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Day Two - Morning session 2021,Nov,26 

English session
Room No: (5) -Time 9:00 am -1:00 pm

Technical Supervisor: Fatin Yosif 
Chairman1:  Gift Agezi Chidi-Onwuta (PhD) 
Chairman2:Ahmed Saddam (PhD) 

countryUniversityTime Article TitleName

Nigeria 

University of 

Agriculture Abia 

state University 

9:00 
AFRICAN PERSPECTIVES OF GENDER AND 

SEX INAKACHI ADIMORA-EZEIGBO’S 

TRILOGY 

P.C Chinyere 

Chikamadu (PhD) 

Iraq 
University of 

Babylon 
9:15 

The Function of Female Silence in The Kitchen 

God’s Wife by Amy Tan 

Rawaa Jawad 

Kadhim 

Jordan 
Yarmouk 

University 
9:30 

The Effect of Using Stretch Cords to Improve the 

Strength of Arm Movement in (UTB) 
Wisal Jereis 

ALrabadi(PhD) 

Kuwait 
The Public Authority 

For Applied 

Education &Training 
9:45 

Gramscian Analysis of the Role of the Maw[l\ 

during Umayyad Rule 
Yousef Abdullhamid 

Bennaji 

Iraq 
Basrah 

university 
10:00 

An Analysis to the relationship between crude oil 

exports, Gross Domestic Production and Gross 

Fixed Capital formation in Iraq 

Ahmed Saddam 

Abdulsahib(PhD) 

  10:15 Discussion & Coffee break  

Iraq 
Baghdad 

University 
10:45 

EFL University Students’ Perception of E- 

Learning 

Shaymaa Ibrahim 

Al-Bakri (PhD) 

Kuwait 
The Public Authority 

For Applied 

Education &Training 

11:00 
Social Life in India through the Writings of 

Muslim Travellers A Special Study of Al-

Yaqoubi, Al-Masoudi, and Al-Bayruni 

Yousef 

Abdullhamid 

Bennaji 

Jordan 
University of 

Petra 
11:15 

The annual architecture and design department 

gallery 
Mona Marwan 

Ansari 

Iraq 
Basrah 

university 
11:30 

Enhancing Triangular Dimensions of Teamwork at 

the Top through Knowledge Donating 

Mohammad Saleh 

Hadi (PhD) 

Nigeria 

University of 

Agriculture Abia 

state University 

11:45 

The disparate impacts of Boko Haram insurgence 

and banditry on teaching of English in Northern 

Nigeria 

Gift Agezi Chidi-

Onwuta (PhD) 
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 حمور الرتبية الرياضية

1-21 
دراسة حتليلية لإلصابات الرياضية واسباب حدوثها لدى العبي بعض اندية حمافظة 

 دياىل بكرة القدم

 م.حممد صادق الكبييس

 د. امحد جار اهلل عبد اهلل

 م.م صابرين قحطان مالك

22-61 
الركبة لدى طالبات كلية مدى مسامهة التمرينات العالجية املائية للمصابات يف مفصل 

 الرتبية الرياضية يف جامعة الريموك
 م.م.شيامء حسني العليامت

 حمور القانون والعلوم السياسية

 أ.د.طه محيد حسن دراسة لرسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه:تدين مستوى البحث العلمي 62-90

91-133 
لسنه  6قانون االدارة املالية العراقي رقم االختصاصات املالية للسلطة التنفيذية يف 

2019 

 عباس مفرج الفحلأ.م.د.

 د. رباب خليل ابراهيم

 زينة قدرة لطيف .د.أ.م دور القايض يف معاجلة اختالل التوازن العقدي يف اطار نظرية الظروف الطارئة 134-158

 د. أبوبكر أمحد النعيمي مبدأ الشفافية للمرفق العام 159-199

 أ.م.د.حسن كاظم دخيل العقوبات الوضعية عىل اجلرائم املرتكبة من قبل االفراد يف جمتمعات العامل القديم 200-224

 م.د هند قاسم حممد وسبل معاجلتها 2003اثر االزمات السياسية عىل املجتمع العراقي بعد العام  225-248

 واملحاسبة حمور االدارة واالقتصاد

 النقدي يف العراق املايل والدور املطلوب لتحقيق االستقرارواقع العمق  249-265
 ا.د حنان عبداخلرض هاشم

 ا.م.د حسني عيل عويش 

 للعراقدور السياسة املالية و اإلدارة اإلسرتاتيجية للنهوض بالواقع االقتصادي  266-286

 م.م مؤمن مازن سامل

 د.مصطفى عيل ابراهيم

 م. داليا عبد احلسني

 د.نجوى اهلادي الغوييل االستثامر السياحي ودوره ىف التنمية والتطوير االجتامعي واالقتصادي 287-317

318-353 
التعليم املحاسبي املدمج وانتكاسه عىل جودة االداء املهني دراسة استطالعية لعينة من 

 املستنرصيةاراء طلبة قسم املحاسبة والعلوم املالية كلية االدارة واالقتصاد اجلامعة 

 أ.م.د.سلوان حافظ محيد

 محيد ا.م.د رضاب حافظ

 م.د وسن حيى امحد

 أ.م.د فؤاد فرحان حسني (2018-2007) االبداع واالبتكار واثرمها عىل النمو االقتصادي يف كوريا اجلنوبية للمدة 354-382

 مثلث القيود الذهبي لتحسني أدارة املشاريع األنشائية 430 -383

 امحد اسامعيلم.م سعد 

 م.م انور عبد شهويب

 م.شهالء حكمت حممد عيل



 

 

 

 

 

 حمور التاريخ

 د.حيدر ناظم شاكر (1989-1981إسرتاتيجية الرتاجع يف ظل إدارة الرئيس األمريكي رونالد ريغان ) 431-455

 أوسام بحر جركأ.م.د.  امش إنموذجاجلجمكانة املراة يف مالحم بالد الرفدين ملحمتا أيتانا و  456-482

 حمور اجلغرافيا

483-527 
اخللوية  املناخ باستخدام طريقة االجتاهاتاخلريطة التفاعلية لبعض عنارصاعداد 

 شامل العراق انموذجا(املتعددة والتنبؤ هبا )

 ا.د. نجيب عبدالرمحن حممود

 أ.م.د عبري حييى امحد الساكني

 حمور الرتبية والتعليم والفنون

528- 546 
من وجهة نظر معلمي  19-معوقات تنفيذ درس الرتبية الرياضية  يف زمن جائحة كوفيد 

 الرتبية الرياضية لواء قصبة عجلون

 .د عبدالسالم جابر حسني                         أ

 د .ناهد عوض الزغول

547-575 
 يف االديب اخلامس الصف  طالبات لدى التارخيي التفكري يف  االفرتايض املتحف فاعلية 

 التاريخ مادة

 أ.د.حيدر خزعل نزال

 أ.م.د.رنا حسيب كاظم

576-610 
مستوي الوعي بجائحة كورونا والوقاية منه لدى تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي يف 

 ليبيا

 . عائشة الباشري قدمورد

 سعاد سعيد اخلميسم.م.

 

611- 631 

 

االستقرار الوظيفي لدى املدرسني من وجهة نظر واقع دافع االنجاز وعالقته بمستوى 

 مديري املدارس املتوسطة واالعدادية يف حمافظة واسط
 أ.م.د.سعد نعيم رضوي

632- 649 
فاعلية توظيف الصفوف الرقمية يف حتصيل مادة االحصاء و تنمية الثقة يف التعليم 

 ميسانااللكرتوين لدى طلبة كلية األدارة و االقتصاد يف جامعة 
 أ.م.د. رشا عبد احلسني صاحب

650-693 
)دراسة ميدانية بكلية الرتبي ة  صعوبات تطبيق التعليم االلكرتوين باجلامعات السودانية

 م(2021بجامعة البطانة بالسودان 
 أ.م.د.الصديق عبد الصادق

 د.إيناس عبداحلافظ أمحد الوثيقه يف وسائل االعالم املرئي أثر 715 -694

716- 750 
استعامل نموذج بايبي يف حتصيل طالب الصف الرابع االديب يف مادة قواعد اللغة العربية 

 وتنمية مهارة املحادثة
 م.قيس ذياب عبد عيل

 أ.م.د افراح امحد نجف برنامج ارشادي مقرتح لتنمية تقدير الذات لدى ضحايا التنمر املدريس 761 -751

 طالب املرحلة الثانوية الرياضية وعالقتها بالصمود األكاديمي لدىالقدرة  785 -762

 

 م.د.مؤيد كاظم احليدري

 ا.م.د لينا فؤاد جواد

 م. بان حسن جميد

 



 

 

 

 

 

 حمور العلوم النفسية

786- 829 
استجابة احلزن وعالقتها بإضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى النساء اللوايت فقدن  

 اللجوء)خمي م دوميز أنموذجا (قريبا  يف خمي امت 
 م.د عامد ابراهيم االترويش

 والدراسات االسالمية  حمور اللغة العربية

 العبد اهلل  أ.م.د مراد أقسام الكالم ما بني العربية واالنجليزية دراسة تقابلية وفق تقسيم ابو االسود الدؤويل 830-860

عر  اإلمام  893 -861 ا(اللغة  يف ش  ـل وامل فعول  أنموذج  اف ـعي  )اسام الفاع   د. ميسون عمر حسن الش 

 اسامء طاهر ذنون احلبيبة يف شعر ابن خفاجة   ...اآلخر  918 -894

 م.م. سمر حسن ياسني االساليب االنشائية الطلبية يف سورة البقرة 982 -919

 مدلول الرفيعيعنود  اآلثار احلكمية للقواعد الفقهية الكربى 964 -929

لس وآثاره الفقهية 995 -965  د. رسول حسن رسول احلديث املد 

996-1013 
تشابك التارخيي باملتخيل الرسدي يف توصيف الرصاع بني الغازي اإليطايل وصاحب 

 إبراهيم الفقيه ألمحد-املدينة خبز–األرض الليبي يف رواية خرائط الروح 

 فطيمة تامن

 ابو القاسم سعد اهلل

 حمور اللغة االنجليزية

1-14 

The Effect of Using Project-Based Approach on the Stimulating 

Motivation for EFL College Students toward Learning English 

Language 

Inst. Noor Fawzi 

Mohammed 

 



 

 

 حمور الرتبية الرياضية



 

دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية وأسباب حدوثها لدى العبي بعض أندية  
 محافظة ديالى بكرة القدم 

 

 د. حممد صادق الكبييس

 العراق  -جامعة االنبار

 د. امحد جاراهلل الكرخي 

 العراق - كلية بالد الرافدين اجلامعة

 م.م. صابرين قحطان القييس 

 العراق-الرافدين اجلامعةكلية بالد 

 

 ملخص البحث

هيدف البحث اىل التعرف عىل أكثر أنواع اإلصاابا  الرياياية وايوعا لدع العبي بع  

أنادياة حماافداة ديااىل بكرد القادم اأكثر اعراا ل عريااااة لالصاااااباا  اأكثر انواع العال  

اعسااتخدمة عرد وداا االصااابة اأكثر ااقا  وداا اإلصااابة فأااال عن أب  اال اابا  

االة من الباوثني معرفة ااقع االصاابا  داخ  اندية التي تؤدي اىل وداا االصاابا    حم

اعحافدة ابالتايل التقلي  من وداثها االتعام  معها بشااك  صااحيئ قاىل  عىل ا ااة علمية  

متخصاااصاااة . ان ان من االجرالا  االو ااااىل  التي تسااااعد   االد من  هور االصاااابا  

ي تسااااعد   تويااايئ ابيان اانتشااااربا بو االعتعد عىل الدرا اااا  ااالبحاا العلمية الت

انواع االصااابا  . اا ااتخدم الباوثون اعرهو الوصااري بصااورت  اعسااحية انل  عالىلمت   

 بيعاة ااباداف البحاث ت اتكون عتمع البحاث من العبي بع  انادياة حماافداة ديااىل بكرد 

(   6( العباا يمثلون    144م االباال  عاددب   2021/ 2020القادم للمو ااا  الرياا   

كا  من  ناادي واااهرباان/ ناادي اااالص/ ناادي ديااىل / ناادي خاانقني / ناادي  نوادي اب 

( العباا االتي ثثا  ماا 139الريموك / ناادي بالد الرافادين ( . ااواااتملا  عيراة البحاث عىل  

 . االصيل ت  اختيارب  بطريقة عمدية(% من عتمع البحث 96.52نسبت   

 اا ترتو الباوثون ما ييل : 

اان يتعرض هلا افراد عيرة الدرا اة   ال  بي اكثر االصاابا  التيان اصاابا  العأا   -1

 التقلص العأيل بو اكثر بذه االصابا  وداثا . 

ان فرتد اعرافسااا  بي اكثر الررتا  التي ثدا فيها االصااابا  الريايااية تليها فرتد   -2

 االعداد برسبة ليس  بالقليلة . 

 الغالب للتعام  مع االصاابا  الرياياية ان العال  الطبيعي بو العال  اعساتخدم    -3

 . 



 2021 21-1 د.محمد صادق احمد الكبيس ي  دراسة تحليلية لالصابات الرياضية واسباب حدوثها  

 

 

2  
 

ان كدم اعراصا  االتقلص العأايل االتم ق العأايل بي اكثر االصاابا  الرياياية   -4

 تكرارا لدع افراد عيرة الدرا ة . 

ان عأااال  الرخذ االمامية ااالرية بي فأااال عن عأااال  الساااق االرية بي   -5

 اكثر االماكن وداثا لالصابة . 

ل اريااية اعلعب اعدم االبتعم باالمحال بشااك  جيد ا ااول التغذية بي اب  ان  ااو  -6

 ا با  وداا االصابا  الريايية لدع افراد عيرة الدرا ة . 

 العال ، الطبيعي، االصابا ، العبي،دياىل. الكلع  اعرتاوية:
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 مقدمة البحث  1 -1

لِرفع مساتوع االدال اعهاري   كرد القدم ال بد من اال اتعانة باال االيب العلمية ت ويث    

أصااابح  االاجة اىل ترمية االدالا  اعهارية امرا جوبريا عالودة تطور اتقدم عال الترريذ  

اطط ا رق اللعاب ت ابي لعباة نا  مواقم متغريد تتمي  بتبااين اتعادد  بيعاة ا راف  

ت االمر الاذي يتطلاب من الالعاب ان يكون ايعاا ادقيقاا مع قادرتا  عىل تغيري    اعراافسااااة  اا 

 اجتاب  ااعت   بقا للموقم  .

ايتطلب االنجاز الريا  رضارد ا اااتمرار الالعب اانتدام    عملية التدريب              

  بعيدا عن االصااابا  الريايااية التي تعتح مرولة فصاا    خط  ااري الوصااول اىل الرورمة

الرياياية اعطلوبة للمرافساة ت ان ثث  االصاابا  الرياياية اود ابرز اععوقا  اال اا اية التي 

وياث تتااثر    ثول دان ثقيقا  لالنجااز اعطلو تواجا  تطوير اعساااتوع الرياا  لالعاب ا

عملياا  التطور اعرويل لتوزيع امحاال التادرياب الرياا  نتيجاة اىل ماا يتعرض لا  الالعاب من 

                              1تلرة فيع حيول دان ثقيل اعستهدف لالعب عىل مدع اعو   التدريبي .  اصابا  خم

( اىل ان براك زيادد   نساابة االصااابا  الريايااية 2002ايشااري ا ااامة رياض            

  باازديااد التادرياب اارترااع االمحاال التادريبياة الضاا تشاااكا  ياااغطاا عىل  يع اج ال اجلسااا 

االيوية اامهها اعراصاا  ااالربطة ااالاتار االعأااال  االرقرا  ت فلتحقيل نتاىلو ريايااية  

اصااابئ التادرياب عىل درجاة عاالياة من الشاااادد االصاااعوباة  ادف االعاداد الكااما  من  يع  

     2اجلوانب ابذا بداره ادع اىل ازدياد معدال  االصابا  عىل اختالف ا با ا . 

اعهارا  االركية   لعبة كرد القدم اما فيها من زيادد   الترافساية بني   اندرا لطبيعة          

الالعبني فاان اوتعل اقوع االصاااااباة اكثر مرهاا   االلعاا  االخرع ت اان عادم معرفاة انواع 

االصااابا  يؤدي اىل اجرالا  خمتلرة قد تؤدي اىل توقم الالعب اعصااا  عن اللعب ضاىليا 

اا ابا ا ااعباديل اال اا اية لعالجها بي من اال ااب  خطوا   فمعرفة انواع االصاابا  

الشااارال للريايااايني االعودد اىل اعالعب دان وداا مأااااعرا  . اتتجىل امهية البحث  

بمعرفة انواع االصااابا  اا اابا  وداثها ويث  عل  نل  عىل معرفة بكيرية الوقاية مرها 

 
  34ص ت مرشاد اععارف ا اال كردرية ( : البحث العلمي افسيولوجيا اصابا  الرياييني2003حممد عادل رودي   1

 57( : اال عافا  االالية الصابا  اعالعب ت دار الركر العريب ت القابرد ت ص2002ا امة رياض   2
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ب الذل  فان  من الرضااري عىل اعدر  كع يعم  عىل توفري عوام  االمن االساالمة لالع

 التعرف عىل االصابة ااختان االجرالا  اعبكرد االالزمة انل  من اج  عدم تراقمها .  

  مشكلة البحث 1-2

تعتح االصاابا  الرياياية من اب  اعشاكال  التي تواج  الرياييني ااعدربني عىل             

ا  التدريبية امسااتوع الالعب اتطوره  ا يرعكة ود  ااوال ت ان اضا تؤثر عىل  ااري العملي

امن   البطوال  حملياة كان  اا دالياة  عىل تطور الرريل باكملا  ابو ما يؤثر عىل مراافساااتا   

اعالوظ ان وداا االصاااابا    ت ايد مساااتمر بني العبي كرد القدم   اندية حمافدة دياىل 

ابي باذلا  تؤثر عىل مساااتوع االدال لادع الالعبني اباذا باداره  اااوف يؤدي اىل تغياب  

لاذلا  تكمن ياد من وادد اعشاااكلاة داخا  الرريل، الالعبني اعصااااابني عن التادريباا   اا ي 

فاة انواع االصاااااباا  الريااياااياة التي يتعرض هلاا الالعبون امادع مشاااكلاة البحاث   معر

ساااه  االتااكاد من مادع تكرارباا اماا بي اب  ا اااباا  اقوعهاا من اجهاة ندر الالعبني انر

  حماالة من الباوثني معرفة ااقع االصاااابا  داخ  اندية اعحافدة ابالتايل   وج  اعشاااكلة

قاىل  عىل ا اة علمية متخصاصاة . ان ان التقلي  من وداثها االتعام  معها بشاك  صاحيئ 

من االجرالا  االو ااىل  التي تسااعد   االد من  هور االصاابا  اانتشااربا بو االعتعد 

ايأم   توياايئ ابيان انواع االصااابا   عىل الدرا ااا  ااالبحاا العلمية التي تساااعد   

 اللعبة   اعحافدة . الباوثون ان تكون نتاىلو بذه الدرا ة عونا للمهتمني لالرتقال بمستوع 

 بدف البحث  1-3

 -هيدف البحث اىل التعرف عىل :

 أكثر أنواع اإلصابا  الريايية ويوعا لدع العبي بع  أندية حمافدة دياىل بكرد القدم 

 أكثر اعرا ل عرية لالصابا  لدع العبي بع  أندية حمافدة دياىل بكرد القدم . 

االصاابة لدع العبي بع  أندية حمافدة دياىل   أكثر انواع العال  اعساتخدمة عرد وداا

 بكرد القدم .

 .حمافدة دياىل بكرد القدمأكثر ااقا  وداا اإلصابة لدع العبي بع  أندية 

أب  اال اااباا  التي تؤدي اىل وداا االصاااابا  لدع العبي بع  أندية حمافداة دياىل 

 بكرد القدم .
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 تساؤال  البحث 

رياياااية وااايوعا لدع العبي بع  أندية حمافدة دياىل مابي أكثر أنواع اإلصاااابا  ال  -

 بكرد القدم؟

  أنادياة حماافداة ديااىل بكرد ماا بي اكثر اعراا ل عريااااة لالصاااااباا  لادع العبي بع  -

 ؟القدم

ماا بي أكثر انواع العال  اعساااتخادماة عراد واداا االصاااااباة لادع العبي بع  أنادياة   -

 حمافدة دياىل بكرد القدم ؟

 ؟  أندية حمافدة دياىل بكرد القدموداا االصابة لدع العبي بعما بي أكثر ااقا   -

ما بي أب  األ با  التي تؤدي اىل وداا اإلصابا  لدع العبي بع  أندية حمافدة   -

 دياىل بكرد القدم ؟

 مرهو البحث  -3

ا اااتخدم الباوثون اعرهو الوصاااري بصاااورت  اعساااحية انل  عالىلمت   بيعة اابداف 

 البحث 

  عتمع البحث اعيرت  3-2

تكون عتمع البحاث من العبي بع  انادياة حماافداة ديااىل بكرد القادم للمو ااا           

( نوادي اب  كا  من   6( العباا يمثلون    144م االباال  عاددب   2021/ 2020الرياا  

ي واااهرباان/ ناادي اااالص/ ناادي ديااىل / ناادي خاانقني / ناادي الريموك / ناادي بالد  نااد

(% من 96.52( العبا االتي ثث  ما نساابت   139الرافدين ( . ااوااتمل  عيرة البحث عىل  

( يويااائ ترااصااايا  عيراة 1عتمع البحاث االصااايل ت  اختياارب  بطريقاة عمادية ت ااجلدال  

 البحث .
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 صي  عيرة البحث ( يويئ ترا 1جدال  

 عدد الالعبني ا   الرادي

 25 نادي وهربان

 25 نادي ااالص

 23 نادي دياىل

 24 نادي خانقني

 23 نادي الريموك

 24 نادي بالد الرافدين

 144 اعجموع

 

 ا اىل   ع البيانا   3-3

 اعصادر ااعراجع االدرا ا  السابقة اعرتبطة العربية ااالجربية .

 اععلوما  العاعية   االنرتني (وبكة 

 ا تعرد اال تبانة   اداد الدرا ة ( 
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 اداد البحث  3-4

للتعرف عىل انواع االصاابا  التي قد يتعرض هلا العبو كرد القدم قام الباوثون بتصامي   

 -ا تعرد اال تبانة اااصة باصابا  اللعب ااب  ا با ا عن  ريل اتباع ااطوا  التالية :

ال الع عىل اعصاااادر ااعراجع االدرا اااا  الساااابقة اعرتبطة قام الباوثون باعداد بعد ا

قاىلمة بكافة االصاابا  الرياياية التي يمكن ان تتعرض هلا خمتلم مرا ل جسا  العب كرد 

 القدم .

اللتاكد من صادق حمتوع بذه القاىلمة  اوال ما يتعلل بشاموليتها ااعصاطلحا  العلمية 

بااوثون بعرض القااىلماة عىل عادد من السااااادد ااحال ت اقاد اوااااار  االبياة الواردد فيهاا قاام ال

الساادد اعحكمني اىل وامولية القاىلمة ادقة مصاطلحاما مع اجرال بع  التعديال  التي ت   

اخذبا بردر االعتبار ت اقد وااامل  القاىلمة بصاااورما الرهاىلية ا لب مرا ل اجلسااا  ااكثربا 

 عرية لالصابة . 

الريايااية من ون قاىلمة باب  اال اابا  اعحتملة الداا تل  االصااابا  اعد الباوث كع

اقد قاموا بعرياها عىل الساادد ااحال انرساه  ويث اواار ا لب الساادد اجهة ندر الالعبني  

 اعحكمني اىل وموليتها اارتبا ها باصابا  اللعب بكرد القدم . 

اداد البحاث قاام البااوثون بادمو اداد البحاث بصاااورد ضااىلياة : ال راض اجرالا  تطبيل 

اواتمل  عىل مقدمة  ا  اصاابا  اللعب با اتبيان موود  قاىلمة اصاابا  اللعب مع قاىلمة ا اب

اال ااتعرد االتي بدف  اىل توياايئ  رض الدرا ااة لالعب اعشااارك   الدرا ااة العطال 

   اللعاباععلوماا  بصاااورد دقيقاة اصاااحيحاة مع كتااباة بيااناا  االياة كاا ااا  الراادي امرك

مع تويايئ تعليع  االجابة عىل حمتوع اال اتبانة ا ريقة االجابة االطول االوزن .. الااااا  

( امام االصاابة التي اصايب  ا فعال اان حيدد تكراربا اا ابا ا بالرجوع  √اان يأاع اواارد  

 اىل قاىلمة اال با .
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 اجرالا  البحث  3-5

افدة دياىل من اج  ترتيب اعواعيد قام الباوثون باجرال االتصااااال  الالزمة مع اندية حم

 اابالغ االندية برية الباوثون اجرال درا ته  . 

قاام البااوثون بااجرال مقاابال  مع الالعبني لتوزيع اال اااتعرد عليه  بعاد هتا حمتويااماا 

اتويايئ  ريقة االجابة ااالجابة عن اي ا اترساار حيتاجها الالعب اثرال اجابت  عىل فقرا   

 اال تبيان . 

  تعان الباوثون ببع  ال مالل لتوزيع اال تعرا  . ا

بعد  ع اال ااتعرا  من قب  افراد العيرة قام الباوثون بتدقيل االجابا    اال ااتعرا  

(  139اععبأد  دف فرزبا ال ااتبعاد اال ااتعرا   ري اعسااتوفية للحااات ت ويث ت  توزيع  

( يويااائ عدد اال اااتعرا  اعوزعة  2   ا اااتعرد ت يت  ا ااارتجاعها بشاااك  كام  ت ااجلدال

 ااال تعرا  اعستبعدد ا ري اعسرتجعة ااعحللة اوصاىليا . 

 ( يويئ اال تعرا  اعوزعة ااعسرتجعة ااعستبعدد ااعحللة اوصاىليا 2جدال  

 

 ا   الرادي 
اال تعرا   

 اعوزعة 

اال تعرا   

  ري اعسرتجعة

اال تعرا   

 اعستبعدد

اال تعرا  اعحللة  

 اوصاىليا 

 20 2 1 23 نادي وهربان 

 19 3 - 22 نادي ااالص

 15 5 3 23 نادي دياىل 

 22 - 1 24 نادي خانقني 

 20 1 - 23 نادي الريموك

نادي بالد  

 الرافدين 
24 2 3 19 

 115 14 7 139 اعجموع

 

 
 اععاجلا  االوصاىلية  3-6

 ( . SPSSمعاجلتها اوصاىليا با تخدام برنامو  بعد  ع البيانا  ت  

 عرض الرتاىلئ امراقشتها  -4

بعاد  ع البيااناا  ااااصااااة من افراد عيراة البحاث  هر التبااين   اعاداد االصاااااباا          

ااماكن وداثها مع اختالف الرسب   فرتد اقوع االصابة لدع الالعبني االعال  اعستخدم  
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لة مع تبيان اب  االصااابا  التي  البا ما تتكرر بعد فرتد من للتعام  مع االصااابا  االاصاا 

( تبني  4( ا 3ال من فأاااال عن معرفة اب  ا ااابا  وداا تل  االصاااابا  . ااجلداال  

 نسب نل  . 

 ( يبني عدد الالعبني الذين تعريوا لالصابة من افراد عيرة البحث 3جدال  

 ا   الرادي 
 عدد 

 الالعبني 

 دد الالعبني اعتعريني لالصابة ع الالعبني  ري اعصابني 

 الرسبة اعئوية عدد  الرسبة اعئوية عدد 

نادي  

 وهربان 
20 4 3.47 % 16 13.91 % 

نادي  

 ااالص 
19 7 6.08 % 12 10.43 % 

 % 10.43 12 % 2.60 3 15 نادي دياىل 

 % 11.30 13 % 7.82 9 22 نادي خانقني 

نادي  

 الريموك 
20 6 5.21 % 14 12.17 % 

نادي بالد  

 الرافدين 
19 8 6.95 % 11 9.56 % 

 % 67.83 78 % 32.17 37 115 اعجموع 

    

( عدد الالعبني الذين تعرياااوا لالصاااابا  االتي جال  برسااابة  3يتبني من جدال     

لالصااابا  كان    %( ت   وني ان عدد الالعبني  ري اعصااابني اا الذين ت يتعريااوا67.83 

ابي مشاااكلة  ب الساااعي   ولها اا اد انساااب االلول لذل  الن  % (32.17برسااابة  

  مساتوياب  ااال اتمرار مع الرريل االصاابة من اب  اععقيا  التي تقم امام الالعبني   رفع

( من ان لالصااااباا  2013ابو ماا اواااار  اليا  ناابادد الادليمي ا ااامريد عباد الر اااول  

الريايااية اثاربا الساالبية عىل مسااريد الالعب الريايااية اوالت  الصااحية فهي تلقي بدالهلا 

علي  بدنيا افسااايولوجيا انرسااايا فأاااال عن مساااتوع اداله اعهاري الضا ثرع اثد من ادال 

ديادد ااتقااضاا فأاااال عن اضاا ثاد من تطوير قادراتا  البادنياة ااالركياة  االركاا  ااعهاارا  اجلا 

  1 اللعبة الريايية التي يعر ها . التي تتطلبها مهارا 

 
( : درا ة ثليلية النواع االصابا  الريايية اا با  وداثها لالعبي االلعا   2013نابدد عبد الدليمي ت  مريد عبد الر ول    1

 .  1411صت  4ت العدد 31اجلععية ت علة جامعة باب  ت اعجلد 
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 ( يبني نوع االصابة انسبتها لدع افراد عيرة البحث4جدال  

 نوع االصابة

 
 الرسبة اعئوية عدد االصابا 

اصاااااااااابااااااا   

 العأال 

 107 كدم العأال 

 113 التم ق العأيل 44.92% 381

 161 التقلص العأيل

 اصابا 

 العدام

 118 كسور العدام
223 26.29% 

 105 كدم العدام

 اصابا 

 اعراص 

 57 مل 

 59 خلع 28.77% 244

 128 كدم

 %100 848 اعجموع

 

 هلا الالعبون جال  كع بو مبني  ( ان انواع االصابا  التي تعرض4يتأئ من جدال    

%( ت ث  جال  اصاااابا  44.92ان ان اصاااابا  العأاااال  بي اكثر االصاااابا  برسااابة  

%(   وني ان اصاااااباا  العداام جاال  بااعرتباة االخريد برساااباة 28.77اعرااصاااا  برساااباة  

عبني  ثر االصاااابا  العأااالية التي يتعرض هلا الال%( ت اان التقلص العأااايل بو اك26.29 

ايعوز الباوثون بذه الرتيجة اىل اعجهود الواقع عىل العأاال    تليها اصاابة كدم اعراصا   

رراذد عتطلباا  االدال الرياا   العما  ايرجع نلا  اىل ان العأاااال  بي االداد الرىليسااااة اع

 ويث اضا اعكون الرىلييس   االركة .  
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 ( يبني فرتد اقوع االصابة لدع افراد عيرة الدرا ة5جدال 

نوع 

 االصابة

عدد 

 االصابا  الكيل
 الرسبة اعئوية

 فرتد اقوع االصابة

 فرتد الراوة فرتد اعرافسا  فرتد االعداد 

 % ن  % ن  % ن 

 اصابا  

 العأال  
381 44.92% 1

41 
16.62% 201 23.7% 39 4.5% 

 اصابا  

 العدام
223 26.29% 7

8 
9.19% 136 16.0% 9 1.0% 

 اصابا  

 اعراص  
244 28.77% 9

4 
11.08% 146 17.2% 4 0.4% 

3 %100 848 اعجموع
22 

37.97% 471 55.5% 55 6.4% 

     

( ان فرتد اعرافسااا  بي اكثر الررتا  التي يتعرض هلا الالعبون 5يتأاائ من جدال       

%( ت ايع ا الباوثون نل  37.97%( تليها فرتد االعداد برساابة  55.54اىل االصااابة برساابة  

اىل ان اعجهود يكون   اعىل مساااتواه فأاااال عن االوتكاك اععتمد الن االوتكاك يكون   

اكح من التدريب ابذا يترل مع الرتاىلو التي ا هرما درا اااة حممد يو اام    اعرافساااة برسااابة

( ويث اوااار  اىل ان وداا االصااابا  الريايااية اثرال فرتد اعباريا  2010انبي   اايد  

بي اعىل نسااابة الداا االصاااابا  نتيجة امهال االمحال ااالعترال ب  فأاااال عن االوتكاك 

( يبني العال  اعساااتخدم عرد وداا االصاااابة 6ل  جدا 1اعتكرر للحصاااول عىل الكرد .  

 لدع افراد عني البحث

نوع  

 االصابة

عدد  

االصابا  

 الكيل 

الرسبة  

 اعئوية

 نوع العال  اعستخدم

 عال  بتدخ  جراوي  عال  باالداية  عال   بيعي 

 % ن  % ن  % ن 

 اصابا 

 العأال  
381 44.92% 269 31.7% 10 12.14% 9 1.06% 

 اصابا 

 العدام
223 26.29% 68 8.01% 81 9.55% 74 8.72% 

 اصابا 

 اعراص 
244 28.77% 144 16.9% 96 11.32% 4 0.47% 

 %10.25 87 %33.01 28 %.56 481 % 100 848 اعجموع 

   

 
اا با  وداثها  درا ة ثليلة (  ( : االصابا  الريايية الشاىلعة لالعبي االعبا  كرد القدم  2010حممد يو م انبي  عالل   1

 134علة ا يوت لعلوم افرون الرتبية الريايية ت ص
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( ان العال  الطبيعي قاد مثا  اعىل نساااباة عال  مساااتخادم مع 6يتأااائ من جادال        

%( يلي  العال  باالداية برسابة  56.72االصاابا  التي يتعرض هلا الالعبني ان بلغ  نسابت   

%( بيرع جال العال  بالتدخ  اجلراوي كاق  انواع العال  اعستخدم ان بلغ  نسبت   33.01 

االصاااااباا  ت ايع اا البااوثون باذه الرتيجاة اىل ان ا اااااىلا  العال  %( من عموع  10.25 

الطبيعي تسااتخدم   عمليا  اال ااعاف االعال  االتابي  وتن اان ت  ا ااتخدام العال  

باالداية اا العال  اجلراوي فأاال عن توفر ا ااىل  العال  الطبيعي اتكلرتها اعرا ابة ابو 

( االتي اواار  اىل ان اكثر انواع العال  2007   ما اواار  الي  نتاىلو درا اة عيل االصاالئ

                                                           1اعستخدم من قب  العبي اعرتخبا  الو رية بو العال  الطبيعي . 

 ( يبني االصابا  االكثر تكرار لدع افراد عيرة الدرا ة7جدال  

 الرسبة اعئوية االصابة تكرار  نوع االصابة 

 اصابا  

 العأال 

 % 10.45 23 كدم العأال  

 % 13.63 30 التم ق العأيل

 % 22.29 49 التقلص العأيل 

 اصابا  

 العدام 

 % 6.81 15 كسور العدام 

 % 13.18 29 كدم العدام 

 اصابا  

 اعراص  

 % 5 11 مل 

 % 5.45 12 خلع 

 % 23.19 51 كدم 

 % 100 220 اعجموع 

     

( ان اكثر االصاااابا  الرياياااية بو كدم اعراصااا  برسااابة  8( ا 7يتأااائ من جدال      

%( ابو نتيجة لالوتكاك اعباهت 22.29%( تليها اصااابة التقلص العأاايل برساابة  23.19 

مع الالعبني   والة الرصاااع من اج  االصااول عىل الكرد ااال ااتحوان عليها ت كع ان اجلهد 

ل  يكون كبريا وسااب  بيعة اعرافسااة امسااتوع الرريل اعرافة العأاايل اعبذال    اابي  ن

 اقيمة اعباراد اامهية الرتيجة . 

 
( : درا ة ال با  االصابا  الريايية لدع العبي اعرتخبا  الو رية تبعا لررتا  اعو    2007ماجد الصالئ    ماجد عيل،  1

 .  125ص - االردنية اجلامعة- ماجستري ر الة’الريا    االردن 
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( عىل ان الكادماا  من اكثر 2015ا  باذا الصاااادد يشاااري حمماد عباد اهلاادي            

االصاااابا  انتشاااارا بني الريايااايني انا ما قورن  باالصاااابا  االخرع االتي يتعرض هلا 

% من االصابا  الريايية االخرع اعختلرة  85اىل    80سبة انتشاربا من  الريا  فقد تص  ن

ات داد خطورد الكدم   واال  قود اوااادد الرضااابة اعوجهة اىل مكان االصاااابة ااتسااااع 

                                            1اعساوة اا اجل ل اععرض لالصابة . 

كرد القادم تعتماد بادرجاة كبريد عىل االوتكااك  ( انThomas Mark   2003اياذكر           

البدين بني الالعبني   حمااال  الساايطرد ااال ااتحوان عىل الكرد من الالعب اعرافة ابذا 

        2يؤدي اىل تعرض الالعبني اىل الكثري من االصابا  اعتروعة الشدد . 

د من الرشااااا اا  البادنياة ( ان كرد القادم تعا Clifford . Elizabeth   2010ايؤكاد           

عالية الشاادد بحيث تشاام  االوتكاك البدين بني الالعبني ااجلري اعتواصاا  االسااقوت عىل 

االرض ا ريباا من االركاا  التي تتطلاب مساااتوع بادين عاايل اهلاذا فاان العبي كرد القادم  

  3معريون للعديد من االصابا  باختالف الروع االشدد . 

  

 
( : درا ة ثليلية لالصابا  الريايية لدع  ال  كلية الرتبية الريايية بجامعة تحين    وريا  2015حممد عبد اهلادي السيد    1

 .  83ت كلية الرتبية الريايية للبرا  ا جامعة اال كردرية ت ص

2  - Thomas Reilly. Mark William ; Science and soccer , spon press Taylor and francis group 

, taylor and francis – library ,2003, 151. 
3  Clifford D stark . Elizabeth shimmer B; Living With Sport Injuries , Facts on file, Inc, 

New York USA, 2010, 65 



 2021 21-1 د.محمد صادق احمد الكبيس ي  دراسة تحليلية لالصابات الرياضية واسباب حدوثها  

 

 

14  
 

 وداا االصابة لعيرة البحث( تراصي  مكان  8جدال   

ناااااااااااوع  

 االصابة
 عدد االصابا  ماكاااان االصااباااااة

الاارسااااابااة  

 اعئوية

 كدم

 العأال 

 33 عاأااال  الراخااذ األمامياة -1

107 12.61% 
 26 عاأااال  الرخاذ االارياة -2

 34 عاأااال  السااق االارياة -3

 14 عاأااال  الذراعايان -4

الااتااماا ق 

 العأيل

 23 عاأااال  الرخاذ األماماية -1

113 13.32% 

 20 عاأااال  الرخاذ االارية -2

 28 عاأااال  السااق االارية -3

 10 عاأااال  الذراعايان -4

 12 عاأااال  الباطاان -5

 20 عاأااال  الداهاار -6

الاتاقالاص  

 العأيل

 39 األمامايةعاأااال  الرخاذ   -1

161 18.98% 

 39 عاأااال  الرخاذ ااالرية -2

 38 عاأااال  السااق االارية -3

 12 عاأااال  الذراعاياان -4

 10 عاأااال  الداهاار -5

 23 عاأااال  الاقاااادم -6

 كسور

 العدام

 16 عاادااا  األناام االاوجاا  -1

118 13.91% 

 5 عاادااا  التارقااود -2

 7 عاداام القاراص الصادري -3

 12 عاادااا  العاأاااد -4

 8 عداماتاا الاسااعااد -5

 22 عاداام ر اا  الاياااد -6

 3 عاادااا  االااوض -7

 8 عاادااا  الارااخاااذ -8

 18 عاداماتاا الاسااااق -9

 19 الاقااادمعادااام ماشاط   -10

 كدم

 العدام

 19 عاادااا  الارأس االاوجاا  -1

105 12.38% 

 14 عاداماتاا الاساااعااااد -2

 21 عاداام ر ا  الااياااااد -3

 28 عاداماتاا الاسااااااق -4

 23 عادااام ماشاط الااقااااادم -5

 %6.72 57 14 الاكاتاامأرباطاة ماراصاا    -1 االلتوال
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 6 أرباطاة ماراصاا  اعرفال -2   اعل (

 12 أرباطة ماراصا  ر ا  الاياد -3

 15 أرباطاة ماراصاا  الركاباة -4

 1 أرباطاة ماراصاا  الاراخااذ -5

 9 أرباطاة ماراصا  ر ا  القدم -6

 االع

 13 ماراصاااا  الاكاتااام -1

59 6.95% 

 5 ماراصاااا  اعارفاال -2

 7 ماراصاااا  ر ا  الاياااد -3

 10 مراص  أصاابااع الاياااد -4

 8 ماراصاااا  الاركاباة -5

 11 ماراصاااا  ر ا  الاقااادم -6

 5 مراص  أصااباع الاقااادم -7

 كدم

 اعراص 

 7 ماراصاااا  الاكاتاام -1

128 15.09% 

 30 ماراصاااا  الامارفال -2

 25 ماراصاااا  ر ا  الايااد -3

 14 ماراصاااا  الاراخاااذ -4

 29 ماراصاااا  الاركابااة -5

 23 ماراصاااا  الااقااااادم -6

 %100 848 اعجموع

        
  

  ( ان اكثر االماكن عريااة الصااابة كدم العأااال  بي 8ايتأاائ من خالل جدال  

ابي كذل    اصاابة   ية فأاال عن عأاال  السااق االريةعأاال  الرخذ االمامية ااالر

  وني ان اكثر االماكن عرياة الصاابة كاا العدام  ق العأايل االتقلص العأايل ايأاا  التم

فأاااال عن ان اكثر االماكن عرياااة الصاااابا  م اعشاااط  اكدمها بي عدمتا السااااق اعدا 

ايع اا الباوثون بذه ة امرصااا  القدم امرصااا  اعرفل ركباعراصااا  جال    مرصااا  ال

الرتيجة للمجهود البدين الذي يبذل  الالعبون  ااوال   التمرين اا اعباريا  الر اامية ابذه 

اعراا ل   اجلسااا  بي اكثر االج ال عمال اثراال  اار ااااة لعباة كرد القادم من خالل اجلري 

عليها  ا ي يد عرياتها لالصاابة ااالصاول  اعتكرر االوثب االرك  اليصاال الكرد اا قطعها  

اما اصااابة التوال مرصاا  ر اا  اليد اا اعرفل فهي نتيجة حماالة الالعب االرال عىل التوازن 
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امحاية الكرد اا نتيجة الساقوت ااا نل   حماالة الالعبني االصاول عىل الكرد اا محايتها اا 

 انقان اعرمن من بدف. 

وداا االصااابة اعىل يااول الرتاىلو اعحصاا  عليها تبني ان اما من ويث ا اابا          

معد  الالعبني اكداا من خالل اجابام  عىل ان براك ا ابا  متعددد الداا االصاابة مرها 

ببة لالصااابا  التي ان  ااول اريااية اعلعب بي من اب  اال اابا  التي يرابا الالعبون مساا 

من ان عدم مالىلمة اريااية اعالعب   (2002ابو ما اوااار الي  ا ااامة رياض  يتعريااون هلا  

اعادم اجود توافل ماا بني االاذال ت الرياا  عىل ار   ري مساااتوياة مثا   اار ااااة الرشااااا 

     1اعستخدم   اععر ة الريايية ااريية اعلعب نرسها من ا با  وداا االصابا  . 

ب االثر االكح ( ان الريااية اعالع2015ايرع عبد السااالم محاروااة ا اليد حممد          

ااال ااارلتية  عشااابة  عىل نوعية االصاااابا  اوااادما فهراك فرق بني االرض اارضاااال ا ااع

ويث لك  مرها خاصية صالبة اارتداد ختتلم عن االخرع ويث ان بذه اااصية اااشبية  

تأاري  بيعة االصاابة اوادما من ارياية اىل ارياية اخرع . اكذل  يسابب  اول االمحال  

الكثري من االصاابا  ويث يتعمد الطال  اضال االمحال بالااعة اعمكرة للذبا  اىل اللعب 

كع ان التراافة بني الطال  للل   عىل صاااحاة الريااياااينياالثر االكح  مبكرا  اا كاان لا   

اقاد  اعاالوف    ااابيا  الروز االتحادي  االوتكااك الشاااادياد بيره  ااارا  عن القواعاد ا

مان   كاا   ماع درا اااااة  الاادرا اااااة  باااكاري   ( اعايل Jyde & Ab Nielsen,2005اتاراقاا  

             2.    2010ااهلردي

 اابا  اعؤثرد   وداا االصااابة ال بشااك  جيد من االث  ان عدم االبتعم باالمح          

كع تبني ان االوتكاك العريم مع الالعبني من  ري قصد اثرال اعباريا  اا التدريبا  اخمالرة 

اتبني  ؤثرد   وداا االصاااابة اتكراربا  الراا الرياياااية اقوانني اللعبة من اال ااابا  اع

ي بشاك  صاحي يعتح من اال ابا  التي هلا االثر  ايأاا ان  اول التغذية ااتباع الردام الغذاىل

اقد اكد  درا اااة حممود بن  اااعيد ااخران اجهة ندر الالعبني     وداا االصاااابة من

( ان امهاال فرتد االمحاال االتادرياب  ري اعؤ اااة عىل اجلااناب العلمي االاذي يااخاذ 2018 

 
 .  95( : اال عافا  االالية الصابا  اعالعب ت دار الركر العريب ت القابرد ت ص2002ا امة رياض   1

( : االصابا  الريايية الشاىلعة لدع  لبة داىلرد الرتبية الريايية   جامعة القدس  2015محاروة ت اليد حممد وسن  عبد السالم    2

 160ت علة جامعة الرجاا للعلوم االنسانية ت فلسطني ت ص
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لالصااابة خاصااة     اعرحن الرويااوي اكذا التدخال  العريرة من اكثر اعسااببا  الرىليسااية

   1كثري من اعباريا   اعشحونة.

كع ان اإلصااابا  الريايااية التي يتعرض هلا الالعبون  ا نشااابده   اعالعب ناجتة         

عن التحااماا  األعاا  عريراة يوجاد هلاا أ اااباا  خرياة أخرع تتمثا    البرياة الصاااحيحاة  

 " ريبا من اعساببا  العامة لصصاابا لالعب االتي تقل  من آثار االلتحاما  ااإلجهاد ا 

ان ان لألكا  دار كبري   صصاااااباا  الالعبني اأنواعهاا ، فلرقص بع  الريتااميراا  آثاار 

ااياحة عىل الريايايني عامة االعبي كرد القدم بصارة خاصاة ، فرقص الكالسايوم افيتامني 

 أن قلة البوتا اايوم  »د« مثاًل يتساابب   ابن العدام ،  ا يؤدي صىل اإلصااابة بالكسااور ، كع

تؤدي صىل اإلصاااابة بالشاااد العأااايل ، اصجهاد عأااالة القلب ، أما نقص اعغر يوم فيسااابب 

                                                                                  2.   "ايطرا  العألة اعدم ا تقرار القوام الصحي 

 
 

  

 
عبي كرد القدم  ( : العوام  اعسببة لكثرد االصابا  الريايية لدع ال2018حممود  عيد ت مصطرن عادي ت اهلواري خويلدي    1

 .   262ت ص 1ت العدد 17اهلواد   االقسام الدنيا ت اعجلة العلمية للرتبية البدنية االريايية ت اعجلد

وبكة اععلوما  العاعية  االنرتني ( / اجل يرد /  ول التغذية  بب زيادد صصابا  الالعب السعودي اضاية مستقبل  /نح يوم    2

 .   2015 بتمح /17اامية اعوافل 

jazirah.com/2015/20150917/sp11.htm-https://www.al   

 

https://www.al-jazirah.com/2015/20150917/sp11.htm
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 اال ترتاجا  االتوصيا   -5

 اال ترتاجا   5-1

   يول ما ا هرت  الرتاىلو التي ت  عريها ا ترتو الباوثون ما ييل : 

ان اصاابا  العأاال  بي اكثر االصاابا  التي يتعرض هلا افراد عيرة الدرا اة ت اان   -1

 التقلص العأيل بو اكثر بذه االصابا  وداثا . 

ان فرتد اعرافسااا  بي اكثر الررتا  التي ثدا فيها االصااابا  الريايااية تليها فرتد   -2

 االعداد برسبة ليس  بالقليلة . 

ان العال  الطبيعي بو العال  اعساتخدم   الغالب للتعام  مع االصاابا  الرياياية   -3

 . 

ا  الرياياية ان كدم اعراصا  االتقلص العأايل االتم ق العأايل بي اكثر االصااب  -4

 تكرارا لدع افراد عيرة الدرا ة . 

ان عأااال  الرخذ االمامية ااالرية بي فأااال عن عأااال  الساااق االرية بي   -5

 اكثر االماكن وداثا لالصابة . 

ان  ااول اريااية اعلعب اعدم االبتعم باالمحال بشااك  جيد ا ااول التغذية بي اب    -6

 اد عيرة الدرا ة . ا با  وداا االصابا  الريايية لدع افر
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 التوصيا   5-2

 ا  يول اال ترتاجا  التي ت  نكربا آنرا يويص الباوثون بع ييل : 

رضارد االبتعم باالمحال بشاااك  جيد  اااوال قب  االصاااة التدريبية اا قب  اعباريا    -1

 الر مية اعدم التهاان في   

العب بشاك  داري بع يتالىل   رضارد توفري اعرشائا  الرياياية ااالبتعم بارياية اع  -2

 مع التدريب العب اعباريا  . 

رضارد االبتعم بالتغذية الساليمة عىل افل برنامو  ذاىلي يوياع من قب  متخصا ا   -3

 التغذية  

االبتعم بتحديد ا اتعرد لقياس مساتوع اللياقة البدنية لالعبني قب  اعو ا  التدريبي   -4

 ااثراله ابعده . 

 ستوع اععر  اعرتبط باالصابا  الريايية لدع افراد الرريل  يعا . رضارد رفع اع -5

رضارد االبتعم بالرحوصاا  الدارية ااالجرالا  الطبية اعتكاملة االتي تسااعد     -6

 الكشم عن االصابا  الريايية احماالة االد مرها اا تخدام ا اىل  التابي  اعرا بة .  
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مدى مساهمة التمرينات العالجية املائية للمصابات في مفصل الركبة لدى  
 طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك 

 
 

 

 شيامء حسني سعود العليامت 

 األردن  -جامعة الريموك

 ملخص البحث

هتتتتتترا الاراستتتتتتة ال عتتتتتتتم ين متتتتتتا  مستتتتتتا ة ال  ت  تتتتتتات ا ا يتتتتتتة تتتتتتت لخص 

العالجيتتتتتتة داستتتتتتي الوستتتتتتال ا تتتتتتا   ش تةهيتتتتتتي   تتتتتتال  ا  تتتتتتا ات ش س تتتتتتو ة 

مف تتتتي الت بتتتتةت  ا   تتتتات الاراستتتتة  تتتت، ا تتتت    شتتتتب  ال  ت بتتتت    ت و تتتت  

( طالبتتتتات متتتت  ا  تتتتا ات  خ تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة ش 10 ي تتتتة الاراستتتتة متتتت   

 ليتتتتة ال  يتتتتة الت اعتتتتية   امعتتتتة الريمتتتتوك  تتتتتمل تنبيتتتت  ال  تتتتام  تتتتتار ب  ا  تتتتون 

(  حتتتتار تار بيتتتتة ت اتتتت    ت  تتتتات  الجيتتتتة م ارجتتتتة  ال تتتتار مو  تتتتة 24 متتتت  

( لقتتتتاءات ل تتتتي أستتتتبوة  متتتت   تتتتي  حتتتتار تار بيتتتتة 6( أستتتتا يا  وا تتتتا  4 تتتت،  

( د يقتتتتتةت أا تتتتتتت ال  تتتتتا    جتتتتتود ألتتتتتت    د لتتتتتة يح تتتتتا ية لل  ت  تتتتتات 40 

ا ا يتتتتتتة العالجيتتتتتتة ش خفيتتتتتت  األي متتتتتت  ستتتتتتال  أ تتتتتتادر تةهيتتتتتتي ا  تتتتتتا ات ش 

ي الت بتتتتة   لتتتتي  ستتتتبن   تتتتادر ا ت  تتتتة ا ت يتتتتة لل ف تتتتي متتتت  س تتتتو ة مف تتتت 

ت  أ صتتتت   العاتتتتالت العاملتتتتة متتتت    ستتتتالط ل تتتت (  تتتتبسط  ستتتتال(   ستتتتني

الاراستتتتة   نبيتتتتت  ال  تتتتتام  ا ستتتتت خاع ش هتتتترا الاراستتتتتة  ستتتتتا ار ا  تتتتتا ات ش 

 خفي  أي س و ة الت بةت

ي مف تتتتتت  -يصتتتتتتا ات -ا تتتتتتا   –العتتتتتتال  –: ال  ت  تتتتتتات ال لتتتتتتامت ا ف احيتتتتتتة

 تالت بة
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 ا قامة

  ح  تتتتتة   ي تتتتتة "ال تتتتتحة تتتتتتا   تتتتت، را ا األصتتتتتحاء    تاهتتتتتا ي  ا تتتتتتى"

حيتتتتث خ لتتتت  ال  تتتتتر ين ال تتتتحة متتتت  ال تتتتخص الستتتتليمل ين ال تتتتخص ال تتتتري 

ستتتتليمل أ  ا تتتتت س التتتترر  تتتتا   تتتتون تعتتتتت  لل تتتتت  أ  ا صتتتتا ة حيتتتتث  تتتتن 

حياتتتتتتت  أن   تتتتتتوس  ا تتتتتترر  ا ينتتتتتتة ش ويتتتتتتا ت تتتتتت ات  ش ويتتتتتتا جوا تتتتتتن 

ا خ لفتتتتتة   تتتتت،   تتتتتا ال تتتتتخص الستتتتتليمل التتتتترر  تتتتتادر    تتتتت مل   تتتتتح      

  تا   م نلبات األم   السالمة البا ية العامةت

 ش الو تتتت  ا تتتتات  لتتتتمل ال  ت  تتتتات أصتتتتب   لتتتتمل لتتتت  أصتتتتو    وا تتتتا  طتتتتت  

م  و تتتتة تستتتتا ا الفتتتتتد الت تتتتاو  لتتتتري الت تتتتاو  الوصتتتتو  ين أ تتتت، درجتتتتات 

متتتتت  ستتتتتال  ت  يتتتتتة الع تتتتتا  البا يتتتتتة  ال فستتتتتية  ال تتتتتحة  ال فتتتتتاءر الوايفيتتتتتة

 اجلستتتتتت ية  الفيستتتتتتيولوجية   حيتتتتتتث  تتتتتتت  اهتتتتتت امع  بتتتتتتري ش ال  ت  تتتتتتات ش 

الوستتتتتال ا تتتتتا   لعتتتتتار لا تتتتتات  متتتتت  أ  تتتتتا ال ا تتتتتات العالجيتتتتتة أ  ل ا تتتتتات 

تار بيتتتتة أ  ح تتتت  تت  يتتتتة   أن ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة  بتتتتارر  تتتت   ت  تتتتات تتتتت د  

ا خ لفتتتتة  ك العا تتتتا متتتت  ال  ت  تتتتات الت اعتتتتيةداستتتتي الوستتتتال ا تتتتا    حيتتتتث ه تتتتا 

 ا يشتتتتت  اجلتتتتتتر  ات  ا تتتتتار ش تقو تتتتتة العاتتتتتالت  ا فاصتتتتتي  ا فتتتتتا   تتتتت، 

مستتتت و  صتتتتح  لتتتتا  الفتتتتتد   ل تتتت  العا تتتتا متتتت  ال تتتتاا  تتتتا ن صتتتتعو ة ش 

أداء هتتتتترا ال  ت  تتتتتات   ساصتتتتتة التتتتتر    عتتتتتا ون متتتتت  ال  تتتتتا  ا فاصتتتتتي أ  أر 

 ( Bhaskar Abhatla, 2002م  لة صحية أست   

( أن أ ثتتتتتت مفاصتتتتتي حت تتتتتة  س وصتتتتتا  ش 2004  تتتتتري ر   تتتتتارد   ت ستتتتتيا  

الت اعتتتتات ال تتتت  ت تتتت ي الولتتتتن  القفتتتت   اجلتتتتتر  اللتتتت   الت تتتتي  لريهتتتتا هتتتتو 

مف تتتتي الت بتتتتة  حيتتتتث ين يصتتتتا ات مف تتتتي الت بتتتتة ت تتتتون لالبتتتتا   ي تتتتة عتتتتع  

ش مف تتتتي الت بتتتتة  عتتتتود ألستتتتبا  صتتتتحية ساصتتتتة    واميتتتتة لال بتتتتني  تتتتالعيو  

ال تتتتتت    تتتتتت      تتتتتتا ال  ا تتتتتتات داستتتتتتي ا ف تتتتتتي  ت تتتتتتون   تتتتتتوءات  اجلستتتتتت ية

  م  الت ش األر نة  ال اار    العاالت العاملة  ، ا ف يت
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أ   تتتتا ت تتتتون ألستتتتبا  ساصتتتتة م علقتتتتة  ستتتتوء ال تتتتار ن الت تتتتاو  ا ج تتتتاد 

ا   تتتتتتر أ  ا صتتتتتنااع  ا ح  تتتتتاك  ال بتتتتتني أل تتتتتاء ا  ا ستتتتتات  ال تتتتت  ت تتتتت   

ف تتتتي الت بتتتتة  تتتتا ت تتتتون ا صتتتتا ات  ال اتتتتار      تتتتا يصتتتتا ات م عتتتتادر ش م

اهلالليتتتتة أ  األر نتتتتة اجلا بيتتتتة  ال تتتتليبية  اتتتتال   تتتت  س تتتتو ة الت بتتتتة  هتتتت  أ ثتتتتت 

يصتتتتا ات الت بتتتتة ا   تتتتارا   تتتت، مستتتت و  العتتتتاي ستتتتواء لتتتتا  الت اعتتتتيني أ  لتتتتري 

الت اعتتتتيني  ال تتتت   تتتتاب   ي تتتتة عتتتتع    امستتتتي ال اتتتتار   ال ا  تتتتة للت بتتتتة 

 ال تتتتتتار    يحتتتتتتاب ارت تتتتتتا   الت بتتتتتتة  ت تتتتتتو    ي  تتتتتتق  ستتتتتتنح ا  ت ة تتتتتتي 

 تر  ، ا ت ة  أي م احن لإلصا ة  ا ا    ية تقلي م   ار

(  تتتتةن ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة داستتتتي الوستتتتال ا تتتتا   Martha   1995   تتتتري مارلتتتتا  

ال تتتت  ت  يتتتت   بيا  تتتتا  ةاتتتتا تقتتتتي  ي تتتتا اجلا  يتتتتة   فاتتتتي هتتتترا ا  تتتتا ص  ت تتتتب  

  تتتتادر متتتتا  حت تتتتة ا ف تتتتي   ا عتتتتا ة حت تتتتة ا فاصتتتتي أستتتت ي  تستتتتا ا  تتتت، 

الوصتتتتو  ين متتتتا  أ ستتتتا ش ا ت تتتتة ال تتتت  خفتتتت  متتتت  ا  ع   أ اتتتتا  فاتتتتي 

 درجة حتارر الوسال ا ا   ال   تع ي  ، تقليص العاالتت

 أ ية الاراسة 

تعتتتتا هتتتترا الاراستتتتة متتتت  الاراستتتتات العل يتتتتة ا ا ثتتتتة ال تتتت  تت تتتت    تتتت، يصتتتتا ة  

س تتتتتو ة مف تتتتتي الت بتتتتتة  ا  تعتتتتتا األ ثتتتتتت شتتتتتيو ا متتتتت   تتتتتني اصتتتتتا ات مف تتتتتي 

الت بتتتتة عتتتتا  عيتتتت  عارستتتتة ال  تتتتاث البتتتتاة   تتتت ي أ اتتتتي حيتتتتث  تتتتت ت أ يتتتتة 

 الاراسة م   احية ما  يل :

 األ ية العل ية  

ت العل يتتتتة ا ا ثتتتتة ال تتتت  تت تتتت   تتتت، يصتتتتا ة تعتتتتا هتتتترا الاراستتتتة متتتت  الاراستتتتا 

س تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة متتتت  ستتتتال  خفيتتتت  ا ي ال تتتتات   تتتت  ت  تتتتي ال تتتتت م 

 ف تتتتي الت بتتتتة  تقو تتتتة العاتتتتالت العاملتتتتة  لتتتتة ا ف تتتتي متتتت  ل تتتت  ط  ستتتتال 

, ال ة يتتتتا  تتتت، أ يتتتتة ال  ت  تتتتات العل يتتتتة ا ق  تتتتة داستتتتي الوستتتتال ا تتتتا    و ا تتتتة 

  تةهيي ت
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 األ ية ال نبيقية 

 ت  تتتت  األ يتتتتة ال نبيقيتتتتة ش هتتتترا الاراستتتتة ش ت تتتت يمل  ت تتتتام  تتتتتار ب   تتتتا مل 

 تتتت، ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة ا ق حتتتتة للحتتتتا متتتت  س تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة 

 ا ل  تتتتتتا  ا  تتتتتتاحن هلتتتتتترا ا صتتتتتتا ة  استتتتتت خااع هتتتتتترا ال  ت  تتتتتتات ا ا يتتتتتتة 

  لتتتتي   تتتتادر تةهيتتتتي   تتتتال  العالجيتتتتة ش ويتتتتا ا تتتتا ت ا  تتتتا ة لإلصتتتتا ة 

 هرا ا صا ة  ا ا م  ت تار حا ل ات

 م  لة الاراسة 

 تتتت، التتتتتلمل متتتت  تنتتتتور اهلا تتتتي للعلتتتتوع النبيتتتتة ا  ان ا صتتتتا ة  خ تتتتو ة مف تتتتي 

الت بتتتتة م  ىتتتتت لتتتتا  ال ثتتتتتري متتتتت  ال تتتتاا  س وصتتتتتا لتتتتا  الت تتتتتاو, حيتتتتتث 

 (  تتتتت، 2019أجت تتتتت  دراستتتتتات  ا تتتتتار  متتتتت  أ  تتتتتا دراستتتتتة  القتالتتتتتة,  ثي تتتتتة,

ا  ع "الت اعتتتتيني األرد يتتتتني ا امرستتتتني ل تتتتتر القتتتتاع  ألعتتتتا  القتتتتو   ع تتتتوان 

ال تتتتا عة  استتتت الم معتتتتا   تتتتور  اتتتتالت الفختتتتر ا لفيتتتتة  ستتتتبة ل ميتتتتة لتتتتا  

الت اعتتتتيني األرد يتتتتتني ا امرستتتتني ل تتتتتتر القتتتتاع  ألعتتتتتا  القتتتتو  حيتتتتتث  ل تتتتت  

ة %(  اصتتتتتا ة ال اتتتتار   اهلالليتتتتت 9,68 ستتتتبة أل  تتتتتا   ف تتتتة مف تتتتتي الت بتتتتة  

%(  هتتتت   ستتتتبة تستتتت ا   أ تتتتاد طتتتتت   الجيتتتتة تةهيليتتتتة مثتتتتي 19,35  ستتتتبة  

العتتتتال  النبيعتتتت   ال تتتتاليي  ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة   عتتتتا ا طتتتتالة  تتتت، 

ال ثتتتتتتتري متتتتتتت  الاراستتتتتتتات العل يتتتتتتتة الستتتتتتتا قة  ا تاجتتتتتتتا العل يتتتتتتتة ا  علقتتتتتتتة 

و  ا صتتتتا ات  ال تتتت  تع تتتت  متتتت  ا واعتتتتيا التتتترات أ يتتتتة ش  تتتتا  النتتتتن الت تتتتا 

 ا  تتتتتا ت العل يتتتتتة الت اعتتتتتية األستتتتتت  متتتتت  ال ىتتتتت    الفستتتتتل ة  ال تتتتتار ن 

الت تتتتاو  الت اعتتتتات الع ليتتتتة األستتتتت  حيتتتتث  ح تتتت  الباحثتتتتة متتتت  ستتتتال  

  ل تتتتا  س  تتتتا ش  تتتتا  الستتتتباحة   تتتت ي  تتتتاع  ا صتتتتا ات  ال ةهيتتتتي ا تتتتا   

  تتتت ي ستتتتاج   عتتتتا أجتتتتتاء الفحوصتتتتات النبيتتتتة  أن  ثتتتتري متتتت  طالبتتتتات  ليتتتتة 

ة الت اعتتتتية   امعتتتتة الريمتتتتوك عتتتتا  عتتتتا ني متتتت  س تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة ال  يتتتت 

عتتتتا  تتتت لت ستتتتلبا  تتتت، اداءهتتتت  الت تتتتاو ,عتتتتا د تتتتا الباحثتتتتة  تتتتالو وم  تتتت،  لتتتتا  

الت بتتتتة لتتتتا    والطرررري  عرررر  تأهللررررل و    رررر  ت  رررر  أ اتتتتي  أ  تتتت  ا ليتتتتات
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 خفيتتتتت  األي ل حستتتتتني األداء البتتتتتاة ان أ اتتتتتي صتتتتتورر ع  تتتتتة    متتتتت  ه تتتتتا 

الباحثتتتتة  تتتتةجتاء  ت تتتتام  تتتتتةهييل  الجتتتت  داستتتتي ا تتتتاء للحتتتتا   تتتتال   امتتتت  

 تةهيتتتتتي ا صتتتتتا ة  ال خفيتتتتت   تتتتت، أر نتتتتتة الت بتتتتتة  تقو تتتتتة  اتتتتتالت الت بتتتتتة 

 لعودر ا ف ي ين  ايفي   النبيعيةت

 أهاام الاراسة 

هتتتتتا   هتتتتترا الاراستتتتتة ين ال عتتتتتتم  تتتتت، متتتتتا  مستتتتتا ة ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة  

ش تةهيتتتتتتي   تتتتتتال  ا  تتتتتتا ات ش س تتتتتتو ة  العالجيتتتتتتة داستتتتتتي الوستتتتتتال ا تتتتتتا  

 مف ي الت بة    لي م  سال :

خفيتتتتت  األي ال تتتتتات   تتتتت  ا صتتتتتا ة متتتتت  ستتتتتال  ي تتتتتادر تةهيتتتتتي ا  تتتتتا ات ش 

 س و ة مف ي الت بةت

   ادر مت  ة ا ا  ا ت   لل ف ي م  سال    لي     بسط  سال(ت

متتتتتتا   ستتتتتتني العاتتتتتتالت العاملتتتتتتة  تتتتتت، مف تتتتتتي الت بتتتتتتة   تتتتتتار م ارجتتتتتتة 

 اس خااع الاراجة اهلوا يةت 

  تعيات الاراسة

 وجتتتتا ألتتتتت  ا د لتتتتة يح تتتتا ية لل  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة ش خفيتتتت  األي متتتت  

 سال  ي ادر تةهيي ا  ا ات ش س و ة مف ي الت بةت

 وجتتتتا  تتتتت    ا د لتتتتة يح تتتتا ية لل  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة ش ي تتتتادر تةهيتتتتي 

ا  تتتتا ات ش س تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة تتجتتتتا ل  تتتتادر مت  تتتتة ا ت يتتتتة لل ف تتتتي 

   بس ط  سال(ت 

 وجتتتتا  تتتتت    ا د لتتتتة يح تتتتا ية لل  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة ش  يفيتتتتة  ستتتتني 

   تالعاالت العاملة  ، مف ي الت بة م   سالط ل

 م نلحات الاراسة

هتتتت  تعتتتتت  أ ستتتت ة اجلستتتتمل ا خ لفتتتتة  تتتت لتات سارجيتتتتة أ  داسليتتتتة "ا صتتتتا ة: 

تتتتتت در ين أحتتتتتااب ت تتتتتريات تىتتتتت ية   ستتتتتيولوجية ش م تتتتتان ا صتتتتتا ة عتتتتتا 

 (ت2ج 2004 سليي   " عني   ي أ   ايفة  لي ال سي 



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في العلوم االنسانية و االجتماعية كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  27 
 

 

هتتتتو مف تتتتي   ت لق تتتت       تتتتون متتتت  مف تتتتي لق تتتت    تتتتمل "مف تتتتي الت بتتتتة: 

ت تتتتتو   هتتتتتترا ا ف تتتتتي(  ا ستتتتتت         ستتتتتتاهمل   تتتتتمل ال تتتتتت ية ش  الق تتتتتبة

 (ت134ج-2004

س تتتتو ة الت بتتتتة: هتتتتو   ليتتتتة تة تتتتي طبقتتتتة ال  تتتت م ال جتتتتاج  الوا تتتتا  تتتتني 

  تتتتمل الفختتتتر متتتت  ج تتتتة النتتتتتم الستتتتفيل   تتتتمل الستتتتا  متتتت  النتتتتتم العلتتتتور 

التتتترر   تتتت     تتتت  شتتتتعور  تتتتاألي أل تتتتاء   ليتتتتة ا  قبتتتتا   ا  بستتتتاث  تعت تتتت  

 يجتا  (ت

عتتتتال  ا تتتتا  : هتتتت  ال  ت  تتتتات ال تتتت  اتتتتتر ش  ستتتتال متتتتا    وعتتتتعيات   لفتتتتة ال

لل ستتتتمل   قتتتتا   تتتتون اجلستتتتمل  تتتتا ام   تتتت، ستتتتن  ا يتتتتاا أ  م  تتتتورا  ج  يتتتتتا  أ  

م  تتتتورا   ليتتتتا  داستتتتي ا تتتتاء    تتتت مل ت فيتتتترها ش  ت تتتتة    تتتتة هلتتتتا درجتتتتة حتتتتتارر 

 Becker & Cole, 2011معي تتتتة   تع تتتتي  تتتت،  ستتتتني الوايفيتتتتة البا يتتتتةت  

P37,ت) 

 حا د الاراسة 

حتتتتتا د  ما يتتتتتة: تتتتتتمل يجتتتتتتاء الاراستتتتتة ش الف تتتتتي التتتتتارا  ال تتتتتيف  لعتتتتتاع 

 ( عت2021 

( ع   العتتتتتت  25حتتتتتا د م ا يتتتتتة: مستتتتتب  جامعتتتتتة الريمتتتتتوك طأر تتتتتا  طتتتتتو   

 ( عت12.5 

( طالبتتتتتتات ش  ليتتتتتتة ال  يتتتتتتة الت اعتتتتتتية ش جامعتتتتتتة 10حتتتتتتا د  ىتتتتتت ة:   -3

  اعت (20-19م  الريموك ت ا   أ امره  
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 ا طار ال  تر 

 Therapeutic Aqua Exercise)ال  ت  ات العالجية ا ا ية   -1

أن ال  ت  تتتتات العالجيتتتتة هتتتت  متتتت  أ تتتتواة ال  ت  تتتتات ال تتتت   تتتتارا متتتت  أجتتتتي 

 تتتتتتال  العاتتتتتتالت أ  الع تتتتتتاع أ  األر نتتتتتتة ا  تتتتتتا ة أ   ستتتتتتني متتتتتت    تتتتتتي 

خنتتتتيال  ل تتتت  مقتتتت   تبعتتتتا  العاتتتتالت  األر نتتتتة   هتتتت  حت تتتتات تب تتتت   تتتت، 

 التتتتتة ا صتتتتتا ة   تتتتتا ال تتتتتخص ا  تتتتتا   ال تتتتت   تتتتتام ين  ستتتتتني أ  تنتتتتتو ت 

 (ت1990الواا   ال حية لل  ء ا  ا     ادر  فاءت   سليي  

( أن ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة تعتتتتتا األ اتتتتتي ش  تتتتتال   تةهيتتتتتي 2011 ر تم تتتتتارر  

 ا فاصتتتتي  ا  تتتتا ني  ال  ا تتتتات ا فاصتتتتي   ي تتتتة خفيتتتت  متتتت  لقتتتتي العاتتتتالت

 الع تتتتاع  حيتتتتث لالبيتتتتة أس تتتتا   األ تتتتت  ي ا ا ا يتتتتة أاتتتتمل  عتتتتا ن العتتتتال  

 ال ةهيتتتتتي  استتتتتت خااع ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتتة متتتتتت  أ اتتتتتي ال  ت  تتتتتتات الت اعتتتتتتية 

 ا ليتتتتتة ش خفيتتتتت  أي ا فاصتتتتتي   ي تتتتتة ا ل  ا تتتتتات   تتتتتودر اجلستتتتتمل للحت تتتتتة 

  ال  اثت

ا ا يتتتتة  تتتت، أاتتتتا  ( ال  ت  تتتتاتKaosonen, et, al., 2006 ,p75  عتتتتتم  

حت تتتتتتات ر اعتتتتتتية  ات هتتتتتتام تتتتتتت د  داستتتتتتي الوستتتتتتال ا تتتتتتا   لالستتتتتت فادر 

الق تتتتتو  متتتتت  س تتتتتا ص ا تتتتتاء اهليار لي يتتتتتة  ال تتتتت  تع تتتتتي  تتتتت،  ستتتتتني 

القتتتتتارات العقليتتتتتة البا يتتتتتة   تتتتت ي  تتتتتاع  معاجلتتتتتة ا صتتتتتا ات  خفيتتتتت  ا  ع 

  ستتتتتتت  حت تتتتتتتات العاتتتتتتتالت  ا فاصتتتتتتتي  ال تتتتتتتوا ن  ال وا تتتتتتت  العاتتتتتتتيل 

 ال  فيست 

 عتتتتتا ا تتتتتاء  ستتتتتنا جيتتتتتاا  امرستتتتتة األ  تتتتتنة البا يتتتتتة ا خ لفتتتتتة    لتتتتتي  ستتتتتبن 

س تتتتا ص الوستتتتال ا تتتتا   ا  عتتتتادر  ال تتتت  تعتتتتود  تتتتال فا  الفا تتتتار  تتتت، ا ستتتت و  

الفستتتتتيولوج   التتتتتوايف   ال فيستتتتت  تع تتتتت  ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة   ا تتتتتة التتتتت ام  

و مل ال تتتت  تستتتت خاع  تتتتا متتتت  أهتتتتمل التتتت امر   ال ةهيتتتتي   تتتتال  ا صتتتتا ات  تقتتتت 

ال  تتتتوهات القواميتتتتة   تتتت ي ستتتتاج  ال تتتت    تتتتا ألر م تتتتا  أ  أر شتتتتتخص 

أن   تتتتي لقتتتتال  أ     تتتتا   ا ستتتت فادر الق تتتتو  متتتت  درجتتتتة حتتتتتارر ا تتتتاء  عاجلتتتتة 

 (تStalman, 2008ال وتت  ال ا العايل  
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 تتتتتتتاسي التتتتتت ام  ال ار بيتتتتتتة  استتتتتت خااع الوستتتتتتال ا تتتتتتا   ش  تتتتتتتام  ال ةهيتتتتتتي 

 أ  لتتتتري الت اعتتتتني  تتتت، حتتتتا ستتتتواء   ع تتتتا النبتتتت    ي تتتتة يصتتتتا ة الت اعتتتتيني

دستتتتتو  الفتتتتتتد ين الوستتتتتال ا تتتتتا   تتتتتت در  وجتتتتتات الوستتتتتال ا تتتتتا   ين ت بيتتتتت  

 ستتتتيولوج  حيستتتت للفتتتتتد  حيتتتتث ين هتتتترا ال  بيتتتت  لتتتت  تتتتتةلري  تتتتور   بتتتتري  تتتت، 

اجلستتتتمل  لتتتتيا  قتتتتال درجتتتتة حتتتتتارر ا تتتتاء ي تتتتام ا قا متتتتة ا ح  ا يتتتتة هلتتتتا أ يتتتتة 

  ت  تتتات   أ اتتتتا  متتتت  ال احيتتتة العل يتتتتة ح تتتت   تتتت مل  تتت    مفيتتتتار ش أل تتتتاء أداء ال

ا ستتتت فادر متتتت  ا يتتتتاا ش  تتتتال  ا صتتتتا ات   تتتت ي جيتتتتا  تتتتن أن   ت  تتتتا درجتتتتة 

(   الستتتتبن ش  لتتتتي متتتت  أجتتتتي ت  تتتتيال ال  ثيتتتتي 32حتتتتتارر الوستتتتال ا تتتتا    تتتت   

ال تتتترا   لل ستتتتمل ا  تتتتا  متتتت  أجتتتتي ي  تتتتا  النا تتتتة لي تتتتعت اجلستتتتمل  التتتتامء ش 

أن ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة تع  تتتتا   تتتت ي أستتتتا  الوستتتتال ا حتتتتيال  تتتت    تتتتام 

 تتت، مقا متتتة اجلا  يتتتة  ال تتتوج  ا تتتاء  لتتتمل  عتتتاها تتتتة   ت  تتتات ا قا متتتة ا ا يتتتة 

 ا ح  تتتتتتاك   عتتتتتتاها  ت  تتتتتتات الهتتتتتت ة ل حستتتتتتني  فتتتتتتاءر اجل تتتتتتا  التتتتتتا رر 

ال  فيستتتتت  ي ستتتتتا  الليا تتتتتة  البا يتتتتتة    تتتتتر ت أ اتتتتتا  أن العتتتتتال   ال  ت  تتتتتات 

 خاع    تتتتتتا   بتتتتتتري ش النتتتتتتن الت تتتتتتاو  يصتتتتتتا ات ا ال تتتتتتن ا ا يتتتتتتة  ستتتتتت 

للت اعتتتتتتيني  أ  تتتتتتا يصتتتتتتا ات ا فاصتتتتتتي   عتتتتتتا اجلبتتتتتترير  ال هتتتتتت(    عتتتتتتا 

الع ليتتتتتتتتات اجلتاحيتتتتتتتتة مثتتتتتتتتي ي التتتتتتتتة لاتتتتتتتتار   أ   قتتتتتتتتتات أ     تتتتتتتتات 

 (ت1997 األ تارت  ت سيا  

 (Sport Injuriesا صا ات الت اعية   -2

ثتتتتترير جتتتتتاا   خ لتتتتت  ا صتتتتتا ة  تتتتتاس الم أن يصتتتتتا ات الت اعتتتتتيني ش ا ال تتتتتن  

الت اعتتتتتتة ا امرستتتتتتة   أن ال  تتتتتتادر ش معتتتتتتا  يصتتتتتتا ات الت اعتتتتتتيني ستتتتتتواء ش 

ا ال تتتتن أ  أل تتتتاء ال تتتتار بات  ةلارهتتتتا ا  تبتتتتة متتتت  ا اتتتتا فات ال تتتت    تتتت    تتتت  

هتتتتترا ا صتتتتتا ات  تتتتتالتلمل متتتتت  ال نتتتتتور اهلا تتتتتي ش ويتتتتتا ا  تتتتتا ت  ساصتتتتتة 

ا ا صتتتتا ات   تتتتن ال  و تتتت   تتتت، تتتتتار ن النتتتتن الت تتتتاو  ي تتتتن ا   بتتتتاا هلتتتتر

 تةهيتتتتتي أشتتتتتخاج    تتتتتني ش هتتتتترا ا  تتتتتا  التتتتترر  ستتتتتا ا الت اعتتتتتيني  تتتتت، 

 يفيتتتتة ا تتتتن أل تتتتاء اللعتتتتن أ  ال تتتتار ن   يتتتت   تتتت مل ال  تتتتم ش ا وا تتتت  ال تتتت  
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 تتتتاب  ي تتتتا ا صتتتتا ة   يفيتتتتة يستتتتعام اجلتتتت ء ا  تتتتا  أل تتتتاء حتتتتا ب ا صتتتتا ة 

ستتتتتتتبا  حتتتتتتتا ب ا صتتتتتتتا ات  ا ستتتتتتتعا ات األ ليتتتتتتتة(  حيتتتتتتتث ين أللتتتتتتتن أ

للت اعتتتتني أمتتتتا ال عتتتتن أ  ا ج تتتتاد  ال تتتتار بات أ  الاتتتت ال ال ا تتتتا أل تتتتاء اللعتتتتن 

  تةد ة ا  ارات أ  حوادب لري م و عة أل اء اللعنت

حيتتتتتتتث صتتتتتتت   ا صتتتتتتتا ات الت اعتتتتتتتية ين لاللتتتتتتتة أ تتتتتتتواة:  أ م   تتتتتتتود 

 2016 ) 

يصتتتتا ات يصتتتتا ات الارجتتتتة األ ن   ستتتتينة(: مثتتتتي ال تتتتامات  اجلتتتتت    هتتتت  

 %( م  ا صا اتت90ط80  تعي  الال بني أل اء ا بار ات   سب  ا  

يصتتتتتتا ات الارجتتتتتتة الثا يتتتتتتة  م وستتتتتتنة(: مثتتتتتتي  تتتتتت   األر نتتتتتتة  ال تتتتتتامات 

ال تتتتا ار  ال    تتتتات العاتتتتلية   تعيتتتت  الال بتتتتني  تتتتار  م يتتتتة   تتتتا متتتت  أستتتتبوة 

 %( م  ا صا اتت8ألسبو ني    سبة  

ر(: مثتتتتتتي سلتتتتتتا أ  ال ستتتتتتور أ  ا تتتتتت    يصتتتتتتا ات الارجتتتتتتة الثالثتتتتتتة  شتتتتتتا ا

لاتتتتار   مثتتتتي ل تتتت م الت بتتتتة   تعيتتتت  الال بتتتتني لفتتتت ر  م يتتتتة   تقتتتتي  تتتت  

 %( م  ا صا ات2ط1ش ت    سبة  

 يصا ة س و ة الت بة  -3

( أن متتتت  يصتتتتا ات مف تتتتي الت بتتتتة  األ ثتتتتت شتتتت تر  تتتت، 2015  ر ت ه تتتتاع  

و ة مف تتتتي مستتتت و  العتتتتاي هتتتت  يصتتتتا ة س تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة أن متتتتت  س تتتت 

 الت بة         ت  ي ال اار   ال ا  ة ا وجودر  ، سن  ا ف ي 

 ال تتتتت   ايف  تتتتتا األساستتتتتية هتتتتت  ا ستتتتتا ار  تتتتت،  عومتتتتتة ا ت تتتتتة لل ف تتتتتي  

   ي تتتتة هلتتتترا ال   تتتتي  تتتتاب عتتتتع  لل اتتتتار       تتتتق  ستتتتنح ا لتتتتمل تبتتتتاأ 

 ال   تتتتتتي تتتتتتتار يا  ين أن   تتتتتتب  ستتتتتتن     تتتتتتة ا ف تتتتتتي ساليتتتتتتا   امتتتتتتا  متتتتتت  

ر   ال تتتت  تستتتتا ا  تتتت،  عومتتتتة حت  تتتت   تا  تتتت      ي تتتتة هلتتتترا ال   تتتتي ال اتتتتا 

 تتتاب ال  تتتا  ش ل تتتاء ا تتتبن   ف تتتي الت بتتتة  هتتتو متتتا  تتتا    ل يتتتا  ال  تتتاء 

الستتتتي وش  هتتتتو التتتترر  فتتتتت  ستتتتا ي   ت  ع تتتتي  تتتت، ت  يتتتت   ليو تتتتة ستتتتن  

 ا ف ي    اما  اب ال  ا       ارت ا   ا ا ا اء ش الت بةت



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في العلوم االنسانية و االجتماعية كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  31 
 

 

( متتتت  أستتتتبا  حتتتتا ب س تتتتو ة الت بتتتتة  عتتتتود ين  تتتتار 2015اع   تتتتر ت  ه تتتت  

  وامي أ  ا:

 الورالةت -1

التتتتو ن ال ا تتتتا:  هتتتتو  ع تتتت  متتتت  أهتتتتمل العوامتتتتي  ساصتتتتة أ تتتت   تتتتاب لتتتتا   -2

الستتتتياات لالبتتتتا  أ ثتتتتت متتتت  التجتتتتا    لتتتتي  تجتتتتا حستتتتن ال  تتتتو   الب تتتتا   

لل ستتتتتمل   ستتتتتبة  ت تتتتت  التتتتتاهون   ال تتتتتات   تتتتت ي تتتتتتي  ا تتتتتا  تتتتت، ستتتتتن  

 ر   ا ف يتال اا 

تقتتتتوا الستتتتا ني:   ي تتتتة هتتتترا ا  تتتت ال  ال ىتتتت    ة تتتت   تتتتاب عتتتت ال  تتتت،  -3

 أج اء  ادر لل ف ي  سبن ال قوات

الع تتتتتت: لالبتتتتتا   تتتتتاب ل  تتتتتامر ا  قامتتتتتة   ي تتتتتة عتتتتتع  ال اتتتتتار   متتتتتا -4

 تقاع الع تت

جتتتت ا ا تتتتت س حستتتتن الاراستتتتات العل يتتتتة  ة تتتت  تتتتت داد  ستتتتبة ا صتتتتا ة  عتتتتا  -5

  ساصة لا  السياات مقار ة  التجا تا  سني 

يصتتتتا ات الت بتتتتة   تتتتتا حتتتتا ب يصتتتتا ات مثتتتتتي ا لتتتتا أ  ال هتتتت أ   نتتتتتا  -6

 أر نة أ  لاار   هالليةت

ا ج تتتتاد ا   تتتتتر للت بتتتتة: الع تتتتي  استتتت  تار ستتتتواء  تتتتان   تتتتوم أ  صتتتتعود  -7

 سالي أ  جلوا لف ات طو لةت

 اتأمتا  الت ماتي ع: ا عت م  ال قتا  الت ماتو  -8

 متتتتت  أ تتتتتتا  س تتتتتو ة مف تتتتتي الت بتتتتتة ا حستتتتتاا  تتتتتاألي   تتتتت داد األي متتتتتا 

تفتتتتتا مل ا صتتتتتا ة أ    تتتتتا القيتتتتتاع     تتتتتود  تتتتتاة   تتتتتا  مل أن  حتتتتتاد ستتتتتبن األي 

ل حا تتتتتا العتتتتتال  ا  استتتتتن لتتتتت     تتتتتا   تتتتت   األي لعتتتتتار أستتتتتبا   ه : ه تتتتتاع 

2015) 

 ال  ا  ل اء ا بن  لل ف يت 

  نا  ال   م اهلالت ت

 ع اع  بعس تاح  اك ال
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  جود   ا ا    ية ت

( أ تتتتتت   تتتتتت مل ت تتتتتتخيص ا صتتتتتتا ة متتتتتت  ستتتتتتال  يجتتتتتتتاء  2015 تتتتتتر ت  ه تتتتتتاع

 حوصتتتتتات د يقتتتتتة لل تتتتتت س ل حا تتتتتا ستتتتتبن األي  درج تتتتت   حيتتتتتث   فتتتتت  

 ع تتتتي صتتتتور أشتتتتعة  اد تتتتة ل حا تتتتا ا صتتتتا ة  ال ة تتتتا م  تتتتا  درجتتتتة ا  تتتتو ة  

  أ اا    مل اس خااع 

د يصتتتتا ات أستتتتت  ش ا ف تتتتي  قنتتتتا التتتت ني ا   اطييستتتت لل ة تتتتا متتتت   تتتتاع  جتتتتو

 ال   م اهلاللية   أ اا  يجتاء 

 اليتتتي التتتاع لل ة تتتا متتت   تتتاع  جتتتود أمتتتتا   امتتتة ت تتتين مف تتتي الت بتتتة أ  

 الع اع ا  و ة لل ف ي مثي: الت ماتو ا

 الاراسات السا قة 

 أ    : الاراسات العت ية:

 تتتتتت يمل ( دراستتتتتتة هتتتتتتا   لل عتتتتتتتم  تتتتتت، تتتتتتتةلري ت2021أجتتتتتتت  أ تتتتتتتاهيمل    

 تنبيتتتتت   ت تتتتتام  لل  ت  تتتتتات ال ةهيليتتتتتة ا   ليتتتتتة  تتتتت،  ستتتتتني ا تتتتتا  ا ت تتتتت  

 القتتتتتور العاتتتتتلية للعاتتتتتالت العاملتتتتتة  تتتتت، مف تتتتتي الت بتتتتتة  خفيتتتتت  األي  

حيتتتتث استتتت خاع ا تتتت    ال  ت بتتتت    استتتتب   لنبيعتتتتة الاراستتتتة حيتتتتث تتتتتمل اس يتتتتار 

األلعتتتتا   ي تتتتة البحتتتتث  نت قتتتتة   تتتتا ة متتتت  ا  تتتتا ني  تتتتةي الت بتتتتة ش مبار تتتتات 

  تتتتتتر اليتتتتا(  عتتتتتا ساتتتتو  مل لع ليتتتتة جتاحيتتتتتة  حيتتتتث  لتتتتت   –  تتتتتر القتتتتاع 

( 6(   تتتتتتتن  أصتتتتتتتبح   ي تتتتتتتة البحتتتتتتتث األساستتتتتتتية  28   تتتتتتا البحتتتتتتتث  

(   تتتتن  جتتتتتاء 12%( متتتت   ي تتتتة ا    تتتتا   39.5  بتتتتني ا  تتتتا ني   ستتتتبة  

الاراستتتتتة ا ستتتتت نال ية  لتتتتتي مل  حيتتتتتث استتتتت خاع الباحتتتتتث ا  وستتتتتال ا ستتتتتا  

اء لل   و تتتتتتتة ا ستتتتتتت خاع مع تتتتتتتا  ا  حتتتتتتتتام ا عيتتتتتتتارر  معامتتتتتتتي ا ل تتتتتتتو

ال  ت  تتتتتتتات ا ا يتتتتتتتة ال ةهيليتتتتتتتة  األرعتتتتتتتية ش م  تتتتتتتريات ا تتتتتتتا  ا ت تتتتتتت  

 اس بتتتتتتارات القتتتتتتور العاتتتتتتلية  مستتتتتت و  األي  حيتتتتتتث ت تتتتتتون ال  تتتتتتام  متتتتتت  

( أستتتتا يا  حيتتتتث  ا تتتت  أهتتتتمل ال  تتتتا   أن 8(  حتتتتار تار بيتتتتة مو  تتتتة  تتتت،  32 

ت ا تتتتتا  ا ت تتتتت  ه تتتتتاك  تتتتتت    ات د لتتتتتة يح تتتتتا ية  تتتتتني  ياستتتتتات اس بتتتتتارا

 القتتتتتور العاتتتتتلية  مستتتتت و  األي  ش ااتتتتتاا القيتتتتتاا البعتتتتتار   أ   الباحتتتتتث 
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ا هتتتت امع  ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة داستتتتي  ستتتتار  ا تتتتاء ش  تتتتتام  ال ةهيتتتتي 

 معاجلتتتتتتة أ تتتتتتتا  م تتتتتت الت الت بتتتتتتة أل تتتتتتاء ا تتتتتتور األي مب تتتتتتتا   تقو تتتتتتة 

 لت بةتالعاالت العاملة  ، الت بة للحفا   ، سالمة ا

(  تتتتتتام ين ت تتتتتت يمل  ت تتتتتتام  2020دراستتتتتتة شوشتتتتتتة   اد تتتتتتة   تتتتتتا ستتتتتتيا   

حت تتتت  داستتتتي  ستتتتار  ا تتتتاء ل ةهيتتتتي ا  تتتتا ني  خ تتتتو ة الت بتتتتة ل بتتتتار الستتتت  

متتتتت  ستتتتتال  ال عتتتتتتم  تتتتت، م وستتتتتنات درجتتتتتات القياستتتتتني القتتتتتبيل  البعتتتتتار 

لل   و تتتتتتتة ال  ت بيتتتتتتتة األ ن   ر س تتتتتتتو ة الت بتتتتتتتة ش م  تتتتتتتريات الاراستتتتتتتة 

  ا تتتتتتا  ا ت تتتتتت   ف تتتتتتي الت بتتتتتتة  ا   تتتتتتريات األ    ي  ي يتتتتتتة  درجتتتتتتة األي

ا تتبنتتتتتة  العاتتتتتالت العاملتتتتتة  تتتتت، مف تتتتتي الت بتتتتتة ( حيتتتتتث ت و تتتتت   ي تتتتتة 

( ستتتتياات م تتتتا ات  وصتتتتا ة س تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة   تتتت ا   8الاراستتتتة متتتت   

(  تتتتاع  يصتتتتا ات   لفتتتتة األستتتتبا     تتتتا تتتتتمل اس يتتتتار  ي تتتتة 70-55الستتتت  متتتت   

( م تتتتتا ني متتتتت  ا ت تتتتت  ال تتتتتةهييل 8 ا تتتتتة   تتتتتان  وام تتتتتا  البحتتتتتث  النت قتتتتتة الع

للقتتتتوات ا ستتتتلحة   تتتتام استتتت خاع البتتتتاحثون ا تتتت    ال  ت بتتتت    استتتتب   لنبيعتتتتة 

الاراستتتتة     ا تتتت    تتتتا   الاراستتتتة   تتتتةلري ال  تتتتام  ال تتتتةهييل داستتتتي  ستتتتار  

ا تتتتتتتتاء ش  ستتتتتتتتني درجتتتتتتتتة  شتتتتتتتتار األي  ا تتتتتتتتا  ا ت تتتتتتتت   ا   تتتتتتتتريات 

  س تتتتتتو ة الت بتتتتتتة ل بتتتتتتار الستتتتتت     ا تتتتتت  توصتتتتتتيات األ    ي  ي يتتتتتتة   تتتتتتا 

الاراستتتتة  فاتتتتي يتبتتتتاة ال  تتتتام  ال تتتتةهييل داستتتتي  ستتتتار  ا تتتتاء ش  ستتتتمل ال ةهيتتتتي 

العالجتتتتت   تتتتتا ت   ال خ يتتتتت للنتتتتتن الت تتتتتاو  ا ستتتتت فادر م تتتتت  ش معاجلتتتتتة 

  تةهيي ا  ا ني  وصا ات ش مف ي الت بةت 

  مستتتتتتا ة ( دراستتتتتتة هتتتتتتا   لل عتتتتتتتم  تتتتتت، متتتتتتا2018أجتتتتتتت  هياج تتتتتتة  

ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة العالجيتتتتتة ش ي تتتتتادر تةهيتتتتتي ا  تتتتتا ني ش مف تتتتتي ال احتتتتتي  

حيتتتث استتتت خاع الباحتتتتث ا تتتت    ال  ت بتتتت  متتتت  ستتتتال   ت تتتتام   الجتتتت     تتتتون 

متتت   ت  تتتات ما يتتتة ل حستتتني ا ت  تتتة ش مف تتتي ال احتتتي  تتت،  ي تتتة م و تتتة متتت  

ة   تتتتتا ة (   تتتتتور تتتتتتمل اس يتتتتتارهمل  نت قتتتتت 5( أ تتتتتاب   5( أ تتتتتتاد م تتتتتا ني  10 

متتتتت  ا  تتتتتا ني  تتتتتال واء   ف تتتتتي ال احتتتتتي ش  ليتتتتتة ال  يتتتتتة الت اعتتتتتية طجامعتتتتتة 



 2021 61- 22 شيماء حسين العليمات  مدى مساهمة التمرينات العالجية املائية للمصابات مدى  

 

 

34  
 

 

(  حتتتتار تار بيتتتتة  الجيتتتتة 32الريمتتتتوك حيتتتتث ت تتتتون ال  تتتتام  ال تتتتار ب  متتتت   

( ت تتتتتارات أستتتتبو يا   متتتت  4( أستتتتا يا  وا تتتتا  8م ارجتتتتة ال تتتتار مو  تتتتة  تتتت،  

 ( د يقتتتتتة حيتتتتتتث استتتتت خاع ا  وستتتتتتال ا ستتتتتا   ا  حتتتتتتتام45 تتتتتي  حتتتتتتار  

( للعي تتتتتتات ا  د جتتتتتتة Tا عيتتتتتتارر    تتتتتتريات الاراستتتتتتة  استتتتتت خاع اس بتتتتتتار  

( للعي تتتتات T عت تتتتة متتتتا  ال حستتتت  ش م  تتتتريات الاراستتتتة   استتتت خاع اس بتتتتار  

ا  ف تتتتتلة  عت تتتتتة الفتتتتتت    تتتتتني التتتتتر ور  ا  تتتتتاب تبعتتتتتا     تتتتتريات الاراستتتتتة  

حيتتتتث أا تتتتتت ال  تتتتا   أن ال  تتتتام  ال تتتتار ب  ستتتتاهمل   تتتت ي  اعتتتت  ش  ستتتت  

مستتتت و  مت  تتتتة ا ف تتتتي ال احتتتتي   يتتتت ام ي ت  تتتتت ال  تتتتا   ش  جتتتتود  تتتتت    تتتتني 

التتتتتر ور  ا  تتتتتاب ش  ا ليتتتتتة ال  تتتتتام  ش  ستتتتتني مت  تتتتتة مف تتتتتي ال احتتتتتي  

حيتتتتتث  ا تتتتت  توصتتتتتيات الاراستتتتتة  استتتتت خااع ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة العالجيتتتتتة 

ل خفيتتتتت  شتتتتتار األي    تتتتتادر ا ت  تتتتتة ش مف تتتتتي ال احتتتتتي لتتتتتا  ا  تتتتتا ني ش 

 ال  ية الت اعيةت لية 

 لا يا  : الاراسات األج بية:

( دراستتتتتة هتتتتتا   للعتتتتتال  Maruszewska, & Panasiuk, 2020أجتتتتتت    

   تتتتا  اجلتتتتتر ش ا تتتتاء  هتتتتو أحتتتتا أشتتتت ا  ي تتتتادر ال ةهيتتتتي لل تتتتتى  عتتتتا   تتتتاء 

الت تتتتاث ال تتتتليب  األمتتتتام   اجلتاحتتتتة  حيتتتتث  ا تتتت   ي تتتتة البحتتتتث  قتتتتال امتتتتتأر 

ء القفتتتت   ا  لتتتتة ين يصتتتتا ة   ف تتتتي الت بتتتتة  (  امتتتتا تعتعتتتت  أل تتتتا 38  تهتتتتا  

حيتتتتث تتتتتمل ت تتتتخيص  ((Mrsحيتتتث تتتتتمل استتتت خااع ال  تتتتو ت  تتتتالت ني ا   اطييستتتت 

 تتتت   الت تتتتاث ال تتتتليب   تتتتتمل يجتتتتتاء  حتتتتص العتتتتال  النبيعتتتت     تتتت ي ا تتتتا 

 ا تا بتتتتة الب تتتت ة ل تتتتي متتتت  مف تتتتي الت بتتتتة    تتتت ي: تقيتتتتيمل موعتتتتا التعتتتتفة 

 تتتتي  درجتتتتة حتتتتتارر ا ف تتتتي متتتت  أجتتتتي   تتتتا ر األطتتتتتام الستتتتفلية  تقيتتتتيمل ا ف

متا بتتتتة ال قتتتتاع العتتتتال    تتتتتمل أستتتتر القياستتتتات  تتتتتمل تقيتتتتيمل األطتتتتتام الستتتتفلية 

حيتتتتتتث أستتتتتت  ت ال  تتتتتتام  ال تتتتتتار ب   VAS شتتتتتت ا   ا ي   قتتتتتتا  قيتتتتتتاا ا ي 

( أستتتتا يا  استتتت خااع ج تتتتا  ا يشتتتت حيتتتتث  ا تتتت  ال  تتتتا   أن ه تتتتاك   تتتتادر ش 8 

ليتتتتتي تتتتتتورع مف تتتتتي الت بتتتتتة  توستتتتتا ال  لتتتتتة العاتتتتتلية الت ا يتتتتتة التتتتتتا ا  تق

 نتتتتتا  ا تتتتتا  ا ت تتتتت  لل ف تتتتتي الت بتتتتتة  ا خفتتتتتا  ا ي ش ا يتتتتت  األ يستتتتت 
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 ف تتتتي الت بتتتتة  حيتتتتث استتتت     الباحتتتتث أن العتتتتال  النبيعتتتت   استتتت خااع ا تتتتاء 

هتتتتو م  تتتتي  الجتتتت   عتتتتا   عتتتتا يجتتتتتاء   ليتتتتة ش أ تتتتادر تةهيتتتتي مف تتتتي الت بتتتتة 

 لل ت ست 

هتتتتتتا   ين معت تتتتتتة ألتتتتتتت  ت تتتتتتام   (Al-shorman, 2017أجت تتتتتت  دراستتتتتتة   

تتتتتةهييل للت تتتتاث ال تتتتليب   تتتت، مي ا ي يتتتتة  فتتتتي مف تتتتي الت بتتتتة  حيتتتتث استتتت خاع 

الباحثتتتتان ا تتتت    ال  ت بتتتت   ال   تتتت  لنبيعتتتتة الاراستتتتة البحثيتتتتة حيتتتتث أجت تتتت  

 تتت،  ستتتة متتتتى اس تتتري ا   تتتوا    حيتتتث تتتتمل يجتتتتاء اس بتتتار  تتتبيل هلتتتمل  بتتتي 

ر  عتتتتار  عتتتا متتتت ر لاللتتتة أشتتت ت متتتت  الع ليتتتة اجلتاحيتتتة  ةستتتبوة  احتتتا  اس بتتتا 

الع ليتتتتتة اجلتاحيتتتتتة  ساتتتتتو  مل ل  تتتتتام  العتتتتتال  النبيعتتتتت    تتتتتتمل  حتتتتتص 

ا   تتتتتتريات ال اليتتتتتتة  ا تتتتتتا  ا ت تتتتتت  لل ف تتتتتتي  اس بتتتتتتار هالفيتتتتتت   مقيتتتتتتاا 

الفحتتتتص التتتتوايف  للنتتتتتم الستتتتفيل(  حيتتتتث أ عتتتتح  ال  تتتتا    عتتتتا لتتتتالب 

الت بتتتتتة  أشتتتتت ت تبتتتتتني أن ه تتتتتاك   تتتتتادر ملحواتتتتتة ش ا تتتتتا  ا ت تتتتت   ف تتتتتي

 مقيتتتتاا الفحتتتتص التتتتوايف  للنتتتتتم الستتتتفيل   ل تتتت  ي   تتتت  ه تتتتاك  تتتتت   تتتتني 

الفح تتتتني القتتتتبيل  البعتتتتار  ي ا ي يتتتتة مف تتتتتي الت بتتتتة  أ اتتتتا  ي   تتتت  ه تتتتتاك 

 ال تتتتتة  تتتتتني مي ا ي يتتتتتة  فتتتتتي مف تتتتتي الت بتتتتتة  مقيتتتتتاا الفحتتتتتص التتتتتوايف  

للنتتتتتتم الستتتتتفيل  حيتتتتتث استتتتت     الباحثتتتتتان أن للعتتتتتال  النبيعتتتتت  د ر م تتتتتمل ش 

   تتتتا  ا ت تتتت  لل ف تتتتي الت بتتتتة  ا عتتتتا ة ين  ستتتتني مقيتتتتاا الفحتتتتص  ستتتت 

التتتتتتوايف   تتتتتتتى ا صتتتتتتا ات الت تتتتتتاث ال تتتتتتليب  األمتتتتتتام   عتتتتتتا الع ليتتتتتتة 

اجلتاحيتتتتة   ل تتتت  هتتتترا ال تتتتوة متتتت  ا صتتتتا ات ر تتتتام  تتتتاب ش ت تتتتري مي ا ي يتتتتة 

 فتتتتي مف تتتتي الت بتتتتة     ا تتتت  أهتتتتمل ال وصتتتتيات استتتت خااع العتتتتال  النبيعتتتت  

 ش  ال  ا صا ات ا  ا ة ش مف ي الت بة ت   خ ل  أ وا   

( Pylypenko, Zakharov, Sribniy, & Nikanorov, 2014دراستتتتتة   

هتتتتا   ش  ا تتتتتا  فتتتتتاءر ال تتتتتار بات م ستتتتتا  ة القيتتتتتاا  ا ستتتتت ساء متتتتتا  عتتتتتا 

القيتتتتاا للقاتتتتاء  تتتت،  قتتتتا مف تتتتي الت بتتتتة  عتتتتا ال   تتتتري ا ف تتتتي البالستتتت ي   

الباحتتتتث ا تتتت    شتتتتبة ال  ت بتتتت   شتتتت ل  لل تتتتليب  األمتتتتام   حيتتتتث استتتت خاع 
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(  تتتتاع  حيتتتتث تتتتتمل 40( مت اتتتتا تقتتتتي أ امرهتتتتمل  تتتت   22 ي تتتتة البحتتتتث  تتتت،  

 حتتتتص ا   تتتتريات ح تتتتمل ا ث تتتتاء  ال  ا تتتتا ش مف تتتتي الت بتتتتة  ال تتتت  تتتتتمل  ياستتتت ا 

 استتتت خااع مقيتتتتاا ال  ا تتتتا  متتتت  ات اجلستتتتمل البىتتتتر  ح تتتتمل الفختتتتر(  تتتتتمل 

(  قتتتتاث 10 تتتتااتر   تتتتر متتتت   يجتتتتتاء تقيتتتتيمل م  تتتتري األي  استتتت خااع مقيتتتتاا ت

 VAS أا تتتتتتتت ال  تتتتتتا   أن مستتتتتت و  األي ا خفتتتتتتس  ال ستتتتتتا ر ش متتتتتتتى  )

(  قتتتتتتاث   استتتتتت الم األداء ش 0( ين  3ا   و تتتتتتة الت يستتتتتتية  الستتتتتتينتر متتتتتت   

اتستتتتاة الث تتتت  مف تتتتي الت بتتتتة أل تتتتاء  يتتتتاا ال  ا تتتتا   ا تتتت    و تتتتة العتتتتال  

(  الثا تتتتتتتت  100  (  ال  تتتتتتتتاد300( ش ا   و تتتتتتتتة الاتتتتتتتتا نة  ا تتتتتتتت   700 

(  يتتتتتت ام  تتتتتتتث ال  تتتتتتاد ش ا   و تتتتتتة الاتتتتتتا نة ي   تتتتتت  ه تتتتتتاك 50  تتتتتتي ين  

ت تتتتريات ش ال  تتتتاد حيتتتتث استتتت     الباحثتتتتان أن استتتت خااع ال  ت  تتتتات م ستتتتا  ة 

القيتتتتتاا  ا ستتتتت ساء   تتتتتا ا  تتتتتامر مف تتتتتي الت بتتتتتة  عتتتتتا اجلتاحتتتتتة  أ   

ال   يتتتتي  استتتت خااع طتتتتت  تنبيق تتتتا ش تةهيتتتتي شتتتتامي لل تتتتتى  عتتتتا   ليتتتتات 

  ا   ار للت اث ال ليب  األمام ت

 ال علي   ، الاراسات السا قة 

متتتت  ستتتتال  ا طتتتتالة  تتتت، الاراستتتتات الستتتتا قة توعتتتت  للباحثتتتتة د ر ال  ت  تتتتات 

العالجيتتتتتة ا ا يتتتتتة  النبيعيتتتتتة ش تةهيتتتتتي يصتتتتتا ات مف تتتتتي الت بتتتتتة   ودتتتتتت  ين 

عتتتتال   عتتتتع  النبيعتتتت  متتتت  ستتتتال  سلستتتتلة سنتتتتوات   بع تتتتا ا  تتتتا  أل تتتتاء ال

 ال تتتتت  ستتتتتا   هتتتتترا ال  ت  تتتتتات ش  ستتتتتني ا تتتتتا  ا ت تتتتت  لل ف تتتتتي   تتتتتور 

العاتتتتتالت العاملتتتتتة  تتتتت، ا ف تتتتتي  األر نتتتتتة ا ف تتتتتي  ال خفيتتتتت  متتتتت  تتتتتتورع 

الت بتتتتة التتتترر د   تتتت،   تتتتا   تتتتال  ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة  ال تتتت  متتتت  

ستتتتال  هتتتترا الاراستتتتات    تتتت  الباحثتتتتة متتتت  الو تتتتوم  تتتت، م تتتت لة الاراستتتتة 

ات ا   تتتتتة ش  تتتتتال  هتتتتترا ا  تتتتت لة متتتتت  ستتتتتال  ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة  ا نتتتتتو

العالجيتتتتتتة  ا تتتتتت    التتتتتترر استتتتتت خاع ش الاراستتتتتتة    يتتتتتت ت هتتتتتترا الاراستتتتتتة 

  واتتتتا متتتت  الاراستتتتات اهلامتتتتة  القليلتتتتة ش موعتتتتوة يصتتتتا ة س تتتتو ة مف تتتتي 

الت بتتتتتة    تتتتتام توعتتتتت  الباحثتتتتتة أ تتتتت  متتتتت  ستتتتتال  هتتتتترا الاراستتتتتات استتتتت نا   
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ألهتتتتتاام   تتتتترلي األستتتتتالين ا ح تتتتتا ية ا  استتتتتبة الباحثتتتتتة ال عتتتتتتم  تتتتت، ا

 لنبيعة الاراسة  الرر  ق  الا ة ا  اسبة للاراسة  متاحل ات

 م   ية الاراسة 

 تمل اس خااع ا     ال  ت ب   الءم   لنبيعة الاراسة  أهاا  ات 

    ا الاراسة 

جامعتتتتتة ت تتتتتون    تتتتتا الاراستتتتتة متتتتت  طالبتتتتتات  ليتتتتتة ال  يتتتتتة الت اعتتتتتية ش 

(  طالبتتتتتة حيتتتتتث تتا حتتتتت  أ امرهتتتتت  متتتتتت  22الريمتتتتتوك   البتتتتتال   تتتتتاده   

 (  اع ت19-21 

  ي ة الاراسة

تتتتتمل اس يتتتتار  ي تتتتة الاراستتتتة  نت قتتتتة الع ا تتتتة   متتتت  ا  تتتتا ات  خ تتتتو ة مف تتتتي  

الت بتتتتة لنالبتتتتات  ليتتتتة ال  يتتتتة الت اعتتتتية ش جامعتتتتة الريمتتتتوك   ت و تتتت   ي تتتتة 

(  بتتتتتني القياستتتتتات األ ثت  وم  تتتتتة 1( طالبتتتتتات   اجلتتتتتا    10الاراستتتتتة متتتتت   

 أل تاد  ي ة الاراسةت                                

 ( 1اجلا    

ا    رّيات  الع ت  الو ن  النو (  ن=   ( 10 ص   ّي ة الّاراسة   ق 

 ال فلن   ا ل واء ا  حتام ا عيارر ا  وسال ا سا  ا   ري

 - 0,347 - 0.234 0.95 20.70 الع ت

 - 0.706 - 0,564 10.85 162.00 النو  

 1.775 - 1.009 6.30 53.90 الو ن 

 

 ( ما  يل:1   ت م  اجلا    

(  تع تتتت  مقبولتتتتة    تتتترا 3 ±أن  تتتتيمل معتتتتامالت ا ل تتتتواء  ا تتتت    تتتتورر  تتتتني  

 ال  ي ة  ان البيا ات حسن هرا ا س بار ت با ال و  ا النبيع ت

(  تتتتتا حتام معيتتتتتارر 20.70 ال ستتتتتبة    تتتتتري الع تتتتتت  لتتتتت  ا  وستتتتتال ا ستتتتتا   

 (ت0.95 
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(  تتتتتا حتام معيتتتتتارر 162.00 ال ستتتتبة    تتتتتري النتتتتتو   لتتتتت  ا  وستتتتال ا ستتتتتا   

 (ت10.85 

(  تتتتتا حتام معيتتتتتارر 53.90ا  وستتتتتال ا ستتتتتا    ال ستتتتتبة    تتتتتري التتتتتو ن  لتتتتت  

 (ت6.30 

 ال  ام  ال ار ب  

(  حتتتتتتار تار بيتتتتتتة ت اتتتتتت    ت  تتتتتتات 24ت تتتتتتون ال  تتتتتتام  ال تتتتتتار ب  متتتتتت   

(  حتتتتاات تار بيتتتتتة 6( أستتتتتا يا ش  4 الجيتتتتة م ارجتتتتتة  ال تتتتار مو  تتتتتة  تتتت،  

( د يقتتتتة    ا تتتت  ال ا تتتتة تقو تتتتة التتتتتجلني   تتتت، 40   متتتت   تتتتي  حتتتتار تار بيتتتتة  

ستتتتص مف تتتتي الت بتتتتة  استتتت خااع  ت  تتتتات  و يتتتتة مق  تتتتة  متتتتا متا تتتتار  تتتتاميل األ

ال  تتتتتارر  ال تتتتار ش ال  تتتتت     تتتترلي التاحتتتتة ا  ا يتتتتة   تتتتان ه التتتتي ت و تتتتا 

 ش اس خااع األد ات ا سا ار   ت ا    ي  حار ما  يل:

 ( د يقة3اجل ء ال   يار  

 األتاءت 

 ( د يقة 35اجل ء الت ييس  

  ا تتتتا اجلتتتت ء العلتتتتو  أ  الستتتتفيل  ا عتتتتا ة ين ا   و تتتتات  ت  تتتتات يطالتتتتةت 

 العالية   ا فاصي ال   ت در هرا ا ت ات(تملح   ؟؟؟(

 ت  تتتتتتتات  الجيتتتتتتتة داستتتتتتتي الوستتتتتتتال ا تتتتتتتا    استتتتتتت خااع   أد ات أ   تتتتتتتا ن 

 أد ات( ت ملح   ؟؟؟(

 ( د يقة  2اجل ء ا  ام   

ا ستتتتت خامة مثتتتتتي ( د يقتتتتتةت   ا تتتتتا  تتتتتوة الستتتتتباحة 2ستتتتتباحة سفيفتتتتتة  تتتتتار  

 سباحة ا تر  سباحة ال  ت  سباحة ال ار  سباحة الفتاشة(ت

 الاراسات ا س نال ية 

ين  2021ط7ط1تتتتتتتتمل ت فيتتتتتتتر الاراستتتتتتتة ا ستتتتتتت نال ية ش الفتتتتتتت ر متتتتتتتا  تتتتتتتني 

( أ تتتتتاع  تتتتت،  ي تتتتتة ت و تتتتت  متتتتت  3حيتتتتتث استتتتت  ت   ال  ت تتتتتة   2021ط7ط3

 استتتت ختا   ( طالبتتتتات  حيتتتتث تتتتتمل ال ة تتتتا متتتت  صتتتتالحية أد ات الاراستتتتة10 
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لبتتتتتتتتات اس بتتتتتتتتتارات الاراستتتتتتتتتة  نت قتتتتتتتتتة ا س بتتتتتتتتتار  ي تتتتتتتتتادر ا س بتتتتتتتتتار 

 Test.R.Testطت   اس ختا  معامي ا رتباث  ني ال نبيقنيت    ) 

 تتتتمل ال ة تتتا متتت  صتتتالحية اس بتتتارات الاراستتتة حيتتتث تتتتمل  تعتتت ا  تتت،   و تتتة 

متتتتت  ا تتتتت اء ش  تتتتتا  العتتتتتال  النبيعتتتتت   تتتتتتمل طلتتتتتن متتتتت  مل ي تتتتتااء ةرا  تتتتتمل 

 حو  صالحية ا س بارات أللتا  الاراسةت   مق حا مل

 ( 2اجلا    

   ا   لبات اس بارات الاراسة  نت قة ا  ادر

 معامي ارتباث   ريسون(   ا س بارات 

 ( لا ية 30 ار   -الو وم ل  
 0.73 ال م  للي   طب

 0,80 ال م  لليه طب

 0.78 ب30ال  تاراتط  عا اجللوا النو ي 

 أ واة م  ال ار( 4 -الاراجة   م ر و   -الاراجة

 0.75 % 30ال ارطب 

 0.77 % 40ال ارطب

 0.88 % 50ال ارطب

 0.84 % 60ال ارطب

 

 (α ≤ 0.05* معامالت ارتباث مقبولة  دالة   ا مس و  الا لة  

 (α ≤ 0.01** معامالت ارتباث مقبولة  دالة   ا مس و  الا لة  

معتتتتتامالت لبتتتتتات ا  تتتتتادر تتا حتتتتت   تتتتتني ( أن  تتتتتيمل 2   تتتتتت متتتتت  اجلتتتتتا    

(    تتتتتتريات الاراستتتتتتة   تتتتتتان أ ت هتتتتتتا لاراجتتتتتتة طال تتتتتتار  أد اهتتتتتتا 0.88–0.73 

( ب للقتتتتاع الي  تتتت   هتتتت  معتتتتامالت ارتبتتتتاث متتفعتتتتة 30الو تتتتوم   تتتتفا  تتتتار  

  تا   ، درجة لبات متتفعة  مقبولة ل نبي  ألتا  الاراسةت 

 ال  ت  ات العالجية ا س خامة ش ال  ام  

 2021ط7ط26ين  2021ط7ط4تتتتتتتتمل ت فيتتتتتتتر ال  تتتتتتتام  ال نبيقتتتتتتت  ش الفتتتتتتت ر 

(  حتتتتاات تار بيتتتتة ش األستتتتبوة ش األ تتتتاع 6حيتتتتث تتتتتمل تنبيتتتت  ال  تتتتام   وا تتتتا  

ال اليتتتتتة: الستتتتتب   األحتتتتتا  ا ل تتتتتني  الثاللتتتتتاء  األر عتتتتتاء  ا  تتتتتيا   تاتتتتت    

 الوحاات ال ار بية ما  يل:
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  ت  ات ا طالةت 

 
  . اس خااع أد ات ألقا   عا مقا مة( ت  ات 

 
  ت  ات  اس خااع أدار النفو ا ع ت  يةت

 
  ت  ات  اس خااع أج  ر ما يةت 

 
 ( د ا  ت2جتر  ا اء يتاء + لباا ر او(  ار  م ية  

 ا س بارات ا س خامة 

 ( لا يةت30 ار   –ا س بار األ  : الو وم   فا 

 ا س بار: ا ت  ة ا ت ية لل ف ي   بس ط  سال (هام 

 األد ات ا س خامة: سا ة تو ي  ط صا تر

 طت قة األداء:

درجتتتتة  ال تتتتاا    90ل تتتت  القتتتتاع   ا  تتتتة  –أستتتتر  فتتتتا   يتتتت   –الو تتتتوم   تتتتفا 

 ما  ياع ا خ       يي ا     ال م  ش  فا   ة الباءت
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 أسر  ا ل ني  ا  امد ال م  األ اي

 
 

س بتتتتار الثتتتتاة: متتتت   عتتتتا اجللتتتتوا النو تتتتي القتتتتامني معتتتتا  متتتتا  ا لتتتتة ل تتتت  ا 

( 30  تتتتتد الت بتتتتة أل عتتتتا متتتتا   اح ستتتتا   تتتتاد ا حتتتتا  ت الستتتتلي ة ستتتتال   

 لا يةت

 هام ا س بار:  ور العاالت العاملة  ، مف ي الت بة   سال ط ل   ( 

ر تتتتتا –(   تتتتتملط ج تتتتتا  ا حنتتتتتات 14األد ات ا ستتتتت خامة : ر تتتتتا لقتتتتتي   ن  

 (ط سا ة تو ي تAtlantesاأللقا  م  ص ا   ة  

 طت قة األداء:

ل تتت    تتتتد الت بتتتة أل عتتتا متتتا  متتتا ر تتتا  –أستتتر  فتتتا   يتتت   –جلتتتوا طو تتتي 

ر تتتتا األلقتتتتا  متتتت  صتتتت ا   تتتتة –(   تتتتمل  تتتت، ج تتتتا  ا حنتتتتات 14لقتتتتي   ن  

 Atlantes  بت30(  اح سا  ال  تارات  ار ) 

 األ ايتتمل أسر  ا ل ني  ا  امد ال م  

*تتتتتمل اس يتتتتار ألقتتتتا  م عتتتتادر التتتتو ن   عتتتتا  تتتتا  ت معي تتتتة تتتتتمل اس يتتتتار الثقتتتتي 

 ا  اسن لالس بارت
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 ر و  الاراجة    ياا شار األي(ت -ا س بار الثالث: الاراجة 

 هام ا س بار:  ياا شار األي

 األد ات ا س خامة: : الاراجةط سا ة تو ي 

 طت قة األداء:

 م ا دت عا ال  ت 

 يتتتتاا  متتتت  درجتتتتة شتتتتار األي    تتتتي( لل تتتتا  ا ت تتتت   عت تتتتة متتتتا    تتتتي 

مف تتتتي الت بتتتتة ل تتتتار األي  تتتت  طت تتتت  الاراجتتتتة اهلوا يتتتتة  استتتت احة د يقتتتتة  تتتتني 

 ال ااتت   ام هو موع   ا الح (ت

 
(  تتتتتتا  ت للقيتتتتتتاا 4 صتتتتتت  ا س بتتتتتتار: أستتتتتترت الباحثتتتتتتة أ  ا خ تتتتتت ر  

%  60%  لتتتتتمل 50%  لتتتتتمل 40%  لتتتتتمل  30 تاتتتتت    ال تتتتتار ا  ارجتتتتتة تبتتتتتاأ متتتتت 

  لتتتتي  فتتتت ر د يقتتتتة ل تتتتي شتتتتار  فتتتت ر استتتت احة د يقتتتتةت أر أن التتتت م  لا تتتت  

  ل   ال ار م  رير   ار د يقة  اس احة د يقة  احارت

 الوص  الا ي  لل  ت  ات  ا الح   ال  ام  ال ار ب  (

 األدوات المستخدتل 

متتتتت  در   و يتتتتت   ستتتتتا   متتتتت   تتتتتي ( Samsungستتتتتا ة ر  يتتتتتة سامستتتتتو    

  ت  ت

 أطوا    ارت

 حبي مناط ت 

 دراجة هوا يةت 
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 ج ا  ل قو ة مت  ة ا ف يت 

 ألوا  سباحةت

 أد ات اهل اسية ا  اسبة لقياا   ا ا مف ي الت بةت

 أدار النفوت 

  تات ما ية ت

 القياسات القبلية  البعا ة 

  ا ت تتتت  لل ف تتتتي  بتتتتي تتتتتمل  يتتتتاا   ا تتتتا مف تتتتي الت بتتتتة  شتتتتار األي  ا تتتتا

تقتتتتا مل ال  تتتتام  ال تتتتار ب    عتتتتاا   تتتت  ال تتتتت م  فستتتت ا   تتتتةد ات القيتتتتاا 

 ا تتتتا   تتتتتمل القيتتتتاا  عتتتتس ا   تتتتريات ا  علقتتتتة   ف تتتتي الت بتتتتة مثتتتتي   ا  تتتتة 

 ا تتتا  ا ت تتت   ل تتتت ط  ل تتت  مف تتتي الت بتتتة  ااتتتتاا اجلستتتمل   ا  تتتة مستتتت قي ة(

صتتتتتت ا   تتتتتتة  ر تتتتتتا األلقتتتتتتا  متتتتتت  – متتتتتتا(  استتتتتت خااع ج تتتتتتا  ا حنتتتتتتات 

 (ATLANTES  متتتتتتت    تتتتتتتي درجتتتتتتتة شتتتتتتتار األي  تتتتتتت، ج تتتتتتتا  الاراجتتتتتتتة  

-1اهلوا يتتتتة   درجتتتتة شتتتتار األي متتتت  ستتتتال  ا ستتتت امرر النبيتتتتة لل تتتتار   متتتت   

 (ت  مع  ار م  األطباء ا  خ  نيت10

 م  ريات الاراسة 

 ا   ريات ا س قلة

 ال  ام  العالج  ا ا  ت

 اجل ا: ا  ابت

 ا   ريات ال ا عة

ا تتتتتتا  ا ت تتتتتت  لل ف تتتتتتي  شتتتتتتار األي   تقو تتتتتتة العاتتتتتتالت العاملتتتتتتة  تتتتتت، 

 ا ف يت

 ا عاجلة ا ح ا ية 

تتتتتتتتمل استتتتتتت ختا  ا  وستتتتتتتنات ا ستتتتتتتا ية  ا  حتا تتتتتتتات ا عيار تتتتتتتة    تتتتتتتريات 

 Paired Sampleالاراستتتتة ش القياستتتتني القتتتتبيل  البعتتتتار   تنبيتتتت  اس بتتتتار  
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t.Test لل عتتتتتتم  تتتت، الفتتتتت    تتتتتني ا  وستتتتنات ا ستتتتتا ية ( للعي تتتتات ا  د جتتتتة

 ش القياا القبيل  البعار لل   ريات ا  علقة   ف ي الت بةت

   ا   الاراسة  م ا    ا 

  اتتت   هتتترا اجلتتت ء  تتتت   م ا  تتتة   تتتا   الاراستتتة ال تتت   تتتام ال عتتتتم  تتت، 

متتتتا  مستتتتا ة ال  ت  تتتتات العالجيتتتتة ا ا يتتتتة لل  تتتتا ات ش مف تتتتي الت بتتتتة متتتت  

طالبتتتتات  ليتتتتة ال  يتتتتة الت اعتتتتية ش جامعتتتتة الريمتتتتوك   ستتتتي مل  تتتتت  ال  تتتتا   

  ا   امد  ، اس بار  تعيات الاراسةت 

 .Paired Sample tتتتتتمل تنبيتتتت  اس بتتتتار   س بتتتتار صتتتتحة هتتتترا الفتعتتتتيات 

Test للعي تتتتات ا  د جتتتتة لل عتتتتتم  تتتت، الفتتتتت    تتتتني ا  وستتتتنات ا ستتتتا ية ش )

القيتتتتاا القتتتتبيل  البعتتتتار لتتتتبعس ا   تتتتريات ا  علقتتتتة   ف تتتتي الت بتتتتة  اجلتتتتا   

 أد اا  وع   لي: 

 ( 3اجلا    

 ، الفت    ني   ( للعي ات ا  د جة لل عتمPaired Sample t. Testتنبي  اس بار  

ا  وسنات ا سا ية ش القياا القبيل  البعار  عس ا   ريات ا  علقة   ف ي الت بة  

 ( 10 ن= 

  ا   ري
القيتتتتتتا

 ا

ا  وستتتتتتتتتتال 

 ا سا 

ا  حتتتتتتتتتتتتام 

 ا عيارر
 (t ي ة  

درجتتتتتتة 

 ا ت ة

الا لتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ا ح ا ية

 ( لا ية30 ار    -الو وم ل  

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م  

 للي   طب

 1.41 28.00  بيل
4.707- 9 0.001 

 0.52 29.60  عار

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م  

 لليه طب

 3.47 27.50  بيل
1.060- 9 0.317 

 3.13 28.40  عار

  عا اجللوا النو ي
ال  تتتتتتتتتتتتاراتط

 ب30

 4.01 16.40  بيل
11,000- 9 0.000 

 3.43 19.70  عار

ر تتتتتتتتتو  الاراجتتتتتتتتتة  -الاراجتتتتتتتتتة

 أ واة م  ال ار( 4  -  م 

ال تتتتتتتتتتتتتتتارطب 

30% 

 3.37 57.60  بيل
2.585- 9 0.029 

 1.89 59.00  عار

40ال تتتتتتتتتارطب

% 

 6.80 52.30  بيل
4.949- 9 0.001 

 5.20 55.20  عار

50ال تتتتتتتتتارطب

% 

 6.52 47.30  بيل
10.864- 9 0.000 

 6.57 51.60  عار

60ال تتتتتتتتتارطب

% 

 11.22 40.90  بيل
9.242- 9 0,000 

 10.92 45.30  عار
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 (القاع اليه 4( القاع الي     6 اد ا  ا ات  

 ( ما  يل:3   ت م  جا    

الفتعتتتتتتتية األ ن :  وجتتتتتتتا ألتتتتتتتت  ات د لتتتتتتتة يح تتتتتتتا ية لل  ت  تتتتتتتات ا ا يتتتتتتتة 

العالجيتتتتتة ش خفيتتتتت  األي متتتتت  ستتتتتال  ي تتتتتادر تةهيتتتتتي ا  تتتتتا ات ش س تتتتتو ة 

 مف ي الت بةت

القتتتتتبيل  البعتتتتتار    تتتتتري  وجتتتتتا  تتتتتت    ات د لتتتتتة يح تتتتتا ية  تتتتتني القيتتتتتاا 

( لا يتتتتتتة  للقتتتتتتاع الي  تتتتتت   لليهتتتتتت   ل تتتتتتال  30 تتتتتتار   -الو تتتتتتوم ل تتتتتت 

القيتتتتاا البعتتتتار لتتتترلي تقبتتتتي الفتعتتتتية األ ن  ال تتتت  تتتتت ص  تتتت،:  وجتتتتا ألتتتتت 

 ات د لتتتتة  يح تتتتا ية لل  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة ش خفيتتتت  األي متتتت  ستتتتال  

 ي ادر تةهيي ا  ا ات ش س و ة مف ي الت بةت

عتتتتود  لتتتتي ين  تتتتت  ال حستتتت  ج تتتتة  اا تتتتة ال  تتتتام  ال تتتتار ب  حيتتتتث  تتتتاأ   

   ت  تتتتات لا  تتتتة ح تتتت  حتتتتا د ألي ال تتتت    لتتتت   تتتت، توستتتتيا ا   يتتتتة الامو تتتتة 

 ت  تتتتيال   تتتتي ال ت تتتتات التتتتاع البياتتتتاء ال تتتت   تتتتاجمل ا ال تتتتا ال الفتتتتة  ستتتتا   

ستتتتتتا   ش خفيتتتتتت  حتتتتتتار األي ش  ستتتتتتني  ت  تتتتتتيال التتتتتتا رر الامو تتتتتتة ال تتتتتت  

حيتتتتتث تتتتتتمل استتتتت خااع  ت  تتتتتات يطالتتتتتة   تتتتتار    استتتتت خااع أد ات  ،  شتتتتتات

م عتتتتتادر داستتتتتي الوستتتتتال ا تتتتتا     ستتتتتبن ا خفتتتتتا  اجلا  يتتتتتة داستتتتتي الوستتتتتال 

 ا ا   سا ا ش يا ار  س  ملحو  ل ي ال ات     ا صا ةت

( Maruszewska, & Panasiuk, 2020اتفقتتتت  متتتتا   تتتتا   دراستتتتة  حيتتتتث 

تر ش ا تتتتاء  هتتتتو أحتتتتا  أشتتتت ا  أ تتتتادر ال تتتت  أا تتتتتت أن للعتتتتال     تتتتا  اجلتتتت 

تةهيتتتتتي ا تتتتتتى  عتتتتتا   تتتتتاء الت تتتتتاث ال تتتتتليب  ا متتتتتام   اجلتاحتتتتتة   أن ه تتتتتاك 

  تتتتتادر ش ال  لتتتتتة العاتتتتتلية الت ا يتتتتتة التتتتتتا ا  تقليتتتتتي تتتتتتورع مف تتتتتي الت بتتتتتة 

 توستتتتتا  نتتتتتا  ا تتتتتا  ا ت تتتتت  لل ف تتتتتي الت بتتتتتة  ا خفتتتتتا  األي ش ا يتتتتت  

نبيعتتتتت   استتتتت خااع ا تتتتتاء هتتتتتو م  تتتتتي األ يستتتتت  ف تتتتتي الت بتتتتتة  أن العتتتتتال  ال

  الج   عا   عا أجتاء   لية ش أ ادر تةهيي مف ي الت بة لل ت ست
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( Al-shorman, 2017 تتتتام اتفقتتتت  متتتتا   تتتترلي اتفقتتتت  متتتتا   تتتتا   دراستتتتة  

 خ تتتتوج ألتتتتت  ت تتتتام  تتتتتةهييل للت تتتتاث ال تتتتليب   تتتت، مي ا ي يتتتتة  فتتتتي مف تتتتي 

أن ه تتتتتاك   تتتتتادر  الت بتتتتتة  حيتتتتتث أ عتتتتتح  ال  تتتتتا    عتتتتتا لتتتتتالب أشتتتتت ت تبتتتتتني

ملحواتتتتتة ش ا تتتتتا  ا ت تتتتت   ف تتتتتي الت بتتتتتة  مقيتتتتتاا الفحتتتتتص التتتتتوايف  

للنتتتتتتم الستتتتتفيل   أن للعتتتتتال  النبيعتتتتت  د ر م تتتتتمل ش  ستتتتت   تتتتتا  ا ت تتتتت  

 لل ف ي الت بةت

الفتعتتتتتتية الثا يتتتتتتة : توجتتتتتتا  تتتتتتت    ات د لتتتتتتة يح تتتتتتا ية لل  ت  تتتتتتات ا ا يتتتتتتة 

 تتتتي الت بتتتتة تتجتتتتا ل  تتتتادر العالجيتتتتة ش ي تتتتادر تةهيتتتتي ا  تتتتا ات ش س تتتتو ة مف

 مت  ة ا ت ية لل ف ي   بس ط  سال(ت

 وجتتتتتا  تتتتتت    ات د لتتتتتة يح تتتتتا ية  تتتتتني القيتتتتتاا القتتتتتبيل  البعتتتتتار ش  عتتتتتا 

اجللتتتتوا النو تتتتي  ل تتتتال  القيتتتتاا البعتتتتار  لتتتترلي تقبتتتتي الفتعتتتتية الثا يتتتتة 

 ال تتتتت  تتتتتت ص  تتتتت،: توجتتتتتا  تتتتتت    ات د لتتتتتة يح تتتتتا ية لل  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة 

ر تةهيتتتتي ا  تتتتا ات ش س تتتتو ة مف تتتتي الت بتتتتة تتجتتتتا ل  تتتتادر العالجيتتتتة ش ي تتتتاد

 مت  ة ا ت ية لل ف ي   بسط  سال(ت

  عتتتت    لتتتتي استتتت خااع  ت  تتتتات  و يتتتتة داستتتتي الوستتتتال ا تتتتا    ا تتتت  ال ا تتتتة 

 م  تتتتتا تقو تتتتتة  ت  يتتتتتة    تتتتت ال ح تتتتتي  الهتتتتت ة  مت  تتتتتة ا ف تتتتتي ا  تتتتتا 

عتتتتا ة ين استتتت خااع  ا  وأسررررتخدار  مي اررررهت المرررردل الويالرررر  السرررر    وا  لرررره   ،

أد ات ساصتتتتتة  ال تتتتتا  ا طالتتتتتة    تتتتت ي م تتتتتار  ش  تتتتتي متاحتتتتتي ال تتتتتار بات 

( عتتتا ستتتا ا  تتت، 32داستتتي الوستتتال ا تتتا    تتتام    يتتت   تتت  متتت  درجتتتة ا تتتتارر   تتتا  

  تتتتادر مناطيتتتتة العاتتتتالت  األر نتتتتة ال تتتت  ستتتتا   ش  ستتتتني   ليتتتتة القتتتتبص 

  البسالت

-Al  تتتتتا   دراستتتتتة    تتتتتام اتفقتتتتت  متتتتتا هتتتتترا ال  ي تتتتتة أتقتتتتت  متتتتتا دراستتتتتة 

shorman, 2017 ،خ تتتتتوج ألتتتتتت  ت تتتتتام  تتتتتتةهييل للت تتتتتاث ال تتتتتليب   تتتتت  )

مي ا ي يتتتتة  فتتتتي مف تتتتي الت بتتتتة  حيتتتتث أ عتتتتح  ال  تتتتا    عتتتتا لتتتتالب أشتتتت ت 

تبتتتتتني أن ه تتتتتاك   تتتتتادر ملحواتتتتتة ش ا تتتتتا  ا ت تتتتت   ف تتتتتي الت بتتتتتة  مقيتتتتتاا 
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الفحتتتتتتص التتتتتتوايف  للنتتتتتتتم الستتتتتتفيل   أن للعتتتتتتال  النبيعتتتتتت  د ر م تتتتتتمل ش 

 س   ا  ا ت   لل ف ي الت بةت 

(  خ تتتتتوج ت تتتتت يمل 2020شوشتتتتتة , اد تتتتتة عتتتتتا ستتتتتيا   اتفقتتتتت  متتتتتا دراستتتتتة 

 ت تتتتتا   تتتتتتةهييل داستتتتتي  ستتتتتار  ا تتتتتاء  لل  تتتتتا ني  خ تتتتتو ة مف تتتتتي الت بتتتتتة 

ل بتتتتتار الستتتتت    ال تتتتت  ستتتتتاهمل ش  ستتتتتني درجتتتتتة شتتتتتار األي   ا تتتتتا  ا ت تتتتت  

 ار الس ت    ريات األ    ي  ي ية   ا  س و ة الت بة ل ب

الفتعتتتتتتية الثالثتتتتتتة:  وجتتتتتتا  تتتتتتت    ات د لتتتتتتة يح تتتتتتا ية لل  ت  تتتتتتات ا ا يتتتتتتة 

العالجيتتتتة ش  يفيتتتتة  ستتتتني العاتتتتالت العاملتتتتة  تتتت، مف تتتتي الت بتتتتة متتتت   ستتتتالط 

 ل  ت 

 وجتتتتتا  تتتتتت    ات د لتتتتتة يح تتتتتا ية  تتتتتني القيتتتتتاا القتتتتتبيل  البعتتتتتار ش  عتتتتتا 

 أ تتتتتتواة متتتتتت  ال تتتتتتار(  ل تتتتتتال  4 -ر تتتتتتو  الاراجتتتتتتة   متتتتتت  -البستتتتتت لي 

القيتتتتاا البعتتتتارت لتتتترلي تقبتتتتي الفتعتتتتية الثالثتتتتة  ال تتتت  تتتتت ص  تتتت،:  وجتتتتا 

 تتتتتت    ات د لتتتتتة يح تتتتتا ية لل  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة العالجيتتتتتة ش  يفيتتتتتة  ستتتتتني 

 العاالت العاملة  ، مف ي الت بة م   سالط ل  ت

  عتتتتتود الستتتتتبن ش  لتتتتتي ين ألتتتتتت ال  تتتتتام  العالجتتتتت  ش ال خفيتتتتت  متتتتت  شتتتتتار 

خااع أ ثتتتتت متتتت   تتتتوة متتتت  ال تتتتار    عتتتتس ال  ت  تتتتات األي  التتتترر تتتتتمل  يتتتت  استتتت 

ا ا يتتتتة ا  علقتتتتة   ف تتتتي الت بتتتتة   ال  تتتتوة ش ش  ت  تتتتات القتتتتور  ا قا متتتتة ال تتتت  

  لتتتت   تتتت،   تتتتادر  تتتتارر ا تتتتت ان العاتتتتيل لل   و تتتتات العاتتتتلية لعاتتتتالت 

الستتتتتا  ت متتتتتا  جتتتتتود أد ات مثتتتتتي ا بتتتتتي ا نتتتتتاط    أدار النفتتتتتو ا ع ت  يتتتتتة 

ستتتتتني العاتتتتتالت العاملتتتتتة  تتتتت، مف تتتتتي الت بتتتتتة ا  تتتتتا  ال تتتتت  ستتتتتا   ش  

 فاتتتتتتي ستتتتتتواج ا تتتتتتاء ا  عتتتتتتادر التتتتتترر  تتتتتتو ت مقا متتتتتتة للحت تتتتتتة ش ويتتتتتتا 

ا ااهتتتتات  تقليتتتتي الاتتتت ال الوا تتتتا  لي تتتتا عتتتتا ستتتتا ا  تتتت، تقو تتتتة العاتتتتالت 

 ا حينة   ف ي الت بة  ساهمل ش  سني ج ة ال فاء م  ا صا ةت 

ستتتتتات الستتتتتا قة  ال تتتتت  استتتتت خام   اتفقتتتتت  هتتتتترا ال  تتتتتا   متتتتتا مع تتتتتمل الارا

ال  ت  تتتتتات العالجيتتتتتة ا ا يتتتتتة ش معاجلتتتتتة  عتتتتتس ا صتتتتتا ات  ا تتتتتا ت ا  علقتتتتتة 
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( دراستتتتة هتتتتا   لل عتتتتتم  تتتت، تتتتتةلري 2021 ا فاصتتتتي  مثتتتتي دراستتتتة أ تتتتتاهيمل  

ت تتتتت يمل  تنبيتتتتت   ت تتتتتام  لل  ت  تتتتتات ال ةهيليتتتتتة ا   ليتتتتتة  تتتتت،  ستتتتتني ا تتتتتا  

ملتتتتة  تتتت، مف تتتتي الت بتتتتة  خفيتتتت  ا ت تتتت   القتتتتور العاتتتتلية للعاتتتتالت العا 

األي   حيتتتتث تتتتتمل استتتت خااع ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة ال ةهيليتتتتة  األرعتتتتية ش م  تتتتريات 

ا تتتتا  ا ت تتتت   اس بتتتتارات القتتتتور العاتتتتلية  مستتتت و  األي    أ تتتتت ت ال  تتتتا   

تنتتتتتورا  ش ا تتتتتا  ا ت تتتتت   القتتتتتور العاتتتتتلية  مستتتتت و  األيت  دراستتتتتة هياج تتتتتة 

، متتتتتتا  مستتتتتتا ة ال  ت  تتتتتتات ا ا يتتتتتتة ( ال تتتتتت  هتتتتتتا   لل عتتتتتتتم  تتتتتت 2018 

العالجيتتتتة ش ي تتتتادر تةهيتتتتي ا  تتتتا ني ش مف تتتتي ال احتتتتي  أا تتتتتت ال  تتتتا   أن 

ال  تتتتام  ال تتتتار ب  ستتتتاهمل   تتتت ي  اعتتتت  ش  ستتتت  مستتتت و  مت  تتتتة ا ف تتتتي 

( ال تتتتت  هتتتتتا   ال  تتتتت   تتتتت  تتتتتتةلري 2017ال احتتتتتي   دراستتتتتة الاستتتتتو    

لعاملتتتتة  تتتت، مف تتتتي الت بتتتتة  ت تتتتام   ت  تتتتات مقتتتت    تتتت، ا   و تتتتة العاتتتتلية ا

 ا ستتتتا ة  تتتتني     تتتت  الفختتتتر  الستتتتا  لل  تتتتا ني  خ تتتتو ة مب تتتتتر   أا تتتتتت 

  تتتتا   الاراستتتتة تنتتتتورا  ش القتتتتور العاتتتتلية لل   و تتتتة العاتتتتلية العاملتتتتة  تتتت، 

مف تتتتي الت بتتتتة    جتتتتود  ستتتتبة  ستتتت  ش ا تتتتا  ا ت تتتت  أل تتتتاء ل تتتت   ف تتتتي 

 الت بة الي     اليه ت 

( Maruszewska, & Panasiuk, 2020دراستتتتتة   تتتتتام اتفقتتتتت  متتتتتا   تتتتتا   

ال تتتت  أا تتتتتت أن للعتتتتال     تتتتا  اجلتتتتتر ش ا تتتتاء  هتتتتو أحتتتتا أشتتتت ا  ي تتتتادر 

تةهيتتتتتي ا تتتتتتى  عتتتتتا   تتتتتاء الت تتتتتاث ال تتتتتليب  األمتتتتتام   اجلتاحتتتتتة   أن ه تتتتتاك 

  تتتتتادر ش ال  لتتتتتة العاتتتتتلية الت ا يتتتتتة التتتتتتا ا  تقليتتتتتي تتتتتتورع مف تتتتتي الت بتتتتتة 

 تتتتتي الت بتتتتتة  ا خفتتتتتا  األي ش ا يتتتتت   توستتتتتا  نتتتتتا  ا تتتتتا  ا ت تتتتت  لل ف

األ يستتتتت  ف تتتتتي الت بتتتتتة  أن العتتتتتال  النبيعتتتتت   استتتتت خااع ا تتتتتاء هتتتتتو م  تتتتتي 

  الج   عا   عا أجتاء   لية ش أ ادر تةهيي مف ي الت بة لل ت ست 

(  خ تتتتوج ألتتتتت Al-shorman   2017  تتترلي اتفقتتتت  متتتتا   تتتتا   دراستتتتة  

 ت تتتتام  تتتتتةهييل للت تتتتاث ال تتتتليب   تتتت، مي ا ي يتتتتة  فتتتتي مف تتتتي الت بتتتتة  حيتتتتث 

أ عتتتتح  ال  تتتتا    عتتتتا لتتتتالب أشتتتت ت تبتتتتني أن ه تتتتاك   تتتتادر ملحواتتتتة ش ا تتتتا  

ا ت تتتتت   ف تتتتتي الت بتتتتتة  مقيتتتتتاا الفحتتتتتص التتتتتوايف  للنتتتتتتم الستتتتتفيل   أن 
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للعتتتتتتال  النبيعتتتتتت  د ر م تتتتتتمل ش  ستتتتتت   تتتتتتا  ا ت تتتتتت  لل ف تتتتتتي الت بتتتتتتةت 

   Pylypenko, Zakharov   Sribniy   & Nikanorov دراستتتة  

( ش  ا تتتتتا  فتتتتتاءر ال تتتتتار بات م ستتتتتا  ة القيتتتتتاا  ا ستتتتت ساء للقاتتتتتاء 2014

 تتتتت،  قتتتتتا مف تتتتتي الت بتتتتتة  عتتتتتا ال   تتتتتري ا ف تتتتتي البالستتتتت ي   لل تتتتتليب  

األمتتتتتام    أا تتتتتتت ال  تتتتتا   أن مستتتتت و  األي ا خفتتتتتس  ال ستتتتتا ر ش متتتتتتى 

 (  قاثت 0( ين  3 السينتر م   ا   و ة الت يسية 
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 ا س   اجات 

ال  تتتتام  العالجتتتتت  ا ستتتتت خاع ش هتتتتترا الاراستتتتتة ستتتتتاهمل ش خفيتتتتت  أي س تتتتتو ة 

 الت بة    ي  عا ت

ال  تتتتتتام  العالجتتتتتت  ا ستتتتتت خاع ستتتتتتاهمل ش   تتتتتتادر ا ت  تتتتتتة ا ت يتتتتتتة   ستتتتتتني 

العاتتتتتالت العاملتتتتتة  تتتتت، مف تتتتتي الت بتتتتتة   ستتتتتال طل تتتتت (  ستتتتتبن س تتتتتا ص 

    ا  عادر تالوسال ا ا 

أن   تتتتتو  ال  ت  تتتتتات العالجيتتتتتة ا ستتتتت خامة متتتتت   تتتتتار   م  و تتتتتة ستتتتتام  ش 

خفيتتتتتتت  الاتتتتتتت ال ا اصتتتتتتتي  تتتتتتت، لاتتتتتتتار    ار نتتتتتتتة ا ف تتتتتتتي  تقو تتتتتتتة 

ا   و تتتتات العاتتتتلية لعاتتتتالت الستتتتا    تتتتاء  تتتت، تعلتتتتيامت النبيتتتتن ا ختتتت ص 

 ش اا ة ال  ام  ت

ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة تت تتتتتا معتتتتتا  حتتتتتت  الستتتتتعتات ا تار تتتتتة عتتتتتا تتتتتت در ين 

عتتتتا ستتتتاهمل ش خفيتتتت  أي  يالاتتتتار  ا فاصتتتت  ا ستتتتا ار ش تقليتتتتي التتتتو ن ال ا تتتتا

 يصا ة مف ي الت بةت

ال  ت  تتتتتات ا ا يتتتتتة تقلتتتتتي متتتتت  أي س تتتتتو ة الت بتتتتتة   ستتتتت  الواتتتتتا   ا ت يتتتتتة 

 لل ف ي ا  ا ت

 

  

https://hip-knee.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9/
https://hip-knee.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9/
https://hip-knee.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9/
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 ال وصيات 

 م  سال  ال  ا   ال   تمل ال وصي يلي ا  تمل ا  ا  ال وصيات ال الية:

 تتتتال  ا  تتتتا ني  تتتتةي تنبيتتتت  ال  تتتتام  ا ستتتت خاع ش هتتتترا الاراستتتتة  ستتتتا ار ش 

 س و ة الت بة  خ ل  األ امر  الفااتت

استتتت خااع ال  تتتتام  العالجتتتت  ا قتتتت   ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة  تتتت،  ي تتتتات   لفتتتتة 

 أل تتتتتتامر م با  تتتتتتة لقتتتتتتارر ش خفتتتتتتيس  ستتتتتتبة ا ي لتتتتتتا   عتتتتتتس ا  تتتتتتا ني ش 

 س و ة مف ي الت بةت

   لتتتتتت   استتتتتت خااع ال  ت  تتتتتتات ا ا يتتتتتتة ش  تتتتتتال  يصتتتتتتا ة مف تتتتتتي الت بتتتتتتة

ا صتتتتا ات    تتتتام   الجتتتت  تتتتتةهييل متتتت  ستتتتال   ا تتتتا  و يتتتتة  شتتتتار ا صتتتتا ة 

  عا يجتاء  حوصات طبيةت
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 ا تاجا  ا  ادر

 أ   : ا تاجا العت ية:

تتتتتةلري  ت تتتتام  تتتتتةهييل  تتتتاة  تتتت، ال فتتتتاءر "(  2021ي تتتتتاهيمل  ي تتتتتاهيمل تتتتتات  

ستتتتتالة د  تتتتتوراا   ر"الوايفيتتتتتة لتتتتتا  ا  تتتتتا ني  ا ل  تتتتتا  التعتتتتتف  الفختتتتترر

لتتتتري م  تتتتورر خ تتتتص ال ةهيتتتتي ا ت تتتت   الت تتتتاو  ا  لتتتتة العل يتتتتة لل  يتتتتة 

 (ت2(  اجل ء  91البا ية   لوع الت اعة  العاد 

العتتتتتتتتتال   –(  ا صتتتتتتتتتا ات الت اعتتتتتتتتتية األ تتتتتتتتتواة 2016أ م    تتتتتتتتتودت  

  ال ةهيي  دار م  ا حيال ين ا لي  لل ى  ال و  ا   امن  األردنت

(  موستتتتتتتو ة طتتتتتتتن الع تتتتتتتاع  ا فاصتتتتتتتي  دار 2004ييت  ا ستتتتتتت    يستتتتتتتام 

 ت 134أسامة لل ى  ال و  ا   امن  ا ردن  ج

(  ا صتتتتتتتا ات الت اعتتتتتتتية  األ اد  يتتتتتتتة العتا يتتتتتتتة 2004سليتتتتتتتي  ستتتتتتت عيةت  

 ت2الت اعية    ااد  العتا    ج

تتتتتتةلري  ت تتتتام  حت تتتتت  داستتتتتي  "( 2020شوشتتتتة   اد تتتتتة   تتتتتا طتتتتاهت ستتتتتيا ت 

  ا  لتتتتتة " ستتتتتار  ا تتتتتاء ل ةهيتتتتتي ا  تتتتتا ني  خ تتتتتو ة الت بتتتتتة ل بتتتتتار الستتتتت  

 ليتتتتتة ال  يتتتتتة الت اعتتتتتية –العل يتتتتتة لل  يتتتتتة البا يتتتتتة  الت اعتتتتتية  جامعتتتتتة    تتتتتا 

 (ت1(   ة 25للب ني  ليبيا م  

 تتتت  التتتتت امر   العالجيتتتتتة   ليتتتتتة  (   تتتتتاتر د  تتتتتوراا1997 ت ستتتتيا   تتتتتال ت  

 ال  ية الت اعية    اادت

(,ا  ع ال تتتتتتتا عة  استتتتتتت الم معتتتتتتتا   تتتتتتتور 2019 ثي تتتتتتتة صتتتتتتت رت القتالتتتتتتتة 

 اتتتتتالت الفختتتتتر ا لفيتتتتتة  ستتتتتبة ل ماميتتتتتة لتتتتتا  الت اعتتتتتيني ا امرستتتتتني ل تتتتتتر 

 (ت4ة  (4م   لة ال  و ة ا رد ية ا ردن القاع  ألعا  القو  ,ا 

(  ألتتتتت  ت تتتتام   ت  تتتتات ما يتتتتة مقتتتت    تتتت،  ستتتتني 2011 م تتتتارر   فتتتتاء ا  ت

مستتتت و  األداء ا  تتتتارر  لستتتتباحة ال حتتتت   تتتت، التتتتبن    لتتتتة العلتتتتوع ال  و تتتتة  

 (ت1( ة 19الت ا   م  
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(  س تتتتو ة الت بتتتتة: األستتتتبا   العتتتتال    لتتتتة األمتتتت  2015ه تتتتاع    تتتتودت  

(  ة 35  ا يتتتتتار  جامعتتتتتة  تتتتتا   العت يتتتتتة للعلتتتتتوع األم يتتتتتة  الت تتتتتا   متتتتت  

 (ت404 

متتتتا  مستتتتا ة ال  ت  تتتتات ا ا يتتتتة العالجيتتتتة "(  2019هياج تتتتة  طتتتتار  أتتتتتات  

ش أ تتتتادر تةهيتتتتي ا  تتتتا ني ش مف تتتتي ال احتتتتي  رستتتتالة ماجستتتت ري لتتتتري م  تتتتورر 

    لية ال  ية الت اعية  جامعة الريموك  األردنت
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 اس امرر طبية لقياا شار األي

 10-0مقياا شار ا  ع 

 سفيفة 

  ت عار  ما مع مل   اطا   لار القارر  ، 

 ا  ع ال ة لمل ما 

0 
    وجا األي

    وجا األي  ، األطال  

1 
 سفي  جاا 

 ا  ع سفيفة جاا  ال اد ملحواة    أ  ت  ا أللن الو   

2 
 لري مت  

 األي سفي     ر ت 

3 
    ي

ا  ع ملحواة  ل        ال عامي مع ا أللن األ  ات ي  أ          مالح   ا 

  ال ة لمل مع ا

 م وسنة 

تعار  ا  ع ما أللن   اطا     نلن م    

ت ري   ال حيا            ال ة لمل ما ا  ع  

  ل   ما  ل  أ   ا  ،  فيس  ةداء م ام  

4 
 مقلقة     ة 

 ا  ع  و ة    يقة  أشعت  ا مع مل الو             ال ة لمل مع ا 

5 
 مقلقة     ة جاا 

       ااهل ا أل ثت م  د ا   معا در  ل   ما  عس  ا  ع م وسنة ال ار    

 اجل ا ما  ال   ادرر  ، القياع  بعس ال  اطات ا ج ام ية 

6 
 م وسنة 

ا  ع م وسنة ال ار  أصبح  تعي   عس   اطا  ا   ياد ة  ه اك صعو ة ش  

 ال  ي   ي  ا 

 شا ار

  أس نيا القياع  ال  اطات اليومية  أ ا  اج  

    أس نيا أداء م ام   اس قاللية 

7 
 شا ار

ا  ع شا ار  و ا ما  أصبح  تسينت  ، حوا   ه اك  ا د ة ملحواة  

  القياع  ال  اطات اليومية  العال ات ا ج ام ية  ت احب   ا  ع ح   أل اء ال وع

8 
   يعة 

أل اء ال الع ح   ا  ع   يعة  ال  اطات اليومية أصبح   ا در   ار  ح   

 أ     حاجة لل ثري م  اجل ا 

9 
    نا 

 ا  ع شا ار جاا جاا  حادر    أس نيا   ل ا لارجة   تنا 

10 
 س حيي ت ورها         

  صف ا 

ا  ع شا ار         ت ورها  أحا أ    سة قا الو   م  شار األي  أتو ا  

 الارجة م  ا  عت ةن أللن ال اا ي   لوا هلرا 
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 ملح  ال  ام  ال ار ب 

ا ستتتتت و  األ  : هتتتتتام متتتتت   األستتتتتبوة األ   ا حستتتتتاا ا ت تتتتت  لل ف تتتتتي 

  الوسال ا ا  ت

ا ستتتتتتتتتتبوة األ  : ال  ت  تتتتتتتتتتات ا ستتتتتتتتتتبوة األ    استتتتتتتتتت خااع ادار النفتتتتتتتتتتو 

 ا ع ت  ية:

 اجل ء الت ييس:

ا ف تتتتتي الت بتتتتتة    تتتتتوم   حتتتتتا اليتتتتتا   عستتتتت  ني حا تتتتت  ا تتتتتو  ر تتتتتا 

 ال بتتتاد (  تتتتد التتتررا ني امامتتتا  ميتتتي اجلتتترة امامتتتا   عتتتا الوجتتت  داستتتي ا تتتاء 

  طت    ري

 استتتتت  اد  تتتتتالتجلني  تتتتت، ا ا تتتتت  ا تتتتتو  عستتتتت  ني   تتتتتال التتتتتررا ني ا ا تتتتت  

   ي ل     تد  الررا ني  التجلني  ال باد ت

     تتتتوم   حتتتتا اليتتتتا   امامتتتتا( عتتتتمل القتتتتامني متتتتا الاتتتت ال القتتتتامني ل ستتتت 

ب 15درجتتتت  متتتتا ر تتتتا التتتتررا ني  اليتتتتا  الثبتتتتات 90ل  تتتت ي التتتتت ب ني  ا  تتتت  

 (10ما طت    ري  بالء  ت تار

   تتتتتوم مستتتتتي ا بتتتتتي ا نتتتتتاط   اليتتتتتا   تنو تتتتت  استتتتتفي القتتتتتاع (  ال تتتتتا 

لتتتتمل سفتتتتس  90 ا بتتتتي ل  تتتت، تبتتتتاد  ر تتتتا القتتتتاع لي تتتت ي الت بتتتتة  ال ا  تتتتة 

 (10الررا ني اسفي  ت تار

ع ت  يتتتت  م نو تتتتة حتتتتو  ا  تتتت( متتتت   ا تتتتراء ا تتتتا      تتتتوم اداا النفتتتتو ا 

 درج ت 90تباد  ر ا الت بة   ا     –ب  30د يق  راحة  1 ار 

 *اجل ء ا  ام :

ا تتتت    سلفتتتتا اليتتتتا   عستتتت  ني  تتتتةدار النفتتتتو ا ع ت  يتتتتة سلتتتت  الت بتتتتة   تتتتي 

  تد  ل   القاع   اا ب   تا ماء

ا ع ت  يتتتتة   عتتتتا  تتتتتا متتتتاء  ا تتتت    امتتتتام   اليتتتتا   عستتتت  ني  تتتتةدار النفتتتتو

  ني القامني  ع ي تباد   تد  ل    حت ة القامني
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ا ستتتتت و  ا  وستتتتتال متتتتت  ا ستتتتتبوة  الثتتتتتاة(: اهلتتتتتام ت  يتتتتتة مت  تتتتتة ا ف تتتتتي 

 الت بةت

   تتتتوم التتتتررا ني عستتتت  ني ش ا لتتتتوا   تتتت، ال تتتتار( تبتتتتاد  ر تتتتا التتتتتجلني 

 د يقة 1 ة ىص ج ة  ار 

التتتتررا ني جا بتتتتا اليتتتتا   عستتتت  ني  تتتتاللو  النفتتتتو  تتتتت   استتتت ساء    تتتتوم 

اللتتتتو  استتتتفي التتتتررا ني( ر تتتتا التتتتررا ني  ال تتتتوج داستتتتي ا تتتتاء  طتتتتت    تتتتري 

 بت 20سحن الررا ني جا با اسفي  اسر ش ي   ار 

 ا بنتتتتا  جا يتتتتا احتتتتا التتتتررا ني  اليتتتتا  عستتتت ة  تتتتاللو   اللتتتتو  ا ستتتتت جا بتتتتا( 

 اجلا ن ا ستت ات رجلني دلفي ي   تبا ي 

    وم( تباد  حت ات التجلني  حت ة الررا ني  نت ق  دا ت  

 ب 30  ي   وم ش ا اء د ن اد ات  ار 

 اجل ء ا  ام :

 ا تتتت    سلفتتتتا اليتتتتا   عستتتت  ني  تتتتاللو  النفتتتتو امتتتتاع اجلستتتتمل(  تتتت    عتتتتمل 

 القامني

  ا     سلفا لو   ني الفخر   الررا ني  اليا(

 

 ا  وسال م  األسبوة الثاة:ا س و  

 ت  ية   ي القورت

جتتتتتر ش ا  تتتتان  متتتتا ا تتتتراء الت تتتتاو ش ا  نقتتتتة الاتتتتحلة  اليتتتتا   عستتتت  ني 

  عبور ا اء ما ت ري األ عاةت

د  5جتتتتتتر  ا  نقتتتتتة الع تتتتت  متتتتتا تنو تتتتت  ا  تتتتت  تتتتتاداا النفتتتتتو ا ع ت  يتتتتت  

  اليا   عس  ني  عبور ا اء ما ت ري األ عاةت
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 جتتتتتر التتتتررا ني امامتتتتا  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور ا تتتتاء( سفتتتتس التتتتررا ني 

 اسفي

 جتتتتتتر التتتتتررا ني امامتتتتتا  اليتتتتتا   عستتتتت  ني  عبتتتتتور ا تتتتتاء(  عتتتتتا التتتتتررا ني 

 جا بات

  جتر الررا ني اماما  اليا   عس  ني  عبور ا اء( ر ا الررا ني  اليات

ا تتتتاء( ر تتتتا احتتتتار التتتتررا ني  جتتتتتر التتتتررا ني امامتتتتا  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور 

  اليا  سفس ا ستر اسفي  ال با ي اجل ة ا ستر

 جتتتتتر التتتتررا ني ا ث تتتتاء  تعتتتتا  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور ا تتتتاء( متتتتا التتتتررا ني 

 اماما 

 جتتتتتر التتتتررا ني ا ث تتتتاء  تعتتتتا  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور ا تتتتاء( تبتتتتاد  متتتتا 

 الررا ني اماما 

اء العاتتتتا   جا بتتتتا  الستتتتا ا    اليتتتتا(  جتتتتتر  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور ا تتتت 

 ما الررا ني جا با 

 جتتتتتر  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور ا تتتتاء العاتتتتا   جا بتتتتا  الستتتتا ا    اليتتتتا( 

  عا العاا   اماما 

 جتتتتتر  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور ا تتتتاء العاتتتتا   جا بتتتتا  الستتتتا ا    اليتتتتا( 

 بتتتا معتتتا ا ر تتتا القتتتاع امامتتتا لتتت  اجلتتترة جا  90تبتتتاد  ر تتتا الت بتتتة  ال ا  تتتة 

 ل  اا الت بة

اجلتتتتتتر جتتتتتتر  ا  نقتتتتتة الع تتتتت  متتتتتا تنو تتتتت  ا  تتتتت  تتتتتاداا النفتتتتتو  -10

 3د  اليتتتتا   عستتتت  ني  عبتتتتور ا تتتتاء متتتتا ت تتتتري األ عتتتتاة  ت تتتتتار  5ا ع ت  يتتتت  

 د يق  1متات( راح  

 األسبوة الثالث:

ا ستتتت و  ا  وستتتتال هتتتتام استتتتت لاللتتتتة أ تتتتاع متتتت  ا ستتتتبوة الثالتتتتث ت  يتتتتة القتتتتور 

  اله ة  ا ت  ة: ا  ي ر
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 اجل ء الت ييس:

  ار   ا طالة  ف ي الت بة  ا بي ا ناط ت

 عتتتا اجلستتتمل   تتتودر    نقتتت  الع تتت  مستتتي اللتتتو   تتتني اليتتتا   ت تتتات 

 بت  15(  راح  3%  ت تار80ب  شاا 30رجلني حتر  اا 

 عتتتتتا اجلستتتتتمل   تتتتتودر    نقتتتتت  الع تتتتت  استتتتتر شتتتتت ي    يتتتتت  ال تتتتت    

 الاتتتتتت ال اجلستتتتتتمل ل ستتتتتتفي لتتتتتتمل ال تتتتتتعود ل  تتتتتت،  حت تتتتتتات التتتتتتتجلني 

 ح   امل  د يق تمتات را 10الا لفي ي  ما طت  ال  ري  بالءت ت تار 

الاراجتتتتة ال ا تتتتة: حت تتتتات التتتتتجلني  ا قعتتتتار ل  تتتت، ار  تتتتا ن اجللتتتتوا 

 3ب  ة ىصتتتتت ج تتتتت  ع  تتتتت    ت تتتتتتار 30 تتتتت، الاراجتتتتت   اداء ا ت تتتتتة  تتتتتاا 

 بت40متات( راح   ي ي  

 

 ا سبوة التا ا:

 ا س و  ا  قاع: هام ا سبوة التا ا ت  ية ا ت  ة    ي القور ا ف ي:

 اجل ء الت ييس:

ب لتتتتتمل  20 عتتتتتا ا ف تتتتتي الت بتتتتتة امتتتتتاع تيتتتتتار متتتتتاء  تتتتتاا  –الو تتتتتوم  -1

 ال با يت

الو تتتتتوم تنو تتتتت  اداا النفتتتتتو ا ع ت  يتتتتت    تتتتتال التتتتتررا ني متتتتت  استتتتتفي -2

الت بتتتتتة متتتتتا ر تتتتتا التتتتتررا ني   الت بتتتتتة ل  تتتتت، ل  تتتتت ي الت بتتتتتة  ا  تتتتت  

 ( متتتتتا15درجتتتت  لتتتتمل سفتتتتس التتتتررا ني ال بتتتتاد  للقتتتتاع ا ست  ت تتتتتار 90

 ب10راح  

ا تتتت    ا لفتتتت    ستتتتا اا ال ميتتتتي ال تتتتي عستتتتي  تتتتاألدار النفتتتتو استتتتفي  -3

 –ال  تتتت  متتتتا  ا لتتتت   تتتتي متتتت  ام مالمستتتت  القتتتتامني ل ستتتتت   و يتتتت   اجتتتتا 

  تتتتي  تتتتتد  –  تتتتي  تتتتتد  ل تتتت  القتتتتامني معتتتتا -  تتتتي مقا متتتت  عتتتتا ا ستتتتت 

  ل   القامني   ال باد 
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 ة عتتتتاة م  و تتتت : سلقتتتت  ا تتتت     -مستتتتي اداا النفتتتتو استتتتفي ال  تتتت -4

 مقي  حت ات التجلني ال بادلية -جا ب -  ودر -

 ا يش ا ا    خنوات ال  ل  اجلليا ل ماع  عت  ا و -5

  جتر ش ا  ان( تباد  ر ا الت ن  ال باد -6

ر تتتتال القتتتتامني متتتت  مف تتتتي -اجلتتتتتر  ستتتتحن جستتتتمل حا تتتتار ل متتتتاع  -7

 ال احي  اجلسمل ا ا ار

 حت ات التجلني:  ت تار متتني ( الاراجة الثا  ة:

 ب45%  راح  70د ا     اا  3 -

 ب35%  راح  60د يق ني   اا  -

 \بت ت25%  راح  50د يق    اا  -

 اجل ء ا  ام :

 ا يشتتتت ا تتتتا   متتتتا تنو تتتت   تتتتاداا النفتتتتو ا ع ت  يتتتت  ا  تتتت متتتتا استتتت خااع 

 % راح  د يق (ت50د ا    شاا 3 اا  –لو  ال   

 

 



 

 

 حمور القانون والعلوم السياسية



 

دراسة لرسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه يف   تدين مستوى البحث العلمي

 العلوم السياسية والعلوم ذات الصلة 

 

 أ.د.طه محيد حسن العنبكي 

 العراق   - اجلامعة املستنرصية

 امللخص

أضححححححر  حححححاترى تحححححدين مسحححححتوى البححححححث العلمحححححي محححححن ال حححححواتر ا  حححححريى       

السححححححائدى يف جلمححححححوم اجلامعححححححات العراايححححححة  سححححححي  يف  طححححححار كتا ححححححة رسححححححائل 

املاجسحححححتري وأطحححححاريح الحححححدكتوراه ك وتعحححححود جححححح ور تلححححح  امل حححححكلة    مرحلحححححة 

الدراسحححححات ا وليحححححة ك  ذ ب يحححححتع تحححححدريا ال لبحححححة جلححححح  كي يحححححة كتا حححححة البححححححث 

وحتحححححد املحححححادى العلميحححححة املاحححححررى واملخصصحححححة  ححححح ا ا محححححر ب تححححح   العلمحححححي ك

  الغرض.

ع أمححححا مححححن  ححححري ذو     كحححح   ظ مع ححححع بححححن يكلحححح   تححححدري  تحححح ه املححححادى كتحححح 

ا ختصححححححامم كأو بححححححن   يمتلكححححححوظ ا ححححححفى الكايفيححححححة والت ر ححححححة الوايفيححححححة ك ويف 

لحححبع   -م محححة تحححدري  تلححح  املحححادى -الكثحححري محححن ا حيحححاظ ت وكحححل تلححح  امل محححة

ة  الكححححفى  ظ املححححن   الحححح   تححححع  التدريسححححيام  كحححح   النصححححاا العلمححححي ك وال امححححل

يفرضححححه مححححن ابححححل و ارى التعلححححيع العححححاب والبحححححث العلمححححي ابححححل   حححح  سححححنوات 

كتححححو جلبححححارى جلححححن ملخححححص لححححبع  املنححححات  العلميححححة و يعحححح   التصححححور الواضححححح 

عجلحححححن تلححححح  املنحححححات  ككححححح  أ حححححه  ي ع ال الحححححا محححححاتي ا  حححححوات ا ساسحححححية  لححححح 

للبحححححححث العلمححححححي ك وكحححححح ل  أدواتححححححه ك يف حححححح   جلححححححن املبححححححاد  ا ساسححححححية يف 

 التحليل.

ت تاححححر     -يف ا لجلححححع ا ل لححححا -وحيححححن  ياححححدم ال لبححححة  حححححو  التخححححر  يف  ححححا    

أ  حححديات البححححث العلمحححي ك تححح ا يف ححححا  تحححع  جلحححداده محححن ابحححل ال الحححا   سحححه 

ك والكارثحححححة أظ الكثحححححري محححححن ال لبحححححة يل حححححموظ     عححححح  املكاتحححححا لت ويحححححدتع 

ن  بحححححو  جححححات ى ماا ححححل ثمححححن معححححام ك ويف كلتححححا ا ححححالتام  صححححل الكثححححري محححح 

تلححححح  البححححححو  جلححححح  درجحححححات يفلكيحححححةك وذلححححح    عحححححل امل حححححام ت املتبادلحححححة أو 
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ال ححححعور  ححححلظ  حححححث التخححححر    يعححححدو أظ يكححححوظ  مثا ححححة  سححححاا  يفححححرض ك سححححي  

 عححححد أظ وج ححححر الححححو ارى يف السححححنوات ا خححححريى  عححححدم جححححوا  رسححححوا ال الححححا 

يف  حححححث التخححححر  ك وياترصحححح ا مححححر يفاحححح  جلحححح  توجي ححححه  جححححرا  التعححححدي ت 

 .امل لو ة

و عحححححد أظ يتخحححححر  ال لبحححححة وحيحححححن  يحححححتع ابحححححو ع يف الدراسحححححات العليا مرحلحححححة     

املاجسححححتريت ويححححتع تكلححححي  ع  كتا ححححة  حححححو   ايححححة ال صححححل الححححدرا  يف  ححححا جلحححح  

ا  لحححححا تكحححححوظ  ححححححو  ت يلحححححة ك وت حححححونا أخ حححححا  يفادححححححة ك وا خ حححححر محححححن 

ذلححححح  حيحححححن  ياحححححو طالحححححا املاجسحححححتري وحتحححححد طالحححححا الحححححدكتوراه يف كتا حححححة 

سححححالة أو ا طروحححححة يف  نححححا   ححححد  ظ مع ححححع تلحححح  الرسححححائل وا طححححاريح ملي ححححة الر

 ا خ حححححا  ال حححححائعة ك و ع ححححح ا  يراجلحححححد يفي حححححا أسححححح  البححححححث العلمحححححي ولحححححو 

  ا د ا د د.

و املحصححححلة يت سححححد تحححح ا ا لححححل يف املن  يححححة جلحححح  وجححححه اجلملححححةك سححححوا  مححححن    

جلححححدم ا لتحححح ام خحححح   جلححححدم مراجلححححاى اجلوا ححححا ال نيححححة وال ححححكلية ك أو مححححن  احيححححة 

 لصححححو  البحححححث العلمححححي ك مححححن ج ححححة جلححححدم التمييحححح   ححححام الوصحححح  والتحليححححل ك 

أو   عححححل جلححححدم اسححححتيعاا تلحححح  ا صححححو  ك أمححححا  ذا ت رانححححا    لغححححة الرسححححالة أو 

 ا طروحة يفحد  و  حر  ك يفا خ ا  اللغوية  تعد و  ىص.

 .العلمي ك املعاجلاتالبحث ك املاجستري ك الدكتوراه ك الكل ت امل تاحية:
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 :املادمة

مححححن خحححح   ملر تنححححا املتواضححححعة يف اححححرا ى جلححححدد كبححححري مححححن رسححححائل املاجسححححتري     

سححححوا  أكححححاظ  -وأطححححاريح الححححدكتوراه يف العلححححوم السياسححححية والعلححححوم ذات الصححححلة

 -ذلححححح  جلحححححف تكلي نحححححا  م محححححة املناا حححححة العلميحححححة أم لغحححححرض التاحححححويع العلمحححححي

ترسحححححخر لحححححدينا اناجلحححححة م ادتحححححا: سحححححيوو  حححححاترى التحححححدين يف مسحححححتوى البححححححث 

 لعلميك   كل  يفر و يمكن التغايض جلنه.ا

وتعحححححود جححححح ور تلححححح  امل حححححكلة    مرحلحححححة الدراسحححححات ا وليحححححةك  ذ ب يحححححتع     

تحححححدريا ال لبحححححة جلححححح  كي يحححححة كتا حححححة البححححححث العلمحححححيك وحتحححححد املحححححادى العلميحححححة 

املاححححححررى واملخصصححححححة  حححححح ا ا مححححححر ب تحححححح    ححححححالغرض ك  ذ أظ مع ححححححع كليححححححات 

ت أسححححبوو 15صححححل درا  واحححححد  وااحححح   وأاسححححام العلححححوم السياسححححية  صححححص يف

ت داياححححة يف كححححل أسححححبووك و يححححادى جلحححح  ذلحححح  يتخلححححل تحححح ا ال صححححل 50وملححححدى  

الكثحححححري محححححن الع حححححل واملناسحححححبات الوطنيحححححة والدينيحححححةك و املحصحححححلة  تتعحححححدى 

تسحححححاجلات ك و املحصحححححلة  تك حححححي 10السحححححاجلات املخصصحححححة  ححححح ه املحححححادى ألحححححح 

 العلمي. تل  الساجلات لتعري  ال الا  ل س  أس  البحث

ع أمحححا محححن  حححري     د جلححح  ذلححح   ظ مع حححع بحححن يكلححح   تحححدري  تححح ه املحححادى ك تححح    

ذو  ا ختصحححححامم ك أو بحححححن   يمتلكحححححوظ ا حححححفى الكايفيحححححة والت ر حححححة الوايفيحححححةك 

 -م مححححة تححححدري  تلحححح  املححححادى -ويف الكثححححري مححححن ا حيححححاظ ت وكححححل تلحححح  امل مححححة

ة  الكححححح  فى  ظ املحححححن   لحححححبع  التدريسحححححيام  كححححح   النصحححححاا العلمحححححيك وال امحححححل

الحححح   تححححع يفرضححححه مححححن ابححححل و ارى التعلححححيع العححححاب والبحححححث العلمححححي ابححححل   حححح  

سححححنوات ك تححححو جلبححححارى جلححححن ملخححححص لححححبع  املنححححات  العلميححححة و يعحححح   التصححححور 

الواضححححح جلححححن تلحححح  املنححححات  ككحححح  أ ححححه  ي عححححر   ال الححححا  ححححا  وات ا ساسححححية 

ية يف للبحححححححث العلمححححححي ك وكحححححح ل  أدواتححححححه ك يف حححححح   جلححححححن املبححححححاد  ا ساسحححححح 

 التحليل.

ي تاححححر     -يف ا لجلححححع ا ل لححححا -وحيححححن  ياححححدم ال لبححححة  حححححو  التخححححر  يفحححح  ع   

أ  حححديات البححححث العلمحححي ك تححح ا يف ححححا  تحححع  جلحححداده محححن ابحححل ال الحححا   سحححهك 
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والكارثححححححة أظ الكثححححححري مححححححن ال لبححححححة يل ححححححموظ     عحححححح  املكاتححححححا لت ويححححححدتع 

 صححححل الكثححححري مححححن   بحححححو  جححححات ى ماا ححححل ثمححححن معححححام ك ويف كلتححححا ا ححححالتام

تلححححح  البححححححو  جلححححح  درجحححححات يفلكيحححححةك وذلححححح    عحححححل امل حححححام ت املتبادلحححححة أو 

ال ححححعور  ححححلظ  حححححث التخححححر   يعححححدو أظ يكححححوظ  مثا ححححة  سححححاا  يفححححرض ك سححححي  

 عححححد أظ وج ححححر الححححو ارى العححححام املححححايض  عححححدم جححححوا  رسححححوا ال الححححا يف  حححححث 

 و ة.التخر  ك وياترص ا مر جل  توجي ه  جرا  التعدي ت امل ل

و عحححححد أظ يتخحححححر  ال لبحححححة وحيحححححن  يحححححتع ابحححححو ع يف الدراسحححححات العليا مرحلحححححة     

املاجسححححتريت ويححححتع تكلححححي  ع  كتا ححححة  حححححو   ايححححة ال صححححل الححححدرا  يف  ححححا جلحححح  

ا  لحححححا تكحححححوظ  ححححححو  ت يلحححححة ك وت حححححونا أخ حححححا  يفادححححححة ك وا خ حححححر محححححن 

ذلححححح  حيحححححن  ياحححححو طالحححححا املاجسحححححتري وحتحححححد طالحححححا الحححححدكتوراه يف كتا حححححة 

الرسححححالة أو ا طروحححححة يف  نححححا   ححححد  ظ مع ححححع تلحححح  الرسححححائل وا طححححاريح ملي ححححة 

 ا خ حححححا  ال حححححائعةك و ع ححححح ا  يراجلحححححد يفي حححححا أسححححح  البححححححث العلمحححححي ولحححححو 

  ا د ا د د.

و املحصححححلة يت سححححد تحححح ا ا لححححل يف املن  يححححة جلحححح  وجححححه اجلملححححةك سححححوا  مححححن    

ة جلححححدم ا لتحححح ام خحححح   جلححححدم مراجلححححاى اجلوا ححححا ال نيححححة وال ححححكلية ك أو مححححن  احيحححح 

 لصحححححو  البححححححث العلمحححححي ك و يحححححاا التمييححححح   حححححام الوصححححح  والتحليحححححل ك أو 

  عحححححل جلحححححدم اسحححححتيعاا تلححححح  ا صحححححو  ك أمحححححا  ذا ت رانحححححا    لغحححححة الرسحححححالة أو 

 ا طروحة يفحد  و  حر  ك يفا خ ا  اللغوية  تعد و  ىص.

 -تححححدين مسححححتوى البحححححث العلمححححي  -وللواححححو  جلحححح  حاياححححة تلحححح  ا سححححكالية  

 يف حححح    – ديححححد أ عادتححححا املختل ححححة ك  ححححرى مححححن املناسححححا تاسححححيع تحححح ه الوراححححة و

 :اآلتية املباحث جل   -وا امتة املادمة جلن

 املبحث ا و : أس  البحث العلمي...

 املبحث الثاين: مواطن ا لل يف الرسائل وا طاريح... 

 املبحث الثالث: ا لو  واملعاجلات... 
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 املبحث ا و  

 العلمي   البحث أس   

    

تنحححال  لحححة محححن ا سححح  التحححي ينبغحححي اجلت دتحححا محححن ابحححل الباححححث جلنحححد الاحححوو 

 كتا ححححححة  حثححححححه العلمححححححيك ومححححححن تلحححححح  ا سحححححح : املن  يححححححة واملنححححححات  وأدوات 

البححححححث العلمحححححيك وخ حححححوات البححححححث العلمحححححي واواجلحححححد ا اتبحححححا  والتوثيححححح ك 

 وسنتعرض  ا تباجلا . 

 ة وأدوات البحث العلمي:امل لا ا و :تعري  املن  ية العلمي

سحححححنتناو  يف تححححح ا ا طحححححار تعريححححح  املن  يحححححة العلميحححححة يف ال حححححرو ا و  ك ثحححححع      

  ت رق يف ال رو الثاين    أدوات البحث العلمي .   

 ال رو ا و ::تعري  املن  ية العلمية:

املن  يححححة العلميححححة تعنححححي ا صححححو  والاواجلححححد التححححي ينبغححححي مراجلا ححححا مححححن ابححححل     

منححححح    حححححة حوجلحححححه يف البححححححث وا ت حححححا       حححححا   خحححححر خ حححححوى محححححن الباححححححث 

اتبحححححاو  -جلححححح  وجحححححه اجلملحححححة-خ واتحححححه البحثيحححححةك و ححححح ل  تسحححححتدجلي املن  يحححححة 

خ حححححوات وأ  ححححح ة متعحححححددى ومتداخلحححححة ومنت محححححة و حححححا سححححح ت  حححححددى ك ومححححح  

وجححححود أصححححو  واواجلحححححد من  يححححة م ححححالكة  حححححام  تلحححح  العلححححومك    أظ تعحححححدد 

تنححححوو ا ختصاصححححات كيف حححح   جلحححح  طححححرأ جلحححح  تلحححح  وت ححححعا ميححححادين املعريفححححةك و

العلححححوم واملعححححار  مححححن ت ححححورك كححححل ذلحححح  يفححححرض ا اجححححة    اسححححتع   أدوات 

ووسحححححائل وأسحححححاليا ومنحححححات  وطرائححححح  جديحححححدى ك غيحححححة التوصحححححل ا  ا احححححائ  

 .1والنتائ  املبتغاى

و املحصححححلة يمكححححن الاححححو   ظ املن  يححححة العلميححححة يف الدراسححححات السياسححححية تححححي   

أو ا سححححلوا الحححح   يلتحححح م  ححححه الباحححححث منحححح    ححححة حوجلححححه يف دراسححححة ال رياححححة 

أيحححة ا حححية أو  حححاترى أو م حححكلة سياسحححية معينحححة كمحححن خححح   الت امحححه   ملحححة محححن 

 

د.حامححححححد جلبداملاجححححححد: مادمححححححة يف من  يححححححة دراسححححححة وطححححححرق  حححححححث ال ححححححواتر السياسححححححية ك غححححححداد كمكتبححححححة  -1

 .17كمم2000السن ور ك
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املبححححاد  واملعححححايري التححححي تعححححد جحححح   مححححن مواصحححح ات الباحححححث النححححاجح ك ومححححن ثححححع 

 تباجلححححه جلملححححة مححححن ا  ححححوات والاواجلححححد وا دوات ك وذلحححح   غيححححة التوصححححل    

   معينة أو  ثبات حاائ  جديدى. تائ

وجلحححح  ذلحححح  ينبغححححي التمييحححح   ححححام املن  يححححة العلميححححة التححححي حححححدد ا ماتيت ححححا مححححن     

خححححح   محححححا تاحححححدم ك وتحححححي  ححححح ل  تتسحححححع  ال حححححمولية والتعايحححححدك و حححححام املحححححن   

العلمححححي الحححح   اححححد يسححححميه الححححبع   طححححار التحليححححل ك أو املاححححالا ك أو الن ريححححة 

بحححححث العلمححححي تححححو اسححححتع   مححححن   معححححام وتححححو جحححح   مححححن املن  يححححة ك لحححح ا يفال

 جحححححرا  جلمليحححححة يفححححححص أو تاحححححص داياحححححة  حححححد     اكت حححححا  معلومحححححات أو 

جل احححات جديحححدى ككححح  أ حححه  محححو للمعريفحححة والتحاححح  من حححا كوتحححو وسحححيلة للدراسحححة 

 يمكن جلن طريا ا الوصو     وض  حلو  مل كلة  عين ا.

لتححححي يعتمححححدتا وجلحححح  ذلحححح  يفححححاملن   تححححو لموجلححححة مححححن ا سحححح  والاواجلححححد ا     

الباحححححث ك والححححراجح أظ يسالسححححد الباحححححث  ححححلكثر مححححن مححححن   وذلحححح  ويفحححح  مححححا 

يت لبحححححه موضحححححوو البححححححث أو الدراسحححححة وتححححح ا محححححا يمكحححححن تسحححححميته  املن  يحححححة 

املركبححححة كيفعحححح  سححححبيل املثححححا  تت لححححا دراسححححة   ححححام سححححيا  معححححام ا سالسححححاد 

 الاحححححا وين وتحححححو محححححن   ذو طبيعحححححة وصححححح ية لبيحححححاظ سحححححكل - حححححاملن   املمس ححححح 

الن حححححام السحححححيا  وماتيحححححة ممسسحححححاته الدسحححححتورية كومحححححن ثحححححع تو يححححح  اواجلحححححد 

محححححن    ليحححححل الحححححن ع لدراسحححححة املتغحححححريات التحححححي تعحححححد محححححن ابيحححححل املحححححدخ ت 

واملخرجححححححات وت اجل  ححححححا محححححح  البي ححححححة املحي ححححححة و تائ  ححححححا و ثارتححححححا جلحححححح  

 املدخ ت مرى أخرى ويف   لية التغ ية العكسيةك وتلع جرا. 
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 ات البحث العلمي: ال رو الثاين: أدو 

تنالححححححححح  أدوات أساسحححححححححية يو   حححححححححا الباححححححححححث يف دراسحححححححححتهك وتلححححححححح      

تي:امل ح ححححححة وا سححححححتبا ة واملاا لححححححة و ليححححححل امل ححححححموظك وسححححححنتعرض  ححححححا 

 :1  جيا 

 امل ح ة: -أو   

تعححححححد امل ح ححححححة ا داى ا ساسححححححية يف البحححححححث العلمححححححي ك  ذ  البححححححا  مححححححا يثححححححري    

 حححححاترى سياسحححححية معينحححححة محححححن خححححح   م ح تحححححه اتت محححححه ا حححححية أو م حححححكلة أو 

لححححبع  املححححمحات الدالححححة جلحححح  تلحححح  الا ححححية وامل ححححكلة أو ال ححححاترى ك وتلححححح  

املحححححمحات ت حححححكل دايفعحححححا  و  ححححح ا  للخحححححوض يف تححححح ا ا طحححححار ك وكحححححل ذلححححح  

يمسححححح  للباححححححث اناجلحححححات وتصحححححورات وأيفكحححححار وماحححححدمات يمكحححححن أظ تسححححح ل 

 له م مته للوصو     أحكام و تائ  ما.

ك 2تاسححححيع امل ح ححححة جلحححح  اسححححمام :ا و  جل ويححححة ك وا خححححرى من مححححة ويمكححححن  

أمحححححا امل ح حححححة الع ويحححححة يف  حححححا تلاائيحححححة و سحححححي ة ومحححححن دوظ ماحححححدمات كأمحححححا 

امل ح ححححة املن مححححة يف  ححححا تاححححوم جلحححح    ححححي  و جلححححداد مسححححب  مححححن ابححححل الباحححححث 

كويف كحححححل ا ححححححوا    حححححد أظ تتححححححو  امل ح حححححة الع ويحححححة    امل ح حححححة املن محححححة 

 حححا تغحححدو جلنرصحححا  م ححح   محححن جلنحححاا البححححث العلمحححي كو حححا تسححح ع يف جلمليحححة ك 

    املعلومات والبيا ات ا اصة  موضوو البحث.  

 

أدوات البحححححححث ك وكحححححح ل  :  17د.حامححححححد جلبداملاجححححححد:   حححححح  املصححححححدر السححححححا   ك ممين ححححححر كححححححل مححححححن :  -2

 مركححححح  البححححححو  والدراسحححححات متعحححححدد التخصصحححححات - ختبحححححارات امل ح حححححة وا سحححححتبياظ .. وا -العلمحححححي 

(mdrscenter.com). 

منحححححات  البححححححث وأصحححححو  التحليحححححل يف العلحححححوم ا جت جليحححححة  للم يحححححد ين حححححر كحححححل محححححن:   حححححراتيع البيحححححومي:- 2

ك وكحححححححح ل  : مححححححححرواظ جلبدامل يححححححححد  91-90كمم مم 2008ك ك1كالاححححححححاترى ك مكتبححححححححة الاححححححححوق الدوليححححححححةك 

 174كمم 2000يف كتا حححححححة الرسحححححححائل اجلامعيحححححححةك ممسسحححححححة الحححححححوراقك   حححححححراتيع: أسححححححح  البححححححححث العلمحححححححي

 وما عدتا.

https://www.mdrscenter.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-research-tools/
https://www.mdrscenter.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-research-tools/
https://www.mdrscenter.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-research-tools/
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ا ستبا ة: - ثا يا    

ا سححححتبا ة تححححي طرياححححة مححححن طرائحححح  اسححححت  و رأ  ح ححححة اجت جليححححة معينحححححة     

جل ححححوائية أو حححححو  ا ححححية أو لموجلححححة ا ححححايا سياسححححية ك واححححد تكححححوظ ا سححححتبا ة 

من مححححة ك وتحححححن ع ا سحححححتبا ة جلححححن طريححححح  اسحححححت رى خاصححححة تت حححححمن  لحححححة محححححن 

التسحححححامل ت املوج حححححة للاححححح ة املسحححححت ديفة ك ومحححححن ثحححححع ملحححححر  جلمليحححححة ت ريححححح  

و ليححححل املعلومححححات الححححواردى يف تلحححح  ا جا ححححات ك وتسحححح ع تلحححح  العمليححححة مححححن 

 التحا  من  تائ  معينة يف  طار البحث.

 املاا لة:-ثالثا  

جلمليحححححة حواريحححححة ملحححححر   حححححام الباححححححث واملسحححححت د  ك وتسحححححتدجلي تحححححويفر تحححححي    

حو  ومت لبحححححات ك من حححححا امحححححت ل الباححححححث للاحححححدرى جلححححح  طحححححر  تسحححححامل ت 

 ححححددى تححححويفر ا جا ححححة جللي ححححا للباحححححث معلومححححات م مححححة وموثواححححة اححححد يتعحححح ر 

ا صحححو  جللي حححا محححن مصحححادر أخحححرى ككححح  تت لحححا املاا لحححة محححن الباححححث اختيحححار 

ا مهيححححة مححححن خ  ححححا امت ك ححححا ملعلومححححات م مححححة ك أو سخصححححيات جلحححح  اححححدر مححححن 

  عحححححل مكا ت حححححا واحححححدر ا جلححححح  التحححححلثري يف املححححححي  الححححح   تت اجلحححححل يف ال حححححاترى 

  موضوو البحث.

  ليل امل موظ: -را عا  

يف ا جلححححححع ا  لححححححا يعتمححححححد الباحححححححث يف  حثححححححه جلحححححح  املصححححححادر املكتو ححححححة أو    

ذلحححح    ححححد مححححن أظ يمتلحححح  املاححححرو ى أو ا  ححححا السياسححححية وا اححححوا  ك وجلحححح  

الباحححححث املححححمت ت التححححي متكنححححه مححححن  ليححححل م ححححموظ ماياتبسححححه مححححن معلومححححات 

محححححن تلححححح  املصحححححادر ك و ححححح ل  تعحححححد تلححححح  ا داى محححححن أتحححححع أدوات البححححححث 

العلمحححححي  ظ املعلومحححححات التحححححي  صحححححل جللي حححححا الباححححححث محححححن خححححح   ا دوات 

تت سححححد مححححن السححححال ة الحححح كر   ححححد أظ ، حححح  للتحليححححل ككحححح  أظ  راجلححححة الباحححححث 

خحححححح   التحليححححححل كو املاا ححححححل يفحححححح ظ تو يحححححح  تلحححححح  ا داى يسححححححتدجلي امححححححت ل 
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الباححححححث للاحححححدرى جلححححح  التمييححححح   حححححام املن حححححوق واملحححححدلو  ك أ   يتواححححح  ج حححححد 

الباححححححث جلححححح  احححححرا ى  حححححاتر الاحححححو  يفحسحححححا ك  حححححل   حححححد محححححن أظ يتعحححححداه    

 استنبا  املدلو .

 امل لا الثاين 

 ا اتبا  والتوثي : خ وات البحث العلمي واواجلد  

  خ وات البحث العلمي: ال رو ا و :

تنالححححح   لحححححة محححححن ا  حححححوات جلححححح  الباححححححث  تباجل حححححا للوصحححححو     النتحححححائ      

 املرجوىك ومن أتع تل  ا  وات مايليت: 

 أو  : اختيار موضوو البحث:

 البحححا  محححا يحححتع اختيحححار جلنحححواظ البححححث محححن ابحححل الباححححث محححن خححح   م ح تحححه       

كحححححه مل حححححكلة أو ححححححد  أو ا حححححية أو ت حححححور دسحححححتور  أو سحححححيا  يسحححححتح  و درا

ا تححححت م والدراسححححة العلميححححة ك مححححا يعنححححي وجححححود  لححححة مححححن البواجلححححث وا سححححباا 

التححححي تححححديف  الباحححححث  ختيححححار موضححححوو البحححححث ك ومححححن ذلحححح  أظ يتححححو ل الباحححححث 

ال ائحححححدى العلميحححححة يف لحححححا  التخصحححححص ك وكححححح ا ال ائحححححدى للم تمححححح  وللنخبحححححة 

و التحديحححححد صحححححا عوا الاحححححرارات التحححححي تصحححححا يف ت حححححور امل تمححححح   -السياسحححححية

محححححح  نورى أظ يتصحححححح  املوضححححححوو  اجلححححححدى وا داثححححححة ك ويف حححححححا   -والدولححححححة 

وجححححود دراسححححات سححححا اة حححححو  املوضححححوو يححححتع اسححححتعراض  اورتححححا ا ساسححححية 

وذكححححر أتححححع  تائ  ححححاك ليتسححححند للباحححححث  يححححاظ مححححا يمكححححن  ضححححايفته مححححن أيفكححححار 

ة ك وكححححل ذلحححح  يسححححتدجلي مححححن الباحححححث  حححح  وتصححححورات و تححححائ   ححححري مسححححبوا

املعلومحححححات واملصحححححادر الكايفيحححححة التحححححي تحححححويفر لحححححه ا مكا يحححححة    حححححا  ا تحححححدا  

 املرجوى.

أمحححححا يفحححححي  يتعلححححح   الكي يحححححة التحححححي يكتحححححا نحححححا العنحححححواظ يف  ححححح   البححححححث    

والدراسححححة ا ححححارجي والححححداخج يفحححح ظ تحححح ا ا جححححرا  سححححكج  ححححدده اجل ححححة املعنيححححة 

تحححح ا ا مححححر خاضحححح  لاواجلححححد وتعلححححي ت معينححححة ك وجلحححح    املوضححححوو ور حححح  يكححححوظ
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العمحححححوم يكتحححححا العنحححححواظ يف وسححححح  صححححح حة الغححححح   و تحححححه مبحححححاحى أسحححححع 

 الباحث.   

 ثا يا : مادمة البحث:

تت حححححمن مادمحححححة البححححححو  والدراسحححححات العلميحححححة ك وجلححححح  وجحححححه ا صحححححومم      

 رسححححائل املاجسححححتري وأطححححاريح الححححدكتوراه  لححححة مححححن ال اححححرات يححححتع وضححححع ا  ححححر

 جلناوين يفرجلية أمه ا اآليت:

 ت ت: The importance of research (studyأمهية البحث الدراسةت   -1

وتت ححححمن  يححححاظ أسحححححباا اختيححححار الباححححححث ملوضححححوو البححححححث ك محححح  التلكيحححححد       

جلححححح    حححححه موضحححححوو يسحححححتح  ا تحححححت م والبححححححث يفيحححححه  غيحححححة اكت حححححا  حاحححححائ  

 .جديدى ومن ثع التوصل    حلو  أو  تائ  معينة

  ت: Problematic of research (study) سكالية البحث الدراسةت   -2

ك لحححح ا ينبغححححي أظ ين لحححح  البحححححث 1ا سححححكالية تححححي جل اححححة  ححححام متغححححريين أو أكثححححر    

مححححن ت ححححخيص  سححححكالية يف موضححححوو البحححححث أو الدراسححححة ومححححن ثححححع  ديححححدتا 

وصححححيا ت ا   ححححكل جللمححححي ودايحححح  وواضححححح ومبسحححح  ويف يفاححححرى واحححححدى تت ححححمن 

 ديحححححد املتغحححححريات ا ساسحححححية يف املوضحححححووك ويمكحححححن أظ تتبححححح  ا سحححححكالية طحححححر  

ة محححححن النحححححاحيتام لموجلحححححة محححححن التسحححححامل ت اجلوتريحححححة املتسلسحححححلة واملتناسحححححا

 
ت تحححححو أححححححد جلنحححححاا أو مكو حححححات أو جلوامحححححل ال حححححاترى أو امل حححححكلة أو الا حححححية موضحححححوو Variableاملتغحححححري  - 1

البحححححث واححححد يكححححوظ املتغححححري  مثا ححححة السححححبا العلةت أو النتي ححححة املعلو ت و حححح ل  تت اجلححححل تلحححح  املتغححححريات يفححححي  

تغححححري ا كثححححر يفاجلليححححة أو تححححلثري يسححححمد  ححححاملتغري ا صححححيل أو املسححححتال أمححححا املتغححححري اآلخححححر املتححححلثر وتححححو  ين ححححا وامل

امل عحححو   ححححه يسححححمد  حححاملتغري التححححا   وتنححححال متغحححريات وسححححي ة  ححححام ا ثنحححام ك واححححد يتحححححو  املتغحححري املسححححتال ليكححححوظ 

تال يف العمليححححة ا  تخا يححححة تححححا   وا خححححري يتحححححو  ليكححححوظ مسححححتال ك يفمححححث   متثححححل أصححححوات النححححاخبام متغححححري مسحححح

و رجححححات تلحححح  العمليححححة مححححن  تححححائ  تححححالجع كمااجلححححد لل ححححائ ين  ححححامل ل  النيححححا  متثححححل متغححححري تححححا  كك  متثححححل 

امل وضححححية املاححححيفة جلحححح  تلحححح  العمليححححة واملححححراابام  مثا ححححة متغححححريات وسححححي ة ك للم يححححد راجحححح  كححححل من:د.  ححححراتيع 

 136-135محححححححد جلبداملاجد:مصحححححححدر سحححححححا  كممكوكححححححح ل : د.حا  42- 39البيحححححححومي  ا ع:مصحححححححدر سحححححححا  كمم

 .https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=780&title ك وك ل :
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ال منيحححححة واملوضحححححوجلية ت حححححكل  مثا حححححة أتحححححدا  للدراسحححححة وجلححححح  ذلححححح  يكحححححوظ 

 البحث  اولة لإلجا ة جل  تل  التسامل ت وتسامل ت أخرى.  

 
 ت: Hypothesis of research (study)يفرضية البحث الدراسةت  -3

تعححححد ال رضححححية مححححن أتححححع أسحححح  البحححححث العلمححححي  ححححل جححححوتره ك لحححح ا   ححححد أظ    

الباحححححث مححححن يفرضحححححية أو أكثححححر وتححححي جلبحححححارى جلححححن حكححححع أو  تي حححححة أو  ين لحححح 

ت سحححري مسحححب  يتبنحححاه الباححححثك ومحححا  حثحححه     مثا حححة  اولحححة  ثبحححات صححححة تلححح  

 . 1ال رضية ولألخريى مواص ات جلدى

 ت:Approachمنات  البحث الدراسةت  -4

املرسحححححد يعحححححد املحححححن   الححححح   يعتمحححححده الباححححححث يف  حثحححححه أو دراسحححححته  مثا حححححة    

والححححدليل الحححح   يسالسححححد  ححححه للوصححححو     النتححححائ  وا تححححدا  املبتغححححاى وذلحححح  

مححححن خحححح   تو يحححح  أسحححح  املححححن   وجلنححححااه وخ واتححححه ك وجلحححح  ذلحححح  ينبغححححي 

أظ يت حححححا   املحححححن   مححححح  موضحححححوو البححححححث ك ويمكحححححن أظ يعتمحححححد الباححححححث جلححححح  

من  يحححححة مركبحححححة أ  محححححن خححححح   التوليححححح   حححححام من  حححححام أو ثححححح   منحححححات  يف 

 حححا ت ك ومحححن ثحححع ينبغحححي ملنحححا ذكحححر جلحححدد كبحححري محححن املنحححات  ك ظ تححح ا أاىصححح ا

ا مححححر ،لحححح   ححححوو مححححن ا رتبححححال والت ححححويً لححححدى الباحححححث والاححححار  معححححا  ك 

 .    2وتنال   لة من املنات  يمكن تو ي  ا يف الدراسات السياسية

 ت:Keywords اتيح ا ساسية للبحث الدراسةت امل -5

 
يمكحححححن أظ تكحححححوظ ال رضحححححية حكحححححع مسحححححب  أو ت سحححححريية كأو حطيحححححة كللم يحححححد يراجححححح  كحححححل محححححن: د.  حححححراتيع  - 1

سحححححود:مدخل كوللم يحححححد راجححححح : د.جلبدالرضحححححا ال عحححححاظ ود.صحححححادق ا 44البيحححححومي  حححححا ع :مصحححححدر سحححححا   كمم

 كوما عدتا.127كمم1980   جللع السياسة ك م ا   جامعة املوصلك

ل طحححح و جلحححح  تلحححح  املنححححات  يراجحححح  كتا نححححا: الححححن ع السياسححححية والدسححححتورية ك أسسحححح ا ومكو ا ححححا ومعححححايري  - 2

وما عحححححححدتا ك وكححححححح ل  كتا نحححححححا امل حححححححالل: أصحححححححو   20ك مم2018تصحححححححني  ا ك  حححححححريوت كمكتبحححححححة السحححححححن ور ك

 وما عدتا. 61ك مم 2015العلوم السياسية ك  ريوت ك من ورات ض ا  ك البحث العلمي يف 
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والدراسحححححات املتادمحححححة ت حححححرد تححححح ه ال احححححرى يف املادمحححححة أضححححححر البححححححو      

لت نححححا م ححححكلة خسححححارى الواححححر واجل ححححد الحححح   يب لححححه الباحححححث يف الت اصححححيل 

التححححي يتعححححرض  ححححا حححححام ،صححححص يفصحححح   أو مبحثححححا  يتنححححاو  يفيححححه مصحححح لحات 

الدراسححححة ك محححح  م ح ححححة  ظ  عحححح  املواضححححي   يمكححححن ا سححححتغنا  جلححححن مثححححل تحححح ا 

مححححن ابيححححل املوضححححوجلات اجلديححححدى أو ي ححححونا  ا طححححار  سححححي  تلحححح  التححححي تعححححد

 الغموض ور   جلدم ا ت اق  ام الباحثام واملتخصصام.

  ت:Previous studiesالدراسات السا اة -6

ذكر حححححا سحححححا اا   ظ ا  حححححوى البحثيحححححة ا و  تبحححححدأ  اختيحححححار موضحححححوو البححححححث أو      

ري الدراسحححححة والنحححححا   حححححه ي حححححال  يفيحححححه اجلحححححدى وا داثحححححة ك أ    حححححه موضحححححوو  ححححح 

م حححححروق ك ويف ححححححا  وجحححححود دراسحححححات سحححححا اة ححححححو  املوضحححححوو ينبغحححححي جلححححح  

الباححححححث مراجعت حححححا ويف ححححححا  وجحححححد  ظ ماحححححوجله سحححححيكوظ  مثا حححححة اسحححححتك   

و ضحححايفة أيفكححححار وتصححححورات و تحححائ  جديححححدى ومتميحححح ى واحححد تكححححوظ مغححححايرى لتلحححح  

الدراسححححات ك لحححح ا جلحححح  الباحححححث اسححححتعراض  ححححاور تلحححح  الدراسححححات ا ساسححححية 

   ا   جيا  يف ت ه ال ارى.وذكر أتع  تائ

 ت:Outlineتيكلية خ ةت البحث الدراسةت  -7

تت حححمن تححح ه ال احححرى الكي يحححة التحححي يحححتع جلححح  ويفا حححا تاسحححيع  حححاور البححححث أو     

الدراسححححةك يفالكتححححا يمكححححن تاسححححيم ا جلحححح  أاسححححام أو أ ححححواا ثححححع تاسححححع ا خححححريى 

ع جلحححح  يفصححححو  كورسححححائل املاجسححححتري وا طححححاريح تاسححححع جلحححح  يفصححححو  ثححححع تاسحححح 

 30-15ا خححححريى جلحححح  مباحححححث ك أمححححا ا  حححححا  التححححي تححححالاو  صحححح حا ا  ححححام 

صححححح حة يفيكت حححححد  تاسحححححيم ا جلححححح  مباححححححث ك ومحححححن ثحححححع تاسحححححع املباححححححث جلححححح  

-م الحححححا وتاسحححححع ا خحححححريى جلححححح  يفحححححروو ومحححححن ثحححححع تاسحححححع ال حححححروو جلححححح  أو   

  ك يف ححححححححا   -ت -ا -كثحححححححع أ3 -2-1ثا يحححححححا .... لف ك وتت حححححححرو ا خحححححححريى    

ضحححححايفة يفحححححروو جديحححححدى يسحححححتعام الباححححححث  الحححححدوائر الصحححححغريى ت لحححححا ا محححححر  

 السودا .
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وينبغحححححححي جلححححححح  الباححححححححث أظ يراجلحححححححي مبحححححححدأ التحححححححوا ظ ال منحححححححي وال حححححححكج   

واملوضححححححوجلي ك مححححححا يعنححححححي أظ تكححححححوظ يفصححححححو  ومباحححححححث الدراسححححححة وم الب ححححححا 

ويفروجل ححححا متسلسححححلة  منيححححا  أ  ا  تاححححا  مححححن ا اححححدم    ا حححححد  دوظ العححححودى 

سحححححبيل التححححح كري أو املاار حححححة ك والتحححححوا ظ ال حححححكج يتحاححححح     الحححححورا     جلححححح  

 مراجلحححححاى جلحححححدد صححححح حات ال صحححححو  والحححححالا   يف موضحححححوجلا ا ك وا  تاحححححا  محححححن 

يفكححححرى    يفكححححرى جديححححدى ك أمححححا التححححوا ظ املوضححححوجلي يفسححححنتعرض لححححه يف ا  ححححوات 

 التالية.

 ثالثا : ا طار الن ر :

مع ححححححع ا  حححححححا  والدراسححححححات  حاجححححححة    طححححححر  ا يفكححححححار ذات ال ححححححا        

الن حححححر  ا حححححامم  موضحححححوو البححححححث ك  اجلتبارتحححححا أسححححح  ومن لاحححححات يعتمحححححدتا 

الباحححححححث  جححححححرا  ماار ححححححة محححححح  الوااحححححح  أو الت ر ححححححة أو ال ححححححاترى أو امل ححححححكلة 

السياسحححححية التححححححي يتناو ححححححا يف  حثححححححه أو دراسححححححته ك و  جححححححرم تتصححححححدر امل ححححححاتيع 

ر الن ريحححححة ك  ذ تسححححح ع امل حححححاتيع يف توضحححححيح الغمحححححوض واللحححححب  الححححح   ا يفكحححححا 

يمكححححححن أظ يعححححححال  مع ححححححع م ححححححردات البحححححححث ك ححححححد ا   توضححححححيح املتغححححححريات 

ا ساسححححححية للبحححححححث أو الدراسححححححة ك وجلحححححح  ذلحححححح  تتوضححححححح ماتيححححححة ا سححححححكالية 

وال رضححححححية ككحححححح  تسحححححح ل امل ححححححاتيع م مححححححة الباحححححححث يف وصحححححح  امل ححححححكلة أو 

ليحححححل أ عادتحححححا وصحححححو       ديحححححد النتحححححائ  ال حححححاترى  السياسحححححية ومحححححن ثحححححع  

 واآلثار ور   ا ستاا     ستمو   ليه امل كلة أو ال اترى مستاب  .

وامل  ححححوم تححححو جلبححححارى جلححححن ل ححححي أو مححححدلو  يعححححف جلححححن حاياححححة    أو موضححححوو     

أو  حححاترى أو ر ححح  لموجلحححة محححن ا سحححيا  ك ومحححن ثحححع يف حححو يمثحححل تصحححور جلاحححج جلحححام 

اححححة والوضححححو  كومححححن دوظ  ديححححد امل ححححاتيع   يمكححححن وي ححححالض درجححححة مححححن الد

 درال حاياححححة ال ححححاترى موضححححوو البحححححث كومححححن ذلحححح  م  ححححوم الدولححححة والن ححححام 

السححححيا  والدسححححتور و ححححاترى ا رتححححاا و ححححاترى ال سححححاد السححححيا  و ريتححححا ك 

وا سححححكالية التححححي يمكححححن أظ تححححرد تنححححا تكمححححن يف حالححححة جلححححدم وجححححود ات ححححاق جلححححام 

واملعنيححححام حححححو  امل ححححاتيع التححححي يتناو ححححا الباحححححث ك  ححححام البححححاحثام واملتخصصححححام 
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يفمححححث   مححححا ا  تنححححال جلححححدم ات ححححاق جلححححام حححححو  م  ححححوم الن ححححام السححححيا  والتمييحححح  

 ينححححه و ححححام الدولححححة ك أو ا رتححححاا والتمييحححح   ينححححه و ححححام املااومححححة ك وتكحححح ا ك وكححححي 

يحححححتخلص الباححححححث محححححن تلححححح  ا سحححححكالية ينبغحححححي أظ  حححححدد م حححححاتيع  حثحححححه 

 تا م اتيح للبحث أو الدراسة ك  أسل نا الاو .ا ساسية  اجلتبار

وتنحححححال ارتبحححححا   حححححام امل  حححححوم والتعريححححح  ك يفلحححححر   يتححححححدد ا و   عبحححححارى أو    

 يحححححتع يف  ححححه -التعريحححح  –كلمححححة واحححححدى أسححححبه  الكلمححححة معناتححححا ك أمححححا ا خححححري 

 للتحريححححح  اا حححححل و حححححري ت لحححححام و حححححام واححححححدى   ملحححححة وصحححححيا ته  ديحححححده

 املوضححححوو أو اليشحححح  جلححححن وضححححوحا   أكثححححر صححححورى تع ححححي جلححححدى جلنححححاا ويت ححححمن

لتحليحححححل  سحححححتنبا  أمحححححور جلحححححدى ك يفمحححححث   حيحححححن  ل م حححححمو ه و، ححححح  املعحححححر 

 – عححححر  الن ححححام السححححيا   ل ححححه:   طار سححححامل تتححححو  يفيححححه ممسسححححات الدولححححة 

  ايححححح   غيحححححة امل تمححححح  سحححححموظ  دارى م محححححة -والا حححححائية والتن ي يحححححة التاحححححيعية

 – م ححححمو ه  ليححححل خحححح   مححححن - التعريحححح  تحححح ا  ظ   ححححد كتت وريفاتيتححححه سححححعادته

تعحححححددى من حححححا : ظ الن حححححام السحححححيا  يعحححححد  مثا حححححة م م حححححامام طياتحححححه يف  حححححو 

من ومحححححة متكاملحححححة اائمحححححة  ححححح ا ا ت حححححمل جلنحححححاا أو مكو حححححات جلحححححدى تاححححح  يف 

ماححححدمت ا الدولححححة كو ححححا تححححي التححححي تتححححو  م مححححة  دارى امل تمحححح  و ايحححح  سححححعادته 

ولححححة و حححح ات الواححححر ي ححححكل  ححححدوره   ححححام وا خححححري تححححو جلنرصحححح مححححن جلنححححاا الد

اجت جلححححي وتححححو أحححححد جلنححححاا ومكو ححححات الن ححححام السححححيا  ك ويوجححححد    جا بححححه 

جلنحححححاا ومكو حححححات أخحححححرى كالن حححححام ا اتصحححححاد  والن حححححام الثاحححححايف والن حححححام 

اجلغححححرايف والبي ححححي ك تحححح ا يف حححح   جلحححح  ا ححححح اا السياسححححية و اجلححححات املصححححالح 

  وصحححح ناه  ا طححححار ال ححححامل الحححح   وكل ححححا مححححن مكو ححححات الن ححححام السححححيا  الحححح 

ي ححححع كححححل تحححح ه العنححححاا واملكو ححححات التححححي يححححمد  كححححل من ححححا و ححححائ  معينححححة 

 وتت اجلل يفي   ين ا داخل ت ا ا طار ك  تت اجلل م   ي ت ا وا ارجية .

ويف حححححح   جلححححححن أمهيححححححة امل ححححححاتيع يت ححححححمن ا طححححححار الن ححححححر  نورى لتعححححححرض   

من لححححح   ظ دراسحححححة أ   لألسححححح  الن ريحححححة ملوضحححححوو البححححححث أو الدراسحححححة كمحححححن

ملر ححححححة أو م ححححححكلة أو  ححححححاترى سياسححححححية وتوصححححححي  ا  داححححححة وت سححححححري واائع ححححححا 
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و ليحححححل أ عادتحححححا وتتبححححح  مسحححححارتا   رياحححححة موضحححححوجلية يتواححححح  جلححححح   ديحححححد 

ا سحححح  الن ريححححة التححححي تسححححتند  لي ححححا والتححححي ت ححححكل  مثا ححححة املبححححاد  التححححي ينبغححححي 

 ا .     ا حتكام  لي ا للوصو     ماينبغي أظ يكوظ جلليه ا 

 

 را عا :الوص  والتحليل وا ستاا  أو التخمام: 

احححححد تكحححححوظ  عححححح  البححححححو  والدراسحححححات وصححححح ية و ححححح ل  تعتمحححححد من  حححححا      

وصححححح يا  محححححا أو أكثحححححر ك ولكحححححن جلححححح  ا  لحححححا تكحححححوظ البححححححو  والدراسحححححات 

السياسحححية ذات طحححا    لحححيج وتحححي أكثحححر أمهيحححة وجحححدوى محححن سحححا ات اك كححح    حححا 

تت لححححا م ححححارى وخححححفى جللميححححة واسححححعة ك وجلحححح  ذلحححح  يفالتحليححححل  تححححا     ج ححححد 

بححححل الباحححححث ككحححح   ظ التحليححححل يرتكحححح  جلحححح  خ ححححوى الوصحححح  ك و ذا م ححححني مححححن ا

اختححححار الباحححححث لن سححححه ا ححححوض يف تتبحححح  مسححححار ال ححححاترى أو امل ححححكلة أو الا ححححية 

موضححححححوو البحححححححث وا ستاححححححا   حححححح  سححححححتمو   ليححححححه مسححححححتاب   ك يفحينحححححح ال 

سححححريتاي    أجلحححح  درجححححات امل ححححارى البحثيححححة ومححححا يالتححححا جللي ححححا مححححن ج ححححود 

تدجلي مثححححل تحححح ه البحححححو  والدراسححححات اجلمحححح   ححححام تحححح ه م ححححاجل ة ك وتنححححا تسحححح 

 ا  وات الث   معا .

ولتحليححححححل ال ححححححاترى السياسححححححية ينبغححححححي العححححححودى    العديححححححد مححححححن العوامححححححل     

ا اتصحححححادية وا جت جليحححححة والثاايفيحححححة وذلححححح    عحححححل تعاحححححد ال حححححاترى وت حححححا   

 ك ومححححن ثححححع كلحححح  تعححححددت  وايفحححح  رمليححححة ال ححححاترى كلحححح  تي ححححت م مححححة1أ عادتححححا 

 :2يف م ا ك ويالتا جل  ذل   تائ  أساسية من ا 

 ريف  أحادية الت سري:أ   يمكن أظ يكوظ ورا  ال اترى سبا واحد يفا . -1

 
 للم يححححححححححححححححححد حححححححححححححححححححو   ليححححححححححححححححححل ال ححححححححححححححححححاترى السياسححححححححححححححححححية ين ححححححححححححححححححر: - 1

http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/article/view/217  
 وما عدتا.  20للم يد ين ر:د.حامد جلبداملاجد: مصدر سا  كمم - 2
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اخحححت   أو اظ جلوامحححل الت سحححري:أ    حححد محححن أظ يكحححوظ تنحححال جلوامحححل أساسحححية  -2

وأخححرى  ححري أساسححية وجلامححل م ححع وأخححرى أاححل أمهيححة ك وجلوامححل مبححاحى وأخححرى 

  ري مباحى.

  امل  ححين: يمكن أظ يت حح  كححل امل  ححين جلحح  جلوامححل  عين ححا وجلحح  اخححت   -3

 و  ا وأمهيت ا.

جلحححدم ثبحححات ال اترى:تعحححد ال حححاترى أو الوااعحححة السياسحححية  مثا حححة حلاحححة يف سلسحححلة  -4

مححن ا حححدا  والواححائ  ال ما يححة املتتاليححة ك وجلحح  ذلحح  يفلل ححاترى أو الوااعححة   ححد 

وجححود تححلثريات وت ححاجل ت تتعححدى الوااحح  أظ يكححوظ  ححا مححاضع ووااحح  حححا  محح  

 لتمثر يف املستابل.

  طار ت اجلل ال اترى املكاين  ليا  و اليميا  ودوليا ت. -5

اخحححت   طبيعحححة التحليحححل ويفاحححا  ل بيعحححة الحححن ع السياسحححية وطبيعحححة ت اجل  حححا :  -6

مححايمكن اسححتع له مححن منححات   حححث  ليليححة يف الححن ع السياسححية التسححل ية ،تلحح  

 ينا ا الديماراطية ك   عل تباين أدوات    املعلومات والبيا ات.جلن ا يف ار

أمحححححا ا ستاحححححا   التخمحححححام العلميتكيفححححح ظ الكثحححححري محححححن الدراسحححححات التحححححي       

تتنححححاو   ححححواتر وواححححائ  سياسححححية تسححححتدجلي متا عححححة مححححا سححححتمو   ليححححه مسححححتاب   ك 

 -سحححححيناريوتات -ا محححححر الححححح   يحححححديف  الباححححححث لوضححححح  اححححححت  ت وم حححححاتد

ى يف  ظ واحححححد و نححححا   جلحححح  أسحححح  جللميححححة  مححححث   يف حالححححة حصححححو  ات ححححاق متعححححدد

 ححححام النخححححا السياسححححية يتعحححح   ا سححححتارار السححححيا  وتتحاحححح  التنميححححة ال ححححاملة 

كأمحححححا يف حالحححححة تصحححححاجلد ححححححدى ا ححححح    حححححام النخحححححا السياسحححححية يفحححححلظ الوضححححح  

 .1ا مني سيتدتور ....ت

 ال رو الثاين:اواجلد ا اتبا  والتوثي :

 اواجلد ا اتبا  ثع  تناو  اواجلد التوثي .  تناو    

 أو  :اواجلد ا اتبا :

 
 .33-31املصدر   سهكمم مم   - 1
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ينبغححححي جلحححح  الباحححححث  نححححا    ححححام خححححامم   محححح  املعلومححححات والبيا ححححات والنتححححائ    

املستخلصححححة مححححن التحلححححي ت ا حصححححائية ك وذلحححح  لكححححي تسحححح ل م مححححة تو ي  ححححا 

حسححححا ا اجححححة يف كتا ححححة البحححححث أو الدراسححححة ك ومححححن ا جححححرا ات التححححي يمكححححن 

 اتباجل ا يف ت ا ا طار تاسيع املعلومات والبيا ات جل  مايليت:

 

 مم أساسية: صو -1

تنحححححال معلومحححححات أساسحححححية وم محححححة للباححححححثك كحححححلظ تكحححححوظ الكتحححححا ذات    

الصححححححلة  موضححححححوو البحححححححث أو يفصححححححل مححححححن كتححححححاا أو وثححححححائ  أو  يا ححححححات 

ويمكححححن أظ يو   ححححا يف مواضحححح  متعححححددى مححححن الدراسححححة أو البحححححث ك لحححح ا يححححتع 

وضحححححح  تلحححححح  املعلومحححححححات يف   ااححححححات ذات لحححححححوظ خححححححامم أمحر محححححححث  ت 

 : 1ت ويكتا يفي ا مايليت1وتسمد   ااات  موذ  راع 

 

 ت ااتبا  من كتاا1  ااة  موذ  راع 

  ال بعة النرشدار   لد النا جلنواظ الكتاا أسع اململ 

 الص حة السنة

1  الدار اجلامعية الااترى الن ع السياسية  جلبد الغني  سيوين

 1993 123 
 ااتباسات اصريى:-2

 من دوريةتااتبا  من دراسة أو  حث 2  ااة  موذ  راع  

أسححححححع الكاتححححححا :جلنححححححواظ الدراسححححححة ك أسححححححع الدورية للححححححةتومكاظ صححححححدورتا ك 

 العدد والسنة والتاريف ك الص حة.

 
كوكحححححح ل :د.كامل الاححححححيع: منححححححات  وأسححححححاليا كتا ححححححة البحححححححث 194-193البيححححححومي: مصححححححدر سححححححا   ك مم - 1

العلمحححححي يف الدراسحححححات ا  سحححححا ية ك مركححححح  مححححححور   للبححححححو  والدراسحححححات ا سحححححالاتي ية ك  حححححريوت ك  يسحححححاظ 

 .136-135ك مم2012للتو ي  والنا وا جل م ك 

 



 
 2021 90- 62 طه حميد العنبكي د أ. دراسة لرسائل املاجستير   تدني مستوى البحث العلميبرنامج  

 

 

80  
 

 

 أيفكار أولية خاصة  الباحث:-3

أثنححححا   حححح  املعلومححححات أو يف املراحححححل ا خححححرى تححححرد أيفكححححار خاصححححة  الباحححححث    

 جلليه أظ يدو ا يف   ااات خاصة ويعيد ترتيب ا يفي   عد.

 

 

 املبحث الثاين 

 مواطن ا لل والاصور يف الرسائل وا طاريح: 

محححن خححح   اط جلنحححا جلححح  جلحححدد  يسحححت اظ  حححه محححن رسحححائل املاجسحححتري وأطحححاريح   

الححححدكتوراهك تكو ححححر لححححدينا اناجلححححة م ادتححححا : وجححححود خلححححل واصححححور كبححححري يف تلحححح  

الرسحححححححائل وا طحححححححاريح محححححححن النحححححححاحيتام اللغويحححححححة والعلميحححححححة معحححححححا  ك وتححححححح ا 

 ه يف امل الا اآلتية:ماسنتعرض ل

 امل لا ا و : سكالية الصيا ة:

ما الحححر ت غحححي جلححح  مع حححع  تعحححد تلححح  ا سحححكالية محححن أتحححع ا سحححكاليات التحححي   

 وتت سد تل  ا سكالية يف اجلوا ا اآلتية:ك الرسائل وا طاريح 

 ال ارات:-ال رو ا و 

دا  ك ذ  ح نححححا  ظ مع ححححع طلبححححة الدراسححححات العليححححا يكتبححححوظ يفاححححرات طويلححححة جحححح    

احححد تكحححوظ ال احححرى صححح حة كاملحححة ك محححا يعنحححي أ حححع جي لحححوظ متامحححا  أظ ال احححرى جلبحححارى 

جلحححن  لتحححام أو ث ثحححة أو أكثحححر  اليحححل محححن اجلمحححل املالا  حححة ت صحححل  ين حححا يفواصحححل 

ك وتعحححف تلححح  ال احححرى جلحححن يفكحححرى معينحححة ك وححححام تنت حححي تلححح  ال كحححرى   حححد محححن 

 ى  نا ة. ا  تاا     يفكرى جديدى ك و  ل  تنت ي ال ار

  وو ا   وح مه وتنسياه:-ال رو الثاين

محححح  أظ تعلححححي ت الدراسححححات العليححححا يف  تلحححح  اجلامعححححات العراايححححة  ححححدد  ححححوو     

ا حححح  الحححح   تكتححححا  ححححه الرسححححائل وا طححححاريح وكحححح ل  ح مححححه ك وتححححو يف ا جلححححع 

الدراسحححححححات العليحححححححا  ك    ظ مع حححححححع طلبحححححححةتSimplified Arabicا  لحححححححا  
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 يلت مححححوظ  تلحححح  التعلححححي ت  داححححة ك   ححححدتع يكتبححححوظ أحيا ححححا  يف الصحححح حة ذا ححححا 

ت للعنحححاوين 16أكثحححر محححن  حححوو محححن أ حححواو ا ححح  ككححح  أظ ح حححع ا ححح  املاحححرر تحححو  

ت لل حححححوامً ك و ح نحححححا أي حححححا  وجحححححود خلحححححل كبحححححري يف 12ت للمحححححتن و 14ك و 

 ت ا ا طار يف الكثري من الرسائل وا طاريح. 

التنسححححي  يفاححححد  ح نحححا الكثححححري مححححن ال لبححححة   يالكححححوظ يف  دايححححة  أمحححا يفححححي  ،ححححص   

واد   حححححد أحيا حححححا  جلحححححدم ا لتححححح ام  ححححح  تحححححو أ  يفاصحححححل  سحححححي ك تspaceال احححححرى  

ماححححرر مححححن مسححححايفة  ححححام ا سحححح ر يف كححححل الرسححححالة أو ا طروحححححة أو اححححد يوجححححد 

اخححححت   يف صحححح حا ا ك و د جلحححح  ذلحححح  اححححد تكححححوظ ا سحححح ر  ححححري متسححححاوية ك أ  

 ت.justify lowن يف  طار  ك يدى صغريىت أ   أ ا ب تك

 :التناا  والتكرار و ياا داة املص لحات -امل لا الثاين

 التناا  والتكرار : -ال رو ا و 

 مححححرا  يف أظ مع ححححع الرسححححائل وا طححححاريح ملي ححححة  التنححححاا  والتكححححرار املمححححل     

ق يف أحيحححححاظ كثحححححريىك يفاحححححد ملحححححد أظ ال الحححححا يعحححححرض ماحححححدمات و تحححححائ  يف سحححححيا 

معححححام ويف مواضحححح   عينحححححه ك لكنححححه يعححححرض ماحححححدمات و تححححائ  أخححححرى تتنحححححاا  

متامححححا  محححح  ا و  ك ويف  عحححح  ا حيححححاظ   ححححد التنححححااص يف الصحححح حة ذا ححححا ك أمححححا 

جلححححن التكححححرار يفحححححد  و حححححر  يفاححححد  تلمسححححه يف ال صححححو  وأحيا ححححا  يف املباحححححث 

 وحتد يف امل الا وال روو.

 :املص لحات ياا داة -ال رو الثاين

أمححححا جلححححن  يححححاا الداححححة يف مصحححح لحات الدراسححححة ك يفاححححد وجححححد ا الكثححححري مححححن     

طلبححححة الدراسححححات العليححححا ،ل ححححوظ  ححححام تلحححح  املصحححح لحات ك يفعحححح  سححححبيل املثححححا  

 يميححححح  الكثحححححري محححححن تحححححم   ال لبحححححة  حححححام امل  حححححوم والتعريححححح  كأو املن حححححوق 

عححححام ولكنححححه واملححححدلو  ك أو أ ححححع يكتبححححوظ مصحححح لح معححححام وياصححححدوظ  ححححه معنححححد م

 يعحححححف جلحححححن املعنحححححد ا اياحححححي للمصححححح لح ك مححححح  العلحححححع أظ املصححححح لحات تعحححححد 

تكوامل ححححححاتيح تمسحححححح  Key words مثا ححححححة امل ححححححاتيح ا ساسححححححية  يححححححة دراسححححححة 
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للماححححححدمات و ذا كا ححححححر املاححححححدمات سححححححليمة سححححححتكوظ النتححححححائ  حححححححت   سححححححليمة 

 ومنت ة.

 امل لا الثالث:ضع  املن  ية:

أضحححححر  سححححكالية ضححححع  املن  يححححة لححححدى جلححححدد كبححححري مححححن طلبححححة املاجسححححتري     

والححححدكتوراه  مثا ححححة  ححححاترى تسححححتدجلي الواححححو  جلنححححدتا والعمححححل جلحححح  ا ححححد من ححححا 

وت يفي حححححا ك وتحححححت   تلححححح  ا سحححححكالية  عحححححدم املعريفحححححة  ل سححححح  اواجلحححححد وأسححححح  

 البحث العلمي ك وسنتعرض جلوا ا معينة يف ت ا املسار.

  لت ام  خ وات البحث العلمي:ال رو ا و :جلدم ا

 ح نحححححا محححححن خححححح   الاحححححرا ى املتل يحححححة للكثحححححري الرسحححححائل وا طحححححاريح  عحححححدم     

التحححح ام ال لبححححة املرسحححححام لنيححححل سحححح اديت املاجسححححتري والححححدكتوراه  ححححا  وات التححححي 

ذكر اتححححا سححححا اا  ك يفعحححح  سححححبيل مثححححا  وجححححد ا يف مع ححححع تلحححح  الدراسححححات ارتبححححال 

جلنححححواظ الرسححححالة وا طروحححححة ك ويصححححل ا مححححر وجلححححدم وضححححو  ور حححح  تنححححاا  يف 

   جلحححححدم ت حححححا   العنحححححواظ مححححح  مع حححححع يفصحححححو  أو و مباححححححث أو   وم الحححححا 

 الرسالة وا طروحة.

كححححح   ظ الكثحححححري محححححن تحححححم   ال لبحححححة املرسححححححام   يمححححح وظ  حححححام ا سحححححكالية   

وال رضححححية  ححححل و يعريفححححوظ معنامهححححا ككحححح  أ ححححع ،ل ححححوظ  ححححام املححححن   واملن  يححححة ك 

ع حححححع الرسحححححائل وا طحححححاريح تت حححححمن  طحححححارا    ريحححححا  ك لكننحححححا   حححححد ومححححح  أظ م

 وضحححححو  جلحححححدم اسحححححتيعاا ال لبحححححة املرسححححححام ملاتيحححححة ا سححححح  الن ريحححححة التحححححي 

تكحححححوظ  مثا حححححة املن لاحححححات واملاحححححدمات التحححححي يمكحححححن اجلت دتحححححا للماار حححححة مححححح  

الت حححححارا العمليحححححة والواحححححائ  السياسحححححية موضحححححوو الدراسحححححة ك وجلححححح  ذلححححح    

كومححححن ثححححع   ححححد  ظ النتححححائ  التححححي يريححححدوظ التوصححححل  لي ححححا تتحاحححح  تلحححح  الغايححححة 

  ري داياة  ل ومتناا ة ك ويف أ لا ا حياظ    د أية  تائ  ت كر.

كحححح  أظ مع ححححع ال لبححححة املرسحححححام  جييححححدوظ جلمليححححة الححححر    ححححام ا يفكححححار ك ومححححن   

ثححححع  يمتلكححححوظ الاححححدرى جلحححح  مراجلححححاى التححححوا ظ ال ححححكج واملوضححححوجلي يف مع ححححع 

      احث الرسالة أو ا طروحة.يفصو  و أو مب
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 ال رو الثاين:سو  تو ي  املنات  العلمية:

محححح  وجححححود العديححححد مححححن املنححححات  العلميححححة التححححي يمكححححن تو ي  ححححا يف الدراسححححات     

السياسححححححية والدراسححححححات ذات الصححححححلة ك لكححححححن مححححححا ا  الكثححححححري مححححححن ال لبححححححة 

تلحححح  املنححححات  ك لنيححححل سحححح اديت املاجسححححتري والححححدكتوراه ب ي لعححححوا جلحححح   املرسحححححام

و ظ حصححححل ذلحححح  يفحححح  ع  يعريفححححوظ كي يححححة تو يحححح  تلحححح  املنححححات  مححححن خحححح   

املاار ححححة  ححححام ا سحححح  الن ريححححة التححححي اجلتمححححدتا دجلححححاى تلحححح  املنححححات  يف املاار ححححة 

والتحليحححححل ك و حححححام الت حححححارا السياسحححححية العمليحححححة ك و يحححححادى جلححححح  ذلححححح  وصحححححل 

ملرسحححححام  ححححام ا مححححر يف الكثححححري مححححن ا حيححححاظ    حححححد خلحححح  تححححم   ال لبححححة ا

املنححححات  و ححححام ا  ححححواو وا  حححح  ك يفعحححح  سححححبيل املثححححا  يحححح كر  الكثححححري مححححن تححححم   

ال لبححححة  ححححل ع اجلتمححححدوا املححححن   الوصحححح ي أو املححححن   التحلححححيج ك و حححح ل  يفححححل ع 

 يعريفحححححوظ أظ ا خحححححريى أ ححححح   تت حححححرو جلن حححححا أ حححححواو محححححن املنحححححات  وجلححححح  ذلححححح  

لوصحححح ية كثححححريى ك وكحححح ل   جيححححو  ذكححححر مححححن    لححححيج يفحسححححا ك  ظ املنححححات  ا

املنحححات  التحليليحححة كثحححريى ك لححح ا   حححد محححن  ديحححد محححن   وصححح ي أو  لحححيج  عينحححه ك 

وال امحححححة الكحححححفى جيمححححح   عححححح  ال لبحححححة املرسححححححام  حححححام املحححححن   الوصححححح ي 

والتحلححححيج  ححححالاو  أ ححححه اسالسححححد  ححححاملن   الوصحححح ي التحلححححيج وتحححح ا خ ححححل يفححححاد  

سحححححح    حححححديات البححححححث  يغت حححححر ك ويحححححدلل جلححححح  جلحححححدم يف حححححع ال الحححححا املر

   العلمي.

 ال رو الثالث: ياا سخصية الباحث العلمية:

تنالحححححح  رأ  سححححححائ  يف أوسححححححا  ا سححححححات ى والبححححححاحثام م ححححححاده :  ظ ال لبححححححة     

املرسحححححام لنيححححل سحححح ادى املاجسححححتري لححححي   ححححع ا حححح  يف تاححححديع رأ   ح ححححة جلححححدم 

ل امحححححت ك ع مثحححححل تلححححح  الاحححححدرى ك وتححححح ا الحححححرأ  ،لححححح  حالحححححة جلحححححدم الثاحححححة  ححححح 

وا حححو  أحيا حححا  لحححدى تحححم   ال لبحححة ومحححن ثحححع ا ح حححام جلحححن   حححدا  الحححرأ  كبحححا 

تك    ا ححححححد الحححححح   copy-pasteيححححححديفع ع للركححححححوظ     اححححححل ا يفكححححححار   رياححححححة  

يصححححححل    اجلححححححت دتع جلحححححح   اححححححل مادمححححححة الدراسححححححة وماححححححدمات ال صححححححو  
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مححححن  -التححححي ينبغححححي أظ تكححححوظ مححححن  نححححاى أيفكححححار ال الححححا املرسححححح -واملباحححححث

 كم ما يدلل جل  الغياا التام ل خصيت ع العلمية. املصادر

كحححححح   ظ مع ححححححع تححححححم   ال لبححححححة يكو ححححححوظ أ ى للمصححححححادر ك  معنححححححد أ ححححححع    

ياتبسححححوظ مححححن تلحححح  املصححححادر كححححع مححححن املعلومححححات مححححن دوظ  حححح   أ  ج ححححد يف 

ا تاححححا  مححححاتو م يححححد ويتصححححل  موضححححوو دراسححححته ككحححح    ححححع  يكل ححححوظ أ  سحححح ع يف 

 ال كل ال   يف  سخصيت ع العلمية. جلادى صيا ة ا اتبا   

واححححد يصححححل ا مححححر يف الكثححححري مححححن رسححححائل املاجسححححتري وأطححححاريح الححححدكتوراه       

 ظ ا امتححححة مححححن امل حححححالض أظ تت ححححمن أتححححع ا سحححححتنتاجات التححححي توصححححل  لي حححححا 

ال الحححححا املرسحححححح يف دراسحححححته ك تكحححححوظ  مثا حححححة تكحححححرار لحححححبع  ا يفكحححححار التحححححي 

نتاجات ركيكحححححححة و تحححححححدلل جلححححححح  امت كحححححححه وردت يف الدراسحححححححة ك  أو أظ ا سحححححححت

جلححح  أيحححة رمليحححة  ليليحححة ك وا دتحححد محححن ذلححح  ،لححح  الكثحححري محححن ال لبحححة املرسححححام 

لنيححححححل سحححححح اديت املاجسححححححتري والححححححدكتوراه  ححححححام ا سححححححتنتاجات واملاالحححححححات ك أو 

 أ ع يمي وظ  ام ا امتة وا ستنتاجات.  

 ال رو الرا  :اجل ل  اواجلد ا اتبا  والتوثي :

ا ا  جلححححدد كبححححري مححححن ال لبححححة املرسحححححام لنيححححل سحححح اديت املاجسححححتري والححححدكتوراه محححح    

جي لححححوظ الكي يححححة التححححي ملححححر  جلحححح  ويفا ححححا جلمليححححة ا اتبححححا  كمرحلححححة أوليححححة ك 

ومحححححن ثحححححع توثيححححح  ا اتبحححححا  ك يفعححححح  سحححححبيل املثحححححا   يمتلححححح  تحححححم   ال لبحححححة 

 السححححيااات الصحححححيحة يف ا اتبححححا  مححححن املصححححادر ككحححح  أ ححححع يرتكبححححوظ أخ ححححا 

يفادحححححة يف توثيحححح  املعلومححححات املاتبسححححة يف الرسححححالة أو ا طروحححححة ك  ححححد ا   وضحححح  

املصحححححدر يف ا حححححامً أو وضحححححع ا  ايحححححة الرسحححححالة أو ا طروححححححة ك وحتحححححد طرياحححححة 

  .1كتا ة املصادر يفل ا يف ا جلع ا  لا  ري منت مة   كل جللمي صحيح

 املبحث الثالث:ا لو  واملعاجلات:

 
اجححححح  كتا نحححححا امل الل:أصحححححو  البححححححث العلمحححححي يف لإلطححححح و جلححححح  أصحححححو  ا اتبحححححا  واواجلحححححد التوثيححححح  ير - 1

 .43العلوم السياسيةكمصدر سا  كمم
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 غيححححة العمححححل جلحححح  واحححح   ححححاترى تححححدين مسححححتوى البحححححث العلمححححي جلحححح  وجححححه     

العمححححوم ك وجلنححححد طلبححححة الدراسححححات العليححححا جلحححح  وجححححه ا صححححومم ك تنالحححح   لححححة 

مححححححن ا لححححححو  واملعاجلححححححات ك وتححححححي تعححححححد  مثا ححححححة ماالحححححححات   توصححححححياتت 

 سن رح ا من خ   امل الا اآلتية:
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مادى من  ية ماررى م  اختيار امل كات  امل لا ا و :تلتيل امل كات البحثية و صيص  

 :  التدريسية املتخصصة لتدري  املادى 

سححححححنتناو  أو   تلتيححححححل امل كححححححات البحثيححححححة ثححححححع  ت ححححححرق     صححححححيص مححححححادى    

مححححح  نورى اختيحححححار امل كحححححات التدريسحححححية املتخصصحححححة  من  يحححححة كماحححححرر درا 

 لتدري  املادى.

 ال رو ا و :تلتيل امل كات البحثية:

ملحححححا كا حححححر  سحححححكالية تحححححدين مسحححححتوى البححححححث العلمحححححي تعحححححود    الاصحححححور يف     

م مححححة  جلححححداد وتلتيححححل البححححاحثام العلميححححامك لحححح ا   ححححد مححححن  جلححححادى الن ححححر نحححح ا 

املوضحححححوو ك ومحححححن جا بنحححححا  حححححرى نورى أظ يحححححتع تحححححدريا طلبحححححة البكحححححالوريو  

منحححح  املرحلححححة ا و  جلحححح  كي يححححة كتا ححححة البحححححث العلمححححي ولححححو   ححححكل تححححدرجيي 

سححححي  ك ومححححن ثححححع تكلححححي  ع  حححح دى جللميححححة أو مححححادتام لكتا ححححة  حححححث جللمححححي ك  

يفمحححححث   يف محححححادى الحححححن ع السياسحححححية والدسحححححتورية يحححححتع تكلحححححي  ع  كتا حححححة  ححححححث 

ت 15-10 عنححححواظ الن ححححام السححححيا  يف العححححراق مححححث   ك وتححححالاو  صحححح حاته  ححححام 

صحححححح حة يححححححتع تاسححححححيمه جلحححححح  ث ثححححححة مباحححححححث ا و  :،صححححححص للممسسححححححة 

يويححححححا  وو ي يححححححا ت و،صححححححص الثححححححاين للممسسححححححة التن ي يححححححة  نيويا  التاححححححيعية   ن

وو ي يحححححححا تكجل  أظ ،صحححححححص املبححححححححث الثالحححححححث للممسسحححححححة الا حححححححائية  نيويا  

وو ي يحححححا ت أو للع احححححة  حححححام املمسسحححححتام التاحححححيعية والتن ي يحححححة  نيويحححححا  وو ي يحححححا  

 كأو لألح اا السياسية.

ي يف املرحلححححة الثالثححححة ومححححن ثححححع  اححححال  أظ يححححتع تححححدري  مححححادى البحححححث العلمحححح    

ت ث ثححححام أسححححبوو و سححححاجلتام أسححححبوجليا  ك وذلحححح  كححححي يححححتمكن 30وجلحححح  مححححدى 

محححححن كتا حححححة  ححححححث التخحححححر  يف املرحلحححححة الرا عحححححة جلححححح  ويفححححح  املن  يحححححة العلميحححححة 

 الصحيحة.
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 ال رو الثاين: صيص مادى من  ية ماررى:

مححححححن املعححححححرو   ظ التدريسححححححيام املكل ححححححام  م مححححححة تححححححدري  مححححححادى العلمححححححي     

يعتمحححححدوظ كتحححححا و حححححانات  تل حححححة ك والحححححبع  من حححححا  ترتححححح      مسحححححتوى 

املححححادى العلميححححة التححححي يححححتعلع من ححححا ال الححححا كي يححححة كتا ححححة البحححححث العلمححححي ك لحححح ا 

 احححححال  أظ يت حححححكل يفريححححح   حثحححححي محححححن املتخصصحححححام وأصححححححاا ا حححححفى تكحححححوظ 

للي  محححححن   يتسحححححع  الوضحححححو  وي حححححي  حححححالغرض الححححح   ي  ححححح    م محححححت ع تححححح 

تعلححححيع ال الحححححا كتا حححححة البحححححث العلمحححححي ك ومحححححن جا بنححححا أل نحححححا كتحححححاا  عنحححححواظ 

:أصححححو  البحححححث العلمححححي يف العلححححوم السياسححححية وخصصححححنا يفصححححل منححححه    :لغححححة 

 البحث العلمي كل نا  حدى  مي تنا من املتخصصام  اللغة العر ية.

 امل كات التدريسية املتخصصة لتدري  املادى:ال رو الثالث:اختيار 

 ، ححححد جلحححح  الكثححححري مححححن املعنيححححام نحححح ا ا طححححار ك  حاياححححة م ادتححححا : ظ مع ححححع     

مححححن يححححتع تكلححححي  ع  تححححدري  مححححادى البحححححث العلمححححي بححححن تححححع ليسححححوا مححححن ذو  

ا ختصححححامم ك أو أظ مححححن توكححححل  ليححححه م مححححة تححححدري  تحححح ا املححححادى تححححو نححححد  

 ا ينبغححححي أظ  يححححتع  يكححححا  تلحححح  امل مححححة    ملححححن  كحححح    صححححاا التححححدري  ك لحححح 

 يمتل  ا فى والر بة والادرى جل   جلداد  احثام جيدين.

امل لحححححا الثاين:اختبحححححار صححححح حية الباححححححث العلمحححححي والتخصيصحححححات املاليحححححة 

 وا وايف  املعنوية:

سححححنتناو  اختبححححار صحححح حية الباحححححث العلمححححي ثححححع  ت ححححرق    أمهيححححة  صححححيص    

   وحوايف  للبحو  املتمي ى.أموا  

   ال رو ا و :اختبار ص حية الباحث العلمي: 

مححححثل  ي الححححا جل ححححو ا ي ححححة التدريسححححية   ححححورى  يلححححه  جححححا ى  ولححححه لصحححح حية   

التححححدري  مححححن خحححح   اجتيححححا ه جلملححححة مححححن ا ختبححححارات ك مححححن أمه ححححا اختبححححار 

صححححح حية التحححححدري  تن محححححه جلنحححححة خاصحححححة  حححححر تححححح ا املسحححححمدك  حححححرى محححححن 

 ححححور  أظ ، حححح  طالححححا الدراسححححات العليححححا حححححام تاديمححححه لتلحححح  الدراسححححة ال
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   اختبححححار ياححححرر مححححدى امت كححححه للاححححدرى جلحححح  أظ يكححححوظ  احثححححا  جللميححححا   املسححححتوى 

 امل لوا.

 : ال رو الثاين:التخصيصات املالية وا وايف  املعنوية 

بححححا  سحححح  يفيححححه  ظ البحححححث العلمححححي الرصححححام يسححححتل م  حححح   ج ححححود م ححححنية يف     

صححححو  جلحححح  املصححححادر العلميححححة املرمواححححة ك يف حححح   جلححححن الال ححححة وا حصححححائيات ا 

واجلحححححداو  وا سحححححتبا ة واملاحححححا  ت و ريتحححححا ك وكحححححل ذلححححح  يكلححححح  الباححححححث 

أمححححوا   طائلححححة ك لحححح ا   ححححد مححححن مكايف ححححة الباحححححث املتميحححح  ماديححححا  ومعنويححححا  ك كححححي 

 ي ححححح عه للم ححححح يف    حححححا  امل يحححححد محححححن ا  ححححححا  الرصحححححينة و  ححححح  البحححححاحثام

اآلخححححرين    ححححا   حححححو  متميحححح ى ومنت حححححة تعحححح   املسححححريى العلميححححة وتسححححح ع يف 

 ريفد م اري  التنمية ال املة. 
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 امتة: ا  

محححححن  داتحححححة الاحححححو   ظ املسحححححتوى العحححححام الححححح   كتبحححححر يفيحححححه مع حححححع رسحححححائل     

املاجسححححتري وأطححححاريح الححححدكتوراه تححححو مسححححتوى متححححدين ك ويمكححححن أظ  واجححححه امل يححححد 

وتححححححح ا التحححححححدين يحححححححت   يف اجلوا حححححححا اللغويحححححححة  محححححححن التحححححححدين يف املسحححححححتابل ك

واملوضحححححوجلية معحححححا  ك وسحححححينعك  تححححح ا ا محححححر سحححححلبا  جلححححح  مسحححححتابل العمليحححححة 

البحثيححححة ك وذلحححح   وجححححود  ححححاحثام ليسححححر لححححد ع الاححححدرى جلحححح    تححححا   حححححو  

جللميحححححة رصحححححينة ك بحححححا يعحححححرض مسحححححتابل التنميحححححة ال حححححاملة يف العحححححراق للخ حححححر 

  حركة البحث العلمي. الن ر  رتكا تا  الدرجة ا و  جل  

لحححح ا   ححححد مححححن ا  او يف  جيححححاد ا لححححو  املناسححححبة والعمليححححة لتلحححح  امل ححححكلة     

التحححححي  يسحححححت اظ نحححححاك ومحححححن تلححححح  ا لحححححو  ماطرحنحححححاه يف  طحححححار املاالححححححات 

 السال ة ال كر.

ومححححن تلحححح  ا لححححو  العمححححل جلحححح  تححححدريا طلبححححة البكححححالوريو  منحححح  املرحلححححة     

ا و  جلحححح  كي يححححة كتا ححححة البحححححث العلمححححي ولححححو   ححححكل تححححدرجيي ك وكحححح ل    ححححد 

مححححن اجلححححت د مححححن   يتسححححع  الوضححححو  وي ححححي  ححححالغرض الحححح   ي  حححح    تعلححححيع 

ال الححححا كتا ححححة البحححححث العلمححححي ك ومححححن جا بنححححا أل نححححا كتححححاا  عنححححواظ: أصححححو  

ث العلمححححي يف العلححححوم السياسححححية وخصصححححنا يفصححححل منححححه    :لغححححة البحححححث البححححح 

العلمححححي كل نححححا  حححححدى  مي تنححححا مححححن املتخصصححححات  اللغححححة العر يححححةك و د جلحححح  

ذلححح    حححد محححن مكايف ححححة الباححححث املتميححح  ماديحححا  ومعنويححححا  ك كحححي ي ححح عه للم حححح 

يف    حححححا  امل يحححححد محححححن ا  ححححححا  الرصحححححينة و  ححححح  البحححححاحثام اآلخحححححرين    حححححا  

  متميححححح ى ومنت حححححة تعححححح   املسحححححريى العلميحححححة وتسححححح ع يف ريفحححححد م حححححاري   ححححححو

 التنمية ال املة. 
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 املصادر واملراج : 

 الكتا  اللغة العر ية:-أو   

أصححححححححححو  البحححححححححححث العلمححححححححححي يف العلححححححححححوم السياسيةك ريوتكمن ححححححححححورات ك 

 .2015ض ا ك

الرسحححححائل   حححححراتيع ك د.محححححرواظ جلبدامل يحححححد :أسححححح  البححححححث العلمحححححي يف كتا حححححة 

 .2000اجلامعيةكممسسة الوراقك

البيحححححححوميك د.  حححححححراتيع: منحححححححات  البححححححححث وأصحححححححو  التحليحححححححل يف العلحححححححوم 

 .2008ك الااترىكمكتبة الاوق الدوليةك ك1ا جت جليةك 

ال عحححححححححححاظك د.جلبدالرضحححححححححححا ود.صحححححححححححادق ا سحححححححححححود:مدخل    جللحححححححححححع  

 .1980السياسةكم ا   جامعة املوصلك

ن  يححححة دراسححححة وطححححرق  حححححث ال ححححواتر جلبححححد املاجححححد ك د.حامححححد: مادمححححة يف م

 .2000السياسيةك غدادكمكتبة السن ور ك

العنبكححححححي ك د.طححححححه محيححححححد حسححححححن ك الححححححن ع السياسححححححية والدستوريةكأسسحححححح ا 

 .2018ومكو ا ا ومعايري تصني  اك ريوتكمكتبة السن ور ك

منححححات  وأسححححاليا كتا ححححة البحححححث العلمححححي يف الدراسححححات ك  الاححححيع ك د.كامححححل ك

مححححححور   للبححححححو  والدراسحححححات ا سحححححالاتي ية ك  حححححريوت ك  ا  سحححححا ية ك مركححححح 

 .  2012 يساظ للتو ي  والنا وا جل م ك 

 املواا  ا لكالو ية: -ثا يا  

1 -https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=780&title. 
 -امل ح ححححححة وا سححححححتبياظ .. وا ختبححححححارات  -أدوات البحححححححث العلمححححححي  - 2

 .(mdrscenter.com) مرك  البحو  والدراسات متعدد التخصصات

3- http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/article/view/217. 
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 لقانون اإلدارة  
ً
االختصاصات املالية للسلطة التنفيذية في تطبيق املوازنة وفقا

 2019( لعام 6املالية رقم )
 

 ا . م . د عباس مفرج الفحل 

 العراق  -كلية القانون والعلوم السياسية 

 م . د . رباب خليل الدباغ 

 العراق  - جامعة بغداد

  

 امللخص

االختصاصدددددال املاليدددددة للسدددددلقة التنفي يدددددة و ددددد   دددددانون يعدددددد مو دددددو  

املعددددددا مدددددا املوا دددددي  ا دي دددددة  2019( لعدددددام 6اإلدارة املاليدددددة االرددددداد  ر ددددد   

النابعدددددة مدددددا ندا دددددة القدددددانون ن يذي  هن السدددددلقة التنفي يدددددة  ددددد  ا  دددددة املختصدددددة 

بالقيددددددام باعددددددداد املواتنددددددة العامددددددة و قبيق ددددددا ن  قددددددد منح ددددددا امل دددددد   دددددد   

ن وكدددددددان لأدددددددل يلدددددددا  ن يددددددد د  ا   ن  سدددددددع  اإلدارة املاليدددددددة   الصددددددد نية

م سسدددال الدولددددة والققددددا  العددددام يلددددن اسدددتغ ا كددددل ييددددراد مددددا مددددوارد الدولددددة 

املاليدددددة لتغقيدددددة انتياجاةدددددا املت ايددددددة ي  اإلنفددددداق ن  ا يدددددة اإلدارة املاليدددددة  أ دددددا 

قرة   آليدددددة اسدددددتخدام ا مدددددواا لغدددددر  رقيددددد  الدددددو رة املاليدددددة بصدددددورة مسدددددت

ول يددددادة العواملددددد املاليددددة  دددد ا مددددا ج ددددة ن ومددددا ج ددددة  خددددر   ددددان اإلدارة املاليددددة 

ی رقيددددد  درجدددددة مناسدددددبة مدددددا السدددديولة لتأدددددون الدولدددددة داملددددد  علدددددن ڵ سددددع  ي

اسدددددتعداد لتسدددددديد ومواج دددددة الت اماةدددددا املسدددددتحقة وكدددددل يلدددددا يتقلددددد  من دددددا 

اخل يندددددة   قدددددوير وايفدددددة التخقدددددير و ع يددددد  دور الر ابدددددة املاليدددددة   يدددددة  مدددددواا

العامدددددة مدددددا الذددددديا  والتبددددد يرن وان   ددددد  االسدددددتنتاجال التددددد   وصدددددل  يلي دددددا 

 دددد   الدراسددددة  دددد  رقدددد  الصدددد نيال امل نونددددة للسددددلقة التنفي يددددة    ددددانون 

اإلدارة املاليددددة النا دددد  للتن يددددة اال تصددددادية ن  تعددددد السددددلقة التنفي يددددة  دددد  ا  ددددة 

و ددد ا يعنددد  انددد   ومن دددا العدددراقناملختصدددة بتحذدددز املواتندددة   ليددد  دوا العدددا  

لددددديل للسدددددلقة الت ددددديعية دور    ددددد ا التحذدددددز نيددددد  يبدددددد  دور دددددا بعدددددد 

االنت ددددداه مدددددا  ددددد   اخلقدددددوة والبدددددده بددددداخلقوة التاليدددددة و ددددد  ي دددددرار املواتندددددة ن 

 .وا ت م امل   القانوين بع لية  نفي  املواتنة العامة
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ندددد  لأو ددددا ( مددددادة م16 قددددد و ددددت آليددددال  نفيدددد  ا بصددددورة مفصددددلة    

  ددددد  مرنلدددددة مدددددا مراندددددل املواتندددددة العامدددددة ن ن دددددرا  ن جدددددرامل  الفسددددداد املدددددا  

ي أددددا  ن  تحقدددد     دددد   املرنلددددة  ك ددددر مددددا بددددا   مرانددددل يعددددداد املواتنددددة مددددا 

خدددد ا سددددوه  نفيدددد  ا ن ولأندددد  ا فددددل و دددد  نددددص  ددددانوين يذدددد ا مددددا خ لدددد  

ذدددد  عددددا ي ددددرار واصدددددار  ددددانون املواتنددددة  دددد ا الو دددد  املحدددددد إلصدددددار  ن  

 صددددور الدددددور الر ددددان للسددددلقة التنفي يددددة   الر ابددددة عدددد   نفيدددد  املواتنددددة العامددددة 

  .ونقوق املواطا  ي ا  بشأل حي   نقوق الدولة املالية

 .املواتنةن اإلدارةن املاليةن للسلقةن االختصاصال الأل ل املفتانية:
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 مقدمة:

لربملددددان و دددت  املصدددداد ة عليدددة مددددا بعدددد ان يقددددر  دددانون املواتنددددة العامدددة مددددا  بدددل ا

ل رملددددديل ا   وريدددددة  ددددد  ن ددددد    ا ريددددددة الرسددددد ية   صدددددبت السدددددلقة  بددددد 

التنفي يددددة مل مددددة بتنفيدددد   ددددانون املواتنددددة لدددد ا يسددددتوج  االمددددر وجددددود ادارة ماليددددة 

من  دددددة  تدددددو   نفيددددد  ا بوانبي دددددا رصددددديل املدددددوارد برمت دددددا و   النفقدددددال 

 ا محايددددة نقددددوق اخل انددددة العامددددة مددددا برمت ددددا بدددددون ايا  و بدددد ير وبدددد  يذدددد 

 ج ة ومحاية نقوق املواطا ما ج ة اخر .

 ددددد ا وان االدارة املألفدددددة بتقبيددددد   دددددانون املواتندددددة العامدددددة  ت  دددددل  بالسدددددلقة       

التنفي يددددة بدددد   تذدددد ن  مددددا الددددوتارال واايسددددال املر بقددددة  ددددا او املسددددتقلة عن ددددا ن 

 ددددوعال التدددد  اعت دددددل مددددا نيدددد   تددددو   لددددا ا  ددددال  نفيدددد  الددددربام  وامل

 بددددل الربملددددان ويددددت  الع ددددل بتقبيدددد  املواتنددددة العامددددة مددددا  دددداري   بليدددد  ج ددددال 

التنفيدددد  ب واتنت ددددا التدددد  لدددد  املصدددداد ة علي ددددا و نت دددد    اليددددوم االخددددز مددددا 

السدددددنة املاليدددددة واعدددددداد ا سددددداب اخلتدددددام ن والتقبيددددد  االم دددددل لل واتندددددة العامدددددة 

 ابددددة  اعلددددة عدددد   قبيدددد  املواتنددددة  اي ان يددددر بر بشددددأل كبددددز ب ددددورة ا دددداد ر

ملو دددو  الر ابدددة عددد   نفيددد  املواتندددة ا يدددة بالغدددة ملدددا لددد  مدددا ا دددر بدددال  ومسدددا ة 

 اعلددددة ورمليسددددة ملأا حددددة الفسدددداد املددددا    الدولددددة والسددددي  الر ابددددة عدددد   نفيدددد  

 املواتنة العامة  ي ا .

 ا وان البحدددد   يدددد  ومددددا  نددددا  تددددا   ا يددددة البحدددد     دددد ا املو ددددو  ن  دددد         

يتقلددددد  مندددددا  قسددددد   ا  ادددددوريا اساسددددد  يتنددددداوا املحدددددور االوا البحددددد    

مو ددددو  اختصاصددددال السددددلقة التنفي يدددددة    قبيدددد  املواتنددددة العامددددة ن ويتنددددداوا 

املحددددور ال دددداين اختصددددان السددددلقة التنفي يددددة بالر ابددددة عدددد  املواتنددددة العامددددة ن لدددد ا 

نا االوا منددددد  ا  اختصدددددان  ددددد  بتقسدددددي  مو دددددو  البحددددد  ا  مبح ددددد  خصصددددد 

السددددلقة التنفي يددددة بتنفيدددد  املواتنددددة امددددا ال دددداين  قددددد خصددددص لبيددددان اختصددددان 

 السلقة التنفي ية بالر ابة ع  املواتنة العامة للدولة .
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 املشألة :

 ت  دددددل مشدددددألة البحددددد  التددددد  سدددددو  يدددددت  معا ت دددددا  يددددد   ددددد  كدددددون       

االختصاصددددددال املاليددددددة للسددددددلقة التنفي يددددددة    ددددددانون االدارة املاليددددددة  تصددددددل 

بح يددددة املددددوارد املاليددددة والسدددديقرة عدددد  االنفدددداق مددددا التبدددد ير والفسدددداد  ومددددا  نددددا 

  ربت االشأالية القانونية الت   قرح :

 ؟نفي ية بتنفي  املواتنة العامةتما   اختصاصال السلقة ال

 ما   اختصاصال السلقة التنفي ية بالر ابة ع  املواتنة العامة 

   ية البح :

بالنسددددبة ا  ا يددددة مو ددددو  البحدددد     ددددا  ددددربت مددددا اال يددددة الأددددرب    ا فددددا  

عددد  ايدددرادال الدولدددة التددد  يدددت  رصددديل ا مدددا كدددل ج دددال التددد   تدددو  رصددديل 

ا     ع ليدددددة التن يدددددة للدولدددددة مدددددا خددددد ا صددددد نيت ا االيدددددرادال والتددددد   سددددد 

 املالية باإلنفاق ما  لا االيرادال.

 من   البح :

امددددا بالنسددددبة ا  من ويددددة البحدددد   سدددديت  ا بددددا  املددددن   التحلددددي  لنصددددون  ددددانون 

االدارة املاليدددددة االرددددداد  ن لنعدددددال  مدددددا خ لددددد  مو دددددو  االختصاصدددددال املاليدددددة 

 2019لسددددددنة  6الدارة املاليددددددة العرا دددددد  ر دددددد  للسددددددلقة التنفي يددددددة    ددددددانون ا

 والت   سيت  عر  ا ما خ ا املبح   التالي  .

 اختصاصال السلقة التنفي ية بتقبي  املواتنة العامة. –املبح  االوا 

اختصاصددددددال السددددددلقة التنفي يددددددة بالر ابددددددة عدددددد  املواتنددددددة  –املبحدددددد  ال دددددداين 

 العامة.
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التنفي يددددة بتقبيدددد  املواتنددددة و قددددا لقددددانون االختصاصددددال املاليددددة للسددددلقة 

 املعدا 2019( لعام 6االدارة املالية ر    

مراندددددل املواتندددددة و هك ر دددددا   عدددددد مرنلدددددة  نفيددددد  املواتندددددة العامدددددة مدددددا ادق       

ن لددددد لا ال بدددددد مدددددا ج دددددات ادار  مدددددا  مدددددن   يتدددددو   نفيددددد  ا بوانبي دددددا  ه يدددددة

ر القيدددددود ا سدددددابية رصددددديل االيدددددرادال و   النفقدددددال ن  ذددددد  عدددددا  دددددب

للوبايددددة والشدددد  بشددددأل يذدددد ا نقددددوق كدددد  مددددا اخل ينددددة العامددددة واملددددواطا ن 

لددد ا  دددان م  دددة التنفيددد  بصدددورة عامدددة  دددد اوكلددد  عددد  عدددا   ا  دددات ا أدددوم  اي 

 قددددددوم الددددددوتارال واايسددددددال بتنفيدددددد  الددددددربام  وامل ددددددوعال التدددددد  اعت ددددددد ا 

املرنلدددددة بتبليددددد  ا  دددددال  الربملدددددان    دددددانون املواتندددددة العامدددددة ن و بددددددا  ددددد  

التنفي يددددة ب واتنت ددددا التدددد   دددد  التصدددددي  علي ددددا و نت دددد  بقفددددل  دددد   ا  ددددال 

 سدددداباةا   اليددددوم االخددددز مددددا السددددنة املاليددددة واعددددداد ا سدددداب اخلتددددام  اددددا ن 

وال شدددا  هن ملو دددو  الر ابدددة عددد   نفيددد  املواتندددة العامدددة ا يدددة بالغدددة ملدددا لددد  مدددا 

  مأا حددددة الفسدددداد املددددا    جاندددد  املواتنددددة العامددددة ن ا ددددر بددددال  ومسددددا ة  اعلددددة 

اي ان ع  ددددة الر ابددددة املاليددددة بالفسدددداد املددددا  ع  ددددة عأسددددية التمددددة ن اي كلدددد  تادل 

 اعليدددة الر ابدددة املاليدددة عددد   نفيددد  املواتندددة العامدددة للدولدددة كلددد   دددل الفسددداد املدددا  

كيدددد  عدددد  ر ابددددة  ي ددددا ن ومددددا  نددددا  تددددا  ا يددددة  دددد ا البحدددد  الدددد   حيدددداوا الر

االج ددد ة املختلفدددة   الدولدددة عددد   نفيددد  املواتندددة العامدددة  ي دددا ن و دددا ال شدددا  يددد  

ان اال تصدددداد املتقددددور  ددددو الدعامددددة االساسددددية االو  لر دددد  الدولددددة و قدددددم ا   

بندددداه دولددددة  ويددددة آمنددددة مسددددتقرة ن واننددددا كدولددددة نعدددداين مددددا   سددددادا ماليددددا اد  ا  

سددددتأون الر ابددددة الفاعلددددة  دددد  الذدددد نة ا هساسددددية نخددددر ا تصدددداد ا الددددوطن  ن لدددد ا 

للحفددددا  عدددد  املدددداا العددددام ومندددد  اسددددتبانت  ن السددددي  الر ابددددة التدددد  لددددارس عدددد  

 نفيددد  املواتندددة العامدددة للحدددد مدددا الفسددداد املدددا   ي دددان  دددا يصددد  لتسدددخز ا تصددداد 

الدولددددة   رقيدددد  النفدددد  العددددام ن وللو ددددو  عدددد   دددد ا املو ددددو  بشددددأل اك ددددر 

قددددد  سدددد نا  دددد ا البحدددد  عدددد  مبح دددد  ن  ناولنددددا   املبحدددد  االوا مندددد   فصددددي   
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اختصدددددان السدددددلقة التنفي يدددددة بتقبيددددد  املواتندددددة العامدددددة ن و قر ندددددا   ال ددددداين 

 الختصان السلقة التنفي ية بالر ابة ع  املواتنة العامة.

 املبح  االوا 

 اختصان السلقة التنفي ية بتقبي  املواتنة العامة 

نلددددة  قبيدددد  املواتنددددة العامددددة للدولددددة بو دددد  التخ ينددددال الددددواردة  ت  ددددل مر      

 ي دددددا مو ددددد  التنفيددددد  و قدددددا للحددددددود الدددددواردة  ي دددددا وللصددددد نيال القانونيدددددة 

املحدددددددة لتنفيددددد  ا ن   ددددد   اردددددة ملرنلدددددة جديددددددة  ددددددخل  ي دددددا املواتندددددة طدددددور 

التقبيددددد  الع ددددد   بع ليدددددة  رصددددديل االيدددددرادال و   النفقدددددال التددددد  ادرجددددد  

د اعت د ددددا مددددا  بددددل السددددلقال املختصددددة ن والتدددد  ينبغدددد  عنددددد  نفيدددد  ا  ي ددددا بعدددد 

مراعدددداة الأفدددداهة الفنيددددة  ي ددددا وانخفددددا   أدددداليت  قبيق ددددا ن اي ان ع ليددددة  قبيدددد  

املواتندددددة العامدددددة ال  قتشددددد عددددد  رصددددديل االيدددددرادال ود ددددد  املشدددددو ال وانددددد  

 بدددة مراعددداة  تعددددا ا ملتابعدددة آ دددار  لدددا الع ليدددال عددد  اال تصددداد القدددوم  مددد  مرا

اجتا  دددددا نحدددددو رقيددددد  اال ددددددا  اال تصدددددادية املرجدددددوة ن لتدددددت أا الدولدددددة مدددددا 

  عديل سياست ا اال فا ية وا يرادية ب  خيدم  لا اال دا . 

