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ةت الو  حِدف ُذٍ الدراست إلٔ الكشف عي الوازفةت االاخوبع٘ ة الملخص ٖ  ْص   غت حةْ  الوةزأة فةٖ الخطةبة ايسةاله

 ٘ ةتك٘ا البحةذ فةٖ بصةْرة أق   ّهي هاخقداث ّهوبرسبث ّهْاضةف لةدٓ الوةزأة ًا ةِب  جلك هب ٗخبع ّكل  ، الوابرز

ت الث االاخوبع٘ ةالبحذ فٖ الخوةث   إى    لوزأةلت ح٘بة الْ٘ه٘ الب فٖ ب ّها٘ش٘ ب ّهخ٘بل٘ إعبقة إًخبج ُذٍ الخطبببث ااخوبع٘ 

  ٖ ْ  ت ّهكبًةت الوةزأة ّيب٘اةت ّضا٘  حكشف، للوزأة هي خال  الخطبة الدٌٗ ًةبث الاالضةبث الخةٖ حزبطِةب بوخخلةف هك

ت ن فةةٖ ّاضةةع الوةةزأة الازب٘ ةةٗةةخحك   اّح٘ةةد ات ل٘ ةةج ها٘ةةبرت ّال ٘بسةة٘ ت ّاالاخوبع٘ ةةزاث االضخصةةبقٗ فةةبلوخ ٘ ، الوجخوةةع

ٖ  ن فَ٘ الوخ ٘ بقدر هب ٗخحك  ، الو لوت ْ  زٍ ّٗة ي  الةذٕ ٗة ي  ، الوزحكش أسبسب علٔ الدٗي ز الثقبف راث ّسةلْكبث ز حصة

ْ  ، لو لنالازبٖ اايً بى  الث الخةٖ ححولِةب الوةزأة حةْ  ًا ةِب هةي ر ّالخوةث  ّسخحبّ  ُةذٍ الدراسةت اسةخجالل الصة

  ٖ ، الشّاةبث حاةدقّ، شةزّيَ ّ ّالةذٕ ٗزرةد بةدّرٍ هجوْعةت هةي ضاةبٗب الوةزأة  كةبلشّاج، خال  الخطبة الدٌٗ

ّ  ٖ ، الو٘ةةزادّ، الشةةِبقةّ، لوةةزأةت لالوشةةبركت ال ٘بسةة٘ ّ، الحجةةبةّ، شةةزّيَ، الاوةةلّ، سّاج الوةةزأة بةةدّى ّلةة

، الث الوةزأة ُّةذا الخطةبةلخخلص فٖ الٌِبٗت إلٔ الكشف عي هدٓ االرحببي ب٘ي حوةث  ، الخ      الاٌف ضد الوزأةّ

    ت الحبرلتت ّال ٘بس٘ ت ّالثقبف٘ ت ّاالضخصبقٗ زاث االاخوبع٘ الخ ٘  حقبيع الزؤٓ فٖ ظل   ّأ

 

   ً بل ابها٘بث، الخطبة االسالهٖ، الوزأة، الخوثالث الكلمات األساسية:

 
The Woman's Representations of the Islamic Contemporary 

Discourse: Women's Issues as a Modal 

 
Meriem Salah Bouchareb 

 

Abstract: The aim of this study is to show social knowledge about the woman in 

contemporary Islamic discourse and almost her convictions and practices and 

positions and how she reproduces it at the social, imaginary and living levels in the 

daily life. The research in woman social representations through the religious 

discourse reveals the status of the woman and also the nature of her relationship with 

society. Especially that economic and social and political factors explain the reality of 

the Arab and Moslem woman less than cultural factor based essentially on religion. 

This study will. Bring to light the images and the representations held by the woman 

on herself through the religious discourse and its main questions as the conditions of 

marriage, the polygamy, the woman marriage without tutor , the woman’s work The 

veil, the woman participation in political affairs, the witness , the heritage and the 

violence against the woman ,etc. Finally we detect crossing of perspectives and points 

of view between the religious discourse and the woman representations in light of 

social, economical, cultural and political change .  
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 المقدمة: 
ْٓ ٞ سةةٞ هوِي ٙٓةةًةّ  ةةإي إعةاوٝ ي٘مٚةةي ً ةآٍٚ ً  ٓ   -و عوةةٍ لتدريٌةةا  ىستاٗهةٞ لهةةري ل  و ي٘ ةٚو ساةة٘ي لهرية  ٓ    إ

ًٗةّ بةني ٓةاٖ لمل ةآٍٚ     ، لملٌار ات لهيت يئ  ًّ سني إىل أ   و لجملريٌةو ٞ ه ٍٔ بعض أضشٟ ًّ لملسا٢ى لملوٓش - ٞلهس٘ ٚ٘ه٘دٚٓ

ٞ لهةيت لُرياوةت إىل اءةا١لت    له ٢ٚسةٚٓ  «ٞله ٗركاميٚٓة »ى لهاٜ ٓ٘ ًّ لمل ةآٍٚ  ٞ و ب لٙرئا ً َٔ٘ لهريٌٓجٞ لهس٘ ٚ٘ه٘دٚٓست هوِي ٙٓلهيت أٓ 

ًِْع اٚٓ ٛٓ ٓذ ِت ٞ أ  ٠ أث ئا بع  أ ٍٓٚٓه رتٝ ًع لذتاى لهس٘ ٚ٘ه٘د ّ  ٌا بعة  أعٌةاي كةىٓ   عاوت إهٕٚ و لهسةِ٘لت لخ ة ٝ  ةٚٓ    ِٞ ث  ًة

«DENIS JODELET»ٗ« .«SERGE MOSCOVICI 

ٍٓو  ٞ هولشةي  ٞ ٗلملِٔذٚٓة مبة٘لروٖ لمل ٌٔٚٓة   بات ريعاُٞ، ي٘مٚي ٓال لمل َٔ٘ و ساى عوٍ لتدريٌا  له ٙيٓن ٓاٖ له رل ٞ  ٚري

ٛٓ غٞ س٘ي لمل أٝ و ٘ٞ لملصعّ لملع اٞ لتدريٌاعٚٓ ًةا ٙريععٔةا ًةّ ًعرياة لت ٗاار ةات ًٗ٘لىةي هة ٠         لةىٓ ب، لملعاصة   لرتطاب لإل ةإً

 .  وٌ أٝهٞ ٚاٝ لهًٚ٘ٚٓلذتا و ا ًٗعٚشٚٓا ٗشتٚاهٚٓإعاوٝ إُرياز ٓاٖ لرتطابات لدريٌاعٚٓ ٚٓٞكٚ  لهعشح و بص٘رٝ أوٓق ٗ، لمل أٝ ُ سٔا

 ْٓ ٞ ًٗلاُةةٞ لملةة أٝ ٗةعٚعةةٞ ٗضةةعٚٓ عةةّيلشةةي ،  ٙيٓنٞ هوٌةة أٝ ًةةّ  ةةإي لرتطةةاب لهةة لتدريٌاعٚٓةة لهعشةةح و لهريٌةةجإت إ

ًٓة ، لهعإىات لهيت ي بطٔا مبخريوي ًلُ٘ات لجملريٌةو  هريأ ةٚ  ٗبِةا١    ٞ لخٗىلرٖ و لعريعةارٖ لمل دعٚٓة  اٚذة  ًة ٓ   طةاب لهة ٙينٓ  لرتل ريٚةار  ا أ

ٞ لملريشة ٓ )ٗٓ٘ باهم لملص ر له ٢ٚسةٛ ملخريوةي يٚارليةٕ    ، ٗمتجإت لملسوٌني هوشٚاٝ ٗله٘د٘و بشلى عاَ يص٘رلت شٞ لملسةو  ، وٝ ٗلملعري هة

ًةّ لهاءةاٙا ٗعوةٟ     ليعةا  كةج   أوبٚةائٍ لهةيت   لإلصإح ٗلهصش٘ٝ سسب يعع  لإل إًٚني ًةّ  ةإي    ارٙوٞ(و ل ريؤاَ ًشٗله مسٚٓ

ٗدٔةا    ، لهطٔةارٝ ٗلذتذةاب ٗلها٘لًةٞ ٗلت ةريإ     ، سا٘ىٔا ٗٗلدعائا، ًلاُرئا و لإل إًَّ سٚح بامل أٝ  يوم لهيت يعِٟرأ ٔا 

 .  لخل. . . هوعٌى

ٛٓ      ، إذل ٓاٖ له رل ٞيسرئ ف  ًةّ   رئالملعاصة  ٗلُعلا ةايٕ عوةٟ ٗضةعٚ     رص  ىءةاٙا لملة أٝ لهةيت ٙ مسٔةا لرتطةاب لإل ةإً

ٓ٘ ٞ لتعريعةار هوٌة أٝ لهع بٚٓة    ستاٗهٞ إلعاوٝباعريعارٓا ، ٗلهريٌجإت لهيت حتٌؤا لمل أٝ س٘ي ٓال لرتطاب ر إي لهص ًةّ ًِطوة    ، ٞ لملسةوٌ

