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 (.   X 23.5  16خمصص)
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 . ام الرابطة األمريكية لعلم النفسيشار إىل ذكر قائمة املراجع يف هناية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظ -
، كما أن اجمللة غري ملزمة ابلرد على املقاالت اليت  ىل أصحاهبا سواء نشرت أو مل تنشرملقاالت املرسلة ال تعاد إا -

 ال تستويف شروط النشر. 
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الب - وأخالقيات  العلمية  األمانة  الباحث  إحرتام  عدم  مسؤولية  اجمللة  تتحمل  إجراءات  ال  وتتخذ  العلمي  حث 

 صارمة يف حق كل من ثبت عدم إحرتامه ذلك. 
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الطبيعة القانونية لمرحلة انتشار فايروس كورونا واثره على االلتزامات التعاقدية 
 ومدد الطعن باألحكام

The legal nature of the stage of the spread of Coronavirus and its 

impact on contractual obligations and the terms of appeal against 

judgments 

، العراق قسم القانون ،كلية بالد الرافدين الجامعة،  م. د. قاسم بريس احمد محمد  
qasemb80q@gmail.com 

 
آثار انتشار جائحة كورونا العديد من التساؤالت بين األوساط القانونية حول طبيعة و    ملخص:

( فقد اخذت بعض الدول بتبني نظرية القوة covid-19فايروس كورونا )تكييف مرحلة انتشار  
المتعاقدين  تنفيذ  استحالة  بسبب  قاهرة  قوة  كورونا  فايروس  انتشار  مرحلة  واعتبرت   ، القاهرة 
التعاقدية،بينما عده البعض اآلخر ظرفا طارئا الحتمالية تجاوز هذه المرحلة وعودة   اللتزاماتهم 

فمرحلة انتشار فايروس كورونا كان له انعكاساته القانونية واالقتصادية على  الحياة إلى طبيعتها. 
جميع القطاعات التي تأثرت بسبب هذه الجائحة ذلك الن األعمال والخدمات يتم تنفيذها عادة  
بموجب عقود لم يكن يتوقع أطرافها عند إبرامها حدوث مثل هذه الظروف .ومع االجراءات المتخذة 

من الدول بفرض حظر التجوال حفاظا على سالمة شعوبها، مما تسبب في توقف من قبل العديد  
القطاعات عن العمل ومن ضمنها عمل المحاكم، األمر الذي أدى إلى توقف اجراءات  جميع 
الدعاوى وفوات مدد الطعن باألحكام الصادرة .فهل تطبيق نظرية القوة القاهرة في هذه المرحلة  

ب ؟ ام ان تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو الحل ؟ وما هو التكييف  هو التكييف األصلح واألنس
 المختار واالصلح ؟ هذا ما سنحاول االجابة عليه في هذا البحث .

 الطبيعة القانونية، فايروس كورونا، القوة القاهرة، الظروف الطارئة، مدد الطعن  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The effects of the spread of the Corona pandemic Many questions among 

the legal circles about the nature or adaptation of the stage of spread of 

the Corona virus (covid-19), some countries have adopted the theory of 

force majeure, and the stage of the spread of Corona virus was considered 

force majeure due to the impossibility of contractors to implement their 

contractual obligations. An emergency circumstance for the possibility of 

exceeding this stage And life returns to normal. The stage of the spread of 

the Coronavirus had its legal and economic repercussions on all sectors 

affected by this pandemic, because business and services are usually 

carried out under contracts whose parties did not expect, upon entering 

into, such circumstances, and with the measures taken by many countries 

to impose curfews in order to preserve The safety of their people, which 

led to the cessation of all sectors of work, including the work of the courts, 

which led to the suspension of legal proceedings and the missed periods  

Challenging the issued judgments. Is the application of force majeure 

theory at this stage the best and most appropriate adaptation? Or is the 

application of the theory of contingent conditions the solution? What is 

the correct and chosen conditioning? This is what we will try to answer in 

this paper. 

KeyWords: Legal naturs, Corona virus, Emergency conditions, The 

majeure force, The appeal extended 

 المقدمة 
في ظل الوضع الراهن والظروف التي يمر بها العالم وتعطيل الحياة، يتأرجح القانونيون بين إعتبار  

ة أم ظرفا طارئًا, فبعد أن اجتاحت العالم جائحة كورونا، بداية من الصين الظروف الحالية قوة قاهر 
وال نهاية لهذا الوباء لحد االن، وما شهده العالم من وقف لعمليات االستيراد والتصدير بين بلدان  
العالم المختلفة، كل ذلك سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على العقود المبرمة واالتفاقيات الموقعة  

وتعد جائحة كورونا ) كوباء عالمي ( واقعة مادية صرفه،     ء بين افراد او شركات او دول.سوا
سيكون لها اثارها السلبية على العالقات القانونية بوجه عام وعلى العالقات التعاقدية بوجه خاص،  
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حيث اصيبت هذه القطاعات بالركود والشلل مما يجعل من الصعب او من المستحيل تنفيذ أغلب 
. االمر الذي يتطلب تدخاًل تشريعيًا إليجاد الحلول المناسبة لهذا  هذه االلتزامات او يؤخر تنفيذها

الوضع ال سيما ان اغلب القوانين العربية وبضمنها العراق قد نصت على القوة القاهرة والظروف  
الطارئة كصورة من صور السبب األجنبي،  ولكن منذ صدور هذه القوانين لم تأتي حالة مماثلة  

القضاء   لجائحة كورونا حتى تطبق بتطبيقات  القانونيون  بأخذ  الصور، لكي  احدى هذه  عليها 
 والقياس من خاللها على هذه الحالة.  

هذا الوضع لم تسلم منه المحاكم هي االخرى حيث اصيبت بالشلل ايضًا، فقد استدعت الظروف  
سيرافق  الحالية وقف عمل المحاكم، مما ادى الى وقف اجراءات السير في الدعاوى المنظورة، وما  

هذا التوقف من فوات لمدد الطعن الحتمية والقطعية في القانون، وتختلف مواعيد المرافعات عن  
مواعيد التقادم، فمواعيد المرافعات هو عمل اجرائي يتم وفقًا لسلطة المحكمة االجرائية بخصومة  

وعية التي  قضائية  في حين ان مواعيد التقادم تتعلق بالحق موضوع الدعوى، اي الحقوق الموض
 تنظمها قواعد القانون الموضوعي .

 أهمية البحث:

تبدوا اهمية البحث في عدم وجود دراسات قانونية متخصصة تناولت موضوع مشابه لمرحلة انتشار 
فايروس كورونا في المنطقة العربية، لذلك يعد هذا البحث مصدرًا يمكن الرجوع اليه في المستقبل 

 بمرجع يحاول ايجاد التكييف السليم لمرحلة انتشار فايروس كورونا.واثراًء للمكتبات القانونية 

 مشكلة البحث:

بيان التكييف القانوني الصحيح لمرحلة انتشار فيروس كورونا وهل أن تنطبق نظرية  
القوة القاهرة هي االصح، أم ان نظرية الظروف الطارئة هي الواجبة التطبيق، هذا ما سيتم بحثه  

 واالجابة عليها. 

 أهداف البحث:



 قاسم بريس امحد حممد د.م.     الطبيعة القانونية ملرحلة انتشار فايروس كوروان واثره على االلتزامات التعاقدية ومدد الطعن ابالحكام

 13               2021افريل،   1ج  18 العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  – مجلة العلوم االجتماعية  

بناء على ما تقدم في مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت مجموعة من األهداف والغايات التي  
   -يمكن أن تسهم في توضيح هذه األهداف:

يهدف هذا البحث الى بيان التكييف القانوني الصحيح لمرحلة انتشار فايروس كورونا واثره على  
القانونية من خالل عرض اال الطعن  الفقهية والقانونية والقضائية وترجيح االتجاه مدد  تجاهات 

 االصلح لهذه المرحلة. 

 منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن كمنهج لهذه الدراسة، عبر دراسة وتحليل  
عات  النصوص القانونية في ضوء اتجاهات واراء الفقه واحكام القضاء واالستفادة من احكام التشري

 المقارنة بالقدر الذي يحقق اهداف البحث ويغنيه. 
من هنا فنحن اليوم امام اشكال قانوني حول اعتبار وباء كورونا ظرفا طارئًا ام قوة قاهرة، وما 
هي النتائج المترتبة اذا ما عد الظرف الحالي ظرفًا طارئًا، او عد الوضع الحالي قوة قاهره هذا  

في ه  عليه  االجابة  هذه  ما سنحاول  اول  التساؤالت،  على بعض  االجابة  البحث من خالل  ذا 
التساؤالت هل يعد الوضع الحالي بانتشار جائحة كورونا ظرفًا طارئًا ام قوة قاهرة ؟ ما هي االثار  
القانونية التي تترتب على تكييف الوضع الحالي سواء اخذنا بالظروف الطارئة ام بالقوة القاهرة ؟  

 الل مبحثين وعلى النحو االتي :  وهذا ما سنتناوله من خ
 المبحث االول : التكييف القانوني لمرحلة انتشار وباء كورونا

 المبحث الثاني : اثر جائحة كورونا على االلتزامات التعاقدية والمدد القانونية 
 المبحث األول

 التكييف القانوني لمرحلة انتشار جائحة كورونا
الشاغل الشغل   ) ) كورونا  فايروس  أطراف    أصبح  دقيقة من كل  يومية  وبمتابعة  العالم،  لكل 

المجتمع الدولي، بالنظر للخطر الذي يهدد الصحة العالمية، فقد اثارت مخاطر االوبئة واالمراض 
العديد من االشكاالت القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرتباطها الوثيق باألمن الصحي العالمي 

تبادل   في مجال  المباشر  وااللتزامات وغيرها من  وتأثيره  العقود  على  وتأثيره  السلع والخدمات، 
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المجاالت، مما دفع العديد من الدول الى تبني وجود )القوة القاهرة( من أجل التحلل من التزاماتها  
 تجاه الدول االخرى او الشركات المتعاقدة معها.

ان الوضع الحالي يعد ) قوة  وقد أدلى الخبراء القانونيون دلوهم في هذا الموضوع فمنهم من أكد  
قاهرة ( وبالتالي تحلل المتعاقدين من شروط التعاقد الستحالة تنفيذها. فيما رأى اخرون بان نظرية 
) الظروف الطارئة ( هي االقرب للتطبيق على الوضع الحالي لذلك سنتناول هذا الموضوع من  

 - خالل مطلبين على النحو االتي :
 ة القوة القاهرة واثرها القانوني.المطلب االول : تطبيق نظري

 المطلب الثاني : تطبيق نظرية الظروف الطارئة واثرها القانوني . 
 المطلب االول

 تطبيق نظرية القوة القاهرة واثرها القانوني 

المادة )   القوة القاهرة في  القانون المدني العراقي والتي    211نص المشرع العراقي على  ( من 
اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي ال يدله فيه كافه سماوية نصت على انه " اذا  

او حادث فجائي او قوه قاهره او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم  
. وحيث اعتبرها القانون صورة من صور السبب االجنبي (1)   يوجد نص او اتفاق على غير ذلك"

الذي يقطع عالقة السببية ما بين الخطأ والضرر، وهي عناصر المسؤولية المدنية بشقيها العقدية 
والتقصيرية. والقانون المدني كما هو معلوم قانون موضوعي ينظم الحق من الناحية الموضوعية،  

ون المرافعات المدنية بصفته القانون االجرائي على موضوع  فيما لم ينص المشرع العراقي في قان
 - ،لذا ال بد لنا من االجابة على التساؤل االتي :(2)القوة القاهرة صراحة 

 ( احد تطبيقات القوة القاهرة ؟    19-هل تعد مرحلة فايروس كورونا ) كوفيد
 

 ( منه .1218( منه، والقانون المدني الفرنسي في المادة )165(  أخذ بها القانون المدني المصري في المادة )1)

، لسنة ،  10الرافدين القانونية ، العدد ( القوة القاهرة وأثرها في أحكام المرافعات المدنية ، بحث منشور في مجلة 2008( ذنون، ياسر باسم, )2)

 وما بعدها .  50ص 
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رة من أجل التحلل من التزاماتها وهل فعال اخذت الدول المتضررة من هذا الوباء بنظرية القوة القاه
التعاقدية تجاه عمالئها والتخلص من دفع غرامات التأخير في التنفيذ أو عن استحالته ؟ هذا ما  

  -سنحاول اإلجابة عليه من خالل الفرعين اآلتيين :
 الفرع االول : مدى انطباق نظرية القوة القاهرة وشروطها على مرحلة فايروس كورونا.  

 ني : االثار القانونية لتطبيق القوة القاهرة .الفرع الثا
 

 الفرع االول: مدى تحقق شروط القوة القاهرة على مرحلة فايروس كورونا.
القوة القاهرة في القانون المدني العراقي هي صورة من صور السبب االجنبي الذي يقطع عالقة  

حادث خارجي عن الشيء   السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمضرور، وهي كل 
. وبها ينقضي االلتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء به  (3) ال يمكن للمدين توقعه ، وال يمكن دفعه  

فيه   له  بانها حادث خارج عن  (4) أصبح مستحيال وال يد  الفرنسي  المدني  القانون  فيما عرفها   .
لعقد , ولم يكن من الممكن تجنب  السيطرة ولم يكن باإلمكان، على نحو معقول توقعه عند أبرام ا

 .  (5) اثاره باتخاذ التدابير المناسبة 
 - من خالل ما تقدم ولكي تتحقق نظرية القوة القاهرة ال بد من توفر الشروط االتية :

عدم امكانية التوقع : والمعيار في التوقع هو معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع   اوال:
ن غير ممكن التوقع من جانب المدين، وانما يجب إن يكون غير  ممكن مطلقًا، وال يكفي أن يكو 

التوقع من جانب أشد الناس حرصا وتبصر. وعدم  امكانية التوقع في المسؤولية العقدية يجب أن  
تكون لحظة انعقاد العقد. اما في المسؤولية التقصيرية فيجب أن يكون عدم امكان التوقع لحظة  

 ( 6) وقوع الحادث.
 

 ( من القانون المدني المصري.215( من القانون المدني العراقي . يقابلها المادة )211( المادة )3)
 ( من القانون المدني المصري.373( من القانون المدني العراقي . يقابلها المادة )425( المادة ) 4)
( من القانون المدني الفرنسي والتي نصت على انه "تتحقق القوة القاهرة في المسائل التعاقدية عندما يمتنع على المدين تنفيذ 1218( المادة ) 5)

 التزامه نتيجة حادث خارج عن سيطرته ولم يكن باإلمكان على نحو معقول توقعه عند ابرام العقد ....". 
 .51مسؤولية المدنية، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، ص(،الوجيز في ال2014( وهدان, رضا متولي، )6)
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ان يكون الحادث خارجيًا اي ان ال يكون هناك عالقة أو خطا من المدين تسبب في وقوع  :ثانيا
الحادث أو ساعد في وقوعه ، فاذا ما كان الحادث نتيجة خطأ المدين أو هو من ساعد أو ساهم  

 في وقوعه، فال يعد الحادث قوة قاهره. 
عدم امكانية توقع الحادث، بل يجب    إستحالة توقع الحادث: ال يكفي لتحقيق القوة القاهرة  ثالثا:

اضافة الى ذلك ان يكون من المستحيل دفعه ذلك الن الحادث يجب ان يؤدي الى استحالة تنفيذ 
االلتزام الواقع على عاتق المدين إستحالة مطلقه، فاذا ما استطاع المدين دفع الحادث ولم يفعل،  

 ( 7) التوقع.فال يعفى المدين من المسؤولية حتى لو كان غير ممكن 
 من خالل ما تقدم من شروط هل تعد مرحلة جائحة فايروس كورونا قوه قاهره ؟ 
، وكذلك عرب (8)ذهب بعض المهتمين بالشأن القانوني من قضاة واكاديميين ومحامين عراقيين  

، الى ان شروط القوة القاهرة هي االكثر انطباقًا على الوضع الحالي . حيث استندوا في ذلك  (9)
على عدم وجود نص قانوني يعالج من يتحمل المسؤولية والخسائر الناتجة عن حادث إستثنائي 

 عام مثل  كورونا كونها لم تبلغ حد الخسارة الفادحة حتى يمكن أعتبارها ظرفًا طارئا .
ومن خالل مالحظة الظروف التي يمر بها العالم بأجمعه ، نالحظ بأن انتشار هذا الوباء لم يكن  

المتوقع ولم يعطي المجال للتوقع بأنتشاره حيث ظهر فجأة في الصين وانتقل الى دول    باألمر
اخرى بسرعة دون سابق انذار ودون معرفة أسباب انتقاله بهذه السرعة ، ولم يكن باإلمكان ألي  
بشر التنبؤ بحصوله أو إنتشاره. و أستحالة الدفع في الوقت الحاضر فأن االمر متحقق حيث 

د االن إمكانية أي دولة من الدول دفع هذا الوباء عنها حتى بالنسبة للدول االشد  استحالت لح
تقدمًا في كل المجاالت . ولم يعرف مصدر هذا الوباء أو كيف نشأ أو انتشر على الرغم من كل  

 الدراسات واالبحاث التي ما زالت مدار تكهنات ليس إال . 
 

 .122(،النظرية العامة لاللتزامات الجزء الثاني، مصادر االلتزام،دار النهضة العربية، القاهرة، ص2017( البيه،محسن عبد الحميد، )7)

 .  2020/  3/  27قاضي رحيم العكيلي، بتاريخ اراء وافكار ال -( العكيلي، رحيم حسن، مقال منشور على موقع المدونة الشخصية 8)

   www.alarabir.net( الفاضل،احمد ، الكورونا بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة ، مقال منشور على موقع الجريدة العربية االلكتروني 9)

الزيارة   منشور  19/3/2020تاريخ  مقال   ، الكورونا  زمن  في  القاهرة  القوة  السلمي,  فهيم  حمزة  الموقع  .  على  االلكترونية  عكاظ  جريدة  في 

 . 15/4/2020تاريخ الزيادة   www.okaz.comااللكتروني 
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القوه القاهرة ، ولكن االمر ليس بهذه السهولة الن  فكل هذه الدالئل تؤدي الى حقيقة توفر شروط 
. ولكنها ال تؤدي الى تعليق العقد لعدم (10) القوه القاهرة تؤدي الى إنقضاء االلتزام ألستحالة تنفيذه  

 وجود نص في القانون العراقي يقضي بتعليق االلتزامات الناشئة عن العقد بسبب القوه القاهرة . 

الضوابط والتعليمات الخاصة  6رقم )   ولكن  الضوابط  الحكومية اشارت في  العقود  ( بشأن تنفيذ 
بتوقف وتمديد اعمال المقاوالت وعقود التجهيز وعقود الخدمات األستشارية وعقود الخدمات غير  

( الخاصة بمدة 4األستشارية الى إمر مهم وهو ضوابط التوقف عن العمل واشارت في الفقرة )
العقود المشار اليها في  اذا    2التوقف وفي الفقرة ب /   القاهرة في  القوة  كان سبب التوقف هو 

أعاله، فيتم دفع مستحقات المتعاقد عن األعمال المنجزة والنظر في أمكانية أستئناف العمل بعد 
العقد باتفاق الطرفين بسبب   القاهرة فباإلمكان أنهاء  القوة  القاهرة وفي حالة استمرار  القوة  زوال 

 .(11)يجة القوه القاهرة أستحالة التنفيذ نت 
فهذه االنواع من العقود الحكومية ال تثير أية مشكلة لوجود نص صريح في تعليمات تنفيذها أشارة  
الى حالة حصول القوة القاهرة والتي تؤدي الى توقف العقد واالثار التي ترتب على هذا التوقف  

واع العقود وااللتزامات كون مرجعها  بسبب القوة القاهرة . ولكن هذا الحال ال ينطبق على بقية ان
ولكن هل باإلمكان أعتبار المرحلة الحالية أي مرحلة انتشار    األول واالخر هو القانون المدني .

فايروس كورونا هي ) قوة قاهرة ( وباإلمكان تطبيق القوة القاهرة على جميع االلتزامات في كل 
أن هنالك عقود ما زال باإلمكان تنفيذ التزاماتها  العقود،ال سيما اذا ما اخذنا بنظر األعتبار الى  

 المتقابلة، وفي المقابل هنالك عقود ال يمكن تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها ألستحالة تنفيذها . 
 الفرع الثاني: األثار القانونية لتطبيق نظرية القوة القاهرة . 
والتي نصت على " اذا  (،  12)( منه  121نص القانون المدني العراقي على القوة القاهرة في المادة ) 

اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو  
 

 ( من القانون المدني العراقي . 2/    899،  412،  211،  168( انظر المواد ) 10)

العقود الحكومية العامة ، الطبعة المنقحة ،  والضوابط الملحقة بها والصادر عن دائرة   2014( لسنة 2( تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )11)

 .  39، ص2037تموز 

 ( من القانون المدني الفرنسي .  1218( من القانون المصري ، والمادة ) 165( يقابلها نص المادة )12)
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قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق 
 على غير ذلك " . 

أحدى صور السبب االجنبي الذي يقطع عالقة السببية  فقد أعتبر المشرع العراقي القوة القاهرة هي  
ما بين ركني الخطأ والضرر التي تمثل عناصر المسؤولية المدنية بنوعيها العقدي والتقصيري .  

،    1969( لسنة  83ولنظرية القوة القاهرة تطبيقات في قانون المرافعات المدنية العراقي بالرقم ) 
صراحة كما فعل المشرع في القانون المدني . فما دامت    إال أن المشرع العراقي لم ينص عليها

القوة القاهرة تحول دون تنفيذ المتعاقدين أللتزامهم العقدية أو القانونية في القوانين الموضوعية،  
فليس ثمة مانع من أن تحول القوة القاهرة دون ممارسة الخصوم لحقوقهم االجرائية بغية الدفاع  

 . (13) ونية عن حقوقهم ومراكزهم القان
وهذا االمر أيدته محكمة التمييز العراقية في قرارًا لها حيث جاء فيه بأن " أنقطاع الدوام الرسمي  
نتيجة حظر التجوال يعتبر قوة قاهرة ومن آثارها أنقطاع مدد الطعن القانونية ومنها الطعن التمييزي  

وام الرسمي ال يمكن أحتسابها ضمن  باألحكام والقرارات ألن االيام التي شملها الحظر وانقطاع الد
عليه    (14) .2020/ 6/4المدد القانونية للطعن تمييزًا استنادًا الى أعمام مجلس القضاء االعلى في  

القاهرة على   القوة  وآثار  العقدية  االلتزامات  على  القاهرة  القوة  آثار  الفرع  هذا  في  فأننا سنبحث 
 الحقوق االجرائية للخصوم وعلى النحو االتي :

 : آثار القوة القاهرة على االلتزامات التعاقدية . اوال
 : آثار القوة القاهرة على الحقوق االجرائية للخصوم .  ثانيا

 اوال : آثار القوة القاهرة على االلتزامات التعاقدية .
 لكي تظهر آثار القوة القاهرة على العالقة التعاقدية ال بد أن تتوافر في القوة القاهرة ثالث شروط

 . وهذه الشروط هي: (15)حتى يمكن للمدين في هذه العالقة الدفع بها
 

 . 53( ذنون، ياسر باسم، القوة القاهرة واثرها في احكام قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق ص13)
 ، غير منشور.22/7/2020والصادر في 2020/هيئة استئنافية عقار/2104قرار محكمة التمييز العراقية، بالرقم  (  14 )

(، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، المجلد االول، دار الفكر العربي،  2012( الديناصوري، عز الدين والشواربي، عبد الحميد، )15)
 .411(، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الجزء االول، دار الفكر والقانون، المنصورة، ص2012مد، ). الطباخ، شريف اح 226القاهرة، ص
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 أن يكون أمرا خارجيًا ال يد للمدين فيه .  -1
 أن ال يكون باإلمكان دفعه .  -2
 أن يكون أمرا غير متوقع .  -3

ًا  فأذا ما توافرت هذه الشروط الثالث في القوة القاهرة وأصبح تنفيذ األلتزام مستحياًل فانه يعد سبب
. فالقوة القاهرة تؤدي الى إنقضاء األلتزام التعاقدي متى كانت  (16) لإلعفاء من المسؤولية العقدية  

المدين   االنقضاء اللتزام  فأن هذا  للجانبين  الملزمة  العقود  التنفيذ مطلقة ونهائية. وفي  أستحالة 
لمدين من التزامه للمدين  يؤدي الى أنقضاء التزام الدائن فاألثر االساسي للقوة القاهرة هو تحرير ا

 بتعويض الضرر المترتب على عدم التنفيذ ويجب ان تكون هذه األستحالة مطلقة وليست نسبية. 

وباألستناد الى األستحالة الراجعة الى السبب االجنبي ) القوة القاهرة ( فان األلتزامات التعاقدية  
بالتعويض , والسبب االجنبي هنا هو الحادث تنقضي سواء من حيث التنفيذ العيني او التنفيذ  

 ( 17) الفجائي او القوة القاهرة أو خطا الدائن أو فعل الغير.
ويتوجب في األستحالة التي يمكن االستناد اليها في أنهاء األلتزامات التعاقدية أن تكون األستحالة 

مل الذي ألتزم به المدعي  مطلقة، وليست األستحالة النسبية، واألستحالة المطلقة يجب ان يكون الع
له ولغيره ( بالنسبة  المستأنف عليه مستحياًل  ُتبرئ ذمة (18) )  تنفيذ األداء )االلتزام(  . وأستحالة 

القاهرة وكانت هذه  القوة  أذا كانت هذه األستحالة ناشئة عن حالة  المدين في حدود األستحالة 
 ( 19) ا أحد الطرفين أو كان قد سبق أعذاره.األستحالة نهائية، ما لم يتفق المتعاقدان على أن يتحمله

 المبحث الثاني
 األخذ بنظرية الظروف الطارئة واألثر المترتب عليها 

 
،السنهوري للنشر والطباعة، بغداد، 1(، المبسوط في شرح القانون المدني الرابطة السببية ،الجزء الثالث ط2006( الذنون، حسن علي، )16)

 . 58ص -52ص
 .263لبنان، ص -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1(، القانون المدني، االلتزامات، المصادر ج2018( قاسم، محمد حسن,)17)
 غير منشور . 16/3/2016، والصادر في  2016/ هيئة مدنية موسعة /  27( قرار محكمة التمييز العراقية ، بالرقم 18)

 ( من القانون المدني الفرنسي.1351( للمزيد انظر المادة )19)
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( من القانون المدني العراقي إلى الظروف الطارئة ونصت على أنه: "إذا  146/2أشارت المادة )
أن الوسع توقعها وترتب على حدوثها  في  لم يكن  استثنائية عامة  األلتزام    طرأت حوادث  تنفيذ 

ن لم يصبح مستحياًل صار مرهًقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد  التعاقدي وا 
العدالة   الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص األلتزام المرهق إلى الحد المعقول أن أقتضت 

 .(20)ذلك، ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك"
الطارئة تتلخص في أن العقد إذا كان من العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التنفيذ  فنظرية الظروف  

وكان تنفيذه مؤجاًل وطرأت حوادث أو ظروف أستثنائية لم يتوقعها المتعاقدان عند إبرام العقد أدت 
هذه الظروف إلى اختالل التوازن االقتصادي الذي كان موجوًدا وقت إبرام العقد، جعلت تنفيذ  
المألوف في المعامالت، فال يجبر المدين على   المدين اللتزامه يهدد بخسارة فادحة تخرج عن 
تنفيذ التزامه وتقوم المحكمة بعد الموازنة بين التزامات الطرفين بأنقاص ألتزام المدين إلى الحد  

العدالة تفتضيه  المحكمة (21) الذي  من  الطلب  الطارئة  الظروف  بسبب  العقد  من  فاللمتضرر   ، 
تقليص األلتزامات التي تقع على عاتقه، ولكن هذه المطالبة يجب أن تكون أثناء فترة تنفيذ العقد 

. ولكي نستطيع معرفة مدى أنطباق نظرية الظروف الطارئة على مرحلة  (22)وليس بعد أنتهاء مدته
، وعلى  انتشار فايروس كورونا البد من معرفة شروط تطبيقها واألثر المترتب على تحقيق شروطها

 النحو اآلتي:
 المطلب األول: شروط تحقق نظرية الظروف الطارئة. 

 المطلب الثاني: األثر المترتب على األخذ بنظرية الظروف الطارئة.
 المطلب الثالث: التكييف المقترح لمرحلة انتشار فايروس كورونا.

 المطلب األول
 

(  1195( من القانون المدني المصري، والمادة )147، يقابلها نص المادة )1951لسنة    40( من القانون المدني العراقي بالرقم  146لمادة  )( ا20)

 من القانون المدني الفرنسي.

 .29(، مصادر االلتزام، دراسة موازن، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ص2020( سليم، أيمن سعد،)21)

، منشور على الموقع اإللكتروني بمجلس 28/2/2007، والصادر في  2007، هيئة مدنية عقار،  362( قرار محكمة التمييز العراقية بالرقم  22)

 م.  11/2020/ 8، تاريخ الزيارة www.hjc.iqالقضاء األعلى
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 شروط تحقق نظرية الظروف الطارئة

قوة القاهرة في أن كليهما أمر خارج عن إرادة المدين وال يمكن توقع تشترك الظروف الطارئة وال
حدوثهما وال يمكن دفعهما؛ فهما صورة من صور السبب األجنبي ولكنهما يختلفان من حيث األثر  
والجزاء المترتب على تحقق أحدهما. فالظرف الطارئ يجعل تنفيذ االلتزام مرهًقا للمدين، بينما  

القاهرة تجعل   القوة  القوة  فيما سبق شروط تحقق  تناولنا  المدين. وقد  التنفيذ مستحياًل على  من 
القاهرة واألثر المترتب على تحققها وسنتناول شروط تحقق نظرية الظروف الطارئة وعلى النحو 

 اآلتي:
 يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة توفر الشروط اآلتية: 

يس بوسع األطراف توقعها وقت إبرام العقد. وهنا  : أن تكون هناك حوادث استثنائية عامة لاوال
البد لنا من اإلشارة إلى التمييز بين المخاطر أو الحوادث العادية والمخاطر والحوادث غير العادية  
أي التي ليس بوسع األطراف توقعها عند إبرام العقد. وواقعة انتشار فيروس كورونا هي حادث  

 بشر توقع انتشاره بهذه الطريقة.أستثنائي لم يكن في الوسع ألي من ال

: أن تكون الحوادث خارجة عن إرادة أطراف العقد، وليست ناتجة عن إخالل أحد الطرفين  ثانيا
 المتعاقدين وال يمكن تفاديها.

: أن تكون العقود من العقود المستمرة التنفيذ أو من العقود الفورية التنفيذ ولكن تنفيذها مؤجاًل، ثالثا
 هذه الظروف أو الحوادث االستثنائية تنفيذ االلتزام مرهًقا ال مستحياًل. وأن تجعل 

إلى شخص المدين   ذاتها ال  إلى الصفقة  فيه  ومعيار اإلرهاق هنا هو معيار موضوعي ينظر 
ومقدار ثروته. فال يمنع من تطبيق هذه النظرية بأن يكون المدين موسًرا مادًيا، ولكن يكفي أن 

 .(23) لتعاقدي أصبح مرهًقا لتوفر شروط نظرية الظروف الطارئة يكون تنفيذ التزامه ا
 

االلتزام في القانون المدني العراقي، الجزء األول، مصادر االلتزام،  ( الوجيز في نظرية 1980( الحكيم،عبد المجيد والبكري، عبد الباقي ،)23)

 وما بعدها. 290مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ، ص
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فمن خالل ما تقدم بيانه نرى أن شروط نظرية الظروف الطارئة وانطباقها على مرحلة انتشار 
 فايروس كورونا متحقق، وباإلمكان األخذ بهذه النظرية في حدود معينة.

 المطلب الثاني 

 الظروف الطارئةاألثر المترتب على األخذ بنظرية 
( المادة  عليه  نصت  ما  وحسب  الطارئة  الظروف  نظرية  قوام  المدني 147إن  القانون  من   )

، هو أن يكون الحادث استثنائًيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار (24)المصري 
  في توافر هذا الشرط هو معيار مجرد؛ مناطه أال يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله 
التعاقد دون اعتداد بما استقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع   لوجود ذات الظروف عند 

 .  (25)الحصول أو عدم توقعه
وبناًء على ما تقدم فإننا سنتناول أواًل تأثير نظرية الظروف الطارئة على االلتزامات التعاقدية وذلك  

ة على مدد الطعن القانونية في الفرع الثاني  في الفرع األول، وثانًيا: تأثير نظرية الظروف الطارئ
 وعلى النحو اآلتي: 

 الفرع األول: تأثير نظرية الظروف الطارئة على االلتزامات التعاقدية.
 الفرع الثاني: تأثير نظرية الظروف الطارئة على مدد الطعن القانونية.

 .الفرع األول: تأثير نظرية الظروف الطارئة على االلتزامات التعاقدية

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن باإلمكان توقعها وترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ 
ن لم يصبح مستحياًل، صار مرهًقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة، جاز   االلتزام  التعاقدي، وا 

 
 ( من القانون المدني الفرنسي.1195( من القانون المدني العراقي، والمادة  )146( يقابلها نص المادة )24)

، منشور على الموقع اإللكتروني  2/2018/ 26قضائية، الدوائر المدنية، جلسة    79لسنة    11114ة، الطعن رقم  ( حكم محكمة النقض المصري25)

 www.cc.gov.egلمحكمة النقض المصرية.
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أن    للقاضي بعد األخذ بكافة الظروف المحيطة، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين المتعاقدين،
 . (26) يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطاًل كل اتفاق خالف ذلك

فإذا ما تحققت شروط نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في القانون ترتبت آثارها على 
المشرع أجاز  وقد  النزاع،  هذا    (27) الواقعة محل  في  الواسعة  التقديرية  وبموجب سلطته  للقاضي 

ا حدثت ظروف استثنائية أثناء تنفيذ العقد جعلت العقد مرهًقا، أن يعدل االلتزام المرهق  األمر، إذا م
للمدين إلى الحد المعقول. أما أن يزيد من التزامات الدائن المقابل لاللتزام المرهق ولكن بشرط 

 .(28)عدم إصابة الدائن بضرر جسيم، أو أن يوزع الخسارة على الطرفين
في تعديل العقد على النحو السابق، وليس له الحكم بفسخه بناء على  وتقتصر سلطة القاضي  

طلب المدين، ذلك ألنه ال يجوز للقاضي أن يرفع كل الخسارة عن المدين ويلقي بها على عاتق 
الدائن وحده. وللدائن أن يطلب الحكم بفسخ العقد دون تعويض إذا لم يوافق على تعديل العقد،  

, فيما  (29) لحالة سيفضل إنهاء العقد للتخلص من اإلرهاق في التنفيذخاصة وأن المدين في هذه ا
فظل المشرع الفرنسي اعطاء القاضي دورًا تاليًا للعقد غير الدور المشار اليه اعاله وهذا الرأي  

حيث فضل المشرع الفرنسي ) الحل التفاوضي ( بين اطراف العقد    1195واضح في نص المادة  
ارئة على الحل القضائي وجعل االولوية للحل التفاوضي بحيث ال يتم  لمعالجة اثار الظروف الط

اللجوء الى القضاء لمواجهة هذه االثار اال في حال رفض المتعاقدين اعادة التفاوض او فشل  
 تفاوضهما. 

النقض المصرية ألحكام نظرية الظروف الطارئة حيث جاء في حكم لها   وفي تطبيق لمحكمة 
المادة   "إن  العقد  م  147بأنه:  المدني نصت في فقرتها األولى على قاعدة وهي أن  القانون  ن 

 
( "طلب إنقاص االلتزامات المالية ألحد طرفي العقد للظروف الطارئة التي أدت إلى إخالل التوازن االقتصادي لطرفي العقد بحيث أصبحت  26)

( مدني، ويجب أن يتم هذا الطلب ضمن مدة نفاذ العقد. وإال اعتبر راضيًا بالتزاماته التعاقدية  146/2االلتزامات مرهقة عليه استنادًا ألحكام المادة )

،  20/2/2008در في  ، والصا2008/هيئة مدنية/143وتكون مطالبته بعد انتهاء العقد ال سند لها من القانون". قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  

 منشور على الموقع اإللكتروني لمحكمة التمييز العراقية.

(27( المواد  انظر:  والمادة )146(  العراقي،  المدني  القانون  من  والمادة )147(  المصري،  المدني  القانون  من  المدني  1195(  القانون  من   )

 الفرنسي.

 .233( سليم، أيمن سعد, مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص28)

 .304(، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص2005منصور, محمد حسين, ) ( 29)
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شريعة المتعاقدين وأنه ال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين، ثم جاء االستثناء في نص  
الفقرة الثانية من نفس المادة والتي نصت على أن: "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة 

ن لم يصبح مستحياًل لم يكن في الوسع توقعه ا وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وا 
بين   الموازنة  وبعد  للظروف  تبًعا  للقاضي  فادحة جاز  بخسارة  يهدد  بحيث  للمدين  صار مرهًقا 
مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول". ويفهم من ذلك أن محل تطبيق هذا  

لتزام الذي تم بين الطرفين المتعاقدين قائًما وأن تنفيذه وفق الشروط المتفق االستثناء أن يكون اال
عليها أصبح مرهًقا للمدين بسبب الحادث الطارئ، بمعنى أن تكون هناك عالقة سببية بين القدرة  
على التنفيذ بالشروط المتفق عليها دون إرهاق وبين الحادث الطارئ الذي أصبح االلتزام مرهًقا 

بمقتضاه، كما يجب أن ال يكون المدين نتيجة خطأه قد تراخى في تنفيذ التزامه إلى ما بعد  للمدين  
وقوع الحادث الطارئ إذ ال يجوز أن يستفيد المدين من تقصيره، وعلى القاضي عدم إعمال نظرية 

 . (30) الظروف الطارئة إذا ثبت له أن هناك احتمااًل لزوال أثرها عند استحقاقها
آخر لها جاء فيها: "العقد وليد أرادتين وما تعقده إرادتان ال تحله إرادة واحدة، وال يجوز  وفي حكم  

للقاضي أن ينقض عقًدا صحيًحا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعدي تفتضيه قواعد العدالة،  
ويجب على القاضي أال يعمل نظرية الظروف الطارئة إذا ثبت له أن هناك احتمااًل لزوال أثرها 
عند استحقاقها، وأن مناط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة هي أن تكون هناك عالقة سببية بين 
المقدرة على تنفيذ االلتزام التعاقدي وبين الحادث الطارئ وشرط أال يكون تراخى تنفيذ االلتزام إلى  

لحادث الطارئ ما بعد وقوع الحادث الطارئ وشرط أال يكون تراخى تنفيذ االلتزام إلى ما بعد وقوع ا
 .(31)راجًعا إلى خطأ المدين"

 الفرع الثاني: تأثير نظرية الظروف الطارئة على مدد الطعن
 

. منشور على الموقع  8/12/2016القضائية، الدوائر التجارية، جلسة   85لسنة  16010( حكم محكمة النقض المصرية، ألطعن رقم 30)

 م.11/10/2020بتاريخ الزيارة  cc.gov.egاإللكتروني لمحكمة النقض المصرية، 

  79لسنة  1805قضائية، والطعن رقم  80لسنة   7742القضائية، والطعن رقم   85لسنة  16010( حكم محكمة النقض المصرية، الطعن 31)

، منشور على الموقع اإللكتروني لمحكمة النقض المصرية، تاريخ الزيارة  2016ديسمبر   9، 1438ربيع األول   9القضائية، والصادر في 

 م.12/10/2020
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الطعن بقرارات المحكمة هو أحد الضمانات التي أشار إليها المشرع وأقرها لضمان حسن سير  
ا  التالي لصدور  اليوم  التمييزي من  الطعن  المنشود، ويبدأ  العدل  إلى  أو  التقاضي وصواًل  لحكم 

التبليغ به ويعتبر التبليغ بالحكم شرًطا الحتساب مدة الطعن وليس شرًطا لقبوله. والطعن بالقرارات 
أمام محكمة التمييز هو أحد الطرق غير العادية في الطعون. وتختص محكمة التمييز )النقض  

وتالحظ محكمة في مصر ( بنظر الطعون المقدمة إليها من قبل المتداعين أو من يمثلهم قانوًنا  
سواء  بالتمييز  الطعن  ويكون  للقانون،  القرار  أو  الحكم  موافقة  مدى  تدقيقها  من خالل  التمييز 
بصفتها  االستئناف  محكمة  أو  التمييز  محكمة  أمام  والغيابية  الحضورية  والقرارات  باألحكام 

 .(32)التمييزية
أو ظرف طارئ( حال بينهم  وقد يدعي المتقاضين أمام المحاكم بحدوث سبب أجنبي )كقوة قاهرة

المواعيد  فيها  تمتد  وحاالت  أحوال  على  القانون  نص  وقد  القرارات،  أو  باألحكام  الطعن  وبين 
القاهرة  )القوة  الحاالت  هذه  إحدى  توافرت  ما  إذا  والقرارات  باألحكام  الطعن  مواعيد  وبضمنها 

رض مجتمع ما لظروف استثنائية والظروف الطارئة( واللتان تؤثران على سريان المواعيد. فإذا ما تع
)كجائحة   األوبئة  وانتشار  والحروب  الطبيعية  الكوارث  كحاالت  فيه  العادية  الحياة  بسير  تخل 
كورونا( والتي تستلزم انقطاع المواطنين عن ممارسة حياتهم وأعمالهم والبقاء في المنازل خشية  

للطعن باألحكام أو القرارات التي نص  انتشار الوباء؛ مما يستلزم أن يقف سريان الميعاد القانوني  
ذا لم يكن قد بدأ فإنه ال يبدأ إال   عليها المشرع للقيام بعمل قضائي ما إلى حين زوال المانع، وا 

, وهو ما ذهبت اليه محكمة التمييز العراقية في حكمًا لها بالرقم (33)بعد زوال أثر الظروف الطارئة
 اليه سابقًا.المشار  2020/هيئة استئنافية عقار/2104

 المطلب الثالث 
 التكييف المقترح لمرحلة انتشار فايروس كورونا 

 
(32( المواد  انظر  المادة )172(، )216(  يقابلها نص  العراقي،  المرافعات  قانون  من  والتجارية  216-216(  المدنية  المرافعات  قانون  من   )

 المعدل. 1968لسنة  13المصري المرقم 

والذي تقرر فيه إيقاف سريان المدد الخاصة بالطعون في    6/4/2020/ق/أ في  41( وهو ما أشار إليه كتاب مجلس القضاء األعلى بالعدد  33)

بسبب انتشار فايروس كورونا. واعتبر البيانات فترة تعطيل الدوام    18/3/2020تاريخ  األحكام والقرارات طيلة فترة تعطيل الدوام الرسمي من  

 هي فترة انقطاع المرافعة لكافة الدعاوى لحين زوال السبب.
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القانوني في أي مجتمع من المجتمعات هو الهدف األساسي والرئيسي   يعتبر تحقيق االستقرار 
للنظام القانوني، فحاجة المجتمعات لالستقرار القانوني ال تقل عن حاجتها إلى األمن والعدل، فهو  

 .(34)لبناء أي مجتمع متحضر ركيزة أساسية
دقيق   نحو  على  القانونية  لمراكزهم  األفراد  به معرفة  القانوني،ويقصد  باليقين  االستقرار  ويتحقق 
ومؤكد وواضح في جميع الظروف، إذ يمكنهم معرفة مراكزهم القانونية ومعرفة ما لهم من حقوق  

ون خوف أو قلق من نتائج هذا وما عليهم من واجبات؛ األمر الذي يمنحهم التصرف باطمئنان د
 .(35) التصرف مستقبالً 

التي   القانونية  المبادئ  العديد من  المختلفة  الوضعية  القوانين  تبنت  االستقرار  وألهمية وضرورة 
تهدف إلى تحقيق االستقرار وترسيخه، ومن هذه المبادئ مبدأ )العقد شريعة المتعاقدين(، ومعنى  

راد أحرار في إنشاء ما يشاؤون من العقود في إطار القانون، إذ  هذا المبدأ أو القاعدة هو أن األف
ال يجوز للفرد أن يتنصل من التزام فرضه القانون، فال يجوز له أن يتنصل من التزام أنشأه عقد  
كان طرًفا فيه. وهدف هذه القاعدة تحقيق االستقرار بين األفراد في تصرفاتهم من عقود ومعامالت  

كل طرف في العقد أن يلتزم بما تم االتفاق عليه في العقد وال يجوز له  وتصرفات، فيفترض على  
 .(36)أن ينقضه أو يعدله بإرادته المنفردة

للقضاء   يلجؤون  األفراد  أن  ذلك  الدعاوى(  في  الفصل  مبدأ )سرعة  األخرى  المبادئ  كذلك من 
القضاء في   القانونية والحصول على حقوقهم، والبد أن يفصل  المطروح لحماية مراكزهم  النزاع 

 عليه، والبد من سرعة الفصل في هذا النزاع لكي يضمن األفراد استقرار الحقوق والمراكز القانونية.
كذلك المبدأ اآلخر هو )تحديد مدة للطعن في الحكم( فإذا كان المشرع قد أعطى للحكم قوة ملزمة 

ق والمراكز القانونية المطروحة  تحول دون المساس به، إال أن ذلك ال يكفي لتحقيق االستقرار للحقو 
 على القضاء. 

 
(، فكرة القانون، دار  1979؛ حمدي ،عبد الرحمن،)49(،مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية، مصر، ص2001( راغب،وجدي، )34)

 .178(،غاية القانون، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ص2000؛حسني، أحمد إبراهيم ، ) 24الفكر العربي، القاهرة، ص

 .179( حسني،أحمد إبراهيم ، غاية القانون، المرجع السابق، ص35)

 .8سكندرية، مصر، ص(، القوة القاهرة في قانون المرافعات، دار الفكر الجامعي، اإل2007(عبد الرحمن،محمد سعيد،)36)
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والمراكز   للحقوق  االستقرار  لتحقيق  قصيرة  بآجال  الطعن  مدد  تحديد  من  للمشرع  البد  فكان 
 .(37) القانونية

فغاية المشرع من هذه المبادئ وغيرها هو تحقيق االستقرار الحقيقي للحقوق والمراكز القانونية في  
تقدم ذكره نالحظ بأن بعض الدول واألنظمة تبنت نظرية القوة القاهرة المجتمع، ومن خالل ما  

كقاعدة عامة لتطبيقها على مرحلة أثناء فايروس كورونا، فيما تبنت دول أخرى نظرية الظروف  
الطارئة وعدته األنسب في المرحلة الحالية، ولكن ال يمكن تبني نظرية القوة القاهرة وتطبيقها على  

 زامات، وال يمكن أيًضا بأي حال من األحوال اعتبارها ظرًفا طارًئا.كل العقود وااللت
ولكننا نرى بأن يتم األخذ بنظرية القوة القاهرة في حدود معينة واعتبار مرحلة فايروس كورونا ظرًفا 

 طارًئا في أحوال أخرى وفق التفصيل اآلتي:

 أواًل: في مجال العقود وااللتزامات:
وال اعتبار مرحلة انتشار فايروس كورونا، قوة قاهرة أو ظرًفا طارًئا،  ال يمكن بأي حال من األح

ن كانت جائحة فايروس كورونا   تعتبر حالة استثنائية عامة غير متوقعة، ليس   (Covid-19)وا 
ألطراف العقود دخل في حدوثها وال يمكنهم دفعها. بل يجب دراسة كل عقد على حدة للتأكد من  

في النطاق الزمني للعقد )أي أثناء مرحلة تنفيذ العقد وبعد إبرامه(،   أن جائحة كورونا قد تحققت
كذلك يجب التأكد فيما إذا كانت جائحة كورونا هي السبب الرئيسي والمباشر   وليس قبل إبرام العقد.

 للخسارة المرهقة التي لحقت بالمتعاقد أو ترتب عليها استحالة تنفيذ العقد. 
القانوني ألي واقعة واعتبارها قوة قاهرة أو ظرًفا طارًئا هو من اختصاص السلطة  ويعد التكييف  

القضائية وهي وحدها من تقرر تطبيق القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على أي عقد من العقود.  
بعد أن تتأكد من أن هنالك آثار تستدعي تطبيق أي من النظريتين باعتبارهما سبًبا أجنبًيا، يؤدي  

اإلعفاء من االلتزامات كلًيا أو جزئًيا. وعلى القاضي أن ال يعمل تلك النظرية إذا ثبت له أن  الى  
 .(38) هناك احتمااًل لزوال أثرها عند استحقاق االلتزامات

 
 .16(عبد الرحمن، محمد سعيد, القوة القاهرة في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص37)

 القضائية، مرجع سابق. 85لسنة  16010( حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 38)
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 ثانًيا: في مجال مدد الطعن: 
ن  أن األصل العام في قانون المرافعات هو قبول الطعن باألحكام والقرارات القضائية إذا كانت ضم

. لكن المشرع العراقي قد خرج في قانون المرافعات عن هذه القاعدة  (39)المدد القانونية المحددة لها
ومنح الخصوم حق الطعن باألحكام والقرارات رغم انتهاء المدة القانونية عند تحقق إحدى الحاالت 

ي أو زوال صفة  (، وهي )وفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاض174التي نصت عليها المادة )
من كان يباشر الخصومة عنه(. وهذه األسباب هي أسباب شخصية للطاعن، فاألولى أن يتم  
إيقاف مدد الطعن في حالة القوة القاهرة التي تمنع المتداعين من مباشرة حقهم بالطعن باألحكام.  

للحياة وفرض   ومن مصاديق القوة القاهرة هو انتشار جائحة فايروس كورونا. وما لحقه من تعطيل
حظر التجوال وتعطيل عمل المحاكم؛ مما دعا مجلس القضاء األعلى في العراق إلى التدخل  
واعتبار مدد حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي بسبب جائحة كورونا في العراق هي مدد وقف  

ئناف إلى غاية است  3/2020/ 18, وابتداًء من تاريخ  (40)لمدد الطعن أي وقف سريان مدد الطعن
( من  174الدوام الرسمي بعد زوال حظر التجوال؛ لذا نرى بأن الحاجة قائمة إلى تعديل المادة )

القاهرة(، دون   القوة  أو  السبب األجنبي )الحادث القهري  المرافعات العراقي لكي تتضمن  قانون 
ا ذهبت اليه  التقيد  بالحاالت الثالث الواردة فيها وتضع حد لالجتهاد في مثل هذه الحالة، وهو م

المحكمة السعودية العليا حيث جاء في قرار لها " تعد جائحة فايروس كورونا من الظروف الطارئة 
التنفيذ  اذا اصبح  القاهرة  القوة  العقد اال بخسارة غير معتادة. ومن  او  اذا لم يكن تنفيذ االلتزام 

 (41) مستحياًل".
خالصة ما تقدم فأن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل باعتبار مرحلة ما هي ظرفًا طارئًا او  
هي قوة قاهرة حسب ما يتبين له من وقائع تتعلق باألمر المعروض عليه فال يمكن القول بأن  
الطارئة على كل   الظروف  بتطبيق نظرية  القول  ايضًا  يمكن  قاهرة وال  قوة  الحالي هو  الوضع 

 
ق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم  ( من قانون المرافعات العراقي أشارت إلى أن: "المدد المعينة لمراجعة طر171(  المادة )39)

 مراعاتها وتجاوزه سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية".

مجلس القضاء األعلى بالمذكرة  بنفس الحال سار القضاء التونسي حسب مذكرة    6/4/2020في    1/ق/41( بيان مجلس القضاء األعلى بالرقم  40)

 .2020مارس  15رقم 

 ، غير منشور.8/5/1442/م، والصادر في 45( قرار المحكمة السعودية العليا, بالرقم 41)
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ن ذلك سيؤدي الى ضياع حقوق الكثير من المتعاقدين ويجعل من اطرافًا اخرى تثري  االحوال أل
على حساب الطرف االخر لذلك يجب ترك االمر للقضاء في تقدير امر تطبيق نظرية الظروف  

 الطارئة او القوة القاهرة على الحاالت المعروضة عليه. 

 الخاتمة
تهدي االن  ولحد  منذ ظهوره  فايروس كورونا  العامة وعلى مستوى  شكل  الصحة  على  دًا خطيرًا 

عالمي وانتج اثاره على كافة المستويات هذه االثار التي تحتاج الى معالجة قانونية خاصًة فيما  
يتعلق بااللتزامات التعاقدية ومدد الطعن باألحكام التي اصبحت في مهب الريح بسبب انتشار  

اشخاص او شركات خسائر مالية كبيرة بسبب    فايروس كورونا فقد تكبد المتعاقدين سواء كانوا
عدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مما اثار العديد من المشاكل القانونية، كذلك الحال  
بالنسبة للخصوم في الدعاوى وبسبب اجراءات الحظر الصحي ومنع الناس من متابعة الدعاوى  

المحاكم مما تسبب في فوات مدد   القانون عدم المعروضة على  القانونية والتي يفرض  الطعن 
 -مجاوزتها, وفي ختام البحث توصلت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات وعلى النحو االتي :

 اوال: النتائج
 من خالل ما تقدم تظهر لنا النتائج االتية:

انما أن مرحلة فايروس كورونا كوباء عالمي ال يمكن حصرها في نطاق نظرية معينة بذاتها و  -1
ان يترك امر تحديد تطبيق أي نظرية للقضاء يطبق ما يراه مناسبًا على الواقعة المعروضة  

 امامه حسب الوقائع والمستندات التي تقدم له. 
ال يمكن ان نفرض تطبيق نظرية معينة بما فيها من مميزات ومساوئ تؤثر سلبًا على حقوق   -2

 المتعاقدين والخصوم في الدعاوى.
عن باألحكام القضائية ركن مهم واساسي من اركان التنظيم التشريعي سواء تعد مواعيد الط -3

 كانت مواعيد مرافعات ام طعن باألحكام.



 قاسم بريس امحد حممد د.م.     الطبيعة القانونية ملرحلة انتشار فايروس كوروان واثره على االلتزامات التعاقدية ومدد الطعن ابالحكام

 30               2021افريل،   1ج  18 العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  – مجلة العلوم االجتماعية  

جاء القانون العراقي خاليًا من نص صريح يفيد بمعالجة هذه الحالة والتي مازالت قائمة لحد   -4
المعالجة القانونية االن ومن الممكن ان تظهر لنا حاالت مشابهة مستقباًل مما يستدعي وضع  

 لها.
سبق للمشرع العراقي وان تدخل في حاالت مشابهة واصدر تشريعًا يقضي بوقف سريان مدد   -5

الطعن بسبب دخول العراق بحرب الخليج الثانية, وقد اعطى المشرع الصالحية لوزير العدل  
 السابق ايقاف العمل بهذا التشريع بعد زوال اسبابه. 

 ثانيا: التوصيات  
دراسة باالستفادة من هذه المرحلة وما نتج عنها من مبادئ قانونية اقرها القضاء توصي ال -1

االوبئة مستقباًل   هذه  لمواجهة مثل  قانونية جديدة  اطر  تحديد  في  العالم  دول  في مختلف 
 خاصًة فيما يتعلق بااللتزامات التعاقدية ومدد الطعن باألحكام. 

يل المواد المتعلقة بنظريتي الظروف الطارئة  توصي الدراسة بأن يقوم المشرع العراقي بتعد -2
والقوة القاهرة بما يتالءم مع متطلبات مرحلة انتشار فايروس كورونا واتخاذها كتطبيق مستقبلي  

 في حالة ظهور حاالت مشابهة.
(،  174توصي الدراسة بأن يقوم المشرع العراقي بتعديل قانون المرافعات فيما يخص المادة )  -3

 اهرة والظروف الطارئة كأحد اسباب قطع مدد الطعن باألحكام.  واضافة القوة الق
 

 المصادر 
 اوال: الكتب القانونية

سعد,) -1 أيمن  النهضة  2020سليم،  دار  الثانية،  الطبعة  موازن،  دراسة  االلتزام،  مصادر   ،)
 العربية، القاهرة.

 ة، مصر .(،غاية القانون، دار المطبوعات الجامعية ،القاهر 2000حسني، أحمد أبراهيم،) -2
(، المبسوط في شرح القانون المدني الرابطة السببية , الجزء 2006الذنون, حسن علي، ) -3

،السنهوري للنشر والطباعة، بغداد الديناصوري, عز الدين والشواربي, عبد الحميد,  1الثالث ط
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العربي, 2012) الفكر  دار  االول,  المجلد  والقضاء,  الفقه  في ضوء  المدنية  المسؤولية   ,)
 .  226القاهرة, ص

(, الوجيز في المسؤولية المدنية, دار الفكر والقانون, المنصورة, 2014وهدان, رضا متولي, )  -4
 مصر.

التقصيرية والعقدية, الجزء االول, دار  2012الطباخ, شريف احمد, ) -5 المدنية  (, المسؤولية 
 . 411الفكر والقانون, المنصورة, ص

لوجيز في نظرية االلتزام في القانون  ( ا 1980الحكيم, عبد المجيد والبكري, عبد الباقي ،)  -6
المدني العراقي، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  

 .بغداد
 (،فكرة القانون،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر .1979حمدي، عبد الرحمن ،) -7
ت الجزء الثاني, مصادر االلتزام, (, النظرية العامة لاللتزاما2017البيه, محسن عبد الحميد, )  -8

 دار النهضة العربية, القاهرة. 
, منشورات الحلبي  1(, القانون المدني, االلتزامات, المصادر ج2018قاسم, محمد حسن,) -9

 . 263لبنان, ص -الحقوقية, بيروت
(، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار الجامعة  2005منصور, محمد حسين, )   -10

 الجديدة، اإلسكندرية.
سعيد،) -11 محمد  الرحمن،  الفكر  2007عبد  دار  المرافعات،  قانون  في  القاهرة  (،القوة 

 الجامعي ،االسكندرية، مصر. 
 (، مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر. 2001راغب، وجدي،) -12

 ثانيا: القوانين  
 . 1941لسنة 40القانون المدني العراقي بالرقم   -1
 وتعديالته.  1948لسنة131لقانون المدني المصري بالرقما -2
 القانون المدني الفرنسي  -3



 قاسم بريس امحد حممد د.م.     الطبيعة القانونية ملرحلة انتشار فايروس كوروان واثره على االلتزامات التعاقدية ومدد الطعن ابالحكام

 32               2021افريل،   1ج  18 العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  – مجلة العلوم االجتماعية  

 .  1969لسنة 83قانون المرافعات العراقي بالرقم بالرقم  -4
 المعدل.  1968لسنة   13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المرقم   -5

 ثالثا: البحوث العلمية
واثرها في احكام المرافعات المدنية , بحث منشور  ( القوة القاهرة  2008ذنون, ياسر باسم, ) -1

 . 10في مجلة الرافدين القانونية , العدد 
 رابعا: المقاالت  

الفاضل،احمد،الكورونا بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة , مقال منشور على موقع الجريدة  -1
 . 19/3/2020تاريخ الزيارة   www.alarabir.netالعربية االلكتروني 

السلمي،حمزة فهيم، القوة القاهرة في زمن الكورونا , مقال منشور في جريدة عكاظ االلكترونية  -2
 .  15/4/2020تاريخ الزيادة   www.okaz.comعلى الموقع االلكتروني 

اراء وافكار القاضي    -العكيلي , رحيم حسن, مقال منشور على موقع المدونة الشخصية   -3
 .  2020/  3/  27العكيلي , بتاريخ  رحيم

 خامسًا: احكام القضاء 
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, تاريخ  www.hjc.iq، منشور على الموقع اإللكتروني بمجلس القضاء األعلى2007/ 28/2
 م. 2020/ 8/11الزيارة 

  قضائية، الدوائر المدنية، جلسة   79لسنة    11114حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم   -4
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 اإليجابية الطالق العاطفي وعالقته بالمواجهة 
Emotional divorce and its relation to Positive Coping 

 العراق  ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب، قسم علم النفس، د. سناء مجول
 العراق  ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب، قسم علم النفس، يونس د. ياسمين جرجيس

 
يعد الطالق العاطفي بين الزوجين فقدان للمشاعر والعواطف الحميمة مما يؤدي ذلك   ملخص:

إلى االنفصال وتفاقم األزمات , فاألسرة هي الطريق األمثل إلى صالح المجتمع بل الى صالح  
االمة كلها ,لذلك فأن هذه العالقة تتغير نتيجة ظروف الحياة والتعرض الى الكثير من الضغوطات 

اما ان تزيد من االنسجام والحب والمودة او بالعكس الى الكره والبغضاء والحقد الذي    المختلفة
يؤدي بدوره الى االنفصال التام والنهائي او ان يعيش الزوجان تحت سقف واحد وكأنهم غرباء  
وهم مضطرين الى تحمل هذا الوضع اما من اجل المحافظة على الشكل االجتماعي او المحافظة  

لذلك فأن المواجهة االيجابية بين االزواج قد ينتج عنها  . ل من الضياع واالهتمام بهمعلى االطفا
السيطرة والتعامل مع متطلبات   الطرفين فهي إستراتيجيات معرفية وسلوكية بهدف  انسجام بين 
الموقف الذي تم ادراكة لمواجه المثيرات والمشكالت والضغوط المختلفة في الحياة بين الزوجين  

طرق وحلول لذلك تعمل هذه االستراتيجيات على مواجهة المواقف بطريقة عقالنية وبحكمة   وايجاد
 والتخفيف من التوترات االنفعالية المترتبة عليها والتقليل من مشاعر االنفصال او الطالق العاطفي. 

 الطالق العاطفي، التأقلم االيجابي الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 

The emotional divorce between the spouses is a loss of feelings and 

intimate emotions, which leads to separation and the aggravation of crises. 

The family is the best way to the welfare of society, but to the welfare of 

the whole nation. Therefore, these relationships change due to the 

circumstances of life and exposure to many different pressures, either to 

increase harmony, love and affection. Or to the contrary hatred and hatred 

and hatred, which leads to complete separation and final or that the couple 

live under one roof as if they are strangers and they have to endure this 

situation either to maintain the social form or to keep the children from 

loss and attention to them. 
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Therefore, the positive confrontation between couples may result in 

harmony between the parties are cognitive and behavioral strategies to 

control and deal with the requirements of the situation that has been 

addressed to address the different stimuli and problems and pressures in 

the life of couples and find ways and solutions, so these strategies to 

address situations in a rational and wise and reduce tensions Emotional 

and emotional feelings of separation or divorce. 

KeyWords: Emotional divorce, Positive Coping 

 مشكلة البحث :
يعد الزواج رابطة مقدسة  بين الزوجين وهو العشرة بين الذكر واالنثى تربطهم معا العالقة الزوجية  
والتي تستمر لسنوات طويلة تتعرض خاللها الى الكثير من المتغيرات التي تؤثر على هذه لعالقة  

بعلها نشوزا بالسلب واإليجاب ومن أبرزها مايسمى بنشوز الزوج وقال تعالى ))وان امرأة خافت من  
 (  128او اعراضا فال جناح عليها ان يصلحا بينهما والصلح خير (( )سورة النساء اية 

وان صالح االسرة هو الطريق االمثل الى صالح المجتمع يل الى صالح االمة كلها ,لذلك فأن  
ان تزيد  هذه العالقة تتغير نتيجة ظروف الحياة والتعرض الى الكثير من الضغوطات المختلفة اما  

من االنسجام والحب والمودة او بالعكس الى الكره والبغضاء والحقد الذي يؤدي بدوره الى االنفصال  
التام والنهائي او ان يعيش الزوجان تحت سقف واحد وكأنهم غرباء وهم مضطرين الى تحمل هذا  

الضياع الوضع اما من اجل المحافظة على الشكل االجتماعي او المحافظة على االطفال من  
 واالهتمام بهم .

