٫ٚ ٜعين  يو أْ٘ ػبٛس ايٛصا٥ٌ احملز١َ ،٫ٚ 

ٚيهٔ ايغافعٞ َٚٔ ٜكٍٛ بكٛي٘ ؼبضٕٓٛ ايُبٔ قبٔ و ُٜبٗز َٓ٘ قصد إفب اىبُٓٛم فإ ا 

َبٗز ايكصد اَتٓع ايتصزف، ِٖٚ ُٜٓبزٕٚ إفب أصٌ اإل ٕ بايبٝع ٚقد  صًم َصًح١ 

ٛقٛم َباٖز٠ ًب ايبٝع ايأاْٞ بغزٍب إٔ ٫ ُٜبٗز قصد إفب اىبةٍ اىبُٓٛم، ٚايعًِ أٚ ايُبٔ ب

اىبحضد٠ َٓتحٝإ إ  يٝط ٖٓا إ٫ ا تُاٍ صبزي بـب ايٛقٛم ٚعدَ٘ ٫ٚ قز١ٜٓ تزم  أ د 

ازباْبـب ع٢ً اٯعز، ٫ٚ ٜب٢ٓ اىبٓع إ٫ ع٢ً ايعًِ أٚ ايُبٔ، ٫ٚ ٜص  إٔ ؼبٌُ عٌُ 

 . (129)ايعاٌَ ٚسًرا قبحضد٠ و ٜكصدٖا ٚو ٜهٔ َكصزا ًب ا٫ تٝاٍب يتجٓبٗا

كِٝ َٔ ذبزِٜ بٝع ايع١ٓٝ ٚصزيٙ ا٭يي١ ع٢ً ذبزمبٗا ٚع٢ً ايزغِ َٔ َٛقف ابٔ اي

ًٗا، ٚنذا تحٓٝدٙ يٮصاظ ايذٟ اعتُدٙ اإلَاّ   ت٢ إْ٘ أٚصًٗا إفب تضع١ ٚتضعـب ٚم

ايغافعٞ ًب دبٜٛشٙ بٝع ايع١ٓٝ ٚايذٟ ٜتًرص ًب إٔ ايعكد ًب َباٖزٙ صحٝ  ٚايعكٛي 

يغافعٞ ٚهبٌ دبزٟ ع٢ً َبٛاٖزٖا، َع نٌ  يو فإٕ ابٔ ايكِٝ اعتذر يفَاّ ا

َذٖب٘ ع٢ً ايض١َ٬، ٚقد قاٍ ابٔ ايكِٝ: "ٚاىبت عزٕٚ أ درٛا  ٬ٝ و ٜص  ايكٍٛ بٗا 
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عٔ أ د َٔ ا٭١ُ٥، َٚٔ عزف صرل٠ ايغافعٞ ٚفطً٘ َٚهاْ٘ َٔ اإلص٬ّ عًِ أْ٘ و 

ٜهٔ َعزٚفا بحعٌ اسبٌٝ ٫ٚ بايد٫ي١ عًٝٗا، ٚإٕ نإ رهب٘ اهلل ػبزٟ ايعكٛي ع٢ً 

إفب قصد ايعاقد ْٚٝت٘  فحاعاٙ رِ  اعاٙ إٔ ٜ َز ايٓاظ بايهذب  َباٖزٖا ٫ٚ ُٜٓبز

ٚاشبدام ٚاىبهز ٚا٫ تٝاٍ، ٫ٚ ُٜبٔ قبٔ يٕٚ ايغافعٞ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايدٜٔ أْ٘ ٜ َز أٚ 

ٜبٝ   يو، فايحزم ٚاض  بـب إٔ ٫ ٜعتدل ايكصد ًب ايعكد ٚػبزٜ٘ ع٢ً َباٖزٙ ٚبـب إٔ 

دام ٚقد عًِ إٔ بايٓ٘ ع٬ف َباٖزٙ، فٛ اهلل َا ٜضٛغ عكدا قد عًِ بٓا٩ٙ ع٢ً اىبهز ٚاشب

صٛغ ايغافعٞ ٫ٚ إَاّ َٔ ا٭١ُ٥ ٖذا ايعكد قٌب َٚٔ ْضن  يو إيِٝٗ فِٗ عصُا٩ٙ 

عٓد اهلل، فايذٟ صٛغ٘ ا٭١ُ٥ قبٓشي١ اسبانِ ػبزٟ ا٭ هاّ ع٢ً َباٖز عداي١ ايغٗٛي 

سبانِ ٜعًِ ٚإٕ ناْٛا ًب ايبائ عٗٛي سٚر، ٚايذٟ صٛغ٘ أصحاب اسبٌٝ قبٓشي١ ا

أِْٗ ًب ايبائ عٗٛي سٚر ٚإٔ َا عٗدٚا ب٘ ٫  كٝك١ ي٘ رِ ؼبهِ بُباٖز عدايتِٗ، 

ٖٚهذا ًب َض ي١ ايع١ٓٝ إلبا مٛس ايغافعٞ إٔ ٜبٝع ايضًع١ يبٔ اعذلاٖا َٓ٘ مزٜا ع٢ً 

َباٖز عكٛي اىبضًُـب ٚص٬َتٗا َٔ اىبهز ٚاشبدام، ٚيٛ قٌٝ يًغافعٞ: إٕ اىبتعاقدٜٔ قد 

أيف ب يف ٦َٚتـب ٚتزاٚضا ع٢ً  يو ٚمع٬ ايضًع١ ضب٬ يًزبا و ػبٛس تٛاي٦ا ع٢ً 

 . (130) يو ٚ٭ْهزٙ غا١ٜ اإلْهار

ن٬ّ ابٔ ايكِٝ ٖذا َٚع اصتحضاْ٘ ي٘ فكد  -رهب٘ اهلل -ٚقد ْكٌ ابٔ  جز

عًل عًٝ٘ بكٛي٘ :" ٚايتحكٝل أْ٘ ٫ ًٜشّ َٔ اإلرِ ًب ايعكد بط٬ْ٘ ًب َباٖز اسبهِ، 

ايعكٛي ع٢ً َباٖزٖا ٜٚكٛيٕٛ َع  يو: إٕ َٔ عٌُ اسبٌٝ باىبهز فايغافع١ٝ ػبزٕٚ 

 .(131)ٚاشبدٜع١ ٜ رِ ًب ايبائ، ٚبٗذا ؼبصٌ ا٫ْحصاٍ عٔ إعهاي٘

َٚع ٖذٙ ا٫عتذارات اسبض١ٓ يفَاّ ايغافعٞ ٚربزٜج تصحٝح٘ يًعكٛي اييت بٓٝم 

ك٢ َغه١ً ع٢ً ايُباٖز َٚٓٗا صح١ بٝع ايع١ٓٝ ًب اىبذٖن ايغافعٞ فإٕ ٖذٙ اىبض ي١ تب

ًب اعتٝارات اإلَاّ ايغافعٞ ٚأتبام َذٖب٘، ٖٚٛ اىبغٗٛر ب عذٙ قبكاصد ايغزٜع١ ًب 

 صح١ ايعكٛي ٚبط٬ْٗا.
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ٜصح  بٝع ايع١ٓٝ ٜٚدافع عٔ صحت٘ إ٫ إٔ  يو  -رهب٘ اهلل–َٚع إٔ ابٔ  شّ 

يٝط َضت زبا َٓ٘، فٗٛ ايذٟ ٜتعاٌَ َع َبٛاٖز ايٓصٛص ٫ٚ ٜتٛصع ًب ا٭عذ 

يهٔ ايذٟ مبهٔ إٔ ٜ٪عذ ع٢ً ابٔ  شّ ٖٓا ٖٛ أْ٘ َبٌ ٜغٓع ع٢ً  قبعكٍٛ ايٓص،

 ٌّ ايحكٗا٤ ًب اربا  اسبٌٝ يًٛصٍٛ إفب بع  اىبةرب ٚقد تهٕٛ  ٬ٝ َغزٚع١، يهٓ٘ ص

عًِٝٗ قًُ٘ ٚعبارات٘ ازبار ١، َٚع  يو ظبدٙ ٖٓا ٜكز  ١ًٝ تذلتن عًٝٗا َحضد٠ 

 نز ب ٕ ايع١ٓٝ  ١ًٝ عٔ ٚمٗت٘، ٚيكد  -رهب٘ اهلل-ايٛصٍٛ إفب ايزبا، ٚعزخل

َغزٚع١ ٭ْ٘ ٜكصد بٗا ايحزار َٔ ايزبا ٚقاٍ: " ٚأَا قٛشلِ إُْٗا أرايا ايزبا فتح٬ٝ 

بٗذا ايعٌُ، فجٛابِٗ أُْٗا إٕ ناْا أرايا ايزبا نُا  نزمت فتح٬ٝ بٗذا ايعٌُ فبارى 

َٔ اهلل فُٝٗا فكد أ ضٓا َا عا٤ا إ  ٖزبا َٔ ايزبا اسبزاّ إفب ايبٝع اسب٬ٍ ٚفزا 

 .(132)َعص١ٝ اهلل تعافب إفب َا أ ٌ 

ٚيعًٓا تًتُط ايعذر ٫بٔ  شّ أْ٘ ٫ ٜكصد تكزٜز  ١ًٝ ايٛصٍٛ إفب ايزبا ٚإلبا أراي 

إٔ ػبارٟ َعارضٝ٘ ٜٚٓشٍ اىبض ي١ ع٢ً ٚمٗتِٗ بديٌٝ أْ٘ قزر بعد  يو إٔ اىبٓهز أصا٤ 

 . (133)يُبٓ٘ بُٗا َا يعًُٗا و ؽبطز ع٢ً باشلُا 
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 سد الذرائع عيد اإلماو الشافعي  الجالح :املبحح 

 

صبل ايٓكٌ إٔ صد ايذرا٥ع اعتٗز عٔ اىبايه١ٝ ٚاسبٓاب١ً، يهٔ اسبٓح١ٝ ٚايغافع١ٝ و 

 ٜغتٗزٚا ًب ا٭عذ بٗا .

ٚإ ا اصتبعدْا َٔ أ ٖآْا  يو ا٫رتباٍب ايٛرٝل عٓد اىبايه١ٝ بـب صد ايذرا٥ع ٚبٝٛم 

صٛص فإْا صٓجد ايغك١ غرل بعٝد٠ عٓد ا٭١ُ٥ اٯماٍ َٚٓٗا بٝع ايع١ٓٝ ع٢ً ٚم٘ اشب

 ًب َض ي١ ايتحٍٛب َٚٓع ايٛصا٥ٌ اىب٪ي١ٜ إفب َٓٗٞ عٓ٘.

فُا ٫ ع٬ف فٝ٘ إٔ َا أي٣ إفب اسبزاّ فٗٛ  زاّ، نُا إٔ َا ٫ ٜتِ ايٛامن إ٫ ب٘ فٗٛ 

ٚامن، ٚايذرا٥ع ٚصا٥ٌ فإٕ أيت إفب  زاّ ف٬ عو أْٗا  زاّ، ٜٚبك٢ َعٓا صد ٖذٙ 

َٔ  ٝث تٛصٝع اسبهِ عًٝٗا ب ْٗا يزٜل إفب َٓٗٞ عٓ٘، فًزقبا ضٝل ايذرا٥ع 

ايغافع١ٝ ٚع٢ً رأصِٗ اإلَاّ ايغافعٞ ًب ٖذا ازباْن فًِ ٜتٛصعٛا ًب ايضد ٚغًبٛا 

 ازباْن ايُباٖزٟ ًب اسبهِ ع٢ً اىبعا٬َت .

أَا َٛضٛم َٓع ايتحاٌٜ ع٢ً ايغزم َٚٓع ايٛصٍٛ إفب احملزّ بٛص١ًٝ ُٜبٔ أْٗا 

 بٗا عٔ ايٛقٛم ًب اسبزاّ ف٬ ٜتصٛر إٔ أ دا َٔ ا٭١ُ٥ ؽبايف فٝٗا. ربزخل صا 

إربات قٍٛ يًغافعٞ ًب صد ايذرا٥ع بترزٜج قٍٛ  -رهب٘ اهلل -ٚقد  اٍٚ ابٔ ايزفع١

ي٘ ًب باب إ ٝا٤ اىبٛات َٔ نتاب ا٭ّ، فبعد إٔ  نز ايغافعٞ ايٓٗٞ عٔ بٝع اىبا٤ يُٝٓع 

ٕ  رٜع١ إفب َٓع َا أ ٌ اهلل و ؼبٌ، ٚنذا َا ب٘ ايهٮ قاٍ: "ٚإلبا ؼبتٌُ ألبا نا

نإ  رٜع١ إفب إفب إ ٬ٍ َا  زّ اهلل تعافب" رِ قاٍ: "ٚإ ا نإ ٖذا ٖهذا فحٞ ٖذا َا 

 . (134)ٜأبم إٔ ايذرا٥ع إفب اسب٬ٍ ٚاسبزاّ ٜغب٘ َعاْٞ اسب٬ٍ ٚاسبزاّ " 

١ ًب ربزٜج ٖذا و ٜضًُٛا بذيو ْٚاسعٛا ابٔ ايزفع( 135)يهٔ ايغافع١ٝ َِٚٓٗ ايضبهٞ 

 ايكٍٛ يًغافعٞ .
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أراي ذبزِٜ ايٛصا٥ٌ ٫ صد ايذرا٥ع،  -رهب٘ اهلل-ٚقد  نز ايضبهٞ إٔ ايغافعٞ

ٚايٛصا٥ٌ َضتًش١َ اىبتٛصٌ إيٝ٘، َٚٔ ٖذا بٝع اىبا٤ فإْ٘ َضتًشّ عاي٠ ىبٓع ايهٮ ايذٟ 

 ًب ٖٛ  زاّ، ٫ٚ ْشام فُٝا ٜضتًشّ َٔ ايٛصا٥ٌ، ٚن٬ّ ايغافعٞ ًب ْحط ايذرا٥ع ٫

صدٖا، فضد ايذرا٥ع ايذٟ ٖٛ ضبٌ اشب٬ف بـب ايغافع١ٝ ٚاىبايه١ٝ أَز سا٥د ع٢ً َطًل 

ايذرا٥ع ،ٚيٝط ًب يحِب ايغافعٞ تعزض شلا، ٚايذرا٥ع اييت تطُٓٗا ن٬ّ يحُب٘ ٫ ْشام 

 .(136)ًب اعتبارٖا 

ٚاسبكٝك١ إٔ ايغافع١ٝ ع ِْٗ ع ٕ غرلِٖ و ٜضتطٝعٛا إٔ ٜترًصٛا َٔ بع  ايحزٚم 

١ٝٗ اييت بٓٝم ع٢ً صد ايذرا٥ع، ِٖٚ ٚإٕ  اٚيٛا صزفٗا عٔ ٖذا ايباب يهٓٗا تُبٌ ايحك

 َتص١ً ب٘ ٚآ١ًٜ إيٝ٘ .

َض ي١ ايٛيٞ يٛ بام ع٢ً ايٝتِٝ  :ىبضا٥ٌ اييت بٓٝم ع٢ً صد ايذرا٥عَٚٔ تًو ا

عكًصا ي٘ فٝ٘ عحع١ فكاٍ بع  ايغافع١ٝ ٫ ٜ عذٙ بايغحع١ ٚنذا َض ي١ اىبزٜ  إ ا 

 .( 137)ت٘ عكصا بدٕٚ اىبأٌ، ٚنذا إبطاٍ إقزار اىبزٜ  يًٛار بام ًب َزض َٛ

ٚقد  نز ايشرنغٞ إٔ ايغافعٞ ْص ًب ايبٜٛطٞ ع٢ً نزا١ٖٝ ايتجُٝع بايص٠٬ 

ًب َضجد قد صًٝم فٝ٘ تًو ايص٠٬ إ ا نإ ي٘ إَاّ راتن، قاٍ ٚإلبا نزٖت٘ ي٬٦ 

 .( 138)ٜعُد قّٛ ٫ ٜزضٕٛ إَاَا فٝصًٕٛ بإَاّ غرلٙ 

ٓك٫ٛت عٔ اإلَاّ ايغافعٞ ٚايترزٜج ع٢ً أقٛاي٘ ًب نأرل َٔ ايحزٚم َٚع ٖذٙ اي

ايحك١ٝٗ ٜتبـب إٔ اإلَاّ ايكزاًب و ػباْن ايصٛاب  ـب أيًل إٔ نٌ ٚا د َٔ ا٭١ُ٥ 

ٜكٍٛ بايذرا٥ع، ٫ٚ ٚم٘ إلْهار ايغافع١ٝ ٖذا اإلي٬م، فايكزاًب رأ٣ إٔ ايذرا٥ع َٔ  ٝث 

فكٝ٘ إٔ ٫ ٜعتدلٖا، رِ رأ٣ تطبٝكات اىبذاٖن ٖٞ ٚصا٥ٌ إفب اسبزاّ ٫ مبهٔ ٭ٟ 

 ايحك١ٝٗ تضرل عبٛ ٖذٙ ايٛم١ٗ .

َٚع  يو ف٬ ْدعٞ إٔ ايُٓبز إفب ايذرا٥ع َٔ نبٝع ا٭١ُ٥ مبطٞ بٛترل٠ ٚا د٠، 

فُا ٫عو فٝ٘ إٔ اىبذٖن اىبايهٞ تٛصع ًب صد ايذرا٥ع إفب يرم١ ٜٓاسع٘ بك١ٝ اىبذاٖن ًب 
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تضتحل ايدعٍٛ ،رِ ًٜٝ٘ اىبذٖن اسبٓبًٞ َع بع   إيعاٍ بع  اسبا٫ت فٝٗا ٖٚٞ ٫

ايحزٚم ايدقٝك١ بـب ٚمٗيت اىبذٖبـب اييت تكدَم ًب ن٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل، رِ 

ٜ تٞ بعدُٖا اىبذٖن اسبٓحٞ ٚايغافعٞ، ٖٚذإ اىبذٖبإ ٚإٕ و ٜٓصا ع٢ً اعتبار صد 

ظبد اعتبار ايذرا٥ع ايذرا٥ع أص٬ قا٥ُا بذات٘ يهٔ عٓد كبحٝص َضا٥ٌ فزٚم اىبذٖن 

 صار١ٜ فٝٗا.

رهب٘ اهلل: ٚبٗذا ٜتبـب إٔ ايذرا٥ع أصٌ ًب ايحك٘ - ٚقد قاٍ اإلَاّ ضبُد أبٛ سٖز٠

اإلص٬َٞ أعذ ب٘ ايحكٗا٤ نبٝعا،ٚأِْٗ اعتًحٛا ًب َكدارٙ ٚو ؽبتًحٛا ًب أْ٘ أصٌ 

 .(139)َكزر رابم 

١َٝ٬ ٚإٕ و ٜصزح رِ ٜكٍٛ: "ٖذا ٚإٕ ا٭عذ بايذرا٥ع رابم َٔ نٌ اىبذاٖن اإلص

ب٘، ٚقد أنأز َٓ٘ اإلَاَإ َايو ٚأهبد ٚنإ يُْٚٗا ًب ا٭عذ ب٘ ايغافعٞ ٚأبٛ 

 ٓٝح١ ٚيهُٓٗا و ٜزفطاٙ نب١ً ٚو ٜعتدلاٙ أص٬ قا٥ُا بذات٘ بٌ نإ ياع٬ ًب 

 . (140)ا٭صٍٛ اىبكزر٠ عٓدُٖا نايكٝاظ ٚا٫صتحضإ اسبٓحٞ 

ل ُٜبٗز إٔ ا٭١ُ٥ نبٝعا قا٥ًٕٛ بٗذٙ ٜٚكٍٛ ايدنتٛر  اَد  ضإ:" عٓد ايتحكٝ

ايكاعد٠، ٚإٔ اشب٬ف بِٝٓٗ ًب عزٚيٗا أٚ ًب َكدار ا٭عذ بٗا أٚ ًب ذبكٝل َٓايٗا 

ٚتطبٝكٗا ع٢ً بع  ازبش٥ٝات، فايبا ث ًب فك٘ ا٭١ُ٥ ػبدِٖ نبٝعا ٜضدٕٚ ايذرا٥ع 

عد٠ ًب ٚمبٓعٕٛ يزم ايحضاي ٚٚصا٥ً٘ ًب ازب١ًُ ٚإٕ ما٤ت ْتا٥ج تطبٝكِٗ شلذٙ ايكا

 . (141)بع  ازبش٥ٝات طبتًح١
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 تطبيقات على سد الذرائع املبحح الزابع :

 

يكد ناْم ٖٓاى أَٛر نأرل٠ مز٣ اسبهِ فٝٗا ع٢ً صد ايذرا٥ع ٚايتكم فٝٗا أقٛاٍ 

ا٭١ُ٥ ٚبين اسبهِ فٝٗا ع٢ً َزاعا٠ ٖذٙ ايكاعد٠ ٚايتحات ايتغزٜع شلا، ٚص  نز لبا خل 

ا٠ ايٓاظ َٚعاٜغِٗ، ٚقد رٚعٞ فٝٗا قاعد٠ صد ايذرا٥ع، يبا كبط اسبام١ إيٝٗا ًب  ٝ

 فُٔ  يو َا ًٜٞ: 

 منع االحتكار : -1

ٜدٚر تعزٜف ا٫ تهار ع٢ً أْ٘ عزا٤ ايضًع ٚنبعٗا َٔ ا٭صٛام ٚقم قًتٗا يتبام،   

 يًبا يًزب  عٓد عد٠ اسبام١ إيٝٗا .

ّ مبتد إفب نٌ ٚقد تٓٛعم ايتعارٜف بٓا٤ ع٢ً ٚم١ٗ ايحكٗا٤ ٌٖ ٖٛ عاص بايطعاّ أ

 صًع١ :

 اعذلا٤ يعاّ ٚعبٛٙ ٚ بض٘ يً ٤٬. فعزف٘ اسبٓح١ٝ ب ْ٘

 ٚعزف٘ اىبايه١ٝ ب ْ٘ رصد ا٭صٛام اْتُباًرا ٫رتحام ا٭مثإ .

 ٚعزف٘ ايغافع١ٝ ب ْ٘ اعذلا٤ ايكٛت ًب ٚقم اي ٤٬ ٚإَضان٘ ٚبٝع٘ ب نأز َٔ مثٓ٘ .

 . (142)ً ٤٬ٚعزف٘ اسبٓاب١ً ب ْ٘ اعذلا٤ ايكٛت ٚ بض٘ اْتُبارا ي

ٚبٓا٤ًا ع٢ً ٖذٙ ايتعزٜحات فإٕ ا٫يعار ؽبتًف عٔ ا٫ تهار، ف٬ ع٬ف إٔ َا 

ٜدعزٙ اإلْضإ َٔ قٛت َٚا ؼبتاخل إيٝ٘ َٔ زلٔ ٚعضٌ ٚغرل  يو ما٥ش، ٚربم إٔ 

 .( 143)ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ نإ ٜدعز ٭ًٖ٘ قٛت صٓتِٗ َٔ كبز ٚغرلٙ

اّ إراي٠ غ٥٬٘ ع٢ً ايٓاظ، أَا ايعار ايكٛت فايحزم بُٝٓٗا إٔ ا٫ تهار  بط ايطع

فًٝط بٗدف اإلغ٤٬ ٚيهٔ بٗدف اسبصٍٛ ع٢ً ايضًع١ ب رعص ا٭مثإ ًب ايٛقم 

 . (144)اىبٓاصن 

ٚقد اتحل ايحكٗا٤ ع٢ً إٔ ا٫ تهار ضبُبٛر ىبا ب٘ َٔ اإلضزار بايٓاظ ٚايتطٝٝل 

 . (145)عًِٝٗ، ٚنبٗٛر ايحكٗا٤ صز ٛا بايتحزِٜ 
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 يٗا ايحكٗا٤ ي٬ تهار احملزّ َٚٔ أُٖٗا :ٖٚٓاى عزٍٚب اعذل

إٔ ٜهٕٛ كبًه٘ ايضًع١ بطزٜل ايغزا٤، أَا إ ا ايعار ايح٬ح أٚ اىبضتٛري ايذٟ ٜضتٛري  (1

ايضًع١ ٫ٚ ٜغذلٜٗا َٔ ا٭صٛام فإْ٘ ٫ ٜعد  يو ا تهاًرا، ٜٚز٣ اىبايه١ٝ ٚأبٛ 

طزٜل ٜٛصف إٔ ايعدل٠ ٖٞ ا تباظ ايضًع حبٝث تطز بايعا١َ صٛا٤ كبًهٗا ب

 ايغزا٤ أٚ ازبًن.

إٔ ٜهٕٛ ايغزا٤ ٚقم اي ٤٬ يًتجار٠ اْتُباًرا يشٜاي٠ اي ٤٬، فًٛ اعذل٣ ًب ٚقم  (2

 ايزعص ٚ بض٘ يٛقم اي ٤٬ ف٬ ٜهٕٛ ا تهارا .

إٔ ٜهٕٛ اىبغذل٣ قٛتا، ف َا اإلياّ ٚايعضٌ ٚايشٜم ٚأع٬ف ايبٗا٥ِ فًٝط فٝٗا  (3

 ا تهار ضبزّ .

ايُباٖز١ٜ إٔ ا٫ تهار ػبزٟ ًب نٌ َا ؼبتام٘ ٜٚز٣ اىبايه١ٝ ٚأبٛ ٜٛصف ٚنذا  (4

 ( 146)ايٓاظ ٜٚتطزرٕٚ َٔ  بض٘ َٔ قٛت ٚإياّ ٚغرل  يو.

 ٚقد اصتدٍ ايكا٥ًٕٛ بتحزِٜ ا٫ تهار ب  ايٜث ييم ع٢ً  زَت٘ َٚٓٗا : 

، ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل غًٝ٘ ٚصًِ: (147)قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: "٫ ؼبتهز إ٫ عاي٧ "

، ٚبكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: "َٔ ا تهز  هز٠ ٜزٜد إٔ (148)"َٔ ا تهز فٗٛ عاي٧"

 .( 149)ٜ ًٞ بٗا ع٢ً اىبضًُـب فٗٛ عاي٧ ٚقد بز٥م َٓ٘  ١َ اهلل"

٬ٜٚ ِب إٔ ا٫ تهار َٓع صًدا يًذرٜع١ إ  ٜذلتن عًٝ٘ ايتطٝٝل ع٢ً ايٓاظ 

َٚطاٜكتِٗ ًب أقٛاتِٗ، فغزا٤ ايطعاّ ٚربشٜٓ٘ يًبٝع بضعز َزتحع ي زض ايزب  أَز 

٥ش ٚدبار٠ َغزٚع١ ىبا ٜذلتن ع٢ً  يو َٔ َصًح١ نضن ايزسم ٚاإلْحام ع٢ً ما

ايٓحط ٚايٛيد، ٚيهٔ إ ا تزتن ع٢ً ٖذا ا٫ تهار اإلضزار قبصاحل ا٭١َ ٚايتحهِ ًب 

 أقٛاتِٗ بزفع ا٭صعار َٓع َٔ  يو.

 ٚقد تٓاٍٚ ايحكٗا٤ َعازب١ ايغزٜع١ ي٬ تهار ٚ نزٚا أَٛرا َٓٗا :

                                                                                       
 9/64احملل   3/456تاج هناية احمل 4/305ادلغين  4/323ط الثانية مواىب اجلليل  4/160االختيار  - 145
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ٚيٞ ا٭َز أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ايٓاظ بأُٔ َعـب ٫ ٜتباٜعٕٛ إ٫  ايتضعرل ٖٚٛ إيشاّ

ب٘، فُٝٓعٕٛ َٔ ايشٜاي٠ عًٝ٘ أٚ ايٓكص عٓ٘ عٓد ايطزٚر٠ ًب ايطعاّ ٚغرلٙ يبا ؼبتاخل 

 .( 150)ايٓاظ إيٝ٘ حبٝث ٜزاع٢  ل ايطزفـب بايعدٍ يًُصًح١ ايعا١َ 

ايتجار٠ أٚاي زف١ ايتجار١ٜ  ٚايتضعرل ًب  اضزْا ايّٝٛ ٜعين تدعٌ ايدٚي١ يبأ١ً ًب ٚسار٠

أٚ أٟ م١ٗ أعز٣ طبتص١ ًب ٚضع أصعار ضبدي٠ يضًع َع١ٓٝ أٚ يهٌ ايضًع ٚتهٕٛ 

 ًَش١َ يًتجار يٝط شلِ دباٚسٖا ٚإ٫ ناْٛا عزض١ يًُضا٤ي١.

ٚقد اتحل ايحكٗا٤ ع٢ً إٔ ٚيٞ ا٭َز ٜ َز احملتهز بإعزاخل َا ا تهزإفب ايضٛم ٚبٝع٘ 

ٓاى ضزر ع٢ً ايعا١َ أمدل ع٢ً  يو بٌ أعذ َٓ٘ َا يًٓاظ، فإٕ و مبتأٌ ٚنإ ٖ

  (151)ا تهزٙ ٚباع٘ ٚأعطاٙ مثٔ اىبأٌ

 قضاء القاضي بعلمه : -2

ٜهاي ايحكٗا٤ ٜتحكٕٛ ع٢ً أْ٘ ٫ػبٛس يًكاضٞ إٔ ٜكطٞ بعًُ٘ ًب اسبدٚي اشبايص١ 

هلل نايش٢ْ ٚعزب اشبُز ٭ٕ اسبدٚي ؼبتاٍب فٝٗا ٚيٝط َٔ ا٫ تٝاٍب ا٫نتحا٤ بعًِ 

٭ٕ ايب١ٓٝ قد فاتم صٛرتٗا ٚفٛات ايصٛر٠ ٜٛر  عب١ٗ تدرأ ٖذٙ اسبدٚي ٚاسبدٚي  ْحض٘

 ( 152)تدرأ بايغبٗات

أَا اسبكٛم اىبتعًك١ بايعباي فإٕ اىبايه١ٝ ٜزٕٚ أْ٘ ٫ػبٛس يًكاضٞ إٔ ؼبهِ فٝٗا 

بعًُ٘ ،ٖٚذا ايكٍٛ رٚا١ٜ َغٗٛر٠ عٔ اإلَاّ أهبد ٚقد اعتُدٚا ًب  يو ع٢ً أيي١ 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ::"إلبا أْا بغز ٚإْهِ ربتصُٕٛ إيٞ ٚيعٌ بعطهِ َٚٓٗا قٛي٘ صً

 ( 153)أسبٔ حبجت٘ َٔ بع  ف قطٞ ي٘ ع٢ً عبٛ َا أزلع َٓ٘ "

 نُا اصتٓدٚا إفب قاعد٠ صد ايذرا٥ع ٚتتُأٌ ًب اٯتٞ:

إٕ قطا٤ ايكاضٞ بعًُ٘ ٜعزض٘ يًت١ُٗ ٚايزٜب١ ،ٚايكطا٠ َ َٛرٕٚ بصٝا١ْ  -1

 أْحضِٗ عٔ ايت١ُٗ.
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اسبز١ٜ يًكاضٞ يٝكطٞ بعًُ٘ مبهٔ َٔ ٫ع٬م شلِ َٔ ايكطا٠ إٕ تزى  -2

بايت٬عن با٭ هاّ بتكتٌٝ َٔ ؽبايحِٗ ٚدبزٜ  ٚتحضٝل َٔ ٜب طِٗ ٚت ٝرل 

  (154)ا٭ هاّ بٓا٤ ع٢ً أيُاعِٗ ٚأٖٛا٥ِٗ ايغرص١ٝ

أَا اسبٓح١ٝ فكد قاٍ َتكدَِٖٛ ػبٛس يًكاضٞ إٔ ٜكطٞ بعًُ٘ ٖٚٛ َا  ٖن إيٝ٘ 

، أَا َت عزٚ اسبٓح١ٝ فكد أفتٛا بعدّ مٛاس قطا٤ ايكاضٞ (155) ابٔ  شّ ٚايغافع١ٝ

بعًُ٘، ما٤ ًب  اع١ٝ ابٔ عابدٜٔ إٔ اىبعتُد عدّ  هُ٘ ًب سَآْا، ٚاىبرتار اٯٕ عدّ 

 . (156) هُ٘ بعًُ٘ َطًكا 

أَا اإلَاّ ايغافعٞ فهإ ػبٛس قطا٤ ايكاضٞ بعًُ٘ رِ نزٖ٘ بعد َا فضد ايكطا٠، 

: " إ ا نإ ايكاضٞ عد٫ً ف قز بـب ٜدٜ٘ بغ٤ٞ نإ -رهب٘ اهلل-قاٍ ايغافعٞ

اإلقزار عٓدٙ أربم َٔ إٔ ٜغٗد عٓدٙ نٌ َٔ ٜغٗد; ٭ْ٘ قد مبهٔ إٔ ٜغٗدٚا عٓدٙ 

بشٚر، ٚاإلقزار عٓدٙ يٝط فٝ٘ عو، ٚأَا ايكطا٠ ايّٝٛ ف٬ أ ن إٔ أتهًِ بٗذا نزا١ٖٝ 

 .( 157)إٔ أمعٌ شلِ صب٬ًٝ إفب إٔ ػبٛرٚا ع٢ً ايٓاظ 

َٔ ن٬ّ اإلَاّ ايغافعٞ َٚت عزٟ اسبٓح١ٝ إٔ اىبٓع صبب٘ صد  رٜع١  ٬ٜٚ ِب

 ازبٛر ع٢ً ايٓاظ ٚير٤ ايت١ُٗ ع٢ً ايكطا٠ . 

 منع سواج املسلم بالكتابية : -3

ا٭صٌ إٔ سٚاخل اىبضًِ بايهتاب١ٝ َٔ ايٝٗٛي ٚايٓصار٣ َباح، َٚضتٓد اإلبا ١ قٍٛ  

وطعاهكن حل هلن واحملصنات هي املؤهنات واحملصنات }وطعام الذيي أوتىا الكتاب حل لكن اهلل تعافب 

(، ٚقد  ٖن ازبُٗٛر َٔ ايصحاب١ ٚايتابعـب 5اىبا٥د٠ )هي الذيي أوتىا الكتاب هي قبلكن{

اصتٓايا إفب ٖذٙ اٯ١ٜ ايهزمب١،  (158)ٚاىبذاٖن ايحك١ٝٗ إفب مٛاس سٚاخل اىبضًِ بايهتاب١ٝ 

 ب اعذليٛا يفبا ١ عزًٚيا َٓٗا:ٖٚ٪٤٫ ايحكٗا٤ ايذٜٔ أماسٚا ايشٚاخل ب ٌٖ ايهتا
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إٔ تهٕٛ نتاب١ٝ ت٪َٔ بدٜٔ زلاٟٚ نايٝٗٛي١ٜ ٚايٓصزا١ْٝ، فٗٞ َ٪١َٓ ًب  -1

 ازب١ًُ باهلل ٚرصا٫ت٘ ٚايدار اٯعز٠ .

( 5اىبا٥د٠ ) }واحملصنات هي الذيي أوتىا الكتاب{قاٍ تعافبإٔ تهٕٛ عحٝح١ ضبص١ٓ،  -2

 .( 159)ايعحٝحات " ٚقد قاٍ ابٔ نأرل: "ايُباٖز إٔ اىبزاي باحملصٓات

إٔ ٫ تهٕٛ َٔ قّٛ ٜعايٕٚ اىبضًُـب ٚؼباربِْٛٗ، ٚشلذا فزم نباع١ بـب ايذ١َٝ  -3

ٚاسبزب١ٝ ف با ٛا ايشٚاخل َٔ ا٭ٚفب َٚٓعٖٛا ًب ايأا١ْٝ، ٖٚذا َزٟٚ عٔ نباع١ 

 .( 160)َٔ ايصحاب١ ٚايتابعـب 

 ١ٜ:ٚقد ربم عٔ عُز رضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ ٢ْٗ عٔ سٚاخل ايهتابٝات ب نأز َٔ رٚا

فكد ر٣ٚ ابٔ مزٜز ايطدلٟ رهب٘ اهلل إٔ  ذٜح١ تشٚخل ٜٗٛي١ٜ فهتن إيٝ٘ عُز: عٌ 

صبًٝٗا، فهتن إيٝ٘ أتشعِ أْٗا  زاّ ف عًٞ صبًٝٗا؟ فكاٍ: ٫ أسعِ أْٗا  زاّ ٚيهين 

 . (161)أعاف إٔ تعايٛا اىبَٛضات َٓٗٔ 

ٗا نبز٠، ٚر٣ٚ عبد ايزسام إٔ  ذٜح١ ْه  ٜٗٛي١ٜ ًب سَٔ عُز فكاٍ عُز: يًكٗا فإْ

 . (162)قاٍ: أ زاّ؟ قاٍ: ٫، قاٍ فًِ ٜطًكٗا،  ت٢ إ ا نإ بعد  يو يًكٗا 

نُا ر٣ٚ عبد ايزسام إٔ يًح١ بٔ عبٝد اهلل ْه  بٓم عُبِٝ ٜٗٛي قاٍ فعشّ عًٝ٘ 

 .( 163)عُز إ٫ َا يًكٗا

ٚر٣ٚ أٜطا بضٓدٙ إٔ عُز بٔ اشبطاب نتن إفب  ذٜح١ بٔ ايُٝإ ٖٚٛ بايهٛف١ 

ٌٖ ايهتاب فهتن إٔ فارقٗا فإْو ب رض اجملٛظ ٚإْٞ أعغ٢ إٔ ٜكٍٛ ْٚه  اَزأ٠ َٔ أ

ازباٌٖ نافز٠ قد تشٚخل صا ن رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ٚػبٌٗ ايزعص١ اييت 

 . (164)ناْم َٔ اهلل فٝتشٚمٛا ْضا٤ اجملٛظ، فحارقٗا 
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تذلتن ٚقد ما٤ ٖذا اىبٓع َٔ ايحارٚم عُز رضٞ اهلل عٓ٘ ٭ْ٘ عغٞ َٔ اىبحاصد اييت قد 

 ع٢ً ٖذا ايشٚاخل، َٚٔ صبُٛم ايزٚاٜات ْتبـب أْ٘ َٓع ٭َٛر َٓٗا :

إٔ ٜعُد اىبضًُٕٛ إفب ْهاح ايهتابٝات ٜٚذلنٛا ايٓضا٤  -رضٞ اهلل عٓ٘-عغٞ (1

اىبضًُات، َٚٔ  ل ٚيٞ ا٭َز يفًعا يًُطز٠ عٔ اىبض١ًُ ٚمًًبا يًُصًح١ إٔ ٜكٝد 

ا نزٙ عُز يطًح١ ٚ ذٜح١ اىبباح، ًٚب  يو ٜكٍٛ ابٔ مزٜز رهب٘ اهلل: "ٚإلب

رهب١ اهلل عًِٝٗ ْهاح ايٝٗٛي١ٜ ٚايٓصزا١ْٝ  ذًرا َٔ إٔ ٜكتدٟ بُٗا ايٓاظ 

 .( 165)فٝشٖدٚا ًب اىبضًُات " 

عغٞ عُز رضٞ اهلل عٓ٘ إٔ ٫ ؼبذلس ايٓاظ  ـب ايشٚاخل َٔ ايهتابٝات فٝتضاًٖٛا  (2

 يو  ًب عزٍب اإل صإ )ايعحاف( فٝتعايٛا سٚاخل ايحامزات ٚاىبَٛضات، ًٚب

 َحضد٠ عُب١ُٝ .

عغٞ عُز إٔ ٜكٝط ايٓاظ اجملٛص١ٝ ع٢ً ايهتاب١ٝ ٜٚتشٚمٛا اجملٛظ اقتدا٤  (3

 حبذٜح١ ٚيًح١، ماًٖـب ايزعص١ اييت ناْم َٔ اهلل ًب ايهتاب١ٝ عاص١.

 ٬ٜٚ ِب إٔ ٖذٙ ا٭َٛر نًٗا َحاصد ٜٚٓب ٞ إٔ كبٓع قبٌ ٚقٛعٗا ع٬ًُ بضد ايذرا٥ع.

بك١ َحاصد أعز٣ قد ٫ تهٕٛ َباٖز٠ ًب ا٭سَإ ٚمبهٔ إٔ ٜطاف إفب ا٭َٛر ايضا

 ايضابك١ ٚخباص١ سَٔ عُز رضٞ اهلل عٓ٘ َٚٔ أُٖٗا :

ع٢ً فهز ايشٚخل  -ٜٗٛي١ٜ ناْم أّ ْصزا١ْٝ -أْ٘ ؽبغ٢ إٔ ت٪رز ايهتاب١ٝ (1

ٚركافت٘ ٚادباٖ٘ ٚخباص١ عٓدَا أصب  يًدٍٚ اي زب١ٝ ٚصبتُعاتٗا ْحٛ  ١ُٖٓٝٚ 

 ذلاّ ٚمباٍ إفب تكًٝدِٖ ًب أغًن أ ٛاشلِ، ع٢ً ٚصار ُٜٓبز إيٝٗا ُْبز٠ إنبار ٚا

عهط ا٭سَإ ايضابك١  ـب ناْم ا٭١َ اىبض١ًُ ضبٌب أُْبار اٯعزٜٔ ٚناْم 

َطزب ا٭َأاٍ ًب ايتكدّ ٚاسبطار٠ ٚزلٛ ا٭ع٬م، ٚنإ َٔ اىبُهٔ إٔ ٜتشٚخل 

 اىبضًِ نتاب١ٝ فتت رز قبعاًَت٘ اسبض١ٓ ٚأع٬ق٘ اىبأ٢ً فتٌُٝ إفب اإلص٬ّ، أَا

ببع  ايتعا٬َت أٚ بٛمٛي  –ضعٝف اإلمبإ –ايّٝٛ فٝرغ٢ إٔ ٜٓبٗز ايشٚخل 

 بع  اىبصاحل، فٝذلى يٜٓ٘ إفب ئٜ آعز.
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ؽبغ٢ أٜطا َٔ َحضد٠ ضٝام ا٭٫ٚي، فًزقبا ناْم ا٭ّ أنأز يصًٛقا ب ٫ٚيٖا   (2

َٔ أبِٝٗ ٚؼبد  إٔ ذباٍٚ ا٭ّ تٓغ١٦ ا٭٫ٚي ع٢ً بع  ايتعايِٝ ٚاىبُارصات 

اىبتعًك١ بدٜٓٗا، ٚؼبد  عٓد ا٭٫ٚي اضطزاب  ٖين ٚتكبٌ أٚ تحاعٌ َع ٚايطكٛظ 

ئٜ ا٭ّ، ٖٚذا فٝ٘ َٔ اىبرايز َا ٫ ػبٛس ايتٗإٚ فٝ٘، ٚقاعد٠ صد ايذرا٥ع ٖٓا 

 ٜٓب ٞ إٔ ت عذ َهاْٗا أنأز َٔ اىبضا٥ٌ ا٭عز٣ اييت ٜكٌ فٝٗا اشبطز.

ع٬ً نزا١ٖ ايشٚاخل ٚقد ٚمدت ابٔ قدا١َ رهب٘ اهلل ٫ ِب ٖذا اشبطز فكاٍ َ

 .( 166)بايهتاب١ٝ: " ٚ٭ْ٘ رقبا َاٍ إيٝٗا قًب٘ فتحتٓ٘ ٚرقبا نإ بُٝٓٗا ٚيد فٌُٝٝ إيٝٗا 

 

 اخلامتة: مكاىة سد الذرائع مً أدلة التشزيع وأهه اليتائج

 

إٕ قاعد٠ صد ايذرا٥ع شلا أ١ُٖٝ ندل٣ ٖٚٞ َكصد عزعٞ عُبِٝ، ٚإعُاشلا ٜ٪يٟ  

اجملتُعات، نُا إٔ إُٖاشلا بايه١ًٝ ٜ٪يٟ إفب ا٫صترحاف إفب اْتُباّ أ ٛاٍ ا٭فزاي ٚ

ب  هاّ ايغزم ٚإُٖاٍ َزاَٝ٘، ٚإ ا نإ ٖٓاى ربٛف َٔ بع  تطبٝكات صدٖا أٚ َٔ 

 فتحٗا فإٕ ايذٟ ٜطبٌب ا٭َز ٖٛ َزاعا٠ َكاصد ايغزم ًب صد ايذرا٥ع ٚفتحٗا.

رٚعٝم ًب  إْٓا  ـب ُْٓبز إفب أ هاّ ايتغزٜع اإلص٬َٞ صٓجد إٔ ٖذٙ ايكاعد٠

نأرل َٔ ايحزٚم ٚصار ٜعزف ًب عزف ايحكٗا٤ إٔ يًٛصا٥ٌ أ هاّ اىبكاصد، ٚنٌ َا 

 أفط٢ إفب اسبزاّ فٗٛ  زاّ.

ٚايعكٍٛ ايض١ًُٝ تكطٞ إٔ يٝط َٔ اسبه١ُ إٔ مبٓع َٔ ع٤ٞ رِ تباح ايٛصا٥ٌ 

: " فإ ا  زّ اهلل أًَزا ٚي٘ يزم ٚٚصا٥ٌ -رهب٘ اهلل-اىبٛص١ً إيٝ٘، ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ

تحطٞ إيٝ٘ فإْ٘ ؼبزَٗا ٚمبٓع َٓٗا ذبكًٝكا يتحزمب٘ َٚٓعا إٔ ٜكزب هباٙ، ٚيٛ أباح 

ايٛصا٥ٌ ٚايذرا٥ع اىبحط١ٝ إيٝ٘ يهإ  يو ْكطا يًتحزِٜ ٚإغزا٤ يًٓحٛظ ب٘، ٚ هُت٘ 

تعافب ت ب٢  يو نٌ اإلبا٤، بٌ صٝاص١ ًَٛى ايدْٝا ت ب٢  يو فإٕ أ دِٖ إ ا َٓع 
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ح شلِ ايطزم ٚا٭صباب ٚايذرا٥ع اىبٛص١ً إيٝ٘ يعد مٓدٙ أٚ رعٝت٘ َٔ ع٤ٞ رِ أبا

 . (167)َتٓاقًطا ٚسبصٌ َٔ رعٝت٘ ٚمٓدٙ ضد َكصٛيٙ 

َٚٔ ع٬ٍ ا٫ي٬م ع٢ً فك٘ ا٭١ُ٥ ٚآرا٥ِٗ ظبد إٔ ازبُٝع َتحكـب ع٢ً إعُاٍ 

ٖذٙ ايكاعد٠ ٜٚطبكْٛٗا ًب ايكطاٜا اييت ٚامٗتِٗ، ٫ٚ ٜضتضاغ ب ٟ  اٍ إي٬م ايكٍٛ 

ًٜ ٞ صد ايذرا٥ع نب١ً، ٭ٕ ٖذا ؽبايف تٛمٝٗات ايغزم ايذٟ ٜزاعٞ إٔ ٖٓاى أ ًدا 

ص١َ٬ ايٛص١ًٝ نُا ٜزاعٞ ص١َ٬ اىبكصد، ٜٚبك٢ صباٍ اشب٬ف ًب  را٥ع عاص١ نإ 

ي٬متٗاي فٝٗا صباٍ، ٚنذا اىبباي ١ ًب صد ايذرا٥ع، ٚيعٌ إي٬م ايكٍٛ ب ٕ صد ايذرا٥ع 

إٕ ايعهط ٖٛ ا٭قزب يًصٛاب ٚ يو إٔ صباٍ ع٬ف بـب ا٭١ُ٥ إي٬م غرل صدٜد، بٌ 

صد ايذرا٥ع ضبٌ اتحام بـب ا٭١ُ٥، ٜٚٓب ٞ  ٦ٓٝذ ايتحزٜل بـب نٕٛ ٖذٙ ايكاعد٠ 

َصطًًحا يبع  ايحكٗا٤ ٜطًكْٛ٘ ع٢ً  را٥ع عاص١ ٜٚعًُٕٛ فٝ٘ ماْن ايضد، 

ٚؽبايحِٗ فٝ٘ غرلِٖ ع٢ً أصاظ أْ٘ َصطً  ٚبـب نٕٛ ٖذٙ ايكاعد٠ أص٬ َٔ أصٍٛ 

 زاع٢ عٓد بٓا٤ ا٭ هاّ ٚتكّٛ ع٢ً مًن اىبصاحل ٚيفع اىبحاصد .ايتغزٜع ت

ع٢ً أْٓا ٚعبٔ ْزاعٞ ٖذٙ ايكاعد٠ ػبن إٔ ْطع ًب أ ٖآْا ا٫بتعاي عٔ إٔ تهٕٛ 

ٖذٙ ايكاعد٠ ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ اي ًٛ ٚايتغدي ًب ايدٜٔ بدرم١ تبعد ايكاعد٠ عٔ أصًٗا 

ٛ ًب ايدٜٔ ٚبـب صد ايذرا٥ع، فضد اىبعتدل ايذٟ ما٤ت يتحكٝك٘، فٗٓاى فزم بـب اي ً

ايذرا٥ع َٛقع٘ ٚمٛي اىبحضد٠، ٚاي ًٛ َٛقع٘ اىبباي ١ ٚاإلغزام ًب إسبام َباح قب َٛر 

عزعٞ أٚ َٓٗٞ عزعٞ أٚ ًب إتٝإ عٌُ عزعٞ ب عد يبا أراي ب٘ ايغارم بدع٣ٛ عغ١ٝ 

 . (168)ايتكصرل ًب َزاي ايغارم ٖٚٛ اىبض٢ُ ًب ايض١ٓ بال " ايتعُل" ٚ" ايتٓطع"

إٕ إعُاٍ قاعد٠ صد ايذرا٥ع ٫ تزتبٌب ب ٟ  اٍ بباب اي ًٛ ٚايتغديي ًب ئٜ اهلل، 

فهأرلا َا اصتعًُم ٖذٙ ايكاعد٠ يًُضارع١ ًب ذبزِٜ نأرل َٔ اىببا ات بدع٣ٛ 

 اشبغ١ٝ َٔ ايتٛصٌ إفب َحضد٠ .

ٚاسبكٝك١ إٔ ذبزِٜ ٖذٙ اىببا ات ٖٛ ايذٟ ٜٛصٌ إفب َحضد٠ عُب١ُٝ ٖٚٞ َحضد٠ 

سبزخل ايذٟ ٜذلتن ع٢ً ايتحزِٜ، ٖٚذا ٜٓاًب َكصد ايغزٜع١ ًب ايتٝضرل ٚرفع ايعضز ٚا

                                      
 3/135اعالم ادلوقعٌن  - 167
 341 -340مقاصد الشريعة البن عاشور  - 168
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اسبزخل، ٚايحكٗا٤ عٓدَا َٓعٛا بع  ايٛصا٥ٌ إلبا َٓعٛا َٓٗا صًدا يذرٜع١ ايٛصٍٛ إفب 

َحضد٠ راع٢ ايغارم اىبٓع َٓٗا، فإ ا تٛغًٓا ًب باب ايضد ٚو ْزام َكاصد ايغزٜع١ ْهٕٛ 

 صًٝتٗا ٖٚٞ اي ًٛ ٚاىبباي ١.قد ٚقٓا ًب َحضد٠ ٚػبن صد ٚ

نُا أْ٘ ٫ ػبٛس حباٍ إٔ ْحت  ايذرا٥ع إفب يرم١ ْبعد ايتغزٜع عٔ اسبه١ُ 

 اىبعتدل٠ عٓد بٓا٤ ا٭ هاّ.

ٚ ـب ْتحد  عٔ اعتبار ٖذٙ ايكاعد٠ ٚرعاٜتٗا ٜٓب ٞ إٔ ٫ٌُْٗ إٔ بع  ايحكٗا٤ 

مٗا عٔ ا٭صاظ بايا ًب صد ايذرا٥ع إفب يرم١ قد تٛصف باىب ا٠٫ فٝٗا ٚ يو ؽبز

اىبعتدل ًب  جٝتٗا، َٚٔ أَأ١ً  يو َا ظبدٙ َٔ اعتٝارات اإلَاّ َايو ًب بع  

 ايحزٚم ايحك١ٝٗ َٚٓٗا :

 نزا١ٖ صٝاّ صم عٛاٍ صًدا يذرٜع١ إسباقٗا بزَطإ . -1

ما٤ ًب اىبٛي : "زلعم َايها ٜكٍٛ ًب صٝاّ صت١ أٜاّ بعد ايحطز َٔ رَطإ إْ٘ 

حك٘ ٜصَٛٗا، ٚو ٜبً ين  يو عٔ أ د َٔ ايضًف، و ٜز أ دا َٔ أٌٖ ايعًِ ٚاي

ٚإٕ أٌٖ ايعًِ ٜهزٖٕٛ  يو ٚؽبافٕٛ بدعت٘ ٚإٔ ًٜحل بزَطإ َا يٝط َٓ٘ أٌٖ 

 .( 169)ازبٗاي١ ٚازبحا٤" 

ٖٚذٙ َباي ١ غرل صدٜد٠ ًب صد ايذرا٥ع، فكد ربم مٛاس صٝاَٗا بٌ ايٓدب إيٝ٘ ًب 

ًِ قاٍ:"َٔ صاّ رَطإ رِ اسبدٜث ايصحٝ ، فكد قاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚص

، ٜكٍٛ اإلَاّ ايٟٓٛٚ: " قاٍ َايو (170)أتبع٘ صًتا َٔ عٛاٍ نإ نصٝاّ ايدٖز

ًب اىبٛي  َا رأٜم أ دا َٔ أٌٖ ايعًِ ٜصَٛٗا فٝهزٙ ي٬٦ ُٜبٔ ٚمٛب٘ " رِ ٜعًل 

ايٟٓٛٚ ع٢ً  يو بكٛي٘:" ٚإ ا ربتم ايض١ٓ ٫ تذلى يذلى بع  ايٓاظ أٚ أنأزِٖ 

 . (171)أٚ نًِٗ شلا" 

نزا١ٖٝ قزا٠٤ ايضجد٠ ًب ّٜٛ ازبُع١، ْكٌ عٔ بع  اىبايه١ٝ نزا١ٖٝ اىبٛاَبب١  -2

 . (172)ع٢ً قزا٤تٗا عغ١ٝ إٔ ٜعتكد ايعا١َ أْٗا رنع١ سا٥د٠ 

                                      
 1/310ادلوطأ  - 169
 (1164رقم ) 2/822صويح مسلم  - 170
 4/186شرح النووي عل  مسلم  - 171
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نُا ْكٌ اىبايه١ٝ إٔ ابٔ َٗدٟ قدّ اىبد١ٜٓ فص٢ً ٚٚضع ريا٤ٙ بـب ٜدٟ ايصف  -3

اإلَاّ فًُا فًُا صًِ اإلَاّ رَك٘ ايٓاظ ب بصارِٖ ٚنإ َايو قد ص٢ً عًف 

صًِ أَز مٓدٜـب َٔ اسبزظ إٔ ؼببضا ابٔ َٗدٟ فحبضاٙ، فكٌٝ ي٘ إْ٘ ابٔ 

َٗدٟ فٛم٘ إيٝ٘ ٚقاٍ ي٘: أَا عحم اهلل ٚاتكٝت٘ إٔ ٚضعم رٛبو بـب ٜدٜو ًب 

ايصف ٚع ًم اىبصًـب ٚأ درم ًب َضجدْا ع٦ٝا َا نٓا ْعزف٘ ٚقد قاٍ رصٍٛ 

 ٚاىب٥٬ه١ ٚايٓاظ أنبعـب فبه٢ اهلل َٔ أ د  ًب َضجدْا  درا فعًٝ٘ يع١ٓ اهلل

، ٖٚذا تٛصع ًب صد (173)ابٔ َٗدٟ ٚآفب ع٢ً ْحض٘ إٔ ٫ ٜحعٌ  يو َز٠ أعز٣ 

ايذرا٥ع ؽبزخل عٔ اسبد فُا ٜطرل إٔ ٜطع إْضإ ريا٤ٙ بـب ٜدٜ٘، ٚنٝف مبهٔ إٔ 

 ٜض٢ُ ٖذا  د  ٜدعٌ ًب  يو ايت ًِٝب ايغدٜد .

٘ ع٢ً صٝا١ْ هب٢ ايغزم َٚٓع َٚع تكدٜزْا إلَاّ يار اشلجز٠ ٚإنبارْا سبزص

اىبضاظ ب٘ ٚيٛ َٔ يزف بعٝد يهٓا ظبد إٔ ايعايح١ قد سايت إفب يرم١ تكزب َٔ عدّ 

إعُاٍ ْصٛص صزؼب١، نُا ٖٛ اسباٍ ًب صٝاّ صم َٔ عٛاٍ أٚ قزا٠٤ صٛر٠ ايضجد٠ 

 ّٜٛ ازبُع١ .

ٚصًِ  َع أْٓا ظبشّ إٔ اإلَاّ َايها و ٜهزٙ ع٦ٝا فعً٘ رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘

ٚ اعاٙ فٗٛ ايذٟ ٜتغدي ًب ايعٌُ بايض١ٓ ٚؼبذلّ صا بٗا، يهٓ٘ عغٞ إٔ ٜتحٍٛ 

اىبباح ٚاىبٓدٚب إفب ٚامن فهزٙ ٖذٙ ايٛص١ًٝ اييت ربزخل اىبباح عٔ يبٝعت٘ إفب َا ٫ 

ٜكصدٙ ايغارم َٔ ايحعٌ، فاعتكاي اىبباح ٚامًبا َحضد٠ يعم اإلَاّ َايو إفب إٔ مبٓع 

 ٗا .ايٛص١ًٝ اييت ت٪يٟ إيٝ
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 أهه اليتائج :

 َٔ ع٬ٍ ٖذٙ ايٛقحات تٛصًم إفب ايٓتا٥ج اٯت١ٝ :

إٔ ا٭١ُ٥ َتحكٕٛ ًب ازب١ًُ ع٢ً أصٌ ايعٌُ بضد ايذرا٥ع، فجُٝعِٗ مبٓعٕٛ  -1

ايٛصا٥ٌ اييت تٛصٌ إفب ضبُبٛر، ٫ٚ ٜطرل اعت٬ف ايتعبرل َا ياَم ايٓتٝج١ 

 ٚا د٠ .

عاص١ ٜذلنبٗا اىبايه١ٝ ببٝٛم اٯماٍ إٔ اشب٬ف ًب صد ايذرا٥ع ٜٓحصز ًب  را٥ع  -2

َٚا ًٜحل بٗا، ٚنذا ايتٛصع ًب إعُاٍ صد ايذرا٥ع ًب بع  ازبش٥ٝات اييت ٫ 

 تضتٛمن ايضد .

عبتاخل إفب تطبٝل قاعد٠ صد ايذرا٥ع ًب نأرل َٔ ايكطاٜا اىبضتجد٠ يزفع ايطزر  -3

ىبٓع َٔ عٔ اجملتُع، َأٌ اىبٓع َٔ بٓا٤ َصاْع ًب أَانٔ آ١ًٖ بايضهإ، ٚنذا ا

 ا تهار ايضًع ٚاىبٛاي اييت ؼبتامٗا اجملتُع .

إٕ إعُاٍ قاعد٠ صد ايذرا٥ع ػبن إٔ ٫ ٜ٪يٟ إفب اي ًٛ ًب ايدٜٔ ٚتغدٜد ا٭ هاّ  -4

  ع٢ً اىبهًحـب، ٭ٕ ٖذا ٜٓاًب أصٌ ايتغزٜع ايكا٥ِ ع٢ً ايٝضز ٚرفع اسبزخل .

 قائنة بأهه املزاجع 

 الالالشّ، تكالالالالدِٜ ي. إ ضالالالالإ عبالالالالاظ،  اإل هالالالاّ ًب أصالالالالٍٛ ا٭ هالالالالاّ، ٭بالالالٞ ضبُالالالالد بالالالالٔ    (1

 َٓغٛرات يار اٯفام ازبدٜد٠  

ا٭ّ يفَاّ ضبُد بالٔ إيرٜالط ايغالافعٞ، تصالحٝ  ضبُالد سٖالدٟ ايٓجالار، يار اىبعزفال١          (2

 يًطباع١، برلٚت

إ هاّ ايحصٍٛ ًب أ هاّ ا٭صالٍٛ يضالًُٝإ ايبالامٞ، ذبكٝالل عبالد اجملٝالد ايذلنالٞ،         (3

 ّ  1986يبع َ٪صض١ مٛاي، برلٚت، 

ٞ    ا٫عتٝالالالار يتعًٝالالالٌ   (4 يار ايهتالالالن  -اىبرتالالالار يعبالالالد اهلل بالالالٔ ضبُالالالٛي اىبٛصالالالًٞ اسبٓحالالال

 ايع١ًُٝ، برلٚت يبٓإ

يار ايحهالز   -أ هاّ ايكزإٓ، ٭بٞ بهالز ابالٔ ايعزبالٞ، ذبكٝالل ضبُالد عبالد ايكالاير عطالا         (5

 يًطباع١ ٚايٓغز، برلٚت

 يار ايحهز ايعزبٞ -أصٍٛ ايحك٘ ، يفَاّ ضبُد أبٛ سٖز٠ (6
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يغالالزع١ٝ، بزْالالاَج اىبامضالالترل بازباَعالال١ أصالالٍٛ ايحكالال٘ سبضالالـب  اَالالد  ضالالإ "ا٭ييالال١ ا (7

 تصٜٛز  –ايدٚي١ٝ 

8)      ٞ َهتبال١   -أصٍٛ َذٖن اإلَاّ أهبد، يًدنتٛر عبالد اهلل بالٔ عبالد احملضالٔ ايذلنال

 ايزٜاض اسبدٜأ١

 ّ  1969ا٭ع٬ّ ، عرل ايدٜٔ ايشرنًٞ ٍب ايأايأ١ برلٚت    (9

ايطبعالالال١ –يار ابالالالٔ ازبالالالٛسٟ  -اعتبالالالار اىبالالالة٫ت، عبالالالد ايالالالزهبٔ بالالالٔ َعُالالالز ايضٓٛصالالالٞ (10

 ٖال1424فب ا٭ٚ

يار  -أع٬ّ اىبٛقعـب عٔ رب ايعاىبـب ٫بٔ ايكالِٝ ازبٛسٜال١، تعًٝالل يال٘ عبالد ايالز٤ٚف       (11

 ازبٌٝ برلٚت  

ايبحالالز احملالالٌٝب ًب أصالالٍٛ ايحكالال٘، ضبُالالد بالالٔ بٗالالاير ايشرنغالالٞ، ذبزٜالالز عبالالد ايكالالاير       (12

ايعالالالالاْٞ، َٚزامعالالالال١ عُالالالالز    ا٭عالالالالكز، يبالالالالع يار ايصالالالالح٠ٛ عالالالالٔ يبعالالالال١ ٚسار٠ ا٭ٚقالالالالاف   

 بايهٜٛم  

يع٤٬ ايدٜٔ أبالٞ بهالز ايهاصالاْٞ. َطبعال١ اإلَالاّ . ْغالز سنزٜالا عًالٞ          بدا٥ع ايصٓا٥ع (13

 ٜٛصف

 ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، إزلاعٌٝ بٔ عُز بٔ نأرل، يار ابٔ نأرل برلٚت  (14

تحضرل ايطدلٟ ٭بالٞ معحالز ضبُالد بالٔ مزٜالز ايطالدلٟ َطبعال١ اسبًاليب ٍب ايأايأال١           (15

1968ّ   

 يبٓإ  –ٚت برل–يار اىبعزف١  –تحضرل ابٔ نأرل إزلاعٌٝ بٔ نأرل ايكزعٞ  (16

تًرالالٝص اسبالالبرل ًب ربالالزٜج أ ايٜالالث ايزافعالالٞ ايهالالبرل يًحالالافِب أهبالالد ابالالٔ  جالالز            (17

 يبٓإ-برلٚت-يار اىبعزف١-ايعضك٬ْٞ

يار إ ٝالالا٤ ايالالذلا  -يفَالالاّ ضبُالالد بالالٔ أهبالالد ايكالالزييب -ازبالالاَع ٭ هالالاّ ايكالالزإٓ (18

 ّ  1985برلٚت -ايعزبٞ

  اسبًيب َطبع١  اع١ٝ ايدصٛقٞ ع٢ً ايغزح ايهبرل،يًغٝخ ضبُد عزف١ ايدصٛقٞ (19

– اعالال١ٝ ايعطالالار) ايغالالٝخ  ضالالٔ ايعطالالار( عًالال٢ عالالزح احملًالالٞ ،يار ايهتالالن ايعًُٝالال١          (20

 يبٓإ-برلٚت 
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ايدرر ايها١َٓ ًب أعٝإ اىبا١٥ ايأا١َٓ يًحافِب أهبد بٔ عًالٞ بالٔ  جالز ايعضالك٬ْٞ      (21

   َطبع١ اىبدْٞ، ْغز يار ايهتن اسبدٜأ١

ٔ فز الٕٛ . يار ايالذلا    ايدٜباخل اىبذٖن ًب َعزف١ أعٝإ عًُا٤ اىبذٖن / إلبالزاِٖٝ ابال   (22

 ايكاٖز٠   –

 ّ  1966ري احملتار ع٢ً ايدر اىبرتار) اع١ٝ ابٔ عابدٜٔ( َطبع١ اسبًيب  (23

صالالٓٔ ايذلَالالذٟ ٭بالالٞ عٝضالال٢ ضبُالالد بالالٔ عٝضالال٢ بالالٔ صالالٛر٠ ذبكٝالالل أهبالالد عالالانز              (24

 ٚضبُد ف٪اي عبد ايباقٞ، يار إ ٝا٤ ايذلا  ايعزبٞ برلٚت  

 ّ  ١1986 ايزابع١ ايطبع -عاو ايهتن –صٓٔ ايدار قطين عًٞ بٔ عُز  (25

ٞ صٓٔ ايٓضا٥ٞ يًحافِب أهبد بالٔ عالعٝن اي   (26  /تالزقِٝ عبالد ايحتالاح أبالٛ غالد٠      -ٓضالا٥

 يبع يار ايبغا٥ز  

 يفَاّ ايذٖيب يبع َ٪صض١ ايزصاي١  / ٍب ا٭ٚفب   –صرل أع٬ّ ايٓب٤٬  (27

عذرات ايذٖن ًب أعبار َٔ  ٖن يعبد اسبالٞ بالٔ أهبالد ابالٔ ايعُالاي ،يبالع ايكدصالٞ         (28

 ٖال1350قبصز ص١ٓ 

ٓكٝ  ايحصٍٛ ،٭هبالد بالٔ إيرٜالط ايكالزاًب ،عالزن١ ايطباعال١ ايحٓٝال١ اىبتحالد٠         عزح ت (29

 ّ  1973ٍب ا٭ٚفب 

ايغزح ايهبرل ٭بٞ ايدلنالات صالٝدٟ أهبالد ايالدريٜز َالع تكزٜالزات عًالٝػ ، َطبعال١           (30

 اسبًيب

عزح ايهٛنن اىبٓرل حملُد بٔ أهبد بٔ عبد ايعشٜش ايحتٛ ٞ ابالٔ ايٓجالار ،ذبكٝالل     (31

 يبع يار ايحهز يَغلي/ضبُد ايش ًٝٞ ْٚشٜ٘ هباي ،

ايطبعالالال١ ايأاْٝالالال١ -يار ايحهالالالز ،بالالالرلٚت يبٓالالالإ –عالالالزح ايٓالالالٟٛٚ عًالالال٢ صالالالحٝ  َضالالالًِ   (32

1972  ّ 

ْغالالالز يار ايكًالالالِ ٍب ا٭ٚفب   –صالالالحٝ  ايبرالالالارٟ / تعًٝالالالل ٚتالالالزقِٝ َصالالالطح٢ ايب الالالا       (33

1981ّ 

يار إ ٝالالا٤ ايالالذلا  ايعزبالالالٞ    –صالالحٝ  َضالالًِ / بتحكٝالالل ضبُالالالد فالال٪اي عبالالد ايبالالالاقٞ       (34

 يبٓإ –برلٚت 

   1964ّعبد ايٖٛاب ايضبهٞ َطبع١ اسبًيب يبكات ايضبهٞ ي (35
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 ايكاٖز٠ _ايطزم اسبه١ُٝ ٫بٔ ايكِٝ ازبٛس١ٜ .َطبع١ اىبدْٞ    (36

ايحتا٣ٚ ايهدل٣ يغٝخ اإلصال٬ّ بالٔ تُٝٝال١ ذبكٝالل ضبُالد عبالدايكاير عطالا ْغالز يار          (37

 ّ  1987ايهتن ايع١ًُٝ ايطبع١ ا٭ٚفب 

ْٞ، تعًٝالل يال٘   فت  ايبارٟ عزح صحٝ  ايبرارٟ يًحافِب أهبد بٔ  جز ايعضك٬ (38

 ّ  1978ْغز َهتب١ ايهًٝات ا٭سٖز١ٜ  -عبد ايز٤ٚف ٚآعزٕٚ

 يبٓإ-عاو ايهتن ،برلٚت  –ايحزٚم ،يغٗاب ايدٜٔ أهبد بٔ إيرٜط ايكزاًب  (39

 ايكاَٛظ احملٌٝب جملد ايدٜٔ ايحرلٚسآبايٟ، يار ازبٌٝ برلٚت   (40

دل، َهتبالال١ ايهالالاًب ًب فكالال٘ أٖالالٌ اىبدٜٓالال١ ، ٭بالالٞ عُالالز ٜٛصالالف بالالٔ عبالالد اهلل ابالالٔ عبالالد ايالال     (41

 ايزٜاض اسبدٜأ١

   يضإ ايعزب حملُد بٔ َُٓبٛر اإلفزٜكٞ ، يار صاير برلٚت (42

 اجملُٛم عزح اىبٗذب، يًٟٓٛٚ )ته١ًُ اجملُٛم( ، يار ايحهز (43

صبُالالٛم ايحتالالا٣ٚ يغالالٝخ اإلصالال٬ّ أهبالالد بالالٔ عبالالد اسبًالالِٝ بالالٔ تُٝٝالال١ يبالالع َهتبالال١             (44

 اىبعارف بايزباٍب  

45)     ّ ذبكٝالالل ايغالالٝخ أهبالالد عالالانز،يار    احملًالال٢ باٯرالالار يفَالالاّ عًالالٞ بالالٔ أهبالالد ابالالٔ  الالش

 برلٚت  -اٯفل ازبدٜد٠

 اىبد١ْٚ ايهدل٣ يفَاّ َايو ، يبع يار ايحهز (46

اىبصٓف يعبد ايزسام بالٔ ُٖالاّ ايصالٓعاْٞ ،ذبكٝالل  بٝالن ايالزهبٔ ا٭عُبُالٞ ،ْغالز          (47

 ٖال  1403ايطبع١ ايأا١ْٝ  –اىبهتن اإلص٬َٞ 

   يبٓإ –رلٚت َعجِ اىب٪يحـب يعُز رضا نحاي١ ، يار إ ٝا٤ ايذلا  ايعزبٞ ب (48

 اىب ين ٭بٞ ضبُد عبد اهلل بٔ أهبد ابٔ قدا١َ ،َهتب١ ايزٜاض اسبدٜأ١ (49

َكاصالالد ايغالالزٜع١ اإلصالالال١َٝ٬ حملُالالد ايطالالاٖز ابالالالٔ عاعالالٛر،ذبكٝل ايغالالٝخ ضبُالالالد         (50

 يبع ٚسار٠ ا٭ٚقاف ايكطز١ٜ-اسببٝن بٔ اشبٛم١

 اىبٗذب ،٭بٞ إصحام ايغرلاسٟ . َطبع١ اسبًيب (51

ًٝالٌ حملُالد اىب زبالٞ اسبطالاب ْغالز َهتبال١ ايٓجالاح        َٛاٖن ازبًٌٝ عالزح طبتصالز ع    (52

 يزابًط
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اىبٛافكات يفَاّ أبٞ إصحام إبزاِٖٝ بٔ َٛص٢ ايغاييب ،تعًٝالل َغالٗٛر بالٔ  ضالٔ      (53

 ّ  1997يار ابٔ عحإ ايطبع١ ا٭ٚفب –آٍ صًُٝإ 

 ي عبالالد ايبالالاقٞ ، يار ٪ااىبٛيالال  ،يفَالالاّ َايالالو بالالٔ أْالالط ا٭صالالبحٞ ، تعًٝالالل ضبُالالد فالال      (54

   1985ّرلٚت إ ٝا٤ ايذلا  ايعزبٞ ب

ٞ     ْٗاٜالال١ احملتالالاخل إفب عالالزح اىبٓٗالالاخل، يغالالُط      (55  ،ايالالدٜٔ ضبُالالد بالالٔ أبالالٞ ايعبالالاظ ايزًَالال

 َطبع١ اسبًيب

 1977ّ٭هبد بٔ ضبُد بٔ عًهإ ، يبع يار صاير برلٚت  ،ٚفٝات ا٭عٝإ (56
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  اسرتاتيجية تعديل وتطوير اخلطط الدراسية اسرتاتيجية تعديل وتطوير اخلطط الدراسية 

  للمناهج الرتبوية اجلامعية يف اجلامعات الفلسطينيةللمناهج الرتبوية اجلامعية يف اجلامعات الفلسطينية

  امللخص:

ٍددددل ال شدددح قص اضتربؿددداٛ مدددسزات اقدددرتاد اضدددرتاأذٔ٘ لتعددددٓل اـ ددد  الدزاضدددٔ٘     

الرتبْٓدد٘ ك يلٔددات الرتبٔدد٘ ك اؾامعددات ال لطدد ٔئ٘ بالكدد ٘ الخسبٔدد٘, ّّقدد    دد٘      

ؾددد٘ لعنلٔددد٘ التعددددٓل ّامل دددالٟ ا٤ضاضدددٔ٘ الرتبْٓددد٘ الددد  اكدددنيتَا الددد  اـ ددد         ا

ّا  ٔربَددا ك املطدداقات اؾامعٔدد٘, ّلتشربٔددا أٍدددال ال شددح ب مسادعدد٘ ا٤ل  الرتبددْٖ      

ّ    يلٔات الرتبٔ٘ ك يل مً )دامع٘ بري شٓت, دامع٘ اـلٔدل, دامعد٘ بٔدت ؿده,     

الكلٔددددات ّالددددسامر الرتبْٓدددد٘ التابعدددد٘  دامعدددد٘ اليذددددادمل ّّؾددددرت املطدددداقات الرتبْٓدددد٘ ك   

فدددا٢ت, ّقدددد  لدددت مثددداىٕ ب اقددد٘ م٣سحتددد٘ ؼدددْٖ  قعددددالللذامعدددات ال لطددد ٔئ٘ ّ

مل مطددداقات متػدددابَ٘ ّمػدددرتي٘ بدددت أزبددد  دامعدددات,  تؿددد   عددددل     6عنلٔددد٘ التشلٔدددل ) 

مل مطداقا،, ّأضد ست ىتداٜر ال شدح عدً اربددٓه مدسزات اعددٓل ّا دْٓس          24املطاقات احمللل٘ )

ٔ٘ ضاضددٍدده امل ددالٟ ّاملعددآري ا٤أيدداٛ   دد٘ لعنلٔدد٘ التعدددٓل ّالت ددْٓس, ّبٔيددت اـ د  ّب 

 ٌ اػنلَا اـ ٘ الدزاضٔ٘, ّك قْٛ ٍرِ اليتاٜر ب طسد بعض التْؾٔاتأال  هب 

 الكلنات امل تاسٔ٘: ا٢ضرتاأذٔ٘, امليَاز, اـ   الدزاضٔ٘.