ويسدددددتدع   نفيددددد  املواتندددددة العامدددددة للدولدددددة ان لدددددارس ا  دددددة التخقيقيدددددة        

 دددد  رصدددديل ا نددددوع  مددددا التقدددددير والتو دددد ن االوا يتعلدددد  بدددداإليرادال التدددد  

لتغقيدددددة  النفقدددددال ويتعلددددد   ال ددددداين بسدددددبل ا صدددددوا علي دددددان وعندملددددد   سدددددتقي  

الدولدددددة مقابلدددددة  قدددددديرال النفقدددددال العامدددددة مددددد   قدددددديرال االيدددددرادال العامدددددة 

لأددددل سددددنة ماليددددة  ادمددددةن ويت  ددددل يلددددا مددددا خدددد ا و دددد  املواتنددددة التدددد   عددددرب 

سدددددددية بال دددددددورة عدددددددا خيدددددددارال السدددددددلقة العامدددددددة بو يددددددد  ابعاد دددددددا السيا 

واال تصددددادية واالجت عيددددة إلشددددبا  ا اجددددال العامددددة   اطددددار مددددا  قددددرر  الدولددددة 

 ددد ا الشدددان مدددا يذجدددراهال و ددددابز ماليدددة  تعلددد  بتنفيددد  املواتندددة العامدددة و دددبر 

االمددددواا العامددددة عنددددد جبايت ددددا وانفقا ددددا ومرا بت ددددا بصددددورة  عالددددة دون العبدددد  

عددددال الدولددددة ن و دددددخل  ددددا  ذدددد  عددددا يذعددددداد ا سدددداب اخلتددددام    يدددد   قا 

 دددد   االجددددراهال   بدددداب مددددا يسدددد   بدددداإلدارة املاليددددة العامددددة لتددددو ز االمددددواا 
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العامددددة ال تمددددة لسددددز املرا دددد  العامددددة و ددددام  اسددددتخدام  دددد   االمددددواا با  دددد 

كفدددداهة  أنددددة ن ويتعدددد  علينددددا ونحددددا   اطددددار  دددد ا البحدددد  الن ددددر   مسددددالة 

عامددددة مددددا  قددددورال  تندددداوا  صدددديص مراعدددداة مددددا اسددددتود عدددد   أددددرة املواتنددددة ال

املدددددوارد و وتيع دددددا بددددد  ا اجدددددال واال دددددرا  العامدددددة وبددددد  حيددددددد نقا  دددددا   

نتدددداج والتوتيدددد  ن و دددد ا يتقلدددد  منددددا  قسددددي   النشدددداق اال تصدددداد    ندددداالل اإلذ

 ددددد ا املبحددددد  عددددد  مقلبددددد ن نتنددددداوا   االوا  نفيددددد  املواتندددددة العامدددددة بشدددددأل ا 

املواتنددددددة العامدددددة   يطددددددار  دددددانون االدارة املاليددددددة التقليدددددد ن و  ال دددددداين  نفيددددد  

 املعدا.   2019لسنة  6االراد  العرا   ر   

 املقل  ا وا 

  قبي  املواتنة العامة و قا للشأل التقليد  

يذن اآلليدددة التددد  يدددت  مدددا خ ادددا  نفيددد  املواتندددة العامدددة للدولدددة  دددد بين دددا  دددانون     

  الفصددددددل الرابدددددد  مندددددد  لأو ددددددا مددددددا  2019( لعددددددام 6االدارة املاليددددددة ر دددددد   

اختصدددددان السدددددلقة التنفي يدددددة ن ويدددددت   نفيددددد  املواتندددددة االراديدددددة مدددددا خددددد ا 

لعامدددددة املوندددددد د عدددددال لويدددددل  قددددددر ا وتارة املاليدددددة مدددددا نسددددداب اخل يندددددة ا

اسدددددتنادا للتخصيصددددددال املقدددددررة    ددددددانون املواتندددددة العامددددددة االراديدددددة وو دددددد  

االليدددددة التددددد  رددددددد ا وتارة املاليدددددة ن وللو دددددو  عددددد   ددددد ا املو دددددو  ار ايندددددا ان 

نقسددددد   ددددد ا املقلددددد  لفدددددرع  ن  ناولندددددا   الفدددددر  االوا بيدددددان كيفيدددددة  قبيددددد  

  قبي  االيرادال العامة .النفقال العامة ن و ناولنا   ال اين كيفية 

 الفر  االوا 

  قبي  النفقال العام 

 هن ع ليددددة  قبيدددد  املواتنددددة العامددددة ال  قتشدددد عدددد  املحددددددال التدددد   ذددددع ا   

ن بددددددل  تعدددددددا ا لتشدددددد ل املعددددددايز  (1 السددددددلقة الت دددددديعية    ددددددانون املواتنددددددة 

والقواعدددددد واالجدددددراهال التددددد  رددددددد ا القدددددوان  املاليدددددة االخدددددر  السدددددارية   

 
  – 168. ان ر د. البدراين  بل نسا عواد  : املالية العامة والت ي  املا  ن العراق ن دار ابا اال ز للقباعة والن ن ن  (1 

170  . 
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 ذدددد  عددددا  الدولددددة ن  ددددا يعندددد  بددددان ا أومددددة  ذدددد  لقواعددددد ومعددددايز اخددددر 

خذددددوع ا لقواعددددد ومعددددايز  ددددانون املواتنددددة ن  ددددا يأسددددب ا جانبددددا مددددا  يدددد ال 

السددددلقة التقديريددددة   عدددددم انفدددداق كددددل املبددددال  او بعذدددد ا ايا   يأددددا  نددددا  مددددا 

يسدددددتوج  يلدددددا  ن والددددد   ينبغددددد  ان يسدددددت د  منددددد   هيدددددة يذسددددداهة   اسدددددتع ا 

التدددد  يتوجدددد  القيددددام الدولددددة ال موااددددان ويتحقدددد   دددد ا ااددددد  بتعدددددد اخلقددددوال 

 دددا لشددد  مبلددد  معددد  مدددا خ اندددة الدولدددة مدددا ج دددة ن و ن يقدددوم  ددد ا االجدددراه 

ن اي ان    عددددددد  (1 موافددددون نتصددددون مددددا ج ددددال متعددددددة مددددا ج ددددة اخددددر  

خقددددوال االنفدددداق مددددا حيقدددد  الو ددددوح وحيدددددد اللح ددددة التدددد   صددددبت  ي ددددا يمددددة 

لدولدددة   ذددداه  دددد ا الدولدددة مشدددغولة بدددديا مددددا والو ددد  الددد   ينبغددد   يدددد  عددد  ا

الدددديا ن و دددي  يددد  بيدددان لل راندددل التددد  لدددر  دددا ع ليدددة الشددد  والتددد  يتحقددد  

مدددددا خ ادددددا ا فدددددا  عددددد  امدددددواا الدولدددددة ومنددددد  سدددددوه اسدددددتخدام ا والتددددد  

 :  (2 سنتقرق اا   اربعة نقاق وك  يا 

االر بددددداق بالنفقدددددة :  دددددد ينشددددد   ددددد ا االر بددددداق بشدددددأل اراد  بعدددددد ان  – هوالً 

السددددلقة التنفي يددددة  ددددرارًا يتذدددد ا ينفا ددددا بتنفيدددد  بعدددد  االعدددد ا املتعلقددددة   تخدددد 

باملنفعددددة العامددددة ك نشدددداه مدرسددددة  هو مستشددددف  ومددددا شددددا   مددددا اعدددد ا ن  هو بشددددأل 

 ددددز اراد  نتيوددددة ندددددورت وا عددددة مددددا ير دددد  ب وجب ددددا التدددد ام ا أومددددة ب نفدددداق 

 أدددون الدولدددة مبلددد  معددد  مدددا املددداان كدددالت ام الدولدددة  بدددد    عدددوي  عدددا خقدددا 

مسدددد ولة عندددد  كددددان يسددددقر جنددددا مسددددببا   ارا ملددددا  و دددد  او رتدددد  ن و   دددد   

 .(3 ا الة ينشا االر باق بالنفقة نتيوة  لا الوا عة املادية

رديددددد النفقددددة : بعددددد التاكددددد مددددا وجددددود و بددددول االر بدددداق بالنفقددددة  اندددد   – انيددددًا 

  يقدددد  عدددد ه الو دددداه يصددددار ا  اصدددددار  ددددرار بتحديددددد مبلدددد  يلددددا االر بدددداق الدددد 

 
ن العراق  ن دار السن ور  للقباعة والن  ن    3ان ر د. راملد ناج  امحد ن عل  املالية العامة والت ي  املا    العراقن ق   (1 

 .  150ن ن  2018

 .  509ان ر د. الع  عادا  ليت ن مالية الدولة ن دار ال  ران للن  والتوتي  ن ع ن ن االردن ن ب  سنة طب  ن ن  (2 

  . 150.ان ر د. راملد ناج  امحد ن مصدر ساب  ن ن  (3 
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بددد  عددد  الدولدددة ن  ذدددً  عدددا التاكدددد مدددا عددددم  د ددد  املبلددد  مسدددبقا  ن وحيددددد مبلددد  

النفقددددة امددددا بقددددرار ادار  صددددادر مددددا  بددددل ا  ددددة االداريددددة املخولددددة بالشدددد  او 

يصدددددر بقددددرار  ذددددامل  اي مددددا نصددددل ندددد ا  نددددوا وجددددود مصدددددر االر بدددداق  هو 

  (1 مقدار  

: ويأدددون بقدددرار صدددادر مدددا ا  دددة االداريدددة املختصدددة ا همدددر بدددد   النفقدددة  – ال دددًا 

ن ويتذدددد ا امددددرا بددددد   النفقددددة التدددد  ار بقدددد   ددددا االدارة ونددددددةا ن و البددددا مددددا 

يصدددددر امددددر رديددددد النفقددددة واالمددددر بددددد ع ا بقددددرار وانددددد مددددا رملدددديل ا  ددددة 

 . (2 االدارية القامل ة بالنفقة 

  لل بلددد  الددد   صددددر بددد  ع ليدددة    النفقدددة : ويدددراد  دددا الدددد   الفعددد  –رابعدددًا 

 مددددر الددددد   ا  صددددان  ا دددد   داملددددا الدولددددة( ن والدددد    البددددًا مددددا ياخدددد  صددددورة 

شدددديا مسددددحوب عدددد  البنددددا املركدددد   الدددد   رفدددد  نسددددابال الدولددددة  يدددد  بعددددد 

التاكدددددد مدددددا عددددددم    املبلددددد  مسدددددبقا و دددددوا ر االعدددددت د املدددددا  لددددد     دددددانون 

السددددلقة الت دددديعية عدددد  املواتنددددة ن ويسددددتنت   ددددا سددددب  بددددان مصدددداد ة (3 املواتنددددة 

العامددددة ال  عندددد  التدددد ام السددددلقة التنفي يددددة بتنفيدددد  ا بالأامددددل بددددل يبقدددد   نددددا  

نيدددد ًا مددددا ا ريددددة ي نح ددددا امل دددد  للسددددلقة التنفي يددددة لغددددر  رديددددد ا ولويددددال 

 و   سياست ا املالية املعت دة ومتقلبال التنفي  . 

  

 
 .217ن ن    2013مقبعة جامعة  أري  ن ان ر د. الدخيل امحد خلت نس  ن املالية العامة ما من ور  انوين ن العراق ن     (1 

 . 121ن ن 2011ان ر د. ا نان طا ر ن عل  املالية العامة والت ي  املا ن العراق ن دار السن ور   للقباعة والن ن  (2 

ن   2ن ق 1ن ولتفصيل اك ر ين ر دن امحد جام  ن عل  املالية ن ج151-150ر ساب ن ند. راملد ناج   محدن مصد  -ان ر  (3 

  384 – 381مش ن دار الن ذة العربية ن ن 
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 الفر  ال اين 

 العامة  قبي  اإليرادال  

يددددراد بتقبيدددد  االيددددرادال العامددددة الدددد ام السددددلقة التنفي يددددة بتحصدددديل وجبايددددة         

االيدددددرادال العامدددددة  الدددددواردة    دددددانون املواتندددددة العامدددددة ومدددددا  ددددد   وريدددددد ا ا  

ن وبددددالر   مددددا اخددددت    هسددددالي  التحصدددديل لأددددل  (1 اخل ينددددة العامددددة للدولددددة 

نددددا  امددددريا رمليسددددي  ينبغدددد  ج ددددة اداريددددة بدددداخت   ن   ددددا واجراهاةددددان اال ان  

مراعددددداة  عندددددد رصددددديل االيدددددرادال العامدددددة للدولدددددة يت  دددددل اوال دددددا بوجدددددوب 

التاكددددد مددددا ندددد  الدولددددة   رصدددديل ليدددد  انددددوا   لددددا االيددددرادال العامددددة سددددواه 

كاندددد  ناجتددددة مددددا  همدددد   الدولددددة   الدددددوم  العددددام او اخلددددان (  هم ال ددددامل   هم 

رة رصدددديل املبددددال  املتحققددددة لصددددالت الدولددددةن الرسددددوم  هم  ز ددددا ن و دددداني    و

 فدددي  يتعلددد  بوجدددوب التاكدددد مدددا نددد  الدولدددة بتحصددديل االيدددرادال كا ددد ن  انددد  

ينبغدددد  ان يددددت  و قددددا ملددددا يددددورد   ددددانون املواتنددددة العامددددة مددددا نصددددون ردددددد نددددو  

ن وايا علدددد  بددددان اجدددداتة السددددلقة الت دددديعية للنفقددددال العامددددة (2 االيددددراد و قدددددير  

امددددا عدددد  عددددا   ا أومددددة بتحصدددديل ليدددد  االيددددرادال التدددد  اجاتةددددا ينشددددت الت 

املواتنددددة ن   دددد ن عدددددم التدددد ام ا أومددددة بتنفيدددد   سدددديوعل ا مر أبددددة خلقددددا يعر دددد ا 

ن ومددددا ا دددددير بالدددد كر ان نو ددددت بددددان  (3 ملسددددامللة وااسددددبة السددددلقة الت دددديعية 

والقددددوان   نفيدددد  االيددددرادال العامددددة يعت ددددد عدددد  نصددددون  ددددانون املواتنددددة العامددددة 

االخدددددددر  التددددددد  ا دددددددرل االيدددددددرادال العامدددددددة املقدددددددرر جبايت دددددددا واآلليدددددددال 

واالجددددددراهال التدددددد  ردددددددد تمددددددان ومأددددددان سددددددداد ا للخ ينددددددة العامددددددة ن وان 

( لسددددددنة  45للسددددددلقة املختصددددددة االسددددددتعانة بقددددددانوين التنفيدددددد  العرا دددددد  ر دددددد    

  نددددداا  1977( لسدددددنة  6ورصددددديل الدددددديون ا أوميدددددة العرا ددددد  ر ددددد     1980

 
العامة والت ي  املا ن ق  (1  املالية  ن  ال قا ة للن   1ان ر د. ا د لاا ينيبال  العل ية الدولية ودار  ن االردن نالنارش دار 

 . 292ن ن  2003والتوتي ن 

 . 151ان ر د. راملد ناج  امحد ن مصدر ساب  ن ن  (2 

 .   122ان ر د. طا ر ا نانن مصدر ساب  ن ن   (3 
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نصددددل  دددداخز   سددددداد  لددددا االيددددرادالن امددددا  ددددي  يتعلدددد  بددددامر رصدددديل املبددددال  

املتحققددددة لصددددالت الدولددددة  اندددد  يسددددتوج   يدددد  الفصددددل بدددد  ع ليتدددد  التحقيدددد  

والتحصدددديل مددددا خدددد ا الفصددددل   اعدددد ا املددددواف  الدددد يا يتولددددون م  ددددة  نفيدددد  

اليددددراد  لددددا االيددددرادال ن  يددددت   ركيدددد  م  ددددة مددددواف  التحقيدددد    رديددددد مبلدددد  ا

املسدددتح  للدولدددة ب مددددة املألفددد  ن   ندددد  يدددت   ركيددد  م  ددددة مدددواف  التحصدددديل 

عدددد  رصدددديل مبلغ ددددا ن ويدددد د  االخدددد  ب بددددد   قسددددي  الع ددددل  دددد ا ا  النددددعة   

 قبيدددد  ا بايددددة   ذدددد  عددددا اندددد  يسدددد ت بتع يدددد  الر ابددددة عدددد  ع لياةددددا  ندددد  

ن  ددددا يددددو ر سدددديوعل مددددا كددددل صددددنت مددددا املددددواف  ر يبددددًا عدددد  الصددددنت االخددددر

ن  دددد ا و ذدددد  كددددل وتارة مددددا الددددوتارال مددددا  (1 ا  يددددة ال تمددددة ملاليددددة الدولددددة 

الدددن   واالجدددراهال مددددا يذددد ا  رقيددد   دددد ا املبدددد  لذددد ن محايددددة  لدددا االمددددواا 

 وي ن   ه  عب 

 دددا ي أدددا ان يدددت  خددد ا املراندددل التدددد  لدددر  دددا ع ليدددة  نفيددد  ايدددرادال الدولددددة 

ومدددددا ا ددددددير بالددددد كر ان نو دددددت  (2 سدددددواه   التحصددددديل ام التوريدددددد  هم التسدددددوية 

بدددددان نددددد  ا أومدددددة    رصددددديل االيدددددرادال يسدددددتند يذ  العديدددددد مدددددا القدددددوان  

والقواعددددد الت دددديعية ن كالقواعددددد التدددد   فددددر  ال ددددامل  والرسددددوم والقددددوان  

ن  (3 اخلاصددددة بتن ددددي  الققددددا  العددددام و ز ددددا مددددا القددددوان  املتعلقددددة  دددد ا الشددددان 

ا السدددددنة املاليدددددة و بدددد  القي دددددة التقريبيددددة لويدددددرادال مدددددا يتو دددد  رصددددديل  خدددد 

املقبلدددة ن و ددد ا  دددان االيدددرادال العامدددة التددد  ينبغددد  عددد  السدددلقة التنفي يدددة القيدددام 

بوبايت ددددا عددددا طريدددد  اج  ةددددا املختلفددددة و قددددا ملددددا اددددددا اددددا    ددددانون املواتنددددة 

العامددددة يفددددر  بدددد  ان ال يقددددل عددددا املبددددال  التقديريددددة املحددددددة    ددددانون املواتنددددة 

 العامة .  

 
د. عو   ا ل اس عيل ن اا ال   املالية العامة ن ن وعة اا ال القي    كلية ا قوق جامعة الن ريا    -انقر  (1 

 .151ن  ز منشورة ن وللتفصيل اك ر ين ر د. راملد ناج  امحدن مصدر ساب ن ن 1997 – 1996ن العام الدرايس 

 .  478ن ن  1977ن دار الفأر ا امع  مقبعة جامعة القا رة ن  ان ر د. املو  السيد عبد ن املالية العامة ن مش (2 

 .  122ان ر د. طا ر ا نان ن مصدر ساب  ن ن  (3 
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  اين املقل  ال 

 (    6 قبي  املواتنة العامة و قا لقانون اإلدارة املالية االراد  العرا   ر      

 املعدا   2019لعام  

املاليددددة االردددداد  العرا دددد  ر ددددد    ندددداوا الفصددددل الرابدددد  مددددا   دددددانون اإلدارة      

واتندددددة العامدددددة   املدددددواد املعددددددا ن اآلليدددددال اخلاصدددددة بتقبيددددد  امل 2019( لعدددددام 6 

منددددد  ن ولغدددددر  االناطدددددة  ددددد ا املو دددددو    نندددددا سدددددنتو  دراسدددددت    ( 29 –14 

 ددددرع ن نتندددداوا   االوا مندددد   نفيدددد  النفقددددال العامددددة   يطددددار  دددد ا القددددانون ن 

 ونخصص ال اين لتنفي  االيرادال العامة  ي  .

 الفر  االوا 

   (   6 قبي  النفقال العامة و قا لقانون االدارة املالية االراد  العرا   ر      

 املعدا   2019لعام  

 2019( لعددددددام  6 ذدددددد ا  ددددددانون االدارة املاليددددددة االردددددداد  العرا دددددد  ر دددددد         

املعددددا  هنأامدددًا عددددة  تعلددد   ددد ا الشددد  مدددا املواتندددة العامدددة  نودددد   دددارة يفدددر  

عددددد  السدددددلقة التنفي يدددددة واجبدددددال و دددددارة  وخدددددر  حي دددددر علي دددددا القيدددددام بدددددامور 

يعقي ددددا صدددد نيال  نفددددرد  ددددا بحسدددد   ويجددددراهال معينددددة ن و   هنددددواا  وخددددر 

  قديراةا لل و ت املا  للدولة ن و ي  ي  ا ات ملا  قدم :

املعددددددا  ددددداهن   2019( لعدددددام 6و قدددددا ملدددددا جددددداه    دددددانون االدارة املاليدددددة ر ددددد   

وتارة املاليددددة  دددد  املسدددد ولة عددددا  نفيدددد  املواتنددددة االراديددددة وان دور ددددا بالتنفيدددد  

 ا و شددددد  ا وتارة املاليدددددة و قدددددا آللياةدددددا مدددددا يتحقددددد  بدددددد عال لويدددددل  قددددددر

نسدددداب اخل ينددددة العامددددة ونسدددد  التخصيصددددال املقددددررة   املواتنددددة ن و ددددد مندددد  

القدددددانون ونددددددال االنفددددداق مدددددا اسدددددت  ر الفدددددامل  النقدددددد  بددددداإل را  او رشاه 

االوراق املاليددددة او االيدددددا  او بددددا  شددددأل مددددا اشددددأاا االسددددت  ر االخددددر  ن اال 

ن ومددددا جانبنددددا ن يددددد  دددد ا الددددن    ويلددددا  (1 ين  يدددد  يلددددان ايا وجددددد نددددص  ددددانو

 
املعدا نمنشور   2019( لعام  6/ الفقرة اوال /   ن ب ( ما  انون االدارة املالية االراد  العرا   ر      14ان ر املادة    (1 

/البند اخلامل ع ( ما 1و د عر   املادة  ن  11ن ن5/8/2019ن  بتاري   4550دد   جريدة الو امل  العرا ية ن الع



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  االنسانيةلعلوم ا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  103 
 

 

نفاادددددًا عددددد  امدددددواا املواتندددددة العامدددددة مدددددا التبديدددددد والذددددديا  واملخددددداطرة  دددددا 

 ولذ ن نسا  وتي  االمواا بصورة صحيحة موا قة للقانون .

و هجددددل  دددد ن و دددد  التخصدددديص املناسدددد  لنفقددددال وندددددال االنفدددداق   كددددل  

سددددنة ن  قددددد  لدددد م القددددانون ان  قددددوم كددددل وندددددة انفدددداق بتقدددددي  مواتنددددة نقديددددة 

متوددددددة كددددل  دددد رت اشدددد ر ن يددددت   قدددددي  ا ا  وتارة املاليددددة    ايددددة شدددد ر شددددباق 

مددددا كددددل سددددنة  بدددد  مقدددددار ناجت ددددا مددددا االمددددواا املقلددددوب  و ر ددددا ليتسددددن  

لدددددددوتارة املاليدددددددة  و ز دددددددا لغدددددددر   غقيدددددددة متقلبدددددددال النفقدددددددال ا اريدددددددة 

ن اال اندددددد   ددددددا ي خدددددد  عدددددد  امل دددددد       ددددددانون االدارة املاليددددددة  (1 واالسددددددت  رية 

( مندددددد  13املعدددددددا ن اندددددد  اجددددددات   املددددددادة  2019( لعددددددام 6االردددددداد  ر دددددد   

لوندددددال االنفدددداق بددددان  قددددوم بتقدددددي  مواتنددددال شدددد رية و دددد ا  ددددا يدددد  ر بشددددأل 

سددددلب  عدددد  ماليددددة الدولددددة ن وعليدددد  كددددان ينبغدددد  عدددد  السددددلقة التنفي يددددة االيا  

قدددددي  م ددددو   ددددانون املواتنددددة العامددددة ا  السددددلقة الت دددديعية لتقددددوم ا خددددزة بت

 بدور ا باعت د م و   انون املواتنة العامة.

وباملقابددددل  ددددان القددددانون  ددددد  جددددات لددددوتير املاليددددة  رديددددد سددددقت اإلنفدددداق         

% مددددا 20 ددددوه االمددددواا املتانددددة رشق ان يددددت  االنتفددددا  بنسددددبة ال  قددددل عددددا 

ن وكددددان امل دددد  العرا دددد  مو قددددا   االجدددداتة لددددوتير  (2  ا    اوا املدددددةالرصدددديد املدددد 

املاليدددددددة بتحديدددددددد سدددددددقت االنفددددددداق    دددددددوه االمدددددددواا املتاندددددددة واشدددددددراط  

% مدددددا اعدددددت دال االنفددددداق ويلدددددا رسدددددبا 20باالنتفدددددا  بنسدددددبة ال  قدددددل عدددددا 

ل  دددددور ا  ادددددر  مسدددددتقب  يسدددددتوج  انفددددداق اك دددددر  دددددا متددددداح   اعدددددت دال 

 
وا  ال   االرادية  للحأومة  بوتارة  املر بقة  وا  ال  ز  الوتارال     : با ا  االنفاق  امل كور عر   وندال  القانون 

ا املواتنة العامة االرادية املخولة ص نية  االدارية التابعة للحأومة االرادية واملحلية وا  ال الت   صص اا امواا   

 3الساب  ن ن     ا وجباية االيرادال املألفة بتحصيل ا و قا للقانون ( ن املصدر

املعدا ن مصدر ساب    2019( لسنة   6/ الفقرة  انيا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر      14. ان ر املادة    (1 

 11ن ن

املعدا ناملصدر الساب    2019( لسنة  6/ الفقرة  ال ا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر      14املادة    ان ر  (2 

 11ن ن
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العامدددددة ن  ذددددد  عدددددا  دددددبر االنفددددداق و ن ي ددددد  بحددددددود املتدددددو ر مدددددا  املواتندددددة

االمددددواان  ددددا يسدددداعد عدددد  اسددددتقرا الو دددد  املددددا  لل واتنددددة ويذدددد ا انسدددديابية 

 ع لية االنفاق العام .

و   ددددددد  امل ددددددد     ددددددد ا القدددددددانون    ونددددددددة ينفا يددددددد  ان  توددددددداوت        

جدددد  مددددا اوجدددد  مشددددو اةا التخصيصددددال التدددد  ارصدددددل اددددا  يدددد  عدددد  ا  و

الشددد  و   سددددب  كددددان ن كدددد     دددد   اددددا الدددددخوا بددددا  الت امددددال  ددددد  دددد د  

ن و دددددتو  نأ دددددة  ددددد ا الدددددنص  (1 ا  جتددددداوت التخصيصدددددال املرصددددددة  ادددددا  يددددد  

ب نددد  ا قددداا يمدددة الدولدددة املاليدددة بالت امدددال  أدددون عددداج ة عدددا الو ددداه  دددا لعددددم 

ا ددددود لل  دددد  وجددددود  صيصددددال ماليددددة نصصددددة للو دددداه  ددددا و ددددو مو ددددت 

 العرا   و قا ملا نر  . 

كدددد  ي دددد  امل دددد      دددد ا القددددانون ملندددد  وندددددال االنفدددداق مددددا الدددددخوا بايددددة 

الت امدددال  بدددل التاكدددد مدددا  دددو ر التخصددديص املدددا  للو ددداه  ددد ا االلتددد ام ن وندددر  

/  انيددددا (  15ن اي ان الددددنص   املددددادة   (2 بدددداهن  دددد ا الددددنص جدددداه   يدددددا ال مددددربر لدددد  

 ه وا حًا و حيا   ا اخلصون .من  جا 

امددددا ايا دخلدددد  وندددددال االنفدددداق بالت امددددال مدددد  الغددددز   ندددددود  صيصددددال  

نصصددددة اددددا ويلددددا   ندددداا رقدددد   ددددو ر التخصدددديص املددددا  اددددا ن  اندددد  يتعدددد  

علي ددددا  سددددديد كامددددل املبددددال  املسددددتحقة علي ددددا   الو دددد  املحدددددد للو دددداه  ددددا ن وال 

السددددنة املاليددددة ال نقددددة ن  ددددان كاندددد  االلت امددددال  ددددوت اددددا  اجيددددل السددددداد ا  

التدددد  دخلدددد   ددددا الت امددددال متعددددددة السددددنوال و قلدددد  يلددددا د دددد  مبددددال  مددددا 

املواتندددة العامدددة االراديدددة لسدددنة ماليدددة النقدددة  ينبغددد  علي دددا  بدددل الددددخوا ب  دددل 

 ددددد ا االلتدددددد ام ان  ستحصددددددل موا قددددددة وتار  التخقدددددير واملاليددددددة ن علدددددد  بدددددداهن 

 
املعدا ناملصدر   2019( لسنة  6/ الفقرة اوال و انيا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر       15. ان ر املادة    (1 

 11ساب  ن ن

ن املصدر الساب   املعدا 2019( لسنة  6/ الفقرة اوال( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر       16ان ر املادة     (2 

 11ن ن 
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املاليدددددة االرددددداد  جعدددددل وتارة املاليدددددة  ددددد  السدددددلقة املختصددددددة   دددددانون االدارة

باملوا قددددة عدددد  اطدددد ق املبددددال  النقديددددة اخلاصددددة بالنفقددددال ا اريددددة والر سدددد لية 

       (1 لوندال االنفاق وعد ا ا  ة الونيدة املخولة ب لا 

و   ددددد  القددددددانون لوندددددددال االنفدددددداق اللوددددددوه لن ددددددام السددددددلت   الددددددد عال    

والدددد    لوددددا لدددد   لددددا الوندددددال لتغقيددددة نفقاةددددا عنددددد عدددددم  ددددو ر  املسددددبقة (

املسددددتندال االصددددولية املعدددد تة للشدددد  الن ددددامل  للشدددد  عدددد  اه   ددددر  مددددا 

اال ددددرا ن اال ايا  ددددو ر التخصدددديص املددددا  الدددد تم اددددا   املواتنددددة الدددد   يغقدددد  

نالددددة الشدددد  ن ويتوجدددد  عددددد  وندددددال االنفدددداق عندددددد رقدددد   لددددا ا الدددددة 

ية السددددلت خدددد ا السددددنة املاليددددة ياةددددا التدددد   دددد  االسددددت    ي ددددا ن القيددددام بتسددددو

وبخددددد   يلدددددا االمدددددر  دددددان  سدددددوية  لدددددا الدددددد عال سدددددو  يتقلددددد   دددددو ر 

 صيصددددال   مواتنددددة السددددنة ال نقددددة لغددددر  اجددددراه التسددددوية و دددد  مددددا  شددددار 

ن وال نعدددددر  مدددددا  دددددو وجددددد  الوجدددددوب    سدددددوية السدددددلت   يال ( 1 القدددددانون 

انون  ددددد سدددد ت بتسددددوية د عددددال  لددددا السددددلت عددددا طريدددد  السددددنة ن ان كددددان القدددد 

 ددددو ز  صيصددددال اددددا   مواتنددددة السددددنة ال نقددددة والدددد   يددددود  إل قدددداا كا ددددل 

 الدولة بحسابال مالية متعلقة ب واتنة السنة املالية ال نقة .

ومدددددا ا ددددددير بالددددد كر ان نبددددد  بدددددان دور وتارة املاليدددددة   يقتشددددد عددددد  التنفيددددد  

تنددددة العامددددة واندددد  منح ددددا القددددانون صدددد نيال استشددددارية  ددددي  الفعدددد  لقددددانون املوا

يتعلدددد  ب  ددددوعال القددددوان  التدددد   تذدددد ا انأامددددا ماليددددة ن اي جعددددل اددددا دورا 

  ابددددداه الددددر     م ددددوعال القددددوان  التدددد   تذدددد ا انأامددددًا يددددت  ب وجب ددددا 

   مبدددددال   عددددد  املواتندددددة وينبغددددد   هن يأدددددون  قبيددددد  م دددددل  لدددددا االنأدددددام 

ا السدددنة ال نقدددة عددد  الت دددي   جدددل و ددد  التخصددديص الددد تم ادددا اعتبدددارا مددد 

ن و ددددد كددددان امل دددد  مو قددددا   نأ دددد   دددد ا  ندددد  ا سددددت املودددداا  (2   املواتنددددة 

 
املعدان املصدر  2019( لسنة   6/ البنديا اوال و انيا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر       17ان ر املادة    (1 

 12ب  ن ن السا 

 12املعدا ن املصدر الساب  ن ن  2019( لسنة    6( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر      18. ان ر املادة    (2 
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لددددوتارة املاليددددة    قدددددي  استشدددداراةا املاليددددة والفنيددددة لل  دددد  ن ددددرا ملددددا لتلأدددد  

تقدددددي  م ددددل  لددددا الددددوتارة مددددا خددددربال  نيددددة واسددددعة   املودددداا املددددا     ل ددددا ل

 لدددددا االستشدددددارال ن كددددد  كدددددان مو قدددددا   جعدددددل  قبيددددد  االنأدددددام املتذددددد نة 

بر يدددد  التدددد ام بالشدددد  عدددد  املواتنددددة العامددددة مقبقددددا   مواتنددددة السددددنة ال نقددددة 

لي ددددنت وتارة املاليددددة الو دددد  الدددد تم لتن ددددي  ويدراج  دددد ا االلتدددد ام  دددد ا البدددداب 

 املناس  ل    املواتنة  .  

د االخددددر  التدددد   ر دددد ا  دددد ا القددددانون عدددد  وندددددال االنفدددداق ن ومددددا القيددددو       

( مندددد  19مددددا يقلدددد  عليدددد  ااسددددبيا  ب االمددددر بالشدددد ( الدددد   اورد    املددددادة  

والددددد   يوجددددد  عددددد  ونددددددال االنفددددداق االمتندددددا  عدددددا     ه  مبلددددد  مدددددا   

رصددددل عدددد   مددددر صددددادر مددددا الددددرمليل االدار  ا هعدددد   وو مددددا رملدددديل وندددددال 

خيولدددد  رمليسدددد ان وكددددان  دددد ا  وج ددددا صدددداملبا مددددا امل دددد   ن اي مددددا  االنفدددداق او  ددددا

املفددددددر  ان يأددددددون الددددددرمليل االعدددددد   ددددددو املقلدددددد  عدددددد  ليدددددد  انتياجددددددال 

الونددددددال اال فا يدددددة  و دددددو االك دددددر درايدددددة و قددددددير ملدددددد  ا اجدددددة الفعليدددددة 

للشدددد  مددددا عدمدددد  ن  ددددان جتدددداوتل االيددددرادال التدددد   دددد  رصدددديل ا  عليددددا لتلددددا 

تقدددددديرال املقددددددرة    دددددانون املواتندددددة ن  انددددد  يتوجددددد  نينددددد ا  السدددددنة املاليدددددة ال

( القيدددام بتغقيدددة العوددد  املدددا  الفعددد  ان وجدددد 19و قدددا ملدددا جددداه   نأددد   املدددادة  

لتلددددا السددددنة املاليددددة ن ليددددت  بعددددد ا  ددددو ز الفددددامل    مددددا اطلدددد  عليددددة  انونددددا ب 

ال  الصددددددندوق السددددددياد ( لغددددددر  اسددددددتخدام    املواتنددددددال املاليددددددة للسددددددنو

ن ولعدددل  دددا ي خددد  عددد   ددد ا الدددنص القدددانوين انددد     حيددددد لندددا  يددد  ندددو  (1 التاليدددة

 دددد ا الصددددندوق السددددياد ن   ددددل  ددددو صددددندوق اسددددتقرار  هم اسددددت  ر  هم صددددندوق 

 . (2  هجياا ن و ل    ما االساس  فعيل   ا النص القانوين  عليا ؟ 

 
املعدان املصدر    2019( لسنة    6الفقر   / اوال و  انيا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر        19ان ر املادة      (1 

 12الساب  ن ن

. يعر  الصندوق السياد  بان  :   آلية او يدارة ينشا ا بلد لدي   امل  ما  اق  نتيوة  امل  املي ان التوار  او بسب    (2 

  االيرادال العامة للدولة  د  ادخار او است  ر   ا الفامل  داخليا وخارجيا   االسواق املالية العاملية او البنو  او ار فا 
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الوا دددد  مددددا يشددددز ا  نحددددا مددددا جانبنددددا   نوددددد   التقبيقددددال الع ليددددة عدددد  ار  

وجدددددود م دددددل  ددددد ا الصدددددندوق  يأدددددون نصصدددددا  فددددد  الفدددددامل  مدددددا امدددددواا 

االيددددددرادال العامددددددة ل سددددددتفادة من ددددددا   مواتنددددددال السددددددنوال ال نقددددددةن لدددددد ا 

 الدددددعوة موج دددد  لل  دددد  بتعددددديل الددددنص القددددانوين بدددد  يذدددد ا ا دددداد الصددددندوق 

ربقددددة  السددددياد  عددددا طريدددد  و دددد  اجددددراهال  دددد د  نددددت  لتاسيسدددد    ذدددد  عددددا

بدددرمليل ج دددة  نفي يدددة ماليدددة عليدددا كدددان يأدددون وتيدددر املاليدددة  يتدددو  القيدددام بامل دددام 

لتونيدددد  العددددراق اآل ددددار السددددلبية التدددد  يتعددددر  اددددا  املخصصددددة للصددددندوق  انونددددا 

نتيوددددة اعددددت د  عدددد  واردال الددددنفر و أددددون  دددد   ا  ددددة مسدددد ولة امددددام ا  ددددال 

 لددددا ا  ددددة  دددد  ديددددوان الر ابددددة الر ابيددددة املاليددددة   الدولددددة ويفذددددل ان  أددددون 

املاليددددة إلجددددراه الر ابددددة املاليددددة املحاسددددبية والفنيددددة عدددد  اعدددد ا الصددددندوق لذدددد ن 

 اداه م ام  ع  الوج  االم ل.

وباملقابددددل  ددددان امل دددد     دددد ا القددددانون  ددددد مددددنت نلددددل الددددوتراه بعددددد يذعدددد ن  

دة نالددددة القددددوارح ان يقددددرح عدددد  نلددددل النددددواب مسددددودة م ددددو   ددددانون ل يددددا 

 (1 االنفدددداق العددددام ويلددددا ملواج ددددة االخقددددار التدددد   ددددد ردددددرت   نالددددة القددددوارح 

ن  ذدددددد  عددددددا اسددددددتخدام  صيصددددددال القددددددوارح  لددددددا لتغقيددددددة النفقددددددال 

ن  (2 املسددددتعولة و ددددز املتو عددددة نتدددد   ولددددو نددددد   بعددددد اصدددددار  ددددانون املواتنددددة  

فدددداق  لددددا وبددددالن ر العتبددددار وتارة املاليددددة  دددد  ا  ددددة املسدددد ولة عددددا  نفيدددد  وان

التخصيصددددال    ددددا  أددددون مل مددددة بتقدددددي   قريددددر ا  نلددددل النددددواب ونلددددل 

. ولعددددل مددددا  هبددددرت  (3 الددددوتراه نددددوا اسددددتع ا  صيصددددال انتيدددداط  القددددوارح 

االم لددددة عدددد  نالددددة القددددوارح التدددد   دددددعو ا  القيددددام  دددد ا االجددددراه مددددا ي ددددر بدددد  

 
امل سسال املالية الدولية ( ن ين ر : بو  ليت نبيل: دور صنادي  ال روة السيادية   معا ة االتمة املالية واال تصادية العاملية  

 .   99ن ن  2010ن القا رة ن  49 – 48تصادية العربية ن العدد  ن نلة البحورت اال  

 12املعدا ن مصدر ساب  ن ن 2019( لسنة  6 ال ا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر       19ان ر املادة     (1 

 12املعدان املصدر الساب  ن ن  2019ة  ( لسن6/اوال( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر    20املادة    ( ان ر 2  

املعدان املصدر   2019( لسنة   6/ الفقرة اوال و  انيا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر      20ان ر املادة      (3 

 12الساب  ن ن
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ومددددا نددددت   ( COVID – 19)العددددراق والعددددا  اليددددوم مددددا انتشددددار لفددددايروس كورونددددا 

عندددد  مددددا ناجددددة ا أومددددة لت ويددددل نفقاةددددا القارملددددة عدددد  املسددددتل مال الع جيددددة 

 والو املية ملواج ة  .

ولتفعيددددل الدددددور الر ددددان عدددد  االنفدددداق الدددد    دددد   صيصدددد  مددددا انتيدددداط         

القددددوارح لتغقيددددة النفقددددال العاجلددددة والتدددد   ر دددد  بعددددد ا ددددرار  ددددانون املواتنددددة ن 

قدددانون ديدددوان الر ابدددة املاليدددة االرددداد  بتقددددي   قريدددر  صددد  ا   قدددد الددد م  ددد ا ال

نلددددل النددددواب يتذدددد ا  هوجدددد  االنفدددداق  لددددا مدددد  بيددددان لددددرا  الددددديوان الفندددد  

ن و دددد ا منحدددد  ا ددددان حيسدددد  (1  ي ددددا  ددددي  ايا كاندددد   لددددا النفقددددال طارملددددة  هم ال 

  لل  دددد  القددددانوين لغددددر   ددددر  الر ابددددة والتددددد ي  عدددد  ينفدددداق  لددددا املبددددال

خاصددددة واندددد  الدددد م الددددديوان ببيددددان رايدددد  الفندددد     دددد ا االنفدددداق لبيددددان مددددد  

  ور   الفعلية .

و دددددد الددددد م امل ددددد  ونددددددال االنفددددداق    ددددد ا القدددددانون بددددداهن  سدددددتخدم        

 صيصددددداةا املاليدددددة خددددد ا  ددددداري  اددددددد يبددددددا مدددددا االوا مدددددا كدددددانون ال ددددداين 

ن يذال  (2 وينت دددد  لغايددددة الوانددددد وال   ددددون مددددا كددددانون االوا مددددا السددددنة املاليددددة 

ا اسددددت ناه عدددد   دددد ا  هندددد  جاهنددددا بتعددددديل عدددد   ددددانون االدارة املاليددددة النا دددد   ذدددد 

ا أدددد    نددددص املددددادة ال ال ددددة مندددد  ي  ذدددد ا التعددددديل نقددددل ليدددد  املبددددال  امل ولددددة 

مددددا اخل ينددددة العامددددة للعديددددد مددددا املشدددداري  ا  نسدددداب اطلدددد  عليدددد   نسدددداب 

ن   (3 االماندددددال( لغدددددر   سددددد يل اسدددددتأ ا انوات دددددا للسدددددنة املاليدددددة التددددد   لي دددددا 

 
املعدا ن املصدر الساب    2019( لسنة  6    / اوالً/  ال ا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر    20ان ر املادة    (1 

 13ن ن

 13املعدان املصدر الساب  ن ن  2019( لسنة  6( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر        22ان ر املادة     (2 

 شاري  االست  رية ومشاري    نقل لي  املبال  امل ولة ما  بل اخل ينة العامة للدولة لل( ما القانون ع      3 نص   املادة    (3 

 ن ية اال الي  ومشاري  البرو دوالر ومشاري  املنا   ا دودية ومشاري   سرا يوية التخفيت ما الفقر ومشاري  استقرار  

لل نا   ا دودية والنفقال امل ولة املبال  امل ولة للنفقال ا ارية   املناط  املحررة ومشاري  مستحقال املقاول  ب   ي ا 

لتشغيل العاطل  واملبال  امل ولة للنفقال ا ارية للبرو دوالر ا  نساب االمانال الستأ ا انوات ا للسنة الت   لي ا  

دون ان ي  ر ع  املبال  امل ولة الت  سيت  لويل ا للسنة ال نقة و قا للبند  انيا ما املادة   انيا( ما  انون االدارة املالية  
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  معا ددددة مشددددألة التدددداخر   ا ددددرار   و ددددد جدددداه التعددددديل  لبيددددة للحاجددددة امللحددددة

املواتنددددة ومددددا خيددددص اسددددتحقا ال املحا  ددددال مددددا املواتنددددة العامددددة ن  قددددد انت دددد  

السددددنة املاليددددة دون ان يددددت  يطدددد ق  لددددا االسددددتحقا ال ن وبسددددب  عدددددم جددددوات 

مدددداورة املبدددال  للسدددنة املقبلدددة الن االليدددة املتبعدددة  قاددد بدددان  ددد     لدددا املبدددال  

مدددة ومدددا  ددد  يعددداد  صيصددد ا ندددددًا و قدددًا آلليدددال جديددددة ن اددد ا ا  اخل يندددة العا 

 قددددد عددددال   دددد ا التعددددديل  لددددا املشددددألة بوعلدددد  املبددددال  التدددد    يددددت     ددددا 

 دددددد    ا  نسدددددداب يسدددددد   ب   نسدددددداب االمانددددددال ( ن لغددددددر  اسددددددتأ ا 

انوددددات املشدددداري    السددددنة ال نقددددة ن و دددد ا لدددد  معا ددددة مشددددألة  دددداخر يطدددد ق 

  دددال ن ولأدددا  دددا ي خددد  عددد   ددد ا التعدددديل عددددم و دددع  جددد اه مواتندددال املحا 

ملدددا يتع دددد  ددداخز يذرسددداا م دددو   دددانون املواتندددة او يتع دددد  ددداخز ا دددرار  ن  ددد  

  يددددة إللدددد ام ال يتبعدددد  جدددد اه ملددددا خيالفدددد  ن سددددواه كددددان املخددددالت عذددددوا مددددا 

 اعذاه السلقة التنفي ية ام ما اعذاه السلقة الت يعية .

وعنددددد االطدددد   االو  عدددد  االسددددباب املوجبددددة لقددددانون التعددددديل   ننددددا نتوصددددل   

ا   هن امل ددددد     دددددانون التعدددددديل االوا لقدددددانون االدارة املاليدددددة االرددددداد  ر ددددد    

(  3نكددددان  ددددد جانبدددد  الصددددواب عندددددما    عددددل نأدددد  املددددادة    2019( لعددددام  6

و شدددد االسددددت ناه الددددوارد  ن(1 ب(–/ 23مددددا  ددددانون التعددددديل مسددددتوعبة للدددد دة  

/ اوال/  ( مددددا القددددانون ن بددددالر   مددددا  هن ا أدددد  متشدددداب   22 ي ددددا عدددد  املددددادة  

 
 انون التعديل االوا لقانون االدارة املالية االرادية    2020( لسنة    4ر      املعدا ...(   انون    2019لعام    (6االرادية ر     

 2-1ن ن  2020/  2/  3(    4575ن منشور   الو امل  العرا ية ن العدد     2019( لعام   6ر      

   التخصيصال املعت دة   املواتنة العامة االرادية    ز السنة املالية    ال  وت-ب ( ع     ا  –/      23 نص املادة       (1 

الت  خصص  اا و سقر بانت اه  لا السنة التخصيصال الت     ش  كو ً  هو ج ًه خ ا السنة املالية املخصصة اا ن  

ست  رية املست رة   املحا  ال ا  مواتنة ع  وتير املالية االراد  اعادة  صيص املبال   ز املشو ة لل شاري  اال  -ب

 14 املعدان مصدر ساب  ن ن 2019( لسنة  6 انون االدارة املالية االرادية العرا   ر       السنة املالية ال نقة ((

الفعلية   و نص االسباب املوجبة لقانون التعديل االوا ع     لغر  لأا وتارة املالية ما  قبي  القانون و قا لل صار  

للسنة السابقة بعد استبعاد النفقال  ز املأررة باإل ا ة ا  لأ  الوتارال ما االست رار بش  املبال  امل ولة  ولأ   

املحا  ال ما االست رار بش  املبال  املخصصة وامل ولة إلنوات اخلدمال املقلوبة من ا واملشاري  املست رة لأو ا ن   

 2ر املحا  ة لد  الوتارال (( ن املصدر الساب  ن ن  مأتس  لل حا  ة ودوامل
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  كلتدددددد  املدددددداد   واملتذدددددد ا عدددددددم جددددددوات    التخصيصددددددال املعت دددددددة   

املواتنددددة العامددددة    ددددز السددددنة املخصصددددة اددددا  ددددان التخصيصددددال  ددددز املشددددو ة 

 ددددا و قددددا آلليددددال جديدددددة   السددددنة ال نقددددة  عدددداد ا  اخل ينددددة العامددددة ويعدددداد   

ن و دددد  مددددا  ه ددددد  االشددددأاالل التددددد  عا  ددددا  ددددانون التعدددددديل بدددداهن يصدددددار ا  

و دددد   دددد   املبددددال    نسدددداب االمانددددال لغددددر  انوددددات املشدددداري  املسددددت رة   

املحا  ددددال كو ددددا لتلددددا ندددد  مأتسدددد   دددد   التخصيصددددال ن لدددد لا كددددان عدددد  

مدددددا  دددددانون التعدددددديل مسدددددتوعبا لأدددددل مدددددا (  3امل ددددد  جعدددددل نأددددد  املدددددادة   

ب( مددددددددا  ددددددددانون االدارة املاليددددددددة النا دددددددد   –/   23/ اوال/   ( و 22املدددددددداد    

 املعدا ع  ند سواه .

وال يفو ندددددا ان نبددددد  بدددددان  دددددانون االدارة املاليدددددة االرددددداد   دددددد اجدددددات اجدددددراه        

صدددداد ة علي ددددان املنا لددددة بدددد  اعددددت دال املواتنددددة العامددددة االراديددددة التدددد  لدددد  امل

ولأندددد  مددددنت  لددددا االجدددداتة عنددددد رقدددد  رشوق معينددددة اورد ددددا   نصوصدددد  ن  قددددد 

مدددنت لددددوتير املاليدددة  صدددد نية يجدددراه املنا لددددة بددد  اعددددت دال املواتندددة العامددددة عدددد  

مسدددتو  االبدددواب واشدددرق ان يدددت   ددد ا االمدددر بنددداه عددد  طلددد  مقددددم مدددا  بدددل 

رملدددديل ا  ددددة  ددددز املر بقددددة  وندددددال االنفدددداق ن كدددد  مددددنت للددددوتير املخددددتص  هو

بددددددوتارة او املحددددددا   او رملدددددديل نلددددددل املحا  ددددددة ن صدددددد نية يذجددددددراه املنا لددددددة 

 دددد ا مددددواتنت   السددددنوية املصددددادق علي ددددا    ددددانون املواتنددددة العامددددة االراديددددة 

مددددا وندددددة    يذ  وندددددة    اخددددر   ابعددددة لدددد  ولأددددا اشددددرق القددددانون 

مدددددا  صيصدددددال ونددددددة االنفددددداق % ( 10ان ال  توددددداوت نسدددددبة املنا لدددددة عدددددا  

املرصددددددودة  دددددد ا  ددددددانون املواتنددددددة العامددددددة االراديددددددة والتدددددد   دددددد   فددددددي  

 صيصددددداةا عددددد  مسدددددتو  اال سدددددام والفصدددددوا واملدددددواد واالندددددوا  و سلسدددددل 

النددددو  ولأددددل نالددددة عدددد  ندددددة ن واوجدددد  القددددانون عدددد  ا  ددددة القامل ددددة باملنا لددددة  

ل التدددد  جتددددر  شدددد ريًا ن اسددددتنادا ان  قددددوم بت ويددددد وتارة املاليددددة بدددداوامر املنددددا  
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ن اال  هن امل دددد   ددددد مندددد  اجددددراه املنا لددددة  بشددددأل  قعدددد  (1 للصدددد نية املخولددددة ادددد 

 : (2 ب  بع   وج  االنفاق واملت  لة ب  ي  

املنا لددددددة مددددددا  صيصددددددال  عويذددددددال املددددددواف  ا  بددددددا   النفقددددددال -1        

 ا ارية .

 ارية ا  النفقال االست  رية .املنا لة ما النفقال ا -2        

املنا لددددددددة مددددددددا  صيصددددددددال املشدددددددداري  االسددددددددت  رية ا   صيصددددددددال -3        

 النفقال ا ارية .

 املنا لة ما  صيصال مشاري   ن ية اال الي  ب  املحا  ال .-4        

ومددددا جانبنددددا  ددددنحا مدددد  مددددا ي دددد  اليدددد  امل دددد  باشددددراق  اعقدددداه وتيددددر املاليددددة  

نا لددددة بدددد  االبددددواب بندددداه عدددد  طلدددد  وندددددال االنفدددداق ن   ددددا ا  ددددة اجدددداتة امل

االك دددر درايدددة باإلنفددداق وكيفيدددة  نفيددد  ن كددد  كدددان امل ددد  مو قدددا ب عقددداه الدددوتراه 

املختصددددد  وراسددددداه ا  دددددال  دددددز املدددددر بق  بدددددوتارة واملحدددددا    وراسددددداه 

ندددددالل املحا  دددددال صددددد نية اجدددددراه املنا لدددددة بددددد  ونددددددال الشددددد   ددددد ا 

نت   السدددددنوية املصدددددادق علي دددددا    دددددانون املواتندددددة العامدددددة االراديدددددة مدددددا مدددددوات

% 10ونددددددة    يذ  ونددددددة    اخدددددر   ابعدددددة لددددد  وبددددد  ال يتوددددداوت نسدددددبة 

نال دددد  االعددددر  بوندددددة الشدددد  االو  ب يددددادة اإلنفدددداق علي ددددا مددددا  ز ددددا مددددا 

 % حيددددد مددددا10وندددددال الشدددد  ن كدددد  ان رديددددد ا بنسددددبة منا لددددة ال  تودددداوت اا

انت ليددددددة لادالددددددا   االنفدددددداق عدددددد  وندددددددة    معينددددددة بدددددد   ددددددد يدددددد د  ا  

اال ار بغز ددددا مددددا وندددددال الشدددد  االخددددر  ن واخددددزا  ددددان امل دددد  كددددان 

مو قدددددا للغايدددددة   منعددددد  املقلددددد     مدددددا ا  دددددال التددددد  سدددددب  وان منح دددددا 

 االجدددداتة باملنا لددددة ن القيددددام باملنا لددددة بدددد  بعدددد  اوجدددد  االنفدددداق التدددد  ال ينفدددد 

 
املعدا ن املصدر    2019( لسنة    6/ الفقرة اوال و انيا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر        25ان ر املادة      (1 

 15ساب  ن ن 

املعدا ن املصدر الساب    2019( لسنة  6العرا   ر      / الفقرة  ال ا ( ما  انون االدارة املالية االرادية 25ان ر املادة    (2 

  16- 15نن 
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املنا لدددددة بين دددددا  سدددددباب عددددددة نمن دددددا مدددددا يتعلددددد  باسدددددباب العدالدددددة االجت عيدددددة 

واالنسدددددانية ال سدددددي  اجدددددراه املنا لدددددة مدددددا  صيصدددددال  عويذدددددال املدددددواف  ا  

االنفدددداق ا ددددار  ن ومن ددددا مدددداال ينفدددد  اجددددراه املنا لددددة بين ددددا  سددددباب اسددددرا يوية 

بدددد جراه املنا لددددة بي ددددا وسياسددددة الدولددددة ومن و ددددا   االنفدددداق ن بحيدددد  ان السدددد ح 

الدددددم  يأليدددد  املواتنددددة والدددددم ا مددددا اساسدددد ا ن ال سددددي  السدددد ح بدددد جراه املنا لددددة 

مدددددا النفقدددددال االسدددددت  رية ا  النفقدددددال ا اريدددددة وبدددددالعأل ن او املنا لدددددة مدددددا 

  صيصال مشاري   ن ية اال الي  ب  املحا  ال.

 الفر  ال اين 

 املعدا 2019( لعام    6لقانون االدارة املالية االرادية ر       قبي  االيرادال العامة و قا  

 ندددداوا القددددانون  نفيدددد  االيددددرادال العامددددة   عدددددة مددددواد وب دددده مددددا التفصدددديل      

ن ومدددد ل   عددددل بالنسددددبة للنفقددددال العامددددة  اندددد   عددددل ال دددده نفسدددد  بالنسددددبة لتنفيدددد  

ي يددددة واجددددات اددددا االيدددرادال العامددددة ن اي  ددددر  واجبددددال معينددددة عدددد  السددددلقة التنف

القيدددددام بددددد جراهال اخدددددر  ن  ذددددد  عدددددا رديدددددد  لل ح دددددورال التددددد   ددددد  ان 

لتندددد  عددددا القيددددام  ددددا و دددد  بصدددددد  نفيدددد  االيددددرادال العامددددةن و دددد ا سددددنحاوا 

رليدددددل النصدددددون القانونيدددددة التددددد  اوردل  نفيددددد  االيدددددرادال العامدددددة    دددددانون 

 املعدا. 2019( لعام 6االدارة املالية النا   ر    

لقدددددد  و ددددددت امل دددددد     ددددددانون االدارة املاليدددددة كيفيددددددة  قييددددددد االيددددددرادال         

لدددددودارال امل ولدددددة مرك يدددددان  اوجددددد  عددددد  االدارال امل ولدددددة مرك يدددددا  هن  قدددددوم 

( مدددددا شددددد ر  31بتقيدددددد ايدددددرادال اإلدارال امل ولدددددة مرك يدددددًا  املقبو دددددة لغايدددددة   

اخل ينددددة العامددددة للدولددددة  كددددانون االوا مددددا السددددنة املاليددددة ايددددرادا  امليددددا  سدددداب

للسددددنة ياةددددا ن امددددا ايددددرادال االدارال امل ولددددة مرك يددددا التدددد  يددددت   بذدددد ا بعددددد 

 ايدددة السدددنة املاليدددة   ذ دددا  قيدددد ايدددرادًا للسدددنة املاليدددة التددد   ددد   بذددد ا  ي دددان و ددد   

ميدددد   رسدددد  لل  دددد  لأدددد  ال  بقدددد  متعلقددددال ماليددددة للسددددنة التدددد  نودددد   ي ددددا 

قدددددةن لأنددددد  اسدددددت ن  مدددددا  ددددد ا ا أددددد  االيدددددرادال االيدددددراد والسدددددنوال ال ن

املسدددددتحقة و   قدددددب  خددددد ا السدددددنة املاليدددددة التددددد  اسدددددتحق   ي دددددا لقيدددددد ا   
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نسدددداب املصدددددر بعددددد  سددددويل ا ب مددددة املددددديا او نسدددداب االيددددرادال املسددددتحقة 

ن وال نوددددد امل دددد  مو قددددا  (1    و ددددز املقبو ددددة   ندددداالل معينددددة ندددددد ا امل دددد 

ي كدددددان االجددددددر بددددد   قيدددددد االيدددددرادال الغدددددز مقبو دددددة      ددددد ا االسدددددت ناه ا

نسدددداب السددددنة املاليددددة التدددد  نودددد   ي ددددا االيددددراد اي سددددتأون نديددددة اك ددددر لغددددر  

  صيص ا   نفقال  لا السنة و قا آللياةا املقررة  ي ا  .

امدددا املبدددال  التددد  اسدددتحق   عدددً  خددد ا السدددنة املاليدددة  دددان القدددانون  دددد  دددر    

ل  لدددددا السدددددنة  ن  دددددايا  عددددد ر  قييدددددد ا   السدددددنة نفسددددد ا ن  قييدددددد ا   نسدددددابا 

 ا ددددددار  ان يددددددت  ا ددددددا ة  سددددددويت ا   ا سددددددابال التدددددد   ددددددت  خدددددد ا  ددددددرة 

ن وكددددددان امل دددددد  مو قددددددا   نأ دددددد  املتذدددددد ا  قييددددددد  (2  ا سددددددابال اخلتاميددددددة

ا سددددابال املتعدددد ر  قييددددد ا   السددددنة ياةدددددان ب ل امدددد  ب  ددددا ة  سددددويت ا  ددددد ا 

اخلتاميددددة لأدددد  ال  بقدددد   نددددا  نسددددابال متعلقددددة مددددا سددددنة ا    ددددرة ا سددددابال

اخددددر  ن  دددد ا وان االيددددرادال اخلاصددددة بدددداإلدارال امل ولددددة مرك يددددا مددددا نتلددددت 

مصدددددادر ا  أدددددون عاملدددددد ي ا بصدددددورة كاملدددددة للخ اندددددة العامدددددة ن اي  ددددددخل ا  

املواتندددددة العامدددددة وال  دددددوت اسدددددتققا  ا  جددددد ه من دددددا     دددددر  ناو  صددددديص 

 . (3 اوج     اددة ود يقة  يذال ما خ ا املواتنة العامة   ه  مبل  ع  

 دددد ا و قيددددد الددددديون واالمانددددال التدددد  ب مددددة الدولددددة ملصددددلحة الغددددز بو يدددد         

انواع ددددا والتدددد    يراجدددد   صددددحا ا لقبذدددد ا خدددد ا  سددددة سددددنوال مددددا  دددداري  

يندددة العامدددة ن وان انت ددداه السدددنة املاليدددة التددد  انتفددد  ا اجدددة ادددا ن ايدددرادا  امليدددا للخ 

 هجدددات امل ددد  لدددوتير املاليدددة اعادةدددا ايا  بددد  لديددد  بدددان عددددم مراجعدددة املدددديا كدددان 

لعددد ر م دددو  لأنددد     ددد  اعادةدددا بعدددد مدددرور ع ددد سدددنوال ن  دددز  هنددد  اسدددت ن  

 
نصة اخل ينة ما ارباح الققا  العام    -/ بند  انيا ( والت  است ن  ا االل املبينة   ادنا  ما   ا ا أ   ا  22ان ر  املادة   (1 

   ايرادال اخر  ير  وتير    -عقارال دايرادال بي  ال  -ايرادال النفر  ز املقبو ة عا املبيعال خ ا السنة ج  -ب

املعدا ن املصدر ساب  نن   2019( لسنة  6املالية ا ية ش واا   ا ا أ   ن   انون االدارة املالية االرادية العرا   ر      

13 

 14دا ن املصدر ساب  ن ناملع  2019( لسنة    6/  ال ا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر        22ان ر املادة      (2 

 14املعدان املصدر ساب  نن  2019( لسنة  6/ بند رابعا ( ما  انون االدارة املالية االرادية ر      22ان ر املادة     (3 
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مدددا  ددد ا ا أددد   لدددا  الدددديون التددد  ب مدددة ا أومدددة والتددد   ددد   و يق دددا بسدددندال 

ن (1  تبدددد  الفددددرة القانونيددددة اخلاصددددة بأددددل  ددددا او ا فا يددددال او معا دددددال وجعل ددددا 

وكدددددان االندددددر  بامل ددددد  ان  عدددددل االسدددددت ناه مسدددددتوعبا  لألتدددددا الفقدددددر   مدددددا 

خدددد ا السدددد ح ب  بددددال الددددديا ايذددددا بددددا  دليددددل اخددددر ي أددددا ان ي بدددد  بواسددددقت  

 محاية  قوق املديا املالية.

 ا ددددا  قيددددد ايددددرادا امددددا بشددددان االيددددرادال النالددددة مددددا ال ددددامل  والرسددددوم ن         

 امليدددددا للخ يندددددة العامدددددة للدولدددددة ن  الن امليدددددة  عدددددد سددددد ة  ابتدددددة مدددددا سددددد ل 

ويقبدددددد  ا أدددددد  يا دددددد  بالنسددددددبة لبقيددددددة  ن (2 وخصدددددداملص ال ددددددامل  والرسددددددوم 

الددددواردال بدددد   ي ددددا التربعددددال واابددددال اي   ددددا  قيددددد ايددددرادا  امليددددا   نسددددابال 

التحصدددديل واالدارة وليدددد  مددددا يتفددددر  خ ينددددة الدولددددة ن   ندددد   قيددددد مصدددداريت 

مدددا يلدددا مدددا نفقددددال مشددد ا  امليدددا   ا سدددابال ن ويقيددددد الصدددا  ايدددرادا ن امددددا 

 .(3 الواردال الت  جتب  با مانة  تتب  التعلي ل اخلاصة  ا 

و ددددد جدددداه امل دددد  بحأدددد     ددددانون االدارة املاليددددة النا دددد  لذدددد ن رصدددديل        

الددددنفر والغددددات و ز ددددا مددددا االيددددرادال العامددددة  ايددددرادال الدولددددة مددددا عاملدددددال

التدددد   أددددون ب مددددة الددددوتارال او اال لددددي  او املحا  ددددال  ددددز املنت  ددددة   ا لددددي  

ليتفددداد  التسدددويت وامل طلدددة الددد    دددد  قدددوم بددد   لدددا ا  دددال ن بامتناع دددا عدددا 

رويدددددل مدددددا بددددد مت ا مدددددا عاملددددددال الدددددنفر والغدددددات و ز دددددا  لصدددددالت ا أومدددددة 

  لددددوتارة املاليددددة بتن يددددل املبددددال  املر بددددة علي ددددا مددددا لويل ددددا املرك يددددة ن اي نأدددد 

ن و ددددد كددددان امل دددد  مو قددددا بدددد يراد  ادددد  ا أدددد  ويلددددا ملندددد   لددددا (4 السددددنو 

 
 14املعدا ن املصدر الساب  ن ن  2019( لسنة 6( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر    26ان ر املادة    (1 

 16املعدا ناملصدر الساب  ن ن  2019لسنة   6/اوالً( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر    27املادة    -ان ر(2 

ن  1976وللتفصيل اك ر ين ر د. عبد الأري  صادق بركال ن الن   ال يبية   الن رية والتقبي  ( ن لبنان ن الدار ا امعية ن 

 .19 – 18ن

 16املعدن مصدر الساب  نن 2019( لسنة 6بعًا( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر     / را27ان ر املادة    (3 

املادة      (4  العرا   ر        27ان ر  املالية االرادية  الفقرة خامسا ( ما  انون االدارة  املعدا ن املصدر   2019( لسنة    6/ 

 16الساب  ن ن 
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ا  ددددددال مددددددا و دددددد  ا أومددددددة املرك يددددددة امددددددام االمددددددر الوا دددددد  واالنتفددددددا  

بددددد يرادال ليسددددد  مدددددا  ددددد ا اسدددددتحقا  ا القدددددانوين بو دددددع  نددددددا للتسدددددويت 

د لارسددددد   لدددددا ا  دددددال و فاديدددددًا لتأبيدددددد اخل يندددددة العامدددددة وامل طلدددددة الددددد    ددددد 

خسددددداملر ماليدددددة كبدددددزة  دددددنعأل ا ار دددددا السدددددلبية عددددد  لويدددددل النفقدددددال العامدددددة 

 بالشأل االم ل والو اه بالت امال الدولة املالية . 

ومددددا ا دددددير بالدددد كر ان نشددددز ا  ان امل دددد     ددددانون االدارة املاليددددة النا دددد   ددددد 

( مندددد  االيددددرادال املاليددددة التدددد   دددد وا  سدددداب املحا  ددددال بدددد  29ندددددد   املددددادة  

ن و ددددددد خددددددالت امل دددددد  مددددددا خدددددد ا  (1  ي ددددددا اا  ددددددال ا لددددددي  كردسددددددتان

االسددددت ناهال الددددواردة    لددددا املددددادة   اعدددددة ع وميددددة املواتنددددة كدددد  خددددالت مبددددد  

عددددددم  صددددديص االيدددددرادال اي  دددددام بتحديدددددد نصدددددة املحا  دددددال واال لدددددي  مدددددا 

الددددواردال واستخلصدددد ا بددددارب  نقدددداق بدددد   ي ددددا ال ددددامل  والرسددددوم وندددددد ا 

مل  والرسددددددوم ا  ركيددددددة   % ( واسددددددت ن  مددددددا يلددددددا ايددددددرادال ال ددددددا50ب 

ندددد  ا فددددل رديددددد نصددددة املحا  ددددال واال لددددي  مددددا واردال املنا دددد  ا دوديددددة 

والبدددددرو دوالر وااليدددددرادال املحليدددددة املتحصدددددلة والت ددددديعال املحليدددددة الصدددددادرة 

مدددددا نلدددددل املحا  دددددة وااليدددددرادال اخلاصدددددة بددددددواملر البلديدددددة بددددد   ي دددددا املددددداه 

 ين .واملوار  والبلديال والتخقير الع را

واخددددزا  قددددد ندددددد امل دددد  العرا دددد     ايددددة الفصددددل الرابدددد  مددددا  ددددانون االدارة  

املاليددددة اخلددددان بتقبيدددد  املواتنددددة العامددددة  دددداري   لدددد  ا سدددداب اخلتددددام  بتدددداري  

( مدددددا السدددددنة ال نقدددددة وكدددددان االجددددددر بددددد  ان حيددددددد  لددددد  ا سددددداب 31/1 

ا  اربددددا   ( مددددا السددددنة املنت يددددة كدددد  يتوندددد  ندددددورت31/12اخلتددددام  بتدددداري   

 
% ما ال امل  50-1( ع       وا  ساب املحا  ال ب   ي ا ا لي  كردستان االيرادال املالية اال ية :  29 نص املادة     (1 

والرسوم االرادية الت  يأون استيفامل ا ما الدواملر امل ولة مرك يا   املحا  ة ويست ن  من ا املبال  املتحصلة ما ايرادال  

وال امل    ا  ركية  دوالر    - 2الرسوم  والبرو  ا دودية  املنا    ايرادال  ما  املحا  ة  املحلية    -3نصة  االيرادال 

املحا  ة   نلل  ما  الصادرة  املحلية  والت يعال  واملوار     -4املتحصلة  كاملاه  البلدية  بالدواملر  اخلاصة  االيرادال 

ل ن ويعاد  صيص ا  املحا  ة  ا  نساب  الع راين والتخقير  ن  انون والبلديال والتخقير  من ا  املستو اة  الدواملر  نفل 

 17املعدا ن املصدر الساب  ن ن  2019( لسنة 6االدارة املالية االرادية العرا   ر     



 
 2021   133- 91 أ.م.د عباس مفرج الفحل  2019االختصاصات املالية للسلطة التنفيذية الحديث  

 

 

116  
 

 

  نسددددابال السددددنة ال نقددددةن كدددد  ندددددد  دددداري   قدددددي  ا سددددابال اخلتاميددددة ا  

ديددددوان الر ابددددة املاليددددة مددددا  بددددل االدارال امل ولددددة يا يددددًا   شدددد ر ايار مددددا السددددنة 

ال نقدددددة و دددددداري   قددددددي  الددددددديوان للتقريدددددر   شدددددد ر ن يدددددران مددددددا السددددددنة 

ي  ا سددددابال  ددددو شدددد ر ن وكددددان االنددددر  بدددد  ان  عددددل  دددداري   قددددد(1 ال نقددددة

شددددباق مددددا السددددنة ال نقددددة لغددددر  التبأددددز   اعددددداد ا سددددابال اخلتاميددددة وان 

يصدددددر ديددددوان الر ابددددة املاليددددة االردددداد   قريددددر  بشدددد ر ايار من ددددا بدددددال مددددا شدددد ر 

ن يددددران لغددددر   سدددد ل ع ليددددة الر ابددددة والتددددد ي  ن وجتندددد  نصددددوا  ددددداخل   

 سنة ال نقة .ا سابال املالية ب  السنة املنت ية وال

  

 
املعدا ن املصدر    2019( لعام    6/اوالً/ انيًا/ ال ًا ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر      28ان ر املادة      (1 

  17الساب  نن 
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 املبح  ال اين 

 اختصان السلقة التنفي ية بالر ابة ع  املواتنة العامة 

 لعدددددد  الر ابددددددة   املوت عددددددال كا ددددددة دورا  امددددددا   بندددددداه ركددددددامل  ن و ددددددا       

و قور دددددا ويلدددددا مدددددا خددددد ا املتابعدددددة واإلرشا  عددددد  امل دددددوعال العامدددددة 

والع ليددددال املاليددددة التدددد   قددددوم  ددددا الدولددددة والتاكددددد مددددا كفدددداهة التنفيدددد  ورقيدددد  

   نفيددد  املواتندددة النتدددامل  املقلوبدددة ن يذي نودددد ليددد  الددددوا  اخددد  ب بدددد  الر ابدددة عددد 

العامدددة والغايدددة مدددا يلدددا  دددو  ددد ن نسدددا اسدددتخدام االمدددواا العامدددة والت بددد  

مددددا انددددرام االدارال ا أوميددددة للقواعددددد املاليددددة السدددداملدة وعدددددم خروج ددددا كدددد  

 دددو مرسدددوم ومصدددادق عليددد  مدددا  بدددل السدددلقة الت ددديعية ن يذي  عدددد  الر ابدددة املاليدددة 

ة مدددا املراندددل التددد  لدددر  دددا املواتندددة العامدددة عددد   نفيددد  املواتندددة املرنلدددة ا خدددز

 .(1 ويقل  علي ا بع  الفق  املا   س ية  مرنلة متابعة  نفي  املواتنة(

و ددددد  صددددبح  الر ابددددة عدددد  املواتنددددة العامددددة مددددا ا مددددور املسددددل   ددددا   عشددددنا 

الددددرا ا ن بشدددد  الن ددددر عددددا طبيعددددة الن ددددام اال تصدددداد  والسدددديايس للدولددددة ن ملددددا 

 دددر بدددال  ومسدددا ة  اعلدددة ورمليسدددة ملأا حدددة الفسددداد املدددا  ن ومدددا  ندددا  دددا  لددد  مدددا ا

  يددددة دراسددددة  دددد ا املقلدددد  الدددد   نحدددداوا الركيدددد   يدددد  عدددد  ر ابددددة االج دددد ة 

املختلفددددة   العددددراق عدددد   نفيدددد  املواتنددددة العامددددة ن و وايددددت نتددددامل  الدراسددددة مددددا 

اسددددتبانة املدددداا اجددددل التفعيددددل القددددانوين والع دددد  للر ابددددة ن للحيلولددددة مددددا دون 

العددددام ن لدددد لا  عددددد  الر ابددددة عدددد  املواتنددددة العامددددة للدولددددة  نددددد الفددددرو  امل  ددددة 

للر ابدددددة ن دددددرًا   يت دددددا كددددداداة  سددددد     رقيددددد  د دددددة  نفيددددد  السياسدددددة العامدددددة 

للدولددددة مددددا نانيددددة وانددددرام ندددد  السددددلقة الت دددديعية   مرا بددددة  عدددد ا السددددلقة 

مددددا نانيددددة  خددددر  ن لدددد ا سنقسدددد   دددد ا  التنفي يددددة عنددددد  نفيدددد  املواتنددددة العامددددة

املبحددددد  عددددد  مقلبددددد ن نتنددددداوا   االوا ر ابدددددة نلدددددل الدددددوتراه عددددد   نفيددددد  

 املواتنة العامةن و  ال اين ر ابة وتارة املالية ع   نفي  املواتنة العامة.

 
 . 387ن ن   2009ان ر د. سوت  عد  ناشد:  ساسيال املالية العامة ن لبنان ن منشورال ا لب  ا قو ية ن  (1 
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 املقل  االوا 

 ر ابة نلل الوتراه ع   نفي  املواتنة العامة 

لددددارس االج دددد ة الوتاريدددددة املرك يددددة ر ابدددددة متعددددددة الصدددددور  را دددد  امل مل دددددة  

للتاكددددددد مددددددا نسددددددا  داه املوددددددالل املحليددددددة إلع اددددددا وم همت ددددددا لل صددددددلحة 

العامددددة ولددددارس ر ابددددة امل ددددوعية للتاكددددد مددددا انددددرام اايسددددال املحليددددة للقددددانون 

ولدددددارس ب قتذدددددا ا  ن اي  تدددددو  السدددددلقة التنفي يدددددة  ددددد   الر ابدددددة  (1   يع ادددددا 

الر ابددددة عدددد  اعدددد ا  ا  ددددة التدددد  ا ددددقلع  ب   ددددة اعددددداد ورذددددز املواتنددددة 

العامددددة و دددد  الددددوتارال والدددددواملر ا أوميددددة املختلفددددة ن و سدددد    دددد   الر ابددددة 

بال ا يددددة  هو ا أوميددددة ن والغايددددة مددددا  دددد   الر ابددددة  دددد  التاكددددد مددددا ان االعدددد ا 

ادية واالجت عيددددة والسياسددددية التدددد  املنوطددددة  ددددا  سددددز طبقددددا ل  دددددا  اال تصدددد 

و دددددعت ا السدددددلقة العليدددددا ن  فاديدددددا لل سددددداهلة مدددددا جانددددد  السدددددلقة الت ددددديعية 

والددددر   العددددام ن وةددددد   دددد   الر ابددددة ا  التنبيدددد    يدددد  املخالفددددال للقواعددددد 

ن ولارسددددد ا االدارة عددددد  نفسددددد ا  (2 املاليدددددة واكتشدددددا  االخقددددداه  بدددددل و وع دددددا 

اي يددددد رس نلدددددل   (3  ن سدددددز املر ددددد  العدددددام ن لتفددددداد  ك دددددرة االخقددددداه و ددددد 

جتدددا  ليددد  امل سسدددال التددد   قددد  رددد  يرشا ددد  اختصاصدددا ر ابيدددا كونددد  الدددوتراه 

يعدددددد وب قتاددددد  نأدددددام الدسدددددتور مسددددد وال مسددددد ولية  ذدددددامنية عدددددا الع دددددل 

الددد    قدددوم بددد  كا دددة الدددوتارال  مدددام السدددلقة الت ددديعية   لدددة ب ولدددل الندددواب 

راه والدددددوتراه واملسددددد ول    االج ددددد ة االداريدددددة ن لددددد لا  دددددان نلدددددل الدددددوت

املختلفددددة يقومددددون ب   ددددة الر ابددددة االداريددددة ال ا يددددة عدددد  املواتنددددة العامددددة ونوددددد 

 
ن ن 2012ان ر ع   ن  عباس ا نانن الر ابة ع  املواتنة العامةن اطرونة دكتورا ن كلية ا قوقن جامعة  أري ن    (1 

71. 

 . 152ان ر د. راملد  محد ناج  ن مصدر ساب  ن ن   (2 

و نا  ما يعر    ا النو  ما الر ابة با ا :    االرشا  واملراجعة ما بع  ا  ال االدارية املختصة بقصد معر ة    (3 

كيفية سز االع ا ومراجعت ا و قا ل  دا  واخلقر املو وعة ما  بل ا والت     ا رار ا ما السلقة الت يعية ويلا  

ر  ا علي ا السلقة الت يعية والر   العام ((ن خالد ا د صالت ن  اعدة سنوية  انون   فاديا لل ساهلة والر ابة الت   ف 

املواتنة العامة   العراق ن دراسة مقارنة ن بح  دبلوم عا    القانون االنساين وخدمة املوت   ن مقدم ا  كلية ا قوق ن 

 .  61ن ن  2019جامعة  أري  ن 
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/  هوالً ( مندددد  عدددد   80النا دددد  ن اي نصدددد  املددددادة    2005سددددند يلددددا   دسددددتور 

 يدددد رس نلددددل الددددوتراه صدددد نية  قددددير و نفيدددد  السياسددددة العامددددة للدولددددة ن 

العامدددددة واالرشا  عددددد  ع دددددل الدددددوتارال ن وا  دددددال  دددددز املر بقدددددة واخلقدددددر 

( ان امل دددد  الدسددددتور  مددددنت السددددلقة 80بددددوتارة ( ن و بدددد  مددددا نددددص املددددادة  

التنفي يددددة صدددد نية مرا بددددة ليدددد  اعدددد ا امل سسددددال التابعددددة اددددان و تحقدددد   دددد   

الر ابدددددة ايذدددددا   نقددددداق كدددددل وتارة عدددددا طريددددد  الفصدددددل بددددد  ا  دددددة االداريدددددة 

 ددددة ا سددددابية ومددددا ير دددد  عدددد  يلددددا مددددا القدددداه مسدددد ولية  ددددد ي   هوامددددر وا 

الشدددد  مددددا املددددواف  املحاسددددب  وبددددا خص عنددددد االر بدددداق بالنفقددددة والتاكددددد 

مدددددا صدددددحت ا واسدددددتيفاه ا لل دددددوق القانونيدددددة واملو دددددوعية والشدددددألية  بدددددل 

 نفيدددد  ا ن و عددددد  دددد   الر ابددددة سددددابقة عدددد  التنفيدددد    ددددا  سددددت د  التاكددددد مددددا 

 . (1  ر االعت د وعدم جتاوت  وصحة نسبة النفقة  و

النا ددددد     2019( لعدددددام  6و دددددد كدددددان  دددددانون االدارة املاليدددددة االرددددداد  ر ددددد    

/ اوال ( نريصددددا عدددد  عدددددم السدددد ح بشدددد  ا  مبلدددد  دون صدددددور  19املددددادة   

امدددددر بددددد لا مدددددا الدددددرمليل االعددددد    ونددددددة االنفددددداق او مدددددا خيولددددد  ن ويلدددددا 

ن كددد   لذددد ن مقابقدددة امدددر بالشددد  مددد  مدددا  دددو اددددد    دددانون املواتندددة العامدددة

( منددددد  اعقددددداه رملددددديل الدددددداملرة دورا  ددددداع     32ندددددرن القدددددانون   املدددددادة   

 ددددر  ر ابتدددد  ومتابعتدددد  االداريددددة والتحقدددد  مددددا صددددحة  هعدددد ا الشدددد  امل يدددداة 

ملولددددل .ن كدددد  ان  (2 مددددا  بددددل اال سددددام والشددددع  املاليددددة التدددد   دددد  ردددد   همددددر  

 
اص ح الن ام املا    العراق دراسة  انونيةن رسالة ماجستزن كلية ا قوقن جامعة  أري ن    البيا  من ر خليل اس عيل ن  (1 

 .   146ن ن 2018

/ اوال  19ن املادة    املعدا ع    2019لسنة    6( ما  انون االدارة املالية االرادية ر    32-/اوال  19 نص كل ما املاد     (2 

ما القانون   ال  ر     ا  مبل  ما   يستند ا  امر بالش  يصدر ما الرمليل االع  او ما رمليل وندة االنفاق او  

حيتو  كل مستند    ع   صدي  االمر    –( ع  :    هوال  32 نص  املادة   ن   ن   12ما خيول  (ن مصدر ساب  نن

بالش  و و ي  املوات املس وا عا الش  واملد   وال  وت    ما ا  ال ال   ة االن ا ال االخر والقيام بصفت   

كان  و الرمليل االع  للداملرة ( ن مصدر ال  وت  مر الش  ما املصاد ة ع  مستندال الش  اخلاصة ب  اال ايا    –.  انيًا  

 ن18ساب  ن ن
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عدددددد  ليدددددد  الددددددوتراه سددددددلقة ر ابيددددددة واسددددددعة  سددددددابقة والنقددددددة ومرا قددددددة( 

امل سسدددددال والددددددواملر التابعدددددة واخلا دددددعة لددددد  ن ولددددد    الو ددددد  نفسددددد  سدددددلقة 

باعتبددددار  ن رملدددديل نلددددل الددددوتراه و قددددا لن امنددددا  الر ابددددة الرملاسددددية  التسلسددددلية(

النيدددان  ي  دددل الدددرمليل التنفيددد   ا عددد    الدددب د  ددد ن لددددددددددد  واليدددة  امدددة عددد  

ل  ابتددددداه مددددا اصددددغر مواددددت ليدددد  مددددا  دددد  مددددا دوندددد  مددددا املددددواف  العددددام

وانت ددددداه بدددددالوتير  و ناملددددد  رملددددديل الدددددوتراه ويددددد رس نلدددددل الدددددوتراه ر ابدددددة 

 : (1 النقة   ناا الر ابة املالية عا طريق   ا 

 التقارير الت  يقدم ا رمليل ديوان الر ابة املالية الي  .-1

 قددددارير ديدددددوان الن ددددر   االعرا ددددال التدددد  ي ز ددددا الدددددوتير املخددددتص عدددد  -2

الر ابددددددة املاليددددددة ن ويأددددددون  ددددددرار نلددددددل الددددددوتراه  ددددددامل  بالنسددددددبة للددددددوتير 

 ولل  سسال العامة بالتبعية .

 املقل  ال اين 

 ر ابة وتارة املالية ع   نفي  املواتنة العامة 

 عدددد وتارة املاليدددة مدددا الدددوتارال السددديادية ملدددا ادددا مدددا دور كبدددز   و ددد   سدددل  

  للدولدددددة ويدارة و ن دددددي   مواادددددا ومرا بدددددة التشددددد  واجتا دددددال التخقدددددير املدددددا 

 ددددا  ذددددً  عددددا رديددددد ا لصدددد نيال الشدددد  اخلاصددددة بددددد انتياط  القددددوارح( 

بددددد    يلدددددا رقيددددد  االسدددددتخدام ا م دددددل للددددد ا العدددددام  ددددد ا يطدددددار السياسدددددة 

 .   (2 العامة للدولة وخقر التن ية  

 
د. ا د ر ع  عبد الو اب ن القانون الدستور    املبادح الدستورية العامة   الن ام السيايس املش  ولتفصيل اك ر ين ر  

   256ن ن   1990( ن مش ن منشاة املعار    االسأندرية ن 

ن بزول ن    1ايس ع   وه دستور االراد العرا     دراسة رليلية مقارنة ( ن قان ر د. اانداو  جواد ن الن ام السي   (1 

 .  77ن ن  2006

ن منشور  2021لسنة    23/اوال( ما  انون املواتنة العامة االرادية    ورية العراق ر    12( و  5( و  4( و   3. املواد     (2 

 . 2021/ 4/ 12ن   4625  جريدة الو امل  العرا ية ن العدد 
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  ي  ةيسدددددة السدددددبل و سدددددع   ددددد   الدددددوتارة   سدددددبيل رقيددددد   لدددددا ا  ددددددا    

الأفيلددددددة إلدارة اخل اندددددددة العامددددددة و ع يددددددد  مصددددددادر  غددددددد يت ا ويدارة و ن دددددددي  

و قدددددوير الن دددددام ال ددددديب  و قدددددوير الت ددددديعال املتعلقدددددة باخلدمدددددة الوايفيدددددة 

والتقاعدددددد  ددددد ا يطدددددار السياسدددددة العامدددددة للدولدددددة   نددددداا اخلدمدددددة الوايفيدددددة 

  كا ددددة دواملددددر الدولددددة والذدددد ن االجت عدددد   ذدددد  عددددا  قدددددي  االستشددددارال ي

.  (1 والققددددا  العددددام   املسدددداملل املاليددددة والنقديددددة والتامينيددددة واملشدددد ية و اخلدميددددة 

لدددد لا  عددددد وتارة املاليددددة ا  ددددة املسدددد ولة عددددا نفقددددال الدولددددة وايراداةددددا ن لدددد ا 

 ددد ذن امل  دددة االساسدددية ادددا  ددد  الر ابدددة عددد   نفيددد  املواتندددة العامدددة ن ولارسددد ا مدددا 

ال الر ابددددة املاليددددة التابعددددة اددددا   كددددل داملددددرة مددددا دواملددددر الدولددددة ن خدددد ا ونددددد

وعددددا طريدددد  اج  ةددددا املرك يددددة   الددددوتارة والدددددواملر الرسدددد ية التابعددددة اددددا ن كدددد  

لدددددارس وتارة املاليدددددة الر ابدددددة مدددددا خددددد ا مرا بدددددة الشددددد  عددددد  االعدددددت دال 

القددددددوان   والتقيددددددد باملبددددددال  املخصصددددددة   املواتنددددددة العامددددددة ن ومرا بددددددة  نفيدددددد 

واالن  دددددة والتعلدددددي ل املاليدددددة واملتعلقدددددة بال دددددامل  وا ددددد ر    سدددددبيل خدمدددددة 

ن كدددد  ان السددددند القددددانوين ادددد   الر ابددددة ورد (2 ا ددددرا  الدولددددة التواريددددة واملاليددددة 

 
ن    2847مل  العرا يةن العددمن منشور   جريدة الو ا 1981( لسنة  92( ما  انون وتارة املالية ر    1.  ن ر املادة    (1 

31/8/1981 . 

 ن 15م(ن ن  1973ن  يعداد املرك  القوم  ل ستشارال والتقوير اإلدار ن وتارة املاليةن بغدادن  1الدليل التن ي  ن ج  .  (2 

 اا جاهل املادة  لع  وتارة املالية   مع   الدوا ين   يأا الع ا دورا كبزا   الر ابة ع  املواتنة العامة  ع  سبيل امل

( ما الدستور اللبناين لتنص ع   و  وتير املالية سلقة التصدي  املسب  ع  القرارال الت   خذع ا القانون لتصديق  66 

م( لوتير املالية انتداب مرا   ما  لأل  1960( ما الن ام العام لل  سسال العامة   لبنان لسنة  29ك  و جاتل املادة  

ا يتو   ا نأام م سسة  ع   وانقبا  ا  ما صحت ا  املالية  يتحق   وتارة  لتصدي   اخلا عة  املقررال  ما  كل  لتد ي    

القانونية والتن ي ية الراعية اا ويع ل ع  استأ ا النوا ص  ي ا عند ا اجة    يذ   قريرا مفص  باملو و  يذ ن  كل 

الأبز ال     دي  داملرة ا سابال املرك ية واملواتنة العامة   الوتارة  م ن ا   وما يرا  بنتيوة التد ي    ا  ذ  عا الدور  

بح  مقدم      ما دور ر ان كبز ن ين ر اخلور  يوست سعد اهلل ن دور السلقة القذاملية   دع  ع ل  ج  ة الر ابة املالية  

الصادر عا املن  ة العربية ملأا حة     قار العربية  مشار يلي    م لت الر ابة املالية   ا     الندوة العربية ملأا حة الفساد 

 .186-185ن   م( 2010   مرك  دراسال الوندة العربية   الفساد 

ك  لارس وتارة املالية   موريتانيا وما خ ا مديرية املواتنة وا سابال ويدارة املعلوما ية دورا كبزا   الر ابة اإلدارية   

اد م و   انون املالية السنو   ذ  عا  حص ومتابعة الوساملل الت  اا  ا ز ما    مواتنة  ما خ ا  يام ا و  ب عد

املعلوما ية   يدارة  املواتنة   ن   قوم  الع ومية وطرامل   نفي   بتقنيال  سيز ا مواا  اخلاصة  الدراسال  الدولة ويعداد 
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الفصدددددل اخلدددددامل مدددددا  دددددانون االدارة  الدددددواردة رددددد (  34ن 33ن30  املدددددواد   

ملعدددددا ن ردددد  عنددددوان الر ابددددة والتددددد ي  ا 2019( لعددددام6املاليددددة االردددداد  ر دددد   

( مددددا  دددد ا القددددانون م ددددام ومسدددد وليال وتيددددر املاليددددة  30ن  قددددد ن  دددد  املددددادة  

  مرا بددددة ا سددددابال العاملدددددة ا  املواتنددددة العامددددة االراديددددة املتعلقددددة باملعددددام ل 

املاليدددددددة واملحاسدددددددبية   يددددددد  املقبو دددددددال واملدددددددد وعال املتعلقدددددددة بو يددددددد  

 ددددددز املر بقددددددة بددددددوتارة واال لددددددي  واملحا  ددددددال  ددددددز  الددددددوتارال وا  ددددددال

( مددددا  دددد ا القددددانون عدددد  33ن وعدددداد مل دددد  لي كددددد   املددددادة   (1 املنت  ددددة   ا لددددي  

الددددددد ام وتارة املاليدددددددة ب سددددددد ولية القيدددددددام بددددددداع ا االدارة والر ابدددددددة والتنفيددددددد  

ن ويعدددددد نشددددد ( 2 واالرشا  عددددد  اخل يندددددة العامدددددة   االمدددددور املحاسدددددبية واملاليدددددة 

م  ددددد   الصددددد نيال بدددددوتير املاليدددددة ميددددد ة رسددددد  لل  ددددد   ن  ددددد ا  و دددددد الددددد 

( مددددا  دددد ا القددددانون  34  مددددا املددددادة  –امل دددد   وندددددال االنفدددداق    البنددددد اوال 

عددد  القيدددام بتقددددي  بياناةدددا املاليدددة الشددد رية لدددوتارة املاليدددة خددد ا االيدددام الع دددة 

االو  مدددددا الشددددد ر ال نددددد  لغدددددر   دددددد يق ا و ونيدددددد ا مددددد  بقيدددددة نسدددددابال 

( مندددد  بددددان   تددددو  وتارة  34ب مددددا املددددادة  –الدولددددة ن   ندددد  بدددد   البنددددد اوال 

املاليددددة اعددددداد بيانددددال ماليددددة اوليددددة كددددل اربعددددة اشدددد ر  قدددددم ا  كددددل مددددا نلددددل 

 . ( 3 الوتراه ونلل النواب 

اال  هننددددا نتسدددداها مددددا  ددددو اال ددددر املر دددد    نالددددة عدددددم  قدددددي  وندددددال االنفدددداق  

  ينقبدددد  لتلددددا البيانددددال لددددوتارة املاليددددة   املوعددددد املحدددددد اددددا ن والتسددددااا يا دددد 

عدددد  نالددددة  دددداخر وتارة املاليددددة    قدددددي  بياناةددددا ملولددددل الددددوتراه ؟  دددد ا مددددا 

 
ملع وا  ا   وتارة املالية ين ر   ا د. ا د مالأ ن رس   ب   ة ل  و دويا ونف  لي  املعلومال وا ن  ة املالية ا

مشار يلي    م لت الر ابة املالية       بح  مقدم   الندوة العربية ملأا حة الفساد       داه الر ابة املالية   ا  قار العربية  

 . 655ن    م( 2010    لوندة العربية مرك  دراسال ا  الصادر عا املن  ة العربية ملأا حة الفساد   ا  قار العربية 

 17املعدا ن مصدر ساب  ن ن  2019( لسنة 6( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر     30( ان ر املادة   1  

 19املعدا ن املصدر الساب  ن ن  2019( لسنة 6( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر     33( ان ر املادة   2  

املعدا ن املصدر الساب     2019( لسنة  6ب ( ما  انون االدارة املالية االرادية العرا   ر       –/ اوالً/    34( ان ر املادة   3  

 19نن
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النا دددد    2019( لسددددنة 6سددددأ  امل دددد  العرا دددد     ددددانون االدارة املاليددددة ر دددد   

عددددا  ن ي دددد  ن  لدددد لا  الدددددعوة  موجددددة لل  دددد  العرا دددد  إل ددددا ة نددددص  ددددانوين 

التددد   ددد د  ا   ددداخز واربدددا  يدددن    لدددا املسدددالة لدددت    ددد   ال غدددرة الت ددديعية 

الع دددل الر دددان والتدددد يق  عددد  بياندددال الونددددال االنفددداق كددد   ددد  ر عددد  جديدددة 

 يددددام وتارة املاليددددة بع ل ددددا الر ددددان  ددددا يدددد  ر بالتددددا  عدددد  محايددددة  قبيدددد  املواتنددددة 

 العامة ومأا حة جرامل  الفساد املا  املتعلقة بتنفي  ا . 

:   هوادددد  الر ابددددة الرملاسدددديةع  مدددددا الر ابدددددة ن  ددددد ا ولدددددارس وتارة املاليدددددة ندددددو 

و عددددر  با ددددا السددددلقال التدددد  يبارش ددددا الددددرمليل االدار  االعدددد  عدددد  املددددواف  

التددددابع  لدددد  رملاسدددديا والتدددد  ي أندددد  ب قتذددددا ا يصدددددار ا هوامددددر ادددد  ب لغدددداه او 

ن ومددددد  ان الدددددرمليل االدار  االعددددد   (1  عدددددديل اع اددددد    يدددددة املصدددددالت العامدددددة 

ن ر يبددددا عدددد  اعدددد ا املددددواف  االدندددد  ن  قددددد  ددددر  ايأدددداا وايفددددة القيددددام يأددددو

 دددد ا النددددو  مددددا الر ابددددة ا  وندددددة متخصصددددة  ددددر بر با  ددددة االداريددددة العليددددا 

ويأددددون  ارسددددة الر ابددددة مددددا خدددد ا التسلسددددل الرملددددايس بدددد  الددددرمليل االعدددد  

فدددددة ن والدددددد   ددددد ا الندددددو  مدددددا الر ابدددددة ا   ددددد ن عددددددم نال (2 واملدددددراوس ن 

القددددانون وانرامدددد  مددددا جاندددد  املراوسدددد  ومددددا يتعلدددد  بدددداع ا  ن ويلددددا عدددد  

اسددددداس مسددددد ولية الدددددرمليل املبدددددارشة عددددد  اعددددد ا مراوسدددددي  ن كددددد  ةدددددد  يذ  

ا فددددا  عدددد  امددددواا الدولددددة وجتندددد  االيا  والتبدددد ير  ذدددد  عددددا التاكددددد مددددا 

 التنفي  السلي  لنفقال الدولة وايراداةا .

ارسدددد ا عدددد  ليدددد  الددددوتارال وامل سسددددال الرسدددد ية داخددددل و دددداني   : ر ابددددة ل

 السلقة التنفي ية 

اي لدددددارس وتارة املاليدددددة دورًا كبدددددزًا    الر ابدددددة عددددد   نفيددددد  املواتندددددة العامدددددة ن 

والددددد   يتوسدددددد مدددددا خددددد ا القسددددد  املدددددا    كدددددل وتارة وداملدددددرة نأوميدددددة ن 

 
 .  96ن ن  1985ان ر د. القباين  بأر ن الر ابة االدارية ن مش ن دار الن ذة العربية   القا رة ن  (1 

الر ابة ع  املواتنة العامة ن لبنان ن منشورال ا لب  ا قو ية   بزول ن بدون سنة ن     ان ر د. ا نان ع   ن  عباس ن  (2 

 .  78ن ن



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  االنسانيةلعلوم ا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  125 
 

 

ال ( اي يقدددددوم ويقدددددوم بددددد  موافدددددون نسدددددابيون  املرا ددددد  املدددددا  ن مددددددير ا سددددداب

 ددددد اله  ب  دددددام مرا بدددددة نسدددددا سدددددز االمدددددور املاليدددددة و نفيددددد  القدددددوان  املاليدددددة 

وااللتددددد ام بدددددالتعلي ل واالوامدددددر التددددد  رددددددد كيفيدددددة الع دددددل بقدددددانون املواتندددددة 

العامددددة واالمتنددددا  عددددا  نفيدددد      همددددر ينقددددو  عدددد  نالفددددة لقددددانون املواتنددددة او 

دال املقدددددررة    دددددانون املواتندددددة  هو التعلدددددي ل املاليدددددة ن كتوددددداوت نددددددود االعدددددت 

عدددددم  ددددو ر اعددددت د مددددا   هصددددً  ن و ددددد لددددارس  دددد   الر ابددددة ا ندددداه  نفيدددد  املواتنددددة 

 .  (1 العامة  هو  أون النقة ع  التنفي   هو  د جت   ب  اال ن  

و  وا دددد  االمددددر  هن الر ابددددة االداريددددة ال  عدددددو ان  أددددون ر ابددددة يا يددددة داخليددددة   

لسددددلقة التنفي يددددة عدددد  نفسدددد ا و قددددا للقواعددددد التدددد   ذددددع ا السددددلقة لارسدددد ا ا

ن لدددد ا  دددد  ي أددددا عددددد ا ر ابددددة  اعلددددة او كا يددددة ن  قددددد كشددددف   (2 التنفي يددددة ياةددددا 

مع دددد  التقبيقددددال املاليددددة   هن  ددددر  االدارة ملرا بددددة نفسدددد ا امددددر  ددددز مقبددددوا  ندددد  

حيتددددو  عدددد  ك ددددز مددددا م ددددا ر التسددددي  واالنحددددرا  الدددد   يأ ددددا  هساسددددًا   

تنددددة انعدددددام االرشا  والر ابددددة عدددد  السددددلقة التنفي يددددة عنددددد  يام ددددا بتنفيدددد  املوا

العامدددددة ن االمدددددر الددددد   يسدددددتوج   ورة ا ددددداد ج دددددة ر ابيدددددة مسدددددتقلة  دددددز 

 . (3 خا عة    سلقة اخر  

  

 
 .  152ان ر د. راملد ناج  امحد ن مصدر ساب  ن ن  (1 

املقارن  ن العراق ن مأتبة القانون    1ان ر د. شاكر ليل ساج  ن املواتنة العامة دراسة   ال السياسة املالية ا دي ة ن ق  (2 

 .  227للن  والتوتي    بغداد ن ن 

 .   127ان ر د. طا ر ا نان ن مصدر ساب  ن ن  (3 
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 اخلالة 

بعدددد االنت ددداه مدددا البحددد   ددد  التوصدددل لعددددد مدددا االسدددتنتاجال ن كددد   ددد  و ددد  

بعددد  التوصددديال التددد   دددد يأدددون ادددا جددددو    نددداا  رسدددي  التقبيددد  االم دددل 

 املواتنة والر ابة ع   نفي  ا ن وسيت   ي  ي  عر  ا  باعا :   نفي  

 االستنتاجال  –اوال 

 عددددد السددددلقة التنفي يددددة  دددد  ا  ددددة املختصددددة بتحذددددز املواتنددددة العامددددة    -1

ليددددد  دوا العدددددا  ن امدددددا دور السدددددلقة الت ددددديعية املت  دددددل بددددداعت د املواتندددددة 

اخلقددددوة ن و ددددد الدددد م  ددددانون االدارة العامددددة  يبددددد  بعددددد االنت دددداه مددددا  دددد   

املعدددددددا وتارة املاليددددددة  2019( لعددددددام  املعدددددددا 6املاليددددددة االردددددداد  ر دددددد   

والتخقدددددير والبندددددا املركددددد   بدددددادراج للدددددة مدددددا املددددد رشال اال تصدددددادية 

 واالط   علي ا  بل ا رار املواتنة .

 سدددداعد مسددددالة  عدددددد خقددددوال االنفدددداق املت  لددددة بار بدددداق النفقددددة ن رديددددد ا  -2

ن االمدددددر بدددددد ع ا ن و   دددددا و ورة ا دددددرار ا  دددددال املختصدددددة ادددددا ن اندددددد 

االجدددراهال التددد  ردددد مدددا  ددديا  امدددواا املواتندددة و سددداعد عددد  محايدددة امدددواا 

 اخل ينة العامة .

ان عدددددددم التدددددد ام السددددددلقة التنفي يددددددة بتحصدددددديل االيددددددرادال بعددددددد اجدددددداتة   -3

في يدددددة السدددددلقة الت ددددديعية للنفقدددددال العامدددددة نسدددددو   عدددددل السدددددلقة التن

مر أبددددة للخقددددا ومددددا  دددد  يعر دددد ا  دددد ا االمددددر لل سددددامللة واملحاسددددبة مددددا 

 السلقة الت يعية   ناا  قصز ا بتحصيل كامل االيرادال العامة 

 ذددددد  عدددددا الددددددور التنفيددددد   الددددد    ت تددددد  بددددد  وتارة املاليدددددة    قبيددددد   -4

املواتنددددة العامددددة وجعل ددددا ا  ددددة الونيدددددة املخولددددة باملوا قددددة عدددد  اطدددد ق 

ال  النقديددددة اخلاصددددة بالنفقددددال ا اريددددة والرسدددد لية لوندددددال االنفدددداق ن املبدددد 

 قددددد منح ددددا  ددددانون االدارة املاليددددة االردددداد  النا دددد  صدددد نيال استشددددارية 

  ي  يتعل  ب  وعال القوان  الت   تذ ا انأاما مالية . 
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 لوددددا السددددلقة التنفي يددددة   نالددددة  دددداخر ا ددددرار املواتنددددة العامددددة ا  الع ددددل  -5

واتنددددال الشدددد رية و دددد ا يدددد  ر بشددددأل سددددلب  عدددد   نفيدددد  املواتنددددة العامددددة بامل

 وع  مالية الدولة العامة  .

املعدددددددا ن  2019( لعددددددام 6 نددددداوا  ددددددانون االدارة املاليدددددة االردددددداد  ر ددددد    -6

( مدددددادة   ذددددد ن ا الفصدددددل 16اليدددددال  نفيددددد  املواتندددددة بصدددددورة مفصدددددلة    

( و ددددددد  ذدددددد ن  29ا   14الرابدددددد  مددددددا  دددددد ا القددددددانون   املددددددواد   مددددددا

واجبددددال السددددلقة التنفي يددددة واملح ددددورال علي ددددا  ددددا يسددددتنت  من ددددا ا ددددت م 

امل ددد  القدددانوين بع ليدددة  نفيددد  املواتندددة العامدددة والتددد   عدددد ا ددد  مرنلدددة مدددا  

مرانددددل املواتنددددة العامددددة ن باعتبددددار ان جددددرامل  الفسدددداد املددددا  ي أددددا ان  نبدددد  

العامددددة اك ددددر مددددا بددددا       دددد   املرنلددددة مددددا ندددد ا سددددوه  قبيدددد  املواتنددددة

 مرانل اعداد املواتنة العامة .

املعدددددددا  2019( لعددددددام 6اوجدددددد   ددددددانون االدارة املاليددددددة االردددددداد  ر دددددد    -7

ولغددددر   فعيددددل الدددددور الر ددددان عدددد  االنفدددداق ن ان يقددددوم ديددددوان الر ابددددة 

املاليددددة االردددداد  بتقدددددي   قريددددر  صدددد  ا  نلددددل النددددواب يتذدددد ا اوجدددد  

صددددد  مددددا انتيددددداط  القدددددوارح لتغقيدددددة النفقدددددال االنفدددداق الددددد    ددددد   صي

العاجلددددة التدددد   ر بدددد  بعددددد اصدددددار  ددددانون املواتنددددة العامددددة وا رار ددددا ن كدددد  

الددد م  وتيدددر املاليدددة بتقددددي   قريدددر  صددد  ا  كدددل مدددا نلدددل الندددواب ونلدددل 

 الوتراه نوا استخدام  صيصال انتياط  القوارح . 

الدددددنفر والغدددددات لغدددددر   ددددد ن رصددددديل ايدددددرادال الدولدددددة مدددددا عاملددددددال  -8

و ز ددددددا مددددددا االيددددددرادال التدددددد   أددددددون ب مددددددة الددددددوتارال او اال لددددددي  او 

املحا  ددددددال  ددددددز املر بقددددددة بدددددد  لي   وامل تنعددددددة عددددددا رويل ددددددا للحأومددددددة 

املرك يددددة ن جدددداه  ددددانون االدارة املاليددددة بحأدددد   ددددام اجددددات  يدددد  لددددوتير املاليددددة 

 بتن يل املبال  املر بة علي ا ما لويل ا السنو 
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 2020( لعدددددام 4ن التعدددددديل االوا لقدددددانون االدارة املاليدددددة ر ددددد   جددددداه  دددددانو -9

ملعا دددددة مشدددددألة  ددددداخر اطددددد ق مواتندددددال املحا  دددددال واسدددددتأ ا انودددددات 

 مشاريع ا   السنة ال نقة      

 التوصيال  – انيا 

رديددددد سددددقت تمندددد  إل ددددرار املواتنددددة العامددددة مددددا  بددددل نلددددل النددددواب بعددددد  -1

ن وجعدددددل املواتندددددة مقدددددرة بحأددددد    قددددددي  ا لددددد  مدددددا  بدددددل نلدددددل الدددددوتراه

القدددددانون   نالدددددة  ددددداخر نلدددددل الندددددواب عدددددا ا رار دددددا  ددددد ا السدددددقت 

ال مندددد  املحدددددد اددددا ن ويلددددا لتوندددد  نالددددة االربددددا  والفددددو  النالددددة عددددا 

 دددداخر ا رار ددددا ن وبددددالر   مددددا  اييدددددنا ملددددا جدددداه بدددد   ددددانون التعددددديل االوا 

  نددددل جدددد ر  ملشددددألة لقددددانون االدارة املاليددددة ن اال اننددددا نددددر  ب ددددورة و دددد 

 دددداخر ا ددددرار املواتنددددة العامددددة  بدددددال مددددا ا لددددوا الر يعيددددة ن ونت ندددد  عدددد  

امل دددد  القددددانوين بددددان يذدددد  جدددد اهال  انونيددددة اددددددة  فددددر  عدددد  ا  ددددة 

املتسدددددببة بتددددداخز ارسددددداا  دددددانون املواتندددددة او ا  دددددة املسددددد ولة عدددددا التددددداخر 

 ب  رار  .

ن كاملواتنددددة الصددددفرية بدددددال مددددا اعددددت د القددددرق ا دي ددددة إلعددددداد املواتنددددال  -2

القددددرق التقليديددددة وال سددددي  مواتنددددال الددددربام  بدددددال مددددا مواتنددددال البنددددود ن 

ويلددددددددا لتحقيدددددددد  اال دددددددددا  التن ويددددددددة   الققاعددددددددال اال تصددددددددادية 

 واالجت عية املختلفة .

و ددددد  الدددددنص القدددددانوين الددددد   يتذددددد ا ا ددددداد صدددددندوق سدددددياد  مو ددددد   -3

ال لتفعيدددل ع دددل  ددد ا الصدددندوق بددد  التقبيددد  الفعددد  ن  عدددا طريددد  ا ددداد اليددد 

خيددددددم اال ددددددا  التددددد  رش  مدددددا اجلددددد   ددددد ا الدددددنص القدددددانوين واملت  لدددددة 

باسددددددتخدام الفددددددامل  مددددددا املواتنددددددال واسددددددت  ر ا   مواتنددددددال السددددددنة 

ال نقدددددة وربقدددددة بدددددوتارة املاليدددددة باعتبار دددددا ا  دددددة املسددددد ولة عدددددا  قبيددددد  

 املواتنال العامة بالدولة .
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( مدددددا  دددددانون التعدددددديل االوا لقدددددانون 3ادة  التوصدددددية بتعدددددديل نأددددد  املددددد  -4

-/ 23االدارة املاليدددددة االرددددداد  بددددد   علددددد  مسدددددتوعبا   نأ ددددد  للددددد دة  

 ذدددد  عددددا  2019( لعددددام 6ب( مددددا  ددددانون االدارة املاليددددة االردددداد  ر دددد   

/اوال /  ( الرددددداد املددددداد     علدددددة نأددددد  املدددددادة ال ال دددددة والتددددد  22املدددددادة  

  التخصيصددددددال املعت دددددددة   املواتنددددددة  عددددددال  نالددددددة عدددددددم جددددددوات  

 العامة    ز السنة املخصصة اا .

( اخلددددان ب واعيددددد  لدددد  28التوصددددية بتعددددديل ا أدددد  القددددانوين   املددددادة   -5

ا سدددداب اخلتددددام  لل واتنددددة العامددددة ن ومواعيددددد  قدددددي  ا سددددابال اخلتاميددددة 

االردددداد  للدددددواملر امل ولددددة يا يددددا ن ومواعيددددد  قدددددي  ديددددوان الر ابددددة املاليددددة 

لتقريدددددر  نعدددددا طريددددد  التبأدددددز بتلدددددا املواعيدددددد عددددد  منصدددددون عليددددد    

( مدددددا 31/12القددددانون ن ويلدددددا بوعددددل موعدددددد  لدددد  ا سدددددابال بتدددداري   

( مدددا السدددنة ال نقدددة ن وجعدددل موعدددد 31/1السدددنة املاليدددة ياةدددا بددددال مدددا  

 كددددانون االوا بدددددال قدددددي  البيانددددال املاليددددة للدددددواملر امل ولددددة يا يددددا    ايددددة 

ن وجعدددل موعدددد  قددددي  ديدددوان الر ابدددة املاليدددة لتقريدددر    شددد ر مدددا شددد ر ايار

 ايددددة شدددد ر ايار بدددددال مددددا  ايددددة شدددد ر ن يددددران ن ويلددددا لتوندددد   ددددداخل 

نسدددابال السدددنة املاليدددة املنت يدددة مددد  السدددنة املاليدددة ال نقدددة ادددا ن  ذددد  عدددا 

رقيددددد  االسدددددتقرار املدددددا  والتن ي ددددد  لل واتندددددة و سددددد يل  يدددددام ونددددددال 

 النفاق ب  رس ا م ام ا دون اربا  .ا

/اوال / ا ( مددددددا  ددددددانون االدارة 34 دددددد   الددددددنقص الت دددددديع     املددددددادة   -6

املعددددددا والددددد   ا فدددددل  ن دددددي   2019( لعدددددام 6املاليدددددة االرددددداد  ر ددددد   

مسدددددالة  ددددداخر ونددددددال االنفددددداق بتقددددددي  بياناةدددددا املاليدددددة لدددددوتارة املاليدددددة ن 

/  ال دددددا / ا( الددددد   ا فدددددل  34 ذددددد  عدددددا الدددددنقص الت ددددديع    املدددددادة  

و دددددو   ددددداخر وتارة املاليدددددة ب عدددددداد البياندددددال املاليدددددة و قددددددي  ا  ن دددددي  م

لددددد لا  الددددددعوة  موجدددددة لأددددد  مدددددا نلدددددل الندددددواب ونلدددددل الدددددوتراه ن 

لل  دددد  العرا دددد  إل ددددا ة نددددص  ددددانوين يددددن    لددددا املسددددالة لددددت    دددد   
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ال غددددددرة الت دددددديعية التدددددد   دددددد د  ا   دددددداخز واربددددددا  الع ددددددل الر ددددددان 

ال االنفدددداق كدددد   دددد  ر عدددد  جديددددة  يددددام والتددددد يق  عدددد  بيانددددال الونددددد

وتارة املاليددددة بع ل ددددا الر ددددان  ددددا يدددد  ر بالتددددا  عدددد  محايددددة  قبيدددد  املواتنددددة 

 . الفساد املا  املتعلقة بتنفي  ا العامة ومأا حة جرامل  
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 املصادر واملراج 

 املراج  باللغة العربية  –اوال 

 .1970دار الن ذة العربية نن القا رة مش ن  2امحد جام  ن عل  املالية ن ق -1

البدددراين  ددبل نسددا عددواد ن املاليددة العامددة والت ددي  املددا  ن العددراق ن ابددا اال ددز  -2

 . 2010للقباعة والن  ن 

ا ندددان  طدددا ر نعلددد  املاليدددة العامدددة والت دددي  املدددا  ن بددد  طبعدددة ن العدددراق ن دار  -3

 . 2011السن ور  ن 

الر ابددة عدد  املواتنددة العامددة ن بدد  طبعددة ن بددزول لبنددان ن ا نددان عدد   ندد  عبدداس ن  -4

 منشورال ا لب  ا قو ية ن ب  سنة طب  .

ن العدددراق ن مقبعدددة 1الددددخيل امحدددد خلدددت ن املاليدددة العامدددة مدددا من دددور  دددانوين ن ق  -5

 .2013جامعة  أري  ن 

لعددراق ن ن ا 3راملددد ندداج  امحددد ن علدد  املاليددة العامددة والت ددي  املددا    العددراق ن ق -6

 2018دار السن ور  للقباعة والن  ن 

سدددوت  عدددد  ناشدددد ن اساسددديال املاليدددة العامدددة ن بددد  طبعدددة ن لبندددان ن منشدددورال  -7

 . 2009ا لب  ا قو ية ن 

 .1997ن مش ن دار الفأر ا امع   ن  1السيد عبد املو  ن املالية العامة ن ق -8

ن 1السياسددة املاليددة ا دي ددة ن قشدداكر ليددل سدداج  ن املواتنددة العامددة دراسددة   اددل  -9

 .2020العراق ن مأتبة القانون املقارن للن  والتوتي  ن 

عبدددد الأدددري  صدددادق بركدددال ن الدددن   ال ددديبية  الن ريدددة والتقبيددد  ( ن بددد   -10

 .1976طبعة ن بزول لبنان ن الدار ا امعية  ن 

ال  دددران  العددد   عدددادا  لددديت ن ماليدددة الدولدددة ن بددد  طبعدددة ن عددد ن االردن ن دار -11

 للن  والتوتي  ن ب  سنة  

 . 1985ن مش ن دار الن ذة العربية ن  1القباين  بأر ن الر ابة االدارية ن ق -12

ن عددد ن االردن ن دار 1ا دددد لددداا ينيبدددال ن املاليدددة العامدددة والت دددي  املدددا  ن ق -13

 .2003العل ية الدولية ودار ال قا ة للن  والتوتي  ن 
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ن القددانون الدسددتور    املبددادح الدسددتورية  العامددة ا ددد ر عدد  عبددد الو دداب  -14

 . 1990  الن ام السيايس املش  ( ن االسأندرية مش ن منشاة املعار   ن 

ااندددداو   جدددواد ن الن دددام السددديايس عددد   دددوه دسدددتور االرددداد العرا ددد  ن    -15

 . 2006ن لبنان ن  1دراسة رليلية مقارنة( ن ق

 املاجستز واطاريت الدكتورا رساملل  – انيا 

 االطاريت  ا امعية  –  

ا نددان عدد   ندد  عبدداس ن الر ابددة عدد  املواتنددة العامددة ن اطرونددة دكتددورا  مقدمددة  -1

 2012ا  كلية كلية ا قوق جامعة  أري  ن 

 الرساملل ا امعية  -ب    

العدددراق ن دراسدددة خالدددد ا دددد صدددالت ن  اعددددة سدددنوية  دددانون املواتندددة العامدددة    -1

مقارنددة ن بحددد  دبلددوم عدددا    القددانون االنسددداين وخدمددة املوت ددد  ن مقدددم لأليدددة 

 .2019ا قوق جامعة  أري  ن 

منددد ر خليدددل اسددد عيل ن اصددد ح الن دددام املدددا    العدددراق دراسدددة  انونيدددة ن رسدددالة  -2

 . 2018ماجستز مقدمة لألية ا قوق جامعة  أري  ن 

 ل  البحورت واملقاال – ال ا 

اخلددور  يوسددت سددعد ن دور السددلقة القذدداملية    دعدد  ع ددل اج دد ة الر ابددة املاليددة  -1

نبحددد  منشدددور   م لدددت الر ابدددة املاليدددة   اال قدددار العربيدددة الصدددادر عدددا املن  دددة 

ن  49-48العربيدددة ملأا حدددة الفسددداد  ن مركددد  دراسدددال الونددددة العربيدددة ن العددددد 

2010 . 

اليددددة الغامددددة ن القيدددد  عدددد  طلبددددة عددددو   ا ددددل اسدددد عيل ن اددددا ال   امل -2

-1996الدراسدددال العليدددا ن كليدددة ا قدددوق / جامعدددة الن دددريا ن للعدددام الددددرايس 

 ن  ز منشورة  1997

ا دددد مدددالأ  ن رسددد  اداه الر ابدددة املاليدددة   اال قدددار العربيدددة ن بحددد  منشدددور    -3

ملأا حدددة م لدددت الر ابدددة املاليدددة   اال قدددار العربيدددة الصدددادر عدددا املن  دددة العربيدددة 

 م  2010الفساد ن مرك  دراسال الوندة العربية ن 
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نبيددددل بددددو  لدددديت ن دور صددددنادي  ال ددددروة السدددديادية   معا ددددة االتمددددة املاليددددة  -4

واال تصددادية العامليددة ن بحدد  منشددور   نلددة البحددورت اال تصددادية العربيددة ن العدددد 

 . 2010نالقا رة ن  49- 48

 القوان  واالن  ة  –رابعا 

ن منشددور   جريدددة الو ددامل  العرا يددة ن  1981( لعددام 92ارة املاليددة ر دد    ددانون وت -1

  8/1981/ 31ن بتاري   2847العدد 

املعددددا ن منشدددور   جريددددة الو دددامل   2019( لعدددام 6 دددانون االدارة املاليدددة ر ددد    -2

  2019/ 8/ 5ن بتاري   4550العرا ية ن العدد 

( 4املددددر     2019( لعددددام 6ر دددد     ددددانون التعددددديل االوا لقددددانون االدارة املاليددددة -3

/ 3ن بتددداري   4575ن منشدددور   جريددددة الو دددامل  العرا يدددة ن العددددد  2020لعدددام 

2 /2020 

ن منشددور  2021لعددام  23 ددانون املواتنددة العامددة االراديددة    وريددة العددراق ر دد   -4

 . 4/2021/ 12ن بتاري   4625  جريدة الو امل  العرا ية ن العدد 

ن اعدددداد املركددد  لقدددوم  ل ستشدددارال والتقدددوير االدار  ن 1التن ي ددد  ن جالددددليل  -5

 م.1973وتارة املالية ن بغدادن 

 



  

 دور القاض ي في معالجة اختالل التوازن العقدي
 في اطار نظرية الظروف الطارئة

 1لطيف قدرة زينة د.أ.م.

 العراق- اجلامعة العراقية

 امللخص:

يعدددددد الععدددددد قيعدددددة املرعاقددددددي ب مادددددي أزراكددددد   ن يددددد     ما دددددةب كيلرددددد م  ددددد  

مرعاقددددد  الدددد  ا لر امدددداا املد  ددددة ادددد  الععدددددب مم ا  ا دددد   لدددد  العاادددددة  لدددد م 

ا زدددددراهنب كلزدددددا  لددددد م العدددددا  أيادددددا ب  يددددد   ددددد  اليددددد  ا ددددددام ا  ددددداق 

  املرعاقدددددي  ما لردددد ام  رط يعدددد   دددددم   ديددددعب لالدددد  ي الدددد   عدددددي  الععددددد ادددد

زريددددس ال ددددلطة العاددددااية معدددد ا ا  ددددا ا معينددددة أ  ددددا ا ددددا ا ا  ددددر نااية 

الظدددددرمهن  "الردددددأ  طدددددرأ  دددددل مر لدددددة م دددددرام الععدددددد م ن يددددد   م عندددددأ  ددددد ل  

 . "الطاراة

 ظددددددرمهن – رددددددقاز  اعددددددد   -العددددددا  املدددددددي  -: دمرالاللددددددتا امل را يددددددة

 .زاراة

  

 
 العراقية اجلامعة– لية العا ق  مالعلقم ال يا ية  1
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 أعداهن ال ح :

مهيددددددهن عددددد ا ال حددددد  مل ةديدددددد  ددددددمد ال دددددلطة امل نق دددددة للعدددددا   ادددددادة 

الرددددقاز  الععددددد   ددددل زددددرا الععددددد ا الظددددرمهن الطاراددددةب م دددد ل  مل  مرة 

معركددددة مققددددف املقدددد  العراقددددأ مدددد   ددددلطة العددددا  ا ماددددادة الرددددقاز  الععددددد  

  ل زرا الععد ا الظرمهن الطاراة. 

 مشاللة ال ح :

ل حددددد   قإدددددلنا مل أ  الردددددقاز  الععدددددد  يع دددددد  ددددد   الدددددة ما زايدددددة عددددد ا ا  

الرالدددداكمل مامل دددداماة  ددددل زددددرا الععددددد كدددديت يلعيدددد  اددددي اددددا س  دددد  مددددن ت مدددد  

الر امددداا أم يعطيددد  حدددت مددد   عدددقق أم تقلددد  حدددا مددد   دددلطاا ا  يددد  مرا ددد  

 نظدددديع الععدددددب  ددددت  عددددد  ظريددددة الظددددرمهن الطاراددددة ا ددددر نا  اددددي قاادددددة قيعددددة 

ماددددي م دددددا  ددددلطا  ا رادةب ما  املقدددد  العراقددددأ قددددد ق دددد  ددددلطة املرعاقدددددي  

العددددا  ا م عددددام ا لر امدددداا املرععددددة ال ا ددددد املععددددق  م ددددا    مدددد ر لددددق 

م ددددد  ا  دددددلطر  الرعديريدددددة لرشددددد   ال يدددددادة ا لر امددددداا املرعا لدددددة أم مقدددددف 

 ن يدددد  الععددددد ال  ددددل زما  أتددددر الظددددرهن ا  ددددر نااأ م لدددد  لرحعيددددس العدالددددة 

 ل الطركل. 

 ا ئلة ال ح  :

مدددد  العددددا ق  العراقددددأ  146/2ماقد نددددا ا زايددددة عدددد ا ال حدددد  أ   ددددص املددددادة 

يعرددد  مددد  النظدددام العدددام م ددد  أ  يالدددق   ددد  ا  ددداق تدددالف أ الدددام عددد ا الدددنص 

 يعد  ازال   طال ا  مطلعا .

 من ج ال ح  :

  ملالددددد    ظندددددا أ  الدددددنص املددددد  قر أ ددددد  أ دددددد  لرط يدددددس النظريدددددة أ  يالدددددق

ا ددددادط الطددددارو اامددددا  معدددد ا منرعددددد  يدددد   عدددد  ا ا يدددداة الع ليددددة  ددددقادط 

ا دددددر نااية لالن دددددا    ر دددددف  الع قميدددددة م  مزدددددا قدددددا ة ادددددي املددددددي  كعددددد  

م  ددددد   لددددد  مرعاقدددددا  ماديدددددا  حل ددددديت ب  ما م ددددد  عددددد   ا الدددددة   ي دددددرطي  عددددد ا 

د نددددا املرعاقددددد أ  يطالدددد   رط يددددس النظريددددة ما  ددددر ادة مدددد  أ الام ددددا لدددد ل  اق
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ماددددادة النظددددر ا عدددد ا القدددد  ما ددددر عاد  مدددد  احلدددد  ةعيددددس الدايدددداا ما عددددداهن 

 العادلة الرأ   عى ملي ا النظرية

 اعداهن ال ح  :

 دددت رأيندددا م  ركدددع ال  دددء يعندددأ ا  عدددا  ادددي الععدددد  دددت عدددق  دددالر ع مددد  اددددم 

الرددددقاز  ا قر دددداد  الدددد    دددددط كيدددد . لدددد ا اقد نددددا ماددددادة النظددددر ا الددددنص 

 رددددى ي الدددد  ال  ددددء م ا  طلدددد  ا مددددر  لدددد  م  دددد   عدددددير  ال ددددة املدددد  قر 

 املقضق . 

مأخددددعا  اقد نددددا ا ضددددق  الرحدددددياا الراعنددددة الرددددأ يعيشدددد ا العددددا  مدددد  أزمددددة 

 ظدددددرهن"  عدددددد  أ  بة19 –)م دددددا  الالقرم ددددداة  عدددددد حلااحدددددة الالقرم دددددا ) قكيدددددد 

 الرددددقاز  مماددددادة الععددددد اخددددرال  معاجلددددة  ددددلطة املدددددي للعددددا  ي ددددي  ب"زددددارو

  . ملي 

 عدمة:امل

 أم  : مدخ   عري أ  ال ح : 

  ددد  يلرددد مك   ما دددةب  ن يددد   ب مادددي أزراكددد املرعاقددددي  قيعدددة الععدددديعرددد  

  لدد م العاادددة  لدد   ا دد  م اب مالععددد ادد  املد  ددة الدد  ا لر امدداا  مرعاقددد

 ا  ددداقا ددددام  اليددد   ددد   يددد  بأيادددا   العدددا   لددد م كلزدددا ا زدددراهنب

لالددد  ي الددد   عددددي  الععدددد اددد   ب ديدددع  ددددم   رط يعددد ما لرددد ام  املرعاقددددي 

زريددددس ال ددددلطة العاددددااية معدددد ا ا  ددددا ا معينددددة أ  ددددا ا ددددا ا ا  ددددر نااية 

الظدددددرمهن  "الردددددأ  طدددددرأ  دددددل مر لدددددة م دددددرام الععدددددد م ن يددددد   م عندددددأ  ددددد ل  

 . 1"الطاراة

 

 
د. دايل  شددددعب  ددددلطة العددددا  ا ةعيددددس الرددددقاز  الععددددد  ا مزددددار  ظريددددة الظددددرمهن الطاراددددةب  لددددة العددددا ق ب  1

 . 137مب م2016ب اجل اارب 6العدد
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  تا يا : مشاللة ال ح : 

 معاجلدددددة ا الددددد   يلع ددددد  العدددددا  الددددددمر معركدددددة: ال حددددد  امشددددداللة  ظ دددددر 

 . ا مزار  ظرية الظرمهن الطاراة الرقاز  اخرال 

 أ ئلة ال ح :تال ا : 

 ب عأ: اعع ا  ئلة الرأ ي ععا ال ح  م رع معاجلر ا ا ال ح 

ال دددددلطة امل نق دددددة للعدددددا   ادددددادة الردددددقاز  الععدددددد   دددددل زدددددرا مددددداعأ -1

 ا الظرمهن الطاراة؟  الععد

 ماددددادة الرددددقاز  الععددددد   ددددل زددددرا الععددددد مدددداعأ  دددددمد  ددددلطة العددددا  ا-2

 ا الظرمهن الطاراة؟ 

مادددددادة الردددددقاز  مددددداعق مققدددددف املقددددد  العراقدددددأ مددددد   دددددلطة العدددددا  ا -3

 ا الظرمهن الطاراة؟  الععد   ل زرا الععد

 أعداهن ال ح :را عا : 

ال دددا عة  شدددالل    قادددة مددد   ندددا  ادددي مدددا  عددددم ا مشددداللة ال حددد  مأ دددئلر  

ب ا عدددددداهن مالدايدددددداا الرددددددأ ي الدددددد  أ    دددددد ع ا  قضددددددي  عدددددد   ا عددددددداهن

 : معأ

ال ددددلطة امل نق ددددة للعددددا   اددددادة الرددددقاز  الععددددد   ددددل ةديددددد  دددددمد -1

 ا الظرمهن الطاراة.  زرا الععد

مادددددادة  مرة معركدددددة مققدددددف املقددددد  العراقدددددأ مددددد   دددددلطة العدددددا  ا  -2

 ا الظرمهن الطاراة؟   زرا الععدالرقاز  الععد   ل

 خام ا : أ ية ال ح : 

م   املددددة القإددددق  للرددددقاز  ا الععددددقد مدددد  خدددددال   ظ ددددر أ يددددة ال حدددد  ا 

معاجلددددة مظدددداعر اخددددرال  الرددددقاز  الععددددد  مالرددددأ ةدددددط  ددددل زددددرا الرعاقددددد ا 

املرا دددد  الرددددأ ي ددددر دددددا الععددددد ا ردددددا  مدددد  مر لددددة م رامدددد  مل مر لددددة  ن يدددد   

ا عدهن م  م ا ما اإطدم الععد  ظرمهن زاراة. نشقد مخ قإ 
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 من ج ال ح : :  اد ا  

 ددددنعر د ا درا ددددة عدددد ا ال حدددد  اددددي املددددن ج القإدددد أ م لدددد   ددددليراد  دددد  

مادددادة الردددقاز   دددلطة العدددا  املددددي ا محل ددداا  ظدددر ال ع دددا  مالعادددا   دددق  

ييل ا الظددددرمهن الطاراددددةب  ددددت  ددددنر   املددددن ج الرحلدددد الععددددد   ددددل زددددرا الععددددد

للعددددا ق  العراقددددأ ممعركددددة  ي يددددة معاجلردددد  ل ددددلطة العددددا  ا ماددددادة الرددددقاز  

 للععد ا ظ  الظرمهن ا  ر نااية.  

  ا عا : خطة ال ح : 

  نع ع خطة ال ح  مكس خمط  ال ح  الرايل: 

 املعدمة

 دمر العا   رعدي  الععد ا الظرمهن الطاراة. املطل  ا م :

 زيادة ا لر ام املعا   لاللر ام املرعس. ال ر  ا م : دمر العا  ا

 ال ر  ال اي: دمر العا  ا م عام ا لر ام املرعس. 

ا الرددددددقاز  ا قر دددددداد  للععددددددد  ماددددددادة ددددددلط  العددددددا  ا املطلدددددد  ال دددددداي: 

 الظرمهن الطاراة.

 مقف  ن ي  الععد. لط  العا  ا ال ر  ا م : 

 ك ء الععد.  لط  العا  ا ال ر  ال اي:

 اخلامتة
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 املطل  ا م 

 دمر العا   رعدي  الععد ا الظرمهن الطاراة

 الععددد  رعدددي  للعددا  كي ددا ي دد   الرددأ عددأ الطاراددة الظددرمهن  ظريددةم    

  ن يدد   كدددة ا أم  رامدد ا  عددد لالدد  ااديددة ظددرمهن ظدد  ا رامدد  ا  ددع الدد  

 . ققع ا املرعاقدا  الق   ا يال    زاراة خارحلية  ظرمهن اإطدم

ع دددد  إدددددمر ك الطاراددددةققددددف العاددددا  العراقددددأ مدددد   ظريددددة الظددددرمهن م الن دددد ة مل

 دددددا  العدددددا ق  املددددددي الناكددددد   1951ل دددددن   40العدددددا ق  املددددددي العراقدددددأ رقدددددع 

الرددددأ اخدددد ا  نظريددددة الظددددرمهن ال  ددددء  العدليددددةي  دددد  ا  لددددة ا  الددددام  آ دددد ا 

ة ال  دددددأ   ددددعا  نظريددددة الظددددرمهن العدددد ر ا اعددددد ا حلددددارة الرددددأ عددددأ مشدددداد

ل دددددنة  40م عدددددد ا  إددددددر العدددددا ق  املددددددي العراقدددددأ الناكددددد  رقدددددع الطارادددددةب 

 ددددددص املقدددددد  اددددددي  ظريددددددة الظددددددرمهن مب 8/9/1953الناكدددددد   ردددددداريء  1951

 دددددقادط  زدددددرأاا ا  ا ددددد ادددددي " :مدددددا يددددديلادددددي  146/2ا املدددددادة  الطارادددددة

  ن يددددد ي  ددددددمت ا ا  اامدددددة   يالددددد  ا الق ددددد   ققع دددددا م ر ددددد  اددددد ا دددددر نااية

إدددددار مرععدددددا لل ددددددي   حيددددد       ي ددددد   م دددددرحيال  أا لرددددد ام الرعاقدددددد  م

 ددددل م ددددلح  الطددددركل  املقاز ددددةحلدددداز لل حال ددددة  عددددد    هيدددددد   خ ددددار  كاد ددددة 

  عددددا   ددددنعص ا لردددد ام املرعددددس ال ا ددددد املععددددق  ا  اقرادددد  العدالددددة  لدددد  مي

 ." ازأل    ا  اق يعيض  خالهن  ل  

ازددددا حلددددا ا اامددددة  ال عددددرةا  عدددد    146/2 املددددادة   ددددص يرادددد  مدددد  خددددالم

داريددددة  دددددلي  ا  أم أ ا دددد  مد يددددة أا ط اق ددددا اددددي  اكددددة الععدددقد   ا مالددددا مطلعددد  

 . الام العامة لنظرية الععداملق  قد امرد  ال  ا ض   ا 
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  املقدددد  قددددد اار عددددا مدددد  النظددددام العددددام  ددددت كعدددد  املقدددد  امل دددد  أ ددددت       

خددددع مدددد   ددددال الن ددددل امل دددد  مالعراقددددأ  يدددد  قددددد الشددددس ا اندددددما حلددددا  ا 

 .1 ارا ع ي  الن ل ال  طال  ا  ا  اق تال  تأ

    ا  مققددددف العاددددا  العراقددددأ مدددد   ظريددددة الظددددرمهن الطاراددددة   يالدددد  م ددددرعرأ      

مققدددددف مق دددددد ازا  عددددد   النظريدددددة ك دددددأ قادددددية يددددد ع  كي دددددا  لددددد ا    يالددددد  

الرعاقددددد   ا لردددد ام  قددددد   دددد  حلدددد   مدددد  ال محلددددق  ا  يالددددق  املدددددي العاددددا 

 2لدرض رك  ا رعاق انة 

 ينددددا يشددددد  العالدددد   لدددد  ا قاددددية اخددددر  ميشددددد  ادددددم  ن يدددد  املدددددي         

 الر ييدددد  ع دددد   ال ددددة   967 عققيددددة /1229ك ددددأ العاددددية املرق ددددة   لر امدددد 

  م  دددددقم  ظريدددددة الظدددددرمهن الطارادددددة مدددددملدا  ا  ي دددددر ر املرعاقدددددد أ "ال العدددددق  

لالددددأ ي ددددر يد مدددد   دددددخ  العاددددا   الر امدددد   يشددددالق ا رعدددداق ا  ن يدددد  الدددد 

 ا لردددد امم ققددددف ادددد   ن يدددد   حلا  دددد لرخ يددددف  ددددد  ا رعدددداق كددددا ا امرندددد  مدددد  

ا  ددددر ادة مدددد   ظريددددة الظددددرمهن   لمالا دددد كددددال يالددددق    الرعاقددددد   لددددة ام  عادددد

 يددددنت  ع دددد   ال ددددة   املطال ددددة  ددددالرعقيع ادددد  ا رعدددداق . لدددد الطاراددددة م   ددددس 

 ددددقز الر  ددددد   نظريددددة الظددددرمهن الطارادددددة ا ا   " أ دددد :يدددد  ا قددددرار اخدددددر ي الر

 3 الر ام  ا  املرعاقد قد     

امددددا ادددد  مققددددف العاددددا  ا دار  العراقددددأ كعددددد إدددددرا اددددد  قددددراراا         

 شدددددددع ال ا خددددددد   نظريدددددددة الظدددددددرمهن الطارادددددددة من دددددددا العدددددددرار ال دددددددادر ا 

 1989/عيئ  مق ع  / 23م 22مرقع      4/4/1989

 
امحددددد زددددال  ا ددددد ا  يددددد ع قاادددددة الععددددد قيعددددة املرعاقدددددي  ا  ددددا  الععددددقد ا داريددددة درا ددددة معار ددددة ع ر ددددالة  1

 . 1ع م2012عقق ع ماحل رع حلامعة الن ري  ع لية ا 

مندددد ر ال ادددد  عالنظريددددة العامددددة لاللر امدددداا درا ددددة معار ددددة  ددددل ال عددددة ا  ددددالمأ مالعددددقا يل املد يددددة القضددددعية ع  2

 . 284ع ىص 1996ع ات  ع دار ال عاك  ع 1م ادر ا لر امع ج

 . 285من ر ال ا ب امل در      ع م 3
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ا ا ت دددد  مدددد  الالردددد  مامل ر  ددددالاا الر دددد ية ا  ازيددددارا متامددددا   دددد   ددددل  "

الر امدددداا زددددرا الددددداق    دددد    ددددقادط    الدددد  ا ا  دددد ا  مقدددد  الرعاقددددد 

ما عدددددام  دددد ل  ا  ددددال الدددد   قددددام اليددددة الرعدددددير املددددايل لععددددد املعاملددددة كددددا  

حلددددقر الرددددأ ي ددددرحع ا املددددداأ ل يدددداد  ا  ا  دددداخل جلددددق  املحال ددددة ال ا  ددددرعا ة 

مدددد  العددددا ق  املدددددي العراقددددأ  878 املددددادةمدددد  حلددددرا  عدددد ا ا زيددددار ا ددددال  ددددنص 

 . 1 "م  قا ق  ا ت اا 140ماملادة 

ممدددد  الرط يعدددداا العاددددااية لنظريددددة الظددددرمهن الطاراددددة مددددا  ع دددد  مليدددد   ال ددددة 

مة مالددددددد   20/6/2007ة ا )230الر ييددددددد  ا ةاديدددددددة ا قرارعدددددددا املدددددددرقع )

حلدددددددا  كيددددددد  )... أ  الع ليددددددداا ا ر يددددددددة ادددددددي العدددددددراق قدددددددد  دددددددددأا ا 

مة ممددددا  الددددق  ال ددددنة ال ا يددددة مدددد   ن يدددد  الععددددد خددددال  الظددددرمهن 20/3/2003)

ا  ددددر نااية الرددددأ قدددد كر ا ا ددددرم  املدددد  قرة مالرددددأ أتددددرا  شددددال   ددددل أ اددددي 

  الظدددددرمهن ا منيدددددة ما قر دددددادية ما حلرتايدددددة مأإددددد ح  مع دددددا م املدددددة ال يددددد

مالقدددددا  ما  شدددددطة الرىاريدددددة ا خدددددر  مم     الددددد  معدممدددددة  ا ددددد   ددددددمدة 

 حيدددد  أإدددد    ن يدددد   عددددع العيددددقد م ددددرحيال  أم مرععددددا  ا أ  دددد  ا  ددددقا ب 

لدددد ل  ا ددددرعا    ال ددددة ا  ددددرئناهن  خدددد ة تالتددددة خدددد ا  خمر ددددل ل يددددا  مددددد  

  دددد تع  لدددد  الظددددرمهن اددددي  ن يدددد  الععددددد  الن دددد ة لل ددددداأ )امل ددددر حلرة الدددد ي 

ة 28/9/2005ة مملحعددددددددد  ا )24/7/2005قددددددددددمقا  عريدددددددددرعع املدددددددددملر  )

 اددد    ددد   الععدددد أإددد   مرععدددا  خدددال  ال دددنة ال ا يدددة مددد   ن يددد  ب م يددد  أ  

الرعريدددددر املددددد  قر حلدددددا  معلدددددال  مم ددددد  ا  مي دددددل  أ   رخددددد   املحال دددددة  ددددد  ا  

ة مدددد  قددددا ق  ا ت دددداا ممددددا أإدددد   معدددد  ا ددددس 140 ال  ددددا ا ددددرنادا  للددددتدة )

املطال دددددة  رنعددددديص الر امددددد   حددددددمد امل لددددد  املددددد  قر م الردددددايل  الدددددق  لل دددددداأ 

الددددكق  امل دددارة مددد  ق ددد  امل يددد  )املدددداى اليددد ة مضددداكة لقظي رددد   دددع ماردة   ددد  

 

 ليدددددة العدددددا ق   حددددد  رن يددددد  حلامعدددددة الالقكدددددة الععدددددد ا دار    دددددرحالة ال دددددحر ا دددددال يععدددددق ب ك دددددء  1

منشددددددددددددددددددددددقر ا املققدددددددددددددددددددددد  ا لالدددددددددددددددددددددددمي ملر دددددددددددددددددددددد  درا دددددددددددددددددددددداا الالقكدددددددددددددددددددددددة  

hppt//www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=29521 . 
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لدددددي  عنالددددد  أ  مدددددا   قدددددا قي أم اعدددددد   دددددرم املدددددداأ مددددد  مقامدددددة دادددددق  

 نعدددديص ا لردددد ام  ددددقا  أ ددددا  ق دددد  ا ر ددددا  الععددددد   دددددة ق ددددعة أم  رددددى  عددددد 

 ر ا عددددا زاملددددا أ دددد  قددددد ت دددد  مدددد  مقدددداا  الددددداق   دددد    ن يدددد  الععددددد ا ال ددددنة ا

ة مددد  املدددادة 2ال ا يدددة  دددا  مرععدددا  لددد  م دددقكرا القدددم  الردددأ  ددددد ا ال عدددرة )

 .1ة مدي اراقأ146)

ير دددد  اددددي ا ععدددداد الععددددد امللدددد م للىددددا  ل الر امدددداا مرعا لددددة اددددي اددددا س م 

كددددا  املرعا لددددةب  دددداد   ددددل ا لر امدددداا كددددا ا مددددا اخردددد  الرددددقزا  ا قر   زركيدددد  

زيدددداد   دس أمللعددددا   ددددلط  الردددددخ    عددددام ا لردددد ام املرعدددد أاطددددى املقدددد 

 عديريددددة ما ددددع   ال ددددلطةا لردددد ام املعا دددد  لاللردددد ام املرعددددس   يدددد   عردددد  عدددد   

  زالدددةاملددد ي الردددأ يراعدددا مالا ددد   الطريعدددةي دددرطي  العدددا  مددد  خالحدددا اخريدددار 

 . 2الععد م ل  ا  دمد م  ر  ا رعاق اند  ن ي 

كعدددد  ددددط اتندددا   ن يددد  الععدددقد مق ددد  ا عاددداا ا خاإدددة الععدددقد املددددة زقيلدددة      

 ددددرام الععددددد  ددددادط زددددارو  ددددع أ عددددد  أ  يطددددرأم املداخيددددة الرن يدددد  أا حلدددد  

ا ام  دددرام الععدددد  ددداق  أتندددا  أ  مرققددد  كي ددد    ن يددد  ا لرددد ام ادددي  حدددق املر دددس اليددد

 3دد املدي   خ ارة كاد ة ال  دا هي مرععا  

كعندددددما يردددددخ  العددددا  لرعدددددي  الععددددد  ريىددددة الظددددرهن الطددددارو كا ددددة  دددد       

 ددددل الر امدددداا زددددرا الععددددد  املقاز ددددةا  يددددقاز   ددددل ا لر امدددداا كاددددا     اليدددد

اتنددددا  رد ا لردددد ام ال  دددددا العددددا الرددددأ  دددد  ا  يلردددد م  العا ق يددددةمدددد  الاددددقا   

 قزيدددد  العدددد   النددددا ج ادددد  الظددددرهن الطددددارو  ددددل  يعر ددددا ددددد املععددددق   يدددد  

 لياددددع ادددد  املددددي   ي الددد  للعدددا  ا  يركدددد  ا رعددداق  ليدددا   كددددالب زدددرا الععدددد

 

 . 180أمحد زال  ا د ا  يدب املرحل  ال ا سب م  1

ا ددددد الددددرمح  مددددع  عحلامعدددد   إددددا أ زيندددد ب معددددر    ددددي  ب  ددددلط  العددددا  ا  عدددددي  الععددددد ع ر ددددال  ماحل ددددرع 2

  50.مب م2014 لي  ا عقق مالعلقم ال يا يةب   ىاي –

 .42إا أ زين ب معر    ي  ب املرحل  ال ا سب م  3
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 ل ركدددد  ا رعدددداقم دددددهن  اددددي اددددا س الددددداا      ظريددددة الظددددرهن الطددددارو  

  . ليا  

مم   حددددددد  دمر العدددددددا   رعددددددددي  الععدددددددد ا الظدددددددرمهن الطارادددددددةب يعريضددددددد 

 ا زيددددادة ا لردددد ام املعا دددد  لاللردددد ام املرعددددسب م دددد ل  الرعددددرض لدددددمر العددددا 

 لدمر العا  ا م عام ا لر ام املرعسب م ل  ا ال رال اآل يل:

 ال ر  ا م : دمر العا  ا زيادة ا لر ام املعا   لاللر ام املرعس.

 ال ر  ال اي: دمر العا  ا م عام ا لر ام املرعس. 

 ال ر  ا م 

 ا زيادة ا لر ام املعا   لاللر ام املرعسدمر العا  

للعدددددا  ا دددددس ا زيدددددادة ا لرددددد ام معا ددددد  ا لرددددد ام املرعدددددسب لالدددددأ يرحعدددددس      

قدددددد  146/2 املدددددادةر ع مددددد  ا   دددددص .  م دددددال1الردددددقاز  ا قر ددددداد   يدددددن ت

  دددد  اددددي ةعيددددس الرددددقاز  ا قر دددداد  للععددددد يالددددق  ادددد  زريددددس ا رعددددام 

ل مالعدددددا   يلىددددد  دددددد املععدددددق  مددددد   لددددد  كعدددددد الرددددد ام املرعدددددس املددددددي  ال ا

 ددددلق  زيدددداد  ا لردددد ام املعا دددد  لاللردددد ام املرعددددس ميالددددق  ا  الددددة ار  ددددا   ددددعر أ

 2   ا لر ام 

حلدددد  ا ددددد مدددد  ا لردددد ام املرعددددس لل دددددي    ا عاإدددد  أالعددددا  مدددد   يلىدددد كعددددد 

 دددت زيددداد  ا لرددد ام املعا ددد  امللعدددى ادددي ادددا س الدددداا    حيددد  يرح ددد  الدددداا  مم

كادددد  مدددد  املدددددي   ريىددددة الظددددرهن الطددددارو أالدددد   عددددق ا مضدددد  اقر دددداد  

مددددا أ    يرح دددد  حلدددد   مدددد  ال يددددادة الدددددع املرققعددددة ا  ددددعر     دددد  ا لردددد ام 

عدددد    معدددددهن العددددا  ا م دددد  املرققعددددة امل لقكددددة ال يددددادةاملدددددي  كا دددد  يرح دددد  

 

 . 145د. دايل  شعب املرحل  ال ا سب م 1

قاز  ا قر دددداد  املخردددد  ا الععددددد  ظريدددد  الظددددرمهن الطارادددد  ماترعددددا اددددي اادددداد  الردددداددددتر   دددد   دددد ار الدددد را  2

 . 17مب م 2015حلامع  الالقك   لي  العا ق 



 
 2021 158 -134 زينة قدرة لطيف دأ.م.  قديعال دور القاض ي في معالجة اختالل التوازن  

 

 

144  
 

 

مالردددددقاز  ا قر ددددداد  للععدددددد ا دددددا ا عدددددق ةعيدددددس  دددددق  مددددد  ا  دددددرعرار 

 1املخر 

 أزنددددا  لردددداحلر  ير ددددا اقدددد  ة ع ددددد مددددقرد  رقريددددد  ددددلع م امم ددددا   لدددد        

  ريىددددة ددددعار امل ددددرد م ددددعر الاليلددددق القا ددددد من ددددا ا دددد  د ددددا ع تددددع ار  عدددد  ا 

إدددد    ددددعر الاليلددددق القا ددددد مدددد    دددد  أ مرققدددد   حيدددد   يالدددد   زددددارو ددددادط 

 اددددي املدددددي  م  امل لقكددددة ال يددددادةعدددد   ا الددددة   عددددى  د ددددا ع ك ددددأاقدددد   ال ددددلعة

كيعدددقم العدددا   رقزيع دددا  دددل املرعاقددددي  أ   امل لقكدددةالددددع  ال يدددادةيعردددد ددددا امدددا 

معددددأ ادددد  د ددددا ع للاليلددددق  ال يددددادةا  العددددا  ا عدددد   ا الددددة يعددددقم  رقزيدددد  

قرد م دددداحلر امل ددددرد كي ددد   اندادددد   ددددعر الاليلددددق القا ددددد  دددد عة القا دددد  ددددل املدددد

  ا ة.م   د ا ع م  ف  د   

م ديندددداري  أ ما دددددا    ددددعار  ا دددد  دينددددارا  ا اإددددلة ا ا  ة يددددادال  أمددددا لددددق أ      

كرعدددد عدددد    د دددا ع  ةام   دددد ع ةللاليلدددق القا دددد  حيددد  ي دددد    دددعر الاليلدددق  دددر

 ماملددددد لقهن   ا ر  دددددا  العددددداد      ميرح ل دددددا املددددددي  م دددددد   م لقكدددددة ال يدددددادة

املددددددي  م دددددد   دددددت يرح لددددد  الدددددداا  ا خ ددددداض ا  دددددعار  يرح لددددد ا ا  دددددعار 

العددددا   ددددل املرعاقدددددي   يدددد   كيع دددد   املدددد لقهنامددددا ا ر  ددددا  الدددددع  املدددد لقهن

 . 2 املرققعةالدع  اخل ارة  ي  ا  من عيرح      

مالرددددأ  878 املددددادةعراقددددأ ا العددددا ق  املدددددي العراقددددأ ا كعددددد  ددددص املقدددد  ال    

 املدددددادةاملن دددددقم ال دددددا ا  الطارادددددةعدددددأ  ط يدددددس  قددددديعأ لنظريدددددة الظدددددرمهن 

 ددددد  أ)ادددددي  ال دددددال ةة 878) املدددددادةمددددد  عددددد ا العدددددا ق   يددددد    ددددد   146/2

حلدددددقر اليدددددد العاملدددددة ا  أم ا مليدددددةاملدددددقاد  أ دددددعار ا ار  عددددد  ملدددددي  لل عدددددام  

 حلددددر   رددددى لددددق  لدددد  عدددد ا ا ر  ددددا   دددددا  أ  زيدددداد   ا ي ددددرند ال  لدددد  ليطلدددد

 

 لعا ددددع زعددددر  عاتددددر الظددددرمهن الطارادددد  اددددي الععددددقد عر ددددال  ماحل ددددرع عحلامعدددد  ا دددديل  نددددد ام اجع ليدددد  ا عددددقق  1

 . 79مب م2014مالعلقم ال يا ي  ع

  دددد  –يدددد  ر دددال  ماحل دددرع حلامعدددد  ا زعدددر قد املد ع ددد    دددد   ددددقد الددددي  عاتددددر الظدددرمهن الطاراددد  اددددي الععددد 2

 . 64مب م 2012 لي  ا عقق ع
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الر امدددداا  ا قر دددداديلزددددار الرددددقاز  أ ا م دددد  أاددددي   عدددد   ن يدددد  الععددددد ا ددددعا  

  ددد    ددددقادط    الدددد  ا ا  دددد ا     امددددا    ددد  مدددد  ر  الع دددد  ماملعدددام  ازيددددارا  

 لععددددداملددددايل  رالرعددددديمقدددد  الرعاقددددد ما عدددددم  دددد ل  ا  ددددال الدددد   قددددام اليدددد  

 م ك ء الععدةأ ا حلرة    عيض   ياد  ا أحلاز لل حالع      املعاملة

ة  ترلدددف اددد  الدددنص 878) املدددادةيراددد  لندددا ا   دددص  ممدددا  عددددمددد  خدددال        

 146 املددددادةمدددد   ال ا يددددة ال عددددرةا  الددددقاردة  الطاراددددةالظددددرمهن  للنظريددددةالعددددام 

 .1م  العا ق  املدي العراقأ

 ال ر  ال اي

 دمر العا  ا م عام ا لر ام املرعس

 40 رقددددع العراقددددأ املدددددي العددددا ق  مدددد ة 146) املددددادة مدددد  ال ا يددددة ال عددددرة   دددد  

 الق ددددد  ا يالددددد    اامدددددة ا دددددر نااية  دددددقادط زدددددرأا م ا الناكددددد  1951 ل دددددنة

 ي ددددد     مأ  الرعاقدددددد  ا لرددددد ام  ن يددددد  أ   ددددددمت ا ادددددي م ر ددددد   ققع دددددا

 لل حال دددة حلددداز كاد دددة  خ دددارة هيددددد   حيددد  لل ددددي  مرععدددا   إدددار م دددرحيال  

 ا دددددد مل املرعدددددس ا لرددددد ام  دددددنعص أ  الطدددددركل م دددددلحة  دددددل املقاز دددددة  عدددددد

 . ل  خالهن اي ا  اق     ازال   ميع   ل  العدالة اقرا  أ  املععق 

 أم الرن يدددد  ا امل ددددر رة الععددددقد مدددد   ددددا  م ا م  ددددرنرج مدددد  عدددد   املددددادة أ  الععددددد

 يرققع ددددا   اقر ددددادية ظددددرمهن مزددددرأا مددددملحلال    ن يدددد   م ددددا  ال قريددددة الععددددقد

  ددددا  الدددد   ا قر دددداد  الرددددقاز  اخددددرال  مل أدا الععددددد م ددددرام انددددد املرعاقدددددا 

  خ ددددارة هيدددددد   لر امدددد  املدددددي   ن يدددد  حلعلدددد . الععددددد م ددددرام انددددد مقحلددددقدا  

  ن يدددد  اددددي املدددددي   دددد  م  املعددددامالا ا املدددد لقهن ا ددددد ادددد  ختددددرج كاد ددددة

 .العدالة  عراي  ال   ا د مل ا لر ام ع ا م عام ميرع الر ام 

 :عأ النظرية  ط يس مقم 

 

 .17اتر       ار ال راب  املرحل  ال ا سب م 1
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 م ددددا  الرن يدددد  ال قريددددة أم الرن يدددد  امل ددددر رة الععددددقد مدددد  الععددددد يالددددق  أ  -1

 .مملحلال    ن ي  

 مرققدددد   ددددع اددددام ا ددددر نااأ  ددددادط ادددد   ا ددددئا   الطددددارو الظددددرهن يالددددق  أ  -2

 أم –  لكال دددددد  –  املدددددددي  خاإددددددة ا ددددددقادط يالددددددق    أ   ددددددالع قم ميع ددددددد

  ددددددمط أم ا ددددديا  أم متدددددرد ام تدددددقرة ام  دددددر  قيدددددام  لددددد  م دددددا  – مكا ددددد 

 .كياا 

 اندددددد ا  ددددر نااية ما دددددقادط الظددددرمهن عدددد    ققددددد  الق دددد  ا يالددددق    ا  -3

 .الععد م رام

 .كاد ة  خ ارة هيدد   حي  لل دي  مرععا   ا لر ام  ن ي  ي    أ  -4

 معرمضددددا الندددد ا  م ددددا  آ  ددددا   ر اعددددا الرددددأ النظريددددة قم  ةععدددد  م الرددددايل م ا

 ا ددددد مل املرعددددس ا لردددد ام  ددددنعص أ )  املقضددددق  ملحال ددددة حلدددداز العاددددا  امددددام

 املدددددي العددددا ق  مدددد  146 املددددادة مدددد  ال ا يددددة ال عددددرة  ددددص ا مرد  ددددتة املععددددق 

 آ  ا . امل  قر

مددددد  العدددددا ق  املددددددي العراقدددددأ  146مددددد  املدددددادة 2معالددددد ا أحلدددددازا ال عدددددرة   

للعدددددا   دددددلط  ا أ  يدددددنعص ا لرددددد ام  املرعدددددس للحدددددد املععدددددق   ا  اقراددددد  

العدالددددة  لدددد   م عددددد املقاز ددددة  ددددل الر امدددداا الطددددركلب م  ددددنا  كعدددد  املقدددد  

ر دددد امل دددد  اندددددما أحلدددداز للعددددا  ا  يددددرد ا لردددد ام ال ا ددددد املععددددق  م  يع

ا لددد  ادددي ا عاإددد  كعددد  ادددي االددد  املقددد  العراقدددأ الددد    دددص ادددي ا عدددام 

 . 1 146م  املاد   2ا لر ام القارد ا ال عر  

قدددد يدددر  العدددا  ا  الق ددديلة الردددأ ةعدددس لددد   عددددي  الععدددد ال ا دددد املععدددق       

م عيدددددد الردددددقاز  ا قر ددددداد  لطدددددرا الععدددددد عدددددأ ا عدددددام ا لرددددد ام املرعدددددس 

عددددد ا ا  عدددددام امدددددا ا  يالدددددق  مدددد   ا يددددد  الالدددددع ام مددددد   ا يددددد  لل دددددي  ما  

 مااددادة ا رعدداق لركدد  ا  عددام ا ددلق  ال العددا  يلىددى الاليددف قددد

 

 .579ا    ا د املىيد  الر ع ظرية الععد ا العقا ل املد ي  العر ي  عدار الالر  العل ي  ع م  1
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املخرددد  للععدددد كعدددد ير  ددد  الظدددرهن الطدددار  الددد   يعددد   ا قر ددداد  الردددقاز 

كيالددددق  ا إددددقر  زيدددداد  ا ال ددددعر زيدددداد   دددددد املدددددي   خ ددددار  م دددديال  كاد دددد  

 1ا ع   ا الة ا م لحة املدي  كيالق  الظرهن الطار 

م دددا   لددد  أ  يرع دددد  ددداحلر  رقريدددد   يددداا   دددع  مددد  ا نطدددة مل دددن  معدددل       

تددددع يعدددد  املردددددام  ا ال ددددقق مدددد  ا نطددددة مل  دددددا    ددددعا      ر ددددعع  ر دددد ي  

 ددددادط زددددارو  دددد    الددددق   ددددر  قددددد مقعدددد  ممنعدددد  ا ددددرعاد ا نطددددة أم 

كي دددد   مدددد  ال ددددع  اددددي الردددداحلر أ      م ددددالق  عددددع امل ددددا   أم  حددددق  لدددد  

يدددقرد لل  دددن   يددد  الال يددداا الردددأ  دددع ا   ددداق الي دددا كيىدددقز ا عددد   ا الدددة 

 ردددددى يدددددرد    يدددددرا    للعدددددا  أ  يدددددنعص مددددد  عددددد   الال يددددداا  املعددددددار الددددد 

يدددددرد  "ا لرددددد ام الرددددداحلر ال ا دددددد املععدددددق  م لددددد    ددددد  ماددددد ق  ال عدددددرة 

ردددددقز  اددددد   ا دددددادط الطدددددارو  دددددل كر "ا لرددددد ام املرعدددددس ال ا دددددد املععدددددق 

 .2املدي  م د   ااملرعاقدي  م  يرح ل 

عددد ا ميددددمر  الدددع املحال دددة  ا عدددام ا لرددد ام املرعدددس ال ا دددد املععدددق  مددد        

الظددددددرهن الطددددددارو محلددددددقدا  مادددددددم  كددددددا ا زا  الظددددددرهن الطددددددارو زا  معدددددد  

اليدددد  مالعالدددد  إددددحي  ا  الددددة ا ددددرداد   ا  عددددام مرحلدددد  الععددددد ال مددددا  ددددا

 .3  اقع آتار الظرهن الطارو م

ا  4/78م/54كعدددددد قاددددد   ال دددددة الر يددددد   قحلددددد  قرارعدددددا    الدددددرقع        

ا ا ا دددددددرملحلرا  دددددددازينق ا م دددددددلحة امل دددددددايف ملددددددددة  "   ددددددد :12/1/1978

 

 .18ا    ا د املىيد  الر ب املرحل  ال ا سب م 1

 3ع 1محددددددد ال ددددددن قر  عالق ددددددي  ا قي العددددددا ق  املدددددددي اجلديددددددد عم ددددددادر ا لردددددد ام ع لددددددد ا ددددددد الددددددرزاق ا2

 .727ع عماب م

ا  ددددا   ددددرار خاددددعع  ظريدددد  الظددددرمهن الطارادددد  ماتددددر اخددددرال  الرددددقاز  ا قر دددداد  ا  ن يدددد  الععددددقد ع  حدددد   3

 .T82.topic< w.w.w. droit_ alafdal. Netمنشقر ا املقق  ا لالدمي 
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 ددددنرل   ددددد   ددددنق  كددددا  م الق ددددا   دددد   ا رشددددار مددددرض الالددددقلعا ي ددددرل م 

 . 1 "خت يع ا لر ام لل دة املرعاقد الي ا

  

 

 . 27مب م 2010ع 2ل ر  عام  العىييل ب دمر العا  ا  عدي  الععد ع  1
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 املطل  ال اي

 ا الظرمهن الطاراةالرقاز  ا قر اد  للععد  ماادة لط  العا  ا 

 

املددددددادة  ا ا لر امددددددااأ  العددددددا ق  املدددددددي العراقددددددأ أخدددددد     ددددددلق   عدددددددي  

 ا الععددددددددمك دددددددء  ا لرددددددد ام دددددددل أخددددددد     دددددددلق   عددددددددي   ة ا146/2)

د ا  الددددة ة مدددد  العددددا ق  م  يرطددددرق ال أمالا يددددة مقددددف  ن يدددد  الععدددد878املددددادة)

 مادددددادة دددددلط  العدددددا  ا م   حددددد  أمالا يدددددة زما  ا دددددادط الطدددددارو بلددددد ل  

 ا الظدددددرمهن الطارادددددةب يعريضددددد الرعدددددرض ل حددددد الردددددقاز  ا قر ددددداد  للععدددددد 

  دددددلط  العدددددا  ا مقدددددف  ن يددددد  الععددددددب م ددددد ل   حددددد  دددددلط  العدددددا  ا 

 ك ء الععدب م ل  ا ال رال اآل يل:

 مقف  ن ي  الععد. لط  العا  ا ال ر  ا م : 

 ك ء الععد.  لط  العا  ا ال ر  ال اي:

 ال ر  ا م 

 مقف  ن ي  الععد لط  العا  ا 

لدددد ا    ا  ا ددددادط الطددددارو   يشددددد   انددددد مققادددد  ا  ي ددددر ر ل دددددة زقيلدددد        

الدددق  مقريدددا يددد م   عدددد مققاددد    دددد  محليددد ة  لددد ل  كدددا  كا ددد  مددد  املحر ددد  ا  ي

العددددا  يددددر  ا م ددددلح  الطددددركل ا  يعددددقم  ليعدددداهن  ن يدددد  الععددددد املدددد م  يددددن ت 

 1 رى زما  الظرهن الطارو 

م ر  دددد  ا ددددعار  عددددع     م ددددا  اددددي  لدددد  ا  يرع ددددد معددددام   لقامددددة م نددددى      

يق دددد  ا  يدددد م   مددددقاد ال نددددا   ددددادط زددددارو ار  ااددددا كا شددددا ملالندددد  ار  ددددا 

لعدددر  ا  رددداي  دددا  ا  دددرعاد كيعددددف العدددا  الرددد ام املعدددام    ر دددليع امل نددددى ا 

 

 .32 سب م ل ر  عام  العىييلب املرحل  ال ا 1
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املقاددددد املر ددددس اليدددد    رددددى يددددر ال  املعددددام  مدددد  العيددددام  الر امدددد  دم  ارعدددداق ا ا 

 . 1  يال  ا ع ا الققف  ر حل يع يلحس إا   امل نى 

الدددددق  عددددد   ميشدددددد   يعددددداهن  ن يددددد  الععدددددد   ددددد   الظدددددرهن الطدددددارو أ   

الظددددرمهن  ر ردددد    دددد ة ا  ددددر رار  ط يعر ددددا ق دددد  أ   الددددق   دددددد  ا تددددر أ  

  عندددددى آخدددددر أ  عددددد   الظدددددرمهن ي دددددرطي  العدددددا  ا دددددرعرا عا  ققددددد  امالا يدددددة 

 زماحا خال  كدة قد    طق .

ندادددد   د دددد  اتددددار اددددي ايعدددداهن كددددا ا اختدددد  العددددا  قددددرارا  ليعدددداهن الرن يدددد  كع

 : 2الععد

قدددداات مم ددددر را ا  ر يدددد  ا تددددارب كا لر امدددداا الرددددأ  نشددددا ادددد  ي عددددى الععددددد 

 الععد   عى قاا   م  ي   ا أد ى  عدي   ال يادة ام النع ا .

اندددددما  دددديع ايعدددداهن  ن يدددد  الععددددد     ددددقز    مدددد  الطددددركل ا  يطلدددد  مدددد  

الطدددددرهن اآلخدددددر  رن يددددد  الععدددددد ا  ا  الددددد  ا كدددددالل ام ا ا دددددار    ا حلددددد  

    ا الة ي ع .امل نقي ا ع

ا  ايعدددداهن  ن يدددد  الععددددد   دددد   الظددددرهن الطددددارو يالددددق  ملددددد   دددددد   ددددددعا       

ما  عدددد   املدددددة  الددددق  دم  اد ددددى  دددد   عري ددددا  عدددددر ا مالددددا  كلدددد      العددددا  

    ا معدددددمر العددددا  ا  يرن دددد   الققدددد  الدددد   يدددد م  كيدددد  اتددددار الظددددرهن الطددددارو 

لظدددددرمهن ال ز يعر دددددا م  يع دددددى كي عدددددى املددددددي  مل مدددددا  الرن يددددد   دددددا  ادددددقد  ا

ا مدددد  الرعددددقيع امل ددددرحس اليدددد    دددد   الردددد خر الرن يدددد  كددددا ا  ددددا  ا  ا  

يعيددددس   ددددليع ال اددددااة كددددال ادددد ر لل دددددي  ا ادددددم   ددددلي  ا ا  الدددد  ازددددا  

ا  ا  ما ددددر  قددددد    طددددق  ال  ددددل الدددد   ي دددد   كيدددد   ن يدددد  ا لردددد ام 

 .3 ع  د  

 

 .725ا د الرزاق امحد ال ن قر ب املرحل  ال ا سب م  1

 .34ل ر  عام  العىييلب املرحل  ال ا سب م 2

 . 18اتر       ار ال را ب املرحل  ال ا سب م  3
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الرقدددديعية ل الددددر  ايعدددداهن  ن يدددد  الععددددد  الرددددأ قددددد  ا  مدددد  ا ددددرز الرط يعدددداا      

كددددل ا   يالدددد  الدددددي   " ددددالعق   394/2 ددددص العددددا ق  املدددددي الي ددددا عددددأ املددددادة 

مملحلدددد  أم  دددد  أحللدددد  محلدددد  دكعدددد  كددددقرا  مدددد   لدددد   ددددقز لل حال ددددة انددددد 

الرضددددمرة ا ا   ي نع ددددا  ددددص ا العددددا ق  أ   نظددددر املدددددي  مل أحلدددد  منا دددد  م ا 

أ  ا حلدددد    "لحددددس الددددداا  مدددد  عدددد ا الرضددددر حل دددديع ا ددددردا   الددددة  لدددد  م  ي

املن دددقم اليددد  ا عددد   ا الدددة عدددأ  ظدددرة املي دددة مالر ددد ية مددد خق ة مددد  اآليدددة 

 1"ما   ا   م ا ة كنظرة ال مي ة "الالري ة 

ال دددددال ة الددددد  ر ا  عندددددا  قم   2/ 394كيراددددد  مددددد  خدددددال   دددددص املدددددادة      

  الععددددد ممددددن  املدددددي  احلددددال ين دددددأ قم  اددددي العددددا  مرااا ددددا انددددد  عدددددي

 القم  عأ2حلديدا  دية ااادة الرقاز  ا قر اد  املخر  مع   

ا   الددددق  عنددددا   مرة  اطددددا  ا حلدددد  لدددد ا يشددددد  ا العددددا  ا  يالددددق  -1

 دقيعا م  را اند ااطا  ع   امل لة.

ادددددم محلددددقد مددددا   قددددا قي ي ندددد  ااطددددا  املدددددي  م لدددد  ام  ظددددرة املي ددددة ام -2

 ا حل .

 ا    رداأ  الة املدي  منحة ا حل  ا اق الداا   رضر حل يع.-3

 ا    يملد  من  املدي  لألحل  ا اق الداا   رضر حل يع.-4

 ل ر  ال ايا

 ك ء الععد  لط  العا  ا

 خمرلدددف ا الطارادددة الظدددرمهن  نظريدددة املرعلعدددة الن دددقم مل  دددالرحلق 

 املد ية العقا ل

  ىدد   ا خدد   ددق  ما ددد را  اددي  ر ددس    ىدددعا ما حلن يددةب العر يددة

 ا لردد ام ا الرعديريددة ال ددلطة للعددا  قددد أاطددى املقدد   ددا  كددل ا ال  ددءب

 للظددرمهن الععددد ا الددع    ددء لدد   ددقز ك دد  املععددق ب ا ددد مل املرعددس
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 أحلدداز ال قلددقي العددا ق  أ   ىددد ا حلن يددة املد يددة للعددقا ل الطاراددة؟ ك الن دد ة

 كعددد ا يطددايل العددا ق  أمددا لدد ل ب  مرة م ا أر  الععددد ك ددء للعددا 

 لل رعاقددد يالددق  أ  املدددي ب اددي مل ددلحة الععددد ك ددء  ددلطة للعددا  أاطددى

 ير ددس  ددت الععددد لقددم   عددديال يعددرض  دد   ال  ددء زلدد  أ  ا ا ددس اآلخددر

 .  1العدال  م 

  عددقة الععددد ك ددء الطاراددة الظددرمهن اددي ا  ىليدد   العددا ق  ر دد  ملعددد

 2  ل   قاااأ  الع  احلة ل دمر م دم  العا ق 

يددددر  الددددد رقر ال ددددن قر   ا دددد     ددددقز ك ددددء الععددددد كددددا لر ام املرعددددس ي عددددى 

م  ينعيضدددد ملالدددد  يددددرد ال ا ددددد املععددددق    دددد  يددددقد  ال ة دددد  الددددداا  م ددددد  

 3  عة الظرهن الطارو .

أ كعنددددددد مال ظدددددة  ددددددص ا املددددددادة ملققددددددف العدددددا ق  املدددددددي العراقددددد  الن ددددد ة

عددددد ما ددددت جتيددد  للعددددا  ا  يعددددد  الععددددد عك دددء ال   جتيدددد  ال دددهن ازددددا  146/2

 لدددد  ممدددد  مال ظددددة  العدالددددةا لردددد ام ال ا ددددد املععددددق  ما  اقرادددد    ل عددددام

ما     الدددد  اامدددد  ر ددددت  ددددقد  ال ارعدددداق املدددددي   ا ددددر ناايةا دددد  عنددددا  ظرمكددددا 

اخلطدددددع ا  لإلخدددددال ن يددددد  ا لرددددد ام م لددددد    دددددا لر ام كددددديت لدددددق ا دددددر ر ا  

الرددددقاز  ا قر دددداد  الدددد    ددددا  قددددااع  ددددل الطركددددا  انددددد ا ددددرام الععددددد  اار ددددار 

  عدددددا م لددددد  ل عدددددا  ما دددددر رار  الدددددة     دددددد ا   عددددددي  الععدددددد ام مق ددددد  

 4اياا كيالق  ا    ا م   حا عق ك ء الععد  ا الةا رعاق ا ع   

 ا خدد  ادددم مل  ال ير ددا  عدد  كلعددد العر يددة املد يددة العددقا ل تددص كدديت أمددا

املرعلعدددة  الن دددقم ادددي  ندددا  ي النددد    العدددا      الععدددد ك دددء  ىددد  
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   أ  الددنص  لدد  ازاادد ب أم الععددد ك ددء مل يلىدد  أ  الطددارو  ددالظرهن

 للعددا  ي الدد  أ دد  م  املععددق  ا ددد مل ا لردد ام املرعددس يددرد أ  م  لدد   عدد 

 م ا مددا  الددة ا  ددص ا  ددرد   ما دددة  الددة ا الطاراددة للظددرمهن الععددد ك ددء

 ماملعدددام  الع ددد  ر  مددد   ددد  الر امددداا  دددل الردددقاز  ا قر ددداد  ازدددار

 اامة. ا ر نااية  قادط     

 مددا  الددة ا معدد ا  ال  ددءب  الددع أ  للعددا  ا  ددقا   يدد  ا أ دد  ميال ددهن

 عدد ا مادديب العددا احلددرا   الدد    الرعدددي  يع دد    الدد   زل دد  الددداا  مددا م ا

     دد    أ دد  اار ددار اددي ميددا  أ  ي نحدد  ال  ددء الددداا  زلدد  م  ا خددع

 مأ   دديت   ادد  ال دد عةب الددرخيل يددملتر  ددا  م ا  اما لردد  عدددي  اليدد  ي ددرض

 لل دي ب أإل  يالق  الععد ك ء

 العددا   دددخ م   العددق  الطددارو مخالإددة للحددادط أتددر  دد  اندد  يدددك  م  

 الطارادددة   ددد   الظدددرمهن  الرعددددي  الععدددد مل ا قر ددداد  الردددقاز   ادددادة

 ا ماحلحدداهن ظلددع مدد   دمتدد  ي الدد  مددا لددةزاا ا  دد ز  الدددة أ يددة  ا يعردد 

 ا لدد  يددد   مرققعددة  ددع ا ددر نااية لظددرمهن  ريىددة املرعاقدددي   ددس أ ددد

  دمت اب

  ددت ال اد ددة اخل ددارة مل الععددد  الر امدد    رن يدد  لددق ماإدد   دد  يددملد  ممددا 

 الرعدداد  كي دد   مرققعددة  ددع اآلخددر م  ددقرة للطددرهن ال ددا    ددال را  يعددقد

 الععدددد مار اددداعا ا الي دددا ا  عدددا الردددأ املرعا لدددةا لر امددداا   دددل خمدددرال

  دددخ  كيالددق  مددن تب  دد  م ددال   ددل املقاز ددة  عددد ا ععدداد  أتنددا  املرعاقدددا 

 1العدالة. لرحعيس  دخ  عق ا  ال ع ا اي الععد لرعدي العا  

مدددد  العددددا ق     792ممدددد  الرط يعدددداا الرقدددديعية لل  ددددء كعددددد  ددددص ا  مدددداد  

    ااملرعاقددد مدد  لالدد  حلدداز املدددة  دددد ار دد   ا   ددا  م ا  ا دد اددياملدددي العراقددأ 

 ا  زاا دد مدد  هنظددرم  دددت  م ا مد دد  ا عاددا  ق دد  الععددد ك ددء ط لدد ي ا 
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ااددى ا  اددي بمرععددا   يا دد رس اتنددا  ا أم ا مددر م دددأ مدد    ددارا  ن دد    جتعدد   ر 

قض ا  مادددي146  املدددادة  دددا خال   الرن ددد ايدددد  مقا ال  دددء ز لددد  مددد   اددد 

ا اآلخر هنللطر  ااد     عقض 

 رد اددي امل ددر حلر   دد   كددال بال  ددء ز لدد  الدد   عددق حلرملاملدد  ددا  كددل ا  

رقهني  رى امل حلقر   امل. اي       رى أم الرعقيع   

 ممار ددة ادد  اقعددد  مددرض م دددط دةيددا  ا    يددز  ا ددرملحلر ا ا كل دد  عنددا مدد 

 حلدداز     احلاز دد الديدد   تددع احلاز دد  لعاددا   ددعة  ددخص ا ددرملحلر ام م نردد 

ار ا   ددءي    ا  ا ددا ا عدد   ا لل  ددر حلر قم مقددد  الطددارو للعدد ر حلدد   قدد 

   عدداا م الددق  ريدد    م ايت   ددرم ال املدد حلقر ردداج     ق دد  دداململحلر العدد ر

ق ي   ا    دد    ددا   دد  ماددي لل ددملحلر مرععددة كاد ددة ايت  الدمدد عدد    الدد 

 اد  الددد  ء لدد  يدددد ا  ددددمط الظدددرهن الطدددارو ال  ددد ز لددد  الددد   لل رعاقددد

ار ا   ن دد    حلعدد  ال قدي م لدد  مرععددا حلدد   حدداالظددرمهن   عدددر   لل حال ددة عدد 

 . 1الرعديرية ا  ل   ال لطة
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 اخلامتة

 ما زاية ع ا ال ح   رقإ  للنرااج ماملعد اا الرالية: 

 أم  : النرااج: 

أ  الرددددقاز  الععددددد  يع ددددد  دددد   الددددة الرالدددداكمل مامل دددداماة  ددددل زددددرا الععددددد  -1

كدددديت يلعيدددد  اددددي اددددا س  دددد  مددددن ت مدددد  الر امدددداا أم يعطيدددد  حددددت مدددد   عددددقق أم 

 .تقل  حا م   لطاا ا  ي  مرا    نظيع الععد

  املرعاقددددي قيعدددة قااددددة ياددد ا دددر نا  الطارادددةالظدددرمهن   ظريدددة  عدددد -2

 .ةرادا  ا طل  م دا يما

ا لر امددداا  م عدددام ا العدددا  طةل ددد  دددق قدددد قدددأاالعر املقددد   ا-3

 الرعديريدددة  طرل ددد ا م ددد  لدددق مددد ر   املععدددق  م دددا  ا دددد الاملرععدددة 

 تدددرأ زما   دددل ال الععددد  ن يددد ا لر امدداا املرعا لددة ام مقددف  ال يددادة شدد  لر

 م ل  لرحعيس العدالة  ل الطركل. ا  ر نااأالظرهن 

 تا يا : املعد اا: 

الي دددا ا  دددص الظدددرمهن الطارادددة مقدددد  املددددي العراقدددأ  نظريدددة أخددد  العدددا ق -1

النظددددام العددددام م دددد  ا  دددداق تددددالف  يعردددد  مدددد  مندددد  معدددد ا الددددنص 146/2املددددادة 

  ازال   طال ا  مطلعا .  ع   يعدع ا النص  أ الام

النظريددددة أ  يالددددق   رط يددددسل  قر أ دددد  أ ددددد  ملالدددد  يال ددددهن اددددي الددددنص املدددد

 عدددد  ا ا يدددداة الع ليددددة  ددددقادط  اامددددا  معدددد ا منرعددددد  يدددد ا ددددادط الطددددارو 

ادددددي املددددددي  كعددددد   ا دددددر نااية لالن دددددا    ر دددددف  الع قميدددددة م  مزدددددا قدددددا ة

  حل يت بم     ل  مرعاقا  ماديا  

لنظريددددة ا الددددة   ي ددددرطي  عدددد ا املرعاقددددد أ  يطالدددد   رط يددددس ا ما م دددد  عدددد  

م ددددر  مدددد  الرضددددمر  ماددددادة النظددددر ا عدددد ا      ما  ددددر ادة مدددد  أ الام ددددا

ما عدددداهن العادلدددة الردددأ   دددعى  القددد  ما دددر عاد  مددد  احلددد  ةعيدددس الدايددداا

 .النظرية ملي ا
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ال حددددد  أ  العااددددددة العامدددددة ا  ط يدددددس  ظريدددددة الظدددددرمهن  مددددد  قدددددد   دددددل -2

مدددد  العددددا ق  املدددددي  146ة الطارادددة املن ددددقم الي ددددا ا ال عددددرة ال ا يددددة مدددد  املدددداد

 عدددددي  الععددددد  ل عددددام ا لردددد ام املرعددددس مل    جتيدددد  ك ددددء الععددددد مم ددددت جتيدددد 

 املععق  ا د

 دددت عدددق  دددالر ع مددد   مم ندددا  دددر  م  ركدددع ال  دددء يعندددأ ا  عدددا  ادددي الععدددد  

 اددددم الردددقاز  ا قر ددداد  الددد    ددددط كيددد . لددد ا  دددر  مادددادة النظدددر ا الدددنص

 ال  دددء م ا  طلددد  ا مددددر  لددد  م  ددد   عدددددير  ال دددةاملددد  قر  ردددى ي الدددد  

   .املقضق 

 ضددددددق  الرحدددددددياا الراعنددددددة الرددددددأ يعيشدددددد ا العددددددا  مدددددد  أزمددددددة )م ددددددا  ا -3

ب "ظددددرهن زدددددارو" بة19 –حلااحدددددة الالقرم ددددا ) قكيددددد  عدددددي  عددددد الالقرم دددداة 

 ي ي  للعا  املدي  لطة معاجلة اخرال  الععد مماادة الرقاز  ملي . 
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 املراحل : امل ادر م

 ام  : العرا  الالريع

 تا يا : الالر :

ا دددددد الدددددرزاق امحدددددد ال دددددن قر ب الق دددددي  ا قي العدددددا ق  املددددددي اجلديددددددب  •

  عما.    3    1م ادر ا لر امب  لد 

ا دددد   ا ددددد املىيددددد  الددددرب  ظريدددد  الععددددد ا العددددقا ل املد يددددة العر يددددةب دار  •

 الالر  العل ية.

 .2010    2ل ر  عام  العىييلب دمر العا  ا  عدي  الععدب   •

منددددد ر ال اددددد ب النظريدددددة العامدددددة لاللر امددددداا درا دددددة معار ددددد   دددددل ال عددددد   •

ادددددت ب دار     1ا  دددددالمأ مالعدددددقا ل املد يدددددة القضدددددعيةب م دددددادر ا لرددددد امب ج

 .1996   ال عاكة 

رديب م دددددادر يا دددددل   دددددد اجل دددددقر ب الدددددقحلي  ا قي العدددددا ق  املددددددي ا  •

   1    1ا عددددددقق الشخ ددددددية )م ددددددادر ا لر امددددددااةب درا ددددددة مقزم ددددددد ب ج

 . 2008   دار ال عاكة للنق مالرقزي ب ات  

 تال ا : الر اا  اجلامعية:

امحدددد زدددال  ا دددد ا  يددددب قااددددة الععدددد قيعدددة املرعاقددددي  ا  دددا  الععددددقد  •

ة الن ددددري ب  ليدددد  ا داريددددة درا ددددة قا ق يدددد  معار دددد ب ر ددددالة ماحل ددددرعب حلامعدددد

 2012   ا عقق 

 الدددددرار  ى ددددد ب  ظريددددد  الظدددددرمهن الطارادددددة ا العدددددا ق  املددددددي اجل اادددددر ب  •

 ىايدددددةب  ليددددد  ا عدددددقق –ر دددددالة ماحل دددددرعب حلامعددددد  ا دددددد الدددددرمح  مدددددع  

 .2015   مالعلقم ال يا ية 

 لعا دددددع زعدددددر ب أتدددددر الظدددددرمهن الطارادددددة ادددددي الععدددددقدب ر دددددالة ماحل دددددرعب  •

 .2014   ب  لي  ا عقق مالعلقم ال يا ية حلامع  ا يل  ند ام اج
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إددددا أ زينددددد ب معدددددر    ددددي  ب  دددددلط  العدددددا  ا  عدددددي  الععددددددب ر دددددالة  •

 ىايدددددةب  ليددددد  ا عدددددقق مالعلدددددقم –ماحل دددددرعب حلامعددددد  ا دددددد الدددددرمح  مدددددع  

 .2014   ال يا ية 

ع ددد    دددد   دددقد الددددي ب أتدددر الظدددرمهن الطارادددة ادددي الععدددقد املد يدددة ر دددالة  •

 .2012      ب  لي  ا عقق –ماحل رعب حلامع  ا زعر 

 را عا : ا  حاط:

 دددددحر ا دددددال يععدددددق ب ك دددددء الععدددددد ا دار    دددددرحال  الرن يددددد ب حلامعدددددة  •

الالقكددددةب  ليدددد  العددددا ق ب  حدددد  منشددددقر ا املققدددد  ا لالدددددمي ملر دددد  درا دددداا 

 ..http/www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=29521الالقكة 

ا  دددددا   دددددرار خادددددعب  ظريددددد  الظدددددرمهن الطارادددددة مأتدددددر اخدددددرال  الردددددقاز   •

ا قر ددددددداد  ا  ن يددددددد  الععدددددددقدب  حددددددد  منشدددددددقر ا املققددددددد  ا لالددددددددمي 

T82.topic< w.w.w. droit_ alafdal. Net. 

اددددتر   دددد   دددد ار الدددد راب  ظريدددد  الظددددرمهن الطاراددددة مأترعددددا اددددي اادددداد   •

   الردددددقاز  ا قر ددددداد  املخرددددد  ا الععددددددب حلامعددددد  الالقكدددددةب  ليددددد  العدددددا ق  
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د. دايل  شدددددعب  دددددلطة العدددددا  ا ةعيدددددس الردددددقاز  الععدددددد  ا مزدددددار  ظريدددددة  •
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 مبدأ الشفافية للمرفق العام 
 

 1د. أبوبكر أمحد عثامن النعيمي 

   العراق   - املوصلجامعة 

 امللخص

عىلىلىلىلر الىلىلىلىلرمهي مىلىلىلىلو االيىلىلىلىلة ال اىلىلىلىلوا المىلىلىلىلي دمثل ىلىلىلىلا املر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  ل  ىلىلىلىلراد  ا أن 

الوضىلىلىلل الىلىلىل حي مىلىلىلان لكىلىلىلي  ىلىلىل ا النىلىلىلو  مىلىلىلو النتىلىلىلا  ا دا حي د ىلىلىلو  عىلىلىلر ا ىلىلىلم ثا  

ا دا ة يف عمليىلىلىلىلة  اىلىلىلىليا املر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  باىلىلىلىلو ة  كىلىلىلىلاد  كىلىلىلىلون ماملىلىلىلىلة  لىلىلىلىلي  كىلىلىلىلو 

دا ة   ىلىلىلىلي  وجىلىلىلىلد أدىلىلىلىلة اليىلىلىلىلاد دمكىلىلىلىلو ل  ىلىلىلىلراد مىلىلىلىلو    ىلىلىلىلا متىلىلىلىلا مة أ  مرا  ىلىلىلىلة ا 

  ىلىلىلو  بنتىلىلىلا  املر ىلىلىل  العىلىلىلا ل  بنىلىلىلان عىلىلىلر فلىلىلىلا  ىلىلىلين النتىلىلىلا  املر  ىلىلىلي مىلىلىلان د  يىلىلىل  

ال مىلىلىلىلول  الوىلىلىلىلدة  ا  كىلىلىلىلو  نىلىلىلىلاا ادىلىلىلىلة الماامىلىلىلىلاد  ا و يىلىلىلىلة عىلىلىلىلر ا دا ة  لام ىلىلىلىلا 

 حاطىلىلىلىلة اا ىلىلىلىلراد بمعلومىلىلىلىلاد عىلىلىلىلو  تىلىلىلىلاط ا املر  ىلىلىلىلي أ   اىلىلىلىل ي   را  ىلىلىلىلا ا دا دىلىلىلىلة 

اط ا.   ىلىلىلد  عىلىلىلي عىلىلىلو المىلىلىلي  اىلىلىلد  ا   ىلىلىلي باىلىلىلدد نا  ىلىلىلة  ىلىلىل ا النىلىلىلو  مىلىلىلو  تىلىلىل 

 ىلىلىلىل ا الوضىلىلىلىلل اةىلىلىلىلا    يمىلىلىلىلة كثلىلىلىلىلم يف  ىلىلىلىلردحي  ا مكىلىلىلىلا  ا ىلىلىلىلدماد العامىلىلىلىلة المىلىلىلىلي 

 ل ىلىلىلىلي اتاجىلىلىلىلاد اا ا ىلىلىلىلية ل  ىلىلىلىلراد باىلىلىلىل   جىلىلىلىلدا  الوىلىلىلىلدة الىلىلىلىل حي مىلىلىلىلان لمىلىلىلىلي 

مىلىلىلىلواإلي ا دا ة العامىلىلىلىلة مىلىلىلىلو مرا  ىلىلىلىلة    ىلىلىلىليي  تىلىلىلىلاط ي  اعام ىلىلىلىلي   ىلىلىلىلو مىلىلىلىلا  ىلىلىلىل ل 

واج ىلىلىلىلة  ىلىلىلىل   ااةىلىلىلىلا  عمليىلىلىلىلاد الإلاىلىلىلىلاد  ااعمىلىلىلىلدان  الىلىلىلىلمب  مىلىلىلىلو املىلىلىلىلا  العىلىلىلىلا .  مل

الاىلىلىلىلل ية بىلىلىلىلدأد عددىلىلىلىلد مىلىلىلىلو د   العىلىلىلىلاا  من ىلىلىلىلا  ر اىلىلىلىلا   عم ىلىلىلىلا بعىلىلىلىلد مراحىلىلىلىلل  مينىلىلىلىل  

ممإلا  ىلىلىلىلة عددىلىلىلىلد مىلىلىلىلو الىلىلىلىلد   العربيىلىلىلىلة يف عمليىلىلىلىلة  صىلىلىلىل    ىلىلىلىلاملة للنتىلىلىلىلا  ا دا حي 

عمومىلىلىلىلىلىلاط   تىلىلىلىلىلىلا  املر ىلىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلىلا   اوصىلىلىلىلىلىلاطل   ىلىلىلىلىلىلد مىلىلىلىلىلىلان مىلىلىلىلىلىلو ابىلىلىلىلىلىلر   ىلىلىلىلىلىل   

املر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا ل ا صىلىلىلىلىل حاد   ىلىلىلىلىلرا  م ىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية ا دا دىلىلىلىلىلة يف  ىلىلىلىلىلا   تىلىلىلىلىلا  

 رشىلىلىلىلدعاد اصىلىلىلىل حية ما ىلىلىلىلم بمثابىلىلىلىلة  1978 اىلىلىلىلاد د  ر اىلىلىلىلا  ابمىلىلىلىلدان مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلنة 

املعىلىلىلىلو  الىلىلىلىل حي بىلىلىلىلدأ ل ىلىلىلىلي جىلىلىلىلدا  الوىلىلىلىلدة  ال مىلىلىلىلول الىلىلىلىل حي مىلىلىلىلان لىلىلىلىلي   تىلىلىلىلا  

ا دا ةل   عضىلىلىلىلىليداط مل ىلىلىلىلىلدأ الوضىلىلىلىلىلو   التىلىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا  ا ىلىلىلىلىل  املرشىلىلىلىلىل  

يف الو ىلىلىلىلىلو   الإلر يسىلىلىلىل  ر  كىلىلىلىلىلردب  كىلىلىلىلىلرة  اىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلة  ليم ىلىلىلىلىلا 

 
 مد   ال ا ون ا دا حي بكلية ات وق بعامعة املوصل. 1
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عىلىلىلىلىلر اا ىلىلىلىلىل اع المىلىلىلىلىلي  ىلىلىلىلىلد ل ا دا ة ااىلىلىلىلىلاف  را ا ىلىلىلىلىلا ا دا دىلىلىلىلىلة املخملإلىلىلىلىلىلة. أن 

ااةىلىلىلىلا  ااةابيىلىلىلىلة المىلىلىلىلي ح  م ىلىلىلىلا اترمىلىلىلىلة ااصىلىلىلىل حية الإلر اىلىلىلىلية يف  ىلىلىلىلا   تىلىلىلىلا  

املر ىلىلىل  العىلىلىلا ل ما ىلىلىلم نرمىلىلىلاط لم نىلىلىلي عددىلىلىلد مىلىلىلو الىلىلىلد   العربيىلىلىلة   ىلىلىلواد متىلىلىلا ة 

العامليىلىلىلىلىلةل  ىلىلىلىلىلين الوضىلىلىلىلىلل يف  عىلىلىلىلىلر الن ىلىلىلىلىلي  مىلىلىلىلىلو اترمىلىلىلىلىلة ا دا دىلىلىلىلىلة ااصىلىلىلىلىل حية 

العىلىلىلىلىلراق ا دىلىلىلىلىلاا  د ىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر ردىلىلىلىلىلة العمىلىلىلىلىلل ا دا حي   إلىلىلىلىلىلرد ا دا ة يف  تىلىلىلىلىلاط ا 

 لىلىلىلىلىلي داىلىلىلىلىلد  احي  رشىلىلىلىلىلدل ماىلىلىلىلىلم ل دلىلىلىلىلىلا  ا دا ة بىلىلىلىلىلاط   اا ىلىلىلىلىلراد عىلىلىلىلىلر  تىلىلىلىلىلاط ا 

 اادا حي ا  دلام ا بما ي   را ا ا ا دا دة بوصف فلا  اعدة عامة.

 مر  . - رشدعاد -اادا دة -ال ا ون -التإلا ية الكلامد املإلماحية:
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 امل دمة

دعىلىلىلىلىلر  املر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا  با ىلىلىلىلىل  مىلىلىلىلىلل  تىلىلىلىلىلا    ىلىلىلىلىلو  بىلىلىلىلىل  اادا ة باىلىلىلىلىلو ة م ىلىلىلىلىلا ة ا   

 رشىلىلىلىل  عليىلىلىلىل   ىلىلىلىلد  ا ىلىلىلىل ا  اتاجىلىلىلىلىلاد العامىلىلىلىلة ل  ىلىلىلىلراد.   اضىلىلىلىل  مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىل ا 

المعردىلىلىلىلف أن للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  طر ىلىلىلىلان لىلىلىلىلا ا دا ة  اا ىلىلىلىلرادل  عىلىلىلىلر الىلىلىلىلرمهي مىلىلىلىلو ان 

ر يف الإلىلىلىلىلرد  ىلىلىلىلو ال ىلىلىلىلر  الىلىلىلىل حي دمىلىلىلىلاةر بىلىلىلىلاملر   العىلىلىلىلا   ا أ ىلىلىلىل  ا دكىلىلىلىلو لىلىلىلىل  د   دىلىلىلىل م

 ىلىلىلا  املر ىلىلىل  العىلىلىلا ل  لىلىلىلي دكىلىلىلو دعىلىلىلم  لىلىلىل  بض ىلىلىلوق  ا ىلىلىل ل  ن  ىلىلىل ا الوضىلىلىلل   ىلىلىلام 

 تىلىلىلىلان   ىلىلىلىل اع  معلىلىلىلىل  ب  يىلىلىلىلان الإلكىلىلىلىلر ال ا  راطىلىلىلىلي بوصىلىلىلىلإل  اا ىلىلىلىللوع املعممىلىلىلىلد 

يف  دا ة املر ىلىلىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلىلىلا ل  عىلىلىلىلىلىلىلد     يىلىلىلىلىلىلىل  الإلكىلىلىلىلىلىلىلر الىلىلىلىلىلىلىلددم راطي يف النتىلىلىلىلىلىلىلا  

   ىلىلىلىلىل ا ا دا حيل ا ىلىلىلىلىلوة بىلىلىلىلىلاعام  الاىلىلىلىلىلل مض المرشىلىلىلىلىلدعية  ال ضىلىلىلىلىلا ية. ل ىلىلىلىلىلد ا ىلىلىلىلىلر

الوضىلىلىلىلل الىلىلىلىل حي مىلىلىلىلان د ىلىلىلىلو  عليىلىلىلىل  املر ىلىلىلىل  اةىلىلىلىلا اط  ىلىلىلىلل ية بىلىلىلىلمدحي  وعيىلىلىلىلة ا ىلىلىلىلدماد 

العامىلىلىلىلىلة  المع يىلىلىلىلىلداد  الىلىلىلىلىل  ن يف   ىلىلىلىلىلددم ال  ا عىلىلىلىلىلدا  ادىلىلىلىلىلة متىلىلىلىلىلا مة ل  ىلىلىلىلىلراد يف 

النتىلىلىلىلىلا  املر  ىلىلىلىلىلي.   ىلىلىلىلىلدأد منىلىلىلىلىل   ىلىلىلىلىل عينياد ال ىلىلىلىلىلرن املىلىلىلىلىلا  حرمىلىلىلىلىلة ااصىلىلىلىلىل   

بم ىلىلىلىلدأ اادا حي  كللىلىلىلىلم ب  ىلىلىلىلو  م ىلىلىلىلدأ جددىلىلىلىلدة  حددثىلىلىلىلة للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  كثلىلىلىلىلم 

املتىلىلىلىلا مةل  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا يةل  م ىلىلىلىلدأ  وعيىلىلىلىلة ا دمىلىلىلىلةل  م ىلىلىلىلدأ ال اىلىلىلىلاطة   ىلىلىلىل ولة 

الوصىلىلىلىلىلل.  دعىلىلىلىلىلد   ىلىلىلىلىلرا  م ىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا  مىلىلىلىلىلو ا ىلىلىلىلىلي ا  ىلىلىلىلىلواد 

ااصىلىلىلىل حية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا ل  لمىلىلىلىلاف  كىلىلىلىلردب م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  

  مجلىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلو املم ل ىلىلىلىلىلاد  ممثىلىلىلىلىلل بىلىلىلىلىلاعما  املرشىلىلىلىلىل  بضىلىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلىلراد يف ااطىلىلىلىلىل 

 اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلةل   إلعيىلىلىلىلل اتىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىل   اادا حي مىلىلىلىلو 

 ىلىلىلىل   ضىلىلىلىلامن ااطىلىلىلىل   الياىلىلىلىلا ل  ىلىلىلىلراد عىلىلىلىلر ال ىلىلىلىلوا ض  اا  مىلىلىلىلة المىلىلىلىلي    ىلىلىلىلب 

علي ىلىلىلىلا اادا ة اعام ىلىلىلىلا  ضىلىلىلىل ط عىلىلىلىلو   نىلىلىلىلي  كىلىلىلىلرة اتكومىلىلىلىلة االكم  يىلىلىلىلة ل  أ ىلىلىلىلااط 

نىلىلىلىلح لمض يىلىلىلىل  التىلىلىلىلإلا ية  ىلىلىلىلين الىلىلىلىلاا  ا دا ة بماىلىلىلىل ي   را ا ىلىلىلىلا ا دا دىلىلىلىلة   ىلىلىلىلو ا مه

 للمر   العا .                                                                                                      

 

 

 



 
 2021 199  -159 د. ابو بكر احمد عثمان  مبدأ الشفافية للمرفق العام 

 

 

162  
 

 

 ألية املوضو :

دعىلىلىلىلد النتىلىلىلىلا  املر  ىلىلىلىلي  ىلىلىلىلو النتىلىلىلىلا   اا ىلىلىلىلي لىلىلىلىل دا ة  مىلىلىلىلو  ىلىلىلىل   ضىلىلىلىلام   دمكننىلىلىلىلا 

د  ىلىلىلىلي مراعا ىلىلىلىلا  ضىلىلىلىلام ا ل  ىلىلىلىلرادل ال ىلىلىلىلو  أن ح ىلىلىلىلوق ا  اىلىلىلىلان بعميىلىلىلىلل اجيا ىلىلىلىلا  ىلىلىلىل 

لىلىلىل ا  ي ىلىلىل  دلىلىلىلا  ضىلىلىلامن ل يىلىلىل  املر ىلىلىل  العىلىلىلا    دا ىلىلىل  يف ا ىلىلىل ا  اتاجىلىلىلاد العامىلىلىلةل 

  ىلىلىلىل ا  ىلىلىلىلو  ا دكىلىلىلىلون مما يىلىلىلىلاط  ا مىلىلىلىلو  ىلىلىلىل    كىلىلىلىلردب ح ىلىلىلىلوق  اضىلىلىلىلضة  نىلىلىلىلددة 

ل  ىلىلىلىلىلىلراد   ان املر ىلىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلىلا ل  يف م دمىلىلىلىلىلىلة  ىلىلىلىلىلىل   ات ىلىلىلىلىلىلوق  كىلىلىلىلىلىلردب التىلىلىلىلىلىلإلا ية 

                                                                     للمر   العا .                 

    كالية ال ضث: 

داىلىلىلىل د    ىلىلىلىلرا  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  باىلىلىلىلعوباد ممعىلىلىلىلددةل من ىلىلىلىلا مىلىلىلىلا 

دمعلىلىلىلىلىل ل بمماىلىلىلىلىلا ا دا ة بوىلىلىلىلىلدة اعام ىلىلىلىلىلا   ردد ىلىلىلىلىلا يف ااعىلىلىلىلىلما  بىلىلىلىلىلين ل  ىلىلىلىلىلراد 

  ا دا ة العامىلىلىلىلىلىلىلةل  من ىلىلىلىلىلىلىلا مىلىلىلىلىلىلىلا د  اط دام  ىلىلىلىلىلىلىلو   يف النتىلىلىلىلىلىلىلا  ا دا حي  ر جا ىلىلىلىلىلىلىل 

دمعلىلىلىلىلىل  باتاجىلىلىلىلىلة  ر  ىلىلىلىلىلو  رشىلىلىلىلىلدعاد اصىلىلىلىلىل حية  مضىلىلىلىلىلمو  ن ىلىلىلىلىليي الع  ىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلض 

اا ىلىلىلىلىلراد  اادا ة بىلىلىلىلىلام دضىلىلىلىلىلمو  ىلىلىلىلىلإلا ية ااعىلىلىلىلىلام  ا دا دىلىلىلىلىلةل  ضىلىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلو  ث يىلىلىلىلىلف 

الكىلىلىلىلواد  الوايإليىلىلىلىلة باليىلىلىلىلة  ىلىلىلىل ا امل ىلىلىلىلدأل   وعيىلىلىلىلة اا ىلىلىلىلراد بىلىلىلىلات وق المىلىلىلىلي دلىلىلىلىلا  

د ىلىلىلل اليىلىلىلة عىلىلىلو فلىلىلىلا اعىلىلىلمامد الو ىلىلىلا ل الم نيىلىلىلة  كىلىلىلمع ي  ىلىلىلا  ىلىلىلا  املر ىلىلىل  العىلىلىلا ل  ا

 اتددثة يف ا عا  ااعام  ا دا دة   و ما باد دامح باتكومة املإلمو .

 من عية ال ضث:

اعممىلىلىلىلىلد ا يف د ا ىلىلىلىلىلمنا عىلىلىلىلىلر املىلىلىلىلىلن   المضلىلىلىلىلىلي   امل ىلىلىلىلىلا نلمو  ىلىلىلىلىل   ا ىلىلىلىلىلمعرال 

 ىلىلىلىلىلا ع الىلىلىلىلىلد    للي ىلىلىلىلىلا للوصىلىلىلىلىلو   ر  مىلىلىلىلىلا   نىلىلىلىلىلددة  كىلىلىلىلىلون  ا ىلىلىلىلىلداط يف   ىلىلىلىلىلودر 

 املرا   العامة يف العرا ي. 

 جاند   ة ال ضث عر     اآليت:   ة ال ضث:

                                        امل ضث ا   : المعردف بم دأ التإلا ية للمر   العا .         

 امل ل  ا   : ما ية م دأ التإلا ية للمر   العا .   

 امل ل  الثاين: ا و  م دأ التإلا ية للمر   العا .

 امل ل  الثالث: ال يمة ال ا و ية مل دأ التإلا ية للمر   العا .
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 امل ضث الثاين: عنارص ل ي  م دأ التإلا ية للمر   العا .

 مل ل  ا   : ات  يف اتاو   ااط   الوةا   ا دا دة.ا

 امل ل  الثاين: ات  يف ااع   ا دا حي.

 امل ل  الثالث:  ا ي  ال را اد ا دا دة.
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 امل ضث اا   

 المعردف بم دأ التإلا ية للمر   العا  

ل ىلىلىلىلرل المعردىلىلىلىلف بم ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا   ن اىلىلىلىلي  ىلىلىلىل ا امل ضىلىلىلىلث  ر     

ة ةىلىلىلىلة م الىلىلىلىل   نىلىلىلىلا ي يف ا    ما يىلىلىلىلة م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا ل   نىلىلىلىلا ي 

 يف الثاين ا و  امل دأل   خاص الثالث لد ا ة ال يمة ال ا و ية ل . 

 ما ية التإلا ية للمر   العا امل ل  اا  : 

  م ىلىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلىلإلا ية يف  ىلىلىلىلىلىلر  أ  ل   خاىلىلىلىلىلىلص الإلىلىلىلىلىلىلر  الثىلىلىلىلىلىلاين   ىلىلىلىلىلىلن ض مإل ىلىلىلىلىلىلو    

  لية م دأ التإلا ية للمر   العا .

 الإلر  اا   

 مإل و  م دأ التإلا ية للمر   العا  

 معىلىلىلىلىلدد املإلىلىلىلىلىلا يي المىلىلىلىلىلي  يلىلىلىلىلىلم باىلىلىلىلىلدد التىلىلىلىلىلإلا ية بمعىلىلىلىلىلدد املعىلىلىلىلىلااد المىلىلىلىلىلي      

ما عىلىلىلر  اىلىلىلمخد   ي ىلىلىلال  ب ىلىلىلد   علىلىلىل  اامىلىلىلر بع  ىلىلىلة التىلىلىلإلا ية بىلىلىلاملر   العىلىلىلا   ىلىلىلنر

 عردىلىلىلىلف التىلىلىلىلإلا ية مىلىلىلىلو  ىلىلىلىل   الناحيىلىلىلىلة   ىلىلىلىل  مىلىلىلىلو د ن ا ىلىلىلىلول بمإلىلىلىلىلا يي التىلىلىلىلإلا ية 

 يف املعااد اا را.

  ىلىلىلىلىلىليلة ملرا  ىلىلىلىلىلىلة "أن م ىلىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلىلإلا ية  ىلىلىلىلىلىلو  Mishel Bazex ىلىلىلىلىلىلاا اا ىلىلىلىلىلىلماف     

ا ىلىلىلىلىلدماد المىلىلىلىلىلي د ىلىلىلىلىلدم ا املر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا ل ل ىلىلىلىلىلرل المامىلىلىلىلىلد مىلىلىلىلىلو ان املاىلىلىلىلىلال  

عيىلىلىلىلىلم  عىلىلىلىلىل  مىلىلىلىلىلو اا ىلىلىلىلىلخا  اا ماىلىلىلىلىلاددة للمنمإلعىلىلىلىلىلض ا  للماىلىلىلىلىلم لكض  ىلىلىلىلىلد   

 بىلىلىلىلاملعنح  إلاىلىلىلىل  دعىلىلىلىلر  الىلىلىلىلدممو   ىلىلىلىلعيد عىلىلىلىل    "املكلىلىلىلىلف بماىلىلىلىليا املر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا 

 ىلىلىلىلىلي  ىلىلىلىلىلو ا املعلومىلىلىلىلىلاد ال  مىلىلىلىلىلة   ضىلىلىلىلىلع ا   عىلىلىلىلىل ن "الرا ىلىلىلىلىلد ار ان التىلىلىلىلىلإلا ية 

 عر ىلىلىلىلىلم التىلىلىلىلىلإلا ية يف املعىلىلىلىلىلا  ا دا حي 1" ىلىلىلىلىلدا  ا  المرىلىلىلىلىل  ب رد ىلىلىلىلىلة مكتىلىلىلىلىلو ة

  Zoellner ىلىلىلىلىلال  ا ىلىلىلىلىلا  اا ىلىلىلىلىلماف با ىلىلىلىلىلا  عنىلىلىلىلىلي لىلىلىلىلىلر  ا دا ة مىلىلىلىلىلو مهموضىلىلىلىلىل ا  ا    

 ضىلىلىلىلىلىلو  ال واعىلىلىلىلىلىلد المرشىلىلىلىلىلىلدعية "ار  ىلىلىلىلىلىل ا املعنىلىلىلىلىلىلح ب ولىلىلىلىلىلىل   ن التىلىلىلىلىلىلإلا ية  ىلىلىلىلىلىلي 

 المن يميىلىلىلىلة   ىلىلىلىل ولة ااطىلىلىلىل   عىلىلىلىلر املام  ىلىلىلىلاد الإلعليىلىلىلىلة  كامىلىلىلىلا ممىلىلىلىلو دن ىلىلىلىلر مىلىلىلىلو 

 
 .16ل   2007د.  عيد ع  الرا دحيل ا دا ة بالتإلا يةل دا  منو  املعر ة العلميةل عامنل   1
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.  دىلىلىلىلىلىل    اا ىلىلىلىلىلىلماف 1" ىلىلىلىلىلىل    ا ىلىلىلىلىلىل ة فاد لىلىلىلىلىلىلو   جىلىلىلىلىلىلاجي يف مهادىلىلىلىلىلىلة الن ا ىلىلىلىلىلىلة

Jegouzo  موعىلىلىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلىلىلو "ليىلىلىلىلىلىلىلة دتىلىلىلىلىلىلىلمل أن اتىلىلىلىلىلىلىل  يف التىلىلىلىلىلىلىلإلا ية ا دا دىلىلىلىلىلىلىلة  املا 

ا جىلىلىلىلىلىلراناد ا اد ىلىلىلىلىلىلة ار   ىلىلىلىلىلىلودر  لاىلىلىلىلىلىلض الع  ىلىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلىلض ا دا ة  اا ىلىلىلىلىلىلىلراد. 

  اوصىلىلىلىلىلاط ااجىلىلىلىلىلراناد املمعل ىلىلىلىلىلة بر ىلىلىلىلىلل الوىلىلىلىلىلدة ا دا دىلىلىلىلىلةل  ا جىلىلىلىلىلراناد المىلىلىلىلىلي 

 إلىلىلىلىلىلىلرل عىلىلىلىلىلىلر ا دا ة الماامىلىلىلىلىلىلاط بىلىلىلىلىلىلا ب   عىلىلىلىلىلىلو  تىلىلىلىلىلىلاط ا عىلىلىلىلىلىلو طردىلىلىلىلىلىل  النرشىلىلىلىلىلىل 

(publicité (la علومىلىلىلىلىلاد حيودىلىلىلىلىلة  عىلىلىلىلىلو طردىلىلىلىلىل  مىلىلىلىلىلا   دمىلىلىلىلىل  للمىلىلىلىلىلواطنض مىلىلىلىلىلو م

(dinformation activeبىلىلىلىلىلىلام دمىلىلىلىلىلىلي  متىلىلىلىلىلىلا مم ي يف النتىلىلىلىلىلىلا  ا دا حي )دعىلىلىلىلىلىلر  2  .

بىلىلىلىلي اا املىلىلىلىلواطنض   المىلىلىلىلاا  اادا ة "الىلىلىلىلدممو   ىلىلىلىلامي ال ىلىلىلىلو ي التىلىلىلىلإلا ية با ىلىلىلىلا 

يف  دا ة التىلىلىلىلىلىل  ن العامىلىلىلىلىلىلة المىلىلىلىلىلىلي كا  ىلىلىلىلىلىل ا لاىلىلىلىلىلىلال   حاىلىلىلىلىلىلاع املىلىلىلىلىلىلواطنض مىلىلىلىلىلىلل 

االمىلىلىلىلاا  بااىلىلىلىلاف ااجىلىلىلىلراناد  المىلىلىلىلدابا المىلىلىلىلي  ضىلىلىلىلمو  ا دىلىلىلىلد املىلىلىلىلواطنض بال يا ىلىلىلىلاد 

 املعلومىلىلىلىلاد الاىلىلىلىلاد ة عىلىلىلىلو     ىلىلىلىلا  ا تىلىلىلىل م ا  اعام ىلىلىلىلا  مرشىلىلىلىل عية موا  ا ىلىلىلىلا 

 و يىلىلىلىلىلة الدا عىلىلىلىلىلة  ىلىلىلىلىلال   وضىلىلىلىلىلي   مىلىلىلىلىلدا ا ا  اعىلىلىلىلىل ن اا ىلىلىلىلىل اع الوا عيىلىلىلىلىلة  ال ا 

طىلىلىلىلرق   جىلىلىلىلراناد ماىلىلىلىلالة ا دا ة عىلىلىلىلو ا جىلىلىلىل  ال اىلىلىلىلو   املخالإلىلىلىلىلة    ىلىلىلىلرا  ح ىلىلىلىلاط 

عامىلىلىلىلىلاط بىلىلىلىلىلااط    الوصىلىلىلىلىلو  مهىلىلىلىلىلا املكلىلىلىلىلىلف ملعلومىلىلىلىلىلاد   ةىلىلىلىلىلا   ا دا ة بوصىلىلىلىلىلإل  

 .3"أصل عا 

 
1 Zoellner " Transparency: An Analysis Of An Evolving Fundamental 
Principle In International Law 583,P 583. 

 ال ىلىلىلىلىلا ونل ,ل  لىلىلىلىلة الرشىلىلىلىلىلدعة    ىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلو د. حاىلىلىلىلو ع ىلىلىلىلىلدالرحيي الاىلىلىلىليد جامعىلىلىلىلىلة اامىلىلىلىلا اد العربيىلىلىلىلىلة املمضىلىلىلىلدة  

 لىلىلىلىلة الرشىلىلىلىلدعة  ال ىلىلىلىلا ون ل جامعىلىلىلىلة اامىلىلىلىلا اد  التىلىلىلىلإلا ية يف  واعىلىلىلىلد  اجىلىلىلىلراناد المعا ىلىلىلىلد اتكىلىلىلىلومي يف د لىلىلىلىلة   ىلىلىلىلرل

 .55ل   2009العربية املمضدةل العدد الما ل  الث ةونل دوليول  
2 JEGOUZO Y ves, le droit  à la transparence administrative, COLL.  
Dinformation et  transparence.,P.U.F., paris, 1988,p.168.  
  ىلىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلو د. مو ىلىلىلىلىلح  ىلىلىلىلىلضافة ح ىلىلىلىلىلوق املىلىلىلىلىلواطنض يف ع  ىلىلىلىلىلا ي مىلىلىلىلىلل ا دا ة )د ا ىلىلىلىلىلة لليليىلىلىلىلىلة لل ىلىلىلىلىلا ون الإلر يسىلىلىلىلىل 

الاىلىلىلىلىلنة  - ىلىلىلىلىلوقل جامعىلىلىلىلىلة الكودىلىلىلىلىلمل العىلىلىلىلىلدد الرابىلىلىلىلىلل(ل  لىلىلىلىلىلة ات2000أبردىلىلىلىلىلل  12الاىلىلىلىلىلاد  يف  2000 -321  ىلىلىلىلىلي 

 .                                                                                                                   178ل   2005ددامرب  - 1426ف  ال عدة  -29

ا دا حي مىلىلىلىلىلو الوىلىلىلىلىلدة   ىلىلىلىلىلد ح ا دان  ا دا ة بالتىلىلىلىلىلإلا يةل ال ردىلىلىلىلىل  للمنميىلىلىلىلىلة  ا صىلىلىلىلىل  د.  ىلىلىلىلىلامي ال ىلىلىلىلىلو يل   3

ل دا  الن ضىلىلىلىلىلىلىلة "د ا ىلىلىلىلىلىلىلة م ا  ىلىلىلىلىلىلىلة  " الإلاىلىلىلىلىلىلىلاد  ر التىلىلىلىلىلىلىلإلا ية  الماىلىلىلىلىلىلىل ي     ىلىلىلىلىلىلىلودر ا دان ال رشىلىلىلىلىلىلىلا  امل  يسىلىلىلىلىلىلىل

 .187ل   2006ل  "العربية
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 نىلىلىلىلا   ىلىلىلىلد  مىلىلىلىلو  عىلىلىلىلا دف  مإلىلىلىلىلا يي مل ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  دمكىلىلىلىلو ان     

رىلىلىلىلىلىل  م ىلىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلىلا   ر حىلىلىلىلىلىل  دن"  ىلىلىلىلىلىلر  المعردىلىلىلىلىلىلف اايت 

اا ىلىلىلىلراد عنىلىلىلىلدما دكو ىلىلىلىلون يف ع  ىلىلىلىلة مىلىلىلىلا مىلىلىلىلل ا دا ة بىلىلىلىلااط   عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا   المىلىلىلىلي 

 معلىلىلىلىل   ىلىلىلىل   الع  ىلىلىلىلةل مىلىلىلىلام دنرىلىلىلىل   ر حىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلراد يف ان   لع ىلىلىلىلي ا دا ة عىلىلىلىلر 

ا تىلىلىلىلىلىل م ا  اعام ىلىلىلىلىلىلال مىلىلىلىلىلىلام دكىلىلىلىلىلىلون ل  ىلىلىلىلىلىلراد اتىلىلىلىلىلىل  يف م ال ىلىلىلىلىلىلة ا دا ة بماىلىلىلىلىلىل ي   

 ىل "دا دة المي  اد  ا ال را اد ا 

 الإلر  الثاين 

 ألية م دأ التإلا ية للمر   العا  

دمثىلىلىلىلىلل م ىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية حعىلىلىلىلىلر الاا دىلىلىلىلىلة يف ل يىلىلىلىلىل  الددم راطيىلىلىلىلىلة يف املعىلىلىلىلىلا   .1

ا دا حيل  التىلىلىلىلىلإلا ية كثىلىلىلىلىلل ااداة المىلىلىلىلىلي ل ىلىلىلىلىل   ىلىلىلىلىلد ة اا ىلىلىلىلىلراد عىلىلىلىلىلر املتىلىلىلىلىلا مة 

باىلىلىلىلىلو ة  اعلىلىلىلىلىلة يف عمليىلىلىلىلىلة صىلىلىلىلىلنل ال ىلىلىلىلىلرا    ىلىلىلىلىل ا اامىلىلىلىلىلر دتىلىلىلىلىلكل جىلىلىلىلىلو ر 

 اطية.الددم ر

دىلىلىلىلىل دحي م ىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية د  اط بىلىلىلىلىلا  اط يف الر ابىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلر اعىلىلىلىلىلام  اادا ة العامىلىلىلىلىلةل  .2

 مىلىلىلىلىلو   لىلىلىلىلىل  داىلىلىلىلىلم يل اا ىلىلىلىلىلراد  م ىلىلىلىلىلل  إلاصىلىلىلىلىليل  ح ي ىلىلىلىلىلة النتىلىلىلىلىلا  اادا حي 

 الو ىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر ا ىلىلىلىلىل اع ااىلىلىلىلىلاف ال ىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلةل  يتىلىلىلىلىلمل  ىلىلىلىلىل ا امل ىلىلىلىلىلدأ 

 ىلىلىلىلدابا ةملإلىلىلىلىلة بىلىلىلىلام يف فلىلىلىلىلا عمليىلىلىلىلاد موحىلىلىلىلدة لم ىلىلىلىلودر ا   عىلىلىلىلددل  ن يمىلىلىلىليل 

 المتىلىلىلىلىلىلا   مىلىلىلىلىلىلل اصىلىلىلىلىلىلضاع املاىلىلىلىلىلىللضةل  الكمابىلىلىلىلىلىلة بل ىلىلىلىلىلىلة  اضىلىلىلىلىلىلضة   رشىلىلىلىلىلىل 

الناىلىلىلىلىلو    ىلىلىلىلىلد دو ااجىلىلىلىلىلراناد لمكىلىلىلىلىلون يف ممنىلىلىلىلىلا   الر ابىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلر الاىلىلىلىلىلل ة 

الم ددردىلىلىلىلىلة لىلىلىلىلىلىل دا ةل    ليىلىلىلىلىلا املاىلىلىلىلىلىلمإليددو با ىلىلىلىلىل اع ال ىلىلىلىلىلىلرا  املمخىلىلىلىلىل ل مىلىلىلىلىلىلل 

امكا يىلىلىلىلة  صىلىلىلىلو  الميىلىلىلىلل للملإلىلىلىلىلاد اادا دىلىلىلىلة يف حىلىلىلىلد د المرشىلىلىلىلدعاد النا ىلىلىلىل ة 

 1عالة  جود عدالة ادا دة  

 
د. مىلىلىلىلىلا ن ليىلىلىلىلىلل  ا   د. عىلىلىلىلىل  دىلىلىلىلىلو ب ا ىلىلىلىلىلامعيلل الم ىلىلىلىلىلو  اتىلىلىلىلىلددث يف امل ىلىلىلىلىلاد  اتاممىلىلىلىلىلة للمر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا  يف    1

ل 4العىلىلىلىلىلدد  34يىلىلىلىلىلةل  لىلىلىلىلىلة العلىلىلىلىلىلو  ال ا و يىلىلىلىلىلةل مليىلىلىلىلىلة ال ىلىلىلىلىلا ونل جامعىلىلىلىلىلة ب ىلىلىلىلىلدادل املعلىلىلىلىلىلد  ر اىلىلىلىلىلا   يمم ىلىلىلىلىلا ال ا و 

 .16ل  2018
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خيلىلىلىلىل  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية الث ىلىلىلىلة بىلىلىلىلض اا ىلىلىلىلراد  ال ىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلة املخملإلىلىلىلىلةل  مىلىلىلىلو  .3

  لىلىلىلىل  دىلىلىلىلمي ل يىلىلىلىل  اا اىلىلىلىلا  بىلىلىلىلض ا دا ة  اا ىلىلىلىلراد طاملىلىلىلىلا ان التىلىلىلىلإلا ية  ىلىلىلىلو ر 

ال ىلىلىلىلد ة ل  ىلىلىلىلراد بىلىلىلىلااط   عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا   المىلىلىلىلي بضىلىلىلىلو ة ا دا ة  ضىلىلىلىل ط عىلىلىلىلو 

ة ل  ىلىلىلىلراد  ىلىلىلىلا  اعىلىلىلىلام   ىلىلىلىلو ا الع  يىلىلىلىلة ل عىلىلىلىلام  اادا دىلىلىلىلة نىلىلىلىلا خيلىلىلىلىل  ال ما ينىلىلىلىل 

   ر اد ال اد ا دا دة.

دعىلىلىلىلد م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية ا ضىلىلىلىلل   ىلىلىلىليلة ملكا ضىلىلىلىلة الإلاىلىلىلىلاد ا دا حيل   ىلىلىلىلو دمىلىلىلىلن   .4

اا ىلىلىلىلىلراد   ىلىلىلىلىليلة للكتىلىلىلىلىلف عىلىلىلىلىلو اا  ىلىلىلىلىلان  اا ضرا ىلىلىلىلىلاد المىلىلىلىلىلي در ك  ىلىلىلىلىلا 

 املواإلون العاملض يف ج اد ا دا ة املخملإلةل 

عىلىلىلىلىلا  مل ىلىلىلىلىلدأ املاىلىلىلىلىلا اة داىلىلىلىلىلا ي م ىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا  يف المنإليىلىلىلىلىل  الإل .5

 من ىلىلىلىلا املاىلىلىلىلا اة يف اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر الواىلىلىلىلا ف العامىلىلىلىلةل  دمنىلىلىلىلل احي  ىلىلىلىلكل مىلىلىلىلو 

ا ىلىلىلىلىلكا  املضاىلىلىلىلىلوبية ا  املضابىلىلىلىلىلاة بىلىلىلىلىلض ماىلىلىلىلىلمخدمي ا ىلىلىلىلىلدماد العامىلىلىلىلىلةل  ضىلىلىلىلىل ط 

 .1عو  و ا  اتياد  املوضوعية يف ا دمة العامة

 

 امل ل  الثاين 

 ا و  م دأ التإلا ية للمر   العا  

بخىلىلىلىلىل   امل ىلىلىلىلىلاد  الم ليددىلىلىلىلىلة للمر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا  المىلىلىلىلىلي  عىلىلىلىلىلر  ب ىلىلىلىلىلا ون   ا ىلىلىلىلىلد     

للمر ىلىلىل  العىلىلىلىلا ل دعىلىلىلىلد م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية مىلىلىلىلو امل ىلىلىلىلاد  اتددثىلىلىلىلة للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا ل فلىلىلىلىلا 

ا ىلىلىل   ار   ىلىلىلم  ردىلىلىل  ما ىلىلىلم الوىلىلىلدة  ىلىلىلي المىلىلىلي  ىلىلىليمو عىلىلىلر  تىلىلىلا  املر ىلىلىل  العىلىلىلا ل 

ع  يىلىلىلىلىلىلة  ا أن عوامىلىلىلىلىلل عددىلىلىلىلىلىلدة  ىلىلىلىلىلالم يف المضىلىلىلىلىلىلو  مىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلىل   الوىلىلىلىلىلدة  ر ال

  الوضو  املمعاد يف  كرة التإلا ية.

 ل ىلىلىلىلرل ا حاطىلىلىلىلة بموضىلىلىلىلىلو  ا ىلىلىلىلو  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا   ي نىلىلىلىلىلا      

 ناىلىلىلىلمعرل أ اط مرحلىلىلىلىلة  يمنىلىلىلىلة الوىلىلىلىلدة عىلىلىلىلر  تىلىلىلىلا  املر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا ل ةىلىلىلىلي  وضىلىلىلىل  

 المضو   ضو م دأ التإلا ية للمر   العا .

 
 .17ما ن ليل  ا   د. ع  دو ب ا امعيلل ماد   اب ل     1
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 الإلر  ا    

 العا  مرحلة  يمنة الودة عر  تا  املر    

  إلىلىلىلىلان ح ي ىلىلىلىلة ااعىلىلىلىلام  املماىلىلىلىللة  ىلىلىلىل   الاىلىلىلىلل ة  ىلىلىلىلوان " عىلىلىلىلر  الوىلىلىلىلدة با ىلىلىلىلا     

ما ىلىلىلم اعىلىلىلام  ماددىلىلىلة أ   ا و يىلىلىلةل   ىلىلىلوان  ىلىلىلي  ىلىلىل ا اا إلىلىلىلان بااىلىلىلاف مو ىلىلىلف  ىلىلىلل ي 

عىلىلىلو طردىلىلىل  الاىلىلىلكود عىلىلىلو فمىلىلىلر ات ىلىلىلا    مهىلىلىلي  جود ىلىلىلا أ  بااىلىلىلاف مو ىلىلىلف اةىلىلىلا  

لىلىلىلىلىل   ىلىلىلىلىل   بوا ىلىلىلىلىل ة الكىلىلىلىلىل ع  فمىلىلىلىلىلر معلومىلىلىلىلىلاد مادإلىلىلىلىلىلة لم  يىلىلىلىلىلة املوضىلىلىلىلىلو  املمع

ات ىلىلىلىلا  ل  برىلىلىلىل  الن ىلىلىلىلر عىلىلىلىلو الىلىلىلىلدا ل  ر   إلىلىلىلىلان  ىلىلىلىل   ات ىلىلىلىلا    ىلىلىلىلو  دىلىلىلىلف 

هيىلىلىلىلىلد   ر ل يىلىلىلىلىل  املاىلىلىلىلىللضة العامىلىلىلىلىلةل أ   ضىلىلىلىلىلل هيىلىلىلىلىلد   ر  ضىلىلىلىلىلليل املضكىلىلىلىلىلومض 

لاىلىلىلىلال  اتكىلىلىلىلا    ىلىلىلىلوان ما ىلىلىلىلم اتكومىلىلىلىلة اإلىلىلىلىلي  ىلىلىلىل   املعلومىلىلىلىلاد عىلىلىلىلو مج ىلىلىلىلو  

وىلىلىلىلدة  كمىلىلىلىلد  كىلىلىلىلرة ال  1."املىلىلىلىلواطنض أ  اإلي ىلىلىلىلا   ىلىلىلىل  عىلىلىلىلو امهلىلىلىلىل  العىلىلىلىلاملض  ي ىلىلىلىلا 

بعىلىلىلىلىل    ا ار مراحىلىلىلىلىلل  ا خييىلىلىلىلىلة بعيىلىلىلىلىلدةل   ىلىلىلىلىلد ح يىلىلىلىلىلم بماديىلىلىلىلىلد ا  طىلىلىلىلىلونل مىلىلىلىلىلام 

ل  بل ىلىلىلم ردىلىلىلة اعىلىلىلام  الد لىلىلىلة 2  نا ىلىلىلا  اىلىلىلي مىلىلىلو    ىلىلىلإلة ال ىلىلىلرن الاىلىلىلاد  عرشىلىلىل 

ف   ىلىلىلىلىلا يف ممابىلىلىلىلىلاد ميكىلىلىلىلىلا ي  الىلىلىلىلىل حي دىلىلىلىلىل    ار أن الوىلىلىلىلىلدة  ىلىلىلىلىلرب  باملاىلىلىلىلىللضة 

حىلىلىلىل   العامىلىلىلىلة با ىلىلىلىلي  جىلىلىلىلود الد لىلىلىلىلة  املضا  ىلىلىلىلة علي ىلىلىلىلال افا  م لىلىلىلىل  الايا ىلىلىلىلة  

.  أدىلىلىلىلد  ىلىلىلىلوبا  كىلىلىلىلرة الوىلىلىلىلدة  جعىلىلىلىلل 3حاجىلىلىلىلة الد لىلىلىلىلة نىلىلىلىلل ال واعىلىلىلىلد اا   يىلىلىلىلة

.  ن 4من ىلىلىلىلىلا ا ا ىلىلىلىلىلاط لمإلضىلىلىلىلىليل   ىلىلىلىلىلا  اتكىلىلىلىلىلي امللكىلىلىلىلىلي عىلىلىلىلىلر الن ىلىلىلىلىلا  الىلىلىلىلىلددم راطي

 يمنىلىلىلىلة ردىلىلىلىلة اعىلىلىلىلام  ا دا ة ا دكىلىلىلىلو لي  ىلىلىلىلر  داىلىلىلىلممر مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلرا   ا ىلىلىلىلام ما ىلىلىلىلم 

 
د. ماجىلىلىلىلد  امهىلىلىلىل  اتلىلىلىلىلول الوىلىلىلىلدة يف اعىلىلىلىلام  الاىلىلىلىلل ة المنإلي دىلىلىلىلةل دا  الامعىلىلىلىلة الددىلىلىلىلدةل اا ىلىلىلىلكند دة لل  اعىلىلىلىلة   1

 .45ل   1993 النرشل با دل 

( لاىلىلىلىلنة 47عمىلىلىلىلر نمىلىلىلىلد  ىلىلىلىل مة العليىلىلىلىلوحيل حىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد يف ضىلىلىلىلون ال ىلىلىلىلا ون اا دين   ىلىلىلىلي )  2

 .14ل  2011ل   الة دممو ا ل ملية ات وقل جامعة عض  مبل  2007

ل ممىلىلىلىلىلاع اامىلىلىلىلىلال  رمجىلىلىلىلىلة أمىلىلىلىلىلر  مىلىلىلىلىل مول مكم ىلىلىلىلىلة ابىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلينال ال ىلىلىلىلىلا رةل    3  يكولىلىلىلىلىلو دحي بر ىلىلىلىلىلا د  دحي ماميىلىلىلىلىلا ي ر

 160ل  2004

 .16نمد   مة العليوحيل ماد   اب    عمر   4
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دة دمكىلىلىلو  نىلىلىلاا عددىلىلىلد مىلىلىلو املىلىلىلرب اد المىلىلىلي د ىلىلىلو   ىلىلىلا املىلىلىلدا عض عىلىلىلو  كىلىلىلرة الوىلىلىل 

 :1ان  ضدد ا باآليت

 ضىلىلىلىلىلىلىلمو الوىلىلىلىلىلىلىلدة ا دا دىلىلىلىلىلىلىلة  اعليىلىلىلىلىلىلىلة النتىلىلىلىلىلىلىلا  ا دا حي  ا ىلىلىلىلىلىلىلم    ا دا ة  .1

باعام ىلىلىلىلا ل ي ىلىلىلىلاط للاىلىلىلىلال  العىلىلىلىلا   ن  طىلىلىلىل   اا ىلىلىلىلراد عىلىلىلىلر بعىلىلىلىل  اامىلىلىلىلو   ىلىلىلىلد 

دمنىلىلىلىلىلل ل يىلىلىلىلىل  ا دا ة   ىلىلىلىلىلدا  ا بإلاعليىلىلىلىلىلةل لىلىلىلىلىل ا  ىلىلىلىلىلين ضىلىلىلىلىلامن  ىلىلىلىلىلا العمىلىلىلىلىلل 

لىلىلىلىلىل دا ة دم لىلىلىلىلىل  محادىلىلىلىلىلة  ا دا حي  ا م امىلىلىلىلىل  بوصىلىلىلىلىلإل  مىلىلىلىلىلو امل ىلىلىلىلىلاد  اا ا ىلىلىلىلىلية

 الودة ا دا دة.

 ضىلىلىلىلمو الوىلىلىلىلدة ا دا دىلىلىلىلة حيىلىلىلىلاد ا دا ة مىلىلىلىلو  ىلىلىلىل   ابعاد ىلىلىلىلا عىلىلىلىلو ا ىلىلىلىلول يف  .2

ماىلىلىلىلا ل  ىلىلىلىلا طىلىلىلىلابل  ىلىلىلىلياال  عىلىلىلىلر الىلىلىلىلرمهي مىلىلىلىلو ان ا دا ة العامىلىلىلىلة  ىلىلىلىلي ااداة 

المنإلي دىلىلىلىلىلة المىلىلىلىلىلي  مىلىلىلىلىلور  نإليىلىلىلىلىل  الايا ىلىلىلىلىلة العامىلىلىلىلىلة المىلىلىلىلىلي  ر ىلىلىلىلىلم ا اتكومىلىلىلىلىلة 

مىلىلىلىلد    ة  بعىلىلىلىلاد اادا ة عىلىلىلىلو ا   ىلىلىلىلاد املنمخ ىلىلىلىلةل  ىلىلىلىلين الوا ىلىلىلىلل العمىلىلىلىل  د 

  النااعاد فاد ال ابل الاياا بض اتكومة  معا ضي ا.

دإلىلىلىلىلمل علىلىلىلىلي اا ىلىلىلىلراد املاىلىلىلىل   باملعلومىلىلىلىلاد ما ىلىلىلىلة المىلىلىلىلي  ىلىلىلىلد ل يف الوىلىلىلىلدة   .3

ا دا دىلىلىلىلة مىلىلىلىلو  ىلىلىلىل   الىلىلىلىلربام  المىلىلىلىلي   ىلىلىلىلدم ا اتكومىلىلىلىلة املنمخ ىلىلىلىلة للعم ىلىلىلىلو ل 

 ف كثىلىلىلىلل  ىلىلىلىل   الىلىلىلىلربام  ا  ىلىلىلىلو  الر ياىلىلىلىلة   ىلىلىلىللوع ادا  ىلىلىلىلا  ميإليىلىلىلىلة  دا ا ىلىلىلىلا 

 للمرا   

المىلىلىلىلىلي  ان اا ىلىلىلىلىلراد ا إلاىلىلىلىلىل ي دعم ىلىلىلىلىلد ن بةىلىلىلىلىل  ة  اليىلىلىلىلىلة الوىلىلىلىلىلدة يف اتىلىلىلىلىلااد .4

  معل  بضيا ي ا اصة.

 الإلر  الثاين 

 مرحلة ا و  م دأ التإلا ية للمر   العا  

صىلىلىلىلىلد   ىلىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلىلة ال لىلىلىلىلىلي  الاىلىلىلىلىلضا ة الاودوىلىلىلىلىلحي الىلىلىلىلىل حي ا ىلىلىلىلىلر     مىلىلىلىلىلرة     

ل  اىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىل ا 1766بضىلىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلىلراد يف اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلىلا   الر ىلىلىلىلىلمية  ىلىلىلىلىلنة 

مل ىلىلىلدأ عىلىلىلر   ىلىلىل  ال ىلىلىلا ون م ىلىلىلدأ النرشىلىلىل  التىلىلىلإلا ية اادا دىلىلىلة   ىلىلىلد  ىلىلىلي  كىلىلىلردب  ىلىلىل ا ا

 
د. أ   ع ىلىلىلىلىلد الإلمىلىلىلىلىلا  ابىلىلىلىلىلو املعىلىلىلىلىلدل  اىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلرا اد اادا دىلىلىلىلىلة امىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىلا  اال انىلىلىلىلىلىل منتىلىلىلىلىلاة املعىلىلىلىلىلا  ل   1

 305-304ل   2007اا كند دةىل  
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يف ماىلىلىلىللضة حردىلىلىلىلة المع ىلىلىلىلا  الىلىلىلىلرأحي يف ماىلىلىلىللضة  عىلىلىلىل   مامىلىلىلىللل "الاىلىلىلىليامهة اا يىلىلىلىلة 

 ىلىلىلىلىلين مىلىلىلىلىلل  ودوىلىلىلىلىلحي لددىلىلىلىلىل  حىلىلىلىلىل  المومهىلىلىلىلىلل لكىلىلىلىلىلل الوةىلىلىلىلىلا   اادا دىلىلىلىلىلة الر ىلىلىلىلىلمية 

.  ا ان ال ىلىلىلىلىلا ون ا دكىلىلىلىلىلو لىلىلىلىلىل  صىلىلىلىلىلداط دىلىلىلىلىل مر عىلىلىلىلىلر 1" برشىلىلىلىلىل   لىلىلىلىلىلدد ا ال ىلىلىلىلىلا ون

املخملإلىلىلىلىلة  دحىلىلىلىلاط طىلىلىلىلود ط املاىلىلىلىلموا العىلىلىلىلاملي   لىلىلىلىلم الوىلىلىلىلدة م   ىلىلىلىلة يف د   العىلىلىلىلاا 

مىلىلىلو الىلىلىلامو حمىلىلىلح بىلىلىلدأد الىلىلىلد     ىلىلىلر  ا ىلىلىلان الوىلىلىلدة  احىلىلىل   التىلىلىلإلا ية اادا دىلىلىلة 

بىلىلىلىلداط عن ىلىلىلىلا  اصىلىلىلىلد د الوادىلىلىلىلاد املمضىلىلىلىلدة اامردكيىلىلىلىلة  ىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلاد 

ل   ىلىلىلىلد مىلىلىلىلان  ىلىلىلىل ا ال ىلىلىلىلا ون 1969المىلىلىلىلي لىلىلىلىلمإلو   ىلىلىلىلا الومىلىلىلىلااد اتكوميىلىلىلىلة لاىلىلىلىلنة 

  ىلىلىلىلىلدأ املرشىلىلىلىلىلعون يف  ىلىلىلىلىل   الىلىلىلىلىلد   باىلىلىلىلىلو اةىلىلىلىلىلراط م ىلىلىلىلىلااط يف عددىلىلىلىلىلد مىلىلىلىلىلو د   العىلىلىلىلىلاا 

ل  ا ضىلىلىلىلمم  ر اىلىلىلىلا  المىلىلىلىلي 2المرشىلىلىلىلدعاد املمضىلىلىلىلمنة   ىلىلىلىلرا  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية اادا دىلىلىلىلة

ما ىلىلىلىلىلم مىلىلىلىلىلو ا ىلىلىلىلىلي الىلىلىلىلىلد   المىلىلىلىلىلي  م نىلىلىلىلىلح الوىلىلىلىلىلدة يف املعىلىلىلىلىلا  ا دا حي ار اا ىلىلىلىلىل  

 اىلىلىلىلد د  لاىلىلىلىلة مىلىلىلىلو  1978بم ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية ا دا دىلىلىلىلة  فللىلىلىلىلا ابمىلىلىلىلدانط مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلنة 

التىلىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا   اىلىلىلىلىلد   ىلىلىلىلىلا ون  ال ىلىلىلىلىلوا ض امل مىلىلىلىلىلة لمكىلىلىلىلىلردب م ىلىلىلىلىلدأ

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلان املعلوما يىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة  الوةىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا    اتردىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلادل   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا ون  1978\1\6

بتىلىلىلىلىلىلىلان اصىلىلىلىلىلىلىل   الع  ىلىلىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلىلىلض ا دا ة  الم ىلىلىلىلىلىلىلو ل   ىلىلىلىلىلىلىلا ون  1979\6\17

 املر ىلىلىلىلىلىلىلىلو    ىلىلىلىلىلىلىلىلي  بتىلىلىلىلىلىلىلىلان  اىلىلىلىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلىلىلىلةل 1979\4\12

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلان الع  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاد بىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلض ا دا ة  1983\11\28الاىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاد  يف  83\1025

بتىلىلىلىلىلىلان ح ىلىلىلىلىلىلوق املىلىلىلىلىلىلواطنض يف ع  ىلىلىلىلىلىلا ي  2000\\4\12نمإلعىلىلىلىلىلىلضل   ىلىلىلىلىلىلا ون  امل

 مل ا دا اد. 

  ىلىلىلد بلىلىلىلا عىلىلىلدد الىلىلىلد   المىلىلىلي  ىلىلىلنم  ىلىلىلوا ض   ىلىلىلر اتىلىلىل  يف ااطىلىلىل    اتاىلىلىلو      

 124 2019عر املعلوماد ار  نة 

 
الع  ىلىلىلىلة بىلىلىلىلض ا دا ة  املىلىلىلىلواطو يف ال ىلىلىلىلا ون امل ىلىلىلىلا نل   ىلىلىلىلالة ماجاىلىلىلىلمال مليىلىلىلىلة ات ىلىلىلىلوقل جامعىلىلىلىلة   ميىلىلىلىلة  ىلىلىلىلاد ل  1

 45الاا رل     -ال ودرة -نند أ تاف أم 

 .32عمر نمد   مة العليوحيل ماد   اب ل    2
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 عىلىلىلىلر املاىلىلىلىلموا العىلىلىلىلر  اصىلىلىلىلد د تىلىلىلىلد اان  ىلىلىلىلمة د   عربيىلىلىلىلة  ىلىلىلىلوا ض  علىلىلىلىل       

 2011  ىلىلىلىلىلو ب  2007مىلىلىلىلىلاد مىلىلىلىلىلان ا  ىلىلىلىلىلا اا دن  ىلىلىلىلىلنةبضىلىلىلىلىل  الوصىلىلىلىلىلو   ر املعلو

 .2018 امل رع  2017 ل نان  2015 الاودان  2012 اليمو 

أمىلىلىلىلا يف العىلىلىلىلىلراق  ىلىلىلىلين ال نىلىلىلىلىلان ال ىلىلىلىلا وين لىلىلىلىلىل  خيلىلىلىلىلو ار الو ىلىلىلىلىلم اتىلىلىلىلا  مىلىلىلىلىلو احي     

 رشىلىلىلىلىلدل دىلىلىلىلىلن ي الع  ىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلض اادا ة  املىلىلىلىلىلواطنض أ  دكىلىلىلىلىلر  ح و ىلىلىلىلىلاط  ىلىلىلىلىلي   ان 

المرشىلىلىلىلىلىلدعي يف  صىلىلىلىلىلىل   ا ضىلىلىلىلىلىلا  ا دا ة  املرا ىلىلىلىلىلىل  العامىلىلىلىلىلىلة.  ن  ىلىلىلىلىلىل ا ال اىلىلىلىلىلىلو 

العامىلىلىلىلة   كىلىلىلىلردب ح ىلىلىلىلوق اا ىلىلىلىلراد   ان املر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا   ر ىلىلىلىل  عليىلىلىلىل  اةىلىلىلىلا    يمىلىلىلىلة 

 فاد ابعاد ا مااددة  اجمامعية   يا ية دمكو ان  ضدد ابر  ا بام دايت: 

ا ىلىلىلىلىلىلىلىلممرا  اىلىلىلىلىلىلىلىلا رة الإلاىلىلىلىلىلىلىلىلاد اادا حي  املىلىلىلىلىلىلىلىلا    ىلىلىلىلىلىلىلىل   ا يف ال  اعىلىلىلىلىلىلىلىلاد  .1

مىلىلىلىلد ماد الإلاىلىلىلىلاد الىلىلىلىل حي  نرشىلىلىلىل  من مىلىلىلىلة اتكوميىلىلىلىلة املخملإلىلىلىلىلةل  و  ىلىلىلىلاط ملىلىلىلىل   

عىلىلىلىلىلر  2015-2013التىلىلىلىلىلإلا ية الد ليىلىلىلىلىلة   ىلىلىلىلىلد ا ىلىلىلىلىلم ر العىلىلىلىلىلراق  ىلىلىلىلىل   املىلىلىلىلىلدة 

 ف احمىلىلىلىلىلىلل  2017 ىلىلىلىلىلىل    ىلىلىلىلىلىلنة  17ةىلىلىلىلىلىلي ا  إلىلىلىلىلىلىلل  ر املاىلىلىلىلىلىلموا  16املاىلىلىلىلىلىلموا 

د لىلىلىلىلة  ىلىلىلمل ا املىلىلىلىل  ل مىلىلىلىلا دعنىلىلىلي أن العىلىلىلىلراق مىلىلىلىلا دىلىلىلىلاا   167مىلىلىلىلو  166املر  ىلىلىلة 

 .1يف فدل ال ا مة    اط مل   مد ماد الإلااد

% مىلىلىلىلىلىلو 54 ىلىلىلىلىلىلدان ة ىلىلىلىلىلىلة املىلىلىلىلىلىلواطنض بال ىلىلىلىلىلىلا  ا دا حي للد لىلىلىلىلىلىلةل  ف دعم ىلىلىلىلىلىلد   .2

مىلىلىلىلىلىلو العىلىلىلىلىلىلرا يض الىلىلىلىلىلىل دو دراجعىلىلىلىلىلىلون  % 12العىلىلىلىلىلىلرا يض بمإلاىلىلىلىلىلىل الإلاىلىلىلىلىلىلادل  

ل مىلىلىلىلىلواإلي الد لىلىلىلىلىلة للضاىلىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر ا ىلىلىلىلىلدماد د ومىلىلىلىلىلىلون بىلىلىلىلىلد ل   ىلىلىلىلىلىلا ا

 .2% مو حااد الر وة ا دمي ا ب   عن ا 95 

ةملىلىلىلىلىلف ال  اعىلىلىلىلىلاد  وعىلىلىلىلىلاط  ىلىلىلىلىلردحي م ىلىلىلىلىلا يف ماىلىلىلىلىلموا ا ىلىلىلىلىلدماد العامىلىلىلىلىلة يف  .3

  مامط.

 
. مماحىلىلىلىلىلة املو ىلىلىلىلىلىلل االكىلىلىلىلىلىلم ين 43ل   ا ة المخ ىلىلىلىلىلي  العرا يىلىلىلىلىلىلةل   2022-2018  ىلىلىلىلىلىلة المنميىلىلىلىلىلة الوطنيىلىلىلىلىلىلة   1

  ttps://mop.gov.iq/page/view/details?id=61hلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو ا ة المخ ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلي  عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلراب  اآليت: 

 .               6/2/2021 ا دخ  دا ة املو ل االكم ين  

 ل مما  عر املو ل اايت:-العراق -ملضة عو العراقل مو ل اامي املمضدة 2

https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar 

https://mop.gov.iq/page/view/details?id=61
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar
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ا اىلىلىلىلا  الإلعىلىلىلىلوة بىلىلىلىلض  ا ىلىلىلىلل ا دا ة العامىلىلىلىلة  حاجىلىلىلىلاد املىلىلىلىلواطنض  مم ل ىلىلىلىلا ي  .4

 فلىلىلىلىلىلا  ن  ىلىلىلىلىل   ا دا اد با ىلىلىلىلىلم  ددمىلىلىلىلىلة  ب ي ىلىلىلىلىلةل   ىلىلىلىلىلي عىلىلىلىلىلاجاة عىلىلىلىلىلو 

المعىلىلىلىلىلىلا ع مىلىلىلىلىلىلل احمياجىلىلىلىلىلىلاد النىلىلىلىلىلىلا    مه ىلىلىلىلىلىلا ي  عىلىلىلىلىلىلو  ل يم ىلىلىلىلىلىلا بالوىلىلىلىلىلىلعة 

  الإلعالية المي  إلرض ا م مضياد العر.

معىلىلىلىلىلا ن بىلىلىلىلىلض الوحىلىلىلىلىلداد ا دا دىلىلىلىلىلة يف  ىلىلىلىلىلااد ال  ىلىلىلىلىلا    ىلىلىلىلىلدان المناىلىلىلىلىلي   ال .5

العىلىلىلىلىلىلىلا ل اامىلىلىلىلىلىلىلر الىلىلىلىلىلىلىل حي دىلىلىلىلىلىلىل دحي ار المتىلىلىلىلىلىلىلابا يف الاىلىلىلىلىلىلىل حياد   ع يىلىلىلىلىلىلىلد 

 املعام د   د  ال ا اد  النإل اد.

  ىلىلىلىلىلىلىلدان اا ىلىلىلىلىلىلىلم را  الاىلىلىلىلىلىلىلياا باىلىلىلىلىلىلىل    ىلىلىلىلىلىلىلردحي الوا ىلىلىلىلىلىلىلل اا ماىلىلىلىلىلىلىلادحي  .6

  ااجمامعي.

 امل ل  الثالث 

 ال يمة ال ا و ية مل دأ  إلا ية املر   العا  

جىلىلىلىلان ا ىلىلىلىلو  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية ضىلىلىلىلمو مرحلىلىلىلىلة  ىلىلىلىل دد لىلىلىلىلددث املر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا ل     

 اضىلىلىلىليإلم للمر ىلىلىلىل  العامىلىلىلىلة م ىلىلىلىلاد  جددىلىلىلىلدة   ىلىلىلىلي م ىلىلىلىلدأ املتىلىلىلىلا مة  م ىلىلىلىلدأ جىلىلىلىلودة 

ا دمىلىلىلىلة  م ىلىلىلىلدأ باىلىلىلىلاطة   ىلىلىلىل و  الوصىلىلىلىلو  للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا   ضىلىلىلىل ط عىلىلىلىلو التىلىلىلىلإلا ية 

موضىلىلىلىلىلو  د ا ىلىلىلىلىلمنال  اةىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىل ا ال  ىلىلىلىلىلو  للم ىلىلىلىلىلاد  الددىلىلىلىلىلدة  اىلىلىلىلىلا اد عىلىلىلىلىلو 

 ية  ا   يام افا  مممل بال يمة الد مو دة أ  ا؟ال يمة ال ا و 

 إلىلىلىلي  ر اىلىلىلا  عىلىلىلد أن م ىلىلىلدأ التىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىل  العىلىلىلا  دعىلىلىلد  احىلىلىلداط مىلىلىلو امل ىلىلىلاد         

الموجي يىلىلىلىلىلة ا الد ىلىلىلىلىلمو دة المىلىلىلىلىلي  ع ىلىلىلىلىلي معنىلىلىلىلىلح  جىلىلىلىلىلراناد المتىلىلىلىلىلا    املدا لىلىلىلىلىلة 

بتىلىلىلىلكل مهىلىلىلىلا م ىلىلىلىلا ل   ىلىلىلىلا  مىلىلىلىلي  لىلىلىلىل دا ة أن  كىلىلىلىلون امثىلىلىلىلر  عيىلىلىلىلاط  أمثىلىلىلىلر اط عىلىلىلىلاط 

 .1 ااةا  املضمملة ل را ا ا عر 

يف حىلىلىلىلض ف  ىلىلىلىلم د ىلىلىلىلا ا د   ا ىلىلىلىلرا ار الىلىلىلىلنص رصاحىلىلىلىلة عىلىلىلىلر م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية    

مىلىلىلىلو  154بوصىلىلىلىلإل  مىلىلىلىلو امل ىلىلىلىلاد  المىلىلىلىلي لكىلىلىلىلي املرا ىلىلىلىل  العامىلىلىلىلة  عىلىلىلىلان يف الإلاىلىلىلىلل 

.... اضىلىلىلىلل املرا ىلىلىلىل  العموميىلىلىلىلة ملعىلىلىلىلادا "عىلىلىلىلر أن  2011الد ىلىلىلىلمو  امل ىلىلىلىلر  لاىلىلىلىلنة 

 
 .17د. ما ن ليلو  ا   د. ع  دو ب ا امعيلل ماد   اب ل    1
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ملاىلىلىلىلىلىل  ليةل  اضىلىلىلىلىلىلل يف  اىلىلىلىلىلىليا ا للم ىلىلىلىلىلىلاد  الىلىلىلىلىلىلودة  التىلىلىلىلىلىلإلا ية  املضا ىلىلىلىلىلىل ة  ا

 ." ال يي الددم راطية المي أ ر ا الد مو 

 ف  ىلىلىلىلم امثردىلىلىلىلة الىلىلىلىلد    ر ا  ىلىلىلىلا ة  ر م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية لىلىلىلىلم عنىلىلىلىلوان اتىلىلىلىل  يف     

اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلا   ا دا دىلىلىلىلة  الوصىلىلىلىلو  اتىلىلىلىلر  ىلىلىلىلا  مىلىلىلىلو فلىلىلىلىلا 

الوةىلىلىلىلىلا   المىلىلىلىلىلي يف "( منىلىلىلىلىل  عىلىلىلىلىلر أن 7الد ىلىلىلىلىلمو  الإلنلنىلىلىلىلىلدحي اف  ىلىلىلىلىلص يف الىلىلىلىلىلدادة )

 ىلىلىلىل اع حىلىلىلىلو ة الاىلىلىلىلل اد  كىلىلىلىلون م احىلىلىلىلة  ا  فا مىلىلىلىلان  رشىلىلىلىل ا  ىلىلىلىلد  ىلىلىلىلي   ييىلىلىلىلد   

مىلىلىلىلىلام  ىلىلىلىلىلص الد ىلىلىلىلىلمو  ااملىلىلىلىلىلاين يف املىلىلىلىلىلادة ا اماىلىلىلىلىلة  "   دىلىلىلىلىلة  اصىلىلىلىلىلة يف ال ىلىلىلىلىلا ون

. لىلىلىلىل  لكىلىلىلىلل   اىلىلىلىلان المع ىلىلىلىلا عىلىلىلىلو  أدىلىلىلىل    رشىلىلىلىل  بىلىلىلىلال و   الكمابىلىلىلىلة 1"منىلىلىلىل  عىلىلىلىلر ان 

 الاىلىلىلىلىلو ل مىلىلىلىلىلام أن لىلىلىلىلىل  اتىلىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلىلاد بىلىلىلىلىلد ن عىلىلىلىلىلا   مىلىلىلىلىلو 

ميىلىلىلىلة عىلىلىلىلرب املاىلىلىلىلاد  املماحىلىلىلىلةل   كإلىلىلىلىلل حردىلىلىلىلة الاىلىلىلىلضا ةل  حردىلىلىلىلة الم  يىلىلىلىلة ااع 

 الو ا ل املاموعة  املر يةل  ا ةو   رل   ابة عر فلا.

. خيضىلىلىلىلل   ييىلىلىلىلداد  ىلىلىلىل   ات ىلىلىلىلوق  حكىلىلىلىلا  ال ىلىلىلىلوا ض العامىلىلىلىلة  احكىلىلىلىلا  ال ىلىلىلىلوا ض 2

 "ا اصة بضامحي ااحداث  للمرشدعاد ا اصة بض  الرش  التخيص

أدىلىلىلىلة ا ىلىلىلىلا ة رصلىلىلىلىلة مل ىلىلىلىلدأ  2005أمىلىلىلىلا بالناىلىلىلىل ة للعىلىلىلىلراق  لىلىلىلىلي دمضىلىلىلىلمو د ىلىلىلىلمو      

ا يةل مىلىلىلىلام ا دمضىلىلىلىلمو أدىلىلىلىلة ا ىلىلىلىلا ة  د اد ل يىلىلىلىل   ىلىلىلىل ا امل ىلىلىلىلدأ اا   ىلىلىلىلي اتىلىلىلىل  التىلىلىلىلإل

يف اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلا   اادا دىلىلىلىلة  الوصىلىلىلىلو  اتىلىلىلىلر  ىلىلىلىلال  دىلىلىلىل    

( املمعل ىلىلىلىلة بكإلالىلىلىلىلة حردىلىلىلىلة المع ىلىلىلىلا عىلىلىلىلو الىلىلىلىلرأحي 2 \38الىلىلىلىل ع  أن  ىلىلىلىلص املىلىلىلىلادة )

بكىلىلىلىلىلىلل الو ىلىلىلىلىلىلا ل  حردىلىلىلىلىلىلة الاىلىلىلىلىلىلضا ة  حردىلىلىلىلىلىلة الم ىلىلىلىلىلىلا ر الاىلىلىلىلىلىللمي  ال  اعىلىلىلىلىلىلة 

 1عىلىلىلىل ن  النرشىلىلىلىل  ىلىلىلىلي ا  ىلىلىلىلا  الد ىلىلىلىلمو حي تىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد ا 

 الىلىلىلىلىلىل حي دعىلىلىلىلىلىلد احىلىلىلىلىلىلدا ااد اد امل مىلىلىلىلىلىلة لمض يىلىلىلىلىلىل  م ىلىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلىلإلا ية.  دىلىلىلىلىلىل    

الىلىلىلىلىلىل ع  اا ىلىلىلىلىلىلر  ر ان  نىلىلىلىلىلىلاا ا ىلىلىلىلىلىلا ة ضىلىلىلىلىلىلمنية مل ىلىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلىلإلا ية يف الد ىلىلىلىلىلىلمو  

( منىلىلىلىلىلىل  عىلىلىلىلىلىلر ان التىلىلىلىلىلىلع  ماىلىلىلىلىلىلد  5العرا ىلىلىلىلىلىليل  الد ىلىلىلىلىلىلمو   ىلىلىلىلىلىلص يف املىلىلىلىلىلىلادة )

 
 وين للضىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلو  د. داممىلىلىلىلة نمىلىلىلىلد حاىلىلىلىلو متىلىلىلىلكو   د.  ا ىلىلىلىلل منىلىلىلىل   ال يىلىلىلىلايتل المن ىلىلىلىليي الد ىلىلىلىلمو حي  ال ىلىلىلىلا   1

 ىلىلىلىلرانة   ودميىلىلىلىلة يف مرشىلىلىلىل    ىلىلىلىلا ون اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلادل  لىلىلىلىلة ات ىلىلىلىلوقل مليىلىلىلىلة ات ىلىلىلىلوقل  -عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلة

 .4(ل   2017) 30-29عدد  16الامعة املامنردةل  لد 
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دإل ىلىلىلي من ىلىلىلا ضىلىلىلمنياط  مىلىلىلل  معىلىلىلان الن ىلىلىلر  الإلضىلىلىلص مىلىلىلا  الاىلىلىلل اد   ىلىلىلي ا ىلىلىلا ة  ىلىلىلد

دىلىلىلىل دحي  ر ل يىلىلىلىل  مهىلىلىلىلرل التىلىلىلىلإلا ية عنىلىلىلىلدما دكىلىلىلىلون التىلىلىلىلع   ىلىلىلىلو صىلىلىلىلاح  الاىلىلىلىلل ة 

  ىلىلىلىلىلياد   التىلىلىلىلىلع   ىلىلىلىلىل ا دىلىلىلىلىلام   أن -من  يىلىلىلىلىلاط – الاىلىلىلىلىليادة يف الىلىلىلىلىل  د  ف ا دع ىلىلىلىلىلل 

 الاىلىلىلىلل ة ا   ىلىلىلىلة يف دىلىلىلىلد   بىلىلىلىلام  املعر ىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلاد باىلىلىلىل   دماىلىلىلىلل  ا مىلىلىلىلا    ىلىلىلىلل م 

  ىلىلىلىلل م   كىلىلىلىلون أن التىلىلىلىلع   ىلىلىلىل ا در ضىلىلىلىل  أن دع ىلىلىلىلل ا اممىلىلىلىل  الد لىلىلىلىلةل  م  اىلىلىلىلاد

  ىلىلىلىل ا د ىلىلىلىلة  دا ة يف اد ا ىلىلىلىل  احىلىلىلىلد التىلىلىلىلإلا ية  ىلىلىلىلمكون ةىلىلىلىلي  مىلىلىلىلو ماىلىلىلىلم دةل أ   ا ىلىلىلىلدة

 . 1الال ة   وجي  ا الوج ة المي اد  ماات 

 

 

 

 
د ا ىلىلىلىلىلة م ا  ىلىلىلىلىلةل  لىلىلىلىلىلة جامعىلىلىلىلىلة  -د. م دىلىلىلىلىلد ع ىلىلىلىلىلدالل يف  ا ىلىلىلىلىلر نل الماصىلىلىلىلىليل الد ىلىلىلىلىلمو حي مل ىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية  1

 .80ل   2019ل 2\4ل ااصدا   2الكو ة للعلو  ال ا و ية  الايا يةل املعلد  
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 امل ضث الثاين 

 عنارص م دأ التإلا ية للمر   العا  

دلىلىلىلىلا  ل يىلىلىلىلا  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا   ىلىلىلىلو ر عنىلىلىلىلارص نىلىلىلىلددة  ممثىلىلىلىلل بضىلىلىلىل      

اا ىلىلىلىلىلىلراد باتاىلىلىلىلىلىلو  يف املعلومىلىلىلىلىلىلاد مىلىلىلىلىلىلو ال ىلىلىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلىلىلة املخملإلىلىلىلىلىلىلةل  حىلىلىلىلىلىل  

 اا راد با ع   ا دا حيل  ح  اا راد يف  ا ي  ال را اد ا دا دة.

 امل ل  ا   

 ح  اا راد يف اتاو  عر املعلوماد

اا ىلىلىلىلراد يف اتاىلىلىلىلو  املعلومىلىلىلىلاد عنرىلىلىلىلاط لمض يىلىلىلىل  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية دعىلىلىلىلد حىلىلىلىل      

للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا ل  مىلىلىلىلو   لىلىلىلىل  امإلىلىلىلىلي الوىلىلىلىلدة المىلىلىلىلي ما ىلىلىلىلم   لىلىلىلىلف  رىلىلىلىل اد 

  اعام  اادا ة يف ع  م ا مل اا راد.

 دعىلىلىلد  ىلىلىلىلا ون الوصىلىلىلىلو   ر املعلومىلىلىلىلاد مىلىلىلىلو امإلىلىلىلا االيىلىلىلىلاد المىلىلىلىلي ككىلىلىلىلو املىلىلىلىلواطو     

مىلىلىلىلو ماىلىلىلىلالة حكوممىلىلىلىل   ااطىلىلىلىل   عىلىلىلىلر ال يا ىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلا   المىلىلىلىلي بضو  ىلىلىلىلال  مىلىلىلىلو 

ةىلىلىلي   ىلىلىلو اداة  عالىلىلىلة للكتىلىلىلف عىلىلىلو حىلىلىلااد الإلاىلىلىلاد  الر ىلىلىلوةل  مثىلىلىلا  عىلىلىلر فلىلىلىلا 

عا ىلىلىلد ا  عىلىلىلد  ملإلىلىلىلاد الرشىلىلىلان العامىلىلىلة المىلىلىلي  ىلىلىلد  ن ىلىلىلوحي عىلىلىلر لادىلىلىلل يف ا ميىلىلىلا  املم

الم ىلىلىلاب  مىلىلىلل د ىلىلىلا ر الرشىلىلىل  ل   ىلىلىلو مىلىلىلا  ىلىلىلد دتىلىلىلا  ر  واجىلىلىلد  ىلىلىل  اد  اىلىلىلاد. مىلىلىلام 

ان متىلىلىلىلف حىلىلىلىلااد مىلىلىلىلو ا  ىلىلىلىل   اادا حي اةىلىلىلىلر الوصىلىلىلىلو  ار معلومىلىلىلىلاد اىلىلىلىلص 

  ىلىلىلىلىلددي  ىلىلىلىلىلدماد  دا دىلىلىلىلىلة دمكىلىلىلىلىلو أن دكىلىلىلىلىلون مىلىلىلىلىل  اط لمواجىلىلىلىلىلد حىلىلىلىلىلااد   ىلىلىلىلىلوة 

  اىلىلىلىلاد   ان فلىلىلىلىلال   ىلىلىلىلد    ىلىلىلىلح  ىلىلىلىل   اتىلىلىلىلااد مهىلىلىلىلا مكتىلىلىلىلو ة يف اىلىلىلىلل عىلىلىلىلد  

د اليىلىلىلىلة  مىلىلىلىلي  الوصىلىلىلىلو  للمعلومىلىلىلىلاد  ااطىلىلىلىل   علي ىلىلىلىلا مىلىلىلىلو طىلىلىلىلر  عمىلىلىلىلو   واجىلىلىلىل 

 .1ا راد املعممل

 ل ىلىلىلىلرل الو ىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر حىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلراد يف اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد  ن اىلىلىلىلي     

   ا امل ل   ر  رعض

 

 
الوا ىلىلىلىل  ال ا و يىلىلىلىلة للضكومىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلة  ال يا ىلىلىلىلاد املإلموحىلىلىلىلةل اللعنىلىلىلىلة ااجمامعيىلىلىلىلة  اا ماىلىلىلىلاددة ل ىلىلىلىلر  ا ىلىلىلىليا   1

 ل مما  عر املو ل االكم ين اايت:  11ل 2020با دل    املمضدةل  اامي   ا كوالا–
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 الإلر  ا    

 مإل و  ات  يف اتاو  عر املعلوماد 

ا ىلىلىلىلراد يف    ىلىلىلىلر عمليىلىلىلىلة ا ىلىلىلىلمعرال الد ا ىلىلىلىلاد المىلىلىلىلي اجردىلىلىلىلم باىلىلىلىلدد حىلىلىلىل  ا    

اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلىلاد عىلىلىلىلىلا   مع ىلىلىلىلىلي الإل  ىلىلىلىلىلان  ال ىلىلىلىلىلاحثض عىلىلىلىلىلو  ضىلىلىلىلىلل 

 عردىلىلىلىلف نىلىلىلىلدد  ىلىلىلىل ا اتىلىلىلىل .  إلىلىلىلىلي الوادىلىلىلىلاد املمضىلىلىلىلدة اامردكيىلىلىلىلة عر ىلىلىلىل  الإل يىلىلىلىل  

(Ernest Villanueva  با ىلىلىلىلىلىلىل )"  حىلىلىلىلىلىلىل  الإلىلىلىلىلىلىلىلرد يف اتاىلىلىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلىلىلر ال يا ىلىلىلىلىلىلىلاد ا

 الماىلىلىلىلىلعي د  مجيىلىلىلىلىلل ا ىلىلىلىلىلوا  املعلومىلىلىلىلىلاد ا اضىلىلىلىلىلعة لاىلىلىلىلىلي رة ا ي ىلىلىلىلىلاد العامىلىلىلىلىلة ا 

الرشىلىلىلىلىلماد ا اصىلىلىلىلىلة فاد النإلىلىلىلىلىلل العىلىلىلىلىلا  أ  اململومىلىلىلىلىلة مليىلىلىلىلىلاط للد لىلىلىلىلىلة  ا داىلىلىلىلىلمثنح 

 Jean Jacques.  يف  ر اىلىلىلىلا عر ىلىلىلىل  )1"مىلىلىلىلو فلىلىلىلىلا  ا بىلىلىلىلنص رصدىلىلىلىل  يف ال ىلىلىلىلا ون

Paradi ssis   مىلىلىلىلو  ىلىلىلىل   الىلىلىلىلرب  بىلىلىلىلض مإل ىلىلىلىلومض للضىلىلىلىل  يف املعلومىلىلىلىلاد اةىلىلىلىلا )

   ىلىلىلىلىلل يل  دنرىلىلىلىلىل  املإل ىلىلىلىلىلو  ااةىلىلىلىلىلا   ر حىلىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلىلخا  يف اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر 

املعلومىلىلىلىلىلاد ما ىلىلىلىلىلة  الوةىلىلىلىلىلا   المىلىلىلىلىلي لىلىلىلىلىلمإلو  ىلىلىلىلىلا ا دا ة اا مىلىلىلىلىلا ا ىلىلىلىلىلمثنا  ال ىلىلىلىلىلا ون 

بىلىلىلىلنص رصدىلىلىلىل  مىلىلىلىلو د ن   لىلىلىلىل   ىلىلىلىلو ر املاىلىلىلىللضةل  دنرىلىلىلىل  املإل ىلىلىلىلو  الاىلىلىلىلل ي  ر 

ان  ىلىلىلىل ا اتىلىلىلىل  ا دعىلىلىلىلد ح ىلىلىلىلا  اصىلىلىلىلاط   ىلىلىلىلو ا د مرىلىلىلىل عىلىلىلىلر ا ىلىلىلىلخا  نىلىلىلىلدددو أ  

 .2 ةا   ندد

حىلىلىل  الإلىلىلىلرد الىلىلىل حي دعىلىلىليي " عىلىلىلر املاىلىلىلموا العىلىلىلر  عر ىلىلىل  بىلىلىل   الربمهىلىلىلوةي با ىلىلىل      

يف  ممىلىلىلىلىلل مىلىلىلىلىلا ان لاىلىلىلىلىلل عىلىلىلىلىلر معلومىلىلىلىلىلاد ما يىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلو ا دا ة ا  الاىلىلىلىلىلل ة المىلىلىلىلىلي 

. 3"لكىلىلىلىلىلي  ىلىلىلىلىل ا املعممىلىلىلىلىلل  فلىلىلىلىلىلا يف اامىلىلىلىلىلو  الىلىلىلىلىل حي  عنيىلىلىلىلىل   درمهىلىلىلىلىل  يف معر م ىلىلىلىلىلا 

ككىلىلىلض اا ىلىلىلراد دا ىلىلىلل الد لىلىلىلة مىلىلىلو " عر ىلىلىل  ال احىلىلىلث  رحىلىلىلان  ىلىلىلاا  املاىلىلىلاعيد با ىلىلىل  

 
 .71 -70أ  د  عمر نمد   مة العليوحيل ماد   اب     1

2 Le droit d’accès général aux documents administratifs en France et en 
Grèce. D.E.A. de Droit Public Comparé des Etats Européens. Université 
Panthéon - Sorbonne (Paris I), Année Universitaire 2000-2001. 
https://www.paradissis.com/MEMOIRE.html 

بىلىلىلىل   الربمهىلىلىلىلوةيل اتىلىلىلىل  يف ااطىلىلىلىل   ا  حردىلىلىلىلة اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلادل ا ي ىلىلىلىلة الإللاىلىلىلىل ينية املاىلىلىلىلم لة ت ىلىلىلىلوق   3

 .7-6ل  2004املواطول ل  ا  اهللل 

https://www.paradissis.com/MEMOIRE.html
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ر ىلىلىل  عىلىلىلا   ىلىلىلددر  الد لىلىلىلة   ىلىلىل  ااطىلىلىل   عىلىلىلر مىلىلىلا هيم ىلىلىلي مىلىلىلو معلومىلىلىلاد  ىلىلىلر    بم

 .1" يود  كلية  موضوعية مع ولة  ضمو    ا اتاو  علي ا 

 الإلر  الثاين

 المن يي ال ا وين للض  يف اتاو  عر املعلوماد  الوةا   اادا دة

د  ىلىلىلىلر  ا ىلىلىلىلمعرال  رشىلىلىلىلدعاد الىلىلىلىلد   المىلىلىلىلي   نىلىلىلىلم ا ىلىلىلىلرا  اتىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلو      

 ااطىلىلىلىل   عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد اادا دىلىلىلىلة  جىلىلىلىلود   ىلىلىلىلادو يف  ن ىلىلىلىليي اتىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلو  

 ااطىلىلىلىلىلىل   عىلىلىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلىلىلا   اادا دىلىلىلىلىلىلة يف  ىلىلىلىلىلىلواحي عددىلىلىلىلىلىلدةل  دمكننىلىلىلىلىلىلا  وضىلىلىلىلىلىلي   

 المن يي ال ا وين للض  يف املعلوماد عر     اايت:

   ىلىلىلىلخا  الىلىلىلىل دو  ىلىلىلىلي اتىلىلىلىل  بىلىلىلىلااط    اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا  لددىلىلىلىلد اا -أ اط 

 اادا دة

ا  اىلىلىلىلىلمم  رشىلىلىلىلىلدعاد الىلىلىلىلىلد   باىلىلىلىلىلدد لددىلىلىلىلىلد اا ىلىلىلىلىلخا  الىلىلىلىلىل دو لىلىلىلىلىل   ىلىلىلىلىلي 

 ااط    اتاو  عر الوةا   اادا دة بض ا ا ض:

اا ىلىلىلىلىلا  الوا ىلىلىلىلىلل:  د ىلىلىلىلىلر  ة ىلىلىلىلىلود  ىلىلىلىلىل ا اتىلىلىلىلىل  ل  ىلىلىلىلىلخا  مجعيىلىلىلىلىلاط برىلىلىلىلىل   -

اجا ىلىلىلىل ل   ىلىلىلىليام افا مىلىلىلىلا وا ا ىلىلىلىلخا  ط يعيىلىلىلىلض الن ىلىلىلىلر عىلىلىلىلو مىلىلىلىلو ي مىلىلىلىلواطنض ا  

ا  معنىلىلىلىلودضل  مىلىلىلىلو الىلىلىلىلد   المىلىلىلىلي   نىلىلىلىلم  ىلىلىلىل ا اا ىلىلىلىلا  نلكىلىلىلىلة الاىلىلىلىلودد  عىلىلىلىلر 

 1776( مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلة الاىلىلىلىلضا ة لاىلىلىلىلنة 1 \1الىلىلىلىلرمهي مىلىلىلىلو ان املىلىلىلىلادة )

لىلىلىلىل  لكىلىلىلىلل مىلىلىلىلواطو  ىلىلىلىلوددحي اتاىلىلىلىلو  اتىلىلىلىلر عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا   " ىلىلىلىلنص عىلىلىلىلر ا ىلىلىلىل  

حي  ىلىلىلىلخص امل ال ىلىلىلىلة  ىلىلىلىل ا اا ا ىلىلىلىل  مىلىلىلىلو الناحيىلىلىلىلة العمليىلىلىلىلة دمكىلىلىلىلو   "الر ىلىلىلىلمية

. مىلىلىلىلام ا ىلىلىل   ىلىلىلىل ا اا ىلىلىلىلا   ىلىلىلا ون حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلاد اامردكىلىلىلىلي  ىلىلىلىلنص يف 2اتىلىلىل 

أ( عىلىلىلىلىلىلىلر حىلىلىلىلىلىلىل  احي  ىلىلىلىلىلىلىلخص يف طلىلىلىلىلىلىلىل    ل ىلىلىلىلىلىلىلي -3-ال نىلىلىلىلىلىلىلد الإلرعىلىلىلىلىلىلىلي )أ

املعلومىلىلىلىلاد مىلىلىلىلىلو   ىلىلىلىلىلل الومىلىلىلىلااد املعنيىلىلىلىلىلة. مىلىلىلىلىلام ا ىلىلىلىل   ىلىلىلىلىل ا اا ىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىلا ون 

 
د.  رحىلىلىلىلان  ىلىلىلىلاا  املاىلىلىلىلاعيدل حىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد يف المرشىلىلىلىلدعاد اا د يىلىلىلىلةل  لىلىلىلىلة العلىلىلىلىلو  ال ا و يىلىلىلىلةل   1

 .309ل   2017العدد الثاينل   32لد  ملية ال ا ونل جامعة ب دادل املع

ل 2013 ىلىلىلىلىلو  منىلىلىلىلىلد ل حردىلىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلىلادل من مىلىلىلىلىلة المبيىلىلىلىلىلة  الث ا ىلىلىلىلىلة  الإلنىلىلىلىلىلون المابعىلىلىلىلىلة ل مىلىلىلىلىلي املمضىلىلىلىلىلدةل   2

 . مما  عر املو ل االكم ين اايت: 107 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information 
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 ( مىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلىلاد لاىلىلىلىلىلنة3\1اململكىلىلىلىلىلة املمضىلىلىلىلىلدة يف ال نىلىلىلىلىلد )

 المىلىلىلىلىلي منضىلىلىلىلىلم اتىلىلىلىلىل  لكىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلخص ان د لىلىلىلىلىل  معلومىلىلىلىلىلاد مىلىلىلىلىلو  2000

 ىلىلىلىلل ة حكوميىلىلىلىلة. مىلىلىلىلام ا ىلىلىلىلر املرشىلىلىلىل  الإلر يسىلىلىلىل يف املىلىلىلىلادة اا ر مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلا ون   ىلىلىلىلي 

يف  ىلىلىلىلىلىلان اصىلىلىلىلىلىل   الع  ىلىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلىلض  1978دوليىلىلىلىلىلىلو  17الاىلىلىلىلىلىلاد  يف  78\753

اادا ة  الم ىلىلىلىلىلىلىلو  اتىلىلىلىلىلىلىل  لكىلىلىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلىلىلخص ااطىلىلىلىلىلىلىل   عىلىلىلىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلىلىلىلاد 

 321تىلىلىلىلىل  باىلىلىلىلىلد   ال ىلىلىلىلىلا ون   ىلىلىلىلىلي  الوةىلىلىلىلىلا   اادا دىلىلىلىلىلةل   ىلىلىلىلىلد  امىلىلىلىلىلد  ىلىلىلىلىل ا ا

املمعلىلىلىلىلىل  بض ىلىلىلىلىلوق املىلىلىلىلىلواطنض يف ع  ىلىلىلىلىلم ي مىلىلىلىلىلل ا دا ةل  2000ابردىلىلىلىلىلل لاىلىلىلىلىلنة 

 دلضىلىلىلىلو بالناىلىلىلىل ة للمرشىلىلىلىل  الإلر يسىلىلىلىل ا ىلىلىلىل  ا جىلىلىلىلد كييىلىلىلىلا دمعلىلىلىلىل  بىلىلىلىلض الوةىلىلىلىلا   

ال ىلىلىلىلا ا ىلىلىلىلمية  المىلىلىلىلي  ىلىلىلىلي حىلىلىلىل  للعميىلىلىلىلل  الوةىلىلىلىلا   اا ىلىلىلىلمية المىلىلىلىلي د مرىلىلىلىل 

 .1ات  يف اتاو  علي ا عر التخص املعني  ا    

اا ىلىلىلىلىلا  الضىلىلىلىلىلي :  دىلىلىلىلىل     ىلىلىلىلىل ا اا ىلىلىلىلىلا  المرشىلىلىلىلىلدعي ار حرىلىلىلىلىل اتىلىلىلىلىل  يف  -

اتاىلىلىلىلو   ااطىلىلىلىل   عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا   اادا دىلىلىلىلة بىلىلىلىلاملواطنض  ضاىلىلىلىل   مىلىلىلىلو ةىلىلىلىلي 

لىلىلىلىليب ل جا ىلىلىلىل  اتىلىلىلىل  يف المممىلىلىلىلل  ىلىلىلىل ا اتىلىلىلىل ل  مىلىلىلىلو الىلىلىلىلد   المىلىلىلىلي ا ىلىلىلىل د 

   ا اا ا  اليو ان  اد اليا  ا ند  مو دا النوبية  اا دن. 