االسرة والزواج كاملة طوال دورة   النادر ان تكون حياة  ان من  الى  اشارت  الكندي  ففي دراسة 
حياتهما الن كثيرا من االحداث التي يتعرضلها الزوجيين يؤدي الى حدوث مشكالت ليس لها  

 االمكانيات المالئمة لمواجهة االحداث .  
ساليب في حل المشكالت والتعامل مع الضغوط المختلفة في الحياة  فالمواجه االيجابية تعد من اال

بمرونة وبنوع من التفهم المدرك لمجريات االمور واإلحداث فهي تعد إستراتيجية للمواجه والتي  
تعد بها تكتيكات او طرائق يستعملها الفرد من اجل تحقيق هدف ما ,.فأسلوب المواجهة االيجابية 

ة وعلى العكس منه المواجهة السلبية التي تحدث بين الزوجين والتي  هو اسلوب يمتاز بالمرون
يحدث فيها نوع من الخالفات تؤدي الى االنفصال والنزاعات المختلفة . وبأستمرار هذا الحال قد  

 يصلون إلى مايسمى بالطالق أو االنفصال العاطفي . 
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يجابية لها الدور في حل الخالفات  ومن هنا تتجلى مشكلة البحث الحالي فيما اذا كانت المواجهة اال
التي تحدث بين الزوجين وبالتالي تقلل من المشاعر السلبية التي تحدث مثل الطالق العاطفي  
مشاعر  فيها  يحدث  التي  السلبية  المواجهة  من  العكس  على  فعال  وهل  بينهم  االنسجام  وزيادة 

 االنفصال والطالق العاطفي .
 

 أهمية البحث :
النوا  االسرة  األسرة تعد  فيه حبال  ان يصلح مجتمع وهنت  , وال يمكن  المجتمع  في  االساسية  ة 

,فاألسرة جماعية انسانية يتكون منها المجتمع وهي اكثر الظواهر االجتماعية عمومية وانتشارا فال 
نجد مجتمع يخلو من النظام األسري وهذا مايحقق االستقرار للحياة االجتماعية والمجتمع .فالزواج  

األسرة ,فإذا كان الزوجان متفهمان ومستقران في عالقتهما كان الجو األسري مستقرا يسوده   هو نواة
التفاهم ويساهم الزواج بشكل ايجابي في تدعيم الصحة النفسية لدى االزواج لما يحققه من إشباع  

  2000للحاجات النفسية والبيولوجية واالجتماعية ,وقد أشارت نتائج دراسة )ديفيد(و)بروك ( عام 
الى ان االزواج ذوي التفاعل الجيد والرضا عن الدور الجنسي وتجنب النقد كان لهم شعور بالبهجة  

 ,ص( .  2008والتفاعل واالحساس العام بالسعادة . )الرشيدي ,
لذلك فأن المواجهة االيجابية بين االزواج قد ينتج عنها انسجام بين الطرفين فهي إستراتيجيات  

السيطرة والتعامل مع متطلبات الموقف الذي تم ادراكة لمواجه المثيرات    معرفية وسلوكية بهدف
هذه   تعمل  لذلك  وحلول  طرق  وايجاد  الزوجين  بين  الحياة  في  المختلفة  والضغوط  والمشكالت 
االستراتيجيات على مواجهة المواقف بطريقة عقالنية وبحكمة والتخفيف من التوترات االنفعالية 

 المترتبة عليها 
فات التي تكون بين االزواج قد تؤدي إلى فتور العالقة بينهم والى مايسمى باالنفصال او فالخال

الطالق العاطفي وخاصة عندما تكون المواجهة للضغوط سلبية وليست ايجابية , فالطالق العاطفي 
المسؤوليات   وتحمل  الزوجية  الحياة  ضمن  المختلفة  لإلعمال  المتتالية  الضغوط  نتيجة  يحدث 

ات في طبيعة العالقة الجنسية عادة ماتكون اقل كمية واقل عددا مع قلة االتصال االيجابي والتغير 
جهاده والذي كثيرا مايكون مصحوبا في قطع  والمواجهة االيجابية التي تؤثر على استقرار الزواج وا 
  العالقة الجنسية بين الزوجين وفي دراسة عبد العزيز اشار الى ان التعاطف بين الزوجين هو 
الحنين الذي يشعر به كل منهما في غياب االخر والميل الى التضحية من اجل الطرف االخر  
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والتغاضي عن عيوب الطرف االخر اما اذا كان العكس من ذلك وكانت هناك قلة في الحنين 
او   الطالق  هذا  هم ضحية  االبناء  واصبح  العاطفي  االنفصال  شعور  الى  الميل  زاد  والعاطفة 

 (  .  6,ص1972, االنفصال )موسى
فكلما كانت المواجهة االيجابية بين الزوجين مرنة ومنسجمة كلما زاد تعلقهم ببعض وحبهم لبعض  
اما اذا كانت المواجهة سلبية هذا قد يزيد من احتمال االنفصال والنزعات والطالق العاطفي بين 

مستوى لها ويكون    الطرفين ,فالطالق العاطفي دليل على ضعف العالقة بين الزوجين الى ادنى
الجو العاطفي بينهما باردا خاليا من المودة والمحبة والمشاركة والذي ينعكس سلبا عليها خاصة 

 واألطفال عامة .  
(إن اإلفراد الذين يتبنون إستراتيجية (folkman&Judithوقد اكدت كل من دراسة فولكمانوجوديت

المشكالت النفسية بحيث تمكنهم من   في مواجهة الضغوط تكون ادارتهم ناجحة في التعامل مع
المواجهة بسرعة وكفاية من دون ان تكون سلوكياتهم غير مرغوب فيها وبذلك يشعر هوالء األفراد  
باالسترخاء والثقة والطمأنينة عندما يواجهون المشكالن في المستقبل ومن دون ان يشعروا بضغط  

 .  ( (folkman&Judith,2000,p53او توتر او اثارة عالية 
بين   العاطفي  الطالق  يحدث  االيجابية  المواجهة  وتتالشى  النفسية  الحواجز  تكثر  عندما  ولكن 
الزوجين وهذا يجعلهم اكثر برود او حدة وجدية وتعاملهم مع بعض بطريقة رسمية ويخلو كال  
الزوجين بنفسه او ينغمس في اداء األنشطة دون االحتكاك باألخر , وايضا لالمتناع الجنسي 

ا يعطي اضافة جديدة لتأزم العالقة بينهما ويستقل كل منهما في فراش خاص , وتصبح  بينهم
العالقة ممزقة عاطفيا وتتبلور مشاعر الغربة داخل المنزل حيث يشعر كل طرف انه غريب من 

 االخر .  
العبيدي والعباس ) الباحثتين لعينة من اسر لمدينة بغداد بأن  2010ففي دراسة  ( وجدتا هاتين 

زوجين حديثا اكثر طالق عاطفي من المتزوجين لفترة من الزمن ,فلذلك عندما تزداد المواجهة  المت
االيجابية منذ البداية ومجابهة الضغوط واالزمات هذا قد يقلل بدوره من الطالق العاطفي لدى  

 الزوجين في حياتهم اليومية. 
 اهداف البحث : 

 قياس الطالق العاطفي عند المتزوجين  -1
 اجهة االيجابية عند المتزوجين  قياس المو  -2
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 اناث( في الطالق العاطفي –تعرف على الفروق بين الزوجين )ذكور  -3
 اناث( في المواجهة االيجابية–تعرف على الفروق بين الزوجين )ذكور  -4
 تعرف على العالقة بين الطالق العاطفي والمواجهة االيجابية لدى المتزوجين  -5

 حدود البحث : 
 . 2020-2019يتحدد البحث الحالي بموظفي جامعة بغداد للعام 

 تحديد المصطلحات : 
 Emotional divorceاوال : الطالق العاطفي 

للشعور   - : 2008البكر -1 التدريجي  التباعد والفقدان  بالمودة والمحبة والرغبة بين  هو 
 ( 1,ص2008)بكر , ) .الزوجين  بالرغم من كونهما اليزاالن تحت سقف واحد

هي حالة يعيش فيها الزوجان منفردين عن بعضهما البعض  رغم منزل  - : 2008بور -2
واحد،ويعيشان في انعزال عاطفي،ولكل منهما عالمه الخاص البعيد عن الطرف اآلخر وينتج  

 ( 23,ص 2008الحياة الزوجية وغياب الحب والرضا من العالقة بين الزوجين)بور ,عنه برودة 
هو اختالال لتوازن وسوء العدالة التوزيعية في الحقوق والواجبات بين  - : 2010هادي -3

الزوجين والذي يؤثر سلبا على الجانب التعبيري والذي يؤدي إلى تصدع الحياة الزوجية والتنافر  
بينه العاطفة  بيت واحد كأنهم غرباء وبشكل مستمر. )هادي وفقدان  الزوجان في  ما ،ويعيش 

 ( . 20,ص2010,
 ،Positive Copingثانيا : المواجهة االيجابية 

على Seligman،1975سليجمان  -1 باالعتماد  المشكالت  حل  على  يقوم  حياة  "أسلوب   :
مريحة"  ايجابية  وانفعاالت  بمرونة  الضغوط  مع  والتعامل  االيجابية  المعرفية  المدركات 

(Seligman,1994, p.54) 
: "التعامل بأسلوب عقالني في مواجهة المثيرات الضاغطة بحيث تؤدي الى 1994فوتنا،    -2

 (. 96, ص 1994مية الناتجة عنها " )فوتنا، تقليل اآلثار النفسية والجس
: "تلك الطريقة المرنة التي يتعامل بها الفرد في  Dunkley et.al,2000دانكلي وآخرون  -4

الدعم   طلب  او  االيجابية،  وانفعاالته  أفكاره  توظيف  خالل  من  النفسية  الضغوط  مواجهة 
 " البيئة  والنموفي  التوافق  إلى  شخصيته  تقود  والتي  المعلومات  عن  البحث  أو  االجتماعي، 

(Dunkley et.al,2000,p.437) 
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 ق العاطفي :النظريات التي فسرت الطال
 . نظرية التفاعل الرمزي:1

يفترض التفاعليون الرمزيون إن العالم الرمزي والثقافي يختلف باختالف البيئة اللغوية والعرقية أو  
حتى الطبقية لألفراد، وفي ضوء هذه الفرضية يهتم دارسو األسرة بطبيعة االختالف بين العالم  

ف على تحديد توقعات أدوارهما وعلى مجريات التفاعل  الرمزي للزوج والزوجة وتأثير هذا االختال
بينهما، وقد أكدت الدراسات في هذا الصدد أنه كلما كان العالم الرمزي مختلفًا ومتباينًا )كما يحدث  
في الزيجات بين أفراد ينتمون إلى بيئات لغوية وثقافية مختلفة( اي كلما تبلورت توقعات األدوار 

كلما شهد التفاعل بينهما ضروبًا من التوتر والصراع ويحدث العكس  بينهما بشكل ضعيف وبطيء،  
 في حالة اشتراك الطرفين في عالم رمزي واحد. 

 - روجرز –. نظرية الذات 2
أكد روجرز إن التوافق النفسي يتوفر عندما يكون الفرد متسقًا مع مفهوم ذاته لذا فأن مفهوم الذات  

النفسية وأن تقبل الذات وفهمها يعتبر بعدًا رئيسيًا في الموجب يعبر عن التوافق النفسي والصحة 
 عملية التوافق الشخصي. 

وتركز نظرية الذات على أهمية االحترام والتقدير وأنه مطلب عام عند كل البشر ويسعى الجميع 
 للحصول على تقدير إيجابي من اآلخرين.

ن الحب واالحترام والتقدير كالهما مكمل لآلخر فال يمكن أن ي عش الحب بدون احترام وال يعيش وا 
االحترام بدون الحب فلالحترام يولد الحب مع العشرة الطويلة وهو أساس التعامل مع اآلخرين وهو  

 شرط  أساسي الستقامة العالقة الزوجية بين الزوجين وبالعكس.
وانعدام    لذا فأن استخدام العنف بكافة أشكاله اللفظي والجسدي والجنسي واالجتماعي يؤدي إلى قلة 

 االحترام بين الزوجين. 
 . نظرية القوة: 3

ترى هذه النظرية إن القوة تنبع من المصادر التي يمتلكها الفرد في سعيه نحو سد حاجات الشريك 
وفي تعزيز قدرته على إصدار القرارات، وتتحدد هذه المصادر في ضوء مكانة الفرد واألدوار التي  

نجازاته العامة، كعضويت ه في المنظمات الرسمية أو التطوعية، وأن ارتفاع مكانة الفرد يقوم بها وا 
نجازاته يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بقوته وفي تأثيره على مجموعة المواقف التي تصادف   وتعدد أدواره وا 
األسرة في حياتها الزوجية كاختيار العمل مثاًل ويظهر االهتمام بقوة المرأة التي غالبًا ما تستمد 
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وتها من الرجل خاصة في المجتمعات التقليدية، كما تستمد جانبًا آخر من قوتها من جانبًا من ق
األنشطة اإلنتاجية والمنزلية التي تقوم بها، فمثاًل تكون القدرة على اإلنجاب مصدر القوة الحقيقية 

ت المرأة للمرأة، بينما تكون القدرة االقتصادية مصدر للقوة ألي من الطرفين الرجل أو المرأة إذا كان
 عاملة. 

 . نظرية التبادل االجتماعي: 4
تقوم هذه النظرية على مجموعة من الفرضيات التي تنظر إلى السلوك االجتماعي على انه يقوم 
على العالقة المتبادلة بين طرفيه، حيث يتكون التبادل االجتماعي من األفعال اإلرادية التي يقوم 

الذي يتوقعون الحصول عليه وعلى هذا األساس فأن مفهوم بها األفراد ويحركها العائد أو المكسب  
 التبادل يستبعد األفعال القائمة على القهر أو الفرض القسري.

وقد أكد هومانز على مبدأ العدالة التوزيعية حيث أن تكاليف العدالة االجتماعية يجب أن تكون 
ذا اختل ميزان التك اليف والنفقات فأن سيؤدي في رأيه  مساوية إلى أرباح العالقة لكال الجانبين، وا 

إلى ألحاق الظلم االجتماعي بجانب معين من جوانب العالقة وما يؤدي قيام ذلك الجانب بتوتير  
عالقته مع الجانب اآلخر، وكذلك ما يتصل بالخصومات والنزاعات واستعمال العنف والقوة بين  

ل القوة والتهديد من قبل الجانب اآلخر  أفراد الجماعات فأن العدالة التوزيعية تنص على أن استعما
ذا لم يستعمل الجانب المهدد أسلوب العنف والتهديد من جانبه فأن هذه ستؤدي إلى هدر حقوقه   وا 

 وهذا ال يتفق مع مبدأ العدالة التوزيعية مطلقًا ومع مبدأ كرامة اإلنسان والجماعة. 
)الذرائعية( مثل الحالة االقتصادية أو  وتفرق البحوث والدراسات بين المصادر )المواد( الخارجية  

المهنية أو االجتماعية للزوج والزوجة وبين المصادر غير االقتصادية المرتبطة بالحب والعالقة  
غير   المصادر  إن  إلى  البحوث  توصلت  وقد  المتوقعة،  األدوار  وأداء  النفسية  والحالة  الجنسية 

من اتصالها بالجانب الذرائعي أو األداتي   االقتصادية أي تلك المتصلة بالجانب التعبيري أكثر
 تؤثر في التفاعل داخل األسرة. 

 . النظرية التطورية )التنموية(:5
في هذه النظرية يهتم الباحثون بتحديد مراحل األسرة فهي عند بعضهم تبدأ مع بداية الحياة الزوجية  

اب أول طفل وتنتهي ببلوغ وتنتهي بوفاة الزوجين أو أحدهما، وهي عند البعض اآلخر تبدأ مع إنج
عدد   كان  مهما  المراحل،  عدد  في  وهناك  هنا  اختالف  مع  العمر  من  متقدمة  مرحلة  الزوجين 
المراحل التي تمر بها دورة حياة األسرة فأن لكل منها أعباءها الخاصة ومسؤولياتها الخاصة، ففي  
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، ثم تظهر فيها بعد إنجاب بداية حياة األسرة ترتبط أدوار الزوجين بالتكيف مع الحياة الجديدة
األطفال أعباء التنشئة االجتماعية، وهي أعباء تقل مع تقدم األطفال في العمر، وفي نهاية دورة 
حياة األسرة تتحول إلى أسرة توجيه بالنسبة لألسرة الزوجية التي يكونها األبناء، وال شك أن كل  

  - الحضر  - لمتغيرات مثل اإلقامة )الريفهذه األعباء واألدوار المتغيرة تختلف باختالف عدد من ا 
البادية( والعمل )طبيعة األنشطة اإلنتاجية وغير اإلنتاجية التي ينخرط فيها الزوجان( حجم األسرة، 

 طبيعة عمل المرأة، والمستوى التعليمي للزوجين(. 

 نظريات فسرت االستراتيجية المواجهة االيجابية:

 . 1976نظرية سيلجمان  .1
سليجمان احد منظري علم النفس االيجابي الذي اكد على وجود عالقة قوية بين ما يتعرض ُيعّد  

له الكائن الحي من ضغوط وبين معتقداته حول ما يمتلكه من قدرات في السيطرة على البيئة. إذ  
الخبرات   عن  فضال  الضاغطة  الظروف  ومواجهة  ذاته  عن  ومدركاته  الفرد  معتقدات  تمارس 

المواقف دورا كبيرا في مواجهة الضغوط النفسية، فعلى سبيل المثال: عندما    المكتسبة من هذه
يعتقد الفرد أنه قادر على حل المشكالت ويشعر بالثقة والنجاح فإن ذلك يولد لديه استعدادًا مسبقا 

ومن  (Selgman,1994)لمواجهة االحداث السيئة، ومن ثم فإنه يشعر بالقوة والسيطرة على البيئة
فإن احساس الفرد واعتقاده بأنه عاجز وليست لديه االمكانية لمواجهة الضغوط البيئية جانب اخر  

ايجاد   عاجز عن  بأنه شخص  سلبي  استعداد  توليد  الى  يعرضه  هذا  فإن  منها  البسيطة  وحتى 
الحلول المناسبة، ومن ثم تضعف سيطرته على ذاته وعلى البيئة المحيطة به، وهو ما يؤدي به  

وط في مواجهته ألي موقف يتعرض له، ويصبح لديه عجز متعلمًا أو مكتسبًا في الى اليأس والقن
مشكالت   من  يصادفه  ما  لمواجهة  مرضي  حل(  تقديم  )أو  محاولة  أية  يبدي  ال  أن 

Seligman,1978)(  .  لالستراتيجية الفرد  استعمال  إن  "سيلجمان"  النفس  عالم  يستنتج  وبذلك 
 : االيجابية في مواجهة الضغوط يعتمد على

 معتقدات الفرد االيجابية حول كيفية مواجهة االحداث الضاغطة. تفكير الشخص االيجابي: -
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المرونة االستيعابية: استيعاب المواقف الضاغطة ومن ثم التكيف لها عبر اختيار بدائل أكثر  -
 فاعلية من غيرها.

السيطرة على انفعاالته السيطرة االنفعالية االيجابية: قدرة الشخص على تنظيم انفعاالته من خالل   -
 . (Seligman,2002)السلبية والشعور بانفعاالت ايجابية في مواجهة المواقف الضاغطة 

لذا يرى "سليجمان" ان االستراتيجية االيجابية تتضمن التفكير االيجابي حول كيفية حل المشكالت  
( بإيجابية مثل  األساسية، والتعامل مع االنفعاالت  الحياة  الحياة، والروح  واشباع متطلبات  تقبل 

المفعمة بالمعنى ـ والرضا ومشاعر السعادة(، مما تعمل هذه االستراتيجية االيجابية على تأكيد 
االيجابية،  المعتقدات  تبني  في  لها دور كبير  االيجابي لألشياء. ألن  تقديرنا  ذواتنا، وتزيد من 

)الريم المواجهة  المشكالت  حدة  من  التخفيف  او  التخلص  في  واخرون،  وتساهم  (  2008اوي، 
وتمهد لعملية سيطرة الفرد على ذاته وعلى البيئة المحيطة به، وتساعده فيتحقيق التوازن الشخصي  

( وأخيرا توصل  2010واالجتماعي ومواجهة الضغوط البيئية المادية التي يتعرض لها )السهلي،  
بال يتمتعون  الذين  لألفراد  الشخصية  السمات  من  مجموعة  إلى  االيجابية "سليجمان"  مواجهة 

 (Selgman,1994))كالتفاؤل واالمل، والقدرة على الحب، وتقبل الواقع نحو األحسن( 

 نظرية موس وشيفر: .2
إن جميع االفراد    Moos and Schaefer, 1986يشير عالما الصحة النفسية موس وشيفر  

ن مدى توافق الفرد في   الحدث بصورة ناجحة او    مواجهةمعرضين لنتائج االحداث الضاغطة، وا 
عملية اختيار الفرد ألساليب المواجهة للمواقف الضاغطة والتخلص من المثيرات    فاشلة يعتمد على

المزعجة، فضال عن ذلك فإن اختيار هذه االساليب يعتمد بدرجة كبيرة وبصورة فعالة على إدراك  
يبدأ في ادراك الضغط والشروع  الفرد المعرفي لهذه المواقف، فبمجرد تلقي الفرد الموقف الضاغط  

في تحديد أساليب مواجهتها والتكيف معها وتحديد طاقاته وقدراته الممكنة في تحمل اثار الضغوط  
المنظران ثالثة عوامل رئيسة في مواجهة    (2009وتداعياتها عليه )صالح،   وبذلك حدد هذان 

 الحدث الضاغط بصورة ايجابية، وهي: 
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الضاغط وداللته الشخصية بالنسبة له: اذ يبدأ االدراك بعد صدمة    ادراك الفرد لمعنى الحدث  -1
الحدث الضاغط بشكل غامض ويتدرج حتى يصبح بشكل عقالني، ومن ثم يتم ادراك جوانبه  

 ونتائجه، مما يساعد الفرد على التوافق معه باألسلوب المالئم. 

في اقامة عالقات شخصية قوية  القيام باألعمال التوافقية مع الحدث الضاغط: ويتمثل ذلك    -2
مع االسرة واالصدقاء وغيرهم ممن يمكنهم مساعدة الفرد على مواجهة الحدث الضاغط، فضال  
عن محاولة الفرد في االحتفاظ بتوازنه، والتحكم بمشاعره السلبية التي خلفها الحدث الضاغط،  

 ويستعيد ثقته بنفسه وكفايته في التحكم والسيطرة على المواقف. 

التوافق او استراتيجياته: وذلك من خالل تقييم الحدث الضاغط ومحاولة اكتشاف   - 3 مهارات 
يستخدم   ان  للفرد  ويمكن  النفسي.  لتوازنه  الفرد  استعادة  معه بهدف  للتعامل  المناسب  األسلوب 
الموقف  مع  التعامل  في  الثالثة  االساليب  هذه  من  اكثر  او  واحد  أسلوب 

 (. 1994الضاغط)السلطاني،

الل ما سبق يفسر موس وشيفر عملية المواجهة االيجابية بدخول الفرد مرحلة التعامل مع ومن خ
الموقف الضاغط معرفيًا وسلوكيًا لحشد طاقاته المعرفية وجهوده السلوكية والوجدانية للتكيف مع 

ول  الموقف الضاغط ومواجهته باختيار استراتيجيات ايجابية، ليحقق الفرد توافقا سويًا في صورة حل
في مواجهة الموقف، في حين ان الفرد الذي يختار حلول غير سليمة يكون تكيفه  وفعالةايجابية 

 (. 1992مضطربا مما تؤثر في حياته الراهنة وتنذره بتحوالتها المستقبلية غير المتوقعة )موس، 

 نظرية الزاروس وفولكمان:  .3
الجهود المعرفية التي  موعة من  يرى الزاروس وفولكمانإن عملية المواجهة االيجابية تتضمن مج

يقوم بهاالفرد عبر اساليب سلوكية إذ تحقق له توافق أمثل لتدبر مطالب البيئة والتي صنفوها الى  
 نوعين هما:

 البيئة الداخلية النابعة من داخل الشخص،وتتكون من خالل ادراكاته للعالم الخارجي.  -
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 في البيئة الخارجية. البيئة الخارجية المتمثلة األحداث المحيطة بالفرد  -
الفرد لمتطلبات البيئة الضاغطة يقوم بعملية تقييم لهذه الضغوط فيما اذا كانت هذه    تعرضفبعد  

الضغوط مهددة، وفيما يستطيع فعله تجاه هذه الضغوط. فإذا ما كانت تقديرات الشخص وانفعاالته 
تجاه هذه االحداث ايجابية فإنه سيجتاز هذه الضغوط وسيشعر باالسترخاء والراحة، في حين إذا  

ج منها وقدر أنه ال يستطيع مواجهتها أوليست لديه االمكانية الكاملة فأنه سيشعر باإلحباط  أنزع
الزاروس وفولكمان أن يحددا نوعين من  وقد استطاع    (Folkman & Judith.2000)والعجز  

 االستراتيجيات االيجابية في مواجهة الضغوط النفسية، هما: 

المشكلة: وتش1 على  ترتكز  التي  المواجهة  معلومات .  على  للحصول  الفرد  الى محاوالت  ير 
إضافية لحل المشكلة واتخاذ القرار بشكل معرفي فعال او تغير الحدث الذي يؤدي الى الضغط،  

كالتخطيط لحل المشكالت،طلب الإلسناد المعرفي من اآلخرين،    وتتضمن عدد من االنشطة،
ستهدف تنظيم العالقة بين الفرد  توقمع النشاطات المتعارض،وكبح مصدرالمشقة.وهذه المواجهة  

 . (Marsh, 1992والبيئة لتحسين ال بينهما)

السلوكية  .  2 األساليب  على  اإلستراتيجية  هذه  وتركز  االنفعال:  على  ترتكز  التي  المواجهة 
والمعرفية التي تستهدف التحكم في التوتر االنفعالي الذي ينجم عن الموقف الضاغط من طريق 

ار، والتفكير التفاؤلي، واالبتعاد عن الحدث أو البحث عن مساندة انفعالية اساليب دفاعية )كاإلنك
من االشخاص االخرين وتجنب مسببات الضغط( وتستهدف هذه المواجهة تخفيف التأثير السلبي  

 . (Berzonsky  1992))للحالة الوجدانية الناجمة عن الضغوط 

مواجهة األفراد الذين يوظفون استراتيجيات سلبية الزاروس وفولكمان إن من أجل تغيير  ويضيف  
يجب تحسين إعادة بناءهم المعرفي وتعديل االفكار السلبية لديهم وتدعيم وترسيخ هذه األفكار 

  األفراد لممارسة هذه االفكار االيجابية )كفافي واخرون،   لتشجعالجديدة لتحل محل األفكار الخاطئة  
1986 .) 

 مجتمع  البحث  وعينته : 
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يتحدد مجتمع البحث الحالي بموظفي جامعة بغداد من المتزوجين فقط ,حيث بلغت عينة البحث  
 من اإلناث   ( 50( من الذكور و) 50( موظف وموظفة بواقع ) 100)

 الباحثتان مقياس الطالق العاطفي ومقياس المواجهة االيجابية .وقد تبنت
 الظاهري :الصدق  

تم عرض اداتا البحث على مجموعة من المحكمين حيث تمت الموافقه من قبل المحكمين على  
األداتين , كما حصلت الموافقة على بدائل وتعليمات كل من األداتين ,حيث كان الوقت المستغرق 

 (   40-20في االجابة يتراوح مابين )
 

 الثبات :
هو من الضروري لمعرفة االتساق في االجابة ,حيث بلغ  حيث تم استخراج الثبات الداتا البحث و 

( اما نسبة الثبات على مقياس المواجهة  ,  92االتساق في االجابة على مقياس الطالق العاطفي )
 (  ,84االيجابية بلغ )

 الوسائل االحصائية : 
 االختبار التائي لعينه واحدة   -1
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين  -2
 معامل ارتباط بيرسون  -3

 نتائج البحث : 
 هدف : قياس المواجهة االيجابية للعينة

( وبانحراف معياري )  100.94ستعمال االختبار التائي لعينة واحدة وبمقارنة متوسط العينة )اب
( وهي اكبر من 11.425(كانت القيمة التاية المحسوبة )  80( بالمتوسط الفرضي )  18.328
 ( 99( ودرجة حرية )  0,05مستوى )( عند 1.98الجدولية) 
 (قياس المواجهة االيجابية 1جدول )

القيمة   الداللة االحصائية 
 الجدولية 

القيمة  
 التائية 

المتوسط  
 الفرضي 

االنحراف  
 المعياري 

 حجم العينة  المتوسط 

 100 100.94 18.328 80 11.425 1.98 دال احصائيا  
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وهذا يعني بأن افر اد عينة البحث لديهم مواجة ايجابية تساعدهم دائما على مواجهة الصعوبات  
الشريك   مع  مناسبة  حلول  الى  للوصول  مختلفة  بستراتيجيات  والتعامل  المشكالت  حل  في 

 . (Marsh, 1992وهذاماجائت به دراسة 

 هدف : قياس الطالق العاطفي للعينة 
االختبار  اب ) ستعمال  العينة  واحدة وبمقارنة متوسط  لعينة  ( وبانحراف معياري ) 93.01التائي 

( وهي اكبر من 10.978(كانت القيمة التاية المحسوبة )  78( بالمتوسط الفرضي )  13.673
 ( 99( ودرجة حرية )  0,05( عند مستوى )1.98الجدولية) 

 
 (قياس الطالق العاطفي 2جدول )

القيمة   الداللة االحصائية 
 الجدوليبة

القيمة  
 االتائية 

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف  
 المعياري 

حجم  المتوسط
 العينة

 100 93.01 13.673 78 10.978 1.98 دال احصائيا  
وهذا يعني ان افراد  العينة لديهم طالق عاطفي  ونوع من المشاعر المؤلمة في عالقاتهم  وهذه  

 Folkman, S, &, Judith, M(2000)النتيجة اتفقت مع دراسة 
 هدف : التعرف على الفروق في المواجهة االيجابية تبعا لمتغير الجنس 

 االيجابية تبعا لمتغير الجنس( التعرف على الفروق في المواجهة  3جدول )
االنحراف   المتوسط  العدد  الجنس 

 المعياري 
القيمة  
 التائية 

القيمة  
 الجدولية 

 الداللة االحصائية 

      7.748 12.898 112.18 50 الزوج 
8 

 دال  1.98

    15.953 89.70 50 الزوجة 

االيجابية من الذكور واالناث تم استعمال  وهذا يعني التوجد فروق لدى افراد العينة غي المواجهة  
( اكبر من الجدولية    7.749االختبار التائي لعينتين مستقلتين . دال احصائيا . القيمة التائية )    ا 

 , ولصالح الزوج98( ودرجة حرية   0.05( عند مستوى ) 1.98)
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 هدف : التعرف على الفروق في الطالق العاطفي لمتغير الجنس
 

 عرف على الفروق في الطالق العاطفي لمتغير الجنس(الت4جدول )
االنحراف   المتوسط  العدد  الجنس 

 المعياري 
القيمة  
 التائية 

القيمة  
 الجدولية 

الداللة  
 االحصائية 

 غير دال  1.98 1.858 16.397 95.52 50 الزوج 

    9.796 90.50 50 الزوجة 

اقل  1.858دال احصائيا . القيمة التائية  تم استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين . غير  
وهذا يعني التوجد فروق لدى    98( ودرجة حرية  0.05( عند مستوى )  1.98من الجدولية   )

 .افراد العينة في الطالق العاطفي من الذكور واالناث
 والطالق العاطفي اإليجابيةهدف: التعرف على العالقة بين المواجهة  

 العالقة بين المتغيرين ( يوضح   5جدول )  
  المواجهة االيجابية  القيمة التائية

 الطالق العاطفي 0.089 0.885
  98ودرجة حرية   0.05تم استعمال  معامل ارتباط بيرسون  .  غير دال احصائيا عند مستوى  

 0.098اقل من الجدولية    0.885. القيمة التائية المقابلة معامل االرتباط 
 

 التوصيات : 
 تعزيز دور وسائل االعالم  في بث برامج توعوية لنشر ثقافة التسامح وتعزيز الثقة بين الزوجين   -1
توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تعزيز دور االرشاد الزواجي للشباب المقبلين  -2

 على الزواج  
 المقترحات :

دراسة الطالق العاطفي مع بعض المتغيرات الديموغرافية )العمر,البيئة.المكانة االجتماعية  -1
 ,االختالفات الثقافية (  
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 دراسة مقارنة في الطالق العاطفي بين المتزوجين حديثا والمتزوجين قديما  -2
 دراسة المواجهة االيجابية وعالقتها بالمرونة الفكرية   -3
 القتها بالجاذبية الشخصية  دراسة المواجهة االيجابية وع -4
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استقصاء فاعلية التدريس القائم على وفق خطوات استراتيجية أورايلي  

O'Reilly  في التفكير المنتج والمعتقدات المعرفية لطالبات الصف الرابع العلمي 
Investigation of the effectiveness of teaching based on the steps of 

the ORelly strategy in productive thinking and knowledge beliefs of 

fourth-grade students 

  جامعة بغداد،، ابن الهيثم - كلية التربية ،ءم.د جيهان فارس يوسف، طرائق تدريس الكيميا
 العراق

 07811116701 
Jihan.f@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq 

 العراق  جامعة ديالى، ،األساسيةكلية التربية ، م. اسراء ناجي كاظم، طرائق تدريس الكيمياء
07718563345 

Israanaji78@gmai.com 

تّعرف  ملخص: الى  البحث  خطوات    يرمي  وفق  القائم   التدريس  فاعلية  استراتيجية استقصاء 
تكون   والمعتقدات المعرفية لطالبات الصف الرابع العلمي.  التفكير المنتج  في  (O’Reilly)أورايلي

الثانوية في مدينة بغداد/   المدارس  البحث من طالبات ثانوية خولة بنت االزور احدى  مجتمع 
الدراسي    الكرخ للعام  )،  (،  2019  - 2018)الثالثة  عددهن  على  62والبالغ  موزعين  طالبة   )

( لكل مجموعة , مثلت 31لتا المجموعتين بواقع )مجموعتين )ب,ج( .  موزعين بالتساوي على ك
، ومجموع (O’Reilly)أوريلي  استراتيجيةالمجموعة ج الطالبات االتي درسن على وفق خطوات 

االعتيادية، بالطريقة  الشعبة )ب( تدرس  بتاريخ      طالبات  البحث    18/10/2018بدأت تجربة 
تم التحقق من تكافؤ المجموعتين وهـي: العمر الزمني  باألشهر.   ،  27/12/2018وانتهت بتاريخ  
الذكــاء ,وكانت    ،درجة  العلمي  الرابع  الصف  في  الكيمياء  لمادة  السابق  الدراسي  التحصيل 

الباحثة   أعّدت  فقد  البحث  أداة  أّما  المتغيرات.  التفكير المجموعتان متكافئتين في جميع  اختبار 
المعتقدات المعرفية تكونت صورته النهائية  مقياس  ( فقرة، و 40ية من )تكونت صورته النهائالمنتج  
اختبار  ( فقرة، وبعد ان أكمال اجراء تجربة البحث بالطريقة المخطط لها، والمتمثلة في  50من )

mailto:Jihan.f@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
mailto:Israanaji78@gmai.com
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المعتقدات المعرفية، وجدت تفوق المجموعة التجريبية التي درست  وفق  مقياس  و   التفكير المنتج
والمعتقدات المعرفية على المجموعة    التفكير المنتج  في  (O’Reilly) ريليأو  استراتيجيةخطوات  

 .الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية

المفتاحية المنتج  ،أوريلي استراتيجية:  الكلمات  المعرفية  ،التفكير   المعتقدات 

Abstract 

The research aims to identify the investigation of the effectiveness of 

teaching based on the steps of O’Reilly’s strategy in productive thinking 

and the cognitive beliefs of fourth-grade students . 

The research community requires choosing one of the secondary schools 

in Baghdad / Al-Karkh third for the academic year (2018-2019), as the 

research experiment began on 10/18/2018 and ended on 12/27/2018, the 

researcher chose the study sample from all second-grade students The 

average of Khawla Bint Al-Azwar intermediate school for girls, 

intentionally, and the number of (62) students, distributed randomly 

between two classes, namely (C and B). The total number of students in 

Division C was (31) students studying according to the steps of the 

O’Reilly strategy, and the total of students in Division (B) were (31) 

students who study in the usual way. The parity of the two groups was 

verified, namely: Age in months. The degree of intelligence, previous 

academic achievement of chemistry in the third intermediate grade for the 

academic year (2018), and the two groups were equal in all variables. As 

for the research tool, the researcher prepared the productive thinking test, 

the final form of which consisted of (40) paragraphs, and the cognitive 

belief scale, the final form of which consisted of (50) paragraphs, and after 

the researcher completed conducting the research experiment according 

to what was planned, namely the productive thinking test and scale 

Cognitive beliefs, the superiority of the experimental group that studies 

according to the steps of the O'Reilly strategy in productive thinking and 

cognitive beliefs was found over the control group that studies in the usual 

way .   

KeyWords: O’Reilly Strategy, Productive Thinking, knowledge 

complications 
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 الفصل األول 
 ساليبالبتدريس مادة الكيمياء، استخدام ا تهماالتدريسيتان من خالل خبر ت  الحظمشكلة الدراسة:  

التدريس، في  األساس، اإللقاء طريقة سيما وال االعتيادية  المنتج  مما بالدرجة  التفكير  يعوق 
تؤثر تأثيرا كبيرا على الطريقة التي يتعلم بها الطلبة ومثل هذه الحالة  والمعتقدات المعرفية والتي  

يمكن ان تكون أحد اسباب العديد من المشكالت التي يعاني منها المتعلمون وخاصة الطلبة من  
ذوي المستوى العلمي الضعيف، فعلى سبيل المثال يفشل بعض الطلبة في أن يفكروا تفكيرًا نقديًا،  

 شل في فهم يقينية المعلومات وتعقيدها. والبعض االخر يف
المعرفة  طبيعة  حول  ايجابية  معرفية  معتقدات  لديهم  الطلبة  بعض  ان  الباحثتان  كما الحظت 
والتعلم، والبعض اآلخر لديهم معتقدات سلبية وان ذلك قد يرجع إلى نقص المعرفة الحقيقية لديهم 

 ي القراءة ألنه ال تعدل من مستواي(.إذ يقول بعض الطلبة )ال داعي ألن أجهد نفسي أكثر ف
 الكيمياء بطريقة مادة تعلم في الطالبات تساعد طرائق تدريس استخدام  إلى  الحاجة  تظهر وهنا

بناء  في الذاتي جهدهم على بالتركيز  التعليمية، العملية في بدورهم النظر بإعادة وذلك فعالة،
 مفاهيمهم. 

 - عن التساؤل اآلتي: لذا تتمثل مشكلة البحث الحالي باإلجابة 
في التفكير المنتج    (O’Reilly)ما فاعلية التدريس القائم على وفق خطوات استراتيجية أورايلي

 والمعتقدات المعرفية للطالبات؟ 

 'Oحيث يؤكد ) (O’Reilly)ومن بين االستراتيجيات الحديثة  استراتيجية أورايلي   :البحث أهمية
Reilly, 2006  الهدف البحث ( أن  تنمية مهارات  االستراتيجية هو  بهذه  التدريس  الرئيس من 

والتفحص لألحداث السياسية والتاريخية عند الطلبة، وذلك على أساس تحليلي ليتمكن الطلبة من  
رؤية هذه األحداث وتفسيرها بصورة واضحة، ومن ثم إسهامهم في إعطاء صورة واضحة لألحداث  

المناسب القرار  التفكير O' Reilly, 2006,b:3بشأنها. )  التي جرت واتخاذ  ( ,كما يعد تعليم 
المنتج أحد األهداف الرئيسية للتربية في العصر الحاضر، ويعد التفكير المنتج تفكيرا شامال معقوال  
يعتمد على ما يعتقد به الفرد او يقوم بأدائه ويتضمن قابليات وقدرات ويعتبره البعض استدالال 

الدقة في مالحظة الوقائع التي لها عالقات بموضوعات معينة من اجل  منطقيا وهو يعتمد على  
مناقشتها وتقويمها.من جهة اخرى تعتبر المعتقدات الطلبة المعرفية قد تؤثر بشكل فعلي بمدركات 
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( َأحد  Conceptualization styleالطلبة العقلية او المعرفية ويعد اسلوب تكوين المدركات )
ي تتحدد على وفقه عملية ادراك الطلبة كما انها احد مفاتيح التعلم ووسائله  اأَلساليب المعرفية الذ

الفعالة كون التعلم الفعال يتطلب إدراكًا فعااًل للمثيرات التي يدركها المتعلم واعطائها قيمة ومعنى 
بحيث يسهل استرجاعها في المستقبل فكان من المواضيع التي نالت اهتمام علماء النفس بسبب  

لمباشرة بحياة الناس الذين يتعاملون مع االف المثيرات واالشياء والتي تتطلب منهم الفهم  صلته ا
( , وتمثل معتقدات الطلبة المعرفية أفكار  113:    2004، والتحليل ، واالستجابة الفورية )العتوم،  

اكتسابها وآراء أو اعتقادات األفراد حول طبيعة المعرفة، وثباتها وتنظيمها والتحكم فيها وسرعة  
(Kardash &Wood, 2000: 23) 

 يكتسب البحث أهميته مّما قد يسهم به لكونه: 
استراتيجيات   -1 توظيف  ضرورة  من  الحالي  الوقت  في  وموضوعية  وضرورية  استجابة 

 تدريسية جديدة والخروج عنها الطرائق التقليدية في التدريس. 
مد  -2 منها  تستفاد  أن  يمكن  حديثة  اجراءات  وفق  مصمما  الرابع  نموذجًا  الصف  رسات 

 العلمي بما يساعد طالباتهن في تحسين التحصيل بمادة الكيمياء  
 محاولة هادفة لتطوير أداء مدرسات الرابع العلمي مهنيًا.   -3

 يهدف البحث التعرف الى: وفرضياته:  هدفا البحث
 للطالبات. التفكير المنتجفي   (O’Reilly)أوريلي أثر التدريس  وفق  استراتيجية.1
 في المعتقدات المعرفية للطالبات. (O’Reilly)أوريلي التدريس  وفق خطوات استراتيجية أثر.2

 ولتحقيق ذلك وضعت الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين: 
بين متوسطات درجات    في التفكير المنتج  ( 0.05.ال يوجد فرق احصائيا عند مستوى داللة ) 1

 .(O’Reilly) أوريلي يةاستراتيج عينة الدراسة في القياس البعدي بعد تطبيق 
2 ( داللة  مستوى  عند  احصائيا  فرق  يوجد  متوسطات 0.05.ال  بين  المعرفية  المعتقدات  في   )

 . (O’Reilly) أوريلي استراتيجيةدرجات عينة الدراسة في القياس البعدي بعد تطبيق 
 يتحدد باآلتي: حدود البحث: 

 (. 2018.كتاب الكيمياء للصف الرابع العلمي المعتمد لسنة )1
 (. 2020 -2019.الفصل الدراسي االول من العام الدراسي )2
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 : (O’Reilly Strategy) أوريلي  استراتيجيةتحديد المصطلحات: 
أوريلي النظري عرفها  تعليمية:  (O’Reilly, 2006) التعريف  المتعلم  على تركز "إجراءات 

 مرحلة الحكم في تشترك التي الناقد التفكير عمليات اعتمدت التي يميةالتعل للعملية محوراً  بكونه
 أن يتم بعد والتصنيف والمقارنة المقارنة خالل من القرارات، واتخاذ المشكالت، حل عملية  على
 (O’Reilly, 2006, a:25) والتغيرات. الحجج  قيمة على الحكم خالل من المقارنات تقييم

   للمعلومة بمفرده الطالب  اكتشاف مبدأ على  تقوم التدريس مجموعة إجراءات:  التعريف االجرائي
 جاهزة عليها الحصول من أفضل هو بمفرده للمعلومات الطالب اكتشاف على المبني والتعلم
 ثم ومن اليومية الحياة مواقف في توظيفها من الطالب ويتمكن أطول لمدة وأكثر فتبقى وحفظها
 لها.  ميالً  وأكثر على دراستها إقباالً  أكثر يصبح

  :Productive Thinking للتفكير المنتج 
:عملية عقلية معرفية ناتجة من مجموع التفكير الناقد    (2008التعريف النظري عرفه )جابر،   

واالبداعي وحل المشكالت وتكون هذه المكونات متداخلة في كثير من المواقف ويعتمد الواحد  
 (. 139: 2008على االخر، )جابر، 

: عمليات عقلية تحتوي على مكونات مفهوم التفكير المنتج مقاسة بالدرجة الكلية  االجرائيالتعريف  
 التي تحصل عليها الطالبة على فقرات المقياس الذي عًدته الباحثة.

 (knowledge complicationsة ) المعتقدات المعرفية

معرفة والتعليم وتشمل : تصورات االفراد حول طبيعة ال2010التعريف النظري عرفها ابو هاشم،   
اربعة ابعاد القدرة على التعلم وتشير الى ان القدرة على التعلم ثابتة، وسرعة التعلم ويشير الى ان  
التعلم يتم بشكل سريع، وثبات المعرفة وتشير الى ان المعرفة ثابتة مقابل ان المعرفة متطورة،  

مقابل   منفصلة  اجزاء  المعرفة  ان  الى  تشير  المعرفة  هاشم،  وبنية  )ابو  مترابطة.  :  2010انها 
105  ) 

المنتج والمعرفة مقاسة   التعلم  الطالبات حول طبيعة  آراء وافكار وتصورات  االجرائي:  التعريف 
 بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة على فقرات المقياس الذي عًدته الباحثة. 
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 جوانب نظرية  الفصل الثاني  ال

 :(O’Reilly)أوريلي استراتيجيةأوال: 

 بأن ى أر الذي  أوريلي كيفن المربي طرحها تدريسية خطوات (O’Reilly)استراتيجية أوريليتعد 
 أو أر يق فيما مشككا جعله هي ناقدا اتفكير  يفكر الفرد لجعل  االستراتيجية هذه في األولى الخطوة
 مهارات خطوات على  يتدربو أن  عليهم الناقد  التفكير في كفوئين الطلبة يصبح وكي يسمع،
 وقع  وقد المتعلمين، لدن من اتقانها يتم حتى الخطوات هذه تكرار على  والعمل الناقد، التفكير
)أبو وشرح لبيان وتقييمه الدليل تحديد مهارة على أوريلي  اختيار  ونوفل، جادوا  استراتيجيته. 

2007 :260 ) 

 :O' Reillyخطوات استراتيجية 
 الخطوات اآلتية: O' Reillyتتضمن استراتيجية 

 .المرحلة األولى: تحديد المصادر وتقييمها 1
أ.األهداف: تهدف هذه المرحلة زيادة قدرة الطالب على التشكيك فيما يقرؤه ويراه او يسمعه من  
مصادر متعددة، وتحديد المصادر التي يستقي منها المتعلمون معلوماتهم، والحكم على صحة  

 المصادر. هذه 

ب.اإلجراءات: عرض قضية )نص( للمتعلمين، والطلب إليهم بتحديد الفكرة الرئيسة في النص  
بداء آرائهم نحو القضية المطروحة.   المعروض، وتحديد المفاهيم الرئيسة في النص، وا 

األسئلة التي يمكن أن تسأل: ما المصدر الذي اعتمدت عليه؟، هل هناك مصدر محدد لهذه  
)شخص ما، مكان، وثائق( ؟، هل المعلومات ضعيفة ام قوية؟، هل المصدر ثانوي المعلومات  

 ام أساسي؟، هل هناك مصادر أخرى تدعم او تؤكد صحة هذا المصدر؟ 

 .المرحلة الثانية: تحديد األسباب والنتائج2

ية أ.األهداف: تهدف هذه المرحلة تنمية مهارات تعرف السبب والنتيجة، وتحديد العالقة االرتباط
 المنطقية بينهما. 
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على   ليركزوا  فرضياتهم  من صحة  التحقق  يمكنهم  كيف  الطلبة  المدرس  يسأل  ب.اإلجراءات: 
العالقة بين السبب والنتيجة، ومن ثم يطلب المدرس من الطلبة مناقشة الفرضيات المقترحة في  

 مجموعات صغيرة، او مع كامل طلبة الصف. 
السبب وأيهما النتيجة؟، اقترح أسبابًا أخرى تؤدي الى   األسئلة التي يمكن أن تسأل: حدد أيهما

النتيجة ذاتها؟، وضح كيف أدى السبب الى هذه النتيجة؟، هل هناك عالقة منطقية بين السبب 
 والنتيجة؟ 

 .المرحلة الثالثة: مقارنة الحجج وتقييمها 3

 أ.األهداف: تهدف هذه المرحلة تنمية تحديد المقارنات، وتصنيفها، وتقييمها. 
الطلبة كتابة أسئلة   المدرس من  التمهيدية، ويطلب  المشكلة  الطلبة بتحديد  ب.اإلجراءات: يقوم 
حول هذه المشكلة، وتحديد المقارنات التي تضمنتها هذه المشكلة، ومن ثم يناقش المدرس المشكلة 

 مع الطلبة. 
االختال ما  للمقارنة؟،  تخضع  التي  المفاهيم  ما  تسأل:  أن  يمكن  التي  )أوجه األسئلة  بينها  ف 

االختالف( ؟، ما التشابه بينهما )أوجه التشابه( ؟، ما المقارنات األساسية في هذه المشكلة؟، ما  
 قوة مقارنة الحجة )معقوليتها(؟ 

 .المرحلة الرابعة: تحديد االفتراضات والتعميمات وتقييمها 4

المرحلة الى تنمية مهارات تقديم االحكام   الكلية )تعميمات(،  أ.األهداف: تهدف هذه  العامة او 
 وتقييم هذه التعميمات او االحكام.

ب.اإلجراءات: يمهد المدرس لهذه المرحلة بتقسيم الطلبة الى مجموعتين، وتقديم ورقة عمل لكل  
مجموعة، بحيث تحتوي كل ورقة عمل نصًا مختلفًا عن الورقة األخرى، ما يدفعهم لتقديم تعميمات 

نص، بكل  مرتبطة  هذه    متناقضة  الى  تقودهم  األسئلة  من  مجموعة  عمل  ورقة  كل  وتتضمن 
 التعميمات، وال ينبغي اخبارهم بأن النصين مختلفان. 

األسئلة التي يمكن أن تسأل: ما دوافع اإلجابة التي قدمتها عن األسئلة؟، هل يوجد إجابة )تعميم( 
تقود لهذا التعميم؟، ما واحدة صحيحة؟، ما التعميمات الممكنة لكل نص؟، هل توجد أدلة داعمة  

 (، O' Reilly, 2006: A: 62درجة قوة هذا التعميم؟ )
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 :(O’Reilly)أورايلي التربوية الستراتيجية األهمية

 مرجعية وأطر تعتمد خلفيات مختلفة نظر بوجهات المدروسة  المفاهيم إدراك  على  الطلبة ساعدت
 في الطرائق للطلبة يتسنى لم ما وهذا يقيمونها ثم ومن مختلفة معلومات  منها فيختارون  مختلفة،
 طرح األسئلة على  حثهم ما المطروحة القضايا حول أحكام إلطالق للطلبة  الثقة تمنح، كما  السائدة

بمفرده   للمعلومات الطالب اكتشاف مبدأ على هذه، وتقوم في للطلبة اليومية الحياة بواقع المرتبطة
 جاهزة عليها الحصول من أفضل بمفرده هو للمعلومات الطالب اكتشاف على المبني والتعلم
 ثم ومن اليومية الحياة مواقف في توظيفها من الطالب ويتمكن أطول لمدة وأكثر فتبقى وحفظها
 (، O' Reilly, 2006: A:69) لها. ميالً  وأكثر على دراستها إقباالً  أكثر يصبح

ناتجه عن وجود ثالث مهارات في التفكير وهي التفكير هي العملية التي تكون    التفكير المنتج:
 (. 224: 2006الناقد والتفكير االبداعي وتفكير حل المشكلة )يامين، 

يعد التفكير المنتج عملية يصبح فيها المتعلم حساسًا للمشكالت،  أهمية تنمية التفكير المنتج:  
وضع الفروض واختبار صحتها، ثم  مع إدراك الثغرات والمعلومات والبحث عن الدالئل للمعرفة، و 

اجراء التعديل على النتائج، يعمل التفكير المنتج على تنمية منهج عقلي يمكن ان يتبعه المتعلمين 
التربوية   العقلية، وان المسؤولية  في حل مشكالتهم الحياتية ويؤدي الى زيادة كفاياتهم وقدراتهم 

فكير الصحيح وتنميته لديهم، كما يحفز التفكير للمدرسة والمدرس هي تعليم وتوجيه طلبتها نحو الت
المنتج المتعلمين على التفكير الجدلي الذي بدونه لن يكون المتعلم مكتماًل عقليًا ووجدانيًا وتجعل 
الذات   حول  الضيق  التمحور  عن  واالبتعاد  التبعية  من  التحرر  والى  تفكيره،  في  مستقاًل  منه 

ضاًل عن تحفيز روح التساؤل والبحث له، وعدم الركون  واالنطالق في مجاالت أكثر اتساعًا، ف 
(، إضافة  10-9:  2018للحقائق والمعلومات والتسليم بها دون تحر واستكشاف. )رزوقي واخرون،

الى ذلك، يعتبر تعلم حل المشكالت من اعلى المراتب ضمن مستويات مهمات التعلم، إذ يكتشف 
وانين والقواعد التي ّتم التعلم عليها  سابقا يمكن ان  المتعلم خالل هذه العملية ان مجموعة من الق

تستخدم للوصول إلى حل موقف اخر جديد ، وهي بحد ذاتها تعلم جديد ألنها تمكن المتعلم من 
اكتساب قواعد ذات مستوى مرتفع يمكن استعمالها في المستقبل لمواجهة مواقف جديدة متشابهة 



      ياستقصاء فاعلية التدريس القائم على وفق خطوات سرتاتيجية اورايلي يف التفكري املنتج واملعتقدات املعرفية لطالبات الصف الرابع العلم
 انجي كاظم   اسراء.م، جيهان فارس يوسفد.م.

 58               2021افريل،   1ج 18العددبرلين،   -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية  

ة يمكن ان توجه سلوكه التفكري في المستقبل، )الزغول،  كما تساعده على تعلم استراتيجيات معرفي
 (. 268-267:  2007والزغول، 

تعد منظومة المعتقدات المعرفية هي وجهة نظر الفرد ومنظوره  المباشر في  :  المعتقدات المعرفية
مهام التعلم، يتطلب اخيار المتعلم مدخل للتعلم او االستراتيجية معتقدات خاصة به يستخدمها 

س )واخرى  المهمة  هذه  في  بالعمل  سيستمر  جهد  واي  مدى  أي  لى  وا   Decorte.etيتجنبها، 
al,2000: 698 .) 

يطلق عليها معرفة  ما المعرفة، وهو اوراءم مستويات إحدى : تعدالمعتقدات المعرفيةخصائص  
 ما المعرفة، ومعرفة  وراء ما فضاًل عن المستويين اآلخرين: معرفة المعتقدات المعرفية  وراءما  
اذ رااالست وراء وتتضمن  كرابط المعرفية المعتقدات تعمل تيجية؛  السابقين   قبةراالم للمستويين 

 يعتنقها ضمنية ومعتقدات لفروض نظم هيو (،  1022:  2013المعرفة )بقيعي، لحدود  والوعي
تمثل  ، وهي  ( (Paulsen & Feldman, 2005: 732المعرفة واكتسابها   طبيعة عن الطلبة

للمتعلم نظام اعتقادي للمعرفة العلمية تشمل بنية المتعلم المعرفية وحتميتها ومصدرها وضبطها 
 (. 516: 2012أو مراقبتها وسرعة اكتسابها )السبعاوي والجرجري،

 اجراءات البحث:   الفصل الثالث

المنهج التجريبي، وذلك لمالئمته ألهداف    يقة  تم اختيار اجراءات البحث بطر أواًل: منهج البحث :
البحث ويتوفر فيه أقصى درجات الضبط العلمي,ولغرض تحقق من هدفا البحث تم  فهو يتيح 
للباحث أن يغير عن قصد وعلى نحو منتظم متغير معينًا )المتغير التجريبي أو المستقل( لترى 

)المت الدراسة  محل  الظاهرة  في  آخر  متغير  على  كل  تأثيره  اثر  ضبط  مع  وذلك  التابع(,  غير 
 دقة.  المتغيرات األخرى مما يسمح للوصول إلى نتائج أكثر

أن وظيفة المخطط التجريبي انه يقيم شروطًا للمقارنات المطلوبة الختبار  ثانيا: المخطط التجريبي:  
للبيانات إعطا للقائم بالتجربة من خالل التحليل اإلحصائي  ء تفسير  فرضية التجربة, وانه يتيح 

منطقي لنتائج الدراسة من خالل الضبط الكافي بحيث يتسنى تقييم تأثيرات المتغير المستقل بشكل 
 ال لبس فيه 
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 ويمكن بيان الية المخطط بالتالي:

 المخطط التجريبي (1مخطط )

 المجموعة التجريبية 

 تكافؤ 
 العمر الزمني  -

الدراسي    الذكاء  التحصيل 
 السابق 

استراتيجية  
 ((O’Reillyأورايلي

التفكير    اختبار
مقياس   و  المنتج

 المعتقدات المعرفية 

 المجموعة االعتيادية 

 

  الطريقة المعتادة 

 
 عينة ومجتمع البحث : -ثالثاً 

المجتمع هو أي تجمع معروف من األشياء أو األشخاص أو الحوادث أو العناصر  مجتمع البحث:  
أو المفردات التي تدخل في دراسة ظاهرة معينة التي تدرسها الباحثة, وهو المجموعة الشاملة التي  

الصف الرابع العلمي    طالباتيجري اختيار العينة منها  وبذلك يشمل مجتمع هذه الدراسة على  
 .  2019-2018ثانوية النهارية في مدينة بغداد للعام الدراسي في المدارس ال

العينة هي عبارة عن مجموعة من المفردات أو العناصر أو األشخاص يتم جمع عينة البحث:   
البيانات عن طريقها بصورة مباشرة، والتي يتم سحبها من المجتمع الذي نريد بحثه, أو بعبارة 

العينة في الغالب محددة في عدد أفرادها وتحمل خصائص  أخرى أنها جزء من الكل وتكون هذه  
  ثانوية خولة بنت االزهر للبنات  ، منطالبة(  62بلغت عّينة البحث)  ذلك المجتمع ومماثلة له.

 ( يبين ذلك. 1والجدول )

 توزيع عّينة البحث (1الجدول ) 

 الشعبة  المجموعة
 الطالبات  عدد 
 الكلي 

 اعداد الرسوب 
 عدد الطالبات  

 النهائي 
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 رابعًا: السالمة الداخلية للمخطط التجريبي:
 وهـي:قامت الباحثان بأجراء التكافؤ في عدد من المتغيرات 

 الذكاء، التحصيل الدراسي السابق( اختبار ، و باألشهر الزمني العمر)
 2: المجموعتان متكافئتان كما موضحة من خالل جدول رقم    العمر الزمني

 المتوسط الحسابي والقيمة التائية لمجموعتي البحث في متغير العمر الزمني  ( 2جدول )
 الداللة  القيمة التائية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة المتغير 

 الجدولية  المحسوبة  0.05

 العمر 
 الزمني

 غير دالة  2 0,507 3,648 171,69 31 التجريبية  
 3,747 171,24 31 الضابطة 

 3المجموعتان متكافئتان كما موضحة من خالل جدول اختبار الذكاء 
 المتوسط الحسابي والقيمة التائية لمجموعتي البحث في متغير الذكاء  ( 3جدول )

 الداللة  القيمة التائية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة المتغير 
 الجدولية  المحسوبة  0.05

 غير 2 0,565 6,14 47,82 31 التجريبية  الذكاء 
 7,590 46,83 31 الضابطة  دالة 

 4ظهرت النتائج تكافؤ المجموعتين كما موضح بالجدول التحصي الدراسي السابق 
 والقيمة التائية لمجموعتي البحث في متغير التحصيل الدراسي المتوسط الحسابي  ( 4جدول )

 الداللة  القيمة التائية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة المتغير 
 الجدولية  المحسوبة  0.05

 غير  2 2,199 5,283 51,55 31 التجريبية   التحصيل  

 31 1 32 ج التجريبية 

 31 - 31 ب الضابطة 
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 دالة  5,340 50,00 31 الضابطة  السابق 

 إعداد أداتا البحث:  -خامسا
 : التفكير المنتج  -اوالً   

اعتمدت الباحثة في  وبناء واعداد  الفقرات على اختبار "واطسن    -  المكون االول التفكير الناقد:
 ( مجاالت للتفكير الناقد وهي:  5جليسر"لمالءمته مع اهداف الدراسة  وبذلك تكونت األداة من )

 حتوي على أربع فقرات ولكل فقرة ثالث بدائل..مجال معرفة االفتراضات، وي1
 .مجال التفسير تتضمن، ويحتوي على أربع فقرات ولكل فقرة ثالث بدائل. 2
 .مجال تقويم الحجج، ويحتوي على أربع فقرات ولكل فقرة ثالث بدائل.3
 .مجال االستنباط، ويحتوي على أربع فقرات ولكل فقرة ثالث بدائل.4
 توي على أربع فقرات ولكل فقرة ثالث بدائل..مجال االستنتاج، ويح5

المتخصصين بهذا    المحكمينوللتحقق من صدقه الظاهري تم عرض االختبار  على مجموعة من  
المجال  لالستفادة من توجيهاتهم وتوجيهاتهم، وقد حصلت جميع لفقرات على نسبة اتفاق حوالي  

ّتم اختيارهم بطريقة عشوائية،  22,بعدها طبق االختبار عن عينة تتألف من ).(89%) ( طالبة 
الفقران مفهومة وواضحة وقد تراوح   التطبيق فقد ظهر ان جميع  معدل الزمن  وبناء على نتائج 

( الناقد  التفكير  على  االجابة  في  في  25المستغرق   ) واحد   , النظام)صفر  استخدم  دقيقة،    )
التصحيح حيث  اعطيت درجة واحدة عن كل اجابة صحيحة  لكل فقرة و)صفر( لإلجابة خاطئة  

( المستجيب  عليها  يحصل  درجة  اعلى  تكون  وبذلك  فقرة  كل  يحصل  20عن  درجة  وأقل   )
كما كانت جميع الفقرات دالة احصائيًا عند مقارنة القيم المحسوبة بالقيم الجدولية  عليها)صفر(،  

دالة احصائيا، 1(، وبدرجة حرية ) 0,05( وعند مستوى داللة )3,84البالغة ) انها  ( وقد تبين 
استخدم معامل ارتباط " بوينت باي سيرال" ال يجاد العالقة االرتباطية بين العالقة بين درجة كل 

قيم معامالت     فقرة المعادلة تراوحت  االختبار، وبعد تطبيق  لذلك   الكلية  بالدرجة  الفقرات  من 
( لالختبار عامة، وتبين ان جميع فقرات االختبار دالة احصائيًا 0,589  –  0,437االرتباط بين )

ة ما )صادقة(، اضافة الى ذلك تراوحت معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمهارة الواحد
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( و تبين ان جميع فقرات االختبار هي ايضا دالة إحصائيًا. كما تم التاكد  0,690  - 0,356بين )
 ( وهي نسبة جيدة .  0,82من ثبات االختبار ووجد ان قيمته بلغت  )

( فقرات، بعدها عرضت الباحثة، األداة  7تألف االختبار من )   - :  المكون الثاني التفكير االبداعي
المختصين بهذا المجال وتم االخذ بمالحظاتهم جميعها ،    لجنة المحكمينعلى    بصورتها االولية

مع بعض التعديالت الطفيفة عليها ،    % 85وقد حصلت جميع الفقرات تقريبا نسبة اتفاق قدرها  
ومن خالل التطبيق االستطالعي االول تبين ان فقرات االختبار صالحة , بعدها قامت الباحثة   

تلك الفقرات  وكان معدل الزمن المستغرق لإلجابة الختبار التفكير االبداعي   بتقديم شرح بسيط عن
( دقيقة، وقد تم حساب الصدق الداخلي الختبار التفكير االبداعي بطريقة الصدق  30حوالي  )

العاملي وذالك باستعمال معامل ارتباط "بيرسون" ، وبينت النتائج بان ارتباط المجاالت بعضها 
اآلخر البعض  لهذا    مع  الثبات  معامل  تم حساب  البناء،  إلى صدق  يشير  احصائيًا وهذا  دال 

 ( 0.87االخبار وكانت قيمته) 

المشكالت: حل  الثالث  )  المكون  من  بصورتها 12تألف  األداة  الباحثة  بعدها عرضت  فقرة،   )
جيهاتهم االولية( على مجموعة من الخبراء المختصين في العلوم التربوية والنفسية ألخذ برأيهم وتو 

اتفاق   االختبار على )%87وكانت نسبة  ثم طبق  االستطالعي 25،  التطبيق  ( طالبة، وأظهر 
االول بعدم وجود تساؤالت من قبل الطالبات  وهذا يشير الى ان جمبيع الفقرات مفهومة وواضحة  

ت ( دقائق، استخدمت البحثتان معامل ارتباط "بوين 15بلغ الزمن المستغرق في اإلجابة حوالي ) 
باي سيريال" )إليجاد العالقة  بين درجة كل فقرة وارتباطها بالدرجة الكلية لالختبار، وقد اظهرت  

( وهي دالة إحصائيا، وتم حسب  0,590  -0,400النتائج بان معامالت االرتباطية تراوحت بين )
 (   0,92الثبات الختبار حل المشكالت اذ بلغ )

 :المعتقدات المعرفيةمقياس  -ثانياً  

عرضت الباحثة  ( فقرة، وللتاكد من صدقه الظاهري   56من المقياس بصيغته االولية على ) تض
المقياس بجميع مجاالته مع فقراتها على مجموعة من الخبراء المتخصصين في العلوم التربوية 

( النهائية  فقراته بصيغته  عدد  وكان  المقـياس صـادقًا  عـد  وبذلك  ثم طبق  50والنفسية،  فقــرة،   )
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المقياس على عينة عشوائية من الطالبات ولم تكن هنالك اي تساؤالت من قبل الطالبات مما دل  
 (. 0.88على وضوح الفقرات  ، وتم حساب ثباته بمعامل ألفا كرو نباخ إذ بلغ )

 إجراءات تطبيق التجربة:

يوم   من الفصل الدراسي األول وانتهت  2018/    10/  118.بدأت التجربة يوم الخميس الموافق1
 . 2014/   12/   27الخميس الموافق الخميس 

2( أورايلي  استراتيجية  باعتماد  التجريبية  المجموعة  المجموعة  O’Reilly.درست  ودرست   )
 الضابطة بالطريقة االعتيادية وبحسب الخطط التدريسية اليومية المعدة.

