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 الملخص:  
إذا كان هناك  ما  اتجاهات األكاديميات نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتحديد  هدفت الدراسة تعرف  

استنباط ضوابط التعليم  التعليم العالي تبعًا للمؤسسة . باإلضافة إلى  اتجاهات األكاديميات نحو التعليم المختلط في مؤسسات    في   اختالف
التعليم العالي كما في الكتاب والسنة النبوية.   وتألف مجتمع الدراسة من األكاديميات بمحافظات فلسطين الجنوبية  المختلط في مؤسسات 

المقابلة الفردية واالستطالع    باستخدام أداتيم. واتبع الباحثون المنهج النوعي الكيفي لتحقيق أهداف الدراسة،  2020-2019للعام الدراسي  
بواقع) االلكتروني األكاديميات  من  عشوائيًا  الدراسة  عينة  واختيرت  اتجاهات   31،  أن  أظهرت  قد  الدراسة  نتائج  وكانت  أكاديمية،   )

الم التعليم  نحو  في  األكاديميات  ولكن  والتأييد  الموافقة  شرط،  أي  وبدون  عام  بشكل  والتأييد  الموافقة  هي:  اتجاهات  ثالث  في  تقع  ختلط 
ظروف معينة، وضوابط محددة، والرفض واإلنكار. كما أظهرت الدراسة عدم وجود اختالف في اتجاهات األكاديميات نحوم التعليم المختلط  

وأوصت الدراسة بسن بعض القوانين التي تنظم التعليم  المختلط في مؤسسات التعليم العالي    في مؤسسات التعليم العالي تبعًا للمؤسسة.
  وتحمي الطلبة من مخاطره وسلبياته. ودراسة نماذج التعليم المختلط في بعض الدول األوروبية الستخالص اإليجابيات والسلبيات واالستفادة

اتجاها  حول  دراسات  إجراء  اقترحت  كما  تجاربهم.  طلبة  من  واتجاهات  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  المختلط  التعليم  نحو  األكاديميين  ت 
 الدراسات العليا نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي، ودراسات معمقة عن أثر التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي.

 Abstract:  

This study aimed at finding out the attitudes of female academics towards co-education in higher education 
institutions in Palestine and determining if there are differences in the attitudes of female academics towards 
co-education in higher education institutions due to the variable of institution, in addition to deducing the 
controls of co-education in higher education institutions in the light of the Holy Qur'an and the Sunnah 
[Prophetic Traditions]. The study population consisted of all female academics in the southern governorates 
of Palestine in the academic year 2019-2020. The researchers used the qualitative approach to achieve the 
study objectives. The study tool involved using individual interviews and an electronic questionnaire. The 
study sample consisted of (31) female academics chosen randomly. The results of the study showed that 
the attitudes of female academics towards co-education concentrated on three attitudes: (approval without 
conditions, approval in certain circumstances and under specific controls, and rejection and denial). 
Furthermore, there were no differences relating to the attitudes of female academics towards co-education in 
higher education institutions due to the variable of institution. The researchers recommended the following: 
there is a need to enact some laws that regulate coeducation in higher education institutions and protect 
students from its risks and disadvantages. The study also recommends studying co-education models in 
some European countries to arrive at its pros and cons and benefit from their experiences. The study also 
suggests conducting more studies on the attitudes of male academics and postgraduates towards co-
education in higher education institutions and conducting detailed studies on the impact of co-education on 
higher education institutions.   
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 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة:

وسياسكككككات الكككككدول التكككككي تبحككككك  عكككككن  ،يحظكككككى باألهميكككككة الكبكككككرو فكككككي وجكككككدان الشكككككعوب بشككككككل  عكككككام ال شكككككا أن التعلكككككيم 
يككككككًا يضككككككب  موضككككككوعًا  ًا أو إيجاب ي سككككككلب تككككككأثيرًا ، وأن كككككككل مككككككا يككككككؤثر فككككككي التعلككككككيم  ومكوناتككككككه التقككككككدم والتميككككككا وكككككككل عالمككككككات اإلبككككككداع

وقككككككد أصككككككبحت قلككككككية تطككككككوير  التعلككككككيم  مطلبككككككًا قوميككككككًا للحككككككا  برككككككك  ال سككككككيما " والتبنككككككي أو الككككككرفض.مهمككككككًا للبحكككككك  والتقضككككككي، 
 (.3م، ص2010األكلبي، ) "التقدم في عضر تميا بانفجار المعرفة والتطور التقني الهائل

لجهككككككود ولارة التربيككككككة وعطفكككككًا علككككككى ذلككككككا فككككككبن جككككككودة التعلككككككيم العككككككالي بجامعاتكككككه وكلياتككككككه ت عككككككد بمثابككككككة التتككككككويج النهككككككائي  
باعتبكككككاره رخكككككر مرحلكككككة فكككككالتعليم العكككككالي و "  .التعلكككككيم التكككككي تسكككككعى لبنكككككاء جيكككككل متكامكككككل مكككككن حيككككك  الشخضكككككية والقكككككدرات والمهكككككارات

الميكككككادين  المتخضكككككم فكككككي مختلكككككف، و عاليكككككاً  بكككككرأا المكككككال البشكككككري المككككككون تكوينكككككاً  العمكككككلفكككككي المنظومكككككة التعليميكككككة، يمكككككد سكككككو  
 (.1م، ص2012) نمور، التكنولوجية" تكيف مع التحوالت القادر على ال،والمؤهل و 

تلبيًة لحاجة المجتمع الفلسطيني الذي يقف سدًا منيعًا ألي ظاهرة غريبة قد تغاو التعليم كظاهرة التعليم المختلط   كله؛ ذلا
العالي المختلفة التعليم  بأشكال متنوعة، وعدم قبول البعض  التعليم المختلط في بعلها  ، وقد ال نختلف على وجود  في مؤسسات 

  .تمامًا مع الجدل الواسع الذي أثير حول التعليم المختلط عالميًا من حي  القبول والرفضوهو ما ينسجم   اآلخر له

تكككككم الوقكككككوف علكككككى بعكككككض   التعلكككككيم المخكككككتلط فكككككي مؤسسكككككات التعلكككككيم العكككككاليوفكككككي ضكككككوء األدب التربكككككوي حكككككول موضكككككوع 
التعلةةةةيم ( آراء المعلمةةةةيل حةةةةوم التعلةةةةيم المخةةةةتلل: التعلةةةةيم المخةةةةتلل أ  2017) سةةةةار   دراسةةةةة مكككككن الدراسكككككات السكككككابقة منهكككككا:

تعلكككككيم الجكككككن   يفلكككككلون حيككككك  بينكككككت النتكككككائج إلكككككى أن المعلمكككككين يكككككدعمون بشككككككل أساسكككككي التعلكككككيم المخكككككتلط وال أحةةةةاد  الجةةةةن   
 (2014)  أمةةةةةيل الحةةةةة  دراسةةةةةة   ككككككان لمعلمكككككي التربيكككككة الدينيكككككة أدنكككككى الكككككدرجات مكككككن حيككككك  دعكككككم التعلكككككيم المخكككككتلط.و الواحكككككد، 

 اآلن العكككالمالتكككي أشكككارت إلكككى أن  االخةةةتفي اةةةل التعلةةةيم  آاةةةارم علةةةى المتعلمةةةيل: دراسةةةة تحليليةةةة اةةةل  ةةةوء  ةةةن فد    
كدراسةةة تحليليةةة  (2013 دراسةةة  عرةةار)  .والمجتمككع األفككراد علككى سككي ة ررثككا مككن لككه لمككا االخككتالط منككع إلككى يتوجككه

حيككككك  أككككككدت الباحثكككككة فيهكككككا علكككككى تكككككدني المسكككككتوو التعليمكككككي  للتعلةةةةيم المخةةةةتلل  ةةةةيل الجنلةةةةيل اةةةةل  ةةةةوء الت  يةةةةة اإلسةةةةفمية  
 الحةةةةو رلدراسةةةةة   أمةةةةا والنفسكككككي واألخالقكككككي وضكككككعف الجنسكككككين مكككككن جميكككككع الجوانككككك  الشخضكككككية جكككككراء االخكككككتالط فكككككي التعلكككككيم.