ددىلىلىلىلىلىلد ال ىلىلىلىلىلىلاد اادا دىلىلىلىلىلىلة املتىلىلىلىلىلىلمولة ب ىلىلىلىلىلىلا ون اتىلىلىلىلىلىل  يف ااطىلىلىلىلىلىل   ل -ةا يىلىلىلىلىلىلاط      

  اتاو  عر الوةا   اادا دة:

 عىلىلىلىلر   ىلىلىلىل  ال ىلىلىلىلا ون الاودوىلىلىلىلحي دتىلىلىلىلمل ال ىلىلىلىلا ون مىلىلىلىلل الاىلىلىلىلل اد اادا دىلىلىلىلة      

 ضىلىلىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلىلو الربملىلىلىلىلىلىلان.  يف الوادىلىلىلىلىلىلاد املمضىلىلىلىلىلىلدة اامردكيىلىلىلىلىلىلة  بموجىلىلىلىلىلىل  املىلىلىلىلىلىلادة 

ض عىلىلىلىلر مىلىلىلىلل  مالىلىلىلىلة دمعىلىلىلىل  1966( مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلاد لاىلىلىلىلنة 552\)أ

بىلىلىلىلان  عىلىلىلىلل  ىلىلىلىلع  ا مماحىلىلىلىلة للعم ىلىلىلىلو   ىلىلىلىلوان اما ىلىلىلىلم مد يىلىلىلىلة ا  عاىلىلىلىلكردة  ضىلىلىلىل ط 

عىلىلىلىلىلىلو الرشىلىلىلىلىلىلماد الوطنيىلىلىلىلىلىلة  مىلىلىلىلىلىلل ميىلىلىلىلىلىلان  ىلىلىلىلىلىلابل للاىلىلىلىلىلىلل ة المنإلي دىلىلىلىلىلىلة  ا ي ىلىلىلىلىلىلاد 

(  مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلا ون 1\3المن يميىلىلىلىلة املاىلىلىلىلم لة.  يف اململكىلىلىلىلة املمضىلىلىلىلدة  بموجىلىلىلىل  ال نىلىلىلىلد )

يىلىلىلىلة دىلىلىلىلمي با ىلىلىلىلمخدا   ىلىلىلىلين لددىلىلىلىلد ال ىلىلىلىلاد اتكوم 2000حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلاد لاىلىلىلىلنة 

 
د يف ال ىلىلىلىلىلا ون اادا حيل   ىلىلىلىلىلالة ماجاىلىلىلىلىلمال مليىلىلىلىلىلة ات ىلىلىلىلىلوق  العلىلىلىلىلىلو  بو ىلىلىلىلىلنا ة أمحىلىلىلىلىلدل طىلىلىلىلىلرق مكا ضىلىلىلىلىلة الإلاىلىلىلىلىلا   1

 . 39ل   2015الايا يةل جامعة نمد بوض ا ل  
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 ا مىلىلىلىلىلىلة مر  ىلىلىلىلىلىلة بال ىلىلىلىلىلىلا ون   تىلىلىلىلىلىلمل ال ا مىلىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلىلر مجيىلىلىلىلىلىلل اا اىلىلىلىلىلىلا   ا ي ىلىلىلىلىلىلاد 

اتكوميىلىلىلىلىلىلىلة المرشىلىلىلىلىلىلىلدعية  ال ىلىلىلىلىلىلىلواد املاىلىلىلىلىلىلىللضة  ا ي ىلىلىلىلىلىلىلاد اا ىلىلىلىلىلىلىلرا املىلىلىلىلىلىلىل مو ة 

دمكىلىلىلىلو لىلىلىلىلو در الد لىلىلىلىلة أن داىلىلىلىلنف  ي ىلىلىلىلاد  5بال ا مىلىلىلىلة باا ىلىلىلىليل  بموجىلىلىلىل  ال نىلىلىلىلد 

مىلىلىلىلة ا  عىلىلىلىلر أ ىلىلىلىلا  ىلىلىلىلل اد حكوميىلىلىلىلة   ىلىلىلىلي المىلىلىلىلي كىلىلىلىلا    اىلىلىلىلا ف فاد ط يعىلىلىلىلة عا 

المىلىلىلىلىلي   ىلىلىلىلىلد  بموجىلىلىلىلىل  ع ىلىلىلىلىلد  ىلىلىلىلىلدماد لاىلىلىلىلىلل ة حكوميىلىلىلىلىلة. امىلىلىلىلىلا يف  ر اىلىلىلىلىلا  ىلىلىلىلىلين 

ال ىلىلىلىلاد امللامىلىلىلىلة بممكىلىلىلىلض اا ىلىلىلىلخا  مىلىلىلىلو ااطىلىلىلىل    اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا   

اادا دىلىلىلىلىلىلة  تىلىلىلىلىلىلمل مىلىلىلىلىلىلل ا ي ىلىلىلىلىلىلاد اادا دىلىلىلىلىلىلة العامىلىلىلىلىلىلة املرمادىلىلىلىلىلىلة من ىلىلىلىلىلىلا  املضليىلىلىلىلىلىلة 

 امل  اىلىلىلىلىلاد العامىلىلىلىلىلة  ضىلىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلو امل  اىلىلىلىلىلاد ا اصىلىلىلىلىلة املكلإلىلىلىلىلىلة بم ىلىلىلىلىلا  املر ىلىلىلىلىل  

 .العا 

 املالضة بوصإل ا  طاط لث ود ات  يف ااط  : -ةالثاط 

 ىلىلىلىل    مع ىلىلىلىلي المرشىلىلىلىلدعاد املن مىلىلىلىلة تىلىلىلىل  ااطىلىلىلىل    اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا    

اادا دىلىلىلىلىلة ار عىلىلىلىلىلد  ا ىلىلىلىلىلما   ىلىلىلىلىلو ر املاىلىلىلىلىللضة يف التىلىلىلىلىلخص الىلىلىلىلىل حي د لىلىلىلىلىل   ىلىلىلىلىل   

املعلومىلىلىلىلادل فلىلىلىلىلا ان املعلومىلىلىلىلاد المىلىلىلىلي لىلىلىلىلمإلو  ىلىلىلىلا ا ي ىلىلىلىلاد اتكوميىلىلىلىلة  ىلىلىلىلي ملىلىلىلىلا 

 مىلىلىلىلو مهىلىلىلىلا امل  ىلىلىلىلو  ان دتىلىلىلىلم  ال ىلىلىلىلا ون عىلىلىلىلر اا ىلىلىلىلراد اا ىلىلىلىلا    ىلىلىلىلراد التىلىلىلىلع ل 

ماىلىلىلىللضة مرشىلىلىلىل عة ا   ىلىلىلىل   مرشىلىلىلىل   للمممىلىلىلىلل بضىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلادل 

 ضىلىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلو فلىلىلىلىلىلا  ىلىلىلىلىلين لىلىلىلىلىلا    ىلىلىلىلىلو ر املاىلىلىلىلىللضة يف التىلىلىلىلىلخص الىلىلىلىلىل حي د ل  ىلىلىلىلىلا 

دمعىلىلىلىلا ل مىلىلىلىلل د   حىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد يف ل يىلىلىلىل  التىلىلىلىلإلا ية اادا دىلىلىلىلة 

ادا دىلىلىلىلىلةل اف ا دوجىلىلىلىلىلد معيىلىلىلىلىلا  د يىلىلىلىلىل  للماىلىلىلىلىللضة   كىلىلىلىلىلردب  كىلىلىلىلىلرة الددم راطيىلىلىلىلىلة ا

املعمىلىلىلىلىلربة المىلىلىلىلىلي  اىلىلىلىلىلو  طلىلىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلىلةل   ىلىلىلىلىل ا  ىلىلىلىلىلي دحي ار 

 . 1ا مخدا  اادا ة لال م ا الم ددردة باو ة لكمية  ا م داددة

  ىلىلىلىلىلد ف ىلىلىلىلىل  املرشىلىلىلىلىل  اامردكىلىلىلىلىلي ار عىلىلىلىلىلد  ا ىلىلىلىلىلما  املاىلىلىلىلىللضة يف التىلىلىلىلىلخص     

طال ىلىلىلىلة اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلة.   إلىلىلىلىلب املو ىلىلىلىلف   نىلىلىلىلا  املرشىلىلىلىل  الإلر يسىلىلىلىل  لىلىلىلىلي 

دم لىلىلىلىل   ىلىلىلىلو ر املاىلىلىلىللضة يف م ىلىلىلىلد  ال لىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلا   

 اادا دة.
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وةىلىلىلىلا   ال عىلىلىلىلر اا ىلىلىلىلمثناناد المىلىلىلىلي  ىلىلىلىلرد عىلىلىلىلر حىلىلىلىل  ااطىلىلىلىل    اتاىلىلىلىلو    - ابعىلىلىلىلاط 

اادا دىلىلىلىلىلىلة: ا دعىلىلىلىلىلىلد اتىلىلىلىلىلىل  يف ااطىلىلىلىلىلىل    اتاىلىلىلىلىلىلو   الوةىلىلىلىلىلىلا   اادا دىلىلىلىلىلىلة ح ىلىلىلىلىلىلاط 

م ل ىلىلىلىلاطل اف  نىلىلىلىلاا حىلىلىلىلااد عددىلىلىلىلدة  معلىلىلىلىل  باملاىلىلىلىللضة العامىلىلىلىلة ا  بماىلىلىلىلال  اا ىلىلىلىلراد 

اا ىلىلىلىلىلردو  إلىلىلىلىلىلرل ردىلىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلىلا   المىلىلىلىلىلي لىلىلىلىلىلمإلو  ىلىلىلىلىلا ال ىلىلىلىلىلاد 

 اادا دة املخملإلة. 

   اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلىلاد ان ا ىلىلىلىلىلرا  اا ىلىلىلىلىلمثناناد عىلىلىلىلىلر حىلىلىلىلىل  ااطىلىلىلىلىل      

 :1 الوةا   اادا دة دم ل  مراعة امردو    دض

ةىلىلىلىلىلىل  ان  معلىلىلىلىلىلىل  املعلومىلىلىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلىلىلا   املاىلىلىلىلىلىلمثناة مىلىلىلىلىلىلو حىلىلىلىلىلىل  ااطىلىلىلىلىلىل    .1

 بمالضة مرش عة د ر  ا ال ا ون  إلا . 

أن دكىلىلىلىلون مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلان الكتىلىلىلىلف عىلىلىلىلو املعلومىلىلىلىلاد    م ىلىلىلىلا بضيىلىلىلىلث دكىلىلىلىلون  .2

تاىلىلىلو  عىلىلىلر املعلومىلىلىلادل الةىلىلىل  عىلىلىلر املاىلىلىللضة العامىلىلىلة امىلىلىلرب مىلىلىلو ماىلىلىللضة ا

  كىلىلىلىل ا  ي ىلىلىلىل  ا خيلىلىلىلىلو  رشىلىلىلىلدل مىلىلىلىلو المرشىلىلىلىلدعاد املن مىلىلىلىلة تىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر 

املعلومىلىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلىلا   اادا دىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلو ا ىلىلىلىلىلمثناناد عىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىل ا اتىلىلىلىلىل  بضيىلىلىلىلىلث 

دكىلىلىلىلون للع ىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلة اتىلىلىلىل  يف ااممنىلىلىلىلا  عىلىلىلىلو ا احىلىلىلىلة  ىلىلىلىل   الوةىلىلىلىلا  ل  ا 

 يىلىلىلىلنام  عىلىلىلىلد ان ا ىلىلىلىل   نىلىلىلىلاا ةمىلىلىلىلة   ىلىلىلىلادو يف مىلىلىلىلدا ا    ىلىلىلىلاق  ىلىلىلىل   اا ىلىلىلىلمثناناد  

الىلىلىلىلىلد   المىلىلىلىلىلي    ىلىلىلىلىل  الددم راطيىلىلىلىلىلة    ي ىلىلىلىلىلاط ح ي ىلىلىلىلىلاط   عليىلىلىلىلىلاط  معىلىلىلىلىل   ر   نىلىلىلىلىلي 

  ا ىلىلىلاط ضىلىلىلىلي اط  نىلىلىلد داط  ىلىلىلىل ا الاىلىلىلىلدد  مىلىلىلو اامثلىلىلىلىلة عىلىلىلىلر  ىلىلىل   الىلىلىلىلد    ىلىلىلىلا ون 

منىلىلىلىل    ىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلاد  16حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلاد الاىلىلىلىلوددحي  يف املىلىلىلىلادة 

ردىلىلىلىلىلىلىلة املعىلىلىلىلىلىلىلد  يف املىلىلىلىلىلىلىلادة )ع( مىلىلىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلىلىلا ون ح 1966اامردكىلىلىلىلىلىلىلي لاىلىلىلىلىلىلىلنة 

ل امىلىلىلىلا يف برد ا يىلىلىلىلا  ىلىلىلىلين املرشىلىلىلىل  ا ىلىلىلىل  لم نىلىلىلىلي ا ىلىلىلىللوع 1966املعلومىلىلىلىلاد لاىلىلىلىلنة 

ال ا مىلىلىلىلة بىلىلىلىليدراد  موعىلىلىلىلة م ىلىلىلىلا مىلىلىلىلو اا ىلىلىلىلمثناناد   اىلىلىلىلي  ىلىلىلىل   اا ىلىلىلىلمثناناد 

ار عىلىلىلىلىلدة اصىلىلىلىلىلنا   ىلىلىلىلىلال ع  من ىلىلىلىلىلا دعإلىلىلىلىلىلح مىلىلىلىلىلو ا ضىلىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلىلا ون باىلىلىلىلىلو ة 

(  ا ضىلىلىلىلا  الىلىلىلىل ع  اا ىلىلىلىلر 2\3م ل ىلىلىلىلة   ىلىلىلىلي املناىلىلىلىلو  عليىلىلىلىل  يف ال نىلىلىلىلد )

ح ا م ىلىلىلىلا  املاىلىلىلىللضة العامىلىلىلىلة. أمىلىلىلىلا يف  ر اىلىلىلىلا   ىلىلىلىلد حىلىلىلىلددد خيضىلىلىلىلل ملىلىلىلىلا داىلىلىلىلم

 
 .59 و  مند ل ماد   اب ل      1
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دوليىلىلىلىلىلو  موعىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلو اا ىلىلىلىلىلمثناناد عىلىلىلىلىلر  17( مىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلا ون 1 \6املىلىلىلىلىلادة )

 ات  يف ااط    اتاو  عر الوةا   اادا دة.

 الإلر  الثالث 

 مو ف ال ا ون العرا ي مو ات  يف اتاو  عر املعلوماد 

مىلىلىلىلام فمر ىلىلىلىلا  ىلىلىلىلاب اط ا دمىلىلىلىلو ر لىلىلىلىلدا العىلىلىلىلراق  ر الو ىلىلىلىلم اتىلىلىلىلا   رشىلىلىلىلدل  ىلىلىلىلا      

دىلىلىلىلن ي اتىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلا   ا دا دىلىلىلىلة.  افا ا معراضىلىلىلىلنا 

( 37 ىلىلىلىلا ون اتإلىلىلىلىلاث عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا     ىلىلىلىلي )ال ىلىلىلىلوا ض املوجىلىلىلىلودة داىلىلىلىلاد نا  ىلىلىلىلا ون 

حىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلراد   الىلىلىلىل حي  يف معىلىلىلىلرل بيا ىلىلىلىل    ىلىلىلىلوا  الوةىلىلىلىلا   ا ىلىلىلىلا   ر 2016لاىلىلىلىلنة 

( مىلىلىلىلو ال ىلىلىلىلا ون  المىلىلىلىلي  اىلىلىلىلم 3بىلىلىلىلااط   عىلىلىلىلر  ةىلىلىلىلا   العامىلىلىلىلة  فلىلىلىلىلا يف املىلىلىلىلادة )

   اي الوةا   مو حيث ط يعم ا  ر ة ةة أ وا :"عر أ   

أ اط: الوةىلىلىلا   العامىلىلىلة:   ىلىلىلي الوةىلىلىلا   المىلىلىلي ةىلىلىلو  ااطىلىلىل   علي ىلىلىلا مىلىلىلو   ىلىلىلل مىلىلىلىلل 

 فحي مالضة.

ةىلىلىلىلىلو  ااطىلىلىلىلىل   علي ىلىلىلىلىلا  ا يف ةا ياط:الوةىلىلىلىلىلا   ا اصىلىلىلىلىلة:   ىلىلىلىلىلي الوةىلىلىلىلىلا   المىلىلىلىلىلي ا 

 اتااد المي  اموج  فلا  بموا  ة ال ة املعنية.

ةالثىلىلىلىلاط:   ىلىلىلىلي المىلىلىلىلي ا ةىلىلىلىلو  ااطىلىلىلىل   علي ىلىلىلىلا  فلىلىلىلىلا ملاا ىلىلىلىل ا بىلىلىلىلامو الد لىلىلىلىلة أ  ان 

 ."اا اىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا  عن ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا د ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلود   

ا ا ىل دكىلىلىلىلىلىلون ااطىلىلىلىلىلىل   عىلىلىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلىلىلا   "أ اط( عىلىلىلىلىلىلر ا ىلىلىلىلىلىل  \4  ىلىلىلىلىلىلص يف املىلىلىلىلىلىلادة )

 ىلىلىلىلىلة الامعىلىلىلىلىلاد    ىلىلىلىلىلا ل ااعىلىلىلىلىل    دمكىلىلىلىلىلو  حي الر ىلىلىلىلىلمية مىلىلىلىلىلو ال ىلىلىلىلىلاحثض  طل

 ىلىلىلىلخص ااطىلىلىلىلىل   علي ىلىلىلىلىلا بماديىلىلىلىلىلد   ىلىلىلىلىلمي مىلىلىلىلو ال ىلىلىلىلىلة املخماىلىلىلىلىلة  لىلىلىلىلىل  اتىلىلىلىلىل  يف 

اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر صىلىلىلىلو   من ىلىلىلىلا بموا  ىلىلىلىلة الىلىلىلىلدا رة املعنيىلىلىلىلة عىلىلىلىلر اا د ىلىلىلىلود فلىلىلىلىلا ار 

 لكىلىلىلىلو  ىلىلىلىل ا ال ىلىلىلىلا ون ا دمكىلىلىلىلو ان دكىلىلىلىلر  حىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلراد بىلىلىلىلااط   عىلىلىلىلر  .  

دكىلىلىلىلون   ىلىلىلىليلة  مىلىلىلىلام بين ىلىلىلىلا ال ىلىلىلىلا ون يف املىلىلىلىلادة الوةىلىلىلىلا   ا دا دىلىلىلىلة   ىلىلىلىلو ا دعىلىلىلىلد  ان 

للمضا  ىلىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلىلىلا   فاد ا ليىلىلىلىلىلىلة ا ماددميىلىلىلىلىلىلة  الما خييىلىلىلىلىلىلة اا ر منىلىلىلىلىلىل  

 العا دة ار د ا ر الد لة المنإلي دة  المرشدعية.
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 امل ل  الثاين 

 ات  يف ااع   اادا حي 

ا   ىلىلىلىلىلىلل اليىلىلىلىلىلىلة اتىلىلىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىلىلىل ن اادا حي عىلىلىلىلىلىلو اتىلىلىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلىلر     

علومىلىلىلىلاد   ىلىلىلىلو مكمىلىلىلىلل لىلىلىلىل  مىلىلىلىلو اجىلىلىلىلل ل يىلىلىلىل  م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية ا دا دىلىلىلىلةل   لمىلىلىلىلا  امل

اادا ة بموجىلىلىلىلىلىل  اتىلىلىلىلىلىل  يف ا عىلىلىلىلىلىل   اادا حي بال يىلىلىلىلىلىلا  بىلىلىلىلىلىلاط   الم ىلىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلىلر 

اعام ىلىلىلىلا  ا تىلىلىلىل م ا باىلىلىلىلو ة  ل ا يىلىلىلىلة  مىلىلىلىلو د ن  جىلىلىلىلود طلىلىلىلىل   فلىلىلىلىلا مىلىلىلىلو  ىلىلىلىل   

  رشىلىلىلىل املعلومىلىلىلىلاد املمعل ىلىلىلىلة بملىلىلىلىلا اا تىلىلىلىل ة بضيىلىلىلىلث دكىلىلىلىلون ل  ىلىلىلىلراد ما ىلىلىلىلة ااطىلىلىلىل  

علي ىلىلىلىلىلا.    ن اىلىلىلىلىلي  ىلىلىلىلىل ا امل لىلىلىلىلىل  ار  ىلىلىلىلىلرعض  عىلىلىلىلىلال  يف الإلىلىلىلىلىلر  اا   مإل ىلىلىلىلىلو  

اتىلىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىلىل   اادا حيل   عىلىلىلىلىلال  يف الإلىلىلىلىلىلر  الثىلىلىلىلىلاين اليىلىلىلىلىلاد ل يىلىلىلىلىل  اتىلىلىلىلىل  يف 

 ااع   اادا حي.

 الإلر  ا    

 مإل و  ات  يف ااع   اادا حي 

 ىلىلىلىلىلىل   الاىلىلىلىلىلىل حية المىلىلىلىلىلىلي كىلىلىلىلىلىلن  "دعىلىلىلىلىلىلر  اتىلىلىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىلىلىل   اادا حي با ىلىلىلىلىلىل      

واطو مىلىلىلىلو أجىلىلىلىلل ماىلىلىلىلانلة اادا ة عىلىلىلىلو  را ا ىلىلىلىلا   ىلىلىلىلل أن  مخىلىلىلىل  ال  ااطىلىلىلىل   للمىلىلىلىل 

عىلىلىلىلر  ةا   ىلىلىلىلا  ملإلا ىلىلىلىلا المىلىلىلىلي  ىلىلىلىلا ع  ىلىلىلىلة بضيا ىلىلىلىل  ا اصىلىلىلىلةل أ   لىلىلىلىلا المىلىلىلىلي  كميسىلىلىلىل 

 .1"طابعاط عاما فاد اا   ا  الو رحي بمايا    ن املضي 

لإلىلىلىلىلرد ااباحىلىلىلىلة الا يىلىلىلىلة المىلىلىلىلي  اىلىلىلىلم   ىلىلىلىلا اادا ة ل"مىلىلىلىلام عر ىلىلىلىلم الع  يىلىلىلىلة با ىلىلىلىلا     

ا  املعموعىلىلىلىلىلىلة ا  حمىلىلىلىلىلىلح الم ىلىلىلىلىلىلو  ما ىلىلىلىلىلىلة يف معر ىلىلىلىلىلىلة معلومىلىلىلىلىلىلاد عىلىلىلىلىلىلو جىلىلىلىلىلىلان ا  

مرحلىلىلىلىلة مىلىلىلىلا مىلىلىلىلو  تىلىلىلىلاط ا ا  اعام ىلىلىلىلا المىلىلىلىلي   ىلىلىلىلو   ىلىلىلىلا اةنىلىلىلىلان نا  ىلىلىلىلة  اا إل ىلىلىلىلا 

املخملإلىلىلىلىلةل ممىلىلىلىلح الام ىلىلىلىلا ال ىلىلىلىلا ون بىلىلىلىل لا رصاحىلىلىلىلةل ا  متىلىلىلىلف عىلىلىلىلو  ىلىلىلىل ا الىلىلىلىلان 

بمضىلىلىلىلىل  ا اد ىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىلل م ا الم ددردىلىلىلىلىلة امل ل ىلىلىلىلىلةل  د ن ان دكىلىلىلىلىلون  نىلىلىلىلىلاا مىلىلىلىلىلرب  

 
ع ىلىلىلىلد اتإلىلىلىلىليو ا  ىلىلىلىلكضل اتىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىل   اادا حيل اطر حىلىلىلىلة دممىلىلىلىلو ا ل مع ىلىلىلىلد ات ىلىلىلىلوق  العلىلىلىلىلو  اادا دىلىلىلىلةل   1

 .606ل  1994جامعة الاا رل 
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 ىلىلىلىلىلي  عمىلىلىلىلىل  ل  ىلىلىلىلىلان بىلىلىلىلىلا ي اجىلىلىلىلىلاان  تىلىلىلىلىلاطا ا ا  اعام ىلىلىلىلىلا يف راددىلىلىلىلىل  الوىلىلىلىلىلدة من 

 .1"عو الكا ة

المىلىلىلىلاا  اادا ة  ىلىلىلىلا  اا ىلىلىلىلراد "  ضىلىلىلىلو  ىلىلىلىلرا ان اتىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىل   اادا حي  ىلىلىلىلو     

با  احىلىلىلىلىلىلىلة المل ا يىلىلىلىلىلىلىلة للوةىلىلىلىلىلىلىلا    املعلومىلىلىلىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلىلىلىلة املمعل ىلىلىلىلىلىلىلة با تىلىلىلىلىلىلىل م ا 

  " ا   دا  ا بوصإل ا ردة  ر ا ا با مثنان  لا المي منل ال ا ون  رش

 الإلر  الثاين 

 الياد ل ي  ات  يف ااع   اادا حي 

 مضىلىلىلىلمو  رشىلىلىلىلدعاد الىلىلىلىلد   المىلىلىلىلي   نىلىلىلىلم اتىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىل   اادا حي  موعىلىلىلىلة      

الو ىلىلىلىلىلا ل المىلىلىلىلىلي  كإلىلىلىلىلىلل ل يىلىلىلىلىل   ىلىلىلىلىل ا اتىلىلىلىلىل ل   معاىلىلىلىلىلد  ىلىلىلىلىل   الو ىلىلىلىلىلا ل بىلىلىلىلىليع   

ل يا ىلىلىلىلىلىلىلاد اا ىلىلىلىلىلىلىلراد بالمرشىلىلىلىلىلىلىلدعاد  ال ىلىلىلىلىلىلىلرا اد اادا دىلىلىلىلىلىلىلةل  بىلىلىلىلىلىلىلي را   يا ىلىلىلىلىلىلىلة ا

 املإلموحة مو ال اد اادا دة.

 رشىلىلىلىلىلىلىلىل المرشىلىلىلىلىلىلىلىلدعاد  اا  مىلىلىلىلىلىلىلىلة: أن  رشىلىلىلىلىلىلىلىل المرشىلىلىلىلىلىلىلىلدعاد  اا  مىلىلىلىلىلىلىلىلة يف  -أ اط 

الردىلىلىلىلدة الر ىلىلىلىلمية  الىلىلىلىل حي هيىلىلىلىلد  ار اداىلىلىلىلا  ا  ىلىلىلىلاع امللىلىلىلىلا  املماىلىلىلىلي بالعموميىلىلىلىلة 

 المعردىلىلىلىلد للمخىلىلىلىلاط ض بىلىلىلىل  بىلىلىلىلاد لمىلىلىلىلاف ار   ىلىلىلىلا ل ا ىلىلىلىلرا  إلضىلىلىلىل ار  اىلىلىلىل يل 

 ا و يىلىلىلىلىلةل  ف مىلىلىلىلل ط يىلىلىلىلىلان اىلىلىلىلا رة المضىلىلىلىلىلخي حاىلىلىلىلو  املىلىلىلىلواطنض عىلىلىلىلىلر ال واعىلىلىلىلد ال

المرشىلىلىلىلدعي  مثىلىلىلىلرة المعىلىلىلىلىلدد د المىلىلىلىلي   ىلىلىلىلىلرأ علي ىلىلىلىلا اصىلىلىلىلىل ضم معر ىلىلىلىلة املىلىلىلىلىلواطنض 

ل  ضىلىلىلىل ط عىلىلىلىلو فلىلىلىلىلا  ىلىلىلىلين النرشىلىلىلىل 2 ىلىلىلىل   المرشىلىلىلىلدعاد    م ىلىلىلىلا امىلىلىلىلراط  لىلىلىلىليب بالاىلىلىلىل ل

 ىلىلىلىلىلىلو  ا دىلىلىلىلىلىل دحي مهرضىلىلىلىلىلىل  يف حالىلىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلىلد  امىلىلىلىلىلىلمام  الرشىلىلىلىلىلىل   املوضىلىلىلىلىلىلوعية 

يىلىلىلىلىلىلة   ف ان ا  ىلىلىلىلىلىلاع ال ىلىلىلىلىلىلا وين ا ىلىلىلىلىلىلميعاع    ىلىلىلىلىلىلي املخىلىلىلىلىلىلاط ض بال اعىلىلىلىلىلىلدة ال ا و 

الىلىلىل حي دىلىلىلايت بالناىلىلىلو  ال ا و يىلىلىلة  ملىلىلىلا لمودىلىلىل  مىلىلىلو  ع ىلىلىلا   نىلىلىلي مع ىلىلىلد  ىلىلىلد دععىلىلىلا 

 . 3عو   م  طا إلة  ا عة مو املخاط ض بال اعدة ال ا و ية

 
 .331د.  امي ال و يل ماد   اب ل    1

 .182د. مو ح  ضافةل ماد   اب ل      2

 .604ع د اتإليو ا  كضل ماد   اب ل    3
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 ضىلىلىلىلل ال ىلىلىلىلوا ض لىلىلىلىلم " يف  ىلىلىلىل ا الاىلىلىلىلدد امىلىلىلىلد  لىلىلىلىلب الد لىلىلىلىلة الإلر يسىلىلىلىل أن      

وةىلىلىلىلىلىلا   ا دا دىلىلىلىلىلىلة  رىلىلىلىلىلىل  الم ىلىلىلىلىلىلو    رشىلىلىلىلىلىل ال  مىلىلىلىلىلىل لا  رشىلىلىلىلىلىل ال ىلىلىلىلىلىلرا اد  ال

داىلىلىلىلمعي  للكثىلىلىلىلا مىلىلىلىلو امل ىلىلىلىلاد  العىلىلىلىلا  لل ىلىلىلىلا ون  بخاصىلىلىلىلة م ىلىلىلىلدأ املاىلىلىلىلا اة أمىلىلىلىلا  

ال ىلىلىلىلىلا ونل  م ىلىلىلىلىلدأ املاىلىلىلىلىلا اة يف اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر الناىلىلىلىلىلو  ال ا و يىلىلىلىلىلة  الوةىلىلىلىلىلا   

 املعلومىلىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلىلةل  م ىلىلىلىلىلدأ اتيىلىلىلىلىلاد  م ىلىلىلىلىلدأ املوضىلىلىلىلىلوعية.  دتىلىلىلىلىلكل بىلىلىلىلىل لا 

 . 1"م مة مو م ا  املر   العا  par ntureب  يعم  

  ىلىلىلىلىلد الىلىلىلىلىلا  املرشىلىلىلىلىل  الإلر يسىلىلىلىلىل ا دا ة بنرشىلىلىلىلىل مجيىلىلىلىلىلل ال ىلىلىلىلىلوا ض  اا  مىلىلىلىلىلة المىلىلىلىلىلي     

    ب علي ا اعام ا.

 ل ىلىلىلىلرل ل يىلىلىلىل  الع  يىلىلىلىلة للمرشىلىلىلىلدعاد ا  ىلىلىلىلم مع ىلىلىلىلي الىلىلىلىلد    ر اا ىلىلىلىلمإلادة     

مىلىلىلىلو ا ىلىلىلىلو    ىلىلىلىلا ل اا اىلىلىلىلا  اتىلىلىلىلددث ا ىلىلىلىليام  ىلىلىلىل كة اا م ىلىلىلىلم بي تىلىلىلىلان موا ىلىلىلىلل 

 ىلىلىلىلىلو  مىلىلىلىلىلو د ن م ابىلىلىلىلىلل  ا ىلىلىلىلىلا الكم  يىلىلىلىلىلة  مىلىلىلىلىلي  المرشىلىلىلىلىلدعاد  اا  مىلىلىلىلىلة للعم

 ان     ال رد ة  معا  مو ح  اا راد يف ااع   ا دا حي.

  نىلىلىلىلي  كىلىلىلىلرة اتكومىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلة:  عىلىلىلىلد اتكومىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلة  ىلىلىلىلي الم ىلىلىلىلو   -ةا يىلىلىلىلاط 

ااحىلىلىلىلدث  اا ىلىلىلىلي يف  ىلىلىلىلا  ااعىلىلىلىل   اادا حيل   ىلىلىلىلد ا احىلىلىلىلم الم ىلىلىلىلو اد الم نيىلىلىلىلة 

ض اادا ة  الم ىلىلىلىلىلو  يف  ىلىلىلىلىلا  اا اىلىلىلىلىلااد  رصىلىلىلىلىلة ةمينىلىلىلىلىلة لمض يىلىلىلىلىل  اا اىلىلىلىلىلا  بىلىلىلىلىل 

   إلعيل متا مة   ا اا ا يف الت  ن العامة.

أن اتكومىلىلىلىلىلىلىلة  Lathrop and Ruma دىلىلىلىلىلىلىل مر ال احثىلىلىلىلىلىلىلان اةىلىلىلىلىلىلىلر ع    مىلىلىلىلىلىلىلا     

املإلموحىلىلىلىلىلىلة يف اباىلىلىلىلىلىل  ا ىلىلىلىلىلىلكا ا  ىلىلىلىلىلىلمعر يف الاىلىلىلىلىلىلام  للمىلىلىلىلىلىلواطنض بالوصىلىلىلىلىلىلو   ر 

املعلومىلىلىلىلىلاد اتكوميىلىلىلىلىلة  دىلىلىلىلىل مر امل لإلىلىلىلىلىلان أن معنىلىلىلىلىلح اتكومىلىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلىلة يف   ىلىلىلىلىلو  

مرل   ىلىلىلىلد  ىلىلىلىلاةر بضرمىلىلىلىلة الرب يىلىلىلىلاد املإلموحىلىلىلىلة املاىلىلىلىلد ل بمعنىلىلىلىلح أن المميىلىلىلىلا ماىلىلىلىلم

 2 ي ا دنم ل بض اتكومة  املواطنض مو الوصو   ر املتا مة

 
 .182 اب ل    أ  د  د. مو ح  ضافةل ماد   1

اا ىلىلىلىلكوا )لنىلىلىلىلة اامىلىلىلىلي املمضىلىلىلىلدة اا ماىلىلىلىلاددة  ااجمامعيىلىلىلىلة ل ىلىلىلىلر  ا ىلىلىلىليا(ل  عادىلىلىلىلا اتكومىلىلىلىلة يف املن  ىلىلىلىلة العربيىلىلىلىلةل   2

 .21ل   2018اللعنة ااجمامعيةل با دل  

 https://www.unescwa.org/ar/publicationsمما  عر املو ل االكم ين اآليت:  

 .4/2/2021 ا دخ الادا ة  
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اتىلىلىلىلىلرع  ل   عىلىلىلىلىلدالوادىلىلىلىلىلاد املمضىلىلىلىلىلدة يف "اتكومىلىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلىلة "ماىلىلىلىلىل ل   تىلىلىلىلىلا    

 ىلىلىلىلد   اا  بىلىلىلىلا مبل الىلىلىلىل حي  ىلىلىلىلد  يف لنىلىلىلىلة  رعيىلىلىلىلة للمعلومىلىلىلىلاد ل العامليىلىلىلىلة الثا يىلىلىلىلة

ل املاىلىلىلىلىل ل  يف م المىلىلىلىلىل  لعىلىلىلىلىلا  الكىلىلىلىلىلو  ر  ا مردكىلىلىلىلىلي اتكوميىلىلىلىلىلةل المىلىلىلىلىلي أ تىلىلىلىلىلا ا 

م ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدأ اتكومىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة:    يىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  اتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ل يف املعر ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة " 1957

ل  )FOIA(بعىلىلىلىلد  ىلىلىلىل ال  بعىلىلىلىلد   ىلىلىلىلرا   ىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلاد "الد ىلىلىلىلمو  بموجىلىلىلىل 

ل بىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدأد املضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلامي الإليد اليىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةل يف ا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمخدا   1966عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا  يف

عىلىلىلىلىلر الىلىلىلىلىلرمهي مىلىلىلىلىلو أن  ىلىلىلىلىل   ل  ممىلىلىلىلىلراد  للتىلىلىلىلىلإلا ية اتكوميىلىلىلىلىلة املاىلىلىلىلىل ل   ىلىلىلىلىل ا

 ي ىلىلىلىل  دمكىلىلىلىلو  "اتكومىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلة"ة ا  ر المىلىلىلىلي دىلىلىلىلمي  ي ىلىلىلىلا  د ىلىلىلىلا  ما ىلىلىلىلم املىلىلىلىلر

ال ددمىلىلىلىلىلىلةل يف  اليو ىلىلىلىلىلىلان   جىلىلىلىلىلىلا  مإل ىلىلىلىلىلىلو  التىلىلىلىلىلىلإلا يةل  املاىلىلىلىلىلىلانلة يف اتكومىلىلىلىلىلىلةل  ر

 ىلىلىلىلىل دد اةينىلىلىلىلىلا  ن ىلىلىلىلىليي امل  اىلىلىلىلىلاد ال ا و يىلىلىلىلىلة  ال ىلىلىلىلىلرن ا ىلىلىلىلىلامب   ىلىلىلىلىلل املىلىلىلىلىلي دل  ف

املخملإلىلىلىلىلىلىلة لاىلىلىلىلىلىللوا املاىلىلىلىلىلىل  لض  عرضىلىلىلىلىلىلم ماىلىلىلىلىلىلا اط للمىلىلىلىلىلىلواطنض للمع ىلىلىلىلىلىلا عىلىلىلىلىلىلو 

ل محلىلىلىلىلىلم املاىلىلىلىلىل  لض  ر ethane ىلىلىلىلىلكا ا ي  ىلىلىلىلىلا  ي.  حىلىلىلىلىلدا  ىلىلىلىلىل   امل  اىلىلىلىلىلادل 

  رضىلىلىلىلم أ ىلىلىلىلي د ىلىلىلىلدمون متىلىلىلىلإلاط أمىلىلىلىلا   لىلىلىلىلب املىلىلىلىلواطنضل  "اا ىلىلىلىلم امة"ماىلىلىلىلموا 

  .1حو  مل ما  علو  يف فلا العا 

  عىلىلىلد نلكىلىلىلة الاىلىلىلودد مىلىلىلو ا ا ىلىلىلل الىلىلىلد   المىلىلىلي   نىلىلىلم اتكومىلىلىلة املإلموحىلىلىلة  إلىلىلىلي      

الموجيىلىلىلىل  ا ىلىلىلىلا  بمعلومىلىلىلىلاد ال  ىلىلىلىلا  العىلىلىلىلا  " امىلىلىلىلم   وا  ىلىلىلىلاط مىلىلىلىلل  2010 ىلىلىلىلنة 

"Public Sector Information"   الاىلىلىلىلىلىلاد  عىلىلىلىلىلىلو املإلوضىلىلىلىلىلىلية اا  بيىلىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلىلي را

ا دا دىلىلىلىلىلة ا ىلىلىلىلىلا  بيعىلىلىلىلىلادة ا ىلىلىلىلىلمخدا  الوةىلىلىلىلىلا    2010لاىلىلىلىلىلنة  566ال ىلىلىلىلىلا ون   ىلىلىلىلىلي 

 300000العموميىلىلىلىلىلة  لمىلىلىلىلىلوحي املو ىلىلىلىلىلل  ا ىلىلىلىلىلا  بال يا ىلىلىلىلىلاد املإلموحىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلر  ضىلىلىلىلىلو 

. ل ىلىلىلىلد ككنىلىلىلىلم اتكومىلىلىلىلة الاىلىلىلىلودددة مىلىلىلىلل 1971 ةي ىلىلىلىلة معلومىلىلىلىلة بىلىلىلىلدناط مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلنة 

املعممىلىلىلىلل املىلىلىلىلدين  ال  ىلىلىلىلا  ا ىلىلىلىلا   مج ىلىلىلىلو  العمىلىلىلىلو  اةىلىلىلىلاد ا إلمىلىلىلىلا  دىلىلىلىل    ابعىلىلىلىلد 

 .2مو اتكومة املإلموحةل ليال ار حالة املعممل املإلمو 

 
 //ttps://ar.wikipedia.org/wikih يددال املو وعة اترةل  دك  1

اا ىلىلىلىلكوا )لنىلىلىلىلة اامىلىلىلىلي املمضىلىلىلىلدة اا ماىلىلىلىلاددة  ااجمامعيىلىلىلىلة ل ىلىلىلىلر  ا ىلىلىلىليا(ل  عادىلىلىلىلا اتكومىلىلىلىلة يف املن  ىلىلىلىلة العربيىلىلىلىلةل   2

 . 34اللعنة ااجمامعيةل ماد   اب    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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 ىلىلىلىلىلىلو المىلىلىلىلىلىلا دخ  2009امىلىلىلىلىلىلا يف الوادىلىلىلىلىلىلاد املمضىلىلىلىلىلىلدة اامردكيىلىلىلىلىلىلة  يعىلىلىلىلىلىلد عىلىلىلىلىلىلا        

املىلىلىلىلىل مرة عىلىلىلىلىلو التىلىلىلىلىلإلا ية "الر ىلىلىلىلىلمي ا  ىلىلىلىلىل ق اتكومىلىلىلىلىلة االكم  يىلىلىلىلىلة باىلىلىلىلىلد   

 Memorandum on Transparency and Open" اتكومىلىلىلىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلىلىلىلة 

Government"  ىلىلىلىلىلد  ضىلىلىلىلىلمنم  ىلىلىلىلىل   الوةيىلىلىلىلىل  ة ةىلىلىلىلىلة م ىلىلىلىلىلاد    ىلىلىلىلىلي أ ىلىلىلىلىل  عىلىلىلىلىلر  

ا ةل   تىلىلىلىلىلا مية   عا  يىلىلىلىلىلة.   ىلىلىلىلىلد جىلىلىلىلىلرا  عمىلىلىلىلىليي  ىلىلىلىلىل   اتكومىلىلىلىلىلة أن  كىلىلىلىلىلون  ىلىلىلىلىلإل

. عىلىلىلىلىلر املاىلىلىلىلىلموا العىلىلىلىلىلر  1الوةي ىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلر مجيىلىلىلىلىلل اادا اد  الومىلىلىلىلىلااد اتكوميىلىلىلىلىلة

  نىلىلىلم عىلىلىلدد مىلىلىلو الىلىلىلد    كىلىلىلرة اتكومىلىلىلة املإلمىلىلىلو ل   ىلىلىلد ا  مىلىلىلم مىلىلىلل مىلىلىلو اا دن 

( المىلىلىلىلىلىلي OGP  ىلىلىلىلىلىلو ب  امل ىلىلىلىلىلىلرع  ر الرشىلىلىلىلىلىلامة  العامليىلىلىلىلىلىلة للضكومىلىلىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلىلىلة )

لمعربىلىلىلىلة المو اىلىلىلىلية اامىلىلىلىلرب  عاحىلىلىلىلاط يف  ىلىلىلىلا  اتكومىلىلىلىلة .  عىلىلىلىلد ا2011ا ىلىلىلىلرد  ىلىلىلىلنة 

م ىلىلىلاد  اتكومىلىلىلة املإلموحىلىلىلة  ىلىلىلي ل يىلىلىل  العددىلىلىلد مىلىلىلو املإلموحىلىلىلة.  إلىلىلىلي اطىلىلىلا   كىلىلىلردب 

 :2اا عا اد   املممثلة يف

  كردب ح  النإلاف ار املعلومة: .1

 32ا ىلىلىلىلرا  م ىلىلىلىلدأ د ىلىلىلىلمو دة اتىلىلىلىل  يف النإلىلىلىلىلاف ار املعلومىلىلىلىلة حيىلىلىلىلث  ىلىلىلىلص الإلاىلىلىلىلل  -

 ضىلىلىلىلىلىلمو الد لىلىلىلىلىلىلة اتىلىلىلىلىلىل  يف "عىلىلىلىلىلىلر أ ىلىلىلىلىلىل   2014  2014\27مىلىلىلىلىلىلو د ىلىلىلىلىلىلمو  

 "ا ع    ات  يف النإلاف  ر املعلومة

املمعلىلىلىلىل  بىلىلىلىلات  يف النإلىلىلىلىلاف  2016لاىلىلىلىلنة  22اصىلىلىلىلدا  ال ىلىلىلىلا ون ا  ىلىلىلىلاا عىلىلىلىلدد  -

  ر املعلومة.

  عادا الناا ة  مكا ضة الإلااد بال  ا  العمومي:  .2

ي   ىلىلىلىلىلىلد ةي ا خىلىلىلىلىلىلرا  مىلىلىلىلىلىلل امل  اىلىلىلىلىلىلاد العموميىلىلىلىلىلىلة  -  ىلىلىلىلىلىلو ا  طىلىلىلىلىلىلا  مىلىلىلىلىلىلدعر

 ا اصىلىلىلىلىلة  ىلىلىلىلىليام دمعلىلىلىلىلىل  باتوممىلىلىلىلىلة  ا    يىلىلىلىلىلاد  الو ادىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلو الإلاىلىلىلىلىلاد 

  املا  لية املعممعية

 
(ل  عادىلىلىلىلا اتكومىلىلىلىلة يف املن  ىلىلىلىلة العربيىلىلىلىلةل اا ىلىلىلىلكوا )لنىلىلىلىلة اامىلىلىلىلي املمضىلىلىلىلدة اا ماىلىلىلىلاددة  ااجمامعيىلىلىلىلة ل ىلىلىلىلر  ا ىلىلىلىليا   1

 .34اللعنة ااجمامعيةل ماد   اب    

 .3  ة العمل الوطنية لرشامة اتكومة املإلموحةل بوابة ال يا اد املإلموحةل الم و دة المو ايةل      2

 http://www.data.gov.tn مماحة عر املو ل االكم ين اايت:
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العمىلىلىلىلل عىلىلىلىلر   ىلىلىلىلودر من ومىلىلىلىلة  لكم  يىلىلىلىلة مند ىلىلىلىلة للتىلىلىلىلكا حي  ل بىلىلىلىل   عىلىلىلىلو  -

 حااد الإلااد

اعىلىلىلىلىلداد  مرشىلىلىلىلىل    ىلىلىلىلىلا ون محادىلىلىلىلىلة امل ل ىلىلىلىلىلض عىلىلىلىلىلو حىلىلىلىلىلااد الإلاىلىلىلىلىلاد يف ال  ىلىلىلىلىلا   -

 العا .

 اا دن  ىلىلىلىلىلىلي ا   د لىلىلىلىلىلىلة عربيىلىلىلىلىلىلة ا  مىلىلىلىلىلىلم ار  امىلىلىلىلىلىلة اتكومىلىلىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلىلىلة        

ل   ىلىلىلىلىلد  امىلىلىلىلىلم اتكومىلىلىلىلىلة بالاىلىلىلىلىللة مىلىلىلىلىلو ا جىلىلىلىلىلراناد 2011 فلىلىلىلىلىلا يف اع  ىلىلىلىلىلنة 

 47لمعادىلىلىلىلىلا التىلىلىلىلىلإلا ية  الناا ىلىلىلىلىلة  صىلىلىلىلىلد   ىلىلىلىلىلا ون الوصىلىلىلىلىلو   ر املعلومىلىلىلىلىلاد   ىلىلىلىلىلي 

.  يف العىلىلىلىلىلىلراق ا  وجىلىلىلىلىلىلد ار اان   ىلىلىلىلىلىل   اضىلىلىلىلىلىلضة لم نىلىلىلىلىلىلي  كىلىلىلىلىلىلرة 2007لاىلىلىلىلىلىلنة 

املإلموحىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلام دىلىلىلىل دحي ا احىلىلىلىلىلة ال يا ىلىلىلىلاد اتكوميىلىلىلىلىلة للعم ىلىلىلىلو ل  دىلىلىلىلىل مر اتكومىلىلىلىلة 

 ىلىلىلىلد ا ىلىلىلىلر  2011( لاىلىلىلىلنة 31 ىلىلىلىل ا الاىلىلىلىلدد أن  ىلىلىلىلا ون ددىلىلىلىلوان الر ابىلىلىلىلة املاليىلىلىلىلة   ىلىلىلىلي )

 "ةا يىلىلىلىلاط( \28م ىلىلىلىلدأ الع  يىلىلىلىلة ل عىلىلىلىلام   اا تىلىلىلىل ة المىلىلىلىلي د ىلىلىلىلو   ىلىلىلىلا  عىلىلىلىلان يف املىلىلىلىلادة )

دىلىلىلىلو ر لو ىلىلىلىلىلا ل دنرشىلىلىلىل املعلىلىلىلىلب  ا مىلىلىلىلة بالم ىلىلىلىلا در الر ابيىلىلىلىلىلة  المد ي يىلىلىلىلة املنعىلىلىلىلاة  

ا عىلىلىلىل    ادىلىلىلىلة ج ىلىلىلىلة ةماىلىلىلىلة  اىلىلىلىلخاط من ىلىلىلىلا بنىلىلىلىلان عىلىلىلىلر طل  ىلىلىلىلا با ىلىلىلىلمثنان الم ىلىلىلىلا در 

 ." املا ة با مو الوطني    ةو   رش ا أا بموا  ة  لب النواع

 امل ل  الثالث 

  ا ي  ال را اد ا دا دة 

دعىلىلىلىلد الماىلىلىلىل ي  لل ىلىلىلىلرا  ا دا حي جىلىلىلىلان جىلىلىلىلو رحي مىلىلىلىلو مضىلىلىلىلمون م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية     

   ىلىلىلىلو  مىلىلىلىلو د  ىلىلىلىل ل   ىلىلىلىلو   ىلىلىلىليلة لع لنىلىلىلىلة النتىلىلىلىلا  ا دا حي  مىلىلىلىلل ا دا دىلىلىلىلة  ىلىلىلىل 

ا ا ىلىلىلىلر ال ىلىلىلىلرن الما ىلىلىلىلل عرشىلىلىلىل بىلىلىلىلدأ املرشىلىلىلىل  دىلىلىلىلد ا أليىلىلىلىلة املوضىلىلىلىلو   ح ي ىلىلىلىلة أن 

ا دا ة يف اىلىلىلىلل الد لىلىلىلىلة ال ا و يىلىلىلىلة ةىلىلىلىل  أن  لمىلىلىلىلا  يف  رىلىلىلىل ا ا ب واعىلىلىلىلد ال ىلىلىلىلا ون 

 .1 بيع   ا راد ا با  اع  را ا ا ا دا حي

 
د. نمىلىلىلىلىلد  رىلىلىلىلىلحي  لىلىلىلىلىلاا  ا دا ة بمعليىلىلىلىلىلل  را ا ىلىلىلىلىلا ا دا دىلىلىلىلىلة ضىلىلىلىلىلام اط للض ىلىلىلىلىلوق  اتردىلىلىلىلىلاد    ابىلىلىلىلىلة  ضىلىلىلىلىلا ية   1

 .43ل   2003ل 34 عالةل املعلة امل ربية ل دا ة املضليةل العدد  
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اتاجىلىلىلىلة امللضىلىلىلىلة لماىلىلىلىل ي   لل ىلىلىلىلرا  ا دا حي  ىلىلىلىل د الع ىلىلىلىلد الاىلىلىلىلابل    ىلىلىلىلراط لىلىلىلىلرب       

مىلىلىلىلو ال ىلىلىلىلرن العرشىلىلىلىلدو   ىلىلىلىلو اد م مىلىلىلىلة با ىلىلىلىلا    ىلىلىلىلرا  الماىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلرا  

 ا دا حي  المخ  عو  اعدة ا  ا ي   ا بنص.

 لد ا ىلىلىلىلىلىلة الماىلىلىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلىلىلرا  ا دا حي  ن اىلىلىلىلىلىلي  ىلىلىلىلىلىل ا امل لىلىلىلىلىلىل   ر      

 ة ةة  ر   .

 الإلر  ا    

   الما ي  لل را  ا دا حي مإل و 

صىلىلىلىليامهة ا ىلىلىلىل اع الماىلىلىلىلودا المىلىلىلىلي  ىلىلىلىلي أ ىلىلىلىلا  " اىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلرا  ا دا حي  ىلىلىلىلو      

ال ىلىلىلىلرا  ا دا حيل   ىلىلىلىلو دمعلىلىلىلىل  بىلىلىلىلامل  ر ا ىلىلىلىلا جي لل ىلىلىلىلرا   ال واعىلىلىلىلد المىلىلىلىلي لىلىلىلىلدد  

 عىلىلىلىلود للمرشىلىلىلىل عية ا ا جيىلىلىلىلة للعمىلىلىلىللل يف حىلىلىلىلض أن ا ىلىلىلىل اع الماىلىلىلىلودا  مكىلىلىلىلون مىلىلىلىلو 

نىلىلىلىلي ال ىلىلىلىلرا    معلىلىلىلىل  باملرشىلىلىلىل عية الىلىلىلىلدا   اا ىلىلىلىل اع ال ا و يىلىلىلىلة  الوا عيىلىلىلىلة المىلىلىلىلي   

 . 1"لل را 

المىلىلىلىلاا   ىلىلىلىلا وين  علىلىلىلىلو ا دا ة بم مضىلىلىلىلا  اا ىلىلىلىل اع "مىلىلىلىلام عىلىلىلىلر  الماىلىلىلىل ي  با ىلىلىلىل      

ال ا و يىلىلىلىلىلىلة  الوا عيىلىلىلىلىلىلة المىلىلىلىلىلىلي محلم ىلىلىلىلىلىلا عىلىلىلىلىلىلر اصىلىلىلىلىلىلدا  ال ىلىلىلىلىلىلرا  ا دا حي   ىلىلىلىلىلىلكلم 

 .2"اا ا  ال ا وين ال حي بنح علي 

 ىلىلىلىلىلىل اع ال ا و يىلىلىلىلىلىلة اا اىلىلىلىلىلىلا  عىلىلىلىلىلىلو اا" عىلىلىلىلىلىلر  الماىلىلىلىلىلىل ي  مىلىلىلىلىلىل لا با ىلىلىلىلىلىل      

 الوا عيىلىلىلىلة ممابىلىلىلىلة يف صىلىلىلىلل  ال ىلىلىلىلرا   ىلىلىلىلوان امىلىلىلىلان اا اىلىلىلىلا   اج ىلىلىلىلاط  ا و يىلىلىلىلاط ا  بنىلىلىلىلانط 

 . 3"عر الاا   ضا ي ا  جان  ل ا ياط 

 
جىلىلىلىلىلو ف  وددىلىلىلىلىلل  بيىلىلىلىلىلا  دلإلولإليىلىلىلىلىل ل ال ىلىلىلىلىلا ون ا دا حيل الىلىلىلىلىلان ا   ل  رمجىلىلىلىلىلة مناىلىلىلىلىلو  ال ىلىلىلىلىلا ل امل  اىلىلىلىلىلة   1

 .241ل   2008د  النرش  المو دلل با دل الامعية للد ا ا 

عىلىلىلىلىل    ىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىل نا حيل مو ىلىلىلىلىلوعة ال ضىلىلىلىلىلان ا دا حيل الىلىلىلىلىلان الثىلىلىلىلىلاينل دا  الث ا ىلىلىلىلىلة للنرشىلىلىلىلىل  المو دىلىلىلىلىللل عىلىلىلىلىلامنل   2

 .561ل  2008

د. ا ىلىلىلىليب  ىلىلىلىلو حي ع داتميىلىلىلىلدل اا ىلىلىلىلمثناناد الىلىلىلىلوا دة عىلىلىلىلر م ىلىلىلىلدأ الماىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلة يف   3

ل 2012\ل ابردىلىلىلىلل50ل العىلىلىلىلدد 26ال ىلىلىلىلا ونل جامعىلىلىلىلة اامىلىلىلىلا اد العربيىلىلىلىلة املمضىلىلىلىلدةل الاىلىلىلىلنة  ر اىلىلىلىلال  لىلىلىلىلة الرشىلىلىلىلدعة  

   316. 
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 الإلر  الثاين 

 ألية الما ي  لل را  ا دا حي 

دمثىلىلىلىلىلل  اىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلرا  ا دا حي اليىلىلىلىلىلة م ىلىلىلىلىلاة مىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلواحي ممعىلىلىلىلىلددة محلىلىلىلىلىلم     

عىلىلىلىلىلىلر  لىلىلىلىلىلىلاا  ا دا ة بماىلىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلىلرا اد  عددىلىلىلىلىلىلد مىلىلىلىلىلىلو املرشىلىلىلىلىلىلعض  ر الىلىلىلىلىلىلنص

ا دا دىلىلىلىلىلةل بعىلىلىلىلىلد ان ما ىلىلىلىلىلم ال اعىلىلىلىلىلدة املاىلىلىلىلىلم رة بمممىلىلىلىلىلل ا دا ة باىلىلىلىلىلل ة   ددردىلىلىلىلىلة 

بالناىلىلىلىل ة لماىلىلىلىل ي   را ا ىلىلىلىلا ا دا دىلىلىلىلة.   ىلىلىلىلن ض  ىلىلىلىليام دىلىلىلىلايت املاادىلىلىلىلا المىلىلىلىلي ل   ىلىلىلىلا 

 الما ي  لل را  ا دا حي.

  ىلىلىلو دمنىلىلىلا  دعىلىلىلد عىلىلىلد  الماىلىلىل ي  عنرىلىلىلاط جو ردىلىلىلاط للوىلىلىلدة ا دا دىلىلىلةل  مىلىلىلو ةىلىلىلي  .1

مىلىلىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلىلىلإلا ية الع  ىلىلىلىلىلىلىلاد بىلىلىلىلىلىلىلض ا دا ة  اا ىلىلىلىلىلىلىلراد   عيم ىلىلىلىلىلىلىلال فلىلىلىلىلىلىلىلا أن 

الماىلىلىلىلىل ي  مىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلا   أن د ىلىلىلىلىلوحي الث ىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلا دا ة حمىلىلىلىلىلح ا لىلىلىلىلىلا   را ا ىلىلىلىلىلا 

 .1بالودة

دمكىلىلىلىلىلىلو الماىلىلىلىلىلىل ي  اا ىلىلىلىلىلىلراد  منىلىلىلىلىلىل  صىلىلىلىلىلىلد   ال ىلىلىلىلىلىلرا  ا دا حي مىلىلىلىلىلىلو معر ىلىلىلىلىلىلة  .2

باىلىلىلىلىلىل ولة اا ىلىلىلىلىلىل اع المىلىلىلىلىلىلي دعىلىلىلىلىلىلم ا دا ة  ر ااىلىلىلىلىلىلاف ال ىلىلىلىلىلىلرا   بيمكىلىلىلىلىلىلا ي 

  2املنا عة  ي 

دتىلىلىلىلكل الماىلىلىلىل ي  أداة م مىلىلىلىلة لر ابىلىلىلىلة مىلىلىلىلدا مرشىلىلىلىل عية  ىلىلىلىلرا اد ا دا ةل   ىلىلىلىلو  .3

  ىلىلىليلة  عالىلىلىلىلة للر ابىلىلىلىلة عىلىلىلىلر م ىلىلىلىلدأ حيىلىلىلىلاد ا دا ة   اا م ىلىلىلىلا بىلىلىلىلالن ر ا  مممىلىلىلىلل بىلىلىلىل  

مىلىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلىلل ة   ددردىلىلىلىلىلىلة يف املعىلىلىلىلىلىلا  ا دا حي ل ي ىلىلىلىلىلىلاط ملاىلىلىلىلىلىللضة  ىلىلىلىلىلىلا املر ىلىلىلىلىلىل  

 .3العا 

د مىلىلىلىلو النىلىلىلىلاا  بىلىلىلىلض ا دا ة  اا ىلىلىلىلرادل دعىلىلىلىلد الماىلىلىلىل ي  بمثابىلىلىلىلة ااداة المىلىلىلىلي لىلىلىلىل  .4

 مىلىلىلىلو ةىلىلىلىلي لاىلىلىلىلض الع  ىلىلىلىلاد بىلىلىلىلض ال ىلىلىلىلر ضل   ىلىلىلىلو مىلىلىلىلا  ىلىلىلىلا  اليىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلماف 

 نإليىلىلىلىلىل  ال ىلىلىلىلىلرا  دعىلىلىلىلىلد امثىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىل ولة ملىلىلىلىلىلام مىلىلىلىلىلان "( عىلىلىلىلىلر أن Rivero دإلىلىلىلىلىلا  )

 
 .599د.  امي ال و يل ماد   اب ل      1

 .241جو ف  وددل  بيا  دلإلولإلي ل ماد   اب ل    2

 ..687د. .  امي ال و يل ماد   اب ل     3
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مإل ومىلىلىلىلاطل  ىلىلىلىليفا ا ىلىلىلىل  ا عىلىلىلىلر عا  نىلىلىلىلا ان  رشىلىلىلىل  للإلىلىلىلىلرد ملىلىلىلىلافا أ  ميىلىلىلىلف مىلىلىلىلا  ىلىلىلىلو 

 .1"ن يف اتا انمإلر ل علي ل  ين حردم   ع ل   و  دكو ا 

داىلىلىلىلىلىل ل الماىلىلىلىلىلىل ي  م مىلىلىلىلىلىلة ال ىلىلىلىلىلىلا  ا دا حي يف أدان د    يف الر ابىلىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلىلر  .5

 .2املرش عية ا ا جية لل را  ا دا حي

 

 الإلر  الثالث 

 المن يي المرشدعي لما ي  ال را  ا دا حي 

 رضىلىلىلىلىلىلم أليىلىلىلىلىلىلة الماىلىلىلىلىلىل ي  لل ىلىلىلىلىلىلرا  ا دا حي  ىلىلىلىلىلىلد ل املرشىلىلىلىلىلىل  يف عددىلىلىلىلىلىلد مىلىلىلىلىلىلو     

الىلىلىلىلد    صىلىلىلىلدا  ال ىلىلىلىلوا ض المىلىلىلىلي  لىلىلىلىلا  ا دا ة  اىلىلىلىل ي   را ا ىلىلىلىلا ا دا دىلىلىلىلةل  مىلىلىلىلل 

كاىلىلىلىلا ا دا ة بال ىلىلىلىلابل الوىلىلىلىلحي  عام ىلىلىلىلا   را  ىلىلىلىلا  احعىلىلىلىلا  ال ضىلىلىلىلان عىلىلىلىلو   ردىلىلىلىلر 

  املرشىلىلىلىل ل م ىلىلىلىلدأ الماىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلرا اد ا دا حي مل يىلىلىلىلاط بىلىلىلىلالكرة يف ملعىلىلىلىل 

 جىلىلىلد املرشىلىلىل   إلاىلىلىلىل  ملامىلىلىلاط بالماىلىلىلدحي للماىلىلىلىلا   المىلىلىلي النا ىلىلىل ة عىلىلىلىلو عىلىلىلد  الىلىلىلىلاا  

 ا دا ة بما ي   را ا ا ا دا دة.

 إلىلىلىلىلي الوادىلىلىلىلاد املمضىلىلىلىلدة  ىلىلىلىلي محادىلىلىلىلة الماىلىلىلىل ي  با  مىلىلىلىلة  ا و يىلىلىلىلة ممكاملىلىلىلىلة    ىلىلىلىلاط    

( الىلىلىلىلىلىل حي  ضىلىلىلىلىلىلمو أ ىلىلىلىلىلىل  ا ةىلىلىلىلىلىلو   ضىلىلىلىلىلىلل APA)ل ىلىلىلىلىلىلا ون ا جىلىلىلىلىلىلراناد اادا دىلىلىلىلىلىلة 

ا  يا ىلىلىلىلة حاليىلىلىلىلة مىلىلىلىلو د ن  عىلىلىلىل   الم ىلىلىلىلو  بىلىلىلىلاملضموا  يا ىلىلىلىلة جددىلىلىلىلدة  ا   يىلىلىلىل 

 اا ىلىلىلىلىل اع المىلىلىلىلىلي  تىلىلىلىلىلمل ال ىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلة الإلرددىلىلىلىلىلة  المن يميىلىلىلىلىلة عىلىلىلىلىلر حىلىلىلىلىلد 

(  ضىلىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلا ون حردىلىلىلىلىلة Sunshin Laws ىلىلىلىلىلوان   ىلىلىلىلىلوا ض ا ىلىلىلىلىلعة التىلىلىلىلىلمب )

ل  يف ا ىلىلىلىلىلىلماليا الىلىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىلىلا ون ال ىلىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلىلة 1966املعلومىلىلىلىلىلىلاد لاىلىلىلىلىلىلنة 

دا ة بالماىلىلىلىلىلىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلرا اد اا 1997ال ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلا ية الاىلىلىلىلىلىلىلىلىلاد  يف 

 1971.  يف الاىلىلىلىلودد  ىلىلىلىلر   ىلىلىلىلا ون ا جىلىلىلىلراناد ا دا دىلىلىلىلة الاىلىلىلىلاد   ىلىلىلىلنة 3ا دا دىلىلىلىلة

الماىلىلىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلىلىلو  بوصىلىلىلىلىلىلإل  م ىلىلىلىلىلىلدأط عامىلىلىلىلىلىلاط مىلىلىلىلىلىلل ادىلىلىلىلىلىلراد بعىلىلىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلىلىلمثناناد 

 
 .1ل   1996د. نمد نمد ع دالل يفل  ا ي  ال را اد ا دا دةل دا  الن ضة العربيةل ال ا رةل    1

 .165د. أ   ع دالإلما  ابو املعد نمدل ماد   اب ل    2

 .696د.  امي ال و يل ماد   اب ل    3
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. يف  ر اىلىلىلىلا مىلىلىلىلان ا ىلىلىلىلمام  1مىلىلىلىلال را اد المىلىلىلىلي مىلىلىلىلو  ىلىلىلىلا ا املاىلىلىلىلا  بىلىلىلىلامو الد لىلىلىلىلة

  الوجىلىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلةل  عىلىلىلىلىلد ا املرشىلىلىلىلىل  ا ىلىلىلىلىلمثنا ياط بماىلىلىلىلىلالة الماىلىلىلىلىل ي

عنرىلىلىلىلاط    دىلىلىلىلاط يف ماىلىلىلىلاة ااصىلىلىلىل   ا دا حي المىلىلىلىلي بىلىلىلىلدان ا املرشىلىلىلىل  بىلىلىلىلام ل ىلىلىلىل  

املمعلىلىلىلىلىلىلىل   1979\7\11لاىلىلىلىلىلىلىلض الع  ىلىلىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلىلىلض اادا ة  مواطني ىلىلىلىلىلىلىلال  اىلىلىلىلىلىلىلد  

بماىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلةل  بموجىلىلىلىلىل  احكىلىلىلىلىلا  املىلىلىلىلىلاد ض اا ر  الثا يىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلو 

 ا ة  ا ي  مل ال را اد اا ية:  ا ال ا ون دموج  عر ا د

ال ىلىلىلىلرا اد المىلىلىلىلي لىلىلىلىلد مىلىلىلىلو نا  ىلىلىلىلة اتردىلىلىلىلاد العامىلىلىلىلةل  باىلىلىلىلو ة عامىلىلىلىلة  لىلىلىلىلا  .1

 المي  تكل  دابا مو  دابا الض   ا دا دة

 ال را اد المي  مضمو  رل ع وبة. .2

 ال را اد المي  مضمو     من   ر يص. .3

 ال را اد المي  اض  أ   ل ي  را اط  دا داط مكا اط. .4

 ال را اد المي لم  بالم اد  ا  الا و . .5

ال ىلىلىلىلىلرا اد المىلىلىلىلىلي  ىلىلىلىلىلر   مىلىلىلىلىلن   دمىلىلىلىلىلة أ  منإلعىلىلىلىلىلة دموجىلىلىلىلىل  منض ىلىلىلىلىلا اصىلىلىلىلىل ط  .6

 ل  خا  ال دو  مو ر  ي ي     اتاو  علي ا.

مىلىلىلىلل ال ىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلة الإلرددىلىلىلىلة المىلىلىلىلي اىلىلىلىلالف ال واعىلىلىلىلد العامىلىلىلىلة املضىلىلىلىلددة يف  .7

 ال وا ض  اا  مة.

ال ىلىلىلىلىلا ون يف الماىلىلىلىلىل ي  أن دكىلىلىلىلىلون مكموبىلىلىلىلىلاط   ىلىلىلىلىلد ا ىلىلىلىلىلمطم املىلىلىلىلىلادة الثالثىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلىلو     

  د ي اط بام  ي  الكإلادة لكي    ر ا  اع ال را  بوضو .

امىلىلىلىلىلا يف العىلىلىلىلىلراق  ىلىلىلىلىل  دوجىلىلىلىلىلد ار اان  رشىلىلىلىلىلدل دىلىلىلىلىلن ي  اىلىلىلىلىل ي  ا دا ة ل را ا ىلىلىلىلىلا     

ا دا دىلىلىلىلىلةل   ىلىلىلىلىلد ا ىلىلىلىلىلم ر ال ضىلىلىلىلىلان ا دا حي عىلىلىلىلىلر ان ا  اىلىلىلىلىل ي   ا بىلىلىلىلىلنص ا  امىلىلىلىلىلر 

ا ملامىلىلىلىلىلة بماىلىلىلىل ي   را ا ىلىلىلىلىلا ا دا دىلىلىلىلىلة  ا  ضىلىلىلىلا يل   ىلىلىلىلىل ا م مضىلىلىلىلا  ان ا دا ة مهىلىلىلىلىل 

 فا  جىلىلىلىلد  ىلىلىلىلا وين دلام ىلىلىلىلا بىلىلىلىل لا أ   ىلىلىلىلر  ال ضىلىلىلىلان فلىلىلىلىلا.   ضىلىلىلىلو  ىلىلىلىلدعو املرشىلىلىلىل  

 
 .150-149د. أ   ع دالإلما  ابو املعد نمدل ماد   اب ل     1
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العرا ىلىلىلىلىلي  ر المىلىلىلىلىلد ل باىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلا ون دىلىلىلىلىلن ي الماىلىلىلىلىل ي  لل ىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلة  بىلىلىلىلىلام 

 دكر  م دأ التإلا ية  الوضو   لمي ح وق  حرداد اا راد.
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 ا اكة

م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمرا ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا   اةىلىلىلىلر يف "املو ىلىلىلىلو  بعىلىلىلىلد أن ا م ينىلىلىلىلا مىلىلىلىلو بضثمنىلىلىلىلا  

   د  وصلنا  ر  موعة مو النما    الموصياد. "محادة املا  العا 

 النما  : -أ اط 

م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية  ىلىلىلىلو م ىلىلىلىلدأ حىلىلىلىلددث للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  دنرىلىلىلىل  مإل ومىلىلىلىل   ر حىلىلىلىل   .1

اط   عىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلا   اا ىلىلىلىلراد عنىلىلىلىلدما دكو ىلىلىلىلوا يف ع  ىلىلىلىلة مىلىلىلىلا مىلىلىلىلل ا دا ة بىلىلىلىلا 

المىلىلىلىلي  معلىلىلىلىل   ىلىلىلىل   الع  ىلىلىلىلةل مىلىلىلىلام دنرىلىلىلىل   ر حىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلراد يف ان   لع ىلىلىلىلي 

ا دا ة عىلىلىلىلىلر ا تىلىلىلىلىل م ا  اعام ىلىلىلىلىلال مىلىلىلىلىلام دنرىلىلىلىلىل   ر الىلىلىلىلىلاا  ا دا ة بماىلىلىلىلىل ي   

 ال را اد ا دا دة المي  اد  اىل

 ىلىلىلىل د العىلىلىلىلاا  ابمىلىلىلىلدانط مىلىلىلىلو الع ىلىلىلىلد الاىلىلىلىلاد  مىلىلىلىلو ال ىلىلىلىلرن املىلىلىلىلا     ي ىلىلىلىلاط مل ىلىلىلىلدأ  .2

 دا دةل   عرد الودة ملالضة الوضو   الع  ية.التإلا ية ا 

دم لىلىلىل   كىلىلىلردب م ىلىلىلدأ التىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلا   ىلىلىلو ر عنىلىلىلارص نىلىلىلددة   ىلىلىلىلي:  .3

اتىلىلىلىلىل  يف ااطىلىلىلىلىل    اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلىلا   ا دا دىلىلىلىلىلةل  اتىلىلىلىلىل  يف ا عىلىلىلىلىل   

 ا دا حيل    را  الما ي  الوجو  لل را اد ا دا دة.

ا   ا دا دىلىلىلىلىلة  ر ككىلىلىلىلىلض دنرىلىلىلىلىل  مإل ىلىلىلىلىلو  اتىلىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلىل  .4

اا ىلىلىلىلراد مىلىلىلىلىلو ااطىلىلىلىلىل    اتاىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلر الوةىلىلىلىلىلا   ا دا دىلىلىلىلىلةل  خيملىلىلىلىلىلف بعىلىلىلىلىلد 

فلىلىلىلا   ىلىلىلاق اتىلىلىل  مىلىلىلو حيىلىلىلث اا ىلىلىلخا  الىلىلىل حي لىلىلىل   ىلىلىلي المممىلىلىلل بىلىلىل   مىلىلىلو 

حيىلىلىلىلث ال ىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلة المىلىلىلىلي دوىلىلىلىلحي علي ىلىلىلىلا ال ىلىلىلىلا ونل  مىلىلىلىلو حيىلىلىلىلث   لىلىلىلىل  

املاىلىلىلىللضة بوصىلىلىلىلإل   طىلىلىلىلاط لث ىلىلىلىلود  ىلىلىلىل ا اتىلىلىلىل ل  ا ىلىلىلىلااط مىلىلىلىلو حيىلىلىلىلث مىلىلىلىلدا 

 مثناناد المي  رد عر   ا ات .اا 

المىلىلىلىلىلاا  اادا ة  ىلىلىلىلىلا  اا ىلىلىلىلىلراد با  احىلىلىلىلىلة "دىلىلىلىلىلراد بىلىلىلىلىلات  بىلىلىلىلىلا ع   يف ا دا حي  .5

المل ا يىلىلىلىلىلىلة للوةىلىلىلىلىلىلا    املعلومىلىلىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلىلىلة املمعل ىلىلىلىلىلىلة با تىلىلىلىلىلىل م ا   رىلىلىلىلىلىل ا ا 

 ."با مثنان  لا المي منل ال ا ون  رش ا   دا  ا بوصإل ا ردة
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يف ا عىلىلىلىلىل   ا دا حي دم لىلىلىلىلىل  ا اط    ىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىلا ع الىلىلىلىلىلد   ان  كىلىلىلىلىلردب اتىلىلىلىلىل   .6

المىلىلىلىلاا  ا دا ة بنرشىلىلىلىل ال واعىلىلىلىلد ال ا و يىلىلىلىلة المىلىلىلىلي    ىلىلىلىلب علي ىلىلىلىلا اعام ىلىلىلىلا    نىلىلىلىلي 

  كرة اتكومة املإلموحة ةا ياط.

دىلىلىلىلىلراد بماىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلرا اد ا دا حي ا ضىلىلىلىلىلا  ا دا ة عىلىلىلىلىلو اا ىلىلىلىلىل اع ال ا و يىلىلىلىلىلة  .7

  الوا عية المي لمل ا عر اصدا   را ا ا.

لل ىلىلىلىلىلرا اد اادا دىلىلىلىلىلة ماادىلىلىلىلىلا عددىلىلىلىلىلدة لعىلىلىلىلىلل ابر  ىلىلىلىلىلا  حىلىلىلىلىل   ل ىلىلىلىلىل  الماىلىلىلىلىل ي   .8

التىلىلىلىلإلا ية  الوضىلىلىلىلو  نىلىلىلىلل الوىلىلىلىلدة  ال مىلىلىلىلولل  دىلىلىلىلو ر ل  ىلىلىلىلراد ادانة  عالىلىلىلىلة 

 ملرا  ة ا ت ة ا دا ة.

ا  ىلىلىلىلم عددىلىلىلىلد مىلىلىلىلو المرشىلىلىلىلدعاد  يف  طىلىلىلىلا   كىلىلىلىلردب م ىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلإلا ية للمر ىلىلىلىل   .9

 العا   ر   ردر م دأ الما ي  الوجو  لل را اد ا دا دة.

مىلىلىلىلو ر للعىلىلىلىلراق  ر الو ىلىلىلىلم اتىلىلىلىلا   ىلىلىلىلا ون دىلىلىلىلن ي ماىلىلىلىلالة  اىلىلىلىل ي  ا دا ة .ا د10

لل ىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلةل بيىلىلىلىلنام ا ىلىلىلىلم ر ال ضىلىلىلىلان ا دا حي عىلىلىلىلر أن ا دا ة مهىلىلىلىلا ملامىلىلىلىلة 

 بما ي   را ا ا ا دا دة  ا افا الام ا املرش  ب لا ا   ر  ال ضان فلا.

جددىلىلىلىلىلىلة .ا دمخىلىلىلىلىلىل  املرشىلىلىلىلىلىل  العرا ىلىلىلىلىلىلي  ار الو ىلىلىلىلىلىلم اتىلىلىلىلىلىلا  ادىلىلىلىلىلىلة   ىلىلىلىلىلىلواد 11

 لمكردب م دأ التإلا ية للمر   العا .

.  ر ىلىلىلىل  عىلىلىلىلر  ىلىلىلىل ا ال اىلىلىلىلو  المرشىلىلىلىلدعي  المن يمىلىلىلىلي  عىلىلىلىلد  موام ىلىلىلىلة حرمىلىلىلىلة 12  

المضىلىلىلىلىلىلددث  ااصىلىلىلىلىلىل   العامليىلىلىلىلىلىلة لىلىلىلىلىلىل دا ة العامىلىلىلىلىلىلة عمومىلىلىلىلىلىلاط  للمرا ىلىلىلىلىلىل  العامىلىلىلىلىلىلة 

 اوصىلىلىلىلىلاط  مىلىلىلىلىلا     يمىلىلىلىلىلة أبر  ىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىلو  الإلاىلىلىلىلىلاد ا دا حي يف ال ىلىلىلىلىلاد ا دا دىلىلىلىلىلة 

دكلىلىلىلىلف  اىلىلىلىلا ة  ا لىلىلىلىلة   ىلىلىلىلا  املىلىلىلىلا  العىلىلىلىلا ل  ضىلىلىلىل ط املخملإلىلىلىلىلة يف العىلىلىلىلراق  الىلىلىلىل حي 

 عو المدحي  المخلف الك ا  الوا ل يف ا دماد العامة.

 الموصياد: -ةا ياط 

 ىلىلىلىلىلدعو املرشىلىلىلىلىل  العرا ىلىلىلىلىلي ان د ىلىلىلىلىلاد   بالوىلىلىلىلىلعة الإلا  ىلىلىلىلىلة لم نىلىلىلىلىلي  رشىلىلىلىلىلدعاد  .1

لمض يىلىلىلىلىل  ا صىلىلىلىلىل   ا دا حي دكىلىلىلىلىلىلون يف م ىلىلىلىلىلدمم ا  رشىلىلىلىلىلىلدل  ىلىلىلىلىلا ون د  ىلىلىلىلىلىلب 

دا ة  اا ىلىلىلىلراد  دضىلىلىلىلمو  ىلىلىلىل ان اا ىلىلىلىلادو لع  ىلىلىلىلة  ىلىلىلىلليمة  مموا  ىلىلىلىلة بىلىلىلىلض ا 

 مرا  ة  تا  ا دا ة  املتا مة يف التان ا دا حي.
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 ىلىلىلىلىلدعو املرشىلىلىلىلىل  العرا ىلىلىلىلىلي لاىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلا ون د ىلىلىلىلىلر بضىلىلىلىلىل  اا ىلىلىلىلىلراد يف اتاىلىلىلىلىلو   .2

 ااطىلىلىلىل   عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد  الوةىلىلىلىلا   ا دا دىلىلىلىلة دراعىلىلىلىلي  يىلىلىلىل  امل ىلىلىلىلاد  المىلىلىلىلي 

مىلىلىلي  ىلىلىلر د  ىلىلىل ا  ر  ىلىلىلا املواةيىلىلىل  الد ليىلىلىلة مىلىلىلل اا ىلىلىلم نا  بمعىلىلىلا ع الىلىلىلد   ال

 ات   عد   مهإلا   اوصية العراق  ماات  العليا.

 ىلىلىلىلدعو املرشىلىلىلىل  العرا ىلىلىلىلي لاىلىلىلىلو  ىلىلىلىلا ون د ىلىلىلىلر   يىلىلىلىل  م ىلىلىلىلدأ الماىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلو   .3

لل ىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلة بوصىلىلىلىلإل  م ىلىلىلىلدأط عامىلىلىلىلاط ا  عىلىلىلىلر اا ىلىلىلىلل لددىلىلىلىلد املعىلىلىلىلااد 

اامثىلىلىلىلىلر احمياجىلىلىلىلىلاط للماىلىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلىلو ل  ار حىلىلىلىلىلض فلىلىلىلىلىلا  ىلىلىلىلىلدعو ال ضىلىلىلىلىلان 

كىلىلىلىلىلون امثىلىلىلىلىلر ا ىلىلىلىلىلداماط  دو ىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلااد الماىلىلىلىلىل ي  الوجىلىلىلىلىلو  ا دا حي  ر ان د

 لل را اد ا دا دة ا مناداط لد    اا تا ي.

 ىلىلىلىلدعو ال ىلىلىلىلاد اتكوميىلىلىلىلة العليىلىلىلىلا  ا ىلىلىلىليام   ا ة المخ ىلىلىلىلي   ر   نىلىلىلىلي   ىلىلىلىل   .4

جددىلىلىلىلة  مرب ىلىلىلىلة بعىلىلىلىلدا    منىلىلىلىلي لمكىلىلىلىلردب ا عىلىلىلىل   ا دا حي  فلىلىلىلىلا بم ي ىلىلىلىلة 

حىلىلىلىلة بوصىلىلىلىلإل ا طرد ىلىلىلىلاط ابىلىلىلىلد املاىلىلىلىلملاماد ال  مىلىلىلىلة لمن ىلىلىلىلي  كىلىلىلىلرة اتكومىلىلىلىلة املإلمو

 من  ل دا ة العامة اتددثة.

   ة  ث يىلىلىلىلىلىلف الكىلىلىلىلىلىلواد  الوايإليىلىلىلىلىلىلة با  ىلىلىلىلىلىلا  التىلىلىلىلىلىلإلا ية يف   عىلىلىلىلىلىلا  ااعىلىلىلىلىلىلام   .5

ا دا دىلىلىلىلىلةل    اىلىلىلىلىلي  ا جىلىلىلىلىلراناد ا دا دىلىلىلىلىلة  ضىلىلىلىلىل ط عىلىلىلىلىلو اعىلىلىلىلىلمامد الم نيىلىلىلىلىلاد 

املم ىلىلىلىلو ة يف   عىلىلىلىلا  املعىلىلىلىلام د ا دا دىلىلىلىلة بىلىلىلىلام ل ىلىلىلىل  الإلعاليىلىلىلىلة  اا ماىلىلىلىلا  يف 

 لإلة.الو م  د لل الك

 وعيىلىلىلىلىلة اا ىلىلىلىلىلراد بض ىلىلىلىلىلو  ي   ان املر ىلىلىلىلىل  العىلىلىلىلىلا  ا ىلىلىلىلىليام ح  ىلىلىلىلىلي يف ااطىلىلىلىلىل    .6

 .ام دمكن ي مو مرا  ة     اا ت ةعر ا ت ة ا دا ة ب
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 : املراجل املااد 

 الكم : -أ اط 

د. أ   ع ىلىلىلىلىلد الإلمىلىلىلىلىلا  ابىلىلىلىلىلو املعىلىلىلىلىلدل  اىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلرا اد اادا دىلىلىلىلىلة امىلىلىلىلىلا   .1

 .2007اا كند دةىل  ا  اال انىل منتاة املعا  ل 

بىلىلىلىلىلىلىل   الربمهىلىلىلىلىلىلىلوةيل اتىلىلىلىلىلىلىل  يف ااطىلىلىلىلىلىلىل   ا  حردىلىلىلىلىلىلىلة اتاىلىلىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلىلىلر  .2

املعلومىلىلىلىلىلىلادل ا ي ىلىلىلىلىلىلة الإللاىلىلىلىلىلىل ينية املاىلىلىلىلىلىلم لة ت ىلىلىلىلىلىلوق املىلىلىلىلىلىلواطول ل  ا  اهللل 

2004. 

جىلىلىلىلىلىلو ف  وددىلىلىلىلىلىلل  بيىلىلىلىلىلىلا  دلإلولإليىلىلىلىلىلىل ل ال ىلىلىلىلىلىلا ون ا دا حيل الىلىلىلىلىلىلان ا   ل  .3

 رمجىلىلىلىلىلىلة مناىلىلىلىلىلىلو  ال ىلىلىلىلىلىلا ل امل  اىلىلىلىلىلىلة الامعيىلىلىلىلىلىلة للد ا ىلىلىلىلىلىلاد  النرشىلىلىلىلىلىل 

 .2008لل با دل  المو د

ا دا ة بالتىلىلىلىلىلإلا يةل ال ردىلىلىلىلىل  للمنميىلىلىلىلىلة  ا صىلىلىلىلىل   د.  ىلىلىلىلىلامي ال ىلىلىلىلىلو يل  .4

ا دا حي مىلىلىلىلىلو الوىلىلىلىلىلدة   ىلىلىلىلىلد ح ا دان  الإلاىلىلىلىلىلاد  ر التىلىلىلىلىلإلا ية  الماىلىلىلىلىل ي  

ل دا  الن ضىلىلىلىلىلىلة "د ا ىلىلىلىلىلىلة م ا  ىلىلىلىلىلىلة  "   ىلىلىلىلىلىلودر ا دان ال رشىلىلىلىلىلىلا  امل  يسىلىلىلىلىلىل 

 .2006ل "العربية

و  املعر ىلىلىلىلىلىلىلة د.  ىلىلىلىلىلىلىلعيد عىلىلىلىلىلىلىل  الرا ىلىلىلىلىلىلىلدحيل ا دا ة بالتىلىلىلىلىلىلىلإلا يةل دا  منىلىلىلىلىلىلىل  .5

 .2007العلميةل عامنل 

عىلىلىلىلىل    ىلىلىلىلىلا   ىلىلىلىلىل نا حيل مو ىلىلىلىلىلوعة ال ضىلىلىلىلىلان ا دا حيل الىلىلىلىلىلان الثىلىلىلىلىلاينل دا   .6

 .2008الث ا ة للنرش  المو دلل عامنل 

د. ماجىلىلىلىلىلىلد  امهىلىلىلىلىلىل  اتلىلىلىلىلىلىلول الوىلىلىلىلىلىلدة يف اعىلىلىلىلىلىلام  الاىلىلىلىلىلىلل ة المنإلي دىلىلىلىلىلىلةل دا   .7

 الامعة الدددةل اا كند دة لل  اعة  النرشل با د.

فل  اىلىلىلىلىلىلىل ي  ال ىلىلىلىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلىلىلىلةل دا  د. نمىلىلىلىلىلىلىلد نمىلىلىلىلىلىلىلد ع ىلىلىلىلىلىلىلدالل ي .8

 .1996الن ضة العربيةل ال ا رةل 

ل ممىلىلىلىلىلىلاع اامىلىلىلىلىلىلال  رمجىلىلىلىلىلىلة أمىلىلىلىلىلىلر   .9  يكولىلىلىلىلىلىلو دحي بر ىلىلىلىلىلىلا د  دحي ماميىلىلىلىلىلىلا ي ر

 .2004م مول مكم ة ابو  ينال ال ا رةل 
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 الر ا ل  ااطا د  الامعية: -ةا ياط 

بو ىلىلىلىلىلنا ة أمحىلىلىلىلىلدل طىلىلىلىلىلرق مكا ضىلىلىلىلىلة الإلاىلىلىلىلىلاد يف ال ىلىلىلىلىلا ون اادا حيل   ىلىلىلىلىلالة  .1

 ال ملية ات وق  العلو  الايا يةل جامعة نمد بوضيا .ماجام

الع  ىلىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلىلض ا دا ة  املىلىلىلىلىلىلواطو يف ال ىلىلىلىلىلىلا ون امل ىلىلىلىلىلىلا نل   ميىلىلىلىلىلىلة  ىلىلىلىلىلىلاد ل .2

 -  ىلىلىلىلىلىلالة ماجاىلىلىلىلىلىلمال مليىلىلىلىلىلىلة ات ىلىلىلىلىلىلوقل جامعىلىلىلىلىلىلة أمىلىلىلىلىلىل  ننىلىلىلىلىلىلد أ تىلىلىلىلىلىلاف

 الاا ر. -ال ودرة

ع ىلىلىلىلىلىلىلد اتإلىلىلىلىلىلىلىلىليو ا  ىلىلىلىلىلىلىلكضل اتىلىلىلىلىلىلىلىل  يف ااعىلىلىلىلىلىلىل   اادا حيل اطر حىلىلىلىلىلىلىلىلة  .3

 1994العلو  اادا دةل جامعة الاا رل دممو ا ل مع د ات وق  

عمىلىلىلىلر نمىلىلىلىلد  ىلىلىلىل مة العليىلىلىلىلوحيل حىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد يف ضىلىلىلىلون  .4

ل   ىلىلىلىلىلىلالة دممىلىلىلىلىلىلو ا ل مليىلىلىلىلىلىلة 2007( لاىلىلىلىلىلىلنة 47ال ىلىلىلىلىلىلا ون اا دين   ىلىلىلىلىلىلي )

 .2011ات وقل جامعة عض  مبل 

 ال ضوث  امل ااد: -ةالثاط 

م ىلىلىلىلىلدأ الماىلىلىلىلىل ي  د. ا ىلىلىلىلىليب  ىلىلىلىلىلو حي ع داتميىلىلىلىلىلدل اا ىلىلىلىلىلمثناناد الىلىلىلىلىلوا دة عىلىلىلىلىلر  .1

الوجىلىلىلىلو  لل ىلىلىلىلرا اد ا دا دىلىلىلىلة يف  ر اىلىلىلىلال  لىلىلىلىلة الرشىلىلىلىلدعة  ال ىلىلىلىلا ونل جامعىلىلىلىلة 

 2012\ل ابردل50ل العدد 26ااما اد العربية املمضدةل الانة 

 ىلىلىلىلو  منىلىلىلىلد ل حردىلىلىلىلة املعلومىلىلىلىلادل من مىلىلىلىلة المبيىلىلىلىلة  الث ا ىلىلىلىلة  الإلنىلىلىلىلون المابعىلىلىلىلة  .2

ايت: . ممىلىلىلىلىلىلا  عىلىلىلىلىلىلر املو ىلىلىلىلىلىلل االكىلىلىلىلىلىلم ين ا107ل  2013ل مىلىلىلىلىلىلي املمضىلىلىلىلىلىلدةل 

information-and-ttp://www.unesco.org/new/en/communicationh/ 
ل  لىلىلىلىلة  د. حاىلىلىلىلو ع ىلىلىلىلدالرحيي الاىلىلىلىليد جامعىلىلىلىلة اامىلىلىلىلا اد العربيىلىلىلىلة املمضىلىلىلىلدة  .3

د اتكىلىلىلىلىلومي يف  ال ىلىلىلىلىلا ونل التىلىلىلىلىلإلا ية يف  واعىلىلىلىلىلد  اجىلىلىلىلىلراناد المعا ىلىلىلىلىل ,الرشىلىلىلىلىلدعة 

 لىلىلىلىلة الرشىلىلىلىلدعة  ال ىلىلىلىلا ون ل جامعىلىلىلىلة اامىلىلىلىلا اد العربيىلىلىلىلة املمضىلىلىلىلدةل  د لىلىلىلىلة   ىلىلىلىلرل

 .2009العدد الما ل  الث ةونل دوليول 

د.  رحىلىلىلىلان  ىلىلىلىلاا  املاىلىلىلىلاعيدل حىلىلىلىل  اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلاد يف المرشىلىلىلىلدعاد  .4

اا د يىلىلىلىلةل  لىلىلىلىلة العلىلىلىلىلو  ال ا و يىلىلىلىلةل مليىلىلىلىلة ال ىلىلىلىلا ونل جامعىلىلىلىلة ب ىلىلىلىلدادل املعلىلىلىلىلد 

 .2017العدد الثاينل  32

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
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د. مىلىلىلىلىلىلا ن ليىلىلىلىلىلىلل  ا   د. عىلىلىلىلىلىل  دىلىلىلىلىلىلو ب ا ىلىلىلىلىلىلامعيلل الم ىلىلىلىلىلىلو  اتىلىلىلىلىلىلددث يف  .5

امل ىلىلىلىلاد  اتاممىلىلىلىلة للمر ىلىلىلىل  العىلىلىلىلا  يف  ر اىلىلىلىلا   يمم ىلىلىلىلا ال ا و يىلىلىلىلةل  لىلىلىلىلة العلىلىلىلىلو  

 .2018ل 4العدد  34ال ا و يةل ملية ال ا ونل جامعة ب دادل املعلد 

دا دىلىلىلىلة ضىلىلىلىلام اط للض ىلىلىلىلوق د. نمىلىلىلىلد  رىلىلىلىلحي  لىلىلىلىلاا  ا دا ة بمعليىلىلىلىلل  را ا ىلىلىلىلا ا    .6

 اتردىلىلىلىلاد    ابىلىلىلىلة  ضىلىلىلىلا ية  عالىلىلىلىلةل املعلىلىلىلىلة امل ربيىلىلىلىلة لىلىلىلىل دا ة املضليىلىلىلىلةل العىلىلىلىلدد 

 .2003ل 34

د. مو ىلىلىلىلىلح  ىلىلىلىلىلضافة ح ىلىلىلىلىلوق املىلىلىلىلىلواطنض يف ع  ىلىلىلىلىلا ي مىلىلىلىلىلل ا دا ة )د ا ىلىلىلىلىلة  .7

أبردىلىلىلىلىلىلىلل  12الاىلىلىلىلىلىلىلاد  يف  2000 -321لليليىلىلىلىلىلىلىلة لل ىلىلىلىلىلىلىلا ون الإلر يسىلىلىلىلىلىلىل   ىلىلىلىلىلىلىلي 

 -29الاىلىلىلىلىلنة  -لرابىلىلىلىلىلل(ل  لىلىلىلىلىلة ات ىلىلىلىلىلوقل جامعىلىلىلىلىلة الكودىلىلىلىلىلمل العىلىلىلىلىلدد ا2000

 .2005ددامرب  - 1426ف  ال عدة 

 -د. م دىلىلىلىلىلد ع ىلىلىلىلىلدالل يف  ا ىلىلىلىلىلر نل الماصىلىلىلىلىليل الد ىلىلىلىلىلمو حي مل ىلىلىلىلىلدأ التىلىلىلىلىلإلا ية .8

د ا ىلىلىلىلة م ا  ىلىلىلىلةل  لىلىلىلىلة جامعىلىلىلىلة الكو ىلىلىلىلة للعلىلىلىلىلو  ال ا و يىلىلىلىلة  الايا ىلىلىلىليةل املعلىلىلىلىلد 

 .2019ل 2\4ل ااصدا  2

د. داممىلىلىلىلىلىلة نمىلىلىلىلىلىلد حاىلىلىلىلىلىلو متىلىلىلىلىلىلكو   د.  ا ىلىلىلىلىلىلل منىلىلىلىلىلىل   ال يىلىلىلىلىلىلايتل المن ىلىلىلىلىلىليي  .9

 ىلىلىلىلرانة   ودميىلىلىلىلة  - حي  ال ىلىلىلىلا وين للضىلىلىلىل  يف اتاىلىلىلىلو  عىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلةالد ىلىلىلىلمو

يف مرشىلىلىلىلىلىل    ىلىلىلىلىلىلا ون اتاىلىلىلىلىلىلو  عىلىلىلىلىلىلر املعلومىلىلىلىلىلىلادل  لىلىلىلىلىلىلة ات ىلىلىلىلىلىلوقل مليىلىلىلىلىلىلة 

 (.2017) 30-29عدد  16ات وقل الامعة املامنردةل  لد 

 الم ا در  الد ا اد: - ابعاط 

ل   ا ة المخ ىلىلىلىلىلىلىلي  العرا يىلىلىلىلىلىلىلةل   2022-2018  ىلىلىلىلىلىلىلة المنميىلىلىلىلىلىلىلة الوطنيىلىلىلىلىلىلىلة  .1

احىلىلىلىلىلىلة املو ىلىلىلىلىلىلل االكىلىلىلىلىلىلم ين لىلىلىلىلىلىلو ا ة المخ ىلىلىلىلىلىلي  عىلىلىلىلىلىلر الىلىلىلىلىلىلراب  اآليت: . مم43

https://mop.gov.iq/page/view/details?id=61  
ل ممىلىلىلىلا  عىلىلىلىلر املو ىلىلىلىلل -العىلىلىلىلراق -ملضىلىلىلىلة عىلىلىلىلو العىلىلىلىلراقل مو ىلىلىلىلل اامىلىلىلىلي املمضىلىلىلىلدة .2

اايت: 

https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&lay
out=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar  

ة ل ىلىلىلىلىلر  ا ىلىلىلىلىليا(ل اا ىلىلىلىلىلكوا )لنىلىلىلىلىلة اامىلىلىلىلىلي املمضىلىلىلىلىلدة اا ماىلىلىلىلىلاددة  ااجمامعيىلىلىلىلىل  .3

 .2018 عادا اتكومة يف املن  ة العربيةل اللعنة ااجمامعيةل با دل 

https://mop.gov.iq/page/view/details?id=61
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar
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  ىلىلىلىلىلىلة العمىلىلىلىلىلىلل الوطنيىلىلىلىلىلىلة لرشىلىلىلىلىلىلامة اتكومىلىلىلىلىلىلة املإلموحىلىلىلىلىلىلةل بوابىلىلىلىلىلىلة ال يا ىلىلىلىلىلىلاد  .4

 املإلموحةل الم و دة المو اية.

  ta.gov.tnhttp://www.daمماحة عر املو ل االكم ين اايت: 

 .//https://ar.wikipedia.org/wiki دك يددال املو وعة اترةل  .5

http://www.data.gov.tn/


 

 

الجرائم املرتكبة من قبل األفراد في مجتمعات العالم    ىالعقوبات الوضعية عل
 القديم

افدين واملجتمع الروماني أنموذجا (    )بالد الر
 

 حسن كاظم دخيل أ.م.د   

 العراق  - جامعة بغداد

 امللخص

شهههههعد العهههههان القهههههدنم اتمثهههههاق القهههههماتا مهيثلهههههة بال هههههم   ا    م عههههها   ههههه  

مهههها لمثههههت اىل قملههههت ا   ههههماتا مبهمبههههة     شهههها    ميقعهههها    ا عههههرات الههههه  

اغلهههههع تهيعهههههاق العهههههان القهههههدنم     هههههد   هههههم ق بيهههههر   الههههه من  اخههههه ق 

ء اله فيههههه  بق ههههه  اع ههههها  أشهههههباع  مهعهههههدد  م عههههها العقمبهههههة املمههههها     الدنههههه  ا  

اجلههههاأ   أشههههباع اخههههرت مههههن العقمبههههاق وتهههه ايف   اىل ا يههههة العقمبههههة  هههه     ا هههها 

 غانههههة تلهههه    لههههيم   سههههعم    أد الهعههههدا   الهحهههها خ عهههه  حقههههمق ا خههههرنن   

 العال هههههة بههههها اعهههههراد املحهيههههه   كهههههمع ا  تهيههههه  مههههههماخىل قبيههههه  ا عهههههرات 

ض القهههههماتا السههههها د    القهههههماتا املمههههههمعة  ىلهههههدت  ههههه ا الم ههههه  ا  ا ههههههعرا

بحاتههههع الههههرد  لغههههرض انقههههات    املحهيعههههاق القدنيههههة  بخاكههههة   مهههها نهعلهههه  

 اععهداء با اعراد املحهي  الماحد .

 ر بههه  ا يههههة  ههه ا ال ههههم  مهههن ا ب ههههان   ا ههها  سهههههعرض القهههاتمىل مههههن جعهههه    

عقمبههههة مههههن جعهههه   اخههههرت      ههههيف حالههههة الهههههالخم بيهههه ع    املحهيعههههاق م هههه  

متثهههل العقمبهههة السهههبل ا  ههها  مهههن اجلههه اء حههههو نمم ههها  ههه ا  اتمثهههاق اقليقهههة   

اليشههههه نفرهههههه  القهههههاتمىل مل هههههل ه  اليوهههههة  اعجه عيهههههة  عههههه  كهههههل  مهههههن نثمهههههت 

 ا  باب  جرني  من اجلرا م . 

  نيب  هههها اع ههههاء  عرنههههيف للعقمبههههة ب  هههها اجلهههه اء الهههه ا نقههههر   القههههاتمىل اجل هههها   

مهههههت مسههههه  ليه  عهههههن مل هههههل ه  املحهيههههه     فيههههه ا  بهههههم   ههههها   عههههه  مهههههن  ث

اجلرنيههه  مل ههه  ا  با ههها مهههر  اخهههرت مهههن  مهههل  املحهههرم تفسههه  ا  مهههن اعهههراد اخهههرنن 

مههههن املحهيهههه    كهههه  ا هههها حاجلهههه اء املقههههر  مل ههههل ة اجل عههههة عهههه   مههههن ع هههها امههههر 
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املرشهههه  ح. نعههههمد  هههها ن  العقمبههههة ا  اىل اكثههههر الرشهههها     القههههماتا  هسههههاب  عههههي  

ا د ا  الههههه  مههههرق  هههها   ع نيبههههن  ههههه  بي عهههها مههههن تاحيهههه  مماد عهههها  ت يعهههها   

عيعهههها القههههاتمىل لههههدت السههههعم  ا ههههب هابههههه    اههههه   حههههم  ا قمههههة الههههه  تسهههه   

 .القدنية

 بالد -الراعدنن - هعية -العقمباق-البل ق املفهاحية:  ا ن 
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  -ت اق   مي  العقمبة   بالد الراعدنن  الر ماىل القدنم:

املعههههم أىل نه ههههين قدنههههدا العقمبههههة   ت ههههر ق ههههم   ت ههههام العقمبههههاق ع تهههه  مههههن 

ت ا عهههها  ب  ههههاق العقمبههههة لههههيب لهههه   ههههل اىل م لهههه  اتهههه  نه ههههدد  ههههل ات  ب ههههد د 

خم يهههه    مباتيهههه   شخ ههههية  عههههال نبفهههه  أىل نبههههمىل   الهههه  تههههص  ههههدد اجلرنيههههة 

  عقمبهعههههها بهههههل  هههههع اىل نبهههههمىل الههههه ص تاعههههه  املفعهههههم    هههههت ا يهههههاىل السهههههلميف 

 ص مر بم  .اجلرم     ا نا ع  مباىل   مع    ع  شخ

اىل القههههاتمىل اجل هههها   ع ههههدما ن ههههد  ع تهههه  نمسههههق  ههههل ات  عهههه  الم هههها   الالحقههههة  

ل فهههههات      هههههد أشههههها ق القاعهههههد  القهههههاتمتا ح لهههههيب للقهههههماتا   اع امهههههر اههههههر 

 جعهههه       هههه   القاعههههة جههههاءق عامهههه  شههههامل    ال  ههههم  العقابيههههة   الغهههه  

ال اعهههه    ههههت   ههههم   عقابيههههة    أىل الهههه ص العقههههاط الماجههههع اله ميهههه   ههههم الهههه ص

 الفعل ع ال ص ال اع    ت حماكية املهعم .

  ههههد أك ههههت القههههماتا الر ماتيههههة  هههه ا املمههههدأ حيهههه  جههههاء الهههه ص ا   اع عقهههها  

اىل ممههههدأ عههههدم  جعيههههة ال  ههههم  اجل ا يههههة عهههه  املهههها  ب تهههه  تهيحههههة   بههههال تههههص

 م  قي  القاعد  ع جرنية  ع عقمبة بغ  تص .

   مهههن حيههه  املبهههاىل   ال  هههام العقهههاط الر مهههاأ ع تههه  امههها ننهههاىل القهههاتمىل اجل ههها 

مههههن حهههه  اا د لهههه    اكههههدا   ههههماتا ج ا يههههة مههههن أجههههل عههههرض  ههههياد ا عههههن 

 طرن  قدند   قييد  رصعاق ا عراد .

  ا ههههههه د الر مههههههاىل   تلهههههه  ا  ممههههههدأ نىل القههههههماتا ا ليييههههههة  نا اىل  ههههههل ة 

يييهههها بغههه  ال  ههههر عههههن الد لهههة    اتم هههها اجل ههها    بههههم ايههه  مهههها نقهههه  عههه  ا ل

ج سهههههية مر بمعههههها  هههههماء كهههههاىل مماط ههههها ا  اج ميههههها   ع  هههههل اىل للد لهههههة عههههه  

 مر بم  اجلرا م خا ج ا ليي  اجلغرا  حهو   اىل كاتما مماط يعا .

اىل الر مههههاىل ن نيههههدد  ههههل اىل  ههههاتم م  ن  الههههمالد الههههه  احهلم هههها بههههل اتقههههرا لهههها 

الر مههههاأ  ههههم امهيههههاخ نهيههههه  بهههه  عادا هههها   اعراععهههها   تلهههه  ععهمهههها  اىل القههههاتمىل 

المط يهههههمىل الر مهههههاتيمىل  أمههههها   عال ههههه  الر مهههههاىل مههههه  ا جاتهههههع عههههه  م كهههههاتما 

 خي عمىل  حبام  اتمىل أخر أطلقما علي   اتمىل السعم  .
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القهههههاتمىل الر مهههههاأ  هههههماعر كهههههاىل مهههههن   ش اكهههههه   السخ هههههية القهههههاتمتا   

  -: ع ارص عد 

 اىل نبمىل السخص حرا. -1

 . ج ميا  اىل نبمىل  ط يا ع أ  -2

  اىل نبمىل    ان  ميقمل ب قم     غ  خاه  لغ   .   -3

عال  هههههام العقهههههاط الر مهههههاأ نييههههه  بههههها ا عهههههراد  ع نعههههه ت باملسههههها ا  بههههها 

امل بههههمما     سهههه  الهفر ههههة  عههههمد ن  اله  ههههيم القههههاتمأ لليحهيهههه  الر مههههاأ   

   الر يهههه    مههههاىل اعجاتههههعالهههه ا كههههاىل نقههههمم عهههه  الهفرنهههه  بهههها اعشههههخا  الر

 .لثالن  ماعد خاك  له  يم ا هاععم   هعت لبل تم  من ا تما  ا

  - نيبن    ييف عد  اتما  من املماط ا الر ماىل  م :

 الر ماىل اعحرا   -1

 اعجاتع  -2

 المط يمىل   -أ

 الال ي يمىل   -  

 اعجاتع  -ق 

 الر ي   - 3

 عقهههها للهرصههههعاق الر ماتيههههة عقههههد  ههههم ا ههههقاش كههههفة اعشههههخا  القههههاتمتا عههههن 

   -تيمعة من اععراد   م :

 الر ي  . -أ

 اعجاتع . -  

 اعراد العا الق الر ماتية من غ  ا با  اعن . -ق 

كهههه  ا هههههث   مههههن   ميهههه  القههههاتمىل الر مههههاأ الر ههههل المعههههمد   م  ههههم ح ههههات    

  بيوههههة ا لفههههاء عقههههق بههههل    حههههمد  بهههه كر الهههه ص الر مههههاأ الر ههههم  ح ههههات  ع 

امهههها    ههههماتا بههههالد الراعههههدنن القدنيههههة عقههههد   الههههمغو    هههه ا يف ا عههههداء قلههههع

  دق عقمبهههههاق مه معهههههة  عقههههها ل هههههم  اجلهههههرم عفههههه  اكهههههالحاق ا   اتممبي ههههها 
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تحهههههد تكهههههر للسهههههحمىل عقهههههد   د عمههههها   عفههههها عهههههن مماط يههههه  الههههه نن كهههههاتما   

   دق عقمبهههة الهههرجم كههه   هههم السهههحمىل بسهههمع الهههدنمىل الهههه    عهههت عليعههها كههه 

امهههها    ههههاتمىل ا   تيههههم عقههههد  جههههدق عقمبههههاق م عهههها   ا هههها    عقربههههة ال هههه ة

ا حهههر   القههههل  غ  ههها مهههن العقمبهههاق الهههه  نهمههها مهههن خاللههها عهههدم املسهههها ا  

  ننقهههها  العقمبههههة بهههها ا حههههرا    العميههههد ع حههههد اىل العقمبههههاق   حالههههة   مععهههها 

عههههداء  أمهههها   حههههاعق العميههههد   اعمههههاء  بههههمىل عهههه  ا حههههرا  ع  هههها   ههههل ن  ا 

العقمبهههههة بهههههدع  الغرامهههههة.     هههههاتمىل لمهههههت عسهههههها  تحهههههد أتهههههما  أخهههههرت مهههههن 

العقمبهههههة كهههههالهعرن  املهههههادا العي ههههه  أ  الغرامهههههة ا   عهههههرن  عمهههههد بهههههه عمهههههد أ  

ا  فههها  حرنهههة عمهههد لفههه   معي ههه  كههه ل  حهههدد مقهههدا  الغرامهههة عههه  مقهههدا  اعتت 

  ع  جههههمد السههههعمد   عيليههههاق الميهههه    الرشههههاءالهههه ا نسههههمم   يههههماىل    اجهههه 

امهههها    ههههاتمىل ال متههههم ع  ههههد     مههههر  قدنههههدا لن ههههعا    املبانيههههل   املههههماخنن 

  حهههدد   تفهههب الم هههت الغرامهههاق عههه  مهههن خيهههاليف تلههه     شهههدد عههه  عقمبهههة 

مهههن نههه  و السههه م   عهههرق بههها   هعههها عهبهههمىل عقمبهههة السههه م  ههها ا بهههه الغرامهههة 

كهههه  حههههدد عقمبههههاق أخههههرت عهههه    السهههه م لههههيال ع تهههه  نقهههههلبيهههه    بههههمىل عقمبههههة 

ممههههههم  خياتهههههة ا ماتهههههة ا  اق هههههيف أ  عههههه  مهههههن  هسهههههمع حيماتا ههههه       

امهههها    ههههاتمىل جههههم اط ع حههههد قرنيعهههها   ا خههههرنن   أ  عقمبههههة ا هههها  الماجههههع

 ههههاعق أخههههرت كهههههالم ر مههههثال أ   العههههع الق ههههها  با حبههههام ا  ن ههههة املههههها  

اء املههههها  امل ههههه ق  أ   عهههههاط  الرشهههههم  أ  اع هههههها  أ  العهههههام أ  عقمبهههههة ا ه ههههه 

اعحهيهههها  ا   هههها خ الفههههر   عهههه  ا كههههم  ا  معا مهههه  ال ميههههع الهههه ا خي هههه    

اتا  218معاجلهههههة املهههههرن  حههههههو  كهههههلت عقمبهههههة ال ميهههههع كههههه    د   املهههههاد   

أجهههههرت طميهههههع عيليههههه  لرجهههههل بسهههههبا للعيليهههههاق    هههههمع  عههههها  الرجهههههل  أ  

 ا ليف عي   ععليعم أىل نق عما ند  .عه ي حر عا الرجل   
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ت هههههاق   ميههههه  العقمبهههههة   القهههههماتا القدنيهههههة     هههههاتمىل الر مهههههاىل  بهههههالد 

 الراعدنن القدنية : 

اىل مهههههن املعهههههم قدنهههههد العقمبهههههة  ت ا عههههها   ىل ت هههههام العقمبهههههاق  رشهههههن  بهههههال  

اق ههههم    اع يههههة عتهههه  نه ههههين  قييههههدا  ل سههههاش اععههههراد  قدنههههدا  لهرصههههعا م 

د د املعي هههة عيههه    مهههن اجهههل معرعهههة تلههه  علي ههها اىل تعهههرت بههه ىل كهههل ههههين ا ههه 

ت ههههام ا  كههههل  اعههههد  لهههها ت ههههاق قههههدن عيهههه  مفعملهههها  عال  ههههاق نهعلهههه  بال مههههاىل 

الههههه ا   ههههها  لههههه  القاعهههههد  خاللههههه  مهههههن حيههههه  مبهههههاىل   هههههم  الفعهههههل ا  

اعشههههخا    ع  ههههاق العقمبههههة لههههيب لهههه   ههههل اىل م لهههه  اتهههه  نه ههههدد  ههههل ات  

 شخ ههههية   مههههن هههههم كههههاىل خ ههههم  الفعههههل لهههه  نقه هههه  ب ههههد د خم يههههة  مباتيههههة

دخملهههه    حههههد د تلهههه  السههههل اىل  عههههال نبفهههه  اىل نبههههمىل   ههههايف تههههص  ههههدد 

اجلرنيهههة  عقمبهعههها  بهههل نهههع اىل نبهههمىل  ههه ا الههه ص تاعههه  املفعهههم    هههت ا يههههاىل 

 . ح1 السلميف اجلرم    ا نا  ع  مباىل   مع   ع  شخص مر بم 

القههههماتا اعخههههرت نه لههههع   ميقهههه  اىل نبههههمىل اىل القههههاتمىل اجل هههها   كغهههه   مههههن 

تاعهههه ا    نعههههد القههههاتمىل تاعهههه ا  مههههن  هههها ن  ترشهههه  اع اتا   د مهههها خيههههاليف تلهههه    

 . ح2  مهن القاتمىل  القاتمىل ع نل م ما ن ن رشح

كههههه  اىل القهههههاتمىل اجل ههههها   ع هههههدما ن هههههد  عاتههههه  نمسهههههق  هههههل ات  عههههه  الم ههههها   

ا القههههاتمىل للم هههها   الههههه    ههههد  الالحقههههة ل فههههات   غهههه  اىل ممهههههم  معاجلههههة  هههه 

بعههههد تفههههات  أم نسههههيل  لهههه  الههههه    عههههت  مههههل تفههههات     ههههد   هههه  الهههه ص ا   

  ح3 السههههه  بهههههاليقا اخاء  ههههه   ا الهههههة  لهههههيب للقهههههماتا  اع امهههههر أههههههر  جعههههه ح

  هههه   القاعههههد  جههههاءق عامههههة شههههاملة للعقابيههههة  غهههه  العقابيههههة   اىل  اعههههد  عههههدم 

دم شههههيم  الهههه ص العقههههاط لالععهههها   جعيههههة أهههههر ال  ههههم  العقابيههههة  ع هههه  عهههه 

املر بمههههة  مههههل تفههههات    اىل الهههه ص العقههههاط الماجههههع اله ميهههه   ههههم الهههه ص ال اعهههه  

 
 . 53خليف  املمادئ العامة    اتمىل العقمباق     - 1

 .   378   22ععي   مد تة جم ه ياىل  املل   الثاأ  الفقر   - 2

 .  378   20ععي   مد تة جم ه ياىل   املل   الثاأ  الفقر   - 3
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  ههههت   ههههم  الفعههههل  ع الهههه ص ال اعهههه    ههههت حماكيههههة املهههههعم با  بهههها  تلهههه  

 .  ح1 الفعل

 اىل مههههها ن كهههههد  ههههه ا املمهههههدأ   القهههههاتمىل الر مهههههاأ الههههه ص ا    ع عقههههها  بهههههال 

م  جعيههههة ال  ههههم  اجل ا يههههة عهههه  املهههها  باتهههه  تهيحههههة   اىل ممههههدأ عههههدح2 تههههصح

م  قيهههههة لقاعهههههد  ع جرنيهههههة  ع عقمبهههههة بغههههه  تهههههص  حيههههه  اىل  السهههههلميف ع 

 ثمهههت لههه  كهههفة اجلرنيهههة اع اتا كهههاىل نمجهههد تهههص نثمهههت لههه   ههه   ال هههفة     هههت 

ا ياتهههه  عههههاىل ن نمجههههد  هههه ا الهههه ص اعهههههط السههههلميف مماحهههها  حهههههو اتا طههههرأ     ههههت 

نيهههة  نقهههر  لههه  العقمبهههة  ههه ا مع هههو ع جرنيهههة بهههال تهههص عحههه  تهههص ن هههف  باجلر

 مههههن جعههههة اخههههرت عههههاىل السههههلميف املعهههههط   القههههاتمىل جرنيههههة ع  سههههه   ع هههه  اع 

العقمبهههة الهههه  كهههاىل الههه ص نقر  ههها لههه    هههت اع هههدام عليههه  ععههه   العقمبهههة  ههه  

الههههه  نه ههههدد  هههها م هههه  كههههاحع السههههلميف  ع عههههط  بعقمبههههة طا  ههههة ن نبههههن 

ا عليههه  حههها  هههل   هههلمك   اتههه   ر  ههها تهههص عحههه    ههه ا   هههايف اتههه ا  بهم يععههه 

 ههههم املق ههههمد بالسهههه  الثههههاأ    اعههههد   اتمتيههههة اجلههههرا م  العقمبههههاق   هههه  السهههه  

 .    ح3 القا ل ع عقمبة بغ  تصح

أمهههها ننههههاىل القههههاتمىل اجل هههها   مههههن حيهههه  املبههههاىل   ال  ههههام العقههههاط الر مههههاأ  

تا اجل ا يههههة مههههن اجههههل م هههها ر عاتهههه  مههههن حهههه  أا د لههههة ا  أمههههة   اكههههدا  القههههما

 ههههياد ا ملهههها ق ههههم    أ يههههة القههههماتا اجل ا يههههة  العقابيههههة ع هههها متههههب حقههههمق 

اععههههراد مههههن حيهههه  قدنههههد   قييههههد حههههرنهعم   رصههههعا م   ممههههدأ الر مهههههاىل   

   نع هههههه  تلهههههه  اىل  ههههههل ة الد لههههههة ح4  هههههه ا اجلاتههههههع  أىل القههههههماتا ا ليييههههههةح

  ا لييعهههها مههههن اجلههههرا م أنهههها  كاتههههت   اتم هههها اجل ا هههه   بههههم ايهههه  مهههها نقهههه  عهههه 

ج سههههية مر بميعهههها  ههههماء كههههاىل  ط يهههها  أم أج ميهههها   اتهههه  عهههه  العبههههب ع  ههههل اىل 

 
 . 102تس ق  القماعد العامة    اتمىل العقمباق    - 1

 .  394   6ععي   مد تة جم ه ياىل  املل   الثاأ   قرنراق خاكة باجلرا م  الفقر   - 2

 . 214  ام   مسيب  ال  رنة العامة للقاتمىل اجل ا      - 3

 .  378   19ععي   مد تة جم ه ياىل  املل   الثاأ  الفقر    - 4
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للد لهههة عههه  مههها نقههه  خههها ج ا لهههيم  لههه  الد لهههة معههه  كاتهههت كهههفة مر بمعههها أ  

ج سهههيه    نق هههد بهعمههه  ا لهههيم الد لهههة كهههل مبهههاىل متههها و عيههه  الد لهههة  هههياد ا 

 . ح1   ل ا ا 

ن نيههههد ا  ههههل اىل  ههههاتم م ا  الههههمالد الههههه  غ   هههها بههههل أبقههههما لهههها اىل الر مههههاىل 

عادا ههههها  تلههههه  ععهمههههها  القهههههاتمىل الر مهههههاأ امهيهههههاخا  نهيهههههه  بههههه  المط يهههههمىل 

الر مههههاتيمىل مههههن د ىل  ههههما م  أمهههها   عال هههها م الر مههههاىل مهههه  اعجاتههههع مههههن 

  مههههن   هههها ح2 ج سههههياق ةهلفههههة عهههها م كههههاتما خي ههههعمىل عحبههههام  ههههاتمىل السههههعم 

مههههدت  ههههل اىل ا ليييههههة القههههماتا الر ماتيههههة    هههه ا اعمههههر عرههههه  الر مههههاىل  نهمهههها

 اتفسعم  كاىل   ا م  ا  ع  عدم املسا ا      مي  القاتمىل. 

مهههن م ههها ر السخ هههية   بهههالد الر مهههاىل بههه ىل ع نهيهههه  كهههل اتسهههاىل  ههها بهههل كاتهههت 

 امهياخا  للر ماىل د ىل  ما م  

 ماعر ا   :  كاىل نس ش لب   السخ ية القاتمتية    

 اىل نبمىل السخص حرا .   .1

 اىل نبمىل  ط يا  ع أج ميا .   .2

اىل نبهههمىل    ان  مسههههقال  ب قم ههه  غههه  خاهههه  لغههه    أا أىل الر مهههاىل كهههاتما  .3

نسههههعيلمىل حقهههها  حقههها  خاكهههها   هههم  حههههد م   حقههها  مسهههه كا  بيههه عم  بهههها 

الر مهههاتيا   ا ههه  السهههعم   عههها   اع    هههم ا ههه  املهههدأ اقههها  بهههاملماط ا 

الثههاأ  ههم ا هه  ا دمهه  الهه ا ن  مهه  عهه  الر مههاىل أتفسههعم  عهه   ههباىل بههالد 

 .  ح3  الر ماىل  حلفا عم من الال ا  السعم  املغلمبة  اعجاتعح

عال  هههههام العقهههههاط الر مهههههاأ نييههههه  بههههها اععهههههراد  ع نعههههه ت باملسههههها ا   

  م يهههه  العقمبههههة    فيهههه  ا بهههها امل بههههمما   كههههاىل نييهههه  بيهههه عم   امل اكيههههة   

حيههههه  اىل العقمبهههههة الماحهههههد  كهههههاىل نعا هههههع عليعههههها بعقمبهههههاق ةهلفهههههة   كهههههاىل 

 
 . 88-85خليف  املمادئ العامة    اتمىل العقمباق     - 1

2-  Carleton, Munro & Raymond James, The century historical series, (London,1971), 

P.17. 
 .  11العحالأ  م    المجي    ا قمق الر ماتية   دمس   د.قح    - 3
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لسخ ههههية اجلههههاأ د   هههها   القههههاتمىل عالعيههههل الهههه ا ن  يهههه  الرشههههنيف  نعا ههههع 

عليههههه  ب حهههههدت العقمبهههههاق  نعا هههههع عليههههه  السهههههخص العهههههادا اتا أ ههههها  ب  سهههههو 

اجلرنيههههة حسههههع العقمبههههاق  عيههههثال  كههههاىل نسهههه ش اىل نبههههمىل مههههن   عههههت عليهههه  

القهههههاتمىل الر مهههههاأ أىل نبهههههمىل مالبههههها  غههههه  أج مههههه  أا ن  بهههههن   ههههها اع عههههه  

 . ح1 الر ماىل

  ههههه   الهفر هههههة  عهههههمد ا  اله  هههههيم القهههههاتمأ لليحهيههههه  الر مهههههاأ  الههههه ا كهههههاىل 

نقههههمم عهههه  الهفرنهههه  بهههها اعشهههههخا  ب سههههع مراكهههه  م القاتمتيههههة   الد لهههههة 

ت مههههن اعشههههخا   الر مههههاىل  الر ماتيههههة حيهههه  كههههاىل نهبههههمىل مههههن هالهههههة اكهههه ا 

اعجاتههههع  الر يهههه ح   هههههعت  ماعههههد خاكههههة  هههه  م العال ههههاق بهههها ا عههههراد 

 .   ح2 امل هيا ا  كل تم  من الفواق الثالن

الر مههاىل اعحههرا  :   هه عء  ههم عوههة شههعع الد لههة مههن اعكههل الر مههاأ   نهه  مىل  .1

لر ماتيههههة    املر مههههة اع     كههههاتما  حههههد م نهيهعههههمىل   اعكههههل باجل سههههية ا

 بالهههاف ععههم  حههد م الهه نن نهيهعههمىل ب قههمق خاكههة مههن خههال  القماعههد امل  يههة 

 . ح3 ملرك  م  عال ا م

اعجاتههع : كههاىل  ههدماء الر مههاىل ن لقههمىل عهه  اعج مهه  عههن الملههد الهه ا كههاىل عيهه   .2

حمر مهها    القههدنم مههن كههل ا قههمق  لبههن مهه  الهه من اعهه ت لههم بههمع  ا قههمق 

 له  م  ت  د نيا   ب م   مهفا  ة بع  ا قمق   م : مثل بقية ال ما يف ا

المط يههههمىل  الهههه نن م  ههههما حقم هههها  مقيههههد  مثههههل حالههههة طمقههههة العههههمام  مههههل اىل  -أ

  هههههلما عههههه  املسههههها ا    ا قهههههمق املدتيهههههة  السيا هههههية   كههههه ل   هههههباىل 

 املسهعيراق الر ماتية  العهقاء المط يمىل   ععد القاتمىل القدنم.  

 
 . 283ا اعظ  القاتمىل الر ماأ    - 1

 . 201الغاخا   ا ن  القاتمىل    ادا الراعدنن  الد لة الر ماتية     - 2

 . 201امل د  تفس      - 3
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الال ي يههههمىل الهههه نن كههههاتما ن هيههههمىل ا  مههههدىل ع ي يههههة  هيههههه  بمحههههد   يا ههههية  - 

مسهههههقلة لبهههههل م عهههها  اتم ههههها اع هههههس  كههههاتما عههههه  الههههرغم مهههههن ج سهههههيهعم 

 الال ي ية نهيهعمىل بمع  ا قمق     ما. 

اعجاتهههههع :  هههههم  هههههباىل الهههههمالد املحههههها    لر مههههها   كهههههاتما  هههههابعا ملهههههدىل  -ج

ت لرعانههههها م حقهههههم عم  حهههههرنهعم   ا  م هههههت مههههه    مههههها بيعا هههههد  ههههههي 

 ن نبههههن لالجاتههههع الهههه نن نهيهعههههمىل  ح1 اه ههههاء  جههههمد م بههههاع ا  الر ماتيههههة

با  نهههة حههه  الهقههها  عههه   عههه  دعههها ا  هههاتمىل اعلهههما   اتههه  تهههرد اخهيههها  

حمبيهههههها للفهههههه    م اخعهههههها م  لهههههه ل  عقههههههد ظههههههل السهههههها د اىل القههههههاتمىل 

  مهههه  عهههه   ههههما م  لبههههن الر مههههاأ  ههههاتمىل خهههها  بالر مههههاىل  حههههد م  ع ن

مهههه  الغهههه   الر مههههاأ هههههيت الد لههههة كثهههه ا  مههههن اعجاتههههع الهههه نن ع  ههههر مق 

د لهههم مههه    مههها بيعا هههداق تهههم  لهههم حههه  الهعامهههل   هههد  ر هههع عههه  تلههه  

اخدنههههاد العال ههههاق الهحا نههههة بهههها  هههه عء ا خههههرنن  بع ههههعم ا  بيهههه عم  بهههها 

 . ح2 تمتية عليعمالر ماىل ب  ظعرق ا اجة مع  ا  اهفاء ا  نة القا 

الر يهههههه  :     مهههههها ن نعهههههه ت بالسخ ههههههية اع للرجهههههها  اعحههههههرا    كههههههاىل  .3

  ات كههههاتما نعههههد ىل الر يههههه  ح3 العميههههد حمههههر ما مههههن كههههل شخ هههههية ا  ا ليههههة

كيمههههدأ عههههام مههههن اعشههههياء  لههههيب بسههههخص ععههههم نههههدخل    بههههمنن هههههر   

السهههيد  بهههل  هههم ع رصههه معهههم مهههن ع ارص ههها    هههم نعهههد مهههن اعشهههياء ال فيسهههة 

للسههههيد عليهههه  حهههه  امللبيههههة  علههههيب لهههه  اىل نقهههها  غهههه   مههههدعيا  أ  مههههداععا  

اعهههههدت  لههههيب لهههه  أىل نههههه لم مههههن  سههههم   ههههيد  أ   ههههمء معاملههههه  لهههه    اتا 

عليههه  شهههخص وخهههر غههه   هههيد  علهههيب لههه  أىل نهههه لم مهههن ال ههه  الههه ا  قههه  

مهههههن  ههههه ا اععههههههداء   اتههههه  لسهههههيد   حهههههد  طلهههههع الهعهههههمن  ل فسههههه    اتا 

اعهههههدت العمههههد عهههه  وخههههر عههههال  رعهههه  عليهههه  الههههدعمت ممهههها   بههههل لليعهههههدت 

 
 .59عرج  د  و   القاتمىل الر ماأ    - 1

 . 45ح   1987عباشة  عمد العا  حميد  القاتمىل الر ماأ   القا ر    - 2
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عليهههه  أىل نقهههها   ههههيد   لهههه ا اعخهههه  اقيهههها  بهههها اىل نههههدع  الغرامههههة املقههههر   

الهههههه  ا  بمعههههها العمهههههد ا  اىل نههههههخ  ع ههههه  لليعههههههدت عليههههه  لي ههههههقم للحرنيهههههة 

 .ح1 ل فس  من شخص العمد

 أخهههه ا    عقهههها  للهرصههههعاق الر ماتيههههة  ههههم ا ههههقاش كههههفة اعشههههخا  القاتمتيههههة 

عههههن هههههالن تيمعههههاق   يسههههة مههههن اععههههراد  ههههم  الر يهههه   اعجاتههههع  اعههههراد 

 .   ح2  العا الق الر ماتية من غ  ا با  ا نح

ا هههههث   مههههن   ميهههه  القههههاتمىل الر مههههاأ   م  ههههما ا  ههههاتة  ن  كهههه ل 

للر هههههم  ح هههههاتة ع   "خي هههههعما للسهههههل ة الق ههههها ية  هههههم الر هههههل  المعهههههمدح 

  أا ح3 "بيوههههة ا لفههههاء ع سههههع بههههل    حممههههة الههههمغو   هههه ا يف اععههههداء قلههههع

ع خي ههههه  الر هههههل لقهههههاتمىل العقمبهههههاق الر مهههههاأ بسهههههبل م لههههه   هههههماء ا  هههههل 

  ام ن نبههههن مه ههههال  بهههه   وهههها نههههد  عهههه   جههههمد ح ههههاتة الفعههههل لعيلهههه  الر ههههي

   الههههههه    عيههههههت   الع ههههههم  دبلمما ههههههية بسههههههبل نهههههههال م مهههههه  ظر ععهههههها 

 . الالحقة

أمهههها    ههههماتا بههههالد الراعههههدنن القدنيههههة عقههههد   دق عقمبههههاق مه معههههة 

 مهعههههدد   عقهههها  ل ههههم  اجلههههرم عفهههه  اكههههالحاق ا  اتيبي هههها تحههههد تكههههر للسههههحمىل 

ط يهههه  الهههه نن كههههاتما   السههههحمىل بسههههمع الههههدنمىل عفههههو عههههن مما"عههههم دق عمهههها   

الههههه    عههههت علههههيعم  أ  بسههههمع كييههههاق القيهههه  الههههه  ن خهههه  ا القرصهههه ك هههه  

لههه   ا  بسهههمع السهههع  الههه ا نهههدع  القرصههه باتههه  نعهههمد ملخاختههه  ا  بسهههمع ن هههة 

.  كهههههه ل     د عقمبههههههة الههههههرجم   بعهههههه  ح1 "أ   هههههههل   أطلهههههه  ناحعههههههم

اعحبههههام تاق ال ههههاب  القههههاتمأ ك الههههة قدنههههد عقمبههههة ال هههه ة   معاجلههههة حالههههة 
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املهههرأ  الهههه   هههه  ج بههه كثر مهههن  جهههل  احهههد  حههههو  كهههلت العقمبهههة ا  الهههرجم 

 .  ح1 "حهو املمق

اىل الغهههههاء بعههههه  أتهههههما  ال ههههها ع  تفهههههي  أجهههههم  البع هههههة  الغهههههاء امل هههههاكم 

كههههاىل نميعهههها ممظفههههما امل ههههاكم  قدنههههد عقمبههههة جرنيههههة ال هههه ة ا قم يههههة الههههه  

نهههد  عههه  حمههها عق اعكهههال  مهههن جعهههة    تفهههب الم هههت ععههه   عهههط  ح2  ال تههها 

 عن أتما  العقمباق  اعجراءاق القاتمتية املهمعة وت ايف. 

كهههه    د تلهههه     "ا حههههر"أمهههها    ههههاتمىل ا  تيههههم عقههههد  جههههدق عقمبههههاق م عهههها 

 املاد  الرابعة :  

اتا  هههه  ج عمههههد مههههن أمههههة  معهههها   اتا ح ههههل العمههههد عهههه  حرنههههه  عحقهههها  عاتهههه  ع "

 .ح3 "نغاد  امل   

كههههه ل    دق عقمبهههههة القههههههل   حهههههاعق م عههههها اجلهههههرا م اجل سهههههية  كههههه    د   

 تص املاد  الساد ة : 

اتا اعههههدت  جهههل عههه  حقهههمق  جهههل وخهههر  عاتهعههه  ع  نهههة خ يمهههه   عهههاىل  ههه ا "

  ح.4 "املعهدا  يقهل

  ممهههههمعة العقمبههههة نه هههه  مههههن ال  ههههم  القاتمتيههههة بهههه ىل   الهههه  حالههههة مههههن  

عههههدم املسهههها ا    انقهههها  العقمبههههة بهههها اعحههههرا   العميههههد  عع ههههد اععهههههداء عهههه  

املمهههههم  خيههههص اعمههههاء عهبههههمىل حههههر   بههههمىل العقمبههههة اععههههدام  امهههها اتا كههههاىل 

 العقمبة ا ل ك    د   عقمبة الغرامة املادنة   املاد  الثام ة :

اتا أخا   جههههل ببهههها   أمههههة  جههههل وخههههر بههههاعكرا    ععليهههه  أىل نههههدع  غرامههههة  سههههة "

 . ح5 "شيقالق من الف ة

 
 .   368   51ععي   مد تة جم ه ياىل  املل   الثاأ  الفقر   - 1
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كههههه ل    دق الغرامهههههة املاليهههههة   اععههههههداءاق الهههههه   ههههه دا ا   لهههههيف اع هههههاء 

  د   املاد  الساد ة عرش :اجلسم ك   

اتا ح ههههم  جههههل مهعيههههدا  طههههرت   ههههاقح أ   نههههدح  جههههل وخههههر  ههههرا    عليهههه  اىل "

 . ح1 "ندع  غرامة م ا  احدا  من الف ة

    دق اجراءاق   دنمية ك   م ا ا    املاد  الثاتية  العرش ىل: 

اتا  بهههههطق أمهههههة  جهههههل مههههها   أ سهههههيت لسهههههيد ا عههههه  مسههههها ا  تفسهههههعا  ههههها  "

 .  ح2 "يد  أىل  دع  عم ا مة باملل عللس

  ه هههه     ههههاتمىل لمههههت عسههههها  اتههههما  اخههههرت مههههن العقمبههههة  عاجلههههت ممهههههم  

 املالحة ال عرنة ك    د   املاد  اقامسة من القاتمىل :  

اتا أجهههههر  جهههههل  ا بههههها  ع ههههههخدام     حلهههههة  غ .... اع فهههههاقح   ا ههههههخدم "

 . ح3 "ا   علي  اىل.... ا  القا   لغرض الس م  عالرجل ال ا اجر الق

 عههه  الهههرغم مهههن الههه قص الهههما د   تهههص املهههاد  اع اتههه  نهههمح  اتههه  اتا ا ههههخدم 

 هههه ا القهههها   املسههههه جر   عيليههههة  هههه م  عهقهههه  عقمبههههة عهههه  املهههه جر اىل نههههدع  

 عددا  من القما   ج اءا  ل  ع   رصع    ا. 

بسههههههاىل  كههههه  كههههه ل    دق   ت هههههم   ههههه ا القهههههاتمىل الغرامهههههة جهههههراء ن هههههة 

 املاد  الها عة من القاتمىل :    د  

اتا دخهههل  جهههل بسههههاتا  نعهههمد لرجهههل وخهههر   هههم  عليههه  مهلمسههها  بال ههه ة ععليههه  "

 .  ح4 "أىل ندع   كغرامةح عرش  شيقالق من الف ة

    عر   املاد  الثاتية عرش من القاتمىل حالة  عمن  العمد أا أخ  عمد 
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 عمها  عن العمد الا   : 

اتا  ربهههت أمهههة أ  عمهههد ا  داخهههل املدن هههة   هههد همهههت أىل ا مهههة أ  العمهههد  هههد أ هههام "

 . ح1 "  بيت  جل ما  ملد  شعر  احد ععلي  اىل نعمض عمدا  بعمد

حرنههههه   تلهههه  كعقهههها  لسههههيد  جههههراء  ههههمء     دق حالههههة قرنههههر العمههههد  م  هههه 

اتا اشهههههبو عمهههد  ههههيد عههه   ههههيد  بسهههمع عممدنههههه   همهههت عهههه   ههههيد  "معاملهههه  

 .   ح2 " ا اء ح عممدنه  مر ا عسمت  ر  العمد من  يد 

 حههههددق املههههاد  الثالثههههة  الثالهههههمىل عقمبههههة الغرامههههة   حالههههة القهههه ت  اعدعههههاء 

 البات  :

ر غهههه  مه  جههههة  ههههد ما  ههههت العيليههههة اتا ادعههههو  جههههل بههههاىل اب هههه   جههههل حهههه "

اجل سههههية  مهههه   جههههل مههههاح   همههههت ا هههها ن  قههههم بهههه ل   عليهههه  اىل نههههدع   كغرامههههةح 

 . ح3 "عرش  شيقالق من الف ة

   دق املهههههههماد اقاكهههههههة بهههههههالهعمن  مههههههههثال  مههههههها   د   املهههههههاد  اقامسههههههههة 

  الثالهمىل: 

 .  ح4 " عر اتا أجر  جل هم ا   ك   رت   علي  اىل ندع  غرامة  ب  "

    جههههم  اعشههههعاد عهههه  عيليههههاق الميهههه   الرشههههاء أ  هههه   ههههاتمىل لمههههت عسههههها  

 عقمبة السا ق ع  من ن    شعمد اه اء  يام  باحدت اعع   الهحا نة

 اتا اشهههه ت  جههههل ا  ا هههههلم عهههه   ههههميل اعماتههههة أمهههها ع ههههة أ  ت مهههها  أ  عمههههدا  أ  

نههههد ابههههن  جههههل أ  عمههههد  جههههل بههههد ىل أمههههة أ  شهههها   أ  جهههها ا  أ  أا  ء وخههههر مههههن 

 . ح5 شعمد ا  عقمد عاىل   ا الرجل  ا ق  نع  هل ح
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كههههه  حهههههددق عقمبهههههاق ملهههههن نثهههههء معاملهههههة ا يماتهههههاق اه هههههاء ا ههههههخدامعا   

اتا أجههههههر  جههههههل هههههههم ا  لرب هههههه    مهههههه خر  حيماتههههههاق "اععهههههه   ال  اعيههههههة : 

 ههههد  ا  امل ههههران ععليهههه  أىل نههههدع  أجههههر   عههههن بقههههاء الثههههم  ع ههههد   ملههههد   هههه ها

هههه أ كههههم  مهههن ا مههههم    اتا  ب ههه    مقدمههههة حيماتهههاق امل ههههران عاتههه   ههههيدع  

 .  ح1  كم  من ا مم ح 6أجر   د  ا 

أمهههها    ههههاتمىل اشهههه متا ع حههههد     مههههر  قدنههههد لال ههههعا   املههههماخنن  املبانيههههل 

 حههههددق الغرامههههة ملههههن خيالفعهههها   شههههدد  هههه ا القههههاتمىل عهههه  عقمبههههة السهههه م  

ح ههههلت  هههها ا    سههههدد   حالههههة السهههه م لههههيال   كهههه  جههههاء    ههههه  لهههها عقمبههههة اىل

   املاد  الثاتية عرش: 

 اتا  ههههم  عهههه   جههههل   حقههههل شههههخص  هههها ا    داخههههل السههههياج   ععليهههه  أىل  

نههههدع  عرشههههه  شهههههيقالق مهههههن الف هههههة   كغرامههههةحح   مهههههن نقهههههم  عليههههه  لهههههيال  

 .  ح2  داخل السياج عات  نيمق  لن ن يف حيا ح

 اشهههههها ق املههههههاد  اقامسههههههة عرشهههههه  مههههههن  ههههههاتمىل اشهههههه متا بعههههههدم اععهههههههداد 

 بالهرصعاق املالية للعميد باعهما  م  ما نيلبمىل ملبا  ع ياد م : 

 ع نههههمخ للهههههاجر أ  لما عههههة اقيههههر اىل نسهههههل  مههههن عمههههد أ  مههههن أمههههة ع ههههة أ  

 . ح3  شع ا  أ  كمعا  ا  خنها  بغية املهاجر   مح

امسههههة  العرشهههه ىل مههههن  ههههاتمىل اشهههه متا عقمبههههة حههههمب الر ي ههههة    د   املههههاد  اق

    باعهما  ا أحدت كم  الهعمن  : 

 
 .   21با ر   اتمىل لمت عسها     - 1

 .  21امل د  تفس     ح2 - 2

 .  91امل د  تفس     ح2  

3-  Civil, Assyriological studies, P.12. 
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اتا ن نبهههن لههه  حههه  عليههه   لب ههه   مههه  تلههه ح  هههه  نهههد  عههه  خ جهههة  جهههل مهههن "

املهههماف أ  عههه  اب هههة كر ي هههة  حهههمب الر ي هههة   بيهههه    هههمع مم ههها  ععههه     هههية 

 .  ح1 "  هلح ال فب. نع اىل نيمق ال ا حمب الر ي ة

كهههه  اعهههههطق املههههاد  السههههابعة  العرشهههه ىل اىل   ههههية اق ههههيف  هههه    ههههية ج ا يههههة 

 نعا ع عاعلعا باملمق : 

اتا أع ههههو  جههههل عب ههههة  جههههل معههههرا    لبههههن  جههههل وخههههر خ فعهههها  دخههههل  هههها "

 .  ح2 "بد ىل مماعقة أبيعا  أمعا. عع     ية   هلح تفب   نع أىل نيمق

   َملِبههههَ أ   أىل نسههههقق حقهههه    عا مههههت مههههماد  ههههاتمىل اشهههه متا مههههن نهههه يف بههههالد

 خ جه 

اتا كهههر   جهههل مدن هههه    هههيد   امللههه ح   هههر   ههههم أخههه  خ جهههه   جهههل وخهههر  "

 .  ح3 "عع دما نعمد ع    ل  ا  جا  خ جه 

 ن عهههر    هههاتمىل اشههه متا متييههه   اهههه  بههها مباتهههة املهههرأ  ا مهههة  السهههيد  ا هههر   

 ع د   املاد  الثاتية  الثالهمىل:   

عههههه   جههههل ببهههها   أمههههة  جههههل  ععليهههه  اىل نههههدع  هلهههه  امل هههها مههههن الف ههههة اتا ا"

 .  ح4 " عمن ا   أما ا مة عهعمد لسيد ا 

كههههه ل  عاجلهههههت ت هههههم   هههههاتمىل اشههههه متا ممههههههم  خياتهههههة اعماتهههههة  حهههههددق 

 عقمبهعا  ك    د   املاد  السابعة  الثالهمىل: 

اتا أع هههو  جهههل مهههاع  لههه  كهههه.... أ  ك ماتهههة  عهههاتا ن ن هههق الميهههت  املهههمد  عيههه ح "

 ن  ب ههههه بابههههه  ا  ق هههههم تماعههههه     مههههه   ههههه اح عقهههههد املههههها  املهههههمد   املههههه متنح 

    .ح5  املفقمدحح عسمت نعمه  مال 
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كههههه  حهههههدد  ههههه ا القهههههاتمىل   ماد ههههه  الثالثهههههة  اع بعهههههمىل مقهههههدا  الهعمن هههههاق 

 الماجع دعععا من  مل مر بم  اععهداءاق ل ال  املح و عليعم : 

اتا عهههه   جههههل اتههههيف  جههههل وخههههر    عهههه   ععليهههه  أىل نههههدع  م هههها   احههههدا  مههههن "

م ههها  مهههن الف هههة  الف هههة   دنهههة العههها م ههها   احهههدا  مهههن الف هههة   لهههنتىل ت هههيف 

 . ح1 " لل   ع  المج  عرش  شيقالق من الف ة

كهههههه  عاجلههههههت مههههههماد  هههههه ا القههههههاتمىل عقمبههههههة مههههههن  سههههههمع حيماتا هههههه       

 لآلخرنن  ك    د   املاد  اقامسة  اقيسمىل :

اتا كههههاىل لرجههههل هههههم  ت هههها   حهههه  ق السههههل ة ا اكيههههة كههههاحم  مههههن خ ههههر "

ال    ههههمع مم هههه   ععهههه  كههههاحع هههههم     لب هههه  ن نق هههه   رتيهههه   هههههم ت هههه   جهههه 

 . ح2 "الثم  أىل ندع  هلث  امل ا من الف ة

  ك ل  ما   د   املاد  الثام ة  اقيسمىل : 

اتا عههههه   كلهههههعح عمهههههدا    هههههمع مم ههههه   ععههههه  كهههههاحم  أىل نهههههدع  غرامهههههة "

 . ح3 "ل احع العمد  سة عرش شيقال  من الف ة

الق ههههانا الههههه    ههههد  ههههريف  هههه ا القههههاتمىل لليلهههه  شخ ههههيا  اىل نمههههت   بعهههه  

  هسمع ب   لآلخرنن  ك    د   املاد  الها عة  اقيسمىل : 

اتا كهههههاىل لرجهههههل جهههههدا  مههههههدا   أخهههههطق السهههههل ة ا اكيهههههة كهههههاحم  ب الهههههة "

اجلههههدا    لب هههه  ن نقههههم   عسههههقق اجلههههدا    ههههمع مههههمق  جههههل مههههن ا  نلههههم 

 .  ح4 " اعحرا ح عع     ية  هل تفب  نبمىل الق اء عيعا م  كا  لليل 

  جاءق عقمبة ا ا  الماجع  ا ية  ك    د   املاد  ا ادنة  السهمىل : 

 
 .  97مم با   ا  ا اق السامية القدنية    - 1

 .    215 لي ىل  القاتمىل   العراق القدنم     - 2

 .   58با ر   اتمىل ولبة أش متا    - 3

 .    94 شيد  الرشا   العرا ية القدنية     - 4
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اتا حههههها و  معيهههههه  حرا هههههة دا    الهههههدا   ههههه   هههههمع معيسهههههة  جهههههل مههههها  "

 أ ههههل ا را ههههة  عب هههه بهههها  الههههدا ح  عا هههها و  ههههمت نقهههههل....   نههههع أىل 

 . ح1 نقط أمام ك   الدا ح

اخههههرت كالسهههه ر مههههثال    نم هههه    ههههاعقامهههها    ههههاتمىل جههههم اط ع حههههد  ههههرن   

عهههه  مههههن نقههههمم  هههها عقمبههههاق   ههههل ا  املههههمق بعههههد اىل نههههرا اخهمهههها  ال عههههر  

 حي    د   املاد  الثاتية:

نتا ألقههههو  جههههل عهههه   جههههل  يههههة  لب هههه  ن نثمهعهههها  ععهههه  الهههه ا ا ههههم بالسهههه ر "

نهههه  ع ن  ال عههههر   عليهههه  أىل نرمهههه  تفسهههه    ال عههههر عهههه تا غلمهههه  ال عههههر ععهههه  مههههن 

ا يهههه  اىل نسهههههمف عهههه  بيههههه ..  نتا أهمههههت ال عههههر أىل  هههه ا الرجههههل بههههراء  خههههرج 

م ههه   هههاملا  عههه ىل الههه ا ا يههه  بالسههه ر نعهههدم  أمههها الههه ا خهههرج  هههاملا مهههن ال عهههر 

  .ح2 "ععلي  أىل نسهمف ع  بيت مهعية

 ظعههههرق عقمبهههههة جدنهههههد     هههههاتمىل جههههم اط تهههههص الق ههههها  اتا  هههههامما بهغيههههه  

 جاء   املاد  اقامسة :  حبم  م   اىل اكد     ك 

نتا ت ههههر  هههها     دعههههمت  أكههههد   هههها حبهههه    همههههت  ا بههههمح عهههه    ههههيم "

ةهههههمم   بعههههد تلهههه  غهههه   ههههرا    ععليهههه  أىل نه يههههل عقمبههههة  لهههه  الههههدعمت  

 نهههدع  اه ههه  عرشههه مثلعههها  ن هههرد   مهههن تلهههب الق ههها   مهههن عههه  كر هههي    ع 

  .ح3 "الدعمت   ل  أىل نلب م  الق ا  لل  ر   

كههه  جهههاءق عقمبهههة ن هههة املههها  العهههام    هههاتمىل جهههم اط عقمبهههة  ادعهههة   ا هههية 

     املمق  ك    د   املاد  الساد ة :  

نتا نق  جهههههل حاجهههههة لرصلههههه  أ  للقرصههههه  عههههه ىل تلههههه  الرجهههههل نعهههههدم  نعهههههدم "

س  بيد  ا اجة امل   ة   .ح4 "ك ل  من متأ

 
 .63با ر   اتمىل ولبة أش متا    - 1

 .    63امل د  تفس      - 2

 . 95ا ية القدنية    شيد  الرشا   العر - 3

 . 27ا ما   ماتا جم اط     - 4
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 ادنهههههة عرشههههه   الثاتيههههة عرشههههه  ا  عقمبهههههة   سهههه  املهههههماد الها هههههعة  العهههها    ا

 . ح1 ا ه اء املا  امل  ق     اععدام

كههههه  جهههههاءق عقمبهههههة الهسههههه  عههههه  املحهههههرم شهههههدند    هههههل ا  اععهههههدام عاملهههههاد  

 الساد ة عرش من  اتمىل جم اط   ص:    

نتا خمهههه   جههههل   بيههههه  نمهههها عمههههدا  ا بهههها أ  أمههههة  ا بههههة  عههههمد ن  القرصهههه أ  ن  "

  .ح2 "نسهحع ل مق امل ادا  ع احع   ا الميت نعدممم   ن 

شههههدد  ههههاتمىل جههههم اط عقمبههههة مههههن نقههههمم ب هههه ة دا   عههههم د   املههههاد  ا ادنههههة 

  العرش ىل: 

اتا احههههدن  جههههل هغههههر    دا  مهههها  مههههن أجههههل ال هههه ةح  ععلههههيعم اىل نعههههدمم  "

   .ح3 "أمام  ل  الثغر   نقييما اجلدا   ندعن داخل اجلدا ح 

كهههه  شههههدد عقمبههههة  عههههاط  الرشههههم   ا  ههههمع كههههاىل  كهههه  جههههاء   املههههاد  الرابعههههة 

  الثالهمىل: 

اتا  قمههههل   ههههيب أ  عرنههههيف حاجههههاق مههههن ج ههههدا أ  اغه ههههع امههههما  ج ههههدا "

ا  اع ههههو ج ههههدنا   كهههه ج  أ   ههههدم ج ههههدنا  للي اكيههههة بههههه ه  شههههخص  ههههما عههههاىل 

 .   ح4 "  ا الر يب أ  العرنيف نعدم

جههههم اط ا  عقمبههههة اع هههها  الههههه   هههه دا ا  اع ا  بههههالغ   اشهههها ق  ههههماتا 

اتا  قهههههاعب  جهههههل    قمنهههههة  هههههد حقلههههه   ن نقهههههم  هههههد    حهههههدهت ك ههههه    "

 هههههد   عههههه يف املهههههاء خيهههههر  اع ض امل   عهههههة املحههههها     ععههههه  الرجهههههل الههههه ا 

حههههدهت الب هههه     ههههد  اىل نعههههمض ا مههههم  الههههه   سههههمع    لفعهههها   حقههههل 

 .   ح5 "جا  

 
1- Harper, R. The code of Hammurabi, P.196.   

2-  Driver, The Babylonian, P.71.  

 .  233العممدا   نعة جم اط    - 3

 . 32ا ما   ماتا جم اط    - 4

5-  Borgmann,Hammurabi, P.185. 
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جلههههت  ههههماتا جههههم اط عقمبههههة حالههههة اعحهيهههها    الهعههههامالق الهحا نههههة كهههه  عا 

  حددق عقمبهعا بالق ت   ال عر ك  اشا ق ل ل  املاد  ما ة  ه تية:

اتا ا ههههههليت با عهههههة اقيهههههر تقهههههمدا  بهههههالمخىل الثقيهههههل هي ههههها  للمههههه   بهههههدع  مهههههن "

ا مههههم  ا هههههالمعا حممبهههها   أ  ا هههها جعلههههت  ييههههة المهههه   املماعههههة ا ههههل مههههن  ييههههة 

املسههههههلية  ععلهههههيعم اىل نثمههههههما  ههههه ا اله انهههههل عههههه  با عهههههة اقيهههههر  نقههههه عم ا   

 . ح1 "ال عر

 شههههددق  هههه   القههههماتا مههههن عقمبههههة عههههدم اعبههههال  عههههن املحههههرما  كهههه  جههههاء   

 املاد  ما ة   سعة:

اتا  يهههه  ترمههههمىل   بيههههت با عههههة اقيههههر   ن  لهههه  القههههم  علههههيعم  ن  قههههدمعم "

 .  ح2 " عة اقير      عدما  القرص  عاىل با 

 حههههددق عقمبههههة اتبهههها  اعماتههههة  غههههم  ههههمعر شههههعاد  السههههعمد كهههه    د تلهههه    

 تص املاد  ما ة  أ بعة  عرش ىل : 

اتا اع هههههو  جهههههل ع هههههة ا  ت مههههها  ا  أا  ء وخهههههر ا   جهههههل وخهههههر للي اع هههههة "

نهههدع  عليعههها أمهههام شهههعمد ععلهههيعم اىل نثمههههما عههه   ههه ا الرجهههل اتبههها      عليههه  اىل 

 . ح3 "هعيف ما أتبر 

 ك  حددق عقمبة ال تا  ك    د   تص املاد  ما ة   سعة  عرش ىل: 

اتا هههههم ت خ جههههة  جههههل م هههه حعة مهههه   جههههل وخههههر  ععلههههيعم أىل نرب م هههها "

معهههها   نرمم هههها   ال عههههر  عههههاتا  غههههع الهههه  ج   اعبقههههاء عهههه  حيهههها  خ جههههه   

 .  ح4 "علليل  أىل نمق  ع  حيا  الرجل ا خر

حهههههددق  هههههماتا جهههههم اط عقمبهههههة جرنيهههههة القههههههل العيدنهههههة الهههههه   ر بمعههههها  

 ال  جة من أجل عسيقعا ك  جاء   تص املاد  ما ة  هالهة   سمىل:   

 
 .  124    شيد  الرشا   العرا ية القدنية  - 1

 . 128امل د  تفس      -2

 . 99ختا    اتمىل جم اط    - 3

 . 104البياف   نعة جم اط ا دم الرشا   العاملية    - 4
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اتا  سههههممت خ جههههة  جههههل   مههههمق خ جعهههها مههههن اجههههل  جههههل هههههاىل   ععلههههيعم اىل "

   . ح1 أا  بمىل عقمبهعا اععدام ب رنقة اقاخ ق "نم د ا     املرأ 

 تكههههرق عقمبههههة ال فهههه  كعقهههها  عهههه  مههههن نر بههههع جرنيههههة ال تهههها بامل هههها م كهههه  

   د   تص املاد  ما ة  أ بعة   سمىل:  

 . ح2 "اتا جام   جل اب ه   ععليعم أىل ن رد ا تل  الرجل من املدن ة"

 بي   عاجلت املاد  ما ة   معة  سمىل عقمبة ال تا بامل ا م:

 . ح3 "ح ن أم   ععليعم أىل  ر ما كليع اتا تام  جل بعد  عا   الد    "

كهههه    دق عقمبههههة   هههها   املهم ههههو عهههه  مقههههام مهمي هههه   كهههه    د   املههههاد  ما ههههة 

اتا  هههها  ابههههن  ههههاب  القرصهههه أ  ابههههن حههههرنم القرصهههه  املهم ههههوح " اه ههههاىل   سههههعمىل : 

اتههههت لسههههت  الههههدا  ا  اتههههت لسههههت  " بيهههه  الهههه ا  بهههها  أ  امهههه  الههههه   بههههه  : 

 . ح4 "نق عما لسات   الد   عليعم أىل

امهههها عقمبههههة  هههها خ الفههههر   عهههه  اعكههههم  ععهههه   ا ههههية  عقهههها  لهههه ص املههههاد  ما ههههة 

 . ح5 "اتا    ابن ابا   ععليعم اىل نق عما ند "  سة   سعمىل : 

   بعههه  اجلههههرا م  بههههمىل العقمبههههة مههههن جهههه ب ععههههل اععهههههداء  كهههه    د  كههههيف 

عقهههه   جههههل عهههها  جههههل وخههههر  اتا "تلهههه    تههههص املههههاد  ما ههههة   هههههة   سههههعمىل : 

 . ح6 "ععليعم اىل نفقوما عي  

 
 .  140 شيد  الرشا   العرا ية القدنية     - 1

 . 141امل د  تفس      - 2

 . 464كال   الرشق اعدتو القدنم    - 3

 .257العممدا   نعة جم اط     - 4

5- Kohler, Hammurabi's Gestz, P.51.  

 .   145 شيد  الرشا   العرا ية القدنية     - 6
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 تالحهههظ اىل العقمبهههة  بهههمىل ا هههل اتا كهههاىل ال ههه   هههد   ههه  عههه  مهههم    كههه    د 

اتا عقهههه   جههههل عهههها مههههم   أ  ك هههه  "  تههههص املههههاد  ما ههههة  ه تيههههة   سههههعمىل : 

 . ح1 "ع م مم   ععلي  اىل ندع  م ا   احدا  من الف ة

مل  لهههههة املعههههههدا  املعههههههدت عليههههه  عهبهههههمىل  ا هههههية اتا    هفههههها ق العقمبهههههة  معههههها  

 ا  بمعا عمد هد شخص ا ع  م   م  لة  

اتا كهههههف  عمهههههد  جهههههل  خهههههد احهههههد "كههههه    د بههههه ص املهههههاد  ما ههههههاىل   سهههههة 

 . ح2 "اعشخا   ععليعم     أتت 

 مهههن العقمبهههاق كههه ل  عقمبهههة اععههههداء عههه  امهههرأ   ا هههقاش جلعههها عع ههها نهههدع  

شههههيقالق مههههن الف ههههة حسههههع املههههاد  ما هههههاىل   سههههعة  امهههها اتا ادت غرامههههة عرشهههه  

اتا "ال ههههه  ا  املههههههمق  عحهههههاءق العقمبههههههة بهههههه ص املهههههاد  ما هههههههاىل  عرشهههههه  : 

 .  ح3 " معيت  ل  املرأ  عيحع اىل  قهل اب ه 

كهههه ل    د    ههههاتمىل جههههم اط عقمبههههاق لل ميههههع اىل اخ هههه    معاجلههههة املههههرن  

اعجه عيههههة لليههههرن   عههههم د   املههههاد  ما هههههاىل  ه تيههههة عرشهههه  تلهههه   معهههها  لل الههههة 

اتا اجههههرت طميههههع عيليههههة لرجههههل بسههههبا للعيليههههاق   ههههمع  عهههها  الرجههههل  ": 

 . ح4 "ا  عه  حمحر عا الرجل  ا ليف عي    ععليعم اىل نق عما ند 

امههها   حالهههة كهههمىل املهههرن  عمهههد عههههخف  العقمبهههة ا  غرامهههة  كههه  جهههاء   تهههص 

اتا اجههههرت طميههههع لعمههههد مههههم  بسههههبا للعيليههههاق " سههههعة عرشهههه : املههههاد  ما هههههاىل  

 . ح5 "  مع  عا    ععلي  اىل نعمض عمدا  بعمد

 
 .74 عيد  املس  لية املدتية    نعة جم اط    - 1

 .197ختا    اتمىل جم اط    - 2

 . .  155 شيد  الرشا   العرا ية القدنية     - 3

 .  154البياف   نعة جم اط ا دم الرشا   العاملية    - 4

 . 202ختا    اتمىل جم اط    - 5
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اء الميهههت الههه ا  هههقق الميهههت بسهههمع   عاجلهههت  هههماتا جهههم اط عقمبهههة ا ههها  ب ههه 

اتا  ههههمع  هههههل ابههههن كههههاحع "ا الهههه    عقهههها  لهههه ص املههههاد  ما هههههاىل  هالهههههمىل : 

 . ح1   اءالميت  ععليعم اىل نقهلما ابن الم

  

 
 .     157 شيد  الرشا   العرا ية القدنية     - 1
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 اقامتة 

 شعد العان القدنم اتمثا ا للقماتا م   تس   املحهيعاق المرشنة. -1

 عاجلت القماتا املسبالق اعجه عية اله  جا ت حيا  ال او. -2

   سههههههيد العههههههرت باعهمهههههها   امل ههههههد  اع   للقههههههماتا   حيهههههها  السههههههعم  -3

 عباتت اع امر  ال ما   بيثابة  اتمىل  اجع اله مي  .

   ههههيب   طأمهههه  القههههاتمىل ب ههههم    العرعيههههة اع   مههههن  مههههل خعههههيم القميلههههة -4

  تل   مل اتمثاق ت ام الد لة   تهيعاق العان القدنم .  العا لة

  هههه    شههههعدق بههههالد الراعههههدنن  عيهههها  اتمتيهههها عرنههههدا  ههههم  بقيههههة املحهيعههههاق -5

وثلهههههة ب كهههههالحاق   ا   كمجي ههههها ح ههههههم   عرعهعههههها المرشهههههنة   ا هههههدم  هههههماتا

عسهههها  حههههم  هههاتمىل   أشههه متا ح ههههم  –تيهههمح  ههههم  هههاتمىل   لمهههت  - هههاتمىل   أ  

 الرشنعة املهباملة اله  اكد  ا املل  الراعدن     جم اط ح .

  ا هههه دق اغلههههع  ههههماتا العههههان القههههدنم عههه   رشههههن  جههههم اط كي ههههد  معههههم -6

 الهههههه  اههههه       تهههههة جم هههههه ياىل بالفقههههه  الر مهههههاأ  ههههه هرق بههههه   م عههههها مد

اج ا عههههها  اع بعهههههة اغلهههههع القهههههماتا  الهرشهههههنعاق  اععهههههرات الهههههه  كاتهههههت 

 هههههها د    بههههههالد الراعههههههدنن القدنيههههههة مهههههه  معاجلههههههاق خاكههههههة بههههههاملحهي  

 الر ماأ مسه دا   تل  ع  خط  عقعاء القاتمىل   بالد الر ماىل .

تهيعههههاق العههههان القههههدنم تحههههد اىل  هههه ا مههههن ا هعراههههه ا للفبههههر القههههاتمأ     -7

السهههههم   اله هههههم    الر نهههههة له  هههههيم حيههههها  املحهيعهههههاق قههههههاج ا  الهقهههههمنم 

 بهههههالهماع  مههههه  اله هههههم  اعجه عههههه     الهعهههههدنل  ا ههههههراء بسهههههبل مسههههههير

  الهب ملمج   الثقا  لليحهيعاق .

 اىل نهههههم قههههدن  القههههماتا كههههل عههههد   هههه ماق  لههههيب الثمههههاق عليعهههها   هههها بعههههد 

 خمن  رشنععا  ب  ع  عمد مهماعقة م  مه لماق الما  .
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  ا ية امل اد   املراج  :

 

 .ح1959   القا ر   2تمىل المهع   شعمد   عمد القاد   الهرشن  اجل ا   مقا تة بالقا  -1

 ح . 1967   اع ب د نة  1عراج  خالد عمد ا ييد   عية اجلرا م  العقمباق  ش -2

 ح .1982العقمباق   بغداد  خليف  عس حسا  املمادئ العامة    اتمىل   -3

 ح. 1978جعفر  عس حميد  مدخل  ا ن  القاتمىل   ب  ق   -4

 ح.  1973حسا  حميمد تحيع  عقمباق  سم عام   القا ر    -5

 ح.1979ابم المعا  أجد   ا ن  اعت ية القاتمتية  اعجه عية   ب  ق    -6

 ح .1998 العراق    1تس ق  اكرم  القماعد العامة    اتمىل العقمباق  ش -7

 ح. 1985   ب  ق  5عمد السها   عمخنة  ممادئ علم اعجرام  علم العقا   ش -8

 ح . 1977 لي ىل  عامر  العقمبة    ا ن  العراق القدنم   املمكل   -9

 .ح1963ت رنا   العامة   القا ر   عمض  حميد حم  الدنن  القاتمىل اجل ا    مماد   اع ا ية   -10

 ح . 1963دئ  ا ن  القاتمىل  دا  ال ع ة العربية   القا ر    ابم طالع  كم   مما  -11

 ح .1971   بغداد  1مسبمأ  كمي    ا ن  القاتمىل   العراق القدنم  ش-12

 .ح1971امعة عا شيب   مرص  ختا   حميمد  الم   اتمىل جم اط  ج-13

 ح . 1980  برنت  حامد  عمد الم ا   د ا اق معيقة   القاتمىل اجل ا   املقا ىل  -14

 ح . 1965الفاهل  حميد  املمادئ العامة    اتمىل العقمباق   دمس    -15

 دمس   د.قح .العحالأ  م    المجي    ا قمق الر ماتية    -16

 ح .1987الر ماأ   القا ر   عباشة  عمد العا  حميد  القاتمىل  -17

18- Carleton, Munro & Raymond James, The century historical series, 

(London,1971)  . 

 

 

 

 



 

  2003اثر االزمات السياسية على املجتمع العراقي بعد العام 
 وسبل معالجتها 

 
 م.د هند قاسم حممد   

 بغداد  –العراق  

 امللخص

 2003افررررررعم العملسررررر  السساسرررررس  ماملسررررراد الررررر  الد م را سررررر  بعرررررد العرررررام 

العراقسرررر   نرررر  لل اقررررع العراقررررج مل اكرررراسب ن ، ررررت با سررررةا  مل فلررررم ، رررر د الدملرررر  

ا رررررزما اع رررررام سساسرررررس  ماةكمثسررررر  ماقكملررررراد     ررررر   رررررا  عس ررررر  امل كمرررررع 

العراقرررررج السررررر ممل فالاررررراثام السساسرررررس  ماع ررررر  امل ررررراد   مال رررررثس  مال اقرررررع 

اليسررررررس للماسسررررررام الدملرررررر  مسرررررر س امداد  مال  رررررر  ال  رررررر   ررررررت اع ررررررام 

افرررررررعم ماعررررررع غكمعررررررج  كخلررررررو ارررررر     ررررررد مل ،غلرررررر  ثلسرررررر  ا   ررررررام 

اكمسررررام الةرثسرررر  م عرررراا  ررررت الة ررررر مالةوالرررر مل ا  ا   ررررا   ررررر هرررر   عادلرررر  مام

 كةادلرررر  مل اع ررررام سساسررررس  ، لررررد اع ررررام اةكمثسرررر  مالنكس رررر   سرررراد د م را ررررج 

ارررر   سررررك رمل مقررررد ض الدداسرررر  بع ررررا  ررررت ،لرررر  امع ررررام السساسررررس  ماعرهررررا 

ى السررررسا  ثررررج امل كمررررع العراقررررجمل ف ررررىل ثررررت بعرررر  ا لرررر   ثررررج املسررررك 

 .ةكمثج مامقكملاديمام

   ف ر بوال مل  اسساممل اةكمثجمل اع اممل :املةكا س  ال لمم
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 امل د  

مااك الررررر   رررررت اظرررررام  ٢٠٠٣النظرررررام السرررررسا  ع العرررررراق بعرررررد العرررررام ا  ،غسررررر  

ا ررررروا ال ا رررررد اق اظرررررام د م را رررررجمل يفدى  لررررر  اق ،غررررر  ةررررر دي ع ا سرررررا  

مامةكمثسررررر مل مالعملسررررر  السساسرررررس  النا ررررر   رررررت  لررررر  السساسرررررس  مامقكملررررراد   

الكغسرررر  ادالررررض الدملرررر  ع اع ررررام ثد ررررد   ن ررررا امللا ملرررر  الواسةسرررر  مالةسرررراد 

املرررررررار مامدادي ال ةررررررر  الررررررر ي اعررررررر  الدملررررررر  مل مادى اق ،ع رررررررر ع ، رررررررد م 

اخلررررد ام العا رررر  للم كمرررررع مل مهرررر  اكس ررررر   كمسرررر  لرررررىلداد  السررررس   مال هررررر  

لدملررررر  امداد ررررر  ماخلد سررررر  مل ف رررررىل ثرررررت ثررررردم ،سرررررلسم مالررررر   اسسرررررام ا

امداد  اق اشرررررخا   مي   نررررر  ماررررر،  مداد  املاسسررررر مل ااهسررررر  ثرررررت شرررررل  

 الةنس  الكلكس  مل ااعدام ام ت مالنظام  .

هررر ا ال جرررع ةعررر   رررت العرررراق دملررر  اررر   سرررك ر   رررت  ررر  النررر ا جمل مار رررو 

غكمرررررع  كعررررردد  هنرررررا ثرررررج النا سررررر  امةكمثسررررر مل ا  امةررررردم هررررر   اممجرررررا 

الرررر مسام مال ررررسم ماملرةعسررررام مبعسررررد  رررر  الةعررررد ثررررت الرررر مس للرررر  ت ما   رررر  

ال  نسرررر مل ف ررررىل ثررررت الة ررررر مالةوالرررر  الكررررج اع كرررر  مل ،لرررر  امعرررراد  ااررررض ددم 

فعرررر  لىلع رررراممل الكررررج ثرررراا  ن ررررا العررررراق م رررراعا   عرررراا  ن ررررامل مالكررررج ال ررررض 

كمرررررع مل مابعد،ررررر  ثرررررت ااعررررردام ع ررررر  برررررق ا  رررررام ام الوة ررررر  السساسرررررس  مامل 

امل ررررراد   ع ا سرررررا  العا ررررر  مل ا  ا رررررةى املررررر ا ت العراقرررررج  سرررررع  مداس هرررررد  

ا رررد مل مهررر   سةسررر  ااررراد ل مررر  العرررسو ع دملررر   رررت اانررر  دم  العررران  رررت  سررر  

ال رررررماممل مبررررنةم ال قررررض  ررررت ا  ررررر دم  العرررران ارررر  املك د رررر  ماملسررررك ر   ررررت 

 ةل رررررق مل املةلررررر  امم  مجسرررررع النررررر ا جمل ممةررررر   لررررر  قسرررررمض الراسررررر  اق 

د ررررو ثررررج اهررررم امع ررررام السساسررررس  ماعرهررررا ثرررر  امل كمررررع العراقررررج ماملةلرررر  

 ال اا املص لللل   الكج ،عالب ،ل  امع ام .

 فرجس  الةل  :
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،نولررررد الدداسرررر   ررررت فرجررررس   ةادهررررا: ا   ررررا  مررررر برررر  امل كمررررع العراقررررج ،ة رررر  

السساسرررررس  الكرررررج  مااررررركمسام فرثسررررر  مف رررررر مبوالررررر مل  ررررررد   لررررر  اق امع رررررام

 ا ابض العملس  الد م را س  .

    ل  الةل :

حتررررام  هرررر   الدداسرررر  ال قرررر   ثررررج امع ررررام السساسررررس  م سررررو اعرررررم ثررررج 

امل كمررررع العراقررررجمل م سررررو اعرررررم ،لرررر  امع ررررام ب رررر   سررررلةج ثررررج امل كمررررع 

 . 2003العرقج بعد ثام 

 يفس ل  الةل :

 ؟2003العراق بعد ثام  اهج اهم امع ام السساسس  الكج ثاا   ن ا 

  سو اعرم امع ام ثج امل كمع العراقج ؟

  اهج ابرع ا ل   ماملعاجلام لىلع ام السساسس  ع العراق ؟

 يفهدا  الةل :

بنررراس ثرررج  رررا ، ررردم ع   ررر ل  الةلررر  ميفسررر لك  السررراب   ، ررر لض غم ثررر   ررررت 

امل كمعرررررج األهررررردا  الكرررررج ، مرررررت ع ال قرررررو ثرررررج اسرررررةاا ثررررردم امسرررررك راد 

م رةعسك رررررا اق امع رررررام السساسرررررس  الكرررررج اع رررررض الدملررررر  العراقسررررر  محماملررررر  

 اااد  ل    ا ثج  اف  املسك  ام .

 يفمهس  الةل :

، مررررت امهسرررر  الةلرررر  ع ا لرررر   املول برررر  للخرررررم   ررررت امع ررررام السساسررررس  

 2003مبالكررررار اارررررا  ام  عاجلرررر  امل كمررررع  ررررت ام رررررا  الكررررج داف كرررر   نرررر  

 ،ل  امع ام . بسة 

  ن ب الةل :

لل  ررررر   اق ا رررررد   رررررت الةلررررر  ،رررررم اثررررركمد املرررررن ب الكللرررررس  م ال  رررررةج 

ل  رررررو امع رررررام السساسرررررس  محتلسل رررررا محتلسررررر   سرررررو اعررررررى ثرررررج امل كمرررررع 

 العراقج .
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 املةل  امم  

 امع ام السساسس  ماعرها ثج امل كمع العراقج 

الكلرر   الررد م را ج مل هرر   راف ك ررا ا   ررا ن،اررا برر   ررادا الرردم  بعملسرر  

مع ررام  ةرر   م  رر   مل ما  ،لرر  امع ررام  ااررض ، رر   اعررر ماجررلا ثررج امل كمررع 

ب رر   سررلةج مل ام ا  ال  رر   ررت الرردم  اسرركواثض ا  اارراد  عاجلررام ة د رر   ررا مل ا ررا 

ع العرررراق م نررر  الكلررر   الرررد م را ج مل فن رررد ا  املسررراد  لسررر  باع رررام مل م،لررر  

عرررم م اعلررض ،رراعر ثررج امل كمررع العراقررج مل مسس جررى لنررا املةلرر  ثرر، امع ررام ا

  ولةق بع ا  ت ،ل  امع ام ماعرها .

 املول  امم  : امع ام السساسس 

ثملرررةض امع رررام السساسرررس  برررالعراق  نررر  ،غسررر  النظرررام السرررسا  ع ثرررام 

ثد ررد  مل  ررا  سررةة ا امم  هرر  الع ا رر  الداالسرر  لدملرر  ثااررض  ررت  رررما  2003

م،ةك رررد ملاسسرررام سساسرررس مل ف رررىل ثرررت  رررساا  العملسررر  السساسرررس  ثرررج الررر   س 

مل ا    لررض األع ررام السساسررس  املك رررد  الكررج ابررك    ررا 1ااهسرر  ثررت امسررةاا اخلادةسرر 

العررراق  لسررام  نو سرر   رر   الملررساا  مل مم  ررادي النظررام السساسررس  م سةكرر  بال رر   

باملعاجلرررام اجل د ررر  لىلع رررام مل فةررردم  رررت  لررر   اارررض الملرررلسى الررر ي  كم ررر  

املعاجلرررام ع الغالررر  غررررد ،ملرررلسلاممل ما،ةاقرررام سرررولس  ،ررر   ال  رررا ا   رررا دم  

،سرر    يفم ،سرر وا دم   ارراد نلسرر  ،نةسرر  قابلرر  للكوةسرردمل األ  ررر  ررت  لرر  هرر  يفارر   رر  

 ام :اع   ،اعر ثج ال اقع العراقج مامل كمع ب     ة مل ماهم ،ل  امع 

 كم    ل  بعد  ةاس  املاسسام السساسس  للدمل     - جعو ماعساد  اسسام الدمل :  - امم:

ب    مل  ب   ا دقض  الكج  امع ام  ال اقع  ت  ماك ا   ا   اهل   ةعل ا  مال ي  مجعة ا 

العراقس   الدمل   ا  اعا ف لض ع ا  ،     ل      2ا ةلض اةس ا اع   ، ا  اق اع ام  مل 

 
 نظررررر اق: ارررر ي ثةررررد الرررررعاق ةاسررررم مل اظررررام ا  ررررم ع  2003. للمو ررررد ثررررت العملسرررر  السساسررررس  بعررررد ثررررام  1

 م ا بع ا . 242مل    2012مال  ى املاعر  فس  مل بسض ا  م  مل بغداد مل  2003لعراق بعد ثام  

ا  اررررر  دد كررررر   ا رم ررررر  العرررررراقمل  الررررر  دداسررررر  ام ررررر  –. ملسرررررد حممرررررد مل  زسسررررر  السرررررلو  مبنررررراس الدملررررر   2

 . 123مل    2012 ن  د  مل  لس  العل م السساسس  مل ةا ع  بغداد مل 
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راد مال اثد  ال عةس  مل مثدم قددما ثج ا،ا      ااس   سامه  امل ا نق  م   بق  نا  ال 

متر ر   ا   اهل  ثج  ةعل ا  ال عو  ا  ثااض  ت  املاسسام  ف     السساسس مل  العملس   ع 

 سامه  امل ا نق ما   نداس م م  اد ك م ع ال رادام السساسس  مل  ت ةاا  اار ف   ،ل  

ا  ىلسم  ملا  عااس  امل كمع العراقج م ا حيكاة  مل بالكار ا ةلض  املاسسام ع ا   ع  قرادام

،ل  املاسسام هسا   ش لس  ،كةع اسالس  ب مقرا س  مدم،سنس  ممل  م ع د  دم  ال      

اق ،وةسد ،ل  ال رادام بال    ال ي خيدم اململلل  العا   مل ف د ابكعدم ،ل  املاسسام  

مجع  ل   س ا،س س  للن    بال اقع العراقج مل ب   ثت اداس م سةك ا بال    المللسى م

ا ةلض ،عكمد ثج  ساس  عاا    بعسد     الةعد ثت ال اة  ال ي ا  ا  ،  م ب  ،ل   

 .  1املاسسام 

ال،ملررررا  العراقررررج مالرررر ي م  م رررر   ررررا  كولعرررر  ال ررررع   ررررت ،لرررر  فمرررر ىل ا ررررد 

ان اداد  املاسسرررررر  م ومررررررى السرررررر  مل ا  ،عرررررر، ،لرررررر  املاسسرررررر  ع  رررررر  دم  العرررررر 

ال رررررع  مالرقسررررر  لعمررررر  ا    ررررر  ماة ومرررررا ما ررررر   ررررر   رررررا  ومرررررى السررررر  

ال رررررع   رررررت  كولةرررررام مارررررد ام اق اة رررررو  الدملررررر  م كابعررررر  سررررر ها مل ع 

 ررررق ا ررررد ال،ملررررا  العراقررررج م  ررررادي اي ص ممررررا   رررررمل برررر  الع ررررم ا ررررةى 

اع ررررر  ، رررررا  اق اع رررررام العرررررراق مل ا  ااررررر  م  رررررادي دمد  ا  س رررررج مل بررررر  ا  

ارا  ف ررررع تاثررررام م ا بررررام مثرررردم ع رررر  بررررق النرررر اا مل مبالكررررار ،عوسرررر   ررررا 

 . 2لل  ااق مالك  عام الرضمد  

لررررر ل  ا رررررد ا  ،رررررده د املاسسرررررام السساسرررررس  مالدسرررررك د    عكررررر، اع ررررر   رررررت 

اع ررررام الدملرررر  مالكررررج ،ررررادي اق ثرررردم امسررررك راد ثررررج  افرررر  ام ررررعد  مل معررررا 

 
. ع ررررد ثررررداا  حمسررررت م ا رررر   الرررر   لسرررر  مل     ررررام م ع قررررام فاثلسرررر  النظررررام السررررسا   العررررراق بعررررد ثررررام  1

-229مل   2017مل  49-48مل اام  ةرررررراة مل غلرررررر  ق ررررررا ا سساسررررررس  مل ةا عرررررر  الن ررررررر تمل العرررررردد  2003ثررررررام 

مل  2003 د سم ثو رررررو مل الكعو رررررو املاسسررررراا لل رررررسم الد م را سررررر  ع العرررررراق بعرررررد العررررررام ؛ . فررررررا   ررررر 230

 . 290مل   2015ا رم   د ك دا  مل  لس  العل م السساسس  مل ةا ع  بغداد مل 

ال اقررررع مالومرررر رمل غلرررر   ر ررررو  2005. فرررررا  ثةررررد ال ررررر م حممررررد ثرررر مل يفداس ال،ملررررا  العراقررررج بعرررر  ثررررام 2

مل  2015مل  52مل العرررررررردد 12للدداسرررررررام العربسررررررر  مالدملسرررررررر  مل اجلا عررررررر  املسكناررررررر   مل امل لرررررررد املسكناررررررر   

 28-27 . 
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وهرررررا ثرررررت اداس م سةك رررررا بك رررررد م ،عررررر، ثرررررت ثررررردم امسرررررك راد ا  ررررر  ج مث 

اخلرررررد ام ماسررررركسعاا  والسررررر  ال رررررع  بامل ررررراد   السساسرررررس  مثررررردم مت رررررق 

املرررر ا نق  ررررت ،  ررررس   وررررالة م مشررررع دهم بام ةررررا  مل م،ك لررررد ا  ررررا اكرررراسب 

سررررلةس  ،رررراعر ثررررج ال جررررع العررررام مثرررردم امسررررك راد مل  ن ررررا الةسرررراد مالعنررررو 

 الخ ...

 كرررر   2003 ا  رررر د  العررررراق  نرررر  ثررررام ا   -ه اشرررر  بنسرررر  الدملرررر  : - ررررا:عال

ام   ررررت ثررررردم اسرررررك راد النظرررررام السرررررسا  مل  رةرررررع  لررررر  اق   رررررا   ع بنسررررر  

الدملررررر  مالكرررررج سرررررةةض اع رررررام ا نسررررر  مل مدسرررررك د   مل فسررررراد سرررررسا  مل ، ررررر س  

ا    ررررر  .. الرررررخ مل  ررررر  هررررر ا هرررررج  رررررت اكرررررا  امع رررررام اسساسرررررس  امل ا مررررر  

ثكمد امللا ملررررررر  مالك اف سررررررر  املك ررررررر د  مل م م رررررررت ال ررررررر   ا  بررررررردا ك ا بررررررراا

م، رررررر س  غلررررررم ا  ررررررم مل  2003السساسررررررس  ع ، رررررر س  ام      رررررر  بعررررررد 

 . 1ماسكمر العم    ا النمع ع ،  س  ا    ام الىل   

ا   ررررت اهررررم امع ررررام السساسررررس   -اع رررر  ال ررررثس  للنخةرررر  ا ا مرررر  : -عال ررررا:

اق ام  هررررج حمدمد رررر  ال ررررثس   2003الكررررج داف ررررض ، رررر س  ا    ررررام  نرررر  

مامل رررررمثس  مل م م رررررت ا  اررررركلمم  ظررررراهر اع ررررر  ال رررررثس  ع العرررررراق باع ررررر  

خدام ال  رررر  املكةادلرررر  بررررق ا    ررررام مال ررررع  مل م،وا ررررد جلرررر س املرررر ا نق مسررررك

العنررررررو جررررررد النظررررررام ال رررررراسم مل اخلرررررررم  بمظرررررراهرام  ةرررررر   ام  ررررررامم 

امرضاا جررررد ا    رررر مل مثرررردم ا رررر ام ال رررر ااسق مال  اثررررد الدسررررك د    ررررت 

 
مل  1/10/2018مل 6010العررررررراق اام  ةررررررا مل ا رررررر اد املكمررررررد  مل العرررررردد  –.  ررررررةار ثلرررررر  مل الدملرررررر  ا  رررررر  1

https://www.ahewar.org . 

https://www.ahewar.org/
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قرررررةل ممل ااهسررررر  ثرررررت ثررررردم فاثلسرررررض ا    ررررر  ع الكملررررردي لكلررررر  امع ررررر  

 . 1مامع ام امارى

 ررررت اهررررم  -م:الة رررر  ع اداد  الدملرررر  ماسرررراا الكخوررررسع  رررر  امع ررررا  -دابعررررا:

هرررررررج الة ررررررر  ع اداد  الدملرررررررر   2003امع رررررررام املسررررررركمر   نررررررر  العررررررررام 

م اسسررراما  كررر     نرررا هررر ا مل م ررر ا الة ررر  اسرررةاا   ررر   م كداالررر   رررا برررق 

اسررررةاا داالسرررر  ماادةسرررر مل ما ررررد ا  الة رررر  مالكررررده د ال ةرررر  قررررد ا رررراا 

  رررر   ةا رررر  الدملرررر  مقواثامررررا مم ررررم  رررر  اجل اارررر  امقكملرررراد   مام نسرررر 

مثرررررج املسرررررك ى السرررررسا  بالكلد رررررد مل  2003مامةكمثسررررر  مل فن رررررد  نررررر  ثرررررام 

هنرررررا  اع ررررر  اددا  مف رررررر لررررردى االررررر  الوة ررررر  السساسرررررس  لوةسعررررر  الكلرررررد ام 

الكررررج ، اةرررر  الدملرررر  مل ا  ارررررى ا  الة ررررر السررررسا  للوة رررر  ا ا مرررر  ع العررررراق 

  ن   ررررت ف ررررر بنرررراس ما ررررىلر مل برررر   ررررا  ف ررررر  عررررسو املررررا  م ر ررررج ااة ا،رررر 

ثلسرررر  مل لرررر ل  ا ررررد ا  املسرررراد السررررسا  الرررر ي ااك  كرررر  ،لرررر  الوة رررر  ن   ررررت 

 سررررادا د م را سررررا  ررررلسلامل ب رررردد   ررررا  شرررر    ررررت اشرررر ا  ، اسررررم النةرررر   

مالسرررررلو  مال ررررررمام مل ااهسررررر  ثرررررت ا ك ررررراد ادمام ممسررررراس  ال ررررر   مالسرررررلو  

لد م  ررر  هسمن رررا ثرررج ال اسررر  بغررر  النظرررر ثرررت  ررر   ،لررر  ال سررراس   ثسررر  

 املرررررا ، رررررمت الة ررررراس لكلررررر  ال رررررخ   مام رررررواا السساسرررررس  مل ا   رررررا ام ممل 

  ةرررررررض  لررررررر  مل ا رررررررد ا  النظرررررررام السرررررررسا  اق ام  م  مكلررررررر   اسسرررررررام 

د م را سرررر    س سررررر  ، ررررر  ،وةسرررررد ال رررراا   مالنظررررراممل برررر  ثرررررج الع رررررممل ا  

العملسررررر  السساسرررررس  ااك رررررض لنرررررا املو رررررد  رررررت ،عو رررررو السرررررلو  لررررردى الوة رررررام 

 
: دداسرررر  حتلسلسرررر   2003: هنررررد قاسررررم حممرررردمل حتررررد ام اداد  الدملرررر  ع العررررراق بعررررد العررررام . للمو ررررد  نظررررر اق 1

م ابعررررردها ؛  105مل   2019مل ا رم ررررر  د كررررر دا  اررررر   ن ررررر د  مل  لسررررر  العلررررر م السساسرررررس  مل ةا عررررر  بغرررررداد مل  

 ملة  ةكمثسرررررا  –  قكملررررراد ا  –  داد رررررا  –يفمحرررررد شرررررلةج مل الةسررررراد السرررررسا    يفسرررررةاب  م ررررررق  عاجلكررررر  سساسرررررسا 

 .8مل    2012مل  1امل ك  العريب ا د   مل الس ندد   مل   
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لسساسررررس مل م،ة ررررسل م للمملررررالى اخلا رررر  ثررررج اململررررلل  ا ا مرررر  مام ررررواا ا

 . 1العراقس  العلسا 

ف رررررىل ثرررررت اع رررررام سساسرررررس   ةررررر   م  ررررر    ن رررررا تا  الدملررررر  مالىلدملررررر  مل 

مالع ررررو ثررررت ، ررررد م  لرررر   ة د رررر  لىلع ررررام امل ا مرررر  مل ا  ف رررر  السساسررررس   

ع ، ررررد م   ررررم  سررررسا  ارررراةى ثررررج الملررررعسد ت الررررداا  ماخلررررادةج خيررررر  

 ررررت راق  ررررت ،لرررر  امع رررراممل مم  م ررررت   اك اهرررر  ا ورررر    مرررر  مهررررج ا  العرررر 

ا كلرررر  السررررلو  سررررع   ق بنرررراس  نظ  رررر    ررررممل سررررلو  ملسسررررض  زسسرررر  الدملرررر  

،عا رررر   2003بسررررة  الك  قررررع ع هرررراةم املررررا مل فمررررت ا سرررر  بالسررررلو   نرررر  

م زارررررر  م  رررررروا  ع املعادجرررررر مل مم انسرررررر  املنظ  رررررر  الدسررررررك د   ماملسررررررام 

الكعررررد    ررررا يفسررررة  ثررررج الدسررررك د اجلمرررر دمل ميفجرررراثض  ع ررررا هسةرررر  املع ررررد  ع 

اإلداد  املاسسرررررس  بر ك رررررامل ممرررررا يفف رررررد الدملررررر  هسةررررر    اثررررر  الرررررنص م بدالررررر  

ب  سةررررررام غكمعسرررررر  م ،رررررركىلسم  ررررررع الك رررررر  ت الدسررررررك دي للدملرررررر   منرررررركظم 

يفساسررررر  امل ا نررررر  م  اثررررر  ال ررررراا   لكلررررر   عررررر  الررررر مسام ال رررررس  مل مبالكرررررار 

ر ةرررر  ااع سررررض ثررررج األداس املاسيسرررر لرررر داد  الكررررج ةعلررررض ال ررررض يفع ررررام  

الررررر مس برررررد ىل ثرررررت ال ةررررراس  لررررر ا م بررررر ل  ،ع سررررردام امل ررررر د السرررررسا مل 

مااع ررررم سررررلةا ثرررررج األداس ع  افرررر  ة ااةرررر  ماا ررررر  اجلاارررر  األ نررررج الررررر ي 

،رررررر   باةكسررررررار  دهرررررراا داثررررررو ل لرررررر  يفد  العررررررراق بعررررررد يف  يففرررررررعم 

الرررر ام العراقسرررر  ق لةكرررر  ع   رررراد اةيسرررر السساسررررام ا    سرررر  ثم ررررا اةسررررسا ع 

   اررررراا ملرررررسم م نسرررررامل مبالكرررررار باثرررررد ب ملرررررد يفم دم  قملرررررد برررررق يف سرررررا  

امل كمرررررع العراقرررررجمل هررررر ا  لررررر  يفدى  ق  ا ررررروادام غكمعسررررر  ثم د ررررر  ملسسرررررض 

يفف سررررر  يفاك رررررض ةسررررر ا  رررررت الةوالررررر  مسررررراسر  برررررامل كمع الررررر  د ررررر د  اا 

العراقسرررر  ماا رررر   ررررت يفةسررررا   اقكملرررراد امل ممررررا مسررررع هرررر ا الرررر ا م ع النةسررررس 

 
. ع ررررد ثررررداا  حمسررررت م ا رررر   الرررر   لسرررر  مل     ررررام م ع قررررام فاثلسرررر  النظررررام السررررسا  مل  ملرررردد سررررةد  1

مل غلررررر  ، ر رررررض  2003.امحرررررد شررررر ر محررررر د مل  ررررراهر  ثررررردم امسرررررك راد ع العرررررراق بعرررررد ثرررررام  232  رررررر  مل  

 م ابعدها . 52مل   2018مل بغداد مل  13للعل م السساسس  مل العدد  
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ال رررررةاا املكرررررزعر باماةكرررررار جرررررد املنظ  ررررر  السساسرررررس    اف رررررا  رررررع السساسرررررام 

املةسرررر   مالكررررج قةرررروم ثررررج ال اقررررع العراقررررج لكعرررردد يفمةرررر  األع رررر  العراقسرررر  

سساسرررررسا ماقكملررررراد ا ماةكمثسرررررامل م رررررع يف  ا را رررررام مام ك اةرررررام ال رررررعةس  

لعراقسرررررر  بخورررررر د  اسرررررركمراد امارررررر   اثوررررررض اشرررررراد  لل رررررر ى السساسررررررس  ا

ا   س سرررررا لكل سرررررد الك افرررررد  األع ررررراممل  م يف   ،لررررر  ال ررررر ى م ،ةررررردي اسررررركعداد 

بسررررن ممل م، ررررد م الكنرررراعمم م،رررر ف  فر رررر    س سرررر  لكورررر  ر ال اقررررع السررررسا  

مامقكملرررررادي ماملعساررررر مبنررررراس دملررررر   د  ررررر   سرررررك ر مل م ىل ررررر  يف  او امرررررا 

 . 1إل ىلر ال ا  بوس   ع امسك اب  للموال  ال عةس  با 

 اعر امع ام ثج امل كمع العراقجاملول  ال اا : 

امع ررررام السساسررررس   ررررا   ررررا اعررررر ماجررررى ع ثرررردم امسررررك راد امل كمعررررج مل 

ماكرررررا  اماررررر  اعرررررر ا  رررررا ثرررررج ثررررردم امسرررررك راد السرررررسا  مامقكملرررررادي 

ما ررررد  مام نررررج مل منلررررد سلسررررل   كملررررل   ررررت امع ررررام املكن ثرررر  ،كرررراعر م،رررراعر 

بررررامارىمل لكخلررررد امجررررا  سررررس   ةرررردا  سررررا  املرررر ا ت العراقررررج مل م م ررررت   ررررر 

 بع   ت اعر ،ل  امع ام ثج امل كمع :

اما ررررر اا اق الررررر مسام الةرثسررررر  مالواسةسررررر  مل فمرررررت املعررررررم  الكنررررر    -امم:

ال رررر  ج مالررررد نج ماملرررر هةج الرررر ي  كسررررم برررر  امل كمررررع العراقررررجمل ن  سررررة  قررررد م 

نسرررر  امل كمررررع برررر   ررررا   ملرررردد اسررررك راد لرررر مل ل ررررت  ا ررررد  اجرررروراا داارررر  ب

 ررررا  الع ررررممل فررررسىل   ،عمررررد  رررراهر  الك سررررسم داارررر  امل كمررررع  2003بعررررد 

مالررررر مسام الةراثسررررر  الد نسررررر  مال   سررررر مل مالسرررررة   عررررر د اق السساسرررررام الكرررررج 

مل مالكرررررج بنسرررررض ثرررررج 2003ا،ةعك رررررا مااك  ك رررررا ال ررررر ى السساسرررررس  بعرررررد ثرررررام 

سةسرررر  مثرقسرررر مل  كناسررررس  ال  ررررد  ال  نسرررر مل ا  ،رررررى اسررررم  اسةسرررر  مد نسرررر  م  ا 

 
املسررررراسل  ب ررررررز   :عراقسررررر   نظررررررر اق : ،وررررر دام الكظرررررراهرام ع العرررررراق. للمو رررررد ثرررررت ام ك اةررررررام ال 1

مل ، ر ررررر بع رررر  ام ررررم  "ثنررررات  سررررلل  غ  لرررر  ا   رررر " اك ا ررررام م ررررامعام   رررر ق ا لنسررررا  الكررررج ،ر، ة ررررا 

؛ فرررررالى ثةرررررد اجلةررررراد مل  ر رررررام ام ك رررررا  العراقسررررر   رررررت  2021املكلرررررد  ملسررررراثد  العرررررراق   ارررررا ج مل ا ررررراد 

مل 2018 و ررررررررررررا  مل  25سساسررررررررررر  ال  رررررررررررا امل غلررررررررررر  ال رررررررررررق اممسرررررررررررع  سساسررررررررررر  ا   ررررررررررر  اق

https://journals.mejsp.com/ . 

https://journals.mejsp.com/
https://journals.mejsp.com/
https://journals.mejsp.com/


 
 2021 248-225 هند قاسم محمد. م.د 2003العام اقي بعد اثر االزمات السياسية على املجتمع العر  

 

 

234  
 

 

بعرررر  ال رررر ى السساسررررس  امل  ارررر  للعملسرررر  السساسررررس  مالد م را سرررر  ا  ،رسررررسخ 

اما سررررررا ام امل كمعسرررررر  ثررررررج اسررررررم  اسةسرررررر مل  عرررررروع  ررررررت ق مررررررا اة  هررررررا 

ماسرررركل ا ها ثررررج السررررلو مل بكررررار جررررعو  ة رررر م امل ا نرررر  مل ما ررررةى الرررر مس 

 . 1اثمد  ت ال مس لل  تللع    مال   س  مامل ه  

ا  رررا ا  السساسررر  الك اف سررر  مامللا ملررر  الكرررج ا،ةعك رررا ال ررر ى السساسرررس مل اعررررم ثرررج 

مل  لررر  بكنرررا ج دمد ال ةسلررر  مالع ررراسر امل كمرررع با ررردا   الررر   رررت ثررردم امسرررك راد

م،رراع هم ثررج امل كمررع سررلةامل اانررا هنررا م ان ررر الرردمد امل ررم لل ةسلرر  مالع رر   ع ،  سررد 

مررررع ماماررررد ا  ا ا م ةررررض ب رررر    ررررلسى م ررررا  النظررررام السررررسا   سررررك ر امل ك

م ررمد  سساسررام  ررلسل  ا ررا  امل كمررعمل ا ررا ا   ررا  الع ررممل فسكسررك و  ال ةسلرر  

مالع ررر   ممس املررر ا نق مهررر ا   ررر د اق هررردم امسرررم املداسررر  للم كمرررع م، سرررسم مل 

ع الرر مس للدملرر مل  ف ررج ،سررك و  الرر مسام ل واثررام  ررت املرر ا نق ممررا  رراعر سررلةا  

م كرروا ت هرر ا  ررع جررعو الدملرر  مالكة رر  الةنسرر ي ملاسسرراما ماة ومررامل  ررت اا سرر  

ااررررى ،لعررر  ام رررواا السساسرررس  دمدا ع هررر ا ال رررز مل م لررر  بور  رررا ام بعمل رررا 

ثررج برررا ب سساسررس  بلرردمد الواسةسرر  مالد نسرر  ام ال   سرر  مل مث وهررا ثررت ثةرر د ،لرر  

 رر  مبرررا ب سساسررس  م نسرر مل فاا ررةى امل كمررع العراقررج ا رردمد مالعمرر  حتررض ا ررر ف ر

 . 2حم  م بالك اعاام ا وبس  ال ةلس  ام الع اسر  

اع رررر  اماررررد ا  امةكمثررررج مل ا  هرررر   امعررررر  ررررر،ةع بررررم   ررررر سرررراب ا  -عااسررررا:

ب ررر    ةررر  مالررر ي  رررا  لررر  اعرررر سرررلةج ثرررج ثررردم امسرررك راد امل كمرررع العراقرررج 

حيررررد  بالعملسرررر  السساسررررس  مادها ررررامامل ا   مدا لرررر  باع ررررام  ر،ةورررر   ررررع  ررررا 

م  م ررررت ا  اك اهرررر  اعررررر امع ررررام السساسررررس  امل ا مرررر  ثرررر، ث رررر د    لرررر   ررررت 

الررررو تمل ثررررج امل كمررررع م ررررا الةكرررر   ررررت اا سررررا ام غكمعسرررر  مااك رررراد  رررر اهر 

 
. حممرررررد العررررروامي مل ال  رررررد  ال  نسررررر  م النظرررررام السرررررسا  العراقرررررج مل دداسررررر  ع املع قرررررام ما لررررر   مل دسرررررال  1

 .98مل  2007ساسس  مل ةا ع  بغداد مل اةسك  ا   ن  د  مل  لس  العل م الس

. ثةررررر  سررررر ام   ررررردي مل  ة ررررر م ال  رررررد  ال  نسررررر  م ررررررق ،عو وهرررررا ع لعرررررراق مل غلررررر  السساسرررررام الدملسررررر  مل  2

 . 34مل   2012مل بغداد مل  22ثدد  
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سررررلةس   ن ررررا ام سرررر  ماجل رررر  مالكعملرررر  مالة ررررر .. الررررخمل ما   ررررا سرررراثد ثررررج 

قررررج بامسررررا   عكرررر،   سرررر  مسرررركىلم   رررر  ،لرررر   لرررر  هرررر  ا  امل كمررررع العرا

الظررررر اهر مالكرررررج ثررررروعم  الررررر  ثررررردم امسرررررك راد امل كمعرررررج م ن رررررا : دفررررر  

ل  افررررر  الكعدد ررررر  مالكنررررر   ماالةررررر  اململرررررلل  ال خملرررررس  مالررررر مسام الةرثسررررر  

ثرررررج الررررر مس للررررر  ت ماململرررررلل  العا ررررر  مسررررراثد ثرررررج  لررررر  دمد الدملررررر  ع 

جررررسو داارررر   اسسررررام الدملرررر   ةكعررررد الك ع ررررع الغرررر  ثرررراد  مل اددهررررا مالك 

ثررررت ال ةاسرررر  م عكمررررد ثررررج امللسرررر بس مل ا  ررررا ،رررراعر امل كمررررع العراقررررج ب رررر   

 ةررررر  بامل دمعرررررام الكادخيسررررر  مل مال رررررلت الوررررراسةج مالكةسررررر  اخلرررررا   للرررررد ت 

م،  سةرررر  ب رررر   ارررر   ررررلسى مل  ررررع ،عو ررررو ،لرررر  الظرررر اهر اثىل سررررا بامجرررراف  

 . 1اق الكداىلم اخلادةس 

،لرر  السساسررام اخلا  رر  مامع ررام مالكررج ،ىلقررض  ررع امع ررام امقكملرراد  مل مبةعرر  

ةعلررررض  ررررت املرررر ا نسق العررررراقسق  عرررراا    ررررت الة ررررر ما ر ررررا  مامجررررا  ا نسرررر  

ماقكملررراد   سرررس   ةررردامل مةعل رررم  لكةكررر    ررر   اما سرررا ام مالررر مسام الع ررراسر   

ع رر  للم كمررع العراقررجمل ام ال   سرر  ام الواسةسرر مل مالررد  الرر   ررت ثرردم امسررك راد  ىل

فةرردم  ررت ااملرر اد امفررراد ع ب ، رر  ما ررد  محتررض ه  رر  م نسرر  ما ررد  محتررض  ظلرر  

سررساد  ال رراا   مل ا ررد اا سررا ام ،كغلغرر  داارر  امل كمررع م،راةررع سررساد  ال رراا   ا ررام 

قررراا   الع ررر   ام الرررد ت ام املررر ه مل م بررر  ا رررد جرررعو الررر ثج السرررسا  مال  افررر  

لكعملررر  مثررردم الررر ثج بزمهسررر  كمرررع العراقرررجمل ماسررركةد   لررر  با السساسرررس  دااررر  امل 

 . 2املر ل  م ا حيكاة  الةلد إلثاد  بناس  سساسسا ماقكملاد ا ماةكمثسا 

يفسرر مض امع ررام السساسررس   ررم اعلررم برر دي ال اقررع ام نررج ع ثمرر م الررةىلدمل  -عال ررا:

دما ررر   رررت  مهررر ا ا  رررا  رررا،ر  بملرررمك  ثرررج امل كمرررع العراقرررج مداررر   العرررراقسق ع

املعااررا  الكررج مت لررض ع الك  رر  ال ارري  ررت  نررا د سرر ناهم مل ف ررىل ثررت قلرر  فررر  

العمررر  مشرررس    ررراهر  الةوالررر مل ا  رررا ال رررض ،لررر  اممجرررا   الررر   رررت الكررر  ر 

 
 . 38. اململدد اةس  مل   1

 .100. حممد العوامي مل ال  د  ال  نس  م النظام السسا  العراقج  ملدد سةد   ر  مل  2
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مام ةررا  مل مثررج مةرر  اخلملرر   ف رر  ال ررةاا ممحلرر  ال رر اداممل  ررت ة رر  اارررى 

بس  امل ةرر د   سررة  اورررر ا  ثرردم الررد فررر  ثمرر   ناسررة  لكلررر  الواقررام ال ررةا 

 ةرر  ل رر   هررامس ال ررةاا العررا لق   رراد ع لك نسرردهم  ررت قةرر  اجل ررام امدهابسرر  

ام  نسرردهم لن رر  رر اهر سررلةس  داارر  امل كمررع ما ملررد هنررا  رراد  م،عررا ج املخررددام 

مالكرررج اعدام   ررر  ع ال قرررض ا رررارض مااك ررراد اجلر مررر  مامل  رررا ع  ررر  اسررراا 

مااك رراد  رراهر  الرشرر   مالةسرراد ع  ال رراا   مجررعو امة ررو  الرقابسرر لسررلو  اسررةج 

 رر   ةا رر  الدملرر مل ا  ، رر  ، رراد ر دسررمس  اق ع رراد  املكرراةر  باملخررددام مامد ررا  

ثلسررر  مااك ررراد اجلر مررر  ماملكررراةر  بالسرررىلر ماخلورررو مامبكرررواع ماسرررس  ام ررر ا  

 ثمرر م العررراق مل ،لرر  مالاررق  مااك رراد ثملررابام  سررلل  نرركص بكلرر  الظرر اهر ع

الظرررر اهر ارضم بررررامل كمع العراقررررج ماف د،رررر  متاسرررر   مل فنكس رررر  لسرررر س اممجررررا  

السساسرررس  مامقكملررراد   م  رررر  امع رررام مثررردم  عاجلك رررا ب ررر   ةررر دي م،رررردي 

ال جررع اخلررد ج مالملررلج مالكعلسمررج مل ف نررا  ال  رر   ررت  عرراا    ررت الة ررر املرردقع 

لرر ل  ا ررةى امل كمررع العراقررج مل مبةعرر  امع ررام مع رراد  اثررداد ام رركمم مامل ررد تمل 

امل ا مرر  مامل  ررا السساسررس  الكررج هررج اسررا   رر  امع رراممل  عررسو  الرر   ررت ثرردم 

ال  ررر   رررع الدملررر  م الررر   رررت الةررر ض مثررردم امسرررك رادمل مجرررعو الررررمر ال  نسررر  

مل  رر  هرر ا اارركب  1اجلمثسرر  مل ما كسرراا الظرر اهر السررلةس مل مالكةاثرر  العرردماا  ررع اماررر

ماسرركمرم  2019لنررا   ةرر   ررت ام ك اةررام ال ررعةس  ماملظرراهرام الكررج  رردعض ع 

ثرررد  اشررر رمل ملكرررج امدم بلسرررا  ال  ررر   رررت العنرررات ام نسررر  ماملرررداسق املكظررراهر ت مل 

ماعكررر، ا  ،لررر  ام ك اةرررام مالكظررراهرام بغررر  النظرررر ثرررت الررردمافع ام اعرررا ددم 

   ام لك      الن و .فع  ملا  عنس  امل كمع العراقج  ت اع ام  ة 

 
. للمو ررررد  نظررررر اق مل   ررررو امحررررد الوةررررا  مل اعررررر الةسرررراد ا  رررر  ج ع ااك رررراد اجلر مرررر  مل داد الة ررررر اجلررررا عج مل 1

؛حممررررررد دشررررررسد ةةررررررادمل الواسةسرررررر  ماعرهررررررا ع  سررررررك ة  ال  ررررررد  ال  نسرررررر   119مل   2012مل  1امسرررررر ندد   مل  

دبنررررررداض: ع العررررررراق ؛ ، ر ررررررر  ا 238مل   2016مل بغررررررداد مل 67العراقسرررررر  مل غلرررررر  دداسررررررام دملسرررررر  مل ثرررررردد 

،وا ررررررررررررد  ةررررررررررررو  بزثررررررررررررداد  ررررررررررررد نج  رررررررررررردد ال ر سرررررررررررركا .. ،عررررررررررررر  ثررررررررررررج األسررررررررررررةاا مل 

https://www.aljazeera.net/news/2021/4/15 . 

https://www.aljazeera.net/news/2021/4/15
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 املةل  ال اا 

 ا ل   الىلع   مل كمع ثراقج  سك ر 

 رررر   سررررادام الكلرررر   الررررد م را ج مبررررد  ررررا ما  ،كع ررررر منررررر  ثررررت  

املسررررراد الملرررررلسى  رررررا مل  رررررم ا  العملسررررر  السساسرررررس  ع العرررررراق مالكرررررج ارةرررررض 

ثررررت  سررررادها مسررررةةض اع ررررام  ةرررر   للدملرررر  العراقسرررر  مبررررد  ررررا ا  ،ململررررلى مل 

م لررررر  حيكرررررا  امم اق اتاد  رررررت ال ررررر ى السساسرررررس  مام رررررواا ما،ةررررراق ثرررررج 

، ررررد م  ملررررلل  العررررراق مالعررررراقسق مل ف ررررىل ثررررت اارررراد ا لرررر   اجل د رررر  لكلرررر  

 امع اممل مه ا  ا سسكم ، جسل  ع املولةق ام،سق . 

 املول  امم  : ا ل   السساسس  

ر  بامسرررك اب  اق الةس ررر  امةكمثسررر  اثررراد   رررساا  النظرررام السرررسا  ام ،وررر   -امم :

م ثررراد  بنررراس  اسسرررام الدملررر  مفرررد يفسرررم  م  ررر   اظرررام ثرررادم برررىل حما ملررر مل

د م را سرر   د  رر  م ةررا مل ماملةررا   بعملسرر  ا ررىلر شررا ل مل محت سررد الك افررد الرر  نج 

ثرررج اسرررك ىل  ا    ررر  ميفة رررو  الدملررر مل مدفررر  الكرررداىلم اخلادةسررر مل م، ررر سع 

 ،رررر  اخلىلفرررام مامبكعررراد ثرررت امللا ملرررام الواسةسررر  ع  داد   كلرررو األ ررررا  ثرررج 

الدملرر مل ما ةررا  ثررج السررساد  ال  نسرر  مل ف ررىل ثررت ا ررداد  نظ  رر  ، رر عس   ك ا لرر  

 . 1م كو د 

فرركى قنرر ام  رر اد م نررج بررق ال رر ى السساسررس  ا ا مرر    ررم   رر  ام رررا   -عااسررا:

ةررا ع  ررم ،سرركند ثلسرر  العملسرر  السساسررس  العراقسرر  للك  رر  اق  س رراق م نررج ثراقررج 

الد م را سرر  مل م ررت ة رر  اارررى  ررع فرركى قنرر ام  ررع امل كمررع مالكةاثرر  ا  ررر  عرر مل 

حت سررد الك افررد الرر  نج م لرر  بك ررد م الكنرراعمم املول برر  م،غلسرر  اململررالى ال  نسرر  م

العلسررا للدملرر  ثررج اململررالى الة   رر مل م ررامع سساسرر  امللا ملرر  الواسةسرر  ماإلعنسرر  الكررج 

،رركل م بررةداد  الدملرر مل مادسرراس  ةررادب املسرراما  بررق مجسررع املرر ا نق مل لك  سررد العررراق 

 
ملرررررر  مل . حممررررررد سررررررعسد ال رررررر رةج مل ا ررررررىلر النظررررررام م،عررررررد   الدسررررررك د معرررررراس امللا ملرررررر  م،   رررررر  الد 1

 . altahreer.com/?p=54876-https://www.sahatمل  2/11/2019
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 د ال  نسررر  مثررراد  اثرررمد العرررراق مالكوررر  ر مالكمنسررر  ادجرررا مشرررعةا مل محت رررسد جل ررر 

 .1ال ا ل 

م  م ررت اعرراس الكررداىلم اخلادةسرر  مل مل ررت  م ررت حت سم ررا مثرردم السررمر  -عال ررا:

ا  ا   ب عررر  العرررراق سرررا   للاررراثام م،ملرررةس  ا سرررابام امقلسمسررر  مالدملسررر مل

سرررامامل  كولررر  حت سرررد الك افرررد الررر  نج ماسرررك ىل  ا    ررر  مسرررساد  الدملررر  م اس

 لرر  دفرر  ام الرركخلص  ررت ا سمنرر  اخلادةسرر  م،ررداىلم الرردم  ع ال ررز  العراقررج مل 

،ةعسرر  دمد   ثرراد  الكم جررع ع العىلقررام اخلادةسرر  اإلقلسمسرر  مالدملسرر مل مف رر  ثررت 

دم  اجلرررر اد ب رررر     ررررمت حت سررررد  ملررررالى العررررراق م،ورررر د  مل مانررررا  سساسررررام 

 . 2م اد    ة    ع م لسل  لسلىض العراق بم اس  اقكملاد   

اثرررراد  النظررررر بالنظررررام اماكخررررايبمل محماملرررر  اارررراد اظررررام ااكخرررراا  ىلسررررم  -دابعررررا:

لظرررررررم  امل كمررررررع العراقررررررج مالكعدد رررررر  امل ةرررررر د  ع املسررررررك  ق السررررررسا  

مامةكمثررررررج مل ماةررررررراس ااكخابررررررام ثادلرررررر  مفررررررد امل ررررررا سم العاملسرررررر مل مهرررررر ا 

كررررر  السساسرررررس  مالك  ررررر   ق  عاجلررررر    رررررا   اما سرررررا ام برررررق ال   كولررررر 

 . 3 ، اف ام حت د  ملالى ال ك  بدم  امرضاد بالملالى العام

 ثرررررراد  بنرررررراس املاسسرررررر  العسرررررر ر   م،  سررررررد الع سررررررد  األ نسرررررر   -اا سررررررا:

مالعسررررررر ر   مفرررررررد     رررررررام العرررررررراق الة ر ررررررر  مامةكمثسررررررر  مالكادخيسررررررر  

دمل ما  رررراد   م،  سرررررد ال ررررر ى العسرررر ر   حترررررض لررررر اس ةررررسو الدملررررر  ال ا ررررر 

م اررررر السرررررىلر بسرررررد الدملررررر  مالسرررررسور  ثرررررج اجلمثرررررام املسرررررلل  املنةلكررررر  مل 

، سررررسع اسررررك واا العنررررات ال ةررررا  إلداد  يفة ررررو   محت سررررد األ ررررت ال ررررا  مل 

 
. ثةرررررد اللوسرررررو  ملررررروة  مثةرررررد الررررررمحت برررررت سرررررااس مل دداسرررررام ع الكنمسررررر  اال كملررررراد  مل   كةررررر   سرررررت  1

 .11مل  2014العاي مل ب مممل 

. ا نررررا  العنرررروي مل اعررررر امللررررددام اخلادةسرررر  مالداالسرررر  ع بنرررراس الدملرررر  العراقسرررر  مل غلرررر  العلرررر م السساسررررس  مل  2

 .144مل  2008مل  36ةا ع  بغداد مل العدد 

. اسررررعد  ررررا م شررررةس  مل ا ررررىلر النظررررام اماكخررررايب ع العررررراق مل غلرررر  ال  فرررر  للعلرررر م ال اا اسرررر  مالسساسررررس  مل  3

 م ابعدها . 102مل   2017مل  32مل العدد  1امل لد  



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  239 
 

 

األ نسرررر  مل ممجررررع اسرررر ا،س سام بعسررررد  املرررردى مل اة رررر  املخررررا ر الكررررج ،كعررررر  

 . 1 ا الةىلد مل م  اة   اجلمثام املكورف  مالسسور  ثلس ا 

 املول  ال اا : ا ل   امقكملاد   مامةكمثس 

 ررررررت النا سرررررر  امقكملرررررراد  مل حيكررررررا  العررررررراق مالعراقسسرررررر   اق  عاجلرررررر  

لىلع ررررررام امقكملرررررراد   ماملعس ررررررس  مالن رررررر   ب اقررررررع اخلررررررد ام محتسرررررررق 

املسرررررك ى املعساررررر للمررررر ا نسق مل م لررررر  برسرررررم سساسرررررام اقكملررررراد   ااةلررررر  

افلرررررر  الةسرررررراد امدادي مل م  ررررررد مفعالرررررر  مانررررررا  اةررررررراسام ةد رررررر  ع   

اجل رررر د ال  نسرررر  العراقسرررر  لعملسررررام الةنرررراس مالكورررر  ر مالكنمسرررر  ال ررررا ل  م ثرررراد  

اثرررراد  الكعا رررر  بملرررر د  اف رررر  مامجررررى اإلثررررمد اا رررر  ع الةنرررر  الكلكسرررر مل م

 ررررع عرررررم  الر ررررع م، ةسرررر   رةامررررا بال رررر   الرررر ي خيرررردم امل كمررررعمل م لرررر  

  الررررر ي حي رررررد العدالررررر  امل كمعسررررر  مل برررررالك ع ع العررررراد  لكلررررر  ال ررررررم  بال ررررر 

م،رررررر ف  ا كساةا،رررررر  امساسررررررس  مل ف ررررررىل ثررررررت حماملرررررر  ،سرررررر س  امسررررررك مدام 

امةنةسرررر  مدثررررم ال وررررا  اخلررررا  مالكررررج برررردمدها مترررركص الةوالرررر  الكررررج  عرررراا 

 ن ررررررا امل كمررررررع العراقررررررج مل مالرررررركخلص  ررررررت ال هرررررر  ا ا رررررر  ع اة ررررررو  

سررررررس  ل افرررررر  املرررررر ا نق م اسسررررررام الدملرررررر  مل ا  ا  ،رررررر ف  اخلررررررد ام امسا 

مامه رررررا اخلرررررد ام الملرررررلس مل امل  رررررا مالرررررت اعرررررسو اع ررررر  مبررررراس   دمارررررامل 

ماخلرررررد ام الكعلسمسررررر  مامل ا رررررىلم مالسررررر ت ماثررررراد  ،اهسررررر  الةنررررر  الكلكسررررر  

 . 2املد ر  مل  رد ه ا ه  حت سد العدال  امةكمثس  مامسك راد امل كمعج

م رررت ا لررر   امقكملررراد   امل مررر  هرررج مجرررع سساسرررام  السررر   ك اعاررر   رررع 

  ررررم ام ررررادام ماماةاقررررام مل منةررررس  اة ررررام الدملرررر  مل محماملرررر  امسررررك مد ع 

  رررراد ع اماكررررا  ع ال وررررا  الملررررناثج مال وررررا  الوداثررررجمل اجرررراف  اق ال واثررررام 

 
مل ا رم ررررر  د كررررر دا  مل  لسررررر   2003. اررررر ا  ثرررررداا   رررررا م مل  ةسعررررر  املاسسررررر  العسررررر ر   العراقسررررر  بعرررررد ثرررررام  1

 . 206مل   2019العل م السساسس  مل ةا ع  بغداد مل 

دؤ رررر   سررررك ةلس  مل  ر ررررو الةسررررا   2003.  ررررر م سرررران  سررررق مل ام ررررىلر امقكملرررردي ع العررررراق  ررررا بعررررد ثررررام 2

 . 24 -18مل   2018سام مالكخوسع مل بغداد  للددا
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لرر  ال واثررام لرفررد اخلد سرر  امل مرر  مل محماملرر  اسكلملررا   رر ادد  السرر  مااكاةسرر   ررت ،

مل ممس ررر   ررررم   ناسرررة  لىلسرررك مدام امةنةسررر مل م،عو رررو دمد  ررر ادد الدملررر  املالسررر 

ال ورررا  اخلرررا   ةرررديف  لررر   رررت ،عرررد   قررراا   امسرررك مد م،سررر س  اةراسا،ررر  ا رررام 

ال ررر ام ال  نسررر  مامةنةسررر  خللرررد فرررر  ثمررر مل ا  رررا ، ررر سع مدثرررم الملرررناثام 

 ررراد ع نلرررد ال  ررر   رررت فرررر  العمررر  لة رررام مامل ررراد ع الملرررغ   مل ا  ا  ،لررر  امل

ال ررةاا مبالكررار مترركص الةوالرر   ررت امل كمررعمل محت ررد اقكملرراد  سررك رمل م لرر   ررنع م 

قررج الكخةسررو  ررت امثرركمد ثررج الرر اددام النةوسرر  مل لرر ل   ررت الرضررمدي اثرراد  دسررم 

م،نظرررسم ال ررررم  النةوسررر  مالررركخلص  رررت اقكملررراد الر رررع مل م،نظرررسم ثملسررر  ،ملررردد  

ام الكرررج ،ررراا للدملررر  ثرررت  ر  ررر  مل ف رررىل ثرررت حماملررر  امسررركةاد   نررر  ع مالررر ادد

ثملسررام اماكررا  ال  نسرر    قرر د ام قواثررام ااكاةسرر  اارررى مل مام ررا   ررم ع ال  رر  

 رررت الررردم  بررردثم امسرررك مدام امةنةسررر  مدثرررم الملرررناثام مامل ررراد ع الملرررغ   

 . 1الةرد  

اد   مل افلرررررر  ا  ررررررا  احيكاةرررررر  العررررررراق هرررررر  مجررررررع اةررررررراسام  رررررر 

الةسررررراد املرررررار مامدادي الكرررررج اع ررررر   اهررررر  الدملررررر مل م،عو رررررو ااظمررررر  امداد  

الرقابسرررر  ما   مرررر  مالك ررررا  مال ررررةافس  ماملسرررراسل  ال ررررا ل مل مالكررررج حتررررد  ررررت 

الةسرررررراد مل ماثرررررراد  ، رررررر س  اجل رررررراع ا  رررررر  ج مل فمررررررت الرضررررررمدي نةسررررررو 

 كمررررع مل م لرررر  الك ررررخم الرررر  سةج ع اةررررم ال قررررض ، لسرررر  الةوالرررر  داارررر  امل

بام ررررا  الرررر  ،ةعسرررر  ال وررررا  اخلررررا  ما ررررىلق   رررراد ع   رررر    بررررق اجل ررررام 

ا    سرررررر  م  ررررررام ال وررررررا  اخلررررررا  ع  افرررررر  حمافظررررررام العررررررراقمل م رررررر ا 

ال ررررد اسرررركسعاا لىل رررردي العا لرررر  مااك ررررا ا  ررررت الةوالرررر  معة ررررا بالعمرررر  ع 

 
. للمو رررررد ثرررررت الملرررررناثام مامل ررررراد ع الملرررررغ   مامهسك رررررا ع اقكملررررراد الررررردم   نظرررررر اق : ابررررر  السرررررسد امحرررررد 1

مفكلررررررج السررررررسد ثةررررررد مل الملررررررناثام الملررررررغ   مدمدهررررررا ع الكنمسرررررر  املللسرررررر  مل  اسسرررررر  شررررررةاا اجلا عرررررر  مل 

 م ابعدها . 53مل    1مل   2005امس ندد   مل 
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سرررررام املسررررراد ت اماكاةسررررر  لل ورررررا  اخلرررررا مل منةسرررررو  رررررت العةررررر  ثرررررج  اس

 . 1الدمل  الكج ، ك  بامل  ةق مال  ى العا ل  ع اة وما 

ا رررا  رررت النا سررر  امةكمثسررر  فنلكرررا  دداسررر  ةد ررر  ل ررر   رررا  عررراا  نررر  

امل كمررررع العراقررررجمل ماارررراد  لرررر   ة د رررر  مل ا  اعك ررررد ا  ا ررررار ام ك اةررررام 

ما ر رررررام ال رررررعةس  ع ، ررررر س  جرررررغع قررررر ي  ررررراعر ثرررررج  اسسرررررام ال رررررراد 

 ررررراما  رررررع  والة رررررا السساسرررررس  مامقكملررررراد   ماملعس رررررس  مل ام مام رررررواا للك

ا  امسرررركمراد ام ك اةررررام م،ملرررراثدها سرررر    رسررررخ ،لرررر  ا الرررر  م،ملررررةى 

 زل فررررر  م ةسعسررررر مل بسرررررنم امل كمعرررررام ا د  ررررر  حتكرررررا   ق امسرررررك راد  رررررج ،نمررررر  

م،كوررررر دمل  ررررر ا حتكرررررا  ال ررررر ى السساسرررررس  ا  ،عرررررج اماوررررراد الةعسرررررد  ام رررررد 

 . 2 د   م  نع   ج ،ع د ا سا  اق  ةسعك ا م، د م  ل   ة

اسرررررك مد مسررررراس  امثرررررىلم املخكلةررررر  مسرررررلو  دةرررررا  ا  رررررا  م رررررت  

الررررد ت الرررر  ت  ررررم ،رررراع   ةررررا  ثررررج امل كمررررع العراقررررج بال رررر   الرررر ي خيرررردم 

 رررر س  ال  ررررد  ال  نسرررر  م،  سررررد ه  رررر  امل كمررررع حتررررض لرررر اس ا   رررر  ال  نسرررر مل م،

ملرررررق بال  رررررا ا امل كمعسررررر  ل جرررررع برارررررا ب جلنررررر   رررررت  ةررررراد امل  ةرررررق ماملخك

،  سةررررج بالكعررررام   ررررع معاد  ال  افرررر  ممسرررراس  امثررررىلم م لرررر  لك  سررررو م، ثسرررر  

امل كمرررررع م،ن ررررر ك  ثرررررج اسرررررم ماارررررم  ال  افررررر  العاررررر   ال اةررررر  ا،ةاث رررررا 

مالسرررررل   الررررر ي ،كولةررررر  ا سرررررا  العاررررر   مل منلرررررسص امل كمرررررع  رررررت  سرررررامب 

لكررررج  سررررل  ا امفررررراد م كمسرررر   ررررا بعرررر  السررررل  سام مالعررررادام ال رررراد  ا

م عك،هرررررا ةررررروس  رررررت الك السرررررد املك ادعررررر  مم  ررررركخج ثن رررررا مل ام الكرررررج ا كسرررررة ا 

 ررررد  امل معررررا ،عررررد  ررررت يفسررررةاا نلررررو امل كمعررررام م،راةع ررررامل ف ررررىل ثررررت 

اثررررراد  امهررررركمم بالوة ررررر  ال سرررررو  م،نمسك رررررا مالكرررررج ، رررررم  النخةررررر  امل  ةررررر  ع 

 
م نلسررررام العررررالب مل غلرررر  ق ررررا ا  5002ثمررررر السرررر  الررررو مل حتررررد ام النظررررام السررررسا  ع العررررراق بعررررد ثررررام  .1

 .  215-21مل   2021مل  64سساسس  مل ةا ع  الن ر ت مل العدد  

. عررررا ر حممررررد مل امل كمررررع املرررردا مالكنمسرررر  السساسررررس  مل  ر ررررو ام ررررادام للدداسررررام مالةلرررر   امسررررر ا،س س  مل  2

 .70مل  2014اب  ةج مل 
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العررررراق مااررررص بالرررر  ر اخةرررر  امسررررا،   ام رررراد مس   مل ا  اانررررا ارررررى اعررررم ثررررمد 

الدملررررر مل م رررررت اهرررررم امدمام الكرررررج ،سررررراثد الدملررررر  ثرررررج الكن ررررر   ال  افسررررر  

لىلةسرررررا  ال اد ررررر  مل محت رررررد الكررررر اع  امل كمعرررررج مالوة رررررج مل مالكرررررا  ا  رررررا اق 

مل مالكز ررررد  ررررت  1مثرررراد  النظررررر باملنرررراهب املددسررررس  مع اجلا عررررامجلررررا  ،رب  رررر  

يفعررررا م ، رررر  ال راهسرررر  مالواسةسرررر  مالعنارررر   مالكمسسررررو مالةرقرررر  مالعنررررو ثنررررد 

النرررررا مل  رررررم اررررر  ا   ررررركم ادارررررا  املررررر اد الكرررررج حيكاة رررررا امل كمرررررع العاررررري 

جررررررمت املنرررررراهب الدداسررررررس مل  السررررررل  سام الد م را سرررررر  م راثررررررا    رررررر ق 

ر الرررررةع  اإلاسرررررا  مل ما ررررر ام امارررررر مل هررررر   اخلوررررر ام قرررررد ، ررررر   ع اظررررر 

اوررر ام بسرررسو  ل ن رررا ع ا  س ررر   رررا ،ررراع    رررم م ةررر  ثرررج اسرررك راد امل كمرررع 

 م،و د  مبالكار اسك راد الدمل  .

  

 
. للمو ررررد ثررررت ال اقررررع الكعلسمررررج  نظررررر اق: ارضرررر ثةررررا  ثورررر ا  ماارررررم  مل ةرررر د  الكعلررررسم الكعلررررسم العررررار  1

مل بغرررررداد مل  15ع العرررررراق برررررق  ع رررررىلم ال اقرررررع م كولةرررررام الن ررررر   مل امل لررررر  السساسرررررس  الدملسررررر  مل العررررردد

 . 96مل   2010
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 اخلامترر  

ا ررد ا  العررراق   اةرر  حتررد ام  ةرر   م  رر مل هرر   الكلررد ام  ااررض اكررا  امع ررام 

ام نسرررر   السساسررررس  امل ا مرررر  ماملك رررراب   مالكررررج اعرررررم سررررلةا ثررررج  افرررر  ام ررررعد 

مامقكملرررراد   مامةكمثسرررر  مل ا  ا ررررس  املسرررراد الررررد م را ج ع العررررراق برررراجلم د 

ماقكملررراد  ثرررج ،عدد ررر  ام رررواا محماملك رررا ب رررك  الوررررق لل  ررر   اق السرررلو  مل 

ما ملرر   ثررج ،ز سررد  ررت ف رر   عسنرر  ع امل كمررع بك ررد م مثرر د  ررا مل مامهررا  اع ررام 

نظررام ارر  قررادد ثررج امسرركمراد مل ا  اارر   ةك ررر النظررام السررسا  مالكررج  عرر   ررت  لرر  ال

اق امل   ررررام الة ر رررر  مالةن  رررر  ال  اثررررد الة ر رررر  الكررررج ،رررردثم  ثسكرررر  السساسررررس  

مام د  ل ةسرررر  مل ف ررررىل ثررررت الكاررررحيام املكناق رررر  ماملكخةورررر  للسساسررررسق مالكررررج 

مل  ،ع ررم  الرر  الاررا  مالةرر ض  ررامل مبالكررار ث رروهم ثررت ،رر ف  ا م رر  للمرر ا نق

بررر  ا رررد ا  ا  ررررهم سررراهم ع ،ررراةسب اثرررم  العنرررو مالةررر ض ع ال ررراد  العراقرررج 

 مام ك ام اق قاا   الغاا . 
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 -:امسكنكاةام

 ررر   رررا   رررر م رررا ن  ررر  ر ع هررر   الدداسررر  الةسرررسو  مل ااررر  م ارابررر   رررت 

يف   سك ررررررعر امل ا نرررررر   بخورررررر دم امجرررررراث م املعس ررررررس  م،رررررراع  امع ررررررام 

 فالة   ماجى ع    امل امم :ثلس م مل 

سساسررسا ثرردم قرردد  النظررام ثررج اارراد  لرر   ة د رر   ررا مل م، ررر م الد م را سرر   -

 ا  س س  بامبكعاد ثت  نود الكغال  مامللا مل  .

يف نسرررا  رررت ارررىل  ف ررر  ا    رررام ماملاسسررر  العسررر ر   ماملاسسرررام اماررررى  -

 ثج فر  سلو  ال اا   مالنظام العام .

اقكملررراد ا الة ررر  ماجرررى ع  اررراد اظرررام اقكملرررادي  كوررر د قرررادد ثرررج الن ررر    -

 ب اقع الةلد مامد، اس ب   ق  ملا  الدم  املكو د  .

اررد سا م ررلسا  ررت اررىل  ،ررده د النظررام الملررلج ع العررراق مثرردم قدد،رر  ثررج  -

  اة رر  الكلررد ام الملررلس  الكررج ،عملررو بررامل كمع مامل  ررا ع  رر  ةاسلرر  

   دماا 

فعنا  ق اإلقرررررراد بملرررررع ب  األع رررررام ماعرهرررررا ماو دمرررررا ثرررررج  ررررر  هررررر ا  رررررد

   ارض العراقسق م سك ةل م .

  :الك  سرام

اكلكررررا  اق السررررام سساسررررس  ماةكمثسرررر  ماقكملرررراد   مع افسرررر  مللاملرررر  اثرررراد  بنرررراس 

 الدمل  العراقس  م   امع ام الكج اع ض العراق مشعة   ن ا:

 ررر  مبررم  ىلسررم دملرر  العررراق ما  ااسامررا حماملررض ،عررد   الدسررك د مةعلرر  سررك د  -1

الة رر   املكن ثرر  ماملاد رر  ا  ررا مل ماارراد مسرراس  ق  رر  لكوةسررد ال رراا   مل امسرركمراد 

 با م  الةنس  ال اا اس  للدمل  .

حماملرر  اثرراد   ررساا  للملا ملرر مل ا  اانررا م اسرركوسع اعاس ررا ام الرركخلص  ن ررا مل  -2

 ال ي خيدم العراق مشعة  . ل ت  ت املم ت اثاد   سااك ا بال   

حت سررد العدالرر  امةكمثسرر  م، ع ررع ال رررم  ب رر    كسرر اي ثررج حمافظررام العررراق  -3

مجررع سساسررام بررم  ىلسررم   م ررا السرر اا م ررا حتكاةرر   ررت ،نمسرر  م،ورر  ر  ررامل م
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للكنمسررر  امقكملررراد   ،عكمرررد ثرررج  ررر  امل رررا   امةكمثسررر  بو ررراد  داررر  الةررررد 

سررر  الرثا ررر  امةكمثسررر  مامهررركمم برررال اقع الملرررلج مال  ررراس ثرررج الةوالررر  م،ةع

 مالكعلسمج مال  اع مب س  اخلد ام  م  ما ثا  .

العمررر  ثرررج ااررراد ع افررر     رررد  للم كمرررع العراقرررج مل امررر    ع ررراع نلرررص  -4

امل كمرررع  رررت ع افررر  اخل ررر   ماماررركمسام الةراثسررر  م،  ررردهم حترررض  ررر  ع افررر  

 م نس    س س  .

 كمرررع املررردا مل مالكرررج ،عكررر،  ل ررر  م ررر  برررق امل كمرررع ،ةعسررر  دمد  اسسرررام امل -5

مالوة ررر  السساسرررس  ا ا مررر  ما ا  رررم ع دسرررم السساسرررام العا ررر  مل معرررم ع 

 متا   ةا   ع ال اد  العراقج.

جرررم  ا  ررر ق ما ر رررام العا ررر  ماملسررراما  برررق امفرررراد مل مالنظرررر اق الكنررر    -6

ع ع ا سرررا  العا ررر  حترررض  ررر  امل كمعرررج ثرررج ااررر   ررراهر   رررلس  ما ا  اجلمسررر 

 ا     ال  نس  امل  د  الكج  مع الكن   امل كمعج.
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 :ماملراةع  اململرادد

ابررر  السرررسد امحرررد مفكلرررج السرررسد ثةرررد مل الملرررناثام الملرررغ   مدمدهرررا ع الكنمسررر   •

 . 2005مل  1املللس  مل  اسس  شةاا اجلا ع  مل امس ندد   مل  

مل غلررر   2003امسرررك راد ع العرررراق بعرررد ثرررام امحرررد شررر ر محررر د مل  ررراهر  ثررردم  •

 . 2018مل بغداد مل  13، ر ض للعل م السساسس  مل العدد 

 – داد رررا  –يفمحرررد شرررلةج مل الةسررراد السرررسا    يفسرررةاب  م ررررق  عاجلكررر  سساسرررسا  •

 . 2012مل  1امل ك  العريب ا د   مل الس ندد   مل     ةكمثسا ةمل – قكملاد ا 

م اماكخررايب ع العررراق مل غلرر  ال  فرر  للعلرر م اسررعد  ررا م شررةس  مل ا ررىلر النظررا  •

 . 2017مل  32مل العدد  1ال اا اس  مالسساسس  مل امل لد 

ا نرررا  العنررروي مل اعرررر امللرررددام اخلادةسررر  مالداالسررر  ع بنررراس الدملررر  العراقسررر  مل  •

 . 2008مل  36غل  العل م السساسس  مل ةا ع  بغداد مل العدد 

ل  ب رررز   اك ا رررام م رررامعام   ررر ق املسررراس :،وررر دام الكظررراهرام ع العرررراق •

مل ، ر رررر بع ررر  ام رررم  "ثنرررات  سرررلل  غ  لررر  ا   ررر "ا لنسرررا  الكرررج ،ر، ة رررا 

 . 2021املكلد  ملساثد  العراق   اا ج مل ا اد 

، ر رررر  ادبنرررداض مل ع العرررراق ،وا رررد  ةرررو  بزثرررداد  رررد نج  ررردد ال ر سررركا ..  •

 . https://www.aljazeera.net/news/2021/4/15،عر  ثج األسةاا مل 

عرررا ر حممرررد مل امل كمرررع املررردا مالكنمسررر  السساسرررس  مل  ر رررو ام رررادام للدداسرررام  •

  2014مالةل   امس ا،س س  مل اب  ةج مل 

ارضررر ثةرررا  ثوررر ا  مااررررم  مل ةررر د  الكعلرررسم الكعلرررسم العرررار ع العرررراق برررق  •

مل  15ل اقرررع م كولةرررام الن ررر   مل امل لررر  السساسرررس  الدملسررر  مل العررردد ع رررىلم ا

 . 2010بغداد مل 

مال ررر ى  2003اررر ي ثةرررد الررررعاق ةاسرررم مل اظرررام ا  رررم ع لعرررراق بعرررد ثرررام  •

 .2012املاعر  فس  مل بسض ا  م  مل بغداد مل 

https://www.aljazeera.net/news/2021/4/15
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ع رررد ثرررداا  حمسرررت م ا ررر   الررر   لسررر  مل     رررام م ع قرررام فاثلسررر  النظرررام  •

مل اام  ةررراة مل غلررر  ق رررا ا سساسرررس  مل  2003 العرررراق بعرررد ثرررام ثرررام السرررسا  

 . 2017مل  49-48ةا ع  الن ر تمل العدد 

  رررو امحرررد الوةرررا  مل اعرررر الةسررراد ا  ررر  ج ع ااك ررراد اجلر مررر  مل داد الة رررر  •

 . 2012مل  1اجلا عج مل امس ندد   مل  

مل 6010العرردد  العررراق اام  ةررا مل ا رر اد املكمررد  مل – ررةار ثلرر  مل الدملرر  ا  رر   •

 . https://www.ahewar.orgمل  1/10/2018

ثةررد اللوسررو  ملرروة  مثةررد الرررمحت بررت سررااس مل دداسررام ع الكنمسرر  اال كملرراد  مل  •

 . 2014  كة   ست العاي مل ب مممل 

  ثةررر  سررر ام   ررردي مل  ة ررر م ال  رررد  ال  نسررر  م ررررق ،عو وهرررا ع لعرررراق مل غلررر  •

 . 2012مل بغداد مل  22السساسام الدملس  مل ثدد 

م نلسررام  5002ثمررر السرر  الررو مل حتررد ام النظررام السررسا  ع العررراق بعررد ثررام  •

 .  2021مل  64العالب مل غل  ق ا ا سساسس  مل ةا ع  الن ر ت مل العدد 

فرررالى ثةرررد اجلةررراد مل  ر رررام ام ك رررا  العراقسررر   رررت سساسررر  ا   ررر  اق سساسررر   •

مل 2018 و رررررررررررررا  مل  25لرررررررررررر  ال ررررررررررررق اممسررررررررررررع ال  ررررررررررررا امل غ
https://journals.mejsp.com/ . 

ال اقرررع  2005فررررا  ثةرررد ال رررر م حممرررد ثررر مل يفداس ال،ملرررا  العراقرررج بعررر  ثرررام  •

مالومرررر رمل غلرررر   ر ررررو املسكنارررر   للدداسررررام العربسرررر  مالدملسرررر  مل اجلا عرررر  

 . 2015مل  52مل العدد 12مل لد املسكنا   مل ا

فررررا   ررر د سم ثو رررو مل الكعو رررو املاسسررراا لل رررسم الد م را سررر  ع العرررراق بعرررد  •

مل ا رم رررر  د كرررر دا  مل  لسرررر  العلرررر م السساسررررس  مل ةا عرررر  بغررررداد مل  2003العررررام 

2015 . 

دؤ ررر   2003 رررر م سررران  سرررق مل ام رررىلر امقكملررردي ع العرررراق  رررا بعرررد ثرررام  •

 . 2018ا  للدداسام مالكخوسع مل بغداد  سك ةلس  مل  ر و الةس

https://www.ahewar.org/
https://journals.mejsp.com/
https://journals.mejsp.com/
https://journals.mejsp.com/
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حممررررد العرررروامي مل ال  ررررد  ال  نسرررر  م النظررررام السررررسا  العراقررررج مل دداسرررر  ع  •

املع قرررام ما لررر   مل دسرررال   اةسرررك  اررر   ن ررر د  مل  لسررر  العلررر م السساسرررس  مل 

 . 2007ةا ع  بغداد مل

مل غلرر   حممررد دشررسد ةةررادمل الواسةسرر  ماعرهررا ع  سررك ة  ال  ررد  ال  نسرر  العراقسرر  •

 . 2016مل بغداد مل 67دداسام دملس  مل ثدد 

حممرررد سرررعسد ال ررر رةج مل ا رررىلر النظرررام م،عرررد   الدسرررك د معررراس امللا ملررر   •

 altahreer.com/?p=54876-ttps://www.sahathمل  2/11/2019م،     الدمل  مل 

مل  2003اررر ا  ثرررداا   رررا م مل  ةسعررر  املاسسررر  العسررر ر   العراقسررر  بعرررد ثرررام   •

 . 2019ا رم   د ك دا  مل  لس  العل م السساسس  مل ةا ع  بغداد مل 

: دداسررر   2003هنرررد قاسرررم حممررردمل حترررد ام اداد  الدملررر  ع العرررراق بعرررد العرررام  •

 دا  ارر   ن رر د  مل  لسرر  العلرر م السساسررس  مل ةا عرر  بغررداد مل  حتلسلسرر  مل ا رم رر  د كرر 

2019 . 

ام رر  دداسرر   الرر  العررراقمل ا رم رر   –ملسررد حممررد مل  زسسرر  السررلو  مبنرراس الدملرر   •

 . 2012د ك دا  ا   ن  د  مل  لس  العل م السساسس  مل ةا ع  بغداد مل 

https://www.sahat-altahreer.com/?p=54876
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اقع العمق املالي والدور املطلوب لتحقيق االستقرار   و
 النقدي في العراق 

 
 ا.د حنان عبداخلرض هاشم 

 العراق  - جامعة الكوفة

 ا.م.د حسني عيل عويش الشامي

 العراق  -جامعة ذي قار  

 

 ملخص البحث

يعدددد مم دددوم العيلددد  افدددا  مدددة افمددداهبم افالبدددة ااديادددة لببدددان ا بدددة ال  دددا  افدددا  

يف حت بدددد  ان ددددري ن قرددددوفق انقددددراق قانقددددماق لكسدددد    ددددة ا يل ددددور مددددة 

اجدددددق حت بددددد  انقدددددري رار الن ددددددي   اذ لددددددع هددددد   الدراقدددددة ا  حتلبدددددق قاقددددد  

ار الن دددددي لليلددددد  العيلدددد  افددددا  يف العددددراق قالسددددبق الكمبلددددة لريح بدددد  انقددددري ر

 افدددددددا  ال  ددددددا  ققددددددو  افدددددددا  العيلدددددد  درجددددددة لددددددريعك   ( 2018 – 2003)

 يصددددب  قبالريددددا  الودا دددد  قاخدددد  الن دددددي قان ددددري ن ال ددددرقق مددددن  عدددد   ققدرردددد 

 قرشدددددق   الن ددددددي انقدددددري رار حت بددددد  يف اجياببدددددا  رددددد  قا مددددد  را افدددددا  ال  دددددا 

 ددددور ال  ددددا  ر قدرجددددة لالقريصدددداد افددددا  العيلدددد  بددددني عالقددددة قجددددود ا  الدددددن ق

افدددا  فكلددد  هاادددر لددد  ال ددددر  عددد  خلددد  ا دددود جديدددد  رسددد م يف رنشدددب  حرهدددة 

انقريصدددداد   قبالريددددا  حت بدددد  انقددددري رار الن دددددي   لددددب  هدددد ا بددددق ان العديددددد مددددة 

انقريصددددددادا  رفعددددددر مددددددة معدددددددن  ايلوهددددددا انقريصددددددادي اريب ددددددة لري ددددددور 

االبدددددة خلدمدددددة انقدددددريا ر قهبمبدددددة ااشددددد ري ا افالبدددددة قبمكاابدددددة رعب دددددة افددددددخرا  

قددددح  قجدددد ت افدددددخرا  مددددة اجددددق رعميددددم العيلدددد  افددددا  قرفدددد  معدددددن  

 النيلو انقريصادي .

العيلدددددد  افددددددا    انقددددددري رار الن دددددددي  الن ددددددام افددددددا    الكلددددد   افمرياحبدددددة   

 . انقريصاد العراقي
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 ا بة البحث  

قافرصدددديف قا بددددة دراقددددة العيلدددد  رددددري   ا بددددة البحددددث مددددة ا بددددة ا  ددددا  افددددا  

افدددددا  لل  دددددا  افدددددا  يف العدددددراق لريح بددددد  انقدددددري رار الن ددددددي قحت بددددد  الرينيلبدددددة 

 افسريدامة فب .

 مشكلة البحث  

رمهدددم مشدددكلة البحدددث يف هبمبدددة ر دددوير ال  دددا  افدددا  ق يددداد  العيلددد  افدددا  ب بدددة 

رسددددددد بق ان دددددددري ن قرسددددددد بق عيللبدددددددا  انقدددددددراق قانقدددددددماق قرشددددددد ب  

قددددريا ر السددددبق الكمبلددددة لريح بدددد  انقددددري رار الن دددددي قبالريددددا  روقددددب  قرنيلبددددة ان

 قحتريك النشاط انقريصادي بشكق عام .

 اهداع البحث  

هيدددددع البحددددث ا  حتلبددددق قاقدددد  العيلدددد  افددددا  قالوقددددوع عدددد  ح ب ددددة ققاقدددد  

ال  دددددا  افدددددا  يف العدددددراق قالسدددددبق الكمبلدددددة يف حت بددددد  انقدددددري رار الن ددددددي يف 

 العراقي .انقريصاد 

 فرضبة البحث  

ين لدددد  البحددددث مددددة فرضددددبة ممادهددددا ان قبددددايف درجددددة ر ددددور ال  ددددا  افددددا  يف 

العددددراق مرهواددددة بددددالوقوع عدددد  قاقدددد  العيلدددد  افددددا  ق ببعددددة ان ددددري ن افرصدددديف 

افيلنددددول قالسددددبق الكمبلددددة بريح بدددد  انقددددري رار الن دددددي ب بددددة حت بدددد  انقددددري رار 

 انقريصادي بشكق عام .

   من  بة البحث

مدددددة خدددددال  البباادددددا  افريدددددوفر  قااحصدددددااا  افوجدددددود  لل  دددددا  افدددددا  فدددددان 

البحددددث اعرييلددددد افددددن يف انقددددري را ي يف حتلبددددق الببااددددا  قهشدددد  قاقدددد  العيلدددد  

افددددا  قانقددددري رار الن دددددي بدددد  يددددريال م مدددد  من ددددوق الن ريددددة انقريصددددادية قالددددن يف 

 العليلي الصحب  .
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 هبكلبة البحث  

  الث حماقر هي   رريكون هبكلبة البحث مة

 افحور انق    العيل  افا  افم وم قاأل بة قاف ايب 

 افحور الااين مم وم انقري رار الن دي قاف رشا  يف العراق

افحددددددور الاالددددددث   حتلبددددددق قاقدددددد  العيلدددددد  افددددددا  قالسددددددبق الكمبلددددددة بريح بدددددد  

 انقري رار الن دي يف العراق.
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 افحور انق  

 افم وم قاأل بة قاف ايب  العيل  افا   

 اقن   رعري  العيل  افا  قاأل بة مدخق ا ري 

اشدددددار العديدددددد مدددددة افخريصدددددني انقريصددددداديني  ا  ان حت بددددد  الرينيلبدددددة قانقدددددري رار 

انقريصدددددادي يري لددددد  اق اريدددددات ا  ا دددددام مدددددا  يريسدددددم بالكمددددداا  قالري دددددور يف 

نيلبددددة قرفدددد  معدددددن  ختصددددبص افددددوارد افالبددددة افرياحددددة ب بددددة حت بدددد  اهددددداع الري

النيلددددددو انقريصددددددادي   قهدددددد ا مااهددددددد  جو يدددددد  شددددددومببم قمدددددداهنون قشددددددو 

قغددددقهم   بددددان ر ددددور ال  ددددا  افددددا  قمددددد  العيلدددد  افددددا  للن ددددام افددددا  الدددد ي 

يعيلددددق عدددد  رفدددد  قدرردددد  عدددد  خلدددد  قابريكددددار منري ددددا  جديددددد  رريسدددد  مدددد  

 انحريباجا  الرييلويلبة قاندخارية لليل رييل  .

لدددددق  قالبلدددددان يف ر ددددوير اا يلري ددددا افالبددددة مددددة خددددال  ا حددددر العديددددد مددددة ا

رفدددد  قدددددرلا عدددد  رعب ددددة افدددددخرا  افحلبددددة قهبمبددددة قددددح  رلددددك افدددددخرا  

قروظبم ددددا بشددددكق دددددحب    ددددددع رفدددد  ق يدددداد  معدددددن  النيلددددو انقريصددددادي 

 قحت ب  انقري رار الن دي  .

ري ددددا قييلكددددة رعريدددد  العيلدددد  افددددا  ب ادددد  مددددد  رددددوفر اخلدددددما  افالبددددة قبراح

لالقدددددريخدام يف ق اعدددددا  انقريصدددددداد افخريلمدددددة ق كدددددني افددددددراد اف رييلددددد  مددددددة 

انقددددددريماد  اارييلبددددددة لريلددددددك اخلدددددددما  قبالريددددددا  حت بدددددد  الرينيلبددددددة انقريصددددددادية 

 (. 38   2011قانجري عبة )حميلد ااسة اخللبمة  

( ب اددددد  ردددددراهم انددددددو  Shawققدددددد يعدددددرع العيلددددد  افدددددا  حسددددد  ر ي شدددددو ) 

مددددة رددددراهم اندددددو  غددددق افالبددددة )قدددديلق الشدددداقي   مرياحددددة افالبددددة بددددورق  ا   

 ع  شبكة افعلوما  العافبة ( .

قعرفدددد  الددددبعس ب ادددد  حتسددددني اق  يدددداد  ليلددددو  اخلدددددما  افالبددددة الريددددي رريناقدددد  

مدددد  رشبدددد  رشا دددد  اف رييلدددد  قاررمددددا  اسدددد  العددددرق الن دددددي ا  الندددداريف افحدددديل 

اخددددددر  ان الرينيلبددددددة يف  انرشددددددا    اق مدددددد رشا  انقددددددعار انخددددددر    بكلدددددد  
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ال  دددددا  افدددددا  رددددد دي ا  انقدددددري رار الن ددددددي قرنيلبدددددة انقريصددددداد هكدددددق )حميلدددددد 

 ( . 38   2011ااسة اخللبمة  

قعلبدددد  فددددان العيلدددد  افددددا  يسدددد م يف قدددددر  انفددددراد قاف قسددددا  للودددددو  ا  

اخلددددددما  افالبدددددة افري دددددور  بشدددددكق قددددد ق قي ددددد بواقددددد ة  اف قسدددددا  افالبدددددة 

ق الوقدددددد اا افددددددالبني لري ددددددديم اخلدددددددما  بريكلمددددددة اقددددددق قعوا ددددددد افري ددددددور    ا

مسددددريدامة    فددددالعيل  افددددا  لددددب  قظبمددددة اق م يلددددة بحددددد ذاردددد    بددددق هددددو مدددد رش 

فدددد  قددددر  الن دددام افدددا  عددد  ر دددديم خدمارددد  بشدددكق اف دددق   مدددة خدددال  قددددر  

الوقددددد اا عددددد  ر لبدددددق الريكدددددالب  لليلعلومدددددا    قرسددددد بق افعدددددامال    قرعب دددددة 

   قبدار  افخا ر. افدخرا 

ل دددد حفدددد مم دددوم العيلدددد  افدددا  بدددداهري م هبدددق مدددد خرا بسدددب  انرربدددداط الكبددددق 

بددددني حت بدددد  العيلدددد  افددددا  قالنيلددددو انقريصددددادي قبالريددددا  حت بدددد  رنيلبددددة مسددددريدامة 

قب الددددة هددددق الريشددددوها  قانخددددريالن  الريددددي يعدددداين من ددددا الن ددددام افددددا  قحت بدددد  

احددددداث رنيلبددددة مالبددددة قاقددددري رار ا دددددي   قردددد   مسددددريو  مددددة الكمدددداا  العالبددددة 

ا بددددة  العيلدددد  افددددا  مددددة دددددلري  الو ب ددددة بددددالري ور افددددا  قمدددداييلكة ان اد دددد  مددددة 

ر دددددددقا  هبدددددددق  يف لدددددددا  الرينيلبدددددددة قانقدددددددري رار الن ددددددددي حمدددددددق الدراقدددددددة 

 قانقريماد  مة اخلدما  افالبة الريي ي دم ا .

لعيلدددد  افددددا  هددددالعيل  الن دددددي هندددداع العديددددد مددددة افمدددداهبم افندددداظر  فم ددددوم ا

قالري ددددور افددددا  قغقهددددا    قالريددددي ييلكددددة قباقدددد ا مددددة خددددال  الكريلددددة الن ديددددة 

( اق مم ددددوم عددددرق الن ددددد بددددافعن  M3بيلم ددددوم عددددرق الن ددددد بددددافعن  انققدددد  )

( قللرييلببددددم بددددني GDP( م سددددومة عدددد  الندددداريف افحدددديل انرشددددا  )  M2الواقدددد  )

 ييلكة ر سبيل ا ا    مكواا  الكريلة الن دية )عرق الن د(

( قيشدددديلق العيللددددة لددددد  ا يل ددددور )العيللددددة  M1عددددرق الن ددددد بددددافعن  ال ددددب  )

( قالن دددددود افسددددداعد  قاشدددددبا  الن دددددود Banknoteبالريدددددداق  ( اق الن دددددود الورقبدددددة )

 قالودا   ا ارية   قهي ادو  ا دية ررييلري  بسبولة عالبة .
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فا هلدددددا قدا ددددد  ( م دددددا   M1( قرشددددديلق ) M2عدددددرق الن دددددد بدددددافعن  الواقددددد  )

 ( .M1الريوفق )الودا   اندخارية ( قصق  انجق قهي اقق قبولة مة )

( م دددددافا هلدددددا الودا ددددد    M2( قرشددددديلق ) M3عدددددرق الن دددددد بدددددافعن  انققددددد  )

 ااكومبة لد  البنوع الري ارية هالسندا  قاذقاا  اخلمااة  . 

  اابا   م رشا   ) م ايب  ( العيل  افا  

 ددددايب  قافدددد رشا  للعيلدددد  افددددا  يف  ي بلددددد فعرفددددة مددددد  هندددداع العديددددد مددددة اف

الري ددددددم افحدددددر  يف ر دددددديم اخلددددددما  افرصدددددفبة قييلكدددددة ان رن سدددددم ا  قسددددديلني 

  ا  

 اقن   م رشا  اف قسا  افالبة  

 ي ايف العيل  افا  بالعديد مة اف رشا  قاف ايب  من ا   

ا  الندددداريف افحدددديل انرشددددا  مدددد رش  ددددمقن رايف افددددا  ) اسددددبة اندددددو  افالبددددة(  

  

يشددددديلق مددددد رش  دددددمقن رايف افدددددا  رشبددددد  النم دددددا  لميددددداد  انددددددو  الاابريدددددة يف 

انقريصددددددداد مادددددددق اددددددددالل انراد   انن  قافكدددددددا ة قافعددددددددا    ااشددددددداا 

ال دددددرق قالسدددددكك ااديدددددد   افدددددداريف قافسريشدددددمبا    قغقهدددددا   م دددددافا هلدددددا 

اق مايسدددددديل  بريكددددددوية رايف  الري دددددقا  يف افخددددددمقن السددددددلعي لدددددد  ال ددددددها 

 افا  الاابر ا  الناريف افحيل انرشا   ي ان العيل  افا  هو  

العيلددددد  افدددددا  بيل بدددددايف  دددددمقن رايف افدددددا  ا انددددددو  الاابريدددددة   ركدددددوية رايف 

 افا  الاابر / الناريف افحيل انرشا  .

 م رش اسبة ان ري ن ا  الناريف افحيل انرشا   

بالرييلويدددددق قان دددددري ن افرصددددديف افيلندددددول لل  دددددا  اخلدددددا  قهيدددددريم هددددد ا افددددد رش 

قالدددد ي يرهددددم عدددد  ان ددددري ن اف دددددم لل  ددددا  اخلددددا  اناريدددداجي   قالريسدددد بال  

اف دمدددة لددد  م ارادددة بال  دددا  العدددام   ق يددداد  هددد   النسدددبة رعندددي  يددداد  اخلددددما  

افالبدددة   قمدددة  دددم حتسدددني الوقدددا ة افالبدددة   قهدددي دلبدددق عددد  الددددقر الددد ي رلعبددد  

 البنوع يف رف  معدن  النيلو انقريصادي    ي ان  
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العيلدددد  افددددا  بيلددددد رش ان ددددري ن ا ان دددددري ن افيلنددددول لل  دددددا  اخلددددا  /النددددداريف 

 افحيل اارشا 

 ( ا  الناريف افحيل انرشا    M2م رش اسبة عرق الن د )

قيريكددددون هدددد ا افدددد رش مددددة مدددد رشية انق  هيددددريم بافدددددفوعا  الريددددي ي ددددايف      

دددددددا امكاابددددددة الريدددددد  ق بددددددافعرقق الن دددددددي )الكريلددددددة الن ديددددددة ( يف النشدددددداط 

انقريصددددادي قي ددددايف  مددددة خددددال  عددددرق الن ددددد بددددافعن  ال ددددب  بدددد  يددددريال م مدددد  

  ياد  افعامال  انقريصادية قاس  بالصب ة انربة   

(  / الندددددداريف افحدددددديل انرشددددددا  M1ا عددددددرق الن ددددددد ال ددددددب  )العيلدددددد  افددددددا  

 100مرضقبا يف 

 اما اف بايف الااين هيريم ب داا اندخار قي ايف بالصب ة انربة 

(  / الندددداريف افحدددديل انرشددددا  M2العيلدددد  افددددا  ا عددددرق الن ددددد بددددافعن  الواقدددد  )

 .100مرضقبا يف 

 م رش اسبة الودا   ا  الناريف افحيل انرشا   

يعددددد هدددد ا افدددد رش م باقددددا ف يلددددو  الودا دددد  يف افصددددارع الري اريددددة بالنسددددبة ا  

النددددداريف افحددددديل انرشدددددا  قم ددددددار الريوقددددد  افدددددا  قافرصددددديف م مادددددا بوجدددددود 

م قسددددا  مالبددددة ققددددب ة مري ددددور  رعيلددددق لري ددددوير النشدددداط انقريصددددادي   قهددددو 

هيدددددع الدددد ي  ( Financial ) Repressionمم ددددوم معدددداه  فم ددددوم الكددددب  افددددا 

قييلكدددددة قباقددددد  ا  حتديدددددد بداري لسدددددعر الما دددددد  عددددد  ال دددددرقق قالودا ددددد     

  بالصب ة انربة

العيلددد  افددددا  حسدددد  مددد رش اسددددبة الودا دددد  ا ح دددم الودا دددد  افرصددددفبة / الندددداريف 

 افحيل انرشا  .

 م رش اسبة ارشا  ال بيلة اف افة لل  ا  افا  ا  الناريف افحيل انرشا   

مدددد رش ال بيلددددة اف ددددافة مددددة افدددد رشا  اادياددددة ل بددددايف ر دددددم انداا يف يعددددد        

اف قسددددا  افالبددددة يف ال  ددددا  افددددا    مددددة خددددال  معرفددددة انربددددال الريددددي ح  ري ددددا 

بعددددد  ددددرل الريكددددالب  الريددددي حتيللري ددددا   قااجددددرااا  قالريعددددديال  الريددددي قامددددر 
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يف هددد ا ددددا اف قسدددا  افالبدددة مدددة اجدددق حت بددد  انربدددال افرجدددو    قييلكدددة قبدددا 

 اف رش مة خال  الصب ة انربة  

العيلدددد  افددددا  حسدددد  مدددد رش ال بيلددددة اف ددددافة ا ال بيلددددة اف ددددافة لل  ددددا  افددددا  

 . 100الناريف افحيل انرشا  مرضقبا يف /

  اابا   م رشا  انقواق افالبة  

قهندددداع العديددددد مددددة افدددد رشا  الريددددي ر ددددب  العيلدددد  افددددا  يف انقددددواق افالبددددة 

 من ا 

 اسبة الدية اخلا  ا  الناريف افحيل انرشا م رش 

 م رش اسبة الدية العام ا  الناريف افحيل انرشا 

 م رش اسبة قندا  الدية الدقلبة ا  الناريف افحيل انرشا 

 م رش اسبة رقيللة انقواق افالبة 

 اسبة انق م افريداقلة ا  الناريف افحيل انرشا  

لبددددة م ددددافا هلددددا قددددندا  الدددددية اخلددددا  افحدددديل غددددق اسددددبة رقدددديللة انقددددواق افا 

ا  لليل قسدددددددا  ( يوضدددددد  مددددددد رشا  العيلدددددد  افددددددد 1افسدددددددد  .قا ددددددددق  ) 

 ( م رشا  العيل  افا 1ا دق  ) قاألقواق افالبة 

 م رشا  انقواق افالبة م رشا  اف قسا  افالبة  

1 
 ددددددمقن رايف افددددددا  ا  الندددددداريف افحدددددديل 

 انرشا 
 الدية اخلا  ا  الناريف افحيل انرشا اسبة 

 اسبة الدية العام ا  الناريف افحيل انرشا  اسبة ان ري ن ا  الناريف افحيل انرشا  2

3 
( ا  الندددداريف  M2اسددددبة عددددرق الن ددددد )

 افحيل انرشا 

اسددددددبة قددددددندا  الدددددددية الدقلبددددددة ا  الندددددداريف افحدددددديل 

 انرشا 

 اسبة رقيللة انقواق افالبة الناريف افحيل انرشا اسبة الودا   ا   4

5 
اسدددددبة ارشدددددا  ال بيلدددددة اف دددددافة لل  دددددا  

 افا  ا  الناريف افحيل انرشا 

 اسبة انق م افريداقلة ا  الناريف افحيل انرشا 

6 
اسدددددبة رقددددديللة انقدددددواق افالبدددددة م دددددافا هلدددددا قدددددندا  

 الدية اخلا  افحيل غق افسدد  .