Abstract 

The research aimed to investigate the  justification for courses 

description  and educational plans  reformation in the colleges of 

education in the Palestinian universities in the West Bank .This 

research also aims to develop a special plan for the plans , course 

description  reformation process  to apply it in West Bank 

universities, To achieve the research objectives, data  have been 

collected after reviewing educational literature , colleges of 

education plans, Course Description, and the educational programs 

in each of (Bir Zeit University, Hebron University, Bethlehem 

University, Alnjah University), An observation checklist  that 

includes  eight  domains has been  prepared to analyze the courses 

plans . The analysis process  has been done in similar way  shared 
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between the four universities ,taking into account that (6) courses 

between universities are different, the number of courses that were 

analyzed  (24) courses The  results of the research revealed the 

justifications  for the proposal conceived  for courses description  , 

educational plans reformation. This research clarify the 

fundamental principles  for  reforming courses description and 

courses plans. In light of these results recommendations have been 

presented

 املكدمة:

امعددات  اعددد عنلٔدد٘ قؾدد٣د امليدداٍر اؾامعٔدد٘ مددً أٍدده املطدد١ّلٔات الدد  اْلَٔددا اؾ         

ال لطد ٔئ٘ اٍتنامددا بالخدا،, قذ قٌ امليدداٍر الد  ٢ اساعددٕ  ٔد  سادددات ال دسل ّا تندد       

ّسربٔربتددُ ّامالددُ املطددترب لٔ٘ ّالعلنٔدد٘ التكيْلْدٔدد٘ ٍددٕ ميدداٍر  اقدددٗ ٤ٍدده مسزااَددا,      

 َدددٕ ٢ اطدددت ٔ  أٌ طكدددً ال الدددب ٢ّ ا تنددد  الدددرٖ ٓعدددٔؼ  ٔدددُ مدددً الدددت لـ مدددً      

 ُ ك املطترب ل.معك٣اُ ٢ّ اكنً لُ امال

قٌ امليدداٍر اؾامعٔدد٘ مدددعْٗ قص قعدددال أدٔددال  الٔدد٘ مددً عربددد الت لددرت قددالزٗ علددٙ       

اخددٔري ّاقدد  انىطدداٌ قص ا٤ كددل,  َددرا ٢ ٓددلإ ق٢ مددً  دد٣ل قعددالٗ اليحتددس قص امليدداٍر         

اؾامعٔدد٘ الدد  ادددزع مددً أدددل قؾدد٣د دددرزٖ ّغددامل وربددا اليْعٔدد٘ ّٓػددذ  العربددل         

ت دددْق ّا٢متٔددداش ّانبدددداا ك كتلدددرت املٔدددالًٓ, العلدددْو ّال يدددٌْ  ّال كدددس علدددٙ الي دددْ  ّال

ّالتربئات, لرا ٢ بد مً ال شح اؾدال عدً ىرب د٘ بدآد٘ ؾدشٔش٘ ليَكد٘ أؾدٔل٘  اؾد٘         

 باملياٍر اؾامعٔ٘.

ًٛا مً يل,  إٌ  طال الكل ٍْ  طال ؾنٔ  أدصاٜدُ بالكدسّزٗ,    ّقذا ياىت املياٍر دص

د,  ٔعتس التعلٔه أٍه العْامل ال  ايػٞ العلنداٛ,  ّقٌ قؾ٣د التعلٔه أضاع يل قؾ٣

ّأٌ مَيدد٘ التعلددٔه مَيدد٘  ددري ال ػددس ّأ كددل اـلددا ضددٔدىا قنددد علٔددُ الطدد٣و, ّقىَددا        

زضال٘ عحتٔن٘ ّقعت بدت ٓددٖ املعلده, ّٓعتربدد معحتده علنداٛ املطدلنت ك السضدْل علٔدُ          

٣و ك سددٓح زّاِ مطدله   الط٣و أىُ أزقٙ منْذز للنعله, ّللٔلَه ك ذل  قْلُ علُٔ الطد 

"قمنا بعجت معلنا،", ّقال الخصالٕ: "مدً اغدتخل بدالتعلٔه  ربدد اربلدد أمدًسا عحتٔندا، ّ  دسا،         

 مل.2008دطًٔنا" )طسبٔ٘, 



 

 

  

 هجلة األنذلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 165

    استراتيجية تعذيل وتطوير الخطط الذراسية للوناهج التربوية الجاهعيةاستراتيجية تعذيل وتطوير الخطط الذراسية للوناهج التربوية الجاهعية                              هين ابو عقيلابرا. د

 م1024 أكتوبر(  8الوجلذ )  الرابعذد الع

p-ISSN:2410-1818  

٢ّ ٓيكس أسد ّدْل اـسٗ ّانمكاىٔات ال  لددَٓا الربددزٗ علدٙ ّقد    د  غدامل٘       

 عس:متكامل٘ اعنل علٙ قؾ٣د املياٍر اؾامعٔ٘, أّ ينا قال الػا

 ّاملاٛ  ْق ظَْزٍا قنْل               يالعري ك ال ٔداٛ ٓربتلَا الحتنل

بعدد  أٌ امليداٍر  قص  (Barnett and Coate, 2005)ٓػدري يدل مدً بازىدت ّ يدْت      

ٓح ّالت دددْٓس اكدددٌْ ميددداٍر عنلٔددد٘ ؼتدددْٖ علدددٙ انبدددداا  َدددٕ مت دددْزٗ مدددتخريٗ   شددددتال

ملياٍر  ربد  بدل علدٙ الع٣قدات بدت      باضتنساز, ٢ّ اسيص علٙ   ْات قدلٗ ك ا ْٓس ا

الرتئص علدددٙ بددد تشددددٓحعياؾدددس املددديَر بعدددد ال عنلٔدددات قىػددداٛ املددديَر, ّقدددد ب ؼدٓدددد

امليدداٍر ّقهددال ي ؿددل٘, املدددصاٛ ا٤مددً  ّدَدد٘ ىحتددس عنلٔدد٘ غددامل٘ بددد٢، , ّاربدددٓه التعدداٌّ

 .الدزاضٔ٘ املتعدلٗ الت ؿؿات

يدداٍر مددً املَدده أٌ ى٣سدد  مسادعدد٘ امل أىددُ عيددد مل(Burgess ,2004بددْزسٔظ ّذيدس  

بػدددكل يددداٍر ّا٢ندددساحا ك قؾددد٣د امليددداٍر امللتخدددٔريات الؿدددخريٗ ك ا ال دددسق بدددت ؾدددي 

أّ اخددٔريات  سلٓدد٘   عددً طسٓددا اخددٔريات ط ٔ دد٘ علددٙ امليدداٍر    اكددٌْ ٍيددا   عددالٗ ّ ,غددامل

 ٔدد٘احملتددْٚ ّئ  علددٙرتئددص ك معحتدده ا٤سٔدداٌ ال  طٔددل اخددريات ك طددسق التدددزٓظ 

ً ا ٕ   دزٓطددُ ىدداار عدد ٍيددا  اػدددٓد علددٙ  ّ ط ٔعدد٘ اؿسٓدد٘ ا٤يالؤدد٘ ّا٢ضددترب٣ل الددراا

ّ  قسّزٗ ٍدا,  د٣ بدد مدً قهدال قدالٗ       اعصٓصمػازي٘ الرتبْٓت ك عنلٔات اؿنٔه امليداٍر 

 م دعت  عالت للد ْل ك عنلٔات قؾ٣د املياٍر.

مؿددننٕ امليدداٍر لعدددو ا ْٓددت ال سؾدد٘      مل(Burgess ,2004بددْزسٔظ  غددذ  ّقددد

التخدٔريات  ٤ٌ عربددٗ  املعنلٔد٘  لتلد  ال  قع داٛ الْقدت الكداك   بدل   اؾنل٘بياٍر ملبإؾ٣د ا

التعداٌّ مدً أددل    مدً   قد اطتخسق العنلٔد٘ ضديْات ّالكدجري   ّ ,امليَذٔ٘ اكٌْ مَن٘ ّلاٜن٘

ٕ اؾامعات قص بياٛ ال َه امل لْ  بت كتلرت  التعداٌّ ٍدْ     ,الْؾْل قص اخٔري سربٔربد

ٍددرا التعدداٌّ لددُ أٍنٔدد٘  اؾدد٘ ك مسسلدد٘      ,ؾدد٣دان ذلدد ا ددس التشدددٓات الدد  اْادددُ   

 .التؿنٔه ّالت ْٓس

التلثريات اـازدٔ٘ علدٙ اخدٔري   مل Wolf and  Hughes, 2007) ٍْٔشلرت ّّّّق  

 ذلدد بانقددا ٘ قص ّ ,ٍٔٝددات ا٢عتنددال ّامليدداٍر مجددل اؿكْمدد٘ ّا تندد , ّاـددسهت,     

حتٔنٔ٘ ال  اد١ثس علدٙ عنلٔد٘    التلثريات التي هب علٙ م١ضطات التعلٔه العالٕ معاؾ٘
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 ٌ عْامدددل زٜٔطددد٘ اػدددنل اعصٓدددص التخدددٔري    ث٣ثددد٘,  َيدددا  التخدددٔري الرتبدددْٖ ّلزدددد٘ التعددداّ

٘  , ػددرتي٘املالس٠ٓدد٘ ّ ا٢ضددتربساز املددالٕ,  ٍددٕ: التيحتٔنددٕ اددْ ري  مدد  ّبئدد٘ ؼتٔدد٘ مياضدد 

   .املْازل ّاؿْا ص

سددد يدد ري  عنلٔدد٘ التخددٔري الرتبددْٖ اتددلثس قصأٌ  (Hyun, 2006)ٍٔددٌْ ّقددد ذيددس 

مْاقرت اليداع  التخٔري,  الػ ـ املػاز  ٍْ عامل مَه, ّمً ق ل ا٤ سال املػازيت ك 

, ّ سٓدا الت دْٓس املكدٌْ مدً زٜدٔظ      علٙ دَدْل التخدٔري  ّاد١ثس  اتدلثس ك يجري مً ا٤سٔداٌ  

ال سٓدا ّامليطددربت ّالددْي٣ٛ ّامليدددّبت وتددادٌْ قص عنلٔددات ؼدٓددد املَددازات العنلٔدد٘  

 ّقدت م كدس للش داظ علدٙ املكدٕ قددًما, ّذلد  مدً  د٣ل اؿدْاز امل تدْد            املْيل٘ هلده ك 

ّّددْل اْاؾدل بدت     قلازٓد٘ قْٓد٘,   لدَٓه مَازات قٔالٓ٘ ّقددزات  ٓكٌْ ٢١ٍٛ ا٤ سال عٔح

   . سٓا الربٔالٗ ّأعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاملْظ ت

 د٘  مل أٍه ا٤ضظ ل ياٛ املياٍر أّ ا ْٓسٍا ّذلد  بْقد     1994ّقد أ ل باؾً )

اضدددرتاأذٔ٘ مدزّضددد٘ لل يددداٛ أّ الت دددْٓس, ّزضددده ّؼدٓدددد الطٔاضددد٘ التعلٔنٔددد٘ للنددديَر  

بؿددْز ّاقددش٘ ّدلٔدد٘, ّاكددًْٓ  سٓددا العنددل الكددرتٛ ّامل١ٍددل لددرل , ّقعدددال اؿادددات         

ّاملدددْال ال٣شمددد٘ لل يددداٛ أّ الت دددْٓس, ّاطدددَٔل يدددل العرب دددات ّالؿدددعْبات, يندددا وكدددً         

    ٜ ر الدزاضددات ّال شددْخ سددْل ذلدد , ّأٌ ٓكددٌْ    ا٢ضددت الٗ مددً ػدداز  ا٦ ددسًٓ ّمددً ىتددا

ال يداٛ أّ الت ددْٓس غدام٣، ّمتكددام٣، ّمتْاشىدا، ّاعاّىٔددا، ٍال دا، ّمسىددا، ّمطدتنسا،, ّأٌ ٓساعددٕ      

امليَر  ؿاٜـ املتعله ّ سااُ ّقدزاادُ, يندا ٓساعدٕ ساددات ا تند  ّال ٔٝد٘ احمللٔد٘        

   ّ آدّلْدٔدد٘ ّ لطدد ٘ ا تندد ,  ّٓطددتجنس قمكاىااَددا, ّأٌ ٓ ددٕ املدديَر ات ل ددات الجربا دد٘ 

ّٓطَه ك قثساٛ سؿٔل٘ املدتعلنت ك اللخد٘ العسبٔد٘ ال ؿدٔش٘, ّأٌ ٓكدنً مدْال ّبدسامر        

ّأىػددد ٘ ي ٔلددد٘ بت دددسٓر غ ؿدددٔات قٔالٓددد٘, ّأٌ َٓدددته بال شدددح العلندددٕ ّالتذسٓدددب        

الرتبدددْٖ, ّٓطدددتجنس يددد٣، مدددً التربددددو العلندددٕ ّالتربددددو الدددترب  ّالتربددددو الرتبدددْٖ, ّأٌ     

ات املطترب ل ّمػك٣اُ, ّأٌ اتْا س انمكاىات ال٣شم٘ نلداشِ علدٙ الْددُ    ٓطتػسل ساد

الؿددشٔ , ّأٌ اساعددٙ ا٤ضددظ العامدد٘ ك بيدداٛ امليدداٍر ٍّددٕ )ا٤ضدداع الدددٓ , ّا٤ضدداع        

املعدددددسك, ّا٤ضددددداع ا٤ ٣قدددددٕ, ّا٤ضددددداع ا٢دتنددددداعٕ, ّا٤ضددددداع الي طدددددٕ, ّا٤ضددددداع 

 ال لط ٕمل.  
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يدداٍر اؾامعٔدد٘ ٢ ٓددصال بعكددَا ميددر شمددً       مل أٌ قتْٓددات امل2004ّٓددسٚ بدداؾً ) 

اػسق علَٔا  ظ الت ْٓس ّالتشطت, ّبعكدَا مدل ْذٗ مدً لّل هلدا  ؿْؾدٔااَا لٌّ      

اْدََٔا التْدُٔ الرٖ ٓتناغٙ مد   ؿداٜـ ّلٓدً ٍدرِ ا٤مد٘, ّبعكدَا ٢ ٓدصال بعٔددا،         

ٗ العلنٔد٘  عً التربدو العلنٕ ّالتكيْلْدٕ ٍّكرا, ّيجري ميَا ٢ ٓدصال ٓسيدص علدٙ املدال    

الدد  اربدددو  شطددب لٌّ ا٢ٍتندداو ب ربٔدد٘ دْاىددب املدديَر مددً اـددسات ّاملَددازات ّاملٔددْل,          

ّمْاي دد٘ التربدددو التكيْلددْدٕ ّ ْلٔتددُ, ّقٌ سدد  اربئددات التعلددٔه ك  دمدد٘ امليدداٍر      

اؾامعٔددد٘ ٢ ٓددددصال ك ذٓددددل الربا لدددد٘ ق٢ ك بعددددض الت ؿؿددددات الت  ٔربٔدددد٘,  ا٤ىػدددد ٘  

ض ات عنٔا سٔح ٢ الربدٙ ا٢ٍتنداو ّالددعه املياضدب, يندا قٌ       ال ٣بٔ٘ ٢ اصال اخ  ك

بعكددَا ٢ ٓددصال اخ ٔددُ الكدد ابٔ٘ سددْل أٍدددا َا ّبسافَددا, ٢ّ هددد ال ل دد٘ التش ٔددص         

الكاك  َٔا, ّٓسٚ أًٓكا أٌ عنلٔات التربْٓه ّاملتابع٘ قلَّ أٌ ػسٖ باضتنساز ّاؿدداقٔ٘,  

زٍا, ّاعتنالٍددا ك أسلددب ا٤سٔدداٌ علددٙ   كدد٣، عددً ا٤ ددر باليتدداٜر مددً التربددْٓه ّاضددتجنا  

 ا٢ ت ازات  رب , بل علٙ طسق ّأغكال معٔي٘ مً ا٢ ت ازات لٌّ سريٍا.

 مشكلة البحث وأسئلته:

لربددد أؾدد شت ضددسع٘ الت ددْز التكيْلددْدٕ مددً أعربددد املػددك٣ت الدد  اْادددُ امليدداٍر          

الت ددْز  اؾامعٔدد٘ ّطددسق ا تٔازٍددا ّقؾدد٣سَا, ّأىددُ لددٔظ مددً الطددَل علَٔددا قلزا  ٍددرا    

 ك٣، عً ػاّشِ, ٍّرا ٓع ٕ لعامل الصمً أٍنٔ٘ قؿْٚ ك عنلٔ٘ انؾ٣د, ّلكدً ٍدرا   

الت ددْز ٢ ٓتشربددا ق٢ بربدددز مددا ب قسددساشِ مددً ا ددْز ك امليدداٍر اؾامعٔدد٘,   سىطددا الدد       

ياىت ؼت ا٢ست٣ل ا٤ملاىٕ ّسكْمتَا   اػخلَا اؿس   ربد , بدل ك الد  الحتدسّل     

مددً أضدداارٗ اؾامعددات عك ددت علددٙ ّقدد    دد٘ قؾدد٣د للنيدداٍر   الرباضددٔ٘ يْىددت ؾيدد٘ 

 غسعت ك ا  ٔربَا بعد اؿس .

ّقٌ ا٢زػال ّامل اطسٗ ّالؿد ٘ ك عنلٔدات ا تٔداز امليداٍر اؾامعٔد٘ لٌّ ا٢ضدتيال      

قص أضددظ ميَذٔدد٘ علنٔدد٘ ّاقددش٘ ٓع ددٕ أ  ددازا دطددٔن٘ علددٙ ال الددب ّا تندد  علددٙ  

 قٔالٓدا،  ندا علَٔدا ق٢ ّقد  ميداٍر ا١ٍدل  سهَٔدا        سد ضْاٛ,  إذا أزالت اؾامعات د٣ٔ،

لٔكْىْا قالٗ, ّقٌ معس د٘ أٍنٔد٘ ّلّز ٍدرِ امليداٍر ك ؽدسٓر الربدالٗ, ٓطداعد علدٙ العيآد٘          

 باملياٍر لتكٌْ ؾاؿ٘ لتشربٔا ال  املَن٘, لرا ياىت مػكل٘ ال شح ك:
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راب  تت  استراايجيجت يدتل م طييت  ا ا يتد انلةاستجت ططلتمنا نهالتا   ان       ما " 

 ؟  اجلامدجت يف اجلامداث انمهسيجلجت"

 ٓت سا عً الط١ال السٜٔظ الطابا ا٤ضٝل٘ ال سعٔ٘ التالٔ٘: 

مددددا ٍددددٕ مددددسزات اضددددرتاأذٔ٘ اعدددددٓل ّا ددددْٓس اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ ّاْؾددددٔ ااَا     .1

 للنياٍر الرتبْٓ٘ ك اؾامعات ال لط ٔئ٘؟

امعددددددات مددددددا ّاقدددددد  اـ دددددد  الدزاضددددددٔ٘ ّّؾدددددد َا للنطدددددداقات املػددددددرتي٘ ك اؾ  .2

 ال لط ٔئ٘؟.

مدا ٍدٕ امل دالٟ ّاملعدآري ا٤ضاضددٔ٘ نضدرتاأذٔ٘ اعددٓل ّا دْٓس اـ د  الدزاضددٔ٘          .3

 للنياٍر الرتبْٓ٘ ك اؾامعات ال لط ٔئ٘؟

 ما اضرتاأذٔ٘ اعدٓل ّا ْٓس ال  اـ   الدزاضٔ٘ الرتبْٓ٘؟ .4

 البحث : أهداف

الدزاضٔ٘ ّّؾد َا   َٓدل ٍرا ال شح قص ّق  اضرتاأذٔ٘ لتعدٓل ّا ْٓس اـ  

ك قْٛ انؾ٣د الرتبْٖ الرٖ طس بدُ اؾامعدات ال لطد ٔئ٘ مدً  د٣ل لزاضد٘ ط ٔعد٘        

بعددض امليدداٍر الرتبْٓدد٘ اؾامعٔدد٘ الدد  ادددزع ك دامعددات الددْطً, ّبالتشدٓددد َٓدددل          

 ال شح قص:  

معس د٘ مدسزات اضدرتاأذٔ٘ اعددٓل ّا دْٓس اـ د  الدزاضدٔ٘ ك امليداٍر الرتبْٓد٘           .1

 .اؾامعٔ٘

الكػددددددرت عددددددً ّاقدددددد  اـ دددددد  الدزاضددددددٔ٘ للنطدددددداقات املػددددددرتي٘ ك اؾامعددددددات    .2

 ال لط ٔئ٘.

اربددددٓه امل دددالٟ ا٤ضاضدددٔ٘ الددد  ٓ كدددل اٌ ؼَْٓدددا اـ ددد  الدزاضدددٔ٘ ك امليددداٍر        .3

 الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘.

 اربدٓه اـ ٘ اـاؾ٘ باضرتاأذٔ٘ اعدٓل ّا ْٓس ال  اـ   الدزاضٔ٘. .4

  أهمية البحث:

الت  ٔربٔ٘ ّاليحتسٓ٘ ك ميَذٔتدُ سٔدح قىدُ ٓددزع ّاقد  امليداٍر       اكنً أٍنٔ٘ ال شح 

الرتبْٓد٘ اؾامعٔد٘ ك  لطد ت, ّلعدل الكػدرت عدً الد  الْاقد  ٓع دٕ قد  ا، لعنلٔدات            
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ّق  اـ   الدزاضٔ٘ ّّؾرت ال  املطاقات أّ املربسزات قدنً معدآري معٔيد٘, ّبددّزٍا     

علددددٙ فددددازات الْاقدددد  اطددددَه ك قهددددال ال الددددب الددددرٖ ونددددل ال كددددس ّالعلدددده ّالربدددددزٗ 

ّمػك٣اُ, مما ٓطَه ك ا ْز ا تن  بلضسِ بل ال ػسٓ٘  عاٛ, ّبالتشدٓد ٓطَه ٍدرا  

 ال شح ك:

 باملياٍر الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘ ك  لط ت.   ٢ٍتناوا .1

 انضَاو ب سد اضرتاأذٔ٘ لتعدٓل ّا ْٓس اـ   الدزاضٔ٘. .2

الدزاضدددٔ٘ للنطددداقات ٓربددددو امل دددالٟ ا٤ضاضدددٔ٘ الددد  ٓ كدددل أٌ ؼَْٓدددا اـ ددد     .3

 اؾامعٔ٘ الرتبْٓ٘ ّا  ٔربَا.

بٔدددداٌ ّاقدددد  اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ للنطدددداقات املػددددرتي٘ ّ   َددددا ك اؾامعددددات   .4

 ال لط ٔئ٘.

 حمددات البحث:

 ٓتشدل ال شح اؿالٕ اا ٓلٕ:

ٓربتؿس علدٙ امليداٍر الرتبْٓد٘ اؾامعٔد٘ الد  اددزع ك دامعدات الدْطً قدنً           .1

 .2014/2013العاو ا٤يالوٕ 

 ٓربتؿس علٙ اؾامعات املْدْلٗ ك الك ٘  رب . .2

ٓربتؿس ال شدح علدٙ يدل مدً اؾامعدات التالٔد٘: )بريشٓدت, اـلٔدل, بٔدت ؿده,            .3

 اليذادمل, ٤ىَا ؼْٖ بسامر بكالْزْٓع ك الرتبٔ٘.

ٓربتؿدددس علدددٙ املطددداقات الرتبْٓددد٘ املػدددرتي٘ ك اؾامعدددات املدددريْزٗ, سٔدددح ب   .4

ًٛ علٙ قسبَا مً بعكَا ال عض ك عسقدَا   ا تٔاز ال  املطاقات املػرتي٘ بيا

 للْؾرت, ٍّرِ املطاقات ٓ ٔيَا اؾدّل التالٕ:

 (: امساء مساقاث مشراكت بني اجلامداث املدلجت1جلطل ةقم )

املطنٙ ا٢ىطب 

 للنطاق

 اؾامع٘

 دامع٘ اليذاد دامع٘ بٔت ؿه دامع٘ اـلٔل دامع٘ بريشٓت

ّضددددداٜل ّاربئدددددات  

 اعلٔنٔ٘

٘ اكيْلْدٔا الرتبٔ

 ّّضاٜل التعلٔه

اكيْلْدٔدددددددددددددددددددددددددددا 

 التعلٔه

اؿدددددددنٔه ّاىتددددددداز   مْال اعلٔنٔ٘

الْضدددددددددددددددددددددددددددددددددداٜل 

 التعلٔنٔ٘ 
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الربٔدداع ّالتربددْٓه   الربٔاع ّالتربْٓه  الربٔاع ّالتربْٓه 

 الي طٕ ّالرتبْٖ 

الربٔاع ّالتربدْٓه  

ك الرتبٔددددددددددددددددددددددددددد٘ 

 ّالتعلٔه

م دددددددالٟ الربٔددددددداع 

 الي طٕ ّالرتبْٖ

ميددددددداٍر ال شدددددددح  

 العلنٕ الرتبْٖ

ميدددددددداٍر ال شددددددددح 

 لنٕالع

ميددداٍر ال شدددح ك 

الرتبٔدددددددددد٘ ّعلدددددددددده 

 الي ظ

طدددددسق ال شدددددح ك 

 التعلٔه

ميددددددداٍر ال شدددددددح  

 العلنٕ

التْدٔددُ ّانزغددال 

 الرتبْٖ

انزغددال ّالتْدٔددُ  

 املدزضٕ

م دددددددالٟ ا٢زغدددددددال   التْدُٔ ّا٢زغال التْدُٔ ّا٢زغال 

 الي طٕ

ا٢لازٗ ّا٢غدددددسال 

 الرتبْٖ

انلازٗ ّانغددددددسال 

 الرتبْٖ

م دددددددددددددددددددالٟ انلازٗ 

 ال الرتبّْٖانغس

 قلازٗ ؾ ْل قلازٗ املدزض٘

امل دددددالٟ الي طدددددٔ٘  

 للرتبٔ٘

 الي طددددٔ٘ ا٤ضددددظ

 للرتبٔ٘

م دددددددددددددالٟ علددددددددددددده  

 الرتبٔ٘

 الي طدددٔ٘ ا٤ضدددظ

 ّالتعله للتعلٔه

مدددددددددددددددددددددددددددد ل قص 

 الرتبٔ٘

 :الدراسات السابكة 

لربددد سحتٔددت امليدداٍر اؾامعٔدد٘ ك ا٦ّىدد٘ ا٤ ددريٗ ا٢ٍتندداو الكدد ري مددً ق ددل املددسبت         

٘, ّقدد امدهَّ ا٢طد٣ا علدٙ مدا أطدس مدً بعدض الدزاضدات العسبٔد٘ ّا٤دي ٔد٘            ّعلناٛ الرتبٔد 

 ّانقلٔنٔ٘ ذات الع٣ق٘ ٍّٕ:

مل ال  ٍد ت قص التعسل قص املياٍر اؾامعٔ٘ ّلّزٍا ك 2011لزاض٘ اؾالعٕ )

اكًْٓ ّاينٔ٘ الػ ؿٔ٘ الربٔالٓ٘ مً سٔح معس ٘ مدٚ أٍنٔ٘ املياٍر اؾامعٔ٘ ّبٔاٌ 

ًٓ ّاينٔ٘ الػ ؿٔ٘ الربٔالٓ٘, ّالْقْل علٙ أٍه معْقات املياٍر لّزٍا ك اكْ

اؾامعٔ٘ ّّق  اؿلْل املياض ٘ لتل  املعْقات, ّمً ىتاٜر ٍرِ الدزاض٘ أٌ م َْو 

املياٍر ّ ا التْدُٔ انض٣مٕ ٍْ الرٖ ٓياضب ٍرِ ا٤م٘ ّٓتْا ا م   ؿْؾٔااَا, 

لكٕ ٓكٌْ لدٓيا ميَر دامعٕ قالز ّلرا ٢بد مً اْدُٔ املياٍر التْدُٔ انض٣مٕ, ّ

علٙ ؽسٓر دٔل قٔالٖ, ّقٌ اؾامعات ٍٕ امل ؿل السٜٔظ ك ا تنعات ّهب علَٔا 

الربٔاو باملطْٝلٔ٘ ال , ّقٌ مَن٘ املياٍر الدزاضٔ٘ اؾامعٔ٘ مَن٘ عحتٔن٘ ك اكًْٓ 

 ّاينٔ٘ ا٢دٔال, لكْىَا الط ٔل الْسٔد الرٖ ٓربدو مً  ٣لُ اـسات ّاملعازل

 ّالعلْو ّاملَازات مما ٓطَه بؿْزٗ  عال٘ ك ؼربٔا اهلدل امليػْل مً ٍرِ املياٍر.
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ال  ياٌ اهلدل ميَا  (Shawn and Oliver, 2010) ّك لزاض٘ غاٌّ ّأّلٔ س

انلازٗ , ب اْشٓ  اضت اى٘ علٙ قؾ٣د املياٍر الدزاضٔ٘ الػامل٘ ك التعلٔه العالٕ

ّمً  ,الحتاٍسٗ ال لزاض٘ سْل   التعلٔه العالّٕأعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ك م١ضطات 

ال  املياٍر ٍل مً ّدَ٘ ىحتس مط١ّل ك التعلٔه العالٕ: ال  ّدَت ا٤ضٝل٘ قنً 

مل أغ اف مً أعكاٛ 10)رباب٣ت متعنرب٘ م  ؟, ّب اضت داو مئرتّ؟ ٘غاملادزع 

املػرتي٘  الس٠ٓ٘ قد أظَست ّدْلّياىت اليتاٜر  ,مسادع٘ املياٍر الدزاضٔ٘ال سٓا ك 

ًٓل التخٔري  عنلٔ٘ علٙ أىَا غامل٘, ٢ّ بد مً ٍرالنيلا لعنلٔ٘ مسادع٘ تْ س أضاضا قْ

قكآا ثربا ٔ٘ متعلرب٘ بالطكاٌ التعلٔنٔ٘, ينا اٌ ٍيا  التيحتٔنٕ لا ل امل١ضط٘ 

الدزاض٘ اْؾٔات قص  تّقدمٍّٕ مً قسدٚ عْاٜا انؾ٣د, ّاهلٔكل التيحتٔنٕ 

 .عً انغسال علٙ املياٍر التعلٔنٔ٘٘ مػرتيمط١ّل٘ قسّزٗ اْ ري 

مل ّال  ٍد ت قص ا ْٓس املياٍر الرتبْٓ٘ ّع٣قتَا بدا عٔ٘ 2008ّك لزاض٘ أْٓ  )

ًٔا الع٣ق٘  املْٔل ملنازض٘ ا٤ىػ ٘ ال دىٔ٘ ّالسٓاقٔ٘ ّمً اليتاٜر ّااكشت دل

علٙ الربْٓ٘, ّوكً الربْل ي ٣ؾ٘ عام٘ ملْقْا الدزاض٘ ّأىُ ٓتْدب  ا٢زا اطٔ٘

ّبٔيت , امليحتْم٘ اّلرتبْٓ٘ أٌ ٢ اد س أٖ دَد ك مْاؾل٘ ا ْٓس مياٍذَا اّلرتبْٓ٘

قسّزٗ شٓالٗ  اعلٔ٘ ا ْٓس املياٍر الرتبْٓ٘ مً  ٣ل ز   ي اٛٗ العاملت ا تلرت 

ّظاٜ َه ّمَامَه اّلرتبْٓ٘ ّا ؿريٍه بلبعال الربكآا ال  ٓتعاملٌْ معَا, ّيرل  

ٔ٘ ا ْٓس املياٍر ّال  ميَا ميَاز الرتبٔ٘ ال دىٔ٘ ّالسٓاقٔ٘ شٓالٗ الْعٕ بلبعال عنل

ّمتّ ل ااَا ّاثازٍا ّاػابكااَا م  دَات أ سٚ ّاصّٓد يّل مسبٕ أّ أٖ عامل بالرب اا 

 اّلرتبْٖ بلضالٔب التربْٓه اؿدٓج٘.

مل ّال  ٍد ت قص ؼلٔل ضٔاض٘ التعلٔه ك 2007ّك لزاض٘ قاو بَا السأٍه )

سبٔ٘ الطعْلٓ٘ ّاْؾلت قص أٌ الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ك املنلك٘ ؼا   علٙ املنلك٘ الع

ؼربٔربَا قلاشات ك التينٔ٘ ال ػسٓ٘, بانقا ٘ قص ّدْل  ذْٗ  اهلْٓ٘ انض٣مٔ٘ م  

بت الطٔاضات ّا٤ٍدال مً دَ٘ ّاملنازضات الت  ٔربٔ٘ مً دَ٘ أ سٚ, ّعدو ا عٔل 

طٔاضات ّا٢ضرتاأذٔات املطَل٘ لت ْٓس بعض بيْل الْثٔرب٘, ّقعرت ا٢ٍتناو بال

العنل ّؼربٔا  عالٔتُ, ينا أٌ أٍدال الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ّاضع٘ ّسري قدلٗ مما 

ٓعٔا ؼْهلا قص بسامر ّمػسّعات بانقا ٘ قص سٔا  ز٠ٓ٘ متكامل٘ للعنلٔ٘ 
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 التعلٔنٔ٘, بانقا ٘ قص  ْل الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ّعدو  كْعَا للت ْٓس ّالتشلٔل

الدّزٖ. ّب اربدٓه بعض املربرتسات لت ْٓس عنلٔ٘ ؼلٔل الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ك 

املنلك٘ ميَا ا   ز٠ٓ٘ مطترب لٔ٘ لليحتاو التعلٔنٕ ك املنلك٘, ّقسّزٗ قعالٗ ؾٔاس٘ 

الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ اؿالٔ٘ اا ٓت٣ٛو م  مت ل ات العؿس ّاستٔادات ا تن  م  

  املسدعٔ٘ امل١ضطٔ٘ ّالتشلٔل الدّزٖ للطٔاض٘ اؿ اظ علٙ ثْابت الْثٔرب٘, ّا 

 التعلٔنٔ٘ ك املنلك٘.

ياٌ الخسض مل ّال  Wolf and  Hughes, 2007) ٍْٔشلرت ّّ  ٕ لزاض٘ 

مسادع٘ املياٍر  ته الرتئص علٙ احملتْٚ, م   اضتعساض ميَر غاملَا ا٤ضاضٕ مي

ٍرا ا ال, ّبٔيت  ا٦ سًٓ كلٙ ػاز  , ّقد زيصت عالدزاضٔ٘ للتعلٔه العالٕ

اليتاٜر اٌ سال ٔ٘ املياٍر ياىت اطٔ س ّأَنً علَٔا قْزٓ٘ املعله )قٌ قْز 

قٌ ط ٔع٘ مَي٘ التعلٔه اعصش التعاٌّ بت دْاى َا, ّالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ٍْ املعلهمل, 

 ّبٔيت أًٓكا ّدْ  الرتئص علٙ لّزات مػرتي٘ غامل٘ ك قعدال املياٍر.

مل ال  ٍد ت قص ؼلٔل ضٔاض٘ التعلٔه ك املنلك٘ 2006)ّقما لزاض٘ امليرباؽ 

العسبٔ٘ الطعْلٓ٘ ّمعس ٘ مدٚ اْا ا ٍرِ الطٔاض٘ م  أٍه املعآري الدّلٔ٘ ّالتْدَات 

العام٘ للطٔاضات التعلٔنٔ٘ ّمعس ٘ مدٚ لق٘ ؾٔاستَا ّاي ٔرٍا علٙ أزض الْاق . 

ُّقعت ق ل أيجس مً أزبع٘ قص أٌ ّثٔرب٘ ضٔاض٘ التعلٔه ك املن  ّاْؾلت الدزاض٘ لك٘ 

ّث٣ثت عاًما, ّ  هِس علَٔا أٖ اعدٓل أّ ا ْٓس لتليب التخريات ّالتشدٓات ال  

طسأت علٙ ا تن  الطعْلٖ ّعلٙ العا  أ    اؾ٘ ك فال التعلٔه, ّ  اتْا ا 

ت ضٔاض٘ التعلٔه الطعْلٓ٘ مً ىاسٔ٘ املكنٌْ طاًما م  املعآري الدّلٔ٘ ّالتْدَا

العام٘ للطٔاضات التعلٔنٔ٘,  َيا  ما ٓلصو ققا تُ ّالتلئد علُٔ. ثه قدمت 

ال اسج٘ بعض املربرتسات ال  ا ٔد ك اعدٓل ٍرِ الْثٔرب٘ لتتْاٛو م  املعآري الدّلٔ٘ 

ّالتْدَات العام٘ للطٔاضات التعلٔنٔ٘, ميَا اؿ اظ علٙ ال لط ٘ الرتبْٓ٘ ال  

ك املنلك٘ ّقعالٗ ؾٔاس٘ بعض ال يْل, ّػصٜ٘ ا٤ٍدال ٓربْو علَٔا اليحتاو التعلٔنٕ 

العام٘ ّالػامل٘ قص أٍدال  سعٔ٘ اػسد اهلدل السٜٔظ ب سٓرب٘ قدسأٜ٘, ّالتربْٓه 

ّالتعدٓل املطتنساٌ للطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ّاليحتس ك مدٚ ا اعلَا م  املػايل 

تعلٔه ّ رب،ا للنعآري ّالربكآا املطتذدٗ, ّالتلئد ك الْثٔرب٘ علٙ ا٢ٍتناو ظْلٗ ال
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اؿدٓج٘, ّاضت داو ا٤ضالٔب العلنٔ٘ املربيي٘ ال  اكنً ؼْٓل أٍدال ّثٔرب٘ ضٔاض٘ 

التعلٔه قص ّاق  ّضلْ , ّّق  بسامر اي ٔر ّمتابع٘ ّقاض ٔ٘ مطتنسٗ للتليد مً 

 مدٚ ا  ٔربَا ّممازضتَا. 

 مً العسض الطابا للدزاضات ّال شْخ الطابرب٘ ٓتك  ما ٓلٕ:

اٍتناو ي ري مْ املياٍر الدزاضٔ٘, ّمياقػات سدْل امل دأٍه الد  اددّز     ٍيا   .1

 سْهلا, ّالطٔاضات الدا لٔ٘ ّاـازدٔ٘ ك امل١ضط٘ التعلٔنٔ٘.     

 أٍنٔ٘ ا ْٓس املياٍر الدزاضٔ٘ ك قْٛ الت ْز التكيْلْدٕ اهلاٜل. .2

اٍتنت بعدض الدزاضدات بامليداٍر ّقؾد٣سَا بػدكل عداو ّأ دسٚ اٍتندت ظاىدب           .3

 سد مً دْاىب ّعياؾس امليَاز.ّا

 التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:

لددُ  املتاسدد٘ املددْازل مددً ل٣ضددت الٗ احملاقددس ىتددازِ الددرٖ ا٤ضددلْ  ٍددٕ االستتراايجيجت:

 أ كل. ّانمكاىات ّاملؿالز التعلٔنٔ٘ التعلنٔ٘ لتشربٔا ىتاٜر

ْاقدد , أّ اـ دد٘  مل بلىددُ  ال سٓددا ال 1982  ددٕ اللخدد٘ ٓعس ددُ الْئددل ّأمددت )     امللتتنا :

لِكُلٍّ  َعَعْنَعلم نِلَمكُشم ِْلةم ع        ﴿املسضْم٘ للطري علَٔا, ّقد ّزلت ل حت٘ )ميَدازمل ك قْلدُ اعداص:    

ًّٔ الْاق .48)املاٜدٗ :  ﴾وعنَِمهعمَم    مل ٍّٕ ك ٍرِ ا٦ٓ٘ اع  أٓكا، ال سٓا ال 

ت الرتبْٓ٘ مل  بلىُ فنْا اـسا1982ّك امل َْو الرتبْٖ ٓعس ُ الْئل ّأمت )

ال  أََٝا اؾامع٘ لل ٣  لا لَا أّ  ازدَا بربؿد مطاعداَه علٙ الينْ الػامل 

ك  ٔ  اؾْاىب )العربلٔ٘, ّالجربا ٔ٘, ّالدٓئ٘, ّا٢دتناعٔ٘, ّاؾطنٔ٘, ّال ئ٘مل 

 منْا، ١ٓلٖ قص اعدٓل ضلْيَه, ّٓعنل علٙ ؼربٔا ا٤ٍدال الرتبْٓ٘ امليػْلٗ.

ٙ أىُ ىحتاو مً اـسات ال  اربدمَا امل١ضط٘ الرتبْٓ٘ مل عل1995ّعس ُ غْق )

للنتعلنت لتطاعدٍه علٙ ايتطابَا ؼت قغسا َا, ّذل  بَدل ؼربٔا منٍْه منْا، 

 غام٣، ّمتكام٣، ّمتْاشىا،, ّطكٔيَه مً الطلْ  ق٢ْ، ّعن٣،.

 لتخٔريا ٍْ  انؾ٣د ان طال مل بلىُ قد1994)ىؿسانؾ٣د ك اللخ٘ ٓعس ُ  :اإللالح

قص  باؿٔاٗ اىتربا٢ امل تل ٘, املٔالًٓ ك ما  طد, نؾ٣د ٍّْ الدعْٗ ا٤ كل,قص 
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ّالعنٔا,  الػامل التخٔري ٓع  انىطاىٕ, ّانؾ٣د الرتبْٖ الت ْز ضله ك أزقٙ لزد٘

ّ ا     ميَذٔ٘ اكاملٔ٘  ؾٔاستُ امليَاز ّقعالٗ بتخٔري ا دأ بالتدزٓر, عٔح ّٓته

 قدسأٜ٘.

 التعلٔنٕ اليحتاو ك التخري انؾ٣د بلىُ عنلٔ٘قص  مل2007ري ال ي  الدّلٕ )ّٓػ

 ادتناعٔ٘ معاىٕ املؿ ل  ٍرا ٓتكنً ما ّسال ا، ا٤سطً, مْ ميُ دصٛ ك أّ

 .ّضٔاضٔ٘ ّاقتؿالٓ٘

مل انؾ٣د الرتبْٖ علٙ اىُ ميحتْم٘ مً اندساٛات الرتبْٓ٘ 1978ّٓعسل بدّٖ )

او الرتبْٖ مً أشمتُ قص سال٘ ددٓدٗ مً التْاشٌ ّالتكامل ال  اسمٕ قص ق ساز اليحت

ٓكنً لُ ا٢ضتنسازٓ٘, ّقد ٓتذُ انؾ٣د قص قدساٛ اخٔريات ىْعٔ٘ ك داىب مً 

 دْاىب اليحتاو الرتبْٖ املسال قؾ٣سُ مجل قؾ٣د املياٍر.

 انؾ٣د ٍْ عنلٔ٘ ميَذٔ٘ للتخٔري الػامل الرباٜه علٙ أضظ علنٔ٘ ضلٔن٘ أبعد 

 اكٌْ عً اليصّات العاط ٔ٘ ّا٤سساض الػ ؿٔ٘ ّاحملا٢ّت ا٢زػالٔ٘. ما

 اخلطط الدراسية:

اؿْز غامل عً املطاق )املربسزمل ّال  ؼْٖ علٙ العياؾس ا٤ضاضٔ٘ للنيَاز م  

 اىطذامَا م  املٔالًٓ امل تل ٘.

 : الطريكة واإلجراءات

 ملن  انبحث 

ت ميَذٔددد٘ قددددلٗ ا ددددأ بتشلٔدددل  اعتندددد ال شدددح مددديَر ؼلٔدددل احملتدددْٚ ك   دددْا  

ّاضتربؿدداٛ الحتدداٍسٗ الرتبْٓدد٘ ّ دد  املعلْمددات سْهلددا ّالكػددرت عددً دْاى َددا املتعدددلٗ         

ّلزاض٘ الع٣قات  ٔنا بٔيَا, ّمدً ثده اربددٓه اؿدْز للحتداٍسٗ الرتبْٓد٘ املربرتسد٘, ّاا اًعدا         

  هلددرا املددديَر ب مسادعددد٘ العدٓدددد مدددً الدزاضدددات ذات الع٣قددد٘, ّا٢طددد٣ا ّا شدددـ ا٤ل 

الرتبددْٖ املددسا   بتلدد , ّا٢طدد٣ا علددٙ  ٔدد  اـ دد  الرتبْٓدد٘ ك الكلٔددات الرتبْٓدد٘       

باؾامعددددات ال لطدددد ٔئ٘ ك الكدددد ٘ الخسبٔدددد٘, ّقددددد ادددد ت أٌ بعددددض اؾامعددددات ادددددزع  

مطدددداقات ٢ ادددددزع ك دامعددددات أ ددددسٚ, مدددد  العلدددده أٌ ٍددددرِ اؾامعددددات طددددي  لزددددد٘          

ُ دامعددد٘ اليذددداد علدددٙ ضددد ٔل ال كدددالْزْٓع ك الرتبٔددد٘ لدددي ظ الت ؿدددـ الدددرٖ طيشددد
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املجدددال, ىأٍددد  عدددً أٌ املطددداق ّأٍدا دددُ ّكسداادددُ ؽتلدددرت عدددً الطٔاضددد٘ التعلٔنٔددد٘      

ؾامعدد٘ أ ددسٚ,  كدد٣ عددً اؿػددْ سددري املربؿددْل باليطدد ٘ لعدددل املطدداقات التربلٔدٓدد٘ ك         

مل ضداع٘ معتنددٗ ملدي  لزدد٘ ال كدالْزْٓع      122اـ  ,  يذد دامع٘ بٔت ؿه اع ٕ )

ـ   مل ضددداع٘ معتندددٗ ملددي  الدزددد٘, ّقددد ب مسادعددد٘     135لٔددل اع ددٕ )  ك سددت دامعدد٘ ا

ّؾددرت املطدداقات اؾامعٔدد٘ الرتبْٓدد٘ )الدد عض ميَددا متددْ س علددٙ املْقدد  انلكرتّىددٕ لكددل       

دامع٘ مً اؾامعات ال  ؼْٖ بسامر اسبْٓ٘مل, ّقد ب ؼدٓد املطاقات املػدرتي٘ بدت   

قددددْٛ ذلدددد  ب ؼدٓددددد اؾامعددددات ّا٢طدددد٣ا علددددٙ    َددددا الدزاضددددٔ٘ ّّؾدددد َا, ّك  

     ٘  مطددْسات اضددرتاأذٔ٘ اعدددٓل ّا ددْٓس اـ دد  الدزاضددٔ٘ للنيدداٍر الرتبْٓدد٘ اؾامعٔدد

ّالػددكل ّمددً ثدده التعددسل علددٙ امل ددالٟ ا٤ضاضددٔ٘ الْادددب اْا سٍددا ك اـ دد٘ الدزاضددٔ٘,    

 مل ْٓق    ْات قعدال ا٢ضرتاأذٔ٘:  1زقه )

 االسراايجيجت( خي اث بلاء 1شكم )
 

 انبحث جمراع طعجلت 

ٓتددددللرت فتندددد  ال شددددح مددددً  ٔدددد  املطدددداقات الرتبْٓدددد٘ اؾامعٔدددد٘ ك اؾامعددددات      

ال لطدد ٔئ٘ الدد  ؼددْٖ علددٙ يلٔددات اسبْٓدد٘ أّ بددسامر اسبْٓدد٘ ك الكدد ٘ الخسبٔدد٘, ّقددد  

ا تريت دامعات بريشٓت ّاـلٔل ّبٔت ؿه ّاليذاد لْددْل ّؾدرت مطداقات اسبْٓد٘ هلدا      

, ّأٓكا ب ؼدٓد عٔي٘ املطداقات الرتبْٓد٘ املػدرتي٘    علٙ املْاق  ا٢لكرتّىٔ٘ )انىرتىتمل

 مل:1ّا٤قس  ك الْؾرت ٍّٕ ضت مطاقات ينا ٓلٕ )اىحتس ددّل زقه 

ّضددداٜل ّاربئدددات اعلٔنٔددد٘, ّالربٔددداع ّالتربدددْٓه, ّميددداٍر ال شدددح العلندددٕ الرتبدددْٖ,     

 ّالتْدُٔ ّانزغال الرتبْٖ, ّانلازٗ ّانغسال الرتبْٖ, ّامل الٟ الي طٔ٘ للرتبٔ٘.

مسادع٘ الدزاضات 

 ّال شْخ  ذات الؿل٘ 

ا شـ ا٤ل  

 الرتبْٖ 

ّق  مسزات 

 ّمطْسات 

مسادع٘     

 ّّؾرت املطاقات 

أٍه امل الٟ ا٤ضاضٔ٘ 

 الْادب اْا سٍا 

قعدال   ٘ 

 ا٢ضرتاأذٔ٘
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 أداة انبحث : 

اغتنل ال شح علدٙ ب اقد٘ م٣سحتد٘ الد  ؼندل ك طٔااَدا التعدسل علدٙ قاٜند٘ مدً           

ا دددا٢ت الددد  ؼَْٓدددا اـ ددد  الدزاضدددٔ٘ للنطددداقات الرتبْٓددد٘ اؾامعٔددد٘ مدددً قعددددال        

ب ا٢ضددددت الٗ مددددً ال شددددْخ الطددددابرب٘ ّاملربددددآٔظ ّا٢ضددددت اىات الدددد  ب   ال اسددددح, ّقددددد 

 ْٓسٍا ّاربٔٔنَا ك بياٛ ب اق٘ امل٣سحت٘, ّقد ب اربطدٔه  اؿنٔنَا ك فال املياٍر ّا

 ب اق٘ امل٣سحت٘ قص ا ا٢ت التالٔ٘:  

فددال املعلْمدددات ا٤ّلٔددد٘: بدددلٌ اتكدددنً اـ دد٘ علدددٙ معلْمدددات اّلٔددد٘ عدددً املطددداق    .1

 ّاحملاقس ّالرباع٘ ّالصمً ّسريٍا.

زات فددال ا٤ٍدددال: اتكددنً اـ دد٘ أٍدددا ا، لتينٔدد٘ مَددازات الددت كري ّاياضددب قددد     .2

ال ل دد٘ ّسادددااَه ّايْعَددا ّ ْلٔتَددا ل٥ٍدددال املعس ٔدد٘ ّالْدداىٔدد٘ ّاملَازٓدد٘,        

 ّالتلئد علٙ كسدات التعله  َٔا. 

 فال احملتْٚ: ّوتْٖ علٙ: .3

ٍّددٕ مدددٚ  دْل   دد٘ ّّؾددرت املطدداق للن ددأٍه الدد  وَْٓددا ّٓدددّز سْهلددا    انشتتا ل:

      ٓ كدددٌْ ّؾدددرت مطددداق الربٔددداع    ط ٔعددد٘ املْقدددْا أّ املْاقدددٔ ,  علدددٙ ضددد ٔل املجدددال ستدددٙ 

ّالتربددْٓه غددام٣ هددب أٌ وتددْٖ علددٙ  ٔدد  امل ددأٍه ّامل ددسلات ّالتعنٔنددات اـاؾدد٘     

ادددددالٗ الربٔددددداع ّالتربدددددْٓه,  دددددإذا   ات دددددسق   ددددد٘ ّّؾدددددرت املطددددداق قص اـؿددددداٜـ      

 الطٔكْمرتٓ٘ ل٣ ت از علٙ ض ٔل املجال  إٌ لزد٘  ْل اـ ٘ اي  ض.

ملطداق  دا٢ت الت  ٔدا العنلدٕ للن دأٍه      ٍّدٕ مددٚ اكدنت   د٘ ّّؾدرت ا      انريبجق:

ال  ٓت ياٍا مْقْا املطاق,  علٙ ض ٔل املجال لْ عدىا قص   د٘ ّّؾدرت مطداق الربٔداع     

ّالتربددْٓه ّ  لددد اىددُ ٓت ددسق قص قٔدداو ال ل دد٘ ب يدداٛ ا ت دداز ؼؿددٔلٕ أّ قعدددال ددددّل  

 مْاؾ ات مج٣  اٌ لزد٘ ا  ٔا اي  ض.

ّ     انريل تتل:  ّؾددرت املطدداق للن ددأٍه اؾدٓدددٗ ّاليحتسٓدددات     ٍّددْ مدددٚ مْاي دد٘   دد٘ 

 اؿدٓج٘ ال  اتكنٔيَا   ٘ املطاق, ّأٌ وتْٖ علٙ ما ٍْ ددٓد ّٓعآؼ الت ْز.

فدال اضددرتاأذٔات التدددزٓظ: ؼددْٖ علدٙ اضددرتاأذٔات ادددزٓظ اطددَه ك اينٔدد٘    .4

 -سددددل املػددددك٣ت  –مَددددازات الددددت كري مجددددل اضددددالٔب )أضددددلْ  العؿددددرت الددددرٍ      

 ..مل ّمياض ٘ للنشتْٚ ّ ؿاٜـ ال ل ٘.ا٢يتػال ّسريٍا.



 

 

  

 هجلة األنذلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 177

    استراتيجية تعذيل وتطوير الخطط الذراسية للوناهج التربوية الجاهعيةاستراتيجية تعذيل وتطوير الخطط الذراسية للوناهج التربوية الجاهعية                              هين ابو عقيلابرا. د

 م1024 أكتوبر(  8الوجلذ )  الرابعذد الع

p-ISSN:2410-1818  

فددال ا٤ىػدد ٘: ؼددْٖ أىػدد ٘ علنٔدد٘ مت ددْزٗ ّمتيْعدد٘ اطددَه ك اينٔدد٘ مَددازات     .5

 الت كري, ّأىػ ٘ اتٔ  لل ل ٘ املػازي٘ اؾناعٔ٘.

فددال الت ددْز التكيْلددْدٕ: ٍّددْ مدددٚ اضددت داو   دد٘ ّّؾددرت املطدداق للتربئددات        .6

لٙ ض ٔل املجال   ٕ   د٘ ّّؾدرت   اؿدٓج٘ ّمدٚ فازااُ للت ْز التكيْلْدٕ,  ع

مطاق الربٔاع ّالتربْٓه الرٖ   ٓت سق قص مسادع٘ ال ل د٘ بلضدٝلتَه عدً طسٓدا     

التعلددٔه انلكرتّىدددٕ مدددج٣  دددإٌ لزددد٘ اضدددت داو التربئدددات اؿدٓجددد٘ ّالتكيْلْدٔدددا   

 لل  ٘ اي  ض.

فدددال التربدددْٓه: ٓدددسا   التربدددْٓه بلٍددددال املطددداق, ّؼتدددْٖ علدددٙ اربدددْٓه متيدددْا        .7

 ه ال دٓل, ّظاٜرت, ّسريٍا...مل, ّؼدل ال رتٗ الصمئ٘ لكل اربْٓه  َٔا.)يالتربْٓ

فال املساد  ّاملؿالز ّالربساٛات املطاىدٗ: ؼْٖ اـ ٘ علٙ مسد  زٜدٔظ, اتيدْا    .8

مساددد  اـ دد٘ لتػددنل  ٔدد  م ددأٍه املطدداق ّاػددنل علددٙ املكت ددات انلكرتّىٔدد٘       

 ّانىرتىت ّأٌ اكٌْ مساد  سدٓج٘.

 :للق طثباث األداة

للتليد مً ؾدق قتْٚ ب اق٘ امل٣سحت٘; ب عسقَا علٙ فنْع٘ مدً احملكندت   

مل قكنت, أزبع٘ قكنت مدً أضداارٗ يلٔد٘ الرتبٔد٘ ك دامعد٘ اـلٔدل,       8بلغ عدلٍه )

ّأزبع٘ قكنت مً يلٔات الرتبٔ٘ ظامعات الدْطً, ّذلد  نبدداٛ ازاَٜده سدْل ا٤لاٗ,      

ااَه دددسٚ اعدددٓل مددا ٍددْ م لددْ  عٔددح ب      ّبعددد ا٢طدد٣ا علددٙ م٣سحتددااَه ّاقرتاسدد    

%مل, سٔددح اكْىددت ب اقدد٘ 80ا٤ ددر بددال ربسات الدد  ب ا٢ دداا علَٔددا بيطدد ٘ ٢ اربددل عددً ) 

مل  ربدددسٗ مْشعددد٘ علدددٙ ا دددا٢ت الجنددداىٕ ضدددابرب٘    35امل٣سحتددد٘ ك ؾدددْزاَا اليَأٜددد٘ مدددً )  

 الريس.

 ّقد ب التشربا مً ث ات ا٤لاٗ مً  ٣ل:

مل,  ربددد قداو ال اسددح  ٣Intra-rater reliabilityسد  ) لتليدد مدً الج ددات الدراإ للن   

 2012/2013بتع ٝددد٘ ب اقددد٘ امل٣سحتددد٘ ك ال ؿدددل الدزاضدددٕ ا٤ّل مدددً العددداو ا٤يدددالوٕ  

ـ دد  مطدداقت اددسّٓت, ّمددً ثدده أعٔددد اع ٝدد٘ ال  اقدد٘ مددسٗ أ ددسٚ مددً ق ددل ال اسددح ك    

ىطدب ا٢ا داق    ال ؿل الدزاضٕ الجاىٕ مً ى ظ العاو لي ظ املطاقت, ّمً ثه ب سطدا  

 باضت داو معالل٘ يْبس ٍّٕ:  
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 عدل مسات ا٢ا اق
 % ×100 

 عدل مسات ا٢ا اق + عدل مسات ا٢ ت٣ل
 

التليددد ميددُ   ربددد دددسٚ ملInter-rater reliability)أمددا باليطدد ٘ للج ددات ال ددٔ   

بعددد التدددز  علددٙ ال  اقدد٘ مدد  شمٔددل مت ؿددـ ك امليدداٍر ّطددسق التدددزٓظ ّذلدد  مددً   

 دد٣ل اع ٝدد٘ ب اقدد٘ م٣سحتدد٘ ـ دد٘ مطدداق اسبددْٖ مددً ق ددل ال اسددح ّشمٔلددُ ّاربسٓددب            

 ّدَات اليحتس بٔيَنا.

%مل ٍّندددا قٔنتددداٌ  91.7%مل ّا٢ا ددداق ال دددٔ  ) 93.3ّقدددد بلخدددت ىطددد ٘ ا٢ا ددداق الدددراإ )  

 ٌ ال اسح ل٣ضتنساز بتي ٔر قدساٛات ال شح .مسا عتاٌ ّا٣ٍ١

 نتائج البحث:

 تتلا انستتاال االطل عهتتم: متتا متتحةاث اقرتتااح    اإلجابتتت عتتئ أستتبهت انبحتتث :  

 اسراايجيجت نردل م ا يد انلةاسجت انراب  ت اجلامدجت؟

 ّ  ّظَدْز  اهلاٜدل التكيْلدْدٕ   املعدسك  للت دْز  ىحتدسا، مً  ٣ل مسادع٘ ا٤ل  الرتبدْٖ; 

الكدجري مدً ا٢ػاٍدات املت دْزٗ ك فدال       زْظَد ّ التربئات الرتبْٓد٘ املطداىدٗ,   مً الكجري

ّال  ا١يدد علدٙ قدسّزٗ فدازاٗ العؿدس ّم٣سربد٘ الت دْزات العلنٔد٘         الرتبٔ٘ ّالتعلٔه 

التكيْلْدٔ٘, ّمً  ٣ل اطد٣ا ال اسدح علدٙ الطٔاضدات التعلٔنٔد٘      ئ٘ ّّالترب ّالرتبْٓ٘

زات اقددرتاد ا٢ضددرتاأذٔ٘ ّا٤ٍدددال الدد  اطددعٙ  ّ  دد  املطدداقات ّّؾدد َا ياىددت مددس 

 قلَٔا ينا ٓلٕ:  

   قٌ الت ددددْز اهلاٜددددل ّاملطددددتنس ك التكيْلْدٔددددا اؿدٓجدددد٘ ّا٢اؿددددا٢ت الدددد  أسدددددخ

اخريات ضسٓع٘ ّمَن٘ ك بئد٘ الرتبٔد٘ ّالتعلدٔه ّالدتخريات ّالت دْزات اؿاؾدل٘ ك       

اسنَدا مد  ضددْق العندل ٍددٕ    ا تند  ّقٌ عددو اْا ددا امليداٍر اؾامعٔد٘ الرتبْٓدد٘ ّاي    

 مً أٍه مسزات اعدٓل اـ   ك املياٍر الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘.