 الوسائل االحصائية :
 وكاالتي  spssستعانة بالبرنامج االحصائي استعملت الباحثتان الوسائل االحصائية المناسبة باال

   20معادلة كيودر ريتشاردسون 
t-test  لعينتين مستقلتين 

 معامل ارتباط بيرسون 
 معادلة الفاكرونباخ

 معامل ارتباط بوينت باي سيرال

 عرض النتائج وتفسيرها  الفصل الرابع
 عرض النتائج:

بين متوسطي درجات   في التفكير المنتج  ( 0.05وجود فرق دال احصائيا عند مستوى داللة )  اوال:
 .(O’Reilly) أوريلي استراتيجيةعينة الدراسة في القياس البعدي بعد تطبيق 

التفكير  لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار  (t- test) نتائج اختبار  (5الجدول ) 
 المنتج

 لمجموعة
عدد  

 الطالبات 
المتوسط  
 الحسابي 

 االنحراف المعياري 
 القيمة التائية 

 60د.ح=
الداللية  

 االحصائية 
 الجدولية  المحسوبة  0,05
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  . (O’Reilly) على وفق خطوات استراتيجية أورايليإذ اظهرت النتائج تفوق المجموعة التي درست  
 .في االختبار

( في المعتقدات المعرفية بين متوسطي  0.05ثانيا: وجود فرق دال احصائيا عند مستوى داللة ) 
 . (O’Reilly) أوريلي استراتيجيةدرجات عينة الدراسة في القياس البعدي بعد تطبيق 

المعتقدات  لدرجات طالبات مجموعتي البحث في مقياس (t- test) نتائج اختبار (6الجدول ) 
 المعرفية

 على وفق خطوات استراتيجية أورايليإذ اظهرت النتائج تفوق المجموعة التي درست 

 يمكن عزو هذه النتيجة لألسباب اآلتية:النتائج ومناقشتها 

حل  1 عملية  على  الحكم  مرحلة  في  تشترك  التي  الناقد  التفكير  عمليات  اعتمدت  .استراتيجية 
المقارنة والمناقضة والتصنيف بعد أن يتم تقييم المقارنات المشكالت، واتخاذ القرارات، من خالل  

 من خالل الحكم على قيمة الحجج والتغيرات. 

تكوين2 المعتقدات .  أو  والعواطف  المشاعر  من  الطلبة يجابيةاال مجموعة   المادة نحو لدى 
ء  حيث تعبر عن حالة عقلية تسهل على الفرد الشعور أو التصرف نحو المادة أو شي   الدراسية

 . ما أو فكرة ما بشكل محبب

 3.13 23,60 31 التجريبية 
 دالة  2 4.5

 1.91 20,70 31 الضابطة 

 المجموعة
عدد  

 الطالبات 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 القيمة التائية 
 60د.ح=

الداللية  
 االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة  0,05

 13.9 128.8 31 التجريبية 
 دالة  2 5.8

 12.7 109.8 31 الضابطة 
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 الروتيني  التدريس نطاق من والخروج الصف، داخل والحيوية والنشاط األلفة من جو للطلبة .توفر3
 للطالبات إيجابية صورة تكوين إلى أدى الذي بالملل، األمر يشعرهم والذي الطلبة عليه تعود الذي
 الطالبات. عند والحماسة والمتعة تثير التشويق التيالدراسية  المادة عن

 التوصيات: 
 .عامة الدراسية والمواد خاصة الكيمياء تدريس في أوريلي استراتيجية استخدام تبني.1
 .أخرى  جهة من لديهم التفكير مهارات تستثير التي باألسئلة مادة الكيمياء كتب .إثراء2
 الخدمة  قبل أوريلي استراتيجية استخدام  على  الكيمياء لتدريبهم لمدرسي تدريبية دورات  .إجراء3

 .األربع بمراحلها أثنائها، وفي
 

 المقترحات:
في التفكير    (O’Reilly).استقصاء فاعلية التدريس القائم على وفق خطوات استراتيجية أورايلي1

 والتفكيـر المنظومـي لطالبات الصف الرابع العلمي.  الحاذق
التفضيل    في    (O’Reilly)القائم على وفق خطوات استراتيجية أورايلي.استقصاء فاعلية التدريس  2

 المعرفي.
 

 المصادر العربية واألجنبية: 
 ط والتطبيق، النظرية التفكير تعليم (2007) بكر محمد ونوفل علي،  محمد صالح جادو، أبو.1
 .عمان :المسيرة دار  ،1
الخارجية(    –لتوجهات الدافعية )الداخلية  (: المعتقدات المعرفية وا2010.أبو هاشم، السيد محمد )2

لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي من طالبات الجامعة، المؤتمر العلمي الثامن، كلية  
 التربية، جامعة الزقازيق. 

(: المعتقدات المعرفية والحاجة إلى المعرفة لدى الطلبة الجامعيين، 2013.بقيعي، نافز احمد )3
 . 40التربوية، المجلد  دراسات، العلوم 

  1(: أطر التفكير ونظريات دليل للتدريس والتعّلم والبحث، ط 2008.جابر، جابر عبد الحميد، ) 4
 , دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن. 
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(: التفكير وأنواعـــــه )أنماطــــه( الجزء السادس، دار  2018.رزوقي، رعد مهدي ومحمد، واخرون)5
 ب العلمي، لبنان.الكتا
, دار    2(: علم النفس المعرفي، ط2007.الزغول، رافع النصير، الزغول، عماد عبد الرحيم، )6

 الشروق، عمان، األردن. 
للنشر والتوزيع   1(: علم النفس االبداعي، ط2009الزيات، فاطمة محمود، ).7 , دار المسيرة 

 والطباعة، عمان، األردن.  
(: التفكير السابر وعالقته  2012والجرجري، خشمان حسن علي )  لسبعاوي، فاطمة خلف محمد.8

(،  11(، العدد )19بالمعتقدات المعرفية لدى طلبة الجامعة، مجلة جامعة تكريت للعلوم، المجلد ) 
 كلية التربية األساسية.

(: تضمن برنامج الكورت لتعليم التفكير في المناهج  2010.الصافي، عبد الحكيم، وقارة، سليم )9
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 نموذج من اختبار التفكير المنتج
 أوال: التفكير الناقد 

 - المجال األول/ معرفة االفتراضات: 
 من الضروري وضع ملعقة في القدح عند سكب الشاي لتجنب كسره أو تهشمه.  -1

 غير وارد وارد االفتراضات المقترحة 
لكي نقلل حرارة األجسام الساخنة البد من وضعها بالتماس مع أجسام    -

 أقل درجة حرارة.
  

   تعمل الملعقة على امتصاص جزء من حرارة الشاي. -
   إن انتقال الحرارة بالتوصيل يتم في الموصالت الصلبة.   -

 ثانيًا: اختبار القدرة على التفكير اإلبداعي 
 االستعماالت. أعط أكبر عدد ممكن من  -2

 قطعة حجر             
 أعط أكبر عدد ممكن من االستعماالت.  -3

 علب بالستيكية فارغة 
 اذكر أكبر عدد ممكن من األشياء التي تعتقد أال يفكر فيها زمالئك وتتعلق بما يلي: -4

ــة:  األشياء التي تعتبر مصادر للطاقـ
 فيها زمالئك وتتعلق بما يلي:أذكر أكبر عدد ممكن من األشياء التي تعتقد أال يفكر  -5

 األشياء التي تعمل حسب قوانين الحفظ.
أذكر أكبر عدد ممكن من االستعماالت التي تعتبر أنها استعماالت غير عادية )أي التي  -6

 اليفكر فيها زمالئك( لألشياء التالية والتي تعتقد أنها تجعل هذه األشياء أكثر فائدة وأهمية: 
 كيف تستفيد منها في عمل أشياء جديدة؟ لديك عدد كبير من النوابض

 ثالثًا: حل المشكالت 
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الثقيلة سامة ولبعض منها مضار سرطانية ويحتل عنصر  7 الفلزات  المعروف ان غالبية  .من 
الفلز معاملة خاصة سواء عند   لذا يستدعي معاملة هذا  الحديث لخطورته  في  الصدارة  الزئبق 

 لجة ذلك وضعت بعض المقترحات: العمل به او االحتراس من مخاطره. ولمعا
 .يجب تغطية الزئبق الفائض عن الحاجة بالماء او الزيت في داخل قنينة الحفظ 1

 لمنع تبخره.       
.يجب التعامل مع الزئبق بحذر عند سكبه من اناء الى اخر بواسطة قمع ويكون االناء أكبر 2

 حجمًا لمنع تبعثره. 
لية التحويل من اناء الى اخر ان يكون من البالستك .يجب ان يكون السطح الذي تجري عليه عم3

 او الحديد المقاوم للصدأ والخالي من الشقوق.
امالح  4 لتكوين  كبريتية  كيمياوية  باستخدام مواد  فورا  الزئبق  فيه  يسكب  الذي  المكان  .تنظيف 

 الزئبق غير السامة. 
درجة الحرارة لذا فأن  .ان حجم اي كتلة تتناسب عكسيًا مع الضغط المسلط عليه عند ثبوت  8

 حجم الكتل يتناسب: 
 طرديًا مع الضغط المسلط عليه.  -أ
 عكسيًا مع الضغط المسلط عليه وبقاء درجات الحرارة ثابتة. -ب
 عكسيا مع الضغط المسلط عليه وتغيير درجات الحرارة.  -ج

 نموذج من مقياس المعتقدات المعرفية  
أرقام  
 الفقرات 

 أبدا نادراً  أحيانا  غالباً  دائماً  الفقــــــــرات 

التعلم   على  القدرة  ولديهم يولدون  الناس  بعض  ان  اعتقد 1
 محدودة. قدرة  لديهم اخرون  بينما الجيد 

     

      استطيع مواجهة الصعوبات التي تعترضني لثقتي بقدراتي  2

من دون   3 القرارات  اتخاذ  قادر على  بأني  مساعدة  اشعر 
 اآلخرين 

     

      اعتقد بأني امتلك من القدرات لمواصلة دراستي  4
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الطريقة الجيدة لفهم نص ما ، هي تنظيم المعلومات بناُء   5
 على ما لدي من معرفة.

     

      اشعر باالرتياح عندما يطلب مني المشاركة بعمل ما  6

الموجودة في الكتب  أرى أن معظم المبادئ  والنظريات   7
 اآلن , ستتغير بعد فترة من الزمن

     

8   , بعناية  محاضراتهم  ينّظمون  الذين  المدرسين  أقّدر 
 ويثبتونها في خططهم 

     

نهائية   9 المدرسة  في  أكتسبها  التي  المعلومات  ان  أعتقد 
 وغير قابلة للتغيير 
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 دور الحوكمة المؤسسية في االفصاح عن القوائم المالية لتعزيز الميزة التنافسية 
The role of corporate governance in disclosure financial statements 

to enhance competitive advantage 

 العراق،كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  ،أ.م.د. خلود عاصم وناس
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تواجه الوحدات االقتصادية العديد من التحديات نتيجة التغيير في البيئة المعاصرة تمثلت   ملخص:

لمؤسسية باالنفتاح الكبير في التجارة واالستثمار والمنافسة الشديدة والعولمة، لذلك تعد الحوكمة ا 
من اهم المواضيع للوحدات االقتصادية والمهنية والدولية حيث تتضمن االطار في وضع اهداف  
الوحدة االقتصادية وحماية مصالح حملة االسهم واالخرين من اصحاب المصلحة وتعظيم اداء  
الوحدة االقتصادية وتقليل المخاطر وتحسين فرص الوصول الى اسواق راس المال واحد اسبابها 
المبادئ  تطبيق  وعدم  المالية  االسواق  في  المالية  للقوائم  والشامل  الكامل  االفصاح  عدم  هو 
المحاسبية التي تحقق االفصاح والشفافية وافتقاد الثقة بالقوائم المالية في االسواق المالية. لذلك  

الح حملة  يتوجب االهتمام بالحوكمة المؤسسية واالفصاح عن القوائم المالية بشفافية لحماية مص
االسهم والشركات المساهمة االخرى وتعزيز كفاءة االسواق المالية من خالل تعزيز الميزة التنافسية 

 بين االسواق
 الحوكمة ، االفصاح ، الميزة التنافسية ، القوائم المالية  :  الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

Economic units face many challenges as a result of the change in the 

contemporary environment, represented by the great openness in trade and 

investment, intense competition and globalization. Therefore, institutional 

mailto:Khuloodal@yahoo.com
mailto:Hamandalu44@gmail.com
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governance is one of the most important issues for economic and 

professional units, as it includes the framework in setting goals of the 

economic unit and protecting the interests of shareholders. And other 

stakeholders, maximizing the performance of the economic unit, reducing 

risks and improving access to capital markets, and one of its reasons is the 

lack of full and comprehensive disclosure of financial statements in 

financial markets and the lack of application of the principles. Accounting 

that achieves disclosure, transparency and lack of confidence in financial 

statements in financial markets.  Therefore it is necessary to pay attention 

to corporate governance and its mechanisms and to disclose financial 

statements transparently to protect the interests of shareholders and other 

joint stock companies and enhance the efficiency of financial markets by 

enhancing the competitive advantage between markets. 

Key words: governance, disclosure, competitive advantage, financial 

statements 

 مقدمة: 
سياسية متعددة  مجاالت  وفي  الثانية  العالمية  الحرب  منذ  كبيرة  تغيرات  العالم  واقتصادية    شهد 

وتكنولوجية حيث زادت حدة هذه التغيرات في اواخر تسعينات القرن الماضي ، خاصة بعد سلسلة  
غرار   وعلى   ، والنامية  المتقدمة  الدول  من  الكثير  اصابت  التي  واالقتصادية  المالية  االزمات 

وفضيحة    1997االنهيارات التي حدثت في عدد من دول جنوب شرق اسيا وامريكا الالتينية عام  
، وانهيار بنك الخليفة بالجزائر    2001للطاقة بالواليات المتحدة االمريكية عام     Enronشركة  
العالمية    2004عام   المالية  الوحدات    2008واالزمة  واجهت  السابقة  التغيرات  وفي خضم   ،

الك  البيئة المعاصرة تمثلت باالنفتاح  التغيير في  بير في االقتصادية العديد من التحديات نتيجة 
التجارة واالستثمار والمنافسة الشديدة والعولمة، كما تزايد االهتمام بالحوكمة المؤسسية االمر الذي  
االلتزام  وضرورة  اعمالها  ممارسة  في  التقليدية  طريقتها  تغيير  الى  االقتصادية  بالوحدات  دفع 

حديد قرارات مجلس االدارة بالقوانين والتعليمات المتعلقة بهذه الوحدات من خالل تنظيم العالقات وت
االفصاح   خالل  من  وذلك  متوازنة  بصورة  المصالح  واصحاب  المساهمين  اهتمامات  ومراعاة 
والشفافية وتبني انظمة رقابة فعالة واستراتيجية واضحة إلدارة المخاطر وبالتالي تحقيق مستويات  

المي وان   ، واستمرارها  بقاءها  ويضمن  تنافسها  يدعم  مما  ألدائها  للوحدات جيدة  التنافسية  زة 
االقتصادية وخاصة المصرفية تتطلب اهتمام عال من قبل االدارة وفهم تام لها وادراك احتياجات 
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المناسبة  القرارات  التخاذ  الشامل  االفصاح  تفعيل  يتطلب  مما  الزبائن  ورغبات  السوق  وطبيعة 
 لتحقيق الميزة التنافسية.

 : منهجية البحث المبحث االول
 البحث:مشكلة  -1-1

ان التطور الهائل في االقتصاد العراقي الذي يشهد ارتفاع عدد المستثمرين والتوسع في االسواق  
المالية وهذا يتطلب ميزة تنافسية للعمل في ظل انتشار الفساد االداري والمالي وعدم كفاءة االدارة 

 وضعف ممارسة الحوكمة المؤسسية
قتصادية على االلتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية  تتمحور مشكلة البحث حول قدرة الوحدات اال

على   سواء  شديدة  منافسة  في ظل  تنافسيتها  على  تأثيرها  ومدى  المالية  القوائم  واالفصاح عن 
 الصعيد المحلي او العالمي ويمكن صياغة التساؤالت التالية: 

 ما مدى تأثير تطبيق الحوكمة المؤسسية على تنافسيتها من خالل مجلس ادارتها؟ -1
 هل يؤثر االفصاح المحاسبي في القوائم المالية على تنافسية الوحدات االقتصادية؟  -2
 هل تؤثر ادارة المخاطر على القوائم المالية وتنافسية الوحدات االقتصادية؟  -3

 أهمية البحث: -1-2
تتمثل اهمية البحث بالدور الذي تقوم به الحوكمة المؤسسية في تعزيز الميزة التنافسية لألسواق  

عن    المالية واالفصاح  االجنبي  االستثمار  وتشجيع  المحلية  االموال  رؤوس  جذب  خالل  من 
للحوكمة  المنطلق كان هناك توجه نحو ممارسات سليمة  المالية ومن هذا  بالقوائم  المعلومات 
المؤسسية من خالل الربط بين تطبيق افضل الممارسات للحوكمة المؤسسية وبين الميزة التنافسية  

ستثمرين وزيادة امكانية الدخول الى اسواق راس المال وانخفاض كلفة التمويل  من خالل جذب الم
 ورفع الحصص السوقية وخفض المخاطر وزيادة قدرتها التنافسية.

 هدف البحث: -1-3
   -يسعى البحث الى تحقيق االهداف االتية:

 بيان مفهوم الحوكمة واهميتها وتأثيرها على الميزة التنافسية. -1
 االفصاح في القوائم المالية.بيان اهمية  -2
معرفة ماهية تنافسية الوحدات االقتصادية وبيان اثر الحوكمة المؤسسية على تنافسية  -3

 الوحدات االقتصادية 
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 فرضية البحث -1-4
 ينطلق البحث من الفرضيات االتية: 

 ما هو دور الحوكمة المؤسسية في التأثير على القوائم المالية.  -1
 ئم المالية لتعزيز الميزة التنافسية.ما هو تأثير االفصاح في القوا -2
الوحدات   -3 تنافسية  وقياس  االفصاح  في  المالي  التحليل  مؤشرات  بعض  استخدام 

 االقتصادية. 
 منهج البحث: -1-5

يتضمن البحث محورين اساسيين االولى نظري من خالل االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  
تلفة ) العربية ، واالجنبية ( اما الثاني فتم حيث تضمن مراجعة المصادر والدراسات العلمية المخ

استخدام بعض مؤشرات التحليل المالي ) النسب المالية ( من خالل التحليل االحصائي ) الوسط  
 الحسابي ، االنحراف المعياري ( لهذه المؤشرات حيث تم جمع البيانات الالزمة ألغراض البحث.

 حدود البحث:  -1-6
تطبيق البحث على عينة من المصارف العراقية الخاصة ) مصرف  الحدود المكانية : تم   - أ

سومر التجاري ، مصرف التجارة العراقي ، مصرف بغداد ( وذلك بسبب تعاون هذه المصارف 
 في توفير البيانات واالجابة على االستفسارات. 

)  -ب المالية لالعوام  المصارف  تقارير  االعتماد على  تم   : الزمانية    ، 2017،   2016الحدود 
 ( لغرض انجاز هدف البحث. 2018

 أنموذج البحث: -1-7

البحث متغيرات مستقلة مؤثرة على  المرتبطة بها يتخذ  في ضوء عناصر المشكلة والفرضيات 
المتغيرات التابعة ويبين ان العالقة بين الحوكمة المؤسسية والميزة التنافسية من خالل مؤشرات 

المتغير   يكون  حيث  المالي  مؤشرات  التحليل  خالل  من  المؤسسية  بالحوكمة  متمثال  المستغل 
االفصاح ومجلس االدارة والرقابة الداخلية وادارة المخاطر والمتغير التابع المتمثل بالميزة التنافسية  
النسب  باستخدام مجموعة من  قياسها  تم  مالية  كمية  االقتصادية من خالل مؤشرات  للوحدات 

 المالية. 
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 حثأنموذج الب ( 1شكل رقم )

 

 

 

 

 المصدر : اعداد الباحثان 
 

 الدراسات السابقة: -1-8
 الدراسات العربية: - أ

( : " االطار المقترح لحوكمة الشركات المساهمة دراسة تطبيقية 2007)دراسة المشهداني ، -1
في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية " : استهدفت الدراسة تأطير 
مفهوم حوكمة الشركات من خالل تحديد اهدافها والمفاهيم واالسس النظرية التي تستند اليها  

مبادئ العامة للحوكمة والمعايير التفصيلية ذات الصلة فضال عن محددات تطبيق  وكذلك ال
الشركات  لحوكمة  مقترح  اطار  الى صياغة  المساهمة وصوال  الشركات  في  المعايير  تلك 

 المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية. 
بي في  ( : "العالقة بين حوكمة الشركات وجودة االفصاح المحاس2015)دراسة الفضل ،   -2

ضوء نظرية الوكالة" هدفت الدراسة الى تقديم ادلة مستمدة من واقع البيئة العراقية من عالقة  
جودة االفصاح المحاسبي في التقارير المالية المنشورة لكفاءة اليات حوكمة الشركات وخلصت 
العراقية  المحاسبي في عموم الشركات  الدراسة الى نتائج اهمها تبني جودة االفصاح    هذه 

 ووجود عالقة ذات داللة احصائية بين كفاءة مجلس االدارة وجودة االفصاح المحاسبي. 
3- ( "    Imhoff & Ernst , 2003دراسة   :)accounting quality auditing and 

corporate governance   المحاسبة مهنة  تواجهها  التي  المشاكل  الدراسة  تناولت   "
ر المالية كما اكدت الدراسة على اهمية استقاللية  والتدقيق من تدني نوعية وشفافية التقاري

( مثل  المسؤولة  الجهات  الدراسة  ودعت  الشركات  لحوكمة  المالية  وال  FECالتقارير   )

 مجلس االدارة-1

 االفصاح-2

الرقابة وادارة -3

 المخاطر

 المتغير التابع الميزة التنافسية

مؤشرات مالية )النسب -1

 المالية(

 رضا الزبائن-2

 االبتكار والتجديد-3

المتغير المستقل الحوكمة 
 المؤسسية
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(AICPA  االلتزام وضرورة  المحاسبية  المعايير  لتطوير  السابق  من  اكبر  بصورة  للعمل   )
 سائل حوكمة الشركات .بالمعايير والقواعد المحاسبية الدولية باعتبارها وسيلة من و 

4- ( "HO ,2005دراسة   :  )corporate governance and corporate 
competitiveness and international analysis     هدفت هذه الدراسة الى التعريف

العالمية   باألسس التي تشكل ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة وفقا للمبادئ والدراسات 
استخدام اسلوب االستبانة لجمع المعلومات االساسية وزعت   استمدت منهجية الدراسة الى

شركة دولية لمعرفة مدى التزامهم بممارسات    1000على المديرين التنفيذيين العاملين في  
بالحوكمة   الشركات  التزام  كان  كلما  انه  الى  الدراسة  هذه  وتوصلت  المؤسسية  الحوكمة 

 المؤسسية اقوى كلما تمتعت بتنافسية اكبر.

 حث الثانيالمب
 مفهوم الحوكمة المؤسسية واالفصاح المحاسبي

 تمهيد:

تختلف وجهات النظر حول مفهوم الحوكمة المؤسسية وهذا االختالف ينبع من اختالف مصالح  
نظرا   الماضية  السنوات  خالل  المفهوم  هذا  وتعاظم  االقتصادية  بالوحدة  العالقة  ذات  االطراف 

واالزمات االقتصادية التي شهدتها العديد من دول العالم في اسواق المال ،  لالنهيارات المالية  
حيث ان التطبيق الجيد للحاكمية يمثل سبل التقدم لكل من االفراد والمؤسسات والمجتمع الن ذلك  

 يضمن لالفراد قدر مناسب من الضمان لتحقيق ربحية معقولة الستثماراتهم . 

 تعريف الحوكمة المؤسسية: -1-1
كثر من تعريف يوضح ماهية واهمية الحوكمة المؤسسية وذلك من خالل ما جاء في العديد  يوجد ا

من المؤلفات واالبحاث والهيئات ، تركز هذه التعاريف على تحديد االطراف ذات الصلة بالحوكمة  
 وتنظيم العالقات بين مجلس االدارة والمديرين وحملة االسهم واالخرين من اصحاب المصلحة. 

عريفها بانها نظام إلدارة الوحدة االقتصادية لتحقيق اهدافها ورقابتها بشكل كامل وملتزمة فقد تم ت
باألنظمة واللوائح الداخلية لتحقيق تلك االهداف بمعزل عن تسلط اي فرد وبالقدر الذي ال يتضارب 

ي  مع مصالح الفئات االخرى اي وجود نظم تحكم العالقات بين االطراف االساسية التي تؤثر ف 
 ( Williamson.Q.,E., 2009, p18االداء. ) 
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انها العمليات التي تتم من خالل االجراءات المستخدمة   IIAكما عرفها معهد المدققين الداخلين  
من ممثلي اصحاب المصالح من اجل توفير اشراف على ادارة المخاطر ومراقبة مخاطر الوحدة  

قيم الوحدة. )االقتصادية والتأكيد على كفاية الضوابط إلنجاز ا  ,IIAالهداف والمحافظة على 
2002, p1. ) 

( انها مجموعة من العالقات بين ادارة  OECDكما عرفتها منظمة التعاون االقتصادية والتنمية )
الشركة ومجلس ادارتها وحملة االسهم واالخرين من اصحاب المصلحة، وتوفر االطار الذي من  

لتي يتم بها تنفيذ هذه االهداف وتحديد مستوى االداء خالله يتم وضع اهداف المنظمة وادواتها ا
 (OECD, 2004, p5المطلوب )

والقانونية   االدارية  والنظم  االجراءات  مجموعة  بانها  المؤسسية  الحوكمة  ان  الباحثان  ويرى 
االدارة  مجلس  بين  ادارتها  وتحكم  االقتصادية  الوحدة  توجه  التي  واالقتصادية  والمحاسبية 

اب المصالح عن طريق تحديد الهيكل الذي يحدد اهداف الوحدة االقتصادية  والمساهمين واصح
 ووسائل تحقيقها والرقابة على االداء واالستخدام االمثل للموارد واالداء التنافسي للوحدة االقتصادية. 

ان اتباع المبادئ الصحيحة للحوكمة المؤسسية يؤدي الى خلق االحتياطات الالزمة ضد الفساد  
االدارة مع تشجيع االفصاح عن االمور المالية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها ، وتظهر  وسوء  

 اهمية الحوكمة المؤسسية فيما يلي:

الفساد   -1 محاربة  طريق  عن  وذلك  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  معوقات  على  القضاء 
 (.83، ص2005واالهمال والرشوة وغياب االفصاح. )ميخائيل ، 

باال -2 قانوني  الوفاء  بشكل  االقتصادية  الوحدة  اهداف  تحقيق  لضمان  والتعهدات  لتزامات 
  ( االقتصادية.  الوحدة  في  العاملين  لكافة  والحيادية  النزاهة  تحقيق  طريق  عن  واقتصادي 

 (   167، ص2005السعدني ، 
للموارد.   -3 المعايير لالستخدام االمثل  لتحقيق االهداف من خالل  المناسبة  استخدام االليات 

(UNDP, 2001, p28 . ) 
تقلل من حاالت تضارب المصالح في الوحدة االقتصادية وتزيد من حاالت االندماج بين   -4

 اصحاب المصالح عن طريق زيادة فعالية االفصاح والمساءلة والرقابة والحوافز . 



 أ.م.د.خلود عاصم وانس، م.م حممد ابقر كرجي      دور احلوكمة املؤسسية يف االفصاح عن القوائم املالية لتعزيز امليزة التنافسية 

 77             2021افريل،  1ج 18العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

العديد من المجاالت االقتصادية من خالل   -5 لها تأثير متبادل على  ان الحوكمة المؤسسية 
اء التنافسي وتخفيض التكاليف للحصول على رؤوس االموال وتخفيض المخاطر تحسين االد

االستثمارات   على  مناسب  عائد  وتحقيق  االقتصادية  الوحدة  السوقية السهم  القيمة  وارتفاع 
وزيادة القدرة على جذب االستثمارات المحلية واالجنبية وتعزيز االفصاح وتخصيص اكثر  

االقتصادية، وضم للموارد  المستفيدة وحماية حقوق كافة كفاءة  االطراف  الوفاء بحقوق  ان 
 (.  48، ص2003اصحاب المصلحة. ) ابو العطا ، 

 organization for economic corporationوهناك مجموعة من المبادئ التي اقترحتها  
and development  (OECD)  

صادية على احترام  الحفاظ على حقوق المساهمين : يجب ان تحرص ادارة الوحدة االقت  –  1
حقوق المساهمين وتقوم بتشجيعهم على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين  
وخططتها   االقتصادية  الوحدة  واقع  بخصوص  اقتراحاتهم  لتقديم  مالئمة  فرص  وتوفير 

 (goergen ,2012, p30)المستقبلية 

مساهمين ممن    الحفاظ على حقوق اصحاب المصالح : اي المحافظة على مصالح الغير -2
وهذه   وغيرهم،  والدولة  والموردين  والزبائن  الدائنون  مثل  االقتصادية  بالوحدة  عالقة  لهم 
جميعها لها مصلحة بنجاح الوحدة االقتصادية واستمراريتها اذ ان مصالحهم تتعرض للضرر  
في حالة فشل الوحدة االقتصادية او افالسها، لذلك على ادارة المؤسسة ان يكون تعاون  

ال فيما بينهم من خالل معلومات شفافة تمكنهم من الوقوف على الوضع المالي للوحدة  فع
  ، كلبونة   ( البقاء واالستمرار  النمو وضمان  التنافسي وتحقيق  االقتصادية ودعم مركزها 

 (  6، ص  2008
مهام ومسؤوليات مجلس االدارة : يقوم مجلس االدارة بالرقابة على اداء المديرين التنفيذيين  -3

وتمنع و  االقتصادية  للوحدة  االستراتيجية  السياسات  تطبق  التنفيذية  االدارة  ان  من  التأكد 
مصداقية   وضمان  المصالح  تعارض  واهمها  المؤسسية  الحوكمة  تضعف  التي  االنشطة 
التقارير المعدة من قبل االدارة وانها تفي بالمتطلبات القانونية واالخالقية ويتطلب مراعاة 

مجلس االدارة من خالل تعيين عدد كاف من االعضاء المستقلين وغير   التوازن في تشكيلة
التنفيذيين والقادرين على ممارسة الحكم واالجتهاد الشخصي، حيث ان االعضاء المستقلين 

 (  20، ص  2011يساهمون في تحقيق فعالية رقابة مجلس االدارة. )حمادي ، 
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 دور االفصاح المحاسبي في تطبيق الحوكمة المؤسسية:  -3-1

يعد عنصر االفصاح من اهم الركائن التي يقوم عليها نظام الحوكمة المؤسسية وذلك ألهميته في 
والمساهمين  االدارة  بين مصالح  المستهدف  التوازن  تحقيق  االقتصادية من  الوحدة  ادارة  تمكين 
قراراتهم. ويجب  ذات نوعية تساعدهم في ترشيد  توفير معلومات  االخرى من خالل  واالطراف 

الهنيني ،   صاح عن القوائم المالية وسياسات المكافأة والتعويضات العضاء مجلس االدارة. )االف
 (.  5، ص 2004

وتعد القوائم المالية احد التقارير المهمة التي توفر معلومات لألطراف الخارجية اذ تبين الحالة  
الزمن وتساعد مستخدميها من حملة االسهم للشركة في نقطة معينة من  واالخرين من    المالية 

بالسيولة  يتعلق  فيما  وخاصة  االقتصادية  للوحدة  المالي  المركز  تقييم  في  المصلحة  اصحاب 
واحتساب معدل العائد على االستثمارات وتقييم هيكل راس المال وتحديد درجة المخاطرة . اما 

لومات تعبر  قائمة الدخل فتعد مقياس لألداء االقتصادي الحقيقي للوحدة االقتصادية فهي توفر مع
 (.  114، ص2005عن كفاءة اداء الوحدة االقتصادية. ) مضر، واخرون  

ان وجود افصاح قوي يساعد على جذب رؤوس االموال والحفاظ على الثقة في اسواق راس المال  
وعلى النقيض فان ضعف االفصاح يؤدي الى التأثير على نزاهة السوق وبكلفة عالية بالنسبة 

المساهمون للوحدة   ويطلب  ككل  لالقتصاد  بل  فحسب  ذلك  وليس  والمساهمين  االقتصادية 
والمستثمرون المحتملين الحصول على معلومات تتسم بدرجة عالية من المصداقية والقابلية للمقارنة  
كفاءة  تقييم  تمكنهم من  كافية  والتفصيل  الوضوح  وبدرجة من  المناظرة  االخرى  المعلومات  مع 

كنهم من اتخاذ قرارات رشيدة مستندة الى المعلومات الكافية وهذا سوف يؤثر على  االدارة، كما تم 
 (.  52، ص2008تنافسية الوحدة االقتصادية. ) سليمان ، 

 محددات الحوكمة المؤسسية:  -3-2

في هذا المجال ينص التدقيق الداخلي الذي يساعد في حماية اموال الوحدة االقتصادية وسالمة  
االدارية الموضوعة وعمل االسواق بكفاءة من خالل دقة البيانات المستخدمة في توجيه الخطط  

عملية   احكام  على  والعمل  جديدة  رقابية  تحسينات  وادخال  االقتصادية  للوحدة  العامة  السياسة 
ومساهمة التدقيق الداخلي في تحسين وتقويم الرقابة الداخلية    .(  Ziani, 2014, p82الرقابة. )
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على تسيير المخاطر والتحكم بها وحماية حقوق اصحاب المصالح ، وتوفير التمويل الالزم  وقدرته  
 لزيادة كفاءة القطاع المالي وتوسيع المنافسة الدولية من خالل وجود نظام رقابة داخلي فعال. 

والمساهمين   االدارة  بين مصالح  التعارض  على  القضاء  على  يعمل  فهو  الخارجي  التدقيق  اما 
الخارجي يعطي ثقة ومصداقية على المعلومات المحاسبية والمالية من خالل المصادقة  فالمدقق  

على القوائم المالية واعداد قوائم مفصلة ترفق بالقوائم المالية لغرض االفصاح عنها وكذلك يجب 
وضع سياسة الدارة المخاطر من خالل وضع هيكل المخاطر والتعاون على المستوى االستراتيجي 

ي للوحدة االقتصادية واعداد التقارير وتقديمها لمجلس االدارة واصحاب المصالح واكتشاف  والتشغيل
 .   (IIA , 2009 . p55)المخاطر وتحليلها

االداء  ودعم  االستثمارات  جذب  خالل  من  واالدارة  بالمؤسسات  تتعلق  محددات  هناك  وكذلك 
لى تطوير استراتيجية سليمة االقتصادي والمالي من خالل مساعدة المديرين ومجلس االدارة ع

واتخاذ القرارات المناسبة وتحسين العالقة مع كل اصحاب المصالح وزيادة فرص الوصول لمصادر  
 (.  167، 2015التمويل الخارجي . ) بحياوي ، بوحديد ، 

وتشير الى القواعد واالسس التي تتضمن وضع هياكل ادارية تحدد كيفية اتخاذ القرارات. وكما في 
 ( 1رقم )الشكل 

 محددات الحوكمة المؤسسية ( 2شكل رقم )

 
 المصدر: اعداد الباحثان 
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 المبحث الثالث

 الميزة التنافسية 

 تمهيد

مع ازدياد حدة المنافسة في االسواق المالية المحلية والعالمية وبعد االنفتاح الكبير وظهور العولمة  
راتها التنافسية بشكل مستمر لمواكبة توجب على الوحدات االقتصادية البقاء واالستمرار وتنمية قد

 التطورات الحاصلة. 

 مفهوم الميزة التنافسية -3-1

ينشا مفهوم الميزة التنافسية بمجرد توصل الوحدة االقتصادية الى توظيف طرق جديدة من تلك 
التي تم استخدامها من قبل المنافسين وهي تاتي من خالل تقديم وتطوير خدمات جديدة من خالل 

ة والتعلم والميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل الوحدة االقتصادية الى اكتشاف طرق جديدة الرقاب
 .( Stevenson, 2007, p4اكثر فاعلية من تلك المستخدمة من قبل المنافسين. )

فهي تمثل العنصر المهم الذي يساعد في اقتناص الفرص ويقدم فرصة جوهرية لكي تحقق الوحدة  
االقتصادية ربحية متواصلة بالمقارنة مع منافسيها ، والتنافسية هي المصدر الذي يعزز وضع  
ارباح ومن خالل تمييز منافسيها من مجاالت متعددة.  الوحدة االقتصادية بما يحققه من  هذه 

(Betli & hitt, , 2010, p7  .) 

هي خاصية او مجموعة  ( ان الميزة التنافسية  Macmillans and mahan وقد اشار كل من )  
او عنصر تفوق للوحدة االقتصادية تنفرد به وتمكنها من االحتفاظ بها لفترة زمنية    خصائص

على   التفوق  من  وتمكنها  لها  المنفعة  الفترة  تلك  وتحقق  محاكاتها  نتيجة صعوبة  نسبيا  طويلة 
 .(. Macmillan. & Mahan., 2010, p81المنافسين. )

ويرى الباحثان ان الميزة التنافسية هي اكتساب مكانه متميزة في السوق يتم التعبير عنها من خالل  
واالنتاجية ودوران   والكلفة  المناسب  والتمويل  الربحية  مثل  المالية  الكمية  المعايير  مجموعة من 

المالية مثل الجودة ورضا العمالء واالبتكار وا النوعية غير  لتجديد وبذلك  الموجودات والمعايير 
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سوف تكتسب الوحدة االقتصادية مزايا تنافسية داخلية وخارجية واالستخدام االمثل للموارد المتاحة  
 وخاصة تنوع مصادر التمويل مما يعزز من ميزتها التنافسية. 

 االسس العامة لبناء الميزة التنافسية -3-2

لتحقيق الميزة التنافسية والذي  ان نجاح الوحدات االقتصادية سوف يعتمد على ايجاد اسس عامة  
سيولد بشكل ضمني او مباشر اداء متفوق في عدد من المقاييس واالسس وهي: )محمد و شكري  

 (.  25، ص2013، 

 الكفاءة  -1

الخدمات وتقنيات   لجودة  المستمر  الحديثة والتحسين  التكنولوجيا  استخدام  ذلك عن طريق  ويتم 
القة بين المدخالت في تنفيذ العمل والمخرجات من العمليات ويتم تحقيق الكفاءة من خالل الع

 .Slackالعمل فكلما زادت المخرجات من استخدام نفس المدخالت كانت االدارة اكثر كفاءة.)  
And other, 2009 :p44    ويعني ان الوحدة االقتصادية تستطيع ان تقدم الخدمات بكلفة .)

يف التي تتحملها الوحدة االقتصادية في داخلها  ادنى من كلفة المنافسين وهذا يرتبط بمستوى التكال
وقدرتها على امتالك موارد وبناء وشراء قدرات ال تكون متوفرة لدى المنافسين االخرين مثل االبداع 
واالبتكار اللذان لهما القدرة في خلق الميزة التنافسية كذلك التكاليف التي تتحملها الوحدة االقتصادية  

الخارجية وكذلك تتمثل في تغيير احتياجات العمل او التغيرات التكنولوجية في تعاملها مع الوحدات  
 ( التغيرات.  لهذه  االستجابة  من خالل  التنافسية  الميزة  تخلق  التي  القانونية  او  االقتصادية  او 

Tracey. and other, 2009, p105-p109 . ) 

 الجودة  -2

مع احتياجات العمالء الذين يرغبون   تشير الى اداء االشياء بصورة صحيحة لتقديم خدمات تتالءم
و   )محمد  وتوقعاتهم.  ورغباتهم  حاجاتهم  تلبي  التي  بالخصائص  الخدمات  على  الحصول  في 

 (.  54، ص 2013شكري، 
ان الجودة تساهم في تقدم وتطور االداء لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية واصبحت تشكل  

 (.  49، ص 2011تالي ، عامل اساسي لتحقيق الميزة التنافسية. ) الب
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االداء   مراقبة  االقتصادية  الوحدات  تسعى  اذ  المتطلبات  مع  المطابقة  انها مدى  الجودة  عرفت 
واالنشطة للوصول الى اعلى درجة من درجات الجودة عن طريق تقليل االخطاء وكشف االنحرافات 

الجيد لنظام الحوكمة لغرض  بالشكل الذي يؤدي الى تلبية اختيار االدارة وتستند الجودة الى االداء  
 (.  103: ص 2008خدمة االهداف وحماية االصول. ) القاضي ،  

تنعكس الجودة على نشاط المسؤولين عند اعداد القوائم والتقارير المالية التي تتصف في االفصاح  
كاحد مبادئ الحوكمة المؤسسية التي الزمت االسواق بتطبيقها مما يميز تلك المخرجات بالجودة  

:  2008ي تبين جودة العمليات والمخرجات من خالل مبادئ الحوكمة المؤسسية. )وردات،  الت
 (. 28ص

االداء   لتحسين  عالية  جودة  ذات  والمخرجات  العمليات  بين  عالقة  هناك  ان  الباحثان  ويالحظ 
 وتكسب الوحدة االقتصادية مزايا تنافسية تنعكس على رفع الميزة التنافسية.

 السرعة )الوقت(  -3

ة الوحدة االقتصادية تحدد بمدى قدرتها على تقديم المعلومات في الوقت المناسب وبالسرعة  ان قدر 
التي تخدم اصحاب المصالح والمساهمين واالفصاح التام عنها والتي تتاثر بالعديد من المتغيرات  

 التي يمكن التحكم بها على مستوى اصحاب المصالح. 

شيران الى قدرة الوحدة االقتصادية على ارضاء اصحاب  وبالتالي فان بعد السرعة واختصار الوقت ي
المصالح كالمساهمين من خالل حصولهم على المعلومات المتعلقة بالوحدة االقتصادية في الوقت  
المحدد وحسب جداول زمنية محددة وبذلك سوف تحقق ميزة تنافسية على اساس تخفيض عنصر  

 (. 15:ص  2008الزمن لصالح المساهمين. ) مصطفى، 
الوفاء  الى  ويشير  تنافسية  ميزة  لتحقيق  الهامة  االسس  من  الوقت  تخفيض  ان  الباحثان  ويرى 

 باحتياجات المساهمين وتقديم المعلومات بالوقت المناسب لهم في تحقيق الميزة التنافسية.

 االبتكار  -4

يزة  يعرف االبتكار بانه فكرة جديدة تتصل بحل المشاكل او تطوير اساليب او اهداف بأشكال متم
ومتطورة تدفع الوحدة االقتصادية الى االمام ، فهو قدرة الوحدة االقتصادية الى التوصل لما هو  
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 ,.Lynch. Rجديد واضافة قيمة اكبر واسرع وتقديم خدمات افضل من المتاحين في السوق. )
2010, p502 .) 

تزايد   بسبب  وذلك  التنافسية  للميزة  متجدد  مصدر  االبتكار  ان  الباحثان  الوحدات  ويرى  عدد 
االقتصادية الذي صاحبه تنافس كبير على المستوى المحلي والعالمي والوصول الى افكار جديدة 

 غير مألوفة وتفعيل خبرات محدودة الى مالمح مفصلة. 

 دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز الميزة التنافسية -3-2

الجديدة   المقومات  المؤسسية احدى  الحوكمة  االفصاح ،  تعد  الدول وتأثيرها على  القتصاديات 
بالقوائم   العادل  االفصاح  ان  تبين  وقد  والمقرضين  المستثمرين  اموال  تحمي  التي  الوسيلة  وتعد 
المالية يؤدي الى خلق ضمان ضد الفساد وسوء االدارة مما يؤدي الى االرتقاء باقتصاديات الدول  

مستوى   على  وليس  الدولي  التنافس  مستويات  )عادل،  الى   . فقط  االقتصادية    2011الوحدة 
 (. 45:ص

ولقد تزايدت اهمية الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية االقتصادية واكتشاف حاالت  
 (. 20: ص2012التالعب في القوائم المالية التي ال تعبر عن الواقع الفعلي لها. )العبدلي ، 

ميزة التنافسية اذ تعمل على جذب االستثمارات ودعم للحوكمة المؤسسية دور كبير في تعزيز ال
االداء االقتصادي والميزة التنافسية على المدى الطويل من خالل االفصاح عن القوائم المالية مما  
يؤدي الى تعزيز الثقة في التعامل وتحقيق عائد على االستثمارات وبالتالي تعزيز الميزة التنافسية  

الشرك ادارة  تحسين  وكذلك  الوحدة  ،  موارد  استنزاف  الى  يؤدي  الذي  الفساد  مواطن  ومعرفة  ة 
التنافسية   الميزة  المؤسسية في تعزيز  الحوكمة  التنافسية. وتبرز اهمية  الميزة  االقتصادية وتاكل 

 (. 83، ص 2005باالتي: )ميخائيل ، 

 محاربة الفساد المالي واالداري  -1
 الفراد العاملين في الوحدة االقتصادية. تحقيق درجة عالية من النزاهة واالستقاللية لكافة ا -2
 استخدام نظم الرقابة لتفادي حصول اخطاء او انحرافات ومنع استمرارها.  -3
 تحقق االفصاح بقدر كافي في التقارير المالية والقوائم المالية  -4
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 المبحث الرابع

 الجانب التطبيقي 

 التحليل المالي باستخدام النسب المالية

 تمهيد:

الحوكمة المؤسسية للمصارف في الحصول على الميزة التنافسية ينبغي ان يقترن بوجود  ان سعي  
مقاييس صحيحة لألداء لغرض بيان درجة فاعلية وكفاءة المصارف في تحقيق اهدافها ومن هذه 
المقاييس ، هي المقاييس المالية التي تتعلق بقياس االداء المالي واالعتماد على القوائم المالية  

نتها على المنافسين عن طريق تحليل النسب المالية )نسبة السيولة ، نسبة المديونية ، العائد ومقار 
المتغير المستقل هو   الملكية( وباعتبارها كمتغير تابع وان  العائد على حق  على الموجودات ، 

 الحوكمة المؤسسية واالفصاح وادارة المخاطر.

 نبذه تاريخية عن المصارف -4-1

 جاري: مصرف سومر الت -1

قدره   مدفوع  اسمي  مال  براس  المصرف  البنك    400اسس  قانون  احكام  بموجب  دينار  مليون 
رقم   العراقي  رقم    1969لسنة    64المركزي  الشركات  قانون  واحكام    1997لسنة    21المعدل 

بموجب شهادة التأسيس واعتبرت شركة مصرف سومر التجاري )شركة مساهمة خاصة( مصرفا  
. من اهداف المصرف انه    2000\1\3مركزي وباشر في نشاطه  عراقيا بموجب كتاب البنك ال

الشرائح في   المصرفية بتقديم خدمات لجميع  الخدمات  يسعى ليصبح مصرفا رئيسيا في مجال 
الخدمات  للمصرف وتطوير وتحسين  الريادي  الحفاظ على الموقع  العراقي فضال عن  المجتمع 

 (. 5، ص2018الية ،  سوق العراق لالوراق الم)لتلبي جميع االحتياجات. 
 مصرف التجارة العراقي:  -2

حيث يعد من اوائل المصارف   1992\ 2\11تاسس مصرف التجارة كشركة مساهمة خاصة في  
االهلية التي تم الترخيص لها في العراق وذلك بموجب اجازة التسجيل الصادرة عن وزارة التجارة 
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موجب كتاب البنك المركزي  مليون دينار، وحصل المصرف على اجازة ب 150براس مال قدره 
العراقي. يهدف المصرف الى تطوير الريادة وزيادة قاعدة العمالء وتعزيز االداء وتقديم 

سوق العراق ) الخدمات والتوسع باستخدام التكنولوجيا فضال عن تعظيم قيمة حقوق المساهمين.
 (. 4، ص 2018لالوراق المالية،  

 مصرف بغداد: -3

حسب شهادة التاسيس وفقا   1992\2\ 18ة خاصة( في  تاسس مصرف بغداد )شركة مساهم
مليون دينار   25براس مال قدره  1992. بدأ عملياته عام  1983لسنة  36لقانون الشركات رقم 

عراقي ، وحصل المصرف على اجازة بموجب كتاب البنك المركزي العراقي. يهدف المصرف  
وتقديم الخدمات لجميع الشرائح. )سوق الى تطوير الريادة وزيادة قاعدة العمالء وتعزيز االداء 

 (. 18، ص 2018العراق لالوراق المالية،  
 مؤشرات التحليل المالي باستخدام بعض النسب المالية  -4-2

ان استخدام مجموعة من المعايير المالية المتمثلة ببعض النسب المالية سوف يمكن المصارف 
ال للموارد  امثل  واستخدام  تنافسية  ميزة  اكتساب  التمويل من  مصادر  تنوع  عند  وخاصة  متاحة 

واالهتمام بالتطور التكنولوجي وتحليل رقابة داخلية وخارجية بكيفية ادارة المخاطر بطريقة سليمة  
وهيكل  االدارة  مجلس  هيكل  على  تؤشر  المالية  للنسب  االحصائية  المتغيرات  استخدام  تم  وقد 

 الملكية وغيرها. 

 لية كاالتي:وفيما يلي استخدام بعض النسب الما

 نسبة السيولة:  -1

وهي النسبة التي تهدف على قياس القدرة للمصارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير في االجل  
القصير،  و سيولة الموجود تعني  قدرته على التحول الى نقد بسرعة، ويتم احتسابها من خالل  

 1 :2قسمة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة وتكون 

 المطلوبات المتداولة  \نسبة السيولة = الموجودات المتداولة 
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 تحليل نسبة السيولة  (1جدول رقم )

مصرف سومر   السنوات
 التجاري 

مصرف التجارة  
 العراقي

 مصرف بغداد 

2016 2.60 1.05 1.25 
2017 3.42 1.01 1.31 
2018 2.89 1.24 1.02 

 1.19 1.1 2.97 الوسط الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

0.415 0.122 1.530 

 المصدر : اعداد الباحثان 

 ( الجدول  ثم 1في  االولى  بالمرتبة  كان  التجاري  لمصرف سومر  الحسابي  الوسط  ان  يتضح   )
بالمرتبة الثانية مصرف بغداد والمرتبة الثالثة مصرف التجارة العراقي، وهذا يعني تطبيق نصوص  

سومر التجاري من ناحية توفير السيولة النقدية لتسديد االلتزامات  وتشريعات الحوكمة لمصرف  
القصيرة االجل كان افضل من مصرف التجارة العراقي ، الن هذه النسب تخدم المقرضين والدائنين 
للحصول على السيولة النقدية وتخلق لدى المستثمرين الطمأنينة لمدى مقدرة المصرف على الوفاء  

ير وتحسين سمعتها في السوق وعدم اصابتها بالعسر المالي وبذلك سوف تقل  بالتزاماتها تجاه الغ
المخاطرة ويحقق ميزة تنافسية لدعم مركزها التنافسي وتحقيق رضا ووالء لدى العمالء واهتمامها  

فهو اقل مخاطرة من المصارف االخرى التي    0.4بالتجديد واالبتكار. اما االنحراف المعياري  
 .   1.53ومصرف بغداد    0.12ية حيث تمثل مصرف التجارة العراقي بنسبة  تكون مخاطرتها عال

 نسبة المديونية: -2

تستخدم هذه النسبة في تحليل هيكل التمويل اي تقيس نسبة الديون )المطلوبات( الى ما تملكه  
المصارف من موجودات كلية ومن خاللها يتم الحكم على اعتماد المصارف على اموال الغير من  
المالية، فالمالكون   الفترة  المالية لممارسة نشاطها خالل  )ديون وقروض( في تمويل احتياجاتها 

المقرضون يرغبون ان تكون المصارف بعيدة عن مخاطر المديونية تجاه الغير واحتمال عدم  و 
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تسديدها للديون في موعدها باإلضافة الى عدم تحصيل الوحدة لفائدة تلك الديون ، ويتم استخدام  
 المديونية في تمويل الموجودات المختلفة وتم استخدام المعادلة التالية:

 ( 2وكما في الجدول رقم ) %100مجموع الموجودات ×  \وع المطلوبات نسبة المديونية = مجم

 تحليل نسبة المديونية (2جدول رقم )

مصرف سومر   السنوات
 التجاري 

 مصرف بغداد  مصرف التجارة العراقي 

2016 24.05 33.47 76.43 
2017 31.40 36.64 74.59 
2018 34.45 36.03 76.04 

 75.68 35.38 29.96 الوسط الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

5.346 1.681 0.969 

 المصدر: اعداد الباحثان 

نالحظ من خالل الجدول اعاله ان هذه النسب تقيس مدى اعتماد المصارف على اموال الغير  
في تمويل موجوداتها خالل الفترة المالية وبالتالي تعمل على زيادة استثمار اموال الغير في سبيل 

موجوداتها وزيادتها، ونالحظ من خالل الوسط الحسابي ان مصرف سومر التجاري كانت دوران  
وهذا يعني انه   75.68ومصرف بغداد    35.38ومصرف التجارة العراقي كانت    29.96نسبته  

كلما كانت النسبة منخفضه كلما اعطت مرونة للمصرف مثل مصرف سومر في سبيل االعتماد 
وجوداتها واستثمار ذلك في ممارسة نشاطها لتحقيق االرباح وتقليل على اموال الغير في زيادة م

ومصرف    5.346المخاطرة ، وكما نالحظ ان نسبة االنحراف المعياري لمصرف سومر التجاري  
حيث نالحظ ان مصرف بغداد هو االقل مخاطرة   0.969ومصرف بغداد    1.681التجارة العراقي  

ن مخاطر المديونية تجاه الغير  الن من المحتمل  وهذا يعني على المصرف ان يكون بعيدا ع
عدم قدرته على التسديد في المواعيد المحددة وعدم تحميل المصرف بالفوائد المترتبة على المدينون  

 وبالتالي تخفيض االرباح. 
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 العائد على الموجودات:  -3

ا الموجودات  كافة  تشغيل  نتيجة  الصافية  االرباح  تحقيق  معدل  معرفة  يتم  خالله  لمتاحة  من 
اما  الجاري(  وغير  )الجاري  العام  بالنشاط  القيام  نتيجة  الدخل  العائد صافي  ويمثل  للمصارف 
االستثمار يشير الى مجموع الموجودات التي تمثل الموارد التي يتم تمويلها عن طريق المطلوبات  

 وحقوق الملكية وكما يلي:

وكما في الجدول   %100ات × مجموع الموجود \معدل العائد على الموجودات= صافي الدخل 
 ( 3رقم )

 تحليل معدل العائد على الموجودات  (3جدول رقم )

مصرف سومر   السنوات
 التجاري 

 مصرف بغداد  مصرف التجارة العراقي 

2016 0.85 1.78 1.66 
2017 0.10 2.18 0.67 
2018 0.22 2.44 0.34 

 0.89 2.13 0.39 الوسط الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

0.402 0.332 0.686 

 المصدر: اعداد الباحثان 

  2.13ومصرف التجارة العراقي    0.39حيث نالحظ ان الوسط الحسابي لمصرف سومر التجاري  
وهذا يعني انه كلما كان المعدل مرتفع كما في مصرف التجارة العراقي دل    0.89ومصرف بغداد  

ذلك على كفاءة المصرف وهو ما يسعى الى تحقيقه المستثمرين والمساهمون )اصحاب الملكية(  
ي زيادة القيمة السوقية )اي زيادة اسعار االسهم في السوق( وهذا يعني زيادة الطلب  ألنه يساهم ف

على االسهم وزيادة عمليات االستثمار وهذا يعني تحقيق ميزة تنافسية للمصرف. اما االنحراف 
قياسا ببقية المصارف وان ارتفاع هذا     0.332المعياري فكان لمصرف التجارة العراقي عالي  
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ي الى توظيف موارده المالية من الموجودات عالية المخاطرة وخاصة االئتمان النقدي المؤشر يؤد
مما يؤدي الى ارتفاع ايراد النشاط الجاري نظرا الرتباط العائد طردي بحجم المخاطرة لذلك فان 
تطبيق الحوكمة المؤسسية تكون اكثر كفاءة في هذا المصرف وكما نالحظ في االنحراف المعياري  

حيث   0.686ومصرف بغداد    0.332ومصرف التجارة العراقي    0.402سومر التجاري  لمصرف  
يكون مصرف بغداد اكثر مخاطرة مصرفية ثم مصرف سومر التجاري ومصرف التجارة العراقي 

 اقل مخاطرة.

 العائد على حقوق الملكية: -4
الموزعة واالحتياطيات  وهو ما يمتلكه المالكون ) المساهمون( من اسهم اضافة الى االرباح غير  

بعد طرح الخسائر ان وجدت وهو يقيس مدى قدرة المصارف على تحقيق االرباح نتيجة استغالل  
 اموال المالكين وعدم االعتماد على القروض والديون وكما في المعادلة االتية: 

م  وكما في الجدول رق %100حقوق الملكية ×  \معدل العائد على حقوق الملكية= صافي الدخل 
(4 ) 

 تحليل معدل العائد على حقوق الملكية (4جدول رقم )

مصرف سومر   السنوات
 التجاري 

 مصرف بغداد  مصرف التجارة العراقي 

2016 1.12 2.68 7.07 
2017 0.14 3.44 2.67 
2018 0.33 3.82 1.45 

 3.73 3.31 0.53 الوسط الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

0.519 0.580 2.956 

 المصدر: اعداد الباحثان 

  3.31ومصرف التجارة العراقي     0.53نالحظ هنا ان الوسط الحسابي لمصرف سومر التجاري  
وهذا يعني ان مصرف بغداد له القدرة والكفاءة في استغالل اموال المالكين    3.73ومصرف بغداد  
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زيادة القدرة التنافسية وتحقيق االرباح بسبب ارتفاع معدل العائد مما يؤدي الى جذب المستثمرين و 
وهي نسبة عالية قياسا ببقية المصارف ويكون   2.956، اما االنحراف المعياري فكانت نسبته  

التجاري   سومر  يله مصرف  ثم  مخاطرة  نسبة  العراقي    0.519اعلى  التجارة  ثم مصرف  ومن 
0.580  . 

 المبحث الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 اوال:االستنتاجات 

 ب النظري والتطبيقي للبحث، توصل الباحثان الى االستنتاجات التالية:من خالل الجان

يتطلب الوصول الى افضل تطبيق للحوكمة المؤسسية من خالل تطبيق القوانين والتشريعات   -1
والرقابة يؤدي الى افضل النتائج في عملية تطبيق الحوكمة وان استخدام المؤشرات المالية  

 والسيولة لتحقيق الميزة التنافسية.لتحديد ادارة المخاطر  
االفصاح وال يحقق حوكمة  -2 مالية سنوية وليس مرحلية سوف يؤثر على  تقارير  اعداد  ان 

 مؤسسية جيدة. 
ان ظهور الحوكمة المؤسسية كنظام قوي يحمي حقوق اصحاب المصلحة ويزيد من عناصر   -3

وتحسين االداء في  جذب المستثمرين سوف يؤدي الى ضهور افصاح قوي للقوائم المالية  
 المصارف. 

ان تطبيق الحوكمة ومدى نجاحها يكون من خالل النسب المالية في تحديد المخاطر ودرجة   -4
السيولة والوصول الى كشوفات مالية صحيحة وصادقة تعبر عن االداء الحقيقي وتحقيق  

 ميزة تنافسية للمصارف
ات والطرق المتبعة في المصارف  هناك تأثير لالفصاح على الميزة التنافسية من خالل السياس -5

وانه يتم اعداد الكشوفات المالية تحليليا المرفقة للتقارير المالية االساسية وهي تفصح عن  
 ملكية االسهم واالفصاح في جودة الرقابة. 