 

 The World Bank , Global Financial Development Report افصدددددر  

Rethinking the Role of State in Finance , 2013 , p;23.   
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 افحور الااين 

 مم وم انقري رار الن دي قاف رشا  يف العراق 

 اقن  رعري  انقري رار الن دي قم رشار   

يدددة هيلبدددة الن دددود الريدددي رددد ه  مم دددوم انقدددري رار الن ددددي مسدددرييلد مدددة فكدددر  ا ر

ا  ان الميدددداد  يف هيلبددددة الن ددددود الريددددي ن ي ابل ددددا  يدددداد  يف الندددداريف افحدددديل انرشددددا  

  2003ف هنددددا رددددوفر جددددوا مال دددد  ل  ددددور ظدددداهر  الري ددددخم ) قدددددي عبداف بددددد   

(   قمددددددة افعددددددرقع ان اداا انقريصدددددداد ا بددددددد قالمعددددددا  نبددددددد ان يراف دددددد   47

اق  السددددل ة الن ديددددة افحاف ددددة علبدددد  دقن مسددددريو  مددددنخمس مددددة الري ددددخم حتدددد 

 ان جين  ا  انررما  . 

قييلكددددة رعريدددد  انقددددري رار الن دددددي ب ادددد   قر  رددددوفق بب ددددة ا ديددددة مسددددري ر  

للنشددددداط انقريصدددددادي مدددددة خدددددال  رمعبدددددق قباقدددددة ا ديدددددة  ح ب بدددددة ددددددارمة 

قحتديددددد ان ددددار العددددام لعيلددددق البنددددك افرهددددمي قدددددالحبار   )  ددددد بددددة قددددعود 

  شددددددبكة افعلومددددددا  (   هدددددد  ان السددددددل ة الن ديددددددة  الددددددة  2004السددددددباري  

بالبندددددك افرهدددددمي هيلوقسدددددة ا ديدددددة رعيلدددددق عددددد  حت بددددد  انقدددددري رار الن ددددددي 

قافسدددددريو  العدددددام للقدددددعار ق ويدددددق الرينيلبدددددة قالريصددددددي فوجدددددا  الري دددددخم 

الن دددددي   قييلكددددة قبددددايف الري ددددخم مددددة خددددال  حمددددورية  ا)لدددددي عبدددددالمريال 

  (  51   2002قلب ن   

انق    اجيددددداد الصدددددبا قافعدددددايق افال يلدددددة  ل بدددددايف الري دددددخم قالاددددداين   قبدددددايف 

 الري قا  الريي ر ر  ع  افسريو  العام للقعار . 

(  1-0يددددماقل قبيلددددة مدددد رش قبددددايف الري ددددخم بددددني الواحددددد الصددددحب   قالصددددمر)

  هلدددد   دددداق  افدددد رش الواحددددد الصددددحب  بشددددكق هبددددق هددددان ذلددددك دلددددبال عدددد  ان 

م مررمعددددة   امددددا اذا هددددان افدددد رش ي ددددمت مددددة الصددددمر فددددان معدددددن  الري ددددخ

انقريصدددداد يشدددد د حالددددة ااكدددد     امددددا اذا اقددددمت افدددد رش ا  الواحددددد دددددحب  

 دلبق انقري رار انقريصادي .



 
 2021 265  -249 ا.د حنان عبدالخضر  واقع العمق املالي والدور املطلوب لتحقيق االستقرار 

 

 

258  
 

 

يسدددديل  معامددددق انقددددري رار الن دددددي الدددد ي يسددددريند ا  من دددد  الن ريددددة انقريصددددادية 

لندددداريف قر ددددقا  الن ددددد الكيلبددددة الكالقددددبكبة الريددددي يدددددخق يف اعريبارهددددا ر ددددقا  ا

 قف  ه   الن رية .

 قييلكة احريسات انقري رار الن دي مة خال  الصب ة انربة  

 -انقدددددري رار الن ددددددي ا الري دددددق يف النددددداريف افحددددديل انرشدددددا  باألقدددددعار الاابريدددددة 

 الري ق يف عرق الن د ال ب   .

  اابا   حتلبق قاق  انقري رار الن دي يف العراق  

انقدددددري رار الن ددددددي قحتلبلددددد  نبدددددد مدددددة اقدددددريعراق للوقدددددوع عددددد  قاقددددد  

م رشارددددد  افخريلمدددددة قافريعددددددد  لريح بددددد  اناسددددد ام قالرينددددداغم بدددددني افعدددددرقق 

الن دددددددي قالري ددددددقا  ااادددددددلة فبدددددد  قالري ددددددقا  ااادددددددلة يف الندددددداريف افحدددددديل 

انرشدددددا    ب بدددددة الريوددددددق ا  حت بددددد  الريدددددوا ن بدددددني الريددددددف  الن ددددددي قالريددددددف  

ث ف ددددددو  ر ددددددخيلبة اق ااك شددددددبة بسددددددب  السددددددلعي للددددددريخلص مددددددة حدددددددق

الريخلخدددددق قعددددددم الريدددددوا ن ببدددددن   قعددددددم اناسددددد ام بدددددني ال  دددددا  الن ددددددي 

( يوضدددددد  اسددددددبة الري ددددددقا  ااادددددددلة يف 2قال  ددددددا  اا ب ددددددي   قا دددددددق  )

( قالري دددددقا  يف النددددداريف افحددددديل انرشدددددا  M1عدددددرق الن دددددد بدددددافم وم ال دددددب  ) 

(GDPلندددددرييلكة مدددددة ااصدددددو  عددددد  معامدددددق انقدددددري ) رار الن ددددددي   ادددددر  ان 

 – 2004اسدددددبة الري دددددق يف عدددددرق الن دددددد بدددددافعن  ال دددددب  لليلدددددد  افدرققدددددة )

 الن دددددددود هيلبدددددددة هاادددددددر حدددددددني يف  %( 41 ا % -10) بدددددددني ردددددددماقل(   2020

 دينددددددار ملبدددددار( 99884 ق 10149) بدددددني ردددددماقل( الن دددددد عدددددرق) افوجدددددود 

( لليلددددد  افبحو ددددة رراقحددددر بددددني GDPة   امددددا اسددددبة الري ددددق يف )افدرققدددد  لليلددددد 

% ( بعدددددد ان هددددددان م دددددددار الندددددداريف افحدددددديل انرشددددددا  باألقددددددعار 14% ق -78.5)

( ملبدددددار ديندددددار   211789.9- 101845.3الاابريدددددة لدددددنم  افدددددد  يدددددماقل بدددددني )

قمددددة خددددال   ددددرل الري ددددقا  يف عددددرق الن ددددد ال ددددب  مددددة الري ددددقا  يف الندددداريف 

م الريودددددق ا  معامددددق انقددددري رار الن دددددي افحدددديل انرشددددا  باألقددددعار الاابريددددة  ردددد 
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( يوضدددددد  2  افدددددد هور  قا دددددددق  )( لليلددددددد39ق -5.4الدددددد ي رددددددراقل بددددددني )

 . ذلك

-2004يف العددددددددراق لليلددددددددد  )( معامددددددددق انقددددددددري رار الن دددددددددي  2جدددددددددق  ) 

 ملبار دينار   ( 2020

 M1اسبة الري ق M1عرق الن د السنة
الناريف افحيل انرشا   

 باألقعار الاابرية 
 انقري رار الن دي  اسبة الري ق 

2004 10148.6  ----- 101845.3  ---  --- 

2005 11399.1 12.3 103973.2 2.1 10.2 

2006 15460.1 35.6 109843.7 5.6 30 

2007 21721.2 40.5 111455.8 1.5 39 

2008 28189.9 29.8 120626.5 8.2 21.6 

2009 37300.0 32.3 124702.8 3.4 28.9 

2010 51743.5 38.1 132687.0 6.4 31.7 

2011 62473.9 21.2 142700.2 7.5 13.7 

2012 63735.9 8.2 162587.5 13.9 5.7 - 

2013 73830.9 16 174990.2 7.6 8.4 

2014 72692.4 1.5 - 175335.4 0.1 1.4 - 

2015 65435.4 9.98 - 182051.4 4.7 5.28 - 

2016 70709.3 8.1 199476.6 9.6 1.5 - 

2017 71161.6 1.9 201059.4 0.8 1.1 

2018 77828.9 9.4 199129.3 0.96 - 8.44 

2019 86771.0 11.5 211789.8 6.4 5.1 

 - 68 - 78.5 45600.1 10.5 95884.0 ٭ 2020
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 افصدر   

البنددددك افرهددددمي العراقددددي   افديريددددة العامددددة لاحصدددداا قاألبحدددداث   الري ددددارير -

 ( دمحا  مريعدد  .2020-02004السنوية)انقريصادية 

(   2020-2004ق ار  الريخ دددددددب    ا  دددددددا  افرهدددددددمي لاحصددددددداا  افدددددددد  )-

 دمحا  مريعدد  .

 اس  الري ق مة عيلق الباحاان . -

 . 2020 لسنة الاالث الرب  ببااا ٭ -

 افحور الاالث 

 حتلبق قاق  العيل  افا  قالسبق الكمبلة بريح ب  انقري رار الن دي يف 

 العراق 

 

مددددة اجددددق الوقددددوع عدددد  ح ب ددددة ققاقدددد  العيلدددد  افددددا  يف العددددراق نبددددد مددددة  

الريودددددق ا  قبددددايف العيلدددد  افددددا  بدددد  رددددوفر مددددة ببااددددا  ق رقددددام رعكدددد  ر دددددم 

قر ددددور الن ددددام افددددا  يف العددددراق مددددة خددددال  م ددددايب  العيلدددد  افددددا  قا دددددق  ) 

 ( يوض  بعس م رشا  العيل  افا  يف العراق . 3

اعددددد  هيلبدددددة هلدددددا  M2 )ق الن دددددد بدددددافعن  الواقددددد  )اذ بل دددددر هيلبدددددا  عدددددر

  يف حددددددددني   رريعددددددددد   2014( ملبددددددددار دينددددددددار قددددددددنة 90727.8ماي ددددددددارت )

قماقبل ددددددددا   بن ان الندددددددداريف افحدددددددديل  2005( ملبددددددددار دينددددددددار قددددددددنة 14684)

ا   2004( ملبدددددددار دينارقدددددددنة 53235.4باألقدددددددعار ا اريدددددددة اررمددددددد  مدددددددة )

ااخم ددددددددر قلددددددددبال يف  2013( ملبددددددددار دينددددددددار قددددددددنة 273587.5حددددددددوا  )

 . 2021السنوا  الالح ة حري  قنة 

قمدددددة خدددددال  البباادددددا  افريدددددوفر  فري دددددقا  عدددددرق الن دددددد بدددددافعن  الواقددددد   

قالندددداريف افحدددديل انرشددددا  رددددم الريودددددق ا  قبددددايف العيلدددد  افددددا  يف العددددراق لليلددددد  

( بعددددددد اقددددددريبعاد قددددددنة 78ق 20(    اذ رراقحددددددر قبيلريدددددد  بددددددني )2004-2020)
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ري   الببااددددا  المصددددلبة فب ددددا   قرددددم ااصددددو  عدددد  قددددبم العيلدددد  لعدددددم اهدددد  2021

افددددا  يف العددددراق مددددة خددددال  قسدددديلة مري ددددق عددددرق الن ددددد بددددافعن  الواقدددد  عدددد  

-2004مري دددددق النددددداريف افحددددديل انرشدددددا  باألقدددددعار ا اريدددددة لليلدددددد  افدرققدددددة )

 ( 3) يوضح ا ا دق ( قه  2021

ي يف العدددددراق  ييلكدددددة ارشاهلدددددا امدددددا السدددددبق الكمبلدددددة لريح بددددد  انقدددددري رار الن دددددد

 بالن اط انربة  

رددددوفر م قسددددا  مالبددددة عدددد  مسددددريو  ق ددددرا  مري دددددم  دددداريف دقر الوقددددب  بددددني 

 افدخرية ادحات الموا س افالبة قافسريايلرية ادحات الع م افا  . 

 اقري اللبة قحباد البنك افرهمي العراقي  للريا ق يف عيللبا  ان ري ن . 

باقددددة الن ديددددة بشددددكق همددددوا قبدددد  يددددريال م مدددد  افعددددرقق اقددددريخدام ادقا  الس 

 الن دي

 ر بب  قباقة ا دية ااك شبة للحد مة الري خم الن دي .  

حتدددددديث عيلدددددق افددددددفوعا  افرصدددددفبة مدددددة خدددددال  ادخدددددا  ا دددددام الريسدددددويا   

(RTGS ) 

 حتديث البنك افرهمي قبعاد  هبكل  الرين بيلي  

 الرشبد   الرافدية (  اعد  هبكلة اهم افصارع مالبا قبداريا  ) 

 اعاد  هبكلة الدية العام الداخيل افمر  لصال  البنك افرهمي العراقي 

(           2020-2004( مدددددددددد رشا  العيلدددددددددد  افددددددددددا  يف العددددددددددراق )3جدددددددددددق  )

 ملبار دينار

 العيل  افا % الناريف افحيل انرشا  انقعار ا ارية M2عرق الن د  السنة

2004 12254.0 53235.4 23.0 

2005 14683.6 73533.6 20.0 

2006 21080.2 95587.9 22.1 

2007 87679.5 111455.9 78.67 



 
 2021 265  -249 ا.د حنان عبدالخضر  واقع العمق املالي والدور املطلوب لتحقيق االستقرار 

 

 

262  
 

 

2008 34919.7 157026.1 22.24 

2009 45437.9 130643.2 34.78 

2010 60386.1 162064.6 37.26 

2011 72177.9 217327.1 33.21 

2012 75466.4 254225.5 29.69 

2013 87679.5 273587.5 20.10 

2014 90727.8 266420.4 34.10 

2015 82595.5 199715.7 41.36 

2016 88067.2 203869.8 43.20 

2017 89441.3 225995.2 39.58 

2018 95390.7 251064.5 37.99 

2019 103441.0 262917.2 39.34 

2020 112571.2 53223.9 211.51 

 افصدر  

-2004افرهدددددمي  افديريدددددة العامدددددة لاحصددددداا قاألبحددددداث   السدددددنوا  )البندددددك 

2020. ) 

  



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  263 
 

 

 انقرينرياجا  قالريودبا   

 اقن   انقرينرياجا    رودلر الدراقة للعديد مة انقرينرياجا  من ا  

اضدددددح  موضدددددو  العيلددددد  افدددددا  جدددددديرا بدددددانهري م قالدراقدددددة يف انقادددددة -1

انقددددددري رار الن دددددددي   قبخادددددددة يف انخددددددق  هوادددددد  قددددددببا اقاقددددددبا يف حت بدددددد  

 الدق  يف الدق  النامبة قمة  م حت ب  النيلو انقريصادي .

اددددوي العيلدددد  افددددا  العديددددد مددددة افدددد رشا  الريددددي رسدددد م يف ر ددددوير ال  ددددا   -2

افدددددا  قحتسدددددني اوعبدددددة اخلددددددما  اف دمدددددة للعيلدددددالا قالمبدددددا ة ب بدددددة جددددد ت 

اد  ح دددددم ان دددددري ن افددددددخرا  قافكريندددددما  لرفددددد  معددددددن  انقدددددريا ر ق يددددد 

 افرصيف .

رسددددددد م مددددددد رشا  العيلددددددد  افدددددددا  هعدددددددرق الن دددددددد بدددددددافعن  الواقددددددد   -3

قاقدددددريخدام ا بشدددددكق فعدددددا    يف ر لدددددبص الم دددددو  الري دددددخيلبة ق يددددداد  ح دددددم 

 الناريف افحيل انرشا  .

ييلكددددة الريودددددق ا  معامددددق انقددددري رار الن دددددي مددددة خددددال   ددددرل الري ددددقا  -4

الري دددددقا  بالنددددداريف افحددددديل انرشدددددا   يف عدددددرق الن دددددد بدددددافعن  ال دددددب  مدددددة

 باألقعار الاابرية 

روددددددددلر الدراقدددددددة ا  ان الري دددددددقا  يف العيلددددددد  افدددددددا  جددددددداا  اريب دددددددة -5

( قان ردددددددا ق 2013-2004للري دددددددقا  يف النددددددداريف افحددددددديل انرشدددددددا  لليلدددددددد  )

 المياد  يف العيل  افا  يكون غق مبارش ع  انقري رار الري دي يف العراق .

ديددددد مددددة السددددبق الكمبلددددة لريح بدددد  انقددددري رار الن دددددي يف العددددراق هندددداع الع-6

من ددددا انهددددري م باف قسددددا  افالبددددة قال  ددددا  افددددا  قاقددددريخدام اندقا  الن ديددددة 

مددددة قبددددق السددددل ا  الن ديددددة بشددددكق فاعددددق قمدددد  ر   قر ببدددد  قباقددددة ا ديددددة 

 ااك شبة رس م يف ر لبص الم و  الري خيلبة .

 الريودبا   

( من اجل تحقيق   2020-2004صل اليه من استنتاجات للمدة المدروسة )من خالل ماتم التو

 االستقرار النقدي ، جاءت الدراسة  بجملة من التوصيات منها :  
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مدددة اجددددق  يدددداد  العيلدددد  افددددا  قحت بددد  انقددددري رار الري دددددي يف العددددراق نبددددد مددددة 

 هبكلة عدد مة البنوع الري ارية قالبنك افرهمي .

قاف قسددددا  افالبددددة  بدددد  يددددريال م مدددد   الري ددددور ااادددددق يف ر ددددوير  ا  ددددا  افددددا  

البندددددددوع قاف قسدددددددا  افالبدددددددة العافبددددددددة   قاقدددددددريخدام احددددددددث الوقددددددددا ق 

 الريكنولوجبة اادياة يف الريعامق افرصيف .

انهدددددري م بريحديدددددد عدددددرق الن دددددد يف العدددددراق   قحتديدددددد معددددددن  الما دددددد  بددددد  

دخرا  قافكرينددددما  ينسدددد م مدددد  ح ددددم انقددددريا ر اف لددددوت ددددددع جدددد ت افدددد 

الو نبدددددة قرشددددد ب  ان دددددري ن افرصددددديف ق يددددداد  الودا ددددد  افرصدددددفبة مدددددة خدددددال  

اقدددددريخدام ققدددددا ق مري دمدددددة يف الريعدددددامال  افرصدددددفبة قبشددددداعة الا افدددددة افرصدددددفبة 

 قرو بد الا ة بني المبون قافرصع .

مدددة اجدددق حت بددد  انقدددري رار  الن ددددي يف العدددراق نبدددد مدددة حتديدددد ح دددم العيللدددة 

  قح دددددم الودا ددددد  افرصدددددفبة ب بدددددة خمدددددس  معددددددن  الري دددددخم يف بالريدددددداق

 العراق .
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 افصادر قافراج 

 اقن   افصادر 

البندددددددك افرهدددددددمي العراقدددددددي   افديريدددددددة العامدددددددة لاحصددددددداا قاألبحددددددداث   -1

 . 2020-02004الري ارير انقريصادية السنوية)

السددددددنوا  البنددددددك افرهددددددمي  افديريددددددة العامددددددة لاحصدددددداا قاألبحدددددداث   -2

(2004-2020. ) 

   شبكة افعلوما  2004 د بة قعود السباري  -3

 قيلق الشاقي   مرياحة ع  شبكة افعلوما  العافبة-4

 2003قدي عبداف بد   -5

 2002لدي عبدالمريال قلب ن   -6

 2011حميلد ااسة اخللبمة  -7

 (.2020-2004)ق ار  الريخ ب    ا  ا  افرهمي لاحصاا  افد  -8

9-The World Bank , Global Financial Development Report Rethinking 
the Role of State in Finance , 2013 

 

 



 

اقع االقتصادي للعراق   دور السياسة املالية واإلدارة اإلستراتيجية للنهوض بالو
 (2019-2012)للفترة 

 
 م.م. مـــؤمـــن مازن سال 

 العراق -اجلامعة التكنولوجية

 م.د. مصطفى عيل إبراهيم 

 العراق -اجلامعة التكنولوجية

 

 م. داليا عبد احلسني امحد 

 العراق -التكنولوجيةاجلامعة 

 املستخلص

ــة  ا داف    الغــــــرل مــــــن الدفاســــــة هــــــو الك ــــــة عــــــن د ف السياســــــة املاليــــ

ا ســــــةالينية لتنقيــــــة اي تصــــــاد الــــــو نت للــــــب د.  اجلــــــ   الن ــــــر    ــــــتم 

إدخــــاف املفــــاهيم اتساســــية  لوســــيا لفســــواسا ت ــــرال الدفاســــة   لســــلي  

ــة املا  ــة للسياســــ ــتو اا الر يســــ ــل املســــ ــو  عــــ ــ  الضــــ ــا ادا  لت  يــــ ــة  لكوةــــ ليــــ

 ً التــــوازن اي تصــــاد  مــــن خــــ ف للطوهــــا املبــــا  عــــل الطلــــ  الكــــيل خصو ــــا 

عــــن  اذا مــــا اســــتطاعق لطبيــــ   واعــــدها ايساســــية بصــــوف   ــــ ي ة  عادلــــة.

حتد ـــــد اتد اا الر يســـــة لتنفيـــــة السياســـــة املاليـــــة ملختلـــــة املســـــتو اا.   ر ـــــ 

ــاد اا  ــة لنفيـــــةها   ا تصـــ ــتم فضـــــ  عـــــن خوافزميـــ ــ   ـــ ــة.  ـــ ــدان املختلفـــ البلـــ

ــام ا داف  ــة لن ـــ ــاا الر يســـ ــر   املكولـــ ــة  الن ـــ ــيلة لتنفيـــ ــةالينية  وســـ ا ســـ

السياســــة املاليــــة عــــل املســــتوج الكــــيل. مــــن خــــ ف إجــــرا  حتليــــ  م ــــافن لك افــــة 

ــة  ــا   لنقيـــ ــد د فهـــ ــة لت د ـــ ــدان املختلفـــ ــاد اا البلـــ ــة   ا تصـــ ــة املاليـــ السياســـ

ها  اهــــدافيا مــــن جيــــا اخــــرج  فضــــ  عــــن الد لــــة مــــن جيــــا   لنفيــــة مصــــادف

عوامـــــ  ل ييقيـــــا  لـــــيح للقـــــدج ال صـــــو ف ســـــ  بـــــ   تعـــــدا  ذلـــــ  املـــــدج 

ــالوا ا  ــاد ة للنيـــــــول بـــــ ــد  اي تصـــــ ــةالينية الوبـــــ ــ  إســـــ ــ   حت يـــــ الطو ـــــ

 اي تصاد   ايجت عت للد لة.

ــة  ــة  الكلــــ ا الر يســ ــة املاليــ ــةالينية -السياســ ــاد  – ا داف  ايســ ــة ا تصــ لنقيــ

 .التنقية اي تصاد ة -الد لة 
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   أمهية موضوع الب ث 

شـــــيدا البيقـــــة اي تصـــــاد ة لطـــــوفاا  بـــــو  فكر ـــــة   لكنولوجيـــــة   لن يقيـــــة 

ــا داف   ــر  بــــ ــا  عــــ ــا إم مــــ ــ  إم التوجــــ ــتقر     أدج ذلــــ ــةالينية مســــ ايســــ

ــة  ــة املاليــ ــد السياســ ــ  بت   ــ ــا لر ــ ــة لكوةــ ــيا بيو ــ ــر املواضــ ــن أ  ــ ــا مــ بلعتبافهــ

ــي   باملعلومــــــــ  ــاعد    التخطــــــ ــة التيد ــــــــداا  املســــــ ــ ف ة ملواجيــــــ اا الرضــــــ

ــرافاا   ــــــا  عــــــ   ضــــــا  ــاذ ال ــــ ــة   ل يــــــيم اتدا    اعــــ  التن ــــــيم   الر ابــــ

ــةل  فـــــ ن  ــاد ة.  لـــ ــدا  اي تصـــ ــ  ايهـــ ــول   حت يـــ ــليقة للنيـــ ــة ســـ منينيـــ

ــاق  ــرا م  إلفــ ــاد  لــ ــام ملبــ ــة  ن ــ ــة املاليــ ــيم د ف السياســ ــت ل يــ ــة هــ ــة ا امــ امليقــ

 قية  ازدهاف اي تصاد الو نت للب د.اتمواف لتن

  م كلة الب ث 

ا تصــــاد أ  بلـــــد لد ـــــا ميـــــ اا معينـــــة  بــــ    ذلـــــ  اجلغرافيـــــة  املـــــواد ا ـــــام 

 املنــــــاب  الطبيعــــــة الد نيــــــة. اعــــــت دا عــــــل امل فســــــاا التناف ــــــة الســــــا د    

الـــــب د   ـــــتم ل ـــــكي  الع  ـــــاا اي تصـــــاد ة   واعـــــد لبـــــادف الســـــلا       

 التوظيــــة.  ابــــد  مــــن أهـــــم العنــــال   أ  ا تصــــاد هــــو املنـــــاف  التقو ــــ 

املـــــال   الـــــة   ســـــقش بتنســـــيد  يقـــــة  شـــــك   ـــــناد   اتمـــــواف ل ســـــت  ف 

 ايســـــــتي ا  دفـــــــا التكـــــــالية اي تصـــــــاد ة.    تلـــــــة بلـــــــدان لتـــــــدخ  

ــا   ــق لفســـ ــد .   الو ـــ ــن ال ـــ ــة مـــ ــدفجاا متفا لـــ ــاد بـــ ــلطاا   اي تصـــ الســـ

ــؤ ا ــا  املــ ــدد إل ــ ــث إــ ــة بيــ ــة الن د ــ ــة  السياســ ــا و املاليــ ــاد ة  املعــ ا اي تصــ

ــاا  ــةل   هنــ ــا لــ ــب د.  ف ــ ــاد الــ ــة ا تصــ ــة لتنقيــ ــ   ات ليــ ــود  اليــ ــة  جــ   افــ

ــن  ــةالينية مــــ ــة  ا داف  ا ســــ ــة املاليــــ ــد د ف السياســــ ــة   حتد ــــ م ــــــكلة علقيــــ

 لد لة.لت  ي  التنقية اي تصاد لالنيول  اج 

  ا د  من الب ث 

ــدان  ــة البلـــ ــةالينية    تلـــ ــة  ا داف  ا ســـ ــة املاليـــ ــيش د ف السياســـ ــو لوضـــ هـــ

ــ   م ـــ   ــة فضـ ــد ف الناميـ ــ    الـ ــق اي سـ ــق د ف اليـ ــ   بعـ ــراق   م ـ ) العـ



 
  

 دور السياسة املالية واإلدارة اإلستراتيجية 
 2021 286-266 مؤمن مازن سالم  . مم.

 

 

268  
 

 

ــا   ــا   ا طاليــ ــة   املاليــ ــن ييوف ــ   اعــــت دا  عــــل دفجــــة التنقيــــة اي تصــــاد ة عــ

 . لوعية احليا   مستوج الع لة

  رق الب ث  

الــــتيب البــــاب ون  ــــرق الب ــــث الر يســــة   ذلــــ  مــــن اجــــ  حت يــــ  ا ــــد  مــــن 

ــة.  ــثالدفاســ ــرق الب ــ ــقنق  ــ ــة   لضــ ــة امل افلــ ــة    ر  ــ ــة جد ليــ ــل الطر  ــ عــ

الكقيــــة  النوعيـــــة   الت ليــــ   التوليـــــة   الت ليــــ  اتســـــا     ر  ــــة بنـــــا  

  .ا وافزمياا

ــا   ــن إل ــ ــ   عــ ــ فضــ ــد   ف ــ ــت لعــ ــادف.  التــ ــل املصــ ــة عــ ــر  عامــ ــ   ل ــ ة   ــ

ــاب ني   ــر البـــ ــة ل ـــ ــا لوجيـــ ــتخدمة   الب ـــــث.  ف ـــ ــة املســـ املصـــــطل اا الر يســـ

فـــ ن املفـــاهيم التاليـــة هـــت املفـــاهيم الر يســـة فـــي   تعلـــ   ـــةا الدفاســـة  السياســـة 

 .تنقية اي تصاد ة للد لةألاملالية  ا داف  ا سةالينية  

 الدفاساا الساب ة 

ــة  -1 ــ د (دفاســـ ــعيد  عـــ ــنني الصـــ ــة   بســـ ــت بد عـــ ــد العتيبـــ    2012  فيـــ

ــو  ــة النقـــ ــا عنلـــ ــة   دفـــ ــة  الن د ـــ ــاا املاليـــ ــوان  د ف السياســـ بعنـــ

 السعود ة.اي تصاد    املقلكة العربية 

ــة  ــة  املاليــ ــاا الن د ــ ــن السياســ ــ  مــ ــة  ــ ــدج فعاليــ ــ  مــ ــة ام حتليــ ــدفق الدفاســ هــ

ــ ا  ــعود ة .  لر ـــ ــة الســـ ــة العربيـــ ــاد    املقلكـــ ــو اي تصـــ ــل النقـــ ــلطو عـــ   التـــ

الدفاســــة عــــل اــــدد ن اساســــني مهــــا   السياســــة املاليــــة مــــن خــــ ف اطــــر ا لفــــاق 

لغــــو عــــرل الن ــــود احلكــــومت   السياســــة الن د ــــة مــــن خــــ ف دفاســــة اطــــر 

ــة  ــاد  للققلكــ ــو اي تصــ ــة النقــ ــا عنلــ ــلطو   دفــ ــا   التــ ــد   د فمهــ ــعر الفا ــ  ســ

 العربية السعود ة . 

  ــــد خلصــــق الدفاســــة عــــل  جــــود ع  ــــة  لــــلطوا  اضــــ ا   اتجــــ  الطو ــــ  

ــاف ــتوج عــ ــة  ً  بقســ ــة  املاليــ ــة الن د ــ ــن السياســ ــ  مــ ــت لة لكــ ــواا املســ ــني املتغــ بــ

ــو  ــابا النقـــ ــة  املتغـــــو التـــ ــتني املاليـــ ــت ان  ـــــ  السياســـ ــةا  عنـــ ــاد    هـــ اي تصـــ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/19388#23436
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/19388#23437
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ــا ب  ــق لتـــ ــ   بينـــ ــاد .  ـــ ــو اي تصـــ ــل النقـــ ــلطو عـــ ــامهان   التـــ ــة  ســـ  الن د ـــ

ــومت  ــاق احلكـــ ــة   ايلفـــ ــة  املتق لـــ ــة املاليـــ ــة السياســـ ــا  ان فعاليـــ ــة ا ضـــ الدفاســـ

 الـــــق ا  ـــــر فعاليـــــة   التـــــلطو عـــــل النقـــــو اي تصـــــاد  مـــــن لـــــلطو السياســـــة 

 الن د ة . 

ــة  -2  Strategy in Crisis  بعنـــــــوان   Koushafard, 2013)دفاســـــ

Management.  

ــة  إم  ــدفق الدفاســــــ ــةالينية هــــــ ــا ب ا داف  ا ســــــ ــن لتــــــ ــتفاد  مــــــ ايســــــ

 لضــــــافرها مـــــــا إلنـــــــازاا إداف  اتزمـــــــاا  اذ إـــــــا ف املـــــــد ر ن منـــــــا 

ــاا اختصا ــــــا   ــاف إداف  اتزمــــ ــو املتو عــــــة. بلعتبــــ ــو   ــــ ــواة ا طــــ اتمــــ

ــة مــــن اتزمــــاا  ــةالينية  هــــت عقليــــة للو ا ــ ــا     اــــاف ا داف  ايســ علقيــ

ــد   ــق بــ ــا     ــ ــن  طافهــ ــ  مــ ــة   أ  الت ليــ ــة  العقليــ ــة هــ ــة   لتنفيــ اتزمــ

ــالي   ــن أســ ــث عــ ــت الب ــ ــم  نبغــ ــن طــ ــر    مــ ــوأ ال ــ ــي  تســ ــت التخطــ  نبغــ

  دافسا  بليا. 

ــة ) -3 ــوان  Believe O.N, 2015دفاســ  Mechanisms for the   بعنــ

implementation of fiscal policy at the sub federal level _ 
Actual problems of economics and law. 

ــ  ــث لنـــ ــن بيـــ ــة مـــ ــة املاليـــ ــة السياســـ ــ  مر لـــ ــة عوامـــ ــة  الدفاســـ ا ش هـــ

ــد  ــت حتــ ــ  التــ ــص العوامــ ــم ف ــ ــاد ة. أذ لــ ــد ف  اي تصــ ــا ح للــ ــا املعــ للطوهــ

ــو  ــ  لقـ ــل لسـ ــا   عـ ــة. بنـ ــدان الناميـ ــة   البلـ ــال للد لـ ــلطو املـ ــا  التـ ــدف  بنـ ــن  ـ مـ

ــ  ا   ــ ــ  ــدف د ف ــ ــوازن املعــ ــواا   التــ ــت  التغــ ــال احل ي ــ ــيل ا يــ ــالب امل ــ  النــ

ــ    ــ   فضــ ــال امل تقــ ــيل ا يــ ــالب امل ــ ــل النــ ــة عــ ــة الد لــ ــد موازلــ ــتم حتد ــ  ــ

ــة  ــ  املي اليـــ ــت  عنـــ ــال احل ي ـــ ــيل ا يـــ ــالب امل ـــ ــني النـــ ــا  بـــ ــن ايفلبـــ عـــ

املعــــدف  دفجــــة مواجيــــة السياســــة املاليــــة أ  الت لبــــاا الد ف ــــة  ــــا.  لـــــم 

ملــــال. الك ــــة عــــن جــــوهر املر لــــة   السياســــة املاليــــة بنــــا   عــــل فقــــة احليــــ  ا

بيــــث نــــق منا  ــــة التــــلطو امل تقــــ  الفعــــاف   إ ــــاف ط طــــة ألــــواع مــــن 

ــت  ــة هــ ــ  املر لــ ــد. عوامــ ــد  التوبيــ ــعية  الت ييــ ــت التوســ ــة   هــ ــة املاليــ السياســ
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ــكي   ــت ل ــــ ــية هــــ ــاا. اتد اا الر يســــ ــد   الكا نــــ ــة لعــــ ــا ص مر لــــ خصــــ

 ومــــة الــــد ون    الفــــا ق  -ألــــواع  تلفــــة مــــن فــــر  ابتيــــا ت املر لــــة 

 لية الد لة     ناد   ايست راف احلكومية.بعد مي ا

 

ــةالينية   ــة  ا داف  ا ســ ــة املاليــ ــاهيقت للسياســ ــر   املفــ ــاف الن ــ ــة ألا  ــ تنقيــ

 .اي تصاد ة للد لة

  البــــد   ــــ  إن لن ــــر   هـــــة  املفــــاهيم بق  ــــد مـــــن التفصــــي . عــــل  جـــــا 

اقوعـــــة مـــــن ا صـــــو   لفيـــــم السياســـــة املاليـــــة   اعـــــد  عامـــــة )عـــــل أةـــــا 

ــو ن  ــ  بتكـ ــي   تعلـ ــاا فـ ــام للع  ـ ــ   ن ـ ــا  التقو ـ ــا بنـ ــتم بقوجبيـ ــت  ـ ــاد  التـ املبـ

ــا ف ــاف     ف ــ ــبي  امل ــ ــل ســ ــواف عــ ــا  اتمــ ــا    .N. G  لوز ــ ــاملعنى "إ فالوفــ بــ

ات ســـــا   )السياســـــة املاليـــــة هـــــت اقوعـــــة مـــــن ا جـــــرا اا ا ادفـــــة   اـــــاف 

 الع  اا املالية .

ــَ   ــا الــــبعق بلةــ ا سياســــة اســــتخدام أد اا املاليــــة العامــــة مــــن بــــرامب بيــــن   عرفيــ

ــالب  ــ  النــ ــيل م ــ ــاد الكــ ــواا اي تصــ ــ  متغــ ــة لت ر ــ ــراداا العامــ ــاق  ا  ــ ا لفــ

ــاف  ــ  ا طـــ ــ  حت يـــ ــن أجـــ ــ  مـــ ــت  ف   ذلـــ ــاف  ايســـ ــة  ايدخـــ ــومت  الع لـــ ال ـــ

ــالب  ــدخ   النــ ــن الــ ــ  مــ ــل  ــ ــا عــ ــة فييــ ــو املر وبــ ــاف  ــ ــ  ا طــ ــة  انــ املر وبــ

)الـــــواد  .ج الع لـــــة   وهـــــا مـــــن املتغـــــواا اي تصـــــاد ةال ـــــوميني  مســـــتو

  .128  2000 ع ام  

ــة  ــتنتاة أن السياســ ــن ايســ ــ     قكــ ــة وف  أعــ ــاا املــ ــ  التعر فــ ــ ف حتليــ ــن خــ مــ

ــة. عــــل  ــدد  مــــن خــــ ف أد اا  تلفــ ــتم لنفيــــةها مــــن  بــــ   يالــــاا اــ املاليــــة  ــ

ــة  ــن فقـ ــش مـ ــاف   تضـ ــبي  امل ـ ــتيدفة"سـ ــرا اا املسـ ــتخدمة "ا جـ ــ  املسـ ــن  بـ  .Nمـ

G.  ــطل اا ــن مصــــ ــ  عــــ ــا   فضــــ ــة"إ فالوفــــ ــيم  ا  ا   الر ابــــ    "التن ــــ

ــون  ــ  املؤلفــ ــال   تفــ ــا.  بالتــ ــد ل    طا  ــ ــد الــ ــند ق الن ــ ــتخدميا  ــ ــت  ســ  التــ
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مــــا الــــرأ  ال ا ــــ  بــــلن لطــــاق  أســــالي  لنفيــــة السياســــة املاليــــة لعتقــــد ب ــــك  

   أل طتا. مبا  عل للطو  لغطية الكيان الة   نفة هة  السياسة

  امل ابــــ   ن ــــ  السياســــة املاليــــة عــــل املســــتوج الكــــيل مبــــاد  لن ــــيم الع  ــــاا 

عـــــل لطـــــاق بلـــــد  ابـــــد. با ضـــــافة إم اتد اا املـــــة وف  ســـــاب ا   ـــــتم أ ضـــــا 

 لطبي  التن يم املال  ب    ذل .

ــوم  الةاخــــــيص.أ ي    ــا    ــــــو املبــــــا    الرســــ ــا    الرضــــ   طاليــــــا  الرضــــ

ــة  ــة .عقليــ ــااملي اليــ ــة. طال ــ ــة املاليــ ــا  املرا بــ ــن فابعــ ــا مــ ــة   وهــ ــة الن د ــ   السياســ

ــ ن  ــ   فـ ــل ذلـ ــا  عـ ــة.  بنـ ــتوج الد لـ ــل مسـ ــواف عـ ــا اتمـ ــكي   لوز ـ ــرق لت ـ الطـ

ــة  ــة لفســـــيا    لـــ ــة املاليـــــة عـــــل املســـــتوج الكـــــيل هـــــو الد لـــ موضـــــوع السياســـ

  .6  2000)ا يتت   .بالسلطاا

ــل  ــة عــ ــة املاليــ ــالن ر إم السياســ ــاف   بــ ــ ف  ا شــ ــن الرضــ ــ   مــ ــتوج املتوســ  املســ

مواضـــــيا املســـــتوج املتوســـــ   "إم أن مواضـــــيعيا الر يســـــة هـــــت مـــــا  ســـــقى 

املنـــــــا    ألــــــــواع اتل ــــــــطة اي تصـــــــاد ة  اليــــــــ اا. اتد اا الر يســــــــية 

للسياســـــة املاليـــــة عـــــل املســـــتوج املتوســـــ  هـــــت بـــــرامب التنقيـــــة املســــــتيدفة 

    ــــةل  الع  ــــاا فــــي   تعلــــ  ب عــــاد    ــــناد   ايســــت  ف  ات فاق املاليــــة

ــة  ــة السياســ ــقش لنفيــ ــالية .  ســ ــيم  التكــ ــا  اتســ ــافة )أفبــ ــة املضــ ــا ال يقــ لوز ــ

ــدد  ــاا اـــ ــاا منتنـــ ــاة اقوعـــ ــ  إلتـــ ــ  بت فيـــ ــتوج املتوســـ ــل املســـ ــة عـــ  .املاليـــ

[Aktionova,2019:73] 

ــت  ــاد  التـ ــن املبـ ــام مـ ــت ل ـ ــت هـ ــتوج اجل  ـ ــل املسـ ــة عـ ــة املاليـ ــ ن السياسـ ــوا  فـ أخـ

ــاد ة  ـــــت ــة املاليـــــة  اي تصـــ ــاد  معـــــني مـــــا البيقـــ ــاا  يـــــان ا تصـــ م بنـــــا  ع  ـــ

 ا افجية.

ــا    ــاد  لفســ ــان اي تصــ ــو الكيــ ــة هــ ــة املاليــ ــوع السياســ ــاب ني  إن موضــ ــرج البــ   ــ

 اتد اا الر يســـــية لتنفيـــــة السياســـــة املاليـــــة عـــــل املســـــتوج اجل  ـــــت  با ضـــــافة 

 قــــت   وهــــا   فأ  إم مــــا ســــب   هــــت اتمــــواف ا ا ــــة )ايبتيــــا ت  الةا

املــــــــاف   هيكــــــــ  ات ــــــــوف  ا صــــــــوم  فضــــــــ  عــــــــن الر ابــــــــة املاليــــــــة 
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ــة ــتم .الداخليـــ ــا  ـــ ــة املالية فللـــ ــة السياســـ ــتوج لنفيـــ ــل مســـ ــت دا  عـــ ــال  اعـــ  بالتـــ

ــتم  ــم  ـ ــن طـ ــة   مـ ــا ب املطلوبـ ــيم النتـ ــتم ل يـ ــدا     ـ ــن اتهـ ــني مـ ــام معـ ــكي  ل ـ ل ـ

ــتخد ــقش اســـ ــت  ســـ ــن اتد اا   التـــ ــبة مـــ ــة مناســـ ــاف اقوعـــ ــ  اختيـــ اميا بت  يـــ

ــوافد. ــن املــــــ ــة مــــــ ــة معر فــــــ ــود  قيــــــ ــا  جــــــ ــدد   مــــــ ــدا  امل ــــــ  اتهــــــ

[Ibrahim,2018:129.] 

ــ    ــ  حت يـ ــن أجـ ــا مـ ــت ألـ ــة هـ ــة املاليـ ــ اا السياسـ ــدج ميـ ــ ن إبـ ــاب ني  فـ ــا للبـ   ف ـ

ــاا  ــو ن  اااهـــ ــادف التكـــ ــني مصـــ ــ  بـــ ــبة ف ـــ ــتخدام النســـ ــتم اســـ ــدا    ـــ اتهـــ

 .نا ال رافاستخدام اتمواف املتابة عل املستوج املناس  من  

ــة إم  ــوعت احلاجــــ ــك  موضــــ ــة ب ــــ ــة املاليــــ ــوع السياســــ ــك  موضــــ ــا   ــــ  هنــــ

اســـــــــتخدام ا داف  ا ســـــــــةالينية. بيـــــــــث ل ـــــــــو ا داف  ا ســـــــــةالينية   

ــة ا جــــــرا اا  ــو ر  لنفيــــ ــة  إم عقليــــــة لطــــ ــد  عامــــ ــد ث    اعــــ اتدب احلــــ

 اتل ــــــطة امليــــــ  ة  ــــــد  م ــــــةا  و ــــــ  اتجــــــ  لتنســــــي يا   العقــــــ  

ــا  ــا   )بســــــ  أمــــ ــد   ايلتيــــ ــواف   البــــ ــة    الو ــــــق )بســــــ  لــــ ن التنفيــــ

ــاا  ــواد  املعلومــــــ ــداا  املــــــ ــخا   املعــــــ ــ  اتشــــــ ــن  بــــــ ــوافد )مــــــ  املــــــ

ــن  ــلة مـــــ ــةالينيةهت سلســـــ ــ ن ا داف  ا ســـــ ــاب ني  فـــــ ــا للبـــــ  التقو   . ف ـــــ

  86  2012) البصام ,:ا طواا التالية

ــا الر يســــة   .أ ــا  لــــن م جيودهــ ــا الد لــــة موافهــ الطر  ــــة التــــت عصــــص  ــ

ــل املــــــدج  ــطة  العقليــــــاا عــــ ــ  مــــــن ايل ــــ ــة  حتليــــــ   ــــ لدفاســــ

  .22  2018البعيد)عبا   

ــن  . ب  ــة مــ ــة معينــ ــة  زمنيــ ــد فــ ــت كم بعــ ــا ن الــ ــة لكــ ــة املطلوبــ ــد احلالــ حتد ــ

 بيث النوعية  ات  ا )لكو ن الرؤ ة .

ــا  . ا  ــي  مــ ــرل التخطــ ــت بلية لغــ ــطة املســ ــاا اتل ــ ــي  أ لو ــ ــيا ة  لنســ  ــ

ــة  ــرا  املعنيــ ــا ات ــ ــناعة ييــ ــة   الصــ ــة   املنط ــ ــة   الد لــ ــة الد ليــ )الرابطــ

 .  الكيان اي تصاد     ا  سقش بتوفو فؤ ة
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ــتيدفة  .    ــة  املســـ ــيم احلاليـــ ــاب  ال ـــ ــرق احلســـ ــة   ـــ ــل ال ا قـــ ــة عـــ املواف ـــ

 تهم املؤ اا حلالة.

ل يــــيم احلالــــة الراهنــــة  بســــاب الفنــــواا الر يســــية بــــني احلالــــة احلاليــــة  .ة

 .ا ن املست بلية املر وبة للك

 .لنسي  املسافاا لت  ي  احلالة املر وبة  التدابو ال زمة . 

ل يـــــيم لـــــوافر املـــــوافد لصل ـــــطة   لنســـــي  مصـــــادف لكـــــو ن أمـــــواف  .ب

ــني  ــة بــ ــوافد املخصصــ ــتخدام املــ ــن اســ ــؤ لية عــ ــن املســ ــ  عــ ــوافد  فضــ املــ

 ييا أ  اب املصل ة   لنفية ا طة ايسةالينية.

 .  التكتيكية  ضا خط  لابعة حل  امليام الت غيلية .د

املواف ــــة عــــل ا طــــة ايســــةالينية ال ب ــــة   عقليــــة التنفيــــة مــــن  بــــ   .ذ

 .امل اف ني

ــو   .ف ــ     ـــــ ــة  ســـــ ــالعلم  املعرفـــــ ــت م بـــــ ــا لصهـــــ ــاهم   التوجـــــ لســـــ

  .26  2018اسةالينية )عبا   

    أن ا داف  ايسةالينية لكون اد د بعدد من الفرضياا اتساسية  

ــ ن عـــــل الـــــر م مـــــن  -1 الطبيعـــــة ايجت عيـــــة  اي تصـــــاد ة لصهـــــدا   فـــ

ــو  ــة هـــ ــة املاليـــ ــةالينية  للسياســـ ــاف ا داف  ايســـ ــ   إ ـــ ــوفد الر يطـــ املـــ

 موفد مال  تم ل كيلا من خ ف ل ام  ناد   اتمواف.

ــت   -2 ــراف املعنــ ــنا ال ــ ــة  ــ ــة   عقليــ ــة املتابــ ــتخدام اتد اا املاليــ ــتم اســ  ــ

ــة ايســـــــةالينية ذ ــاف ني   ا طـــــ ــة   امل ـــــ ــلة لت ـــــــكي  هـــــ اا الصـــــ

 .الصناد  

ــة  ــة ماليــ ــراف  ليــ ــنا ال ــ ــوع  ــ ــة موضــ ــةالينية   نفــ ــة ا داف  ا ســ أ  أن   عقليــ

ــة إم أشـــــكاف التـــــلطو الرضـــــ ف ة عـــــل ا داف   لســـــقش بت و ـــــ  اتمـــــواف املتابـــ

لت  يــــ  اتهــــدا  امل ــــدد .  بنــــا  عــــل ذلــــ     ــــة  البــــاب ون   ــــة ا ليــــة 

ــ  ــا ل ـــام ف ابـ ــة بلةـ ــنا ال ـــراف إم  املاليـ ــليم جيـــود   ـ ــن خ لـــا لسـ ــتم مـ ل ـــ   ـ

 .أ  اب املصل ة املعنيني
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  إذا ل رلــــا إم السياســــة املاليــــة عــــل املســــتوج الكــــيل  فــــ ن العامــــ  الر يطــــ هــــو 

الد لــــة. مــــن الواضــــش أن ا ــــد  الر يطــــ للسياســــة املاليــــة عــــل املســــتوج الكــــيل 

لنقيـــــة "ن مصـــــطلش ســـــيكون لطـــــو ر ا تصـــــاد الد لـــــة.    الو ـــــق لفســـــا  فـــــ 

 .J باليــــا  امضــــة جــــدا. عــــل ســــبي  امل ــــاف    ف ــــا لـــــ "ا تصــــاد الد لــــة

Schumpeter   " ــة   اـــــاف ــة إ ابيـــ ــت لغيـــــواا لوعيـــ ــاد ة هـــ ــة اي تصـــ التنقيـــ

ا لتــــــــاة  ايســــــــتي ا   ايبتكــــــــافاا   ل نيــــــــاا ا لتــــــــاة   خصــــــــا ص 

ــاا  ــني الفقـــ ــاا بـــ ــام ا داف    الع  ـــ ــدماا   ل ـــ ــاا  ا ـــ ــة. املنتنـــ ايجت عيـــ

  78  1999) الكرخت  

أ  أن التنقيــــــة اي تصــــــاد ة للد لــــــة  قكــــــن   ــــــفيا بلةــــــا عقليــــــة متعــــــدد  

ــاف  ــا ب دخـــ ــن أ ضـــ ــاد   لكـــ ــالنقو اي تصـــ ــ  بـــ ــيح ف ـــ ــة لـــ ــرا  مرلبطـــ ات ـــ

ــت   ــاطر ايجت عـــ ــام التكـــ ــة   ل ـــ ــويا ا يكليـــ ــا   الت ـــ ــافاا   املنتقـــ ايبتكـــ

 .ن ز اد   فا   العق   لوعية بيا  السكا 

إن فعاليـــة لـــلطو الد لـــة عـــل اي تصـــاد هـــت التـــت حتـــدد فعاليـــة لطـــوف اي تصـــاد 

ـــ ــا لــ ــا.  ف ــ ــو  T. Norton  املنتقــ ــد ث  داف  التغيــ ــوم احلــ ــة املفيــ  ")مؤلــ

ــةلتضــــقن إداف  الد لــــة ل  تصــــاد املكولــــاا    السياســــة اي تصــــاد ة )بــــ  التاليــ

ــ   ــوجت  لع  ـــ ــد ث التكنولـــ ــة  الت ـــ ــ  املاليـــ ــة   ذلـــ ــة  البيقـــ ــاا العاليـــ الت نيـــ

ــافة  ــة البيقية.با ضـــ ــا   التنقيـــ ــت  ال  ـــ ــوف ايجت عـــ ــة  التطـــ ــية  ال الوليـــ السياســـ

ـــ ــا لــ ــ     ف ــ ــة  العوامــ ــ  د فا  S. Kuznets إم هــ ــاف البيــ ــ  فأ  املــ    لعــ

 فا دا    عقلياا التنقية للنيول بالوا ا اي تصاد .

ــا املتبـــــادف  فقـــــن  قكـــــن للخـــــيص املفـــــاهيم التـــــت لـــــم الن ـــــر فييـــــا  ا عت دهـــ

املست ســـــن ل يـــــيم العوامـــــ   املعلومـــــاا املختلفـــــة بـــــوف د ف السياســـــة املاليـــــة 

ــر  ــام بــــــةل   ســــــنن ر   بعــــــق املــــــؤ اا ات  ــــ ــدان. لل يــــ    تلــــــة البلــــ

ــة  ــب   النتينـــ ــاا الســـ ــد ع  ـــ ــاد   حتد ـــ ــة اي تصـــ ــ  بالـــ ــت نيـــ ــة التـــ عقوميـــ

 .تصاد ةامل تقلة بني السياسة املالية  بالة البيقة اي 
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ــاد اا  النتـــــا ب الر يســـــة للدفاســـــة. ــة ا تصـــ ــا بق افلـــ ــقش لنـــ ــؤ   ســـ ــم مـــ أهـــ

ــدف  ــو املصـــ ــدد الســـــكان   هـــ ــو عـــ ــبعق هـــ ــيا الـــ ــا بعضـــ ــة مـــ ــدان املختلفـــ البلـــ

اتســـــا  لـــــرأ  املـــــاف البيـــــ     تطلـــــ  أ ضـــــا سيقـــــة ال ـــــر   املعي ـــــية. 

  اتف ـــــام الســـــكالية لســـــنواا  تلفـــــة   البلـــــدان ذاا 1  بـــــني اجلـــــد ف ف ـــــم)

ــ  ا ــة م ــ ــاد ة املختلفــ ــتو اا اي تصــ ــق ملســ ــ   بعــــق د ف اليــ ــراق   م ــ ) العــ

ــا  اي ســـ    الـــد ف الناميــــة فضـــ   عـــن ييوف ــــة   املاليـــا   ا طاليـــا      لكنيــ

 ابلـــة للق افلــــة مـــن بيــــث العــــدد ا يـــال لبعضــــيا الــــبعق.  هـــةا ســــيتيش لنــــا 

ــدخ ــ  لــــ ــة  لتطلــــ ــل التنقيــــ ــة عــــ ــة املاليــــ ــؤطر السياســــ ــة لــــ ــم  يــــ   أن لفيــــ

 اسةالينيا .
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ــم ) ــد ف ف ــ ــن اجلــ ــتنتاة مــ ــن ايســ ــر 1 قكــ ــق الن ــ ــدان  بغــ ــا البلــ ــا   ييــ   ألــ

ــكالية  ــاا ســ ــاا د ناميــ ــة  هنــ ــة أ  لاميــ ــا مت دمــ ــل أةــ ــد  عــ ــنيفيا الت ليــ ــن لصــ عــ

لـــــلطو  بـــــو إ ابيـــــة. أ  أن مســـــتوج التنقيـــــة اي تصـــــاد ة للـــــب د لـــــيح لـــــا أ  

ــر  ــر  ل يـ ــد الن ـ ــدان  يـ ــة البلـ ــني  ا قـ ــن بـ ــ   مـ ــل ذلـ ــ    عـ ــؤ . عـ ــةا املـ ــل هـ عـ

 .د لة م من أ رب الد ف لقوا  

بيـــــث أن النقـــــو الســـــكا  الســـــنو    أ  ـــــر البلـــــدان لقـــــوا   عـــــدد الســـــكان 

ــا إم  ــةا الوضـــ ــا هـــ ــا   رجـــ ــة.   فأ نـــ ــدان الناميـــ ــا   البلـــ ــ  منـــ ــدف   أ ـــ املـــ

ــة  ــة  د نيــ ــباب مناخيــ ــ مية أســ ــدان ا ســ ــاف    البلــ ــبي  امل ــ ــل ســ ــة )عــ  اجت عيــ

ــدف  ــاع معــــ ــة  افلفــــ ــد  عامــــ ــبيا    اعــــ ــنخفق لســــ ــة املــــ ــتوج املعي ــــ ذاا مســــ

ــدان  ــا   البلــ ــو  نــ ــد  بــ ــة  إم بــ ــيم الكقيــ ــد ال ــ ــام  لؤ ــ ــك  عــ ــد .   ب ــ املواليــ
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بســــ  ألــــواع التكــــاطر الســــكا .  مــــا ذلــــ   فــــ ن ا فا  احلاليــــة بــــوف افلفــــاع 

ــاا   ــدف الوفيـــ ــا اا معـــ ــدها ا بصـــ ــة ي لؤ ـــ ــوبة العاليـــ ــدان ذاا ا صـــ  البلـــ

 .املوضوعية

 2020   وضش مؤ اا املوازلة الر يسية ل  تصاد امل   لعام  2اجلد ف ف م ) 

 ال يقة املؤ 

 90 الد ن احلكومت إم النالب امل يل ا يال %

 29.3 عن  املوازلة العامة للد لة   ملياف د يف.

 8.03 احلكومية للربا الرابا.النف اا 

 62.14 ا  راداا احلكومية   ملياف د يف .

عنــــد لطــــو ر الت ليــــ   ســــنن ر   هيكــــ  الع لــــة بســــ   طاعــــاا اي تصــــاد 

ــغ   ــد ا  ل ــ ــا ل ليــ ــتم لطو رهــ ــت  ــ ــدان التــ ــا   البلــ ــد ف ألــ ــني اجلــ ــو نت.   بــ الــ

ــ  ــادق  املطـــ ــ  ن  الفنـــ ــ   التخـــ ــاف   الن ـــ ــ  التنـــ ــطة م ـــ ــة أل ـــ ــرب بصـــ اعم أ ـــ

ــ ن ايجت عــــــت  ــدفاع  الضــــ ــايا  ا داف  العامــــــة  الــــ ــاا  ايلصــــ  املعلومــــ

 1. التعليم  الص ة  ا دماا ايجت عية

 

   وضش هيك  ل غي  السكان بس   طاعاا اي تصاد الو نت لعام  3اجلد لر م) 

 م %   2019
ة 
 ل
لد
ا

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
ــوز  1 ــ ا . -1. الرمـــ ــة اتســـ ــيد اتســـــ ا  لربيـــ ــيد   ـــ ــاا  الصـــ ــة  الغابـــ ــناعة . -2ال فاعـــ ــا . -3الصـــ -4البنـــ

ــايا .  ــاا  ايلصـــ ــاعم  املعلومـــ ــادق  املطـــ ــ  ن  الفنـــ ــ   التخـــ ــاف   الن ـــ ــة -5التنـــ ــة  التلمينيـــ ــطة املاليـــ اتل ـــ

ا داف  -6املينيـــــة  العلقيــــــة  الت نيـــــة  ا داف ــــــة  ا ـــــدماا ذاا الصــــــلة .  املعـــــام ا الع اف ـــــة  ا ــــــدماا 

 .أل طة أخرج-7العامة  الدفاع  الض ن ايجت عت  التعليم  الص ة  ا دماا ايجت عية . 

ــال.  ــراق  د ف العـــ ــا   العـــ ــاب ني عـــــل أســـ ــ  البـــ ــن  بـــ ــاف  مـــ ــم اختيـــ ــدف  لـــ ــا . 2020املصـــ ــالون اتســـ   ال ـــ

 .3-3 ف ة   اجلد ف  Rosstat. - M.   2020. - 385 / .جلح
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ق 
را
لع
ا

 

8 5 4.5 15.5 35 17 15 

  
م

 

21.6 14.3 12.5 25.2 3.3 18.2 4.9 

يا 
ر 
ل

 

40,6 14,8 5,6 25 1,9 6 6,1 

ة 
د 
عو
س
ال

 22.9 9.3 9.8 33.5 6.5 10.9 7.1 

ني 
ص
ال

 

47 15 6 22 1.2 4.5 5.6 

يا 
ال
امل

 
1.3 20.4 6.7 25.7 14.3 26.9 4.3 

يا
ال
ط
ا 

 

3.9 20.2 5.7 27.9 14.3 20.4 7.6 

  
ز 
را
ب

 

9.1 12.8 7.2 31.4 9.9 17.3 12.2 

  
سي
ك
امل

 12.3 17.6 7.8 34.4 6.8 11.9 9.2 
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ــم ) ــا مــــن اجلــــد ف ف ــ ــدان 3 تضــــش لنــ ــد ا إم البلــ   ان البلــــدان التــــت لنتقــــت ل ليــ

الناميــــة  لصــــبش ال فاعــــة  الصــــيد   ــــيد اتســــ ا  لربيــــة اتســــ ا اتلـــــواع 

ــد ا د فا   ــناعة ل ليــ ــ  الصــ ــا  للعــ ــق لفســ ــطة.   الو ــ ــن اتل ــ ــا د  مــ ــ  الســ ميــ

  الصــــني  أملاليــــا  إ طاليــــا.  هــــةا  عنــــت أن مســــتوج لنقيــــة الــــب د  عتقــــد أ  ــــر 

ــتوج  ــل مســ ــةل  عــ ــة     ــ ــة العاليــ ــاد ة ذاا الت نيــ ــطة اي تصــ ــو ر اتل ــ ــل لطــ عــ

اتنتـــة   د ناميكيــــة العقـــ    ــــا  ســــقش ب  ـــاد  ا لتاجيــــة  ل ليـــ  بصــــة العقــــ  

 [.Alive, 2017: p42-47].البد    الصناعاا   يفة الع لة

ــة  ــاد  التوجيييــــ ــد املبــــ ــة أبــــ ــ  التوظيــــ ــبش هيكــــ ــن أن  صــــ ــا   قكــــ   فأ نــــ

ــصد اا املاليــــة املتابــــة  ــا ل ــــرا لــ ــة للــــب د. أ  ألــ ــةالينية للسياســــة املاليــ ايســ

ــ   ــو ر للــ ــ  لطــ ــلطاا حتفيــ ــل الســ ــ  عــ ــيل    ــ ــخم  الكــ ــتو ني الضــ ــل املســ عــ

ا إل ـــا   يقـــة مضـــافة   صـــبش اتلـــواع مـــن اتل ـــطة اي تصـــاد ة التـــت  ـــتم فييـــ 

 .من املقكن لطو ر فأ  املاف البي 

ــرج   ــادف اخـ ــة إم مصـ ــاا باجـ ــة  هنـ ــة املاليـ ــة السياسـ ــ  لنفيـ ــن أجـ ــ   مـ ــا ذلـ  مـ

لتق لباملـــــدفوعاا املاليــــــة    ـــــةل  اتمــــــواف التـــــت لســــــتخدميا ا داف  املاليــــــة 

ــم  إلــــ . .    ــداف  معــــدف ا صــ ــة )ا  ــ ــة الن د ــ ــاف السياســ ــب د   إ ــ ــةا  للــ هــ

ــح  ــت لعكــ ــؤ اا التــ ــن املــ ــدد مــ ــدان بعــ ــة البلــ ــن م افلــ ــن املست ســ ــياق  مــ الســ

فعاليـــــة اســـــتخدام أد اا السياســـــة املاليـــــة   عقليـــــة بـــــ  امل ـــــا   اي تصـــــاد ة 

 . حت ي  اتهدا  ا ل  ية ايسةالينية للبلد

ــد أن  ــن لعت ــ ــة.  ل ــ ــة املاليــ ــة السياســ ــة لفعاليــ ــؤ اا امل تقلــ ــر   املــ ــا لن ــ دعولــ

 اا التالية هت ات  ر أمهية لت ييم فعالية السياسة املالية.املؤ 

ــال 1.  ــيل ا يــ ــالب امل ــ ــم النــ ــة إم بنــ ــة إم املي اليــ ــراداا املاليــ ــم ا  ــ ــبة بنــ لســ

 .إدد هةا املؤ  الع   املال العام ل  تصاد -

ــاملني   .2 ــخا  العـــــ ــدد اتشـــــ ــة إم عـــــ ــراداا املاليـــــ ــم ا  ـــــ ــبة بنـــــ لســـــ

 .املؤ  الع   املال امل دد لك  موظة وضش هةا -اي تصاد
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  يــــر مــــدج م ــــاف ة -.لســــبة ا  ــــراداا املاليــــة إم النــــالب امل ــــيل ا يــــال3

 .الد لة   إعاد  لوز ا املنتب الة  لم إل اؤ    الب د

 ســـــقش بت يـــــيم لســـــبة الن ـــــا  ايســـــت  ف    فأ  املـــــاف -مـــــؤ  ايســـــت  ف.4

 .البي   ات وف ال ابتة

ــ  ــاد   بق افلـــ ــكي  مبـــ ــن ل ـــ ــن املقكـــ ــدان  مـــ ــة  املـــــؤ اا ملختلـــــة البلـــ ة هـــ

ــة  ــة عتلــ ــة  يــ ــةل  ملعرفــ ــة    ــ ــة املاليــ ــافية للسياســ ــةالينية إضــ ــة اســ لوجيييــ

ــا  ــ ف  أ ضـــ ــن الرضـــ ــة. مـــ ــة  الناميـــ ــدان املت دمـــ ــؤ اا   البلـــ ــة  املـــ ــيم هـــ  ـــ

ــ  ــا ذلـــ ــة   مـــ ــة الو نيـــ ــا ية للعقلـــ ــو  اليـــ ــادف ال ـــ ــا  لعـــ ــبة  مراعـــ بالنســـ

ــاا العا  ــق للق افلــ ــة ليســ ــة  امليقــ ــ ن هــ ــاد   فــ ــا اي تصــ ــا ص الوضــ ــة  خصــ مــ

 .ذاا أمهية  صوج

ــود   ــاا املوجــ ــتخدام البيالــ ــيتم اســ ــاب ا  ســ ــة ســ ــؤ اا امل ةبــ ــيم املــ ــاب  ــ حلســ

   ا قـــــــة البلـــــــدان املختـــــــاف .   عقليـــــــة احلســـــــاباا    ـــــــةل  ستســـــــتخدم 

ــة  ــاا ات ليــ ــةالبيالــ ــم االتاليــ ــة   بنــ ــة للقي اليــ ــراداا املاليــ ــداف ا  ــ ــالب   م ــ لنــ

ــاد   م ــــداف لكــــالية  ــدد اتشــــخا  العــــاملني   اي تصــ ــيل ا يــــال   عــ امل ــ

الع لــــة   مــــؤ  اتجــــوف   مــــؤ  لــــرا م فأ  املــــاف ال ابــــق. لتــــوفر  ــــيم هــــة  

      موضش باجلد ف ادلا .2019املؤ اا لعام)
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   وضــــش بيالـــــاا خــــ  اتســـــا  لت يــــيم فعاليـــــة السياســـــاا 4اجلــــد ف ف ـــــم)

 2019لبلدان  ف   البيالاا عام املالية   ا

ــة  الد لة  الع لـــــــ

ــون   مليــــــ

 شخص

ــيل  ــالب امل ــ النــ

 ا يال 

ــاف  مليـــــــــــــــــ

 د يفأمر كت

ــة   يقــــــــــــــ

ا  ـــــــراداا 

الرضــــــــــ بية 

للقوازلــــــــــة 

ــافاا  بقليــــــ

 الد يفاا

ــ فاا  م ــــ

ــوف  ــل اتجـ عـ

ــافاا  بقليــــــ

ــد يفاا  الــــ

 اتمر كية

ــؤ   مــــــــ

ــت  ف  اســــــ

فأ  

ــاف  املــــــــــ

ــ   البيـــــ

2019-

2018 

ــؤ   مــــــــ

ــرا م  لــــــــ

فأ  

املــــــــــــاف 

ال ابـــــــــق 

2019-

2018 
 103.2 101.2 37.8 1.4 234 7.3 العراق 
 115.7 102.3 1.67 33.35 332.82 26.2 م  
 117.5 103.4 35.5 16.5 761.43 28.6 لر يا 

 108.3 104.3 29.9 7.4 792.97 3.20 السعود ة 
 118.7 107.3 -1 9.1 14280 786 الصني 

 103.4 104.1 279.72 904.92 3438 42.4 املاليا 
 103.1 103.8 186.68 563.97 2002.4 23.4 ا طاليا
 102.2 101.8 225.44 410.08 1794 92.6 براز   
 100.9 100.2 27.45 333.11 1379.08 55.1 املكسي 

 

ــم ) ــد ف ف ــ ــن اجلــ ــش مــ ــ   4 تضــ ــة وف  أعــ ــاب املــــؤ اا املــ ــة حلســ ــا لتينــ   الــ

املختــــاف  للت ليــــ    التــــت لســــقش لنــــا امل افلــــة بــــني ال ــــيم التــــت جلقيــــا البلــــدان 

ــث  ــة. بيـــ ــتنتاجاا امليقـــ ــن ايســـ ــدد مـــ ــتخ   عـــ ــا باســـ ــوف علييـــ ــم احلصـــ لـــ

ــو ال يقــــة  ــة  الناميــــة هــ ــني البلــــدان املت دمــ ــر  ضــــوبا بــ ــف الفــــرق ات  ــ ل بــ

العاليـــة للنـــالب امل ـــيل ا يـــال لكـــ  موظـــة  فضـــ  عـــن مســـتوج عـــاف  لســـبيا 

ــة مــــن العــــ   املــــ  ــا فــــلن الســــقة املقيــــ   للسياســ ال امل ــــدد لكــــ  موظــــة. أ ضــ

ــ  فـــــي   تعلـــــ   ــت  فاا   فأ  املـــــاف البيـــ ــا ز لقـــــو ايســـ ــة هـــــت اـــ املاليـــ

 .بايست  فاا   ات وف ال ابتة

ــة  ــا ب املتبعـ ــل لتـ ــت د عـ ــم ايعـ ــ  لـ ــل ذلـ ــا ا  عـ ــت   بنـ ــاق د ن التـ ــل ايلفـ ــ  عـ لرلكـ

ــة ــت داا الكافيــــ ــود ايعــــ ــواب   د ن  جــــ ــت م   ضــــ ــدم ايهــــ ــافة ام عــــ بايضــــ

 
 . ل  ستدف عل بنم م  فاا اتجوف   الصني . 1
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ــراق  ــدان العــ ــةا أد ج ام ف ــ ــ  هــ ــة.  ــ ــافع التنقو ــ ــ زم للق ــ ــاق الــ ــ  ايلفــ بتقو ــ

 ال دف  التنافسية  سقي ا  بلد التاجت   اتسوق اي ليقية  العاملية.
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 ا   ة.

تهــدا  للخيصا للت لي   لو لنا إم استنتاة مفاد  أن هناا باجــة باليــا إم لعــد    بــو  

ا داف  ا سةالينية للسياسة املالية   البلدان النامية.  هةا هــو د ف السياســة املاليــة   هــة  

البلدان بيث  نبغت أن هنال  د ف   ل نيا  حتفي  لقو إلتاجيــة العقــ   عــل ســبي  امل ــاف  

ــ   ــن الرضــ ف  حتفي ــةل   م ــام ب ــة.   لل ي ــا الفا   مــن خــ ف إل ــا   ــناعاا التكنولوجي

ايست  فاا بن ا اا فأ  املاف البي    ذل   ا سي  د من بصة النــالب امل ــيل ا يــال 

لك  شخص عام     ةل  سيؤد  إم خل  إمكالاا مالية ب ي ية ل  اد  الع   الرضــ بت 

للد لــة   حت يــ  اتهــدا  ايجت عيــة   اي تصــاد ة     امل دد  بالتال ز اد  النقــو اي تصــاد

   ان اســتخدام ايداف  ايســةالينية  ــوفر الك ــو مــن امل ا ــا منيــا ت لصــبو إلييــا.املاليــة التــ 

الرسعة  الد ة  الكلفة  اجليد اي   عند اعداد اسالي  الت لي  املال يستخداما يب ــا   

 عقلية السياسة املالية.
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 التو ياا.

 عل ضو  النتا ب الساب ة  ويص الباب ني با يت 

عـــــل لع  ـــــ  ال ـــــطة ا داف  ايســـــةالينية  التـــــت ن ـــــ     ف  العقـــــ  -1

عقـــــودا  اساســـــيا  لن ـــــام السياســـــة املاليـــــة   الـــــد ا ر ل  ـــــاد  اي ـــــراداا 

 الرض بية التت لساهم   دعم عنلة التنقية اي تصاد ة للد لة.

  ف  ال يـــــــام بـــــــبعق ا  ـــــــ باا   معاجلـــــــة أزمـــــــاا الســـــــكان  -2

ــوع   ــر  اجلـــ ــل الف ـــ ــا  عـــ ــيم لل ضـــ ــةا   التعلـــ ــ ة  الغـــ ــلمني الصـــ  لـــ

 املســـــا ا   التنقيـــــة املنا  يـــــة   ـــــد  ضـــــ ن بيـــــا   مســـــتوج معي ـــــة 

أفضــــ  لصجيــــاف ال ادمــــة  الــــة  إتــــاة إم فبــــ   ضــــا ا البيقــــة بالتنقيــــة 

 اي تصاد ة ب ك  ادد  مستقر.

ــة  -3 ــا خطـ ــ ف  ضـ ــن خـ ــة  مـ ــة خا ـ ــراق مكالـ ــة   العـ ــة املاليـ ــنش السياسـ مـ

يـــــةها بقـــــر ف الو ـــــق  لـــــدعيقيا بـــــاملوافد املاليـــــة إســـــةالينية  ـــــتم لنف

  ا رب  البي ة  الفنية.
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 ا ي  ... املصادف العربية .

ــر ن  ــرمحن     خــ ــد الــ ــني عبــ ــيام  بســ ــام   ســ ــ فاا   2012) البصــ   الرضــ

ــراق    ــت   الع ــاع النفط ــةالينية   ــ   ال ط ــو  1 ا س ــة لب  ــة الكامل  املنقوع

 .ال ا    لية ا داف    اي تصاداملؤنر العلقت 

   ا داف  ايســــةالينية فؤ ــــة معــــال   داف 2018عبــــا   ألــــح عبــــد الباســــ   )

 الني الد ل  السعود ة.

   املوازلـــة العامـــة للد لـــة  مفيوميـــا  أســـالي  1999الكرخـــت  ايـــد عبـــد جعفـــر  )

ــة     ــا احلد  ـ ــدادها   اااهاسـ ــ  1إعـ ــة داف الكتـ ــة   مد ر ـ ــ  اجلامعـ ــة  النيـ للطباعـ

 املستن  ة  بغداد.

ــة 1   ا تصــــاد اا الــــنف     2000ا يتــــت  امحــــد بســــني  )   داف الكتــــاب للطباعــ

  الني  املو  .

ــواد  ــا  أمحــد  )ااقــود بســني  عــ ام  ز  ال ــال   2000ف  ــة  الن ــام امل ــة العام    املالي

  ا س م  داف امليرس  للني  التوز ا  ع ن.

 

 ا ... املصادف اتجنبية .طالي
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Ibrahim M.A., Key problems of the fiscal policy of the state in the conditions of 
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 امللخص: 

 الكثددددر عليهددددا  تعددددو  التدددد  الرضددددت يا  مدددد  احلددددار الوقدددد  يف السددديا ة ُتعددد 

 املت دددد  االشدددديا  تمدددد  ، الدددد    عدددد  بدددد يا للبلدددد  القددددوم  للدددد    الدددد ت  مدددد 

 عوامدددد  تت ددددو  تددددو ر هددددو ليبيددددا  يف السدددديا ة قطددددا  ت ميددددة موضددددو  يف عليهددددا 

 الغابددددا  مثدددد  ج ابددددة  بيعيددددة تأمددددا   مجيلددددة شددددوا    لدددد ي ا  السدددديا   اجلدددد  

 ، دي يددددددة امددددددا   ت اثريددددددة تمدددددد   تتا ددددددا  تالصدددددد راتية اجلبليددددددة تامل ددددددا  

 مقومددددا  مدددد  تغرهددددا  مت ددددو  تم ددددا  اسددددجاتيج  بموقدددد  ليبيددددا  تتميدددد  ت دددد ل 

 بدددد  املسددددل  مدددد  تايضددددا  الليبيددددة السدددديا ة لصدددد اعة تاعدددد  بمسددددتقب  مجيعهددددا   ت بدددد 

 العوائددددد   يددددد  مددددد  الصددددد اعا   ددددد   اقددددد  العدددددام يف السددددديا ة صددددد اعة ا 

 أضدددد  ، الدددد ت  مدددد   ثددددر يف السدددديا ية االنشددددطة ت عيدددد  حيققهددددا  التدددد  الكبددددر 

 يكدددد  م  املددددا  يدددد ج  لدددد  أت أي دتلددددة  ليبيددددا  يف  سدددديا   مرشددددت  اي ا  ذلدددد  ايل

 ايل احلكومدددددا  ، تصددددد ا  القدددددرا  يف ال تلدددددة سياسدددددة يف  قيقددددد  توجددددد  ه دددددا 

 ايل اهلاد دددددة الشددددداملة الت مويدددددة اخلطددددد  ضدددددم  تاد اجددددد  بددددد  تاالهدددددت م ت عيلددددد 

 ألمهيددددة تنظددددرا ، الدددد    عدددد   االعددددت د لتخ يدددد   بدددد ي  السدددديا   القطددددا  تقويددددة

 تالصددددد اقا  السدددددام تا دددددا  تاحلدددددوا  الثقا دددددا  انتشدددددا  حتقيددددد  ايل السددددديا ة

املختل دددددة ، ت لددددد   دددددر  عمددددد  تانشدددددطة  البيئدددددا  تمحايدددددة الشدددددعو  بدددددن

للشدددددبا  ، تت شدددددي  السددددديا ة ، تب دددددا  قاعددددد   اسدددددجاتيجية للسددددديا ة تالتددددد   

 .وم  امل   توازي ايرادا  ال    تا ثر لل    الق

 اجت   -اقتصاد -تطوير -السيا   -االستث   امل تا ية:الكل   
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                       املق مة

ُتعددددد  السددددديا ة يف الوقددددد  احلدددددار مددددد  الرضدددددت يا  التددددد  تعدددددو  عليهدددددا 

ت ميددددة قطددددا  ت ،بدددد يا عدددد  الدددد     للددددباد الكثددددر مدددد  الدددد ت  للدددد    القددددوم  

السدددديا ة يف ليبيددددا هددددو تددددو ر تت ددددو  عوامدددد  اجلدددد   السدددديا    لدددد ي ا شددددوا   

مجيلددددة تأمددددا    بيعيددددة ج ابددددة مثدددد  الغابددددا  تامل ددددا   اجلبليددددة تالصدددد راتية 

ا ددددددا  تمدددددد   اثريددددددة ت امددددددا   دي يددددددة  ت دددددد ل  تتميدددددد  ليبيددددددا بموقدددددد  تت

اسدددددجاتيج  تم دددددا  مت دددددو  تغرهدددددا مددددد  مقومدددددا  ت بددددد   مجيعهدددددا بمسدددددتقب  

تاعدددد  لصدددد اعة السدددديا ة الليبيددددة تايضددددا مدددد  املسددددل  بدددد  ا  صدددد اعة السدددديا ة يف 

العددددام  اقدددد   دددد  الصدددد اعا  مدددد   يدددد  العوائدددد  الكبددددر  التدددد  حيققهددددا ت عيدددد  

لسددددديا ية يف  ثدددددر مددددد  الددددد ت  ، أضددددد  ايل ذلددددد  ا  اي مرشدددددت  االنشدددددطة ا

سدددديا    يف ليبيددددا  لدددد  يدددد ج   املددددا م يكدددد  ه ددددا  توجدددد   قيقدددد  يف سياسددددة 

ال تلدددددة ايل ت عيلددددد  تاالهدددددت م بددددد  تاد اجددددد  ضدددددم  اخلطددددد  الت مويدددددة الشددددداملة 

اهلاد ددددة ايل تقويددددة القطددددا  السدددديا    بدددد ي  لتخ يدددد  االعددددت د عدددد  الدددد    ،  دددد  

السدددددديا ة ايل حتقيدددددد  انتشددددددا  الثقا ددددددا  تاحلددددددوا  تا ددددددا  السددددددام تعمدددددد  

تالصدددد اقا  بددددن الشددددعو  تمحايددددة البيئددددا  املختل ددددة ت ميدددد  املدددد  . ..الدددد  . 

لكدددد  مدددد  الصددددعب ا  تقددددام سدددديا ة ج ئيددددة يف مكددددا  معددددن ت ال يمكدددد   صدددد  

السدددددديا ة اخلا جيددددددة عدددددد  ال ا ليددددددة  املرشددددددت  السدددددديا   لل تلددددددة  مرشددددددت  

مددددد   ا دددددة ، تاالسدددددت اد  ي بغددددد  ا  تكدددددو   عالدددددة تمجابطدددددة متكامددددد  تشدددددبكة 

موا دندددددا االقليميدددددة املتا دددددة ت قدددددان الشدددددجا ا  االسدددددت امة ل  ددددد   ت وعدددددا 

اقتصدددددداديا  قيقيددددددا تمسددددددت اما لكدددددد  ال يمكدددددد  ا  نتجاهدددددد  الع يدددددد  مدددددد  

الت ددددد يا  التددددد  سدددددول يواجههدددددا هددددد ا القطدددددا  تهددددد   ي يدددددة التو يددددد  بدددددن 

اعددددا  ت ي يددددة امل ا ظددددة عدددد  هويددددة املجتمدددد  ال شدددداس السدددديا   تغددددر  مدددد  قط

الليبدددد  تعاداتدددد  تتقاليدددد   تقيمدددد  ال ي يددددة تاال اقيددددة  دددد  تسددددت ع  احلاجددددة ايل 

تأهيددددد  اتمع دددددا لانخدددددراس يف سا سدددددة االنشدددددطة السددددديا ية تمددددد  السدددددلبيا  

ايضددددا تددددأثر االنشددددطة السدددديا ية عدددد  البيئددددة تتلويثهددددا تاالرا   ددددا تهدددد ا مددددا 
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السدددديا ية السددددي  تا  ه ددددا  الكثددددر مدددد  م ددددا   اجلدددد    تعدددداه م دددد  الدددد ت 

السدددديا   يف ليبيددددا تعتدددد  مدددد  البيئددددا  احلساسددددة تالتدددد  حتتددددا  ايل بددددرام  محايددددة 

.  قيقددددة ا  هدددد ا ال شدددداس البدددد  1مسددددتمر  تتوعيددددة اتمعيددددة تدددد عو للم ا ظددددة .

ا  يمددددر بمرا لدددد  املختل ددددة مدددد  اال تشددددال ايل ال مددددو ايل ال ضدددد  ايل االسددددتقرا  

ا يمكددد  ا  نعدددو  عليددد  هدددو تقصدددر ال دددج  ال م يدددة بدددن  ددد  مر لدددة تا دددري تمددد 

تيمكدددد  ذلدددد  عدددد   ريدددد  االسددددتغا  تاالسددددتث   االمثدددد   مكانيات ددددا املاديددددة 

تللتك ولوجيددددا املتا ددددة  دددد  حيتددددا   االمددددر  ايل   دددد  املسددددتوي الثقددددايف ملجتمع ددددا 

م تجددددا   خلددددوب  ربتدددد  ب جدددداك تد ددددو  املعر ددددة الت ا سددددية مدددد   ددددا  تددددو ر

 سيا ية مت وعة ت ل  سوق سيا   نش  بامل طقة . 

إ  تطدددددوير امل دددددت  السددددديا   املقددددد م تاسدددددت  ا  أنشدددددطة سددددديا ية ج يددددد   

تت دددد  مدددد  اائدددد  السددددائ ن املختل ددددة دا دددد  ليبيددددا ، تذلدددد   ضددددان عدددد  زيدددداد  

القددددد    الت ا سدددددية للماسسدددددا  السددددديا ية، تمدددددا يجتدددددب عليهدددددا مددددد  زيددددداد  يف 

للقطدددددا  السددددديا   يف االقتصددددداد القدددددوم  يف ليبيدددددا املتمثلدددددة يف  القيمدددددة املضدددددا ة 

ال  ددددادق تاملطدددداع  تتقدددد ي  املددددأ وال  تاملهرجانددددا  الجاثيددددة تال ي يددددة للمدددد   

 .2اجل و  الليب  املتمثلة يف الص را  تاالثا  تامل   االثرية  تغرها 

ت اتلددددد  الع يددددد  مددددد  املددددد ظ   ال تليدددددة تطبيقاتددددد  املختل دددددة للتك ولوجيدددددا 

تتسددددائ  االتصددددا  تاملعلوماتيددددة يف اددددا  السدددديا ة ، تأثرهددددا عددددل زيدددداد  ال مددددو 

السددددديا    صوصدددددان يف الددددد ت  األقددددد  نمدددددوان ، تالتددددد  تشدددددك   يهدددددا عوائددددد  

انتشدددا   السددديا ة نسدددبة  بدددر  مددد  ال دددات  امل دددل ا مجدددايل، تقددد  أسددده  يف زيددداد 

م هددددوم السدددديا ة االلكجتنيددددة تتطبيقادددددا املختل ددددة عدددد   عوامدددد  أمههددددا ا ت ددددا  

نسدددددبة إسدددددهام السددددديا ة االلكجتنيدددددة يف إمجدددددايل التجدددددا   ا لكجتنيدددددة ال تليدددددة، 

تمدددا ي دددت  عددد  دمددد  هددد ا امل هدددوم يف الب دددن املاسسدددية للهيئدددا  املع يدددة بالسددديا ة 

ق مدددددة ، تبالتدددددايل األسدددددعا ، تكدددددالي  اخلددددد ما  السددددديا ية امل يفمددددد    دددددي  
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تتطدددددوير امل دددددت  السددددديا   املقددددد م لل عايدددددة تاالعدددددا  عددددد  املواقددددد  االثريدددددة 

تامل تجددددا  السدددديا ية ، تاسددددت  ا  أنشددددطة سدددديا ية ج يدددد   تت دددد  مدددد  اائدددد  

السددددائ ن املختل ددددة، تذلدددد   ضددددان عدددد  زيدددداد  القدددد    الت ا سددددية للماسسددددا  

القيمددددة املضددددا ة للقطددددا  السدددديا    السدددديا ية، تمددددا يجتددددب عليهددددا مدددد  زيدددداد  يف

 االقتصاد القوم  الليب  . يف

 مشكلة الب   :

تت دددد د مشددددكلة الب دددد  يف ب دددد  تحتليدددد  آليددددا  سددددي  لت ظددددي  السدددديا ة 

ال ا ليدددددة تاالهدددددت م  دددددا تتطويرهدددددا تامل ا ظدددددة عدددددل املواقددددد  تاملددددد   تاملعدددددام 

العاملدددددة يف االثريدددددة التددددد  ت  دددددر  دددددا ، تا سدددددهام يف تطدددددوير تت ميدددددة اجلهدددددا  

اددددددا  تك ولوجيددددددا املعلومددددددا  تاالتصدددددداال  ، تتوجيدددددد  تتشددددددجي  تت ميددددددة 

االسدددددتث   يف صددددد اعة تك ولوجيدددددا املعلومدددددا  تاالتصددددداال  لاسدددددت اد  م هدددددا 

يف صدددد اعة السدددديا ة ، تمددددردتد ذلدددد  عددددل صدددد اعة السدددديا ة  يف مسددددتقب  ليبيددددا 

   ددددر   تدت هددددا يف زيدددداد  الدددد    القددددوم  لليبيددددا بدددد يا عدددد  الدددد    ، ت لدددد 

عمدددد  للشددددبا  تتسدددداع  يف الت ميددددة االقتصددددادية  تالتطددددو  االجت عدددد  تالثقددددايف 

عدددددل مسدددددتوى املدددددوا   الليبددددد  تالدددددو   ،  ت صوصدددددا أ  السددددديا ة يف ليبيدددددا 

ت تقددددددر للددددددجتي  تالتسددددددوي  السدددددديا   تا عامدددددد  ، تال عايددددددة تامل ا سددددددة 

 ال تلية يف املواق  االلكجتنية . 

 أمهية الب   : 

 ليبيا . يف السيا  ر يزياد  ال مو تالتطو عل  .العم 1 

متواجدددد    التدددد . ب دددد  سددددب   ي يددددة االسددددت اد  مدددد  الوسددددائ  تاآلليددددا  2

 الليب  السيا  يف ليبيا  تزياد  الت مية للم ت  

. الت سددددي  األمثدددد  بددددن ال دددداعلن املختل ددددن  ددددي  يتعلدددد  بت ظددددي  السدددديا ة 3

العرصدددددد تالتطددددددو  يف اددددددا  تاالهددددددت م  ددددددا تتطويرهددددددا بدددددد  يت اسددددددب مدددددد  

 االتصاال  تالتك ولوجيا .
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 القددددوم . د اسددددة البيئددددة الليبيددددة تما متهددددا للسدددديا ة بدددد  يعددددود بالدددد    4

 الليبددددد تزيددددداد  الدددددوعن لددددد ى ال دددددرد  تالثقدددددايفلليبيدددددا ، تللتطدددددو  االجت عددددد  

 . أت رسقتها االما   تامل   االثرية تع م العب   ا  بأمهية

 أه ال الب   : 

التعريدد  بتددا ي  ليبيدددا ت ضددا دا عددد  العصددو  املختل دددة مدد  اجددد   لدد  تعددد   .1

 اثري تثقايف م  شأن  محاية تل  االثا   تتطوير ال  اسا  االثرية.

عمليدددة تطبيددد  السددديا ة ال ا ليدددة بامل ا ظدددة عدددل االمدددا   االثريدددة  يفا رسا   .2

 بت ميتها تتطويرها .

املهدد  لاسددت اد  م دد  يف مشددا ي  اسددتث  ية  احليددوياالهددت م تت ميددة هدد ا القطددا   .3

لت قيددد  ت ميدددة اقتصدددادية تاجت عيدددة ت لددد   دددر  عمددد  لكثدددر مددد  الشدددبا  

 يا .تاخلرجين م   ليا  السيا ة تال   قة بليب

نقدددد  التك ولوجيددددا املتق مددددة للمعلومددددا  تحتقيدددد  االسددددت اد  م هددددا، تتوجيدددد   .4

 تتشجي  تت مية االستث   يف ص اعة تك ولوجيا املعلوما  تاالتصاال  .

  مشكلة الب  

يسددددته ل الب دددد  إلقددددا  م يدددد  مدددد  الضددددو  عددددل املشددددكلة الب ثيددددة موضددددو  

القددددرا  يف ال تلددددة  متخدددد يال  اسددددة تبلو دددددا  خطددددو  أتليددددة ن ددددو مسدددداع   

بامل ددددا   تاألمددددا   تاملدددد   السدددديا ية  تاالهددددت مالليبيددددة م يدددد ا مدددد   امل ا ظددددة 

تاآلثددددا  التا ويددددة تاحلضددددا ية با ضدددددا ة  األثريدددددةامل ددددا    تاسددددتغا يف ليبيددددا ، 

إىل امل ددددا   اجلبليددددة تالطبيعيددددة تالصدددد راتية تالشددددوا    الب ريددددة عددددل ضدددد   

تقددددد مها السددددديا ة ا لكجتنيدددددة ملجمددددد   التددددد  سدددددية مددددد  امل ايدددددا الت ا  االسدددددت اد 

صدددد اعة السدددديا ة يف ليبيددددا يف املسددددتقب  ، تذلدددد  انطاقددددان مدددد  أ  السدددديا ة تعدددد  

تسددددتل م  تالتدددد هلددددا مدددد  ادا تخلرجادددددا اخلاصددددة،  التدددد مدددد  الظددددواهر ال ظاميددددة 

 يفإجيددداد نظدددد  للعمدددد  تالت سددددي  بددددن خلتلددد  ال دددداعلن املع يددددن بقضددددية السدددديا ة 

 .ليبيا 

 الب   إىل ثاثة  صو  ، تذل     يل:  سأقس   م هجية الب   :
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ال صدددددد  األت : م هددددددوم السدددددديا ة ، تيت ددددددات  تعريدددددد  م هددددددوم السدددددديا ة 

 ال ت  ال امية . يف  االلكجتنية، تبيا  أمهيتها، تاملتطلبا  العامة لتطبيق  

ة ت عيدددد  ، تأمهيدددد  الليبدددد  السدددديا  امل ددددت   يف: املظدددداهر الت ددددو   الثدددداهال صدددد  

املواقدددددد  االلكجتنيددددددة السدددددديا ية القائمددددددة يف ليبيددددددا  ت الددددددة الب يددددددة الت تيددددددة 

 األساسية تالتك ولوجية املوجود  . 

اددددددا  ت ظددددددي  السدددددديا ة  يفال صدددددد  الثالدددددد  : اجلهددددددود ال تليددددددة تالعربيددددددة 

 االلكجتنية.

جيددددب توا رهددددا  التدددد  امتددددة ، تتدددد ز التوصدددديا  العامددددة للب دددد ، تاملتطلبددددا  

عمليدددددة تطبيددددد  السددددديا ة ال ا ليدددددة تاالهدددددت م تت ميدددددة  يف  ا رسا   تدددددن يمكددددد 

املهددددد  لاسدددددت اد  م ددددد  يف مشدددددا ي  اسدددددتث  ية لت قيددددد   احليدددددويهددددد ا القطدددددا  

ت ميددددددة اقتصددددددادية تاجت عيددددددة ت لدددددد   ددددددر  عمدددددد  لكثددددددر مدددددد  الشددددددبا  

 تاخلرجين م   ليا  السيا ة تال   قة بليبيا .

عريددددد  م هدددددوم السددددديا ة االلكجتنيدددددة، اتال / م هدددددوم السددددديا ة ، تيت دددددات  ت

 ال ت  ال امية . يفتبيا  أمهيتها، تاملتطلبا  العامة لتطبيق  

حييياهدددددا تعريددددد  السددددديا ة : نشددددداس تر يهددددد   دددددا   عددددد  الدددددرتتن الددددد ي 

السددددائ ، هدددد ل السدددديا ة إنعدددداو  تك ال ددددرد، تتكددددو  السدددديا ة بانتقددددا  ال ددددرد 

إىل دتلددددة  االنتقددددا ل تلددددة أت مدددد  املكددددا  املقددددي   يدددد  إىل مكددددا  آ ددددر يف ن ددددس ا

أ ددددرى، مدددد  تددددو ر مجيدددد  اخلدددد ما  تاملسددددتل ما  هلدددد ا ال شدددداس، يف مدددد   ال تقدددد  

 ساعة تال تتجاتز الس ة. 24ع  

 م هوم السيا ة ا لكجتنية:

تق يدددددددددة املعلومدددددددددا   يف رضددددددددد  املتغدددددددددرا  التك ولوجيدددددددددة تالتطدددددددددو  

مقدددددد متها اخلدددددد ما  السدددددديا ية  يفتاالتصدددددداال  صددددددو ان   يثددددددة للتعامدددددد  

الوقددددد  احلدددددايل رت    تميدددددة ال يمكددددد  ألى  يفأصدددددب    التددددد ا لكجتنيدددددة 

 اهلدددد . تأصددددب  احلدددد ي  عدددد  هدددد   اخلدددد ما  مثددددا  اهددددت م  سدددديا  نشدددداس 
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قانونيددددة حماتلددددة لوضدددد  أ ددددر  يفالع يدددد  مدددد  ال  اسددددا  القانونيددددة تالسدددديا ية 

 1تت ظيمية هلا.

 أتالن: تعري  السيا ة االلكجتنية

علدددد  السدددديا ة  يفيعتدددد  م هددددوم السدددديا ة االلكجتنيددددة مدددد  امل دددداهي  احل يثددددة 

تتدددد ا   بشدددد   مدددد  م هددددوم التجددددا   االلكجتنيددددة. تقدددد  اسددددتطا  البا دددد   التدددد 

أ  يرصدددد  عدددد   تعري ددددا  مل هددددوم السدددديا ة االلكجتنيددددة،  ددددا  أمههددددا أندددد  يشددددر 

ادددددا  السددددد ر تالسددددديا ة، تاسدددددتخ ام  يفاسدددددتخ ام األعددددد   االلكجتنيدددددة “إىل 

تق يددددا  االنجندددد  مدددد  أجدددد  ت عيدددد  عمدددد  املددددو دي  السدددديا ين تالوصددددو  إىل 

يددددت   سدددديا  نمدددد  “تأندددد    .”تسددددهيا  أ ثددددر  عاليددددة للمسددددتهلكن السدددديا ين

تدددددت  بدددددن ماسسدددددة سددددديا ية تأ دددددرى أت بدددددن  التددددد ت  يددددد  بعددددد  معاماتددددد  

 تك ولوجيددددددا ة سدددددديا ية تمسددددددتهل  )سددددددائ ( مددددد   ددددددا  اسددددددتخ ام ماسسددددد 

املعلومدددددا  تاالتصددددداال  تب يددددد  تتاقدددددن  يددددد  عدددددرتب اخلددددد ما  السددددديا ية 

مددددد   ددددددا  شددددددبكة املعلومددددددا  ال تليدددددة )ا نجندددددد ( مدددددد   غبددددددا  مجددددددو  

قبدددددو  هددددد   اخلددددد ما  السددددديا ية املق مدددددة عددددد  شدددددبكة  يفالسدددددائ ن الدددددراغبن 

شددددددبكة املعلومددددددا  ال تليددددددة،  يفاحلددددداد   وج التك ولدددددد التقدددددد م ،ت "ا نجنددددد 

تتددددأثر  عددددل األندددد س السدددديا ية املختل ددددة، تب يدددد  أصددددب  با مكددددا  تسددددمية 

 يفإذا مددددا تدددد  اسددددتخ ام التق يددددا  احل يثددددة  ”الكددددجته“بأندددد   سدددديا  نمدددد   أي

عددددرب م تجاتدددد  تتقدددد يمها للسددددائ ن عددددل شددددبكة املعلومددددا . تيشددددم  ذلدددد  

مطيددددة املعرت ددددة مدددد  عددددرتب الدددد ام  السدددديا ية،  ا ددددة العمليددددا  السدددديا ية ال 

ت جدددد  الددددر ا  السدددديا ية تت ظيمهددددا مدددد   ددددا  ا نجندددد  ، ت دددد ما  مددددا 

 

عبدددددددد  ا) شدددددددديبو  )تآ ددددددددرت  ( ، املت دددددددد  اجل هددددددددري ،)م شددددددددو ا  مصددددددددل ة اآلثددددددددا  تم ظمددددددددة  -1

 (1988اليونسكو:

 " لددددد  دبدددددن القدددددادم نظدددددر  قانونيدددددة   دددددو  السددددديا ة " ، السددددديا ة ا لكجتنيدددددة  .  شدددددا عدددددل الددددد ي  أمحددددد - 1

Anis Khanchouch: E-Tourism; an Innovative Approach for the Small 

and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTE) in Tunisia, OECD, 

2004 tp://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=117336 
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بعددددد  احلصدددددو  عدددددل امل دددددت  ،  أنشدددددطة إنتدددددا  السدددددل  تاخلددددد ما  تتوزيعهدددددا 

 . 1” تتسويقها أت تسليمها للمشجى م   ا  الوسائ  االلكجتنية

ثانيددددددان: أمهيددددددة السدددددديا ة تتطويرهددددددا الكجتنيددددددا تتأثرهددددددا عددددددل االقتصدددددداد 

 الليب   القوم تال    

تو رهددددا سددددوا   التدددد ت بدددد  أمهيددددة السدددديا ة ا لكجتنيددددة مدددد  امل ددددا   الضددددخمة 

 ددددداتز  يفتسددددده   تالتددددد اخلددددد ما  السددددديا ية أت للسدددددائ ن أن سددددده ،  ملقددددد م 

 ل مطية، تم  أه  ه   امل ا   :املعاما  السيا ية ا يفاحلواج  التقلي ية 

تعتمدددد  عليهددددا صدددد اعة السدددديا ة،  يدددد   التدددد . تيسددددر تقدددد ي  املعلومددددا  1

تتسدددد  اخلدددد ما  السدددديا ية بأبددددا م تجددددا  تتبدددداي   يهددددا املعلومددددا  بشددددك   بددددر 

 ددددا يمكدددد  قيدددداا جوددددددا إال بالتجربددددة، تأبددددا تعتمدددد  باألسدددداا عددددل ثقددددة 

تقددددد مها الرشددددد ا  تاملاسسدددددا    التددددد جدددددود  اخلددددد ما  السددددديا ية  يفالسدددددائ  

 . السيا ية

احلصدددددو  عدددددل مجيددددد   السددددديا  تمددددد  ه دددددا أصدددددب  ب مكدددددا  املسدددددتهل  

مدددد   ددددا  شددددبكة  السدددديا  حيتاجهددددا عدددد  امل ددددت   التدددد البيانددددا  تاملعلومددددا  

االنجندددددد ، تيشددددددم  ذلدددددد  معلومددددددا  عدددددد  الطددددددرا  تال  ددددددادق تالدددددد ام  

حتقيدددد   غبددددا   يفذلدددد  السدددديا ية تأمددددا   تددددأجر السدددديا ا .. إلدددد . تأسدددده  

السدددددائ  تإ ضدددددا  ا تياجاتددددد  األساسدددددية، تذلددددد  مددددد   دددددا  إمكانيدددددة قيدددددام 

السدددائ  بدددد جرا  الع يدددد  مدددد  املقا نددددا  بددددن املواقدددد  السدددديا ية املختل ددددة تا تيددددا  

األنسددددب م هددددا دت  أ  حيتددددا  إىل االنتقددددا  مدددد  مكددددا  إىل أ ددددر. تتتددددي  شددددبكة 

املعلومدددددا  الت صددددديلية االنجنددددد  ذلددددد  مددددد   دددددا  أشدددددكا  متعددددد د  تشدددددم  

يسددددتطي  السددددائ  مدددد   اهلددددا زيددددا   األثددددر أت تصدددد    التدددد املكتوبددددة تاملصددددو   

 السددددديا  امل دددددت  ب  سددددد ، أت  تدددددن إمكانيدددددة قيدددددام السدددددائ  بتصدددددمي  ال ندددددام  

 

  محددددد  ا) السددددد    ، التجدددددا   االلكجتنيدددددة تت ميدددددة الصددددداد ا  ، سلسدددددلة أت اق اقتصدددددادية ) جامعدددددة أمحددددد  - 1

 .9 -7(،      2005،   اير  24القاهر  ،  لية االقتصاد  تالعلوم السياسية، الع د  
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 التددددد الددددد ى يرغدددددب  يددددد  دت  التقيددددد  ب ندددددام  ُمعددددد  سدددددل ان تت قدددددان للتكل دددددة 

 يستطي  د عها.

سددددديا ية املق مدددددة تمددددد  ثددددد  متتددددد  امل دددددت  .   دددددي  تكدددددالي  اخلددددد ما  ال2

بميددددد   مقا ندددددة نتيجدددددة النخ ددددداب األسدددددعا ،  مددددد  شدددددأ  اسدددددتخ ام  السددددديا  

، تتكدددددالي  السددددديا  السددددديا ة ا لكجتنيدددددة التقليددددد  مددددد  تكدددددالي  التسدددددوي  

ا نتددددا  ) تسددددهي  تتاددددي  التواصدددد  بددددن م ددددت  اخل مددددة السدددديا ية تالوسددددي  ( 

لصددددد قا  مددددد  احيدددددة  بدددددر  مددددد  ، تتكدددددالي  التوزيددددد  ) تسدددددهي  إجدددددرا  ا

املسددددته  ن( ، با ضددددا ة إىل   دددد   جدددد  الع لددددة .  عددددل سددددبي  املثددددا  يمكدددد  

للسدددددائ  تسددددددل  تدددددد ا ر الطددددددرا  االلكجتنيددددددة أت تقسدددددديمة التبدددددداد  اخلاصددددددة 

 .1ا لكجتهب ج  أ   ال  ادق م   ا  بري   

ت دددد  تظهددددو  أنشددددطة سدددديا ية ج يدددد   ت السدددديا  . سددددهولة تطددددوير امل ددددت  3

 التدددد  الددددرأيمدددد  اائدددد  السددددائ ن املختل ددددة، تذلدددد  مدددد   ددددا  قياسددددا  

يمكدددددد  مدددددد   اهلددددددا معر ددددددة التوجهددددددا  السدددددديا ية اجل يدددددد   تاخلدددددد ما  

 حيتاجها السائ و . الت األساسية تاملكملة 

زيددددداد   يف. زيددددداد  القددددد    الت ا سدددددية للماسسدددددا  السددددديا ية بددددد  يسددددده  4

ال هايددددة عددددل زيدددداد  القيمددددة  يفمددددا يدددد عكس مبيعادددددا تإيرادادددددا تأ با هددددا، تهددددو 

 .ا مجايلال ات  امل ل  يف السيا  املضا ة للقطا  

. شدددددديو  اسددددددتخ ام السدددددديا ة االلكجتنيددددددة دلدددددديان عددددددل تقدددددد م الب يددددددة 5

ضدددددم   –البلددددد  املع دددددن، بددددد  يسددددده   يفالتك ولوجيدددددة تاخلددددد ما  االلكجتنيدددددة 

زيددددداد  االسدددددتث  ا  األج بيدددددة تل متتددددد  ب يدددددة األعددددد    يف –عوامددددد  أ دددددرى 

يا ة تتدددد داد أمهيددددة السدددد ، التقددددا ير ال تليددددة   يفاحلكوميددددة تاخلاصددددة باملصدددد اقية 

ا لكجتنيددددددة مدددددد  زيدددددداد  االهددددددت م بالتجددددددا   ا لكجتنيددددددة  بعدددددد  أ   اندددددد  

 

أمحددددد  محددددد  ا) السددددد   ، التجدددددا   االلكجتنيدددددة تت ميدددددة الصددددداد ا  ، سلسدددددلة أت اق اقتصدددددادية ) جامعدددددة  - 1

 . 15-14-13(،     2005،   اير 24القاهر ،  لية االقتصاد تالعلوم السياسية، الع د  
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% مددددد  التجدددددا   ا لكجتنيدددددة زاد  ال سدددددبة 7السددددديا ة ا لكجتنيدددددة تسددددده  بدددددد 

 م. 2002عام  يفالتجا   ا لكجتنية  إمجايل% م  35إىل 

، ت الددددة الب يددددة  الليبدددد امل ددددت  السدددديا    يف: مظدددداهر الت ددددو   الثدددداهال صدددد  

 يتطلب االيت :  تالتك ولوجية املوجود  الت تية األساسية 

 .يف ليبيا  السيا  رت   اجياد مظاهر ج ي   للت و   -

بدددن دت  العدددام نظدددران ملدددا تتمتددد   السددديا  تعتددد  ليبيدددا مددد  أهددد  نقددداس اجلددد   

الدددد ى تق مدددد .  السدددديا  بدددد  مدددد  م ددددا   سدددديا ية متعدددد د ، تإىل ت ددددو  امل ددددت  

  األ دددددر  أنددددد س سددددديا ية ج يددددد   أصدددددب    ا دددددب ال دددددج يفتقددددد  ظهدددددر  

اائدددد  أتسدددد  مدددد  السددددائ ن عدددد  العددددام ، تذلدددد  إضددددا ة إىل األندددد س التقلي يددددة 

 املعرت ة  سيا ة اآلثا  عل سبي  املثا . 

تمدددددد  هدددددد   األندددددد س سدددددديا ة املددددددامترا  تاملعددددددا ب ال تليددددددة تسدددددديا ة 

تالبيئيدددددددة  الصددددددد راتية تسددددددديا ة اليخدددددددو  تالسددددددديا ة الب ريدددددددة السددددددد ا ي

تالعاجيددددددددة تالرياضددددددددية ، تسدددددددديا ة املهرجانددددددددا  تال عاليددددددددا  الج يهيددددددددة 

أصدددددب   متثدددد  اليدددددوم نشدددددا ان  التدددد  ”سددددديا ة مرا دددد  الغدددددو  ”تالثقا يددددة ، ت

مر دددد ان  346سدددديا يان يلقددددن  تاجددددا  بددددرا تعكسدددد  زيدددداد  عدددد د هدددد   املرا دددد  اىل 

 .1 م 2005عام 

 السيا ة الج يهية . -1

تعدددد  السدددديا ة الج يهيددددة ا دددد  اهدددد  أنددددوا  األنشددددطة السدددديا ية التدددد  توجدددد  يف 

تالتدددد   تدددد   عدددد دا  بددددرا مدددد  السددددائ ن مدددد  خلتلدددد  دت  العددددام، ملددددا  ليبيددددا 

ت مددددا  عددددل الب ددددر املتوسدددد  . تتتمثدددد  أهدددد   شددددوا  تتمتدددد  بدددد  ليبيددددا مدددد  

 الرشدددددق السدددددا    يفيمكددددد  زيا ددددددا مل  سدددددة هددددد   السددددديا ة  التددددد امل دددددا   

سوسدددددة ، شددددد ا  ، د ندددددة ، اخلمدددددس ، تم تبخددددد  الطبيعدددددة عدددددل ليبيدددددا بعطائهدددددا 

متيدددددد ا يف  بيعتهددددددا يسددددددتهوي األبصددددددا   -سددددددب ان  تتعدددددداىل- قدددددد  تهبهددددددا ا) 

 تالقلو  .

 
 .156( ،   2003ه   حمم   ام ، التجا   االلكجتنية  يف املجا  السيا    )القاهر  ، - 1
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  سيا ة املامترا  . -2

بلددددد  يتميددددد   ألىمتثددددد  سددددديا ة املدددددامترا  تاملعدددددا ب نمطدددددان سددددديا يان هامدددددان 

ة  بددددددر  الستضدددددا ة عرشددددددا  السياسددددددية  رصددددد  أت مكانتهدددددا  جغددددددرايفبموقددددد  

تالثقا يددددددة  تاالقتصدددددداديةاملجدددددداال  السياسددددددية  يفاملددددددامترا  ال تليددددددة سدددددد ويان 

تالطبيددددة تامله يددددة ، هلدددد ا الدددد م  السدددديا   ملددددا يتددددوا ر بدددد  مدددد  إمكانيددددا    يددددة 

تتك ولوجيددددة ت هيدددد ا    يثددددة مدددد  أجهدددد   سددددمعية تترمجددددة  و يددددة بمختلدددد  

 1اللغا .

 ا  ال  ية تالثقا ية .سيا ة املهرجانا  تال عالي -3

 السدددديا  تعتدددد  سدددديا ة املهرجانددددا  مدددد  اهدددد  تأ دددد   تسددددائ  اجلدددد   

 مجدددداهريحتظددددن ب قبددددا   التدددد ليبيددددا الع يدددد  مدددد  املهرجانددددا   يفاجل يدددد  ، تُيقددددام 

  للددددددجا ، تمهرجددددددا  غدددددد امس   السدددددديا   بددددددر مثدددددد  مهرجددددددا  غددددددا  

  الددددد تيلتمهرجدددددا   دددددرابلس لبغ يدددددة الليبيدددددة ، ت مهرجدددددا  معدددددرب  دددددرابلس 

 للسيا ة تالتسوق .

 يف الص را  الليبية  . الس ا يسيا ة   -4

، تجبدددد  العوي ددددا  ،  الليبدددد اجل ددددو   يفتي دهددددر هدددد ا ال ددددو  مدددد  السدددديا ة 

تجبددددا  ا ددددا وا ، تالوا ددددا  ال ا لددددة تاخلا جددددة ال ا ددددر  باآلثددددا  تالعيددددو  

تاالسددددتمتا  باحليددددا     عددددو ، تغدددد امس ، تب ددددر   أتبددددا ي يفة تاآلبددددا  املائيدددد 

 مددد   التددد هددد   امل دددا   بددد  ُيمكددد  للسدددياك مددد  معايشدددة هددد   احليدددا   يفالب تيدددة 

تاحلضددددا    لددددجا ا مددددا بددددنبددددن البسددددا ة تقسددددو  الطبيعددددة اجلبليددددة الصدددد راتية 

 تالتا ي  . 

 لكجتنية السيا ية القائمة يف ليبيا  أمهية ت عي  املواق  ا- 5

ليبيددددا ال يوجدددد   رصدددد دقيدددد  بع اتي هددددا  يفاملواقدددد  االلكجتنيددددة السدددديا ية إ  

االلكجتنيددددددة، أت بت ويعادددددددا املختل ددددددة ،  ذا  صددددددلة باحلر ددددددة السدددددديا ية مثدددددد  

مواقدددددد  تزا   السدددددديا ة الليبيددددددة ، تهيئددددددة ت شددددددي  السدددددديا ة، تاهليئددددددة العامددددددة 

 
 1967-1966)4-3ليبيا الق يمة   "أ با  أثرية/ امل ا ظا  اجل وبية   "حمم  سلي   أيو  ، - 1
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لليبيددددددة ، تموقدددددد  املكاتددددددب السدددددديا ية  الليبيددددددة ، تغر ددددددة للت ميددددددة السدددددديا ية ا

 الليبدددد ا ددددا  تت دددداال  السدددد ر تالسدددديا ة العاملددددة  بليبيددددا ، تبوابددددة الددددجا  

للمدددددددامترا   الددددددد تيل، ادا   معدددددددرب  دددددددرابلس السددددددديا  ،  تدليددددددد  ليبيدددددددا 

تاملعددددا ب تالتسددددوق ، تاهليئددددة العامددددة لشددددئو  املعددددا ب تاالسددددواق ال تليددددة، 

، تمطددددا  امعتيقددددة ، تمطددددا  ب ي ددددا  العددددامل تمطددددا   ددددرابلس  تالصددددو  تالضددددو ،

، تا دددددة اخلطدددددوس اجلويدددددة الليبيدددددة ،  الليبددددد ، تمطدددددا ا  اجل دددددو   بب غدددددازي

تاال ريقيددددددة ، تاسدددددد   ال  ددددددادق العاملددددددة ، تتسددددددائ  الج يدددددد   يهددددددا ، تأهدددددد  

 تق مها لل  ال  دا   ال  ادق  . الت اخل ما  املوجود  

 ص اعة تك ولوجيا املعلوما  تاالتصاال .. تشجي  تت مية 1

 .1. نق  التك ولوجيا املتق مة للمعلوما  تحتقي  االست اد  م ها 2

 .  ر  تص ير   ما  االتصاال  تتك ولوجيا املعلوما  تم تجادا.3

. ا سدددددددهام يف تطدددددددوير تت ميدددددددة اجلهدددددددا  العاملدددددددة يف ادددددددا  تك ولوجيدددددددا 4

 املعلوما  تاالتصاال .

جي  تت ميددددددة االسددددددتث   يف صدددددد اعة تك ولوجيددددددا املعلومددددددا  . توجيدددددد  تتشدددددد 5

 تاالتصاال .

 .  عاية املصال  املشج ة ألنشطة تك ولوجيا املعلوما .6

. دعددددد  الب دددددو  تال  اسدددددا  يف ادددددا  تك ولوجيدددددا املعلومدددددا  تاالتصددددداال  7

 تتشجي  االست اد  ب تائجها.

اسددددددتخ ام . تشددددددجي  تدعدددددد  املرشددددددتعا  الصددددددغر  تاملتوسددددددطة يف اددددددا  8

 تتوظي  آليا  املعاما  االلكجتنية.

 
-دددددددددد252ه ددددد  حممددددد   امددددد  ،  التجدددددا   االلكجتنيدددددة يف املجدددددا  السددددديا   ، مرجددددد  سدددددب  ذ دددددر  ،       1

254. 
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. ت ظددددي  نشدددداس  دددد ما  التوقيدددد  االلكددددجته تغرهددددا مدددد  األنشددددطة يف اددددا  9

 .1املعاما  االلكجتنية تص اعة تك ولوجيا املعلوما  

اددددا   يفمدددد  اجلهددددود ال تليددددة تالعربيددددة   االسددددت اد ال صدددد  الثالدددد  : سددددب  

 ت ظي  السيا ة ا لكجتنية 

 الددددد تيلرب هددددد ا ال صددددد  ألبدددددرز اجلهدددددود املب تلدددددة عدددددل املسدددددتوين يعددددد 

 لتجربتدددددد لت ظددددددي  عمدددددد  السدددددديا ة االلكجتنيددددددة.  دددددد  يعددددددرب  تا قليمدددددد 

ادددددا  تشدددددجي  املرشددددتعا  الصدددددغر  املرتبطدددددة بالتجدددددا    يفا مددددا ا  تتدددددونس 

 االلكجتنية تتطبيقادا ل اا  السيا ة .

 أتالن: اخل ا  ال تلية 

 لكجتنية . . مبا د  األتنكتاد للسيا ة ا1

دت تددددد  احلاديدددددة عرشددددد   يف دددددرك مدددددامتر األمددددد  املت ددددد   للتجدددددا   تالت ميدددددة 

 2004يونيددددو  18-13م ي ددددة سددددات بدددداتلو بال ازيدددد   ددددا  ال ددددج   يفامل عقدددد   

لبلددددد ا  مبددددداد    اصدددددة بالسددددديا ة االلكجتنيدددددة. تهددددد    املبددددداد   إىل ت تيددددد  ا

ال اميدددددة بالوسدددددائ  التق يدددددة الازمدددددة لدددددجتي   ددددد مادا السددددديا ية تتسدددددويقها 

تبيعهددددا عدددد  االنجندددد  تاسددددت  ا  م تجددددا  سدددديا ية ج يدددد  ، تذلدددد   دددد ل 

عددددل ن ددددو  عددددا  باسددددتخ ام أدتا  تسددددت    السدددديا  تيسددددر تطددددوير قطاعهددددا “

   ”إىل تك ولوجيا املعلوما  تاالتصاال 

 يف  مدددد   ددددا  الرشددددا ة مدددد  الدددد ت  األعضددددا  تأتضدددد  املددددامتر أ  ذلدددد  يددددت

املدددددامتر تامل ظمدددددة العامليدددددة للسددددديا ة تاليونسدددددكو تسدددددلطا  السددددديا ة الو  يدددددة 

يسددددتمر إ ا هددددا  التدددد تاجلامعددددا  ، ت دددد د  املبدددداد   املسددددت ي ت  مدددد  املبدددداد   

صدددد اعة السدددديا ة امل ليددددة  يفأصدددد ا  املصددددل ة  يفال م ددددن ملدددد   أ بعددددة سدددد وا  

ة تاملدددددد ظ   ا قليميددددددة املع يددددددة مثدددددد  املشددددددا ي  الصددددددغر  البلدددددد ا  ال اميدددددد  يف

 

   أ ددددرال مدددد  لعدددد اجلامعددددة عرشدددد احلددددادي األتنكتدددداد اا ددددا  ”مدددد  ر  مدددد  أمانددددة األتنكتدددداد بع ددددوا    - 1

 18-13 ال ددددج   ددددا  بدددداتلو  سددددات بم ي ددددة امل عقدددد   عرشدددد  احلاديددددة الدددد ت   يف  تاملق مددددة ”أصدددد ا  املصددددل ة
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تاملتوسدددددطة احلجددددد   ال  دددددادق تال قددددد  تاحلدددددرل الي تيدددددة، تادددددالس الددددد تائر 

 مقدددددد م السدددددديا ية الو  يددددددة، تمدددددد ظ   تسددددددوي  الوجهددددددا  تغرهددددددا مدددددد  

 . اخل ما 

تتددددو ر األتنكتدددداد مدددد  ا ائهددددا مدددد   ددددا  هدددد   املبدددداد   إسددددهاما  عي يددددة 

اددددددا  السدددددديا ة  يفتسددددددتخ م  لبنجندددددد    نموذجيددددددة تغطددددددن تطددددددوير قاعدددددد 

االلكجتنيددددة. تتشددددم  هدددد   القاعدددد   معلومددددا  عامددددة عدددد  ال تلددددة، تبيانددددا  

تقددددد مها، تعددددد  امل تجدددددا  الي تيدددددة  التددددد ت صددددديلية عددددد  اخلددددد ما  السددددديا ية 

السدددديا ية امل تجددددة  يهددددا، ت دددد ل   تابدددد  بدددداملواق  االلكجتنيددددة ألبددددرز الرشدددد ا  

ملعلومددددا  عددددل شددددبكة االنجندددد .  دددد  ت ددددر  األتنكتدددداد السدددديا ين تمصدددداد  ا

مليددددو  دتال  هلدددد ا املرشددددت  تسددددت ي  م دددد   سددددة دت   ددددا   1.5متويدددد  قدددد    

 .1  ج  املرشت 

 للسيا ة االلكجتنية : ال تيل. االحتاد 2

الدددد تيل للسدددديا ة ا لكجتنيددددة ألت  مددددر  يف  لاحتددددادتدددد  ا تتدددداك أت  موقدددد  

إيطاليدددددة تمرصدددددية،  – إسدددددبانية – رنسدددددية  –عودية الرشدددددق األتسددددد  برشدددددا ة سددددد 

تبرعايددددة الع يدددد  مدددد  مدددد ظ   السدددديا ة العامليددددة. تقدددد  ا تددددر  مرصدددد لتكددددو  

، تهيدددد ل االحتددددداد إىل ت ظدددددي  عمدددد  السددددديا ة ت السددددد ر   لاحتدددددادمقددددران  ئيسددددديان 

عددددد  ا نجنددددد ، تتقددددد ي  أ ددددد   ت أ ضددددد  االستشدددددا ا  يف هددددد ا املجدددددا  ، 

 ا  بددددن األعضددددا  مدددد   ددددا  إصدددد ا  الددددة  بدددد  تإتا ددددة  ددددر  تبدددداد  اخلدددد 

، االحتددددادسدددد وية بعدددد   لغددددا ، تت ظددددي    ددددا  تسددددويقية تتعليميددددة ألعضددددا  

تإجيدددداد  لددددو  علميددددة ملشددددا   صدددد اعة السدددديا ة ا لكجتنيددددة مدددد   ددددا  إنشددددا  

مو دددد  يضددددم  معلومددددا   سددددمية لكدددد  مددددا هددددو متعلدددد  بصدددد اعة  عددددامل دليدددد  

السددديا ة يدددت  مددد   الددد   لددد  مكدددا  للم ا سدددة العادلدددة بدددن األعضدددا  لضددد   

 

1  -UNCTAD’S E-TOURISM INTIATIVE, United Nations Conference 

on Trade and Development, Eleventh session, Sao Paulo, 13-18 June 

2004 published in English in 24 April 2004, pp. 
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زيدددداد   جدددد  املبيعددددا  السدددديا ية عدددد  ا نجندددد  ت تددددو ر األمددددوا  امل  قددددة عددددل 

العدددددددرتب السددددددديا ية ت الددددددد ام  التسدددددددويقية ، تيسدددددددم  املوقددددددد  بتسدددددددوي  

ل موقدددد  االحتدددداد سددددا قدددد  حيمدددد  العدددداملن مدددد  الدددد  ا  م تجددددا  األعضددددا  عدددد 

تالقراصدددد ة، تيتددددي  االحتدددداد   مددددة تصددددمي  املواقدددد  عددددل يدددد  حمج ددددن دتليددددن، 

ت تابددددة حمتددددوى املواقددددد  ت  SEOت  مددددة ترقيددددة املواقددددد  عددددل مواقدددد  الب ددددد  

 .1يقوم  ا حمج و  متخصصو  م  ج سيا  خلتل  الت 

 : اجل ع وى اخل   العربية / عل املست -3

ادددددددا  السددددددديا ة  يفم تكددددددد  الددددددد ت  العربيدددددددة بعيددددددد   عددددددد  التطدددددددو ا  

االلكجتنيدددددة،  يددددد  قدددددر   الددددد ت   السادسدددددة للمجلدددددس الدددددوزا ي العدددددر  

م ب ددددا ن عددددل اقددددجاك مدددد  اململكددددة 2003للسدددديا ة، امل عقدددد    ددددا  شددددهر مددددايو 

 العربيددددة السددددعودية، تشددددكي   ريدددد  عمدددد  برئاسددددة اململكددددة، تعضددددوية اململكددددة

األ دنيددددة اهلاشددددمية، تدتلددددة ا مددددا ا  العربيددددة املت دددد  ، تدتلددددة قطددددر، تدتلددددة 

 يفالكويددددد  لوضددددد  تصدددددو  م صددددد   دددددو  موضدددددو  السددددديا ة االلكجتنيدددددة 

الدددد ت  العربيددددة. تاشددددتم  التصددددو  املقدددد م عددددل  سددددة  صددددو  متضددددم ان م دددداهي  

أساسدددددية عددددد  السددددديا ة ا لكجتنيدددددة، تأمهيتهدددددا تتطو هدددددا، تتضدددددعها احلدددددايل يف 

لدددد ت  العربيددددة مدددد  ا شددددا   إىل  ددددا   بعدددد  الدددد ت  العربيددددة يف هدددد ا املجددددا . ا

 ددددددد  قددددددد م التصدددددددو  امل دددددددات  الرئيسدددددددة يف اسدددددددجاتيجية تطبيددددددد  السددددددديا ة 

ا لكجتنيدددددة يف الددددد ت  العربيدددددة متضدددددم ان معوقدددددا  التطبيددددد ، تسدددددب  عاجهدددددا. 

م، 2004تتا دددد  املجلددددس الدددددوزا ي العددددر  للسدددديا ة يف دت تددددد  السددددابعة عدددددام 

عددددل التصددددو  املقدددد م، تدعددددا الدددد ت  العربيددددة إىل اعددددت د نتائجدددد  تالعمدددد  عددددل 

 . ت  ي  توصيات 

 بددددد  إدا ا  السددددديا ة الو  يدددددة العربيدددددة إلكجتنيدددددان، تالت سدددددي   دددددي  بي هدددددا 

بشدددددأ  عدددددرب املعلومدددددا  تإ الدددددة ال ائدددددر إلكجتنيدددددان إىل الرشددددد ا  السددددديا ية 

لعرتضدددددها السددددديا ية.  تسدددددويق تعتمددددد  السددددديا ة ا لكجتنيدددددة  أسدددددلو   التددددد 

 

1  -  http://vb.aljremh.com/thread29045.html- عل االنجن   موق   
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يا ية مدددد  متكدددد  املاسسددددا  السدددد  التدددد إجيدددداد الب يددددة  يفتتتمثدددد  املر لددددة الثانيددددة 

إمتددددام الصدددد قا  التجا يددددة تتسددددوية املبددددالا املاليددددة املجتبددددة عليهددددا،  ضددددان عدددد  

املر لددددة  يفمتكددددن السددددائ  مدددد  اا  العددددرتب تد دددد  قيمتهددددا إلكجتنيددددان، تيددددت  

األ ددددددر  تطبيدددددد  السدددددديا ة ا لكجتنيددددددة املتكاملددددددة  يدددددد  يددددددتمك  القطددددددا  

اددددا   يفلكجتنيددددة بأ ملدددد  مدددد  االسددددت اد  مدددد   دددد ما  التجددددا   ا  السدددديا  

السددددديا ة تإبدددددا  املعددددداما  املاليدددددة إلكجتنيدددددان تالت سدددددي   دددددي  بيددددد ه  ، عدددددات  

 يف تاالقتصدددداديةعددددل  بدددد  السدددديا ة ا لكجتنيددددة مدددد  بقيددددة األنشددددطة التجا يددددة 

 .1 البل ا  العربية املختل ة

 يف اا  السيا ة . ال تيلجهود التعات  -4

 ددددددا يك ددددددن تددددددوا ر املقومددددددا   دتيلحتتددددددا  صدددددد اعة السدددددديا ة إىل تعددددددات  

األساسددددية هلددددا ب تلددددة مددددا أت تددددوا ر املكونددددا  التك ولوجيددددة هلددددا لتظهددددر السدددديا ة 

التعددددات  مدددد  املدددد ظ    يف الدددد تيلا لكجتنيددددة ، تتتمثدددد  أهدددد  جهددددود التعددددات  

مددددامتر األمدددد  ال تليددددة املع يددددة بقطددددا  السدددديا ة مثدددد  م ظمددددة التجددددا   العامليددددة، ت

 الدددددد تيلاملت دددددد   للتجددددددا   تالت ميددددددة، تم ظمددددددة السدددددديا ة العامليددددددة تاالحتدددددداد 

،  الدددد ى تق مدددد  تالتق دددد  املدددداديللسدددديا ة االلكجتنيددددة لاسددددت اد  مدددد  الدددد ع  

تمل اتلددددة توجيددددد  توصددددديا  هددددد   املددددد ظ   إىل الددددد ت  املتق مدددددة  تدددددن يكدددددو  

توصدددديا  ، تدعدددد  الدددد ت  ت  يدددد  تلدددد  ال يفه ددددا  التدددد ام عددددل عاتقهددددا باملسدددداع   

،  ادددددا  السددددديا ة ا لكجتنيدددددة يفال اميدددددة بددددداخل   تالتددددد  يب الكدددددا ين للعمددددد  

تيمتددددد  هددددد ا التعدددددات  ليشدددددم  االسدددددت اد  مددددد  ال  اسدددددا  تاجلهدددددود البي يدددددة 

اددددا  العمدددد  ، تحماتلددددة الت سددددي  مدددد  الدددد ت  العربيددددة بشددددأ  ت  يدددد   يفالعربيددددة 

اعتمددددد ها  تالتدددد  ”الدددد ت  العربيددددة يفالسدددديا ة االلكجتنيددددة “مقددددر ا  د اسددددة 

، م  2004دت تدددددد  السددددددابعة يونيددددددو  يف السدددددديا  العربددددددن  الددددددوزا ياملجلددددددس 

تضددد   ا دددة األ دددرال العربيدددة املع يدددة  ت سددديقيةتذلددد  مددد   دددا  تأسددديس جل دددة 

مدددد  القطدددداعن اخلددددا  تالعددددام مدددد  اجدددد  د اسددددة املشددددا    السدددديا  بال شدددداس 

 

1  -  http://www.sct.gov.sa/sctguide/index.jsp?p=832- 
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 يفتعدددددجب تطدددددوير السددددديا ة  التددددد ة ال  يدددددة تالقانونيدددددة تاملاسسدددددية تا جرائيددددد 

 املدددداديالدددد ع   اددددايلعددددل  الدددد تيليقترصدددد التعددددات   ، تال بلدددد ا  امل طقددددة العربيددددة

تالق ددددن  قدددد ،  يدددد  يمكدددد  اسددددتث   ات اقيددددا  التعددددات  امل مددددة مدددد  اجلهددددا  

 السددددديا  املجدددددا   يفادددددا  تددددد  يب العددددداملن  يفاأل اديميدددددة تامله يدددددة ال تليدددددة 

 . 1 السيا ة االلكجتنيةعل التق يا  اخلاصة ب

 .مقوما  السيا ة يف ليبيا -5

ازدهدددددر  العاصدددددمة الليبيدددددة  دددددرابلس يف اآلتندددددة األ دددددر   شددددده   بضدددددة  

عمرانيددددة غددددر مسددددبوقة تضددددم   إقامددددة ال  ددددادق تمرا دددد  التسددددوق، با ضددددا ة 

إىل اسددددت  ا  شددددبكا  الطددددرق تإنشددددا  مطددددا   ددددرابلس العددددامل ، تمدددد  أبددددرز 

حتتضددد  ليبيدددا  ددد ن  بدددران مددد  اآلثدددا  الرتمانيدددة، تتعتددد   السددديا ية صدددائص ليبيدددا 

ال تلددددة األ دددد  يف اقت ددددا  هدددد   اآلثددددا  بعدددد  إيطاليددددا. امتا هددددا أ ددددو  سددددا   

، تالبدددددالا  ولددددد  ن دددددو ألددددد   إ ريقددددد  مطددددد  عدددددل الب دددددر األبدددددي  املتوسددددد 

تتسددددع ئة ت سددددة تثاثددددن  يلددددومج. تضدددد  ليبيددددا أ دددد  صدددد را  عجيبددددة عددددل 

العددددام، تالتدددد  تعتدددد  نقطددددة جدددد   للسددددياك اهلددددوا  لددددر ا  السدددد ا ي، مسددددتوى 

تمددد  ضددددم ها م طقددددة ب دددر  قدددد  عددددو ، تالوا دددا  تاملدددد   تالقددددا  تاحلصددددو  

تامتا هدددددا امل دددددا   اخلابدددددة  ائعدددددة اجلددددد   تمددددد  ضدددددم ها م طقدددددة ، الق يمدددددة 

ت متتدددداز بدددد    تددددا و  يمدددد   مددددا بددددن  اجلبدددد  األ رضدددد الواقدددد  يف اق الددددباد

، صددددد اتة ددددد  تا يطدددددايل تالرتمددددداه تا غريقددددد ، ت اصدددددة يف  ددددد  مددددد  الج

متتددددداز بم دددددا  معتددددد   تهدددددو م دددددا   ، ت تلبددددد  ، ت لميثدددددة، تسوسدددددة، تغرهدددددا 

. يمتددددداز  الب دددددر األبدددددي  املتوسددددد . تعتددددد  تجهدددددة سددددديا ية جاذبدددددة للسدددددياك

القطددددا  السدددديا    يهددددا بالقدددد    الكبددددر  عددددل اسددددتقطا  االسددددتث  ا  لت قيدددد  

 . املي انية العامة للباد التواز  يف

 2.ثرية يف ليبيا تعاقتها بالسيا ة ألاملتا   ا-6

 

  لكجتنيددددة  لدددد  دبددددن القددددادم نظددددر  قانونيددددة  ددددو  السدددديا ة   . شددددا عددددل الدددد ي  أمحدددد ، السدددديا ة ا-- 1

ttp://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=117336       
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تحتدددددا   عدددددل  تقددددد م للمجتمددددد   ددددد ما  تعليميدددددة ،إ  املتدددددا   األثريدددددة 

ت تغدددددد ي غريدددددد    الددددددجا  احلضددددددا ي ، تتقددددددوم بت سددددددر املددددددا  للمجتمدددددد  

يئدددددة اجلدددددو االندددددت   للدددددو   ،  ددددد  أبدددددا تقددددد م اخلددددد ا  ال  يدددددة تاجل ليدددددة ، تد

هدددد  أمددددا   تعكددددس مددددا  املجتمدددد  الدددد ي   مدددد  ، ، تالج يهدددد  للمجتمدددد   

تمدددرآ  تدددد ز احلضددددا   التدددد   ددددا  عليهددددا ذلدددد  املجتمدددد  ، إذا  هدددد  مدددد  األمددددا   

التددد  حيدددر  السدددائ  عدددل زيا ددددا ، تبسدددبب أمهيتهدددا  هددد  تعددد  مددد  أهددد  املعدددام 

السددددياك ،  دددد   السدددديا ية التدددد  حيددددر  م ظمددددو الددددر ا  السدددديا ية أ  ي ت هددددا 

أ  دتائدددددر السددددديا ة تاحلكومدددددا  تسدددددعن إىل التعريددددد  ببلددددد ابا عددددد   ريددددد  

املتدددددا   ،تيتمثددددد  ذلددددد  يف ا ن ددددداق عدددددل ب ائهدددددا تاحلدددددر  عدددددل انتشدددددا ها 

 اصددددة يف املدددد   الرئيسددددية ، يدددد  أصددددب    دددد  دتلددددة تقددددي  مت  ددددا ت  يددددا 

 اصددددا  ددددا حتددددات  مدددد   الدددد  إبددددراز تددددا ي  بادهددددا ت ضددددا دا مدددد   ددددا  

معرتضددددات  التدددد  ت تقددددن مدددد  اغلددددب املدددد   تاملواقدددد  األثريددددة  السددددائ  ال ائددددر 

للعاصدددمة  قددد  ع ددد  زيا تددد  لددد  يطلددد  عدددل الكثدددر مددد  آثدددا  تلددد  املددد   تاملواقددد  

دت  احلاجدددددة أ  يددددد ت  تلددددد  اآلثدددددا  يف مواقعهدددددا األصدددددلية ، تيف ن دددددس الوقددددد  

املواقددددد   متثددددد  املتدددددا   الو  يدددددة العامدددددة نوعدددددا مددددد  ال عايدددددة السددددديا ية لتددددد 

ب يدددد  يشدددد   السددددائ  مهتدددد  تيدددد ت  تلدددد  اآلثددددا  ، لدددد ا يددددو  بددددأ  ال تعددددرب 

يف املتددددا   الو  يددددة مجيدددد  القطدددد  األصددددلية إندددد  نسدددد  ع هددددا ، تتدددد تد بالصددددو  

تاملخططدددددا  للمواقددددد  األثريدددددة البعيددددد   لكددددد  يشدددددتاق تيرغدددددب السدددددائ  أ  

ي ت هدددددا ،  ددددد  أ  أسدددددلو  العدددددرب التشدددددويق  مددددد  شدددددأن  أ  يعددددد ز  غبدددددة 

 .السائ  يف زيا دا 

أمددددا إقامددددة املتددددا   ا قليميددددة  هددددو رت ي  يدددد  أ  السددددائ  عددددل الددددرغ  

مددددد  زيا تددددد  للمددددد   األثريدددددة تاال دددددا  عدددددل ماضددددديها العريددددد  مددددد   دددددا  

التجددددوا  بددددن معاملهددددا املع  يددددة مدددد  معابدددد  تمقددددابر تمسددددا ك تأسددددواق تمبدددداه 

م يطلددد  عدددل احليدددا   عامدددة ت اصدددة تعددد  زيا تددد  ناقصدددة تمعلوماتددد  مبتدددو    هدددو

 اليومية للسكا   .
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 ددددددا  املت دددددد  يتعددددددرل السددددددائ  عددددددل احليددددددا  اليوميددددددة ، تالسياسددددددية 

تالتا ويددددددة تاالقتصددددددادية تعددددددل العددددددادا  االجت عيددددددة تالطقددددددوا ال ي يددددددة 

تيشدددداه ها عدددد  قددددر  ، تي ضدددد  الكثددددر مدددد  السددددائ ن زيددددا   املتددددا   مقا نددددة 

بددددا  السدددد  أت مدددد  ال يسددددتط  اددددا ا  ب يددددا   املواقدددد  األثريددددة ن سددددها  اصددددة  

األدلددددة السدددديا ين بسددددبب صددددعوبة  هدددد  اللغددددة أت ضددددي  الوقدددد  ، بيدددد   توجدددد  يف 

املتددددا   تسددددائ  ا يضدددداك السددددمعية تالبرصددددية تمتددددو ر  بعدددد   لغددددا  ،  دددد  أ  

السدددددائ  لددددد  احلريدددددة املطلقدددددة يف ا تيدددددا  املعلومدددددا  التددددد  يرغبهدددددا ، أت األشددددديا  

ا ، ت لددد   دددا  أسدددلو  العدددرب ستعدددا تمشدددوقا اقبددد  التددد  يريددد  اال دددا  عليهددد 

السددددياك عددددل زيددددا   املتددددا   تا  دددداد  م هددددا تاسددددتمتعوا ب يا دددددا ، تهدددد  تعدددد  

 .1 يف ن س الوق  رت ية تمكملة ل يا   املواق  تامل   األثرية

 تالت  م ها : املتا   املوجود  يف ليبيا أس   

 . مت   الاايا احلمرا   بطرابلس-

يعددددد  هددددد ا املت ددددد  مددددد  أضدددددخ  تأ ددددد   املتدددددا   املوجدددددود  يف ليبيدددددا     

ت ب ددددد  يف شددددددا   اسددددددت  ث  ا يطددددداليو  دا دددددد  الادددددداي ، تالدددددو   العددددددر 

احلمددددرا  بتصددددمي  اعدددد   صيصددددا ملت دددد . تقدددد  أا دددد  عددددل ب ائدددد  ت هيدددد   

م، تمجددددددددد  يف 1988 /10/9تا تدددددددددت  للجمهدددددددددو  يف ، م ظمدددددددددة اليونسدددددددددكو 

مدددددرا  التددددد  تكونددددد  مددددد  املت ددددد  الكاسددددديك  دا لددددد  متدددددا   الاددددداي احل

، تمت ددددد  األزيددددددا   ( 1952( ، تمت ددددد  مددددددا قبددددد  التددددددا ي  )1919-1937)

(، تمت ددددددددد  1970( ، تمت ددددددددد  اجلهددددددددداد الدددددددددو    )1953تالعاديدددددددددا  )

( ، إضددددددا ة 1952تمت دددددد  ال قددددددوو الكتابيددددددة )، ( 1936التددددددا ي  الطبيعدددددد )

تاملواقدددد  األثريددددة يف إىل ذلدددد  اموعددددة مدددد  اللقددددن تاآلثددددا  مدددد  اغلددددب املدددد   

ليبيددددا تالتدددد  تعدددد  عدددد  التددددا ي  احلضددددا ي للشددددعب الليبدددد  ، لت قيدددد  اهلدددد ل 

 

،  قدددد  اتدعدددد   يعدددد   مدددد  اضددددخ  العقددددود الودائعيددددة  1980العقدددد  الدددد ي أبرمتدددد  ليبيددددا مدددد  اليونسددددكو عددددام  - 1

ليبيدددا حلسدددا  تلدددد  امل ظمدددة  مبلددددا مدددايل   نشدددا  ذلدددد  املت ددد  ، يراجدددد  يف هددد ا الشدددأ  : سدددد  نا عدددة ، العددددر  

 . 262(  .1989: 135تاليونسكو ، ) الكوي  ، سلسلة عام املعر ة ،  ق   
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الدددد ي أنندددد  مدددد  اجلدددد  هدددد ا املت دددد  ليكددددو  شدددداه ا عددددل  ضددددا   ا نسددددا  

الليبدددد  عدددد  العصددددو   تددددن العرصدددد احلدددد ي  ، تقدددد  قسدددد  املت دددد  إىل أج  ددددة 

التددددا ي  ، تآ ددددر تصدددداال  ت قددددا للتسلسدددد  التددددا و  ،  ه ددددا  ج دددداك ملددددا قبدددد  

ل ددددج  القبائدددد  الليبيددددة يليهددددا الددددجا  الليبدددد  يف العرصدددد ال ي يقدددد  ثدددد  العرصدددد 

ا غريقدددددددد   الرتمدددددددداه تالبي نطدددددددد  ، ته ددددددددا  ج دددددددداك  ددددددددا  لل دددددددد  

 .1تاملسكو ا  ، ث  االثا  ا سامية ، تأيضا مت   التا ي  الطبيع 

 2املت   ا سام  بطرابلس  -

سددددي ي  لي ددددة بم ي ددددة  ددددرابلس ، تهددددو يشددددغ  يقدددد  هدددد ا املت دددد  بشددددا   

تيعدددددرل حمليدددددا بقرصددددد الكونتيسدددددة ،  ( ،1835-1832أ ددددد  املبددددداه الج يدددددة )

م ، ت انددددد  تعدددددرب بددددد  معرتضدددددا  تعددددد  عددددد  1/9/1973تتددددد  ا تتا ددددد  يف 

احلضددددددا   ا سددددددامية يف ليبيددددددا مدددددد  ندددددد ذ  مع  يددددددة تمسددددددكو ا  ت دددددد ل 

 يددددددة ،تأضددددددي  للمت دددددد  ،تخلطو ددددددا  ، إضددددددا ة إىل ال قددددددوو العربيددددددة تالج

قسدددد   ددددا  باجلهدددداد الليبدددد  ،تلكدددد  لرسدددد   قدددد  نقلدددد  اغلددددب معرتضددددات  

إىل املت دددددد  اجل هددددددري ع دددددد  الرشددددددت  يف إعدددددد اد  ،تم يبدددددد  م دددددد  إال بعدددددد  

األثددددددا  تاألشدددددديا  التدددددد   ددددددص الكونتيسددددددة التدددددد   اندددددد  مولعددددددة باآلثددددددا  

 . ا سامية

 مت   ص اتة الكاسيك -

، 1934ة يف صدددددد اتة ، تقدددددد  أسددددددس عددددددام يقدددددد  دا دددددد  امل ي ددددددة األثريدددددد 

تأد لددددد  عليددددد  الكثدددددر مددددد  ا صدددددا ا  تالتعددددد يا  يف ال دددددج  األ دددددر  ، 

تتعدددرب  يددد  اموعدددة  بدددر  مددد  اللقدددن امل قولدددة التددد  عثدددر عليهدددا يف احل ريدددا  

التددددد  أجريددددد  بامل ي دددددة ، مثددددد  ال خدددددا  تالعملدددددة تال جدددددا  ، تالع يددددد  مددددد  

 

 (.1976عياد العوام  ، دلي  مت   التا ي  الطبيع  ، ) رابلس :م شو ا  مصل ة اآلثا  ،  - 1

عبدددددددد  ا) شدددددددديبو  )تآ ددددددددرت  ( ، املت دددددددد  اجل هددددددددري ،)م شددددددددو ا  مصددددددددل ة اآلثددددددددا  تم ظمددددددددة  - 2

-108(    .1991) 3آثددددددددا  العددددددددر   "املت دددددددد  اجل هددددددددري"( ؛ حممدددددددد   كددددددددرت  ، 1988اليونسددددددددكو:

116. 
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التي يدددددددة ،تلو دددددددا  ج ا يدددددددة ،  امل  وتدددددددا  احلدددددددر  تالبدددددددا ز  ،تنقدددددددوو

 تا ضيا   سي سائية ، تترج   لها إىل العرصي  الرتماه تالبي نط .

 املت   البونيق  بص اتة   -

هدددو مت ددد  صدددغر يتكدددو  مددد  قددداعتن  قددد  ، تال يبعددد   ثدددرا عددد  املت ددد  

م ، ت اندددددد  اغلددددددب معرتضددددددات  1985السدددددداب  ، تقدددددد  ا تددددددت   ددددددا  عددددددام 

سدددديك  ،تالغايددددة مدددد  إنشددددائ  إبددددراز الددددجا  تعددددرب يف مت دددد  صدددد اتة الكا

ال ي يقددددد  يف هدددددد   امل ي ددددددة ، تمتثلدددددد  املعرتضدددددا  يف اموعددددددة مدددددد  الت ثيدددددد  

تشددددواه  القبددددو  البونيقيددددة ، تم  وتددددا  بددددا ز  نقلدددد  مدددد  الرضددددي  البددددونيق  

، تمقدددد   بونيقيددددة بكامدددد  أثاثهددددا اجل ددددائ ي مدددد  جددددرا  تأتاه  خا يددددة مسددددتو د  

 لقرابن ال   ية.، إضا ة إىل لو ا  ا

 : األثري ج  ت  مت   -

غددددر  م ي ددددة  13يقدددد  هدددد ا املت دددد  الصددددغر يف ج دددد ت  ع دددد  الكيلددددو مددددج 

 ددددرابلس ، تأقددددي  يف م طقددددة احل ددددائر التدددد  أ تشدددد   ددددا اموعددددة  بددددر  مدددد  

الرتمانيدددددة ، تبسدددددبب أمهيدددددة تلددددد  القبدددددو  تا توائهدددددا عدددددل -القبدددددو  البونيقيدددددة

قددددن التدددد  تجدددد    ددددا تقددددر  إقامددددة مت دددد   سددددوم ج ا يددددة ، تتعدددد د أنددددوا  الل

يشددددم  القبددددو  ن سددددها ب يدددد  يمكدددد  ال دددد ت  إليهددددا تمشدددداه   أسددددلو  الدددد    

الدددد ي  ددددا  مسددددتعما آندددد ا  ، تتكددددو  املت دددد  يف األعددددل مدددد  اموعددددة مدددد  

اخل اندددددا  اجل ا يدددددة عدددددرب  دددددا أندددددوا  خلتل دددددة مددددد  األثدددددا  اجل دددددائ ي ، أتاه 

  م.1977ا (، ا تت  املت   عام  خا ية ، مصابي  ،أدتا  مع نية تغره

 1 األثريمت   لب    -

تبسدددددبب ضدددددي   م،1927يرجددددد  تجدددددود مت ددددد  يف هددددد   امل ي دددددة إىل عدددددام 

املت ددددد  القددددد ي  ،ت ثدددددر  املكتشددددد ا  األثريدددددة اصدددددب  املت ددددد  غدددددر  دددددال 

لعددددرب التددددا ي  احلضددددا ي مل ي ددددة لبدددد   عدددد  العصددددو  لدددد ا ظهددددر  احلاجددددة 

 

سدددددعي  عددددد   امددددد  ، املعدددددام ا سدددددامية بددددداملت   ا سدددددام  بم ي دددددة  دددددرابلس ،)م شدددددو ا  مصدددددل ة  - 1

 ( ؛1978اآلثا :
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تلددددد  املعرتضددددا  ، توطددددد  ت قدددددا  املاسددددة  نشدددددا  مت ددددد  ج يدددد  يسدددددتوعب

 ملتطلبا  املتا   احل يثة .

، اموعددددة  بددددر  مدددد  18/9/1423عددددرب  دددد ا املت دددد  الدددد ي ا تددددت  يف 

األدتا  احلضددددا ية التدددد  مددددر   ددددا  -يف تسلسدددد  تددددا و   -اللقددددن األثريددددة متثدددد 

م ي دددة لبددد   م ددد  عصدددو  مدددا قبددد  التدددا ي   تدددن العرصددد احلددد ي ، أبدددرز  تلددد  

يددددددا  السياسددددددية تاالقتصددددددادية تال ي يددددددة تالج يهيددددددة تاليوميددددددة املعرتضددددددا  احل

 1. هل   امل ي ة

  مت   رس -

تصددددغر م ي ددددة( التدددد   اندددد  تسددددمن  يقدددد  هدددد ا املت دددد  بم طقددددة امل ي ددددة )

 دددد  نا يددددة الغددددر  ، تقدددد   55قدددد ي  رس  ، ت تبعدددد  عدددد  رس  احلاليددددة مسددددا ة 

األثريدددة التددد  تجددد   ب ددد   ددد يثا دا ددد  امل ي دددة األثريدددة بغدددرب عدددرب اللقدددن 

تمددددا زالدددد  مسددددتمر   تددددن اآل  . تدددد   1963يف   ددددائر امل ي ددددة التدددد  بدددد أ  م دددد  

م ، تتشدددددم  معرتضدددددات  اموعدددددة مددددد  1987ا تتددددداك هددددد ا املت ددددد  يف عدددددام 

اآلثدددددددا  امل قولدددددددة مثددددددد  األدتا  احلجريدددددددة تاألتاه ال خا يدددددددة تال جاجيدددددددة 

املعرتضددددا  تاموعددددة مدددد  املسددددكو ا  تال قددددوو تاملصددددابي  ، اغلددددب تلدددد  

ترجدددددد  إىل ال ددددددج  البي نطيددددددة تا سددددددامية ، تالقليدددددد  إىل ال ددددددج  البونيقيددددددة ، 

 .2 تعصو  ما قب  التا ي 

  مت   ب غازي -

عدددل الدددرغ  مددد  أ  هددد   امل ي دددة  انددد  متلددد  أقددد م مت ددد  أننددد  يف ليبيدددا ، 

متلدددد  أي مت دددد  ،  ددددا  يوجدددد   دددا مت دددد  قددددر  ريدددد  عمددددر  إال أبدددا اآل  ال

، ت اندددد  تعددددرب بدددد  م  1979تأغلدددد  عددددام  1977تدددد  ا تتا دددد  عددددام املختددددا  

 

( ،  مصددددل ة اآلثددددا ، 1990)1آثددددا  العددددر   "نبدددد   عدددد  املت دددد  اجل يدددد  مل ي ددددة لبدددد  "مراقبددددة آثددددا  لبدددد  ،  -- 1

 (. 1423دلي  موج  ع  مت   لب  ،)م شو ا  مصل ة اآلثا :

(  1985) 2الثقا ددددددة العربيددددددة  "جولددددددة دا دددددد  املت دددددد  ا سددددددام  بطددددددرابلس "مجعددددددة عبدددددد  الصددددددبو ،  - 2

. 92-98. 
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اموعدددددة  بدددددر  مددددد  اللقدددددن ال خا يدددددة تاملصدددددابي  تشدددددواه  القبدددددو  تالت ثيددددد  

تغرهددددا مدددد  املعرتضددددا  التدددد  عثددددر عليهددددا يف   ريددددا  سددددي ي  ددددريبي  تيف 

قبددددو  السددددل ه تسددددي ي  سددددن ،تأغلبهددددا يمثدددد  تددددا ي  امل ي ددددة م دددد  تأسدددديس 

 1نيك  الت  استمر   تن العرص ا سام  .يوس ي ا ث  بر

  ( تو ر   مت   العقو ية )-

عقدددددب م 1967أقدددددي  هددددد ا املت ددددد  الصدددددغر دا ددددد  امل ي دددددة األثريدددددة عدددددام 

ا تشدددددال  ميدددددة  بدددددر  مددددد  األتاه ا غريقيدددددة التددددد  ترجددددد  إىل  دددددج  مبكدددددر  

تسدددددامه  يف التعدددددرل عدددددل التدددددا ي  احلقيقددددد  الددددد ي أسسددددد   يددددد  تدددددات ر  ، 

تعاقاددددددا اخلا جيدددددة ، تهددددد ا مدددددا أبرزتددددد  املعرتضدددددا  ال خا يدددددة بددددداملت   ، 

تعرضدددد  بدددد  أيضددددا اموعددددة مدددد  ال قددددوو ألقدددد  بعدددد  األضددددوا  عددددل تددددا ي  

 م  . 18/4/1972ي ة ، تق   ت  املت   أبواب  لل تا  يف امل 

  مت    لميثة )ال  سية( -

مب دددددن صدددددغر اسدددددتغ  مت  دددددا قبيددددد  احلدددددر  الكونيدددددة الثانيدددددة ، ثددددد  أعيددددد  

م ت دددددد ث  عليدددددد  الكثددددددر مدددددد  التطددددددو ا   اصددددددة يف 1952ا تتا دددددد  عددددددام 

املعرتضدددددددا  ، التددددددد  شدددددددمل  اموعدددددددة مددددددد  امل  وتدددددددا  تاأل ضددددددديا  

الرائعددددة تال قددددوو التدددد  ا تشدددد    ددددا  احل ددددائر التدددد  أجريدددد   ال سي سددددائية

بامل ي ددددددة ، تتوضدددددد  التددددددا ي  احلضددددددا ي مل ي ددددددة بطددددددولي يس ،  دددددد  تعددددددرب 

بدددداملت   اموعددددة مدددد  األتاه ال خا يددددة ا غريقيددددة ، تبعدددد  الت ثيدددد  املبكددددر  

 .2 ( باملر  ) ، تنقوو إسامية عثر عليها 

 مت   قرص ليبيا -

مدددد  م ي ددددة  بم طقددددة قرصدددد ليبيددددا التدددد  تقدددد  اىل الرشددددقيقدددد  هدددد ا املت دددد  

تقددددد   صدددددص  ،م  18/4/1972البيضدددددا  ، تا تدددددت  هددددد ا املت ددددد   سدددددميا يف 

 

 (26ت صال  تنيس ، دلي  مت   القيقب ، ) م شو ا  مصل ة اآلثا  :      بري  عطية  ، - 1

سدددددعي  عددددد   امددددد  ، املعدددددام ا سدددددامية بددددداملت   ا سدددددام  بم ي دددددة  دددددرابلس ،)م شدددددو ا  مصدددددل ة  - - 2

 ( ؛1978اآلثا :
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لعددددرب األ ضدددديا  ال سي سددددائية التدددد   شدددد  ع هددددا يف الك يسددددة الرشددددقية التدددد  

ال تبعدددد   ثددددرا عدددد  املت دددد  ، تتعدددد  ال سي سددددا  املعرتضددددة امجدددد  مددددا عثددددر عليدددد  

 .1 العرص البي نط  م   سي سا  يف ليبيا يف

 مت   البيضا  -

م ليعددددرب 1988يقدددد  ع دددد  مدددد    م ي ددددة البيضددددا  ، تقدددد  ا تددددت  يف عددددام 

اموعددددة مدددد  اللقددددن األثريددددة عثددددر عليهددددا يف موقدددد  م ي ددددة بلجددددراي متثلدددد  يف 

أتاه  خا يددددددة خلتل ددددددة األ جددددددام تاألنددددددوا  ترجدددددد  إىل العرصددددددي  ا غريقدددددد  

 وتددددا  تنقددددوو  تمانيددددة ، إضددددا ة تالرتمدددداه ،  دددد  تعددددرب بدددد  أجدددد ا  مدددد  م 

 .2اىل عي ا  م  التا ي  الطبيع  ، تاملقت يا  الشعبية 

 مت   ال    / ش ا   -

م ، ت ددددا  يشدددغ  مكددددا  مب دددن إيطددددايل  1945أعيددد  ا تتدددداك هددد ا املت دددد  عدددام

يتكددددو  مدددد  عدددد   قاعددددا   صصدددد  لعددددرب امل  وتددددا  التدددد  عثددددر عليهددددا يف 

ئعدددة مددد  الت ثيددد  الرتمانيدددة امل سدددو ة عددد    دددائر امل ي دددة ، مددد  بي هدددا اموعدددة  ا

أصددددو  إغريقيددددة ، تعرضدددد  بدددد  اموعددددة مدددد  ال قددددوو التا ويددددة مثدددد  تصددددية 

بطليمدددددددوا ، تقدددددددرا ا  أغسدددددددطس تغرهدددددددا ، إضدددددددا ة إىل عي دددددددا  مددددددد  

املسدددددكو ا  ا غريقيدددددة تالرتمانيدددددة تا سدددددامية ، تاق ددددد  املت ددددد  يف أتا دددددر 

 .احل ما  / ش ا   مت   -الث ني ا  بسبب تص   ج  ا  املت   

مت دددد  صددددغر أقددددي  يف  جددددر   لدددد  املابددددس ب  مددددا  تراجددددا  لعددددرب 

اموعددددة مدددد  امل  وتددددا  عثددددر عليهددددا أث ددددا    ددددائر احل مددددا  لعدددد  أمههددددا متاثيدددد  

احلسددددد اتا  الدددددثا  تمتثدددددا  االسدددددك    األ ددددد  ، تقددددد  اق ددددد  املت ددددد  بعددددد  

 

 .94-90(   .1992) 4، آثا  العر  "املت   البونيق  بص اتة  "حمم  ابو عجيلة ،  - 1

-70(    .1991) 2آثدددددا  العدددددر  ،  "جولدددددة د اسدددددية دا ددددد  مت ددددد  تدددددو ر  "حممددددد  اهلددددد ا  ،   الددددد  - 2

74 . 
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معرتضددددددا  املت  ددددددن السددددددابقن  تعرضدددددد  للاددددددقة يف أتا ددددددر الث ني ددددددا  )

 .1   يف املخاز  تال يوج  مت       امل ي ة األثرية اهلامة (موجود  أال

 مت   سوسة -

 ددددا  يوجدددد  هدددد ا املت دددد  دا دددد  أسددددوا  امل ي ددددة األثريددددة يف قاعددددة  بددددر  

ترجدددددد  إىل العهدددددد  ا يطددددددايل ، تمتثلدددددد  معرتضددددددات  آندددددد ا  يف اموعددددددة مدددددد  

ال قدددددوو تامل  وتدددددا  التددددد  عثدددددر عليهدددددا يف   دددددائر امل ي دددددة تتلقددددد  بعددددد  

ألضدددددوا  عدددددل تا وهدددددا ، إضدددددا ة إىل لو دددددا   سي سدددددائية جلدددددب بعضدددددها مددددد  ا

  يسددددة  أا اهلددددا  ، تقدددد  نقلدددد  حمتويددددا  هدددد ا املت دددد  لتعددددرب يف مت دددد  

ج يددددد  ا ددددد   جددددد  مددددد  سدددددابق  ، أضدددددي   إليددددد  الع يددددد  مددددد  املعرتضدددددا  

اجل يددددد   لعددددد  أمههدددددا  ميدددددة  بدددددر  مددددد  األتاه ال خا يدددددة املختل دددددة األندددددوا  

 . لت  عثر عليها يف القبو  ا غريقية بامل ي ةتاألشكا  ، ا

إضددددا ة إىل الع يدددد  مدددد  اللقددددن تال قددددوو التدددد  تعددددود إىل العرصدددد اهللل سددددت   

ت تدددددن العرصددددد ا سدددددام  ، تيمكددددد  أ  يشددددداه  ال ائدددددر لددددد  اموعدددددة مددددد  

املكتشدددد ا  عثددددر عليهددددا يف الب ددددر ، تالكثددددر مدددد  اآلثددددا  ايل تعدددد  عدددد  انتشددددا  

  2 املسي ية     امل ي ة

 مت   القيقب  -

.ت بعددددد  ترميمهدددددا تإجدددددرا   شدددددغ  هددددد ا املت ددددد  قلعدددددة القيقدددددب الج يدددددة 

ا صددددددا ا  عليهددددددا  تددددددن تصددددددب  م اسددددددبة أ  تكددددددو  مت  ددددددا ، تا تددددددوى 

املت ددددد  عدددددل قسددددد  للتدددددا ي  الطبيعددددد  مددددد  أ يدددددا  تجيولوجيدددددا ، تقسددددد  

للجمهددددو  يف للعاديددددا  تاملقت يددددا  الشددددعبية تاجلهدددداد الليبدددد  تا تددددت  املت دددد  

 م  . 4/1975/ 15

 األثري مت   جرمة -

 

عبدددددد  الكددددددري  امليددددددا ، دليدددددد  مت دددددد  شدددددد ا  ، مت  دددددد  ال  دددددد  تاحل مددددددا   شدددددد ا  : ) م شددددددو ا   - 1

 (. 1976مصل ة اآلثا  :

 حممود ال مس ، دلي  م طقة   ائر ج  ت  األثرية، )م شو ا  مصل ة اآلثا (. - 2
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ب دددد  هدددد ا املت دددد  يف م ي ددددة جرمددددة األثريددددة ج ددددو  ليبيددددا ،تا تددددت  يف أتائدددد  

السددددددبعي يا  ، تذلدددددد  ليكددددددو  سددددددجا  ددددددا ا جلميدددددد  املظدددددداهر احلضددددددا ية 

تاألثريدددة لدددوادي اآلجدددا  تم ي دددة جرمدددة الق يمدددة  م ددد  عصدددو  مدددا قبددد  التدددا ي  

، تقددد  تدددد  إغاقددد  م ددد   ددددج  ، ت دددرى االسددددتع ادا  ت تدددن العرصددد ا سددددام  

هدددد   هدددد  املتددددا   األثريددددة التدددد  ت عددددل قدددد م تسدددداق  عدددداد  ا تتا دددد  قريبددددا.

تضددددمها األ ب الليبيددددة ، إضددددا ة اىل بعدددد  املعرتضددددا  األثريددددة التدددد  تضددددمها 

معدددددا ب اجلمعيدددددا  االستكشدددددا ية مثددددد  مجعيدددددة اهليلددددد  يف د ندددددة ، تمعدددددا ب 

  تمددددددا يف غدددددد امس ،تمكاتددددددب اآلثددددددا  مثدددددد  زليدددددد  املقت يددددددا  الشددددددعبية مثدددددد 

 1تمعا ب اجلامعا  مث  معرب قس  اآلثا  بجامعة قا يونس.

 .املقج ا  تتوصيا  الب   

بامل دددا   الطبيعيددددة ذا  الطبيعدددة اخلابدددة يف اجلبدددد  اال رضددد تم ددددا    االهدددت م .1

اجل ددو  الصدد راتية  ، ت هيدد    ددا  سدديا ية  ل يددا    هدد   االمددا   ، تعمدد  

مهرجانددددا  ت اعليددددا  للتسددددوق تبيدددد  امل تجددددا   ددددالتمو  بم ددددا   اجل ددددو  

 الليب .

باملقاصددد  السددديا ية اجلاذبدددة للسدددياك يف ليبيدددا ، ت إنشدددا  عددد د مددد    االهدددت مزيددداد   .2

يف سوسددددة ،  تشدددد ا  تد نددددة تلبدددد    االسددددجا ا  تامل تجعددددا  السدددديا ية 

  السيا  ت رابلس  تاستغا  امل   االثرية املقامة عليها يف اجل    تص اتة

  بالصددد اعا  الصدددغر  تاملتوسدددطة لضددد   تدددو ر صددد اعا  تم تجدددا  االهدددت م .3

غ ائيدددة ، تانشددددا  م تجددد  سدددديا   عدددامل  بجددددود  تمواصددد ا  صدددد ية تبيئيددددة 

بتطددوير  تاالهددت مأ دد  عدد د سكدد  مدد  السددواك تال ائددري  امل ليددن ،  السددتقطا 

املدد ا ا  السدديا ة الجاثيددة تالبيئيددة تت تيدد ها باخلدد ما  تاملرا دد  الازمددة لرا ددة 

 

-76(  . 1985) 8الثقا ددددددة العربيددددددة  "إنشددددددا  مت دددددد  امل ي ددددددة ، رس  الق يمددددددة،  "مسددددددعود شددددددقلول ،  1

77. 
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   بعدد   لغددا  يف  دد  السددياك  تالدد تا  ، تتضدد  ال تددا  توجيدد  تإ شدداد تاضدد 

 األما   السيا ية تعل الطرق املادية هلا.

تقدد ي  تسددائ  متطددو   لتكامدد  تت سددي  اجلهددود بددن احلكومددة تالقطددا  اخلددا  ،  .4

 حتتاجها عمليا  ت  ي  الت مية السيا ية .  الت تحت ي  أتلويا  االستث   

العامددة للم ددا    ا ددا  املخططددا  يفتقيددي  املقج ددا  اخلاصددة بالت ميددة السدديا ية  .5

 السيا ية . 

 األ ا تبسدددي  الترشددديعا  تاخلطدددوا  اخلاصدددة بعمليدددا  االسدددتث   ت صددديص  .6

 .  السيا  القطا   يفتالتعاق ا  تالتصا ي  تاملوا قا  اخلاصة باالستث   

إعدد اد  ةيددة للت ميددة السدديا ية املسددتقبلية يف ليبيددا ترتكدد  عددل حتليدد  سددوق السدديا ة  .7

 الطلب ت ر  االستث  . تالعرب ت العامل 

تاالهددت م ب ظا تهددا ، تددو ر تسددائ  ال قدد  املختل ددة مدد  بددرا  األثريددة ميدد  امل ددا    .8

 تجوا تب را 

عدد  اثددا   الليبدد االهددت م بالسدديا ة ال ا ليددة ، تتشددجيعها  تددن يتعددرل املددوا    .9

 بل   تتا وها ت ضا دا .

تتشدددجي  اقامدددة القدددرى  اقامدددة ال  دددادق ال دددا ر  تتدددو ر السدددواق السددديا ية ،  .10

السددديا ية ، ت سددد  اسدددتقبا  السدددياك تالددد تا ، تانشدددا  ا دددة  اصدددة بالسددديا ة 

 للم ا ظة عل االما   االثرية تحل يتها تحل ية االم  تال ظام . 
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   اخلامتة 

 ألندد السدديا ة هدد  أ ثددر األنشددطة صدد اقة للبيئددة،  املسددتثمر يلتدد م باحل ددا  عددل البيئددة  

يسدددوقها باعتبا هدددا أ ددد  مكوندددا  امل دددت  السددديا  ، تحيدددا   عليهدددا ألبدددا تشدددك  

اخلل يددة التدد  ال يسددتطي  مدد  دتبددا أ  يبيدد  م تجددا سدديا يا يف احلددار أت املسددتقب  

ة هدد  معمدد  تخلدد   امل تددو  الثقددايف العددر  ، تيف العطددا  ا نسدداه تعتدد  السدديا 

تا نسدداه يف ال كددر تاألد  تالسياسدددة تال دد  تالصدد ا ة تالعددد     لقدد  ت دددرد  

 ليبيا بكثر  امل ا   اجلاذبة للسيا ة .

إ  هدد   املقومددا  اهلائلددة للم ددت  السدديا   الليبدد  حتتددا  تالبدد  مدد  أ  ترا قهددا ب يددة 

تامل شدددو  تخلتلددد  مسدددتل ما  اخلددد ما  أساسدددية متطدددو   ت  يثدددة مددد  املرا ددد  

السدددديا ة الراقيددددة مدددد  اموعددددة  بددددر  مدددد  أ خدددد  ال  ددددادق العامليددددة إىل شددددبكة 

مواصدددا  جويدددة تبريدددة تب ريدددة تبريدددة متميددد   تإىل مرا ددد  اتصددداال  تمرا ددد  

إ شددادا  سدديا ية  عدد  مدد  زيددا   السددائ  إىل ليبيددا سددوا  مدد  اخلددا   ات الدد ا   

زيددا   م عمددة باملتعددة تا ثددا   تال ائدد   تالتواصدد  مددا  مهدد   ددا  ه  دد  تمقصدد  

 بن  ضا ا  تثقا ا  تعادا  تتقالي  الشعو  اال رى .
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 . املصاد  تاملراج   

، التجدددا   االلكجتنيدددة تت ميدددة الصددداد ا  ، سلسدددلة أت اق  أمحددد  محددد  ا) السددد   (1

، 24 اقتصدددادية جامعددددة القدددداهر  ،  ليددددة االقتصددداد تالعلددددوم السياسددددية ، العدددد د 

 م . 2005  اير 

 مصددل ة م شددو ا )  ، القيقددب مت دد  دليدد  ، تندديس صددال  ، ت  عطيددة بريدد    (2

 (26    : اآلثا 

 العربيددة الثقا ددة " بطددرابلس ام ا سدد  املت دد  دا دد  جولددة" الصددبو ، عبدد  مجعددة (3

2 (1985.) 

  ، العدددر  آثدددا  " تدددو ر  مت ددد  دا ددد  د اسدددية جولدددة" ، اهلددد ا  حممددد   الددد  (4

(1991.) 

  ددو  قانونيددة نظددر  القددادم دبددن  لدد  ا لكجتنيددة السدديا ة أمحدد ، الدد ي   شددا عددل  (5

 السيا ة .

  ددددرابلس بم ي ددددة ا سدددام  بدددداملت   ا سدددامية املعددددام ،  امددد  عدددد   سدددعي  (6

 ( .1978:اآلثا  مصل ة م شو ا )،

( 1986) 3 العربيددة الثقا ددة " محايتهددا  ت ددرق املتددا   م هددوم " ، تندديس ، صددال  (7

. 

 ( .1992عب  الرمح  الشاعر ، مق مة يف تق ية املتا   التعليمية،) الرياب   (8

 8-7،آثددددا  العددددر   "املتددددا   تدت هددددا يف اددددا  الج يدددد  "العددددوام  ،، عيدددداد  (9

 م .1995)

م شددددو ا   يدددداد العددددوام  ، دليدددد  مت دددد  التددددا ي  الطبيعدددد  ، ) ددددرابلس :ع (10

 (.1976مصل ة اآلثا  ، 

م شددددو ا  مصددددل ة  تآ ددددرت  ( ، املت دددد  اجل هددددري ،) عبدددد  ا) شدددديبو  ) (11

 ( 1988، اآلثا  تم ظمة اليونسكو

 1976، عبدد  الكددري  امليددا  ، دليدد  مت دد   لميثددة ، ) م شددو ا  مصددل ة اآلثددا   (12

. ) 
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 ال  دددد  مت  دددد  معرتضددددا  عبدددد  الكددددري  امليددددا ، دليدددد  مت دددد  شدددد ا  ، (13

 م 1976 م شو ا  مصل ة اآلثا  : ، تاحل ما 

شدد ا    تاحل مددا  ال  دد  مت  دد عبدد  الكددري  امليددا ، دليدد  مت دد  شدد ا  ،  (14

 (.1976 ) م شو ا  مصل ة اآلثا  : ،

و ا  مصدددل ة عبددد  الكدددري  امليدددا  ، دليددد  مت ددد  ابولونيدددا / سوسدددة ، ) م شددد  (15

 (.1977 ،اآلثا 

 ، العربيدددة الثقا دددة " الق يمدددة، رس  ، امل ي دددة مت ددد  إنشدددا  " ، شدددقلول مسدددعود (16

(1985.) 

 4 -3ليبيددا الق يمددة  "امل ا ظددا  اجل وبيددة ،  أ بددا  أثريددة "حممدد  سددلي   أيددو  ، (17

(1966-1967 .) 

 (.1991) 3 العر  آثا  "اجل هري املت  " ،  كرت   حمم  (18

 (.1992) 4 العر  آثا  ،" بص اتة البونيق  املت   " ، عجيلة ابو حمم  (19

 مصدددل ة م شدددو ا ) األثريدددة، ج ددد ت    دددائر م طقدددة دليددد  ، الددد مس حممدددود (20

 ( .اآلثا 

 2003، القددداهر  ، السددديا   املجدددا  يف االلكجتنيدددة التجدددا    ،  امددد  حممددد  ه ددد  (21

 . م

 شبكة االنجن   عل  واق بع  امل

 ,M. Bouchenaki-1  - تمكونادا   امهيتها   ليبيا   يف   السيا ة "  االنجن    شبكة   عل   موق  

"The Libyan Arab Jamahiriya  Museum: a first in the Arab World" 
MUSEUM 164(1989) 230-232  

http://vb.aljremh.com/thread29045.html1-2 

http://www.sct.gov.sa/sctguide/index.jsp?p=832-3 

http://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=1173364 - 

http://www.sct.gov.sa/sctguide/index.jsp?p=832 - 

http://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=1173364
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-4-UNCTAD’S E-TOURISM INTIATIVE, United Nations Conference on 
5-Trade and Development, Eleventh session, Sao Paulo, 13-18 June 2004 
published in English in 24 April 2004, pp. 

  5-http://vb.aljremh.com/thread29045.html- 

-   6-Anis Khanchouch: E-Tourism; an Innovative Approach for the Small 
and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTE) in Tunisia, OECD, 2004 .7-  

-http://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=1173368 

  



 

 

 التعليم املحاسبي املدمج و انعكاسه على جودة االداء املنهي 

 

 ا.م.د سلوان حافظ محيد 

 العراق -اجلامعة املستنرصية 

 ا.م.د رضاب حافظ محيد

 العراق -وزارة الرتبية

 م. د. وسن حيى امحد 

 العراق -اجلامعة املستنرصية

 

 ملخص البحث:

عدددددا اسدددددرتاليمية التعلددددديا املددددددم  و   ار دددددا عدددددا  هيددددددح البحدددددث ا  التعدددددرح

فضدددد  ا    لنميددددة التدددددراي املحاسددددبية ملخرلدددداي التعلدددديا لتع يدددد  لددددودة ا دا  

التعددددددرح عددددددا املت لبدددددداي البيهددددددة التهنولوليددددددة و م دددددداراي  عضددددددا   يهددددددة 

التدددددريح لتحتيددددت مت لبدددداي رايددددة التعلدددديا املدددددم . وا دددددح ا  دددد  التعددددرح 

تعلدددديا املدددددم  و اعددددادة  يهليددددة ل ددددوير املنددددا    الدراسددددية   عددددا اسددددرتاليمية ال

ولتحتيدددددت ا دددددداح البحدددددث اعتمدددددد البددددداح ون   العلدددددوم املحاسدددددبية والتدددددد يت 

ا سددددتبالة التددددم لهولددددف مددددن   سددددمو  فتددددد لضددددمن التسددددا ا و  املعلومدددداي 

الديموغرافيددددة لعينددددة البحددددث امددددا التسددددا ال ددددار  لهددددون مددددن ا سددددهلة التددددم يددددراد 

املحددددور  ا و  البعددددد  تيددددت فرضددددياي البحددددث ومتسددددمة ا     ددددة  دددداور من ددددا ح

ا سدددددرتاليمم لتعلددددديا املددددددم  والعهاسدددددل عدددددا ا دا امل ندددددم ومت لبددددداي سدددددوق 

العمدددم امدددا املحدددور ال دددار البيهدددة التهنلوليدددة والر ابدددة التدددم يت لب دددا  ددد ا الندددو  

وى مدددددن التعلددددديا لضدددددون املحافردددددة عدددددا لوعيدددددة املخرلددددداي وحتيدددددت مسدددددت

لعليمدددددم ضدددددمن معددددداي  لدددددودة التعلددددديا امدددددا املحدددددور ا  ددددد  ر ددددد  عدددددا 

ا سدددددرتاليمة امل لوبدددددة لوضدددددحت رايدددددا لسدددددا ا   حتيدددددت ل دددددوير   امل دددددرداي 

ول غدددددراح البحددددددث  164و دددددد عدددددملف عيندددددة البحدددددث  واملدددددواد الدراسدددددة 

( اسدددددتبالة لعددددددم الد دددددة   14ولدددددا اسدددددتبعاد   (   152والتحليدددددم لدددددا اعدددددتود  

واسددددتخدمف ال ريتددددة الع ددددوا ية   ا تيددددار ا فددددراد الدددد ين ي ددددهلون  ا لابددددة 

وا دددددا اسدددددتنتال لدددددا التولدددددم اليدددددل اعدددددادة النردددددر   املندددددا    عيندددددة البحدددددث 

الدراسدددددية  لتع يددددد  املخرلدددددداي التعليميدددددة وبويدددددت  ا مددددددحت مت لبددددداي سددددددوق 
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العمدددددددم فضددددددد  ا  لع يددددددد  اجلالددددددد  الر دددددددا     دددددددا ي ا سدددددددتخداماي 

هم يبعددددد ا لت ا ددددداي ومنددددحت الامددددا ا لهددددرتور لضدددددون ادا  التهنلوليددددة وب دددد 

بمددددودة عاليددددة فضدددد  ا  اعددددتود امل ددددرداي مددددن  دددد   ولددددود  اعدددددة بيالدددداي ا  

ا سددددددهلة ا متحاليددددددة وبا مهددددددان ا سددددددتعالة باجلامعدددددداي واملددددددنروي امل نيددددددة 

 الدولية .

  ، ا دا ، امل نم.امل اراي اسبة ، التعليا املدم  ،  ية :حتاالهلوي امل 
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 :متدمة

ي دددد د العددددات اليددددوم لامدددد اي  ددددراةي عليددددل وا ددددري عددددا  افددددة لوالدددد  ا يدددداة 

لدددددد ا جلدددددداةي امل سسدددددداي  بهددددددم   اعا ددددددا ومددددددن  دددددد   الت اعدددددداي التعلدددددديا 

التعليميددددددة ا  اعددددددتود اسددددددلوب التعلدددددديا املدددددددم  بماليددددددل التتليددددددد  املتم ددددددم 

با ضددددددور  وا لهددددددرتور ومايسدددددد ر عنددددددل مددددددن لوالدددددد  ا ابيددددددة وسددددددلبية 

ومت لبدددددداي اومتومدددددداي الماحددددددل ب ددددددهم يددددددوفر  رلدددددداي لعليميددددددة لعمددددددم 

بمسدددددتوى ولدددددودة عاليدددددة ولتحتيدددددت  لدددددم يت لددددد  مدددددن امل سسددددداي التعليمدددددة 

عدددددتود اسدددددرتاليمية واضدددددحة املعدددددات لسدددددا ا عدددددا لنميدددددة ول دددددوير  ددددددراي ا

املخرلددددداي التعليميدددددة مدددددن الناحيدددددة التتنيدددددة والتهنلوليدددددة فضددددد  ا  موا بدددددة 

 الت وراي   املنا   وامل رداي الدراسية عامليا 

 م هلة البحث:

ومددددددا فرضددددددتل الرددددددروح  covid-19يمددددددر العددددددات بازمددددددة الوبددددددا  العدددددداملم 

يدددددة مدددددن اسدددددتخدام مدددددن   لددددددريح مسدددددتندا  ا  التهنولوليدددددل  و الصدددددحية العامل

ادوا دددددددا و اولدددددددة عيدددددددحت   اعددددددداي التعلددددددديا املوا مدددددددل مدددددددا بدددددددو  ا دواي 

  التعلددددددديا املتم دددددددم  "اله سددددددديهم"التهنولوليدددددددة و ا سدددددددلوب التتليدددددددد  

و لددددددم ملوا بددددددة عملددددددة ا يدددددداة و اسددددددتمرار عمليددددددة   با سدددددلوب ا ضددددددور  

د اسددددلوب التعلدددديا املدددددم  الدددد   يبنددددى عددددا اسددددلو  التعلدددديا لدددد ا لددددا اعددددتو

ا سددددددلوب ا و : ا سددددددلوب التتليددددددد  اله سدددددديهم ا ضددددددور  و  التعلدددددديا 

ا سددددلوب ال ددددار التعلدددديا  عددددن بعددددد بدددداعتود الوسددددا م وا دواي التهنولوليددددة 

 ل ا يمهن  رح امل هلة  من     التساا ي ا لية : و منصاي التعليا 

 ملحاسبم املدم   رلاي لعليمية  اي لودة م نية   م حيتت التعليا ا -1

  م يسا ا التعليا املحاسبم املدم  عا لنمية  دراي ال لبة لتنيا و لهنولوليا  -2

 م يسا ا التعليا املحاسبم املدم  عا ل وير و موا بة الت وراي   املنا   الدراسية   -3

   حتيل املحاسبة و التد يت  
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   داح البحث: 

:   يسعى البحث ا  التعرح عا ا  داح   

التعددددرح عددددا اسددددرتاليمية التعلدددديا املدددددم  و   ار ددددا عددددا لنميددددة التدددددراي  -1

 لودة ا دا  .املحاسبية ملخرلاي التعليا لتع ي  

التعدددددرح عدددددا مت لبددددداي البيهدددددة التهنولوليدددددة و م ددددداراي  عضدددددا   يهدددددة  -2

 التدريح لتحتيت مت لباي راية التعليا املدم .

التعددددرح عددددا اسددددرتاليمية التعلدددديا املدددددم  و اعددددادة  يهليددددة ل ددددوير املنددددا     -3

 الدراسية لعلوم املحاسبة والتد يت

  مهية البحث:

لددددمهز امهيددددة البحددددث مددددن حدا ددددة املوضددددو  و ا الددددة ا  اعددددتود التعلدددديا 

املددددم  بدددا  ص   الردددروح املرحليدددة التدددم يمدددر لدددا العدددات اليدددوم ب دددهم عدددام 

و بلددددددددلا ب دددددددهم  ددددددداا و ا الدددددددة ا  اسدددددددتخدام ا دواي التهنولوليدددددددة و 

 املنصددددداي التعليميدددددة  لمددددداز العمليدددددة التعليميدددددة و ل دددددوير م ددددداراي ال لبدددددة  

املمددددددا  املحاسددددددبم و التتنددددددم وب ددددددهم حيتددددددت و يضددددددمن  رلدددددداي  اي ادا  

فضدددد  ا  مددددا ا دلددددة وزارة التعلدددديا   م نددددم  ددددادرة عددددا العمددددم و مداولددددة امل نددددة 

اعددددددتود التعلدددددديا املدددددددم  للعددددددام  9/9/2021العدددددداا العرا يددددددة   اعوم ددددددا  

 2022-2021الدرايس 

 فرضياي البحث :

 يستند البحث ا    ث فرضياي اساسية 

 حيتت التعليا املحاسبم املدم   رلاي لعليمية  اي لودة م نية  -1

 يسا ا التعليا املحاسبم املدم  عا التنمية  دراي ال لبة لتنيًا و لهنولوليًا  -2

يسدددا ا التعلددديا املحاسدددبم املددددم  عدددا موا بدددة الت دددوراي   املندددا   الدراسدددية  -3

 م املحاسبة و التد يت .العاملية   حت
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 من   البحث:

اعتمدددددد البددددداح ون املدددددن   الولددددد م التحلدددددييل التدددددا ا عدددددا ولددددد  

مدددددن  ددددد   ا عدددددتود عدددددا دراسددددداي سدددددابتة  اي الع  دددددة  الردددددا رة وحليل دددددا 

فضددددد  عدددددن اعدددددتود ارا  بعددددد  ال لبدددددة ا دددددرلو او مدددددن  دددددا    باملوضدددددو  

للحصدددددو  عدددددا املعلومددددداي فددددديو  دددددص امل ايدددددا وال وا دددددد  املرحلدددددة الرابعدددددة 

 واملحدداي  اي الع  ة بالتعليا املدم  

 حدود البحث :

 لبدددة ا سدددام املحاسدددبة والعلدددوم املاليدددة : ل دددمم حددددود البحدددث ا ددددود املهاليدددة

 اجلامعة املستنرصية – تصاد    لية ا دارة وا 

 2021-2020:ال لبة املسملو للعام الدرايس  ا دود ال مالية

  ا دددددددود املوضددددددوعية :اعتمددددددد البدددددداح ون   حديددددددد مت لبدددددداي لددددددودة ا دا

امل نددددم التددددم لتم ددددم بدددداملواد الدراسددددية والتدددددراي التتنيددددة واملنددددا   الدراسدددددية 

والتدددددم ل دددددهم املتومددددداي ا ساسدددددية لتعلددددديا املددددددم  والتدددددم حتدددددت لدددددودة ادا  

 لدددددح  _ا حددددداد الددددددوا للمحاسدددددبو م ندددددم وفدددددت مدددددالا الددددددارة مدددددن  بدددددم 

 2020-2019معاي  التعليا املحاسبم الدوا 

 ( المو ل البحث 1يم م ال هم   المو ل البحث  

 ( المو ل البحث 1عهم   

 

 املتام  املستتم                                    املتام  التابحت                  

  

 

 

 

 

 

التعليم 

 المدمج

 المواد الدراسية  

 القدرات التقنية 

 المناهج الدراسية  
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 م  وم التعليا املدم  

لعدددددددي لسدددددمياي  ددددد ا الندددددو  مدددددن التعلددددديا فدددددالبع  ي لدددددت عليدددددل 

ولهدددددن    املددددددم  او التعلددددديا ا لددددديت او التعلددددديا املدددددتوزل او التعلددددديا امل لددددد  

وان ا تل دددددف التسدددددمياي فدددددهن املضدددددمون واحدددددد  دددددو الددددددم  مدددددابو التعلددددديا 

وسددددديتا اعدددددتود مصددددد ل  التعلددددديا املددددددم    التتليدددددد  والتعلددددديا ا لهدددددرتور 

. ( blended learning)وفددددت ما  لتددددف ك ددددة ايبيددددم مصدددد ل  التعلدددديا املدددددم  

 الددددة  لتصدددد  بددددل جلربت ددددا اجلديدددددة   ا عددددتود عددددا ا اسددددوب   التعلدددديا،

بعددددددد او التتدددددددم التهنولددددددولم والت دددددددار ا لرتلددددددف واعددددددتود    الصددددددد وح 

الدراسددددية  وسدددديلة لمددددو للددددتعلا، و نددددا  العديددددد مددددن املصدددد لحاي التددددم لعددددمه 

مددددن، عددددن للددددم ا ليددددة م ددددم التعلدددديا و املدددد ي ، والتعلدددديا املوالدددد ، والتعلدددديا امل 

هلدددددل ( وعدددددرح  ددددد لم ب10  2011الصدددددوا و التعلددددديا ا لددددديت  ابدددددو موسدددددى 

لردددام متهامدددم هيددددح ا  مسددداعدة املدددتعلا عدددن  ريدددت  دددم مرحلدددة مدددن مراحدددم 

لعلمدددددل، ويتدددددوم عدددددا الددددددم  بدددددو التعلددددديا التتليدددددد  والتعلددددديا ا لهدددددرتور 

( .  دددددو 258 2003بهعددددهالل املختل دددددة دا ددددم  اعددددداي الدراسددددة   مدددددد ع يددددة 

 بهلددددل  لددددم النددددو  مددددن التعلدددديا الدددد   لسددددتخدم Alekse  et al( 2004عرفددددل  

  لددددل  موعددددة فعالددددة مددددن وسددددا م التتددددديا املتعددددددة و ددددرق التدددددريح و لددددو  

الدددتعلا والتدددم لسددد م عمليدددة الدددتعلا، ويبندددى عدددا  سدددا  الددددم  بدددو ا سدددالي  

وبددددو  Face - to - faceالتتليديددددة التددددم يلتتددددم في ددددا ال دددد ب ول ددددا لولددددل  

الدددددتعلا الددددد    Miihem وعرفدددددة   E-learning  سدددددالي  التعلددددديا ا لهدددددرتور

يمددددد ل بدددددو  صدددددا ص  دددددم مدددددن التعلددددديا الصددددد م التتليدددددد  والدددددتعلا عدددددمه 

التتنيدددداي املتاحددددة لهددددم  ا لرتلددددف   المددددو ل متهامددددم، يسددددت يد مددددن    دددد 

ويعرفددددل  سدددد ند  عددددوميل بالددددل  اسددددتخدام التتنيددددة ا دي ددددة   التدددددريح مددددن و 

رفددددة الصدددد   ويددددتا دون الددددتخيل عددددن الوا ددددحت التعليمددددم املعتدددداد وا ضددددور   غ

الر يددد  عدددا الت اعدددم املبددداك دا دددم غرفدددة الصددد  عدددن  ريدددت اسدددتخدام  ليددداي 

ا لصددددا  ا دي ددددة،  ا اسددددوب وعددددبهة ا لرتلددددف،  ومددددن  ددددا يمهددددن ولدددد  
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 دددد ا التعلدددديا بهلددددل الهي يددددة التددددم لددددنرا لددددا املعلومدددداي واملوا دددد  وا ددددمهاي 

التددددم لوفر دددددا  الرتبويددددة التددددم لتددددددم للمددددتعلا عدددددن  ريددددت الوسددددا ت املتعدددددددة

. وعددددددرح  ( 40 2015التتنيددددددة ا دي ددددددة  و لهنولوليددددددا املعلومدددددداي  سدددددد فة 

Krause  التعلددددديا املددددددم   دددددو التهامدددددم ال عدددددا  بدددددو  تلددددد  وسدددددا م لتدددددم

املعلومددددداي   بيهدددددداي التعلددددديا والددددددتعلا، لددددددو ل التعلددددديا و سددددددالي  الددددددتعلا 

د ددددة مددددحت  فضددددم  نتيمددددة لتبنددددم املددددد م املنرددددومم   اسددددتخدام التهنولوليددددا امل

   (. Krause 2007 45  مي اي الت اعم ول ا لولل

 ن التعلددديا املددددم  ا لهدددرتور   Horn  M. & Staker  H واوضددد   ددد  مدددن 

 ددددو برلددددام  لعلدددديا رسددددمم يددددتعلا فيددددل ال الدددد  فيددددل مددددن  دددد   ا لرتلددددف "

ب ددددهم ل  ددددم، وال صددددم الدددددرايس بمدددد   ا ددددر، مددددحت امهاليددددة الددددتحها بالو ددددف 

واملهددددان والاددددعة امل لددددوب المدددداز العلددددا فيددددل، وبدددد لم لددددرتابت وسددددا م الددددتعلا 

-Horn 2013    M. & Staker  H 239عدددا مسدددار العمليدددة التعليميدددة با مل دددا  

عددددرح التعلدددديا املدددددم  الدددد   يعتمددددد عددددا  املدددد ل بددددو  Farrington   ( بيددددنو 265

التعلدددددديا دا ددددددم ال صددددددم الدددددددرايس والتعلدددددديا ا لهددددددرتور  لددددددم بتولدددددديم 

ا  دددددداح واملحتدددددوى ومصدددددادر و ل ددددد ة الدددددتعلا و دددددرق لولددددديم املعلومددددداي 

 دي دددددددة، لتحسدددددددو املعدددددددارح باسدددددددتخدام ا دواي وا ل ددددددد ة التهنولوليدددددددة ا

احدددددد chang et al واعتدددددمه    واملعلومددددداي وامل ددددداراي وزيدددددادة ا جلا ددددداي 

ال دددددرق التدددددم لسدددددا ا   المددددداح العمليدددددة التعليميدددددة حيدددددث و لدددددم با تسددددداب 

املعددددارح مددددن الددددتعلا ول ددددا لولددددل، واسددددتخدام منصدددداي الددددتعلا ا لهرتوليددددة 

ا مبدددددد  حمدددددم ال الددددد  للتتيددددديوي ، وللدددددتعلا الددددد او والتعددددداور، ويتدددددوم عددددد 

مسدددد ولية لعلمددددل، و لددددم عددددن  ددددرق  ل دددد ة لعليميددددة، واسددددالي  لعلددددا  تل ددددة 

 ال ددددد وان  عدددددن ال دددددرق التتليديدددددة للتناسددددد  مدددددحت  ددددد ا الدددددنمت مدددددن التعلددددديا

ومدددددن  لدددددم يتضددددد  ان  ندددددا  ر ندددددان اساسددددديان   اسدددددرتاليمية  ( 2014-50

التعلدددديا املدددددم  ب ددددهم عددددام والتعلدددديا املحاسددددبم ب ددددهم ي ددددمم ا و  ادواي 
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وال دددددار  دددددمهاي الدددددتعلا و   ومت لبددددداي بدددددرام  التعلددددديا املحاسدددددبم املددددددم  

  را ت التدريح 

وبددددد لم يمهدددددن حديدددددد  العندددددام ا ساسدددددية لتعلددددديا املددددددم  التدددددم لت لب دددددا 

 رتاليمية   ا النو  من التعليا:اس

الوسددا ت ا لهرتوليددة : ا اسددبة او ل دداز املوبايددم والتددم لتم ددم ال دد ة لا لددة بدده  ر  -1

 من  جلا  بام  النرر عن  ي ية حديد البيهة و متام ا ا 

املعلددا ويتددحت عليددل اسددرتاليمية التعلدديا املدددم   والعدد   ا  ددمه   لن يدد   ريدداي  -2

 عتمه املرشح و املوللوي  املو   التعليمم 

  online classالدرو  املت امنة    -3

 .online classامل ار ة   الدر  املت امن  - 

 لن ي  امل ام محت زم     عهم  موعاي او ب هم فرد  . -ب 

 ول  د يت ا  م اراي و الهتاباي التم يت ل  لعلم ا . -ي 

 اعتود الهتاب املدريس عا متعد    الص  او من البيف -ث 

والهتدد  و   الرلددو  ا  الدددليم املسدداعد املعتمددد م ددم ال ددديو التعري ددم باملددادة -ل

 املتا ي ا لهرتولية .

ا دددوار املتددد امن و غددد  متددد امن : ا دددواراي املت امندددل و امل دددار ة ب دددهم دا دددا او  -4

و دد لم ا ددوارغ  متدد امن   عددبة دا ددا مددحت ال صددم الدددرايس حيددث املعلددا و املددتعلا 

 (  72  2013د املعلا ايضًا.  عيداي دا م الص  وبولو

مددددن  لددددم يتضدددد  ان التعلدددديا املدددددم  بالواعددددة و بددددا  ص موضددددو  بح نددددًا   

ظددددددم املحاسددددددبة و التددددددد يت يتم ددددددم بنرددددددام ي ددددددمم املددددددد  ي و العمليدددددداي 

-2006/21ا مدددددددار   السددددددتا   الت دددددداميلية و  تويدددددداي التام يددددددة العهسددددددية 

22 ) 

املددددد  ي : لتم ددددم بال لبددددة الدددد   يمهددددن  يهددددت ا ملورسددددة العمددددم املحاسددددبم 

 بمختل   لواعل و اعهالل .
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ا   العمليددددداي الت ددددداميلية املتم لدددددة بوسدددددا م التعلددددديا التدددددم يمهدددددن اسدددددتخدام 

 .الت ويد بامل اراي املحاسبية

املخرلدددددداي : املتم لددددددة بال لبددددددة املدددددد  لو و التددددددادرين عددددددا  ارسددددددة العمددددددم 

 املحاسبم بو حتت من التعليا املحاسبم.

 ابددددة ا  ر ابددددة العنددددام السددددابتة و لتييم ددددا التام يددددة العهسددددية : و يتصددددد لددددا الر

و ل وير ددددا و  اولددددة لصددددحي  ا لحرافدددداي التددددم حدددددث   ا  من ددددا و يمهننددددا 

عدددددا عدددددد   دددددور  "التدرييسددددد "اضدددددافة عامدددددم العمليددددداي الت ددددداميلية املعلدددددا 

اسددددددايس   عمليددددددة ادارة الصدددددد  مددددددن  دددددد   منصدددددداي التعلدددددديا املدددددددم  

التدددددم يت لب دددددا  ةدا  امل دددددام التدريسدددددية ا لهدددددرتور او ا ضدددددور  و املددددد   ي 

اجلديددددددة ا لهرتوليدددددة و عمليدددددة التعامدددددم مدددددحت للدددددم املنصددددداي بالواع دددددا ومدددددا 

 يتملهة من رغبل   ل وير  الل من الناحية التتنية 

 م ايا التعليا املحاسبم  -2

 (  40/ 2016منيحتم ايا ا   لبة املحاسبة  عميلة حيتت التعليا املدم  

لنميددددددة امل دددددداراي ال اليددددددة ل لبددددددة املحاسددددددبة للتعامددددددم مددددددحت لتنيدددددداي  -1

املعلومدددداي ا ندددددا  الدراسدددددة او  ومددددن  دددددا    دددددا  م اولددددة العمدددددم املحاسدددددبم 

 فيو بعد.

التعدددددرح عدددددا العديدددددد مدددددن  يددددد اي ا واسدددددي  و التتدددددا  مدددددا يمهدددددن  -2

لتعلدددديا املحاسددددبم ومددددن  ددددا ل ددددوير  باجلددددا  امهاليددددة ا سددددت ادة منددددل    ددددا  ا

 ا ست ادة منل   العمم املحاسبم فيو بعد .

خت ددددي  اجل ددددد املبدددد و  مددددن  بددددم اعضددددا   يهددددة التدددددريح   ختصددددص   -3

املحاسدددددددبة    يهدددددددة املحددددددداضاي و عرضددددددد ا و لاميددددددد  بعددددددد   اوير دددددددا او 

 ل وير ا .

خدام ا    ددددددا  ا سددددددت اد  مددددددن بددددددرام  املحاسددددددبة الت بيتيددددددة و اسددددددت -4

 لدريح ختصص املحاسبة.
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لع يددددد   دددددا ي التعلددددديا الددددد او و البحدددددث ل لبدددددة ختصدددددص املحاسدددددبة  -5

 بو ي د  ا  حسو لوعية التعليا املحاسبم 

التددددددرة عدددددا حديدددددد مسدددددتوى ل لبدددددة    ختصدددددص املحاسدددددبة و ايصدددددا   -6

املحتدددددوى املحاسدددددبم املناسددددد  بددددددون التتيدددددد بال لبدددددة ا  دددددرين با ضدددددافة ا  

 س ولة الرلو  ا  موضوعاي املحاسبية السابتة التم التاز ا ال لبة 

رسعدددددل ل دددددوير املتدددددرراي و الدددددمهام  املحاسدددددبية عدددددا ال دددددبهة العامليدددددة  -7

للمعلومدددداي بددددو يوا دددد    ددددت اجلامعدددداي و مت لبدددداي العرصدددد دون لهددددالي  

 اضافية با ضل.

لوسددددددديحت ل ددددددداق التعلددددددديا املحاسدددددددبم و لوسددددددديحت فدددددددرا التبدددددددو   -8

 ما ن الدراسية .بمحدوديل ا 

لعددددددد مصدددددادر املعرفدددددة املحاسدددددبية لتيمدددددة ا لصدددددا  بددددداملوا حت املختل دددددة  -9

 .(9 عا ال بهة العاملية للمعلوماي 

 سلبياي التعليا املدم   -4

   2013 رعددددوان   نددددا  بعدددد  السددددلبياي يمهددددن للخيصدددد ا  ددددو يدددداةو:  عددددت ل 

88) 

يت لددددد  التعلددددديا ا لهدددددرتور ان يهدددددون لددددددى ال الددددد  ل ددددداز حاسدددددوب   -1

يتصدددددددم با لرتلدددددددف و  دددددددمه  ليدددددددد    اسدددددددتخدام التتنيددددددداي و لهنلوليدددددددة 

 املعلوماي او ال    املوبايم 

 ولود عتباي مالية لتوف  التتنياي ا دي ة للتعليا ا لهرتور  -2

لهددددددالي   و مدددددددى  دددددددر  امل سسدددددداي التعليميددددددة او  رس ال لبددددددة عددددددا حمددددددم

 املت لباي التتنية و التهنولولية ال زمة .

  بعددددد  ا حيدددددان يعدددددار بعددددد  اعضدددددا  ا يهدددددة التدريسدددددية ضدددددع        -3

 استخدام التتنياي ا دي ة و ضع  الرغبة   التهلا 

لدددددعوبة ا صدددددو  عدددددا الددددددمهام  التعليميدددددة ا الدددددة بدددددبع  املسددددددا اي  -4

 املحاسبية .
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العوامددددم التتنيددددة ا  ددددرى م ددددم   ددددا   ارلبددددا  التعلدددديا ا لهددددرتور بددددبع   -5

عدددددبهاي ا لصدددددا  و لدددددوافر ا ل ددددد   و الدددددمهام  املحاسدددددبية و مددددددى التددددددرة 

 (10 عا التال املحتوى ب هم ليد 

 دراساي سابتة :

 سيتا منا  ة دراساي سابتة بال هم ال   حيتت ا داح البحث 

 اسرتاليمية التعليا املدم  -1

ان ا جلددددددا  ا ددددددديث   التعلدددددديا و بدددددداعتود الت بيتدددددداي التهنولوليددددددة ا دي ددددددة  

فدددهن اسدددرتاليمية  ددد ا الندددو  مدددن التعلددديا لر ددد  عدددا ال الددد  مدددن  ددد   اعدددتود  

اسدددددددالي  عديدددددددد  من دددددددا  التعلددددددديا    موعددددددداي لدددددددام ة او التعلددددددديا   

ا عدددددا والتعلددددديا التدددددا    موعددددداي  بددددد ة والتعلددددديا التعددددداور او الت دددددار م 

ا سددددلوب  ا ددددمهة او لتددددديا التعلدددديا او لتددددم ا ددددمه  . و نددددا  اسددددلوبان ا ددددران 

ا و  التعلدددديا املبدددداك ومنددددل يتددددود املعلددددا ال دددد ب لتحتيددددت ا ددددداح لددددتعلا مددددحت 

ا ددددرا عددددا ا ددددارة التبددددا  ا لتنميددددة م دددداراي الت هدددد  و حرلددددة  عددددا بنا يددددة 

و ا سددددلوب ال ددددار   ياليددددة التعلدددديا و الددددرتابت بددددو املعلومدددداي و الت بيتدددداي ا 

التعلددديا املبددداك ويعدددد  ددد ا ا سدددلوب ا ددددح ا  دددا مدددن  دددم اسدددالي  التعلددديا 

املتمر ددددد  حدددددو  ال الددددد  حيدددددث ين لدددددت ال الددددد    التعلددددديا الددددد او بعدددددد ان 

التعلددديا بحتا ددد    يحت يتددددرب عدددا بندددا  املعرفدددة بن سدددل ومدددن ام لدددة  لدددم  امل دددار

امدددددا  .(  8-2018/7ال رديدددددة   زعدددددرب بر دددددة التعلددددديا  ا ل ددددد ة و اللدددددوازم 

النددددو  ا  ددددر مددددن دراسدددداي التددددم ر دددد ي عددددا دور ال الدددد  حيددددث اعتمدددددي 

بعدددد  الدراسدددداي عددددا  ددددرا ت امل ددددا يا لدددد ا ان  ري ددددة امل ددددا يا    ددددم رسددددوم 

خت ي يددددة  نا يددددة البعددددد للع  دددداي بددددو امل ددددا يا والتددددم لرلدددد    لسلسددددم  رمددددم 

ولية ا  ا  ددددم و حددددا  امل ددددا يا بدددده ر بحيددددث  لتدددددرل مددددن امل ددددا يا ا   ددددر عددددم

لددددرلبت ببعضدددد ا باسدددد ا مهتددددوب علي ددددا لددددو  الع  ددددة لدددد لم لسددددتخدم  ددددرا ت 

لسدددد م لل دددد ب عمليددددة   امل ددددا يا   لنردددديا وضددددبت عمليددددة التعلدددديا و الددددتعلا 

L. et. al  Di Giorgio  2010   .اسددتيعاب املددادة العلميددة و حتددت الددتعلا ال عددا  
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ل بيدددددت     (Greenberg and wilner 2015 16-35 )لناولدددددف دراسدددددة دددددو   (17 

 دددددرا ت امل دددددا يا   التعلددددديا املحاسدددددبم و بصددددد ة  الدددددة    دددددا  املحاسدددددبة 

ا داريددددة و التهددددالي  واوضدددد  الهالبددددان ان لتددددديا املتددددررين   ا ددددار متهامددددم 

يددددد د  ا  ربدددددت موضدددددوعاي  يدددددا  التهل دددددة بوظدددددا   التخ ددددديت  و الر ابدددددة و 

التدددددراراي .و دددددد اسدددددتخدم الهالبدددددان  موعدددددل مدددددن  دددددرا ت امل دددددا يا اختدددددا  

املتدرلدددة بحيدددث يبندددم  دددم   دددت لديدددد مدددحت املخ دددت السدددابت لدددل  موعدددل مدددن 

 zadeh N.Rالددددروابت امل يدددددة   اسددددتيعاب ا  ددددداح الر يسددددة   ددددو اوضددددحف  

et 2015 1-6) ( ان اسددددتخدام  ددددرا ت امل ددددا يا عددددا عينددددة مددددن  لبددددة املحاسددددبة

 البددددًا(  ددددد سدددداعد ا بدرلددددة  بدددد ة   حسددددن  دا  ددددا    124املتتدمددددة  املاليددددة 

اي التمريبيددددة عددددن احددددد مدددددار   ا دراة بمامعددددل لددددايوان حيددددث   دددد ف البيالدددد 

ا و   دددددم ان لبندددددم اسدددددرتاليمية رسدددددا  ري دددددة امل دددددا يا لتيمتدددددو  دددددامتو 

يمهددددددن ان حيسددددددن ا لمددددددازاي املرلب ددددددة بددددددتعلا ال دددددد ب متارلددددددة بددددددال رق 

يدددددة. و ال اليدددددة ان معردددددا ال ددددد ب  دددددالوا راضدددددو عدددددن اسدددددتخدام للدددددم التتليد

ا ددددرا ت   املحاسددددبة املاليددددة املتتدمددددة و   دددد ا الن دددداق ايضددددا اعددددحت عدددددد مددددن 

الدراسدددداي ان اسددددتخدام  ددددرا ت امل ددددا يا ي يددددد مددددن لعلددددا  و  املنددددافحت. امددددا  

 دددو زيددداد   (G.2006  Irvin H.   Cooper . and jones)ا ددددح الر ييسددد لدراسدددة  

ادرا  عمليددددددة اعددددددداد  ددددددرا ت امل ددددددا يا  وسدددددديلة لتحسددددددو ف ددددددا ال دددددد ب 

للع  دددداي املتبادلددددة مل ددددا يا املحاسددددبة املاليددددة حيددددث لناولددددف التمربددددة   للددددم 

الدراسددددة لصددددميا عددددددًا مددددن املخ  دددداي لددددا عرضدددد ا عددددا عينددددة مددددن ال دددد ب 

ا ا  الددددف  بدددددا  ارا  ددددا حددددو  موضددددو  ادار  ا ربدددداح وا هددددا علي ددددا   فدددديو 

  دددددم غ دددددًا او ل ويدددددرا او ل بيتدددددا غددددد  م  دددددا للمعددددداي  املحاسدددددبية او بصدددددورة 

 creatingو  لددددت الوا ددددحت  (reporting reality)ا ددددرى لتمييدددد  بددددو وا ددددحت التتددددارير 

reality))  و  سددددبيم اعددددداد  ري ددددة امل ددددا يا الن ا يددددة لددددا اعددددداد سددددتة اعددددها .

الددددف عمليددددة ادارة ا ربدددداح غ ددددا  او فرعيددددة  دددددف ا الن ددددا م ا هددددا عددددا مددددا ا ا  

ل ويدددددرا او غددددد   لدددددم .و دددددد لولدددددلف الدراسدددددة ا  زيدددددادة مسدددددتوياي ف دددددا و 
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ادرا  ال دددد ب و املحدددداضون لتيمددددة الرت يدددد  عددددا م  ددددوم الددددتعلا بددددد ً مددددن 

و  دددددم ا ري دددددة ال  نيدددددة   دددددت  (37 /2013زعدددددرب   الرت يددددد  عدددددا التعلددددديا

ا   او ا عددددديا  و التدددددم يدددددتا ين دددددو  عدددددا  موعدددددة مدددددن ا فهدددددار او الوظددددد 

لولددددديل ا ولنريم دددددا   لدددددورة فهدددددر  اساسدددددية واحددددددة ولعدددددد دراسدددددة لدددددور 

 بددددوي ان و بدددد   بددددوزان مددددن اوا ددددم مددددا  تدددد  حددددو  ا ري ددددة ال  نيددددة و امهيت ددددا 

ولعددددد ا ري ددددة ال  نيددددة ا  ددددر لبسددددي ًا متارلددددة بخددددرا ت امل ددددا يا حيددددث لدددددور 

ب ددددهم م ددددحت وغدددد    ددددم حددددو  فهددددرة ر يسددددة واحدددددة ختددددرل من ددددا ل ريعدددداي 

بعهددددح  ددددرا ت امل ددددا يا و التددددم لدددددور حددددو  عدددددة م ددددا يا   ل دددداق  ضددددية 

 ددددددة    ددددا  معددددر  معددددو . ومددددن  م لددددة العبددددا رة العرددددو  الدددد ين اسددددتخدموا 

العندددددام الر يسدددددة والمدددددو ل ا دددددرا ت ال  نيدددددة لتحويدددددم افهدددددار ا ا  وا دددددحت 

سدددد    عددددارل  دارون   مايهددددم الملددددو   ملمددددو   ددددم مددددن  ليولدددداردو دافن دددد 

اسددددحاق ليددددولن و الددددمهي اين ددددتاين (.ولددددا اسددددتخدام  دددد ا النددددو  مددددن ا ددددرا ت 

و  ا  تصدددددداد و  Biktimiro  Nilson     ددددددا   اسددددددبة التمويددددددم بواسدددددد ة

و دددددد اوضدددددحف الدراسدددددة ان  ندددددا  لدددددعوباي   اسدددددتخدام  ددددد ا  التسدددددويت 

ا ملوضدددو  معدددو الندددو  مدددن ا دددرا ت ا  ل لددد  ا مدددر ان يهدددون  ندددا  ف دددو  بددد 

و اسدددددتخدام ادواي ربدددددت عديدددددد  و حليدددددم مبندددددم عدددددا الرعدددددد ا  تصددددداد    

Biktimirov E.N. and Nilson L.B  2006  72-86)    امددددا ا ددددرا ت ال  نيددددة

و  لددددربت ا فهددددار ا لهرتوليددددة لتهددددون مددددن سددددف مهولدددداي ر يسددددة  ددددم ا  دددد 

اجلدددداة سدددد  وا سدددد ا لتولدددديم ا فهددددار املتنددددا رة و لوضددددي  مددددحت بعضدددد ا الددددبع  

ا عدددددها  ا ندسدددددية  ددددداملربحت و املسدددددت يم و املعدددددو و   ددددد   ا فهدددددار و لددددددفت ا 

الدددددددا ر  و الصددددددور و ا لددددددوان والتددددددم ب بيعت ددددددا من دددددد ة للدددددد ا رة و عامددددددم 

مسدددداعد ل بدددددا  و دددد لم الرمددددوز حيددددث لتددددرب الصددددور ال  نيددددة عددددن ا عدددديا  

 لهوين ا .او الروا ر و 

التددددم من ددددا وا لهرتوليددددة عديدددددا مددددن امل ايددددا  حيتددددت اسددددتخدام ا ددددرا ت ال  نيددددة

و   التعبدددد  عددددن املوضددددو   ددددم التندددداو  ا  ددددر عددددمولية لعدددم الددددتعلا ا  ددددر متعددددة 
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لولدددديم ا فهددددار ودمدددد  ملعرفددددة لوليددددد ا فهددددار و لصددددميا  يهددددم معتددددد مددددن ا

ومسددددداعد    ل دددددوير الددددد ا رة  املعدددددارح و لر يددددد  املعلومددددداي   ور دددددة واحددددددة 

(  (Korne  Dirk f.et al 2009 239املدددتعلا عدددا اسدددتخدام  ا تدددة ال  نيدددة  املدددة 

لعددددد ا  ددددر لبسددددي ا حيددددث ان ا ري ددددة ال  نيددددة  Zadeh N.R.et a.و يضددددي 

من ددددا ل ريعدددداي لددددن ح ال هددددرة او لدددددور حددددو  فهددددرة ر يسددددة واحدددددة وختددددرل 

ان  نددددا    Tina Barseghian (. واعددددار Zadeh N.R.et al  20151-6  املوضددددو 

اسدددددرتاليمية ا دددددرى  هدددددن ا سدددددت اد  من دددددا    دددددا  التعليمدددددم املددددددم  و دددددم 

اسددددرتاليمية التعلدددديا املعهددددو   ف ددددم م ددددم  دددد ا النددددو  مددددن ا سددددرتاليمية يمهددددن 

الت اعددددم مددددحت ال دددد ب بددددد  مددددن التددددا   للمدددددر   ضددددا  م يدددددا مددددن الو ددددف  

املحددددداظراي. و ددددد ا يدددددتا ب دددددهم ا  دددددر عددددديوعا بهسدددددتخدام ال يدددددديو اي التدددددم 

يتددددوم بهعددددداد ا املدددددر  والتددددم ي ددددا د ا ال دددد ب  ددددارل ا و دددداي الدراسددددية 

والتعلدددددديا     ال صدددددو  . ويعددددددرح ايضدددددا بهسددددددا ال صددددددم الددددددرايس ا ل ددددددم 

العهيسدددد .مددددن  لددددم يتضدددد   والتدددددريح  وعهددددح ال صددددم الدددددرايس   العهيسدددد 

لنددددا   لولدددددد اسدددددرتاليمية معتمدددددة وواضدددددحل املعدددددات يمهددددن اعتود دددددا    ددددد ا 

النددددددو  مددددددن التعلدددددديا بددددددم ا الددددددل ا  التدددددددا م مددددددا بددددددو ا سددددددرتاليمياي 

 .Tina Barseghian  2011  67 )وا ست اد   من ا  

  التدريسيةمت لباي البيهل التهنولوليل وم اراي اعضا  ا يهة -2

يت لددددد  لتن يددددد   ددددد ا الندددددو  اجلديدددددد مدددددن التعلددددديا ا  لدددددوفر بيهدددددة ولتنيددددداي 

لهنلوليددددددددة وم دددددددداراي اعضددددددددا ا يهة التدريسددددددددية واملعرفددددددددة  باملنصدددددددداي او 

ال دددددبهاي ا لتوعيدددددة ا لهرتوليدددددة و ي يدددددة التعامدددددم مع دددددا .ويتصدددددد بالبيهدددددة 

ل زمددددددة البنددددددى التحتيددددددة وا دواي والوسددددددا م ا التهنلوليددددددة التددددددم ل ددددددمم 

 Communicationول دددددددمم فضددددددد  عدددددددن  لدددددددم ا لصدددددددا ي التهنلوليدددددددة 

Technologies  لبدددددداد  املعلومدددددداي او ا صددددددو  علي ددددددا مددددددن ا  ددددددراح  اي   

 (J. Suhovsky Matthew2018,13فتددددد اعددددار  امددددا مددددايتعلت بالعمليدددداي  الع  ددددة 

 ا الدددددددددة ا  اعدددددددددتود ا دواي التهنلوليدددددددددة مددددددددد    المهيدددددددددد ا لهدددددددددرتور 
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املنصدددداي ا لهرتوليددددة  Laatامددددا ا مددددر ا  ددددر فتددددد عددددرح  ل ديو( دددد ا مددددن ل ددددةا

  دددددم برولو دددددو  يعتمدددددد عدددددا جلميدددددحت املعلومددددداي سدددددوا   الدددددف لصولدددددا او 

الددددوالا او لددددورا او فددددديو وخت ين ددددا    موعددددة و ددددا ت مت ددددبعة حيددددث يمهددددن 

للمتصدددد   ا صددددو  عدددددا املعلومددددة التدددددم يريددددد ا حسددددد  ال لدددد  مسدددددتخدما 

 Babalola)ابت او حر ددددداي البحدددددث عدددددا ال دددددبهاي ا لهرتوليدددددةبددددد لم الدددددرو

Rashidat  2012 60-67  )   ولدددد ا فددددان التعلدددديا املدددددم  يتم ددددم  ددددو   رلددددا

باجلالدددد   التتليددددد  ا ضددددور  ولالدددد  ا  ددددر التعلدددديا مددددن بعددددد او التعلدددديا 

(   دراسددددددتل اسددددددتخدام 18-1   2013  ا لهددددددرتور و ددددددد اوضدددددد   حددددددافظ 

وسدددددا ت املتعدددددددة مدددددن لدددددور    ليددددداي ا لصدددددا  ا دي دددددة  حاسددددد   عدددددبهاي 

بوابددددددداي   اي ا لهرتوليدددددددة ولدددددددورة ورسدددددددوماي و ليددددددداي بحدددددددث واملهتبددددددد 

ومنصدددددداي ا لرتليددددددف( عددددددن بعددددددد ال صددددددم الدددددددرايس او ضددددددمن ال صددددددم 

  الدرايس.ا دددددح من ددددا ايصددددا  املعلومددددة ب ا دددددة وبا ددددم و ددددف ول ددددد مبدددد ولو 

عدددددن مددددددى ادرا  ال لبدددددة  (chan &ridgway 2005 1-6واوضدددددحف دراسدددددة  

   Blogsامهيدددددة اسدددددتخدام ال دددددبهاي ا لتوعيدددددة التدددددم مدددددن بين دددددا املددددددولاي 

لنميددددة  دددددراي وم دددداراي ا لصددددا  بددددو اعضددددا   يهددددة التدددددريح وال لبددددة وبددددو 

ال لبددددة فدددديو بيددددن ا و ددددد  بتددددف الدراسددددة عددددا عينددددة عدددددد ا  وليددددة عرشدددد  البددددا 

  الصدددددو . و دددددد لولدددددلف لتدددددا   الدراسدددددة ا   (Macauمدددددن  لبدددددة لامعدددددة   

ة التدددددم التدددددم لعدددددد مدددددن ال دددددبهاي ا لتوعيددددد  (Blogsاسدددددتخدام املددددددولاي  

سدددداعدي   لنميددددة ولتويددددة م دددداراي ا لصددددا  ا لهددددرتور لدددددى  لبددددة اجلامعددددة 

ووفددددري  نددددواي الصددددا   ويددددة بددددو اعضددددا   يهددددة التدددددريح وال لبددددة و دددد لم 

بددددو ال لبددددة .ال سدددد ا  ددددو ا دددددي عدددددة دراسدددداي عددددا وا ددددحت اسددددتخدام لتنيدددداي 

حاسددددددددوب وال ددددددددبهاي ا لتوعيددددددددة   التعلدددددددديا املحاسددددددددبم   م سسدددددددداي 

  2011.امددددا دراسددددة    يا العدددداا لتع يدددد  الته يددددم امل نددددم ل لبددددة املحاسددددبةالتعلدددد 

266-247 al   Bawaneh  shamsi s .and et بدراسدددة مددددى امهاليدددة اسدددتخدام )

ال ددددددبهاي ا لتوعيددددددة ولهنولوليددددددا ا اسددددددوب   التعلدددددديا املحاسددددددبم مددددددن 
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( Emailالددددددم حسددددددو ادا  ال لبددددددة و لددددددم مددددددن  دددددد   اسددددددتخدام   دمددددددة  

 Power Point  )Web Site).   و دددددام الباحدددددث بتوزيدددددحت اسدددددتبالة عدددددا ال لبدددددة

اجلامعددددة ملعرفددددة ول ددددة لرددددر ا حددددو  ال ددددبهاي ا لتوعيددددة    ددددا  املحاسددددبة 

وبا صدددددوا   متدددددرر املحاسدددددبة  ا داريدددددة لتتيددددديا ادا  ال لبدددددة    ددددد ا املتدددددرر 

ا لتوعيدددددة   التعلددددديا و دددددد اظ دددددري لتدددددا   الدراسدددددة ان اسدددددتخدام ال دددددبهاي 

املحاسدددددبم حتدددددت العديدددددد مدددددن امل ايدددددا مدددددن امه دددددا حسدددددن املسدددددتوى التعليمدددددم 

لل لبددددة وحصدددديل ا لع مدددداي افضددددم مددددن التعلدددديا املحاسددددبم التتليددددد  اضددددافة 

ا  ارل ددددا   دددددرا ا عددددا ف ددددا املددددواد الدراسددددية التددددم اسددددتخدم في ددددا ال ددددبهاي 

حدددددو   تويددددداي  ددددد   ا لتوعيدددددة فضددددد  عدددددن لدددددوف  معلومددددداي اضدددددافية 

بدراسددددددة  دددددددفف للتحتيددددددت     (Obaidat 2011 205-212 ددددددو  ددددددام  .املددددددواد

لصدددددوراي  لبدددددة املحاسدددددبة جلدددددا  اسدددددتخدام لهنولوليدددددا املعلومددددداي   العمليدددددة 

التعليميدددددة و الدددددف اربدددددحت لتنيددددداي لتهنولوليدددددا املعلومددددداي  و دددددم ا لرتليدددددف 

ا لصددددددميا ولدددددد  المهيددددددد ا لهددددددرتور وبوربوينددددددف و مايهروسددددددوفف ا سددددددم 

 البددددددا   ختصدددددديص املحاسددددددبة    ليددددددة العلددددددوم  32اسددددددتبالل ووزعددددددف عددددددا 

( واظ دددددري النتدددددا   ان ردود TTUا داريدددددة واملاليدددددة بمامعدددددة ال  يلدددددة التتنيدددددة 

 لبددددددة املحاسددددددبة  الددددددف ا ابيددددددة لحددددددو اسددددددتخدام ا دواي ا ربعددددددة مددددددن 

البيهدددددة .وبددددد لم فدددددان لدددددوفر   (26 لهنولوليدددددا املعلومددددداي   التعلددددديا املحاسدددددبم

التهنلوليددددددددة واملنصدددددددداي ا لهرتوليددددددددة  واسددددددددتخدام ا    ددددددددا  التعلدددددددديا 

املحاسدددددبم سدددددوح يسددددداعد عدددددا لنميدددددة م ددددداراي ال لبدددددة ب دددددهم  او    ي يدددددة 

التعامددددم مددددحت للددددم املنصدددداي ا لهرتوليددددة فضدددد  عددددن ا سددددت ادة مددددن الددددمهام  

يددددل للددددم الت بيتيددددة او ال ددددديو اي    ددددا  التعلدددديا املحاسددددبم   و ددددف حتددددال ال

املترتحددددداي التعليميدددددة .و دددددد اعددددداري بعددددد  دراسددددداي ا  ا  ددددداق   بعددددد  

لوالددددد  التعلددددديا املددددددم  والتدددددم لتم دددددم    ليددددداي الر ابدددددة عدددددا املنصددددداي 

ا لهرتوليددددة ب ددددهم حيمددددم  دددد  مددددن املعلددددا واملددددتعلا فضدددد  عددددن ا الددددل ا  

 لصدددددميا املدددددواد التعليميدددددة ول وير دددددا بددددداعتود وسدددددا م لهنلوليدددددا املعلومددددداي
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ا دي ددددددة . و بددددددد مددددددن اع ددددددا  اولويددددددة ملوضددددددو   الر ابددددددة عددددددا املنصدددددداي 

(     ددددددددا  الر ابددددددددة وامددددددددن KMPG2020ا لهرتوليددددددددة حيددددددددث اعدددددددداري  

يعتمدددددد عدددددا لدددددو  ا دواي التهنولوليدددددة وزيدددددادة  ددددددرة عدددددبهاي   املعلومددددداي 

ا لصدددددا  ولدددددوف    دددددو  مسددددداعدة ا  العددددداملو    ددددد   املنصددددداي الددددد ين 

 افيدددددة   العمدددددم عدددددن بعدددددد مدددددحت مرا بدددددة ومتابعدددددة ولتيددددديا  يملهدددددون درايدددددة 

 (. (  KMPG 20201-Gاملخا ر التم لوالل عمم للم املنصاي

اسددددددرتاليمية التعلدددددديا املدددددددم  واعددددددادة  يهلددددددة ول ددددددوير املتددددددرراي -3    

 الدراسية 

يت لددد   ددد ا الندددو  مدددن التعلددديا ا  ل دددوير املندددا   الدراسدددية ب دددهم يدددت  ا مدددحت 

ا سدددددلوب اجلديدددددد   التعلددددديا الددددد   يتضدددددمن ابعددددداد من دددددا اسدددددتخدام لتالدددددة 

املعلومدددداي واملنصدددداي ا لهرتوليددددة مددددحت لامدددد  ول ددددوير املددددواد الدراسددددية ب ددددهم 

داد و  ل دددددح الو دددددف لسدددددا ا   اعددددد   يدددددت  ا مدددددحت الوا دددددحت اجلديدددددد لتعلددددديا 

لددددد ا سددددديتا منا  دددددة دراسددددداي سدددددابتة  اي   رلددددداي لعليميدددددة لتميددددد  بامل نيدددددة 

الع  دددددة باملندددددا   والتعلددددديا املحاسدددددبم والدددددمهام  ا لهرتوليدددددة ولاة   دددددا عدددددا 

مددددددن الدراسدددددداي التددددددم ر دددددد ي عددددددا املنددددددا     ادا  املخرلدددددداي التعليميددددددة 

ا  (30-1   2007  الدراسدددددددية حيدددددددث لناولدددددددف دراسدددددددة  ا لي دددددددة  والدددددددداا 

لوضددددددي  الع  ددددددة مددددددابو املنددددددا   الدراسددددددية ا الددددددة بددددددالتعليا املحاسددددددبم 

و ددددددد اولددددددف الدراسددددددة ا   واعضددددددا   يهددددددة التدددددددريح و رلدددددداي التعلدددددديا 

ضورة اعددددددادة النرددددددر باملنددددددا   الدراسددددددية ب ددددددهم يددددددت  ا مددددددحت الت ددددددوراي 

وال ددددددددورة التهنلوليددددددددة واملعلوماليددددددددة لرفددددددددحت مددددددددن مسددددددددتوى ولددددددددودة ادا  

(  ر ددددد ي  عدددددا حديدددددد  27-1  2010 ان در اسدددددة  مصددددديل   حدددددو .ا دددددرلو

العوامددددم املدددد  رة عددددا   ددددا ة وا ددددحت التعلدددديا العدددداا املحاسددددبم   ليبيددددا  و يدددد  ان 

ولولدددددلف   ددددد   العوامدددددم لددددد  ر عدددددا املخرلددددداي وع  ت دددددا بسدددددوق العمدددددم 

الدراسددددة ا  اسددددتنتال ان  نددددا   صددددورا   املنددددا   دراسددددية مددددن حيددددث اجلددددودة 

لددددة ا  لع يدددد  املنددددا   بالتتنيدددداي التهنلوليددددة ا دي ددددة العمليددددة فضدددد  عددددن ا ا 
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فضددددد  عدددددن دراسدددددة احتيالددددداي سدددددوق العمدددددم مدددددن الدددددم لنميدددددة ول دددددوير 

و ندددددا  دراسددددداي ا دددددرى رب دددددف مدددددابو  .املخرلددددداي ول ويدددددد ا باملعدددددارح 

 دراسددددة  لدددديام  ومددددن  دددد   دراسدددداي  التعلدددديا املحاسددددبم والتعلدددديا ا لهددددرتور 

اولدددددددف ان لوضددددددد  دور التعلددددددديا ا لهدددددددرتور   (التدددددددم ح81-100   2013

ضدددددون لدددددودة التعلددددديا املحاسدددددبم   اجلامعددددداي ا ردليدددددة فضددددد  عدددددن  يدددددا  

مددددددى ادرا  اعضدددددا   يهدددددة التددددددريح   ا سدددددام املحاسدددددبة ا   ددددد ا الندددددو  مدددددن 

ولولدددددلف الدراسدددددة ا  ا سدددددتخدام املحددددددود  التعلددددديا وامل ايدددددا التدددددم حيتت دددددا 

م املحدددددداي املاديددددة وال نيددددة   حددددو اولدددددف  دددد ا النددددو  مددددن التعلدددديا ب عددددد 

الدراسددددة ا  لع يدددد  امل دددداراي التهنلوليددددة واعددددادة لصددددميا املتددددرراي الدراسددددية 

واضددددددافة مددددددواد لديدددددددة  اسددددددبية معتمدددددددة ب ددددددهم اسددددددا  عددددددا الددددددمهام  

( التدددددددددم 437-417   2014  امدددددددددا دراسدددددددددة  ال ددددددددد اير   (30 ا لهرتوليدددددددددة

املعلومددددداي املحاسدددددبية للمدددددواد   ددددددفف ا  التعدددددرح مددددددى لتبدددددم  لبدددددة لردددددا

وا ددددددر  لددددددم عددددددا  املحاسددددددبية ا لهرتوليددددددة   لامعددددددة البلتددددددا  الت بيتيددددددة 

وان  لدددددم يت لددددد  ا  اعدددددتود   املخرلددددداي وبدددددا  ص سدددددوق العمدددددم ا ردر 

  دددددة دراسدددددية مدددددن  بدددددم اجلامعدددددة لتضدددددمن املسدددددا اي املحاسدددددبية ا لهرتوليدددددة 

بيدددددنو  ي  دددددا سدددددوق العمدددددم التدددددم ل  دددددا ال لبدددددة وحتدددددت مسدددددتوى ادا  م ندددددم 

(التددددم ر دددد ي عددددا دراسددددة امهيددددة  ولددددود  213-196  2016 دراسددددة   مددددد 

التعلددددديا ا لهدددددرتور ضدددددمن املندددددا   التعليميدددددة ومدددددن  ددددد   الدراسدددددة التدددددم 

ان  نددددددا  ضدددددع    اسددددددتخدام ا لرمدددددة واملنصدددددداي ا لهرتوليددددددة  اوضدددددحف 

ة واله ددددا ة عددددا فضدددد  عددددن  لددددم ان  رلدددداي التعلدددديا   لددددم امل ددددارة وا ددددمه

التعامددددم مددددحت امل دددده ي التددددم لددددوال  ا   حيددددا ا العمليددددة و دددد ا يت لدددد  مددددن 

اجل ددددداي  ا  اد دددددا  وارسدددددا  ولدددددوف  البندددددى التدددددم لت لب دددددا م دددددرداي التعلددددديا 

ا لهددددددرتور مددددددحت اعددددددتود التتنيدددددداي ا دي ددددددة    ددددددا  لهنلوليددددددا املعلومدددددداي 

 لدددددو  و بيعدددددة وا لرتليدددددف . ومدددددن الدراسددددداي ا  دددددرى التدددددم ر ددددد ي عدددددا 

حيدددددث اوضدددددحف دراسدددددة  النردددددام التعليمدددددم وبدددددا  ص   ا يهددددداي امل نيدددددة 
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Babaloa Tiamiy 2012 60-67))  النرددددددام التعليمددددددم   م سسدددددداي التعلدددددديا

 العددددداا وا يهددددداي امل نيدددددة   ليم يدددددا ولاة  مهدددددا عدددددا ل دددددوير م ندددددة املحاسدددددبة 

واضددددحف الدراسددددة مددددن  دددد   ا سددددتنتالاي التددددم لولددددلف الي ددددا  ضددددع  

منددددا   التعلدددديا املحاسددددبم واملورسدددداي امل نيددددة لل لبددددة ا ددددرين فضدددد  عددددن  لددددم 

هددددة التدددددريح بددددالرغا مددددن الدددددور الدددد   الخ دددداح مسددددتوى   ددددا ة اعضددددا   ي

للعبددددة م سسدددداي التعلدددديا العدددداا   ليم يددددا مددددن دعددددا ل ددددور لرددددام التعلدددديا. 

بيددددنو دراسدددداي ا ددددرى ر دددد ي عددددا التدددددري  املحاسددددبم واملورسدددداي املحاسددددبية 

والتعلدددديا املحاسددددبم ومددددا م ال مددددوة التددددم لرتلدددد  مددددن  لددددم ولدددد ف دراسددددة  

 Dombrowski  Robert F 2013  84-106 برلدددددام  التددددددري  للمحاسدددددبو )

التددددالوليو بالت صدددديم الدددد   اعددددد مددددن  بددددم  سددددا الدراسدددداي املحاسددددبية لامعددددة 

 Salisbury و  ددددد ف دراسدددددة ان التامددددد    املندددددا   الدراسدددددية املحاسدددددبية يعددددد ز )

والضددددد   مدددددن اله دددددا اي ا ساسدددددية  ر دددددم ختصدددددص املحاسدددددبة   اجلامعدددددة 

  املورسددددداي العمليدددددة وال عليدددددة دور برلدددددام  التددددددري  املحاسدددددبم مدددددن  ددددد 

التددددم لنددددف  ور ددددا  ددددر و م نيددددو  هنددددوا مددددن  دمددددة الددددحاب العمددددم .   

( عددددا ان  نددددا  فمددددوة  Johnson Wofford 2014  109-114حددددو ان دراسددددة  

وان عددددددا اعضددددددا   يهددددددة  مددددددابو التعلدددددديا املحددددددايس واملورسدددددداي املحاسددددددبية

  امل نددددددم لتدددددددري  ال لبددددددة التدددددددريح للتعلدددددديا املحاسددددددبم ا  ددددددتوم باجلالدددددد 

ول ددددوير الددددمهام  املحاسددددبية ب ددددهم يهددددون  نددددا  لددددرابت بددددو اجلالدددد  النرددددر  

وب دددددهم  عدددددم ا رلددددون يملهدددددون املددددد   ي الوظي يدددددة    واجلالدددد  الت بيتدددددم 

( التدددددم اوضدددددحف  66  2017 .ومدددددن الدراسددددداي ا  دددددرى دراسدددددة  رعدددددوان 

ملحاسدددددبم عدددددا لنميدددددة دور وا دددددر اسدددددتخدام ال دددددبهاي ا لتوعيدددددة   التعلددددديا ا

م ددددداراي ال لبدددددة لدددددت  ا مت لبددددداي سدددددوق العمدددددم   اجلامعددددداي ال لسددددد ينية 

حيددددث  دددددفف الدراسددددة ب ددددهم ر ييسدددد ا  معرفددددة ا ددددر ال ددددبهاي ا لتوعيددددة 

ولولددددلف الدراسددددة ا  اسددددتنتال امهيددددة  عددددا التا يددددم املحاسددددبم لل لبددددة م نيددددا 

 ا ا  سددددددوق العمددددددم ودور ال ددددددبهاي ا لتوعيددددددة   اعددددددداد ال لبددددددة ولدددددداة يل
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م نيددددا لهددددن باملتابددددم يت لدددد   لددددم ا  اعددددتود منددددا   دراسددددية لتضددددمن ا  ددددتوم 

باجلوالددددد   اي الع  دددددة با اسدددددوب وا لرتليدددددف عدددددا عدددددد ا ادواي حدي دددددة 

   2019 عبدددددد اه للتعلددددديا ولتيددددديا بدددددرمل  التعلددددديا املحاسدددددبم  .ودراسدددددة   مدددددد

لددددديا املددددددم    متدددددرراي ( لتددددديا فاعليدددددة اسدددددتخدام اسدددددلوب التع 171-195

( والتدددددم  ددددددفف TAMالتخصدددددص لمهلدددددام  املحاسدددددبة   ضدددددو   بدددددو  لتنيدددددة  

ا  دراسدددة مددددى لتبدددم  لبدددة لامعدددة امللدددم  الدددد اسدددلوب الدددتعلا املددددم  وفدددت 

اوضددددددحف  ( ملتددددددرراي املحاسددددددبية  Technology Acceptance Modelلتنيددددددة  

( يعتمددددددد  Davis 1989دراسددددددة ان المددددددو ل  بددددددو  التتنيددددددة الدددددد   اوضددددددحل  

امل  دددددوم ا و  :يبندددددى لمدددددو ل التبدددددو  مدددددن  بدددددم ا فدددددراد عدددددا  م  دددددومو 

( وسدددددددددد ولة ا سددددددددددتخدام  Perceived Usefulnessا سددددددددددت ادة املتو عددددددددددة  

( فضدددد  عددددن  لددددم عوامددددم ا ددددرى لتعلددددت  Perceived Ease of useاملتو ددددحت 

 ان  نددددا  اجلددددا  يددددربت بددددو 1993( عددددام Davisباسددددتخدام التتنيددددة حيددددث ا ددددد  

م ددددداعر ال دددددرد وال عالدددددل لحدددددو اسدددددتخدام التتنيدددددة فضددددد  عدددددن عامدددددم الرغبدددددة 

ولولدددددلف الدراسدددددة ا  اسدددددتنتال ان  ندددددا   وامهاليدددددة اسدددددتخدام ا   املسدددددتتبم 

سدددد ولة   اسددددتخدام الددددتعلا املدددددم  م ددددا   ارل ددددا  املن عددددة املدر ددددة وان  دددد   

اسددددتخدام املتددددرراي املن عددددة سدددداعدي عددددا بنددددا  موا دددد  ا ابيددددة لدددددى ال لبددددة   

عددددا الددددرغا مددددن املعو دددداي فدددداةن  دددد ا  يمنددددحت ال لبددددة مددددن الرغبددددة   اسددددتخدام 

التعلددددديا ا لهدددددرتور وت يتلدددددم مدددددن املن عدددددة املدر دددددة التدددددم يتلتا دددددا ال لبدددددة   

ويددددمهز دور املددددنروي امل نيددددة  دددددور  لددددح معدددداي  لعلدددديا املحاسددددبة  املسددددتتبم

( واوضدددددد  International Accounting Education Standards Boardالدوليدددددة  

ضددددمن الدددددارالل التددددم لتعلددددت بت ددددوير املتددددرراي املحاسددددبية وامل دددداراي لل ددددرتة 

(  والتددددددم ا دددددددي عددددددا البعددددددد لهنلوليددددددا املعلومدددددداي 2019-2015مددددددابو  

وا لصددددا ي وامل دددداراي التهنلوليددددة و لددددم لت ددددوير اله ددددا اي ودعددددا سددددوق 

يا ا لهدددددرتور ومعددددداي   اي العمدددددم بم ددددداراي معتمددددددا عدددددا لوالددددد  التعلددددد 

وا  حديددددد ا ل دددد ة التددددم يت لدددد  ل ددددوير  الع  ددددة بمددددودة ادا   اسددددبم م نددددم 
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اله ددددددا اي وامل دددددداراي وسددددددلو ياي  رلدددددداي التعلدددددديا املحاسددددددبم ب ددددددهم 

 يوا   سوق العمم ومت لبالل  . 

 ا  ار العميل  :

ح يو سدددديتا الرت يدددد  ضددددمن  دددد ا اجلدددد   عددددا ا لددددرا اي التددددم اعتمددددد ا البددددا 

 لمدددداز اجلالدددد  العمدددديل سددددوا  فدددديو  ددددص ا صددددو  عددددا البيالدددداي او حليل ددددا 

احصددددا يا ول سدددد  النتددددا   التددددم لددددا التولددددم الي ددددا بدددداعتود دراسدددداي السددددابتة 

 ل ا ي مم   ا اجل   : من الم حتيت ا داح البحث 

  اداة البحث :

لدددددا لصدددددميا ا سدددددتبالة ب دددددهم يتناسددددد  مدددددحت موضدددددو  البحدددددث وا دافدددددل 

     عدددددا ا دبيددددداي ودراسددددداي سدددددابتة  اي الع  دددددة بموضدددددو  البحدددددث بدددددا 

ولهولدددددددف ا سدددددددتبالة مددددددددن  سدددددددمو التسددددددددا ا و  يتعلدددددددت باملعلومدددددددداي 

لددددددو  الدراسددددددة  العمددددددر   الديموغرافيددددددة لعينددددددة البحددددددث ول ددددددمم  اجلددددددنح 

املندددددا   املحاسدددددبية ل دددددمم :ل بيتددددداي  دراسددددداي مسدددددا ية :دراسددددداي لدددددباحية 

ي ضددددددم ال الدددددد  املحدددددداضة  ملنصدددددداي ا لهرتوليددددددة ا سددددددتعالة با  ا اسددددددوب 

م  مددددددة املتددددددرراي الدراسددددددية  :ا ضددددددورية او ا لهرتوليددددددة عددددددمه املنصدددددداي 

لتعلدددديا : ا ضددددور  او ا لهددددرتور .امددددا التسددددا ال ددددار مددددن ا سددددتبالة يتهددددون 

مدددن ا سدددهلة التدددم التدددم يدددراد من دددا التحتدددت مدددن فرضدددياي البحدددث فضددد  ا  ا  

 .مدى حتيت ا دافل 

  : تمحت وعينة البحث  

يتهدددددون  تمدددددحت البحدددددث مدددددن  لبدددددة  سدددددا املحاسدددددبة للعدددددام  تمددددحت البحددددث : 

–الدراسددددددداي الصدددددددباحية واملسدددددددا ية – ا دددددددرلو( 2021-2020الددددددددرايس 

  سا املحاسبة – لية ا دارة وا  تصاد 

:عمددددم البدددداح ون عددددا ا تيددددار العينددددة ب ريتددددة العينددددة الع ددددوا ية   عينددددة البحددددث

وبلدددد    (1مددددن  دددد   ل بيددددت معادلددددة سددددتي و  امسددددون واملوضدددد    اجلدددددو   

امدددددا  عددددددد مسدددددتميبم ا سدددددتبالة    (اسدددددتبالة  175عددددددد ا سدددددتبالاي املوزعدددددة  
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ولدددددا اسدددددتبعاد   (   152( ول غدددددراح البحدددددث والتحليدددددم لدددددا اعدددددتود  164

واسددددددتخدمف ال ريتددددددة الع ددددددوا ية    بالة لعدددددددم الد ددددددة   ا لابددددددة ( اسددددددت14

( يوضددددد  عيندددددة 2ا تيدددددار ا فدددددراد الددددد ين ي دددددهلون عيندددددة البحدددددث واجلددددددو   

 البحث 

 
 ( معادلة ستي ن  امسون 1لدو    

N = N*P (1-P) [[N-1*(q2 /Z2)] + P(1-P)] 
N 
 

 N حما املمتمحت 

 Z ( 1.96(   ولساو   95.0الد لة  لدرلة املعيارية املتابلة ملستوى 

 Q 0.05لسبة ا  اةولساو  

 0.050و املحايدة  لسبة لوفر ا الية

 
P 

 
 ( يوض  حما املمتمحت والعينة وفت املعادلة اع   2لدو    

 ال تراي   حما املمتمحت   حما العينة

 دراساي  لباحية مسا ية( 215=149+66 152

 

 ا سالي  ا حصا ية املستخدمة 

 وا لحدددددددراح املعيدددددددار    الوسدددددددت ا سدددددددا   ا سدددددددالي  ا حصدددددددا ية الولددددددد ية 

للحصدددددو  عدددددا    SSPSوالتوزيعددددداي التهراريدددددة والنسددددد  املهويدددددة( بددددداعتود  برلدددددام  

و ددددد لددددا وضددددحت معيددددار ل لابددددة عددددن ا سددددهلة يسرتعددددد بددددل املسددددتمي  عنددددد  النتددددا   

 ( يوض   لم      3ولدو     لعهبة ا لابة 
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 ( معيار ا لابة املعتمد 3لدو    

 الت س   يمة املتوست ا سا   

 غ  موافت  اما   1.80ا   1.00

 غ  موافت  1.81-2.60

  ايد  2.61-3.40

 موافت 20 4 -3.41

 موافت  اما   4.21-5.00

 

 Likertو دددد لدددا  لنرددديا ا سدددتبالة وفدددت متيدددا  ليهدددري    ا بعددداد ا مسدددة   

Five Point Scale  واعتمددددددد املتيددددددا    5-1( ولددددددا اع ددددددا  اوزان مددددددن )

  ا تبدددددار فرضدددددياي البحدددددث امدددددا ا لابدددددة عدددددا ا سدددددتبالة مدددددن  ددددد   لدددددو ل   

Google forms     
 حليم النتا   وا تبار فرضياي البحث

 ا تبار ال رضياي من     ا سهلة ا الة بهم فرضية  :سيتا 

 حيتت التعليا املدم   رلاي لعليمية  اي لودة م نية : -1

مدددددن التسدددددا  10-1لدددددا ا تبدددددار ال رضدددددية ا و  بدددددا عتود عدددددا ا سدددددهلة مدددددن 

ال ددددار مددددن ا سددددتبالة والتددددم لتعلددددت بهددددون التعلدددديا املدددددم  حيتددددت  رلدددداي 

 ( يوض  استماباي افراد العينة4اجلدو   لعليمية  اي لودة م نية و

 ( يوض  استماباي افراد العينة 4لدو    

الوسدددددددددددت  الس ا  ي

 ا سا 

ا لحددددددراح 

 املعيار 

 ا تبار

T 

ا مهيددددددددة 

 النسبية

 ري دددددددة  ددددددددد في دددددددا املتدددددددرراي  1

 املحاسبية ا ضورية وا لهرتور  

4.2237 .50425 29 919 84% 

لدددددددوفر منصددددددداي ليددددددددة لتتدددددددديا  2

  توى ليد

4.2237 .67301 22 417 84% 

 %79 16.09 73090. 3.9539  لياي ر ابة ودعا فنم مستمر  3

اعددددتود دليددددم حيدددددد و ددددف واعددددداد  4

 املحاضاي لهم مترر

4.4276 .65713 26 785 89% 

سددددددددد ولة ولدددددددددو  ال الددددددددد  ا   5

 املحتوى التعليمم و  ا  و ف 

4 1974 .67146 21 958 84% 
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يعدددددد ز مددددددن  دددددددرة ال الدددددد  عددددددا  6

 التعليا والتعلا  

4 1184 .78000 17 678 82% 

ينمددددم  دددددرة ال الدددد  عددددا الت هدددد   7

 وا ستنتال  

3.9539 .76770 15.954 80% 

 ضدددددا  م يددددددا مدددددن الت اعدددددم مدددددحت  8

 س ولة التوالم محت استا  املادة 

4.0132 .75456 16.554 80% 

 لددددددت روح الت اعددددددم بددددددو ال لبددددددة  9

 و عم دراسة ا  ر متعة

4.4211 .65636 26.69 88% 

لنميدددة م دددداراي ال لبددددة  التتنيددددة  اليددددا  10

 ا نا  دراسة  

4.4211 .72728 18 960 82% 

 

( لدددد  ر بدرلددددة امهيددددة 10 الددددف ول ددددة لرددددر ال هددددة امل ددددار ة   الابددددة السدددد ا   

عددددددهلف اعددددددا لسددددددبة وردي ضددددددمن   % 89حيددددددث بلامددددددف لسددددددبة ا لابددددددة 

الابدددداي  افددددة اسددددهلة املمموعددددة التددددم لتدددديح حيتددددت التعلدددديا املدددددم   رلدددداي 

و ددددد لم   ندددددا  ال ددددداق لدددددام بدددددو افدددددراد عيندددددة   لعليميدددددة  اي لدددددودة م نيدددددة  

 5- 21 4يتدددددحت ضددددمن ال دددددرتة  4.4276   الوسدددددت  ا سددددا البحددددث مدددددن  دددد 

. 65713وا  جلددددددالح   ا لابدددددداي وي دددددد  بدددددد لم ا لحددددددراح املعيددددددار   00

ا دددددداا   3.9539( ان ادلددددددى وسددددددت حسددددددا  يبلدددددد   4ويوضدددددد  اجلدددددددو   

( مضددددمولل يت لدددد  لددددوفر امل سسددددة التعليمددددة  ليدددداي ر ابددددة ودعددددا 3بالسدددد ا   

% مدددن  بدددم افدددراد العيندددة وا  79يدددة بلامدددف فندددم مسدددتمر  حيدددث  عدددهم لسدددبة امه

. امددددا فدددديو يتعلددددت بتيددددة 73095جلددددالح   ا لابدددداي عنددددد الحددددراح املعيددددار  

يددددرى البدددداح ون بتيددددة ا سددددهلة املتعلتددددة   ا لابدددداي لل تددددراي السددددابتة  تمعددددة 

 دددا لدددا   مدددن ول دددة لردددر   بدددالتعليا املددددم  ولدددودة املخرلددداي وا دا  امل ندددم

 4.4276بلددددد  اعددددداا الوسدددددت ا سدددددا  جلميدددددحت ا سدددددهلة  و   عيندددددة البحدددددث 

وي ددددد  ا  ال ددددداق لدددددام بدددددو افدددددراد العيندددددة حدددددو  اةسدددددهلة املحدددددور وجلدددددالح   

و دددددد لدددددا   %  89. وعدددددهم لسدددددبة 34319ا لابددددداي عندددددد الحدددددراح معيدددددار  

 3بدددددددافرتاح ان الوسدددددددت ا سدددددددا  ال دددددددر  يسددددددداو   Tاسدددددددتخدام ا تبدددددددار 

 ددددددويس ( ولبددددددو ان عيددددددحت ا وسددددددا   الوسددددددت ا سددددددا  ملتيددددددا  لهدددددد ي ا
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ا سدددددابية التدددددازي ا  تبدددددار  ا  ا دددددا ا دددددمه مدددددن الوسدددددت ا سدددددا  ال دددددر  

.واجلدددددو   0  01( الدددددا  احصددددا يا عنددددد مسددددتوى معنويددددة    tبد لددددة ا تبددددار 

 وب لم يتا  بو  فرضية البحث  ا و   ( يوض   لم  5 

 (لتيمة ا تبار ال رضية ا و  5لدو    

 N Mean Std. Deviation Test 
T 

% 

 %89 41.998 34319. 4.4276 152 ا سرتاليمية 

Valid N (listwise) 152     

يسدددددا ا التعلددددديا املحاسدددددبم املددددددم  عدددددا التنميدددددة  ددددددراي ال لبدددددة لتنيدددددًا و  -2

 لهنولوليًا 

مدددن التسدددا ال دددار  20-11لدددا ا تبدددار ال رضدددية ال اليدددة بدددا عتود عدددا ا سدددهلة مدددن 

ا سددددتبالة والتددددم لتعلددددت بامهيددددة التعلدددديا املدددددم  ولنميددددة  دددددراي ال لبددددة لتنيددددا مددددن 

 ( يوض  استماباي افراد العينة6واجلدو    ولهنلوليا 

 ( يوض  استماباي عينة البحث 6لدو    

الوست   الس ا   ي

 ا سا  

ا لحراح  

 املعيار  

 ا تبار 

T 

ا مهية  

 النسبية 

لوفر امل سسة التعليمة   11

المهيد    ا اسباي 

 ا لهرتور( 

4.1382 .69100 20.307 83% 

 %87 26.593 61916. 4.3355 م اراي ال لبة التتنية  21

العامم ا  تصاد  وع  تل  13

 بالتتنياي املستخدمة 

4.2961 .66947 23.868 87% 

يولد التعليا املدم  ال تة     14

 استخدامل ال ا دة من 

4.2566 .70473 21.983 86% 

م ا م ا لرتليف ا نا    15

 املحاضة وا متحالاي 

4.2368 .62759 24.298 85% 

التحاور واملنا  ة باكاح   16

 استا  املترر 

4.1908 .70696 20.767 86% 
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املتاب ي ا لهرتولية ل دا   71

ا متحالاي ع ويا او 

 مهتوبا

4.1271 .44957 26.120 84% 

اعتود املنصاي لتدري    81

 ا لهرتور 

3.9145 .90579 12.447 78% 

لنمية التيا وا   ق   91

 والسلو ياي امل نية

4.0197 .85715 14.667 80% 

لتديا املعلوماي وا فهار   20

 ومنا  ت ا

4.0066 .73238 16.945 80% 

 

( 10( حليدددددم ارا  اسدددددتمابة افدددددراد عيندددددة البحدددددث حدددددو   7(يوضددددد  اجلددددددو  

يسددددا ا التعلدددديا املحاسددددبم املدددددم  عددددا اسددددهلة ادرلددددف   ا سددددتبالة بت بيددددت 

 و اظ ري النتا    ا و:التنمية  دراي ال لبة لتنيًا و لهنولوليًا 

( لدددد  ر بدرلددددة امهيددددة 12 الددددف ول ددددة لرددددر ال هددددة امل ددددار ة   الابددددة السدددد ا    

عددددددهلف اعددددددا لسددددددبة وردي ضددددددمن   % 87لسددددددبة ا لابددددددة حيددددددث بلامددددددف 

الابددددداي  افدددددة اسدددددهلة املمموعدددددة التدددددم لتددددديح امهيدددددة دور التعلددددديا املحاسدددددبم 

و دددد لم   نددددا  ال دددداق لددددام   املدددددم    لنميددددة  دددددراي ال لبددددة لتنياولهنلوليددددا 

يتددددحت ضددددمن  4.3355بددددو افددددراد عينددددة البحددددث مددددن  دددد   الوسددددت  ا سددددا 

جلددددددالح   ا لابدددددداي وي دددددد  بدددددد لم ا لحددددددراح وا   00 5- 21 4ال ددددددرتة 

( ان ادلددددددى وسددددددت حسددددددا  يبلدددددد   7. ويوضدددددد  اجلدددددددو   66947املعيددددددار  

 ( اعددددددتود املنصدددددداي لتدددددددري  ا لهددددددرتور  18ا دددددداا  بالسدددددد ا    3.9145

% مددددن  بددددم افددددراد العينددددة وا  جلددددالح   79حيددددث  عددددهم لسددددبة امهيددددة بلامددددف 

مددددا فدددديو يتعلددددت بتيددددة ا لابدددداي . ا90579ا لابدددداي عنددددد الحددددراح املعيددددار 

يسددددا ا يددددرى البدددداح ون ان بتيددددة ا سددددهلة املتعلتددددة   لل تددددراي السددددابتة  تمعددددة 

 ددددا التعلدددديا املحاسددددبم املدددددم  عددددا التنميددددة  دددددراي ال لبددددة لتنيددددًا و لهنولوليددددًا 

وبلدددد  اعدددداا الوسددددت ا سددددا  جلميددددحت    لددددا   مددددن ول ددددة لرددددر عينددددة البحددددث 

ا  ال ددددداق بددددو افددددراد العيندددددة حددددو  اةسددددهلة املحدددددور وي دددد   4.1612ا سددددهلة  
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. وعددددددهم لسددددددبة 418309وجلددددددالح   ا لابدددددداي عنددددددد الحددددددراح معيددددددار 

بدددددافرتاح ان الوسدددددت ا سدددددا  ال دددددر    tو دددددد لدددددا اسدددددتخدام ا تبدددددار   % 83

 الوسددددددت ا سددددددا  ملتيددددددا  لهدددددد ي ا ددددددويس ( ولبددددددو ان عيددددددحت  3يسددددداو  

ا  ا دددددا ا دددددمه مدددددن الوسدددددت ا سدددددا  ا وسدددددا  ا سدددددابية التدددددازي ا  تبدددددار  

 0  01الددددددا  احصدددددا يا عندددددد مسدددددتوى معنويدددددة  (T ال دددددر  بد لدددددة ا تبدددددار 

 وب لم يتا  بو  فرضية البحث ال الية  ( يوض   لم 8.واجلدو   

 (لتيمة ا تبار ال رضية ال الية 8لدو    

Descriptive Statistics   
 N Mean Std. 

Deviation 
Test 

T 
% 

 %83 34.224 41830. 4.1612 152 التتنياي

Valid N 
(listwise) 

152 
    

 

يسا ا التعليا املحاسبم املدم  عا موا بة الت وراي   املنا   الدراسية العاملية   حتم   -3

 املحاسبة و التد يت . 

مدددن التسدددا ال دددار مدددن  30-21لدددا ا تبدددار ال رضدددية ال ال دددة بدددا عتود عدددا ا سدددهلة 

ا سددتبالة والتددم لتعلددت  يسددا ا التعلدديا املحاسددبم املدددم  عددا موا بددة الت ددوراي   

( يوضدددد  9واجلدددددو    املنددددا   الدراسددددية العامليددددة   حتددددم املحاسددددبة و التددددد يت

 استماباي افراد العينة
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 ( يوض  استماباي افراد العينة 9لدو    

الوست   الس ا   ي

 ا سا  

ا لحراح  

 املعيار  

ا مهية   T ا تبار

 النسبية 

ا     عا التمارب الدولية    ا  التعليا   21

 املحاسبم املدم  

4.0461 .63391 20.345 81% 

ا    ال لبة عا جلارب المهام  ا لهرتولية  22

 لرش اي املحاسبة والتد يت  ليا   

3.9934 .77628 15.778 80% 

ا     عا معاي  وبرلام  التعليا املحاسبم   23

 IAESBالصادر عن 

4.1645 .68517 20953 83% 

 %85 24.298 62759. 4.2368 التنو    استخدام وسا م التعليا املدم    24

رسعة الماز التام  والت وير   املترر دون   25

  ل  اضافية ل لبة 

4.4013 .58976 29.294 88% 

بيهة لهنلولية حدي ة ولتنياي مل سسة يت ل    26

 التعليمة

4.4211 .62536 28.016 88% 

ا فصاح وال  افية ورسعة ايصا  املعلوماي  27

 ل لبة

4.4671 .50057 36.134 89% 

 %84 19.861 75144. 4.2105 لعدد مصادر  ا صو  عا املعارح     28

ل وير امل اراي لتهنلوليا املعلوماي   29

 وا لصا ي  

4.2368 .67830 22.481 85% 

 %87 30008 55681. 4.3553 يلبم مت لباي سوق العمم  30

 

( 10( حليدددددم ارا  اسدددددتمابة افدددددراد عيندددددة البحدددددث حدددددو   9يوضددددد  اجلددددددو   

يسددددا ا التعلدددديا املحاسددددبم املدددددم  عددددا موا بددددة اسددددهلة ادرلددددف   ا سددددتبالة 

الت دددددددوراي   املندددددددا   الدراسدددددددية العامليدددددددة   حتدددددددم املحاسدددددددبة و التدددددددد يت 

 اظ ري النتا    ا و:

( لدددد  ر بدرلددددة امهيددددة 27 الددددف ول ددددة لرددددر ال هددددة امل ددددار ة   الابددددة السدددد ا   

عددددددهلف اعددددددا لسددددددبة وردي ضددددددمن   % 89حيددددددث بلامددددددف لسددددددبة ا لابددددددة 

ا فصددددداح وال ددددد افية ورسعدددددة ايصدددددا  الابددددداي  افدددددة اسدددددهلة املمموعدددددة التدددددم 

و دددد لم   نددددا  ال دددداق لددددام بددددو افددددراد عينددددة البحددددث مددددن    املعلومدددداي ل لبددددة
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وا   00 5- 21 4يتدددددددحت ضدددددددمن ال دددددددرتة  4.4671ا سدددددددا   ددددددد   الوسدددددددت 

. ويوضددددد  50057جلدددددالح   ا لابددددداي وي ددددد  بددددد لم ا لحدددددراح املعيدددددار  

ا دددددداا  بالسدددددد ا   3.9934( ان ادلددددددى وسددددددت حسددددددا  يبلدددددد   9اجلدددددددو   

ا ددددد   ال لبدددددة عدددددا جلدددددارب الدددددمهام  ا لهرتوليدددددة لرشددددد اي ( مضدددددمولل 22 

% مددددن  بددددم 80عددددهم لسددددبة امهيددددة بلامددددف  حيددددث   املحاسددددبة والتددددد يت  ليددددا  

. امدددددا 77628افدددددراد العيندددددة وا  جلدددددالح   ا لابددددداي عندددددد الحدددددراح املعيدددددار 

يددددرى البدددداح ون ان بتيددددة   فدددديو يتعلددددت بتيددددة ا لابدددداي لل تددددراي السددددابتة  تمعددددة 

ا سددددهلة املتعلتددددة بددددان التعلدددديا املدددددم  يسددددا ا   ل ددددوير املنددددا    الدراسددددية   ددددا 

وبلدددد  اعدددداا الوسددددت ا سددددا  جلميددددحت    لرددددر عينددددة البحددددث  لددددا   مددددن ول ددددة

وي دددد  ا  ال ددداق لددددام بددددو افدددراد العينددددة حدددو  اةسددددهلة املحددددور  4.2533ا سدددهلة  

  % 85. وعدددددهم لسدددددبة 40590وجلدددددالح   ا لابددددداي عندددددد الحدددددراح معيدددددار 

بددددافرتاح ان الوسددددت ا سددددا  ال ددددر  يسدددداو    tو ددددد لددددا اسددددتخدام ا تبددددار 

سدددددا  ملتيدددددا  لهددددد ي ا دددددويس ( ولبدددددو ان عيدددددحت ا وسدددددا   الوسدددددت ا  3

سدددددت ا سدددددا  ال دددددر  ا سدددددابية التدددددازي ا  تبدددددار  ا  ا دددددا ا دددددمه مدددددن الو

.واجلددددددو   0  01الددددددا  احصدددددا يا عندددددد مسدددددتوى معنويدددددة  (Tبد لدددددة ا تبدددددار 

 وب لم يتا  بو  فرضية البحث ال ال ة  ( يوض   لم 10 
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 (لتا   ا تبار ال رضية ال ال ة 10لدو    

Descriptive Statistics   

 N Mean Std. Deviation 
Test 

T 
% 

 %85 38.067 40590. 4.2533 152 املعاي  

Valid N (listwise) 152     
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 ا ستنتالاي والتولياي :

 : ا ستنتالاي

مدددن  ددد   حليدددم البيهدددة املحليدددة فددديو  دددص  ابليدددة ل بيدددت التعلددديا املددددم     -1

ان  ندددددا  لمددددداح  ددددد ا ا سدددددلوب  ظدددددم الردددددروح ا عتياديدددددة وا سدددددت نا ية 

اجلديددددد مددددن التعلدددديا مددددن  دددد   وضددددحت اسددددرتاليمية حتددددت ا ددددداح التعلدددديا 

فضددددد  ا  ولدددددود لتنيددددداي املعلومددددداي ا دي دددددة وا لصدددددا ي والتحدددددديث 

وا  موا بدددددة التامددددد اي التدددددم ل دددددر ةعا املندددددا   وحددددددي  ا وفدددددت  املسدددددتمر

 مايصدر عامليا 

حالدددددة  ددددد ا ا سدددددلوب مدددددن التعلددددديا ا  اعدددددتود الدددددرا اي ر ابدددددة حدي دددددة  -2

لتوافددددت مددددحت ل ددددوراي التهنلوليددددا فضدددد  ا  اعددددتود  واعددددد البيالدددداي عنددددد 

 عرح املادة العلمية او ا سهلة ا متحالية 

 نددددا  ضددددع    ا سددددت ادة مددددن التعلدددديا ا لهددددرتور    ددددا  التدددددري  او  -3

لهرتوليددددددة ا  الرشدددددد اي العامليددددددة   ا  دددددد   عددددددا جلددددددارب والددددددمهام  ا 

  ا  املحاسبة والتد يت 

الصددددعوباي التددددم لوالددددل ال لبددددة بسددددب  التيددددار اله ربددددا م او ضددددع  عددددبهة  -4

ا لرتليدددددف وبدددددا  ص ا ندددددا  ا متحالددددداي او املتددددداب ي ا لهرتوليدددددة الددددد   

 ينعهح عا مستوى لتييا ال ال  ومعرفة لودة ادا ل 

م  عددددا لنميددددة ول ددددوير و لددددت روح التعدددداون يسدددداعد اسددددلوب التعلدددديا املددددد -5

 مابو ال لبة ويع ز من  درة ال ال  عا الت ه  وا ستنتال 

 التولياي 

عددددا امل سسددددة التعليميددددة لددددوف  الدددددعا مددددن لاحيددددة ا مهاليدددداي املاديددددة او  -1

ل ددددوير ولدددددري  اعضددددا   يهددددة التدددددريح عددددا ا جلا دددداي ا دي ددددة    ددددا  

 يا ا لصا ي لتنياي املعلوماي ولهنلول

عددددا امل سسددددة التعليميددددة لددددوف  الر ابددددة اجليدددددة بدددداعتود اسددددالي  ولتنيدددداي  -2

 حدي ة من     الهام اي او غرح الر ابة ا لهرتولية 
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عددددددا امل سسددددددة التعليميددددددة لددددددوف  ا مهالدددددداي املاديددددددة ل ةل ددددددا  البنددددددو   -3

 ا لهرتوليدددددة ا الدددددة با سدددددهلة ا متحاليدددددة  تواعدددددد البيالددددداي وبامهدددددان

 التعا د محت اجلامعاي الرلينة

عددددا امل سسددددة التعليميددددة ال ددددا  لعدددداون مددددحت الرشدددد اي ا الددددة باملحاسددددبة  -4

والتدددددد يت املحليدددددة والعامليدددددة مدددددن  ددددد   اعدددددداد ور  او دوراي لامدددددرح 

 ا    ال لبة عا  لياي ل بيت المهام  ا لهرتولية 

دة ال لبددددة عددددا امل سسددددة التعليميددددة بامهددددان ال ددددا   اعدددداي الهرتوليددددة ملسدددداع -5

مددددن  و  الدددددد م املحددددددود لت ددددداد  م ددددا م الت دددددا  التيدددددار اله ربدددددا م او 

 ا لصا ي او لتادم ا ل  ة ا لهرتولية 

عددددا امل سسددددة التعليميددددة دعددددا ال لبددددة مددددن  دددد   ح يدددد  ا ول ددددميع ا  -6

ولنميددددة السددددلو  ا    ددددم واسددددت ور  دددد ا النددددو  مددددن التعلدددديا   اجلوالدددد  

ا  ابيددددة وا بتعدددداد عددددن اجلوالدددد  السددددلبية فضدددد  ا  لتددددديا ا دددددايا العينددددة 

ا متحالددددددددداي ا ضدددددددددور  او املاديدددددددددة ل لبدددددددددة املت دددددددددو و    ددددددددداا 

 .وا لهرتور
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  :واملرالحت املصادر

ابددو موسددى  م يددد امحددد   والصددوا  سددم  عبددد السدد م  التعلدديا املدددم  بددو التعلدديا 

   2014التتليدددد  والتعلددديا ا لهدددرتور  عدددون دار ا  ددداديميون للنرشددد والتوزيدددحت  

28 

  http://blenedlesuedاسرتاليمية التعليا  منرومة التعليا املدم  

  http://nyarahtm?i=اسرتاليمية التعليا املدم  

(   ساسدددياي الدددتعلا االلهدددرتور   العلدددوم.  2008بندددم دومدددم، حسدددن عددديل  محدددد  

 .عون: دار وا م للنرش والتوزيحت. ا ردن  1 

( الددتعلا االلهددرتور ودرلددة  هددن  عضددا   يهددة 2013ا ددافظ،  مددود عبددد السددات،  

، اململدددة العربيدددة لضدددون لدددودة التعلددديا "التددددريح اجلدددامعم مدددن ل بيدددت م ارالدددل

 18- 1  14،العدد  6امعم، اململد اجل

رعددوان عبددد الددرمحن  مددد سدددليون     ددر اسددتخدام ال ددبهاي ا لتوعيددة   التعلددديا 

دراسددة ل بيتيددة  -املحاسددبم عددا لنميددة م دداراي ال لبددة لددت  ا مت لبدداي سددوق العمددم

عددددا اجلامعدددداي ال لسدددد ينية   لددددة دراسدددداي و بحدددداث  الهليددددة اجلامعيددددة للعلددددوم 

  2017فلس و   العدد    -غ ة  -ليا والتهنولو

زعدددرب محدددد  عدددحتل  زيدددادة فعاليدددة التعلددديا املحاسدددبم مدددن  ددد   ل عيدددم ا دواي 

  2018املسددتحد ة للددتعلا  رسددالة مالسددت    سددا املحاسددبة والتمويددم  لامعددة غدد ة  

7-8 

سدددتا زيددداد  اعدددا  ا مددددار   ليدددم ابدددرا يا  دور التعلددديا املحاسدددبم   زيدددادة   دددا ة 

                         اعليدددة التعلددديا املحاسدددبم  وف

https://www.researchgate.net/publication/ 

http://nyarahtm/?i
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حددددياي ومعو ددداي ’عدددت ة،  ليدددم ابدددرا يا عبدددداه   رعدددوان  عبدددد الدددرمحن سدددليون 

اسدددددددددددددتخدام التعلددددددددددددديا ا لهدددددددددددددرتور   اجلامعددددددددددددداي ال لسددددددددددددد نية   

https://search.mandumah.com/ 

 مدددد حامدددد  ا دددر التعلددديا املددددم    التحصددديم املبددداك والت هددد  ال ددد وان  عروبدددة 

 40  2014التاةميل  رسالة مالست    لية الرتبية  لامعة الرشق ا وست  

( مدددددى اسدددد ام التعلدددديا ا لهرتولددددم فددددم ضددددون 2013ليدددددام، وليدددددد ز ريدددددا،  

فدددددم اجلامعددددداي  دراسدددددة حالدددددة التعلددددديا املحاسدددددبم -لدددددودة التعلددددديا العددددداا 

 14،العددددد  6، اململددددة العربيددددة لضددددون لددددودة التعلددديا اجلدددامعم، اململدددد "ا ردليددددة

 .100- 81،ا ا 

عمليدددة   مدددد منيدددحت  امحدددد مسدددامهة التعلددديا املحاسدددبم ا لهدددرتور   لنميدددة م ددداراي 

  3 لبدددة ا سدددام املحاسدددبة  اململدددة اجل ا ريدددة للدراسددداي املحاسدددبية واملاليدددة  العددددد 

2016   44 

فا مدددددة عبدددددد العلددددديا عدددددا و  التعلددددديا املددددددم  لعري الدددددل   ي الدددددل ولو لدددددل 

.com p4 http://neweducation  

فددت  ا لددل   امحددد  مددد  سدد اد  عبددد اه عدد ون   لتيدديا فاعليددة اسددتخدام  سددلوب الددتعلا 

حاسدددددبة   ضدددددو  لمدددددو ل  بدددددو  املددددددم    متدددددرراي التخصدددددص لمهلدددددام  امل

ول دداي لرددر ال الدد  وال البدداي بمهلددام  املحاسددبة بهليددة املمتمددحت   ( TAMالتتنيددة 

لامعدددة امللدددم  الدددد  ا  اديميدددة العربيدددة للعلدددوم والتهنلوليدددا   –بخمددديح م ددديت 

 54-37ا 32العدد   10اململد 

حاسدددبم   (  مددددى التوافددددت بدددو التعلددديا امل2016 مدددد، فدددت  ا لدددل  مدددد  محدددد،  

اجلامعدداي السددودالية ومت لبدداي بيهددة ا عددو  املعددامة وا حدداد الدددوا للمحاسددبو 

، اململددددة العربيددددة "مدددن ول دددة لرددددر  ربدددداب ا عمددددا  و عضددددا   يهددددة التدددددريح

 . 213- 196.ا ا  23،العدد  9لضدون لدودة التعلديا اجلامعم، اململد 

http://neweducation/
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مدددددى موا بددددة التعلددديا العددداا املحاسدددبم   ( ،2010مصدددديل، عبدددددا هيا  مددددد،  

، املددد  ر العربدددم "ليبيددا للت ددوراي العلميددة املعددامة وللبيددة احتيالدداي سددوق العمددم
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- 2007االبداع واالبتكار واثرهما على النمو االقتصادي في كوريا الجنوبية للمدة )
2018) 

 
 أ.م.د فؤاد فرحان حسي  

 العراق  - جامعة تكريت

 ملخص البحث

يسااااااادا اوااااااا ا  لانايكاااااااد ة الييؤثااااااة انرييتااااااادية   ليااااااؤ ران ة ا ي اااااا ا  

الطبثعثااااااة لانجيالثااااااة لالاقافثااااااة لالسثا ااااااثة لانرييتااااااادية. ا يعلقااااااة االبث ااااااة 

جياااا  أن يكيإلاااا  اوااااا ا  لانايكاااااد تقيثااااا  فعالااااة تسااااادا ة  ياااااد  اليؤاااا  

 انرييتادي ط يل األجل ة كل من البل ان ا يق مة لاليامثة.