          قٌ التعلددٔه اؾددامعٕ ٍددْ عنلٔدد٘ هلدددا مطددتْٓااَا ّمساسلددَا امل تل دد٘ طجددل سذدددس

ا٤ضدداع ك ال يدداٛ ا تندد  ّك ؼربٔددا ىَكددتُ ّاربدمددُ;  ربددد ا اعددل مدد  ا٤ىحتندد٘   

لثس ّاد١ثس ادا ٓد١لٖ قص اضدتنسازٓ٘ اؿٔداٗ      ا٤ سٚ املكْى٘ هلرا ال ياٛ ك ع٣قات اتد 

ك ا تن , ّٓعنل علٙ اينٔ٘ ال ػسٓ٘ اا هعلدَا قدْٗ لا عد٘ ؼربدا زقدٕ ا تند        
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ّاربدمددُ, ّٓطدداعد أ ددسال ا تندد  علددٙ أٌ ٓكْىددْا أيجددس قىتادٔدد٘ ّأيجددس زغدددا، ك          

جدل  ا٢ضت٣َ  ّٓينٕ لدَٓه قدزات انبداا ّا٢بتكاز, ينا اٌ التعلدٔه اؾدامعٕ و  

قددددسّزٗ قْمٔدددد٘ باعت ددددازِ املساكددددص السٜٔطددددٕ ل٥مددددً الربددددْمٕ ّالطدددد٣و ا٢دتندددداعٕ  

لدددرا ٢ بدددد مدددً ّددددْل اعلدددٔه ددددامعٕ ددٓدددد ايددداٍر دامعٔددد٘ اسقدددٙ        للنذتنددد ;

بانىطدداٌ قص مطددتْٚ سكددازٗ الربددسٌ اؿددالٖ ّالعػددسًٓ, اددا وكيددُ مددً الت اعددل       

  ْ ٌ لددددٚ الددد  امليددداٍر  انهدددابٕ معَدددا ّانضدددَاو بك ددداٛٗ ك ؾدددياعتَا, ّأًٓكدددا اكددد

الربدددزٗ علدددٙ اينٔدد٘ الربدددٔه لددددٚ انىطدداٌ ّالت ددداىٕ ك العنددل ّان ددد٣ف ك ألاٜدددُ     

 ّالطعٕ املطتنس قص ا ْٓسِ, ّٓينٕ لدُٓ قدزات انبداا ّا٢بتكاز ّالت كري الياقد.

   التعلدددٔهٔددد٘ اتذاٍدددل الع٣قددد٘ الت اللٔددد٘ بدددت قؾددد٣د      التعلٔنبعدددض انؾددد٣سات 

ّالتينٔدد٘ املَئدد٘ للنشاقددسًٓ, ّبعكددَا ا٦ ددس ٢ ٓددْلٕ اٍتنامددا يا ٔددا، ب  ٔعدد٘        

امليَدداز اؾددامعٕ ّمدددٚ اددلثريِ علددٙ ال الددب ّاددلثس ال الددب بددُ, ّىددريس ٍيددا مددً         

 د٣ل اليرباغدات مد  ال ل د٘  داٌ اسدددٍه أيدد اىَده ٓدد لٌْ ال ؿدل ك مطداق مددا           

ينا ل لِْ, لدٔظ لددَٓه اخدٔريا قدد سؿدل, أٖ ٢ وربدا املطداق اٖ        ّىسدٌْ ميُ 

ٍدل ميػْل ّ  اكً لُ كسدات ادريس, هلدرا  دإٌ أٖ مطداق ٢ ٓخدري ٢ّ ٓد١ثس ك       

ال الددددب مددددً اليددددْاسٕ العربلٔدددد٘ ّالي طددددٔ٘ ّالرتبْٓدددد٘ ّا٢دتناعٔدددد٘ ّا٤ ٣قٔدددد٘    

 ً.ّالعلنٔ٘ ّالتكيْلْدٔ٘ ّسريٍا ٢ ٓطتشا أٌ ٓدزع ك دامعات الْط

   قٌ الددرٖ ىيددا عنلٔدد٘ انؾدد٣د ّْٓقددرت اى ٣قَددا ٍددْ سٔ دد٘ انىطدداٌ املت ؿددـ ك

ذل , ٍّْ العيؿس ا٤ٍده بدت عياؾدس انؾد٣د ّا٢زاربداٛ ّالت دْز,  الٔابداٌ مدج٣:         

ًٝا ذا قٔندد٘ اقتؿددالٓ٘ يدد ريٗ مددً املددْازل ال  ٔعٔدد٘, ّلكيَددا طتلدد          ٢ طلدد  غددٔ

 ال كس ّالعله.انىطاٌ املت ؿـ الربالز علٙ ا ذري مياب  

    ٍّدددرا العؿدددس الدددرٖ اعٔػدددُ  لطددد ت ٓتؿدددرت بتعددددل التشددددٓات ّاملدددتخريات ّالددد

اْادََا, ّقٌ مْادَ٘ ٍرِ التشدٓات ٓت لب امت٣  لل سات ّا٤ كداز ّا٤ضدالٔب   

ّا٦لٔدددات اؾدٓددددٗ ّاملتذددددلٗ, أٖ ٢ بدددد مدددً ّددددْل ا دددسال مت ؿؿدددت ٓتؿددد ٌْ        

ٗ اليا رٗ, ٍّيا ادلإ أٍنٔد٘ لّز ىحتده امليداٍر     بالربدزٗ علٙ انبداا ّا٢بتكاز ّال ؿري

اؾامعٔ٘ الٍٔل ٍرا ال سل, ك ظل الثس ٍرِ ا٤ىحتن٘ بالعدٓد مً التشددٓات مجدل:   

ثددْزٗ املعلْمددات ّا٢اؿددا٢ت, ّثددْزٗ العلدده ّالتكيْلْدٔددا, ّالعْملدد٘, ٍّددرِ التشدددٓات   

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ينددددا ادددد١ثس ك أٍدددددا َا ّك ّؾددددرت ٔدددد٘ اؾامعادددد١ثس ك أضددددالٔب عنددددل امل١ضطددددات 

 مطاقااَا ّك ؼدٓد طساٜا التدزٓظ.

انساال انثاين انذي  لا عهم: " ما طاقع ا يد انلةاسجت نهاساقاث املشراكت يف 

 اجلامداث انمهسيجلجت؟

بعددد ؼلٔددل احملتددْٚ ؾنٔدد  اـ ددد  الدزاضددٔ٘ للنطدداقات الرتبْٓدد٘ املػدددرتي٘ ك        

لتكددسازات ّاليطددب املْٝٓدد٘ لكددل فددال مددً فددا٢ت ا٤لاٗ     اؾامعددات ا٤زبعدد٘ ب سطددا  ا 

علٙ املطاقات الرتبْٓ٘ املػرتي٘ ّلكل دامع٘, عدً طسٓدا املربازىد٘ بدت   د  املطداقات,       

 ينا ٍْ ّاق  مً اؾدّل التالٕ:

 (: انلسب املب  ت جملاالث االداة2اجللطل ةقم )

 ا ال

 اؾامع٘

 ٘
ْٓ
ملٝ
٘ ا
ط 
لي
ا

ل
ذا
لن
 ل
٘ٔ
كل
ال

 

دامعددددددددددددددددد٘ 

 ريشٓتب

دامعددددددددددددددددد٘ 

 اـلٔل

دامعدد٘ بٔددت 

 ؿه

دامعددددددددددددددددد٘ 

 اليذاد

فال املعلْمات 

 ا٢ّلٔ٘
906. 0.813 0.755 0.862 0.8340 

 0.8265 0.788 0.920 0.783 0.815 فال ا٤ٍدال

 0.8407 0.841 0.850 0.834 0.838 فال احملتْٚ

فال 

اضرتاأذٔات 

 التدزٓظ

0.871 0.772 0.773 0.780 0.7765 

 0.6467 0.636 0.612 0.608 0.731 ىػ ٘فال ا٤

فال الت ْز 

 التكيْلْدٕ
0.701 0.721 0.768 0.701 0.7227 

 0.8535 0.831 0.872 0.860 0.851 فال التربْٓه

فال املساد  

 ّالربساٛات املطاىدٗ
0.887 0.907 0.915 0.897 0.9015 

اليط ٘ املْٝٓ٘ 

 الكلٔ٘ للذامع٘
0.8137 0.7872 0.8081 0.7920 0.8002 
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* قٌ سطددا  اليطدد ٘ املْٝٓدد٘  ددال مددا ك دامعدد٘ مددا ٍددْ ع ددازٗ عددً التكددسازات املطددت سد٘ مددً    

التشلٔل لرل  ا ال ؾنٔ  مطاقات ال  اؾامعد٘ علدٙ التكدسازات الكلٔد٘ للنذدال, ّقٌ      

 6اليطدد ٘ الكلٔدد٘  ددال مددا ٍددٕ ع ددازٗ عددً املتْضدد  اؿطددابٕ لليطددب علددٙ ذلدد  ا ددال, )      

 مطاقمل. 24ل دامع٘, أٖ مً بؿدل ؼلٔل مطاقات لك

مل قص أٌ فددال املساددد  ّاملؿددالز ّالربددساٛات   ٣ٓ2سدد  مددً اليتدداٜر ك اؾدددّل زقدده )   

املطددداىدٗ الددد  ؼْٓدددُ اـ ددد  قدددد استدددل املسا ددد٘ ا٤ّص أٖ أٌ  ٔددد    ددد  املطددداقات   

نكً الرتبْٓ٘ ال  ب ؼلٔل قتْاٍا ّلزاضتَا قد اكنيت مساد  ّمؿالز اعلٔنٔد٘ ٓدت  

ال ل دد٘ مددً السدددْا الَٔددا, ّاددا أٌ  لطدد ٘ التعلددٔه اؾددامعٕ اددرت  لل الددب اؾددامعٕ        

فا٢، يد رًيا لكدٕ ٓ شدح ّٓسادد  مؿدالز اعلنٔد٘ للشؿدْل علدٙ املعلْمدات الد  ٓسٓدد,            

 ٍّرا ٓؿب ك أٍدال ال شح العلنٕ.

ّاستدددل فدددال التربدددْٓه املسا ددد٘ الجاىٔددد٘ ٍّدددرا ٓعددد  أٌ   ددد  املطددداقات ك يلٔدددات    

لرتبٔ٘ ؼْٖ علٙ الّات التربْٓه, ٍّدرا ٓددل علدٙ أٌ اـ د  قدد زيدصت علدٙ التربدْٓه         ا

ّألّااُ امل تل ٘ املتيْع٘ مجدل التربدازٓس عدس ا٢ىرتىدت مل دات انلداش الْاد دات ّسريٍدا,         

ٍّدددرا مدددا ايدددالٖ بدددُ الرتبٔددد٘ اؿدٓجددد٘ سدددْل اضدددت داو ألّات اربدددْٓه كتل ددد٘ ّمتيْعددد٘   

 زات التشؿٔلٔ٘.بانقا ٘ أّ قص داىب ا٢ ت ا

ّداٛ فال ا٢ىػ ٘ ك املسا ٘ ا٢ ريٗ ٍّرا ٓع  أٌ أسلب املطداقات الد  ب ؼلٔدل    

   َددا ؽلددْ مددً ا٤ىػدد ٘, ّقددد ٓكددٌْ ّزاٛ ذلدد  قلدد٘ اضددت داو ا٢ىػدد ٘ ك التعلددٔه     

املدزضدددٕ ّك امليددداٍر املدزضدددٔ٘ اىعكدددظ ذلددد  علدددٙ اـ ددد  ّامليددداٍر اؾامعٔددد٘ مددد  أٌ  

عياؾددس امليَدداز ا٤زبعدد٘, ّقٌ قلدد٘ اضددت دامَا ٓعدد  ّدددْل  لددل   ا٤ىػدد ٘ ٍددٕ عيؿددس مددً

ّاقددد  ك قعددددال اـ ددد  الدزاضدددٔ٘ للنيددداٍر الرتبْٓددد٘, مددد  أٌ معحتددده احملاقدددسًٓ ك       

 مل.2004اؾامعات ٓعتندٌّ اضلْ  احملاقسٗ  رب  ٍّرا ٓتْا ا م  ما ذيسِ باؾً )

لطد ٔئ٘ متربداز    ّمً داىدب ا دس اد ت أٌ ّاقد  اـ د  الدزاضدٔ٘ ك اؾامعدات ال        

سٔح ياىدت اـ د  الدزاضدٔ٘ للندْال الرتبْٓد٘ املػدرتي٘ ك دامعد٘ بريشٓدت ك املسا د٘          

ا٤ّص, ٍّرا قد ٓسد  قص أٌ ٍيا  منْذًدا مؿنًنا قد أعداُ اؾامع٘ ْٓشا علٙ  ٔد   

احملاقدسًٓ ل٣ٍتددداٛ ّا٢ضددتٝياع بددُ ٍّددْ وتدْٖ علددٙ الػددكل العدداو لتؿددنٔه ّمعددآري   

 ٔ٘.اـ ٘ الدزاض
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ّك املربابل داٛت ك املسا ٘ ا٤ ريٗ دامع٘ اـلٔل, ّٓربْو مسيص التنٔص ك اؾامعد٘  

بت ْٓس ّاعدٓل منْذز لل    التدزٓطٔ٘ مدً  د٣ل املياقػدات ال ١زٓد٘ مد  احملاقدسًٓ       

ّالتْؾددل قص منددْذز  دداف بدداـ   ٓددْشا علددٙ  ٔدد  احملاقددسًٓ ل٣ضددتٝياع بددُ ك       

 ّق      املطاقات.

ت ىطدددد ٘ ّاقدددد  اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ للنيدددداٍر الرتبْٓدددد٘ ك اؾامعددددات    ّأ ددددرًيا ياىدددد

%مل ٍّددرا ٓدددل علددٙ دددْلٗ اـ دد  الدزاضددٔ٘ ّاستْاَٜددا علددٙ فددا٢ت      80ال لطدد ٔئ٘ )

ّمعآري دٔددٗ, لكدً مدً ا٤ كدل لاًٜندا اليحتدس قص اعلدٔه أ كدل, ٍّدرا ٓت دا مد  معحتده             

 الدزاضات ال  ا سقت قص اعدٓل ّا ْٓس املياٍر.

وكددً الربددْل قىددُ بدددٌّ اعلددٔه دٔددد لددً ٓددته قعدددال قىطدداٌ دٔددد, ّمددً ك     ّممددا ضدد ا

 لط ت   ىػَد قؾد٣ًسا للتعلدٔه اؾدامعٕ بدل مد١طسات ّمل دات ّزقٔد٘ ُؾدسل علَٔدا          

 الكجري  له ا١ل ك اليَآ٘ قص سربً التكيْلْدٔا ك دطد ّزّد التعلٔه.

مد  سٔدا  لخد٘ الت اطدب      ّقٌ بعض ما ايتذُ يلٔات الرتبٔ٘ ٢ ع٣قد٘ لدُ باملطدترب ل   

بت ميتر ال شح ّمطت دمُ, ّمدا ٓعدا  علدٙ ال شدْخ الرتبْٓد٘ ّاملد١طسات الرتبْٓد٘ ٍدْ         

اىَددا ادددزع مػددك٣ت اؿاقددس ّاملاقددٕ لٌّ أٌ ات ددسق قص زضدده معددا  ا٤مدد٘ مطددترب لٔا،,  

 مل.2007مل ّالسأٍه )2011ٍّرا ٓت ا م  ما داٛ بُ اؾالعٕ )

:" ما  ت  املبتادا األساستجت انت  نتب اه    نتا        انساال انثانث انذي  لا عهم

 ا يد انلةاسجت نهالنا  اجلامد  انراب ي؟

مددً  دد٣ل ا٢طددد٣ا علددٙ معحتددده   دد  املطدداقات ّالدددسامر الرتبْٓدد٘ ك اؾامعدددات       

  ٘ ك قعدددددال اـ دددد  الدزاضددددٔ٘    وكددددً ا  ٔربَددددا  م ددددالٟ ال لطدددد ٔئ٘ ب اربدددددٓه ضددددت

 اؾامعٔ٘, ٍّٕ: للنطاقات

1.   ّ ٌ ّاملػددازي٘ ّالت دداٍه: التعدداٌّ بددت اؾامعددات ذات املددْال ّاملطددداقات       م دددأ التعددا

املػدددرتي٘ مدددً سٔدددح اْسٔدددد   ددد  ّّؾدددرت ٍدددرِ املطددداقات ّيدددرل  أٍددددا َا       

ّكسدااَا, ّأٌ اكٌْ ٍرِ املطاقات قابل٘ للتعدٓل ّاؿرل ّانقا ٘ يلندا لعدت   

 اؿاد٘ ّ ا اْازٓخ ٓته ا٢ا اق علَٔا قنً الٔ٘ قدلٗ.

ٓس: أٌ اكددٌْ   دد  املطدداقات قددالزٗ علددٙ مْاي دد٘ الت ددْز التكيْلددْدٕ م دددأ الت ددْ .2

مً  ٣ل عسض احملتْٚ عس ّضاٜل التكيْلْدٔا, ّأٌ ٓعآؼ الت ْز,  علدٙ ضد ٔل   
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املجددال ٍيددا  بعددض املطدداقات غ  َددا الدزاضددٔ٘ ُادددزع مددً أٌ ىػددلت اؾامعددات          

 ال لط ٔئ٘ ّستٙ ا٦ٌ.

علْمددات املاقددٕ مددً  دد٣ل اؾندد  بددت  م دددأ ا٤ؾددال٘: عٔددح ٓلدده ّؾددرت املطدداق ا  .3

 الربدٓه ّاؾدٓد, ّلٔظ الطري م  اؾدٓد ّقٍنال الربدٓه.

م دددددأ اؾددددْلٗ: ّٓتكددددنً اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ ا٢ٍتندددداو بعنلٔدددد٘ التعلددددٔه لا ددددل       .4

احملاقددسٗ, ّاؾْاىددب انلازٓدد٘ ك اليحتدداو التعلٔنددٕ اؾددامعٕ, ّيددرل  ا٢ٍتندداو      

ّعنلٔدددات الت دددْٓس ك ىحتددداو التددددزٓظ  باحملاقدددس, ّقددددساٛ املصٓدددد مدددً انؾددد٣سات  

ّالتدددزٓب ّذلدد  لتشربٔددا العدٓددد مددً ا٤ٍدددال ّالدد  مددً أٍنَددا قددناٌ قسددداخ       

اؾدددْلٗ ك التعلدددٔه ّالتددددزٓب لكدددل ال ددد٣  ّاصّٓددددٍه باملعس ددد٘ ّاملَدددازات ال٣شمددد٘  

 ؾعل  لط ت فتن  متربدو.

َازات ّالربٔه م دأ الػنْلٔ٘: ٍّٕ  ْلٔ٘     املطاقات للن أٍه ّامل الٟ ّامل .5

ّا٢ػاٍات ّاؾْاىب ال  ٓي خٕ اٌ اػنلَا اـ  الدزاضٔ٘ للنطاق, ّمً  ٣ل 

مسادع٘ ّؾرت املطاقات ا ت عيد بعكَا عدو ّدْل م دأ الػنْلٔ٘ ك عسض 

 م أٍه املطاق, بل ا٢قتؿاز علٙ م أٍه عام٘ ددا.

ٕ م دددأ الت  ٔددا )  .6 اكددنت   دد٘   أّ اؾاىددب الت  ٔربددٕ: مددً  دد٣ل   ملالعنددل املٔددداى

 املطاق  ا٢ت الت  ٔا العنلٕ للن أٍه ال  ٓت ياٍا مْقْا املطاق.

 ّمً  ٣ل ذل  ب ؼدٓد عدٗ معآري ٍّٕ:  

مدد   ,أته ادزٓطددَضدد للنَددازات ّامل ددأٍه الدد  ّّؾددرت اْقددٔ ٓت للددُ  :اة احملرتت  جتتمد

 امليَاز. أسد عياؾس احملتْٚ ّذل  باعت از ؼدٓد ّاق  لتل  املَازات ّامل أٍه,

اددسًٍ ايتطددا  املعس دد٘ ّاملَددازٗ اطدداعد ّ ال ٔٝدد٘ الدد مددً  دد٣ل ؼدٓددد  :اة األداءجتتمد

ٚ  املتكدددني٘ ك املَددداو  , مددد  ّؾدددرت ا٤لاٛ ٍدددل مرب ددد٢ْ أو ٢,  َدددٕ اؿدددرت      معدددآري احملتدددْ

 .زات أٖ بْؾرت ا  ٔربات ال  املعس ٘ػطد ال  املعازل ّاملَا ال  التعلٔنٔ٘

١ضطدد٘ اْ سٍددا امل ؼدددل املؿددالز املتيْعدد٘ الدد     الدد  ٍّٕدد :اة فتتاا انتتردهم جتتمدأمتتا 

, لكٕ ٓتنكً ال د٣   املت ؿؿ٘ لزد٘ اْ س السامر, ّأعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظّ ٘التعلٔنٔ

 .مً اعله احملتْٚ ّمربابل٘ معآري ا٤لاٛ امل لْب٘
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ٍّددددٕ عنلٔددددات الرت دددد٘ الْاقعٔدددد٘ العنلٔدددد٘ للنعس دددد٘ ّاملَددددازات   :انرتتتتلة  طمدجتتتتاة 

ٕ ل٣شمدد٘ ّا٢ػاٍددات ا لتشطددت ّوتادددُ احملاقددسٌّ  اؿددرت مددا هددب أٌ ٓعس ددُ    لددُ, ٍّدد

 .اعله ال ٣   ٣ل عنلٔ٘ التدزٓظ

 ا٤ضدالٔب املت عد٘ ك  ّنازضدات  املللشكده علدٙ ددْلٗ     قكدات ٍّدٕ   ججم:انرقطأ ًضا مدجاة 

  ٣ .اربٔٔه ال

ل ٍّددٕ مدداذا ؼددْٖ   د  املطدداقات مددً عنلٔددات قعدددا  :انرلاجتتت املنلجتتت جتتاةدطأختتًام م

لعنلٔدات  ز٠ٓ٘ سدْل اينٔد٘ اؾْاىدب املعس ٔد٘ ّاملَئد٘      املعلنت ق ل اـدم٘, أٖ ٍل اربدو 

٘     ت, م  اْقٔ  ملعلنقعدال ّالٍٔل ا هلده, ّذلد     ا تٔداز ّاؿدنٔه أىػد ٘ التينٔد٘ املَئد

 ٤ٌ  ٔ  املطاقات ال  ىتشدخ عيَا مطاقات اسبْٓ٘.

: ىْعٔدددد٘ املطدددداقات ّىْعٔدددد٘ ك قددددْٛ اليتدددداٜر  ددددإٌ اندددددساٛات انؾدددد٣سٔ٘ اكنددددً ك

امل ددأٍه ّاملَددازات الدد  اربدددمَا الدد  املطدداقات, مدد  ا٤ ددر بعددت ا٢عت دداز م دددأ  ْلٔدد٘  

  دد٘ املطدداق لتلدد  امل ددأٍه ّاملَددازات, ّادددعٔه العنلٔدد٘ التعلٔنٔدد٘ عددً طسٓددا قعدددال          

احملاقددسًٓ املت ؿؿددت ذّٖ اـددسٗ, بانقددا ٘ قص ا٢ضددت الٗ مددً التربئددات التعلٔنٔدد٘ 

اؿدٓجدد٘ ّأدَددصٗ اؿاضددب ا٦لددٕ لتشطددت دددْلٗ التعلددٔه بػددكل عدداو, ّؼطددت ا  ٔددا        

بددسامر التدددزٓب ّالتعلددٔه بانقددا ٘ قص ادددعٔه ىحتدداو التربددْٓه, ّاستددْاِٛ علددٙ عنلٔددات       

 سسع الربٔه انهابٔ٘ ّا٢ػاٍات الطلٔن٘ ّاػذٔ  ال ٣  علٙ امل الزٗ ّالتْاؾل.

٢ بددد مددً ؼطددت ألاٛ احملاقددسًٓ عددً اددْ ري  ّمددً مي لددا م دددأ املػددازي٘ ّالتعدداٌّ  

ًٔددا ّك اـددازز مددً  دد٣ل           ددسف التينٔدد٘ املَئدد٘ مددً  دد٣ل اربدددٓه بددسامر ادزٓ ٔدد٘ قل

املػدددددازي٘ ك ا٤عددددداخ ّاملددددد١طسات ّالدددددْزؽ ّاليددددددّات, ّاربددددددٓه اؿدددددْا ص ّاملكا ددددد ت       

 للنتنٔددددصًٓ مدددديَه, ّاددددْ ري فددددا٢ت التعدددداٌّ ّاملػددددازي٘ ّالصٓددددازات التعلٔنٔدددد٘ بددددت      

اؾامعات, ّمً مي لا م دأ الت ْٓس  ٣بد مً ايْٓد  ّقثدساٛ املديَر الرتبدْٖ مدً  د٣ل       

التلئددد علددٙ ادددزٓظ الربددٔه مددً  دد٣ل امليدداٍر امل تل دد٘, ّاكددنت املَددازات انبداعٔدد٘       

ّمَازٗ الدت كري الياقدد, ّاعصٓدص التربٔدٔه للعياؾدس العنلٔد٘ ّالت  ٔربٔد٘ مدً  د٣ل قعددال           

ًٔددا   ًٔددا, ّمدً مي لددا م دددأ اؾددْلٗ  دد٣ بددد مددً  ال ل د٘ قعدددالا عربل ًٔا ّعاط  ًٔددا ّدطددن ّزّس

قسداخ اؾْلٗ ّال عالٔ٘ ّالك اٛٗ ك العنلٔ٘ التدزٓطٔ٘, مً  ٣ل اٍتنداو   د٘ املطداق    

 ّّؾ َا بعنلٔ٘ التدزٓظ لا ل احملاقسٗ ّعنلٔات الت ْٓس.
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 م انساال اناابع انذي  لا عهتم :" متا  ت  ا يتت ا التت باستراايجيجت يدتل        

 خيد امللا   اجلامدجت انراب  ت يف فهسيني؟

قٌ العنلٔددددد٘ انؾددددد٣سٔ٘ ٍدددددٕ عنلٔددددد٘ أ ٣قٔددددد٘ ٤ىَدددددا اربدددددْو علدددددٙ غدددددعْز ا٤ دددددسال  

اطدد١ّلٔااَه مددْ مددا اربدمددُ أمدداو ا٤دٔددال ّاكددٌْ عددً اقتيدداا ّزقددا ّسسٓدد٘, ّقٌ عنلٔدد٘   

ْزٗ أّ قؾددد٣د امليددداٍر ٢ ؼربربَدددا العدددصاٜه احمل نددد٘ ّالدددرياٛ ا ندددد ّالع ربسٓددد٘ املخنددد    

احملتكدسٗ, ٢ّ وكددً ٤ٖ   د٘ قؾدد٣د أٌ اديذ  مددا   ادساا الػددسّحا امليَذٔد٘ اندسأٜدد٘      

 ال٣شم٘, ّقٌ   ٘ قؾ٣د املياٍر اليادش٘ ال  طس ك الخالب عس املساسل التالٔ٘:

 :أطال: ماحهت ما قبم اإلعلاد 

       ّ ًٔدا أ ًٔدا ك اؾامعدات,   ىحتسا، ٤ٍنٔ٘ ا تٔاز ا٤ دسال الدرًٓ ٓعددٌّ اـ د  قعدداًلا  ي ل

ّىحتًسا لتلثري ٍد٢١ٛ ك اـ د٘ ّم أٍنَدا ّسآااَدا ّأٍددا َا ّمسامَٔدا,  دإٌ مسسلد٘ مدا          

ق ددل انعدددال مسسلدد٘ أضاضددٔ٘  َٔددا,  نددا ٍددٕ املعددآري اّ ال ددسق الدد  ٓددته علددٙ أضاضددَا          

ؼدٓد ّاعدٔت ؾيد٘ انعددال؟ ّمدً دَد٘ أ دسٚ ٢ بدد مدً أٌ اكدٌْ ٍٔٝد٘ انعددال ممجلد٘             

امعددات علددٙ مطددتْٚ الددْطً, اعيددٙ ا ددس  ددإٌ اللذيدد٘ املكل دد٘ بإعدددال اـ دد       لكددل اؾ

 الدزاضٔ٘ ٍٕ ك ذااَا هب أٌ اكٌْ ممجل٘ طج٣ٔ، عال٢، ّؾالقا،.

ّأٌ اكدده ؾيدد٘ انعدددال  ددساٛ أداىددب ك قددْٛ اؿربدداٜا الرتبْٓدد٘ أّ ا٢ضددتعاى٘ بَددا,   

ّأٌ اكددٌْ ؼددت قغددسال   ّأٌ اكددٌْ عنلٔدد٘ ا٢ تٔدداز مددً كتلددرت الت ؿؿددات الرتبْٓدد٘,      

قكددده ٓكدددنً اكاملدددَا ّاعاّىَدددا ك قطددداز ميَذدددٕ مْسدددد, ّأٌ اكدددٌْ الت ؿؿدددات ك       

ايْعَددددا ّىْعٔتَددددا ك املطددددتْٚ امل لددددْ , ّأٌ اددددْ س اللذيدددد٘ يا دددد٘ الػددددسّحا امليَذٔدددد٘    

 ّالحتسّل املياض ٘ ال٣شم٘ نعدال ّاعدٓل اـ   الدزاضٔ٘ ّاْؾٔ ااَا.

 :ثانجا: ماحهت اإلعلاد

ٔددصات ٍددرِ املسسلد٘ معس دد٘ أٍدده أٍدددال اعددٓل ّا ددْٓس اـ دد , ّلددرل    مدً أٍدده مم 

اعد الخآ٘ مً أٍه الػدسّحا امليَذٔد٘ لالؾد٣د,  َدٕ اكد ٕ علٔدُ ؾد ٘ الدْعٕ ّالعندا          

ّاؾدددٗ ّا٢ؾددال٘ ّال عالٔدد٘, سٔددح ٓددسش ك اطدداز ميَذددٕ متكامددل  دد٣ اتعددازض الْسدددٗ   

قذ مددً املت ل ددات امليَذٔدد٘ معس دد٘ مددا   ّالتيددْا ٢ّ اؾدددٗ ّا٤ؾددال٘ ٢ّ الكنٔدد٘ ّالكٔ ٔدد٘; 

اىتَٙ قلُٔ امليَاز الرتبْٖ مدً دْاى دُ انهابٔد٘ ّالطدل ٔ٘ ّمعس د٘ ا٤ضد ا  ّالعلدل عدً         

 طسٓا التربْٓه املْقعٕ الدقٔا ّالتت   اندساٜٕ.
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ٍّيا قدسّزٗ الرتئدص علدٙ الحتدسّل الد  هدسٖ ك قعددال اـ د  ّطدسق التددزٓظ           

زٗ احملتددْٚ علددٙ اػددذٔ  الربدددزات امل تل دد٘ ّاملْاٍددب    ّطددسق التؿددشٔ   َٔددا, ّمدددٚ قددد  

املتيْع٘ ّااربداٌ اـدسات, ٤ٌ اؿكند٘ الرتبْٓد٘ اربتكدٕ اْظٔدرت اؾَدْل اْظٔ ،دا دٔدًدا,          

ّقٌ برل اؾَد ا٢قؿٙ ّالْؾدْل قص أعلدٙ اليتداٜر باليْعٔد٘ الرتبْٓد٘ احمللٔد٘ ٢ ٓك دٕ        

املطددتْٚ التعلٔنددٕ ٢زقدددٙ   مددا   ٓربددازٌ علددٙ املطددتْٚ احمللددٕ اطددتْٓات أ ددسٚ بددي ظ         

الديحته الرتبْٓدد٘ ك العددا , ٍّددْ مددا ٓطدداعد قص سددد بعٔددد علددٙ ا ددْٓس اـ دد  الرتبْٓدد٘   

 اؾامعٔ٘ ّالْؾْل بَا قص املطتْٚ ا٤علٙ مً اليْعٔ٘ الرتبْٓ٘ العاملٔ٘ املت ْق٘.

أمددا التربئددات الرتبْٓدد٘ لددٔظ ّق ددا علددٙ اسددد بددل اعددد الرباضدده املػددرت  بددت كتلددرت     

لرتبْٓدد٘ املت ددْزٗ, عٔددح وكددً قٔاضددَا ّا ت ازٍددا ّاعدٓلددَا ّا ْٓسٍددا,  ت ددالل   الدديحته ا

اـدددددسات التربئددددد٘ ّالعلنٔددددد٘ ّالْضددددداٜل التكيْلْدٔددددد٘ ملدددددً ع٣مدددددات اليكدددددر الجربددددداك 

ّاؿكدددازٖ ّالدددْعٕ الرتبدددْٖ, ّلكدددً ك سددددّل مدددا وكدددً لٌّ أٌ ٓكدددٌْ مت ًْعدددا بعربددددٗ         

دٗ الػعْز بداليربـ, يندا أٌ انعذدا     اليربـ; ٤ٌ انعذا  با٦ سًٓ قد ايػل عيُ عرب

 بالي ظ ٓتْلد عيُ الخسّز ّي٣ٍنا ا ٘ للعله.

 -ثانثا: ماحهت انربين )انداض(:

قٌ عددسض اـ دد٘ الدزاضددٔ٘ علددٙ املت ؿؿددت ك اؾامعددات ٓطدداعد علددٙ ؼ ٔصٍددا        

ّقعدالٍا للعنل بَا عً طسٓا مػازيتَه ك املياقػ٘ ك ٍرِ املسسل٘,  ٔ دٖ زأَٓه مدً  

ٓربتيعٌْ اسزات التعدٓل ّالت دْٓس  ٔت يْىَدا عدً زسدب ٢ ٓػدْبُ زٍدب, ّهلدرا ٢        دَ٘ ّ

 بد مً اْ س الػسّحا التالٔ٘:

 عسض قتْٚ اـ   علٙ امل تؿت علٙ ٍٔٝ٘ سلربات. .1

 املياقػ٘ الت اعلٔ٘. .2

 معس ٘ ازاٛ اهلٔٝات املػازي٘ املت ؿؿ٘ ّاـسّز بَا.   .3

 ا٢ط٣ا علٙ ازاٛ ا٦ سًٓ ٓجسٖ اليرباؽ. .4

 -ابدا: ماحهت انريبجق:ة

 اربطه ٍرِ املسسل٘ قص قطنت سطب الصمً ٍّنا:

    ( مل ضددديْات ٓدددته التعدددسل علدددٙ مددددٚ ؾددد٣سٔ٘     5الؿدددْزٗ ا٢ّلٔددد٘:  ربدددد اؿدددل قص

 اـ   الدزاضٔ٘ ّمياض تَا لطْق العنل.
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            ٘ الؿْزٗ اليَأٜ٘: ا ددأ بعدد ا٢ىتَداٛ مدً الؿدْزٗ ا٢ّلٔد٘,  ربدد ٓدته سدرل أّ ققدا

أّ م الٟ هلا مً ست ٦ س, علٙ ا٢لتصاو التاو بلٌ اكدٌْ متذددلٗ    دْاىب أّ معآري

 مطتنسٗ.

قٌ أٖ اربؿري أّ ىربـ أّ   ل ٓرب  ك مسسل٘ مً املساسل اديذه عيدُ عساقٔدل مدً غدلىَا      

 أٌ اعْق الطري ال  ٔعٕ لعنلٔ٘ اعدٓل اـ   الدزاضٔ٘ اؾامعٔ٘.  

 التوصيات: 

لدده امليدداٍر ّا ْٓسٍددا ّاضددت دامَا  ا٢ضددت الٗ مددً يددل ا٢ػاٍددات اؿدٓجدد٘ ك ع    .1

  . ٔنا ٓ ٔد ال سل ّا تن 

 قل ال مربسزات )مطاقاتمل ددٓدٗ مت ْزٗ ك فال الت ؿـ. .2

 العنل علٙ  لا مياخ ٓطاعد علٙ التعدٓل ّالت ْٓس ك اؾامعات ال لط ٔئ٘. .3

 ّيددرل  عنلددٕ بػددكل اؾامعددات ك ّالي طددٔ٘ الرتبْٓدد٘ العلددْو م ددأٍه ا  ٔددا .4

ٙ  الرتئدص  اكدنيت  امل تؿت ّال قص  ال شْخ رِمجل ٍ قٓؿال  ك التشددٓح  علد

 املياٍر.

 اجربٔددرت مددً  دد٣ل املجالٔدد٘ التدددزٓظ غ دد  ا٢زاربدداٛ ئ ٔدد٘ علددٙ الكددْٛ اطددل  .5

ا٤ّلْٓدد٘ ك   ؽدددو املطدداقات ّ   َددا,  لددَه    ّزؽ أّ لّزات ك احملاقددس ّقغددسايُ 

 .ّالتعلٔه العالٕ انؾ٣د ّالتشدٓح ق ل سريٍه مً عياؾس العنلٔ٘ الرتبْٓ٘

اـ   الدزاضٔ٘ ك اؾامعات ّاملعاٍد العلٔا, للت ْٓس املطتنس مد  ا دْز   ق كاا  .6

 ّيرل  اؿال باليط ٘ للكتب املربسزٗ.   ,العلْو ّكتلرت مٔالًٓ املعس ٘

قدعٔرت قص اؾامعدات الد  ادد       الد عض ميَدا   التعلٔه العداو ٓدد   ا سداادُ    اٌ  .7

٣  دد ,العدداو ّقص كتلددرت ق اعددات ا تندد  ا٤ ددسٚبدددّزٍا غسهَٔددا قص التعلددٔه 

٢ّ بدد مدً    ,وكً قؾ٣د التعلٔه العالٕ بدٌّ قؾ٣د التعلٔه العاو ك الْقت ى طُ

اليحتدددسٗ الكلٔددد٘ الػدددامل٘ قص الرتبٔددد٘ ّالتعلدددٔه ك يدددل مساسلدددُ ّػيدددب اليحتدددسٗ       

 التذصٓٝٔ٘ ك انؾ٣د ّالتشدٓح.  
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 -ال ْز الجالح مً التعلٔه الجاىْٖ ل دىٔ٘ ّالسٓاقٔ٘ لدٚ ا٣مٔرا٤ىػ ٘ ا

, دامع٘ زضال٘ مادطتري سري ميػْزٗ  –لزاض٘ مٔداىٔ٘ بجاىْٓات اؾصاٜس العاؾن٘ 

 .اؾصاٜس

املياٍر اؾامعٔ٘ ّلّزٍا ك اكدًْٓ ّاينٔد٘   مل: 2011) ؤٙ ؾاحل سطتاؾالعٕ,  مل6
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 (بطاقة مالحظةملحل  )

٘  اَدددددل ٚ  ؼلٔددددل قص  ال  اقدددد ٘  اـ دددد   قتددددْ  للنطدددداقات  ّاْؾددددٔ َا  الدزاضددددٔ

 .ال لط ٔئ٘ اؾامعات ك املػرتي٘ الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘

قه
لس
ا

 

 مْدْلٗ الع ازٗ ّا ال
سري 

 مْدْلٗ

   اتكنً اـ ٘ ا ا٢ت التالٔ٘:

 ا٢ّ : فال املعلْمات ا٤ضاضٔ٘

   احملاقس معلْمات علٙ ؼْٖ 1

معلْمات املكاٌ ّالصماٌ )العاو الدزاضٕ, مْعد  علٙ ؼْٖ 2

 املطاق, مكاٌ اىعربالِ, ّسريٍا..مل

  

   ..مل.  ّسريٍا زقه املطاق, املطاق, اضه)ؼْٖ علٙ معلْمات املطاق   3
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    التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  لدىلدى  املتوفرةاملتوفرة  دريسيةدريسيةالتالتالكفايات الكفايات 

  الطلبةالطلبة  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن  اخلليلاخلليل  جبامعةجبامعة  الرتبيةالرتبية  كليةكلية  يفيف

 لص: امل

إىل الكفاٖدددال الفترٖسدددٗٛ ا فددٕف ٚ لدددتٝ   غددداٞ ٠ِٗدددٛ  التراسدددٛ الفعدد    ِددد ٓ  ِددتف  

   ٛ ُ  ،الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ ارتمٗن وَ ٔخّدٛ ٌعد  الطم د  ودتٝ اتدف     ٔبٗدا

ٛ ِدد ٓ الكفاٖددال   ٘ ا: ادتددٍس، ٔبدداتف   وددفػاال التراسدد اسددفمتً . ٔقددت  سددفٕٝ التراسدد

  ٌ ٕرر اسدف ا ، مت الفسقد  ودَ صدتقّا ٔت ا ّدا     دتىد  ال ٗاٌدال   ْال ازج ا ٍّذ الٕصف٘، ٔطد

 الث دددال، ك ٌٔ دددا، الفدددا، وعاودددن ٔبمػددد  قٗىدددٛ بدددالط ل الرتبٕٖدددٛ ٔاةزضددداٟٗٛ ا ٍاسددد ٛ،

ٕرُ  0.78)  (1410ٔال دالؼ  دتمِي )  طم دٛ كمٗدٛ الرتبٗدٛ    مجٗد   زتفى  التراسٛ وَ (. ٔ ك

 %.8( طال ددا ٔطال ددٛ بٍسدد ٛ 113ط قٗددٛ بمػدد  ) ار  ٍٗددٛ  اددٕاٟٗٛٗدد، مت اتفطال ددا ٔطال ددٛ

ٛ  لخددداٞالكفاٖدددال الفترٖسدددٗٛ  ٔ ظّددد ل ٌفددداٟذ التراسدددٛ  ُ    ٔمبفٕسددد   بترخدددٛ وفٕسدددط

كدد ل ارتىاسدد٘، كىددا  ظّدد ل ( ٔفدد  وقٗددا  ل3.38ٗزسدداب٘ ) لمترخددٛ الكمٗددٛ( وقددتارٓ )

ٔ الٍفاٟذ  ٛ          دتً  لترخدٛ    خدٕم فد ٔل تال مةلدٛ إزضداٟٗٛ بدني  قدتٖ ال  فد ام  ٍٗدٛ التراسد

ٍس  عدددملٝ  دددفػا ادتددد   دددٕف  الكفاٖدددال الفترٖسدددٗٛ يف كمٗدددٛ الرتبٗدددٛ ظاوعدددٛ ارتمٗدددن       

   ٔا سفٕٝ التراس٘.

Abstract 

The study aims at recognizing the teaching competences of the 
instructors of the faculty of education at Hebron University as 
perceived by students. It also tends to identify the differences of 
these competences due to the different variables (gender and 
academic level). The researcher applied the descriptive approach 
using a questionnaire to collect the data. Validity and reliability 
were ensured via scientific approach (Chronbach's  alpha: 0.78). 
Population of the study consisted of 1410 students from the Faculty 
of Education. A stratified random sample of 113 students was 
chosen for the purpose of study. Results showed that teaching 
competences were of moderate degree (3.38) according to the five-
level Likert Scale. Findings also showed that there were no 
statistically significant differences between estimates of subjects 
for the availability degree of competences attributed to gender and 
academic level.     
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 مكدمة الدراسة 

 عفرب ادتاوعال قىٛ ِ ً ا ؤسسال الرتبٕٖٛ ٔالفعمٗىٗٛ يف العامل، مبا متثمْ وَ 

و كمل إشعاع  مى٘ ٔفك ٙ ٔزغارٙ ٔوٍرب لمفطٕٖ  ٔاةص ح ٔالفٍىٗٛ يف 

زتفىعا ّا، وَ ت ه حتقٗ   ِتافّا ا فىثمٛ يف: إ تام الا اب ادتاوع٘ القامر  مٜ 

ٔالفعاون وعّا ٔاةسففامٚ وٍّا بالط ل العمىٗٛ السمٗىٛ،  فّي ا ع فٛ ٔال سج  ٍّا

ٔك لك الٕ ٘ مباك ل اجملفى  ٔالعىن  مٜ زمّا. ٔالفعمٗي ادتاوع٘ بضففْ خملًٞا 

رٟٗسًا وَ ا ٍعٕوٛ الكمٗٛ لمفعمٗي، ٖعت زد  الملأٖٛ يف حتقٗ  الفٍىٗٛ الااومٛ 

وسفٕآ العمى٘، ٔإ تام ٔالفقتً اذتغارٙ، وَ ت ه بٍاٞ اةٌساُ العض ٙ، ٔرف  

الكفاٞال القٗامٖٛ يف شتفمف اجملاةل، ٔإرساٞ  صٕه ٔقٕا ت الفك  العمى٘، ٔ  سٗخ 

(. ٖٔ زغ  ُ الفعمٗي ادتاوع٘ حيتم فعالٗفْ وّارٚ 2009اهلٕٖٛ الثقافٗٛ ) الملبٗتٙ، 

ٛ لتٝ األسفات ادتاوع٘ ٔب ا فْ يف  ٠ّٗٛ ا ٍا، الفترٖس٘ لمفعمي، ٔ ٍىٗٛ اةتارٚ العقمٗ

ط بْ، ٔالفٕاصن اةجياب٘ فٗىا بٍْٗ ٔبٍّٗي، باةعافٛ إىل ط ٗعٛ الع قال اليت 

 سا ت يف اسفثارٚ مافعٗفّي ٔب ه قضارٝ والتّٖي وَ قترال ٔشس  ِىىّي يف س ٗن 

الفسضٗن العمى٘ ا فىٗمل، ٔال ٙ بتٔرٓ سٕ  ٍٖعكس  مٜ وسفٕٝ  طاّٟي، ٔوتٝ 

الفترٖس  مٜ كاِن األسفات  ٛٔ ق  وسؤٔلٗ  (.2000اجيابٗٛ  فا مّي )ارتثٗمٛ، 

ادتاوع٘، باةعافٛ إىل األمٔار األت ٝ اليت ٍٖ ػ٘  ُ ٖقًٕ بّا، كال سج العمى٘ 

ٔتتوٛ اجملفى ، إُ الٕظاٟف ادتتٖتٚ لعغٕ ٠ِٗٛ الفترٖس يف الق ُ اذتامٙ 

 ٔالعا َٖ، ِ٘ الفترٖس اةبتا ٘، ٔال سج العمى٘ ال صني، ٔالفترٖب الفعاه ٔ قت

الٕرش الفٍٗٛ ٔالرتبٕٖٛ، ٔالفعمٗي ا سفى ، ٔتتوٛ اجملفى  احملم٘ ٔاةٌساٌ٘ ) ارتٕل٘، 

2009.) 

ٌٔع ا ألِىٗٛ التٔر ال ٙ ٖقًٕ بْ  غٕ ٠ِٗٛ الفترٖس يف ادتاوعٛ ٔلك٘ ٖقًٕ بّ ا 

التٔر  مٜ  كىن ٔخْ، ةبت وَ اوف كْ جملىٕ ٛ وَ الكفاٖال ٔارتضاٟط، ٔقت 

ليت  ٍأل  األسفات ادتاوع٘ الكفٞ  مك ارتضاٟط إىل صٍف  إزتٝ التراسال ا

 ربعٛ ستأر ِ٘: السىال الامضٗٛ، الكفاٖال الفترٖسٗٛ، الكفاٖال ا ٍّٗٛ، ٔالكفاٖال 

( تضاٟط األسفات 1994(. ٔزتم )  ت الففاح، 1988اةخفىا ٗٛ الثقافٗٛ )راشت، 

يف: الفىكَ العمى٘،  ٔ فىثن :. ارتضاٟط ا 1ٍّٛٗادتاوع٘ كىعمي ٌاخح فٗىا ٖم٘: 
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ا ّارال الفترٖسٗٛ،  تالٛ الفقٕٖي ٔمقفْ، اةلفملاً با ٕا ٗت، الففا ن الضف٘ و  

. ارتضاٟط اةٌفعالٗٛ: 2الط ب، وٍاقاٛ  تطاٞ الط ب مُٔ  أٌٗ ّي  ٔ إز اخّي. 

ٔ فىثن يف: اة ملاُ اةٌفعال٘، زسَ الفض   يف ا ٕاقف اذتساسٛ، الثقٛ بالٍفس، 

ال ا ٘، ا ٕعٕ ٗٛ، التافعٗٛ لمعىن ٔاةصتاز، ا  ٌٔٛ الفمقاٟٗٛ ٔ تً ادتىٕم.  اةكففاٞ

. ارتضاٟط اةخفىا ٗٛ: ٔ فىثن يف: الٍعاً ٔالتقٛ يف األقٕاه ٔاألفعاه، الع قال 3

ال ٔح التميق اطٗٛ (، القٗامٚ، الفعأُ،  _الضتاقٛ  _اةٌساٌٗٛ الطٗ ٛ ) الفٕاع  

رتمفٗٛ ٔالفقالٗت ادتاوعٗٛ، ا عّ  ال ٟ ، رٔح ا  ح الفىسك بالقٗي التٍٖٗٛ ٔا

( ك لك  ُ األسفات ادتاوع٘ ة ٖقف  ٍت زتٔم 2000ٔ شار )ارتثٗمٛ،   ٔال ااشٛ.

الفعمٗي ٔالفثقٗف اةجياب٘ فسسب، بن جيب  ُ ٍٖطم  إىل السم ٗال فٗدعن وٍّا 

إىل الضٕاب ٔتلك اجيابٗال تال ات  يف  اكٗن الٕاق ، عٗج جيعن وَ ارتطأ ط ٖقا 

 بالعتٔه  ٍْ ٔختطْٗ، و  الرتكٗمل  مٜ فك ٚ الٍقت ال ا ٘. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  

ٖأ ٘ اةِفىاً بالكفاٖال األماٟٗٛ لألسفات ادتاوع٘ وَ كٌّٕا  اون زاسي ٔوؤت  

يف حتقٗ  األِتا  الفعمٗىٗٛ ٔيف خٕمٚ شت خال الٍعاً ادتاوع٘، األسفات ادتاوع٘ 

 ُ ٖعٕض  ٙ ٌقط ٔ ٙ  قضا ستفىن يف ا ٍاِذ ٔالرباوذ التراسٗٛ،  َادتٗت ميك

زٗج ٖسفطٗ   ُ ٖففا ن و  ط بْ، فّٗ ب شمضٗا ّي ٖٕٔس  وتركا ّي ٍٖٔى٘ 

(. ل ا خاٞل ِ ٓ التراسٛ اليت  سم  األعٕاٞ  مٜ 1999 مناط  فكاِي      ) آه ٌاخ٘، 

ٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ ارتمٗن، الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗ

 ٔ مٜ عٕٞ وا س    فستم واكمٛ التراسٛ يف اةخابٛ  َ السؤالني الفالٗني:

 كلةوة  يف لكتودرا   هةئوة  أعضوا   كودي  دراسوةة لكتما درجة توىر  لكفاااوا     .1

 ؟لكطلبة نظ  وجهة من لخللةل جبامعة لكت بةة

كتدراسوةة  هل ختتلف تقدا ل  أر لد عةنة لكدرلسة كدرجة تىر  لكفاااا  ل .2

بوواالت   كوودي أعضووا  هةئووة لكتوودرا  يف كلةووة لكت بةووة جبامعووة لخللةوول  

   متغريل  : لجلن ، لدلستىي لكدرلسي؟
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 أهمية الدراسة 

اسفدابٛ لمفطٕرال ا عاص ٚ يف إ تام ٔ طٕٖ  ٔ أِٗن  ٌّا ِىٗٛ التراسٛ    كىَ

 قتً ِ ٓ التراسٛ   ُٖٔفٕق  األسفات ادتاوع٘، ٔ ملٖٔتٓ بالكفاٖال الفترٖسٗٛ ا ٍاس ٛ، 

 بّت   طٕٖ   ماٞ األسفات ادتاوع٘. ب اوذ  ترٖ ٗٛ  إىلبعض ا ؤش ال  تٝ اذتاخٛ 

 الدراسة  أهداف

 الفترٖس ٠ِٗٛ   غاٞ لتٝ ا فٕف ٚ ترٖسٗٛالفإىل الكفاٖال التارسٛ الفع    ِتف 

 ِ ٓ ٔبٗاُ وتٝ اتف   الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن ظاوعٛ الرتبٗٛ كمٗٛ يف

 : ادتٍس، ا سفٕٝ التراس٘؟ٛباتف   وفػاال التراسالكفاٖال 

  الدراسة حدود

 :الفال٘ الٍسٕ  مٜ ِٔ٘ زتٔم التراسٛ هل ٓ

 2012/2013ً: التراس٘ العاً وَ الثاٌ٘ الفضن يف التراسٛ ِ ٓ  خ ٖ  :لكزماين لحلد

 .طم ٛ كمٗٛ الرتبٗٛ خاوعٛ ارتمٗن  مٜ التراسٛ ِ ٓ  خ ٖ  :لدلفاين لحلد

طم ددٛ كمٗددٛ   وددَ ط قٗددٛ  اددٕاٟٗٛ  ٍٗددْ  مددٜ التراسددٛ ِدد ٓ اقفضدد ل :لكبشوو   لحلوود

 .الرتبٗٛ خاوعٛ ارتمٗن

ٛ  ِدد ٓ ٌفداٟذ   فسددتم: ولدلنووه ي لإلج لئووي لحلوود  يف ا سددفمتوٛ األماٚ باددىٕلٗٛ التراسد

كمٗددٛ الرتبٗددٛ خاوعددٛ  وددَ العٍٗددٛ  فدد ام اسددفدابٛ ٔمقددٛ ٔت ا ّددا، صددتقّا ٔوددتٝ التراسددٛ

 .ارتمٗن

  املصطلحات فتعري

 :الفالٗٛ ا ضطمسال التراسٛ   ٍ 

الكفاٖددال  ىٕوددا  اددا إىل  زتىددٕع اةشاِددال ٔ شددكاه الفّددي   لكفاااووا  لكتدراسووةة:

ٔا ّددددارال الدددديت وددددَ شددددأٌّا  ُ  ٗسدددد  لمعىمٗددددٛ الفعمٗىٗددددٛ حتقٗدددد   ِددددتافّا العقمٗددددٛ         

ٌّدددا قدددترال (. ٖٔع فّدددا بٍدددد  بأ2006) ا دددتُِٕ ٔالطددد ع،  ٔالٕختاٌٗدددٛ ٔالٍفسدددس كٗٛ 

ا عمي اليت متكٍْ وَ  ماٞ سمٕك وعني ٖ     مبا ٖقًٕ بْ ودَ وّداً   بٕٖدٛ ٔ عمٗىٗدٛ يف     

الفترٖس عٗج  اىن ا عار  ٔا ّارال ٔاةشاِال  ا    طٛ بالفترٖس ٔ دؤمٝ مبسدفٕٝ   
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كاون ٍٖعكس  ت ٓ  مدٜ سدمٕك الطد ب بادكن ميكدَ و زعفدْ يف سدمٕك ٔ ماٞ ا عمدي )         

 (.1993بٍد ، 

ِددد٘ وّددارال، ٔوعمٕودددال، ٔسدددمٕكٗال، ٔقددترال، ميمكّدددا ٔميارسدددّا    وتعووو   اج لئةوووا:

 لألسفات ادتاوع٘ متكٍْ وَ  ماٞ وّىا ْ ٔ مٔارٓ لفسقٗ  األِتا  ا ٍإمٚ لتٝ ط بْ.

ِي   غداٞ اهل٠ٗدٛ الفترٖسدٗٛ بكمٗدٛ الرتبٗدٛ خاوعدٛ ارتمٗدن         أعضا  لذلةئة لكتدراسةة:

 عايف ادتملٟ٘.ا ث فني ٔوَ ِي  مٜ العىن اة

ٛ  تال مراسدال   دتٚ   خ ٖد   : لكسوابقة  لكدرلسا  ٛ  مبٕعدٕع  صدم ٛ  التراسد  اتفدار  ، اذتالٗد

 :وٍّا زتىٕ ٛ ال ازج

( مراسددٛ يف خاوعددٛ وٍٕٗسددٕ ا وددَ  خددن  Hindrson & Virnat, 1988 خدد ٝ )  

 طدددٕٖ  ب ٌددداوذ   غدددداٞ اهل٠ٗدددٛ الفترٖسددددٗٛ، زٗدددج ِدددتف  إىل حتتٖددددت الكفاٖدددال الدددديت       

(  غددٕا وددَ   غدداٞ 140اهل٠ٗددٛ الفترٖسددٗٛ،  كٌٕدد   ٍٗددٛ التراسددٛ وددَ ) حيفاخّددا   غدداٞ 

( فق ٚ وٕز ٛ  مدٜ بعدض اجملداةل    72، طٕر ال ازثاُ اسف اٌٛ اشفىم  )ٛاهل٠ٗٛ الفترٖسٗ

وٍّا: ط ل الفترٖس، احملفٕٝ، ٔ ظّ ل التراسٛ زاخٛ   غاٞ اهل٠ٗدٛ الفترٖسدٗٛ لد عض    

فددترٖس، إمارٚ ٔعدد   الضددف، اسددفمتاً    الكفاٖددال وٍّددا: اسددفمتاً التافعٗددٛ يف طدد ل ال    

 ، اسفمتاً الكى ٕٗ  ، وّارٚ ط ح األس٠مٛ.ٛالٕساٟن الفعمٗىٗ

(ِدتف  اىل حتتٖدت كفاٖدال    Esterday & Smith, 1992 ٔيف مراسدٛ قداً بّدا )   

( 31يف ٔةٖددٛ خٕرخٗددا األو ٖكٗددٛ زٗددج  كٌٕدد  اةسددف اٌٛ وددَ )      غدداٞ ٠ِٗددٛ الفددترٖس  

لٗددٛ: طدد ل الفددترٖس، احملفددٕٝ ا عدد يف، الددٍعي ٔالع قددال   فقدد ٚ وٕز ددٛ  مددٜ اجملدداةل الفا 

اةٌسدداٌٗٛ، القٗددا  ٔالفقددٕٖي، ٔقددت ملدد  الٍفدداٟذ إىل ٔخددٕم زتىٕ ددٛ وددَ الكفاٖددال الدديت   

حيفاخّا   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ وثن: ا عار ، ط ل الفترٖس اذتتٖثدٛ، طد ل القٗدا     

 ٔالفقٕٖي.

ٖددددال الفعمٗىٗددددٛ أل غدددداٞ اهل٠ٗددددٛ  ( إىل حتتٖددددت الكفا1998ِٔددددتف  مراسددددٛ ) وفمددددح،  

( 116الفترٖسٗٛ يف بعض احملافعدال السدٕرٖٛ، زٗدج صدىي ال ازدج اسدف اٌٛ وكٌٕدٛ ودَ )        

فقدد ٚ وٕز ددٛ  مددٜ  ددتٚ زتدداةل ٔقددت ملدد  الٍفدداٟذ  إىل اففقددار اهل٠ٗددٛ الفترٖسددٗٛ لدد عض   

الكفاٖال وثن: اسفمتاً حتمٗن احملفٕٝ، القٗدا  ٔالفقدٕٖي، بعدض طد ل الفدترٖس، إمارٚ      
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الٍفاٟذ إىل ٔخٕم ف ٔل تال مةلٛ إزضاٟٗٛ  عدملٝ لمددٍس لضدا       لضف، ك لك ملا

 اةٌاح.

( مراسٛ ِتف  إىل الفع    مٜ الكفاٖال الفترٖسٗٛ اليت 1999 خ ٝ ) تمفاُ، 

يف مٔلٛ اةوارال الع بٗٛ ا فستٚ، زٗج  كٌٕ   ٍٗٛ  ٛحيفاخّا   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗ

( وا فني   بٕٖني، زٗج صىي ال ازج 10الفترٖس ٔ )(   غاٞ ٠ِٗٛ 10التراسٛ وَ )

( فق ٚ، ٔقت مل  الٍفاٟذ إىل  ُ مجٗ  الكفاٖال كاٌ  وّىٛ 45 ماٚ قٗا  وكٌٕٛ وَ )

وَ  خن حتسني كفاٖٛ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ يف خاوعٛ اةوارال الع بٗٛ ا فستٚ، 

اخٛ إىل الكفاٖال كىا  ظّ ل الٍفاٟذ  ُ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ ٔا ا فني ع

 الفالٗٛ: إمارٚ الضف، و ا اٚ الف ٔل الف مٖٛ، الفىف  بامضٗٛ إٌساٌٗٛ ٔخ ابٛ.

حتتٖت بعض ا ّارال  ( ٔاليت ِتف  إىل2000ٔيف مراسٛ قاً بّا ) ارتثٗمٛ، 

الفترٖسٗٛ الفعمٗٛ اليت ميارسّا األسفات ادتاوع٘، ٔا ّارال الفترٖسٗٛ ا ثالٗٛ اليت 

ّا، ٔتلك وَ ٔخّٛ ٌع  ط بْ. ٔاخت ل التراسٛ زتفىعًا وَ طال ال ٍٖ ػ٘  ُ ميارس

خاوعٛ ا مك سعٕم ا فٕق  خت خَّ يف الفضن التراس٘ األٔه وَ العاً ادتاوع٘ 

( فق ٚ 60ِد يف وتٍٖٛ ال ٖاض، ٔكاٌ   ماٚ التراسٛ اسفىارٚ وكٌٕٛ وَ ) 1418/1419

  ٍأل  سفٛ ستأر. ٔ ٕصم  التراسٛ إىل:

قٕ   مٜ ٌٕ ٗٛ وعار  الط ب ٔٔخّٛ ٌع ِي كأماٚ ٌضن بّا إىل ٔاق   ِىٗٛ الٕ -

 الفعمٗي، ٔوَ تي ٌفدْ فّٗا إىل س ن حتسني وسفٕٝ األماٞ لمفعمٗي ادتاوع٘.

األمناط ا مفمفٛ لمىساع ٚ سٕاٞ الفقمٗتٙ  ٔ ا فٍٕع  ٔ ا ٗتاٌ٘، ة ميكَ  ُ   -

ل الفترٖسٗٛ ا سا تٚ  فسىن ا سؤٔلٗٛ الكربٝ لفٕصٗن ا ع فٛ، بن ال ٠ٗا

ٔالفقٍٗال الفعمٗىٗٛ ٔ سالٗب الفترٖس ا   كملٚ  مٜ الق اٞال ٔالفدارب ٔارتربال 

األت ٝ ٔارت ٔر  َ ال ٔ ني عٗج ٍٖٕع الع ض باكن خٗت ٖسّي يف حتفٗمل 

 الط ب  مٜ ب ه ادتّت ٔ ٕظٗف كاون طاقا ّي.

مىامٚ ا عطآ وَ زٗج ع ٔرٚ  ٍعٗي ٔبٍاٞ احملاع ٚ  مٜ حتتٖت العى  ا ٍاسب ل -

الع ض ٔالا ح ٔالٕق  ٔاةِفىاً بالفػ ٖٛ ال اخعٛ ٔ ِىٗٛ اسفٗعابّا لفك  

 ختٖت ٔإعافٛ يف ا ع فٛ.
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األسفات ادتاوع٘ ة ٖضن يف وسفٕٝ  ماْٟ إىل مرخٛ الكفاٖٛ ا فٕقعٛ وٍْ، ٖٔ خ   -

ال اليت تلك إىل زاخٛ األسالٗب الفترٖسٗٛ ا ٍّٗٛ إىل  طٕٖ  يف كثا وَ ا ّار

 ؤمٙ إىل حتسني العطاٞ األكاممي٘ ٔزٖامٚ اذتاخٛ إىل الفسضٗن العمى٘ يف 

 س ٗن رف  وسفٕٝ األماٞ.

( اليت ِتف  إىل بٍاٞ قاٟىٛ بالكفاٖال Kilber, 2002ٔيف مراسٛ كٗمرب )

إىل    ٗب الكفاٖال   عًا ٔالفعمٗىٗٛ ال زوٛ  عمىني وامٚ الفارٖخ ظاوعٛ ٌٗفاما 

( كفاٖٛ عىَ 186ٍس ٛ إىل آراٞ ا عمىني، ٔقت  ٕصن ال ازج إىل ٔع  )ألِىٗفّا بال

ي، سفٛ زتاةل ٔكاُ    ٗ ّا زسب األٔلٕٖٛ ِٔ٘ : الكفاٖٛ اةٌساٌٗٛ، كفاٖٛ الفقٕٖ

 كفاٖٛ ارتربال الفعمٗىٗٛ، كفاٖٛ إمارٚ الضف . ،كفاٖٛ الفمطٗ ، كفاٖٛ الفترٖس

ي خٕمٚ وّارال الفترٖس لتٝ  سا  ٚ ( اليت ِتف  إىل  ق2004ٖٕٔيف مراسٛ )الس  ،

خاوعٛ األقضٜ يف غملٚ، ٔوَ ٔخّٛ ٌع ِي، ٔاسفمتً هل ا اهلت  اةسف ٗاُ دتى  

بٗاٌا ْ وَ  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ، ٔقت  ظّ ل الٍفاٟذ  ُ وفٕسطال الفقتٖ ال الفقٕميٗٛ 

ةمجال٘ ا ّارال، ٔ ّارال الفمطٗ ، ٔوّارال اة ضاه ٔالفٕاصن ٔصم  وسفٕٝ 

%( غا  ُ ٌس ٛ  قتٖ ا ّي  ّارال 87% ، 82% ، 80ادتٕمٚ، زٗج بمػ   مٜ الفٕال٘ )

% ، 77 ٍفٗ  الفترٖس، ٔ ّارال  قٕٖي  عمي الطم ٛ مل ٖ مػا وسفٕٝ ادتٕمٚ زٗج بمػا ) 

اةسفى ار يف  ىمٗٛ  %(. ٔل ا  ٔصٜ ال ازج بعتم وَ الفٕصٗال كاُ وَ  ِىّا:76

اٞ وَ ٔخّٛ ٌع  ط بْ،  ٔ وَ ٔخّٛ ٌع ٓ شمضًٗا، و   قٕٖي األسفات ادتاوع٘، سٕ

 ٔع  آلٗٛ ٔاعسٛ ل سففامٚ وَ ٌفاٟذ الفقٕٖي يف  طٕٖ  األماٞ الفترٖس٘ لْ.

( ِتف  إىل  قٕٖي الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ 2005ػملٖٕال ،الوا مراسٛ )

م ٛ التراسال اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ يف كمٗٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ ظاوعٛ وؤ ْ وَ ٔخّٛ ٌع  ط

 (135( طالب ٔ)81( طال ًا ٔطال ٛ وٍّي )216اةخفىا ٗٛ ، ٔقت مشم   ٍٗٛ التراسٛ )

طال ٛ، ٔقت اسفمتً ال ازج  ماٚ اةسف ٗاُ دتى  وعمٕوا ْ وَ  ف ام العٍٗٛ ٔ كٌٕ  

وَ ت ح ستأر ِٔ٘: كفاٖٛ الفقٕٖي، كفاٖٛ الفترٖس، ٔالكفاٖٛ اةٌساٌٗٛ أل غاٞ 

ٗٛ، ٔقت كاف  التراسٛ  مٜ  ُ طم ٛ التراسال اةخفىا ٗٛ غا راعني اهل٠ٗٛ الفترٖس

 َ اسفمتاً   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ لط ل الفقٕٖي ٔالفترٖس الفقمٗتٖٛ ٔالفعاون 

  غا اةٌساٌ٘ ٔالفعضب يف ال  ٙ وَ ق ن   غاٞ اهل٠ٗٛ يف ادتاوعٛ.
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اةشاِال العا ٗٛ  ( إىل الفع    مٜ وا ٖم٘ :2006مراسٛ ) مٖاب ، ِتف  بٍٗىا 

األمٔار ، ٔا عاص ٚ يف زتاه الفعمٗي ٔاليت  ب ز ّا حتتٖال الق ُ اذتامٙ ٔالعا َٖ

ا فٕافقٛ لمىتر  ادتاوع٘ يف ظن ِ ٓ اةشاِال ٔتلك يف زتاه الفترٖس ٔال سج 

، السىال ٔا قٕوال اليت ٍٖ ػ٘  ٕاف ِا يف ا تر  ادتاوع٘ ا عاص ، ٔٔتتوٛ اجملفى 

مرخٛ  ِىٗٛ كن مٔر ٔكن مسٛ وَ مسال ا تر  ادتاوع٘ ا عاص  ٔتلك  حتتٖتٔ

وَ ٔخّٛ ٌع    غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس ادتاوع٘ ، ٔقت ط   ال ازج  ماٚ اةسف ٗاُ دتى  

بٗاٌا ْ وَ زتفى  التراسٛ ٔقت  غىٍ  قسىني األٔه  ٍأه األمٔار ا فٕقعٛ لمىتر  

التراسٛ بفٕصٗال  اٌفّ ٘  ٕاف ِا فْٗ ٔقت ادتاوع٘ ، ٔالثاٌ٘  ٍأه السىال اليت ٍٖ ػ

 ِىّا ع ٔرٚ إط ع العاومني يف وٍّٛ الفترٖس  مٜ السىال اليت جيب  ٕاف ِا يف 

ا تر  ادتاوع٘ ا عاص  ٔك لك األمٔار ا فٕقعٛ فْٗ يف الق ُ اذتامٙ ٔالعا َٖ، 

لمقٗاً  ٔك لك ع ٔرٚ  ٕفا اةوكاٌٗال ٔا سفمملوال لعغٕ ٠ِٗٛ الفترٖس ادتاوع٘

 بأعاتْ ٔمراسا ْ ٔ مٔارٓ رتتوٛ زتفىعْ.