عملةةةةى علةةةةى  نةةةةاء م يةةةةاي اتجاهةةةةال اللةةةةعودويل نحةةةةو التعلةةةةيم المخةةةةتلل  اةةةة  أسةةةةلو  اي سةةةةتون  ر  قةةةةة ( التةةةةل 2011)
كانككككككت مككككككن نتائجهككككككا أن  طبيعككككككة اتجاهككككككات السككككككعوديين نحككككككو التعلككككككيم المخككككككتلط فككككككي الجامعككككككات ، فالفتةةةةة ال المتلةةةةةا  ة  اه  ةةةةةا  

أوصككككككت  التةةةةةل تنا لةةةةةى التعلةةةةةيم المخةةةةةتلل مةةةةةل من ةةةةةور الت  يةةةةةة اإلسةةةةةفمية  (2010) دراسةةةةةة ال قفةةةةةل  السكككككعودية محايكككككدة.
 دراسةةةةةاوأمككككا محليككككًا  بتكثيككككف الدراسككككات الميدانيككككة التككككي تبككككين عيككككوب ومسككككاول التعلككككيم المخككككتلط فككككي الككككبالد العربيككككة واالسككككالمية.

، حيكككك  ئل ا   أسةةةةالي  ا الةةةةدعوة اةةةةل متسلةةةةال التعلةةةةيم المخةةةةتلل اةةةةل اللةةةةريل : مناهج ةةةةا    سةةةةا( التةةةةل 2008أحمةةةةد )
  أقرت  أن الواقع الحالي في اللفة الغربية يشجع  التعليم المختلط  في مؤسسات التعليم.

 أخيةةةة ا  وةةةةالك  أن االتجةةةةام العةةةةالمل اةةةةل هةةةةالم ان نةةةةة وت نةةةةى امخةةةةوال التةةةةل تنةةةةاد   منةةةة  التعلةةةةيم المخةةةةتلل حيةةةة  
 ية نحو التعليم المختلل  هل كما  أتل:(  خفا  موجزا  مهم االتجاهال العالم2012أ ردل ال يان ) 

عككككن ولارة التربيككككة والتعلككككيم األميركيككككة إلككككى أن عككككدد المككككدارا الحكوميككككة غيككككر المختلطككككة بلككككك   (2011)تقريككككر صككككدر فككككي أبريككككل  -
واليكككككة أميركيكككككة،  32٪، وبلككككك  عكككككدد الواليكككككات التكككككي تقكككككدم تعليمكككككًا غيكككككر مخكككككتلط 300مدرسكككككة، بمعكككككدل ليكككككادة سكككككنوية قكككككدرها  223

ق؛ ففككككي وسككككط التعلككككيم المخككككتلط أخفقككككت عنككككدما يككككدرا الطلبككككة مككككن كككككل جككككن ، بعيككككدًا عككككن اآلخككككر؛ فككككبن التفككككو  العلمككككي يتحقكككك ف
 البنات في تحقيق التفو  في مجال الرياضيات والعلوم والكيمياء والفياياء والتكنولوجيا والكمبيوتر.
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أجككككرو معهكككككد أبحكككككاث علكككككم الكككككنف  االجتمكككككاعي فكككككي مدينكككككة بكككككون بألمانيكككككا، دراسكككككة فكككككي اآلونكككككة األخيكككككرة علكككككى المكككككدارا المختلطكككككة  -
لبكككككة المككككدارا المختلطكككككة ال يتمتعكككككون بقكككككدرات إبدا يكككككة، وهككككم محكككككدودو المواهككككك ، قليلكككككو الهوايكككككات، وغيككككر المختلطكككككة، فتبكككككين أن ط

وأنككككه علككككى العككككك  مككككن ذلككككا، تبككككرل محككككاوالت اإلبككككداع واضككككحة بككككين طلبككككة مككككدارا الجككككن  الواحككككد غيككككر المختلطككككة، وفككككي دراسككككة 
ات ككككككن أكثكككككر انتباهكككككًا، ودرجكككككاتهن أفلكككككل أخكككككرو بمعهكككككد اكيكككككلن بألمانيكككككا، تبكككككين بعكككككد الفضكككككل بكككككين الطكككككالب والطالبكككككات أن البنككككك 

 كثيرًا قبل فضلهن عن الطالب.
ين نتيجككككككًة لالخكككككتالط بكككككين الطكككككالب والطالبكككككات فككككككي المكككككدارا والجامعكككككات: أن الطالبكككككة فكككككي المدرسككككككة  - دراسكككككة تربويكككككة لبنانيكككككة تخبكككككخ

فككككي الم ككككة مككككن الطالبككككات  60والجامعككككة ال تفكككككر إال بعواطفهككككا والوسككككائل التككككي تتجككككاوب بهككككا مككككع هككككذه العاطفككككة. وأن أكثككككر مككككن 
 رسبن في االمتحانات، وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في عواطفهن أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن.

المجتمع الغربي فبعيدًا  ّلم بها في  فمن السذاجة تضور أن قلية االختالط في التعليم هي قلية مس   عرفا  على ذلك:
المجتمع   يعيش  الدينية  القيم  على  عن  سواء  التجري   من  حالة  تجربة  الغربي  ذلا  ومن  اإلنساني  المستوو  أو  العلمي  المستوو 

التعليم، فبعد    االختالط بت سنوات  الشائعة في  تتعالى  التعليم المختلط بدأت أصوات  السلبي على مستوو الخريجين طويلة من  أثيره 
الذات والوصول لمستوو فبنهم في سيا  التناف  مع  _  يتهكم أحدهم بقوله ليت خريجينا بنف  مستوو الخريجين الغربيينال    وحتى_

 (. 2014خريجي التعليم المنفضل والتعليم المختلط )عبد الرؤوف،  األفلل دائما فهم يقارنون بين مستوو 

 ية نحو التعليم المختلط تمحورت مشكلة الدراسة. ومن خالل تلا االختالفات في االتجاهات المحلية والعالم

 : أسئلت ا مشكلة الدراسة

وولارة التربيككة والتعلككيم الفلسككطينية؛  ،ومككن خككالل عمككل البككاحثين فككي الجامعككة االسككالمية بغككاة   ناء  على ما س   تو ةيح، 
 :اآلتية تأكدت مشكلة الدراسة وتحددت باألس لة