هتااااا ر ال دا اااااة ألد أل اااااااد األدلاااااة الياريبثاااااة لااااا  الع رياااااة ااااااي اواااااا ا     

يؤاااا  انرييتااااادي   حثااااث يؤكييااااا اليباااااد انايكاااااد أدااااا مسااااادا لانايكاااااد لال

ة اليؤااااا  انرييتاااااادي ا ساااااي ام لااااا  ا ااااا إ الط يااااال . ت  ااااالت ال دا اااااة ألد 

جمؤ لاااة مااان اليياااا أ أار داااا أن ديااااو ل رياااة ألجيااثاااة ط يلاااة األمااا  ااااي اواااا ا  

لانايكاااااد ماااان جاااااة   لاليؤاااا  انرييتااااادي ماااان جاااااة أ اااارإ ة ك ديااااا ا ي اثااااة 

اذ كلااااااا   اد اوىل اااااااق لاااااا  البحااااااث لاليطاااااا ير  ااااااادا ة  قثاااااا  الييؤثااااااة   

انرييتاااااديةا ل ااااادا ة دفااااع القطااااالي العااااام لا ااااا  لاااا   سااااي ا عرفااااة 

لىلقااااال لتااااا طي اليكي ل جثاااااا. لريااااا   قااااا  ذلااااا  ااااااانلياد لااااا  ا بيكااااارين 

الكااااا ديي   ل اااااادا انايكااااااد ة  اااااا د الباااااكا  العؤ رياااااة اليااااا  أ ااااابحت 

  ة مجثااااع ا اااااان  مااااال ن امساااا ىلأ للؤيياااااا  ا يي لااااة   كثااااا م تاااا د  دا اااا 

  دث ىلااااا اي م تااااا د    ألو جااااا  لالكتلىلثاااااا  لالتااااايالا  ا ي لثاااااة . أ اااااب  

 اوا ا  لانايكاد  ؤة ممث   للتيالا  الك دية.

اوااااااا ا    لانايكاااااااد    لاليؤاااااا  انرييتااااااادي   ك ديااااااا  الكلاااااا  ا  ياحثاااااة  

 ا ي اثة .
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 ق مة  ا

ُيعااااا  البحاااااث العلؤااااا  لاليطااااا ير لانايكااااااد مااااان الع امااااال ا اماااااة ة   يااااا     

ىلااااااد الاااا  مااااا ة اياااااو جميؤااااع ا عرفااااة   ليعاااا  انااااا ا  لانايكاااااد حالثااااا  ماااان 

دكااااا   الييؤثااااة انرييتااااادية ة البلاااا ان ا يق مااااة لاليامثااااة لاااا  حاااا   اااا او   ل ااااا 

ساااثة للااا لو اليااا  تيبيااا  دااا ا ا ااار اجياااان ة اليؤااا  انرييتاااادي ل قثااا  مثااا   تياف

 الي   من ا عادر .

ا ة ال رياااات ا ااااا  مقادىلااااة  اسااااي ا   ااااااقة     َتيؤثاااا  ا يافسااااة اااااي الاااا لو كااااا  

ل يااااا   مااااان  ااااا و اىلياااااال  ااااالع مبيكااااار     ل اااااالو الباااااكا   قثااااا  مثااااا   

تيافساااااثة مااااان أجااااال مساااااال هتا ة ا تااااا و لااااا  ل اااااع أف ااااال لمسااااايقر ة 

لو ليحقثااااا  مثااااا   تيافساااااثة دااااا  مااااان  ااااا و السااااا ق  لأف ااااال طريقاااااة للااااا 

اناااااا ا  لانايكااااااد   لكااااا   تااااال الااااا لو لااااا  أكااااا  لااااا د ممكااااان مااااان 

انايكااااااادا    ماااااان ال اااااالدي أن تكاااااا ن لاااااا  ددايااااااة اعؤلثااااااة انااااااا ا  ل 

ا وىلإلااااااو القثؤاااااة   اذ تااااايا  ا  لديااااا  انايكااااااد لمباد ااااااا ا يعااااا  انايكااااااد أمااااار 

ريلثؤااااا  لالااااا طي    كاااااا ياااااؤدي لؤلثاااااا  اليؤااااا  لالعالاااااة لااااا  ا ساااااي إ او

انايكااااااااد ألد ألااااااااو ج يااااااا   لألد  يااااااااد  القااااااا د  الييافساااااااثة للؤؤ ساااااااا  

 القا ؤة.

 مإلكلة البحث  

 تكؤن مإلكلة البحث ة ما يأيت    

  يااااا  اي مااااان ماااااؤتا  األاااااا ا  لانايكااااااد  اااااا الااااا لد انكااااا  ة  قثااااا   -

 اليؤ  انرييتادي الك دي ا ي ن .

الع اماااال الياااا  تاااا  ر ااااااليؤ  انرييتااااادي لالياااا  تساااايؤ     ياااا  ماااااد  اااااار -

 ري هتا من انا ا  لانايكاد ة ك ديا ا ي اثة ؟

يعاااا  اليعلااااثا لدال ا اااااو الببااااي ليااااات ا ا ااااثة ل ااااا ا  لانايكاااااد   فااااال 

  ا تأ   اجيان لري ي ل  الييؤثة انرييتادية ؟ 
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 أ  لة البحث 

 ؟اليؤ  انرييتادي ك ديا ا ي اثة ة  قث ما د  دلد انا ا  لانايكاد   

 أد ار البحث 

ايااااو لااا  ماااا تقااا م ة مإلاااكلة البحاااث لأ ااا لي  الساااااقة تإلاااكلت جمؤ لاااة مااان   

  -األد ار لال ايا  الي  يؤكن أن تساا ة ت  ث  د ه األد ار 

هتااااا ر ال دا اااااة اد أل اااااااد األدلاااااة الياريبثاااااة لااااا  الع رياااااة ااااااي اناااااا ا  ل   

لاليؤااااا  انرييتاااااادي   يعااااا  انايكااااااد أداااااا لي ااااا ماااااؤ ر ة اليؤااااا  انايكااااااد 

انرييتاااااادي ا ساااااي ام  ط يااااال األجااااال   لكااااا ل    يااااا  اي مااااان ماااااؤتا  

انااااا ا  ل انايكاااااد يكاااا ن لاااا  اليااااأ   انجيااااان انكاااا  ة الييؤثااااة انرييتااااادية   

لالياااا  تااااا ا يثاددااااا ليؤاثاااال انايكاااااد ة ال دا ااااة لالياااا  داااا  ن انىل اااااق لاااا  

البحااااااث لاليطاااااا ير   اااااااراوا  ان ااااااتا  ا سااااااالة    اااااااددا  اليكي ل جثااااااا 

ا يق ماااااة ا الع ماااااا  الياادياااااة     كاااااا هتااااا ر ال دا اااااة اد   يااااا  اليااااا ا ن 

التاااااحث  ااااااي دتاااااثص ا ااااا ادد ليطااااا ير القااااا د  لااااا  انايكااااااد لانيااااارادا  

سااااثة ة الياجتااااة لاااان اثااااع ا يياااااا  لا اااا ما  ا  ياااا   الياااا   ااااا القاااا د  اليياف

 ان  اق .

 أمهثة البحث 

ان اناااااا ا  ل انايكااااااد يسااااااان اإلاااااكل كبااااا  ة القااااا د  الييافساااااثة ال طيثاااااة      

لاليؤااااا  انرييتاااااادي ا ساااااي ام   ليؤكااااان تقلاااااثص ال اااااا   ااااااي انرييتاااااادا  

ا يق ماااااة لاليامثاااااة مااااان  ااااا و ان ااااايااد ة انايكااااااد   لمااااان  ااااا و مراكااااا  

 البحث لاليط ير لدلا ا بيكرين .

 مياأ البحث  

دا اااااة لااااا  ا اااااياأ ال  ااااا   اليحلاااااث  ل دا اااااة الع رياااااة ااااااي اليؤااااا   ال    

اليؤااااا  انرييتاااااادي ل اعاااااو ماااااؤتا  اناااااا ا  لانايكااااااد   لت سااااا  الع رياااااة 

اثاااياا ل  يااا  اي مااان دااا ه ا اااؤتا  كاااان لااا  ان ااار انكااا  ة  قثااا   يااااد  ة 

 الياتأ ا ح  انمجايل .
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 ح لد البحث    

 من ا قرد اجراو البحث ة اطادين  ماين لمكاين مها       

 ح لد مكاىلثة   يييالو د ا انطاد ك ديا ا ي اثة .

   لذلااااا  ليااااا فر 2018 -2007حااااا لد  ماىلثاااااة   حااااا د  مااااا   البحاااااث مااااان ن

 البثاىلا    ه ا    ال ميثة ة ىلبا  البي  ال ليل .

 دثكلثة البحث   

 بحاي  تا تقسثا ال دا ة اد م    

  م  ل ىلظري حي د الع رية اي انا ا  لانايكاد لاليؤ  ا بحث انلو  

ا بحااااث الااااااين    لثاااال الع ريااااة اااااي انااااا ا  لانايكاااااد لاليؤاااا  انرييتااااادي ة 

  اا ااااايخ ام ا ااااا الو اليحلثلثاااااة مااااان 2018-2007ك دياااااا ا ي اثاااااة للؤااااا   ن

 اثاىلا  البي  ال ليل .
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 ا بحث انلو 

 انطاد اليظري انا ا  لانايكاد لاار  مؤتاهتا 

 الن  م ا م انا ا  لانايكاد   

ان انايكااااااد دااااا  جمؤ لاااااة مااااان ان اااااالث  لالطااااارق ا  يااااا   البعثااااا   لااااان     

اليقلثاااا  الياااا  تساااايخ م لؤاااال ال تطاااا ير انملااااثاو لانفكاااااد   لماااان ا عاااارلر ة 

يقاااا د اد  ياااااد  انىلياجثااااة    كااااا  ماااان ا اااااان  العلؤثااااة لا ايثااااة ان انايكاااااد

لااااااا ل  يكاااااا ن متاااااا دا ا ا ااااااثا لا اااااااام ة تيؤثااااااة الااااااارلا  ال طيثااااااة ال 

     ان انملااااخا  الاااا ين يؤكاااان ان   Mehmet Adak , 2015 ,778ا ؤ سااااثة ن

تطلاااا  للااااثاا كلؤااااة مبيكاااارين دااااا دلاد ة جماااااو دتتاااااهتا لا ااااااماهتا   ان 

بحاااث ة فكااار  ماااا لتطااا ير تلااا  انايكااااد ييحقااا  مااان  ااا و اااا و ا اااا  ة ال

ال كااار  للاللااااة اااا و جااااا  ا ااااة ة تساااا ي  تلااا  ال كاااار  للؤساااي ث ين لداااا  

   .5   2016ادا ماؤ  للؤبيكر .نلؤ    

  Innovationلتاااااا و انداثااااااا  اد ان دياااااااو فاااااارق اسااااااث  اااااااي انايكااااااادن     

  ماااااان  اااااا و أن اوااااااا ا  ييعلاااااا  اا يكإلااااااار فكاااااار  Creativityلاوااااااا ا  ن

   ممثاااا     أمااااا انايكاااااد فثيعلاااا  ا  ااااع داااا ه ال كاااار  م  ااااع اليي ثاااا  لاااا  جثاااا 

ا ااااال ا اىلياااااال   أل  ااااالعة   أل   ماااااة تقااااا ماا ا يظؤاااااة ل اا يااااااا   ألذا كاااااان 

اوااااااا ا  ميعلاااااا  ااألملااااااخا  فاااااا ن انايكاااااااد ييعلاااااا  اا يظؤااااااة لايإلاااااااطاا 

اوىلياااااج  لاليساااا يق    ماااان داااا ا ا يطلاااا  يؤكاااان القاااا و لاتاااا ة لامااااة يسااااب  

اااااا ا  انايكااااااد   ل طريااااا  انايكااااااد يؤااااار  الباااااا  لااااا  لطاااااة اوااااااا ا     او

لكاااا ل  ان انايكاااااد داااا  اليطبثاااا  العؤاااا  ل فكاااااد ا ب لااااة  أمااااا اوااااا ا  فااااا  

م دبااااااة ىلظريااااااة ي لاااااا دا اوىلسااااااان مااااااع جمؤ لااااااة ماااااان ا اااااااادا  ا كيساااااابة 

 , Jan Fagerberg , 2010لا ااايخ اماا مااان  ااا و حااال ا إلاااك   الث مثاااة .  ن 

2 .   

 "لديااااااو تعري اااااا  لااااا   ل ايكااااااد اذ لااااارر اااااا دتر انايكااااااد للباااااكا         

تكيساااا  البااااكا  مثاااا   تيافسااااثة ماااان  اااا و ألاااااو انايكاااااد   أل ااااا ييعااااامل ن 
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ماااااع انايكااااااد اؤعيااااااه األل اااااع   ااااااا ة ذلااااا  اليقيثاااااا  ا  يااااا   لالطريقاااااة 

ؤثااااة لتطبثاااا  انفكاااااد داااا  تي ". كااااا لاااارر انايكاااااد "ا  ياااا   للقثااااام ااألملااااثاو 

ا  ياااا   ة ا ؤ سااااة   لديااااا كلؤااااة تيؤثااااة ملاااااملة فااااا  ت طاااا  كاااال  و ماااان 

. ن  "ال كااااار  ا  يااااا   اد ادداو ال كااااار  اليااااا  جلبااااااا للؤؤ ساااااة  اااااا تطبثقااااااا 

  393  2001حسن   

ليعاااا  ملاااا مبثت الو ماااان اداااايا ا كاااار  انايكاااااد ماااان انرييتاااااديي ا اذ املاااااد اد 

ق   اذ ياااارإ ان ا  ياااا  يقاااا م لاااا  اىلقااااا  لتاااا م  ان انايكاااااد داااا  داااا م  اااا 

القاااا يا   اذ يقاااا م انايكاااااد لاااا  تع ياااا  مااااا داااا  ج ياااا  ل سااااثي  دلن الاااااد  

اليظااار فثااا    لا قثقاااة فاااان انايكااااد يباااي كلياااا ا قاااادىليي اي تااا م  القااا يا مااان 

اجاااال اااااا ا  ج ياااا  لتطاااا يره ماااان جاااااة   ل سااااي مااااا داااا  م جاااا د  اااااىلا 

 اة ا رإ  .ل  يؤرادية من ج

لخيلااااا  انايكااااااد ا سااااايؤر اىلياااااال مييااااااا  ج يااااا   رياااااادد  لااااا   قااااا  مثااااا   

 Elias G.Carayannis Others , 2015تيافسااااثة  ة    ااااة جمااااان  حا ااااؤة   ن  

,7    

تقثااااثا ا اااا ادد الياااا   ققاااات ماااان  اااا و ىلإلااااا  البحااااث لاليطاااا ير   لتطبثاااا   -أ

   لالي  ااااااع ة أ ااااااا اق تقيثااااااة ج ياااااا     لان ااااااياادا  اوىلياجثااااااة ا  ياااااا 

 ج ي   أل ت  ثع ريال   العؤ و.

تطااااا ير لجت يااااا  ا ؤ ساااااة اان اااااياادا  لاليؤااااا  لفااااار  اليطااااا د ا ايااااا   -ا

للؤاااا ادد الببااااية لالي  ثاااا  ا  ياااا  لالي ااااا و لا عي يااااا  العالثااااة ة  قثاااا  

 اند ار .

ىلاااااااد األلااااااو ايااااااو  لااااا  الساااااؤعة لجااااا ا لؤااااا و جااااا د  ل ااااا د   -ل

ل ييامثكثااااة   لا يياااااا  الياااا  تيؤثاااا  ة ا يافسااااة لاليطاااا ير ا ساااايؤر   ل لاااااو ا

ا ماااا يااارتب  انايكااااد اخلااا   ااا ق مساااي ام حااا و ألطااا ق ميااايأ أل لؤلثاااة  ل البااا 

 ج ي   لميؤث  .
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دااااا  ت كااااا  ت ااااا ي   للعؤلثاااااة اليااااا  "لمااااان اليعاااااادي  ان ااااارإ ل ايكااااااد     

لقلثااااة حيااااالو فثاااااا  يياااايأ لياااااا لؤاااال ج ياااا  يقاااا م فا اااا     اؤعياااا  ا اااار رياااا د 

انىلسااااان ان يياااايأ ن فكاااار    ل ااااثلة   ادا    طريقااااة     تكاااان م جاااا د  ماااان ريباااال 

. ن الااااااادر "لتطااااا ير د اااااثق  اااااا دلن تقلثااااا    ااااااا حيقااااا  ىل عاااااا للؤايؤاااااع 

 2014  2.  

  اىلثا  مؤتا  انايكاد   

ىلساااايطثع ريثااااال انايكاااااد ماااان  اااا و   ياااا  ا ااااؤتا  ان ا ااااثة ل ايكاااااد      

 Druckerالياااا  تعيؤاااا  للثاااااا ا لاااا  ال دا ااااا  لداااا  ا ااااؤتا  اليالثااااة   ن 

,2018,8  

 انىل اق ل  البحث لاليط ير   

ليساااايخ م داااا ا ا ااااؤت لاااا  ىلطاااااق لا ااااع ماااان طاااارر ا ؤ سااااا  لالاااا لو 

حثااااث يقاااا م لاااا    ياااا  مااااا ياااايا دتثتاااا  كؤقثااااال ل  اااايااد ة انايكاااااد  

مااااان ىلسااااابة مااااان اليااااااتأ ا حااااا  انمجاااااايل ال اداااااااد الباااااكا   قااااال البحاااااث 

 لاليط ير . 

 ل د اراوا  ان تا    

لداااا  اف اااال مااااؤت ل ايكاااااد لتعياااا  ماااان  رجااااا  انايكاااااد   لان ا لاااا     

الاااا لو تاااا يل اداااايام كباااا  لاااا اوا  ان ااااتا  ا سااااالة . حثااااث يقاااا م البياااا  

الاااا ليل اثاىلااااا  م تاااالة  اااا ه الاااا اوا  ليقاااا م مقادىلااااة اااااي الاااا لو لالسااااي ا  

 ل ر  معرفة ىلسبة ال ياد  لاليقتان. 

    اددا  اليكيل جثا ا يق مة 

ليعيااا  دااا ا ا اااؤت دااا  ىلياااال لؤلثاااة البحاااث لاليطااا ير الااا ي  اااادا ايحساااي   

ال اىليااااال  اااالعة ج ياااا   ميطاااا د  ريااااادد  لاااا  ميافسااااة الساااالع  ة الساااا ق العا ثااااة 

لمااااان ااااااار  دااااا ه السااااالع اجاااااا   انتتااااااو الل حثاااااة لكااااا ل  الرلارتاااااا  

 التيالثة لمع ا  ال  او .
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 الع ما  الياادية  

ؤتا  الياااا  خمااااال  رجااااا  انايكاااااد حثااااث تييااااافق ا لاااا  لداااا  ماااان ا اااا     

البااااكا  لفاااا  مكاىلياااااا ة الساااا ق ماااان ىلاحثااااة ا اااا د  لاليتااااؤثا  لتسااااع  

 البكا  اد تساثل ل مة جتادية  ا   هبا .

 انطاد اليظري  

 للييؤثة لاليؤ  انرييتادي 

 م ا م اليؤ  انرييتادي   

ة Economic growthُيقتااااا  اااااااليؤ  انرييتاااااادي ن       ادت اااااا  تااااا ف  اوىلياجثااااا 

انرييتااااادية ة دللااااة معثيااااةف ماااان  اااا و ادت ااااا  ألىليااااال الساااالع لا اااا ما  ة 

ماااا    ميثااااة لاااا د  مااااع ا اااايبعاد ، اااااد الي ااااخا انرييتااااادي  ليعؤاااال اليؤاااا  

انرييتااااادي لاااا   ياااااد  أدااااااد البااااكا  ماااان  اااا و ادت ااااا  ريثؤااااة أ اااااؤاا 

ا اااايااداهتا  ل ياااااد  طلااااباا لاااا  ا الثااااةف األماااار الاااا ي يااااؤدي ااااا لده ألد  ياااااد  

األياااا ي العاملااااة  ممااااا يسااااادا ة   ااااو معاااا ن  البطالااااة لدفااااع معاااا و د اااال 

األفااااراد  ل سااااي مسااااي إ معثإلاااايااف ممااااا يااااؤدي ألد  ياااااد  طلاااا  األفااااراد لاااا  

الساااالع لا اااا ما ف لااليااااايل فاااا ن  ياااااد  انىل اااااق ماااان ريباااال األفااااراد يقاااا د اليؤاااا  

 -ألذا ُأ اااا  كيؤاااا ذل-عاااا  اليؤاااا  انرييتااااادي انرييتااااادي  سااااي يا  ألاااا   ل يُ 

دالااااااااة  للقاااااااا إ العاملااااااااة  لدأل ا اااااااااو ا ااااااااادي  لدأل ا اااااااااو الببااااااااي  

لاليكي ل جثاااااف لاعباااااد  أاساااا  فاااا ن الي لث ااااة ا ك ىلااااة ماااان دأل ا اااااو  لا اااا اد 

ا ااااااام  لال ياااااااد  ة ألاااااا اد لجاااااا د  القاااااا إ العاملااااااة  ااو ااااااافة ألد األدلا  

اا لالعؤاااال هباااااا  كل ااااااا  اااايؤدي ألد  يااااااد  اوىلياااااال ا ياااا فر  لااااا ما ن ااااايخ ام

انرييتااااااادي  كااااااا ماااااا ر اليؤاااااا  انرييتااااااادي ألد  ياااااااد  ان اااااايااد ة دأل 

ا ااااااو  لتطااااا ير اوىلياااااال  لالعؤااااال لااااا   قثااااا  ان ااااايخ ام األماااااال للؤااااا ادد 

انرييتاااااادية ا ياحاااااة  مااااان  ااااا و تع يااااا  لؤلثاااااا  اوىلياااااال  لطااااارد أفكااااااد 

  Andreea,2015.462ليؤ  لدفع مسي إ ال  ل. ندادفة من ملأ ا ت  ية ا
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 متادد اليؤ  انرييتادي 

يعيؤااااا  اليؤااااا  انرييتاااااادي لااااا  أداعاااااة متاااااادد لدااااا  كاااااا يت  نلطثاااااة    

2003  11.  

ا ااااا ادد الطبثعثاااااة  تاااااارتب  ال يااااااد  ة اليؤااااا  انرييتااااااادي اكؤثاااااة ا اااااا ادد  -ا

الطبثعثاااااة ا يااااا فر   اااااؤن أي دللاااااةف حثاااااث ألن ا  يااااا  مااااان األدا  لا ااااا اد 

ا اااااام ياااااؤدي ألد  يااااااد  اليؤااااا  الطبثعااااا  ا حيؤااااال ح ل ااااا   ليعااااا  الاااااي   

جااااا  لا عاااااادن لاألدا  ال دالثاااااة مااااان األمالاااااة لااااا  ا ااااا ادد الطبثعثاااااة ال ا

ت افردااااا ماااان أجاااال ال  اااا و ألد مسااااي يا  ألاااا  ة اليؤاااا  انرييتاااااديف لكاااان 

تيطاااااة ا ااااايخ اماا اك ااااااو  لالثاااااة لاالإلاااااكل األماااااال  حثاااااث ألن ت  تااااا افر 

 ا  ادد الطبثعثة مرتب  اك او  ا يخ اماا. 

ا ااااا ادد البباااااية  يعااااا ا حااااااا األيااااا ي العاملاااااة لت افرداااااا مااااان ا تاااااادد  -ا

انرييتااااادي لال ياااااد  فثاااا   لماااان الطبثعاااا  أن تياااا افر  الر ثسااااثة لعؤلثااااة اليؤاااا 

األيااااا ي العاملاااااة كييثااااااة لل يااااااد  الساااااكاىلثة  اااااؤن أي دللاااااةف ف ااااا  ال ارياااااع 

يؤكااان لبلااا  ماااا  يااااد  القااا إ العاملاااة ل يااا  لااان طريااا   يااااد   اااكاىل   لجتااا د 

اوملاااااد  ألد أن كؤثااااة العالااااة لحاااا دا  اااا  كافثااااة ل ااااان ال ياااااد  ة معاااا ن  

دي  لألىلاااا ىل لثاااة القااا إ العاملااااة لماااا تلقيااا  مااان تااا دي  ماياااا  اليؤااا  انرييتاااا 

 ل تثل للؤ  لماادا   ا   االعؤل.

دأل ا اااااااو ا ااااااادي  ياااااارتب  م ااااااا م دأل ا اااااااو ا ااااااادي ااند اااااااد كااااااا   -ل

يإلااااؤل األ اااا و ا خيل ااااة ماااان ،ن   لمتاااااىلع  لمكاتاااا   للاااا   جتاديااااة  

د اااااد لأ اااا و يسااااادا ل ااااثادا   ل  داااااف حثااااث ألن تااااراكا دأل ا اااااو ماااان ا

ة خم يااااال ا  يااااا  مااااان ان اااااياادا  لاليااااا  مااااان ملاااااأ ا أن تقااااا د ألد مساااااي يا  

-ألاااا  ماااان اليؤاااا  انرييتااااادي احساااا  مااااا يإلاااا  لاااا  ىلؤاااا ذل اليؤاااا  دااااادلد

دلماااااد  ليؤكاااان اي ااااا  أن يسااااادا تااااراكا دأل ا اااااو ا ااااادي ماااان ماااا  را  ة 

دأل ا ااااااو خم يااااال اليعلاااااثا لاليااااا دي ف األمااااار الااااا ي يساااااال  لااااا  تكااااا ين 

البباااااي ل ساااااي ا ااااااادا  اليقيثاااااة اليااااا   اااااا الااااا لد البااااااد  ة  يااااااد  القااااا   
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العاملااااة ا يياااااة  لجتاااا د اوملاااااد  ألد أىلاااا  لاااا  الاااار ا ماااان رياااا د  ت  ااااثع دأل 

ا اااااو ا ااااادي ة  ياااااد  انىليااااال ألن أىلاااا  لااااثق اال اااالد  أن حيساااان انىلياجثاااااةف 

 ااااا ماااان أ اااار كباااا  ة  سااااي فاوىلياجثااااة تاااارتب  مااااع لاماااال اليكي ل جثااااا لمااااا 

 ألىلياجثة العامل. 

العامااااال ا ؤ اااااا  حيياااااال اليؤااااا  انرييتاااااادي ة أي دللاااااة ألد ايثاااااة  يثاااااة  -د

ذا  ىل لثاااااة جثااااا  ف اؤعيااااا  ، ااااار حيياااااال ألد ألطااااااد مؤ اااااا ماااااايل لريااااااىل ين 

لاجيالااااا  يييا ااااا  ماااااع اليطلعاااااا  ة ال  ااااا و ألد معااااا و ىلؤااااا  ارييتاااااادي 

ل ا ؤ ساااااثة ا اؤاااااة ليحقثااااا  ذلااااا   القطاااااا  لااااااوب  ليباااااي ا يت أداااااا الع امااااا 

ا ااااايلف حثااااث ألن اليظااااام ا ااااايل ا يطاااا د لال عاااااو يعاااا ا لاماااال جاااا اب يساااايقط  

 قاااااة ا ااااا  رين ل د ااااااد ة  يلااااا  ا ؤ ساااااا  ا الثاااااة  لللثااااا  يؤكااااان أللااااااد  

 ااااا  دااااا ه ا ااااا  را  ة انرييتااااااد مااااار  أ ااااارإ لااااان طريااااا  اليظاااااام ا اااااايلف 

لبااااكا  ممااااا يسااااادا ة ىلؤ دااااا لا دداددااااا ك لطاااااو القاااارل  لاليساااااث   ل

لجعلاااااا لركااااا  ماااااا  لعؤلثااااة اليؤاااا  انرييتااااادي. اليظااااام اليعلثؤاااا   تيطلاااا  

لؤلثااااة اليؤاااا  انرييتااااادي ان اااايااد ة دأل ا اااااو الببااااي لالاااا ي ياااايا لاااان 

طرياااااا  اليعلااااااثا لتيؤثااااااة ا اااااااادا  لت  ااااااثع القاااااا د  لاااااا  مجااااااع ا عرفااااااة 

لللثااااا  فااااا ن اليعلاااااثا لاليااااا دي  يااااا فر لا عل ماااااا  ل ساااااي ا ااااايخ اماا  

ل رييتااااااد العالاااااة ا ييااااااة ا حيؤلاااااة. البيثاااااة اليحيثاااااةف لاليااااا  تإلااااايؤل لااااا  

 يلااااا  ا رافااااا  لا ااااا ما  األ ا اااااثة ماااااال ملااااابكا  انتتاااااان   لملااااابكا  

اليقااااال  لملااااابكا  الطارياااااة  ل  داااااا  مااااان ملاااااأ ا جميؤعاااااة أن ت ااااا  لتساااااال 

اد  األىلإلاااااااطة انرييتاااااااادية. لؤلثاااااااة اليؤااااااا  انرييتاااااااادي ااو اااااااافة ألد  يااااااا 

ان اااايقراد السااااثا ف لالاااا ي ييؤااااال االبث ااااة السثا ااااثة ا ساااايقر  لالياااا   ااااا دلد 

 كب  ة ا يقطاا دلاد األلاو  ل  ا يااداهتا. 
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 ا بحث الااين 

تااااادي ة ك ديااااا   لثاااال الع ريااااة اااااي انااااا ا  لانايكاااااد لاليؤاااا  انريي

  2018-2007نا ي اثة للؤ   

ك ديااااا ا ي اثااااة   تعاااارر د ااااؤثا  اا ااااا مجا ديااااة ك ديااااا  لاملااااي   ا ااااؤاا ماااان     

ا دللاااة جبلثاااة  مملكاااة ك ديااا   لتقاااع ة ريااااد   ، اااثا ة ا ااااة الباااريث ة  لتي ساااا اأ ااا 

  لا ااااؤياا داااا  م ييااااة  ااااث و لالياااا  2كااااا99.392لتبلااااا مساااااحة أدا ااااثاا 

مجااااا دي د ااااا  د ااااي دي   تعياااا  ماااان أكاااا  ماااا  ا  لىلظااااام ا كااااا فثاااااا داااا 

لالساااالطة اليباااايعث ة اثاااا  ا الااااق الاااا طي   للؤلياااااا الر ااااؤثة داااا  للن الياااا  

ملثااااا ن  1.302.044  يباااااا لااااا د  اااااكان ك دياااااا ا ي اثاااااة  KRWيرمااااا   اااااا 

ع  لذلاااا   419ىلسااااؤة حثااااث تبلااااا الكاافااااة السااااكاىلثة  ىلسااااؤة لكاااال كثلاااا مت مرااااا 

الل ااااة الر ااااؤثة مااااث دي  لييحاااا    السااااكان  2014حساااا  ألحتااااا ثا  لااااام 

الك ديااااة   تقااااع ك ديااااا ا ي اثااااة ج رافثااااا  ة ا اااااة ا ي اثااااة ماااان ملااااب  ا  ياااار  

دا مااااان جااااااة الباااااق  الك دياااااة  لحيااااا دا مااااان جااااااة ال ااااارا التاااااي  لحيااااا  

دا مااان جااااة ا يااا ا  دا مااان جااااة الإلااااو ك دياااا الإلاااالثة  لحيااا   الثاااااان  لحيااا  

 م ث  ك ديا.

 ا ي ن   الن   اار  م م  انرييتاد الك دي

مااااع  قثاااا  الييؤثااااة ال اااايعة لاو اااا د ا ااااثك  ماااان  اااا و تي ثاااا   ثا ااااة    

او اااا د لانىل ياااااد  فاااا ن ك ديااااا ا ي اثااااة   الياااا  يعاااا  ارييتاااااددا اىلؤ ذجااااا ة 

اللحااااااق االااااا لو ا يق ماااااة ة اليياااااافق  ملاااااا    ااااا ن  لري ااااا ا  لظثؤاااااة 

 ىلؤاااا  الييؤثااااة  اااا و ىلحاااا  أداعااااة لقاااا د. ا اااايطالت ان  قاااا  ت اااا ا  كباااا   ة

ا سااااي امة لىلؤاااا  ت  يااااع ا اااا ادد لمسااااي إ اليكي ل جثااااا لدثكاااال التاااايالا    

لن ااااثا ة القاااا   ال افعااااة لليؤاااا  الياااا  جتساااا  اليطاااا د ا  ياااا   سااااي إ انايكاااااد 

الكااا دي . ليعااا  انايكااااد حالثاااا أداااا ريااا   مرملااا   للا لاااة ا  يااا   مااان تيؤثاااة 

يااااال لاندتقااااااو. ألن ىلؤااااا  القااااا د  انرييتااااااد الكااااا دي لاليعااااا يل ا اااااثك  لاليح 

انايكاديااااة  اااا ه ال للااااة  اااا و لبااااا  الساااايي   يعكااااق تيؤثااااة كباااا   ذا  
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 Sungchul ااااا تااااأ   ة العااااا  كلاااا ن  تااااا ص ك ديااااة   ليعاااا   اااا   لىلؤطااااا 

Chung ,2011,335  .   

ا  ااااا  مساااااب ق  ااااا و        ا ارييتاااااادي  ا لتطااااا د  حققااااات ك دياااااا ا ي اثاااااة ىلؤااااا  

ا ا ااااثة. ىليثاااااة لاااا ل      لاااات الااااب د ماااان ارييتاااااد ميخلاااا   العقاااا د األداعااااة

هتااااثؤن للثاااا  ال دالااااة ألد ارييتاااااد  اااايال  كاماااال. تااااا  قثاااا  اليؤاااا  انرييتااااادي 

ا ااااا دل ة معظاااااا الاااااب د   لن  اااااثا ة ا رحلاااااة ا بكااااار  مااااان اليحااااا و   مااااان 

 ااا و لؤلثاااة اليتااايثع ال ااايعة. اذ تاااا خمكاااي دااا ا اليتااايثع مااان  ااا و تعب اااة 

ا ألد جياااا  مااااع ا اااا  ادد ا حلثااااة نالعالااااة   لاإلااااكل مي اياااا    دأل ا اااااو  جيباااا 

ألد ااااااو اليكي ل جثاااااا األجيبثاااااة. لاعبااااااد  أ ااااارإ   اليؤااااا   ك دياااااا ألد حااااا  

كبااااا  لااااا  اليكي ل جثاااااا ا ساااااي دد    ااااااا ة ذلااااا  اليكي ل جثاااااا ا اسااااا   ة 

 د  مرافااااا  اوىلياااااال    ااااا و ا رحلاااااة األلد مااااان تتااااايثعاا. تاااااا تاااااأمي القااااا 

الييافسااااثة ال للثااااة ماااان  اااا و ألىليااااال الساااالع لكاااا ل  الساااالع ا يطاااا د  اإلااااكل 

مي ايااااا  ااااااا د  معق لاااااة لتكل اااااة ميخ  اااااة   لماااااع ذلااااا  فااااا ن الظااااارلر 

ال ا لثاااااة لا ادجثاااااة اليااااا  يعؤااااال ة  لااااااا انرييتااااااد الكااااا دي ريااااا  ت ااااا   

اإلاااااكل كبااااا   ااااا و العقااااا ين ا ا اااااثي. ميااااا  أن د لااااات الاااااب د جمؤ لاااااة 

الاااا  ل ا رت ااااع   لايقياااات اأىلاااا  ن يؤكاااان أن تعؤاااال تكل ااااة العالااااة البلاااا ان ذا  

ا يخ  ااااة ا  اااا اا  اااا حا تيافسااااثا لاااا ل  لاااا  ذلاااا    كاااا ن ارييتاااااد دا لااااايل 

اليتاااايثع مااااع ريطااااا  كباااا  لليكي ل جثااااا ال ا قااااة   فؤاااان ال ا اااا  أن ك ديااااا ن 

 يؤكياا انلياد اإلكل أ ال ل  اليكي ل جثا ا سي دد . 

ذلاااا  أ ااااب  ا ثاااال الاااا ا   لتطاااا ير تقيثااااة القطااااع ذا  أمهثااااة  فباااا ن  ماااان    

مي اياااا   للبااااكا  الك ديااااة للبقاااااو ريااااادد  لاااا  ا يافسااااة ة األ اااا اق العا ثااااة 

 اااااال دااااا ه السااااالع ا عقااااا   لا يطااااا د  ماااااال أملاااااباه ا   ااااا     لملاملاااااا  

 العر  الرريؤثة   لا  ات  ا حؤ لة   أل السثادا . 
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القاااا د  الييافسااااثة اليكي ل جثااااة ا الثااااة لك ديااااا   ف اااا   يقااااثذا داااا ا ا بحااااث     

لاااان لجاااااا  اليظاااار ط يلااااة ا اااا إ للااااب د فااااثا ييعلاااا  االيكي ل جثااااا لانايكاااااد 

 اطريقة ميااثة من   و  لثل ىلظام انايكاد ال طي  ا ا  هبا. 

لااليااااايل   ياااايا تاااا ف  ىلظاااار  ملاااااملة لظاااارلر ت لثاااا  لىلباااا اليكي ل جثااااا ة        

ا   لتاااايا مياريإلااااة ىلقااااا  القاااا   لال ااااع  لتقثثؤاااااا ة داااا ا السااااثاق العااااام. ك دياااا 

تاااا تيظاااثا داااا ا ا بحاااث لاااا  اليحااا  انيت   ألن    مياريإلاااة ا جيااااا  م اااا م أىلظؤااااة 

انايكااااااد ال طيثاااااة لتد كث ثاااااة تطبثقااااا  دياااااا  تاااااا  لثااااال ىلظاااااام انايكااااااد 

عااااة   الكاااا دي ماااان  اااا و مراجعااااة تادخيثااااة ماااا ج   ل لثاااال للؤااااؤتا  ا اؤ

   Martin Hemmert, 2007,5تلثاا مياريإلة ألج ا   ا خيل ة لتقثثا ملامل. ن

ادتقاااات رياااا د  انايكاااااد الكاااا دي ا ياااا ن تاااا دجيثا ة  اااال  ااااع  ارييتاااااددا    

لللحاااااق االاااا لو ا يق مااااة  ماااان تقلثاااا  لليقيثااااا  لألد اااااو اليقيثااااا  األجيبثااااة 

ايكااااااد ة اليقيثاااااا  لتعلؤااااااا  ألد القثاااااام االبحاااااث لاليطااااا د الااااا ايتف لمااااان ان

لا يياااااااااا  لفياااااااا ن اوىليااااااااال  ألد انايكاااااااااد ة اوداد  لالاااااااايظا لاألىلااااااااا  

 الياادية. 

أ ااااابحت لك دياااااا ا ي اثاااااة  ريالااااا   جثااااا   لليكي ل جثاااااا ا  ااااال مااااا          

العلااااا م لاليكي ل جثاااااا  ااااا و مااااا   ط يلاااااة لتاااااراكا اليااااااادا لا ااااا ا  ة 

ليكي ل جثاااااا لااااا  مساااااي إ اليكي ل جثاااااا. ل ااااااد  دللاااااة ري ياااااة مااااان حثاااااث ا

العاااااا  تااااا دجيثا. حالثاااااا تااااا  ل الييؤثاااااة ا  ف لاااااة اانايكااااااد ألد مرحلاااااة ىلإلاااااطة 

ىلساااااابثا لترتقاااااا  رياااااا د  انايكاااااااد الكاااااا دي ماااااان الي اااااا  الكؤاااااا  ألد الي اااااا  

   .Forfattare , 2003,7الي ل ن

ايكااااااد لريااااا  دكااااا  انرييتااااااد الكااااا دي لااااا  تبيااااا  ماااااؤتا  اناااااا ا  لان 

   ن اار دا ان ا ثة لالي  م

 Spending on research andالن  انىل اااااااق لاااااا  البحااااااث لاليطاااااا ير ن

development   
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ان  ياااااد  انىل اااااق لاااا  ا عرفااااة ة  يلاااا  ا اااااان  ماااان ادااااا ا طاااا ا  الياااا    

تيبعاااااا ك ديااااا   للاااا ل  تااااا  قثاااا  خمثاااا ، كباااا ، ة التاااايالا  ا  ث ااااة لالاقثلااااة 

لاولكتلىلثااااااا    فا ااااااب  القطااااااا  التاااااايال  الكاااااا دي ميااااااافق رياااااا ي ة 

 السااااا ق العا ثاااااة مااااان حثاااااث ا ااااا د  لالساااااعر  لدااااا ا ا  ااااال الااااا لا الكبااااا 

للعلااااا م لاليكيل جثاااااا   اليااااا  ة مقااااا مياا البحاااااث لاليطااااا ير   لالاااااا انىل ااااااق 

-2007لااااا  ىلإلاااااا  البحاااااث لاليطااااا ير ة انرييتااااااد الكااااا دي للؤااااا   مااااان 

  ي  اااااا  ىلساااااا   1معاااااا ن  لالثااااااة لا اااااا لو ن  GDPكيساااااابة ماااااان  2018

 انىل اق ل  البحث لاليط ير   و تل  ا    .

   1ا  لو ن

  لك دياااااا ا ي اثاااااة (GDPث لاليطااااا ير كيسااااابة مااااان ىلسااااابة انىل ااااااق لااااا  البحااااا 

 للؤ  

  2018-2007ن 

 السي ا  
 لاليط ير  ريثؤة انىل اق ل  البحث

 نملثاد دلند  

 ىلسبة انىل اق ل  البحث 

 GDPلاليط ير من 

2007 34.8 3.1 

2008 31.1 3.1 

2009 29.8 3.3 

2010 38.3 3.5 

2011 40.9 3.7 

2012 48.9 4.0 

2013 53.5 4.1 

2014 60.7 4.3 
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2015 58.1 4.2 

2016 59.4 4.2 

2017 70.4 4.6 

2018 77.7 4.8 

 

ا تاااا د   ماااان الاااا اد الباحاااااث الااااياد، لاااا  اثاىلاااااا  البياااا  الاااا ليل ىلباااااا  

   .2018-2007ن السي ا 

  ان ا بلااااااا الاااااا ي تااااااا اىل ارياااااا  لاااااا  البحااااااث 1يي اااااا  ماااااان ا اااااا لو ن        

%  3.1  ملثاااااااد دلند ايساااااابة رياااااا ددا ن34.8الااااااا ن 2007لاليطاااااا ير ة العااااااام 

اىلخ ااااااو الياااااااتأ ا حاااااا  انمجااااااايل  2009-2008    لة انلاااااا ام (GDPماااااان 

لكااا ل  كؤثااااة ا بلاااا ا ختااااص للبحااااث لاليطااا ير لذلاااا  ا عااال ان مااااة ا الثااااة 

ليااااا   اااااات اليإلاااااا  انرييتاااااادي العاااااا     ل لاااااان ماااااا تعاااااا  العا ثاااااة ا

تااااا دتااااثص مبلااااا رياااا د  ن   GDPانرييتاااااد الكاااا دي لحقاااا   ياااااد  كباااا   ة 

%  مااااان اليااااااتأ ا حااااا  4.3ايسااااابة اىل ااااااق ن 2014  ملثااااااد دلند ة لاااااام 60.7

انمجااااايل داااا ا ا بلااااا يعاااا  كباااا ، ريثا ااااا االاااا لو ان اااارإ ا لداااا ا يااااؤت حاااااا 

 ا ا ااااااو ا لا اااايؤر ادت ااااا  ا بااااالا ا ختتااااة للبحااااث لاليطاااا ير ادااااياماا هباااا 

لايساااااااابة اىل اااااااااق  2018  ملثاااااااااد دلند ة لااااااااام 77.7حياااااااا  ل اااااااال اد ن

%  ماااان الياااااتأ ا حاااا  انمجااااايل  ل داااا ا كلاااا  جعاااال ك ديااااا ا ي اثااااة الاااا  4.8ن

دا اااا  ة جماااااو البحااااث العلؤاااا   اااا و ماااا    ميثااااة ريتاااا   لتعيؤاااا  ك ديااااا لاااا  

حلثاااااة ة تطااااا ير مجثاااااع القطالاااااا  التااااايالثة لن اااااثا مرت عاااااة اناحاااااا  ا 

اليكيل جثااااا   لتعاااا  ك ديااااا ماااان اكاااا  ن اااات  دلو مي قااااي لاااا  ىلإلااااا  البحااااث 

ان انرييتااااادي ا لىليثاااااة  العلؤاااا  ااااايم الاااا ان ميظؤااااة اليعااااالن لالييؤثااااةم ة ا ثاااا م

لااااا ل  اااااار   تكاااااا  ماااااال  امسااااا ىلا لاىلياااااال ا ييااااا   مااااان الكتلىلثاااااا  

  لتكااااا  السااااثادا  مااااال ند ىلاااا اي ل كثااااا م تاااا د   لتكااااة  لانتتااااان 
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او جااااا  لتااااايالة اولكتلىلثاااااا  لانتتاااااان    لان ك دياااااا ا ي اثاااااة ا ركااااا  

انلو ة  اااايالة الساااا ن   لا رتبااااة الاالاااااة ة اىليااااال ا  ياااا  التاااال    لا رتبااااة 

 الساد ة ة  يالة السثادا  ة العا    

لاليطاااا ير ا  اااا اا ا ااااتاتثاثة ط يلااااة انماااا  لتعيؤاااا  ك ديااااا لاااا  البحااااث      

ليحقثاااا  الرفاااااه لاليؤاااا  انرييتااااادي للؤايؤااااع . امااااا انفااااراد العاااااملي ة جماااااو 

البحااااث لاليطاااا ير  ااااال لاااا ددا ادت الاااال  اااا و تلاااا  ال اااات  اذ الااااا لاااا د 

لادت ااااااااع داااااااا ا العاااااااا د اد   2007  ااحااااااااال ة  ااااااااية 40200العاااااااااملي ن 

اندت ااااااا  ياااااا ت حاااااااا انداااااايام داااااا ا  2016  ااحااااااث ة لااااااام 68800ن

اقطااااااا  البحااااااث لاليطاااااا ير لالعاااااااملي ة داااااا ا ا ااااااااو   لىليثاااااااة انجاااااا د 

ا رت عاااة ا ؤي حااااة  اااؤنو انفااااراد  ااااادا ا يااااد  ىلياجاااااهتا العلؤثاااة اإلااااكل كباااا  

 ن تقادير البي  ال ليل  ي ا  مي لة   .

    Exports of advanced technology  اىلثا   اددا  اليكيل جثا ا يق مة ن

تعاااا  داااا ه التاااااددا  ماااان مااااؤتا   رجااااا  انايكاااااد لالبلاااا ان ة ال رياااات    

ا ااااااا   اذ تييااااااافق ة الساااااا ق العا ثااااااة ماااااان  اااااا و داااااا ا الياااااا   ماااااان 

التاااايالا   لرياااا  ا اااابحت ك ديااااا ا ي اثااااة دا اااا   ة داااا ا الياااا   ماااان التاااايالة 

الثاااااة   لتااااا   اىلإلاااااطياا ة جمؤ لاااااة مااااان التااااايالا  ماااااال انىلظؤاااااة ال كثاااااة ل

ال ريااااااااة   لا ن  لانجااااااااا   ال كثااااااااة   لانىلتىلثاااااااات لاجااااااااا   انتتاااااااااو 

لا   ااااا   ال كثاااااة   اذ تعيااااا  دااااا ه مااااان ااااااار  السااااالع التااااايالثة مرت عاااااة 

 اليكيل جثا .
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  2ا  لو ن

ريثؤااااة  اااااددا  اليكيل جثااااا ا يق مااااة لىلساااابياا ماااان امجااااايل التاااااددا  ة ك ديااااا 

 ا ي اثة للؤ   

   2018-2007ن

  السي ا
 ريثؤة  اددا  اليكيل جثا ا يق مة

 ن ملثاد دلند  

 ىلسبة  اددا  اليكيل جثا ا يق مة

 من امجايل التاددا  %

2007 101.3 29.8 

2008 100.9 35.1 

2009 92.9 32.1 

2010 121.5 35.1 

2011 122.1 32.1 

2012 121.3 22.1 

2013 130.5 26.6 

2014 133.4 24.1 

2015 126.6 26 

2016 145.7 29.8 

2017 152.6 34.2 

2018 163.8 37.3 

 

   ا ت د   من ال اد الباحث اليادا ل  اثاىلا  البي  ال ليل ىلبا  السي ا  

   . 2018-2007ن
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  ان ريثؤاااااة التااااااددا  اليكيل جثاااااا ا يق ماااااة ة لاااااام 2يي ااااا  مااااان جااااا لو ن     

%  ماااااااان 29.8ن  ملثاااااااااد دلند لايساااااااابة تتاااااااال اد 101.2ال اااااااات ن 2007

ىليثاااااااة  2009امجااااااايل التاااااااددا  ل ااااااالت التاااااااددا  تراجعاااااال ة لااااااام 

%  32.1  ملثاااااااد دلند مسااااااالة ىلساااااابة ن92.9ان مااااااة العا ثااااااة اذ  ااااااالت ن

مااااان امجاااااايل التااااااددا  ل لاااااان ماااااا تاااااا تااااا ادو دااااا ا التاجاااااع لا ااااايؤر 

 2016  ملثاااااااد دلند ة لااااااام 145.7ادت الاااااااا للسااااااي ا  ال حقااااااة اذ الااااااا ن

ادت ااااع امجاااااايل  2018%  ماااان امجاااااايل التاااااددا    لة العااااام 29.8ي  نمااااا ىلسااااب

  ملثاااااااااد دلند 163.8ريثؤااااااااة  اااااااااددا  اليكيل جثااااااااا ا يق مااااااااة اذ الااااااااا ن

%  ان اكااااار ماااان  لااااث الع ا اااا  ا اديااااة كاىلاااات ا  اااال 37.3ل اااالت مااااا ىلساااابي  ن

داااااا ا الياااااا   ماااااان التاااااايالة   ان لؤلثااااااة اندت ااااااا  لانىلخ ااااااا  تعاااااا إ اد 

   اااااي دلو العااااا  للكاااان ك ديااااا ا ي اثااااة ا اااايطالت ان  قاااا  ا يافسااااة الكباااا 

مراكاااا  ميق مااااة ا  اااال  ياااااد  اىل ارياااااا لاااا  البحااااث لاليطاااا ير لانايكاااااد الاااا ي 

 اىلعكق ل  ريثؤة التاددا  .

    Patents and Trademarks الاا   اراوا  ان تا  لالع ما  الياادية ن

لالإلااااا افثة لا رياااااة انرييتاااااادية لااااا    ا اااااؤتا  العالثاااااة  قااااا ق ا لكثاااااة    

  فاااااا داد  طلباااااا  تسااااااثل ااااااراوا   مااااان مرتباااااة ك دياااااا ا ي اثاااااة لا ثاااااا 

ان اااااتا  لتأ اااااثق الباااااكا  الياادياااااة لالتااااايالثة   ىليثااااااة للبيثاااااة اليحيثاااااة 

لالثااااااة اليقيثااااااة   ل اااااا  مااااااااو تكااااااة  امساااااا ىلا الرا اااااا   ة التاااااايالا  

  لتكاااااة كثاااااا م تااااا د  لتااااايالة انلكتلىلثاااااة ذا  الع ماااااة الياادياااااة العا ثاااااة 

الساااااثادا    دااااا ه الع ماااااا  الياادياااااة تكااااااد تكااااا ن مييبااااا  ة مجثاااااع دلو 

العااااا    ل ظاااا  ااقااااة ا ؤثااااع  ااااا  ااااا ماااان جاااا د  لالثااااة لا ااااعاد تيافسااااثة مااااع 

البااااااكا  ان اااااارإ . ل اااااا ر ىللقاااااا  ىلظاااااار  لاااااا  داااااا ين ا ااااااؤتين ماااااان 

   انيت  3ن مؤتا  انايكاد ة ك ديا ا ي اثة من   و ا  لو
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  3ا  لو ن

طلباااااا  تسااااااثل الع ماااااا  الياادياااااة للااااا د ااااااراوا  ان اااااتا  ة ك دياااااا 

 ا ي اثة للؤ  

  2018-2007ن

 السي ا 
 جمؤ   ل د طلبا  تساثل

 اراوا  ان تا 

 جمؤ   طلبا  تساثل

 الع ما  الياادية

2007 172469 141289 

2008 170632 137461 

2009 163523 134211 

2010 170101 129486 

2011 178924 133645 

2012 188915 142625 

2013 204589 158677 

2014 210292 160644 

2015 213694 170325 

2016 222564 166175 

2017 228312 180422 

2018 231046 199476 

 

  ي ا  ا ت د   من ال اد الباحث اليادا ل  اثاىلا  البي  ال ليل ىلبا  

   2018-2007ن
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  يباااااي ان لااااا د ااااااراوا  ان اااااتا  ا ساااااالة ة ك دياااااا ا ي اثاااااة 3ا ااااا لو ن   

الااااااا لاااااا د اااااااراوا   2007  حثااااااث كاىلاااااات ة لااااااام 2018-2007للؤاااااا   ن

%  مااااان امجاااااايل ااااااراوا  4.8  أي ماااااا يقاااااادا ن172469ان اااااتا  ا ساااااالة ن

ان اااااتا  ا ساااااالة ة العاااااا   ااااا و دااااا ا العاااااام   لتاااااا تسااااااثل اىلخ اااااا  

لاااا ام اليالثااااة اسااااب  اىلإلاااا او الاااا لو ااأل مااااة العا ثااااة   للااااالد ط ثاااا  ة ان

 اااااال لااااا د ااااااراوا  ان اااااتا  ماااااا مقااااا اده ن  2016اندت اااااا  ف ااااا  لاااااام 

اذ الاااااا لااااا د  2018  لا ااااايؤر ا عااااا و ااندت اااااا  حيااااا  كاااااان العاااااام 222564

  لدااااا ا يعااااا د ا  ااااال ال يااااااد  ة انىل ااااااق لااااا  231046ااااااراوا  ان اااااتا  ن

نداااااايام الكباااااا  اؤراكاااااا  البحااااااث العلؤاااااا  لانفااااااراد البحااااااث لاليطاااااا ير لا

 العاملي ة د ا ا ااو. 

امااااا الع مااااا  اليااديااااة فااااا  كاااا ل   ااااالت مسااااي يا  مرت عااااة جاااا ا اذ     

  لدااااا ا تقريباااااا 141289حااااا ايل ن 2007ال ااااات طلباااااا  اليسااااااثل ة لاااااام 

%  مااااان امجاااااايل الع ماااااا  الياادياااااة ا ساااااالة ة العاااااا  4.6يؤاااااال ماااااا ىلسااااابي  ن

  طلااااا  تسااااااثل ناثاىلاااااا  البيااااا  الااااا ليل    لادت عااااات 3224315البال اااااة ن

  طلاااااا  199476حاااااا ايل ن 2018داااااا ه ا عاااااا ن  حثااااااث  ااااااال العااااااام 

%  ماااان امجااااايل 5.52تساااااثل ل مااااة جتاديااااة حثااااث يؤااااال داااا ا العاااا د حاااا ايل ن

  3617130الع مااااااا  اليااديااااااة ا سااااااالة لاااااا  مسااااااي إ العااااااا  لالبال ااااااة ن

سااااة   لالسااااب  ان ك ديااااا  تتاااات مبااااالا كباااا   ة طلاااا  تساااااثل ة العااااام ىل 

مث اىلثاهتااااا ن ىل ارياااااا لاااا  ىلإلااااا  البحااااث لاليطاااا ير لداااا ا انماااار  ااااادا ا ياااااد  

رياااا د  ك ديااااا ا ي اثااااة لاااا  انىليااااال لاليتاااا ير لا تاااا و لاااا  م ريااااع ميؤثاااا  ة 

الساااا ق العا ثاااااة   ااااااا خميلكااااا  مااااان مثاااا   ىلسااااابثة ة ت ايااااا  حااااااا انايكاااااادا  

 ة ة ال ا ل لا ادل .للبكا  الك دي

لماااان  اااا و مااااا ذكاااار يي اااا  ان دللااااة ك ديااااا ا ي اثااااة ا اااايطالت ان  قاااا     

ىلااحااااا  كباااا   ة مجثااااع مااااؤتا  انايكاااااد ممااااا  ااااادا اتاااا د  لا ااااحة لاااا  

ىلااحاااااا ايحقثاااا  اداااا افاا ة كافااااة ا اااااان  كافااااة لدفعاااااا اد ان  قاااا  مراكاااا  



 
 2021 382  -354 .م.د فؤاد فرحان حسين االبداع واالبتكار واثرهما على النمو االقتصادي  

 

 

374  
 

 

م مااااؤت انايكاااااد العااااا     اWIPOميق مااااة ة مااااؤت انايكاااااد العااااا   ن ذ يقاااا  

لة لاااااان األداو انايكااااااادي ة  الاااااا ا لارييتااااااادا ة مجثااااااع  130مقااااااايثق م تاااااا 

مااااؤتا  د يااااة ملاااااملة  80أىلحاااااو العااااا   لتسيكإلاااا  مؤتاتاااا   البااااالا لاااا ددا 

لاااان انايكاااااد اإلااااي  جمانتاااا   لمياااااا البث ااااة السثا ااااثة لاليعلااااثا لالبياااا  اليحيثااااة 

ايكاااااد العااااا   لباااااد  لاااان مرجااااع دا اااا  لقثااااال لتطاااا ير األلاااااو   ل مااااؤت ان

  يي ااااا  ان تقااااا م 4أداو انرييتااااااد ة جمااااااو انايكااااااد. لمااااان  ااااا و ا ااااا لو ن

 ك ديا ا ي اثة اد مراك  ميق مة ة د ا ا ؤت لكا يأيت 

  4ا  لو ن

  2018-2013ترتث  دلو العا   ؤت انايكاد للؤ   ن

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 التتث 

 

1 
   ي ا   ي ا   ي ا   ي ا   ي ا   ي ا

2 
 الس ي  الس ي  

ا ؤلكااااااااااااااة 

 ا يح  
 د لي ا الس ي  الس ي 

3 
  ي اف دا 

ا ؤلكااااااااااااااة 

 ا يح  
 الس ي 

ا ؤلكااااااااااااة 

 ا يح  
 الس ي  د لي ا

4 
 

 د لي ا فلي ا د لي ا
ال نياااااااااا  

 ا يح  

ال نياااااااااا  

 ا يح  

ا ؤلكااااااااااااة 

 ا يح  

5 
 

ال نياااااااااا  

 ا يح  
 د لي ا

ال نيااااااااااا  

 ا يح  
 فلي ا

ا ؤلكااااااااااااة 

 ا يح  
  ي اف دا

6 
 

 فلي ا
ال نيااااااااااا  

 ا يح  
 ال ىلادو  ي اف دا فلي ا

ال نياااااااااا  

 ا يح  

7 
 فلي ا  ي اف دا ايرلي ا  ي اف دا  ي اف دا التي 

8 
 ال ىلادو فلي ا ال ىلادو ايرلي ا ال ىلادو  ي اف دا 

9 
 

 ا اىلثا  ا اىلثا  د لي ا لكسؤب دغ لكسؤب دغ ال ىلادو

11 
 ال ىلادو التي ايرلي ا 

ك دياااااااااااااااا 

 ا ي اثة

ك دياااااااااااااااا 

 ا ي اثة

ك دياااااااااااااااا 

-ا ي اثااااااااة 

1 

14 
 

 اليرليأ 
ك ديااااااااااااااااا 

 ا ي اثة
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16 
 

 

 
ك ديااااااااااااااااا 

 ا ي اثة
    

18 
 

ك دياااااااااااااااا 

 ا ي اثة
  ىلث  لي ا

 

 
  

 

  ىلبا   WIPOاليادا ل  اثاىلا  مؤت انايكاد العا   نا ت د   من ال اد الباحث 

   . 2018- 2007 ي ا  ن 

  ان ك ديااااا ا ي اثااااة تيقاااا م اتاااا د  لا ااااحة 4يي اااا  ماااان  اااا و ا اااا لو ن    

  مراتااااا  ااااااي  اااااية 7ة ماااااؤت انايكااااااد العاااااا     فقااااا  حققااااات اىليقالااااا  ن

  لجااااااو دااااا ا اليقااااا م ا  ااااال  يااااااد  انىل ااااااق لااااا  البيثاااااة   2015اد  2013

اليحيثاااااة لاليعلاااااثا لالبحاااااث لاليطااااا ير   لان ااااايااد ا خااااااطر  ة اليكي ل جثاااااا  

ا ث يااااة  القا ؤااااة لاااا  الي ثاااا  ا ساااايؤر لجااااا    داااا ه ا خاااااطر داااا  انايكاااااد   

ل قثاااا  انداااااااد الياااا  تاااااؤدي اد اليؤاااا  لالرفااااااه ال ال إلاااال ل ؤااااال تكاااااالث  

داااا ه ا خاااااطر   لل اااار  ااعاااااد ال للااااة لاااان لي اااا ا خاااااطر  فقاااا  اليؤاااا   

 ااااااا ك ديااااااا ا ي اثااااااة لاااااا  الاااااا   و ة اليكااااااي   انرييتااااااادية الكباااااا     أل

لحاااا دا ريااااادد  لاااا   قثاااا  داااا ه ا اااااام   لذلاااا  ومكاىلاهتااااا ال ااااخؤة الياااا  

خميلكاااااا . للاااا ل  ااااا أ   ياااال مراكاااا  ميق مااااة ة مااااؤت انايكاااااد العااااا   اذ 

  ة ترتثااااا  الااااا لو   11ليااااا  ا رتباااااة ن 2017ل2016ا ااااايقر  ة الساااااي ا  

ع لالاقااااة ميق مااااة لاااا  كااااا  ماااان الاااا لو ماااان اثياااااا الثااااااان   لداااا ا يعاااا د اااااالي 

ليؤااا  انرييتاااااد الكاااا دي ا ياااا ن الاااا ي حاااا  مركاااا  ميقاااا م ة الساااا ق العا ثااااة 

  11  لحقاااا  مراكاااا  ميق مااااة ة مااااؤت الييافسااااثة العااااا   فقاااا  احيلاااات ا ركاااا  ن

لا عاااال ان مااااة العا ثااااة لاىلخ ااااا  ا ااااعاد الااااي   تراجعاااات ة  2008ة لااااام 

ااااااالر ا مااااان ذلااااا  فاااااا    ة التتثااااا  العاااااا     16اد ا ركااااا  ن 2014العاااااام 

تعاااا  ة  اااا اد  دلو العااااا    لداااا ا يعاااا د ا  اااال انايكاااااد لا يياااااا  ا بيكاااار  

 الي  تلب  حاجة ال اا ن ة العا  . 

  لثل الي   ة اليؤ  انرييتادي  
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ليح ياااا  ا اااار انااااا ا  لانايكاااااد لاااا  اليؤاااا  انرييتااااادي  ااااثيا  لثاااال الي اااا      

-2007 دياااااا ا ي اثاااااة  ااااا و مااااا   ال دا اااااة نة اليااااااتأ ا حااااا  انمجاااااايل لك

  ل ااااار  معرفاااااة الي ااااا ا  اليااااا  حااااا  ت  ااااا و تلااااا  ا ااااا   ليعيااااا  2018

  ا ااااؤت األ ااااا  الاااا ي يؤكاااان انلااااياد للثااااة GDPالياااااتأ ا حاااا  انمجااااايل ن

ة معرفااااة مقاااا اد اليؤاااا  انرييتااااادي ألي دللااااة ماااان دلو العااااا  لماااان  اااا و 

   يي   ليا ما يأيت   5ا  لو ن

  5ج لو ن

  2018-2007ريثؤة الياتأ ا ح  انمجايل ة ك ديا ا ي اثة للؤ   ن 

 السي ا  
   (GDPالياتأ ا ح  انمجايل  

 نملثاد دلند  
 ىلسبة الي   ة الياتأ ا ح  انمجايل % 

2007 1122.7 
- 

 

2008 1002.2 -10.73% 
 

2009 901.9 -10.01% 

2010 1094.5 21.35% 

2011 1202.5 9.87% 

2012 1222.8 1.69% 

2013 1305.6 6.77% 

2014 1411.3 8.10% 

2015 1382.8 -2.02% 

2016 1414.8 2.31% 

2017 1530.8 8.20% 
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2018 1619.4 5.79% 

 

 ا ت د   من ال اد الباحث الياد، ل  اثاىلا  البي  ال ليل ىلبا   ي ا  

   . 2018-2007ن

  ان الياااااااتأ ا حاااااا  انمجااااااايل كااااااان مقاااااا اده 5يي اااااا  ماااااان ا اااااا لو ن        

 2009-2008  لة انلاااااااااااا ام  2007  ملثاااااااااااااد دلند ة لااااااااااااام 1122.7ن

اىلخ اااااو اليااااااتأ ا حااااا  انمجاااااايل لكااااا ل  كؤثاااااة ا بلاااااا ا ختاااااص للبحاااااث 

لاليطاااااا ير لذلاااااا  ا عاااااال ان مااااااة ا الثااااااة العا ثااااااة الياااااا   ااااااات اليإلااااااا  

لاااااان مااااا تعاااااا  انرييتاااااد الكااااا دي لحقاااا   يااااااد  انرييتااااادي العااااا     ل 

ا  2014  ملثااااااااد دلند ة لاااااااام 1411.3اذ  الاااااااا ريااااااا د  ن   GDPكبااااااا   ة 

اد  2018لا ااااايؤر ادت اااااا  ريثؤاااااة اليااااااتأ ا حااااا  انمجاااااايل اذ ل ااااال ة لاااااام 

  ملثااااااد دلند ا ل دااااا ا كلااااا  جعااااال ك دياااااا ا ي اثاااااة تيقااااا م 1619.4مبلاااااا ن

أ ا حاااا  انمجااااايل الاااا ي يسااااادا ا ياااااد  ىلإلااااا  اقثؤااااة ىلتااااث  ال اااارد ماااان اليااااات

انااااااا ا  لانايكاااااااد لدلااااااا اناحااااااا  ا حلثااااااة ة تطاااااا ير مجثااااااع القطالااااااا  

التاااايالثة لن ااااثا مرت عااااة اليكيل جثااااا   لتعاااا  ك ديااااا ماااان اكاااا  ن اااات  دلو 

مي قااااي لاااا  ىلإلااااا  البحااااث العلؤاااا  ااااايم الاااا ان ميظؤااااة اليعااااالن لالييؤثااااةم ة 

ان انرييتااااادي ا  لىليثاااااة لاااا ل  ااااار   تكااااا  مااااال  امساااا ىلا لاىليااااال ا ثاااا م

ا يياااا   ماااان الكتلىلثااااا  لانتتااااان    لتكااااا  السااااثادا  مااااال ند ىلاااا اي 

ل كثاااااا م تااااا د   لتكاااااة او جااااا  لتااااايالة اولكتلىلثاااااا  لانتتاااااان    لان 

ك دياااااا ا ي اثاااااة ا ركااااا  انلو ة  ااااايالة السااااا ن   لا رتباااااة الاالااااااة ة اىلياااااال 

ا رتبااااااة الساد ااااااة ة  اااااايالة السااااااثادا  ة العااااااا    لذا ا  ياااااا  التاااااال    ل

  ادا ايحقث   ياد  لا حة ة الياتأ ا ح  انمجايل .

 دااعا  انايكاد لانا ا  لتأ  مها ة اليؤ  انرييتادي الك دي   

ان ال  ااااااع انرييتااااااادي الكاااااا دي ا ياااااا ن ة  اااااايثيثا  القاااااارن ا ااااااا  ن    

لو اليامثاااة لريااا  الاااا ىلتاااث  ال ااارد مااان اليااااتأ خييلااا  كاااا ا لااان كاااا  مااان الااا 
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  ملثااااااا ن 32  دلند لريثؤاااااااة امجاااااااايل التااااااااددا  تبلاااااااا ن1915انمجاااااااايل ن

لا ثاااا ان الياااااادي ة حالااااة لااااا  كباااا    للاااا ل   1960دلند، فقاااا  ة لااااام 

يي ااا  ا ااار انايكااااد لاناااا ا  الااا ي ىلقااال ك دياااا ا ي اثاااة مااان الااا  يعيؤااا  لااا  

 ي ىلثاااااة ا رت عاااااة لادت اااااا  معااااا ن  ال قااااار لا ثااااااد ا ساااااال ا  ال للثاااااة   لا 

البيثااااااة اليحيثااااااة اسااااااب  ا اااااارلا مااااااع الثااااااااان   اد الاااااا  يقاااااا م انلاىلااااااا  

لا سااااال ا  لاااا لو العااااا  لييحقاااا  فا  اااال كباااا ، ة ا ثاااا ان الياااااادي لييااااافق 

  لامااااا ماااان افقاااار 33الاااا لو التاااايالثة الكاااا إ   ل  لاااات ك ديااااا ة   اااا ن ن

 إ الاااا لو التاااايالثة ا يق مااااة   لادت ااااع ىلتااااث  ال اااارد ماااان دلو العااااا  اد احاااا 

  دلندا 26613حاااااا ايل ن  2012الياااااااتأ ا حاااااا  انمجااااااايل اد ان الااااااا ة لااااااام 

  ملثااااااد دلند   لا اااااب  547  لحقااااا  حااااااا التااااااددا  ادت الاااااا اذ الاااااا ن

  ملثاااااد دلند ىليثاااااة الي جاااا  اد 28دياااااو فااااا و ة ا ثاااا ان الياااااادي يقاااا د ن

ذا  اليكيل جثاااااا ا يق ماااااة اليااااا  تعيؤااااا  لااااا  البحاااااث لاليطااااا ير التااااايالا  

لانايكااااااد   ان الرا اااااا لسثا اااااة اليخطاااااث  ة ك دياااااا ا ي اثاااااة ريااااا  ااااااا   ة 

 ططاااا  ف اااا  لقاااا ين ماااان الاااا من ا اااايطالت ك ديااااا ا ي اثااااة ان ت ااااع رياااا ماا 

لااااا   ااااالا الياااااااد للا ااااات مجثاااااع ا إلااااااكل ة دللاااااة ذا  جميؤاااااع ميعااااا د 

ريامااااااااات ا ك ماااااااااة الك دياااااااااة  1988    ة العاااااااااام الااااااااا ياىلا  لالاقافاااااااااا 

ا  اااا حا  ملااااؤلت مجثااااع القطالااااا  ن القطااااا  العااااام   القطااااا  ا ااااايل    اااا ق 

العؤااااال     لالي مااااات ا ك ماااااة اانىليقااااااو اد ارييتااااااد حيركااااا  األايكااااااد ليع يااااا  

انىلياجثاااااة الإلااااااملة   لاعااااا  ان ماااااة العا ثاااااة اااااا لت جماااااا دا  كبااااا   ليحقثااااا  

و التااااايالثة ا يق ماااااة   لذلااااا  مااااان  ااااا و اديامااااااا اللحااااااق اركااااا  الااااا ل

االتاااايالا  فا قااااة اليكي ل جثااااا   لخمثاااا   داااا ه ال اااات  ا ياااااد  انىل اااااق لاااا  

البحااااث لاليطاااا ير ماااان ريباااال القطالااااا  العامااااة لا ا ااااة   لماااان  اااا و  سااااي 

ا عرفااااة لىلقاااال لتاااا طي اليكي ل جثااااا   فا اااايطالت ان  قاااا  ذلاااا  ماااان  اااا و 

ي لا بيكااااارين الكااااا ديي   ل اااااادا انايكااااااد اظاااااا د انلاااااياد لااااا  ا بااااا ل

تكااااا  لؤ ريااااة ا اااابحت دا اااا   ة مجثااااع ا اااااان  مااااال تكااااة ن امساااا ىلا 
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للؤييااااااا  ا يي لاااااة    كثاااااا م تااااا د   لديااااا اي للساااااثادا    لتكاااااة او جااااا  

للتاااااايالا  اولكتلىلثااااااة لا ي لثااااااة     لقاااااا  ا ااااااب  انايكاااااااد  اااااا ة ممثاااااا ه 

جياااااد حاااال  اااا  تقلثاااا ي ال  اااالعة  اااا  تقلث يااااة   للتاااايالا  الك ديااااة   فااااا  ا

لفعاااا  حاااا   داااا ا ل ااااادا ة ىلقاااال انرييتاااااد الكاااا دي ا ياااا ن اد متااااار 

الاااااا لو ا يق مااااااة حثااااااث يررياااااا  ان يطلاااااا  للثااااااة ناااااااا عا      ل اااااال داااااا ا 

 ا تطل  م  ما ل رييتاد الك دي    انن . 
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 الييا أ لالي  ثا   

 ان ييياجا    

اليأكثااا  مااان  ااا و اليحلثااال ان اناااا ا  لانايكااااد يااا  ر اإلاااكل اجياااان لااا  تاااا 

اليؤااا  انرييتاااادي   لدااا ا الياااأ   ط يااال انجااال   لدااا  ماااا تطااااا  ماااع فر اااثة 

ال دا اااة   لان الع ريااااة اثاااياا داااا  ل رياااة  ااااببثة يااا  ر ال احاااا  اااااأل ر  فعياااا ما 

 لده  اااا ر ي ياااا  انايكاااااد  اااا ر يسااااادا ا ياااااد  اليؤاااا  انرييتااااادي الاااا ي ااااا 

ي ياااا  ماااان اليختثتااااا  ا ي قااااة لاااا  ىلإلااااا  البحااااث لاليطاااا ير   الاااا ي ااااا لده 

 يسادا ا ياد  مجثع مؤتا  الييؤثة انرييتادية .

ان ان ااااايااد انجيبااااا  ا باااااات  اااااادا ا يااااااد  ماااااؤتا  اناااااا ا  لانايكااااااد 

اإلااااكل لا اااا  ة ك ديااااا ا ي اثااااة الياااا  فيحاااات ا ااااااو  اااا ه ان ااااياادا    

ن رياااا اىلي لتباااايعا   ؤاااا  حقاااا رياا ممااااا جعاااال مسااااامهياا كباااا   لرياماااات اساااا 

 ة البحث لاليط ير لاراوا  ان تا  .

ان ك ديااااا ا ي اثااااة ماااان  اااا و انااااا ا  لانايكاااااد تساااايطثع ان ت  ااااع ميإلاااااهتا 

التااااايالثة  ليساااااي ل  ذلااااا   يااااااد  ة ت  ثااااا  انيااااا ي العاملاااااة   لاالياااااايل 

لياااااااتأ ا حاااااا  انمجااااااايل  لان  ياااااااد  حاااااااا مسااااااامهة القطااااااا  التاااااايال  ة ا

القطاااا  التااايال  دااا  ا عيااا  أكاااار مااان اقثاااة القطالاااا  اانايكااااد    اااا لااا  مااان 

رياااااا ده لاااااا  ترمجااااااة انفكاااااااد لان تالااااااا  ا  ياااااا   اد  اااااالع ل اااااا ما  

 لتكي ل جثا ج ي  .

ا اااااب  اناااااا ا  لانايكااااااد أداااااا ل اااااثلة ة يااااا  الااااا لو مااااان أجااااال البقااااااو 

الي اااا   حثااااث ان ا إلااااكلة ن تكؤاااان ة كث ثااااة  لاااا  لان اااايؤراد ة اث ااااة دا ؤااااة 

العؤثاااال لألىلااااا ة كث ثااااة ا حافظااااة للثاااا    ة  اااال الظاااارلر ا ي اااا    اذ يلعاااا  

انايكاااااد دلدا ماااااا ة حاااال داااا ه ا إلااااكلة ماااان  اااا و البحااااث لاااان ال اااار    

ل  يااااال اليا يااااا ا  ألد فااااار  ج يااااا    لاكيإلااااااف   اجاااااا  كامياااااة لألجيااااااد 

يأ ا اااااايل   ل قثااااا  تيؤثاااااة مساااااي امة  ااااااف  لااااا  ا ااااايخ اما  ج يااااا   للؤيااااا 

 م ادد انجثاو ال حقة   اا يخ ام امال للؤ ادد ا ياحة .
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   الي  ثا  

. انداااايام ماااان ريباااال الاااا لو ذا  ا سااااي يا  ا ي  ااااطة الاااا  ل هباااا ا ا ااااؤت  1

لاؤؤ سااااا  البحااااث لاليطاااا ير لا يااعااااة ا  يااااة ماااان ريباااال ا ك مااااا   اااا ه 

ا ؤ ساااااااااا   لدتاااااااااثص انمااااااااا او ال  ماااااااااة  اااااااااا ليؤكاااااااااي العلااااااااااو 

لان يتا اااااثي اانايكااااااد   لوجاااااراو اليااااااادا ال  ماااااة لكااااال ماااااا يسااااايل م 

 ليحقث  لاىلاا  اند ار ا يإل د  هبا الإلأن.

. ييطلاااا  ان يكاااا ن دياااااو تعااااالن اااااي ا امعااااا  لمراكاااا  البحااااث لاليطاااا ير 2

ل جثاااااا ا يطااااا د    اليااااا   اااااا دلد لا يإلااااا ا  التااااايالثة   ل ااااار  تبيااااا  اليكي

 لا   ة  ياد  اليؤ  انرييتادي .

. ييطلاااا  ماااان ك يااااا ا ي اثااااة انلااااياد لاااا  انرييتاااااد ا عاااارة لالاااا ي ا ا اااا  3

انااااااا ا  لانايكاااااااد   ة  اااااال الييااااااافق العااااااا   تتااااااب  الييؤثااااااة الببااااااية 

 لدياااااة ن ااااايثعاا لتطااااا ير مجثاااااع انايكاااااادا  اليكيل جثاااااة   اليااااا  تساااااادا 

ة  قثااااا  البعااااا  انجيالااااا  للييؤثاااااة ا ساااااي امة مااااان  ااااا و  يااااااد  معااااا ن  

 اليإل ثل .

. ريثااااام ك ديااااا ا ي اثااااة ا ريامااااة تاكااااا  حاااا و اليااااااد  لان اااايااد لاليعلااااثا 4

لالعلااااا م لاليكي ل جثاااااا   اي ان الااااا لو  ياااااال اد ايااااااو القااااا د  لااااا  ا إلاااااادكة 

 ايكاد لاليكي ل جثا.لان ي اد  من انرييتاد ا  يث القا ا ل  ان
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    لا راجعا تادد

  انايكاااااااد ة الطاريااااااا  ا يااااااا د    دلااااااا لليؤاااااا   2014الاااااااادر   د ااااااة    •

انرييتااااادي ل ايااااة للبث ااااة   جملااااة دفاااااتر ااااا ادكق   جامعااااة مسااااي اىلا    اااابيؤ  

 . ا  ا ر. 2014

او اااااكي دية     ااااال و ا ؤ ساااااا   الااااا اد ا امعثاااااة  2001حسااااان   دالياااااة    •

 م .

  اجتادااااا  ح ياااااة ة الييؤثااااة   2003لطثااااة  لباااا  القااااادد لؤاااا  لباااا  القااااادد   •

 ال اد ا امعثة   ان كي دية   م  .

دلد انايكااااااد لاواااااا ا  ا سااااايؤر ة  اااااان "   2016لؤااااا    ىلث اااااي حساااااي    •

ددا اااااة حالاااااة دللاااااة  "ا ركااااا  الييافاااااا للؤؤ ساااااا  انرييتاااااادية لالااااا لو 

جملاااااة ارييتاااااادية لااااان ل اد  انرييتااااااد ل للاااااة اوماااااادا  العراثاااااة  "اوماااااادا  
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 مثلث القيود الذهبي لتحسين أدارة املشاريع األنشائية 

 
 م.م.سعد أمحد إسامعيل 

 العراق  -اجلامعة التكنولوجية

 م.م. انور عبد شهوب 

 العراق-اجلامعة التكنولوجية

 حكمت حممد عل  م.شهالء 

 العراق  -اجلامعة التكنولوجية

 

 ملخص البحث:

املشأأأأارهلن ايندسأأأأية هلعأأأأود إه عأأأأدم هجأأأأود  هأأأأ  ها أأأأ  مل هأأأأوم إن تأأأأإنر إن أأأأا  

التخطأأأأأأير اودارد هاينأأأأأأدمل لأأأأأأدس  أأأأأأأا  امل أأأأأأاه    ه  أأأأأأ  أليأأأأأأا  

أدارة املشأأأأأارهلن ل مرحلأأأأأة إعأأأأأداد املاأأأأأهع   مرحلأأأأأة أ أأأأأرار املاأأأأأهع  مرحلأأأأأة 

تن يأأأأأأع املاأأأأأأهع   مرحلأأأأأأة املتاأعأأأأأأة للماأأأأأأهع   هإن تأأأأأأإنر إن أأأأأأا  املشأأأأأأارهلن 

إه عأأأأأدم اودراا الكأأأأأال يطيأأأأأة التخطأأأأأير اودارد هاينأأأأأدمل  ايندسأأأأأية هلعأأأأأود

لأأأأدس  أأأأأا  امل أأأأاه   يطيأأأأة الو أأأأت هعأأأأدم ا ر أأأأان لل أأأأد ة   هأطيأأأأة 

التو عأأأأأأا  امل أأأأأأت بلية هم اجأأأأأأل  العمأأأأأأل ل عمليأأأأأأة التخطأأأأأأير   هإن   يأأأأأأ  

اجلأأأأأودة ل املاأأأأأهعا  لأأأأأدد أنعكاسأأأأأا  متعأأأأأددة ايهجأأأأأد تأأأأأ دد إه   أأأأأي  

اج مأأأأل نأأأأالت إليأأأأاء تكأأأأالين ت أأأأحي  العيأأأأو  هاينطأأأأاء   تكأأأأالين اونتأأأأ 

ه  يأأأأ  ر أأأأا امل أأأأتهلك   هت ليأأأأل تكأأأأالين ال أأأأيانة نأأأأالت  أأأأ ة ايسأأأأتخدام 

  ممأأأأا هلد أأأأأه  ل  هلأأأأأادة أ أأأأاءة الاأأأأأأا    أأأأأأام هلك أأأأ  ال  أأأأأة لل هأأأأأة املن أأأأأعة 

ه  ل ايسأأأأأتمرار ل  للماأأأأهع ههلمهلأأأأأد مأأأأأل ح أأأأتها ل سأأأأأوق العمأأأأأل ممأأأأا هل أأأأأد

مأأأأل عوامأأأأل التأأأأ   أأأأ  إن ت نأأأأع ل ا  أأأأبان  أأأأ  العوامأأأأل سأأأأوق املنا  أأأأة   ه

التأأأأأ  ب لأأأأأت أم لأأأأأث ال يأأأأأود اينشأأأأأا(  ذالو أأأأأت هالكل أأأأأة هاجلأأأأأودة   ه لأأأأأك 

 لتح   أدارة املشارهلن اينشا(ية .

 املشارهلن -  ينا  -الع ب  -ال يد -الكلام  امل تاحية: م لث



 
 2021 430  -383 م.م سعد احمد اسماعيل  مثلث القيود الذهبي لتحسين أدارة املشاريع األنشائية  

 

 

384  
 

 

 

 -امل دمة :

صأأأا    أه عامأأأا  أه بأأأار  أد نا   طاعأأأا   أانأأأت مأأأا سأأأواء منشأأإة عنأأدما ت أأأوم أد

ماأأأأهع مأأأأا هممارسأأأأتها هإجأأأأراء أد  أه إنشأأأأاء نشأأأأاح أتحدهلأأأأد إجأأأأراء مأأأأا  

إليا(هأأأأا    أأأأكن أأأأأل  لأأأأك هلتطلأأأأ  أسأأأأتن اد أسأأأأتخدام  تعأأأأدهلال  عليهأأأأا   أه

 موارد ا ت ادهلة .

ه  شأأأأأك إن  يأأأأأا  هملميأأأأأن تلأأأأأك املأأأأأوارد ه  ي أأأأأها ملختلأأأأأن العمليأأأأأا  

ت  أأأأأم ه هأأأأأ  ه  أأأأأ   يكأأأأأل  عمليأأأأأة هاملخرجأأأأأا  أالاأأأأأأا  هلد أأأأأهل

هعمليأأأأأأا  املنشأأأأأأإة   أه املاأأأأأأهع أأأأأأأام إن  دهلأأأأأأد التكل أأأأأأة ه أأأأأأو أم أأأأأأطل  

حماسأأأأب  الأأأأعد هلتاأأأأمل تلأأأأك العمليأأأأا  هاملراحأأأأل ههلعأأأأ  عنهأأأأا أليأأأأة مشأأأأ أة 

 أأأ  ليأأأة املأأأات هالتأأأ  تأأأ  تطبيأأأ  ناأأأ  التكأأأالين هأسأأأتخدام  أأأع  الأأأنا  أدرجأأأة 

طيأأأأة الكبأأأأمة هال ا(أأأأدة العايمأأأأة عاليأأأأة مأأأأل الك أأأأاءة هاملهأأأأارة   هالأأأأعد هلم أأأأل اي

 املتاحة للمحاسب  املهني  ل الاأا  هأدارة املشارهلن .

ههل أأأأأا   ناأأأأأام التكأأأأأالين ل  هأأأأأ  أي يأأأأأة تكأأأأأوهلل ايرأأأأأأا  هأنأأأأأاء ال يمأأأأأة   

هأيأأأأن تتحأأأأوت املأأأأدنال  أك أأأأاءة ه اعليأأأأة إه  رجأأأأا  مأأأأل نأأأأالت عمليأأأأا  

عمليأأأأأأة أه املرحلأأأأأأة   التشأأأأأأييل  ههلمكأأأأأأل أن هلطبأأأأأأ  الناأأأأأأام عأأأأأأ  املأأأأأأورد   هال

هاملنأأأأأتخل   ا،دمأأأأأة   هالعميأأأأأل   هاملعلومأأأأأا  املرتبطأأأأأة أكا أأأأأة جوانأأأأأ  النشأأأأأاح 

اينأأأأرس عأأأأ  م أأأأتوس الاأأأأأة أكأأأأل هال يمأأأأة املاأأأأا ة ا،اصأأأأة  أأأأا  ههلمكأأأأل 

أن ت أأأأأأأتخدم معلومأأأأأأأا  التكأأأأأأأالين ل تكأأأأأأأوهلل رأد عأأأأأأأل ايداء املأأأأأأأا    

ام التكأأأأأالين أداة مهمأأأأأة ه  يأأأأأم هتييأأأأأم ايداء ل امل أأأأأت بل هأالتأأأأأا  هلعأأأأأد ناأأأأأ 
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لبنأأأأأاء ال يمأأأأأأة أالن أأأأأأبة للم أأأأأأا   هصأأأأأأاح  امل أأأأأألحة   هتعتأأأأأأ  الاأأأأأأأا  

اونشأأأأا(ية مأأأأل أ أأأأ  املشأأأأارهلن ل أد ألأأأأد ه لأأأأك  رتبا هأأأأا أ ميأأأأن ال طاعأأأأا  

ا  ت أأأأأادهلة   هسأأأأأميت أأأأأأعلك  رتبا هأأأأأا أ طأأأأأاع اونشأأأأأاء أأأأأأام هلطلأأأأأ  عليهأأأأأا 

  أأأأأا   ندسأأأأأية أأأأأأعلك أسأأأأأ  املشأأأأأارهلن ايندسأأأأأية ه لأأأأأك   أأأأأا تتطلأأأأأ   

 تل أأأأأأأة م أأأأأأأل : ايندسأأأأأأأة املدنيأأأأأأأة   امليكانيكيأأأأأأأة  الكهرأا(يأأأأأأأة  هايندسأأأأأأأة 

 املعامرهلة... الخ.
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 ال  ل ايهت 

 املبحث ايهت 

 منه ية البحأأأث

هلتنأأأأاهت  أأأأعا املبحأأأأث  اعأأأأدة أساسأأأأية مأأأأل  واعأأأأد البحأأأأث العلمأأأأ   ه حأأأأوس 

أد دراسأأأأة هلت  أأأأد عأأأأل  رهلأأأأ  أيأأأأان الطرهل أأأأة العلميأأأأة هم أأأأار التطبيأأأأ  العمأأأأل 

هأدهاتأأأأأدم املتم لأأأأأة ل  دهلأأأأأد املنه يأأأأأة التأأأأأ  بد أأأأأل امل أأأأأار هالطرهل أأأأأة العلميأأأأأة 

 املنامة لتحدهلد املشكلة همعاجلتها   ي ا  يدف البحث . 

املبحأأأأأث إه التعرهلأأأأأن أمشأأأأأكلة البحأأأأأث   أ دا أأأأأدد    ر أأأأأيتدد   أطيتأأأأأدد  ههلرمأأأأأ 

هأنمأأأأو ج البحأأأأث  هأسأأأألو  أجأأأأراء البحأأأأث مأأأأل الناحيأأأأة النارهلأأأأة هالتطبي يأأأأة  

هحأأأأأدهد البحأأأأأث   ههسأأأأأا(ل عأأأأأن البيانأأأأأا  هاملعلومأأأأأا    هأأأأأأعلك  تمأأأأأن 

  -هعينة البحث هأاييت :

 مشكلة البحث : -أه   :

ل الو أأأأت املحأأأأدد  اأأأأال  عأأأأل  هلأأأأادة تكالي هأأأأا هعأأأأ   إن عأأأأدم اأأأأأتامت املشأأأأارهلن

ح أأأأا  انخ أأأأا  جود أأأأا  مأأأأل نأأأأالت عوامأأأأل حمأأأأددة تأأأأ  ر ل اأأأأأامت مشأأأأارهلن 

 أأأأأأا  امل أأأأأاه   هالت أأأأأدهلر املو أأأأأوع  لكل أأأأأة املشأأأأأارهلن همأأأأأن صأأأأأعوأة 

التكيأأأن مأأأن متيأأأما  البيةأأأة ا،ارجيأأأة    همأأأل  أأأ   أأأكن مشأأأكلة البحأأأث تتم أأأل 

  -يت :أايجاأة ع  الت اؤت اي



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1العلوم االنسانية و االجتماعية املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  387 
 

 

 

مأأأأأا  أأأأأ  اوليأأأأأا  ذايدها    ا سأأأأأالي   التأأأأأ  ت أأأأأا   ل   أأأأأ  أداء إدارة 

املشأأأأارهلن اونشأأأأا(ية هالتأأأأ    أأأأ  اجلأأأأودة ا،ارجيأأأأة ذ تن يأأأأع املاأأأأهع ل الو أأأأت 

 ؟ املحدد هل حدهد امليمانية امل درة هأاجلودة املطلوأة 

 أطية البحث : - انيا  :

ملحتأأأأوس العلمأأأأ   أأأأيام هلتعلأأأأ  أ اأأأأية ذ هلمكأأأأل ان هل أأأأه   أأأأعا البحأأأأث ل ا أأأأراء ا

م لأأأأث ال يأأأأود الأأأأع ب    هالعوامأأأأل املرتبطأأأأد أأأأأد هاأأأأأرا  الت أأأأار  الرا(أأأأدة ل 

 أأأأأعا امل أأأأأات هم أأأأأاعدة اودارة ل التخطأأأأأير هالر اأأأأأأة للموا نأأأأأة أأأأأأ  العنأأأأأا  

اجلأأأأودة    هعليأأأأد  أأأأكن البحأأأأث  -الكل أأأأة  -الر(ي أأأأة للماأأأأهع ه أأأأ  ذالو أأأأت

ا  مأأأأأن رأطهأأأأأا أإليأأأأأا    أأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن هيأأأأأدف اه توذيأأأأأن  أأأأأع  ايده

 اينشا(ية .

  ث:البح  دف – ال ا   

هلتمحأأأأأور ايأأأأأدف الأأأأأر(يع للبحأأأأأث حأأأأأوت التعأأأأأرف عأأأأأ  العوامأأأأأل املأأأأأ  رة ل 

  أأأأأأأ  دليأأأأأأأا  أدارة املشأأأأأأأارهلن اينشأأأأأأأا(ية هم أأأأأأأاعدة اودارة ل التخطأأأأأأأير 

-لكل أأأأةا-هالر اأأأأأة للموا نأأأأة أأأأأ  العنأأأأا  الر(ي أأأأة للماأأأأهع ه أأأأ  ذالو أأأأت

 .اجلودة    ه رق إدار ا 

  ر ية البحث : -راأعا :

ال ر أأأأية الر(ي أأأأة: هجأأأأود عال أأأأة أرتبأأأأاح أأأأأ   يأأأأود امل لأأأأث الأأأأع ب   -1

هأأأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن اينشأأأأأا(ية   هتنب أأأأأ  عنهأأأأأا ال ر أأأأأيا  ال رعيأأأأأة 

 -التالية :
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توجأأأأأد عال أأأأأة أرتبأأأأأاح أأأأأأ  أدارة الو أأأأأت هأأأأأأ    أأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن   -1

 اينشا(ية .

توجأأأأأد عال أأأأأة أرتبأأأأأاح أأأأأأ  أدارة الكل أأأأأة هأأأأأأ    أأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن   -2

 اينشا(ية .

توجأأأأأد عال أأأأأة أرتبأأأأأاح أأأأأأ  أدارة اجلأأأأأودة هأأأأأأ    أأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن   -3

 اينشا(ية. 

:H0   أأأأأ   يأأأأود امل لأأأأث الأأأأع ب  هأأأأأ    أأأأ    هلوجأأأأد عال أأأأة أرتبأأأأاح  ه ديلأأأأة

 أدارة املشارهلن اينشا(ية.

 :H1    هلوجأأأأد عال أأأأة أرتبأأأأاح  ه ديلأأأأة معنوهلأأأأة أأأأأ   يأأأأود امل لأأأأث الأأأأع ب  هأأأأأ

     أدارة املشارهلن اينشا(ية.

 أنمو ج البحث:  -نام ا  :

ل  أأأأوء مشأأأأكلة البحأأأأث هلتح يأأأأ   د أأأأدد   تأأأأ  أنأأأأاء أنمأأأأو ج أ أأأأ ا  م أأأأ   

أ أأأأأر  يأأأأأود امل لأأأأأث الأأأأأع ب  هأأأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن اينشأأأأأا(ية عأأأأأ  لتشأأأأأخيص 

 متيمهلل طأأأا :

 املتيم امل ت ل :  يود امل لث الع ب  ذالو ت   الكل ة   اجلودة  .  -1

 املتيم التاأن : أداء الاأا  املتم ل ل أدارة املشارهلن اينشا(ية.

   -ههلمكل تلخيص أنمو ج البحث ه   الشكل اويت :
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    1شكل ذ 

 أنمو ج إ  ا  للبحث 

 املتيم التاأن                                                                                        املتيم امل ت ل          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امل در: أعداد الباحث

 تشم ا سه  اه تإ م ال يود ال ال ية ل ادارة املشارهلن اينشا(ية 

  تمن هعينة الدراسة : -سادسا  :

ايعأأأأأأامر شأأأأأأملت الدراسأأأأأأة امليدانيأأأأأأة  أأأأأأأا  امل أأأأأأاه   اينشأأأأأأا(ية ل ه ارة 

هايسأأأأكان هالتأأأأ  تتأأأأإلن مأأأأل  ال أأأأة عاأأأأ  أأأأأة عامأأأأة هلأأأأعلك ملأأأأا لأأأأد دهر 

 اعأأأأل  طأأأأاع التشأأأأييد العرا أأأأ    همأأأأل  أأأأ  تأأأأ  تو هلأأأأن أسأأأأتامرة أسأأأأتبيان عأأأأ  

املأأأأأدهلرهلل هاملهندسأأأأأ  ل املشأأأأأارهلن اينشأأأأأا(ية ل سأأأأأتة  أأأأأأا  عينأأأأأة البحأأأأأث 

 .للتعرف ع  ايدارة دانل الاأة

 -:ا البيان عن أسلو  –ساأعا :

 

 الوقت 

 أدارة
 المشاريع
  األنشائية

 الكلفة 

 الجودة 
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 املبحث ال ان 

 الدراسا  ال اأ ة 

 اجلان  النارد : 

 -الدراسا  العرأية : -اه   :

  أعنأأأأوان : أيأأأأان مأأأأدس تأأأأإ م سأأأأوء التخطأأأأير عأأأأ   2011عبأأأأد اد الأأأأدهلرد    -1

تأأأأأأإنر تن يأأأأأأع املشأأأأأأارهلن اونشأأأأأأا(ية ل امأأأأأأارة دب   حيأأأأأأث أسأأأأأأتخدم الباحأأأأأأث 

مأأأأأدهلرا   42شأأأأأملت عينأأأأة البحأأأأأث املأأأأنهخل الوصأأأأأ   التحلأأأأيل لالسأأأأأتبانة ه أأأأد 

مأأأأل مأأأأدراء املشأأأأارهلن ل الاأأأأأا  املتخ  أأأأة   ه أأأأد نل أأأأت  أأأأع  الدراسأأأأة 

إه ان تأأأأأإنر إن أأأأأا  املشأأأأأارهلن اونشأأأأأا(ية هلعأأأأأود إه ا ر أأأأأان إه ال أأأأأد ة هعأأأأأدم 

 التخطير للممل هأعلك عدم ا لتمام أمعاهلم إدارة املشارهلن.

ي  أسأأأأأتخدام منه يأأأأأة أعنأأأأأوان : ت يأأأأأ  2012دراسأأأأأة جأأأأأاأر حممأأأأأد هلوسأأأأأن  -2

 إدارة املشارهلن ل املشارهلن اونشا(ية  ايأادهلمية العرأية   الدانامرا. 

 أأأأأد ت  أأأأأع  الدراسأأأأأة  ست  أأأأأاء أ أأأأأر تطبيأأأأأ  منه يأأأأأة إدارة املشأأأأأارهلن عأأأأأ  

املشأأأأارهلن اونشأأأأا(ية أاململكأأأأة العرأيأأأأة ال أأأأعودهلة   هالعمليأأأأا  التأأأأ  تاأأأأمنتها  

را أأأأأأ  يأأأأأأا  هعال أأأأأأة  لأأأأأأك أمحأأأأأأددا  هت أأأأأأوهل  ايداء اودارد هاملعأأأأأأرل امل

املاأأأأأأأهع ذالو أأأأأأأت  هالتكل أأأأأأأة  هاجلأأأأأأأودةذ هدهر مكتأأأأأأأ  إدارة املشأأأأأأأارهلن  

إ أأأأا ة إه أطيأأأأة تأأأأو ر الأأأأوع  أمنه يأأأأة إدارة املشأأأأارهلن أميأأأأمة تنا  أأأأية  ه أأأأد 

توصأأأألت الدراسأأأأة إه هجأأأأود أ أأأأر  د د لأأأأة إح أأأأا(ية لكأأأأل مأأأأل  يأأأأا  تأأأأو ر 

أإأعاد أأأأأأا املختل أأأأأأة   ه يأأأأأأا  دهر الك أأأأأأاءا  هالكأأأأأأوادر العلميأأأأأأة هاودارهلأأأأأأة 
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مكتأأأأ  إدارة املشأأأأارهلن   إ أأأأا ة إه  يأأأأا  تأأأأو ر الأأأأوع  أإطيأأأأة إدارة املشأأأأارهلن 

أميأأأأمة تنا  أأأأية عأأأأ  عأأأأدم ن أأأأا  تطبيأأأأ  منه يأأأأة إدارة املشأأأأارهلن ل املشأأأأارهلن 

 اونشا(ية .

  - انيا  : الدراسا  ايجنبية :

ف عأأأأأأ  دهر إدارة   إه التعأأأأأأرAl-Nady et al  .2016 أأأأأأد ت دراسأأأأأأة ذ -1

  مأأأأأأل املاأأأأأأهع   ات أأأأأأا   املاأأأأأأهع  تكل أأأأأأة املاأأأأأأهعذ ل ن أأأأأأا  إدارة 

املشأأأأارهلن ا نشأأأأا(ية ل مدهلنأأأأة مكأأأأة املكرمأأأأة أاململكأأأأة العرأيأأأأة ال أأأأعودهلة   ل أأأأد 

تأأأأ  أسأأأأتخدام املأأأأنهخل الوصأأأأ   التحلأأأأيل هعأأأأن البيانأأأأا  عأأأأ  ا سأأأأتبيان مأأأأل 

أنشأأأأا(   ه أأأأد نل أأأأت  مأأأأل المأأأأأا(ل ل ال أأأأون ماأأأأهع 121عينأأأأة مكونأأأأة مأأأأل 

الدراسأأأأة إه إن إدارة  مأأأأأل املاأأأأأهع ح أأأأألت عأأأأ  أعأأأأأ  أسأأأأأت اأة تليهأأأأأا إدارة 

ات أأأأا   املاأأأأهع  أأأأ  إدارة تكل أأأأة املاأأأأهع   أأأأأام هأذهأأأأر  النتأأأأا(خل إن أأأأأال 

مأأأأل إدارة الأأأأأممل ها ت أأأأا   هالتكل أأأأأة تأأأأأ  ر ل ن أأأأا  املاأأأأأهعا  هت  أأأأأ 

 مل التيم ل ن ا  املاهعا  . 61ن بة%

  Everlin Auma , 2014, :دراسة  -2

Factors Affecting the performance of construction project in Kenya 

20014, Kenya 

 أأأأع  الدراسأأأأة م الأأأأة منشأأأأورة ل امل لأأأأة الدهليأأأأة ل ايعأأأأامت هاودارة ه أأأأد ت 

إه التعأأأأأرف عأأأأأ  أ أأأأأ  العوامأأأأأل التأأأأأ  تأأأأأ  ر عأأأأأ  أداء املشأأأأأارهلن اونشأأأأأا(ية ل 

  اسأأأأأتخدام أداة ا سأأأأأتبيان لتح يأأأأأ  أ أأأأأداف الدراسأأأأأة هتأأأأأ   دهلأأأأأد أينيأأأأأا هتأأأأأ 

  -عينة عشوا(ية هتوصلت الدراسة إه  موعة مل النتا(خل أطها:
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أ لبيأأأأة املشأأأأارهلن املن أأأأعة ل أينيأأأأا ملأأأأاه   الو أأأأت هالتكل أأأأة املحأأأأددة   -

 ل الع د هأان العميل را  أحيانا ع  جودة  رجا  املاهع.

تتم أأأل أ أأأ  العوامأأأأل التأأأ  تأأأأ  ر عأأأ  أداء املشأأأأارهلن ل: عوامأأأل التكل أأأأة  -

ذتكل أأأأأة املعأأأأأدا   املأأأأأواد  تكل أأأأأة ايهامأأأأأر التييمهلأأأأأة  تكل أأأأأة إعأأأأأادة 

اعد أسأأأأأعار املأأأأأواد  عوامأأأأأل الأأأأأممل ذتأأأأأإنم املوا  أأأأأة  صأأأأأيا ة هت أأأأأ 

التأأأأإنر ل الت أأأأدهلد مأأأأل العميأأأأل إه امل أأأأاهت ذعوامأأأأل اجلأأأأودة التإ يأأأأل   

هنأأأأأ ة املأأأأأوذ    نوعيأأأأأة املأأأأأواد هاملعأأأأأدا   املطاأ أأأأأة للمواصأأأأأ ا  

 عوامل ال يادة ذتدرهل  املوذ    التإ يل املهن  للمدهلر .

  الناأأأأرد مأأأأل امل أأأأادر العرأيأأأأة تأأأأ  عأأأأن املعلومأأأأا  املتعل أأأأة أاجلانأأأأ  -1

هايجنبيأأأأة املتاحأأأأة التأأأأ  تأأأأرتبر أمو أأأأوع البحأأأأث مأأأأل أتأأأأ  هأحأأأأو  

هدهرهلأأأأأأا   اأأأأأأال  عأأأأأأل الرسأأأأأأا(ل هاي أأأأأأارهل  اجلامعيأأأأأأة هامل أأأأأأادر 

املتأأأأو رة عأأأأ  موا أأأأن شأأأأبكة اين نأأأأت الدهليأأأأة    أأأأدف تيطيأأأأة جوانأأأأ  

 البحث ألها  در ايمكان .

 اجلان  العمل : -2

  -ت  ايعتامد ل اجلان  العمل ع  اويت :

أجأأأأأأراء امل أأأأأأاأال  مأأأأأأن عأأأأأأدد مأأأأأأل مأأأأأأدراء هاملهندسأأأأأأ  ل  -1

 الاأا  عينة البحث . 

أسأأأأأأتعامت ايسأأأأأأالي  ايح أأأأأأا(ية للتحليأأأأأأل ه أأأأأأ  أسأأأأأأتخدام  -2

   .SPSSال نامخل ايح ا(  للعلوم ايجتامعية ذ
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 تناأأأأأي  أسأأأأأتامرة أسأأأأأتبيان تأأأأأ  توجيههأأأأأا إه مأأأأأدراء هاملهندسأأأأأ  -3

ل الاأأأأأأا  عينأأأأأة البحأأأأأث للتعأأأأأرف عأأأأأ  أرا(هأأأأأ  مأأأأأل نأأأأأالت 

 ايسةلة املوجهة أليه  .

 

 ال  ل ال ان 

 املبحث ايهت 

 بأأأأل التطأأأأرق إه العوامأأأأل هال يأأأأود يدارة املشأأأأارهلن اينشأأأأا(ية  أأأأأد إن نتعأأأأرف 

 -ع  ما   امل ا ي  العامة للمشارهلن هما و املاهع هأاييت :

 -ايساسية ذالعامة  يدارة املشارهلن :امل ا ي   -أه   :

 أأأأأأ  تطبيأأأأأأ  املعأأأأأأارف هاملهأأأأأأارا  هالت نيأأأأأأا  هايدها   -إدارة املشأأأأأأارهلن:  -أ

املتاحأأأأأة   عأأأأأ  أنشأأأأأطة املاأأأأأهع لتح يأأأأأ   اهلتأأأأأد املعر أأأأأة مأأأأأل  بأأأأأل أصأأأأأحا  

 . (Stakeholdersامل لحة   ذ

 تعرهلن املاهع: - 

 ا  لتح يأأأأ   أأأأدف جهأأأأد  أأأأردد أه عمأأأأل عأأأأاع   طأأأأر لأأأأد م أأأأب"املاأأأأهع  أأأأو 

 ."مع  ل أ ار  من  حمدد هلد ميمانية مالية حمددة

 أ داف املاهع   : ●

 لد مدة  منية حمددة. -

  اهلتد منتخل مميم هخيتلن عل  م  مل املنت ا . -

 -أ   ن ا( د: ●
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 لد تارهلخ أدء هتارهلخ  اهلة. -

 لد معاهلم جودة    أن حي  ها. -

 امليمانية.لد ميمانية ه   أن ا    مل حدهد  ع   -

  طر لد م ب ا . -

 -Project managerمدهلر املاهع  - 

 أأأأو الشأأأأخص امل أأأأ هت عأأأأل توجيأأأأد نشأأأأا ا  املاأأأأهع   ها سأأأأت ادة مأأأأل أا أأأأة 

املأأأأأوارد املاليأأأأأة هالباأأأأأهلة  لتح يأأأأأ   اهلأأأأأة املاأأأأأهع  أأأأأمل الاأأأأأهح الممنيأأأأأة 

هلبنأأأد  أأأدف املاأأأهع عأأأ  متطلبأأأا  امل أأأتخدم  هحأأأدهد الكل أأأة امل أأأدرة سأأأل ا  

Us requirements)). 

 -املاهع اينشا(  : - انيا :

إن م هأأأأأأوم املاأأأأأأهع اينشأأأأأأا(  ناأأأأأأن إه  -م هأأأأأأوم املاأأأأأأهع اينشأأأأأأا(  : -أ

عمليأأأأأة التحوهلأأأأأل هالتطأأأأأوهلر أأتأأأأأدءا  مأأأأأل أهت أسأأأأأتخدام لأأأأأد نأأأأأالت ال أأأأأرن 

ال أأأأأاد  عاأأأأأ مأأأأأل  بأأأأأل املهندسأأأأأ  املعامرهلأأأأأ   حيأأأأأث أصأأأأأب  هل أأأأأتخدم ل 

هإن أشأأأأأأت اق ألمأأأأأأة  1امعيأأأأأأة   اي ت أأأأأأادهلةعيأأأأأأن امل أأأأأأا   ال ياسأأأأأأية  ا جت

   أأأأو مأأأأل ألمأأأأة  تينيأأأأة ذهأأأأر  ل ال أأأأرن العاأأأأهلل هتعنأأأأ  Projectاملاأأأأهع ذ

رمأأأأ  ايشأأأأياء إه ايمأأأأام هالت أأأأدم لتح يأأأأ  مأأأأاتنود ال يأأأأام أأأأأد م أأأأت بال    أمأأأأا ل 

 اللية العرأية هلعرف م طل  املاهع أال ا(  هامل تمر 

اأأأأهع  أأأأو تعرهلأأأأن : ععيأأأأة إدارة املاأأأأهع همأأأأل أ أأأأ  التعأأأأارهلن هامل أأأأا ي  للم

   حيأأأأأأأث PMA) (British Project Management Associationال هلطأأأأأأأان ذ

 
 .1997نور الدين الطاهري ، مشروع املؤسسة ، الدار البيضاء   1
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عأأأرف املاأأأهع  أأأو  موعأأأة مأأأل اينشأأأطة امل اأطأأأة  أأأيام أينهأأأا  أأأم الرهتينيأأأة يأأأا 

أداهلأأأأة ه اهلأأأأة أمأأأأدة  منيأأأأة حمأأأأددة   هلأأأأت  تن يأأأأع  مأأأأل  بأأأأل شأأأأخص أه م س أأأأة 

  1ة ل إ ار معاهلم التكل ة  الو ت   هاجلودة لتح ي  أداء هأ داف حمدد

 -ن ا(ص املاهع اينشا(  همميماتدم : - 

تعتأأأأ  صأأأأناعة التشأأأأييد مأأأأل ال أأأأناعا  ال دهلمأأأأة منأأأأع أأأأأدء ا ن أأأأان ايهت أبنأأأأاء 

م أأأأأكندد   إ  إن صأأأأأناعة التشأأأأأييد ا دهل أأأأأة  ا   بيعأأأأأة ناصأأأأأة  تلأأأأأن عأأأأأل 

إه  بيعأأأأة تنايميأأأأة عاليأأأأة  هلعأأأأة أأأأأا   ال أأأأناعا   هأأأأ  صأأأأناعة مع أأأأدة  تأأأأاج 

التحأأأأرا   ه ا  إجأأأأراءا  أ أأأأمة متنوعأأأأة   هلأأأأعلك تتميأأأأم املشأأأأارهلن اونشأأأأا(ية 

 -: 2 عل  م ا مل املشارهلن اينرس أعدد مل ا، ا(ص منها 

 هلتطل  ت ميمها هتن يع ا أأ ر التخ  ا  ايندسية املعره ة. -

يكيأأأأأة   مدنيأأأأأأة   أأأأأة ذميكانيأأأأأا ه أأأأأن مأأأأأأ  ر عأأأأأ  املهأأأأأل ايندسأأأأأأية املختل -

 .معامرهلة 

  تاج إه عدد أبم مل العاملة ال نية مل    ا   تل ة . -

 حيتاج تن يع ا إه ه ت هلتو ن ع  ح   املاهع هأيةتد . -

  تاج ملعد   عالية همنتامة مل الد عا  الن دهلة. -

  تاج إه بوهلل ما  هإجراءا  تعا دهلة ه انونية. -

 ملعر ة أاملخا ر هالتو عا  امل ت بلية. تاج إه التخطير امل ب  ها -

 
 2008، 269الوسيط ، 1

 .  2008حسني مجعة ، إدارة تنفيذ املشروعات اإلنشائية ، الزيتون، القاهرة ، 2
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  تاج ييكل تنايم  مال(  ودارة املشارهلن . -

 ت ا   ل ر ن م توس املعيشة لعدد أبم مل النا . -

  -مراحل املاهع اينشا(  : - 

مأأأأأل املتعأأأأأارف عليأأأأأد إن أد ماأأأأأهع  نأأأأأدمل هلمأأأأأر أأأأأأ ال  مراحأأأأأل ر(ي أأأأأية 

 -:1هناصة املاهعا  الكبمة ه ع  املراحل    

مرحلأأأأأة دراسأأأأأة اجلأأأأأدهس ا  ت أأأأأادهلة هتعنأأأأأ  عأأأأأن املتطلبأأأأأا  ا ساسأأأأأية  -1

للماأأأأهع هاعأأأأداد الت أأأأارهلر الال مأأأأة ملكوناتأأأأد هالكل أأأأة التخمينيأأأأة لأأأأد أد ت رهلأأأأر 

مبينأأأأأا  ال اأأأأأاءا   1/200مب أأأأأر لل أأأأأدهس مأأأأأن ت أأأأأامي  اهليأأأأأة أم يأأأأأا  

ان هالكتأأأأأل هرأطهأأأأأا   إن ت أأأأأارهلر اجلأأأأأدهس  تعأأأأأد أشأأأأأكل د يأأأأأ  ملشأأأأأارهلن املبأأأأأ 

أ أأأأأب   بيعأأأأأة تلأأأأأك املشأأأأأارهلن  أأأأأم الاأأأأأخمة مأأأأأل ناحيأأأأأة الكل أأأأأة م ارنأأأأأة 

أمشأأأأأأارهلن الطأأأأأأرق أه ال أأأأأأناعة أه الأأأأأأرد  همأأأأأأل امل اأأأأأأل إن تعأأأأأأد دراسأأأأأأة 

أ ت أأأأادهلة د ي أأأأة لكأأأأل ماأأأأهع  ه أطيأأأأة ناصأأأأة هأل أأأأة عاليأأأأة  هتعتأأأأ  مرحلأأأأة 

دراسأأأأة اجلأأأأدهس مهمأأأأة حيأأأأث إن دهام املاأأأأهع هألأأأأن صأأأأيانتد عال أأأأة إدا(يأأأأة 

ة مبأأأأا ة أأأأأالت يي  العأأأأام لأأأأعلك العمأأأأل أ أأأأا ة إه املأأأأردهد املأأأأأادد ها ت أأأأادهل

 املبا  للماهع إن أان أست امرهلا أه ملارهلا.

املرحلأأأأأأة ايندسأأأأأأية التأأأأأأ  تشأأأأأأمل ذالت أأأأأأمي   هالتعا أأأأأأد  هالتن يأأأأأأع   -3

 هالت لي  .

 
ذكرررررررررررا عبررررررررررد السررررررررررتار ريررررررررررد، إريررررررررررراهيمل الشررررررررررول، دراسررررررررررة عررررررررررن مرح ررررررررررة التعا ررررررررررد و   هررررررررررا ع رررررررررر  تنفيررررررررررذ املشررررررررررروع اإلنشررررررررررائ ، العرررررررررررا ،  1

2009 . 
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 مرحلة التشييل هال يانة . -3 

 -عوامل ن ا  أه  شل املاهع اينشا(  : - ال ا  :

  -: 1هلتو ن ن ا  ه شل املاهع اونشا(  ع  

  يأأأأأأ  أ أأأأأأداف املاأأأأأأهع   هالتأأأأأأ  هلمكأأأأأأل ت  أأأأأأيمها إه نأأأأأأوع : اي أأأأأأداف 

املتعل أأأأأة أاملاأأأأأهع ل حأأأأأد  اتأأأأأد هاملتم لأأأأأة ل الو أأأأأت   التكل أأأأأة   هاجلأأأأأودة   

هاي أأأأداف الت ارهلأأأأة التأأأأ  أنشأأأأإ مأأأأل أجلهأأأأا املاأأأأهع ذ ا سأأأأتخدام  التشأأأأييل  

رس لن أأأأأأا  املشأأأأأأارهلن اينشأأأأأأا(ية ن تعر أأأأأأها أشأأأأأأكل   ه نأأأأأأاا عوامأأأأأأل أنأأأأأأ 

 -: 2موجم 

 العوامل املالية: -1

 أ اهلة أه تو ر التموهلل هاملوارد املالية هالتد  ا  الن دهلة. -

 هجود نطة إس اتي ية لتناي   ر  املاهع للتن يع . - 

 العوامل اودارهلة: -2

ا كوميأأأأأة هم س أأأأأا  اون أأأأأا  تطأأأأأوهلر اوجأأأأأراءا  التأأأأأ  تتبعهأأأأأا اجلهأأأأأا   -

 ل إدارة مشارهلعها.

أسأأأأتخدام هتن يأأأأع ال أأأألطة هال أأأأوة التأأأأ  أ لهأأأأا الناأأأأام هالع أأأأد م أأأأل  رامأأأأا   -

 التإنم.

 أنتيار املهندس  ايأ اء. - 

 
 .2007، الرايض،   5001العدد  ريسام السمان، اخلط الفاصل ريني جناح املشروع وفش ه ، جم ة اإل تصادية،   1

 -مرررررررررررراي 16جمرررررررررررردي امررررررررررررد حريررررررررررررري مداع ررررررررررررة ريعنرررررررررررروان اإ ررررررررررررراءات ال في ررررررررررررة لتررررررررررررالف  تع ررررررررررررر املشرررررررررررراري  مسررررررررررررتقبا ، امل تقرررررررررررر  الرررررررررررردو   2
 حو  إدارة املشاري  املتع رة، السعودية . 2012
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 حمارأة ال  اد اودارد أكا ة صور م . - 

 العوامل ال نية: -3

 الو و  هتناي  العال ة أ  أ راف الع د . -

 .رة التن يع ذأ اءة  تإ يل  ن ة جها  الت مي  هاو اف هإداجودة  -

 ا  تامم أ يا ة الع ود هاأتامت ه ا(  املاهع مل الناحية ال نية. - 

 .أ اءة امل اهت أه م س ة اون ا  -

 - :1همل عوامل  شل املشارهلن اينشا(ية أهلاا  ن تعر ها أشكل موجم

املاليأأأأة :تكأأأأون املبأأأأالرش املخ  أأأأة للماأأأأهع أ أأأأل عأأأأدم أ اهلأأأأة التخ ي أأأأا  -1

 مما هلنبي  ما هل دد إه تو ن املاهع .

 أأأأأعن دراسأأأأأة هت أأأأأمي  املاأأأأأهع تكأأأأأون الدراسأأأأأة  أأأأأم د ي أأأأأة هه أأأأأا(   -2

 الت مي  املاهع  عي ة. 

  عن أداء الاأا  ين ا  املشارهلن . -3

  عن أداء أجهمة اي اف . -4

 م .هجود  يرا  همشاأل ل الناا  -5

هأا سأأأأأأتناد عأأأأأأ  امل هأأأأأأوم ا أأأأأأدهلث لأأأأأأ دارة ه  أأأأأأا ملعهأأأأأأد إدارة املشأأأأأأارهلن 

ايمرهلكأأأأأ  تعأأأأأرف إدارة املاأأأأأهع اونشأأأأأا(  ل: أسأأأأأتعامت املعر أأأأأة هاملهأأأأأارا  

هايسأأأأأالي  ها،أأأأأ ا  وسأأأأأتكامت متطلبأأأأأأا  املاأأأأأهع ذالو أأأأأت   التكل أأأأأأة   

م لأأأأأة ل اجلأأأأأودة   ه لأأأأأك مأأأأأل نأأأأأالت التطبيأأأأأ  لعمليأأأأأا  إدارة املشأأأأأارهلن هاملت

 
 -. مرررررررررررراي 16 حررررررررررررو  إدارة ، امل تقرررررررررررر  الرررررررررررردو  -االسرررررررررررربا  وا  ررررررررررررو  -مفرررررررررررررح ريررررررررررررن امررررررررررررد الزهرررررررررررررا ، تع ررررررررررررر املشررررررررررررروعات القائمررررررررررررة  1

 املشاري  املتع رة، جدة، السعودية . 2012
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مخأأأأأع  موعأأأأأا  عملياتيأأأأأة عمليأأأأأا  البأأأأأدء   عمليأأأأأا  التخطأأأأأير   عمليأأأأأا  

التن يأأأأأد  عمليأأأأأا  املرا بأأأأأة   عمليأأأأأا  الأأأأأتحك  هاو  أأأأأات  هتعتأأأأأ  املشأأأأأارهلن 

اونشأأأأا(ية  ا   بيعأأأأة ناصأأأأة مأأأأل ناحيأأأأة ح أأأأ  املاأأأأهع ه بيعتأأأأد هارت أأأأاع 

مأأأأأل التكل أأأأأة   ه أأأأأوت مأأأأأدة التن يأأأأأع هلأأأأأعلك هلعنأأأأأ  أهلاأأأأأا  الأأأأأتحك  ل العوا

املأأأأأ  رة ل التكل أأأأأة   الأأأأأممل هاجلأأأأأودة   ه لأأأأأك هل أأأأأر  ا نتهأأأأأاء مأأأأأل تشأأأأأييد 

املاأأأأهع أإ أأأأل تكل أأأأة هل املأأأأدة املحأأأأددة هأأأأأإع  جأأأأودة   لأأأأعلك سأأأأيت  التطأأأأرق 

أاملبحأأأأأأث ال أأأأأأان إه م هأأأأأأوم م لأأأأأأث ال يأأأأأأود اينشأأأأأأا(  املت مأأأأأأل   ذاجلأأأأأأودة 

 هالكل ة هالو ت   .

 املبحث ال ان 

 م لث ال يود اينشا(  

ان معاأأأأأ  املشأأأأأارهلن اونشأأأأأا(ية ل الوا أأأأأن العمأأأأأل مأأأأأل التأأأأأإنر ل اون أأأأأا  تعأأأأأ 

هأرت أأأأأاع التكأأأأأالين  هتأأأأأدن اجلأأأأأودة املطلوأأأأأأة  ه أأأأأعا هلعأأأأأود إه  موعأأأأأة مأأأأأل 

ايسأأأأبا  هالعوامأأأأل  تمعأأأأة مأأأأن أعاأأأأها الأأأأبع   همأأأأل أأأأأ   أأأأع  ايسأأأأبا  

يأأأأأأة ل املهمأأأأأأة  اودارة ا رملاليأأأأأأة للمشأأأأأأارهلن دهن الل أأأأأأوء إه ايسأأأأأأالي  العلم

إدارة املشأأأأأار  مأأأأأل  تلأأأأأن جوانبهأأأأأا ذالو أأأأأت  التكل أأأأأة  اجلأأأأأودة    ه أأأأأعا ل 

 ذل حتمية تطبي  منه ية إدارة املشارهلن ل العرص ا دهلث. 

 نالأأأأأك  ال أأأأأة عوامأأأأأل ر(ي أأأأأة  -م هأأأأأوم  يأأأأأود املاأأأأأهع اينشأأأأأا(  : -أه   :

ت نأأأأع أناأأأأر ايعتبأأأأار عنأأأأد تن يأأأأع أد ماأأأأهع إنشأأأأا(   أأأأ  عامأأأأل : الو أأأأت   

لكل أأأأة   هاجلأأأأودة هالتأأأأ  تكأأأأون مأأأأا هل أأأأمد أم لأأأأث ال يأأأأود الأأأأع ب  أأأأأام ل ها
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  هاملاأأأأأهع اونشأأأأأا(  أب يأأأأأة املشأأأأأارهلن اينأأأأأم لأأأأأد موا نأأأأأة حمأأأأأددة 2شأأأأأكل ذ

 األأأأأأة للمهلأأأأأادة هالن  أأأأأان أن أأأأأبة معينأأأأأة نتي أأأأأة يعتبأأأأأارا  م أأأأأررة م أأأأأب ا  

ه طأأأأر يأأأأا   هلأأأأد ه أأأأت  منأأأأ  معأأأأ  للتن يأأأأع  أأأأمل مواصأأأأ ا  هاجلأأأأودة 

هتعأأأأد  أأأأع  العوامأأأأل ال يأأأأود الرني أأأأة للماأأأأهع التأأأأ  هل أأأأعد  يهأأأأا  املعتمأأأأدة

اصأأأأحا  العمأأأأل للح أأأأوت عأأأأ  م أأأأاهت حي أأأأ  التأأأأوا ن أأأأأ   أأأأع  العوامأأأأل   

 1هالشكل أدنا  هلو    ع  العوامل

 

 
   م لث ال يود اينشا( 2شكل ذ 

 

 انوهلأأأأة تتم أأأأل أأأأأال ود ال انونيأأأأة هاينال يأأأأة هالبيةيأأأأة   هال يأأأأود ه نأأأأاا  يأأأأود 

املنط يأأأأأة هالعوامأأأأأل اليأأأأأم مبأأأأأا ة   هسأأأأأيت  أسأأأأأتعرا   أأأأأع  ال يأأأأأود ه   

 -موجم لكل  يد : 

 
1 Lester, Albert, Project Management Planning and Control, Managing 

Engineering, Construction,& Manufacturing Projects to PMI, APM, and 

BSI Standards, Oxford , Butterworth-Heinemann,6th ed, (2014) 

    

 الجودة

 الوقت

 المشروع أدارة

 الكلفة 

 ال
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هلمكأأأأأأل تعرهلأأأأأأن إدارة ه أأأأأأت املاأأأأأأهع ح أأأأأأ  امل هأأأأأأوم  -أدارة الو أأأأأأت : -1

إنأأأأأدد  موعأأأأأة ا أأأأدهلث الأأأأأعد هل أأأأأتند إه الأأأأأدليل املعأأأأرل ودارة املشأأأأأارهلن عأأأأأ  

همأأأأل  أأأأع   1مأأأأل العمليأأأأا  الال مأأأأة هاملطلوأأأأأة وبأأأأام املاأأأأهع ل ه تأأأأد املحأأأأدد 

 -العمليا  ن تعر ها أشكل موجم :

التخطأأأأأأير الممنأأأأأأ   ههل  أأأأأأد -التخطأأأأأأير الممنأأأأأأ  للماأأأأأأهع : -أ

للماأأأأأأأأهع هتتم أأأأأأأأل  أأأأأأأأع  العمليأأأأأأأأة ل ه أأأأأأأأن ال ياسأأأأأأأأا  

هاوجأأأأأأراءا   هالو أأأأأأا(  مأأأأأأل أجأأأأأأل  طأأأأأأير  تطأأأأأأوهلر  هتن يأأأأأأع 

لك مرا بأأأأة همتاأعأأأأة اجلأأأأدهت الممنأأأأ  للماأأأأهع  هتأأأأ   أطيأأأأة هأأأأأع

 أأأأأأع  العمليأأأأأأة أو أأأأأأا تو أأأأأأ  أي يأأأأأأة إدارة اجلأأأأأأدهت الممنأأأأأأ  

 .2للماهع هتوجيهها ل عين مراحل املاهع

عبأأأأارة عأأأأل عمليأأأأة  دهلأأأأد هترتيأأأأ   ا(مأأأأة  - دهلأأأأد النشأأأأاح : -  -  

تشأأأأمل عأأأأ  عيأأأأن أنشأأأأطة اجلأأأأدهت الممنأأأأ  املطلأأأأو  تن يأأأأع ا ل 

ع    النشأأأأأاح عبأأأأأارة عأأأأأل عمأأأأأل حمأأأأأدد لأأأأأد مأأأأأدة هتكل أأأأأة املاأأأأأه

 حمددت  م ب ا هيا أداهلة ه اهلة حمددت  أهلاا  .

 -تتاأن اينشطة هت ل لها: -  

 

  الرهلأأأأا    5001أ أأأأام ال أأأأامن  ا،أأأأر ال اصأأأأل أأأأأ  ن أأأأا  املاأأأأهع ه شأأأألد    لأأأأة او ت أأأأادهلة  العأأأأدد  1

2007 . 

2 PMI, PMBOK, A guide to the project management body of 

knowledge, 3rd Ed., 2004, 
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ه أأأأ  عمليأأأأة  دهلأأأأد العال أأأأا  املنط يأأأأة أأأأأ  أنشأأأأطة املاأأأأهع هأمعنأأأأد دنأأأأر 

اينشأأأأطة هلت أأأأهيل عمليأأأأة  دهلأأأأد  عمليأأأأة  دهلأأأأد ال يأأأأود التأأأأ  تأأأأرتبر أأأأأ 

 . ت  ا ستعانة أ امخل إدارة املاهعالعال ا  هل

 -ت دهلر موارد النشاح : - 

ه أأأأ  عمليأأأأة ت أأأأدهلر نأأأأوع هأميأأأأة هأه أأأأا  ا حتيأأأأاج إه العاملأأأأة   هاملعأأأأدا    

 املواد الال مة لتن يع أل نشاح مل اينشطة الت  هلتكون منها املاهع .

 -ت دهلر مدة النشاح :- 

ذال أأأأاعا   اليأأأأوم  ايسأأأأبوع   ل أأأأأادم ايمأأأأر هلأأأأت   دهلأأأأد هحأأأأدة  يأأأأا  الأأأأممل

اونشأأأأا(ية أيأأأأوم العمأأأأل  عأأأأ  أسأأأأا   الشأأأأهر  ه أأأأ   البأأأأا ب أأأأل ل املشأأأأارهلن

 .1 ع  الوحدة هلت  ت دهلر الممل الال م لتن يع عين أنشطة املاهع 

 -ايسالي  املتبعة يدارة املشارهلن املتعل ة أإدارة الو ت :

ية  أأأأأأأد أ أأأأأأأر  عأأأأأأأدة أدها  إن التطأأأأأأأور التأأأأأأأارخي  ودارة املشأأأأأأأارهلن اونشأأأأأأأا(

هأسأأأأالي  ه ططأأأأا  ال أأأأعة هال  أأأأة ت أأأأا   ل إدارة ه أأأأت املاأأأأهع همأأأأل 

  -أ    ع  الطرق هايسالي  :

 WBS) (Workأسأأأأأأألو   يكأأأأأأأل ملم(أأأأأأأة العمأأأأأأأل /الت  أأأأأأأيل ذ ●

Breakdown Structure)  

هلعأأأأرف اييكأأأأل الت  أأأأيل لهعأأأأامت ح أأأأ  امل هأأأأوم الواسأأأأن عبأأأأارة عأأأأل أسأأأألو  

مأأأأأنا  لت م(أأأأأة املاأأأأأهع إه عأأأأأدد حمأأأأأدهد مأأأأأل اينشأأأأأطة   أحيأأأأأث هلشأأأأأكل 

 

مأأأأأدن  اململكأأأأأة العرأيأأأأأة ال أأأأأعودهلة   205امل س أأأأأة العامأأأأأة للت أأأأأمي  هتطأأأأأوهلر املنأأأأأا خل  إدارة املشأأأأأارهلن  1

1994 . 
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أن ا  أأأأأأا ان أأأأأأا ا  للماأأأأأأهع أالكامأأأأأأل  هتكأأأأأأالين تن يأأأأأأع ا  تمعأأأأأأة ب أأأأأأل 

  1تكالين املاهع ألد 

ا اييكأأأل  همأأأل هلأأأعلك نأأأرأر د أأأة إدارة الو أأأت هالتكل أأأة عأأأ  د أأأة إعأأأداد  أأأع

اجلأأأأدهلر أالأأأأعأر اوشأأأأارة إه أنأأأأد نأأأأالت مراجعأأأأة ايدأيأأأأا  هالدراسأأأأا  حأأأأوت 

 يكأأأل ملم(أأأة العمأأأل هجأأأأدنا أإنأأأد  نأأأاا مأأأل هل  أأأأل أأأأ  عمليأأأة إنشأأأاء  يكأأأأل 

هأأأأأ  عمليأأأأة  دهلأأأأد النشأأأأاح أعمليتأأأأ  م أأأأت لت  م أأأأل  " "WBSملم(أأأأة العمأأأأل 

ليأأأأأأة  يكأأأأأأل هالأأأأأأعد صأأأأأأنن عم "PMBOK"الأأأأأأدليل املعأأأأأأرل ودارة املشأأأأأأار  

ملم(أأأة العمأأأأل  أأأأمل إدارة  أأأأات نطأأأأاق املاأأأأهع هعمليأأأأة  دهلأأأأد النشأأأأاح  أأأأمل 

إدارة ه أأأأأت املاأأأأأهع  هأأأأأأعلك م أأأأأل املعيأأأأأار العأأأأأامل  اجلدهلأأأأأد ل إدارة املشأأأأأار  

2012  :21500 ISO  هأأأأأأأأأال العمليتأأأأأأأأ   أأأأأأأأمل إدارة  أأأأأأأأات أه نطأأأأأأأأاق

 نت أأأات إه املاأأأهع  بعأأأد ا نتهأأأاء مأأأل عمليأأأة إنشأأأاء  يكأأأل ملم(أأأة العمأأأل هلأأأت  ا

العمليأأأأة ال انيأأأأة هالتأأأأ  تتم أأأأل ل  دهلأأأأد اينشأأأأطة حيأأأأث  أأأأع  اينأأأأمة تبأأأأدأ 

هالتأأأأأأ  انتهأأأأأأت أأأأأأأإدند مكأأأأأأون يأأأأأأا ه أأأأأأو  " "WBSأنهاهلأأأأأأة العمليأأأأأأة ايهه 

""WORK Page""  حممأأأأأأة العمأأأأأأل  ه نأأأأأأاا مأأأأأأل ععأأأأأأوا أأأأأأأ  العمليتأأأأأأ  ل

هلعنأأأ  ت  أأأي   هالأأأعد " "WBSعمليأأأة هاحأأأدة  أأأت اسأأأ   يكلأأأة ملم(أأأة العمأأأل 

املاأأأأهع إه أدنأأأأد ن طأأأأة بكننأأأأا مأأأأل ت أأأأدهلر الو أأأأت هالكل أأأأة  هت أأأأدهلر ا اجأأأأة 

 

لتطبيأأأأأ   معهأأأأأد حممأأأأأد ح أأأأأل شأأأأأعبان  اودارة ا دهل أأأأأة للمشأأأأأارن أاسأأأأأتخدام ال أأأأأي  املكت أأأأأبة  امل هأأأأأوم ها 1

 . 2012اودارة العامة  الرهلا   ال عودهلة  



 
 2021 430  -383 م.م سعد احمد اسماعيل  مثلث القيود الذهبي لتحسين أدارة املشاريع األنشائية  

 

 

404  
 

 

 

هلأأأأعلك نأأأأرأر د أأأأة إدارة الو أأأأت هالتكل أأأأة عأأأأ  د أأأأة  إه مأأأأوارد همأأأأواد أنأأأأاء

  -إعداد  عا اييكل   هأام  و مو   أالشكل التا  :

       ياسا  ا ن ا / ايداء ال ن 

Technical Preformance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W B S                                                عملية     

  

         

                   

 

 COSTالكل ة        جداهت الممل                   

  

 عملية  دهلداينشطة 

 

 

   اييكل الت  يل أسا  جدهلة املاهع هح ا  تكالي د 3الشكل ذ 

 

 الهيكل
 التفصيلي

WBS 

ISO 21500/PMBOK 

WBS 

 

  العمل حزم

Work 

package 

 نشاطات 

Activity 



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1العلوم االنسانية و االجتماعية املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  405 
 

 

 

  -: أدارة الكل ة 2 -

م هأأأأوم أدارة الكل أأأأة ل أأأأد ناأأأأن  أأأأات حماسأأأأبة الكل أأأأة للتطأأأأور  اجلعرهلأأأأة ل 

ال أأأأأنوا  ا نأأأأأم ا أأأأأر الت أأأأأدم ل التكنولوجيأأأأأا أأأأأأالتمامل مأأأأأن  هلأأأأأادة املنا  أأأأأة 

هأنتأأأأاج سأأأألن هنأأأأدما  عاليأأأأة اجلأأأأودة هأإ أأأأل أل أأأأة ممكنأأأأة أأأأأام هللبأأأأ  متطلبأأأأا  

المأأأأأون ه ب هل أأأأب   أأأأا  عأأأأ   دهلأأأأد أل أأأأة ا نتأأأأاج ل العمليأأأأا  ال أأأأناعية ا  

أمتأأأأأأد  لتشأأأأأأمل الك أأأأأأم مأأأأأأل التحلأأأأأأيال  ه ا سأأأأأأالي  ال نيأأأأأأة ي أأأأأأر  

  1التخطر هالر اأة ع  الكل ة هأ ا  ال رار  ا دارهلة

ا أأأأأدهلث ودارة تكأأأأأالين املاأأأأأهع هلعر هأأأأأا الأأأأأدليل املعأأأأأرل  هح أأأأأ  امل هأأأأأوم

ودارة املشأأأأأأارهلن ل ن أأأأأأختد اينأأأأأأمة عأأأأأأ  أ أأأأأأا  موعأأأأأأة مأأأأأأل العمليأأأأأأا  

املتاأأأأمنة  طأأأأير هت أأأأدهلر التكل أأأأة  ه أأأأن املوا نأأأأة  همرا بأأأأة تكل أأأأة املاأأأأهع  

تن يأأأأأأع املاأأأأأأهع هان أأأأأأا   ل حأأأأأأدهد امليمانيأأأأأأة املحأأأأأأددة  هه  أأأأأأا لل أأأأأأودة 

 . 2املطلوأة 

 ت دهلر التكالين :

عمومأأأأأا  تعأأأأأرف التكل أأأأأة عأأأأأ  أ أأأأأا  موعأأأأأة مأأأأأل ايعبأأأأأاء هامل أأأأأارهلن التأأأأأ  

تتحملهأأأأا امل س أأأأة أه املاأأأأهع أ نأأأأاء ان أأأأا  هتن يأأأأع املاأأأأهع ل امليأأأأدان  أأأأدف 

تلبيأأأأة حاجأأأأة ال أأأأوق الأأأأعد تنشأأأأر  يأأأأد   هعليأأأأد  التكل أأأأة الت دهلرهلأأأأة تعتأأأأ  مأأأأل 

العوامأأأأأأأل ايامأأأأأأأة هايساسأأأأأأأية ون أأأأأأأا  أد ماأأأأأأأهع إنشأأأأأأأا(   إن ح أأأأأأأا  

 
1Hilton ,Ronald. W & Platt ,David .E , Managerial Accounting. 

McGraw-Hill Professional Inc. 9 th Ed, New York, (2011) 

2PMI, PMBOK, A guide to the project management body of 

knowledge, 3rd Ed., 2004, 
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التكل أأأأة الت دهلرهلأأأأة للماأأأأهع اونشأأأأا(  هلأأأأت  ل أأ أأأأر مأأأأل مرحلأأأأة مأأأأل مراحأأأأل 

املاأأأهع ههلأأأت  ح أأأا  أأأأعلك مأأأل أأ أأأر مأأأل هجهأأأة ناأأأر أد مأأأل عأأأدة أ أأأراف 

 املالأأأأأأك  أه املكاتأأأأأأ  ايندسأأأأأأية ل مرحلأأأأأأة الت أأأأأأدهل  هالتعرهلأأأأأأن أاملاأأأأأأهع 

 الدراسا  امليدانية

تأأأأإيت املرحلأأأأة ال انيأأأأة ذهلأأأأت  ت أأأأدهلر مبأأأأدأد للتكل أأأأة   دراسأأأأة اجلأأأأدهس املاليأأأأة ه

مرحلأأأأة الت أأأأمي  هالتخطأأأأير التأأأأ  هلأأأأت   يهأأأأا ت أأأأدهلر للتكأأأأالين مأأأأل نأأأأالت 

الت أأأأأمي  هالرسأأأأأوما  التن يعهلأأأأأة هأأأأأأعلك هلأأأأأت  إعأأأأأداد جأأأأأداهت الكميأأأأأا    

هأعأأأأد ا ل مرحلأأأأة التعا أأأأد هل أأأأوم امل أأأأاهت أت أأأأدهلر تكل أأأأة م  أأأأل هد يأأأأ   أأأأدف 

ة عأأأ  التكل أأأة أ نأأأاء إعأأأداد عأأأره  أسأأأعار   هالتأأأ  هل أأأتعملها  أأأيام أعأأأد للر اأأأأ 

  1التن يع 

 -ه ن املوا نة الت دهلرهلة للماهع :

عبأأأأأارة عأأأأأل عمليأأأأأة ملميأأأأأن التكأأأأأالين الت دهلرهلأأأأأة ينشأأأأأطة املاأأأأأهع أه حأأأأأمم 

  لتإسأأأأأأيع  موعأأأأأأا  الكلأأأأأأن ايساسأأأأأأية هأالتأأأأأأا  Work Packageالعمأأأأأأل ذ

التكل أأأأأة الكليأأأأأة  ه لأأأأأك أ أأأأأورة بكننأأأأأا مأأأأأل  ياسأأأأأا  ايداء أه ا ن أأأأأا  ل 

  هتتم أأأأأل عمليأأأأأة  أأأأأبر Control Costsهت أأأأأمد  أأأأأع  العمليأأأأأة ذ اأأأأأهع  امل

التكأأأأأأالين ل عمليأأأأأأة مرا بأأأأأأة حالأأأأأأة املاأأأأأأهع لتحأأأأأأدهلث ميمانيأأأأأأة املاأأأأأأهع 

 ذالن  ا  ال علية   هالتحك  ل التيما  الت  تطرأ ع  التكل ة.

 

 .  2011حممد عبداد الرهلدد  دليا  املشارهلن االنشا(ية  اململكة العرأية الرهلا    1
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إن مرا بأأأأة التكأأأأالين مأأأأل ايمأأأأور ايامأأأأة جأأأأدا ل إدارة املشأأأأارهلن   لأأأأك لكو أأأأا 

أعمليأأأأة امل ارنأأأأة همتاأعأأأأة مأأأأا هلأأأأت  إن ا أأأأد  عأأأأال  مأأأأن املوا نأأأأة الت دهلرهلأأأأة ت أأأأوم 

للماأأأأهع هالتعأأأأرف عأأأأ  ا نحرا أأأأا   هالتنبأأأأ  يأأأأا  أاو أأأأا ة إه  لأأأأك هلأأأأت  

 يأأأأا  معأأأأدت إنتاجيأأأأة املأأأأوارد ه أأأأ  عنأأأأد ح أأأأا  التكل أأأأة ال عليأأأأة أن   أأأأ  

 عنا  التكل ة املختل ة ذعاملة  موارد  معدا  م اه  البا ل .

هعأأأادة مأأأأا تمهلأأأأد تكل أأأة تنييأأأأع املاأأأأهع ال عليأأأأة عأأأل التكل أأأأة امل أأأأررة ل موا نأأأأة 

 -املاهع لالسبا  التالية :

 انخ ا  هعدم د ة الت دهلرا . -

 عدم دراسة ذرهف املاهع. -

  هلادة أسعار املواد هالعاملة. -

 سوء أنتيار املعدا  . -

  -أدارة اجلودة : -3

 Total Quality Managementم هوم إدارة اجلودة الشاملة 

هلعأأأأد م هأأأأوم إدارة اجلأأأأودة مأأأأل امل أأأأا ي  اودارهلأأأأة ا دهل أأأأة الأأأأعد ت أأأأوم  ل أأأأ تد 

عأأأأ   موعأأأأة مأأأأل اي كأأأأار هاملبأأأأادم ههلمكأأأأل يد إدارة أن تتبنا أأأأا مأأأأل أجأأأأل 

  يأأأأ  أ اأأأأل أداء ممكأأأأل  هناأأأأرا   دا أأأأة  أأأأعا امل هأأأأوم ن أأأأد لأأأأدد العدهلأأأأد مأأأأل 

ه أأأأعا هلأأأأد عنا للتطأأأأرق إه  التعأأأأارهلن أ أأأأب  عأأأأدم ا ت أأأأاق عأأأأ  تعرهلأأأأن حمأأأأدد 

 - موعة منها هأاويت:
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هلعأأأأرف املعهأأأأد ال يأأأأدرا  لل أأأأودة إدارة اجلأأأأودة الشأأأأاملة عأأأأ  أ أأأأا مأأأأنهخل  -

تنايمأأأأأ  شأأأأأامل هيأأأأأدف إه   يأأأأأ  حاجأأأأأا  هتو عأأأأأا  المأأأأأأون  حيأأأأأث 

هلتاأأأأمل اسأأأأتخدام ايسأأأأالي  الكميأأأأة مأأأأل  بأأأأل أأأأأل املأأأأدهلرهلل هاملأأأأوذ   

 العمليا  ها،دما  ل املنامة.لير  إجراء التح   امل تمر ل 

تعرهلأأأأأن اململكأأأأأة املتحأأأأأدة  يةأأأأأة الت يأأأأأيع ال هلطانيأأأأأة  أأأأأد عر أأأأأت اجلأأأأأودة  -

أشأأأأكل عأأأأام عأأأأ  أ أأأأا  موعأأأأة املعأأأأاب ها، أأأأا(ص ملنأأأأتخل أه ندمأأأأة مأأأأل 

شأأأأإ ا تلبأأأأ  متطلبأأأأا  حمأأأأددة   أيأأأأنام أانأأأأت م س أأأأة البحأأأأو  ال هلطانيأأأأة 

أشأأأكل أأ أأأر ت  أأأيل  1978 أأأد عر أأأت اجلأأأودة ل  أأأات التشأأأييد منأأأع عأأأام 

أ أأأأا  مأأأأوع صأأأأ ا  البناهلأأأأة التأأأأ  تلبأأأأ  املتطلبأأأأا  أأأأأام ل  لأأأأك الطرهل أأأأة 

التأأأأ  تأأأأ اأر هتتأأأأأوا ن هتتكامأأأأل  أأأأأا  أأأأع  ال أأأأأ ا  أإنواعهأأأأا الشأأأأأكلية 

 .1هالوذي ية هاجلاملية سواء للبناهلة أه من حميطها امل اهر 

ا  تعرهلأأأأأن الو هلأأأأأا  املتحأأأأأدة ايمرهلكيأأأأأة لل أأأأأودة عر أأأأأت تعرهل أأأأأا  ت ل أأأأألي -

مأأأأل  بأأأأل معهأأأأد صأأأأناعة التشأأأأييد التأأأأاأن جلامعأأأأة تك أأأأا  حيأأأأث عر أأأأت 

هتأأأأ  تعرهلأأأأن املتطلبأأأأا  عأأأأ   ""مطاأ أأأأة املتطلبأأأأا   ""أشأأأأكل  ترصأأأأ أ أأأأا 

هعر أأأأت ا، أأأأا(ص  ""ا، أأأأا(ص امل بتأأأأة تعا أأأأدهلا  ملنأأأأتخل أه ندمأأأأة ""أ أأأأا 

ال أأأأأأ ا  ال يمهلا(يأأأأأأة هالكيميا(يأأأأأأة أايأعأأأأأأاد هدرجأأأأأأة ا أأأأأأرارة  ""أ أأأأأأا 

 2مواص ا  ت تخدم لتعرهلن  بيعة منتخل أه ندمة هالاير أهلة 

 

1   Culp, G., Smith, A., and Abbott, J. (1993). “Implementing TQM in a 

consulting engineering firm.” J. Mgmt.in Engrg., 9(4), 340-355. 

2 Ledbetter, W. B. (1994). “Quality performance on successful 

projects.” J. Constr. Engrg. and mgmt., ASCE, 120(1), 34-46. 
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 -تعرهلن اجلودة ل املشارهلن اونشا(ية : ▪

هممأأأأأا سأأأأأب ذالتعارهلن ال أأأأأاأ ة   أأأأأكن م هأأأأأوم اجلأأأأأودة ل املشأأأأأارهلن اونشأأأأأا(ية 

هلأأأأرتبر أوجهأأأأا  الناأأأأر ال أأأأاأ ة أد هلأأأأرتبر أأأأأإ راف املاأأأأهع املتعأأأأددة م أأأأل: 

 أأأرف لأأأدد نارتأأأدد ا،اصأأأة هلكأأأ  هلأأأت  املالأأأك  امل أأأم   املن أأأع   املشأأأ د   كأأأل 

  يأأأأأأ  اجلأأأأأأودة ل املشأأأأأأارهلن اونشأأأأأأا(ية  أأأأأأ  الناأأأأأأر إه املاأأأأأأهع اونشأأأأأأا(  

أوصأأأأ دم  موعأأأأة مأأأأل اينشأأأأطة التأأأأ  تبأأأأدأ أحاجأأأأة امل أأأأتخدم هتنتهأأأأ  أشأأأأعور  

أالر أأأأأا هال ناعأأأأأة   هلأأأأأعلك  أأأأأأكن جأأأأأودة أعأأأأأامت اونشأأأأأاء تعنأأأأأأ   هرة إن 

وامأأأأأل ايمأأأأأان هاملتانأأأأأة هإمكانيأأأأأة تتأأأأأوا ر ل  أأأأأع  ايعأأأأأامت أشأأأأأكل ر(ي أأأأأ ع

ايسأأأأتخدام أحيأأأأث تكأأأأون مال(مأأأأة لليأأأأر  منهأأأأا ل أ نأأأأاء أسأأأأت امر ا هإن تنأأأأات 

  أأأأأة م أأأأأتخدميها هر أأأأأا     هأشأأأأأكل عأأأأأام  أأأأأكن معنأأأأأد اجلأأأأأودة ل املشأأأأأارهلن 

اونشأأأأا(ية هلأأأأرتبر أأأأأالرأد ا،أأأأاخ للمأأأأأون أه امل أأأأتخدم ه  أأأأا  اجتأأأأد ه ر أأأأد 

  1مل املنت 

  

 

 يصأأأأ صأأأأال   نرصأأأأ الأأأأدهلل نأأأأم اد  إدارة اجلأأأأودة ل مشأأأأارهلن التشأأأأييد ل سأأأأورهلة   لأأأأة جامعأأأأة دمشأأأأ   1

 . 2006للعلوم ايندسية العدد ال ان هالعاهن  العدد ايهت  سورهلا   
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 -املاهع :معاهلم ت يي  جودة  ▪

هلت أأأأأ  الك أأأأأم مأأأأأل امل س أأأأأا  الدهليأأأأأة هاملانحأأأأأة ملمشأأأأأارهلن منهأأأأأا ا  أأأأأاد 

ا هرهب  هالبنأأأأأأك الأأأأأأده   هأرنأأأأأأامخل ا مأأأأأأ  املتحأأأأأأدة اونام(أأأأأأ   هصأأأأأأندهق 

ا مأأأأ  املتحأأأأدة  ههأالأأأأة التعأأأأاهن الياأانيأأأأة عأأأأ  مخأأأأع معأأأأاهلم أساسأأأأية لت يأأأأي  

  -جودة املشارهلن ل امل س ا   م ا كومية ه   :

معيأأأأأأار ا رتبأأأأأأاح هالأأأأأأعد هلشأأأأأأم اه درجأأأأأأة اسأأأأأأتمرار صأأأأأأحة همال(مأأأأأأة  -1

 رجأأأأا  املاأأأأهع أأأأأام نطأأأأر لأأأأد  حيأأأأث هلعملهأأأأعا املعيأأأأار عأأأأ  ت أأأأدهلر   أأأأ  

أأأأأأام عأأأأأرف  1ا رتبأأأأأاح أأأأأأ  ا،طأأأأأر هنتأأأأأا(خل املاأأأأأهع هحاجأأأأأا  امل أأأأأت يدهلل 

العبيأأأأدد ا رتبأأأأاح أإنأأأأد درجأأأأة مال(مأأأأة نأأأأواتخل املاأأأأهع أه  اهلاتأأأأد عأأأأ  النحأأأأو 

. امأأأأا محأأأأاد  يعأأأأرف معيأأأأار ا رتبأأأأاح أإنأأأأد هل أأأأيع مأأأأدس مال(مأأأأة 2ر لأأأأواملخطأأأأ 

املاأأأأأهع ملأأأأأناام   أأأأأم ا كوميأأأأأة   هاملمأأأأأول   هال ةأأأأأا  امل أأأأأتهد ة ه دهلأأأأأد 

  هممأأأأا سأأأأب  هلتاأأأأ  أن ملعيأأأأار ا رتبأأأأاح أ أأأأر أبأأأأم ل 3احتياجأأأأاتي  أشأأأأكل د يأأأأ 

   هلأأأأادة جأأأأودة املاأأأأهع   تحدهلأأأأد احتياجأأأأا  ال ةأأأأة امل أأأأتيد ة أشأأأأكل صأأأأحي 

هت أأأأأمي  املاأأأأأهع أالشأأأأأكل الأأأأأعد هلتناسأأأأأ  هأصأأأأأحا  امل أأأأأال   هأأأأأأعلك 

 ميأأأأأل املخأأأأأا ر ا،ارجيأأأأأة التأأأأأ  حيتمأأأأأل مواجيتيأأأأأا أ نأأأأأاء تن يأأأأأع املاأأأأأهع  

 
1PMI, PMBOK, A guide to the project management body of knowledge, 

3rd Ed., 2004, 

العبيأأأأدد  امأأأأل   أ أأأأر العوامأأأأل ا سأأأأ اتي ية ل   أأأأ   اعليأأأأة ت أأأأوهل  ايداء اودارد للمشأأأأارهلن    رسأأأأالة  2

 . 2010ماج تم ذ ا أادهلمية العرأية  الدنامرا.  

ميأأأأة أ طأأأأاع  أأأأمة رسأأأأالة ماج أأأأتم جامعأأأأة ا   أأأأر محأأأأاد  رشأأأأاد   ت يأأأأي  املشأأأأارهلن ل امل س أأأأا   أأأأم ا كو  3

 . 2010أيمة    ل ط    
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هالتن أأأأي  مأأأأن الاأأأأأاء أأأأأل  لأأأأك سأأأأي دد إه سأأأأم أنشأأأأطة املاأأأأهع أالشأأأأكل 

ال أأأأأحي   هأالتأأأأأا    يأأأأأ  اجلأأأأأودة ل عيأأأأأن مراحأأأأأل هأنشأأأأأطة املاأأأأأهع ممأأأأأا 

 ن ا  املاهع.هل دد ا  

هالأأأأعد هل أأأأيع ههل أأأأدر النتأأأأا(خل التأأأأ     أأأأت أالن أأأأبة  -معيأأأأار الك أأأأاءة : -2

 معيأأأأار  1للن  أأأأا  هاملأأأأوارد امل أأأأتخدمة ل املاأأأأهع نأأأأالت  أأأأ ة  منيأأأأة حمأأأأددة

الك أأأأاءة هلبأأأأ  مأأأأدس   يأأأأ  املخرجأأأأا  املخطأأأأر يأأأأا  هأأأأأعلك مأأأأدس مرهنأأأأة 

اأأأأهع  هالتن أأأأي  مأأأأن اودارة اليوميأأأأة ملواجيأأأأة أد  أأأأا ر  أأأأد هلتعأأأأر  ليأأأأا امل

الاأأأأأأاء أشأأأأأكل م أأأأأتمر  هأأأأأأعلك تكأأأأأالين املخرجأأأأأا   أأأأأك ا   أأأأأ  معيأأأأأار 

الك أأأأأاءة ل ماأأأأأهع مأأأأأا سأأأأأيكون لأأأأأعلك أ أأأأأر ها أأأأأ  ل  هلأأأأأادة جأأأأأودة  لأأأأأك 

املاأأأأأهع  هأالتأأأأأا  ن أأأأأا  املاأأأأأهع ه  يأأأأأ  أ أأأأأداف امل س أأأأأة التأأأأأ  ت أأأأأعد 

 لتح ي يا.

  املخرجأأأأأا  هالأأأأأعد هلرأأأأأأم عأأأأأ  ت أأأأأدهلر مأأأأأدس   يأأأأأ  -معيأأأأأار ال اعليأأأأأة : -3

همأأأأأدس جود أأأأأا  ه أأأأأل نأأأأأواتخل املاأأأأأهع سأأأأأتح   لنأأأأأا ايأأأأأدف مأأأأأل إنشأأأأأاء 

  أأأأأام هتعأأأأرف معيأأأأار ال اعليأأأأة أإنأأأأدد مأأأأدس   يأأأأ  املاأأأأهع لنتأأأأا(خل  2املاأأأأهع

   لأأأأو التممأأأأت امل س أأأأة أتطبيأأأأ  معيأأأأار ال اعليأأأأة ل مشأأأأارهلعها  3املخطأأأأر يأأأأا 

 
1Binnendijk, A. (2000). Results based management in the development 

cooperation agencies: a review of experience: DAC Working Party on 

Aid Evaluation. . 

 . 2005ارهلن   عامن   ايردن   امو  املع   الوسير   منهخل إدارة املش 2

اأأأأأو رماأأأأان  لأأأأي   ها أأأأن ت يأأأأي  املشأأأأارهلن الن أأأأوهلة التأأأأ  تن أأأأع ا امل س أأأأا   أأأأم ا كوميأأأأة ل  طأأأأاع  أأأأمة  3

 . 2013مل هجهة نار من    املشارهلن. ذرسالة ماج تم  اجلامعة اوسالمية أيمة   ل ط    
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امل س أأأأأة   إ أأأأأا أأأأأأعلك سأأأأأتتالع أد  أأأأأا ر  أأأأأد هلتعأأأأأر  ليأأأأأا املاأأأأأهع ين

سأأأأأتكون  أأأأأد ه أأأأأعت ا،طأأأأأر هال أأأأأينارهلو ا  الال مأأأأأة ملواجيأأأأأة أد  أأأأأارم  

 أأأأأا لتمام أمعيأأأأأار ال اعليأأأأأة سأأأأأي دد إه   يأأأأأ  اجلأأأأأودة ل أنشأأأأأطة املاأأأأأهع 

هجأأأأأودة ل  رجأأأأأا  املاأأأأأهع  هسأأأأأتكون نتأأأأأا(خل املاأأأأأهع  ا  جأأأأأودة عاليأأأأأة 

هلر ه أأأ  مأأأا تأأأ  التخطأأأير لأأأد  هسأأأيال   املاأأأهع ال بأأأوت مأأأل  بأأأل مأأأدهلر  همأأأد

امل س أأأأة هأأأأأعلك املمأأأأوت الأأأأعد هليأأأأت  أ أأأأودة املاأأأأهع أ أأأأدر أ تاممأأأأدد ل إن أأأأا  

  لك املاهع.

حيأأأأأأث هلعأأأأأأرف دليأأأأأأل ا  أأأأأأاد ايهرهب ودارة املشأأأأأأارهلن  -معيأأأأأأار اي أأأأأأر : -4

معيأأأأار اي أأأأر أإنأأأأد العمليأأأأة التأأأأ  ت حأأأأص أ أأأأر املاأأأأهع عأأأأ  املأأأأدس البعيأأأأد   

دنال  الال مأأأأأأأة لتن يأأأأأأأع ههلكأأأأأأون التن يأأأأأأأع هايداء نأأأأأأاجح  إ ا أانأأأأأأأت املأأأأأأ 

أأأأأأام  1النشأأأأأا ا  املخططأأأأأة  هان أأأأأا  املخرجأأأأأا  املتو عأأأأأة ل الأأأأأممل املناسأأأأأ  

ههلعأأأأرف العبيأأأأدد معيأأأأار اي أأأأر أإنأأأأدد التأأأأإ ما  ا  اأيأأأأة هال أأأألبية عأأأأ  املأأأأدس 

الطوهلأأأأل ل امل س أأأأة أشأأأأكل مبأأأأا  أه أشأأأأكل  أأأأم مبأأأأا   ه أأأأع  التأأأأإ ما  

تامعيأأأأأأة   أه أيةيأأأأأأة  أه تكنولوجيأأأأأأة   أأأأأأد تكأأأأأأون أ ت أأأأأأادهلة  أه   ا يأأأأأأة  أه أج

ههلمكأأأل ال أأأأوت أأأأأإن  نأأأأاا عال أأأأة أأأأأ  معيأأأأار اي أأأأر هجأأأأودة املاأأأأهع حيأأأأث أن 

امل س أأأأأا  همأأأأأدارء املشأأأأأارهلن هأأأأأأعلك املمأأأأأول  هل أأأأأعون لتح يأأأأأ  مشأأأأأارهلن 

 
1European Commission, E. C. (2004). Aid Delivery Methods Project 

Cycle Management Guidelines. Rue de la Loi 41 — B-1049 Brussels: 

European Commission. . 
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 ا  جأأأأودة عاليأأأأة  أأأأال هلكأأأأون  أأأأدف امل س أأأأة  أأأأو إن أأأأا  املاأأأأهع  ح أأأأ   

    1أل  ه جودة عالية 

ه أأأأأأو مأأأأأأدس اسأأأأأأتمرار نتأأأأأأا(خل املاأأأأأأهع هاحأأأأأأتامت  -ة: معيأأأأأأار ا سأأأأأأتدام -5

ههلعأأأأأرف املعهأأأأأد ا هرهب  2اسأأأأأتمرار ا أعأأأأأد أنتهأأأأأاء املاأأأأأهع هتو أأأأأن املأأأأأوارد

ودارة املشأأأأارهلن معيأأأأار ا سأأأأتدامة أإنأأأأدد دهلمومأأأأة نتأأأأا(خل املاأأأأهع أعأأأأد انتها(أأأأدم   

ههلمكأأأأل ال أأأأوت أأأأأإن  نأأأأاا عال أأأأة ه ي أأأأة أأأأأ  أسأأأأتدامة املاأأأأهع هجودتأأأأد   

تعنأأأأأ  أهلاأأأأأا  مأأأأأدس أ اهلأأأأأة موا نأأأأأة املاأأأأأهع لتح يأأأأأ   رجأأأأأا    ا سأأأأأتدامة

هأ أأأأأأداف املاأأأأأأهع  لأأأأأأو التممأأأأأأت امل س أأأأأأة أتطبيأأأأأأ  معيأأأأأأار ا سأأأأأأتدامة ل 

مشأأأأارهلعها  أأأأكن أنشأأأأطة املاأأأأهع سأأأأتن م ه أأأأ  املوا نأأأأة املرصأأأأودة لكأأأأل نشأأأأاح   

هسأأأأأتتمتن  رجأأأأأا   لأأأأأك النشأأأأأاح أأأأأأاجلودة  هسأأأأأتكون اجلأأأأأودة متواجأأأأأدة ل 

ه أأأأعا هلعنأأأأ    يأأأأ  اجلأأأأودة ل املاأأأأهع أكأأأأل  ذ املعهأأأأد  أا أأأأة أنشأأأأطة املاأأأأهع 

 3ا هرهب ودارة املشارهلن

ة  -العال أأأة أأأأ  اجلأأأودة هالكل أأأأة هالو أأأت : - انيأأأا  : لتح يأأأ  اي أأأداف املرجأأأأو 

مأأأأل املاأأأأهع   أأأأأد مأأأأل ال أيأأأأم عأأأأ   ال أأأأة أمأأأأور أساسأأأأية  ه أأأأ  اجلأأأأودة 

 

العبيأأأأدد  امأأأأل  أ أأأأر العوامأأأأل ا سأأأأ اتي ية ل   أأأأ   اعليأأأأة ت أأأأوهل  ايداء اودارد للمشأأأأارهلن   ذرسأأأأالة  1

  2010ماج تم  ا أادهلمية العرأية  الدنامرا  

بكأأأأأ  ال أأأأأكان ال أأأأأكان الأأأأأرهل ي  ال  أأأأأراء التيلأأأأأ  عأأأأأ  ال  أأأأأر   دليأأأأأل ت يأأأأأي  املشأأأأأارهلن  IFADمرأأأأأأم    2

 .2009هالعمليا   

3 European Commission, E. C. (2004). Aid Delivery Methods Project 

Cycle Management Guidelines. Rue de la Loi 41 — B-1049 Brussels: 

European Commission. . 
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هالكل أأأأأة هاالو أأأأأت هالتأأأأأ  ترأطهأأأأأا عال أأأأأا   وهلأأأأأة تتطلأأأأأ   إدار أأأأأا أشأأأأأكل 

 متوا ن 

 -: الكل ة –اجلودة  -أ

إن توذيأأأأن مهندسأأأأ  نأأأأ اء  نشأأأأاء مشأأأأارهلن  ا  جأأأأودة عاليأأأأة سأأأأيمهلد مأأأأل 

أن تطبيأأأأ  ا نتبأأأأارا  املناسأأأأبة لتح أأأأ  اجلأأأأودة هلأأأأ دد  يمأأأأة الرهاتأأأأ   أأأأأام 

إه إ الأأأأأة  أأأأأ ة ا نتبأأأأأار  ه أأأأأعا أالنتي أأأأأة سأأأأأيمهلد تكأأأأأالين اون أأأأأاق عأأأأأ  

املأأأأأأوذ   حتأأأأأأد هإن أأأأأأأان الراتأأأأأأ  ن  أأأأأأد جلميأأأأأأن املهندسأأأأأأ  ذتوذيأأأأأأن 

 مهندس  هلتمتعون أن ع امل توس الت ن  .

 الو ت –اجلودة  - 

ن تكأأأالين اون أأأاق عأأأ  املأأأوذ   أ أأأل  عنأأأدما تكأأأون  أأأ ة ا نشأأأاء أ رصأأأ تكأأأو

إ  أن  أأأأأأ ة ا نشأأأأأأاء ال  أأأأأأمة سأأأأأأتحوت دهن إجأأأأأأراء ا نتبأأأأأأار عأأأأأأ  نحأأأأأأو  

مناسأأأأ  هأالتأأأأا  تتأأأأإ ر اجلأأأأودة  هسأأأأيتطل  ايمأأأأر توذيأأأأن مهندسأأأأ  نأأأأ اء 

و أأأاء العمأأأل أإ بأأأ  عأأأة أأأأدهن التأأأإ م عأأأ  اجلأأأودة  ممأأأا سأأأي دد إه  هلأأأادة 

 الكل ة الكلية.

 لكل ةا –الو ت  - 

 أأأأأد هلأأأأأ دد ت  أأأأأم  أأأأأ ة ا نشأأأأأاء إه انخ أأأأأا  تكأأأأأالين اون أأأأأاق  هلكأأأأأل ل 

ع املهام ع  نحو   م مناس   مما هل  ر ع  اجلودة.   ع  ا الة ستن َّ

 ال  ل ال الث

 اجلان  العمل/  ليل نتا(خل هأنتبار  ر ية البحث 
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 أأأأال  سأأأأيت  ل  أأأأعا املبحأأأأث  ليأأأأل أجاأأأأأا  أ أأأأراد العينأأأأة هالتأأأأ  أانأأأأت ه أأأأ  

  -حماهر هأاويت :

 -الدراسة امليدانية : املحور ايهت 

شأأأأأأملت الدراسأأأأأأة امليدانيأأأأأأة  أأأأأأأا  امل أأأأأأاه   اينشأأأأأأا(ية ل ه ارة ايعأأأأأأامر 

هايسأأأأكان هالتأأأأ  تتأأأأإلن مأأأأل  ال أأأأة عاأأأأ  أأأأأة عامأأأأة هلأأأأعلك ملأأأأا لأأأأد دهر 

 اعأأأأأل  طأأأأأاع التشأأأأأييد العرا أأأأأ    همأأأأأل  أأأأأ  تو هلأأأأأن أسأأأأأتامرة ايسأأأأأتبيان عأأأأأ  

هاملهندسأأأأأ  ل املشأأأأأارهلن اينشأأأأأا(ية ل سأأأأأتة  أأأأأأا  عينأأأأأة البحأأأأأث  املأأأأأدهلرهلل

 للتعرف ع  امل  هل  دانل الاأة .

  أسأأأأتامرة أوا أأأأن مخأأأأع أسأأأأتامرا  لكأأأأل  أأأأأة 30ه أأأأد  أأأأام الباحأأأأث أتو هلأأأأن ذ

  ه أأأأد ألأأأأرش امل مأأأأوع الكأأأأل تعبةأأأأة املعلومأأأأا   يهأأأأا  هأأأأأعلك ناأأأأعت للتحليأأأأل 

سأأأأأأتامرا  املو عأأأأأأة   هأأأأأأأعلك تأأأأأأ  %  مأأأأأأل اي100  أسأأأأأأتامرة أد أن أأأأأأبة ذ30ذ

   ي  ملانع العينة امل حوأة حيث م لت  ع  العينة  تمن الدراسة .

ه أأأأد تأأأأ  ايعأأأأتامد ل صأأأأيا ة أسأأأأةلة أسأأأأتامرة ايسأأأأتبيان حأأأأوت عوامأأأأل م لأأأأث 

 ال يود اينشا(  من أليا      أدارة املشارهلن اينشا(ية 

 -املحور ال ان / ايسالي  ايح ا(ية هأداة الدراسة :

أسأأأأتعمل الباحأأأأث أسأأأألو  العينأأأأة العشأأأأوا(ية الب أأأأيطة هتأأأأ  أسأأأأتعامت م يأأأأا  

مل ه أأأأأيام هلتعلأأأأأ  أايسأأأأأالي  ايح أأأأأا(ية امل أأأأأتعملة ل ليكأأأأأر  ال نأأأأأا(  ها،أأأأأام

 ليأأأأل البيانأأأأا   تعتمأأأأد عأأأأ  نوعيأأأأة ايسأأأأةلة أه ال ر أأأأيا  هح أأأأ  منه يأأأأة 

البحأأأأأأث امل أأأأأأتعملة   ه أأأأأأ  أشأأأأأأكل عأأأأأأام ت  أأأأأأ  إه   أأأأأأم : ايسأأأأأأالي  
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ايح أأأأأا(ية الوصأأأأأ ية هايسأأأأأأالي  ايح أأأأأا(ية ايسأأأأأأتد لية هسأأأأأيت  ل  أأأأأأعا 

سأأأأأالي  الوصأأأأأ ية ه أأأأأ  : املتوسأأأأأر ا  أأأأأاب البحأأأأأث ال أيأأأأأم عأأأأأ  أ أأأأأ  اي

هاينحأأأأأراف املعيأأأأأارد    املتوسأأأأأر ا  أأأأأاب لهسأأأأأت اأا  سأأأأأواء عأأأأأ  ال  أأأأأرة 

أه عأأأ  عيأأأن   أأأرا  البعأأأد هلعتأأأ  أ أأأ  م أأأاهليع النمعأأأة املرأمهلأأأة   ههلأأأت  ح أأأاأد 

أإسأأأأأأتخدام  رهل أأأأأأة املتوسأأأأأأر املأأأأأأو هن أه املأأأأأأرج    أمأأأأأأا ل حالأأأأأأة امل يأأأأأأا  

   يأأأأأأت  ح أأأأأأا   1  2   3   4   5م أأأأأأة هال أأأأأأي  : ا،أأأأأأاممل  ه ا،يأأأأأأارا  ا،

املتوسأأأأأأر ا  أأأأأأاب لهسأأأأأأت اأا  هح أأأأأأ   أأأأأأانون الوسأأأأأأر ا  أأأأأأاب   أمأأأأأأا 

أالن أأأأبة لهنحأأأأراف املعيأأأأارد  هأأأأو أ أأأأ  م أأأأاهليع التشأأأأتت هالأأأأعد هلعنأأأأ  مأأأأدس 

تباعأأأأد البيانأأأأا  ذايسأأأأت اأا   عأأأأل أعاأأأأها الأأأأبع  هعأأأأل املتوسأأأأر ا  أأأأاب 

حأأأأراف املعيأأأأارد    كلأأأأام أ  أأأأأت  يمتأأأأد مأأأأل   أمأأأأا أالن أأأأبة لت  أأأأم  أأأأي  اين

 ال  ر ألام  ل التشتت ه اد ملانع اي راد حوت أست اأته  .

 أأأأأأام الباحأأأأأأث أإدنأأأأأأات متيأأأأأأما  الدراسأأأأأأة للكمبيأأأأأأوتر لتحليلهأأأأأأا أواسأأأأأأطة 

  هتأأأأأ   0.05  هتأأأأأ  التعامأأأأأل مأأأأأن البيانأأأأأت أم أأأأأتوس معنوهلأأأأأة ذ SPSSأرنأأأأأامخل ذ

ا  املحأأأأأأأور ايهت ها،أأأأأأأاخ أسأأأأأأأتعامت امل يأأأأأأأا  ال نأأأأأأأا(  أالن أأأأأأأبة ملتيأأأأأأأم

أالاأأأأأا  عينأأأأة البحأأأأث أمأأأأا املحأأأأور ال أأأأان مأأأأل حمأأأأاهر  ا(مأأأأة ايسأأأأتبيان تأأأأ  

 يهأأأأا أسأأأأتخدام م يأأأأا  ليكأأأأر  ا،أأأأاممل هأايمكأأأأان ت أأأأنين  أأأأي  ايهسأأأأاح 

 ا  اأية لكل أند مل أنود أستامرة ايست  اء أام هلل : 

 هلم ل ي أت   باما . 1.80إه ا ل مل  1مل  -

 هلم ل ي أت   . 2.60إه  1.80مل  -
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 هلم ل إه حد ما . 3.40إه  2.60مل  -

 هلم ل أت   . 4.20إه  3.40مل  -

 . "هلم ل أت   باما  5إه  4.20مل  -

ه أأأأأيام هلأأأأأل  ليأأأأأل يجاأأأأأأا  العينأأأأأة حأأأأأوت أسأأأأأةلة  أأأأأعا املحأأأأأور 

  -هأاويت :

هصأأأأأأن هتشأأأأأأخيص متيأأأأأأما  البحأأأأأأث ا،اصأأأأأأة أت أأأأأأوهل   يأأأأأأود  -

 شارهلن امل لث الع ب  هأدارة امل

 هلو أأأأأأ  املتوسأأأأأأطا  ا  أأأأأأاأية ها نحرا أأأأأأا  املعيارهلأأأأأأة  1جأأأأأأدهت ذ 

 جاأأأأأا  عينأأأأة البحأأأأث أم لأأأأث ال يأأأأود الأأأأع ب  لتح أأأأ  أدارة املشأأأأارهلن 

 ا نشا(ية 

 

  

الوسأأأأأأأأأأأر  أأعاد تطبي  أدارة الو ت للماهع

 ا  اب

 اينحراف املعيارد

   أدارة الو ت للماهع أ

ت أأأأأأتخدم أسأأأأأأالي  التخطأأأأأأير إن إدارة مشأأأأأأارهلعك   1

 الممن  للماهع

2.1 1.0545 

 أأأأأأل إن إدارة مشأأأأأأأارهلعك  تعمأأأأأأل هلكأأأأأأأل ملم(أأأأأأأة  2

 . (WBS) العمل ل متاأعة ه ت املاهع.

2.06 0.9688 

 1.1655 2.065 إن إدارة مشارهلعك   دد أد ة ه ت املاهع. 3

إن إدارة مشأأأأأارهلعك  ت أأأأأوم أكعأأأأأداد ت أأأأأارهلر متاأعأأأأأة  4

 )ذهلوميأأأأة  أسأأأأبوعية  شأأأأهرهلة .الو أأأأت ح أأأأ  

(WBS 

2.8214 0.9336 
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إن إدارة مشأأأأأأأأارهلعك  تتأأأأأأأأو ر عأأأأأأأأ  املعلومأأأأأأأأا   5

الال مأأأأأة وعأأأأأداد ت أأأأأارهلر حأأأأأوت ه أأأأأت املاأأأأأهع 

 هأنشطتد.

3.500 0.854 

   أأعاد تطبي  أدارة التكالين للماهع  

إن إدارة مشأأأأأأارهلعك  ت أأأأأأأتخدم أسأأأأأأأالي   طأأأأأأأير  1

 همتاأعة تكالين املاهع .

2.300 0.895 

إن إدارة مشأأأأأارهلعك  تعمأأأأأل  يكأأأأأل ملم(أأأأأة العمأأأأأل  2

WBS  ل متاأعأأأأأأأة تكأأأأأأأالين ذالت أأأأأأأدهلر الت  أأأأأأأيل

 للكل ة  .

2.145 0.8652 

 

3 
إن إدارة مشأأأأأأأأأارهلعك   أأأأأأأأأدد أد أأأأأأأأأة تكأأأأأأأأأالين 

 املاهع.

1.579 0.7845 

إن إدارة مشأأأأأارهلعك  ت أأأأأوم أكعأأأأأداد ت أأأأأارهلر متاأعأأأأأة  4

ذهلوميأأأأأأة  أسأأأأأأبوعية  تكأأأأأأالين أنشأأأأأأطة املاأأأأأأهع 

 شهرهلة  .

2.9015 0.9362 

إن إدارة مشأأأأأأأأارهلعك  تتأأأأأأأأو ر عأأأأأأأأ  املعلومأأأأأأأأا   5

 الال مة وعداد ت ارهلر حوت الكل ة .

3.0256 0.7456 

أأعأأأأأأأأأاد تطبيأأأأأأأأأ  أدارة اجلأأأأأأأأأودة   

 للماهع

  

إن إدارة مشأأأأأأأأأأارهلعك  تتأأأأأأأأأأو ر عأأأأأأأأأأ  املعأأأأأأأأأأاهلم  1

هاملواصأأأأأأ ا  ال ياسأأأأأأية التأأأأأأ   أأأأأأ  اعتامد أأأأأأا ل 

  طير همتاأعة تكالين املاهع.

2.7652 0.6985 

إن إدارة مشأأأأأأأأارهلعك  تعمأأأأأأأأل أتأأأأأأأأد ي  اجلأأأأأأأأودة   2

 ا،اخ أو ت هتكالين املاهع.

3.302 0.798 

إن إدارة مشأأأأأأأأارهلعك  تعمأأأأأأأأل أتأأأأأأأأد ي  اجلأأأأأأأأودة  3

 ا،اخ أو ت هتكالين املاهع.

2.201 0.985 
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إن إدارة مشأأأأأأارهلعك  ت أأأأأأوم أتشأأأأأأكيل جلأأأأأأان مأأأأأأل  4

ا،أأأأأأ ة هاملعر أأأأأأة الت نيأأأأأأة لدراسأأأأأأة مشأأأأأأاأل  هد 

 إدارة املاهع م ل حل ا  اجلودة.

2.201 0.654 

إن إدارة مشأأأأأأأأارهلعك  ت أأأأأأأأوم أعمليأأأأأأأأا  التإأأأأأأأأأد  5

الدهرهلأأأأأأة مأأأأأأل أن املعأأأأأأدا  هاملأأأأأأواد امل أأأأأأتخدمة 

     الاهح هاملواص ا  املطلوأة.

2.9015 0.9362 

   أأعاد تطبي      دليا  للماهع  

إدارة مشأأأأأارهلعك  هلتأأأأأو ر يأأأأأا منه يأأأأأة هلأأأأأوا(  إن  1

حمأأأأأأددة ودارة املشأأأأأأارهلن ا،اصأأأأأأة أت نيأأأأأأا  هأدها  

هعمليأأأأأأأأا  إدارة العنأأأأأأأأا  ال ال أأأأأأأأة  الو أأأأأأأأت  

 التكل ة  جودة إدارة املاهع.

2.065 1.1655 

إن إدارة مشأأأأأارهلعك  تتأأأأأو ر عأأأأأ  ناأأأأأام معلومأأأأأا   2

 إدارة املشارهلن ذه ت تكل ة   ههل م ه  ا لد.

2.8214 0.9336 

إن إدارة مشأأأأأأارهلعك  تتأأأأأأو ر هت أأأأأأت ط  الكأأأأأأوادر  3

 ال نية اودارهلة هاملهنية املناسبة ودارة املاهع.

2.06 0.9688 

إن إدارة مشأأأأأأأأارهلعك   تأأأأأأأأار اييكأأأأأأأأل التنايمأأأأأأأأ   4

 املناس  ودارة املشارهلن.

2.300 0.895 

إن إدارة مشأأأأأأارهلعك  هلتأأأأأأو ر يأأأأأأا مكتأأأأأأ  نأأأأأأاخ  5

  PMOودارة املشارهلن .ذ

3.0256 0.7456 

هلتاأأأأ  مأأأأل نأأأأالت اجلأأأأدهت أعأأأأال  هالأأأأعد هلبأأأأ  دراء أ أأأأراد العينأأأأة ل املحأأأأور 

ال أأأأأان هاملتعلأأأأأ  أت أأأأأوهل   يأأأأأود امل لأأأأأث الأأأأأع ب  هأدارة املشأأأأأارهلن   هسأأأأأيت  

ايسأأأأةلة املتعل أأأأة  -أ -أسأأأأتعرا  أأأأأل سأأأأ ات أح أأأأ  ال  أأأأرة املتعل أأأأة أأأأأد :

أأأأأإدارة الو أأأأت مرتبأأأأة ح أأأأ  املتوسأأأأطا  هاينحأأأأراف املعيأأأأارد لكأأأأل   أأأأرة 

  -أاويت :ه
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هالتأأأأأأأ  تأأأأأأأنص إن إدارة مشأأأأأأأارهلعك  ت أأأأأأأتخدم أسأأأأأأأالي  التخطأأأأأأأير  -1

 هاينحأأأأراف املعيأأأأارد (2.1)الممنأأأأ  للماأأأأهع   إ  ألأأأأرش املتوسأأأأر ا  أأأأاب 

 ع  التوا . (1.0545)

هالتأأأأأ  تأأأأأنص عأأأأأ   أأأأأل  أأأأأل إن إدارة مشأأأأأارهلعك  تعمأأأأأل هلكأأأأأل ملم(أأأأأة  -2

  2.06 ذالعمأأأأأأل ل متاأعأأأأأأة ه أأأأأأت املاأأأأأأهع إ  ألأأأأأأرش املتوسأأأأأأر ا  أأأأأأاب

   ع  التوا .0.9688 هاينحراف املعيارد ذ

هالتأأأأأ  تأأأأأنص عأأأأأ  إن إدارة مشأأأأأارهلعك   أأأأأدد أد أأأأأة ه أأأأأت املاأأأأأهع.إ   -3

عأأأأأ   (1.1655) هاينحأأأأأراف املعيأأأأأارد (2.065)ألأأأأأرش املتوسأأأأأر ا  أأأأأاب 

 التوا .

هالتأأأأأ  تأأأأأنص  أأأأأل إن إدارة مشأأأأأارهلعك  ت أأأأأوم أكعأأأأأداد ت أأأأأارهلر متاأعأأأأأة  -4

إ  ألأأأأأرش املتوسأأأأأر  WBS) )ذهلوميأأأأأة  أسأأأأأبوعية  شأأأأأهرهلة   الو أأأأأت ح أأأأأ  

   ع  التوا . 0.9336    هاينحراف املعيارد ذ2.8214ا  اب ذ

هالتأأأأ  تأأأأنص  أأأأل إن إدارة مشأأأأارهلعك  تتأأأأو ر عأأأأ  املعلومأأأأا  الال مأأأأة  -5

وعأأأأداد ت أأأأارهلر حأأأأوت ه أأأأت املاأأأأهع هأنشأأأأطتد إ  ألأأأأرش املتوسأأأأر ا  أأأأاب 

   ع  التوا .0.854د ذ  هاينحراف املعيار3.500ذ

 أأعاد تطبي  أدارة التكالين للماهع - 

هالتأأأأ  تأأأأنص  أأأأل إن إدارة مشأأأأارهلعك  ت أأأأتخدم أسأأأأالي   طأأأأير همتاأعأأأأة  -1

    هاينحأأأأأأأراف 2.300تكأأأأأأأالين املاأأأأأأأهع   إ  ألأأأأأأأرش املتوسأأأأأأأر ا  أأأأأأأاب ذ

   ع  التوا .0.895املعيارد ذ
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ل متاأعأأأأأأأأة  WBS إن إدارة مشأأأأأأأأارهلعك  تعمأأأأأأأأل  يكأأأأأأأأل ملم(أأأأأأأأة العمأأأأأأأأل -2

    2.145تكأأأأأالين ذالت أأأأأدهلر الت  أأأأأيل للكل أأأأأة    إ  ألأأأأأرش املتوسأأأأأر ا  أأأأأاب ذ

   ع  التوا .0.8652هاينحراف املعيارد ذ

هالتأأأأأ  تأأأأأنص إن إدارة مشأأأأأارهلعك   أأأأأدد أد أأأأأة تكأأأأأالين املاأأأأأهع   إ  ألأأأأأرش  -3

  عأأأأأأأأ  0.7845    هاينحأأأأأأأأراف املعيأأأأأأأأارد ذ1.579املتوسأأأأأأأأر ا  أأأأأأأأاب ذ

 التوا .

إن إدارة مشأأأأأأأارهلعك  ت أأأأأأأوم أكعأأأأأأأداد ت أأأأأأأارهلر متاأعأأأأأأأة تكأأأأأأأالين أنشأأأأأأأطة  -4

  2.9015املاأأأأأأهع ذهلوميأأأأأأة  أسبوعية شأأأأأأهرهلة    إ  ألأأأأأأرش املتوسأأأأأأر ا  أأأأأأاب ذ

   ع  التوا .0.9362  هاينحراف املعيارد ذ

هالتأأأأ  تأأأأنص إن إدارة مشأأأأارهلعك  تتأأأأو ر عأأأأ  املعلومأأأأا  الال مأأأأة وعأأأأداد  -5

    هاينحأأأأأأراف 3.0256رش املتوسأأأأأأر ا  أأأأأأاب ذت أأأأأأارهلر حأأأأأأوت الكل أأأأأأة   ألأأأأأأ 

   ع  التوا .0.7456املعيارد ذ

  -ايسةلة املتعل ة أأعاد تطبي  أدارة اجلودة للماهع هأاويت : - 

هالتأأأأأ  إن إدارة مشأأأأأارهلعك  تتأأأأأو ر عأأأأأ  املعأأأأأاهلم هاملواصأأأأأ ا  ال ياسأأأأأية  -1

رش املتوسأأأأر التأأأأ   أأأأ  اعتامد أأأأا ل  طأأأأير همتاأعأأأأة تكأأأأالين املاأأأأهع.إ  ألأأأأ 

 ع  التوا . (0.6985) هاينحراف املعيارد   (2.7652)ا  اب 

هالتأأأأ  تأأأأنص إن إدارة مشأأأأارهلعك  تعمأأأأل أتأأأأد ي  اجلأأأأودة ا،أأأأاخ أو أأأأت  -2

    هاينحأأأأأأأراف 3.302هتكأأأأأأأالين املاأأأأأأأهع  إ  ألأأأأأأأرش املتوسأأأأأأأر ا  أأأأأأأاب ذ

   ع  التوا  .0.798املعيارد ذ
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هالتأأأأأ  تأأأأأنص  أأأأأل إن إدارة مشأأأأأارهلعك  تعمأأأأأل أتأأأأأد ي  اجلأأأأأودة ا،أأأأأاخ  -3

هاينحأأأأراف    (2.201)أو أأأأت هتكأأأأالين املاأأأأهع  إ  ألأأأأرش املتوسأأأأر ا  أأأأاب 

 ع  التوا . (0.985) املعيارد

هالتأأأأأ  تأأأأأنص  أأأأأل إن إدارة مشأأأأأارهلعك  ت أأأأأوم أتشأأأأأكيل جلأأأأأان مأأأأأل  هد  -4

ملاأأأأهع م أأأأل حل أأأأا  اجلأأأأودة ا،أأأأ ة هاملعر أأأأة الت نيأأأأة لدراسأأأأة مشأأأأاأل إدارة ا

عأأأأ   (0.654) هاينحأأأأراف املعيأأأأارد   (2.201)  إ  ألأأأأرش املتوسأأأأر ا  أأأأاب 

 التوا .

هالتأأأأ  تأأأأنص إن إدارة مشأأأأارهلعك  ت أأأأوم أعمليأأأأا  التإأأأأأد الدهرهلأأأأة مأأأأل أن -5

املعأأأأأدا  هاملأأأأأواد امل أأأأأتخدمة   أأأأأ  الاأأأأأهح هاملواصأأأأأ ا  املطلوأأأأأأة   إ  ألأأأأأرش 

 ع  التوا .  (0.9362) ينحراف املعيارد  ها2.9015املتوسر ا  ابذ

 -: أأعاد تطبي      دليا  للماهع - 

هالتأأأأأ  تأأأأأنص إن إدارة مشأأأأأارهلعك  هلتأأأأأو ر يأأأأأا منه يأأأأأة هلأأأأأوا(  حمأأأأأددة  -1

ودارة املشأأأأأأأأارهلن ا،اصأأأأأأأأة أت نيأأأأأأأأا  هأدها  هعمليأأأأأأأأا  إدارة العنأأأأأأأأأا  

وسأأأأأأأر ال ال أأأأأأأة  الو أأأأأأأت  التكل أأأأأأأة  جأأأأأأأودة إدارة املاأأأأأأأهع.  إ  ألأأأأأأأرش املت

 ع  التوا . (1.1655)   هاينحراف املعيارد2.065ا  ابذ

هالتأأأأأ  إن إدارة مشأأأأأارهلعك  تتأأأأأو ر عأأأأأ  ناأأأأأام معلومأأأأأا  إدارة املشأأأأأارهلن  -2

  2.8214ذه أأأأأأت تكل أأأأأأة   ههل أأأأأأم ه  أأأأأأا لأأأأأأدد  إ  ألأأأأأأرش املتوسأأأأأأر ا  أأأأأأابذ

 ع  التوا . (0.9336) هاينحراف املعيارد
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 ر هت أأأأأت ط  الكأأأأأوادر ال نيأأأأأة اودارهلأأأأأة هالتأأأأأ  إن إدارة مشأأأأأارهلعك  تتأأأأأو -3

  2.06هاملهنيأأأأأأأأة املناسأأأأأأأأبة ودارة املاأأأأأأأأهع   إ  ألأأأأأأأأرش املتوسأأأأأأأأر ا  أأأأأأأأابذ

 ع  التوا . (0.9688) هاينحراف املعيارد

هالتأأأأأأ  تأأأأأأنص إن إدارة مشأأأأأأارهلعك   تأأأأأأار اييكأأأأأأل التنايمأأأأأأ  املناسأأأأأأ   -4

 اف املعيأأأأأارد  هاينحأأأأأر2.300ودارة املشأأأأأارهلن.  إ  ألأأأأأرش املتوسأأأأأر ا  أأأأأابذ

 ع  التوا . (0.895)

هالتأأأأأأ  تأأأأأأنص إن إدارة مشأأأأأأارهلعك  هلتأأأأأأو ر يأأأأأأا مكتأأأأأأ  نأأأأأأاخ ودارة  -5

  هاينحأأأأأأأأأراف 3.0256    إ  ألأأأأأأأأأرش املتوسأأأأأأأأأر ا  أأأأأأأأأابذPMOاملشأأأأأأأأأارهلن  ذ

 ع  التوا . (0.7456) املعيارد

 أنتبار ال ر يا  :  -املحور ال الث :

البحأأأأث مأأأأل نأأأأالت عال أأأأة ايرتبأأأأاح سأأأأيت  ل  أأأأعا املحأأأأور أنتبأأأأار  ر أأأأيا  

 -أ  متيما  البحث هأام مب  أدنا  :

ال ر أأأأية الر(ي أأأأة: هجأأأأود عال أأأأة أرتبأأأأاح معنوهلأأأأد أأأأأ   يأأأأود امل لأأأأث  -1

الأأأأأع ب  هأأأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن اينشأأأأأا(ية   هتنب أأأأأ  عنهأأأأأا ال ر أأأأأيا  

 -ال رعية التالية :

توجأأأأأد عال أأأأأة أرتبأأأأأاح معنوهلأأأأأة أأأأأأ  أدارة الو أأأأأت هأأأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن   -1

 اينشا(ية .

توجأأأأأد عال أأأأأة أرتبأأأأأاح معنوهلأأأأأة أأأأأأ  أدارة الكل أأأأأة هأأأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن  -2

 اينشا(ية .
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 توجد عال ة أرتباح معنوهلة أ  أدارة اجلودة أدارة املشارهلن اينشا(ية.  -3

 H0 :  يأأأأود امل لأأأأث الأأأأع ب  هأأأأأ  أدارة   هلوجأأأأد عال أأأأة أرتبأأأأاح  ه ديلأأأأة أأأأأ 

 املشارهلن اينشا(ية.

H1 :   هلوجأأأأد عال أأأأة أرتبأأأأاح  ه ديلأأأأة معنوهلأأأأة أأأأأ   يأأأأود امل لأأأأث الأأأأع ب  هأأأأأ

 أدارة املشارهلن اينشا(ية

  هلم أأأأأأل عه أأأأأأا  ايرتبأأأأأأاح أأأأأأأ   2جأأأأأأدهت ذ -هأأأأأأأام هلبأأأأأأ  اجلأأأأأأدهت اييت :

 متيما  البحث

  إه هجأأأأود عال أأأأأة أرتبأأأأأاح  ا  ديلأأأأة معنوهلأأأأأة أأأأأأ   2هلشأأأأم اجلأأأأأدهت ر أأأأأ  ذ

م لأأأأأث ال يأأأأأود الأأأأأع ب  هأأأأأأ  أليأأأأأا    أأأأأ  أدارة املشأأأأأارهلن إ  أانأأأأأت  يمأأأأأة 

ل العينأأأأة  أأأأت البحأأأأث   ممأأأأا حي أأأأ  صأأأأحة  (0.811)معامأأأأل ايرتبأأأأاح ت أأأأاهد 

ه يمأأأأأة معامأأأأأل ايرتبأأأأأاح ادارة  ال ر أأأأأية هجأأأأأود عال أأأأأة أرتبأأأأأاح معنوهلأأأأأة   

     هأانأأأأأت  يمأأأأة ايرتبأأأأأاح أأأأأ  ادارة0.436جلأأأأودة هأدارة املشأأأأأارهلن ت أأأأاهد ذا

Correlations 

 م لث ال يود الع ب  الو ت الكل ة اجلودة  

أليأأأأا  نح أأأأ  

 أدارة املشارهلن

Pearson 

Correlatio

n 

0.436* 0.558* 0.860

* 

0.811* 

Sig. (2-

tailed) 

0.004 0.040 0.006 0.000 0.007 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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ه أمأأأا مأأأا خيأأأص    ه أأأ  معنوهلأأأة (0.558) الكل أأأة هأأأأ  أدارة املشأأأارهلن ت أأأاهد

 (0.860عال أأأأة ايرتبأأأأاح أدارة الو أأأأت أدارة املشأأأأارهلن أانأأأأت معنوهلأأأأة هت أأأأاهد 

ر(ي أأأأة   هللديلأأأأة   هالتأأأأ  ب أأأأل ال ر أأأأيا  ال رعيأأأأة املنب  أأأأة مأأأأل ال ر أأأأية ال(

عأأأ  هجأأأود ايرتبأأأاح سأأأيكون مأأأل نأأأالت ال يمأأأة املعنوهلأأأة التأأأ  هلو ر أأأا أرنأأأامخل 

  مأأأأأن ال يمأأأأأة املعنوهلأأأأأة هالتأأأأأ  ت أأأأأاهد P.Value  إ  تأأأأأت  م ارنأأأأأة  يمأأأأأة ذspssذ

  املعنوهلأأأأة هالتأأأأ  تأأأأ دد 0.05  أ أأأأل مأأأأل ذP.Value   أأأأك ا أانأأأأت  يمأأأأة ذ0.05ذ

أد هجأأأأأود أرتبأأأأأاح  H1هللأأأأأةه بأأأأأوت  ر أأأأأية البد H0إه ر أأأأأ   ر أأأأأية العأأأأأدم 

  ه ديلة معنوهلة أ  املتيما .
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 ال  ل الراأن 

 :املبحث ايهت 

 ا ستنتاجا  

دعأأأأأ  النتأأأأا(خل أشأأأأأكل أامأأأأل لل ر أأأأأية ايهه هالتأأأأأ  تأأأأنص عأأأأأ  هجأأأأأود  -1

عال أأأة  ا  د لأأأأة إح أأأأا(ية هعال أأأة أرتبأأأأاح معنوهلأأأأد أأأأ   يأأأأود امل لأأأأث الأأأأع ب  

 اينشا(ية.هأ  أدارة املشارهلن 

العمأأأأأأل عأأأأأأ  ت عيأأأأأأل ناأأأأأأام معلومأأأأأأا  إدارة املشأأأأأأارهلن عأأأأأأ  امل أأأأأأتوس  -2

ا سأأأأأأأأ اتي   هالتشأأأأأأأأييل للعنأأأأأأأأا  ا ساسأأأأأأأأية املحأأأأأأأأددة يداء املاأأأأأأأأهع 

الو أأأأأت  التكل أأأأأة هاجلأأأأأودة ه دهلأأأأأد املعلومأأأأأا  الواجأأأأأ  ععهأأأأأا ها  أأأأأراد 

 امل  ل  لعلك.

ن أكدنأأأأأأأات أعأأأأأأأ  إعأأأأأأأادة الناأأأأأأأر ل اييكأأأأأأأل التنايمأأأأأأأ  ودارة املشأأأأأأأارهل -3

معلومأأأأأأأا   أرنأأأأأأأامخل إدارة  التح أأأأأأأينا   يأأأأأأأد ذمرا بأأأأأأأة التكأأأأأأأالين  ناأأأأأأأام

   .املشارهلن

اعأأأأأأداد املعأأأأأأاهلم هاوجأأأأأأراءا  املتعل أأأأأأة أ أأأأأأودة إدارة املاأأأأأأهع ذالو أأأأأأت   -4

التكل أأأأأة هاجلأأأأأودة   هالتأأأأأ  هلأأأأأت   يهأأأأأا  دهلأأأأأد الت نيأأأأأا  هايدها  هاملهأأأأأارا  

 رهلن.الواج  استعاميا ل  طير همتاأعة املشا 

او أأأأتامم أتأأأأد ي  اجلأأأأودة ا،أأأأاخ أأأأأاملورد الباأأأأد هتييأأأأم املناصأأأأ  ح أأأأ  -5

 متطلبا  الوذي ة هح   امل  ل العلم  للموذ  . 

  



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1العلوم االنسانية و االجتماعية املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  427 
 

 

 

 :املبحث ال ان

 التوصيا  

 هلأأأأأأادة توعيأأأأأأة العأأأأأأامل  أامل س أأأأأأا  هناصأأأأأأة العأأأأأأامل  ل   أأأأأأ  إدارة  -1

أ اأأأأأأل املشأأأأأارهلن  عأأأأأأل  رهلأأأأأ  ع أأأأأأد دهرا  ههر  عمأأأأأل للتأأأأأأدرهل  عأأأأأ  

املامرسأأأأأأا  هالتعرهلأأأأأأن أأأأأأأايدها  هالت نيأأأأأأا  ا،اصأأأأأأةأاملعاهلم الدهليأأأأأأة ودارة 

 املشارهلن لاامن اجلودة ل تلك املشارهلن.

أن ت أأأأأأأأوم امل س أأأأأأأأة  بأأأأأأأأل البأأأأأأأأدء أاملاأأأأأأأأهع أتحدهلأأأأأأأأد امل أأأأأأأأ هليا   -2

هال أأأأأالحيا  جلميأأأأأن اي أأأأأراد العأأأأأامل  ل املاأأأأأهع ه دهلأأأأأد العال أأأأأا  مأأأأأن 

 لاامن سم ايعامت أام نطر يا.عين اي راف  ا  ال لة 

 أأأأأبر تكأأأأأالين املاأأأأأهع  أأأأأ  أن هلكأأأأأون لأأأأأدهلنا ناامأأأأأا  ملتاأعأأأأأة اون أأأأأاق  -3

ال عأأأأل نأأأأالت تلأأأأك ال أأأأ ا    مأأأأل نأأأأالت  لأأأأك هلمكأأأأل أن نحأأأأدد ل أد  اأأأأة 

مأأأدس تطأأأاأ  املبأأأالرش التأأأ  تأأأ  إن ا هأأأا  عأأأال  مأأأن املبأأأالرش املخططأأأة ل امليمانيأأأة لكأأأل 

 نشاح هللماهع أكل.

املاأأأأهع إه مراحأأأأل تعأأأأد نطأأأأوة أساسأأأأية ه امأأأأة ل عمليأأأأة  أأأأبر  ت  أأأأي  -4

هم أأأأأت لة ل  التكأأأأأالين   ههلشأأأأأ ح  يهأأأأأا أن تكأأأأأون مراحأأأأأل ملموسأأأأأة

 ا ن ا  للماهع أكل . عمليا 

أن ت أأأأوم  أأأأأا  امل أأأأاه   أتشأأأأ ين موذ يهأأأأا عأأأأ  ا سأأأأتخدام ايم أأأأل  -5

أالعوامأأأأأل مهأأأأأارا   ل إدارة الو أأأأأت هرأأأأأأر الو أأأأأت  للو أأأأأت هتطأأأأأوهلر

 ه   التكل ة هاجلودة.  اينرس الت  ت ه  ل ن ا  املاهع
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 :هاملراجن  امل ادر

اأأأأأأأو رماأأأأأأان  لأأأأأأي   ها أأأأأأن ت يأأأأأأي  املشأأأأأأارهلن الن أأأأأأوهلة التأأأأأأ  تن أأأأأأع ا  -1

امل س أأأأأا   أأأأأم ا كوميأأأأأة ل  طأأأأأاع  أأأأأمة مأأأأأل هجهأأأأأة ناأأأأأر من أأأأأ   

املشأأأأأأارهلن. ذرسأأأأأأالة ماج أأأأأأتم  اجلامعأأأأأأة اوسأأأأأأالمية أيأأأأأأمة   ل أأأأأأط   

2013 . 

 . 2005امو  املع   الوسير   منهخل إدارة املشارهلن   عامن   ايردن    -2

أ أأأام ال أأأامن  ا،أأأر ال اصأأأل أأأأ  ن أأأا  املاأأأهع ه شأأألد    لأأأة او ت أأأادهلة   -3

 . 2007  الرهلا    5001العدد 

 .  2008ح   ععة   إدارة تن يع املاهعا  اونشا(ية   المهلتون  ال ا رة   -4

ي  املشأأأأارهلن ل امل س أأأأا   أأأأم ا كوميأأأأة أ طأأأأاع  أأأأمة محأأأأاد  رشأأأأاد   ت يأأأأ  -5

  2010رسالة ماج تم جامعة ا   ر أيمة    ل ط    

 أأأرس عبأأد ال أأتار محيأأد  إأأأرا ي  الشأأوا  دراسأأة عأأل مرحلأأة التعا أأد هتإ م أأا  -6

 . 2009ع  تن يع املاهع اونشا(   العراق  

 اعليأأأأة ت أأأأوهل  ايداء  العبيأأأأدد  امأأأأل   أ أأأأر العوامأأأأل ا سأأأأ اتي ية ل   أأأأ  -7

 2010اودارد للمشأأأارهلن    رسأأأالة ماج أأأتم ذ ا أادهلميأأأة العرأيأأأة  الأأأدنامرا.  

. 
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 يصأأ صأأال   نرصأأ الأأدهلل نأأم اد  إدارة اجلأأودة ل مشأأارهلن التشأأييد ل سأأورهلة   -8

 لأأأة جامعأأأة دمشأأأ  للعلأأأوم ايندسأأأية العدد ال أأأان هالعاأأأهن  العأأأدد ايهت  

 . 2006سورهلا  

د حرهلأأرد مدانلأأأة أعنأأأوان اإجلأأراءا  الك يلأأأة لتأأال   تع أأأر املشأأأارهلن  أأدد حممأأأ  -9

حأأأأوت إدارة املشأأأأارهلن املتع أأأأرة   2012 -مأأأأاد 16م أأأأت بات  امللت أأأأد الأأأأده  

 ال عودهلة .

حممأأأد ح أأأل شأأأعبان  اودارة ا دهل أأأة للمشأأأارن أاسأأأتخدام ال أأأي  املكت أأأبة   -10

 . 2012هلة  امل هوم هالتطبي   معهد اودارة العامة  الرهلا   ال عود

حممأأد عبأأداد   الرهلأأدد  دليأأا  املشأأارهلن االنشأأا(ية   اململكأأة العرأيأأة الرهلأأا    -11

2011. 

بكأأأ  ال أأأكان ال أأأكان الأأأرهل ي  ال  أأأراء التيلأأأ  عأأأ  ال  أأأر   IFADمرأأأأم  -12

 .2009دليل ت يي  املشارهلن هالعمليا  

 41ال أأناعية  العأأدد املعهأأد العأأرب للتخطأأير أالكوهلأأت   ت يأأي  املاأأهعا   -13

 . 2005  الكوهلت   

ا سأأأأأبا   -م أأأأأر  أأأأأأل حممأأأأأد الم أأأأأران  تع أأأأأر املاأأأأأهعا  ال ا(مأأأأأة  -14

املشأأأأأأارهلن  2012 -. مأأأأأأاد 16  امللت أأأأأأد الأأأأأأده  حأأأأأأوت إدارة -ها لأأأأأأوت

 املتع رة  جدة  ال عودهلة .
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 . 1994ال عودهلة   اململكة العرأية

 .1997نور الدهلل الطا رد   ماهع امل س ة   الدار البيااء  -16
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 إسرتاتيجية الرتاجع يف ظل إدارة الرئيس األمريكي رونالد ريغان 

  (1981-1989 ) 

 م. د. حيدر ناظم شاكر 

 العراق –  وزارة الرتبية 

 ملخص 

حتولتتتتتتة اليعتتتتتتة العياتتتتتتاة بتتتتتتة الوحتيتتتتتتاة ا   تتتتتتدة األمريكيتتتتتتة وا حتتتتتتتاد 

يتتتتتد اةتتتتتري العا يتتتتتة ال انيتتتتتة متتتتت  حالتتتتتة  ال  تتتتتالا إن ال  تتتتتابس الستتتتتوبي ي ب عحل

والرصتتتتاألم األمتتتتر التتتتحر  جتتتتع  تتتتتون حتتتتري متتتت  نتتتتوأل   تتتترم  حت و تتتتي اةتتتتري 

 اللاردة.

ستتتتتتعة الوحتيتتتتتتاة ا   تتتتتتدة يف تعاملتتتتتتتا متتتتتتع ا حتتتتتتتاد الستتتتتتوبي يم  تتتتتتي      

اةتتتتتتري ا تتتتتتحكورة إن تل تتتتتتي سياستتتتتتاة واستتتتتترتاتيجياة تلاي تتتتتتة بتتتتتتة اللتتتتتتة 

 صتتتتاديةم الدا ليتتتتة م تتتتتا والشتتتتدةم تلعتتتتاا لل وجتتتتتاة والةتتتترو  السياستتتتية وا ا

 واخلارجيةم ال ي  حااة با داراة األمريكية ا  عاالة.

ويف العمتتتتتومم يمكتتتتت  الاتتتتتو   ن ا داراة اثمتوريتتتتتة كانتتتتتة  ك تتتتتر متتتتتييا 

ن تتتتو تل تتتتي استتتترتاتيجياة  ك تتتتر حامتتتتاام ومواجتتتتتةا  تتتتا  التتتتدو م واةكومتتتتاةم 

ا   تتتتتدةم واستتتتترتاتيجية واثامعتتتتتاة ال تتتتتي ودتتتتتوة بت تتتتتا عتتتتتدوة للوحتيتتتتتاة 

 الرتاجع م احتا واض اا عىل ذلك.

(م  اىصتتتتتت حتتتتتتدود 1989-1981شتتتتتتتد عتتتتتتتد التتتتتترئيس رونالتتتتتتد ريغتتتتتتان )

ال ل تتتتتي حتستتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتعم و وضتتتتتد  لياجتتتتتام إذ   تتتتتتت  إدارتتتتتت  جتتتتتتداا يف 

استتتتت  وار ا مكانيتتتتتاة ا اديتتتتتة واللاتتتتتية يف  دمتتتتتة األ تتتتتدابتا ال تتتتتي دتتتتتا  تا 

يف مواجتتتتتتتتة  صتتتتتتتومتام حتستتتتتتتيام ا حتتتتتتتتاد الستتتتتتتوبي ي تلتتتتتتتك احتستتتتتتترتاتيجية 

 والشيوعية.

م إدارة استتتتتتترتاتيجيةم األمريكيتتتتتتتة ماخلارجيتتتتتتتةم السياستتتتتتتةكلتتتتتتتامة ا و احيتتتتتتتة  

 ريغانم اللاردة.
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الل ث موضوأل   مهية    

   األمهية ال ةرية

ي علتتتت  بتتتتيام  ا   تتتتوع العلمتتتتي دعميف إستتتتتامتا بتتتت  مهيتتتتة  تتتتح  الدراستتتتة كمتتتت  ت

السياستتتتتة اخلارجيتتتتتة للوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدة األمريكيتتتتتةم واستتتتترتاتيجية بموضتتتتتوأل 

و جتتتتتا يف  مريغتتتتان الرتاجتتتتع بوجتتتت   تتتتاضم وتستتتتليإ الةتتتتو  عتتتتىل  ربتتتتة إدارة

 تا.ال ي اك  و وع ارص ال جاح والوشل السياسة اخلارجيةم 

   األمهية ال طلياية

لصتتتتت اعة ودتتتتتيا ة  م ةتتتتتور   لتتتتتا يتتتتتوبر تصتتتتتور متتتتت  الل تتتتتث  نيف   متتتتت كت

دتتتتت ع  احتستتتتترتاتيجياة السياستتتتتية يف الوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدة األمريكيتتتتتةم ومراكتتتتتا

بةتتتتيا عتتتت   م ومتتتتا ي طتتتتور عتتتتىل ذلتتتتك متتتت  انعكاستتتتاةماا و دوليتتتت  اا الاتتتترار  ليتتتت 

يف  تتتتحا  عمتتتتل دراستتتتاة مستتتت اللية ا  خصصتتتتةم يف اللتتتتاح ةمستتتتاعدة  إمكانيتتتتة

 .ا جا 

 مشكلة موضوأل الل ث 

  جابة ع  األسئلة ال الية يرام م  الل ث تايص ا

إن األمريكيتتتتة متتتتا ي الغايتتتتاة والةتتتترو  ال تتتتي دبعتتتتة الوحتيتتتتاة ا   تتتتدة  .1

 بعد اةري العا ية ال انية؟ اسرتاتيجية الرتاجعالركون ن و تل ي 

متتتتا األستتتتلاي ال تتتتي دبعتتتتة إدارة التتتترئيس األمريكتتتتي رونالتتتتد ريغتتتتان ن تتتتو  .2

 والح اي هبا إن  اايص مدياجا؟إحيا  العمل باسرتاتيجية الرتاجعم 

ِمدحل إن تطلي  اسرتاتيجية الرتاجع  ا   .3  ؟دون ا رع معي ة بلدان اذا ع 

  ل كان تطلي  اسرتاتيجية الرتاجع ناج اا؟ .4

 م تجية الل ث

استتتتت خدم اللاحتتتتتث  تتتتتحا ا تتتتت تع يف  ال تتتتتارإلي )ا ستتتتترتدادر(  متتتتت تع الل تتتتتث

الودتتتتتتتو  إن األستتتتتتتلاي والةتتتتتتترو  ال تتتتتتتي راباتتتتتتتة تكتتتتتتتوي  استتتتتتترتاتيجية 
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الرتاجتتتتعم وال تكتتتتد متتتت  دتتتت  تام وم ابعتتتتة تطور تتتتام وتوضتتتتيد العياتتتتة اثدليتتتتة 

 بي تا وبة ال جاري والدراساة الساباة ذاة العياة.

  يارائم تع الل ث ا س 

استتتتتت خدم  اللاحتتتتتتث يف استتتتتت ارا  جائيتتتتتتاة العوائتتتتتت  ال تتتتتتي واجتتتتتتتة تطليتتتتتت  

استتتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتتعم وال ودتتتتتتل إن حكتتتتتتم  عتتتتتتم و شتتتتتتمل لطليعتتتتتتة تلتتتتتتك 

 العوائ . 

  م تع الل ث ال  لييل

إستتتتتتت خدم  اللاحتتتتتتتث يف توكيتتتتتتتك الع تتتتتتتارص األساستتتتتتتية للمشتتتتتتتكلة موضتتتتتتتع  

 الل ثم واس  لاط  نامط وثوابة نسلية هلا.
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 ا ل ث األو  

 موتوم اسرتاتيجية الرتاجعم و دلتا 

تشتتتتتتت استتتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتتع متتتتتت  حيتتتتتتث ا دتتتتتتطيحم إن األستتتتتتالي           

ا ستتتت خدمة يف بتتتتر  تغيتتتتتاة سياستتتتية كلتتتتتة يف بلتتتتد متتتتام يف العتتتتادة تكتتتتون متتتت  

 تتتتي  ا ااحتتتتة بال ةتتتتام اةتتتتاكم يف ذلتتتتك الللتتتتد. واتتتتد دتتتتممتا اثمتوريتتتتون 

 .(2)م ال ي  يد ا الديمارااية(1)رداا عىل سياسة )ا ح وا (

ستتتتت خدام كتتتتام يمكتتتتت  تعريتتتتتا استتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتعم بت تتتتتا العمتتتتتل عتتتتتىل ا      

الاتتتتتوة يف مواجتتتتتتة الشتتتتتيوعيةم  و  ر عتتتتتدو للوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدةم وإر تتتتتام ذلتتتتتك 

استتتتتت  دة يف تركيل تتتتتتتا إن استتتتتترتاتيجية ا ةتتتتتتتر  وقدددددد  م العتتتتتتدو عتتتتتتىل الرتاجتتتتتتع

 ة بتتتتدييا عتتتت  السياستتتتاة الستتتتاباة م وجتتتتا (3) (The New Lookاثديتتتتد )

ّدة حي تا  ت باعلة (4)ال ي ع 
. 

ويعتتتتتود  دتتتتتل استتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتع وا ستتتتت خدام األو  هلتتتتتا إن  ستتتتتي اة       

الاتتتترن العاتتتتي م حيتتتتث ستتتتاد ا م عتتتتا  متتتت  سياستتتتاة حكومتتتتة ترومتتتتان بعتتتتد 

ز اةتتتتري العا يتتتتة ال انيتتتتة بشتتتتكل كلتتتتتم وم تتتتتا سياستتتتة ا ح تتتتوا م  تتتتا  يتتتتت لوتتتتو

 
 ي السياسة اخلارجية ال ي اتلع تا الوحتياة ا   دة األمريكية بعيد اةري العا ية ال انيةم  ي  عتد الرئيس  ارر ترومان   .1

 ( وكانة الغاية م تا اح وا  ال وسع وال تثت السوبي ي وايااب . ي ةر 1947-1953)

(Lai Sing Lam, Conservatism and Kissinger – Mao Axis: Development of the Twin Global 

Order, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2015, P. 104).. 
2.Matthew Craven, and Others, International Law and the Cold War, Cambridge University 

Press, U.K., 2020, P. 456-457. 
م بعد تولي  ا  ص م حيث واع عىل وثياة شديدة  1953وال ي االاتا الرئيس احتمريكي دواية  يا اورم يف تاي  األو  عام    .3

اسم   محلة  جديدة  اسرتاتيجية  اياجا  يف  اثديدة"الرسية محلة  اع دا   "ال ةرة  ار  عىل  الرد  األمريكية  الايادة  ختويل  اح وة  م 

ب دي يم  كان  م  سوبي ي  باس خدام  شيوعيم  وال خويل  م اسلاام  األمريكية  ا دارة  ترا   الحر  ا كان  الواة  و  يف  حاسم  رد 

 الصواريخ ال وويةم وإن   يك  ا ع دا  نووياا. ي ةر 

(Richard J. Samuels, Encyclopedia of Untied States National Security, Vol. 1, SAGE 

Publications, California, 2006, P. 267). 
4Thomas S. Langston, and Others, Encyclopedia of U.S. Political History, Vol. 6: Postwar 

Consensus to Social Unrest, 1946 to 1975, C Q Press, Washington, D.C., 2010, P. 133. 
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اثمتتتتتتتتورية يف ا ن خابتتتتتتتاة الرئاستتتتتتتية اليحاتتتتتتتةم وتتتتتتتتو  إدارة  يا تتتتتتتاور 

 . (1)السلطة يف الوحتياة ا   دة

عمتتتتتدة إدارة  يا تتتتتاور بعتتتتتد بوز تتتتتا إن ا عتتتتتين عتتتتت  تل تتتتتي احتستتتتترتاتيجية       

اثديتتتتدةم حيتتتتث اتتتترح استتتتم استتتترتاتيجية الرتاجتتتتعم وتطليااجتتتتا  تتتتي  اجتتتت امأل 

م بتتتتتة التتتتترئيس 1953ال تتتتتام  متتتتت   يتتتتتار عتتتتتام عاتتتتتد يف الليتتتتتة األبتتتتتي م يف 

 John يا تتتتتاورم و اتتتتتري مس شتتتتتاري  للسياستتتتتتة اخلارجيتتتتتة جتتتتتون دحت  )

Dulles ِر  عتتتتت  األ تتتتتت تتييتتتتتد  الشتتتتتديد للسياستتتتتة اثديتتتتتدةم إذ (م حيتتتتتث عتتتتت 

اع اتتتتد دحت  بتتتتتن عتتتتىل بتتتتيد  ومتتتت   جتتتتل حتايتتتت  ضتتتتغإ متتتتا  واستتتترتاتيجيم 

ا ح تتتتتوا م ثتتتتتم الةتتتتتغإ ن تتتتتو وجتتتتت  ا عتتتتترتا   وحتا ب اياتتتتتة بشتتتتتل سياستتتتتة 

عتتتتىل امكانيتتتتة التتتت   "بتتتتواة األوان"تل تتتتي سياستتتتاة  ك تتتتر باعليتتتتةم وذلتتتتك التتتتل 

(2)"إنااذ الغري"ا كاس  السوبي يةم م   جل 
. 

واتتتتتد ارتتتتتتلإ دعتتتتتم استتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتع بتتتتتة  وستتتتتاط الاتتتتتوع اليمي يتتتتتة يف        

وررم كتتتتان الوحتيتتتتاة ا   تتتتدةم وال تتتتي م لتتتتة يف العمتتتتوم دا تتتتل اةتتتتاي اثمتتتتت 

(3)(Joseph McCarthyمتتتتتتت  بيتتتتتتت تم الستتتتتتتي اتور جوزيتتتتتتتا مكتتتتتتتارثي )
م 

 .(4)م و و داعم اور حتسرتاتيجية الرتاجع1954

بصتتتتتورة عامتتتتتةم اختتتتتتح اليمتتتتتة اثمتتتتتتورر يف الوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدة  تتتتتي        

اخلمستتتتي اةم متتتت  إثتتتتارة حتتتتري عصتتتتاباة ع يوتتتتة عتتتتىل ا حتتتتتاد الستتتتوبي ي برنا تتتتاا 

 
) Ronald R. Krebs, Dueling Visions: U.S. Strategy toward Eastern Europe Under 1(

. ed., Texas A&M University Press, U.S., 2001, P.47 .stEisenhower,1 
) Ibid .2( 

م والشتت ب مل    1957م يف وحتية وسكونس م ا  وىف يف  يار 1908عةو  لس الشيوخ األمريكيم ا ولد يف تاي  ال اين   )3(

 اية  ربعي اة الارن العاي . ي ةر ا  ا ةة للشيوعية ال ي عربة بت)ا كارثية(م وال ي االاتا م ح  

. published, st(James G. Ryan, and Leonard Schlup, Historical Dictionary of the 1940’s, 1

Routledge, New York, 2006, P. 245). 
(4) Thomas Bodenheimer, and Robert Gould, Rollback!: Right-wing Power in U.S. Foreign 

Policy, South End Press, Boston, MA., 1989, P. 5. 
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نطتتتتتاق ال تتتتتتثت الستتتتتوبي ي ومتتتتتا االتتتتت  عليتتتتت  )ستتتتت ار  لتتتتت م متتتتت   جتتتتتل إر تتتتتام 

 .(1)اةديدر( عىل تراجع

وعتتتتىل التتتتر م متتتت  حتاياتتتت  للستتتتيطرة عتتتتىل اةتتتتاي اثمتتتتتوررم إحت  ن اليمتتتتة       

م واتتتتد ترابتتتت  ذلتتتتك متتتتع 1964كتتتتان اتتتتد  رستتتت ا ن خابتتتتاة العموميتتتتة يف ستتتت ة 

انخوتتتتتا  مستتتتت وع ال تييتتتتتد حتستتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتعم لكتتتتت  متتتتتع حلتتتتتو   تتتتتي  

ستتتتتلعي اة الاتتتتترن العاتتتتتي م عتتتتتادة استتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتع ل ك ستتتتت  تتييتتتتتداا 

اويتتتتتاا متتتتترة ا تتتتترعم ومتتتتتع بتتتتتوز رونالتتتتتد ريغتتتتتان يف ان خابتتتتتاة الرئاستتتتتة عتتتتتام 

م مكتتتتت  دعتتتتتاة استتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتع متتتتت  بستتتتتإ نوتتتتتوذ م عتتتتتىل مااليتتتتتد 1980

اةكتتتتم يف التتتتليدم لتتتتحا ب لتتتتو  ال امني تتتتاة  دتتتتلد ل لتتتتك احتستتتترتاتيجية استتتتس 

 . (2)طورةم و لياة تطلي م داغ اليمة حدود ا نةرية م 

إستتتترتتيجية الرتاجتتتتعم بيميتتتتل بعتتتت  ا  خصصتتتتة ن تتتتو تاستتتتيمتا   متتتتا  نتتتتواأل      

(م ويودتتتتتتا بتنتتتتتت م الستتتتتتعي Global Rollbackإن الرتاجتتتتتتع العتتتتتتا ي )

لإلااحتتتتتتة ا  عمتتتتتتدة با حتتتتتتتاد الستتتتتتوبي يم وكتتتتتتحلك األمتتتتتتم احت تتتتتترع ال تتتتتتي 

للوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدة. و  تتتتتا   يةتتتتتاا الرتاجتتتتتع  " تتتتتت دتتتتتدياة"تودتتتتتا بت تتتتتا 

(م ويستتتتتتتعل  تتتتتتتحا ال تتتتتتتوأل لإلااحتتتتتتتة Selective Rollbackا ن اتتتتتتتائي )

ا  عمتتتتدة بتتتتت مم  تتتتددة )عتتتتادة متتتتاتكون متتتت    متتتتم العتتتتا  ال التتتتث(م ولكتتتت  ليستتتتة 

متتتتت  ا حتتتتتتاد الستتتتتوبي ي  و الك لتتتتتة الاتتتتتاية. و تتتتتدر ا شتتتتتارة إن  ن بعتتتتت  

إن التتتتتربإ بتتتتتة سياستتتتتة ا ح تتتتتوا   دتتتتت اي ا   صتتتتتاض اتتتتتد متتتتتالوا  يةتتتتتاا 

واستتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتعم حتستتتتتيام ا ن اتتتتتائي م تتتتتتام بكو تتتتتا دتتتتتوة متتتتت  دتتتتتواة 

 . (3)ا ح وا 

 
(1) Peter Grose, Operation Rollback: America’s Secret War Behind the Iron Curtain, 

Houghton Mifflin Company, Boston, 2000, P. 151. 

(2) Thomas Bodenheimer, and Robert Gould, Op. Cit., P. 5. 

(3) Ibid., P. 4. 
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ويف عمتتتتوم الاتتتتو م م تتتتل بتتتتوز مرشتتتتد اةتتتتاي اثمتتتتتورر رونالتتتتد ريغتتتتانم        

م بكتتتترر الرئاستتتتةم عيمتتتتة باراتتتتة وناطتتتتة حتتتتتو  كلتتتتتة 1980 تتتتي  ان خابتتتتاة 

 ارجية للليدم واسرتاتيجية الرتاجع بوج   اض.يف تاريخ السياسة اخل
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 ا ل ث ال اين 

 تو  ريغان الرئاسة يف الوحتياة ا   دةم  

 1985- 1981وتل ي اسرتاتيجية الرتاجع  

 

كتتتتتان بتتتتتوز رونالتتتتتد ريغتتتتتان يف ا ن خابتتتتتاة الرئاستتتتتية يف الوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدة       

م إيتتتتحاناا بتتتتال ل ي ال تتتتام  لتتتتد  1980األمريكيتتتتة وال تتتتي عاتتتتدة يف تاتتتتي  ال تتتتاين 

م ا ةتتتتتة الشتتتتتيوعيةم وعا يتتتتتة اةتتتتتري اللتتتتتاردةم إذ ستتتتتاد األع اتتتتتاد يف  رواتتتتتة 

ا ستتتت ارار التتتتحر  دتتتت اعة الاتتتترار األمريكيتتتتة حي تتتتتا بتتتتتن  يتتتتع ال ااعتتتتاة وعتتتتدم

ا حتتتتتاد الستتتتوبي ي. ومتتتت   تتتتحا  "مكائتتتتد"شتتتتتد  العتتتتا  ال التتتتثم كانتتتتة ن يجتتتتة لتتتتت

ا  طلتتتت م بتتتتدا ريغتتتتان عازمتتتتاا عتتتتىل  اولتتتتة إر تتتتام الشتتتتيوعية عتتتتىل الرتاجتتتتع عتتتتام 

 حرزتتتتتتت  متتتتتت  تتتتتتتتثت يف دو  العتتتتتتا  ال التتتتتتثم ب اتتتتتتديم شتتتتتت ل  نتتتتتتواأل التتتتتتدعم 

 . (1)لألارا  ا  ا ةة للسوبية وللشيوعية يف العا 

 متتتتتا عتتتتت  اةليتتتتتة ا  لعتتتتتة يف ت ويتتتتتح استتتتترتاتيجية الرتاجتتتتتعم حتستتتتتيام العتتتتتا ي         

م تتتتتتام بكانتتتتتة متتتتت   تتتتتي  ال تتتتتد ل ا ا صتتتتتادرم وذلتتتتتك ب ستتتتتليإ ضتتتتتغوط 

إا صتتتتادية عتتتتىل احتمتتتتم ا ستتتت تدبة ح تتتتل ت تتتتتار دا ليتتتتاام  و متتتت   تتتتي  ال تتتتد ل 

لتتتتك عتتتت  ت ةتتتتيم العستتتتكرر ا لتتتتاا  و  تتتتت ا لتتتتاام  و بتتتتالطرق السياستتتتيةم وذ

حركتتتتتتاة معارضتتتتتتة سياستتتتتتية يف الللتتتتتتدان ا ستتتتتت تدبةم بوتتتتتتي م طاتتتتتتة الل تتتتتتر 

 ر التتتتتتتل توليتتتتتتت  م 1980الكتتتتتتتاريليم رصح التتتتتتترئيس األمريكتتتتتتتي ريغتتتتتتتان يف 

حت  ع اتتتتد با مكتتتتان تطليتتتتع "  الرئاستتتتة بشتتتتكل رستتتتميم  تتتتا  الوضتتتتع يف كوبتتتتا 

 العياتتتاة متتتع كوبتتتا ح تتتل ختتتترس متتت  الستتتيطرة الستتتوبي ية... ستتترتتكا سياستتت ي

عتتتىل وجتتتتة نةتتتر اويلتتتة األمتتتد بتتتتن األمتتتم األستتتتة  تتت   ن تعتتتر  اةريتتتة متتترة 

م يف إشتتتتار إن نيتتتتة إدارتتتتت  ال تتتتد ل يف تغيتتتتت الوااتتتتع الستتتتيار يف كوبتتتتا. "  تتتترع

و كتتتتتد  تتتتتحا الكتتتتتيمم اتتتتتو   حتتتتتد ا  تتتتتابةة الكلتتتتتارم وليتتتتتام بكتتتتتيل الصتتتتتغت 

 
(1) Ted Galen Carpenter, Collective Defense or Strategic Independence: Alternative 

Strategies for the Future, Cato Institute, Washington, D.C., 1989, P. 154. 
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(William Buckley, Jr   م اولتتتتت)" تتتتت   ن ن صتتتتتل عتتتتتىل إعتتتتتين 

 .(1)"عىل كوبا... ي م تتات  بشكل معاو لل ري 

م بتتتتترامع 1981ويف الشتتتتتتن اةستتتتتيورم  الاتتتتتة إدارة ريغتتتتتان م تتتتتح العتتتتتام         

رسيتتتتتة لتتتتتدعم ا اتتتتتاتلة األبغتتتتتانم والتتتتتحي  ودتتتتتوتم التتتتتوزير األمريكتتتتتي لتتتتتدع 

(م  يف  طلتتتتتة Jeane J. Kirkpatrickاحتمتتتتتم ا   تتتتتدة جتتتتتة كركلتتتتتاتر  )

م يف متتتتتتواجت تم "ماتتتتتتاتيل اةريتتتتتتة"م بتتتتتتت1981لتتتتتت   لاا تتتتتتا يف تاتتتتتتي  ال تتتتتتاين 

(2)للاواة السوبي ية يف  بغانس ان. واد إتسع نطاق ذلك الدعم تدر ياا 
. 

ويف كملوديتتتتتام ستتتتتعة إدارة ريغتتتتتان ن تتتتتو مستتتتتاعدة اةركتتتتتاة ا  ا ةتتتتتة        

للشتتتتيوعية يف التتتتليدم وال تتتتي كانتتتتة حتتتتتة ا حتتتت ي  الوي  تتتتاميم حيتتتتث دعمتتتتة 

 موعتتتتتتاة مااومتتتتتتة عربتتتتتتة با ااومتتتتتتة  تتتتتتت الشتتتتتتيوعية حكومتتتتتتة ريغتتتتتتان 

(NCR م وم   تتتتتتتتتا يف)م مستتتتتتتتاعداة ماليتتتتتتتتة وعستتتتتتتتكريةم تةتتتتتتتتم ة 1982

عربتتتتتاةم وبتتتتتدحتةم وعتتتتتيسم و ت تتتتتا عتتتتت  األرا  ال ايل ديتتتتتةم بةتتتتتيا عتتتتت  

 .(3)تدري  تلك الاواة

 متتتتا عتتتتىل اثانتتتت  األورو م ويف بول تتتتدا بال  ديتتتتدم باتتتتد دعمتتتتة الوحتيتتتتاة       

(م Lech Walesaة )حركتتتتتتة ال ةتتتتتتام (م بايتتتتتتادة لتتتتتتخ باِونستتتتتتا )ا   تتتتتتد

ا عارضتتتتتة لل كتتتتتم الشتتتتتيوعي بايتتتتتادة رئتتتتتيس التتتتتوزرا  بوي شتتتتتخ يتتتتتاروزالاكي 

(Wojciech Jaruzelski( )1981-1985 م كتتتتتتتتام برضتتتتتتتتة حكومتتتتتتتتة)

م عاوبتتتتاة إا صتتتتادية ضتتتتد حكومتتتتة يتتتتاروزالاكيم بةتتتتيا عتتتت  1982ريغتتتتان يف 

ا ستتتت خلاراة ا ركايتتتتةم يف دعتتتتم ومويتتتتل  استتتت عان تا با شتتتتاريع الرستتتتية لوكالتتتتة

 
(1) Quoted in: Thomas Bodenheimer, and Robert Gould, Op. Cit., P. 43. 

(2) Raymond L. Garthoff, The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of 

the Cold WAR, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1994, P. 18. 

(3) James M. Scott, Deciding to Intervene: The Reagan Doctrine and American Foreign 

Policy, Duke University Press, Durham U.S., 1996, P. 89-90. 
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حركتتتتتتة ال ةتتتتتتام م نا يتتتتتتك عتتتتتت  تعاو تتتتتتا متتتتتتع اللابتتتتتتا يف جتتتتتتتود  ا  ا ةتتتتتتة 

 .(1)للشيوعية يف بول دا

م إن حتويتتتتتتتتا دو  1981يف   بريايتتتتتتتتام عمتتتتتتتتدة اةكومتتتتتتتتة األمريكيتتتتتتتتة يف       

عديتتتتدة م تتتتتا  بريايتتتتةم لتتتتدعم اتتتتواة )الوحتتتتدة الوا يتتتتة متتتت   جتتتتل ا ستتتت اي  

(م بايتتتتادة جونتتتتا  ستتتتابيملي UNITAنغتتتتوحت(م وال تتتتي يرمتتتتا هلتتتتا بتتتتت)الشتتتتامل أل

(Jonas Savimbi م ا  ا ةتتتتتتتتة للشتتتتتتتتيوعيةم و  تك تتتتتتتتا إدارة ريغتتتتتتتتان)

م إن جلتتتتتتت  األستتتتتتتل ة متتتتتتت  دو  م وراتتتتتتتة 1983بتتتتتتتحلكم بتتتتتتتل عمتتتتتتتدة يف 

 .(2)وإيصاهلا إن اواة يوني ا ع  ج وي  بريايا 

م ب اتتتت 1983يغتتتتان يف نيستتتتان  متتتتا يف الاتتتتق األوستتتتإم باتتتتد  متتتترة إدارة ر      

م بتتتتتدعوع ا ستتتتتاعدة يف ردأل (3) (UNIFILاتتتتتواة  مريكيتتتتتة حتتتتتتة إمتتتتترة اتتتتتواة )

ال تتتتتثت الستتتتورر يف لل تتتتان. لكتتتت  بعتتتتد ال وجتتتتت التتتتحر ا تتتتل وجتتتترح إثتتتتر  ا ئتتتتاة 

م إن 1984متتتتتت  ج تتتتتتود الل ريتتتتتتةم بتتتتتتادرة الاتتتتتتواة األمريكيتتتتتتة متتتتتتع بدايتتتتتتة 

 . (4)ا نس اي م  األرا  اللل انية

وبتتتتتالعودة إن م طاتتتتتة الكتتتتتاريليم كانتتتتتة ا دارة األمريكيتتتتتة م تتتتتح ستتتتتلعي اة      

الاتتتتتتتتترن العاتتتتتتتتتي م م شتتتتتتتتتغلةا ب غتتتتتتتتتت األوضتتتتتتتتتاأل يف جايتتتتتتتتترة  رنااتتتتتتتتتة 

(Granada م بوتتتتتي)م اغتتتتتة عتتتتتىل حكومتتتتتة اثايتتتتترة حركتتتتتة لي ي يتتتتتة 1979– 

(م وال تتتتي الاتتتتة  ج تتتتدة إدتتتتيح مالتتتتة New Jewel)بتتتتت عربتتتتة ماركستتتتيةم

 
(1) Casper W. Weinberger, In the Arena: A Memoir of the 20th Century, Regnery Publishing, 

Inc., Washington, D.C., 2001, P. 279-281.  

(2) Jerry Funk, Life is an Excellent Adventure: An Irreverent Personal Odyssey, Trafford 

Publishing, Victoria, Canada, 2003, P. 380-381. 

م م   جل ت ويح وم ابعة عملية السيمم واةواظ عىل األم م 1978 ي اوة األمم ا   دة ا ؤا ة يف لل انم وال ي تتسسة يف    )3(

 يف ج وي لل ان. ي ةر  وتركا عملتا 

Jeffrey M. Shaw, and Timothy J. Demy, War and Religion: An Encyclopedia of Faith and 

Conflict, Vol 1: A – G, ABC-CLIO, Santa Barbara, US., 2017, p. 487. 

(4) Colin Dueck, Age of Iron: On Conservative Nationalism, Oxford University Press, New 

York, 2020, P. 84. 
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م يف (1)(Sandinistaم تتتتتتتثرةا باةكومتتتتتتة الستتتتتتاندي ية ) بتتتتتتالليد ن تتتتتتو اليستتتتتتارم

نيكتتتتتارا وام ونةتتتتتام كاستتتتترتو يف كوبتتتتتام بشتتتتتكل كلتتتتتت. واتتتتتد اك وتتتتتة حكومتتتتتة 

كتتتتتارتر باختتتتتتاذ بعتتتتت  ال تتتتتدابت ا  تتتتتدودة م تتتتتل عتتتتتدم تشتتتتتجيع الستتتتتياحة إن 

اثايتتتتتترةم وال  جتتتتتتيم ا ستتتتتتاعداة ا ا صتتتتتتادية هلتتتتتتام بةتتتتتتيا عتتتتتت  الستتتتتتامح 

 .(2)لل ةام يف اثايرةم للعمل دا ل الوحتياة ا   دةللع ارص ا  ا ةة 

ا  لتتتتتا احتمتتتتتر متتتتتع تتتتتتو  ريغتتتتتان الستتتتتلطة يف التتتتتليدم إذ كانتتتتتة حكوم تتتتت       

م لتتتتتحا (3)م  وتتتتتاةا بخشتتتتتي تا متتتتت  وجتتتتتود حليتتتتتا ستتتتتوبي ي جديتتتتتد يف الكتتتتتاريلي

بتتتتادرة إدارتتتتت  إن تصتتتتعيد التتتتوتتةم بدعااتتتتة الاتتتترو  ا ادمتتتتة متتتت  التتتتل الل تتتتك 

الكتتتتتاريلي لل  ميتتتتتةم وربتتتتت  شتتتتتمو  الللتتتتتد يف ملتتتتتادرة حتتتتتو   التتتتتدو  وب تتتتتك

م م تتتتتتاوراة ب ريتتتتتتة الالتتتتتتة ستتتتتتواحل 1981الكتتتتتتاريليم كتتتتتتام  جتتتتتترة يف  ي 

      .(4)بويرتوريكوم تةم ة  اكاة حتج ياح جايرة  رنااة

وحصتتتتتتو   1983وعتتتتتتىل  ثتتتتتتر واتتتتتتوأل اضتتتتتتطراباة يف اثايتتتتتترةم يف ستتتتتت ة        

انشتتتتتااق يف اةكتتتتتمم وواتتتتتوأل  اولتتتتتة إناتتتتتييم ا  يتتتتتل عتتتتتىل  ثر تتتتتا رئتتتتتيس 

وتتتتتتتو  حكومتتتتتتة م (5)(Maurice Bishopالتتتتتتوزرا م متتتتتتوريس بيشتتتتتتوي )

يستتتتتارية جديتتتتتدة اةكتتتتتم يف اثايتتتتترةم اتتتتتررة إدارة ريغتتتتتان ال تتتتتد ل ا لتتتتتاا 

م مستتتتت غلةا وجتتتتتود اتتتتتيي  متتتتتريكية (6) لتتتتتك اةكومتتتتتةوا وتتتتتاجط وا ااحتتتتتة ب

عتتتتتىل  ر  اثايتتتتترةم إذ كانتتتتتة مستتتتتتلة محايتتتتتة ا تتتتتواا ة  تتتتتي  متتتتتر تاليتتتتتدر 

 

بت) )1( ا  صاراا  با سلانية  هلا  يرما  ال ي  الساندي ية  الوا ية  ال  رير  إن جلتة  إسم  FSLNنسلة  بدور ا عىل  وال ي سمية  (م 

( ساندي و  سيارا  حري August Cesar Sandino و وسة  العاي   الارن  عاي اة  يف  الحر  ال   ال ورر  الاائد  (م 

 ( م  الل بصيل م ا  م ي ةر 1934األمريكي يف نيكارا وام ح ل تم ا  يال  يف س ة )عصاباة ضد الوجود 

. published, DK., London, ST(R. G. Grant, Soldier: A Visual History of the Fighting Man, 1

UK., 2007, P. 339). 
(2) Brian Loveman, No Higher Law: American Foreign Policy and  the Western Hemisphere 

Since 1776, University of North Carolina Press, North Carolina, 2010, P. 323. 

(3) Colin Dueck, Op. Cit., P. 84. 

(4) Brian Loveman, Op. Cit., P. 323. 

(5) Herbert Ekwe-Ekwe, Conflict and Intervention in Africa: Nigeria, Angola, Zaire, 1st. ed., 

Palgrave Macmillan, New York, 1990, P. 8. 

(6) Colin Dueck, Op. Cit., P. 84. 
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واعتتتتتتي وم طاتتتتتتي لل و تتتتتتل حتج يتتتتتتاح اثايتتتتتترةم إحت  ن تتتتتتتد ل الوحتيتتتتتتاة 

ا   تتتتدة يف مستتتتتلة  رنااتتتتة تلتتتتك ستتتت ة مةتتتتة  بعتتتتد متتتت  اةتتتتية محايتتتتة  ولئتتتتك 

 .(1)الطيي

تاتتتتتي  األو  ستتتتت ة  25ألمريكيتتتتتة عتتتتتىل  ر  اثايتتتتترة يف نالتتتتتة الاتتتتتواة ا       

(م حيتتتتتث د لتتتتتتة الاتتتتتتواة Urgent furyم يف عمليتتتتتة عربتتتتتتة بتتتتتت)1983

األمريكيتتتتتتة يف مواجتتتتتتتة مستتتتتتل ة متتتتتتع  موعتتتتتتة متتتتتت  ا  ليتتتتتتةم وحلوتتتتتتائتم 

الكتتتتوبيةم التتتتحي  م لتتتتوا بتتتتلع  الاتتتتواة الا اليتتتتة العستتتتكريةم وبةتتتتع عاتتتتاة 

 م(2)وجتتتتود عتتتتدد متتتت  عتتتتام  الل تتتتا  متتتت  ا س شتتتتاري  العستتتتكريةم بةتتتتيا عتتتت 

وان تتتتتتتة تلتتتتتتك ا واجتتتتتتتاة ب  ايتتتتتت  الوحتيتتتتتتاة ا   تتتتتتدة نرصتتتتتتاا عستتتتتتكرياام 

 .(3)وسيطرة عىل األوضاأل يف اثايرة

وعتتتتتت  ردود األبعتتتتتتا  وا وااتتتتتتا الدا ليتتتتتتة واخلارجيتتتتتتة حتتتتتتو  ا ج يتتتتتتاح        

 األمريكتتتتي ثايتتتترة  رنااتتتتةم باتتتتد ستتتتاعد اح تتتتدام ا  ابستتتتة ال تتتتي برضتتتت تا  جتتتتوا 

اةتتتتتري اللتتتتتاردةم إدارة ريغتتتتتان عتتتتتىل نيتتتتتل التتتتتدعم متتتتت  كتتتتتي اةتتتتتابة لعمليتتتتتة 

ا ج يتتتتتاح تلتتتتتكم إذ روجتتتتتة إدارتتتتتت  إن ان وجتتتتتود مطتتتتتار حتتتتتتة ا نشتتتتتا  كتتتتتان 

ليصتتتتلد ااعتتتتدة عستتتتكرية للاتتتتواة الكوبيتتتتة والستتتتوبي يةم  تتتتا حتتتتر  التتتتر ر العتتتتام 

 األمريكتتتتي ن تتتتو تتييتتتتد ا ج يتتتتاحم ويف الكتتتتونغر  نتتتتا  ا ج يتتتتاح دعتتتتام عتتتتابر

لل ابيتتتتتة. لكتتتتت  ذلتتتتتك   يعتتتتت  بالجتتتتتورة عتتتتتدم وجتتتتتود ربتتتتت  لإلج يتتتتتاح 

األمريكتتتتتي لغرنااتتتتتةم إذ عارضتتتتت   )الك لتتتتتة ال يابيتتتتتة الستتتتتودا (م وستتتتتلعة متتتتت  

ال تتتتتواي التتتتتديماراايةم واتتتتتاللوا بعتتتتتا  ريغتتتتتانم واتتتتتد تطتتتتتاب  متتتتتواوتم متتتتتع 

( 1-11ا واتتتتتا التتتتتدو  حي تتتتتحا م إذ  دتتتتتدرة احتمتتتتتم ا   تتتتتدة بيانتتتتتاا بت لليتتتتتة )

لإلج يتتتتتتاح األمريكتتتتتتي للجايتتتتتترةم إحت  ن إدارة ريغتتتتتتان مةتتتتتتة يف  تتستتتتتتا بيتتتتتت 

التتتدباأل عتتت  ارار تتتام بكانتتتة ردة بعتتتل ريغتتتان بعتتتد معرب تتت  بالليتتتان األ تتتيم بتتتتن 

 
(1) Brian Loveman, Op. Cit., P. 323. 

(2) Ibid., P. 324. 

(3) Herbert Ekwe-Ekwe, Op. Cit., P. 8. 
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(1)"  يتتت غص عتتتيل إبطتتتارر مطلاتتتاا..."اتتتا  )ان الاتتترار(  
 ر  نتتت    يعلتتتت بتتت  ايتتتد م 

 انملة.

كانتتتتة عمليتتتتة اج يتتتتتاح جايتتتترة  رنااتتتتةم م تتتتتاحتا واضتتتت اام وت ويتتتتحاا ملتتتتتاااا       

حتستتتترتاتيجية الرتاجتتتتع ضتتتتد نةتتتتامت شتتتتيوعيم ان تتتتتة ب  ايتتتت  نرصتتتت عستتتتكرر 

متتتت  ال احيتتتتة  "نرصتتتتاا بطيئتتتتاا "للجانتتتت  األمريكتتتتيم وعتتتتىل التتتتر م متتتت   نتتتت  كتتتتان 

العملياتيتتتتتةم ب ستتتتتت  ودتتتتتتا ا ستتتتتتاعد العستتتتتكرر لتتتتتتوزارة التتتتتتدباأل حي تتتتتتتام 

األ  نتتتت  ستتتتا م ب ستتتت  وزيتتتتر اخلارجيتتتتة  م(2)(Colin Powellبتتتتاو  ) كتتتتول 

(م بالاةتتتتتا  عتتتتتىل نةتتتتتامت متتتتتوا ت George Shultz نتتتتتحا م جتتتتتورس شتتتتتول ا )

للستتتتوبي ية والكتتتتوبيةم بةتتتتيا عتتتت  إعطتتتتا  العتتتتا  دتتتتورة عتتتت  جديتتتتة الوحتيتتتتاة 

يف الاستتتم الغتتتر  متتت  العتتتا م  ا   تتتدة يف الستتتعي ن تتتو حتييتتتد ال تتتتثت الستتتوبي ي

 .(3)ر ام  عىل الرتاجعوإ

 متتتتا بتتتتيام ي علتتتت  ب يكتتتتارا وام باتتتتد اع اتتتتدة إدارة ريغتتتتان بتتتتتن نجتتتتاح ال تتتتورة        

  تتتتا  كتتتتان متتتت  تلعتتتتاة السياستتتتة اخلاائتتتتة  دارة كتتتتارتر  تتتتا   مريكتتتتا اليتي يتتتتة. 

واتتتد حتتتحر ريغتتتان متتت   ن اةكومتتتة يف نيكتتتارا وا كانتتتة م تتتاحتا   تتتر عتتتىل ال تتتتثت 

لاستتتتم الغتتتتر  متتتت  العتتتتا م ومتتتت   جتتتتل الاةتتتتا  عتتتتىل الكتتتتو م يف ا-الستتتتوبي ي

ذلتتتتك ال تتتتتثتم نصتتتت ة حكومتتتتة ريغتتتتان بالايتتتتام ب تتتتري رسيتتتتة ضتتتتد اةكومتتتتة 

م (4)(Contrasالستتتتتاندي ية يف نيكتتتتتارا وام متتتتت   تتتتتي  دعتتتتتم ماتتتتتاتيل الكتتتتتونرتا )

ومتتتتحل م  ستتتتم تم بتتتتت)مااتيل اةريتتتتة(م والتتتتحي  نةتتتترة إن  ن دعمتتتتتم  تتتتو بم ابتتتتة 

م بةتتتتتتيا عتتتتتت  ايتتتتتتام وكالتتتتتتة ا ستتتتتت خلاراة ا ركايتتتتتتة "التتتتتت وسدبتتتتتتاأل عتتتتتت  "

بعتتتتتدد متتتتت  اهلجتتتتتامة العستتتتتكريةم ومتتتتتتام اصتتتتتا ضتتتتتد  (CIAاألمريكيتتتتتة )

مؤسستتتتتتاة وموااتتتتتتع للل تتتتتتل ال   يتتتتتتةم ولغمتتتتتتة ا تتتتتتوانط يف نيكتتتتتتارا وام كتتتتتتام 

 
(1) Brian Loveman, Op. Cit., P. 323-324. 

(2) Colin Dueck, Op. Cit., P. 84. 

(3) Brian Loveman, Op. Cit., P. 324. 

 م وتع ي ال ورة ا ةادة. ي ةر (Contrarrevolucion)  و ي ا  صار للكلمة ا سلانية )4(

 (Bruce P. Cameron, My Life in the Time of the Contras, University of New Mexico 

Press, Albuquerque, US., 2007, P. 20).   
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دتتتتتوتة بتتتتتالوي و عتتتتتىل التتتتت  حكومتتتتتة األ تتتتتتة إن  لتتتتتس األمتتتتت  التتتتتدو  يف 

م إحت ان حكومتتتتتتتة نيكتتتتتتتارا وا نالتتتتتتتة حتستتتتتتت  كار اهلجتتتتتتتامة األمريكيتتتتتتتة 1984

الاةتتتتتتية إن  كمتتتتتتة العتتتتتتد  الدوليتتتتتتةم وال تتتتتتي حكمتتتتتتة يف العتتتتتتام اليحتتتتتت  

لصتتتتتاةتام وبرضتتتتتة عتتتتتىل الوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدة دبتتتتتع تعويةتتتتتاة ل يكتتتتتارا وام 

األمتتتتتتر التتتتتتحر واجت تتتتتت  ا دارة األمريكيتتتتتتة بتتتتتتالرب  وال جا تتتتتتل. ويف تلتتتتتتك 

لكتتتتتتونغر  ةتتتتتتري األث تتتتتتا  تاايتتتتتتدة األدتتتتتتواة ا عارضتتتتتتة اةابيتتتتتتة دا تتتتتتل ا

. إحت  ن موجتتتتة التتتترب  تلتتتتك   تتتتت   ر لتتتتة ريغتتتتان واركتتتتان حكوم تتتت م (1)الكتتتتونرتا

وداعميتتتتت  متتتتت  ا ستتتتت مرار يف  جتتتتتتم الستتتتتيارم واتةتتتتتد ذلتتتتتك جليتتتتتاا متتتتتع 

م وستتتتعي ريغتتتتان للوتتتتوز 1984ااتتتترتاي إستتتت  ااق إن ختتتتا  جديتتتتد يف التتتتليد يف 

اا للميضتتت  بعتتتتد بجولتتتة ان خابيتتتة ثانيتتتةم بتتتل  ظتتتترة األحتتتتدا   نتتت  كتتتان مستتت عد

 م  ذلكم حيث شتد تطلي  إسرتاتيجية الرتاجع مرحلةا جديدة.

 

 
 

  

 
(1) Brian Loveman, Op. Cit., P. 327-329. 
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 ا ل ث ال الث 

 إعين ملد  ريغانم وانعكاسات  عىل اسرتاتيجية الرتاجع  

1985 -1989 

 1984حاتتتتت  ريغتتتتتانم  تتتتتي  ا ن خابتتتتتاة الرئاستتتتتية ال تتتتتي جتتتتترة يف العتتتتتام      

يف الوحتيتتتتاة ا   تتتتدةم ان صتتتتاراا كلتتتتتاا عتتتتىل مرشتتتتد اةتتتتاي التتتتديماراايم والتتتترت 

(م حيتتتتتتث بتتتتتتاز ريغتتتتتتان يف تستتتتتتع و ربعتتتتتتة Walter Mondaleمونتتتتتتديل )

 .(1)وحتيةم بي ام   يوا مانديل إحت يف وحتي   مي يسوتام وماااعة كولومليا 

استتتتتت مرة ا دارة األمريكيتتتتتتة يف تاتتتتتتديم شتتتتتت ل  نتتتتتتواأل التتتتتتدعم للجامعتتتتتتاة       

ال تتتتتي كانتتتتتة حتتتتتتاري األنةمتتتتتة الشتتتتتيوعيةم  و ا دعومتتتتتة متتتتت  التتتتتل ا حتتتتتتاد 

م لتتتتيس ذلتتتتك باتتتتإم بتتتتل تستتتتارعة وتتتتتتة التتتتدعم (2)الستتتتوبي ي يف العتتتتا  ال التتتتث

دحل ع تتتت  م(3)"ملتتتتد  ريغتتتتان"ونوعي تتتت م حتستتتتيام بعتتتتد إعتتتتين 
م 1985  يف التتتتحر   بصتتتتِ

ووضتتتتع ملادئتتتت  موضتتتتع تطليتتتت م حيتتتتث اوتتتتاة عتتتتدد العمليتتتتاة الرستتتتية ال تتتتي 

( 40م إن ارابتتتتتتة )1980( عمليتتتتتتة عتتتتتتام 12نوتتتتتتحجا الوحتيتتتتتتاة ا   تتتتتتدة متتتتتت  )

 نا يتتتتك عتتتتام نالتتتت  ملتتتتد م (4)م يف  متتتتاك    لوتتتتة متتتت  العتتتتا 1986عمليتتتتة كتتتت ع 

 ظتتتتر  ذلتتتك متتت  ريغتتتان متتت  تتييتتتد واح وتتتا   تتتيل بتتتة  وستتتاط م ارصيتتت م ومتتتا 

جديتتتتتتة ا دارة األمريكيتتتتتتة وحامتتتتتتتا يف تطليتتتتتت  برنا تتتتتتتا ا  تتتتتتا   للستتتتتتوبية 

 .(5)وللشيوعية

 
(1) Ibid., P. 326. 

(2) Ted Galen Carpenter, Op. Cit., P. 154. 

ةمة ا اركسية يف دو  العا  ال الثم وإر ام الشيوعية عىل الرتاجع بيتام حيث  دلد دوةا  والحر ديغ م   جل مواجتة األن  )3(

 مياةا للسياسة اخلارجية للوحتياة ا   دةم  ي  الدورة الرئاسة ال انية لريغان. ي ةر 

)Michael McFaul, Rethinking the “Reagan Doctrine” in Angola, International Security, 

Vol. 14, No. 3, the MIT Press, (Winter 1989-1990), P. 99(. 

(4) Brian Loveman, Op. Cit., P. 322. 

(5) Andrew J. Bacevich, The Long War: A New History of U.S. National Security Policy 

Since World War II, Columbia University Press, New York, P. 28. 
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م "الستتتتيم متتتت   تتتتي  الاتتتتوة"خلتتتتص ريغتتتتان سياستتتت   اخلارجيتتتتة تلتتتتك بت تتتتا      

حيتتتتتث  م(1)ليليتتتتتابوتتتتتي اتتتتتارة  بريايتتتتتام استتتتت خدم استتتتترتاتيجي   تلتتتتتك يف متا تتتتتة 

 دارة الليليتتتتتة بايتتتتتادة معمتتتتتر الاتتتتتحايفم نةتتتتترة إدارة ريغتتتتتان م تتتتتح اللدايتتتتتة إن ا

اةليتتتتا لإلحتتتتتاد الستتتتوبي يم عتتتتىل  نتتتت   طتتتتر عتتتتىل ا صتتتتالد األمريكيتتتتةم إحت  ن 

م واتتتتع توجتتتتت يف ملتتتتتل يف 1986األمتتتتور  دتتتتل ة حتحاتتتتاا  ك تتتتر جديتتتتةم بوتتتتي 

  انيتتتا الغربيتتتةم نتتت ع ع تتت  واتتتوأل عتتتدد كلتتتت متتت  الاتتت ىل واثرحتتتلم كتتتان متتت  بيتتت تم 

عتتتتتىل ذلتتتتتك  متتتتترة إدارة ريغتتتتتان يف نيستتتتتان متتتتت  تلتتتتتك  ج تتتتتود  متتتتتريكيةم ورداا 

الستتتت ة بشتتتت   جتتتتوم جتتتتور عتتتتىل العادتتتتمة الليليتتتتة اتتتترابلسم حيتتتتث استتتت تد  

. وعتتتتتىل الستتتتتاحل الغتتتتتر  ألبريايتتتتتام يف  نغتتتتتوحت (2)ماتتتتتر التتتتترئيس الليلتتتتتي   تتتتتا 

حتديتتتتداام  يتتتتتت ملتتتتد  ريغتتتتتان األرضتتتتتية ل تتتتوبت ا ايتتتتتد متتتت  التتتتتدعم ا ا صتتتتتادر 

شتتتتتيوعية وال تتتتتتثت الستتتتتوبي ي   تتتتتا  واثتتتتتوار والعستتتتتكرر ثتتتتتتود م ا ةتتتتتة ال

 .(3)األبرياي

يف اتتتتتارة  ستتتتتيام ستتتتتا م ملتتتتتد  ريغتتتتتان يف توستتتتتيع اثتتتتتتود الراميتتتتتة  ر تتتتتام      

الشتتتتيوعية عتتتتىل الرتاجتتتتع يف كملوديتتتتا ال تتتتي كانتتتتة حتتتتتتاا  حي تتتتتا حتتتتتة ستتتتيطرة 

. (4)الاتتتتتواة الوي  اميتتتتتتةم وحكوم تتتتتتا ا دعومتتتتتتة متتتتتت  التتتتتل ا حتتتتتتتاد الستتتتتتوبي ي

ن األمتتتتر يف  بغانستتتت انم إذ دتتتتّعدة إدارة ريغتتتتان متتتت  وتتتتتتة التتتتدعم كتتتتحلك كتتتتا 

ا اتتتتدم للماتتتتاتلة األبغتتتتانم وبرنتتتتامع العمليتتتتاة الرستتتتية التتتتحر عتتتتر  اتتتترق 

  لوتتتتتتة للمستتتتتتاعدةم متتتتتت  ضتتتتتتم تا تتتتتتتوبت األستتتتتتل ة للماتتتتتتاتلة األبغتتتتتتان يف 

مواجتتتتتتة الوجتتتتتود الستتتتتوبي ي يف التتتتتليدم بمتتتتت  وجتتتتتتة نةتتتتتر ريغتتتتتانم تشتتتتتار  

ن متتتتع الوحتيتتتتاة ا   تتتتدة يف اهلتتتتد م التتتتحر م تتتتل يف معارضتتتت م  ولئتتتتك ا اتتتتاتلو

 
(1) George Lee, U.S. History: People and Events 1865-Present, Mark Twain Media, Inc., 

Publishers, US., 2017, P. 81. 

(2) Rodney P. Carlisle, and Geoffrey Golson, The Reagan Era from the Iran Crisis to 

Kosovo, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, 2008, P. 69. 

(3) Ted Galen Carpenter, Op. Cit., P. 154. 

(4) Andrew L. Johns, A Companion to Ronald Reagan, 1st. Ed., Wiley Blackwell, West 

Sussex, UK, 2015, P. 350. 
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م ومتتتتت  ذلتتتتتك ا  طلتتتتت م تطتتتتتورة كميتتتتتة ونوعيتتتتتة التتتتتدعم (1)لل ةتتتتتام الستتتتتوبي ي

األمريكتتتتي لألبغتتتتان بتتتتتن زجتتتتة باألستتتتل ة اةدي تتتتة وم تتتتتا الصتتتتواريخ ا ااومتتتتة 

حل ودتتتتوهلا أليتتتتادر األبغتتتتان معادلتتتتة Stingerللطتتتتائراة ا ستتتتامة ) (م وال تتتتي  تتتتت 

الاتتتتتوةم وستتتتتامهة يف ترستتتتتيع عمليتتتتتة انستتتتت اي الاتتتتتواة الستتتتتوبي ة مامتتتتتاا متتتتت  

 .(2) بغانس ان حتحااا 

بمتتتتع تالتتتت  وتتتتتترجد التتتتدعم الشتتتتع  ثتتتتتود م  متتتتا بخصتتتتوض نيكتتتتارا وا      

الوحتيتتتتتاة ا   تتتتتدة لإلااحتتتتتة بال ةتتتتتام الستتتتتاندي ي   تتتتتا م ومتتتتتع  ن الكتتتتتونغر  

 تتتتع استتتت خدام ال مويتتتتل  تتتتت اتتتتد ايتتتتد ا ستتتتاعداة لاتتتتواة الكتتتتونرتام إحت  نتتتت    يم

ا  تتتتدد ) تتتتتو  ا صتتتتدر(م وذلتتتتك تتتتتر  اللتتتتاي مو وحتتتتاا  متتتتام إدارة ريغتتتتان متتتت  

 جتتتتتل األستتتتتت مرار يف دعتتتتتم حلوائتتتتتتتا ا  ليتتتتتةم إذ اعتتتتتترت  مس شتتتتتار األمتتتتتت  

لحلوتتتتتتتتتحل   Robert McFarlaneالتتتتتتتتتوا ي روبتتتتتتتتترة مكوتتتتتتتتتارلة ) (م و حل

عمليتتتتتتة (م بالايتتتتتتام بJohn Poindexterاألدمتتتتتتتا  جتتتتتتون بوي ديكستتتتتت ت )

رسيتتتتةم بتتتتددارة شتتتتخص ضتتتتم  كتتتتوادر متتتتوظويتامم و تتتتو كولونيتتتتل يف الل ريتتتتة 

(م حيتتتتث تتتتتم مويتتتتل العمليتتتتة عتتتت  Oliver Northاستتتتم   وليوتتتتر نتتتتور  )

عاتتتتتود بيتتتتتع الستتتتتيح إن إيتتتتترانم واستتتتت خدام عوائتتتتتد  متتتتتوا  تلتتتتتك العاتتتتتود يف 

 . (3)مويل اواة الكونرتا

احل عتتتت  تلتتتتك العمليتتتتة يف تاتتتتي  األو  لستتتت       شتتتتِ م بعتتتتد  ن  ر متتتتة 1986 ة ك 

نيكتتتتتارا وا اتتتتتائرةا  ملتتتتتة باألستتتتتل ة عتتتتتىل اهللتتتتتوطم واعتتتتترت   حتتتتتد  بتتتتتراد 

 ااامتتتتام و تتتتو  مريكتتتتيم بصتتتل   بوكالتتتتة األمتتتت  الاتتتومي األمريكيتتتتةم وباتتتتواة

الكتتتتونرتام و ن العمليتتتتة كانتتتتة تتتتتدار متتتت  التتتتل الكولونيتتتتل نتتتتور م وعتتتتىل  تتتتحا 

عتتتتتتر  بمستتتتتتتتلة جلستتتتتتاة استتتتتت امأل يف مادتتتتتتار ي 1987األستتتتتتا  انطلاتتتتتتة يف 

م وتتتتتم ا اتتتترار بعتتتتدم اعي تتتتتام إحت   تتتتا   تاتتتتر اتصتتتتاهلا ا لتتتتاا )كتتتتونرتا-إيتتتتران(

 
(1) Andrew J. Bacevich, The Long War: A New History of U.S. National Security Policy 

Since World War II, Columbia University Press, New York, P. 28. 

(2) Hall Gardner, Surviving the Millennium: American Global Strategy, the Collapse of the 

Soviet Empire, and the Question of Peace, Praeger, West Port, Connecticut, 1994, P. 101. 

(3) Brian Loveman, Op. Cit., P. 331. 
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بتتتتالرئيس ريغتتتتانم وهبتتتتحا   تتتت  األ تتتتت مستتتتتلة ا االتتتتة متتتت  ا  صتتتت م و  تتتت  

ستتتتتو   ستتتتت مر يف  ارستتتتتة "م باولتتتتت   1987الكتتتتتونغر  يف األو  متتتتت   يتتتتتار 

يكتتتتتارا وا اا تتتتتا الستتتتتلطاة ا ووضتتتتتة   ل طليتتتتت  عاوبتتتتتاة إا صتتتتتادية ضتتتتتد ن

م وذلتتتتتك يةتتتتتتر ارصار ريغتتتتتان عتتتتتىل (1)"...كانتتتتتة تلتتتتتك ا جتتتتترا اة م استتتتتلة

احتستتتتت مرار يف حربتتتتت  ضتتتتتد ال ةتتتتتام الستتتتتاندي ي يف نيكتتتتتارا وام وحلوتتتتتا  ا حتتتتتتاد 

 السوبي ي يف ا  طاة ح ل حتاي   اياة اسرتاتيجية الرتاجع.

ر متتتت  شتتتتوا د تارإليتتتتةم محلتتتتة حكومتتتتة ريغتتتتان عتتتتىل عاتاتتتتتا        بةتتتتيا عتتتتام ذ كتتتتِ

ملتتتتد  دعتتتتم الاتتتتواة ا  ا ةتتتتة للشتتتتيوعيةم وا ااحتتتتة باألنةمتتتتة ا واليتتتتة لإلحتتتتتاد 

دو  شتتتت ل يف اتتتتاراة   لوتتتتةم  الستتتتوبي يم  و ا  ا ةتتتتة للوحتيتتتتاة ا   تتتتدةم يف

عتتتتم حكتتتتوم ي ج تتتتوي كتتتتام يف إثيوبيتتتتام وموزنليتتتت م والصتتتتوما م با ضتتتتابة إن د

 بريايتتتتتام وزائتتتتتت يف الالتتتتتة ا اتتتتتوأل الستتتتتوبي ي يف ا  طاتتتتتةم بةتتتتتيا عتتتتت  متتتتت د 

 مريكتتتتتا الوستتتتتطلم وعمتتتتتتوم  مريكتتتتتا اليتي يتتتتتة األولويتتتتتتة يف مستتتتتتلة التتتتتتدعمم 

كتتتتتتدعمتا   ا يضتتتتتت الشتتتتتتيوعية يف إلستتتتتتيلوادورم ويف  تتتتتتواتيامحتم نا يتتتتتتك عتتتتتت  

 .(2)جديد كوبا با ج ياح

ة تتتتتر متتتتت  األالحتتتتتم استتتتت مرة حكومتتتتتة ريغتتتتتان يف  متتتتتا عتتتتتىل الطتتتتتر  ا       

مواجتتتتتتة ا ستتتتتاأل الستتتتتوبي ية يف األ تتتتتاني ةم بتتتتتربإ ا انيتتتتتا الغربيتتتتتة  ك تتتتتر ب لتتتتتا 

ال تتتتاتوم بتتتتال اام  متتتتع الستتتتعي ن تتتتو حتديتتتتد وتاليتتتتل حجتتتتم ال لتتتتاد  ال جتتتتاررم 

وتلتتتتاد  ال ا يتتتتة بتتتتة اوروبتتتتا وا حتتتتتاد الستتتتوبي يم بةتتتتيا عتتتت  دعتتتتم إدارة ريغتتتتان 

 .(3)نم يف ِالا  معارض تا  ساعي بكة لةم اثايرة طال  تايوا

وعتتتتىل التتتتر م  ن تلتتتتك السياستتتتة اتتتتد  تتتتتة  كلتتتتتا متتتتع  ايتتتتة إدارة ريغتتتتانم       

حيتتتتتث  ستتتتتتمة يف إر تتتتتام الشتتتتتيوعية عتتتتتىل الرتاجتتتتتع يف كتتتتتل متتتتت   بغانستتتتت انم 

 
(1) Quoted in: Brian Loveman, No Higher Law: American Foreign Policy and  the Western 

Hemisphere Since 1776, University of North Carolina Press, North Carolina, 2010, P. 331-

332. 

(2) Hall Gardner, Op. Cit., 1994, P. 100. 