( اليت ِتف  إىل إ تام وعٗار لمكفاٞال ا ٍّٗٛ ا فطم ٛ 2009كى٘،اذت وا مراسٛ ) 

لألسفات ادتاوع٘، ٔوع فٛ  كث  الكفاٞال  فغًٗ  لتٝ األسفات ادتاوع٘ وَ ٔخّٛ 

 َ ا فػاال اليت ٌع  الط ب ظاوعٛ  ً الق ٝ ف ع الطاٟف، كىا ِتف  إىل الكاف 

ميكَ  ُ ٖكُٕ هلا  أتا يف األزكاً الضامرٚ وَ الط ب  مٜ الكفاٞٚ ا ٍّٗٛ ا فطم ٛ 

 عمىّي ، صتت  ُ ال ازج قت زتم س  كفاٞال رٟٗسٗٛ ِ٘ ) الامضٗٛ، ٔاة تام 

لمىساع ٚ ٔ ٍفٗ ِا، ٔالع قال اةٌساٌٗٛ، ٔاألٌاطٛ ٔالفقٕٖي، ٔالفىكَ العمى٘ 

عت اٌفّاٞ ال ازج وَ مراسفْ  ٕصن إىل ب، ٔ سالٗب اذتفمل ٔالفعملٖمل ( ٔٔالٍىٕ ا ّين

زتىٕ ٛ وَ الٍفاٟذ  ٔصٜ يف عّٕٟا مبدىٕ ٛ وَ الفٕصٗال كاُ وَ  ِىّا، ع ٔرٚ 

 ٕفا وا ٖسا ت األسفات ادتاوع٘  مٜ  ماٞ احملاع ال بفا مٗٛ وثن  ٕفا  قٍٗال 

عٗن ا ٕخٕم فّٗا يف قا ال الفترٖس الفعمٗي ٔوكربال الضٕل ٔاألمٔال ٔاألخّملٚ ٔ ف

 لفٕفا خّت ا عمي ٔإط ل س اح كفاٞا ْ ا ٍّٗٛ وَ  قاهلا.

( إىل الفع    مٜ وعاٖا عىاُ خٕمٚ األماٞ 2011ِٔتف  مراسٛ )ال ضٗط، 

الفترٖس٘ يف الفعمٗي ادتاوع٘، ٔالكفاٖال الفترٖسٗٛ ال زوٛ لعغٕ ٠ِٗٛ الفترٖس 

مبا ٖغىَ خٕمٚ شت خال الفعمي، ٔالٍّٕض مبسفٕٝ ا فعمىني لمقٗاً بأمٔارٓ ا مفمفٛ 
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ٔطاقا ّي ا فعتمٚ ٔلفسقٗ   عمٗي ٖفسي بالفىٗمل ٔالفا مٗٛ، كىا  ّت  إىل  قتٖي 

 ضٕر وقرتح لفطٕٖ  الكفاٖال األماٟٗٛ لمىعمي  مٜ عٕٞ وعاٖا ادتٕمٚ، ٔلفسقٗ  

  و اخعٛ ال سٕح  ِتا  التراسٛ مت إ  اع ا ٍّذ الٕصف٘ الفسمٗم٘،  َ ط ٖ

ٔالتراسال تال الضمٛ، ل ٗاُ ٔاق  األماٞ الفترٖس٘ بادتاوعٛ، ٔحتتٖت وعاٖا خٕمٚ 

األماٞ ٔالكفاٖال األماٟٗٛ ال زوٛ لعغٕ ٠ِٗٛ الفترٖس يف الفعمٗي ادتاوع٘. ٔ ٕصم  

التراسٛ  مٜ عٕٞ اةط ع  مٜ الٕاق  الفترٖس٘ ٌٔفاٟذ التراسال ٔال سٕح السابقٛ 

ي  ضٕر وقرتح لفطٕٖ  كفاٖال ا عمي األماٟٗٛ مبا ٖفٍاسب و  وعاٖا ادتٕمٚ إىل  قتٖ

 ا    طٛ مبتت ل ٔ ىمٗال ٔشت خال العىمٗٛ الفعمٗىٗٛ.

 التعكيب على الدراسات السابكة 

ٌ زغ وَ ت ه اسفع اض التراسال السابقٛ  ُ وععي ِ ٓ التراسال ا فق   مٜ 

٠ٗٛ الفترٖس يف ادتاوعال وَ ت ه قٕاٟي  ِىٗٛ حتتٖت ٔ طٕٖ  كفاٖال   غاٞ ِ

ٔة شك  ُ  .الكفاٖال الفترٖسٗٛ ٔاليت مت اةسففامٚ وٍّا يف بٍاٞ التراسٛ اذتالٗٛ

وَ زٗج: احملأر اليت ركملل  مّٗا،  السابقٛ التراسٛ اذتالٗٛ  فامل وَ التراسال

ٔو  تلك فإُ ٔاةخ اٞال اليت ا  عفّا، كىا  فامل وٍّا يف وٍاقاٛ ٌفاٟذ التراسٛ، 

 لمتراسٛ اذتالٗٛ وٗملٚ شعمّا  ست ف اغًا يف ال سج الرتبٕٙ الفمسطٗين  ٍتوا  ٍأل 

 كمٗٛ يف الفترٖس ٠ِٗٛ   غاٞ لتٝ ا فٕف ٚ ترٖسٗٛالفإىل  ِي الكفاٖال الفع   

 .الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن ظاوعٛ الرتبٗٛ

 لط ٗعٛ التراسٛ.اسفمتً ا ٍّذ الٕصف٘ ٌع ا   ٞوفْ  منهج لكدرلسة:

طم ٛ كمٗٛ الرتبٗٛ يف    كُٕ زتفى  التراسٛ وَ مجٗ رلتمع لكدرلسة وعةنتها:

قٕاوّا   إاٟٗٛ ط قٗٛ ، مت اتفار  ٍٗٛ( طال ا1410) ، خاوعٛ ارتمٗن ٔال الؼ  تمِي

(  ٕزٖ   ف ام  ٍٗٛ التراسٛ 1) وَ زتفى  التراسٛ، ٖٕٔعح ختٔه رقي ( طال ا113)

 :زسب وفػاا ّا
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 التراسٛ زسب ا فػاالم  ٍٗٛ   ٕزٖ   ف ا (1ختٔه رقي )

 العتم وسفٕٝ ا فػا ا فػا

 ادتٍس

 

 38 تك 

 75  ٌثٜ

 ا سفٕٝ التراس٘

 

 27 السٍٛ األٔىل

 30 السٍٛ الثاٌٗٛ

 27 السٍٛ الثالثٛ

 29 السٍٛ ال ابعٛ

   أداة الدراسة 

 : بناؤها وصدقها وثباهتا

، مت بٍاؤِدددا ٔ طٕٖ ِدددا باةسدددفعاٌٛ ْراسدددٛ   دددت ال ازدددج اسدددف اٌلفسقٗدد   ِدددتا  الت  

      ٌ يف  ْبدداألمب الرتبددٕٙ، ٔالتراسددال السددابقٛ ا فعمقددٛ مبٕعددٕع التراسددٛ. ٔ كٌٕدد  اةسددف ا

( ستأر.  ٔلمفسق  ودَ صدتقّا مت   عدّا    4( فق ٚ وٕز ٛ  مٜ )43صٕر ّا األٔلٗٛ وَ )

ممدددَ  ودددَ تٔٙ اةتفضددداظ ( ستكىدددًا،12 مدددٜ  زتىٕ دددٛ ودددَ احملكىدددني، بمدددؼ  دددتمِي)  

، ٔتلددك ةبددتاٞ و زعددا ّي ٔآراّٟددي زددٕه سدد وٛ  الرتبٗددٛحيىمددُٕ مرخددٛ الددتكفٕرآ يف 

المػددٛ ٔٔعددٕزّا ٔو ٟىددٛ الع ددارال ألغدد اض التراسددٛ، وددَ زٗددج مشٕلٗفّددا ٔ ػطٗفّددا        

ٔ  ٗدددتل (   دددارال 3) حملدددأر التراسدددٛ، ٔقدددت مت األتددد  مب زعدددال احملكىدددني، فسددد ف      

ٌ (   دددارال7) صدددٗاغٛ  فقددد ٚ (40وكٌٕدددٛ ودددَ ) يف صدددٕر ّا الٍّاٟٗدددٛ  ْ . ٔ صددد س  اةسدددف ا

 ِٔ٘ كاآل ٘: ستأر ربعٛ وٕز ٛ  مٜ 

   ال( فق 10) أهل: الكفاٖال الفقٕميٗٛ * ال( فق 10) أهل: الكفاٖال الفترٖسٗٛ *  

   ال( فق 10) أهل: كفاٖال اذتفمل *  ال( فق 10) أهل: الكفاٖال اةٌساٌٗٛ *

 -Cronbachبإجيام وعاون الث ال ك ٌٔ ا، الفا ) ْ ال اةسف اٌمت الفأكت وَ تٔ

Alpha( ٛٗزٗج بمػ  قٗىفْ لمترخٛ الكم ،) 0.78 ) 

   لكتصمةم ولدلعاجلة لإلحصائةة:

ٛ  غددىٍ  التراسددٛ   : ادتددٍس ٔلددْ وسددفٕٖاُ )تكددٕر، إٌدداح(،   ا ددفػاال ا سددفقمٛ الفالٗدد

(.  وددا ٔالثاٌٗددٛ، ٔالثالثددٛ، ٔال ابعددٛ  السدٍٛ األٔىل، )  ربدد  وسددفٕٖالٔلددْ ا سدفٕٝ التراسدد٘  ٔ
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 كمٗددٛ يف الفددترٖس ٠ِٗددٛ   غدداٞ لددتٝ ا فددٕف ٚ ترٖسددٗٛالفالكفاٖددال فّددٕ  ا ددفػا الفدداب 

ٌ الطم دددٛ ٌعددد  ٔخّدددٛ ودددَ ارتمٗدددن ظاوعدددٛ الرتبٗدددٛ فقدددت ٔز ددد    ْ. ٔلفضدددسٗح اةسدددف ا

  مٜ الٍسٕ الفال٘: 5-1الع وال وَ 

 .(ٚ ختاك ا)( ل سفدابٛ 5 عطٜ القٗىٛ ال قىٗٛ ) 

 .(ك اٚ)( ل سفدابٛ 4 عطٜ القٗىٛ ال قىٗٛ ) 

 .(وفٕسطٛ)( ل سفدابٛ 3 عطٜ القٗىٛ ال قىٗٛ ) 

 .(قمٗمٛ)( ل سفدابٛ 2 عطٜ القٗىٛ ال قىٗٛ ) 

 .(قمٗمٛ ختا)( ل سفدابٛ 1 عطٜ القٗىٛ ال قىٗٛ ) 

ٗددارٙ، ٔألغد اض الفسمٗددن اةزضداٟ٘، مت اسددفمتاً ا فٕسدطال اذتسددابٗٛ ٔاةضتد ا  ا ع    

  ) (one way analasis of varianceحتمٗدن الف داَٖ اةزدامٝ    ٔ  ( t - testٔاتف دار )  

 فسد  ا فٕسدطال اذتسدابٗٛ    ٔ (، Cronbach- Alphaوعاودن الث دال ك ٌٔ دا، الفدا )    ٔ

 ظاوعددٛ الرتبٗددٛ كمٗددٛ يف الفددترٖس ٠ِٗددٛ   غدداٞ لددتٝ ترٖسددٗٛالفمرخددٛ  ددٕف  الكفاٖددال 

 :زسب ا قٗا  الٕزٌ٘ الفال٘ .الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن

 1  -  2.49         ٛكفاٖال وفٕف ٚ بترخٛ وٍمفغ. 

 2.50   -  3.49  ٛكفاٖال وفٕف ٚ بترخٛ وفٕسط. 

 3.50 -  5          ٚكفاٖال وفٕف ٚ بترخٛ ك ا. 

 . ومناقشتها نتائج الدراسة عرض

 هةئوة  أعضوا   يكود  دراسةةلكتما درجة تىر  لكفاااا   نتائج سؤلل لكدرلسة لألول:

 ؟لكطلبة نظ  وجهة من لخللةل جبامعة لكت بةة كلةة يف لكتدرا 

لإلخابٛ  َ سؤاه التراسٛ األٔه، مت زساب ا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا عٗارٖٛ 

( ِ ٓ 2رقي ) ٖٕٔعح ادتتٔهزتاه وَ زتاة ّا، ةسفدابٛ  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ لكن 

 القٗي جملاةل  ماٚ التراسٛ.
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 (2ادتتٔه رقي )

 ا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا عٗارٖٛ جملاةل  ماٚ التراسٛ و   ٛ  ٍازلٗا

رقي 

 اجملاه
 اجملاه

ا فٕس  

 اذتساب٘

اةضت ا  

 ا عٗارٙ

ٛ  ٕف  مرخ

 الكفاٖٛ
 الرت ٗب

 1 ك اٚ 0.31 3.63 الكفاٖال الفترٖسٗٛ األٔه

 2 طٛوفٕس 0.41 3.43 الكفاٖال اةٌساٌٗٛ الثالج

 3 وفٕسطٛ 0.36 3.38 الكفاٖال الفقٕميٗٛ الثاٌ٘

 4 وفٕسطٛ 0.45 3.09 كفاٖال اذتفمل ال اب 

  وفٕسطٛ 0.27 3.38 لمكفاٖال الفترٖسٗٛ الترخٛ الكمٗٛ

(  ُ ِدد ٓ القددٗي قددت  2ٖفغددح وددَ قددٗي ا فٕسددطال اذتسددابٗٛ الددٕارمٚ يف ادتددتٔه رقددي )  

 مٜ   مدٜ وفٕسد    الكفاٖال الفترٖسٗٛ  ه(، فقت زضن زتا3.09( ٔ )3.63  أز  بني )

، مبفٕسدد  الكفاٖددال اةٌسدداٌٗٛ، ٖمٗددْ زتدداه كدد اٚ (، ِٔددٕ بترخدد3.63ٛزسدداب٘ وقددتارٓ )

ٛ ٖمْٗ زتاه ، وفٕسطٛ(، ِٕٔ بترخٛ 3.43زساب٘ وقتارٓ ) ، مبفٕسد   الكفاٖال الفقٕميٗد

اه جملد  وا اقدن وفٕسد  زسداب٘ فكداُ      ، ٖغاوفٕسطٛ ( ِٕٔ بترخٛ 3.38زساب٘ وقتارٓ )

ٛ  3.09، ٔوقتارٓ )كفاٖال اذتفمل ٛ  (، ِٔدٕ بترخد . يف زدني بمدؼ ا فٕسد  اذتسداب٘     وفٕسدط

   (، ِٕٔ بترخٛ وفٕسطٛ.3.38لمترخٛ الكمٗٛ )دتىٗ  اجملاةل( )

 يف الفددترٖس ٠ِٗددٛ   غدداٞ لددتٝ ترٖسددٗٛالفبترخددٛ  ددٕف  الكفاٖددال     وددا فٗىددا ٖفعمدد   

فقدددت  ،كدددن زتددداه  مدددٜ زدددتٚل الطم دددٛ ٌعددد  ٔخّدددٛ ودددَ ارتمٗدددن ظاوعدددٛ الرتبٗدددٛ كمٗدددٛ

ا عٗارٖدددٛ لكدددن زتددداه ودددَ زتددداةل  ماٚ  ٔاةضت افدددال اسدددفم خ  ا فٕسدددطال اذتسدددابٗٛ

  مٜ الٍسٕ الفال٘: التراسٛ

 :لكفاااا  لكتدراسةة لجملال لألول:

ةسددددفدابٛ  فدددد ام  ٍٗددددٛ  ٛاسددددفم خ  ا فٕسددددطال اذتسددددابٗٛ ٔاةضت افددددال ا عٗارٖدددد  

ٛ تالفلترخٛ  ٕف  الكفاٖال  التراسٛ ٝ  رٖسدٗ ٞ  لدت ٛ    غدا ٛ  يف الفدترٖس  ٠ِٗد ٛ  كمٗد  الرتبٗد

 (.  3رقي ) هل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن ظاوعٛ
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ا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا عٗارٖٛ ةسفدابٛ  ف ام  ٍٗٛ  (3ادتتٔه رقي )

  ٍازلٗاو   ٛ  زتاه الكفاٖال الفترٖسٗٛلكن فق ٚ وَ فق ال  التراسٛ

 الفق ال الرت ٗب الفق ٚ
ا فٕس  

 اذتساب٘

اةضت ا  

 ا عٗارٙ
 الترخٛ

5 1 
ٖسددددددددددددفمتً  سددددددددددددالٗب الفددددددددددددترٖس  

 الفقمٗتٖٛ وثن اةلقاٞ.

4.50 0.60 
 و  فعٛ

 و  فعٛ 0.71 4.24 الفىكَ وَ ا امٚ الفترٖسٗٛ. 2 1

 و  فعٛ 0.81 3.99 قامر  مٜ إمارٚ ا ٕقف الفعمٗى٘ 3 9

 و  فعٛ 0.91 3.84 وثمٛ ا ٍاس ٛ يف الا ح.ٖسفمتً األ 4 8

 و  فعٛ 0.71 3.81 حيرتً  راٞ الطم ٛ. 5 6

 و  فعٛ 0.79 3.75 وفسىس يف األماٞ. 6 3

7 7 
ٖٕظددددددددددددف األزددددددددددددتاح ادتددددددددددددارٙ يف  

 الفترٖس.

3.65 0.88 
 و  فعٛ

2 8 
ٖسدددددددددفمتً  سدددددددددالٗب الفادددددددددٕٖ  يف  

 الفترٖس.

3.47 1.03 
 وفٕسطٛ

 وفٕسطٛ 0.73 3.08 تارر احملاع ٚ.و ُ قابن لمىٍاقاٛ  9 10

 وٍمفغٛ 0.80 1.69 ٖسفمتً  سالٗب الفترٖس اذتتٖثٛ 10 4

 و  فعٛ 0.31 3.63 ا فٕس  اذتساب٘ لمىداه 

ٔ عّ  الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه  األٔىل،ا    ٛ الكفاٖال الفترٖسٗٛ ازفن زتاه 

(، 1.69 –4.50)   فٕسطالا اضتض ل بني هل ا اجملاه (  ُ ا فٕسطال اذتساب3ٛٗرقي )

 ُ  (، مما ٖته  م3.69ٜ) بمؼٔ ُ ا فٕس  اذتساب٘ العاً دتىٗ  فق ال ِ ا اجملاه 

 ظاوعٛ الرتبٗٛ كمٗٛ يف الفترٖس ٠ِٗٛ   غاٞ لتٝ ترٖسٗٛالف ٕف  الكفاٖال  مرخٛ

 .ِ ا اجملاه ) و  فعٛ( يف  كاٌ  الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن

 لفترٖسٗٛ   ٕف ا يف ِ ا اجملاه متثم  يف الفق ال رقي )ٖٔفغح  ُ  كث  الكفاٖال ا

، 3.81، 3.84، 3.99،  4.24،  4.50 مٜ الفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗٛ )،( 7، 3، 6، 8، 9، 1، 5

، 2( ٔمجٗعّا بترخٛ و  فعٛ، ٔ ُ اقن الكفاٖال الفترٖسٗٛ  ٕف ا الفق ال ) 3.65، 3.75

 (  مٜ الفٕال٘. 1.96، 3.08، 3.47( مبفٕسطال زسابٗٛ )  4، 10
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ٛ  ُ غال ٗٛ   غاٞ  ظّ ل ٌفاٟذ التراسٛ اسفٍاما  مٜ  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراس

٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ٖسفمتوُٕ  سالٗب الفترٖس الفقمٗتٖٛ ا فىثمٛ يف 

اةلقاٞ ٔاحملاع ٚ، مما جيعن الطم ٛ وسفىعني ة وااركني ٔجيعن احملاع  وضتر 

ا ع فٛ، مما ٖفٍاقض و  و امئ الرتبٗٛ اذتتٖثٛ اليت  عفرب الطالب ستٕر العىمٗٛ 

ٖؤكت تلك  ُ غال ٗٛ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ ة ٖسفمتوُٕ  سالٗب الرتبٗٛ، ٔمما 

الفترٖس اذتتٖثٛ فقت خاٞل الفق ٚ اسفمتاً  سالٗب الفترٖس اذتتٖثٛ بترخٛ 

وٍمفغٛ، ٔلعن الس ب ٖعٕم إىل  تم الطم ٛ الك ا يف قا ال الفترٖس، ٔك لك 

كرب كي وَ ا ع فٛ الرتكٗمل  مٜ ادتاٌب ا ع يف جيعن احملاع  ز ٖط  مٜ  قتٖي ا

ِٔ ا ٖفسق  بط ٖقٛ اةلقاٞ ٔاحملاع ٚ  كث  وَ ط اٟ  الفترٖس األت ٝ. ٔا فق  

(  مٜ  ُ طم ٛ التراسال 2005ػملٖٕال ،المراسٛ ) ٌفٗدٛ ِ ٓ التراسٛ و  وا اشارل الْٗ

غا راعني  َ اسفمتاً   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ  ظاوعٛ وؤ ٛ باألرمُ اةخفىا ٗٛ

( اليت  شارل إىل Esterday & Smith, 1992 ، ٔمراسٛ )س الفقمٗتٖٛلط ل الفترٖ

ٔخٕم زتىٕ ٛ وَ الكفاٖال اليت حيفاخّا   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ يف ٔةٖٛ خٕرخٗا 

اةو ٖكٗٛ وٍّا: ط ل الفترٖس اذتتٖثٛ. ٔ شارل ٌفاٟذ التراسٛ ك لك  ُ غال ٗٛ 

ٔقامرَٖ  مٜ إمارٚ ا ٕقف الفعمٗى٘،    غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس وفىكٍني وَ ا امٚ التراسٗٛ،

ٖٔسفمتوُٕ األوثمٛ ا ٍاس ٛ يف ش زّي، ٔحيرتوُٕ آراٞ الطم ٛ، ٔوفسىسُٕ يف 

 ماّٟي، ٖٕٔظفُٕ األزتاح ادتارٖٛ يف الفترٖس، ٖٔسفمتوُٕ  سالٗب الفإٖ  يف 

 ترٖسّي. ٔلعن تلك ٖعٕم ترب ّي الطٕٖمٛ يف الفترٖس ادتاوع٘. ٔاتفمف  ٌفٗدٛ 

( إىل Hindrson & Virnat, 1988لتراسٛ و  وا  شارل إلْٗ ٌفٗدٛ مراسٛ ) ِ ٓ ا

زاخٛ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ يف خاوعٛ وٍٕٗسٕ ا إىل كفاٖٛ إمارٚ ٔع   الضف، 

( اليت  شارل اىل  ُ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ ٔا ا فني يف مٔلٛ 1999ٔمراسٛ) تمفاُ، 

مراسٛ  مارٚ الضف. ٔتفمف  ك لك و  ٌفاٟذاةوارال ا فستٚ عاخٛ إىل الكفاٖٛ إ

قاٟىٛ بالكفاٖال الفعمٗىٗٛ ال زوٛ  اشارل اُ وَ عىَ ( اليتKilber, 2002كٗمرب )

 ٔتفمف  ك لك و  ٌفاٟذ كفاٖٛ امارٚ الضف.  عمىني وامٚ الفارٖخ ظاوعٛ ٌٗفاما

بعض ( اليت  شارل إىل اففقار   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ يف 1998) وفمح،  مراسٛ

 احملافعال السٕرٖٛ ل عض الكفاٖال وثن: إمارٚ الضف.
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 لكفاااا  لكتقىميةة: لجملال لكثاين:

ةسددددفدابٛ  فدددد ام  ٍٗددددٛ   ٛاسددددفم خ  ا فٕسددددطال اذتسددددابٗٛ ٔاةضت افددددال ا عٗارٖدددد  

ٝ لترخٛ  ٕف  الكفاٖدال الفقٕميٗدٛ    التراسٛ ٞ  لدت ٛ    غدا ٛ  يف الفدترٖس  ٠ِٗد ٛ  كمٗد  الرتبٗد

 (.  4رقي ) هل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن ظاوعٛ

(ا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا عٗارٖٛ ةسفدابٛ  ف ام  ٍٗٛ 4ادتتٔه رقي )

 و   ٛ  ٍازلٗا زتاه الكفاٖال الفقٕميٗٛلكن فق ٚ وَ فق ال  التراسٛ

 الفق ال الرت ٗب الفق ٚ
ا فٕس  

 اذتساب٘

اةضت ا  

 ا عٗارٙ
 ٛالترخ

3 1 
اسفمتاً األس٠مٛ ا قالٗٛ 

 ٔا ٕعٕ ٗٛ.
 و  فعٛ 0.69 4.32

 و  فعٛ 0.91 3.92 وٕعٕ ٘ يف  قٗىْ لمطم ٛ. 2 7

 و  فعٛ 0.73 3.83 صٗاغٛ  س٠مٛ اةوفساُ باكن ٔاعح. 3 10

9 4 
ٖطم  الطم ٛ  مٜ ٌفاٟذ اةوفساُ يف 

 ٔقفّا.
 و  فعٛ 0.78 3.52

2 5 
ال ٖسفمتً األس٠مٛ تال ا سفٕٖ

 ا ع فٗٛ ا مفمفٛ.
 وفٕسطٛ 0.83 3.45

8 6 
ٖ ا ٘ ظ ٔ  الطم ٛ  ٍت حتتٖت 

 وٕ ت اةوفساُ.
 وفٕسطٛ 0.93 3.01

 وفٕسطٛ 0.81 3.00 اسفمتاً األس٠مٛ ا ثاٚ لمففكا. 7 4

1 8 
و ا اٚ األس٠مٛ لمف ٔل الف مٖٛ 

 لمطم ٛ.
 وفٕسطٛ 1.00 2.76

 وفٕسطٛ 0.86 2.73  ٠ّٗٛ الطم ٛ ٌفسٗا ق ن اةوفساُ. 9 5

6 10 
اسفمتاً الفقٕٖي الفكٕٖين بعت ٌّاٖٛ 

 كن ٔزتٚ مراسٗٛ.
 وفٕسطٛ 0.88 2.60

 وفٕسطٛ 0.36 3.38 ا فٕس  اذتساب٘ لمىداه 

ٔ عّ  الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه  الثالثٛ،ا    ٛ الكفاٖال الفقٕميٗٛ ازفن زتاه 

(، 2.60 –4.32)  ا فٕسطال  ل بنياضتض هل ا اجملاه (  ُ ا فٕسطال اذتساب4ٛٗرقي )
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 ُ  (، مما ٖته  م3.38ٜ) بمؼٔ ُ ا فٕس  اذتساب٘ العاً دتىٗ  فق ال ِ ا اجملاه 

 ظاوعٛ الرتبٗٛ كمٗٛ يف الفترٖس ٠ِٗٛ   غاٞ لتٝ ترٖسٗٛالف ٕف  الكفاٖال  مرخٛ

 .ِ ا اجملاه ) وفٕسطٛ( يف  كاٌ  الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن

كفاٖال الفترٖسٗٛ   ٕف ا يف ِ ا اجملاه متثم  يف الفق ال رقي ٖٔفغح  ُ  كث  ال

( ٔمجٗعّا 3.52، 3.83،  3.92،  4.32(  مٜ الفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗٛ )9، 10، 7، 3)

( مبفٕسطال  6، 5، 1بترخٛ و  فعٛ، ٔ ُ اقن الكفاٖال الفترٖسٗٛ  ٕف ا الفق ال ) 

 (  مٜ الفٕال٘. 2.60، 2.73، 2.76زسابٗٛ ) 

 ل ٌفاٟذ التراسٛ اسفٍاما  مٜ  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ  ُ   غاٞ ٠ِٗٛ  ظّ

بٕعٕح، الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ٖسفمتوُٕ األس٠مٛ ا قالٗٛ ٔا ٕعٕ ٗٛ ا ضاغٛ 

ٔا فق   ، ٖٔطمعُٕ الطم ٛ  مٜ ٌفاٟدّي يف الٕق  احملتم.الطم ٛ مبٕعٕ ٗٛ ُٖٔقٗىٕ

( بأُ الطم ٛ 2005مراسٛ )الػملٖٕال ، كن وَ ٌفٗدٛ ِ ٓ التراسٛ و  وا  شارل إلْٗ

ٖعفقتُٔ  ُ  سا   ّي ٖسفمتوُٕ باكن وفك ر األس٠مٛ ا قالٗٛ، ٖٔسفمتوُٕ الفقٕٖي 

. ٔلعن تلك الٍّاٟ٘ ٔة ٖسفمتوُٕ الفقٕٖي الفكٕٖين بعت ٌّاٖٛ كن ٔزتٚ مراسٗٛ

ٖٛ ِٔ٘  كث  ٖعٕم إىل اسفمتاً   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ إىل  سالٗب الفقٕٖي الفقمٗت

شٕٗ ا بٍّٗي وَ ط ل الفقٕٖي اذتتٖثٛ  ِىّا الفقٕٖي ا سفى  وفعتم األٔخْ. 

ٔ ظّ ل ٌفاٟذ التراسٛ ك لك  ُ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ 

اسفمتً األس٠مٛ تال ا سفٕٖال ا ع فٗٛ ارتمٗن عاخٛ إىل  طٕٖ  الكفاٖال الفالٗٛ: 

لطم ٛ  ٍت حتتٖت وٕ ت اةوفساُ، و ا اٚ األس٠مٛ لمف ٔل ا مفمفٛ، و ا اٚ ظ ٔ  ا

الف مٖٛ لمطم ٛ،  ٠ّٗٛ الطم ٛ ٌفسٗا ق ن اةوفساُ، اسفمتاً الفقٕٖي الفكٕٖين بعت 

مراسٛ  ٌّاٖٛ كن ٔزتٚ مراسٗٛ. ٔا فق  ٌفٗدٛ ِ ٓ التراسٛ و  وا  شارل إلْٗ كن وَ:

فترٖس ل عض كفاٖال القٗا  ( اليت  شارل إىل اففقار   غاٞ ٠ِٗٛ ال1998)وفمح، 

( اليت  شارل اىل زاخٛ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ إىل 1999ٔمراسٛ ) تمفاُ،  ٔالفقٕٖي،

( اليت  شارل Hindrson & Virnat, 1988كفاٖٛ و ا اٚ الف ٔل الف مٖٛ، ٔمراسٛ ) 

إىل زاخٛ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ يف خاوعٛ وٍٕٗسٕ ا إىل كفاٖٛ ط ح األس٠مٛ، 

اليت  شار الطم ٛ  ُ ا ترسني ة ٠ٌّّٖٕٗي ٌفسٗا ق ن بتٞ ( 2005)الػملٖٕال ،ٛ ٔمراس
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اةوفساُ ٔة ٖ ا ُٕ الف ٔل الف مٖٛ بٍّٗي، فالف٠ّٗٛ الٍفسٗٛ ٔو ا اٚ الف ٔل الف مٖٛ 

 تال  ت  اجياب٘ ك ا  مٜ  ماٞ الطم ٛ يف ادتاوعٛ. 

 لكفاااا  لالنسانةة: :كثلجملال لكثا

 ةسفدابٛ  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ ٛل اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا عٗارٖاسفم خ  ا فٕسطا

 ظاوعٛ الرتبٗٛ كمٗٛ يف الفترٖس ٠ِٗٛ   غاٞ لتٝلترخٛ  ٕف  الكفاٖال اةٌساٌٗٛ 

 (. 5رقي ) هل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن

عٗارٖٛ ةسفدابٛ  ف ام  ٍٗٛ ا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا  (5ادتتٔه رقي )

 و   ٛ  ٍازلٗا زتاه الكفاٖال اةٌساٌٗٛلكن فق ٚ وَ فق ال  التراسٛ

 الفق ال الرت ٗب الفق ٚ
ا فٕس  

 اذتساب٘

اةضت ا  

 ا عٗارٙ
 الترخٛ

شتمضا زٍٗىا ٖفستح ٖٔففا ن و   1 10

 الطم ٛ.

 و  فعٛ 0.85 3.96

 و  فعٛ 0.81 3.85 ٖفعاون و  الطم ٛ بإٌساٌٗٛ. 2 3

 و  فعٛ 0.91 3.80  امه يف الفعاون و  الطم ٛ. 3 4

 و  فعٛ 0.93 3.69 ٖفىف  بع قٛ طٗ ٛ و  الطم ٛ. 4 9

ٖعّ  ازرتاوا لامضٗال الطم ٛ  5 8

 بػض الٍع   َ اٌفىاّٟي السٗاس٘

 و  فعٛ 0.81 3.67

 و  فعٛ 0.77 3.59 حيرتً آراٞ الطم ٛ ٔاشاِا ّي. 6 2

األلفٛ بٍْٗ ٔبني ٖاٗ  خٕ وَ  7 1

 الطم ٛ.

 و  فعٛ 0.91 3.56

 وفٕسطٛ 0.96 3.14 ٖ ا ٘ ظ ٔ  الطم ٛ القاِ ٚ. 8 5

ٖففّي واك ل الطم ٛ ٖٔسا ت يف  9 6

 الفػمب  مّٗا.

 وفٕسطٛ 0.88 2.81

 وفٕسطٛ 1.10 2.73 ٖطٕر   قال صتاقٛ و  الطم ٛ. 10 7

 وفٕسطٛ 0.41 3.43 ا فٕس  اذتساب٘ لمىداه 
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ٔ عّ  الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه  الثاٌٗٛ،ا    ٛ الكفاٖال اةٌساٌٗٛ زتاه  ازفن

(، 2.73 –3.96)  ا فٕسطال اضتض ل بني هل ا اجملاه (  ُ ا فٕسطال اذتساب5ٛٗرقي )

 ُ  (، مما ٖته  م3.43ٜ) بمؼٔ ُ ا فٕس  اذتساب٘ العاً دتىٗ  فق ال ِ ا اجملاه 

 ظاوعٛ الرتبٗٛ كمٗٛ يف الفترٖس ٠ِٗٛ   غاٞ ٝلت ةٌساٌٗٛا ٕف  الكفاٖال  مرخٛ

 .ِ ا اجملاه ) وفٕسطٛ( يف  كاٌ  الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن

 ٖٔفغح  ُ  كث  الكفاٖال الفترٖسٗٛ   ٕف ا يف ِ ا اجملاه متثم  يف الفق ال رقي )

، 3.69، 3.80،  3.85،  3.97(  مٜ الفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗٛ )1، 2، 8، 9، 4، 3، 10

( ٔمجٗعّا بترخٛ و  فعٛ، ٔ ُ اقن الكفاٖال الفترٖسٗٛ  ٕف ا الفق ال 3.56، 3.67،3.59

 (  مٜ الفٕال٘. 2.73، 2.81، 3.14( مبفٕسطال زسابٗٛ )  7، 6، 5) 

  غاٞ ٠ِٗٛ   ظّ ل ٌفاٟذ التراسٛ اسفٍاما  مٜ  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ  ُ

ُٕ ٖٔففا مُٕ و  الطم ٛ، شتمضني زٍٗىا ٖفستتيف كمٗٛ الرتبٗٛ  الفترٖس

ٖٔفعاومُٕ و  الطم ٛ بإٌساٌٗٛ ٔ ته، ٖٔفىفعُٕ بع قٛ طٗ ٛ و  الطم ٛ، ٖٔعّ ُٔ 

ازرتاوا لامضٗال الطم ٛ بػض الٍع   َ اٌفىاّٟي السٗاس٘، ٔحيرتوُٕ آراٞ الطم ٛ 

ٔاشاِا ّي، ٖاٗعُٕ خٕ وَ األلفٛ بٍّٗي ٔبني الطم ٛ. ٔلعن تلك ٖعٕم إىل قٍا ٛ 

هل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ ألِىٗٛ ال عت اةٌساٌ٘ يف الفعاون و  الطم ٛ ٔ ت ٓ الطٗب   غاٞ ا

اةجياب٘ يف رازٛ الطم ٛ ٌفسٗا ٔشعٕرِي بالثقٛ بالٍفس مما  ؤمٝ إىل ازرتاً الطم ٛ 

مراسٛ )الػملٖٕال  كن وَ ٔا فق  ٌفٗدٛ ِ ٓ التراسٛ و  وا  شارل إلْٗألسا   ّي. 

ٖقترُٔ ظ ٔفّي، ٖٔعاومِٕي مبسأاٚ،  ا   ّي( بأُ الطم ٛ ٖعفقتُٔ  ُ  س2005،

( 2004مراسٛ )اذتكى٘، ٔا فق  ٌفٗدٛ ِ ٓ التراسٛ و  وا  شارل إلْٗ  ٖٔفق مُٕ آراِٞي.

اليت  شارل إىل  ُ وَ  ِي كفاٖال ال عت اةٌساٌ٘ لألسفات ادتاوع٘ اٌْ شتمط 

ك لك  ُ زٍٗىا ٖفستح و  الطم ٛ ٖٔفق ن ٔخّال ٌع ِي، ٔ ظّ ل ٌفاٟذ التراسٛ 

  غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ ارتمٗن عاخٛ إىل  طٕٖ  الكفاٖال 

و ا اٚ ظ ٔ  الطم ٛ القاِ ٚ، ٔ فّي واك ل الطم ٛ ٔوسا ت ّي يف الفػمب  الفالٗٛ:

 مّٗا، ٔ طٕر   قال صتاقٛ و  الطم ٛ. ٔلعن تلك ٖعٕم ة فقام   غاٞ اهل٠ٗٛ 

اةخفىا ٗٛ بٍّٗي ٔبني الط ب ِٕ من  الع قٛ ال مس٘  ُ من  الع قٛ  ٛالفترٖسٗ

بعٗتا  َ  طٕٖ    قال صتاقٛ ٔ فّي واك ل الطم ٛ ٔإرشامِي يف الفػمب  مّٗا 
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ِٔ ا  تتن يف تضٕصٗال الطم ٛ، ٔلعن وا ٖؤكت تلك  ُ غال ٗٛ الطم ٛ يف كمٗٛ 

لطم ٛ ٔظ ٔفّي الرتبٗٛ إٌاح، فالع قٛ ال مسٗٛ ة  أت  بعني اة ف ار واك ل ا

 القاِ ٚ، ِٔ ا ة ٍٖسدي و  التٔر اةرشامٙ لألسفات ادتاوع٘.

 لكفاااا  لحلاز: : لبعلجملال لك

ةسددددفدابٛ  فدددد ام  ٍٗددددٛ   ٛاسددددفم خ  ا فٕسددددطال اذتسددددابٗٛ ٔاةضت افددددال ا عٗارٖدددد  

ٝ لترخددٛ  ددٕف  كفاٖددال اذتفددمل     التراسددٛ ٞ  لددت ٛ  يف الفددترٖس  ٠ِٗددٛ   غددا ٛ  كمٗدد  الرتبٗدد

 (.  6رقي ) هل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ وَ ارتمٗن ظاوعٛ

ا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا عٗارٖٛ ةسفدابٛ  ف ام  ٍٗٛ  (6ادتتٔه رقي )

 و   ٛ  ٍازلٗا زتاه كفاٖال اذتفمللكن فق ٚ وَ فق ال  التراسٛ

ٚ 
فق
ال

ب 
ٗ 
رت
ال

 

 الفق ال
ا فٕس  

 اذتساب٘

اةضت ا  

 ا عٗارٙ
 لترخٛا

 و  فعٛ 0.78 4.08 ٖ تٙ حتىسا  ام ْ  تٍاٞ الفترٖس. 1 4

2 2 
ة ٖسس  وَ إخابال الطم ٛ ارتاط٠ٛ بن 

 ٖضسسّا ٍٖٔاقاّا.
 و  فعٛ 0.87 3.88

1 3 
ٖ تٙ إ دابا ٔ قتٖ ا باصتازال الطم ٛ يف 

 احملاع ٚ.
 و  فعٛ 0.75 3.73

3 4 
ميفتح اصتازال الطم ٛ ٖٔطم ّي مبملٖت 

 وٍّا.
 و  فعٛ 0.90 3.56

6 5 
ٖٕعح لمطم ٛ قٗىٛ الٍداح ٔالففٕل وَ 

 الٍازٗٛ اةخفىا ٗٛ يف اجملفى .
 وفٕسطٛ 0.96 2.76

7 6 
 سمٕب  ترٖسْ ٖاد  الطم ٛ  مٜ 

 اةسفى ار يف الفعمي.
 وفٕسطٛ 0.95 2.73

10 7 
ٖاد  الطم ٛ إىل حتٕٖن تربٚ الفان إىل 

 صتاح.
 وفٕسطٛ 0.95 2.69

 وفٕسطٛ 1.08 2.62  مٜ اةبتاع ٔالفىٗمل. ٖاد  الطم ٛ 8 9

5 9 
ٖٕخْ الطم ٛ  جملاةل العىن ا فعمقٛ 

 بفمضضّي.
 وفٕسطٛ 0.84 2.56

 وفٕسطٛ 1.12 2.30ٖاد  الطم ٛ  مٜ إكىاه مراسفّي العمٗا  10 8
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 لمىاخسفا ٔالتكفٕرآ.

 وفٕسطٛ 0.45 3.09 ا فٕس  اذتساب٘ لمىداه 

ٔ عّ  الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه رقي  ال ابعٛ،    ٛ اكفاٖال اذتفمل   ازفن زتاه

(، ٔ ُ 2.30 –4.08)  ا فٕسطال اضتض ل بني هل ا اجملاه (  ُ ا فٕسطال اذتساب6ٛٗ)

  ُ مرخٛ (، مما ٖته  م3.09ٜ) بمؼا فٕس  اذتساب٘ العاً دتىٗ  فق ال ِ ا اجملاه 

 وَ ارتمٗن ظاوعٛ بٗٛالرت كمٗٛ يف الفترٖس ٠ِٗٛ   غاٞ لتٝ ٕف  كفاٖال اذتفمل 

 .ِ ا اجملاه ) وفٕسطٛ( يف  كاٌ  الطم ٛ ٌع  ٔخّٛ

 ٖٔفغح  ُ  كث  الكفاٖال الفترٖسٗٛ   ٕف ا يف ِ ا اجملاه متثم  يف الفق ال رقي )

( ٔمجٗعّا بترخٛ 3.56، 3.73،  3.88، 4.08(  مٜ الفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗٛ )3، 1، 2، 4

( مبفٕسطال  8، 5، 9، 10، 7، 6ٖسٗٛ  ٕف ا الفق ال ) و  فعٛ، ٔ ُ اقن الكفاٖال الفتر

 (  مٜ الفٕال٘. 2.30، 2.56، 2.62، 2.69، 2.73، 2.76زسابٗٛ ) 

  غاٞ ٠ِٗٛ   ظّ ل ٌفاٟذ التراسٛ اسفٍاما  مٜ  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ  ُ

 ة ٖسم ُٔ وَ إخابالوفسىسُٕ لمىامٚ اليت ٖترسٌّٕا، ٔ يف كمٗٛ الرتبٗٛ الفترٖس

الطم ٛ ارتاط٠ٛ بن ٖضسسٌّٕا ٍٖٔاقإٌّا، ٖٔ تُٔ إ دابا ٔ قتٖ ا باصتازال الطم ٛ 

( 2004مراسٛ )اذتكى٘، يف احملاع ٚ. ٔا فق  ٌفٗدٛ ِ ٓ التراسٛ و  وا  شارل إلْٗ 

اليت  شارل إىل  ُ وَ  ِي كفاٖال بعت  سالٗب الفعملٖمل ٔاذتفمل لألسفات ادتاوع٘ اٌْ 

  فا مْ و  ط بْ، ٖٔ تٙ إ دابا ٔ قتٖ ا باصتازال وفسىس  ام ْ باكن ٔاعح يف

 الط ب ماتن احملاع ٚ، ٔة ٖسم  وَ إخابال الطم ٛ ارتاط٠ٛ.

ٔ ظّ ل ٌفاٟذ التراسٛ ك لك  ُ   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗٛ يف كمٗٛ الرتبٗٛ  

 ٕعٗح قٗىٛ الٍداح ٔالففٕل وَ  ظاوعٛ ارتمٗن عاخٛ إىل  طٕٖ  الكفاٖال الفالٗٛ:

زٗٛ اةخفىا ٗٛ يف اجملفى ،  ادٗ  الطم ٛ  مٜ اةسفى ار يف الفعمي،  ادٗ  الٍا

الطم ٛ إىل حتٕٖن تربٚ الفان إىل صتاح،  ادٗ  الطم ٛ  مٜ اةبتاع ٔالفىٗمل،  ٕخْٗ 

الطم ٛ  جملاةل العىن ا فعمقٛ بفمضضّي،  ادٗ  الطم ٛ  مٜ إكىاه مراسفّي 

 ُ  ٛك ٖعٕم ة فقام   غاٞ اهل٠ٗٛ الفترٖسٗالعمٗا لمىاخسفا ٔالتكفٕرآ. ٔلعن تل

مٔرِي األساس٘ ِٕ  ملٖٔت الطم ٛ با ع فٛ ا فعمقٛ بفمضضّي، بال غي  ُ اذتفمل ٔإتارٚ 

التافعٗٛ وَ األمٔار ا ّىٛ لمىتر  ادتاوع٘، ٔالتافعٗٛ ٔاذتفمل يف الفعمٗي  فأت  
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ف بعت الٍداح، بعٕاون وٍّا: قٗىٛ با ج الٍداح يف اجملفى ، ٔازفىالٗٛ الفٕظٗ

 ٔازفىالٗٛ الٍداح. 

ِن ختفمف  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ لترخٛ  ٕف   لكثاين: نتائج سؤلل لكدرلسة

الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ ارتمٗن 

  وفػاال : ادتٍس، ا سفٕٝ التراس٘؟باتف   

لمف ٔل بني  قتٖ ال  ف ام  فني  ال ازج ف عٗلإلخابٛ  َ سؤاه التراسٛ الثاٌ٘، ٔع

لترخٛ  ٕف  الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ   ٍٗٛ التراسٛ

 ٔا سفٕٝ التراس٘. فػاال: ادتٍس،  عا   الرتبٗٛ ظاوعٛ

 لكا ضةة لألوىل:

ل ( بددني  قددتٖ ا= 0.05ة  ٕخددت فدد ٔل تال مةلددٛ إزضدداٟٗٛ  ٍددت وسددفٕٝ التةلددٛ )  

ٛ  ف ام  ٍٗدٛ التراسدٛ     دٕف  الكفاٖدال الفترٖسدٗٛ لدتٝ   غداٞ اهل٠ٗدٛ الفترٖسدٗٛ يف         لترخد

 إىل وفػا ادتٍس.  عملٝ كمٗٛ الرتبٗٛ

( لمفددد ٔل بدددني  t - testلمفسقددد  ودددَ صدددسٛ الف عدددٗٛ األٔىل اسدددفمتً اتف دددار )  

 ٛ ٛ لترخدددٛ   قدددتٖ ال  فددد ام  ٍٗدددٛ التراسددد   دددٕف  الكفاٖدددال الفترٖسدددٗٛ لدددتٝ   غددداٞ اهل٠ٗددد

 ٛ ٔتلددك كىددا ِددٕ وٕعددح يف ادتددتٔه    فػا ادتددٍس. دد  عددا  الفترٖسددٗٛ يف كمٗددٛ الرتبٗدد

 . (7)رقي

 ( لمف ٔل بني  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ t - testٌفاٟذ اتف ار )  (7ادتتٔه رقي )

 ٕف  الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ لترخٛ 

 ادتٍس.فػا    عا  ظاوعٛ ارتمٗن

 العتم ادتٍس
ا فٕس  

 اذتساب٘

اةضت ا  

 ا عٗارٙ

قٗىٛ ل 

 احملسٕبٛ

التةلٛ 

 اةزضاٟٗٛ

 0.31 3.44 38 تك 
1.93 0.06 

 0.24 3.34 75  ٌثٜ

ٔخٕم ف ٔل تال مةلٛ إزضاٟٗٛ  ٍت وسفٕٝ التةلٛ  تً ( 9ٖف ني وَ ادتتٔه )

(= 0.05ٛبني وفٕسطال  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراس )  ٕٛف  الكفاٖال لترخ 
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 مٜ اتف   خٍسّي.  الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ

ٖففقُٕ  مٜ اتف   فالطم ٛ  .(0.05وَ )  كربزٗج كاٌ  التةلٛ اةزضاٟٗٛ 

، ٔاتفمف  خٍسّي يف  قتٖ ِي لمكفاٖال اليت ميفمكّا وترسّٗي ٌع ا لفاابْ ظ ٔفّي

( اليت  شارل إىل ٔخٕم ف ٔل  عملٝ 2006دٛ مراسٛ ) الػملٖٕال، ِ ٓ الٍفٗدٛ و  ٌفٗ

 فػا ادتٍس يف زتاه الكفاٖال الفقٕٖي ٔالكفاٖال اةٌساٌٗٛ، ٔاتفمف  ك لك و  

( اليت  شارل إىل ٔخٕم ف ٔل تال مةلٛ إزضاٟٗٛ  عملٝ لمدٍس 1998مراسٛ ) وفمح، 

 لضا  اةٌاح.  

 :ثانةةلكا ضةة لك

( بني  قتٖ ال = 0.05مةلٛ إزضاٟٗٛ  ٍت وسفٕٝ التةلٛ )ة  ٕخت ف ٔل تال 

 ٕف  الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف  لترخٛ ف ام  ٍٗٛ التراسٛ 

   . سفٕٝ التراس٘ اإىل وفػا  عملٝ كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ

لثاٌٗٛ مت زساب ا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال لمفسق  وَ صسٛ الف عٗٛ ا

 ٕف  الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ لترخٛ  لمف ٔل بني  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛٗارٖٛ ا ع

 .سفٕٝ التراس٘فػا ا    عا    غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ ارتمٗن

 (8ٔتلك كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي )

  قتٖ ال لمف ٔل بنيا فٕسطال اذتسابٗٛ ٔاةضت افال ا عٗارٖٛ  (8ادتتٔه رقي )

 ٕف  الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف لترخٛ   ف ام  ٍٗٛ التراسٛ

 . سفٕٝ التراس٘فػا ا   عا  كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ ارتمٗن

 اةضت ا  ا عٗارٙ ا فٕس  اذتساب٘ العتم ا سفٕٝ التراس٘

 0.29 3.42 27 السٍٛ األٔىل

 0.31 3.40 30 السٍٛ الثاٌٗٛ

 0.19 3.34 27 ٍٛ الثالثٛالس

 0.30 3.36 29 السٍٛ ال ابعٛ

 0.27 3.38 113 اجملىٕع
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ٔالفسق  إتا وا كاٌ  ِ ٓ الف ل مالٛ إزضاٟٗا اسفمتً حتمٗن الف اَٖ اةزامٝ 

one way analasis of variance)  لمف ٔل بني  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ  كىا )

 (9ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي )

( لمف ٔل بني one way analasis of variance) ٌفاٟذ اتف ار (9رقي )ادتتٔه 

 ٕف  الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ لترخٛ   قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراسٛ

 .ا سفٕٝ التراس٘فػا    عا  الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ

 وضتر الف اَٖ
مرخال 

 اذت ٖٛ

زتىٕع 

 ا  بعال

وفٕس  

 ا  بعال

   قٗىٛ

 احملسٕبٛ

التةلٛ 

 اةزضاٟٗٛ

 0.684 0.498 0.039 0.118 3 بني اجملىٕ ال

ماتن 

 اجملىٕ ال

118 9.344 0.079 

  9.463 121 اجملىٕع

 =خٕم ف ٔل تال مةلٛ إزضاٟٗٛ  ٍت وسفٕٝ التةلٛ ) تً ٔ( 9ٖف ني وَ ادتتٔه )

الكفاٖال الفترٖسٗٛ   ٕف  لترخٛ ( بني وفٕسطال  قتٖ ال  ف ام  ٍٗٛ التراس0.05ٛ

ا سفٕٝ التراس٘. فػا    عا  لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس يف كمٗٛ الرتبٗٛ ظاوعٛ

ٖففقُٕ  مٜ اتف   وسفٕاِي التراس٘ يف  قتٖ ِي لمكفاٖال اليت ميفمكّا فالطم ٛ 

، ٔاتفمف  ِ ٓ الٍفٗدٛ و  ٌفٗدٛ مراسٛ ) الػملٖٕال، وترسّٗي ٌع ا لفاابْ ظ ٔفّي

  شارل إىل ٔخٕم ف ٔل  عملٝ  فػا ا سفٕٝ التراس٘.( اليت 2006
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   التوصيات

 يف عٕٞ ٌفاٟذ التراسٛ فاُ ال ازج ٖٕص٘ وا ٖم٘:

ع ٔرٚ اسفمتاً   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس ط ل الفترٖس اذتتٖثٛ ٔا فٍٕ ٛ  .1

 ٔا إقٛ لمطم ٛ.

 ع ٔرٚ اسفمتاً   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس ط ل الفقٕٖي ا فٍٕ ٛ. .2

 ا اٚ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس الف ٔل الف مٖٛ بني الطم ٛ.ع ٔرٚ و  .3

 ع ٔرٚ  فّي   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس واك ل الطم ٛ ٔوسا ت ّي  مٜ زمّا. .4

 ع ٔرٚ قٗاً   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس بفسفٗمل الطم ٛ ٔإتارٚ مافعفّٗي. .5

 ع ٔرٚ و ا اٚ ظ ٔ  الطم ٛ الٍفسٗٛ ٔالقاِ ٚ. .6

   املراجع

ط األسفات ادتاوع٘ ا    طٛ بت ي الفسضٗن (. تضا1999ٟآه ٌاخ٘، ستىت. ) (1

التراس٘ لمط ب كىا ٖ ِا   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس ٔالط ب ادتاوعُٕٗ، زتمٛ 

 .1، العتم19الرتبٗٛ، ا ٍعىٛ الع بٗٛ لمرتبٗٛ ٔالثقافٛ ٔالعمًٕ، زتمت 

(. عىاُ خٕمٚ األماٞ الفترٖس٘ يف الفعمٗي ادتاوع٘ 2011ال ضٗط، زامت. ) (2

ل األماٟٗٛ لمىعمي  مٜ عٕٞ وعاٖا ادتٕمٚ ، عج وقتً إىل   طٕٖ  الكفاٖا

ا ؤمت  الع ب٘ التٔل٘ لغىاُ خٕمٚ الفعمٗي العال٘، خاوعٛ الملرقاٞ ارتاصٛ، 

 األرمُ. 

(. اةش ا  الرتبٕٙ ٔمٔرٓ يف  ٍىٗٛ الكفاٖال لتٝ وعمى٘ 1993بٍد ، فٕزٙ. ) (3

مٗي العاً با ىمكٛ الع بٗٛ ا  زمٛ اةبفتاٟٗٛ، ا ؤمت  الثاٌ٘ ة تام وعمي الفع

 السعٕمٖٛ، الكفاب العمى٘، ادتملٞ ال اب ، خاوعٛ  ً الق ٝ.

(. الكفاٞال ا ٍّٗٛ ا فطم ٛ لألسفات ادتاوع٘ وَ ٔخّٛ 2004اذتكى٘، اب اِٗي. )  (4

(، 90ٌع  ط بْ ٔ  قفّا ب عض ا فػاال، رسالٛ ارتمٗذ الع ب٘، العتم )

 ال ٖاض.
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رؤٝ وسفق مٗٛ  ؤش ال  ماٞ وعمي ا تار  الثإٌٖٛ  (.2009ارتٕل٘،   امٚ. ) (5

 _الضٍا ٗٛ يف عٕٞ وعاٖا ادتٕمٚ ا ؤمت  العمى٘ الثاٌ٘ دتاوعٛ خ ش ارتاصٛ 

 كمٗٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ   مٔر ا عمي يف  ض  الفتف  ا ع يف ، األرمُ.

الطال ٛ يف (. ا ّارال الفترٖسٗٛ الفعمٗٛ ٔا ثالٗٛ كىا   اِا 2000ارتثٗمٛ، ٍِت. ) (6

خاوعٛ ا مك سعٕم. زتمٛ  ً الق ٝ لمعمًٕ الرتبٕٖٛ ٔاةخفىا ٗٛ ٔاةٌساٌٗٛ، 

 اجملمت الثاٌ٘  ا ، العتم الثاٌ٘.

(. ا تر  ادتاوع٘ يف عٕٞ حتتٖال الق ُ اذتامٙ ٔالعا ُٔ، 2006مٖاب، سّٗن. ) (7

 عج وقتً لمىؤمت  العمى٘ ا عمي يف األلفٗٛ الثالثٛ  ال ٙ  قت يف خاوعٛ

 اةس اٞ ارتاصٛ، األرمُ. 

 (. ادتاوعٛ ٔالفترٖس ادتاوعني ختٚ، مار الا ٔل.1988راشت،  مٜ. ) (8

(. األسفات ادتاوع٘ ٔالفترٖس اةبتا ٘  زت الضٗؼ 2009الملبٗتٙ، ص اح. ) (9

ادتتٖتٚ يف ظن  ض  الفتف  ا ع يف، ا ؤمت  العمى٘ الثاٌ٘ دتاوعٛ خ ش 

 ر ا عمي يف  ض  الفتف  ا ع يف ، األرمُ.كمٗٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ   مٔ _ارتاصٛ 

(.  قٕٖي خٕمٚ وّارال الفترٖس ادتاوع٘ لتٝ  سا  ٚ خاوعٛ 2004الس ، تالت. ) (10

 (، غملٚ.2(، العتم )8األقضٜ يف غملٚ، زتمٛ خاوعٛ األقضٜ، اجملمت )

(. بعض ارتضاٟط ا تركٛ ٔا أوٕلٛ لامضٗٛ 1996  ت الففاح، ٖٕسف. ) (11

( القاِ ٚ: اهل٠ٗٛ ا ض ٖٛ العاوٛ 31مٛ  مي الٍفس العتم )األسفات ادتاوع٘، زت

 لمكفاب.

(.  قٕٖي الكفاٖال الفترٖسٗٛ لتٝ   غاٞ ٠ِٗٛ الفترٖس 2005الػملٖٕال، ستىت. ) (12

يف كمٗٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ ظاوعٛ وؤ ٛ وَ ٔخّٛ ٌع  طم ٛ التراسال 

وعٛ اةوارال ( خا22اةخفىا ٗٛ، زتمٛ كمٗٛ الرتبٗٛ، السٍٛ العا ُٔ، العتم )

 الع بٗٛ ا فستٚ.

(. وتٝ  ٕف   ٍاص  منٕتر اهل٠ٗٛ 2006ا تُِٕ، ستىت ٔالط ع، سمٗىاُ. ) (13

الٕطٍٗٛ ل  فىام ٔادتٕمٚ ٔالٍٕ ٗٛ  ؤسسال الفعمٗي العال٘ يف ادتاوعال 

، 14الفمسطٍٗٗٛ، زتمٛ ادتاوعٛ اةس وٗٛ، )سمسمٛ التراسال اةٌساٌٗٛ(، اجملمت 

 . 2العتم
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(. الكفاٖال الفعمٗىٗٛ اليت حيفاخّا ا عمىُٕ يف ا  زمٛ 1998غازٙ. )وفمح،  (14

اةبفتاٟٗٛ ٔإ امٚ الفترٖب  مّٗا يف مٔرال المػٛ الع بٗٛ الفعملٖملٖٛ، رسالٛ 

 واخسفا غا وٍإرٚ، خاوعٛ موا .

15) Esterday E,& Smith K, (1992), A survey of mathematics teacher 

needs. School science and mathematics. 92 (4),212-219. 