 فلسطين ؟تلط في مؤسسات التعليم العالي ب ما اتجاهات األكاديميات نحو التعليم المخ -
 تبعًا للمؤسسة ؟ بفلسطين هل تختلف اتجاهات األكاديميات نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي -
 ؟ الكتاب والسنة النبويةضوء ما ضوابط التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي في  -

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى: 

 اتجاهات األكاديميات نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات فلسطين الجنوبية ؟ معرفة -
اتجاهات األكاديميات نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي بمحافظككات في اختالف  عما إذا كان هناكالكشف   -

 تبعًا للمؤسسة. فلسطين الجنوبية
 استنباط ضوابط التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي من الكتاب والسنة النبوية. -

 أهمية الدراسة:

 تتحدد أهمية الدراسة من خالل ما يأتي:

 رثار التعليم المختلط في مؤسسات التعليم المختلفةات أخرو حول تفيد في إجراء دراس .1

 :نحو التعليم المختلط لكل  من األكاديميات اتجاهاتب شكل تغذية راجعة  .2

 ولارة التربية والتعليم ومراكا صنع القرار فيها.أ. 
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 .الجامعات والكليات المختلفة لمراجعة توجهاتها نحو التعليم المختلطب. 

 اسات في موضوع الدراسة فلسطينيًا_ في حدود علم الباحثين_.الدر ندرة  .3

 حد د الدراسة :

 تتحدد الدراسة في اآلتي:

اقتضرت الدراسة علككى تعككرف اتجاهككات األكاديميككات نحككو التعلككيم المخككتلط فككي مؤسسككات التعلككيم العككالي فككي  :حد المو وع .1
 فلسطين 

 : طبقت هذه الدراسة على بعض مؤسسات التعليم العالي بمحافظات فلسطين الجنوبية.الحد المتسلل .2

 األكاديميات بمؤسسات التعليم العالي بمحافظات فلسطين الجنوبية.: اقتضرت الدراسة على عينة متيسرة من الحد البش    .3

 فلسطين. -: اقتضرت الدراسة على محافظات فلسطين الجنوبية الحد المكانل .4

 .2020-2019من العام الدراسي  األول: ط بقت هذه الدراسة في الفضل الحد الزمانل .5

 مصرلحال الدراسة:

 تضمنى الدراسة المصرلحال انتية:

ستجابات مجموعة استجابات القبول والرفض إلاء موضوع ما أو موقف معين أو أي شيء في البي ة التي تثير هذه اال  :االتجام -1
 (.207م، ص 2000) منسي،  

واحككد لتلقككي  ، يجمعهككم مكككانالمتعككددةو  د المؤسسككات التعليميككة المختلطككةاإلنككاث فككي أحكك و اجتمككاع الككذكور  هككو المخةةتلل:التعلةةيم  -2
 التعلككيمقككررة مككن ولارة التربيككة و اإلداريككة المالتربويككة و و  ممارسككة مختلككف األنشككطة وفككق األنظمككة التعليميككةالمعككارف، و المعلومككات و 

 (.  9م، ص2013)العطار، 
دري  يعرفهن الباحثون بأنهن الحاصالت على الشهادات العليا في أحد التخضضات والحاصالت على وظيفة الت  امكاد ميال: -3

 في الجامعة.
الكليككات الجامعيككة، والكليككات المتوسككطة؛ المعتككرف فيهككا و الجامعككات هي جميع الباحثون بأنها ويعرفها    متسلال التعليم العالل: -4

 الثانوية العامة الستكمال دراستهم. لفلسطينية، والتي يلتحق بها خريجيمن ولارة التربية والتعليم ا

 :مف وم االختفي

 (.2/208ه، ج1399يقال: خلطت الشيء بغيره فاختلط. )ابن فارا،  ال الل ة:

لَّطه فاختلط: مخاخجه واختلط. )ابن منظور،  لًطا وخخ لخط الشيء  يخْخِلط ه خخ  (.7/291ه، ج14014يقال: خخ

االختالط هو اجتماع الرجال بالنِّساء غير المحارم في مكان  واحد يمكنهم فيككه االتضككال فيمككا بككيهم بككالنظر أو اإلشككارة   ال االخرفح:
 (.3/57ه، ج1428أو الكالم أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. )المقدم،  

 : وا ل االختفي

ر مككا ر كككِّ  فككي طبيعككة النككوعين رك النككاا لككدواعي  إنَّ اإلسككالم يقككدِّ مككن التجككاذب الككذي يككؤدي إلككى االفتتككان والفسككاد، فككبذا تكك 
 (.3/23ه، ج1428أهوائهم فسدت األعراض وفشت اإلباحية.)المقدم، 

 [، 14]الملا:  َأاَل َ ْعَلُم َمْل َخَلَ  َ ُهَو اللَِّريُف اْلَخِ يُ (وصد  هللا إذ يقول: )
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ة،  قال ابن القيم: "وال ري  أن تمكين النساء من اختالطهنَّ بالرجال أصل كل بلّية وشر، وهو من أعظم أسباب نككاول العقوبككات العامككَّ
كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختالط الرجككال بالنسككاء سككب  لكثككرة الفككواحش والانككا... ولككو علككم أوليككاء األمككر 

 (.407)ابن القيم، د.ت، ص  شيء منًعا لذلا"لكانوا أشدَّ  –قبل الدين  –ما في ذلا من فساد الدنيا والر ية 

ولذا فرض اإلسالم ضوابط تحدد عالقة المرأة بالرجال، وكفل بها حقوقها في ظل اآلداب واألخككال ، وهككذا لككم يكككن إالَّ لسككدِّ 
ِ َاَف َتْقَ ُ وَها(ذريعة الفساد، وتجفيف منابع االفتتان،    [.187]البقرة: )ِتْلَك ُحُد ُد َّللاَّ

 هالم الضوا ل: مل 

 أ ال : امم   الحجا :

، ولحفظهنَّ من األذو المترت  على ذلا. فرض هللا   الحجاب على المرأة لمنع وقوع الرجال في فتنتهنَّ

ْل َجَف ِ   َ اقال تعالى: ) ْيِ لَّ مةِ ْدِنيَل َعلةَ ْتِمِنيَل وةُ اِء اْلمةُ َك َ ِنلةَ َك َ َ َناتةِ َف َأوَُّ ا النَِّ لُّ ُقْل ِمَْزَ اجةِ َ ْاَل اةَ ى َأْن ُ عةْ َك َأْدنةَ يةِ ِ لَّ َذلةِ
ُ َغُفور ا َرِحيم ا(  [.59]األحااب:  ُوْتَذْوَل َ َكاَن َّللاَّ

ا غيككر صككفيق، غيككر مككاّين يسككتدعي  وقد وض  العلماء شروط الحجاب أن يكون ساتًرا، ثخيًنا ال يشّف عما تحتككه، فلفاضككً
أال يكككون لبككاا شككهرة يضككرف األنظككار إليككه، وأال يشككبه لبككاا الرجككال، وال لبككاا أنظككار الرجككال، وغيككر مطيككّ  يثيككر غرائككا الرجككال، و 