 ثانيا: التوصيات 
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التأكيد على اهمية وجود اطار حوكمة مؤسسية وبشكل متناسق وااللتزام به وذلك ألنه يؤثر   -1
زيادة الميزة التنافسية من خالل التزام مجلس ادارة المصارف بأعلى معايير المهنية في على  

 نشاطات المصرف وقيامها بتضمين التقرير السنوي وعرضه للمساهمين بكافة بنوده. 
قيام المصارف بحفظ حقوق المساهمين ومناقشة التقارير المالية وتوزيع عوائد االرباح على   -2

حملة االسهم من االطالع على كافة المعامالت مع اعضاء مجلس  جميع الساهمين ومنح  
 االدارة.

المساهمين واصحاب   -3 المالية بين جميع  الموجودة في الكشوفات  المعلومات  االفصاح عن 
المصالح في الوقت المناسب ودون تاخير واعداد الكشوفات التحليلية المرافقة للتقارير المالية  

 االساسية.
اجراء دراسات حول دور الحوكمة المؤسسية للمصارف في رفع الميزة التنافسية التركيز على   -4

 للمصرف . 
ان وضع االنظمة الكفيلة لرقابة كافة مستويات االدارة ووضع الهيكل االداري لتحديد واجبات   -5

االفصاح عن   للمصارف من خالل  االدارة سوف يحقق حوكمة جيدة  ومسؤوليات مجلس 
 الية المعلومات بالقوائم الم

 المصادر 
 اوال: المصادر العربية:

 الكتب -أ
، التدقيق الداخلي، الطبعة االولى، دمشق، منشورات جامعة  2008القاضي ، حسين ،  -1

 .دمشق، سوريا
، التدقيق الداخلي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،    2008وردات، خلف عبد هللا،  -2

 االردن. 
 االطاريح والرسائل  -ب
، قياس اثر مخاطر االعمال على جودة عملية التدقيق، اطروحة   2011عثمان،  البتالي ،  -1

 دكتوراه، جامعة عمان العربية. االردن. 
، نموذج مقترح لقياس الدور الحوكمي لمدقق الحسابات واثره على  2011عادل، احمد،  -2

 ن . فجوة مصداقية المعلومات المحاسبية ، اطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، االرد
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، اثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخلي في   2012العبدلي ، محمد ،   -3
الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ، رسالة ماجستير، كلية 

 االعمال، قسم المحاسبة، جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن. 
المؤسسية في تحسين ممارسات المصارف  ، دور الحوكمة  2008كلبونة، يوسف احمد،  -4

االردنية ) وفق دليل الحاكمية الصادر عن البنك المركزي االردني (، اطروحة دكتوراه، 
قسم المحاسبة، كلية العلوم المالية والمصرفية، االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،  

 عمان، االردن 
  –االطار المقترح لحوكمة الشركات المساهمة ، " 2007المشهداني ، بشرى نجم عبد هللا،  -5

دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ، اطروحة  
 دكتوراه فلسفة في المحاسبة ، غير منشورة ، جامعة بغداد 

، تطوير نظام الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة   2004الهنيني ،احمد ايمان،  -6
مة االردنية لتعزيز استقاللية مدقق الحسابات القانوني، اطروحة دكتوراه، قسم العا

 المحاسبة، كلية العلوم االدارية والمالية ، جامعة عمان، االردن. 
 البحوث والمجالت  -ت
سبل التقدم مع القاء الضوء على التجربة   –، حوكمة الشركات 2003ابو العطا، نرمين،  -1

 صادي، العدد الثامن. المصرية، مجلة االصالح االقت 
، الحوكمة ودورها في تحسين االداء المالي للمؤسسات  2015بحياوي الهام، بوحديد العلي،   -2

 . 5الجزائرية ، مجلة اداء المؤسسات الجزائرية ، جامعة درقلة، الجزائر ، العدد 
 ، سوق العراق لالوراق المالية.  2018التقرير السنوي لمصرف التجارة العراقي،  -3
 ، سوق العراق لالوراق المالية.2018التقرير السنوي لمصرف بغداد،   -4
 ،سوق العراق لالوراق المالية.  2018التقرير السنوي لمصرف سومر التجاري،  -5
، اثر االليات الداخلية للحوكمة على جودة المراجعة الخارجية في  2011حمادي، نبيل،  -6

تصادية واالندماج في االقتصاد  الجزائر ) دراسة ميدانية ( ، مجلة االصالحات االق
 العالمي، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، العدد العاشر
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، المراجعة الداخلية في اطار حوكمة الشركات  2005السعدني، مصطفى حسن بسيوني،  -7
من منظور طبيعة خدمات المراجعة الداخلية، المؤتمر العربي االول حول التدقيق في اطار  

 ر.حوكمة الشركات ، مص
، حوكمة الشركات ودور اعضاء مجالس االدارة 2008سليمان ، محمد مصطفى،  -8

 والمديرين التنفيذيين ، االسكندرية ، الدار الجامعية.
الفضل ، محمد مؤيد، العالقة بين حوكمة الشركات وجودة االفصاح المحاسبي في ضوء   -9

 امعة الدول العربية، مصر  نظرية الوكالة ، منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية ، ج
، دور المسؤولية االجتماعية 2013محمد، شالبي مصطفى، شكري، محمد عالء،  -10

 في زيادة القدرة التنافسية ، المنظمة العربية للتنمية االدارية ، مصر.
اختيار االدارة، نشرة   –، اعادة البناء كمدخل تنافسي 2008مصطفى، احمد السيد،   -11
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 األنماط الجغرافية لبعض امراض الطفولة في محافظة البصرة
Geographical Patterns of Some Child Diseases in Basra Province 

كلية اآلداب، جامعة   ،قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةأ.د. آمال صالح الكعبي، 
 العراق البصرة،

Amalsaleh888@gmail.com 
كلية اآلداب، جامعة   ، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، م. هدى داود السعدأ.

  العراق البصرة،

Hudaalsaad3377@gmail.com 
 

الطفولة    ملخص: امراض  لبعض  الجغرافية  الى وصف وتحليل األنماط  الحالية  الدراسة  تهدف 
)ذات الرئة وجدري الماء والنكاف( في محافظة البصرة زمكانيا من خالل استقراء تغيراتها السنوية 
والشهرية وتوزيعها على مستوى الوحدات اإلدارية المكونة للمحافظة ، وديموغرافيا من خالل تحليل  

 اكيبها النوعية والعمرية . تر 

وقد ابرزت الدراسة ،إن امراض الطفولة المدروسة )ذات الرئة والجدري المائي والنكاف( قد شهدت 
، منها ما سجل انخفاض كأمراض ذات الرئة، أو نحو  2016-2009تغيرات سنوية خالل المدة  

الشهرية   أما االختالفات  المائي والنكاف ،  الجدري  الشتاء موسمًا الزيادة مثل مرض  فقد شكل 
 لمرض ذات الرئة بينما الربيع لمرض  جدري الماء والنكاف.

  سكان البصرة ،فئات عمرية  ،أمراض الطفولة أنماط جغرافية، الكلمات المفتاحية:

Abstract : This study aims to describe and analyze the geographical 

patterns of some child   diseases (viz pneumonia, chicken box, and 

mumps) in Basra province in terms of time and place through 

investigating the monthly and annual variables and the spatial distribution 

of the diseases on the level of the administrative units of the province and 

demographically by analyzing the age and qualitative components.  

mailto:Amalsaleh888@gmail.com
mailto:Hudaalsaad3377@gmail.com
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The study highlighted the annual and monthly changes that these diseases 

witnessed during the studied period 2009-2016. 

Key words: Geographical patterns, childhood diseases , age groups , 

Basra population 

 المقدمة  

اتجاهات معينة على مستوى ان له    يتصف المرض كظاهرة جغرافية بحراكه المستمر، وهذا يعني
والذي تهتم   البعدين  الزمكاني والديموغرافي البد من استقراءها بغية الوقوف على واقعه الوبائي

 .   ضمن منهجها التطبيقي  الجغرافيا الطبية بدراسته

تهدف الدراسة الحالية الى وصف وتحليل االتجاهات الجغرافية لبعض امراض الطفولة في محافظة  
هي اول مراحل عمر االنسان تبدأ من لحظة خروج الجنين مكانيا وديموغرافيا، والطفولة  البصرة ز 

من بطن امه وحتى اكماله اربع عشرة سنة ،يتعرض االنسان خالل هذه المرحلة من عمره الى  
وهي امراض غالبا ما تكون شائعة بين االطفال بعضها انتقالي    امراض تسمى بأمراض الطفولة

ير انتقالي ، كما ان بعضها يقتصر على اصابة االطفال فقط فيما  قد يصيب وبعضها االخر غ
 بعضها االخر مراحل عمرية اخرى اال انها تكون اكثر انتشارا بين االطفال.

بأمراض     يقوم الخاصة  للبيانات  الكمية  بالمعالجة  المقترن  الوصفي  التحليل  على  البحث  منهج 
في محافظة  البصرة   2016  –   2009نكاف ( للمدة من  الطفولة ) ذات الرئة وجدري الماء وال

  2,894,59( وعدد من السكان بلغ     1التي تتكون من سبعة  وحدات ادارية ) اقضية ( ، خارطة )  
 .    2016نسمة وفقا لتقديرات عام 
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 ( 1الخارطة ) 

 .   2010المصدر : الهيئة العامة للمساحة، خارطة البصرة االدارية ، بغداد ،           
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 التعريف باألمراض قيد الدرس واهميتها الوبائية  -اوال 

: ذات الرئة او االلتهاب الرئوي الحاد هو مرض يصيب    Pneumoniaمرض ذات الرئة   -1
اما بسبب عدوى  المرض  ، يحدث  الهوائية  الحويصالت  في  الرئة ويظهر بشكل صديد  نسيج 
بكتيرية او فيروسية او فطرية او نتيجة حساسية او استنشاق مواد كيمياوية ) تومسون وكوتون,  

و   113,    2006 المسبب  باختالف  اعراضه  تختلف  اصابته  (،  قبل  للمريض  الصحية  الحالة 
بالمرض فالتهاب الرئة الناجم عن البكتيريا تكون اعراضه اكثر حدة وتبدأ بصورة فجائية اكثر من 
تلك الحاالت التي تسببها الفيروسات فمعظم الحاالت المتسببة عن البكتيريا تبدأ برعشة مفاجئة  

عاني المرضى من سعال جاف مؤلم يخرج مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة وبآالم الصدر كذلك ي
بلغم صدئ اللون ، بينما تكون  اعراض  االصابة الفيروسية لدى الرضع عبارة عن حمى وغثيان  
وقيء وفقدان شهية وتشنجات وارتعاش االطراف،فيما تكون لدى االطفال االكبر سنا والبالغين 

للضوء العين  الظهر والعضالت وحساسية  ) رمال    عبارة عن صداع واآلم  العنق  في  وتصلب 
( . ويعد االطفال دون سن الخامسة من اكثر الشرائح السكانية عرضة لإلصابة    8  –  7,    2005,

بذات الرئة يأتي بعدهم المسنون واالشخاص المصابين ببعض االمراض المزمنة كالربو وامراض 
اء، ان مرض  القلب  ومرض نقص المناعة المكتسب ، ينتشر المرض في فصلي الخريف والشت

اال انه يزداد انتشارا في الدول النامية   Wide  World ذات الرئة من االمراض عالمية االنتشار
مقارنة مع الدول المتقدمة بمقدار خمسة اضعاف  و تسجل اعلى  االصابات في جنوب اسيا  

المرض اماكن مثالية النتشار  الفقيرة والمكتظة  البيئات  كما ان    وافريقيا جنوب الصحراء ، تعد 
تلوث الهواء في داخل المباني والناجم عن استخدام انواع معينة من الوقود يعد من عوامل الخطورة  

 الكامنة وراء تفاقم حاالت االصابة بالمرض  . 
كما    كان مرض ذات الرئة شائعا على مر التاريخ ولقد وصفه ابقراط  في القرن الرابع قبل الميالد  

القر  في  اوسلر  ويليام  على خطورته   وصفه  للداللة   ) الموت  قائد رجال   ( بأنه  التاسع عشر  ن 
وصعوبة الشفاء منه وانه كان يتسبب بوفاة معظم المصابين به ، اال ان ظهور المضادات الحيوية 

سنويا   واللقاحات في القرن العشرين احدث تحسنا في معدالت الشفاء منه ، ومع ذلك فهو يصيب  
العالم    %7والي  مليون شخصا، أي ح  450حوالي   التعداد االجمالي لسكان  ومن اكثر ،   من 

مليون    21مليون اصابة والصين    43البلدان التي تعاني من ارتفاع نسب المراضة فيها الهند  
كما ،    سنويا   ماليين حالة وفاة  4  مليون اصابة ، ويتسبب ذات الرئة بـ  10اصابة والباكستان  
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من    % 19اذ يشكل       في جميع أنحاء العالم    ات األطفاليأتي هذا المرض  في مقدمة أسباب وفي
،    2015طفل دون سن الخامسة في عام    920136وقد  أودى بحياة    المجموع  العام  للوفيات  

وتقدر منظمة الصحة العالمية   ،ويعد السبب االول لوفيات االطفال في البلدان منخفضة الدخل  
الرئة   ذات  بسبب  تحدث  الوالدة  حديثي  لدى  وفيات  ثالث  بين  من  واحدة  الصحة  )ان  منظمة 

 (  بال ،بال  تقارير االحصاءات الصحية العالمية ، ، العالمية
ويسمى الحماق او الجديري او العنقزوهو مرض معد :  Chicken poxمرض جدري الماء    -2

 Herpes virusغشية المخاطية كالملتحمة وباطن الفم يسببه فيروس الـ  حاد يصيب الجلد واال
varicella    تبدأ اعراضه بحمى خفيفة نسبيا  مع شعور بالخمول والفتور وآالم بالظهر والميل الى

القيء ، ثم يبدأ ظهور الطفح الجلدي الذي يشبه في بدايته طفح مرض الجدري ولكنه يختلف 
عنه اذ بعد ساعات قليلة يبدأ تكوين حويصالت وهي عبارة عن حبيبات ممتلئة بسائل تست مر  

ثم تبدأ بالجفاف والتقشر وتتحول الى بثور وتتميز بأنها سطحية وغير عميقة   ايام 4الى  3من 
( وغالبا ما تظهر هذه   157،   1988كما هو الحال بالنسبة لمرض الجدري) سليمان والمختار،

الحبيبات  على البطن والجذع وفروة الرأس  وتترافق مع هذه االعراض حكة شديدة ، قد يتسبب  
مضاعفات مثل التهاب السحايا او الدماغ او التهاب رئوي ، تنتقل عدوى  جدري الماء ببعض ال

،  1962المرض بالرذاذ والمالمسة مع الشخص المصاب او استخدام ادواته ) حافظ واخرون ،  
سنة يتعرضون   15من االشخاص قبل سنة    %75يصيب مرض جدري الماء االطفال وان  (  191

سنوات ونادرا ما يصيب كبار    10  -4في الفئة العمرية    لإلصابة به واعلى نسبة انتشار له تحدث
السن وبشكل خاص أولئك الذين لم يصابوا به في طفولتهم ، يكتسب المصاب به مناعة دائمة ،  

يوما ، وهو مرض عالمي االنتشار  يحدث عادة   20الى    14تتراوح فترة حضانة المرض بين  
حالة المرض الوبائية بين المناخات المعتدلة   في فصل الشتاء والربيع ونادرا في الصيف وتختلف 

 والمدارية.  

يظهر جدري الماء بصورة وبائية محدودة وينتشرعادة في المدارس ورياض االطفال ، بلغ عدد  
العالم    على مستوى  الماء  بمرض جدري  االصابة  الناجمة عن  وفاة في عام    8900الوفيات 

الى    1990 عام    7000انخفضت  في  تقارير    )   2013وفاة   ، العالمية  الصحة  منظمة 
 االحصاءات الصحية العالمية ، بال  ، بال ( .  
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النكاف مرض معد حاد  يسببه فيروس  النكاف  الذي اكتشف في     :  Mumpsالنكاف    -3
، تتصف اعراضه بحمى  وصداع والتهاب في الحلق وورم والم في الغدد اللعابية    1934عام  

د يسبب هذا المرض مضاعفات تتمثل بالتهاب المخ واغشيته والتهاب وتحديدا الغدد النكفية ، وق
البنكرياس والمبيضين في االناث والتهاب الخصية في البالغين من الذكور وقد يسبب لهم العقم ،  
ينتقل هذا المرض من الشخص المصاب الى الشخص السليم عن طريق العطاس والسعال والرذاذ  

استخدام ادواته الملوثة بمسبب المرض ، تتراوح  مدة حضانة    والتماس المباشر مع المصاب او 
يوما  واالصابة به تولد مناعة دائمية ونادرا جدا ما تتكرر ) نيازي ،    26الى    12المرض بين  

سنة ونادرا جدا ما    14- 5(  يصيب النكاف عادة االطفال ضمن الفئة العمرية    148،  1986
قد يصيب الشباب ،وهو مرض عالمي االنتشار يتوطن يصيب االطفال دون  سنة من العمر كما  

في  بلدان عدة ومحليا ينتشر النكاف بصفة حاالت منفردة وقد ينتشر على شكل وباء احيانا ،  
 واغلب االصابات تظهر في اواخر فصل الشتاء والربيع .  

الصعب   إن االختالفات العالمية في عدد األشخاص الذين يتلقون التطعيم ضد النكاف تجعل من
% فقط من البلدان التي تنتمي إلى منظمة 57تقدير عدد الحاالت ، حيث يستخدم لقاح النكاف في  

 الصحة العالمية ، ومعظمها من البلدان ذات االقتصادات األكثر تقدما. 

 االتجاهات الزمانية ألمراض الطفولة في محافظة البصرة  –ثانيا  

من خالل استقراء تغيراتها السنوية والشهرية ، وفيما  تتحدد االتجاهات الزمانية لألمراض    
 يخص امراض الطفولة قيد الدرس يمكن استقراء اتجاهاتها على النحو االتي :

 التغيرات السنوية  - 1  
  2009لغرض دراسة وتحليل التغيرات السنوية ألمراض الطفولة قيد الدرس  تم اعتماد سنة        

  10000سنة نهائية ، و تم احتساب نسب انتشارها لكل  2016سنة اساس فيما اعتمدت سنة 
نسمة من السكان من اجل تصحيح المقارنة بين السنوات ورصد التذبذب ، وقد كشفت معطيات  

(  عن وجود تغيرات متفاوتة في عدد المصابين  ونسب انتشارهم بأمراض الطفولة  1الجدول ) 
 حو االتي : وعلى الن 2016الى   2009قيد الدرس  للسنوات من 

  2009ظهور تناقص كبير جدا في اعداد المصابين ونسب انتشارهم  بمرض ذات الرئة للمدة  من -
سنة    2016الى   بالمرض    2009ففي  المصابين  عدد  انتشار   24961بلغ  وبنسبة  مصابا 
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مصابا    3588الى    2016نسمة من السكان فيما انخفض في سنة    10000اصابة  لكل  103.8
نسمة من السكان ، وهذا التناقص تعكسه   10000لكل    13.4قدارها اصابة  وبنسبة انتشار م

(والتي تشير الى اتجاه هبوطي واضح     85.6  - نسبة التغير ذات القيمة السالبة والتي بلغت )
 (. 1في اعداد المصابين بالمرض وكما يبدو من الشكل )

من السكان بمرض جدري نسمة    10000ظهور زيادة في اعداد المصابين ونسب انتشارهم لكل  -
مصابا وبنسبة انتشار  3520بلغ عدد المصابين   2009الماء خالل المدة انفة الذكر ففي سنة   

مصابا   7774الى    2016نسمة من السكان  ارتفع في سنة     10000اصابة لكل    14.6مقدارها  
ر البالغة) نسمة من السكان ، وتعكس نسبة التغي  10000اصابة لكل    26.6وبنسبة انتشار بلغت  

( االتجاه الصعودي في اعداد المصابين خالل المدة المذكورة وكما يتضح من الشكل  120.8+
(، والبد من االشارة الى التذبذب النسبي في اعداد المصابين خالل سنوات المدة المذكورة وكما 1)

 ( . 1يبدو من الجدول ) 

نوية للمرضين سابقي الذكر حيث كان  لم يكن التغير السنوي لمرض النكاف مماثال للتغيرات الس-
  122بلغ عدد المصابين    2009عدد المصابين  ونسب انتشارهم قليل جدا ومحدود ففي عام  

نسمة وهكذا  بالنسبة لبقية سنوات المدة   10000اصابة  لكل    0.5مصابة بنسبة انتشار بلغت  
ى ارتفاع الفت و مفاجئ في  المذكورة فيما عدا السنة النهائية اذ تحول المرض الى وباء ادى ال

النكاف بلغ   اصابة لكل    19.6مصابا وبنسبة انتشار مقدارها    4906اعداد المصابين بمرض 
( االتجاه الصعودي غير المألوف  3921من السكان، وتعكس  نسبة التغير البالغة) +  10000

 ( .  1وكما يبدو من الشكل ) 2016الى   2009بأعداد المصابين خالل المدة من 
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نسمة من السكان    10000( اعداد المصابين بأمراض الطفولة ونسب انتشارهم لكل  1جدول )  
 2016-  2009في محافظة البصرة للمدة من 

 

 المصدر : استخرجت القيم باالعتماد على: 

 ،بيانات غير  منشورة .   2016- 2009دائرة صحة البصرة ، قسم الصحة العامة ،    -1

 وزرارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ، تقديرات السكان لسنوات مختلفة *  -2 

*احتسبت تقديرات السكان لبعض السنوات  وفقا لمعادلة خاصة ، يراجع : ) زيني واخرون،    
1980   ،174   ) 

 نسبة التغير  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  الســـــــــــــنة

ذات  
 الرئة 

 عدد
 المصابين 

24961 23784 25364 16919 9794 6420 5823 3588  
- 85

.6  
نسبة 
 االنتشار 

 
103.8 

 
96.4 

 
100.2 

 
65.1 

 
36.6 

 
23.6 

 
20.7 

 
12.4 

 
جدري 
 الماء

 عدد
 المصابين 

 

3520 4125 6428 3840 2763 3910 3557 7774  
 

120.8 
نسبة 
 االنتشار 

 

 
14.6 

 
16,7 

 
25.4 

 
14.8 

 
10.3 

 
14.4 

 
12.6 

 
26.9 

 
 النكاف 

 
عدد 

 المصابين 
 

122 178 151 162 87 33 168 4906  
3921 
 

نسبة 
 االنتشار 

0.51 0.72 0.59 0.62 0.32 0.12 0.59 16.9 

عدد 
السكان 

* 

 22405434 2467190 2531426 2598163 2672425 2714681 2812920 2894591  
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( االتجاهات السنوية لالمراض )ذات الرئة وجدري الماء والنكاف( في محافظة البصرة  1الشكل )
 2016-2009للمدة 

 ( 1المصدر :الجدول)

 ة البصرة التغير الشهري ألمراض الطفولة في محافظ -2

،  من خالل   الدرس شهريا  قيد  باألمراض  الموسمية  المسجلة  وقيمها  اعداد االصابات  تتغير 
( التي تستعرض  االصابات الشهرية وقيمها الموسمية يمكن 2المعطيات الواردة في الجدول ) 

 تأشير المالحظات االتية : 

شهور السنة ،  حيث   ترتفع  اصابات مرض ذات الرئة  في اشهر الشتاء وتنخفض في بقية
( اصابة  463,    650,  382تسجل اعلى قيم لإلصابات في اشهر كانون االول والثاني وشباط )  

  ( بلغت  موسمية  الربيع  %155,    %217,    %128وبقيم  اشهر  في  بالتناقص  بعدها  تبدأ   ،  )
  ( اصابة وبقيمة موسمية متدنية بلغت 125والصيف والخريف  لتسجل اقلها في شهر ايلول )  

 أ (.  - 2(  ويظهر  المنحنى الوبائي للمرض فصل الشتاء موسما للمرض، شكل )  % 42)
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ترتفع اصابات مرض جدري الماء في اشهر اذار ونيسان وايار مقارنة بالشهور االخرى وقمة  
(  فيما    %376( اصابة وبقيمة موسمية  مقدارها )  2437المرض تسجل في شهر نيسان )  

( اصابة    113ر الصيف والخريف لتبلغ اقلها في شهر ايلول )  تسجل اقل  اصابات في اشه
( وهنا يكون فصل الربيع موسما للمرض وكما يتضح من %17وبقيمة موسمية متدنية مقدارها )  

 ب  (.   -2الشكل) 

تتماثل التغيرات الشهرية لمرض النكاف مع مرض جدري الماء حيث تسجل اعلى االصابات في  
اذار ونيسان وايار )  573،  1189،  799)    اشهر  ،  %195( اصابة  وبقيم موسمية مقدارها 

وايلول)    % 140،  291% وأب  تموز  اشهر  في  وادناها  وبقيم   108،  144،  145(  اصابة   )
( ليكون فصل الربيع موسما للمرض وكما يبدو من الشكل    %26,  %35,  %35موسمية مقدارها )  

 ج (. -2) 

لموسمية ألمراض الطفولة في محافظة البصرة ( عدد االصابات الشهرية وقيمها ا2جدول)
 2016لسنة

 المرض     
 

 الشهر  

 النكاف  جدري الماء   ذات الرئة   
عدد  

 المصابين 
القيمة  

 %الموسمية  
عدد  

 المصابين 
القيمة  

 %الموسمية  
عدد  

 المصابين 
القيمة  

 %الموسمية  
 62 254 42 270 217 650 2ك

 80 328 40 261 155 463 شباط 
 195 799 171 1110 105 313 آذار

 291 1189 376 2437 102 305 نيسان  
 140 573 162 1049 91 272 آيار

 65 267 79 513 82  245 حزيران 
 35 145 33 211 70 208 تموز
 35 144 28 182 75 223 اب 

 26 108 17 113 42 125 أيلول 
 39 158 39 253 69 206 1ت
 59 242 77 497 66 196 2ت
 171 699 135 878 128 382 1ك
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  4906  7774  3588 المجموع  
  409  648    299 المعدل 

،  2016المصدر : حسبت القيم باالعتماد على  دائرة صحة البصرة ، قسم الصحة العامة ،
 بيانات غير  منشورة 

والنكاف( في  ( المنحنيات الموسمية ألمراض  الطفولة )ذات الرئة وجدري الماء 2الشكل )  
 2016محافظة البصرة لسنة  

 ( 2المصدر:الجدول )

تتأثر التغيرات الشهرية ألمراض الطفولة واتجاهاتها الموسمية بالتغيرات الشهرية لبعض عناصر  
المناخ في محافظة البصرة ، حيث تنشط مسببات تلك االمراض في بعض فصول السنة  فمرض  
ذات الرئة تنشط مسبباته في اشهر الشتاء الباردة حيث يتزامن مع انتشار امراض البرد مثل الزكام  

االنفلونزا ونزالت البرد والتي تكون في غالب  االحيان هي المسببة للمرض  فكثيرا ما يؤدي  و 
التهاب الرئة بسبب   البرد الى  اصابة االطفال وباألخص من هم دون السنة من العمر بنزالت 

االقتصادية   كالعوامل   ذلك  تساعد على  اخرى  المناعي فضال عن عوامل    - ضعف جهازهم 
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رها . وتنشط مسببات مرضي جدري الماء والنكاف في اشهر الربيع حيث يناسب االجتماعية وغي
االعتدال بدرجات الحرارة في هذه االشهرهذه المسببات ما يجعلها موسما للمرض الى جانب عوامل  
اخرى بطبيعة الحال تتمثل  بتهيئة  ظروف مالئمة النتقال العدوى بين االطفال من خالل تجمعهم  

 اض االطفال .  في المدارس وري

بين    1(  وجود عالقات ارتباط معنوية   4( و )  3لقد  اظهر التحليل االحصائي ، جدول  )  
المعدالت  الشهرية لبعض عناصر المناخ كالحرارة والرطوبة وبين التغير الشهري في اصابات  

قوية مقدارها   االرتباط عكسية  قيمة معامل  الرئة، فقد سجلت   ذات  د  بين عد   0,76  – مرض 
االصابات الشهرية لهذا المرض  والمعدالت الشهرية لدرجات الحرارة ، فيما سجلت عالقة ارتباط 

  + مقدارها  قوية   الرطوبة   0,67طردية  ومعدالت  المرض  لهذا  الشهرية  االصابات  عدد  بين 
النسبية. اما بالنسبة لكل من مرضي جدري الماء والنكاف فان عالقات االرتباط بين المعطيات  

هرية لهما ومعدالت  درجات الحرارة قد كانت  قيم معامالتها عكسية ضعيفة  وغير معنوية الش
المعدالت   0,32-و  0,13-بمقدار   التوالي وطردية ضعيفة غير معنوية مع  لكل منهما على 

 وعلى التوالي .  0,32و+    0,13الشهرية للرطوبة النسبية وبمقدار +

الحرارة والرطوبة النسبية في محافظة البصرة لسنة  ( المعدالت الشهرية لدرجات  3جدول )  
2012 

 معدل الرطوبة النسبية  معدل درجة الحرارة ) مئوي ( الشهر
 70.2 12.6 2ك

 60.1 15.5 شباط 
 51.1 19.8 اذار
 42.2 25.8 نيسان 
 30.7 32.0 ايار

 26.4 35.4 حزيران 
 26.2 36.5 تموز
 27.7 36.3 اب 
 30.3 33.6 ايلول 

 
  1احتسبت معنوية عالقة االرتباط   تاباستخدام اختبار
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 41.8 28.1 1ت
 55.6 19.9 2ت
 67.7 13.8 1ك

 .   2012المصدر : الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية , قسم المناخ , بغداد , 

 ( قيم معامالت االرتباط  بين التغيرات الشهرية لإلصابات  بأمراض  الطفولة    4جدول )
 وبعض عناصر المناخ

 (   3(  و )   2المصدر : اعتمادا على بيانات الجدولين )
 

 االتجاهات المكانية ألمراض الطفولة في محافظة البصرة  -ثالثا 

تتحدد االتجاهات المكانية ألمراض الطفولة قيد الدرس من خالل تحليل التوزيع المكاني لمعطياتها 
نسمة   10000س نسب االنتشار لكل  الرقمية التي احتسبت لكل وحدة ادارية ) قضاء ( وعلى اسا

( ، وفي ضوء تلك المعطيات 5سنة ( ، جدول )    14  –   0من السكان  ضمن الفئة العمرية )  
 يمكن مالحظة مايأتي : 

 تنتشر امراض الطفولة قيد الدرس في جميع اقضية المحافظة دون استثناء .  -1
ها على مستوى الوحدات االدارية  يتباين  عدد المصابين ونسب انتشار االمراض المشار الي  - 2

 في محافظة البصرة .

 العنصر  
 المرض  

 

 درجة الحرارة  
 5م     

نوع  
 العالقة  

الفرق  
 االحصائي  

نوع   الرطوبة النسبية  
 العالقة  

الفرق  
 االحصائي  

عكسية   0,76 - ذات الرئة 
 قوية  

طردية   0,67+  معنوي  
 قوية  

 معنوي  

جدري الماء 
 

 ج

عكسية    0,13 -
 ضعيفة  

طردية    0,13+ غير معنوي  
 ضعيفة 

 غير معنوي  

عكسية   0,32 - النكاف  
 ضعيفة  

طردية    0,31+ غير معنوي  
 ضعيفة  

 غير معنوي  
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  10000اصابة لكل    19اعلى نسبة انتشار لمرض ذات الرئة سجلت في قضاء المدينة بلغت    -3
اصابة لكل   2,5نسمة من السكان واقل نسبة انتشار لهذا المرض سجلت في قضاء القرنة بلغت 

بالنسبة لمرض جدري    10000 اما  السكان ،  انتشار سجلت في  نسمة من  الماء فأعلى نسبة 
نسمة من السكان واقل نسبة انتشار له سجلت في    10000اصابة لكل    59,2قضاء الفاو بلغت  

نسمة من السكان , وفيما يخص مرض النكاف   10000اصابة لكل    15,2قضاء الزبير بلغت  
نسمة    10000ل  اصابة لك  16,9فقد سجلت اعلى نسبة انتشار بإصاباته في قضاء القرنة بلغت  
نسمة من  10000اصابة لكل    6,3من السكان واقل نسبة انتشار سجلت في قضاء المدينة بلغت  

 السكان  
(  6المحسوبة  لنسب انتشار االمراض قيد الدرس ، جدول )   2تتباين  قيم التركز الموقعي    -4

منخفض في    وعلى اساسها يمكن تمييز مناطق تركزعال لتلك االمراض ومناطق اخرى ذات تركز
 محافظة البصرة وعلى النحو االتي :  

مرض ذات الرئة : سجلت اعلى نسب تركز موقعي لهذا المرض في كل من اقضية البصرة،    -أ   
الزبير، المدينة ، والفاوواقل نسب تركز موقعي في كل من اقضية  القرنة ، أبي الخصيب ، وشط  

 ( .  2العرب ، خارطة )  
لت اعلى نسب تركز موقعي لهذا المرض في كل من اقضية  مرض جدري الماء : سج  -ب 

قضاء ابي الخصيب ، شط العرب ، والفاو واقل نسب تركز موقعي له في كل من اقضية البصرة  
 ( .   3، الزبير ، القرنة ،  والمدينة ، خارطة  )  

مرض النكاف : سجلت اعلى نسب تركز موقعي لهذا المرض في كل من اقضية البصرة    –ت   
لزبير، والقرنة واقل نسب تركز موقعي له في كل من اقضية ابي الخصيب ، المدينة ، شط ،ا

 ( .   4العرب ، والفاو، خارطة )  
من مالحظة التوزيع المكاني ألمراض الطفولة قيد الدرس في محافظة البصرة يبدو ان مرض     -5

لماء يميل للتركز في ذات الرئة يميل للتركز في غرب المحافظة وجنوبها ، وان مرض جدري ا
شرق المحافظة وجنوبها ، اما مرض النكاف فقد ظهرت له تركزات مكانية في شمال ووسط وغرب  
المحافظة ، وهذا يعني ان ليس لهذه االمراض نمطا معينا  يحدد اتجاهاتها المكانية  االمر الذي  

 
            

نسبة التركز الموقعي مقياس احصائي  صيغته االحصائية هي : نسبة التركز الموقعي = قيمة الظاهرة في الوحدة  

  2المكانية / على معدلها  
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وان تباين معطياتها الرقمية يدعو الستبعاد تأثير متغيرات المكان  الجغرافية  في سلوكها المكاني  
يرتبط بطبيعة المراجعة للمؤسسات الصحية التي توثق مكان االصابة كما هو الحال في مراكز 
الرعاية الصحية االولية ، اما العيادات الطبية الخاصة فعادة ال توثق مكان االصابة ومن ثم ال  

الصحية المؤسسات  تراجع  ال  التي  الحاالت  من  الكثير  تسجيل  على    يتم  ينعكس  ما  العامة 
 االتجاهات المكانية لتلك االمراض .     

( التوزيع المكاني لعدد المصابين بأمراض الطفولة ونسب انتشارها في محافظة  5جدول )  
 .  2016البصرة لسنة 

عدد   الوحدة االدارية  
المصابين  
 بذات الرئة  

نسب  
االنتشار لكل  

10000 
نسمة من  
 السكان   

عدد  
المصابين  

بجدري  
 الماء  

نسب  
االنتشار  

لكل  
10000 

نسمة من  
 السكان   

عدد  
المصابين  
 بالنكاف  

نسب  
االنتشار  

لكل  
10000 

نسمة من  
 السكان   

 10.8 1542 23.4 3344 15.9 2272 قضاء البصرة 

 14.2 720 15.2 775 9.8 500 قضاء الزبير

 16.9 480 15.9 453 2.5 71 قضاء القرنة 

 6.3 147 19.1 447 19.0 442 قضاء المدينة 

قضاء ابي  
 الخصيب 

175 7.9 767 34.4 177 7.9 

قضاء شط  
 العرب

70 4.0 926 53.4 89 5.1 

 12.6 53 قضاء الفاو 
 

249 59.2 27 6.4 

  3362  6961  3133 المجموع 

،  2016المصدر : حسبت القيم باالعتماد على دائرة صحة البصرة ، قسم الصحة العامة ، 
 بيانات غير  منشورة .  
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 2016( نسب التركز الموقعي  ألمراض الطفولة في محافظة  البصرة لسنة   6جدول )  
 الوحدة االدارية 

 
 نكاف جدري الماء  ذات الرئة 

 قضاء البصرة 

 

1.6 0.7 1.1 

الزبيرقضاء   

 

1.0 0.5 1.4 

 قضاء القرنة 

 

0.3 0.5 1.7 

 قضاء المدينة 

 

1.9 0.6 0.6 

 قضاء ابي الخصيب 

 

0.8 1.4 0.8 

 قضاء شط العرب 

 

0.4 

  

1.8 0.5 

 قضاء الفاو 

 

1.3 1.9 0.6 

 (   5المصدر : بيانات الجدول )         
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 ( 2خارطة)

 ( 6المصدر:جدول )
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 ( 3خارطة )

 ( 6المصدر : بيانات الجدول )   
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 ( 4خارطة )

 (   6المصدر : بيانات الجدول )   
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 االتجاهات الديموغرافية ألمراض الطفولة في محافظة البصرة:   –رابعا   

تتحدد االتجاهات الديموغرافية للمرض  بدراسة بعض خصائص السكان المصابين به كالتركيب     
 النوعي والعمري لهم . 

:  التركي  -1 النوعي  فروقات نسبية في عدد  ب  الجنسين مع وجود  االمراض كال  تصيب هذه 
(، فبالنسبة لمرض ذات الرئة يالحظ  ان عدد المصابين    3( والشكل )    7المصابين، جدول )  
مصابة  من    1346، مقابل  %57مصابا شكلوا نسبة مئوية مقدارها    1787من الذكور قد بلغ  

الفرو %43االناث وبنسبة   المرض يؤكدها ، ان  الجنسين في هذا  بين  الكبيرة  النسبية غير  قات 
والتي     2.26االختبار االحصائي بداللة قيمة مربع كاي  المحسوبة وغير الجوهرية والتي بلغت 

وهذا    0,05ومستوى داللة    1عند درجة حرية مقدارها  3,89انخفضت عن قيمتها الجدولية البالغة  
ا المرض هو واحد لكال الجنسين . وفيما يخص التركيب النوعي   يعني ان االستعداد لإلصابة بهذ

مصابا  بنسبة مئوية بلغت   4072لمرض جدري الماء فأن  عدد المصابين من الذكور قد بلغ  
وهنا نجد ايضا ان الفروقات كبيرة في    %42مصابة وبنسبة مئوية بلغت    2898مقابل    % 58

ار االحصائي  بداللة قيمة مربع كاي  المحسوبة  نسب االصابة بين الجنسين ويؤكد ذلك االختب
عند درجة  3,89والتي انخفضت عن قيمتها الجدولية البالغة     1,69وغير الجوهرية والتي بلغت  

وهذا يعني ان االستعداد لإلصابة بهذا المرض هو  واحد  0,05ومستوى داللة    1حرية مقدارها  
النكاف حيث لكال الجنسين ايضا بالنسبة لمرض جدري الماء، وي ختلف االمر بالنسبة لمرض 

  1026مقابل    %69مصابا وبنسبة مئوية مقدارها    2316يرتفع عدد المصابين من الذكور الى  
ولهذا التفاوت داللة احصائية يؤكدها اختبار مربع    %31مصابة من االناث وبنسبة مئوية مقدارها  

عند درجة    3,89الجدولية البالغة  على القيمة    14,44كاي حيث تفوقت القيمة المحسوبة بمقدار
، ما يدل على ان الذكور هم اكثر عرضة لإلصابة بمرض    0.05ومستوى داللة    1حرية مقدارها  

 النكاف مقارنة باإلناث . 
 2016لسنة ( التوزيع النوعي للمصابين بأمراض الطفولة في محافظة البصرة  7جدول )  

 الفرق  قيمة مربع كاي   مج  %  أ %  ذ  المرض  
 غير جوهري  2,26 3133 43 1346 57 1787 ذات الرئة 
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المصدر:حسبت القيم باالعتماد على بيانات دائرة صحة البصرة،قسم الصحة العامة،بيانات غير 
 منشورة.

    2016( التركيب النوعي للمصابين بأمراض الطفول في محافظة البصرة لسنة    3شكل )      

 ( 7المصدر: الجدول)

( ان   4(  والشكل )  8يظهر من خالل المعطيات الواردة في الجدول )   التركيب العمري :   – 2
جميع الفئات العمرية تتعرض لإلصابة بأمراض الطفولة ولكن بنسب متفاوتة ، فالنسبة لمرض  

ذات الرئة يالحظ ان الفئة العمرية اقل من سنة هي اكثر الفئات تعرضا لإلصابة بهذا المرض   
مصابا وبلغت نسبة انتشارهم بين السكان من نفس الفئة العمرية    1230حيث بلغ عدد المصابين  

نسمة من السكان ويعزى ذلك لقلة مناعة صغار السن دون السنة من    10000مصابا لكل    110
العمر ما يجعلهم اكثر عرضة لإلصابة بأمراض البرد وما ينجم عنها من مضاعفات ومنها ذات  

 غير جوهري   1,69 6970 42 2898 58 4072 جدري الماء  

 جوهري   14,44 3362 31 1026 69 2316 النكاف  
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نسب انتشارهم في الفئات العمرية االكبر حيث يصبح  الرئة ، وينخفض عدد المصابين بالمرض و 
االطفال االكبر سنا اكثر  قابلية لمقاومة هذا المرض ويظهر ذلك من خالل تراجع عدد المصابين 
به ونسب انتشارهم ، اما بالنسبة لمرضي جدري الماء والنكاف فأن اكبر عدد من االصابات سجل  

ة حيث بلغ عدد  المصابين لكل من مرضي جدري  سن  14-5بين االطفال من الفئة العمرية   
مصابا على التوالي وبلغت نسب انتشارهما بين السكان من نفس   3362و  5703الماء والنكاف  
نسمة على التوالي  يعزى ذلك الى ان   10000لكل   39نسمة و 10000لكل  73الفئة العمرية 

شار لذا فان االطفال في سن الدراسة   هذين المرضين من االمراض المعدية  التي تكون سريعة االنت
يكونون هم االكثر تعرضا لإلصابة به  حيث يؤدي تجمعهم  في رياض االطفال والمدارس الى  
سرعة  انتشار العدوى بينهم .اسفر اخضاع معطيات التركيب العمري ألمراض الطفولة لالختبار  

كاي المحسوبة  والبالغة  لكل من   االحصائي عن وجود فروق جوهرية كبيرة بينها بداللة قيم مربع
على التوالي والتي تفوقت على القيمة    51و  48و  108مرض ذات الرئة وجدري الماء والنكاف  

 .    0.05ومستوى داللة  2عند درجة حرية مقدارها  5.99الجدولية البالغة   
 

مرية   نسمة من السكان لكل فئة ع 10000( عدد المصابين ونسب انتشارهم  لكل   8جدول )
 2016في محافظة البصرة  لسنة 

 الفئة العمرية 
  

عدد  
المصابين/  
 ذات الرئة  

نسبة  
 ااالنتشار  

 عدد  
المصابين /  
 جدري الماء  

نسبة  
 االنتشار  

 عدد  
المصابين/  

 النكاف  

نسبة  
 االنتشار  

 11 13 13 144 110 1230 اقل من سنة  
1- 4 1197 33 1114 31 297 8 
5- 14 706 9 5703 73 3052 39 

 27 3362 55 6970 25 3133 كل الفئات 
قيمة مربع  

 كاي  
 108  48  51 

 جوهري    جوهري    جوهري    الفرق  
 بيانات ،2016، المصدر : حسبت القيم باالعتماد : دائرة صحة البصرة ، قسم الصحة العامة

 غير منشورة. 
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 2016الطفولة في محافظة البصرة لسنة (  التركيب العمري للمصابين بأمراض 4الشكل )  

 ( 8المصدر: بيانات الجدول )

 استنتاجات  

 توصلت الدراسة  الى االستنتاجات االتية :  

عكست    2016  - 2009شهدت امراض الطفولة قيد الدرس  تغيرات سنوية خالل المدة من   -
االنخفاض ، فيما اتجاهات زمانية مختلفة  ، حيث اتجهت االصابات بمرض ذات الرئة نحو  

كان هناك اتجاها نحو الزيادة بمرض جدري الماء خالل المدة المذكورة مع ظهور تذبذب سنوي 
واضح ، اما بالنسبة لمرض النكاف فقد ارتفعت االصابات به ارتفاعا ملفتا  في السنة االخيرة 

 من المدة المذكورة بعد ان كانت تسجل نسبا منخفضة خالل السنوات الماضية . 
ثمة اختالفات  شهرية في عدد االصابات  باألمراض قيد الدرس تعكس تأثر عواملها االمراضية   -

بمتغيرات المكان وتحديدا الظروف المناخية ، حيث الشتاء يكون موسما لمرض ذات الرئة فيما 
 يكون الربيع موسما لمرضي جدري الماء والنكاف . 

فولة قيد الدرس نمطا مكانيا محددا على مستوى لم يظهر التوزيع المكاني للمصابين بأمراض الط -
 الوحدات االدارية فيها ومن ثم لم يظهر لها اتجاها مكانيا واضحا  . 
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النكاف جدري الماء ذات الرئة 

اقل من سنة 

ا الى اربعة 

14خمسة الى 
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نسب  - تتقارب   حيث   ، متفاوتة  بقيم  ولكن  الجنسين  كال  الدرس  قيد  الطفولة  امراض  تصيب 
ة اصابة  االصابة بين الجنسين في كل من مرض ذات الرئة وجدري الماء ، فيما ترتفع نسب

 الذكور مقارنة باإلناث بالنسبة لمرض النكاف  
ان جميع الفئات العمرية  لألطفال تتعرض لإلصابة باألمراض المذكورة  ولكن بنسب متفاوتة  -

، فمرض ذات الرئة يستهدف الصغار من الفئة العمرية دون السنة بشكل اكبر، فيما ينتشر  
 لعمرية االكبر بالنسبة لألطفال .  كل من مرضي جدري الماء والنكاف بين الفئات ا

 المصادر  

تومسون ،.د.أ.د و د.ر.أ كوتون ، الموجز االرشادي عن الباثولوجيا ، ترجمة حافظ دالي ،   -
سلسلة المناهج الطبية العربية ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، الطيعة االولى ، بيروت ،  

2006   . 
 ، إحصاءات متفرقة، بيانات غير  منشورة . دائرة صحة البصرة ، قسم الصحة العامة   -
رمال ،عائدة ، موسوعة االمراض الشائعة ، دار اليوسف للطباعة والنشر والتوزيع ،  الطبعة   -

 . 2005االولى ، بيروت ، 
بغداد   -  ، المعرفة  دار   ، االولى  الطبعة    ، السكاني  واخرون،االحصاء  الحسين  ،عبد  زيني 

1980  . 
سليمان، خضر داود ومحمد يوسف المختار، الصحة العامة، مطبعة جامعة الموصل الموصل،   -

1987   
االلكتروني   - الموقع  على   ، العالمية  الصحية  تقاريراالحصاءات   ، العالمية  الصحة  منظمة 

http://www.who.int/gho/publications/ar/ 
فريقيا ، سجل العرب ، القاهرة  موسى، احمد حافظ  وآخرون ، االمراض المتوطنة في اسيا وا -

 ،1962 . 
 .  1986نيازي ، امجد داود ، دليل صحة المجتمع ، مطبعة اركان ، بغداد ،  -
 .    2010الهيئة العامة للمساحة ، خريطة البصرة االدارية ، بغداد ،  -
 وزرارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، تقديرات السكان لسنوات مختلفة .  -
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 العالقة بين قلق االختبار والكفاءة الرياضية لطلبة كلية التربية ابن الهيثم 

The relationship between test anxiety and mathematical aptitude for 

Ibn Al-Haytham College of Education students 

 ، العراق جامعة بغداد، ابن الهيثم، للعلوم الصرفة كلية التربية ،م.د. هيام مهدي جواد الكاظمي
E-mail hiyam.m@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq 

 

التعرف على مستوى الكفاءة الطلبة و الهدف: التعرف على مستوى قلق االختبار لدى    ملخص:
 .لطلبةالرياضية لدى الطلبة و التعرف على اثر قلق االختبار في الكفاءة الرياضية لدى ا 

: تم أعداد  ادوات البحث من قيل الباحثة عن طريق بناء مقياسين  للطلبة تضمنت   اإلجراءات
عددًا من الفقرات حيث اشتملت أداتي جمع البيانات محاور متعددة وأثبتت مستوًا عاٍل من الثبات  

   0.84مقدارها   وان هنالك ثقة    0.706حيث بلغت قيمة نسبة الثبات لمقياس الكفاءة الرياضية  
. أضافة الى االرتقاء بمستوى 0.879وبلغ ثبات لقلق االختبار  ,  ان المقياس يقيس ما وضع لقياسة

وأنتقاء فقرات كال المقياسين من خالل تحقيق مستوًا عاٍل من االتفاق على أهمية   صياغة الدقة في  
ومحاور المعيار المُعد   كافة فقراتها من قبل المستجيبين، األمر الذي يعكس دقة محتوى فقرات

 لدراسة الظاهرة موضوع البحث.

الكفاءة في الرياضيات تنمي ثقة الطالب بنفسه وعدم قلقه أثناء دراسة الرياضيات, قدرة    :  النتائج
 الطالب على تحديد مسار أفكاره. 

ة  توجيه المتخصصين في تعليم الرياضيات الى اثراء الكفاءة الرياضيالتوصيات: من بين اهمها  
بدراسات نظرية وتطبيقية وجعل الكفاءة سبيل للتخلص من قلق االختبار داخل قاعة الدرس عموما  

   واالختبار خاصة. االهتمام بالكفاءة الرياضية في اعداد مناهج الرياضيات لكل المراحل.

 قلق االختبار، الكفاءة الرياضية  . : الكلمات المفتاحية

Abstract: Objective  : To identify the level of test anxiety among students, 

to identify the level of mathematical proficiency among students, and to 

identify the effect of test anxiety on students ’mathematical aptitude. 
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Procedures: The two data collection tools were prepared by building two 

scales for students that included a number of paragraphs that included 

multiple axes that demonstrated a high level of honesty and consistency in 

the pilot sample, in addition to raising the level of accuracy in formulating 

and selecting paragraphs of both sections.  

Results: Proficiency in mathematics develops the student’s self-confidence 

and lack of anxiety while studying mathematics, the student’s ability to 

determine the course of his ideas. 

Recommendation: Recommendations are among the most important of 

which are directing specialists in mathematics education to enrich 

mathematical competence With theoretical and practical studies, and 

making proficiency a way to get rid of test anxiety in the classroom 

Generally and the test is particular. Attention to mathematical competence 

in preparing mathematics curricula for all stages . 

Keywords: Test anxiety, Mathematical aptitude 

 مشكلة البحث
  مختلف  في  الطلبة بين وينتشر االختبارية، المواقف  المصاحب القلق  أنواع  أحد االختبار قلق يعد

  المتعددة  وعواملها  أسبابها  وتحديد  لها  التصدي  ينبغي  أساسية  مشكلة  يعد  مما  التعليمية،  المراحل
الكفاءة الرياضية حيث   الرياضيه احد اهم مخرجات   الكفاءةتعد  والبحث في العالقة بينها وبين 

ق  ينيغي التطوير ورفع مستوى أداء الطالب والبحث في عوامل القل التعلم المتوقعه للرياضيات لذا  
اكدت حركه التطوير المستندة إلى المعايير علي ان الكفاءة الرياضية يجب ان الذي تؤثر عليه, و 

المشكالت   حل  علي  المتحدة  تركز  الواليات  في  الرياضيات  لمعلمي  القومي  المجلس  أصدر 
(  2004NRC; 2000,1989,NCTMاصدرعدة وثائق تتعلق بمعايير تعليم وتعلم الرياضيات )

الىحيث   استيعاب    تهدف  في  الرياضيات, ومساعدتهم  الطالب نحو  تحسين مستوى واتجاهات 
الرياضية بالكفاءة  ماأسموه  الرياضية،وهي  المشكالت  وحل   Proficiencyالمفاهيم 

Mathematical   .وايجاد اثر قلق االختبار في الكفاءة الرياضية لدى الطلبة 
نوع   يصاحبها  الدراسية وقد حياتهم في الطالب بعض يمربها قد  انفعالية حالة قلق االختبار  يعد    
 أو فيه الخوف من الرسوب أو االختبار، في الفشل الطالب لتوقع نتيجة النفسية ردوداالفعال من

 والمحيطين به، األسرة  ولتوقعات بالنسبة له مرضية نتيجة كذلك من عدم الحصول على   تخوفه
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لدى    الرياضية  الكفاءة  ان  وبما  مىاسبة.  أوغيرمناسبة   تكون  قد نتائج الحالة هذه على يترتب و
   الطلبة تحدد مستواهم في العملية التعليمية وتتأثر بمستوى القلق.

اثر القلق في الكفاءة الرياضية ترى الباحثة ان من الجوانب التي يجب االهتمام بهاهي بحث    
لدى طلبة المرحلة الجامعية والتي تعتبر مرحلة متميزة في سلم التعليم، إذ أن الهدف الرئيسي لهذه  
المرحلة هو الكفاءة العالية ومن ثم الحصول على مردود جيد للمنظومة التعليمية وقد عملت جميع 

يجعلها تكتسب طابع الرهبة والخوف لدى  األنظمة على قياس القلق عن طريق االختبارات مما  
 الطلبة وأولياء أمورهم, وبناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:  

 ماعالقة  قلق االختبار في الكفاءة الرياضية لدى الطلبة كلية التربية ابن الهيثم ؟
 هل توجد عالقة بين قلق االختباروبين كل محور من محاور الكفاءة الرياضية ؟  

 البحث: أهداف

 تتحدد أهداف البحث الحالية فيما يلي:
 الطلبة . التعرف على مستوى قلق اال ختبار لدى   •
 التعرف على مستوى الكفاءة الرياضية لدى الطلبة.    •
 لطلبة  اضية لدى ا التعرف على اثر قلق االختبار في الكفاءة الري •

   -فرضيات البحث :

( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1
 االختبار وبين االستيعاب المفاهيمي.

( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2
 االجرائية .االختبار وبين الطالقة 

( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .3
 االختبار وبين الكفاءة الستراتيجية .

( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .4
 االختبار وبين االستدالل التكيفي. 

( بين متوسطي درجات قلق  0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )التوجد عالقة ذات   .5
 االختبار وبين الرغبة المنتجة 
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( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .6
 االختبار والكفاءة الرياضية.  

رياضيات, تم تطبيق هذا البحث  قسم ال  كلية التربية ابن الهيثم المرحلة االولى  ة  : طلبحدود العينة
2019  -2020 

 حدود المتغيرات : قلق االختبار , الكفائة الرياضية  -
   أهمية البحث:

 :أالهمية النظرية -
 مما  وكفائته،  والعملي،  الدراسي  ومستقبله  الطالب  مصير  بتحديد  خاصة،  أهمية  االختبار  قلق  يتخذ
 (. 95 ،2000)زهران: االمتحان  قلق بدراسة لالهتمام األخصائيين من كثير دفع

تكتسب الكفاءة الرياضية أهميتها في أنها تؤدي إدارك الطالب باللغة الرياضية، وطبيعة الرياضيات 
و بنيتهاالرياضية، وأهمية الرياضيات في المواقف الحياتية، واستنتاج منظومة من القواعد والتعليمات  

التدرب على بناء برنامج لتنمية مهارات التواصل  الرياضية وتوظيفها في المواقف وحل المشكالت، و 
- 63,  2016لدى الطالب، واستقراء ترابط المفاهيم الرياضية.                           )خليل:

الرياضية هي اضافة معلومات للمتعلم وتفاعل المعرفة الرياضية والبيئة الرياضية   الكفاءة    (67
كار والمفاهيم محسوسة لدى المتعلم بترجمتها بالتمثيالت  المحيطة بالمتعلم وتؤدي الى جعل االف

الرياضية، سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو المحسوسات، مما يؤدي إلى تعميق الفهم للمادة  
)الكبيسي  والمحتوى الرياضي والتغلب على نقاط الضعف والقلق أثناءعملية التعلم .                

  (2014والهيتي، 
مثل إدراك الطالب لطبيعة الرياضيات وتمكنه من التواصل الرياضي وقدرته على صياغة  وهي ت  -

 المفاهيم والتعميمات الرياضية وتحديد مسار أفكاره وتعديلها 
 االهمية التطبيقية-

تلعب االختبارات دوًرا ال يستهان به في إيجاد حالة من القلق والتوتر التي تصيب معظم الطالب  
أدائها. لهذا فإن دراسة قلق االختبار كعامل مؤثر على الكفاءة الرياضية  له أهمية كبيرة فيما  قبل 
 يلي:
 معرفة مدي تأثير قلق االختبار على حياة الطالب الدراسية في المرحلة الجامعية •
 . يعد قلق االختبار وسيلة تشخيصية تنبؤية تبين الكفاءة الرياضية للطالب قبل وأثناء االمتحانات •
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 البحث: مصطلحات
 Anxiety Test :االختبار قلق

وهو حالة نفسية تتصف بالخوف هو متغير يؤثر في سلوك الطلبة وتحصيلهم الدراسي بصفة عامة  
تعتري بعض الطلبة قبل وأثناء االمتحانات مما يؤثر سلبَا على المهام   والتوقع أي أنه حالة انفعالية

 العقلية في موقف االمتحان. 
  المرور   أثناء  والتوتر  الخوف   درجـة  في  الزيادة  نتيجة  الطالب  بها  يمر  حالة   "  هو  االختبار  قلق 

,Gohn )  ية.والفسيولوج  والمعرفيـة  االنفعاليـة  النـواحي   في  االضطراب  وكذلك  االختبار  بموقف
1985)   

 االنزعـاج  مـن  ويتكـون   محـدد  موقف  في  شخصية  سمة   بأنه  ختباراال  قلق  سبيلبيرجر  ويعرف 
 االنفعالية  الحالة   بينما  الفشل  من  الخوف   في   يتمثل  معرفي  اهتمام  بأنه  االنزعاج  ويعرف  واالنفعالية،

 أبـرز  و)االنفعالي(  النزعـاج()ا  المكونين  هذين  ويمثل  االوتونومي  العصبي  الجهاز  أفعال  ردود  هـي
 ( 207 ،2005 الداهري: )  االمتحان.  قلق عناصر

  بمواقـف   مرتبطـة  معينة  مواقف   في   يظهر  الذي  العام  القلق   من  نوع  هو  ختباراال  قلق  ان   إلى  ويشار 
 لشعورهم   الفعلية   قدراتهم  مستوى   من   أقل  ينجزون   الطلبة   نجد  حيث  عامة   بصفة   والتقويم  االمتحانات
 ( 220  ،   2003  )الضامن:                                          والضيق.   والتـوتر  باالضـطراب

 Proficiency Mathematical )  ) الكفاءةالرياضية

 وتشمل خمسة مكونات،  وهي جميع جوانب الخبرة والمعرفة الرياضية 
خصائصه ورموزه وكيفية تطبيقه في .االستيعاب المفاهيمي: ويشمل استيعاب المفهوم الرياضي و 1

 الحياة ومعرفة العمليات والتعميمات المرتبطة به.
 .الطالقة االجرائية وتشمل العالقة بين العمليات في الرياضيات وتطبيق خصائصها 2
   .. الكفاءة االستراتيجية: وتتمثل بحل المشكلة الرياضية وصياغتها 3
 مألوفة وغير مألوفة بواسطة  التفكير المنطقي  ل التكيفي: ويستدل في مواقفال. االستد4
 . الرغبة المنتجة: االيمان بأهمية الرياضيات و تكوين اتجاهات إيجابية نحوها             5

                                                                      (2001 NRC  , ) 
وتعرف على بأنها "قدرة الطالب على استخدام ، لغة الرياضيات ورموزها، للتعبير والتبرير عن  

 ( .2016 :موقف رياضيوربطها بواقع الطالب ومشكالت قلقه في الرياضيات )خليل
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: قدرات الطلبة باستخدام المعرفة المفاهيمية واالجرائية بمرونة  للكفاءةالرياضيةالتعريف النظري   
تمكنهم من التعامل مع الموقف الرياضي باستخدام لغة الرياضيات ورموزها للتعبير والتبرير لوضع  

 الحلول المناسبة له. 
والطالقة االجرائية،   لكفاءةالرياضية: لغة الرياضيات تمثل استيعاب المفاهيم،لالتعريف االجرائي  

 والكفاءة االستراتيجية، والمنطق التكيفي، والرغبة المنتجة وهي اجراءات مترابطة ضرورية للتعلم.  
 خلفية نظرية ودراسات سابقة/ الفصل الثاني

 أواًل: الخلفية النظرية: 
المواقف ف  المرتبط بمواقف االختبار بحيث تثير هذه  القلق  الفرد  قلق االختبار: وهو نوع من  ي 

 (  32، 1987 :شعورا بالخوف والهم عند مواجهتها.                                 )عبدالخالق
تعد ظاهرة القلق ظاهرة ملحوظة بشكل كبير لدى الطلبة، نتيجة لظروف الحياة الصعبة والمعقدة،   

ن واضطراره الختيار وأن القلق متغير من متغيرات السلوك البشري األساسية فهو مرافق لحياة اإلنسا
تزايد  تزداد مع  تعيقها معوقات كثيرة  التي  تتفق مع تحقيق رغباته وميوله وطموحاته  مسالك ال 

 (   11،  2008 :ضغوط الحياة ومطالبها.                              )أبو عزب 
تكرر  ويتبار  االختبار هو اهتمام معرفي للخوف من الفشل يتعرض له الطلبه اثناء ادائهم لالخ وقلق

 ارية  بأشكال مختلفة فمنها االمتحانـات اليومية والشهرية ومنها االمتحانات الفصلية والنه
                                                             (1965Pesrson&English: ) 

 نظريات القلق : وهناك عدة نظريات للقلق وهي :    
 نظرية التحليل النفسي )فرويد( , ) ادلر(  .1
 النظرية الوجودية ) رولومي(  .2
 النظرية السلوكية  ) مورد(, )ولب( .3
 السمة ) كاتل(, ) سبيلبيرجر(   –نظرية القلق الحالة  .4
 النظرية االنسانية )سكفير(  .5
 االختبارية )ماندلروساراسون( نظرية القلق في المواقف  .6

 Test Axienty Theoryنظرية القلق في المواقف االختبارية    
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بين ماندلر وساراسون ان الطلبة في مواقف االختبار اما ان يظهروا دوافع انجاز العمل فيتحسن  
للقلق فيحصلون على درجات   المواقف االختبارية  نتيجة  أو ينشغلون  عن االجابة في  اداؤهم 

 (  20, 1989تدنية في التحصيل . )معين عبد باقر: م
 ويقسم قلق االختبار الى: 

قلق ايجابي: يعتبر قلًقا دافعًيا يدفع الطلبة للدراسة واالستذكار ويحفزه الداء االختبار   -
 ويسمى القلق المعتدل.