16) Henderson, D. & Virant, M. (1988). A study of needs for farther 
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  إنتاجية املهظمةإنتاجية املهظمة  أثر إدارة الوقت علىأثر إدارة الوقت على
  دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً َصسف ادتُٗٛز١ٜ ـ شيٝنت دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً َصسف ادتُٗٛز١ٜ ـ شيٝنت 

  
 

 املستخلص:
 

ٜٗدف ٖرا ايبخث إىل ايتعسف ع٢ً اثـس إداز٠ ايٛقـع عًـ٢ إْتا ٝـ١ اةٓمُـ١ َـٔ       

خـــإٍ إ ـــسا٤ دزاضـــ١ اضتهػـــاؾ١ٝ عًـــ٢ عٝٓـــ١ عػـــٛا١ٝ٥ َـــٔ ايعـــاًَ    اةصـــسف   

تــتً م َػــه١ً ايدزاضــ١   ستاٚيــ١ اى الــ١ عًــ٢ ايطــ اٍ   َؿــسد٠و ٚ 66ٚعــددِٖ 

 ايتايٞ:

 ع/ َا ٖٛ أثس إداز٠ ايٛقع ع٢ً إْتا ١ٝ اةٓم١ُ؟

ٚمت مجــا ايبٝاْــاا لٛاضــي١ تٛشٜــا اضــتُاز٠ اضــتبٝإ َهْٛــ١ َــٔ ستــٛزٜٔ: ا ــٛز   

( أضـ١ً٦ عـٔ   7( ض اٍ عٔ إداز٠ ايٛقـع أَـا ا ـٛز اييـاْٞ ؾٝتهـٕٛ َـٔ )      21األٍٚ َٔ)

ةٓم١ُ، مت حتًًٝٗا لاضت داّ األضايٝب اىحصا١ٝ٥ اةٓاضب١ هلاوَٚٔ مت إْتا ١ٝ ا

 ايتٛصٌ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ج أُٖٗا َا ًٜٞ:

 اتضح إٔ اغًب أؾساد ايع١ٓٝ عتاؾمٕٛ ع٢ً َٛاعٝد ايعٌُو -2

تب  َٔ خإٍ ايبخث اْ٘ ٜتِ اضت داّ إداز٠ ايٛقع لايػهٌ اةيًٛب داخـٌ   -1

 ْيام اةصسفو

 ذاا دالي١ إحصا١ٝ٥ ل  إداز٠ ايٛقع ٚإْتا ١ٝ اةٓم١ُوٖٓاى عإق١ طسد١ٜ  -3

اتضح إٔ ٖٓاى لعـ  ايصـعٛلاا ايـو تٛا ـ٘ ايعـاًَ  لـاداز٠ ايٛقـع داخـٌ          -4

 اةصسفو 
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 املكذمة: 

ٜعترب ايٛقع َـٔ اةٛوـٛعاا ايعاَـ١ ٚاألضاضـ١ٝ ٖٚـٛ ضـًع١ ْـادز٠ ال عهٓٓـا تعٜٛضـٗا          

 ٔ ع٢ً االضتؿاد٠ َٓ٘ لػهٌ نبريوؾهًُا اضتيعٓا ايتخهِ   ٚقتٓا نًُا نٓا قادزٜ

ؾايت١ُٝٓ   أٟ زتتُا تستهص ع٢ً أضاع َع  ٖٚٛ اىداز٠و ؾايكاد٠ اىدازٜـٕٛ ٖـِ     

حا ١ َاض١ إىل ايٛقع ايرٟ َٔ خإي٘ ٜكـّٛ لتٛشٜـا مجٝـا أْػـيت٘ يهـٞ عتكـل أٖـداف        

 اةٓم١ُ ايو ٜعٌُ لٗاو

       ٌ اةـدٜسٜٔ   قًـ١ ايٛقـع     ٚ  ايٛقع اذتـايٞ ْإحـأ إٔ ٖٓـاى تصاٜـد ايػـهاٟٚ َـٔ قبـ

ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜٓجـصٕٚ أعُـاهلِ َـٔ خإيـ٘ ٚعًـ٢ عهـظ ايعصـس ايـرٟ ٜػـٗد تيـٛزاا           

 ٖا١ً٥ ٚتطٗٝإا هل ال٤و

ؾدزاضــ١ إداز٠ ايٛقــع ناْــع َٓــر قــدِٜ ايصَــإ ٚإىل ايٛقــع اذتــايٞ، َٚــا شاٍ ٖٓــاى          

 غها٣ٚ َٔ وٝل ايٛقع ا دد هلِو

ؾـ١ أثـس اضـت داّ ايٛقـع ا ـدد يًعُـٌ عًـ٢        ؾكد مت إعداد ٖرٙ ايدزاض١ َـٔ أ ـٌ َعس  

 إْتا ١ٝ اةٓم١ُ ٚاألضباب ايو ت دٟ إىل عدّ إَها١ْٝ االضتؿاد٠ َٔ ايٛقع لػهٌ  ٝدو

 أواًل: مصللة الذراسة:

 تتُيٌ َػه١ً ايدزاض١   اى ال١ ع٢ً ايتطاؤالا ايتاي١ٝ:

 ا؟ٌٖ ٜتِ اضت داّ إداز٠ ايٛقع   اةٓم١ُ لػهٌ حتكل اةيًٛب َٓٗ -2

 َا ٖٛ أثس إداز٠ ايٛقع ع٢ً إْتا ١ٝ اةٓم١ُ؟ -1

 َا ٖٞ أِٖ ايصعٛلاا ايو تٛا ٘ اضت داّ إداز٠ ايٛقع داخٌ اةٓم١ُ؟ -3

 ثانيًا: أهذاف الذراسة:

 تطع٢ ايدزاض١ إىل حتكٝل األٖداف ايتاي١ٝ:

 ستاٚي١ َعسؾ١ دز ١ تأثري إداز٠ ايٛقع ع٢ً إْتا ١ٝ اةٓم١ُو -2

 صٝاا ايو عهٔ إٔ ٜطتؿٝد َٓٗا   إداز٠ ايٛقع لػهٌ أؾضٌوتكدِٜ لع  ايتٛ -1

 ثالجًا: أهمية الذراسة:

ٜعــاه ٖــرا ايبخــث عٓصــساو ٖاَــاو ٖٚــٛ إداز٠ ايٛقــع حٝــث ٜــ دٟ عــدّ االٖتُــاّ لــ٘       -2

 َٚعادتت٘ ع٢ً آثاز ضًب١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ اةٓم١ُ ستٌ ايدزاض١و
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تعترب ٖـرٙ ايدزاضـ١ ايـو تتٓـاٍٚ     ْدز٠ األحباث ايو تٓاٚيع َٛوٛع إداز٠ ايٛقع إذ  -1

أثـــس ايٛقـــع عًـــ٢ إْتا ٝـــ١ اةٓمُـــ١ األٚىل   َصـــسف ادتُٗٛزٜـــ١   حـــدٚد عًـــِ   

 ايباحثو

تيبٝــل ٖــرٙ ايدزاضــ١ عًــ٢ أحــد اةسانــص اذتٜٝٛــ١ ايــو ٜهــٕٛ ؾٝٗــا اضــت داّ إداز٠   -3

 ايٛقع لػهٌ نبريو

 رابعًا: فروض الذراسة:

 ايٛقع ٚإْتا ١ٝ اةٓم١ُو ٖٓاى عإق١ ذاا دالي١ إحصا١ٝ٥ ل  إداز٠

 خامسًا: جمتمع الذراسة:

ــ٘ ٜــدزع         ــازٙ يهْٛ تطــتٗدف ٖــرٙ ايدزاضــ١ ايعــاًَ    َصــسف ادتُٗٛزٜــ١ ٚمت اختٝ

 ل١٦ٝ ايعٌُ ٚيطٗٛي١ اذتصٍٛ ع٢ً اةعًَٛاا ٚايبٝاْااو

مت اختٝـــاز عٝٓـــ١ عػـــٛا١ٝ٥ ليـــٌ ايعـــاًَ    َصـــسف ادتُٗٛزٜـــ١ ٖٚـــٞ عٝٓـــ١    سادساااًا:

اضــتبٝإ اضــ  عع   66% ٚمت تٛشٜــا 36( َٛظـــ ٚناْــع ْطــبت٘  66لطــٝي١ َهْٛــ١ َــٔ ) 

 لايهاٌَو

 سابعًا: حذود الذراسة:

 تتُيٌ حدٚد ايدزاض١ ؾُٝا ًٜٞ:

اذتــدٚد اةهاْٝــ١: تٓخصــس اذتــدٚد اةهاْٝــ١ يًدزاضــ١   َصــسف ادتُٗٛزٜــ١  ٓيكــ١    -أ

 َصسات٘ ـ يٝبٝاو

ــٛع١ٝ   دزاضـــ     -ب ــدٚد اةٛوـ ــٌ اذتـ ــٛع١ٝ: تتُيـ ــدٚد اةٛوـ ــ٢   اذتـ ــع عًـ ــس إداز٠ ايٛقـ ١ أثـ

 إْتا ١ٝ اةٓم١ُو ٚذيو َٔ خإٍ قٝاع ايٛقع اةطت دّ ٚأثسٙ ع٢ً اىْتا ١ٝو

 ثامهًا: أدوات الذراسة:

ٞ  ايبخـث  أدٚاا تتٓـٛع  ٍ    اةطـت د١َ  ايعًُـ  ٚايبٝاْـاا  اةعًَٛـاا  عًـ٢  اذتصـٛ

ٗـ  االختبـازاا  اةكالًـ١،  االضـتبا١ْ،  ٚايـو َٓٗـا )اةإحمـ١،    ٚاذتكـا٥ل،   اةكـاٜٝظ  ا،لأْٛاع

ٞ  ايبخـث  أدٚاا أحـد  االضـتبا١ْ  و ٚتعتـرب )َـٔ األدٚاا  ذيـو  غـري  إىل لأْٛاعٗـا،   ايعًُـ

 و(2)األؾساد( عٔ ٚلٝاْاا َعًَٛاا، يًخصٍٛ )ع٢ً اضت داَا األنيس
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 ٚلٝاْـــاا َعًَٛـــاا عًـــ٢ يًخصـــٍٛ تطـــت دّ ٚلٓـــٛد ألعـــاد ذاا َٓاضـــب١ دزاضـــ١ أدا٠ ٖٞـــٚ

ٌ  ع٢ً ّٚتكد َع  لٛاقا َستبي١ ٚحكا٥ل ستدد٠، ٔ  عـدد  غـه  اى الـ١  ٜيًـب  األضـ١ً٦  َـ

 (و1االضتبا١ْ)  ٛوٛع اةبخٛث  اةعٓٝ  َٔ عًٝٗا

ٖٚـٞ   ٚؾسٚوـٗا،  ٚأٖـداؾٗا  تتٓاضـب  اذتاي١ٝ يًدزاض١ أدا٠ لاعداد ايباحث قاّ يريو ٚتبعا

 أدا٠ ٚإعـــداد تصـــُِٝ عًُٝـــ١ َـــسا داضـــتباْ٘ أثـــس إداز٠ ايٛقـــع عًـــ٢ إْتا ٝـــ١ اةٓمُـــ١ ٚقـــ 

 :ًٜٞ نُا ٚخيٛاا َساحٌ لعد٠( با١ْاالضت) ايدزاض١

 ايطــــالك١ ٚايدزاضــــاا إداز٠ ايٛقــــع ٚ اىْتا ٝــــ١ اةٓمُــــ١ ، أدلٝــــاا عًــــ٢ اىطــــإع -2

 اذتاي١ٝو  ٛوٛع ايدزاض١ اةتعًك١

 واالضتبا١ْ مشًتٗا ايو ايس٥ٝط١ٝ اجملاالا حتدٜد -1

 واالضتبا١ْ عبازاا ٚحتدٜد مجا -3

 ستٛزو نٌ حتع تكا ايو ايعبازاا صٝاغ١ -4

 َٔ قطُ  احتٛا ٚايو األٚي١ٝ، صٛزتٗا   االضتبا١ْ إعداد 

 وايبٝاْاا ايػ ص١ٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ :األٍٚ ايكطِ

 :ٚتٓكطِ إىل ستٛزٜٔ ز٥ٝط  ُٖا االضتبا١ْ عبازاا :ايياْٞ ايكطِ

 (و21) عبازات٘ عدد ٚنإ ، ايعبازاا اةتعًك١ لاداز٠ ايٛقع :ا ٛز األٍٚ

 (و7) عبازات٘ عدد ٚنإ ، اةٓم١ُاةتعًك١ إْتا ١ٝ ايعبازاا  :ا ٛز ايياْٞ

ّ  يكـد  ٞ  ٝي َكٝـاع  ايباحـث  اضـت د يتكـدٜس دز ـ١ اى الـ١     Likert Scale هـسا ارتُاضـ

 َــٓ ؿ   ــداو،) ( التــدا٤ لايبــدا5ٌ٥-2يعبــازاا االضــتبٝإ ، حٝــث َــٓح ايــدز اا َــٔ ) 

ٞ  ، 5 = عـايٞ  ـداو  ) ٚأعيـٞ ٚشٕ يهـٌ لـدٌٜ،    (،َتٛضط ، عايٞ، عايٞ  ـداو  َٓ ؿ  =  عـاي

ــداو  ،1=  َـــــٓ ؿ  ،3=  َتٛضـــــط ، 4 ــٓ ؿ   ـــ ــاا ٚآزا٤ تكـــــٝظ ٚايـــــو( 2=  َـــ  اجتاٖـــ

 طٍٛ حتدٜد َطتٜٛاا َتطا١ٜٚ ٚمتمخظ ثِ مت تٛشٜا اى الاا إىل َِٓٗ،  اةطتكص٢

ٔ   َكٝـاع يٝهـسا     ارتإٜـا  ٍ  ارتُاضـٞ ، َـ اةكٝـاع    دز ـاا  لـ   اةـد٣  حطـاب  خـإ

                                                                                       
، ايياييــ١، َصــس: داز ايٓػــس يًجاَعــاا اييبعــ١ ٠،یٚاي لــٛ ٠یايــٓؿظ ايعًــّٛ   ايبخــث جھَٓــا ز ــا٤ ألــٛ عــإّ، (2)

 و31، ص1662

عُــــإ: داز زتــــدالٟٚ يًٓػــــس ، ھبیأضــــاٍ ،ھأدٚاا َٚــــ٘،ھَـــــ: ايعًُــــٞ ايبخــــث ٚآخــــسٕٚ، داایعــــب ذٚقــــإ (1)

   و28، ص2981ع، یٚايتٛش
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ٍ  اةكٝـاع    رب ق١ُٝ( َٚٔ ثِ تكطُٝ٘ ع٢ً أن4=  5-2) ٍ  عًـ٢  يًخصـٛ ارتًٝـ١   طـٛ

ٌ  إىل ٖـرٙ ايكُٝـ١   إوـاؾ١  مت ذيـو  ( ٚلعـد 8و6=  5÷ 4أٟ )  اةكٝـاع )لداٜـ١     قُٝـ١  أقـ

 أصـبح  ٖٚهـرا  ارتًٝـ١،  األعًـ٢ هلـرٙ   اذتد يتخدٜد صخٝح( ٚذيو ٚاحد ٖٚٞ اةكٝاع

 (و2زقِ  ) ايتايٞ لادتدٍٚ َٛوح ٖٛ نُا ارتإٜا طٍٛ

 (:1رلى ) جذول

 ودالنزهب( األضئهخ انزحكُى ادلعزًذ يف انذراضخ )إجبثبدَىظح 

 األض١ً٦ ع٢ً اى ال١

 )ايبدٌٜ(

 ايكِٝ

 (ايكٝاع)

طٍٛ 

 ارت١ًٝ

 ايٛضط

 )دز ١ اةٛاؾك١(

 ايٓطيب ايٛشٕ

 )دز ١ اةٛاؾك١(

 8و2  – 2 2 َٓ ؿ   داو
ــ٢    ٚضـــــــط َعـــــــرب عًـــــ

 َٓ ؿ   داو
16%- 36% 

 6و1 – 8و2 1 َٓ ؿ 
ــ٢    ٚضـــــــط َعـــــــرب عًـــــ

 َٓ ؿ 
36%- 51% 

 4و3 – 6و1 3 َتٛضط
ــ٢    ٚضـــــــط َعـــــــرب عًـــــ

 َتٛضط
51%- 68% 

 %84 -%68 ٚضط َعرب ع٢ً عايٞ 1و4 – 4و3 4 عايٞ

 5 – 1و4 5 عايٞ  داو
ٚضط َعرب ع٢ً عايٞ 

  داو
84%- 266% 

 تاسعًا: مصادر مجع املعلومات:

  :اييا١ْٜٛ اةصادز -2

ــت دّ ــث اضـ ــ١   ايباحـ ــاز َعادتـ ــسٟ اىطـ ــ١ ايٓمـ ــادز يًدزاضـ ــااا َصـ ــ١ يبٝاْـ  ايياْٜٛـ

 :ليًع  

 وايع١ًُٝ ٚاةسا ا ايهتبو 2

 وايبخث  ٛوٛع اةتعًك١ ٚايبخٛث ايطالك١ ايدزاضااو 1

 واةت صص١ ٚاة١ٝٓٗ ايع١ًُٝ ٚاجملإا ايدٚزٜااو 3

 ولاةٛوٛع عإق١ هلا ايو ٚاىحصا٥ٝاا ٚايٓػساا ايٛثا٥لو 4

 واىْ ْع غبه١و 5
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  :األٚي١ٝ اةصادز -1

 األٚيٝــ١ ايبٝاْــاا مجــا إىل ايباحــث دتــأ ايدزاضــ١ ةٛوــٛع ايتخًًٝٝــ١ ادتٛاْــب دتــ١ةعا 

ٔ  هلـا  ةـا  يًدزاضـ١،  ز٥ٝطـ١ٝ  نأدا٠ خإٍ االضتبا١ْ َٔ  ٚادتٗـد،  ايٛقـع  تـٛؾري    أُٖٝـ١  َـ

 ايػسضو هلرا صُُع خصٝصاو ؾكد

 عاشرًا: مهوجية الذراسة:

 اةعسؾــ١ إىل ًٛصــٍٛي ايتخًًٝــٞ ايٛصــؿٞ اةــٓٗج عًــ٢ ايدزاضــ١   االعتُــاد مت

 يًمــٛاٖس ٚأدم أؾضــٌ ؾٗــِ ٚيتخكٝــل ايدزاضــ١ َػــه١ً ٍٚايتؿصــ١ًٝٝ حــٛ ايدقٝكــ١

ٌ  ايماٖس٠ دزاض١ اةٓاٖج   أْطب ٚلاعتبازٙ لٗا، اةتعًك١ ٘  ايبخـث،  ستـ  ٜعتُـد  ألْـ

ٞ  نُـا  ايمـاٖس٠  أٚ ايٛاقـا  دزاضـ١  عًـ٢  ٌ  ٜٚصـؿٗا  أزض ايٛاقـا  عًـ٢  ٖـ  دقٝـل،  لػـه

ٗـ   ـ  ايهٝؿــٞ تعبريؾـاي  ٚنٝؿـاو،  نُـاو  اٜٚعـرب عٓ  ٜٚٛوـح ااتٗــا  ايمـاٖس٠  يٓـا  ٜصـ

 ايمـاٖس٠  ٖـرٙ  َكـداز  ٜٚٛوح زقُٝاو ٚصؿاو ؾٝعيٞ ايهُٞ ايتعبري أَا ٚخصا٥صٗا،

 ايدزاضــ١ َٛوــٛع اةػــه١ً عــٔ ٚاذتكـا٥ل  ايبٝاْــاا تــٛؾري إىل لاىوــاؾ١ أٚ حجُٗـا، 

 و(2)دالالتٗا ٚايٛقٛف ع٢ً يتؿطريٖا

 :االستبيان احلادي عصر: صذق

 ٚقــاّ يكٝاضــ٘، ٚوــعع َــا االضـتبا١ْ  أضــ١ً٦ تكــٝظ إٔ االضــتبٝإ لصــدم ٜكصـد 

 َٔ لايتأند ايباحث

 :ليسٜكت  االضتبٝإ صدم

 :ا هُ  صدم - 2

ٔ  تأيؿع ا هُ  َٔ زتُٛع١ ع٢ً االضتبٝإ ايباحث عسض أعضـا٤   أزلعـ١  َـ

 ايباحـث  اضـتجاب  ٚقد ايؿاتح،  اَع١   ٚاىحصا٤ اىداز٠ زتايٞ   َت صص 

                                      
(2)    ِ ِ  اي لٝـ١    ايبخـث  َٓـاٖج  ،ضـاَٞ ًَخـ ٚايتٛشٜـا،   اةطـري٠ يًٓػـس   داز عُـإ،   األٚىل، اييبعـ١  ايـٓؿظ،  ٚعًـ

 و15، ص1666
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ّ  لا سا٤ ٚقاّ يطاد٠ ا هُ ا آلزا٤ ٔ  َا ًٜـص ٌ  حـرف  َـ  وـ٤ٛ اةك حـاا     ٚتعـدٜ

 ايٓٗا١ٝ٥و صٛزت٘   االضتبٝإ خسج ٚلريو اةكد١َ،

 :اةكٝاع صدم -1

  انذاخهٍ االرطبق: أوال

ٌ  اتطـام  َد٣ ايداخًٞ االتطام لصدم ٜكصد ٔ  عبـاز٠  نـ  االضـتبا١ْ  عبـازاا  َـ

 االتطـــام حبطـــاب ايباحـــث قـــاّ ٚقـــد ايعبـــاز٠، ٖـــرٙ تٓتُـــٞ إيٝـــ٘ ايـــرٟ ا ـــٛز َـــا

ٕ  ايداخًٞ ٔ  ٚذيـو  يإضـتبٝا ٍ  َـ ٌ  لـ   االزتبـا   حطـاب َعـاَإا   خـإ عبـاز٠   نـ

 وْؿط٘ يًُخٛز ايه١ًٝ ٚايدز ١ االضتبا١ْ ستاٚز َٔ عبازاا

 (:2رلى ) جذول

 ( إدارح انىلذ) األول احملىر عجبرح يٍ عجبراد كم ثني االررجبغ يعبيم

 نهًحىر انكهُخ وانذرجخ

قِ
يس

ا
 

 ايعباز٠
َعاٌَ 

 االزتبا 

 ق١ُٝ االحتُاٍ

P-Value 

 666و6 767و6 حتاؾأ ع٢ً َٛاعٝد ايعٌُ و2

 666و6 722و6 تكّٛ لايت يٝط اةطبل يًعٌُ و1

 666و6 624و6 ايعٌُ إ سا٤ااتطٌٗٝ  و3

 و4
ــ١ ٚتؿــــــــــــٜٛ    لٝــــــــــــٌ إىل  ايإَسنصٜــــــــــ

 ايصإحٝاا
 663و6 755و6

 و5
أثٓـــــا٤ ايعُـــــٌ  َـــــٔ اةـــــٛظؿ    تطـــــتؿٝد

 االضتؿاد٠ ايكص٣ٛ
 666و6 646و6

 666و6 895و6 تكًٌٝ اال تُاعاا و6

 666و6 763و6 تطت دّ ْماّ اتصاالا ؾعاٍ و7

 و8
تكبٌ غـها٣ٚ اةـسا ع  عـٔ طسٜـل أَـانٔ      

 شتصص١
 666و6 716و6

 و9
 ارتاص١ أثٓـا٤  لاألعُاٍايتكًٌٝ َٔ ايكٝاّ 

 ٚقع ايعٌُ
 666و6 752و6
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 و26
د٠ َٗــازاتِٗ حتطــ  َطــت٣ٛ اةــٛظؿ  ٚشٜــا

   ايعٌُ
 666و6 758و6

 و22
ــاا   تكًــــٌ َــــٔ اجملــــاالا   ايعُــــٌ ٚايعإقــ

 اال تُاع١ٝ
 663و6 878و6

 و21
تطت دّ أضايٝب حدٜي١   عًُٝـاا وـبط   

 ٚقع دخٍٛ ٚخسٚج اةٛظؿ 
 666و6 763و6

ا ـٛز األٍٚ    عباز٠ َٔ عبـازاا  نٌ ل  االزتبا  َعاٌَ( 1) زقِ  دٍٚ ٜٛوح

ــع( ــ١ )إداز٠ ايٛقـ ٟ  ٚايدز ـ ــر ــ١ ، ٚايـ ــب  ايهًٝـ ــ١ ذاا االزتبـــا  َعـــاَإا إٔ ٜـ  داليـ

 ٚوــا ةــا ما ـٛز صــاد  ٚلــريو ٜعتــرب 05.0َعٜٓٛـ١   َطــتٟٛ إحصـا١ٝ٥ عٓــد 

 ويكٝاض٘

 (:3جذول رلى )

 ( إَزبجُخ ادلُظًخ) انثبين احملىر عجبرح يٍ عجبراد كم ثني االررجبغ يعبيم

 نهًحىر انكهُخ وانذرجخ

 َعاٌَ االزتبا  ايعباز٠ يسقِا
 ق١ُٝ االحتُاٍ

P-Value 

 666و6 791و6 اةتاح١ اىَهاْٝاااضتػإٍ اةٛازد ٚ  و2

 666و6 843و6 اضت داّ ايتهٓٛيٛ ٝا اذتدٜي١ و1

 666و6 767و6 َإ١ُ٥ َٗازاا اةٛظؿ  ييبٝع١ أعُاهلِ و3

 666و6 698و6 ايتصاّ اةٛظؿ   ٛاعٝد ايعٌُ و4

 666و6 728و6 اةٛظؿ  أ ٛز شٜاد٠ و5

 666و6 865و6 شٜاد٠ ٚقع ايدٚاّ يًُٛظؿ  و6

 666و6 693و6 داخٌ اةٓم١ُ اةٛظؿ شٜاد٠ عدد  و7

ٞ  ا ٛز عباز٠ َٔ عبازاا نٌ ل  االزتبا  َعاٌَ( 3) زقِ  دٍٚ ٜٛوح إْتا ٝـ١  ) اييـاْ

 إحصــا١ٝ٥ عٓــد داليــ١ ذاا االزتبــا  َعــاَإا إٔ ٜــب  ايهًٝــ١، ٚايــرٟ ٚايدز ــ١ (اةٓمُــ١

 ويكٝاض٘ ٚوا ةا صادم ا ٛز ٚلريو ٜعترب 05.0َع١ٜٛٓ  َطتٟٛ

 االضتبا١ْ: ثاْٝاو: ثباا
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ــتبا١ْ ٖـــرٙ تعيـــٞ إٔ االضـــتبا١ْ ليبـــاا ٜكصـــد ــاد٠ مت يـــٛ ايٓتٝجـــ١ ْؿـــظ االضـ ــا إعـ  تٛشٜـ

ــتبا١ْ ــس االضـ ــس٠  أنيـ ــٔ َـ ــع َـ ــظ حتـ ــسٚف ْؿـ ــسٚ ، ايمـ ــاز٠ أٚ ٚايػـ ــس٣ لعبـ ــاا إٔ أخـ  ثبـ

 مت يــٛ ؾُٝــا نــبري لػــهٌ تػٝريٖــا ٚعــدّ ْتــا٥ج االضــتبا١ْ   االضــتكساز ٜعــي االضــتبا١ْ

 وَع١ٓٝ ش١َٝٓ خإٍ ؾ اا َساا عد٠ ايع١ٓٝ أؾساد ع٢ً تٛشٜعٗا إعاد٠

ٔ  ايدزاضـ١  اضـتبا١ْ   ثباا َٔ ايباحث حتكل ٚقد ٍ  َـ ٌ  طسٜكـ١  خـإ  ٚذيـو  نسْٚبـا   أيؿـا  َعاَـ

ًٞ    :نُاٜ 

 :Cronbach's Alpha Coefficient  كرونباخ ألفا معامل

 ّ  نُــا ايٓتـا٥ج  ٚناْـع  االضـتبا١ْ،  ثبـاا  يكٝـاع  نسْٚبـا   أيؿـا  طسٜكـ١  ايباحـث  اضـت د

 :ايتايٞ لادتدٍٚ َب١ٓٝ ٖٞ

 (4رلى ) جذول

 اإلضزجبَخ ثجبد نمُبش كروَجبخ أنفب اخزجبر َزبئج َىظح

 َعاٌَ أيؿانسْٚبا  ا ٛز ا

 864و6 إداز٠ ايٛقع و2

 727و6 ةٓم١ُإْتا ١ٝ ا و1

 855و6 مجٝا عبازاا االضتبا١ْ و3

 َستؿعـ١  نسْٚبـا   أيؿـا  َعاٌَ ق١ُٝ إٔ( 4)  دٍٚ اةب١ٓٝ   ايٓتا٥ج َٔ ٚاوح

ٕ  نـريو و االضـتبا١ْ  ستاٚز ٔستٛز َ يهٌ ٌ  قُٝـ١  ؾـا  عبـازاا  دتُٝـا  أيؿـا  َعاَـ

ــتبٝإ ــٔ )  االضـ ــع َـ ــرا855و6ناْـ ــ٢ إٔ ( ٖٚـ ــٌ ٜعٓـ ــاا َعاَـ ــ١، اييبـ ــٕٛ َستؿعـ  ٚتهـ

ٔ  تأند قد ايباحث ٜهٕٛ ٚلريوو ايٓٗا١ٝ٥ قال١ً يًتٛشٜا صٛزتٗا   ١ْاالضتبا  َـ

 االضـــتبا١ْ تاَـــ١ لصـــخ١ ثكـــ١ عًـــ٢ ظتعًـــٗا ممـــا ايدزاضـــ١ اضـــتبا١ْ ٚثبـــاا صـــدم

 وؾسوٝاتٗا ٚاختباز ايدزاض١ أض١ً٦ ع٢ً ٚاى ال١ ايٓتا٥ج يتخًٌٝ ٚصإحٝتٗا

 :البحح يف املستخذمة اإلحصائية الجاني عصر: األساليب

ٌ  ّ ايباحث لتؿسٜؼقا   االضـتبا١ْ، َٚعادتـ١ لٝاْـاا ايدزاضـ١ ٚؾكـا يربْـاَج اذتـصّ         ٚحتًٝـ

  (Statistical Process For Social Science)اىحصــا١ٝ٥ يًعًــّٛ اال تُاعٝــــ١ 
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( حٝـــــث ضٝطـــــت دّ ايباحـــــث أضـــــايٝب اةعادتـــــ١  SPSSٚايـــــرٟ عـــــرب عٓـــــ٘ اختصـــــازاو )

 اىحصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ:

 حطاب اةتٛضط اذتطالٞ: و2

يو يتخدٜد اضتجالاا أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١، إشا٤ ستـاٚز ايدزاضـ١ اة تًؿـ١ ، يهـٌ     ٚذ

 عباز٠  َٔ عبازاا تًو ا اٚزو

 االضتساف اةعٝازٟ: و1

ــاا اةبخــٛث  إشا٤ نــٌ عبــاز٠ َــٔ عبــازاا صــخٝؿ١         يكٝــاع َــد٣ ايتػــتع   إ ال

 اةإحم١و

 ايؿكسااو صدم يكٝاع لريضٕٛ ازتبا  َعاٌَ و3

   ضبريَإ يؿسٚم ايستب ازتبا  َعاٌَ   و 4

 ةعسؾ١ ْٛع ٚدز ١ ايعإق١ ل  اةتػرياا اةساد قٝاع ايعإق١ لٝٓٗاو 

  :(Cronbach's Alpha)نسْٚبا   أيؿا اختباز   و 5

 واىضتبا١ْ ؾكساا ثباا ةعسؾ١

 الجالح عصر: الذراسات السابكة:

 (:2008دراضخ انصىرٌ، كًبل عجذ احلًُذ ) -1

 يذَرٌ ويذَراد يذارش انزعهُى انعبو مبحبفظخ غسح: والع إدارح انىلذ نذي

 أِٖ أٖداؾٗا:

 إلساش أ١ُٖٝ ايٛقع نُٛزد مث  ٚعٓصس أضاضٞ َٔ عٓاصس اىداز٠و (2

ــ١         (1 تكــدِٜ لعــ  ايتٛصــٝاا ٚاةك حــاا ايــو تطــِٗ   حتطــ  إداز٠ ايٛقــع لؿاعًٝ

 ا ١ٝوٚايتكًٌٝ َٔ ٍألاب وٝاع٘ يًُطا١ُٖ   ضسع١ إصتاش األعُاٍ ٚشٜاد٠ اىْت

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 إٔ ٚاقا إداز٠ ايٛقع نإ ل  َستؿا َٚتٛضط دتُٝا ألعاد ايدزاض١و (2

أٖـــسا ايدزاضـــ١ أْـــ٘ ال تٛ ـــد ؾـــسٚم ذاا داليـــ١ إحصـــا١ٝ٥ لـــ  َتٛضـــياا تكـــدٜساا   (1

 َدٜسٟ ايدازع حٍٛ ٚاقا إداز٠ ايٛقعو

 أِٖ ايتٛصٝاا:

 إلساش أ١ُٖٝ ايٛقع نُٛزد ْادز ٚمث و (2
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 ز٠ ايٛقع ٜصبح  ص٤او َٔ اييكاؾ١ اىداز١ٜ ايتٓم١ُٝٝوايٛعٞ  ؿّٗٛ إدا (1

 (:1669دزاض١ عًٞ، أْٛز مجٌٝ ) (3

 الضغوط الهفسية وعالقتوا بإنتاجية العمل:

 أِٖ أٖداؾٗا:

تٗــدف ٖــرٙ ايدزاضــ١ عًــ٢ تطــًٝط ايضــ٤ٛ عًــ٢ ايضــػٛ  ايٓؿطــ١ٝ   ل٦ٝــ١ ايعُــٌ           

١ٝ ٚقُٝـــ١ َتضـــ١ُٓ لػـــهٌ قـــاع وـــػٛ  ايعُـــٌ، ٚايهػــــ عـــٔ طبٝعـــ١ ايعإقـــ١ ايٓؿطـــ  

 اىْتاج يع١ٓٝ ايدزاض١ َٚد٣ اْتػاز ايضػٛ  ايٓؿط١ٝ يد٣ ع١ٓٝ ايبخثو

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 أْ٘ نًُا اشداد ايضػط ايٓؿطٞ ع٢ً ايعاٌَ نًُا قًع اىْتا ١ٝو (2

ــ ٚيٝاا       (1 ــِ اةطـ ــٞ لـــ  حجـ ــػط ايٓؿطـ ــٞ اشداد ايضـ ــت٣ٛ ايتعًُٝـ ــا شاد اةطـ ــ٘ نًُـ أْـ

 ٚطبٝع١ ايعٌُ اةس٢َ ع٢ً عاتك٘و

 يتٛصٝاا:أِٖ ا

ــِ ايــٓؿظ ايصــٓاعٞ ٚايتٓمُٝــٞ   اةٓػــأ٠         (2 وــسٚز٠ ٚ ــٛد َت صــم َــٔ قطــِ عً

 ايصٓاع١ٝو

 حتط  ايٛوا اةادٟ يًعاٌَ َٔ خإٍ زؾا أ سٙو (1

 (:1998دراضخ اخلرفبٌ، جنى احملًُذ ) -2

انزًُُخ اإلدارَةخ وأثرْةب عهةً اإلَزبجُةخ يف ثعةط ي ضطةبد انمؽةب  انعةبو يف         

 ضىرَخ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

د َــد٣ اْعهــاع ايتُٓٝــ١ اىدازٜــ١ ٚتأثريٖــا عًــ٢ اىْتا ٝــ١   ايكيــاع ايعــاّ     حتدٜــ (2

 ايطٛزٟو

ايهػـــ عــٔ تــأثري ايتُٓٝــ١ اىدازٜــ١ عًــ٢ َعــدٍ دٚزإ ايعُــٌ يًعــاًَ    ايكيــاع       (1

 ايعاّ ايطٛزٟو

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 ٖٓاى عإق١ طسد١ٜ ل  ايتدزٜب ٚإْتا ١ٝ ايعٌُو (2

 َٚعدٍ دٚزإ ايعٌُوٖٓاى عإق١ عهط١ٝ ل  ايتدزٜب  (1
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 أِٖ ايتٛصٝاا:

إعــاد٠ ايٓمــس لتٓمــِٝ اذتــٛاؾص  ٚتعدًٜــٗا ألْٗــا تــستبط لــايسٚج اةعٜٓٛــ١ ٚاىْتا ٝــ١     (2

 يًعاًَ و

 تصُِٝ دٚزاا يت١ُٝٓ اةٍٝٛ اىظتال١ٝ يد٣ ايعاًَ  ٚإعدادٖا ٚتٓؿٝرٖاو (1

 (:1993دراضخ: انعجذ اهلل، حطٍ ) -3

ًم يف وحذاد انمؽب  انعبو انصةُبعٍ يف انمؽةر   انزذرَت ادلهين وأثرِ يف إَزبجُخ انع

 انعريب انطىرٌ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

 حتدٜد أثس ايتدزٜب اةٗي   إْتا ١ٝ ايعٌُ نُٝاوو (2

 قٝاع عا٥د ايتدزٜب ٚاةسدٚد اةايٞو (1

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 ٖٓاى ؾسٚم ل  إْتا ١ٝ ايعاٌَ اةدزب ٚإْتا ١ٝ ايعاٌَ غري اةدزبو -2

 ٚقاا ايؿساؽ يد٣ اةتدزل  ةا ٖٛ َؿٝدوعدّ اضتيُاز أ -1

 أِٖ ايتٛصٝاا:

إٔ ٜتِ تدزب ايعُاٍ ع٢ً خيٛ  اىْتاج ؤُ لساَج تدزٜبٝـ١ شتيـط هلـا لػـهٌ      (2

 دقٝلو ٚلاغساف َت صص  َٚتؿسع  يريوو

ايتٓاضــب لــ  ستتــ٣ٛ ايــرباَج ايتدزٜبٝــ١ َٚــ ٖإا ٚنؿــا٤اا اةــدزل  ايكــا٥ُ         (1

 لتٓؿٝر تًو ايرباَجو

 : غرَت، يعبر جنُت:دراضخ -4

 انزخؽُػ االضزرارُجٍ نهًىارد انجشرَخ وعاللزّ ثبإلَزبجُخ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

 لٝإ ايعإق١ ل  ايت يٝط االض اتٝجٞ يًُٛازد ايبػس١ٜ ٚاىْتا ١ٝو (2

ايتعـــسف عًـــ٢ ٚاقـــا تيبٝـــل ايت يـــٝط االضـــ اتٝجٞ يًُـــٛازد ايبػـــس١ٜ   إدازتٓـــا   (1

 ا ١ًٝو

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 د إداز٠ َػه١ً َت صص١ يًُٛازد ايبػس١ٜوال تٛ  (2

 ٖٓاى ايعدٜد َٔ اةعٛقاا ايو تع ض تيبٝل ايت يٝط االض اتٝجٞو (1
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 أِٖ ايتٛصٝاا:

 ايتأنٝد ع٢ً تيبٝل ايت يٝط االض اتٝجٞ يًُٛازد ايبػس١ٜ   اةٓمُااو (2

 تصُِٝ ْماّ َعًَٛاا َتيٛز ل  إدازاا اةٓم١ُ اة تًؿ١وو (1

 (:2007خبنذ حمًذ )دراضخ د. انكردٌ،  -6

 إدارح اإلَزبجُخ يف يُظًبد األعًبل انطىرَخ وانهجُبَُخ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

 ايبخث ٚايتخًٌٝ يًعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚا دداا ايو ت ثس ع٢ً اىْتا ١ٝو (2

قٝــاع اىْتا ٝــ١ ٚحتًٝــٌ ٚتكٝــِٝ ْتــا٥ج ايكٝــاع ٚتيــٜٛس زتُٛعــ١ َــٔ اة غــساا        (1

 ٚأضايٝب ايتخًٌٝ ايهُٞو

 اذتدٜي١ يتخط  اىْتا ١ٝ ٚٚوا لساَج تكدٜسٖاو دزاض١ األضايٝب (3

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

إٕ اىْتا ٝــ١ تــ دٟ عًــ٢ االضــتػٓا٤ عــٔ ايٝــد ايعاًَــ١ ؾجــا٤ا ايدزاضــ١ يت نــد إٔ      (2

تٓـــاَٞ اىْتا ٝـــ١ ٜصـــخب٘ تٓـــاّ   االضـــت داّ ٚتـــٛؾري ؾـــسص عُـــٌ عًـــ٢ اةـــد٣           

 اييٌٜٛو

 أِٖ ايتٛصٝاا:

نـــــٌ قيـــــاع ؾسعـــــٞ نأصـــــخاب ايعُـــــٌ تكٜٛـــــ١ دٚز ناؾـــــ١ ايٓكالـــــاا ايؿسعٝـــــ١ ٚ (2

 ايصٓاعٝ  َيٌ مجع١ٝ ايصٓاع١ ايًبٓا١ْٝو

اىصــإج ٚاةتالعــ١ يتيــٛزاا َٛوــٛعاا اىْتا ٝــ١ ٚطــسم تصــٓٝعٗا ٚإتبــاع أضــايٝب    (1

 ايت١ُٝٓ اىداز١ٜو
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 اإلطار الهظري للذراسة

 أواًل: مفووم إدارة الوقت:

 ا َا ًٜٞ:ٖٓاى زتُٛع١ َٔ اةؿاِٖٝ ىداز٠ ايٛقع عهٔ إٔ ضتدد َٓٗ

ٖــٞ عًُٝــ١ ختيــٝط ٚتٓمــِٝ ٚتسلٝــ١ ٚزقالــ١ ايٛقــع  ــا عهٓٓــا َــٔ اختٝــاز ايػــ٤ٞ    (2

 و(3)ايصخٝح اةساد عًُ٘ ٚايكٝاّ لأعُاٍ نيري٠   ٚقع قصري

 و(4)ٖٞ ؾٔ ٚعًِ االضت داّ ايسغٝد يًٛقع ٚعًِ اضتيُاز ايصَٔ لػهٌ ؾعاٍ (1

 ثانيًا: أهمية إدارة الوقت:

إداز٠ ضــ١ًُٝ ٚؾعايــ١ يًُــٛازد ٚايهــٛادز ايبػــس١ٜ ٚتعيــٞ   إٕ اىداز٠ ادتٝــد٠ يًٛقــع ٖــٞ  

لعداو ازتكا٥ٝاو يضسٚز٠ ايتكدّ ٚاالزتكـا٤ ايعـاّ يهـٌ َـٔ ايعـاًَ    اةػـسٚع ٚاةػـسٚع ذاتـ٘         

 ٚعهٔ إٔ ْٛوح أ١ُٖٝ: إداز٠ ايٛقع   ايػهٌ ايتايٞ ايرٟ ٜب  أ١ُٖٝ إداز٠ ايٛقعو

 (5) (: أمهُخ إدارح انىلذ1شكم رلى )

                                      
 و23، ص1669َ ضط١ حٛزع ايدٚي١ٝ،  (  ستُد ايصري ، إداز٠ ايٛقع، اىضهٓدز١ٜ،3)

 و18، ص1665(  زحبٞ عًٝإ، إداز٠ ايٛقع "ايٓمس١ٜ ٚايتيبٝل، عُإ، داز  سٜس، 4)

 و33، 32( زحبٞ عًٝإ، َس ا ضبل ذنسٙ، ص ص 5)
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 ًا: أنواع الوقت:ثالج

 ٚعهٔ تكطِٝ ايٛقع ع٢ً أزلع١ أْٛاع ز٥ٝط١ٝ ٖٞ:

 ايٛقع اىلداعٞو -2

 ايٛقع ايتخضريٟو -1

 ايٛقع اىْتا ٞو -3

 و(6)ايٛقع غري اةباغس أٚ ايعاّ -4

رابعًا: متطلبات إدارة الوقت:

ٖٓاى زتُٛع١ َٔ اةتيًباا ايو حتتا ٗا إداز٠ ايٛقع ْرنس َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ 

 اٍ َا ًٜٞ:اةي

 إحطاع عُٝل لايٛال٤ ٚغعٛز ناٌَ لااليتصاّ ٚايتؿٛمو (2

 زصد ايمٛاٖس ٚاةطتجداا ٚاةتػريااو (1

 إداز٠ يًتيٜٛس ٚيًتخط  ٚاالزتكا٤و (3

 ايتصاّ دقٝل ٚستددو (4

 ختيٝط ٚتٓمِٝ ٚتٛ ٝ٘ ٚحتؿٝص ٚتٓطٝل َٚتالع١و (5

 تٓؿٝر قٝاضٞو (6

 تكِٝٝ جتٜٛدٟو (7

 و(7)ًٌٝ ذنٞ ٚتعاٌَ تٓؿٝرٟؾِٗ عُٝل ٚاضا ٚإدزاى ايب١٦ٝ ا ٝي١ ٚحت (8

 خامسًا: أهم العكبات املعوقة إلدارة الوقت:

 ٖٓاى زتُٛع١ َٔ ايعكباا اةعٛق١ ىداز٠ ايٛقع عهٔ إٔ ْٛوح َٓٗا َا ًٜٞ:

 ل١٦ٝ عٌُ ؾٛو١ٜٛ نيري٠ ايضجٝج ٚنيري٠ اةيايبو (2

 َطاح١ ايعٌُ زد١٦ٜ ايتٓمِٝو (1

 زاووٚ ٛد ْصٚع يًُُاط١ً ٚتأ ٌٝ عٌُ ٜٓبػٞ إصتاشٙ ؾٛ (3

                                      
ُ ـــإ، عـــا  ايهتـــب      6) ــ١، أزلـــد، ع ــاٍ يًكٝـــاد٠ ايؿعايـ ــاذ ايكـــسازاا ٚاالتصـ ( ضـــٌٗٝ عبٝـــداا، إداز٠ ايٛقـــع ٚعًُٝـــ١ اختـ

 و25، ص1667ٜث، اذتد

، 2( ضــًِٝ ليــسع  ًــدٙ، ضــاَٞ ستُــد، ستُــد ٖػــاّ حسٜــص، ؾــٔ إداز٠ ايٛقــع ٚاال تُاعــاا، عُــإ، داز د ًــ١،    7)

 و31، ص1667
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 و(8)عكد ا تُاعاا ق١ًًٝ ايؿاع١ًٝ ٚايكٝاّ لأضؿاز ال يصّ هلا (4

 سادسًا: مفووم اإلنتاجية:

ٖٞ ايه١ُٝ اةٓتج١ َٔ ٚحد٠ عٌُ ش١َٝٓ ٚايصٜاد٠   اىْتا ١ٝ ٖٞ ايصٜاد٠  (2

اذتاص١ً   ن١ُٝ اىْتاج   ٚحد٠ ش١َٝٓ ستدد٠ َٔ ايعٌُ ٖٚرٙ ٖٞ إْتا ١ٝ 

 و(9)س ايعٌُ ؾكطايعٌُ أٟ ْطب١ اة س اا ع٢ً عٓص

ٖٞ ن١ُٝ اىْتاج ايو تتخكل َٔ خإٍ َد٠ ش١َٝٓ لٛاضي١ ٚحد٠ َع١ٓٝ َٔ  (1

ايعٌُ أٚ ايٓطب١ ل  اىْتاج ا كل ٚن١ُٝ األعُاٍ ايو لريع خإٍ َد٠ ش١َٝٓ 

 و(26)َع١ٓٝ

 سابعًا: أهمية العملية اإلنتاجية:

عباز٠ عٔ حص١ًٝ حتتٌ اىْتا ١ٝ حٝصاو ٖاَاو   حٝا٠ اىْطإ ع٢ً أضاع أْٗا 

  ٗدٙ ضتٛ حتكٝل ٖدف ستدد   ؾ ٠ َع١ٓٝو

ٚيإلْتا ١ٝ أ١ُٖٝ خاص١   اقتصادٜاا ايدٍٚ ناؾ١، ٚذيو ْمساو يًدٚز ايرٟ 

تًعب٘   ضسع١ منٛ اجملتُعاا ٚحتط  َطت٣ٛ َعٝػ١ ايطهإ، نُا تعد َ غساو 

١ داخٌ ايٛحداا ٜعهظ َد٣ ايهؿا٠٤   اضت داّ اةٛازد ايبػس١ٜ ٚغري ايبػس١ٜ اةتاح

االقتصاد١ٜ، إواؾ١ ع٢ً أْٗا تعد ديٝإو ع٢ً َا ٜيسأ ع٢ً ايكياعاا االقتصاد١ٜ َٔ 

تيٛز عًُٞ ٚتكي ٚعهٔ إٔ ضتدد أ١ُٖٝ اىْتا ١ٝ يهٌ َٔ ايؿسد ٚاةٓم١ُ ٚاالقتصاد 

 ٚاجملتُاو

ؾإ إْتا ٝت٘ تعهظ َد٣ َطاُٖت٘   ايعٌُ ٚاةكداز  ثبنُطجخ نهفرد انعبيم: -1

ٟ ٜعيٝ٘ َٔ  ٗدٙ ٚعًُ٘ َٚٗازات٘ ع٢ً  اْب تٛاوع٘ ايٓؿطٞ َا عًُ٘، ٚذيو   اير

 ايك١ُٝ اةضاؾ١ ع٢ً اةٓتج ايٓٗا٥ٞو

                                      
 و85، ص1667( ٚيٝد غخاد٠، إداز٠ ايٛقع حًٍٛ َٔ ارتربا٤ يتخدٜاا ١َٜٝٛ، ايطعٛد١ٜ، ايعبٝهإ يًٓػس،  8)

ٝـ١   َٓمُـاا األعُـاٍ ايطـٛز١ٜ ٚايًبٓاْٝـ١، زضـاي١ دنتـٛزاٙ غـري َٓػـٛز٠،          ( خايد ستُد ايهصلـسٟ، إداز٠ اىْتا   9)

 و41، ص1667ن١ًٝ االقتصاد،  اَع١ دَػل، 

( أْـٛز مجٝـٌ عًـٞ، ايضـػٛ  ايٓؿطـ١ٝ عإقتٗـا لاْتا ٝـ١ ايعُـٌ، زضـاي١ َا طـتري غـري َٓػـٛز٠، نًٝـ١ اي لٝـ١،                26)

 و68، ص1669 اَع١ دَػل، 
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ؾإ اىْتا ١ٝ تعرب عٔ نؿا٠٤ اىداز٠   اضتػإٍ اةٛازد  ثبنُطجخ نهًُظًخ: -2

ٚتيٜٛس ٚاىَهاْاا اةتاح١ هلا، ٚلايتايٞ ؾإ شٜاد٠ اىْتا ١ٝ تعي تكدّ ايتهٓٛيٛ ٝا 

 اةٓتج َٚإ١ُ٥ َٗازاا ايعُاٍ يًعٌُ أٟ اضت داّ اىداز٠ ةٛازدٖا لأؾضٌ غهٌ ممهٔو

ؾٗٞ تعرب عٔ نؿا٠٤ ايدٚي١   زتُٛعٗا لاداز٠ ضًا  ثبنُطجخ ناللزصبد واجملزًع: -3

 ٝد٠ ٚإْتا ٗا ٚتكدعٗا يًُجتُا، حٝث تسؾا زؾاٖٝت٘ ٚتعهظ َد٣ نؿا٠٤ إداز٠ 

 و(22)ًاايعٌُ   إْتاج ٖرٙ ايط

 ثامهًا: وحذات قياس اإلنتاجية:

لٓطب تبعاو هلرا اةكٝاع عدد ايٛحداا اةٓتج١ ٚاة س اا ع٢ً عدد  انكًُخ: -1

ايٛحداا اةطت د١َ   اىْتاج يـ ضاعاا ايعٌُ ايبػس١ٜ، ضاعاا ايعٌُ اآلي١ٝ، 

 ٚحداا اةٛازد ارتاّ، ٚحداا ايياق١و

لايطعس، حٝث تٓطب ق١ُٝ اة س اا  تطت دّ ؾٝٗا حاصٌ وسب ايه١ُٝانمًُخ:  -2

 ع٢ً ق١ُٝ اةدخإا، ٜٚتُٝص ٖرا اةكٝاع عٔ ضالكت٘ لايدق١ ٚايٓطب١و

تطت دّ ايك١ُٝ اةضاؾ١ يًتعبري عٔ ناؾ١ تهايٝـ اجملٗٛداا  انمًُخ ادلعبفخ: -3

اةبرٚي١   اىْتاج ٚناؾ١ ايعٛا٥د َٔ ٖرٙ اجملٗٛداا ٚلايتايٞ تعي ايؿسم ل  

 مجاي١ٝ ٚتهايٝـ ارتاَاا ٚارتدَااواةبٝعاا اى

 تاسعًا: طرق قياس إنتاجية العامل:

ٜتِ  ٛ بٗا قٝاع إْتا ١ٝ ايعاٌَ لكط١ُ حجِ اىْتاج ع٢ً ؼرَمخ يجبشرح:  -1

 عدد ايعُاٍ أٚ ع٢ً ٚقع ايعٌُو

 ٛ بٗا ْكّٛ حبطاب ايٛقع ايإشّ ىْتاج ٚحد٠ ٚاحد٠  ؼرَمخ غري يجبشرح: -2

 ٌُ ع٢ً حجِ اىْتاج َٚٔ ثِ ضتدد إْتا ١ٝ ايعاٌَوٚذيو لكط١ُ ٚقع ايع

ؾكٝاع َطت٣ٛ إْتا ١ٝ ايعاٌَ ٜستبط  كٝاع حجِ اىْتاج ٚلٛحد٠ ايصَٔ 

 و(21)اةطت دَ 

                                      
 و69، 68نسٙ، ص ص(أْٛز مجٌٝ عًٞ، َس ا ضبل ذ 22)

 و74، 73( أْٛز مجٌٝ عًٞ، َس ا ضبل ذنسٙ، ص ص 21)



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 240

  )دراسة ميذانية()دراسة ميذانية(  أثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمةأثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمة                                                               أسامة حسين شكشك د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

 اإلطار العملي للذراسة

 :مكذمة

   عًٝٗـا  االعتُـاد  مت ايو ٚاى سا٤اا يًُٓٗج١ٝ َؿصإو عسواو ايؿصٌ ٖرا ٜتٓاٍٚ 

 إداز٠ ايٛقــع عًــ٢ إْتا ٝــ١ اةٓمُــ١،    أثــس عًــ٢ ايتعــسف لٗــدف ايدزاضــ١ اةٝداْٝــ١،  تٓؿٝــر

ــ١،  ٚتػـــٌُ ــ١ ايدزاضـ ــا ٚٚصــــ َٓٗجٝـ ــ١ جملتُـ ــ١، ٚعٝٓـ ــا٥م ايدزاضـ ــرٙ ٚخصـ ــ١، ٖـ  ايعٝٓـ

 لٝــإ إىل إوــاؾ١ ٚثباتٗــا، َصــداقٝتٗا ٚؾخــم ،(االضــتبا١ْ)يًدزاضــ١  ايس٥ٝطــ١ٝ ٚاألدٚاا

  وايدزاض١ ْتا٥ج   َعادت١ اةطت د١َ اىحصا١ٝ٥ األضايٝب

 تفسري نتائج الذراسة:

نــريو َــٔ وــُٔ ايٓتــا٥ج اةتخصــٌ عًٝٗــا أٜضــاو ايتٛشٜــا ايتهــسازٟ ٚايٓطــيب دتــٓظ    ٚ

 ( ايتايٞ:  5ايع١ٓٝ قٝد ايدزاض١ لاةصسف نُا ٖٛ َب  لادتدٍٚ)

 ف(: انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب جلُص عُُخ انذراضخ ثبدلصر5اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايعدد ادتٓظ

 6و25 9 إْاث

 6و85 52 ذنٛز  

 6و266 66 اجملُٛع

%( 6و85( إٔ ايػايبٝــ١ َــٔ أؾــساد ايعٝٓـــ١ )   5ؾًكــد أظٗــسا ايبٝاْــاا ايــٛازد٠ لادتــدٍٚ )     

%(، ٚايػـهٌ ايتـايٞ ٜـب     6و25ناْٛا َٔ ايرنٛز ٚايٓطب١ ايباق١ٝ ناْـع يإلْـاث لٓطـب١ )   

 (:5ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )

التوزيع النسبي لجنس عينة الدراسة بالمصرف

ذكور 

85%

إناث

15%
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( ايتايٞ ؾاْـ٘ ٜـب  ايتٛشٜـا ايتهـسازٟ ٚايٓطـيب يًت صـم ايـدقٝل        6َا عٔ ادتدٍٚ)أ 

 يًع١ٓٝ قٝد ايدزاض١:  

 (: انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب نهًطزىي انىظُفٍ نعُُخ انذراضخ ثبدلصرف6اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز اةطت٣ٛ ايٛظٝؿٞ

 7و6 4 َدٜس اداز٠

 7و26 26 ز٥ٝظ قطِ

 6و5 3 ز٥ٝظ ٚحد٠

 7و72 43 َٛظـ

 6و266 66 اجملُٛع

%( نـإ  7و72( إٔ ايػايبٝـ١ َـٔ أؾـساد ايعٝٓـ١ )    6يكد أظٗـسا ايبٝاْـاا ايـٛازد٠ لادتـدٍٚ )    

%(  نـإ َطـتٛاِٖ ايـٛظٝؿٞ )ز٥ـٝظ قطـِ(و      7و26َطتٛاِٖ ايٛظٝؿٞ )َٛظــ( ، لُٝٓـا )  

ٚحــد٠(و  %( َطــتٛاِٖ ايــٛظٝؿٞ )ز٥ــٝظ  6و5%( َطــتٛاِٖ ايــٛظٝؿٞ )َــدٜس إداز٠(و ٚ) 7و6ٚ)

 (:6ٚايػهٌ ايتايٞ ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )

التوزيع  النسبي للمستوى الوظيفي لعينة الدراسة بالمصرف

موظف

71%
رئيس وحدة

5%

رئيس قسم

17%

مدير ادارة

7%

 انذراضخ ثبدلصرفنعُُخ  نهًطزىي انىظُفٍانزىزَع  انُطيب ( : 3انشكم )
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( ايتـــايٞ ؾاْـــ٘ ٜـــب  ايتٛشٜـــا ايتهـــسازٟ ٚايٓطـــيب يطـــٓٛاا ارتـــرب٠   7أَـــا عـــٔ ادتـــدٍٚ )

 يًع١ٓٝ قٝد ايدزاض١:  

 انُطيب نطُىاد اخلربح نعُُخ انذراضخ ثبدلصرف(: انزىزَع انزكرارٌ و7اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز َد٠ ارترب٠

 3و18 27 اقٌ َٔ مخظ ضٓٛاا

 7و12 23 ضٓٛاا 26ضٓٛاا ايٞ اقٌ َٔ  5َٔ 

 6و35 12 ضٓٛاا 25ضٓٛاا ايٞ اقٌ َٔ  26َٔ 

 6و25 9 ض١ٓ 25انيس َٔ 

 6و266 66 اجملُٛع

ــاا ايـــٛازد٠ لا  ــ١ ) 7دتـــدٍٚ )يكـــد أظٗـــسا ايبٝاْـ ــ١ َـــٔ أؾـــساد ايعٝٓـ %( 6و35( إٔ ايػايبٝـ

ضـٓٛاا ايــٞ   26َــٔ ناْـع خـربتِٗ   زتــاٍ عًُـِٗ اذتـايٞ )َــٛظؿٞ َصـسف( ناْـع       

 5َـٔ  %( َـِٓٗ خـربتِٗ   7و12،) اقٌ َٔ مخظ ضٓٛاا%( ناْع 3و18، ) ضٓٛاا 25اقٌ َٔ 

تــايٞ و  ٚايػــهٌ ايضــ١ٓ 25انيــس َــٔ  %( خــربتِٗ 6و25، ) ضــٓٛاا 26ضــٓٛاا ايــٞ اقــٌ َــٔ   

 (:7ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )

 

 انذراضخانزىزَع  انُطيب نطُىاد اخلربح نعُُخ ( : 4انشكم )

توزيع  النسبي لسنوات الخبرة لعينة الدراسة ال

من 5 سنوات الي 

اقل من 10 سنوات

22%

اقل من خمس 

سنوات

28%
اكثر من 15 سنة

15%

من 10 سنوات الي اقل 

من 15 سنوات

35%
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التوزيع التكراري للمؤهل العلمي لعينة الدراسة
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ــ١    8ادتـــدٍٚ زقـــِ ) ( ٜـــب  ايتٛشٜـــا ايتهـــسازٟ ٚايٓطـــيب يًُ ٖـــٌ ايعًُـــٞ يعٝٓـــ١ ايدزاضـ

 ايعا١ًَ لاةصسف:

 خ(: انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب نهً ْم انعهًٍ نعُُخ انذراض8اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز ايؿ١٦

 3و8 5 َتٛضط

 3و28 22 دلًّٛ عايٞ

 7و52 32  اَعٞ

 7و12 23 َا طتري

 6و266 66 اجملُٛع

( أظٗــسا ايبٝاْــاا ايــٛازد٠ لايدزاضــ١ إٔ ايػايبٝــ١ َــٔ أؾــساد  8َــٔ ادتــدٍٚ زقــِ )

 َا طـــتري%( ، ًٜٝٗـــا َ ٖـــٌ 51.7)  ـــاَعٞعٝٓـــ١ ايدزاضـــ١ حاصـــً  عًـــ٢ َ ٖـــٌ 

%( و أَــا أقــٌ ْطــب١ ؾهاْــع يًخاصــً  عًــ٢ اة ٖــٌ ايعًُــٞ َتٛضــط   21.7) لٓطــب١

 (:8%(و ٚايػهٌ ايتايٞ ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )3و8لٓطب١ )

 

 (: انزىزَع انزكرارٌ نهً ْم انعهًٍ نعُُخ انذراضخ5انشكم )
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ًعٝٓـ١  ( ايتايٞ ؾاْ٘ ٜـب  ايتٛشٜـا ايتهـسازٟ ٚايٓطـيب يًعُـس ي     9أَا عٔ ادتدٍٚ)

 قٝد ايدزاض١: 

 (:  انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب نهعًر نعُُخ انذراضخ ثبدلصرف9اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز ايعُس

 6و5 3 ض١ٓ 15أقٌ َٔ 

 3و13 24 ض١ٓ 36ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  15َٔ 

 7و16 26 ض١ٓ 35ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  36َٔ 

 3و33 16 ض١ٓ 46ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  35َٔ 

 3و8 5 ض١ٓ ١45 إيٞ أقٌ َٔ ضٓ 46َٔ 

 3و3 1 ض١ٓ 45أنيس َٔ 

 6و266 66 اجملُٛع

ــٛازد٠ لادتـــدٍٚ )      ــٔ أؾـــساد ايعٝٓـــ١    9يكـــد أظٗـــسا ايبٝاْـــاا ايـ ( إٔ ايػايبٝـــ١ َـ

%(  نــإ 7و16، لُٝٓــا ) ضــ١ٓ 46ضــ١ٓ إيــٞ أقــٌ َــٔ    35َــٔ %( نــإ عُــسِٖ  3و33)

 36إيــٞ أقــٌ َــٔ ضــ١ٓ  15َــٔ %( 3و13وٚ) ضــ١ٓ 35ضــ١ٓ إيــٞ أقــٌ َــٔ  36َــٔ عُــسِٖ 

 %(6و5و ٚ) ضـ١ٓ  15أقـٌ َـٔ   %( 6و5وٚ)ضـ١ٓ  45ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  46َٔ %( 3و8و ٚ)ض١ٓ

 (:9، ٚايػهٌ ايتايٞ ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ ) ض١ٓ 45أنيس َٔ 

 انذراضخ ثبدلصرفنعُُخ  نهعًرانزىزَع  انُطيب ( : 6انشكم )

توزيع  النسبي للعمر لعينة الدراسة بالمصرف ال

أقل من 25 سنة

5%

أكثر من 45 سنة

3%

من 40 سنة إلي أقل 

من 45 سنة

8%

من 35 سنة إلي أقل من 

40 سنة

34%

من 30 سنة إلي أقل 

من 35 سنة

27%

من 25 سنة إلي أقل 

من 30 سنة

23%
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 تساؤالت الذراسة: 

 :انط ال األول 

 م َزى اضزخذاو إدارح انىلذ يف ادلُظًخ ثشكم حتمك ادلؽهىة يُهب .ْ

ضتــساف ، ٚاالٞقــاّ ايباحــث حبطــاب ايٛضــط اذتطــال  يإل الــ١ عًــ٢ ٖــرا ايطــ اٍ   

يتخًٝــٌ  (3( حـٍٛ اةتٛضــط االؾ اوــٞ ) t) اةعٝـازٟ ٚايــٛشٕ ايٓطــيب ٚاختبــاز 

 ٓتا٥ج ٚؾل َا ٖٛ َٛوح لادتدٍٚ ايتايٞ:ايعبازاا اةتعًك١ لاداز٠ ايٛقع ؾهاْع اي

حطبة انىضػ احلطبيب، واالحنراف ادلعُبرٌ وانىزٌ انُطيب  (:10جذول رلى )

 ( نزحهُم انعجبراد ادلزعهمخ ثإدارح انىلذtاخزجبر )

ٛز
 

ا
 

   ايعباز٠
يب
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ٕ ا
ٛش

اي
 

 ايؿسو١ٝ

 ق١ُٝ )ا(

 ا طٛل١

t-

calculate
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4
.3

2
 

0
.7

7
0

 

8
6

.4
 3:0 H

        VS 

3:1 H 

13.245 0.000 1
 

داو
 

 ٞ
اي

ع
 

تكّٛ 

لايت يٝط 

اةطبل 

 يًعٌُ

3
.7

8
 

0
.9

4
0
 

7
5

.6
 3:0 H

        VS 

3:1 H  

6.452 0.000 5
 

ٞ
اي

 ع

تطٌٗٝ 

 إ سا٤اا

 ايعٌُ

3
.9

8
 

0
.8

9
2
 

7
9

.6
 3:0 H

        VS 

3:1 H  

8.536 0.000 2
 

ٞ
اي

 ع

لٌٝ إىل  

ايإَسنصٜ

٠ ٚتؿٜٛ  

 ايصإحٝاا

3
.8

3
 

1
.0

1
1
 

7
6

.6
 3:0 H

        VS 

3:1 H  

6.383 0.000 4 ٞ
اي

 ع



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 246

  )دراسة ميذانية()دراسة ميذانية(  أثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمةأثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمة                                                               أسامة حسين شكشك د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

َٔ  تطتؿٝد
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 (P-Value)( إٔ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ اةػــاٖد 26)زقــِ   ــدٍٚ ْتــا٥ج َــٔ ٜتضــح   

( نـــــإ أصـــــػس َـــــٔ َطـــــت٣ٛ اةعٜٓٛـــــ١ ا ـــــدد  21،22،8دتُٝـــــا ايعبـــــازاا َـــــا عـــــد٣ )  

(05.0   ممـــا ٜـــدٍ عًـــ٢ إٔ أؾـــساد ايعٝٓـــ١ اةبخـــٛث  أعيـــٛا إ الـــ١  هلـــرٙ ايعبـــازاا )

ع أٚ لاالطتؿــاض مت ختتًـــ عــٔ َتٛضــط ، ٚةعسؾــ١ ْــٛع االخــتإف َــا إذا نــإ لاالزتؿــا    

ــازاا ٚ دز ــ١ اةٛاؾكــ١ ٚؾــل ا ــو اةعــد َــٔ قبــٌ             ــ١ لــ  ايــٛشٕ ايٓطــيب هلــرٙ ايعب اةكازْ

 ايباحث ؾهاْع ْتا٥ج ايعبازاا ٚتستٝبٗا نُا ًٜٞ :

ٌ ايعبــاز٠ "  " حصــًع عًــ٢ اةستبــ١ األٚىل َــٔ حٝــث دز ــ١    حتــاؾأ عًــ٢ َٛاعٝــد ايعُــ

( ٚٚشٕ ْطـيب  31و4ًع ع٢ً َتٛضـط حطـالٞ )  ايٛقع ٚذيو ألْٗا حص ٠اةٛاؾك١   ٛزا داز

%( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ  داو ، ثِ تًٝٗـا   اةستبـ١   266 -% 84) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 4و86)

( 98و3" حٝــث حصــًع عًــ٢ َتٛضــط حطــالٞ )   ايعُــٌ إ ــسا٤ااتطــٌٗٝ ايياْٝــ١ ايعبــاز٠ " 

ثـِ  ـا٤ا     %( اةعرب ع٢ً دز ـ١ عـايٞ ،   84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 6و79ٚٚشٕ ْطيب )

" حٝـث   ايعُـٌ االضـتؿاد٠ ايكصـ٣ٛ    ؾأثٓـا٤ َـٔ اةـٛظؿ     اةستب١ اييايي١ ايعبـاز٠ " تطـتؿٝد  

%( 84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصـس لـ   4و79( ٚٚشٕ ْطيب )97و3حصًع ع٢ً َتٛضط حطالٞ )



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 248

  )دراسة ميذانية()دراسة ميذانية(  أثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمةأثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمة                                                               أسامة حسين شكشك د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

 لٌٝ إىل  ايإَسنصٜـ١ ٚتؿـٜٛ  ايصـإحٝاا    اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ، ثِ  ا٤ا ايعباز٠ "

ــ١ اي ــالٞ )  "   اةستبــ ــ١  تٛضــــط حطــ ــيب )83و3سالعــ ــ   6و76( ٚٚشٕ ْطــ ــس لــ ــٛ ٜٓخصــ  ( ٖٚــ

ــايٞ ، ثـــِ  ـــا٤ا   اةستبـــ١ ارتاَطـــ١ ايؿكـــس٠ "   84 -68%) تكـــّٛ  %( اةعـــرب عًـــ٢ دز ـــ١ عـ

 ٌ ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس  6و75( ٚٚشٕ ْطــيب )78و3"  تٛضــط حطــالٞ )  لــايت يٝط اةطــبل يًعُــ

ــ  ــا٤ا   اة    84 -% 68) لـ ــِ  ـ ــايٞ ، ثـ ــ١ عـ ــ٢ دز ـ ــرب عًـ ــاز٠ "   %( اةعـ ــ١ ايعبـ ــ١ ايطادضـ ستبـ

 ٌ ( ٚٚشٕ 57و3"  تٛضـــط حطـــالٞ ) حتطـــ  َطـــت٣ٛ اةـــٛظؿ  ٚشٜـــاد٠ َٗـــازاتِٗ   ايعُـــ

%( اةعـــرب عًـــ٢ دز ـــ١ عـــايٞ ، ثـــِ  ـــا٤ا    84 -% 68) ( ٖٚـــٛ ٜٓخصـــس لـــ 4و72ْطـــيب )

ٍ  اةستبـ١ ايطــالع١ ايؿكـس٠ "    ( ٚٚشٕ 51و3"  تٛضــط حطــالٞ ) تطــت دّ ْمـاّ اتصــاالا ؾعـا

%( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ، ثِ  ـا٤ا   اةستبـ١   84 -% 68) ٖٚٛ ٜٓخصس ل  (4و76ْطيب )

"  تٛضــط  ايعُــٌ عأثٓــا٤ ٚقــ ارتاصــ١  لاألعُــاٍايتكًٝــٌ َــٔ ايكٝــاّ   اييآَــ١ ايؿكــس٠ "  

%( اةعـرب عًـ٢ دز ـ١ عـايٞ،     84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 76( ٚٚشٕ ْطيب )56و3حطالٞ )

( ٚٚشٕ 46و3"  تٛضط حطـالٞ )  تكًٌٝ اال تُاعااثِ  ا٤ا   اةستب١ ايتاضع١ ايؿكس٠ " 

 %( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞو  84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 68ْطيب )

تكبـٌ  " ٚ "  تكًٌ َٔ اجملاالا   ايعٌُ ٚايعإقاا اال تُاعٝـ١ أَا لايٓطب١ يًعبازاا " 

تطت دّ أضايٝب حدٜيـ١   عًُٝـاا   " ٚ "  غها٣ٚ اةسا ع  عٔ طسٜل أَانٔ شتصص١

-P)" ايباقٝــ١ ؾكــد نــإ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ اةػــاٖد    وــبط ٚقــع دخــٍٛ ٚخــسٚج اةــٛظؿ  

Value)  ( 05.0أنرب َٔ َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ ا ـدد      ممـا ٜـدٍ عًـ٢ إٔ أؾـساد ايعٝٓـ١ )

 اةبخٛث  أعيٛا إ ال١  َتٛضط هلرٙ ايعبازاا و

ث  أ ـالٛا لد   ز       مما ضبل ٜتب  يٓا إٔ األؾساد اةبخٛـ ز ـ١ َستؿعـ١ عًـ٢ أغًـب عبـازاا ستٛـ

إداز٠ ايٛقع، ٖٚدا ديٌٝ عًـ٢ إعيـا٤ دز ـ١ عـايٞ عًـ٢ اضـت داّ إداز٠ ايٛقـع   اةٓمُـ١ لػـهٌ          

ب َٓ٘ـ ، ٚلاةكازْـ١ لـ  قُٝـ١ َطـت٣ٛ اةعٜٓٛـ١ اةػـاٖد             (P-Value=0.000)  عتكـل اةيًٛـ

ــازاا َٚطــــــــت٣ٛ اةعٜٓٛــــــــ١ ا ــــــــدد )   -P)( صتــــــــد إٔ  05.0يًدز ــــــــ١ ايهًٝــــــــ١ يًعبــــــ

Value=0.001) ( َٔ 05.0ناْع أصػس         ٍ ( ممـا ٜـدٍ عًـ٢ زؾـ  ؾـسض ايعـدّ ٚقبٛـ

ب    ايؿــسض ايبــدٌٜ ، أٟ  عٓــ٢ أْـ٘ـ ٜــتِ اضــت داّ إداز٠ ايٛقــع   اةٓمُــ١ لػــهٌ حتكــل اةيًـٛـ

 َٓٗاو
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 :انط ال انثبين 

 ًخ.يب ْى أثر إدارح انىلذ عهً إَزبجُخ ادلُظ     

أٟ شٜـاد٠   إداز٠ ايٛقـع    }اى ال١ ع٢ً ٖرا ايط اٍ ٖـٞ ْؿطـٗا اى الـ١ عًـ٢ ايؿسوـ١ٝ      

 {ضٝتبعٗا شٜاد٠   إْتا ١ٝ اةٓم١ُ ٚايعهظ صخٝح

 :انط ال انثبنث 

 يب ٍْ أْى انصعىثبد انيت رىاجّ اضزخذاو انىلذ داخم ادلُظًخ.