ْٓ ٞ  لتٓريٌةاَ  ٗهلِةٕ ٙاريءةٛ   ، اشسةب ٞ ٞ ٗلهااُُ٘ٚٓة ٞ ٗلهسٚا ةٚٓ لهِٔ٘ض بأٗضا  لمل أٝ ت ٙاريءٛ لهرتكٚز عوٟ لهع٘لًى لتىريصاوٙٓ أ  ب لٙة

ٛٓ  لهآِٚٓبريغٚٓ ٕ      له ٙين، ات ًّ  إي لتٓريٌاَ بارتطاب لتدريٌاع ٘ٓ  ٖ ٗٙة ة  ٙة ة   ًِةٕ بشةلى  ةاك  لةٍ أُة ٗ ةو٘كات   رلت  يصة

ٓٛ    .لملسوٍ لإلُساْ لهع ب

 

 مذكلة البحث:
ْٓ َٜٓغُ٘صلمَل ٞ"ٙلشي هِا لملع اٞ لتدريٌاعٚٓ ا ٘ ٚ٘ه٘دٚ اًصطوشباعريعارٓا  لهريٌجإت إ  ً٘ض٘  أٗ مآ ٝ ٗكٓى ٞ س٘ي أ

ًّ  إي  اٗذهم عّ ة ٙ  إعاوٝ بِا٢ٔا عوٌٚٓ (Durkheim, 1998, p65) ًٗ٘لىي"ت ًا ٙريععٔا ًّ اار ات ٗيص٘رل

غٞ ٗلملشرتكٞ بص ٞ ُ٘صٓٛ شلى ًّ لملع اٞ لمَل ((Durkheim, 1998, p65 "، لخا لو ٗلدتٌاعاتٞ ًّ ة ف لرتطابات لملِريَذ

، (Couet et Davie, 1999, p171)ٞ ًعِٚٞ"ٞ يسآٍ و بِا١ ٗلىو ًشرتن عِ  مجاعٞ لدريٌاعٚٓٞ ٗهلا أٓ لف عٌوٚٓمجاعٚٓ

جت بٞ س٘ي لهس ٗرلت ٗلهري اعإت " ٔاخُٓ، ٞلذتٚاٝ لتدريٌاعٚٓريٕ و ٞ ُي ل خٌٓٚٓعوٌٚٓ ٞهٕ ش عٚٓ، ٓٛ باهم ً٘ض٘  هو رل ٞٗ

 .  (Abric, 2001, p11)ٞ بني لخا لو ٗلدتٌاعات"لتدريٌاعٚٓ

ٛٓ  ٞ سء٘رٓا لهس٘ ةٚ٘وٙينٓ ٗكٚ ٚٓ، هولشي عّ ص٘رٝ لمل أٝإذل يسعٟ ٓاٖ له رل ٞ  ِْ -أٗ لهس٘ ٚ٘إ ةإً ت هِةا  دةا   إ

ى عةّ سترية٠٘ لهريٌٓجة   أٙءةا  ٗلهلشةي  ، ىءةاٙآا  اٌٚةا خية ٓ   لهيت حتٌؤا لمل أٝ ُ سٔا هوخطاب لهة ٙينٓ  إتًّ  إي لهريٌٓج -ٞ لهريسٌٚٓ

 .  ًٕٗ ٠ جتاُس

ٛٓ   هريسةالهِا لخ ًّٗ ٓةال ُ ٓ ة   ٝ متةجٓ ٓةٛ  ًةا   عوةٟ لهِشة٘ لهريةاهٛ:    صةو ٛٓ   إت لملة أ  لملعاصة  اٌٚةا خية ٓ    هوخطةاب لإل ةإً

 ىءاٙآا؟

 لهِش٘:ٓال ٞ عوٟ لهريسالتت له  عٚٓ ٛ زتٌ٘عٞ ًّصوٗيِ رز حتت ٓال لهريسالي لخ
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 ؟لمل أٝ ًو لرتطاب له ٙيٓن ًىة كٚي يريعا 1

 إت لهيت حتٌؤا لمل أٝ عّ عٌؤا  ارز لهعٚت؟ة ًا ًِيً٘ٞ لهريٌٓج 2

 إت لهيت حتٌؤا لمل أٝ عّ لهزٗلز؟ة ًا ًِيً٘ٞ لهريٌٓج 3

 ؟إت لهيت حتٌؤا لمل أٝ عّ لهشٔاوٝ ٗلمل لخًِيً٘ٞ لهريٌٓج ة ًا 4

ٛٓ لمل أٝ عّ إت لهيت حتٌؤاة ًا ًِيً٘ٞ لهريٌٓج 5  ؟«ذابلذٔت» هعا ٔا لهش ع

 إت لهيت حتٌؤا لمل أٝ عّ لهعِي؟ة ًا ًِيً٘ٞ لهريٌٓج6

 

 منكجية البحث:
ٕ ولت لملشةل  ى ٗلهع٘لًى ٗلحملٓ ًع اٞ لهريٌٓجهعو٘غ ٗ، إت لتدريٌاعٚٞلهريٌٓجيريِاٗي ٓاٖ له رل ٞ  ٞ رياِٚٓة متةت لت ةريعاُٞ ب  ، وٞ هة

ًُ     ُ٘صهطعٚعٞ لخ ٣وٞ لمَل لخولٝ لملِا عٞباعريعارٓا ، حتوٚى لرتطاب غواةٞ  غٞ و وهٚى لملاابوٞ لهيت جتٌو بةني أ ة٣وٞ أغوعٔةا ً ري٘سةٞ ٗأ ة ٠ 

ٞ  مٓت لتعريٌةةاو عوةةٟ  كٌةةا  ٘ٓ      ٓةةاٖ لهرياِٚةة  ىرلت ًِٗيً٘ةةات لهريٌٓجةة  هولشةةي عةةّ لمل٘لىةةي ٗلتجتآةةات ٗلعرل١ ٗلملعرياةة لت ٗلهريصةة

(Albarello. luc 1995. p62) ااة   ٓةال لهلة ف   ٗهو٘صة٘ي إىل  ، هش حيٞ ًّ لهِسا١  ٞ ِةٞ ًةّ   ٞ عوةٟ عٚٓ ًٚ لُٚٓة  مٓت إدة ل١ ورل ة

حتوٚةى ٗي سة    مٓت لهشة ٗ  و  ، عطٚةات لمل كةىٓ لتُرئا١ ًّ لملاةابإت ٗمجةو   ٗبع  ، ٞ أشٔ جباًعٞ  لٚل ٝ ولًت  ري، اتُسا١ داًعٚٓ

 :هٚٞلهعٚاُات ٗا  لهرياِٚات ٗلمل لسى لهريا

ٜٓ  ا ءة دة ٠ إ  ة٣وٞ  صةِي ًةّ لخ  ا، ّ ٗذهةم سسةب ةعٚعةٞ لهسة لي      لي هريشوٚى ًعٚٓ كٓى  إ ءا ، عٕ هوريشوٚةى له ٣ة٘

ٍْ مٓتٗ ٛٓإ ءاعٕ  صِْي ثا ٛٓ هوريشوٚةى لملم ْٗىو إ ءةاعٕ   ثاهح  ُ آٗ، ىخ  عّ لهريٌٓجُٙ ُٕخ هوريشوٚى لهرياٌٚٚ ٞ كٚ ٚٓة عةّ  خة   ُٕٙ خُٓة  عذٌة

 . ى٘ي لهريٌجى

 

 :التحليل الفئوّي
ٍٓ، رئال ريخ لز له ٣ات ٗيسٌٚٓمٓت سٚح ، ة ل٢  حتوٚى لرتطابٗٓ٘ أس   ملااٙٚ  حتوٚى لرتطةاب:   ٗس لئا له لهٞي٘ ٙو  ث

رٝ ِةٞ ًٗة ٓ   لت ًعٚٓربط له ٣ات ٗإساهرئا مبريغٚٓة  مٓتكٌا ، ٕ ا٣ٞ أ  ٠ري٘ٙت حتًا لهعِص  لهاٜ حتريٕ٘ٙ ا٣ٞ بأْ ٙلْ٘ ، ٞ ٗلهريااصٛلهشٌ٘هٚٓ

 . ىولت لهريٌٓجععض ستٓ ب ٗ ُيخ  أبعاوٓا هريشٌى كٓى

 

 :التحليل التقيمّي
ٙٓٛ ٘ٓ    ه سريعٌى لهريشوٚى لهرياٌٚٚ ريعة ف عوةٟ لهاٌٚةٞ لهةيت     ٙةريٍ له  ًٕةّ  إهة  ٗ، رلتولشي عةّ لتجتآةات ٗلمل٘لىةي ٗلهريصة

 لإلدابةةات ًةةّ  ةةإي ل ةريخ لز لهاءةةاٙا لهةةيت يسةةريذٚب هلةةال لملاٚةةا   امل لةةت سٚةةح ، ٍّ مل٘ضةة٘  لجتةةاٖ ًعةٚٓ ٙعطٚٔةا له اعةةى لملةةريلو  

 )لملو ٘مات لهرياٌٚٚٚٓٞ( كاهرياهٛ:

ٛٓ لملعاص  لمل أٝ و لرتطابىءاٙا ذاٖ: ً٘ض٘  لتٓي -1  .  لإل إً

ِٜ ًاذل ، ذآٖٛ لمل  ولت لهيت يصي ً٘لضٚو لتٓيٗٞ: لمل  ولت لهرياٌٚٚٚٓ -2 ٝ )أ ٗميلةّ أْ يئة  لمل ة ولت و شةلى     ( يا٘ي عِٕ لملة أ

ٍ مل٘ضة٘   لهاٌٚةٞ لهةيت ٙعطٚٔةا له اعةى لملةريلو       لشةي هوعاسةح  ٞ يٌٚٓة ٚاةامل  ولت لهرياٚ ، لخل. . . أاعاي أٗ، ُع٘ت أٗ، ص ات أٗ، أمسا١

ًٓة ، لتجتاٖ ٟ   عِة    اهمهة ًجةى  ضة ب  ٗميلةّ  ، ًةو /ضة ٓ  ، اا / ةوعٚٓ جيابٚٓة إا كرياٍٚٚ لمل٘ض٘  إ ا٣ةٞ  هة ٠  « لذتذةاب » ستاٗهةٞ حت ٙة  ًعِة

 ذاٖ:لتٓيباهم   ولت شتريو ٞ لملعِٟ ٗله تهٞ ٗلمل ٗروتسٚح  لملسريذ٘بات

 : «لذتذاب س ًٞ»، «لذتذاب  رتٝ» -

 ٓٚٛٓإذاٖ لٓي، ٞوتهٞ لدريٌاع  .  جياب
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 ٝلذتذاب أولٝ هوسٚط ٝ عوٟ دس  لمل أ  . 

  ٞذاٖ  ويٓبلٓي، إٙ ٙ٘ه٘دٚٓٞوته  . 

 . ٗى  ٙلْ٘ اعإ أٗ ضٌ ل، ٌٞٚٓٚذاٖ ٗلمل  ولت لهرياّٚ ً٘ض٘  لتٓيًا ٙ بط بِٚ له٘لصى: -3
 

 :التحليل التواترّي
 مٓت لتعريٌةاو ٗىة   ، ٞٞ هو٘سة لت لإل عارٙٓة  ٖ ٙاَ٘ عوٟ ياة ٍٙ صةٚغٞ إسصةا٢ٚٓ   ، خْ، ٞ هوٌشري٠٘عوٟ لها ل١ٝ له ىٌٚٓٙعريٌ   

وتتئةا لهعٌٚاةٞ و بِٚةٞ لرتطةاب     ًع اٞ  ٍٓث، أكج  ي٘لي لٓٛ لذتا٘ق أٜ ٗلهزٗدٞ ملع اٞ ، سا٘ق لهزٗزو عوٕٚ و لحمل٘ر لهاٜ ٙعشح 

 .  ٌجى(ٗلهري، لهص٘رٝ، )لمللاُٞ له ٙيٓن

 

 :عجمّيالتحليل الُم
ْٓ لمل، ٗعوٟ ًسري٠٘ لملعِٟ ٞلملع اٚٓعوٟ ًسري٠٘ ُزتىات ًّ  إي ٓال لهريع ٙي ميلّ ًع اٞ لت  ِٜ أ   وٝ يِرياى ًّ اءةا١  أ

ّٟ ٓٛ يارٝ ثاُٚٞٗ، ُ سٕ لملعِٟ يارٝ حتااظ عوٟأٛ ،   آإىل  ًع ٓو ٗبات ةريعاُٞ  ، ًةّ ىعةىُ   هواٜ كاُت عوٕٚ لًغاٙ  لد ٙ  يأ ا ًعِ

ٛٓاهريشوٚةةى لملمب ٛٓ أ ةة٘ل١ له٘لسةة ٝ لهشةةشِات لملخريو ةةٞ هوٌ ةة وٝ  ًع اةةٞ  ٙريسةةِٟ هِةةا عذٌةة أٗ ، إٙةة ٙ٘ه٘دٛأٗ ، كاُةةت ذلت ةةةابو عةةاة 

ٓٛ ٜٓأٗ ،  ٚا   . .  . عاا٢ 

 ْٓ ٛٓ إ ٌٓلشي هِا ٙ لهريشوٚى لملعذٌ ًٓة    ُٗعين بٔا" ٌٞ عّ لهوغٞ لملع   يعٓعة  ٕلية ٗٓةٛ و له٘ىةت ذ  ، "ٞ لهِةا  لهوغةٞ لهسةا٢ ٝ بةني عا

 حي  هِا أْ ُريسا١ي:ِٗٓا ، عوٟ أهسِٞ لهِا شا٢عٞ لمل  وٝ يصعح ، خْ، ات ٗعاا٢  ًٗ٘لىيعّ إٙ ٙ٘ه٘دٚٓ

ٌٌٓٞ لهيت يوتلمل أٝ ٓى يعٛ  -  ٗكٚي يسريعٌؤا؟ ًٗريٟ يسريعٌؤا؟ ملاذل يسريعٌؤا؟ سريعٌؤا أَ ت؟هٞ يوم لهوغٞ لملع

 ٓٛ ّٓ وٝ ًّ  إي زتريٌعةات لدريٌاعٚٓة  بإًلاُِا ًع اٞ إذل ًا كاُت لمل  ولت ستٓ  ًّٗ  إي لهريشوٚى لملعذٌ لدتةِ    ٗأ ٞ كاهسة

ٛٓأٗ ، له٘مٚ ٞ ٗأ ٗ   ، ٞلخص٘ي لتدريٌاعٚٓأٗ ، لملسري٠٘ لهريعوٌٚ هةاهم  ، ل لرٓةا َيكٌا ميلِِا ًع اٞ ًلاُٞ لمل  ولت ًةّ  ةإي سذٌٔةا 

ٜٓ ٛٓىعى لهاٚاَ باهريشوٚى لملع ل ريخ ًِا لهريشوٚى لهري٘لي   . ذٌ

 

 التقنية المدتعملة: 
اة هٚى لملاابوةٞ ٙلشةي    ، ىعةّ لهريٌٓجة   اكشة   اترياِٚة لهباعريعارٓا أُسب ، ٞ عوٟ وهٚى لملاابوٞو مجو لملعطٚات لملٚ لُٚٓ لعريٌ 

ٗيسةذٚى  ، با ةريٌ لر  مبإسيةٞ روٗو أاعةاي لملعش٘ثةات    وعاسةح أ٘ ٙسةٌح ه ، ساا٢  ت ميلّ له٘ص٘ي إهٚٔا ًّ  إي لت ريٌارٝ عّ

ااهعاسةح ًةّ  ةإي وهٚةى لملاابوةٞ ٙوعةب وٗر       "، ٞ لهريشوٚةى عٌوٚٓة  هري٘مٚ ٔةا و  ّٔكع ٝ ٗصغ ٝ ًّ ً  ولت ٗلُ عاتت ُاجتةٞ عةِ   كٓى

ْٓةٌا لملاك ٗلملسريٌةو ٗرٓب لذتآخ  (Bourdieu:1993, p 76 – 77). "لهرتكٚةز ِٓةا ٙةآب إىل أىة٘لي لملعشة٘خ كةٓى ة  خ

ٞ    هولشةي عةّ ساٚاةٞ لهريٌٓجة    و لهع لٙةٞ  ى ل ةريعٌاي لملسةذٓ  ُٕ مٓت ٗجت ر لإلشارٝ ِٓا أ   اةاهلإَ  ، ى ًةّ  ةإي لهوغةٞ لملسةريعٌو

لإلدابةات إىل ًسةري٠٘    اا١لري ٠ ى له  و هوعامل ٗلخشٚا١ ٗباهرياهٛ يسٌح لملاارُٞ بني لهوغٞ لملسٌ٘عٞ ٗلهوغٞ لمللري٘بٞ مبع اٞ ًٙعل  متٓج

 . ًّ ع ًٕ ىلهريٌٓج

ٞ  % 89ُسةعٞ  سٛ راءت  ىريعٌاي لملسٓذل  غ  إُٔٓ مٓت لهرتلدو عّ  ّٓتعرياةاو ، ذهةم  ًةّ لهعِٚٓة ٞ  أُٓة  ٓ ًةا   لةج ل ا، ٕ وهٚةى إولُة

ًٓة ٗ،  لت ي٘سٛ باهمكاُت ِٓان ً ٓش إذ، ٞي٘رٙطٕ و ىءٚٓ ٗأيسريعٌى ًجى ٓاٖ لخدٔزٝ إلولُٞ شخ   ٗٓةّ   -باٚٓةٞ لملعش٘ثةات  ا أ

سةريعٌى ًءةٌْ٘  طابةائّ إت    ا ُٙٗأه ة ،  لهعاسحا ٙسٌو ذهم غُ أه  ش ٙطَٞ، وباهم وْٗ ي ٓو عِتاا  رٓس -( لهعاىٚٞ%11ميجوّ ُسعٞ)

ٛٓو   .  غ ض عوٌ

ٛٓٗهو٘ص٘ي إىل ساٚاٞ لهريٌٓج   ٌِا وهٚى لملاابوٞ إىل ستاٗر:اا  ىٓس إت لهيت حتٌؤا لمل أٝ عّ لرتطاب لإل إً

 ٓٗ  . ٞي: بٚاُات أٗهٚٓلحمل٘ر لخ

 يعاةٛ لمل أٝ ًو لرتطاب لإل إًٛ لهجاُٛ: لحمل٘ر . 
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 هعٌىإىل للهجاهح: لمل أٝ ٗ  ٗدٔا  لحمل٘ر . 