 .(117/ص 4ه، ج1430الكافرات )التويجري، 

وي أن أسككماء بنككت أبككي بكككر دخلككت علككى رسككول هللا الوجككه والكفككين ففككي المسككألة خككالف:  أما ظهككور اب   فقككد ر  ا ِثيككخ لخْيهككخ وخعخ
 ِ ول  َّللاَّ ا رخس  ْنهخ : " ِرقخا   فخأخْعرخضخ عخ قخالخ اَر ِإلةَ وخ اَلا َ َأ ةَ اَلا َ هةَ ا ِإالَّ هةَ َ ه ِمْن ةَ ُلْن َأْن وةُ ْم َتصةْ يَل لةَ ْى اْلَمحةِ ْ َأَة ِإَذا َ َل ةَ ى َ ا َأْسَماُء ِإنَّ اْلمةَ

ْي،ِ  وهككذا الحككدي  فيككه بيككان مككا أبككان هللا سككبحانه مككن الاينككة الظككاهرة وهككو الوجككه . (4104ه، رقم الحككدي  1430)أبوداود،    "َ ْجِ ِ، َ َكفَّ
ان. ن  والكفككَّ ين مككن العككورة فيجككول ل جنبككيَّ أن ينظككر إلككى وجككه المككرأة األجنبيككة وكفيَّهككا عنككد أمككْ والحككدي  فيككه داللككة علككى أن الوجككه والكفككَّ

 .(109ص/11ه، ج1415) العظيم ربادي،  الفتنة مما تدعو الشهوة إليه

 اانيا : عدم الت  ج  إخفاء الز نة:

ْجَل َت ةَ َُّج أمر هللا سبحانه وتعالى المرأة أن تخفي لينتها وال تبديها للرجال األجان ، قال تعالى: ) وِتُنلَّ َ اَل َت ةَ َّ ل ُ يةُ َ َقْ َن اةِ
 [.33( ]األحااب: اْلَجاِهِليَِّة اْمُ َلى

اهليككة وهككو إظهككار الاينككة والمحاسككن...لما فككي ذلككا مككن الفسككاد العظككيم والفتنككة الكبيككرة قككال ابككن بككال: "ونهككاهنَّ عككن تبككرج الج
ر أمهككات المككؤمنين مككن هككذه األشككياء المنكككرة مككع صككالحهن  وتحريا قلوب الرجال إلى تعاطي أسككباب الانككا، وكذا كككان هللا سككبحانه يحككذِّ

 (.16، ص14ه، العدد1406ّن من أسباب الفتنة".) ابن بال،وكيمانهن، فغيرهنَّ أولى، وأولى بالتحذير واإلنكار والخوف عليه

َ اَل َ ْضِ ْ َل ِ َأْرُجِلِ لَّ ِلُيْعَلَم َما ُ ْخِفيَل ِمْل كذلا نهى هللا سبحانه وتعالى عن لب  الخلخال لما فيه من الفتنة، قال تعالى: )
فككي الجاهليككة عنككدما كانككت تمشككي فككي الطريككق وفككي رجلهككا خلخككال [، وهذه اآلية تشير على مككا كانككت عليككه المككرأة 31( ]النور:  ِز َنِتِ لَّ 

 (265/ص4ه، ج1405صامت، إذ تلرب األرض برجلها ليسمع الرجال طنينه، فنهى هللا المؤمنات عن ذلا.)الناصري،  

 اال ا : امم    ل البص :

لَ قال تعالى: ) اِرِهلَّ َ َ ْحَف ةْ ْل َأْ صةَ ( َ ُقْل ِلْلُمْتِمَناِل َ ْ ُضْضَل مةِ ُ  َجُ لَّ [، هككذه اآليككة فيهككا أمككر  مككن رب العككاة 30]النككور:  اةُ
َ ...: "قككال: قكككال رسكككول هللا  فعككن أبكككي هريكككرة  بغككض البضكككر، فمككن حفككك  بضكككره حفكك  فرجكككه. ْيِل النَّ ةةَ ا اْلعةةَ )البخكككاري، " ...َاِزنةةَ

 .(6243ه، رقم الحدي  1422
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ا  قال ابن بال: "فأمر المؤمنات بغّضِ البضر وحف  الفرج كما أمر المؤمنين بذلا صيانة لهنَّ مككن أسككباب الفتنككة، وتحريلككً
وقال ابن كثير: هككذا أمككر  مككن هللا تعككالى للنسككاء المؤمنككات (. 20، ص14ه، العدد1406لهنَّ على أسباب العفة والسالمة" )ابن بال،  

ْيرخة  منه أللواجهن  باد  (.41/ص6ه، ج1419ه المؤمنين، وتمييا  لهنَّ عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين". )ابن كثير، وغخ

 را عا : الن ل عل الخضوع  القوم:

 [.32( ]األحااب: َاَف َتْخَضْعَل ِ اْلَقْوِم َفَيْرَمَ  الَّاِل  ِال َقْلِبِ، َمَ ض  قال تعالى: )

معنى هذا أنَّها ال تخاط  األجان  بكالم فيه ترخيم، أي ال تخاط  المككرأة األجانكك  قال ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية: "و 
 (.363/ص6ه، ج1419كما تخاط  لوجها" )ابن كثير، 

وكككذلا قككال الشككوكاني: " ال ت لككِنَّ القككول عنككد مخاطبككة النككاا كمككا تفعلككه الم ريبككات  مككن النسككاء، فبنككه يتسككب  عككن ذلككا مفسككدة 
 (.319/ص4ه، ج1414عظيمة". )الشوكاني، 

 خاملا : تح  م الخلوة  امجانب:

ِمعخ النَِّبيَّ  ْنه مخا أخنَّه  سخ بَّاا  رخِضيخ َّللاَّ  عخ : ) جاء في حدي  اْبِن  خ ول  ا يخقكك  َ َأة  ِإالَّ َ َمَع ةَ اِاَ نَّ امةْ اَل َ ْخُلَونَّ َرُجل  ِ اْمَ َأٍة َ اَل ُتلةَ
 (.3006ه، رقم الحدي 1422(. )البخاري، َمْحَ م  

 (.77/ص4قال ابن حجر في شرحه لهذا الحدي : "فيه منع الخلوة باألجنبية وهو إجماع". )ابن حجر، د.ت، ج

 حذخر من ذلا ألنه من مداخل الشيطان، ومسارب الفساد. والنبي  

لِّط عليهم الشيطا ، وس  بلت عليه نفوا  البشر من الشهوة فيهنَّ ن بواسككطتهن. ) القاضككي فالمرأة فتنة ممنوع االنفراد بها لما ج 
 (.448/ص4ه، ج1419 ياض، 

 :سادسا : عدم الترّيب حام الخ  ج

المككرأة مككن الخككروج متعطككرة حتككى ال يشككّم ريحهككا الرجككال، ذلككا ألن عطككر المككرأة يلفككت األنظككار، ويثيككر  حككّذر رسككول هللا 
 ويحرك كوامن الشهوة.