للتذكر قلق سلبي: يزداد فيه الخوف والرهبة، ويستثير استجابات غير مناسبة، مما يربك الطلبة  
 ( 98،  2000 :والفهم حين يستعد لالختبار ويسمى القلق المرتفع.                )زهران

 : أسباب قلق االختبار
 يري المهتمون واألخصائيون إلى بعض األسباب لعل من أبرزها: 

 نقص المعرفة بموضوعات االختبار. .1
 االختبار. مشكلة تعلم المادة الدراسية وتنظيمها واستدعائها اثناء  .2
 ارتباط االختبار بتكرار مرات الفشل للطالب .  .3
 الضغوط األسرية ال تتناسب مع الكفاءة الرياضية للطالب.  .4
 قصور في االستعداد لالختبار وقصور في الكفاءة الرياضية للطالب. .5

 ( 99،  2000 :)زهران                                                                 
 أعراض ومظاهر قلق االختبار: 

تنتاب الفرد اعراض قلق االختبار منها التوتر وبعض األفكار الوسواسية قبيل وأثناء ليالي االختبار 
اضطراب العمليات العقلية كاالنتباه  و تسبب سرعة التنفس وتسارع خفقان القلب مع جفاف الحلق و 

 والتركيز والتفكير وشعور الطالب بان عقله صفحة بيضاء، وأنه نسى جميع  معلومات االختبار. 
وقد بين زهران وجود تداخل معرفي، يتمثل في أفكار سلبية غير مناسبة عن االختبار، ونقص   

والتوتر االرتباك  وكذلك   , للمعلومات  المعرفية  الثقة   إالمكانية  ونقص  واألرق  االستقرار  ونقص 
استدعاء  على  والقدرة  التركيز  علي  القدرة  وضعف  االنتباه  تشتت  الى  يؤدي  مما  بالنفس 

                                                                                                        .المعلومات
 ( 100،  2000)زهران، 
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األعراض والسلوكيات االنفعالية والعقلية تربك الطلبة لكونها مرتبطة بوسيلة التقييم     وترى الباحثة ان
أسباب الخوف والقلق من االختبار الخوف من الفشل عدم الحصول على المعدل. الضعف في  

 المواد الدراسية الخوف من قاعة االمتحان صعوبة أالسئلة وعدم وجود الوقت الكاف
 ة الرياضية : الكفاء /المحور الثاني

  على انها:الكفاءة Deshaies et autres: 1969 ) يعرف )
 األدائية والقدرة والمعارف بين المعارف الفعل ومقدار الدمج على للشخص وقدرته الكلية الصفة  

ممارسة دور أو وظيفة أو نشاط أو مهّمة أو عمل معّقد على أكمل وجه  هي  أو    التحويل, على
 ( .Luis d’hainout 2012الوجدانية و المهارات المعرفية. )-وهي التصرفات االجتماعية

الكفاءة تعد من القيم االساسية للرياضيات كلغة تفكير وهي جانب مهم للغاية في اداء الطلبة    
 (   : al et Schoevers 2018رتبط بالكفاءة في الرياضيات. )والقلق الذي يواجهه الطلبة ي

المرتبطة بها وانها   المكتسبة  القدرة والخبرة والمهارة  الكفاءة هي  الباحثة ان   من مجموعةوترى 
 واإلجرائية لحالة الفرد , حيث تتكون الكفاءة من ثالث مكونات رئيسية  :  التصورية االستعدادات

   رائية و الّسلوكيةالمعارف النظرية, االج  .1
 القدرة على الّتحليل والتلخيص و التركيب    .2
 الوضعية  التي تساعد الطلبة على خلق وتوظيف امكانياتهم .  .3

 National Research) جاءت في مجموعة التقارير التي بعنوان )  ابعاد الكفاءة الرياضية:  
Council, 2001  )     يجب االهتمام بتطوير كل  يجب ان يتقنها الطلبة  و  هناك خمسة ابعادان

 بعد  من االبعاد منفردا. 
 : أوال : االستيعاب المفاهيمي 

يمثل المعرفة حول العالقات أو األفكار التأسيسية الرياضية للموضوع حيث ان الطالب يجب أن 
المعارف الرياضية  يتعلموا الرياضيات مع فهمها، وبناء معارف رياضية جديدة من خالل الخبرات و 

   (NCTM, 2000) . .السابقة
بناء معرفة تربط بين   ةاالستيعاب المفاهيمي الفهم العميق لكيفية عمل الرياضيات اذ يسمح للطلب و 

 (  MacGregor:2013, 4)                          .المعرفة السابقة والجديدة



 م.د.هيام مهدي جواد الكاظمي      العالقة بني قلق االختبار والكفائة الرايضية لطلبة كلية الرتبية ابن اهليثم

 127               2021افريل،   1ج   18العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية  

ط  من  بأكثر  الرياضية  للمواقف  تمثيل  على  القدرة  االجراءات ويتضمن  بفهم  ذلك  وعالقة  ريقة 
الرياضية المختلفة ويظهر من قدرة الطالب على استيعاب المفاهيم الرياضية ودمج وتكامل االفكار  

                                                        (                                2014الرياضية وتقييم عالقات بطريقة صحيحة ومعقولة.       )أبو الرايات، 
   : Procedural fluency:الطالقة االجرائية  ثانياً 

تظهر الطالقة االجرائية للطلبة عن طريق انجازهم المهام بكفاءة واستخدامهم لالساليب الذهنية في  
بعض الخوارزميات المهمة وقدرتهم على حل المشكالت الرياضية في الصف وقدرته على التنبؤ 

 ( NRC:2001,121باالنماط الرياضية. ) 
الرياضية   المشكالت  مع  للتعامل  الستراتيجيات  على  وتمثل  القدرة  للطلبة  يكون  بحيث  المتعددة 

مناسب. بشكل  المهارة  يستخدم  ومتى  كيف  ومعرفة     ( Kim&Davidenko:2007,9) تبريرها 
وتستخدم لمعرفة طرق الفهم الجيد الجراء العمليات الرياضية واستخدام االجراءات الداء العمليات 

 ام الخوارزميات تتطلب الطالقة االجرائية الحسابية ذهنيًا أو خطيًا وبناء العالقات العددية واستخد
                                                            (6MacGregor   :2013, )                                   

وترى الباحثة ان خطوات حل المشكالت بمرونة ودقة وكفاءة ومهارة هي معرفة الطلبة اجراءات  
    دقة وكفاءة ومعرفة متى وكيفية  استخدامها .تنفيذ ها بمرونة و 

  Strategic competence ثالثًا: الكفاءة الستراتيجية:
وتعني القدرة على صياغة المسائل الرياضية وتمثيلها والبحث عن المسائل المشابهة في حلها      

يميزوا الطلبة  بين المعلومات ان  وصياغتها وتجاهل المعلومات الزائدة والبيانات واالرقام المعقدة و 
المرتبطة   المسألة. و المرتبطة وغير         (NRC : 2001,124)  التمكن من ستراتيجيات حل 

وترى الباحثة ان الكفاءة الستراتيجية هي قدرة الطلبة على استخدام الستراتيجيات واالساليب المختلفة 
في حل المشكالت وايجاد عالقة متبادلة بين الكفاءة الستراتيجية وكل من الفهم المفاهيمي والطالقة  

 امل معها. االجرائية وهي القدرة  على حل المشكالت الرياضية والمرونة في التع
 Adaptive reasoning رابعًا: االستدالل التكيفي :

الحقائق     من  العديد  عمق  في  والغوص  المهام  انجاز  في  الرئيسي  المحور  ان و يمثل  يبين 
الرياضيات يمكن فهمها وتنفيذ خطواتها وتظهر بالتفكير المنطقي بين المفاهيم وعالقتها ببعضها 

 ( ,NRC:2001 129و انها متكاملة مع بعضها.     ) 
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وترى الباحثة ان االستدالل التكيفي هو قدرة الطلبة على التفكير والتخمين واالستقراء أثناء تنفيذ  
 خطة الحل للمفاهيم والعالقات التي تربط كل العناصر مع بعضها.

 Productive disposition خامسًا: الرغبة المنتجة:  
والحرص على ان يصبحوا بارعين فيها والتأكيد ان اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات    NCESيؤكد  

على الدافعية المطلوبة لتعلمها هي رغبة منتجة بذاتها وعليهم ان يطوروا فيها كما التطوير في 
    (NCES, 2002)باقي مكونات الكفاءة الرياضية.                            

أنها مفيدة وتستحق التعلم، واعتقاد الطالب  ترتبط رغبةُ الطالب نحو النظر إلى الرياضيات على  
بأنه متعلم فعال وأنه ليس مجرد نزعة تدفعه إلى اتخاذ أنماط محددة من السلوكيات والمشاركة  

 ( .Graven 2012) .                                      كمتعلم للرياضيات
دافعية واعتقاد بانهم من الممكن وترى الباحثة ان  تعليم الرياضيات بفهم في متناول كل الطلبة ب

 تعلمها اذا منحت لهم الفرصة للتعبير بحرية عن افكارهم .
  المستويات الستة للكفاءة الرياضية

 كفاءة الرياضيات في ست مستويات وهي : PIZA) )قيمت
يمات  تحديد المعلومة واالجابة عن االسئلة وتنفيذ اجراءات روتينية طبقًا لتعل  ةاالول: بامكان الطلب

 مباشرة في مواقف صريحة ومألوفة. 
في   المنطقي  التفكير  على  الطلبة  قدرة  والمعادالت االثاني:  االساسية  الخوارزميات  ستخدام 

واحد.   مصدر  من  صلة  ذات  معلومات  استخالص  على  وقدرتهم  واالصطالحات,  واالجراءات 
لحل البسيطة  الستراتيجيات  ويطبقوا  يختاروا  ان  للطلبة  يمكن  تنفيذ   الثالث:  ويمكنهم  المشكالت 

االجراءات الموصوفة التي تتطلب قرارات متتابعة والتي تمكنهم من تفسير المعلومات لنقل تفسيراتهم  
 ونتائجهم وبراهينهم. 

وضع   تتطلب  حقيقية  لمواقف  ويعملوا  مختلفة  صور  ويدمجوا  يختاروا  ان  للطلبة  يمكن  الرابع: 
 ثم تنميتها. فرضيات, ويمكنهم االستفادة من مهاراتهم 

الخامس: يمكن الطلبة من استخدام مهارات البرهنة والتفكير السليم. ويمكنهم اختيار ومقارنة وتقييم 
 وحل المسائل المعقدة كما يمكنهم صياغة تفسيراتهم وحججهم ونقلها لالخرين.
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لمختلفة السادس : الطلبة قادرون على التفكير الرياضي والبرهنة والربط بين مصادر المعلومات ا
وترجمتها بمرونة ويمكنهم نمذجة حاالت المشكالت المعقدة, اتقانهم للعمليات والعالقات والتواصل  

 بشأن نتائجهم وتفسيراتهم ومالئمتها لمواقف جديدة.      
                                                             ((PIZA,2009,130 

 الدراسات السابقة 
 لتي تناولت قلق االختبار  الدراسات ا

 (  2005دراسة )العواوي , .1
اجريت في اليمن ، وهدفت الى التعرف على اثر برنامج ارشادي في خفض قلق االختبار    
لطالبات الصف الثالث ثانوي ،بمدرسة السيدة زينب بمدينة صنعاء, وكانت النتائج ان افراد  

االختبار وكان متوسط درجات االختبار بداللة احصائية  عينة الدراسة يعانين من ارتفاع قلق  
 اعلى من الوسط الفرضي . 

  ( 2009(  دراسة )الكريديس, 2
اجريت في المملكة العربية السعودية، وهدفت الى التعرف على قلـق االختبـار وعالقته بدافعية  

ج وجود عالقة ذات االنجاز لدى طالبات كلية التربية العداد المعلمات بالرياض وكانت النتائ
داللة احصائية بين قلق االختبار والدافية لالنجاز لدى طالبات اللتخصص االدبي , وايضا  
التوجد فروق دالة احصائيا لدى طالبات كلية التربية منخفضات الدافعية ومرتفعات الدافعية  

. 
 مناقشة الدراسات السابقة: 

التعرف على .1 اثر برنامج ارشادي في خفض قلق    الهدف من الدراسة :تباينت اهدافها من 
االختبار لطالبات الصف الثالث ثانوي التعرف على قلـق االختبـار وعالقته بدافعية االنجاز  

البحث الحالي ايجاد العالقة بين قلق  هدف   لدى طالبات كلية التربية العداد المعلمات اما
 االختبار والكفاءة الرياضية

 . السنة والمرحلة الدراسية: 2 
الثالث ثانوي, دراسة الكريديس)  2005اسة العواوي )در  ( طالبات ثانوية عامة  2009( طالبات 

( طلبة كلية التربية ابن الهيثم 2020وطالبات كلية التربية العداد المعلمات, اما البحث الحالي)
 ( طالب وطالبة176قسم الرياضيات  ) 
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 دراسات سابقة للكفاءة الرياضية:
   2014دراسة المعثم والمنوفي:   .1
اجريت في المملكة العربية السعودية, هدفت الى التعرف على موضوع الكفاءة ومكوناتها من    

قبل المختصين في تعليم الرياضيات, اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي, وكانت نتائج الدراسة  لن  
حيث أن المعلم يجب أن يكون مؤًهل  تتحقق الكفاءة الرياضية إال من خالل أداء تدريسي عاٍ ل،  

لدى  الرياضية  الكفاءة  تنمية  في  تساعد  التي  الحديثة  التدريس  باستراتيجيات  اكاديميا 
                           الطلبة.                                                           

 ( 2014)المعثم والمنوفي:                                    
 ( Lejeune: 2011دراسة )  .2

هدفت الى معرفة اثر برنامج لتنمية البراعة الرياضية في موضوع الكسور لدى   ,اجريت  في اوربا
الطلبة الموهوبين الذين تخطوا الصفوف الدراسية , اعتمدت المنهج التجريبي وتكونت عينة البحث 

اضية لتحديد مستوى الطلبة في نهاية  ( طالب موهوب وتم اجراء اختبار البراعة الري32من  مع )
البرنامج  وكانت النتائج  تقديم  مجموعة من الدروس على العمليات مع الكسور وتقييم البراعة  

 ( Lejeune: 2011)                   الرياضية.                                
 مناقشة الدراسات السابقة:   
 الهدف من الدراسة :  .1

(  Lejeune: 2011( التعرف على موضوع الكفاءة ومكوناتها, دراسة )2014في)  المعثم والمنو 
معرفة اثر برنامج لتنمية البراعة الرياضية في موضوع الكسور لدى الطالب الموهوبين, اما البحث  

 الحالي ايجاد العالقة بين قلق االختبار والكفاءة الرياضية. 
 .  السنة والمرحلة الدراسية: 2

( طالب  32طلبة اوربا )      Lejeune: 2011)( طلبة السعودية, دراسة )2014والمنوفي)  المعثم  
 ( طلبة جامعة بغداد )؟( طالب وطالبة 2020موهوب , اما البحث الحالي) 

للمجتمع، االطار العام    يتضمن هذا الفصل اإلجراءات البحثية والمنهجية وتحديد  اجراءات البحث : 
يجاد الخصائص السيكومترية للمقياسين منوقد تم يناء    . الصدق والثبات االستبانة وا عداد بنودها وا 

 :منهجية البحثأواَل: 
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الوصفي   المنهج  استخدام  االختبار والكفاءة    التحليليتم  قلق  بين  العالقة  للوقوف على طبيعة 
 الرياضية , لمناسبة المنهج لمتغيرات البحث.

 ثانيا: مجتمع البحث : 
 بمجتمع البحث جميع األفراد الذين يقوم الباحث بدراسة الظاهرة أو الحدث عليهم. يقصد 

 ( 219: 2000)ملحم، 
  1125( والبالغ عددهم  2020,  2019يتكون مجتمع البحث من كلية التربية ابن الهيثم للعام )

 طالب وتم اختيار طلبة قسم الرياضيات للمرحلة االولى  والبالغ عددهم ) ؟( 
 ة البحث األساسية :   ثالثا: عين

يقصد بعٌينة البحث مجموعة جزئية من المجتمع يختارها الباحث إلجراء بحثه على وفق قواعد  
 ( 83: 1989خاصة وتكون ممثلة لذلك المجتمع.  )أبو عالم، 

وللحصول على عينة ممثلة للمجتمع االصلي تم اختيار طلبة المرحلة االولى من كلية التربية ابن  
(  150. فقامت الباحثة بتوزيع )   ( طالب وطالبة264بلغت عينة البحث األساسية )  الهيثم وقد

 ( حيث استبعدت باقي االستبانات لعدم اكتمالها من المبحوثين 120استبانة للطلبة وتم احتساب )

 رابعا: أدوات البحث :  
بحثية، ولهذا وجب على  تعد أداة البحث الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلة  

الباحث أن يستعمل أداة أوعَدة أدوات للقيام بالبحث، ويتأكد من أن هذه األداة تالئم البحث لتحقيق  
 (. 163:  2002أهدافه وفرضياته. )محجوب، 

 مقياس الكفاءة الرياضية: ❖
راسات  إن بناء أي مقياس يتطلب من القائم بالبناء وقبل كل شيء أن يطلع على األدبيات والد   

ولم نجد    الكفاءة الرياضية السابقة ذات العالقة بموضوع بحثها لإلفادة منها في تحديد مجاالت  
مقياسًا يالئم الدراسة لعينة البحث )على حد علمنا(. فتم اتخاذ الخطوات التالية لبناء مقياس الكفاءة  

 الرياضية  
 الكفاءة الرياضية تحديد المنطلقات النظرية والمفاهيم األساسية لبناء مقياسي  -أ 
اعتمدنا على المنهج المنطقي والعقلي معًا في بناء المقياسين، إذ يشير الكبيسي إلى إمكانية    

 ( . 47:  1987اعتماد أكثر من منهج من مناهج القياس في الوقت نفسه  )الكبيسي،
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الكفاءة    االستيعاب المفاهيمي, الطالقة االجرائية,):الكفاءة الرياضيةمقياس    تحديد مجاالت   -ب
 (., االستدالل التكيفي, الرغبة المنتجةالستراتيجية

 تحديد األهمية النسبية لمجاالت المقياس :  -ت
تحديد أي المجاالت أكثر أهمية في الكفاءة الرياضية وأي المجاالت أقل أهمية, ومن ثم تحديد  

عدد الفقرات لكل مجال في ضوء األهمية النسبية التي توصلت لها, اذ إن عملية تحديد    أساس
األوزان المختلفة لكل مجال من مجاالت المقياس على جانب كبير من األهمية النسبية ويتوقف  

( ,وقد وجدنا أن من المناسب أن تكون بدائل  598:  1977عليها تحديد فقرات كل مجال )الغريب،
مسة أمام كل فقرة وهي )موافق بشدة , موافق ,ال أدري , أرفض , أرفض بشدة( لكونها اإلجابة خ

 تتناسب مع مثل هذه الفقرات . 
 :  التحليل المنطقي للفقرات -ث 
ُيعّد التحليل المنطقي للفقرات أمرًا ضروريًا عند إعداد فقرات المقياس، كونه يؤشر مدى قدرة    

ي أعدت لقياسها. إذ تشير أدبيات القياس النفسي الى أن الفقرة الجيدة  الفقرة ظاهريًا لقياس السمة لت
التمييزية  بالسمة المراد قياسها في موضوع البحث تساعد على رفع قوتها  في صياغتها وترتبط 

وتم حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس    (.171:  2001ومعامل صدقها )الكبيسي،  
ب معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد الكفاءة الرياضية بواسطة احتسا 

الذي تنتمي اليه الفقرة لمعرقة وضوح فقرات المقياس للمستجيبين وكانت غالبية معامالت االرتباط 
 ايجابية ودالة احصائيا عند مستوى 

   .(1الجدول )وهذا يدل على الترابط بين فقرات المقياس واتساقها الداخلي وكما مبين في 
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 صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس الكفاءة الرياضية  (1الجدول ) 

 
 او اقل  0.01** دال عند مستوى 

 معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارة ودرجة المحور الكلية  •
نالحظ ان جمبع معامالت االرتباط بين العبارات المكونة لمقياس الكفاءة الرياضية وبين المجموع  

او اقل ما يدل على ان مقياس   0.01الكلي للبعد المتضمن للعبارة , دالة احصائيا عند مستوى  
 الكفاءة الرياضية له معامل صدق عال ويمكن تطبيقه للبحث.

عد 
الب

 

 رقم الفقرة في 
 المقياس  

معامل ارتباط الفقرة  
 بالمحور 

عد 
الب

 

 رقم الفقرة في 
 المقياس 

الفقرة  ارتباط 
 بالمحور

بعد
ال

 رقم الفقرة في  
 المقياس

معامل ارتباط  
 بالمحور

مي 
اهي

لمف
ب ا

عا 
ستي

اال
 

1   . 609** 

ئية
جرا

 اال
القة

الط
 

9 .780** 
جية 

راتي
الست

  ا
اءة

كف
 

17 .599** 

2 .671** 10 .757** 18 .583** 

3 .688** 11 .811** 19 .601** 

4 .701** 12 .601** 20 .662** 

5 .616** 13 .599** 21 .652** 

6 .723** 14 .665** 22 .612** 

7 .798** 15 .721** 23 .701** 

8 .811** 16 .732** 24 .733** 

ي 
كيف

 الت
الل

ستد
اال

 

25 .744** 

جة  
منت
ة ال

رغب
ال

 

33 .658**    

26 .611** 34 .733**    

27 .598** 35 .656**    

28 .732** 36 .566**    

29 .713** 37 .571**    

30 .588** 38 .623**    

31 .591** 39 .671**    

32 .616** 40 .567**    
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 :إعداد تعليمات المقياسين  -ج
الدقة     التي شملت كيفية اإلجابة عن فقراته، وحث المجيبين على  المقياس  تم إعداد تعليمات 

 والصراحة التامة.
 العينة االستطالعية :-خ
اختيار    تم  للتطبيق  الفقرات ومدى مالئمتها  أداتي   50لمعرفة وضوح  لتطبيق  طالب وطالبة 

 البحث .   البحث لطلبة المرحلة االولى الجامعية من غير عينة
 وصف مقياس الكفاءة الرياضية بصيغته األولية: -د

بعد اإلجراءات التي تحققت في الخطوات السابقة أصبح مقياس الكفاءة الرياضية بصيغته     
 .( فقرة ، موزعة على خمسة مجاالت40األولية مكون من )

 اختبار ثبات المقياس: 
المقياس وعدم     استقرار  بالثبات  النتائج  يقصد  المقياس يعطي نفس  ان  اي  نفسة  تناقضة مع 

باحتمال مساو لقيمة المعامل اذا اعيد تطبيقة على نفس العينة،وهو يقيس ايضًا درجة مصداقية  
البيانات من عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة ويتم ذلك من خالل استخدام احد معامالت  

( كرونباخ  الفا  معامل  مثل  )Cronbach's Alphaالثبات  النصفية  التجزئة  او   )Split-
Half.فاذا لم يكن هنالك ثبات  (،ومعامل الثبات ياخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح

في البيانات فان قيمة المعامل ستكون صفر وعلى العكس اذا كان هنالك ثبات تام في البيانات 
بيق على العينة االستطالعية تبين ان  ومن التط  فان قيمة المعامل سوف تساوي الواحد الصحيح. 

الفا كرونباخ ) وهي قيمة مرتفعة ، اي ان    0.706( هي  Cronbach's Alphaقيمة معامل 
, اذا اعيد تطبيقة على نفس العينة ولجميع االسئلة.  0.706المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال   

الصدق   ال  Validityويمكن حساب معامل  قيمته عن طريق حساب جذر معامل  ثبات وكانت 
 ان المقياس يقيس ما وضع لقياسة.   0.84

 مقياس قلق االختبار  ❖
تم بناء مقياس قلق االختبار باالطالع على الدراسات السابقة في مجال قلق االختبار كما اطلعت 

دراسة سبيلبيرجر ودراسة سارسون ودراسة زهران وتم بناء المقياس  على مقاييس في دراسة مثل
الكفاءة. وتم وضع   مقياس  بناء  في  اعتمدتها  التي  الخطوات  بنفس  الباحثة   قبل  فقرة   27من 

المقياس بصيغته  فقرات واصبح  اربعة  تم حذف  المحكمين  السادة  للمقياس وبعد عرضها على 
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بشدة ,   دام مقياس ليكيرت الخماسي وكان بالصيغة )اوافقفقرة, وتم استخ 23النهائية يتكون من 
على  (  1,  2,  3,  4,  5الاوافق, الاوافق بشدة ( حيث اعطي القيم )اوافق , اوافق بدرجة قليلة,  

( طالب وطالبة من غير عينة البحث  50التوالي وتم احتساب الثبات لهذا المقياس بتطبيقه على )
م حساب الثبات بواسطة تطبيق معامل الفا كرونباخ لقياس  بعد ان تم اجراء صدق المحكمين. وت

( وهي قيمة جيدة لتحقيق الثبات واعطائها نفس النتائج 0.879الثبات الداخلي وكانت قيمتها )
عن طريق حساب جذر    Validityفيما اذا اعيد تطبيق المقياس. ويمكن حساب معامل الصدق  

فكانت قيمة عالية اي ان االختبار يقيس    0.937معامل الثبات. فكانت قيمة معامل الصدق  
 السمة التي وضع من اجلها  

 تطبيق االستبانتين: 
بعد التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياسين فقد تم تطبيقهما على عينتي البحث التي اختيرت 

 بشكل عشوائي من الطلبة. 
 نتائج البحث:  

 التحليل الوصفي للبيانات: 
 تم حساب المتوسط المرجح لمعرفة االتجاه واالتفاق آلراء المستجيبين ولكل سؤال في المقياسين:  

يتضمن هذا التحليل حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري لكل سؤال لغرض معرفة  
اتجاه االجابة ،وبسبب ان االجابات هي احد ثالث خيارات فقد تم اعطائها الترميز الرقمي وكما  

 (  :  2في الجدول ) 
 ( تصنيف االجابة بحسب مقياس ليكرت  2الجدول ) 

تم بعد ذلك حساب الوسط الحسابي المرجح ثم ايجاد االتجاه حسب قيم المتوسط المرجح وكما  
 ( : 3في الجدول ) 

 ( الوسط الحسابي المرجح3الجدول ) 

 5 4 3 2 1 الرمز
 موافق بشدة  موافق  ال ادري  ارفض  ارفض بشدة  الرأي



 م.د.هيام مهدي جواد الكاظمي      العالقة بني قلق االختبار والكفائة الرايضية لطلبة كلية الرتبية ابن اهليثم

 136               2021افريل،   1ج   18العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية  

  
 
 
 
 
 

وقد حسبت طول الفترة على   0.8( اي حوالي  4/5نالحظ ان طول الفترة المستخدمة هنا هي )
( قد حصرت فيما بينها اربع مسافات.معرفة ايضا االتفاق 1,2,3,4,5اساس ان االرقام الخمسة ) 

صغيرة [او    ]قيم االنحراف المعياري كبيرة )عدم وجود اتفاق([على تلك االراء من خالل كون  
 : (4)، والنتائج موضحة في الجداول ])وجود اتفاق(

 عرض نتائج المقياسين قلق االختبار والكفاءة الرياضية  
متوسط االجابات واالنحراف المعباري واالتجاه واالتفاق لفقرات قلق االختبار  (4)الجداول 

 ومحاور الكفاءة الرياضية

 الراي المتوسط المرجح 

 ارفض بشدة  1.79الى  1من 

 ارفض  2.59الى  1.8من 

 ال ادري  3.39الى  2.6من 

 موافق  4.19الى  3.4من 

 موافق بشدة  5الى  4.2من 

 المحاور والفقرات 
متوسط  
 االجابات 

االنحراف  
المعياري  
 االتفاق  االتجاه  لالجابات 

 ال يوجد اتفاق  ال ادري  1.65 2.88 ينتابني االرق ليلة االختبار

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.29 2.63 نومي يتخلله قلق لخوفي من االختبار غداَ 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.32 2.61 االنتظار لدخول قاعة االختبار يقلقني 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.18 3.24 احلم باالختبارات اثناء النوم 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.41 3.20 اثناء االختبار ترتجف يدي
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 يوجد اتفاق  ال ادري  1.41 3.29 اشعر بالخوف من االختبار اكثر من زمالئي

 1.42 3.06 اجابتي على السؤال بصورة خاطئة تشعرني  باالرتباك والتوتر والقلق 
 يوجد اتفاق  ال ادري 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.41 3.00 توزيع اوراق االختبارينتابني القلق قبل  

 1.44 3.20 قبل دخولي االمتحان اشعر بضيق شديد وقلق 
 يوجد اتفاق  ال ادري 

مهما درست  وتمكنت من  المادة اعتبر ادائي سيكون سيئا في  
 االختبار

3.04 1.35 
 يوجد اتفاق  ال ادري 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.40 3.20 لالختباراشعر بالقهر بعد ادائي  

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.43 3.22 انسى المعلومات التي كنت اعرفها قبل االختبار 

 ال يوجد اتفاق  ال ادري  1.54 3.14 ينتابني القلق عندما يخبرونني باالختبار

 يوجد اتفاق ال  ال ادري  1.51 2.88 قبل االختبار اشعر بانني الاستطيع اداء االختبار 

 ال يوجد اتفاق  ال ادري  1.44 3.02 اخاف الذهاب الى الدوام لخوفي من االختبار المفاجئ 

 ال يوجد اتفاق  ال ادري  1.52 3.10 اشعر وكان عقلي صفحة بيضاء قبل واثناء االختبار 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.32 3.12 اشعر باالرتباك والقلق عندما يخبروني كم تبقى من وقت االختبار

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.34 3.16 المدة الزمنية لالختبار يشعرني بالقلق 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.49 3.16 اثناء االختبار اقلق  من نتائج فشلي 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.42 3.16 تحدث زمالئي عن االختبار القادم يثير عندي القلق 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.39 2.88 اعالن االمتحانات النهائية ينتابني القلق والتوتر قبل 
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 ال يوجد اتفاق  ال ادري  1.52 3.10 قلقي من االختبار يجعل دقات قلبي سريعة

 ال يوجد اتفاق  ال ادري  1.54 3.35 ينتابني القلق  حول انتقالي الى صف اعلى

 يوجد اتفاق  ال ادري  0.30 3.07 قلق االختبار 

 يوجد اتفاق  موافق  1.24 4.14 ويستمع الطلبة بانتباه يشاهد  .1

 1.08 4.20 يحلل الطلبة المحتوى لتحديد المفاهيم الرياضية  .2
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 1.03 4.33 يحدد الطلبة  ماتعلم سابقًا لتحقيق االستيعاب والفهم .3
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 0.95 4.35 المتعلقة باستيعاب المفاهيم يحقق الطلبة االهداف السلوكية  .4
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 0.93 4.39 يحقق الطلبة االسلوب المناسب الستيعاب المفهوم الرياضي  .5
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 1.04 4.27 يختار الطلبة الطريقة المناسبة لحل المفهوم الرياضي  .6
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 1.02 4.39 المناسبة الستيعاب المفهوم يختار الطلبة االنشطة  .7
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 0.97 4.27 يقترح الطلبة تعريف للمادة المعطاة  .8
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 0.67 4.29 االستيعاب المفايمي 
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 
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 يوجد اتفاق  موافق  1.15 3.92 مهارة في تنفيذ االجراءات بمرونة ودقة وبشكل كفء  .9

 يوجد اتفاق  موافق  1.08 3.90 تمييز العمليات واستنتاج العالقة بينها  .10

 يوجد اتفاق  موافق  1.14 3.86 تطبيق العمليات الرياضية وخصائصها بمرونه  .11

 يوجد اتفاق  موافق  1.15 3.88 معرفة االجراءات والتحقق من نتائجها  .12

 يوجد اتفاق  موافق  1.37 3.59 قدرة ومعرفة على تذكر خطوات وتنفيذها بسرعة  .13

 يوجد اتفاق  موافق  1.30 3.76 معرفة الطلبة حل المشكالت الرياضية المتعددة  .14

معرفة الطلبة كيفية استخدام حل المشكالت الرياضية بشكل   .15
 مناسب 

 ال يوجد اتفاق  موافق  1.51 3.41

 اتفاق يوجد  ال ادري  1.25 3.37 معرفة طرق فعالة الجراء العمليات الرياضية الفعالة  .16

 يوجد اتفاق  موافق  0.80 3.71 الطالقة االجرائية 

 يوجد اتفاق  ال ادري  1.41 3.39 القدرة على صياغة  المشكلة الرياضية  .17

 يوجد اتفاق  موافق  1.34 3.69 القدرة على التمثيل وتكوين صور عقلية لها .18

القدرة على حل المشكالت غير الروتينية التي تتطلب   .19
 تفكير عال 

 يوجد اتفاق  موافق  1.37 3.53

تنمي قدرة الطالب على استخدام االساليب والستراتيجيات   .20
 في حل المشكالت المختلفة 

 يوجد اتفاق  موافق  1.37 3.71

 يوجد اتفاق  موافق  1.34 3.86 تشمل قدرة الطالب على ابتكار خطط بديلة للحل  .21

يستطيع الطالب بيان العالقة بين المعطيات ذات العالقة   .22
 وغيرها 

 يوجد اتفاق  موافق  1.32 3.88

 يوجد اتفاق  موافق  1.39 3.94 تبين كفاءة الطالب باختياره بمرونه االستدالل والتخمين  .23

 يوجد اتفاق  موافق  1.21 4.04 اكتشاف العالقات وابتكار خطط بديلة للحل .24
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 يوجد اتفاق  موافق  0.88 3.76 الكفاء االستراتيجية 

 يوجد اتفاق  موافق  1.23 3.98 المنطقي القدرة على التفكير  .25

 يوجد اتفاق  موافق  1.20 4.02 القدرة على التفكير التأملي  .26

 يوجد اتفاق  موافق  1.15 4.02 القدرة على التفسير والتبرير  .27

 يوجد اتفاق  موافق  1.23 3.90 القدرة على ربط العناصر مع بعضها البعض .28

 يوجد اتفاق  موافق  1.18 3.82 والعالقات الرياضية القدرة على التفكير في المفاهيم  .29

 يوجد اتفاق  موافق  1.17 3.82 يساعد في النظر الى المشكلة بطريقة كلية  .30

 0.88 4.24 يساعد في توجيه عملية التعلم  .31
موافق  
 بشدة 

 يوجد اتفاق 

 يوجد اتفاق  موافق  1.10 3.86 يساعد في تحديد الحل المناسب وتنفيذ خطة الحل  .32

 يوجد اتفاق  موافق  0.80 3.96 االستدالل التكيفي 

الرياضيات ضرورية في حياتي اليومية وبذل الجهد لدراستها   .33
 مهم

 يوجد اتفاق  موافق  1.22 3.92

 يوجد اتفاق  موافق  1.47 3.73 تنمي الرياضيات القدرات العقلية وتساعدني في العمل  .34

 ال يوجد اتفاق  موافق  1.58 3.57 المواد االخرى تلبي الرياضيات طموحاتي العلمية في فهم  .35

تمنحي الرياضيات تفكيرًا مرنًا عند التعامل بحل المشكالت   .36
 اليومية 

 ال يوجد اتفاق  موافق  1.50 3.53

 يوجد اتفاق  موافق  1.39 3.78 تساعد الرياضيات في بتاء االفكار السليمة .37

 يوجد اتفاق  موافق  1.19 4.10 يبحث الطلبة عن عالقات رياضية  وانماط جديدة  .38
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( رقم  الجدول  واالنحراف 4يتضمن  االجابات  بمتوسط  متمثلة  الوصفية  االحصائيات  بعض   )

بفقرات  الخاصة  المالحظة  االستجابات  نتائج  لتقويم  وذلك  النسبية  الكفايات  ومؤشر  المعياري 
المقياسين ونالحظ بشكل عام وجود اتفاق على تلك االراء حيث كانت اغلب االجابات تتمركز 

، كما ان قيم االنحراف المعياري كانت صغيرة وذلك يدل على وجود اتفاق    ]"موافق"[حول االجابة  
على تلك االراء وعدم وجود تشتت باالراء.وتلخيصا لما تقدم تتضح الصورة نحو نجاح استجابات  
عينة البحث حول فقرات القلق والكفاءة الرياضية في ضوء المقياسين المعتمدين , االمر الذي  

 فقرات باعتبارها دليال متوافقا يعكس الصورة الحقيقية لتلك المقاييس. يرشح تلك ال

 : Correlation Analysisتحليل االرتباط  
يتم دراسة االرتباط بين جميع محاور الدراسة ومحاولة معرفة وجود عالقة بين المحاور ومعرفة   

وية ام ال ، ويتم ذلك من خالل  اي المحورين االقوى ارتباطا وايهما االقل ارتباطًا وهل العالقة معن
بين المحاور، اذ    Linear Correlation Coefficientحساب معامل االرتباط الخطي البسيط  
)1,1(ان قيمة معامل االرتباط تتراوح ما بين   وتشير القيمة الموجبة الى العالقة الطردية بين    −+

ا المتغيرين بزيادة  الى  المتغيرين "اي يزداد احد  السالبة  لمتغير االخر والعكس صحيح" والقيمة 
اقترب  وكلما  والعكس صحيح"  االخر  المتغير  بزيادة  المتغيرين  احد  يقل  "اي  العكسية  العالقة 
ثقة   العالمة )*(او )**( تشيرالى وجود  العالقة وتشير  قوة  ذلك على  الواحد دل  المعامل من 

 يوجد اتفاق  موافق  1.30 4.02 الميل لرؤية الرياضيات كمادة نافعة ومفيدة  .39

 يوجد اتفاق  موافق  1.36 3.98 االيمان بالكفاءة الشخصية  .40

 يوجد اتفاق  موافق  1.04 3.83 الرغبة المنتجة 

 يوجد اتفاق  موافق  0.40 3.91 الكفاء الرياضية 



 م.د.هيام مهدي جواد الكاظمي      العالقة بني قلق االختبار والكفائة الرايضية لطلبة كلية الرتبية ابن اهليثم

 142               2021افريل،   1ج   18العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية  

تبين في  على التوالي، ومن تحليل البياناتفي المؤشر    % 99و  % 95ومعنوية احصائية مقدارها  
 (: 5الجدول رقم ) 

 ( 5جدول ) -
 نتائج اختبار معامل االرتباط لمقياسي قلق االختبار والكفاءة الرياضية -

 المتغيرات  -
االستيعا -

 ب المفايمي 
الطال  -

 قة االجرائية
الكفاءة   -

 االستراتيجية
االستدال -

 ل التكيفي 
الرغ  -

 بة المنتجة 
الكفاءة   -

 الرياضية 

معام -
ارتباط  ل 

 سبيرمان 

قل -
ق  

االختب 
 ار 

- 0.141 - .282
* 

- 0.052 - -
0.033 

- -
0.173 

- .153
* 

 االرتباط معنوي عند مستوى معنوية0.05  .* -

 
 تفسير ومناقشة النتائج : -
( الختبار معامل االرتباط للمقياس المعتمد المتمثل  5سجلت النتائج المعتمدة في الجدول ) -

المرحلة االولى لكلية التربية ابن الهيثم  والمتغير المعتمد لمقياس استجابة بقلق االختبار لطلبة  
 الكفاءة الرياضية ( مايأتي :

( بين متوسطي درجات قلق 0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -
 االختبار وبين االستيعاب المفاهيمي.

نوية احصائية "اي اننا نقبل فرضية  نالحظ وجود عالقة طردية ضعيفة جدا وليست ذات مع -
البسيط    الخطي  االرتباط  معامل  بلغ  اذ  المفاهيمي  االستيعاب  و  االختبار  قلق  بين  ما  العدم" 

وتفسر الباحثة وجود اثر ايجابي لالستيعاب المفاهيمي لطلبة المرحلة االولى في كلية   .0.141
ر حيث ان االستيعاب كلما زاد تزداد الثقة  التربية يؤثر ايجابا على التخلص من حالة القلق االختبا

 بالنفس وهذا مايؤثر ايجابا على التخلص من حالة قلق االختبار  .



 م.د.هيام مهدي جواد الكاظمي      العالقة بني قلق االختبار والكفائة الرايضية لطلبة كلية الرتبية ابن اهليثم

 143               2021افريل،   1ج   18العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية  

( بين متوسطي درجات قلق 0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -
 االختبار وبين الطالقة االجرائية .

"اي اننا نرفض    %95ئية بثقة مقدارها  نالحظ وجود عالقة طردية ضعيفة وذات معنوية احصا  -
البسيط  الخطي  االرتباط  معامل  بلغ  اذ  االجرائية  والطالقة  االختبار  قلق  بين  العدم"ما  فرضية 

وامكانية *0.282 االجرائية  الطالقة  بين  العالقة  ادراك  امكانية  الى  النتيجة  هذه  نفسر  وهنا   .
ن اساسي من مكونات الكفاءة الرياضية حيث تحجيم القلق لدى الطلبة وان الطالقة االجرائية مكو 

تقوي دافعية  وطاقة الطالب وتزيد الثقة لدىه في مواجهة القلق والقدرة على اعادة تنظيم التفكير  
 في االختبار ومن ثم التغلب على القلق .   

( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )   -3 -
 االختبار وبين الكفاءة الستراتيجية .

نالحظ وجود عالقة طردية ضعيفة جدا وليست ذات معنوية احصائية "اي اننا نقبل فرضية   -
.  0.052العدم" ما بين قلق االختبار والكفاءة الستراتيجية اذ بلغ معامل االرتباط الخطي البسيط   

ستراتيجية ينطلق من النظرة البنائية للرياضيات وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى ان استخدام الكفاءة ال
البناء   التفكير الرياضي  باعتبارها نمط تفكير يسهم في بناء شخصية متزنة للطالب تنمي لديه 

 وتساهم  في تقليل اثر حالة  قلق االختبار لديه. 
( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -4 -
 ختبار وبين االستدالل التكيفي. اال
نالحظ وجود عالقة عكسية ضعيفة جدا وليست ذات معنوية احصائية "اي اننا نقبل فرضية  -

- 0.033العدم" ما بين قلق االختبار واالستدالل التكيفي اذ بلغ معامل االرتباط الخطي البسيط   
. 
يس كعملية تسهم في هذه العالقة  تفسر الباحثة هذه النتيجة اعتماد االستدالل التكيفي كهدف ول -

 وتبرر زيادة حالة القلق . 
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( بين متوسطي درجات قلق  0.05التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )   -5 -
 االختبار وبين الرغبة المنتجة 

نالحظ وجود عالقة عكسية ضعيفة جدا وليست ذات معنوية احصائية "اي اننا نقبل فرضية  -
البسيط    الخطي  االرتباط  معامل  بلغ  المنتجة  والرغبة  االختبار  قلق  بين  ما  .  - 0.173العدم" 

ونفسر النتيجة هنا الى تقديم  فرص للطالب لكيفية تعلمه, ودعم الطالبة وتعليمه كيف يستجيب 
تي يقدمها المعلم , وكيف يرى المعلم قدرات الطلبة وتقدمهم كل هذا يساعد على خفض  للفرص ال

نسبة قلق الطالب لالختبار بصورة خاصة وللرياضيات بصورة عامة حيث ان الرغبة والدافعية  
المحتوى تساعد   الطالب مع  المعلمين وتفاعل  الطالب مع  المدرسية وتفاعل  الرياضيات  لتعلم 

 لص من اثر القلق اثناء االختبار.  الطالب على التخ
( بين متوسطي درجات قلق 0.05وجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  -6 -

  .االختبار والكفاءة الرياضية
"اي اننا نرفض فرضية    %95وجود عالقة طردية ضعيفة وذات معنوية احصائية بثقة مقدارها   -

.  *0.153اضية اذ بلغ معامل االرتباط الخطي البسيط  العدم"ما بين قلق االختبار والكفاءة الري
تفسر الباحثة ان الكفاءة الرياضية تغرس الثقة لدى الطلبة بصفة مستمرة مايؤدي الى مواجهة قلق  
االختبار عن طريق استثمار معقول لجهد الطالب اثناء االختبار, حيث ان اعتقاد الطالب بكفائته 

القلق , كما تستثمر حالة القلق لخلق فرصة لزيادة الكفاءة   الرياضية تسهم في التخلص من حالة
  الرياضية لدى الطالب.وتقدير قيمة الخطا اثناء االختبار الذي قد يكون فرصة للتعلم.  

 استنتاجات البحث: أهم االستنتاجات التي توصلت اليها -
 فاعلية مقياس قلق أالختبار في تشخيص ظاهرة القلق . -
 . الرياضية في تشخيص تمكن الطلبة في الرياضيات فاعلية مقياس الكفاءة -
 كان لدى طلية المرحلة الجامعية االولى مستوى قلق متوسط.  -
 الكفاءة في الرياضيات تنمي ثقة الطالب بنفسه وعدم قلقه أثناء دراسة الرياضيات   -
 قدرة الطالب على تحديد مسار أفكاره وتعديلها.  -
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 التوصيات : -
الرياضيات الى اثراء الكفاءة الرياضية بدراسات نظرية وتطبيقية    توجيه المتخصصين في تعليم -

 وجعل الكفاءة سبيل للتخلص من قلق االختبار داخل قاعة الدرس عموما واالختبار خاصة  . 
ضرورة اهتمام وزارتي التربية والتعليم اقامة دورات متخصصة في موضوع الكفاءة الرياضية   -

 لقلق في الرياضيات ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة .  وتطويرها واالهتمام بالطلبة ذوي ا 
توجيه الباحثين ببناء مقاييس مقننة تساعد في قياس الكفاءة الرياضية وقلق االختبار لكافة   -

 المراحل التععليمية ) التربية والتعليم العالي(. 
ديهم والتركيز حصر الطلبة ذوي القلق واجراء المتخصصين للقاءات ارشادية لمعالجة القلق ل -

 على تطوير اتجاهات ايجابية  لكفاءة الطالب .  
اقامة دورات للتدرسيين بكافة المراحل باستخدام الكفاءة الرياضية لعالج ضعف الطلبة بكافة   -

 مراحلهم بمادة الرياضيات .
 االهتمام بالكفاءة الرياضية في اعداد مناهج الرياضيات لكل المراحل .  -
 المقترحات:  -
 حثة الى االستفادة من هذه الدراسة وسد الثعرات التي تعالجها التوصيات تقترح البا -
 اجراء دراسة نوعية عن العالقة بين قلق االختبار والكفاءة الرياضية للمراحل الدراسية المختلفة    -
اجراء دراسة خاصة لكل مكون من مكونات الكفاءة الرياضية وعالقته بقلق االختبار وبالذات  -

 سية االولية.  للمراحل الدرا
الرياضية وبالتالي  - الكفاءة  التعليمية في  الكفاية  للمعلمين توضح دور  اجراء دورات وندوات 

 تأثيرها على قلق االختبار لدى الطالب .
 التأكيد على الربط بين مكونات الكفاءة الرياضية والقوة الرياضية في مناهج الرياضيات  -
 المراجع : -
( فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تدريس  2014أبو الرايات، عالء المرسي) -

الرياضيات على تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب المرحلة االعدادية، مجلة تربويات الرياضيات، 
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التعليمية،  الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مصر، إدارة الموارد البشرية في المؤسسات 
 .عمان، االردندار أسامة للنشر والتوزيع، 

،  1(: التعلم اسسه وتطبيقاته، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط2004ابو عالم، رجاء محمود ) -
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  .172-151:   54التربية, جامعة الملك سعود، 
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(  50( : البحث العلمي ومناهجه، دار الكتب للطباعة والنشر، العدد )2002محجوب، وجيه ) -
 ، بغداد.

لرياضية: توجه جديد ( تنمية الكفاءةا2014المعثم، خالد بن عبد اهلل؛ المنوفي، سعيد جابر ) -
للنجاح في الرياضيات المدرسية، المؤتمر الرابع لتعليم الرياضيات وتعلمها في التعليم العام (بحوث 

 .26-1( : 4وتجارب مميزة)"، السعودية، )
(: اإلرشاد والعالج النفسي، الطبعة األولـي، دار المسـيرة، عمـان، 2001ملحم، سامي محمد ) -

 .األردن
References 

- Allen , M.J, &Yen , W .M (1979): Introduction to Measurement theory 

.California ,Brooks cole 

- Bloom Ed -, B.S. (1969) : The Effect of variations in environment on 

intelligence , In R.C. Sprinthall (eds) Educational Psychology . 

- Ebel, R.h :(1972), Essentials of Educational Measurement, Englewood 

cliffs, prentice – Hallm, New Jersey 

- MacGregor, D (2013). Academy of math developing mathematical 

proficiency. EPSLiteracy and Intervention. Miheso-O’Connor, 

Marguerite Khakasa & Berger, Margot (2014).  

- National Council of Teachers Mathematics(NCTM) (2000): Principles 

and Standards for School Mathematics, Reston, VA.  

- National Council of Teachers of Mathematics(NCTM)(1989): The 

Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, Reston, 

VA, The Council. 



 م.د.هيام مهدي جواد الكاظمي      العالقة بني قلق االختبار والكفائة الرايضية لطلبة كلية الرتبية ابن اهليثم

 148               2021افريل،   1ج   18العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية  

- National Research Council (NRC) (2004). On evaluating curricular 

effectiveness: Judging the quality of K-12 mathematics evaluations. 

Washington, D.C: National Academies Press. 

- National Research Council (NRC). (2001)."Adding it up: Helping 

children lean mathematics", Mathematics learning study committee, 

Center for education,division of behavioral and social sciences and 

education.Washington, 

- (PIZA,2009 : Result ,what student know and can do  student 

preferment's in mathmatics  

- Louis d’Hainaut (2012):a été un acteur très important de la technologie 

éducative dans le monde francophone. Un hommage lui est ici rendu à 

l’initiative de deux de ses anciens assistants, eux-mêmes acteurs 

importants de la recherche sur l’éducation et les apprentissages : C. 

Depover et B. Noel. 

- Deshaires,P.,et autres ,(1996), Processus de Planification d'un cours 

centré sur le développement d'une 

- compétence , Rimouski , Le Pole de L'est,.in : Scallon. 

G,(2001),L'évaluation des apprentissages dans uneapproche par 

compétences,De Boeck ,canada, ,.P104.-  

- MacGregor, D (2013). Academy of math developing mathematical 

proficiency. EPSLiteracy and Intervention. Miheso-O’Connor, 

Marguerite Khakasa & Berger, Margot (2014).  

- National Council of Teachers Mathematics(NCTM) (2000): Principles 

and Standards for School Mathematics, Reston, VA.  

- National Council of Teachers of Mathematics(NCTM)(1989): The 

Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, Reston, 

VA, The Council. 

- Nat(ional Research Council (NRC) (2004). On evaluating curricular 

effectiveness: Judging the quality of K-12 mathematics evaluations. 

Washington, D.C: National Academies Press. 

- National Research Council (NRC). (2001)."Adding it up: Helping 

children lean mathematics", Mathematics learning study committee, 

Center for education,division of behavioral and social sciences and 

education.Washington, 



 م.د.هيام مهدي جواد الكاظمي      العالقة بني قلق االختبار والكفائة الرايضية لطلبة كلية الرتبية ابن اهليثم

 149               2021افريل،   1ج   18العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية  

- National Research for Education Statistic (2002) what  does the NAEP 

Mathematic A assesmentMeasure? http://nces.   ed.gov\nationsportcard\ 

- Stanley & Hokins, 1972 :111 Stanley & Hokins, 1972 :111Allen , M.J, 

&Yen , W .M (1979): Introduction to Measurement theory .California 

,Brooks cole   .  

- Lusia and Guimaraes (2010). Enhancing self-regulation and 

approaches to learning in first-year college students: a narrative-based 

programme assessed in the Iberian Peninsula, Eur J Psychol Educ, 25, 

411-428.  

 

http://nces/


 محيد اسعد نداوي .مم.      تدابري محاية البيئة يف التشريع العراقي

 150            2021افريل،   1ج  18العدد برلين،   -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية 

 
 حماية البيئة في التشريع العراقي تدابير 

Environmental protection measures in Iraqi legislation 

  العراق ،قسم القانون ، كلية بالد الرافدي، م. حميد اسعد نداوي  م.
hameed@baus14.edu.iq 

 
مجاالت الحياة كافة جعله يفكر في االضرار الناتجة عن  شهد العالم تقدمًا مذهاًل في  :  ملخص

التقدم المذهل الذي له تأثير سلبي على االنسان والكائنات الحية ، أضافة الى المحيط الذي يعيش 
فيه وهي البيئة التي كانت امام اثار سلبية مؤثرة على حياة االنسان بسبب التلويث ، وبعد تفاقم  

لبيئة بحيث اصبحت  تنذر البشرية والكرة االرضية التي نعيش عليها  المخاطر الناجمة عن ملوث ا
بأفدح الكوارث البيئية  التي ال تعرف مداها واثارها ، فانتبه المشرع مؤخرًا وبدأ بتشريع قوانين  
خاصة بالبيئة والتي يحقق من خالل تطبيقها على االنسان والبيئة من خالل فرض العقوبات على  

اال ان هذه التشريعات جاءت ناقصة وتحتاج الى الكثير من التعديل ، فضال  من يعتدي عليها ، 
عن اصدار انظمة وتعليمات التي تهدف الى تطبيق التشريعات البيئية وتنفيذها لتوفير الحماية 

 لإلنسان والبيئة من التلويث البيئي . 
 البيئة، قانون الحماية، التشريع، حمايةالكلمات المفتاحية: 

 
 Abstract 

The world has witnessed amazing progress in all areas of life, which made 

it think about the damages resulting from the amazing progress that has a 

negative impact on humans and living creatures, in addition to the 

environment in which they live, which is the environment that was facing 

negative effects affecting human life due to pollution, Polluted 

environment so that it has become a warning to mankind and the earth on 

which we live of the most severe environmental disasters that do not know 

their extent and effects. It is incomplete and needs a lot of amendment, as 

well as issuing regulations and instructions that aim to implement and 

implement environmental legislation to provide protection for humans 

and the environment from environmental pollution. 

KeyWords: The Environment, The Protection law, The legislation, 

Protection 

mailto:hameed@baus14.edu.iq
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  المقدمة  

ن  يعتبر موضوع البيئة من المواضيع المهمة لعالقته المباشرة باإلنسان ووجوده في هذه البيئة و  ا 
الحياة جعله يفكر في االضرار   ما حصل علية اإلنسان من تقدم صناعي وتقني في مجاالت 
الناتجة عن هذا التقدم فبدأ يساوره في الخوف على البيئة لما ينتج من مخاطر وتأثيرات عظيمة 
وخطيرة على البيئة بسبب االستخدام الخاطئ لهذا التقدم ،حيث بادر المشرع الى تشريع القوانين  

حماية البيئة في مختلف التشريعات ومنها التشريع الجنائي العراقي بغية   الجنائية التي تهدف إلى  
الجنائي بشكل خاص فرض العقوبات الجنائية على من يعتدي    المحافظة عليها ،إذ يسعى القانون 

على البيئة ألن البيئة تشكل قيمة اجتماعية جديرة بالحماية والمحافظة على عناصرها من خالل  
وضع القواعد القانونية الالزمة لمنع اإلضرار بالبيئة وتحديد السلوكيات التي تشكل جرائم ومخالفات 

. ولتزايد األخطار البيئية وتفاقم مشكالت التلويث لعناصر    (1)لمرتكبيها بيئية والعقوبات المقررة  
البيئة فقد استأثرت اهتمام المشرعين ودفعت بضرورة إصدار القوانين والتعليمات واألنظمة البيئية. 
  فضاًل عن تحديد سياسة جنائية ترسم معالم الحماية القانونية ضمن فرع جديد من فروع القانون 

لذي يحدد السلوك المنطوي على االعتداءات الماسة لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة  الجنائي ا
وتحديد مفهوم الجريمة البيئية وأركانها القانونية ومسؤولية الشخص أو األشخاص مرتكبي الجريمة 

 .  .أو المخالفة

 أوال :أهمية البحث :

كونه يتناول حماية البيئة في التشريع الجنائي العراقي  تكمن أهمية موضوع هذا البحث فيما يخص  
موضوعا مهما يتعلق بحياة اإلنسان من  خطورة ارتكاب جرائم التلويث البيئي على حياة اإلنسان  

يث البيئي من جرائم التلو   لبيئةطلق البد من توفر الحماية ل والكائنات الحية األخرى ومن هذا المن
  اإلنسان للبيئة و من خالل فرض العقوبات المالئمة لها، علما أن هناك عالقة قويه بين الحماية  

العيش في بيئة مالئمة, حيث تتجلى أهمية البحث عن أيجاد حلول للمشاكل التي ظهرت  لغرض
ي بل إن تلك  حديثا  السيما إنها شهدت اهتمامًا ملحوظا بعد ظهور العديد من جرائم التلويث البيئ

التقدم  البيئة نتيجة  لها  التي تتعرض  المخاطر  السنوات األخيرة مع تزايد  األهمية تعاظمت في 
 

النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية , الجامعة األردنية , كلية الحقوق, دار الثقافة للنشر    ,زياد هيا جنه  عبد الناصر.  (1) 
    .22, ص 2012, والتوزيع, عمان , الطبعة األولى
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الصناعي والتطور التكنولوجي وتنامي االكتشافات في المجاالت النفطية ومصادر الطاقة المختلفة  
في    ئم التلوث البيئيمن جرا  البيئة  حمايةوالمتغيرات االقتصادية , ومن ناحية أخرى تبدو أهمية   

أي مكان من العالم ال يقتصر تأثيره على تلك الدولة أو المنطقة بل يكون عابرًا للحدود بل تسقط 
أمامه الحدود الجغرافية وفي هذه الحالة نكون أمام كارثة بيئية تتعدى آثارها المحيط الذي وقعت 

لم الجنائية  التشريعات  أهمية  ودور  الملزمة أهمية لمواجهة  فيه , وأخيرًا نؤكد على  ا ألحكامها 
 ومكافحة التلوث البيئي وآثاره الخطرة على حياة االنسان والبيئة.  

 ثانيا: إشكالية البحث:    

البحث موضوع العراقي  يتناول  الجنائي  التشريع  في  نقط   البيئة  البحث حول  إشكالية  وتتمحور 
حماية وهل إن التشريعات الداخلية والدولية أثمرت في ترسيخ     البيئة    رئيسية وهي بيان أهمية

العقوبات وهذا الذي سيكون محور بحثنا محاولين    الحماية المتمثلة في    , وما طبيعة هذهالبيئة
 اإلجابة عن اإلشكالية األساسية التالية . 

لى بيئة مالئمة المبتغى النهائي للوصول إ  لتشريع العراقي هوهل المستوى الذي وصلت إليه ا  -
 يتعايش فيها المجتمع وتنسجم مع تطورات كبيرة ؟  

 هل إن البيئية المالئمة هي حق من حقوق اإلنسان ؟  -
 هل عقوبات جرائم تلويث البيئة ترتقى إلى مرتبة الحق الذي يرتب لصاحبة ضمانات ؟ -

 ولإلجابة  الجنائي العراقيحماية البيئة في التشريع  توفير  وهذه األسئلة تدعو إلى اإلقرار بتكريس
 لإلجابة عن األسئلة أعاله .  مبحثينتضمن على هذه التساؤالت فإن البحث ي

    ثالثا : منهجية البحث:

اعتماد المنهج القانوني التحليلي من خالل تحليل    البيئة في التشريع الجنائي العراقي  يقضي لبحث 
النصوص القانونية على المستوى الوطني المتعلقة بالعقوبات الجنائية لجرائم تلويث البيئة , فضاًل  
عن المنهج النقدي من خالل استعراضنا النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع سيتضح لنا أحيانا 

, األمر الذي يدفعنا إلى تبني نص معين وانتقاد أخر للخروج  نقصًا أو قصورًا في بعض المسائل  
 باستنتاجات ومقترحات تحمي اإلنسان والبيئة العراقية وهو الغاية من أي بحث أكاديمي .   

 رابعا :خطة البحث :
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أما عن خطة البحث فقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يتقسم البحث على مقدمه ومبحثين يعالج  
 العقوبات الجنائية أما المبحث الثاني نبحث فيه العقوبات الغير جنائية وفق اآلتي:المبحث األول  

 المبحث األول

 العراقي  البيئة في التشريع العقوبات الجزائية المقررة لحماية
البيئي بدراسة الظاهرة اإلجرامية التي تشكل اعتداًء غير مشروع    العراقي  يهتم القانون الجنائي    

العقوبات الجنائية المقررة لألعمال غير    حماية البيئة من خالل فرض  على البيئة, كما يهتم ببيان
ن الجزاء الجنائي يشكل المظهر القانوني لرد الفعل االجتماعي   المشروعة من الناحية البيئية,  وا 

. ويقصد بالجزاء اجه الجريمة المرتكبة بصورة عامةالذي يتمثل في صورة عقوبة تو إزاء مرتكبيها و 
 . (1)الجنائي هو ما ينص عليه القانون من عقوبات وتدابير على كل شخص يثبت ارتكابه للجريمة

ومن دون هذه العقوبات لن يتحقق ألحكام القوانين الخاصة بحماية البيئة الفعالية الكافية لمواجهة  
العتداءات البيئية . إن تدخل القانون الجنائي لحماية البيئة ليست مسالة جديدة بل إن أغلب  كل ا

قوانين العقوبات تتضمن بعض األحكام التي تحمي البيئة بطريقة غير مباشرة من خالل تجريم 
االعتداءات  المتعلقة بالصحة العامة وعناصر البيئة , ولكن اتجه المشرعون سواء على المستوى  

فيما يتعلق بجرائم تلويث    الدولي أو الوطني نحو تشريع مجموعة من العقوبات الجنائية المختلفة
 البيئة.