(3) Ibid., P. 102. 
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م كتتتتام ا تتتتا ستتتتامهة بشتتتتكل  و بتتتت  ر يف (1)و نغتتتتوحتم وكملوديتتتتام وموااتتتتع ا تتتترع

ا حتتتتتتاد الستتتتتوبي ي حتحاتتتتتاما لك تتتتتتا جتتتتتا ة بتتتتت م   ائتتتتتلم إذ شتتتتتتدة ا يتتتتتار 

مرحلتتتتة حكتتتتم ريغتتتتان زيتتتتادة مةتتتتطردة يف مياانيتتتتة التتتتدباأل بشتتتتكل يكتتتتاد يكتتتتون 

 تتتتتتت مستتتتتتلوق يف تتتتتتتاريخ الوحتيتتتتتتاة ا   تتتتتتدةم  د لتتتتتتة التتتتتتليد يف مشتتتتتتاكل 

 اا صادية دا لية كام  و ملة يف ا خطإ ال ا  

 .(2)ارة ريغانا نواق الس ور عىل الدباأل يف ظل إد

 
(1) Michael McFaul, Op. Cit., P. 99. 

(2) Lou Dubose, and Jake Bernstein, Vice: Dick Cheney and the Hijacking of the American 

Presidency, Pimlico, New You York, 2006, P. 91. 
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 احتس   اجاة   

بتتتتال ةر إن متتتتا تاتتتتدمم باتتتتد تودتتتتل اللاحتتتتث إن عتتتتدد متتتت  ا ستتتت   اجاةم          

 موض ة يف  دنا  

دتتتيغة استتترتاتيجية الرتاجتتتع ل كتتتون بتتتدييا عتتت  سياستتتة ا ح تتتوا  ال تتتي كانتتتة  •

 م لعة  ا  ا حتاد السوبي ي بعيد اةري العا ية ال انية.

  كانتتتة الاتتتوع ا  ابةتتتة حتستتتيام يف اةتتتاي اثمتتتتورر يف الوحتيتتتاة ا   تتتدة  كتتت  •

  ل ي اسرتاتيجية الرتاجع يف السياسة اخلارجية للليد.الداعمة ل

م لتتتة متتتدة حكتتتم رونالتتتد ريغتتتان يف الوحتيتتتاة ا   تتتدة ا نطياتتتة الوعليتتتة ل ل تتتي  •

وال ام تتي يف ال عامتتل استترتاتيجية الرتاجتتعم واع امد تتا بتتدييا عتت  سياستتة الرتا تتي 

 مع ا حتاد السوبي ي وحلوائ .

إزدادة عمليتتتتاة التتتتدعم ا ادمتتتتة متتتت  التتتتل ا دارة األمريكيتتتتة إن اةكومتتتتاة  •

واثامعتتتاة ا  ا ةتتتة للشتتتيوعية يف العتتتا  كتتتاما ونوعتتتاام بعتتتد ا عتتتين عتتت  ملتتتد  

 .1985ريغان يف 

 بغانستتتت ان عتتتىل التتتتر م متتتت  ودتتتا استتتترتاتيجية الرتاجتتتتع ا طلاتتتة يف بول تتتتدا و •

وجايتترة  رنااتتتة و ت تتتا بال اج تتةم إحت   تتتا تعرضتتتة للوشتتل يف حتتتاحتة عتتتدةم 

 وم تا يف نيكارا وام إذ بشلة يف إسااط حكومة دانيا   ورتيغا   ا .

إن الةتتتتغوط ال تتتتي مارستتتت تا إدارة ريغتتتتان متتتت   تتتتي  استتتترتاتيجية الرتاجتتتتعم  •

 لوتتة متت  العتتا م ستتاعدة بشتتكل  و بتت  ر يف إضتتعا  ال تتتثت الشتتيوعي يف باتتاأل  

ورسعتتة بصتتورة ملتتااة  و  تتت ملتتااةم متت  عمليتتة توكتتك ا حتتتاد الستتوبي ي 

1991. 
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 ا تيحتتتتت  

 ( 1)  مل   رام 

يةتتتتتر يف الصتتتتورةم التتتترئيس األمريكتتتتي رونالتتتتد ريغتتتتانم و تتتتو يلتتتتوح بامتتتتيص 

 ك   علي  علارة ) واوي الشيوعية يا  مريكا الوسطل(

 
https://oildale.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2017/05/22025502/Reagan-Nicaragua-1987-
resize.jpg 
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 ( 2مل   رام ) 

  طة إج ياح جايرة  رنااة م  الل الاواة األمريكية 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_invasion_of_Grena

da#/media/File:USPlanGrenadaUrgentFury.svg 
 

 ( 3مل   رام ) 

 سيار ا تم  ل يكارا وا - ريطة توضد ا واع اثيو

 

 
http://www.questconnect.org/images/nicM01.gif 
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 مكانة املرأة يف مالحم بالد الرافدين 

 وجلجامش أنموذجا (   ) ملحمتا ايتانا 

 
 أ.م.د. أوسام بحر 

 العراق  -جامعة بغداد

 : ملخص البحث

مدددددن أملددددد ر املالحدددددم  Gilgameš)وجلجدددددامش ) ( (Etanaُتعدددددد ملحمتدددددا ايتاندددددا       

اآلدبيدددددة وأ ددددددم ا يف بدددددالد الرافددددددين والعدددددق ا دنددددد  ال دددددديم و دددددد  ك ددددد  

تلددددال املالحددددم املكانددددة املميدددداة  للمدددددرأة ودوداددددا ال ا دددد  يف  ريددددا  أحددددددا  ا 

عددددة  ومشدددداد ت ا يف حلددددو  مشددددكالاا  سددددوا   ددددن امعددددا  أم بعدددد امذ أ   تمدددد  ا م

يددددد   ددددر دود املددددرأة ال ا دددد  يف  مددددا اددددو ا  أنعكدددداب للمجتمدددد  البعدددد   وادددد ا

املجتمددددد  العرا ددددد. ال دددددديم  .امذ أ   يددددد  املالحدددددم يف بدددددالد الرافددددددين يبددددددو أ  

أبطامعددددا مددددن الرجددددا    لكددددن فعليددددا  اندددد  املددددرأة ادددد. املحددددود واملحددددر   البددددا 

 ملعظم  ريا  أحداث املالحم.

 ايتانا. -جلجامش -الرافدين -مالحم -املراة الكلام  امل تاحية:
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 امل دمة

أ  املتتبدددد  آلدد بددددالد الرافدددددين يددددرا أ   يدددد  املالحددددم  ددددا  أبطاعددددا مددددن       

الرجددددا    لكددددن فعليددددا  ددددا  للمددددرأة دودا  بدددد ا في ددددا ف دددد. املحددددود ا سدددداب 

الدددد   تدددددود حولددددم أحددددداث امللحمددددة  واملحددددر  الددددر ي   البددددا ملعظددددم  ريااددددا  

رأة ودودادددا ال ا ددد  يف لددد لال جدددا  اددد ا البحدددث لي دددلة ال دددو   دددر مكاندددة املددد 

حيددددداة أبطدددددا  املالحدددددم حيودددددا ومر اادددددا املرمدددددوق يف املجتمددددد  الددددد   تددددددود 

عددددة  أحددددداث املالحددددم فيددددم حيوددددا اتددددر  سددددوا   ددددن امعددددا  أم بعدددد امذ أ   تمدددد  ا م

ممدددددا ي دددددا د  دددددر   مدددددا ادددددو ا  تدددددودة  للمجتمددددد  البعددددد  يف بدددددالد الرافددددددين

ا يف بددددالد الرافدددددين  ددددديام امذ توضددددير دود املددددرأة ومكانت ددددا وحكمت ددددا وج وادددد 

 انددددد  املالحدددددم أنعكاسددددداا ملدددددا أدددددر  يف أد  الوا ددددد  مدددددن أحدددددداث مددددد  مدددددا 

 تت موم من تيا  ومبالغة يف بعض ا حيا  .

 : (Etana )ملحمة ايتانا 

 2004أ  أ دددددم تددددادي  لتدددديليع امللحمددددة يرجدددد  م  الع دددد البدددداب  ال ددددديم )      

-911)  احلدددددددديث ا ملدددددددود  الع ددددددد  م  يددددددد د  وأحدددددددد  ا  ،( م.ق 1595 –

 ا ملدددددود  امللدددددال   ددددد  مكتبدددددة يف نيودددددوا مديودددددة يف وجدددددد  امذ(   م.  ق 612

ر هنايت ددددا تتوضدددد  ومل  املددددة بصددددودة تصددددلوا  مل امللحمددددة ادددد   أ  ا   املددددودبانيبا 

ل ددددد دوندددد  ب ددددبر  اددددرة التلددددع والك ددددود يف الددددر م الطيويددددة التدددد. ت ددددموت ا  

عددددة تططددددوا املديوددددة(( 14امللحمدددة  ددددر )  ( د ددددياما ايويددداا  وادددد. تبدددددأ بعبدددادة )) ا م

(Novotny, 2001, p. ix). 
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 ملخص امللحمة :

) دابددد  ملدددو  سددداللة  ( Etana )تددددود أحدددداث امللحمدددة حدددو  امللدددال ايتاندددا          

 وامللدددددال الاالدددددث  عددددد الددددد   حكدددددم بعدددددد الطوفدددددا ( ( ا و  KIŠ ددددديش ) 

(Jacobsen, 1939, pp. 80-81)  وسدددددعيم للحصدددددو   دددددر نبتدددددة الدددددو دة  و دددددد

ملدددددمل  أدبعدددددة ةددددداود أساسدددددية داد  امللحمدددددة يف دحاادددددا وو  ددددد   يع دددددا يف 

الوتددددو  م   ايددددة واحدددددة ا  وادددد. ادددد ا  امللددددال ايتانددددا م  ال ددددام  للحصددددو  

  ر مبتغا  يف ولد حيم  أسمم من بعد  .

عددددد. للملو يدددددة         عدددددة يدددددتلخص املحدددددود ا و  حدددددو  ا تددددد  ا م و دددددراد ا م

بيناامعدددددا م  ا د  والبحدددددث  دددددن دجددددد  مواسدددددر ) ايتاندددددا   ( ليكدددددو  ملكدددددا 

يودددود  دددو م يف حكدددم البعددد  ويف الو ددد  ذاتدددم يبدددا مدددا  دددا  يعانيدددم ايتاندددا مدددن 

لددددم الشددددم   حرمددددا  مددددن ال ديددددة ب ددددبر مرضددددا امل باوجتددددم ، دفعددددم للت دددد   م

 دة . ( ليدلم  ر نبتة الو   Šamašواحلق والعد  ملمش )

ا  أ   ،املحددددود الادددداو يدددددود حددددو  تدددددا ة  عدددد  بددددا الو دددد والاعبددددا           

الو ددد أ ددد  تدددغاد الاعبدددا  ممدددا دفددد  ا تددد  ل نت دددام مودددم و  ددد جواحيدددم وال دددا  

لددددددم  يف ح ددددددرة ليواجددددددم مصدددددد   املحتددددددوم . ا  أ  الو دددددد أتدددددد  يت دددددد  م  ا م

لددددم وسددددخر ايتانددددا ليكددددو  مو دددد اا لددددم  وبامل ابدددد   ملددددمش ليو دددد    فددددرق  لددددر ا م

ليت دددو   يتانددددا تددديما وسدددديلة للصدددعود م  ال دددداموا  حيدددث نبتددددة الدددو دة اوددددا  

. 

ويت دددددمن املحدددددود الاالدددددث ل دددددا  ايتاندددددا بالو ددددد العليددددد  و وايتدددددم بدددددم حلدددددا       

أ ددددتام  ملدددد ا    وأمتوانددددا مددددن الو دددد  يتانددددا  ددددر   ليددددم تدماتددددم باميصددددالم م  

 ا  بم م  ال ام  .مبتغا   ن اريق محلم والط 

ويتعلدددددق املحدددددود الرابددددد  وا تددددد  مدددددن امللحمدددددة يف ) حلددددداما دا  ايتاندددددا تدددددادة       

 ,Novotny)وي يودددددا تدددددادة أتدددددرا يف دحلتدددددم والو ددددد م  أبدددددواد ال ددددداموا  ( 

2001). 
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 ايددددة ومل ي ددددع وا مددددا وتددددلوا مددددن ن دددد   دددددة عدددد   امللحمددددة يف توضددددير الو       

التدددد. ألدددد  الي ددددا  وادددد  حصدددد  ايتانددددا  ددددر مبتغددددا  ام      ا  أ  أملددددادة يف هنايددددة 

تلدددال امللحمدددة م  حدددديث ايتاندددا مددد  هوجتدددم يدددد   دددر أندددم  كدددن مدددن الوتدددو  

 ددددددام أ  ا ملددددددادة الددددددواددة  (360-359ص  1988) بددددددا ،  سدددددداملاا لدددددد د  

أ دددددتر  ( Balihيف جدددددداو  امللدددددو  ال دددددومرية م  أ  أبدددددن ايتاندددددا املدددددد و بدددددالي  ) 

 امددداا يدددد   دددر أ  ايتاندددا حصددد   دددر مبتغدددا  يف  400العدددرع بعدددد أبيدددم وحكدددم 

 (Jacobsen, 1939, pp. 80-81)أبن حيم  أسمم من بعد  

 دود املرأة يف ملحمة ايتانا مكانة و

 دددر الدددر م مدددن  لدددة  وددداق اددد   امللحمدددة وأ تصددداد احلدددواد في دددا  دددر أدبعدددة       

أملددددخاص ف ددددة  ف ددددد  ددددا  للمددددرأة مكانت ددددا املميدددداة ودوداددددا الرا ددددد وال يدددداد  

عددددة  شددددتاد وهوجددددة امللددددال ايتانددددا  يف ملحمددددة ايتانددددا  الدددد   ا ددددد يف  دددد  مددددن ا م

 و ام ي :

عة  شتاد :  -1  ا م

( ومعودددددددددددا  )سددددددددددديدة NIN.AN.NAdومرية )أسدددددددددددم ا يف اللغدددددددددددة ال ددددددددددد       

(. و اندددد   شددددتاد امعددددة   Eštar/ Ištarال ددددام (و رف  يف اللغددددة ا  ديددددة بيسددددم )

لددددم  لددددم أنددددو وأتدددد  ا م احلددددرد واحلددددر وادددددو  يف بددددالد الرافدددددين  ادددد. أبوددددة ا م

لم  وه )  .   ,p. 96)(Leick ,1992 ( املم اخل ة  Dumuziملمش وهوجة ا م

 دددر الدددر م مدددن أ  أحدددداث امللحمدددة تن دددا  دددر مدددا داد مدددن أحدددداث بدددا         

ا فعددددد  والو ددددد ومدددددن  دددددم مدددددا بدددددا ايتاندددددا والو ددددد  ا  أ  تددددداحبة ال دددددراد يف 

توصددددير ايتانددددا ملكدددداا ومددددن  ددددم سددددعيُم احلايددددث للوتددددو  الي ددددا وحصددددولُم  ددددر 

عدددة  شدددتاد  ومدددا  ددد  عدددة ا  أنعكاسددداا ملجتمددد  مبتغدددا  مو دددا  انددد  ا م ا   تمددد  ا م

 البع ومكانة املرأة ودوداا ال ا   فيم.

عدددددة أ  تودددددا  امللو يدددددة مدددددن ال دددددام  م  ا د  أتددددد           فعوددددددما  دددددرد  ا م

عدددة  شدددتاد  دددر  ات  دددا أتتيددداد الشدددخص املواسدددر عددد   امل مدددة و دددام جدددا  يف  ا م

 الوص اآلديب :
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  طا  الرأب )امللك.( و...ما ها  الصودا  والتاج و ))

 مل اة يف ال ام  أمام أنو

 مل يكن اوا  ....من الواب

 )حا( نا  تودا  امللال من ال ام 

 ؛(Novotny, 2001, p. 15) )...............( بحادددددد   شددددددتاد  ددددددن ملددددددال ((

 .(2009)ول و ، 

 ددددر الددددر م مددددن الك دددد يف الددددوص ا  أ   ريددددا  ا حددددداث تددددد   ددددر أ         

عة  شتاد  د و   أتتياداا  ر ايتانا الرا . ليكو  ملكاا للبالد .  ا م

عدددددة  شدددددتاد ودودادددددا ال ا ددددد  يف امللحمدددددة          ومدددددرة أتدددددرا تددددد ه مكاندددددة ا م

ليحصددد  مو دددا  دددر نبتدددة الدددو دة  امذ يماددد    وددددما  انددد  م صدددداا لبطددد  امللحمدددة 

اددددا  ا ادددم يف ملحمدددة ايتاندددا املتعلدددق بصدددعود   دددر   دددر الو ددد الددد   يطددد  بدددم 

عددددة  شددددتاد . و ددددد ودد   وتددددو  م  ال دددداموا  امذ توجددددد نبتددددة الددددو دة  وددددد ا م

أملدددددادا   دددددددة يف الدددددوص اآلديب  ددددددن املحدددددداو   املتكدددددردة لبطدددددد  امللحمددددددة 

ع  رملدددد ا ومكددددا  أ امت ددددا يف ال ددددام   امذ  ااددددر الو دددد للوتددددو  الي ددددا ووتدددد 

 ايتانا  ا ال :

 )) تعا  يا تدي .  محلال م  ال ام 

عة  شتاد ال يدة اد الوبتة((   .(Novotny, 2001, p. 21)م  ا م

عدددددة  شدددددتاد جدددددا   يف حلدددددم دا  ايتاندددددا ودوا  للو ددددد      وأملدددددادة م   دددددرع ا م

 و ام يييت :

 ))اتن وا مدت  البوابة العا د لالملم سا واوتو وادد و شتاد 

 سجدنا أنا وأن  .............

 أس    ريس العرع لبوة داب ة 

 .(Novotny, 2001, p. 22)أنا هن   واا و. ا سد(( 

و ددددا  ادددد ا احللددددم دافعدددداا للو دددد ليطلددددر مددددن ايتانددددا أ  يصددددعد  ددددر   ددددر           

ليحملدددددم م  سدددددام  أندددددو  ويف دحلدددددت ام يتح دددددق  ددددد  مدددددا دا  ايتاندددددا يف حلمدددددم 
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(Novotny, 2001, p. 22) دبددددام  اندددد  تلددددال الشخصددددية ادال ددددة  ددددر العددددرع .

عددددة  شددددتاد التدددد.  لددددال نبتددددة الددددو دة  ويف  الدددد   هددددع بددددم ا سددددود ادددد. ا م

 الو خة ا حدث من الوص اآلديب جا  وتع لالمعة  شتاد بام يييت:

 )) تعا ، يا تدي .، ]سيمحلال م  أ ايل ال ام [!

 وبم ا دة  شتاد، امللكة ]...

 (2009)ول و ،  ب وة  شتاد، امللكة ]..((

عدددة      ا  ظمت دددا ومكانت دددا بدددا ا م عدددة  شدددتاد وتددد  ا مبيودددا و ودددد ل دددا  ايتاندددا با م

 و ط  ا  ليم و ام يييت :

 ا جتام  م   شتاد ))

 ]بعداا جلدام[ بياراف ال وط، فو عا  ود  دمي ا[. 

 ...[...و اداا.]....

 ...[.. انم ا رشاق]...

   امل دب[؛...[ ان  ممتلئة بالشعا 

 ]ايتانا ، حيوام دااا،[، ملّ  من اخلوف. 

 ])لكن(.........)ال   دأا( ان    ال بم بيداا.

عة......([ أادتم دد ا للصدد،  ])ا م

 . (2009)ول و ،  ((]) شتاد......([أ ط  لم دد ا للصدد ... 

 :وط أت  الو  يص  لالمعة  شتادلل  و ودما تعر  ايتانا والو       

 الو  يصّ  لعشتاد بيوام او وايتانا ي  طا  من ال ام )) 

 ]  د [ ت   من) ( لالمعة ] تاح الع اد[،   شتاد ملكة!((

عدددددة  شدددددتاد وم رادددددا يف         دددددام أ  الو ددددد داا حلددددداما وتدددددع فيدددددم مكاندددددة ا م

 ال ام  وأت  يرويم  يتانا  ا الا:

 ))   نا من تال  بوابا  سا، ملمش، أدد و  شتاد،

 ]ةوي. دأسيوا معا[، أن  وأنا 

 دأي  بيتاا لم ملبا  ]ولي  لم[ ما ج 
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 أنا......ودل   م  الدات 

 امرأة ملابة[جال ة اوا   ان  ]

 عا   يا  تاج، و ان  مادانة بالرتانة

 نصر  رع ]عا[، وا د  الت. )حولم( ُت ِّ  

     ود  ا دة العرع أسود ]ضادية[  ان  تتم]دد[

 وحيوام واتل  ت دم. ق]فا  ا سود نحو [

 . (2009)ول و ، (( ) وداا( تحو  جافالا، مرتعداا ])ومرتعشاا([ 

  هوجة ايتانا : -2

ملكانددددة ادددد   املددددرأة يف  لددددر ايتانددددا او ا ولدددددوداا يف حياتددددم  انيددددا  ف ددددد  اندددد  

ادددد. سددددبباا ملجريددددا  أحددددداث امللحمددددة واملبتغدددد  مو ددددا  امذ أ  امللحمددددة تبدددددا 

با ملددددادة م  مددددر  امل  ددددا ويبدددددو أنددددم  ددددا  سددددبر يف  دددددم أنجا ددددا وليددددا 

الصددددعاد للعددددرع  فددددام  ددددا  مددددن بطدددد  امللحمددددة هوج ددددا ايتانددددا ا  أ  يتكبددددد 

ويتوجددددم نحددددو ال ددددام  ليحصدددد   ددددر نبتددددة الددددو دة  دو  أ  ي كددددر بددددالت رية 

ف دددد. بدايددددة امللحمددددة تددددرد أملددددادة م  أ  مرضددددا امل  ددددا او الدددداواج مددددن   اددددا  

 باوجة ايتانا:

 هوجة ) ايتانا ( )....)) 

 .(2009)ول و ،  ...((  بوم  د أتا ا بغتة مر  ا 

ول سددددع بعددددد ذلددددال يوجددددد   دددد يف الددددوص  لكددددن يبدددددو أ  ادددد ا املددددر         

 ت بر يف  دم  ددة هوجة ايتانا  ر احلم  بمولود .

و انددددد  ا ملدددددادة ا و  لوجدددددود نبتدددددة الدددددو دة وأمكانيدددددة احلصدددددو   لي دددددا     

وحددددث ايتانددددا للوتددددو  الي ددددا مددددن تددددال  حلددددم هوجددددة ايتانددددا امذ ودد يف الو ددددخة 

 ة ما يييت :ا حدث للملحم

 هوجة ايتانا هلم بوبتة الو دة ))

 مح  نبتة بيد  ...

 وما  باددا    ي كر  لي ا، ]    .....[ أ  تص 
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 وادفة يف بيتم

 )اك ا( ف د وت  م  مديوتم وبيتم.

 ]هوجتم تاابتم[،  ا لة  يتانا:

 ]الوبتة الت......[ ان  نبتة الو دة!

 ].................[ا د  ] ان  مال[ملوفة.

 ].................مل أستط  دؤية أين  ان  تومو.

 ]وحا ت تح  هارة الوبتة، ذبل .

 ])و انية( تاابتم هوجتم[،  ا لة  يتانا:

 ] الوبتة....

 ]ايتانا تااب ا، تاار هوجتم ق]ا ال[:

 ]َمن[ سوف   يو ر حلام ما  ا ا[ 

 ]..............[أمر اآلعة ي   نحو التح ق

 ]..............[يتجم نحونا "

)ول دددددو ،  ])لددددد لال فدددددي  ايتاندددددا[ يمدددددم وج دددددم ] بحادددددا  دددددن الوبتدددددة.....([ ((

2009) 

و اندددد  الصددددالوا  والددددد وا  وت ددددديم ال ددددرابا واعبددددا  ل عددددة ملجددددا ا      

 ا  و ام جا  يف الوص اآلديب : يتانا لتح يق مبتغ

 ] أهيا الرد، ار  [    شبة الو دة ))

 أ شع أمام. ما او تاف 

 أدف   و. امعم، وادو بولد ووديث... 

 أهيا الرد، من فمال لتو   املشيئة.

 أ طو. نبتة الو دة

 أ  ر يل نبتة الو دة

 أه   و. الراق، أ وّ. بولد ووديث((
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 ددددر الددددر م مددددن أ  الك دددد يف هنايددددة الددددوص اآلديب ضددددي   ليوددددا معرفددددة هنايددددة 

ا ملدددددادة الدددددواددة الرحلدددددة واددددد  ه دددددق اعددددددف املرجدددددو مو دددددا أم        ا  أ  

أ ددددتر  ( Baliḫ)يف  جددددداو  امللددددو  ال ددددومرية تدددد  ر أ  ابددددن ايتانددددا املددددد و بددددالي  

ا حصددد   دددر مبتغدددا   امددداا ممدددا يدددد   دددر أ  ايتانددد  400العدددرع بعدددد أبيدددم وحكدددم 

وأندددم  دددد حصددد   دددر نبتدددة الدددو دة التددد. جدددا   يف أبدددن حيمددد  اسدددمم مدددن بعدددد  

عة انانا/  شتاد  . (Jacobsen, 1939, pp. 80-81)يطلب ا من ا م

 ( : ( Gilgamešملحمة جلجامش 

أ  أ دددددم تددددادي  لتدددديليع امللحمددددة يرجدددد  م  بدايددددة الع دددد البدددداب  ال ددددديم          

وأحد دددددم يددددد د  م  الع ددددد ا ملدددددود  احلدددددديث  ، امذ وجدددددد  امللحمدددددة  املدددددة 

يف مديودددددة نيودددددوا يف مكتبدددددة   ددددد امللدددددال ا ملدددددود  املدددددودبانيبا  مدددددن الع ددددد 

 .(42، ت حة 1950ي ، )با ر و فرن ا ملود  احلديث 

تتددديلع امللحمدددة مدددن أ وددد.  عددد د دددياما ايويددداا  واددد. تبددددأ بعبدددادة )ادددو الددد            

و دددددددد تواولددددددد   (44، تددددددد حة 1950)بدددددددا ر و فرن دددددددي ، دأ   ددددددد    ( 

(  Gilgamešامللحمددددددددة أ ددددددددام  ملددددددددال سدددددددداللة الود ددددددددا  ا و  جلجددددددددامش )

(  و ددددد لال  صدددددة الطوفدددددا  وم ابلدددددة جلجدددددامش   Enkiduوتددددددي م أنكيددددددو ) 

(  ، ومدددددن  دددددم وتدددددع  دددددامل بعدددددد  Utnapištimلبطددددد  الطوفدددددا  أوتانابشدددددتوم ) 

 .(George, 2003) (Parpola, 1997)  املو 

 تت من امللحمة أدبعة ةاود أساسية وا. :

يتودددداو  أ ددددام  وبطددددو   امللددددال جلجددددامش العمرانيددددة ومحايتددددة ملديوددددة  ا و  :

الود ددددا   و دددد لال ج وتدددددُم و لمددددُم  ادددددايل مديوتددددم الددددد ين ملددددكوا أمدددددرام م  

لدددم أندددو الددد   امدددر أ  ُ لدددق ندددداا لدددم ليواف دددُم فكدددا  أنكيددددو الددد   اتدددبر بعدددد  ا م

)بددددا ر، ملحمددددة  ؛(Mccanghrean , 2003, pp. 12-13) ذلددددال تدددددي ا دلجددددامش 

 . (50-35، الص حا  1980 لكامش أودي ة العراق اخلالدة، 

يتعلدددددق بعدددددام الصددددددي ا  دددددر الددددد ااد م   ابدددددا  ا ده  املحدددددود الاددددداو : 

م   (  و دددددد ودد  فيدددددم أملدددددادا  Humbabaو دددددتل ام حادسددددد ا الدددددوحش  بابدددددا )
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ا يدددددا جلجدددددامش عددددد   الرحلدددددة وأستشددددداداتُم لددددد و  الدددددرأ  واخلددددد ة   دددددام 

يت ددددمن وتددددع عددددو  املخدددداار التدددد. مددددروا  ددددا م  أ   كوددددا مددددن  تدددد   بابددددا 

عددددة  شددددتاد  والعددددودة موت ددددين م  مديوددددة الود ددددا . ومددددا تبعددددم مددددن  ددددر  ا م

 دلجدددامش الددداواج مو دددا ودف دددم وأاانتدددم عدددا ومدددا ترتدددر  دددر ذلدددال مدددن   دددر

عدددة وأنددداا  الادددود ال دددامو  و تلدددم  دددر يدددد البطلدددا  -George & Finkel, 54) ا م

George , A.R. & F Gods and Literature Studies in Assyriology in 

Honour of W.G. Lambart, 2000, p. 46ff) ملحمدددددة  لكدددددامش )بدددددا ر، ؛

 .(66-51، الص حا  1980أودي ة العراق اخلالدة، 

يتودددداو  ا اددددوا  التدددد. ترتبدددد   ددددر البطلددددا ب ددددبر هدددددهيام  املحددددود الاالددددث :

ل عدددددة و دددددتل ام الادددددود ال دددددامو  امذ  دددددا  مصددددد  أنكيددددددو املدددددو  وجلجدددددامش 

احلدددددا  ل  ددددددا  تددددددي ُم وادددددام  دددددر وج دددددم يف الددددد اد  ةددددداو ا اعدددددرد مدددددن 

)بدددا ر،  مصددد   املحتدددوم وادددو املدددو  حتددد  أاتددددا ل كدددرة البحدددث  دددن اخللدددود 

 .(84-67، الص حا  1980ملحمة  لكامش أودي ة العراق اخلالدة، 

تر ددددا  ددددر دحلددددة جلجددددامش بكدددد  مددددا حددددع  ددددا مددددن  دددداار  املحدددود الرابددد  :

( الدددددد   وابتددددددم  Utnapištimمل ابلددددددة تدددددداحر العمددددددر الطويدددددد  أوتونابشددددددتوم ) 

اد و ي يددددة اآلعددددة اخللددددود وحصددددو  جلجددددامش  ددددر الوبتددددة التدددد. تعيددددد الشددددب

ف دددددُ  عددددا  م  أ  ادد  يف هنايددددة املطدددداف أ  حتميددددة املددددو   تبدددد   ددددر ا ن ددددا   

و  بدددددد لدددددم أ  ي دددددوم بعمددددد   لددددددُ  بعدددددد املدددددو   دددددن اريدددددق الددددد  ر احل دددددن 

)بددددددا ر، ملحمددددددة  لكددددددامش أودي ددددددة العددددددراق اخلالدددددددة،  وا  ددددددام  اخلالدددددددة

 .(104-85، الص حا  1980
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 مكانة املرأة ودوداا يف ملحمة جلجامش :

ن اددددن الدددداليت  حيدددددد          نغددددايل امذا  لوددددا أ  الو ددددا  يف ملحمددددة جلجددددامش  ددددُ

م دددداد البطدددد  يف  ادددد  مدددددن ا حيددددا   ددددام مدددددالن مصدددددداا للحكمددددة واملشدددددودة 

عددددام  ددددام اددددو احلددددا  يف أم جلجددددامش واملددددوم  وتدددداحبة احلانددددة . وفدددديام يدددد   وا م

 سووضددددددر مكانددددددة ودود الو ددددددا  يف ملحمددددددة جلجددددددامش ح ددددددر   ددددددودان يف

 ت ل   ا حداث يف الوص اآلديب:

عة ادودو ) -1  ()تال ة جلجامش وأنكيدو ( : Aruruا م

عددددة ادودو )         عددددا  ا م التدددد. أنيطدددد   ددددا م مددددة ru-ru-adأ  ا م ( ادددد. مددددن ا م

د  امعددددددة مشدددددداد ة يف تلددددددق )بدددددد دة ادددددددو   الددددددو دة، واحياندددددداا اتددددددرا  ددددددُ

عددددا )أنليدددد  املددددم اعددددوا  )الشددددواف،  وايددددا املددددم املددددا  واحلكمددددة ( البعدددد ( مدددد  ا م

 .(184,53، الص حا  1999

عددددة يف امللحمددددة ادددد. التدددد. تل دددد  جلجددددامش وادددد. التدددد. أسددددتعا        أ  ادددد   ا م

لدددم أندددو لتخلدددق ندددداا لدددم ليتواف دددا فددديام بيدددو ام  ولتدددوعم مديودددة الود دددا  وأال دددا   دددا ا م

بال دددددالم  واكددددد ا أسدددددتجاب  لطلبدددددم وتل ددددد  أنكيددددددو مدددددن الطيودددددو ام ودد يف 

 الوص اآلديب :

 ردة))بيوام سم  ) أنو ( تشكياام املتك

عة (الكب ة   د ي  ادودو )ا م

 ادودو أن  تل   )جلجامش(

 اتل . ا    ريام لم

 حيوام سمع  ادودو ا   ا  وا  

   ل  ادودو يدهيا 

 وا تطع   ب ة من الطا وبص    لي ا 

، الصددددددد حا  1988) بدددددددا ،  وتل ددددددد  يف الصدددددددحرا   أنكيددددددددو البطددددددد  ((

165-166) 
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 املوم  ) البغ. (: -2

 ,Šamḫat (Ditmore )  رفددددد  يف ألو دددددخة البابليدددددة للملحمدددددة بيسدددددم )        

2006, pp. 34-35)   تلددددال املددددرأة التدددد.  اندددد  سددددببا يف تغيدددد   ددددرا حيدددداة بطدددد

امللحمددددة الادددداو أنكيدددددو امذ ذابدددد  برف ددددة الصددددياد وبطلددددر مددددن جلجددددامش م  

حيدددث يوجددددد أنكيددددو   ددددوا ُ   فحاملددددا دأا الصدددياد أنكيدددددو الدددر مددددن املددددوم  

أ  تادددد ُ  بم اتو ددددا و ودددددما فعلدددد  ذلددددال أنجدددد د الي ددددا أنكيدددددو وب دددد  مع ددددا 

 ليايل و ام جا  يف الوص اآلديب: ستة ايام وسب 

 )) امذار اهيا الصياد وت  معال بغياا موم اا 

 وحيوام ) أنكيدو ( ي     طيعم يف مودد املا 

 امذ ذا  فلتوا  ا.  يا ا ولتكشع  ن م اتو ا 

 وامذ يرااا سيدنو مو ا...

، 1988) بددددا ،  سددددتة ايددددام وسددددب  ليددددا  اتصدددد  أنكيدددددو بددددالبغ. بحددددرادة ...((

 (169-168الص حا  

و ودددددما اجددددر  أنكيدددددو حيوانددددا  ال يددددة التدددد.  ددددا  يعدددديش مع ددددا التجدددد          

م  البغدددد. لنملدددددُ  م  وج تددددم و ددددد ا وعتددددُم بددددن  ال يددددة والدددد ااد م  مديوددددة 

الود ددددا   و ددددا  ي ددددتم  عددددا ويت بدددد  ا واعددددا ويتبدددد  نصدددديحت ا و ددددام اددددو واضددددر 

 يف الوص اآلديب :

 )) فعاد وجل   ود  دم. البغ. 

 يم  وجم البغ. ورش  يت

 واا أ  امذنيم ت معا  ما ت ولم البغ. ...

 بيوام  ان  تكلمم  ا  يت ب  ا واعا ...

  ا  أنكيدو للبغ. 

 الم. ايت ا البغ. ت يو. 

 م  املعبد امل دب م ام أنو و شتاد 
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تدددددد حة ، 1988) بددددددا ، حيددددددث ي ددددددكن جلجددددددامش ذو ال ددددددوة الكاموددددددة (( 

170). 

وفعددددال ذاددددر مع ددددا م  املديوددددة ليصدددداد  بطل ددددا جلجددددامش ويتحددددداُ  و وددددد        

الت دددا   بمجمو دددة مدددن الر ددداة الددد ين  ددددموا لدددم تبدددااا وجعدددة مل يتوددداوعام ا  بعدددد 

 أ  نصحتم املوم  با    والعد مو ا .امذ جا  يف الوص :

 )) فتح  البغ. فااا و ال   نكيدو 

 أنكيدو فينم  المة حياة متح ة    تباا يا 

 وأرشد جعة ف  ا ما أر فعلم يف البالد املتح ة 

 من اخلبا أ   أنكيدو حت  ملب  

، تددددد حة 1988) بدددددا ، ومدددددن ادعدددددة رشد سدددددب  مدددددرا  مدددددن اددددددرة... (( 

170) . 

  يوددددا  اللعوددددا  ويف  ددددودة   ددددر أنكيدددددو واددددو  ددددر فددددراع املددددو  نجددددد       

 دددر  ددد  مدددن جدددا  بدددم م  املديودددة الصدددياد والبغددد. التددد. هيوددد  لدددم املجددد.  وا وعتدددم 

لددددم ملددددمش بو  ددددم  دددداد  ليددددم لعوددددة عددددا  بددددن  حيدددداة ال يددددة الب دددديطة ا  أ  ا م

وذ دددر  بيف ددداعا  ليدددم ومدددا  دمتدددم لدددم مدددن دتدددا  العددديش واملكاندددة املرمو دددة ممدددا 

ا بددداخل  والرفعدددة والغوددد  .و دددام ودد اددددأ مدددن   دددبُم وأتددد  يباد  دددا ويدددد و عددد 

 يف الوص اآلديب :

 )) محلم  لبم  ر لعن البغ. ...

 ف م  ملمش أ وا  فمم

 ويف احلا  نادا  من أ ر ال اموا 

 يا أنكيدو ملاذا لعو  البغ. املوم  

 ا. الت. ااعمتال اخلبا ال   يليق باآلعة 

 وس تال ادعة الصافية الت. تليق بامللو  

 حتال باود بدي والت. ومل

 وجعلتال دفي ا دلجامش ادمي  ...
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 ) يف احلا  ( ادأ  لبم ال اتة...

 الم. م  اوا ايت ا البغ. لك. أ ا لال اي ا مص   

 ولك. يباد ال فم. ال   لعوال

 (222-220، الص حا  1988) با ، ليحبال احلكام وا مرا  ...(( 

عة نو و  ) -3  ( ام جلجامش : Ninsunا م

يعودددد. أسددددم ا بال ددددومرية )سدددديدة الب ددددرة الوحشددددية( التدددد. أتتصدددد  بدددددالعرافة و  

،  ددددام  اندددد  م مت ددددا د ايددددة املاملددددية (Leick, 1992, p. 134)ت  دددد  ا حددددالم 

عدددة نيو دددو  اي دددا امعدددة ال يدددة، امذ ل بددد  بدددد )ب دددرة احلظدددا ر  ال ددداموية( و دددد  ا م

عددددددة نيوخرسددددددا   دم  با م الددددددو دة بوتدددددد  ا )سدددددديدة الددددددو دة( و ودددددددما تددددددُ

(Ninḫursag   التدددد. ولددددد  ادميدددد )( سدددديدة ادبدددد  توتددددع )بال دددديدة العظيمددددة

(Jacobsen T. , 1970, p. 30)لدددم )أندددو( الدددم ال دددام   ، وهوجدددة امللدددال اددد. ابودددة ا م

(  الدددددث ملدددددو  سددددداللة الود دددددا  ا و   Lugal bandaال ددددومر  لوبدددددا  بيندددددد ) 

 LurkerM.The Routledge Dictionary of )، واددددددد. أم )جلجدددددددامش

Godsp.137) .) 

ل بدددددد  يف ملحمددددددة جلجددددددامش باحلكيمددددددة والبصدددددد ة والعاملددددددة بكدددددد          

 يب :واملحبة وامللكة العظيمة امذ ودد يف الوص اآلد

 )) ) أم جلجامش احلكيمة ( البص ة العاملة بك     ...

 ... نو و  امللكة العظيمة 

، 1988) بدددددددا ،  نو دددددددو  اددددددد. حكيمدددددددة وبصددددددد ة و املدددددددة بكددددددد    ((

 . (190,172الص حا  

أت ادددا بيندددم  دددا  جلجدددامش يلجددد  الي دددا لت  ددد لدددم مدددا يدددرا  مدددن أحدددالم  ف دددد 

دأا حلدددام متمددداالا بوددداو  تدددخرة مدددن ال دددام  مل يدددتمكن ادددو أو أحدددد مدددن ملدددباد 

الود ددددا  مددددن دفع ددددا أو هحاحت ددددا وجددددا  ت  دددد  أمددددم عدددد ا احللددددم بددددي  الصددددخرة 

ا  لصدددداا لصدددددي ُم و ددددام جددددا  يف الددددوص  التدددد. دأاددددا تعودددد. دجددددالا  ويدددداا ودفي ددددا

 اآلديب:
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 )) أما  أو دأي  الليلة حلام ... 

 جلجامش احلكيمة ( البص ة العاملة بك      ال  ل يداا :) أم 

 ) نو و  احلكيمة ( احلكيمة البص ة بك      ال  دلجامش ... 

 ) ف  ا يعو. ( دجال  ويا  دفي ا  لصا ) لصدي م(...

 . (172، ت حة 1988) با ، لن يتخر  وال(( 

، تدددددد حة 1988) بددددددا ،  عددددددح دلجددددددامش حلمددددددم (()) اكدددددد ا  اندددددد  ت

175) . 

وف دددد  لددددم حلمددددم الادددداو املتمادددد  برؤيتددددم فيسددددا مطروحدددداا  ددددر ا د  و ددددد       

أجتمددد  الوددداب مدددن حولدددم بيندددم يعوددد. اي دددا دجدددالا  ويددداا ودفي ددداا  لصددداا لصددددي ُم 

) بدددا ، و وددد  جلجدددامش أ  حيددددث لدددم ذلدددال احللدددم وفعدددالا  دددا  لدددم مدددا أداد . 

 . (173، ت حة 1988

بعدددددد  دددددام جلجدددددامش وتددددددي ُم أنكيددددددو  دددددر دحلدددددت ام م   ابدددددا  ا ده        

مل اتلددددة  بابددددا وبعددددد أتدددد  مواف ددددة  لدددد  الشدددديو  والشددددباد توجددددم ام  أتدددد  

مباد ددددة والدتددددم لرحلتددددم تلددددال وليتحصددددن بددددد وااا ويبددددا عددددا جااايتددددُم و ددتددددُم 

ه توج ددددا م   ددددر مادددد  تلددددال الرحلددددة و بدددد  رشو  ددددام يف دحلددددت ام لغابددددا  ا د

أمددددم يف معبددددداا و ددددا  ادددد. التدددد. سددددت .  خلطانددددا اري دددداا توصددددحوا بددددم  و ددددد 

أت اددددا بم صدددددُ  والددددر مو ددددا الت دددد  لالملددددم ملددددمش مددددن أجلددددم ويصددددع 

 الوص أ  نو و  اتغ  م  أبو ا بيس  و ام يييت :

 )) فتر جلجامش فا  وتكلم 

 و ا   نكيدو 

 ايا يا أنكيدو ن ار او  م  ايكا  ما  

  دم ذاتوا لوو و  امللكة العظيمة ون

 نو و  ا. حكيمة وبص ة و املة بك    

 ست .  خلطانا اري ا توصحوا  ا ...

 ذار جلجامش وأنكيدو م  ايكا  ما  
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 ليماال امام نو و  امللكة العظيمة ...

 )يا نو و  ت  . م  ملمش من أج  (

 )لك. ا ت   بابا وا ط ( ا ا )ا ده( ..( 

 اض   ويمة  د  (أمامال ولك. )

 )تطاد( أبو ا جلجامش 

، الصدددددد حا  1988) بددددددا ،  اتددددددغ  اليددددددم بطولددددددم ) نو ددددددو  بيسدددددد ( ((

190-191) . 

ا  أهندددا مل تكدددن لت دددع بوجدددم د بتدددُم أو تادددبة  ايمتدددُم  ملدددا  رفددد   ودددم مدددن  بدددا  

أ دددد  ن  ددد ا بدددام يليدددق  دددا ومدددا يليدددق وأقاد بددد  توج ددد  نحدددو حجرادددا و دددد 

لددددم ملددددمش مددددن تط دددددر وتعطددددر وتطيددددر ولبددددداب ومددددن سددددكا ر وبخدددددود   با م

ورش دددد  بدددديدا  ا ددددوب الددددد ا  والصددددالوا  وبدددددأ  لالملددددم ملددددمش تت دددد  

وتددددد و  لي دددددد تطدددد  أبو ددددا ويعيدددددُ  الي ددددا سدددداملا وأ  يتع ددددد بحاميتددددُم ويراف ددددُم 

توج دددد   نكيدددددو الدددد   ا  تددددم يف تطددددا  وأ  يكددددو   يوددددُم التدددد.   توددددام   ددددم 

أبودددددا عدددددا توتددددديُم بولدددددداا بالب دددددا  م  جانبدددددم وم دددددا دتم  و دددددام ودد يف الدددددوص 

 اآلديب :

 )) ) نو و  ( دتل  ) م  حجراا ( 

 ) ا ت ل  وتدلك  ( بالصابونية 

 ) ادتد   وبا ( يواسر ج م ا 

 ) وضع   الدة ( تليق بصدداا  

 ) توط   بحاام ا ( ولب   تاج ا  

 ) ن ح  ( ا د  والناد بام   

 ادت   ) الددج ( ، تعد  م  ال طر  

 تعد  ، ) واا  ( الشم  احر   البخود 

  دم  سكيبة ، ) واا  ( الشم  دفع  ذدا ي ا : 
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ملددددامذا جعلدددد  يل جلجددددامش ابوددددا وفرضدددد   ليددددم  لبدددداا   ادددددو  لددددم   ا  ...  

 تال  اللي  ، اود م حراب اللي  ،

 ال ام  ، ) تظ ر  وا ر ال موا  ( ...حيوام ، يف 

 أا ي  البخود ، تل  ) تعوي ة مرا  (  ديدة 

  م د   أنكيدو واوتتم  ا لة : 

 يا أنكيدو ال و  ، أنال مل  رج من دمح.  

-192، الصددددددد حا  1988) بدددددددا ، ولكوددددددد. ا   ا لودددددددال ) ابوددددددد. (...((  

193) . 

، 1988) بدددددددا ، لددددددديحم ) أنكيددددددددو ( تددددددددي م ) ليحدددددددرب دفي دددددددم (...(( )) 

 . (194ت حة 

ويف أ وددددا  دحلددددة البطلددددا التدددد.  طعددددا في ددددا ادبددددا  وا دا  الددددو رة  ي ددددع   

لدددم ملدددمش مددد  را ايدددا  بالو دددد الددد   و دددد   مدددُم بدددي  يكدددو   جلجدددامش أمدددام ا م

لدددم ملدددمش ليوجحدددا يف  تدددد   بابدددا . و دددام جددددا   دددرد ابو دددا ولددد لال سدددد  اندمها ا م

 يف الوص اآلديب :

 )) ار  )دمو  البط  امام ملمش(

 ) امذ ر ما ( و دتم يف اودو  

 ) م. نو و  (  ن ب ريب و) اتغ ايل(

 دلجامش ال ر  املولود يف اودو  ) املحصوة(

لم ملمش( سم  ا   ا  وا   ) ا م

، 1988) بدددددددا ، ويف احلدددددددا   جلدددددددم ) د  ( يف ال دددددددام  اددددددد ا ا نددددددد اد...(( 

 . (202ت حة 

عة  شتاد : -3  ا م

 ددددا  لالمعددددة  شددددتاد دوداددددا ال ا دددد  يف ادددد   امللحمددددة ف ددددد  اندددد  ال ددددبر يف      

تغيدددد  م دددداداا فبعددددد الظ ددددر الدددد   ح  ددددم البطدددد  جلجددددامش وتدددددي م أنكيدددددو 

يف  تددددد  حدددددادب  ابدددددا  ا ده الدددددوحش  بابدددددا و دددددوداام موت دددددا  م  مديودددددة 
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عدددددة  شدددددتاد بوسدددددامة جلجدددددامش و وتدددددُم و رضددددد   اودو   ف دددددد أ جبددددد  ا م

الدددداواج مو ددددا و دددددم  لددددم مغريددددا  احليدددداة التدددد. دلدددد   ددددر سددددلطت ا   ليددددم

وهكم ددددددا بمصددددددا ر امللددددددو  واحلكددددددام ودجددددددا  الدددددددين وم ددددددددا  الددددددبالد 

 وت ااا و ام ودد يف الوص اآلديب :

 )) وحيوام وض  جلجامش تاجم  ر داسم

 نحو  ا  جلجامش 

 دفع   شتاد ال امية أنظاداا 

 يل ...و ال  ايا يا جلجامش  ن هوجا 

  جلال سيج ا مر بة من الالهودد وال ار ...

 اديد أ  ي ب  دجليال أج  الك وة 

 وأ  يكو  امللو  والعظام  وا مرا  موحوا تاضعا لال

، 1988) بددددا ،  وأ  ألبددددوا لددددال جايددددة اتدددداوا الددددبالد العليددددا واملوب ددددطة...((

 . (208-207الص حا  

ا  أ  جلجددددامش دفددددض الب ددددا ولكوددددم يف الو دددد  ن  ددددم أملدددداد بمكانت ددددا           

بددددا اآلعددددة  وأتدددد  يعيددددر  لي ددددا  دددددم وفا اددددا لعشددددا  ا واملددددييس التدددد. احل ت ددددا 

 دددددم   سددددديام  دددددوه وادددددا ر الشددددد راق وا سدددددد واحلصدددددا  والرا ددددد. والب دددددتاو 

 فمن با ما ودد يف الوص اآلديب :

 ا  تال امرأة ...)) )ماذا سي طيال( لو 

 ) فينال تي لا ( اخلبا املواسر ل لواية 

 ) أنال تعبا العاد ( املواسر ل لواية 

 ) ال ( لن أ    ) هوجة يل (...

ن العشددددداق الددددد   ) أحببتدددددم(  دددددر الددددددوام ...(( ، تددددد حة 1988) بدددددا ،  فمدددددَ

208) . 
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م جلجدددددامش  دددددر مدددددااج ا عدددددة  شدددددتاد املت لدددددر ل دددددد د  مدددددا ت دددددو  بددددد       

و اا ت دددددا ادياملدددددة التددددد. تو لدددددر م  الكدددددر  وا نت دددددام ملجدددددرد الصدددددد و ددددددم 

 الرضو  عا.

عدددددة  شدددددتاد  وتددددد     بتوكراددددددا          أ  دفدددددض جلجدددددامش للددددداواج مددددددن ا م

لعشدددددا  ا ممدددددا مددددد   رامت دددددا وأ ددددداد ح يظت دددددا و  دددددب ا ودفع دددددا للتوجدددددم م  

لددددم أندددد  و ب لددددر مك ددددود و ددددا با يددددة أملددددتك   شددددتاد جلجددددامش والددددداا ا م

 بي ددددا وأم ددددا والبدددد  موددددم أ  يعطي ددددا الاددددود ال ددددامو  لي تدددد  جلجددددامش وتادددديد 

لو  ددددد ا  و دددددر الدددددر م مدددددن معادضدددددة أبي دددددا يف البدايدددددة ا  أ  أقادادددددا  دددددر 

الدددددر الادددددود ال دددددامو  واديدددددداا بدددددي  هطدددددم بددددداد العدددددامل ال ددددد   ليخدددددرج 

ا حيددددا  فددددام  ددددا  مددددن أبي ددددا ا  أ  يوددددا   وددددد د بت ددددا ا مددددوا  مو ددددا ويلت مددددوا 

ع مددددن الدددددوص اآلديب حددددو  ذلدددددال مدددددا ويموح ددددا مدددددا أداد  ويمكووددددا أ  ن تطددددد 

 :ي  

 )) حيوام )سمع  (  شتاد ا   ا  وا  

   ب   شتاد وتعد  م  سموا  أنو

 ذاب   شتاد م  اوا  وبك  امام أنو أبي ا 

 وجر  دمو  ا امام أنتو أم ا 

 أ  جلجامش مل يكع  ن أاانت....يا أيب 

 فتح   شتاد فااا وتكلم  

 و ال  )لالملم أنو أبي ا (

 يا ايب أدجو  أ  تعطيو. الاود ال امو 

 لك. ي ت  جلجامش...

 وامذا مل تعطيو. ) الاود ال امو  ( 

 فيو ساحطم ) باد ( موالم

 ساتوجم م  ) املوااق ( ال  ر 

 يلت موا ا حيا ...سيتعد ا موا  لك. 
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 حيوام أنو ) سم   لام   شتاد ( ا   

، الصدددددد حا  1988) بددددددا ،  ) سددددددلم لعشددددددتاد ( م ددددددود الاددددددود ال ددددددامو  ((

210-2112) . 

ل ددددد  ددددا  ل تدددد  الاددددود ال ددددامو   ددددر يددددد بطدددد  امللحمددددة الددددداف  ال ددددو         

وال دددددبر الدددددر ي  يف  دددددراد اآلعدددددة بمدددددو  أنكيددددددو وتغيددددد  م ددددداد جلجدددددامش 

 وت ك   ومداد م للمو  واحلياة .

 ( : Siduriتاحبة احلانة سيدود  ) -5

) بدددددا ، سددددديدود  اددددد. امعدددددة وسدددددا ية للخمدددددر وتاهندددددة    يدددددة اآلعدددددة       

ل دددددد  دددددا  لصددددداحبة احلاندددددة دودادددددا يف اددددد   امللحمدددددة  (425، تددددد حة 1988

اي ددددا فبددددا الددددوص اآلديب نظراددددا الاا بددددة ل مددددود وم ادنت ددددا مددددا بددددا مددددا يبدددددو 

 ليددددم جلجددددامش حددددا دأتددددم مددددن حالددددة ير دددد  عددددا مددددن وجددددم حدددداين ووجوتددددا  

 ا رتددددا  ومالمددددر مو كددددة و صددددة يف ال لددددر وبددددا مددددا ذ ددددر  عددددا مددددن بطو تددددم 

 اخلاد ة و ام ي  :

 سيدود  تاحبة احلانة ال ا وة  ود ساح  البحر...)) 

 جلجامش بعد أ  تا  اويال ) وت  م   رد مواعا (

  ا  مرتديا جلود ) احليوانا  (...

  ا  وج م ) يبدو ( وجم من سلال اري ا اويال جدا 

  ان  تاحبة احلانة توظر اليم من بعيد...

 .وامذ داتم يدنو أ ل   تاحبة احلانة )امل ا (..

 جلجامش  ا  ...

 سي   ) م ا ال وأحطم ( ) ما جال (

 ) أ  ملئ  أ  توتد  بابال بوج . (...

 ) أنا جلجامش ال    تل  الاود الواه  من ال ام  (

 )و تل  من  ا  حادب الغابة (...

 )  ال  تاحبة احلانة ( دلجامش 
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 ) امذا  و  جلجامش ...

، 1988) بددددددددا ،  فلددددددددامذا وجوتددددددددا  (  ا رتددددددددا  ووج ددددددددال حدددددددداين...((

 .(238-237الص حا  

فيتددد  جلجدددامش يددد د عدددا أسدددباد حالدددم الدددرث ومدددا  اندددا  ويعانيدددم ب دددبر        

ف دددددا  تدددددي م العايددددا ودابتددددم مددددن املصدددد  املحتددددوم الدددد   حلددددق بددددم وسددددعيم 

عددددد  Utnapištimللوتدددددو  م  أوتانابشدددددتوم )  ة احليددددداة الطويلدددددة  ( الددددد   وابتدددددم ا م

 و ام ودد يف الوص اآلديب :

 )) )  ا  جلجامش لصاحبة احلانة (...

 ) أنام توفا من املو  اايم يف ال ية (

 في  ما حدث لصدي . يشغ  بايل...       

الصددددد حا  ، 1988) بدددددا ،   دددددا  ا  أدا املدددددو  الددددد   اتشدددددا  دومدددددا (( 

239-240). 

فددددامذا  ددددا توصددددحم بالعدددددو   ددددن م ددددعا  يف  بددددود بحددددر املددددو  للوتددددو  م          

عددددة بدددداخللود  وتوصددددحم بددددي   حيددددث ي دددديم أوتينابشددددتوم  الدددد   أنعمدددد   ليددددم ا م

يعددددديش حياتدددددم ويدددددوعم بالطيبدددددا  مدددددن هاد ورشاد ود دددددص وموسدددددي   و يددددداد 

عددددة  وابااددددا وحبيبددددة وأو د  ف دددد ا اددددو مددددا يددددوعم بددددم البعدددد وادددد   ادددد. ادادة ا م

 عم و د ودد  ر ل اهنا يف الوص اآلديب :

 )) جلجامش ، م  اين أن  دا ض 

 أ  احلياة الت. تالح  ا لن اداا  

عة البعية    حيوام تلق ا م

 أنام أ طوا املو  للبعية  

 احلياة ، ل د احت ظوا  ا با ايدهيم  

 فين  امذ  ، يا جلجامش ، ليكن بطوال مملو اا  

 م  ال رح لي  هناد  واست لم

    يوم ، ا م ابت اجاا 
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 هناداا وليالا ، اد ص وا اف باملوسي     

 لتكن  يابال دو  وتمة 

 ودأسال مغ و ا جيداا ، وأن  ذاتال م تحاما جيداا 

 أنظر م  الصب. ال   يم ال بيد   

 ولتوعم حبيبتال يف ح وال  

 . (240، ت حة 1988) با ،  ا ا    ما بوس  البعية أ  ت علم (( 

وبعددددد أ   دددددم  تدددداحبة احلانددددة الوصددددر دلجددددامش ليعددددد   ددددن  امددددم يف        

البحددددددث  ددددددن أوتانابشددددددتوم  ا  أ  أقاد جلجددددددامش يف متابعددددددة اري ددددددُم  ددددددر 

الددددر م مددددن الصددددعاد واملخدددداار و ددددر الددددر م مددددن هدددد يرا  تدددداحبة احلانددددة 

 مددددددالح اوتانابشددددددتوم  وادددددد.   هالدددددد  تلددددددر  ليددددددم يف دفع ددددددا م  أدملدددددداد  م 

العدددددو   ددددن م ددددعا  امذا مل يددددتمكن مددددن العاددددود  ددددر ذلددددال املددددالح الدددد   يعددددرف 

 الطريق  جتياه بحر املو  و ام جا  يف امللحمة :

 )) أ   ا  ممكوا ، فيو ساجتاه البحر ، 

 وأ  مل يكن ممكوا فيو سيايم يف ال ية ، 

 لجامش : ال  تاحبة احلانة د

 يا جلجامش ، مل حيدث أ  اجتاه احد  ة ... 

  أوتانابشتوم مالح ملوايب–جلجامش أ   مة اود 

 امذار اليم ل  وج ال 

، 1988) بدددددددا ،  وامذا  دددددددا  ممكودددددددا فددددددديجتا معدددددددم وا  فعدددددددد ادداجدددددددال ((

 .(242-241الص حا  

بعدددددد ذلدددددال توجدددددم جلجدددددامش م  حيدددددث مدددددالح أوتانابشدددددتوم  و رفدددددم  دددددر      

ن  دددددم ووج تدددددم فوافدددددق املدددددالح  دددددر أتددددد    دددددر مدددددتن ال دددددادد ليال ددددد. 

 أوتانابشتوم.
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 هوجة أوتانابشتوم: -6

مل يدددد  ر أسددددم ا يف امللحمددددة و اندددد  ا ملددددادة الي ددددا باوجددددة أوتانابشددددتوم      

اتصدددد   بكوهنددددا هوجددددة تدددداحلة ودفي ددددة  لصددددة لاوج ددددا  ددددام  اندددد  لطي ددددة 

مدددد  جلجددددامش وحوونددددة  ليددددم  امذ مل يكددددن لصدددداحر احليدددداة الطويلددددة أ  يددددوعم 

لدددم عدددة دو  أ  تكدددو  هوجتدددم معدددم  ف ددد. التددد. أتدددعداا ا م  بدددام وابتدددم لدددم ا م

أنليدددددد  بو  ددددددم م  ال دددددد يوة التدددددد. اوتددددددلت ام م  اد  اخللددددددود م  جانددددددر 

عددددة فبعددددد أنح دددداد املددددا  وأن  ددددا   هوج ددددا وبدددداد  ام وجعل ددددام يف مصدددداف ا م

الطوفدددا   دددرد أوتانابشدددتوم   رباندددا لالمعدددة التددد. اجتمعددد  حولدددم و دددا  مدددن 

عددد  لدددم أنليددد  الددد   أجدددرا الطوفدددا   و دددد وج ددد  لدددم ا م ة بدددا احلددداٍين ا م

لدددم أنليددد   دددرد   شدددتاد اللدددوم والعتدددر  دددر مدددا فعلدددم  وللتك ددد   دددام  دددام بدددم ا م

أ  يمدددددور أوتانابشدددددتوم  وهوجتدددددم حيددددداة ابديدددددة  امذ  انددددد  املدددددرأة جوبدددددا م  

جوددددر مدددد  هوج ددددا يف ال ددددا  وال ددددا  ولدددد لال ف ددددد فدددداه  بددددام فدددداه بددددم 

 هوج ا  و ام او واضر يف الوص اآلديب : 

  ال  يوة )) امذ ذا  ، تعد أنلي  م 

 وام ال بيد  واتعدو   

 اتعد اي ا امرأيت وجعل ا تر   بجانب. 

 مل  جب تيوا وباد وا واو فيام بيووا  

  ا  ، يف ال ابق ، اوتانبشتم يف احلالة ا ن انية    

 اما ا   ، فليكن او وامرأتم مالوا 

عة ((   . (259 حة ، ت1988) با ،  نحن ا م

أ  هوجددددة أوتانابشددددتوم  مل تكددددن دفي ددددة ددبددددم ف ددددة بدددد  م تشدددداد  يف  ادددد  مددددن      

 و وددددددما . ا مدددددود مدددددن  اددددد  يف وي تشددددد اا  ا دا  مع دددددا  يتبددددداد  ’ا حيدددددا  

 ادددد ا مصدددد  حددددو  هوجتددددم حيدددددث  أوتانابشددددتوم أتدددد   ددددام جلجددددامش الت دددد 
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 واددددم اخللددددود  ددددر  احلصددددو  مددددن يدددديب أ  بعددددد  ليددددم فعط دددد  البددددا   البطدددد 

 : ب  الم هوج ا  فآ اد   بالد  م  بالعودة

 )) ل د جا  جلجامش م  اوا وتعر وتع د 

 . (262، ت حة 1988) با ، فامذا ستعطيم لعودتم م  بالد  (( 

ل ددددددد  اندددددد  ادددددد   الكلددددددام  م تاحددددددا ليعطدددددد. أوتانابشددددددتوم  نبتددددددة احليدددددداة    

دلجددددامش ويدلددددم  ددددر مكددددا  وجوداددددا التدددد.  دددددد أ  ي  ددددداا واددددو يف اريددددق 

  ودتم ملديوتم . 
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 اخلا ة 

نتبددددا ممددددا سددددبق مددددا  ددددا  للمددددرأة مددددن دود  يدددداد  و لمددددة م ددددمو ة ومكانددددة       

سدددددطر امل تب دددددة مدددددن الوصدددددا ا  مرمو دددددة يف بدددددالد الرافددددددين أذ وضدددددح  لودددددا 

اآلدبيدددددا ذلدددددال  ف ددددديام يتعلدددددق بملحمدددددة ايتاندددددا فعدددددر الدددددر م مدددددن  لدددددة  ددددددد 

ملخوتدددد ا  ف ددددد  ددددا  للمددددرأة مكانت ددددا ودوداددددا امل ددددم واال ا دددد  في ددددا  اددددر يف 

عددددة  شددددتاد م ددددردة املصددددا ر وواابددددة اخلصددددر والتكددددا ر مددددن تددددال  دوداددددا يف  ا م

عدددددة  ل دددددد وتددددد ت ا امللحمدددددة   ريدددددا  ا حدددددداث ومكانت دددددا وج وادددددا بدددددا ا م

بامللكددددة وال دددديدة وادددد. التدددد.  ددددا  عددددا حددددق البحددددث  ددددن الشددددخص املواسددددر 

وتوصدددديبم ملكددددا يوددددود  ددددن اآلعددددة يف حكددددم البعدددد  وادددد. مددددن اتتدددداد  ايتانددددا 

ليكدددو  ملكدددا  دددر  دددرع مديودددة  ددديش . ومدددرة أتدددرا توضدددر امللحمدددة أ  همدددام 

عددددة  شددددتاد مددددن تددددال  وجددددود  نبتددددة الددددو دة يف حوهاددددا  ا مددددود  اندددد  بيددددد ا م

ولدددددد لال  اندددددد  م صددددددد بطدددددد  امللحمددددددة يف تددددددعود  م  ال ددددددام  ونجاحددددددم يف 

 احلصو   ر نبتة الو دة واتبر لم ودياا للعرع .

و ددددا  ملكانددددة الاوجددددة الصدددداحلة  يتانددددا دوداددددا ال ا دددد  يف حيدددداة هوج ددددا  أذ        

أ  ملحمددددة ايتانددددا سددددطر  لوددددا مالمددددر دا عددددة لدددد لال امللددددال الرافددددديو. الدددد   مل 

يتوكدددددر لاوجتدددددم املري دددددة  بددددد  سدددددع  جااددددددا  جتيددددداه ةوتدددددم وه يدددددق املدددددم 

ملدددددق بالت ددددد  والصدددددالة تدددددادة وب دددددلو  اريدددددق الصدددددعاد واجتيددددداه ادبدددددا  و

 وددددا  ال ددددام  تددددادة أتددددرا وتددددو  لغايتددددم املوشددددودة يف أ  أعدددد  لددددم اسددددام بولدددددا 

 ير م من بعد  .  

أمدددا فددديام يتعلدددق بملحمدددة جلجدددامش فوتبدددا ممدددا سدددبق أ  مدددن تلدددق البطلدددا        

عددددة ادودو ومددددن وجددددم أنكيدددددو وأنتشددددلم مددددن حيدددداة  جلجددددامش وأنكيدددددو ادددد. ا م

. وحيددددددث البطولددددددة وا  دددددددام ال يددددددة م  املديوددددددة حيددددددث التح دددددد والر دددددد 

والصددددددا ة والوفدددددا   انددددد  امدددددرأة  دددددر الدددددر م مدددددن وضدددددا ة  مل دددددا ا  أهندددددا 

 ات م  باحلكمة والداا  و ابلية ا  وا  . 



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في العلوم االنسانية و االجتماعية كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  481 
 

 

و اندددد  أم جلجددددامش مددددالذُ  ا مددددن الدددد   هيدددددأ مددددن دو ددددم ويكشددددع  ددددام       

تبئدددُم ال ددددد لدددم  بت  ددد اا  حالمدددم واددد. مدددن دافدددق د ا  دددا وت ددد ااا تطددد  

 البطلا و ان  سودمها احلام. بام عا من مكانة  ود اآلعة .

عددددة  شددددتاد التدددد.         ولو دددد  أنت ددددام املددددرأة و يداددددا لكرامت ددددا تددددودة الدددد  يف ا م

حكمددد  بددداملو  بصدددودة  ددد  مبدددارشة  دددر أحدددد البطلدددا وتر ددد  ا تدددر هيددديم 

 لبعية .يف ال ية وير ر املخاار اربا من الوا   املرير ال   ال  اليم ا

د  تدددداحبة احلانددددة تلددددال املددددرأة الواتددددحة املحدددد دة املتعاا ددددة مدددد  البطدددد        و ددددُ

الدددد   ادتددددم م  الطريددددق ليصدددد  م  مددددا يصددددبوا اليددددم  و اندددد  هوجددددة أوتانابشددددتوم 

املددددرأة احلكيمددددة التدددد. ييتدددد  برأهيددددا هوج ددددا ولتعاا  ددددا مدددد  جلجددددامش ومعاناتددددم 

 ا وع  هوج ا بي  هيبم رس احلياة اخلالدة .
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 العراق  -جامعة تكريت

 

 أ.م.د عبري حييى امحد 

 العراق  - اجلامعة املستنرصية 

 امللخص :

( معععععععن اال عععععععام  Multidimensionalجتمعععععععن البيانعععععععات املتععععععععددة االبععععععععاد     

الصععععناعية وبفععععع ات فمنيعععععة هتلفعععععة ش وعة هععععدا البيانعععععات شعععععا عة االسعععععتخدام   

علععععوم الاععععوا اجلععععوي واملايطععععات وعلععععوم اال ذ ش وان ععععا  ا ب ععععك  نععععامذ  

و عععععن   ميعععععة بععععععد  ع عععععا ووزاعععععا ومعاجلت عععععا أو اسعععععتيفا  ا وحما ا عععععا معععععن امل

املكعععععام معععععن مصعععععاد  البيانعععععات االوعععععرل ش و  مععععع  هعععععدا  البيانعععععات السعععععاعية 

 السععععععاعة( ش  ععععععدا الد اسععععععة الاليععععععة عهل التاليعععععع  الزمنعععععع  والكمعععععع   ععععععدا 

البيانعععات بععععد معاجلت عععا االصعععا يان وعععول بععع ة فمنيعععة والتنبعععؤ هبعععا مسعععتقبون ش و عععد 

  يعععز عععع  عنرصعععي تعععط تطبيعععل وذهيععع  هعععدا البيانعععات لعععبعض عنعععارص امل نعععاخ وال

الععععرا ة واالمطععععا  ععععع  حماباععععات شععععامل العععععراق بعععععد معاجلت ععععا والو ععععول عهل 

نتععععا ي د يقععععة باسععععتخدام الطريقععععة اخللويععععة   اسعععع ( و مقا نت ععععا بالبيانععععات التعععع  

 عععععت مععععن املسععععطاات اال  ععععية ش وتعععععويض الععععنقص الا عععع   ععععا ش ملععععا تتميععععز 

  لي  اال  اد اجلوية .  هدا البيانات بد ت ا الزمنية و فاء ا   

ش ملفععععععات ال ععععععبكة املعلوماتيععععععة اخللويععععععة ش   التنبععععععؤ ش  الكلععععععامت املفتااليععععععة : 

 البيانات النقطية املخزنة  .
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 املقدمة :

( املسعععععتنبطة معععععن املر يعععععات Data Rasterتععععععد البيانعععععات امل ناويعععععة اخللويعععععة      

بيانعععععات الد يقعععععة الفضعععععا ية ش أو املسعععععتندة عععععع  بيانعععععات حمطعععععات أ  عععععية معععععن ال

ألعععععععداد الععععععنامذ  امل ناويععععععة ش و ععععععد اسععععععتخدمت   هععععععدا الد اسععععععة نمععععععوذ  

 SFEG التععععععع  تنتج عععععععا االدا ة الوطنيعععععععة للمايطعععععععات والاعععععععوا اجلعععععععوي )

( ش و ي ععععععد هعععععدا العععععنامذ  بصعععععياة ملععععع  Fdcten( بصعععععياة  AAonاالمريكيعععععة  

 ( الداولعععععة   ملفععععات ولويعععععة برعيعععععة ش وعة  عععع  ملععععع  برعععععع Rasterولععععوي  

يمهعععع  بعععع ة فمنيععععة معينععععة سععععويءن أ انععععت بيانععععات سععععاعية  السععععاعة( أو اليوميععععة أو 

 ال  رية أو السنوية .

 ععععدا الد اسععععة السععععتخدام هععععدا الععععنامذ  لععععبعض عنععععارص امل نععععاخ مععععن  د جععععات 

الععععععرا ة و االمطععععععا  و الريععععععاع...( وال  يععععععز ععععععع  اعععععععداد نععععععامذ  الر يععععععة 

  بععععععد اسعععععتخدام البيانعععععات  تفاعليعععععة( لعنرصعععععي د جعععععات العععععرا ة و االمطعععععا 

(  اعععععععععع  مناسععععععععععب Multidimensionalاخللويععععععععععة متعععععععععععددة االبعععععععععععاد   

للم ععععكوت التعععع  تعععععام من ععععا بيانععععات املاطععععات األ  ععععية ش والتعععع  ال تاطعععع  

املسعععععاالة املد وسعععععة ب عععععك   امععععع  أو لسعععععد العععععنقص   بيانا عععععا و د ت عععععا ا نعععععاء 

املنطقععععة و املبينععععة  الر ععععد اجلععععوي ش وعة البيانععععات اخللويععععة تاطعععع   امعععع  مسععععاالة

عععععع  نعععععامذ   يا عععععية مسعععععتندا عععععع  اال  عععععاد اجلويعععععة العامليعععععة و عععععع   ليععععع  

 ( و التنبؤ هبا .Rasterاملر يات الفضا ية بصياة  

 
 م كلة الد اسة : يمكن  ديد م كلة الد اسة باآليت :

  تععععععام البيانعععععات امل ناويعععععة املععععع ووذة معععععن حمطعععععات اال  عععععاد اجلويعععععة بععععععض 

يءن   بيانت ععععا السععععاعية  أو اليوميععععة أو ال عععع رية أو السععععنوية  بسععععبب االوطععععاء سععععو

عععععدم املو مععععة املكانيععععة لتلععععه املاطععععات   موا ع ععععا اجلارابيععععة أو عععععدم الد ععععة   

  ععععد هععععدا البيانععععات وتسععععجيل ا( ش ومععععن وععععول هععععدا امل ععععكلة يمكععععن طععععرع 

 التساؤالت اآلتية :
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لر ععععععد اال   هعععععع  عة البيانععععععات النقطيععععععة املسععععععتنبطة مععععععن حمطععععععات ا -1

تععععؤدي الاععععرذ املطلععععوذ لبنععععاء الععععنامذ  امل ناويععععة و ليلعععع  وعر عععع ا ععععع  

 شك  طبقات ؟

ناويععععة لعععبعض عنععععارص امل نععععاخ و ال  يععععز ععععع   -2  يععع  يمكععععن بنععععاء نععععامذ  م 

ناويعععععة املتععععععددة  عنرصعععععي د جعععععات العععععرا ة و االمطعععععا  لبنعععععاء نعععععامذ  م 

 ( والتنبؤ هبا ؟Multidimensionalاالبعاد   

( املخزنععععة ععععع  شععععك  نععععامذ  Arc GIS Proتسععععاهط بر يععععات   يعععع   -3

  اس ية لبناء النامذ  امل ناوية والتنبؤ هبا ؟

 بر ية الد اسة :

اة البيانعععات امل ناويعععة املسعععتنبطة معععن املاطعععات اال  عععية تععععام بععععض العععنقص    -1

 د ت ا و وا ة الساعية أو اليومية أو ال  رية أو السنوية .

البيانععات امل ناويععة املسععتنبطة مععن املر يععات الفضععا ية وبعع  التعع  يععتط هنععاع عو ععة بعع   -2

الصععول علي ععا مععن املاطععات اال  ععية ش لبنععاء الععنامذ  امل ناويععة املتعععددة االبعععاد ش 

 والت  تكوة ب ك  مصفوبات د يقة لبناء النامذ  امل ناوية والتنبؤ هبا .

 اهداا الد اسة :

يععة الراسعع ية التعع  تعتمععد ععع  نمععوذ  البيانععات اسععتخوو و اعععداد الععنامذ  امل ناو -1

( لعععععبعض Multidimensional( اخللويعععععة متععععععددة االبععععععاد  GEFSامل ناويعععععة  

 عنارص امل ناخ والتنبؤ هبا .

اعععععداد اخلععععرا ل التفاعليععععة عاليععععة الد ععععة لعنرصععععي الععععرا ة واالمطععععا  والتنبععععؤ  -2

 . باستخدام طريقة االجتاهات اخللوية املتعددة والتنبؤ هبا 

 مو ن منطقة الد اسة : 

شعععععامل وعععععل  تقعععععن منطقعععععة الد اسعععععة املتمهلعععععة   ا بيععععع  ش دهعععععوع ش السعععععليامنية( ش

( E″47′37°44 شععععععععامالن  (N″59′04°36  االسععععععععتواء و تتمهعععععععع  عالععععععععدا يا ا 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&params=36_04_59_N_44_37_47_E_region:IQ
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&params=36_04_59_N_44_37_47_E_region:IQ
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شععععب  جععععاا  ععععط جععععاا ش جنوبععععان ش  ععععمن منطقععععة انتقاليععععة بعععع  شععععب   طععععب اهل 

ويتخععععد مو عععععان مكانيععععان بعععع  اال لععععيط اجلععععبق   ا  عععع ال ععععامل وال ععععامل ال عععع   

وبعععع  السعععع   الرسععععوح وا ضععععبة الصععععاراوية مععععن اجلنععععوذ واجلنععععوذ الاععععرح ش 

ويمكععععن  ديععععد املنطقععععة  ععععمن ا ا  القطععععر مععععن حماباععععات دهععععوع والسععععليامنية 

مععععععن ج ععععععة  وتر يععععععا  مععععععن ج ععععععة ال ععععععق عيععععععراة ا اليعععععع    ععععععده وا بيعععععع 

معععععن ج عععععة الاعععععرذ ش امعععععا معععععن ج عععععة اجلنعععععوذ بتاعععععدها  وسعععععو يا  ال عععععاملش

ش وتبلعععععح مسعععععاالت ا  حماباعععععات   ديعععععاهل ش  ر عععععوع ش  عععععوع العععععدين ش نينعععععول (

 ( تو ح مو ن منطقة الد اسة . 1( ش واخلريطة  2 ط 83,643باوايل  

 (  مو ن منطقة الد اسة (1وريطة  

 
 Arcاملصععععد  : مععععن عمعععع  البععععاالهوة  بععععاالعتامد ععععع   هرجععععات برنععععامي       

Pro V.2.8 
 البيانات املستخدمة :

تعععععد البيانععععات عصععععب أي د اسععععة علميععععة يمكععععن الصععععول علي ععععا مععععن املر ععععز   

الععععوطن  للتنبععععؤات البيريععععة ن املر ععععز الععععوطن  ألباععععا  و ليعععع  الاععععوا اجلععععوي 

التابععععععععة لعععععععلدا ة الوطنيعععععععة للمايطعععععععات والاعععععععوا اجلعععععععوي االمريكيعععععععة 

 NOAA. ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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د للفعععع ة و ععععد اسععععتخدمت   هععععدا الد اسععععة البيانععععات ال ععععبكية املتعععععددة االبعععععا   

ش وباسعععععععب البيانعععععععات السعععععععاعية واليوميعععععععة وال ععععععع رية  2021-1979معععععععن 

والسععععنوية  ش ألجعععع  اعععععداد وععععرا ل تفاعليععععة لععععبعض عنععععارص امل نععععاخ  ش وال  يععععز 

ععععع  عنرصععععي الععععرا ة واالمطععععا  والتنبععععؤ هبععععا ش و ععععد تععععط  زين ععععا  متاععععريات 

تلفععععة ش و عععع  متاععععري عبععععا ة عععععن مصععععفوبة متعععععددة االبعععععاد امللتقطععععة ب و ععععات ه

( Net CDFوالتعععع  يمكععععن الصععععول علي ععععا مععععن ملفععععات ال ععععبكة املعلوماتيععععة  

Network Common Data Form  ش او معععععن ملفعععععات املعلوماتيعععععة ا رميعععععة

لأل  عععععاد اجلعععععوي ش أو معععععن ملفعععععات املعلومعععععات املصعععععنفة   الناعععععام الهنعععععا   

املدعومععععععة   GRIB )Gridded information Binary Worldاالبعععععععاد  

( والتعععع  يمكععععن السععععامع للمسععععتخدم مععععن نععععو   Arc GIS Proمي  بربنععععا 

 GRIB )    1النقطععععع  ب  عععععابة البيانعععععاتGRIB  2( وGRIB  معععععن  بععععع )

( لتخععععععزين البيانععععععات ش NASAاملر ععععععز الععععععوطن  لتطبيقععععععات الوسععععععبة الفا قععععععة  

( و  ويل عععععععا HDF5( أو  HDF4باال عععععععابة اهل البيانعععععععات النقطيعععععععة املخزنعععععععة   

بسيفسعععععععا ية ش ويمكعععععععن  عععععععزين بععععععععض منتجعععععععات أو  اهل  موععععععععة بيانعععععععات

(باسععععتخدام  مععععز املعلمععععة بععععدالن مععععن االسععععط الفعععععق ش علععععامن عة GRIBمتاععععريات  

التعامعععع  مععععن البيانععععات النقطيععععة املتعععععددة االبعععععاد  عععععبة للاايععععة ش لععععدله  ععععب 

ا عععععابة هعععععدا البيانعععععات اهل بيانعععععات الفسيفسعععععا ية املتععععععددة االبععععععاد وملفعععععات 

 CRF) اهل اخلععععرا ل باسععععتخدام الربنععععامي   مبععععامة  ععععطArc GIS Pro  أو )

( املتعععععععععددة االبعععععععععاد GRIB( أو  HDF( أو  Net CDFا ععععععععابة ملعععععععع   

 طبقعععععة نقطيعععععة و معاجلت عععععا  عععععط ان عععععاء طبقعععععة بيانعععععات نقطيعععععة متععععععددة االبععععععاد 

و ويل عععععا اهل بيانعععععات شعععععبكية متععععععددة االبععععععاد باسعععععتخدام السوسععععع  الزمنيعععععة 

( أو ملاعععععل Arc GIS image Analystملر يعععععة  املعقعععععدة بععععععد  ليععععع   ا

( واععععععداد نعععععامذ  شعععععبكية  Arc GIS Proالتاليععععع  املكعععععام   برنعععععامي  

 لعنرصي الرا ة واالمطا  والتنبؤ هبا .

 



  
 2021 527  -283 أ.د نجيب عبد الرحمن الزيدي اعداد الخريطة التفاعلية لبعض عناصر املناخ 

 

 

488  
 

 

 من ي الد اسة :

اتبعععععععت الد اسععععععة املععععععن ي االسععععععتقرا   أو املععععععن ي التقععععععام املعععععععارص لععععععناط    

( السعععععتخوو بيانعععععات بععععععض  Arc GIS Proاملعلومعععععات اجلارابيعععععة  

( و تطبيق ععععا ععععع  شععععك  بيانععععات Net CDFعنععععارص امل نععععاخ املتعععععددة االبعععععاد  

لعنععععارص امل نععععاخ وال  يععععز ععععع  عنرصععععي الععععرا ة و االمطععععا  و اعععععداد وععععرا ل 

 ( يو ح ذله.1علية  ام والتنبؤ هبام  وال ك   تفا 

 
 ( أنوا  البيانات النقطية متعددة األبعاد1ال ك    

 

 

 

 

 

البيانعععععات معععععن مكتبعععععة البيانعععععات الر ميعععععة ذات الطبقعععععات واالبععععععاد املتععععععددة 

 االمريكية :

https://cds.climate 

import cdsapi 

c = cdsapi.Client() 

c.retrieve( 

    'reanalysis-era5-single-levels-monthly-means', 

        'format': 'netcdf', 

        'product_type': 'monthly_averaged_reanalysis', 

        'variable': [ 

            
'10m_u_component_of_neutral_wind''10m_v_component_o
f_neutral_wind''10m_wind_speed', 

            '2m_temperature''evaporation''precipitation_type', 

            
'runoff''soil_temperature_level_1''soil_temperature_level_3', 

https://cds.climate/
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'surface_pressure''surface_runoff''total_precipitation', 

        'year': [ 

            '1979''1980''1981', 

            '1982''1983''1984', 

            '1985''1986''1987', 

            '1988''1989''1990', 

            '1991''1992''1993', 

            '1994''1995''1996', 

            '1997''1998''1999', 

            '2000''2001''2002', 

            '2003''2004''2005', 

            '2006''2007''2008', 

            '2009''2010''2011', 

            '2012''2013''2014', 

            '2015''2016''2017', 

            '2018''2019''2020', 

            '2021', 

        'month': [ 

            '01''02''03', 

            '04''05''06', 

            '07''08''09', 

            '10''11''12', 

        'time': '00:00', 

    'download.nc') 

اخلا ععععة بالبيانععععات متعععععددة ة املناويععععة وتععععط  ميعععع  البيانععععات مععععن املكتبععععة الر ميعععع  

الطبقعععععات واالبععععععاد املتمهلعععععة بالبيانعععععات اخللويعععععة ال عععععبكية و عععععد تعععععط طلعععععب 
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لعععععع  2021-1979البيانعععععات باسعععععب العنعععععارص التاليعععععة وللسعععععنوات معععععن بععععع ة 

 ا نى ع ة ش ران وباسب التو يت الساع : 

 بيانات االمطا  . •

 بيانات الرا ة . •

 بيانات الضال اجلوي . •

 بيانات الرياع . •

 بيانات الرا ة ال بة للمستويات الهو ة من الطبقة األ  ية . •

 بيانات التبخر . •

 بيانات اجلرياة السطا  . •

 باإل ابة اهل بيانات الرطوبة من مصد   ام . •

اجلانععععب التطبيقعععع  : تععععط تطبيععععل البيانععععات اخللويععععة املتعععععددة االبعععععاد باسععععب 

 اخلطوات اآلتية : 

خلا عععععة بمنطقعععععة الد اسعععععة املتمهلعععععة بمااباعععععات شعععععامل ع عععععابة الطبقعععععات ا -1

 Mosaicوعمععع    Data set وبنعععاء السعععليامنية – دهعععوع –الععععراق أ بيععع  

للبيانعععععات الراسععععع  اخلا عععععة بعنعععععارص املنعععععاخ ملنطقعععععة الد اسعععععة  عععععام هعععععو  

 (.3 -2مو ح   ال كل   
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 Dataset( ع عععابة الطبقعععة اخلا عععة بمنطقعععة الد اسعععة بنعععاء 3-2ال عععكل   

 ملنطقة الد اسة  Rasterإل ابة البيانات  
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 Addععععن طريعععل  Netcdfاسعععتدعاء ملععع  البيانعععات متععععدد الطبقعععات واالبععععاد   -2

Data  - Multidomain Raster – 4  ال كل    مو ح هو  ام.) 

 Arcproداو  بيرة برنامي  Netcdf( أ ابة بيانات 4ال ك   

 

ع ععععابة الطبقععععات املمهلععععة لعنععععارص املنععععاخ  ععععام هععععو مو ععععح   ال ععععكل   -3

 5 6. ) 

اخلا ة بمنطقة الد اسة من بناء    Netcdf( ع ابة بيانات    6    5ال كل    

Raster  Dataset 
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بعععد اسععتدعاء الطبقععة ومععن وععول وصععا ص الطبقععة يمكععن االطععو  ععع  عععدد  -4

 هعععو  عععام 2021 – 1979محيعععة للفععع ة معععن  4207ال عععا ح اليععع   تعععوي عععع  

 ( .9 8 7  االشكال   مو ح

 netcdf( معربة وصا ص الطبقة املضابة املتمهلة بع 9  8  7االشكال   
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 clipتضاا طبقة البيانات  ط يتط استقطاع ا ع  الدود منطقة الد اسة من وول أداة 

raster  -  استطا  طبقة البياناتRaster  ع  الدود منطقة الد اسة عن طريل Raster  

Functions -clip    12  ’   11  10االشكال     ( . 12  ’  11 10 ام هو مو ح   االشكال  )

 Raster  بيانات   استقطا  
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 ليعععععع  البيانععععععات عععععععن طريععععععل   موعععععععة االبعععععععاد ال ععععععبكية املتعععععععددة ( 

Aggregate Multidimensional Raster : 

تعريعععع  التاليعععع  الوتيععععا  با عععع  فمنعععع  باسععععتخدام  لمععععة أساسععععية أو  يمععععة    

ا مععععن بيانععععات  30أو نطععععاق مععععن القععععيط. ععععع  سععععبي  املهععععال ش عذا  ععععاة لععععديه  عامععععن

ا ش بيمكنعععععه اسعععععتخدام ويعععععا ات الفا ععععع  االمطعععععا  ش والتععععع  تعععععط  ع عععععا يو ميعععععن

 الزمن  املختلفة للسينا يوهات التالية:

 عععط بتجميعععن بيانعععات العععرا ة او  االمطعععا  اليوميعععة   البيانعععات ال ععع رية ش اليععع   -

 4207تكعععوة النتيجعععة عبعععا ة ععععن وطعععوا نقطيعععة متععععددة األبععععاد  تعععوي عععع  

محيعععة فمنيعععة ش وتكعععوة  ععع  محيعععة عبعععا ة ععععن ع عععايل  ععع  شععع ر ععععرب  يعععن 

 و ععععط بتعيعععع  الكلمععععة األساسععععية عهل Interval Keywordالسععععنوات. اوعععع  

Recurring Monthly. 

 ععط بتجميععن بيانععات الععرا ة او االمطععا  اليوميععة   البيانععات ال عع رية التعع  تكععوة  -

محيعععة ش تعععط  4207النتيجعععة بي عععا وطعععوا نقطيعععة متععععددة األبععععاد  تعععوي عععع  

ا    12سعععنة    30محيعععة فمنيعععة   السعععنة   12اسعععتخدام  محيعععة(.  360شععع رن

 الكلمة األساسية عهل ش ري. و ط بتعي  Interval Keywordاو  
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أشععع ر. اوععع   يمعععة  4ا عععن بيانعععات د جعععة العععرا ة ال ععع رية   بععع ات معععد ا  -

ش و عععط بتعيععع  الوالعععدة عهل  4الفا ععع  الزمنععع  ش و عععط بتعيععع  با ععع  القيمعععة عهل 

 أش ر.

أي  موعععة مععن ال ععا ح تبسععل اهل ا عع  و ععت مععهون اسععتخرا  املجمععو  ال عع ري  -

لسعععنوي ويمكعععن تعميم عععا وتقليل عععا اهل بععع ة فمنيعععة ا ععع  او املتوسعععل ال ععع ري اوا

لكعع  ناصعع  ععع  بععرق  يمععة اخلليععة عععن املتوسععل السععنوي لقيمععة  عع  وليععة    عع  

محيععة مععن البيانععات التعع  تكععوة   املرجععن األ ععق  ععام هععو مو ععح   االشععكال 

 13 14 15 161718.) 

لويععععععة ( يليععععععة  ليعععععع  بيانععععععات الراسعععععع  اخل161718 15 14 13االشععععععكال  

لتبسعععيل ال عععا ح السعععب الفععع ات الزمنيعععة وباسعععب القعععيط اخلا عععة بعنعععارص 

 املناخ
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 البيانات اخللوية لد جات الرا ة 
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 Generate ليعع  البيانععات عععن طريععل  ان ععاء البيانععات ال ععاذة املتعععددة االبعععاد(  

Multidimensional Anomaly : 

البيانععععععات النقطيععععععة متعععععععددة األبعععععععاد حيسععععععب االناععععععراا لكعععععع  محيععععععة   

 املوجودة إلن اء وطوا نقطية جديدة متعددة األبعاد.
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أي  ’ال ععععععدوذ هععععععو اناععععععراا املوالاععععععة عععععععن  يمت ععععععا املعيا يععععععة أو املتوسععععععطة 

للقعععععيط لل عععععاذة معععععن وعععععول  عععععيط البيانعععععات اذا  انعععععت  بمعنعععععى عمععععع   ليععععع 

 متوسطات او  مو  لألمطا  او غري ذله .

 Cloudتنعععععتي هعععععدا األداة  موععععععة بيانعععععات نقطيعععععة متععععععددة األبععععععاد بتنسعععععيل 

Raster Format (CRF)  ا ش ال يععععععتط دعععععععط أي تنسععععععيقات عوععععععرا . الاليععععععن

أوععععرل.  سععععب هععععدا األداة االنارابععععات بمععععرو  الو ععععت ملتاععععري واالععععد أو أ هععععر 

  البيانععععععات النقطيععععععة متعععععععددة األبعععععععاد. عذا  ععععععاة لععععععديه ب عععععععد غععععععري فمنعععععع  

بة عهل ب ععععععد الو عععععت ش بسعععععيتط السعععععاذ االناعععععراا    ععععع  وطعععععوة   باإل عععععا 

 البعد اإل ا .

عععع  سعععبي  املهعععال ش لعععديه بيانعععات شععع رية ععععن د جعععة العععرا ة او االمطعععا   ش تعععط 

 ع ععععا وتريععععد السععععاذ االنارابععععات   د جععععات الععععرا ة ععععع  أاععععا انارابععععات 

 Generate Multidimensionععععععععن املتوسعععععععل السعععععععنوي. سعععععععتادد أداة 

Anomaly  اوتوبعععععات د جعععععة العععععرا ة بنعععععاءن عععععع  املتوسعععععل السعععععنوي عذا  معععععت

بتعيععععع  معلمعععععة متوسعععععل الفا ععععع  الزمنععععع  للاسعععععاذ عهل سعععععنوي ش وسعععععتقوم 

ب  جععععا   ععععيط االناععععراا لكعععع  ال ععععا ح السععععب البعععععد والععععزمن ش و ال تععععدعط 

هععععدا األداة سععععول  موعععععات البيانععععات النقطيععععة متعععععددة األبعععععاد التعععع   ععععا ب عععععد 

 فمن .

الطريقعععععة الريا عععععية لسعععععاذ  ععععععيط االناعععععراا معععععد و ة أدنعععععاا اخلوا فميععععععة ش 

ويمكععععععن السععععععاذ االنارابععععععات باسععععععتخدام القععععععيط املتوسععععععطة أو الوسععععععيطة 

ا ش يمكععععععن أة يتعععععع  ر  لتعريعععععع  املتوسععععععل. عذا  ععععععاة توفيععععععن البيانععععععات مناربععععععن

 طريقععععة أو املتوسععععطة القيمععععة تكععععوة  ععععد لععععدله ش املتطربععععة بععععالقيط ب ععععدةاملتوسععععل 

z-Score  .مناسبة ب ك  أبض   دا النو  من البيانات 

• Difference from mean = x - µ 
o x = pixel value in a slice 
o µ = mean of that pixel's values over the given time 

interval 
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 µ - س  الفرق عن املتوسل 

x يمة البكس    محية    

µ  املاددة الزمنية الف ة وول البكس  تله  يط  متوسل 

 األبعععععاد متعععععدد النقطعععع  اإلدوععععال مععععن عمععععا  الوسععععيل أوسععععيتط السععععاذ املتوسععععل 

Netcdf   أو يمكنععععععه تععععععوبري القععععععيط املتوسععععععطة أو املتوسععععععطة مبععععععامةن  مععععععدو

 تكععععععوة أة يمكععععععن. للاسععععععاذ الزمنعععععع  الفا عععععع نقطعععععع     يمععععععة متوسععععععل 

اخلا جيععععة نقطيععععة مفععععردة أو نقطيععععة متعععععددة األبعععععاد. عذا  ععععاة  النقطيععععة البيانععععات

ا ش بسععععيتط السععععاذ االوععععتوا عععععن املتوسععععل  ا واالععععدن  وععععول مععععناإلدوععععال نقطيععععن

 البيانعععععات   املقابلعععععة البكسععععع  بقيمعععععة محيعععععة  ععععع    البكسععععع   عععععيط مقا نعععععة

 متععععععددة نقطيعععععة وطعععععوا ععععععن عبعععععا ة اإلدوعععععال  عععععاة عذا. اخلا جيعععععة النقطيعععععة

 شسععععتتط مقا نععععة ال ععععا ح املقابلععععة لسععععاذ االوععععتوا عععععن املتوسععععل ب ش األبعععععاد

 .واألبعاد املتاريات واسط   ط يتطابل أة  ب لدله

تطبيعععععل لسعععععاذ الفعععععرق ععععععن املتوسعععععل ال ععععع ري للبيانعععععات اخلا عععععة 

بمجمعععععععو  ومتوسعععععععل االمطعععععععا  ود جعععععععات العععععععرا ة العامعععععععى والصعععععععارل 

 22 21 20 19 عععععح   االشعععععك   ومتوسعععععط ا  ملنطقعععععة الد اسعععععة  عععععام هعععععو مو

).  

( طرع القيط ال اذة    اخلويا الراس  الستخرا  املتوسطات    22  21  20  19االشك    

 السنوية او ال  رية االمطا  
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 د جات الرا ة

 

 
 Find ليععععع  البيانعععععات ععععععن طريعععععل  ا عععععاد االالصعععععا يات الوسعععععيطة (  

Argument Statistics : 

يمكععععن  ليعععع  البيانععععات ومعربععععة عنععععد  عععع  وليععععة ا عععع   يمععععة يمكععععن 

السععععععاهبا وهععععععدا األداة م مععععععة    ليعععععع  البصععععععامت الطيفيععععععة اخلا ععععععة باملنععععععاخ 

 Find Argumentوالتلعععععو  و يعععععاس تر عععععز ا عععععواء ومعععععن وعععععول األداة 

Statistics . 
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السععععتخرا   يمععععة البعععععد أو ب ععععرس النطععععاق الععععدي يععععتط عنععععدا الصععععول 

عععععع  عالصعععععا ية معينعععععة لكععععع  بكسععععع    نقطيعععععة متععععععددة األبععععععاد أو متععععععددة 

 النطا ات.

السعععععععتخرا   يمعععععععة  Find Argument Statisticsاسعععععععتخدم أداة 

البعععععد  ععععع  سععععبي  املهععععال ش التععععا يق أو اال تفععععا  أو العمععععل( التعععع  يععععتط عنععععدها 

الو عععععول عهل عالصعععععا ية معينعععععة   الزمعععععة البيانعععععات النقطيعععععة    موععععععة بيانعععععات 

نقطيعععة متععععددة األبععععاد. بعععدالن معععن ذلعععه ش اباععع  ععععن   عععط النطعععاق العععدي يعععتط 

 قطية متعددة النطا ات.الو ول عهل اإلالصاء عندا   البيانات الن

عععع  سعععبي  املهعععال ش  عععد ترغعععب   معربعععة ال ععع ر العععدي و ععع  بيععع   ععع  

ا مععععن  ععععن البيانععععات. مهععععال  30بكسعععع  عهل أععععع  د جععععة الععععرا ة ععععع  مععععدا   عامععععن

يوععععر هععععو أة لععععديه  ععععو ة است عععععا  عععععن بعععععد بهامنيععععة نطا ععععات وتريععععد معربععععة 

نعكعععععاس لكععععع  النطعععععاق العععععدي تعععععط بيععععع  الو عععععول عهل العععععد األدنعععععى لقيمعععععة اال

 بكس .

تتضععععععمن  موعععععععات البيانععععععات النقطيععععععة متعععععععددة األبعععععععاد املدعومععععععة 

أو  موععععععات بيانعععععات بسيفسعععععاء متععععععددة  Cloud Raster (CRF)تنسعععععيل 

األبععععععاد أو طبقعععععات نقطيعععععة متععععععددة األبععععععاد تعععععط عن عععععاؤها بواسعععععطة ملفعععععات 

netCDF  أوGRIB  أوHDF. 

ة األبععععععاد بتنسعععععيل تنعععععتي هعععععدا األداة  موععععععة بيانعععععات نقطيعععععة متععععععدد

Cloud Raster Format (CRF) ا ش ال يععععععتط دعععععععط أي تنسععععععيقات . الاليععععععن

 عورا  أورل.

عذا  عععععاة اإلدوعععععال النقطععععع  متععععععدد األبععععععاد حيتعععععوي عععععع  ب ععععععد واالعععععد 

بقععععععل ش بسععععععيكوة اإلوععععععرا   موعععععععة بيانععععععات نقطيععععععة أالاديععععععة النطععععععاق. عذا 

ععععععاد متععععععددة ش االتعععععوت البيانعععععات النقطيعععععة متععععععددة األبععععععاد املدولعععععة عععععع  أب

بستتضععععمن البيانععععات النقطيععععة متعععععددة األبعععععاد الناجتععععة تلععععه األبعععععاد التعععع    يععععتط 
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تضعععععمين ا   التاليععععع  ش يعععععتط السعععععاذ عععععع  طعععععريق  :  عععععام هعععععو مو عععععح   

 ( . 25 24 23االشكال  

هععع  السعععاذ  ععععيط ال عععحية السعععب الفعععع ة الزمنيعععة مععععن  الطريقعععة األوهل : -

 ديععععد البيانععععات التعععع   ععععددها للتاليعععع  مععععهون اسععععتخرا   يمععععة املطععععر 

 ععععععدد –مععععع   وعععععول الفععععع ة الزمنيعععععة للبيانعععععات  3التععععع  ال تزيعععععد عععععع  

ن مععع  البيانعععات  يمعععة تكعععوة اة وليعععة  ععع  عنعععد بي عععا  الصععع  التععع  السعععن 

 .  د جة 8 عن تزيد   البيانات الت  األما ن او – 0-8

يمكعععععن االسععععتعوم   أي فمععععن اخلليعععععة هععععدا بلاعععععت  الطريقععععة الهانيععععة : -

القيمعععععة التععععع  العععععدد ا ا  ععععع  يمعععععة   مصعععععفوبات الفععععع ة الزمنيعععععة 

 لبيانات املنطقة املد وسة .
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 (االستعوم عن القيمة والزمن   اخلويا   25  24  23االشك    
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 Zonal ليعععع  البيانععععات عععععن طريععععل املنطقععععة االالصععععا ية    ليعععع  املر يععععة(  

Statistics (Image Analyst) : 

يعععتط تعريععع  املنطقعععة عععع  أاعععا  يعععن منعععاطل اإلدوعععال التععع   عععا نفععع  القيمعععة. ال 

 ععععب أة تكععععوة املنععععاطل متجععععاو ة. يمكععععن اسععععتخدام  عععع  مععععن البيانععععات النقطيععععة 

 وامليزة إلدوال املنطقة.

 انعععععععععت بيانعععععععععات املعععععععععدووت النقطيعععععععععة أو بيانعععععععععات منطقعععععععععة املععععععععععا   عذا

 in_zone_data   Python عبعععععا ة عععععععن وطعععععوا نقطيععععععة ش بيجعععععب أة تكععععععوة )

ا من البيانات النقطية  ام هو مو ح   ال ك     ( .26عددنا  ايان

تتضععععمن أنععععوا   موعععععات البيانععععات النقطيععععة متعععععددة األبعععععاد املدعومععععة طبقععععة 

 .Esriاخلاو بع  CRFبعاد ش بسيفساء ش ودمة  و ة و نقطية متعددة األ

نععععو  البيانععععات  عععععدد  ععععايح أو عععععدد ع ععععي( للوععععرا  يعتمععععد ععععع  السععععاذ 

 املنطقة الدي يتط عجراؤا ونو  البيانات النقطية لقيمة اإلدوال.

ب ععععك  ابعععع ا  ش ستسععععتفيد هععععدا األداة مععععن املعاجلععععات متعععععددة النععععواة. الععععد 

 ت  يمكن استخدام ا هو أ بعة.األ   لعدد النول ال

ملخععععص  ليعععع  هععععدا األداة ااععععا  لعععع  البيانععععات نطا يععععان عنععععد  عععع  فوة مععععع  

يمكععععععن اسععععععتخرا  املتوسععععععطات واملجمععععععو  او اسععععععتخراج ا  جععععععدول يمهعععععع  

ذهععععععيون بيانيععععععان ويمكععععععن االسععععععتعوم عععععععن القيمععععععة البيانععععععات    عععععع  حماباععععععة 

والععععدة مكانيععععة لكعععع  واوراج ععععا  قيمععععة واالععععدة أي متوسععععل القععععيط عنععععد  عععع  

 (. 28 27حماباة او     ضاء  ام هو مو ح   ال كل   
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 (ووا فمية التالي  االالصا   املكام 26ال ك    

 
 ( التالي  االالصا   الزمكام   27  26ال كل    
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 Zonal Statistics لي  البيانات عن طريل  جدول املنطقة االالصا ية   التالي  املكام(   

as Table (Spatial Analyst)   : 

يعععتط تعريععع  املنطقعععة عععع  أاعععا  يعععن منعععاطل اإلدوعععال التععع   عععا نفععع  القيمعععة. ال 

 ععععب أة تكععععوة املنععععاطل متجععععاو ة. يمكععععن اسععععتخدام  عععع  مععععن البيانععععات النقطيععععة 

 عدوال املنطقة.وامليزة 

عنععععدما تكععععوة مععععدووت املنطقععععة والقيمععععة  و ععععا نقطيععععة مععععن نفعععع  الجععععط 

اخلليعععععة ويعععععتط حمعععععاذاة اخلويعععععا ش سعععععيتط اسعععععتخدام ا مبعععععامة   األداة ولعععععن يعععععتط 

 ععادة ت كيل ا داولينا أ ناء تنفيد األداة.

بالنسعععععبة لسعععععابات األغلبيعععععة واأل ليعععععة ش عنعععععدما يكعععععوة هنعععععاع تععععععادل ش يعتمعععععد 

نععععاتي املنطقععععة ععععع  أدنععععى القععععيط املقيععععدة.  اجععععن  يفيععععة عمعععع  أدوات عالصععععا يات 

 املنطقة للاصول ع  مزيد من املعلومات.

سععععيتط عن ععععاء القعععع  أو سلسععععلة مععععن القععععول   جععععدول اإلوععععرا  ش بنععععاءن ععععع  

ا  عععععععداد معلمعععععة نعععععو  اإلالصعععععا يات. عنعععععدما يكعععععوة عدوعععععال القيمعععععة ععععععددن

ا ش تكعععععععوة  يعععععععن اإلالصعععععععا يات    والعععععععد ش واألغلبيعععععععة شاملتوسعععععععل  عععععععايان

 والنطععععاق ش املرويععععة والنسععععبة ش واأل ليععععة ش األدنععععى والععععد ش واملتوسععععل ش األ  عععع 

  عععععاة عذا. للاسعععععاذ متاالعععععة( واملتنعععععو  ش واملجمعععععو  ش املعيعععععا ي واالناعععععراا ش

 األغلبيعععععة عالصعععععا يات تتعععععوبر بلعععععن ش العا معععععة الفا عععععلة هعععععو القيمعععععة عدوعععععال

 .للاساذ والتنو  واأل لية

تتضععععمن أنععععوا   موعععععات البيانععععات النقطيععععة متعععععددة األبعععععاد املدعومععععة طبقععععة 

 .Esriاخلاو بع  CRFنقطية متعددة األبعاد ش بسيفساء ش ودمة  و ة و 

يعتمعععععد نعععععو  البيانعععععات لكععععع   يمعععععة معععععن العنعععععارص   جعععععدول اإلوعععععرا  عععععع  

السععععاذ املنطقععععة الععععدي يععععتط عجععععراؤا. شععععاهد  يعععع  تعمعععع  أدوات عالصععععا يات 

املنطقععععة مععععن السععععلوع املاععععدد للالصععععاء عععععدد الصععععفوا   جععععدول اإلوععععرا  

هعععععو ععععععدد املنعععععاطل ب عععععك  ابععععع ا  ش ستسعععععتفيد هعععععدا األداة معععععن املعاجلعععععات 

متععععددة النعععواة. العععد األ  ععع لععععدد النعععول التععع  يمكعععن اسعععتخدام ا هعععو أ بععععة 
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السععععتخدام عععععدد أ عععع  مععععن النععععول  اجععععن بيرععععات التاليعععع  واملالعععع  املكععععام 

ععععع  تفا ععععي  ع ععععابية الععععول بيرععععات املعاجلععععة اجلارابيععععة التعععع  تنطبععععل  للاصععععول

 ( .28ع  هدا األداة  ام هو مو ح   ال ك   

ومععععن التطبيععععل ععععع  التاليعععع  االالصععععا   للقععععيط املكععععام اجلدوليععععة داوعععع  بيريععععة 

يمكععععن تصععععدير جععععدول االصععععا   عنععععد  عععع    Arc Pro .V. 2.8  برنععععامي 

عععععراق مععععن  عععع  املتاععععريات اإلالصععععا ية التعععع  منطقععععة املتمهلععععة بمااباععععات شععععامل ال

يمكععععن اسععععتخدام ا   عمليععععات  ليعععع  أوععععرل  اشععععتقاق مكععععام وغريهععععا  ععععام 

 (.1( واجلدول  30 29هو مو ح   ال كل   

 ( ووا فمية التالي  االالصا    للقيط املكانية اجلدولية 28ال ك    

 
 (القيط اإلالصا ية للبيانات الت  تط تصديرة 1اجلدول   

 Zonal Statistics as Table (Spatial Analyst)عن طريل  
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يلية تطبيل اورا  البيانات اإلالصا ية املكانية اجلدولية من البيانات  ( 30  29ال كل    

 متعددة االبعاد 
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 Zonalعععععد اسععععتخرا  جععععدول البيانععععات االالصععععا   عععععن طريععععل أداة التاليعععع  ب

Statistics as Table (Spatial Analyst)  يععععتط اسععععتقطا  البيانععععات ذات

 Clip -  Rasterاالبععععععاد املتععععععددة الراسععععع  واسعععععتقطاع ا ععععععن طريعععععل 

Function     أل  عععع د جععععات الععععرا ة وععععول هععععدا الفعععع ة  ععععام هععععو مو ععععح

 ( . 32ش  31ال كل   

(اسععععتقطا  البيانععععات اإلالصععععا ية املكانيععععة ععععع  الععععدود منطقععععة 32 31ال ععععك   

 الد اسة أل   د جات الرا ة وول الف ة الزمنية املاددة 
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 Trend:  ليعععع  البيانععععات عععععن طريععععل  االجتععععاا ال ععععبك    ليعععع  املر يععععة ( 

Raster (Image Analyst) 
ا مععععن البيانععععات ال عععع رية  20مهعععال ععععع  اسععععتخدام هععععدا األداة هععععو أة لععععديه  عامععععن

لد جععععة الععععرا ة ش وتريععععد أة تو ععععط وععععل اجتععععاا لكعععع  بكسعععع  لعععع ل أيععععن و يعععع  

 تاريت د جة الرا ة بمرو  الو ت.

ا األداة عععععع   ليععععع  مصعععععفوبة او  موععععععة معععععن البيانعععععات الر ميعععععة وتعمععععع  هعععععد

لكعععن هعععدا البيانعععات تكعععوة عبعععا ة ععععن عمعععود معععن اخلويعععا الزمنيعععة املتكعععر ة ععععرب 

العععزمن يكعععوة التاليعععع  عنعععد  عععع  وليعععة معععن اخلويععععا و يمت عععا وبنععععاء عععع  ذلععععه 

حيععععدد وععععل املنانععععى وباسععععب النععععو  ش امععععا اة تكععععوة شععععك  وطعععع  باالجتععععاا 

والسععععلب  واملنانععععى النسععععب  وغريهععععا وتععععط تطبيععععل اليععععة العمعععع  ععععع  أداة اإل ععععاح 

 ( .33التالي  لد جات الرا ة  س(  ام هو مو ح   ال ك   

 Trend Raster (Image Analyst)(  لي  البيانات عن طريل  33ال ك    
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 Predict ليععع  البيانعععات ععععن طريعععل تو عععن االجتعععاا ال عععبك    ليععع  املر يعععة( 

Using Trend Raster (Image Analyst): 

 Generate Trend Rasterتسعععععععتخدم هعععععععدا األداة اإلوعععععععرا  معععععععن أداة 

  مدو  نقط  متعدد األبعاد لوجتاا.

 Cloudتنعععععتي هعععععدا األداة  موععععععة بيانعععععات نقطيعععععة متععععععددة األبععععععاد بتنسعععععيل 

Raster Format (CRF)  ا ش ال يععععععتط دعععععععط أي تنسععععععيقات عوععععععرا . الاليععععععن

 أورل.

ب ععععك  ابعععع ا  ش سععععيتط  ععععال اإلوععععرا  النقطعععع  متعععععدد األبعععععاد باسععععتخدام 

 LERC. ومعععععن ذلعععععه ش يعععععوغ بتايعععععري نعععععو  الضعععععال عهل LZ77نعععععو   عععععال 

و ععععبل الععععد األ  عععع لقيمععععة اخلطعععع  بنععععاءن ععععع  بياناتععععه. ععععع  سععععبي  املهععععال ش عذا 

تتو ععععن أة تكععععوة نتععععا ي التاليعععع  د يقععععة التععععى  و ععععة منععععافل ع ععععية ش  نععععت 

لقيمعععععة اخلطععععع  القصعععععول. معععععن األبضععععع  جتنعععععب متطلبعععععات  0.001باسعععععتخدم 

الد عععععة غعععععري الثعععععو ية ش اليععععع  عاعععععا سعععععتزيد معععععن و عععععت املعاجلعععععة والجعععععط 

 التخزين.

يمكعععن التنبعععؤ باملنعععاخ ععععن طريعععل االدوعععال معععن طبقعععة املصعععفوبة حيعععدد ععععرب بععع ة 

ينععععة ببدايععععة واايععععة او يععععوم حمععععدد  ابععععت فمنعععع  مععععع  يكععععوة السععععب فمنيععععة مع
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- 08 – 2021الفو معععات التعععايل لودوعععال لوسعععتعوم ععععن الالعععة املتنبعععى هبعععا 

01 T:00:00:00    اليععععع  34ش تكعععععوة النتيجعععععة  عععععام هعععععو مو عععععح   ال عععععك )

ود جععععة الععععرا ة   47.44أظ ععععرت النتععععا ي اة د جععععة الععععرا ة العامععععى تبلععععح 

 . 30,96الصارل بلات 

 ( التنبؤ باالة املناخ لهابت فمن  مع  السب التا يق املادد 34ال ك   

 
 Temporal ليعععع  البيانععععات عععععن طريععععل  هطععععل امللعععع  للبيانععععات الزمنيععععة  

profile chart : 

تسععععمح لععععه هططععععات ملعععع  التعريعععع  الزمنعععع  بتصععععو  التايععععري بمععععرو  الو ععععت 

و  موععععععة بيانعععععات الفسيفسعععععاء باسعععععتخدام البيانعععععات النقطيعععععة متععععععددة األبععععععاد أ

املد  ععععة للو عععععت. يمكنعععععه عن عععععاء هطععععل ملوا عععععن متععععععددة ومتاعععععريات متععععععددة 

ونطا ععععععات طيفيععععععة متعععععععددة. يمكنععععععه تصععععععو  ومقا نععععععة االجتاهععععععات العامععععععة 

 واإلالصاءات عرب املوا ن.

إلن ععععاء هطععععل ش انقععععر بععععز  املععععاوس األيمععععن بععععوق نقطيععععة متعععععددة األبعععععاد ش أو 

اء متععععععددة األبععععععاد ش أو  موععععععة بيانعععععات بسيفسعععععاء  موععععععة بيانعععععات بسيفسععععع 
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 تععععوي ععععع  سلسععععلة فمنيععععة مععععن الصععععو    جععععزء املاتويععععات ش  ععععط أم عهل عن ععععاء 

 هطل ش وانقر بوق مل  تعري  فمن  لفتح جزء وصا ص املخطل.

 ععدادات البيانات :

الععععدد ععععععدادات البيانععععات للمخطععععل اخلععععاو بععععه   عومععععة التبويععععب البيانععععات 

 جزء وصا ص املخطل.  

 السوس  الزمنية :

هنععععاع عععععدة ويععععا ات إلن ععععاء هطععععل ملعععع  تعريعععع  فمنعععع . تعتمععععد اخليععععا ات 

املنسعععدلة عععع  الطبقعععة التععع  تقعععوم ب ن عععاء هطعععل  Time seriesاملتاالعععة    ا معععة 

 ععععا. ععععع  سععععبي  املهععععال ش سععععتوبر  موعععععة بيانععععات الصععععو  متعععععددة النطا ععععات 

ويععععا ات بقععععل لتصععععو  معلومععععات النطععععاق الطيفعععع    مو ععععن واالععععد أو أ هععععر ش 

أو    يمعععععة أبععععععاد واالعععععدة أو أ هعععععر. تتعععععوبر اخليعععععا ات التاليعععععة ملخطعععععل ملععععع  

 التعري  الزمن :

 التايععععريات لتصععععو  اخليععععا  هععععدا اسععععتخدم –واالععععد بمتاععععريات متعععععددة مو ععععن 

ددة   مكععععععاة واالععععععد. يمكنععععععه مقا نععععععة اجتاهععععععات املتاععععععريات متععععععع  ملتاععععععريات

 املتعددة.

 هطل املل  ال خيص الزمن  يعرذ متاريات متعددة   مكاة واالد :

اسععععتخدم هععععدا اخليععععا  لتصععععو  التايععععريات    —موا ععععن متعععععددة بمتاععععري واالععععد 

 واالعععععد   موا عععععن متععععععددة. يمكنعععععه مقا نعععععة االجتاهعععععات املتاعععععرية ععععععرب متاعععععري

 املناطل اجلارابية. هدا هو االب ا .

 :  يعرذ متاري واالد ملوا ن متعددةهطل املل  ال خيص الزمن

اسععععتخدم هععععدا اخليععععا  لتصععععو  التايععععريات  —مو ععععن واالععععد ذو نطا ععععات متعععععددة 

 مكعععععاة واالعععععد. يمكنعععععه لنطا عععععات متععععععددة لصعععععو ة متععععععددة النطا عععععات ش  

 مقا نة التاريات الطيفية لنطا ات متعددة.

 

ا من نطا ات متعددة:  ا واالدن  هطل مل  تعري  فمن  يعرذ مو عن
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اسعععععتخدم هعععععدا اخليعععععا  لتصعععععو  التايعععععريات  —موا عععععن متععععععددة بنطعععععاق واالعععععد 

لنطعععععاق واالعععععد معععععن  عععععو ة متععععععددة النطا عععععات ش   موا عععععن متععععععددة. يمكنعععععه 

 يفية عرب املناطل اجلارابية.مقا نة التاريات الط

 هطل املل  ال خيص الزمن  يعرذ موا ن متعددة من نطاق واالد :

ا اخليععععا  هععععدا يعمعععع  –موا ععععن متعععععددة ب بعععععاد متعععععددة   البيانععععات ععععع    ديععععدن

 أنععععوا . الو ععععت عهل باإل ععععابة أوععععرل أبعععععاد ععععع    تععععوي التعععع  األبعععععاد متعععععددة

 متعععععددة بسيفسععععاء بيانععععات  موعععععة هعععع  املدعومععععة األبعععععاد املتعععععددة الطبقععععات

النقطيععععة ش وودمععععة  netCDFد ش وطبقععععة األبعععععا  متعععععددة نقطيععععة وطبقععععة ش األبعععععاد

 ععععو  متعععععددة األبعععععاد. يععععتط عن ععععاء ملعععع  التعريعععع  الزمنعععع  بنععععاءن ععععع  القععععيط 

املاععععددة   أبعععععاد أوععععرل ش مهعععع  اال تفععععا  عنععععد القيمععععة الزمنيععععة املقابلععععة. ععععع  

ش يو ععععح الرسععععط البيععععام  ععععيط البيانععععات املناويععععة ل ععععامل العععععراق سععععبي  املهععععال 

 بمرو  الو ت   مكاة واالد .

ا ب بععععاد  ا واالعععدن ا ومتاعععرين ا واالعععدن هطعععل امللععع  ال خيصععع الزمنععع  يععععرذ مو ععععن

 متعددة :

عنععععدما يععععتط تعيعععع  معلمععععة السوسعععع  الزمنيععععة ععععع  موا ععععن متعععععددة ذات أبعععععاد 

ا والب ععععد اإل عععا  متععععددة ش  عععب عليعععه  ديعععد  املتاعععري العععدي تريعععد  سعععم  بيانيعععن

 الدي تريد تضمين .

ا عن ععععاء هطععععل ملعععع  تعريعععع  فمنعععع  للبيانععععات النقطيععععة الفرويععععة ش  يمكنععععه أيضععععن

عععععع  سعععععبي  املهعععععال ش الاطعععععاء األ   بمعععععرو  الو عععععت. بالنسعععععبة عهل البيانعععععات 

د ومتاعععري النقطيعععة الفرويعععة ش يكعععوة اخليعععا  الواليعععد هعععو عن عععاء هطعععل مو عععن متععععد

 واالد ش باي  ال تا ر معلمة السلسلة الزمنية   وصا ص املخطل.
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 هطل املل  ال خيص الزمن  يعرذ موا ن متعددة من بيانات بروية: 

 فمن :

العععععدد القععععع  العععععدي يمهععععع  ب ععععععد الو عععععت    موععععععة البيانعععععات اخلا عععععة بعععععه 

ععععععاد ش باسعععععتخدام معلمعععععة الو عععععت. بالنسعععععبة ملجموععععععات البيانعععععات متععععععددة األب

. بالنسععععععبة للبيانععععععات غععععععري StdTimeتكععععععوة القيمععععععة االب ا ععععععية هعععععع  القعععععع  

متعععععععددة األبعععععععاد ش يمكنععععععه اوتيععععععا  أي القعععععع  و ععععععت    موعععععععة بيانععععععات 

 الفسيفساء اخلا ة به.

 الدد  ال االهتامم :

يمكنعععععه اسعععععتخدام أداة الرسعععععط أعععععع  جعععععزء وصعععععا ص املخطعععععل لرسعععععط مععععععا  

ء أو طبقععععة البيانععععات النقطيععععة متعععععددة النقطععععة ععععع   موعععععة بيانععععات الفسيفسععععا 

  ععععععرذ اخلريطعععععة. تعععععتط ع عععععابة ميعععععزات  netCDFاألبععععععاد أو طبقعععععة النقطيعععععة .

النقععععاا هععععدا عهل جععععدول املعععععا    جععععزء وصععععا ص املخطععععل.   جععععدول املعععععا  ش 

يمكنعععععه  ديعععععد أو علاعععععاء  ديعععععد مععععععا  النقطعععععة ش وعفالعععععة مععععععا  النقطعععععة غعععععري 

ا عهل التاديعععد مععععن املرغعععوذ بي عععا ش و ريععععر الر معععز والتسععععمية لكععع  نقطعععة. اسععععتنادن

جععععدول املعععععا  ش بمجععععرد  ديععععد سلسععععلة فمنيععععة ش يععععتط عن ععععاء ملعععع  التعريعععع  

 الزمن  لك  مو ن وعر     نف  مربن الوا .

 جدول املتاريات أو النطا ات :

عنععععد عن ععععاء هطععععل ملتاععععريات برديععععة أو متعععععددة ش يمكنععععه  ديععععد املتاععععري للرسععععط 

باسععععتخدام جععععدول املتاععععريات. عنععععد عن ععععاء هطععععل للصععععو  البرصععععية ش البيععععام 

. اسععععط Bandsيمكنععععه  ديععععد النطععععاق الععععدي تريععععد  سععععم  باسععععتخدام جععععدول 

 اجلدول سيا   بناءن ع  البيانات واوتيا  السوس  الزمنية.

يسععععمح لععععه جععععدول املتاععععريات أو النطا ععععات بتاديععععد عععععرذ اخلععععل   املخطععععل 

والتسععععمية التعععع  تا ععععر   وسععععيلة عيضععععاع الرسععععط البيععععام ونصععععا ح التمريععععر. عذا 

 نععععت تقععععوم برسععععط متاععععريات أو نطا ععععات متعععععددة   هطععععل واالععععد ش بيمكنععععه 

ا  ديعععد لعععوة اخلعععل لكععع  متاعععري أو نطعععاق. عذا  نعععت تقعععوم بعععالتخطيل ملتاععع  ري أيضعععن
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أو نطعععاق واالعععد ش بسعععوا يتطعععابل لعععوة اخلعععل معععن لعععوة عومعععة املو عععن   جعععدول 

  ديد منطقة االهتامم.

 اجتاا:

إل ععععابة وععععل اجتععععاا عهل هطععععل ملعععع  التعريعععع  الزمنعععع  اخلععععاو بععععه ش الععععدد 

املربعععععن بجعععععوا  عظ عععععا  وعععععل االجتعععععاا. يمكنعععععه تععععععدي  لعععععوة وععععععرذ وعععععل 

ط التخطععععيل ملوا ععععن االجتععععاا. سععععيتط  سععععط وععععل اجتععععاا واالععععد لكعععع  مو ععععن عذا تعععع 

 متعددة ش أو    متاري   الالة  سط متاريات متعددة.

 ويا ات التجمين :

ا عنعععععد اوتيعععععا  القععععع  التعععععا يق  جتميعععععن الو عععععت ش أو التجميعععععن ش حيعععععد  تلقا يعععععن

للماععععو  س. تععععتاكط عععععدة ويععععا ات   الجععععط الفا عععع  الزمنعععع  واإلعععععدادات 

 ذات الصلة املطبقة ع  التجمين.

. عذا x ععععع  الزمنععععع  الفا ععععع  الزمنععععع  عععععع  املاعععععو   عععععدد معلمعععععة الجعععععط الفا 

 انععععت البيانععععات الزمنيععععة   بعععع ات متباعععععدة ب ععععك  متسععععاو  ش بسععععيتط اسععععتخدام 

الفا ععععع  الزمنععععع  األ عععععق للبيانعععععات باعتبعععععا ا الفا ععععع  الزمنععععع  االبععععع ا . 

لععععععدله ش ال يلععععععزم جتميععععععن الو ععععععت لعععععععرذ البيانععععععات ش وسععععععيعرذ ملعععععع  

 البكس  األ لية بدوة جتمين القيمة.التعري  الزمن   يط 

عنعععدما تكعععوة البيانعععات الزمنيعععة عععع  بععع ات متباععععدة ب عععك  غعععري متسعععاو ش يعععتط 

و عععععع ا   بععععع ات فمنيعععععة عععععع  طعععععول املاعععععو  السعععععين . يعععععتط اوتيعععععا  الجعععععط 

الفا ععععع  الزمنععععع  االبععععع ا  بنعععععاءن عععععع  املعععععدل الزمنععععع  ملجموععععععة البيانعععععات 

ا من وول معلم  ة الجط الفا   الزمن .ويمكن تايريا يدوين

ا عهل متوسععععل   جديععععدة  يمععععة  ديععععد عنععععدتتاععععري معلمععععة جتميععععن الو ععععت تلقا يععععن

ا  الو عععععت جتميعععععن تايعععععري يمكنعععععه. الزمنععععع  الفا ععععع  لجعععععط  أو ععععععدد عهل يعععععدوين

 . مو  أو متوسل أو متوسل

ا اسعععععتخدام الجعععععط الفا ععععع  الزمنععععع  وجتميعععععن الو عععععت إلجعععععراء  يمكنعععععه أيضعععععن

ه. ععععع  سععععبي  املهععععال ش  ععععط بتجميععععن بياناتععععه بالسععععاعة  ليعععع  عالصععععا   لبياناتعععع 
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عععععع  بععععع ات فمنيعععععة يوميعععععة أو شععععع رية أو سعععععنوية وتصعععععو  االجتعععععاا   نطا عععععات 

فمنيععععة هتلفععععة. يععععتط السععععاذ القيمععععة املعرو ععععة   ملعععع  التعريعععع  الزمنعععع  بنععععاءن 

 ع  القيط الت  تقن  من الفا   الزمن  اجلديد ومعلمة جتمين الو ت.

ا عهل متوسععععل تتاععععري معلمععععة ال  منطقععععة  سععععط يععععتط عنععععدما تجميععععن املكععععام تلقا يععععن

 هعععععع  األوععععععرل اخليععععععا ات. وععععععل  سععععععط أداة أو مضععععععلن باسععععععتخدام االهععععععتامم

Minimum  أوMaximum  أوMedian  أوSum. 

يععععتط اسععععتخدام معلمععععة حمععععاذاة الفا عععع  الزمنعععع  ومعلمععععة الفا عععع  الزمنعععع  غععععري 

تريععععدها ملاععععاذاة بياناتععععه. ملزيععععد مععععن املكتمعععع  للو ععععت لتاديععععد الطريقععععة التعععع  

 املعلومات ش  اجن حماذاة الفا   الزمن .

العععععدد معععععا عذا  نعععععت تريعععععد تسعععععمية نقعععععاا البيانعععععات   تسعععععميات البيانعععععات : 

 هططه أم ال.

 عالصا يات :

عععععرذ اإلالصععععا يات اخلا ععععة بكعععع  مو ععععن   الرسععععط البيععععام اخلععععاو بععععه. يععععتط 

كسععععع  ملجعععععاالت اهتاممعععععه السعععععاذ اإلالصعععععا يات معععععن وعععععول  ليععععع   عععععيط الب

 بمرو  الو ت.

الععععدد ععععععدادات املاععععاو  للمخطععععل اخلععععاو بععععه   عومععععة التبويععععب املاععععاو  : 

 ."وصا ص املخطل"  جزء  "املااو "

 املاو  السين    س( :

للملعععع  ال خيصعععع الزمنعععع  هعععع   ععععيط التععععا يق أو الو ععععت. يمكععععن  x ععععيط املاععععو  

ذ عععععع  الرسعععععط البيعععععام تععععععدي  تنسعععععيل التعععععا يق والو عععععت االبععععع ا  املععععععرو

ا لتفضععععيوته.  ععععب دا ععععامن عععععرذ التععععا يق ش ولكععععن يمكععععن عفالععععة الو ععععت  وبقععععن

 ."س"من شاشة املاو  

 املاو  الصادي  و(:

بنععععاءن ععععع  نطععععاق  yيععععتط تعيعععع  الععععد األدنععععى والععععد األ  عععع االبعععع ا  ملاععععو  

  عععيط البيانععععات املمهلعععة ععععع  املاععععو . يمكعععن  صععععيص هععععدا القعععيط ب دوععععال  يمععععة
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جديععععدة ملاععععو  و. يععععؤدي النقععععر بععععوق  مععععز ععععععادة التعيعععع  عهل ع جععععا  املاععععو  

y .املرتبل بالقيمة االب ا ية 

ب ععععك  ابعععع ا  ش يععععتط عععععرذ حمععععاو  املخطععععل اخلطعععع  ععععع  مقيععععاس وطعععع . 

( عععععع  مقيعععععاس لوغعععععا يتم  ععععععن nondateيمكعععععن ععععععرذ املاعععععاو  الر ميعععععة  

 ."حمو  السج "طريل  ديد وانة االوتيا  

  شاد :وطوا ع

يمكععععععن ع ععععععابة وطععععععوا أو نطا ععععععات ع شععععععادية عهل املخططععععععات  مرجععععععن أو 

طريقعععععة إلبعععععراف  عععععيط املاعععععو  و امل معععععة. إل عععععابة دليععععع  جديعععععد ش اسعععععتعرذ 

و ععععوالن عهل عومععععة التبويععععب أدلععععة   جععععزء وصععععا ص املخطععععل ش واوعععع  مععععا عذا 

 نعععت تريعععد  سعععط دليععع   أو أو أبقععع  ش وانقعععر بعععوق ع عععابة دليععع . لرسعععط وعععل 

   يمععععة اليعععع  تريععععد أة يرسععععط اخلععععل. إلن ععععاء نطععععاق ش أدوعععع   يمععععة عهل. ش أدوعععع 

ا ع ابة نص عهل دليله عن طريل  ديد تسمية.  يمكنه اوتيا ين

 يلية تطبيل االستعوم عن مقا نة الفا ق الزمن  املكام :

يمكععععن االسععععتعوم عععععن املتوسععععل او اإل ععععايل لقيمععععة مععععا عععععن طريععععل هععععدا األداة 

لكععع  يتسعععنى للباالععع  االطعععو  عععع  بعععرق  ععع  وليعععة ععععن اخلليعععة األوعععرل العععو 

االوععععتوا املسععععاال  بعععع  حماباععععة وأوععععرل ويمكععععن  ديععععد البيانععععات اخللويععععة 

عععععن طريععععل مو ععععن نقطعععع  لوسععععتعوم عععععن  يمععععة اخلليععععة الواالععععدة   الراسعععع  او 

نطعععاق مسعععاال  السعععب العععدود منطقعععة الد اسعععة او نطعععا   او  سعععط العععر  عععام هعععو 

( والسععععب الفعععع ة الزمنيععععة ومععععن وععععول ذلععععه يمكععععن 35مو ععععح   ال ععععك   

عمععع  مقعععا ة بععع  النقعععاا ععععن الالعععة املنعععاخ ععععرب بععع ة معععن العععزمن او  ابعععت فمنععع  

ويمكعععععن االسعععععتعوم املسعععععاال  لالعععععة املنعععععاخ السعععععب  ععععع  حماباعععععة او معععععدو  

اخلععععاو بمنطقععععة الد اسععععة وأيضععععا مععععن   Layerوععععول  مسععععاال  حمععععدد مععععن

اإلمكعععععاة  ديعععععد عنعععععد املوا عععععن املختلفعععععة التاعععععريات الزمنيعععععة للقعععععيط الاعععععاهرة   

ش  4ش  3ش  2(  ش واخلعععععرا ل  36منطقعععععة الد اسعععععة  عععععام هعععععو مو عععععح   ال عععععك   

 ( . 6ش  5
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 ( االستعوم من وول ويا ات التاديد املكام والزمن  35ال ك    

 
 (يلية  ديد االستعوم املخطط  الزمن  املكام 36ال ك    

 
 

 اإلورا  اخلرا ط  للنامذ  املناوية ملنطقة الد اسة لعنارص املناخ :
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م مععععن  2( متوسععععل د جععععة الععععرا ة العامعععع  ععععع  ا تفععععا  2وريطععععة  

 سطح األ ذ ملنطقة الد اسة من املخطل الزمن  والتنبؤ بالرا ة 

 
. البيانععععات متعععععددة االبعععععاد 1لبععععاالهوة بععععاالعتامد ععععع  املصععععد  : مععععن عمعععع  ا 

 Arc Pro V.2.8. هرجات برنامي  2اخللوية  

 ( متوسل االمطا  ملط   منطقة الد اسة 3وريطة   
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. البيانععععات متعععععددة االبعععععاد 1املصععععد  : مععععن عمعععع  البععععاالهوة بععععاالعتامد ععععع    

 Arc Pro V.2.8. هرجات برنامي 2اخللوية 

   منطقة الد اسة. M/S(اجتاا ورسعة الرياع 4وريطة  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. البيانععععات متعععععددة االبعععععاد 1املصععععد  : مععععن عمعععع  البععععاالهوة بععععاالعتامد ععععع  

 Arc Pro V.2.8امي . هرجات برن2اخللوية 

 (الضال اجلوي مليبا     منطقة الد اسة 5وريطة   
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. البيانعععات متععععددة االبععععاد 1املصعععد  : معععن عمععع  البعععاالهوة بعععاالعتامد عععع         

 Arc Pro V.2.8. هرجات برنامي 2اخللوية 

 

 ( معدالت التبخر   منطقة الد اسة 6وريطة   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. هرجات  2. البيانات متعددة االبعاد اخللوية  1املصد  : من عم  الباالهوة  باالعتامد ع   

 Arc Pro V.2.8برنامي 
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 االستنتاجات :

تو عععععععلت الد اسعععععععة اهل اة نمعععععععوذ  البيانعععععععات باسعععععععتخدام طريقعععععععة  -1

االجتاهععععععععات اخللويععععععععة املتعععععععععددة لعنرصععععععععي الععععععععرا ة و االمععععععععا  و 

بيانععععععات اال ععععععام  الصععععععناعية و ( مععععععن Net CDFاملسععععععتخلص مععععععن  

مقا نت عععععا مععععععن بيانععععععات حمطععععععات الر ععععععد اال   ملاطععععععات  ا بيعععععع  ش 

سعععععليامنية ش دهعععععوع( ش والتععععع   انعععععت بيانعععععات د يقعععععة الععععععداد نعععععامذ  

 للخرا ل التفاعلية  دا العنرصين والتنبؤ هبام .

ا بتععععت الد اسععععة د ععععة البيانععععات املصععععممة بطريقععععة االجتاهععععات اخللويععععة  -2

تعععععددة االبعععععاد   اعععععداد اخلععععرا ل التفاعليععععة بعععععد مععععا  انععععت  الراسعععع ( امل

البيانععععععات النقطيععععععة للماطععععععات اال  ععععععية عععععععاجزة و غععععععري د يقععععععة   

 تسجي  البيانات الساعية واليومية وال  رية و السنوية .

 التو يات : 

تعععععور الد اسعععععة الاليعععععة باسعععععتخدام البيانعععععات اخللويعععععة   الراسععععع ية(  -1

سععععات التعععع   ععععص العنععععارص االوععععرل والتنبععععؤ املتعععععددة االبعععععاد   الد ا

 هبا .

( Arc GIS Proالعمعععع  ععععع  تععععد يب الكععععواد  باسععععتخدام برنععععامي   -2

با عععععدا ا ا املتععععععددة  ش وبنعععععاء نعععععامذ  الر يعععععة شعععععبكية لكابعععععة عنعععععارص 

 امل ناخ والتنبؤ هبا .
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 املصاد  : 

 . 1978( ش 1العدد    السن  ش با   با ر ش اخلواو االشعاعية ملناخ العراق ش  لة االستاذ

 (Vector) عهل بيانات وطية (Raster)  وي  البيانات اخللوية  ول  ش  الح حممد شوش ش 

 لة جامعة  ر وع   ش   تطبيل ع  وريطة األساس ملدينة  ر وع  :(GIS)باستخدام تقنيات 

 .   2021 ر وع ش   -ش العراق    1ش العدد  16ش املجلد   للد اسات اإلنسانية

الكمة للطباعة والن  ش باداد  مي  ش ابراهيط ش جارابية الطق  ش الكتاذ االول ش دا   

 .  1991ش

  د اسة    NETCDFاملطلل ب د عبد العزيز استخدام بيانات نموذ  جيف  الرحيية بصياة  

 .  سعود  املله  جامعة  –الاواهر الطبيعية  سط اجلارابيا 

https://www.arcgis.com 
https://cds.climate 
Knapp,K.R and etal Globally gridded statute observation for 
climate studies Bulletin of the American Metwrological 
society 2011p.907.  
 
Shorme ND etal Satelite data planning for Hood Mapping 
activities based on high rain fall events generated using  TR 
mm GEFS and disaster news Annals of GIS ,2017 p.131. 
 
van den HurkB.and E. van Meijgaard2010: Diagnosing 
land-atmosphere interaction from a regional climate model 
simulation over West Africa. J. Hydrometeorol.11P.467–
481.  

 
 

 

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1911&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1911&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1911&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1911&page=1&from=
https://www.arcgis.com/
https://cds.climate/


 

 

 حمور الرتبية والتعليم والفنون



 

من وجهة نظر   19-معوقات تنفيذ درس التربية الرياضية  في زمن جائحة كوفيد 
 معلمي التربية الرياضية لواء قصبة عجلون 

 

 د .ناهد عوض الزغول  عبدالسالم جابر أ.د.

 االردن - وزارة الرتبية والتعليم االردن  -اجلامعة االردنية 

 

 البحث:   ملخص 

زمن جائحة     إىل الدراسة هدفت    الرياضية يف  الرتبية  تنفيذ  درس  معوقات  التعرف عىل 

من وجهة نظر معلمي الرتبية الرياضية لواء قصبة عجلون ، استخدم الباحثان     19- كوفيد  

 اختيارهم   تم  معلام ومعلمة تربية رياضية   (60)  من املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة

جماالت  العشوائية.   بالطريقة مخس  من  معده  استبانة  الباحثان  استخدم  ،  كام  االدارة   (

 احصائيا   البيانات حتليل ضوء  ويف  االمكانات ، معلم الرتبية الرياضية ، التباعد ، الطالب (. 

أن  معوقات تنفيذ درس الرتبية الرياضية يف   الدراسة نتائج التوصل إىل النتائج وأظهرت تم

الرياضية يف لواء  زمن جائحة  كورونا جاءت بد رجة مرتفعة من وجهة نظر معلمي لرتبية 

) االدارة ، االمكانات ، معلم الرتبية الرياضية ، التباعد ،  عجلون  وكانت عىل النحو التايل :

إحصائية عند مستوى الداللة   داللة  ذات فروق وجود  كذلك النتائج وأظهرت،  الطالب (

(α≤0.05  )  تعزى ملتغري اجلنس ولصالح اإلناث باملقارنة مع الذكور ، وان هناك فروق ذات

 داللة تعزى ملتغري املؤهل العلمي ولصالح البكالوريوس ، وهناك فروق تعزى ملتغري اخلربة  

سنوات    10   - 5سنوات باملقارنة مع اخلربة اكثر من    5ولصالح املعلمني ذوي اخلربة اقل من  

 سنوات .   10، واكثر من 

 كوفيد -الرتبية  -الرياضة  -االردن -عجلون   الكلامت املفتاحية: 
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 املقدمة  

وخصوصا    كبرية تغيريات العامل شهد الرتبوية   املؤسسات  وطالت  كرونا  جائحة  بسب 

للمجتمعات ، و يركز العامل امجع يف الوقت    األساسية النواة املدارس واجلامعات  التي تعد 

الراهن  زمن جائحة كورونا عىل محاية االفراد والنهوض بأقل اخلسائر التي تفتك بالبرش،ومع 

خطط طوارئ للتقليل من عملية التقارب بني  بداية عام درايس جديد  للمدارس تم وضع  

 الطالب  الذي سمي بالنظام املرن وااللتزام بمبادىء االمن والسالمة للجميع  . 

 Osborne. R & Belmont. R & peixoto. R(؛ واسربن واخرون    2018ويؤكد كل من  عتمة )

حيب أن تكون    التعليم عمليات (أن  (Villalba. A & Rivera. M & B. Pulido ,2017( ؛ (2016,

 تعليمية  عملية  إىل للوصول النظري، اجلانب عن فيها  العمل  اجلانب  فصل  يمكن ال متقاربة  

املدرسة ومتوازنة،  فاعلة تعمل   من  األنشطة  ملامرسة املناسبة الظروف  توفري عىل  تعمل و 

حياة الطلبة ، وإحداث  وملا هلا من تأثري واضح يف   الصغري،  املدريس املجتمع يف  الرتبوي املنهاج

القيام بدور فاعل يف   تغريات وتعديالت يف سلوكهم ،وتنمية شخصيتهم ، ومساعدهتم يف 

 حياهتم االجتامعية. 

أكرب انقطاع يف نظم التعليم  يف التاريخ، وهو ما ترضر منه نحو    19  - سامهت  جائحة كوفيد   

أك  6,1 العلم يف  القارات. وأثرت     94بلدا م عىل    190ثر من  بليون من طالب  ويف مجيع 

التعل يف املائة من الطالب يف العامل، وهي نسبة   عمليات إغالق املدارس وغريها من أماكن 

إىل   لتصل  من    99ترتفع  الدخل  املتوسطة  والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  املائة  يف 

 ( 2020الرشحية الدنيا) موجز سياسايت ،  

النجار  )  ،   مناحي  كل  يف  ربكة    وأحدث   العامل،  "كورونا "  أفاج   ل تقو  ( 2021تشري رهام 

  ياب غ  :   بعد  عن   التعلم "  واجهت  التي   املشاكل   أهم   .متثلت   التعليمية  العملية  وليس   احلياة،

ا   التعليم  ففي  الرقمية؛   العدالة   احلصول   يف   الطالب  مجيع  يتساوى  الصفوف  داخل  لوجه  وجه 

  وإنرتنت   كمبيوتر   جهاز   توافر   ضامن  من   بد   فال  "ُبعد  عن  التعليم "  يف   أما   عادلة.   فرص   عىل 

ا  عدد   وأن  عالية،    وكفاءة  برسعة   الكمبيوتر   مع  التعامل   عىل   القدرة  إىل  يفتقر  املدرسني   من  كبري 

  حتديد   املعلم  عىل   ينبغي  إذ  للمعلم؛  اليومية  املتابعة  وغياب  ،  الطالب   وكذلك  واستخدامه،

ومن جهة أخرى  .  اإلنرتنت  عرب  طالبه  بعةملتا   املعلم  فيها   يدخل  التي  الساعات  بعدد  جدول
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حفزت االزمة  االبتكار داخل قطاع التعليم  وقد رأينا هنجا مبتكرا  دعام لالستمرارية التعليم  

والتدريب: من إذاعة والتلفزيون إىل احلزم التعليمية عن بعد املنزلية، وجرى تطوير التطوير  

االست بفضل  بعد   عن  التعلم  عىل  القائمة  احلكومات  للحلول  قَبل  من  الرسيعة  جابات 

والرشكاء يف مجيع أنحاء العامل دعام  الستمرارية التعليم الذي دعت إليه اليونسكو، بام يف ذلك  

التحالف العاملي للتعليم الذ دعت اليه اليونسكو ، وكذلك دور املعلمني زمن هذه اجلائحة  

يف احلد من االنقطاع عن التعليم    مل الرقمي ا (.وقد ساهم الع  2020)مدونات البنك الدويل ،  

، فأنترشت املواقع االلكرتونية واملنصات التلفزيزينة لكي تعوض الطالب ما فاته عن التعلم  

، هق وشمس   كالبويل   ( .ويؤكد  الصفية  الغرفة  بعيدا عن  متزامنا  التعلم  ليصبح  الوجاهي 

 ، التبا    ( 2020تغريان  لفرض  منطقي ا  حال   يمثل  املدارس  إغالق  داخل  أن  االجتامعي  عد 

املجتمعات املحلية، فإن إغالقها ملدة طويلة سيكون له تأثري سلبي غري متناسب عىل الطالب  

كاهل   عىل  اقتصادية  أعباء   املدرسة  خارج  يقضونه  الذي  الوقت  يمثل  وقد  ا.  ترضر  األكثر 

تبقى إمكانية  آبائهم الذين قد يواجهون حتديات يف العثور عىل رعاية ألطفاهلم لفرتة طويلة، و

التعلم عن بعد باستخدام العامل الرقمي.    – احلصول عىل خيارات بديلة   وقد سامهت    مثل 

هذه اجلائحة يف نرش مفهوم التعلم عن بعد من  املواقع االلكرتونية  بطريقة غري منظمة نظرا 

ايضا   النت بشكل كايف وكذلك  التحتية من تفري شبكات  البنية  الكايف من  لعدم االستعداد 

  عدم استعداد املعلمني بشكل كايف لتحقيق متطلبات التعلم عن بعد سواء كانت النظرية او

التطبقية  ، وكذلك ضعف االدارات يف القدرة عىل املتابعة يف ضبط مفهوم التعلم عن بعد 

االلكرتوين  يف   التفاعل  من خالل  كورون  جائحة  زمن  يف  املتزامن  التعلم  استخدام  .ظهر 

وتكوين  التفاعل  واحلائط  االفرتايض  اللوح  باستخدام  املفتوح   والتفاعل  واحلوار  النقاش 

 Foundational Skills for Remote Teaching. Guide for distance learning اضية  الصفوف االفرت

2020 –from Microsoft    .  ويف االونة االخري عاد الطالب إىل املدارس  وتم استثناء تنفيذ درس

الرتبية الرياضية من خمططات التدريس يف املدرسة ، علام انه رضوري جدا يف ظل هذه اجلائحة  

ا التي  للحد من  مفاهيم احلركة  الصحي من خالل  اجلانب  الطلبة، وزيادة حتسني  نفعاالت 

( يف مقاله االبداع اول حتدي 2020حيتوهيا درس يف ضوء منهج النشاط  .ويؤكد ) الكيالين ،  
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للمعلم الرتبية الرياضية يف الدفاع عن مهنته  أن النشاط البدين من اولويات جماهبة الوباء،وعىل  

 أخذ عىل عاتقها هذه املهمة كون الطلبة ملتزمني بالدوام للمواد األخرى. املدارس أن ت

وتظهر امهية الدراسة يف تزويد القائمني عىل العملية التعليمية بأمهية درس الرتبية الرياضية  

زمن  جائحة كورونا. وهتتم  يف تفعيل منهج النشاط الذي يركز عىل االنشطة بعيدا عن واقع 

  ، الرسمي  الدروس  املنهاج  باملقارنة مع  الرياضية  الرتبية  لتنفيذدرس  املقرتحة  اجياد احللول 

 االخرى . 

 أمهية الدراسة : تظهر امهية الدراسة عىل النحو االيت  

 االطالع القيادات العليا عىل نتائج هذه الدراسة و تذليل ما أمكن من املعوقات.  -

 الرتبية الرياضية . فتح جمال للباحثني إلجراء بحوث مشاهبه يف جمال  -

 إثراء ميدان الرتبية والتعليم بأمهية درس الرتبية الرياضية يف جائحة كورونا 

  2021/  2020اصدرت احلكومة االردنية  عودت املدارس يف العام  مشكلة الدراسة : 

الفصل االول من العام الدرايس ، ويف تلك الفرتة  استندت مهمة التدريس جلميع املعلمني  

ء  ويف ضوء املواد املقررة باستثناء درس الرتبية الرياضية  ، ومل تكن االسباب  دون استثنا 

واضحة  علام بامهيته  كمتنفس للطلبة يف ضوء استخدام منهج النشاط  الريايض ، وكذلك  

حيقق مبادىء السالمة العامة من تباعد اثناء تنفيذ االنشطة الرياضية ، ويف ضوء املناشدات  

بدرس الرتبية الرياضية من خالل وسائل االعالم واملجتمع املحل   املستمرة للمطالبة 

استجابت وزارة الرتبية والتعليم للمطالب لكن ضمن  قواعد االمن والسالمة .   ومن هنا  

ظهرت جمموعة من املعوقات يف استعادة درس  الرتبية الرياضية  للواجة ،ومن خالل عمل  

وخرباهتم السابقة يف العملية التعليمية  اجتهدوا يف  الباحثني يف قطاع املؤسسات الرتبوية 

بحثيا للوصول إىل اهم  املعوقات التي اسهمت يف احلد من  تنفيذ درس الرتبية الرياضية  

 زمن جائحة كورونا كباقي املواد الدراسية االخرى يف املدارس االردنية .     

 أهداف الدراسة : 

  19- ذ درس الرتبية الرياضية يف زمن جائحة كوفيد التعرف إىل املعوقات التي حتد من  تنفي

 من وجهة نظر املعلمي الرتبية الرياضية يف تربية لواء عجلون. 



 
 2021 546   -528 عبدالسالم جابرأ.د. تنفيذ درس التربية الرياضيةمعوقات  

 

 

532  
 

 

  19- التعرف إىل املعوقات التي حتد من تنفيذ  درس الرتبية الرياضية يف زمن جائحة كوفيد

تبعا  ملتغريات ) اجلنس ، املؤهل    من وجهة نظر املعلمي الرتبية الرياضية يف تربية لواء عجلون  

 العلمي ، اخلربة (.  

 اآلتية: سعت الدراسة إىل اإلجابـة عىل األسئلة تساؤالت الدراسة : 

  19- املعوقات التي حتد من  تنفيذ درس الرتبية الرياضية يف زمن  جائحة كوفيد    ما  -

 ؟  من وجهة نظر املعلمي الرتبية الرياضية يف تربية لواء عجلون. 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف املعوقات التي حتد من تنفيذ درس الرتبية   -

ة نظر املعلمي الرتبية الرياضية يف تربية  من وجه  19-الرياضية يف زمن جائحة كوفيد  

 لواء عجلون.تعزى للمتغريات )اجلنس ، املؤهل العلمي ، اخلربة  ( ؟ 

 حمددات الدراسة  

     الرياضية   الرتبية   معلم تم تطبيق هذه الدراسة عىل  :    البرشي   املجال  -

   الدرايس   العام   من   االول   الفصل   خالل   الدراسة   هذه   تطبيق   تم :    الزماين   املجال  -

2020 /  2021     

  لواء   والتعليم   للرتبية   احلكومية   املدارس   يف   الدراسة   هذه   تطبيق   تم :    املكاين   املجال  -

     عجلون   قصبة 

 الدراسات السابقة :  

هدفت إىل معرفة خطة االســتجابة لتف ــ    (Draissi, Yong, 2020) ويف دراســة جراها كل من

ــة  COVID-19)مرض ) دراســ ذه اـل ة، يف ـه ات املغربـي د يف اجلـامـع ذ التعليم عن بـع ام  وتنفـي ـق

ة   الصـــحف اليومـي ــة ـب ة خـاصــ ارـي االت إخـب ة تتكون من مـق ائق خمتلـف احثون بفحص وـث الـب

ــة منهج حتليل املحت ــتخدمت الدراسـ ــعارات من موقع اجلامعات. اسـ وى،  والتقارير واإلشـ

يتحدى اجلامعات ملواصلة COVID-19 وأشارت نتائج الدراسة أن األمر املقلق هو أن جائحة

التغـلب عىل الصـــعوـبات التي تواـجه ـكل من الطالب واألســــاـتذة، واالســـتثامر يف البـحث  

العلمي وجهودها املسـتمرة الكتشـاف لقاح. واسـتندت أسـاليب التدريس اجلديدة إىل زيادة 

، وكانت الواجبات اإلضــافية املخصــصــة ل ســاتذة للحفا  عىل زخم  االســتقاللية للطالب
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ــات التعلم اإللكرتوين   ل من منصــ ة الوصـــول إىل عـدد قلـي أعامهلم من املنزل، وتوفري حرـي

 املدفوعة أو قواعد بيانات.

بدراســة وصــفية هدفت إىل توضــيح طرق تأثري جائحة كورونا عىل إعادة  (Yulia,2020)وقام

اندونيســيا، حيث تحت أنواع واســرتاتيجيات التعلم التي يســتخدمها   تشــكيل التعليم يف

املدرســون يف العامل عرب االنرتنت بســبب إغالق اجلامعات للحد من انتشــار فريوس كورونا 

الوـبائي  كام وضــــحت اـلدراســــة مزاـيا وفـعالـية اســـتـخدام التعلم من خالل االنرتـنت  حـيث  

أثري وباء كورونا عىل نظام التعليم، حيث تراجع  خلـصت الدراـسة اىل أن هناك ةعة عالية لت

أـسلوب التعليم التقليدي لينترشـ بدال منه التعلم من خالل االنرتنت لكونه يدعم التعلم من 

املنزل وبالتايل يقلل اختالط األفراد ببعـضهم، ويقلل انتـشار الفريوس  وأثبتت الدراـسة أمهية  

 سة وحتسني التعليم من خالل االنرتنتاستخدام االسرتاتيجيات املختلفة لزيادة سال

هدفت إىل دراـسة رربة االنتقال من التعليم يف (Basilaia, Kvavadze, 2020)ويف دراـسة أجراها 

ث   ا  حـي ا يف جورجـي اء فريوس كوروـن ــار وـب ت خالل انتشــ املـدراس إىل التعلم عرب االنرتـن

املدارس اخلاصـــة  اســـندت عىل إحصـــائيات األســـبوع األول من عملية التدريس يف إحدى

ا،  ا  لوجـهإىل التعليم اإللكرتوين خالل جـائحـة كوروـن ال من التعليم وجـه ا يف االنتـق ورربتـه

يف Gsuiteو EduPage حيث قامت بمناقـشة نتائج التعليم عرب اإلنرتنت وتم اـستخدام منصـتي

اإلنرتنت العملية التعليمية  واسـتنادا اىل إحصـائيات األسـبوع األول من عملية التدريس عرب  

اجحـا   ان ـن ال بني التعليم التقلـيدي والتعليم عرب االنرتـنت ـك ان اىل أن االنتـق احـث ــل الـب توصــ

ويمكن االسـتفادة من النظام واملهارات التي اكتسـبها املعلمون والطالب وإدارة املدرسـة يف 

ذين هم بحـاجـة  ــة اـل اجـات اخلـاصــ ل ذوي االحتـي ة مـث اء يف حـاالت خمتلـف د الوـب ا بـع فرتة ـم

ــا  ــتقاللية لدى لسـ ــافية،أو من خالل زيادة فاعلية التدريس اجلامعي أو زيادة االسـ عات اضـ

 الطالب واحلصول عىل مهارات جديدة.

هدفت إىل التعرف عىل ، واقع التعليم اإللكرتوين يف ( التي  2020درســة راشــد ،واخرون )

 وجهة  من  19كوفيد–كلـيات ومـعاهد الرتبـية الرياضـــية يف فلســـطني يف ظل جائحة كورونا 

  الرتبية ومعاهد  كليات يف  اإللكرتوين  التعليم  واقع  وكذلك  التدريســية،  اهليئات  أعضــاء  نظر

 اهليـئات أعضــــاء نظر وجـهة من  19كوفـيد– كوروـنا  ـجائـحة ـظل يف  فلســـطني يف الرـياضــــية
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واستخدم الباحثون    ،(اجلامعة  التدريس،  يف  اخلربة  اجلنس،)  اآلتية  للمتغريات  تبعا    التدريسية

وتكون ، وتكوـنت عيـنة اـلدراســــة من ،  املنهج الوصـــفي وذـلك ملالئمـته ألـهداف اـلدراســــة

( حمـارض وحمـارضه، ومن أهم النتـائج التي توصــــل اليهـا البـاحثون أن واقع التعليم  69)

- اإللكرتوين يف كليات وأقسـام الرتبية الراضـية يف فلسـطني يف ظل تف ـ وباء كورونا كوفيد

ة وا، ـجاءت ـبدرـجة متوســــطة   19 ــائـي واقع التعليم  يفـنه ال توـجد فروق ذات دالـلة إحصــ

اإللكرتوين يف كليات الرتبية الرياـضية ومعيقات اـستخدامه يف ظل تف ـ وباء كورونا كفيد  

واقع  ـما وجود فروق داـلة إحصـــائيـ ا يف  تبـعا  ملتغري اجلنس،    من وجـهة نظر املـحارضين   19 - 

كلـيات الرتبـية الرـياضـــــية ومعيـقات اســــتـخداـمه يف ـظل تف ــــ وـباء  التعليم اإللكرتوين يف 

ســـنوات( و)أكثر   5ـلذوي اخلربة )أـقل من    من وجـهة نظر املـحارضين  19  - كوروـنا كفـيد  

ســنوات(، عىل جمال الطلبة وثقافتهم ، بينام مل تكن   10ســنوات( ولصــالح )أكثر من    10من  

األخرى،وجود فروق ذات داللة إحـصائية ما هناك فروق دالة إحـصائي ا يف املقارنات البعدية  

األمريكـية( ولصـــالح جامـعة )بريزيت(  -بني جامـعة )بريزيت( وجامـعات )النـجاح، العربـية

عىل جمال أهداف التعليم اإللكرتوين، ومن أهم التوصــيات التي يوهب هبا الباحثون رضورة 

 .تصميم مناهج دراسية تناسب التعليم اإللكرتوين

 :  جراءات الدراسة  إ 

: الدراسة  الباحثني منهج   املناهج أكثر من يعترب الذي الوصفي   املسحي  املنهج استخدام 

 .احلالية  للدراسة مالئمة البحثية

معلمي الرتبية الرياضية بمحافظة عجلون ، لواء   من  الدراسة جمتمع  تكون :   الدراسة  جمتمع   

 معلم ومعلمة .   (114)   عددهم والبالغ  قصبة عجلون ،

الدراسة:  )عينة  الدراسة من  عينة  لواء قصبة  60وتكونت  الرياضية  الرتبية  ومعلمة  معلم   )

 ( توزيع  الدراسة، وتم  بطريقة عشوائية من جمتمع  اختيارهم  تم   ، تم  65عجلون  استامرة   )

 ( منها  ) 60اسرتجاع  واستبعد   ، استامرة  استامرات ألسباب عدم  5(  اسرتجاعها.اجلدول  ( 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة تبعا  للمتغريات الشخصية.1رقم ) 
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 ( 60(توزيع أفراد العينة تبعا  للمتغريات الشخصية)ن= 3اجلدول رقم ) 

 النسبة املئوية  التكرار  املستوى  املتغري 

 اجلنس 

 40.0 24 ذكر 

 60.0 36 أنثى 

 100.0 60 املجموع 

 املؤهل العلمي 

 75.0 45 بكالوريوس 

 25.0 15 دراسات عليا 

 100.0 60 املجموع 

 اخلربة املهنية 

 23.3 14 سنوات  5أقل من  

 25.0 15 10سنوات اىل    5من

 51.7 31 اىل فام فوق   10من 

 100.0 60 املجموع 

 

 االجراءات العلمية : 

: قام الباحثان بتوزيع االداة عىل متخصصني يف جمال الرتبية الرياضية وعددهم  صدق االداة

بعض  6) وشطب  الفقرات  بعض  وتعديل  العبارات  صياغة  باملالحظات  االخذ  وتم   )

 العبارات إىل ان وصلت بالصورة التي تم توزيعها عىل عينة الدراسة 

راسة عىل عينة استطالعية مكونة من  للتأكد من ثبات األداة تم توزيع أداة الدثبات االداة : 

معامل  15) واستخراج  )أسبوعني(  مدته  زمني  بفارق  مرتني  الدراسة  عينة  خارج  من   )

( بريسون  املرتني،  Pearson Correlationاالرتباط  يف  األداة  جماالت  مجيع  يف  دراجاهتم  بني   )

واألداة ككل كانت قيم دالة  حيث أن مجيع معامالت االرتباط بني التطبيقني ملجاالت األداة  

 ( يوضح ذلك. 2إحصائي ا وهذا يدل عىل ثبات التطبيق للدراسة، اجلدول رقم )
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 ( 2اجلدول رقم ) 

 معامالت ارتباط بريسون بني درجات أفراد العينة االستطالعية يف التطبيقن اجلدول  

 الداللة اإلحصائية   معامل االرتباط   املجال 

 0.00 0.74 اإلدارة 

 0.00 0.61 الطالب 

 0.00 0.59 اإلمكانات 

 0.00 0.71 عملية التباعد 

 0.00 0.51 معلم الرتبية الرياضية  

 0.00 0.66 األداة ككل  

 

( أن معامالت االرتباط بني دراجات أفراد العينة االستطالعية يف  1يظهر من اجلدول رقم ) 

( وهي قيم دالة إحصائيًّا عند مستوى 0.74-0.51التطبيقني ملجاالت األداة تراوحت بني ) 

( وهي  0.66األداة ككل )وكام بلغت قيمة معامل االرتباط بني تطبيقني  (،  α≤0.05الداللة )

 Chronbachقيمة دالة إحصائيًّا، مما يدل عىل ثبات األداة.كام تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )

Alpha يوضح االستطالعية  للعينة  األول  التطبيق  يف  األداة  جماالت  فقرات  مجيع  عىل   )

 . ذلك(  3) جدول 

 

( عىل مجيع  Chronbach Alpha(معامالت تطبيق معادلة كرونباخ ألفا ) 3اجلدول رقم ) 

 التطبيق األول للعينة االستطالعية فقرات جماالت األداة يف  

 معامل الثبات  املجال 

 0.75 اإلدارة 

 0.81 الطالب 

 0.77 اإلمكانات 

 0.76 عملية التباعد 

 0.77 معلم الرتبية الرياضية 

 0.83 األداة ككل 
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( أن معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ملجاالت األداة تراوحت  2يظهر من اجلدول رقم )

 ( بني  أشارت  0.83-0.75ما  إذ  ا؛   أيض  التطبيق  ومقبولة ألغراض  مرتفعة  قيم  ( ومجعيها 

 (.   Amir &Sonderpandian , 2002( )0.60معظم الدراسات إىل أن نسبة قبول معامل الثبات )

 اقشتها عرض نتائج ومن 

املعوقات التي حتد من تنفيذ درس الرتبية الرياضية   ما أوال : النتائج املتعلقة  التساؤل االول : 

 ؟  من وجهة نظر املعلمي الرتبية الرياضية يف تربية لواء عجلون 19- يف زمن جائحة  

  ( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 4اجلدول ) 

 مرتبة تنازليا "واألداة ككل جماالت الدراسة  

 الرتبة   
 املجال  

 املتوسط احلساب 
االنحراف  

 املعياري 
 درجة التقييم 

 مرتفعة  0.25 4.77 اإلدارة  1

 مرتفعة  0.23 4.61 اإلمكانات  2

 مرتفعة  0.30 4.49 معلم الرتبية الرياضية  3

 مرتفعة  0.30 4.46 التباعد  4

 مرتفعة  0.42 4.30 الطالب  5

 مرتفعة  0.15 4.49 األداة ككل  

 

( أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة عن جماالت أداة  4يظهر من اجلدول رقم )

( بدرجة تقييم مرتفعة جلميع املجاالت، جاء باملرتبة  4.77  -  4.30الدراسة تراوحت بني )

  "اإلمكانات"وباملرتبة الثانية جاء جمال  (،  4.77بمتوسط حساب )   "االدارة  "األوىل جمال  

بمتوسط حساب    "معلم الرتبية الرياضية  "(، وباملرتبة الثالثة جمال  4.61بمتوسط حساب )

الرابعة جاء جمال  4.49) وباملرتبة  )   "التباعد    "(،  املرتبة  4.46بمتوسط حساب  ( واحتل 

لغ املتوسط احلساب ل داة  (، وب4.30بمتوسط حساب ) "الطالب"اخلامسة واألخرية جمال  

( بدرجة تقييم مرتفعة، مما يدل أن مستوى ارتفاع نسبة املعوقات التي حتد من درس  4.49)

 الرتبية الرياضية يف زمن كورونا من وجهة نظر املعلم. 
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 املجال األول:اإلدارة. 

ة عن  ( املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العين 5جدول رقم ) 

 مرتبة تنازليا  "اإلدارة"جمال  فقرات  

 الفقرة  الرتبة 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 
 درجة التقييم 

 مرتفعة  0.25 4.93 هتتم الوزارة يف درس الرتبية الرياضية .    1

 مرتفعة  0.69 4.83 قسم االنشطة يف  املدريات غري فاعل يف اجلائحة  .  2

3 
تطبيق االدارات يف املدارس للقرارات الوزارية اثناء    

 اجلائحة  . 
 مرتفعة  0.65 4.68

4 
راهل مدير املدرسة أفكار الطلبة لتفعيل حصة  

 الرتبية الرياضية خارج الغرفة الصفية.  
 مرتفعة  0.70 4.23

 مرتفعة  0.78 4.20 ضعف االدرارات باجياد احللول لتنفيذ الدرس     5

 مرتفعة  0.89 3.87 عدم اهتامم مدير املدرسة يف حصة الرتبية الرياضية .  6

 مرتفعة  0.25 4.77 ككل    "اإلدارة"جمال 

 

 .     املجال الثاين: اإلمكانات  

(املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن  6جدول رقم ) 

 مرتبة تنازليا  "اإلمكانات"جمال  فقرات  

 الفقرة  الرتبة 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 
 درجة التقييم 

1 
منع استخدام األدوات الرياضية داخل  

 الغرفة الصفية. 
 مرتفعة  0.28 4.92

2 
مقرر الرتبية الرياضية اخلاص  غياب  

 بزمن كورونا . 
 مرتفعة  0.44 4.90

3 
املالعب ال تتوفر هبا توط السالمة  

 بزمن كورونا. 
 مرتفعة  0.30 4.90

4 
عدم تفعيل مناهج النشاط يف درس  

 الرتبية الرياضية  
 مرتفعة  0.44 4.75

5 
عدم التعامل مع شبكات التواصل  

 االجتامعي لدرس الرتبية الرياضية  
 متوسطة  0.72 3.58

 مرتفعة  0.23 4.61 ككل    "اإلمكانات"جمال 
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 . املجال الثالث :معلم الرتبية الرياضية  

(املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن  7جدول رقم ) 

 مرتبة تنازليا  "معلم الرتبية الرياضية"جمال  فقرات  

 الفقرة  الرتبة 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 
 درجة التقييم 

1 
ـــية يف   ة اـلدورات الـتدريبـية ملعلم الرتبـية الرـياضـ قـل

 زمن كورونا  . 
 مرتفعة 0.44 4.90

2 
ـــية يف إدارة الدرس     ــعف معلم الرتبـية الرياضـ ضـ

 اثناء اجلائحة .
 مرتفعة 0.52 4.73

 مرتفعة 1.14 4.58 ضعف مفهوم منهاج النشاط لدى املدرس .  3

4 
ـــية ـبأـنه   ــعور معلم الرتبـية الرياضـ ــتثنى من  شـ مسـ

 احللول  .
 مرتفعة 0.65 4.53

5 
تـعامل املدرس حمدود مع االدارة يف تفعـيل الدرس  

. 
 مرتفعة 0.87 4.23

 مرتفعة 0.85 3.98 انحصار االنشطة  دون استخدام االدوات  .  6

 مرتفعة 0.30 4.49 ككل  "معلم الرتبية الرياضية "جمال 

 

 . التباعد ملجال الرابع :عملية  ا 

(املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن  8جدول رقم ) 

 مرتبة تنازليا  "عملية التباعد  "جمال  فقرات  

 الفقرة  الرتبة 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 
 درجة التقييم 

1 
تقارب ال شعوري للطلبة يف حال تنفيد  

 الدرس . 
 مرتفعة  0.30 4.90

2 
عدم توفر عوامل االمن والسالمة اثناء  

 اجلائحة   
 مرتفعة  0.49 4.78

 مرتفعة  0.42 4.78 صعوبة تعاون الطالبات للعمل اجلامعي .  3

4 
التقيد بارتداء الكاممة أثناء ممارسة  

 األنشطة الصفية . 
 مرتفعة  0.49 4.62

 مرتفعة  0.30 4.46 ككل   "عملية التباعد  "جمال 
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 .   املجال اخلامس :الطالب  -

(املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن  9جدول رقم ) 

 مرتبة تنازليا  "الطالب "جمال  فقرات  

 الفقرة  الرتبة 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 
 درجة التقييم 

1 
امهال الطالب يف التواصل عرب    

 شبكات التواصل اثناء اجلائحة 
 مرتفعة  0.38 4.83

2 
بعض الطلبة يشكوا من حاالت  

 مرضية متنع من ممارسة الرياضة  
 مرتفعة  0.62 4.53

3 
قلة وعي الطلبة برفع مناعتهم عن  

 طريق األنشطة الرياضية . 
 مرتفعة  0.70 4.53

4 
تدين مستوى االنشطة املحببة   

 للطالب  
 مرتفعة  0.75 4.52

5 
استثامر درس الرتبية الرياضة  

 للمغادرة إىل البيوت  
 مرتفعة  0.75 4.52

6 
تدين مستوى الدافعية لدى الطالب  

 اثناء اجلائحة  
 مرتفعة  0.78 4.12

7 
قلة ممارسة األنشطة الرياضية يف  

 زمن كورونا.  
 مرتفعة  0.91 3.92

8 
منع أولياء أمور الطلبة أبنائهم من  

 ممارسة الرياضة .  
 متوسطة  0.67 3.45

 مرتفعة  0.42 4.30 ككل     "الطالب"جمال 
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 مناقشة النتائج 

سامهت االدارة جمتمعة من  وتشري النتائج إىل أن  جمال االدراة ظهرت يف املرتبة االوىل حيث  

الوزارة إىل املدريات الرتبية ومدراء املدارس بعدم االهتامم بدرس الرتبية الرياضية واعطوا  

توفري   بعدم  الرياضية  الرتبية  درس  امهال  يف  ساهم  الذي  االخرى   للدروس  االولية 

يف املدرسة،    املقرتحات التي تساعد يف تفعيل منهاج النشاط واولت للمدرس املهام االدارية 

ونحن نعلم ان الطالب بحاجة إىل تفريغ االنفعاالت واكتساب االنشطة احلركية التي تعزز  

من املستوى الصحي اجليد .كام ظهر جمال االمكانات يف املرتبة الثانية كمعوق  بدرجة مرتفعة  

وكذلك   التواصل  مواقع  من  حتية  بنية  إىل  الدرس  حيتاج  اجلائحة   الظروف  حيث يف ظل 

يف  ا التنفيذ  تم  حال  والسالمة يف  االمن  عوامل  توفري  وكذلك  للتباعد،  املناسبة  لساحات 

باملرتبة   الرياضية  ظهر كمعوق  الرتبية  الغري معقمة.أما معلم  ، وكذلك االدوات  املدرسة 

استسلم   الرياضية  الرتبية  معلم  ألن  مرتفعة  بدرجة  وظهرت  املشكلة  يف  ساهم  الثالثة 

االدرارية   فقط  للقرارات  للمدرس  وكان حضوره   ، التعليمية  العملية  عن  بمعزل  وكأنه 

لتطبيق االنظمة والقوانيني ، وإبتعادة عن منهج النشاط الذي قد يساهم يف يف حل كبديل  

ان   املدرسني  ويف ضن  مرتفعة  بدرجة  التباعد  الرابع   معوق  ويشري   ، الرسمي   للمنهاج 

الرياضة تنفيذ درس الرتبية  التحتية من شبكات    التباعد معوق يف  البنية  ،إذا أن عدم توفر 

التواصل االجتامعي ، علام بأن منهج النشاط يستطيع ان يقدم انشطة فردية تسهم يف حتسني  

مستوى الطلبة . أما جمال  اخلامس الطالب  ظهر كمعوق مرتفع يف عدم االستجابة للمهامت  

املدرسة، و او يف  بعد  املدرسني سواء عن  مع  يتفاعل  االمور بحث  ومل  اولياء  متابعة  عدم 

 ابناءهم عىل تفعيل درس الرتبية الرياضية كباقي الدروس االخرى  . 

  : الثاين  سؤال  باإلجابة  املتعلقة  النتائج  يف  ثاني ا:  إحصائية   داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

ة  املعوقات التي حتد من درس الرتبية الرياضية يف زمن كورونا من وجهة نظر املعلمي الرتبي 

 الرياضية يف تربية لواء عجلون.تعزى للمتغريات )اجلنس ، املؤهل العلمي ، اخلربة  ( ؟ 

(عىل املعوقات التي  Independent Samples T-Testلإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار )

وجهة نظر املعلم تعزى ملتغريي )اجلنس،  حتد من درس الرتبية الرياضية يف زمن كورونا من  

(عىل املعوقات التي حتد من درس  ANOVAالعلمي(،  تطبيق حتليل التباين األحادي )  املؤهل 
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- 10وجهة نظر املعلم تبعا  ملتغري)اخلربة(، واجلداول  ) الرتبية الرياضية يف زمن كورونا من 

 ( توضح ذلك. 12

 
املعوقات التي حتد  (عىل  Independent Samples T-Test( نتائج تطبيق اختبار ) 10اجلدول ) 

 وجهة نظر املعلم تعزى ملتغري )اجلنس( الرتبية الرياضية يف زمن كورونا من  من درس  

 اجلنس 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 
T 

درجات  

 احلرية 
الداللة  

 اإلحصائية 

 0.13 4.42 ذكر  
5.91 58 

  0.00 
 0.11 4.61 أنثى 

 

هناك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( أن  10يظهر من اجلدول رقم )

  يف  الرياضية   الرتبية   درس   من   حتد  التي   املعوقات   حول   العينة   أفراد   آراء   يف(  0.05α ≥الداللة) 

( وهي  T ( )5.91، حيث بلغت قيمة )وجهة نظر املعلم تعزى ملتغري )اجلنس( زمن كورونا من  

اإلناث   لصالح  الفروق  أن  يتبني  احلسابية  املتوسطات  مراجعة  وعند  إحصائيا ،  دالة  قيمة 

تنفيذ  4.61بمتوسط حساب )  النتيجة أن االناث عربوا عن معوقات  (.يفرس الباحثان هذه 

الر الرتبية  كوفيد  درس  زمن  يف  ،    19-ياضية  عجلون  لواء  تربية   يف  الذكور  من  اعىل 

االستجابات للمعلامت يف ضوء واقع نمط االداء امليداين يظهرن معوقات يف  كوهنن االكثر  

 اتصاال مع االدراة ومع الطالب ومعرفتهم باالمكانات املتاحة لتنفيذ درس الرتبية الرياضية   
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(عىل املعوقات التي حتد  Independent Samples T-Testختبار ) (نتائج تطبيق ا 11اجلدول ) 

وجهة نظر املعلم تعزى ملتغري )املؤهل  الرتبية الرياضية يف زمن كورونا من  من درس  

 العلمي( 

 

 املؤهل العلمي 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري
T 

درجات  

 احلرية 
الداللة  

 اإلحصائية 

 0.13 4.53 بكالوريوس 
3.869 58  0.00 

 0.16 4.37 دراسات عليا 

 

 ( رقم  اجلدول  من  مستوى  11يظهر  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  هناك  أن   )

الرتبية الرياضية يف  يف آراء أفراد العينة حول املعوقات التي حتد من درس  (  0.05α ≥الداللة) 

من   كورونا  )زمن  ملتغري  تعزى  املعلم  نظر  العلميوجهة  )( املؤهل  قيمة  بلغت  حيث   ،T  )

الفروق  3.869) أن  يتبني  احلسابية  املتوسطات  مراجعة  وعند  إحصائيا ،  دالة  قيمة  وهي   )

(. يتبني من اجلدول السابق ان 4.53لصالح املؤهل العلمي )بكالوريوس( بمتوسط حساب ) 

سة يف املعوقات التي  املعلمني الذين حيملون درجة البكالوريوس اكثر تشخيصا إلدارة الدرا

يف تربية لواء عجلون ربام انشغاهلم    19-حتد من تنفيذ درس الرتبية الرياضية يف جائحة كوفيد  

بواقع درس الرتبية الرياضية  من القرارات االدارية وصعوبة توفر االمكانات لتفيذ الدرس  

بامل الدرس  لتنفيذ  الطلبة  مساعدة  يف  للمطالبة  االهل  مع  التواصل  الذين  وايضا  مع  قارنة 

 حيملون الشهادات العليا  
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(عىل املعوقات التي حتد من  ANOVA(نتائج تطبيق حتليل التباين األحادي ) 12اجلدول ) 

 وجهة نظر املعلم تبعا  ملتغري )اخلربة( يف زمن كورونا من  درس الرتبية الرياضية  

 اخلربة 
املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 
F   اإلحصائية الداللة 

 0.13 4.62 سنوات  5أقل من  

 0.12 4.54 10سنوات اىل    5من 0.00 13.744

 0.13 4.41 اىل فام فوق   10من 

 

( )(  12يظهر من اجلدول رقم   الداللة      ≥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

0.05α  )  يف زمن كورونا  الرتبية الرياضية  املعوقات التي حتد من درس  يف آراء أفراد العينة حول

)اخلربة( من   ملتغري  تبعا   املعلم  نظر  قيمة وجهة  بلغت  )F)  ، حيث  دالة  13.744(  قيمة  ( وهي 

املعوقات التي حتد من درس  ، للتعرف عىل مصادر الفروق بني آراء أفراد العينة حول  إحصائيا  

، تم تطبيق طريقة  عا  ملتغري )اخلربة( وجهة نظر املعلم تبيف زمن كورونا من  الرتبية الرياضية  

 ( يوضح ذلك.13( للمقارنات البعدية، جدول )Scheffeشيفيه )

 
( للمقارنات البعدية عىل املعوقات التي حتد  Scheffe(نتائج تطبيق طريقة شيفيه ) 13جدول ) 

 وجهة نظر املعلم تبعا  ملتغري )اخلربة( يف زمن كورونا من  من درس الرتبية الرياضية  

 سنوات اخلربة 
املتوسط  

 احلساب 

أقل من مخس 

 سنوات 

-من مخس

 سنوات  10
 سنة 15-سنوات 10من

  4.62 سنوات  5أقل من 
0.08 *0.21 

  4.54 10سنوات اىل  5من
 0.13* 

  4.41 اىل فام فوق 10من 
 

 

 

( رقم  اجلدول  من  من مخس  13يظهر  )أقل  اخلربة  سنوات  بني  كانت  الفروق  مصادر  أن   )

سنوات( بمتوسط حساب    5( لصالح سنوات اخلربة  )أقل من  10سنوات اىل    5سنوات، من 

للسنوات اخلربة )من 4.62) املتوسط احلساب  بلغ  بينام  اىل    5(،  )10سنوات  أن 4.54(  (، كام 

اىل فام فوق( لصالح سنوات    10، من  10سنوات اىل    5هناك فروق بني سنوات اخلربة )من
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)من  اىل  5اخلربة  بمتوسط حساب )10  سنوات  بني  4.54(  الفروق  إىل  يشري اجلدول  (.كام 

الية اداة الدراسة  بأن املعلمني ذوي اخلربة اقل من     5املعلمني يف اخلربه حسب ما شارات 

سنوات    10  -5سنوات اكثر تشخيصا إلداة الدراسة يف املعوقات باملقارنة مع ذوي اخلربة من  

حتملهم املسؤلية يف إدارك ان االدارات واالمكانات   سنوات ممادفعهم عىل  10ومن اعىل من 

   19-وطالب والتباعد اسباب حقيقة بعدم تنفيذ درس الرتبية الرياضية يف جائحة كوفيد  

 االستنتاجات 

 :اآليت استنتاج يمكن الدراسة نتائج ومناقشة حتليل خالل من

الرياضية ، التباعد ، الطالب   املعوقات ) االدارة ، االمكانات ، معلم الرتبية درجة  ارتفاع  -

) 

من وجهة نظر معلمي الرتبية الرياضية يف تربية   19- لتنفيذ درس الرتبية الرياضية يف كوفيد   

 لواء عجلون  

لصالح   - العلمية  الدرجة  وكذلك  الذكور،  من  اكثر  االناث  استجابة  إىل   املتغريات  تشري 

الذين حيملون شهادة   التي ترتاوح  املعلمني  للمعلمني  ، وكذلك متغري اخلربة  الكالوريوس 

سنوات يف حتديد درجة معوقات تنفيذ    5سنوات فأقل باملقارنة مع الكثر من    5خربهتم من  

ة الرياضية  يف  من وجهة نظر معلمي الرتبي  19درسة الرتبية الرياضية يف زمن جائحة كوفيد  

 . تربية لواء عجلون

 التوصيات 

   19التواصل مع االدارة وتوضيح  دور درس الرتبية الرياضية يف زمن جائحة  كوفيد   -

 تذليل العقبات مثل  االمكانات واقناع االهايل والطلبة بأمهية درس الرتبية الرياضية   -

 توجيه املعلمني ملنهج النشاط ايل يفعله املعلم  بعيدا عن املنهج الرسمي .    -
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في   فاعلية املتحف االفتراض ي في التفكير التاريخي لدى طالبات الخامس األدبي
 مادة التاريخ  

 

 أ.د حيدر خزعل نزال 

 العراق  -اجلامعة املستنرصية 

 أ. م. د. رنا حسيب كاظم 

 العراق  - اجلامعة املستنرصية 

 

 البحث : ملخص

فاعليدددددة املتحددددد  اتفددددد ا    الت  ددددد  هيدددددب البحدددددث افدددددا  التعدددددرب عددددد  

التدددددلرى  لددددددل فالبددددداد اللددددد  افدددددام  ا د   لتح يددددد   ددددددب البحدددددث 

 نع الباحثان ال رضية اآلتية : ض 

( بدددددد  0.05ت توجدددددد فدددددر ق حاد دتلدددددة وحلدددددا ية عندددددد مسدددددتول دتلدددددة  

متوسددددج درجدددداد فالبدددداد املبيوعددددة التبريبيددددة الدددد   يدرسدددد  مدددداد  التدددداري  

فددددد ا   بددددد  متوسدددددج درجددددداد فالبددددداد املبيوعدددددة ال ددددداب ة بددددداملتح  ات

 ال   يدرس  املاد  ن سها بال ري ة اتعتيادية   اختبار الت    التارى . 

 قدددد تدددم اختيدددار املديريدددة العامدددة ل بيدددة يافتدددة بلدددداد   مديريدددة تربيدددة الر دددافة 

للبندددددداد (  ات ىل    بال ري دددددة العةدددددوا ية البسدددددي ة اختدددددد د    انويدددددة ال ندددددا 

لت دددددون عيندددددة البحدددددث الت بي يدددددة  بدددددالتعي  العةدددددوا   أختددددد د  دددددبعة   أ ( 

 لتيثل املبيوعة التبريبية الت  ستدرس املاد  

( فالبدددددة   كدددددع  أختددددد د  دددددعبة 28بددددداملتح  اتفددددد ا   البدددددال  عددددددد ا  

 ب( لتيثدددددل املبيوعدددددة ال ددددداب ة اللدددددوا  سيدرسددددد  املددددداد  ب سدددددلوب املتحددددد  

( فالبددددة   دددديل  م ددددرداد ال لددددول الث  ددددة 28بددددال  عدددددد ا  اتفدددد ا   ال

 2020ا  ل مدددد  تدددداري  أ ربددددا  أمري ددددا افددددديث  املعددددا  للعددددام الدددددرا   

 للت  ددددددد  اختبدددددددارا   الباحثدددددددان ُأعدددددددد التدددددددارى  الت  ددددددد   ل يددددددداس( 2021 –

هنايددددة التبربددددة  تددددم    فبدددد   الدددد     باتدددد   دددددق  مدددد  التلكددددد بعددددد التددددلرى 

لعينتددددددد   (T-test)معاجلدددددددة النتيبدددددددة وحلدددددددا يا  باسدددددددتععل اتختبدددددددار التدددددددا   

 مست لت  أظهرد نتيبة البحث. 
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ت دددددوق فالبددددداد املبيوعدددددة التبريبددددد  الددددد   درسددددد  مددددداد  التددددداري  بددددداملتح  

اتفددددد ا  عددددد  فالبددددداد املبيوعدددددة ال ددددداب ة الددددد   درسددددد  املددددداد  ن سدددددها 

 دية   اختبار الت    التارى . بال ري ة اتعتيا 

    ضوء نتا ج البحث أ ىص الباحثان بع يل  : 

التلكيدددددد عددددد  اسدددددتععل املتحددددد  اتفددددد ا    تددددددري  مددددداد  التددددداري   -1

  مهيت    الت    التلرى .

فددددددتت د راد ت ويريددددددة لتدددددددريب ا يسدددددداد التدريسددددددية عدددددد  اسددددددتععل  -2

 عية تسيع التاري .  املتح  اتف ا    املواد اتجتع

ودخدددددال وسدددددلوب املتحددددد  اتفددددد ا  ضدددددي  م دددددرداد مددددداد  املندددددا ج  -3

 فرا دددددد  التدددددددري   ال ليدددددداد ال بويددددددة  بددددددرامج تدددددددريب املعليدددددد  

 املدرسددددد   ع ر  عددددددم املدددددر ر سدددددا   أ نددددداء تدريسدددددها مدددددر را  عدددددابرا  

 جدال عدم ات تعم سا.

 .التارى  -الت    – ا  اتف- املتح  –فاعلية ال لعد امل تاحية: 
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 املبحث ات ل 

 التعري  بالبحث 

 أ ت  : مة لة البحث

يؤكدددددد املربدددددون أن  نددددداع مةددددد  د تةدددددلل  يدددددع العدددددامل    امليددددددان 

ال بدددددو   منهدددددا مةددددد لة انخ ددددداي مسدددددتول التحلددددديل  قدددددد ي دددددون تعدددددتعد 

ا سددددداليب ال دييدددددة   التددددددري   ال ا يدددددة عددددد  التل ددددد   ح ددددد  املعلومددددداد 

  ددد ا يددددعو اىل البحدددث عددد  أسددداليب تدريسدددية بديلدددة    دددا يؤكدددد حلددد  نتدددا ج 

د  البحددددوت التدددد  تنا لدددد  مواضدددديع التحلدددديل عنددددد ال لبددددة بعددددد الدراسددددا 

(   الزيدددددددداداد  2007(   البددددددددا    2005 منهددددددددا دراسددددددددة   الةدددددددد رج   

(  عدددد  الددددركم مدددد  تاكيددددد ال بيددددة افديثددددة لددددد ر ال لبددددة بو دددد هم يددددور 2007

العيليددددة التعليييددددة  أ  أن  ندددداع حاجددددة لتدددددري   دددد   املدددداد   فدددد  ات ا دددداد 

املعرفدددة مددد  املبدددرد اىل املحسدددوس  ل دددد ملددد  الباحثدددان  افديثدددة مددد  أجدددل ن دددل

 ددددد ا ال دددددع  مددددد  خددددد ل اف عهدددددع امليددددددا  عددددد  نتدددددا ج سدددددنواد سددددداب ة 

 تحتددددا أن بعددددد ال لبددددة ا تددددون املعلومدددداد بدددد  فهددددم  ل ددددد عددددزا ال ثدددد  ن 

مدددددد  املددددددربي   دددددد ا ال ددددددع  اىل اسددددددتععل املدرسدددددد  لل ري ددددددة الت ليديددددددة   

ت ددددوم عدددد  اف دددد   تل دددد  املعلومدددداد  كددددع بددددر د  تدددددري   دددد ا املدددداد  التدددد 

مةدددد لة أخددددرل  خلدددديتها ال ثدددد  مدددد  الدراسدددداد   دددد  عدددددم قدددددر  ال لبددددة   

املدددددددارس اةعداديددددددة عدددددد   ارسددددددة مهدددددداراد الت  دددددد   اتست لدددددداء  حددددددل 

(  دددددا 2005(  دراسدددددة  سددددديد  2002املةددددد  د  منهدددددا دراسدددددة   اجلندددددد   

ؤمتراد  النددددد اد التدددد  بحثدددد   دددد ا حدددددا باملؤسسدددداد ال بويددددة اىل ع ددددد املدددد 

الواقدددددع  خرجددددد  تو ددددديارا لتددددددعوا اىل ع ر  مسددددداعد  ال لبدددددة  تددددددريبهم 

عدددد  اةسددددلوب العليدددد    الت  دددد   تنييددددة قدددددرارم عدددد  التبديددددد  اتبت ددددار 

 منهددددا املددددؤمتر ال بددددو   الن ودددد السددددابع عبدددد  الدددد   ع ددددد   جامعددددة بلددددداد 

النتدددددر باملندددددا ج الدراسدددددية  وكنا هدددددا   الددددد   أكدددددد عددددد  ع ر  وعددددداد  2011
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ب دددددراد الت  دددد   تبندددد  اسدددد اتيبياد  فرا دددد  تدريسددددية حديثددددة تسدددداعد عدددد  

 (. 84  ص2011تنيية الت    عند ال لبة  جامعة بلداد : 

 املددددؤمتر العليدددد  افددددام  عبدددد  الدددد   ُع ددددد   اجلامعددددة املستنرصددددية 

اتيبياد  الدددددنعح   الددددد   أ ىص باددددد ر  اتعدددددتعد عددددد  اتسددددد  2013عدددددام 

 (.102: ص 2013افديثة   التدري   اجلامعة املستنرصية  

  انيا  : أمهية البحث

أن العرصدددد الدددد   نعيةدددد  اليددددوم  ددددو عرصدددد ال ددددعة  الت دددددم   انتةددددار 

العلدددددم  الت نلوجيدددددا ف دددددد أ دددددبت م يددددداس الت ددددددم ل مدددددم  ت ور دددددا ُي ددددداس 

أن حتدددددياد افيددددا  كثدددد    بيدددددل ونددددار  ع ددددول أفراد ددددا    كددددل املبدددداتد   بددددع

 كبدددد    ملدددداعبها متعدددددد  ف ددددد أ ددددبت لزامددددا  عدددد  اةنسددددان    دددد ا العرصدددد أن 

ي ددددددون متعدددددددد املوا ددددددب  ال دددددددراد  املهدددددداراد  ي ددددددون ملددددددع  بيختلدددددد  

املعلومددداد ا مدددر الدددد   سددديعينهم عددد  فهددددم مدددا  دددر  مدددد  حدددو م  العيددددرا   

 (.63: ص 2014

  املبتيددددع بددددع فيدددد  مدددد  ُمثددددل  قدددديم  متثددددل ال بيددددة املددددر   العاكسددددة عدددد 

 أ دددددداب  أسددددد  اجتععيدددددة    ددددد  ا دا  التددددد  تسددددداعد أفدددددراد املبتيدددددع   

اكتسدددداسم للث افددددة  م ا ييهددددا  تعالييهددددا   دددد  املسددددؤ لة عدددد  تنتدددديم السياسددددة 

التعليييددددددة مدددددد  حيددددددث التنتدددددديم  الت ددددددوير  اةدار   حلدددددد  للددددددري و ددددددبا  

 (. 37: ص 2008الد   حاجاد التعليم  الت  ُيراد حت ي ها  اف

تعتدددددر املدرسدددددة الوسددددديلة ا ساسدددددية لتح يددددد  و دددددداب ال بيدددددة حيدددددث 

أهندددددا تعيدددددل عددددد  تن يددددد  فلسددددد ة الد لدددددة   امليددددددان ال بدددددو    ددددد  مؤسسدددددة 

اجتععيددددة حاد تددددل   فعددددال   سددددلوكياد ال لبددددة التدددد  ي تسددددبوهنا عدددد  فريدددد  

 (. 5  ص2007مدرسيهم  العباد   

د مددددنهج يسددددت يع مدددد  خ لدددد  ن ددددل لدددد ا أ ددددبت مدددد  الادددد ر   جددددو

املعرفدددددة  املبددددداد   ات ا ددددداد  املهددددداراد اىل ا جيدددددال اجلديدددددد    يسددددداعد   

توجيددد  ال لبدددة   كدددرس مدددا يدددراد كرسددد  مددد  ُخلددد  قدددويم   سدددلوع سدددليم  قدددد 
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اتسددددع املددددنهج املدددددر  حتدددد   دددديل  يددددع أنددددوا  النةددددافاد املرتب ددددة بحيددددا  

يهددددا داخلهددددا  خارجهددددا  وبددددرا يم  ال لبددددة التدددد  تواجههددددا املدرسددددة  تبددددب عل

 (. 19  ص1962

 قدددددد أدد النتدددددر  اىل املدددددنهج املددددددر  عددددد  أنددددد  يتدددددول  ابددددد  مددددد  

املعرفددددة  وت أندددد  ظددددا ر  الت ددددور املعددددر  التدددد  أت ددددح  بدايددددة ال ددددرن العبددددي  

حدددد  ظهددددرد ددددداتد عديددددد   جديددددد  مدددد  املعرفددددة  تعددددددد التخللدددداد 

املختل ددددددة   ددددددداتد العلددددددوم  ال نددددددون  اآلداب ف دددددد   عدددددد  أتبددددددا  فرا دددددد  

اسدددددددتععل املعلومددددددداد أ  املعدددددددارب  معاجلتهدددددددا  فدددددددامل هوم  جديدددددددد  ل ي يدددددددة

افدددددديث لليدددددنهج يعنددددد  ديوعدددددة مددددد  افدددددراد التعليييدددددة التددددد  ت ددددددمها 

املؤسسدددداد التعليييددددة ل لبتهددددا داخلهددددا  خارجهددددا  حتدددد  و افهددددا مدددد  أجددددل 

مسددددداعدرم عددددد  بنددددداء  خلددددديارم بلدددددور   ددددداملة مت املدددددة  أبدددددو ج لدددددة  

 (. 89  ص2001

املنددددا ج  ددددو مددددنهج املددددواد اتجتععيددددة التدددد   ددددا أمهيددددة   ون أحددددد أنددددوا 

 اضدددحة  جليدددة بددد  املندددا ج الدراسدددية ا خدددرل حيدددث تعتدددر مددد  املدددواد املدددؤ ر  

  املبتيددددع  املتددددل ر  بددددع  ددددر  فيدددد  مدددد  أحدددددات  مةدددداكل عديددددد   ددددا اتلددددال 

عييدددد  بافيددددا    تتددددوفر فيهددددا كافددددة املبدددداتد التدددد  تسدددداعد عدددد  حت يدددد  النيددددو 

ععددد  ف ددد   عددد  أهندددا مددد  م دمدددة املواضددديع التددد  ُتعددد  ال لبدددة   فهيهدددم اتجت

لددددواقعهم  حلهددددم ملةدددداكلهم  تبدددد  لنددددا فبيعددددة الع قدددداد بدددد  املددددا   افدددداع 

 (. 10  ص1986 الل ا   برن   

 تعتددددر مدددداد  التدددداري  ركنددددا  أساسدددديا  مدددد  أركددددان الدراسدددداد اتجتععيددددة 

 مةددددداكلهم متبعدددددا  نةدددددلرا  ت ور دددددا  الددددد   بدددددد ر  هيدددددتم بع قددددداد ا فدددددراد 

 النتددددا ج امل تبددددة عدددد  حلدددد  كددددع يسددددلج ال ددددوء عدددد  املددددا   افدددداع  خددددافر 

 (. 6  ص2010 فتح   

 ادددددا ل املددددددرس مددددد  خددددد ل التددددددري  اكتسددددداب ال لبدددددة املعدددددارب 

 املهدددددداراد  ات ا دددددداد  افددددددراد التعليييددددددة امل لوبددددددة مسددددددتعينا  بلسدددددداليب 
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سدددددداعد  عدددددد  ويلددددددال املعلومدددددداد   املوقدددددد   فرا دددددد    سددددددا ل  تل ددددددة ت

 (.15  ص2003التعليي   ال ت     

ل دددددد بددددداد  اضدددددحا    اآل ندددددة ا خددددد   تزايدددددد ات دددددتعم باسدددددتخدام 

اسدددد اتيبياد حديثددددة   التدددددري   حلدددد  ل وهنددددا تثدددد  ت  دددد  ال لبددددة  تُنيدددد   

ميددددددو م  اسددددددتعدادارم كددددددع  تزيددددددد مدددددد  قدددددددرارم فددددددل املةدددددد  د التدددددد  

هم   مواقدددد  افيددددا   ُتنيدددد   تلدددد  جوانددددب  خلدددديتهم ف دددد   عدددد  تددددواجه

خلددددد  نوعدددددا  مددددد  التعدددددا ن اة دددددا  بددددد  ال لبدددددة داخدددددل املدرسدددددة  خارجهدددددا 

 (.167  ص2019 فوالبة   خر ن  

 اسددددددتدل الباحثددددددان عدددددد  أن ال را دددددد   اتسدددددد اتيبياد  ا سدددددداليب 

ز  عدددد  كدددد   التدريسددددية التدددد  يتبعهددددا املدددددرس   تن يدددد  الدددددرس  بلددددور  متيدددد 

مدددد  املدرسددددون  نددددا يي دددد  ال ددددول أن ال را دددد  الت ليديددددة ت يي نهددددا أن حت دددد  

أ ددددداب املدددداد  بلددددور   ددددحيحة  ت يي دددد  حت يدددد   دددد   ا  ددددداب أت باتبددددا  

ا سدددداليب افديثددددة  التدددد  تعتيددددد عدددد  و ابيددددة ال لبددددة  مدددددل ت دددداعلهم مددددع 

بددددددن    املددددددرس  قددددددررم عددددد  اكتسددددداب املعرفدددددة   ي دددددون لددددددهيم الث دددددة

  اكتساسم املهاراد  ال در  ع  ال كيز. 

 نتيبددددددة تنتةددددددار الت نولوجيددددددا افديثددددددة   ا  نددددددة ا خدددددد   أدل اىل 

ظهددددور مددددا ُيعددددرب بدددداملتح  اتفدددد ا    ددددو مدددد  ا سدددداليب التدريسددددية التدددد  

ُتع دددد  حيويددددة  نةددددافاد تعليييددددة تسددددعم اىل بلددددو  أ ددددداب تعليييددددة يدددددد  مدددد  

 (.5  ص2020 البعد    ل سعود  خ ل الت ويم ال بيل 

  ندددددا ظهدددددرد املتددددداح  اتف اضددددددية   تددددددري  التددددداري  كيحا لددددددة 

فددددل املةدددد  د التدددد  تعدددد ي اسددددتخدام املتدددداح  الت ليديددددة  التدددد  أ بتدددد  أن 

 دددددا د را  كبددددد ا    تنييدددددة الدددددوع  العليددددد   التدددددارى   ا  دددددر  لددددددل ال لبدددددة 

 (. 30  ص2012  عة  
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ظهددددرد املتدددداح  اتف اضددددية فيدددد  ال ثدددد  مدددد  ا نددددع  الت نولوجيددددة 

أ  الرقييددددددة املسددددددتحد ة  التدددددد  تتلدددددد  كوهنددددددا ضددددددي  الواقددددددع اتفدددددد ا  

 (. 44  ص2012 توا   ا نع  الت ليدية  رجب  

( أن املتدددددددددداح  اتف اضددددددددددية 123  ص2009 يددددددددددرل  وسددددددددددععيل  

 تتييز ع  ك  ا م  املتاح  باآل  : 

الزمددددان  امل ددددان   دددد  ت ددددع ا  ددددياء   سددددياقها ا  ددددر   تتح ددددم حددددد د •

مدددد  خدددد ل ت ددددديم املعلومدددداد بلسددددلوب أل دددد     يددددع بدددد  املعر ضدددداد 

 املتح ية   اآل ار   ا ماك  الت  أت  منها أ   . 

 جدددددود املوضدددددوعاد   أ ددددد ال    يدددددة ا بعددددداد  دددددا يعيدددددل عددددد   يددددداد   •

اليب  فرا دددد  التدددددري  دافعيددددة ال لبددددة  كددددع تع دددد  ال ر ددددة لتوظيدددد  أسدددد 

 ُتع ددددد  ال ر دددددة أي دددددا  لرمليدددددة العديدددددد مددددد  املدددددواد التارىيدددددة  وجدددددراء 

 م ارناد بينها. 

تعيددددل عدددد  حتسدددد  جددددود  التعلدددديم  الددددتعلم  هنددددا نتيبددددة تعلدددديع  ت اعليددددا    •

  خراد تعلييية متييز  تسيت باست ةاب املعر ضاد املتح ية. 

مدددددد  املتدددددداح      مدددددد  متددددددا ر ات ددددددتعم باسددددددتخدام  دددددد ا النددددددو 

التددددددري   جدددددود العديدددددد مددددد  الدراسددددداد التددددد  أ دددددارد اىل فاعليدددددة  أمهيدددددة 

اسدددددتخدام املتددددداح  اتف اضدددددية   تعلدددددم التددددداري  مثدددددل دراسدددددة   أ ليسدددددو  

Ulusoy  2011      2017(  دراسة  عبد الس م  2014(   امل .) 

 م  خ ل ما ت دم ت ي  أمهية البحث افا  : 

يع املدرسدددد  عدددد  اسددددتععل أسدددداليب تدريسددددية حديثددددة ا سددددهام   تةددددب -1

 ُتني  الت    التارى . 

أمهيددددة اسددددتخدام املتحدددد  اتفدددد ا  الدددد   قددددد تبدددد  فاعليتدددد  مدددد  خدددد ل  -2

 البحوت  الدراساد ال بوية. 

 أمهية الت    التارى  كيتل  تابع   تدري  املرحلة اةعدادية.  -3
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  الثا  :  دب البحث

ا  اىل   التعددددرب عدددد  فاعليددددة املتحدددد  اتفدددد ا  هيدددددب البحددددث افدددد 

 (.   افام  ا د    ماد  التاري   الت    التارى  لدل فالباد الل

 رابعا  : فرضية البحث

( بدددد  0.05ت يوجددددد فددددرق ح  دتلددددة وحلددددا ية عنددددد مسددددتول دتلددددة  

متوسددددددج درجدددددداد ال البدددددداد اللددددددوا  درسدددددد  مدددددداد  التدددددداري  بدددددداملتح  

اتفدددددد ا   متوسددددددج درجدددددداد ال البدددددداد اللددددددوا  درسدددددد   فدددددد  ال ري ددددددة 

 الت    التارى .  اختبار الت ليدية  

 خامسا  : حد د البحث 

افددددد د امل انيدددددة : املدددددارس الثانويدددددة  اةعداديددددة النهاريدددددة اف وميددددة التابعدددددة  -

 ملديرية تربية الر افة ا  ىل. 

 ا د .افد د الببية : فالباد الل  افام   -

افدددددد د املوضدددددوعية : ال لدددددل ا  ل  الثدددددا   الثالدددددث  الرابدددددع مددددد  مددددداد   -

تدددددداري  أ ربددددددا  أمري ددددددا افددددددديث  املعددددددا  امل ددددددرر تدريسدددددد  لللدددددد  

 (. 2021 – 2020افام  ا د  للعام الدرا   

 – 2020افدددددددد د الزمانيدددددددة : ال لدددددددل الددددددددرا  ا  ل للعدددددددام الددددددددرا    -

2021 .) 

 ل لحاد سادسا  : حتديد امل

 املتح  اتف ا  :

(    بيسددددددة تعليييددددددة أل   نيددددددة اف اضددددددية عددددددر 2015يعرفدددددد   ددددددي   

اتن نيددددد  حتددددداك    تنتييهدددددا  تلددددديييها البيسدددددة املتح يدددددة الت ليديدددددة  تتسدددددم 

بالتخلددددص  الدييومددددة  لعددددري اآل ددددار ال دييددددة  املتحدددد  النددددادر   ا عددددعل 

 يددددتم الو دددددول و يدددددا عددددد  ال نيددددة يت اعدددددل معهدددددا ال لبددددة بددددددرجاد مت دددددا د 

 ( 1: ص 2015  فري  الوسا ج الرقيية ((.    ي 
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 التعري  اةجرا   :

 دددد  حتتددددو  يددددتم ت دييدددد  ل البدددداد املبيوعددددة التبريبيددددة  ي ددددون عدددد  

 ددددد ل  دددددور ببهدددددا  عدددددري  باسدددددتخدام جهدددددا  افاسدددددوب  يدددددتم عدددددري 

املحتددددول بةدددد ل مت امددددل  ي ددددون العددددري عدددد   دددد ل  ددددور أ  فلددددم قلدددد  

يددددتم ال كيددددز مندددد  عدددد  ف ددددر  يدددددد    ُي لددددب مدددد  فالبدددداد البحددددث أن يبدددددي  

   ت ون  لدهي  أ ناء العري. مةاركته    ت ديم ا ف ار الت

 :لت    التارى  ا

 دددد  أل دددددر  عددددد  فهددددم  اسدددددتيعاب  "( بانددددد   2004  خريةدددد   يعددددرب 

اف ددددا   التارىيددددة الددددوارد    كتددددب التدددداري  عدددد  فريدددد   ددددع البياندددداد  اتدلدددد  

 ت بدددددل    تلدددددني ها  ت سددددد  ا   التارىيدددددة مددددد  ملدددددادر ا ات دددددلي   تنتييهدددددا 

تبعاد التحيددددز  و دددددار اةح ددددام مدددد  اجددددل ت ددددوير  جهدددداد نتددددر  ال دددد   اسدددد 

  فرضددددددياد عدددددد  السددددددبب  النتيبددددددة تدددددددعيها اتدلدددددد   الرا دددددد      خريةدددددد 

2004  :159 

: ديوعددددددة مدددددد  مهدددددداراد الت  دددددد  امل اب ددددددة  2008  يعرفدددددد  قزامددددددل 

 املتداخلددددة التدددد  ردددددب اىل اتسددددتخدام ال عددددال ل ددددرق ح نيددددة   التعامددددل مددددع 

تييهددددا  معاجلتهددددا تكتةدددداب ا حدددددات املاضددددية   قزامددددل املعرفددددة التارىيددددة  تن

 (. 131: ص 2008  

 التعري  اةجرا   :

 ددددو م دددددار الدرجددددة التدددد  حلددددل  عليهددددا   ال البدددداد ( الدددد   أجددددب  

 ع  ف راد اتختبار املستخدم       الدراسة.
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 املبحث الثا  

 أ ت  : اةفار النتر  

 املتاح  اتف اضية -1

املتدددددداح  أد ارا  مهيددددددة   حيددددددا  الةددددددعوب  املتدددددداح  عدددددد  تددددددؤد  

اخددددت ب أنواعهددددا ُتعددددد مراكددددز   افيددددة  علييددددة  تربويددددة  تعليييددددة تعيددددل عدددد  

حتريدددد  الوجددددددان  تندددددوير الع دددددول  ترسدددددي  املدددددور ت  ا ويدددددة فهددددد  ليسددددد  

ددددرد  دددزن لل  دددع ا  ريدددة  ال نيدددة بدددل  ددد  أمددداك  ف ددد  الددد ات الث دددا  ل دددل 

 19ت ددددوم بددددد ر ترفيهدددد  مهددددم     ظددددل أ مددددة فدددداير س كوفيددددد  أمددددة  كددددع أهنددددا 

املعددددر ب ب دددداير س كور نددددا  مددددا نددددتج عندددد  مدددد  ا كدددد ق التددددام لليتدددداح  

العامليددددة  املواقددددع ا  ريددددة حددددول العدددداف لدددد ا كددددان تبددددد مدددد  الت  دددد    حلددددول 

بديلدددددة  ددددد   املتددددداح   املواقدددددع  مددددد   ندددددا جددددداءد ف دددددر  ونةددددداء متددددداح  

خ  دددددا  نحددددد  جالسدددددون   بيوتندددددا أن ندددددز ر أ دددددهر  اف اضدددددية نسدددددت يع مددددد 

املتددددداح  العامليدددددة  نةدددددا د يتوياردددددا  كلنندددددا      يدددددار  حيدددددة  ددددد    املتددددداح  

 تعدددددد املتددددداح  اتف اضدددددية مدددددا  ددددد  اةنتدددددا  للثدددددور  الت نولوجيدددددة ا ا لدددددة 

 الت نيددددداد افديثدددددة التددددد  اسدددددتللها اةنسدددددان   ظ هدددددا بةددددد ل مبت دددددر  عدددددعد 

 (.362-364ص  20215  خر ن  

  اتف اضية املتاح  امهية –2

بددددد   ُخلو دددددا     تييدددددة  ُ يدددددزاد ك  تددددداح  اتف اضدددددية أ مهيدددددة ع  لي 
ل 

ر ب  ياسدددية أ  أ  مددداد اقتلدددادية أ  حدددُ
اف مددد   أ حددددات س  ا ي  دددرأ عددد   العددد  ل مددد 

ظددد 

اف  ت  دددد   تددددا  العدددد  د    ثددددل ا   بسددددة التدددد  قدددد 
رضددددية م  ا حدددداد م  اعدددداد  أ  ج 

   

السددددد  ر  ف هددددد    امل   ياحة   
ثدددددر    ف ريددددد  السددددد  بدددددر ع  د د ح  م حدددددُ تددددداح  ت تخ ددددد 

اف   خص   أ  م  دددددان ب العددددد  دمدددددة امُلتح يدددددة     ددددد 
امل  دددددان   ُت ددددددم اف  مدددددان    الز 

 ل ا  واتدددد  ال كيددددة أ  أ جهددددز  اف اسددددب 
نزلدددد  مدددد   خدددد  رد   ددددو   م  ل دددد 

 ت سدددديت ل 

ع أن   ُمةددددا د  ُم تنيدددداد  دددد    امل تدددداح  عدددد  ُبعددددد  كدددد  ل    التبوا اآل  املُختل ددددة بدددد 

د ديددددة امل سدددداحة  دددد    امل   ا   ي  ب عدددد   عدددد  م ُحلددددوت  ل لتللددددا تدددداح  اتف اضددددية ُت ددددد 
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ُد ن أ   ا ُيي نهدددددا أنو ت  دددددم  تب امل عر ضددددداد بددددد  ع أهنددددد  اديدددددة  كددددد    امل تددددداح  الع 

ايددددة امُل تنيدددداد  بيهددددا    دددد   امل تدددداح  ت عيددددل عدددد     ييتهددددا أ  ح 
ُقيددددود عدددد   ك 

وف   ا تددددُ حلدددد  ملدددد  يانتها    
ر  مدددد  ب يسددددة   منددددة  فهدددد  ُمناسددددبة ُخلو ددددا  امُلتح يددددة    دددد 

ر ب  لحددددُ
ضددددة ل  اف  املُعر    ددددُر ُمبددددا    املندددد 

ي ف  تدددداح  العاديددددة التدددد  ت تعددددر  للي 

ل ن تددددام الب يسدددددة  وريا  ك   دددددا  حيددددث ُييثدددد  راق  سددددُ
اليي   العدددد  اعاد كدددد  الرصدددد    

اقعيددددة ال يددددار  الب يسددددة الو  ز 
تدددد  قددددد ي  ددددون اتف اضددددية  دددد    امل تدددداح  ف ري ددددة   منددددة ل 

عها  عب أ  اف  ر الت عامل م    الل 
 .م 

ود  الت علدددددديم  سدددددد  جدددددد  ع أن  امل تدددددداح  اتف اضددددددية ت عيددددددل عدددددد   حت  كدددددد 

ن ةدددددافا  و بدددددداعيا  ُيتددددديت ت علددددديع    الدددددت علام  ف هددددد  ُتعتدددددر أ دا  ت عليييدددددة ُمبت دددددر    

خددددراد ت عليييددددة ُمتييدددددز  ت سدددديت ب است ةدددداب امل عر ضدددداد  ا    امُلتح يدددددة ت  اُعليدددد 

ور   ود  اللددددُ يددددع بدددد  اللدددد  يليددددة الددددت علام  حيددددث    ع 
ور   ددددي ة  ُمثدددد   ل     ددددُ

دراد الع  ليددددة  امل هدددداراد  د ر  ُيسدددداعد   ت نييددددة ال ددددُ  اف ركددددة  اللددددون    دددد  ا بدددد 

ل الب رصدددددد    املُ حتددددددة  الت  دددددد   الت خيددددددا ل    هدددددداراد الت لمددددددا ثددددددل م 
اتيددددددة م  ال  

اتس تةددددداب الع ليددددد   أضددددد   لددددد  الدددددد ر املُهدددددم التددددد  ت لعبددددد   ددددد       وىل ح 

ياحة  ك  ل لسددددد  ديل الددددد   ياح   ف هددددد  البددددد 
امل تددددداح    الت نةددددديج  الددددد   يج السددددد 

امل  ا .. ما     ت خ    اف اجزي  الز 
ا عة ل    ُحلول ر 

 الث  افية   ب ع ُت دم  م 

  مراحل املتح  اف ا  : _3

راحددددل أ ساسددددية ةنبدددد       ا  أ  ُمتحدددد  افدددد ا  أ   ددددا  ُ ندددداع  دددد  ت م 

ياندددداد  اعددددد  ب    أ جددددل ب ندددداء ق 
قيدددد  مدددد  ليدددد   د 

أر دددد ة امل علومدددداد ب ةدددد  ل ع  ع     دددد 

ا امل رحلدددددة  رضدددددا  مُل تنياتددددد  املُختل دددددة  أمددددد  ع  ت  دددددي  ت عري دددددا  للُيتحددددد     املة ت   ددددد 

علومدددداُد  رحلددددة الت حويددددل وىل م  ا م  أخدددد    ددددع ال نيددددة    
الث انيددددة   دددد  ت لددددوير ال  

ق عليددددددة ةع دددددداء  دددددد  ة ر  رحلددددددة الت لددددددوير  دددددد  الب دايددددددة ال   ييددددددة   ُتعتددددددر م 

ور مددددد    ويدددددل  ددددد    اللدددددُ رحلدددددة حت  ل  ب عدددددد ا م  تددددد 
عر ضددددداد ل  لي 

اتف اضدددددية ل 

اعدددددد  الب يانددددداد   نهدددددا ق 
ل م  علومددددداد ُتةددددد   قييدددددة وىل م   نيددددداد ر 

د  ت  خددددد  ل عددددد 

 نيدددداد الت لددددوير ب ا  سدددداليب اف  
ديثددددة امُلسددددتخدمة    توجددددد أنددددوا  ُ تل ددددة مدددد   ت 
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اك  ا   ددددددعة حتدددددد   اف يددددددراء   نهددددددا: عدددددد  م  و نةدددددداء امل تدددددداح  اتف اضددددددية    

الليزر ُ   دددددد  ا  بعدددددداد  و   بدددددد  امل سددددددت ال دددددد  ينية    
الت لددددددوير ب ا   ددددددعة السدددددد    

دددددة ب للددددة  ا عدددد  الر  ا كبدددد   ك   ددددا   ي عتيددددد ت لددددييم امُلتحدددد  اتفدددد ا  اعددددتعد    

 VRMLلددددد  حة الويدددددب (   التددددد  ت سدددددي
ت ب  ضدددددافة د ينامي يدددددة ُ   يدددددة ا بعددددداد ل 

وافر أ د اد ل عيددددل  وافر تدددد  د مدددد   تدددد  ت بددددُ ب ة اةن ندددد         امل تدددداح  عدددد   دددد 
 دددد 

ا مددد    ا سددد  مددد  مددد  أ دددم أمثلتهدددا  اف واسدددب        امل تددداح    
الب يسددداد اتف اضدددية  ددد 

ح  ُ    ديثدددددة ت سددددديت ب  نتدددددا  ندددددع  يدددددة ا  بعددددداد   ُتسددددداعد ب رديدددداد  ت  بي ددددداد ح 

امج  ب رندددام ج    أ  دددهر أ مثلدددة  ددد    الدددر 
اقعيدددة ل لبيسدددة  مددد  يدددل ُياكدددا      3Dعددد   ع 

Max امج ري  Time Scope   ب رنددددددد  ا ددددددداد العددددددد   ك  دددددددا  ب اةضدددددددافة وىل   

ديددددد مدددد   امل ةدددداريع  ام اتحتدددداد ا  ر  ب ت لسددددي  الع  قددددد قدددد  الت  اعليددددة املُختل ددددة    

عم امل تددددداح  د  ثدددددل   لددددد  قيددددد  V-Mustاتف اضدددددية م  (   ُي لدددددد بددددد   امُلتحددددد  الر 

ا  د اد  دب وىل ت ز يددددددد ق  ددددددا  الددددددُ ات بدددددد  لحددددددُد د   الدددددد   هيدددددد 
ابر ل  العدددددد 

عم ل ت  دددددددوير املتددددددداح  اتف اضدددددددية.  ت  دددددددديم الدددددددد   Dennis اةم انددددددداد   

Tsichritzis & Simon Gibbs  1991: p 66. 

   ةمزايا استععل املتاح  اتف اضي _4

بددددد   ُخلو دددددا     تييدددددة  ُ يدددددزاد ك  تددددداح  اتف اضدددددية أ مهيدددددة ع  لي 
ل 

ر ب  ياسدددية أ  أ  مددداد اقتلدددادية أ  حدددُ
اف مددد   أ حددددات س  ا ي  دددرأ عددد   العددد  ل مددد 

ظددد 

اف  ت  دددد   تددددا  العدددد  د    ثددددل ا   بسددددة التدددد  قدددد 
رضددددية م  ا حدددداد م  اعدددداد  أ  ج 

   

السددددد  ر  ف هددددد    امل   ياحة   
ثدددددر    ف ريددددد  السددددد  بدددددر ع  د د ح  م حدددددُ تددددداح  ت تخ ددددد 

اف   خص   أ  م  دددددان ب العددددد  دمدددددة امُلتح يدددددة     ددددد 
امل  دددددان   ُت ددددددم اف  مدددددان    الز 

 ل ا  واتدددد  ال كيددددة أ  أ جهددددز  اف اسددددب 
نزلدددد  مدددد   خدددد  رد   ددددو   م  ل دددد 

 ت سدددديت ل 

ع أن   ُمةددددا د  ُم تنيدددداد  دددد    امل تدددداح  عدددد  ُبعددددد  كدددد  ل    التبوا اآل  املُختل ددددة بدددد 

د ديددددة امل سدددداحة  دددد    امل   ا   ي  ب عدددد   عدددد  م ُحلددددوت  ل لتللددددا تدددداح  اتف اضددددية ُت ددددد 

ُد ن أ   ا ُيي نهدددددا أنو ت  دددددم  تب امل عر ضددددداد بددددد  ع أهنددددد  اديدددددة كددددد    امل تددددداح  الع 

ايددددة امُل تنيدددداد  بيهددددا     دددد   امل تدددداح  ت عيددددل عدددد     ييتهددددا أ  ح 
ُقيددددود عدددد   ك 
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وف   ا تددددُ حلدددد  ملدددد  يانتها    
ر  مدددد  ب يسددددة   منددددة  فهدددد  ُمناسددددبة ُخلو ددددا  امُلتح يددددة    دددد 

ر ب  لحددددُ
ضددددة ل  اف  املُعر    ددددُر ُمبددددا    املندددد 

ي ف  تدددداح  العاديددددة التدددد  ت تعددددر  للي 

ل ن تددددام الب يسدددددة  وريا  ك   دددددا  حيددددث ُييثدددد  راق  سددددُ
اليي   العدددد  اعاد كدددد  الرصدددد    

اقعيددددة ال يددددار  الب يسددددة الو  ز 
تدددد  قددددد ي  ددددون اتف اضددددية  دددد    امل تدددداح  ف ري ددددة   منددددة ل 

عها  عب أ  اف  ر الت عامل م    الل 
 م 

ود  الت علدددددديم  سدددددد  جدددددد  ع أن  امل تدددددداح  اتف اضددددددية ت عيددددددل عدددددد   حت  كدددددد 

ن ةدددددافا  و بدددددداعيا  ُيتددددديت ت علددددديع    الدددددت علام  ف هددددد  ُتعتدددددر أ دا  ت عليييدددددة ُمبت دددددر    

خددددراد ت عليييددددة ُمتييدددددز  ت سدددديت ب است ةدددداب امل عر ضدددداد ا ا    مُلتح يدددددة ت  اُعليدددد 

ور   ود  اللددددُ يددددع بدددد  اللدددد  يليددددة الددددت علام  حيددددث    ع 
ور   ددددي ة  ُمثدددد   ل     ددددُ

دراد الع  ليددددة  امل هدددداراد  د ر  ُيسدددداعد   ت نييددددة ال ددددُ  اف ركددددة  اللددددون    دددد  ا بدددد 

ل الب رصدددددد    املُ حتددددددة  الت  دددددد   الت خيددددددا ل    هدددددداراد الت لمددددددا ثددددددل م 
اتيددددددة م  ال  

اتس تةددددداب الع ليددددد   أضددددد  و لددددد  الدددددد ر املُهدددددم التددددد  ت لعبددددد   ددددد       ىل ح 

ياحة  ك  ل لسددددد  ديل الددددد   ياح   ف هددددد  البددددد 
امل تددددداح    الت نةددددديج  الددددد   يج السددددد 

مددددددا   اجزي  الز  ت خ دددددد   افدددددد 
ا عددددددة ل    ُحلددددددول ر 

ع ُت دمدددددد  مدددددد  الث  افيددددددة   بدددددد 

امل  ا (.عبد امل لود     ( 366: ص  2016  

    انيا : اختبار الت    التارى 

يعدددددد الت  دددددد  التدددددارى  احددددددد ات دددددداب الر يسددددددة التددددد  تسددددددعم       

دراسددددددة مدددددداد  التدددددداري   للتدددددددريب عليهددددددا   ارسددددددتها   دراسددددددة اتحدددددددات 

فلددددي   ا دددددب اتسددددا  مدددد  دراسددددة التدددداري   ددددو التعددددرب   التارىيددددة املختل ددددة

بددددل ا دددددب الر يودددد  ددددو دراسددددة احدددددات املددددا    عدددد  احدددددات املددددا  ف ددددج

 قددددد نددددال الت  دددد    فدددداع  مواجهددددة املتلدددد اد املسددددت بليةمدددد  اجددددل فهددددم ا

 لددددد ل  فهنددددداع بعدددددد   التدددددارى  امهيدددددة كبددددد     ددددددال تددددددري  التددددداري 

يعددددد الل ددددا  مدددد    التعري دددداد التدددد  توضددددت ما يددددة الت  دددد  التددددارى   م وناتدددد 

ا ا ددددل مدددد  تبنددددم ف ددددر  تنييددددة الت  دددد  التددددارى    دراسددددة التدددداري   ا ددددار  اىل 

  دددد  التددددارى   ددددو عيليددددة تسددددهم   تنييددددة قدددددر  املددددتعلم  مهاراتدددد  التدددد  ان الت
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تتيثددددل    ددددع  ربددددج اف ددددا   التارىيدددددة  عددددري النتددددا ج    ددددور  من  يدددددة 

(  يدددددرل الباحثدددددان  دددددو قددددددر  50:  2008 بعيدددددد  عددددد  التحيدددددز   عبدددددد ا ددددداد 

 ت دددددديم افدددددار   ال لبدددددة عددددد  حتديدددددد اتسدددددباب الر يسدددددة ل حددددددات التارىيدددددة

ت  دددددد  التددددددارى   يت ددددددي  حتديددددددد ملددددددزل اتحدددددددات التارىيددددددة  اتدلددددددة لل

    ال در  ع  التييز ب  ات الة  التل   املةاركة

  مهاراد الت    التارى  _ 1 

ف ددددد ا ىل الباحثددددان  امهيددددة كبدددد   لتحديددددد م وندددداد  مهدددداراد الت  دددد  

  التارى   الت  متثل  فيع ييل 

 رىية  ف ا  لتسلسلها الزمن أ . تعرب اتحدات التا   

تن   يعدددددد البعدددددد الزمنددددد  لجحددددددات التارىيدددددة جدددددو ر دراسدددددة التددددداري 

  لدددد  تددددا   كبدددد    دراسددددة  دددد   املدددداد  فهدددد  حتتددددو  عدددد  ح ددددب تارىيددددة  تل ددددة

فدددددلدراع اتبعددددداد الزمنيدددددة ل حددددددات  عدددددل املددددداد   ظي يدددددة يي ددددد  فهيهدددددا 

 اسدددددت اد  منهدددددا   تنييدددددة قددددددراد ال لبدددددة حيدددددث يدددددتي   ال لبدددددة مددددد  فهدددددم 

  اتحدات التارىية  كي ية التدريب ع  تتبعها  حتديد اتحدات التارىية

   ب . ال هم التارى     

تن ال هددددم     دددد  التددددارى يعددددد ال هددددم التددددارى  احددددد مهدددداراد الت      

الدددددواع  املسدددددتن   دددددو اسددددداس الت  ددددد  العليددددد  الددددد   يي ددددد  ال لبدددددة مددددد  

 يت ددددددي  ال هددددددم  0التوا ددددددل اىل اتسددددددباب اجلو ريددددددة ل حدددددددات التارىيددددددة 

التدددددارى  مهددددداراد ال دددددراء  اتبداعيدددددة الناقدددددد  التددددد  تت لدددددب مهددددداراد ت  ددددد  

ان ال هددددم التددددارى  مدددد    ددددا سددددب  نسددددتنتج   عليددددا ل هددددم النلددددوص التارىيددددة

املهدددداراد التدددد  حتدددددد  تسدددداعد ال ددددرد عدددد  ت سدددد     دددد  الع قدددداد بدددد  

اتحدددددات التارىيددددة  فهددددم الع قدددداد بدددد  امل ددددا يم  حتديددددد اتسددددباب الر يسددددة 

  لجحدات التارىية

  



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في العلوم االنسانية و االجتماعية كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  561 
 

 

    . ت س   حتليل اتحدات التارىية

الباحثددددددة   تعددددددد مهددددددار  الت سدددددد  مدددددد  املهدددددداراد التدددددد  تسدددددداعد      

حيددددددث يت لددددددب   التو ددددددل اىل اتسددددددباب اف ي ددددددة  راء  اتحدددددددات التارىيددددددة

الت سددددد  التدددددارى  مددددد  الددددددارس ان ي دددددون عندددددد قراءتددددد  للنلدددددوص التارىيدددددة 

  لديددددة ال دددددر  عدددد  حتديددددد العنددددا  املختل ددددة التدددد  تسددددهم   حت يدددد  ات ددددداب

   منهدددددا حتديدددددد  خلدددددية ال اتدددددب  امللدددددادر  ا دلدددددة املختل دددددة  ملدددددداقيتها 

 ان يدددددتي     ان ي دددددارن بددددد  اتف دددددار  الةخلدددددياد  السدددددلوكياد املختل دددددة

 0م  التييز ب  الواقع التارى   الت س  التارى  

  د. البحث التارى 

تعدددددد مهددددداراد البحدددددث التدددددارى  مددددد  الوسدددددا ل اتساسدددددية التددددد       

 حت يددددد  ا دددددداب دراسدددددة التددددداري  فهددددم تعدددددد  سددددديلة  كايدددددة   ن ددددد  تدددددعم 

تهندددا تعتيدددد عددد  عدددد  خ دددواد   فهدددم مرادفدددة ملدددنهج البحدددث العليددد   الوقددد 

علييددددة يعرسددددها دارس التدددداري     دددد  ال حددددص  التحليددددل  الن ددددد لجحدددددات 

  0دب التو ل اىل اتسباب اف ي يةالتارىية س

 

 اح ال رار   .حتليل ال  ايا التارىية  اخت

كثددددد ا مدددددا يواجددددد  ال دددددرد   حياتددددد  اليوميدددددة العديدددددد مددددد  املواقددددد  

 مددد   ندددا    املةددد  د التددد  تت لدددب منددد  اختددداح قدددرار  و ددددار اح دددام    ددداهنا 

يتهدددددر د ر ال بيدددددة  املندددددا ج الدراسدددددية   تنييدددددة مهدددددار  اختددددداح ال دددددرار لددددددل 

 0ختل ة ال لبة ل   يساعد م   بناء  خليتهم ملواجهة التل اد امل

  عوامل نبا  تعليم الت    _ 2

 نالدددد  عددددد  عوامددددل يعتيددددد عليهددددا نبددددا  عيليددددة تنييددددة الت  دددد   مدددد  

 -: أمهها ما يل 

 .املعلم املؤ ل   ال عال 1

  .وس اتيبية تعليم مهار  الت    2
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  البيسة املدرسية  الل ية. 3

.  م  يدددددددة النةدددددددافاد التعليييدددددددة ملهددددددداراد الت  ددددددد   ألعبيدددددددد  4 

2010 :56 ) 

  انيا : دراساد ساب ة  

   مرص :  2018دراسة دياب 

  فاعليدددددة املتددددداح  اتف اضدددددية   تددددددري  التددددداري  لتنييدددددة مهددددداراد 

 الت    النا  لدل ت مي  الل  ا  ل وعداد  (. 

للدددددددد  ا  ل ( مدددددددد  ت ميدددددددد  ا69 دددددددديل  ديوعددددددددة الدراسددددددددة  

اةعدددددداد   تدددددم ت سدددددييها اىل ديدددددوعت    ديوعدددددة  ريبيدددددة (  ت ونددددد  مددددد  

تلييدددد ا  ( مدددد  مدرسددددة ك ددددر عدددديل  ب الدددددي  اةعداديددددة املةدددد كة  التدددد   38 

درسددددددد  الوحدددددددد  املختدددددددار  باسدددددددتخدام املتحددددددد  اتفددددددد ا   املبيوعدددددددة 

تلييدددددد ا ( مددددد  مدرسدددددة ك دددددر منلددددددور  31ال ددددداب ة  التددددد  ت ونددددد  مددددد   

اديددددددة املةدددددد كة  التدددددد  درسدددددد  ن دددددد  الوحددددددد  املختددددددار  باسددددددتخدام اةعد

 ال ري ة الت ليدية. 

 قدددددد تو دددددل  الدراسدددددة اىل  جدددددود فدددددرق دال وحلدددددا يا  عددددد  مسدددددتول 

( بدددددد  متوسدددددد   درجدددددداد ت ميدددددد  املبيوعددددددة التبريبيددددددة  درجدددددداد 0.05 

ت ميددددد  املبيوعدددددة ال ددددداب ة   الت بيددددد  البعدددددد  تختيدددددار مهددددداراد الت  ددددد  

ك دددددل  املهددددداراد ال رعيدددددة امل وندددددة لددددد  للدددددالت ت ميددددد  املبيوعدددددة  التدددددلميل 

 التبريبية . 
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 املبحث الثالث 

 منهج البحث  وجراءات  

يت ددددي   دددد ا ال لددددل عرضددددا ل جددددراءاد املسددددتعيلة   حت يدددد   دددددب البحددددث 

  التح   م  فرضيت   ع  النحو التا   : 

  ددددو  ضددددع خ ددددة للعيددددل يدددددد  اجلوانددددب تسدددداعد  ا ت : التلددددييم التبريبدددد :

الباحثددددددان   اختبددددددار فر ضددددددهع اختبددددددارا  دقي ددددددا   كددددددع ييثددددددل ا ي ددددددل 

ا سددددا  للتبربددددة الدددد   ي ددددود اىل ا سدددد  التبريبيددددة التدددد  حتدددددد معدددداف 

التبربددددة  تع دددد  تددددل  اد املتلدددد اد  املسددددت لة  التابعددددة( بعددددد حتديددددد 

لددددددة  التدددددد  تدددددددخل   دددددددال املتلدددددد اد ا خددددددرل الدخيلددددددة  املتداخ

 ( 152  2001 رمل ب   "التبريب 

كدددددع اعتيدددددد الباحثدددددان عددددد  التلدددددييم التبريبددددد  حاد ال دددددبج اجلز ددددد   

  دددددو تلدددددييم   املبيدددددوعت  املت دددددافست  حاد اتختبدددددار البعدددددد  (  كدددددع 

 موضت بالة ل : 

 (التلييم التبريب  للبحث 1  ل   

 املتل  التابع املتل  املست ل املبيوعة

م يدددددددداس الت  دددددددد   املتاح  اتف اضية التبريبية

 ال ري ة اتعتيادية ال اب ة التارى 

  انيا  : دتيع البحث 

يت ددددون مدددد  املدددددارس اةعداديددددة  الثانويددددة النهاريددددة اف وميددددة للبندددداد 

 التابعة ملديرية تربية الر افة ا  ىل     يافتة بلداد. 

  الثا  : عينة البحث 

مددددد  بددددد  املددددددارس اةعداديدددددة  الثانويدددددة اف وميدددددة التابعدددددة ملديريدددددة 

  للبندددددداد ( تربيددددددة الر ددددددافة ا  ىل  ف ددددددد اختددددددار الباحثددددددان   وعداديددددددة ال نددددددا 

بال ري ددددددة العةددددددوا ية املت ددددددينة  ددددددعبتان لللدددددد  افددددددام  ا د   اختدددددد د 

فالبددددة(  28 ددددعبة   أ ( لتيثددددل املبيوعددددة التبريبيددددة  التدددد  بلدددد  عدددددد فالبارددددا  
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( 28  دددددعبة  ب( لتيثدددددل املبيوعدددددة ال ددددداب ة  التددددد  بلددددد  عددددددد فالباردددددا  

لبدددددة  كدددددع ( فا 56فالبدددددة  بددددد ل  ي دددددون املبيدددددو  ال ددددديل لعيندددددة الدراسدددددة  

 (. 1موضت   اجلد ل  

 ( 1جد ل   

   تو يع فالباد عينة البحث ب  املبيوعت  التبريبية  ال اب ة ( 

 العدد الةعبة املبيوعة

 28 أ التبريبية

 28 ب ال اب ة

 56 املبيو 

 

 رابعا  : ضبج س مة التلييم الداخلية  افارجية

 التبريب الس مة الداخلية للتلييم  -1

مدددد  أجددددل التح دددد  مدددد  السدددد مة الداخليددددة للتلددددييم التبريبدددد  ف ددددد 

كافدددددل الباحثدددددان بددددد  املبيوعدددددة التبريبيدددددة  املبيوعدددددة ال ددددداب ة   متلددددد اد   

الدددد كاء   العيددددر الزمندددد  ( وح أت ددددت أن قدددديم   د ( بدددد  املبيددددوعت  كدددد  دالددددة 

 وحلا يا . 

  :درجاد اختبار ال كاء -

( امللددددديم ل يددددداس ال ابليددددداد   Ravenر رافددددد   اختدددددارد الباحثدددددة اختبدددددا 

-T باسددددتععل اتختبددددار التددددا   لعينتدددد  مسددددت لت  متسددددا يت  العدددددد    الع ليددددة

test  قددددد أظهددددرد النتددددا ج اندددد  لددددي    ( ملعرفددددة دتلددددة ال ددددر ق بدددد  املبيددددوعت 

( بدددددد   05 0 ندددددداع فددددددر ق حاد دتلددددددة وحلددددددا ية عنددددددد مسددددددتول دتلددددددة  

 0حيددددث كاندددد  ال ييددددة التا يددددة املحسددددوبة       ال دددداب ةاملبيددددوعت  التبريبيددددة 

(  بدرجدددددة  000 2(   ددددد  ا دددددلر مددددد  ال ييدددددة التا يدددددة اجلد ليدددددة الباللدددددة    56

  دددددد ا يدددددددل عدددددد  ان ديددددددوعت  البحددددددث مت افستددددددان    دددددد ا   (54حريددددددة    

 املتل .
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 ( 2جد ل  

املحسوبة  اجلد لية   اختبار  املتوسج افسا   اتنحراب املعيار   ال يية التا ية 

 ال كاء

 حبم العينة املبيوعة 
املتوسج  

 افسا  

اتنحراب  

 املعيار  
 درجة افرية 

 ال يية التا ية 

 اجلد لية  املحسوبية 

 54 3 10 3 25 28 التبريبية 
 

0 56 
 

2 000 
 5 10 6 25 28 ال اب ة  

 

 : العير الزمن 

  التدددددا   لعينتددددد  مسدددددت لت  ملعرفدددددة دتلدددددة ال دددددر ق عندددددد اسدددددتخدام اتختبدددددار 

حيددددث  (05 0ات ددددت بددددان ال ددددر ق كدددد  دالددددة وحلددددا يا عنددددد مسددددتول دتلددددة  

(   ددددد  ا دددددلر مددددد  ال ييدددددة التا يدددددة 95 0كانددددد  ال ييدددددة التا يدددددة املحسدددددوبة  

  ددددد ا يددددددل عددددد  أن ديدددددوعت    ( 54 بدرجدددددة حريدددددة    ( 000 2اجلد ليدددددة  

 البحث مت افستان     ا املتل .

 ( 3جد ل رقم   

 الوسج افسا   اتنحراب املعيار   ال يية التا ية املحسوبة  اجلد لية للعير الزمن  

 حبم العينة املبيوعة 
املتوسج  

 افسا  

اتنحراب  

 املعيار  
 درجة افرية 

 ال يية التا ية 

 اجلد لية  املحسوبية 

 22 5 34 192 28 التبريبية 
54 0 95 2 000 

 32 10 81 193 28 ال اب ة 

 خامسا  : مستلزماد البحث 

 حتديد املاد  العليية :  -1

ل ددددد حددددددد املدددداد  العلييددددة بحيددددث  دددديل  ال لددددول ا ربعددددة ا  ىل 

 م  ماد  التاري  للل  افام  ا د . 

 حتديد ا  داب السلوكية : -2

(  دددددفا  معرفيددددا    عرضددددو ا عدددد  ديوعددددة مددددد  211 ددددا  الباحثددددان  

املتخللددددد  ب را ددددد  تددددددري  التددددداري  تبدددددداء أرا هدددددم  م حتدددددارم  مددددددل 
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دد بعدددددد ا  دددددداب   ضدددددوء  ددددد حيتها  تل يتهدددددا  ملحتدددددول املددددداد   وح عدددددُ

 را هدددم  م  حدددارم   قدددد تدددم اعدددتعد نسدددبة اتت ددداق  التددد  كانددد  ت ت دددل عددد  

ين  %( مدددد   را هددددم  بندددداءا  عدددد  حلدددد  ف ادددد ب منهددددا أ  ف ددددر   حيددددث ضددددُ 85 

  يعها   اف ج التدريسية.

 وعداد اف ج التدريسية : -3

وعت  البحدددددددث التبريبيدددددددة تدددددددم وعدددددددداد اف دددددددج التدريسدددددددية ملبيددددددد 

( حلددددة أسددددبوعية 2( خ ددددة ل ددددل ديوعددددة بواقددددع  20 ال دددداب ة  ت ددددين   

 تددددم عرضددددها عدددد  ديوعددددة مدددد  املختلدددد  ب را دددد  التدددددري  لبيددددان  را هددددم 

بةدددددلهنا   قدددددد اقددددد   بع دددددهم وجدددددراء بعدددددد التعددددددي د عليهدددددا حيدددددث تدددددم 

 %( لتلخ   يلتها النها ية. 80افلول ع   

 حثسادسا  : أدا  البا

أعدددددد الباحثدددددان اختبدددددار مهددددداراد الت  ددددد  التدددددارى    ل يددددداس  ددددد   

املهدددداراد قددددام الباحثددددان ب عددددداد اختبددددار ي ددددي   دددد   املهدددداراد  قددددد مددددر أعددددداد 

 اتختبار باف واد اآلتية: 

اتفدددد   عددددد  ا دبيددددداد  الدراسددددداد التددددد  تنا لددددد  الت  ددددد  التدددددارى   -1

 لجفاد  منها   وعداد اتختبار افا . 

( ف دددددر  40 دددددياكة ف دددددراد اتختبدددددار : حيدددددث ت دددددون اتختبدددددار مددددد    -2

بلدددديلت  ا  ليددددة  بددددث ت بدددددا ل  ددددحيحة   عدددد  ال البددددة اختيددددار أف ددددل 

(  أدندددددم درجدددددة 120البدددددا ل   بددددد ل  ت دددددون أعددددد  درجدددددة ل ختبدددددار  

 ( بعد أن تم حساب ما يل  : 40 

  دق ا دا  :  -1

 ديوعدددددة مددددد  عددددد   بددددداراتخت عدددددري خددددد ل مددددد :  التدددددا ر  اللددددددق  –أ 

املختلدددد  ب را دددد  تدددددري  التدددداري   عدددددل   ددددياكة بعددددد ال  دددددراد 

 بعددددد افلددددول  تددددم حدددد ب ف ددددر   احددددد    بدددد ل  أ ددددبت اتختبددددار 

 ( ف ر . 40( ف ر  بعد أن كان مؤل ا  م   39م ون م   



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في العلوم االنسانية و االجتماعية كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  567 
 

 

   دق اتختبار :  -ب 

 امل لددددددود   مدددددد  البدددددد   الواجددددددب توافر ددددددا   أدا  البحددددددث  ددددددو اللدددددددق

 يعددددد    ددددو قدددددر  اتختبددددار عدددد  قيدددداس مددددا  ضددددع  جددددل قياسدددد  "للدددددق با 

 مدددد  الوسددددا ل ال  دددد  تسددددتخرا    اللدددددق التددددا ر  احددددد أنددددوا  اللدددددق

اللدددددق التددددا ر   دددد  ت دددددير مدددد  افددددراء  املختلدددد  ملدددددل متثيددددل ف ددددراد 

تددددددم   ( 73: 2001  اتختبددددددار لللدددددد ة املددددددراد قياسددددددها   العبددددددييل   أل رادددددد 

ة مددددد  السددددداد  افدددددراء   ال يددددداس  الت دددددويم  فرا ددددد  عرضددددد  عددددد  ديوعددددد 

 سدددددددب معرفددددددة مدددددددل  دددددد حية ف ددددددراد اتختبددددددار   قيدددددداس   التدددددددري 

 عددددددد ال  دددددراد   مهددددداراد الت  ددددد  التدددددارى    ضدددددوء ا  دددددداب السدددددلوكية

%( مددددد  عددددددد افدددددراء  بددددد ل  80اللدددددافة اح حلدددددل  عددددد  نسدددددبة ات ددددداق  

قبلدددد  أكلبيددددة ال  ددددراد مددددع تعددددديل بعددددد ال  ددددراد التدددد  عدددددد  ددددافة بعددددد 

  ل ياس مهاراد الت    التارى .  ب ل  أ بت اتختبار  افا    تعديلها 

   معامل  عوبة-

 يبددددون عدددد  ال  ددددر  وجابددددة نسددددبة ال لبددددة الدددد ي   " ي لددددد بيعامددددل اللددددعوبة 

   ت  ددددد درجدددددة اللدددددعوبة بلهندددددا كلدددددع كانددددد  النسدددددبة املسويدددددة  " دددددحيحة 

لللددددعوبة ا ددددلر كاندددد  أسددددهل    كلددددع كاندددد  درجددددة اللددددعوبة لججابددددة اكددددر 

 0(   28 0كاندددد   ال  ددددر  أ ددددعب  جددددد الباحثددددان اهنددددا كاندددد  تدددد ا   بدددد   

72).  

  معامل التيييز -

قددددر  ال  دددر  عددد  التيييدددز بددد  املبيدددوعت  العليدددا  الددددنيا ي لدددد ب دددو  التيييدددز 

بالنسددددبة وىل اللدددد ة التدددد  ي يسددددها اتختبددددار    ال  ددددر  اجليددددد   دددد  مددددا ختدددددم  دددد ا 

 جدددددد   اللددددري   بعددددد حسدددداب قددددو  متييددددز كددددل ف ددددر  مدددد  ف ددددراد اتختبددددار

 بعدددددد اسدددددتخرا  معامدددددل   (68 0(   26 0الباحثدددددة اهندددددا كانددددد  تددددد ا   بددددد   

ل دددل ف دددر  تبددد  ان ف دددراد اتختبدددار  يعهدددا متتدددا  بال ددددر   التيييدددز بددد  التيييدددز 

 .ف ب العينة
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  باد اتختبار-

يعدددددد الثبددددداد احدددددد املدددددؤ اد املهيدددددة ملعرفدددددة مددددددل اتسددددداق ال  دددددراد         

 ي لددددد بالثبدددداد دقددددة امل يدددداس ا   قيدددداس السددددية ا  افا ددددية امللدددديم ل ياسددددها 

تعيل الباحثدددددان   فري دددددة التبز دددددة  فسددددداب  بددددداد اتختبدددددار اسددددد   اتسددددداق 

  النل ية ( تم حساب م دار الثباد تختبار مهاراد الت    ألتلرى 

 جلددددلد الباحثددددة اىل   (70 0 قددددد تددددم افلددددول عدددد  معامددددل  بدددداد  م دددددار    

 بلدددد  عنددددد ا  بددددرا ن –وجددددراء التلددددحيت  حلدددد  باسددددتععل معادلددددة  سددددب  مددددان 

 املختلدددد  نتددددر  جهددددة مدددد  جيددددد  بدددداد معامددددل   ددددو  الت ريددددب بعددددد( 82 0 

 (. 266: 2002 عود  

 سابعا  : ت بي  التبربة 

بعدددددد أن اكتيلددددد  أدا   لدددددوا م البحدددددث تدددددم ت بيددددد  التبربدددددة حسدددددب 

 اف واد التالية : 

البددددددء بتددددددري  املبيوعددددداد حيدددددث بددددددأ الباحثدددددان التبربدددددة   يدددددوم  -1

 . 2021 2 16 انته  بتاري   2020 12 7ات ن  امللادب 

أن أتددددم تدددددري  ال لددددول ا ربعددددة امل ددددرر    البحددددث تددددم ت بيدددد  بعددددد  -2

اتختبدددددار البعدددددد  للت  ددددد  التدددددارى  عددددد  ديدددددوعت  البحدددددث بتددددداري  

16 2 2021 . 

  امنا  : الوسا ل اةحلا ية 

للتحليددددددل اةحلددددددا     معاجلددددددة البياندددددداد  (SPSS)تددددددم اسددددددتخدام برنددددددامج 

 الت  تم التو ل وليها. 
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 املبحث الرابع 

 عري النتا ج  ت س  ا 

 أ ت  : عري النتا ج 

ل ددددري التح دددد  مدددد  ال رضددددية اللدددد رية التدددد  تددددنص عدددد  مددددا يددددل  :   

( بدددددد  0.05ت يوجددددددد فددددددرق ح  دتلددددددة وحلددددددا ية عنددددددد مسددددددتول الدتلددددددة  

متوسدددددج درجددددداد ال البددددداد اللدددددوا  درسددددد  بددددداملتح  اتفددددد ا   متوسدددددج 

درجدددداد ال البدددداد اللددددوا  درسدددد  عدددد   فدددد  ال ري ددددة اتعتياديددددة   الت  دددد  

موا نددددة نتددددا ج اتختبددددار للت  دددد  التددددارى  لليبيددددوعت  التددددارى  مدددد  خدددد ل 

ظهددددددر أن متوسددددددج درجدددددداد فالبدددددداد املبيوعددددددة التبريبيددددددة التدددددد  درسدددددد  

(   حدددد  بلدددد  متوسددددج درجدددداد 26.13ب سددددلوب املتدددداح  اتف اضددددية بلدددد   

(  باسدددددتععل 17.90املبيوعدددددة ال ددددداب ة التددددد  درسددددد  بال ري دددددة الت ليديدددددة  

عينتدددد  مسددددت لت  لليوا نددددة بدددد   دددد ي  املتوسدددد    ل (T-test)اتختبددددار التددددا   

(   ددد  أكدددر مددد  ال ييدددة التا يددددة 6.88ظهدددر أن ال ييدددة التا يدددة املحسدددوبة كاندددد   

( 62(  درجدددددة حريدددددة  0.05( عندددددد مسدددددتول دتلدددددة  2.00اجلد ليدددددة الباللدددددة  

  دددد ا يدددددل عدددد  ت ددددوق فالبدددداد املبيوعددددة التبريبيددددة اللددددوا  درسدددد  ب سددددلوب 

  عدددددد  املبيوعددددددة ال دددددداب ة اللددددددوا  درسدددددد  بال ري ددددددة املتحدددددد  اتفدددددد ا

اتعتياديددددة   اختبددددار الت  دددد  التددددارى  الدددد   فبدددد  بعددددد انتهدددداء التبربددددة    

ضدددددوء  ددددد   النتيبدددددة تدددددرفد ال رضدددددية اللددددد رية ا  ىل   ددددد ا يعنددددد  ت دددددوق 

 ( يوضت حل . 3املبيوعة التبريبية  جد ل  

  انيا : ت س  النتا ج :

 جددددود فددددر ق دالددددة وحلددددا يا  عنددددد مسددددتول  أظهددددرد نتددددا ج البحددددث

( بدددددد  املبيوعددددددة التبريبيددددددة اللددددددوا  درسدددددد  باملتدددددداح  اتف اضددددددية 0.05 

 بدددددد  املبيوعددددددة ال دددددداب ة اللددددددوا  درسدددددد  بال ري ددددددة الت ليديددددددة  للددددددالت 

 املبيوعة التبريبية   اختبار الت    التارى   يي   أن يعود حل  اىل : 
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تبريبيددددددة اللددددددوا  درسدددددد  باملتدددددداح  أن ت ددددددوق فالبدددددداد املبيوعددددددة ال -

اتف اضدددددية اىل مدددددا ييتل ددددد   ددددد ا اةسدددددلوب مددددد  خلدددددا ص و ابيدددددة مددددد  

حيدددددث تعريددددد  ال البددددداد بدددددا كراي السدددددلوكية  ت سددددديم املددددداد  العلييدددددة 

عددددد  خ دددددواد متسلسدددددلة  متدرجدددددة  السددددد  حسدددددب  عدددددة ال البددددداد 

 كددددد ل  اتسدددددتعانة بالوسدددددا ل السددددديعية  البرصدددددية ف ددددد   عددددد  حلددددد  

 ددددد  اختبدددددار بعدددددد   حتديدددددد معيدددددار اجتيدددددا    نلدددددت ال البددددداد  أجدددددر 

بددددالعود  اىل قددددراء  يتوياتدددد  أدل حلدددد  كلدددد  اىل ت ددددوق  دددد ا اةسددددلوب عدددد  

 ال ري ة الت ليدية.

ف ددد   عددد  حلددد  ُيعدددزل ت دددوق وسدددلوب املتددداح  اتف اضدددية عددد  ال ري دددة  -

لددددد   اتعتياديدددددة اىل جعدددددل املدددددتعلم   املتددددداح  اتف اضدددددية  دددددو املحدددددور ا

تدددد ر حولددد  عيليدددة التعلددديم  الدددتعلم   دددا لددد  ا  دددر ال بددد    أ دددار  دافعيدددة 

 املتعلم  و ار  نةاف . 

التل يددددة الراجعددددة التدددد  توفر ددددا املتدددداح  اتف اضددددية عدددد  فريدددد  وفدددد    -

ال البددددة عدددد  اةجابدددددة اللددددحيحة   اتختبددددداراد  ددددا يعيدددددل عدددد  تدددددوف  

 التعزيز ال   يزيد م  دافعية املتعلم. 

حدا دددددة  ددددد ا اتسدددددلوب   املددددددارس وح تحددددد  الباحثدددددان وقبدددددال ال البددددداد  -

عدددد  الدراسددددة سدددد ا اتسددددلوب  بحددددعس  ركبددددة  قددددد ت ددددون  دددد    ا مددددور 

    السبب    ياد  الت    التارى . 

ت دددددم املتدددداح  اتف اضددددية أنةدددد ة متنوعددددة تسدددداعد املددددتعلم عدددد  حت يدددد   -

 لبة ماد  تناسب قدرارم. ا  داب التعلييية  تنوعها بحيث  د ال 

أن املتدددداح  اتف اضددددية  دددد  مدددد  أسدددداليب الددددتعلم ال ددددرد  حيددددث ي ددددون  -

ال الددددب  ددددو يددددور العيليددددة الدراسددددية   دددد  سدددد ا تراعدددد  ال ددددر ق ال رديددددة 

 ب  ال لبة م  حيث  عة  أسلوب التعلم.
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  انيا  : التو ياد 

ع ر  اعدددددددتعد  اسدددددددتععل أسددددددداليب حديثدددددددة   التددددددددري  ك سدددددددلوب  -1

املتحددددد  اتفددددد ا    تددددددري  مددددداد  التددددداري   اتبتعددددداد عددددد  ال ري دددددة 

 الت ليدية. 

ودخددددال مثددددل   دددد ا أسدددداليب حديثددددة كي ددددا يم دراسددددية ل لبددددة كليدددداد  -2

ال بيددددة  ت ددددينينها  ضددددي  منهددددا  فرا دددد  التدددددري  للددددري تدددددريبهم 

منهدددددا أ نددددداء خددددددمتهم   املددددددارس الثانويدددددة  عليهدددددا  جدددددل اتسدددددت اد 

  املتوس ة  اتبتدا ية. 

ال يدددددددام ب عدددددددداد دليدددددددل ملددددددددر   مدرسددددددداد املددددددددارس اتبتدا يدددددددة  -3

 املتوسددددد ة  الثانويدددددة ي دددددم عدددددددا  مددددد  ا سددددداليب افديثدددددة  منهدددددا   

 املتح  اتف ا  (. 

  الثا  : امل  حاد  

وجددددراء دراسددددة  ا لددددة   متلدددد اد تابعددددة أخددددرل مددددث   فاعليددددة وسددددلوب  -1

املتحددددد  اتفددددد ا    الت  ددددد  التدددددلميل أ  الت  ددددد  البرصددددد  أ  تنييدددددة 

 الت    الناقد أ  اتستدت . 

وجدددددراء دراسدددددة عددددد  فاعليدددددة وسدددددلوب املتحددددد  اتفددددد ا    تنييدددددة  -2

 مهاراد اتستع   مهاراد التحدت. 

أ دددددر اسدددددتععل املتددددداح  اتف اضدددددية   اكتسددددداب وجدددددراء دراسدددددة عددددد   -3

 امل ا يم التارىية ل لبة الل  الرابع ا د . 
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 :  املراجع امللادر

( تلددددييم برنددددامج تعلييددددد   2020سددددار  بندددد   نيددددان بددددد  ييددددد     ال سددددعود

م ددددد   معتيدددددد عددددد  املتددددداح  اتف اضدددددية  قيددددداس فاعليتددددد    تنييدددددة الدددددوع  

ات دددددر   التحلددددديل املعدددددر    مددددداد  الدراسددددداد اتجتععيدددددة  املوافندددددة لددددددل 

دلدددددة ال ادسدددددية    فالبددددداد املرحلدددددة املتوسددددد ة   امليل دددددة العربيدددددة السدددددعودية

 .2العدد اب  العلوم ال بويةاتد

 امل تبة املرصية   1  ( اس  املنا ج 1962عبد الل ي  فؤاد     ابرا يم

  1  ( املنددا ج املسدد   ملرحلددة التعلدديم اتسدداس 2001 ددبح   يدددان     ابددو ج لددة

 اتماراد .  الع  م تبة ال    للنب  التو يع

 ال ا ر .  عاف ال تب  1  التعلييية اتف اضية( املتاح   2009دينا    اسععيل

( : فاعليدددة اسدددتخدام الوسدددا ل املتعددددد  باسدددتخدام  2007ماجدددد  ابدددرا يم     البدددا  

  افاسدددب عددد  حتلددديل ال البددداد ملددداد  ال يزيددداء  ا ا دددار  نحدددو الدددتعلم  التعلددديم

 اتردن.  مؤمتر   افة اللور    جامعة في دلي يا 

( فاعليددددة املتدددداح  اتل   نيددددة   الدراسدددداد اتجتععيددددة    2012ا ددددد     عددددة

دلدددة اجليعيدددة ال بويدددة  تنييدددة الدددوع  ات دددر  لددددل ت ميددد  اللددد  ات ل اتعدددداد 

 مرص  للدراساد اتجتععية

( ا ا  النيددو املعددر  مدد  خدد ل تدددريب العلددوم  ا ددر  عدد   2002امدد      اجلنددد 

     الناقددد لدددل ت ميدد  اللدد  الثالددث اتعددداد تنييددة التحلدديل  الت  دد  اتسددتدت

 املبلد الثالث   املؤمتر العلي  السادس  اجليعية املرصية لل بية العليية

( اسددداليب  فرا ددد  تددددري  2010نرصددد  حيددداب  سدددبتيان فتحددد  حيددداب   خدددافر

 اتردن  ععن 1  دار اجلنادرية للنب  التو يع اتجتععياد

 ععن دار   اء  1   نتام ال بية  التعليم( : 2008مريم    افالد 

  ( مهددداراد الت  ددد  التدددارى    كتدددب املرحلدددة الثانويدددة 2004عددديل كايدددد     خريةدددة

 جامعة اتماراد العربية املتحد  .  21  العدد  دلة كلية ال بية
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 دلددة ت نلوجيددا التعلدديم ( بدد  املتدداح   املعدداري اتف اضددية 2015ييددد      ددي 

 مرص 

( فاعليددة املتدداح  اتف اضددية   تدددري  التدداري  لتنييددة  2018 سددام  جيدد    ديدداب

 دلددة كليددة ال بيددة ببنهددا  مهدداراد الت  دد  التددلميل لدددل ت ميدد  اللدد  ات ل اتعددداد 

 ( مرص5(   116العدد  

( فاعليددة املتحدد  اتفدد ا    تنييددة بعددد  2012 فيدد  ييددد فددؤاد    دديعء  رجددب

رسدددالة ماجسدددت  كددد   مهددداراد اتدراع البرصددد  لددددل فددد ب كليدددة ال بيدددة النوعيدددة

 جامعة فن ا  كلية ال بية منةور 

(التلدددداميم التبريبيددددة   الدراسدددداد الن سددددية  2001ابددددرا يم عبدددددافال     رمل ب

 اتردن لنب  التو يعدار ععن ل 1   ال بوية

  البدد ق للنبدد  التو يددع ( تدددري  مهدداراد الت  دد  2006جددودد ا ددد     سددعاد 

 ععن 

( : ا دددر املبيعددداد التعليييدددة  فدددرق الدددتعلم  2005جلددد  سددداف ملددد  م    الةدد رج 

  التحلددديل  ات ا ددداد نحدددو اجللرافيدددة ل البددداد اللددد  افدددام  اتعدددداد    

 ملو ل . كلية ال بية   افر حة دكتورا  ك  منةور  ( جامعة ا  مدينة املو ل

 اتردن  ععن دار املس    1  فرا   التدري  ( 2019 اد   اخر ن     فوالب 

( ا دددر اسدددتخدام مهدددار  التهيسدددة  الللددد     2007ييدددد كددداظم يسددد    العبددداد 

سدددالة ر  حتلددديل فددد ب اللددد  الثدددا  املتوسدددج   مددداد  التددداري   ا دددا هم نحو دددا 

 كلية ال بية  جامعة بابل ماجست  ك  منةور 

( اسدددتخدام املتددداح  اتف اضدددية    2017هندددم نبدددد  ييدددد  دددوق     عبدددد السددد م

 تددددري  التددداري  لتنييدددة مهددداراد التخيدددل التدددارى  لددددل ت ميددد  املرحلدددة اتعداديدددة

 جامعة املنوفية   كلية ال بية  رسالة ماجست  ك  منةور 

( املعرفدددة البرصدددية كييدددز  تنافسدددية مسدددتدامة    2016اسدددعء حامدددد   عبدددد امل لدددود

املدددؤمتر الدددد   الرابدددع ل ليدددة ال ندددون  دلدددة التلدددييم الد ليدددة املتددداح  اتف اضدددية

 الت بي ية 
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دار املسددد   للنبددد  التو يدددع  ( مهددداراد الللدددة  الت  ددد  2008نبيدددل    عبدددد ا ددداد 

 اتردن 3  ة ال باع

التدداري  اتملددا  "( تدددري  التدداري  العددامل   2015عدديل جددود  ييددد   عبددد الو دداب

مركدددز البدددق ات سدددج   "ندددعح  ت بي يدددة  ق دددايا بحثيدددة   اسددداليب تعلييددد   تعليددد 

 مرص   بنها  للخدماد التعليية

الث افدددة دار  1  ( ت ريدددد الدددتعلم  التعلددديم املسدددتير2004ييدددد جاسدددم   العبيدددد 

 اتردن  للنب  التو يع  ال باعة

( مبددددادلء ال يدددداس  الت ددددويم 2001 ددددبا  فددددا م  حسدددد  ال رادددد    العبددددييل 

 جامعة بابل  كلية ال بية ال بو 

دراسدداد   تدداري   ( الواقددع اتفدد ا   علددم ات ددار 2015خليددل  اخددر ن    عددعد

 ا ر  ال   اتحتاد العام ل  اري  العرب 15الوف  العر  

( فرا ددد   اسددداليب تعلدددم م دددا يم العلدددوم  2014عبدددد ال دددريم جاسدددم     العيدددرا 

 العراق   دار نيبور لل باعة  النب  ل ف ال قبل املدرسة

 5  دار اتمدددل ( ال يددداس  الت دددويم   العيليدددة ال بويدددة 2002ا دددد سدددليعن   عدددود 

 اتردن ععن

 التددددريب ال  ايددداد التدريسدددية   امل هدددوم(  2003سدددهيلة يسددد  كددداظم   ال دددت   

 اتردن املنار  1  دار الب ق للنب  التو يع اتداء (

( فاعليدددة برندددامج م ددد   للدددتعلم الددد ا  قدددا م عددد   2008سدددونيا  ا دددم    قزامدددل

 اتنةددد ة لتنييدددة مهددداراد الت  ددد  التدددارى  لددددل ال ددد ب املعليددد  ب ليددداد ال بيدددة

 مرص  لدراساد اتجتععيةدلة اجليعية ال بوية ل

عددداف  5  ( تددددري  املدددواد اتجتععيدددة1986ا دددد  بدددرن  ا دددد رضدددوان    الل دددا 

 ال ا ر  ال تب

( ت ددددوير املتحدددد  اتفدددد ا  ل  ددددار  2014جددددابر مددددر  ق دخيددددل ا    امل دددد  

بامليل ددة العربيددة السددعودية  قيدداس فاعليتدد    تنييددة امل ددا يم التارىيددة لدددل فدد ب 

 جامعة حلوان  رسالة ماجست  ك  منةور   حلة الثانوية  ا ا هم نحو املر
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 دلددة رسددالة ال بيددة ( كيدد  تلددو   دددفا تعليييددا سددلوكيا 1986ييددد ييددود   م لددد

 ( مس ج  12العدد 

 

Dennis Tsichritzis & Simon Gibbs Virtual Museums and Virtual Realities  International 

Conference on Hypermedia & Interactivity in Museums 1999 . 
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  :امللخص

مستتتتتوو التتتتوع  بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا استتتتت دلد الدراستتتتة اراليتتتتة معرلتتتتة 

 الوقايتتتتة مدتتتتم لتتتتدو الميتتتتا مردلتتتتة التعلتتتتيم اجلبتتتتتدائ    ليبيتتتتا    أ تتتتم ا  تتتتا  

    تتتتود الدراستتتتتة  يتتتتسية اتتتتم لي تتتتتا استتتتتخدام املتتتتتد   التتتتت  ستتتتا د    لتتتتت 

الويتتتتتتتس  التكلتتتتتتتيام  مستتتتتتتتخدم  استتتتتتتت ر  استتتتتتتتبا ة    تتتتتتت  البيا تتتتتتتا  

علومتتتتتتا  باستتتتتتتخدام أستتتتتتلوط املستتتتتتة اجلجت عتتتتتت  عتتتتتت  طريتتتتتت   العيدتتتتتتة  امل

م الميتتتتتا  الميتتتتتا  متتتتت  فمتتتتتود الميتتتتتا  ال تتتتت  402العرضتتتتتيةم قوام تتتتتا   

م متتتتتدار  ملدوقتتتتتة ستتتتتو  ا معتتتتتة 6الرابتتتتت   اخلتتتتتامس  الستتتتتاد م  بستتتتتد  

م الميتتتتتتا  الميتتتتتتا     شتتتتتتسد 1608الواقعتتتتتتة بمديدتتتتتتة طتتتتتترابلس  عتتتتتتدد م  

و الوقايتتتتتة عدتتتتتد عيدتتتتتة الدراستتتتتة  الي تتتتتا  تتتتتتائ  الدراستتتتتة عتتتتت : اراستتتتتاد مستتتتتتو

مستتتتتوو التتتتوع  بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا مهتتتتم أ تتتتم ا  تتتتا  التتتتت  ستتتتا د   

التتتتتوع   الوقايتتتتتة متتتتت  ا ائكتتتتتة   ا تتتتتد أ جلذ: ا     الي تتتتتا املدرستتتتتة    تتتتتاا 

 تتتتتوخ متتتتت  ةتتتتتل  الدراستتتتتة بتتتتتان : ادمتتتتتا  أ شتتتتتوة الوقايتتتتتة متتتتت  املتتتتتر  

وميتتتتة  متتتت  مراعتتتتا  العمتتتتر  ا تتتتدس  الستتتتيور  عليتتتتم   ا  شتتتتوة  التتتتدر   الي

 الوضتتتت  ال تتتتك  متتتت  ديتتتتع ا عاقتتتتة   املوضتتتتوعا  املتتتتتولر   اسعيتتتت  التتتتد ر 

الوقتتتتائ  للخدمتتتتة اجلجت عيتتتتة املدرستتتتية للكتتتتد متتتت  ا تشتتتتار ا ائكتتتتة باستتتتت ل  

د تتتتص اجلدتيتتتتاف للتحقيتتتت  ال تتتتك  دتتتتو  ا ائكتتتتة متتتت  قبتتتت  ا ة تتتتائ  

 اجلجت ع  املدريس.

و التتتتتوع    ستتتتتائ  الوقايتتتتتة  لتتتتتري    ور  تتتتتا  : مستتتتتتوالكلتتتتت   املستاديتتتتتة

 الميا التعليم اجلبتدائ 
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  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  577 
 

 مقدمة الدراسة:  

إن العدرصتتتتت الباتتتتت    املوتمتتتتت  يعتتتتتد صتتتتتور اقدمتتتتتم  اوتتتتتور   ةايتتتتتة      

املوتمعتتتتتا  الداميتتتتتة   عدتتتتتد اعرضتتتتتم خللتتتتت  متتتتتا   ا تشتتتتتار ا متتتتترا   اس تتتتت 

مللستتتتد للداتتتتر ا  بئتتتتة  تتتت  دتتتتدر متتتت ةرا با تتتتور جائكتتتتة  ور  تتتتا  ا تشتتتتار ا ا

ديتتتتتع دلتتتتتد بالتتتتتد   الكتتتتتاو  ال تتتتت رو  ال ديتتتتتة  السقتتتتتري    قتتتتت  العتتتتتا  

بتتتتتا   دتتتتتائر أمام تتتتتا شتتتتتو  الكارمهتتتتتة جل تشتتتتتار ا ال تتتتتي    يتتتتتاد  ا يتتتتتابة 

بتتتتتاملر   تتتتت  د تتتتتد    جل التتتتتد   تتتتتد ا ر ا  د ن اوقتتتتت    تتتتتا أدو إ  

ا خستتتا  مستتتتوو الرعايتتتتة ال تتتكية    تتتتاا ا متتتر شتتتك  متتتت   ةوتتتري لعرقلتتتتة 

 تتتتود التدميتتتتة  التتتتت  ارمتتتت  بالشتتتتا عتتتتل  يتتتت  القواعتتتتا   السئتتتتا  العمريتتتتة ج

 جلستتتتي  قوتتتتاد التعلتتتتيم التتتتا  ا لقتتتتد أبوابتتتتم امتتتتام طتتتتلط ا امعتتتتا   الميتتتتا 

املتتتتتدار    ري تتتتتا متتتتت  امل سستتتتتا  الابويتتتتتة  التعليميتتتتتة العامتتتتتة  اخلايتتتتتة    

ة ظتتتت  متتتتا طتتتترأ متتتت  ادتتتتدار جديتتتتد   اوتتتتورا    الدتتتتتائ  البكحيتتتتة عتتتت  جائكتتتت 

لتتتتري    ور  تتتتا ةايتتتتة باطستتتتا  املتتتتدار  أن عتتتتدد ا طستتتتا  امل تتتتاب  يت ايتتتتد 

  جتتتتود دتتتتاجل  شتتتتديد    ليتتتتا  بتتتت  ا طستتتتا  التتتتاي  يعتتتتا ون متتتت  امتتتترا  

مشتتتتتا ة   أن ا طستتتتتا  يمكتتتتتد م  قتتتتت  الستتتتتري   لبع تتتتت م التتتتتبع   للسئتتتتتا  

 العمريتتتتة ا  تتتتا ستتتتدا   متتتت  ا  يتتتتة بمكتتتتان عايتتتتة التلميتتتتا  املرالتتتت  التعليميتتتتة

 إجيتتتتاد ادتياطتتتتا  ملدتتتت  ا تشتتتتار ا ائكتتتتة  ارتتتتد مد تتتتا  تتتتا يستتتتاعد عتتتتل  سيتتتت  

ةشتتتتتية التلميتتتتتا  قلق تتتتتم متتتتت  التعتتتتتر  ل يتتتتتابة   يتتتتتدعم قتتتتتدر م عتتتتتل 

  .التعام  م  التامهريا  الحا وية عل ديا م

لتتتتالتحقي  ال تتتتك    ظتتتت  الاتتتتر ا الرا دتتتتة أيتتتتبة داجتتتتة ملكتتتتة ملستتتتاعد      

  با ملتتتتم ل تتتتر   ستتتت  استتتتلوط ديتتتتا م متتتت  ا لتتتتراد  ا  عتتتتا   املوتمتتتت 

أجتتتت  ارستتتتاه عتتتتل يتتتتكت م   قتتتتايت م متتتت  اس تتتت ا متتتترا   ا يتتتتري العتتتتادا  

الستتتتلو ية  تتتتري ال تتتتكية با ضتتتتالة إ  اجل تتتتت م بتتتتالرل  متتتت  مستتتتتوو اخلتتتتدما  

لكالتتتتتة لئتتتتتا  املوتمتتتتتت    ن الحقالتتتتتة ال تتتتتكية اعتتتتتتد متتتتت  العلتتتتتوم املعرليتتتتتتة 
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ابيتتتتتتة  اكدولوجيتتتتتتا التعلتتتتتتيم  استتتتتتتخدام باستتتتتتتخدام ا اجلاا تتتتتتا  ارديحتتتتتتة لل

  سائ  اجلا ا  للد و  باملستوو ال ك  للسرد  ا  عة  املوتم .