 له لبو: لمل أٝ ٗلهزٗلز لحمل٘ر . 

 لهشٔاوٝ ٗلمل لخلمل أٝ بِٚ لرتاً : لحمل٘ر ّ . 

 ِٚٗلهعِي ّ لذتذابلحمل٘ر لهساو : لمل أٝ ب . 
 

 ًٓ ٞ  ْ ًةّ لخ ة٣وٞ:  اُ٘ع ل رُيعٌىا باهِسعٞ هأل ٣وٞ اا  أ ٞ ًُ أ ة٣و ٞ  ، غواة ٕ ا إه ة ، ٗأ ة ٠ ً ري٘سة  عوةٟ  كة  أبشةلى  ٌة   لعري أُٓة

ٞ    عٓعلهاٜ ُٙ -لهريٌجإت ٗٓ٘ -طعٚعٞ لمل٘ض٘  له ُي ، لخ ٣وٞ لمل ري٘سٞ ميلِِةا ًع اةٞ   إذ ًةّ  إهلةا   ،   عِةٕ أكجة  باخ ة٣وٞ لمل ري٘سة

ْٓ لخ ٣وٞ لمل ري٘سٞ يعطٛ، عٌ  ي ل  لملعش٘ثات ل ةريعٌاي لهوغةٞ لهةيت    ًةو  ، ٗ ةَو اءةا١ّ  ٞ أٙٓهإلدابٞ    اتا صٞ أك  هوٌعش٘ث كٌا أ

 . ا ُسٚٞ ٟ أٗاصش ع بٚٞ كاُت أٗ عاًٚٞ ٔاُ ِوُٙ

 

 مجتمع البحث ومجال الدرادة:
   ٓٛ ٞ ات عٚٓدتاًعٚٓة ل ريٚةار ل  ٗىة  متٓ ، ِةةٞلهةاٜ ل ةري ت ًِةٕ لهعٚٓ    ٓة٘ لجملريٌةو لهلوة  ةات( جباًعةةٞ  أ ةرياذلت ًٗ٘م  )عشةح  هو ِةة

ْٓإه ، اًعٞلدتأ رياذلت  هلٓىسح شاًى عّ ة ٙ  لهاٚاَ مب،  لٚل ٝ ّٓ   صع٘بٞ لتيصاي ٗلهواةا١  ا أ ، ى عا٢اةا وْٗ حتاٚة  ذهةم   شةل  بٔة

ٍٓ و لخ   لتكري ا١ ًٓةا ، كوٚٓٞ لهعوَ٘ لتدريٌاعٚٓةٞ(  لةٍ لتُريٌةا١ إهٚٔةا    )ٞبأ اياٝ لهلوٚٓ هٚري ٛٓ   مل٘م ل أ ااة   ،  ةات ذٗلت لملسةري٠٘ لدتةاًع

ّٓ  مبسح شاًى د ٠ لهاٚاَ ُّٓسع او ٞٗلخىساَ هات مبخريوي لهلوٚٓهل هأل ةعاب  ٓةاٖ له ٣ةٞ    ل ريٚةار  ٗىة  متٓ ، عوَ٘ لتدريٌاعٚٓٞٞ لهبلوٚٓ رئ

 لهرياهٚٞ:

ٛٓ  ّٓ هوطعاٞ لملجا للُريٌا -1 ٛٓ   ٞ لهااورٝ عوٟ إعطا١ ص٘رٝ ٗلضشٞ ٗحتوٚةى ًِطاة ٘ إضةااٞ إىل أٌٓٚٓةٞ   ، هوية٘لٓ   عوٌة ًّٓسةري لهجاةاو   لٓ

 . لمل أٝ هوخطاب له ٙيٓن إتهريٌٓج ا ر٢ٚسٚٓ ل وٗستٓ  ا أ ا ٚٓ ا كاش باعريعارٖ 

2-  ّٓ  .  عٌؤا إ ل١ ًٗ٘ى ٔا ًِٕ إت لمل أٝ هوخطاب له ٙيٓنعوٟ متٓج ويأث  ٓال لحملٓ عّ هلشي لاٗهٞ حمل، الىريصاوًّٙل رياإهل

 . ًشرتن ساى إىل لتُريٌا١ لٍ ، ِٞ لهعشح ٔ٘هٞ لتيصاي ًو عٚٓ -3

 

 العينة:
ّٓكلشرتلٗا   (لملعش٘ثات)ِٞل ريٚار لهعٚٓ مٓت  و: ٔ

 . (إُاخ)ٗلس   ِٞ ًّ دِ أا لو لهعٚٓ كٓى -1

ّٓ ًو ل ريإف اتِٞ داًعٚٓأا لو لهعٚٓ كٓى -2  . ًادسري  ٗوكري٘رلٖ إىل ًِٔ   وٗهٞ إىل هٚساُ  ًّ ً ٓإئ

 .  أ رياذلت( أٗ  اتً٘م )عاًإتِٞ أا لو لهعٚٓ كٓى -3

ْٓ ٗٓ ٞع و لخ رياذلت غ  ًريذاُ  ًو ع و لمل٘م ات و لهلوٚٓ ٗمبا أ ٞ  دات غ  ًريذةاُ  و كةىٓ  ٗكاهم ع و لملريز ٕ اإُٓة ، ا٣ة

ِةٞ  بةاهم عٚٓ  لهعشةح ِةٞ  ات ٗكاُةت عٚٓ ات و شتريوةي لهلوٚٓة   ةات لدتاًعٚٓة  ًّ  إي لتعريٌةاو عوةٟ لمل٘م   ، عوٟ لهري٘ ٙو لملريِا ب لعريٌ 

ْٓ. ٞٞ ىص ٙٓةعاٚٓ ٌةا عوةٟ يعةاّٙ    ٗإُٓ، ِةٞ اشسةب  ي عوةٟ سذةٍ لهعٚٓ  ٞ ت يري٘ى ة ِٞ لهطعاٚٓلهيت حنصى عوٚٔا ًّ  إي لهعٚٓٞ لملعوً٘ات وى  إ

ٛٓ، أٙءا لجملريٌو ِةٞ  أكة  هوعٚٓ  اٗٓةاٖ لهط ٙاةٞ يعطةٛ ا صة    ، ةعاةٞ زتريٌةو ًسةرياىٓ    إىل ةعاات باعريعار كٓى ٗباهرياهٛ ياسٍٚ لجملريٌو لخصو

ٌٓ ِٞ عوٟ لهطعاات ٗٓة٘ ًةا ُٙ  سّ ي٘ ٙو لهعٚٓسريشٞ ُٙٗهري اوٜ ع َ له ى ، لهطعاات هريٌجٚى كٓى ٗعوٚةٕ ااة  كةاْ    ، ٟ بةاهري٘ ٙو لملريِا ةب  سة

 كاهرياهٛ: لهعشحِٞ ي٘ ٙو عٚٓ

 ٞو٘مٚ ٞ ٗلذتاهٞ لمل ُٚٓ( عِٚٞ له رل ٞ ً٘ عٞ ٗااا ه1)  ٗيلدت

 

 الحبلت الودً٘ ت

 الوٌِــــــــــــــــت
اــــت  ّ  الوجوْع عشبـــــــــبل هخش

 010 23 23 أسخــــــــــــــــــــــبجة

ــــــــــــــــات  33 41 93 هْظـــ 

 311 93 030 الوجوـــــــــــــْع
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 نتائج البحث:
ٓٛ ٌٓ بع  لهعشح لملٚ لُ ، إت لمل أٝ هٚ  هوخطاب له ٙين ااةط و لهِٔاٙٞ إىل متٓج مٓت لرتو٘كِٞ لهعشح اٞ ًو عٚٓٗلملاابإت لملع

 ّ ٛٓ  ٗهلة َٓ  هوخطةاب لتدريٌةةاع ٛٓ ارتطةابِّٚ  ب لهةة ٙيٓنلرتطةاب  ل ةةريوط ذهةم أُٓةٕ   ، بشةلى عةةا باهسٚا ةٛ و بعةةض  ٗ ٗلهجاةةآو لتدريٌةاع

ْٓإه ، لخسٚاْ سٚح كش ت عةّ ًصةاور أ ة ٠    ، إت لمل أٝٗمتٓج إت لرتطابّ متٓجًّ كشي بعض له ل٠ لملريااةعٞ بِٚ ذهم مل ميِِو ا أ