  المطلب األول

 العقوبات  

المجتمع ويلحق به األذى, حيث   الذي يصيب  قانونًا  المجرم  بالفعل  الجنائي  القانون  تقوم  يهتم 
العقوبة في السياسة الجنائية الحديثة بدور رئيسي في إصالح الجاني وا عادة تأهيله ليكون عنصرًا  

زاء يقرره  نافعًا بغية إدماجه في المجتمع , وقد جرى الفقه الجنائي على تعريف العقوبة بأنها )ج
.وقد عرفت كذلك بأنها   (2) القانون ويوقعه القاضي من أجل جريمة وبالشكل الذي يتناسب معها(

 
األسمماليب القانونية لحماية البيئة من التلوث , )دراسممة مقارنة( , مجله المحقق الحلي حيدر إبراهيم , حوراء     –صممعصمماع البديري,إسممماعيل .  (1) 

, بحممث منشممممممممممممممور على العنوان 88للعلوم القممانونيممة والسمممممممممممممميمماسمممممممممممممميممة, العممدد الثمماني, السممممممممممممممنممة السمممممممممممممممادسمممممممممممممممة , بممدون سممممممممممممممنممة نشممممممممممممممر, ص 
 (  iq/publications/la)  www.uobabylon.edu.االلكتروني

 .689,ص 1988ية, اإلسكندرية,شرح قانون العقوبات القسم الخاص, دار النهضة العرب ,حسنينجيب  محمود .(2) 
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القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذًا لحكم قضائي على من تثبت   )هي الجزاء الذي يقرره 
 (1) بقية المواطنين(مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من الجاني نفسه أو من  

األخالقي  اللوم  معنى  ويحمل  الجريمة  بمرتكب  يلحق  مقصود  قسري  إيالم  أو  جزاء  فهي   .
واالستهجان االجتماعي والعقوبة ال توقع إال على من تثبت مسؤوليته عن الخطأ في  القوانين  

المجتمع لمصلحة  البيئة وتقرر  تلويث  إلى  أدت  التي  البيئية  وغايتها منع    والتعليمات واألنظمة 
فيه  يعيش  الذي  البيئي  الوسط  غيره وكذلك حماية  أو من  نفسه  الجاني  الجريمة من   ارتكاب 
إلى اختالل   قد تؤدي  التي  التي يقوم بها اإلنسان  الحية من األنشطة  الكائنات  اإلنسان وباقي 

ا ,فان االمر  التوازن الطبيعي القائم بشكل يهدد بتدهور الحياة اإلنسانية أو يؤدي للقضاء عليه
يتطلب بحث هذه العقوبات عن طريق تقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في األول العقوبات  

 السالبة للحرية اما الثاني نبحث فيه العقوبات المالية وفق االتية :  

 

 العقوبات السالبة للحرية : الفرع األول
يترتب على العقوبات السالبة للحرية حرمان المحكوم عليه من حريته في الحدود التي يفرضها  

. إذ يفقد المحكوم عليه حريته الشخصية بسبب إيداعه في المؤسسات العقابية    (2)تنفيذ العقوبة  
لحاق اإليالم بالمحكوم عليه من خالل االنتقاص من حقوقه أو مصالحه بسبب مخالفته القوا نين وا 

ن أغلب التشريعات  البيئية الحديثة  تأخذ بالعقوبات السالبة للحرية  والتعليمات واألنظمة البيئية , وا 
المتنوعة والمتعددة التي تفرض على المحكوم عليه حسب المخالفة أو جسامة الجريمة المرتكبة ,  

ن سلب حرية الجاني أو المخالف هي إحدى الوسائل للعقوبات الجنائية في ا لقانون الجنائي  وا 
البيئي متأثرًا بالفكر التقليدي الذي يميز في درجات سلب الحرية تبعًا لقدر اإليالم الذي يتضمنه 
كل نوع . إذ إن العقوبات السالبة للحرية في التشريع العراقي تتمثل في السجن المؤبد والسجن  

ة للحرية مكانًا بارزًا في النظام .وتحتل العقوبات السالب(3) المؤقت أو الحبس الشديد والحبس البسيط
الجزائي في جرائم تلويث البيئة فقد اتجه المشرع العراقي بتقرير هذه العقوبات في مواد التلوث  

 
  -توزيع المكتبة القانونية  ,ات , الناشر العاتك لصناعة الكتبالمبادئ العامة في قانون العقوب  عبد القادر الشاوي,سلطان      –حسين الخلفعلي    .(3) 

 .405ص , 2010، الثانيةبغداد, الطبعة 
 .  423ص  ,سابق, مصدر  عبد القادر الشاوي, سلطان  –, حسين الخلفعلي . (1)

 المعدل.1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي النافذ المرقم ) 85المادة )  .(2) 
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البيئي لتحقيق الردع بنوعيه ومنع العودة لمخالفة القوانين والتعليمات واألنظمة واألحكام الخاصة  
عات الجزائية وفي مقدمتها قانون العقوبات العراقي وقد تضمن التشريبحماية البيئة من التلويث ,  

النافذ الجرائم التي لها عالقة بالبيئة وحمايتها, تلك الجرائم المضرة بالصحة العامة في المادتين  
/ رابعًا وغيرها من المواد  497وكذلك المادة    496, وكذلك في المخالفات في المادة  369و   368

الب  وقداالخرى,   العقوبات السالبة للحرية كجزاء مقرر لمن نّصت التشريعات  يئية العراقية على 
    -:ارتكب أية جريمة من جرائم تلويث البيئة , وهذا ما سنتناوله وفق اآلتي 

تعد عقوبة السجن من العقوبات األصلية في قانون العقوبات العراقي أواًل : عقوبة السجن :  
ن عقوبة السجن من    .( منه87أشارت إليها المادة )حيث    1969( لسنة  111النافذ المرقم ) وا 

أشد العقوبات المقررة بعد عقوبة اإلعدام  في شدتها بالنسبة للتشريعات  التي تأخذ باإلعدام  وأشد  
عقوبة مقررة لجرائم تلوث البيئة بالنسبة للتشريعات  التي لم تأخذ باإلعدام ومن التشريعات البيئية 

سجن كجزاء الرتكاب جرائم تلوث البيئة التشريع العراقي إذ نصت المادة  التي نصت على عقوبة ال
. بأن ) يعاقب المخالف  2009( لسنة  27( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم )35)

( من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو  20ألحكام البنود ثانيًا و ثالثًا ورابعًا من المادة )
ت الخطرة أو اإلشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض ( ويتبين النفايا

من خالل نص المادة أنها جاءت لحماية ما ورد في أحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 
ن زاء لم. أذ أطلق القانون لفظ السجن وهذا يعني  سجنًا مؤقتًا  كج  (1)( من هذا القانون 20)

 يرتكب جرائم تلوث البيئة. 
 

 ثانيًا : عقوبة الحبس : 

 
ثانيًا : نقل أو تداول أو   :بأنه يمنع ما يأتي  2009لسنة ( 27( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم )20ما نصت علية المادة ) . (1)

الرسمية   إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو اإلشعاعية إال باستخدام الطرق السليمة بيئيًا واستحصال الموافقات
 وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية . 

اج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إال بعد اتخاذ االحتياطات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة والتعليمات ثالثًاً  : إنت 
النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بالبيئة , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى 

  منتجات خطرة واتخاذ التدابير الالزمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . البيئة لمواد أو

إشعار   رابعًاً  : إدخال ومرور النفايات الخطرة واإلشعاعية من الدول األخرى إلى األراضي أو األجواء أو المجاالت البحرية العراقية إال بعد
   مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .
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  ( المادة  إليها  أشارت  إذ  العقوبات األصلية  الحبس من  العقوبات 89تعد عقوبة  قانون  (  من 
النافذ المرقم )  النص على    .  (1) 1969( لسنة  111العراقي  إلى  التشريعات  اتجهت بعض  فقد 

كعقوبة مقررة لجريمة تلويث البيئة ومن هذه التشريعات التشريع  الحبس في مواد التلويث البيئي  
( لسنة  27/ أواًل ( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم )  34العراقي فقد نّصت المادة ) 

. وحرص المشرع البيئي العراقي في نص أخر على تشديد عقوبة الحبس في حالة تكرار  2009
إلى تلويث البيئة  إذ نص على أنه ) تضاعف العقوبة في كل مرة  ارتكاب المخالفة التي تؤدي  

المخالفة ( فيها ارتكاب  البيئة    (2)يتكرر  . وعلى الرغم من ذلك فال زال قانون حماية وتحسين 
العراقية قاصرًا من ناحية التجريم والعقاب بسبب وجود أفعال كثيرة لم يتطرق لها المشرع العراقي  

اعتداًء على  التجريم والعقاب   وهي تشكل  اإلنسان والبيئة وذات مخاطر جسيمة وال تزال خارج 
أو  الجاني  من  ترتكب  التي  األفعال  خطورة  مع  تتناسب  وال  بسيطة  العقوبات  تزال  ال  وكذلك 
المساهمين معه , وعلى المشرع الجنائي حماية البيئة حتى لو كان االعتداء على البيئة لم يؤدي 

كائنات الحية أو غيرها ألنه إذا لم يظهر الضرر في الحال فإنه سوف  إلى ضرر باإلنسان أو بال
نأمل من المشرع  .  (3)يظهر في المستقبل مما يلحق الضرر باإلنسان أو الكائنات الحية األخرى 

العراقي أن يعيد النظر في القانون واألنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بشأن البيئة وتضمينها  
تي تشكل خطراً  على البيئة وفرض جزاءات على كل فعل أو مخالفة بما يتناسب  جميع األفعال ال

 وخطورته وشدة تأثيره على البيئة واإلنسان .  

 العقوبات المالية: الفرع الثاني

تعد العقوبات المالية إجراًء مهماً  في الحد من االعتداءات البيئية , وهي من العقوبات المطبقة 
على جرائم تلوث البيئة  وتفرض على من يخالف القوانين البيئية  بنصوص قانونية تكون ملزمة  

من سلطة  على  أفراد المجتمع وعليهم الخضوع لحكمها ، وطبيعة هذا الجزاء يلزم أن يكون موقعًا  
قضائية مختصة ، كما يقصد بها تحقيق أهدافها كونها تمس المحكوم عليه في ذمته المالية فتؤدي 
متنوعة   عقوبات  للحرية وهي  السالبة  كالعقوبات  أو حريته  بجسمه  المساس  دون  إنقاصها  إلى 

 
الغرض المدة المقررة   المخصصة قانونًا لهذا( بأنه )الحبس البسيط هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية    89نصت المادة )  (.2)

 . خالف ذلك( في الحكم . وال تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على 
 . 2009ة ( لسن27/ ثانيا ( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم ) 34المادة ) (.3)
  .36, ص 2004,  الطبعة األولىجرائم البيئة بين النظرية والتطبيق, دار النهضة العربية, القاهرة,  ,اشرف هالل (.1)
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ت التلويث ومختلفة , وتعد الغرامة والمصادرة  من أهم العقوبات المالية المقررة في نصوص تشريعا
       -: .هذا ما سنتناوله وفق اآلتي (1)البيئي لمواجهة جرائم تلويث البيئة

 أواًل : عقوبة الغرامة : 

وهي عقوبة جنائية تصيب بأذاها المباشر الذمة المالية للمحكوم عليه , أي إلزام المحكوم عليه   
بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المالي الذي يقدره الحكم القضائي جزاًء لما ارتكبه من جريمة 

لف أيضًا  وتختلف الغرامة الجنائية عن التعويض المدني وكذلك عن الغرامة التأديبية وهي تخت
. وقد نص قانون العقوبات العراقي عليها بأنها )عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه    (2) عن الرد

بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة 
يتوقع كان  أو  الجريمة  من  أفاده  وما  واالجتماعية  المالية  عليه  وظروف    المحكوم  منها  إفادته 

.  حيث تفرض العقوبة على من يخالف القوانين البيئية أو    (3)الجريمة وحالة المجني عليه ... (
المختلفة   البيئية  التشريعات  العقوبات تطبيقًا وانتشارًا في  أكثر  إذ تعد الغرامة   , بتلويثها  يتسبب 
البيئية   التشريعات  أغلب  وتتضمن   . ردعا  أكثر  لكونها  الوطني  أو  الدولي  مستوى  على  سواء 

ومنها الغرامة كجزاء مقرر كونها أسهل تطبيقا، كما أن السلطة    نصوصًا تنص على عقوبات مالية
التقديرية التي منحها المشرع للقاضي تمكنه من أن يفرض الغرامة بما يتناسب مع الجريمة المرتكبة 
التي   يتناسب مع طبيعة  األضرار  إذا كانت مضبوطة بشكل  الحاصل و بخاصة  الضرر  أو 

 تحدث.

  :ثانيًا : عقوبة المصادرة  

ا  تعد البيئي فتظهر في صورة  عقوبة  التلوث  المالية في مجال عقوبات  العقوبات  لمصادرة من 
إذ   استيالء الدولة بغير مقابل على بعض المعدات أو المواد التي تعد من مصادر تلويث البيئة ،

  حرصت التشريعات البيئية على النص على عقوبة المصادرة كجزاء مالي يترتب على جرائم تلويث 
 

,  ,2009,الحماية الجنائية للبيئة , كلية الحقوق , جامعة المنصورة , الناشر, دار الجامعة الجديدة للنشر, اإلسكندريةماهر االلفى,  عادل    (.2)
 .472ص 
التعويض المدني يستهدف إصالح الضرر , في حين الغرامة تتمثل في ألم مقصود بذاته يهدف إلى التأثير على إرادة المحكوم عليه    (.3)

أما الغرامة التأديبية ال توقع إال إذا كان الفاعل يخضع  لنظام تأديبي معين نتيجة عالقة تبعية خاصة  ارتكابه فعاًل غير مشروع .ومجازاته عن 
حسين  علي    ,ى صاحبه أو من له حق حيازة عليهبهيئة معينة , أما الرد فهو ليس كالعقوبة إنما هو إعادة الشيء الذي وقعت عليه الجريمة إل

 . 428ص  ,مصدر سابق , الشاوي  عبد القادرسلطان  –, الخلف
 المعدل .  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم ) 91المادة )(.1)
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نقل ملكية األموال ذات الصلة بالجريمة إلى خزينة الدولة  "  البيئة , ويقصد بعقوبة المصادرة هي   
( من قانون العقوبات العراقي  101).فضال عن ذلك فقد نصت المادة    (1)....."  جبرًا ودون مقابل

الجريمة   المعدل على مصادرة األشياء المضبوطة التي تحصلت من    1969( لسنة  111رقم )
نتيجة  الحكم على المتهم  بعقوبة أصلية لجناية أو جنحة وبدون إخالل بحقوق غير الحسني  

االستيالء على مال المحكوم علية وانتقال ملكيته إلى الدولة بدون  وقد تم تعريفها بأنها )  .  (  2)النية
العقوبة األصلية  من    ويتضح من التعريف أن المصادرة عقوبة مالية تفرض مع.    (3) أي تعويض(
وقد تكون المصادرة عقوبة تبعية يحكم بها بالضرورة مع العقوبة األصلية وقد تكون  حبس وغرامة  

عقوبة تكميلية ويجب أن تفرض من السلطة القضائية , بالنص على عقوبة المصادرة كجزاء مقرر  
فيما يتعلق بالمواد الملوثة والمشعة    لجرائم تلويث البيئة لزيادة فعالية الحماية الجنائية للبيئة السيما

ذلك   ومن  البيئة  تلويث  جرائم  استئصال  على  يساعد  مما  المادة والخطرة  أو  األجهزة  مصادرة 
وهناك فرق بين الغرامة والمصادرة على الرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان ماليتان   ،المشعة

الغرامة عقوبة نقدية ، أما المصادرة عقوبة عينية  ن عقوبة  إذ إولكن يوجد بينهما فروق جوهرية ,  
المصادرة عقوبة  أما  تكميلية،  االستثناء عقوبة  ، والغرامة عقوبة أصلية وقد تكون على سبيل 
تكميلية فحسب، والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجنح، في حين يقتصر مجال المصادرة  

لم ينص على عقوبة المصادرة في نصوص قانون   العراقيأما المشرع    .    (4) على الجنايات والجنح
العقوب إلى جانب  الجزائية  الخاصة باألحكام  العراقي  البيئة  ، واكتفى ات األخرى حماية وتحسين 
التخلص بها بطريقة بالنص على إعادة المواد أو النفايات الخطرة أو اإلشعاعية إلى منشئها أو  

 .  (5)آمنة 

 المطلب الثاني 

 التدابير االحترازية

 
 .134 ص ,2007, الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية  ,أحمد طهمحمود (. 2)
فيما عدا األحوال التي يوجب القانون فيما الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة (. "  3)

قوق األشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة الستعمالها فيها . وهذا كله بدون إخالل بح 
 "حسني النية غير ال

 . 438مصدر سابق, ص عبد القادر الشاوي, سلطان –حسين الخلف  علي  نقالً  عن .(  4)
    . 83ص   ,2014,سة تحليلية مقارنة ( , بغدادالجزاءات القانونية لتلوث البيئة ) درا ,الجنابيليلى  .(1) 
 .  2009 ( لسنة27المرقم )حماية وتحسين البيئة العراقي ( من القانون  35المادة )  . (2)
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التدابير االحترازية من العقوبات الجنائية المقررة  في التشريعات  الجنائية  وخاصة التشريعات     
الحديثة بسبب أهميتها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها عن طريق استئصال الخطورة اإلجرامية  

عقوبة في بعض األحيان ال  الكامنة لدى بعض األشخاص ودرئها عن المجتمع, فقد أصبحت ال
التدابير  تعد  إذ   , الجريمة  من  المجتمع  وحماية  اإلجرام  نحو  االنحراف  لمواجهة  وحدها  تكفي 
االحترازية وسيلة دفاع اجتماعي تهدف إلى منع الجريمة بالوقاية منها وذلك من خالل مواجهة  

ضاًل عن منع المجرم عن  الخطورة قبل أن يتحقق االعتداء على المجتمع ومنع ظاهرة اإلجرام, ف
الجريمة ارتكاب  أصبحت   (1) معاودة  فقد  للعقوبة  المكملة  الوسيلة  االحترازية  التدابير  وكانت   .

ن   للحد من الجرائم تكمل إحداهما األخرى,  وا  العقوبة والتدابير االحترازية وسيلتين ضروريتين 
. وهي    (2)التدابير االحترازية إجراءات قسرية توقع جبرًا على من توافرت فيه الخطورة اإلجرامية

رة المسؤولية الجنائية بل تؤسس على أساس الخطورة اإلجرامية , وارتباط التدابير  ال تنهض على فك
االحترازية بالخطورة اإلجرامية يعني توقيع هذه التدابير على الجاني الذي وقعت منه بالفعل جريمة 
سابقة تكشف عن تلك الخطورة, والهدف من هذا هو منع الجاني من ارتكاب جريمة أخرى في  

وقوع  المستقبل   قبل  المجتمع  يتخذها  التي  الوقائية  اإلجراءات  عن  االحترازية  التدابير  تتميز  و 
عن طريق الجريمة والتي توصف بأنها تدابير ذات طبيعة اجتماعية هدفها تضييق فرص اإلجرام  

معالجة البطالة وتحسين المستوى المعيشة للمواطن وتوفير الخدمات والتعليم والقضاء على جميع  
التي قد تدفع الشخص إلى ارتكاب جريمة , وهناك تشريعات جنائية تؤخذ بالجمع بين    العوامل

التدابير   لفرض  توجد ضرورة  حينما ال  العقوبة وحدها  تفرض  إذ  االحترازية  التدابير  و  العقوبة 
أو   فائدة  العقوبة  لفرض  االحترازية  وحدها حينما ال يكون  التدابير  أو تفرض  االحترازية معها 

عقوبة والتدابير االحترازية معًا في الحاالت التي تحتاج إليهما بحيث تطبق العقوبة أواًل، تفرض ال
. وتعرف التدابير االحترازية بأنها )إجراء يواجه الخطورة اإلجرامية    (3) ثم يطبق التدابير االحترازية

 
التدابير االحترازية في القانون الجنائي اليمني ) دراسة مقارنة (, رسالة مقدمة استكمااًل لمتطلبات الحصول على    ,سالم  فضل عبد هللاذكرى    (.3)

 .7ص  ,2008جامعة عدن, -نائي, كلية الحقوق درجة الماجستير في القانون الج 
ارتكابه جريمة   (.4) احتمال  تنبئ عن  المجرم  يكون عليها  حالة  اإلجرامية : هي  الخطر   الخطورة  المجرم  حالة  وتتكون  المستقبل  في  أخرى 

إجرامياً من عنصرين هما القدرة على اإلجرام وضعف إمكانية التأهيل لدية وعلى القاضي إن يستظهر الخطورة اإلجرامية من طبيعة الجريمة  
عبود  واالجتماعية واالقتصادية .    لشخصيةمن ظروف المجرم ا  يستظهر ها المقترفة وجسامتها والكيفية التي نفذت فيها وغايتها كما عليه أن  

, الجزء الثاني ) نظرية المسؤولية الجزائية والعقوبة ( جامعة دمشق , كلية الحقوق, دار الثقافة للنشر    شرح قانون العقوبات القسم العام,  السممراج
 .     115ص , 2012 التوزيع, سوريا, الطبعة األولى,و 
 . 115ص ،مصدر سابق السممراج,  عبود  .(1)
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. ويتضح من   (1) الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة بغية تخليصه منها ودرئها عن المجتمع (
هذا التعريف إن التدابير االحترازية ذات طابع وقائي يفرض على الجاني ألمور تتعلق بمصلحة  
الفرد والمجتمع معًا , إذ إنه يهدف إلى عالج المجرم وكذلك إلى حماية المجتمع من خطر المجرم  

تحمل اللوم األخالقي,  , وتتمثل التدابير االحترازية بمجموعة من اإلجراءات الفردية القسرية التي  
تفرضها السلطة العامة بمن يرجح لديها احتمال ارتكابه جريمة أخرى وذلك بهدف القضاء على  

وان القضاء وحده هو الذي يجوز له توقيع التدابير االحترازية على    (2)خطورة إجرامية كافية فيه
ص عليه المشرع العراقي  مرتكب الجريمة الذي ثبتت خطورته اإلجرامية على المجتمع وهذا ما ن

, سنبحث أهم تلك   1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )1/  103  ) في المادة
اول في األول  التدابير في مجال حماية البيئة من التلوث بتقسيم هذا المطلب على فرعين : نتن

صية ) حظر ممارسة النشاط(  , أما الثاني نبحث فيه التدابير الشخ "غلق المنشأةالتدابير العينية "
   -:وفق اآلتي 

 الفرع األول 

 التدابير العينية 
إن األفعال التي تشكل اعتداًء على البيئة باتت اليوم ال تقع تحت حصر مما اقتضى هذا التنوع 

عن طريق وذلك    والتعليمات واألنظمة البيئيةتعدد العقوبات التي تفرض على من يخالف القوانين  
ل بفر   االنتهاكات  المتمثلة  الحلول  إلى  القانوني  الفقه  انتهى  فقد  البيئة  ومكونات  ض عناصر 

ضرورة  عن طريق  العقوبات الجنائية المختلفة بغية المحافظة على البيئة ومنع اإلساءة إليها وذلك  
من كافة دول العالم للتوافق بين مقتضيات التطورات العلمية الحديثة وما تفرضه    لعينيةالتدابير ا

التي وردت في مجال    .ومن التدابير العينية  (3) من قيود وبين مبدأ تمتع اإلنسان في بيئة مالئمة
   -:جرائم البيئة هي غلق المنشأة وهذا ما نبحثه وفق اآلتي 

 : غلق المنشأة

 
 . 116, ص  نفسهالمصدر  ,السممراجعبود   (.2)
 . 934, ص مصدر سابق ,حسنينجيب   محمود .(  3)
 .   11ص, 2008اإلنسان في بيئة صحية مناسبة, نشر رابطة الجامعات اإلسالمية , حق عبد السالم, جعفر  (.4)
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ن جزاء  تعد المنشأة من أكبر مصادر التلوث من حيث خطورتها     من أبرز   غلق المنشأة  وا 
العاملين في المنشأة ويضر باالقتصاد الوطني  التدابير العينية في مواد التلويث ألن أثرها يمتد إلى  

ولكنه في الوقت نفسه يضع حدًا لألنشطة الخطرة على الصحة العامة والسالمة العامة .ويقصد  
الجريمة   بسببه  أو  فيه  ارتكبت  الذي  المكان  في  نشاطها  ممارسة  من  منعها  هو  المنشأة  بغلق 

ار المنشأة في مزاولة عملها طالما كانت المتعلقة بهذا النشاط , أو بمعنى آخر هو منع استمر 
.إذ يتم إبعاد أية منشأة أو معمل أو أية جهة أو مصدر ملوث    (1)تمثل خطرًا على النظام العام

للبيئة عن دائرة التعامل متى كانت وسيلة أو سببًا لبعض أوجه النشاط الملوث الذي يشكل خطرًا  
ل الوحيد إليقاف الضرر الواقع على البيئة, وقد  على النظام العام, إذ إن غلق المنشأة هو الح

أجازت بعض التشريعات البيئية إغالق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة  عندما تتسبب تلك المنشأة  
في إحداث أخطار أو مساوئ تؤدي إلى تلويث البيئة أو عند ممارستها للنشاط دون موافقة بيئية 

ية ومستلزماتها , وقد نصت على هذه التدابير االحترازية أو مخالفة الشروط الصحية والسالمة المهن
ن اختلف اتجاه كل منهما بشأن تنظيمه وضمان تنفيذه كما يجب  العينية أغلب التشريعات البيئية وا 

أية منشأة أو معمل أو أية جهة أو  أو إيقاف أو غلق  .كذلك تبنى المشرع العراقي عقوبة اإلنذار
جريمة تلويث للبيئة عن طريق نص المادة )  ر لمن ارتكب أي  كجزاء مقر مصدر ملوث للبيئة  

بأنه ) للوزير أو    2009( لسنة 27/ أواًل ( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم )  33
 من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة إلزالة العامل المؤثر 

التبليغ باإلنذار وفي حالة عدم االمتثال فللوزير إيقاف العمل أو ( عشرة أيام من تاريخ  10خالل )
 ابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة. ( ثالثين يوما ق30الغلق المؤقت مدة ال تزيد على ) 

 الفرع الثاني 

 التدابير الشخصية 
بموجبها التدابير الشخصية هي تدابير وقائية يتعلق موضوعها بشخص المحكوم علية ويتقرر  

إلى ,أي  العالج  إلى  وترمي  والحقوق  المزايا  بعض  من  وكذلك   حرمانه  الخاص  الردع  تحقيق 
تتمثل إذ    البيئة ,مواجهة الخطورة اإلجرامية التي عبر عنها بانتهاك القواعد القانونية التي تحمي  

 
  .196ص , 2008, مصر, جامعة المنوفية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق , الحماية اإلجرائية للبيئة, محمد لبيت رائف(.1)
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ئة بالحكم  هذه التدابير في حرمان المحكوم علية من مزاولة نشاطاته التي تسبب في تلويث البي
   -:.وهذا ما نبحثه وفق اآلتي    ( 1)بسحب أو وقف أو إلغاء الترخيص الذي يخوله ممارسة النشاط

 حظر ممارسة النشاط :  

يقصد بتدبير حظر ممارسة النشاط هو منع المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط  يتسبب بتلويث  
البيئة ويشكل خطورة إجرامية على المجتمع , وهو أسلوب من أساليب العقوبات الجنائية الذي 

والتعليمات واألنظمة التي تنظم المحيط تلجأ إليه الجهات المختصة وموجه لمن يخالف القوانين  
وتحرص على حمايته. إذ تبنى المشرع العراقي عقوبة إيقاف العمل أو الغلق المؤقت أية    يئيالب

  .(2) منشأة أو معمل أو أية جهة أو مصدر ملوث للبيئة كجزاء مقرر حتى إزالة المخالفة

 المبحث الثاني

 العقوبات غير الجزائية المقررة لحماية البيئة في التشريع العراقي
الجرائم البيئية من الجرائم الخطيرة التي تمس سالمة اإلنسانية واألنظمة البيئية مما يتطلب  تعد  

الحد من انتشار المخالفات البيئية, وذلك باتباع إجراءات وقائية تتناسب مع الظواهر اإلجرامية 
والزراعي  الخطيرة وذلك بعد أن ازداد تفاقم الملوثات البشرية على البيئة بسبب التقدم الصناعي  

وغيره من األسباب األخرى التي أسهمت في تلوث البيئة وأصبحت مصدر لإلمراض بسبب الفساد  
الذي طرأ على عناصر البيئة .  تعد الجرائم البيئية من أهم الجرائم  المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا  

وحي البيئة  على  والمؤثرة  السلبية  وآثارها  النتشارها  نظرًا  مجالها  اتسع  وجسده  والتي  اإلنسان  اة 
.عليه تستوجب الطبيعة الخاصة لجرائم تلويث البيئة إخضاعها لنظام جزائي   (3)وسالمته وأمنه

غير جنائي يتناسب مع جرائم تلويث البيئة ويتالءم مع المصالح الجديرة بالحماية , إذ إن جرائم  
تلويث البيئة تختلف في طبيعتها عن الجرائم التقليدية األخرى لكون الفاعل فيها غالبًا ما يكون  

ن الشخص المعنوي مجرد من كل إرادة شخصية ومن كل استقالل , فهو  شخصًا مع نويًا , وا 
.لذا حرص    (4) محض افتراض قانوني اقتضته الضرورة تنقصه اإلرادة والتمييز وحرية االختيار

 
 .144ص  ,1988 الطبعة األولى,جرائم تلويث البيئة , دراسة مقارنة , المؤسسة الفنية للطباعة والنشر , القاهرة , صالح الهريش, فرج   (.2)
 .  2009( لسنة 27العراقي المرقم )من قانون حماية وتحسين البيئة / أوال (  33) المادة (.1)
 .  1, ص مصدر سابق  , عبد السالمجعفر (. 2)
, مجله جامعة دمشق  منشور  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي , كلية الحقوق , الجامعة األردنية , بحث  , سليمان العطورابراهيم  رنا    (.3)

 .  343ص ,2006 الثاني,, العدد 22نية , المجلد للعلوم االقتصادية والقانو 
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المشرعون على إخضاع مثل هذه الجرائم لنظام قانوني أخر يتمثل في جزاءات المدنية وأخرى  
لعقوبات المدنية واإلدارية من أهم العقوبات غير الجنائية التي تجد لها تطبيقًا .إذ تعد ا  (1) إدارية

واسعًا وفعااًل في النصوص البيئية , والعقوبات غير الجنائية في جرائم تلويث البيئة تنقسم  إلى 
العقوبات المدنية   هذا ما سنبحثه في مطلبين نتناول في األولجزاءات مدنية وجزاءات إدارية ,  

   - :العقوبات اإلدارية وفق اآلتي  ا الثاني نبحث فيهأم

   المطلب األول

 العقوبات المدنية 
يترتب على العقوبات المدنية آثار كونها تمثل اعتداًء على مصلحة خاصة أو حقًا خاصًا محميًا, 

مخالفة  إلخاللها بالنظام االجتماعي . ويهدف الجزاء المدني إلى إصالح الضرر الذي ينتج عن 
صورًا مختلفة إلزالة آثار المخالفة القانونية تتراوح    قاعدة قانونية أو إزالته وتضم العقوبات المدنية

التعويض   .ويعممد جزاء  (2)بين  التعويض أو ما يسمى بالتنفيذ بمقابل إضافته إلى البطالن والفسخ
المقررة في التشريعات البيئية الخاصة  العقوبات المدنية    وا عممادة الحال إلى ما كممان عليممه من أهممم

  وهذا ما  نبحثه في هذا المطلب عن طريق تقسيمه على فرعين نتناول في األول بالتلوث البيئي  
    -:إعادة الحال إلى ما كان علية وفق اآلتي  ما الثاني نبحث فيهالتعويض أ

 الفرع األول 

 التعويض  
المخالفة   أثر  إلزالة  التنفيذي  المدني  بالجزاء  يتمثل  الذي  التعويض  المدني صورة  الجزاء  يتخذ 

الفعل المخالف   التشريعات القانونية ويقوم على أساس الضرر الذي تحقق من  و تنص معظم 
البيئية على مسؤولية الملوث عن تعويض الضرر الناتج عن فعل تلويث البيئة المنسوب إلية , 

هناك  رر الحق في الحصول على التعويض الذي يتناسب مع فعل الجريمة البيئية , إذ  وللمتض
تشريعات بيئية تتجه في الوقت الحاضر إلى إدراج التعويض ضمن القوانين الجنائية البيئية التي 
يقضي بها بغية تعويض المجني عليهم في جرائم البيئة في أسرع وقت ممكن لغرض تجنب الوقت 

 
 .     557مصدر سابق, ص صالح الهريش, فرج  (.4)
 . 476مصدر سابق, ص  صالح الهريش,فرج    (.1)
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ويعد كل من تسبب في  .    (1)سم إجراءات التقاضي المعمول بها في القضاء المدنيالطويل في ح
ويلتزم   المترتبة  األضرار  هذه  عن  مدنيًا  مسؤواًل  البيئة  تلويث  بسبب  للغير  أو    بجبربهاضرر 

 التعويض عنها . 

 الفرع الثاني 

 إعادة الحال إلى ما كان عليه
نما هو من العقوبات المدينة يعد إعادة الحال إلى ما كان علية  من   العقوبات غير الجنائية وا 

الهامة  التي تهدف إلى حماية البيئة , والتي تتمثل بذلك األثر الذي يترتب على المحكوم عليه 
عن الضرر نتيجة مخالفته لقاعدة قانونية تحمي المصالح الجديرة بالحماية و إعادة الحال إلى ما  

ولكن في الوقت نفسه هناك صعوبة إعادة الحال إلى ما كان علية   كان علية قبل وقوع الجريمة , 
البيئي الذي لحقه الضرر في بعض الحاالت, واألكثر من ذلك بل يبدو األمر   بالنسبة للوسط 
صعبًا في بعض الحاالت كإيذاء صحة اإلنسان نتيجة األغذية الملوثة أو الفاسدة التي قد تؤدي  

المستعصي باألمراض  أ  (2)ة كالسرطانإلى اإلصابة  العراقي   ما.   البيئة  قانون حماية وتحسين 
( هذا الجزاء المدني المتمثل في إعادة  أوالً /  32فقد تناولت المادة )   2009( لسنة  27المرقم ) 

ُيعد مسؤواًل كل من سبب بفعله الحال إلى ما كان علية  ضمن أحكام القانون حيث نصت بأن ) 
الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من األشخاص 

زالة الضرر  أو األتباع أو مخالفته القوانين واألنظمة والتعليمات ض ررًا بالبيئة ويلزم بالتعويض وا 
خالل مدة مناسبة وا عادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة  

 .   (3)وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها (

 المطلب الثاني 

نطاق جرائم تلويث البيئة ولها طابع وقائي  أهمية بالغة في    لجزاءات اإلداريةل:  العقوبات اإلدارية
سواٌء أكان شخصًا طبيعيًا أم شخصًا    وعالجي في آن واحد طالما ارتكزت على األخطاء المنسوبة

 والتي.  (4)معنويًا بما يتالءم مع طبيعة الفعل المخالف ألحكام التشريعات الخاصة بحماية البيئة
 

 . 199مصدر سابق , ص محمد لبيت,  رائف  (.2)
 .    86مصدر سابق , ص   الجنابي,ليلى   (.1)
 .  2009( لسنة 27العراقي المرقم )من قانون حماية وتحسين البيئة / أواُل (   32) المادة (. 2)
 . 345مصدر سابق , ص  سليمان العطور,ابراهيم  رنا(.3)
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نها تطبق بعد وقوع اإلخالل بالبيئة بالفعل تساعد بشكل فعال في الحد من األضرار بالب يئة وا 
.وتتميز   (1) حدد المشرع جزاءات إدارية  بيئية لمرتكبي المخالفات الضارة بالبيئةلتوقي تكرارها , و 
عن العقوبات األخرى التي تم بحثها سابقًا وتتمثل بالعقوبات اإلدارية بسرعة   العقوبات اإلدارية

تطبيقها مما يؤدي إلى تفادي اتساع نطاق األضرار التي تؤدي إلى تلوث البيئة  ومن ثم فإنها  
تعمل على تدعيم دور الضبط اإلداري في حماية البيئة من التلوث فضاًل عما يملكه من أساليب  

طريوقائية   القرارات ق  عن  أو  البيئية  التشريعات  يخالف  من  كل  لردع  واسعة  إمكانيات  منحه 
.ويقصد بالعقوبات اإلدارية البيئية هي   (2) اإلدارية البيئية المختلفة وتوقيع العقوبات المناسب له

السلطات اإلدارية المختصة مركزية أو    عبارة عن قرارات إدارية فردية ذات طابع جزائي توقعها
محلية على مرتكب المخالفة الضارة بالبيئة والملوثة لها سواٌء أكان فردًا معينًا أم جماعة محددة 

ادًا لنص تمشريعي وفمي إطار ما تضمنه من ضمانات من غير الخاضعين أو المتعاملين معها  استن
ن ويتخذ الجزاء اإلداري كغيره من صور العقوبات  أشكااًل متعددة ،  . بحث أهم العقوبات اإلدارية    وا 

  نتناول في األول المقررة على ارتكاب جرائم تلويث البيئة تقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فروعين  
 .حث فيه الغلق اإلداري ووقف المنشاة عن العملما الثاني نبالغرامة اإلدارية أ

 الفرع األول 
اإلدارية إلى التأثير على إرادة المحكوم عليه عن ارتكابه فعاًل    تهدف الغرامة:  الغرامة اإلدارية

بأنه    1969( لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم )91غير مشروع , وقد عرفت المادة ) 
المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة )هي إلزام  

في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية واالجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع 
ن.و  (3) إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه( مثل  الغرامة ال تقيد حرية اإلنسان وال ت  ا 

اعتداًء على جسده وال تكلف الدولة شيئا بل هي مصدر لخزانة الدولة , فضاًل عن ذلك أنها عقوبة 
فعالة ومؤثرة وتتكيف مع الجريمة المرتكبة, ويعد جزاء الغرامة اإلدارية من أكثر العقوبات اإلدارية 

الغرامة المقررة,   استعمااًل في مواد تشريعات تلويث البيئة وذلك لسهولة توقيعه وسرعة تحصيل
ويقصد بالغرامة اإلدارية )هي جزاء إداري مالي عبارة عن مبلغ نقدي تفرضه الجهة اإلدارية على  

 
شحاته, الجزاءات اإلدارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القمضاء اإلداري في فرنسا عليها، دون سنة   موسى مصطفى(. 4)

 .13نشر, ص 
  . 41،  ص نفسهالمصدر , شحاته موسى مصطفى(. 5)
 . المعدل1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي النافذ المرقم 91المادة )(. 1)
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. وتعرف الغرامة اإلدارية   (1)المخالف لصالح خزانة الدولة بداًل من مالحقته جنائيا عن الفعل(
مخالف بداًل من متابعته جنائيًا  أيضا ) كجزاء إداري بأنها مبلغ من النقود تفرضه اإلدارة على ال 

عن الفعل، وتمثل هذه الغرامة أحيانًا الجزاء الوحيد للفعل مع االحتفاظ بحق المتهم في الطعن  
. ونتيجة التحول العميق الذي شهدته السياسة    (2)أمام القضاء بالقرار الصادر بفرض الغرامة(

لجوهرية في المجتمع ليمنع االعتداء عليها الجنائية لحماية طائفة من المصالح األساسية والقيم ا
ن, وسبب التجريم ألي تشريع هو منع االعتداء على القيم والمصالح المعتبرة في المجتمع , و   ا 

القيم والمصالح تتفاوت فيما بينها تبعا لطبيعتها وأهميتها دون األخرى ,وكذلك تقدير العقوبة يجب  
أن يكون متناسبا مع قيمة المصلحة المحمية وتعد البيئة من القيم والمصالح المعتبرة  سواٌء أكان  

الدولي  أم  الوطني  المستوى  ال.    (3)على  المستوى  على  الجوهري  التغيير  للبيئة  ونتيجة  تشريعي 
احتلت مشكلة البيئة والمحافظة عليها مكانًا بارزًا في المؤتمرات الدولية بعد ازدياد مصادر التلويث 

  .   وتنوعها والكشف عن اآلثار الخطيرة التي تنجم عن هذا التلويث وتأثيراتها على اإلنسانالبيئي 
نها الغرامة اإلدارية في التشريعات وفي العراق  اتجه المشرع العراقي  نحو العقوبات اإلدارية وم 

الخاصة   األحكام  أو يخالف  لمن يرتكب  المناسب  العقاب  لتمثل  البيئة  تلويث  البيئية في جرائم 
المرقم   العراقي  البيئة  قانون حماية وتحسين  فقد تناول   , التلويث  البيئة من  لسنة    (27)بحماية 

ضوء ما جاء في هذا النص إنه على الرغم  / ثانيًا ( .ويمكننا القول في  33في المادة )   2009
من أخذ المشرع العراقي بالغرامة اإلدارية كأحد العقوبات اإلدارية لحماية البيئة من التلوث وهو 

إيجابي ، إال أننا نجد أن الشكل الذي اتبعه المشرع العراقي في هذه المادة بتحديد   بال شك مسلك  
ق من سلطة الضبط اإلداري البيئي في اختيار المقدار  مقدار الغرامة بين حدين من شأنه إن يضي

المالئم للمخالفة البيئية لذا كان يتعين على المشرع العراقي باألخذ بالغرامة النسبية , وهي نوع من 
الغرامات ال ينص عليها القانون بمقدار معين أو مبلغ نقدي ثابت حيث تتناسب مع الضرر أو  

عن  التوسيع من سلطة الضبط اإلداري البيئي في    فضالً .  (4)الفائدة التي تحققت من الجريمة
تطبيق هذا األسلوب العالجي وا عطاء الهيئات المحلية البيئية حق توقيع جزاء الغرامة اإلدارية  

 
 .    201مصدر سابق , ص  شحاته,  موسى مصطفى (.2)
 .    315ص , 2006 القانون اإلداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،, كنعان نواف (.3)
 .9, ص    حماية البيئة في التشريع الجنائي العراقي , بغداد , الجامعة المستنصرية , كلية القانون , بحث غير منشورطاهر الجادر,  تميم .(.  4)
 ,2009  ,دراسمة مقارنة للتشمريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي , بحث منشمور على شمبكة االنترنيت  عدنان الفيل,علي (.  1)

 .116ص 



 محيد اسعد نداوي .مم.      تدابري محاية البيئة يف التشريع العراقي

 167            2021افريل،   1ج  18العدد برلين،   -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –مجلة العلوم االجتماعية 

وعدم قصرها على الهيئات المركزية كونها األقرب لموقع الضرر واألكثر قدرة على تحديد ما يلزم 
اإلدارية عدة صور فقد تكون مبلغا من المال تفرضه الجهات اإلدارية    لعالجه, حيث تتخذ الغرامة

في جرائم تلويث البيئة المنصوص عليها في التشريعات البيئية, وقد تكون الغرامة اإلدارية في  
شكل محدد كمبلغ ثابت من المال يتم سداده عن كل فعل مخالف للتشريعات البيئية أو في صورة 

مة من المشرع كما هو في حالة الغرامة النسبية المقررة في بعض جرائم يتم تحديد مقدار الغرا
  .تلويث البيئة وقد يترك لإلدارة سلطة تحديد مقدارها

 الفرع الثاني 

 الغلق اإلداري ووقف المنشأة عن العمل    

حرصت أغلب التشريعات البيئية على منح الجهات اإلدارية المختصة سلطة فرض جزائي غلق  
المنشأة  أو المعمل أو إيقافهما عن العمل بسبب المخالفة لمدة مؤقتة حتى إزالة مصدر وأسباب  
التلويث واألضرار التي لحقت بالبيئة أو القيام بإصالح آثارها مما يساعد على عدم تكرار أي 

  نسان, نشاط يؤدي إلى  تلويث البيئة في المستقبل والحد منه بغية حماية البيئة وصحة وسالمة اإل
ن الغلق اإلداري أو وقف المنشأة عن العمل هو جزاء يتمثل في منع المنشأة أو المعمل من و  ا 

, واتجه المشرع  بسببه جريمة متعلقة بهذا النشاط  مزاولة نشاطها في المكان الذي ارتكبت فيه أو  
اإلدارية المختصة    الجهات  في كثير من التشريعات المتعلقة بحماية البيئة من التلويث على منح

من فرض هذا الجزاء اإلداري على بعض حاالت التلويث البيئي, كونه يتصف بنوع من الفعالية  
البيئة وعلى صحة وسالمة الخطرة على  عن ذلك يمنع   اإلنسان فضالً   و يضع حداً لألنشطة 

في الحد  تكرار ممارسة مثل هكذا أنشطة في المستقبل , وهو جزاء ايجابي يتسم أيضا بالسرعة  
من التلويث واإلضرار بالبيئة, لكونه يبيح للجهات اإلدارية الحق في استخدامه فور أن يتبين لها 
أية حالة تلويث بيئي وذلك دون انتظار لما سيسفر عنه من إجراءات المحاكمة في حال اللجوء  

نو .(1) إلى القضاء د الوطني ويستتبع  الغلق يؤدي إلى وقف النشاط وله آثار سملبية علمى االقتمصا  ا 
خسارة مادية أكيدة تدفع من يتحملها إلى تالفي أسبابها باتخاذ السبل الكفيلة بمنع تسرب الملوثات  

ن  و .  (2) من المشروع في المستقبل ويضع حدًا لألنشطة الخطرة على الصحة والسالمة العاممة ا 
وقف العمل بالمنشأة يقصد به وقف العمل أو النشاط المخالف والذي بسببه تكون المنشأة ارتكبت  

 
   . 23مصدر سابق , ص , شحاته موسى مصطفى  (.1)
 . 147ص ,2004قانون حماية البيئة ) في ضوء الشريعة اإلسالمية ( دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, سنة راغب الحلو, ماجد   (.  2)
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وبذلك  يكون كل من جزائي وقف أو غلق المنشأة هما الجزاء   .(1) جريمة مخالفة للقوانين واللوائح
المياه أو تصاعد األبخرة األمثل لبعض المخالفات البيئية  كما في حالة رمي مخلفات المصانع في  

األيونية والنووية وتسري األشعة  أو إطالق  األخرى,  السامة منها  المخالفات  وان  بها وغيرها من 
المشرع العراقي فقد تبنى الجزائيين إيقاف العمل أو الغلق المؤقت أية منشأة أو معمل أو أية جهة 

ث البيئة عن طريق نص المادة أو مصدر ملوث للبيئة كجزاء مقرر لمن ارتكب أي جريمة تلوي
 .   2009(  لسنة 27/أوال( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم )  33)

 الخاتمة 
كشفت العديد من الدراسات العلمية عن تعرض عناصر البيئة  المختلفة للتلوث وما نجم عن تلك 

ائنات الحية بمخاطر التلوث من آثار بيئية مروعة وتدهور مستمر بحيث أصبح يهدد كافة الك
وأضرار جسيمة ناجمة عن الحروب واستخدام أسلحة الدمار الشامل النووية , الكيماوية والبيولوجية 
, إضافة للسلوكيات الملوثة األخرى التي ألحقت بالبيئة العراقية أضرارًا كبيرة من جراء تلك االنتهاك  

. ويمكن إجمال النتائج والتوصيات  التي    , لذلك جاءت فكرة هذا البحث لحماية البيئة من التلويث
       - :تم التوصل إليها من خالل هذا البحث على النحو اآلتي 

 أواًل: النتائج:   

البيئية   -1 القوانين  التي تضمنتها  القانونية  العقوبات  تنوع  الرغم من  بأنه على  البحث  أوضح 
التي تسببها   الخطورة و األضرار  أغلبها مع  تتناسب  أنها ال  إال   , البيئية  والتعليمات واألنظمة 

 الجرائم البيئية والتي نشهدها حاليا وذلك لبساطتها . 
يأخذ بالغرامة النسبية على اعتبار أن تقدير قيمة الغرامة   لم أن المشرع العراقي   أظهر البحث  -2

المناسب لألخطار واألضرار البيئية الناجمة عن جرائم تلويث البيئة أمر يصعب تحديده في أغلب 
األحيان لذا فإن  من المناسب هنا النص على عقوبة الغرامة النسبية التي تقدر في ضوء األضرار  

 ئدة المترتبة عليها ألنه األسلوب األمثل لمعالجة األضرار البيئية.   التي لحقت بالبيئة والفا
ينص على عقوبة المصادرة التي توقع على الشخص    أن المشرع العراقي لم  أظهر البحث  -3

الحماية   فعالية  لزيادة  البيئة  تلوث  لجرائم  مقرر  كجزاء  األخرى  العقوبات  جانب  إلى  المعنوي  
, حيث يترتب عليها خسارته للمال المصادر السيما فيما ات الحيةالجنائية للبيئة ولإلنسان والكائن

 
 . 204مصدر سابق , ص محمد لبيت, رائف (.  3)
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الضارة والمشع الملوثة  بالمواد  تلوث  يتعلق  ة والخطرة مما يساعد على استئصال أسباب جرائم 
  .البيئة

ضرورة اتخاذ التدابير من دول العالم للتوفيق بين مقتضيات التطورات العلمية الحديثة وما   -4
  .بيئة نظيفةن قيود وبين توفير الحماية لتفرضه م
 ات:المقترح

االعتبار    الالزم مراعاتها وأخذها في عين  إلى عدد من االقتراحات والتوصيات  وهكذا نصل 
للحفاظ على  تحقيقاً  البيئة من    الجنائية لحماية  التشريعات  البيئة وضرورة زيادة فعالية  مكونات 

        -التلوث البيئي  وذلك على النحو اآلتي :
التدخل التشريعي الجنائي الستكمال القصور الذي يشوب أحكام قانون حماية وتحسين البيئة   -1

البيئة من أخطار التلويث, مع البيئية الصادرة لحماية  والقوانين    2009( لسنة  27العراقي المرقم )
 األنظمة البيئية.  لبيئية التي تمس بسالمة إدراك خطورة الجرائم ا

الغرامة المقررة على ارتكاب جريمة التلويث البيئي, فضاًل عن العقوبات السالبة  زيادة قيمة    -2
 للحرية بما يتناسب مع األضرار الصحية والجسدية الناجمة عن ارتكاب جريمة مخالفة التلوث.

البيئي   -3 التلويث  المعنوي في مواد  للشخص  الجنائية  المسؤولية  إقرار  العراقي  المشرع  ندعو 
 دفاع اجتماعية فعالة ضد اآلثار الناجمة عن التلوث البيئي . كونها وسيلة 

إقرار الغرامة النسبية في مواد التلويث البيئي بقانون حماية وتحسين البيئة العراقي على اعتبار    -4
تقدير قيمتها بالنظر لألخطار و األضرار البيئية الناجمة عن جرائم تلويث البيئة والفائدة المترتبة 

 ا األسلوب األمثل لمعالجة األضرار البيئية .   عليها ألنه
من األفضل أن يسلك المشرع العراقي مسلك المشرعين اآلخرين بشأن النص على عقوبة    -5

استئصال   إلى  ( كتدبير وقائي وجوبي ويؤدي  )مبرز جرمي  للمواد واألجهزة وغيرها  المصادرة 
 أسباب جريمة التلوث البيئي . 
خط يكون  جهدنا  هذا  لحماية  ولعل  الجنائي  التشريعي  البناء  في  ولبنة  السليم  الطريق  على  وة 

 اإلنسان.

 المصادر والمراجع:
 .  أوال: الكتب
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 االغتراب الوظيفي دور ابعاد العدالة التنظيمية في الحد من سلوك 
 دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملين في جامعة البصرة

" The role of organizational justice dimensions in reducing the 

behavior of Work alienation" 

An exploratory study of the opinions of a sample of workers at 

Basra University 

جامعة ، الدارة واالقتصادكلية ا، قسم العلوم المالية والمصرفية، ميادة كاظم نتوش .م.م
 M83ayada@gemail.com ، العراقالبصرة

 
االغتراب في الحد من سلوك  العدالة التنظيمية    ابعاد  دورهدفت هذه الدراسة الى بحث  :  ملخص

دراسة  البصرة , ولتحقيق هذا الهدف اجرت الباحثة    الوظيفي ألراء عينة من العاملين في جامعة
 . في جامعة البصرة  ميدانية 

الباحثة    وفي ضوء اجرت  االساليب    ذلك  بأستخدام  الفرضيات  واختبار  البيانات  تحليل  عملية 
العينةاالحصائية   افراد  تصورات  و العدال  ألبعاد  لمعرفة  التنظيمية  الوظيفيسلوك  ة  .  االغتراب 

عدالة التنظيمية ائج تتلخص في ان هناك دورًا مهم آلبعاد العة من النتالدراسة عن مجمو وكشفت 
العاملين.  اداء  الوظيفي يؤثر بشكل كبير على  العاملين , وان االغتراب  اداء    في رفع مستوى 

و (  Work alienation)في مجموعة من التوصيات اهمها الحد من ظاهرة  وخلصت الدراسة
توفير ينبغي   على  تشجيعهم  اجل  من  واالبتكار  للعاملين  لالبداع   الفرص  اتاحة  على  العمل 

 االستقرار الوظيفي في مكان العمل  . 
 الوظيفي، االغتراب ،سلوك ،التنظيمية  ،العدالة الكلمات المفتاحية:

 
Abstract 

This study aimed to examine the role of organizational justice dimensions 

in reducing the behavior of Work alienation of the opinions of a sample 

of workers at Basra University. To achieve this goal, the researcher 

conducted a field study at Basra University. In light of this, the researcher 

mailto:M83ayada@gemail.com
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conducted a process of data analysis and hypothesis testing using 

statistical methods to find out the sample members ’perceptions of 

organizational justice dimensions and the behavior of work alienation. 

The study revealed a set of results that are summarized in that there is an 

important role for organizational justice dimensions in reducing the 

behavior of work alienation. The study concluded with a set of 

recommendations, the most important of which is limiting the 

phenomenon of (work Alienation). Work should be done to provide 

opportunities for creativity and innovation for workers in order to 

encourage them to provide job stability in the workplace. 

KeyWords: Organizational, Justice, Behavior, Work, Alienation 

 
 المقدمة  

ة  بالمعامل  المتولد  شعورالن  وأ  ,   الحيوية المستدامةمن المواضيع    التنظيميةيعد موضوع العدالة  
يؤثر في  مما  بشكل إيجابي    توجهاتهم  بناءم يؤدي إلى  رؤسائهمن قبل  للعاملين  العادلة والمتساوية  

   .( 2ص, 2016جودة , محفوظ) م في العملأدائهى علم وبالتالي وتصرفاتهم سلوكه
التنظيمية  واالغتراب الوظيفي من ابرز مشكالت العصر الحديث التي تواجه العاملين تعد العدالة  

النفسية والفسيولوجية والسلوكية التي  مفي المنظمات المختلفة وذلك ألثاره الناحية  ا السلبية من 
صبر,  رنا ناصر  )  اإلبداع ،وتخفض من دافعيتهم نحو العمل  و  تقلل من قدرة اإلفراد على االنجاز

كظاهرة أجتماعية ونفسية    الوظيفي  أزداد أهتمام الباحثين بدراسة اإلغتراب(.    245ص,  2013
مه تجاه منظمته التي  التي تحد من أنتاجية الفرد وتقدمه وتؤثر على أدائه الوظيفي ومستوى التزاو  

 (.  1ص  , 2010البياتي ,سحر أنور )  ينتمي اليها
 

 المبحث االول : منهجية الدراسة 
 مشكلة البحث اواًل :  

عند مراجعة الباحثة بعض من تم بناء مشكلة الدراسة من خالل الفجوة المعرفية التي تم بلورتها  
التنظيمية   العدالة  بموضوع  المتعلقة  السابقة  تناول موضوع الباحثة    فقد الحظت,  االدبيات  تم 

التنظيمية العدالة االجرائية , والعدالة التفاعلية  العدالة   التوزيعية ,  الثالثة )العدالة    ( ) بأبعادها 
 . (  75 ص,   2012العبيدي : نماء جواد 



م.م ميادة        دور ابعاد العدالة التنظيمية يف احلد من سلوك االغرتاب الوظيفي، دراسة استطالعية الراء عينة من العاملية يف جامعة الصرة
 كاظم نتوش 

 174              2021افريل،  1ج  18العددبرلين،    -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  – مجلة العلوم االجتماعية  

العدالة  للعدالة التنظيمية وهو    واحد   ( الى بعد  8ص   ,  2020هادي ,  محمد صالح  اشار)  حين  في
  (  215ص, 2013صبر , ناصررنا و ) (  Mikko Saaria ,2015) دراسة   اما,   التفاعلية  

, بينما جمعت    ولم تتطرق الى اي بعد للعدالة التنظيمية  ابعاد االغتراب الوظيفي  جمعت بين  
بين ابعاد العدالة التنظيمية وابعاد   ((Adnan Ceylan & Seyfettin Sulu , 2011دراسة  

لم العزلة االجتماعية ( ولم تركز على جميع االبعاد , لذا  ,    العجزسلوك االغتراب الوظيفي )  
تجد الباحثة دراسة تربط بين ابعاد العدالة التنظيمية واالغتراب الوظيفي وهذا يعتبر من المبررات 

استنادًا الى ماسبق يمكن صياغة كلة الحالية .  االساسية ألختيار موضوع الدراسة وبلورة المش
 تالي :الب دراسةمشكلة ال

االغتراب ابعاد العدالة التنظيمية ؟ وهل لها دور جوهري في الحد من سلوك    الى اي مدى تتوفر
 . العاملين في جامعة البصرة ؟  من وجهة نظرالوظيفي 

 
 : يمكن توضيح اهداف البحث باالتي :  اهداف البحثثانيًا : 
 تسليط الضوء على ابعاد العدالة التنظيمية واالغتراب الوظيفي في جامعة البصرة . .1
االغتراب الوظيفي لدى سلوك  العدالة التنظيمية و   ابعاد  لتعرف على طبيعة العالقة بينا .2

 .العاملين في جامعة البصرة 
 اهمية البحث ثالثًا : 
التعرف على  الوظيفي ودراسته دراسة عميقة من اجل    االغترابسلوك  إمكانية قياس   .1

 له .  ولحل الأسبابه ومبرارته وكيفية إيجاد 
العدالة التنظيمية  األكثر تأثيرًا في مستوى الشعور باالغتراب    ابعاد  اوتشخيصتحديد   .2

 الوظيفي لعينة البحث .
 فرضية البحث رابعًا : 

تم صياغة فرضية البحث الرئيسة بصيغة العدم بسبب عدم وجود دراسة على حد علم الباحثة  
 Adnanراسةجمعت مابين هذه االبعاد كما تم توضيح ذلك عند بناء مشكلة البحث, بأستثناء د

Ceylan & Seyfettin Sulu , 2011)  ) التي جمعت بين ابعاد العدالة التنظيمية وابعاد اخرى
, وللتحقق من عالقة كل بعد من ابعاد  العدالة التنظيمية مع ابعاد   لسلوك االغتراب الوظيفي
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سلوك االغتراب الوظيفي تم تقسيم الفرضية الرئيسة الى فرضيات فرعية تتعلق باالثر وكذلك 
التوافقية بين االبعاد , لذا   )    تضمن البحث الفرضية الرئيسة التالية  فرضيات تتعلق بالعالقة 

 . ( الوظيفيعالقة توافقية بين ابعاد العدالة التنظيمية وابعاد سلوك االغتراب  اثر و وجد الي
 تفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:، فيما يخص االثر 
 . ال تؤثر ابعاد العدالة التنظيمية مجتمعًة معنويًا في ُبعد انعدام القوة .1
 . ال تؤثر ابعاد العدالة التنظيمية مجتمعًة معنويًا في ُبعد الالمعنى .2
 مجتمعًة معنويًا في ُبعد العزلة .. ال تؤثر ابعاد العدالة التنظيمية 3
 . ال تؤثر ابعاد العدالة التنظيمية مجتمعًة معنويًا في ُبعد االغتراب عن الذات .4
 ال تؤثر ابعاد العدالة التنظيمية مجتمعًة معنويًا في ُبعد غياب المعيارية .  .5

 فيما يخص العالقة التوافقية , تفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية :
 ال توجد عالقة توافقية ألبعاد العدالة التنظيمي على المستوى الجزئي. -1
 على المستوى الجزئي.ال توجد عالقة توافقية ألبعاد سلوك االغتراب الوظيفي  -2

 المخطط الفرضي خامسا : 
) العدالة التوزيعية , العدالة االجرائية  وهي العدالة التنظيمية  أبعادالمتمثل بو  المتغير المستقل :

   التفاعلية ( . , العدالة 
انعدام القوة , الالمعنى,  العزلة  )وهي  االغتراب الوظيفي    بأبعاد سلوكالمتمثل  و    المتغير التابع :

 , االغتراب عن الذات,  غياب المعيارية(  .  
 
 
 
 
 
 
 

 ابعاد العدالة اتنظيمية

 التوزيعية العدالة

  االجرائية العدالة

   التفاعلية العدالة 

 سلوك االغتراب الوظيفي

 انعدام القوة  

 الالمعنى 

 العزلة   

 االغتراب عن الذات 

 غياب المعيارية  

 (  1شكل )
 مخطط البحث  
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 حدود البحث سادسًا : 
 .  (     2020  - 2019جرى تنفيذ هذا البحث خالل عام )     الحدود الزمانية :.1
من خالل التركيز على بعض   جرى تنفيذ هذا البحث في جامعة البصرة  الحدود المكانية :.  2

 .  من الكليات ضمنها
 اقتصر هذا البحث على دراسة متغيرين اساسيين المتغير المستقل                الحدود الموضوعية :. 3
 الغتراب الوظيفي ( .  لتنظيمية ( و المتغير المعتمد ) سلوك االعدالة ا ابعاد ) 

 ادوات الدراسة  سابعًا : 
 : االتي لغرض اتمام الجانب النظري والتطبيقي ك مجموعة من االدوات تم استخدم 

ا  النظري :الجانب   .1 المصادر في  عتماد  التم  العديد من  النظري على  العربية    منهاالجانب 
 بحوث .الكتب , و ال, و الجنبية تمثلت بالمراجع العلمية وا

2. : التطبيقي  الى  الجانب  اللجوء  تم  البيانات   االستبانة    استخدام  حيث  جمع  ألغراض 
 والمعلومات الخاصة بالجانب التطبيقي . 