ٚاالضتـساف اةعٝـازٟ    يإل ال١ ع٢ً ٖدا ايط اٍ قـاّ ايباحـث حبطـاب ايٛضـط اذتطـالٞ ،     

ــاز)   ــيب ٚاختبـ ــٛشٕ ايٓطـ ــٞ )  tٚايـ ــط االؾ اوـ ــٍٛ اةتٛضـ ــازاا   3( حـ ــٌ ايعبـ (  يتخًٝـ

 اةتعًك١ لاْتا ١ٝ اةٓم١ُ ؾهاْع ايٓتا٥ج ٚؾل َا ٖٛ َٛوح لادتدٍٚ ايتايٞ:

، واالحنراف ادلعُبرٌ وانىزٌ انُطيب  حطبة  انىضػ احلطبيب (:11جذول رلى )

 ( نزحهُم انعجبراد ادلزعهمخ ثإَزبجُخ ادلُظًخtزجبر )اخ

   ايعباز٠ ا ٛز
ايٛشٕ 

 ايٓطيب
 ايؿسو١ٝ

 ق١ُٝ )ا(

 ا طٛل١

t-
calculated 

َطت٣ٛ 

اةع١ٜٛٓ 

 اةػاٖد

P-
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ب
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 ا

ى
ا

 

١ُ
م

ةٓ
١ ا

ٝ 
تا

إْ
 

اضتػإٍ اةٛازد 

 اااىَهاْٝٚ 

 اةتاح١

3.85 0.798 77 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عايٞ 1 0.000 8.242

اضت داّ 

ايتهٓٛيٛ ٝا 

 اذتدٜي١

4.20 0.879 84 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

10.573 0.000 2 
عايٞ 

  داو

َإ١ُ٥ َٗازاا 

اةٛظؿ  

بٝع١ يي

 أعُاهلِ

3.52 0.892 70.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 عايٞ 4 0.000 4.485

ايتصاّ اةٛظؿ  

  ٛاعٝد ايعٌُ
3.65 0.879 73 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 عايٞ 3 0.000 5.724

شٜاد٠ ا ٛز 

 اةٛظؿ 
2.92 1.029 58.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 َتٛضط 7 0.533 0.627-

شٜاد٠ ٚقع 

ايدٚاّ 

 يًُٛظؿ 

3.02 1.049 60.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 َتٛضط 6 0.903 0.123
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شٜاد٠ عدد 

داخٌ  اةٛظؿ 

 اةٓم١ُ

3.03 1.007 60.6 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 َتٛضط 5 0.799 0.256

 
 

 ايدز ١ ايه١ًٝ

 

3.46 0.484 69.2 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عايٞ  0.047 2.488

 

ٔ  ٜتضـح  ٍ  ْتـا٥ج  َـ دتُٝـا   (P-Value)( إٔ َطـت٣ٛ اةعٜٓٛـ١ اةػـاٖد    22زقـِ )   ـدٚ

( ممــا 05.0( نــإ أصــػس َــٔ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ ا ــدد )   5،6،7ايعبــازاا َــا عــد٣ )  

ٜــدٍ عًــ٢ إٔ أؾــساد ايعٝٓــ١ اةبخــٛث  أعيــٛا دز ــ١ ايصــعٛل١ هلــرٙ ايعبــازاا ختتًـــ عــٔ     

 َتٛضــط ، ٚةعسؾــ١ ْــٛع االخــتإف َــا إذا نــإ لاالزتؿــاع أٚ لاالطتؿــاض مت اةكازْــ١ لــ       

ايٛشٕ ايٓطيب هلرٙ ايعبازاا ٚ دز ١ ايصـعٛل١ ٚؾـل ا ـو اةعـد َـٔ قبـٌ ايباحـث ؾهاْـع         

 ْتا٥ج ايعبازاا ٚتستٝبٗا نُا ًٜٞ :

" حصًع ع٢ً اةستب١ األٚىل َٔ حٝـث دز ـ١    اضت داّ ايتهٓٛيٛ ٝا اذتدٜي١ايعباز٠ " 

( ٚٚشٕ 16و4ايصعٛل١   ٛز إْتا ١ٝ اةٓم١ُ ٚذيو ألْٗا حصًع ع٢ً َتٛضـط حطـالٞ )  

%( اةعــرب عًــ٢ دز ــ١ عــايٞ  ــداو، ثــِ تًٝٗــا    266 -% 84) ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس لــ 84ْطــيب )

" حٝـــث حصـــًع عًـــ٢     اةتاحـــ١ اىَهاْٝـــاا اضـــتػإٍ اةـــٛازد ٚ  اةستبـــ١ ايياْٝـــ١ ايعبـــاز٠ "   

%( اةعــرب عًــ٢   84 -% 68) ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس لــ   77( ٚٚشٕ ْطــيب ) 85و3َتٛضــط حطــالٞ ) 

ٌ  اةستب١ اييايي١ ايعباز٠ " دز ١ عايٞ ، ثِ  ا٤ا    " حٝـث   ايتصاّ اةٛظؿ   ٛاعٝـد ايعُـ

%( 84 -% 68) ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس لــ 73( ٚٚشٕ ْطــيب )65و3حصــًع عًــ٢ َتٛضــط حطــالٞ )

ِ      اةعرب ع٢ً دز ١ عـايٞ، ثـِ  ـا٤ا ايعبـاز٠ "     "  َإ٥ُـ١ َٗـازاا اةـٛظؿ  ييبٝعـ١ أعُـاهل

 -% 68) ( ٖٚـٛ ٜٓخصـس لـ    4و76طيب )( ٚٚشٕ 51ْو3  اةستب١ ايسالع١  تٛضط حطالٞ )

 %( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ و 84

ــازاا "    ــاد٠ عــدد  أَــا لايٓطــب١ يًعب ــاد٠ ٚقــع ايــدٚاّ   " ٚ "  داخــٌ اةٓمُــ١  اةــٛظؿ شٜ شٜ

ــاد٠ " ٚ "  يًُـــٛظؿ  ــٛزشٜـ ــاٖد                                       اةـــٛظؿ  أ ـ ــ١ اةػـ ــت٣ٛ اةعٜٓٛـ ــإ َطـ ــد نـ ــ١ ؾكـ " ايباقٝـ

(P-Value)    ( 05.0أنــرب َــٔ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ ا ــدد    ــ٢ إٔ أؾــساد ( ممــا ٜــدٍ عً

 ايع١ٓٝ اةبخٛث  أعيٛا إ ال١  تٛضط ٖدٙ ايعبازاا َٔ حٝث ايصعٛل١ و



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 251

  )دراسة ميذانية()دراسة ميذانية(  أثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمةأثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظمة                                                               أسامة حسين شكشك د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

ممــا ضــبل ٜتــب  يٓــا إٔ األؾــساد اةبخــٛث  أ ــالٛا لدز ــ١ َستؿعــ١ عًــ٢ أغًــب عبــازاا   

إعيـا٤ دز ـ١ عـايٞ عًـ٢ ايصـعٛلاا ايـو تٛا ـ٘        ستٛز إْتا ١ٝ اةٓم١ُ، ٖٚدا ديٝـٌ عًـ٢   

اضــــت داّ ايٛقــــع داخــــٌ اةٓمُـــــ١ ، ٚلاةكازْــــ١ لــــ  قُٝـــــ١ َطــــت٣ٛ اةعٜٓٛــــ١ اةػـــــاٖد                                                             

  (P-Value=0.000)     ( 05.0يًدز ١ ايه١ًٝ يًعبـازاا َٚطـت٣ٛ اةعٜٓٛـ١ ا ـدد  )

ــٔ )  (P-Value=0.047)صتـــد إٔ  ــػس َـ ــ٢ زؾـــ     05.0ناْـــع أصـ ــا ٜـــدٍ عًـ ( ممـ

ؾــــسض ايعــــدّ ٚقبــــٍٛ ايؿــــسض ايبــــدٌٜ ، أٟ  عٓــــ٢ إٔ ٖــــدٙ ايعبــــازاا تعتــــرب َــــٔ أٖــــِ   

 ايصعٛلاا ايو تٛا ٘ إداز٠ ايٛقع داخٌ اةٓم١ُ و

 *انفرظُخ انرئُطُخ :

ظ ٖٓاى عإق١ ذاا دالي١ إحصا١ٝ٥ ل  إداز٠ ايٛقـع ٚإْتا ٝـ١   (: ي0Hٝ) انفرض انعذو

 اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو  

)انفةةرض انجةةذَم 
1H     ٖٓــاى عإقــ١ ذاا داليــ١ إحصــا١ٝ٥ لــ  إداز٠ ايٛقــع ٚإْتا ٝــ١:)

 اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو

ٕ يؿــسٚم ايستــب  ؾهاْــع   قــاّ ايباحــث لاضــت داّ اختبــاز ضــبريَا   الختبــاز ٖــدٙ ايؿسوــ١ٝ  

 ايٓتا٥ج ٚؾل َا ٖٛ َٛوح لادتدٍٚ ايتايٞ:

 (12جذول رلى )

 حطبة اخزجبر ضجرييبٌ نفروق انررت

  ايعٛاٌَ إداز٠ ايٛقع إْتا ١ٝ اةٓم١ُ

 ق١ُٝ َعاٌَ االزتبا  666و2 658و6
 إداز٠ ايٛقع

 َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ اةػاٖد - 666و6

 ق١ُٝ َعاٌَ االزتبا  658و6 -
 ١ اةٓم١ُإْتا ٝ

 َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ اةػاٖد 666و6 666و2

 (P-Value=0.000)( ْإحــأ أْــ٘ إٔ قُٝــ١ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ اةػــاٖد 21َــٔ ادتــدٍٚ )

( مما ٜـدٍ عًـ٢ زؾـ  ؾـسض ايعـدّ       05.0)نإ أصػس َٔ َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ ا دد 

ا داليـــ١ إحصـــا١ٝ٥ لـــ  إداز٠  ٖٓـــاى عإقـــ١ )طسدٜـــ١( ذا ٚقبـــٍٛ ايؿـــسض ايبـــدٌٜ ، أٟ إْـــ٘  

 ايٛقع ٚإْتا ١ٝ اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو
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 انُزبئج:

 خًم ايباحث إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ج أُٖٗا َا ًٜٞ:

تب  َٔ خإٍ ايبخث إٔ ايعاًَ    َصسف ادتُٗٛز١ٜ ًٜتصَـٕٛ  ٛاعٝـد ايعُـٌ     (2

 (و25لٓطب١ عاي١ٝ  داو ٜٚتضح ذيو َٔ ادتدٍٚ زقِ )

ايبخث أْ٘ ٜتِ اضت داّ إداز٠ ايٛقع   َصسف ادتُٗٛزٜـ١ لايػـهٌ   تب  َٔ خإٍ  (1

 ايرٟ عتكل اةيًٛب َٓٗاو

 ٖٓاى قصٛز   تكبٌ غهاٟٚ اةسا ع  عٔ طسٜل أَانٔ شتصص١ يريوو (3

تــب  َــٔ خــإٍ ايبخــث إٔ ٖٓــاى ْطــب١ نــبري٠ َــٔ ايعإقــاا اال تُاعٝــ١ داخــٌ           (4

 ْيام ايعٌُو

 عًُٝــاا وــبط ٚقــع دخــٍٛ ٚخــسٚج    ٖٓــاى قصــٛز   اضــت داّ أضــايٝب حدٜيــ١      (5

 ايعاًَ و

 َٔ خإٍ ايبخث تب  إٔ ٖٓاى صعٛل١   شٜاد٠ عدد ايعاًَ  ٚأ ٛزِٖو (6

أظٗــس ايبخــث ٚ ــٛد عإقــ١ طسدٜــ١ ذاا داليــ١ إحصــا١ٝ٥ لــ  إداز٠ ايٛقــع ٚإْتا ٝــ١       (7

 اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو

 لـاداز٠ ايٛقـع   أظٗس ايبخث إٔ ٖٓاى زتُٛع١ َـٔ ايصـعٛلاا ايـو تٛا ـ٘ ايعـاًَ       (8

 داخٌ اةصسفو

 ادلمزرحبد:

ايعُــٌ عًــ٢ ٚوــا أَــانٔ شتصصــ١ يتكبــٌ غــها٣ٚ اةــسا ع  ٚايعــاًَ  داخــٌ           (2

 اةصسفو

 ايعٌُ ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ ايعإقاا اال تُاع١ٝ داخٌ ْيام ايعٌُو (1

اضــت داّ األضــايٝب اذتدٜيــ١   وــبط ٚقــع دخــٍٛ ٚخــسٚج ايعــاًَ  ناضــت داّ     (3

 ْماّ "ايبص١ُ"و

 ٛز اةٛظؿ   ا ٜتٓاضب َا ادتٗد اةبرٍٚ َِٓٗوشٜاد٠ أ  (4

 ايعٌُ ع٢ً َٛا ١ٗ ايصعٛلاا ايو تٛا ٘ اضت داّ إداز٠ ايٛقع داخٌ اةصسفو (5
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 املراجااع
 

أْـــٛز مجٝـــٌ عًـــٞ، ايضـــػٛ  ايٓؿطـــ١ٝ عإقتٗـــا لاْتا ٝـــ١ ايعُـــٌ، زضـــاي١          و2

 و68، ص1669َا طتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ اي ل١ٝ،  اَع١ دَػل، 

ــد   و1 ــد ستُــ ــٛز١ٜ    خايــ ــاٍ ايطــ ــاا األعُــ ــ١   َٓمُــ ــسٟ، إداز٠ اىْتا ٝــ ايهصلــ

ٚايًبٓاْٝــ١، زضــاي١ دنتــٛزاٙ غــري َٓػــٛز٠، نًٝــ١ االقتصــاد،  اَعــ١ دَػــل،   

 و41، ص1667

عُـإ: داز  أضايٝب٘،  أدٚات٘، َؿَٗٛ٘،: ايعًُٞ ايبخث ،داا ٚآخسٕٚٝذٚقإ عب و3

 و28، ص2981، اٜزتدالٟٚ يًٓػس ٚايتٛش

، 1665"ايٓمسٜـــ١ ٚايتيبٝـــل، عُـــإ، داز  سٜـــس،     زحبـــٞ عًٝـــإ، إداز٠ ايٛقـــع    و4

 و18ص

ايياييـ١،   اييبعـ١  ٚاي ل١ٜٛ، ايٓؿط١ٝ ايعًّٛ   ايبخث جھَٓا ز ا٤ ألٛ عإّ، و5

 و31، ص1662، َصس: داز ايٓػس يًجاَعاا

األٚىل،عُإ،  اييبع١ ايٓؿظ، ٚعًِ اي ل١ٝ   ايبخث َٓاٖج ضاَٞ ًَخِ، و6

 و15، ص1666ٚايتٛشٜا،  اةطري٠ يًٓػس داز 

ضــًِٝ ليــسع  ًــدٙ، ضــاَٞ ستُــد، ستُــد ٖػــاّ حسٜــص، ؾــٔ إداز٠ ايٛقــع         و7

 و31، ص1667، 2ٚاال تُاعاا، عُإ، داز د ١ً،  

ــاذ ايكـــسازاا ٚاالتصـــاٍ يًكٝـــاد٠         و8 ــٌٗٝ عبٝـــداا، إداز٠ ايٛقـــع ٚعًُٝـــ١ اختـ ضـ

ُ إ، عا  ايهتب اذتدٜث،   و25، ص1667ايؿعاي١، أزلد، ع

، 1669ز١ٜ، َ ضطــ١ حــٛزع ايدٚيٝــ١، ستُــد ايصــري ، إداز٠ ايٛقــع، اىضــهٓد و9

 و23ص

ٚيٝــد غــخاد٠، إداز٠ ايٛقــع حًــٍٛ َــٔ ارتــربا٤ يتخــدٜاا َٜٛٝــ١، ايطــعٛد١ٜ،     و26

 و85، ص1667ايعبٝهإ يًٓػس، 
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تالؤم عمران مديىة المحىيت بيه ماضيها تالؤم عمران مديىة المحىيت بيه ماضيها 

  وحاضرها وحاضرها 

  

 البناء قائدنجيب  د.  

 
 اطتار ادتػشاف١ٝ ايبؼش١ٜ ايعا١َ املظاعذ

 جاَع١ ؿٓعا٤ –ن١ًٝ ايذلب١ٝ باحملٜٛت 
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  تالؤم عنزاى مدِهة احملُِت بني ماضًّا َحاضزيا تالؤم عنزاى مدِهة احملُِت بني ماضًّا َحاضزيا 

 

 : عامة مكدمة

ٚإْؼا٤ املذٕ ٚايتُذٕ  لاسا ايُٝٔ َٔ ايبًذإ ايظباق١ اييت عشفت اذتتـٓف 

فعشؾ  ،ايف١ٝٓ إبذاعاتٗاتؼٝذ ايكـٛس يف يف َٔ خالٍ شتططاتٗا اذتلش١ٜ ٚريو 

عا٤ ايكذمي١ احملفٛف١ ٓؿ نزيوبذاع اإلٖزا ع٢ً خرل ديٌٝ  َأسبيف  أممًه١ طب

 بظٛسٖا ايعتٝل ْٚاطرا  ايظراب بؼباّ ذلشَٛ  َٚـٓع١ احملٜٛت زتاٍ ايذساط١

بذٜع١  اَ عشٜك١ايُٝٔ عشفت َذْ، ف...اخلتذٍ ع٢ً عُل ٖزٙ اإلبذاعا  اذتلاس١ٜ بايُٝٔ

ايشاصٟ تاسٜخ َذ١ٜٓ )اْعش نتاب َثٌ َذ١ٜٓ ؿٓعا٤  ذ ٚايتخطٝط ٚايترلشٝايتؼٝ

ٚ ايشباط أٚ َهٓاغ أفاغ  ٕاملذٕ ايعتٝك١ ببعض ايبًذإ َثٌ َذ ٠صٜاس فًٛ مت .1ؿٓعا٤(

فايُٝٔ ٚيزيو  ،١ٗ باملذٕ اي١ُٝٓٝ ايعتٝك١ٝتهاد تهٕٛ ػبيٛجذْا أْٗا باملًُه١ املػشب١ٝ 

ٚؿف –إرٕ َٔ ايبًذإ اييت عشفت املذٕ ايعتٝك١ مبُٝضاتٗا ٚقٛتٗا ..)اْعش نتاب 

َذ١ٜٓ  ذتع(..يزا 3َٔ َـش إىل ؿٓعا٤ -ب١ٝ ايظعٝذ٠، ٚنتاب سذ١ً يف ايعش2ؿٓعا٤ 

َٔ ذٝث  طٛا٤األمناط ايكذمي١  اايبٓا٤ ايتكًٝذٟ ررا  احملٜٛت َٔ املذٕ اي١ُٝٓٝ 

ٚ َٔ ذٝث املٛاد اييت اطتخذَت يف أ ٚايٛظا٥ف يهٌ طابل َٓٗا ايتـاَِٝ ٚايفٕٓٛ

ا مبٛاقع َٓبظط١ نٕٛ غايب١ٝ املذٕ ايعتٝك١ ؿُُت داخٌ أطٛاس إَ ،ايبٓا٤ ٚايتؼٝٝذ

ٚتًو األطٛاس ببعض اذتلاسا  ٚايبًذإ  ١،ٚ مبٓاطل َشتفع١ جب١ًٝ أّ تًٝأناْت 

ْعتت مبا ٜظ٢ُ )ايكـب١..َفشد دتُع قـب ( ٚايظٛس ٚايكـب١ ٖٞ تًو املٛاد ايط١ٝٓٝ 

ٚ اذتحش١ٜ اييت حتف جٓبا  تًو املذٕ ٚاذتلاسا  ايعتٝك١ باستفاعا  متٓع ايتهؼف أ

ٖزٙ املذٕ عاد٠  ،فاغ باملػشب(ٚ–)َذ١ٜٓ ؿٓعا٤ ايكذمي١  منٛردريو َٔ  ،مبا داخًٗا

                                      
ءتألحرروتا رر ت إرر صت   رر  تم ترحقيرروتراماشررءت صررمرتال بررز: تدة ررءت  صرر  تةنقحرر1408-هررر064الررزا :تاررر مديتة صنررءت،ررن   ت   1

مت  تدة رءت1981مت  تدة رءتج ييرءت 1989-هرر1049اامتتالفكزتامل  ،رز تيمرتر  تاامتالفكرزتاةسروتشر مدءتتدة رءتج ل رءت ت–لل زش ني

 077-072 ت008-006 ت156-154م ت 1970أرلى ت

املإر ييتع ر تشرنءتت– شرمتيرنتةحبر تالسر  م: ال الةءتالزئيضت ب لتال صنتعليتينتعة تهللاتينتالق شمتينتاملؤدر تير متةحبر تيرنتالقت0

م ت بيررررر ت1992دة ررررءتأرلررررىتت–رحقيرررروتعةرررر تهللاتةحبرررر تالح  رررر  تت–ةصررررإ تةررررنت إرررر صتامللسرررر ما تال ليلرررررءت-ر،ررررعت،ررررن   ت-1176

 الحق قتةحف ظءتللبز زتالفزنس  تلل ماش  تاليبنيء.

ةلسر ما تامل صنررءتةررنت-مت1989-هررر10.7 ررءتال  ييرءتالطةت–ةررنتة رزت لررىت،رن   ت–يزدر تةؤدرر تال ررمتم لررءتيريتيررالاتال زييرءتتالصرر ي  تت2

 يمتر تلةن ر.ت-شز ءتاامتالإن دزتتللطة عءتراللسزت
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ٚ َشافكٗا أعط٢ شلا َظُٝا  إَا ْظب١ ألطٛاقٗا  تٖٚزٙ األبٛاب  ،تهٕٛ شلا أبٛاب

تفتح ٚتػًل يف  األبٛابٖزٙ ، ٚخلإ ٚ إطالشلا ع٢ً ادتٗا  ...أارتذ١َٝ ٚدٚس ايعبادا  

فٗٞ تؼهٌ  ،يٝٗاإايػشبا٤ اذتايني ٚ طانٓٝٗاتعشف  ذشاطا عًٝٗا  ٠أٚقا  ستذد

ٖٚزا َا مت  ،جذ َتطٛس َاٖزٙ ايكـب أٚ األطٛاس تؼٗذ بذاخًٗا عُشاْ ،١َٓآَظتٛط١ٓ 

ٚنزيو َذ١ٜٓ فاغ  ١،ٚادتاَعٝ ١ايثاْٜٛ دساطيتَعاٜؼت٘ مبذ١ٜٓ ؿٓعا٤ زتاٍ 

ٚنزيو َذ١ٜٓ احملٜٛت اييت  ،بإ تهٜٛين ايعايٞ يًُاجظترل ٚايذنتٛساٙإباملػشب 

طهٔ بٗا نإذذ٣ عا٥ال  املذ١ٜٓ أْا ٚأطشتٞ أطعذ بٗا أٚ َاجاَعٝ َاأطتار اٗفٝ ؽٝعأ

يًُذٕ املظٛس٠ اييت  َامنٛرج١ تعذ ٜٓاملذٖٚٞ زتاٍ ايذساط١ ايبرث١ٝ،ٖزٙ  ٚأتأمل فٝٗا

أطٛاقٗا  طُٝاالٚبذاخًٗا شتططا  ذلش١ٜ را  تكظُٝا  سته١ُ َٚٓع١ُ  ٜٛجذ

أِٖ اذتشف اييت  َٔٚ ،د ٚبلاع١ ٚذشف١تهٕٛ َٔ تكظُٝا  طٛق١ٝ يهٌ َٓتٛاييت ت

 ا٥رنيادتضاس٠ ٚايذباغ١ ٚاذتذاد٠ ٚبعض اذتشف األثش١ٜ اييت جتزب ايظ ،عشفت بٗا

ٖٚزا َا ٜذٍ ع٢ً َا تبك٢ ،س باق١ٝ يبعض املٓتحا  ٚاألطٛام قذ عطًت اثآٖٚٓاى  ،يٝٗاإ

١ٜٓ تعٝؽ ع٢ً أدٚا  ايبٓا٤ ٚاذتشاث١ ٚايضساع١ نٕٛ ٖزٙ املذ :َثٌ، ثشٖا ايبظٝط١آَٔ َ

ٚنزيو شتططا  دٚس ايعباد٠ ٚاملؤطظا  ارتذ١َٝ ٚاإلداس١ٜ ٚأَانٔ  ايضساع١، ١ذشف

ايشاذ١ ٚاالطتحُاّ يعا٥ال  املذ١ٜٓ ٚاملتٓضٖني فٝٗا ٚاييت متثٌ َا ٜظ٢ُ ايّٝٛ 

ٚعُل  ٠َالذعت٘ مبذ١ٜٓ املـٓع١ اييت متثٌ ْٛا تٖٚزا َا مت، ٚاذتذا٥ل تٓضٖا امل

 ألٚىل .َذ١ٜٓ احملٜٛت ا هإك١ نْٛٗا متثٌ ايبٛتك١ األٚىل  يظَذ١ٜٓ احملٜٛت ايعتٝ

 أ(-1)-سقِ-ارتاسط١  ايعا١َ حملافع١  احملٜٛت
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 4حمافظة احملُِت أرقام َمهجشات تهنُِة 

م.ّ بٛؿذذفٗا  َذذا قبذذٌ ايكذذشٕ ايظذذابع   ٠ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت إىلْؼذذأ ٜشجع تذذاسٜخيذذزيو.   

فٗذذذٞ تكذذذع  عًذذذ٢ ايعذٜذذذذ َذذذٔ األٚدٜذذذ١ ، ِذذذذذ َشانذذذض اطذذذتٝطإ يمْظذذذإ ايذذذُٝين ايكذذذذٜأ

املكَٛذذذا  األطاطذذذ١ٝ الطذذذتكشاس  ٣ذذذذذإ ساكذذذٞ ايضساعٝذذذ١ ارتـذذذب١ باعتباسٖذذذاألٚايٝٓذذذابٝع ٚا

 ِ َذذع اْتكذذاٍ َشانذذض اذتلذذاس٠ إىل املشتفعذذا  باملٓذذاطل ايؼذذُاي١ٝ       ريو ٚ،اإلْظذذإ ايكذذذٜ

ع سقع١ ايذٚيذ١  ايظب٦ٕٝٛ باالطتٝطإ ٚتٛطٝ أايػشب١ٝ يف ايكشٕ ايظابع قبٌ املٝالد ذٝث بذ

ٚعًُذت عًذ٢    َا١ٝ٥ عًُذت عًذ٢ تؼذٝٝذ ايظذذٚد     ذلاس٠ َا١ٝ٥ صساع١ٝ تك١ٝٓبٓا٤ ايظب١ٝ٦ ٚ

 قٓذذذٛا نْٛٗذذذا أبذذذذعت يف تـذذذُِٝ ْعتذذذت بذذذأس  ادتٓذذذتني  اطتـذذذالز ٚصساعذذذ١ األس  يذذذزا

 ٙ َ        ٚتـذذشٜف املٝذذا ١ ثشٖذذا بٝٓذذ آٚحبهذذِ قذذشب احملٜٛذذت اذتايٝذذ١ َذذٔ املٓذذاطل ايذذيت َذذا صايذذت 

يف ايعـذذش اإلطذذالَٞ  افعذذ١ احملٜٛذذت اذتايٝذذ١ ايذذيت اصداد  اصدٖذذاساَ فٗذذٞ قشٜبذذ١ حمل نُذذأسب

ٚايٝعفشٜذذ١ يف  ٜٛبٝذذ١ألٚا ٚريذذو َذذع َشاذذذٌ قٝذذاّ ايذذذٜٚال  ايُٝٓٝذذ١ نايذٚيذذ١ ايـذذًٝر١ٝ 

 َاٚذشانذذذ َاْٚٗلذذذ١ عًُٝذذذ١  ْٚؼذذذاط  ثكافٝذذذَا تًذذذو املشذًذذذ١ ػذذذٗذ  َذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت سقٝذذذاَ 

ال١َٝ ناملظذذاجذ ٚاملطذذاٖش ٚاألكذذشذ١   فؼذذٝذ  فٝٗذذا املعذذامل اإلطذذ  َا ،ٚاجتُاعٝذذ َااقتـذذادٜ

ٚنذذذزيو ػذذذٝذ   ايكذذذالع   يف ايعًذذذّٛ املختًفذذذ١ نافذذذ١،  فٓبذذذؼ ايعًذذذِ ٚايعًُذذذا٤  ،ٚاملذذذذاسغ

َذٜٓذ١   عؼذش يعبذت  ٚعبذ  ايطشم، َٚع بذا١ٜ بذٛانرل ايكذشٕ ايتاطذع     ،طٛامألٚايكـٛس  ٚا

ًذذػت َٛاسدٖذذا حبهذذِ ؿذذػش ذحُٗذذا عذذدل جتاساتٗذذا ي     ١سٜادٜذذ١ سغذذِ ستذٚدٜذذ   َااحملٜٛذذت أدٚاس

 جبذذٛد٠احملٜٛذذت َذٜٓذذ١ َػشٜذذ١  تعذذذ يذذزيو  ايذذُٝين ٚتـذذذٜشٙ يًعذذامل عذذدل َٝٓذذا٤ املخذذا٤،   

قبا٥ذٌ   ٖٚزا َذا جعذٌ أبٓذا٤    َٓاخٗا ٚاعتذاٍ أجٛا٥ٗا ٚنثش٠ األَطاس بٗا ٚتشبتٗا ارتـب١

ٚ أد٠ مبٛايُٝٔ املٛج ٛ   أسب ٚادتٛف ٚخذٛالٕ  َذٓني أَثذاٍ   آبٗذا عا٥ؼذني    ٕسذذب ٚعُذشإ عتًذ

ٕ    ،بسذأخشّ َٔ ألعا١ً٥ )ا ٕ    ،ٚايـذشَٞ َذٔ عُذشا ٚارتذٛالْٞ َذٔ    ،ٚايظذٓراْٞ َذٔ طذٓرا

ٕ َذ١ٜٓ احملٜٛت َٔ املذذٕ ايُٝٓٝذ١ ايعتٝكذ١ ايذيت متتًذو      إايكٍٛ بيزيو صتضّ ; خٛالٕ(

ففٝٗذا شتططذا  َٚٛاقذع أثشٜذ١      ،بٛانرل أذذاث َٚؼاٖذ تاسغت١ٝ ٚأثش١ٜ َٚعُاسٜذ١ ذٝذ١  

ٓخًف إىل إٔ ; فذذذم ّ( 2000ىل )إٚذـذذذٕٛ ٚقذذذالع َٚذذذذٕ َٚكذذذابش ؿذذذخش١ٜ ٜعذذذٛد تاسغتٗذذذا   

                                      
0
ةح فررءت-م.ال ب  مدرءتاليبنيرء0446-0441-الفترت تنيإا ييرءتلرلرىتتللبجر لضتاملحليرءت–ةح فرءتاملح دتتأمق مترةنجزا ترنب دءتت

 املجلضتاملحلي.–املح دت
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طذٛس ذحذشٟ عتفٗذا َذٔ      اعتذٝط  بٗذ  ٚ اثشَٜا تؼهٌ َعًَُا ايعتٝك١ املـٓع١ َذ١ٜٓ احملٜٛت

٘ 4-3( ٜٚذذلاٚز استفاعذ٘ )  تكشٜبذاَ  2نِ 3ٜٚبًؼ طٍٛ ٖزا ايظٛس ) ،نٌ ادتٛاْب  ّ( ٚزلهذ

 تُٛكذذع عًذذ٢ ٖذذزا ايظذذٛس أبذذشاد دا٥شٜذذ١ را  فترذذا  ؿذذػرل٠ تظذذ٢ُ )ايٓذذٛب ..       . ٚتِ(طذذ5).

ظذذتخذّ يػذذش  اذتشاطذذ١ ٚاذتُاٜذذ١ ٚاالطذذتطالع ملذذا ٜذذذٚس خذذاسد  ٓذذ١ تَهأ( ٖٚذذٞ ١ْٛبذذمجذذع 

ٚتذذؤدٟ ، يًُذٜٓذذ١ أبذذٛاب عذٜذذذ٠ َٛصعذذ١ يف اجتاٖذذا  شتتًفذذ١ ، ٚبٗذذا األر٣ايظذذٛس ملذذٔ ٜٓذذٟٛ 

بأذحذذاس َٓحذذٛس٠ َظذذطر١ متذذش حباساتٗذذا     َظذذٛا٠ٚممذذشا  أصقذذ١ َذذذاخٌ ٖذذزٙ األبذذٛاب إىل   

إىل  ٛاَلاألخذش٣ ٚؿذ   ٚاإلداسٜذ١ طظذاتٗا ارتذَٝذ١   ايظه١ٝٓ ٚأطٛاقٗا ٚجٛاْب َظاجذٖا َٚؤ

يذذذزيو صتذذذذ بٗذذذزٙ ، بذذذٌ ٖٓذذذاى دسد تذذذشبط َٓاطكٗذذذا ايعًٝذذذا مبٓاطكٗذذذا اشلابطذذذ١ا، ٚطذذذطٗ

نباس ايظٔ تشقب أعِٝٓٗ ايػشبذا٤ املتحذٛيني ٚاملذاسٜٔ بٗذا َكذذَني شلذِ نذٌ         َااملذ١ٜٓ أْاط

ذٜٓذذ١ َكظذذ١ُ إىل  يذذزيو جتذذذ ٖذذزٙ امل  ، مبذذذٜٓتِٗ ٣ٜٚٓٗذذشٕٚ َذذٔ أساد األر ، عذذٕٛ َٚؼذذٛس٠ 

ٗا اْٚنذذٌ جٗذذ١ تٛجذذذ فٝٗذذا ارتذذذَا  املٓاطذذب١ ايذذيت تًٝذذل بٗذذا ٚختذذذّ طذذه ، أقظذذاّ ٚجٗذذا 

فُذذثال أطذذٛاقٗا َٛصعذذ١ ذظذذب ختــذذٗا ْٚذذٛع ايٓؼذذاط ايتحذذاسٟ ٚاالقتـذذادٟ         ، ٚصٚاسٖذذا

عًذ٢   اؿذ١ دٚس َٛصعذ١ َٚذل  ٚطذت١  ٚاذتشيف بُٝٓا تشتفع َظانٓٗا يتـٌ إىل َابني مخظ١

ٚ ٚ جٓبا  ايطشم ٚاملُذشا   ٟ   األصقذ١،  ٖذا مجايٝذ١ ٚعشاقذ١ باملعُذاس     اأعط ٖذزا ايذذلاق املعُذاس

نذذزيو حتُذذٞ ٖذذٞ ٚ، يًُذذاس٠ َذذٔ طذذطٛع ايؼذذُع ٚذشاستٗذذا  اَلفٗذذٞ تعطذذٞ ظذذ، ٚايتؼذذٝٝذ

ٖزٙ املذ١ٜٓ َٔ املذٕ ايظباق١ يف اَتالنٗذا يٓاطرذا     تعذٚ، املاس٠ َٔ ايتظاقطا  املطش١ٜ

ًُذذ١ عُشاْٝذذ١ متٝذذض ثكافذذ١ عا٥التٗذذا  ٖذذزٙ املعطٝذذا  زتتُعذذ١ َٚتفشقذذ١ َع ، متثذذٌ ايظذذراب

َذذا صايذذت  ايعتٝكذذ١ ٕ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذتإ ،ٝذ ٖذذزٙ ايكـذذٛس ٚاألبذذشاد ٝٚعذذشاقتِٗ بذذاَتالى ٚتؼذذ 

حتذٟٛ َظذاذا    َآثشٖا َتٛاجذ٠ بهثرل َٔ أمناط ايبٓا٤ املعاؿش فٝٗا ذت٢ ايٝذّٛ، نُذا   

ٚأْؼذذذذط١ اجتُاعٝذذذذ١ شتتًفذذذذ١  َادٚاس، تًعذذذذب ٖذذذذزٙ ايفلذذذذا٤ا  أداخذذذذٌ فلذذذذا٥ٗا اذتلذذذذشٟ

إىل َٓاصشلذذا ٚدٚس عبادتٗذذا  ٟخذَذذ١ املٝذذاٙ شلذذا ايذذيت جتذذش ٚجًذذب َٚتٓٛعذذ١ بُٝٓذذا ٜذذتِ تذذٛفرل  

َٚؤطظذذاتٗا ٚخذذذَاتٗا اإلداسٜذذ١ األخذذش٣ ٚأطذذٛاقٗا عذذدل ايظذذٛاقٞ َذذٔ األعًذذ٢ إىل األطذذفٌ    

عطؼذذِٗ ا ٚٚرليًُذذاس٠ يذذ  تٛكذذع َٝذذاٙ بذذاسد٠ َٚبخذذش٠ جذذٛاس َٓاصشلذذا    ، ٚٚيف املطذذاسز املظذذت١ٜٛ 

 َ ٚتٛكذع عًذ٢ ػذشفا     ، ـذٓٛع١ َذٔ ايطذني تظذ٢ُ )ايهذٛص أٚ ادتذش٠(      ٚتٛكع بأٚإ فخاسٜذ١ 

بذايذلاب ادتٝذذ    ألٚتًذٛث ايب٦ٝذ١ متذ    ٢تشَذ  ٔ إَٔذ  بذذالَ ف ،قذمي١ أٚإَٓاصٍ دٚسٖا ْٚٛافزٖا 

ْذو  بأنذٌ ٖذزا ٜذٛذٞ     ،ح ٚايعطذٛس ايضنٝذ١  ٥ايعبكذ١ بذايشٚا  ٛسٚد ٚتضسع فٝٗذا ايشٜذاذني ٚايذ   
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يذزيو  ، ٚجبًٝذ١ ؿذخش١ٜ قاطذ١ٝ    قُذ١ ا سغذِ اعتال٥ٗذ   ؽ داخٌ جضٜش٠ را  ذذٜك١ غٓا٤ٝعت

ْ    ٚ ْاٖٝذذو  ،)املذا٤ ٚايذذلاب(  : ُٖٚذا ، يٝٗذا َذٛاسد اذتٝذا٠     إذلذش أتظذا٤ٍ نٝذف مجعذت شلذا 

؟ ٚادتذذٛاب عذذٔ ٖذذزا ايظذذؤاٍ إٔ ايُٝٓذذٝني      عذذٔ اْتؼذذاس املكاػذذِ ٚايبظذذاتني ادتًُٝذذ١ فٝٗذذا     

يذذذِٜٗ َٝذذض٠ ٖذذٞ ايتػًذذب عًذذ٢ ايـذذعاب، ٚعتبذذٕٛ َذذٛاطِٓٗ يذذزا ٜظذذًو نذذٌ األطذذايٝب        

املذذٕ ايعتٝكذ١ َٚٓٗذا احملٜٛذت ٚخاؿذ١      يف مجاٍ  ايٓعشأَعٓت ًٛ ٌٜٛ ايـعب طٗاًل، فيتر

َ    ايذذذيت تعتًذذٞ قذذذشٕ تذذذٝع  املـذذٓع١  ايذذذيت   آاصشلذذذتالذعٗذذا عبذذذاس٠ عذذٔ ذذٜكذذذ١ بذٜعذذذ١، أَذذا 

ٚاذتكٝكذ١ ٖذٞ   ، ايظذُا٤  يف نبذذ َتألي٦ذ١   تٓعذش يٓحذّٛ    ٚنأْو ٚ فتبذتٓاطح ايظراب 

اَل صادٖذذا مجذذا، ٕٚ َذذٔ ْٛافذذزٖا ٚقُشٜاتٗذذا ٚػٛاقـذذٗاٜؼذذع َذذٔ أيذذٛاز ايضجذذاد املًذذٛ نذٌ َذذا 

ًا، يذذزا ىل جاْذذب املـذذابٝح ايتكًٝذٜذذ١ فتعطذذٞ َٓعذذشًا بذذذٜعًا ٚجذذزاب إايهٗشبذذا٤ إدخذذاٍ إْذذاس٠ 

 ٞ ايػذذالٍ  اصٕاملذٜٓذ١ ايعتٝكذذ١ شتذ   ٜٛجذذذ يفٚ ،َذٜٓذ١ را  طذذشاص َعُذاسٟ تكًٝذذذٟ ممٝذض    فٗذ

١ بايكلذذا  ذتفذذغ املذذا٤  ٚنذذزيو ايظذذذٚد ٚارتضاْذذا  ايـذذػرل٠ املبٓٝذذ   ،ذتفذذغ اذتبذذٛب

أطذفٌ   ١قعذ ٛاطذٛاقٝٗا اي  إكذاف١ إىل ٚيًشٟ ٚنُٛسد يظذكٞ ايبٗذا٥ِ    ،بإ ادتفافإيًراج١ 

ٌ     ،ذـٔ املـٓع١ َٔ ادت١ٗ ايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ َذٔ   :ٚملذ١ٜٓ احملٜٛذت ثالثذ١ أبذٛاب أٚ َذذاخ

 ٌ ْٚتٝحذذ١  ايذذشاٚغ،بذذاب َٚذذٔ ايؼذذُاٍ ايػشبذذٞ   ،اب املؼذذكلبذذَٚذذٔ ايؼذذشم  ،ايػذذشب بذذاب ػذذٓب

ذضاَٗا ٚأؿبرت َذلابطذ١   ْٗذّٚا، ساْذثيال تعشكت طع فلا٤ املذ١ٜٓ ايعتٝك١ آْزاىيتٛ

ٞ     َٓاطكٗذذاجبُٝذذع  عُذذاس اذتذذذٜث  إلٚخاؿذذ١ ا ،احملٝطذذ١ بٗذذا َذذٔ خذذالٍ ايضذذذف ايعُشاْذذ

  ّ  َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  شنذذضٚٚقفذذت مباذتلذذشٟ  ٖاَذذذاس، فًذذٛ جتٛيذذت يف  ايضاذذذف بكذذ٠ٛ ايٝذذٛ

ذٝذا٤  ألذٜٓذ١ ايعتٝكذ١ املـذٓع١ َٓتٗٝذ١ يف ا    َذٔ امل َٓطًذل  اذتلذشٟ   يالذعت إٔ اْتؼاسٖا

اختًفذذت املكذذٛال   ، أٟ تؼذذعش باَتذذذاد ثكذذايف عُشاْذذٞ مبذذذٜٓتٗا املعاؿذذش٠. يكذذذ      املعاؿذذش٠

 ٔ  ،فٗٓذذاى عذذذ٠ آسا٤ ذذذٍٛ ٖذذزٙ ايتظذذ١ُٝ   تظذذُٝتٗا باحملٜٛذذت،   طذذبب ٚايشٚاٜذذا  ٚاملـذذادس عذذ

 : ٜأتٖٞٚٞ نُا 

احملافع١ قذميًا  ايزٟ عشفت بٗطِ اػتل َٔ قٛشلِ ) احمل٣ٛ ( ٖٚٛ االطِ اا احملٜٛت

يهٕٛ ادتباٍ حتٝط بٗا َٔ ثالث جٗا  َتـ١ً َٔ ادتٓٛب ٚايؼُاٍ عذا فتر١ ؿػرل٠ 

ذشف ايتا٤ يف ْٗا١ٜ  صٜذٚشلزا زلٝت باحمل٣ٛ ثِ  ،بادتباٍ ١فٗٞ ستٜٛ ،شبػَٔ ج١ٗ اي

ٖٓاى سأ٣ آخش ، ٚٚإمنا احملٜٛيت ٟال ٜكاٍ فالٕ احملٛف ايٓظب إيٝٗاايه١ًُ يٝظٌٗ 

َا ذٜٛت ؟ أٟ َا ايزٟ ذٜٛت ؟ أْ٘ َأخٛر َٔ قٛشلِ: شتايف متاًَا يًشأٟ ايظابل ٖٚٛ 
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، ٚط١ٝ: أٟ تنئَ املا٤ َتظاٜٚ نيأٟ ذٜٛت عٝٓ ١ريو: َا٤ طٝ ٔٚيهٕٛ ادتٛاب ع

َا٤ ذٜٛت، ٖٚٓاى أَث١ً نثرل٠ ع٢ً  ، فهإٔ احملٜٛت َشنب١ َٔ نًُتني ُٖاطٛاط١ٝ

 :َٓٗا ،ت ٚكٛاذٝٗا ٖٚٞ عباس٠ عٔ عٕٝٛ يًُا٤ريو َٚٓٗا َا تشنض يف َذ١ٜٓ احملٜٛ

ستٝذ أٚ َا ذٝذ َا عني أٚ َعني  –َا مح٢ أٚ ست٢ُ  –َاٜٚذٙ  –َا١ٜٚ  –َا٤ ٖٚب١ 

ال تعًٌ خـٛؿًا أْ٘ ال ٜٛجذ َٛكع يف ايُٝٔ عًَُٛا  األزلا٤إال إٔ  ،ٚغرلٖا ايهثرل

طفٛز ادتباٍ حتٌُ ، فاملذسجا  اييت تضٜٔ بٗا َازلاٚاحملٜٛت حتذٜذًا إال ٖٚٛ عتٌُ 

َٓٗا  األػحاسشب قٚ ،طِ أس  مت اطتـالذٗاامجاع١ٝ ٚفشد١ٜ َثاًل اجملشب : ٖٚٛ  ٤زلاأ

ٚنٌ َٓٗا عتٌُ أٟ   ،ٚفُٝا بعذ تكظِ ع٢ً ايٛسث١ ،ٚاطتخذَت يف ايضساع١، ٚايتؼحرلا 

 .5اآلالف َٚا أنثشٖا ذٝث تـٌ إىل  َازلانٌ دسج١ َٔ ٖزٙ املذسجا  حتٌُ 

ناْت اٜا  َذ١ٜٓ احملٜٛت قذ قاَت ذٍٛ ثالث١ ستاٚس أٚ ْٛ مما طبل صتذ إٔ

ًٝاَتباعذ٠   ،ْعشًا يًطبٝع١ ادتب١ًٝ اييت تتـف بٗا ٖزٙ املٓطك١ خشعٔ بعلٗا اآل ْظب

 ٜا تكاسبت ايٓٛٚتظعت ايشقع١ ايعُشا١ْٝ ااملذ١ٜٓ  ٠ابع املشاذٌ اييت َش  بٗا ْؼأتت عَٚ

ٚاستبطت  ،املذ١ٜٓ ايكذمي١بـٓع١ يٝتـٌ امل أطٛاساتظع ايُٓٛ خاسد ف َٔ بعض، بعلٗا

ٔ عتؼهٌ َذ١ٜٓ احملٜٛت سقع١ عُشا١ْٝ َتٛاكع١ املظاذ١ ٚال ختتًف ي ببعلٗاايٜٓٛا  

، بُٝٓا ايعكٛد خًًٗا ٚاييت ٜتح٘ ايتٛطع ايعُشاْٞ ؿٛبٗاتاملٓاطل ارتاي١ٝ اييت ت

نُذٜش١ٜ َذٜش١ٜ َذ١ٜٓ احملٜٛت األخرل٠ َٔ األيف١ٝ ايثا١ْٝ املٓـش١َ مت إْؼا٤ 

 عتذٖا َٔ، ّ(2001يظ١ٓ (3َظتك١ً عٔ َذٜش١ٜ احملٜٛت بايكشاس ادتُٗٛسٟ سقِ )

 َٚٔ ،ايؼشم َذٜش١ٜ ايشجِ ايؼُاٍ َذٜشٜتا  ايؼػادس٠ ٚبين ايعٛاّ ستافع١ ذح١، َٚٔ

َذٜش١ٜ ارتبت، ٚتتهٕٛ  َذٜش١ٜ املذ١ٜٓ َٔ ايػشب ادتٓٛب َذٜش١ٜ بين طعذ، َٚٔ 

 ٞ:عضي١( ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ اآلت17)

عضي١ ايػشبٞ األع٢ً ٚايػشبٞ األطفٌ ٚقب١ً بٔ عبذ اهلل ٚقب١ً خذٜف ٚعٓدل ٚايٛطط 

ٚايعشقٛب ٚجبٌ ايطشف ٚاألذحٍٛ األطفٌ ٚبين ايٛيٝذ ٚاجملادٌٜ ٚبالد غٌٝ ٚبين أجبش 

ع٢ً ثالث  ذٜش١ٜ املذ١ٜٓ، ٜٚتٛصع ايظهإ مب6ٚاذتٛاؿ١ً ٚطرا١َ ٚبٝت ايفرطاْٞ ٚثاَش

                                      
5

تةنتاللفرءتللةن  تيجيب(.–دتتأمق مترةنجزا ترنب دءتة  متش يوتةح فرءتاملح  
َ
 را ت  اا

للفررر م تنيإا ييرررءتتنرلررررىتت-نيجررر  ا تالإنب درررءتتيبح فرررررءتاملح درررتتتة صزدرررءتتاملح دررررتتتت-ال ب  مدرررءتتاليبنيرررءتتةح فررررءتاملح دررررتت-6ت

 6-م.0446-0441للبج لضتاملحليءت
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ٚعضي١ ٖحش٠  %( 5.22ٚعضي١ ايؼشقٞ ) ،َٔ طهإ املذ١ٜٓ %(3.61) املذ١ٜٓ ٚتؼهٌ :عضٍ ٖٞ

فٗٞ َذ١ٜٓ جزب طٝاذٞ تؼحع ٚجتزب ايظٝاذ١  ،%( 2.16)  ايذٚاعش ٚاملعاصٜب ٚتؼهٌ

إال أْٗا را  فٓذق١ عؼٛا١ٝ٥  ،ايذاخ١ًٝ ٚارتاسج١ٝ ٚتذعِ خض١ٜٓ ايذٚي١ بايع١ًُ ايـعب١

 . غرل َٛج١ٗ

 بأع٢ًٚتشتفع عٔ ططح ايبرش ، نِ (128)ذعا٤ بتبعذ احملٜٛت عٔ ايعاؿ١ُ ؿٓٚ   

 ٚتكع يف ايٛطط ايػشبٞ َٔ ايُٝٔ ع٢ً ٖلب١ املشتفعا  َا ،ّ(2200ق١ُ ٖٞ نٛنبإ )

 43.53-دسج١ 15.43-ٚخط طٍٛ  دسج١ سلااَل 32.15-دسج١ 2.15بني خط عش  )

رل ٚتكع حتت تأث ،ٚتؼٗذ احملٜٛت تظاقطا  َطش١ٜ بفـٌ ايـٝف ٚايشبٝع ،(دسج١ ػشقَا

 َاَٚٗٓ َاٚميتٗٔ طهإ املذٜش١ٜ ذشف ،ايشٜاز االطتٛا١ٝ٥ ٚاملٛزل١ٝ ادتٓٛب١ٝ ايػشب١ٝ

االقتـاد١ٜ  ٚاألْؼط١عذٜذ٠ أُٖٗا ايٓؼاط ايتحاسٟ ٚايضساعٞ ٚايٛظا٥ف ايعا١َ 

اخل، ايٓحاس٠ ٚاذتذاد٠ ٚادتضاس٠ ٚايٓكٌ ٚاملطاعِ ٚاملخابض ... :َثٌ ،ٚاالجتُاع١ٝ املٛاص١ٜ

ظبب غًب١ ايتذاخٌ ب ضاٍ كعٝفَاٜ تـادٟ ٚاذتشاى االجتُاعٞ َاايٓؼاط االق يهٔ

 أٚعذٕ  أٚفٗٞ مبثاب١ َشنض عُشاْٞ َٔ َشانض ؿٓعا٤  ،ايشٜفٞ اذتلشٟ فٝٗا بك٠ٛ

 ١ْظُ 20134ٜٚبًؼ عذد طهاْٗا اذتايٞ ، (2نِ 19تبًؼ َظاذ١ َذ١ٜٓ احملٜٛت )ٚ ،تعض

تكشٜبَا، ْظ١ُ  640000ا ٜكاسب َ 2030اّ ٜٚتٛقع إٔ تـٌ عاّ ع 2004ّإلذـا٥ٝا   ٚفكًا

 ١أثشٜ ١تؼهٌ َعًُ َا صايتعُشاْٗا  اصدٖاسبٛانرل إٕ َذ١ٜٓ احملٜٛت اذتاي١ٝ َٔ خالٍ 

تًف١ املخ اتُٝض بتكظُٝاتٗتٚ غايبَا،را  طشاص َعُاسٟ تكًٝذٟ قذِٜ  َذ١ٜٓفٗٞ  ١،َُٗ

ٝط١ ٚأؿبرت املذ١ٜٓ َشتبط١ جبُٝع ايعضٍ احمل، شتتًف األْؼط١ ٚاذتشفاملظتٛعب١ 

َذ١ٜٓ احملٜٛت حباج١ إىل ػل َا تضاٍ ٚ، عُشا١ْٝ ذذٜث١ ٚػٛاسع َعبذ٠ بإبٗا مب

، ٚتعبٝذ ايعذٜذ َٔ ايؼٛاسع اييت تظاعذ ع٢ً تٛطٝع املذ١ٜٓ ٚتطٛس َظت٣ٛ اذتٝا٠ فٝٗا

طشاس أإرا نإ املاكٞ َفتاز اذتاكش ٚناػف املظتكبٌ، ففٞ اذتاكش تهُٔ ايهثرل َٔ 

ٚمبا إٔ َذ١ٜٓ احملٜٛت تعذ َٔ ، فاماآلاملظتكبٌ بٌ بٛاب١ ٚاطع١ ْافز٠ ضتٛ ٖٞ املاكٞ ٚ

ٕ إذٝث  ،املذٕ اي١ُٝٓٝ ايكذمي١ إال أْ٘ ال ميهٔ َعشف١ ٚحتذٜذ ايفذل٠ اييت ظٗش  فٝٗا

َذ١ٜٓ احملٜٛت تفتكش إىل األدي١ املؤنذ٠ ذٍٛ تاسٜخ إْؼا٥ٗا أٚ عُاس٠ أٍٚ جض٤ َٔ 

الٍ َعا١ٜٓ ايبٝٛ  ايكذمي١ جذًا فٝٗا ٚنٌ َا ٖٓايو ٖٛ ايتخُني َٔ خ، املذ١ٜٓ

تؤنذ أْٗا اطتخذَت يف أنثش ٖٞ ٚ، ٚنزيو األذحاس اييت اطتخذَت يف ٖزٙ ايبٝٛ 
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ضَٔ قطعٗا ٚضتتٗا َٔ ادتبٌ يٖٚٞ تذٍ بايتكذٜش   ،َٔ بٓا٤ ٚأنثش َٔ صَٔ

 .ٚاطتخذاَٗا يف ايبٓا٤

 مشكلة البحث :

طذ١ٝ يف تذال ّ  جػشافٝتٗذا ايبؼذش١ٜ     َذا ٜعذذإ َذٔ ايعٛاَذٌ االطا     ذٜٓذ١ َ َٛقع َٚٛكعٌٖ 

ًٝذذا ملاكذذٝٗا ٚإىل       ًٝذذا اَتذذاًدا تال٥ُ ٚايطبٝعٝذ١، ٖٚذذٌ ميهذٔ إٔ ٜهذذٕٛ ذاكذش َذٜٓذذ١ َذا عُشاْ

أٟ َذذذذ٣، أٟ ٖذذذٌ  ٖذذذزا ايظذذذؤاٍ اإلػذذذهايٞ املثذذذاس ٜهذذذاد ٜٓطبذذذل عًذذذ٢ تذذذال ّ عُذذذشإ َذٜٓذذذ١  

؟ َذٔ ٖٓذا   جبػشافٝتٗا ايبؼذش١ٜ ٚايطبٝعٝذ١ َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا ٚآفذام َظذتكبًٗا َ      احملٜٛت 

ْظذتطٝع ذذذٌ املؼذهال  ايذذيت  أعاقذت ٚتعٝذذل بذٌ حتذذاٍٚ فذو االستبذذاط بذني عُذذشإ َذٜٓذذ١       

َا بني َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا ٚآفذام َظذتكبًٗا، أٟ إٕ اشلذذف َذٔ حبثٓذا ٖذٛ نٝذف           احملٜٛت

ٛ       ّتذال ميهٔ إثبا  أْ٘ َا صاٍ مبذ١ٜٓ احملٜٛت  فذام  آ عُشاْذٞ بذني َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا ٚضتذ

 َظتكبًٗا.

 ايش٥ٝع اآلتٞ: بٓا٤ ٖزٙ اإلػهاي١ٝ ميهٔ ٚكع ايظؤاٍ َٚٔ خالٍ 

قىة  التخؤم  المرتينامل دلنة تت اتىةتج ادلمبنتين ة رتى ستتر ايةتخرينا ةت         : هل 1س

هتتل ةبتتتى ستتتر اتتا سرتتيناع اتىةتتج ادلمبنتتين ال تتب   أ   ؟لمريناهنتتب ادلبيتتى  

ث الت   أال ظينةادلبيى  إىل حن كبري  غم احسبسهب احلبيل؟ لذا لز  ستي ب ممينفت

 .اتىةج ادلمبنينة منة تبنشأة يهإلاةخ نث 

تٛكذذٝح غُذذٛ  يفشعٝذذ١  أطذ١ً٦ تطًذذب َٓذذا ٚكذذع ٥ٝع ٜايظذذؤاٍ ايذش ٖذذزا عًذذ٢  ٚيمجابذ١  *

 ا.ٖز ٥ٝعايظؤاٍ ايشاملؼه١ً ٚ

 آليت...هي ستر ال حى األةئتت الفينسيت ا *

ْٗذا  طذبب أطذاغ يف اطذتُشاس تذال ّ عُشا     ػذشايف ادتفًهٞ ٌٖٚ َٛقع َذ١ٜٓ احملٜٛت اي (1

 ؟ املاكٟٛ ٚاملعاؿش 

جذذزٚسٖا  يف  املعاؿذذش   عُشاْٗذذا منذذٛ ٚتٛطذذع  ٖذذٌ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت َشطذذخ١ يف أؿذذاي١     (2

 املاك١ٝ ؟  

اْتؼذذاسٖا ظًذذت َذذٔ بذاٜذذ١ املعاؿذذش٠  ايذذيت تأطظذذت عًٝٗذذا َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  ٖذذٌ ايٓذذٛا٠ (3

 ؟   متحذ بٛانرل أؿاي١ عُشإ املذ١ٜٓ ايعتٝك١

 َاكٝ٘ ؟ ع َ اؿش ملذ١ٜٓ احملٜٛت َتال٥ِجعًت ايعُشإ املعاييت  ٖٞ احملفضا َا  (4

 : آلتٖٞزٙ ايفشكٝا  باختـاس ع٢ً ايٓرٛ ا إظتاصميهٔ  فزضّات البحث :
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ٞ   ذلذذٛسإٔ  (1 اعذذ٘ إىل ٚجذذٛد  سجإميهذذٔ  عُشاْٝذذَاذاكذذشٖا ٚاحملٜٛذذت  ايذذتال ّ بذذني َاكذذ

 ايتٓذذاغِ َذذاإىل  ٜهُذذٔ إسجاعذذ٘ايذذذميػشايف ٚايعُشاْذذٞ، ٚ ايتحذذاْع ٚايذذتال ّاألؿذذاي١ ٚ

 ال ّٗذٞ ايذيت أٚجذذ  ٖذزا ايذت     فٚايطبٝعٝذ١   ُث١ً جبػشافٝتٗذا ايبؼذش١ٜ  تا٥ٝتٗا املثٓ بني

 يف عُل َاك١ٝ. ملذ١ٜٓ احملٜٛت املعاؿش ايتُذْٞ ٟاساذتل

سٚز املػذذذاَش٠ يف ايتػًذذذب عًذذذ٢ املؼذذذكا  َذذذٔ ذٝذذذث   ٘يذٜذذذ َذذذا صايذذذت إٔ إْظذذذاْٗا املعاؿذذذش (2

 ٍ  ثكافذذ١ األجذذذاد سٚز املػذذاَش٠ ٚإذٝذذا٤ ذ ذلذذٛسيذذزيو ٜعذذ ،تلشطذذٗا عًذذ٢ طذذبٌٝ املثذذا

  ٞ َاكذذٝٗا  بذذني يف ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ ٚايبؼذذشٟ َذذا   فذذض ٖذذٛ احمل ضتذذٛ ادتاْذذب ايتلاسٜظذذ

ٌ  سغذذِ إٔ يف اطذذتُشاس تٓذذاغِ ايعالقذذ١ بذذني ثٓا٥ٝتٗذذا   ذاكذذشٖاٚ  ادتاْذذب ايبؼذذشٟ املذلٖذذ

 .أنثش تعكٝذًا  ايّٝٛ جعًٗا

أثبتذذذت ْؼذذذأ٠ املذٜٓذذذ١  تطذذذٛس ٚيف  طذذذاُٖت باملذٜٓذذذ١ ثذذذالث ْٜٛذذذا    ٛجذذذٛد٠امل ٜذذذا إٔ ايٓٛ (3

ايذيت جعًذت املؼذٗذ     فذضا  ٍ َال١ُ٥ يالْتكاٍ َٔ َشذ١ً ألخش٣ ٖٚٞ إذذ٣ احملٛذـ

ؤٖال  ايطبٝع١ٝ ٚايبؼذش١ٜ  نْٛٗا متتًو امل تَُٜٓٛا طٛسَااذتلشٟ ملذ١ٜٓ احملٜٛت َت

اإلبذذذذاع ٚايعكالْٝذذذ١ ضتذذذٛ ايتُٓٝذذذ١ املٓؼذذذٛد٠     سٚز ٗا ٖٝذذذا ٚطذذذانٓ ٤أبٓا ٚيذذذذ  يفايذذذيت 

 ٝٗا.َٚاك ذاكشٖاايشابط بني 

 :ْٛجضٙ باآلتٞ  : دف البحثي

فذذذضا  َُٗذذذ١ ٖذذذٞ ايذذذيت أٚجذذذذ  قذذذ٠ٛ ايذلابذذذط       ستٜٗذذذذف ايبرذذذث إلثبذذذا  إٔ ٖٓذذذاى    

 تُٜٓٛذذَاَا تطذذٛساحملٜٛذذت َذذٔ َاكذذٝٗا إىل ذاكذذشٖا ايذذيت جعًتٗذذا تعذذٝؽ     ذٜٓذذ١ايعُشاْذذٞ مل

يذميَٛذ١ عُشاْٗذا ٚجاربذ١ يذزيو َذٔ       َذٔ َذؤٖال  ؿذاذت١    بعُشاْٗا ٚخاؿ١ مبا متتًه٘

ٚاذتذذشف  أؿذذٓافٗايًضساعذذ١ بهذذٌ أْٛاعٗذذا، ٚيظذذٝاذ١ بهذذٌ ؼذذط١ اآلتٝذذ١ .. )اٖذذزٙ األَثًذذ١ األْ

 َذا صايذت  ايذيت   األْؼذط١ ٚاملذآثش  مباكذٝٗا ٚبعذض    َانُذا نذإ َعٗذٛد    (خلإ ...أػذهاشلا بهٌ 

  َذذٔ خالشلذذا املذذذذٕ   أيذذٛ مت االطذذالع عًذذ٢ ايٓعشٜذذا  ايذذيت ْؼذذ      فٝٗذذا خاؿذذ١ َذذا    د٠ َٛٛجذذ 

، َذٜٓذ١ احملٜٛذت   أ٠تطبٝل يف تهٜٛٔ ٚتطٛس ْٚؼذ بني ايٓعش١ٜ ٚاي اََاغذلاب ئ صتذٚاألَـاس 

ٜ    بتعذٚذاكشٖا ال ُٜاكٝٗا ف عؼذل ثكافذ١   إ ابتعاًدا نذثرًلا; ألٕ إْظذاْٗا املعاؿذش َذا صاٍ 

ّ يف املشتفعا  ٚاطتـالز املذسجا   األجذاد نايبٓا٤ َٓذ   ٚاالٖتُذا املاكذٟٛ َذٔ    ا٤بذُٓط ايب

َذذع  َاَٗاكذذٝ، يف تذذال ّ ٚب٦ٝتذذَ٘ذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  إْظذذإبذذني  ابذذط ٚايتحذذاْعأبذذشص أٚجذذ٘ ايذل

جػشافٝتٗا ايبؼذش١ٜ ٚايطبٝعٝذ١   مبؼٗذ َذ١ٜٓ احملٜٛت اجملظذ٠ ذاكشٖا. نٌ ٖزا جعٌ 
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هذذأَ مبٜذذٛذٞ يٓذذا   ٖٚذذٛ َذذا ملذٜٓذذ١ احملٜٛذذت تُٜٓٛذذَا تطذذٛسَا تعطذذَتال٥ُذذ١ بعُشاْٗذذا ممذذا أ

 ٞ ذاكذذشٖا، ٖذذزا َذذا ميٝذذض خـٛؿذذ١ٝ  بذذني َاكذذٝٗا ٚ ايكذذ٠ٛ ٚايلذذعف يف استباطٗذذا ايعُشاْذذ

ٚ بذني َعطٝذا  امل  ايتال ّ  عُشإ َذ١ٜٓ احملٜٛت ٖٛ تضخذش   اذتاكذش فٝٗذا ٚريذو مبذا     اكذٞ 

     ٔ ٚخـٛؿذا مبٓذاظش ايظذٝاذ١ ٚكذبابٗا      ب٘ َٔ َٛقع فًهٞ َٚٛكذع سٜذادٟ بذني َذذٕ ايذُٝ

 َذذٔ إظتابذذَا ْؼذذأ٠ ٚتطذذٛس َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  يفٚتذذأثرل ريذذو   املظذذتُش ٚأَطاسٖذذا ٚاخلذذشاسٖا

 إىل ذاكشٖا.َاكٝٗا 

 ث :مهايج البح

    املذذذٓٗخ ايتاسغتٞ:يهذذذٌ ظذذذاٖش٠ بذذذٛانرل ْؼذذذأ٠ ٚطذذذبب يًٓؼذذذأ٠ فايتذذذاسٜخ َفتذذذاز ملعشفذذذ١

 األػٝا٤ نٝف بذأ  ٚنٝف ناْت ٚنٝف أكرت ٚنٝف ميهٔ إٔ تهٕٛ.

 ٞيهذذٌ عًذذِ َذذٓٗخ خذذاق بذذ٘ ٚادتػشافٝذذ١ ارتشٜطذذ١   -)دٜفذذذ ٖذذاسيف(: املذذٓٗخ ارتشا٥طذذ

 تعشفٓا َٛقع َٚٛكع ٚفًه١ٝ املهإ املذسٚغ.

  ٖذٌ ٖذزا اجملذاٍ املذذسٚغ َظذتٟٛ طذًٗٞ جبًذٞ ؿذرشاٟٚ طذاذًٞ          -:ٞاملٓٗخ اإلقًُٝذ

 َتذاخٌ ٚنٝف ميهٔ دساطت٘.

 ٜعتُذذ ٖذزا املذٓٗخ عًذ٢ املعاٜؼذ١ ٚاملؼذاٖذ٠       -)املالذع١ ٚاملعاٜؼذ١(:  ٛؿفٞٚاملٓٗخ اي

ٚايتؼذذذاسن١ٝ نذذذٌ ريذذذو متٓرذذذ٘ بكذذذ٠ٛ ٚؿذذذف األػذذذٝا٤ نٝذذذف ٖذذذٞ ٚنٝذذذف ناْذذذت    

 ٚنٝف ميهٔ إٔ تهٕٛ.

  ش٣ َا نتب٘ األذٝا٤ ٚاملٛت٢ عًذ٢ ٖذزٙ ايعذاٖش٠ إٕ دسطذت     ْظتك-:االطتكشا٥ٞاملٓٗخ

َذذا مل ظتذذب اطذذتكشا٥ٗا َذذٔ خذذالٍ ارتشٜطذذ١ َذذٔ خذذالٍ ايٓذذضٍٚ املٝذذذاْٞ ٖٚذذزا نًذذ٘          

 ٜشجع يًباذث ٚاٖتُاَ٘ باملٛكٛع .

 ٜشجذع يذساطذ١ األسقذاّ ٚذحذِ َٚظذاذا  األػذٝا٤       -ٗخ اإلذـا٥ٞ ٚاملٓٗخ املكاسٕ :ٓامل

 خلبني ايفذلا  بني املظاذا  ...ا

 احملددات  :

         ّ ستذذذدا  َٛكذذٛع١ٝ..ايُٓط املعُذذاسٟ مبذٜٓذذ١ احملٜٛذذت،إىل أٟ دسجذذ١ ٖٓذذاى تذذال

 َعُاسٟ بني  منطني املاكٞ ٚاملعاؿش.

 .ستذدا  َها١ْٝ....َذ١ٜٓ احملٜٛت َشنض احملافع١ 

  َٔ...2030ّ-2012ستذدا  صَا١ْٝ تٛقع١ٝ 
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  احملٜٛت اذتذايني ؿذٛب   ستذدا  بؼش١ٜ... ٍَٝٛ ايثكاف١ املعُاس١ٜ عٓذ طهإ َذ١ٜٓ

 ايُٓط املعُاسٟ ايتكًٝذٟ ٚإىل أٟ دسج١.    