ٜ  «لإل ةإَ لهشةعيب  »ريٕ يسةٌٚٓ ميلةّ   عوٟ ًةا  ٞ أٙءاًعِٚٓ لملعش٘ثات إتاريٌٓج، لإلعإًٛ لرتطاب له ٙيٓن إضااٞ إىل ٙسة  عةاوٝ و    لهةا

ٓٛ ٜٓ لجتاٖ لإل إَ له أ ٛٓ ل لملسريِ  إىل  وطٞ لهِٓ  لهِخع٘  .  ٞهال٢و و لهاِ٘لت له ءا٢ٚٓلهش ع

ًةّ ًعارأةا ًةّ لخ ةاة  ٗلذتلةٍ       ا بعءة  بٞ لهةيت يلريسة  ٙعريٌة  عوةٟ لهعاٚة ٝ لهع ٘ٙٓة     ٓةال لهِة٘  ًةّ لإل ةإَ لهشةعيب     

 لملعش٘ثةات  إتٞ هريٌةجٓ لهلشي عّ بعض لرتصةا٢  لدت٘ٓ ٙٓة   عوًٟٗٓ٘ا  اع  كج ل ، ٞٞ بوغٞ أكج  وى ًّٗ لهجاااٞ لهشععٚٓأ، ٗلخًجاي

  ٘ف ُي٘دز تساا بع  ع ض لهِريا٢ر ٗلإلدابٞ عوٟ لهريسالتت له  عٚٓٞ كاهرياهٛ :

 

 ل:لتداؤل الفرري األّوا
ًٛٓت لهريشوٚإت لملِٔذٚٓها  ىٓ  ٗٓ ٞ لملسريخ ًٞ هإلدابٞ عوٟ لهريسالي له  ع  :لهِريا٢ر لهرياهٚٞ يلخ

ٛٓ لٓةٛ لملصة ر    (لُرتُةت ، ٞىِ٘لت اءا٢ٚٓ)ٗ ا٢ى لتيصاي لذت ٙجٞ  إْ ّٓ    خ ا ة  سٚةح بوغةتِ  ، ٞله ِٙٚٓة  و ل ةرياا١ لملسةريذ٘بات ًعةارأ

ٞ    لًصة ر باعريعةارٖ   و سةني غةاب لهلريةاب   ، %100ٞ ُسعٞ ًشةآ ٝ لملعش٘ثةات هوة لًر له ِٙٚٓة     بوغةت ُسةعٞ    إِذ، هوشصة٘ي عوةٟ لملعوً٘ة

ْٓ  ، ااط %9هوشص٘ي عوٟ لملعوً٘ٞ ُسعٞ ب الهلري ريعاًوّ ًولهو٘ليٛ ٙ ٝ  ٙغوةب عوٚٔةا   ٞ لهلريةب لملاة ١ٗٝ   ُ٘عٚٓة  ًةو ًإسيةٞ أ ، ااةٕ لملة أ

ٔةا بِسةةعٞ  ٢ٞ لهعسةةٚطٞ هلةاٖ له ٣ةةٞ بةاه غٍ ًةةّ لُريٌا  ٗٓةٛ ً٘لضةةٚو يعلة  لتٓريٌاًةةات له ِٙٚٓة   ، لخوعٚةٞ ٗلخذكةةار ٗ، ٞله ىٚةٞ لهشةة عٚٓ ٗ

 :إىل لملعش٘ثات أ عاب ٓال لهعزٗف ٗى  أردعِت، %عزٗأا عّ لها ل١ٝ ٗلملطاهع91ٞو سني أعوِت ُسعٞ ، %هأل رياذلت100

 .  %86ًِااسٞ ٗ ا٢ى لخعإَ بِسعٞ  - 1

 .  %14 ٞ له٘ىت ٗلدتٔ  ٗلملاي بِسعٞىو  - 2

ًٓ بةني ًسةا٢ى لهععةاولت ٗلإلميةاْ ٗلرتةإك      يرية٘     ِٞ لهعشح اا  كاُت ً٘لضٚعٔالهيت كاُت يريابعٔا عٚٓٞ ا له لًر له ءا٢ٚٓأ

ٜٓ ٛٓ، له  و ٛٓ، ُآٚم عّ لإلرشاو لتدريٌاع ٛٓ، ٗلهعإز لهِ س  .  لهع ٙى ٗلهطٓب إضااٞ إىل لإلعذا  لهعوٌ

ًٗٓ ب اةٕ بعةض لهععةاولت لهةيت ختة  لملة أٝ لملسةوٌٞ        يريعو  ل ٞ بسةٚطٞ دة ٓ  ا ىءاٙا لمل أٝ اا  كاُت ستص٘رٝ و ً٘لضةٚو اأٚٓة  أ

 . . .  لهطاعٞٗ، لهطإقٗأسلاَ ، لذتا٘ق لهزٗدٚٞٗ، لهصٚاَٗ، اذتٚضك

ًٓ  :يئ ٖ لهِريا٢ر لهرياهٚٞ ٗٓ٘ ًا، لهشعابا٣ٞ له عاٝ  ًٍّٔ ِٞ لهعشح اا  كاْ دو بٍٔ عٚٓ  ِتا رداي له ّٙ لهاّٙ يأٓثٗأ

ًٓ ا ٙلاو ٙلْ٘غٚابأمٔ ت لهِسب  ٙ٘ ةي لها ضةاٜٗ لهةاٜ كةاْ هةٕ ٗىةو        لهة كري٘ر  لهشةٚ   با ةريجِا١ ، لهش ٙعٞه أا١ ٗعوٌا١ ه ٣ٞ ل ا يا

أكجة  سيةا و ُسةعٞ لهريةأث  عوةٟ عِٚةٞ        ه لعٚةٞ عٌة ٗ  اهة    ل و سني كاْ، %2سٚح بوغت ُسعٞ يأث ٖ ، عشحلهِٞ ل عوٟ عٚٓضعٚي دٓ 

ٍ بع  ذهم كةٓى  ٔٙوٚ، %10عا٢ض لها ُٛ بِسعٞ لهشٚ  ثٍ ، %14 عٞعٌ  عع  لهلاو بِسله كري٘ر ٙوٕٚ ًعاش ٝ ، %32بوغ باَ ر  لهعشح

ًٓة ، %8اصة ٘ت سذةا ٜ بِسةعٞ    ، %8ثٍ ةارق لهس٘ٙ لْ بِسعٞ ، %9أمح  لهشاِا ٜ بِسعٞ  ًّ لخ اياٝ ا ستٌة٘و لملصة ٜ اعوغةت    أ

 .  %4لدتِ ٜ بِسعٞ ٗكاْ آ  ٍٓ ي يٚعا  اه  ، %6ار ُسعٞ غو٘ي لهِٓذٞ  بوغت ُسعٗ، %7ٞ يأث ٖ عوٟ لهعُِٚٞسع

ْٓلملٚ لُٚٓ له رل ٞ  تها  أك  ٜٓ ٞ أ ٞ ، ٗلُريشارل  ٓ٘ لخكج  يأث ل  لرتطاب لهاك٘ر َٓ   ، ٗٓ٘ ًا أثعريريٕ لهِسب لهسةابا  ًةو غٚةاب يةا

 ٗميلّ ي س  ذهم بة :، هوخطابات لخُج٘ٙٞ

ٓٓ، ٗلهعوٌٛ ه رتٝ  ًِٚٞ ة٘ٙوٞ ًِا عص  لهري ّٗٙ لسريلار له دى هوشاى له ٙيٓن - أ ٛٓ    وةٕ هو أ ميةار    شصة٘ي عوةٟ ي ة٘ٙض أ هة

ٓٛ  .  عوٟ لمل أٝ ًّ  إهٕ وٗر له٘ص

س ٗو لإلةةار لمل  ةَ٘    و، عوٚٔاٗرشٞ ً ري٘سٞ ملّ أرلو لتشريغاي إذْ أٛ ، ذلت تلهريعاًى ًو لمل أٝ عوٟ أُٔا ً٘ض٘  -ب

 .  ٖٞ ًّ ىءاٙا ياوٚ ٙٓٗ لملريعارف عوٕٚ ٗ ٓ٘ "اإ لمل أٝ "ًٗا ٙشٓ 



     هزٗن بْشبرة هٖ الوابرز  ضابٗبُب ًوْجاب    حوثالث الوزأة للخطبة االسال                                                         7

 

٘ٓرلت-دة ، (ٗوّٙ عاى ُاىصات) لهش ٙي لذت ٙح عوٟ لهاٜ ُبين ذهم  آصٞ، لمل أٝ عّ لجملريٌو حيٌؤا لهيت لهسوعٚٓٞ لهريص

 وِٙٚٓا؟  طابا يِرير أْ ٗوّٙ عاى هِاىصٞ إذ كٚي
 

ْٓ لملعش٘ثات ًّ دوٚٓا ٙع ٗ كةٌا  شعٕ غٚاب ًو ٗلملعاص ّٙ لدتة و لهٓ عةةةاٝ ًّ مبذٌةةة٘عٞ ًريأٓث لت  إي لهِسب لهساباٞ أ