 المبحث الثاني

 العدالة التنظيميةاواًل :  
مد االدارات  تابرزمفاهيم العمل االداري في المنظمات حيث تع من  يعد مفهوم العدالة التنظيمية  

  رفع كفاءة المنظمة والرقي بها يق هذا المفهوم في نظمها االدارية  من اجل العمل على بى تطعل
العدالة التنظيمية  ( . لذا تمثل    13  ص,  2015,محمود عبد الرحيم  غانم  الى المستوى المطلوب )  

للعاملين العادلة  مرة    ةاغيص  تم قدف  المعاملة  ألول  التنظيمية  العدالة  قبل مصطلح  من 
(Grecenberg,1987)    فعل باتجاه العدالة في المنظمة بتصورات الفرد وردود ال  تتمثل  التي

وتشمل العدالة في المنظمات على العديد من القضايا ومنها   ,  أجراء أو قرار أخالقي  مثليوالعدل  
العاألجور وتكافؤ الفرص واختيار الموظفين ، وبالم  دالة وهي عدم  قابل هناك أمثلة على عدم 

يقومون بنفس العمل ، وتقيمات االداء الغير منصفة والفصل التعسفي     منالمساواة في األجورل
(Sania Usmani &Siraj Jamal ,2013,p4ويشير مصطلح العدالة التنظيمية ا . )  لى

ا العدالة في  العمل ، ومدى درجة  الموظفين إلجراءات  أدراك  لتفاعالت والمردودات وهذه  مدى 
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التصورات تؤثر في المواقف والسلوك سلبا أو إيجابا ، وبالمقابل وجود تأثير سلبي أو ايجابي على  
أداء الموظفين ونجاح المنظمة ، كما إن مفهوم العدالة التنظيمية يمتد من النماذج التقليدية لسلوك  

تستخدم العدالة  و ,  فة والدعم االجتماعي وغيرهاالعمل والتي تتمثل بمتطلبات الوظيفة ومراقبة الوظي
على وضع  ا تأثير مباشر على أداء الموظف وتعمل  التنظيمية لتوضيح وظيفة العدالة التي له

( إعمالهم   أداء  على  تأثيرها  وكيفية  الموظفين  وظائف  حول   Susannaالمعالجات 
Baldwin,2006, p3  أدراك الفرد لحالة األنصاف في  بأنها( . ولقد عرفت العدالة التنظيمية

المنظمات قبل  من  بها  يعاملون  التي   Russell Cropanzano&David)  المعاملة 
Bowen&StephenGilliland, 1997, p317  )  عدالة األسلوب الذي    ايضًا بأنها. وعرفت

القيمة المستحصلة  لى المستوى اإلنساني والوظيفي و  يستخدمه المدير في التعامل مع العاملين ع
العبيدي نماء جواد  )  من جراء أدراك العاملين النزاهة وموضوعية اإلجراءات الموجودة في المنظمة

 (.    80ص  , 2012,
 ابعاد العدالة التنظيمية : 
 كاالتي  مختلفة وهي  على ثالت ابعادالعدالة التنظيمية تتضمن 
شير إلى النتائج التي يجرى توزيعها بما يتناسب مع المدخالت  ت:     العدالة التوزيعية .1

المساواة " و  كاالجور    النتائج في سياق العمل العديد من االشكال  تأخذ  وفق ما يسمى " مبدأ 
والمواقف االجتماعية ، االمن الوظيفي ، الترقية ، إما بالنسبة للمدخالت تتضمن التعليم والتدريب 

البشرية مثل  في حين  والخبرة والجهد   يكرس مبدا المساواة  في المنظمات ضمن سياق الموارد 
دل ( .  تSusanna Baldwin,2006, p3)    الدرجات الوظيفية ، وفرص التدريب والتنمية

المكافأت التي يتلقاها في المنظمة  وان توزيع   العدالة التوزيعية على ادراك الفرد بعدالة توزيع 
المكافآت يتم وفق اسس المساواة والعدالة وادراك الفرد بأن ما يحصل عليه هو عادل بمقارنة مع 

( العمل  زميل  عدالة  Kamran Iqbal,2013,p3نظيرة  بأن  اخرون  باحثون  اشار  كما   .  )
بين  التوازن  نظريات  يتبع  النظري  االساس  وان   ، النتائج  عدالة  على  التركيز  تعني  التوزيعات 

( ، وتتميز العدالة التوزيعية باتجاهين وهما توزيع الموارد من جهة واقرار النتائج 1960- 1950)
 SaniaUsmaniمن جهة اخرى  وفيما يتعلق بالنتائج يمكن إن تكون ملموسة او غير ملموسة )

&Siraj Jamal ,2013,p5   .  ) 
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للعدالة    جديداً   اً (  باكتشاف بعدThibaut & Walker , 1995: لقد قام )  العدالة اإلجرائية 
عرفت  لتحديد النتائج ،    التنظيمية وهي العدالة اإلجرائية والتي تركز على العمليات التي تستخدم

مجموعة من القواعد واإلجراءات الرسمية التي تحكم النظام ، كما تبين بأن العاملين لديهم    بأنها
تصور عن العدالة اإلجرائية من خالل توفر للمشرفين معلومات كافية حول القرارات المتعلقة بهم 
للموظفين  وترقيات  مكافآت  شكل  على  وتحدد  ثابتة  تكون  القواعد  هذه                                 وان 

(   Kamran Iqbal,2013,p3.) 
لعدالة التنظيمية وتتضمن ( هناك فرع أخر ل Bies ,1986وفقا )  :العدالة التفاعلية   .2

العدالة التفاعلية والتي تركز على الموظفين والسلوك بين األشخاص وهناك العديد من الموظفين 
(    ون ينظر  التوزيعية   ، اإلجرائية   ( العدالة  بدال من  التفاعلية  العدالة  العدالة ضمن  انعدام  إلى 

(Sania Usmani & Siraj Jamal ,2013,p7  وقد عرفت العدالة التفاعلية من خالل .)
باإلنتاج متأثر  المنظمات  أدارة  في  األنصاف  وخلق   ، والعاملين  المدراء  بين  العالقة  ية طبيعة 

سبب اآلثار المترتبة بالعدالة التفاعلية قضية هامة في مكان العمل وذلك  وتعتبر ين ,  وسلوك الموظف
 .  (KamranIqbal,2013,p5-6   ) على معاملة العادلة والغير عادلة 

 االغتراب الوظيفيثانيًا : 
تؤثر على التوازن النفسي او تحقيق الذات  التي  مصاعب  المعوقات و الكثيرمن التواجه حياه االفراد  

وهذه تجعل الفرد يقع تحت تأثير الضغط النفسي والصراع والضغوط االجتماعية باحثا عن تحقيق  
ا ه الرئيسي وراء  الدافع  االفراد هو عدم قدرتهم على اشباع حاجاتهم ورغباتهم دفه, وان  غتراب 
فأن مصطلح االغتراب كترجمة انكليزية يطلق لذا  (.    175ص,    2010العميان ,  محمود سلمان  )

( )(    Alienationعليه  الصفة  أجنبياAlienوهو مصطلح مشتق من  أو   ,  (  وتعني غربيا 
أي الحالة    ويمكن تعريف االغتراب الوظيفي  بأنه ظاهرة فلسفية ونفسية واجتماعية على حد سواء

 . (  Ferguson Lavalette ,2014,p299)التي يكون فيها الفرد معزوال ومتقطع في عمله  
عرف أكاديميا بأنه شعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة وعدم االنتماء وفقدان الثقة  واإلحساس  وي

القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من الضغوطبالقلق     او هو النفسية  .      والعدوان  ورفض 
ظاهرة نفسية مرتبطة بالذات المتولد عنه صراع داخلي نحو الشعور بالعداء اتجاه الشيء خارج 

الموظفين  Marx( . كما حدد )Shete Santosh Vijakumar,2012,p2الذات ) ( بأن 
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 Mohammad Taamneh, & Shehadeh)    -بخبرتهم حددوا ثالثة أنواع من االغتراب :
ALgharaibch 2014, p5  ).(االغتراب ,  تراب من نتائج أعمالهم " ينزع ما ينتجونه "  االغ

االغتراب عن اآلخرين " يعني تعارض الموظفين  , من نفسه " يعني انفصال الموظف عن الوظيفة "  
وفيما يلي مجموعة من مفاهيم االغتراب الوظيفي ومن وجهات نظر     (في مواقفهم في العمل "

 .متعددة وفق تسلسل زمني 
   األسباب األكثر شيوعا لالغتراب الوظيفي 

العمل ومن ثم ترك العمل فان هذه المالمح التي تالحظ    بسبب الصراع وعدم الرضاالذي يحدث في
احباط   إلى  تؤدي  التي  األسباب  من  العديد  فهناك   ، المنظمات  من  العديد  في  العاملين  على 

من الحجج والنظريات التي تفسر أسباب الموظفين واالغتراب في المنظمة ، كما إن هناك العديد  
 (  (Azadehdel Farahbod &Cheginim M.,2012,p8911 الوظيفظهور االغتراب  

 ت فأذا كان,  االحتياجات المادية في حياتهم    هدفهم األول هو الحصول علىع األفراد  جمي .1
وأصحاب العمل اليدفعون  وفر االحتياجات المادية والدخل الذي يحصل عليه الفرد ال تالفوائد 

وتحديدا اذا كانت المنظمة توزع فهذا يدفع الفرد ان يكون محبط في عمله    ما يكفي من األجور
 الفوائد واألجور على أساس التمييز بدال من العدالة .  

االستخدام المكثف للمظاهر مثل الغرفة الفاخرة والسيارات الثمينة والرواتب الضخمة والترقية   .2
الحصول على مزايا مما  ي يكون فيها الموظف غير قادرعلى  ق ، وفي الحالة التدون استحقا

 يجعله حساس متشائم حول اإلدارة . 
هذا يجعل الموظفين يشعرون بعملهم كسجين   الرقابة على األفراد من خالل األشراف المباشر .3

 . حتى في نهاية وقت
طول وقت العمل ) بفعل االلتزام بالقوانين ( يجعل من الموظفين لديهم شعور بالتعب والملل   .4

 من الوظيفة .  
عدم مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار وفرض القرارات من قبل رؤوساهم ، وخصوصا   .5

 عندما يكون القرار ذات أهمية لهم .  
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المنظمة قدرات موظفيها ، بالطريقة .6 فيها كل او جميع االعمال    عندما تخفي  التي تكون 
البارزة باسم المدير ، وعند عدم تشجيع االفراد على القيام بأعمال مهمه فأنه يشعر باالحباط  

 في تقديم االبتكارات والقيام باالعمال الهامة .  
   أبعاد االغتراب الوظيفي 

( خمس (Seeman,1959في محاولة لجعل مفهوم االغتراب الوظيفي اكثر وضوحا ، اقترح  
اال  ، العزلة   ، الالمعنى   ، القوة  انعدام  وهي  لالغتراب  رئيسية  غياب  ابعاد   ، ذات  عن  غتراب 

 المعيارية 
ويعني عدم قدرة الفرد على السيطرة على االحداث  :  Powerlessness    انعدام القوة   -1

يتعرض لها مع عدم والمخرجات إلى جانب عدم إمكانية التأثير في المواقف االجتماعية التي  
القدرة على السيطرة على افعاله وتصرفاته ورغباته ، مما يجعل الفرد غير قادر على تحديد مصيره 

(Lindsay Nelson & Wayne O Donohue,2006,p12 ولطالما فكرة االغتراب ،  )
واغتراب العامل عن  تعود إلى الفترة الماركسية المتضمنة ظروف العمال في المجتمع الرأسمالي  

 &Lindsay Nelsonعمله وانفصاله عن العمل بفعل عجزه نتيجة قوة خارجية تتحكم بعمله )
Wayne ODonohue,2012,p4 .  ) 

بدرجة   Seemanيرتبط الالمعنى من وجهة نظر  :    Meaninglessness     الالمعنى -2
السيطرة يشيالفهم واال فقدان  فأذا كان   , الى  دراك  الفعل ر  للسيطرة على نتائج  المدركة  المقدرة 

وعواقبه فأن فقدان الالمعنى يشير الى المقدرة المدركة للتنبؤ بعوائد السلوك وعواقبة , اذن ان عدم  
وضوح االمور في حياة الفرد يمكن ان يؤدي الى نمو توقعات عالية بوجود سيطرة خارجية ومن 

لطالما إن المعنى يشير ( . و Seeman,1959)  ثم يؤدي الى درجة عالية من فقدان السيطرة
إلى شعور الفرد بالقدرة على فهم االحداث فأن الالمعنى يعني إن االفراد غير قادرين على فهم  
من   يطلب  عندما  وتحديدا  بهم  الخاصة  العمل  وعالقة  المنظمة  في  االهداف  من  معقد  نظام 

وغالبا ما يؤدي إلى فقدان االحساس    الموظفين بالعمل ضمن مهام بسيطة وال تنطوي اي مسؤولية
كما يعني الالمعنى بأن الفرد المغترب  ,  بهدف الموظف وبالتالي فأن العمل يصبح بال معنى  

 يشعر بالفراغ الهائل نتيجة لعدم توافر اهداف اساسية تعطي معنى لحياته وتحديد اهدافه وتستقطب
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(  .J. C. Sarros, G. A. Tanewski, R. Pنشاطاته وتنسجم مع طموحاته ورغباته 
Winter, J. C. Santora and I. L. Densten t,2002,p304 .  )   

ونعني عدم وجود اي ارتباط او المشاركة في البيئة التنظيمية في :     Isolation     العزلة   -3
( ، كما إن  Lindsay Nelson & Wayne O Donohue ,2006,p12ادنى مستوى )

االفراد الذين يحصلون على قيمة منخفضة من المكافأت لالهداف والمعتقدات العزلة ترتبط مع  
( . Mikko Saaria,2015,p2وعادة ما يكون ذلك الفرد ذات قيمة عالية في مجتمع معين )

عن   بالغربة  الشعور  بسبب  االجتماعية  الروابط  نوع من ضعف  بأن  البعد  هذا  إلى  اشار  كما 
وليس السائدة  والمعايير  االخ  االهداف  مع  الصداقة  بعالقات  يتعلق  ما  ايضا بسبب  وانما  رين 

( وهذا ما يسمى بالعزلة االجتماعية الحاجة إلى االتصاالت االجتماعيةالدفء ،  بمعاني ) االمن ،
 . (   252  ص, 2013صبر ،رنا ناصر )
ويعني انعزال الفرد وعدم قدرته للتواصل  :  Self- estrangement      االغتراب عن الذات -4

ان غربة الفرد عن الذات هي    Seemanمع ذاته وفهمة ادراكة لنفسه وشعوره بالضياع ويؤكد  
و إن الفرد  .    (Seeman,1959او اداة لغرض تحقيق هدف )شعور الفرد بأنه اصبح وسيلة  

وال ذاته  تحقيق  الذات  اليستطيع  عن  بالتعبير  السماح  هو   & lindsay Nelson  )عالج 
Wayne O Donohue  ,2006,p12 او هو االحساس بالغربة وفقدان المعنى الجوهري.  )

   ( .Mikko Saaria,2015,p2 للوظيفة او حتى العجز من الوظيفة )
 
المعيارية   -5 االجتماعية  :غياب  واالعراف  المعاييروالضوابط  الفرد  تمسك  عدم  إلى  وتشير 

بل غير شرعية مطلوبة وضرورية النجاز االهداف وان تعاكست مع  وشعوره بانه وسائل او س 
القيم والعادات السائدة ، وهذا يعني اهتزاز القيم والمعايير داخل المجتمع واالنهيار الذي يلحق 
بالبناء االجتماعي واتساع الفجوة بين اهداف المجتمع وقدرة الفرد للوصول اليها مما يؤدي إلى 

قاصد الغير مرغوب بها اجتماعيا لتحقيق االهداف وان هذا البعد يشعر استحسان المعاني والم
الفرد بان المعايير قد قدمت قوة تنظيمية في المحيط االجتماعي او المهني وبأن هذه المعايير لم 

( اجتماعيا ومهنيا  ابراهيم حسن  تعد تحترم  انور ( ، )32ص  ,2007المحمداوي ،حسن    سحر 
 .( 252ص  , 2013صبر ،رنا ناصر ( ، )58ص ,2010البياتي ،
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 المبحث الثالث 
افراد عينة  مع أساااااااااتجابات بالتوافق  االحصاااااااااائي التحليلب المتعلقة نتائجاهم الهذا المبحث   يَوجز

 : ذلك ة , وتضمن من المؤشرات االحصائية االساسي اً بعض توظيف البحث من خالل
 :   المتغيرات وصف اواًل : 
 العدالة التنظيمية  ابعاد 

أن المعدل العام    ,(  X1-X3والمتجسدة في االسئلة  )  فقرات بعد العدالة التوزيعيةتبين من تحليل  
( من اإلجابات %70.75جابات األفراد المبحوثين، إذ تبين أن )إل   اً وفقاإليجابي    ضمن التوجهله  

وبمعدل   االتفاق  بعدم  األخرى  اإلجابات  كانت  وبالمقابل  وأتفق،  تمامًا  أتفق  بدرجة  جاءت 
الحسابي )%21.19(، وللمحايد )8.07%) الوسط  قيمة  (، وبانحراف معياري  3.87(، ويدعمه 
(0.84719  .) 

( من إجابات %72.58أن )العدالة االجرائية  بعد  ب  ( المتعلقةX4-X6)  تحليل الفقراتمن  يتضح  و  
أكدت دور هذا المتغير و  االيجابي بدرجة أتفق تمامًا وأتفق،    ضمن التوجهاألفراد المبحوثين كانت  

اق (، في حين ظهرت نسبة عدم االتف1.0027( وبانحراف معياري )3.76بوسط حسابي قدره )
 ( .%14.4)( والمحايد 13.06%)

العام   االتفاق  ب  للفقراتبلغ  )بعد  المتعلقة  التفاعلية   )X7-X9العدالة  وبالمقابل  64.17%(   ،)
اال اإلجابة  )  خرى جاءت  )%13.38بمعدل  والمحايدة  حسابي  22.36%(،  وسط  ذلك  ويدعم   )

 (. 0.96314( وانحراف معياري )3.732)
 كاآلتي: و  التشخيص السابقفي ضوء  االفتراضاتواتساقًا مع ما تقدم يمكن تأشير بعض 

( ويعود ذلك إلى أن  %72.58في المرتبة األولى وباتفاق )  العدالة االجرائية بعدجاء ترتيب  -1
المتبعة من قبل   المبحوثة تتالءم مع االساليب  المتبعة في الجامعات  الممارسات واالليات 

سعيًا لتعزيز قيمة خدماتها، فضاًل عن إمكانية االستفادة من فرصة مواجهة    االخرى الجامعات  
 التهديدات التنافسية.

(، ويعود ذلك إلى أن فلسفة  %70.75المرتبة الثانية وباتفاق )  في  التوزيعية  العدالة  بعدجاء   -2
جزء من اجراءات العدالة في الجامعات قيد الدراسة ، فضاًل عن أن الموظفين   البعد هوهذا  

 . تخطيط جميع فاعليات وانشطة الجامعاتيمثل محور اهتمامهم عند 
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( ويعود ذلك إلى أن  %64.17األخيرة وباتفاق )  في المرتبة  العدالة التفاعليةجاء ترتيب بعد   -3
الالزمة واالساليب  الموارد  الدراسة ال تخصص  المبحوثة من وجهة نظر عينة  المنظمات 
واالليات لتحقيق نوع من التفاعل المباشر بينها وبين الموظفين مما عكس ذلك في مقدار  

ن أنها ال تهتم باألفكار التي هذا البعد ، فضاًل ع  فقراتاستجابة عينة الدراسة لمتغيرات و 
 يقدمها الموظفون فيها حول أنشطتها المتعلقة بالحوافز والمكافأت .

   ابعاد االغتراب الوظيفي 
ضمن  ( ان المعدل العام له  (X10-X12المؤشرات    ضمن  الالمعنى  بعد  فقرات  تبين من تحليل -1

( من اإلجابات جاءت بدرجة أتفق تمامًا وأتفق، والسبب  %56.11، اي أن )  التوجه االيجابي
، وبالمقابل كانت  فقراته  في ذلك يعود إلى اتفاق الغالبية على حاجة المنظمات المبحوثة إلى  

( ويدعم ذلك الوسط الحسابي  %31.02(، والمحايد )%10.79اإلجابات بعدم االتفاق بمعدل )
 ( . 0.9260اري ) ( واإلنحراف المعي3.663)

، (X13-X15)  المؤشراتفي ضوء    انعدام القوى   فقرات البعداتضح أن معدل االتفاق اإليجابي ل -2
أتفق تمامًا وأتفق وبالمقابل عدم االتفاق %56.12فقد تبين أن ) ( من اإلجابات جاءت بدرجة 

( ذلك بوسط حسابي )%12.32بمعدل  أما  0.93803)( وانحراف معياري  3.559( وعزز   ،)
 ( . %31.40نسبة المحايد فقد بلغت )

ويعزز  (،  %73.93لهذا المتغير )  االتفاق، وبلغ معدل    (X16 -X18)  بالفقرات  العزلة   بعدقيس   -3
( وبالمقابل كانت اإلجابة بعدم  1.00925( واالنحراف المعياري )38.60ذلك الوسط الحسابي )

 ( . %14.22( وبالمحايد )%11.59االتفاق )
المتطلبات التي    ( بوصفه  X19-X21 بالمؤشرات )   االغتراب عن الذات  بعدقياس    عند -4 أحد 

االغ متغير  عليها  االجابات  يستند  أن  تبين  حيث   ، الوظيفي  بمعدل تراب  وأتفق  تمامًا  أتفق 
كانت  57.62%) وبالمقابل  ب (  المرتبطة  )االجابات  بمعدل  االتفاق  والمحايد %14.55عدم   ،)
 (  0.9330( وانحراف معياري )3.536)وسط حسابي ذلك ( يدعمه 27.69%)

االيجابي    التأييدتبين أن معدل    المعياريةغياب    ( المتعلقة ببعدX22-X24)مؤشراتالوفي قياس   -5
(  %22.02( والمحايد )%18.22عدم االتفاق )(، وبالمقابل  %59.58)لإلجابات أتفق تمامًا وأتفق  
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( مما يؤكد أن المنظمات 1.0362( واالنحراف المعياري )3.525وعزز ذلك الوسط الحسابي ) 
 المبحوثة يوجد لديها ادارات عليا لها ضوابط معيارية تتعامل وفقها مع الجميع بدون استثناء .

 وكاآلتي:االفتراضات في ضوء التشخيص السابق واتساقًا مع ما تقدم يمكن تأشير بعض  
، باعتباره الوسيلة التي يتم من خاللها االبتعاد   (،%73.93المرتبة األولى وباتفاق )  العزلة  بعدنال   -1

 , بالمنظمة  المحيطة  البيئة  عن  االبتعاد  وكذلك  المبحوثة  المنظمات  واهتمامات  توجهات  عن 
 بالمقابل قلة ارتباط او المشاركة في البيئة التنظيمية من قبل االفراد داخل المنظمات المبحوثة .

بسبب أن المنظمات   (،%59.58مرتبة الثانية وباتفاق )في ال  غياب المعيارية  بعدجاء ترتيب   -2
المبحوثة تستخدم المنهجية العلمية في تحليل االزمات والمشاكل المرتبطة بالموظفين وبالمقابل  

الضوابط واالعراف االجتماعية وشعوره بانه وسائل او سبل غير   و  عدم تمسك الفرد المعايير
وان تعاكست مع القيم والعادات السائدة ، وهذا يعني شرعية مطلوبة وضرورية النجاز االهداف  

 اهتزاز القيم والمعايير داخل المجتمع واالنهيار الذي يلحق بالبناء االجتماعي .
(، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة  %56.12في المرتبة الثالثة وباتفاق )  انعدام القوى   بعدجاء ترتيب   -3

لى جانب عدم إمكانية التأثير في المواقف  المنظمات على السيطرة على االحداث والمخرجات إ
 االجتماعية التي يتعرض لها الفرد مع عدم القدرة على السيطرة على افعاله وتصرفاته ورغباته. 

والسبب في ذلك الى عدم المقدرة المدركة    (،%56.11في المرتبة االخيرة وباتفاق )  العجز  بعدجاء   -4
ان عدم وضوح االمور في حياة الفرد يمكن ان يؤدي الى    حيثللتنبؤ بعوائد السلوك وعواقبة ,  

 نمو توقعات عالية بوجود سيطرة خارجية ومن ثم يؤدي الى درجة عالية من فقدان السيطرة. 
 

 التوافق بين المتغيرات المخطط الفرضي للبحث وأبعاده والتأكد من  ثانيًا : أختبار
عن   للكشف,  ث التي عكسها مخططه  فرضيات البح  يهدف هذا المحور إلى التأكد من صحة

المخطط الفرضي،    وعالقات  من اتجاه مساراتكذلك  للتحقق  و  ،    همتغيرات  او تمثيل  مدى انعكاس
 . (Uma Sekaran, & roger Bougie, , 2010:  p321-322)فرضيات الواختبار 

 
  الفرعية  الفرضياتاختبار الفرضية الرئيسة و  
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تحليالت   إجراء  البسيطتم  الخطي  الضوء  والمتعدد  االنحدار  ا  لتسليط  الفرضية  لرئيسة  على 
( تأثير    1التأثير بشكل مفصل، إذ يوضح الجدول )  تفاصيل  معرفة والفرضيات الفرعية وكذلك  

  وكاالتي:تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع 

 تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع  (1الجدول ) 
Independent 
 variable  

 
 
 dependent    

 variable  
 

organizational 
justice dimensions 

2R 

F 

0 1 
Calculate

d Tabular 

behavior of Work 
alienation 

dimensions 

0.447 

*(2.14)  

0.895 

 
*(16.25

) 

0.771 *264.49 3.94 

16.25 

T 

Calcula
ted 

1.84 D.F 

*P  0.05         N = 81       N.S = not significant 

البعاد العدالة  معنوي    اثر( إلى وجود    1تشير نتائج تحليل االنحدار الموضحة في الجدول ) 
مجتمعةً  أبعاد    التنظيمية  الوظيفيفي  االغتراب  )  سلوك  قيمة  بلغت  حيث   Fمجتمعًة 

Calculated( قيمتها  264.49(  من  أكبر  وهي   )Tabular  (   2Rوبلغ  ,  (  3.94البالغة 
( المحسوبة Calculated  t( وهي قيمة معنوية بداللة )0.895)(    1)  معامل  و بلغ,  (  0.771)

(  0.05( عند مستوى معنوية )1.66البالغة )   Tabularوهي أكبر من قيمتها    , (16.25البالغة ) 
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وبذلك ترفض فرضية العدم و تقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود اثر ذي داللة بين  ، 
التي بينت عن وجود   (Ceylan & Sulu , 2011 )  مع دراسة  فق, وهذا يتمتغيري الدراسة  

 .سلوك االغتراب الوظيفيأبعاد  عالقة بين ابعاد العدالة التنظيمية و

 سلوك االغتراب الوظيفي في أبعاد مجتمعًة  العدالة التنظيميةابعاد تأثير  ( 2الجدول )  
Independent 
 variable  

 
 
 dependent     

 variable  

organizational justice 
dimensions 

2R 

F 

0 1 Calculated Tabular 

 انعدام القوة  
0.768 

*(3.62) 

0.793 

*(14.71) 

0.69
7 

*188.74 3.94 

 الالمعنى
0.757 

*(2.79) 

0.777 

*(11.23) 

0.56
9 *105.38 3.94 

 العزلة    
1.312 

*(6.67) 

0.673 

*(13.39) 

0.65
7 *153.08 3.94 

 االغتراب عن الذات 
1.193 

*(4.36) 

0.685 

*(9.32) 

0.53
3 *85.13 3.94 

 غياب المعيارية  
1.413 

*(7.54) 

0.678 

*(13.54) 

0.67
2 

*157.47 3.94 

1.84 D.F 

*P  0.05         N = 81       N.S = not significant          
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بعاد وجود أثر معنوي ال االنحدار الخطي المتعدد( ومن خالل نتائج 2إذ يتضااااااااح من الجدول )
( و F) Calculated ، وذلاك من خالل قيماة انعددام القوة    في ُبعادالعادالاة التنظيمياة مجتمعاًة 

( , باالضااافة الى ذلك يوجد تأثير معنوي 3.94) Tabular(، وهي اكبر من  188.74البالغة )
( F Calculated، وذلاك من خالل قيماة )  الالمعنىمجتمعاًة في ُبعاد بعااد العادالاة التنظيمياة  ال
 ( . 3.94(، وهي أكبر من )105.38على التوالي  ) Tabular و

العزلدة  ، االغتراب  مجتمعاًة في كال من ُبعاد )    التنظيمياةبعااد العادالاة  كاذلاك يوجاد أثر معنوي ال
( لهم F Calculated( على التوالي , وذلاك من خالل قيماة )  عن الدذات  ,  غيداب المعيداريدة

 Tabularعلى التوالي وهي اكبر من مطابقتها    )157.47, )    )85.13(،)  153.08والبالغة )
ض فرضددددددددديدة العددم و تقبدل الفرضددددددددديدات البدديلدة  وبدذلدك ترف ,  ( لهم على التوالي  3.94الباالغاة )

 , Adnan Ceylan &Seyfettin Sulu)الفرعيدة المتولددة منهدا وهدذا يتفق مع دراسددددددددددة  
2011) . 

 
          التأكد من التوافق بين المتغيرات 

 (Chi-squareاختبار )هنالك عدة اختبارات للتأكد من التوافق بين متغيرات دراسة ما , ومنها 
(  Walker ,1995يسعى هذا االختبار لمعرفة العالقة االرتباطية او مدى توافق بين متغيرين )  

 Richa Singhal &Rakesh بين متغيرين )  goodness‑of‑fitوكذلك جودة المالئمة  ,  
Rana ,2015) , العدالة التنظيمية   ابعاداي التوافق وجودة العالقة ومدى مالئمتها بين كل من

ويمكن تجسيد مديات هذا االختبار   .منفرد  سلوك االغتراب الوظيفي بشكل مجتمع او    وأبعاد،  
  ( أنه  إلى  تشير  والتي  للبحث  الرئيسة  الفرضية  العدالة في  ابعاد  بين  توافقية  عالقة  التوجد 

 ( ، ويتفرع عنها الفرضيات التالية :  التنظيمية وابعاد سلوك االغتراب الوظيفي
 

  المنفرد ال توجد عالقة توافقية ألبعاد العدالة التنظيمية على المستوى. 
  المنفرد ال توجد عالقة توافقية ألبعاد سلوك االغتراب الوظيفي على المستوى . 
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 العالقة التوافقية لكل من ابعاد العدالة التنظيمية وابعاد سلوك االغتراب الوظيفي   ( 3الجدول )  

Test 

organizational 
justice  

behavior of Work 
alienation 

organizational 
justice and  

behavior of work 
alienation  

Calculate
d Tabular Calculate

d Tabular Calculate
d 

Tabula
r 

Chi-
squar

e 
107.839 

11.433
8 43.727 

9.3204
3 4227.67 5.882 

. Sig. 0.000**  0.000**  0.032*  

( الجدول  قيمة  ( يتضح  3من معطيات  العدالة    Calculated    Chi- square  أن  ألبعاد 
(    11.4338والبالغة )  Tabular( وهي أكبر من القيمة  107.839التنظيمية مجتمعة بلغت )

( العدالة  0.01عند مستوى معنوية  المعنوية ألبعاد  توافقية عالية  إلى جود عالقة  ( مما يشير 
معة  مجتألبعاد سلوك االغتراب الوظيفي   Chi- square Calculatedإن قيمة  التنظيمية .

( عند مستوى معنوية   9.32043والبالغة ) Tabular( وهي أكبر من القيمة  43.727بلغت )
 (، مما يشير إلى وجود عالقة توافقية عالية المعنوية ألبعاد سلوك االغتراب الوظيفي.0.01)

قيمة   األ  Calculated   Chi square  إن  التنظيميةبعاد  االغتراب  وأبعاد  و    لعدالة  سلوك 
  5.882والبالغة )   Tabular( وهي أكبر من القيمة  4227.67بلغت ) بشكل مجتمعالوظيفي  

 ( مما يشير إلى وجود عالقة توافقية معنوية بينهما. 0.05( عند مستوى معنوية )
ل من  لكل  معنوية  توافقية  عالقة  وجود  النتائج  هذه  اوتعكس  التنظيميةمتغيري  سلوك و    لعدالة 

لهذا ترفض الفرضية العدمية الرئيسة التي تنص على أنه التوجد عالقة  ,  اب الوظيفي   االغتر 
وتقبل ،    توافقية ذات داللة احصائية بين ابعاد العدالة التنظيمية وابعاد سلوك االغتراب الوظيفي

 Adnan )مع دراسة    يتفقوهذا  بينهم  تنص على أنه توجد عالقة توافقية    الفرضية البديلة التي
Ceylan & Seyfettin Sulu , 2011)  . 
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 العالقة التوافقية ألبعاد العدالة التنظيمية(    4الجدول )  

Test 

Distributive 
Justice     

Procedural  
Justice Interactional Justice   

Calculat
ed 

Tabula
r 

Calculate
d 

Tabula
r 

Calculate
d Tabular 

Chi-
square 107.557 11.45

58 81.768 11.45
57 121.684 13.4856 

Sig. 0.000  0.000  0.000  

 
لبعد العدالة التوزيعية   Calculated  Chi-squareأن قيمة  ( يتضح  4من معطيات الجدول )

( من  107.557بلغت  أكبر  وهي   )Tabular  ( معنوية 11.4558والبالغة  مستوى  عند   )
 توافقية عالية المعنوية لهذا البعد .(، مما يشير إلى وجود عالقة 0.01)

قيمة )  Calculated  Chi-square إن  بلغت  االجرائية  العدالة  لبعد  (  81.768المحسوبة 
 ( التفاعلية  العدالة  القيمة  (  121.684ولبعد  من  أكبر  التوالي    Tabularوهي  على  لهما 

القة توافقية  وجود ع(، مما يدل على  0.01عند مستوى معنوية )(   13.4856, )(  11.4557)
ات المبحوثين لمديات وانعكسات  ، وتعكس هذه النتيجة طبيعة إجاب  ينالبعد  عالية المعنوية لهذين

وتعكس هذه النتيجة طبيعة إجابات ,    ، أي االجراءات المتبعة من قبل منظماتهم  ينالبعد  هذين
تهم  وتعكس هذه النتائج المبحوثين حول العالقات ما بين الموظفين او مع المتعاملين مع منظما

التفاعلية العدالة  الفرعية    ,    وجود عالقة توافقية معنوية ألبعاد  العدمية  الفرضية  لهذا ترفض 
المستوى   التنظيمية على  العدالة  ألبعاد  توافقية  توجد عالقة  ال  أنه  تنص على  التي  األولى 

وهذا يتماشى مع    عالقة توافقية. وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على انه توجد  منفرد  ال
 . (Adnan  Ceylan & Seyfettin Sulu , 2011 , 2011 )دراسة  
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 العالقة التوافقية ألبعاد سلوك االغتراب الوظيفي  (  5الجدول ) 
Test Chi-square Sig. 

 Calculated 66.865 0.000 انعدام القوة 
Tabular 9.32045  

 Calculated 105.725 0.000 الالمعنى 
Tabular 11.4558  

 Calculated 87.226 0.000 العزلة 
Tabular 13.3676  

 االغتراب عن الذات 
Calculated 131.545 0.000 
Tabular 13.3676  

 غياب المعيارية 
Calculated 113.231 0.000 
Tabular 13.3676  

  
الجدول ) قيمة  ( يتضح  5من مخرجات  القوة    Chi-square Calculatedإن  انعدام  لبعد 

(  0.01( عند مستوى معنوية )9.32045والبالغة )  Tabular( وهي أكبر من  66.865بلغت )
البعد لهذا  المعنوية  عالية  توافقية  عالقة  وجود  إلى  يشير  بلغت  مما  كما  الالمعنى   ,  لبعد 

، مما يشير إلى وجود عالقة    (11.4558والبالغة )  Tabular( وهي أكبر من  105.725)
 توافقية عالية المعنوية لهذا البعد , 

, االغتراب عن الذات  , غياب  العزلة  )  د  ابعالل  Chi-square Calculatedكذلك إن قيمة  
التوالي    بلغت(    المعيارية من    113.231,    131.545,    87.226)  على  أكبر  وهي   )

Tabular    ( مما يشير إلى  0.01( عند مستوى معنوية )13.3676)  لهما والبالغة على التوالي
-Chiوتدل جميع هذه النتائج ومن خالل قيمة  اد .  بعوجود عالقة توافقية عالية المعنوية لهذا اال

square    لذا ترفض الفرضية العدمية أن هناك عالقة توافقية ألبعاد سلوك االغتراب الوظيفي
ثانية التي تنص على أنه ال توجد عالقة توافقية ألبعاد سلوك االغتراب الوظيفي على الفرعية ال

 .، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على انه توجد عالقة توافقية منفردالمستوى ال
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 االستنتاجات  
االغتراب  هناك دورًا مهم آلبعاد العدالة التنظيمية في رفع مستوى اداء العاملين , وان   .1

 الوظيفي يؤثر بشكل كبير على اداء العاملين . 
 كلما كان الموظف اكثر خبرة كلما زادت المشاركة بالعمل .  .2
جاءت  نتائج هذه الدراسة بصورة مختلفة  لما جاءت به أغلب الدراسات العربية واألجنبية  .3

مستوى األغتراب  حيث اكدت هذه الدراسة  أن شعور  بعدم العدالة في العمل يقلل من 
 الوظيفي  لدى العاملين . 

 التوصيات 
في العمل يضمن تنوع وتجدد االنشطة   Job enrichment)االعتماد على مبدأ )   .1

التي يقوم بها الموظف والتخلص من االنشطة الروتينية التي تولد الملل للموظف في  
 .(    work  Alienation)العمل من اجل تقليل ظاهرة 

من   .2 )الحد  لالبداع   work  Alienationظاهرة  الفرص  اتاحة  على  العمل  ينبغي   )
   .للعاملين واالبتكار من اجل تشجيعهم على توفير االستقرار الوظيفي في مكان العمل 

  Limitationsالمحددات 
اخرج البحث مجموعة من المحددات اهمها التوسع في مجال الدراسة من خالل استخدام ابعاد  

الهتمام ببيئة ااخرى وتطبيقها في قطاعات مختلفة , وتشخيص عالقته مع مواضيع اخرى مثل  
والخروج بنتائج .  العاملين وبالتالي ينعكس على ادائهمتأثير ايجابي على    التي لها  تلجامعاعمل ا
   . يات تخدم جميع القطاعات وتوص

 المراجع 
 اواًل : المصادر العربية 

 أ . الكتب  
,السلوك التنظيمي في منظمات االعمال, دار وائل للنشر   2010العميان ,محمود سلمان 

 والتوزيع , الطبعة الخامسة. 
 ب.    البحوث
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باالغتراب الوظيفي  , اثر مصادر ضغوط العمل في مستوى الشعور  2013،  رنا ناصر صبر  .1
دراسة تحليلية ألراء عينة من الممرضين والممرضات في مستشفى اليرموك التعليمي ، مجلة    –

 .   37كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد 
, درجة العدالة التنظيمية وعالقتها بتفويض السلطة لدى    2015محمود عبد الرحيم ,    غانم  .2 

الثان الحكومية  المدارس  معلمي مديري  نظر  وجهات  من  طولكرم  محافظة  في  ومديراتها  وية 
   مدارسهم , جامعة النجاح الوطنية , كلية الدراسات العليا .

, اثر العدالة التنظيمية على مناخ االبداع , دراسة ميدانية عن    2016. محفوظ جودة  ,  3
 شركات االدوية االردنية .  

التفاعلية  ," امكانية توض  2020محمد صالح هادي  ,  .  4 يح طبيعة العالقة مابين العالقة 
 واندماج الموظفين " ,جامعة البصرة كلية االدارة واالقتصاد , مجلة االقتصاد الخليجي  

,أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي , دراسة    2012.نماء جواد العبيدي ,.  5
, جامعة تكريت , كلية االدارة واالقتصاد ,المجلد  ميدانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 .  24, العدد 8
 ج : الرسائل واالطاريح 

,العالقة بين االغتراب والتوافق النفسي للجالية     2007حسن إبراهيم حسن المحمداوي ،   .1
العربية  األكاديمية   ، والتربية  اآلداب  كلية  في  دكتوراه  أطروحة   ، السويد  في  العراقية 

 الدنمارك . المفتوحة في
انور  .2 دراسة   2010,  البياتي    سحراء   ، التنظيمي  بااللتزام  وعالقته  االغتراب   ،

استطالعية تحليلية ألراء عينة من المديرين والتنفيذين في وزارة البلديات واإلشغال العامة  
 ، رسالة ماجستير في أدارة األعمال ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد .  
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 م ركض فئة الناشئين 100اثر قلق المنافسة وعالقته باالنجاز الرياضي لسباق 

The impact of competition anxiety and its relationship to the 

sporting achievement of the 100-meter race, the junior category ran 

 ، العراقالديوان الرياضينادي  –م.م عثمان محجوب خلف 
othman79iraq@gmail.com 

، العراقكلية االمام االعظم الجامعة – مصطفى حميد حسين د.  
Mutafa.hhameed.h@gmail.com 

 ، العراقجامعة الفراهيدي –هند علي ثابت  د.
drhindali6@gmail.com 

 

عالقته باالنجاز الرياضةةةةةةةةةةةةةةي لد   على اثر قلق المنافسةةةةةةةةةةةةةةة و هدف البحث الى التعرف  ملخص:
واستخدم الباحثون م( ركض للناشئين لبطولة اندية العراق الموسم الثاني  100العبي سباق الةةةةةةةةةةة  

طبيعة المشةةةةكلة حيث تمر ءجرااار البحث على عينة وقوامها    المنهج الوصةةةةذي وللال لمالئمته
م( ركض وبعد المعالجار االحصةائية  اههرر 100( العبًا من فئة الناشةئين لسةباق الةةةةةةةةةةةةةةةة  16 

وجود عالقة  النتائج وجود اثر معنوي لقلق المنافسة على االنجاز الرياضي كما وتم التوصل الى  
ون بأن ارتباط معنوية بين قلق المنافسةةة واالنجاز الرياضةةي، وعلى اسةةاف للال فقد اوصةةى الباحث

على المؤسةةسةةة الرياضةةية ءعادر النهر في برامجها التدريبية لتشةةمل مسةةتقباًل برامج تدريبية نذسةةية 
لمحيطة خاصةةةةةةةةةةةةةة موجهة نحو تعزيز قلق المنافسةةةةةةةةةةةةةة االيجابي واالسةةةةةةةةةةةةةتذادر من كل المت يرار ا

 بالالعب وتوضيذها بإتجاه االنجاز الرياضي.

 الكلمات المفتاحية:
   قلق المنافسة، اإلنجاز الرياضي، االعداد النذسي(
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The aim of the research is to identify the impact of competition 

anxiety and its relationship to sporting achievement among the players of 

the (100 m) race. The juniors ran for the Iraq Clubs Championship, the 

second season, and the researchers used the descriptive approach in order 

to suit the nature of the problem. 100 m) ran after statistical treatments, 

the results showed a significant effect of competition anxiety on athletic 

achievement, and a moral correlation between competition anxiety and 

athletic achievement was reached, and on the basis of that, the researchers 

recommended that the sports institution should reconsider its training 

programs to include training programs in the future. A special 

psychological oriented towards promoting positive competition anxiety, 

taking advantage of all the variables surrounding the player and 

explaining them in the direction of sports achievement. 

key words: 

(Competition anxiety, athletic achievement, psychological preparation) 

 

 المقدمة وأهمية البحث: -1

يعتبر اإلعداد النذسي للرياضيين عامة ولمتسابقى المسافار الطويلة والمتوسطة والقصيرر   
تلال   لمستو  العبي  وأساسيًا  هامًا  مكونًا  وفعااًل  خاصة  ءيجابيًا  ءسهامًا  يسهم  المسافار، حيث 

بالتقدم بالمستو  الرقمي، وأن يسير جنبًا ءلى جنب مع كل من اإلعداد البدني والمهاري حتى  
تكتمل المكونار الرئيسية للمستو ، وعلى للال فتدريب المتسابق على السمار اإلرادية الخاصة  

ر اإلرادر والتحلي بروح الكذاح من السمار الواجب  كالمثابرر والشجاعة وضبط النذف والتصميم وقو 
غرسها وتنميتها عند المتسابق واالبتعاد عن كل ما يؤثر عليه نذسيًا كالقلق واالحباط واالحتراق  

 وغيرها من المت يرار السلبية التي قد تؤثر تاثيرًا مباشرًا على انجازه. 

هم وعامل رئيسي للنجاح وخصوصا  ولهلا فقد را  الباحثون ان الت لب على القلق يعتبر م
البطولة  اثناا وقبل  الالعبين  الباحثون على بعض  ال الحظ  المشكلة  تكمن  الناشئن  وهنا  لذئة 
السلبية من اهمها االرتباال وضعف في االداا والتركيز والقلق والتوتر   النذسية  المهاهر  بعض 
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ق التي يكون عليها الالعب الناشئ  الواضح وعز  الباحثون هلا االمر الى الدرجة العالية من القل
في البطولة وقد لهب علماا النذف الرياضي الى التعرف على حالة القلق اثناا المنافسة ووضعوا  

"هو عبارر عن حالة من االستثارر    ( 132 ص 2003 امين،،    عدر تعاريف ومذاهيم للقلق فقد عرفه
ليها وتههر عملية االستثارر من خالل  التي يستعد الذرد بها للدفاع عن النذف" وكلا المحافهة ع

التنشيط الذسيولوجي والنذسي واللي يؤدي بدوره الى انتاج ما لد  الذرد من طاقة حركية او فكرية  
"هو    (132ص    2002 راتب،  كامنة تنبعث من داخله للدفاع عن لاته المتوقعة للخطر وعرفه  

عن الناتجة  باالستثارر  مقترحة  سارر  غير  انذعالية  دراسة   حالة  وبينر   " خطر  توقع  او  خوف 
انه كلما كان التحضير النذسي جيد كانر النتائج جيدر وكانر    ( 60-50،ص 2011 مصطذى،  

 العالقة بين االمرين حتمية. 
الرياضي                              واالنجز  المنافسة  قلق  بين  والعالقة  االثر  على  التعرف  الى  البحث  هدف 

مسافة   سباق  ر 100في  البحث                                       م  تساؤل  على  واالجابة  للناشئين،  كض 
  هل ان قلق المنافسة عامل ايجابي ام سلبي؟(.  

  مجاالت البحث: -2

 م ركض.  100العبي اندية ناشئين العراق لسباق  المجال البشري:  .1
 اني.  بطولة العراق الموسم الث 11/2020/ 7  –  5: من تاريخ المجال الزماني .2
 ملعب العاب القو  في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ب داد.  المجال المكاني: .3

  
 منهج البحث: -3

استعمل الباحثون منهج البحث الوصذي وبأسلوب الدراسار المسحية كونه يمثل أنسب  
 وأفضل الحلول العلمية المالئمة لطبيعة مشكلة البحث الحالي. 

 البحث:مجتمع وعينة 

م( ركض للناشئين، وارتأ   100( العبًا في سباق الةةةةةةةةةةةةة  19احتو  مجتمع البحث على  
( العبين لمشةاركتهم في التجربة 3الباحثون اخل المجتمع كله وللال لصة ر حجمه، وتم اسةتبعاد  
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( يبين 1( العبًا يمثلون عينة البحث، والجدول  16االسةةةةةةتطالعية، ليسةةةةةةتقر العدد النهائي على  
 للال.

 (1جدول ) 

 يبين توزيع افراد العينة المشمولة بالبحث 
 

 عدد الالعبين  التجربة  ت
 3 التجربة االستطالعية 1
 16 التجربة الرئيسيةةةةةةة  2

 19 المجموع
 

 وسائل جمع المعلومات:

 المقابلة الشخصية: 

في مجال التربية  البدنية وعلوم الرياضةةةةةةةة   تمر المقابلة الشةةةةةةةخصةةةةةةةية مع بعض الخبراا
لالسةةةةةةةةةةةةةةتذةةةادر من أرائهم فيمةةةا يخص المعلومةةةار المتعلقةةةة بموضةةةةةةةةةةةةةةوع البحةةةث مثةةةل علم النذف                           

 والساحة والميدان، واالختبار والقياف.

 أداة البحث:

دف توفير  به martensتم اسةتخدام مقياف قلق المنافسةة الرياضةية اللي صةممه مارتينز  
( فقرر منها سلبية وبعضها ءيجابية بحيث 15أدار قياف صادقة وثابتة، ويتكون هلا المقياف من  

الثالثي المكون من الخيةةةةارار  نةةةةادرًا، أحيةةةةانةةةةًا، غةةةةالبةةةةًا(                         ليكرر  لمقيةةةةاف  المختبر طبقةةةةًا  يجيةةةةب 
 

 ( 1انظر الملحق.) 
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خصةةةةائص السةةةةايكومترية  القياسةةةةية( ( على التوالي، وتم حسةةةةاب ال3-2-1واعطير لها االوزان  
 -للمقياف إلثبار صدقه وثباته على عينة البحث الحالي وكاآلتي:

 - الخصائص السايكومترية )القياسية( للمقياس:

 -معامل االتساق الداخلي لفقرات المقياسين:

ل رض التحقق من تجانف الذقرار فان معامل االتسةاق الداخلي يقدم لنا الدليل على للال  
"حيةث ءن  معةامةل االتسةةةةةةةةةةةةةةةاق الةداخلي هو معةامةل االرتبةاط بين درجةار كةل فقرر والةدرجةة الكليةة  

 .(114ص 2006 احمد،   للمقياف".

وأسةةةتخدم الباحث قانون معامل االرتباط البسةةةيط  بيرسةةةون( السةةةتخراج العالقة االرتباطية                  
(،                           spssالحقيبةةةة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةة    بين كةةةل فقرر والةةةدرجةةةة الكليةةةة للمقيةةةاف وللةةةال بةةةاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدام

وبما ان الذقرار جميعها التي اسةةةةةةةةةةتابقي ر في المقياسةةةةةةةةةةين معامالر اتسةةةةةةةةةةاقها بداللة احصةةةةةةةةةةائية،                   
( لللال لم تسةةةةةةقط اية فقرر، ويمكن القول ان المقياف يتمتع بصةةةةةةدق 0.05وتحر مسةةةةةةتو  داللة  
 بين فيه معامل االتساق الداخلي لذقرار المقياف مع المقياف ككل.        ( ي2بناا جيد، والجدول  

 ( 2جدول )
 يبين معامل االتساق الداخلي لفقرات القلق النفسي

 )ر( قيمة  الفقرة  )ر( قيمة  الفقرة 

1 0.623** 9 0.676** 

2 0.615** 10 0.532* 

3 0.783** 11 0.824** 

4 0.679** 12 0.774** 

5 0.556* 13 0.820** 
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6 0.682** 14 0.676** 

7 0.771** 15 0.842** 

8 0.568*   

 ثبات المقياس: 

يقصةةةةةةةةد به  مد  قياف االختبار للمقدار الحقيقي للسةةةةةةةةمة التي يهدف ءلى قياسةةةةةةةةها وكما 
يعني "ثبار االختبار ءلى اتسةةةةةةاق الدرجار التي يحصةةةةةةل عليها نذف ا فراد أنذسةةةةةةهم في ا جواا  

  (259ص  1994 عالوي، المختلذة"     

ون على استعمال ول رض معرفة ثبار المقياف ولوجود طرائق عدر لحسابه، اعتمد الباحث
كرونبةا(( "ءل تقيف هةله الطريقةة التجةانف الةداخلي لذقرار    –طريقةة تحليةل الثبةار بمعةادلةة  الذةا 

المقياف، ويدل تجانف فقرار المقياف على مد  اتسةةاق أداا المذحوصةةين على ا سةةئلة جميعها  
الةدرجةار التي  ، فبعةد أن قةام البةاحةث بتذري   (62،ص2011 االمةام،  التي يتكون منهةا المقيةاف"  

( العبةًا وحسةةةةةةةةةةةةةةبةر درجةار الذقرار والةدرجةة الكليةة لكةل  16حصةةةةةةةةةةةةةةل عليهةا  والمتعلقةة بةدرجةار  
(  0.756كرونبا(( فكان معامل    –مجيب،                         تم اسةةةةةةةةةةةةتخدام معادلة  الذا 

 وهو معامل ثبار جيد.

 الوسائل االحصائية:

 (.spssاستعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  تم معالجة البيانار اإلحصائية بواسطة 

 :ومناقشتها النتائج عرض -4

 تحليل عالقة االرتباط بين قلق المنافسة واالنجاز الرياضي:
اسةةةةةةةةتكمااًل للعمليار الوصةةةةةةةةذية والتشةةةةةةةةخيصةةةةةةةةية القائمة على معطيار التحليل الوصةةةةةةةةذي                        

( واللي يشةةةير الى  3تم تحديد عالقار االرتباط بين مت يرار البحث  وكما موضةةةح في الجدول  
ان هنةةاال عالقةار ارتبةةاط ءحصةةةةةةةةةةةةةةةائيةةة موجبةةة لار داللةة معنويةة بين المت ير المسةةةةةةةةةةةةةةتقةةل  قلق  
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لمنافسةةةةةةةةةةة( والمت ير التابع  االنجاز الرياضةةةةةةةةةةي(، وبعبارر اخر  انه كلما زاد القلق النذسةةةةةةةةةةي زاد ا
 ( يبين للال.3االنجاز الرياضي لد  عينة البحث، والجدول  

 
 ( 3الجدول )

 معامل االرتباط )بيرسون( بين متغيرات الدراسة 
  المتغير التابع

 المستقلالمتغير 
 االنجاز الرياضي

 0.970** المنافسةقلق 

   0.001   داللة ( معنوي عند مستو ) 

 
 -تحليل اثر قلق المنافسة في االنجاز الرياضي:

بةةأن لةةدينةةا مت يرًا مسةةةةةةةةةةةةةةتقاًل واحةةدًا اسةةةةةةةةةةةةةةمةةه                            (Durbin-Watson)تخبرنةةا نتةةائج اختبةةار  
( والمت ير التابع تمثل باالنجاز الرياضةي  ويتضةح ايضةًا من خالل النتائج التي تم قلق المنافسةة 

يلعب دور المؤثر المعنوي في االنجاز الرياضةةةي عند مسةةةتو   قلق المنافسةةةةالحصةةةول عليها أن  
( والتي تمثةةةل معةةةامةةةل االنحةةةدار للمت ير المسةةةةةةةةةةةةةةتقةةةل  1Bانةةةر قيمةةةة  (  حيةةةث كةةة0.001داللةةةة  

(، للال يعكف 0.001( معنويتان عند مسةةتو  داللة  14.989( المحسةةوبة  T( وقيم  0.447 
 معنوية النمولج. 

( المحسةةةوبة  F( تحليل التباين اللي يتضةةةح من خالله أن قيمة  4كما ويوضةةةح الجدول  
(  وان القدرر التذسةةةةةةةةةةةةةيرية لهلا النمولج 0.001داللة    ( وهي معنوية عند مسةةةةةةةةةةةةةتو  224.657 

(  ءل يشةةةةةةةةير هلا  0.937معامل التحديد التصةةةةةةةةحيحي  و   (0.941ممتازر ءل بل  معامل التحديد  
%( من الت يرار الحاصةةةةةلة في  93.7( على تذسةةةةةير  قلق المنافسةةةةةةءلى قدرر المت ير المسةةةةةتقل  

%( من سةلوال المت ير التابع  االنجاز الرياضةي(  93.7المت ير التابع  المعتمد(  وبعبارر اخر   
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%( من الت يرار في المت ير   6.3( وان نحو  قلق المنافسةةةةيتحدد بنااًا على المت ير المسةةةتقل  
 التابع   االنجاز الرياضي( تعود ءلى مت يرار أخر  لم يشتمل عليها أنمولج البحث. 

المت يرار التي لم تدخل في الدراسةةة   وير  الباحثون انه من الممكن أن تكون ضةةمن هله
 العوامل البيئية والخبرر الميدانية بالمنافسار الرياضية. 

 ( 4جدول )
 يبين تحليل التباين ألنموذج االنحدار واألثر بين قلق المنافسة واالنجاز الرياضي

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة  
 المعنوية (Fاالختبار )

 0.000 224.657 26.918 1 26.918 االنحدار 
   0.120 14 1.677 البواقي 
    15 28.596 االجمالي

 
 : االستنتاجات

 يرتبط قلق المنافسة باالنجاز الرياضي بعالقة ارتباط معنوية. .1
 يؤثر قلق المنافسة في االنجاز الرياضي تأثيرًا معنويًا.  .2
 يجب التدرب على قلق المنافسة ليكون دافع ايجابي نحو تحقيق االنجاز الرياضي. .3
 يتحول قلق المنافسة الى عامل مثبط لالعبين الا ما اهمله المدربين. .4

 التوصيـات والمقترحات: 

أهمية القلق االيجابي الناتج من الدافع نحو الذوز عكسةةةةر النتائج التي توصةةةةل ءليها البحث  .1
 والتدرب على تنميته لد  الالعبين الناشئين.

قلق المنافسةةةةةةةةةةةةة االيجابي في التأثير على القلق لد  الالعبين  نهرًا للدور الكبير اللي يلعبه .2
وتحديد تصةةةرفاتهم داخل المضةةةمار  فعلى المؤسةةةسةةةة الرياضةةةية ضةةةرورر البد  بإنشةةةاا هيكل  

تقوم على أسةةةةسةةةةه مدونة نذسةةةةية خاصةةةةة بها تحدد الجزا ا كبر من تصةةةةرفار الالعبين عام  
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داخل المضةمار  وتصةف فضةاًل عن للال السةلوكيار المرغوبة تجاه بعض الحاالر التي قد 
 تشكل معضلة نذسية.

على المؤسةةةةسةةةةة الرياضةةةةية ءعادر النهر في برامجها التدريبية لتشةةةةمل مسةةةةتقباًل برامج تدريبية  .3
 اصة موجهة نحو تعزيز ا قلق المنافسة اليجابي.نذسية خ

ءعةادر النهر في اسةةةةةةةةةةةةةةتثمةار البحوث والةدراسةةةةةةةةةةةةةةار وبرااار االختراع والعمةل على وضةةةةةةةةةةةةةةع  .4
 تخصيصار مالية لللال أو التعاقد مع جهار خارجية للار ال رض. 

 
 اجع: المر 
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وعد عبد الرحيم   أ.د  1
جامعة االنبار/ كلية التربية البدنية وعلوم  ادارر وتنهيم فرحان 

 الرياضة

فارف سامي   أ.د  2
 يوسف 

اختبارار  
 جامعه ب داد/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وقياف 

حازم موسى  أ.د  3
 عبد 

اختبارار  
 وقياف 

جامعه القادسية/ كلية التربية البدنية وعلوم  
 الرياضة

غادر محمود  أ.م.د  4
 جاسم 

اختبارار  
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الجامعة المستنصرية/ كلية التربية البدنية وعلوم  
 الرياضة

علي حسين  أ.م.د  5
 هاشم

علم النذف 
 الرياضي

جامعه القادسية/ كلية التربية البدنية وعلوم  
 الرياضة

علي مطيري  أ.م.د  6
 حميدي

علم النذف 
 جامعة ميسان/ كلية التربية ا ساسية الرياضي

علم النذف  رحيم حلو علي  أ.م.د  7
 جامعة ميسان/ كلية التربية ا ساسية الرياضي
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 (2ملحق )
 مقياس قلق المنافسة

 غالبا  احيانا نادرا العبارات
    التنافف مع اآلخرين متعة اجتماعية  1

    قبل اشتراال في المنافسة اشعر ءنني مرتبال 2

    قبل اشتراال في المنافسة أخشى عدم توفيقي في اللعب  3

    التمتع بروح رياضية عالية عندما اشترال في المنافسة  4

    اشترال في المنافسة أخشى من ارتكابي بعض ا خطاا عندما  5

    االشتراال في المنافسة اكون هادئا  6

    من المهم أن يكون لي هدف أثناا المنافسة 7

    قبل أن اشترال في المنافسة اشعر باضطراب  في معدتي  8

    المعتاد قبل أن اشترال في المنافسة أشعر بأنه ضربار قلبي أسرع من   9

    أحب التنافف في ا نشطة التي تتطلب مجهودا بدنيا  10

    قبل اشتراال في المنافسة اشعر باالسترخاا  11

    قبل أن أشارال في المنافسة اكون عصبيا 12

    ا لعاب الرياضية الجماعية اكثر أثاره من ا لعاب الذردية  13

    المناف اكون متوترا عند انتهار بدا  14

    قبل أن اشترال في المنافسة اشعر بالضيق 15
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د بن محمد الحموي  للسيد احم"كياء بتحرير مسألة عصمة األنبياءتحاف االذإ
 هـ" 1098الحنفي: 

Encouraging the smart by editing the issue of the infallibility of the 

prophets "by Mr. Ahmed bin Muhammad Al-Hamwi Al-Hanafi: 

1098 AH" 

 ، دائرة التعليم االسالمي، العراق الجبوري عثمان عطية د. 
 

مسألة عصمة األنبياء وتعتبر    : يتناول بحثنا جزئية مهمة من جزئيات علم العقيدة وهيملخص
من المسائل المهمة كونها تتعلق بخير البرية وبشخص النبي الذي البد أن يكون معصومًا في 
العلماء   بين  فيها اآلراء  الخالف وتباينت  فيها  لهذا وقع  أقواله وأفعاله عّما يشينه ويسقط قدره، 

ائل للحديث عن هذه المسألة وحيثياتها،  والفرق اإلسالمية، وقد أفرد الكثير من العلماء كتبًا ورس
ومن بين هؤالء العلماء "السيد احمد بن محمد الحموي الحنفي" في رسالته محل دراستنا في هذا 

ويدور النقاش في المسألة من ناحية هل هم معصومون عن المعاصي قبل البعثة وبعدها؟   البحث،
ئرها، وما وقع منها عمدًا ما وقع سهوًا،  أم بعد البعثة فقط، وهل عصموا عن كبائر الذنوب وصغا

فأي من هذا يجوز في حقهم، وأي منه ال يجوز في حقهم إلى غير ذلك، وقد ناقش المؤلف هذه  
الحيثيات من كل جوانبها وساق أدلة كل فريق والردود عليها، وقرر أن األنبياء منزهون من كل  

معصومون عن الكبائر مطلقًا، وعن    عيب وعصمتهم مما يوجب، وذهب جمهور العلماء إلى أنهم
إنما تكون بعد تقرير   الصغائر عمدًا، ثم قال: والمسألة تصورها ممتنع فإن المعاصي والمناهي

في نبينا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يوحى إليه هل كان متعبدًا   الشرع، وعلى هذا قد اختلفوا
ذا قول الجمهور فالمعاصي على هذا  بشرع من قبله أو ال فقال جماعة لم يكن متعبًا بشيء وه

 القول غير موجودة وال معتبرة في حقه صلى هللا عليه وسلم. 
 الكبائر، الصغائر ،األنبياءالحموي، عصمة  ات المفتاحية:الكلم

Abstract 

Our research deals with an important part of the science of the faith, which 

is the issue of the infallibility of the prophets, and it is considered one of 

the important issues because it is related to the good of the wilderness and 
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to the person of the Prophet who must be infallible in his words and 

actions about what he disgraces and forfeits his destiny. Scholars include 

books and letters to talk about this issue and its justifications, and among 

these scholars is “Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Hamwi al-Hanafi” in 

his thesis, which is the subject of our study in this research, and the 

discussion revolves around the issue on the one hand: Are they infallible 

to sins before and after the mission? Or after the mission only, and were 

they protected from major sins and minor sins, and what happened 

intentionally what happened unintentionally, which of this is permissible 

in their right, and which of it is not permissible in their right, etc. And he 

decided that the prophets are free from every defect and their infallibility 

that is necessary, and the majority of scholars went that they are absolutely 

infallible from major sins, and from trivialities deliberately, then he said: 

The issue is not imagined, because sins and prohibitions are only after the 

determination of the Sharia, and on this they differed about our Prophet, 

may God bless him and grant him peace. He and peace be upon him, 

before he was revealed to him, was he devoted to Sharia before him or 

not, so he said a group that he was not tired of anything and this is the 

saying of the majority, so the sins on this saying are not present and are 

not considered in his right, may God bless him and grant him peace. 

KeyWords: Hamwi, infallibility of the prophets, major sins, trivialities 

 
 المقدمة 

إن علم أصول الدين أو الفقه األكبر كما اسماه اإلمام األعظم أبي حنيفة ــ رحمه هللا ــ هو من 
أعظم العلوم وأجلها وأرفعها منزلًة، بل ومن أوجب العلوم التي يجب على المكلف معرفتها واإلحاطة  

ائه وصفاته،  بها، كون هذا العلم متعلق بمعرفة الخالق جل وعال، من حيث وجوده ووحدانيته واسم
وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، وكذا أنبيائه عليهم الصالة والسالم وما  

ومن المسائل التي تندرج تحت باب النبوات    يجب وما يجوز وما يستحيل في حقهم إلى غير ذلك.
فيها اآلراء بين  مسألة عصمة األنبياء، وهي من المسائل المهمة التي وقع فيها الخالف وتباينت  

العلماء والفرق اإلسالمية، ولهذا أفرد الكثير من العلماء كتبًا ورسائل للحديث عن هذا الموضوع  
 وحيثياته، ومن بين هؤالء العلماء السيد احمد بن محمد الحموي الحنفي في رسالته التي سّماها
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البحث بدراستها وتحقيقها  ( والتي سنقوم في هذا اتحاف األذكياء بتحرير مسألة عصمة األنبياء)
 وبيان أهم المسائل الواردة فيها.