ْينخ  الثَّقخِفيَّةخ رضي هللا عنها أنَّ  ِ جاء في حدي  لخ وِل َّللاَّ : ) رخسكك  الخ ةَ قككخ َك اللَّْيلةَ ْب ِتلةْ َف َتَريةَّ اَء اةَ َداُكلَّ اْلِعشةَ ِ َدْل ِإحةْ (. ِإَذا  ةَ
 (.443)مسلم، د.ت، رقم الحدي 

، وعلَّل ذلا المناوي فقال: "ألنها هيَّجت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم علككى النظككر إليهككا، ومككن نظككر إليهككا فقككد لنككى بعينككه
 (.216/ ص2ه، ج1408)المناوي، لعين فهي رثمة" فهي سب  لنا ا

ا قال: ) عن النبي  كذلا جاء في حدي  أبي موسى األشعرّي  ُد ا ِر َح ةَ ْوِم ِلَيجةِ ى اْلقةَ ْل َعلةَ ْ َأُة َامةَ َّ َتْعَرَ ْل اْلمةَ ِإَذا اسةْ
ا  (.4173ه، رقم الحدي 1430)أبو داود،  (َاِ َل َكاَلا َ َكاَلا َقاَم َقْوال  َ ِدود 

لانيككة  وهذا إن دلَّ على شيء فبنما يدلل على ِعظخم هذا الفعل اآلثم فقال السهارنفوري في شرحه للحدي : "سماها النبي 
 (.202/ص12ه، ج1427السهارنفوري،   ذا سبًبا لرؤيتها وهي لنا العين"مجاًلا ألنها رغبت الرجال في نفسها، فأقّل ما يكون ه

 سادسا : عدم م  الم أة امجن ية:

إنَّ إسككالمنا الحنيككف يحككرص علككى بنككاء مجتمككع فيككه العفككة والطهكككارة، فكككان تحككريم مكك  المككرأة أحككد التككدابير الوقائيككة التكككي 
 وضعها اإلسالم للحيلولة دون وقوع الفاحشة التي تؤدي إلى الهالك والدمار.
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ار قال: قال رسول هللا  ْل َأْن َ مةَ َّ امةْ َأٍة اَل : )فعن مخْعِقل بن يخسخ ُ، مةِ ْل َحِدوةٍد َخيةْ   لةَ َيٍل مةِ َمْن َ رَعَل ِاْل َرْأِي َرُجٍل ِ ِمخةْ
 (.486(. )الطبراني، د.ت،  رقم الحدي َتِحلُّ َل،ُ 

 (.23/ص9ه، ج1432)الضنعاني، لحدي : "فيه تحريم لم  األجنبية"وهذا ا

األس  لتنظككيم العالقككة القائمككة بككين الجنسككين، كككل ذلككا ألجككل صككيانة الفككرد والمجتمككع، وهذه الدراسة تبين أن اإلسالم يلع 
 وصيانة العرض.

وقد ذكرت مجلة أمريكية األسباب التي تؤدي إلى رواج الفحشاء فقالت: "عوامككل شككيطانية ثالثككة يحككيط ثالوثهككا بككدنيانا اليككوم 
حش، والثككاني: األفككالم السككينمائية التككي ال تاكككي فككي النككاا عواطككف وهككي جميعهككا فككي تسككعير سككعير ألهككل األرض: أولهككا: األدب الفككا

الحكك  الشككهواني فحسكك  بككل تلقككنهم دروسككًا عمليككة فككي بابككه، والثالكك : انحطككاط المسككتوو الخلقككي فككي عامككة النسككاء الككذي يظهككر فككي 
 (.104، د.ت،  ص)فليفل بالرجال بال قيد وال التااممالبسهن بل في عريهن وفي إكثارهن من التدخين واختالطهن 

د نوع الجن  في المدارا يككؤدي  وقد بيَّنت الدكتورة كارل  شوستر خبيرة التربية األلمانية أضرار االختالط فقالت: "أن توحُّ
 (.7إلى اشتعال رون المنافسة بين التالميذ، أما االختالط فيلغي هذا الدافع". )شو، بفرلي، )د. ت(، ص

لرجوع إلى الحككق والفضككل بككين الجنسككين، وهككذا أولككى مككن التمككادي فككي الباطككل، وقككد ذاقككت وكذا كان األمر كذلا فال بد من ا
الجامعككات المختلطككة الككويالت مككن هككذا االخككتالط، فمككا مبككرر اسككتمرارها فيككه، وقككد تبككين مككن خككالل مجموعككة مككن الدراسككات واألبحككاث 

مسككتوو ذكككاء الطككالب فككي المككدارا المختلطككة، واسككتمرار  الميدانية التي أجريت في كل من مدارا ألمانيا الغربيككة وبريطانيككا انخفككاض
 (.7تدهور هذا المستوو وعلى العك  من ذلا تبين أن مدارا الجن  الواحد يرتفع الذكاء بين طالبها. )شو، بفرلي، )د. ت(، ص

تالط ومككا فبذا كان هككذا علككى مسككتوو المككدارا فالجامعككات أولككى، فهنككاك طككالب يفشككلون فككي دراسككتهم الجامعيككة بسككب  االخكك 
 يدور فيه.

 الر  قة  اإلج اءال

 من ج الدراسة  إج اءات ا :
 أ ال  : من ج الدراسة: 

 والمشاعر،  المواقف، وتوضي  واكتشاف، واستطالع، وشرن، فهم، في ي ركاالذي "  استخدم الباحثون المنهج النوعي الكيفي  
وسة  المشكلة حول الناا لدو التي والخبرات والقيم، والمعتقدات، والمواقف، والتضورات،  (.    Kumar, 2011 )المدر 

وسة؛ للمشكلة واضحة صورة وعرض تطوير النوعي الباح  ويحاول      المتعّددة النظر وجهات تقديم خالل من وذلا المدر 
 بنفسه البيانات يجمع   ألنه البيانات؛ جمع أدوات من النوعي جاءً  الباح  ومترابطة كما ي عتبر منظمة بطريقة المشاركين لدو التي
 .(Creswell, 2009)معهم  المقابالت إجراء أو المشاركين، سلوك مالحظة أو  الوثائق، وتحليل دراسة خالل من

التعليم  المختلط في مؤسسات  التعليم  الدراسة حول  الباحثون على فهم واستطالع اتجاهات عينة  الدراسة ركا  وفي هذه 
 .ومن خالل  استطالع رراء عينة الدراسة من خالل الكتاب والسنة والبح  في اللوابط الخاصة بهالعالي، 

 عينة الدراسة :اانيا : 
وقد   بمحافظات فلسطين الجنوبية،  في بعض الجامعات الفلسطينية بعدد من األكاديميات  العشوائية  تحددت عينة الدراسة

من    (31) من العينة هذه تكونت بكلياتأكاديمية  التدري   المختلفة  هي ة  غاة  الجامعات  قطاع  المقابلة ،  في  طريق  عن  وذلا 
 يمكن تضنيفهم على النحو التالي:اإللكتروني حي  االستطالع  وأ ،المباشرة
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 :  المؤسسةحس   -

 
 المؤسسة مخطط يوض  توليع عينة الدراسة حس  

 : الخدمةحس  سنوات  -

 
 الخدمة سنوات مخطط يوض  توليع عينة الدراسة  

 اال ا : أداتا الدراسة.
 :امداة ام لى: المقا لة الف د ة .1

بحي  يعد إجراء المقابالت المتعمقة واحدة من اكثر طر  البح     الفردية من طر  البح  النوعي األكثر استخداماً تعد المقابلة  
تعد طريقة   إجراء هذه    تحادثيهالنوعي شيوعًا. وهي  المستجي . ويمكن  بعمق من  التفاصيل  للحضول على  أنها فرصة  بحتة كما 