َٓ ٜٓ ٙ٘ ي إت لهشٚ ، لهرياوٚ ٙٓني هو عاٝ يا  ًّ ًّ لهسع  ًا دعى هٕ ش٣ٚا ًّ لذتء٘ر ًو له عاٝ ملا هٕ ميوم لهاٜ، لها ضاٗ

 . عٍِٔ متاًا  لهيت ًٚٓزيٕ لرتصا٢ 

ٗٓ٘ ٜٓٔةةٍ ا، نيعةةّ لهةة عاٝ لهرياوٚةة ٙٓ ًٗءةةٌُ٘ا  شةةلإ لهةة عاٝ لدتةة و إىل ل ةةريإأٍ  ٝ يةةأث ي دةةو ىةة  لهعوٌةةا١ ت ٙوريزًةةْ٘ بةةز

٘ٓرت، لهرياوٚ ٜ ٗت بوغٞ لرتطاب لهرتلثٚٞ لها ميٞ ٜٓ" ٓا و ٛٓ   ًّ أ ٜٓهوٌسةا٢ى له أٚٓة   ةة ح عوٌة يطة ح  أةٛ  ، دة لي ٙ ٓة  لملشةآ     ٞ أٗ أ

ٜٓ " طةاب لهريةة ٙٓ  ، ٗل٢ةةى هط ةةٛ)ُةة٘  ًةّ أُةة٘ل  لهصةة لَ ًةةو لهسةوطٞ أٗ لجملريٌةةو "   ّ لعًةةّ" لهةةاٜ ت ٙاة٘و لملشةةآ  )لملعش٘ثةةات( إىل أ

ٜٓ  ِّٚله ة لغ  ِٙةم ذ ١ِٕ ًّ ًةى ٞ متل ٞ ى٘ٙٓٙسعٟ ٓال لرتطاب إىل ساّ لملشآ  جب عٞ وِٙٚٓسٚح ، (17ك، 2009 ٛٓ  له لة  ، ٗلهسٚا ة

ٓٛ ٘ٓ، لهاٜ ٙعٚشٕ ٗذهم لهرئٌٚش لتدريٌاع لُعلة   ىة   ٗ-ِةٞ لهعشةح   ٗٓة٘ ًةا يعشةح عِةٕ عٚٓ     - ض شاا١ٖ ٗب  ٕ باهععةاولت ٗٙع

 .  ّإئعوٟ متٓجذهم 

 

 الثاني: التداؤل الفررّي
ٗٓ مٓتٓال لهس لي ااة    عوٟٗهإلدابٞ  ٍٓ عة ض   تأ ٘ٓ   أٓة سة٘ي أوٗلر لملة أٝ    رلت لهةيت أُريذٔةا لرتطةاب لهة ٙينٓ    لخالةار ٗلهريصة

ًٓة   و ي٘دٚٔٔا  ٞ هوٌ أٝعوٟ لخوٗلر لهرياوٚ ٙٓلرتطاب   ٓال سٚح ٙ ك ، ٗ  ٗدٔا هوعٌى ٗ ًٗ بٚٓة  ا هريلةْ٘  ٗدةٞ ٗأ ىٌٚٓةا عوةٟ   ٞ أة ةاي 

َٓ  .  ش ْٗ لملِزي بشلى عا

ات عٌةى لملة أٝ ًٗةا    ي ٓال لرتطاب عوٟ لهعزف عوٟ ٗي   وعًّٚٓٗ ً٘ىو لذت ك عوٟ له ّٙ ٗلخ إق ٗله ءٚوٞ ت ٙري٘ى 

ُْٓٗي ل هسوعٚٓ، لخل. . . ٗٓ َ هأل  ٝ، ِٙذٍ عِٕ ًّ اساو هأل إق ٗلُريشار هو ذٙوٞ   ٗدٔا هوعٌى ٙعاةٟ هوءة ٗرٝ    ات عٌى لمل أٝ اإ

ٌٓٗاءا١لت  آص، أٜ ٗا  ش ٗ  ْٓ إىل ٗجت ر لإلشارٝ ِٓا، ٔا لهريعوٍٚ ٗلهريٌ ٙضٞ أٓ ٗٓٛ أصى ًةّ أصة٘ي    –لهارل٢و  ىاع ٝ  ٓ  أ

ٛٓ له إ ٞ     ىءٚٓو كاْ هلا لهريأث  لهلع   -لإل إً ٗوٗرٓةا و بِةا١ لجملريٌةو     ٞ   ٗز لمل أٝ هوعٌى بى كاْ يأث ٓةا عوةٟ ااةٕ لملة أٝ لملسةوٌ

ّٓت لإل إًٚٓلمل أٝ و لجملريٌعا ٗٓ٘ ًا عاق ًس ٝ بشلى عاَ ْٓ، ٞ ٗس َ لهِسا١ لملسوٌات ًّ ًعيٍ سا٘ىٔ ِةٞ لهعشةح   إت عٚٓمتٓج غ  أ

ٝ    64ُسةعٞ   ِتسٚح أباسة ، ت يريطاب  ًو ٓال لهِ٘  ًّ لرتطاب ّٓ  %18و سةني أبة ت ُسةعٞ    ، % ًةّ لملعش٘ثةات عٌةى لملة أ دٔوةٔا   ًةِٔ

ّٓ ًو %8 ُٞسع جتاٗبت بٌِٚا، عٌى لمل أٝلإل إَ و لٍ  م ٝ  ه ءةا١لت  منطا  اصا ًّ لهبعض لرتطابات لهيت لشرتةت  ًِٔ ، عٌةى لملة أ

ّٓ  %10ًت ُسعٞ و سني سٓ  ٛٓ  لملسوٌٞ ِٞ لهعشح ًّ عٌى لمل أٝ ٗعوٟ لهعٌَ٘ اٌ٘ىي عٚٓ، عٌى لمل أًِٝٔ خيةاهي أغوةب    ً٘ىةي لجيةاب

ٞ   و عٌةى لملة أٝ ٗٙة ع٘ٓا إ   لهاٜ ٙشٓذ لت ريجِا١ٗٙري٘لا  ًو ، ٞ لهسا٢ ٝلرتطابات له ِٙٚٓ ْٓ ، ىل لىريشةاَ زتةاي لهسٚا ة  لهعشةح ِةٞ  عٚٓ غة  أ

 .  باًريٚا  ا ذك٘رٙ ًا لهت يعري ٓا اءا١ّ

ٞ ٗٙ دو لُ رياح لملعش٘ثات عوٟ ٓاٖ لرتطابةات   ٛٓ  إىل غٚةاب ُة ٓ   لت ةريجِا٢ٚٓ ٕ     ىطعة إضةااٞ إىل  ، سة٘ي عٌةى لملة أٝ ٗشة ٗة

ٞ ٞ لهصععٞ لهيت يعٚشٔا أغوب لخ   لهع بٚٓلهي ٗف لملاوٙٓ ٍٓ  ، ٞ لملسةوٌ ٝ   ثة ا حتاة  بةٕ ذلئةا و    ل ةرياإي لىريصةاوٜ هلة   ًةّ   ملةا و عٌةى لملة أ

 . لجملريٌو

 الثالث: التداؤل الفررّي
 عِٔا ًةّ ساة٘ق ٗٗلدعةات    ريرسٞ لهزٗلز ًٗا ًِّٙ لهاطٚعٞ ًو لرتطاب لهسا٢  س٘ي ً ٓ  الملعش٘ثات ُ٘ع إتأمٔ ت متٓج

ٗٓةٛ و   ِٞ لهعشح دتٌوٞ ًّ لذتاة٘ق لهغا٢عةٞ متاًةا و لرتطةاب لهة ٙينٓ     رص  عٚٓ ٗٙع ٗ ذهم ًّ  إي، لخل. . . لهطاعٞٗ ولهريعٓ ًّ ًجى 

٘ٓتت لمل صةة٘وٝ و لجملريٌعةةات لهع بٚٓةة    لذتاٚاةةٞ ًطاهةةب   ٛٓٗبارتصةة٘ك و لجملةةاهِٚ ، ٞ لملعاصةة ٝيلشةةي عةةّ يوةةم لهريشةة  ّ: لتدريٌةةاع

ٜٓ ًِيً٘ةٞ لخوٗلر ٗله٘مةا٢ي    ا عّاا ُ٘عٚٓٞ د ٙ ٝ ختريوي ل ريإٗيِيٌٚات لدريٌاعٚٓ وٗلر ٗٗما٢يأّ ل ريوزًا مٔ٘ر ِٙلهوا ٗلتىريصاو
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، ٞلهعٚت كةاهطع  ٗلهريِيٚةي  آصة    عا١رغعرئا ٗسؤٌا و أْ ٙرياا ٍ  ٗدٔا ًعٔا أع أب ت كج  ًّ لملعش٘ثات اوا ، ٞ لهسا٢ ٝلهرياوٚ ٙٓ

ّٓلهريعةةب ٗلإلرٓةةاق لهةةاٜ ٙ ًةةّإذ شةةلت كةةج  ًةةِّٔ ، إضةةااٞ إىل ي بٚةةٞ لخٗتو  ِةةٞاعٚٓ، ٕ اردةةُريٚذةةٞ لهعٌةةى ول ةةى لهعٚةةت ٗ صةةٚعٔ