 سباب اختيار الموضوع ا
ـ اخراج هذه الرسالة العلمية الى النور لتأخذ مكانها في المكتبة اإلسالمية، وتكون في متناول 1

 أيدي طلبة العلم. 
لم الكبير السيد احمد  ـ المكانة العلمية المرموقة والمتميزة لصاحب هذه الرسالة وهو اإلمام العا2

 بن محمد الحموي الحنفي رحمه هللا تعالى.
 ـ اهمية مسألة عصمة األنبياء وما وقع فيها من خالف بين العلماء والفرق والمذاهب اإلسالمية. 3

: دارسنا فيه حياة القسم األولوألجل مقتضيات البحث العلمي فقد قمنا بتقسيم البحث الى قسمين،  
التي    المؤّلف اسمه ونسبه وتاريخ وفاته وكذلك شيوخه وتالميذه ومؤلفاته وتصانيفه والمناصب 

تقلدها وكذلك بينا مكانته العلمية، ثم تحدثنا عن رسالته في تحرير عصمة األنبياء وهي موضوع 
دراستنا في هذا البحث، حيث تناولنا أهميتها وعنوان الرسالة وموضوعها، وأيضًا تحدثنا عن النسخ  

اتحاف من نصيب النص المحقق لرسالته: )  القسم الثاني:نا في التحقيق، وقد كان  الخطية ومنهج
 ( األذكياء بتحرير مسألة عصمة األنبياء

ثم انهينا بحثنا بتثبيت المصادر والمراجع التي اعتمدناها بشكل مفصل حسب احرف الهجاء، هذا  
ك والقادر عليه، وصلى هللا على  وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، إنه ولي ذل

 سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 

 القسم األول
 دارسة المؤل ِّف ورسالته 

 أواًل: دارسة المؤل ِّف. 
 اسمه ونسبه ووفاته 

السيد أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، من علماء الحنفية 
كان مدرسًا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة، وتولى إفتاء الحنفية  حموي االصل، عاش في مصري  

  في زمانه، وله كتاب اسمه اإلفتاء، عاش في القرن الحادي عشر من الهجرة المباركة ولم تذكر 
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م( كما في  1687  –ه 1098لنا المصادر تاريخ والدته، لكنهم ارخوا لوفاته وكان ذلك في سنة ) 
 .    (1)االعالم للزركلي

 شيوخه:
تلقَّى العلَم عن جماعٍة من كبار أئمِة زمانه، وفطاحل علماِء أوانه، َفال َغرَو أن  ُشِهَد له بالتحقيق 
واإلمامة في العلم، ذكرهم الزركلي في األعالم حيث قال: ومن شيوخه الشيخ علي األجهوري 

شيخ خليل اللغاني والشيخ محمد ابن عالن والشيخ منصور الطوخي والشيخ أحمد البشبيشي وال
 . فيما يلي نبذة عن أهم شيوخه: (2)وغيرهم كالشيخ عبد هللا بن عيسى العلم الغزي 

األجهوري   (1 الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  علي  الدين  نور  اإلرشاد  أبو  اإلمام  الفقيه  العالمة 
هـ( ، عالٌم من كبار العلماِء في وقته ، وهو صاحُب    1066هـ _    967المصري المالكي )

 .(3) هب الجليل" و"شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية" مجلدان"، وغيرهما" موا 
هـ_  996اإلمام العالم محمد علي بن محمد عاّلن بن إبراهيم البكري الصديقي الشـافعي، )   (2

رياض  1057 لطرِق  الفالحين  دليل   " مصنفاته  من  والحديث،  التفسير  علماء  من  هـ(، 
الفتوحات الربان النووية"، "التلطُّف في الوصول إلى التعرف"، الصالحين"،  ية على األذكار 

 . (4)"ضياء السبيل"، وغيرها
  977اإلمام الفقيه األديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي ) (3

هـ(، قاضي القضاة، َله: "عنايُة القاضي و كفاية الراضي" حاشية على تفسير   1069هـ _  
  ضاوي _ رحمهما هللا _ "نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض"، "ريحانة اإلمام البي

، ذكره اإلمام السيد الشارح _ رحمه  (5) ترجم به معاصريه على نسق اليتيمة، وغيرها  األلبا"  
 . (6)هللا _ في كتابه "درر العبارات و غرر اإلشارات"

 
،  15هـ(، االعالم، دار العلم للماليين، ط1396ـ الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى :    1

 .  1/239م، ج2002
 1/53ــ الزركلي، االعالم، ج 2
 .5/13ـ المصدر السابق، ج 3
 . 6/293ـ المصدر السابق، ج 4
 .1/238ـ المصدر السابق، ج 5
موي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحنفي، درر العبارات و غرر اإلشارات، تحقيق د، ابراهيم عبد الحميد، ـ الح   6
 .40هـ، ص1407 –م 1987/ 1ط
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هـ(، إمام    1090الشافعي، )المتوفي _  العالمة منصور بن عبد الرزاق الطُّوخي المصري   (4
َر للتدريس فيه، وصرف له جميع أوقاته، له: "حاشية على   الجامع األزهر الشريف، وتصدَّ

 .(7)شرح الشيخ زكريا األنصاري على ألفية العراقي
اإلمام العالمة أبو األمداد خليل بـن إبراهيم اّللقاني المصري المالكي، أخذ عن والده وعن   (5

بد السالم ومحمد اللقانيين والنور األجهوري والشبراملسي، وغيرهم من علماء عصره أخويه ع
 .(8) ه(1105)المتوفي _ 

6)   ( الشافعي،  المصري  الِبْشِبْيشي  اللطيف  عبد  بن  أحمد  الدين  شهاب  هـ _    1041الفقيه 
"العقود  هـ(، درََّس في األزهر وفي مكة َله: "التحفة السنية بأجوبة األسئلة المرضية" و1096

 .(9) الجوهرية بالجيود المشرقية"، وغيرهما
ْبراَملِّسي المصري الشافعي، )  (7 هـ _    997العالمة نور الدين أبو الضياء علي بن علي الشَّ

يَّة" و"حاشية على شرح الشمائل"  1087 هـ(، خاتمة المحققين، َلـه: "حاشية على المواهب الّلُدنِّ
نهاية المحتاج"، وقد أخَذ عن كبار علماء وقته،    ابن حجر الهيتمي المكي، و"حاشية على

 .(10)كـ: شهاب الدين أحمد الُغَنْيمي، والنور الحلبي، واالجهوري، وغيرهم
 

:  ذكَر ُمترجموُه عددًا من تالميذه ممن أخذوا عنه العلوم والمعارف وتتلمذوا على يديه  تالميذه
 وشهدوا له بالفضل والعلم ومن أهمهم:

الُعَجْيمي )ت:  ( أبو  1 هـ(، ذكره الكتاني صاحب كتاب "فهرس  1113األسرار حسن بن علي 
 . (11) الفهارس"

( عبد الباقي بن أحمد بن محمد، ابُن السمَّان الدمشقي، الشاعر واألديب اخذ األدب عن شيخه  2
السيد احمد الحموي، رحل الى بالد الروم وهناك حضي برعاية السلطان محمد وعطاياه، اعطي  

هـ(. كما ذكر 1088هـ _    1055مدرسة بالقسطنطينية وبقي هناك حتى وفاته، عاش بين أعوام )
 . (12)المحبي في "خالصة األثر"

 
 .7/300ـ المصدر السابق، ج 7
 . 53/ 1م. ج1997 ـ الجبرتي. عبد الرحمن بن حسن. عجائب اآلثار في التراجم واالخبار. دار الكتب المصرية/ 8

 . 1/155ـ الزركلي، األعالم، ج  9

 .2/227هـ(. خالصة األثر في اعيان القرن الحادي عشر، ج 111ـ المحبي، محمد أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحبي )ت:  10
 .2/811هـ، ج1402 –م 1982/ 2ـ الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس، دار الغرب االسالمي، بيروت، ط 11
 . 496-1/490ـ المحبي،  خالصة األثر، ج 12
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( ابراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن موسى بن خضر الخياري المدني الشافعي أحد المشاهير  3
محفوظات حلو العبارة لطيف  بالبراعة في الحديث والمعارف وفنون األدب والتاريخ وكان واسع ال

 .(13)هـ(، ذكره المحبي في "خالصة األثر"1083_  1037الطبع، عاش بين اعوام ) 
 

 :مؤلفاته وتصانيفه
لقد صنف إمام المحققين وعمدة المدققين السيد احمد الحموي في مختلف العلوم والمعارف       

معارف، فلم يدع بابًا من ابواب العلوم  تصانيف مفيدة ورسائل عديدة، تدل على استيعابه العلوم وال
يلي بعض ما   كالفقه والحديث والتفسير واللغة والعقائد والسير وغيرها، وفيما  فيه،  إال وصنف 

 وقعت عليه يدي من تصانيفة والحقيقة هي تفوق ذلك بكثير.   
ه والنظائر"  ( َغْمُز العيون البصائر على محاسن األشباه و النظائر، وهو شرٌح لكتاب " األشبا1

 البن ُنجيٍم الحنفي رحمه هللا.
 ( َنفحاُت الُقْرِب و االتصال بإثبات التصرف ألولياء هللا تعالى والكرامة بعد االنتقال. 2
 ( الدرُّ النفيس في بيان نسَب اإلمام محمد بن إدريس الشافعي _ رضي هللا عنه .  3
 ".( َكْشُف الرَّمِز عن خبايا الكنز أي: " كنز الدقائق4
 ( َنْثُر الدرِّ الَثمين على َشْرح ُماّل مسكين. 5
 ( َتلقيُح الِفَكْر بشرح منظومة أهل األثر.6
 ( تذييٌل و تكميٌل لتلقيح الِفَكر.7
رُّ الفريد في بيان حكم التقليد.8  ( الدُّ
 العقائد.( شرُح منظومة ابِن الشحنة في التوحيد الموسوم بـ " تعليق القالئد على منظومة 9

 ( النفحاُت ] النغمات[ الِمْسكيَّة في صناعة الفروسية. 10
 ( ُدَرُر العبارات و غرر اإلشارات في تحقيق معاني االستعارات.11
 ( ذيٌل على ُدَرُر العبارات.12
 ( فضائُل سالطين آل ُعْثمان. 13
 ( منظومة َسْمُط الفوائد و عقاُل المسائل الشوارد. 14
 األذكياء بتحقيق عصمة األنبياء. ( إتحاف 15

 
 .1/16ـ المصدر السابق، ج 13
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 (14)( الفتاوي.16
 ( الدرُّ المنظوم في فضل الروم.17
 ( تحفة األكياس في تفسير } إنَّ أول بيٍت ُوِضَع للناس{.18
 ( تذهيب الصحيفة بنصرة اإلمام أبي حنيفة.19
 ( تنبيه الغبي على حكم كفاية الصبي. 20
 ( القول البليغ في حكم التبليغ.21
 .(15)درر الثمينة في حكم الصالة في السفينة( ال22
 .(16)( حاشية الدرر والغرر والرسائل23
 .(17)( اتحاف ارباب الدراية بفتح الهداية24

 
 المناصب التي تقلدها وثناء العلماء عليه:

تولى عالمنا الجليل العديد من المناصب العلمية والتي كان أهاًل لها ومنها: التدريس بالمدرسة  
الُسَليمانية في القاهرة، وكذلك تولى إفتاَء الحنفية في زمنه، وكتاُب "الفتاوي" له داٌل على مكانته 

م واألخبار، ومن ذلك ما  العلمية في وقته، وقد نال ثناء كبار العلماء عليه كما ذكر أهل التراج
ذكره الُمِحبِّي في "خالصة األثر"  في ترجمة اإلمام الخفاجي _ رحمه هللا، قال: وأخذ عنه جماعة  

ْبراَملِّسي (18)اشتهروا بالفضل الباهر من جملتهم السيد أحمد الحموي  ، وقال أيضًا الزم اإلمام الشَّ
ألخذ العلم عنه أكابر علماء عصره، كالشيخ ياسين الحمصي، ومنصور الطوخي، والسيد أحمد  

، وقال الجبرتي في "عجائب اآلثار" عن الحموي: هو إمام المحققين، وعمدة  (19) الحموي، وغيرهم
 .(20) دةالمدققين، صاحب التأليف العديدة، والتصانيف المفي

 دراسة الرسالة

 
 . 1/239ـ الزركلي، االعالم، ج 14
 تركيا.  –كتاهيا  -ـ مخطوطات مكتبة وحيد باشا  15
 .  1/53ـ الجبرتي، عجائب اآلثار، ج 16
صل والبغدادي المولد، ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، دار احياء ـ الباباني، اسماعيل باشا بن محمد امين سليم الباباني اال  17

 . 1/14م، ج2008/ 1التراث العربي، بيرزت، ط
 . 1/209ـ المحبي، خالصة األثر، ج 18
 .2/227ـ المصدر السابق، ج 19
 . 1/53ـ الجبرتي، عجائب اآلثار، ج 20
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البد للمحقق أن يفصح عن طريقته ومنهجه عند دراسته وتحقيقه لكتاب ما، حيث يكون ملزمًا بأن 
يعّروف بالكتاب الذي تناوله، من جانب عنوانه وموضوعه ومادته، وتاريخ تأليفه، والعلم الذي  

طية للكتاب وأماكن وجودها،  يبحث فيه، ومنهج المؤلف في كتابه، وأيضًا من جانب النسخ الخ
 وغيرها من األشياء التي تتعلق بالكتاب، لهذا جاء هذا المطلب ليوضح ذلك كله. 

 أهمية المخطوط.
 )أ( المكانة العلمية للمؤلِّف: ويمكن بيانها في النقاط التالية:

التآليف المفيدة ثناء العلماء عليه حيث يوصف بأنه إمام المحققين وعمدة المدققين، صاحب  ـ  1
والتصانيف العديدة، حيث جاء وصفه في احدى النسخ الخطية )الشيخ العالم العالمة الهمام موالنا 

 . (21) السيد الشريف السيد أحمد بن السيد الشريف محمد الحموي الحنفي عامله هللا بلطفه الخفي(
والحديث والتفسير والسير    تميز بكثرة التأليف والتصنيف في مختلف العلوم والمعارف، كالفقهـ  2

واللغة واصول الدين، ومن بين ما ألفه في اصول الدين: شرُح منظومة ابِن الشحنة في التوحيد  
الكرامات  اثبات  في  واالتصال  الُقْرِب  وَنفحاُت  العقائد،  منظومة  على  القالئد  "تعليق  والمعروفة 

 ألولياء هللا ، وكذا رسالة عصمة األنبياء.
اصب منها افتاء الحنفية في زمانه والتدريس في المدرسة السليمانية في القاهرة، تولى عدة منـ  3

  وكتابه االفتاء خير دليل على ذلك.

 )ب( األهمية العلمية للموضوع.
 يمكن أن تتضح لنا األهمية العلمية للموضوع من خالل النقاط التالية:

كونها تتعلق بخير البرية وهو النبي،  أن مسألة عصمة األنبياء من المسائل العقدية الهامة،  ـ  1
ن   الذي البد أن يكون معصومًا في أقواله وافعاله عّما يشينه ويسقط قدره، كونه المبلغ عن ربه، وا 
جرى عليه شيء ُينّبهه ربه وال يهمله، والعصمة تعني الحفظ والمنع من الوقوع في الكفر كما يقول 

 .(22) اإلمام ابو البركات حافظ الدين النسفي
والمذاهب    ـ2 والفرق  العلماء  بين  خالف  فيها  وقع  التي  المسائل  من  األنبياء  عصمة  تعتبر 

أم   وبعدها؟  البعثة  قبل  والمعاصي  الذنوب  عن  معصومون  هم  هل  ناحية  من  أن  اإلسالمية، 
الى كبائر  العصمة   فالمعاصي تنقسم  المعاصي التي ُعِصموا عنها؟  البعثة فقط، وما هي  بعد 

 
 .17ـ ينظر لوحة العنوان للنسخة )ج( ص 21
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 من المعاصي ما يقع عمدًا ومنها ما يقع سهوًا، فأي منها يجوز في حقهم، وأي وصغائر، وأيضاً 
 منها ال يجوز في حقهم. 

تميز المؤلف في طرحه لهذه المسألة، حيث ذكر آراء مختلف المذاهب والفرق اإلسالمية مع ـ  3
 أنه كان غالبًا ما يرجح ويميل الى مذهبه.

 
 عنوان الرسالة وموضوعها 

قرأتنا لألسطر األولى لهذه الرسالة نجد أن المؤلف ــ رحمه هللا تعالى قد أشار الى عنوان  عند  
الرسالة من خالل ذكره لموضوعها حيث قال في أولها: "وبعد فهذه فاكهة جنية، ومجلة سنية 
بالعنوان كاماًل في   تتعلق بتحقيق مسألة عصمة األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم" ثم صرح 

"غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر" حيث قال: )وفي َتْحِريِر َهِذِه اْلَمْسَأَلِة ِرَساَلًة    كتابه
ْيَناَها إْتَحاُف اأْلَْذِكَياِء ِبَتْحِريِر َمْسَأَلِة ِعْصَمِة اأْلَْنِبَياِء َفْلُيَراِجْعَها َمْن َأَراَد( ، ثم أننا وجدنا في  (23) َسمَّ

( مثبت على اللوحة األولى العنوان كاماًل مع ذكر اسم المؤلف، كما يلي:  النسخ الخطية )ب(و)ج
)اتحاف االذكياء بتحقيق مسألة عصمة األنبياء(، فذكروا بدل كلمة ــ تحرير ــ كلمة ــ تحقيق ــ وهذا 
 ال يؤثر فكال الكلمتين تعطي مدلول واحد،  وأيضًا ذكر الزركلي في األعالم هذه الرسالة حيث 

، فأشار إليها ولم يذكر اسمها كاماًل، (24) نف كتب كثيرة ومنها رسالة في عصمة األنبياءقال: وص
ونحن حنا في هذا البحث سنعتمد االسم الذي ذكره المؤلف في كتابه )غمز عيون البصائر(، مع  
ان الفرق بينهم بسيط جدًا وال يؤثر على مضمون الرسالة، لكن هذا كله يؤكد لنا حقيقة واحدة 

أن اسم هذه الرسالة ثابت وقد وضعه المؤلف نفسه، وأيضًا يؤكد وبشكل قاطع وال يقبل الشك وهي  
 نسبة هذه الرسالة لهذا اإلمام والعالم الجليل.  

أما موضوع الرسالة فيتعلق بمسألة عصمة األنبياء، وقد ذكر المؤلف في الصفحة األولى السبب 
بعد فهذه فاكهة جنية، ومجلة سنية تتعلق بتحقيق  الذي دعاه الى تألف هذه الرسالة حيث قال: )و 

لهذا   التصدي  اوجب  األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، حررُتها ألمٍر عرض  مسألة عصمة 
الغرض وهو ورود السؤال عن قول صاحب القنية: ــ ولو قال األنبياء لم يعصوا حال النبوة وال  

د في القرآن من نحو قوله تعالى:}َوَعَصى آَدُم َربَُّه  قبلها كَفَر لرّده النصوص ــ(، وأراد بها ما ور 
 

ـ الحموي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحنفي، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، دار الكتب   23
 . 3/206م، ج1985/ 1العلمية، بيروت، ط

 . 1/239ـ الزركلي، األعالم، ج 24
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وقوع المعصية منهم، وعلى هذا فنجد أن الرسالة تتحدث عن آراء    مما يقتضي ظاهره  (25)َفَغَوْى{
المسألة خالف بين العلماء  العلماء والفرق اإلسالمية حول موضوع عصمة األنبياء، ففي هذه 

نبياء معصومون من الذنوب والمعاصي قبل النبوة وبعدها؟  والفرق والمذاهب اإلسالمية، هل األ
أنهم   أو  البعثة،  أم فقط بعد  الرسالة،  القنية، والذي يعارضه مؤلفنا في هذه  كما يقول صاحب 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر قبل البعثة وبعدها، واختلفوا في الصغائر عمدًا أو سهوًا،  

هور منعها عمدًا وجوزها سهوًا، وهو في هذه الرسالة يفصل  فالبعض جوزها عمدًا وسهوًا، والجم
 هذه المسألة مع ذكر معظم اآلراء والمذاهب حولها. 

 النسخ الخطية
لقد توفر لدي بفضل هللا تعالى اربع نسخ خطية من اماكن مختلفة كاملًة وواضحة وجيدة الخط،  

)أ( هي  فاعتمدتها في هذا التحقيق متوكاًل على هللا تعالى، وقد   لها  التي رمزنا  النسخة  جعلنا 
األصل كونها النسخة األقدم وكذلك لقربها من حياة المؤلف، ثم قمنا بمقابلة باقي النسخ عليها،  
وضبط النص وفقًا لما أراد مؤلفه على ما نعتقد وهللا الموفق وهو يهدي السبيل، وفيما يلي بيان 

 وصف النسخ الخطية المعتمدة في هذا التحقيق:
ــ النسخة األولى وهي األصل ورمزها )أ(: وهي اقدم النسخ التي وقعت عليها يدي، يوجد اصل  1

هذه النسخة في المكتبة السليمانية في اسطنبول ــ تركيا ــ وهي نسخة كاملة ولطيفة واضحة الخط  
ومشكلة مع وجود بعض التصحيفات والسقطات من قبل الناسخ وهي قليلة، وقد تم تصحيحها  

 ا وفقًا لباقي النسخ الخطية . وضبطه
جاء في أولها: )الحمد هلل الذي خص األنبياء بالعصمة وأيدهم بالمعجزات(، وقد ثّبت الناسخ   

قال المؤلف    عليها اسمه وتاريخ نسخها وكذلك تاريخ تأليف الرسالة، حيث جاء في نهايتها قوله:) 
مؤلفها الفقير في فنون الفضالء الحقير رحمه هللا سبحانه، قد انتهى تحرير هذه الرسالة  على يد 

في عيون النبالء الشريف احمد بن محمد الحنفي الحموي في النصف األول من ليلة األربعاء  
ليه المرجع 1074النصف الثاني من شهر جماد الثانية من شهور سنة   ه وهللا الموفق للصواب وا 

يز صاحب المجموعة العبد الفقير المذنب والمآب(، ثم قال: )فرغ من كتابة هذه الرسالة للولد العز 
بحالي "محمد بن محمد المدعو بردوسي زادة" غفر هللا له وألسالفه، يوم االربعاء السادس عشر 
من شوال سنة خمس ومائة والف والحمد هلل رب العالمين(، وعلى هذا اظن أن هذه النسخة نسخت  
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الناسخ عاصر المؤلف فلربما التقى    عن نسخة المؤلف أو عن احد تالميذه لسبب بسيط وهو أن
به أو يعرفه أو أخذ عن احد تالميذه كون الفاصل بين تأريخ وفاة المؤلف وتأريخ هذه النسخة هو 

 سبع سنوات فقط . 
( سطر غير  25( صفحات تحتوي كل صفحة على ) 5( لوحات بواقع ) 3وتقع هذه النسخة في )

 ( كلمة. 12ــ  11كل سطر ما بين )الصفحة األولى واألخيرة اقل من ذلك، ويحتوي 
ــ النسخة الثانية ورمزها )ب(: وهي تكاد تكون اوضح النسخ من ناحية الخط ونوع الورق الذي 2

كتبت عليه، يوجد اصلها أيضًا في المكتبة السليمانية في اسطنبول ــ تركيا ــ جاء في أولها: )الحمد  
(، وذكر الناسخ في نهايتها اسمه وتاريخ نسخها  هلل الذي خص األنبياء بالعصمة وأيدهم بالمعجزات

حيث قال:)حّرر هذه النسخة مصطفى بن محمد غفر هللا لهما وعن كافة المسلمين آمين، في  
( لوحات ُثبت عليها تسلسل  6شهر جماد األولى(، وتقع هذه النسخة في ) 17ه في 1177سنة 
ولى مع بعض تعليقات للناسخ ال  ( صفحات، ذكر العنوان باللوحة األ10( بواقع )6ــ    1من )

عالقة لها بالموضوع، حيث قال:)اتحاف األذكياء بتحقيق مسألة عصمة األنبياء لسيد احمد بن 
(  10ــ    9( سطر في كل سطر ) 19محمد الحموي رحمة هللا الحنفي(، تحتوي كل صفحة على )

 كلمات. 
ناحية الخطية وكذلك الورق الذي ــ النسخة الثالثة ورمزها )ج(: وهي نسخة أيضًا واضحة من ال3

أولها:   في  الناسخ، جاء  قبل  التصحيفات والسقطات من  لكنها ال تخلو من بعض  عليه  كتبت 
)الحمد هلل الذي خص األنبياء بالعصمة وأيدهم بالمعجزات(، يوجد اصل هذه النسخة في مكتبة 

(، تقع  4368ـ تحت تسلسل )الملك عبد العزيز العامة في الرياض ــ المملكة العربية السعودية ـ 
( صفحات، ثبت في اللوحة األولى  7(، بواقع )6ــ    1( لوحات متسلسلة من ) 6هذه النسخة في )

العنوان مع اسم المؤلف فقط حيث جاء فيها قوله:)اتحاف االذكياء بتحقيق مسألة عصمة األنبياء  
أح السيد  الشريف  السيد  موالنا  الهمام  العالمة  العالم  الشيخ  محمد  تأليف  الشريف  السيد  بن  مد 

( سطر في كل سطر  19الحموي الحنفي عامله هللا بلطفه الخفي(، تحتوي كل صفحة على )
( كلمة، وجاء في نهايتها قوله: )والصالة والسالم على سيد األنبياء  13ــ    12معدل ما بين )

كر الناسخ اسمه أو  الكرام في المبدأ والختام وعلى آله واصحابه ذوي القدر واالحتشام(، ولم يذ
 تاريخ النسخ عليها.  
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ــ النسخة الرابعة ورمزها )د(: وهي نسخة واضحة لكنها سيئة الخط بعض الشيء وغير منسقة 4
فعدد االسطر يختلف من صفحة الى أخرى، وكذلك الكلمات من سطر الى آخر، وأيضًا ال تخلو  

)الحمد هلل الذي خص األنبياء    من بعض التصحيفات والسقطات من قبل الناسخ، جاء في أولها:
بالعصمة وأيدهم بالمعجزات(، يوجد اصل هذه النسخة أيضًا في مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
في الرياض ــ المملكة العربية السعودية ــ لم يذكر الناسخ اسمه على النسخة ولم يسجل لنا تاريخ  

لمؤلف حيث قال في نهايتها:)قال مؤلفها قد  نسخها، لكنه ذكر لنا تاريخ تأليف الرسالة نقاًل عن ا
ليلة   النصف األول من  الحموي في  الحنفي  الرسالة الشريف احمد بن محمد  انهى تحرير هذه 
األربعاء النصف الثاني من شهر جماد الثانية من شهور سنة اربع وسبعين وألف، تمت بخير(، 

ما يؤكد تاريخ كتابة هذه الرسالة  وهذا قريب مما ذكره )بردوسي زادة( صاحب النسخة )أ( وهو  
 ونسبتها الى مؤلفها.

( لكنها متفاوتة في عدد  5ــ    1( صفحات متسلسلة من ) 5( لوحات بواقع ) 3تقع هذه النسخة في )
( سطر، والصفحة  27( على )2ــ    1االسطر في كل صفحة، حيث تحتوي كل من الصفحة )

( اسطر، ومعدل  9( على )5لصفحة )( سطر، وا29( على )4( سطر، والصفحة )26( على )3)
 ( كلمة.  14ــ   13الكلمات في كل سطر ) 

 
 منهجية التحقيق 

اتحاف االذكياء بتحرير مسألة عصمة  لقد كان منهجي في تحقيق هذه الرسالة الموسومة )
 ( يعتمد على مجموعة من األسس نبينها فيما يلي: األنبياء

في 1 السليمانية  المكتبة  في  المحفوظة  األصل  النسخة  عن  المصورة  النسخة  على  اعتمدت  ــ 
اسطنبول ــ تركيا ــ حيث نسختها وجعلتها هي األصل ورمزنا لها )أ(، ثم دققت في المقابلة باقي 

والسقط، فقمنا بتسديده وتصويبه وضبطه، ليخرج    النسخ عليها وعند ذلك تبين التصيف والتحريف
 النص تامًا كاماًل كما اراده مؤلفه.    

ــ اعتمدت في طباعتي للمخطوط طريقة اإلمالء المعاصر ووضع الفواصل والفوارز حسب ما  2
 يقتضيه النص كي تسهل القراءة على الناظر فيه. 

ال يقوم المعنى إال به نضيفه في النص   ــ ما سقط من النسخة )أ( وثبت في باقي النسخ وأيضاً 3
 ونضعه بين معقوفتين هكذا ] [  ونشير الى ذلك في الهامش.
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ُيقّوم 4 أو نقص نصححه بما  الناسخ سواء زيادة  ــ ما وقع من تصحيف وتحريف وأخطاء من 
 النص دون اإلشارة الى ذلك، كي ال نسود صفحات البحث في أمور ال طائل منها وال فائدة فيها.

ــ عزوت اآليات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في المصحف الشريف، وميزتها بأن وضعتها  5
بين حاصرتين هكذا } { وخّرجت األحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة المطهرة، وجعلتها بين 

 أربعة عالمات هكذا " ". 
زة خشية اإلطالة واثقال  ــ عرفت بكافة األعالم الذين ورد ذكرهم في نص الرسالة بترجمة موج6

 الهوامش بما ال طائل منه
ــ أرجعت أقوال العلماء وما نقل من نصوص إلى قائليها في مصنفاتهم، إال فيما ندر وتعذر 7

 الوقوف عليه. 
ـــ وضعت صور للنسخ الخطية عن اللوحة األولى واألخيرة وكذلك لوحة العنوان لوجودها في  8

  القسم الدراسي. بعض النسخ، وذلك في نهاية 
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 اللوحات األولى واألخيرة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

 
 اللوحة األولى من النسخة )أ(. 

 
 اللوحة األخيرة من النسخة )أ(. 
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 لوحة العنوان من النسخة )ب(. 

 
 اللوحة األولى من النسخة )ب(. 
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 اللوحة األخيرة من النسخة )ب(. 

 
 النسخة )ج(. لوحة العنوان من  
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 اللوحة األولى من النسخة )ج(. 

 
 اللوحة األخيرة من النسخة )ج(. 
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 اللوحة األولى من النسخة )د(. 

 
  اللوحة األخيرة من النسخة )د(. 
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 القسم الثاني: النص المحقق لرسالة:
 )اتحاف األذكياء بتحرير مسألة عصمة األنبياء(

 بسم هللا الرحمن الرحيم
األنبياء بالعصمة، وأيدهم بالمعجزات وباهر الحكمة، والصالة والسالم على  لحمد الذي خص  ا

الفتّوة، صلى هللا    (27) حدقة النبوة، ونور حديقة  (26) ذخيرة أنبيائه، وخالصة اصفيائه، محّمٍد نور
عليه وعلى آله واصحابه، صدور األنام، وبدور حندس الظالم، صالًة مطرزًة بطراز الدوام، متوجًة  

إلجالل واإلكرام، وبعد فهذه فاكهة جنية، ومجلة سنية تتعلق بتحقيق مسألة عصمة األنبياء بتاج ا
عليهم، حررُتها ألمٍر عرض الغرض وهو ورود    (28) صلوات هللا وسالمه  لهذا  التصدي  أوجب 

لرّده   كَفَر  قبلها  وال  النبوة  حال  يعصوا  لم  األنبياء  قال  ]ولو  القنية:  صاحب  قول  عن  السؤال 
، فقلت وباهلل التوفيق وبيده ازّمة التحقيق معنى قوله: ــ ولو قال األنبياء لم يعصوا  (29)النصوص[

لى سبيل العموم كما يفيده المضارع المنفي ــ كَفَر ــ أي لو قال ذلك معتقدًا نفي المعصية عنهم ع
مما    (30)لرّده النصوص ــ وأراد بها ما ورد في القرآن من نحو قوله تعالى:}َوَعَصى آَدُم َربَُّه َفَغَوْى{

ذا كان اعتقاد    (31) يقتضي ظاهره نقيضه   (32) [  السلب الكلي كفرًا كان اعتقاد]وقوع المعصية منهم وا 
وهو اإليجاب الجزئي اعني اعتقاد وقوع بعض المعصية منهم الزمًا ألن نقيض الشيء الزم له  
كما تقرر في موضعه، هذا تقرير كالمه وتحقيق مرامه وهو مشكل ألن هذا البعض الواجب اعتقاد  

فهذا    وقوعه ال يخلوا إما أن يكون معصية الكذب في دعوى الرسالة وما يبّلغونه عن هللا تعالى 
القاطع على عصمتهم عنه اتفاقًا من أرباب الملل والشرائع كّلها، وفي جواز    (34)المعجز  (33)دلّ 

وكثيٌر، وجّوزه القاضي ابو    (35)ذلك على سبيل السهو والنسيان خالف، فمنعه األستاذ ابو اسحاق 
 

 )ب( )نور(. سقط منـ   26
 ـ  في )ب( حدقة.    27
 ـ  في )ب( عورض. 28
سنة    ـ نجم الدين، مختار بن محمود بن محمد الزاهد ابي الرجاء الغزميي، القنية المنية لتتميم الغنية، نشر مطبعة المهانند، كلكتا، الهند،  29

 . 144يكفر، صهـ، طبعة حجرية غير محققة، كتاب السير، باب فيما يكفر به االنسان وما ال  1245
 /سورة طه.121ـ جزء من اآلية:  30
 )ج( ظاهره. سقط منـ  31
 سقط من )أ( وثبت في )ب(و)ج(و)د(.ما بين المعقوفتين ـ   32
 ـ في )د( دال. وأيضًا قال الناسخ في هامش )لعله هو الدال(.  33
 ـ في )ب( للعجز.  34
رايني الملقب بركن الدين، الفقيه الشافعي المتكلم األصولي الكالم ، أقر له بالعلم  ـ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران اإلسف 35

هـ، ابن خلكان، أبو العباس شمس 418أهل العراق، وخراسان، من اهم كتبه "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين" توفي في خراسان  
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معاصي، أّما الكفر ، وأّما أن يكون سائر الذنوب غير ما ذكر وذلك أّما كفر أو غيره من ال(36) بكر
النبوة وبعدها وال خالف ألحد منهم في ذلك غير أن  فأجمعت األمة على عصمتهم عنه قبل 

، وأّما  (38) من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تجويز التكفير  (37)األزارقة
أّما أن يصدر عمدًا أو سهواً  أّما الكبائر عمدًا  غير الكفر فإّما  كبائر أو صغائر وكل منها   ،

 (40) ، واألكثر من المانعين على امتناعه سمعًا، وقالت المعتزلة(39)فمنعها الجمهور إال الحشوية
فأما   (43)في البرهان حيث قال:  (42) ، وهو مخالف لقول إمام الحرمين(41)عقاًل كذا في المواقف

استحالة   الحق  أهل  إليه طبقات  ذهب  فالذي  الكبائر  المعدودة من  واألفعال  الموبقات  الفواحش 
، وقال القاضي: هي ممتنعة ولكن يدرك (44) وقوعها من النبي عقاًل وصار إليه جماهير أئمتنا

ددنا  امتناعها السمع ومستنده اإلجماع المنعقد من حملة الشريعة على األمن من وقوع ذلك ولو ر 
مدلول المعجزة ومتعّلقها    (46)به النبي  (45) إلى العقل لم يكن في العقل ما يحيل ذلك فإن الذي يتميز 

 
م.  1900/  1يان وانباء اهل الزمان، تحقيق: احسان عباس، دار صادر، بيروت. طالدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات األع

 .1/28ج
ـ هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقالني البصري المتكلم المشهور؛ كان على مذهب الشيخ   36

مشهورة في علم الكالم وغيره، وكان في علمه أوحد زمانه وانتهت إليه الرياسة  أبي الحسن األشعري، وسكن بغداد، وصنف التصانيف الكثيرة ال
 .  4/269هـ(، ابن خلكان، وفيات األعيان. ج4003في مذهبه، )ت:

س  هم أصحاب أبي رشد: نافع بن األزرق الذين خرجوا مع نافع من الصرة إلى األهواز؛ فغلبوا عليها، وعلى كورها، وما وراءها من بلدان: فار ـ    37
ين عام الف فارس، بقوا في قتال ضد االمويين قرابة العشر 30وكرمان؛ في أيام عبد هللا بن الزبير، وقتلوا عماله فيها بهذه النواحي، وكانوا قرابة  

هـ(، الملل والنحل،  548حتى تم القضاء عليهم زمن الحجاج، الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابى بكر أحمد الشهرستاني )ت:  
 .  1/118م، ج1968/ 1تحقيق: عبد العزيز الوكيل، الحلبي للنشر، القاهرة. ط

 ـ في )ج(و)د( الكفر. 38
وا بالتشبيه، وأن معبودهم على صورة؛ ذات أعضاء وأبعاض: إما روحانية، وأما جسمانية، ويجوز  ـ هم جماعة من أصحاب الحديث صرح   39

 . 105/ 1عليه االنتقال، والنزول، والصعود، واالستقرار، والتمكن، الشهرستاني، الملل والنحل، ج
القدم أخص وصف ذاته ونفوا الصفات القديمة أصاًل؛ ـ ويسمون: أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، يقولون بأن هللا تعالى قديم، و   40

لى باألبصار فقالوا: هو عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، ال بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة، ومعان قائمة به، واتفقوا على نفي رؤية هللا تعا
 . 1/43تاني/ الملل والنحل/ جفي دار القرار، وأن العبد قادر خالق ألفعاله خيرها وشرها، وغير ذلك. الشهرس

هـ( دار الكتب العلمية، 756هـ(. شرح المواقف لعضد الدين عبد الرحمن  االيجي )ت:816ـ الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد)ت:  41
 . 289ـ8/288م، ج1/1998بيروت. ط

بد هللا بن يوسف بن محمد بن حيوية، الجويني، الفقيه ـ هو أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد هللا بن أبي يعقوب يوسف بن ع 42
المجمع على إمامته المتفق   الشافعي الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب اإلمام الشافعي على اإلطالق

 . 3/169هـ /ابن خلكان/ وفيات األعيان، ج478سنة: على غزارة مادته وتفننه في العلوم من األصول والفروع واألدب، توفي ودفن في نيسابور 
 )ب(و)ج(و)د(. سقط )حيث قال( منـ  43
 .1/181م، ج1997/  1ـ الجويني، أبو المعالي إمام الحرمين، البرهان في اصول الفقه، تحقيق صالح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  44
 ـ في )د( يتحدى.  45
 يهم.ـ في )ج( صلى هللا عليه وسلم، عل 46
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ثباتها، ثم قال والمختار عندنا ما ذكره   والكبائر ليست مدلولها بحال فال تعلق للمعجزة بنفيها وا 
التأويل  (47) القاضي انتهى وزه األكثرون والمختار فج  (48)، وأّما سهوًا أو على سبيل الخطأ في 

المواقف  (49) خالفه، وأّما الصغائر عمدًا فجوزه ، ولم يتعرض (50) الجمهور إال الجبائي كذا في 
لبيان أّن جواز الصغائر عمدًا الذي نقله عن الجمهور عقلي أو سمعي، وقد صّرح في البرهان  

ا أي الصغائر من الرسول  بأّنه عقلي حيث قال: والذي صار إليه أئمة الحق أنه ال يمتنع صدوره
أنها ال تقع   ،  (51)  عقاًل وترددوا في المتلقى من الّسمع في ذلك والذي ذهب إليه األكثرون أيضاً 

الصغائر (52) انتهى المعتزلة إال  اكثر اصحابنا واكثر  ، وأما صدور الصغائر سهوًا فجائز عند 
في جمع الجوامع عصمتهم من الذنب ولو   (54)كسرقة لقمٍة، وقد اعتمد التاج السبكي  (53)الخسّية

في جمع الجوامع يشكل عليه ما وقع له صلى    (56) فإن قلت ما اعتمده السبكي  (55)صغيرة سهوا
سهوًا من الركعتين من الرباعية فإن التسليم من ركعتين منها عمدًا  (57)هللا عليه وسلم من تسليمه

بل اختلف األئمة في حرمة قطع النفل وقد وقع منه    (58)  [إذ هو قطع الفرض وقطعه حرام]حراٌم  
الكالم حيث ال يترتب    (60)، قلت يمكن أن يجاب بأن محل(59)[  فقد وقع الذنب سهواً ]ذلك سهوًا  

بأنه ال اشكال    (61)على الوقوع سهوًا تشريع، أما ما يترتب عليه ذلك فيجوز، واجاب شيخ اإلسالم
 

 . 1/181ـ الجويني، البرهان، ج 47
 ـ في )ب(و)ج(و)د( )التأويل الخطابي(.  48
 ـ في )ب( فجوزها.  49
 .8/289ـ الجرجاني، شرح المواقف، ج 50
 ـ ثبت في )ج( )أيضًا( ولم يثبت في )أ(و)ب(و)د(.  51
 . 1/182ـ الجويني، البرهان. ج 52
 ـ في )ب(و)ج(و)د( الخسيسة.  53
الدين السبكي(، هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث ولد في القاهرة، ـ في )ب( )تاج  54

ء وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها، نسبته إلى سبك )من أعمال المنوفية بمصر( وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضا
 .4/184هـ(. الزركلي/األعالم، ج771ته: طبقات الشافعية الكبرى، وجمع الجوامع، وغيرها، )ت:في الشام، من مؤلفا

 .61م، ص2003/ 2ـ السبكي. قاضي القضاة تاج الدين بن علي السبكي. جمع الجوامع في اصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 55
 ـ في )ب(و)ج(و)د( )ابن السبكي(.  56
 مة(. ـ في )ب( )نحو تسلي 57
 ثبت في )د(.ما بين المعقوفتين سقط من )أ( و)ب( و)ج( و ـ  58
 ثبت في )د(.ما بين المعقوفتين سقط من )أ( و)ب( و)ج( و ـ  59
 ـ  في )ج( حمل.  60
هـ(، شيخ االسالم، قاض مفسر، من 926ـ 823هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا االنصاري السنيكي المصري الشافعي، أبو يحيى:)ـ    61

حفاظ الحديث، تولى منصب قاضي القضاة في مصر، له "تحفة الباري شرح صحيح البخاري" و "شرح ألفية العراقي" و "لب االصول" وغيرها،  
 . 3/46الزركلي/االعالم، ج
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، (63)البخاري:" أني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني"  (62)على قول األكثرين ويدل له خبر
من استدامته ال من ابتدائه،    وأما على القول المذكور فيجاب بأّن المنع من السهو معناه المنع

محله القول مطلقًا وفي الفعل إذا لم يترتب عليه حكم شرعي بدليل الخبر المذكور، ألّنه    (64)وبأن
ذكر حاصل ذلك ثم    (66)، ثم رأيت القاضي عياض(65) صلى هللا عليه وسلم ُبعث لبيان الشرعيات

في    (68) م غير مضاد للمعجزة وال قادحالسهو في الفعل في حقه صلى هللا عليه وسل  (67) [  إن]قال  
، ما ذكره شيخ اإلسالم. ولقائل يقول يرد على قوله وبأن محله القول مطلقًا ما (69)التصديق انتهى

تقّدم من أنه عليه الصالة السالم سلم من ركعتين وتكلم وذلك ألن الّسالم قول يحرم تعمده قبل 
وألنه    (70)   [من ركعتين وتكلم]  ليه الصالة السالم فراغ الصالة لقطعه لها مع وقوعه سهوًا منه ع

لما سّلم سهوًا لم يخرج من الصالة فيكون تعمد الكالم بعد السالم سهوًا حرامًا لحرمة تعمد الكالم  
فينبغي أن يجعل القول كالفعل في جواز    ،في الصالة مع وقوعه سهوًا منه عليه الصالة والسالم

تشريع فليتأمل، هذا كله بعد الوحي واالتصاف بالنبّوة، أما قبله  وقوعه منه سهوًا حيث ترتب عليه  
فقال الجمهور وهم أكثر اصحابنا وجمع من المعتزلة ال يمتنع أن تصدر منهم كبيرة، وقال أكثر 
ن تاب، وقال القاضي عياض وقد اختلفوا في عصمتهم من المعاصي   المعتزلة تمتنع الكبيرة وا 

ها آخرون، والصحيح ان شاء هللا تعالى تنزيههم من كل عيب وعصمتهم قبل النبوة فمنعها قوٌم وجوز 
إنما تكون بعد    (71)مما يوجب الريب فكيف والمسألة تصورها كالممتنع فإن المعاصي والمناهي

 
 ـ في )ج( قول. 62
هـ(. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  256ـ  الُبخاري، أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل )ت:   63

: دار طوق النجاة، (، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، نشر1/89(، )401باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم:)كتاب الصالة،  وأيامه،  
 ه. 1422، 1ط
 ـ في )ب(و)ج(و)د( أن السهو. 64
ـ شيخ االسالم، ابي يحيى زكريا االنصاري الشافعي، غاية الوصول شرح لب األصول، األصول البن السبكي، دار الكتب العربية الكبرى،   65

 . 96ـ95مصر،  ص
مام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضلـ  66 : عالم المغرب وا 

هـ(، من تصانيفه الشفا 544بكالم العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش مسموما سنة )
 .5/99بتعريف حقوق المصطفى، مشارق األنوار، غيرها، الزركلي/األعالم، ج

 سقط من )أ( وثبت في )ب(و)ج(و)د(.بين المعقوفتين ما ـ  67
 ـ في )ب( قالح ، وفي )ج( قدح. 68
ـ القاضي عياض، ابي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليخصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى, تحقيق عامر الجزار، دار الحديث،   69

 .  1/376م. ج2004/ 1القاهرة، ط
 ثبت في )ب(و)ج(.  و)د( و ما بين المعقوفتين سقط من )أ( ـ   70
 ـ في )ب(و)ج( النواهي.  71
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في نبينا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يوحى إليه هل كان متعبدًا    (72)تقرير الشرع، وقد اختلفوا
بشرع من قبله أو ال فقال جماعة لم يكن متعبًا بشيء وهذا قول الجمهور فالمعاصي على هذا  

، فقد صحح عصمتهم من المعاصي قبل النبوة (73)القول غير موجودة وال معتبرة في حقه انتهى
 (74) لالحتياط لتوّقف العصمة على تقّرر شرٍع في حقه ولم يقم  لكنه ُعبر بالعيب والريب وكأنه

دليٌل واضٌح عليه، وُاطلق تصحيح عصمتهم قبل النبوة ولم يتعرض للفرق بين العمد والسهو وال  
لعدمه، وتعرض الرافضة لعدم الفرق فقالوا ال يجوز عليهم صغيرة وال كبيرة ال عمدًا وال سهوًا وال 

في اآليات البينات: وعلى الجملة فالقول بعصمتهم   (75)احمد بن قاسم العباديخطأ في التأويل، قال  
أّن هللا عز وجل   معناه  أو  قبلهم  بشرع من  مكلفون  أنهم  على  مبني  النبوة  قبل  المعاصي  عن 

، وفي شرح العمدة لإلمام  (76)عصمهم مما علم أّنه يكون معصية في شرعهم عند بعثتهم انتهى
أن النبي البد أن يكون معصومًا في أقواله وأفعاله عّما يشينه ويسقط قدره   (77)حافظ الدين النسفي

ن جرى عليه شيء ُينّبهه ربه وال يهمله، والعصمة وهي الحفظ بالمنع واإلمساك عن الكفر باهلل   وا 
من الخوارج حيث جّوزوا منهم الكفر بناًء على اصلهم    (78)تعالى قبل الوحي وبعده خالفًا للفضلية

معصية كفر وعن المعاصي بعد الوحي خالفًا للحشوية، وأما تشبثهم يعني الحشوية بقصة   أن كل
عليهم   وسالمه  تعالى  هللا  وسليمان صلوات  ولوط  ويونس  وموسى  وداود  ويوسف  وابراهيم  آدم 

. وفي الرسالة القشيرية في باب الكرامات:  (79) أجمعين فقد ذكرنا في مدارك التنزيل وجهها انتهى
ول بعصمة األنبياء وقال شيخ اإلسالم في شرحها: حتى ال يقع منهم كبيرة إجماعًا وال  ويجب الق

َفَغَوى{   آَدُم َربَُّه  صغيرة على األصح وما قيل في حقهم مما يخالف هذا كقوله تعالى:}َوَعَصى 
 

 ـ في )ب(و)ج(و)د( اختلف. 72
 .  1/374ـ القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج 73
 )د( يقم.  سقط منـ  74

 )د( العبادي. وسقط منـ في )ب(و)ج( الشهاب احمد بن قاسم العبادي،  75
هـ(،  881هـ، اآليات البينات على شرح جمع الجوامع، لجالل الدين المحلي، )ت:994الشافعي، المتوفي: ـ العبادي، احمد بن قاسم العبادي  76

 .3/229م، ج2012/ 2دار الكتب العلمية بيروت، ط
أصبهان( هـ(، فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج )من كور  710ـ هو عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين: )ت:  77

عقائد وغيرها، ووفاته فيها، نسبته إلى " نسف " ببالد السند، مدارك التنزيل " ثالثة مجلدات، في تفسير القرآن، و" كنز الدقائق، في الفقه، وعمدة ال
 .4/67الزركلي/األعالم. ج

المنعم، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب االسالمية، دار  ـ هم فرقة من الخوارج الصفرية اتباع الفضل بن عبدهللا. الخفي، دكتور عبد    78
 .310م، ص1993/ 1الرشاد، ط

:  ـ النسفي، االمام ابو البركات احمد بن محمود النسفي، شرح العمدة في عقيدة اهل السنة والجماعة والمسمى االعتماد في االعتقاد، تحقيق  79
 .259م، ص1/2012طعبدهللا محمد عبدهللا، نشر مكتبة االزهر للتراث،  
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، وقال اإلمام القرطبي  (80) [ يؤّول عصى بخالف وغوى بتغير حاله عّما كان عليه انتهى121طه:
تعظيمًا لألنبياء صلوات هللا وسالمه    (81) يجوز في غير القرآن أن يقول الشخص عصى آدم ربه  ال

ذا تقّرر هذا ظهر لك اشكال هذا الفرع وعدم صحته وبطالن ما تمسك به من   (82)عليهم انتهى، وا 
 استلزم ما ذكر ردَّ النصوص، وما قيل أن هذا الفرع مبني على مذهب المعتزلة القائلين بجواز
القنية معتزلي أورده على مقتضى مذهبه وهو باطٌل من   األنبياء وصاحب  المعصية من  وقوع 
وجهين، احدهما: أنه ناقل للفرع المذكور ال مخرج له، وثانيهما: أن المعتزلة ال يجوزون وقوع  
المعصية ولو صغيرًة واختلفوا في الصغيرة سهوًا وقد بالغ صاحب الكشاف في سورة يوسف في  

نماالرد ع  بالغ في الرد عليهم ألنه معتزلٌي ومن قواعدهم التحسين    (83) لى الحشوية وغيرهم، قالوا وا 
لوال أّن الشرع    (85)[  عقالً ]، وصدور الصغائر من النبي قبيح عندهم عقاًل وعندنا جائز  (84)والتقبيح

اخبر بعدم وقوع ذلك، والذي قام في نفسي وأدى إليه حدسي أن هذا الفرع دخيل على أهل المذهب  
إذا ال يظن أن أحدًا منهم إليه يذهب، وقد نقل صاحب القنية هذا الفرع عن جامع العلوم وما كان  

في شرح   (87) عبد البر بن الشحنة  (86)يجوز له نقله وليته أخلى كتابه عنه، هذا وقد قال الّسري 
الوهبانية: أن ما ينفرد بنقله صاحب القنية ال يلتفت إليه وال يعّول عليه، وال أكاد أقضي العجب 

حيث نقل هذا الفرع في كل من كتابيه    (88)من سيد فضالء المتأخرين العالمة زين الدين بن نجيم
مع تيقظه وتثبته، هذا وقد    ( 89) بأكف الرّد إليه  البحر واألشباه والنظائر، ولم ينبه عليه، ولم يشر

قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية بعد سرد كثير من الفاظ التكفير، والذي تحرر أنه ال يفتى  
بتكفير مسلم أمكن حمل كالمه على محمل حسن أو كان في كفره اختالف ولو روايًة ضعيفة  

 
االنصاري:   80 محمد  بن  زكريا  االسالم  لشيخ  القشيرية،  الرسالة  شرح  على  القدسية  االفكار  نتائج  العروسي،  مصطفى  العالمة  العروسي،  ـ 

 . 264ـ4/263م، ج1/1971هـ(، دار الكتب العلمية بيروت، ط926)ت:
 )ب(و)ج(. )ربه(.   سقط منـ  81
هـ(، الجامع ألحكام القرآن، 671ن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:  ـ القرطبي، أبو عبد هللا محمد ب  82

 . 11/257م. ج1964/ 2تحقيق: احمد اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
ن 83  ـ في )ب(و)ج( وا 
 ـ ثبت في )ج( العقليين.  84
 (و)د(.لم يثبت في )أ( وثبت في )ب(و)جما بين المعقوفتين ـ  85
 ـ في )ج( السيد. 86
هو عبد البر بن محمد بن محمد، أبو البركات، سري الدين، المعروف بابن الشحنة قاض فقيه حنفي، له نظم ونثر، ولد بحلب، وانتقل إلى ـ    87

 . 273/ 3هـ(. الزركلي/ االعالم، ج921ـ  851القاهرة، وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة )

هـ(. الزركلي/األعالم.  970فقيه حنفي، من علماء، مصر، له تصانيف، منها "االشباه والنظائر" في أصول الفقه و"البحر الرائق في شرح كنز الدقائق"، وغيرها، )ت:  ـ هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم:  88

 . 3/64ج

 ـ في )ج( عليه.  89
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كتب الفتاوى ال يفتى بها، وقد التزمت نفسي أن ال    وعلى هذا فأكثر الفاظ التكفير المذكورة في
انتهى، وهو مأخوذ مما في الخالصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب    (90) افتي بشيء منها

، قال في الّنهر غير  (91) التكفير ووجه واحد ال يوجبه فعلى المفتي أن يميل لعدم التكفير انتهى
ل واالحتماالت لكن يؤيد األول ما في الصغرى الكفر شيء عظيم  أّنه يجوز أن يراد بالوجوه األقوا

، واقول هذا ال يقتضي أن يراد  (92) فال اجعل المؤمن كافًر متى وجدت رواية أّنه ال يكفر انتهى
بالوجوه االقوال بل الوجوه في كالمه مستعملٌة في كل منها اخذًا من قول ابن الهمام امكن حمل  

ان في كفره اختالف، وفي البزازية ما يفيد أنه ال يفتى في باب كالمه على محمل حسن أو ك
يفتى   فال  ثبت عن غيره  المجتهد وأما ما  بما صّح عن  إال  التكفير    (93)[  به]التكفير  في مثل 

( بأن يكون حرف الميم سقط من  95، هذا وقد ظهر لي اعتذار عن صاحب القنية وذلك) (94) انتهى
ف كالمه وكان األصل ولو قال )األنبياء لم يعصموا حال النبوة  ثنايا السنة أقالمه فأوجب اختال 

الخ(  قبلها...  السهو والنسيان، والخطأ والخطر  96وال  من لوازم    (97) واالنسان غير معصوم من 
 البشر وهلل در القائل: 

 مالم يحمني قدرُ  (98)وما ُأبرئ نفسي أنني بشُر     اسهو واخطأُ 
 زلُل    من أن يقول مقرًا أنني بشرُ وال ترى عذرًا أولى بذي 

وهذا احسن ما يعتذر به في هذا المقام عن هذا اإلمام الذي تكل عن استيفاء محاسنه السنُة 
 األقالم خصوصا والفروع المسوقة قبل هذا الفرع في كالمه تدل على هذا. 

 
هـ(، فتح القدير شرح الهداية شرح بداية المبتدي شيخ االسالم برهان الدين علي  861:ـ ابن الهمام، االمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي: )ت  90

 . 301/ 5م، ج2003/  1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط593بن ابي بكر المرغيتاتي )ت:

الفاظ الكفر، دراسة وتحقيق: آالء عبدهللا حمود السعدون، رسالة  هـ، خالصة الفتوى كتاب  542ـ افتخار الدين، لألمام افتخار الدين طاهر بن احمد البخاري الحنفي المتوفي:   91

 . 326م، ص2009ماجستير، الجامعة االسالمية /بغداد، كلية القانون،  

هـ(، تحقيق  710نسفي)ت: هـ(، النهر الفائق شرح كنز الدقائق لإلمام ابي البركات حافظ الدين ال1005ـ ابن نجيم، االمام سراج الدين عمر بن ابراهيم بن نجيم الحنفي)ت:  92

 . 253ـ252/ 3م، ج1/2002احمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 لم يثبت في )أ(و)ب( وثبت في )ج(و)د(.  ما بين المعقوفتين ـ 93

 . 3/252ـ ابن نجيم، النهر الفائق، ج 94

 )ب(و)ج(.  من)وذلك(   ـ سقط 95

ن هذا االعتذار وهذا االحتمال ضعيف جداً وغير منسجم مع سياق كالم صاحب القنية حيث كان يتحدث عن  ـ وقد ظهر لي بعد التدقيق والتمحيص في نص كتاب القنية أ  96

لهذه الجملة حيث قال: )ومن قال أن كل معصية كفر أو فسق وقال مع ذلك أن األنبياء عصوا فكافر، ثم    تينالكفر والمعصية وقد ذكر كلمة المعصية مرتين في الجملتين السابق

 قال: ولو قال لم يعصوا حال النبوة وال قبلها كفر لرده النصوص(، نجد أن الكالم منسجم فهو يتحدث عن المعصية وليس العصمة وهللا اعلم. 

 ـ في )ج( والحذر.  97

 أخطى.  ـ في )ب(و)ج(و)د( 98
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لسالم على سيد األنبياء والحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا والصالة وا
 الكرام في المبدأ والختام وعلى آله وأصحابه ذوي القدر واالحتشام. 

فنون   في  الفقير  مؤلفها  يد  على  الرسالة  هذه  تحرير  انتهى  قد  المؤلف رحمه هللا سبحانه،  قال 
الفضالء الحقير في عيون النبالء الشريف احمد بن محمد الحنفي الحموي في النصف األول من  

ه وهللا الموفق للصواب  1074يلة األربعاء النصف الثاني من شهر جماد الثانية من شهور سنة  ل
ليه المرجع والمآب.   وا 

 
 المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم.
ـ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات األعيان  1

 م. 1900/ 1احسان عباس، دار صادر، بيروت. طوانباء اهل الزمان، تحقيق. 
هـ(.  861ـ ابن الهمام، االمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي: )ت:2

شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ االسالم برهان الدين علي بن ابي بكر 
 م. 2003/ 1بيروت، ط هـ(، دار الكتب العلمية،593المرغيناني )ت:

الفائق 1005ـ ابن نجيم، االمام سراج الدين عمر بن ابراهيم بن نجيم الحنفي)ت:3 هـ(، النهر 
هـ(، تحقيق احمد عناية، دار 710شرح كنز الدقائق لإلمام ابي البركات حافظ الدين النسفي)ت:

 م. 1/2002الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ(، خالصة  542ن طاهر بن احمد البخاري الحنفي )ت:  ـ افتخار الدين، لألمام افتخار الدي4

الفتوى كتاب الفاظ الكفر، دراسة وتحقيق: آالء عبدهللا حمود السعدون، رسالة ماجستير، الجامعة  
 م. 2009االسالمية /بغداد، كلية القانون،  

اح المكنون ـ الباباني، اسماعيل باشا بن محمد امين سليم الباباني االصل والبغدادي المولد، ايض5
 في الذيل على كشف الظنون، دار احياء التراث العربي.

 هـ(، الجامع الصحيح. 256ـ الُبخاري، أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل )ت:  6
ـ الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن، عجائب اآلثار في التراجم واالخبار، دار الكتب المصرية،  7

هـ(.  1111الدين بن محمد المحبي )ت:  م المحبي، محمد أمين بن فضل هللا بن محب1997
 خالصة األثر في اعيان القرن الحادي عشر. 
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هـ(، شرح المواقف لعضد الدين عبد الرحمن   816ـ الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد)ت:8
 م. 1/1998هـ( دار الكتب العلمية. بيروت، ط756االيجي)ت:

اصول الفقه، تحقيق صالح عويضة، دار    ـ الجويني، أبو المعالي إمام الحرمين. البرهان في 9
 م. 1997/ 1الكتب العلمية، بيروت، ط

ـ الحموي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحنفي، درر العبارات 10
 هـ. 1407  –م 1987/ 1وغرر اإلشارات، تحقيق د. ابراهيم عبد الحميد. ط

العباس،  11 أبو  الحموي، أحمد بن محمد مكي،  الحنفي، غمز عيون ـ  الحسيني  الدين  شهاب 
 م. 1985/ 1البصائر في شرح األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الرشاد،  12 دار  االسالمية،  الفرق والجماعات والمذاهب  المنعم، موسوعة  دكتور عبد  الخفي،  ـ 
 م. 1993. 1ط

فارس،13 بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  الزركلي،  الدمشقي)ت:   ـ  الزركلي 
 م. 2002،  5هـ(، األعالم، دار العلم للماليين، ط1396

ـ السبكي، قاضي القضاة تاج الدين بن علي السبكي، جمع الجوامع في اصول الفقه، دار  14
 م. 2003، 2الكتب العلمية، بيروت، ط

 م. 1968،  1هرة، طـ الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز الوكيل، الحلبي للنشر، القا15
األصول،  16 لب  شرح  الوصول  غاية  الشافعي،  االنصاري  زكريا  يحيى  ابي  االسالم،  شيخ  ـ 

 األصول البن السبكي، دار الكتب العربية الكبرى، مصر.   
الشافعي.)ت:17 العبادي  قاسم  بن  احمد  العبادي،  البينات على شرح جمع 994ـ  اآليات  ه(، 

 م. 2012/ 2ه(، دار الكتب العلمية بيروت، ط881:الجوامع، لجالل الدين المحلي، )ت
ـ العروسي، العالمة مصطفى العروسي، نتائج االفكار القدسية على شرح الرسالة القشيرية،  18

 م. 1/1971هـ(، دار الكتب العلمية بيروت، ط926لشيخ االسالم زكريا بن محمد االنصاري: )ت:
اض اليخصبي، الشفا بتعريف حقوق  ـ القاضي عياض، ابي الفضل عياض بن موسى بن عي19

 م. 2004/  1المصطفى, تحقيق عامر الجزار، دار الحديث، القاهرة، ط
ـ القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين  20

المصرية، القاهرة، هـ(. الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: احمد اطفيش، دار الكتب  671القرطبي )ت:
 م. 1964/ 2ط
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/ 2ـ الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس، دار الغرب االسالمي، بيروت، ط21
 هـ. 1402 –م1982

 تركيا.  –كتاهيا  -ـ مخطوطات مكتبة وحيد باشا 22
م الغنية، ـ نجم الدين، مختار بن محمود بن محمد الزاهد ابي الرجاء الغزميي، القنية المنية لتتمي23

 هـ، طبعة غير محققة.1245نشر مطبعة المهانند، كلكتا، الهند، سنة 
السنة  24 اهل  في عقيدة  العمدة  النسفي، شرح  بن محمود  احمد  البركات  ابو  االمام  النسفي،  ـ 

والجماعة والمسمى االعتماد في االعتقاد، تحقيق:عبدهللا محمد عبدهللا، نشر مكتبة االزهر للتراث، 
 م. 1/2012ط

 