 ( أكاديمية فقط.11. وقد استجابت لها )المقابالت وجها لوجه أو عبر الهاتف ) الشيخ، ب. ت(
 
 

 :امداة ال انية : االسترفع االلنت  نل .2
االلكتروني) البريد  تطبيقات  بواسطة  الكتروني  استطالع  شكل  على  مفتوحة  أس لة  ببرسال  الباحثون  قام  (  Gmailحي  

 . ( أكاديمية فقط20)  منهن سوو وحسابات شبكة التواصل االجتماعي لعدد كبير لم يستج  
 خروال الدراسة:

 ( وهي:Gray & Airasian, 2003, p 164جاي وكيراسيان ) حددها كماالباحثون بست خطوات إلجراء الدراسة الحالية  لقد قام
هذا   • مجال  يليق  ان  يحاول  ثم  تهمه  بح   مشكلة  أو  موضوع  على  الباح   يتعرف  بحي   البح   موضوع  على  التعرف 

 الموضوع ليضب  قاباًل للمعالجة والتناول.
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السا • البحوث  المعلومات مراجعة  على  ليتعرف  المشكلة  مجال  في  الموجودة  البحوث  بفحم  الباح   يقوم  حي   بقة: 
 واالستراتيجيات المهمة التي تساعده على القيام بالبح .

اختيار المشاركين للحضول على البيانات. وعدد األفراد في البحوث الكيفية محدود مقارنه بالعينة في البحوث الكمية كما انه   •
 طريقة عملية وليست عشوائيا. يختارهم ب 

 او المالحظة. الفرديةجمع البيانات من المشاركين باستخدام المقابالت  •
طبيعة   • تحليل  كيفي  والتحليل  جمعها.  التي  البيانات  من  عليها  يحضل  التي  والنتائج  االفكار  الباح   يفسر  البيانات  تحليل 

 تفسيرية ولي  تحليل احضائي.
 وتفسيره: يلخم الباح  البيانات الكيفية بحي  تتكامل عناصرها وذلا بطريقه قضضية. إعداد تقرير البح  وتقويمه  •

 نتائج الدراسة:
 اإلجا ة على أسئلة الدراسة:

مةةةا اتجاهةةةال امكاد ميةةةال نحةةةو التعلةةةيم المخةةةتلل اةةةل متسلةةةال التعلةةةيم  اللةةةتام ام م  الةةةال  وةةةنص علةةةى: اجا ةةةة -
 ؟  محاا ال اللريل  الجنو يةالعالل 

إلى التوصل  تم  الباحثون  أجراه  الذي  االلكتروني  واالستطالع  المقابالت  نتائج  كما   من خالل  اتجاهات وهي  ثالثة  أن هناك 
 :يأتي

 %. 40بنسبة  شروطلمختلط في مؤسسات التعليم العالي بشكل عام وبدون أي لتعليم الالموافقة والتأييد  -1
 %. 20لكن في ظروف معينة، وضوابط محددة بنسبة و ؛ لمختلط في مؤسسات التعليم العاليلتعليم الالموافقة والتأييد  -2
 %.40بنسبة  واإلنكار لوجود التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي التام الرفض -3

 

 

 نحو التعليم  المختلط مخطط يوض  اتجاهات عينة الدراسة 
 : وتضن مل المخرل اللا  

 كانت بالموافقة والتأييد.من اتجاهات عينة الدراسة نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي % 60أن -
مكككككككن اتجاهكككككككات عينكككككككة الدراسكككككككة نحكككككككو التعلكككككككيم المخكككككككتلط فكككككككي مؤسسكككككككات التعلكككككككيم العكككككككالي كانكككككككت بكككككككالرفض  %40 أن  -

 واإلنكار.  

نحةةةو التعلةةةيم المخةةةتلل اةةةل متسلةةةال التعلةةةيم العةةةالل حلةةةب دراسةةةة التجاهةةةال عينيةةةة هةةةم تفلةةةي ال ام فيمةةةا  ةةةأتل  يةةةان 
  كل اتجام:
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 من التعليم المختلل:  لك ذ: حي  عزل عينة الدراسة    ي  الموااقة  التأويد  شكل عام   د ن أ  -أ
 . _أي بين الجنسين_يمهد للعالقات االجتما ية مع اآلخرين  -1
 ومتطلباتها.   ي حفا على االهتمام بالمواد الدراسية -2
 يعمل على صقل شخضية كاًل من الطالب والطالبات وتقويتها.  -3
 البات. له مكتسبات متعددة وفوائد كبيرة  لكل  من الطالب والط -4
واالبداع -5 الطمون  من  الشخضية  ؛يايد  المهارات  واكتساب  الخبرات  تبادل  المختلفة ب وتطويرها    من خالل  المناقشات 

 .  مما يرتد ايجابيًا على المجتمعوالثقافات الجديدة 
 على الرغبات أو المشاعر.  الذي يعد عماًل عقليًا غير مبني   ،جاء من العمل األكاديمي -6
 ، ويساوي فرص التعليم  بين الجنسين.بسب  تكرار نف  المحاضرة مرتين ؛األ باء المالية على الجامعةيقلل  -7
 لجامعة مثل: تنظيم وكعداد جداول المحاضرات للطلبة. يساعد في تحسين الجوان  الفنية ل -8
يكون  -9 ما  غالبًا  العالي  التعليم  مؤسسات  قد  في  و   الطلبة  والعاطفي  األسري  لالستقرار  أيوصلوا    أنهم  االجتماعي 

 يتمتعون بالنلج االجتماعي. 
العمل   -10 وسو   للحياة  يع دهم  مما  تعليمهم؛  من  األخيرة  المرحلة  في  اآلخر  الجن   مع  التعامل  على  الطلبة   يدرب 

 المختلط.
إجابكككة السكككؤال  بشككككل كامكككل مكككن  خكككاللسكككيتم بيانهكككا لنةةةل اةةةل  ةةة  ف معينةةةة    ةةةوا ل محةةةددة: الموااقةةةة  التأويةةةد    -ب 

 الثال  للدراسة.
 :  ذلك من التعليم المختلل:ال ال  اإلننار لوجود التعليم المختلل ال متسلال التعليم -ل

 خاصًة في مرحلة البكالوريوا.  ،ويحد من تركياهم ،أذهان الطلبة إطفاءيعمل على  -1
 العملية التعليمية بمكوناتها. على وأثار سلبية تبعات  له -2
 وهو لي  من الدين. ط في المجتمع ويظهره كأمر  مقبول ويدعو لالختال ،الجان  األخالقييؤثر على  -3
 ي عد مفسدًة من مفاسد العضر واألولى درؤها.  -4
 والمحاذير الشر ية لالختالط بين الجنسين بسب  تعود كالهما على اآلخر.ضمان توفر اللوابط ال يمكن  ؛فيه -5
 ذلا ما يريده أعداء األمة_.و كيرهم في التعليم والتميا فيه_ لعف تفي  يضرف الطالب نحو ما  -6
 السلبية عادت ومنعته.، وبعد تجربته ونتائجه تبنته سابقاً قد نع في الكثير من الدول المتقدمة والتي كانت قد م   -7
  االختالط. تحد منوعاداته وتقاليده التي   قيمهله و  ،كمجتمع اسالمي محاف  ؛المجتمع الفلسطينيمع ال ينسجم  -8
 ال يخدم الشع  الفلسطيني كشع  م حتل من الكان الضهيوني، ينشد بناء جيل التحرير.  -9