 استتتتتتدادا   يتتتتتة ال تتتتتكة  أ شتتتتتا   يئتتتتتة ا متتتتتم املتكتتتتتد  : مدامتتتتتة ال تتتتتكة   

   و التتتتتتتتة متخ  تتتتتتتتة   تتتتتتتتدا أن ا تتتتتتتت  بوميتتتتتتتت  1946/ 7العامليتتتتتتتتة  

الشتتتتتعوط إ  رلتتتتت  مستتتتتتوو العتتتتتا    دعتتتتتم التتتتت  التتتتتاام  التتتتتد   الداميتتتتتة   

ة ويتتتتا املتعلقتتتتة بالوقايتتتتة متتتت  ا متتتترا    باعتبار تتتتا متتتت  ا وا تتتت  املتتتت مهر  

عتتتتل يتتتتكة الباتتتت  لتتتتالكحري متتتت  أستتتتباط املتتتتر  ليستتتتد مرابوتتتتة    املكالاتتتتة

لقتتتتل بتتتتالتكوي  ا ستتتت إ ل  ستتتتان بتتتت  إن الكحتتتتري مد تتتتا مت تتتت  اا تتتتاجل  مهيقتتتتا 

بتتتتتاملكيل التتتتتا  يعتتتتتيك ليتتتتتم الستتتتترد     تتتتتال  ا     املوتمتتتتت      تتتتتو متتتتتا 

يعتتتترا بمس تتتتوم الرعايتتتتة ا  ليتتتتة التتتتا  يعتتتتد أل تتتت   ستتتتيلة لتكقيتتتت   تتتتدا 

د الدراستتتتتتا   البكتتتتتتور   اتتتتتت  املوتتتتتتل  ال تتتتتتكة للوميتتتتتت .  اجريتتتتتت 

 1 . " ال تتتتك   ا  العلقتتتتة بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا موضتتتتوعا  متدوعتتتتة 

م أن مدتتتتتا ا يتتتتتام ا    جل تشتتتتتار الستتتتتري   2020ديتتتتتع  اتتتتت  ع تتتتتد لاضتتتتت )

املستتتتتود  ور  تتتتا  ا تاتتتت  معتتتتم مقولتتتتة اتكتتتتدر عتتتت  د تتتتا ة ا طستتتتا  متتتت  

قولتتتتة  إجل أن عتتتتددا متتتت   لتتت  الستتتتري  .  لتتتتي  قلتتتت  التتتتبع  متتتت  شتتتتان التتتت  امل

الدتتتتا  جل يتتتت ا   يتعامتتتت  متتتت  ا طستتتتا  ب تتتتست م ص تتتتد  متتتت  ا يتتتتابة   تتتتاا 

املتتتتر  متتتت  د ن أن يدتبتتتتم إ  إمكا يتتتتة أن يكتتتتون ا طستتتتا   تتتترا لدقتتتت  العتتتتد و  

ا متتتتر التتتتا  يمكتتتت  أن يتستتتتاقم ةوتتتتر  لتتتت  الستتتتري   التتتتا  يقتتتتاط متتتت  شتتتت  

ا  للكتتتتد متتتت  ا تشتتتتار  اجلقت تتتتاد العتتتتامل  بستتتتب  اجتتتتراتا  التتتتد   التتتتت  ا تتتت 

ا طستتتتا  متتتت  ا يتتتتابة بستتتتري   "د تتتتا ة " دتتتتار طبيتتتت  إيوتتتتا  متتتت  مقولتتتتة 

 

   د ر  ستتتتتتائ  ا عتتتتتتلم   التحقيتتتتتت  ال تتتتتتك  للمتتتتتترأ  الستتتتتتعودية بمديدتتتتتتة  2015. باريتتتتتتان  عتتتتتتد ريتتتتتتان  1

الريتتتتتتا    رستتتتتتالة ماجستتتتتتتري   قستتتتتتم ا عتتتتتتلم    ليتتتتتتة انداط   جامعتتتتتتة امللتتتتتت  ستتتتتتعود  اململكتتتتتتة العربيتتتتتتة 

 . 17   ص2015السعودية 
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م موالبتتتتتا ا ميتتتتت  باملستتتتتا ة  للستتتتتو  باملعر تتتتتة 19- ور  تتتتتا املستتتتتتود   وليتتتتتد

 م 1ضد  ور  ا . 

 تتتتت  جتتتتتات   أةبتتتتتار  دتتتتتدا اشتتتتتار  إ  اراستتتتتاد أعتتتتتداد ا طستتتتتا  امل تتتتتاب     

ان ديتتتتتتتع ا داد  أعتتتتتتتداد ا طستتتتتتتا  بكور  تتتتتتتا   مستشتتتتتتتسيا  ساسكااشتتتتتتتو

امل تتتتتاب    مستشتتتتتسيا  ساسكااشتتتتتوان ةتتتتتل  املوجتتتتتة الرابعتتتتتة متتتتت  الوبتتتتتات إ  

شتتتتت د  ساسكااشتتتتتوان عتتتتتدد أ تتتتتا متتتتت  ا طستتتتتا  املتتتتتتول  جتتتتترات ا يتتتتتابة 

طستتتتت  م تتتتتاط  15بكور  تتتتتا مقار تتتتتة با  تتتتتتاريو ديتتتتتع اواجتتتتتد أ حتتتتتر متتتتت  

اد  دتتتتاد  مقار تتتتة ا تتتتتوبر    تتتت   يتتتت  11بكور  تتتتا   املستشتتتتسيا  اعتبتتتتارا متتتت  

    لقتتتتتا 10با ستتتتتبوع  املاضتتتتتي  ديتتتتتع  تتتتتان عتتتتتدد ارتتتتتاجل  أقتتتتت  متتتتت  

للبيا تتتا  املقدمتتتة متتت  فلتتتس املديدتتتة لقتتتد بتتتدأ عتتتدد متتتر   ور  تتتا ا طستتتا    

مقار تتتتة  تتتتاا الوقتتتتد متتتت  العتتتتام املتتتتا  .  قتتتتا   املستشتتتتسيا    اجلراستتتتاد 

اشتتتتتوان   م  بتتتتتري مستتتتت    ال تتتتتكة   ساسكا Sagib Shahabالتتتتتد تور   

بيتتتتان لتتتتم يتتتتوم ا معتتتتة  إن دتتتتاجل  ا يتتتتابة  بكور  تتتتا عدتتتتد ا طستتتتا  د ن ستتتت  

 م2  ور  ا   املقاطعة.   عاما متح  انن مهلع داجل  ا يابة بسري   12

  إشكالية الدراسة:  

 اتتتترا   يتتتتة اجل تتتتت م بموضتتتتود الوقايتتتتة للكتتتتد متتتت   تتتتاطر ا تقتتتتا  لتتتتري         

 ور  تتتتتا لتلميتتتتتا املتتتتتدار   ةايتتتتتة اجلبتدائيتتتتتة مد تتتتتا  بعتتتتتد اجلطتتتتتلد عتتتتتل 

إد تتتتائية مكتتتتت  البيا تتتتا  بتتتتاملر   التتتتوطد  ملكالكتتتتة ا متتتترا    ليبيتتتتا بعتتتتدد 

حلتتتتتة   عدتتتتتد ا طستتتتتا    ليبيتتتتتا متم 2020دتتتتتاجل  اجليتتتتتابة بتتتتتالسري     عتتتتتام

 400- 200م ستتتتتدة يتتتتتاا   عتتتتتدد م  14إ   5السئتتتتتا  العمريتتتتتة التاليتتتتتة: متتتتت  

 

 حيتتتتتتار متتتتتت  مقولتتتتتتة أن طبيتتتتتت  إيوتتتتتتا   GSTص  2020:59:20متتتتتتار  14. لاضتتتتتت   ع تتتتتتد    اتتتتتت   2

 العربيتتتتتة 2021  تتتتتولما.  1 – تتتتتت  1443ربيتتتتت   25د تتتتتا ة ا طستتتتتا  متتتتت   ور  تتتتتا   ا ةبتتتتتار للعربيتتتتتة  ا مهدتتتتت  

 .  د

 .by nour aldasouki   Atlantic lnt`l University  3 .23. 10 3. أةبتتتتار  دتتتتدا   3

 م. 15-19.   .2021
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م دالتتتتتة 191م   ا تتتتتد عتتتتتدد اجليتتتتتابا  عدتتتتتد ا  تتتتتار أ حتتتتتر ديتتتتتع بل تتتتتد  

م دالتتتتة عدتتتد التتتتا ور   دتتت  ا ايتتتتد عتتتدد ارتتتتاجل   159إيتتتابة عدتتتتد ا  تتتار   

-15م  دالتتتتتتتة   السئتتتتتتتة العمريتتتتتتتة   1000- 800ديتتتتتتتع  اتتتتتتترا   عتتتتتتتدد م  

م 486دة متتتت   ستتتتس العتتتتام   دتتتت  بل تتتتد ا يتتتتابا  عدتتتتد التتتتا ور  م ستتتت 24

م  تتتتت  ابتتتتت  أن دتتتتتاجل  ا يتتتتتابة   ا ايتتتتتد ديتتتتتد 443امتتتتتا ا  تتتتتار بل تتتتتد  

دالتتتتتةم 34م ستتتتتدة   شتتتتت ر يو يتتتتتو  19إ 10متر تتتتت     السئتتتتتة العمريتتتتتة متتتتت   

مدالتتتتتتتة    شتتتتتتت ر 56م دالتتتتتتتة    شتتتتتتت ر أ ستتتتتتتوس 27   شتتتتتتت ر يوليتتتتتتتو 

 تتتتو أ حتتتتر الشتتتت ور اراسعتتتتد لي تتتتا اجليتتتتابة   م   تتتتان شتتتت ر أ ستتتتوس42أ تتتتتوبر 

بتتتتالسري    تتتتا ستتتتب    اعليتتتت  الدراستتتتة التتتتت  متتتت  املستتتتا  بتتتتدايت ا   شتتتت ر 

متتتت   دتتتتا جتتتتات  خ ر  التتتتوع  بخوتتتتور   تتتتاا الستتتتري   املستتتتب   م1 ستتتتبتما. 

 الوقايتتتة مدتتتم متتت  ةتتتل   تتتم املعلومتتتا  التتتت  يتتتتم اولري تتتا  19-ملتتتر   وليتتتد

   تتتتتتيل ا شتتتتتت جلت التلميتتتتتتا عتتتتتتل أن يستتتتتتا م    لتتتتتت  الداتتتتتتام التعليمتتتتتت  

 املدرستتتتتتة     ا متتتتتتر  املوتمتتتتتت  املكتتتتتتام  املوتمتتتتتت  العتتتتتتام عتتتتتتا م سستتتتتتاام 

الوبيتتتتة   تتتت  ا تتتتا  اركومتتتتا  املتعاقبتتتتة   ليبيتتتتا متمحلتتتتة  مرا تتتت   ال تتتتكية  

    ار  ال تتتتتتتكة  املر تتتتتتت  التتتتتتتوطد  ملكالكتتتتتتتة ا متتتتتتترا  فموعتتتتتتتة متتتتتتت  

ا جتتتتتراتا   اجلدتتتتتاا ا  الوقائيتتتتتة  ال تتتتتكية للكتتتتتد متتتتت  ا تشتتتتتار الستتتتتري   

 متحلد بالتا :

أعلدتتتتتتد   ار  التعلتتتتتتتيم بوتتتتتتترابلس اعليتتتتتت  الدراستتتتتتتة   إطتتتتتتتار اجلجتتتتتتتراتا   ▪

 قبتتتتت  استتتتتوي  أ   دالتتتتتة  2020/متتتتتار  / 13متتتتت  الوبتتتتتات يتتتتتوم  اجلداا يتتتتتة

إيتتتتابة بستتتتري    ور  تتتتا   ليبيتتتتا  بتتتتالر م متتتت  اتتتتاةر الوبتتتتات   الويتتتتو  إ  

 

مكتتتتتتت  البيا تتتتتتا  بتتتتتتاملر   التتتتتتوطد  ملكالكتتتتتتة ا متتتتتترا   . املر تتتتتت  التتتتتتوطد  ملكالكتتتتتتة ا متتتتتترا  بليبيتتتتتتا  4

 .م2020إد ائية بعدد داجل  اجليابة بسري    ور  ا عدد ا طسا    ليبيا للعام  
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ليبيتتتتتا   اجلستتتتتتعا ة بقدتتتتتوا  الس يو يتتتتتة  مد تتتتتا  إلكا  يتتتتتة   اعتتتتتة التتتتتدر   

 م 1(    .عا ا 

للمر تتتتت  التتتتتوطد  ليبيتتتتتا اعلتتتتت  استتتتتوي  أ   إيتتتتتابة بستتتتتري    ور  تتتتتا   بيتتتتتان  ▪

ملكالكتتتتتة ا متتتتترا  بوتتتتترابلس  اتتتتتم  اتتتتت  عتتتتتل يتتتتتسكتم الرستتتتتمية بموقتتتتت  

 2020/متتتتتتار  / 24مستتتتتتات الحلمهتتتتتتات  "ليستتتتتتبو   ""التوايتتتتتت  اجلجت عتتتتتت  

لرجتتتت  عائتتتتد متتتت  اخلتتتتار   أ تتتتد املر تتتت  أن   ار  ال تتتتكة ستتتتتقوم با تتتتا   التتتتة 

ا جتتتتتراتا  لتقتتتتتديم الرعايتتتتتة ال تتتتتكية الكاملتتتتتة للمتتتتتري    طالتتتتت  املر تتتتت  

املتتتتتتواطد  باةتتتتتتا اجلدتياطتتتتتتا  الل متتتتتتة  اجللتتتتتتت ام بتتتتتتا جراتا  الوقائيتتتتتتة 

 .ال ادر  عدم  ع    ار  ال كة

مد تتتتتتتة  2020/ متتتتتتتايو/ 12أطلقتتتتتتد دكومتتتتتتتة الولتتتتتتا    طتتتتتتترابلس يتتتتتتوم  ▪

ا بالتتتتتتدابري  ا جتتتتتراتا   للتعلتتتتتيم عتتتتت  بعتتتتتد بمردلتتتتتة التعلتتتتتيم العتتتتتام  الت امتتتتتذ

 لتتتت    إطتتتتار ج تتتتود الوقائيتتتتة للكتتتتد متتتت  ا تشتتتتار لتتتتري    ور  تتتتا   جتتتتات 

  ار  الابيتتتتتتتة  التعلتتتتتتتيم بككومتتتتتتتة الولتتتتتتتا  ل تتتتتتت ن استتتتتتتتمرارية العمليتتتتتتتة 

التعليميتتتتة    ظتتتت   لتتتت  املتتتتدار    ةولتتتتاذ متتتت  ضتتتتياد عتتتتام درايس أةتتتتر عتتتتل 

   )2 الولط بومي  املراد  الدراسية .

م أن املختتتتتتا 2020/ متتتتتايو/11أعلتتتتت  املر تتتتت  التتتتتوطد  ملكالكتتتتتة ا متتتتترا      ▪

عيدتتتتة للكشتتتت  عتتتت  لتتتتري    100املوتمتتتت  التتتتتاب  لتتتتم استتتتلم  املرجعتتتت  ل تتتتكة

 ور  تتتتا املستتتتتود  بعتتتتد السكتتتتص ابتتتت  أن  تتتتتائ  السكتتتتص جتتتتات  ستتتتلبية بتتتت  

 "يعدتتتتتت  ةلتتتتتتو ارتتتتتتاجل  متتتتتت  الستتتتتتري     أ ضتتتتتتة املر تتتتتت  إن إد تتتتتتائيا  

دالتتتتتتة   عمتتتتتتوم  )65م 2020متتتتتتايو  13ستتتتتتولد دتتتتتتت  اتتتتتتاري  " ور  تتتتتتا 

 م  ليا .3   م دالة     مقاب28البلد اعالد مد ا  

 

 " aawsat. com/home /article/2281256/e . الاتتتت  ا  ستتتتل  جريتتتتد  العتتتترط الد ليتتتتة5

متتتتتتايو 13 - تتتتتتت 1441رم تتتتتتان  21اجلربعتتتتتتات  "  طتتتتتترابلس للت لتتتتتت  عتتتتتتل ا ائكتتتتتتة  "التعلتتتتتتيم عتتتتتت  بعتتتتتتد 

 م. 2020

 ..  سس املرج  الساب   الا  ا  سل  جريد  العرط الد لية6



 
 2021 610  -576 .د عائشة الباشير قدمور .مأ مستوى الوعي بجائحة فيروس كورونا والوقاية    

 

 

582  
 

م   اقريتتتتتر  ال تتتتتادر عتتتتت  ج تتتتتود البعحتتتتتة ا  يتتتتتة  1 أضتتتتتاا   تتتتتواري م   ▪

م أن الستتتتتتلوا  2020/متتتتتتايو  5/ يدتتتتتتاير إ  15لتتتتتتدو ليبيتتتتتتا   الستتتتتتا  متتتتتت  

الليبيتتتتتتة الوطديتتتتتتة  اركومتتتتتتة املوا يتتتتتتة      ليبيتتتتتتا ا تتتتتتا  اتتتتتتدابري  قائيتتتتتتة 

ملدتتتت  ا تشتتتتار شتتتتملد إ تتتتل   يتتتت  ارتتتتد د ا ويتتتتة  الايتتتتة  البكريتتتتة ستتتتعيذا 

م   تتتتت  اتتتتتم اقييتتتتتد دريتتتتتة التدقتتتتت  بتتتتت  19 -متتتتتر  لتتتتتري    ور  تتتتتا   وليتتتتتد

البلتتتتديا   املدتتتتاط     لتتتتر  داتتتتر التوتتتتو     ادسيتتتتا اتتتتدابري ا  تتتتل  العتتتتام  

 اعليتتتتتتت  يتتتتتتتل  ا معتتتتتتتة   املستتتتتتتاجد  التومعتتتتتتتا    إ تتتتتتتل  املتتتتتتتدار  

 املكتتتتتل  التواريتتتتتة  تتتتتري اريويتتتتتة  لتتتتتر  قيتتتتتود عتتتتتل الدقتتتتت  العتتتتتام   رأو 

  تتتتتواري م أن ارالتتتتتة اساقمتتتتتد بستتتتتب  ا ايتتتتتد مستتتتتتويا  القتتتتتتا   ا عتتتتتدام 

ا متتتت    دالتتتتة التاتتتت م الستتتتيايس   ضتتتتع  الداتتتتام ال تتتتك     ميلتتتتم أعبتتتتات 

استتتتو  قدرااتتتتم   تتتت  أد  ا ائكتتتتة إ  لقتتتتدان قواعتتتتا  متتتت  املوتمتتتت  دةل تتتتا  

   قص ا  دية    ياد    أسعار السل  ا ساسية. 

لتعلتتتتيم بككومتتتتة الولتتتتا  قتتتترار بعتتتتود  طلبتتتتة الشتتتت اد  أيتتتتدر    ار  الابيتتتتة  ا ▪

  متتتتتت  2020أ ستتتتتتوس / 29الحا ويتتتتتتة  الحا ويتتتتتتة العامتتتتتتةم لقتتتتتتل للدراستتتتتتة   

م إيتتتتتابة يوميتتتتتاذ   عتتتتتود  500 يتتتتتاد  طرديتتتتتة   ا يتتتتتابا  بمعتتتتتد  يستتتتتو   

متتتت  عتتتت  ا بعتتتت  الولبتتتتة  2020بتتتتاق  املرادتتتت  الدراستتتتية   مدت تتتت  ستتتتبتما

ار  أبوا تتتتا ةولتتتاذ متتتت  الوبتتتات   تتتتر اذ متتتت   ا ستتتااا    عتتتتدم لتتتتة بعتتتت  املتتتد

 سوت اخلدما  ال كية بالبلد.

ا تتتتتل  املقتتتتتا    2020يوليتتتتتو/11أعلدتتتتتد دكومتتتتتة الودتتتتتد  الوطديتتتتتة ا دتتتتتد ▪

 قاعتتتتا  املداستتتتبا   اعليتتتت  الدراستتتتة  مدتتتت  التومعتتتتا  ملتتتتد  أستتتتبوع  قابلتتتتة 

للتمديتتتتتد  مدتتتتت  اقامتتتتتة امعتتتتتا  املتتتتتوام  ا لتتتتترا   داتتتتتر استتتتتتخدام  ستتتتتائ  

الدقتتت  املشتتتا  متتت  الستتت   للموتتتاعم بالعمتتت  عتتتا ةدمتتتة التويتتتي  للكتتتد متتت  

 م2  ا تشار السري  .

 

  .. املرج  الساب   الا  ا  سل  جريد  العرط الد لية7

 . Skynewsarabia.com .11   2021يوليو    sky news   11. عربية 8
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أعلدتتتتتتتتتد   ار  الابيتتتتتتتتتة  التعلتتتتتتتتتيم  2021/ أ ستتتتتتتتتوس /  12 بتتتتتتتتتتاري    ▪

بككومتتتتتة الودتتتتتد  الوطديتتتتتة اعليتتتتت  الدراستتتتتة أستتتتتبوعاذ  ةتتتتتر لعتتتتتدم استتتتتتقرار 

الوضتتتتت  الوبتتتتتائ    التتتتتبلد   أ تتتتتد   يتتتتتر الابيتتتتتة  التعلتتتتتيم استتتتتتمرار اعليتتتتت  

باستتتتتتتحدات البلتتتتتتديا  الواقعتتتتتتة   الدوتتتتتتا   2021/ أ ستتتتتتوس/19الدراستتتتتتة إ  

     إ  امستتتتتاعد   بلتتتتتديا  ا دتتتتتوط الاتتتتتق  لقلتتتتتة عتتتتتدد ا  تتتتترا  متتتتت 

 م1 ا يابا   ا. 

استتتتتتتمرار  2021/أ ستتتتتتوس/10أعلتتتتتت  رئتتتتتتيس دكومتتتتتتة الودتتتتتتد  الوطديتتتتتتة  ▪

لتتتتر  داتتتتر التوتتتتوا  ا  ئتتتت  لعتتتتدم استتتتتقرار الوضتتتت   أ تتتتد متتتتدير املر تتتت  

التتتتتوطد  ملكالكتتتتتة ا متتتتترا  الليبتتتتت   عتتتتتة ا تشتتتتتار املتكتتتتتور اشدتتتتتد  متتتتت  

دداذ عتتتتل أ يتتتتة   تتتت سلستتتتلة دلقتتتتة الستتتتري   باستتتتتخدام لتتتتري    ور  تتتتا  مشتتتت 

التوعتتتتتي   عتتتتتل  وتتتتتا   استتتتت     قتتتتت   يتتتتت  التومعتتتتتا   در تتتتتة ا تقتتتتتا  

ا  تتتتا   ملتتتتا يستتتتببم متتتت   تتتتاطر   ظتتتت  ا تشتتتتار ا ائكتتتتة   دتتتتت   تتتتاا التتتتتاري  

شخ تتتتتتاذم  453ألستتتتتتاذ   274اراستتتتتت  العتتتتتتدد اجل تتتتتتا  للم تتتتتتاب    ليبيتتتتتتا إ   

 م2  م شخ اذ. 3811م دالة  شوة   لا   256ألساذ   68بيد م  

م   دشتتتتتد ا 2021أبريتتتتت  /  10أطلقتتتتتد ليبيتتتتتا علتتتتتة التلقتتتتتية ضتتتتتد  ور  تتتتتا    ▪

ا رئتتتتيس اركومتتتتة بتلقتتتت  أ   جرعتتتتة  لكتتتت  التلقتتتتية السعتتتتام للمتتتتواطد   رم يتتتتذ

 م.2021أبري  /  17بدأ يوم 

م  ادتتتتتداذ متتتتت  أ تتتتتا مرا تتتتت  2021أ ستتتتتوس / 11التتكتتتتتد ليبيتتتتتا اجلربعتتتتتات ▪

  التتتتتبلد   مقتتتتتر    املديدتتتتتة الرياضتتتتتية بالعايتتتتتمة  19-ية ضتتتتتد  وليتتتتتدالتلقتتتتت 

 طرابلس   و مستو  أمام ا مي  بد ن موعد.

 

 2021/8/12اخلميس   -اسة الع  ا ةبارية  .  عام ارو    ور  ا جيا ليبيا عل متديد اعلي  الدر9

https://a-ain.com/article/libya-corona-stop-the-study   .  
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/ 7أيتتتتتدر متتتتتدير عتتتتتام املر تتتتت  التتتتتوطد  ملكالكتتتتتة ا متتتتترا  قتتتتتراراذ بتتتتتتاري  ▪

ستتتتتدةم لقتتتتتا  ستتتتتيدو لتتتتتارم 12/17بتوعتتتتتيم السئتتتتتة العمريتتتتتة   2021 تتتتتولما/

 م1 .أسبوعاذ  6/12بيد   م بورعت  الساي  Sino pharmال يد   

 دستتتت  التكتتتتديع اليتتتتوم  للوضتتتت  الوبتتتتائ  املكتتتتام لستتتتري    ور  تتتتا ليتتتتوم  ▪

م استتتتتتتلم املر تتتتتت  567  لقتتتتتتاذ للبيتتتتتتان رقتتتتتتم   2021/ تتتتتتولما/ 21ا دتتتتتتد 

م عيدتتتتة  بعتتتتد لكتتتتص العيدتتتتا  ابتتتت  4280التتتتوطد  ملكالكتتتتة ا متتتترا  عتتتتدد  

 م2 داجل   لا م.  10م عيدة موجبة  عدد  581أن عدد  

لكتتتتتان اجل تتتتتا  العتتتتتام رتتتتتاجل  ا يتتتتتابة بستتتتتري    ور  تتتتتا دتتتتتت  اتتتتتاري   ▪

دالتتتتتتةم دتتتتتتاجل  التعتتتتتتا   32016ارتتتتتتاجل  الدشتتتتتتوة   2021/ تتتتتتولما/21

دالتتتتتتة  لتتتتتتا م  ا يتتتتتتابا   5390دالتتتتتتةم  دتتتتتتاجل  الوليتتتتتتا    330986 

دالتتتتتةم.   دتتتتت  بلتتتتت  عتتتتتدد املوعمتتتتت  ضتتتتتد لتتتتتري    368392الاا ميتتتتتة  

شتتتتتتخصم  عتتتتتتدد املوعمتتتتتت  با رعتتتتتتة  1638674 ور  تتتتتتا با رعتتتتتتة ا     

 م3 شخصم.  595447الحا ية  

 تتتت  ادا لتتتتد فموعتتتتة متتتت  الدراستتتتا   ا بكتتتتار موضتتتتود جائكتتتتة لتتتتري     

م  تتتتتدلد 2021 ور  تتتتتا  تتتتتا ر مد تتتتتا: دراستتتتتة          الويتتتتتار    ا التتتتتدي  

إ  التعتتتتترا عتتتتتل العلقتتتتتة بتتتتت  مستتتتتتوو التتتتتوع  بخوتتتتتور  جائكتتتتتة  ور  تتتتتا 

ا   اململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية   أظ تتتتر   تائو تتتتا درجتتتتة  طتتتتر  الوقايتتتتة مد تتتت 

 عتتتت  مراسعتتتتة بخوتتتتور  لتتتتري    ور  تتتتا   املوتمتتتت  الستتتتعود  با ضتتتتالة إ  

 جتتتتتود طتتتتتر  اداا يتتتتتة  تلستتتتتة للوقايتتتتتة متتتتت   تتتتتاا الستتتتتري  .  تتتتت  أظ تتتتتر  

 

. ةوتتتتاط متتتتدير عتتتتام املر تتتت  التتتتوطد  ملكالكتتتتة ا متتتترا  للمتتتتدرات التدسيتتتتاي  رملتتتتة التوعتتتتيم ضتتتتد لتتتتري   11

 . 7/11/2021م امل رخ   3275 ور  ا املستود للبلديا  رقم  

 . ال سكة الرسمية للمر   الوطد  ملكالكة ا مرا  بليبيا عل السيسبو  . 12

 ر   الوطد  ملكالكة ا مرا  بليبيا.  . املرج  الساب   ال سكة الرسمية للم13
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الدتتتتتتائ  عتتتتتدم  جتتتتتود لر قتتتتتا   ا  دجللتتتتتة إد تتتتتائية بتتتتت  مستتتتتتوو التتتتتوع  

 م1   ا اع و ملت ري  ا دس  العمر. طر  الوقاية م  جائكة  ور

م التتتتت  أ تتتتد   تائو تتتتا أن  دتتتتا  أمهتتتتر إجيتتتتا  2020 دراستتتتة  دستتتت   عتتتتام     

عتتتتل مستتتتتوو التتتتوع  ال تتتتك  للولبتتتتة  با ضتتتتالة  19- ائكتتتتة  ور  تتتتا  وليتتتتد

إ  اتتتتامهري الستتتتلو  العتتتتام للوالتتتت   ارصتتتتلاام  ستتتتل البيئتتتتة ارياايتتتتة التتتتت  يعتتتتيك 

 م2 لي ا   الوقد الرا  . 

م ا مهتتتتتار املكتملتتتتتة 2020 تتتتت  ادا لتتتتتد دراستتتتتة  الرشتتتتتيد  عمتتتتتر    ةتتتتتر ن    

 ائكتتتتة  ور  تتتتا املستتتتتود متتتت  الدتتتتواد  اجلجت عيتتتتة  الدسستتتتية  اجلقت تتتتادية   

الواقتتتتت  الليبتتتتت    أظ تتتتتر   تائو تتتتتا أمهتتتتتراذ  تلتتتتت  دداتتتتتم   الشتتتتتد  للستتتتتري   

ليبتتتتتت   عتتتتتل  التتتتتتة  تتتتتواد  اجلجت عيتتتتتتة  الدسستتتتتتية  اجلقت تتتتتادية   الواقتتتتتت  ال

 أظ تتتتر   تائو تتتتا أمهتتتتراذ  تلتتتت  دداتتتتم   الشتتتتد  للستتتتري   عتتتتل  التتتتة  تتتتواد  

اريتتتا    تتتا ي تتتس  قلقتتتاذ  بتتترياذ لتتتدو املبكتتتومه  متتت  عيدتتتة الدراستتتة دتتتو  ا مهتتتار 

 م3 ال كية املتعلقة بالسري  . 

م التعتتتتتترا عتتتتتتل مستتتتتتتوو 2020  تتتتتتدلد دراستتتتتتة  الاستتتتتتري    الستتتتتتعيد      

املستتتتتود  الوقايتتتتة متتتت  ا يتتتتابة بتتتتم     لتتتت  التتتتوع  بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا 

م متتتتت  الولبتتتتتة     يتتتتتعوبا  التتتتتتعلم بد لتتتتتة الكويتتتتتد  أظ تتتتتر  18لتتتتتدو  

 

  العلقتتتتتة بتتتتت  مستتتتتتوو التتتتتوع  بخوتتتتتور  جائكتتتتتة  2021. الويتتتتتار   عتتتتتاد     ا التتتتتدي   دستتتتت   14

 مم. 2021أ توبر 12 ور  ا  طر  الوقاية مد ا   اململكة العربية السعودية    بوابة ا  رام   الحلمهات  

عتتتتل مستتتتتوو التتتتوع  ال تتتتك   19-يد  أمهتتتتر جائكتتتتة  وليتتتتد. دستتتت   جتتتتاط ان  عتتتتام  بدعبتتتتد الرعتتتتان ستتتت15

  2  العتتتتتدد3  دراستتتتتة مدشتتتتتور   فلتتتتتة الشتتتتتام  للعلتتتتتوم الابويتتتتتة  اجلجت عيتتتتتة  املولتتتتتد 2020لتتتتتدو الولبتتتتتة  

 . 30. ص17ص

  ا مهتتتتتار املكتملتتتتتة  ائكتتتتتة لتتتتتري   2020. الرشتتتتتيد  أعتتتتتد التتتتت ر     عمتتتتتر  يوستتتتت    تتتتتواإ   أةتتتتتر ن16

 عتتتتدد  3  العتتتتدد 3  الليبتتتت   دراستتتتة مدشتتتتور   فلتتتتة متتتتدارا  سياستتتتية  املولتتتتد  ور  تتتتا املستتتتتود عتتتتل الواقتتتت

 . 110م   ص 2020ةاص جويليةم   
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%أمتتتتتا  ستتتتبة الوقايتتتتتة متتتت  ا يتتتتتابة لقتتتتتد  83الدتتتتتائ  أن  ستتتتتبة التتتتوع  لتتتتتد م 

 م  1.(% 88بل د 

م اويتتتتتتتلد الدتتتتتتتتائ  إ  أن التتتتتتتوع  2020   دراستتتتتتتة   تتتتتتت    ةدجيتتتتتتتة      

  ا    عتتتت   وتتتتا   تتتت  ف تتتتودا  الد لتتتتة للكتتتتد متتتت  اجلجت عتتتت   تتتتو املستتتتئو

استتتتاقم  تتتتتا  الاتتتتا ر  الوبائيتتتتتة املستتتتتود   متتتتت  ديتتتتع قدراتتتتتم عتتتتل الت تتتتتد  

للشتتتتتتائعا  املتعلقتتتتتتة  تتتتتتا   اقتتتتتتويم مستتتتتتار التمحتتتتتتيل  اجلجت عيتتتتتتة لل تتتتتتكة 

 م2  املر .

م دتتتتو  د ر شتتتتبكة السيستتتتبو    2020أمتتتتا دراستتتتة  عيشتتتتو   بو ستتتتوط        

  أستتسر   تائو تتا أن شتتبكة 19ل تتكية دتتو  لتتري    ور  تتا  وليتتد اع يتت  التوعيتتة ا

السيستتبو  اتت د  د راذ لعتتاجلذ   اع يتت  التوعيتتة ال تتكية الستتليمة   أن أ تتم املواضتتي  

التتت  اقتتدم ا  تت   يتتتاد  التتوع    التوايتت  متت  ا  تتتا  الوبيتتة  السكتتص التتتد ر  

 م  3 املبكر.

إ  أن مستتتتتوو التتتتوع  الوقتتتتائ   م اويتتتتلد الدتتتتتائ 2020   دراستتتتة  الستتتتو ان     

م جتتات بدرجتتة  بتتري . 19-لتتدو ألتتراد العيدتتة دتتو  لتتري    ور  تتا املستتتود   وليتتد 

 ابتت  أن أ تتم امل تتادر للك تتو  عتتل املعلومتتا  عتت  لتتري    ور  تتا املستتتود اتمحتت  

 

  مستتتتتتوو التتتتتوع  بوائكتتتتتة لتتتتتري    ور  تتتتتا 2020. الاستتتتتري    تتتتتواا ملعتتتتت   الستتتتتعيد   أعتتتتتد صستتتتت  17

لعلتتتتوم الابويتتتتة  الوقايتتتتة مدتتتتم لتتتتدو     يتتتتعوبا  التتتتتعلم بد لتتتتة الكويتتتتد  دراستتتتة مدشتتتتور   املولتتتتة العربيتتتتة ل

 م. 2020  أ توبر 18 الدسسية  املولد الراب   العدد  

  التتتتتوع  اجلجت عتتتتت   د ر    الوقايتتتتتة متتتتت  لتتتتتري    ور  تتتتتا 2020.  تتتتت    عمتتتتتتو   قتتتتتد    ةدجيتتتتتة  18

 . 253م ص 2020 جوان   2  العدد 2  ا  ائر  دراسة مدشور   فلة التمك  اجلجت عية  املولد  

  د ر شتتتتتتبكة السايستتتتتتبو    اع يتتتتتت  التوعيتتتتتتة 2020  "  بو ستتتتتتوط  دستتتتتتان  . بتتتتتت  عيشتتتتتتو   عمتتتتتتر19

  دراستتتتتة ميدا يتتتتتة لعيدتتتتتة متتتتت  مستتتتتتخدم  السايستتتتتبو  يتتتتتسكة " 19ال تتتتتكية دتتتتتو  لتتتتتري    ور  تتتتتا  وليتتتتتد 

  2أةبتتتتار لتتتتري    ور  تتتتا  التوعيتتتتة ال تتتتكية  مو جتتتتاذ  دراستتتتة مدشتتتتور   فلتتتتة التمكتتتت  اجلجت عيتتتتة  املولتتتتد 

 . 288ص  م2020 جوان   2العدد  
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 :  ستتتائ  التوايتتت  اجلجت عتتت    الرستتتائ  الد تتتية التتتوارد  متتت  ا  تتتا  الرستتتمية 

 م1 ملواق  ا لكا  ية لل ك  .عل ا وا    ا

 متتت  ةتتتل  استتتتعرا  إد تتتائيا  ا يتتتابة بكور  تتتا لتتتد  لئتتتة ا طستتتا    ليبيتتتا    

 اجلجتتتراتا  اجلداا يتتتة التتتت  ا تتتا ا دكومتتتا  ليبيتتتا  م سستتتا ا ملواج تتتة جائكتتتة 

لتتري    ور  تتا   عتتر  بعتت  البكتتور  الدراستتا  التتت  ادا لتتد  تتاا املوضتتود 

 يمك  ييا ت ا   التساؤجل  التالية: لإن إشكالية الدراسة

 اساؤجل  الدراسة:

. متتتتا مستتتتتوو التتتتوع  بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا لتتتتدو الميتتتتا مردلتتتتة التعلتتتتيم 1  

 اجلبتدائ    ليبيا؟  

. متتتا  ستتتائ  الوقايتتتة للكتتتد متتت  ا تشتتتار جائكتتتة لتتتري    ور  تتتا لتتتدو الميتتتا 2  

 مردلة التعليم اجلبتدائ    ليبيا؟

التتتتتت  ستتتتا د   التتتتوع  بوائكتتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا  الوقايتتتتتة . متتتتا ا  تتتتا  3  

 مدم لدو الميا مردلة التعليم اجلبتدائ    ليبيا؟   

 أ داا الدراسة: 

. معرلتتتتتة مستتتتتتوو التتتتتوع  بوائكتتتتتة لتتتتتري    ور  تتتتتا لتتتتتدو الميتتتتتا مردلتتتتتة 1

 التعليم اجلبتدائ    ليبيا.

لتتتتري    ور  تتتتا .التعتتتترا عتتتتل  ستتتتائ  الوقايتتتتة للكتتتتد متتتت  ا تشتتتتار جائكتتتتة 2

 لدو الميا مردلة التعليم اجلبتدائ    ليبيا.

. التعتتتتترا عتتتتتل أ تتتتتم ا  تتتتتا  التتتتتت  ستتتتتا د   التتتتتوع  بوائكتتتتتة لتتتتتري   3 

  ور  ا  الوقاية مدم لدو الميا مردلة التعليم اجلبتدائ    ليبيا؟   

 

  

 

 " Coved-19 "  مستتتتتتوو التتتتتوع  الوقتتتتتائ  متتتتت  لتتتتتري    ور  تتتتتا املستتتتتتود 2020. الستتتتتو ان   يستتتتتات  20

لتتتتدو طالبتتتتا  جامعتتتتة شتتتتقرات  دراستتتتة مدشتتتتور   فلتتتتة  ليتتتتة الابيتتتتة   العلتتتتوم الابويتتتتة  الدتتتتا : جامعتتتتة عتتتت  

 . 485شمس   لية الابية  فلة صكمة  مرص  ص 
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 أ ية الدراسة:

 اجلدتتتتاا ا  الوقائيتتتتة للكتتتتد . اعتتتتد  تتتتا  الدراستتتتة اومهيتتتت    تتتتم ا جتتتتراتا  1

 .م  ا تشار جائكة لري    ور  ا   ليبيا 

اعتتتتتال  الدراستتتتتة مشتتتتتكلة يتتتتتكية  تتتتتاو اشتتتتت   التتتتترأ  العتتتتتام العتتتتتامل    .2

 .دكوما   مدا    ألراد

.  تتتت  أن ا طستتتتا  بكاجتتتتة للرعايتتتتة  اجل تتتتت م باستتتتتمرار   تتتتم السئتتتتة ا ضتتتتع  3

العمتتتت  عتتتتل عايتتتتة التلميتتتتا لعتتتتدم  عتتتتي م بمخاطر تتتتاا الوبتتتتات متتتت   تتتتري م   

 .م  ةور التعر  ل يابة أ   قل ا لآلةري  املكيو  بم

. استتتت م  تتتتا  الدراستتتتة   اجيتتتتاد ستتتتب  عايتتتتة التلميتتتتا  املرالتتتت  التعليميتتتتة بإجيتتتتاد 4

ادتياطتتتتتا   ضتتتتتوابل للكستتتتتاه عتتتتتل ال تتتتتكة  مدتتتتت  ا تشتتتتتار ا ائكتتتتتة  ارتتتتتد 

 .م  التعر  ل يابةمد ا  ا يساعد عل  سي  ةشية التلميا  قلق م 

.  تتتت  اعتتتتد  تتتتا  الدراستتتتة إضتتتتالة علميتتتتة إ  الدراستتتتا  الستتتتابقة التتتتت  ادا لتتتتد 5

 موضود ا ائكة.

 امل ولكا   املسا يم:

   ( Sensibility ).مس وم الوع : 1

دستتتتتء ال تتتتتت أ  يعيتتتتتم  عيتتتتتاذ   أ عتتتتتا  أ  دساتتتتتم "  الل تتتتتة اعدتتتتت    •

 م1  " ل مم  قبلم ل و  اد

العلتتتتوم اجلجت عيتتتتتة التتتتوع  ل تتتتتةذ  تتتتو الس تتتتتم  ستتتتتلمة أمتتتتا   معوتتتتتم  •

ا درا .    اجليتتتتتتتول  إدرا  الستتتتتتترد لدسستتتتتتتم  للبيئتتتتتتتة املكيوتتتتتتتة بتتتتتتتم ...   

 تتتتتو  – "الشتتتتتعور" يولقتتتتتون عليتتتتتم أديا تتتتتا  -علتتتتتم التتتتتدسس يتتتتتر ن أن التتتتتوع  

   "فموعتتتتتة عمليتتتتتا  أدرا  الستتتتترد لدسستتتتتم  للعتتتتتا  اخلتتتتتارج   اجلستتتتتتوابة شتتتتتا.

 م2 

 

 . 775  ص 1994عوم الوجي    . فم  الل ة العربية  امل21

. متتتتتا ور  إبتتتتترا يم  معوتتتتتم العلتتتتتوم اجلجت عيتتتتتة  فمتتتتت  الل تتتتتة العربيتتتتتة  القتتتتتا ر  اشيئتتتتتة املرصتتتتتية للكتتتتتتاط  22

 م. 644،645 ص  ص  
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لتلميتتتتا إجرائيتتتتا:  تتتتو ا  يتتتتد  بكتتتت  متتتتا يتعلتتتت  با متتتتة لتتتتري    ادميتتتتة  عتتتت  ا  •

 ور  تتتتا املستتتتتود متتتت  معتتتتارا  معلومتتتتا   مشتتتتاعر  عواطتتتت   متتتتا يااتتتت  

عتتتل  لتتتت  متتتت  ستتتتلو يا  لعليتتتتة يقتتتتوم  تتتتا التلميتتتتا للتعتتتتايك بامتتتتان متتتت  أ متتتتة 

 لري    ور  ا املستود   ةر اووراام.

السري ستتتتا   تتتتو  تتتتود متتتت   "(Covid -19) : لتتتتري    ور  تتتتا املستتتتتود:2

ف تتتتو  الستتتتب  دتتتتت  انن  ي تتتتي  ا  تتتتا  التدسستتتت  ي تتتتادبم  تتتت جل  بتتتترد 

ال تتتتتيدية   أ اةتتتتتر  "   تتتتتان "يمكد تتتتتا أن اتتتتت د  إ  الولتتتتتا . ظ تتتتتر   مديدتتتتتة 

اطلقتتتتد عليتتتتم  دتتتتة ال تتتتكة الوطديتتتتة    2020لاايتتتتر عتتتتام  8    2019عتتتتام 

  اعتمتتتتتتد 2020لاايتتتتتتر 11ال تتتتتت  استتتتتتمية لتتتتتتري    ور  تتتتتتا املستتتتتتتود    

 أعلدتتتتتتتم  (Covid19مدامتتتتتتة ال تتتتتتكة العلميتتتتتتة رستتتتتتميا استتتتتتمية الستتتتتتري    

 وائكتتتتة عامليتتتتة  اتتتتراذ خلووراتتتتم    عتتتتة ا تشتتتتار   لتتتتل  لتتتتو مدوقتتتتة   العتتتتا  

 م"1م  التامهري املبا  لم.  

 "عتتتتر  عتتتتر  معوتتتتم–لستتتت  معوتتتتم املعتتتتاإ  م  Prevention  (الوقايتتتتة: .3

  يتتتت م طتتتت   ال تتتتت  بتتتتم يتتتتتوق  متتتتا :  الوقايتتتتة  قتتتت   م تتتتدرم: استتتتم  ِ قايتتتتة

 الوقايتتتتة  العتتتت    التلقتتتتية  تتتتالتو ري ا متتتترا  جلاقتتتتات اتختتتتا التتتتت  الوستتتتائ 

م  يق تتتتتد  تتتتتا    تتتتتا  الدراستتتتتة اجرائيتتتتتا: فموعتتتتتة 2 "العتتتتتل  متتتتت  ةتتتتتري

الوستتتتائ   ا ستتتتالي   اجلدتتتتاا ا  الوقائيتتتتة لستتتتري    ور تتتتا  التتتتت  يتعلم تتتتا 

 . د   ا  يد   ا التلميا م  ج ا   تلسة سا 

م  Primary Education Students   .الميتتتتتا التعلتتتتتيم اجلبتتتتتتدائ :4

ا   الميتتتتتا  ...طال  العلتتتتتم    ة تتتتتم  " الميتتتتتا أستتتتتم  استتتتتمم    عتتتتتم : المتتتتتِ

 

23 .W H O (2020). Report of the -china joint mission on coronavirus 

disease //en2020/February who19م- coved)24-16Retrieved from 

https://www.who.int/wer . 

    قايتتتتة  ا تتتتام  املعتتتتاإم معدتتتت  رستتتتم  لكتتتت  املعتتتتاإ   يتتتتسكة عتتتتر  عتتتتر  معوتتتتم  –. معوتتتتم  املعتتتتاإ ا تتتتام  24
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أ تتتت  العرصتتتت بالوالتتتت  ال تتتت ري   املرادتتتت  الدراستتتتية ا    الميتتتتا   مدرستتتتة 

م  يق تتتتتتد  تتتتتتم    تتتتتتا  الدراستتتتتتة متتتتتت  الداديتتتتتتة ا جرائيتتتتتتة: 1 "ابتداّئيتتتتتتة...

الميتتتتتتا ال تتتتتت  الرابتتتتتت   اخلتتتتتتامس  الستتتتتتاد  الدراستتتتتت     تتتتتتا  الستتتتتتا  

بمتتتتتتدار  مردلتتتتتتة التعلتتتتتتيم اجلبتتتتتتتدائ  ببلديتتتتتتة ستتتتتتو  ا معتتتتتتة بوتتتتتترابلس 

 اخلاضع  للدراسة امليدا ية . 

دراستتتتة  يتتتتسية اعتمتتتتد  عتتتتل  ا جتتتتراتا  املد ويتتتتة:  تتتتود  متتتتد   الدراستتتتة:

املتتتتد   الويتتتتس  التكلتتتتيام ملداستتتتبتم متتتت  إجراتا تتتتا التتتتت   تتتتدا إ  التعتتتترا عتتتتل 

مستتتتتوو التتتتوع   الوقايتتتتة متتتت  جائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا لتتتتدو الميتتتتا مردلتتتتة 

التعلتتتتيم اجلبتتتتتدائ    ليبيتتتتا   أ تتتتم ا  تتتتا  التتتتت  ستتتتا د    لتتتت   باستتتتتخدام 

 أسلوط املسة اجلجت ع  ع  طري  العيدة.  

د د املوضتتتتوعية: اتكتتتتدد الدراستتتتة موضتتتتوعياذ   دراستتتتة ارتتتت فتتتتاجل  الدراستتتتة: 

مستتتتتو  التتتتوع  بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا  الوقايتتتتة مدتتتتم لتتتتدو الميتتتتا مردلتتتتة 

ارتتتتتد د املكا يتتتتتة/ متتتتتدار  اعلتتتتتيم املردلتتتتتة امتتتتا التعلتتتتتيم اجلبتتتتتتدائ    ليبيتتتتتا. 

ارتتتتد د أمتتتتا اجلبتدائيتتتتة بمراقبتتتتة اعلتتتتيم بلديتتتتة ستتتتو  ا معتتتتة بمديدتتتتة طتتتترابلس.

لميتتتتا مردلتتتتة التعلتتتتيم اجلبتتتتتدائ  بمتتتتدرا   بلديتتتتة ستتتتو  ا معتتتتة الباتتتتية/ ا

:   متحلتتتتتتتد   العيدتتتتتتتة العرضتتتتتتتية   لعيدتتتتتتتة الدراستتتتتتتةبوتتتتتتترابلسم.  بالدستتتتتتتبة 

 (Accidental Sample   متتتتت  ةتتتتتل  فتمتتتتت  املمكتتتتت  الويتتتتتو  التتتتتي م

 التتتتت  اعدتتتت  أةتتتتا العيدتتتتا   تتتتري اجلدت ليتتتتة أ  ال تتتتري صتتتتدد  متتتت  قبتتتت   اتتتتا  

خيتتتتتار لي تتتا عتتتدد متتت  ا لتتتتراد التتتاي  يستتتتوي  البادتتتتع  "بشتتتك  عتتتر     تتتان 

العحتتتتور علتتتتي م متتتت  متتتتد   مديتتتتة صتتتتدد  أ  معتتتتر   يتتتتو د اجلستتتتتبا ة عتتتتل متتتت  

يتتتترا م موجتتتتودي  أمامتتتتم    ي تتتتور البتتتتادحون إ  اةتيتتتتار  تتتتاا الدتتتتود لستتتت ولة 

استتتتتخدامم أ    تتتتم صتتتتددي  بوقتتتتد معتتتت  أ  موضتتتتوع م اولتتتت   تتتتاا الدتتتتود 

البكتتتتتع اجلجت عتتتتت  التوبيقتتتتت  قتتتتتد اكتتتتتون  دتتتتتا   م  لستتتتت 2 "ال تتتتتري صتتتتتدد 

 

 .  الساب   املرج  عر    عر   معوم  –. معوم املعاإ ا ام  25

 دسون جعسر القيم  أ اد العيدا   ضوابل العمي   ظوابل  العم   ا . ام  26
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ظتتتر ا متدتتت  متتت  الداديتتتتة الداريتتتة القيتتتام باةتتتا عيدتتتتا  عشتتتوائية   التتتت  مد تتتتا 

ظتتتتر ا ا ائكتتتتة  اجتتتتراتا  ار تتتت املسر ضتتتتة عتتتتل فتمتتتت  الدراستتتتة   ضتتتتي  

الوقتتتد   جتتتترات الدراستتتة  تتتت   أن دوتتتم املوتمتتتت  باملدوقتتتة  بتتتتري  حيتتتتا  مدتتتتا إ  

  وتتتتا  الدراستتتتة    بتتتت  أن درجتتتتة التوتتتتا س بتتتت  فتمتتتت  مي ا يتتتتة   قتتتتد  ج تتتتد 

الدراستتتتتة  بتتتتتري  يتمحتتتتت    الميتتتتتا ال تتتتت  الرابتتتتت   اخلتتتتتامس  الستتتتتاد  متتتتت  

التعلتتتتتيم اجلبتتتتتتدائ  متقتتتتتارب    العمتتتتتر  املردلتتتتتة الدراستتتتتية    لتتتتتا  الوسولتتتتتة 

املبكتتتتر   لتتتتيمك  أن يكتتتتون دوتتتتم العيدتتتتة يتتتت ري دتتتتت  يستتتت    تتتت  البيا تتتتا  

 تتتتتدد دوتتتتتم العيدتتتتتة باةتيتتتتتار املتتتتتدار   املبكتتتتتومه  لكتتتتتان  املعلومتتتتتا   قتتتتتد 

متتتتدار  م   عتتتتدد عيدتتتتة املبكتتتتومه   6عتتتتدد عيدتتتتة املتتتتدار  التتتتت  اتتتتم اةتيار تتتتا   

% متتتتتت  ا تتتتتتا  عتتتتتتدد الميتتتتتتا ال تتتتتتسوا الرابتتتتتت  25مستتتتتترد م بدستتتتتتبة  402 

اتتتتتم  تتتتت  ارتتتتتد د ال مديتتتتتة/م .امتتتتتا 1608 اخلتتتتتامس  الستتتتتاد   عتتتتتدد م   

-أ تتتتتوبر 12رات الدراستتتتة امليدا يتتتتة   الستتتتا  معلومتتتتا  البكتتتتع  بيا ااتتتتم  إجتتتت 

 .2021 ولما/ 23

 م يوضة فتم   عيدة الدراسة 1جد   رقم   

 

  

إ تتتتتتتا    ور ا دس

 ر

 عدد إ ار   ور إ ار   ور

 التلميا

 العيدة

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال   الراب  املدار 

 اخلامس

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 الساد   

 إ ار   ور

ليبيتتتتتتتتتتتتتتتتتا  1

 ا ديد 

31 45 48 51 32 71 278 50 52 

عمتتتتر  بتتتت   2

 العاص  

50 48 45 53 - - 196 15 16 

دليمتتتتتتتتتتتتة  3

 السعدية 

35 54 55 40 46 51 281 45 - 

التتتتتتتتتتتتوط   4

 العر  

- 11
5 

- 141 - 15
0 

406 - 74 

 

 

https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&depid=4

&lcid=41962 

https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&depid=4&lcid=41962
https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&depid=4&lcid=41962
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5 24 
 ديسما 

41 53 - 65 - 86 245 30 50 

مهتتتتتتتتتتتتتتتتور   6

 التكد   

35 27 70 - 70 - 202 62 8 

املومتتتتتتتتتود  

 الكام 

192 34
2 

218 350 148 35
8 

1608 202 200 

 402 1608 1050 فمود ا  ار   558 فمود الا ور  

 
: بعتتتتد اجلطتتتتلد عتتتتل عتتتتددر متتتت  البكتتتتور  الدراستتتتا  الستتتتابقة أدا  الدراستتتتة 

 ا د ا  املستتتتتتتخدمة لي تتتتتتا   باجلستتتتتتتداد للمعلومتتتتتتا  ال تتتتتتكية املتتتتتتتولر    

التتتتتوطد  ملكالكتتتتتة مدامتتتتتة ال تتتتتكة العامليتتتتتة      ار  ال تتتتتكة بليبيتتتتتا  املر تتتتت  

ا متتتترا    قتتتترارا  رئاستتتتة اركومتتتتة بالد لتتتتة اتتتتم بدتتتتات استتتتت ر  استتتتتبا ة  متتتت  

البيا تتتتتتا   املعلومتتتتتتا  اخلايتتتتتتة با تتتتتتداا  استتتتتتاؤجل  الدراستتتتتتة   اةراج تتتتتتا 

جلةتبتتتتار يتتتتد  صتوا تتتتا بعرضتتتت ا عتتتتل فموعتتتتة متتتت  املككمتتتت  متتتت  أع تتتتات 

لة  ارتتتتتاا  يئتتتتتة التتتتتتدريس با امعتتتتتا  الليبيتتتتتة   قتتتتتد اتتتتتم اعتتتتتديل ا با ضتتتتتا 

لتتتتبع  ا ستتتتئلة   لقتتتتاذ لدرجتتتتة ااستتتتاق م   ا تتتتد اجلستتتتتبا ة   شتتتتكل ا الد تتتتائ  

ا تتتتت ت ا   : يت تتتتتم  البيا تتتتتا  ا  ليتتتتتة متتتتت  ديتتتتتع  عتتتتتل أربعتتتتتة أجتتتتت ات 

 ا تتتتتتدس  العمتتتتتتر  الستتتتتتدة الدراستتتتتتيةم.ا  ت الحتتتتتتاإ: يت تتتتتتم  بعتتتتتتد التتتتتتوع  

متتتت   بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا. ا تتتت ت الحالتتتتع: يت تتتتم  بعتتتتد  ستتتتائ  الوقايتتتتة

جائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا. ا تتتت ت الرابتتتت : يت تتتتم  ا  تتتتا  التتتتت  ستتتتا د   

 .  الوع  بوائكة لري    ور  ا  الوقاية مدم

 
 
اتتتتتم استتتتتتخدام التكتتتتترارا   الدستتتتت   ا ستتتتالي  ا د تتتتائية املستتتتتخدمة: أمتتتتا

 املئوية  املتوسل املرجة.

 الدراسة امليدا ية: عر    لي   اسسري الدتائ 

     ة ائص العيدة:أ جلذ: عر  
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 يوضة ة ائص ألراد العيدة   م 2جد   رقم   

 %   السئا      البيان  

 ا دس
  50.2 202   ر

 49.8 200 أ ح  

 %100 402 املومود

 العمر

9 60 14.9 
10 121 30.1 
11 141 35.1 
12 78 19.4 

 13 2 0.5 

 %100 402 املومود  

 ال سوا الدراسية

 32.3 130 راب  ابتدائ  

 37.6 151 ةامس اجلبتدائ    

 30.1 121 ساد  ابتدائ 

 %100 402 املومود

 
 :يت ة م  بيا ا  ا د   الساب  ما يام 

.أن الدستتتتبة متقاربتتتتة بتتتت  عتتتتدد التتتتا ور  ا  تتتتار ديتتتتع ابلتتتت   ستتتتبة التتتتا ور 1

 %م49.8%م  سبة ا  ار  50.2 

ستتتتتتتدةم أ  أن  ستتتتتتتبة السئتتتتتتتة العمريتتتتتتتة  11/10.اتقتتتتتتتارط السئتتتتتتتة العمريتتتتتتتة  2

 10%م    دتتتتت  أن  ستتتتتبة السئتتتتتة العمريتتتتتة  35.1 ادتتتتتدو عاتتتتت ستتتتتدةم  تتتتت   

%م   أقتتتتت   ستتتتتبة للسئتتتتتة العمريتتتتتة  مهلمهتتتتتة عاتتتتت ستتتتتدةم 30.1ستتتتتدوا م ابلتتتتت   

 . % م 0.5     

اي  . اتقتتتتارط  ستتتتبة املبكتتتتومه    ال تتتتسوا الدراستتتتية ديتتتتع ابلتتتت   ستتتتبة التتتت 3

%م  التتتتتاي  يدرستتتتتون بال تتتتت  37.6يدرستتتتتون بال تتتتت  اخلتتتتتامس ابتتتتتتدائ    

%م يدرستتتتتتتون بال تتتتتتت  30.1%م   دتتتتتتت  أن  ستتتتتتتبة  32.3الرابتتتتتتت  ابتتتتتتتتدائ  

 الساد  ابتدائ  .

: اتتتتتم استتتتتتخرا  الدستتتتت  املئويتتتتتة مها يتتتتتاذ: ا جابتتتتتة عتتتتت  استتتتتاؤجل  الدراستتتتتة

رجة جلستتتتتوابا  عيدتتتتة البكتتتتع ل جابتتتتة عتتتت  استتتتاؤجلام    تتتتال  املتوستتتتل املتتتت 

 لعبارا     ب عد   للب عد  ك     ا د الدتائ   التا :
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متتتتا مستتتتتوو التتتتوع  بوائكتتتتة لتتتتري    ور  تتتتا لتتتتدو الميتتتتا  التستتتتاؤ  ا   :

 مردلة التعليم اجلبتدائ    ليبيا؟

 م يوضة استوابا  ألراد العيدة دس  ب عد الوع  بوائكة لري    ور  ا 3جد   رقم   

 

 العبارا   

 املتوسل جل إ  دد ما    عم 

 املرجة
الااتتتتتتي

 %   %   %   ط

1 

املخالوتتتتتتة املبتتتتتتا   

بامل تتتتتتتتاط ادقتتتتتتتت  

 املر   

 م7   2.86 6.5 26 0.5 2 93.0 374

2 
 ور  تتتتتتا يتتتتتت د  إ  

  لا     م اط   

 م10   2.29 54.7 220 20.4 82 24.8 100

3 
 ور  تتتتتتتتا متتتتتتتتر  

 معد   

 م2  2.96 0.7 3 2.5 10 96.8 389

4 

 تتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتخص 

معتتتتتتر  ل يتتتتتتابة 

 بكور  ا  

 م9  2.65 17.4 70 2.0 8 80.6 324

5 

جل يمكتتتتت  أن يعتتتتتيك 

لتتتتتتتري    ور  تتتتتتتا 

 عد  ساعا   

 عل السوة 

 م6  2.89 93.8 377 2.0 8 4.2 17

6 

جل ادتقتتتتتتت  عتتتتتتتد و 

 ور  تتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتت  

شتتتتخص يعتتتتاإ متتتت  

 سعا   

ةسيتتتتت    جل يشتتتتتعر 

 باملر 

 م8  2.79 89.1 358 1.0 4 9.9 40

7 

متتتتتتتتتت  أعتتتتتتتتتترا  

ا يتتتتتتابة بستتتتتتري   

 ور  تتتتتتتتا ارمتتتتتتتت  

  اجلر ا   

 الستتتتتتتعا  ا تتتتتتتاا 

  ضي    التدسس  

 م5  2.92 2.5 10 2.2 9 95.3 383

8 
ا طستتتتتا  جل يدقلتتتتتون 

 العد و  باملر   

 م11  2.18 58.7 236 1.5 6 39.8 160
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9 

 بتتتتتار الستتتتت  أ حتتتتتر 

عرضتتتتتتتة ل يتتتتتتتابة 

 باملر 

 م4  2.94 2.5 10 0.5 2 97.0 390

1
0 

يوجتتتتد اوعتتتتيم ضتتتتد 

  ور  ا 

 م1  2.97 1.0 4 0.7 3 98.3 395

1
1 

يدتقتتتت  املتتتتر  متتتت  

التتتتتتتتر ا  التدسستتتتتتتت 

 ال ادر ع  

الشتتتتتخص امل تتتتتاط 

الدتتتاا  عتتت  العوتتتس 

 ا  السعا 

 م3  2.95  2.0  8 0.5 2 97.5 392

 2.76 فمود املتوسل املرجة للب عد  ك   

  
م أن أ تتتتم املعلومتتتتتا  لتتتتدو املبكتتتتومه   التتتتتت  3يت تتتتة متتتت  ا تتتتتد   رقتتتتم     

اتعلتتتت  با ائكتتتتة مرابتتتتة دستتتت  أ يت تتتتا   ضتتتتوت دستتتتاط املتوستتتتل املتتتترجة  

م معتتتتترلت م بوجتتتتتود اوعتتتتتيم 2.97 ا تتتتتد   املرابتتتتتة ا    بمتوستتتتتل متتتتترجة  

ضتتتتد  ور  تتتتا   قتتتتد يرجتتتت   لتتتت  إ  بر تتتتام  التوعتتتتيم السعتتتتام املدستتتتا متتتت  قبتتتت  

ال تتتتتكة  املر تتتتت  التتتتتوطد  ملكالكتتتتتة ا متتتتترا  بليبيتتتتتا   الا يتتتتت  املستتتتتتمر   ار  

عتتتتل أ يتتتتة التوعتتتتيم  خ راتتتتم لتك تتتت  املوتمتتتت  متتتت   ور  تتتتا متتتت  ةتتتتل  

 التوعيتتتتة املستتتتمر  ب تتتت ر  أةتتتتد اللقتتتا    أمتتتتا املرابتتتتة الحا يتتتتة  . ستتتائ  ا عتتتتلم

م معرلتتتتتة املبكتتتتتومه  بتتتتتان  ور  تتتتتا متتتتتر  معتتتتتد  2.96 بمتوستتتتتل متتتتترجة  

جتتتت   تتتتاا إ  معايشتتتتت م لتوربتتتتة ا يتتتتابة ستتتتوات   ا    أ  املوتمتتتت   قتتتتد ير

م عبتتتتار  يدتقتتتت  2.95   املرابتتتتة الحالحتتتتة جتتتتات   بمتوستتتتل متتتترجة    كتتتت   

املتتتتتر  متتتتت  التتتتتر ا  التدسستتتتت ال تتتتتادر عتتتتت  الشتتتتتخص امل تتتتتاط الدتتتتتاا  عتتتتت  

م أن 2.94العوتتتتتس ا  الستتتتتعا     جتتتتتات  املرابتتتتتة الرابعتتتتتة بمتوستتتتتل متتتتترجة 

عرضتتتتة ل يتتتتابة بتتتتاملر   أمتتتتا املرابتتتتة اخلامستتتتة جتتتتات متتتت    بتتتتار الستتتت  أ حتتتتر

أعتتتتترا  ا يتتتتتابة بستتتتتري    ور  تتتتتا ارمتتتتت   اجلر تتتتتا   الستتتتتعا  ا تتتتتاا 

م    املرابتتتتتة السادستتتتتة جتتتتتات   2.92 ضتتتتتي    التتتتتتدسس  بمتوستتتتتل متتتتترجة  
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عبتتتتتار  جل يمكتتتتت  أن يعتتتتتيك لتتتتتري    ور  تتتتتا عتتتتتد  ستتتتتاعا  عتتتتتل ا ستتتتتوة 

 م. 2.89 بمتوسل مرجة  

م أن املخالوتتتتتتتة 2.86 املرابتتتتتتتة الستتتتتتتابعة  بمتوستتتتتتتل متتتتتتترجة   جتتتتتتتات       

املبتتتتتتا   بامل تتتتتتاط ادقتتتتتت  املتتتتتتر      املرابتتتتتتة الحامدتتتتتتة  بمتوستتتتتتل متتتتتترجة 

م جتتتتتات  عبتتتتتار  جل ادتقتتتتت  عتتتتتد و  ور  تتتتتا متتتتت  شتتتتتخص يعتتتتتاإ متتتتت  2.79 

ستتتتتعا  ةسيتتتتت   جل يشتتتتتعر بتتتتتاملر      املرابتتتتتة التاستتتتتعة  بمتوستتتتتل متتتتترجة 

ل يتتتتابة بكور  تتتتتا     املرابتتتتتة  م جتتتتات  عبتتتتتار   تتتت  شتتتتتخص معتتتتتر 2.65 

م جتتتتتات  عبتتتتتار   ور  تتتتتا يتتتتت د  إ   لتتتتتا  2.29العتتتتتا    بمتوستتتتتل متتتتترجة  

م أن 2.18 تتتتت  م تتتتتاط   جتتتتتات   املرابتتتتتة اراديتتتتتة عاتتتتت بمتوستتتتتل متتتتترجة  

 ا طسا  جل يدقلون العد و باملر . 

متتتا  ستتتائ  الوقايتتتة للكتتتد متتت  ا تشتتتار جائكتتتة لتتتري    ور  تتتا  التستتتاؤ  الحتتتاإ:

 ميا مردلة التعليم اجلبتدائ    ليبيا؟لدو ال

 م يوضة استوابا  ألراد العيدة دس  ب عد الوقاية بوائكة لري    ور  ا 4جد   رقم   

 

 العبارا   
متوستتتتتتتل  جل إ  دد ما   عم 

 الااي  مرجة
  %   %     % 

مداعتتتتتتتتتتتتتتة  1

الشتتتتتتتتخص 

القويتتتتتتتتتة جل 

اقتتتتتتتتتتتتتتتتت  

لتتتتتتتتتتتري   

  ور  ا  

 م7  2.73 85.9 345 1.7 7 12.4 50

يمكددتتتتتتتتتتتتتا  2

الوقايتتتة متتت  

ا يتتتتتتتتتتابة  

بكور  تتتتتتتتتتا  

بعتتتتتتتتتتتتتتتدم 

الت تتتتتتتتتالة 

 با ياد   

 م6  2.90 4.7 19 0.5 2 94.8 381
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اراتتتتتتتتتتتتتدات  3

الك متتتتتتتتتتتة  

حيميدتتتتا متتتت  

ا يتتتتتتتتتتابة  

بستتتتتتتتتري   

  ور  ا  

 م3  2.97 1.2 5 0 0 98.8 397

 ستتتتتتتتتتتتتت   4

اليتتتتتتتتتتتتدي  

باملتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 ال تتتتتتابون 

جيتتتتتتتتتتتتتتتداذ 

 ب تتتتتتتتتتتسة 

متكتتتتتتتتتتترر   

 قايتتتتة متتتت  

  ور  ا  

 م1  2.99 0.5 2 0 0 99.5 400

التباعتتتتتتتتتتتتد  5

املكتتتاإ بتتت  

ا شتتتتتتتتتتتخا 

ص  قايتتتتتتتة 

متتتتتتتتتتتتتتتتتت  

  ور  ا  

 م2  2.98 0.5 2 1.0 4 98.5 396

ال تتتتتتتتتتتتتاات  6

ال تتتتتتتتتتك  

املشتتتتتتتتتتتم  

عتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

اخل تتتتتتتتت ا

  

 السيتاميدتتتتتتتا 

  يرلتتتتتتتتتت  

متتتت  مداعتتتتة 

 ا سم  

 م5  2.95 1.2 5 1.5 6 97.3 391

ادايتتتتتتتتتتت   7

 اعقتتتتتتتتتتتيم 

اجلستتتتتتتتتوة 

 اجلد ا  

ممكتتتتتر2  2.98 1.5 6 2.0 8 96.5 388

 ر
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 قايتتتتة متتتت  

  ور  ا  

أةتتتتتتتتتتتتتتتتد  8

اللقتتتتتتتتتتتتتا  

 التوعتتتتتتتيمم  

 قايتتتتة متتتت  

شتتتتتتتتتتتتتتتتد  

ا يتتتتتتتتتتابة 

 بكور  ا  

ممكتتتتتر3  2.9 1.0 4 0.2 1 98.8 397

 ر

اجلبتعتتتتتتتتتتتاد  9

عتتتتتتتتتتتتتتتتت  

التومعتتتتتا  

العامتتتتتتتتتة جل 

حيميدتتتتا متتتت  

ا يتتتتتتتتتتابة  

 بكور  ا  

ممكتتتتتر2  2.98 99.3 399 0.2 1 0.5 2

 ر

1
0 

عتتتتدم ملتتتتس 

ا ستتتتتتتتتوة 

  تتتتتا قتتتتتتد 

اكتتتتتتتتتتتتتتون 

ملومهتتتتتتتتتتتتتتة 

 بالسري    

 م4  2.96 1.2 5 1.5 6 97.3 391

فمتتتتتود املتوستتتتتل 

املتتتتتترجة للب عتتتتتتد 

  ك 

2.94 

     
م يت تتتتة أن استتتتتوابا  ألتتتتراد العيدتتتتة دستتتت  ب عتتتتد 4متتتت  ةتتتتل  ا تتتتد   رقتتتتم  

الوقايتتتتتة بوائكتتتتتة لتتتتتري    ور  تتتتتا مرابتتتتتة دستتتتت  أ يت تتتتتا   ضتتتتتوت دستتتتتاط 

م 2.99املتوستتتتتل املتتتتترجة   ديتتتتتع جتتتتتات   املرابتتتتتة ا     بمتوستتتتتل متتتتترجة  

أن  ستتتت  اليتتتتدي  باملتتتتات  ال تتتتابون جيتتتتداذ  ب تتتتسة متكتتتترر   قايتتتتة متتتت   ور  تتتتا   

م ديتتتتع جتتتتات 2.98اعتتتتدد عبتتتتارا  املرابتتتتة الحا يتتتتة بمتوستتتتل متتتترجة    يلدتتتتء

التباعتتتتد املكتتتتاإ بتتتت  ا شتتتتخاص  قايتتتتة متتتت   ور  تتتتا  يلي تتتتا ادايتتتت   اعقتتتتيم 

اجلستتتتتوة  اجلد ا   قايتتتتتة متتتتت   ور  تتتتتا مهتتتتتم جتتتتتات  عبتتتتتار  أن اجلبتعتتتتتاد عتتتتت  
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التومعتتتتا  العامتتتتة جل حيميدتتتتا متتتت  ا يتتتتابة  بكور  تتتتا   ادتلتتتتد املرابتتتتة الحالحتتتتة 

م عبتتتتتتار  اراتتتتتتدات الك متتتتتتة  حيميدتتتتتتا متتتتتت  ا يتتتتتتابة 2.97ل متتتتتترجة  بمتوستتتتتت 

بستتتتري    ور  تتتتا  يلي تتتتا عبتتتتار  أةتتتتد اللقتتتتا   التوعتتتتيمم   قايتتتتة متتتت  شتتتتتد  

ا يتتتتابة بكور  تتتتا    قتتتتد ستتتتا م   التتتتوع  بكيسيتتتتة الوقايتتتتة متتتت   ور  تتتتا ا    

 املدرستتتتة  املعلتتتتم  املل تتتتقا  املوجتتتتد    ا متتتتا   العامتتتتة  ةايتتتتة املتتتتدار  

وا  الس تتتتائية املكليتتتتة ةتتتتل  براف تتتتا   اتتتت ا اليوميتتتتة  متتتتا ابتتتتتم متتتت   القدتتتت 

ة ا يتتتتابة بكور  تتتتا  الوقايتتتتة دعايتتتتة مداستتتتبة  ميتتتت  السئتتتتا  العمريتتتتة عتتتتام  يسيتتتت 

  .مد ا 

م جتتتتتات  عبتتتتتار  عتتتتتدم ملتتتتتس 2.96   املرابتتتتتة الرابعتتتتتة بمتوستتتتتل متتتتترجة       

ة جتتتتات ال تتتتاات ا ستتتتوة   تتتتا قتتتتد اكتتتتون ملومهتتتتة بتتتتالسري       املرابتتتتة اخلامستتتت 

ال تتتتتك  املشتتتتتتم  عتتتتتل اخل تتتتت ا   السيتاميدتتتتتا  يرلتتتتت  متتتتت  مداعتتتتتة ا ستتتتتم 

م     تتتتتلد عتتتتتل املرابتتتتتة السادستتتتتة عبتتتتتار  يمكددتتتتتا 2.95 بمتوستتتتتل متتتتترجة  

الوقايتتتتتة متتتتت  ا يتتتتتابة بكور  تتتتتا بعتتتتتدم الت تتتتتالة با يتتتتتاد  بمتوستتتتتل متتتتترجة 

م   جتتتتتتات أن مداعتتتتتتة الشتتتتتتخص القويتتتتتتة جل اقتتتتتتت  لتتتتتتري    ور  تتتتتتا   2.90 

 م.  2.73رابة السابعة  بمتوسل مرجة  امل

متتتتتا ا  تتتتتا  التتتتتت  ستتتتتا د   التتتتتوع  بوائكتتتتتة لتتتتتري   التستتتتاؤ  الحالتتتتع: 

  ور  ا  الوقاية مدم لدو الميا مردلة التعليم اجلبتدائ    ليبيا؟    

يوضتتتتتة استتتتتتوابا  ألتتتتتراد العيدتتتتتة دتتتتتو  ا  تتتتتا  التتتتتت   م5جتتتتتد   رقتتتتتم   

 سا د   الوع  بوائكة لري    ور  ا  الوقايةمدم     
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 العبارا     

 جل  إ  دد ما   عم 
املتوسل  

 املرجة 
 الااي 

   %    %    % 

1 

اطل  

باستمرار عل  

أددر  

املعلوما  ع  

  ور  ا م  

 الدد

 م11  1.07 7.5 30 17.9 72 74.6 300

2 

ا  دإ  

مدرست   

باملعلوما   

اشامة ع  

  ور  ا

 م 2  2.94 2.5 10 0.5 2 97.0 390

3 

يعم  معلم  

عل اوعيت  

بخوور   

املر   

  الوقاية مدم 

 م 3  2.93 3.0 12 0.7 3 96.3 387

4 

سا د  

د ص 

التوعية  

اجلجت عية  

 الت  يقوم  ا

ا ة ائ   

اجلجت ع     

املدرسة  

بتوعيت  

 باملر  

 م10  1.99 37.8 152 24.9 100 37.3 150

5 

ا    عل 

معلوما  ع  

املر  م  

 القدوا  

 م 5  2.88 4.9 20 1.2 5 93.9 377
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الس ائية 

 املكلية 

6 

ا    عل 

معلوما  ع  

املر  م  

 القدوا  

الس ائية 

 ا ةرو 

 م 9  2.07 42.0 169 8.2 33 49.8 200

7 

سا د  

املل قا     

ا ما    

 العامة اوعيت  

باملر   

  الوقاية مدم 

 م 4  2.91 3.7 15 1.5 6 94.8 381

8 

اعم  املدرسة  

عل ا  يد   

بمعلوما   

 ع   ور  ا

باست الة  

متخ       

  ل 

 م 8  2.60 13.7 55 11.7 47 74.6 300

9 

سا د أ    

  معرلت   

باملر   

   يسية

 الوقاية مدم 

 م 1  2.95 2.2 9 1.5 6 96.3 387

10 

  لد عل  

معلوما  ع  

املر  م  

 بع  

 ملئ  

 باملدرسة

 م 6  2.65 11.7 47 11.2 45 77.1 310

11 

معلوما  ع   

املر   ا د  

م  ةل   

املتابعة 

 م 7  2.63 11.2 45 13.7 55 75.1 302
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ال كية 

املدرسية 

  يارا ا  

الد رية   

 للمدرسة 

فمود املتوسل املرجة  

 للب عد  ك  
2.51 

 

م أ تتتتتم ا  تتتتتا  التتتتتت  ستتتتتا د   التتتتتوع  5يت تتتتتة متتتتت  ا تتتتتد   رقتتتتتم      

بوائكتتتتتة لتتتتتري    ور  تتتتتا  الوقايتتتتتة مدتتتتتم مرابتتتتتة دستتتتت  أ يت تتتتتا   ضتتتتتوت 

دستتتتتاط املتوستتتتتل املتتتتترجة   ديتتتتتع جتتتتتات   املرابتتتتتة ا    بمتوستتتتتل متتتتترجة 

م عبتتتتار  ستتتتا د أ     معرلتتتتت  بتتتتاملر    يسيتتتتة الوقايتتتتة مدتتتتم  قتتتتد 2.95 

إ  بقتتتتتات التلميتتتتتا   مدتتتتتا شم   بدايتتتتتة ا ائكتتتتتة  بعتتتتتد اعليتتتتت   يرجتتتتت   لتتتتت 

الدراستتتتتة  لتتتتتاا  اراتتتتتر  تتتتتا جعتتتتت  ا     تتتتتتم بتوعيتتتتتة أطساشتتتتتا  متتتتتد م 

باملعلومتتتتتتا  عتتتتتت   ور  تتتتتتا      املرابتتتتتتة الحا يتتتتتتة جتتتتتتات  اتتتتتت  دإ مدرستتتتتتت  

م لاملدرستتتتة شتتتتا د ر  2.94باملعلومتتتتا  اشامتتتتة عتتتت   ور  تتتتا بمتوستتتتل متتتترجة  

م  اقتتتتتديم اخلتتتتتدما   الرعايتتتتتة ال تتتتتكية الستتتتتليمة  متتتتت  أ  تتتتتا اربتتتتتو  يت تتتتت 

التوعيتتتتتة  التحقيتتتتت  ال تتتتتك   اجلجت عتتتتت  للتلميتتتتتا مستتتتتا ة مد تتتتتا    قتتتتتايت م 

      تتتتتاا ا طتتتتتار  متتتتت  ضتتتتتم  ا جتتتتتراتا  اجلداا يتتتتتة التتتتتت  ا تتتتتا ا   ار  

الابيتتتتة  التعلتتتتيم للكتتتتد متتتت  ا تشتتتتار ا ائكتتتتة  تتتت  التقليتتتت  متتتت  أيتتتتام الدراستتتتة 

مهتتتتلر أيتتتتام لقتتتتل أستتتتبوعياذ  قللتتتتد متتتت  الوعتتتتات ال مدتتتت  للك تتتتة  ايتتتتبكد 

الدراستتتتية     تتتتال  اتتتتم إل تتتتات  قتتتتد السستتتتكة    اقستتتتيم التلميتتتتا  الوتتتتلط 

إ  فمتتتتوعت  عتتتتل مهتتتتلر أيتتتتام دراستتتتية لقتتتتل   املتتتتدار   حتتتتري  العتتتتددم      

املرابتتتتة الحالحتتتتة جتتتتات  عبتتتتار  يعمتتتت  معلمتتتت  عتتتتل اتتتتوعيت  بخوتتتتور  املتتتتر  

م لتتتتاملعلم لتتتتم د ر اربتتتتو   بتتتتري   تتتتام  2.93م  بمتوستتتتل متتتترجة    الوقايتتتتة مدتتتت 

  ظتتتت  ا ائكتتتتة  متتتت  ةتتتتل  ةوتتتتة   ار  الابيتتتتة  التعلتتتتيم اتتتتم استتتتتقواد جتتتت ت 

متتتتت  ار تتتتتة  استتتتتت للم   ا  يتتتتتد التلميتتتتتا بمعلومتتتتتا  عتتتتت   يسيتتتتتة العتتتتتد و 
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 ا يتتتتتابة بكور  تتتتتا الوقايتتتتتة مد تتتتتا    اتتتتتوعيت م با يتتتتتة اجللتتتتتت ام بتتتتتا جراتا  

يتتتتة متتتت  اراتتتتدات الك متتتتة   اعقتتتتيم اليتتتتدي    ستتتتل م باملتتتتات  ال تتتتابون عتتتتد  الوقائ

 مرا   التباعد املكاإ ب  التلميا .

  تتتتتلد عبتتتتتار  ستتتتتا د املل تتتتتقا    ا متتتتتا   العامتتتتتة اتتتتتوعيت  بتتتتتاملر      

م لتتتتاملر   التتتتوطد  2.91 الوقايتتتتة مدتتتتم عتتتتل املرابتتتتة الرابعتتتتة بمتوستتتتل متتتترجة  

 بتتتتري   او يتتتت  املل تتتتقا   الداتتتتا  عتتتتل  ملكالكتتتتة ا متتتترا   تتتتان لتتتتم د ر

 عتتتتتي م بتتتتاملر    يسيتتتتتة  ا متتتتا   العامتتتتة  أ  تتتتتا املتتتتدار  لستتتتتا م  لتتتت   

م ا  تتتتت  2.88الوقايتتتتتة مدتتتتتم   جتتتتتات    املرابتتتتتة اخلامستتتتتة بمتوستتتتتل متتتتترجة  

عتتتتل معلومتتتتا  عتتتت  املتتتتر  متتتت  القدتتتتوا  الس تتتتائية املكليتتتتة    يعكتتتتس  تتتتاا 

ا علميتتتتة  ائكتتتتة  ور  تتتتا متتتت  ةتتتتل  متتتتا  وتتتتا  القدتتتتوا  املكليتتتتة   الت ويتتتتة 

ابتتتتتم متتتت  بتتتترام    اتتتتا  يوميتتتتة عتتتت  ا ائكتتتتة     املرابتتتتة السادستتتتة جتتتتات  

عبتتتتار    تتتتلد عتتتتل معلومتتتتا  عتتتت  املتتتتر  متتتت  بعتتتت   ملئتتتت  باملدرستتتتة 

م    دتتتتتتت  جتتتتتتتات    املرابتتتتتتتة الستتتتتتتابعة عبتتتتتتتار  2.65بمتوستتتتتتتل متتتتتتترجة  

ية املدرستتتتية   يارا تتتتا معلومتتتتا  عتتتت  املتتتتر   ا تتتتد متتتت  ةتتتتل  املتابعتتتتة ال تتتتك

م   أمتتتتتا املرابتتتتتة الحامدتتتتتة جتتتتتات  2.63الد ريتتتتتة  للمدرستتتتتة بمتوستتتتتل متتتتترجة  

اعمتتتتتتت  املدرستتتتتتتة عتتتتتتتل ا  يتتتتتتتد  بمعلومتتتتتتتا  عتتتتتتت   ور  تتتتتتتا باست تتتتتتتالة 

م  أمتتتتا املرابتتتتة التاستتتتعة جتتتتات   2.60متخ  تتتت     لتتتت  بمتوستتتتل متتتترجة  

ا  تتتتت  عتتتتتل معلومتتتتتا  عتتتتت  املتتتتتتر  متتتتت  القدتتتتتوا  الس تتتتتائية ا ةتتتتتترو 

م    دتتتتتت    تتتتتتلد عبتتتتتتار  ستتتتتتا د د تتتتتتص 2.07ستتتتتتل متتتتتترجة  بمتو

التوعيتتتتتتة اجلجت عيتتتتتتة التتتتتتت  يقتتتتتتوم  تتتتتتا ا ة تتتتتتائ  اجلجت عتتتتتت    املدرستتتتتتة 

م  قتتتتد يرجتتتت  1.99بتتتتتوعيت  بتتتتاملر  عتتتتل املرابتتتتة العتتتتا   بمتوستتتتل متتتترجة  

ضتتتتتع  د ر ا ة تتتتتائ  اجلجت عتتتتت  الوقتتتتتائ    ظتتتتت  جائكتتتتتة  ور  تتتتتا  عتتتتتدم 

راستتتتة بعتتتتد اعليق تتتتا عتتتتد  متتتترا   قرصتتتت  ضتتتتو  د ر  بستتتتب  قرصتتتت متتتتد  الد

 قتتتتد ار تتتتة  اجللتتتتت ام بعتتتتدم امتتتت  التلميتتتتا لتكقيتتتت  التباعتتتتد املكتتتتاإ   عتتتتدم 

اسعيتتتتتت  د ر  اعتتتتتتا  الدشتتتتتتاف املتتتتتتدريس    أديا تتتتتتاذ قتتتتتتد يرجتتتتتت  إ  ضتتتتتتع  
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إعتتتتتداد  للقيتتتتتام بتتتتتد ر  الوقتتتتتائ   ا   ئتتتتت    املدرستتتتتة    تتتتتال   جتتتتتتات  

ا  عتتتت   ور  تتتتا متتتت  الدتتتتد   عبتتتتار  اطلتتتت  باستتتتتمرار عتتتتل أدتتتتدر املعلومتتتت 

 م. 1.07املرابة ارادية عا بمتوسل مرجة  

 
 يمك  الخيص أ م الدتائ  العامة   التا :  الدتائ  العامة:

م لب عتتتتد  ستتتتائ  الوقايتتتتة متتتت  2.94أعتتتتل قيمتتتتة للمتوستتتتل املتتتترجة  ا تتتتد   .1

 ور  تتتا لتتتدو عيدتتتة الميتتتا مردلتتتة التعلتتتيم اجلبتتتتدائ    تتتاا يتتتد  عتتتل  ستتتبة 

  املبكتتتتتومه   اعيتتتتت  بوتتتتتر    ستتتتتائ  الوقايتتتتتة متتتتت  ا يتتتتتابة عاليتتتتتة متتتتت 

بكور  تتتتتتا  أ  تتتتتتا:   ستتتتتت  اليتتتتتتدي  باملتتتتتتات  ال تتتتتتابون جيتتتتتتداذ  ب تتتتتتسة 

متكتتتتترر   التباعتتتتتد املكتتتتتاإ بتتتتت  ا شتتتتتخاص  ادايتتتتت   اعقتتتتتيم اجلستتتتتوة 

 اجلد ا   اجلبتعتتتتاد عتتتت  التومعتتتتا  العامتتتتة  اراتتتتدات الك متتتتة حيميدتتتتا متتتت  

لقتتتتتا   التوعتتتتتيمم  قايتتتتتة متتتتت  شتتتتتد  ا يتتتتتابة بستتتتتري    ور  تتتتتا  أةتتتتتد ال

ا يتتتتابة بكور  تتتتام. اتستتتت   تتتتا  الدتيوتتتتة متتتت   تتتتتائ  دراستتتتة  الاستتتتري م   

%  أن  ستتتتبة 88أن  ستتتتبة الوقايتتتتة متتتت  ا يتتتتابة لتتتتدو الولبتتتتة مراسعتتتتة بل تتتتد 

%   اتستتتتت  متتتتت   تتتتتتائ  دراستتتتتة  الستتتتتو انمالت  83التتتتتوع  بل تتتتتد لتتتتتد م 

دتتتتو  لتتتتري    أظ تتتتر  أن مستتتتتوو التتتتوع  الوقتتتتائ  لتتتتدو ألتتتتراد العيدتتتتة

  ور  ا املستود جات بدرجة  بري .

م لب عتتتتتد التتتتتوع  بوائكتتتتتة 2.76  دتتتتت  جتتتتتات  قيمتتتتتة املتوستتتتتل املتتتتترجة    .2

لتتتتري    ور  تتتتا لتتتتدو عيدتتتتة الميتتتتا مردلتتتتة التعلتتتتيم اجلبتتتتتدائ    يعكتتتتس 

 تتتتتاا متتتتتد   عتتتتت  املبكتتتتتومه  با ائكتتتتتة  أ تتتتتم معلومتتتتتا م دوشتتتتتا  تتتتت : 

 ور  تتتتا متتتتر  معتتتتد   يدتقتتتت  املتتتتر  متتتت    يوجتتتتد اوعتتتتيم ضتتتتد  ور  تتتتا 

التتتتر ا  التدسستتتت ال تتتتادر عتتتت  الشتتتتخص امل تتتتاط الدتتتتاا  عتتتت  العوتتتتس ا  

الستتتتتعا    بتتتتتار الستتتتت  أ حتتتتتر عرضتتتتتة ل يتتتتتابة بتتتتتاملر   متتتتت  أعتتتتترا  

ا يتتتتابة بستتتتري    ور  تتتتا ارمتتتت   اجلر تتتتا   الستتتتعا  ا تتتتاا  ضتتتتي    

  التتتتتتدسسم.  اتستتتتت   تتتتتا  الدتيوتتتتتة متتتتت   تتتتتتائ  دراستتتتتة  الويتتتتتار م التتتتتت 
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أظ تتتتتر  درجتتتتتة  عتتتتت  مراسعتتتتتة بخوتتتتتور  لتتتتتري    ور  تتتتتا   املوتمتتتتت  

 السعود .

أمتتتتتا قيمتتتتتة املتوستتتتتل املتتتتترجة لب عتتتتتد ا  تتتتتا  التتتتتت  ستتتتتا د   التتتتتوع   .3

م  أ تتتتتم 2.51بوائكتتتتتة لتتتتتري    ور  تتتتتا  الوقايتتتتتة مدتتتتتم جتتتتتات  بقيمتتتتتة  

ا       : تتتتتا  ا  تتتتتا  لتتتتتدو عيدتتتتتة الميتتتتتا مردلتتتتتة التعلتتتتتيم اجلبتتتتتتدائ  

املل تتتتتتقا    ا متتتتتتا   العامتتتتتتة  القدتتتتتتوا  الس تتتتتتائية املدرستتتتتتة  املعلتتتتتتم  

 املكليةم. 
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 م  ةل   تائ  الدراسة  وخ بالتا : التوييا :

التدستتتتتتي  بتتتتتت  إدار  ال تتتتتتكة املدرستتتتتتية بتتتتتتو ار  الابيتتتتتتة  التعلتتتتتتيم  مكتتتتتتت   •

ال تتتتتتكة املدرستتتتتتية بتتتتتتاملر   التتتتتتوطد  ملكالكتتتتتتة ا متتتتتترا  لتحقيتتتتتت  التلميتتتتتتا 

لتتتتراد املوتمتتتت  املكتتتتام بستتتتري    ور  تتتتا   يسيتتتتة  أ ليتتتتات أمتتتتور م  املعلمتتتت   أ

 الوقاية م  ا يابة بم للكد م  ا تشار .

ابتتتاد  املعرلتتتة بتتت  دكومتتتا     ارا  التعلتتتيم   املوتمعتتتا  املختلستتتة دتتتو  متتتا  •

 اسعلم ر ية السرص التعليمية أمهدات الوبات.

   اجل تتت م اجلستتتساد  متت  املتتوارد املتادتتة لتقتتديم التعلتتيم متت  ةتتل   ستتائ  بديلتتة •

 بالتعليم ا لكا إ.

ادمتتا  أ شتتوة الوقايتتة متت  املتتر   الستتيور  عليتتم   ا  شتتوة  التتدر   اليوميتتة   •

متت  مراعتتا  العمتتر  ا تتدس  الوضتت  ال تتك  متت  ديتتع ا عاقتتة   املوضتتوعا  

 املتولر .

 اسعي  الد ر الوقائ  للخدمة اجلجت عية املدرسية للكد م  ا تشار ا ائكة. •

د تتص اجلدتيتتاف للتحقيتت  ال تتك  دتتو  ا ائكتتة متت  قبتت  ا ة تتائ   استتت ل  •

 اجلجت ع  املدريس. 

 اسعي  د ر  اعا  الدشاف املدريس   الوع   الوقاية م  ا ائكة.  •

اجل تتت م بالتدميتتة امل ديتتة ل ة تتائ  اجلجت عتت  عتت  طريتت  التتد را    ر  العمتت   •

 دو  جائكة  ور  ا.

باملتتدار  الليبيتتة  تتتص باملواظبتتة عتتل ار تتور  ا جتتا ا  اوتتوير سياستتا  مر تتة  •

املرضتتية لتشتتوي  التلميتتا  املعلمتت  عتتل البقتتات   مدتتا شم عدتتد إيتتابت م بتتاملر  

 أ  عددما يعتدون بسرد م  ا    يعاإ م  املر .

 املقادا : 

إجتتتتترات بكتتتتتور عتتتتت  التتتتتد ر التتتتتواقع  ل ة تتتتتائ  اجلجت عتتتتت  املتتتتتدريس   .1

 .جائكة  ور  ا ظ  
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.البكتتتتع   متتتتدو مستتتتا ة شتتتتبكا  التوايتتتت  اجلجت عتتتت    اوعيتتتتة   قايتتتتة 2

 .الميا مردلة التعليم اجلبتدائ  م  لري    ور  ا 

.إقامتتتتتتة  ر  عمتتتتتت   د را  ادريبيتتتتتتة ل ة تتتتتتائي  اجلجت عيتتتتتت  العتتتتتتامل  3

 باملوا  املدريس دو  ا ائكة.
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 املراج   امل ادر 

م العلتتتتتتوم اجلجت عيتتتتتتة  فمتتتتتت  الل تتتتتتة العربيتتتتتتة  . إبتتتتتترا يم متتتتتتا ور  معوتتتتتت 1

 القا ر  اشيئة املرصية للكتاط.

. أعتتتتد التتتت ر   الرشتتتتيد  يوستتتت    تتتتواإ عمتتتتر    ةتتتتر ن  ا مهتتتتار املكتملتتتتة 2

م  فلتتتتتتة 2020 ائكتتتتتتة لتتتتتتري    ور  تتتتتتا املستتتتتتتود عتتتتتتل الواقتتتتتت  الليبتتتتتت   

  عدد ةاص جويليةم. 3  العدد 3مدارا  سياسية  املولد 

 by nour aldasoukiم 19.15.   2021. 10. 23  -دتتتتتدا. أةبتتتتتار  3

 Atlantic lnt`l University  . 

 aawsat. com/home . الاتتتت  ا  ستتتتل   جريتتتتد  العتتتترط الد ليتتتتة4

/article/2281256/e "  طتتتترابلس للت لتتتت  عتتتتل  "التعلتتتتيم عتتتت  بعتتتتد  

 م.2020مايو 13 - ت 1441رم ان  21اجلربعات  "ا ائكة 

مية للمر تتتتتت  التتتتتتوطد  ملكالكتتتتتتة ا متتتتتترا  بليبيتتتتتتا عتتتتتتل . ال تتتتتتسكة الرستتتتتت 5

 السايسبو . 

-al-ain.com/article /Libya-corona . العتتتتتتتت  اجلةباريتتتتتتتتة    6

stop- the-study 
. املر تتتتتت  التتتتتتوطد  ملكالكتتتتتتة ا متتتتتترا  بليبيتتتتتتا  مكتتتتتتت  البيا تتتتتتا  بتتتتتتاملر   7

التتتتتوطد  ملكالكتتتتتة ا متتتتترا   إد تتتتتائية بعتتتتتدد دتتتتتاجل  اجليتتتتتابة بستتتتتري   

 م. طرابلس  ليبيا 2020عدد ا طسا    ليبيا للعام   ور  ا 

  د ر  ستتتتتتائ  ا عتتتتتتلم   التحقيتتتتتت  ال تتتتتتك  2015. عتتتتتتد ريتتتتتتان باريتتتتتتان  8

للمتتتترأ  الستتتتعودية بمديدتتتتة الريتتتتا   رستتتتالة ماجستتتتتري  قستتتتم ا عتتتتلم   ليتتتتة 

 انداط  جامعة املل  سعود  اململكة العربية السعودية.

-  أمهتتتتر جائكتتتتة  وليتتتتد2020ان ستتتتيد عتتتتام  . جتتتتاط ان دستتتت   بدعبتتتتد الرعتتتت 9

عتتتتتل مستتتتتتوو التتتتتوع  ال تتتتتك  لتتتتتدو الولبتتتتتة  فلتتتتتة الشتتتتتام  للعلتتتتتوم  19

 . 2  العدد3الابوية  اجلجت عية  املولد 
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. ةوتتتتتتاط متتتتتتدير عتتتتتتام املر تتتتتت  التتتتتتوطد  ملكالكتتتتتتة ا متتتتتترا  للمتتتتتتدرات 10

التدسيتتتتتاي  رملتتتتتة التوعتتتتتيم ضتتتتتد لتتتتتري    ور  تتتتتا املستتتتتتود للبلتتتتتديا  رقتتتتتم 

 . 7/11/2021امل رخ   م 3275 

  العلقتتتتتتة بتتتتتت  مستتتتتتتوو 2021. عتتتتتتاد  الويتتتتتتار   دستتتتتت   ا التتتتتتدي  11

التتتتتوع  بخوتتتتتور  جائكتتتتتة  ور  تتتتتا  طتتتتتر  الوقايتتتتتة مد تتتتتا   اململكتتتتتة العربيتتتتتة 
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واقع دافع اإلنجاز وعالقته بمستوى االستقرار الوظيفي لدى املدرسني من  

 وجهة نظر مديري املدارس املتوسطة واإلعدادية يف حمافظة واسط 

 

  أ.م.د.سعد نعيم رضوي 

 العراق -جامعة واسط 

 امللخص

مسدددددتوى االسدددددتقرار ومسدددددتوى دافدددددع اإلنجددددداز هددددددفر الدراسدددددة التعدددددر       

العالقدددددة بدددددني دافدددددع دافدددددع اإلنجددددداز ومسدددددتوى  الدددددوظيفي والتعدددددر     ندددددو 

االسدددددتقرار الدددددوظيفي لددددددى املدرسدددددني مدددددن وجهدددددة نظدددددر مدددددديري املددددددارس 

( مدددددير 183. وبلغددددر عيلددددة ال  دددد   املتوسددددطة واإلعداديددددة يف حمافظددددة واسددددط

العامددددة ل بيددددة حمافظددددة واسددددط   وقددددام يف املدددددارس التابعددددة    املديريددددة  مدرسددددة

و جدددددرارا دالالت الصددددددق وال  دددددات واسدددددتخرا   ال احددددد  ب لدددددار أدا  الدراسدددددة

. وتددددم الت قدددددا مددددن اللتددددات  ومعا دددددة األداتددددنيلت ليددددح اإلحصدددداتي لفقدددددرات 

أن املدرسدددددني مدددددن وجهدددددة نظدددددر مدددددديري بياناهتدددددا  حصددددداتيا وأظهدددددرت اللتدددددات  

وكددد لس مسدددتوى جيدددد مدددن اإلنجددداز  املددددارس لددددوم مسدددتوى مرتفدددع مدددن دافدددع

وتوجدددددد عالقدددددة  اابيدددددة بدددددني دافدددددع اإلنجددددداز ومسدددددتوى االسدددددتقرار الدددددوظيفي  

 يقابلدددده حمدددددد  مسددددتقرا ومهامدددده املدددددرس كددددان كلددددا اندددده أي االسددددتقرار الددددوظيفي

ومددددن نددددال  نتددددات   الدراسددددة  لديدددده املعلويددددة والددددرو  األدار مسددددتوى يف ارتفددددا 

 ت واملق حات.نر  ال اح  بمجموعة من التوصيا 

واقددددع  دافددددع اإلنجدددداز   االسددددتقرار الددددوظيفي  نظددددر مددددديري الكلددددات املفتاحيددددة 

 املدارس املتوسطة واإلعدادية   حمافظة واسط  العراق.
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 مشكلة ال    

يعدددد الددددافع لمنجددداز مدددن أهدددم الددددوافع فعدددن مريقددده تت ددددى نتدددات  العمدددح         

لدددددى الفددددرد  ويتم ددددح هدددد ا الدددددافع يف  نععددددة الفددددرد يف تلفيدددد  األعددددا  بكفددددار  يف 

وقددددر قصددددى وبمسددددتوى أدار متميددددع كددددا أن االسددددتقرار الددددوظيفي عل دددد مهددددم 

ي يشددددعر الفددددرد للجددددا  واسددددتمرار اإلدار  مهددددا كددددان نوعهددددا  فهددددو العامددددح الدددد 

مدددددن ناللددددده بالراحدددددة والرضدددددا واألمدددددن وا ايدددددة يف عملددددده وأنددددده يلتمدددددي    

 وال ددددداح ني املهتمدددددنياإلدار  التدددددي يعمدددددح فيهدددددا  وألدددددار العديدددددد مدددددن العلدددددار 

وغدددددىأ    أن الددددددافع لمنجددددداز يت دددددمن  "ماكليالندددددد"بدافعيدددددة اإلنجددددداز م دددددح 

نددددد أن الدددددور املهددددم أنواعددددا وأندددداة مت ايلددددة مددددن السددددلو  حيدددد  قددددا  ماكليال

الددددد ي يقدددددوم بددددده الددددددافع لمنجددددداز يف رفدددددع مسدددددتوى أدار الفدددددرد و نتاجيتددددده يف 

خمتلدددددا املجددددداالت أو اللشدددددامات وأن الدافعيدددددة لمنجددددداز هدددددي اسدددددتعداد  ابدددددر 

نسدددد يا يف الشخصددددية  سدددددد مدددددى سددددعي الفددددرد وم ابرتدددده يف سدددد يح  قيددددا نجددددا  

إللدددد ا   ويفلددددس يف أو بلددددوف هددددد  معددددني  ي تددددة عليدددده درجددددة معيلددددة مددددن ا

املواقددددا التددددي تت ددددمن تقيدددديم األدار يف ضددددور مسددددتوى معددددني لمنجدددداز   وهددددي 

ملظومددددة متعدددددد  األبعدددداد تعمددددح عددددب   ددددار  ا هددددد املددددرت ط بالعمددددح واإلنجدددداز. 

و دددددد م يعتدددده ووجهتدددده  ولدددددته  ومدتدددده دددددد  االنجدددداز املميددددع ل هدددددا   

املتلوعددددة التددددي تقدددددوم وبددددالرغم مددددن امددددتال  امل سسددددات العديددددد مددددن املددددوارد 

بتوظيفهددددا و قيددددا أهدددددافها مددددن أجددددح نجاحهددددا وللمددددوارد ال  ددددية دورا هامددددا 

ورتييسدددد يف التلميددددة مددددن كددددون الفددددرد حمددددور كددددح نشدددداة وم عدددد  حيويددددة وفعاليددددة 

كددددح ال ددددروات وعليدددده تتوقددددا كفددددار  اللمددددو والتقدددددم العت ددددار املددددوارد ال  ددددية 

وظدددداتا ومهددددام متعدددددد  تعددددعز القلددددة اللدددداب  لددددمدار  ا دي ددددة أل ددددا تقددددوم ب

(.    ومددددددن بددددددني 34  2018مكانتهددددددا يف اليكددددددح التلظيمددددددي للم سسددددددة هاد   

العلدددددام املهمدددددة يف هددددد أ امل سسدددددات أن االسدددددتقرار الدددددوظيفي عل ددددد مهدددددم 

للجددددا  واسددددتمرار اإلدار  مهددددا كددددان نوعهددددا  فهددددو العامددددح الدددد ي يشددددعر الفددددرد 

عملددددده وأنددددده يلتمدددددي     مدددددن ناللددددده بالراحدددددة والرضدددددا واألمدددددن وا ايدددددة يف
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اإلدار  التدددددي يعمدددددح فيهدددددا فاالسدددددتقرار الدددددوظيفي هدددددو يفلدددددس يفلدددددس الشدددددعور 

باالسددددتقرار اللفيسدددد والدددد هلي لدددددى املددددوظفني أو املدرسددددني   ددددا ي تددددة عليدددده 

الشدددددعور بعيددددداد  الدددددوالر للم سسدددددة ال بويدددددة التدددددي تط دددددا م ددددددأ االسدددددتقرار 

ا  ددددة والتددددالا بددددني الددددوظيفي الدددد ي يدددد دي    نلددددا جددددو تسددددود فيدددده ال قددددة و

العددددداملني داندددددح امل سسدددددة ال بويدددددة واالسدددددتقرار مدددددرت ط بااللددددد اعات التدددددي 

سصدددح عليهدددا الفدددرد مدددن الوظيفدددة التدددي يشدددغلها ف قددددر مدددا   دددح الوظيفدددة مصددددر 

 لدددد ا  أو ملددددافع ك ددددى  بقدددددر مددددا تعيددددد مددددن دافعيددددة الفددددرد ن ددددو االنجدددداز ولدددد ا 

أمدددددر لوري لت سدددددني األدار  فددددد ن بددددد  رو  اإلنجددددداز يف امل سسدددددات ال بويدددددة

و  ددددح دافعيددددة اإلنجدددداز احددددد ا وانددددة املهمددددة يف ملظومددددة الدددددوافع اإلنسددددانية 

نظدددددرا أل يتهدددددا لددددديل فقدددددط يف املجدددددا  اللفيسددددد ولكدددددن أي دددددا يف العديدددددد مدددددن 

املجدددداالت وامليددددادين التط يقيددددة والعمليددددة حيدددد  يعددددد الدددددافع لمنجدددداز عددددامال 

 دراكدددده للموقددددا   ددددا يعتدددد  مكونددددا مهددددا يف توجيدددده سددددلو  الفددددرد وتلشدددديطه و

أساسددديا يف سدددعي الفدددرد اذددداأ  قيدددا يفاتددده مدددن ندددال  مدددا يلجدددعأ وفددديا سققددده مدددن 

أهددددددا  وانطالقدددددا مدددددن الددددددور الدددددام لالسدددددتقرار الدددددوظيفي ك حدددددد العلدددددام 

املهمددددة يف التدددد  ى عددددب دافعيددددة اإلنجدددداز و قيددددا األهدددددا  دانددددح امل سسددددات 

 لدراسة تت دد عن الس ا  اآل  وبلارا عب ما س ا فان مشكلة ا

ومسدددتوى االسدددتقرار الدددوظيفي اإلنجدددداز هدددح توجدددد عالقدددة  بدددني واقدددع دافدددع   

لدددددى املدرسددددني مددددن وجهددددة نظددددر مددددديري املدددددارس املتوسددددطة واإلعداديددددة يف 

 حمافظة واسط؟

 أ ية الدراسة 

تسدددددتمد الدراسدددددة أ يتهدددددا يف تلاولدددددا ألحدددددد املوضدددددوعات الامدددددة يف علدددددم     

الدددددلفل حيددددد  يتعلدددددا األمدددددر بدراسدددددة العالقدددددة بدددددني واقدددددع دافعيدددددة اإلنجددددداز 

ومسدددددتوى االسدددددتقرار الدددددوظيفي اللددددد ان يلع دددددان دورا هامدددددا يف  فيدددددع العددددداملني 

ورفددددددع مسددددددتوى األدار الددددددوظيفي  ددددددا سقددددددا لددددددم مسددددددارا وظيفيددددددا ناج ددددددا 

رهم بالعدالدددددة والرضدددددا الدددددوظيفي  فالسدددددتقرار الدددددوظيفي يعدددددد ميدددددع  ولدددددعو
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أساسدددددية للم سسدددددات وتددددد  ىأ عدددددب الدافعيدددددة حيددددد  تكمدددددن أ يتددددده داندددددح 

امل سسددددة يف كوندددده سقددددا الددددوالر واالنددددتار للم سسددددة لدددد ا تسددددع  هدددد أ الدراسددددة 

   تعددددر  أهددددم العوامددددح التددددي تعيددددا اسددددتقرار املدرسددددني و ددددد مددددن دافعيددددتهم 

 م .ألدار عمله

 أهدا  الدراسة 

 تتلخص أهدا  الدراسة يف ماي   

لددددددى املدرسدددددني مدددددن اإلنجددددداز لددددددى التعدددددر     مسدددددتوى دافدددددع اإلنجددددداز  -

 وجهة نظر مديري املدارس املتوسطة واإلعدادية يف حمافظة واسط.

لدددددى املدرسددددني مددددن وجهددددة نظددددر التعددددر     مسددددتوى االسددددتقرار الددددوظيفي  -

 . إلعدادية يف حمافظة واسطمديري املدارس املتوسطة وا

الكشددددا عددددن م يعددددة العالقددددة االرت اميددددة بددددني واقددددع دافددددع اإلنجدددداز ومسددددتوى  -

لددددددى املدرسدددددني مدددددن وجهدددددة نظدددددر مدددددديري املددددددارس االسدددددتقرار الدددددوظيفي 

 املتوسطة واإلعدادية يف حمافظة واسط .

  حدود الدراسة

حمافظدددددة  يت ددددددد ال  ددددد  ا دددددا  بمدددددديري املددددددارس املتوسدددددطة واإلعداديدددددة  يف

 ( .2021ددد 2020واسط للعدددددام الدراسدددي  
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  ديد املصطل ات 

  اإلنجازدافع 

(هددددددي اسددددددتعداد الفددددددرد للسددددددعي يف سدددددد يح التفددددددوق 2009عرفدددددده الغامدددددددي  

واالقددددد اا مدددددن اللجدددددا  والرغ دددددة يف األدار ا يدددددد وامل دددددابر  والتغلدددددة عدددددب 

 الصعوبات.

الدددددرجات التددددي سصددددح عليهددددا املدددددرس نتيجددددة جممددددو   التعريددددا اإلجراتددددي  

 االستجابات عب مقياس دافع اإلنجاز.

 االستقرار الوظيفي 

  ددددات العامددددح عملدددده وعدددددم تلقلدددده    أي تلظدددديم أنددددر  (2019تعريددددا املدددددا   

هدددد ا  يفا كددددان التلظدددديم امللتمددددي  ليدددده يشددددكح مسددددتق ال مهليددددا لدددده  وفددددا عوامددددح 

اجتاعيددددددة نفسددددددية مت ددددددافر  لت قيددددددا التكامددددددح ماديددددددة ملموسددددددة  وأنددددددرى 

 واالستقرار.

جممددددو  الدددددرجات التددددي سصددددح عليهددددا املدددددرس نتيجددددة  التعريددددا اإلجراتددددي  

 االستجابات عب ادا  االستقرار الوظيفي.

 اإلمار اللظري والدراسات السابقة

  اإلنجازدافع 

األدار    دددددح الدافعيدددددة لمنجددددداز عدددددامال هامدددددا لددددددى الفدددددرد لتددددد  ر يف سدددددلو    

الددد ي ي ديددده الفدددرد يف عملددده  حيددد  أ دددا   دددح القدددو  التدددي  دددر  سدددلو  الفدددرد 

للقيددددام بمهددددام العمددددح وهدددد أ القددددو    ددددح ا هددددد الدددد ي ي  لدددده الفددددرد ودرجددددة 

اللظريددددات املفددددد  لدافعيدددددة اإلنجدددداز لددددددى ومدددددن  م ابرتدددده واسددددتمرارأ يف األدار

   اإلنجدددداز وقددددد أو  مددددن قدددددم مفهددددوم ا اجددددة  الفرد نظريددددة هلددددري مددددوراي 

حدددددد قاتمددددة تشددددتمح عددددب  انيددددة وع ددددون حاجددددة يفات أصددددح نفيسدددد كددددان مددددن 

بيلهددددا ا اجددددة    اإلنجدددداز وقددددد ركددددع عددددب ندددد ات الطفولددددة امل كددددر  يف تفسددددىأ 

( حيدددددد   ن ا اجددددددة    اإلنجدددددداز تت دددددددد بالرغ ددددددة 2014للسلو  مسددددددغو  

ة عددددد  وامليددددو  ن ددددو العمددددح بدددددعة وبصددددور  جيددددد  وقددددد  كددددن مددددن صددددياغ
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ع دددارات تدددد  عدددب اإلنجددداز يدددرى مدددن وجددده نظدددرأ انددده يمكدددن اسدددتخدامها يف بلدددار 

االنت ددددارات التددددي توضددددع لقيدددداس دافعيددددة اإلنجدددداز والتددددي تشددددمح عددددب عددددد  

جوانددددددة ملهددددددا  االنسددددددياق ورار الطمددددددو   امللافسددددددة  املسدددددد ولية  التفددددددوق   

 اجدددددة    امل ابر  كدددد لس ا واندددددة العامفيددددة تدددددرت ط با اجدددددة لمنجدددداز م دددددح  ا

 ( .2017االع ا   السيطر  االستقال  ال فات 

 نظرية أتكسون 

اتسددددمر هدددد أ اللظريددددة يف الدافعيددددة لمنجدددداز بعدددددد مددددن املالمدددد  التددددي يميعهددددا     

عددددن نظريددددات ماكليالنددددد  ومددددن أهددددم هدددد أ املالمدددد  أن توجدددده أتكسددددون كددددان 

تلفدددددة عدددددن أك دددددر معمليدددددا  وتركيدددددعا عدددددب املعا دددددة التجري يدددددة للمتغدددددىات املخ

املتغددددىات االجتاعيددددة املرك ددددة التددددي تلاولددددا ماكليالنددددد  حيدددد  أسددددل نظريددددة يف 

( Atkinson.1960,p23ضدددددور كدددددح مدددددن نظريدددددة الشخصدددددية وعلدددددم الدددددلفل 

كددددا قددددام أتكسددددون ب لقددددار ال ددددور عددددب العوامددددح امل دددددد  لمنجدددداز القدددداتم عددددب 

عددددة عوامددددح املخددددامر  وألددددار     ن خمددددامر  اإلنجدددداز يف عمددددح مددددا  ددددددها أرب

فددديا يتعلدددا بخصددداتص الفدددرد  فقدددد قسدددم أتكسدددون نمطدددني مدددن األفدددراد يعمدددالن 

 بطريقة خمتلفة يف جما  التوجه ن و اإلنجاز.

العامددددح األو   األلددددخاي الدددد ين يتسددددمون بارتفددددا  ا اجددددة لمنجدددداز بدرجددددة 

 ك ى  من اخلو  من الفشح.

ملقارنددددة با اجددددة العامددددح ال ددددا   األلددددخاي الدددد ين يتسددددمون بارتفددددا  اخلددددو  با 

 لمنجاز.

فددددديا يتعلدددددا بخصددددداتص املهمدددددة  باإلضدددددافة    هددددد ين العددددداملني للشخصدددددية  

هلددددا  أي ددددا موقفددددان أو متغددددىان يتعلقددددان باملهمددددة واددددة أندددد  ا يف االعت ددددار 

  ا 

العامددددح األو   احتاليددددة اللجددددا  وتشددددى    الصددددعوبة املدركددددة للمهمددددة  وهددددي 

 احد حمددات املخامر .
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ال دددددا   ال اعددددد  لللجدددددا  ويقصدددددد بددددده االهدددددتام الددددددان  أو الددددد ا  يف العامدددددح 

املهمددددددددددة يتدددددددددد  ر األدار يف مهمددددددددددة مددددددددددا بال اعدددددددددد  لللجددددددددددا  يف هدددددددددد أ 

 (.56 ي 2000املهمة نليفة 

 نظرية  ديد الد  

وهددددي التددددي نددددر  دددددا ميلددددر وأتكسددددون حيدددد  يدددد كر أن أفكددددار اللظريددددة تدددددور    

لددددد دار  فددددد يفا كاندددددر األهددددددا   حدددددو   ديدددددد الفدددددرد للهدددددد  باعت دددددار حمددددددد

امل دددددد  متعديددددة  ويمكددددن الوصددددو   ليهددددا  وتلقدددد  ق ددددوال لدددددى الفددددرد  فدددد ن 

يفلدددس يدفعدددده    مسددددتوى مرتفدددع مددددن اللشدددداة  باملقارندددة باألهدددددا  غددددى متعديددددة 

أو الاتمدددددة  والتدددددي تتعددددددى  مكانيدددددات الفرد فتلدددددس التدددددي ال تدفعددددده    نشددددداة 

 تت كم يف  ديد وض ط الد  هي فعا .وترى اللظرية أن هلا  عوامح 

 التغ ية املرتد  ووجود مكافآت نتيجة التدرية يف األدار.-

 كون األهدا  ديلاميكية مت ركة. -

 املارسة واخل   والتدرية. -

 و دد اللظرية أنوا  األهدا  وعالقتها باألدار عب الل و اآل   -

 توى الرفيع.األهدا  الصع ة تعود داتا    األدار يفي املس -

 األهدا  السهلة تعود داتا    جمهود أقح وأدار بمستوى ملخف . -

األهددددددا  املسدددددت يلة قدددددد تسددددد ة يف أدار يفي مسدددددتوى مدددددلخف  مصددددد وا  -

 (.Santrock,2003,p54بخ   

 االستقرار الوظيفي يف الفكر اإلداري 

يددددرى ماسددددلو أن احتياجددددات اإلنسددددان تددددلظم حسددددة  نظريددددة سددددلم ا اجددددات     

أولويددددات حيدددد  افدددد يف أ ددددم اللدددداس يف حمدددديط العمددددح يدددددفعون إلبدددددار الرغ ددددة 

يف  لددددد ا  جمموعدددددة مدددددن ا اجدددددات ال اتيدددددة وعددددددم  لددددد ا  هددددد أ ا اجدددددات 

يددددلعكل عددددب  نتدددداجيتهم ورغ ددددتهم يف العمددددح كددددا أن اسددددتمرار  لدددد اعها يدددد دي 

مدددددن  لددددد اعها للعمدددددح باسدددددتمرار     ظهدددددور حاجدددددات جديدددددد  أندددددرى البدددددد

وتتفددددداوت ا اجدددددات يف درجدددددة   احهدددددا وفدددددا أ يتهدددددا وموقعهدددددا وعالقتهدددددا 
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بدافعيددددة الفددددرد للقيددددام بعمددددح معددددني حيدددد  يفدددد يف ماسددددلو يف  ليلدددده ملفهددددوم 

 ا اجات اإلنسانية  ال ة اف اضات أساسية 

سدددددلوكها  ال  ددددد كاتلدددددات حمتاجدددددة  مدددددن املمكدددددن أن تددددد  ر احتياجاهتدددددا عدددددب -

فا اجددددة غددددى املشدددد عة هددددي التددددي تدددد  ر يف السددددلو  أمددددا ا اجددددة املشدددد عة فددددال 

 (.Zulfqar, 2015تص   دافعة للسلو  

ترتددددة حاجددددات اإلنسددددان حسددددة أ يتهددددا     سددددة جمموعددددات رت ددددر عددددب  -

لددددددكح هددددددرم وتدددددددرجر مددددددن ا اجددددددات الفسدددددديولوجية يف قاعددددددد  الددددددرم ا  

ة واالنددددتار وتليهددددا حاجددددات الدددد ات حاجددددات األمددددن  ددددم ا اجددددات االجتاعيدددد 

واملركددددع واالحدددد ام ويف األنددددى  قيددددا الددددد ات يف قمددددة الددددرم فهددددي حاجدددددات 

تتدددددر  هرميددددا ت دددددأ بتقدددددم اإلنسددددان للمسددددتوى التددددا  مددددن الددددرم أو ا اجددددة 

األساسددددية    املرك ددددة فقددددط علدددددما تكددددون ا اجددددة الدددددنيا قددددد تددددم  لدددد اعها عددددب 

 (.Wirawan, 2019األقح بدرجة ضعيفة 

 1961 –نظرية اإلنجاز  ماكليالند 

تددددرى هدددد أ اللظريددددة عددددب أن األفددددراد ةتلفددددون يف درجددددة امل ددددابر  عددددب  نجدددداز     

األهددددا  فهلدددا  فادددة مدددن األفدددراد يسددداعدون يف  قيدددا املهدددام التدددي يقومدددون ددددا 

وهدددد ا يشددددعرهم بك ددددى مددددن الدددددور مددددن اتفدددداق مددددا يفعلوندددده وهددددم يتفدددداوتون يف 

بددددانتال  ال ياددددة التددددي يعيشددددون دددددا و قددددافتهم واحتكدددداكهم قددددو  هدددد ا الدددددافع 

ي ع ددددهم الدددد ع  ومددددن هدددد أ الفكددددر  انطلددددا ماكليالنددددد يف كتابدددده الدددد ي الددددتهر 

ويفلددددس ب ميددددعأ عددددب ال ياددددة التددددي تدددد  ر عددددب اإلنسددددان  "جمتمددددع اإلنجدددداز "بدددده 

وتدفعدددده لكددددي يكددددون مت فددددعا يف عملدددده  فهددددو يددددرى  ن اإلنسددددان مدددددفو  برغ تدددده 

لتفددددوق و قيددددا نتددددات  بدددداهر  يف عملدددده ب يدددد  ي  ددددر أندددده جدددددير الك ددددى  يف ا

بدددداالح ام والتقدددددير   فاللتددددات  التددددي توصددددح  ليهددددا  كددددن مددددن القددددو   ن دافددددع 

اإلنجدددداز يم ددددح الرغ ددددة يف  قيددددا نتددددات  جيددددد  يف املهددددام التددددي يقددددوم دددددا اإلفددددراد 

وأب دددددال ماكليالندددددد أكددددددت أن األفدددددراد الددددد ين يتميدددددعون بدددددالطمو  والرغ دددددة 

لقويدددددة وهددددددفهم الوصدددددو     ملاصدددددة املسددددد ولية يلددددددفعون يف عملهدددددم بقدددددو  ا
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ويلجعهدددا بكفددددار  عاليدددة حتدددد  ي  تددددوا أ دددم ندددداج ني ومتميدددعين ويتمتعددددون دومددددا 

بقددددددر مدددددن ا ددددداس أل دددددم ال يريددددددون  ن ةي دددددوا  مدددددا  ر سددددداتهم الددددد ين 

يتوقعددددون مددددلهم باسدددددتمرار كفددددار  عاليدددددة تفددددوق كفدددددار  اإلفددددراد يفوي اإلنجددددداز 

 (.Ball,1977,p76 عيا ال

فدددددان الفهدددددم الكامدددددح للمفددددداهيم اخلاصدددددة بددددددافع اإلنجددددداز واملعرفدددددة الدقيقدددددة 

للخصدددددداتص التددددددي ي  دددددد  علهددددددا األفددددددراد يفوي دوافددددددع االنجدددددداز القددددددوي يف 

أعالدددم يمكدددن  ن يسددداعد املدددديرين عدددب تفسدددى سدددلو  العددداملني والتل ددد  بددده مدددن 

لددده أ يدددة ك دددى  باللسددد ة ندددال  مدددا سددد ا يمكدددن القدددو   ن االسدددتقرار الدددوظيفي 

للم سسدددددات ويفلددددددس باعت ددددددارأ حددددددافعا مددددددن ا ددددددوافع التددددددي اددددددة توافرهددددددا 

واالهدددددتام ددددددا يف بيادددددة العمدددددح ملدددددا لددددده مدددددن تددددد  ى يف أدار األفدددددراد ولدددددعورهم 

باالرتيدددددددددا  يف مكدددددددددان عملهدددددددددم واألمدددددددددان وبالتدددددددددا   قيدددددددددا أهددددددددددا  

 (.McClelland,1985,p98امل سسة 

 الدراسات السابقة 

 أوال الدراسات املتعلقة بدافعية االنجاز

هدددددددفر    تعددددددر  الددددددلمط القيددددددادي ملددددددديرين  ( 2010دراسددددددة  رابدددددد   -

لدددددى معلمددددي املرحلددددة االبتداتيددددة  م قددددر عددددب عيلددددة  اإلنجدددازوعالقتدددده بدافعيددددة 

(معلدددددا ومعلمدددددة  وتوصدددددلر    اللتدددددات  التاليدددددة  كددددددان 395تكوندددددر مدددددن 

وهلدددا  عالقددددة ارت اميدددة موج دددة بددددني  الدددلمط القيدددادي الدددديمقرامي هددددو السددداتد 

  وسددددال ة بددددني الددددلمط الددددديكتاتوري ودافعيددددة  اإلنجددددازالددددلمط القيددددادي ودافعيددددة 

اإلنجددددداز  وتوجدددددد فدددددروق يف دافعيدددددة اإلنجددددداز لصدددددال  اإلندددددال  وال توجدددددد 

 ت عا لسلوات التدريل  واملستوى التعليمي. اإلنجازفروق يف دافعية 

ة     ديددددددد درجددددددة  ارسددددددة هدددددددفر الدراسدددددد  ( 2018دراسددددددة  ميفددددددور  -

مدددددديري املددددددارس لدددددمدار  بدددددالتجوا  وعالقتهدددددا بدافعيدددددة اإلنجددددداز للمعلمدددددني 

مدددددن وجددددده نظدددددر املعلمدددددني يف حمافظدددددة عجلدددددون يف األردن  باسدددددتخدام املدددددله  

(معلددددا ومعلمددددة. وتوصددددلر 255الت لددددي  الوصددددفي  م قددددر عددددب عيلددددة مددددن 
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لتجوا  ك دددددى   ودرجدددددة    أنَّ درجدددددة  ارسدددددة مدددددديري املددددددارس لدددددمدار  بدددددا 

دافعيددددة اإلنجدددداز لدددددى املعلمددددني ك ى  وت ددددني وجددددود فددددروق دالددددة  حصدددداتيا يف 

درجددددة  ارسددددة املددددديرين لددددمدار  بددددالتجوا جل تعددددعى النددددتال  متغددددىي ا ددددلل 

ومسدددددتوى املدرسدددددة وعدم وجدددددود فدددددروق دالدددددة  حصددددداتيا يف درجدددددة  ارسدددددة 

اخلددددد   وامل هدددددح املدددددديرين لدددددمدار  بدددددالتجوا جل تعدددددعى الندددددتال  متغدددددىي 

العلمي وعددددددم وجدددددود فدددددروق دالددددده  حصددددداتيان يف درجدددددة دافعيدددددة اإلنجددددداز 

للمعلمدددددنيجل تعدددددعى الندددددتال  متغدددددىات اللدددددو  واخلددددد   وامل هدددددح العلمدددددي 

ومسددددتوى املدرسددددة  وهلددددا  أ ددددر دا   حصدددداتيا لددددمدار  بددددالتجوا  عددددب دافعيددددة 

 لدى املعلمني. اإلنجاز

لكشدددددا عدددددن العالقدددددة بدددددني وهدددددد  ال  ددددد  ل ( 2018دراسددددة  الطل ددددي   -

امللدددداد املدددددرة ودافعيددددة  اإلنجدددداز لدددددى املعلمددددني يف املدددددارس التابعددددة ملكتددددة 

التعلدددديم ويفلددددس مددددن نددددال  التعددددر  عددددب مسددددتوى امللدددداد املدددددرة السدددداتد يف 

املدددددارس التابعددددة ملكتددددة التعلدددديم بعشددددى  مددددن وجهددددة نظددددر املعلمددددني ومسددددتوى 

التابعددددة ملكتددددة التعلدددديم تكونددددر  دافعيددددة اإلنجدددداز لدددددى املعلمددددني يف املدددددارس

( معلددددا مددددن معلمددددي مدددددارس التعلدددديم العددددام التابعددددة  ١٣٤عيلددددة ال  دددد  مددددن   

ملكتددددة التعلدددديم بعشددددى  تددددم انتيددددارهم بطريقددددة العيلددددة العشددددواتية  وقددددد تددددم 

تط يدددددا املدددددله  الوصدددددفي  واسدددددتخدمر اسدددددت انه امللددددداد املددددددرة واسدددددت انة 

لتددددات     وجددددود مسددددتوى مرتفددددع دافعيددددة اإلنجدددداز لدددددى املعلددددم وتوصددددلر ال

للملددداد املددددرة اإلادددا  مدددن وجهدددة نظدددر أفدددراد عيلدددة ال  ددد  وجدددود مسدددتوى 

 لدافعية اإلنجاز لدى أفراد عيلة ال   .

  انيا  الدراسات املتعلقة باالستقرار الوظيفي  

هدددددددفر هدددددد أ الدراسددددددة     ديددددددد مسددددددتوى  ( 1998دراسدددددة  الددددددحان  -

االسدددددتقرار الدددددوظيفي لددددددى معلمدددددي ومعلدددددات املرحلدددددة األساسدددددية يف مديريدددددة 

ال بيدددددة و التعلددددديم للدددددوار ال اديدددددة الشدددددالية يف األردن  ودراسدددددة عالقدددددة بعددددد  
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اخلصددددداتص الديموغرافيدددددة للمعلدددددم بمسدددددتوى هددددد ا االسدددددتقرار  و يفلدددددس مدددددن 

مددددا درجددددة االسددددتقرار الددددوظيفي لدددددى   نددددال  اإلجابددددة عددددن السدددد الني اآلتيددددني

معلمددددددي ومعلددددددات املرحلددددددة األساسددددددية عددددددن عملهددددددم يف مديريددددددة ال بيددددددة و 

التعلدددديم للددددوار ال اديددددة الشددددالية؟وما هددددي التغددددىات التددددي تتل دددد  يف  ديددددد درجددددة 

االسدددددتقرار الدددددوظيفي ملعلمدددددي ومعلدددددات املرحلدددددة األساسدددددية عدددددن عملهدددددم يف 

ال اديددددة الشددددالية؟ و تكددددون جمتمددددع الدراسددددة  مديريددددة ال بيددددة و التعلدددديم للددددوار

مددددن ميددددع معلمددددي و معلددددات املرحلددددة األساسددددية يف مديريددددة ال بيددددة و التعلدددديم 

  1998/  1997للدددددوار ال اديدددددة الشدددددالية يف حمافظدددددة املفدددددرق للعدددددام الددددددراة 

أمددددا عيلددددة الدراسددددة فقددددد انتددددىت  .معلددددا و معلمددددة (952ال ددددالد عددددددهم  

(  معلددددا 265علقوديددددة ال سدددديطة  و قددددد بلددددد عدددددد أفرادهددددا  بالطريقددددة الط قيددددة ال

%( مدددددن جمتمدددددع الدراسدددددة  27.8ومعلمدددددة وتشدددددكح هددددد أ العيلدددددة مدددددا نسددددد ته  

ولت قيددددا هددددد  الدراسددددة قددددام ال احدددد  بتطددددوير أدا  ناصددددة لقيدددداس الرضددددا 

( 56الدددددوظيفي لددددددى معلمدددددي ومعلدددددات املرحلدددددة األساسدددددية  الدددددتملر عدددددب  

هدددي م يعدددة العمدددح  الراتدددة  العالقدددات مدددع  فقدددر  موزعدددة عدددب سددد عة جمددداالت

الددددددعمالر  ا ددددددوافع  اإلدار  امل دددددداا   اإلاا  ال بددددددوي  املكانددددددة االجتاعيددددددة 

وتقدددددير املجتمددددع للمعلددددم و أظهددددرت الدراسددددة اللتددددات  التاليددددة   أن أفددددراد عيلددددة 

الدراسددددددة يتصددددددفون بدرجددددددة عاليددددددة مددددددن االسددددددتقرار باللسدددددد ة ملجددددددا  اإلدار  

قدددددات مدددددع الدددددعمالر  واملكاندددددة أالجتاعيدددددة و تقددددددير املجتمدددددع امل ددددداا  والعال

للمعلدددددم وبدرجدددددة متوسدددددطة مدددددن الرضدددددا باللسددددد ة ملجدددددا  اإلاا  ال بدددددوي 

  .وم يعة العمح و بدرجة متدنية باللس ة ملجا  ا وافع والراتة

هددددددفر الدراسددددددة التعدددددر     درجددددددة االسددددددتقرار  ( 2005دراسدددددة الطعا   -

ال انويددددة يف املدددددارس ا كوميددددة واخلاصددددة يف حمافظددددة  الددددوظيفي ملعلمددددي املرحلددددة

( 2455عددددان يف األردن والعوامددددح املدددد  ر  فيدددده. تكددددون جمتمددددع الدراسددددة مددددن  

( معلددددددا ومعلمددددددة يف القطددددددا  879معلددددددا ومعلمددددددة يف القطددددددا  ا كددددددومي  و 

( معلدددددا ومعلمدددددة مدددددن القطدددددا  490اخلددددداي وتكوندددددر عيلدددددة الدراسدددددة مدددددن  
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معلمددددة مددددن القطددددا  اخلدددداي . وقددددد تددددم تطددددوير أدا  ( معلددددا و175ا كددددومي و 

لقيددددداس درجدددددة الرضدددددا الدددددوظيفي لددددددى املعلمدددددني والعوامدددددح املددددد  ر  فيهدددددا  

متغدددددىات الدراسدددددة وهدددددي ا دددددلل  والقطدددددا  الددددد ي  -وت لفدددددر مدددددن قسدددددمني 

يعمدددددح فيددددده املعلدددددم  وامل هدددددح العلمدددددي واسدددددت انه مكوندددددة مدددددن سددددد عة جمددددداالت 

عددددددد مدددددن امل كمدددددني املختصدددددني  واسدددددتخرا  دالالت الصددددددق بعرضدددددها عدددددب 

واسدددددتخر  معامدددددح ال  دددددات وفدددددا معادلدددددة كرون ددددداد الفا.وكاندددددر أبدددددرز نتدددددات  

الدراسدددددة  وجدددددود مسدددددتوى جيدددددد مدددددن االسدددددتقرار الدددددوظيفي لددددددى املعلمدددددني 

وفددددددروق يفات  داللددددددة  حصدددددداتية تعددددددعى ملتغددددددى القطددددددا   ولصددددددال  معلمددددددي 

 ا دددددلل القطددددا  اخلدددداي ووجدددددود فددددروق يفات داللددددة  حصددددداتية تعددددعى ملتغددددى

 ولصال  اإلنال . 

هدددددد  دراسدددددة الفرسدددددات    معرفدددددة عوامدددددح  ( 2017دراسدددددة  الفرسدددددات  -

االسددددتقرار الددددوظيفي لدددددى املعلمددددني يف املدددددارس ال انويددددة ا كوميددددة يف حمافظددددة 

عجلدددددون مدددددن وجهدددددة نظدددددر املعلمدددددني أنفسدددددهم  وبيدددددان مدددددا  يفا كاندددددر عوامدددددح 

 انويددددة ا كوميددددة يف حمافظددددة االسددددتقرار الددددوظيفي لدددددى املعلمددددني يف املدددددارس ال

عجلددددددون يف األردن اتلددددددا بددددددانتال  ا ددددددلل  امل هددددددح العلمددددددي وسددددددلوات 

( 245اخلدددد  . انتددددىت عيلددددة عشددددواتية مددددن جمتمددددع الدراسددددة  تكونددددر مددددن  

(مدددددن املجتمدددددع األصددددد   ومدددددورت ال اح دددددة %20معلدددددم ومعلمدددددة بلسددددد ة  

  ( فقدددددر  وزعدددددر عدددددب أربدددددع جمددددداالت هدددددي  جمدددددا 61اسدددددت انة تكوندددددر مدددددن  

العامددددح القتصددددادي  وجمددددا  املكانددددة االجتاعيددددة للمعلددددم  وجمددددا  بياددددة العمددددح  

وجمدددددددا  الت هيدددددددح والتددددددددرية. توصدددددددلر الدراسدددددددة    اللتدددددددات  التاليدددددددة  أن 

(  حيددددد  جدددددارت 4.05-2.52املتوسدددددطات ا سدددددابية قدددددد تراوحدددددر مدددددا بدددددني  

 (  والعامدددددح4.05بيادددددة العمدددددح يف املرت دددددة األو  بددددد عب متوسدددددط حسدددددا  بلدددددد  

(  وأن 2052االقتصدددددددادي يف املرت دددددددة األندددددددى  وبمتوسدددددددط حسدددددددا  بلدددددددد  

مسدددددتوى االسدددددتقرار الدددددوظيفي لددددددى املعلمدددددني بشدددددكح عدددددام كدددددان بدرجدددددة 

متوسدددددطة وعددددددم وجدددددود فدددددروق يفات داللدددددة  حصددددداتية يف مسدددددتوى عوامدددددح 
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االسددددتقرار الددددوظيفي لدددددى تعددددعى أل ددددر ا ددددلل يف ميددددع املجدددداالت باسددددت لار 

وجدددددارت الفددددروق لصدددددال  اإلندددددال وعددددددم وجدددددود  جمددددا  الت هيدددددح والتددددددرية

فدددددروق يفات داللدددددة  حصددددداتية يف مسدددددتوى االسدددددتقرار الدددددوظيفي لددددددى املعلمدددددني 

  .تععى أل ر امل هح العلمي يف ميع املجاالت ويف الدرجة الكلية

 ملهجية ال    و جراراته

 ملهجية ال    

ات عددددر الدراسددددة املددددله  الوصددددفيي املسدددد يي أالرت ددددامي واملددددله  اللددددوعي مددددن    

نددددال  وصددددا الظدددداهر  املدروسددددة وصددددفا كميددددا وتددددمي مددددع ال يانددددات وتصددددليفها  

ومددددن  ددددم  ليلهددددا وكشددددا العالقددددة بددددني أبعادهددددا املختلفددددة مددددن أجددددح تفسددددىها 

تفسددددددىا وافيددددددا للوصددددددو     نتددددددات  واسددددددتلتاجات تسددددددهم يف فهددددددم الواقددددددع 

 وتشخيصه .

  جمتمع ال    وعيلته

ي بدددده ميددددع مفدددددددردات الظدددداهر  التددددي يقددددوم بدراسددددتها ال احدددد  ويشددددتمح      َيْعلدددده

للعدددددددددام  هددددددددد ا ال  ددددددددد  مدددددددددديري املددددددددددارس املتوسدددددددددطة واإلعداديدددددددددة

  ددددح العيلددددة جدددددعرا مددددن املجتمدددددع الددددد ي ذدددددري (  و2021-2020الدددددراة 

( مددددديرا ومدددددير    يف 183ن  وتتدددد لا عيلددددة ال  دددد  ا ددددا  مدددد  عليدددددده الدراسدددددة

 . س  ر تلس العيلة بالطريقة العشواتية

 أدوات ال     

لت قيددددا أهدددددا  ال  ددددد  واإلجابددددة عدددددن أسددددالته  أعدددددد ال احدددد  اسدددددت انات    

ا يف   مدددددع ال ياندددددات  وفدددددا مشدددددكلة ال  ددددد  وأهدافددددده  وتسدددددا الته  معتمدددددد 

  عدادأ عب اخلطوات اآلتية 

راسات السابقة.االمال  عب األدا ال بوي وا-  لدِّ

 جددددرار مقددددابالت لخصددددية مددددع عدددددد مددددن املختصددددني يف املجددددا  ال بددددوي -

 وس الم عن تصميم االست يانات األف ح واألنسة ملوضو  ال   . 
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ندددددر االسدددددت انات مدددددن جدددددعأين  األو   املعلومدددددات الديموغرافيدددددة لعيلدددددة      تكوي

نددددددر ال  دددددد   وال ددددددا   االسددددددت انة التددددددي تعدددددد  عددددددن  رار املددددددديرين   وتكوي

االسدددددت انة اخلاصدددددة بددددددافع اإلنجددددداز بصدددددورهتها األوليدددددة مدددددن  سدددددني فقدددددر  

واسدددددتقرت عدددددب  ال دددددني فقدددددر   مدددددا االسدددددت انة اخلاصدددددة باالسدددددتقرار الدددددوظيفي 

( فقددددر  واسددددتقرت بصددددورهتا اللهاتيددددة عددددب 33تكونددددر بصددددورهتا األوليددددة مددددن  

 ( فقر . 25 

 صدق أدوات ال    

 جرى  ت ا  اخلطوات اآلتية للت قا من صدق األدا        

ُعرضدددددر االسدددددت يانات عدددددب جمموعدددددة مدددددن امل كمدددددني مدددددن أع دددددار هيادددددة 

التدددددددريل يف اصددددددص مراتددددددا تدددددددريل اللغددددددة العربيددددددة  وعلددددددم الددددددلفل 

(  حيدددددد  12والقيدددددداس والتقددددددويم  واإلدار  ال بويددددددة وال ددددددالد عددددددددهم  

ملددددة مددددلهم قددددرار  فقددددرات االسددددت يانات   وبيددددان رأوددددم مددددن حيدددد  ملاسدددد ة 

الفقددددددرات مل ددددددمون االسددددددت يانات   أو ا دددددد    أو التعددددددديح  أو اإلضددددددافة  

%(  وبددددد لس 86وقدددددد حصدددددلر فقدددددرات االسدددددت يانات عدددددب نسددددد ة اتفددددداق  

  قا ما يسم  بالصدق الظاهري ل دا 

   ات األدا 

للت قدددددا مدددددن   دددددات االسدددددت يانات   و  دددددات تط يقهدددددا جدددددرى اسدددددتخدام         

( ويفلدددددس بتط يقهدددددا عدددددب Test-Retestمريقدددددة االنت دددددار و عددددداد  االنت دددددار  

ومدددددير  مددددن نددددار  عيلددددة ال  دددد  مددددديرا ( 15عيلددددة اسددددتطالعية مكونددددة مددددن  

مددددددرتني بفددددددارق زملددددددي ُمدتددددددُه أسدددددد وعان  واسددددددتخرا  معامددددددح االرت دددددداة 

( بددددددني Pearson Correlationمددددددح ارت دددددداة بىسددددددون  باسددددددتخدام معا 

تقددددددديراهتم يف املددددددرتني وبلددددددد معامددددددح االرت دددددداة بددددددني التط يقددددددني ألدا  دافددددددع 

(  ومعامددددددددح االرت دددددددداة بددددددددني التط يقددددددددني ألدا  االسددددددددتقرار 0.84اإلنجدددددددداز  

 α( وهددددي قدددديم دالددددة  حصدددداتي ا علددددد مسددددتوى الداللددددة  0.80الددددوظيفي بلددددد  

=0.05.) 
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 الست يانات   عداد تعليات ا

ارتدددددد ى ال احدددددد  علددددددد وضددددددع تعلدددددديات االسددددددت انات   أنَّ تكددددددون واضدددددد ة 

ومفهومدددده  والت كيددددد عددددب قددددرار  التعلدددديات بعلايددددة  واإلجابددددة دددددد   وعدددددم 

تدددددر  أي فقدددددر   مدددددع يفكدددددر ال ياندددددات املطلوبدددددة  ف دددددال  عدددددن توضدددددي  مريقدددددة 

 أفددددراد يددددراأ الدددد ي ال ددددديح   ددددر( √اإلجابددددة عددددن فقددددرات االسددددت يانات بوضددددع  

 .لم ملاس ا  العيلة

 تص ي  االست يانات  

تت ددددمن االسددددت انة بصددددورهتا اللهاتيددددة لدددددافع اإلنجدددداز  ال ددددني فقددددر   وقددددد       

وضدددددع أمدددددام كدددددح فقدددددر  مدددددن ال دددددداتح  مرتفعدددددة جددددددا   مرتفعدددددة  متوسدددددطة  

(عدددددددب 1  2  3  4  5ملخف دددددددة  ملخف دددددددة جددددددددا ( وأعطيدددددددر الددددددددرجات  

 التوا  . 

نة اخلاصددددة باالسددددتقرار الددددوظيفي تكونددددر بصددددورهتا اللهاتيددددة مددددن  مددددا االسددددت ا      

( فقددددر  وقددددد وضددددع أمددددام كددددح فقددددر  مددددن ال ددددداتح  تلط ددددا بدرجددددة ك ددددى   25 

(عددددددب 1  2  3تلط ددددددا بدرجددددددة متوسددددددطة  ال تلط ددددددا( وأعطيددددددر الدددددددرجات  

 التوا  .

 املعا ات اإلحصاتية 

 استخدمْر الوساتح اإلحصاتية اآلتية  

ارت ددددداة بىسدددددون  معامدددددح  عددددداد  ال  دددددات(  سددددداا   دددددات التط يدددددا معامدددددح -

 والعالقة بني الدعم لتلظيمي املدر  وسلو  االستغراق الوظيفي.

 املتوسطات ا سابية واالن رافات املعيارية -

 االنت ار التاتي لعيلة واحد  وجمتمع -

 عريف اللتات  وتفسىها

 -تم عريف اللتات  وفا ال تية اآل    

لدددددى املدرسددددني مددددن  التعددددر      مسددددتوى واقددددع دافددددع اإلنجدددداز الددددد  األو   

 وجهدددددة نظدددددر مدددددديري املددددددارس املتوسدددددطة واإلعداديدددددة يف حمافظدددددة واسدددددط
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فقددددد اسددددتخدم ال احدددد  االنت ددددار التدددداتي لعيلددددة واحددددد  ل يددددان  ولت قيددددا يفلددددس

( 1يلدددددة واملتوسدددددط الفدددددر  وا ددددددو   الفدددددروق بدددددني املتوسدددددط  امل سدددددوا للع

 يوض   يفلس.

داللددددة الفددددرق بددددني الوسددددط ا سددددا  والوسددددط الفددددر   يوضدددد  (1ا دددددو   

 اإلنجازدافع مل ور 
  

( 3.05(  ن القيمدددددة التاتيددددة امل سدددددوبة بلغدددددر  1ويت دددد  مدددددن ا دددددو  رقدددددم    

 ( وهددددد أ اللتيجدددددة توضددددد  تدددددوافر1.96وهدددددي اعددددد  مدددددن القيمدددددة ا دوليددددده  

مسددددتوى مرتفددددع مددددن دافددددع االنجدددداز لدددددى املدرسددددني مددددن وجهددددة نظددددر مددددديري 

املدددددارس املتوسددددطة واإلعداديددددة وتعددددعى هدددد أ اللتيجددددة    وجددددود ملدددداد يسدددداعد 

ويشددددددجع عددددددب التلددددددافل والعطار ويشددددددعرهم بالتقدددددددير وبدددددداألمن الددددددوظيفي 

ليسددددداعدهم عدددددب االسدددددتقرار الدددددوظيفي وعددددددم ال دددددجرمن املددددددير واللجدددددور    

ة يف االنتقددددا  مددددن املدرسددددةجل  ددددا يدددد دي    تكددددوين اذاهددددات  اابيددددة تقددددديم ملدددد 

عددددن اإلدار  ويدددد دي    تقددددديم أف ددددح مددددا يمكددددن مددددن عطددددار وأدار وتتفددددا هدددد أ 

 (.2018اللتيجة مع دراسة  ميفور 

لدددددى املدرسددددني مددددن التعددددر     مسددددتوى االسددددتقرار الددددوظيفي  الددددد  ال ددددا   

إلعداديددددددة يف حمافظددددددة واسددددددط وجهددددددة نظددددددر مددددددديري املدددددددارس املتوسددددددطة وا

فقددددد اسددددتخدم ال احدددد  االنت ددددار التدددداتي لعيلددددة واحدددددأ ل يددددان  ولت قيددددا يفلددددس

( 2الفدددددروق بدددددني املتوسدددددط  امل سدددددوبة للعيلدددددة واملتوسدددددط الفدددددر  وا ددددددو   

 يوض   يفلس.

حجم  

 العيلة 

الوسط  

 ا سا  

االن را   

 املعياري 

الوسط  

 الفر  

القيمة التاتية  

 امل سوبة

  القيمة التاتية 

 ا دوليه 
 مستوى الداللة

183 51.81 13.65 
50 

3.05 1.96 

دا  علد مستوى  

 0.05) 
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داللددددة الفددددرق بددددني الوسددددط ا سددددا  والوسددددط الفددددر   يوضدددد  (2ا دددددو   

 االستقرار الوظيفيمل ور 

 

حجم  

 العيلة 

املتوسط  

 ا سا  

االن را   

 املعياري 

املتوسط  

 الفر  

 القيمة التاتية 
 مستوى الداللة

 ا دولية  امل سوبة

183 19.57 18.3620 135 6.128 1.96 

يوجد فرق دا   

علد مستوى  

 0.05) 

 

( ن القيمدددددددة التاتيدددددددة امل سدددددددوبة بلغدددددددر 2ويت ددددددد  مدددددددن ا ددددددددو  رق        

( وهددددد أ اللتيجدددددة توضددددد  1.96القيمدددددة أ دوليددددده  ( وهدددددي اعددددد  مدددددن 6.128 

مسدددددتوى جيدددددد مدددددن االسدددددتقرار الدددددوظيفي وتعدددددعى هددددد أ اللتيجدددددة     ن  تدددددوافر

االسدددددتقرار الدددددوظيفي للمدرسدددددني واسدددددتمرارهم بمهلدددددتهم مدددددرت ط باللجدددددا  يف 

خمتلدددددا جواندددددة ا يدددددا  االجتاعيدددددة كدددددا  ن لدددددعور املددددددرس ب  يدددددة دورأ يف 

ور وبالتدددددا  اسدددددتقرارأ يف املدرسدددددة التدددددي يقدددددوم املدرسدددددة يشدددددعرأ بال قدددددة والدددددد 

بددددالتعليم فيهددددا كددددا وان اإلدار  املدرسددددية مددددن أهددددم العوامددددح التددددي تدددد  ر عددددب 

االسددددتقرار الددددوظيفي للمدرسددددني وتتفددددا هدددد أ اللتيجددددة مددددن دراسددددة  الطعددددا  

 2005.) 

الكشددددا عددددن م يعددددة العالقدددددة االرت اميددددة بددددني واقددددع دافدددددع الددددد  ال الدددد  

لددددددى املدرسدددددني مدددددن وجهدددددة نظدددددر اإلنجددددداز ومسدددددتوى االسدددددتقرار الدددددوظيفي 

مددددديري املددددددارس املتوسدددددطة واإلعداديدددددة يف حمافظددددة واسدددددط  ولت قيدددددا الدددددد  

( بددددددني مسددددددتوى دافعيددددددة Pearsonتددددددم حسدددددداا معامددددددح ارت دددددداة بىسددددددون  

لددددددى املدرسدددددني مدددددن وجهدددددة نظدددددر ي ومسدددددتوى االسدددددتقرار الدددددوظيفاإلنجددددداز 

مدددددديري املددددددارس املتوسدددددطة واإلعداديدددددة يف حمافظدددددة واسدددددط   كدددددا يف ا ددددددو  

 3) 
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( بددددني مسددددتوى دافعيددددة  Pearson(  معامددددح ارت دددداة بىسددددون   3ا دددددو    

 ومستوى االستقرار الوظيفياإلنجاز 

 

املتغدددددددددى/ معامدددددددددح ارت ددددددددداة بىسدددددددددون 

 Pearson) 

الدافعيددددددددددددددددة 

 إلنجاز

 االستقرار الوظيفي

 **0.747 1 دافعية اإلنجاز

 0.00 0.000 (Sig)الداللة اإلحصاتية 

 1 **0.747 االستقرار الوظيفي

 0.000 0.00 (Sig)الداللة اإلحصاتية 

 (α = 0.01**دا  علد مستوى داللة  

( أن العالقدددددددددة بدددددددددني دافعيدددددددددة اإلنجددددددددداز 3يت دددددددددني مدددددددددن ا ددددددددددو        

هددددي عالقددددة مرديددددة مرتفعددددة ودالددددة  حصدددداتيا   حيدددد  بلددددد االسددددتقرارالوظيفي و

حيددددد  كلدددددا ازدادت مسدددددتويات (  **0.747معامدددددح ارت ددددداة بىسدددددون بيدددددلها  

لددددددى اإلنجددددداز تدددددوفر االسدددددتقرار الدددددوظيفي يت عددددده زيددددداد  يف مسدددددتويات دافعيدددددة 

حمافظددددة املدرسددددني مددددن وجهددددة نظددددر مددددديري املدددددارس املتوسددددطة واإلعداديددددة يف 

 واسط.

 االستلتاجات 

تددددوافر مسددددتوى مرتفددددع مددددن دافددددع لدددددى املدرسددددني مددددن وجهددددة نظددددر مددددديري  -

 املدارس املتوسطة واإلعدادية يف حمافظة واسط. 

تددددوافر مسددددتوى جيددددد مددددن االسددددتقرار الددددوظيفي لدددددى املدرسددددني مددددن وجهددددة  -

  نظر مديري املدارس املتوسطة واإلعدادية يف حمافظة واسط. 

قددددة معلويددددة وان اذدددداأ العالقددددة بددددني املتغددددىين مرديددددة   موج ددددة( وجددددود عال -

الدددددوظيفي يت عددددده زيددددداد  يف  حيددددد  كلدددددا ا ازدادت مسدددددتويات تدددددوفر االسدددددتقرار

املدرسددددني مددددن وجهددددة نظددددر مددددديري املدددددارس لدددددى اإلنجدددداز مسددددتويات دافعيددددة 

     املتوسطة واإلعدادية يف حمافظة واسط.

    واملق حات التوصيات
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  توفى ملاد مالتم يساعد املدرسني يف  سني األدار.-

االهددددددتام باملدرسددددددني و فيددددددعهم ماديددددددا ومعلويددددددا لت قيددددددا الكفددددددار  واألدار -

  .ا يد

االسدددددتقرار الدددددوظيفي مددددد ا مدددددن مددددد اات نجدددددا  امل سسدددددة ال بويدددددة لددددد ا -

 .وجة عب ال اح ني االهتام د ا املوضو 

ول للتعددددر  ا  العوامددددح التددددي تسدددداعد  جددددرار املعيددددد مددددن الدراسددددات وال  دددد -

  عب رفع مستوى دافعية اإلنجاز.
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   واملراجع  املصادر 

لددددددى معلمدددددي الصدددددفو  ال ال دددددة اإلنجددددداز ( مسدددددتوى دافعيدددددة 2017ال دددددفات  حسدددددني   -

 األو  يف املدارس ال ادية الشالية ال قية األردن.

(. التفكددددددى العقددددددال  والتفكددددددى غددددددى العقددددددال  ومفهددددددوم 2009الغامدددددددي   غددددددرم ا    -

الدددد ات ودافعيددددة اإلنجدددداز لدددددى عيلددددة مددددن املددددراهقني املتفددددوقني دراسدددديا  والعدددداديني بمددددديلتي 

مكدددددة املكرمدددددة وجدددددد . أمروحدددددة دكتدددددوراأ غدددددى ملشدددددور   اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية  

 جامعة أم القرى.

( قدددددديم العمددددددح يف ظددددددح االسددددددتقرار الددددددوظيفي  دراسددددددة ميدانيددددددة 2019املدددددددا  حجا   -

  ا عاتر.تشمح عيلة من  داري جامعة عار  لجي باألغواة  جامعة ا لفة

لددددددى عدددددا  اإلنجددددداز ( ال دددددغوة املهليدددددة وعالقتهدددددا بدافعيدددددة 2018هددددداد   سدددددومية   -

صددددص علدددددم الصددددلدوق الدددددوملي لل ددددان االجتاعدددددي للعددددا  لليدددددح لددددهاد  املاجسدددددتى يف ا

 اللفل العمح والتلظيم وتسيى املوارد ال  ية  جامعة أم ال واقي  ا عاتر.

ومعلددددات الرضددددا الددددوظيفي لدددددى معلمددددي  (.1998الدددددحان  حممددددد صددددال  غ يددددان. -

للدددددددوار ال اديدددددددة الشدددددددالية أمروحة والتعلددددددديم املرحلدددددددة األساسدددددددية يف مديريدددددددة ال بيدددددددة 

 األردنماجستى(. جامعة    ال ير, 

(.االسدددددددتقرار الدددددددوظيفي لددددددددى معلمدددددددي املرحلدددددددة ال انويدددددددة يف 2005الطعا  حسدددددددن  -

املدددددارس ا كوميددددة واخلاصددددة يف حمافظددددة العاصددددمة والعوامددددح املدددد  ر  فيدددده  املجلددددة االردنيددددة 

 . 200-189( ي2( العدد 1يف العلوم ال بوية  املجلد  

عيدددددة اإلنجددددداز لددددددى املعلمدددددني يف (.امللددددداد املددددددرة وعالقتددددده بداف2018الطل دددددي  فددددد اد   -

-256املدددددددارس التابعددددددة إلدار  تعلدددددديم الطدددددداتا  جملددددددة ال  دددددد  العلمددددددي يف ال بيددددددة  ي 

303 . 

عوامدددددح االسدددددتقرار الدددددوظيفي لددددددى معلمدددددي املددددددارس  (.2017الفرسدددددات  هلدددددار حممدددددود  -

ال انويددددة ا كوميددددة يف حمافظددددة عجلددددون مددددن وجهددددة نظددددر املعلمددددني أنفسددددهم  جملددددة دراسددددات 

 . 369-358( ي26(  العدد 8وأب ال املجلد 

( الدافعيددددددة لمنجدددددداز. القدددددداهر   دار غريددددددة للط اعددددددة 2000نليفددددددة  ع ددددددد اللطيددددددا   -

 والل .

ر  الدددددلمط القيدددددادي ملدددددديرين وعالقتددددده بدافعيدددددة اإلنجددددداز (. التعددددد2010رابددددد   اقدددددي  -

لددددددى معلمدددددي املرحلدددددة االبتداتيدددددة  رسدددددالة ماجسدددددتى غدددددى ملشدددددور   جامعدددددة متلدددددوري 

 قسلطيلة  ا عاتر.
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(.درجدددددددة  ارسدددددددة مددددددديري املددددددددارس لدددددددمدار  بدددددددالتجوا  2018ميفور هيفددددددار عددددددد   -

يف حمافظدددددة عجلدددددون يف  وعالقتهدددددا بدافعيدددددة اإلنجددددداز للمعلمدددددني مدددددن وجددددده نظدددددر املعلمدددددني

 . 233-210( ي1(  العدد 7األردن  جملة العلوم اللفسية وال بوية  املجلد 

(. األندددددداة العالقددددددة القياديددددددة ملددددددديري املدددددددارس االبتداتيددددددة 2014مسددددددغو    بددددددراهيم  -

وأ رهددددا عددددب الدافعيددددة لمنجدددداز لدددددى املعلمني رسددددالة ماجسددددتى غددددى ملشددددور   جامعددددة حممددددد 

 ا عاتر. بسكر   -نيرض

-Zulfqar, A., Devos, G., Shahzad, A., H., & Valcke, M., 
(2015). "Transformational leadership, participative decision 
making versus self-efficacy, intrinsic motivation and job 
satisfaction in Pakistan higher education", In Annual 
meeting of the American Educational Research Associati. 
-Atkinson, J.W. (1960). Achievement motive and test 
anxiety conceived as a motive approach success and to 
avoid failure. Journal of Abnormal and Social Psychology, 
60. 53-63.    
- Ball, S. (1977). Motivation in Education. New York: 
Academic Press. 
-McClelland, D. (1985). Human Motivation. Glenview. 
Illinois Scott Forwsman. 
- Santrock, J. (2003). Psychology. McGraw Hill, Boston. 
-Wirawan, H., Tamar, M., & Bellani, E., (2019). 
"Principals’ leadership styles: The role of emotional 
intelligence and achievement motivation and International" 
Journal of Educational Management. 

  



 

فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تحصيل مادة االحصاء و تنمية الثقة في  
 التعليم االلكتروني لدى طلبة كلية االدارة و االقتصاد في جامعة ميسان 

 
 أ.م.د. رشا عبد احلسني صاحب عبد احلسن 

 العراق -جامعة ميسان

 امللخص:

هدددددب البحلددددل احلدددداف اليعددددرب عددددف ااعليددددة    يدددد  ال دددد  ب الر  يددددة      

حت دددديد مدددداد  اتح دددداث ة    يددددة اللكددددة   اليعلددددي  اتل دددد ة  لددددد   لبددددة  ليددددة 

ة اعي ددددددد البحلددددددل احلدددددداف الي دددددد ي    اتدار  ة ات ي دددددداد   جامعددددددة ميسددددددان

ة اليجريبدددددا ضب الجلدددددبي االختدددددا ةضب اتتيبدددددار البعددددددب تتيبدددددار اليحل ددددديد 

إض   مكيددددداق اللكدددددة   اليعلدددددي  اتل دددددد ة  ملج ددددد عيني مسددددديكليني ميسدددددداةييني

    زعدددددة عدددددف   ددددد عيني  (  البددددداا ة  البدددددة60   ندددددة عي دددددة البحلدددددل مدددددن  

(  البدددداا ة  البددددة  ددددن در دددد ا  ا دددديخدام 30 املج  عددددة اليجريبيددددة اليددددا  ل ددددة 

 البدددداا ة  البددددة ة ( 30ة املج  عددددة الجلددددا بة اليددددا  ل ددددة    ال دددد  ب الر  يددددة

ة  بكددددة أداب البحلددددل عددددف املج دددد عيني   الدددددين در دددد ا  البريكددددة اتعيياديددددة

حيددددل  دددد  الي صددددد إذ ةجدددد د اددددرةق ضار دتلددددة إح دددداتية  ددددني أاددددراد العي ددددة   

اتيبدددددددار اليحل ددددددديد ة مكيددددددداق اللكدددددددة   اليعلدددددددي  اتل ددددددد ة  ة ل دددددددال  

 ددددد  ب الر  يدددددة    دددددا يددددددة عدددددف ااعليدددددة    يددددد  ال  املج  عدددددة اليجريبيدددددة

حت دددديد مدددداد  اتح دددداث ة    يددددة اللكددددة   اليعلددددي  اتل دددد ة  لددددد   لبددددة  ليددددة 

 اتدار  ة ات ي اد   جامعة ميسان.

 ميسان-اتح اث -الر  ية -   ي  -ال لامر امل ياحية: ااعلية
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 مكدمة:

 سدددددددعت مل سدددددددار اليعلدددددددي  العددددددداف ليبددددددد ير ا ددددددد ا يجيا ا ة تبب دددددددا    

لالر كددددداث  الع ليدددددة اليعلي يدددددة  دددددام يي ااددددد  مددددد  مي ددددد ار الع ددددد ة   اليعلي يدددددة

ة تشدددددا أن الدددددديعل  الر  دددددا أد  إذ حتدددددد ة   اليبددددد رار املعرايدددددة ة الر  يددددددة

ة ضلددددا ليدددد ا ف  ييدددددة   اعليددددة   يددددة  امل دددددادر ة   جدددددرب   م   مددددة اليعلدددددي 

ة   (31  2016  اتدةار ة اليببيكدددددددار املعي دددددددد  عدددددددف الي   ل جيدددددددا   لبدددددددة

مددددن م ددددادر الدددديعل  الر  ددددا اليددددا اعي دددددر علي ددددا العديددددد مددددن االامعددددار   

م   مي دددددا اليعلي يدددددة ال ددددد  ب الر  يدددددة أة ال ددددد  ب الد يدددددة ة  سددددد ت أيجلددددداا 

ايك يدددددة ال ددددد  الر  دددددا هدددددا ن دددددام ال ددددد ة  يسددددد     ال ددددد  ب اتا ا دددددية

-2010  لل ددددديعل   ددددداليعل  ة الي اصدددددد مدددددن تدددددالة شدددددب ة اتن ندددددة   دددددام

63.) 

 ك يدددددة   اعليدددددة "( ال ددددد  ب الر  يدددددة    دددددا 33  2017  ة يعدددددرب  الع دددددرب   

حديلددددة م  نددددة مددددن مع ددددد للحلا ددددب اتف ة    اصدددد ار تاصددددة لي دددد ين  ييددددة 

اا ا ددددية حتددددا ا ال ا دددد   ا دددديخدام اتن نددددة ة  سدددديخدم ليدددددري  املكددددررار 

الددددب الدرا ددددية ة  سدددد د ع ليددددة اليعلددددي  ة الدددديعل  ة ات  دددداة  ددددني املعلدددد  ة الب

 ." ال  ر ة ال  ر 

(    عددددة مددددن تبدددد ار ا دددديخدام ال دددد  ب Logofatu  2014  43ة ض ددددر     

 الر  ية:

ة ضلدددددا ل جددددداا اليعلدددددي  ال ددددد رب  دددددب أن ي ددددد ن   . الي اصدددددد مددددد  اليك يدددددة1

لددددد  املنيددددار ني الكدددددر  عددددف ات  دددداة عددددن  ريدددد  هدددددف ال  دددداتد  سدددد  لة ة 

ة منيددددد الر أة إحسددددداق ة ضلدددددا حيدددددت ت حتدددددد  أيددددد   أ ددددد  معيدددددادةن علي دددددا 

  ال ردية م  هدف اليب رار.

ت ددددددد أن   دددددد ن الي جي ددددددار ة اتجددددددراثار   . اتجددددددراثار ة الي جي ددددددار2

االي جي دددددار ال دددددارمة جدددددداا  دددددلدب إذ إ ددددداد عكبدددددار   ا  ددددداث    ددددد  مكيدددددد 

 احل ار ة ال كاش  ا يلدب إذ حت ظ املنيار ني.
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ا ددددية ل جدددداا اليعلددددي  ال دددد رب ة  عددددد املنيددددار ة مددددن اتشددددياث ات   . املنيددددار ة3

اددداملعل  عليدددا  دددرا ات ددديلة اليدددا حت دددخ البلبددددة   ا دددراث ال كددداش ة  بدددادة املعرادددة

 عف ا داث ارات   ة مالح ي  .

ة  ددددددلا   عدددددف املنيدددددار ني ع دددددد  كددددد ي   عام ددددد  اددددديام  يددددد     . اليكددددد ي 4

 ار ددددداة مالح دددددا   ة ارات ددددد  حددددد ة اداث اصدددددد ات     ا  ددددداث  ددددد  الع ليدددددة

 اليعلي ية.

مدددددن اهددددد  اليببيكدددددار  (Google Apps for Educationة  عدددددد  ببيكدددددار     

لل ل سددددددار اليعلي يددددددة ة  (Googleالر  يددددددة املجانيددددددة اليددددددا  كدددددددم ا   ددددددة  

 Gmail  Google Calendar  Google Drive  Google نيددد د هددددف اليببيكدددار  

Docs  Google Sites  Classroom ام انيدددددة ال صددددد ة اذ (  ا  دددددااة عدددددف

  YouTube( ملدددددد  Googleالعرشدددددار مدددددن اتدةار اليعاةنيدددددة اليدددددا  ل  دددددا  

Google Slides  Google Forms  Google Groups ة   هددددا مددددن ا دددددمار )

مجيدددد  هدددددف اليببيكددددار ي  ددددن ال صدددد ة الي ددددا مددددن تددددالة اتن نددددة   اتتددددر 

سدددحلال اليدددا  كددددم ا  دددام ي  دددن  خي  دددا عدددن  ريددد  تدمدددة اليخدددخين ال  مبدددا  

 Google  ة ها )Google Drive  )Wilson  2016  13.) 

( اليددددددا    دددددد  Google Apps for Education  ة مددددددن اهدددددد   ببيكددددددار   

  دددد  ب ر  يددددة ة الدددددب اعي دددددر الباحلددددة علي ددددا    ببيدددد   حلل ددددا احلدددداف هدددد  

( ة الددددددب هددددد  عبدددددار  عدددددن ن دددددام  علدددددي  ال ددددد ة  يع دددددد Classroom ببيددددد   

مبددددأ اليعلدددي  املددددمع الكدددات  عدددف مبددددأ الددددمع  دددني الددديعل    صددد  مددد  ةاددد  

املعلدددد  ة الدددديعل  عددددن  ريدددد  اتن نددددة ة اليددددا  سدددداعد ات ددددياض مددددن  سدددد يد 

ة ضلدددا مدددن   ع ليدددة اليعلدددي  اليدددا يكددد م ادددا   الكاعدددة الدرا دددية  نيددد د ااجلدددد

  ملدددددددد  ال اجبدددددددار (Classroomتدددددددالة ا ددددددديخدام ا ددددددددمار امليددددددد ار     

  الدددديعل  مددددن تددددالة ال كدددداة  ارشدددد ة الدددددرةق  الي اصددددد  الدددددرجار  يبدددداراتت

 (.39  2011  اليك ي  الدرايس(  الب دادب  ح ظ ال  ة
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عدددددف اهددددديامم العديدددددد مدددددن البددددداحلني ة  ة حددددداز م  ددددد ل ال ددددد  ب الر  يدددددة   

( 2016  حيدددددل ا ددددددر درا دددددة  ات ددددد د ة اللددددد ا  امل ي دددددني   هددددددا املجددددداة

دتلدددددة اح ددددداتية   درجدددددة امددددديال   لبدددددة جامعدددددة عدددددف ةجددددد د ادددددرةق ضار 

الكددددددق امل ي حدددددة مل دددددارار الددددديعل  اتل ددددد ة  امليعلكدددددة  دددددامل دة ة ال ددددد  ب 

 ددددام  ي ددددة ال يدددداتع ةجدددد د   اتا ا ددددية  بعدددداا ملي دددد  االدددد   ة ل ددددال  الددددد  ر

اددددرةق ضار دتلددددة اح دددداتية   درجددددة امدددديال   لبددددة جامعددددة الكدددددق امل ي حددددة 

 Milosevicأمددددا درا ددددة     ددددص ة ل ددددال  اليخ ددددص العل ددددا بعدددداا ملي دددد  اليخ

(   ددددد  درايس Face book( ا دددددداة إذ درا دددددة م  ددددد  البلبدددددة مدددددن  2015 

(  البدددداا مددددن جامعددددة  ل ددددراد ة  ددددد 238ة شددددار    هدددددف الدرا ددددة    اادددد اي

ة اليددددددا  يجلدددددد ن  (SEMا دددددديخدمة م  جيددددددة تا ددددددا  املعددددددادتر ا ي ليددددددة  

در الدرا دددددة عدددددف ااعليدددددة ا ددددديخدام البلبدددددة ة ا ددددد    كيدددددي  ن ددددد ض  الكيددددداق

 Face book حدددددني   (   ددددد  درايس ااددددد اي مدددددن اجدددددد حتسدددددني اليعلدددددي  

( حتسدددد اا  بدددد اا ة ةا ددددحلاا     اعددددة  لبددددة 2015   ي ددددة نيدددداتع درا ددددة  احل دددداةب

جامعدددددة الكددددددق امل ي حدددددة   ايدددددة ال ددددد  ب اتا ا دددددية ة ااتدددددد ا ة  ددددددلا 

  اي ددددا ة ا بدددداتا  بدددد اا عددددف منيدددداهد   سددددجيال ا  ار  ددددال ملحلدددد مل  عدددددد املنيددددار ني

( اكدددددد   صدددددلة إذ ر دددددا البلبدددددة املسددددديخدمني Martin  2012أمدددددا درا دددددة  

لل ددددد  ب اتا ا دددددية عدددددن درجدددددة الي اعدددددد  دددددني البلبدددددة ة ان سددددد   ة  دددددني 

البلبدددددة ة املعل دددددني ة  دددددني البلبدددددة ة ةاج دددددة  ببيددددد  اليك يدددددة ة ادةا دددددا ة  دددددني 

لي ددددا املكدددددم عددددرت ال دددد  ب اتا ا ددددية ة ر ددددخ البلبددددة البلبددددة ة املحليدددد   اليع

مدددددن تدددددالة   عدددددف اايدددددة الي ديدددددة الراجعدددددة ال  ريدددددة   ال ددددد  ب اتا ا دددددية

مالح ددددة الدرا ددددار السددددا كة ييبددددني ان مع   ددددا ا ددددد عددددف ااعليددددة ال دددد  ب 

الر  يددددة   حتسددددني اليعلددددي  إض أ ددددا    دددد حدددداجخ املسددددااة  ددددني املعلدددد  ة املدددديعل  

مدددددن تدددددالة ال ددددد  ب الر  يدددددة ة  سدددددخ   دددددد  يدددددخار ة  عدددددرت الي اصدددددد

ام انيدددددار النيدددددب ة الع  ب  يدددددة ة امل دددددادر الر  يدددددة مدددددن اجدددددد  كددددددي   علددددد  

 مني ق للبلبة.
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 مني لة البحلل:

   دددد ث مددددا  ددددب  ة اايددددة ال دددد  ب الر  يددددة   اليعلددددي  ة حدا ددددة  ببيكددددار    

 Googleة مدددددن تدددددالة ع دددددد الباحلدددددة   در دددددة ملددددداد  اتح ددددداث   ( اليعلي يدددددة

تح ددددة انخ دددداا مسددددي   البلبددددة   هدددددف املدددداد  ة   ا لددددر مددددن عرشدددد  دددد  ار

 دددا دادددد     نيددد د تادددة لل  دددر  ددد اث اددديام ييعلددد   اال اندددب املعرايدددة أة امل اريدددة

  الباحلددددة لةادددداد  مددددن املسدددديحلد ار الي   ل جيددددة     عيددددد  دددددري  هدددددف املدددداد 

لدددددا   جددددا البحلددددل احلدددداف لل نيدددد  عددددن ااعليددددة    يدددد  ال دددد  ب الر  يددددة   

حت دددديد مدددداد  اتح دددداث ة    يددددة اللكددددة   اليعلددددي  اتل دددد ة  لددددد   لبددددة  ليددددة 

البحلددددددل احلدددددداف  ة حتددددددددر منيدددددد لة  اتدار  ة ات ي دددددداد   جامعددددددة ميسددددددان

  ا جا ة عن السلاة الرتي :

ااعليددددة    يدددد  ال دددد  ب الر  يددددة   حت دددديد مدددداد  اتح دددداث ة    يددددة مددددا  -

اللكدددددة   اليعلدددددي  اتل ددددد ة  لدددددد   لبدددددة  ليدددددة اتدار  ة ات ي ددددداد   جامعدددددة 

 ميسان؟

 ة يي رل م ا السلالني ات يني:

د  اتح ددددداث لدددددد  ااعليدددددة    يددددد  ال ددددد  ب الر  يدددددة   حت ددددديد مدددددا . مدددددا 1

  لبة  لية اتدار  ة ات ي اد   جامعة ميسان؟

ااعليددددددة    يدددددد  ال دددددد  ب الر  يددددددة      يددددددة اللكددددددة   اليعلددددددي  . مددددددا 2

 اتل  ة  لد   لبة  لية اتدار  ة ات ي اد   جامعة ميسان؟

 هداا البحلل:

 هيدب البحلل احلاف اليعرب عف:   

  حت دددديد مدددداد  اتح دددداث لددددد   لبددددة . ااعليددددة    يدددد  ال دددد  ب الر  يددددة 1

  لية اتدار  ة ات ي اد   جامعة ميسان.

. ااعليدددددة    يددددد  ال ددددد  ب الر  يدددددة      يدددددة اللكدددددة   اليعلدددددي  اتل ددددد ة  2

 لد   لبة  لية اتدار  ة ات ي اد   جامعة ميسان.
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 أاية البحلل:

الر  يدددددة ة اللكدددددة   . يكددددددم البحلدددددل إ ددددداراا ن ريددددداا عدددددن م  ددددد م ال ددددد  ب 1

 اليعلي  اتل  ة .

. املسدددداعد     بدددد ير  دددددري  مدددداد  اتح دددداث  ي  يدددد  اليك يددددار احلديلددددة ة 2

 ها ال   ب الر  ية.

.  ددددد يسدددد   هدددددا البحلددددل    كدددددي  ا دددد ا يجيار حديلددددة  سدددداعد عددددف    يددددة 3

ة اللكدددددة   اليعلدددددي  اتل ددددد ة  لدددددد   لبدددددة  ليدددددة اتدار  ة ات ي ددددداد   جامعددددد 

 ميسان.

اددددديام ييعلددددد    .  دددددد ينيددددد د هددددددا البحلدددددل إ دددددااة جديدددددد  للبحلدددددل العل دددددا4

  اعليددددة    يدددد  ال دددد  ب الر  يددددة   حت دددديد مدددداد  اتح دددداث ة    يددددة اللكددددة 

  اليعلددددددي  اتل دددددد ة  لددددددد   لبددددددة  ليددددددة اتدار  ة ات ي دددددداد   جامعددددددة 

 ميسان.

 حدةد البحلل:

اتعددددددامة    ليددددددة اتدار  ة ات ي دددددداد .  لبددددددة املرحلددددددة اتةذ    سدددددد  أدار  1

   جامعة ميسان.

. مدددددداد  اتح دددددداث املكددددددرر  دريسدددددد ا لبلبددددددة املرحلددددددة اتةذ    سدددددد  ادار  2

 اتعامة.

 (.2021 - 2020. ال  د الدرايس اللا  من العام الدرايس  3
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 ار ييا البحلل:

 -ات ييني:صي ة ال ر ييني ال  رييني   لليحلك  من هداا البحلل

(  ددددني مي  ددددي 0.05. ت ي جددددد اددددرق ضة دتلددددة إح دددداتية ع ددددد مسددددي   دتلددددة  1

درجددددار  لبددددة املج  عددددة اليجريبيددددة الدددددين يدر دددد ن عددددف ةادددد  ال دددد  ب 

الر  يددددة ة مي  ددددي درجددددار  لبددددة املج  عددددة الجلددددا بة الدددددين يدر دددد ن عددددف 

 ةا  البريكة اتعييادية   اتتيبار اليحل ييل   ماد  اتح اث.

(  ددددني مي  ددددي 0.05. ت ي جددددد اددددرق ضة دتلددددة إح دددداتية ع ددددد مسددددي   دتلددددة  2

درجددددار  لبددددة املج  عددددة اليجريبيددددة الدددددين يدر دددد ن عددددف ةادددد  ال دددد  ب 

الر  يددددة ة مي  ددددي درجددددار  لبددددة املج  عددددة الجلددددا بة الدددددين يدر دددد ن عددددف 

 ةا  البريكة اتعييادية   مكياق اللكة   اليعلي  اتل  ة .

 حلل:م بلحلار الب

 ة  عرب إجراتياا  د:   

. ااعليددددة هددددا مكدددددار الي دددد  اليددددا حتد ددددا ال دددد  ب الر  يددددة الكات ددددة عددددف 1

 Classroom يدددددة حت ددددديد  لبدددددة  سددددد  إدار  اتعدددددامة   مددددداد  اتح ددددداث ة      )

زيددددداد   كدددددي     اليعلدددددي  اتل ددددد ة  مكا دددددا  الدرجدددددة اليدددددا   دددددد علي دددددا 

ة مكيدددددداق اللكددددددة   اليعلددددددي  البالددددددب مددددددن تددددددالة اتتيبددددددار اليحل ددددددييل 

 اتل  ة .

. ال دددد  ب الر  يددددة هددددا  ييددددة ر  يددددة يددددي  اي ددددا الي اصددددد ة اليعدددداةن  ددددني 2

ات ددددياض ة البلبددددة مددددن اجددددد  علددددي  مدددداد  اتح دددداث   نيددددار ة م ا ددددي  املدددداد  

ال  ةنيدددداا ة مددددن  دددد  انجدددداز امل ددددامر ة اداث ال اجبددددار مددددن تددددالة العديددددد مددددن 

مل دددددار( ة اليدددددا  كددددددم ا   رةا دددددي  صددددد ر  يددددددي ا  اتدةار الر  يدددددة  ن ددددد  

 (   رةنة ة ااعلية.Classroomال   ب الر  ية  

. اللكددددة   اليعلددددي  اتل دددد ة  ة هددددا معددددارب ضا يددددة مي  عددددة لبلبددددة املرحلددددة 3

اتةذ لكسدددد  ادار  اتعددددامة ة  ي دددد ن مددددن م ددددادر مي  عددددة عددددن  بيعددددة اليعلددددي  

ره   الكدددددر  عددددف اتداث االيددددد مددددن اتل دددد ة  ة ااييددددا  ال سددددبة  دددد  ة شددددع 
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تاللدددددا ة  كددددداق  الدرجدددددة اليدددددا   دددددد علي دددددا البالدددددب   مكيددددداق اللكدددددة   

 اليعلي  اتل  ة .

 م  جية ة اجراثار البحلل:

ااعليددددة    يدددد  ال دددد  ب  "ةملددددا  ددددان هدددددا البحلددددل هيدددددب إذ اليحلكدددد       

الر  يددددة   حت دددديد مدددداد  اتح دددداث ة    يددددة اللكددددة   اليعلددددي  اتل دددد ة  لددددد  

، لدددددا  دددد  اتييددددار الي دددد ي   " لبددددة  ليددددة اتدار  ة ات ي دددداد   جامعددددة ميسددددان 

اليحل ددددديد ة اليجريبدددددا ضب الجلدددددبي االختدددددا ةضب اتتيبدددددار البعددددددب تتيبدددددار 

مكيددددداق اللكدددددة   اليعلدددددي  اتل ددددد ة  ملج ددددد عيني مسددددديكليني ميسددددداةييني  لدددددد 

ة  دددددام   أحددددددااا املج  عدددددة اليجريبيدددددة ة لدددددد ااتدددددر  املج  عدددددة الجلدددددا بة

 ( .1م      خمبي  

 املي   اليا   املي   املسيكد املج  عة

 اتتيبار اليحل ييل ال   ب الر  ية اليجريبية

 البريكة اتعييادية الجلا بة اللكة   اليعلي  اتل  ة مكياق  

 ( 1خمبي  

 

 الي  ي  اليجريبا للبحلل

  ي   البحلل ة عي يا:

يي دددد ن  ي دددد  البحلددددل مددددن مجيدددد   لبددددة  ليددددة اتدار  ة ات ي دددداد   جامعددددة    

 (.2021 - 2020ميسان للعام الدرايس  

أمددددا عي ددددة البحلددددل أتيددددارر الباحلددددة عنيدددد اتياا شددددعبيني مددددن شددددعب املرحلددددة    

ة   اتةذ لكسددددددد  ادار  اتعدددددددامة امليجلددددددد  ة  دددددددال  شدددددددعب لل رحلدددددددة اتةذ

شدددددعبة   ( لي ددددددلد املجدددددد  عة  ية البسددددديبةأتيدددددارر م  دددددا  البريكدددددة العنيددددد ات

(  الددددب الدددددب يدددددرق مدددداد  اتح دددداث عددددف 30اليجريبيددددة ةالبددددال  عدددددددها  

 
    سممممابت ال عتة ا ضلق لت     كتبت الباحثة أسممممااش الامممم ع الثالث ورق تالث ضعتان ضض مممم توق    ك     ضت

 الاجا وة التجريب ة   أما ال عتة الثان ة   انت الاجا وة الضابطة.
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ةاددددد  ال ددددد  ب الر  يدددددة ،   حدددددني مللدددددة شدددددعبة   ( املج  عدددددة الجلدددددا بة 

(  الددددددب ة الدددددددب يدددددددرق املدددددداد  ن سدددددد ا  البريكددددددة 30ةالبددددددال  عددهددددددددددا  

 .اتعييادية

 أدا ا البحلل:

مدددددن ميبلبدددددار هددددددا البحلدددددل أعدددددداد أدا دددددني لكيددددداق املي ددددد ين اليدددددا عني  

 اليحل دددددديد ة اللكددددددة   اليعلددددددي  اتل دددددد ة ( ة  مايدددددد ب    ددددددي  اعددددددداد 

 -ها ني ا دا ني:

 .   اث اتتيبار اليحل ييل:1

 ددددان ا دددددب مددددن هدددددا اتتيبددددار هدددد   يدددداق مسددددي   حت دددديد  لبددددة املرحلددددة    

ة    ليددددددة اتدار  ة ات ي دددددداد   جامعددددددة ميسددددددان اتةذ    سدددددد  ادار  اتعددددددام

   م ا ي  ماد  اتح اث املكرر  دريس ا   ال  رق اللا .

 جلددددد ن اتتيبدددددار   صددددد ر ا اتةليدددددة مدددددن  علددددديامر    ددددد  للبلبدددددة  ي يدددددة    

 دددام راعدددة الباحلدددة   اليعامدددد مددد  اكدددرار اتتيبدددار ة  ي يدددة اتجا دددة عدددن اكرا دددا

  ا ددددحلة ة مبددددا   ة  ل ددددة  دددد لة ة م ا ددددبة للبلبددددةان   دددد ن هدددددف اليعلدددديامر ة

االدددخث   ة  دددد  جلددد ن اتتيبدددار    عدددة مدددن ات ددديلة  ددد   كسدددي  ا عدددف جدددخأين

ة االدددددددخث اللدددددددا  تدددددددا    (  دددددددلاتا 30اتةة تدددددددا   ال ددددددد  ة ا بددددددد   

 (  لاتا.30 اتتييار من ميعدد  

داث للي  دددد مددددن صددددق اتتيبددددار  ددد  عر ددددا عدددف    عددددة مدددن املحل  ددددني   دددد    

الدددددرأب حددددد ة مدددددد  مالت دددددة اتتيبدددددار  دادددددا ة ة ددددد ا  عليام دددددا ة اكرا دددددا ة 

ة  ددددددد أشددددددار املحل  دددددد ن إذ  عددددددديد   مددددددد  مالت يددددددا لبلبددددددة املرحلددددددة اتةذ

 ة  د    اتتد ادف املالح ار.  صيا ة  عض ات يلة

 دددد   ببيدددد  اتتيبددددار ا دددديبالعياا عددددف    عددددة مددددن البلبددددة مددددن  دددد  عي ددددة    

ةضلددددا للي  ددددد مددددن ة دددد ا اليعلدددديامر ة   (  البدددداا 26عدددددده   البحلددددل ة  لدددد  

 
 طربة عاسب ق و م ضج د . 
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ات دددديلة ة مددددد  م ا ددددبي ا للبلبددددة ة ال نيدددد  عددددف  عددددض ال ددددع  ار اليددددا  ددددد 

 ة  د     عديد  عض اكرار اتتيبار     ث ضلا.     ر ا  اث اليببي 

 ددددد  إعددددداد   ببيددددد  اتتيبدددددار عدددددف املج  عدددددة ات ددددديبالعية ن سددددد ا   اصدددددد    

ة  دددددد رةعدددددا ان   ددددد ن  دددددرةب اليببيددددد  منيدددددااة    عانزم دددددا  ددددددرف ا دددددب

ة  حلسددددددا  معامددددددد   ل ددددددرةب اليببيدددددد  اتةة مددددددن حيددددددل زمددددددن اليببيدددددد 

اتر بددددا   ددددني درجددددار البلبددددة   اليببيدددد   ا دددديخدام معادلددددة    دددد ن  ددددان 

 ددددددا يل ددددددد   %( ة هدددددا نسددددددبة جيددددددد 89معامدددددد  بددددددار اتتيبددددددار مسدددددداةياا  

 دددد  حسددددا  زمددددن اتجا ددددة عددددف اكددددرار ة  دددددلا   صددددالحية اتتيبددددار لليببيدددد 

اتتيبددددار مددددن تددددالة حسددددا  مي  ددددي زمددددن اةة  الددددب اني ددددت مددددن اتجا ددددة 

عدددف اتتيبدددار ة لتدددر  الدددب اني دددت مدددن اتجا دددة عدددف اتتيبدددار ة  دددان مي  دددي 

ة  دددددلا اصددددب    ( د يكددددة75زمددددن اتجا ددددة عددددن مجيدددد  اكددددرار اتتيبددددار هدددد   

( 60اا لليببيدددددد  ة ميجلدددددد ن  اتتيبددددددار اليحل ددددددييل   صدددددد ر ا ال  اتيددددددة صدددددداحل

 (  لاتا اتييار من ميعدد.30(  لاتا ص  ة تب  ة  30    لاتا 

 .   اث مكياق اللكة   اليعلي  اتل  ة :2

هيدددددب املكيدددداق إذ ال  دددد ب عددددف مسددددي   اللكددددة   اليعلددددي  اتل دددد ة  لددددد     

ت ي دددددداد    لبددددددة املرحلددددددة اتةذ    سدددددد  أدار  اتعددددددامة    ليددددددة اتدار  ة ا

 جامعة ميسان.

 دددد  صدددديا ة اكددددرار املكيدددداق   صدددد ر  عبددددارار  دددددةر حدددد ة  عددددض اال انددددب    

امليعلكددددددة  ا دددددديخدام اليعلددددددي  اتل دددددد ة  ة اليددددددا  ددددددر بي  لكددددددة البالددددددب   

 ددددام  دددد  صدددديا ة لسددددة  ددددداتد ل ددددد اكددددر  مددددن اكددددرار   اليعلددددي  اتل دددد ة 

 اعارا  نيد (.  اعارا     مي  د  اةاا   املكياق ة ها  اةاا   نيد 

ة  دددد   عددددديد ال دددد ر  اتةليددددة لل كيدددداق    دددد  عددددرا املكيدددداق عددددف املحل  ددددني   

     ث لرات    احلدب أة ات ااة لبعض ال كرار.

 ددد  بريدددب املكيددداق عدددف    عدددة مدددن البلبدددة مدددن  ددد  عي دددة البحلدددل ة البدددال     

حيدددددل  ددددد    (  البددددداا ة ضلدددددا ل دددددرا حسدددددا   بدددددار املكيددددداق26عددددددده   
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%( ة هددددد  معامدددددد 91حسدددددا ا  ا ددددديخدام معامدددددد الددددد   رةنبدددددا  ة  دددددد  لددددد   

ة  ددددددلا  ددددد  حسدددددا  زمدددددن اتجا دددددة عدددددف اكدددددرار    بدددددار جيدددددد ة م ا دددددب

( اكدددددر  مدددددن تدددددالة حسدددددا  مي  دددددي زمدددددن اةة 40املكيددددداق البدددددال  عدددددددها  

 الدددب اني دددت مدددن اتجا دددة عدددف املكيددداق ة لتدددر  الدددب اني دددت مدددن اتجا دددة عدددف 

( 45ي زمددددن اتجا ددددة عددددن مجيدددد  اكددددرار املكيدددداق هدددد   املكيدددداق ة  ددددان مي  دددد 

 ة  دلا اصب  املكياق صاحلاا لليببي  عف عي ة البحلل.  د يكة

 تب ار  ببي  اليجر ة:

. اتييدددددار   ددددد عيال البحلدددددل  اليجريبيدددددة ة الجلدددددا بة(   ددددد ر  عنيددددد اتية مدددددن 1

  لبددددددة املرحلددددددة اتةذ    سدددددد  ادار  اتعددددددامة    ليددددددة اتدار  ة ات ي دددددداد  

 جامعة ميسان.

.  دددد   عريدددد   لبددددة املج  عددددة اليجريبيددددة  دددد جراثار اليجر ددددة ة  لددددب مددددن 2

 Google Apps( للدددددت ة عددددف  ببيكددددار  Gmail ددددد  الددددب إننيدددداث حسددددا   

for Education.) 

.  ددددد  إننيددددداث صددددد  ر  دددددا  ااددددد اي(  ا ددددد  مددددداد  اتح ددددداث  ا ددددديخدام 3

ة إعبدددددداث البلبددددددة ر دددددد  ال دددددد  الر  ددددددا  اتادددددد اي(  (Classroom ببيدددددد   

 لالنجلامم ة الدت ة إليا.

امدددددا  لبدددددة   .  ددددد   ددددددري   لبدددددة املج  عدددددة الجلدددددا بة  البريكدددددة اتعيياديدددددة4

املج  عدددددة اليجريبيدددددة ادددددي   دريسددددد   مدددددن تدددددالة    يددددد  ال ددددد  الر  دددددا 

 (.Classroom ببي    اتا اي(  ا يخدام 

 البحلدددددل  اتتيبددددار اليحل دددددييل ة مكيدددداق اللكدددددة .  دددد  اليببيددددد  ال  دددداتا اداب5

   اليعلي  اتل  ة ( عف    عيال البحلل.

 املعاالار اتح اتية:

(   معاالدددددددة البياندددددددار SPSSا ددددددديخدمة الباحلدددددددة الرتندددددددامع ا ح ددددددداتا  

 إح اتيا.
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 عرا ال ياتع:

اجدددددد اليحلكددددد  مدددددن هدددددداا البحلدددددل عدددددن  ريددددد  اتيبدددددار صدددددحلة ال ر دددددييني 

 -ال  رييني ةعف ال حل  اتب:

 -. ال ر ية ااةذ:1

(  ددددني مي  ددددي 0.05  ت ي جددددد اددددرق ضة دتلددددة إح دددداتية ع ددددد مسددددي   دتلددددة  

درجدددددار  لبدددددة املج  عدددددة اليجريبيدددددة الددددددين يدر ددددد ن عدددددف ةاددددد  ال ددددد  ب 

الر  يددددة ة مي  ددددي درجددددار  لبددددة املج  عددددة الجلددددا بة الدددددين يدر دددد ن عددددف 

 اتعييادية   اتتيبار اليحل ييل   ماد  اتح اث((.ةا  البريكة 

 ددددددد  رصدددددددد درجدددددددار املج ددددددد عيني اليجريبيدددددددة ةالجلدددددددا بة   اتتيبدددددددار    

ة أ  ددددددرر ال يدددددداتع ا ح دددددداتية ةجددددددد د اددددددرق  يدددددددن مي  ددددددي   اليحل ددددددييل 

( ة مي  ددددددي درجددددددار  لبددددددة 30.15درجددددددار  لبددددددة املج  عددددددة اليجريبيددددددة  

ار دتلدددددددددة هدددددددا ال ددددددرق أ دددددديع د ( ة تتيبدددددد  24.64املج  عددددددة الجلددددددا بة  

( لعي يددددددني مسدددددديكليني ميسدددددداةييني ، ا انددددددة الكي دددددددة T–testاتتيبددددددار اليدددددداتا  

( ةهدددددا أ دددددرت مدددددن 0.05( ع دددددد مسدددددي   دتلدددددة  4.363الياتيدددددة املحلسددددد  ة  

 دددددا يع دددددا أن هددددددا ال دددددرق داة إح ددددداتياا   (2.000الكي دددددة االدةليدددددة البال دددددة  

ا   دددد ق  لبددددة املج  عددددة اليجريبيددددة ( ، ةهدددددا يع دددد 1 ددددام م  دددد    جدددددةة  

الدددددين در دددد ا عددددف ةادددد  ال دددد  ب الر  يددددة عددددف  لبددددة املج  عددددة الجلددددا بة 

 الدين در  ا  البريكة اتعييادية   اتتيبار اليحل ييل.
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 ( 1جدةة  

املي  ي احلسال ةاليباين ةالكي ة الياتية املحلس  ة ة االدةلية لدرجار املج  عيني  

   اتتيبار اليحل ييل اليجريبية ة الجلا بة 

 املج  عة 
عدد أاراد  

 العي ة 

املي  ي  

 احلسال 
 اليباين

الدتلة  الكي ة الياتية 

 االدةلية  املحلس  ة ا ح اتية 

 4.363 15.54 30.15 30 اليجريبية 
 

2.000 
دالة ع د مسي    

 19.29 24.64 30 الجلا بة  0.05دتلة 

 

 -. ال ر ية اللانية:2

(  ددددني مي  ددددي 0.05اددددرق ضة دتلددددة إح دددداتية ع ددددد مسددددي   دتلددددة    ت ي جددددد 

درجدددددار  لبدددددة املج  عدددددة اليجريبيدددددة الددددددين يدر ددددد ن عدددددف ةاددددد  ال ددددد  ب 

الر  يددددة ة مي  ددددي درجددددار  لبددددة املج  عددددة الجلددددا بة الدددددين يدر دددد ن عددددف 

 ةا  البريكة اتعييادية   مكياق اللكة   اليعلي  اتل  ة ((.

 ددددد عيني اليجريبيدددددة ةالجلدددددا بة   مكيددددداق اللكدددددة    ددددد  رصدددددد درجدددددار املج   

ة أ  ددددددرر ال يدددددداتع ا ح دددددداتية ةجددددددد د اددددددرق  يدددددددن   اليعلددددددي  اتل دددددد ة 

( ة مي  دددددي درجدددددار 93.65مي  دددددي درجدددددار  لبدددددة املج  عدددددة اليجريبيدددددة  

( ة تتيبددددار دتلدددددددة هدددددا ال ددددرق أ دددديع د 88.87 لبددددة املج  عددددة الجلددددا بة  

( لعي يددددني مسدددديكليني ميسدددداةييني ، ا انددددة الكي دددددة T – testاتتيبددددار اليدددداتا  

( ةهدددددا أ دددددرت مدددددن 0.05( ع دددددد مسدددددي   دتلدددددة  2.786الياتيدددددة املحلسددددد  ة  

 دددددا يع دددددا أن هددددددا ال دددددرق داة إح ددددداتياا   (2.000الكي دددددة االدةليدددددة البال دددددة  

( ، ةهدددددا يع ددددا   دددد ق  لبددددة املج  عددددة اليجريبيددددة 2 ددددام م  دددد    جدددددةة  

ادددد  ال دددد  ب الر  يددددة عددددف  لبددددة املج  عددددة الجلددددا بة الدددددين در دددد ا عددددف ة

 الدين در  ا  البريكة اتعييادية   مكياق اللكة   اليعلي  اتل  ة .
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 ( 2جدةة  

املي  ي احلسال ةاليباين ةالكي ة الياتية املحلس  ة ة االدةلية لدرجار املج  عيني  

 ة  اليجريبية ة الجلا بة   مكياق اللكة   اليعلي  اتل  

 املج  عة 
عدد أاراد 

 العي ة 

املي  ي 

 احلسال 
 اليباين

 الكي ة الياتية
 الدتلة ا ح اتية

 االدةلية  املحلس  ة 

 21.55 93.65 30 اليجريبية 
2.786 2.000 

دالة ع د مسي    

 23.44 88.87 30 الجلا بة  0.05دتلة  

 

   س  ال ياتع: 

 ببيدددد  ع دددديل لل حلددددا ار عددددف أن ال دددد  ب الر  يددددة م ل ددددة مددددن نرشدددد  .1

 ش د ايدي هار ة ص ر يساعد البلبة ات الل علي ا   أب ة ة.

أن ال دددد  ب الر  يددددة  دددداعدر البلبددددة عددددف   ليددددد أا ددددار أ لددددر حدا ددددة ة  .2

مرةندددة ة أصدددالة ة ضلدددا مدددن تدددالة  ددد ا   ييدددة  علددد    يدددة  ال نيدددا ار اليدددا 

  سيخدم مجي  احل اق   مج  البيانار ة املعل مار.

ي  ال دددد  ب الر  يددددة الي ديددددة املراجعددددة ملددددا  عل ددددا البلبددددة   املحلددددا   ة  يدددد  .3

ضلدددا مدددن تدددالة اعبددداث ال اجبدددار ة امل دددام ة مدددا يكددد م  دددا البلبدددة مدددن حل دددا 

ة إعددددداد  ار دددددا ا لل دددددياض عدددددرت ال ددددد  الر  دددددا مددددد  ام انيدددددة الي دددددحلي  

املبدددددا  ة رصدددددد الدرجدددددة  نيددددد د تدددددا  ل دددددد  الدددددب ة اعبددددداث الي ديدددددة 

زمددددة مددددن تددددالة  يا ددددة املالح دددار للبلبددددة مبددددا  ا ا  دددداث ة دددد  الراجعدددة الال

 ال ياتع من  بد ات ياض.

أزالدددة ال ددد  ب الر  يدددة تددد ب البلبدددة مدددن ات دددياض الددددب  البددداا مدددا نجددددف  .4

  البريكددددة اتعيياديددددة ة اليدددداف ادددد ن هدددددف ال دددد  ب الر  يددددة حككددددة درجددددة 

لبلبددددة  ددددام  بدددد   مددددن الي اعددددد اتجيامعددددا ة أزالددددة  عددددض احلدددد اجخ  ددددني ا



 
 2021 649  -632 رشا عبد الحسين  .د أ.م فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تحصيل مادة االحصاء  

 

 

646  
 

 

أزالددددة عدددددم اتنيبدددداف ةأصددددب  ال دددد   خليددددة مي املددددة مددددن الع ددددد  دددد اة 

 ة ة الدرق.

 ددداعدر ال ددد  ب الر  يدددة عدددف زيددداد    اعدددد البلبدددة مددد   عجلددد   الدددبعض  .5

 من ج ة ة م  املاد  العل ية من ج ة أتر .

أترجددددة ال دددد  ب الر  يددددة الدددددرق مددددن حالددددة الدددددرق اليكليدددددب امل ددددد  .6

 اذ حالة الدرق املني ق.

 يددددي  ال دددد  ب الر  يددددة للبلبددددة ام انيددددة اليعدددداةن مدددد  ا ددددياض املدددداد  العل يددددة  .7

حلددددد ال اجبددددار ة امل ددددام مدددد  ام انيددددة ار دددداة ن دددد ض  اجا ددددة ن  ضجيددددة مددددن 

  بد ا ياض املاد    لاة ال ي  البلبة   ة ة ةاحد.

انجدددددا  البلبدددددة لبريكدددددة اليددددددري  احلديلدددددة  ال ددددد  ب الر  يدددددة( ة زيددددداد   .8

املخيدددددد مدددددن م ا دددددي  املددددداد  العل يدددددة  دددددا  ددددد د مدددددن دااعيدددددي   لددددديعل  

 ات ي رار    ببي  اليجر ة ة عدم انسحلا  البلبة من اليجر ة.

 ي يدددخ ال دددد  ب الر  يدددة   م انيددددة حت يدددد  ببيك ددددا عدددف ا  ا دددد  الد يدددة  ددددا  .9

 ييي  ةص ة ا رت ة ارسل للبلبة.

 يددددي  ال دددد  ب الر  يددددة ام انيددددة الي اصددددد املبددددا  مدددد  ات ددددياض أة مدددد   .10

الددددخمالث ة  دددددلا منيددددار ة أب مل ددددار أة ايدددددي هار تاصددددة عددددن م ا ددددي  

إض ان ال ددددد  ب الر  يدددددة  ددددددع    املددددداد  العل يدددددة ة حت يل دددددا لال دددددي اد  م  دددددا 

 تاصية الي      حاة عدم   ار اتن نة.

ض مددددددن ار دددددداة اشددددددعارار ة  دددددددث .  سدددددد   ال دددددد  ب الر  يددددددة لل دددددديا 11

امل ا نيدددددار الدرا دددددية عدددددف ال ددددد ر ة ي  دددددن للبلبدددددة منيدددددار ة املددددد ارد مددددد  

  عجل   أة اتجا ة عن ات يلة املبرةحة.  
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 الي صيار:

. اتهددددددديامم  ي  يددددددد  ال ددددددد  ب الر  يدددددددة    ددددددددري  املددددددد اد الدرا دددددددية 1

 املخيل ة.

ليي ا ددددب ة انددددام  اليعلددددي  الر  ددددا . اعددددداد  ييددددة  علي يددددة ر  يددددة   االامعددددار 2

 ة اليك ا املخيل ة ة ضلا لي عيد اليعل  الر  ا   االامعار.

( Google Apps for Education.  نيددددجي  ات ددددا د  عددددف    يدددد   ببيكددددار  3

مددددن تددددالة ال دددد  ب الر  يددددة تاصددددة مدددد  البلبددددة الدددددين ي ددددعب علددددي   

 حجل ر املحلا ار  ني د مبا .

ة م ل ددددة اعجلدددداث ا ييددددة اليدريسددددية ليدددددريب   عددددف لليددددة . ا امددددة دةرار  دريبيدددد 4

    ي  ال   ب الر  ية   اليدري .

. نرشددد اللكاادددة الر  يدددة  دددني ات دددا د  ة البلبدددة ليحلكيددد   ددددر ا دددرت مدددن ات بددداة 5

 ة الي اعد ة اتر كاث   نام  اليعل  الر  ا.

دام . ا امددددددة دةرار  دريبيددددددة م ل ددددددة للبلبددددددة ليدددددددريب   عددددددف لليددددددة ا دددددديخ6

 ال   ب الر  ية    علي   .

( ة ا ددددديخدام ا Google Apps for Education. ات دددددي اد  مدددددن  ببيكدددددار  7

   ح  بة امل اد الدرا ية.

 املك حار:

أ ددددي امتا  دددددا البحلددددل  كدددد ا الباحلددددة أجددددراث  حلدددد   أتددددر  لليعددددرب عددددف    

ية ااعليددددة ال دددد  ب الر  يددددة مدددد  مي دددد ار ة مدددد اد درا ددددية ة مراحددددد درا دددد 

 أتر .
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 :ةاملراج    امل ادر

( : درجددددة امدددديال   لبددددة 2016ع ددددام حسددددن    ة اللدددد ا  اددددايخ عدددديل   ات دددد د

جامعدددددة الكددددددق امل ي حدددددة مل دددددارار الددددديعل  اتل ددددد ة  امليعلكدددددة  دددددامل دة ة 

 لدددددة جامعدددددة الكددددددق امل ي حدددددة لل حلدددددا  ة الدرا دددددار   ال ددددد  ب الر  يدددددة

 الكدق امل ي حة.جامعة   ال   ية ة ال  سية

 لدددددة  ليدددددة   ( :  ييدددددار الددددديعل  اتا ا دددددية2011ت دددددد ر دددددا    الب ددددددادب

 م .  جامعة ال ي م  ال  ية

( : حتسددددددني اادددددداد  البلبددددددة مددددددن ال دددددد  ب 2015 دددددددب ت ددددددد    احل دددددداةب

الكددددددق  لدددددة جامعدددددة   اتا ا دددددية   جامعدددددة الكددددددق امل ي حدددددة   السدددددبني

جامعددددددة الكدددددددق   ل   يددددددة ة ال  سدددددديةامل ي حددددددة لل حلددددددا  ة الدرا ددددددار ا

 امل ي حة.

  م يبدددددة الرشدددددد  ( : ة ددددداتد ة     ل جيدددددا اليعلدددددي 2010امحدددددد عددددديل     دددددام

 السع دية.  الرياا

( :   دددد ي   رنددددامع  دددددريبا ال دددد ة   ددددات  عددددف 2016رهددددام حسددددن     لبددددة

احل  ددددبة السددددحلا ية لي  يددددة م ددددارار ا دددديخدام  ببيكددددار ج جددددد اليعلي يددددة ة 

 لددددة درا ددددار   اتبدددداف نحل هددددا لددددد  هييددددة اليدددددري   ال ليددددار الي   ل جيددددة

 السع دية.  عر ية   ال  ية ة عل  ال   

( : ا دددددر ا دددددديخدام ال دددددد  ب اتا ا ددددددية   2017حسددددددن ت ددددددد    الع دددددرب

   يدددة م دددارار احلددد ار ة اليحل ددديد الدددددرايس ة اتبددداف نحلددد  املكدددرر لدددد   لبددددة 

 لددددة جامعددددة الكدددددق امل ي حددددة لل حلددددا  ة   ك ددددي  ليددددة الرشدددديعة   جامعددددة ال

 جامعة الكدق امل ي حة.  الدرا ار ال   ية ة ال  سية

  



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  649 
 

 

Logofatu  B. (2014) : Google Classroom  The New Education Challenge  
Pilot Test Within the Department for Distance Learning  E – Learning & 
Software for Education.                                       

Martin  F. (2012) : Examining Interactivity in Synchronous Virtual 
Classroom  International Review of Research in open and Distance 
Learning.                                                                 

Milosevic  D. (2015) : Face book as Virtual Classroom – Social Networking 
in Learning and Teaching among Serbian Student  Telemetric and 
Informatics.                                                       

Wilson  K. (2016) : Google Apps for Education – Retrieved for Etch Teacher  
https://edtechteacher.org/google-guides.   

 

https://edtechteacher.org/google-guides


 

 ّصعوبات تطبيق التعليم االلكتروني بالجامعات السودانية
ربية بجامعة الُبطانة بالّسودان، 

ّ
 م( 2021)دراسة ميدانّية بكلّية الت

 

 د. الصديق عبد الصادق البدوي بّله

 السودان -جامعة الُبطانة

 
 املستخلص

عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   هدددددددّ الّد اىلدددددة     مع ددددددة  ق بدددددّ د جدددددة صّدددددّ

ودانّ ةة ورلدددددد  مدددددد   دددددد   مع دددددددة د جددددددة  االلكدددددداوّا با امعددددددام السددددددّ

د ي   وامل دددددداه   والب لددددددة  عوبام اّلتددددددع  واجدددددده در سع ددددددا، ه لددددددة التددددددّ الصددددددّ

ة  والطددددّ    ة  د دددد   عدددد  مع دددددة الّدددد وق رام الّداللددددة ا  صدددداّ  ة الّتعل م ددددّ

عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكدددددداوّا  يف متوىلدددددا د جدددددام املّ وبدددددّ  يف بدددددّ

ودانّ ة و   والددددد با امعددددام السددددّ ة  ّّوالتددددع ُ عددددت: ملتلدددد،امد رال ددددّ  جددددة الوّ ّ ددددّ

ة    ددددددددد   جددددددددد ا، الّد اىلدددددددددة  يف العدددددددددا  ا دددددددددامعّع  واخلدددددددددّة العمل دددددددددّ

ودان  ولت ّ دددددددق 2020/2021ر    بكل دددددددة الّاب دددددددة ب امعدددددددة الُبطاندددددددة بالسدددددددّ

 ه  الوبدددددّّع الّت لددددد ّ   مددددد   ددددد   سداة سهدددددداّ الّد اىلدددددة  ددددد  اىلدددددتخدا  املددددد 

  ع ددددوا  مدددد  سع ددددا، ه لددددة 45االىلددددتبانة  و كونددددّ ع  ددددة الّد اىلددددة مدددد  عدددددد ر

ة   وهدددددد  ي ددددددكلون نسددددددبة  ددددددوا  ر د ي  بالكل ددددددّ %  مدددددد   تمدددددد  71.4التددددددّ

الّد اىلدددددة   ددددد  ا ت دددددا ه  بالّط يّدددددة الع دددددوا ّ ة البسددددد طة  وملعا دددددة الب اندددددام 

ة   صددددددا  ا   دددددد  اىلددددددتخدا  ب نددددددام   احلددددددت  ا  صدددددداّ  ة للّعلددددددو  االجت ع ددددددّ

ّدددددّ SPSSر ّّ عوبام  طب دددددق التعلددددد      ومددددد  نتدددددا   الّد اىلدددددةد ص د جدددددة بدددددّ

ة متوىلددددددطة  و ة بد جددددددة  ّّدي يددددددّ ّددددددّ االلكدددددداوّا بصددددددو ة عامددددددّ ّّ د جددددددة ص

د ي  بد جددددة  عوبام  طب ددددق الّتعلدددد   االلكدددداوا  املتعلّددددة بع ددددو ه لددددة التددددّ بددددّ

ة متوىلدددددّطة  ّددددد   ّّدي يدددددّ ّّ عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا  ّ وص د جدددددة بدددددّ

ة متوىلددددطة  و ّددددّ املتعّلّددددة بددددامل ه  بد جددددة  ّّدي يددددّ ّّ عوبام  طب ددددق ص د جددددة بددددّ

ة عال ددددددة  ة بد جددددددة  ّّدي يددددددّ  الّتعلدددددد   االلكدددددداوّا املتعلّددددددة بالب لددددددة الّتعل م ددددددّ

ّدددددّ  ّّ عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا  املتعّلّدددددة بدددددالّطّ   وص د جدددددة بدددددّ
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ة عال دددددة بد وال  وجدددددد دددددد وق رام داللدددددة   صددددداّ  ة يف متوىلدددددا   جدددددة  ّّدي يدددددّ

عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا با امعدددددام د جدددددام املّ وبدددددّ  يف  بدددددّ

ودانّ ة ُ عدددددت: لل دددددو   و  وجدددددد دددددد وق رام داللدددددة   صددددداّ  ة يف متوىلدددددا  السدددددّ

عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا با امعدددددا د جدددددام املّ وبدددددّ  يف  م بدددددّ

ودانّ ة ة  لصدددددال  الّد جدددددة  السدددددّ ة  واخلدددددّة العمل دددددّ ُ عدددددت:د رللد جدددددة الوّ ّ دددددّ

ة ا تددددو .  ومدددد  سهددددّ   وبدددد ام  ة ا عددددح  ولصددددال  اخلددددّة العمل ددددّ الوّ ّ ددددّ

عوبام التدددددع  واجددددده  طب دددددق الّتعلددددد    الّد اىلدددددةد او ة االهدددددت   بتدددددال ي الصدددددّ

وسع ددددا، ه لددددة ا لكدددداوّا با امعددددامة ورلدددد  مدددد   دددد    ددددد ي  الطددددّ   

و ة املطلوبددددة لتطب ددددق  ة بالصددددّ التددددد ي  بصددددو ة هتاد ددددة  وا لددددة الب لددددة الّتعل م ددددّ

 الّتعل   االلكاوّا  م   ود، مع  ام الّتعل   االلكاوّا.

احلاىلددددد  األ   ا ناندددددّ  موالددددد  الّتوابدددددي   بدددددعوبامالكلددددد م املّتا  دددددةد 

 االجت عّع  الّتعل   العا .
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 ا تا  العا  للد اىلةسوال د 

 مّدمدةد -1

سبددددب  الّتعلدددد   االلكدددداوا او ة يف ّددددي التطددددو  املا ددددي الدددداي نع  دددده   

يف عددددداو ال ددددددو  يف  ددددددا   ّانددددددة املعلومددددددام واال صدددددداالمة دمدددددد  ال ددددددو ي 

انتّدددددا  هددددداا التطدددددو     العمل دددددة التعل م دددددةة الىلددددد   يف س م دددددة ا وبلدددددة والتدددددع 

 دددداا هتوا دددددة مدددد  اال دددداا ام الصدددد  ة  تطلدددد  التباعددددد االجت عددددع بدددد  ال

سّدم ال ّلدددددة ال وع دددددة يف التعلددددد    "التدددددع  ّلدددددي مددددد  دددددد   نّدددددي العددددددو:. 

و طب ددددق ال ت يددددام احلدييددددة يف  طددددوي ل  وصسدددد  سدا، املعلدددد  واملددددتعل   و  ّددددان 

مبددددادت التعلدددد   التعدددداوا والتعلدددد   الّدددد دي     جعددددي التعلدددد   التعدددداوا يلعدددد  

ندددده يسدددداعد عددددح   م ددددة مهددددا ام الطدددد   واملعلمدددد  رام دو ا  هتبدددد،ا  د هدددداة  

الع لددددة باهت مددددداا  العلم دددددة وال ت يدددددة والاد ه دددددةة هتددددد  يتددددد    عدددددة  طدددددوي  

و ل دددد، امل دددداه  والددددّام  عددددح ا نانددددّ  بدددد  يواهتدددد  متطلبددددام الع دددد دون 

  .233 د 2012 كال ف  ضاد ة ر ش دة  و ضا  

 عل م دددددةة لتّددددددي  الدددددّام   ويميدددددي التعلددددد   ا لكددددداوا م تومدددددة   

سي ولدددددددّ  و  سي  التعل م دددددددة  سو التد يب دددددددة للمتعلمددددددد   سو املتدددددددد ب   يف

مكدددددددان  باىلدددددددتخدا   ّ  دددددددام املعلومدددددددام  واال صددددددداالم التّاعل دددددددة ميددددددديد 

املد دددددة   ا ناندددددّ  وا راعدددددة  والّ دددددوام امل ل دددددة سو الّ دددددا  ة سو ا لددددد ا 

 وىلدددددد   سو املددددددة  ام العلم ددددددة عددددددّ سو الّيددددددد ا لكدددددداوا  سو التعلدددددد   امل

الّ ددددديو هتددددونّ ن   ورلدددد ة لتددددود، ب لددددة  عل م ددددة  ّاعل ددددة متعددددددة املصدددداد   

الّصددددي الددددد ا   سو ندددد، متتام ددددة عددددّ الددددتعل  عدددد  بعددددد   بط يّددددة متتام ددددة يف

الددددتعل  الددددااا  والتّاعددددي بدددد  املعلدددد   دون االلتددددتا  بمكددددان ددددددد اعددددت دا  عددددح 

  .33د 2004واملتعل  رىلاو 

و  اولدددددددّ هتيددددددد، مددددددد  الد اىلدددددددام معولدددددددام التعلددددددد   ا لكددددددداوا يف         

ا ىلددددا اة  ميددددي دا ىلددددةد ياىلدددد    ا امعددددام م هددددا مددددا د ىلددددّ مدددد  وجهددددة نتدددد 
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  يف 2007  ميددددددي د اىلددددددةد ندددددد   ر   والطدددددد    والتّ  دددددد 2010ومل دددددد  ر

   ة  .

  م كلة الد اىلةد -2

ّدددددي جا  دددددة هتو وندددددا  ل تهددددد  مدددددا   ا دادم سمه دددددة التعلددددد   االلكددددداوا ودو ل يف 

 عان ددددده ا امعدددددام السدددددودان ة مددددد  الكيددددد، مددددد  املعولدددددام يف  طب دددددق نتدددددا  التعلددددد    

عمل ددددة التعلدددد    والددددتعل  مدددد  الطدددد   دا ددددي الددددوت   و ا جدددده  ويف  ا لكدددداوا يف  

لدددد   االلكدددداوا با امعددددة  ضددددو، عمددددي البا ددددك يف امل ددددا  ا هتدددداديمع ويف  ددددان التع 

يتهددد  هددداا التوّ دددف و ي  دددقا    املسدددتو: املطلدددو ة بدددال ن  مددد  االهدددت   الكبددد،ة  دددا  

 دددددا بالبا ددددك د اىلددددة املعولددددام التددددع  واجدددده  طب ددددق التعلدددد   ا لكدددداوا يف جامعددددة  

الُبطاندددة  مددد   ددد   د اىلدددة هدددال املعولدددام بكل دددة الاب دددة امل دددو   دددا  ددد ي  معلمددد   

ّددددا، ي  واهتبددددون التطددددو   يف التعلدددد   عامل ددددا ة ويعملددددون عددددح معا ددددة املعولددددام التددددع  سهت

  واجه  طب ق التعل   االلكاوا يف الب لة ا امع ة. 

عل ددددده  تميدددددي م دددددكلة  الد اىلدددددة يف السدددددةا  الددددد     التدددددا د مدددددا سهددددد  

معولددددام  طب ددددق التعلدددد   ا لكدددداوا يف ا امعددددام السددددودانّ ة مدددد  وجهددددة نتدددد  

ه لددددة التددددد ي  بكل ددددة الاب ددددة جامعددددة البطانددددة   ويتّدددد   م دددده ا ىلددددللة سع ددددا، 

 التال ةد

ق  .1 ّّ  ّبعوبام  طب ق الّتعل   االلكاوّا بصو ة عاّمة ما د جة ص

ق  .2 ّّ ّبعوبام  طب ق الّتعل   االلكاوّا املتعّلّة بع و ه لة التد ي    ما د جة ص

 وبالطال  وبامل ه   وبالب لة الّتعل مّ ة  

ّبعوبام  هي  وجد د وق رام داللة   صاّ  ة يف متوىلا د جام املّ وّب  يف  .3

الد جة     ُ عت: ملتل،امد لل و     طب ق الّتعل   االلكاوّا با امعام الّسودانّ ة

 الوّ ّ ة  واخلّة العمل ة 

 د ض ام الد اىلةد -3

ق  -1 ّّ  االلكاوّا بصو ة عاّمة بد جة  ّّدي ّية م  ّعة.د جة ّبعوبام  طب ق الّتعل   ص
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ق    -2 ّّ د يدد  بد جددة ّّد جة ّبعوبام  طب ددق الّتعلدد   االلكدداوا  املتعّلّددة بع ددو ه لددة الددّ ت 

  ّّدي ّية متوىلّطة.

ق   -3 ّّ  د جة ّبعوبام  طب ق الّتعل   االلكاوّا املتعّلّة بامل ه  بد جة  ّّدي ّية عال ة. ت 

ق    -4 ّّ ة د جة ّبعو ت  ة بد جددة  ّّدي يددّ بام  طب ددق الّتعلدد   االلكدداوّا املتعّلّددة بالب لددة الّتعل م ددّ

 عال ة.

ق   -5 ّّ  د جة ّبعوبام  طب ق الّتعل   االلكاوّا املتعّلّة بالّطّ   بد جة  ّّدي ّية م  ّعة. ت 

عوبام  طب ددق ال  وجددد ددد وق رام داللددة   صدداّ  ة يف متوىلددا د جددام املّ وبددّ  يف   -6 بددّ

 ُ عت: لل و . عل   االلكاوّا با امعام الّسودانّ ةالتّ 

عوبام  طب ددق الّتعلدد    وجد د وق رام داللة   صاّ  ة يف متوىلا د جام املّ وّب  يف   -7 بددّ

 ُ عت: للد جة الوّ ّّ ة لصال  الد جة الوّ ّ ة ا عح. االلكاوّا با امعام الّسودانّ ة

عوبام  طب ددق الّتعلدد   ىلا د جام املّ وبددّ  يف  وجد د وق رام داللة   صاّ  ة يف متو -8 بددّ

 ُ عت: للخّة العملّ ة لصال  اخلّة العمل ة ا تو .  االلكاوّا با امعام الّسودانّ ة

 سمه ة الد اىلةد -4

  بددددد  مددددد  سمه دددددة  د اىلدددددة معولدددددام التعلددددد   ا لكددددداوا يف الّا ددددددة للّلدددددام 

 املستهددة التال ةد

التخطدددددد ا و ىلدددددد  الس اىلددددددام التعل م ددددددة يف ا امعددددددام الّددددددا م  عددددددح  .1

 السودان ة .

سع دددددا، ه لدددددة التدددددد ي  يف ا امعدددددام السدددددودان ة  والطددددد    والبدددددا ي   .2

 يف ا امعام السودان ة .

 املةىلسام الابوية واالجت ع ة رام الع لة بالتعل   ا لكاوا. .3

  يلّ  دود الد اىلة د   ي د  دود الد اىلةد -5

ضددددددوععد يف د اىلددددددة معولددددددام  طب ددددددق التعلدددددد   ا لكدددددداوا  احلددددددد املو -أ

واملتميلدددددة يف امل ددددداالم التال دددددةد رسع دددددا، ه لدددددة التدددددد ي   املددددد ه   الب لدددددة 

 الّتعل م ة  والطال  .

 احلد البرشيد سع ا، ه لة التد ي  با امعام السودان ة.  -ب 
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 احلد املكااد هتل ة الاب ة  جامعة الُبطانة  بالسودان.  -ج

  .2021-2020اد العا  ا امعع احلد التما  -د 

 مصطل ام الد اىلةد -6

  مّهدددددددو  التعلددددددد   23د 2003حيددددددددد راملبدددددددا     دالتعلدددددد   ا لكدددددداوا -أ

 املعلومدددددة  يصدددددا  يف التعلددددد   سىلدددددال   مددددد  سىلدددددلو  بأنددددده“ا لكددددداوا 

 وا ناندددددددّ  لل اىلددددددد   احلدييدددددددة التّ  دددددددام عدددددددح  يعتمدددددددد للمدددددددتعل 

 التعل م ددددددة  والّ  ددددددام املد ددددددة  ا لدددددد ا د ميددددددي املتعددددددددة ووىلددددددا طها 

 لكاوا  وىلا ام احلوا  وال ّاش.ا  والّيد

واملّصددددود باملعولددددام  ج ا  ددددا د هددددع العّبددددام    معولددددام التعلدددد   ا لكدددداواد -ب

ّددددةد بددددد رع ددددو ه لددددة التددددد ي     -الب لددددة التعل م ددددة -املدددد ه    -والصددددعوبام املتعل

االلكدددداوا يف  ددددد ي  الطدددد   ب امعددددة  الطدددد     والتددددع يواجههددددا التعلدددد    

الُبطانددددة و  وصددددو  دون  طب ددددق التعلدددد   ا لكدددداوا يف ا امعددددة مدددد  وجهددددة نتدددد   

 سع ا، ه لة التد ي   و ّلي م  د   صّ ق ا هداّ بّاعل ة. 

  –جامعددددة  كوم ددددة  ّددد  يف دولددددة السددددودان واليددددة ا تيدددد ة  جامعدددة الُبطاندددةد  -ج 

انوهندددا مددد  لبدددي امل لددد  الدددوت ع يف عدددا  دل دددة اق ا تيددد ة   دددّ  جدددا ة ل

  وبددددادق عل دددده السدددد د   دددد   ا مهو يددددة ويف نّدددد  العددددا  ومدددد   2008

 . و ددددد   ددددد ي  الددعدددددة 2009 ددددد   ددددد   ع ددددد  مددددددي  ا امعدددددة يف ىلدددددبتمّ 

السدددددودان   -  ردل دددددي جامعدددددة البطاندددددة 2015ا ُو  مددددد  ا امعدددددة يف العدددددا 

  .15 د  2017

   و ّددددد  يف ا انددددد   2001ة يف عدددددا   ددددد   أىلددددد   الكل ددددد  هتل دددددة الاب دددددةد  -د

الرشدددلع ملدي دددة  داعدددة  وهدددع سلدددد  هتل دددام ا امعدددة   دددك سهندددا هتاندددّ  تبددد  

  يف  صددددددص  24 امعددددددة ا تيدددددد ة  و دددددد  لبددددددو  سو  ددعددددددة ر الددعددددددة 

  وسبددددددب ّ  ّبددددددي 2005ال ياضدددددد ام واحلاىلددددددو  و  جددددددّ يف عددددددا  

و ددددددد    باعدددددددا ت بدددددددا  يف  صصدددددددامد الللدددددددة الع ب دددددددة والد اىلدددددددام 

ا ىلدددددددد م ة والللددددددددة االن ل تيددددددددة وا ل اد ددددددددا والتددددددددا ي  والّ تيددددددددا، 
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وال ياضدددددددددددد ام و الك م ددددددددددددا، وا   ددددددددددددا،  ويف العددددددددددددا  الددددددددددددد ا  

   دددددّ  ضدددددادة    دددددة سلسدددددا  جديددددددة للكل دددددة هدددددعد علددددد  2017/2018

الدددددد ّ  الابددددددوي  والاب ددددددة اخلابددددددة  و يددددددا  ا تّا ردل ددددددي جامعددددددة 

  157د 2017البطانة  السودان   

                                      
  ان ا د ا تا  ال ت ي والد اىلام السابّة 

 سوال د ا تا  ال ت يد 

 مّهو  التعل   ا لكاواد (1)

 مّهدددو  ا لكددداوا بددالتعل   املهتمددد  البدددا ي  مددد  العديدددد   دداو 

 مدد  سمههددا  عدد   يدد   وددد   مدد  التع يّددام  بالعديددد ا لكدداوا التعلدد  

 :نت  البا ك وجهة

  ّددددي " بأندددهد  ا لكددداوا   التعلددد  24د 2005ر  يتدددون يعددد ّ

 وشددبكا ه الكمب ددو   عددح  املعتمدددة  الوىلددا ا  لكدداوا عددّ   عل مددع دتددو:

 ومدد  امل تددو: هدداا مدد  ال  ددا التّاعددي  مكان ددة لدده يتدد   ب ددكي املددتعل    

 وهتدداا متتام ددة ندد، س  متتام ددة بصددو ة رلدد  سهتددان ىلددوا، سل اندده املعلدد  ومدد 

 ّ وددده   اىلدد  التددع واملكددان وبالةددعة الولددّ يف الددتعل  هدداا   ددا   مكان ددة

  لدد   دد   مدد  سي ددا   الددتعل  هدداا  دا ة  مكان ددة عدد  د دد      ولد ا دده

 ."الوىلا ا

  عل م ددددة م تومددددة"   بأندددده د 39د 2013ر وعطددددا  هت سددددا ة ويع ددددده         

 ولددّ سي يف املتددد ب  سو للمتعلمدد   التد يب ددة سو التعل م ددة الددّام  لتّدددي 

لتدددود،  التّاعل دددة واال صددداالم املعلومدددام  ّ  دددام باىلدددتخدا  مكدددان سي ويف

 الّصددي يف متتام ددة بط يّددة املصدداد  متعددددة  ّاعل ددة  علم ددة  عل م ددة ب لددة

 التعلدد   عددح  اعددت دا   ددددد  االلتددتا  بمكددان دون متتام ددة ندد، سو الددد ا 

 ."واملعل  املتعل  ب  والتّاعي الااا
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 لتّددددي   عل م دددة م تومدددة"   بأندددهد 289د 2004ر  ىلددداو ويع دددده

 سي ويف ولددّ سي يف املتددد ب  سو للمتعلمدد  التد يب ددة سو التعل م ددة الددّام 

 ميددددي التّاعل ددددة واال صدددداالم املعلومددددام  ّ  ددددام باىلددددتخدا  مكددددان

 اململ طدددة  ا لددد ا  ا لكددداوا  الّيدددد امل ل دددة  ا ناندددّ  الّ دددوام:

 املصددداد   ّاعل دددة متعدددددة  علم دددة  عل م دددة ب لدددة لتدددود، (احلاىلدددو  سجهدددتة

 االلتددتا  دون بعددد  عدد  متتام ددة ندد، سو الددد ا  الّصددي يف متتام ددة بط يّددة

 ."واملعل  املتعل  ب  والتّاعي الااا التعل  اعت دا  عح  ددد بمكان

 الوىلدددا ا اىلدددتخدا  هدددو ا لكددداوا التعلددد   سن البا يدددة ويددد :

 لعددد   احلدييدددةة و ّ  دددام اال صدددا  املختلّددددة  ا لكاون دددة وا جهدددتة

 .للمتعل  الد ا  امل تو:

 سو دل هتدد  ا لكدداوا  التعلدد   ملّدداه   خمطددا يدد   ددد   ال ددكي ويعدد  

  .13هد د 1428احلايّع ر
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 سهداّ التعل   ا لكاوا د (2)

هتددد  جدددا، يف  ا لكددداوا التعلددد   لت ّ ّهدددا  يسدددع  التدددع ا هدددداّ سهددد  مدد 

  د19هد د 1429     و رالعبدالك ي 233 د 2012رالطاه   وعط ة   

 بكادددة التعل مددة العمل ددة  ددد  املصدداد  ومتعددددة ن  ددة  عل م ددة ب لددة  ددود، .1

 .داو ها 

 بدد  والددتعل  التعلدد   عمل ددة  ددا   ددت  التددع الط يّددة يف ا دوا  بدد انة  عددادة .2

 .الّك  الابوي مست دام م  يتوادق

 هتالتوابددي التعل م ددة العمل ددة م تومددة بدد  التوابددي و  دد    احلددوادت  جيدداد .3

 .امل  طة والب لة واملد ىلة الب ّ ب 

 بدددو ة يف  ّدددد  دالدددد وا مع ا يدددة  بدددو ة يف و ّديمددده التعلددد   نماجدددة .4

 سميلددة ومدد   ك ا هددا   عددادة املتم ددتة يمكدد  التعل م ددة وامل  ىلددام نمورج ددة

االىلدددتل    ال مورج دددة  للدددد وا  طدددا ال مورج دددة  ا ىلدددللة ب دددو  رلددد 

 .متعددة وىلا ا م   ا  يتصي وما  والصو ة الصوم لتّ  ام ا ميي

  كدد  وم تددديام ا صددا  ل ددوام  جيدداد  دد   مدد  الابويددة اخلددّام   الددي .5

 امل ال ددة مدد  الابددوي بال ددأن ومج دد  املهتمدد  واملرشددد  واملددد ب  املعلمدد 

 ن دددة ادااضدد ة يف مج عددا   جيمعهدد  ددددد مولدد  عددّ والت ددا   األ ا، و بدداد 

 .ا   ان م  هتي، يف املسادام بعد  ن 

 ومهددا ام التّ  ددة مدد  التعامددي عددح  لدداد  والطدد   املعلمدد  مدد  ج ددي  عددداد .6

 .العاو التع ي هدها  اهلا لة والتطو ام الع 

  لكاون دددا   ميّّدددا    تمعدددا   وجعلددده امل تمددد  يف التّ  دددة نرشددد  عدددح  املسددداعدة .7

   .ا    سلايص يف يدو  ملا  ومواهتبا  

 سمه ة التعل  ا لكاوا د (3)

 العلم ددة التّددا ي   وبدد ام  دد   مدد  ا لكدداوا الددتعل  سمه ددة  ت دد 

 جوانددد  خمتلدددف يف داعل تددده التدددع س بتدددّ والد اىلدددام الب دددو  ونتدددا  

 اىلدددتخدا  سمه دددة  دددو  للكدددون  ا  ّ يددد  لدددد  دّدددد التعل م دددة  العمل دددة
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 التعلدد   يف ا نانددّ اىلددتخدا  سن سمههددا  مدد   وبدد ام يف التعلدد   ا نانددّ

 ا ت اجدده بدد ن   ب دد  رلدد  الصددع  مدد  لدد   وسندده وداعل تدده  لو دده مدد  يتيددد

 عددح  ومب  ددة ولويددة واضدد ة للددتعل  ددد   يتدد    ندده لددوي مددا  لدددع 

 هددال ا  ددا ب ددو ة يعتّدددون املسددلول  التّ يدد  هدداا جعددي ولددد امل ددا هتة 

  85د 2005 رعبداحلم د   .والتعل   التعل  يف الص لة

 سن   عددح 36د 2003ر ا دد ّ سو دهددا  هتدد  عديدددة  ب ددو  نتددا   دلددّ ولددد

 :عح  يساعد ا لكاوا التعل 

 .سد ي ب كي للتعل  للط   د    ّدي  .1

 .التعل  موالف خمتلف يف  جيايب س       .2

 الّلسددّام مدد  يتوادددق مددا  وهددو املددتعل    ددو  متم هتددتة للددتعل  ددد    ّدددي  .3

 .التعل  ا ادة ونت يام احلديية الابوية

  ددي مهددا ام و  م ددة للددتعل   مع د ددة الددو ا، ا واندد  لت م ددة سداة يّددد  .4

 .ب ا  ه جادة  عل  ب لة و ّدي  امل ك م 

 .والتعل  التعل   م  املت وعة ا هداّ لت ّ ق مت وعة د    ّدي  .5

 خمتلّددة بأشددكا  املعلومددام مدد  مت وعددة مصدداد  عددح  للتعدد ّ هتبدد،ة د بددة   ا ددة .6

 . ّل لها  سو املتعلم  ب  الّ وق الّ دية  رابة عح   ساعد

 ا هدددداّ حيّدددق ا لكددداوا التعلددد   اىلدددتخدا  سن البا دددكويددد :  

 .التّل دية بالط ق بالتعل   مّا نة   وسلي جهد ولّ بأل 

  صا ص التعل  ا لكاوا د (4)

  53د 2005ر عبداحلم د سو دها   تة  صا ص ا لكاوا للتعل  

 التددد ي  و   متعددددة  ك ولوج ددة مسددت د ام مدد  للتعامددي حيتددا  الددتعل  مدد  نددو  .1

 .  هلا  م  التعل م ة باخلّام لبي امل و  ج د ب كي عل ها 

 ع ددار لت ديددد بالدلددة متسدد  مسددبق  عددداد    حيتددا  والددتعل  التعلدد   مدد  نددو  .2

 .عل ها  احلصو  وىلبي ومصاد  التعل  التعل مع التّاعي
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 مدد  بدددال  املددتعل  ويف املعلدد  يف  ابددة مهددا ام    حيتددا  والددتعل  التعلدد   مدد  نددو  .3

 .لدهي    م تها 

 .التعل  ب لة يف  واد ها  م  البد  ابة  ّ  ة  مكانام حيتا  التعل  م  نو  .4

 وال كي التا  يوض   صا ص التعل   االلكاوا

 

 

 ( خصائص التعليم اإللكتروني 2شكل رقم )
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  206 د 2010راملصد د  بو  دي   حيع  واب  ع  ة  ىلم ة  

  ان ا د الد اىلام السابّةد

 تددددددع التعلدددددد   ا لكدددددداوا بكيدددددد،ام مدددددد  الد اىلددددددام  وهتددددددان االهددددددت    

التعلدددد   ا لكدددداوا بد جددددة هتبدددد،ة  ومدددد   دددد   م اجعددددة ا د   بمعولددددام  طب ددددق  

 الابوي لا  البا ك ب بد سمهها م  بة     با    ا ل ا د 

هددددددددّ هددددددال الد اىلددددددة       د2020ر ومحدددددتة  و  ددددددد     ددددددد  د اىلدددددة .1

الك ددددف عدددد  والدددد  التعلدددد   ا لكدددداوا ومعولددددام اىلددددتخدامه يف التعلدددد   

ا ددددامعع مدددد  وجهددددة نتدددد  سع دددددا، ه لددددة التددددد ي  ب امعددددة بابددددي هتل دددددة 

الاب ددددددة  ا بعددددددّ الد اىلددددددة املدددددد ه  الوبددددددّع الت لدددددد     كونددددددّ ع  ددددددة 

  مدددد  سع ددددا، ه لددددة التددددد ي  هتع  ددددة للد اىلددددة بط يّددددة 23الد اىلددددة مدددد  ر

الع  دددددة الع دددددوا  ة البسددددد طة  واىلدددددتخد  البا دددددك االىلدددددتبانة هتدددددأداة  مددددد  

الب اندددددددام  دددددددّ املعا دددددددة ا  صدددددددا  ة باىلدددددددتخدا  ب ندددددددام  الت ل دددددددي 

 وبدددلّ الد اىلدددة    عددددة نتدددا   م هددداد  تدددود  لدددد:  ( SPSS) اال صدددا ع

جامعددددة بابددددي الب لددددة ال  مددددة الىلددددتخدا  التعلدددد   ا لكدددداوا يف التددددد ي   

وبدددددددعوبام  دددددددةدي    عدددددددد  اىلدددددددتخدا  التعلددددددد    ه دددددددا  معولدددددددام

ا لكدددداوا يف التعلدددد   ا ددددامعع مدددد  وجهددددة نتدددد  سع ددددا، ه لددددة التددددد ي  

جامعددددة بابددددي  يلددددّ يف عددددد  بدددد انة االجهددددتة وضددددعف مهددددا ام الطدددد   

 يف التعامي م  احلاىلو  واالنانّ ون،ها.

 التعددددددد ّ الد اىلدددددددة هدددددددددّ   د2018ر اهلل وعبدددددددد يوىلدددددددف  د اىلدددددددة .2

 بامل  لدددددة ال ياضددددد ام  دددددد ي  يف االلكددددداوا التعلددددد   تخدا اىلددددد  معولدددددام

 ال ياضدددد ام  ومعلدددد م معلمددددع نتدددد  وجهددددة مدددد  اخل تددددو  بواليددددة اليانويددددة

 ع  ددددة و كونددددّ االىلددددتبانة  سداة  دددد   مدددد  الوبددددّع املدددد ه  اىلددددتخدا   دددد 

  تمدددددد  مدددددد  % 84ر  ددددددوا  ب سددددددبة معلدددددد     129ر عدددددددد مدددددد  الد اىلددددددة
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 التعلددددد    طب دددددق معولدددددام سهددددد  مددددد  دالد اىلدددددة نتدددددا   ومددددد  الد اىلدددددة 

 للتعلدددد   املعتمدددددة املعدددداي، اىلددددتخدا  عددددد  املددددادي  الدددددع  للددددة االلكدددداوا

 االلكاوا.

هدددددددّ الد اىلدددددة التعددددد ّ عددددد  معولدددددام     د2017د اىلدددددة البدددددديوي ر .3

اىلددددتخدا  التعلددددد   االلكدددداوا مددددد  وجهددددة نتددددد  سع ددددا، ه لدددددة التدددددد ي  

  ددددك  دددد  اىلددددتخدا  املدددد ه   ب امعددددة الّصدددد   يف ضددددو، بعدددد  املتلدددد،ام

الوبددددّع مدددد   دددد   سداة االىلددددتبانة  ولددددد  وبددددلّ نتددددا   الد اىلددددة    سن 

ابددددد   معولدددددام اىلدددددتخدا  التعلددددد   ا لكددددداوا هدددددعد للدددددة عددددددد املعامدددددي 

املتا ددددة لت ّ ددددا التعلدددد   ا لكدددداوا  ضددددعف  ددددّة ع ددددو ه لددددة التددددد ي  

 متخصصددددد  يف اىلدددددتخدا   ّ  دددددة التعلددددد   ا لكددددداوا  للدددددة  دددددواد  د  ددددد 

حلددددي امل ددددك م التّ  ددددة املتعلّددددة بددددالتعل   ا لكدددداوا  ادتّددددا  الطدددد      

الددددددع  والت ّ دددددت املبددددداا مددددد  لبدددددي ا ىلدددددا اة  عدددددد    هت دددددت سهدددددداّ 

املّدددد  ام الد اىلدددد ة عددددح التعلدددد   ا لكدددداواة هتدددد  هت ددددّّ نتددددا   الد اىلددددة 

عددددددد  وجددددددود ددددددد وق رام داللددددددة   صددددددا  ة بدددددد  معولددددددام التعلدددددد   

اوا مددددد  وجهدددددة نتددددد  سع دددددا، ه لدددددة التدددددد ي  وبددددد  املتلددددد،ام ا لكددددد 

املتعلّدددددة   رالد جدددددة العلم دددددة  التخصدددددص العلمدددددع  عددددددد الددددددو ام يف 

  ا  التعل   ا لكاوا  عدد الدو ام يف  ا  احلاىلو  . 

هدددددددّ هدددددال الد اىلدددددة عدددددح التعددددد ّ عدددددح    د2016د اىلدددددة الّهتدددددة ر .4

املعولدددددام التدددددع  ع دددددق   ّ دددددا التعلددددد   ا لكددددداوا يف املددددددا ا اليانويدددددة 

بم ل دددده ب دددد ي مدددد  وجهدددده نتدددد   ددددّا، التعلدددد   ا لكدددداوا واملعلمدددد   

اىلدددددتخدمّ البا يدددددة يف هدددددال الد اىلدددددة املددددد ه  الوبدددددّع  وبلددددد    ددددد  

اليانويدددددة دل دددددة   مددددد  معلمدددددع ومعلددددد م املددددددا ا 80 تمددددد  الد اىلدددددة ر

  مدددددد   ددددددّا، التعلدددددد   ا لكدددددداوا 8ب دددددد ي رشددددددمبام  با ضددددددادة    ر

بددددو ا ة الاب دددددة واليدددددة اخل تدددددو . اىلدددددتخدمّ البا يدددددة االىلدددددتبانة واملّابلدددددة 

هتددددأدوام للد اىلددددة  اىلددددتبانة موجهددددة ملعلمددددع ومعلدددد م املدددددا ا اليانويددددة  
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ة والتعلددددد   ومّابلدددددة موجهدددددة ملسدددددةو  التعلددددد   ا لكددددداوا بدددددو ا ة الاب ددددد 

بواليددددة اخل تددددو  ومدددد  نتددددا   الد اىلددددةد سن ه الدددد  عدددددد مدددد  املعولددددام 

املاديدددددة التدددددع صدددددو  دون   ّ دددددا التعلددددد   االلكددددداوا يف املددددددا ا اليانويدددددة 

بم ل دددده ب دددد ي  وه الدددد  عدددددد مدددد  املعولددددام البرشددددية التددددع صددددو  دون 

الدددد    ّ ددددا التعلدددد   االلكدددداوا يف املدددددا ا اليانويددددة بم ل دددده ب دددد ي  وه 

عدددددد مدددد  املعولددددام الّ  ددددة التددددع صددددو  دون   ّ ددددا التعلدددد   االلكدددداوا يف 

 .املدا ا اليانوية بم ل ه ب  ي

هددددّ هددال الد اىلددة    الك ددف عدد     د 2011ومل دد  ر د اىلددة ب ددع ياىلدد   -5

معولدددام اىلدددتخدا  الدددتعل  ا لكددداوا التدددع يواجههدددا معلمدددو مددددا ا مدي يدددة 

واملةهدددي العلمدددع   وس ددد  هتدددي مددد  ا ددد   الاب دددة والتعلددد   مل طّدددة   بدددد ا و   

  معلددد   ومعلمدددة  مددد ه  186واخلدددّة العمل دددة يف رلددد . وبللدددّ ع  دددة الد اىلدددةر

  معلمددددة  ا تدددد،وا بالط يّددددة الع ددددوا  ة. واىلددددتخدمّ 79  معلدددد   ور107ر

لّ 28اىلددتبانة مكونددة مدد  ر   دّدد ة  وسّهدد م ال تددا   سن مج دد  دّدد ام ا داة شددك 

 ع دددد   صدددا  ة داللدددة رام  دددد وقوهتاندددّ ه دددا    معّولدددام للدددتعّل  ا لكددداوا

يف متوىلددطام  ّدددي ام املعلمدد  عددح  (α = 0.05) ا  صددا  ة الداللددة مسددتو:

سداة الد اىلددددة  واملتعلّددددة بمعولددددام الددددتعل  ا لكدددداوا  عددددت: ملتلدددد، ا دددد    

وعددد  وجددود ددد وقام رام داللددة   صددا  ة يف معولددام الددتعل  ا لكدداوا   عددت: 

 دد ىل وام اخلّة. ملتل، املةهي العلمع  وع

  د هدددددددّ الد اىلدددددة    صديدددددد معولدددددام التعلددددد   2009ر الدددددداييد اىلدددددة  -6

ا لكدداوا يف هتل ددة املعلمدد  ب امعددة امللدد  ىلددعود مدد  وجهددة نتدد  سع ددا، ه لددة 

  ع ددو ه لددة  ددد ي   و دد  اىلددتخدا  56التددد ي    كونددّ ع  ددة الد اىلددة مدد  ر

املددد ه  الوبدددّع مددد   ددد   سداة االىلدددتبانة  وسّهددد م ال تدددا   سن سبددد   املعولدددام 

واجهددّ سع ددا، ه لددة التددد ي  يف   ّ ددا التعلدد   ا لكدداوا هددع د ضددعف التددع 

 ملددا  الطدد   بمهددا ام اىلددتخدا  ا نانددّ  وللددة  ددواد  الدددع  الّ ددع  و عددد  

 كددد  بعددد  سع دددا، ه لدددة التدددد ي  مددد  صويدددي املّددد  ام الو ل دددة     لم دددة  و 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%22
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لدددة  عطدددي شدددبكة ا ناندددّ س  اندددا  هتددد  سّهددد م عدددد  وجدددود دددد وق رام دال

  صدددا  ة بددد  سع دددا، ه لدددة التدددد ي  يف  ّددددي اا  ملعولدددام اىلدددتخدا  التعلددد   

ا لكدددداوا  عددددت: ملتلدددد،ام ال  بددددة العلم ددددة  واخلددددّة يف التددددد ي  ا ددددامعع  

  .والتخصص ا هتاديمع  والتّاعي ب  هال املتل،ام

 ما   تم به الد اىلة احلال ة ع  الد اىلام السابّةد 

ابّة التددددع  دددد  ع ضددددها باحلدا ددددةة   ددددك سهنددددا  ددددّ   ددددتم الد اىلددددام السدددد  .1

يف ددددداة العرشدددد ىلدددد وام ا  دددد،ة  و  ددددا ّ هتددددي هددددال الد اىلددددام مدددد  

هدددددال الد اىلدددددة  يف انتهدددددا  املددددد ه  الوبدددددّع مددددد   ددددد   سداة االىلدددددتبانة  

هتدددد    ددددا ّ الد اىلددددام يف سن ع  ددددة الد اىلددددة  دددد  ا ت ا هددددا مدددد  سع ددددا، 

 ه لة التد ي  واملعلم .

سن هددددال الد اىلددددة  اىلددددة عدددد  الد اىلددددام السددددابّة يفد  تلددددف هددددال الد .2

سج يدددددّ يف التعلددددد   العدددددا  م دددددا ة يف رلددددد  لد اىلدددددة   دددددد  و  ددددد ون 

   التددددددع سج يددددددّ يف هتل ددددددة الاب ددددددة ب امعددددددة بابددددددي  ود اىلددددددة 2020ر

   2009   ب امعدددددددة الّصددددددد    ود اىلدددددددة  الددددددددايي ر2017البدددددددديوي ر

التدددددع  ددددد   ب امعدددددة امللددددد  ىلدددددعودة يددددد    تلدددددف عددددد  بّ دددددة الد اىلدددددام

  ج اؤها يف التعل   العا .

ت هدددال الد اىلدددة عددد  الد اىلدددام السدددابّة يفد  .3 سهنددددا د ىلددددّ دو   دددا  تم دددّ

هتدددددي معولدددددام التعلددددد   االلكددددداوا املتولعدددددة مّصدددددلة  سددددد  امل ددددداو د 

  .’سع ددددددا، ه لددددددة التددددددد ي   واملدددددد ه   والب لددددددة التعل م ددددددة  والطدددددد  

   
 امل دان ة  الد اىلة  اليا د  ج ا،ام 

 م ه  الّد اىلةد  -1

اىلدددددتخد  البا دددددك يف هدددددال الد اىلدددددة املددددد ه  الوبدددددّع الت لددددد  ة  نددددده 

وهددددو املدددد ه  الدددداي يت دددداو  "ا نسدددد  يف د اىلددددة ميددددي هددددال امل ددددك م 

د اىلددددة س دددددا  وّددددواه  و ا ىلددددام هتا  ددددة وموجددددودة ومتا ددددة للد اىلددددة 
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ويسددددتط   البا ددددك والّ دددداا هتدددد  هددددع  دون  ددددد ي البا ددددك يف   يااددددا  

  . 14 د 1997سن يتّاعي معها د صّها وحيللها را نا  

 سداة الد اىلةد  -2

لددددا  البا ددددك بتصددددم   اىلددددتبانة يددددت  مدددد    هلددددا د اىلددددة معولددددام  

 و تألف االىلتبانة م د   التعل   االلكاوا 

ي دددددمي الب اندددددام اخلابدددددة بدددددأد اد ع  دددددة الد اىلدددددة وهدددددع الّسددددد  ا و د  -

 ال خص ة املتعلّة بوبف ع  ة الد اىلة.الب انام 

ي ددددمي متلدددد،ام الد اىلددددة ا ىلاىلدددد ة وهددددع امل دددداو  التددددع الّسددد  اليدددااد  -

 م    هلا يت  التع ّ ع  متل،ام الد اىلة ودّا  ملا ي د 

-Likertاعتمدددددد البا دددددك يف  عدددددداد هددددداا الّسددددد  عددددد  مّ ددددداا ل كددددد م ر  - 

Scaleمواددددددق  ولدددددد  ددددد   صددددد       الي  دددددع وهدددددو يدددددااول بددددد  راواددددددق   وال

 املّ اا املستخد  يف الد اىلة هتاألا د 

 . الد جة الكل ة للمّ اا وهع  مو  د جام املّ دة ع   العبا ام .1

 .  عطا، هتي د جة م  د جام مّ اا ل ك م الي  ع و ن   ج   ا 2

وملع ددددددة عددددد   را هتدددددان ه دددددا  دددددد وق رام داللدددددة   صدددددا  ة بددددد  ا جابدددددام     

املتولعددددة و امل دددداهدة لكددددي عبددددا ة رىلددددةا   عددددح  دددددة  دددد  اىلددددتخدا  ا تبددددا  

م بدددد  هتددددأي   حلسددددا  الّ مددددة اال ت ل ددددة لت دددددد مددددا  را هتددددان ه الدددد  ددددد وق 

 رام داللددددة   صددددا  ة بدددد  التكدددد ا ام املتولعددددة والتكدددد ا ام امل دددداهدة ورلدددد 

   ر  ددددددك سن الّ مددددددة 0.05بمّا نددددددة الّ مددددددة اال ت ل ددددددة بمسددددددتو: داللددددددة ر

% هددددع 5اال ت ل ددددة  يددددي ل مددددة اخلطددددأ املسددددمول  ددددا يف نتددددا   اال تبددددا  والّ مددددة 

الّ مددددة املسددددتخدمة يف معتدددد  الب ددددو   دددددامرا هتانددددّ الّ مددددة اال ت ل ددددة سلددددي مدددد  

لتكددددد ا ام دهددددداا يدددددد  عدددددح سن  ه دددددا  دددددد وق رام دال  ا صدددددا  ة بددددد  ا 0.05

امل ددددداهدة والتكددددد ا ام املتولعدددددة   و  هدددددال احلالدددددة  نختدددددّ الوىلدددددا الّعددددد  

 رامل اهد  .
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   م ت سداة الد اىلةد -

  ددددك  دددد    م ددددت املتلدددد،ام ال وع ددددة ورلدددد  بامعطددددا، هتددددي وبددددف سو بددددّة و ن 

يّابدددددي  لددددد  الصدددددّة مددددد    دددددا ام مّ ددددداا ل كددددد م الي  دددددع  تددددد  يسدددددُهي 

 احلاىل  األ    ورل  هتاألا د التعامي م   ل  الب انام بواىلطة

   يوض   دلام املّ اا الي  ع املتد  6جدو  ر

 املستدددددو: املتوىلدددا احلسايب

    مددددددد 

 ضع ّة 55.3% -% 33.3 1.66  –  1

1.67 – 2.33 55.4%- 

77.66% 

 متوىلطة

 عال ة 100% -% 77.7 3 - 2.34

 جابددددددام املب ددددددو   عدددددد  وعل دددددده نسددددددتخد  املتوىلددددددا املدددددد ج  

االىلددددللة باىلددددتخدا  مّ دددداا ل كدددد م الي  ددددع بلدددد   مع دددددة ا ددددال ا ا، 

 املب و  .

 سىللو  الت ل ي ا  صا ع املستخد  يف الد اىلةد  -

 دددد    م ددددت سىلددددللة االىلددددتبانة ومدددد   دددد   ّ يدددد  الب انددددام التددددع  دددد  مجعهددددا  

ا  صددددا  ة للعلددددو  مدددد   دددد   االىلددددتبانام ورلدددد  باىلددددتخدا  ب نددددام  احلددددت  

ومددددد   ددددد    SPSS   Statistical Package for Social Sciencesاالجت ع دددددة ر

صل لهدددددا مددددد   ددددد    موعدددددة مددددد  ا ىلدددددال   ا  صدددددا  ة امل اىلدددددبة لطب عدددددة 

الب انددددام ونددددو  متلدددد،ام الد اىلددددة لت ّ ددددق سهددددداّ الب ددددك وا تبددددا  ددددد و  

 د  الد اىلة ولّد    اىلتخدا  ا دوام ا  صا  ة التال ة

 ال س  امللوية والتك ا ام واملتوىلا احلسايب. -1

  ملع دددددددة  بددددددام دّدددددد ام Cronbach's Alphaا تبددددددا  سلّددددددا هت ونبددددددا  ر -2

 االىلتبانة.
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   ا تبدددددددا ام الّددددددد وق بددددددد  متوىلدددددددط  T-Testمعادلدددددددة ا تبدددددددا  م ر  -3

 Independent- Samples T Test  تمع  مستّل   

 One Way ANOVAصل ي التباي  اال ادي   -4

 معامي ا  با  ب،ىلون -5

  بام املّ اا راالىلتبانة  د  -

يّصدددددد باليبدددددام اىلدددددتّ ا  املّ ددددداا وعدددددد    ال ددددده مددددد  نّسددددده   سي سن 

املّ دددداا يعطددددع نّدددد  ال تددددا   بددددا ت   مسدددداوي لّ مددددة املعامددددي  را سع ددددد  طب ّدددده 

  .ع  نّ  الع  ة

 اد الع  ددددة االىلددددتط ع ة ورلدددد  باىلددددتخدا   دددد   طب ددددق  بددددام املّ دددداا عدددد  سددددد 

 معامي سلّا هت ونبا  ورل  ع  ال  و األا د

 بدق امل كم د  -

 ددددد   جددددد ا، ا تبدددددا  بددددددق امل تدددددوي لعبدددددا ام املّددددداي   مددددد   ددددد    ّ ددددد   

بددددد   ة العبدددددا ام مددددد    دددددك الصددددد انة والوضدددددول   دددددك لدددددا  البا دددددك 

املختصددددد  يف بعددددد   االىلدددددتبانة عدددددح  عددددددد مددددد  امل كمددددد  ا هتددددداديم   و

  صدددددددددددددددددددددددددص الد اىلدددددددددددددددددددددددددة والبدددددددددددددددددددددددددال  عددددددددددددددددددددددددددده  

  دكمددددد   لت ل دددددي م دددددام  عبدددددا ام املّددددداي   ولت ديدددددد مددددددي التواددددددق 5ر

بددد  عبدددا ام هتدددي مّ ددداا  ددد  لبدددو  و عدددديي بعددد  العبدددا ام  وبعدددد اىلدددتعادة 

االىلددددتب ان مدددد  امل كمدددد   دددد   جدددد ا، التعدددددي م التددددع الا ددددّ عل دددده  وبعددددد 

  اا ال ها  ة .رل      صم   االىلتبانة يف بو

 ا تبا ا الصدق واليبام  داة الد اىلةد -

للت ّدددددق مددددد  بددددددق ا داة لدددددا  البا دددددك بع ضدددددها عدددددح عددددددد مددددد  سهدددددي       

اال تصددددا  مدددد  سىلددددا اة الاب ددددة اخلابددددة والّ دددداا والتّددددوي  لل كدددد  عل هددددا 

وبعدددددد  لّدددددع امل  تدددددام مددددد ه   لدددددا  البا دددددك بتعدددددديلها  شدددددك  وم دددددمونا.

 لتصب  ا داة باحلة للتطب ق ال ها ع.
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ب دددق ا داة   ددد   طب ّهدددا عدددح ع  دددة بعدددد سن  ددد  التأهتدددد مددد  بددد   ة وجاهتيدددة  ط

   الددددددة  وللدددددد   الت ّددددددق مدددددد  اال سدددددداق الدددددددا   20الد اىلددددددة الباللددددددة ر

لّّدددد ام االىلددددتبانة اخلابددددة بم دددداالم الد اىلددددة  دّددددد اىلددددتخد  البا ددددك هلدددداا 

اللدددد   معامددددي رهت ومبددددا  الّددددا   وا دددددو  التددددا  يوضدددد  نتددددا   ا تبددددا   بددددام 

 دا   لّّ ام االىلتبانة د سداة الد اىلة املتميي بد راال ساق ال

 نتا   ا تبا   بام سداة الد اىلة راال ساق الدا   لّّ ام االىلتبانة     2ا دو  ر 

عددددددددددددد  سبعاد الد اىلة

 الّّ ام

معامددددي هت ونبددددا  

معامدددي  ( سلّدددا

 اليبام 

معامدددددددي 

 الصدق

معامدددددددي 

 اال  با 

مسدددددددددددددددددتو: 

 الداللة

املعولددددددددام املتعلّددددددددة 

بأع ددددددددددددا، ه لددددددددددددة 

 التد ي 

11 0.713 0.844 0.759 0.004 

املعولددددددددام املتعلّددددددددة 

 بامل ه .

10 0.682 0.825 0.691 0.005 

املعولددددددددام  املتعلّددددددددة 

 بالب لة التعل م ة

8 0.751 0.866 0.741 0.051 

املعولددددددددام املتعلّددددددددة 

 بالط  

11 0.899 0.948 0.860 0.006 

 

  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

 ددددد   ا ددددددو  ان مج ددددد  املعدددددام م هتبددددد،ة وهدددددع ل مدددددة ي  ددددد  مددددد  

ل يبددددة مدددد  الوا ددددد الصدددد    ومج عهددددا دالددددة   صددددا  ا  وعدددد  ضددددو، مددددا  ّددددد   

ُ عدددد الب اندددام التدددع يدددت  احلصدددو  عل هدددا مددد   ددد    طب دددق سداة الد اىلدددة  عدددح 

 الدددددة  بددددداحلة  نددددد ا  الت ل دددددي ا  صدددددا ع  )20سدددددد اد الع  دددددة الباللدددددة ر

 و سا  املةاام ا  صا  ة لل   ا جابة ع  سىلللة الد اىلة.
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    تم  الد اىلةد3ر

يتكددددون  تمدددد  الد اىلددددة مدددد  سع ددددا، ه لددددة  بكل ددددة الاب ددددة جامعددددة 

   وا ددددددددو  التدددددددا  2021-202البطاندددددددة بالسدددددددودان للعدددددددا  الدددددددد ا  

 لد اىلةد   يوض  ا  صا  ة العامة مل تم  ا

   د ب انام  تم  الد اىلة 3جدو   ل  ر 

 ال سبة التك ا  ال و  الب ان  

 

1 

 %57.2 36 رهت  ا ىلا اة

 %42.8 27 سني 

 %100 63 امل مو 

  2021املصد د  دا ة املوا د البرشية ب امعة البطانة 

   ع  ة الد اىلةد4ر

للخددددددد و  ب تدددددددا   موضدددددددوع ة ودل ّدددددددة بّدددددددد  ا مكدددددددان  ددددددد    

البا ددددك عدددد  سن  كددددون الع  ددددة  يلددددة مل تمدددد  الد اىلددددة بكددددي  ّابدددد لها مدددد  

  ددددك شددددموهلا عدددد  هتددددا  اخلصددددا ص وددددد   يدددد  التو يدددد  التكدددد ا ي للب انددددام 

ال خصددددد ة للو ددددددام املب و دددددة والددددداي يعكددددد  اخلصدددددا ص ا ول دددددة لع  دددددة 

 الد اىلةد 

   ة  س  املتل،ام د  و ي  سد اد الع -

  مدددددد  سع ددددددا، ه لددددددة 45 كونددددددّ  ع  ددددددة الد اىلددددددة مدددددد  عدددددددد ر

 دالتد ي  بكل ة الاب ة     ا ت ا ه  بالط يّة الع وا  ة البس طة
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   د التو ي  التك ا ي  د اد الع  ة  س  املتل،ام 4جدو   ل  ر 

التكدددددد ا ال و  الب ان  

  

ال سددددبة

% 

 

1 

 

 ال و 

 46.67 21 رهت 

 53.33 24 سني 

 100.00 45 امل مو 

 

2 

 

الد جددددددددددددددددة 

 الوّ ّ ة

 22.22 10 سىلتار م ا  

 42.22 19 سىلتار مساعد

 35.56 16 داا

 100.00 45 امل مو 

 
3 

 
عددددددد ىلددددد وام 

 اخلّة

 28.89 13 سلي م  مخ 

مخددددد  وسلدددددي مددددد  

 عرش
17 37.78 

عرشدددددددد ىلدددددددد وام 

 دأهتي 
15 33.33 

 100.00 45 امل مو 

 

   2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة    
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 م  ا دو  السابق يت   م  ع  ة الد اىلةد

% ة ب ددددد   الددددداهتو   53.33يت ددددد  سن عددددددد  ا ندددددا  ا هتيددددد  ب سدددددبة ال ددددو د -

%ة وهددددع نسددددبة  ةهتددددد اهددددت   ا نددددا  ا هتددددّ ددددد  التعامددددي 46.67ب سددددبة 

 الع  ة وا لي يف امل تم .م  الد اىلام  دا نا  ه  ا هتي  يف 

يت ددددد  سن سهتي يدددددة املّ وبددددد  مددددد  وّ ّدددددة سىلدددددتار الد جدددددة الوّ ّ دددددةد  -

ب دددد   ا لددددي لد جددددة %  35.56%  يل دددده امل دددداا ب سددددبة 42.22مسدددداعد ب سددددبة 

 %.22.22 ب سبة ا ىلتار  امل ا  

يت ددددد  سن سهتي يدددددة املّ وبددددد  مددددد  دلدددددة اخلدددددّة عدددددد ىلدددد وام اخلددددّةد  -

%   ل هددددا اخلددددّة ا تددددو  37.78الوىلدددد طة رمخدددد  وسلددددي مدددد  عرشدددد  ب سددددبة 

%  وا لدددددي للخدددددّة ا ل ددددد رسلدددددي 33.33رعرشددددد ىلددددد وام دأهتدددددك  ب سدددددبة 

 %.28.89م  مخ   ب سبة 

  ابعا د صل ي الب انام وا تبا  الّ ض ام

يت دددداو  البا ددددك يف هدددداا الّصددددي صل ددددي الب انددددام ا ىلاىلدددد ة للد اىلددددة 

للددددتمك  مدددد  مع دددددة مدددددي  ي لهددددا مل تمدددد  الد اىلددددة  ولددددد لامددددّ البا ددددك 

بام دددددت الب اندددددام وع ضدددددها يف جدددددداو   وضددددد   ّددددددي  الدددددد جام يف شدددددكي 

اوىلددددددا  واو ان  لعبددددددا ام االىلددددددتبانة  وصل ددددددي   صددددددا ع ووبددددددّع يعكدددددد  

 ددددال عبددددا ام ددددد و  الد اىلددددة  دددد  ا تبددددا  د ضدددد ام ا اهددددام سددددد اد الع  ددددة 

 الد اىلة ورل  م      اال تبا ام األ  ةد 

ىلدددد ّو  البا ددددك يف هدددداا ا اندددد  بت ل ددددي عبددددا ام ددددداو  االىلددددتبانة و با تبددددا  

 د ض ام الد اىلة ورل  هت  ي  د

ق    الّ   ا و د (1) ّّ ة بد جدد  ّّعلدد   االلكدداواّّد جة ّبعوبام  طب ددق الددّ ت  ة بصددو ة عامددّ

  ّّدي ّية م  ّعة.

 للت ّق م  هال الّ ض ة    صل ي داو  االىلتبانة هت  ي د

ق  امل دددددو  ا و  د عوبام  طب دددددق الدددددّ ت ّدددددّ علددددد   االلكددددداوا  ّّد جدددددة بدددددّ

 د ي  بد جة  ّّدي ّية متوىلّطة.ّّلة بع و ه لة الّّّاملتعي
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ال تبددددا   الّدددد    دددد  صل ددددي عبددددا ام امل ددددو  ا و  و دددد   سددددا  والوىلددددا 

ايب واالن دددد اّ املع ددددا ي  و سددددا  ل مددددة م بدددد  هتدددداي ومسددددتو: الداللددددة احلسدددد 

 و سا  املتوىلا العا  للم و 

  د عبدددددا ام امل دددددو  ا و  د الوىلدددددا احلسدددددايب واالن ددددد اّ 5جددددددو   لددددد  ر

املع ددددا ي  و سددددا  ل مددددة م بدددد  هتدددداي ومسددددتو: الداللددددة و سددددا  املتوىلددددا 

 العا  للم و 

   

 العبا ة

 الب انام

مسدددددتو:  ل مة هتاي االن  اّ املتوىلا

 الداللة

 الد جة

مع ددددددة سع دددددا،   1

ه لدددددة التدددددد ي  

بأمه دددددة التعلددددد   

ا لكدددددددددددددداوا 

 ضع ّة.

2.40 0.62 14.400 0.00 

 بد جة عال ة

 د ا  ع ددددددددددددو  2

ه لدددددة التدددددد ي  

بدددددأن   التعلددددد   

ا لكدددددددددددددداوا 

 ددود.

2.02 0.75 2.533 0.28 

 بد جة متوىلطة

ضدددددعف مع ددددددة   3

ع ددددددددو ه لددددددددة 

التدددددددددددددددددد ي  

بأهدددددددددددددددددددداّ 

التعلدددددددددددددددددددد   

 ا لكاوا.

2.13 0.73 4.800 0.09 

 بد جة متوىلطة

ال يمتلدددددددددددددددد    4

ع ددددددددو ه لددددددددة 

التدددددددددددددددددد ي   

مهددددددددددددددددددا ام 

 صددددددددددددددددددددم   

الدددددددددددددددّام  يف 

2.27 0.78 4.800 0.09 

 بد جة متوىلطة
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التعلدددددددددددددددددددد   

 ا لكاوا.