ٚطذٓراٍٚ   ثالثذ١ ستذاٚسً   نٌ َبرث َبرثني ٜؼٌُإىل  ٚأخرل طٝتِ تكظِٝ ٖزا ايبرث

 يشبط ايتظًظًٞ بني ستاٚس نٌ َبرث .ايشبط بني املبرثني ٚريو َٔ خالٍ ا

 

 َامتداد يا املعاصز.العتّل،  مدِهة احملُِت تارِخ ملخطط جغزافّة املبحث األَل:

 :مكدمة عامة 

َٓز ايكذّ ٚيهٔ ال ميهٔ حتذٜذ ريو ٚإمنا  ظٗش  َذ١ٜٓ احملٜٛت نُشنض ذلشٟ

يف املباْٞ  اجملظذ٠ َٔ خالٍ ايؼٛاٖذ ٚاألدي١ املش١ٝ٥ ٚاألثش١ٜ املٛجٛد٠ َاغتُٔ ختُٝٓ

ٜت ٕ عُش َذ١ٜٓ احملٛأنثش االذتُاال  إ تكٍٛٚ ايكذمي١ يف ٖزٙ املذ١ٜٓ ذٝث ٜكذس

فكذ بذأ   َاطهٓٝنْٛٗا َشنضَا أَا  بٛؿفٗا َشنضَا جتاسَٜا عاّ َٓز بذأ  500ٜكاسب 

،إٕ َذ١ٜٓ احملٜٛت ايكذمي١ ٚاذتذٜث١ متتاص 7قبٌ ريو ايٛقت بفذلا  ط١ًٜٛ غرل ستذدٙ

َتٓاغ١ُ  َٔ أِٖ ٖزٙ املؤٖال  اَتالنٗا يطبٛغشاف١ٝني،ٚجذ َُٗ ٛقع َٚٛكعمب

تٓحِ عٔ  ٖزٙ املُٝضا  ،ٖحّٛ ٚشتاطش ايػضا٠ ٚاألعذا٤محتٗا َٔ ايهٛاسث ايطبٝع١ٝ ٚ

ٚتاسغت١ٝ ٖزٙ املذ١ٜٓ ، أعطتٗا ق٠ٛ ْضَا امتاصد ٚتفاعٌ زتُٛع١ َعطٝا  ٚعٛاٌَ َٚٝه

َعاؿش٠ اييت جعًت َٓٗا َذ١ٜٓ را  شتططا  عُشا١ْٝ ٚاَتذادٖا املعاؿش، ٖٞ ايعتٝك١ 

١ تتعًل باملٛقع ٚطبٝع١ األس  َٔ طبٛغشافٝ ختشد عٔ ْطاقٗا ايتكًٝذٟ ملا متتاص ب٘ مل

بايٓظب١ يظانٓٝٗا ملا ي٘ َٔ عالقا  ١َُٗ بادتٛاْب االقتـاد١ٜ  َانٕٛ ٖزا املٛقع َُٗ

ٚاالجتُاع١ٝ ٚايذفاع١ٝ إكاف١ إىل عاٌَ إطاس جٛد٠ اذتٝا٠ ايب١ٝ٦ٝ فٝٗا َٔ َٓاخ 

ٕ بعض أ١َٓ سغِ آَذ١ٜٓ دفاع١ٝ  َذ١ٜٓ احملٜٛت نُا طبل رنشٙذ يزيو تع ،ٚطكع

إيٝ٘ )اْعش ملا طبل يف فٛم ػشف١ ؿخش١ٜ َط١ً ع٢ً ػاٖل ٜـعب ايتظًل  طشافٗاأ

  ٚؿفٗا(.

 ب(-1)-سقِ-خاسط١ َذٜش١ٜ َذ١ٜٓ احملٜٛت 

 

                                      
 يةذ تت زدفيءتعنتةح فرءتاملح دت.-  ضز تلإنبيءتةصإ اةءتمت يج  ا 0448-0442ةز  تش يوتتةح فرءتاملح دتت7
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 8اإلجناسات التهنُِة مبحافظة احملُِت مدِزِة احملُِت

املذ١ٜٓ إٕ ذاكش٠ َذ١ٜٓ احملٜٛت ايكذِٜ تتهٕٛ َٔ ثالث ْٜٛا  ُٖا ..)املـٓع١، 

ايكذمي١، َذ١ٜٓ ايلدل( ٖزٙ ايٜٓٛا  طٛف ْتطشم شلا َٔ جٛاْب عذ٠ َٓٗا َٛاد ايبٓا٤ 

ؿػش ٕ ع٢ً ايشغِ َٔ س ٖزٙ املذاطٛأعٓذ دخٛيو ٚنزيو أمناط ايبٓا٤ ٚخذَاتٗا، 

 ٚنأْوٚأْت فٝٗا تؼعش فٝٗا فإْو املٛاسد  ٚستذٚد١ٜقعٗا اذحُٗا ٚمتٛكعٗا َٚٛ

يمْتاد ايضساعٞ   ١س  را  تشب١ جٝذ٠  غ١ٝٓ ؿاذتأاف ٚمبٓطك١ فظٝر١ َذلا١َٝ األطش

مبٓاطل را  أقايِٝ  ٚنأْوٚرا  تظاقطا  َطش١ٜ عاي١ٝ َٚٓاخ َال٥ِ يهٌ املضسٚعا  

ٚتؼعش  ،ٚايهٌ ٜشذب بايػشٜب،ايهٌ ٜعشف ايبعض َعشٚف ٚ ذ١ٜٓباملايػشٜب ، إٕ َتعذد٠

ايزٟ يٓٛع َٔ ايظًٛى ٖزا املٓعٛس ٜؼذى إىل تـٓٝف ٖزا ا ،ْو كٝف أطش٠ ٚاذذ٠أن

 ْتٝح١ فِٗ ميثًٕٛ نت١ً ٚاذذ٠، ع٢ً زتتُع تكًٝذٟ أػب٘ بأطش٠ ممتذ٠ الال ٜذٍ إ

ٚاَتذادٖا املظتُش، نُا تكاسب ٚتؼاب٘ دٚسٖا ٚأطٛاقٗا ٚايعادا  ايبؼش١ٜ املٛذذ٠ 

تاّ َٔ ذٝث )ايتلأَ االجتُاعٞ، ٚايلبط االجتُاعٞ، َا ػب٘ ٕ ٖٓاى جتاْظأتالذغ 

، سأطَٝا ٖزٙ املذ١ٜٓ عدل األص١َٓ ٚايعـٛس تؼٗذ اتظاعَا ظًت يوزي، اطٞٚايلبط ايظٝ

فكذ طبل ، عكاسٖا يزيو مل ٜفلٌ االْتؼاس األفكٞ اى َكذسَازْآفكذ نإ إْظاْٗا 

ٖزا يف ، يًؼعٛب َاا٥ٝزغ َآَأَشٚجٞ احملافع١ ع٢ً األساكٞ ايضساع١ٝ نْٛٗا متثٌ 

فإْو ذَا  املعاؿش٠ ٚخـٛؿا اإلْاس٠ إيٝٗا ارت ٚؿًتَا ايّٝٛ ٚبعذ إٔ ، أاملاكٞ

بإ األعٝاد ايٛط١ٝٓ ٚاألفشاز ٚاألعشاغ تضٜٔ ٖزٙ املذ١ٜٓ باملًْٛا  ايهٗشبا١ٝ٥ إتالذغ 

تؼاٖذ َٓاظش ك١ٝ٥ٛ تٓكًو ٚنأْو باسص أَاّ ٚرا  ايذلددا  املتٛاي١ٝ ) ايػُاصٜٔ ( 

َدلصَا َٛاد يًبٓا٤  ، ٚبعذ ٖزا نً٘ ْٓتكٌ إىل أِٖ ْٜٛا  َذ١ٜٓ احملٜٛت9جٓا  ايفشدٚغ

ٚنزيو أمناط يًبٓا٤ ٚخذَاتٗا ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ... مبذ١ٜٓ احملٜٛت فكذ مت 

تـُِٝ خشٜط١ را  ثالث١ أبعاد، ايبعذ األٍٚ أٜٔ تكع احملٜٛت يف خاسط١ ايُٝٔ، ايبعذ 

ايثاْٞ تـُِٝ خاسط١ ستافع١ احملٜٛت، ٚايبعذ ايثايث إبشاص َهْٛا  َشنض َذ١ٜٓ 

 ٜاتٗا ايثالث ٚايتطٛس املعاؿش ايزٟ مل غتشد عٔ منطٗا املعُاسٟ ايكذِٜاحملٜٛت بٓٛ

 

                                      
 نيج  ا تالإنب دءتيبح فرءتاملح دتتة صزدءتاملح دتت.-ة  متش يوتتت8
9
 الإج التي ملج لتامل مرسترامل  يسءتمل بزي  .ت
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 ( : تٛصٜع املٓاطل ايش٥ٝظ١ٝ املتُث١ً ملذ١ٜٓ احملٜٛت1خشٜط١ سقِ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿُُت ٖزٙ ارتاسط١  َٔ خالٍ ؿٛس٠ ج١ٜٛ قذمي١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت  عٛدتت بتكٓٝا  عًّٛ االطتؼعاس عٔ بعذ. 

 ...ََظائفًا َخدماتًا األبهّة مُاصفاتٌ َمناطأطبّعة البهاء ََ {املصهعة  }األَىل  اةالهُ

يهٔ ،إىل فذلا  قذمي١  إْؼا٥ٗااملـٓع١ ٖٞ ايٓٛا٠ األٚىل ملذ١ٜٓ احملٜٛت ٜٚعٛد تاسٜخ  ذتع

فش ايٛثا٥ل اييت تٛكح ريو إال إٔ املتفل عًٝ٘ بني اْعشًا يعذّ تٛ حتذٜذٖاال ميهٔ 

ٚيهٔ ال ميهٔ حتذٜذ صَٔ ، األقذّ يف ايعٗٛس يف َذ١ٜٓ احملٜٛتادتُٝع إٔ املـٓع١ ٖٞ 
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َٛقعٗا  ايفشٜذ ٚإٕ املٛكع ايزٟ مت اختٝاسٙ يًٓٛا٠ األٚىل أٟ املـٓع١ ، ٗا ٚعُاستٗا٥بٓا

ه١ْٛ َ  أطٛاسٚاملُٝض َٝض٠ متتاص بٗا نثرل َٔ املذٕ ايكذمي١ يف نثرل َٔ اذتلاسا  َٔ 

َٔ منط١ٝ املذٕ  ض٤اََمتثٌ جنثرل٠ ذمي١ ق َٕذ يذٜٗا ايَُٝٔٓٝع١، ف ذـٕٛ َٔ

ديٌٝ منٛرجٞ يًُذ١ٜٓ املظٛس٠ اييت متثٌ  إالٖٞ  ايعتٝك١ املظٛس٠ ٚاحملـ١ٓ ٚاملـٓع١ َا

تٝع ايزٟ تذلبع قشٕ ع٢ً ق١ُ عاي١ٝ ٖٞ ق١ُ جبٌ  تذتُاٜتٗا ذٝث بٓٝ َآَٝع َاذـٓ

ٖٛ تٛفرل أَش  َِٗ إىل يف ٖزا املٛكع املشتفع  إْؼا٥ٗاٜٚعٛد طبب ،املـٓع١ يف قُت٘ 

ٖزٙ ايٓٛا٠ األٚىل يف ٖزٙ املٓطك١ قذ  ١قاَإاذتُا١ٜ ٚاألَإ يًظهإ ذٝث َٔ املؤنذ إٔ 

فشٜٔ حبهِ ٚجٛد اٚاالطتكشاس َتٛ األَٔمل ٜهٔ ٜٚهٕٛ سافل فذلا  ص١َٝٓ َلطشب١ 

ذشٚب ْٚضاعا  بني ايكبا٥ٌ املتحاٚس٠ أٚ َع عذٚ خاسجٞ ٖهزا نإ اختٝاس طهاْٗا 

اس املٛقع املشتفع ايؼاَخ ع٢ً ق١ُ ٝفلًٛا اختإر ايزٜٔ أتٛا إىل ٖزٙ املٓطك١ األؿًٝني 

ايٓٛا٠ األٚىل ملذ١ٜٓ  تَٓٗا تؼهً،ٚقشٕ تٝع يٝهٕٛ َٗذًا ملذٜٓتِٗ أٟ َٛكع طهِٓٗ 

فًكذ مت اختٝاس ريو املٛكع حبشق ػذٜذ ٚعٓا١ٜ ٚس ١ٜ ثاقب١ ٚمت  ،)املـٓع١( احملٜٛت

ايـخش١ٜ َٔ ْفع َٛكع املـٓع١ أٟ َٔ ْفع ادتبٌ  فكذ قاَٛا بٓرت ايهتٌ ،ٖا بٓا

 إىلفًٛ ْعش  ، ٚمت اطتخذاَٗا يف بٓا٤ املـٓع١ َذلبع١ ٚػاشت١ ع٢ً ق١ُ قشٕ تٝع

ٕ دسج١ االضتذاس تهٕٛ ػذٜذ٠ يف األجضا٤ ايؼشق١ٝ   أجذيٛاستفاع َٛكع املـٓع١ 

ب١ٝ َٔ املـٓع١ اضتذاس اْظٝابٞ يف األجضا٤ ادتٓٛمث١ ٚايؼُاي١ٝ ٚايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ ٚ

َٔ أع٢ً املـٓع١ ذت٢ ٜـٌ إىل َظت٣ٛ  اََذٝث ٜهٕٛ فٝٗا االضتذاس أقٌ ػذ٠ َٚتذسج

ريو االضتذاس ايؼذٜذ ػهٌ طذًا َٓٝعًا ٚذاجضًا  ،األساكٞ ايضساع١ٝ احملٝط١ باملـٓع١

إال ج١ٗ ٚاذذٙ َفتٛذ١ ٖٚٞ ادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ  تبلطبٝعًٝا أَاّ ٖحُا  األعذا٤ ٚمل 

قذ مت ايتػًب ع٢ً ريو بإقا١َ طٛس َٔ األذحاس عتٝط ، ٚٗا االضتذاسٚاييت ٜكٌ فٝ

٠ بٛاب١ ٚاذذب٘ باملـٓع١ يف األجضا٤ ادتٓٛب١ٝ بُٝٓا جض٤ َٔ جٗت٘ ايػشب١ٝ تٛجذ 

كخ١ُ َٔ ارتؼب احملًٞ َٚػطا٠ بأيٛاز أٚ ؿفا٥ح َٔ اذتذٜذ خاؿ١ يف ادت١ٗ 

 أٚ خشقٗا، عًٝٗا َٔ ايتٗذّ ٚايػش  َٔ ريو محا١ٜ ايبٛاب١ ٚاحملافع١ ،ارتاسج١ٝ َٓ٘

ٖٛ َٔ أجٌ محا١ٜ ايبٛاب١ َٔ طًكا  ايٓاس ٚاملذافع يف ذاي١  ٖ٘ٚٓا طبب آخش أكٝف

نزيو  ،ٖٚزٙ ٖٞ زل١ طا٥ذ٠ يف أنثش أطٛاس املذٕ ايكذمي١ يف ايُٝٔ ،ٖحّٛ األعذا٤

 ،نإ ٜٛجذ يف أع٢ً ايظٛس ذافا  ؿخش١ٜ باسص٠ باجتاٙ ارتاسد ع٢ً طٍٛ اَتذاد ايظٛس
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ٚنًٗا أغشا  يًرُا١ٜ بايذسج١  ،يو يػش  اذتُا١ٜ َٔ ايتظًل إىل ايذاخٌٚر

 .األٚىل

ٚ       تذذبني َٛكذذع ؿذذٛس٠  فٝٗذذا  االضتذذذاسْذذٛا٠ املـذذٓع١ املعتًٝذذ١ ؿذذ٠ٛٗ جبذذٌ ميثذذٌ قذذشٕ تذذٝع 

 10فٝٗا ، ٚجض٤ َٔ ذاف١ املذ١ٜٓ ايكذمي١   ايبٓا٤ٚٚظا٥ف منط ٚنزيو َٛاد ٚ

 

 

 

 

 ب٦ٝت٤٘ املـٓع١ ناْت َٔ املٛاد املٛجٛد٠ يف ٕ َٛاد ايبٓا٤ اييت اطتخذَت يف بٓاإ

، َٔ ْفع َٛقع املـٓع١ ذٝث مت اطتخذاّ األذحاس يف بٓا٤ املٓاصٍ احمل١ًٝ ت٘ٓطكَٚ

ناْت جتًب َٔ ،ٚايظكٛف أٚ ايظطٛز  تػط١ٝكذ مت اطتخذاّ األخؼاب يف ع١ًُٝ ف

ٜهاد ٜهٕٛ آْزاى  املٓاطل ايضساع١ٝ ٚغرل ايضساع١ٝ اجملاٚس٠ يًُـٓع١ ٚايٛاقع١ يف كٛاذٝٗا

 ١َُٗ ٚناْت َٛاد، بؼهٌ نبرلٚط١ًٗ ايٛؿٍٛ ٚايٛفش٠ ناْت َتٛافش٠ ٖزٙ املٛاد 

نزيو مت َذ  ،يالطتخذاّ يف تًو ايفذل٠ يف ؿٓاع١ ايٓٛافز ٚايؼٛاقٝف ٚايبٝبإ

َٔ ايهتٌ ايـخش١ٜ َٔ  األذحاسٚمت اطتخذاّ ، ايظٛس يف ادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ َٔ املـٓع١

املُٝض ذٝث  ُ٘ٝٓا ادتبٌ ايزٟ قاَت عًٝ٘ املـٓع١ نإ ي٘ طابعْفع املـٓع١ راتٗا ب

ٜٚشتفع طٛس املـٓع١  تعٝل َٗذدٟ أَٓٗا،تعٗش ذٛاف ؿخش١ٜ باسص٠ ع٢ً اَتذاد ايظٛس 

ٚنإ  ،ي٘ بٛاب١ كخ١ُ َٔ ارتؼب احملًٞ ) ايطٓب ( ،أَتاس يف املتٛطط 3-4َٔ  

ّ اٚنإ ٖٓاى ْع، ايؼُعَع غشٚب  اٚإغالقٗ َاٜٛجذ شلا ذاسغ ٜكّٛ بفترٗا ْٗاس

مت اطتخذاّ ايكلا  نُا  ًرشاط١ داخًٗا ٚخاسجٗا ٚخاؿ١ يف ذشاطتٗا يٝاًلي

ٚاحملافع١ ع٢ً  ٚاشلذف َٔ ريو ثكاف١ َاك١ٝ تعٌُ ع٢ً تثبٝت األذحاس، ٚادتبع

تشبط ايـخٛس  عاي١ٝيضٚج١ متاطه١ٝ ٚكعٝتٗا ايـرٝر١ ٚمتاطهٗا ٖٚٞ َاد٠ را  
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َٚا ًٜفت االْتباٙ أْ٘ نإ  ،11ايب١ٝٓ ٚايب١٦ٝ احمل١ًٝ َٔٚناْت تـٓع  بعلٗا ببعض،

ٚ جٗا  أٚايطٛابل يف بعض جٗا   األدٚاسٜٛكع أعُذٙ خؼب١ٝ بؼهٌ أفكٞ َا بني 

احملافع١ ع٢ً تٛاصٕ ػهٌ ٖٚٝهٌ املب٢ٓ عٓذ  إىلٜٚعٛد ايظبب يف ريو تكشٜبًا ، املٓضٍ

إرا  ٢٘ٓ ناَاًل ٚإمنا أجضا٤ َفال ٜتأثش املبٓ، ذذٚث أٟ ناسث١ َثٌ ٖضا  أسك١ٝ أٚ غرلٖا

 .ذذث ريو

 منط بهاء مهاسهلا َقصُريا َناطحاتًا...

حتذٜذًا ٖٛ خاؿ١ االجتاٙ ايظا٥ذ يف املذٕ ايكذمي١ عا١َ ٚيف املـٓع١ ٜهاد ٜهٕٛ 

نإ طا٥ذا بؼهٌ أطاطٞ يف مجٝع ايزٟ االجتاٙ ضتٛ ايبٓا٤ ايعُٛدٟ أٟ ايشأطٞ 

قذ طبل  األس تًو  إْظإفكذ نإ  ،ٕاآلٕ ذت٢ باسص٠ يًعٝا َآثشٖاضاٍ تَٚاأجضا٥ٗا،

ٚق١ُٝ  َايٝعطٞ َٓتٛج ستذدَا ْعش١ٜ سٚجاسص ٚاييت َفادٖا نٝف تظتػٌ عكاسَا

 إْظإس  ٚعكاس املـٓع١ ابتذع أيزيو حبهِ ذحِ ،بظٝط١  إَهاْٝا اقتـاد١ٜ يف 

يو إىل ٜعٛد ايظبب يف ر،َٚٔ األفكٞ نُا طبل ايتٛكٝح اَلاملـٓع١ ايبٓا٤ ايعُٛدٟ بذ

ستذٚد املظاذ١  عًٝٗا املـٓع١ آْزاى ألْٗا ٚاقع١ ع٢ً ق١ُ جبٌ تقً٘ املظاذ١ اييت بٓٝ

ٚي٘ طبٝع١ ال تظعذٙ بايتٛطع األفكٞ) اْعش ملا طبل (، ٖزا َا أجدل طهاْٗا إتباع منط 

ٚيف أنثش األذٝإ ال تكٌ عٔ ثالث١  ،ايعُٛدٟ ايشأطٞ ٚاملتعذد ايطٛابل ٚاألدٚاس ايبٓا٤

َتعذد٠  طبكا ؿفا  املباْٞ يف املـٓع١ عباس٠ عٔ  ، إٕ أغًب َباْٞ املـٓع١دٚاس يفأ

 .األدٚاس 

 : بانْ يف املصهعة الهُاة األَىلاصتخدامات املَظائف َ

ْتٝح١ يزيو َا ٚأٚ سأطٝ َاعُٛدٜ َإ ايُٓٛ ايعُشاْٞ يف ايٓٛا٠ األٚىل نإ ٜأخز طابعإ

طٛابل  4 – 3ٜتهٕٛ َٔ عذ٠ طٛابل َٔ فكذ تعذد االطتخذاّ يًُب٢ٓ ايٛاذذ ايزٟ نإ 

 .ٖٚزا يف املتٛطط 

 : اصتخدام الدَر األَل َظّفة َ طبّعة

ٕ ايذذٚس األٍٚ نذإ عبذاس٠ عذٔ َبٓذ٢ أٚ غذشف ٚاطذع١ َعذَٚذ١ ايٓٛافذز إال َذٔ فترذا             إ

ٚتٓعذذّ  يف أعًذ٢ ادتذذسإ تكشٜبذًا    ٚتهذٕٛ َٛكذٛع١   يًت١ٜٛٗ ٚيًلذ٤ٛ فكذط   ٚكٝك١ ؿػرل٠ 
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ٕ  ع ريو يساجعض األجضا٤ يف  ب ٚ   لذعف األَذا عًٝٗذا ٚنذإ    ايًـذٛق ٖٚحُذا  األعذذا٤ 

ايظذذذذا٥ذ يف األدٚاس األٚىل يف مجٝذذذذع أجذذذذضا٤ املـذذذذٓع١ ٚنذذذذزيو املذذذذذٕ    ٖذذذذزا ٖذذذذٛ ايذذذذُٓط 

،، طِ  ٖٚذٞ ستذذٚد٠ ايعذذد    20 – 10ٜٚذلاٚز اتظاعٗا َا بني ، ٚاذتـٕٛ ايكذمي١ يف ايُٝٔ

 يظذذا٥ذ بايذسجذذ١ األطاطذذ١ٝ  نذذإ االطذذتخذاّ  ا يذذزا اقتـذذش ٚظٝفذذ١ ٖذذزا ايذذذٚس أٚ ايطذذابل     

ٚ عٜظتخذّ نر ذت٢ ايّٝٛ يف نثرل َٔ َٓاصشلا  أٜلذا يألعذالف   شتذاصٕ  ا٥ش يًرٝٛاْذا  

  ٞ ٖٚذذزا ، ٚاذتؼذذا٥ؽ ٚبكاٜذذا ايٓباتذذا  ايضساعٝذذ١ ايذذيت تظذذتخذّ يتػزٜذذ١ اذتٝٛاْذذا  أٚ املٛاػذذ

ايذذذٚس عَُٛذذًا ال ٜتًكذذ٢ اإلؿذذالذا  أٚ ايذلَذذِٝ ألسكذذٝت٘ ٚدتذساْذذ٘ ٚإمنذذا ُٜٗذذٌ ٜٚذذذلى         

ٚنذإ ٜٛجذذ يف أسكذ١ٝ ايذذٚس      ،ا نإ عٓذ ايبٓا٤ ألْ٘ ٜظتخذّ إلغذشا  غذرل طذه١ٝٓ   نُ

بذٜع١ ايـذٓع    ١املذافٔ ٖٚٞ ذفش عُٝكأٟ األٍٚ َا ٜعشف ستًًٝا شتاصٕ يًػالٍ ايضساع١ٝ 

ٖٚذزٙ املذذذافٔ تتظذذع يهُٝذذا  نذذبرل٠ َذذٔ   ،يفذذذلا  طًٜٛذذ١ تظذتخذّ يف خذذضٕ اذتبذذٛب فٝٗذذا 

َ      أٚختذّ َٓضاَلّ قذ اذحاذتبٛب ٖٚٞ شتتًف١ األ ْذ٘ عٓذذ   ؤأطذش٠ أٚ قشٜذ١ ختذضٕ ذبٛبٗذا 

فكذذ تعذٝؽ َٓطكذ١ ستاؿذش٠     ،قذ ٜعـذف بذضساعتِٗ ٚستـذٛشلِ     ايزٟادتٛع أٚ ادتفاف 

بٗا املٝاٙ ٚاذتبٛب ٚارتلاس ٚايًرّٛ دٕٚ إٔ تظذكط بٝذذ    َا، ٚتٛجذٚأٜاَ َأَ األعذا٤ أػٗش

 .12َا  تعشكت ملٗامج١ األعذا٤ ٚاملذلبـني بٗا إرا األعذا٤

 : الدَر الثانْ مو املهشل

فهإ عباس٠ عٔ غشف ٜتِ  ،ايذٚس ايثاْٞ غتتًف يف َٛاؿفا  بٓا٥٘ عٔ ايذٚس األٍٚ إٕ

ففٞ ٖزا ايذٚس تعٗش ايٓٛافز ٚيهٓٗا غرل ٚاطع١  ١،ذظب َٛاؿفا  َطًٛب ًاتكظُٝٗ

ريو إىل إٔ ٖزا ايذٚس َا صاٍ ع٢ً استفاع ستذٚد ٚقشٜب َٔ ططح األس  ٚقشٜب ،ٜٚشجع 

ٕ َٛاد ؿٓاع١ ْٛافزٖا ناْت إٚنُا طبل ف، ٌْٝ األعذا٤ أٚ ايظطٛ ٚايظشقا  َٔ

ٚتٛكع نُا تٛكع أعُذ٠ طٛي١ٝ أٚ عشك١ٝ ع٢ً فتر١ ، َـٓٛع١ َٔ أخؼاب ايطٓب

 ٚريو ذتُا١ٜ األطفاٍ َٔ ايظكٛط َٚٓع ايذخٍٛ إىل املٓضٍ َٔ ٖزٙ ايٓٛافز، ايٓافز٠

افز أيٛاز خؼب١ٝ تػًل بٗا تذع٢ َـاسع )َـذا  يًعبٛس َٓ٘ أٚ إيٝ٘( ٜٚٛجذ يتًو ايٓٛ

( ٖٚٞ َٔ ارتؼب ٚمل تذلى ايٓٛافز بذٕٚ تًو املـاسع ١)َػايل عشبٝ ستًًٝا

نزيو اذتاٍ يف أبٛاب ، ٚٚناْت تضخشف تًو ايٓٛافز ارتؼب١ٝ بضخاسف بذٜع١،إطالقَا

ٚنإ ٜٛجذ فٛم تًو ،ٚايػش  األطاطٞ َٔ ٖزا ايذٚس ٖٛ ايشاذ١ ٚايّٓٛ  ،ايػشف
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ٖٚٞ را  َظاذ١ ؿػرل٠ ٚدا٥ش١ٜ  ،ز أػهاٍ دا٥ش١ٜ ؿػرل٠ تذع٢ أٚ تظ٢ُ ايكُشٜا ايٓٛاف

بذٜع١  ٚناْت َٔ ادتبع ٚدٚا٥ش صجاج١ٝ زلٝه١ َتعذد٠ األيٛإ ممث١ً أػهااَل،يمْاس٠ 

 . 13ٚمج١ًٝ ايشْٚل

 .الدَر الثالث َالزابع

ٍٚ ٚايثذذذاْٞ عذذذٔ ايذذذذٚس األ  َااألدٚاس ايذذذيت تًٝذذذ٘ ختتًذذذف اختالفذذذًا نذذذبرل   زٙ ٕ َٛاؿذذذفا  ٖذذذ إ

يذيت تظذتخذّ ايضجذاد بذذاًل عذٔ ارتؼذب يف       افايذٚس ايثايذث ميتذاص بعٗذٛس ايٓٛافذز ايٛاطذع١      ،

ٚايػذش  َٓٗذا أْٗذا ختذز يًظذهٔ)ايّٓٛ(      ،ٖٚزا ايذذٚس ٜكظذِ إىل غذشف عذٜذذ٠      ،ايذٚس ايثاْٞ

ٚايشاذذذذ١ ٚاالطذذذتحُاّ إكذذذاف١ إىل ٚجذذذٛد ايػذذذشف ايهذذذبرل٠ ايذذذيت تتخذذذز دٚاٜٚذذذٔ يًلذذذٝٛف         

يذذزيو ٜذذتِ االعتٓذذا٤ بٗذذزا ايذذذٚس َٚذذا ًٜٝذذ٘ َذذٔ صخذذاسف ْٚكذذٛؾ   ،مت ٚغرلٖذذاآعذذشاغ ٚاملذذألٚا

ٜٚٛجذ فٛم نذٌ ْافذز٠ عكذذ تضٜٓذ٘ قُشٜذ١ نذبرل٠  تـذٓع َذٔ َذاد٠          ، ذٝث تضخشف جذساْ٘

ٕ ،ادتع  ٚتذٓكؽ ٚتذضٜٔ بذاأليٛإ املختًفذ١ َذٔ      ، ٚتأخز ػهاًل ْـف دا٥شٟ يف أنثش األذٝذا

اييت ٚكعت يف أػهاٍ بذٜع١ َتُاطه١ مبذاد٠   ايطال ايتكًٝذٟ ٚايضجاجا  ايظُٝه١ امل١ًْٛ

، نُذذا إٔ عٓذذذ ايُٝٓذذٝني تفذذاخش ٜهُذذٔ ٖذذزا ايتفذذاخش ببٓذذا٤ غشفذذ١ ْٗا٥ٝذذ١ تتٛطذذط     ادتذذبع

املٓضٍ ٚتهٕٛ ٖزٙ ايػشفذ١ تتٛاجذذ بٗذا ايٓٛافذز َذٔ نذٌ َهذإ تظذ٢ُ ايطرلَاْذ١ أٟ املفذشد            

ٓ    َهإ يًشاذ١ ٚايضٚاس ارتاؿ١ ،ٚ  ،ٝعذًا كذذ األعذذا٤   بٗزٙ ايـذفا  ناْذت املـذٓع١ ذـذًٓا َ

ٜتلذذح ممذذا طذذبل إٔ ايٓذذٛا٠ األٚىل متٝذذض  بهثافذذ١ َا،يذذزيو ٚمل ٜظذتطٝعٛا اقتراَٗذذا َطًك 

، ٖذذزٙ ايـذذٛس يذذذيٌٝ ٚاكذذح عًذذ٢ َذذا   14َظذذاذتٗاسغذذِ قًذذ١ ايعُذذشإ ٚاستفذذاع ْظذذب١ ايظذذهإ  

تبكذذ٢ َذذٔ منذذط َعُذذاسٟ ملذٜٓذذ١ احملٜٛذذت ايعتٝكذذ١ َٚٛقعٗذذا عًذذ٢ ؿذذ٠ٛٗ ؿذذخش١ٜ جبًٝذذ١،        

ٛاد ٚمنط ٚٚظذا٥ف ايبٓذا٤ ٚػذهٌ ْاطراتٗذا، نُذا إٕ ٖٓذاى ٚظذا٥ف        ٚمتثٌ نزيو ْٛع َ

ٞ   أنثش ػٝٛعًا أخش٣ تعذ ٌ ايٛظٝفذ١ ايظذه١ٝٓ    يف ْٛا٠ املـذٓع١ ٖذ ٕ طذهإ  إعذاّ ذٝذث    بؼذه

ايـذٓاعا  ٚاذتذشف آْذزاى     ألٕ املـٓع١ نذاْٛا ٜعًُذٕٛ يف ايضساعذ١ يف األس  احملٝطذ١ بٗذا     

ٞ تذذذٛفرل أدٚا  ْؼذذذذاطِٗ ايضساعذذذٞ أٟ أ  بناْذذذت َشتبطذذذذ١    ،ٕ زتتُعٗذذذذا األٍٚ بذذذذا٥ٞ صساعذذذذ

ٚنذذإ طذذهإ   ،د بعذذض دنذذانني اذتذذذاد٠ ٚايٓحذذاس٠ يف املـذذٓع١  ٛٚايذذذيٌٝ عًذذ٢ ريذذو ٚجذذ 

، املـٓع١ عتـذًٕٛ عًذ٢ املذا٤ َذٔ َاطذ١ٝ ايٛاقعذ١ أطذفٌ املـذٓع١ َذٔ جٗذ١ ادتٓذٛب تكشٜبذاً            
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ًٖٛذذزا ايتطذذٛس ٚيذذذ   يف بٓٝتذذ٘ االجتُاعٝذذ١   حتذذٍٛ ٚتطذذٛس  ظذذهإ املـذذٓع١ ذـذذٌ ينُذذا   امنذذ

نُذا أطذًفٓا   ، ٚط١ أخش٣ إىل جاْب ايضساع١ ٚاألْؼط١ املشافك١ شلا َذٔ ذذذاد٠ ٚصتذاس٠   أْؼٚ

ٖذذزا َذذا  ،تطذذٛس امللذذاف شلذذزٙ األْؼذذط١ ممثذٌ يف اَتٗذذإ إْظذذاْٗا ذشفذذ١ ايتحذذاس٠ ايٖذذزا فذإٕ  

ّ  فٝٗذا  ٜذٍ عًٝ٘ َآثش ٚاطتُشاس بعض اذتشف ايتحاس١ٜ  ٚخذرل ديٝذٌ عًذ٢ ريذو      ،ذتذ٢ ايٝذٛ

ٕ املـذذٓع١ عتـذذًٕٛ عًذذ٢ َتطًبذذاتِٗ ايَٝٛٝذذ١ َذذٔ َذذٛاد    فكذذذ نذذإ طذذها ،ايظذذٛم ايكذذذِٜ  

ٖذذزا َذذا عتهذذ٢ َذذٔ قبذذٌ     ٚ ،غزا٥ٝذذ١ ٚغرلٖذذا َذذٔ ايظذذٛم ايكذذذِٜ ايٛاقذذع إىل غذذشب املـذذٓع١      

ػذذذٛاسع املـذذٓع١ عبذذذاس٠ عذذٔ أصقذذذ١ كذذذٝك١    ، بُٝٓذذا  ناْذذذت  15املعُذذشٜٔ )نبذذذاس ايظذذٔ فٝٗذذذا(  

غايبٝتٗذذا أٚ بعذذض   ،فٗذذٞ عبذذاس٠ عذذٔ ممذذشا  ػذذب٘ فشدٜذذ١ يًُذذاس٠    أجضا٥ٗذذا،املظذذاذ١ يف عُذذّٛ 

تظذذع ملذذشٚس ػخـذذني َتكذذابًني ْتٝحذذ١ يلذذٝل ٖذذزٙ ايؼذذٛاسع ْتٝحذذ١ يكًذذ١ َظذذاذ١   َٜٓٗذذا ال 

ٖٚذذزٙ ايؼذذٛاسع  ،عكاسٖذذا ممذذا جعذذٌ إْظذذاْٗا ٜتحذذ٘ ضتذذٛ تشػذذٝذ ٚاطذذتػالٍ نذذٌ جذذض٤ َٓٗذذا      

ْاٖٝذذو إٔ ،ضاٍ َآثشٖذذا بذذاسص٠ يًعٝذذإ ذتذذ٢ اآلٕ   تذذ َٚذذا،ناْذذت تـذذٌ إىل أطذذشاف َظذذذٚد٠   

ٖٚذٞ منذط تفٓذْٛٞ ذتاكذشا  املاكذٞ       ،ناْذت َشؿذٛف١ باألذحذاس   أْٗذا  َٝض٠ ٖذزٙ ايؼذٛاسع   

 ذٜٓذ١ بٛؿذفٗا ْذٛا٠ مل  ضاٍ نُذا إٔ املـذٓع١   تذ  ْٗا َعبذ٠ ناْذت َٚذا  إأٟ  ،يف ايُٝٔ خـٛؿَا

كذاّ  تٖٚزا ادتذاَع نذإ    ا،عشب١ٝ إطال١َٝ ٜٛجذ بٗا َظحذ ؿػرل يف ٚططٗا تكشًٜب مي١ٝٓ

ًذذذٛ َٓذذذ٘ أٟ َذٜٓذذذ١ أٚ قشٜذذذ١ يف    فٝذذذ٘ ذًكذذذا  ايعًذذذِ ٚنذذذزيو ايهتذذذاب ايذذذزٟ مل تهذذذٔ خت      

يف َٓطكذذ١ ميذذش َذذٔ  ٓٝذذَاْٚعذذشًا يلذذٝل َظذذاذ١ املـذذٓع١ نذذإ املظذذحذ َب ، ذاكذذشا  ايذذُٝٔ

ٖذذذزا ٜذذذذٍ عًذذذ٢ تعذذذذد ، ٚتٛجذذذذ غذذذشف عًذذذ٢ جذذذاْ  ٖذذذزا املُذذذش حتتٗذذذا ْفذذذل يًُؼذذذٞ ٚأٜلذذذَا

ٚناْذذت تظذذتخذّ نُعذذايف ٚشتذذاصٕ ٚإىل جذذٛاس ادتذذاَع  ،االطذذتخذاّ يف املٓطكذذ١ ايٛاذذذذ٠

َذذا٤ يًٛكذذ٤ٛ َٓٗذذا ٖٚذذٞ َشممذذ١ بايكلذذا  ملٓذذع تظذذشب املٝذذاٙ َٓٗذذا ٚبكا٥ٗذذا      تٛجذذذ بشنذذ٘

َذذذٔ غذذذرل املظذذذًُني ٖذذذِ ايٝٗذذذٛد آخذذذشٜٔ نُذذذا نذذذإ ٜظذذذهٔ املـذذذٓع١  ،فذذذذلا  طًٜٛذذذ١ فٝٗذذذا

خذاسد املـذٓع١    إىلَٚٔ ثذِ اْتكًذٛا   ، طشاف ايػشب١ٝ َٔ املـٓع١ ألٚناْٛا ٜتُشنضٕٚ يف ا،

أٚ اذتاف١ ٖٚذٞ ٚاقعذ١ إىل ادتٓذٛب َذٔ املـذٓع١       يف أطفًٗا جٓٛبًا فُٝا ٜظ٢ُ حباس٠ ايٝٗٛد

فهاْذت ال  ،تًذف عُذا ٖذٛ يف املـذٓع١ اختالفذًا ٚاكذرًا       غتٚنإ منط ايبٓا٤ يف ٖزٙ اذتذاس٠  ،

ٚريو نإ طا٥ذًا يف مجٝع املٓاطل اييت فٝٗا ٜٗذٛد يف   ،تتعذ٣ ايذٚسٜٔ يف أنثش األذٝإ

ٌ  أضٜذاد٠  بفًذِ ٜظذُح شلذِ     ،ذاكشا  ايُٝٔ بٝذٛ  املظذًُني يف املٓطكذ١ ايذيت      دٚاس املبذاْٞ َثذ
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ٚناْذذت ٖذذزٙ ايبٝذذٛ  عبذذاس٠ عذذٔ غذذشف ؿذذػرلٙ َٚتذاخًذذ١ بعلذذٗا داخذذٌ بعذذض        ٜكطٖٓٛذذا،

  ،ايٓٛافذذز ؿذذػرل٠ اذتحذذِ َكاسْذذ١ َذذع ْٛافذذز املـذذٓع١       ناْذذت نذذزيوٚ ،ٚأبٛابٗذذا ؿذذػرل٠ 

ٚنذإ ٜٛجذذ يف املـذٓع١     ،خذش آلٜٚشجع طبب ريو إىل خٛف ايٝٗٛد املظتُش ٚذزسِٖ َٔ ا

ٖذذذزا ٜذذذذٍ عًذذذ٢ زلاذذذذ١ اإلطذذذالّ     ٚ ،ْٛا مياسطذذذٕٛ فٝٗذذذا طكٛطذذذِٗ ايذٜٓٝذذذ١   نٓٝظذذذ١ نذذذا 

ٚاطذتخذَت   ،ٚناْذت ػذٛاسع اذتافذ١ كذٝك١ نُذا يف املـذٓع١      ،ٚايتعاٜؽ َع ذش١ٜ األدٜإ 

ٖذذزٙ ٖذذٞ ايٓذذٛا٠ األٚىل ملذٜٓذذ١ احملٜٛذذت ) املـذذٓع١ (  ،ْفذذع َذذٛاد ايبٓذذا٤ املٛجذذٛد٠ يف املٓطكذذ١ 

 .١اييت ػهًت ْكط١ ايبذا١ٜ يف منٛ املذٜٓ

    

 )د( )ج( )ب( أ()

نزيو ؿٛس٠ -طٛس عتف  ْٛا٠ املـٓع١     د-منط بٓا٤ َٚٛاد َٓاصٍ املـٓع١   ب-أ

 ايباب ايش٥ٝظٞ يٓٛا٠ املـٓع١-ايظٛس َٔ ايذاخٌ  د

 املدِهة الكدمية ) الهُاة الثانّة (

غذشب  ١ يف ٖٚذٞ ٚاقعذ  ، ٖذٞ مبثابذ١ ايٓذٛا٠ ايثاْٝذ١ ملذٜٓذ١ احملٜٛذت      تعذ املذ١ٜٓ ايكذمي١  إٕ

ٚقذذ مت اختٝذاس   ، ٚ تبعذذ عذٔ املـذٓع١ َظذاف١ ستذذٚد٠ ٚبظذٝط١       ،سلاٍ غشب ايٓٛا٠ األٚىلٚ

َٛكذذع املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ بعٓاٜذذ١ ٚبؼذذهٌ َٓاطذذب ذٝذذث مت اختٝذذاس ٖذذزٙ املٓطكذذ١ ايذذيت ٖذذٞ        

ٖٚذذزا ٜشجذذع إىل اطذذتٛا٤ ايظذذطح ٚخـذذٛب١ ، أنثذذش َذذٝاًل إىل االْبظذذاط َذذع اضتذذذاس بظذذٝط

ايعٛاٌَ زتتُع١ َٚتفشقذ١  أد  إىل اختذار تًذو     أٚجٌ ٖزٙ ايعشٚف ٚ،ايذلب١ ٚتٛفش املٝاٙ 

ْٚعشًا يك١ً األديذ١ ٚايؼذٛاٖذ أٚ ْذذستٗا     ،املٓطك١ َكشًا إلْؼا٤ ايٓٛا٠ ايثا١ْٝ ملذ١ٜٓ احملٜٛت
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ٚيهذٔ أنثذش    ،ٚاْعذاَٗا فال ميهٔ ايتعشف إىل أٟ فذل٠ تعٛد عُاس٠ ٚإْؼا٤ املذ١ٜٓ ايكذمي١

١ٓ ايكذمي١ ناْت بعذ املـٓع١ ايٓذٛا٠ األٚىل بفذذلا  صَٓٝذ١ غذرل     املكذلذا  تؤنذ إٔ املذٜ

ٜٚعتكذذذ أْٗذذا   ،ٚقذذذ َذذش  املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ مبشاذذذٌ َتعاقبذذ١ تهْٛذذت فٝٗذذا ٚمنذذت       ،ستذذذد٠ 

طذذذا٥ذٜٔ يف املٓطكذذ١ عًذذ٢ عهذذذع   فٝٗذذا  أْؼذذ٦ت يف فذذذلا  صَٓٝذذ١ نذذذإ األَذذٔ ٚاالطذذتكشاس      

ملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ٚاختٝذذاس َٛقذذع   ٖٚذذزا ٜؤٜذذذٙ عذذذّ ٚجذذٛد ايظذذٛس يف ا   ،ظذذشٚف قٝذذاّ املـذذٓع١  

 .16َٓبظط ٚغرل ستُٞ

 مُاد البهاء املضتخدم يف تشّّد مهاسهلا َقصُريا َدَر عبادتًا َمؤصضاتًا

إٕ َٛاد بٓا٥ٗا ال ختتًذف عذٔ َذٛاد بٓذا٤ املـذٓع١ طذايف١ ايذزنش ٜعذٌ إٔ بٓا٥ٗذا نذإ           

اب عًذذ٢ أس  صساعٝذذ١ خـذذب١ ٚنذذإ منٖٛذذا ٚتطٛسٖذذا ٚتٛطذذعٗا عًذذ٢ ذظذذ   مبٛقذذع َٓبظذذط 

ايظذٛس   نذزيو اْعذذّ   ايٓٛا٠ األٚىل ٜتٛيٕٛ صساعتٗذا   ٛاألساكٞ ايضساع١ٝ اييت نإ طانٓ

متتذذذ ملظذذاف١ أٚطذذع ٚأنثذذش َذذٔ ايٓذذٛا٠ األٚىل   نْٛٗذذا  املـذذٓع١فٝٗذذا نذذزيو متتذذاص عًذذ٢  

طذاعذ عًذ٢   َذا  ٖذزا  ،ْٚعشًا يهْٛٗا ٚاقع١ ع٢ً أس  َٓبظط١ ٚأقٌ اضتذاسًا عهذع املـذٓع١   

 ذال إٔ املذ١ٜٓ ايكذميذ١ تعذ  ،إ ًا ٚاتظاعٗا ع٢ً ذظاب األساكٞ ايضساع١ٝطشع١ منٖٛا تذسظتٝ

إىل جاْذذب منذذط ايبٓذذا٤ ايكذذذِٜ بذذشٚص    أ٠يذذزيو ْؼذذ ،أنثذذش َعاؿذذش٠ ٚذذاثذذ١ َذذٔ املـذذٓع١ 

ْتؼذذذش يف املذٜٓذذذ١ ايكذميذذذ١ خاؿذذذ١ عًذذذ٢ اَتذذذذاد ايطذذذشم      اٚاطذذذترذث منذذذط بٓذذذا٤ ذذذذذٜث   

اختالفذذًا ٚاكذرًا عذذٔ منذط ايبٓذذا٤   ٜذا   ٖذذزٙ ايبٓاٚختتًذف   ،ٚايؼذٛاسع املذذاس٠ يف ٖذزٙ املٓطكذذ١  

    ّ د٠ ذتذ٢ ايٝذذّٛ ذٝذث تالذذذغ إٔ   ٖٛٚذٞ َٛجذذ  ،ايكذذِٜ طذٛا٤ َذذٔ ذٝذث ايبٓذذا٤ أٚ االطذتخذا

 .ٖٚٛ بأٜ يًعٝإ اذتاكش،يف بٓا٤ املذ١ٜٓ ايكذِٜ َٝض٠ تذاخٌ املاكٞ َع  ٖٓاى تذاخاَل

 منط البهاء باملدِهة الكدمية :

يبٓذذا٤ املتٛاجذذذ باملـذذٓع١ ، إال إٔ ٖٓذذاى ثذذٛس٠ إٕ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ مل تتخًذذ٢ عذذٔ منذذط ا

 جتذٜذٜذذ١ َلذذاف١ عًذذ٢ ايذذُٓط  ايكذذذِٜ ٖذذزا ادتذٜذذذ يف ايبٓذذا٤ عبذذاس٠ عذذٔ َبذذاْٞ ذذٜثذذ١     

أٟ )َظذاذ١ حتذٝط    ٟٛتتهٕٛ َٔ دٚس أٚ دٚسٜٔ يف أنثش األذٝإ َع ٚجٛد اذتٛؾ  أٚ اذت

د ايبٓذا٤ َلذاف١ عًذذ٢   يف َذٛا ٖذزٙ ايبٓاٜذا  فٝٗذا حتذٍٛ ٚثذٛس٠ جتذٜذٜذ١       ،ٚبذاملٓضٍ ايٛاذذذ(   

ٚإمنذا اطذتعًُت ايبًذٛى ٚايٝذا     ،َٛاد ايبٓذا٤ مل تـذبح َكتـذش٠ عًذ٢ األذحذاس      املاكٞ َثٌ 
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ايـب١ اإلزلٓت١ٝ )ايبٓذا٤ املظذًح    اَْاٚنزيو مت اطتخذاّ األخؼاب املظتٛسد٠ ٚأذٝ ،جٛس

زلٓت عٛكًا عٔ ايكلا  ٚادتف بؼذهٌ ٚاطذع  يف   إلطتخذّ اازلٓت باذتذٜذ( ٚقذ إلا

َٚذذٔ ٖٓذذا فكذذذذ ػذذٗذ  ٚتؼذذٗذ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ايٓذذٛا٠ ايثاْٝذذذ١         ،منذذاط اذتذٜثذذ١   ٖذذزٙ األ 

يف تٛطذعٗا ٚاػذعاعٗا املظذتُش عًذ٢ اَتذذادا       نٌ ريو ْعهع ٚاٚتطٛسًا ٚاصدٖاسًا  ذاََٝتؼٝ

 .17ايؼٛاسع أٚ إىل املٓاطل ايفاسغ١

 َظّفة َخدمة البهاء فًّا

     َ تذذذاديٓٛا  املـذذٓع١ مبٛادٖذذا   إٕ ْذذٛا٠ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ اْكظذذُت إىل قذذذِٜ تكًٝذذذٟ ا

بذأ   تعٗش ايٓٛافذز ايٛاطذع١ ٚايفترذا  ايهذبرل٠      ٚمنطٗا ٚٚظا٥فٗا، ٚمنط جذٜذ ذذٜث 

االٖتُذذاّ بٗذذزا  أٚبذذذ،ستذذال  جتاسٜذذ١ ،ٚبذأ  تظذذتخذّ غايبذذَا خاؿذذ١ إرا ناْذذت عًذذ٢ ػذذاسع

إيٝذذ٘ َذذٔ مت اطذذتخذاَ٘ رتذَذذ١ َذذا حتتذذاد َذذا ايذذذٚس يف  إؿذذالذ٘ َذذٔ ايذذذاخٌ ٚخاؿذذ١ إرا 

ْذل ٚتٜٗٛذ١ بُٝٓذذا األدٚاس األخذش٣ ذـذٌ بٗذا نذذزيو حتذٍٛ ٚخاؿذ١ َذٔ ذٝذذث         ٚٚس اٍمجذ 

) طذذهين  ،غذذشا  َتعذذذد٠ ايذذيت أكذذرت را  طذذابع اطذذتخذاَٞ َتعذذذد ُٖذذا   ألاطذذتخذاَٗا 

 .خل( نُا ٖٛ اذتاٍ يف بعض َباْٝ٘إ...، ط  إداسٟ جتاسٟ،

    
 )د( )د( )ب( )أ(

       ذتافذذذذ١ أذذذذذذ أذٝذذذذا٤ املذٜٓذذذذ١ ايكذميذذذذ١   ا-د      عذذذذني َاطذذذذ١ٝ-ب      جذذذذاَع َاطذذذذ١ٝ-أ

 ؿٛس٠ جتظذ أندل َظاذ١ يًُذ١ٜٓ ايكذمي١-د

 

                                      
 الإج التي ملج لتامل مرسترامل  يسءتمل بزي  تتت17
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 : الضرب (الهُاة الثالثة)

إٕ ايلدل تعذ ايٓٛا٠ ايثايث١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت ٚناْذت تعذذ كذاذ١ٝ َذٔ كذٛاذٞ املذٜٓذ١       

يثاْٝذ١  طابكًا، ٖٚٞ تكع يف جٓٛب غذشب َذٜٓذ١ احملٜٛذت تكشٜبذًا، ٚتبعذذ عذٔ ايٓذٛا٠ األٚىل ٚا       

ٚناْذذذت ٖذذذزٙ املظذذذاف١ تؼذذذػًٗا األساكذذذٞ     مبظذذذاف١ تـذذذٌ إىل ْـذذذف نًٝذذذٛ َذذذذل تكشٜبذذذًا،    

ايضساع١ٝ ٚاملذسجا  قبٌ ايتٛطع ٚايُٓٛ ايعُشاْٞ ٚتالذِ ايٜٓٛا  َذع بعلذٗا ْظذبًٝا، ٚقذذ     

مت اختٝاس َٛكع ايٓذٛا٠ ايثايثذ١ عًذ٢ تًذ١ تشتفذع ْظذبًٝا عذٔ ايظذطح اجملذاٚس شلذا خاؿذ١ يف            

 ادتٓٛبٝذذ١ ٚايػشبٝذذ١ تكشٜبذذًا أَذذا األجذذضا٤ ايؼذذُاي١ٝ فاستفاعٗذذا ستذذذٚد،   األجذذضا٤ ايؼذذشق١ٝ ٚ

ٜٚكاٍ إٕ ايلدل نإ عتٝط ب٘ طٛس َذٔ مجٝذع ادتٗذا  إال أْذ٘ اْٗذاس ٚاْذذثش، َٚذٔ خذالٍ         

املؼذذذاٖذ٠ صتذذذذ إٔ املبذذذاْٞ َتحذذذاٚس٠ بعلذذذٗا َذذذع بعذذذض ،ٚال ٜٛجذذذذ َٓافذذذز إال يف بعذذذذض          

ٚناْذذت نذذٌ زتُٛعذذ١    َٓذذز ايكذذذّ،  األجذذضا٤، ٚقذذذ طذذهٔ يف ٖذذزٙ ايٓذذٛا٠ أفخذذار شتتًفذذ١    

َٚذذذٔ خذذذالٍ  َذذذِٓٗ تٓرـذذذش يف جذذذض٤ ممذذذا ٜؼذذذهٌ َذذذا ٜؼذذذب٘ اذتـذذذٕٛ داخذذذٌ ٖذذذزٙ ايٓذذذٛا٠،   

 َالذع١ اآلثاس صتذ إٔ ايلدل قذ مت ايظهٔ فٝ٘ َٓز أَذ بعٝذ ٚيهٔ ٜـعب حتذٜذٙ .

 الضرب مىاد   بء نىاة

ٚايثاْٝذ١ إال إٔ   َٛاد بٓا٤ َٓطك١ ايلدل ال ختتًف نثرلَا عذٔ َذٛاد بٓذا٤ ايٓذٛا٠ األٚىل    

األػٝا٤ املالذع١ يف ايلدل عٔ املـٓع١ ٚاملذ١ٜٓ ايكذمي١ ٖٛ ٚجذٛد ايعشاػذا  ٖٚذٞ تذشبط     

ٖٚذٞ َذٔ األعُذذ٠ ارتؼذب١ٝ، نُذا ٜٛجذذ إىل        املباْٞ ٚتظٌٗ ايتٓكٌ بٝٓٗا ٚتؼب٘ ادتظٛس،

جاْب طهإ ايلدل طهٔ ايٝٗذٛد ٚريذو يف ذذاس٠ ٚاقعذ١ يف األطذشاف ايؼذشق١ٝ َذٔ ايلذدل،         

ؤال٤ ايٝٗٛد َبإ ٚبٝٛ  تؼذب٘ َبذاْٞ َذا رنذش يف بعذض ايٓذٛا٠ طذايف١ ايذزنش ال         ٚنإ شل

ٚايٓٛافذذذز ؿذذذػرل٠، ٚنذذذاْٛا غذذذرل شتذذذتًطني بظذذذهإ  ٚغشفٗذذذا َتذاخًذذذ١، تضٜذذذذ عذذذٔ دٚسٜذذذٔ،

ايلدل إال أْ٘ َع ايتٛطع تعٗش ذاس٠ ايٝٗٛد ٚنأْٗا َٔ كُٔ ايلذدل متاَذًا، ٚإىل جاْذب    

ايبٓذا٤، ٚتٓتؼذش َععذِ أجضا٥ذ٘ بايلذدل ٚخاؿذ١       ايُٓط ايكذِٜ ٜٛجذ ايذُٓط اذتذذٜث يف   

ع٢ً اَتذاد ايطشقا  املُتذذ٠ إيٝٗذا ٖٚذٞ عبذاس٠ عذٔ َبذإ تتهذٕٛ َذٔ دٚس أٚ دٚسٜذٔ، يذزيو           

االطذذذتخذاّ ايظذذذهين ٖذذذٛ ايؼذذذا٥ع ٚاطذذذتُش جذٜذذذذ املذٜٓذذذ١ ايكذميذذذ١ ٜذذذضداد بٓذذذٛا٠ ايلذذذدل         

ٜظذذذتخذّ  ٚ ناطذذذتخذاّ  األذحذذذاس ٚايبًذذذو ٚايٝذذذاجٛس ٚغرلٖذذذا َذذذٔ أْذذذٛاع َذذذٛاد ايبٓذذذا٤،        

اإلزلٓت فٝٗا بؼهٌ ٚاطع ٚاألخؼاب املظتٛسد٠ ٚأٜلَا ايـذبا  اإلزلٓتٝذ١ ٚ تذضداد املبذاْٞ     
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َٜٛذًا عذذٔ ٜذذّٛ عًذذ٢ ذظذاب األساكذذٞ ايضساعٝذذ١ يذذزيو تطذٛس ايٓؼذذاط ايبؼذذشٟ َذذٔ ايضساعذذ١     

 إىل ايتحاس٠ ...اخل.

 الضرب الب بء   ىاة اا

ٓع١ ٚاملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١، إال إٔ إٕ ْذذٛا٠ ايلذذدل مل تتخذذٌ عذذٔ منذذط ايبٓذذا٤ املتٛاجذذذ باملـذذ 

ٖٓاى ثٛس٠ جتذٜذ١ٜ َلاف١ ع٢ً ايُٓط  ايكذِٜ ٖزا ادتذٜذ يف ايبٓا٤ عبذاس٠ عذٔ اَتذذاد    

تتهذٕٛ َذذٔ دٚس أٚ دٚسٜذذٔ يف أنثذذش   عشفتذ٘ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ٖٚذذٞ عبذاس٠ عذذٔ  َبذذاْٞ ذذٜثذذ١   

ايبٓاٜذا   ٖذزٙ  ،ٚأٟ )َظاذ١ حتذٝط بذاملٓضٍ ايٛاذذذ(     ٟٛاألذٝإ َع ٚجٛد اذتٛؾ  أٚ اذت

َٛاد ايبٓذا٤ مل تـذبح   يف َٛاد ايبٓا٤ َلاف١ ع٢ً املاكٞ َثٌ  فٝٗا حتٍٛ ٚثٛس٠ جتذٜذ١ٜ 

ٚنذذذزيو مت اطذذذتخذاّ   ،ٚإمنذذذا اطذذذتعًُت ايبًذذذٛى ٚايٝذذذا جذذذٛس   ،َكتـذذذش٠ عًذذذ٢ األذحذذذاس  

زلٓذذت باذتذٜذذذ( ٚقذذذ  إلايـذذب١ اإلزلٓتٝذذ١ )ايبٓذذا٤ املظذذًح ا   اْذذَااألخؼذذاب املظذذتٛسد٠ ٚأذٝ 

 ،ًا عٔ ايكلا  ٚادتذف بؼذهٌ ٚاطذع  يف ٖذزٙ األمنذاط اذتذٜثذ١      زلٓت عٛكإلطتخذّ اا

)املذٜٓذذذ١  ايٓذذذٛا٠ ايثاْٝذذذ١  صاد اإلبذذذذاع ٚايتفذذذٓٔ أنثذذذش ممذذذا نذذذإ عًٝذذذ٘ يف   َٚذذذٔ ٖٓذذذا فكذذذذ  

ػذذعاعٗا املظذذتُش عًذذ٢ اَتذذذادا  ايؼذذٛاسع أٚ إىل     إتٛطذذعٗا ٚايكذميذذ١( نذذٌ ريذذو صاد َذذٔ    

 .18فٝٗا  املٓاطل ايفاسغ١

 الضرب وظيفت وخنمت نىاة

ْٛا٠ ايلدل متٝض عٔ ايٓٛاتني ايظابكتني يف تٛطذع َذذاسٖا ايعُشاْذٞ فكذذ خذشد عذٔ       إٕ 

ْطام املذ١ٜٓ أٚ املٓطك١ األٚىل يًلدل يٝتظع باجتاٙ ايؼُاٍ ٚادتٓذٛب ٚإىل ايػذشب بؼذهٌ     

ٚاطع، ٚنإ طهإ ٖذزٙ ايٓذٛا٠ ٜكـذذٕٚ ايظذٛم ايكذذِٜ ايذزٟ ظتذذٕٚ فٝذ٘ َذا عتتاجْٛذ٘           

طذذهإ ايٜٓٛذذا  ايذذثالث فٝذذ٘، ٜٚٛجذذذ يف ٖذذزا ايظذذٛم     َذذٔ َطايذذب ٚذاجذذا ، ٚنذذإ ظتُذذع    

تفشعذذا  َذذٔ ايؼذذاسع ايش٥ٝظذذٞ يؼذذٛاسع ثاْٜٛذذ١ ٚناْذذت تلذذِ ايظُاطذذش املختًفذذ١ ،املتعذذذد٠    

ٚاملتٓٛع١ األغشا  ٚايٛظا٥ف ٚارتذَا   ٚاييت مل ٜبذل إال بعذض أجض٥ٗذا َٚآثشٖذا  ْعذشًا      

يف ايتحذذاس٠ تًذذو  إلُٖاشلذذا ٚعذذذّ ؿذذٝاْتٗا، َٚذذٔ أٖذذِ تًذذو ايظُاطذذش ايذذيت اطذذتخذَت        

ايٛاقع١ قشب َٝذإ نٓاف َٔ ايؼشم ٚاييت تتخز ػذهاًل ْـذف دا٥ذش عًذ٢ َظذاذ١ ٚاذذذ٠       

 دٕٚ ٚجٛد فٛاؿٌ بٝٓٗا نُا ٜٛجذ أَاَٗا طاذ١ ٚاطع١ ، َٚٔ ٖزٙ ايظُاطش:
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 زلظش٠ ايـايف -د    ، زلظش٠: ايظبٌٝ     -ب      ،زلظش٠: اذتذاد٠     -أ 

تخذَت يبٝذع اذتبذٛب ٚايذزس٠ بأْٛاعٗا،ٚمبذا     نزيو ٖٓذاى بعذض ايظُاطذش ايذيت اطذ     

إٔ ايلذذدل ذـذذٌ فٝذذ٘ َذذتػرلا  ٖذذزٙ املذذتػرلا  عهظذذت ْفظذذٗا ذتذذ٢ عًذذ٢ ْؼذذاط ايظذذٛم      

ايكذذذذِٜ فكذذذذ تشاجعذذذت أُٖٝتذذذ٘ يف ايظذذذٓٛا  األخذذذرل٠، يذذذزيو فكذذذذ أُٖٝتذذذ٘ ٚٚظٝفتذذذ٘          

ٜٚشجذذذع ريذذذو إىل ايتٛطذذذع ايعُشاْذذذٞ يف َٓذذذاطل شتتًفذذذ١ ٚاْتؼذذذاس احملذذذال          ايظذذذابك١،

يف َٓذاطل َتعذذد٠ ٚنذزيو ٚجذٛد ايظذٛم املشنذضٟ ْؼذط ْذٛا٠ ايلذدل أنثذش            ايتحاس١ٜ

َٔ ايٓٛاتني ايظابكتني ،ٚعٌُ ٖزا ع٢ً تكًٌٝ أ١ُٖٝ ايظذٛم ايكذذِٜ، ٚقذذ أًُٖذت أجذضا٤      

َٓ٘ ذت٢ مل تعذ ؿاذت١ يالطتخذاّ ٚاضتـش عًذ٢ بٝذع اذتبذٛب ٚبعذض األدٚا  املٓضيٝذ١      

أجذذضّ ايكذذٍٛ فُٝذذا طذذبل إٔ ايٜٓٛذذا     ، َذذٔ ٖٓذذا19ٚبعذذض ايذذذنانني ٚاذتذذذاد٠ يف ايؼذذاسع 

ايثالث ٖٞ اييت ػهًت احملذاٚس ايذيت استهذض  عًٝٗذا َذٜٓذ١ احملٜٛذت املعاؿذش٠ ٚايذيت تتظذع          

باطذذتُشاس َذذع ستفعاتٗذذا عًذذ٢ طابعٗذذا املعُذذاسٟ ايتكًٝذذذٟ إىل ذذذذا نذذبرل، ٚريذذو عذذٔ   

ؼذذٗذ َذذا صاٍ ٜفكذذذ ػذذٗذ  ٚ ;َٚذذٔ ٖٓذذاطشٜذذل تكذذاسب ايٜٓٛذذا  ايظذذابك١ بعلذذٗا َذذع بعذذض  

ػذذذعاعٗا إيف تٛطذذذعٗا ٚنذذذٌ ريذذذو صاد  ٚتطذذذٛسًا ٚاصدٖذذذاسًا   ذاََٝتؼذذذٝ يثذذذ١ايٓذذذٛا٠ ايثا لذذذدليا

نُا ٜتٛاجذ يف ايلذدل َظذحذ قذذِٜ إىل جذٛاس بشنذ١       20املظتُش ع٢ً اَتذادا  ايؼٛاسع 

َا٥ٝذذذ١ تظذذذتخذّ يًٛكذذذ٤ٛ، ٚنذذذزا يظذذذكٞ املٛاػذذذٞ، أَذذذا ػذذذٛاسعٗا فٗذذذٞ  كذذذٝك١ ْٛعذذذًا َذذذا     

ـذذٓع١، َٚذذذٔ اآلثذذذاس املٛجذذٛد٠ يف ايظذذذٛس املٓذذذذثش   ٚنذذزيو ممشاتٗذذذا ٚاصقتٗذذا فٗذذذٞ َثذذذٌ امل  

ايبٛابذذ١ ايٛاقعذذ١ يف األجذذضا٤ ايؼذذشق١ٝ، ٖٚذذٞ بٛابذذ١ كذذخ١ُ َـذذٓٛع١ َذذٔ ارتؼذذب ايـذذًب،  

ٚيف ايٛقذت اذتاكذش اتظذع     ٚعًٝٗا ػذشا٥ح َذٔ اذتذٜذذ ذتُاٜتٗذا نُذا يف بٛابذ١ املـذٓع١،       

 ايُٓٛ ايعُشاْٞ يف ايلدل.