 ال يحاف  على الطالبات وأجمل خضالهن وهي الحياء.  -10
 

المخةةةةةتلل اةةةةةل هةةةةةل تختلةةةةةا اتجاهةةةةةال امكاد ميةةةةةال نحةةةةةو التعلةةةةةيم جا ةةةةةة اللةةةةةتام ال ةةةةةانل  الةةةةةال  وةةةةةنص علةةةةةى: ا -
 ؟ للمتسلةتبعا    محاا ال اللريل الجنو ية متسلال التعليم العالل

أنكككككككه ال تختلكككككككف  مكككككككن خكككككككالل نتكككككككائج المقكككككككابالت واالسكككككككتطالع االلكترونكككككككي الكككككككذي أجكككككككراه البكككككككاحثون تكككككككم التوصكككككككل إلكككككككى:
 ة تبعككككككًا للمؤسسككككككة؛بمحافظككككككات فلسككككككطين الجنوبيكككككك  اتجاهككككككات األكاديميككككككات نحككككككو التعلككككككيم المخككككككتلط فككككككي مؤسسككككككات التعلككككككيم العككككككالي

 .الذكر حي  تولعت اتجاهات األكاديميات في الجامعة الواحدة على االتجاهات الثالث السابقة
اتجاهكككككككات األكاديميكككككككات نحكككككككو التعلكككككككيم  تعكككككككددأن مكككككككن خكككككككالل تحليكككككككل اسكككككككتجابات عينكككككككة الدراسكككككككة،    ةةةةةة ه البةةةةةةةاح ون 

، وقناعاتهكككككا شخضكككككية األكاديميكككككة وفكرهكككككا :يرجكككككع إلكككككىقكككككد  الجنوبيكككككة بمحافظكككككات فلسكككككطين المخكككككتلط فكككككي مؤسسكككككات التعلكككككيم العكككككالي
 وانطباعها حول تلا التجربة.  ،وكأكاديمية ثانياً  ،وكلى تجربتها للتعليم المختلط كطالبة أوالً 
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مةةةا  ةةةوا ل التعلةةةيم المخةةةتلل اةةةل متسلةةةال التعلةةةيم العةةةالل كمةةةا اةةةل  :ص علةةةى الةةةال  وةةةن ال الةةة جا ةةةة اللةةةتام ا -
 النتا   اللنة الن و ة ؟

مكككككن الكتكككككاب والسكككككنة النبويكككككة، قكككككد بينهكككككا البكككككاحثون فكككككي مطلكككككع البحككككك  مكككككن خكككككالل اسكككككتنباط ضكككككوابط االخكككككتالط بشككككككل عكككككام  
 والقياا على ذلا في مؤسسات التعليم العالي.

المقابالت  ثم و  نتائج  االلكتروني  و من خالل  الباحثون تو االستطالع  المختلط في مؤسسات    عدد  إلى    صل  التعليم  من ضوابط 
 :اآلتي النحو على التعليم العالي

لتاام باللوابط الشر ية لالختالط والمستنبطة من الكتاب والسنة النبوية وهي )عدم م  المرأة األجنبية، وعدم التطّي   اال -1
التبرج وكخفاء الاينة، حال   بالقول، واألمر بغض البضر، وعدم  الخروج، وتحريم الخلوة باألجان ، والنهي عن الخلوع 

 واألمر بالحجاب(. 
المختلط   -2 التعليم  يكون  )أن  العليا  الدراسات  برامج  في  واالستقرار فقط  الفكري  النلج  لحالة  نظرًا  والدكتوراه(  الماجستير 

 حلة. النفسي للطلبة في تلا المر 
أن و ، مع الفضل بين الطالبات والطالب في الجلوا والمختبرات والمكتبات في قاعات المحاضرات بالتعليم المختلطيسم   -3

 . في المرافق العامة وأماكن االستراحةبينهم يفر  
 ؛ أي تقنين االختالط. فقط ولي  عاماً   واللرورة الحاجة تقتليالتعليم المختلط وفق ما أن يكون  -4
 لوائ  داخلية لكل جامعة تنظم اختالط الطلبة وتحاف  على حقو  كل منهم.وضع  -5
 لمحاضرين على التعليم المختلط وصواًل ألعلى درجات الجودة في األداء األكاديمي. أن يتم تدري  ا -6
كنة ومعالجتها،  من الجهات المسؤولة عن الطلبة لتقويم العملية أواًل بأول تجن  أي تجاولات مم   الدائمة والوا ية  المتابعة -7

 مع فرض وتنفيذ العقوبات الرادعة لمن يتجاول النظام واللوائ . 
 المقررات التي يمكن الحدي  حول محتواها بدون حرج أمام الطالبات والطالب معًا.بعض أن يكون في  -8
 التفكير في وجود الطرف اآلخر. تضميم األنشطة التعليمية التي يمكن للطالبات والطالب تنفيذها دون  -9

التثقيف المتواصل للطلبة حول االختالط وردابه وأهم المهارات الاللمة للتعامل الم تقن مع الطرف اآلخر؛ ذلا من خالل   -10
 (....األنشطة المختلفة) ورشات العمل، النشرات التثقيفية،  

أن التعليم المختلط ال يمكن النظر إليه إال كلرورة فقط، تفرضها بعض الظروف والعوامل  مل خفم ما س   و ه الباح ون:  
ضعف اإلقبال عليه، أو برامج التجسير لكبار السن، مع   والدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( كندرة التخضم، أالخاصة ببرامج 

 راف من االختالط. وجوب توفر اللوابط الشر ية واإلدارية التي تحمي جميع االط
 

 توخيال الدراسة :

 مل خفم نتائج الدراسة ووخل الباح ون  ما  أتل:

 سن بعض القوانين التي تنظم التعليم  المختلط في مؤسسات التعليم العالي وتحمي الطلبة من مخاطره وسلبياته. -1
 تراجعت عنه.عقد ورشات عمل لالستفادة من تجارب الدول التي تبنت التعليم المختلط ثم  -2
 دراسة نماذج التعليم المختلط في بعض الدول األوروبية الستخالص اإليجابيات والسلبيات واالستفادة من تجاربهم.  -3

 مقت حال الدراسة :

 يوصي الباحثون إجراء الدراسات التالية:
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 اتجاهات األكاديميين نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي. -4
 سات العليا نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي.اتجاهات طلبة الدرا -5
 دراسات معمقة عن أثر التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي. -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 قائمة المصادر  الم اج  
 الق آن الن  م 

 أ ال : الم اج  الع  ية:
 . بيروت: دار الكت  العلمية.2طه(. عون المعبود شرن سنن أبي داود.  1415ربادي، محمد أشرف بن أمير العظيم. )

 ابن القيم، محمد بن أبي بكر. )د.ت(. الطر  الحكمية في السياسة الشر ية. تحقيق: محمد جميل الغاي. )د.ط(. القاهرة: مطبعة المدني.
عبد الباقي، قام ببخراجه وصححه  . رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:   محمد فؤاد  فت  الباري شرن صحي  البخاري  ابن حجر، أحمد بن علي. )د. ت(. 