ّ  عذةز لرتطةاب لهة ٙينٓ    اَ سا٘ىيآ  -كٌا ٙع ٗ -لهعشح ِْيريٌِٓة ٗ، ل ةريٚعابٔا  عة ٟ ، ّٓ ٗدٔة أ ّٓ ٓةا هلة  ٙ٘ا  ٟ أ ّٓ بةاهم    اٚريسةِٓ هلة

٘ٓ ّٓٗأوٗلرٓ ّٓل ريٚعاب ةٌ٘سائ  .  ٞٞ لهيت يع أا لجملريٌعات لهع بٚٓتت لهعِٚ٘ٙٓلدت ٙ ٝ و مى لهريش

ًٓ ِةٞ  % ًةّ ٗلدةب لهةزٗز ااةط سسةب عٚٓ     32لهِ اٞ ٗلهةاٜ بوغةت ُسةعريٕ     لها٘لًٞ أٗ سٓ اريعاٟ ، ا ًءاًني ٓاٖ له٘لدعاتأ

٘ٓاعوٟ له غٍ ، لهعشح ْٓ   ِةٞ لهعشةح  ٗبةاه غٍ ًةّ لُريٌةا١ عٚٓ   ، ٞ لهساباٞ لهةاك  تت لتدريٌاعًّٚٓ لهريش ذهةم مل   إىل ا٣ةٞ لهعةاًإت إت أ

ْٓ  ِٗٓا ُ ك ، اهريعاٟ باهم ٗلدعا ذك٘رٙٓ، ًسأهٞ لهِ اٞ ًّ ش٣ٚا   ٙغٚٓ ٘ٓ جيابٚٓإإ ى ًع أ لها٘لًٞ متٓجلمل أٝ يريٌٓج أ ٓةا  إٙٓاهةٕ  ا ٗيعري ٖ ًلسةعا  

 .  ٕ ًصارٙي لذتٚاٝرياامسًًّ  إي ًساع ٝ لهزٗز ٗ ٟ يع ٙوٕلإل إَ ٗت جيب لت ريغِا١ عِٕ أٗ سري

ٍٓ    ، %76لهِ اٞ ٙأيٛ ٗلدب لتسرتلَ ٗسسّ لملعاش ٝ سٚةح بوغةت ُسةعريٕ     بع  سٓ  ّ ٗعةٛ لملة أٝ   عة  ٗٓةٛ ُسةعٞ ً ي عةٞ يةِ

ٝ ٞ يسة٘وٓا لملة٘وٓ  اةامل أٝ لهٚةَ٘ صةارت يعشةح عةّ عإىةٞ  ٗدٚٓة       ، بالئا ٗلسرتلًٔةا هِ سةٔا ٗلهةاٜ ٙ٘دةب بة ٗرٖ لسةرتلَ لهةزٗز هلةا        

ِةٞ لهعشةح   كٌةا أبة ت عٚٓ  ، %52له٘اةا١ ٗعة َ لرتٚاُةٞ ٗلهةاٜ بوغةت ُسةعريٕ         ٖ أٙءةا سة ٓ  ٗٓ٘ ًةا ٙ ك ة  ، ّٗلتسرتلَ ٗلهجاٞ بني لهط اِٚ

ٗعوةٟ لهعٌةَ٘   ، %79بل لًرئةا سٚةح بوغةت ُسةعرئا      آاُٞ كةع ٝ هوٌة أٝ ًٗسا ة   إإٚ  رأّٙو لهزٗدات لهاٜ ملسأهٞ يعٓ  ًعارضٞ كع ٝ

 .  ب عّ لرتطاب له ٙيٓنٚٓٗٓ٘ ًا غاب أٗ غم، ٞو ًسأهٞ لهزٗلز ٗلذتا٘ق لهزٗدٚٓاءا١ّ  سا٘ق أٗ و إىل ِٞ لهعشح يطٌحاعٚٓ

 

 الرابع: التداؤل الفررّي
ًٓ ٞ ملسةأهٞ لهشةٔاوٝ   إئةا لإلجيابٚٓة  متٓج ٍٓثة بشلى ًطو  جتاٗبٔةا لهلةع  ًٗةّ      ت لملعش٘ثاتلهريسالي اا  أك ٓال ا ُريا٢ر حتوٚى أ

، ٗلهشةٔاوٝ ، أسلةاَ لملة لخ  بأغوةب لملعش٘ثةات لهريزلًٔةا      ِت"سٚةح أك ة   ٞ لهاا٢وٞ "ت لدرئاو ًو لهِٓ ٗلمل لخ ًّ باب لهااع ٝ له أٚٓ

ِْ  ، ا هو دةى ٗيابعٞ لىريصةاوٙٓ ، لهعشح ُاىصٞ عاى ٗوِّٙٞ اامل أٝ سسب عٚٓ  له دةى و لملة لخ   حتصةى عوةٟ ُصةي سةظ      اةإ سة ز و أ

 .  %98بِسعٞ 

 

 الخامس: التداؤل الفررّي
ًٓةة ٝ أ ٗ 82لكري ةةت ُسةةعٞ ااةة  ، ا و ًسةةأهٞ لذتذةةاب ٗلهعِةةي لملٌةةار  عوةةٟ لملةة أ ، ريةةٕهزلًٚٓإ%عوةةٟ يأكٚةة  ا ٙءةةٞ لذتذةةاب 

ْٓ اتذًريشٓذ ًٓة  دٔإكش ت ٓاٖ له رل ٞ كٌا ، ٗلذت ٙح لهش ٙي لهل ٍٙ ْآذهم ًاك٘ر و لها  بأ  توتتبةا ريإف  اٖ له ٣ةٞ  هلة  ايا

لذتذاب( ًو لهريأكٚ  عوةٟ ًعِةٟ ٗلسة  ٗٓة٘ لذتذةاب لدتسة ٜ ٗهةٚ  له ءةا٢ٛ أٗ         ، لدتوعاب، لهيت ُزي بٔا لذتذاب )لرتٌار ملعاُٛل

ّٓ كاْ ًّ ٗ، لمللاُٛ ٔ ااةط  ٞ وة ىوٚا٣ةٞ  اإْ ، %8 ّٓكاُت ُسعرئَٗ لعٙات ٗلهس٘ر ارىأًع اٞ باهِص٘ك ًّ  إي ذك   هل كاُةت   ًّٓةِ

ٗس صا عوٟ يأكٚ  رص  ش ٗ  لذتذاب ًّ ةة ف  ، أ عاب لهِزٗيبًو دٔى ًطو  ، ىاورٝ عوٟ يإٗٝ لعٙات وْٗ  وط أٗ أ طا١

ٞ   هوشذاب ب ى ة  ٞ% ًّ سص  لهش ٗ  لهش ع24ٓٚل ريطاعت ُسعٞ  اا لهعشح ِٞ عٚٓ  عة َ إثةارٝ   شة    % بةاك  76ٞ و سةني لكري ةت ُسةع

ّٓ   ، "لتُريعاٖ" وْٗ ذك  لهري اصٚى ٕ  با ٗٙ دةو ذهةم إىل دٔوةٔ ْٓ آصة ، ذتذةاب ٗوتتية لذتذةاب ٙريِةااٟ أسٚاُةا ًةو     بعةض  ي اشةل أ ٞ ٗأ

 .  ٞلملوزً ٞش ٗ  لهش عٚٓله

ٜٓ ت عٚٓٗعوٟ لهعٌَ٘ اا  أك  ٛٓ ِٞ لهعشح عوٟ لهعع  لهيآ  ٛٓ هوشذاب ًو إٌٓاي لهعع  لهسو٘ك ٗٓ٘ ًا ميلّ ، ٗلخ إى

ٛٓ أصوٚٓالعريعارٖ ً ش ل   .  هوشذاب ٗلهاٜ حيرياز إىل ًااَ غ  ٓال لملااَ هوش ٙح عِٕ هريأكٚ  لهعع  لتدريٌاع

ْٓ ْٓاة ، ُشة٘  إذل بة ر ًِٔةا    ٔةا يأوٙعٗضة ب  ٗدريةٕ   و لهةزٗز     عوةٟ سة ٓ  ٞ ي ك ة ًةّ لرتطابةات له ِٙٚٓة    لكج  ٗباه غٍ ًّ أ  أ

%رغةٍ  100ٞ بِسةعٞ  إت  ةوعٚٓ ٗٓةٛ بةاهم متةجٓ   ، مل أٝبا إذتي٠ ٗذملا ٙوشإ ًّ أ، لملسريذ٘بات ٙ اءّ مجوٞ ٗي صٚإ ًسأهٞ لهء ب

، لدتسة  كاا ةٍ ًشةرتن بٌِٚٔةا     ًعةا ذتءة٘ر   ّ لذتذةاب ٗلهعِةي  ِا مجعِا بِٚأُٓإىل ٗجت ر لإلشارٝ ِٓا ، ْ لهل ٍٙآثع٘ت سلٌٕ و لها 

 . يب ٗلدتس  لملعِٓأٜ لدتس  لحملٓذ
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ٛٓ لملعاص  اٌٚا خيٓ  ىءاٙآا ٗٓٛ متٓجإت يٌِٛ عّ زتٌ٘عٞ ًّ لرتصةا٢    ٓلال رمست لمل أٝ متٓجإئا هوخطاب لإل إً

 لدت٘ٓ ٙٓٞ ميلّ ل ريخإصٔا اٌٚا ٙوٛ:

 ّٙ هِع٘ٙٞ ل ساوٙحلهل ٍٙ أٗ لخلها آْ إذ يِسب بعض لخًجاي ٗلذتلٍ إىل ، كج  ًا كاُت عِٚٞ لهعشح ختوط بني لخ ط٘رٝ ٗله

٘ٓلهيت هزًِت ٞ وعِٞ لخب ٙٓلهٗ، ًّٞ لدتِٓ« لهسإَ عوٕٚ»وَ آ لهِيٓبٞ   ٗز ر ىٓصليل ذهم  ًّ، لهش ٙ ٞ « عوٚٔا لهسإَ» ل١س

ٛٓآها لساٚاٞ ًطواٞ رٗلٓا لهِ  ٗلعريعارٓا  ُ . 