 

 

 

 

 

                                      
يزرلتةي انيتةصإبزتتأص متراش زتتتت19

ت
 للبج لتامل مرس

 الإج التي ملج لتامل مرسترامل  يسءتمل بزي  تتت04
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 ايلدلؿٛس َٚآثش تاسغت١ٝ َٚعُاس١ٜ يٓٛا٠ 

  

 

 ِشنل مُقع َمُضع مدِهة احملُِت مابني ماضًّا َحاضزيا. -: ألَلا احملُر

َشتبذذذ١ َذٜٓذذذ١ ٚستافعذذذ١ احملٜٛذذذت بذذذني َذذذذٕ ايذذذُٝٔ    أٜذذذٖٔذذذٛ ) ٗااملكـذذذٛد بتُٛكذذذع

، نذٌ ريذو مت ٚكذع٘ َذٔ خذالٍ      (خلإ...ثكافٝذاَ ٚ، صساعٝذاَ ٚ، اقتـذادٜاَ ٚ، طٝاطذٝاَ ٚ، طٝاذَٝا

 ايشٜذاد٠ يذيت ميهذٔ إٔ تعطذٞ شلذزٙ احملافعذ١      ابذشص األْؼذط١   أٖذٞ   ... َذا اآلتٞطشز ايظؤاٍ  

ٚ نكطاع ٜتكذّ جذٌ   نُعًُذ١  ٚستافعذا  ادتُٗٛسٜذ١ ٚدٍٚ املٓطكذ١ ٚنُٓذافع      َذذٕ 

(...نذذذٕٛ ٖذذذزا  بعذذذض املذذذذٕ ايُٝٓٝذذذ١ ايذاخًٝذذذ١ َٚذذذذٕ دٍٚ ارتًٝخ...اخل    ):اقتـذذذاد١ٜ ٍ

ٚنذزيو ٜذٓعؽ   ،ب١ ٜشفذ ارتض١ٜٓ ايعا١َ بذايعُال  ايـذع   اقتـادَٜا املعط٢ ٜؼهٌ سافذَا

ُٜٚٓذذٞ ذشانٗذذا االجتُذذاعٞ ضتذذٛ ايتُٓٝذذ١ املتكذَذذ١ إلخشاجٗذذا َذذٔ      ،اقتـذذاد احملافعذذ١  

، َذذٔ خذذالٍ طذذشز ٖذذزا ايظذذؤاٍ،  يبٓٝتٗذذا االجتُاعٝذذ١ طذذاسدَا ْهذذٕٛ زتذذااَل ذتذذ٢ ال إفكاسٖذذا

تعذذ احملٜٛذت ستافعذ١ صساعٝذ١ َتٓٛعذ١ ٚتاسغتٝذ١ بٗذزا اجملذاٍ ٚتعتذدل ستافعذ١ طذذٝاذ١ٝ           

را عًُذذذت ايذٚيذذذ١ ٚاملظذذذتثُشٜٔ يف تٓؼذذذٝط نذذذٌ َفذذذشد٠ فٝٗذذذا ختذذذذّ       باَتٝذذذاص ٚخاؿذذذ١ إ 

ً  أذظذذٔيذذزا فكذذذ   ،(ايبٓذذا٤ صتٝذذب ايظذذٝاذ١ ٚتُٓٝذذ٘  نذذزيو )  ٕ عٓذذذَا ٝٛطذذهاْٗا األؿذذ

ٚاملٛكذذع ٖذذٛ جذذض٤ َذذٔ  ،أطظذذٛا املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ مت اختٝذذاس َٛكذذع املذٜٓذذ١ بؼذذهٌ َٓاطذذب   

ٜٚتذأثش   ،يف َذٜٓذ١ أخذش٣  املٛقع نْٛذ٘ عتذذد ػذهٌ ٚمنذٛ املذٜٓذ١ نذزيو املٛقذع ال ٜتهذشس         

 املٓذاخ َٚٛقعٗذا احملـذٔ طبٝعٝذاَ     ، ٚأبشصٖذا طذبل رنشٖذا  ايذيت  بعذد َٔ ايعٛاَذٌ ايطبٝعذ١   

مت اختٝذذاس َٛكذذع   قذذذيف املذٜٓذذ١ األٚىل أٟ املـذذٓع١ ٚ ٜ٘الذذذغ ٚمت تؼخٝـذذ ٚخاؿذذ١ َذذا

يألٚكذاع ٚاألذذٛاٍ ايظٝاطذ١ٝ أٚ االجتُاعٝذ١ ايظذا٥ذ٠ يف       فذل املـٓع١ بؼهٌ َٓاطذب َٚٛا 

يفذذذل٠ َذذٔ ايتذذاسٜخ ذٝذذث مت اختٝذذاس َٓطكذذ١ املـذذٓع١ عًذذ٢ أعًذذ٢ قُذذ١ جبذذٌ قذذشٕ         تًذذو ا
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ْؼا٤ ايٓٛا٠ األٚىل ملذٜٓذ١ احملٜٛذت يف ريذو املٛكذع املشتفذع      ..)اْعش ملا طبل(يكذ مت إتٝع

ٖذذزا املٛكذذع ذكذذل يًظذذهإ َذذا نذذاْٛا ٜطًبْٛذذ٘ َذذٔ محاٜذذ١ ٚأَذذإ يتحٓذذب ػذذش األعذذذا٤         

ٚقذذذذ مت اختٝذذذاس  ،ذكذذذ١ أْؼذذذ٦ت املذٜٓذذذ١ ايكذميذذذ١ٚيف فذذذذل٠ ال..)اْعذذذش َاطذذذبل(..ٚايهذذذٛاسث 

اخذذذترل َٛكذذذعٗا يف ،َٚٛكذذذعٗا ايٛاقذذذع إىل ايػذذذشب َذذذٔ املـذذذٓع١ ٚايؼذذذُاٍ ايػشبذذذٞ َٓٗذذذا   

فٝٗذا  ٖٚذزا ٜذذٍ عًذ٢ أْٗذا أْؼذ٦ت يف فذذل٠ نذإ         ،َٓطك١ َٓبظط١ ٚصساع١ٝ ٚبٗا عذني َذا٤  

ايثايذث َذٔ   أَذا َٛكذع ادتذض٤     ،طذبل رنذش ريذو   ،ٚيف املٓطكذ١   َااألَٔ ٚاالطذتكشاس َظذتتب  

اييت ناْت ايبٛاب١ ايكشٜبذ١ ملعاؿذش٠ احملٜٛذت ٚايذزٟ مل ٜتخًذ٢      املذ١ٜٓ أٟ َذ١ٜٓ ايلدل 

  ايذذذذثالث األٚىل ٜذذذذاطذذذذبل رنذذذذشٙ يف ايٓٛ َذذذذا)اْعذذذذش  عذذذذٔ ذٝاتذذذذ٘ ايتكًٝذٜذذذذ١ ايكذميذذذذ١ ..

 .21يًُرٜٛت ايكذِٜ(

ع ملاضووًّا االمتوداد لتووارملْ ملخطووط جغزافّوة مدِهووة احملُِووت املعاصوزة    ووعا   -احملوُر الثووانْ : 

 العتّل .

املذٕ اي١ُٝٓٝ  فٗٞ ًَُٔرافع١ يَذ١ٜٓ احملٜٛت عال٠ًٚ ع٢ً نْٛٗا عاؿ١ُ  ذتع

، ٗا املٓعؽ املتُٝض باالعتذاٍ يف َٓاخٗا ع٢ً َذاس ايعاّٗجٚاملتُٝض٠ بطبٝعتٗا ارتالب١ ٚ

 ،ٚنزيو ممٝض٠َذ١ٜٓ أثش١ٜ تضخش بايعذٜذ َٔ املعامل األثش١ٜ ايكذمي١ إكاف١ إىل أْٗا 

إىل نْٛٗا َعًك١ ع٢ً طفح جبٌ ٜظ٢ُ قشٕ تٝع  ١كافإٓا٥ٗا املعُاسٟ ايفشٜذ بب

تٓعت  ٚاييت متثٌ بٛانرل ْؼأ٠ َذ١ٜٓ احملٜٛت َٓز ايكذّ نُامبٓطك١ املـٓع١ 

مبذ١ٜٓ ايلباب ايزٟ عتٝط بٗا أغًب أٜاّ ايظ١ٓ يف بعض املٓاطل خاؿ١ يف فـٌ 

ايظراب ٚاملذ١ٜٓ املعًك١ فٛم ق١ُ نُا ٜطًل عًٝٗا َذ١ٜٓ ،يف ايـٝف  ايؼتا٤ ٚأٜلَا

َذل فٛم َظت٣ٛ ططح  2000َٚذ١ٜٓ احملٜٛت بؼهٌ عاّ تكع ع٢ً استفاع  .قشٕ تٝع

إٕ َذ١ٜٓ  ; إربايٓظب١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت جعًٗا تتٛطط احملافع١ عفٗزا املٛق،ايبرش

ٖٚزٙ املذٜشٜا  ٖٞ ايشجِ ٚػباّ  ،احملٜٛت تشبط بني َععِ َذٜشٜا  احملافع١

َٔ األطشاف أٚ ادت١ٗ ايؼشق١ٝ ٚبني َذٜش١ٜ ذفاؾ ًَٚرإ ٚبين طعذ  ٚايط١ًٜٛ

املشنض اإلداسٟ  َذ١ٜٓ احملٜٛت ٖٞ،ٚٚارتبت َٔ ادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ ٚادتٓٛب١ٝ ايػشب١ٝ 

 117ٚتبعذ عٓٗا ب ) ،تكع يف ادت١ٗ ايػشب١ٝ َٔ ايعاؿ١ُ ؿٓعا٤، فٗٞ افع١احملعاؿ١ُ ي

                                      
01
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ٚاذتشيف ذ١ٜٓ ايٓؼاط ايتحاسٟ ٚايضساعٞ امل  إتٗٓ٘ طهميبشص ْؼاط أ فإٕ يزا ،نِ(

إال إٔ ايٓؼاط االقتـادٟ ٚاذتشاى االجتُاعٞ فٝٗا  ،ٚع٢ً ايٛظٝف١ ايعا١َٚايظٝاذٞ 

اذتذٜذ٠(  –عذٕ –منٛرد)تعض  األخش٣َكاس١ْ ببعض َشانض احملافعا   كعٝف جذَا

كع ٜٚ،قشٕ تٝع  باطِطابكا إٔ َذ١ٜٓ احملٜٛت تكع ع٢ً طفح جبٌ ٜعشف  أطًفٓاقذ ٚ

بُٝٓا املذ١ٜٓ ،ٚاييت عته٢ أْٗا ػٝذ  يف ايكشٕ ايثايث اشلحشٟ ،فٝٗا ذـٔ املـٓع١ 

اييت ناْت ٖٞ ٚ، اذتاي١ٝ أصدٖش عُشاْٗا ٚظٗش  نُذ١ٜٓ يف ايكشٕ ايتاطع اشلحشٟ

ضاٍ تـذسٙ إىل احملافعا  ت يف جتاس٠ ايػت ٚاذتبٛب َٚا َاَُٗضاٍ تًعب دٚسًا ت َٚا

ٚ أظبب اذتشٚب بيٝٗا إٖزٙ احملافع١ قبا٥ٌ ْضذت َٔ اطتٛطٔ  أٍٚٚإٔ  ،األخش٣

َٔ َأسب ٚادتٛف ٚخٛالٕ ٚأسذب ٚغرلٖا َٔ َٓاطل  آْزاىظبب ايٛظٝف١ أٚ باجملاعا  

نُا إٔ ٖزٙ املذ١ٜٓ )احملٜٛت( تؼهٌ َع١ًُ )اْعش َا طبل(  ايُٝٔ ايؼُاي١ٝ ٚايؼشق١ٝ

 ٓفتح ع٢ً املعاؿش٠،ملايتكًٝذٟ ا ٖافٗٞ َب١ٝٓ مبعُاس ٚاملُث١ً ١ ٚخذ١َٝ ١َُٗ،أثشٜ

ذافٔ ايػالٍ ٚنزيو ايظذٚد ٚارتضاْا  ايـػرل٠ املب١ٝٓ ٚنزيو باذتفاظٗا مب

إىل طٛقٗا ايكذِٜ ايزٟ ٜكع أطفٌ ذـٔ املـٓع١ َٔ  ١كافإبايكلا  ذتفغ املٝاٙ 

ٜٚتُٝض بتكظُٝات٘ املختًف١ الطتٝعاب شتتًف األْؼط١ ،ادت١ٗ ايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ 

خلشا٤  َذ١ٜٓضاٍ ت احملٜٛت ناْت َٚافإٕ َذ١ٜٓ  زيوي)اْعش َا طبل(،ٚاذتشف 

ظبب ػٗشتٗا املظتُش٠ يف ايضساع١ ٖٚزا ايٓؼاط ٚاالطتُشاس١ٜ بعبك١ بش٥ا  ايطبٝع١ 

بايهثرل َٔ  أٜلَانُا متتاص  جعًٗا َذ١ٜٓ خلشا٤ بذسج١ اَتٝاص، ٚايذمي١َٛ فٝ٘

 املٛاقع األثش١ٜ ٚ ايكالعٚاهلل طبراْ٘ ٚتعاىل شلا املٓاظش ايطبٝع١ٝ ارتالب١ اييت ٖٚبٗا 

جعًٗا َكـذًا يهٌ ٖزا َا  ايتاسغت١ٝ ايفشٜذ٠ بطشاصٖا املعُاسٟ األؿٌٝ ٚاذتـٕٛ 

ٚٚاج١ٗ طٝاذ١ٝ سا٥ع١، نٌ ايشاغبني يف ايظٝاذ١ ٚايباذثني عٔ االطتحُاّ نُذ١ٜٓ 

َاٖٛ  ٚنٌ َا رنش،اي١ُٝٓٝ جزبًا يًظٝاذ١  املذٕألٕ تهٕٛ ٚاذذ٠ َٔ أِٖ  ريو أًٖٗا

منٛرد بظٝط ملا تضخش فٝٗا ٖزٙ احملافع١ َٔ َٛاسد ٌٜ ذبزا يٛ اطتػًت اطتػالاًل إال 

ًُا، فٗٞ َذ١ٜٓ َٚشنض ستافع١ نٓٛصٖا األثش١ٜ ٚاملعُاس١ٜ ٚايتاسغت١ٝ  سػًٝذا ٚذهٝ

َٚٔ ٖٓا اختز  ، 22)اْعش َا طبل( َطُٛس٠ حتت طين املاكٞ ٚغرل َهتؼف١ ذت٢ اآلٕ
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ٖٚزا يٝع  شنضا ٚعاؿ١ُ إداس١ٜ حملافع١ احملٜٛت،احملٜٛت َٔ بني َذٜشٜاتٗا َ َذ١ٜٓ

فكذ ظٗش  َذ١ٜٓ َٓز  ،بني جٌ َذٜشٜا  احملافع١ عًٝٗا إٔ تتبٛأ ٖزا املشنض غشٜبَا

 األصيٞ )اْعش َا طبل(.ايكذّ سغِ عذّ تأنٝذ تاسٜخ متذْٗا 

 احملُِت املعاصزةنشأة َقّام مدِهة  -: احملُر الثالث

َشاذذذٌ  فكذذذ ػذذٗذ  َذذٔ املذذذٕ ايُٝٓٝذذ١ ايكذميذذ١   نػرلٖذذا  ٕ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت ْؼذذأ إ

َٚع ٖذزا نذإ شلذا منذط َٚٛاؿذفا  ختذذّ تًذو األصَٓذ١         ،ٚفذلا  ص١َٝٓ تاسغت١ٝ عذٜذ٠ 

بؼذذهٌ عذذاّ   ٜتـذذف باذتشنٝذذ١ ايبط٦ٝذذ١   إٔ منذذٛ احملٜٛذذت  نياملذذؤسخنذذثرل َذذٔ  ٜٚؤنذذذ ،

ممثًذ١   ٜذت( ١ ْؼأت٘ األٚىل )َذٜٓذ١ احملٛ َكاس١ْ َع غرلٖا َٔ املذٕ ايكذمي١ ٚناْت بذاٜ

)املذٜٓذ١ ايكذميذذ١ ٚايلذذدل( ،   ايٜٓٛذذا  األخذش٣ ُٖٚذذا ،تًتٗذذا يف ايٓذٛا٠ األٚىل ٖٚذذٞ املـذٓع١   

فُذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت أٍٚ َذذذا تهْٛذذذت ناْذذذت ْذذذٛا٠  َتعذذذذد٠ َٚتكاسبذذذ١ َذذذع بعلذذذٗا ايذذذبعض       

بعض حبهذِ  بذ ْٚتٝح١ يثٛس٠ ايعُشإ اذتذٜث١ ٚاملعاؿش٠ ايترُت ٖزٙ ايٓٛا٠ َذع بعلذٗا   ،

ٖذذٞ ايظذذ١ُ ايػايبذذ١ عًذذ٢  ، ٚٛيٛجٝتٗذذا ايـذذعب١ را  ايطبٝعذذ١ ادتبًٝذذ١ َٚشف طبٛغشافٝتٗذذا

فٗذذٛ عاَذذٌ ستذذذد يتالمحٗذذا حبهذذِ عذذذّ تذذٛفش ايعذذشٚف ايطبٝعٝذذ١ املٓاطذذب١ َذذٔ   ،املٓطكذذ١ 

طذشاف اجملذاٚس٠ أٚ   ألاْبظاط ايظطح ذت٢ تؼهٌ ْٛا٠ َشنض١ٜ َٚٔ ثِ ٜتِ ايتٛطع ضتذٛ ا 

ٕ ايُٝٓٝذذ١ ٚاملذذذٕ ايعشبٝذذ١ عًذذ٢  ايؼذذٛاسع ارتاسجذذ١ َذذٔ َشنذذض املذٜٓذذ١ نُذذا يف بعذذض املذذذ  

د٠ متتذذذاص بذذذايثشا٤  ْٚاٖٝذذذو إٔ عكاسٖذذذا ًَذذذو يعذذذا٥ال  ستذذذذٚد٠ َٚعذذذذ   ،ٚجذذذ٘ ايترذٜذذذذ  

فٗذٞ َذٜٓذ١ عتٝكذ١ تفتكذش إىل تٛثٝذل دقٝذل أٚ ٚجذٛد         جذذاَ  ٤ٞبٝذع ايعكذاس بطذ    فإٕ يزيو،

 إالٖذذٞ  ٕ األديذذ١ يف أنثذذش األذٝذذإ َذذا   إٚ،ذذذٍٛ تذذاسٜخ إْؼذذا٥ٗا أٚ عُاستٗذذا     ٠أديذذ١ َؤنذذذ 

ٝٓذا  ْتٝحذذ١ َذٔ خذذالٍ َعآٜذ١ ايبٝذذٛ  ايكذميذ١ ٚايكذميذذ١ جذذًا ٚنذذزيو األذحذذاس      ختُ

ٕ أنثذذذذش االفذلاكذذذذا   ،إاملٛجذذذذٛد٠ يف بعذذذذض ٖذذذذزٙ ايبٝذذذذٛ  ٚايذذذذيت تؤنذذذذذ عًذذذذ٢ قذذذذذَٗا      

طذ١ٓ تكشٜبذَا )اْعذش     500االذتُاي١ٝ تؼرل إىل إٔ عُش َذ١ٜٓ احملٜٛت ٜـذٌ إىل َذا ٜكذاسب    

ٚإداسٟ ٜعذذٛد إىل ايكذذشٕ ارتذذاَع عؼذذش  ٕ بذاٜذذ١ اعتباسٖذذا نُشنذذض جتذذاسٟأأٟ  َذذا طذذبل(

َذٝالدٟ تكشٜبذًا يهذٔ ٖذذزا ال ٜعذين أْذ٘ مل ٜهذذٔ قذذ طذبل ٖذزا ايتذذاسٜخ ٚجذٛد عُذاس٠ أٚ بٓذذا٤           

ٛ    ،إطذهين أٚ غذرلٙ    فش فٝٗذا ٚطذا٥ٌ جذزب ٚاطذذتٝطإ    إ املذذٕ ٚ ايكذش٣ ايُٝٓٝذ١ ايكذميذذ١  تتذ

ٚاملعشٚف١ بظًظذ١ً  ٚاحملٜٛت  ًٗا ٚخاؿ١ ايٛاقع١ يف َٓاطل ادتباٍ ٚاملشتفعا  بايُٝٔ ن

َذذذٜشٜا  َذٜٓذذ١ ٚمنذذٛرد  اإلطذذالّجبذذاٍ ايظذذشا٠ ايذذيت قذذذ طذذهٓٗا اإلْظذذإ َٓذذز َذذا قبذذٌ        
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ٖذزٙ ايٛطذذا٥ٌ َتذٛافش٠ يف َذٜٓذذ١   ، َٚظذذاعذ٠ يًعذٝؽ ٚآَٓذذ١  عطٝذا  احملٜٛذت نذٕٛ ٖذذزٙ امل  

ايذذذٛفرل٠، احملٜٛذذذت حتذٜذذذذًا ٚاحملافعذذذ١ بؼذذذهٌ عذذذاّ ففذذذٞ َذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت املٝذذذاٙ ايعزبذذذ١       

ٚإىل  ،ـذذب١ متثًذذٗا ايذلبذذ١ ايدلناْٝذذ١ ارتـذذب١ ايـذذاذت١ يًضساعذذ١    ٚنذذزيو األس  ارت

جاْذذب ريذذو املٛقذذع اذتـذذني ذٝذذث عُذذٌ ايظذذهإ عًذذ٢ تذذٛفرلٙ َذذٔ خذذالٍ اختٝذذاس املٛكذذع   

ٖٚذذزا ٚاكذذح َذذٔ املـذذٓع١   ٚاألَذذإ، املٓاطذذب ايذذزٟ ٜذذٛفش َتطًبذذا  ايظذذهإ َذذٔ اذتُاٜذذ١     

ٍ   ذذٝث تع عٗذا ادتػذشايف املتٛطذط بذني     َٚذٜٓذ١ احملٜٛذت مبٛق   ،ذـًٓا َٓٝعًا ٚؿذعب املٓذا

ٜ ايظٌٗ ايتٗاَٞ َٚذ١ٜٓ ؿذٓعا٤   عُذٌ عًذ٢ سبذط املٓذاطل ايظذاذ١ًٝ باذتذٜذذ٠ ٚبذني        فٗذٛ 

ظذتبعذ إٔ َذٜٓذ١ احملٜٛذت ناْذت ستطذ١ يًكٛافذٌ       ٜفال  ،املٓاطل ايذاخ١ًٝ َٓٗا بـٓعا٤

ايتحاسٜذذ١ ايذذيت ناْذذت تٓكذذٌ ايظذذًع ايتحاسٜذذ١ ايكادَذذ١ َذذٔ َٝٓذذا٤ اذتذٜذذذ٠ إىل ؿذذٓعا٤         

طل اجملاٚس٠ شلا أٚ ايعهذع أٟ ْكذٌ ايبلذا٥ع ٚغرلٖذا َذٔ ايذذاخٌ إىل ايظذاذٌ ذٝذث         ٚاملٓا

ناْذذت طشٜذذل ايكٛافذذٌ املتحذذ٘ إىل ؿذذٓعا٤ متذذش خذذالٍ َذذا ٜعذذشف ايٝذذّٛ مبذٜٓذذ١ احملٜٛذذت         

ناْت تبذأ ايكٛافٌ باملشٚس َٔ اذتذٜذذ٠ إىل ايكٓذاٚق    فكذ ،خاؿ١ ٚاحملافع١ بؼهٌ عاّ

ِ ثذذِ املذذشٚس مبذٜشٜذذ١ ارتبذذت فُذٜٓذذ١ احمل     فايطًٜٛذذ١ ثذذِ نٛنبذذإ ٚاْتٗذذا٤     ٜٛذذت فذذايشج

املٓذذذاطل  بذذذنيَٚذذذٔ األديذذذ١ عًذذذ٢ ٖذذذزا االطذذذتخذاّ ايطشٜذذذل ايذذذزٟ ٜذذذشبط  ،ذٜٓذذذ١ ؿذذذٓعا٤مب

ظذذذتخذّ إىل ٚقذذذت قشٜذذذب جذذذذًا ذتذذذ٢ زتذذذ٤ٞ املشنبذذذا   ٜاملذذذزنٛس٠ طذذذابكًا ٚايذذذزٟ نذذذإ  

ايذزٟ  )ايظٝاسا ( ..َٚذٔ أبذشص ايؼذٛاٖذ ٚاألديذ١ عًذ٢ اصدٖاسٖذا عذدل ٖذزا ايطشٜذل           املعاؿش٠

ال بذأغ بٗذا ٚايذيت ال تذضاٍ      أبعذاد ٜعشف بايظكٝف ٚبذشى املٝذاٙ ٚايذيت ناْذت َٛجذٛد٠ عًذ٢       

 .23َٛجٛد٠ ذت٢ اآلٕ

 ؿٛس تذٍ  ع٢ً ايتالذِ ٚايتؼاب٘ املعُاسٟ املاكٟٛ ٚاملعاؿش ملذ١ٜٓ احملٜٛت

  

                                      
02

 (تت050 زد  تاملصيلءتال  ام تييت ضزة  تال  ات)ت
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 املعاصزة الهنُ العنزانْ َمزاحل تطُر مدِهة احملُِت -:بحث الثانْامل

 ربحثمقنمت سبمت لت

إٔ أٟ اْتؼذذذاس ذلذذذشٟ يف أٟ َذٜٓذذذ١ َذذذا ٖذذذٛ إال اْعهذذذاغ تطذذذٛسٟ يًثكافذذذ١ اجملتُعٝذذذ١  

ٕ املبذذاْٞ ايظذذه١ٝٓ املعاؿذذذش٠   إيذذزيو صتذذضّ ايكذذذٍٛ    ًذذ٘، ألبٓذذا٤ تًذذو املذٜٓذذ١ أٚ ايبًذذذذ ن   

يذزا ْالذذغ أْٗذا    ايتكًٝذٟ إىل ذذذ َذا;    ٚاذتذٜث١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت قذ ساعت املهٕٛ ايثكايف

ٚ ٖٚزا َا جتظذٙ املؼاٖذ ايتاي١ٝ َٔ  ايكذِٜ، َال١ُ٥ حملٝطٗا ايب٦ٝٞ َبذإ دٜٓٝذ١   َٓذاصٍ 

يٝذّٛ، نُذا إٔ تذال ّ    ااملعاؿذش٠  ٝذ١  ْملذَع إكاف١ خـٛؿ١ٝ َا تكتلٝ٘ ا ٚخذ١َٝ ٚإداس١ٜ

٘ ٜشاعذٞ خـٛؿذ١ٝ ايتؼذاب٘    غرل َطًل َا٥ذ١ باملا٥ذ١ إال أْذ    منط املاكٞ َع منط اذتاكش

عذامل جذا٤ ْكذٝض شلذا ايتحذٜذذ ٜعذٌ       ٖٚزا َعٍُٛ ب٘ َٚالذغ يف نٌ َذ١ٜٓ عتٝكذ١ باي 

َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت َثذذٌ أٟ   ٖذذزٙ ايتحذٜذذذ عتذذافغ عًذذ٢ منذذط املاكذذٞ إىل ذذذذ بعٝذذذ، يذذزا        

َذٜٓذذ١ أخذذش٣ َذذٔ ذٝذذث ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ ٚايتٛطذذع املظذذتُش ايذذزٟ مل غتذذشد عذذٔ شتٝاشلذذا   

صاٍ ٜشاعذذٞ تًذذو ايُٓطٝذذ١  ٚإمنذذا َذذا ٚايذذُٝين ارتذذاق ايكذذذِٜ ايثكذذايف اإلطذذالَٞ ايعشبذذٞ

، ْظذذبًٝا ٤ٜٞٛؿذذف ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ يف َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت بأْذذ٘ بطذذ     اًَذذُٛٚيهذذٔ ع ،١األؿذذًٝ

ٚنذزيو ايعاَذٌ   ، ٜٚشجع ريو إىل عذ٠ أطباب َتٓٛعذ١ أُٖٗذا طبٝعذ١ املٓطكذ١ ادتبًٝذ١     

ٚقذذذذ َذذذش ٖذذذزا ايُٓذذذٛ  ، ايُٓذذذٛ ايعُشاْذذذٞ يفاالقتـذذذادٟ يًُذٜٓذذذ١ ايذذذزٟ ٜذذذؤثش بؼذذذهٌ عذذذاّ   

صاٍ يف  ىل إٔ أؿبح بؼذهً٘ اذتذايٞ ايذزٟ َذا    ٚايتطٛس ايعُشاْٞ يف َشاذٌ ٚفذلا  عذٜذ٠ إ

   ّ يف املذٜٓذذذ١ اطذذذتُشاس ايُٓذذذٛ ايعُشاْذذذٞ   نًُذذذا صادٚ ،طذذذٛس ايُٓذذذٛ ٚايتٛطذذذع َٜٛذذذًا ٜعذذذذ ٜذذذٛ

جذٜذذذ٠ إىل جاْذذب ايٜٓٛذذا  طذذايف١     ْاَٝذذ١ ظٗذذٛس ْٜٛذذا   َذذدلص٠ٚجٗذذا  املذٜٓذذ١   طتتٛطذذع

ٛ ، ٖٚزا َا ٖٛ ذاؿٌ ايّٝٛ ملذا تؼذٗذٙ املذٜٓذ١ َذٔ     ايزنش يف اجتاٖذا    اْتؼذاس ٚتٛطذع  ٚ منذ

ريذذو إىل تذذأثرل ايعٛاَذذٌ ايطبٝعٝذذ١ ٚايبؼذذش١ٜ  ع ٜٚشجذذ ،عُذذشإ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذتبشتتًفذذ١ 

ٚقذ َش ايُٓٛ ايعُشاْٞ يف َذ١ٜٓ احملٜٛذت َٚذا    ،اييت تظاعذ ع٢ً ايُٓٛ أٚ تعٝك٘ايٓاجع١ 

طذايف١ ايذزنش ،نٝذف نذإ ٜؤخذز َٛقذع       شاذٌ ٚأطٛاس عذٜذ٠ أُٖٗذا املشاذذٌ   ميش مبصاٍ 

أٚال، ثذذذِ َذذذٛاد ايبٓذذذا٤ ؟ ٚنٝذذذف تـذذذُِ املبذذذاْٞ؟ َٚذذذا ٖذذذٞ خذذذذَاتٗا       املذٜٓذذذ١ نرُاٜذذذ١ 

خـٛؿَا يهٌ دٚس؟ ثِ نٝف ذـٌ تطٛس ٚاتظذاع ذذذٜث َٚعاؿذش يُٓذٛ املذٜٓذ١ ايكذميذ١       

ٚايلدل خـٛؿَا؟ ٚنٝف حتٛيت ارتذذَا  شلذزٙ املٓؼذأ٠ ؟ ٚنٝذف ذـذٌ حتذٍٛ مبذٛاد        
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ٜٛذت.. املـذذٓع١،املذ١ٜٓ  ايبٓذا٤ ْٚٛعٝذ١ املبٓذذ٢ ٚخذَتذ٘ )اْعذش َذذا طذبل يٜٓٛذا  َهْٛذذا  حمل      

 ايكذمي١، ايلدل( ؟،ٚنٝف من٢ طهاْٗا  ٚصذفت خذَاتٗا عدل املشاذٌ اآلت١ٝ:  

 منط البهاء يف يذٍ املزحلة : املزحلة األَىل َ احملُر األَل:

فكذذ ناْذت بذاٜذ١ ايُٓذٛ ايعُشاْذٞ       ،ػهًت املـٓع١ ايٓذٛا٠ األٚىل ملذٜٓذ١ احملٜٛذت   يكذ 

ٚيلذذٝل املظذذاذ١ أخذذز   ،تظذذع ايبٓذذا٤ يف َٓطكذذ١ املـذذٓع١ اف ،داخذذٌ طذذٛس املـذذٓع١  ٠َٓرـذذش

ٚيف ٖذزٙ ايفذذل٠ تشنذض ايظذهإ     ،ٚتعذذد  ارتذذَا    ، فتعذذد  األدٚاس  ٞايُٓٛ ايؼهٌ ايشأط

ٚيف َشاذذذٌ أٚ ،ْعذذشًا يعذذذّ اطذذتتباب األَذذٔ ٚاالطذذتكشاس    ايف ذذذذٚد املـذذٓع١ ٚمل ٜتحاٚصٖذذ 

  خذذاسد ذذذذٚد املـذذذٓع١   فبذذذأ  تُٓذذٛ ذذذاسا   ،فذذذلا  صَٓٝذذ١ الذكذذ١ اْهظذذش طذذٛم املـذذٓع١       

ٚأطٛاسٖا ذٝذث طذهٔ ايٝٗذٛد يف َٓطكذ١ اذتافذ١ ايذيت زلٝذت حبذاس٠ ايٝٗذٛد بعذذ اْتكذاشلِ            

 ،ٚريو يف جٓٛب املـذٓع١ َع بعض ،َٚع َشٚس ايضَٔ تكاسبت املباْٞ بعلٗا  ،َٔ املـٓع١

ْٚعذذشًا الضتذذذاس األجذذضا٤ ايؼذذشق١ٝ ٚايؼذذُاي١ٝ ايؼذذذٜذ مل ٜذذتِ ايتٛطذذع ؿذذٛبٗا ٚيف فذذذل٠        

ضتـذذذش ايُٓذذذٛ افكذذذذ ،ٚػذذذهًت نتًذذذ١ طذذذه١ٝٓ ٚاذذذذذ٠  ،استبطذذذت اذتافذذذ١ باملـذذذٓع١ الذكذذذ١

ٚنإ ٜتخز ػهاًل طٛيًٝا ذٝث بذأ َذٔ ذافذ١ ايٝٗذٛد    ،ايعُشاْٞ يف األجضا٤ األقٌ اضتذاسًا 

 –ٚمنت املباْٞ ٚتٛطعت ذٝث اتـذًت ذذاس٠ املشذذٌ     ،ذاس٠ ايٝٗٛد باجتاٙ ايظٛم ايكذِٜ أٚ

ٚٚؿذًت  ، ايعُذشإ فٝٗذا   اٚمنذ  ،ٚتٛطعت إىل ذاس٠ املشذٌ ،أٚ األؿح َتـ١ً  حباس٠ املـٓع١

ايُٓذٛ ايعُشاْذٞ    نإ اْتؼذاس يزا يف ٖزٙ املشذ١ً ،ٚاتـًت حباس٠ املذ١ٜٓ  ،إىل ذاس٠ املػشب١

فًكذذ استبطذت ذذاس٠     ،بذني ايٓذٛا٠ األٚىل ٚايثاْٝذ١   ٦ًٝا، إال أْذ٘ عُذٌ عًذ٢ ايذشبط     ٚبط ابظًٝط

ِ  ٚ بذذ١املـذذٓع١ َذذع ذذذاس٠ املشذذذٌ َٚذذع ذذذاس٠ املػش      ذذذاس٠ املذٜٓذذ١   ٚأٜلذذَا ،َذذع ايظذذٛم ايكذذذٜ

بذبعض   ٦ٝذاَ بذبعض جٗاتٗذا ٚ بط   نٌ تًو االستباطذا  ٚايتٛاؿذٌ نذإ طذشٜعاَ     ،ايكذمي١

َذذٛاد –، )اْعذذش ملذذا طذذبل ْذذٛا٠ املـذذٓع١  نذذٌ ريذذو ػذذهٌ نتًذذ١ عُشاْٝذذ١ ٚاذذذذ٠  ٚ ،جٗاتٗذذا

ٖذزٙ املشذًذ١   ذس املٝذاٙ يف  نإ َـبٓا٥ٗا ٚمنط ايبٓا٤ ٚارتذَا  ٚايٛظا٥ف فٝٗا(، بُٝٓا 

طذذ١ٝ( ٚايعٝذذٕٛ املتفشقذذ١ األخذذش٣ املٛجذذٛد٠ يف املذٜٓذذ١ ٚمل ٜٛجذذذ َؼذذشٚع يًُٝذذاٙ يف    ٖذذٛ )َا

ٕ إَٚذع ٖذزا فذ   ،َٚٓاطذب  عـذشٟ  بؼذهٌ   َتذٛافش٠ خذذَا  ايتعًذِٝ    ، ٚمل تهذٔ  تًو ايفذذل٠ 

 .فش يًُذ١ٜٓ يف ٖزٙ املشذ١ً بؼهٌ َٓاطب اارتذَا  املختًف١ مل تتٛ
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 منط البهاء يف يذٍ املزحلة :نّة َاملزحلة الثا احملُر الثانْ:

ففذٞ ٖذزٙ املشذًذ١ ػذذٗذ     ،ٕ ايُٓذٛ ايعُشاْذٞ مل ٜتٛقذف عٓذذ املشذًذ١ ايظذابك١ فكذط        إ

ففذذٞ ٖذزٙ ايفذذذل٠ مت افتتذاز ايعذٜذذذ َذٔ ايؼذذٛاسع    ،تطذٛسًا ٚمنذذًٛا ًَرٛظذًا    ايكذميذذ١ املذٜٓذ١ 

ذٜٓذذ١  ٚيف ػذذشم امل ، ؿذذٓعا٤  –َٚذذٔ أبشصٖذذا طشٜذذل احملٜٛذذت     ،خاؿذذ١ بعذذذ ظٗذذٛس ايظذذٝاسا     

 ،نذذزيو مت إْؼذذا٤ أٚ افتتذذاز خذذط دا٥ذذشٟ سلذذايٞ عتذذٝط باملـذذٓع١ ٚباملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١       

 ، إالػاسع اشلالٍ جٓٛب املذ١ٜٓ ايكذمي١ ايزٟ ٜتـٌ بؼذاسع ؿذٓعا٤ أٚ ػذاسع َاطذ١ٝ     ٚأٜلَا

..)اْعش طذع نذإ بايذسجذ١ األطاطذ١ٝ عًذ٢ ذظذاب األساكذٞ ايضساعٝذ١        ااالْتؼاس ايٛ اإٔ ٖز

 ا  ايٜٓٛا  ايثالث طايف١ ايزنش(.َٛاد ٚمنط ٚٚظا٥ف ٚخذَ

 منط البهاء يف يذٍ املزحلة َمُاد البهاءَ املزحلة الثالثة احملُر الثالث:

ًٝذذا          املشذًذذ١ اذتايٝذذ١  إٕ ٚايذذيت ٖذذٞ شتذذا  يٓذذٛا٠ ايلذذدل ايذذيت عشفذذت اْفتاًذذذا عُشاْ

أنثش مما نإ عًٝ٘ يف ْٛا٠ املذ١ٜٓ ايكذمي١.. )اْعذش ملذا نتذب عذٔ ايٓذٛاتني فُذا طذبل(،        

 َاًَرٛظذذ َهٛنٝذذَا َاػذذٗذ  تطذذٛسًا ٚتٛطذذعًا ٚمنذذًٛا عُشاْٝذذ   يذذزا َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت املعاؿذذش٠   

ففذذذٞ ٖذذذزٙ املشذًذذذ١ مت افتتذذذاز ايعذٜذذذذ َذذذٔ ايؼذذذٛاسع ٚمت تعبٝذذذذ   ،عهذذذع املشاذذذذٌ ايظذذذابك١

ٖا يف ذاكذذش تٛطذذعَٝا عُشاْٝذذَا صادتٗذذا منذذٛاَ  ارتذذذَا  ٖذذزٙٗا، ػذذٛاسع َذذٔ رلنذذثتضفٝذذت ٚ

ٜذذت يف مجٝذذع االجتاٖذذا  َٚذذا صايذذت ٚاعذذذ٠ ضتذذٛ ايتطذذٛس       َذٜٓذذ١ احملٛ ١عـذذشْ ٚصاد  َذذٔ

 أففذذٞ ٖذذزٙ املشذًذذ١ بذذذذ   ، خلإاذتلذذشٟ املظذذتكبًٞ نٓافذذز٠ ميٓٝذذ١ اقتـذذاد١ٜ طذذٝاذ١ٝ...      

ايبٓذذا٤ ٚايعُذذشإ ٜتحذذ٘ عًذذ٢ اَتذذذاد ايطشٜذذل املتحذذ٘ ضتذذٛ ايشٜذذادٟ ٚنذذزيو املتحذذ٘ ضتذذٛ  

ا ايتٛطذذع يٝؼذذٌُ فكذذذ اَتذذذ ٖذذز ،تظذذع ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ يف َٓطكذذ١ ايلذذدل ا ااحملذذشّ ٚأًٜلذذ

  ٟ نذزيو مت ايتٛطذع يف األجذضا٤ ايؼذشق١ٝ نُذا ٖذٛ       ، ٚذاس٠ املعني جبٛاس ايظذٛم املشنذض

ارتذَا  يف ٖذزٙ املشذًذ١ فكذذ ػذٗذ       . ٚأَاصاد ايُٓٛ ايعُشاْٞ فٝٗا اييت يف ذاس٠ ايعكب

يف  جذذذش٣ذٝذذذث  أنثذذذش املختًفذذذ١املعاؿذذش٠  َذٜٓذذ١ احملٜٛذذذت تطذذذٛسًا ًَُٛطذذذًا يف ارتذذذذَا   

ملشذًذذ١ تٛطذذٝع ػذذبه١ ايهٗشبذذا٤ ذٝذذث ٚؿذذًت إىل املٓذذاطل اجملذذاٚس٠ يًُذٜٓذذ١       بذاٜذذ١ ٖذذزٙ ا 

نُذذا اتظذذعت االتـذذاال  ايظذذًه١ٝ ذٝذذث  ،ٚنذذزيو اذتذذاٍ يًُٝذذاٙ ،ٚايكذذش٣ احملٝطذذ١ بٗذذا

ٚٚؿذذذًت إىل َٓذذذاطل ٚعذذذضٍ بعٝذذذذ٠ عذذذٔ   ،ٚؿذذذًت خطذذذٛط اشلذذذاتف إىل نذذذٌ بٝذذذت تكشٜبذذذاً 

ْؼذا٤  إٛص املشنضٜذ١ نُذا مت   رتذَا  ايتع١ًُٝٝ فكذذ اطذترذثت َذسطذ١ ايفذ    اَا ، أاملذ١ٜٓ

ّ إلَٚذسطذذذ١ ا ،طذذذبتُدل يف ايلذذذدل  26َٓٗذذذا َذسطذذذ١   ،ايعذٜذذذذ َذذذٔ املذذذذاسغ  ، ميذذذإ بذذذاحملش
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ارتٓظذذا٤ باملذٜٓذذ١ يًبٓذذا  ٚغرلٖذذا حتذذت قٝذذذ ايتٓفٝذذز نُذذا مت يف ٖذذزٙ املشذًذذ١ إْؼذذا٤         ٚ

  ٞ  ن١ًٝ ايذلب١ٝ يف األجضا٤ ايؼشق١ٝ َٔ املذ١ٜٓ مما أد٣ إىل تطٛس ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝذ١ ٖٚذ

ّ  املشنذض ايثكذايف   ٜعذنُا  ،يف تطٛس َظتُش نًٝذ١ عًذِ اذتاطذٛب ٚاملعٗذذ ايضساعذٞ       ايٝذٛ

ٖذزٙ ايهًٝذا  َؼذشٚع    ، ٚن١ًٝ اشلٓذط١ ٚعُا قشٜب طٝتِ تؼػٌٝ ٖاتني ايهًٝذتني  ِبايشج

َذذذذٔ اطتذذذذشاط أبٓذذذذا٤ احملافعذذذذ١ جبذذذذٌ ٖذذذذزٙ  ايهًٝذذذذا  طذذذذتضٜذ ، ٚإعذذذذالٕ جاَعذذذذ١ احملٜٛذذذذت

ارتذذذذَا   ، أَذذذاايعُذذذٌ بذذذايُٝٔ ٚدٍٚ ادتذذذٛاس  ايتخــذذذا  يٝهْٛذذذٛا قذذذ٠ٛ إكذذذاف١ٝ يظذذذٛم  

١ ايعاَذذ١ فكذذذ مت بٓذذا٤ املظتؼذذف٢ ادتُٗذذٛسٟ ايذذزٟ ٜكذذع يف ادتٗذذ١ ايؼذذشق١ٝ َذذٔ      ٝايـذذر

ب ٚنزيو َظتٛؿذف اشلذالٍ ٚنذزيو أٜلذًا َظتٛؿذف أًٖذٞ       ساحملٜٛت يف َٓطك١ َأ

; يذذزا ٜٓظذذب إىل ايؼذذٝباْٞ ٚغرلٖذذا َذذٔ ايعٝذذادا  ٚايـذذٝذيٝا  املٛجذذٛد٠ يف ٖذذزٙ احملافعذذ١ 

ٕ بؼذهٌ َذزٌٖ   ّ 2050-2015 بذني  املذذاس اذتلذشٟ ملذٜٓذ١ احملٜٛذت َذا      اْتؼاسْتٛقع   نذٛ

; ْٚتٝحذ١ يذزيو فعكذاس    املعاؿذش٠  تطٛسا  ٚايُٓٛ ٚاالْتؼاسا دتت ايقذ ٚ احملٜٛتَذ١ٜٓ 

احملٜٛذذت طٝؼذذٗذ استفاًعذذا يف ايذذثُٔ ٚايتهايذذب عًٝذذ٘، ٖٚذذزا َذذا ٜٓبذذ٧ إٔ كذذٛاذٞ َشنذذض         

 َٔ َشنضٖا يف ايظٓٛا  ايعؼش ايكشٜب١ .َذ١ٜٓ احملٜٛت طٛف تـبح جض٤ًَا 

 ؿٛس َعاؿش٠ يًُعُاس ٚايؼٛاسع ٚاملٓؼا  املتٛاجذ٠ مبشنض َذ١ٜٓ احملٜٛت

  

 )ب( )أ(

 ايؼاسع ايش٥ٝظٞ ٚاملٓؼآ  ملشنض املذ١ٜٓ -ب   ؿٛس٠ يػايب١ٝ َشنض َذ١ٜٓ احملٜٛت-أ
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 )ٖذ( )د( )د(

             ايكضذذذذذٞ َذذذذاّ عُذذذذاس٠ م َذٜٓذذذذ١ احملٜٛذذذذت أطذذذذٛ-ْذذذذٛع ايبٓذذذذا٤ بايؼذذذذٛاسع ايفشعٝذذذذ١   د -د

 ٖا ايعًٝا٤ؿٛس٠ َٔ أطفٌ املذ١ٜٓ تٛكح أذٝا-ٖذ
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 اخلامتة

 ؤنتاخل-1

ملاكٞ ٚذاكش َٚظذتكبٌ   مت دساط١ َذ١ٜٓ احملٜٛت دساط١ بؼش١ٜأْ٘ طبل  مماطتًف 

ملذٜٓذذ١ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت، ٚيهذذٔ ٖذذزٙ ايذساطذذ١ َذذٔ خذذالٍ منطٝذذ١ َٚهذذٕٛ ايب٦ٝذذ١ ايطبٝعٝذذ١      

بٗذذذذا; نْٛٗذذذذا َذٜٓذذذذ١ را  آفذذذذام  املتعًكذذذذ١  ٚاألْؼذذذذط١ سلًذذذذت أنثذذذذش ادتٛاْذذذذب احملٜٛذذذذت

      ٚ  يعذذذّ تذذٛافش املـذذادس  َظذذتكب١ًٝ جملذذاال  اقتـذذاد١ٜ عذٜذذذ٠ أبشصٖذذا ايظذذٝاذ١ ٚايتحذذاس٠، 

َذا ٖذٛ َٛجذٛد َذٔ َـذادس       ٜهٔ أَآَا إال االعتُذاد عًذ٢   ٚاملشاجع ايػ١ٝٓ عٔ تاسغتٗا، مل

ْٚعذشًا يتؼذعب ادتػشافٝذذ١   ، َٛذا  ايؼخـذ١ٝ ٚاملالذعذ١ املباػذش٠    املعًَٚشاجذع إكذاف١ إىل   

ت أؿذبر  بعلذٗا ٝذاٍ ايثكذايف شلذزٙ املذٜٓذ١     خايبؼش١ٜ ملذٜشٜذ١ احملٜٛذت َذٔ ْاذٝذ١ تٓذٛع امل     

ْ     تٗاثكافٞ جبٌ ايتٓٛعتطٛسٖا عا٥كًا أَاّ متثٌ  ٜذؤثش   َابذ بؼذت٢ زتاالتذ٘ ايذزٟ أؿذبح جا

َٔ ٖزٙ األػذٝا٤ عًذ٢ طذبٌٝ     املذ١ٜٓطهإ َذٜشٜا  اييت حتٝط بٗزٙ  يف طُٛذا  بعض

ٞ  ٖذذزا ايتٓذذٛع  املثذذاٍ ايذذبعض ٜعتذذدل ايظذذٝاذ١ عٝبذذَا أخالقٝا،يذذزا    ايذذزٟ  ايظذذٝاذٞ ادتُذذاي

ا ْعذشًا يتعذذد   ظتاًبذ إٜذؤثش طذًبًا أنثذش َذا ٜهذٕٛ      يف بعذض األذٝذإ   يف ٖزٙ املذٜٓذ١   ٚجذْاٙ

 أٚجذذ األؿذٛي١ٝ   املخاٌٜٝ ايثكاف١ٝ يظهإ املذ١ٜٓ ٚتعذد ايثكافذا  اذتلذش١ٜ ٚاالْتُذا٤ا    

اذتذذذٜث عٓٗذذا َذذٔ  ايبؼذذش١ٜ أؿذذبح تٓؼذذٝط ٚإبذذشاص ٖذذزٙ األْؼذذط١ االقتـذذاد١ٜ ؿذذعٛب١ يف 

، نُذا  ناجملين عًٝ٘ ٖزا نإ َٔ ايٓاذ١ٝ األٚىل ايعٝب ٚإٕ املٓطك١ ايٓؼط١ ٜٓعش شلا

 ٗاظذ َٜعٗذش تلاس تعذذ ٖٓذاى َعٛقذا  طبٝعٝذ١ ذذذ  َذٔ ْؼذاط ٚتكذاسب عُشاْٗذا بظذبب           

ٝ  ٚعشقذذذًٌذذذ١ اذتحذذذِ ٚقًًٝذذذ١ ايتذذذأثرل   قًٝ ٖذذذا نٜٓٛذذذا  ظٗش زٟايذذذ  تٗذذذاَذذذٔ تٛطذذذع جػشاف

َذذذٔ جاْبٗذذذا ايتلاسٜظذذذٞ جعًذذذٗا   احملٜٛذذذت فٗذذذٞ أٜلذذذَا   ذٜشٜذذذ١ َذٜٓذذذ١ َشلذذذزٙ  ،ايبؼذذذش١ٜ

ؿذعب عًٝذ٘ ايثذٛسإ أٚ     زٟنف١ٖٛ بشنإ ٚنُا قاٍ االصتًٝض أػب٘ بايهشٜذل ارتاَذ اي

منٖٛذذذا ٚتطٛسٖذذذا  ٖٚذذذزا املثذذذٌ ٜٓطبذذذل عًذذذ٢ َذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت يف   ٚبذذذشٚصٙ يًٛاقذذذع، االْذذذذفاع

ايعُشاْذذٞ َكاسْذذ١ مبذٜشٜذذ١ ايذذشجِ ايذذزٟ تٛجذذذ شلذذا َكَٛذذا  ٚجٛاْذذب َتهاًَذذ١ يف ايُٓذذٛ    

ايعُشاْذذٞ املظذذتكبًٞ ٖذذزا َذذٔ سأٟ ادتاْذذب ايتلاسٜظذذٞ املعكذذذ ٚادتاْذذب ايبؼذذشٟ ايذذزٟ         

َذ١ٜٓ احملٜٛت إىل املعًَٛا  املتعًكذ١ بتاسغتٗذا   تفتكش َٔ ايٓاذ١ٝ ايثايث١ ، صادٖا تعكٝذًا

، يذزيو  ٜاتٗذا ايذيت مل تٓتذ٘ ذتذ٢ ايًرعذ١     اس ٜذ١ ذه  ،جعٌ نتابٗذا ٜذلنذٛا   زٟاي املعكذ
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َذٜش١ٜ احملٜٛت ٚاملُث١ً مبشنض ٚعاؿ١ُ احملافع١ َا صايت ستافع١ ع٢ً تذال ّ عُذشإ   

 اذتاكش َع بٛانرل َاكٝٗا إىل ذذا نبرل..

 الصتهتاجاتا

 را  ايبعذٜٔ ... اآلت١ْٝظتٓتخ ايٓتا٥خ 

 ظتابًٝا : إٚاَل أ

تتُٝذذذض  إرَذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت َذذذٔ املذذذذٕ ايتاسغتٝذذذ١ را  ايطذذذابع املعُذذذاسٟ األؿذذذٌٝ       تعذذذذ (1

 .بكًعتٗا املؼٗٛس٠ املـٓع١ 

 .املذ١ٜٓ ايعذٜذ َٔ املٓاظش ايطبٝع١ٝ ٚايظٝاذ١ٝ حتٟٛ  (2

 ٟ.تتُٝض ٖزٙ املذ١ٜٓ بعُكٗا ايتاسغتٞ ٚاألثش (3

إٔ َععذذِ  يف تتُثذذٌ ٖذذزٙ ايعالقذذ١  ٖٚٓذذاى عالقذذ١ باملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ٚاملذٜٓذذ١ اذتذٜثذذ١      (4

أٖايٞ طهإ املذ١ٜٓ ايكذمي١ ٜعتُذٕٚ يف ػشا٤ ايعذٜذ َٔ َتطًباتِٗ ٚذاجذاتِٗ َذٔ   

ْاٖٝذذو عذذٔ َذٜشٜذذ١ احملٜٛذذت ٚاملُثًذذ١ مبشنذذض ٚعاؿذذ١ُ احملافعذذ١       املذٜٓذذ١ اذتذٜثذذ١ 

 َاصايت ستافع١ ع٢ً تال ّ عُشإ اذتاكش َع بٛانرل َاكٝٗا إىل ذذا نبرل.

 طًبًٝا : : ثاَْٝا 

 .بٝع١ٝ ٚبؼش١ٜ ذذ  َٔ تٛطع املذ١ٜٓ ادتذٜذ٠ٖٓاى عٛاٌَ ط (1

 .ايٓؼاط ايبؼشٟ ملذ١ٜٓ احملٜٛت ستذٚد ْتٝح١ يـػش َظاذتٗا ٚكٝل ػٛاسعٗا  (2

مجذذ نذذثرلَا  تٓذٛع املخٝذاٍ ايثكذايف ٚتعذذد ايثكافذا  اذتلذش١ٜ ٚاالْتُذا٤ا  األؿذٛي١ٝ          (3

 َٔ طُٛذا  أْؼطتٗا .

ٛ  زٟعكذذذ ايذذتفتكذذش املذٜٓذذ١ إىل املعًَٛذذا  املتعًكذذ١ بتاسغتٗذذا امل  (4  ٕجعذذٌ نتابٗذذا ٜذلنذذ

 .تٗا اييت مل تٓت٘ ذت٢ ايًرع١ اس ١ٜ ذهاٜ

 تشنض عكاسٖا بأٜذٟ أطش ستذٚد٠ َٚعذٚد٠ ال تؤَٔ حبشن١ٝ ٚتطٛس اذتٝا٠. (5

 التُصّات  َاملكرتحات :

 ٚاملٓعُذا  احملًٝذ١ ٚايذٚيٝذ١ ٚاشل٦ٝذا  ٚؿذٓادٜل      نيْٛؿٞ ايذٚي١ ٚايفاعًني ادتُعٜٛ

 : ثُشٜٔ ٚاملٗتُني باملذٕ ايعتٝك١ بايتذخال  اآلت١ٝٚاملظت دعِ املٓح ٚايكشٚ 

أجٗض٠ ايت١ُٝٓ ٚايتخطذٝط اذتلذشٟ عُذٌ شتططذا       ايذٚي١ إىل جاْب ظتب ع٢ً (1

 .بطشٜك١ ط١ًُٝ فٝٗا ايُٓٛ ايعُشاْٞ تٛطعأطاط١ٝ َٚظتكب١ًٝ ي
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ْكذذٌ ستطذذ١ تٛيٝذذذ ايهٗشبذذا٤ عًذذ٢ ايذٚيذذ١ ممثًذذ١ بذذاجملًع احملًذذٞ باحملافعذذ١  ظتذذب  (2

ٚكذذحٝخ تذذاس ٚفذذل ختطذذٝط دقٝذذل ْعذذشًا ملذذا حتذثذذ٘ َذذٔ إصعذذاد  خت٠ إىل َٓطكذذ١ بعٝذذذ

 يًظانٓني.

ختطذذذذٝط ايـذذذذشف ايـذذذذرٞ ) اجملذذذذاسٟ (  عًذذذذ٢ ايكذذذذا٥ُني باحملافعذذذذ١ إعذذذذاد٠ ظتذذذذب (3

ٚاطتبذاٍ األْابٝب ايبالطتٝه١ٝ املظتع١ًُ حبحِ أندل ذت٢ ال تتعذش  يالْظذذاد   

 اجٗذ١ ٚ ذٜعذ ايزٟ ،ٚنذزيو ػذاسع ؿذٓعا٤    ،نُذا ٖذٛ ذاؿذٌ بؼذاسع اشلذالٍ باملذٜٓذ١      

 إيٝٗا.ٕ ٛٚايكادَ َٓٗا ٕٛارتاسج اَٚٓفزًا يًُذ١ٜٓ ٜكف عًٝٗ

ٞ    تؼذذذٜذ ظتذذب (4 ايعؼذذٛا٥ٞ ٚاملؼذذٛٙ ذتاكذذشتٗا    ايشقابذذ١ عًذذ٢ ايبٓذذا٤ ٚايُٓذذٛ ايعُشاْذذ

َذذع احملافعذذ١   خذذش٣أيف أَذذانٔ  ٘تٛطذذع يف أَذذانٔ َعٝٓذذ١ َٚٓعذذ ايبتٛجٝذذ٘  ٚريذذو

تذذٛاصٕ ارتذذذَا    عًذذ٢ ٚظتذذب احملافعذذ١  عًذذ٢ طذذابع األؿذذاي١ املعُاسٜذذ١ ٚايعُشاْٝذذ١،   

 .فٝٗا 

عطا٤ أَذانٔ يًُشافذل ٚاألَذانٔ    ع٢ً اجملًع احملًٞ باحملافع١ االٖتُاّ بإ ظتب (5

يًُتٓضٖني َٔ ج١ٗ ٚأؿراب املشنبا  اطذترذاث َٛقذع مبشنذض احملافعذ١      ايعا١َ

دٕٚ عشاقٌٝ ذتشنتٗا ٚخاؿ١ ٚقذت ايذزس٠ٚ أٟ عٓذذ     ظتعًٗا َٓطك١ َشنض١ٜ ذٝث

 تظٛقني.خشٚد ايعُاٍ ٚايطالب ٚامل

 ٓذ٢ بإظتذاد َعادتذ١ مل  ايٓعش إىل  ع٢ً اجملًع احملًٞ َٚهتب ايؼباب ٚايشٜاك١ ظتب (6

ثٌ عشق١ً يًعُشإ، فكذ عشقٌ ايتٛطذع ايعُشاْذٞ   ايٓادٟ ايشٜاكٞ باملذ١ٜٓ ٚايزٟ مي

ارتذذط ايذذذا٥شٟ ادتٓذذٛبٞ ٚايؼذذشقٞ يًُذٜٓذذ١  ْاٖٝذذو عذذٔ ايتُرذذٛس       عًذذ٢ جٛاْذذب  

 .ذٍٛ ايهت١ً ايكذمي١ 

ممثًذذ١ مبحًظذذٗا احملًذذٞ َٚهتذذب ايظذذٝاذ١ فٝٗذذا املشآٖذذ١ عًذذ٢         ظتذذب عًذذ٢ ايذٚيذذ١   (7

اطذذذتثُاس مجايٝذذذ١ ٖذذذزٙ احملافعذذذ١، نُذذذا ظتذذذب عًذذذِٝٗ احملافعذذذ١ عًذذذ٢ منذذذط املذذذذٕ  

ايكذميذذ١ فٝٗذذا ٚايتؼذذحع عًذذ٢ ايبٓذذا٤ املعاؿذذش ايذذزٟ ٜذذتال٤ّ َذذع منذذط املاكذذٞ ذتذذ٢    

 تهٕٛ َذ١ٜٓ را  ٚاج١ٗ طٝاذ١ٝ عبك١ بادتارب١ٝ ٚادتُاي١ٝ.

املظتثُشٜٔ ٚاجملًع احملًٞ َٚهتذب ايظذٝاذ١ ٚايفٓذقذ١ باحملافعذ١ يف     ع٢ً ايذٚي١ ٚ (8

إْؼذا٤ فٓذذادم طذذٝاذ١ٝ َٚطذذاعِ طذذٝاذ١ٝ ٚتذذٛفرل األَذذٔ ٚاالطذذتكشاس يًظذذا٥ح ٚايٓكذذٌ  

 ٚاملٛاؿال .
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ظتذذذذب عًذذذذ٢ ايتعًذذذذِٝ ايعذذذذايٞ ايذلنٝذذذذض عًذذذذ٢ ٚجذذذذٛد نًٝذذذذ١ يًظذذذذٝاذ١ ٚايفٓذقذذذذ١      (9

ظش َٚذذآثش ٚمجذذاٍ متثذذٌ   مبرافعذذ١ احملٜٛذذت تهشميذذا ٚإجذذالال ملذذا تضخذذش بذذ٘ َذذٔ َٓذذا      

 َشتعا خـبا يًظٝاذ١ فٝٗا.

 املزاجع

ّ" حتكٝذذل ٚدساطذذ١ ذظذذني ايعُذذشٟ ،   1028-ٙ 460تذذاسٜخ َذٜٓذذ١ ؿذذٓعا٤ ،   ايذذشاصٟ : (1

   ٞ داس  ايفهذذذش –طبعذذذ١ جذٜذذذذ٠  َٓكرذذذ١  أذتذذذل بٗذذذا رًٜذذذ٘ نتذذذاب إذـذذذاق يًعشػذذذاْ

 ّ.1989-1409ٙطٛس١ٜ  طبع١ ثايث١ " لاملعاؿش  برلٚ  ، داس ايفهش دَؼ

ايعال١َ  ايش٥ٝع مجاٍ  ايذٜٔ  عًٞ بٔ  عبذاهلل بٔ ايكاطِ  بذٔ املؤٜذذ  بذاهلل     ايظٝذ  (2

حتكٝذل عبذذاهلل   -1176املتٛيف بعذذ طذ١ٓ   –ستُذ  بٔ ايكاطِ  بٔ ستُذ ايؼٗاسٟ 

––َظذذتٌ  َذذٔ نتذذاب  املٓؼذذٛسا  ادتًًٝذذ١     -ٚؿذذف ؿذذٓعا٤ -ستُذذذ اذتبؼذذٞ  

ًذساطذذذذا  ّ ، مجٝذذذذع اذتكذذذذٛم ستفٛظذذذذ١  يًُشنذذذذض  ايفشْظذذذذٞ ي   1993طبعذذذذ١ أٚىل 

 اي١ُٝٓٝ.

3)  ِ –َذذٔ َـذذش إىل ؿذذٓعا٤  –سذًذذ١ يف بذذالد  ايعشبٝذذ١  ايظذذعٝذ٠    -ْضٜذذ٘ َؤٜذذذ ايععذذ

َٓؼٛسا  املذ١ٜٓ  َذٔ ػذشن١ داس  ايتٓذٜٛش     -ّ  1989-ٖحش14.7١ٜايطبع١ ايثا١ْٝ 

 برلٚ  يبٓإ.-يًطباع١  ٚايٓؼش  

ع ايفذذذل٠ االْتخابٝذذ١ األٚىل  يًُحذذاي –ستافعذذ١ احملٜٛذذت أسقذذاّ َٚٓحذذضا  تُٜٓٛذذ١    (4

اجملًذذذذع –ستافعذذذذ١ احملٜٛذذذذت -ّ.ادتُٗٛسٜذذذذ١ ايُٝٓٝذذذذ١ 2006-2001-احملًٝذذذذ١ 

 احملًٞ.

االصتاصا  ايتُٜٓٛذ١  مبرافعذ١ احملٜٛذت      -ادتُٗٛس١ٜ  اي١ُٝٓٝ  ستافع١ احملٜٛت (5

 ّ.2006-2001يًفذل٠ االْتخاب١ٝ  االٚىل  يًُحايع احمل١ًٝ -َذٜش١ٜ  احملٜٛت  

 .(  254جشٜذ٠ املظ١ًٝ ايـادس٠ يف ذلشَٛ  ايعذد )  (6

-2008ّ-2003ستافعذذ١ احملٜٛذذت  –ادتُٗٛسٜذذ١ ايُٝٓٝذذ١  س٥اطذذ١ زتًذذع ايذذٛصسا٤    (7

 إصتاصا  ذاكش٠ يت١ُٝٓ َظتذا١َ

 ايذيٌٝ ايضساعٞ حملافع١ احملٜٛت. (8

َٛاص١ْ ايظًط١ احملًٝذ١ يًظذ١ٓ   -قطاع املٛاص١ْ-ٚصاس٠ املاي١ٝ-ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ  (9

 ّ ستافع١ احملٜٛت.2008املاي١ٝ 
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 َٔ اإلداسا  ٚاملهاتب اآلت١ٝ باحملافع١َكابال  ٚاطتفاد٠  (10

 .َهتب ايتخطٝط ٚايتعإٚ ايذٚيٞ -ا

 .َهتب ايـر١ ٚايظهإ باحملافع١ -ب

 .َهتب املاي١ٝ ٚايٛذذ٠ اذتظاب١ٝ -د

 .ْبا٤ باحملافع١ ألي أٚناي١ طب فشع -د

 .َهتب ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ -ر

 .َهتب ايضساع١ ٚايشٟ -س

 .ٕ االجتُاع١ٝ ٚايعٌُؤَٚهتب ايؼ-ص

 .اإلداس٠ ايعا١َ يًُٛاسد املاي١ٝ -ٚ

 .ػػاٍ ايعا١َألَؼشٚع ا-ّ

 .دا٥ش٠ ايٛذذ٠ اشلٓذط١ٝ باحملافع١ -ذٖ

أمحذذذ ستُذذذ ػذذٗاب ٚايعذذضاٟٚ عبذذذ ايـذذاذب محٛدٟ،ايعُذذاس٠ ٚأطذذايٝبٗا ٚاألطذذع      (11

 1994ّ/ 1داس زتذالٟٚ يًٓؼش ٚايتٛصٜع ط-ايٓعش١ٜ يتطٛس أػهاي٘

ٟ يف ايعـذذذٛس اإلطذذذال١َٝ املختًفذذذ١  أطذذذع ايتـذذذُِٝ املعُذذذاسٟ ٚايتخطذذذٝط اذتلذذذش  (12

بايعاؿذذذذذذ١ُ ايكذذذذذذاٖش٠ َٓعُذذذذذذ١ ايعٛاؿذذذذذذِ ٚاملذذذذذذذٕ اإلطذذذذذذال١َٝ َشنذذذذذذض ايذساطذذذذذذا   

َطذذذذذابع –ايتخطٝطٝذذذذذ١ ٚاملعُاسٜذذذذذ١ َٚشنذذذذذض إذٝذذذذذا٤ تذذذذذشاث ايعُذذذذذاس٠  االطذذذذذال١َٝ      

 ّ.1990اْذلْاػْٝٛاٍ بشغ ايكاٖش٠  

إلطذال١َٝ/  داس ايكب١ً يًثكافذ١ ا –عُاس٠ األس  يف اإلطالّ –اندل مجٌٝ عبذ ايكادس  (13

 ّ.  1992 1جذ٠ /َؤطظ١ عًّٛ  ايكشإٓ / برلٚ  ط

طذذذذذامل عبذذذذذذ ايذذذذذشذِٝ :دساطذذذذذا  يف ايؼذذذذذهٌ ٚاملٓعذذذذذٛس املعُذذذذذاسٟ :جاَعذذذذذ١ ايعًذذذذذّٛ          (14

 ّ.  1993 1ٚايتهٓٛيٛجٝا ،األسدٕ ط

ايؼافعٞ فشٜذ ستُٛد: ايعُاس٠ ايعشبٝذ١ اإلطذال١َٝ َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا َٚظذتكبًٗا،       (15

 ّ.1983ايشٜا   –عٛد جاَع١ املًو ط–عُاد٠ ػؤٕٚ املهتبا  

َٓؼذذٛسا  –ايذذُٝٔ اإلْظذذإ ٚاذتلذذاس٠  –عبذذذ اهلل  عبذذذ ايٖٛذذاب اجملاٖذذذ  –ايؼذذُاذٞ (16

 ّ.1985-3ط–برلٚ  –املذ١ٜٓ 
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