 .وأشرف على طبعه: مح  الدين الخطي . )د. ط(. بيروت: دار المعرفة
 ه(. معجم مقايي  اللغة. تحقيق: عبد السالم محمد هارون. )د.ط(. دار الفكر.1399ابن فارا، أحمد. ) 
 . بيروت: دار الكت  العلمية.1. طه(. تفسير القررن العظيم. تحقيق: محمد حسين شم  الدين1419ابن كثير، محمد. ) 

 . بيروت: دار صادر.3ه(. لسان العرب. ط1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. )
(. الدعوة في مؤسسات التعليم المختلط في فلسطين : مناهجها و وسائلها و أساليبها. )أطروحة دكتوراه(.  2008أحمد، محمد سليمان حامد. ) 

 السودان  جامعة أم درمان اإلسالمية,

 ( بشير.  حسين  محمود،  و  عبدالسميع،  مضطفى  محمد،  عطيان،  رل  عبدهللا  سعيد  محمد  التعليم  2010األكلبي،  على  قائم  برنامج  فاعلية   .)
ير  ر غالمختلط في تنمية التحضيل و المهارات العملية في مادة الكيمياء لطالب الضف األول الثانوي بالمملكة العربية السعودية )رسالة ماجستي

 منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرة.
 ( محمد.  الحق،  بنغالدش. 2014أمين  بنغالديش.  ضوء  في  تحليلية  دراسة  المتعلمين:  على  ورثاره  التعليم  في  االختالط   .)  

https://www.researchgate.net/publication/309618618_ _  
 . )د.م(. دار طو  النجاة.1. تحقيق: محمد لهير بن ناصر الناصر. طصحي  البخاري ه(. 1422البخاري، محمد بن إسماعيل. ) 
    بيت األفكار الدولية. . 1ه(. موسوعة الفقه اإلسالمي. ط1430التويجري، محمد بن إبراهيم. ) 

 كلية التربية. -(. التعليم المختلط من منظور التربية اإلسالمية. مجلة التربية: جامعة األلهر 2010الثقفي، وفاء بنت حسن. ) 

ستون  (. بناء مقياا اتجاهات السعوديين نحو التعليم الجامعي المختلط وفق أسلوب ثير 2011الحويطي، نور عودة، وسواقد، ساري سليم. ) 
 بطريقة الفترات المتساوية ظاهريا )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة مؤتة، مؤتة.

مَّد كاِمل قره بللي. ط -. تحقيق: شعخي  األرنؤوط سنن أبي داوده(. 1430السجستاني، أبو داود سليمان بن األشع . )  . )د.م(. دار  1محخ
 الرسالة العالمية.

. الهند: مركا الشيخ  1. بذل المجهود في حل سنن أبي داود. اعتنى به وعلَّق عليه: تقي الدين الندوي. طه( 1427السهارنفوري، خليل أحمد. ) 
 أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية.

 شو، بفرلي، )د. ت(. الغرب يتراجع عن التعليم المختلط. ترجمة وتعليق: الدكتور وجيه حمد عبد الرحمن. )د. ط(. )د. م(.
 . دمشق: دار ابن كثير، دار الكلم الطي : بيروت.1ه(. فت  القدير. ط1414كاني، محمد بن علي. ) الشو 

 : م، الموقككككككككككع2019ديسككككككككككمبر  25موقككككككككككع صككككككككككحيفة البيككككككككككان.  –العككككككككككالم يتجككككككككككه لمنككككككككككع االخككككككككككتالط فككككككككككي التعلككككككككككيمم( 2012صككككككككككحيفة البيككككككككككان ) 
1.1617698-25-03-research/2012-today/studies-https://www.albayan.ae/science 

 ( إسماعيل.  بن  محمد  محمَّد 1432الضنعاني،  تحقيق:  ِغيِر.  الضَّ اِمع  الجخ ْرن   شخ التَّنوير   ط  ه(.  إبراهيم.  محمَّد  دار  1إسحا   مكتبة  الرياض:   .
 السالم.

 . القاهرة: مكتبة ابن تيمية.1. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. طالمعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب. )د.ت(. 
) عبد   فاطمة  الهوية2014الرؤوف،  وصراع  التعليم  في  االختالط  الراصد.    -م(  ديسمبر    29موقع 

م،الموقع:2019
-lrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6862&fbclid=IwAR1AhwkXU9z4Kyhttp://www.a

f0SOC6N8ark-cqOwYW-qClbiQU9gsmVZUCfOa327qWfy 

https://www.researchgate.net/publication/309618618_alakhtlat_fy_altlym_watharh_ly_almtlmyn_drast_thlylyt_fy_dw_bnghladysh
https://www.albayan.ae/science-today/studies-research/2012-03-25-1.1617698
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6862&fbclid=IwAR1AhwkXU9z4Ky-qClbiQU9gsmVZUCfOa327qWfy-cqOwYW-f0SOC6N8ark
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6862&fbclid=IwAR1AhwkXU9z4Ky-qClbiQU9gsmVZUCfOa327qWfy-cqOwYW-f0SOC6N8ark
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(. دراسة تحليلية للتعليم المختلط بين الجنسين فى ضوء التربية اإلسالمية. دراسات عربية في التربية وعلم  2013عطار، ليلى عبدالرشيد حسن. ) 
 لنف : رابطة التربويين العرب ا

 فليفل، حسن لكريا، )د.ت(. ضرورة الفضل بين الجنسين وكيفيته، )د. ط(. القاهرة: مكت  ابن سينا.
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )د.ط(. بيروت: دار إحياء التراث العربي. .  صحي  مسلم القشيري، مسلم بن الحجاج. )د.ت(.  

 .14ه، حكم السفور والحجاب. العدد 1406اإلسالمية، مجلة البحوث 
 . دار طيبة للنشر والتوليع.10ه(. عودة الحجاب. ط1428المقدم، محمد أحمد إسماعيل. ) 

 .الرياض: مكتبة اإلمام الشافعي.3ه(. التيسير بشرن الجامع الضغير. ط1408المناوي، لين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج. ) 
 (. علم النف  التربوي للمعلمين. دار المعرفة الجامعية، االسكندرية.2000مود.) منسي، مح

 . بيروت: دار الغرب اإلسالمي.1ه(. التيسير في أحادي  التفسير. ط1405الناصري، محمد المكي، ) 
نوال. )  التعليم العالي دراسة حالة كلية  2012نمور،  التدري  و أثرها على جودة  العلوم االقتضادية و علوم التسيير )  م(. كفاءة أعلاء هي ة 

 رسالة ماجستير منشورة(. جامعة منتوري  قسنطينة 
 . مضر: دار الوفاء.1ه(. ِإكمخال  الم ْعِلِم بفخوخاِئِد م ْسِلم. تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل. ط1419اليحضبي، القاضي  ياض بن موسى. ) 
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