 ٓٚٛٓأصى أٗ  ٟ ُٓ عو عريٌاوٞ وْٗ لتإص لر بعض لخسلاَ لهش ع ّٓ  ٙ ٓس ٗٓ٘ ًا، اأ عّ إُرياز  طاب ًريٌا م  عذزٓ

ًٛٓ ٌٔٚٓ ًعيٓن ي عِ  ً  ولت بسٚطٞ يري٘ى  ّٓٔٗٙئ  ذهم ًّ  إي ي٘مٚ ، إىل  وطٞ لرتطاب أٗ ا حيٚى إىل لإل إَ له أ

 إعاوٝٞ لذتذاب ٗ آصععض لهاءاٙا بعٌوت عوٟ لتشريغاي  لُسريجين ِٓا ُسعٞ ىوٚوٞ دٓ ، ٞ هألسلاَ ٗلهاءاٙالذت ٗو له٘ص ٚٓ

ٞ ٗي٘مٚي بعض لعٙات لهيت حتٚى إىل ذهم ًو ٗد٘و  وط ٗع َ ا عّ ة ٙ  حت ٙ  ً٘ىعٕ ول ى لملِيً٘ٞ له ِٙٚٓإُريادٕ اأٚٓ

 . ٗلدتوعاب، لذتذاب، ٗض٘ح و أذٓاْ لملعش٘ثات بني لمل آٍٚ لهجإثٞ هوخٌار

  ٛٓلريعاةٔا له٘ثٚ  ٗيطابأا لهلع  ، لملعش٘ثات هاءاٙآا إتكٌا أب ت متٓج أّٙ ، ٞ لهجع٘تىطعٚٓ، هععض لخسلاَ ٗلإلجياب

٘ٓ، ذهم لهري ل  و سريٟ رلاءٞ راءا ًطواا ًِاىشرئا أٗ، ٞيعاًوت ًعٔا بِ٘  ًّ لهص لًٞ له ِٙٚٓ ٝ لهسوطٞ لهيت ٗٓ٘ ًا ٙئ  ى

ٌٓ، عوٟ لخا لو باعريعارٖ ساٚاٞ ًطواٞ له ٙيٓن ميار ٔا لهِٓ  عاوٝ لها ل١ٝ أٗ لهريذ ٙ  ٞ يسعٟ إلستاٗهٞ ال ٙٓ ٍ ذهم عوٟ كٓىهٚع

 .  لت لهعص كٌشاٗهٞ هوريٌاشٛ ًو ًريغٚٓ

  أّٙ أُريذت لملعش٘ثات  طابا إٚ كج  ًّ لهريسآى ، هععض لهاءاٙا ٜٓ ٙكع  خالار لهريٚار لهريذ  ص ٠ّٗد  ٗو لملاابى

ْٓ آص، هٞ لهعٌى ٗلهزٗلزأا و ًسٗٙئ  ذهم دوٚٓ،  لت لهعص ٗلتُ رياح عوٟ بعض ًريغٚٓ ريني ت حتريلٌاْ إىل ٓايني لهاءٚٓ ٞ ٗأ

َٓ ش ٙعٌٞا إىل  وطٞ لرتطاب ًّ  إي لدرئاولت له أا١ ٗرداي لهٗإُٓ،  وطٞ لهِٓ   . بشلى عا

 ٞ ْٓ ًٗا ميلّ ى٘هٕ و لهِٔاٙة  إتٝ متةجٓ إ ٗلسة ل بةى عة ٓ   ت حتٌةى متةجٓ  ، ىءةاٙآا  اٌٚةا خية ٓ   إت لملة أٝ هوخطةاب لهة ٙينٓ   متةجٓ  أ

أّٙ ب أت يعشةح هِ سةٔا عةّ اة ك     ، ٞ لدت ٙ ٝ لهيت يعٚشٔا لمل أُٝي ل هو٘ضعٚٓ، ا شتاهي هٕٔٗبعء له ٙيٓن أغوعٔا ًريطاب  ًو لرتطاب

ٔٓاعذةز عةّ    لرتطاب لهة ٙينٓ مل ٙسري٘عِعٕ ٗٓ٘ ًا ، ٞ لحمل ٗوٝباخوٗلر لهرياوٚ ٙٓ  ضٟي ٗمل يعِ ، َ و لجملاتت لهعاًٞلهريآ  ًٗةّ  ، ٌٕة ي 

ٍٔٓ ةٌةةةة٘سائا  ٍٓ ي ةةةة  . ٗٓةةةةةةةة٘ ًا ٙوزًةةةةةِا ب٘ضو زتٌ٘عةٞ ًّ لهرية٘صٚٓات ٗلملارتسات، ُٗي يةةةةٔا هالئاثةةةة

 

 توصّيات ومقترحات:

ٍ  ٓةال و ًجةى  ات ٗلىرتلسةات مل٘ضة٘    ّ ٗلهٚسة  ٗضةو ي٘صةٚٓ   هٚ  بةاخً  لهلةٚٓ   ٞ  شةلاهٚٓ إب لذتذة ، ايٕ ًٗ٘ضة٘عايٕ لهشةا٢ل

١ٓٛ  لخً  مبساٞ عِ ًا ٙريعو  آص ِّ ، ٞ هألاة لو   لهعِةٟ لهآِٚٓة  ٗيغٚٓة ، هٞ لهعاى له أ ْ  ٗهة٣  ّٙ سةاٗه٘ل ةة ح   ِٓةان بعةض ًةّ لمل ل ة     كةا

ْٓ ، ات د ٙ ٝ ًعٓع ٝ عّ له٘لىو لملريغٚٓ  ًٗعادترئاإشلاهٚٓ  و غٚةاب ساةى ًعة وٓ   ، ٞ ستريشةٌٞ ًععجة ٝ ِٓةا ِٗٓةان    ًريعاةٟ ا وٙٓة   ستاٗتيٕاإ

 .  و لجملريٌعات لهع بٚٞ لإل إًٚٞ بع  ٞ لملإ٢ٌٞلخرضٚٓ  ع َ ئٚٓ غٚاب أٗ و مٓى،   كٌا ٓ٘ لهشأْ و لهغ بًريخٓص

ٞ و شتريوةي ساة٘ي   صٞ يسرياطب لهل ةا١لت لملخريٓصة  ٞ ًريخٓصٞ ًِٗري ٙات ال ٙٓعوِٚا إُشا١ ً لكز  جٚٓ ٗٓ٘ ًا ٙ عُ٘ا بى ٙوٓح

ٓٛ ٞ  لهعوٌٚٓة إىل داُةب لجملةاتت   ، ٗلهسة ٝ ٗغ ٓةا  ، ًّ عوَ٘ لهاة آْ ٗله اةٕ ٗلذتة ٙح ٗلهعاٚة ٝ     له ل  لإل إً ، ٞ لملسةاُ ٝ أٗ لهوصةٚا

ٜٓ  ات ٗلهسٌٚٚا٢ُٚٓٚٓاات لذت ٙجٞ كعوَ٘ لهوسلت ريعاُٞ بععض لملِٔذٚٓٗ، ٞٞ ٗلإلُساُٚٓكاهعوَ٘ لتدريٌاعٚٓ ٗٓةٛ عوةَ٘   ، ات ٗلملةِٔر لهعِٚة٘

ات حتةرتف لخ ة٣وٞ ٗلإلشةلاهٚٓ   ٔا و لذتاٚاٞ خُٓ يارخيٚريٕ ٞ هريِشٚط له ل  لإل إًٛ ٗلُريشاهٕ ًّ رك٘وٖ لملزًو ٗ تر٢ٚسٚٓ ي ٗ ا٢َىي٘م 

 . ٞ لملط ٗسٞ اٚٔا ٗيلشي  عاٙآا لملسريرتٝ ٗلهإًا٘هٞٞ ٗلهعٌوٚٓله ل ٙٓ
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