يعدددددان  سع دددددا،  5

ه لدددددة التدددددد ي   

مدددددددد   كلّددددددددة 

االشدددددددددددداا  يف 

 دمددددددددددددددددددددددة 

 االنانّ.

2.33 0.71 8.400 0.01 

 بد جة متوىلطة

مهددددا ام ع ددددو   6

ه لدددددة التدددددد ي   

يف اىلددددددددددددتخدا  

احلاىلددددددددددددددددو  

واالنانددددددددددددددّ 

 ضع ّة.

2.22 0.74 4.933 0.08 

 بد جة متوىلطة

لدددددددددددددددددددد ام    7

سع ددددددا، ه لدددددددة 

التدددددددددددددد ي  يف 

اىلدددددتخد  الللدددددة 

االن ل تيددددددددددددددة 

 ضع ّة.

2.29 0.76 5.733 0.06 

 بد جة متوىلطة

ا اهددددددددددددددددددام   8

سع ددددددا، ه لدددددددة 

التددددد ي   ن ددددو 

اىلدددددددددددددددددتخدا  

التعلدددددددددددددددددددد   

ا لكدددددددددددددداوا 

 ىلالبة.

2.09 0.85 12.867 0.00 

 بد جة متوىلطة

عددددددددد   ددددددددواد   9

 دمددددددددددددددددددددددة 

االنانددددّ لددددد: 

بعددددد   سع دددددا، 

ه لدددددة التدددددد ي   

 يف الب ّ.

2.27 0.75 5.200 0.07 

 بد جة متوىلطة

سنلددددد  سع دددددا،  10

ه لدددددة التدددددد ي   
2.16 0.82 1.733 0.42 

 بد جة متوىلطة
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  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

اال ددددددال العددددددا   م دددددد  رم ددددددو   يت دددددد  مدددددد  ا دددددددو  السددددددابق ان 

 موادّدددددةاىلدددددت ابام املب دددددو   ن دددددو عبدددددا ام امل دددددو  يف اال دددددال االجيدددددايب ر

  0.75  وان ددددددد اّ مع دددددددا ي ر2.24ة  بمتوىلدددددددا  سدددددددايب رمتوىلدددددددطبد جدددددددة 

ول مدددة ا تبدددا  هتددداي ل مدددة بدددل،ة نسدددب ا  وهدددع دالدددة   صدددا  ا  وهدددع  ع دددع انددده 

 املّ وب ل   ه ا  ا ت ّ هتب، ب    ا، 

ق د يددددااامل ددددو  ال عوبام  طب ددددق الّتعلدددد   االلكدددداوّا  املتعّلّددددة  ت ّددددّ د جددددة بددددّ

 بامل ه  بد جة  ّّدي ّية عال ة.

ال تبدددا  هددداا الّددد    ددد  صل دددي عبدددا ام امل دددو  اليددداا و ددد   سدددا  والوىلدددا 

احلسددددايب واالن دددد اّ املع ددددا ي  و سددددا  ل مددددة م بدددد  هتدددداي ومسددددتو: الداللددددة 

 لعا  للم و .و سا  املتوىلا ا

 

  

ال يمتلكدددددددددددددون 

 سجهتة رهت ة.

عدددددددد  وجدددددددود  11

دو ام 

 د يب ددددددددددددددددددددة 

 ع دددددا، ه لددددددة 

التدددددددددددددددددد ي   

 تعلددددق بددددالتعل   

 ا لكاوا.

2.44 0.76 14.933 0.00 

 بد جة عال ة

 اال ال العا  للم و 
2.24 0.75  12.837 0.10 

 بد جة متوىلطة
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  د عبددددا ام امل ددددو  اليدددداا د الوىلددددا احلسددددايب واالن دددد اّ 6جدددددو   لدددد  ر

املع ددددا ي  و سددددا  ل مددددة م بدددد  هتدددداي ومسددددتو: الداللددددة و سددددا  املتوىلددددا 

 العا  للم و 

   

 العبا ة

 الب انام

مسدددددتو:  ل مة هتاي االن  اّ املتوىلا

 الداللة

 الد جة

 صددددددددددددم   امل دددددددددددداه   1

يت اىلدددد  مدددد  ا امع ددددة ال 

 التعل   ا لكاوا.

بد جددددددددددددددددة  0.04 6.400 0.72 2.27

 متوىلطة

امل ددددداه  ا امع دددددة دتدددددو:   2

نددددد، داعددددد  خلدمدددددة التعلددددد    

 ا لكاوا. 

بد جددددددددددددددددة  0.34 2.133 0.76 2.09

 متوىلطة

للددددددة ا ن ددددددطة التعل م ددددددة   3

ّ ددددف التعلدددد     الداعمددددة لتو

 ا لكاوا. 

بد جددددددددددددددددة  0.01 10.133 0.67 2.31

 متوىلطة

هتيددددددددددددد ة املّددددددددددددد  ام  4

الد اىلدددددددد ة ال يت اىلدددددددد  

مدددددددددددددددد  التعلدددددددددددددددد   

 االلكاوا.

2.47 0.76 17.200 0.00 

 بد جة عال ة

تب عدددددددددددة موضدددددددددددوعام   5

ّل ديددددة ال  ددددت ،    ّدددد  ام   امل

ّ  ام احلديية.   هتي،ا م  الت

2.53 0.63 19.200 0.00 

 بد جة عال ة

بددددددددددددددعوبة  صددددددددددددددم     6

ّدددددددددد  ام   موضدددددددددوعام امل

 الكاون ا . الد اىل ة  

بد جددددددددددددددددة  0.06 5.733 0.76 2.29

 متوىلطة

ّ ددددددا ا ن ددددددطة   7 بددددددعوبة   

ّ التعلدددددد     التّويم ددددددة عدددددد

 ا لكاوا. 

بد جددددددددددددددددة  0.04 6.533 0.73 2.29

 متوىلطة

بدددددعوبة  دددددوا ن  لخددددد ص   8

ّدددد   بدددد  ا تالددددة اململددددة   امل

 واال تصا  املخي. 

بد جددددددددددددددددة  0.03 6.933 0.73 2.31

 متوىلطة

ّدددددددان الطالدددددد    9 ّددددددة  د لط ي

التددددددد ي  ا اربددددددة لّهدددددد   

 املعلومة. 

بد جددددددددددددددددة  0.06 5.733 0.71 2.11

 متوىلطة
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1
0 

ّدددددددان الطالدددددد  لتواجددددددد   د

ا ىلدددددتار لتوج ددددده ا ىلدددددللة  

 امل ةة للرشل. 

بد جددددددددددددددددة  0.09 4.800 0.73 2.13

 متوىلطة

 للم و    اال ال العا 

2.28 0.72  14.220 0.07 

بد جددددددددددددددة 

 متوىلطة

 

  2021الد اىلة امل دان ة   املصد د ب انام 

يت دددددد  مدددددد  ا دددددددو  السددددددابق سن اال ددددددال العددددددا   م دددددد  رم ددددددو   

 موادّدددددةاىلدددددت ابام املب دددددو   ن دددددو عبدددددا ام امل دددددو  يف اال دددددال االجيدددددايب ر

  0.72  وان ددددددد اّ مع دددددددا ي ر2.28ة  بمتوىلدددددددا  سدددددددايب رمتوىلدددددددطبد جدددددددة 

  صدددا  ا  وهدددع  ع دددع انددده ول مدددة ا تبدددا  هتددداي ل مدددة بدددل،ة نسدددب ا  وهدددع دالدددة 

 ل   ه ا  ا ت ّ هتب، ب    ا، املّ وب .

ق امل ددددو  اليالددددكد  عوبام  طب ددددق الّتعلدددد   االلكدددداوّا املتعلّددددة  ت ّددددّ د جددددة بددددّ

 بالب لة الّتعل مّ ة بد جة  ّّدي ّية عال ة.

ال تبدددددا  هددددداا الّددددد    ددددد  صل دددددي عبدددددا ام امل دددددو  اليالدددددك و ددددد   سدددددا  

اّ املع ددددددا ي  و سددددددا  ل مددددددة م بدددددد  هتدددددداي والوىلددددددا احلسددددددايب واالن دددددد 

 ومستو: الداللة و سا  املتوىلا العا  للم و .
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  د عبددددا ام امل ددددو  اليالددددك د الوىلددددا احلسددددايب واالن دددد اّ 7جدددددو   لدددد  ر

املع ددددا ي  و سددددا  ل مددددة م بدددد  هتدددداي ومسددددتو: الداللددددة و سددددا  املتوىلددددا 

 العا  للم و 

   

 العبا ة

 الب ان

املتوىلدددددد

  

االن دددد ا

ّ 

مسدددددتو:  ل مة هتاي

 الداللة

 الد جة

عدددددددددد    ددددددددد    ا دا ة  1

الىلدددددددددددتخدا  التعلددددددددددد   

 االلكاوا.

بد جددددددددددددة  0.03 6.933 0.73 2.31

 متوىلطة

عددددددددد   ددددددددود  سجهددددددددتة  2

التعلدددددددددد   ا لكدددددددددداوا 

 بالكل ة.

بد جددددددددددددة  0.09 4.800 0.78 2.27

 متوىلطة

عددددد   ددددود    ددددا  هته بددددا ع  3

 مستم  بالكل ة.
2.24 0.77 4.133 0.13 

بد جددددددددددددة 

 متوىلطة

عددددددددد   دددددددددواد  د  ددددددددد   4

خمتصدددد  حلددددي امل ددددك م 

التّ  دددددة املتعلّدددددة بدددددالتعل   

 ا لكاوا.

2.31 0.76 27.089 0.00 
بد جددددددددددددة 

 متوىلطة

ضددددددعف  دمددددددة شددددددبكة  5

االناندددددّ التدددددع يتطلبهدددددا 

التعلدددددددددد   االلكدددددددددداوا 

 بالكل ة.

2.44 0.84 25.667 0.00 
بد جددددددددددددة 

 عال ة

لاعددددددام عددددددد  جاهتيددددددة  6

الد اىلددددة لتطب دددددق التعلددددد   

 االلكاوا.

بد جددددددددددددة  0.00 22.644 0.80 2.33

 متوىلطة

عددددددددد   ددددددددود  سجهددددددددتة  7

التعلدددددددددد   االلكدددددددددداوا 

بّاعددددددددددددام الد اىلددددددددددددة 

 واملعامي.

2.38 0.81 22.644 0.00 
بد جددددددددددددة 

 عال ة

عددددددددد  وجددددددددود مكتبددددددددة  8

 الكاون ة بالكل ة.
2.47 0.76 28.333 0.00 

بد جددددددددددددة 

 عال ة

 اال ال العا  للم و 

2.34 0.78  28.363 0.03 

بد جدددددددددددة 

 عال ة
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  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

يت دددددد  مدددددد  ا دددددددو  السددددددابق ان اال ددددددال العددددددا   م دددددد  رم ددددددو   

 موادّدددددةاىلدددددت ابام املب دددددو   ن دددددو عبدددددا ام امل دددددو  يف اال دددددال االجيدددددايب ر

  0.78  وان ددددددد اّ مع دددددددا ي ر2.34بد جدددددددة عال دددددددة  بمتوىلدددددددا  سدددددددايب ر

ول مدددة ا تبدددا  هتددداي ل مدددة بدددل،ة نسدددب ا  وهدددع دالدددة   صدددا  ا  وهدددع  ع دددع انددده 

 ل   ه ا  ا ت ّ هتب، ب    ا، املّ وب .

ق  امل ددددو  ال ابدددد د عوبام  طب دددددق الدددددّ ت ّدددددّ   ّّعلددددد   االلكددددداواّّد جدددددة بدددددّ

 ي ّية م  ّعة.لة بالّطّ   بد جة  ّدّ ّّاملتعي

ال تبدددددا  هددددداا الّددددد    ددددد  صل دددددي عبدددددا ام امل دددددو  اليالدددددك و ددددد   سدددددا  

والوىلددددددا احلسددددددايب واالن دددددد اّ املع ددددددا ي  و سددددددا  ل مددددددة م بدددددد  هتدددددداي 

 ومستو: الداللة و سا  املتوىلا العا  للم و .
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  د عبددددا ام امل ددددو  ال ابدددد  د الوىلددددا احلسددددايب واالن دددد اّ 8جدددددو   لدددد  ر

  هتدددداي ومسددددتو: الداللددددة و سددددا  املتوىلددددا املع ددددا ي  و سددددا  ل مددددة م بدددد 

 العا  للم و 

   

 العبا ة

 الب ان

مسدددددتو:  ل مة هتاي االن  اّ املتوىلا

 الداللة

 الد جة

ضددددعف وعددددع الطدددد   بأمه ددددة   1

 التعل   ا لكاوا. 
2.38 0.94 15.889 0.00 

بد جددددددددددددة 

 عال ة

عددددددددد   ددددددددواد  التددددددددد ي   2

امل اىلددددددد  للطددددددد   عدددددددح 

 ا لكاوا.التعل    

بد جددددددددددددة  0.00 28.444 0.89 2.29

 متوىلطة

ادتّدددددا  الطددددد      الددددددع   3

والت ّ ددددت املبدددداا مدددد  لبددددي 

 ا ىلا اة.

بد جددددددددددددة  0.00 34.889 0.89 2.42

 عال ة

عدددددددد  امدددددددت   الطددددددد    4

ملهدددددددددددددا ام اىلدددددددددددددتخدا  

 احلاىلو  ا ىلاىل ة.

بد جددددددددددددة  0.00 53.556 0.69 2.53

 عال ة

ضدددددعف مسدددددتو: الطدددددد    5

الللددددددددددددة ا ن ل تيددددددددددددة يف 

ي ددددددددعف  عددددددددامله  مدددددددد  

 التعل   ا لكاوا.

2.38 0.96 36.444 0.00 
بد جددددددددددددة 

 عال ة

ّ لدددد: بعددد    6 عدددد   دددود  االنانددد

 الط   يف امل ت . 
2.53 0.81 43.778 0.00 

بد جددددددددددددة 

 عال ة

عددددد   ّبددددي الطدددد   لّكدددد ة  7

 التعل   ا لكاوا.
2.36 0.91 30.444 0.00 

بد جددددددددددددة 

 عال ة

امدددددددت   الطددددددد   عدددددددد   8

 جهدددددددددددددددتة للتعلددددددددددددددد   

االلكدددددددددددددداوا ميدددددددددددددديد 

 احلاىلو  سو املوبايي.

2.44 0.89 19.800 0.00 
بد جددددددددددددة 

 عال ة

عدددددد  لدددددد ة الطددددد   عدددددح  9

صمدددددي  كلّدددددة االشددددداا  يف 

  دمة ا نانّ.

بد جددددددددددددة  0.00 16.600 0.83 2.36

 عال ة
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1
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للددددددددة مع دددددددددة الطدددددددد   

بدددددالّام  االلكاون دددددة التدددددع 

التعلدددددددددددددددد   يتطلبهددددددددددددددددا 

 االلكاوا.

2.40 0.84 35.333 0.00 
بد جددددددددددددة 

 عال ة

1
1 

ان دددددلا  الطددددد   بتصدددددّ  

موالدددد  سنانددددّ س دددد : ندددد، 

 التعل   االلكاوا.

بد جددددددددددددة  0.00 39.778 0.84 2.49

 عال ة

 اال ال العا  للم و 
2.42 0.86 

 16.600 0.00 

بد جدددددددددددة 

 عال ة

  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

يت دددددد  مدددددد  ا دددددددو  السددددددابق ان اال ددددددال العددددددا   م دددددد  رم ددددددو   

 موادّدددددةاىلدددددت ابام املب دددددو   ن دددددو عبدددددا ام امل دددددو  يف اال دددددال االجيدددددايب ر

  ول مدددددة 0.86  وان ددددد اّ مع دددددا ي ر2.42  بمتوىلدددددا  سدددددايب رعال دددددةبد جدددددة 

ا تبددددا  هتدددداي ل مددددة بددددل،ة نسددددب ا  وهددددع دالددددة   صددددا  ا  وهددددع  ع ددددع اندددده لدددد   

  ّ هتب، ب    ا، املّ وب .ه ا  ا ت

ق  ملخددددص  نت  ددددة الّدددد   ا و د  عوبام  طب ددددق الددددّ ت ّددددّ علدددد   ّّد جددددة بددددّ

 بصو ة عاّمة بد جة  ّّدي ّية م  ّعة. ّّااللكاوا
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ّ 8جدو   ل  ر    د  يوض        امل او   س  املتوىلا واالن  ا

 الا    الد جة
 االن  اّ

 املع ا ي
 امل او  املتوىلا

بد جدددددددددددددة 

 0.75 4 متوىلطة
2.24 

املعولدددددددام املتعلّدددددددة بأع دددددددا، ه لدددددددة 

 التد ي 

بد جدددددددددددددة 

 0.72 3 متوىلطة
2.28 

 املعولام املتعلّة بامل ه 

بد جدددددددددددددة 

 عال ة
2 0.78 2.34 

 املعولام  املتعلّة بالب لة التعل م ة

بد جدددددددددددددة 

 عال ة
1 0.86 2.42 

 املعولام املتعلّة بالط  

بد جدددددددددددة 

 متوىلطة

 املتوىلا العا  2.32 0.77 
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ق  ّّ بصو ة  ّّعل   االلكاواّّد جة ّبعوبام  طب ق الّيت   م  ا دو   وال كي السابّ   ت 

عاّمة  بوىلا  سايب وبد جة  ّّدي ّية متوىلطةة  ددا يةهتددد وجددود معولددام  عددوق التطب ددق ا ميددي 

للتعل   االلكاوا بب لة الد اىلة وهع هتل ددة الاب ددة ب امعددة الُبطانددة بالسددودان. ون  دد  سن سهتيدد  

عل م ددة   دد  املدد ه   املعولام هتانّ  ل  التع  تعلق بالطال   و ل هددا املعولددام املتعلّددة بالب لددة الت

 وسلي الصعوبام  ل  التع  تعلق بأع ا، ه لة التد ي ة وهال ال ت  ة

 متوىلدددددا يف   صددددداّ  ة داللدددددة رام دددددد وق  وجدددددد الد  اليددددداا الّددددد    2ر

عوبام يف املّ وبدددددددّ  د جدددددددام  االلكددددددداواّ  الّتعلددددددد    طب دددددددق بدددددددّ

 .لل و  ُ عت: الّسودانّ ة با امعام

لإلجابدددددة عددددد  هددددداا السدددددةا  اىلدددددتخد  البا دددددك ا تبدددددا  ر م   مل مدددددوعت   

ويوضددد  ا ددددو   لددد  ر   نتدددا   د دددص   Independent-t -test     مسدددتّلت   

 الّ ض ة د

 ا دو   يوض  نتا   ا تبا  ر م    مل موعت  مستّلت  

مسدددددددتو:  االىلت تا 

 الداللة

د جددددددددددة 

 احل ية

ل مددددة ر م 

  
 رهت  انيع

دالدددددددددددددددددددة 

 ا صا  ا  

0.535 

43 0.610 
 املتوىلا االن  اّ املتوىلا االن  اّ

0.354 2.286 0.410 2.356 

    * دالددددددة ا صددددددا  ا ع ددددددد مسددددددتو: الداللددددددة ر1.96ل مددددددة ر م ا دول ددددددة   

 0.05   

  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

يسددددت ت  مدددد  ا دددددو  سعدددد ل وجددددود ددددد وق رام داللددددة   صدددداّ  ة يف متوىلددددا 

عوبام  طب دددددددق الدددددددّد جدددددددام املّ وبدددددددّ  يف   ّّعلددددددد   االلكددددددداواّّبدددددددّ

ُ عددددددت: لل ددددددو . لصددددددال  امل موعددددددة رام املتوىلددددددا  ةّّودااّّبا امعددددددام الدددددد 

  0.610  ورلددددددد   ن ل مدددددددة رم  امل سدددددددوبة   ر2.286االهتدددددددّ ر ا ندددددددا   ر

وهدددددع ل مدددددة دالددددده   صدددددا  ا  ع دددددد  0.535ومسدددددتو: الداللدددددة اال صدددددا  ة   

 0.05ومستو: داللة . 39د جة   ية 
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 متوىلدددددا يف   صددددداّ  ة داللدددددة رام دددددد وق  وجددددددد اليالدددددك الّددددد    3ر

عوبام يف املّ وبدددددددّ  د جدددددددام  االلكددددددداواّ  الّتعلددددددد    طب دددددددق بدددددددّ

ودانّ ة با امعدددام ة للد جدددة ُ عدددت: السدددّ  الوّ ّ دددة الد جدددة لصدددال  الوّ ّ دددّ

 .ا عح

 Oneلإلجابددددة عدددد  هدددداا السددددةا  اىلددددتخد  البا ددددك صل ددددي التبدددداي  اال ددددادي 

Way ANOVA 
   نتا   صل ي التباي  اال ادي 9يوض  ا دو   ل  ر 

مسدددددتو:  االىلت تا 

 الداللة

ل مددددددددة ر 

  ّ 

متوىلدددددددددددددا 

 االن  ادام

د جدددددام 

 احل ية

 مدددددددددددددددو  

امل بعدددددددددددام 

 االن  ادام

 مصد  التباي 

دالددددددددددددددددة  

 ا صا  ا  

0.024 2.198 0.299 
2 

بدددددددددددددددددددددددددد   0.597

 امل موعام

2.136 
42 

دا ددددددددددددددددددددددي  5.708

 امل موعام

 امل مو  6.305 44

      0.05* دالة ا صا  ا ع د مستو: الداللة ر

  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

ع ددددد ود جددددة   يدددددة  2.198مدددد  ا دددددو  اعدددد ل يت ددددد  سن رّ  امل سددددوبة   

بالتددددددا  نسددددددت ت  سندددددده  وجددددددد ددددددد وق رام  0.024ومسددددددتو: داللددددددة   44  

عوبام  طب ددددددق داللددددددة   صدددددداّ  ة يف متوىلددددددا د جددددددام املّ وبددددددّ  يف  بددددددّ

ة  ةّّودااّّم الددددد با امعدددددا  ّّعلددددد   االلكددددداواّّالدددددّ ُ عدددددت: للد جدددددة الوّ ّ دددددّ

لصددددال  الد جددددة الوّ ّ ددددة ا عددددح. وملع دددددة ا ددددال و داللددددة الّدددد وق اىلددددتخد  

  Tukeyالبا ك ا تبا  
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 ملع دة الّ وق ب  املّ وب    Tukey ا تبا  10جدو   ل  ر 

الد جدددددددددددددة 

 العدد الوّ ّ ة

Subset for alpha = 0.05 

1 
سىلددددددددددددددددددتار 

 م ا  
10 2.1275 

سىلددددددددددددددددددتار 

 مساعد
19 2.3184 

 2.4391 16 داا

مسددددددددددددددتو: 

 الداللة
  0.007 

  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

مددددد  ال تدددددا   وجدددددد سنددددده يوجدددددد دددددد ق مع دددددوي لصدددددال  امل موعدددددة ر 

ة وهددددددال ال ت  ددددددة 0.007و مسددددددتو: داللددددددة    2.439ددددددداا  بمتوىلددددددا    

ل املعولددددامة  بدددد  <ا هتيدددد  اىلت ددددعا ا  لدددده ةهتددددد سن ا لددددي د جددددة علم ددددة هددددو 

 يعود رل  لّلة اخلّة وبل  الس .

 وجددددد ددددد وق رام داللددددة   صدددداّ  ة يف متوىلددددا د جددددام   الّدددد   ال ابدددد د 4ر

عوبام  طب دددددددق الدددددددّاملّ وبدددددددّ  يف  با امعدددددددام  ّّعلددددددد   االلكددددددداواّّبدددددددّ

 ُ عت: للخّة العملّ ة لصال  اخلّة العمل ة ا تو . ةّّودااّّال 

 Oneلإلجابددددة عدددد  هدددداا السددددةا  اىلددددتخد  البا ددددك  صل ددددي التبدددداي  اال ددددادي 

Way ANOVA 
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   نتا   صل ي التباي  األ ادي 11ويوض  ا دو   ل  ر 

مسدددددتو:  االىلت تا 

 الداللة

ل مددددة ر 

  ّ 

متوىلدددددددددددددا 

 االن  ادام

د جدددددام 

 احل ية

 مدددددددددددددددو  

امل بعدددددددددددام 

 االن  ادام

 مصد  التباي 

دالدددددددددددددددددة 

 ا صا  ا  

0.049 2.50
2 

0.336 
2 

بدددددددددددددددددددددددددد   0.671

 امل موعام

0.134 
42 

دا ددددددددددددددددددددددي  5.634

 امل موعام

 امل مو  6.305 44

 

      0.05* دالة ا صا  ا ع د مستو: الداللة ر

  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

ع ددددد ود جددددة   يددددة  2.198ن رّ  امل سددددوبة   Hمدددد  ا دددددو  اعدددد ل يت دددد  

بالتددددددا  نسددددددت ت  اندددددده  وجددددددد ددددددد وق رام  0.024ومسددددددتو: داللددددددة   44  

عوبام  طب ددددددق داللددددددة   صدددددداّ  ة يف متوىلددددددا د جددددددام املّ وبددددددّ  يف  بددددددّ

ة  ةّّودااّّبا امعدددددام الددددد  ّّعلددددد   االلكددددداواّّالدددددّ ُ عدددددت: للخدددددّة العمل دددددّ

 دددددال و داللدددددة الّددددد وق اىلدددددتخد  لصدددددال  اخلبدددددة العمل دددددة ا تدددددو . وملع ددددددة ا

  Tukeyالبا ك ا تبا  
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 ملع دة الّ وق ب  املّ وب    Tukey ا تبا  12جدو   ل  ر 

عددددددددد ىلددددددد وام 

 Subset for alpha = 0.05 العدد اخلّة
1 

مخددد  وسلدددي مددد  

 عرش
17 2.2088 

 2.2673 13 سلي م  مخ 

عرشدددددد ىلدددددد وام 

 دأهتي 
15 2.4883 

 0.001   مستو: الداللة

 

  2021املصد د ب انام الد اىلة امل دان ة   

مدددد  ال تددددا   وجددددد سندددده يوجددددد ددددد ق مع ددددوي لصددددال  امل موعددددة ر عرشدددد 

ة و بددددددد  0.001و مسدددددددتو: داللدددددددة    2.4883ىلددددددد وام ددددددددأهتي   بمتوىلدددددددا     

ل الّلددددة هددددع ا هتيدددد   ددددّة  وبالتددددا  دهددددع ا هتيدددد  مع دددددة <يعددددود رلدددد     سن ل

 بامل ك م  واملعولام.
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  امسا د  ا ة الد اىلة

 سوال د ملخص ال تا  د

ّدددددّ  -1 ّّ ة ص عوبام  طب ددددددق التعلددددد   االلكدددددداوّا بصدددددو ة عامددددددّ د جددددددة بدددددّ

 بد جة  ّّدي ّية متوىلطة.

ّددددّ  -2 ّّ عوبام  طب ددددق الّتعلدددد   االلكدددداوا  املتعلّددددة بع ددددو ه لددددة ص د جددددة بددددّ

 الّتد ي  بد جة  ّّدي ّية متوىلّطة.

ّدددددّ  -3 ّّ عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا  املتعّلّدددددة بدددددامل ه  ص د جدددددة بدددددّ

 بد جة  ّّدي ّية متوىلطة.

ّدددددّ  -4 ّّ عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا املتعلّدددددة بالب لدددددة ص د جدددددة بدددددّ

 ّتعل مّ ة بد جة  ّّدي ّية عال ة.ال

ّددددّ  -5 ّّ عوبام  طب ددددق الّتعلدددد   االلكدددداوّا  املتعّلّددددة بددددالّطّ   ص د جددددة بددددّ

 بد جة  ّّدي ّية عال ة.

ال  وجدددددد دددددد وق رام داللدددددة   صددددداّ  ة يف متوىلدددددا د جدددددام املّ وبدددددّ   -6

ودانّ ةيف  عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا با امعدددددام السدددددّ ُ عدددددت:  بدددددّ

 لل و .

 وجدددددد دددددد وق رام داللدددددة   صددددداّ  ة يف متوىلدددددا د جدددددام املّ وبدددددّ    -7

ودانّ ةيف  عوبام  طب دددددق الّتعلددددد   االلكددددداوّا با امعدددددام السدددددّ ُ عدددددت:د  بدددددّ

ة  ة  لصددددددال  الّد جددددددة الوّ ّ ددددددّ ة  واخلددددددّة العمل ددددددّ رللد جددددددة الوّ ّ ددددددّ

 ا عح  ولصال  اخلّة العملّ ة ا تو .
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د التوب امد   ان ا 

 عح ضو، ال تا    ويص الد اىلة ب  ي د  

عوبام التددددددع  واجدددددده  طب ددددددق الّتعلدددددد    - او ة االهددددددت   بتددددددال ي الصددددددّ

 ا لكاوّا با امعامد

ورلدددد  مدددد   دددد    ددددد ي  الطددددّ   وسع ددددا، ه لددددة التددددد ي  بصددددو ة   -1

 هتاد ة.

و ة املطلوبدددددددة لتطب دددددددق الّتعلددددددد      -2 ة بالصدددددددّ ا لدددددددة الب لدددددددة الّتعل م دددددددّ

 .االلكاواّ 

 و ود، مع  ام الّتعل   االلكاوّا املطلوبة. -3

  اليا د املّا امد

 هت  الا ّ الد اىلة بع  املّا ام د 

  ج ا، د اىلام  ا لة يف التعل   العا .  -1

 جددددد ا، د اىلدددددام ملّا دددددام لتدددددال ي الصدددددعوبام املتعلّدددددة بتطب دددددق  -2

 التعل   االلكاوا.

امل صدددددام التعل م دددددة يف  جددددد ا، د اىلدددددام يف هت ّ دددددة االىلدددددتّادة مددددد   -3

 التد ي  ا امعع.
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 لا مة املصاد  وامل اج 

 سوال د امل اج د

  د الب دددك الابدددويد رع دددارل  م اه ددده  سدوا ددده ام  الطبعدددة 1997ا ندددا    سدددان ر

 اليان ة  ا امعة ا ىل م ة  نتة  دلسط .

 د مطبعدددة دمدددد عددد    2017ر  2017/2019 -السدددودان –دل دددي جامعدددة البطاندددة 

 اخل تو   السودان.

 املّهددو   – ا لكدداوا الددتعل  – الددتعل  يف جديدددة   د  ؤيددة2005  ر  سدد   يتددون 

للاب دددة  ال يدددا   اململكدددة الع ب دددة  الصدددولت ة التطب دددق  التّدددوي   الددددا  الّ دددايا 

 السعودية.

التعلددد   والتعلددد   ا لكددداوا  مكتبدددة ال شدددد       د  ك ولوج دددا 2004ىلددداو  سمحدددد دمدددد ر 

 الّاه ة  م . 

  د جدددودة 2021الطددداه    شددد دة السددد د سمحدددد  وعط دددة   ضدددا عبدددد البددددي  السددد د ر

التعلدددد   االلكدددداوا  ؤيددددة معددددارة   مطبعددددة دا  ا امعددددة ا ديدددددة  ا ىلددددك د ية  

 م . 

عددد يف  دا  ومةىلسددة  ىلددد ن  دم دددق     د التعلدد   ا لكددداوا وااللتصدداد امل 2009هتددايف  مصدددطّ  ر 

 ىلو يا. 

 التعلددد   يف ال ددداملة   د ا دددودة2013ر عبدددداهلل وعطدددا     سدددان هت سدددا ة 

 املك مة.  اد   مكة ا لكاوا  مطاب 

  د م ددداه  الب دددك يف الاب دددة وعلددد  الددد ّ    دا  املسددد،ة لل رشددد  1992مل ددد   ىلدددامع ر 

 والتو ي  والطباعة  ع ن. 

د   الد اىلامد ان ا 

 
  د معولدددددام اىلدددددتخدا  التعلددددد   ا لكددددداوا مددددد  وجهدددددة 2017البدددددديوي ر

نتدددد  سع ددددا، ه لددددة التددددد ي  ب امعددددة الّصدددد   يف ضددددو، بعدددد  املتلدددد،ام   
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   لدددددة هتل دددددة الاب دددددة  جامعدددددة 7  العددددددد ر33و لدددددة علم دددددة   لدددددد  لددددد  ر

 554-378سىل و   م    د

معولددددام   ّ ددددا التعلدددد   ا لكدددداوا   د 2016الّهتددددة  ىلددددام ة عط ددددة عددددي ن ر

يف املدددددا ا اليانويددددة بواليددددة اخل تددددو   ب ددددك  كمدددد   ل  ددددي د جددددة املاجسددددت، 

يف الاب دددددة ر ك ولوج دددددا التعلددددد     جامعدددددة السدددددودان للعلدددددو  والتك ولوج دددددا  

 . http://repository.sustech.edu/handleالسودان.

معولددددددام   د 2011بسددددددا  دمددددددود  مل دددددد   و دمددددددد سمدددددد  ر ب ددددددع ياىلدددددد  

اىلددددددتخدا  الددددددتعل  ا لكدددددداوا التددددددع  واجدددددده املعلمدددددد  يف مدي يددددددة الاب ددددددة 

والتعلدددددد   مل طّددددددة   بددددددد ا و   امل لددددددد اليالددددددك العدددددددد اخلددددددام   امل لددددددة 

 136-115الّلسط   ة للاب ة املّتو ة ع  بعد  دلسط .  د 

ا يف   د دو  التعلددددد   االلكددددداو2010بدددددو  دي   حيدددددع  وابددددد  عددددد  ة  ىلدددددم ةر

  عتيت التعل   ا امعع  و لة علم ة  العدد اليام    لة ن داية  ا تا  .

 ا دددامعع التعلددد   ومسدددتّبي ا لكددداوا التعلددد    2003    يددد  ا ددد ّ 

 السدددعودية لل مع دددة عرشددد  السددد وي احلدددادي للّدددا، مّدددد  ب دددك .باململكدددة

 يف اململكددة التعلدد   ومسددتّي الاب ددة ندددوة بع ددوان والابويددة ال ّسدد ة للعلددو 

  .هد 1424 بّ  28 - 27 الّاة يف السعودية الع ب ة

 عدددح  ا لكددداوا التعلددد   اىلدددتخدا  هدددد  د س ددد 1428ر   الدددد احلدددايّع 

 العلددو  مددادة ن ددو العّل ددة واال ددال والّددد ام الددد ا  الت صدد ي مسددتو:

 والد اىلدددام الابويدددة العلدددو   لدددة املتوىلدددطة   امل  لدددة   م دددا لدددد:

    اململكة الع ب ة السعودية.3ر 20ىلعود  املل  جامعة ا ىل م ة

  ال دددددبكة   واخلصدددددا ص    املّهدددددو    ا لكددددداوا   التعلددددد     و  ددددد ون    دمدددددد    محددددددان  

 . 56       2007ع ن    بعد    ع   والتعل     املّتول   للتعل    الع ب ة 

  محددددتة  عدددد   سمدددد  احلددددا     ددددد    احلسدددد اوي ىلدددداجّ عبددددود هتدددداّ     ددددد 

والددددددد  التعلددددددد   ا لكددددددداوا    د2020ر السدددددددلطاا ملدددددددول د م دددددددد هاشددددددد 

ومعولدددددام اىلدددددتخدامه يف التعلددددد   ا دددددامعع مددددد  وجهدددددة نتددددد  سع دددددا، ه لدددددة 
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جامعددددددة بابددددددي   -هتل ددددددة الاب ددددددة    لددددددة3  العدددددددد ر20التددددددد ي   امل لددددددد ر

 http://repository.sustech.edu/handleالع اق.

معولدددددام اىلدددددتخدا  التعلددددد      د2009ر الددددددايي  ىلدددددعد بددددد  عبدددددد الددددد مح 

ا لكدددداوا يف هتل ددددة املعلمدددد  ب امعددددة امللدددد  ىلددددعود مدددد  وجهددددة نتدددد  سع ددددا، 

 لددددددة اصدددددداد    54  العدددددددد ر20ه لددددددة التددددددد ي   و لددددددة علم ددددددة  امل لددددددد 

  .  25-1.  د ا  دن  ا امعام الع ب ة

 وجهدددة  مددد   للتعلددد   ا لكددداوا  املعلمددد   اىلدددتخدا   ال دددم ي  ددددوا   معولدددام 

 جددددة   ىلدددالة ماجسدددت، نددد، م  دددو ة  جامعدددة  بم ادتدددة  الابدددوي   املرشدددد   نتددد  

  . 2007الاب ة السعودية   املك مة  هتل ة  بمكة  الّ :  س  

بدددددال   مصدددددطّ   مّهدددددو   ك ولوج دددددا التعلددددد   يف ع ددددد املعلومدددددام. متدددددال يف  

 http://www.mostafa-gawdat.net ربوابددددددة  ك ولوج ددددددا التعلدددددد    عددددددح الدددددد اباد  

 . 2008-11-24 ا ي  االت   

 يف ا لكدداوا التعلدد   اىلددتخدا  هددد د والدد 1429ر م دداعي العبددد الكدد ي  

 م  ددو ة  ندد، ماجسددت،  ىلددالة بمدي ددة ال يددا    ا هل ددة اململكددة مدددا ا

 ىلعود  اململكة الع ب ة السعودية. املل  جامعة الاب ة  هتل ة ال يا  

 معدداي، ضددو، يف مّددال ب نددام   د داعل ددة2005العتيددتر  عبددد عبداحلم ددد 

 وعددد    م دددة عدددح  التعلددد   لتطدددوي  واملدددد ي امل تدددومع ال ددداملة ا دددودة

ا لكدددداوا    ك ولوج ددددا التعلدددد    وّ ددددف مبمتطلبددددا  املعلمدددد  الطدددد  

 ومتطلبددام ا لكدداوا التعلدد    ك ولوج ددا  :العدداا السدد وي العلمددع املددة  

 . الياا ا ت، ال املة  ا ودة

  د س ددددد  التدددددد ي  باىلدددددتخدا  الّصدددددو  االدااضددددد ة عدددددّ  2003املبدددددا    سمحدددددد ر 

الاب ددددة يف  ّ  ددددام التعلدددد    ال ددددبكة العامل ددددة االنانددددّ عددددح صصدددد ي تدددد   هتل ددددة  

واال صددددا    ىلددددالة ماجسددددت، ندددد، م  ددددو ة  هتل ددددة الاب ددددة  جامعددددة امللدددد  ىلددددعود   

 اململكة الع ب ة السعودية. 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERIODICAL_ISSUES_PIS_ID_ss%3A%2250875%22+NOT+SDP_INFO_id%3A8
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 اهلل عبددددد العتدددد   عبددددد اهلل  عبددددد يوىلددددف  دمددددد العددددادي   يدددد  دمددددد يوىلددددف 

  دددددددد ي  يف االلكددددددداوا التعلددددددد   اىلدددددددتخدا  معولدددددددام   د2018اهلدددددددادير

 معلمدددددع نتددددد  وجهدددددة مددددد  اخل تدددددو  بواليدددددة اليانويدددددة   لدددددةبامل ال ياضددددد ام

 للعلددددو  البطانددددة  لددددة  1ر العدددددد  6ر امل ددددد علم ددددة  و لددددة املددددادة  ومعلدددد م

 جامعدددددة والامجدددددة  وال رشددددد  العلمدددددع الب دددددك عددددد دة وا نسدددددان ة  االجت ع دددددة

 132-99السودان. د البطانة 

 



 

 

 أثر الوثيقة يف وسائل االعالم املرئي عىل املتلقي  

 غري املتخصص 

 

 1د. ايناس عبد احلافظ امحد القباين 

 بغداد   - العراق

 ملخص

وسااااائل االعااااالم املرئااااي مدااااش اهلااااوى  واعاااادد  ا اااا ا ا ابقاااا  وساااايلتا   ااااش  

ياااتع اعاااتشد وثاااائ  يف اليم ااان اؤ ااااجلثر باااالمدوى املتلقاااي مااان العامااا  وغالباااا ماااا 

اي عمااااال او منياااااب فناااااي ياااااتع بالااااا  اال المداااااوى .ي اااااوؤ االساااااتخدام االمالااااال 

للوثيقااا  مااان لاااالو عملياااة اواااايبدا يف اقنياااا  الباااة املرئاااي ساااوا  أ ااااؤ  ناااا  

  الببيونياااااا  او  نااااااا  ال ئونياااااا  عااااااا وسااااااائل التوا اااااال اال تشعااااااي املتعاااااادد 

  فنياااا  اااااالع ال ااااو  عااااىل وعمليااااة ايصاااااو الوثيقاااا  ي ااااوؤ مصاااا وببا  بتقنيااااا 

وثيقاااااا  دوؤ غريهتااااااا او نماااااال وثيقاااااا  دوؤ الاااااار  وهتاااااا ا االنتقااااااا  القصاااااادي 

بااللتيااااى هتاااو عمليااا  اقنيااا  مااان  دااا  ل نااا  ف اااري مااان  داااة الااار  النااا  يتبااا  

التو ااااااا  االعالماااااااي الااااااا ي كااااااادد  سياساااااااة القناااااااا  امل  ومااااااا  بالتمويااااااال 

وباال اااااااخا  الااااااا ين يريااااااادوؤ ايصااااااااو ف ااااااار  او هتاااااااد  معااااااا  عاااااااا 

بة.االنتقائيااااا  يف التيااااااى مايباااااة هتاااااو سياسااااا  ياااااتع او يدداااااا اال العاااااامل  يف ال

القناااااوا  الب اااااائي  مااااان ماااااجللب  ومعااااادين ومقااااادمي بااااارام  و ااااار   ل ااااان 

االسااااتخدام االمالاااال هتااااو ىهتاااا  ا ااااا  يف هتاااا ا امليااااداؤ وا ااااا  مدااااش اهلااااوى  

فمدااااش  ازداد   ابليااااة الت ااااليل يف نااااو  املاااااد  التااااي يااااتع بالدااااا او الاااائوي   ااااا 

 انااااو الوثيقاااا  كقيقياااا  ل اااان التالعااااب هتااااو الااااام  االباااارز ماااان باااا  الوسااااائل 

االعالمياااا  االلاااار  التااااي  ااااد اعتمااااد عااااىل  دااااود فنياااا  و خصااااي  يف ايصاااااو 

االف اااااى .وماااا  اعاااادد انااااوا  الوثااااائ  احلقيقياااا   الصااااوى  والبااااديو والصااااو  

ؤ والشااااااهتد احلقيقاااااي اااااابداد مااااااجلولية القاااااائع بعملياااااة االاصااااااو يف اؤ ي اااااو

 

 وزاى  الالقافة العرا ية –اعالمية وباكالة يف مر ب الدىاسا  والب وث   1
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موااااااوعيا  او من اااااازا لاياساااااة القناااااا  التاااااي يعمااااال فيدا.و ااااا    التااااادالال  

البنيااا  واملدنيااا  كاااوو الوثيقااا  وااثريهتاااا عاااىل املتلقاااي الغاااري متخصاااص  ااااؤ هتااا ا 

 .الب ة

  الوثيقة، االعالم املرئي، امليديا، الر مية:ال لش  املبتاكية  
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 :املقدمة 

الوثيقااااة هتااااي وساااايل  ال يم اااان االسااااتغنا  عندااااا يف اي منيااااب فنااااي مرئااااي سااااوا   

تعبااااري عاااان الوساااايلة ا اااااؤ فلااااش الببيونيااااا ام سااااينشئيا  و ااااد اهلااااوى  االساااااليب لل

ول ااااوؤ املصاااادا ية هتااااي االساااااس الاااا ي اعتمااااد علياااا  الوثيقااااة بهلريقاااا  دىامياااا  

ي . فداااااي وسااااايل  كقيقيااااا  واؤ أااااااير عليداااااا او زو اااااو با ااااااى فناااااي ودىامااااا 

فمناااا  اىسااااهلو وليومنااااا هتاااا ا  احلقيقااااة هتااااي هتااااد  يريااااد المياااا  الو ااااوو لاااا 

 احلقيقة هتي احللع اما اؤ يت ق  او يبق  رسابا ال يم ن الو وو الي .

 :مش لة الب ة

إساااااتخدام الوثيقااااا  يف البناااااوؤ املرئيااااا  التلببياااااوؤ والااااااينش ولا ااااا  يف االفاااااالم  

را اللاااااتال  االسااااااليب الوثائقيااااا  والريبوىاا اااااا  هتاااااو اساااااتخدام  تلااااار ن ااااا 

 املاتخدم  يف اهلبي  اال وو البني  وف  املداىس وامل اهتب البني 

ن اااادد املشاااا ل  بااااش ياالالوثااااائ  يف االعااااشو البنياااا  املرئياااا   واابااااا  التالعااااب فيدااااا 

 ل اب اعا ر املتلقي(

 : اهتدا  الب ة

الوثيقاااة لتاااادع حماولاااة التعااار  عاااىل ال يبياااا  التاااي ياااتع مااان لال اااا او يااار 

 يف لل  ااصاو فعاو وكقيقي جي ب املتلقي وي اب ثقت 

 : امهية الب ة

انااات  لناااا امهياااة هتااا ا املوااااو  ل ونااا  يتصاااد  الكاااد العناااا  املدماااة يف عملياااة 

البناااااا  البناااااي للبلاااااع الوثاااااائقي التلببياااااوين او الااااااينشئي ف اااااال عااااان االلياااااا  

 االعشو املرئية ويف عرص امليديا الر مية.التي او ر من لال ا الوثيقة يف 

 مند  الب ة:

اعتماااد الب اااة املاااند  الو ااابي الت لااايا  ونااا  اال الااار مالئمااا   ااا ا الناااو  مااان  

 الب وث النوعية.
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 اثرالوثيقة يف وسائل االعالم املرئي 

 اال اى التن ريي:

براجمداااااا باااااال اعتماااااد وساااااائل االعاااااالم املرئاااااي عاااااىل اساااااتخدام الوثيقااااا  يف  ااااال 

اسااااتالنا  الؤ اسااااتخدام الوثيقاااا  يعنااااي االعااااتشد عااااىل احلقيقاااا  يف ىفااااد املاااااد  املرئياااا  

املو دااا  للمتلقاااي ول اااوؤ احلقيقااا  هتاااي ماااام  يهللااا  عاااىل ماااا ر  فعاااال فداااي 

اذؤ وا ااا  كااااو ياااتع التعباااري عنااا  بوثيقااا  عاااا وساااائل االعاااالم املرئيااا  التلببيااابؤ 

عااااي بااجمدااااا املتنوعاااا  عااااا  ااااب ة االناااائ او الاااااينش او وسااااائل التوا اااال اال تش

ناااااو.اؤ االساااااتخدام الوثاااااائقي االمالااااال هتاااااو الااااا ي يو ااااار بشااااا ل لاااااالق 

وهتااااااد  ب ياااااة يصااااال اال دالااااال العقااااال الب اااااي وجيعلااااا  منيااااا با للب ااااار  

ومتبنيااااا  ااااا وعااااىل اال اااال اذا اليتبناهتااااا فدااااو اليعاىااااادا وهتاااا ا االساااالوب هتااااو 

د  املتلقاااااي دوؤ غريهتاااااا الااااا ي جيعااااال بعاااااىض املاااااواد ا تااااااب ى  و باااااوو لااااا 

 ااااوؤ وساااايلة التعبااااري عندااااا هتااااي الوساااايل  االباااارز باااا  االلريااااا  منافاااااانا ماااان 

باااا  العاااارو  ال الااااري  واملتنوعاااا  لاااانبن احلقيقاااا  والتااااي اعاااار  نباااان الوثيقاااا  

  ل ن  ريقة اناو ا هتي التي ابر  نبادا .

ال التنااااااوو ا اااااالق لل قيقااااا  الوا عيااااا ( وهتااااا ا  1 ف اااااش يصااااار  اااااوؤ هتااااااوىد

ال ااااائاؤ مااااااب  الوثيقااااا  واحلقيقااااا  الوا عيااااا  ينبااااا  مااااان االساااااتقالو الباااااردي ا

للوثيقاااا  وكيادنااااا ول اااان الاااات  ع الاااا   احليادياااا  ماااان لااااالو التو ياااار الب ااااري 

هتاااو الااا ي يمااانق ىوكاااا لال ااا  للوثيقااا  او  اااد ا اااوؤ ىوكاااا هتدامااا  يف التالقيااار 

 الب ري الائ وال ي هيدم واليبني.

وثيقااااا  مداااااش  ااااااؤ م ااااامو ا سااااالبيا ام  اؤ اي مااااااد  ماااااايل  او مصاااااوى  هتاااااي

اجيابيااااا واعتااااا اوو االفااااالم الاااااينشئي  عااااىل يااااد االلااااو  لااااومبري وافااااالم  رفااااو 

وافااااالم  اااااىك  ااااابلن  لدااااا وثااااائ   ااااوى  مااااا ر  يف ذلاااا  الاااابمن فالوثيقاااا  

 
 332م  2002لوسوؤ , وؤ هتاوىد ,الاينش العملي  االبداعي  ,ار: ,داى الشجلوؤ الالقافي  العام    1 1



 
 2021 715  -694 د. ايناس عبد الحافظ القباني م املرئي على املتلقي غير املتخصصوسائل االعال أثر الوثيقة في  

 

 

698  
 

 

هتاااااي  ااااال ماااااايوث  فعااااال او كااااادث اويصاااااوى  خصاااااي  او اي  ااااائ لااااا  معنااااا  

 وو ر

املصاااااادا ي  او يبقاااااادهتا   ايمن دااااااا ويبقاااااا  مواااااااو  او ياااااار الوثيقاااااا  هتااااااو م

املصاااادا ي  ماااان لااااالو اليااااة التنبياااا  البنااااي للعماااال وايصاااااو الب اااار  او ا ااااد  

اوسياسااااة امل هلاااا  وهتاااا ا املواااااو  يقااااود اال اباااار  الاااار وهتااااو سااااهلو  التموياااال 

عاااااىل التو يااااار الب اااااري للعمااااال وحماولااااا  ان ااااارا  الوثيقااااا  واملصااااادا ي  يف 

  ريقة التناوو للمواو .

 مددي ااييل الوثيق  عىل الن و التاك:و د  نر فاىس 

 الوثيق  امل توب  لهليا  -1 

 عىل رشيع مغنا ييس  ويت. الوثيق  املايلة -2 

 بالة التصوير البواوغرايف. الوثيق  امللتقهلة -3

 عىل رشيع فديو. املصوى  الوثيق  -4

 رشيع املاي رو فلع. -5

 عىل ذا ر  احلاسب  االل ئوني . الوثيقة املخبومة -6

 .  1"املصوى  سينشئيا  الوثيقة -7

ويم ااااان اؤ ن اااااير بعاااااىض الوثاااااائ  االلااااار   اااااا را  اليسااااا دي وفاااااديوا  

اليواياااااوب و ااااال فاااااديوا  الااااااام  التوا ااااالي  عاااااا  اااااب ة االنااااائ ناااااو واؤ 

ومباااااله فيدااااا يف ال الااااري ماااان االكياااااؤ ل ندااااا    انااااو عشااااوائي  وغااااري مدىوساااا 

 وثيق  للتاىيخ.

ويم نناااااا اؤ نر اااااب ا الااااار يف موااااااو  التو يااااار الب اااااري للوثيقااااا  واحلقيقااااا  

لنصاااال اال نتييااااة التبيياااار يف بعااااىض االكياااااؤ لاااابعىض احلقااااائ  ونقلدااااا بشاااا ل 

م اااال ويم اااان اؤ نصاااار هتاااا ا الت ااااليل يف ايصاااااو املعلوماااا  للمتلقااااي عااااىل اناااا  

معهليااااا  نوعااااا ماااان الت يااااب او التبنااااي لب اااار دوؤ الاااار وعاااار  مااااجلدل  وفاااا  

 
الروائااااااي العرا ااااااي ,داى الشااااااجلوؤ الالقافياااااا  العاماااااا  ين اااااار: فاااااااىس مداااااادي ,االمااااااا  التاااااااييا يف البلااااااع  1

 .14-13م , ص1995,بغداد,
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املركلاااا  التااااي ابلااااوى ذلاااا  الب اااار ووفاااا  الداااا  الااااااند  او املمولاااا  لاااا  و ااااد 

اوال:كياااااب عاااااىل مااااااتو    ااااانبو ىهياااااام عباااااد ا اااااال  الت ياااااب اال  ااااانب :

 1. ثانيا: كيب عىل ماتو  امل موؤالش ل

 اوال: الت يب عىل ماتو  الش ل

التصااااوير يعتمااااد الشاااا ل املرئااااي عااااىل عنااااا  فنياااا  ااااادعع املاااااد  ماااان كيااااة 

واملونتاااااار وا ااااارار  م صااااال   ائيااااا  وهتااااا ا العااااار  الشااااا ا يعااااابز الب ااااار  

ويااااادعش ويعهليداااااا امهيااااا  يف الئ ياااااب عاااااىل وثيقااااا  دوؤ الااااار  او ا دااااااى وثيقااااا  

معيناااا  ل اااان يااااتع ا داىهتااااا بهلريقاااا  معلدااااا وثيقاااا  اعتيادياااا  دوؤ ابااااراز امهيتدااااا 

امريا ودالالناااااا فاللقهلااااا  وكيومداااااا وانوعاناااااا املتعااااااى  عليداااااا وزاوياااااة ال ااااا 

البنياااا  واهتائانااااا الرمبياااا  اااااجلوو اال معاااااين اااااجلثر عااااىل املتلقااااي وماااا ب انتباهتاااا  

ا ااااب  او ااااا ب ميلااا  مااان  دااا  لدااا  الااار  مااان لاااالو االكااااال  الرمبيااا  

لنااااو  اللقهلاااا  التااااي ا داااار فيدااااا الوثيقاااا  بشاااا ل مرئااااي لتصاااال اال املتلقااااي واقااااوم 

 د  بالتصوير .بو يبتدا التي يتع الئ يب عليدا  بل الب

اؤ  اااارر املاااااد  املرئيااااا  التلببيونياااا  او الااااااينشئي  هتااااو  اااارر اقااااا  عااااىل عااقااااا  

 اااي يوااااق  اااع نماااع البلاااع  مااااجلولي  الال يااا  اماااام  داااوى "مااااجلولي   باااري  

او اؤ مايقدمااااا    الوثاااااائقي الااااا ي يشااااااهتدو ...اال يااااادعي املوااااااوعي  او احلياديااااا 

 2"الوا ع مقال   خصي  او بباا   اقديع لل قائ  

الت يااااب الشاااا ا يشاااامل عمليااااة التخصاااايص لعاااار  املاااااد  البلمياااا  عااااىل القنااااا  

والو ااااو املخصااااص للبااااة ماااان ا اااال كديااااد البتااااا  العمرياااا  املاااااتددف  والتااااي 

يناساااابدا و ااااو البااااة االوو للااااشد  املخصصاااا  وهتاااا ا العاماااال  ااااد اقاااال نااااابت  يف 

اال تشعاااي  املااا  بعاااد و اااود املاااواد اغلبداااا عاااىل  اااب ا  التو ااال   ايامناااا هتااا  

 
 ين ر:ىهيااااااااام عااااااااا ر عبااااااااد الع اااااااايع , انااااااااش  الت يااااااااب يف املعالااااااااا  ا اياااااااا  ,العاااااااار  للن اااااااا 1

 59 -52م,    2018والتوزي ,القاهتر ,

لالقافاااااااا  ,هتيتااااااااة ابااااااااو ااااااااابي للاااااااائاث وا 1هتاب,باىي,ار:نااااااااا  ونوس, ااااااااناعة االفااااااااالم الوثائقياااااااا   ,  2

 229م,   2011والبنوؤ,
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او بشاااا ل مقااااا   ااااااتخدم كاااااب االمهياااا  و ااااد يعاااااد  ااااياغتدا دوؤ كقااااوق 

وبترصااااا   صااااادي يشاااااو  املعنااااا  او يغاااااري  بشااااا ل ااااااام باااااابب عااااادم و اااااود 

 ملاد   و ا مباك  جمانا لليمي   وان  كمي املنت  وا

 ثانيا: الت يب عىل ماتو  امل موؤ

احلقاااااائ  اي اؤ يالااااا  كقيقااااا  او وهتوكيبيشاااااتغل عاااااىل  بئياااااة االنتقاااااا  مااااان 

وثيقااا  جمتبئااا  لتخااادم ا اااد  الب اااري الااا ي ياااراد ايصاااال  وهتااا   االنتقائيااا  ابقاااد 

املصاااادا ي  واشااااوهتدا ومعلدااااا م ااااوؤ  ديااااد  ااااو اعاااااد  بنااااا   ف ريااااا وماااان ثااااع 

فنيااااا واقديماااا  بشاااا ل راااادم الغاااار  املرسااااوم ماااان  باااال الداااا  التااااي اتبناااا  

و ااااد كاااادد  الباكالااااة اال اااار التااااي يااااتع املواااااو  والتااااي  ااااوو عمليااااة انتا  .

هتناااام جمموعااا  مااان املتغاااريا  الرئيااااي  "التيااااى املواااااي  مااان لال اااا  اااش ياااا: 

ااااات  ع يف كدياااااد اال ااااار ا ايااااا  وهتااااي ماااااد  االساااااتقالو الاااااايا  لوساااااائل 

واملعتقاااااادا  االيديولو ياااااا  للقااااااائم      ونااااااو  مصااااااادى االلباااااااى  االعااااااالم

اوهتي نباااان العواماااال التااااي اتااااابب يف انتااااار و بيعااااة االكااااداث ذاناااا  باالاصاااااو

 1"معالا  الباىي  مت يب  .

 هتااااااي وسااااااائل مايااااااا  هت مدااااااا التموياااااال  اعااااااد اغلااااااب وسااااااائل االعااااااالم

وا اااا اب ىاس املاااااو مااااان الهلبيعااااي اؤ ي ااااوؤ لااااادهيع امااااا  راااادم ىأس املااااااو 

وياااااااع  اال محايتاااااا  والاااااادف  يف امااااااا  زيادااااااا  وامااااااتالم ىاس املاااااااو لوسااااااائل 

و ف اااار اليم اااان التغااااان عناااا  والبااااد ماااان ي داااار او اااا  للقنااااا  او االعااااالم هتاااا 

مايااااام  سياسااااة امل هلاااا  وارسااااع هتاااا   الاياسااااا  وفاااا  مااااا ىسااااع ماااان لهلاااا  يف 

التاسااااين و تاااااى القنااااوا  عااااامل  هتملااااوؤ ف اااار واو اااا   ريااااب ماااان اماااااهتدع 

وياااتع االعاااتشد عاااىل مصاااادى لايااا    ليقااادموا براجمداااا بشااا ل ا الااار كيويااا  واثااااى 

االلاااار  يااااتع االنتقااااا  مندااااا اكيانااااا فم اااارىي االلباااااى والاااااام   واسااااع  وهتااااي

واالفااااالم  ااااد هتصااااالوؤ عااااىل البااااااى  الااااري  ل ااااندع ينتقاااااوؤ ماراااادم الاياسااااا  

 
 57عبد الع يع ,مصدى ساب  ,    1 1
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العاماااا  للقنااااا  واالمااااا  املرسااااوم  ااااع ويف اكياااااؤ الاااار  يالاااا وؤ ا ااااا ويااااتع 

اال ااااتغاو علياااا  بتغيااااري  و علاااا  لاااااا الاااارا ذو اهتاااادا  مغاااااير  لل قيقاااا  وهتاااا ا 

عتماااد عاااىل امل ااارى او املجللااار امل ااائ  الااا ي لديااا  القااادى  ا ال ااا  عاااىل اغياااري ي

 احلقائ  او ابيبيدا.

 : مة االاصاوزإ

اؤ ابعياااال وسااااائل االاصاااااو املرئااااي عااااىل الااااتال  انواعدااااا لعنرصاااا الاااادىاما يف 

املااااااد  املهلروكااااا  للمتلقاااااي واؤ ي ا ااااان مااااااد  دىاميااااا  بام ا اااااا اؤ  لااااا  اااااااثريا 

اؤ عملياااة اثااااى  ف اااوو  اساااتيابة املتلقاااي  ااا ا الناااو  مااان الااااام ملموساااا عاااىل 

ومااان ثاااع فااااؤ اساااتخدام  ومشااااعر املتلقاااي هتاااي مامعااال عملياااة التااااثر  ريبااا   ااادا

ام اي  اااائ  الوثيقاااا  بغااااىض الن اااار عاااان نوعدااااا سااااوا  ا انااااو  ااااوى  ام  ااااو 

الاااار فاااااؤ التو ياااار  وىي اؤ ي ااااوؤ ااااامن  واعااااد عملياااا  البنااااا  الاااادىامي 

ثري املر ااااو ماااان هتاااا ا النااااو  ماااان االاصاااااو. االدىماااا  هتااااي مصااااهللق لت قياااا  التااااا 

 ااااديع ااىريااااا وهتااااو  علاااا  دىاميااااا وهتماااال  اااال عنااااا  الاااادىاما املتباااا  عليدااااا يف 

امل ا ااااا  للوا  .والوا اااا  هتااااو الهلبيعاااا  وامل ا ااااا  هتااااي التااااي  صاااادهتا البيلاااااو  

أماااار فهلااااري مو ااااود يف "، و اااااو أ ااااا: "فاااان الشااااعر"اليوناااااين أىسااااهلو يف  تاباااا  

لناااااس مناااا  الصااااغر، واننااااااؤ يباااائق عاااان سااااائر ا كيااااا  ب ناااا  أ الاااار حما ااااا ، ا

 ."وأن  يتعلع أوو ما يتعلع بهلري  امل ا ا 

وماااا  أؤ باااادايتدا التاىريااااة  فاااان الشااااعر، يف  تاباااا  أىسااااهلو أ اااااى إال ذلاااا   ااااش

لاااا ا او ااااد ا ؤ أنااااوا  متعاااادد   ألاااار ،  انااااو ماااا  املهااااد، ل اااان هتنااااام دىامااااا 

فل اااال فاااان  دىااااا    والاااااينشئية، ا انذاعيااااة والتليببيونيااااةالاااادىامال  الاااادىام ماااان

عاااااىل اؤ هتت ااااان اي ف ااااار  ورلااااا  منداااااا دىاماوللمبياااااد مااااان احلااااادية عااااان 

 1الدىاما وااليقون  واملورش  والرمب مرا عة املصدى

 
-31التاىريااااا  والااااادىاما التلببيونياااااا (،  القباين,إيناس,ىساااااالة د تاااااوىا  بعناااااواؤ الادب الااااااري  باااااا  احلقيقااااا   1
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 ابيلااااة التلببيااااوؤ ات ماااال التهلااااوى التقنااااي ا الاااار ماااان فاااان الاااااينش  وناااا  ارس  

امل دااااار الياااااد للباااااة "التقنيااااا  الااااااينشئي  واىلاااااص ثمناااااا  ياساااااا اال اال داااااب  

التلقبيااااوين يناااات  عناااا  عااااد  التبامااااا  وعااااىل االلااااص اااااوفر اااااوابع اللتياااااى 

ود ااااة و اكااااة  ا الاااار احلا ااااا  احلاكااااا  واثاااااى  للقاااايع الروكياااا  والبنياااا  للمااااواد

 1"اعىل لد  اقدم االعشو البني  التلببيني 

صاااااو واسااااعة االنتشاااااى مناااا  الاااااينش عااااىل ساااابيل املالاااااو  انااااو اعااااد وساااايلة االا

ااسيااااادا و و ااااا نشاااا    باااال التلببيااااوؤ وهتااااي وساااايل  غااااري مبااااارش  واسااااعة 

االنتشااااااى وذا  اااااااثري بعياااااد املاااااد  يف اغياااااري واالقيااااار املتلقاااااي مااااان المداااااوى 

 وهتي  ل  ىدود افعاو  دم ا د  .

 ااااوؤ هتاااااوىد لوساااان ذ اااار عاااان فلااااع العرصاااا احلاااادية لشاااااىك  ااااابلن باااااؤ "

 2"هتر   اهتريي  كا د  بعد لرو   من  الة الاينشالمدوى لرر بم ا 

البلاااااع ا ااااا  المداااااوى  ونااااا  انااااااوو نقااااادا للاااااراس ماليااااا  يف  ركااااا  الاااااالذ  

 ومياااااديا ساااااالر  ا ياااااو ىود التمااااارد والالاااااوى  لاااااد  المداااااوى املتلقاااااي يف 

الباااائ  ماااااب  احلاااارب  العااااامليت  ويعااااد هتاااا ا البلااااع ذو  اذبياااا  ليومنااااا هتاااا ا  وناااا  

فاااائ  باااادايا  نشااااو  الاااااينش ومازالااااو االف اااااى التااااي  ركااااو  اااان  فلااااش يف 

م. البلااااااع اناااااات  يف 2021  ابااااااة ليومنااااااا هتاااااا اون ن يف مشاااااااى   ايااااااة عااااااام 

الالالثينااااا  ينتقااااد البهلالاااا  يف الواليااااا  املت ااااد  والن ااااام الراسااااشك الاااا ي  عاااال 

النااااس اعااااين مااان البهلالااا  وهتاااو انتقااااد ينهلبااا  عاااىل  ااال العصاااوى وعاااىل ا الااار مااان 

 ليومنا هت ا ومازالو نبن املش ل   ائم  وهتي مش لة البهلال .دول  

ومااا   داااوى التلببياااوؤ  ااااؤ لااا  انتشااااىا اوسااا  واسااادل فباااي ا مااااينا   اناااو 

البداياااا  وماااا  ازدياااااد انتشاااااى  باااادا  الاااااام  التلببيونياااا  احلياااا  واملبااااارش  وماااان 

 
 .يولوى ,جملاااااااة البناااااااوؤ االذاعيااااااا  ,مقااااااااو عااااااان :التلببياااااااوؤ الاوفيتي,اصااااااادى عااااااان وزاى  االعاااااااالم .1

 52م,   1977العراق,املجلسا  العام  لالذاع  والتلببيوؤ ,بغداد,

لوسااااااوؤ, وؤ,هتاوىد,البلع يف معر ااااااة االف اااااااى ,داى ال تاااااااب العاااااار  للهلباعاااااا  والن اااااا ,الاو ااااااد ساااااانة ن اااااا  2

 ,76 



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  703 
 

 

 اااادم ثااااع باااادا  الاااااام  املااااايل  وباااادا  االنتا ااااا  الوثائقياااا  واالف اااااى التااااي 

 مرو يدا ا خا ا وك وما  وممول .

اؤ معرفااااة ناااابىض المدااااوى هتااااو الاااا ي يقااااود اال  ااااناعة وثااااائقي نااااا ق وهتصااااد 

اؤ االعااااداد الااااد ي  جيااااب اؤ يقااااودم "مشاااااهتد  ماااان المدااااوى وااااااثريا كقيقيااااا 

ويقاااود  ا مااا  اال مو ااا  ي اااوؤ لااادي  فيااا  اكاااتشو  باااري ملرا باااة الاااالوم الااا ي 

وهتاااااو وهتناااااا العاااااب ا اااااا  لصاااااان  البلاااااع او املعاااااد املياااااداين 1 "ارياااااد اااااااييل 

رتلاااار عاااان املعااااد املتعاااااى  علياااا  و ااااد ي ااااوؤ اكيانااااا اكاااار  املخاااارر املعااااد او 

املراساااال املعااااد  تلاااار املاااااميا  ماااان مدىساااا  اعالمياااا  اللاااار  او ماااااب  فلااااع 

سااااينشئي وثااااائقي وباااا  وثااااائقي الببيااااوين ل اااان الب اااار  واكااااد  وهتااااي اؤ ا ااااا  

اال اصااااوير عاااادد العااااب دوىا مدااااش يف ا تنااااا  احلقااااائ  و ااااد هتتااااار ذلاااا  اكيانااااا 

مااااان االرش ااااا  ال تناااااا  حل ااااا  كقيقياااااا  ماااااجلثر  باااااالمدوى واتش ااااا  ماااااا  

االعااارا  واكياناااا الااار  ي اااوؤ فيداااا احلاااظ هتاااو الااا ي رااادم الب ااار  يف ا تناااا  

وو الوثيقاااا  ا ااااوؤ ماااان لااااالو الل  اااا  املااااجلثر . وااااار  الباكالاااا  اؤ عمليااااة انااااا 

 اسلوب 

 :و ش يايت

العمااااال البناااااي وهتااااا ا اسااااالوب ياااااتع او يااااار الوثيقااااا   اااااش هتاااااي يف بناااااا   اوال:

اسااااتخدام الوثيقاااا  فياااا   ااااش هتااااي نقياااا   ااااافي  ماااان اي ااااادلل ااااامن مااااتن البنااااا  

البنااااي للبلااااع وي ااااوؤ الاااات  ع يف عمليااااة البنااااا  املونتااااا ي ف ريااااا  ب يااااة ا داااار 

 الوثيق  بش ل ردم ا د .

: اعااااااد  بناااااا  الوثيقااااا  يف ال ااااارو  القياساااااي  وهتااااا ا الناااااو  يتهللاااااب نيتااااا  ثانيااااا 

  العااااااد  اااااااييل الوثيقااااا   اااااش ااااااع يف  ااااارو   ياساااااي  ماااااايهلر عليداااااا ماااااابق

اؤ عمليااااة ادىمااااة االاصاااااو ااااارابع بالدى اااا  االساااااس   دىاميااااا  ل اااان دوؤ ااااادلل

 
 117هتامب,باىي,  ناعة االفالم الوثائقي  ,مصدى ساب ,    1
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بالبنيااااا  الدىاميااااا  للاااااشد  الوثائقيااااا  وعملياااااة اااااا ويب الوثيقااااا  يف بود اااااة البناااااا  

 املتلقي.الدىامي لت قي  ا ا  دى من التبعيل واالثاى  والتاثري عىل 

م هتاااااو معلماااااي االلهلباااااو  الااااا ي 2020مااااان ا ااااادر االفاااااالم الوثائقيااااا  لعاااااام 

ي اااد كياااا  ى ااال ابتعاااد عااان عاملااا  احلقيقاااي ولااا  اال مياااا  امل ااايع لي اااااوو اؤ 

يتيااااوز حمنتااا  فااااذا بااا  ي تشااار يف اعاااشق الب ااااى االلهلباااو  الااا ي اساااتمد منااا  

اكاااااداث  اف ااااااىا  دياااااد   علتااااا  اؤ ياااااامي  معلماااااي االلهلباااااو  وااااااع اصاااااوير

البلاااااااع الوثاااااااائقي يف  اااااااا  امل ااااااايع ومااااااا  االلهلباااااااو  وب ااااااال  ااااااابافي  

ووا عيااااا .البلع مااااان بهلولاااااة  اااااري  فوسااااائ والااااارار  يمياااااب ىياااااد وهتاااااو فلاااااع 

 بريهلاين

مااااان املداااااع اؤ كمااااال الوثيقااااا   يمااااا  معلوماايااااا  غبيااااار  ف اااااال عااااان  يمتداااااا 

الت ليلياااا  والتاويلياااا  التااااي اب ااااة عاااان ماااااتويا  اعماااا  ماااان ماااااتو  الصااااوى  

االىاباااااا  املتشااااااب  او املتشثااااال وهتاااااو ينااااات  مااااااتو  مااااان التلقاااااي متعااااادد ذا  

 البدع معل  ا الر  دى  عىل القي الوا   املهللوب ايصال  الي .

مم اااان اؤ اتناااااوو الاااااام  واالفااااالم التااااي كماااال وثااااائ  ا الاااار ماااان نااااو  ماااان 

الوثااااائ  املااااايل  وا ااااوؤ عمليااااة انااااو  الوثيقاااا   اااادى  عااااىل ماااانق املاااااد  البلمياااا  

 ااثري  بري  باالااف  لتعبيب البنا  البلمي ب ع املصدا ي  الوا عي . و  

 وكدد الباكال  انوا  الوثائ  املاتخدم  يف االفالم الوثائقي :

 وا ااااااوؤ عااااااىل عااااااد  انااااااوا  ويم اااااان اصاااااانيبدا وفقااااااا  املااااااد  املصاااااوى  : -1

للمواااااو  الاااا ي اااااع اصااااوير  فقااااد ي ااااوؤ كباااال ىساااامي او مباااااىا  ىيااااااي  او 

اؤ انااااو  املااااواد يماااانق  قااااابال   خصااااي  او كااااادث اغتياااااو او لهلاااارلقااااا  او م

 الوثيق  انوعا يف ايصاو احلقيق  وبمصدا ي .

 ااااد ا ااااوؤ  ااااوى  افااااراد بشاااا ل جمتماااا  او فااااردي  الصااااوى  البواوغرافيااااة: -2

 خيصاااا او  ااااوى  م اااااؤ او  اااااى  عااااام وماااااهيع يف هتاااا   الصااااوى  هتااااو مااااا  

 و كدث.فعل حل وي  د يبيد يف ااييد او نبي فعل ا
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الرساااااوم واملخهلهلاااااا  : وهتاااااي لوكاااااا  او  صا اااااا  وى يااااا  كتاااااوي عاااااىل  -3

  هلع مع  او ىسع يبيد مواو  الب ة .

ادوا  متنوعاااااة : و اااااد ا اااااوؤ ادوا   خصاااااي  لشاااااخص معناااااي باملوااااااو   -4

وا ااااوؤ دلياااال كقيقااااي عااااىل عملاااا  او مايقولاااا  يف اللقااااا  او  ااااد اشااااري االدوا  

 البر ا  او علبة االلواؤ. اال مدن  معين  او ادوا  ىسع مالل

ال اااايع املااااايل مدااااش ي اااان م ااااموؤ ال اااايع املااااايل فدااااو وثيقاااا   ااااواية  -5

اي اؤ هتاااا   الوثيقااااة ي ااااوؤ   ااااد ا ااااوؤ اغنياااا  او لهلباااا   ااااواي  يف مواااااو  معاااا 

 لدهيا القدى  عىل اثبا  او نبي اي يش ي وؤ مواو   دو.

بة وهتااااي  خصااااية عااااا   و اااااهتد  ماكاااادث فدااااي  تلاااا   اااا  الشاااااهتد: -6

الوثيقااا  ال اااا اتااا  ر اكاااداث كالاااو فعاااال يف زمااان معااا  وو عاااو مااا  ا اااخا  

معين .ال الاااااري مااااان االفعااااااو والااااارائع التاااااي ااااااايل بشااااا ل القاااااائي عاااااىل 

ال ااااامريا  الشخصاااااي  التاااااي اواااااا  عااااىل البناياااااا  والبياااااو  وياااااتع ا تشاااااا  

 ااارائع مااان لال اااا والااابعىض منداااا ياااتع اساااتخدام  يف افاااالم الااار  مصااانع  بناااا  

احلاااادث الاااا ي يف البلااااع اال ااااا وهتااااو داللاااا  عااااىل اؤ الوثيقاااا  واؤ  انااااو عااااىل 

مااااايل  بشاااا ل غااااري فنااااي اال ا ااااا اذا وثقااااو كاااادثا مدااااش يصاااابق الشاااا ل البنااااي 

الغيااااا  فيدااااا بااااابب  ااااو  احلاااادث ل اااان هتاااا ا الياااااى اؤ بعااااىض االفااااالم الوثائقياااا  

التااااي كماااال  ااااود  منخب اااا  فنيااااا فاااايش يتعلاااا  بالتصااااوير او اصااااوير التلبااااوؤ 

امل مااااوو فدااااو اماااار مرفااااو  فنيااااا فااااش دمااااو ااااااتخدم اقنيااااا  فنياااا  وكاااااوو 

   ناعة فلع فال نمش الانب البني يف الصناع  االبداعي .

احلقيقاااا  هتااااي ا ااااد  لااااد   ااااان  العماااال فعااااىل ساااابيل املالاااااو ي ااااوؤ املراساااال 

احلاااار  كريصااااا عااااىل نقاااال ماااااجيري ماااان اكااااداث اقاااا  امااااام عيناااا  وياااااتهلي  اؤ 

داااع بنبااااا  ل وناااا  يعااايش نباااان  اااارو  املعر ااا  ماااا  املقاااااال  يمياااب احلقااااائ  وامل

فااااؤ  شاااار احلقاااائ  يم اااان   فباااي ل ااااع االماااوى التااااي اااادوى بهااااع "انباااادع 
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ويو ااااااد 1"اؤ ي لاااااار العديااااااد ماااااان االىواد يف  اااااابو  املراساااااال  احلااااااربي 

العدياااد مااان الشاااواهتد احليااا  عاااىل اعااار  مراسااال  للخهلااار واكياناااا للماااو  فاااش 

البيبااااي   يف اكااااداث كرياااار املو اااال ماااان ان اااايع داعااااش  اااااؤ كاااادث ملراساااالة 

كقيقاااا  اي ااااا واااااع اداولاااا  عااااا وسااااائل االعااااالم وهتاااا   االمهياااا  للوثيقاااا  معاااال 

منداااااا ذا  اااااااثري مباااااارش عاااااىل القاااااي المداااااوى وزيااااااد  انيااااا االع للمعلومااااا  

واحلقيقاااا  وهتااااي بالو ااااو ذاااااا   لاااا  نوعااااا ماااان الااااراي العااااام املجليااااد او امل ايااااد 

وهتنااااا يم اااان اؤ  ا ااااا ووفقااااا لنااااو  المدااااوى املتلقااااي  اااا ا ا ااااا وفقااااا لنااااو 

يف عملياااة  ااان  القاااراى مااان لاااالو نقلااا  "نوااااق التااا ثري املداااع لدااااز التلببياااوؤ 

املعلوماااااااا  املدمااااااا  التاااااااي  ااااااادم الااااااا  العمليااااااا  ومنا شاااااااتدا وكليلداااااااا 

الاااااعي للب ااااة عاااان املعلوماااا  احلقيقياااا  هتااااو هتااااد  القااااائم  عااااىل 2"واباااااريهتا 

لتوا ااااال عاااااا ا داااااب  االاصااااااو املرئاااااي والعقباااااا  واملخاااااا ر  اااااد عملياااااة ا

الا اااااوؤ بمقاااااداى امهياااااة الق اااااي  التاااااي يااااااعوؤ لت قيقداااااا و تلااااار اناااااوا  

االهتااااادا  لاااااد  العاااااامل  يف هتااااا ا امليياااااداؤ فماااااندع مااااان يعااااا  لت قيااااا  جماااااد 

 خيصااااا والااااار يااااااع  لت قيااااا  ساااااب   ااااا بي والااااار يرياااااد اؤ اؤ ي اااااوؤ 

املعلوماااا  ومدااااش  اااااؤ ا ااااد  ل اااان ابقاااا  امينااااام  المدااااوى يف التعااااا ي ماااا  

 النتيي  واكد  وهتي و د كقيق  وجيب ايصا ا اال المدوى املتلقي.

 ااااد ياااااتو ب الو ااااوو اال احلقيقاااا  ا اااا يا  الاااار  مندااااا الو ااااو والصااااا 

والقاااادى  عااااىل االستشاااابا  واتو اااار عنااااد الصااااا و اااادى  الباكااااة عاااان احلقيقاااا  

ال  املااااااب  هتاااااو ماااااايقود  ااااا   يف استشااااابا  ماااااا ياااااجلدي اال احلقيقااااا  واالساااااتهل

اؤ  ااا  املااااد  الوثيقااا  للبلاااع الوثاااائقي هتاااي اشاااب  عملياااة اوثيااا   دياااد    النتييااا 

مليماااال املعلومااااا  االلاااار  ويقااااود  عدااااا اال انتااااار اف اااااى  ديااااد   ااااد ا ااااوؤ 

 
,داى اجماااااااد للن ااااااا 1د ,االعاااااااالم احلااااااار  يف القناااااااوا  الب اااااااائي , البرجياااااااي,عا نياااااااع , والبويناااااااي ,كاااااااا   1

 91م, 2020والتوزي ,اململ   االىدني  ا ا مي ,

,اململ اااااااا  االىدنياااااااا  1داى اجمااااااااد للن اااااااا والتوزياااااااا ,  الشاااااااامري,حممد  اسااااااااع,التلببوؤ و ااااااااناعة القااااااااراى,2

 35م, 2019ا ا مي ,
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غافلااااا  عااااان البااااااو والااااا ا ر  واهلاااااوى املنياااااب االباااااداعي الوثاااااائقي بابت ااااااىا  

 داللي  مبعم  باحليوي  .

املعالاااا  بالناااااب  للااااايناىيو معاااال ف اااار  البلااااع الوثااااائقي  ااااامل  بااااش ي بااااي اؤ "

واملصاااادف  1"ل ااان اي اااا باااش ي باااي مااان املرونااا  لتقبااال املصاااادف   ل اااي ياااتع فدمداااا 

املقصااااود  هتااااي ماهتاااادث بعااااد التخهلاااايع واثنااااا  التصااااوير ومااااايتهلوى ماااان  ااااداد  

 الشدود ال ين اع احلدية معدع مابقا عن املواو  .

 غااااري ا اى اااا  الباعليااااا  باااابعىض ااااارابع اؤ املم اااان ماااان التااااي الت ىريااااة احلقااااائ 

 احليااااع يف امل لوفاااا  غااااري الشخصاااايا  ماااان عاااادد سااااش  باااابعىض أوااااارابع امل لوفاااا 

 إال العمااااال  اااااان  اااااادف  كديااااادا املااااااتو  هتااااا ا يف فا اااااا   والقااااادىا  والقاااااو 

 احلقيقااااا  لت  ياااااد الصاااااوىي، لداعااااا  إنتاااااار مااااان   نااااا  التاااااي البنياااااة ىؤا  إجياااااد

 ال السااااااااي ية .1 بشااااااااقيدا  الصااااااااوىي  املااااااااجلثرا  عنااااااااا  أؤ أي الت ىريااااااااة،

 املخااااارر ىؤياااااة لت قيااااا  اقنياااااا  بع ااااادا  مااااا  اتااااادالل احلاساااااوب .براجمياااااا 2

 ومبداااااوم الاااااري  أدب ساااايناىيو يف املاااا  وى  الت ىريااااة ائ احلقاااا  لتيااااايد البنيااااة،

 الع اااا  الو ااااايا  فاااايلع فبااااي الت ىريااااة احلقيقااااة البااااراز يو اااار الصااااوىي ا اااادا 

 واملتماللاااا  الت ىريااااة احلقيقاااا  نقاااال املخاااارر إسااااتهلا  ديمياااال( سيااااايل ال للمخاااارر

 هتاااااوو عناااادما  إنهلبا اااا  ثااااع إنشااااقا   بعااااد الب اااار وأاباعاااا  ال ( موساااا  عبااااوى يف

 ا اااااىق والبعاااال الت ىريااااة احلقيقااااة هتاااا   إؤ نبااااا . الب اااار عبااااوى و نااااود  وؤفرعاااا 

 كاااادوث بمصاااادا ية املتلقااااي ال نااااا  الصااااوىي  ا ااااد  عااااىل  املعتمااااد املاااا لو  غااااري

 انبياااا  اااااع منخب ااااة أى  إلتياااااى إال املخاااارر  اااااد الاااا ي هتااااو ا ىريااااا   البعاااال

 وااااع نشئية،الااااي احليااال  ااارر مااا  ماااابقا  لااا  التصاااميع ااااع أؤ بعاااد عليداااا  املشااادد

  ااابو عمال اااة  اااداىي  يف املياااا  مااان  باااري   مياااا  مميااا  لاااالو مااان التنبيااا 

 نااااافوىا  ماااان ع ااااا  ماااا  املختاااااى الااااوادي أي املنخب ااااة االى  كااااافتي عااااىل 

 وااااااع الاااااوادي أى  لتغهلاااااي لصيصاااااا   ااااانعو  اااااب ة يف  اااااممو التاااااي املياااااا 

 
 249هتامب,باىي, ناعة االفالم الوثائقي ,مصدى ساب ,    11
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 لقهلااا  مااان وأ الااار زاويااا  مااان أ الااار مااان الاااوادي إال املياااا  إناااا اب عملياااة اصاااوير

 مااان ا وو الاااب  هتااا ا و ااااؤ املاااا  اااابتي بااا  العنيااار اال اااهلدام كااادوث كتااا 

 كر اااة العااااد  الع ااااية احلر اااة ُأساااتخدمو فقاااد الالااااين الاااب  أماااا  ا دعاااة انبيااا 

 وي اااااوؤ نصاااااب ، إال باملياااااا  إنشاااااقاق، ثاااااع سااااا وؤ، إال والاااااا وؤ اال اااااهلدام

 موسااا  النباااي وبااادلو التصاااوير ا ملاااة وياااتع للبياااة، بو اااب  العااار   لااا  هتااا ا

 دلاااااو ع أثناااااا  يف و ناااااد  فرعاااااوؤ أماااااا  املنشااااا ، الب ااااار وساااااع إال و اعتااااا  ال (

اؤ  1"أمااااامدع. الب اااار ُياااااد أؤ إال للميااااا  الهلبيعيااااة احلر اااا  اعاااااد نبااااا  للم اااااؤ

املتلقاااي الااا ي  ااااؤ يب اااة عااان البااااى كقيقيااا  ومااان مصاااادىهتا املوثو ااا  ا ااابق 

االلبااااى يف  ااال التاااااب  بااا  متلقاااي الااار يتقبااال  ااال يش وياااتع اعبتتااا  ب اااع مااان 

موا ااااا  التوا ااااال اال تشعاااااي والااااار ىض وىا  املصااااال   الشخصاااااي  ا اااااب و 

 الصوى  ال هتني  مشو   فدي اتلق  واتلق  اال ماال اي  .

ومدمااااة الصااااوى  ال هتنياااا  املر ااااو  واملخهلااااع  ااااا مااااابقا هتااااي  ااااوى   اااا ي   

راىا  ابناااا  عااااىل أساااااس  اااا يق مدمتدااااا اشاااا يل االىا  الصااااائب  وا اااااذ القاااا 

املناساااااب  واو يااااا  سااااالوم االفاااااراد ن اااااو االماااااا  الصااااا يق فالصاااااوى  ال هتنيااااا  

ااااااجلثر عاااااىل موا ااااار االناااااااؤ ماااااا  االلااااارين وماااااا  املوا ااااار التاااااي عليااااا  اؤ 

 يتخ هتا .

 وناااا  هتماااال يف   اؤ املالااااال التلببيااااوين هتااااو مالااااال العائلاااا  ولاااا ل  لهلااااوى 

ىل كااااد سااااوا  ولاااا ل  هتااا ا االلاااائاق للعائلاااا   اااال امل ااااام  اليااااد  والااااايت  عاااا 

العناياااا  يف االلتياااااى هتااااي املدماااا  اال ااااعب باااا  جمماااال االعااااشو التلببيونياااا  ذا  

اسااااتخدام مابالتاااا  الاااادىاما ماااان  اااايع مااااالال  "االماهتااااا  املتعاااادد  فنيااااا وكرفيااااا. 

و ااااد ااااااز  اااايش معيناااا     اكااااد االساااال   لل باااااب عااااىل م اسااااب  بقاااا  معيناااا 

وعليااا   سااالوب كياااا  امليتمااا    ااالواف ااااىاو اقااادمدا عاااىل ا اااا  ااايع واف ااااى وأ

 اااااد  لااااا  الااااادىاما التلببيونيااااا  وا عاااااا ومهياااااا يلداااااي االفاااااراد عااااان مشااااا النع 

 
العناااااا  البنائياااااة والبنياااااة للت قيااااا  التلببياااااوين يف القناااااوا  الب اااااائية  القباين,إينااااااس عباااااد احلاااااافظ,ين ااااار:  1

 .41،    2004مقدمة اال جملن  لية البنوؤ الميلة  امعة بغداد،  ىسالة ما اتريالعربية،  
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. وهتاااا ا 1اال تشعياااا  احلقيقياااا  و ااااد  لاااا   ااااع كلااااوال ومهياااا  ملشاااا ال  كقيقياااا  

يوااااااق لهلاااااوى  االساااااتخدام الاااااايئ للااااادىاما اذا و باااااو  دماااااة م اااااام  

هتداماااا  او  اااااالد ناااااعع او مااااايهلل  علياااا  احلاااارب الناعماااا  التااااي ااااادس الاااااع 

بالعااااال فتدااااديع املعناااا  هتيلنااااا اال ااااااداعيا  اعماااا  انخاااار بااااالوا   امليتمعاااااي 

بشااااا ل غاااااري حمااااااوس للمشااااااهتد العاااااادي ل نااااا  واااااااق لااااا وي التخصاااااص 

مدمااااة االنتبااااا  اال دوى الر اباااا  البنياااا  التااااي اتاااااب  امل ااااموؤ بد اااا   وعلياااا  ا ااااوؤ

واالهتااااا ا  التااااي اقااااود  اااادم  ياااال با ملاااا  فقااااد اقاااا  املشاااا ل  عنااااد اغييااااب 

احلقيقياااا   املاااا  و عاااال املتلقااااي يعاااايش بعاااااي ومهااااي  اااابا  يبتعااااد عاااان  اااال 

 احلقائ . 

قااااائ  اؤ مدمااااة بنااااا  ف اااار  اااا يق وم ااااام  كقيقيااااة واالبتعاااااد عاااان ابيياااار احل 

ساااااوا  ا اناااااو هتااااا   احلقاااااائ  ااىرياااااة او كقاااااائ  اااااارابع بو اااااائ  كديالااااا  الؤ 

العماااال الاااادىامي ب ااااد ذاااااا  هتااااو اوثياااا  لالكااااداث كالاااا  كاااااو ال تاااااب ماااا  

الباااااىق باااا   ريقااااة التو اااايل  ااااوؤ ال تاااااب يااااتع الب ااااة عناااا  ماااان ا اااا اب 

االلتصااااااا  يف كاااااا  املتلقااااااي  ااااااد يتعاااااار  للت ااااااليل االعالمااااااي وي ااااااوؤ 

التوا اااااال اال تشعااااااي التااااااي نااااااد  اال اسااااااتددا  البناااااا  لوسااااااائل   فريااااااا 

الدالليااااا  التاااااي اعنااااا  بالصاااااوى  ال هتنيااااا  وحماولاااااة اشاااااوي  احلقاااااائ  ب قاااااائ  

الااار  مبيبااا  ااااع االعاااداد  اااا مااان  بااال لااااا  لغااار  اقاااويىض  ااادى  املتلقاااي 

عاااااىل ا اااااداى اك اااااام  ااااا ي   مااااان لاااااالو ا اااااليل الصاااااوى  ال هتنيااااا  التاااااي 

  راىا  واك ام غري   ي  . ستت وؤ لدي  وبالنتيي  ا اذ

 العااااار  بهلريقاااااة اااااااين اك للصاااااوى  املرئاااااي االنشاااااا  يتعااااار   اااااد

 ي ااااوؤ و ااااد ومشو اااا  لا تاااا   ااااوى  النشااااا  التقنااااي االعااااداد و ريقااااة الصااااوىي

 العاااار  يف التشااااوي  ماااااتو  عااااىل  االسااااو  االسااااتخدام هتااااو االمالاااال االسااااتخدام

 حلااااادث واالكصااااائيا  باالى ااااام االستشااااداد مالاااال مااااا  كقيقاااا  فاسااااتخدام البنااااي.

 

 االوال,,العاااااار  للن اااااا والتوزياااااا  ,الهلبعاااااا   عبااااااد احلميااااااد ,سااااااشد. القاااااايع اال تشعياااااا  يف الاااااادىاما التلببيونياااااا  1

 45   017 ,  القاهتر 
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 يغهلااااي او احلقيقاااا  يشااااو  بشاااا ل او يبدااااا  يااااتع اىهتااااا  ابيااااري ثكاااااد او  تاااال

 االهتااااا  لااااالو ماااان املعناااا  يغااااري اؤ يم اااان املالاااااو ساااابيل عااااىل  .التصااااوير احلقيقاااا 

 والتقااااااىب ال اااااامريا وزاوياااااة احلياااااع لاااااالو مااااان معااااااين عاااااد  ولااااا  الصاااااوى 

 ماااان ال ادى.وللمبيااااد دالاااال املواااااو  والااااريا احلر اااا  امااااا   اااا ل  واحلميمياااا 

 1املرئي . للقهلا ا  يلابا 

 عامااا  ا اااوؤ  اااد  لمااا  وهتاااي دىاماااا  اليونانيااا  ال لمااا  مااان نابعااا  االاصااااو ادىماااة اؤ

 والتااااااي عليدااااااا  املتعاااااااى  البنااااااوؤ  اااااال يف و ودهتااااااا  اال اشااااااري دالال  وذا 

 .الاااادىاما  دىامااااا  هتااااو االنااااااؤ مشاااااعر وهتاااارم يالااااري فاااان ف اااال االنااااااؤ يشىساااادا 

 يف واااااادوى لياليااااا  وادثداااااا وك لياليااااا   خصااااايا  او لياليااااا   صااااا  مااااان ات اااااوؤ

 باااا  املباو اااا  وحماولااااة2التاااااىيخ. عاااان منقولاااا   انااااو واؤ كتاااا  ليالياااا  امااااا ن

 والاتقبلدااااا  الاااادىاما  الاتقبلدااااا  ف اااا  ا ااااوؤ  ااااد حماولاااا  هتااااي واحلقيقاااا  الاااادىاما 

 العمااال  اااانعي  بااال مااان وكن ااا  بعنايااا  ماعولاااو اذا اناااافرا  لااا  و اااد احلقيقااا 

  ااااد دىاميااااا   ابعااااا  واعهلائدااااا   ديااااد ماااان قاااا الوثي  ااااناعة يف احلاااا ى لاااا ا البنااااي

 البناااااي واقيمااااا  للعمااااال االنتاااااا ي باااااالنو  اتعلااااا  بمخاااااا ر مصااااا وبا  ي اااااوؤ

  ابلاااا  غااااري  ااااباف  بهلريقاااا  نقلدااااا  وساااابل بالوثيقاااا  الاااار  انااااب ماااان واتعلاااا 

 لشااااية ل اااان كقيقااااي ملواااااو  لال اااااى  الرمبياااا  اال البناااااؤ يلياااا  و ااااد للتبيياااار

 الهلاااااغي. هتااااو الرماااابي الت اياااال اساااالوب ؤفي ااااو املتلقااااي غ ااااب احلقيقاااا  االااااري اؤ

 مشاااا ونا  املتخياااال جيعاااال الاااا ي االماااار ا تشعياااا  ثقافياااا  لغاااا  الرمبياااا  اللغاااا  اؤ"

 يف اؤ الااااابعىض يعتاااااا و اااااد3"اال تشعاااااي للبعاااااد وكاااااامال بالالقاااااايف الع اااااع كتااااا 

 بيااااندش البا اااال ا ااااع ل اااان الاااادىامي يف والولااااور احلقيقااااي عاااان ابتعااااادا ذلاااا 

 الاااااينشئي  او التلبيونياااا  الوثيقاااا   ااااانعي ماااان معاااا  التعاماااال يعاااار  ملاااان وااااااق

 فنااااي بشاااا ل  ديااااد ماااان احلقيقاااا  اناااات  عااااىل   ااااادى  ااااخص هتااااو الوثيقاااا  و ااااان 

 
 120م, 2019,العر  للن  والتوزي,القاهتر ,1ين ر: اسع,كان عا.التصوير التلببيوين ,  1

 8,   1972املالي  للهلباع  والن  ,بريو ,ين ر: اىسهلو فن الشعر ,ار,عبد الرمحن بدوي,داى   2

 .6م, 2011الباهتي,نوى الدين,املقدس وامليتم ,افريقيا ال ق,املغرب, 3 3
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 باااا  محاااال امري ااااي انتااااار هتااااو الااااو ر املتلقااااي.فلع لااااد  وحماااااوس ماااادىوس

 يف يع ااان وهتاااو عيوبااا  ليخباااي القناااا  يراااادي حمهلاااع حمااابع ى ااال  خصاااية ثناهياااا 

 الاااانبن علااااش  ىاي كاااااب لاااا  مااااااعر  و داااا  يف ا داااار التااااي الشاااا لي  نتو اااااا 

 لااا ل  و ااااؤ وابيااا  زو تااا  مقربيااا  ا ااارب ومااان كيااااا  يف ليانااا  مااان بااا  اااااثر ماااا 

 واؤ وناااادبانع االلاااارين عيااااوب ي داااار اؤ البلااااع يف هتاااااوو  علاااا  علياااا  انع اسااااا 

 املاااار  احلقيقاااا  اؤ عااااندع احلقيقياااا  اال نعاااا  ازالااااة لااااالو ماااان فعااااال مو ااااود  ا ااان ي

 الشخصااااي  الاااا   احلقيقاااا  وا ااااير البلااااع هتاااا ا يف املخاااارر ا ع اااااد التااااي هتااااي

 وا ااااابق للمتلقاااااي  ااااا ب عنرصااااا  ل نااااا  غرابااااا  مااااان فاااااىض  ناااااا  يف وماكملااااا 

 وعاااىل  اااااى  التبناااي سااابيل عاااىل  الشاااباب مع اااع  بااال مااان ااااداو ا  ااااع اي ونااا  الاااو ر

 الر . ااى  املباد سبيل

  مجلرشا :

 او ياااار عمليااااة ا داااااى اعماااال التااااي املااااجلرشا  ماااان عاااادد اال الباكالاااا  او اااالو

 يا:  ش الوثيق 

 البني العمل بنا  يف هتي  ش الوثيق  او ير -

 القياسي  ال رو  يف الوثيق  بنا   اعاد  -

  الااااااينشئي  اللغااااا  عناااااا  اساااااتخدام عاااااا ياااااتع الوثيقااااا  او يااااار عملياااااة اؤ -

 والتلببيوني    

 انوا  بعد  ا وؤ البني العمل يف املو ب  الوثيق  -

 مصوى  ماد  من  الوثيق -

 فواوغرافي   وى  الوثيق  -

 واملخهلا  الرسوم -

 متنوع  ادوا  -

 املايل ال يع -

 الشاهتد -
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 استنتا ا  الب ة :  

للوثيقاااا  دوى فعاااااو يف كقياااا  عمليااااة االاصاااااو وااااااثري  عااااىل املتلقااااي وهتااااي  -1

 وسيل  لاليصاو اليم ن االستغنا  عندا.

نااااو  لاااا   دىااااا  عااااىل التاااا ثايف املتلقااااي اعماااال الوثيقاااا  دالاااال ا الاااار ماااان  -2

 وابعيل عملية االاصاو.

يلعااااب البنااااا  الاااادىامي دوىا مدااااش ومبااااارشا يف كقياااا  اعااااىل  اااادى ماااان التاااااثري  -3

 والتبعيل وسائل االاصاو.

 اعمل الوثيق  يف البلع من لالو ماتوي  : -4

 املاتو  االوو او ير الوثيق   ش هتي يف الوا  

تااااتع عمليااااة اهتاااااد  بنااااا  الوثيقاااا  ماااان لااااالو اصااااوير اكااااداث املاااااتو  الالاااااين: ف

 الوثيق  يف نبن ال رو  القياسي  التي كدثو الا.

للوثيقاااااة ك اااااوى  ااااااغي ساااااوا  يف االفاااااالم الوثائقيااااا  او الااااااام  الوثائقيااااا   -5

 او يف اي نو  من انوا  االاصاو الشهتريي.

ائاااا  وذلاااا  ببعاااال مم اااان اؤ اشاااا ل الوثيقاااا  نبااااادا عمليااااة اداناااا  او عمليااااة ا -6

 التو ير والبنا  الب ري والبني.

اللقهلااا  التاااي اااااب  اللقهلااا  التاااي ااااا عاااىل  اااو  اااااثري  ياااجلثر البناااا  املونتاااا ي -7

 واما  ااثري الوثيق .

 التو يا :

 وى  التا اااااد مااااان الشااااادود الااااا ين يااااادلوؤ بشااااادادانع يف دالااااال املااااااد   -1

   اعهلا   و  للمواو البلمي  عىل ا ع  دود عياؤ مدمتدع 

الت  اااااد مااااان املااااااد  البلميااااا  مااااان ا اااااا غاااااري مبا ااااا  ولاااااااع  للتاويااااال  -2

 واالاافا  واملبالغا 

ااااااليع ال ااااو  عااااىل  بيعااااة الوثااااائ  املاااااتخدم  يف االوسااااا  البنيااااة فقااااد  -3

 ا وؤ وثائ  مبوى  او غري كقيقي  او مبا  .
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ئقيااااا  فقاااااد ا اااااوؤ دليااااال عااااادم امهااااااو التبا ااااايل الد يقااااا  يف الااااااام  الوثا  -4

 .يعبز احلقيقة

  



 
 2021 715  -694 د. ايناس عبد الحافظ القباني م املرئي على املتلقي غير املتخصصوسائل االعال أثر الوثيقة في  

 

 

714  
 

 

 : واملرا   املصادى

والن اااا   للهلباعاااا  املالياااا  داى  باااادوي الاااارمحن عبااااد: ااااار الشااااعر فاااان اىسااااهلو

 8  1972بريو   

العااااار   ا ايااااا  املعالاااااا  يف الت ياااااب اناااااش   الع ااااايع عباااااد عاااااا ر ىهياااااام

 59 -52م    2018للن  والتوزي   القاهتر   

 2011ال ااااق  املغاااارب   افريقيااااا    وامليتماااا  املقاااادس   الاااادين نااااوى   الباهتااااي

 .65م    

 للن اااااا  اجمااااااد داى  القااااااراى و ااااااناعة التلباااااابوؤ   اسااااااع حممااااااد  الشاااااامري

 35م   2019اململ   االىدني  ا ا مي     1والتوزي    

 العااااار ، التلببيونيااااا  الااااادىاما  يف اال تشعيااااا  لقااااايعا. ساااااشد احلمياااااد عباااااد

 45مص2017للن  والتوزي  الهلبع  االوال  القاهتر   

الاااااااوفيتي  التلببيوؤ،: عاااااان مقاااااااو االذاعياااااا  البنااااااوؤ جملااااااة  يولااااااوى . 

اصااااادى عااااان وزاى  االعاااااالم العاااااراق  املجلساااااا  العامااااا  لالذاعااااا  والتلببياااااوؤ 

 .52م    1977بغداد  

الشاااااجلوؤ  داى العرا اااااي الروائاااااي البلاااااع يف التااااااييا  االماااااا  مدااااادي فااااااىس

 نيااااااع عااااااا   ، البرجيااااااي14-13م  ااااااص1995الالقافياااااا  العاماااااا  بغااااااداد  

داى   1الب ااااااائي    القنااااااوا ،  يف احلاااااار  االعااااااالم  د  كااااااا  والبوينااااااي

 91م   2020ا ا مي    اجمد للن  والتوزي   اململ   االىدني 

والتوزي   للن ااااااا، العااااااار   1  تلببياااااااوينال التصاااااااوير.عا  كاااااااان   اساااااااع

 120م   2019القاهتر   

      احلقيقاااااا  باااااا  الاااااااري  ادبال بعنااااااواؤ د تااااااوىا  ىسااااااالة  إيناااااااس  القباااااااين

 التاىري  والدىاما التلببيوني (

 العااااار  ال تااااااب داى االف ااااااى معر اااااة يف البلاااااع  هتااااااوىد   اااااوؤ  لوساااااوؤ

 76للهلباع  والن  الاو د سنة ن   
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الالقافياااا   الشااااجلوؤ داى:  ااااار االبداعياااا  العملياااا  الاااااينش هتاااااوىد  ااااوؤ لوسااااوؤ

 .332م  2002العام  

ابااااو  هتيتااااة 1   الوثائقياااا  االفااااالم  ااااناعة  ونااااوس نااااا :ار  باااااىي  هتامااااب

 229م    2011 بي للئاث والالقاف  والبنوؤ  

 املل قا  :  دوو كليل م موؤ 

 كليل امل موؤ  اسع املخرر  سنة االنتار  اللغة نو  البلع  اسع البلع   

 م 1936 االن ليبي    وميدي العرص احلدية 1
 اىك  

  ابلن 

 وميديا سالر  اثر   

بالمدوى ولرر  اال الشاى  

البهلال   مرعوبا ثائرا اد 

 وال لع

2 
معلمي  

 االلتبو  
  يمن ىيد م 2020 االن ليبي   وثائقي

اكداث ادوى يف امل يع ا ادئ  

يف  نوب افريقيا اوث  اعايش  

االنااؤ م  التبو  يف اعشق  

 امل يع 

 م 2016 العربي   وثائقي كرير املو ل 3
 نا       

   العربي  

فلع يوث  اكداث كرير املو ل  

الدول  االسالمي   من ان يع 

داعش وداى  االكداث يف  

كي البهترا  و اؤ فري       

  يوا ب االكداث م   

القوا  االمني  امل رى   

 للمو ل

 الو ايا الع  4
سينشئي  

 مل مي
 م1965 االن ليبي  

سييس    

 ديميل

يروي ك اية النبي موس    

املرصي ال ي ابنت  ارس   

فرعوني  ومعيباا  مالل     

 الب ر لنصب  

 الو ر 5

سينشئي  

اشوي  

 واثاى  

 اودفيليبن  م 2019 االن ليبي  

يمالل كيا  ممالل  وميدي فا ل  

يقود  البشل اال  واى  املدين   

الوايع  يف العم  االمري ي  

واملنا   البقري  واملالبن الرث   

يت وو البناؤ ال وميدي اال  

  اال مدووس بالريم . 

 



 

 

 استعمال أنموذج بايبي في تحصيل طالب الصف الرابع األدبي في  
 العربية وتنمية مهارة املحادثة  مادة قواعد اللغة

 

 م . قيس ذياب عبد عيل الرفيعي 

 العراق  -جامعة تكريت  

 ملخص البحث

تتمتععععل الللععععة العرنيععععة نمكا ععععة متميعععع ا نععععو الللععععا  العا يععععة ا يععععة    ي يععععد ا     

اا رشفععععاا لغععععا للععععة ال،ععععرقو الكععععري     ذ ي،عععع   تعععععا   نِيعععع  رل ق ععععاا عل ره انا قا ُععععل له ا لل  ل ﴿  ِ ععععَ

ِ،لععععا ول   عه َلكععععا ه تل (     ععععع ا معععععا يعععععدع  ا    لو  عتععععع  2 )سععععع سا ي سععععع  ا ية َلعل

 ق اعععععد الللععععة العرنيععععة مععععا نععععو فععععر   الللععععة العرنيععععة هبععععا   حععععاف، علي ععععا   

األكثععععر لفيععععة ف ععععي لييععععت مععععااما امساسععععية فحيعععع       عععع   ععععي ال سععععيلة ا  مععععة 

م لليععععُة الثععععاب  تُمععععي الثععععر ا اللل يععععة لععععد       كععععُ   مععععا  التععععي ت،عععع  

اسععععععتع   األللععععععاس  الًاكيعععععع  اسععععععتع لا  ععععععحيحاا  تععععععدسهب  ععععععع  التلكعععععع  

معععععا ف ععععع  الًاكيععععع  ا ع،عععععدا  اللام عععععة    تععععععد م عععععكلة  ا ت ا عععععن   كعععععُ  

ال ععععع  ل الللععععة العرنيععععة ن ععععكن عععععام  ق اعععععد الللععععة العرنيععععة ن ععععكن  ععععا  

مععععا ا  ععععكا  التععععي لفرتدععععا ثرايععععهل التععععدسيس الت،ليديععععة  عععع ن ا ععععااما   فعععع و 

اععععععت ام ا عععععدس  عععععع  لسعععععل ب التل،عععععو  ا لععععع، ل  عععععا  تعععععدسيس ال، اععععععد 

الثعععععاب نكيليعععععة اسعععععتع   ق اععععععد الللعععععة العرنيعععععة ل  الُح يعععععة لامج    ج عععععن

تراكيعععع   ععععحيحة األمععععر العععع رت يتجلعععع   ام ععععا  اسععععًاتي يا   ديثععععة قايمععععة 

ععععع  الععععتعل  البُععععايي ل تععععدسيس مععععااما ق اعععععد الللععععة العرنيععععة  مُ ععععا ل معععع ذ  

 نايبي.

عُعععدما يتحعععدا اأ يعععاو لرت   يعععاو ععععا للتععع  ف  ععع   عععا   نكعععن معععا ل   معععا    

و يععع  ا ععععع  لو للتععع   ععععي ل عععع  الللعععا     لغععععا  يعععة  لغععععا للععععة علععع   قعععع ا ل

م،دسععععة      لعععع  ذلععععا مععععا الُععععع   التععععي  ععععا   لو ييععععبل ا علي ععععا لتحبيب ععععا 

 ( 17  2004 ل  للتلُي نأ الت ا   ل ام ا.)الدليمي 
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فمععععا الُا يععععة ال نيليععععة فعععع و الللععععة  سععععيلة الت ععععا   التلععععا   نععععو األفععععراام    

الجت عيععععة مععععدف         ععععا  العاقععععا  مععععل  تمععععع  ليلبععععي  فاأ يععععاو نلجرتعععع  

سلباتععععع    ا تياجاتععععع   ليكتيععععع  ا  عععععاسا   اةععععع ا  التعععععي  ،عععععهل لععععع   يعععععاا 

لف عععن كعععع  لو الللععععة ل لرت  تمععععل  ععععي  عععععا  رت،افتعععع  ف ععععي  سععععيلة  ،ععععن الععععًاا 

 ( 3  2011ما جين    ق ر.)اةرماين 

 اماام ي مععععاا نعععععد يعععع م  تتمثععععن  عععع ن  الللععععة العرنيععععة تعععععاين مععععا لتمععععة  ا ،ععععة تعععع     

األتمعععععة ن عععععع  بعععععامن يبعععععدل نعععععراما ا اةععععع   األ جعععععا  اأماييعععععة  ا  عععععن 

نا ععععدل   ال عععع   للحركععععا  كتانععععةا  قععععرا اا  يمععععر نال ععععع  ال ععععديد ل ق اعععععد 

األععععععععععراب    يُت عععععععععي نعععععععععالع   ععععععععععا التعبععععععععع  ل  عععععععععن ميعععععععععت،يمة 

 ( 310  2004 مل  مة.) ب رت 

الللععععة العرنيععععة  الععععت   ععععيباا  افععععراا مععععا ال ععععع    يععععرج البا ععععث لو ق اعععععد   

العععععام ل الللععععة العرنيععععة    يم ععععر ذلععععا ل عععععدم ال،ععععدسا ععععع  اسععععتيعاهبا ف عععع ا 

 تجبي،عععاا   معععل معععا  تلععع  معععا نعععو مععع اام الللعععة العرنيعععة معععا ال،عععدس ا  ععع   ا كا عععة 

العاليععععة  مععععا  ععععا  عمععععن البا ععععث ل التعلععععي  ل عععع،  ن ععععكن  ا عععع  تععععدين 

ب ل مععععع اام الللعععععة العرنيعععععة ن ععععع سا عامعععععة  ل ق اععععععد الللعععععة ميعععععت ج الجعععععا

العرنيعععععة ن ععععع سا  ا عععععة   يعععععث ل عععععب  الجعععععاب يُلعععععر و معععععا امس  الللعععععة 

العرنيععععة  ل  ب   عععع   يعد  عععع  مععععااماا  عععععبة    لو التعامععععن مععععع  عيعععع    نعععع لا 

يعععععد تععععدسيس ق اعععععد الللععععة العرنيععععة م ععععكلة مارتلععععة لمععععام ا دسسععععو  الجععععاب  

كلة لتالعععت ميعععتمرا عععع  العععرل  معععا العععد س الععع رت ي اميععع  كثععع  كععع  لو  ععع ن ا  ععع 

معععععا ا عععععرنو   البعععععا ثو ل  عععععا  ا ُعععععا م  ثرايعععععهل التعععععدسيس ن عععععكن  ععععععام  

  ا خت و ل تعلي  الللة العرنية ن كن   ا  

فأ ععععع   الللعععععة العرنيعععععة تععععععاين معععععا  عععععع  ميعععععت ج اأععععععداام التخ  ععععع    

 ا  ُععععععي  دسسععععععي ا ناأ ععععععافة    الععععععُ،ص ال ا عععععع  ا  جعععععع ام نععععععو العععععع امم 

ا ،دمععععععععععة ل الكليععععععععععا  ا ختللععععععععععة التععععععععععي تاعععععععععععد مععععععععععدس  الللععععععععععة 

(  لععععع ا تععععععد الجري،عععععة التعععععي يتبع عععععا ا عععععدس  معععععا 5  1981العرنيعععععة.)ي  س 
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م ُععععة يميععععة  نععععن  ععععي ا  ععععكلة  ل م ععععم و العمععععن نل عععع  ج ا عععع  العمليععععة التعل

 يتلعععععهل البا عععععث معععععل العععععرلرت الععععع رت  ععععععن (  76  1986التعععععدسيس.)الل،اين 

جعععع  اا كبعععع اا مععععا ا  ععععكلة ي،ععععل ععععع  الجري،ععععة التدسييععععية ا تبعععععة   ذ لو ا  ععععكلة ل 

تعععععع ام     جععععع ام  عععععع نة  ،ي،يعععععة ل معععععااما ال، اععععععد الُح يعععععة ف،ععععع     ععععع  ل 

سععععععععل ب ا تبععععععععل ل  ي ععععععععا   عععععععع ن ال، اعععععععععد  تييعععععععع  ا الجري،ععععععععة ل  األ

 (9  1982)لل م 
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 البحث م كلة

) عععععن تكمعععععا ا  عععععكلة  ل البحعععععث ا عععععا  ل اأجانعععععة ععععععا اليععععع ا  ا        

اسعععععتع   ل مععععع ذ  نعععععايبي ل   عععععين ثعععععاب ال ععععع  الرانعععععل األام  ل معععععااما 

 ق اعد الللة العرنية  تُمية م اسا ا حاامرتة لد  ؟(

 ل البحعععععث ا عععععا   عععععا   البا عععععث م،اس تععععع  نالدساسعععععا  اليعععععان،ة  عرفعععععة    

مععععدج اسععععتع     ل   ععععين الجععععاب ل ق اعععععد الللععععة العرنيععععة  ل تُميععععة ا عععع اس 

  فلععععععن  ععععع ا البحعععععث ييععععع   ل ععععععا  م عععععكلة  عععععع  ميعععععت ج الجعععععاب ل 

ن ق اععععععد الللعععععة العرنيعععععة   ،عععععهل معععععا تتجلعععععل  ليععععع  الًنيعععععة ا ديثعععععة ل لو  عععععع 

الجالعععع  اعععع س العمليععععة الًن يععععة  نعععع  يععععع ام نععععاألرتر ال ععععا  ععععع  الللععععة العرنيععععة 

 ق اعععععععد ا فييععععععاعد ععععععع  تبُععععععي مدسسععععععي ا لجععععععرق  اسععععععًاتي يا   ديثععععععة 

 لتعليم ا   بي  ق اعد ا     ل   الجاب.

 لفية البحث 

لو مععععا لعمعععع  الععععدلين  ل رتععععهل ال ا ععععو ععععع  مكا ععععة الللععععة العرنيععععة    سععععم       

للته مُ لت ععععا لو جعل ععععا اغ تعععععا  للععععة كتانعععع  الكععععري  ف،ععععا  تعععععا     اُب فا ععع  تعععل
﴿ كِ

للمععععا ول   عه م  يل ،ععععل ه اا ل  نِيعععع  رل ق ععععاا عل ره اتععععا ا قا (    فرسعععع انععععا  3) سعععع سا ف ععععلت   ا يععععة  قيل

ِ،لععععا ول  ﴿ كثعععع  ق لعععع  تعععععا     عه َلكععععا ه تل اا َلعل نِيعععع  رل ق ععععاا عل ره انا قا ُععععل له ا لل  ل   )سعععع سا   ِ ععععَ

(   لو للععععة العععععرب لف عععع  الللععععا   لنيُ ععععا  ل سععععع ا تأاميععععة  2ي سعععع    ا يععععة 

ل ععععععع   لرش  الكتععععععع  نعععععععأرش   للمععععععععاين التعععععععي ت،ععععععع م الُلععععععع   فل ععععععع ا

 (  568    2003انا كث    الللا .)

ة تكلععععن اغ ععععع   جععععن نحلم ععععا    ذلععععا لو  ممععععا يععععد  ععععع  رش   عععع ن الللعععع    

اغ ععععع   جععععن  عععععد نحلعععع، كتانعععع     ل  لعععع، ال،ععععرقو الكععععري   لععععُ، لللتعععع    

افِما ول  قعععا  تععععا     ل ا لعععل ا  عععل رل  ل ِ عععَ كه ا الععع   ُعععل َ له اا  ل ا  لحعععه   ) سععع سا ا  عععر    ﴿  ِ عععَ

لععععة  ثُيععععة   فععععال ت م نالللععععة العرنيععععة يُبععععل مععععا ع،يععععدا اميُيععععة    عاث  (9ا يععععة 

 قعععععي  رت،افيعععععة    عععععاسية   فلعععععي   ياي عععععا اافمعععععة عععععع  ال،عععععرقو الكعععععري     ل 

مععععععر  فا ععععععا  فععععععا  ل عععععععاير الععععععديا   عععععع ا مععععععا  ععععععما  ععععععا الب،ععععععا  ععععععع  
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العرنيعععععة معععععا العععععديا  ف،عععععد ععععععد  الللعععععة(   4    2011الع ععععع س.)اةرماين 

    معرفت ععععععا  اأ ععععععام هبععععععا يرقيععععععاو    ميععععععت ج ال اجبععععععا اأسععععععامي  ليعععععع 

الرشععععععية  ف ععععع  ا يعععععل  لديُععععع  ل يعععععت   ل  نل ععععع  العرنيعععععة   ألو ف ععععع  الكتعععععاب 

 اليععععُة الُب يععععة الرشععععيلة فععععرل  اجعععع   ل يل عععع  اللععععرل  ل  نالللععععة العرنيععععة 

  (32  1985ألَو معععععععا ل يعععععععت  ال اجععععععع   ل  نععععععع  ف ععععععع   اجععععععع .)معر    

 الللععععة ليععععاو الع،ععععن  ثريععععهل اللكععععر  فععععا عُ ععععاو متععععدا او يتععععأرتر ل ععععدفا 

نعععاأل ر  يععع رتر فيععع  نحيععع  سلرت لسسعععج  ال،ايعععن   لعععيس رتمعععة فكعععر نعععد و  ععع سا 

 ععععععععععتلل،  ل  نلكر.)سععععععععععما ذ ُيععععععععععة  ل ُععععععععععا ل  لكععععععععععر  ل  نللعععععععععع،  ل 

 1969  39.) 

لاماا  فا عععععدس  ل ييعععععتجيل  ،يعععععهل ل عععععدا  الًنيعععععة نلععععع  ميعععععاعدا الللعععععة ألغعععععا 

التعلععععي   الععععتعل    ععععي ا  ا التععععي تععععرن  ا ععععتعل  نعلمعععع    ععععي ال سععععيلة ا ععععث  

أقُعععععا  ا  عععععريا  التعععععأرت  فعععععي      هبعععععا   اجععععع  ا  اقععععع  التعععععي تتجلععععع  مُعععععا 

 الللعععععععة (  9  1992را ا ل  الكتانعععععععة.)الكخا السعععععععت   ل  الكعععععععام ل  ال،ععععععع 

عر نعععة ل ليعععاو  ا عععد العرنيعععة  عععي ل عععدج العععر ان  ال، ميعععة التعععي  معععل لنُعععا  ال

ف ععععي مععععا األفيععععة نمكععععاو ألغععععا  ثععععن مكا ععععاا سفيعععععاا ل ترنيععععة الععععُ   البرشععععرت 

 .(7  1990)انا جُي 

 تععععرتب  م،ععععدسا اأ يععععاو اأنداعيععععة ل الللععععة نتُمععععي  قعععع ا و تيععععم  )ق اعععععد  

الللعععععة(  ذ يُيععععع   لي عععععا ام س اأ اثعععععة نالللعععععة  تليععععع  ا  العععععرن  نعععععو ا ععععععاين 

ل ذ ععععا اأ يععععاو  األ عععع ا  التععععي يُجععععهل هبععععا  ععععا  عمليععععة  اللكريععععة الكامُععععة

الععععتكل      ععععي ا رتكعععع  األسععععا  لللععععة فاةجععععأ ل  ععععب  الكلعععع   يعععع رتر ل  ،ععععن 

 .(363  1997ا عُ  ا ،  ام  اماا  ييب  الع   ل ف م  ) ا س 

 و ق اعععععد الللععععة العرنيععععة تعععععد العمعععع ام الل،ععععررت  عععع ن ا ععععااما فاأ  ععععا   ا جالعععععة 

 البالععععة  الُ،ععععد تمععععن عععععاج ا عععععا لاما  سسععععالت ا مععععا ل تا،ععععرل  تاكتعععع    األامب

نللععععة سععععليمة  اليععععة مععععا األ جععععا  الُح يععععة    لو عمليععععة الت ععععا  الللعععع رت نععععو 

  1992تلعععععععا ال، اععععععععد.)الكخا  ا عععععععتكل   ا خاثععععععع    عععععععل    سعععععععامة
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 لفيععععة ال، اعععععد الُح يععععة تععععأ  مععععا لفيععععة الللععععة ذادععععا ف ععععي فععععر  مععععا (   16 

  الللعععععة العرنيعععععة ا  معععععة  و ل تكعععععا   ذ ) لييعععععت ال، اععععععد الُح يعععععة  عععععرام فعععععر 

معل مععععا  تل عععع   ت ععععا     العععع   ا ال  ُيععععة مععععا للعععع او ا عرفععععة    لكُ ععععا 

 سعععععيلة    لايعععععة    عععععي  سعععععيلة    اسعععععت،امة الليعععععاو عععععع  لسعععععالي  معيُعععععة   

 ل ععععع ا معععععا الُجعععععهل  ا عععععة   فععععع ذا ل ت  ععععع   ععععع ن ال سعععععيلة مأ ععععع  التعععععدسي  

 ت ععععن    ا  سسععععة ا تكععععرسا   فلععععا ييععععت،ي  الليععععاو  لععععا  ععععد  عععع ن ال، العععع  ا

التعب يععععة سععععبيل ا    الُجععععهل    مععععا رتعععع  ل يكعععع و للُحعععع  لرت مم ععععر مععععا ممععععا ر 

 ( 35  1985) نرا ي   ا ياا (

 قععععد ل ععععع  الععععبعا  ععععع نة ال، اعععععد الُح يععععة    األسععععالي  ا تبعععععة ل تدسييعععع  

  ألو ع،ععععدا األتمععععة لععععيس ل الللععععة    عععع  ل ك  ُععععا  ععععتعل  الللععععة العرنيععععة  ععععُعةا 

 البحععععععث ل ق اعععععععد (  209  1969تل،يُيعععععع . )نُععععععت ال ععععععاث    جععععععرا ا  

مر عععععا  لي عععععا الللعععععة العرنيعععععة لنعععععد لو ي، ام عععععا    ثرايعععععهل تدسييععععع ا     عععععي  وه  

ن ديعععععة ل جعععععد ا ا ل  ،عععععهل األ عععععدا  ا رسععععع مة  عععععا   لبععععععد ا ععععععا متُعععععا   

ع،عععععع   ا تعلمععععععو ل ليعععععع    ن سععععععاين التعلععععععي   لسععععععالي  الت،عععععع ي   ا ععععععااما 

  تعععععععن ثري،عععععععة (  16  1992راجعععععععل  ا  عععععععاامس )الكخعععععععا العلميعععععععة  ا 

التعععععدسيس ل لقععععع ا  ا دسسعععععو  سجعععععا  التعلعععععي   تلكععععع    مكعععععاو ال عععععداسا 

غععععا األاماا ل  ال سععععيلة الُاقلععععة للعلعععع   ا عرفععععة  ا  ععععاسا     ععععي ل  عععع ن ا الععععة أل

   ل عععع  ل ععععدا  العمليععععة التعليميععععة    عععع   األسععععا  ل ا ععععُ م التعليمععععي ثععععن ا

ف ععععععد  العمليععععععة التعليميععععععة   ععععععداا تليعععععع  مرلعععععع ب ل سععععععل   ا ععععععتعل    

ي     ل يتح،عععععهل ناكتيعععععان  ا عل معععععا   ا ععععععاس   ا  عععععاسا   ال ا عععععا   ال،ععععع 

ل،عععععد بععععع د    (12  2009ذلعععععا  ل نجري،عععععة تعععععدسيس  اجحعععععة )العععععدليمي 

اليعععععا ة الًن يعععععة  مريعععععا  تعلععععع  كثععععع ا  تعععععأرتر  ثرايعععععهل التعععععدسيس هبععععع ن 

الُمريعععععا   اا لعععععة السعععععتلااما مُ عععععا ل ا  عععععا  التجبي،عععععي    ل عععععبحت  ععععع ن 

تععععععي الُمريعععععا   ثعععععن لام ا  م معععععة يمكععععععا لو تيععععع   ل سفعععععل ميعععععت ج عملي

( الُمريععععة البُاييععععة معععععا  ععععع ن الُمريعععععا  ) علعععععي   العععععتعل    عععععن م عععععكادا الت
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التععععي تتمتععععل ن عععععبية كبعععع ا عُععععد ا ُمععععريا الًنعععع يو ناعتباس ععععا  مريععععة جديععععدا ل 

الًنيعععة   ععع   الًكيععع  في عععا معععا الع امعععن اةاسجيعععة التعععي تععع رتر ل تعلععع  الجالععع  

  عععع ا الععععتعل   )عبععععد اغ ليت عععع   عععع ا الًكيعععع     الع امععععن الدا ليععععة التععععي تعععع رتر ل

 2007  6). 

مععععة  مكملعععة  ععععا جععععا   نعععع  الُمريععععة ا عرفيععععة  دع   ل،عععد جععععا   الُمريععععة البُاييععععة ما

 ذ ا تمعععععت نتليععععع  ام س كعععععن معععععا ا عععععدس   الجالععععع    فلععععع  يععععععد ام س ا عععععدس  

 اقععععععن للمعرفععععععة    الجالعععععع   ععععععرام متلععععععهِل  ععععععا   نععععععن قععععععدمت الكثعععععع  مععععععا 

ة السعععععًاتي يا  التعليميعععععة التعععععي  ععععععن معععععا الجالععععع  مركععععع  العمليعععععة ا عرفيععععع 

ن  يعععع      ما
 تلعيععععن ام سن ن  ععععل  نا ثععععاا عععععا ا عرفععععة  نا يععععاا  ععععا  ا ععععدس  م جععععِ

 (.5  2010)المل رت  اماع   ا  

ي كعععععد ا  تمععععع و نأامنيعععععا  الًنيعععععة عععععع  لو ا ععععع اس معععععا ل ععععع  لام ا  الت ا عععععن 

اللكععععررت  الث،ععععال  الجت عععععي  القت ععععاامرت التععععي تتجلب ععععا ا يععععاا ل ا  تمععععل 

رتعععععر ل تُميعععععة قعععععدسا الجعععععاب عععععع  التلكععععع  ا  عععععً  ا ععععععا   عععععا لععععع  معععععا ل

 التحليععععن  السععععتدل    كعععع  لو ا عععع اس مععععا األ  ععععجة التععععي  ععععرس اأ يععععاو مععععا 

ال لععععاق  ال ع اليععععة  تلععععت  لعععع  قُعععع ا  للت ا ععععن يكتيعععع  مععععا  ا ععععا ا  يععععد 

معععا ا عرفعععة  الععع عي   كععع  ل ععع  ثري،عععة للتلكععع  ا  ععععي  الُ،عععد اللكعععررت الععع رت 

ت ليععععد األفكععععاس  البعععععد عععععا ا معععع ام  يكتيعععع  ا عععع اس لفيتعععع  مععععا  يعععع امرت   

عععععا سعععع   الل عععع   الت، قععععل  التعيعععع  ك  عععع   سععععيلة للتعععع ل   التعععععا و  نععععدياا 

 عليععععع  فععععع و ا حاامرتعععععة  عععععي ل عععععد  سعععععاين  ،عععععن (   19    2003) اللبععععع امرت   

األفكعععععاس  تبعععععاام  ا سا  لل  ععععع      ل عععععدا  اعععععداما  م، ععععع اما ف ععععع  عمليعععععة 

اامرتععععععة نععععععو لفععععععراام ل   م عععععععا  ععععععع  ا ععععععتا  ت ج ععععععاد  تت ععععععما ا ح

 لفكعععععاس   معععععا لجعععععن تبعععععاام  ا عرفعععععة    يت قععععع    ا ععععع  عععععع  معععععدج التععععع ام 

  ب ل تعبععععع    ععععععا لفكعععععاس    لساي ععععع لثرافععععع  ناللُيعععععا   ا  عععععاسا   ا اما

  .(42  1999 التي  ثن مدج بي   رت،افة ا  اس لد   )عبد اغ 
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  سيععععة األ   التععععي تيعععع   مععععل األ ا ل  عععععداام  يععععرج البا ععععث لو ا دسسععععة ا

مععععل فليععععلة ا  تمععععل   نُععععا  لفععععراام ا  تمععععل  تععععرنيت    تعلععععيم   نعععع  يت افععععهل

  لعععع ا كا ععععت الةعععع سا ماسععععة ل تيععععاس اسععععًاتي يا    عععع ذ   قيمعععع   عااماتعععع 

ا تدسييعععععية تععععع فر م اقععععع  تعليميعععععة ذا  معُععععع  للمتعلمعععععو تعتمعععععد ل  ج ادععععع 

   ت عععععل ل  يعععععانادا لو ا عل معععععا   م ععععععا  متعا  عععععةعععععع  العمعععععن  عععععما 

  ال سععععيلة لتح،يععععهل األ ععععدا  ا رسعععع مةلييععععت اللايععععة ل  ععععد ذادععععا    عععع   ععععي 

فت كععععععد ععععععع  عمليععععععا  التلكعععععع   تيعععععع   ن ععععععكن فاعععععععن ل ترسععععععي  ا ععععععااما 

التعليميعععععة ل ع،ععععع   الجعععععاب   لععععععن الدساسعععععة ا اليعععععة ناسعععععتع    البا عععععث 

دس مععععا ل تيععععااما ا عرفععععة اللاعلععععة للجععععاب  تعمععععن تيعععع   ن،عععع  )ل معععع ذ  نععععايبي(

 ع  تُمية م اسا ا  اس لد   فتلر    ا ا ل  م  قامان  ل  ل س   . 

  ل     ما ت،دم يمكا نل سا لفية البحث  ا اجة  لي  ن  يأ    

 و اسعععععتع   ل مععععع ذ  نعععععايبي يععععععد اسعععععت انة لت  عععععيا  الدساسعععععا  اليعععععان،ة  .1

   لسالي  تدسيس متُ عة ل الللة العرنية.التي ل  ت ناستع 

قعععععد تليعععععد الدساسعععععة ا اليعععععة   معععععدس  الللعععععة العرنيعععععة ل تجععععع ير م عععععاساد  .2

 التدسييية  

قععععد تل،ععععي  عععع ن الدساسععععة نعععععا ال عععع   ععععع  اسععععتع   ل معععع ذ  نععععايبي ل . 3

تُميعععة م عععاسا ا ععع اس عُعععد الجعععاب   لععع ا تُبعععل لفيعععة  ععع ن الدساسعععة ل اسعععتع   

 فععععة لتععععدسيس ال، اعععععد ل العععععراق عامععععة    ل اافمععععة  ععععا  الععععديا لعععع  مأل

  ا ة.

 ا دا  البحث  

  د  البحث ا ا     معرفة استع   ل م ذ  نايبي ل    

   ين ثاب ال   الرانل األام  ل مااما ق اعد الللة العرنية.. 1

 تُمية م اسا ا حاامرتة لد  . . 2

 فر يا  البحث  

  لتح،يهل  دل البحث   ل اللر يا  ا تية  
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 اللر ية األ      

ل ت جعععععد فعععععر ق ذا  امللعععععة    عععععايية نعععععو مت سععععع  امسجعععععا  ا  م ععععععة      

الت ريبيعععععة التعععععي امسسعععععت معععععااما ق اععععععد الللعععععة العرنيعععععة لل ععععع  الرانعععععل األام  

ناسععععتع   ل مععععع ذ  نععععايبي  نعععععو مت سعععع  امسجعععععا  ا  م عععععة ال عععععانجة التعععععي 

 ا نالجري،ة الت،ليدية ل ا تباس التح ين الدسا .امسست ا اام

  اللر ية الثا ية  

ل ت جعععععد فعععععر ق ذا  امللعععععة    عععععايية نعععععو مت سععععع  امسجعععععا  ا  م ععععععة    

الت ريبيعععععة التعععععي امسسعععععت معععععااما ق اععععععد الللعععععة العرنيعععععة لل ععععع  الرانعععععل األام  

ناسععععتع   ل مععععع ذ  نععععايبي  نعععععو مت سعععع  امسجعععععا  ا  م عععععة ال عععععانجة التعععععي 

درت   اسا ا حاامرتة.امسست   ا ااما نالجري،ة العتياامية ل ال تباس البلعه

 

  د ام البحث  

 ي،ت  البحث ا ا  ع    

عيُعععة معععا ثعععاب ال ععع  الرانعععل األام  ل ا عععداس  الثا  يعععة ل اافمعععة  عععا  .1

 م2020/2021الديا/ق ا  تكريت/للعام الدسا 

ي عععم ا كتعععاب ق اععععد الللعععة العرنيعععة  م ععععة معععا ا   ععع عا  الدساسعععية التعععي  .2

   ت ععععمن )اللعععععن  لقيععععام /اللعن ا ععععا   2019لل عععع  الرانععععل األام  ثبعععععة 

اللعععن ا  ععاس   عرانعع /سفل اللعععن ا  ععاس /   عع  اللعععن ا  ععاس    جعع م اللعععن /

لام ا   _ا  عععاس /األام ا  التعععي  ععع م فععععاا  ا عععداا  األام ا  التعععي  ععع م فعلعععو 

 الرشا ا اتمة(

  2020/2021الل ن الدسا  األ   ما العام الدسا  .3

    ديد ا  جلحا  

   ل م ذ  نايبي 

 (  2007عرف  عبد اغ )   
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نأ ععع   م ذجعععاا تعليميعععاا قعععاي ا عععع  لفكعععاس  فعععر ل الُمريعععة البُاييعععة   يتكععع و  ععع ا 

الُمععععع ذ  معععععا  عععععس مرا عععععن    ا  عععععم و األسعععععا  لُمععععع ذ  نعععععايبي  ععععع  لو 

ي عععععًك و ل تعلععععع    ععععع   ل  م ععععععا  تعا  يعععععة ن مكعععععاغ   الجعععععاب الععععع يا

اكتيععععاب ا عرفععععة    نُععععا  ا عُعععع  نأ ليعععع      لعععع لا يركعععع   عععع ا الُمعععع ذ  ععععع  

لو يكععععع و العععععتعل  عمليعععععة   عععععجة تعععععت  ل نيععععععة تعا  يعععععة    ل بعععععا لو العععععتعل  

 (   27  2007التعا ين جا   لسا  ل للل  مرا ن الُم ذ  )عبد اغ 

   أجرايي التعري  ا

 ععععي  جععععة تدسييععععية   ععععع ا البا ععععث  فععععهل ل معععععع ذ  نععايبععععععي    يتكعععععع و    

معععععا رتعععععاا مععرا عععععععن متتععععععععالية )التليععععع     الت سعععععل    الت،ععععع ي  ( ي عععععل 

البا ععععععث ثععععععاب ا  م عععععععة الت ريبيععععععة   يععععععث ي،عععععع م الجععععععاب ن ععععععيالة 

تليعععع اد     مععععا رتعععع  عععععرل  عععع ن التليعععع ا  نجري،ععععة  ا ععععحة   رتعععع  يعععع فر 

البا ععععععث اللر ععععععة للجععععععاب للععععععد    ل  ،ابععععععا   ل  ععععععجة للبحععععععث عععععععا 

 ا عل ما  ت امرت هب     ف   لف ن لل، اعد التي تعلم  ا .

   التح ين

 (  2004عرف  الُب او ) 

نأ ععع  ا يعععت ج الععع رت تعلمععع  اللعععرام لل،يعععام نعععاألاما  عععع  م عععاسا معيُعععة  ععععااماا معععا 

ت سيا  األفكعععععاس التعععععي يعععععرتب  التح عععععين نم معععععن ا عل معععععا   ا  عععععاسا   الععععع 

 ( 421  2004اكتيب ا  ا     ل  مر لة امساسية معيُة.)الُب او 

 (  2005 عرف  نركا  )  

نأ عععع  قععععدسا معرفيععععة للمععععتعل  ععععع  م  عععع   معععععو نأامايعععع  ععععع  ا تبععععاس يت ععععما 

 (108    2005ا      .) نركا      م عة ما األسعلة ل،يا    ا

 ( 2008 عرفت  عرقا رت ) 

تح ععععين  عععع  اأ  ععععات العععع رت  ععععرتن الجععععاب ل  ،يععععهل ل ععععدا  ا ععععااما نععععأو ال

التعليميعععععة ا دسسعععععية  ي،عععععا  ذلعععععا التح عععععين نالدسجعععععة الكليعععععة ل ال تبعععععاس 
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التح عععييل العععع رت  لععععس لععع  الجععععاب نعععععد قعععرا اد  للعععع اما ا جل نععععة . )عرقععععا رت 

 2008   14     ) 

 التعري  اأجرايي   

 ععععع  م،عععععداس معععععا اكتيعععععب  الجعععععاب معععععا معل معععععا   مععععععاس     ععععع عا      

ق اعععععد الللععععة العرنيععععة لل عععع  الرانععععل األام  التععععي امسسعععع  ا ناسععععتع   ل معععع ذ  

 ت،ععععععا  نالدسجععععععة التععععععي   ععععععن علي ععععععا الجععععععاب ل ال تبععععععاس  –نععععععايبي 

 التح ييل ال رت لعد البا ث  عرفة مدج استع     ا الُم ذ .

  ق اعد الللة العرنية

 ( 2000عرف ا ثعيمة )   

نأغععععا ثايلععععة مععععا ا عععععاي   ال عععع ان  ا يععععتُبجة مععععا ال،ععععرقو الكععععري   ا ععععديث   

الرشعععي   معععا للعععة الععععرب الععع يا ل تلرسعععع سعععلي،ت   اللل يعععة    كععع  هبعععا ععععع  

 (53  2000 حة الللة   بج ا. )ثعيمة 

 التعري  اأجرايي 

 عععععي  م ععععععة ا   ععععع عا  التعععععي ي عععععم ا كتعععععاب ق اععععععد الللعععععة العرنيعععععة     

التععععي ي،عععع م ا ععععدس  )البا ععععث( نتدسييعععع ا  2020لل عععع  الرانععععل األام  ثبعععععة 

للجععععععاب عيُععععععة البحععععععث  ععععععا  مععععععدا الت رنععععععة  التععععععي ت عععععع  ) اللعععععععن 

 لقيععععععام /اللعن ا ا /اللعععععععن ا  ععععععاس   عرانعععععع /سفل اللعععععععن ا  ععععععاس  / 

/ جعععع م اللعععععن ا  ععععاس    األام ا  التععععي  عععع م فعععععاا    عععع  اللعععععن ا  ععععاس 

الرانععععععل  ا ععععععداا / األام ا  التععععععي  عععععع م فعلععععععو   لام ا  الرشععععععا ا اتمععععععة( 

 ععععع  ال ععععع  األ   ل ا ر لعععععة الثا  يعععععة التعععععي تعععععيل ا ر لعععععة ا ت سعععععجة األام  

 يكععععع و ثعععععاب  ععععع ا ال ععععع  قعععععد اجتعععععات ا المتحعععععاو الععععع تاسرت للمر لعععععة 

رانعععععل األام  ا ععععع اام األامنيعععععة  الجت عيعععععة ف،ععععع    ا ت سعععععجة   يعععععدس  ثعععععاب ال

 تكععععع و  نيلعععععة  ععععع ن ا ر لعععععة  ععععععداام الجعععععاب  ر لعععععة امساسعععععية لعععععع   عععععي 

 ا ر لة ا امعية. 
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 ا  اسا  

 ( 1997عرف ا عبد ال ال )  

نأ ععععع  ك  يمكعععععا تعلمععععع  ل  اكتيعععععان  ل  تك يُععععع  عُعععععد ا عععععتعل  ععععععا ثريعععععهل 

خيتلعععع  نععععا تا   عععع   ا ععععااما  ثبيعت ععععا  ا حاكععععاا  التععععدسي     لو مععععا يتعلمعععع 

 (  213  1997   اي  ا  ا د  ما تعلم ا )عبد ال ال 

 (  Cottrell  1999 عرف ا ك ترين )  

نأغعععا ال،عععدسا عععع  األاما   العععتعل  ا يعععد  قعععت  تريعععد    ا  عععاسا   عععاا معععتعل  يعععت  

م ععععاسا مععععا تجعععع يرن  ععععا  مماسسععععة   ععععاا مععععا تدعمعععع  التل يععععة الراجعععععة    كععععن 

ا  عععععاسا  تتكععععع و معععععا م عععععاسا  فرعيعععععة ل عععععلر مُ عععععا    ال، ععععع س ل لرت معععععا 

 (  Cottrell 1999 : p21)  ية ي رتر ع  ج اما األاما  الكيل ا  اسا  اللرع

 ا حاامرتة  

 (  2000عرف ا الع يرا )  

ثععععاس ل  لكثععععر  عععع   فكععععرا ل  ق ععععية معيُععععة نأغععععا  ععععديث  ععععررت نععععو بخ ععععو   يا

الُ،ععععععاد  تبععععععاام  األفكععععععاس مععععععا لجععععععن ال  عععععع       ،ي،ععععععة مععععععا    ععععععا 

 (184  2000ا ،ايهل.)الع يرا  

 (  2000عرف ا عمر ) 

نأغععععا لسععععل ب ل الًنيععععة يعتمععععد ععععع  م،انلععععة الععععرلرت نععععالرلرت   م،اسعععععة ا  ععععة 

نا  ععععععععة للععععععععرل تليعععععععع  سلرت ا عععععععععاسل  جعلعععععععع  ي،تُععععععععل نعععععععع  يععععععععران 

 .(199  2000ا ،ايهل)عمر 

  ة( التعري  اأجرايي )م اسا ا اامرت 

 ععععي اليععععل   ال ععععحي  للحععععديث العععع رت يععععت  فيعععع  تععععدا   الكععععام نجري،ععععة     

متكافعععععة   فععععا ييععععتأرتر نعععع  ل ععععد ام و ا  ععععريا    يللعععع  عليعععع  ا ععععد    البعععععد 

ععععععا اة ععععع مة    الععععع رت يرلععععع  )البا عععععث( ل لو يُميععععع  اسعععععتع   ل مععععع ذ  

 عععععة الت ريبيععععة ثعععع   نععععايبي ل تععععدسيس ق اعععععد الللععععة العرنيععععة لجععععاب ا  م

 مدا الت رنة ل البحث ا ا .



 
 2021 750  -716 قيس ذياب عبد علي الرفيعي م. استعمال أنموذج بايبي في تحصيل طالب الصف الرابع األدبي   

 

 

728  
 

 

 اأثاس الُمررت 

س  نُععععا ا        تُا لععععت الدساسععععة ل  عععع ا الل ععععن الُمريععععة البُاييععععة كأسععععا  ثععععا  

عليعععع  ل معععع ذ  نععععايبي مععععا  يععععث ا ل عععع م    األفيععععة    الفًا ععععا  ا عرفيععععة 

لبُاييعععععة ا عرفيعععععة للُمريعععععة البُاييعععععة    اأسععععع اما  الًن يعععععة  ععععع ن الُمريعععععة    ا

عُععععد نياجيعععع     العمليععععة التعليميععععة ل  عععع   الُمريععععة البُاييععععة    األ ععععدا  التععععي 

ييععععع      ،ي، ععععا     ععععلا  ا حععععا س التععععي  عععع  لو يت عععع  هبععععا  ا  ععععاسا  

التععععي  عععع  لو يمتلك ععععا   ل ععععدا  ا حاامرتععععة   رتعععع  ل عععع  لسععععس ا عععع اس اللعععععا    

  في  يأ  تل ين ل لا  

 ييةالُمرية البُا

يععععُعكس ا ُحعععع  البُععععايي ل  عععع   الًكيعععع  مععععا الع امععععن اةاسجيععععة التععععي تعععع رتر     

ل تعلعععع  الجالعععع  مثععععن ا دسسععععة  ا ععععدس   ا ُ ععععا     ل  ععععا مععععا الع امععععن   

ليت عععع     مععععا  ععععدا اما ععععن ع،ععععن ا ععععتعل  عُععععد تعر عععع  للم اقعععع  التعليميععععة 

 ي     قدستعععع  مثععععن معرفتعععع  اليععععان،ة    مععععا ي جععععد لديعععع  مععععا ف عععع  سععععانهل للملععععا 

عععع  معا عععة ا عل معععا   امافعيتععع  للعععتعل   كعععن معععا  ععععن العععتعل  لديععع  ذا معُععع   

 ( 13    2010) المل رت   

(    لو البُاييعععععععة عبعععععععاسا ععععععععا عمليعععععععة اسعععععععت،با   2002 ي ععععععع  تيتععععععع و )    

  ا  ا عععععا نُعععععا  ا تعلمعععععو لًاكيععععع للًاكيعععع  ا عرفيعععععة الرا ُعععععة     عععععدا معععع 

معرفيععععة جديععععدا مععععا  ععععا  التلاعععععن الُ عععع  نععععو تععععراكيب   ا عرفيععععة  معععععاين 

 (  212    2002) تيت و    رفت   اليان،ة  نيعة التعل ا الية  مع

 العملية التعليمية ل     الُمرية البُايية 

 و ليعععععة  مريعععععة ترن يعععععة تتكععععع و معععععا عُعععععا  لساسعععععية ي ععععع س معععععا  ا عععععا    

ل عععععحاب تلعععععا الُمريعععععة سييعععععت    حععععع  العمليعععععة الًن يعععععة    تكععععع و تجبي،عععععاا 

ةج ادعععععا اأجراييعععععة    الُمريعععععة البُاييعععععة ل  تلععععع  ععععععا تلعععععا الُمريعععععا    

فلعععععدج ل عععععحاهبا ت ععععع س بعععععامن لعُعععععا  العععععتعل  تععععع ت معععععا  عععععا  سييعععععت   

 ( 25    2011ن ية  ) اةرماين   للعملية الً
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  م،اس ة نو التدسيس نالجري،ة الت،ليدية  التدسيس نالجري،ة البُايية

 الجري،ة البُايية                 الجري،ة الت،ليدية           

 ا عرفة ت جد  اس  الجال  

 ا س ا ا دس  

الجال  سلبي ما  ا ية تل،ي  

 ا عل ما  

 األ  جة فرامية 

 تعل  تُافس 

 يبحث عا اأجانة ال حيحة 

 ت كر ا عرفة 

 العت ام ع  الكتاب ا دس  . 

 ا عرفة ت جد ندا ن الجال   لي  

 ا س ا الجال  

 الجال  ا ا       

 ل  جة ناستع   

 تعل  تعا ين 

يت،بن قسا  كن ثال   ل ت جد  جانة  حيحة ل   

  اثعة 

 خمتللة التلمي  يبُي معاسف  ما م اامس  

 

   

 يا عععع، مععععا  ععععا  ا ععععد   لو الجري،ععععة البُاييععععة  ععععا م ا ععععلا     ععععايص   

لععععا ي  ل البُيععععة خمتللععععة عععععا الععععتعل  الت،ليععععدرت  ا ععععة ل  عععععااما ت ععععكين  نُععععا  ا 

   يععععث ييععععتجيل الجالعععع  نُععععا  معاسفعععع  نُليعععع  مععععا  ععععا  الع،ليععععة للجععععاب

قدساتعععععع  التلك يععععععة ل اسععععععتُتا  ل  اسععععععت،را  ا عععععععاس  العلميععععععة  الجت عيععععععة 

 الث،افيععععععة   كعععععع  يا عععععع، لو ام س الجالعععععع    عععععع   متلاعععععععن مععععععل ا  ععععععريا 

 يعتمععععد ععععع  الععععتعل  التعععععا ين ل ا ععععاذ ال،ععععراسا   تعععععدين ا لععععا ي  اةاثعععععة 

 ل عععععب  يتكععععع و معععععا رتعععععاا مرا عععععن (  499  1999)بععععع اب   ا ُعععععدرت 

 سعععععع   ييععععععتعرل البا ععععععث    ععععععي   )التليعععععع     الت سععععععيل    الت،عععععع ي  (

 ل م ذ  نايبي ال رت قام  نت  يل  ل البحث ا ا  

  Explanationمر لة التلي    1

 عععععد   لعععععع  جعععععن ا ععععدس  ي جعععع  تلكعععع  الجععععاب نحيععععث يبُععععي الجععععاب 

 لتح،يععععهل ذلععععا ي،عععع م ا ععععدس  نت يعععععة نيعععععة ال عععع   ا ل عععع م نجري،ععععة تعا  يععععة  

ا جل نععععة    عُععععد ا يجلعععع  ا ععععدس  معععععا الجععععاب ت  يععععدن نا عل مععععا  التعععععي 

  ع  ا    يياعد   ع  معا ت ا  تُميم ا ع،لياا  
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  Elabrationمر لة الت سل  -2

يكعععع و الت سععععل متمركعععع اا  عععع   الجالعععع      ععععد     ميععععاعدت  ععععع  التُمععععي  

 ا  التعععععي   عععععن علي عععععا ععععععا ثريعععععهل سنج عععععا نخععععع ا  سعععععان،ة الع،عععععيل للخععععع 

م ععععاهب     ذ تك ععععع  تجبي،عععععا  جديعععععدا  عععععا جعععععرج تعلمععععع      ععععع  لو تعععععرتب  

ا لععععا ي  التععععي جععععرج نُاي ععععا نأفكععععاس   عععع ا  ل ععععرج  عععععن الجععععاب يلكععععر و 

فعععععي   سا  تلكععععع    العععععرا ا     ععععع  لو يجلععععع  معععععا الجعععععاب اسعععععتع   للعععععة 

لعععع    عععع ن ا ر لععععة ا ُاسععععبة  يععععاعدا الجععععاب ععععع  ا ل عععع م أ ععععافة نعععععد ق ععععر 

تجبيعععععهل معععععا تعلمععععع ن    ذلعععععا نععععع رترا  األمثلعععععة ل  ت  يعععععد   نخععععع ا    عععععافية 

أرتعععاسا م ععععاسا  است، ععععا  ل ععععرج لععععد      عععع  ا ععععدس  لو يعجععععي  قتععععاا كافيععععاا 

لكعععععي يجبعععععهل الجعععععاب معععععا تعلمععععع ن ل م اقععععع  جديعععععدا    سنععععع  ا ل ععععع م معععععل 

 (  350    2005األ رج  )  جايبة   ا لا ي  ل  ا    عا  

   Evaluationمر لة الت، ي   -3

لو  عععععررت الت،ععععع ي  ل كعععععن ثععععع س معععععا لثععععع اس ام سا العععععتعل    معععععا ا مكعععععا  

اة سععععية  لععععيس ل غايت ععععا ف،عععع     يكعععع و ام س ا ععععدس  ما مععععة الجععععاب ل 

 م عععععاساد  تجبيعععععهل ا لعععععا ي   ا  عععععاسا  ا ديعععععدا    ت،يعععععي  معرفعععععة الجعععععاب 

 اليععععع    ععععع  نت،يعععععي  مععععععرفت    م عععععاساد  العمليعععععة  ا  عيعععععة  )  جايبعععععة   

2005    351 ) 

 م اسا ا حاامرتة  

يتيععع  الع ععع  ا  تمعععل الععع رت  ععععي  فيععع  نأ ععع  ع ععع   تمعععل ا عرفعععة  الثععع سا   

العلميعععععة نتجبي،ادعععععا الث،افيعععععة  الت،ُيعععععة ا ختللعععععة  التعععععي تتجلععععع  معععععا اأ يعععععاو 

  عععع ا الع عععع لو يلكععععر فععععي  ي،عععع    يُت،ععععي الكلعععع    العبععععاسا  العععع رت يعععععي  ل

 األفكععععاس    او ي،ععععدم ا ن عععع سا مُاسععععبة  مع، لععععة   كعععع  يتجلعععع  مُعععع  لو يلكععععر 

 خيجعععع   ععععا سعععع   ي، لعععع   تعععع  ييععععتجيل الت ععععا   الت ا ععععن مععععل ا  ععععريا   

 ألو اأ يععععاو كععععايا اجت عععععي ل ييععععتجيل العععععي  نمععععع   عععععا الُععععا  فانععععد 

الععععة الت ععععا   الت ا ععععن ا يععععتمر مععععا  ععععا  عمليععععا    اسيععععة لو يعععععي  نح
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خمتللعععععة    ا ععععع اس يععععععد معععععا ل ععععع  لسعععععس ا يعععععاا الجت عيعععععة    سا معععععا 

  سادعععععا   ف ععععع   سعععععيلة اأ يعععععاو للتعبععععع  ععععععا  اجاتععععع     سلباتععععع   مي لععععع  

 ل اسييعععع     م اقلعععع   م ععععكات    كعععع  لو ا عععع اس  سععععيلة اأ يععععاو    تُميععععة 

   ديعت ععععععا للعجععععععا   اأنععععععدا   ا  ععععععاسكة ل  ،يععععععهل  يععععععاا لفكععععععاسن   اسنعععععع 

متحةعععععا  ذ معععععا  الععععع  يعععععت  الت ا عععععن معععععل ا  عععععريا  التلاععععععن مع ععععع   ) 

 (  2    2008ال  امم التدسيبي   

 اللععععرام ييععععتجيل لو يت ا ععععن مععععل مععععا   لعععع    اسيععععاا ميععععتخدماا فُعععع و الللععععة    

را ا  الكتانععععة   لرت لو  ا عععع اس سعععع ا  كععععاو ذلععععا نالسععععت   ل  ا ععععديث ل  ال،عععع 

اللععععرام يت ا ععععن  يتحععععا س مععععل مععععا   لعععع   مععععا مرسععععاا فيععععتكل  ل  يكتعععع  ل  

 (  8    2008ميت،باا فييمل ل  ي،رل ) عبد الكري   ق ر و   

 رتا ياا   امساسا  سان،ة 

    ت من   ل   امساسا  عرنية 

 ( 2001امساسة الكياين                )  1

 (  2006)           امساسة اة الدا        2

 (  2006امساسة ال ُجا رت  العبيدرت      )  3

   ت من  ب   امساسا  لجُبية   

 (  Charles & Miller,1990امساسة ت اسل   ميلر )  1

 ( Lord1999امساسة ل سام )  2

   تمل البحث  عيُت 

  تمل البحث   

يععععععر   تمعععععل البحعععععث نأ ععععع    يعععععل األفعععععراام  األبعععععخا  ل  األبعععععيا  التعععععي   

 يتكععععع و  تمعععععل البحعععععث  ( 85  2007تكععععع و م  عععععل البحعععععث. )عجععععع رت 

ا عععععا  معععععا ثعععععاب ال ععععع  الرانعععععل األام  ل ا عععععداس  الثا  يعععععة ل الععععععراق   

  ديعععععداا اافمعععععة  عععععا  العععععديا    ت ععععع  سعععععبعة لق عععععية  عععععي   )تكريعععععت   

 الععععدجين   ني ععععي    الرشععععقاا    الجعععع ت( ا تععععاس البا ععععث  سععععامرا     نلععععد   
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عمععععداا ا ععععداس  الثا  يععععة ال اقعععععة ل مركعععع  ق ععععا  تكريععععت    التععععي ت ععععتمن ععععع  

–2020بعععععبتو فععععأكثر    تتعععع افر في ععععا متجلبععععا  الت رنععععة   للعععععام الععععدسا  )

( نلععععد عععععدام ا ععععداس  الثا  يععععة التععععي  تعععع رت ععععع  بعععععبتو لل عععع  الرانععععل 2021

لسععععع    ( مدسسعععععة رتا  يعععععة للبُعععععو  ا عععععد   ي  ععععع  ذلعععععا جعععععد  6األام  )

ا عععداس  الثا  يعععة للبُعععو ل مركععع  ق عععا  تكريعععت التعععي ي جعععد في عععا بععععبتو 

 لجاب ال   الرانل األام 

 ا داس  الثا  ية للبُو   

 رتا  ية  الد نا ال ليد 1

 رتا  ية ا ل ا 2

 رتا  ية ع،بة نا  افل 3

 اللرقاورتا  ية  4

 رتا  ية انا ا عت  5

 رتا  ية عمر  نا جُدب 6

  عيُة البحث  

تعععععر  العيُععععة نأغععععا جعععع   مععععا  تمععععل الدساسععععة األ ععععيل     ععععي  معععع ذ        

ي عععمن جا بععععاا ل  جععع  اا مععععا   ععععدا  ا  تمعععل األ ععععيل ا عُعععي نالبحععععث    ممثلععععةا 

 مععععا لجععععن   (144  2010لعععع  نحيععععث  مععععن  ععععلات  ا  ععععًكة )العبيععععدرت  

ا تيععععاس عيُععععة البحععععث ا ععععا  ف،ععععد  ععععدام البا ععععث ع عععع ايياا مدسسععععة   رتا  يععععة 

للرقعععععاو للبُعععععو   لتجبيعععععهل الت رنعععععة فعععععي      نععععععد لو  عععععدام البا عععععث ا دسسعععععة ا

التععععي سععععتجبهل في ععععا الت رنععععة  جععععد لو ا دسسععععة ت عععع  بعععععبتو للرانععععل األام  ل 

كععععن  مععععُ      نال تيععععاس الع عععع ايي لي ععععاا تعععع  ا تيععععاس ال عععععبة التععععي سععععتدس  

 م عععععة ال، اعععععد ناسععععتع   ل معععع ذ  نععععايبي فكا ععععت بعععععبة )ب( تععععدس  هبععععا ا 

 الت ريبية)ل( ستدس  ال، اعد نالجري،ة العتياامية الت،ليدية 

( ثالبعععععاا  ن اقعععععل 50نلعععععد ععععععدام ثعععععاب ا  مععععع عتو الت ريبيعععععة  ال عععععانجة )  

 ( ثالباا ل ا  م عة ال انجة 25( ثالباا ل ا  م عة الت ريبية)25)
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 جد   لعداام ثاب  م عتي البحث الت ريبية  ال انجة الُ ايي

 عدام لفراام العيُة الُ ايي  ا  م عة  ة ال عب

 25 الت ريبية  ب 

 25 الت ريبية ل

ا  معععععععععع    

 الكيل 

50 

 تكاف  ا  م عتو 

 ععععر  البا ععععث قبععععن نععععد  الت رنععععة ععععع  تكععععاف   معععع عتي البحععععث    ععععايياا    

 ل نعا ا تل ا  التي قد ت رتر ل  تايم البحث    ن ا تل ا   ي   

 ال كا   -  1

 م اسا ا حاامرتة  -  2

 التح ين الدسا   -  3

 التح ين الدسا  لألب  لألم  -  4

  ب  ا تل ا  الد يلة ل  الت ريبية 

ا تلععععع  العععععد ين  ععععع   معععععا ا تلععععع  الععععع رت ل يعععععد ن ل ت عععععمي  الدساسعععععة  ل   

خي عععععل ليعععععيجرا البا عععععث  لكُععععع  يععععع رتر ل  تعععععايم الدساسعععععة    نالتعععععا  يععععع رتر ل 

ا تلععععععععع  التعععععععععانل  تعععععععععأرت ن لععععععععع  مرلععععععععع ب فيععععععععع  ) نعععععععععرا ي   لنععععععععع  

(  عععععع  العععععرل  معععععا تجععععع س العلععععع م الًن يعععععة  الُليعععععية   246  2007تيعععععد 

حعععععاق نعععععالعل م الجبيعيعععععة ل امقعععععة اأجعععععرا ا   ل كثعععععرا اسعععععتع    اا لت عععععا الل

ا تخ  ععععععو للمععععععُ م الت ريبععععععي  ل لغعععععع  يععععععدسك و  امععععععاا ال عععععععاب التععععععي 

تععععع اج    ل عععععع   متلععععع ا  المععععع ا ر التعععععي ي، مععععع و ندساسعععععت ا ل   عععععبج ا   

ألو المعععع ا ر اليععععل كية نعععع ا ر لعععع  مااميععععة  مع،ععععدا تتععععدا ن في ععععا الع امععععن 

 ( 40  2006س رت  تت انا )ا  
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 لاماتا ال،يا   

اسععععععتعمن البا ععععععث ل الدساسععععععة لاماتععععععو م  ععععععدتو نععععععو  معععععع عتي البحععععععث 

) م،يععععععا  م ععععععاسا   )ال تبععععععاس التح ععععععييل (الت ريبيععععععة  ال ععععععانجة   ععععععي 

 ال رت ات   نا    عية  ال دق  ال م لية ا حاامرتة(

 اليامة اةاسجية للت مي  

لتح،يععععهل اليععععامة اةاسجيععععة للت ععععمي  الت ريبععععي    لتعمععععي   تععععايم الت رنععععة     

 ععععاس   جععععاق عيُععععة البحععععث تتجلعععع  اايععععة الت رنععععة مععععا نعععععا اأجععععرا ا  

 الت ريبية  التي تتمثن ل  

  ية البحث 

اتلععععهل البا ععععث مععععل  اماسا ا دسسععععة ععععع    سا  يععععة البحععععث  عععععدم   بععععاس    

الجععععععاب  ا يعععععععة التدسييععععععية نجبيعععععععة البحععععععث  ل دافعععععع  ل عععععع و اسععععععتمراس 

  عععععاث    تععععععامل   معععععل الت رنعععععة تععععععاماا ثبيعيعععععاا ل يععععع رتر ل سعععععامة الُتعععععايم 

  امقت ا. 

 ا ااما الدساسية  

ة م  عععععدا   معععع عتي البحععععث ف،عععععد كا ععععت ا ععععااما الدساسعععععية ا حععععداما للت رنعععع   

( م  ععععع عا   يعععععث  كعععععا البا عععععث معععععا اليعععععيجرا عععععع  5اعتمعععععد البا عععععث )

   ا ا    عا  . 

سة    ا دس 

للحععععد مععععا تععععأرت   عععع ا العامععععن ل سععععامة الت رنععععة   تاي  ععععا قععععام البا ععععث    

نُليعععع  نتععععدسيس ثععععاب  معععع عتي البحععععث   عععع ا ي ععععلي امسجععععة مععععا امسجععععا  

سععععة لكععععن  م عععععة  عععععن مععععا ال ععععع  سام الدقععععة  ا   عععع عية   ألو   فععععراام مدس 

الُتععععايم    لرتععععر ا تلعععع  ا يععععت،ن ف،ععععد يرجععععل اليععععب      كععععا   ععععدج ا دسسععععو 

 ما ا ااما لكثر ما تمين األ رج . 
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  البيعة التعليمية 

تل،عععع  ثععععاب ا  معععع عتو امسسعععع   ل مُععععاً تعليمععععي  ا ععععد ت،ريبععععاا    يععععث   

 يعععععث اأ عععععا ا    امسجعععععة ا عععععراسا    كا عععععت قاععععععا  الدساسعععععة مت عععععاهبة معععععا

  الت  ية    عدام ال بانيا . 

 ت تيل ا  ص الدساسية  

ل عععععب   ععععع ا ا تلععععع  اتلعععععهل البا عععععث معععععل  اماسا ا دسسعععععة  ععععع   الت تيعععععل     

ا تيعععععا رت للعععععدس   نعععععو  مععععع عتي البحعععععث   نحيعععععث يراعععععع  فيععععع  تعععععدسيس 

 قعععععد تععععع   مععععع عتي البحعععععث الت ريبيعععععة  ال عععععانجة ل مدسسعععععة اليععععع م  ليععععع    

ت تيعععععل امس   ق اععععععد الللعععععة العرنيعععععة نعععععو  مععععع عتي البحعععععث نحيعععععث يكععععع و 

 ي مي األ د  الرتُو للم م عة الت ريبية  ال انجة. 

 تل ا الت رنة  

ل ييعععععم  البا عععععث ألرت معععععا ا  مععععع عتو لو تتعععععدا ن ل   عععععتل  ل   ععععع س    

 الدس  ل ا  م عة األ رج ث ا  مدا الت رنة .

 الت رنة ميتل ما  

  ديد ا ااما العلمية   

سعععععبهل لو تععععع   ديعععععد ا عععععااما ل  عععععد ام البحعععععث ةمعععععس م  ععععع عا   عععععي     

سفعععععع       ععععع   –اللععععععن ا عععععا     اللععععععن ا  عععععاس   – )اللععععععن  لقيعععععام 

األام ا  التععععي  عععع م فعععععاا  ا ععععداا  –اللعععععن ا  ععععاس     جعععع م اللعععععن ا  ععععاس  

رشعععععا ا اتمعععععة( ل كتعععععاب ق اععععععد لام ا  ال –   األام ا  التعععععي  ععععع م فعلعععععو 

 .  2020الللة العرنية لجاب ال   الرانل األام  ثبعة 

  ديد األ دا  اليل كية  

 و  ديععععد األ ععععدا  التعليميععععة    عععع   ا يعععععد  جعععع ا لساسععععية ل العمليععععة      

التعليميعععععة  ذ لو   ععععع   ا   ديعععععد ا ييعععععاعد عععععع  ا تيعععععاس ا ععععع اام الدساسعععععية 

اين ا ُاسعععععععععععععععععبة  ععععععععععععععععع ن  ثرايعععععععععععععععععهل التعععععععععععععععععدسيس  ال سععععععععععععععععع 

 ( 6  2000األ دا .)اللريبا رت 
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 تععععأ  لفيععععة األ ععععدا  ن  ععععل ا امليععععن عمععععن البا ععععث لرتُععععا  تجبيععععهل الت رنععععة    

( 55  2009 نُععععععععا  ال تبععععععععاس   عععععععععداام اةجعععععععع  التدسييععععععععية )سععععععععيد  

 يتجلعععععع   ععععععيالة األ ععععععدا  اليععععععل كية  لععععععياا  حتعععععع ج ا ععععععااما الدساسععععععية 

عامععععة    ل ععععدا  سععععل كية  كععععا الجععععاب    يععععن األ ععععدا  مععععا  ععععيالت ا ال

 ا دسسعععععععععو معععععععععا امعععععععععتا  فكعععععععععرا  ا عععععععععحة عععععععععع   ععععععععع  علعععععععععي   

 ( 116  1990ا  اتن.)امد 

 قعععععد  عععععاه البا عععععث ل عععععدافاا سعععععل كية ل  ععععع   األ عععععدا  العامعععععة ا حعععععداما    

للعععع اما  نعععع  يععععتاي   ثبيعععععة اتعععع ج ا ععععااما الدساسععععية ا  ععععم لة نت رنععععة البحععععث 

(  عععععدفاا سعععععل كياا 40اليعععععل كية ن عععععيلت ا األ ليعععععة )  قعععععد نلعععععد ععععععدام األ عععععدا 

 م تعة نو ا    عا  اةمية ا عُية نالدساسة.

 نليععععة التثبيععععت مععععا اسععععتيلا  األ ععععدا  اليععععل كية اتعععع ج ا ععععااما    سععععامة     

ابععععت،اق ا مععععا اتعععع ج ا ععععااما الدساسععععية     ععععحة نُاي ععععا عر عععع ا البا ععععث مععععل 

ا تخ  ععععو ل الًنيععععة  علعععع  الععععُلس اتعععع ج ا ععععااما ععععع   خبععععة مععععا اةعععع ا   

 الللععععععة العرنيععععععة  ثرايععععععهل تدسييعععععع ا    ل  عععععع   ما مععععععاد   م،ً ععععععاد  

عععععد  نعععععا األ ععععدا   لعيععععد  ععععيالة ل ععععدا  ل ععععرج  تعععع  ا عععع    ععععيلت ا 

 الُ ايية  

 ال ساين التعليمية  

اسععععععتعمن البا ععععععث ل عععععععرل الععععععدس   سععععععاين التعليميععععععة مت رتلععععععة نععععععو 

الت ريبيعععععة  ال عععععانجة معععععا  يعععععث ت عععععان  اليعععععب سا   اسعععععتع   ا  مععععع عتو 

لقعععععام اليعععععب سا األسععععع ام  ا لععععع و    الكتعععععاب ا عععععدس  ا ،عععععرس    البجاقعععععا  

 ا ل  ة لبعا ا    عا .

   عداام اةج  الدساسية

 و مععععا ميععععتل ما  الت رنععععة  عععععداام اةجعععع  التدسييععععية   اةجععععة  ععععي  معععع      

التععععي يتخعععع  ا ا ععععدس  ميععععب،اا قبععععن تُليعععع  اةجعععع ا   اأجععععرا ا   التععععدان  
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الععععدس    يتععععدسب علي ععععا مععععا لجععععن  عععع و  ،يععععهل تععععدسيس لف ععععن  تعلعععع  

 (    9  2007لف ن)عبيدا   لن  اليعيد 

 ل  عععع   اتعععع ج الكتععععاب ا ،ععععرس    األ ععععدا  اليععععل كية  تجلبععععا  كععععن مععععا    

عععععرل  الجري،ععععة العتيااميععععة لعععععد البا ععععث اةجعععع  التدسييععععية ا ايمععععة   قععععد تعععع 

 ععععع ذ  مُ عععععا عععععع  اةععععع ا  معععععا ذ رت ال ت عععععا  ل  عععععا  ثرايعععععهل التعععععدسيس 

 العلعععععع م الًن يععععععة  الُليععععععية  ا رشععععععفو ا خت ععععععو  ععععععااما الللععععععة العرنيععععععة 

 مدسسعععععععععي ا    لجريعععععععععت التععععععععععديا  الاتمعععععععععة ل  ععععععععع   ما معععععععععاد  

  ت جي اد .

  لاماتا البحث

ا   ال تبعععععاس يتجلععععع   ،يعععععهل  عععععدل البحعععععث  فر عععععيات   ععععععداام لاماتعععععو فععععع 

 التح ييل    م،يا  م اسا ا حاامرتة.

 ال تباس التح ييل    

تعععععد ال تبععععاسا  التح ععععيلية جعععع  اا لساسععععياا مععععا نععععرامم ال،يععععا   الت،عععع ي      

   2000التعععععي يعتمعععععد ا ا عععععدس  ل ال ععععع  لتععععععر   ععععع اتم التعل .)الب عععععة   

 160 ) 

كميعععععة ا عل معععععا   ال تبععععاسا  التح عععععيلية  سععععيلة مُممعععععة دعععععد     قيععععا   

التععععععععععي  لم ععععععععععا ل  يتعععععععععع كر ا ا ععععععععععتعل  ل  ،ععععععععععن مععععععععععا  ،عععععععععع   

(  تتععععععأل  مععععععا ملععععععراما  ل  لسعععععععلة يكعععععع و 133  2000ا عرفععععععة)عج رت 

 ( 323  2002لكن  ا دا مُ ا  جانة  حيحة  ا دا.) جاب 

  تُلي  الت رنة

نعععععد ال ت ععععا  مععععا متجلبععععا   جععععرا  الت رنععععة نععععدل  البا ععععث نتُليعععع  ا ل يعععع م    

(    يعععععععععث امس  البا عععععععععث ثعععععععععاب  15/10/2020ا  افعععععععععهل ) األ عععععععععد

ل  ععععع   اةجععععع  ا ععععععدا    –ا  م ععععععة الت ريبيعععععة نحيععععع  ل مععععع ذ  نعععععايبي 

 ثعععععاب ا  م ععععععة ال عععععانجة نحيععععع  الجري،عععععة الت،ليديعععععة ا تبععععععة ل  ععععع   
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اةجعععععععع  ا عععععععععدا لعععععععع لا  اسععععععععتمر   تعععععععع  يعععععععع م الرتُععععععععو ا  افععععععععهل 

(10/1/2021) 

  تجبيهل لاما  البحث

 ال تباس التح ييل   

ل،ععععععد ثبععععععهل البا ععععععث ال تبععععععاس التح ععععععييل ععععععع  ا  م عععععععة الت ريبيععععععة      

(  نميععععععاعدا مععععععدس  ا ععععععااما 8/1/2021 ال ععععععانجة ل قو  ا ععععععد  نتععععععاسي  )

 ل ا دسسة.

  م،يا  م اسا ا حاامرتة 

ثبعععععهل البا عععععث م،يعععععا  م عععععاسا ا حاامرتعععععة عععععع  ثعععععاب  مععععع عتي البحعععععث     

/ 10ن البعععععد  نالت رنعععععة ل يععععع م السنععععععا  ا  افعععععهل ) الت ريبيعععععة  ال عععععانجة قبععععع 

(  ذلعععععا للعععععرل التكعععععاف  نيعععععُ    معرفعععععة م،عععععداس التُميعععععة التعععععي 2020/ 10

ستح ععععن  عععع  نعععععد ال ت ععععا  مععععا الت رنععععة    التجبيععععهل الُ ععععايي للم،يععععا  تعععع  ل 

 ( 14/1/2021ي م الرتُو ا  افهل )

 - ت حي  لاما  البحث

 ال تباس التح ييل   

البا عععععث  جانعععععا  ثعععععاب  مععععع عتي البحعععععث الت ريبيعععععة  ال عععععانجة   عععععح    

نععععععالعت ام ععععععع  ملتععععععا  الت ععععععحي     ذ    ععععععت امسجععععععة  ا ععععععدا ل جانععععععة 

ال ععععحيحة   عععععلراا لكععععن  جانعععععة لعععع   عععععحيحة ل  ف،ععععرا مً كعععععة اأجانعععععة ل  

  ال ساين اأ  ايية تلا التي  من لكثر ما  جانة 

  اسععععتخدم أللععععرال  ( لعيُتععععو ميععععت،لتو  T- testال تبععععاس التععععايي ) -1

تكعععععاف   مععععع عتي البحعععععث  معرفعععععة اللعععععر ق ا عُ يعععععة نيعععععُ   ل التح عععععين  ل 

 م اسا ا  اس.

  2 ل  _ 1 ل                                                  

             =       

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  739 
 

 

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 ععععععععععععععععع 

                             2(  1 _ 2+ ) و 2(  1 _ 1(           ) و 2 _ 2+ و 1) و         

                    

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 ععععععع  + عععععععععععععععععععععع (      عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ) ععععععععععع

                  2و       1(                 و 2 _ 2+ و 1) و                                

   ال س  ا يا  للعيُة األ     1 ل 

   ال س  ا يا  للعيُة الثا ية   2 ل 

   عدام لفراام العيُة األ     1و

 ( 26    1977عيُة الثا ية ) البيا      عدام لفراام ال 2و

  اسعععععتخدم  يعععععاب  ( لعيُتعععععو مًانجتعععععو T- test ال تبعععععاس التعععععايي ) -2

درت  ،يا  م اسا ا  اس. بهيل  البلعه  الدللة ا عُ ية نو التجبيهل ال،ل

                                      d 
                            

 =  Tn-1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــ
                        Sd                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
                                  √𝑛               

d    ال س  ا يا  لللرق نو ا تل يا   

n      (  239    2006  عدام لفراام العيُة . ) ا ُي    عاي 

 (   Chi – Square) مرنل كارت  -3

 استعمن ل تكاف   م عتي البحث ل متل    ين األن يا.

  2ق ( –مم )                      

) كععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأ ( = 

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 ق                        
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  ذ  ثن     = التكراس ا ا ، 

 ( 293    1977ق = التكراس ا ت قل                              ) البيا             

 

 الل ن الرانل 

يت ععععما  عععع ا الل ععععن عر ععععاا لُتععععايم البحععععث ل  عععع   ل دافعععع   فر ععععيات  رتعععع  

 تلي  ا    ع  الُح  األ   

 استع   ل م ذ  نايبي ل   د  البحث ا ا     معرفة 

   ين ثاب ال   الرانل األام  ل مااما ق اعد الللة العرنية  -1

 تُمية م اسا ا حاامرتة لد     -2

 لتح،يعععععهل  عععععدل البحعععععث   عععععل البا عععععث اللر عععععيا  ا تيعععععة التعععععي سعععععي، م 

 نعر  ا  عرل الُتايم ا تعل،ة هبا  ك  يأ           

 اللر ية الرييية األ    

ل تععععععع جد فععععععر ق ذا  امللععععة    ععععايية نععععو مت سعععع  امسجععععا  ا  م عععععة     

الت ريبيععععة التععععي امسسععععت مععععااما ق اعععععد الللععععة العرنيععععة لل عععع  الرانععععل األام  

 نعععو مت سععع  امسجعععا  ا  م ععععة ال عععانجة التعععي  –ناسعععتع   ل مععع ذ  نعععايبي 

 امسست ا ااما نالجري،ة الت،ليدية ل ا تباس التح ين الدسا .

درت ععععع  لفععععراام ا  معععع عتو ل غايععععة   نعععععد    تجبيععععهل ال تبععععاس التح ععععييل البلعععععه

مععععدا الت رنععععة    ععععت معا ععععة امسجععععا  الجععععاب    ععععاييا  عرفععععة امللععععة اللععععر ق 

نععععو مت سععععجا  امسجععععا  ا  معععع عتو ل التح ععععين الععععدسا   فكععععاو مت سعععع  

(  متعععع سععععععععع  امسجععععععا  ا  م عععععععة 420 20امسجععععععا  ا  م عععععععة الت ريبيععععععة)

(   ل تبعععععاس امللعععععة اللعععععر ق اسعععععتعمن البا عععععث ال تبعععععاس 311 14نجة)ال عععععا 

( لعيُتععععو ميععععت،لتو فكا ععععت الُتععععايم كعععع  مبععععو ل ا ععععد    T- test التععععايي)

 تعععايم ال تبعععاس التعععايي لدللعععة اللعععرق نعععو مت سععع  امسجعععا  ثعععاب  مععع عتي 

 البحث 

 ل ال تباس التح ييل
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 الستُتاجا   الت  يا   ا ،ً ا 

ل عععع  السععععتُتاجا   الت  ععععيا  التععععي ت  ععععن  لي ععععا البا ععععث ل  عععع    تععععايم  

 البحث  نعا ا ،ً ا   ع  الُح  ا     

  الستُتاجا   

    سة ا الية ستُتم البا ث ما يأ ل     الُتايم التي ت  ن  لي ا الدسا  

ية عععع  الجري،عععة الت،ليديعععة    يعععث كعععاو لععع   و ل مععع ذ  نعععايبي كعععاو  عععا لف عععل -1

اسعععععتع    ا عععععحة  امالعععععة    عععععاييا ل سفعععععل ميعععععت ج التح عععععين عُعععععد ثعععععاب 

 ال   الرانل األام  ل مااما ق اعد الللة العرنية.

 و ل معععع ذ  نععععايبي كععععاو لعععع  اسععععتع   كبعععع ا ل جعععععن ام س الجععععاب   ععععجاا ل  -2

ثا   ععععما  م ععععع  الععععتعل   يععععث ي،عععع م الجععععاب نعععع جرا  العديععععد مععععا الُ ععععا 

 تت اس  فكرياا ل الُ اا نحيث  دا تعل  ذ  معُ  قاي  ع  الل  .

  الت  يا   

ل  عععع   مععععا ت  ععععن  ليعععع  الدساسععععة ا اليععععة مععععا  تععععايم  اسععععتُتاجا  يعععع   

 البا ث نا    

تعريععععع  ثعععععاب ا عا عععععد  كليعععععا  الًنيعععععة ل لرتُعععععا   ععععععداام    تعععععدسيب    -1

  ج  تدسييية ل   ي ا   نأ م ذ  نايبي  كيلية  عداام

ال عععععت م نعععععالتعل  ذرت ا عُععععع  ال،عععععاي  عععععع  الل ععععع   البععععععد ععععععا ا لععععع،  -2

السعععععتم اسرت ل تعععععدسيس ق اععععععد الللعععععة العرنيعععععة    ذلعععععا ععععععا ثريعععععهل سنععععع  

ا عل معععععا  ا ديعععععدا نععععع  يايم عععععا معععععا معل معععععا  م جععععع اما ل نُيعععععة ا عععععتعل  

 ا عرفية 

ل تععععععدسيس  -العرنيععععععة ل معععععع ذ  نععععععايبي   سا اسععععععتع   مععععععدس  الللععععععة  -3

مععع اام الللعععة العرنيعععة عم معععاا  معععااما ق اععععد الللعععة العرنيعععة     عععاا    عععا  عععا معععا 

ف ايعععععد علميعععععة  ترن يعععععة ل سفعععععل ميعععععت ج   عععععين الجعععععاب ل ق اععععععد الللعععععة 

 العرنية  التي لرتبتت ا الدساسة ا الية

 ا ،ً ا  
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ير تععععدسيس ق اعععععد الللععععة العرنيععععة اسعععتك لا للدساسععععة ا اليععععة  مععععا لجععععن تجععع      

 ي،ً  البا ث  جرا  امساسا  ل رج مُ ا    

 جععععرا  امساسععععة ممارتلععععة ناسععععتع    عععع ذ  خمتللععععة قايمععععة ععععع  الُمريععععة البُاييععععة  -1

    مععععع ذ  العععععتعل  ا تمركععععع   ععععع    ( 7Es) مثعععععن   ل مععععع ذ  العععععتعل  البُعععععايي 

 ية م اسا ا  اس  ا  كلة    امساسة لرتر ا ع  التح ين الدسا   ع  تُم

 جعععععرا  امساسعععععا  ممارتلعععععة ناسعععععتع   ا مععععع ذ  كعععععام   ل تعععععدسيس ق اععععععد  -2

الللعععة العرنيعععة  تُعععا   متلععع ا  ل عععرج لععع  تلعععا التعععي تُا لت عععا  ععع ن الدساسعععة 

كععععالتلك  اأنععععداعي    اكتيععععاب م ععععاسا  ععععن ا  ععععكا     ال ععععان  حعععع  ا ععععااما 

. 
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 ا  اامس

 ال،رقو الكري  

 ل لا   ا  اامس العرنية 

  الجبعععععة اليععععانعة   مكتبععععة  مععععا ل اس الللععععة(    1985 نععععرا ي    ل ععععيس )  -1

 األ  ل 

لبعععععاقي عبعععععد ا عععععُع  لنععععع  تيعععععد )  نعععععرا ي    امعععععد عبعععععد العععععرتاق    عبعععععد ا -2

  الجبعععععععة األ     اماس اللكععععععر    م ععععععاسا  البحععععععث الًنعععععع رت (  2007

 ع و   األسامو  

   ،يععععهل امععععد عععععيل  اة عععايص(    1990انععععا جُععععي   لنعععع  اللععععت  عععععث و )  -3

الُ عععععاس   ا ععععع   األ     الجبععععععة الرانععععععة   اماس ال ععععع  و الث،افيعععععة العامعععععة   

 نلداام   العراق   

اب   اماس الكتععععع  تليععععع  ال،عععععرقو العمعععععي (    2003انعععععا كثععععع     سععععع عين )  -4

األ     اماس   اماس الًنيعععععة ا ديثعععععة   ال،عععععا را   م ععععع. الجت عيعععععة الععععععر   

 الرش ق   ع و   األسامو.

ل عععع   تععععدسيس الللععععة العرنيععععة  (   2000الب ععععة   عبععععد اللتععععا   يععععا )  -5

  الجبعععععة األ     اماس  الُمريععععة  ا  سسععععة للمر لععععة األساسععععية الععععد يانععععو 

 اللكر   ع و   األسامو  

(   العاقعععععععة نعععععععو التلكععععععع  التعععععععأميل  2005نركعععععععا    تيعععععععاام  يعععععععو )  -6

 لععععة العلعععع م الًن يععععة عيُعععععة معععععا ثعععععاب ا امععععععة    التح عععععين لعععععدج 

(  6(   ا  لععععد )  3  كليععععة الًنيععععة   جامعععععة البحععععريا   العععععدام  )   الُليععععية

   مملكة البحريا  

تُميعععععة م عععععاسا  الت عععععا  ل ا ععععع اس    (    2008ال  عععععامم التعععععدسيبي )  -7

  مركععععع  ا لعععععا عبعععععد الع يععععع  للحععععع اس  ا ععععدسب لتُليعععع  األ  ععععجة امليععععن 

 ال ثُي   ا ملكة العرنية اليع امية    
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  اماس   للتُعععععا ا ميلعععععة (    1971 عععععة عبعععععد العععععراا ) نُعععععت ال عععععاث    عاي -8

ال  عععععلي  السعععععتدل  ل الًنيعععععة  علععععع  ا ععععععاس    ال،عععععا را   م ععععع  

   مجبعة م سية الث،افة الع لية   نلداام   العراق  الُلس 

التعلععععي  العععععا       مكتبععععة   بععععة ال،ععععا را   م عععع. تعلمعععع نعععع      لبُععععاو   -9

 العراق.جامعة ا   ن   

مُعععععا م البحعععععث ل العلععععع م الُليعععععية  (    2002 جعععععاب   ععععععيل معععععا ر )  -10

 مكتبة األ  ل  ا  ية  ال،ا را   م       الجت عية  الًن ية

  اماس ا يعععععع ا  تعلععععععي  العلعععععع م لل ميععععععل (    2005 جايبععععععة   عبععععععد اغ )  -11

 ع و   األسامو   للُرش 

اسعععععتع    سعععععًاتي يتي ام سا (    2006اة الععععععدا   سععععععال عبععععععد الع يعععععع  )  -12

ا عدلعععععة   ريجعععععة ا لعععععا ي  ل   عععععين ثعععععاب ال ععععع  األ   العععععتعل  

   الثعععععا  رت العلمعععععي ل األ يعععععا   اكتيعععععاهب    عععععاسا  عمليعععععا  العلععععع  

 جامعة ق  البيت   األسامو  

 سيس العامععععةثرايععععهل التععععد(   1997اة الععععدا   امععععد امعععع ام    ق ععععر و )  -13

 الجبعة األ      تاسا الًنية  التعلي     ُعا    اليما   

لسععععالي   ديثععععة ل تععععدسيس (    2004العععععدليمي   ثععععع  ععععععيل    ق عععععر و )  -14

  الجبعععععة الثا يععععة   اماس الرشعععع ق للُرشعععع  الت تيععععل    ق اعععععد الللععععة العرنيععععة

 األسامو  

تعععععدسيس الللعععععة العرنيعععععة نعععععو (    2009العععععدليمي   ثععععع  ععععععيل  يعععععو )  -15

  الجبععععععة األ     ععععععال  الت،ليديعععععة  السعععععًاتي يا  الت ديديعععععة الجرايعععععهل 

 الكت  ا ديث    سند   األسامو 

(    2009العععععدليمي   ثععععع  ععععععيل  يعععععو    سععععععاام عبعععععد الكعععععري  الععععع اييل )  -16

جبعععععععة األ     عععععععال   ال  ديثعععععة ل تعععععدسيس الللعععععة العرنيعععععة  ا ا عععععا 

 الكت  ا ديث    سند   األسامو 
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الععععتعل  (    2003تيتعععع و    يععععا  يععععو    كعععع   عبععععد ا ميععععد تيتعععع و )  -17

   عال الكت    ال،ا را   م     التدسيس ما مُم س الُمرية البُايية

  ععععععال  تععععدسيس العلعععع م للل عععع  سييععععة نُاييععععة(    2002تيتععععع و   كععععع   )  -18

  ال،ا را   م الكت   

   التعععععدسيس   ذجععععع   م اساتععععع (    2005تيتععععع و   كععععع   عبعععععد ا ميعععععد )  -19

 الثا ية   عال الكت    ال،ا را   م   الجبعة 

اسععععععًاتي يا  التععععععدسيس   سييععععععة (    2003تيتعععععع و  يععععععا  يععععععو )  -20

  الجبعععععععة األ     عععععععال الكتعععععع     التعلععععععي   الععععععتعل معععععععا ا لجععععععرق 

 ال،ا را   م   

فععععا التععععدسيس لللععععة العرنيععععة  الًنيععععة (    1969سععععما   امععععد  ععععال  )  -21

 لجبعة الثالثة   مكتبة األ  ل  ا  ية   م    الديُية

لرتععععر اسععععتع   ل معععع ذ  الععععتعل  (   2009سعععععيد    كليعععععتاو لاعععععد امعععععد ) -22

األسعععععا  ل  ( ل   عععععين ثالبعععععا  ال ععععع  اليعععععانل Es7البُعععععايي    ) 

  ) سسععععالة ماجيععععت  معععععععااما العلععععععع م  تُميععععععة العع عععععععي البيعععععععي لد عععععا 

 ل  مُ  سا (  كلية الًنية   جامعة ام      العراق 

تععععععأرت  سععععععًاتي ة ام سا الععععععتعل   (   2010الملععععععع رت  نرشعععععععج  بعععععععاام )  -23

( ععععع  التح ععععين  التلكعععع  اأنععععداعي لععععدج ثالبععععا  Es5ا عدلععععة      ) 

  ) سسععععالة  ةععععامس النتععععدايي ل مععععااما العلعععع م ل ام لععععة الك يععععتال عععع  ا

 ماجيت  (   كلية العل م الًن ية   جامعة الرشق األ س    الك يت

لرتععععر سععععًاتي ة التععععدسيس ا يعععععتُدا (    2010الملععععع رت   سعععععع ام  بعععععاام )  -24

ام سا الععععتعل  اة سععععية ل تُميععععة م ععععاسا  ال  ععععاو ا ُععععد  لععععدج  ععععع 

ل ا ت سعععع   ا ا ععععاد   حعععع  الريا ععععيا  ل ام لععععة ثععععاب ال عععع  التاسعععع 

  ) سسععععالة ماجيععععت (   جامعععععة ععععع و العرنيععععة للدساسععععا  العليععععا  الك يععععت

   األسامو
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(   فعاليعععععة نر عععععامم م،عععععً   1997عبعععععد ال عععععال   ااعععععد سعععععيد س عععععاب )  -25

اأماييععععة الاتمععععة لتاميعععع  ا ل،ععععة الثا يععععة مععععا الععععتعل   لتُميععععة ا  ععععاسا 

ا  لععععة  ثعععععاب كليعععععة الًنيعععععة ) قيععععع  الللعععععة العرنيعععععة (  األسعععععا  لعععععدج 

  العععععععدام الثععععععاين عرشعععععع   ا عععععع   األ     يُععععععاير   كليععععععة الًنيععععععة  الًن يعععععة

 ني  ا    جامعة جُ ب ال اامرت   م .

 رشعععععع  تُميععععععة (    2008عبععععععد الكععععععري    سابععععععد  يععععععو    ق ععععععر و )  -26

ا عععع اس لععععدج ا علمععععو ل ا  سيععععا  التعليميععععة   نر ععععامم   تجعععع ير رت،افععععة

  الريعععععال   ا ملكعععععة    مكتععععع  ا فعععععاق ا تحعععععدا الست عععععاسرت تعععععدسيبي

 العرنية اليع امية.

لرتععععر اسععععتع    معععع ذ  الععععتعل   (   2007عبععععد اغ   سععععامية امععععد امعععع ام )  -27

البُعععايي ل اكتيعععاب تاميععع  ا ل،عععة الثا يعععة معععا التعلعععي  األسعععا  نععععا 

  ) سسععععععالة   لععععععا ي  الُح يععععععة  ا ا ععععععاد   حعععععع  اسععععععتع   الُمعععععع ذ ا

 ماجيت  (   كلية الًنية   جامعة اللي م   م 

           ا عععع اس ل ال،ععععرقو الكععععري   ل دافعععع (    1999عبععععد اغ   سععععُا  امعععع ام )  -28

) لثر  عععععة امكتععععع سان مُ ععععع سا (   كليعععععة الًنيعععععة للبُعععععا    جامععععععة جعععععدا   

 ا ملكة العرنية اليع امية.

لرتععععععر لسععععععل   الععععععتعل  (    2008عرقععععععا رت    يُععععععا   نععععععرا ي  امععععععد ) -29

 التُافسعععع ل التح ععععين الععععدسا   ال تلععععاس نم ععععاسا  الل عععع   التعععععا ين

  ) سسعععالة  رش األسعععا ال،رايعععي لل ععععر الععععر  لعععدج ثعععاب ال ععع  الععععا

ماجيععععععت  (   كليععععععة الدساسععععععا  العليععععععا   جامعععععععة الُ ععععععا  ال ثُيععععععة   

 فليجو.

لسعععععععالي  البحعععععععث العلمعععععععي   (    2007عجععععععع رت   جععععععع ام  عععععععع ا )  -35

   اماس الث،افة   ع و   األسامو   ملا يم    لام ات    ثرق  اأ  ايية 
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التاسخييعععععععة ل ععععععع   الًنيعععععععة (    2000الع يععععععععرا   امععععععععد  يععععععععا )  -36

  الجبععععععة الثا يعععععة   اماس ا يععععع ا للُرشععععع   الُليععععية  اللليععععلية  الجت عيععععة

 األسامو    – الت تيل   ع و 

   فليعععععلة الًنيعععععة ل ال،عععععرقو الكعععععري  (   2000عمععععععر   عمععععععر لاععععععد )  -37

 الراجيل   الجبعة األ     اماس ا كتبي   امم هل   س سيا. ت،دي    بة

لرتععععععر ا عرفعععععة ا يععععععب،ة (    2000  ) اللريبععععععا رت   ت عععععع س كععععععان  مُععععععا   -38

اليعععل كية ل   عععين ثالبعععا  ال ععع  الرانعععل ل معععااما األامب  ناأل عععدا 

انعععععا  –سسعععععالة ماجيعععععت  لععععع  مُ ععععع سا    كليعععععة الًنيعععععة    الُ عععع   

 سبد   جامعة نلداام  العراق

(   ق اعععععععد الللععععععة العرنيععععععة لفيت ععععععا  1982للعععععع  م   عاي ععععععة عبععععععد اغ )  -39

(  5  الععععدام )   لعععة قيعععااما  الكبعععاس لعععد   اةلعععيمتعليم عععا     م عععكا 

   اليُة الثامُة   البحريا.

امليعععععن لنحعععععاا ميدا يعععععة ل تعلعععععي  الللعععععة (    1992الكخعععععا   لمعععععو )  -40

  ا ُممععععة العرنيععععة للًنيععععة  العلعععع م  مر لععععة التعلععععي  األسععععا  العرنيععععة ل

 ت  س.  

  (   تعلععععععي  العلعععععع م  ت نيعععععع  ام سا الععععععتعل   2009الكععععععععرام    ععععععععاين )  -41

 (   األسامو. 29  العدام )  ترن ية  لة سيج

ا عععععع اس فُياتعععععع   اسععععععًاتي يات  (    2003اللبعععععع امرت   مُعععععع   نععععععرا ي  )  -42

  لسالي 

   اماس ال،ل    الك يت.اللل ية ل فر   الللة العرنية        

ثععععرق تععععدسيس (    1986الل،عععععاين   لاعععععد  يعععععو    ي سععععع  س ععععع او )  -43

 ا  اام

امساسعععععة  ريبيعععععة لتحديعععععد (    1973 ععععععا س   امععععععد  ععععععا  الععععععديا )  -44

 ا  اسا 
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    مجعععععانل ا ُععععا م  تجبي،ادععععا الًن يععععة(    1999امعععععد    يعععععد م عععععدرت )  -45

 ا  ية   ال،ا را   م   

اأ  ععععا  (   2006ا ُيععععع     عبعععععد اغ فعععععا     ععععععاي  م سععععع  لرايبعععععة)  -46

   تجبي،ععععا  ناسععععتع   الععععرتم اأ  ععععايية للعلعععع م الجت عيععععة الًنعععع رت  

الجبععععععععة األ     اماس ا يععععععع ا للُرشععععععع  الت تيعععععععل  الجباععععععععة   عععععععع و   

 م سية ا ختاس. األسامو.

  م اليعععععل كيةلساسعععععيا  ال،يعععععا  ل العلععععع  (   2004الُب عععععاو   م سععععع  )  -47

   الجبعة 

  الجبععععععة  ل لساسععععيا  الللععععة العرنيععععة(    2004 بععععع رت   عبعععععد الع يععععع  )  -48

 الثا ية  

لساسعععععيا  تعلعععععي  الللعععععة (    1981يععععع  س   فتحعععععي ععععععيل    ق عععععر و )  -49

  للجباعة  الُرش   ال،ا را   م .  اماس الث،افة  العرنية الًنية الديُية
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 برنامج ارشادي مقرتح لتنمية تقدير الذات لدى ضحايا  

 التنمر املدرس 

 

 أ.م.د أفراح امحد نجف 

 العراق  -جامعة بغداد  

 امللخص:

هيدددا الثحددا بنددام برنددامج قرشددادي مقددرتح لتنميددة تقدددير الددذات لدددى ضددحايا        

التنمددر املددددرسح يلتحقيقددا تدددن بندددام ال نددامج بدددالعتمد عدددي ا دبيددات العلميدددة التددد  

ندد  عليفددا يمددذل  الاددداا العامددة  تنايلدده اددذا امل،ضدد،مح يتفددمت التنيددات التدد  بذ

ياملقرتحددات. يبدددذل  فددد   ادددذا ياخلاصددة لددداح مدددم يضددعه لم،عدددة مددد  الت،صددديات 

ال نددامج يىددع  اد تقدددين رميددة علميددة تىددفن ر تقليددة التددار النتىددية التدد  يتعددر  

 هلا ضحايا التنمر.

 ضحايا التنمر املدرسبرنامج ارشادي/ تقدير الذات/ الكلمت املتتاحية: 
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 مقدمة:

انتشدددداراا ر املدددددار  حيدددددا يعتدددد  التنمددددر املدددددرس مددددد  أم ددددر أندددد،ام العندددددف 

انعكىدددده اتددددارة الىددددلثية عددددي عمليددددة الددددتعلن ينتىددددية الت ميددددذ يمددددذل  املنددددا  

املدددددرسح ييددددرى علددددمم الددددنتق أ  اددددذا الىددددل،   ددددد يتحدددد،  اد  ددددل،  مفدددداد 

للمجتمددددل يالدددددذي يعنددددد  الصدددددعدام بددددالق،انت الجتمعيدددددة يالعدددددراا العامدددددة 

ذا فددددد   تنميددددة تقددددددير الدددددذات ( لدددد 2: 2020يالتنمددددر عدددددي الجددددري   جتاجدددددةح

لددددددى ضدددددحايا ادددددذا التنمدددددر مددددد  جددددد   الددددد امج الرشدددددادية املنا دددددثة اصدددددث  

رضيريددددا عددددي اعتثددددار ا  اددددذا التقدددددير ادددد، بعددددد مفددددن مدددد  ابعدددداد الشخ ددددية يأ  

تنميتددددا لدددددى اددددهلم الفددددحايا ادددد، تنميددددة للقيمددددة الذاتيددددة التدددد    ددددة اهل،يددددة 

يدددددة تنميدددددة تقددددددير الدددددذات ( اد امهweeks.1980الشخ دددددية ح حيدددددا يشددددد   

لدددددى الت ميددددذ بددددم نقددددو ال ددددحة النتىددددية يالتاعليددددة الذاتيددددة ي يدددداد  التح ددددية 

 :weeks.1980الدددددددراس يجتديددددددد افاادددددداين عدددددد  انتىددددددفن يالجددددددري  

( يلددددددذا يعتدددددد  ا ددددددل،ف العدددددد   العقدددددد   النتعددددددا  الىددددددل،م  مدددددد  (12

لفددددراد  نتىددددفن ال دددداليف التعالددددة هلددددذة التنميددددة لنددددا يىدددداعد عددددي تقثددددة ا

جدددد اين التاشددددلة لمتىدددداف املعرفددددة العابيددددة يالتعدددداي  مددددل  يال ددددتتاد  مدددد 

 (3: 2019ذياين يتقديراا ر مة الظريا  عث،دح

 مشكلة الثحا:

التنمددددددر مشددددددكلة  ددددددل،مية انتةددددددت بشددددددكة يا ددددددل ر مافددددددة املجتمعددددددات    

جتمعدددد  يجاصددددة ر املدددددار ح يهلددددا ىلتددددار  ددددلثية عددددي املىددددت،يت النت دددد يال

 &storyلكدددة مددد  الشدددخص املتنمدددر يمدددذل  ضدددحية ادددذا التنمدددرح فقدددد أمدددد  

salaby.2008   أ  التنمدددددر املددددددرس اددددد، مشدددددكلة جعددددد   عدددددي ال تدددددا )

يجاصددددةا ضددددحاياة حيددددا نجدددددان يعددددان،  مدددد  م دددد  مدددد  املشددددك ت يمنفددددا 

اخلددددددد،ا يالعتلدددددددة الجتمعيدددددددة يالق ددددددد،ر ر تقددددددددير الدددددددذات يانختدددددددا  

يالغيددددداف عددددد  املدر دددددة يصددددد،لا اد النتحدددددار ر بعددددد  التح دددددية الددددددراس 

 ( story& salaby.2008 :45الحيا   
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يعليددددا فددددا  اددددذا التنمددددر يددددهتر عددددي العمليددددة التعليميددددة يالرتب،يددددة ر املدر ددددة 

يععدددددة اااجدددددة اد تنميدددددة تقددددددير الدددددذات لددددددى ادددددهلم الفدددددحايا بدددددم نقدددددو 

لرشددددادية املنا ددددثة هلدددددذة تدددد،افقفن النت دددد يالجتمعدددد  يأ  ت ددددمين الدددد امج ا

 املشكلة ا، ما ندد مشكلة الثحا ااا  يا :

اددددة بنددددام برنددددامج يعتمددددد عددددي العدددد   العقدددد   النتعددددا  الىددددل،م   دددديهدي 

 اد تنمية تقدير الذات لدى ضحايا التنمر؟

 أمهية الثحا:

يدددددهدي ارشددددداد ال تدددددا  ديراا مفدددددما ر تنميدددددة الىدددددل،ميات العابيدددددة لددددددهين  ح    

حيددددا تعمددددة اددددذة ال دددداليف عددددي تعتيددددت اددددذة الىددددل،ميات ياشددددثام حاجدددداين 

اد المدددد  يجتقيددددو الددددذات لدددددهين يتعتيددددت تقددددديراا يجاصددددة ضددددحايا التنمددددر ملددددا 

يشددددعري  بددددا مدددد  أذى  ددددد ي ددددل علدددديفن ح فيشدددد   ادلددددر( أ  تددددد  ال قددددة بددددالنتق 

لدددددى الشددددخاىل يددددهدي اد تعدددد،ير نقددددا  القدددد،  لدددددهين مندددد،م مدددد  التعدددد،ي  

 (371: 2020عدم تقدير الذات  جتاجةح ع 

ييددددرى  مدددد،بر  ددددميا( أ  تقدددددير الددددذات مفددددما ل  تددددا  ييددددهتر ر صددددحتفن 

النت دددد يينمدددد، مدددد  جدددد   التنشددددمة ا  يددددة ييىددددتمر جدددد   مراحددددة اايددددا  

( لدددددذا فددددد   79: 2004با دددددتعم  ال دددددرتاتيجيات النتىدددددية املنا دددددثة  ماشدددددفح

الىددددددل،م  م  ددددددل،ف لتنميددددددة تقدددددددير ا ددددددتعم  العدددددد   العقدددددد   النتعددددددا  

الدددددذات لددددددى اددددد،لم الفدددددحايا رضيريددددداا ل  ادددددذا ال دددددل،ف يىددددداعد عدددددي 

تعدددددية الفكددددار ال عق نيددددة التدددد  تك،ندددده نتيجددددة التنمددددر يالتدددد  تددددهتر عددددي 

( اد تدددددد ت  gorton.2015انتعددددددالت العتددددددة ي ددددددل،مياتاح فتشدددددد  درا ددددددة  

 تددددا  الددددذي  يعددددان،  مدددد  العدددد   العقدددد   ر تنميددددة تقدددددير الددددذات لدددددى ال

الددددددرف  ال،الددددددديح يا  اددددددذا ال ددددددل،ف  دددددداعد ر تنميتفددددددا بشددددددكة فعددددددا  

 gorton.2015 :34) 

يبددددذل  تكمدددد  امهيددددة الثحددددا ااددددا  ر انددددا يتندددداي  فمددددة مفمددددة ياددددن ضددددحايا 

التنمددددر املدددددرس الددددذي ا داد بشددددكة مثدددد  ر املدددددار  ح يمددددذل  بنددددام برنددددامج 
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الددددذات لدددددهين ب  ددددل،ف علمدددد  يىددددتند اد ارشددددادي يىدددداعد عددددي تنميددددة تقدددددير 

أذ ددددق نظريددددة يعمليددددة تهمددددد عددددي فاعليتددددا ر تنميددددة الىددددل،ميات العابيددددة لدددددى 

 الفراد بشكة عام يلدى ال تا  بشكة جاىل.

 ادا الثحا:  

هيدددددا الثحددددا ااددددا  ق  بنددددام برنددددامج قرشددددادي مقددددرتح لتنميددددة تقدددددير الددددذات 

 لدى ضحايا التنمر املدرس.

  الثحا :حديد 

 2021يقترص الثحا ااا  عي ال تا  ضحايا التنمر املدرس للعام 

  م علحات الثحا :

: اددد، جعدددة علميدددة تعتمدددد عدددي Counseling Programال ندددامج الرشدددادي أ: 

املدددت  بدددت ا ادددداا اخلاصدددة يال دددرتاتيجيات الرشدددادية امل،جفدددة لتحقيدددو ادددذة 

تدددد،ى ال نددددامج يالجددددرامات التنظيميددددة ا اددددداا يالت ددددمين الثح دددد  امل  ددددن يح

 (35: 1994يتنتيذ ال نامج يتق،يما يالتنىيو بت مة ما  ثو.   قبرااين ح 

قجرا يدداا : ادد  عدددداا مدد  اخلعدد،ات يالجددرامات يا نشددعة امل ددممة بعريقددة   دددية 

ر ضدد،م أ ددق علميدددة يدددا ق  تنميدددة تقدددير الدددذات لدددى ضدددحايا التنمددر املددددرس 

عددي الددتخلص مدد  التددار النتىددية هلددذا التنمددرح يتكدد،ي  افكددار يمشدداعر حيتدددريثفن 

 ي ل،ميات اعابية ع  ذياين يع  الجري .

عرفدددا  ريجدددر  ( بافاادددات التدددرد نحددد، ذاتدددا : Self-Esteem ف: تقددددير الدددذات

 (374:  2020ييك،  هلا مك،   ل،م  يىلجر انتعا .  جتاجةح

: اددن الت ميددذ Victims Of School Bullying ضددحايا التنمددر املدددرس - 

املتغرضددددت لدددداذى يا  ددددام  مدددد   م  فددددن املتنمددددري  ر املدر ددددة  يل يىددددتعيع،  

 (7: 2013الدفام ع  انتىفن برد الذى أي فنثا. الثفاىلح

 ال نامج الرشادي املقرتح 

 جع،ات ال نامج :  -  
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. حتددددد،ى 3ة لل ندددددامج   .ا ادددددداا ا جرا يددددد 2.اهلددددددا العدددددام لل ندددددامج   1

. جعددددد،ات تنتيدددددذ 5.التنيدددددات التددددد  بنددددد  عليفدددددا ال ندددددامج  4ال ندددددامج     

 ال نامج  حت،ى جلىات ال نامج( 

.: بنددام برنددامج ارشددادي لتنميددة تقدددير الددذات لدددى ضددحايا التنمددر اهلدددا العددام  •

 املدرس م  ج   ا تخدام فنيات الرشاد العق   النتعا  الىل،م .

 اداا ا جرا ية لل نامج : ا  •

 أ  يتمك  املىرتشد م  ااد م  الفكار ال عق نية. -1

 ا  يتعرا املىرتشد عي أمهية تعتيت الىل،ميات العابية. -2

 تنمية ص،ر  اعابية ع  الذات يجتقيو الت،افو النت  يالجتمع . -3

  حت،ى ال نامج  : •

يتفدددددددم  ال ندددددددامج ا دددددددتخدام فنيدددددددات يا ددددددداليف الرشددددددداد العقددددددد          

لتحىدددددت النتعدددددا  الىدددددل،م  يالتددددد  تىددددداعد عدددددي فددددداي  ال مدددددات النتىدددددية 

نددددد  ال ندددددامج  صددددد،ر  الدددددذات لددددددهين يتعتيدددددت املفدددددارات الجتمعيدددددة ح حيدددددا  بذ

د اددددذا ا نمدددد،ذ  احدددد  د عددددي يفددددو أنمدددد،ذ  التخعددددين   ال لددددة يامليتانيددددة( ييذعددددا

ا  ددددداليف ا داريدددددة التاعلدددددة ر التخعدددددين قذ يىدددددع  لل،صددددد،  اد أ  ددددد حدددددد 

 (242: 1985م  التعالية يب  ة التكاليف  الدي يح

نددد  عليفدددا ال ندددامج: تدددن ا دددتعم  فنيدددات الرشددداد العقددد    • التنيدددات التددد  بذ

 النتعا  الىل،م  يماليت:

ال عق نيدددة التددد  تك،نددده نتيجدددة التنمدددر اد تىدددثف الفكدددار التتنيدددد يال ندددام:  -1

الشددع،ر بددا تام الددذات ح لددذا فدد   اددذا ال ددل،ف يعمددة عددي تتنيددد اددذة الفكددار 

 يا نام الفحية عي اجتيار افكار ام ر اعابية لتحقيو ارتقام الذات لديا.

يتعندد  اشددثام اااجددات النتىددية التدد  جتقددو الت،افددو يصدد،لا اد اشددثام اااجددات:  -2

 ر الذات.تقدي
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 الفكددار العابيددة حددة الىددلثية ييكدد،  مدد  جدد   احدد  قعدداد  الثنددام املعددرر:  -3

يجعدددة النتعدددالت التددد  تت، دددن الفكدددار يالىدددل،ميات أم دددر اتتانددداا لتقليدددة 

 الفغ،  الت  يشعر هبا ضحايا التنمر.

يادد  ااددن فنيددة ر اددذا ال ددل،ف   ددا تعلددن املىرتشددد ادار  ذاتددا قدار  الددذات:  -4

 .عابية مما يىفة بنام تقدير الذات لديا أيل يم  الجري  تانياا بإ

يتعندد  تعلددن املىرتشددد الىددل،ميات التدد  تىدداعد عددي التدددريف عددي حددة املشددكلة:  -5

الدددتخلص مددد  تدددد  الدددذات لديدددة يذلددد  مددد  جددد   ادرا  املشدددكلة يمعرفدددة 

ي ال ددثاف يمدد  تددن العمددة عددي معااتفددا بامتىدداف الىددل،ميات التدد  تىدداعد عدد 

 حلفا.

يتىدددتخدم ل الدددة املشددداعر الىدددلثية ياحددد   املشددداعر العابيدددة مددد   ال دددرتجام: -6

جددد   ال دددرتجام العفدددو يالعقدددو يالنت ددد يالتددد  تىددداعد عدددي فددداي  ال مدددة 

التدد  يعددا  منفددا الفددحية يتقلددة مدد  التدد،تر ياخلدد،ا الددذي يشددعر بددا نتيجددة اخلدد   

 املهملة الت  مر هبا.

ييىددداعد عدددي لتيدددف الفدددغ،  النتىدددية يتقليدددة التددد،ترات  :التنتدديق النتعدددا  -7

حيددا يعمددة التعفدد  ل نتعددالت عددي جعددة اعددمق املىرتشددد جاليدداا مدد  الشدد،ا ف 

 يالنعكا ات الىلثية الت  تتك،  نتيجة لاحداث ال ادمة.

أ  لعددف الدددير يىدداعد املىرتشددد عددي تدددريف نتىددا عددي الددتحكن    يددة الديار: -8

 مة الحثا  يامتىاف القدر  عي فاي  ال مات.بالنتعالت يجت

ييدددا اد جعددة املىرتشددد يددمر  التغدد ات التدد  حدددته ر  ال،اجثددات الثيتيددة: -9

أفكدددارة يمشددداعر  ي دددل،مياتا الىدددابقة ر م،ا دددف اايدددا  العثيعيدددة لتعتيدددت تلددد  

:  2019العابيدددة يجعلفدددا ا دددل،باا ر حياتدددا يعدددت  مددد  تقدددديرة لذاتدددا  عثددد،دح

400) 
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 جع،ات تنتيذ ال نامج

 

 املعااة  املدج ت  الت،صيف 
 املخرجات 

 التنيات الرشادية  الجرامات   املفار   االىة

4ا يد

5 
 د يقة 

 

ال نامج  

 الرشادي 

 التعريف 

بال نامج  

ياادافا 

يالرتحيف   

 با عفام 

تقدين عر  علم  

ع  الع      ياض 

العق   النتعا   

 الىل،م 

املحارض  

ياملنا شات  

 اامعية 

معرفة الع   

العق   ياهلدا  

 م  ال نامج

 

ال انية 

45 
 د يقة 

ال، ،ا عي 

الفكار  

 ال عق نية

التخلص م   

اذة الفكار  

الت  تىثف 

انختا   

 تقدير الذات 

م،اجفة اذة الفكار  

يتتنيداا يدحففا  

 افكار اعابية يجعلفا 

 

 التتنيد يال نام 

ال تنام ب   التنمر 

ل عف أ  يهدي  

 اد ا تام الذات

ال ال ة  

45 
 د يقة 

 تعتيت الذات 

العمة عي 

تعتيت تقدير  

الذات لدى  

 الفحايا

التعامة مل التنمر  

بم،ض،عية يشجاعة 

 يجعلفا جتدي للذات 

 اشثام اااجات 

جعة الفحية 

ام ر  ،  ي در   

 ال مة عي فاي  

الرابعة ا

45 
 د يقة 

تغي  الفكار  

 الىلثية

ال تنام ب    

اذة الفكار  

ا  الت  

تىثف ا تام 

 الذات

جعة التنمر عثار  ع   

فربة يعف ال تتاد   

 منفا

. 
 

 اعاد  الثنام املعرر

امتىاف افكار 

اعابية يال تتاد  

 م  اخل ات املهملة

اخلامىة 

45  
 د يقة 

ااديا  

العايب مل  

 الذات

تعلن اايا  

العايب  

يفنف ل،م  

 الذات

جعة الفحية  ادر عي  

 مىاند  ذاتا يالنف،  هبا
 ادار  الذات

القدر  عي  

التحكن بذاتا عند  

م،اجفة م،ا ف  

 مهملة يصعثة 

الىاد ة  

45  
 د يقة 

ادرا   

 املشكلة

التنمر مشكلة  

هلا أتار نتىية  

 ياجتمعية 

املشكلة م  م،اجفة اذة 

ج   التدريف عي  

 ل،ميات تىاعد ر  

 تقدير الذات 

التدريف عي حة  

 املشكلة

تعلن  ل،ميات  

جديد  فعة 

الفحية يمح،  

 اتار التنمر الىيمة 

الىابعة  

45  
 د يقة 

ال رتجام  

العفو 

ابعاد املشاعر  

الىلثية ع  
  رتجام ال التدريف عي ال رتجام 

التخلص م   

اخل،ا يالقلو  
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يالعقو 

 يالنت  

حيت التتك   

 يالشع،ر 

يالت،تر يال،ص،   

 اد النقام الريح  

ال امنة  

45  
 د يقة 

 تعف  الذات 

معرفة امهية 

التنتيق  

النتعا   

للتخلص م   

التار الىلثية 

 للتنمر 

اععام الترصة للتحدث  

ع  ما ر داجة الفحية  

 م  مثه يمشاعر  لثية

 التنتيق النتعا  

جعة الفحية 

جالياا م  التار  

الىلثية للتنمر  

ي ادراا عي فاي   

 ال مة

 املعااة  املدج ت  الت،صيف 
 املخرجات 

 التنيات الرشادية  الجرامات   املفار   االىة

التا عة  

45 
 د يقة 

 

التحكن  

 بالنتعالت 

معرفة امهية 

لعف الدير  

ر فاي   

ال مات  

 النتىية 

جعة الفحية يلعف  

ععلا يتحكن  الدير الذي 

 بانتعالتا 

   ية الديار 

الىيعر  عي 

النتعالت الىيمة  

الت  رافقه  

 التجربة املهملة

العارش   

45 
 د يقة 

ممار ة التغ   

ر الفكار  

 ياملشاعر 

ا تخدام  

الىل،ميات  

املتعلمة ر 

م،ا ف اايا   

 الي،مية 

تكليف الفحية بممر ة 

اذة الىل،ميات الت   

تك،نه بىثف تغ  

 الفكار ياملشاعر 

 

 ال،اجثات الثيتية

جعة الىل،ميات  

املتعلمة ا ل،ف  

حيا  يعت  تقدير  

 الذات

ااادية  

 45عة 

 د يقة 

جتام  

 ال نامج 

ا تعرا  ما  

تن تنايلا ر 

االىات  

 الىابقة 

تقدين الشكر لكة ما  

 دم،ة ا،لم م  رغثة ر 

 فاي  اذة ال مة

مة فنيات  

الرشاد العق    

 النتعا  

ال،ص،  اد  

فلىتة جديد  ر  

اايا  ترفل م   

متف،م الذات  

 لدهين

 

 ادار  االىات:

االىدددة الفتتاحيدددة تكددد،  عثدددار  عددد  ترحيدددف با عفدددام يت،ضدددي  اهلددددا مددد   -

 ال نامج ي ثيعة ال ل،ف العق   النتعا  ح يالغر  م  ا تخداما.

ال عق نيددة التدد  نملفددا املىرتشددد يالعمدددة ال انيددة يفيفددا التعددرا عددي الفكدددار  -

عددي تغي اددا يااددد منفددا با ددتعم  فنيددة التتنيددد يال نددام يبعددد النتفددام التكليددف 

 بال،اجف الثيت  حىف مفم،  االىة.
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ال ال ددة العمددة عددي تعتيددت الددذات مددد  جدد   اشددثام اااجددات يجاصددة النتىدددية  -

 ل،اجف الثيت .منفا يبا  اليف املنعقية ح با ضافة اد ا

الرابعددة ييدددا اد تغيدد  الفكددار الىددلثية مدد  جدد   ا ددل،ف اعدداد  الثنددام املعددرر  -

 لل،ص،  اد فلىتة جديد  ر اايا .

اخلامىدددة يفيفدددا تعلدددنا عدددي اادددديا العدددايب عددد  الدددذات حتددد  عنددددما نتعدددر   -

 املىرتشد.لاذىح يأ  اذا التعلنا يك،  م  ج   أدار  الذات م   ثة 

الىاد دددة يتعنددد  ادرا  مشدددكلة التنمدددر يالعمدددة عدددي م،اجفتفدددا يالتددددريف عدددي  -

 حة املشك ت لك  يتمك  الفحية م  فاي  العقثات ر اايا  بكة تقة.

الىدددابعة يفيفدددا ا دددتعم  ل  دددرتجام العفدددو يالنت ددد للدددتخلص مددد  اخلددد،ا  -

 يالقلو لل،ص،  اد النقام الداجو للفحية.

يفددا تعفدد  للددنتق الداجليددة با ددتعم  التتريددت النتعددا  للددتخلص مدد  ال امنددة  يف -

 التار الىلثية للتنمر يانعكا ايا علة حيا  الفحية.

التا ددعة يتدد   مدد  ج هلددا امهيددة   يددة الديار مدد  اجددة الىدديعر  عددي النتعددالت  -

 الىلثية املتك،نة م  الديار الىابقة أي م  التعر  للتجربة الىابقة.

ارش  يتعنددد  ممار دددة التلىدددتة ااديدددد  التددد  تك،نددده ر الفكدددار ياملشددداعر العددد  -

يتعتيتاددا ر  ددل،  الفددحية  يذلدد  مدد  جدد   ال،اجثددات الثيتيددة التدد  يكلددف هبددا 

 ر مة جلىة يمذل  الرتميت عليفا ر اذة االىة.

اااديددة عةدد يفيفددا جتددام لل نددامج يتقييمددا مدد  فثددة العفددام يتقدددين الشددكر  -

 هلن يالت مد م  جتقيو ال نامج للفدا الذي يضل  جلا.يال نام 
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 الت،صيات: 

 بنام عي ما تن عرضا  ابقاا ت،يص الثاح ة باليت:

ر املدددار  البتدا يددة يال ان،يددة بىددثف انتشددار  ا رشددادي ال نددامج تعثيددو -1

ظددداار  التنمدددر م ددد ا لل، ددد،ا عدددي التغددد ات التددد  تعدددراا نتيجدددة  تعثيدددو 

 ال نامج.

مين برنددامج ارشددادي ىلجددر يتندداي  الفددراد املتنمددري  ياتددار اددذة الظدداار  ت دد  -2

 عليفن نتىياا ياجتمعياا 

اادددتمم أيليدددام المددد،ر يمدددذل  اهليمدددات الرتب،يدددة بظددداار  التنمدددر املددددرس  -3

 للتقلية م  أتاراا الىلثية عي الفحايا يعي املجتمل.

 املقرتحات:

اجدددرى م دددة   الددد،ع  الثيمددد ح ا دددتام بندددام برندددامج ارشدددادي يتنددداي  مشدددك ت  -1

 الذات يغ اا( لدى   ف املدار  .

تندداي  التنمددر املدددرس يمعرفددة ا ددثابا ياملشددك ت التدد  ملتفددا  مدرا ددة ميدانيددة  -2

 ر املجتمل(.

  



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  761 
 

 

 امل ادر:

: العددددد   النت ددددد الىدددددل،م . القددددداار : دار  1994ابدددددرااين ح عثدددددد الىدددددتار ح 

 . 35التجر للنةح ىل

:مقيدددددا  التنمدددددر / الفدددددحية ح مكتثدددددة النففدددددة  2013يد امحدددددد حالثفددددداىلح  ددددد 

 العربيةح القاار .

:التددددددريق ر تقدددددددير الددددددذات بددددددت املتنمددددددري   2020جتاجددددددةح مدددددد  الىدددددديد ح

( 1(ح املجلدددددددد  162يضدددددددحايا التنمدددددددرح للدددددددة الرشددددددداد النت دددددددح العددددددددد 

 القاار .

( : الفاادددددددات العلميدددددددة ر لعدددددددين 1985الددددددددي ي ح صدددددددال  جا دددددددن  

( مكتثددددة 15مج الت،جيددددا يا رشدددداد ح للددددة ر ددددالة اخللدددديج العددددريب ح العدددددد  بددددرا

 242ح ىل   عثد العتيت العربية ح الريا 

: فاعليدددددة برندددددامج ارشدددددادي لتنميدددددة تقددددددير  2019عثددددد،دح  دددددحر عثدددددد الغنددددد ح

الددددذات لدددددى عينددددة مدددد   دددد ف املرحلددددة ال ان،يددددة ممدددد  يعددددان،  مدددد  الددددرف  

 (.1(ح ااتم  58البنامح للة الرشاد النت ح العدد ال،الدي مم يدرما 

: املشدددددك ت الىدددددل،مية يتقددددددير الدددددذات لددددددى  2004ماشدددددف ح ايدددددم  فدددددهادح

املعدددددداق  ددددددمعياا ر نظددددددام  العددددددت  يالدددددددمج ح للددددددة الدرا ددددددات النتىدددددديةح 

 (.1(ح املجلد 14العدد 

Weeks, D. (1980): The relation between Loneliness and depression, Journal 
of Personality and Social Psychology, Vol. (39). 

72 – Yao, E. (2007):                           

Gorton, J, (1995): The effects of Family dynamics (Cohesion and 
adaptability) on self-efficacy, self-esteem, and goal stability in late 
adolescents. Unpublished doctoral dissertation, The Union institute, Ohio. 
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 املستخلص

هيددددددح الىل دددددف اىل التعدددددرح قدددددل العيةدددددة بددددد  ال ددددددر  الريا دددددية  ال ددددد ود 

( 280االكددددادي ى لدددددر لدددديا املرحلددددة النا ويددددة. ) و دددد  قينددددة الىل ددددف مددددن  

لالىلددددا  مدددددن لددددديا ال دددددمل الرابدددددي العل دددددى   املددددددار  النا ويدددددة  االقداديدددددة 

تامد بدددداالق-. بنددددب الىلدددداحنون 2التابعددددة لل ديريددددة العامددددة لرتبيددددة بغددددداد  ال ددددر  

اختىلدددددارا  لل ددددددر  الريا دددددية  م ياادددددا   -قدددددل الدراادددددا   اادبيدددددا  السددددداب ة

 معامددددددا ار)ىلددددددا   (T)لل دددددد ود االكددددددادي ى. ااددددددتخدم الىلدددددداحنون اختىلددددددار 

برياددددون مل ار ددددة النتددددات .  ةددددد اادددد ر  النتددددات  قددددن امددددتي  لدددديا ال ددددمل 

الرابدددددي العل دددددى لل ددددددر  الريا دددددية  ال ددددد ود االكدددددادي ى.    ىلددددد  الىل دددددف 

 جددددود قيةددددة ار)ىلاليددددة موجىلددددة بدددد  ال دددددر  الريا ددددية  ال دددد ود االكددددادي ى. 

دموا     دددددوئ  تدددددات  الىل دددددف ا   الىلددددداحنون بعددددددد مدددددن التو ددددديا   ةددددد 

 قددا  من امل رتحا . 

 -االكددددددددادي ى – ال دددددددد ود -الريا ددددددددية–ال دددددددددر   ال لددددددددام  امل تاحيددددددددة 

 .الريا يا 
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  مش لة الىل ف

ةددددد يواجددددمل للىلددددة املرحلددددة النا ويددددة  بدددداالخص للىلددددة ال ددددمل الرابددددي العل ددددى   

العديدددددد مدددددن العدددددغو  بشددددد ا قدددددام  العدددددغو  االكادي يدددددة بشددددد ا خدددددا  

 تيجددددددة اال ت دددددداد اىل مرحلددددددة جديددددددد     ر  الت يددددددمل مع ددددددا  اخددددددتيح 

الدرااددددددة   املرحلددددددة املتوادددددد ة قن ددددددا   االقداديددددددة  ا ددددددا  ةددددددرار بشدددددد ن 

در  الريا ددددية مددددن املتغددددريا  امل  ددددة التددددى )ددددر)ىل  ار)ىلددددا  التخ ددددص.  )عددددد ال دددد 

مىلددددداع بالع ليدددددة التعلي يدددددة.  ل دددددى يتغلددددد  ال لىلدددددة قدددددل العدددددغو  البدددددد  ن 

 يتس وا بال  ود االكادي ى بش ا اليؤ ر قل دراااهتم.

ان حيا)نددددا املعدددداا  طدددد د  ا املددددا  كنددددريمل مددددن الت ددددور ال دددديي  املتيحدددد    

   افة ملددددا )واج ددددمل االمددددم مددددن  ددددن  ا مددددا  متنوقددددةخمتلددددمل جمدددداال  احليددددا   ا دددد 

 قدددل الدددرهم مدددن ردددرسا الت دددور ال ددديي  )عدددرم اافدددراد لل ندددري مدددن اا مدددا  

 العددددغو   امل دددددن اال ان رندددددا  افدددددرادا  كنددددري  ين عدددددون مدددددن ردددددرسمل اال مدددددا  

 يعددددد ال دددد ود االكددددادي ى م  ومددددا   سدددديا     امل ددددن ب ددددو   قوي ددددة   دددد ود

  يدددداد  احتامليددددة النجدددداغ االكددددادي ى رهددددم التعددددرم متعدددددد االبعدددداد   يشددددري اىل

للشددددداتد  امل ددددن االكادي يددددة  ةدددددر  ال لىلددددة قددددل ااددددتعاد  الو ددددي ال ىليعددددى 

(Cassidy   2016: 1  .) 
كددددددام ا ددددددمل كلددددددام  اد الت دددددددم  )ع ددددددد  احليددددددا  ا داد  حاجددددددة اال سددددددان اىل 

رددددرسا كددددى يددددت  ن مددددن التدددد  ري      ااددددتخدام ةدرا)ددددمل الع ليددددة بنشددددا   ك ايددددمل

 الت دم  يسريمل ل احلمل. 

 متندددددا ال ددددددر  الريا دددددية  احدددددد  مدددددن )لددددد  ال ددددددرا  الع ليدددددة التدددددى  ددددد  

االردددددتامم هندددددا  اادددددا )  دددددن  رائ اي  شدددددا  معدددددر  ي دددددوم بدددددمل املدددددتعلم قندددددد 

 مواج ة  ي مش لة ريا ية )واج مل.

 امهيددددددة متغددددددريي ال دددددددر  الريا ددددددية  ال دددددد ود ااكددددددادي ى  ا رمهددددددا   

يس ب سدددد  مددددا  طددددار  اليددددمل قدددددد مددددن الدرااددددا  السدددداب ة الت  دددديا الدددددرا
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ار)ددددد ر الىلددددداحنون دراادددددة العيةدددددة االر)ىلاليدددددة بيدددددن ام لددددددر لددددديا املرحلدددددة 

 النا وية.  قليمل )ت دد مش لة الىل ف باإلجابة قن السؤاد اآليت 

ردددددا )وجدددددد قيةدددددة ار)ىلاليدددددة بددددد  ال ددددددر  الريا دددددية لددددددر لددددديا املرحلدددددة 

 ؟النا وية    ودرم ااكادي ى

 امهية الىل ف النظرية  الت ىلي ية

 مهيددددة ال دددددر  الريا ددددية بو دددد  ا  احددددد  مددددن ال دددددرا  الع ليددددة التددددى  دددد  

 ر درا  )ن يت ا لدر ال لىلة. 

حدا ددددة م  ددددوم ال دددد ود االكددددادي ى   الىليةددددة العراةيددددة   دددددر  الدرااددددا  التددددى 

م يدددددا  )تنا لدددددمل   حدددددد د املرحلدددددة الدراادددددية ب سددددد  قلدددددم الىلددددداحن   بندددددائ 

 لل  ود االكادي ى يتعل  باملرحلة النا وية.

 يدددداد  احلاجددددة اىل ب ددددوا )ركددددو قددددل جوا دددد  ال ددددو    ال الدددد  منددددا ال دددد ود 

  ااكادي ى  )عو  ادائمل الدرايس  بدال  من الرتكيو قل جوا   ال  ور.

دراادددة قيندددة مدددن للىلدددة املرحلدددة النا ويدددة التدددى )عدددد مرحلدددة ا ت اليدددة لل لىلدددة مدددن 

العدددددام اىل التعلددددديم ا دددددامعى التدددددى )سددددد م   بندددددائ املسدددددت ىلا امل ندددددى  التعلددددديم

 لل لىلة.

قددددم  جدددود دراادددة قراةيدددة  قدددل حدددد قلدددم الىلددداحن ( )تندددا د مو دددو  ال ددددر  

الريا ددددددية  قيةت ددددددا بال دددددد ود ااكددددددادي ى   )عددددددد الدرااددددددة اال ىل التددددددى 

 )نا ل  العيةة ب  ال در  الريا ية  ال  ود ااكادي ى.

م الىل ددددف   ال شددددمل قددددن العيةددددة بدددد  ال دددددر  الريا ددددية  ال دددد ود ةددددد يسدددد  

ااكدددددادي ى  دددددا ةدددددد يسددددد م   رفدددددي مسدددددتور الت  ددددديا الددددددرايس   مددددداد  

 .الريا يا 

 ارداح الىل ف

 هيدح الىل ف اىل 

 معرفة امتي  ليا املرحلة النا وية ال در  الريا ية. 

 معرفة امتيك م ال در  قل ال  ود االكادي ى.
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الوةدددددوح قددددددل لىليعدددددة  اقددددددامل العيةدددددة بدددددد  ال ددددددر  الريا ددددددية  ال دددددد ود 

 االكادي ى.

 
 فر يا  الىل ف

( بددد  املتواددد  0  05ال يوجدددد فدددرق    داللدددة نح ددداتية قندددد مسدددتور داللدددة  

ملتواددددد  احلسددددداال لددددددرجا  لددددديا املرحلدددددة النا ويدددددة   اختىلدددددار ال دددددر   ا

 ال در  الريا ية.

( بددد  املتواددد  0  05ال يوجدددد فدددرق    داللدددة نح ددداتية قندددد متواددد  داللدددة  

ال دددددر   املتواددددد  احلسددددداال لددددددرجا  لددددديا املرحلدددددة النا ويدددددة   م يدددددا  

 ال  ود االكادي ى.

( 0  05قنددددد مسددددتور داللددددة   ال )وجددددد قيةددددة ار)ىلاليددددة  ا  داللددددة نح دددداتية

 ب  ال در  الريا ية  ال  ود ااكادي ى ل يا املرحلة النا وية.  

 حد د الىل ف

ي ترصددددد الىل دددددف قدددددل لددددديا الرابدددددي العل دددددى   املددددددار  الن اريدددددة النا ويدددددة 

للعددددددام الدددددددرايس  2 اإلقداديدددددة   املديريددددددة العامددددددة لرتبيددددددمل بغددددددداد ال ددددددر   

 .م2021 –2020

 م  ل ا  الىل ف

 ددددد ة معرفيدددددة كامندددددة "( ب ادددددا 1979  ال   ال ددددددر  الريا دددددية  قرف دددددا  اددددديد   

 رائ جم وقددددددة مددددددن  اددددددالي  النشددددددا  املعددددددر  الددددددرسي هيدددددددح نىل الت  ددددددري   

 اددددددديد   "العيةدددددددا  احلسدددددددابية  املعدددددددادال  ا  يدددددددة  العيةدددددددا  امل ا يدددددددة

1979  19.) 

ىلدددددار ال ددددددر   ي دددددا  اجراتيدددددا  بالدرجدددددة التدددددى خ دددددا قلي دددددا ال الددددد    اخت

 الريا ية املعد هلرسا الغرم   ررسا الىل ف.
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ال دددددر  قددددل التغلدددد  "( ب  ددددمل Martin  2013 ا يددددا   ال دددد ود االكددددادي ى  قرفددددمل  

قددددل ال ددددعوبا  احلدددداد     املومنددددة التددددى )عددددد هتديدددددا  رتيسددددا  للت ددددور التعلي ددددى 

 .(Martin  2013:488) "لل ال 

 يعدددد  قنددددمل اجراتيددددا  بالدرجددددة ال ليددددة التددددى خ ددددا قلي ددددا ال الدددد    م يددددا  

 ال  ود االكادي ى املعد هلرسا الغرم   ررسا الىل ف.

 ااا  الساب ةخل ية  ظرية  الدر

 ال در  الريا ية 

 ن ال دددددددرا   (NAEP)يددددددرر املجلددددددو ال ددددددومى لت ددددددويم   دددددديا الريا دددددديا  

الريا ددددية ي  ددددن ةياادددد ا قدددد  جمدددداال  امل تددددور الريددددا    دددد   ن )تنددددا د 

)لدددد  ال يااددددا  ةدددددر  ال الدددد  قددددل الت  ددددري ب واةددددمل ريا ددددية متنوقددددة   يعددددا  

التددددددى اكتسددددددىل ا  حلددددددمل  قددددددل )و ددددددلمل الريددددددا   كددددددرسل  م ارا)ددددددمل الع ليددددددة

 (16:2011لل ش ي .  فريح  

(  ن ال ددددددر  الريا دددددية ردددددى ةددددددر  ق ليدددددة مركىلدددددة 2007ن  يدددددرر  معدددددوم  

 ليسددددد  بسدددددي ة   ل ن دددددا   الوةددددد    سدددددمل )عدددددد  احددددددر ال ددددددرا  ال رقيدددددة 

 (62  2007املندرجة    ةدر   ط ا  رى ال در  الع لية.  معوم  

ريا ددددية ب اددددا  شددددا  ق دددد  ين سددددم قددددل ( في ددددمل ال دددددر  ال2000 مددددا  السدددديد  

ةدددددرا  مركىلددددة ب سدددد  فددددر   الريا دددديا  نىل ةدددددر  حسددددابية   ةدددددر  ج يددددة  

 (311  2000 ةدر  رنداية  تلمل ب  و اهتا الع لية.  السيد  

 م و ا  ال در  الريا يا)ية 

(  ن م و ددددا  ال دددددر  الريا ددددية ال 2015يددددرر كددددا مددددن  ال ىلي دددد  مدركددددة  

 اددددالي  ال ددددرد   الت  ددددري لل واةددددمل الريا ددددية   )تعدددد ن   دددد ا  )ن  ددددا قددددن 

لل راتدددد  التددددى قددددن لري  ددددا )ىلنددددب املعرفددددة املتعل ددددة  )سدددداقد قددددل االكتشدددداح 

 التخ دددددد   كددددددرسل  ال دددددددر  قددددددل اقددددددتامد لراتدددددد  ريا ددددددية خمتل ددددددة حلددددددا 

املشددددد ي  هدددددري الر )ينيدددددة  ان املعرفدددددة الريا دددددية )تعددددددر اال دددددة باالقدددددداد 

 (30:2015ىلي   مدركة   احلساا.  ال 
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( امل و ددددددا  الع ليددددددة لل دددددددر  الريا ددددددية  رددددددى 135  1979 حدددددددد  ادددددديد  

 ال دددددددر  قددددددل التددددددرسكر   ال دددددددر  العدديددددددة   ال دددددددر  امل ا يددددددة   ال دددددددر  

د  الشدددددددي    ( م و دددددددا  ال ددددددددر  320:1990االادددددددتداللية(.   حددددددد  خدددددددد 

ال دددددر  امل ا يددددة  الريا ددددية بددددد ال در  العدديددددة  ال دددددر  قددددل ال  ددددم الل ظددددى  

( فدددددرير  ن قوامدددددا ) دددددوين 184:1996ال ددددددر  االادددددتداللية(.  مدددددا  جدددددابر  

)لدددددد  ال دددددددر  رددددددى مو ددددددوقة  طدددددد لية فاملو ددددددوقية  احلسدددددداا   ا دددددد   

 اهلنداددددددة(  مددددددا الشدددددد لية  الت  ددددددري املجددددددرد  الددددددرساكر     ليددددددة الع ليددددددا  

لدراادددددا  الريا دددددية   ادرا  العيةدددددا  امل ا يدددددة(.  ةدددددد ا)  ددددد  ال ندددددري مدددددن ا

قددددددل  ن ال دددددددر  الريا ددددددية )تعدددددد ن ال دددددددرا  املركىلددددددة الددددددنيا  احلسددددددابية  

 (297  2000 ا  ية   اهلنداية.  السيد  

 (   ررسا الىل ف   رى 1979 ايتم اقتامد ) نيمل  ايد  

ال دددددر  قددددل التددددرسكر  )ظ ددددر   كددددا  شددددا  ق دددد  معددددر   ددددادر قددددن ال ددددرد 

  2016يشئ )دددددم )عل دددددمل.  يع دددددوا    ي تدددددا  بتدددددرسكر ال لدددددام  ا   قدددددداد    اي

458) 

ال دددددددر  العدديددددددة  )ت نددددددا بالنشددددددا  الع دددددد  املتعلدددددد  بااددددددتعامد ااقددددددداد   

الع ليدددددا  احلسدددددابية  الع ليدددددا  الع ليدددددة التدددددى ) دددددوم قدددددل  ادددددا  ااقدددددداد. 

 (200  1985   ود  

ال ددددددر  امل ا يدددددة   )ت ندددددا بال ددددددر  قدددددل الت دددددور الىلرصدددددي حلركدددددة ااطددددد اد 

 (124  2008 ريان    املجسام .

ال ددددددر  االادددددتداللية   ردددددى جم وقدددددة مدددددن امل دددددارا  ال رقيدددددة )ت ندددددا   كدددددا 

 شدددا  ق ددد  معدددر  يت ندددا باادددت رائ ةاقدددد  مدددن جويةاهتدددا  اادددتنىلا  ا دددوئ مدددن 

 (5  2001ال ا.  العتيىلى  

 ال  ود االكادي ى

اال يعدددد  ال ددد ود مدددن اردددم امل ددداريم احلديندددة املر)ىل دددة ب ركدددة قلدددم الدددن و اال ددد 

التدددددى )تندددددا د ال دددددو  اإل سدددددا ية  اإل ابيدددددة  )سددددد م   التوافددددد  ا يدددددد مدددددي 
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مت لىلددددا  احليددددا   مشدددد يهتا  م ابددددا املندددداحى السدددداتد  التددددى )عظددددم ال  ددددور 

  ا جددددمل العددددعمل اال سددددا .  الددددرسي  اد االرددددتامم بدرااددددتمل بعددددد دقددددو  مددددار)ن

ملتغدددددريا  اىل   ر  الىل دددددف   املتغدددددريا  اإل ابيدددددة بددددددال  مدددددن ا ادددددليجامن

السددددلىلية التددددى اددددي ر  مددددد  لويلددددة مددددن الىل ددددف العل ددددى قددددل الىلدددداحن . ن  نن 

املعنددددب الددددرسي خ لددددمل ال دددد ود   قلددددم الددددن و رددددو ةدددددرمل ال ددددرد قددددل ااددددتعادمل 

)وا  دددددمل بعدددددد التعدددددرم لل  دددددن  ال دددددعاا بدددددا  ةدددددد يوظدددددمل ردددددرسمل امل دددددن 

  ال ددددعاا لت  يدددد  الن ددددو  الت امددددا   رددددو بالتددددا  م  ددددوم دينددددامي ى خ ددددا  

 يعدددددد مدددددن  (.20  2013معندددددامل النىلدددددا  كدددددام خ دددددا احلركدددددة  ابدددددو حدددددي    

السددددام  الشخ ددددية التددددى مت ددددن الشددددخص مددددن الت  ددددا   مواج ددددة امل دددددن  

 ردددددى خا دددددية متعددددددد  اابعددددداد   )تندددددو  ب سددددد  السدددددياق  الوةددددد   الع دددددر 

 النددددو   اال ددددا الن ددددا    دخددددا ال ددددرد الددددرسي يتعددددرم لددددمل ظددددر ح احليددددامل 

 (630  2013 املختل ة.  طار  

( بعدددددا ا  ددددداتص ل فدددددراد Ghannam & Thabet   2014 ةدددددد حددددددد  

ال دددددامدين  ن  اادددددم يت ددددد ون هنددددددح احليدددددا    الشدددددعور بددددداال تامئ االجتامقدددددى 

 اال  عددددداال  اإل ابيدددددة   م دددددارا  حدددددا املشددددد ي    املندددددابر   ال ددددددر  قدددددل 

 (.Ghannam & Thabet   2014: 99) ىلا املشاقر السلىلية  التعاما مع ا  

( ان رندددددا  Brooks & Goldstien   2004 يو ددددح بددددر كو  جولداددددت   

 :م و ا  ااااية لل  ود   رى

التعددددالمل  الددددرسي ي نددددا ةدددددرمل ال ددددرد قددددل الت اقددددا مددددي مشدددداقر  اقارددددا   

  اف ار االخرين  ا يس ا التوا ا  التعا ن  االحرتام ب  االخرين.

التعىلدددددري قدددددن اف دددددارمل  مشددددداقرمل التوا دددددا  ن  ي  دددددن التوا دددددا لل دددددرد مدددددن  

بو ددددددوغ   ان خدددددددد اردافددددددمل  ةي ددددددمل اإل سددددددا ية  خددددددا مددددددا يواج ددددددمل مددددددن 

 مش ي .

الت ىلددددا   يت نددددا   ) ىلددددا ال ددددرد لرسا)ددددمل  لحتخددددرين    لدددد  قددددن لريدددد   ديددددد 

افرتا دددددا   اردددددداح  دافعيدددددة  ف دددددم ال دددددرد ملشددددداقرمل  )عىلدددددريمل قن دددددا ب دددددورمل 
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خ ددددديتمل  دددددا يسددددداقدمل قدددددل ادددددلي ة   ديدددددد جوا ددددد  ال دددددو   ال اقليدددددة   ط

  (347-346  2013  ردددددددران   ردددددددران  .اادددددددتخدام ا االادددددددتخدام االمندددددددا

 قليددددددمل فال دددددد ود ااكددددددادي ى ي  دددددد السددددددىل    ار) ددددددا  االدائ االكددددددادي ى 

لدددددىلعا ال ددددديا د ن هدددددريرم    يددددد  النجددددداغ االكدددددادي ى رهدددددم )عر ددددد م 

لظدددددر ح ادددددلىلية ف دددددم مدددددن الدددددرسين يتسددددد ون بالت دددددا د  اامدددددا  املسدددددا د  

(. ) (Arif & Mirza    2018   p.34 626-602:2015  االجتامقيدددة    دددد

( اىل ان ال ددددددددد ود ااكدددددددددادي ى 626-602:2015  حددددددددد  اطدددددددددار    د  

 (Koen   2019)   دددداح  .يت ددددون مددددن الت ددددا د  اامددددا  املسددددا د  االجتامقيددددة

اىل الت ددددا د  االمددددا كددددا مددددن الت  ددددا  ال  ددددائ  الرسا)يددددة  الشددددعور بالتامادددد  

(Koen   2019 :5). 

التددددى يت ددددمل هنددددا اافددددراد   ي  مددددن السددددام   ا  دددداتص رنالدددد  العديددددد

ال دددد ود ااكددددادي ى املر) ددددي  من ددددا ال دددددر  قددددل اةامددددة قيةددددا  جيدددددمل مددددي 

االخددددددرين  ار) ددددددا    مسددددددتور ) دددددددير الددددددرسا   فاقليددددددة الددددددرسا    امددددددتي  

د  اددددالي  مواج ددددة العددددغو  متواف ددددة مددددي لىليعددددة ال ددددرد  املوةددددمل  اال  عددددا 

كدددددام اادددددم ي  دددددن م الت  دددددري   لراتددددد   اإل ددددداال   ) ىلدددددا املشددددداقر السدددددلىلية 

 (301  2014جديدمل للتعاما مي املش ي  التى )واج  م.  جورر  

نن ال ددددد ود االكدددددادي ى م دددددار  ي  دددددن )علي  دددددا لل لىلدددددة  كدددددا لالددددد  لديدددددمل 

ال دددددر  قددددل )عل  ددددا   سددددين ا  )عويورددددا ب ددددر ر الوةدددد  جندددد  نىل جندددد  مددددي 

 املعل دددد   )ددددوفري الظددددر ح الداق ددددة التددددى )عددددو  ال دددد ود االكددددادي ى اارس  

 Mirza  2018: 36(.  ي  ددددن )عويددددومل مددددن خدددديد  ربعددددة  طدددديائ  املعلوما)يددددة 

  لدددد  بويدددداد  الددددوقب  املعرفددددة   ) ددددوير م ددددارا  التنظدددديم الددددرسايت مددددن خدددديد 

)رمجدددة املخدددا ح نىل قدددادا  فعالدددة   بندددائ طدددعور ةدددوي مدددن مدددن خددديد  )و يدددد 

فددددراد بت ددددرار فددددر  ملامراددددة   ) ىليدددد  امل ددددارا  التددددى يددددتم )دريسدددديا   خلدددد  اال

   Schwartzالدددددقم االجتامقددددي ن خدددديد ن دددداد ر ابدددد  بدددد  ال ددددرد  الىليةددددة  

2018: 102.) 
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 دددددا ادددددىل  يتعدددددح )ىلددددداين اآلرائ حدددددود  ديدددددد  بعددددداد    م و دددددا  لل ددددد ود 

ااكددددادي ى  لددددرسا اي ترصدددد الىل ددددف قددددل ةيددددا  التامادددد   ال دددددر  قددددل ا ددددا  

ةددددددرارا  حاادددددد ة  املر  ددددددة اإل ابيددددددة  ال  ددددددائ  الرسا)يددددددة  ك بعدددددداد لل دددددد ود 

 االكادي ى  ظرا  لت راررا   معظم الدرااا    يعا  ال) اة ا قلي ا. 

 ود ااكادي ى  الت  يا الدرايس ال  

ان العيةددددددة بدددددد  ال دددددد ود االكددددددادي ى  الت  دددددديا الدددددددرايس رددددددى قيةددددددة 

)ىلادليدددددة  ن  يدددددؤدي ال ددددد ود اىل مسدددددتور   دددددي  جيدددددد اطدددددار  اليدددددمل دراادددددة 

(  مدددددن ج دددددة  خدددددرر ي  دددددن قدددددد  الت  ددددديا املر) دددددي 2016 جدددددابر  قددددد   

  بندددائ ال دددددر  قددددل ب نولدددة قامددددا  ةددداتى  ددددد الشدددداتد   بالتددددا  ف دددو يسدددداقد 

 ( 434-401  2016ال  ود.  جابر  ق   

  ساب ةالدرااا  ال

مل يعنددددر الىلدددداحنون قددددل ب ددددوا    درااددددا  ادددداب ة )نا لدددد  متغددددريي الىل ددددف 

 جمت ع   لرسا ار) ر الت سيم قل  ورين  

   ال    ور درااا  )تعل  بال در  الريا ية 

 (2018درااة  قىلد اهلل   

ق  رددددددف  التعدددددرح قدددددل لىليعدددددة العيةدددددة االر)ىلاليدددددة بددددد  اجريددددد    العدددددرا

ال ددددددددر  الريا دددددددية ملددددددددريس الريا ددددددديا  لل رحلدددددددة االقداديدددددددة  الت  دددددددري 

االبدددددداقى لددددددر للىلدددددت م    افظدددددة بابدددددا. )دددددم  ديدددددد مددددددريس  مدرادددددا  

الريا ددددديا  لل ددددددمل الرابددددددي العل ددددددى  للىلدددددت م ميدددددددا ا  إلجددددددرائ الدرااددددددة  

( مدراددددا  61ن املدرادددد   املدراددددا    بددددرسل  بلددددن حجددددم قينددددة الدرااددددة مدددد 

( مدرادددددة.  بلدددددن حجدددددم قيندددددة ال لىلدددددة 36( مدرادددددا    25 مدرادددددة بواةدددددي  

( لالىلددددددة  ي ا ددددددمل )ددددددم 540( لالىلددددددا    375( لالىلددددددا   لالىلددددددة بواةددددددي  915 

( لالىلددددددا  ا  لالىلددددددة قشددددددواتيا  مددددددن لدددددديا املدرادددددد   لالىلددددددا  15اختيددددددار  

رااددددة )ددددم بنددددائ اختىلددددارين  مهددددا املدراددددا .  لغددددرم مجددددي الىليا ددددا  ا ا ددددة بالد

ن ب دددديغتمل الن اتيددددة مددددن   . ( ف ددددر  2اختىلددددار ال دددددر  الريا ددددية لل درادددد  ) ددددو 



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1املؤتمر الدولي  الثالث لالبحاث في العلوم االنسانية و االجتماعية كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  771 
 

 

( ف ددددددر . 22اختىلاريددددددة.  اختىلددددددار الت  ددددددري االبددددددداقى لل لىلددددددة  ) ددددددون مددددددن  

)نوقددددد  ف دددددرا  االختىلدددددارين بدددددد  املو دددددوقية  امل اليدددددة.  ااددددد ر   تددددددات  

بدددد  ال دددددر  الريا ددددية ملدددددريس  الدرااددددة  جددددود قيةددددة ار)ىلاليددددة موجىلددددة ةويددددة

 الريا يا    كورا   ا ا ا (  الت  ري االبداقى لدر للىلت م.

 (2021درااة  قىلد  

 جريدددددد    العددددددراق   ردددددددف  اىل التعددددددرح قددددددل العيةددددددة االر)ىلاليددددددة بدددددد  

الت ندددددديي  الريا ددددددية لدددددددر للىلددددددة املرحلددددددة النا ويددددددة  ةدددددددرهتم الريا ددددددية. 

ىلددددا   لالىلددددة مددددن للىلددددة ال ددددمل النالددددف ( لال269) و دددد  قينددددة الىل ددددف مددددن  

املتوادددد    ةددددد ااددددتع ل  الىلاحنددددة املددددن   الو دددد ى   ال شددددمل قددددن العيةددددة 

بددددد  الت نددددديي  الريا دددددية  ال ددددددر  الريا دددددية لددددددر قيندددددة الىل دددددف. متنلددددد  

اد ا  الىل دددددف باختىلددددداري الت نددددديي  الريا دددددية املتعددددددد  قدددددل  فددددد  ) دددددنيمل 

(Lesh) تددددددات  الدرااددددددة نىل امددددددتي   اختىلددددددار ال دددددددر  الريا ددددددية.  )و ددددددل   

ال لىلدددددة الت نددددديي  الريا دددددية املتعددددددد   كدددددرسل  امدددددتيك م ال ددددددر  الريا دددددية  

كددددام )و ددددل   يعددددا  اىل  جددددود قيةددددة ار)ىلاليددددة موجىلددددة  ةويددددة بدددد  الت ندددديي  

 الريا ية  ال در  الريا ية.

 
  ا يا    ور درااا  )تعل  بال  ود االكادي ى

 (2018درااة  مسري   

اجريدددددد    العددددددراق   ردددددددف  اىل التعددددددرح اىل مسددددددتور ال دددددد ود ا ددددددامعى 

 ال شددددددمل قددددددن ال ددددددر ق )ىلعددددددا  ملتغددددددريا   التخ ددددددص   النددددددو    ال ددددددمل 

( لالىلددددددا   لالىلددددددة اختددددددري ا 250الدددددددرايس(   ) و دددددد  قينددددددة الىل ددددددف مددددددن  

ب ري ددددة قشددددواتية   ةددددد ااددددتخدم  الىلاحنددددة املددددن   الو دددد ى   ال شددددمل قددددن 

 )و دددددل   تدددددات  الىل ددددددف اىل ان للىلدددددة كليددددددة  مسدددددتور ال ددددد ود ا ددددددامعى.

الرتبيددددة بجامعددددة ال اداددددية لدددددهيم  دددد ود جددددامعى   كددددرسل  اىل  جددددود فددددر ق 

دالددددة اح دددداتيا  )ىلعددددا  ملتغددددري النددددو  ل ددددالح الددددرسكور  مددددي  جددددود فددددر ق دالددددة 
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اح ددددداتيا  )ىلعدددددا  ملتغدددددري التخ دددددص العل دددددى  امدددددا بالنسدددددىلة اىل متغدددددري ال دددددمل 

لددددة الرابعددددة.  ةددددد ةامدددد  الىلاحنددددة بىلنددددائ الدددددرايس فوجددددد فددددرق ل ددددالح املرح

 م يا  لل  ود ا امعى.

 ( 2021درااة  احلار ى  

اجريددددد    السدددددعودية   رددددددف  اىل التعدددددرح قدددددل اكندددددر اادددددرتا)يجيا  )نظددددديم 

االفعدددداد معرفيددددا  طدددديوقا  لدددددر لالىلددددا  جامعددددة ال دددداتمل   التعددددرح قددددل درجددددة 

 ال شددددمل قددددن العيةددددة ال دددد ود االكددددادي ى لدددددر لالىلددددا  جامعددددة ال دددداتمل  

بددددددد  االادددددددرتا)يجيا  اإل ابيدددددددة لتنظددددددديم اال  عددددددداد معرفيدددددددا   ال ددددددد ود 

( مددددن لالىلددددا  جامعددددة ال دددداتمل 403االكددددادي ى. ) و دددد  قينددددة الىل ددددف مددددن  

اختدددددري ا ب ري دددددة قشدددددواتية. اادددددتخدم  الىلاحندددددة املدددددن   الو ددددد ى   ةامددددد  

م بىلنددددددائ م يددددددا  لل دددددد ود االكددددددادي ى  )ىلنددددددى م يددددددا  ااددددددرتا)يجيا  )نظددددددي

 )و ددددل   تددددات  الىل ددددف اىل  جددددود قيةددددة  االفعدددداد معرفيددددا  بعددددد )عريىلددددمل.

ار)ىلاليددددددة موجىلددددددة دالددددددة اح دددددداتيا  بدددددد  درجددددددا  االاددددددرتا)يجيا  اإل ابيددددددة 

لتنظدددديم اال  عدددداد معرفيددددا   درجددددا  ال دددد ود االكددددادي ى لدددددر قينددددة الىل ددددف 

  جددددود قيةددددة ار)ىلاليددددة موجىلددددة دالددددة اح دددداتيا  بدددد  درجددددا  االاددددرتا)يجيا  

لسدددددلىلية لتنظددددديم اال  عددددداد معرفيدددددا   درجدددددا  ال ددددد ود االكدددددادي ى   جدددددود ا

فدددددر ق دالدددددة اح ددددداتيا    متواددددد ا  درجدددددا  م يدددددا  ال ددددد ود االكدددددادي ى 

 (2021)ىلعا  ملتغري املعدد الدرايس.  احلار ى  
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 جوا   اإلفاد  من الدرااا  الساب ة

  ديد ردح الىل ف . 

 ة للىل ف.دقم املش لة  اامهية  ا ل ية النظري

اقدددددداد اختىلدددددار ال ددددددر  الريا دددددية  م يدددددا  ال ددددد ود االكدددددادي ى  اختيدددددار  

 الوااتا اإلح اتية املنااىلة  ) سري النتات .

 اختيار قينة الىل ف. 

 نجرائا  الىل ف 

جمت دددي الىل دددف  قينتدددمل  ) دددون جمت دددي الىل دددف مدددن قيندددة قشدددواتية مدددن املددددار  

.   2لرتبيدددددمل بغدددددداد ال دددددر    النا ويدددددة  االقداديدددددة التابعدددددة لل ديريدددددة العامدددددة

( لالىلدددددا  مدددددن لددددديا ال دددددمل الرابدددددي 280حددددد  كا ددددد  قيندددددة الىل دددددف مدددددن  

 العل ى اختري ا ب الوا قشواتى لىل ى.

اد ا  الىل دددددف  اادددددتخدم الىلددددداحنون  دا)ددددد   مهدددددا  اختىلدددددار ال ددددددر  الريا دددددية  

  م يا  ال  ود االكادي ى. 

 ا ال   اختىلار ال در  الريا ية 

ا    ردددددرسا الىل دددددف باختىلدددددار ال ددددددر  الريا دددددية مدددددن نقدددددداد متنلددددد  ادا  ال يددددد 

 الىلاحن   ا  )م ا)ىلا  ا  وا  التالية من اجا بنائ االختىلار.

 
   مل اختىلار ال در  الريا ية  

اقددددد الىلدددداحنون اختىلددددار ال دددددر  الريا ددددية ل يددددا  امددددتي  ال لىلددددة ا ددددوا  ال دددددر  

) ددددون االختىلددددار الريا ددددية املختل ددددة لدددددر لدددديا ال ددددمل الرابددددي العل ددددى   

( ف دددر  ب عددددد ف دددر)  ل دددا مدددؤع فرقدددى ل دددا ةددددر  مدددن م و دددا  30مدددن  

ال ددددددر  الريا دددددية  ال ددددددر  قدددددل التدددددرسكر  ال ددددددر  العدديدددددة  ال ددددددر  امل ا يدددددة  

( ي نددددا   دددد ا  لتلدددد  املددددؤعا    متنلدددد  1ال دددددر  االاددددتداللية(.  جددددد د  

متعدددددد.  ةددددد )ددددم  اددددةلة االختىلددددار باااددددةلة املو ددددوقية  ددددو  االختيددددار مددددن 
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) دددددير درجددددا  االختىلددددار درجددددة ل ددددا ف ددددر  ب يددددف ) و دددد  درجددددة االختىلددددار 

 ( درجة   )م ) دير  من االختىلار بساقة  احد  ف  .30ك ا من  

 ( مؤعا  ال در  الريا ية 1جد د  

 املؤعا    ال در   

 )رسكر )عريمل م  وم ريا     الترسكرية

 )رسكر ةاقد     ةا ون ريا  

 ادرا  العيةا  العددية    العددية

 اجرائ ق ليا  حسابية   

 اإل افة العددية 

 حا املساتا احلسابية 

 ندرا  اابعاد  ال در  امل ا ية

 ندرا  املسافا  

 ندرا  العيةا  ب  ااط اد 

 ندرا  التشابمل  االختيح ب  ااط اد 

 املستويةالت ور الىلرصي حلركة ااط اد   

 الت ور الىلرصي حلركة ااط اد املجس ة 

 ااتنتاج ةاقد  ريا ية  ال در  االاتداللية

 التو ا نىل حاال  خا ة من ةاقد  قامة 

 ) ىلي  ةاقد  ريا ية   

  دق االختىلار

للت  دددد  مددددن  دددددق اختىلددددار ال دددددر  الريا ددددية قددددرم الىلدددداحنون االختىلددددار قددددل 

 املتخ  ددددد    جمددددداد )ددددددريو الريا ددددديا    ةدددددد )دددددم  ندددددة مدددددن امل   ددددد  

)عددددديا بعددددا ال  ددددرا   )غيددددري بععدددد ا  بددددرسل  )ت  دددد  ال دددددق الظددددارري 

 ليختىلار.

 معامي  ال عوبة  الت ييو

كدددددام ةدددددام الىلددددداحنون ب سددددداا معدددددامي  ال دددددعوبة ل  دددددرا  اختىلدددددار ال ددددددر  

ااددددت يقية  الريا ددددية للت كددددد مددددن درجددددة  ددددعوبتمل بعددددد الت ىليدددد  قددددل قينددددة 

 78 -0  25فوجدددد ا ان معدددامي  ال دددعوبة اادددةلة االختىلدددار )دددرتا غ بددد   
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(   رددددى 0  72 – 0  24( امددددا معددددامي  الت ييددددو ف ددددد )را حدددد  بدددد   0 

     اهرام الىل ف ب س  ما )شري اليمل  دبيا  املو و .

  ىلا  االختىلار

عادلدددددة حلسددددداا درجدددددمل  ىلدددددا  اختىلدددددار ال ددددددر  الريا دددددية اادددددتخدم الىلددددداحنون م

 (.0  78ال اكر  ىلا    كان النىلا  ال   يسا ي  

 ال يغة الن اتية ليختىلار

( ف دددددر   اي ا دددددمل ) دددددون الدرجدددددة 30) دددددون االختىلدددددار ب دددددور)ة الن اتيدددددة مدددددن  

 ( درجة.15( درجة  الوا  ال ر  ي ون  30ال لية ليختىلار  

 
  ا يا   م يا  ال  ود االكادي ى

بعددددا الىل ددددوا  الدرااددددا  مل خ ددددا قددددل م يددددا  بعددددد الددددي  الىلدددداحن  قددددل 

 دددد  ل يددددا  ال دددد ود االكددددادي ى ملرحلددددة الىل ددددف قددددل  فدددد  التعريددددمل الددددرسي 

دمل مسددددىل ا  لددددرسل  ق ددددد اىل بنددددائ م يددددا  )ددددوافر  فيددددمل مجيددددي ا  دددداتص  حددددد 

السدددداي ومرتية   كددددرسل     ديددددد ف ددددرا  امل يددددا  قددددل  فدددد  االددددر النظريددددة 

  امل اريم اااااية.

 ا  امل يا  ديد ف ر

( ف ددددر  ب يددددف ) ددددون ميت ددددة مددددي بيةددددة املجت ددددي 25ةددددام الىلدددداحنون ب ددددو   

الدددددرسي ي ىلددددد  قليدددددمل ف دددددرا  امل يدددددا    يت دددددون امل يدددددا  مدددددن  سدددددة بدددددداتا 

متدرجددددة   رددددى   موافدددد  بشددددد   موافدددد    هددددري مت كددددد   هددددري موافدددد    هددددري 

( لل  دددددرا  اإل ابيدددددة 1-2-3-4-5موافددددد  بشدددددد (   )ع دددددى هلدددددا الددددددرجا   

 ( لل  را  السلىلية.1-2-3-4-5  

  دق امل يا 

قددددرم الىلدددداحنون ف ددددرا  امل يددددا  ب دددديغتمل اا ليددددة قددددل  ال دددددق الظددددارري 

جم وقددددة مددددن ا دددد ائ  املتخ  دددد  لىليددددان  رات ددددم  ميحظدددداهتم حددددود ف ددددرا  

( ف ددددرا   اب ددددائ ال  ددددرا  5امل يددددا    ةددددد ا) دددد  مجيددددي ا دددد ائ قددددل حددددرسح  
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بعدددددا التعدددددديي  قدددددل بعدددددا ف دددددرا  %( مدددددي اجدددددرائ 86االخدددددرر بنسدددددىلة  

 امل يا    برسل      ال دق الظارري.

 ددددق الىلندددائ    ددد  الىلددداحنون مدددن مدددؤعا   ددددق الىلندددائ قددد  متييدددو ال  دددرا  

ب ادددددلوا املج دددددوقت  املت دددددرفت   ار)ىلدددددا  درجدددددة ال  دددددر  بالدرجدددددة ال ليدددددة 

 لل  يا  كام مو ح بالت ليا االح اتى لل  يا .

 الت ىلي  االات يقى

( لالىلددددا  55ىلدددد  الىل ددددف ف ددددرا  امل يددددا  قددددل قينددددمل ااددددت يقية بلددددن قددددددرا  ل

اختددددري ا قشددددواتيا    ا)عددددح ا ددددمل ف ددددرا  امل يددددا   التعلدددديام  كا دددد  م  ومددددة 

   ا  ة.

 الت ليا االح اتى ل  را  امل يا 

)ددددم ااددددتخراج ال ددددو  الت ييويددددة ب اددددلوا املج ددددوقت  املت ددددرفت  بعددددد الت ىليدددد  

%( مدددددن االادددددتامرا  التدددددى 27قية.  اختدددددري   سدددددىلة  قدددددل العيندددددة االادددددت ي

خعددددع  للت ليددددا االح دددداتى   )ىلدددد  ان مجيددددي ال  ددددرا   يددددو  قنددددد م ار ددددة 

 ال ي ة التاتية امل سوبة بال ي ة التاتية ا د لية.

 ار)ىلا  ال  ر  بالدرجة ال لية لل  يا 

  قدددل كدددا ف دددر  مدددن ف دددرا  امل يدددا  حلسددداا معامدددا ار)ىلدددا  درجدددة افدددراد العيندددة

 درجددددداهتم ال ليدددددة  اادددددتخدم الىلددددداحنون معامدددددا ار)ىلدددددا  بريادددددون الادددددتخراج 

العيةدددددة االر)ىلاليدددددة بددددد  درجدددددة كدددددا ف دددددر  مدددددن ف دددددرا  امل يدددددا   الدرجدددددة 

ال ليددددة   ةددددد اقت ددددد الىلدددداحنون قينددددة الىل ددددف التددددى ااددددتع ل  حلسدددداا ال ددددو  

 الت ييوية لل  را   ا)عح ان مجيي معامي  االر)ىلا  دالة اح اتيا .

 م يا  ال  ود ااكادي ى  ىلا 

لغدددددرم الت  ددددد  مدددددن  ىلدددددا  م يدددددا  ال ددددد ود االكدددددادي ى اقت دددددد الىلددددداحنون 

(  ردددددو معامدددددا ار)ىلدددددا  88  0لري دددددة ال اكر  ىلدددددا    كدددددان النىلدددددا  ال ددددد   

جيددددد   ي  ددددن ال ددددود  ان معامددددا النىلددددا  هنددددرسا امل دددددار يعددددد م ىلددددوال  بدددداملنظور 

 العام لت ويم دالال  معاما االر)ىلا .
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 الن اتية لل  يا ال يغة  

( ف ددددر  اي ) ددددون اقددددل درجددددمل كليددددة 20يت ددددون امل يددددا  ب دددديغتمل الن اتيددددة مددددن  

(   ي ددددددون الواددددددد  20( درجددددددة   اد دددددددب درجددددددة كليدددددددة  100لل  يددددددا   

 .( درجة60ال ر  لل  يا   

 الت ىلي  الن اتى ادايت الىل ف

الىلددددا  ( ل280ةدددام الىلدددداحنون بت ىليدددد  اادا)دددد  قددددل قيندددة الىل ددددف الىلددددالن قددددددرا  

 مدددن لددديا ال دددمل الرابدددي العل دددى   ةدددد )دددم ) ىليددد  اادا)ددد    يدددوم  احدددد

ب ا ددددا  منددددى بدددد  ) ىليدددد   ) ىليدددد  اخددددر منعددددا  مددددن حددددد ا امللددددا  العددددجر 

لددددددددر افدددددددراد العيندددددددة  اادددددددت ر  مددددددددمل الت ىليددددددد  ال ددددددد  ل دا)ددددددد  مدددددددن 

 .(2020 12 14( اىل  2020 12 8 

 الوااتا االح اتية

 كر  ىلا  -معادلة  ل ا  

دم    حسددددداا  ىلدددددا  اختىلدددددار ال ددددددر  الريا دددددية  م يدددددا  ال ددددد ود اادددددتخ

 االكادي ى.

 ( لعينة  احد t- testاالختىلار التاتى   

اادددددتخدم ال ددددداد ال دددددرق بددددد  املتواددددد  احلسددددداال  املتواددددد  ال دددددر  الفدددددراد 

 العينة   اختىلار ال در  الريا ية  م يا  ال  ود االكادي ى.  

 معاما ار)ىلا  برياون  

  اادددددتخراج العيةدددددة بددددد  ال ددددددر  الريا دددددية  ال ددددد ود االكدددددادي ى اادددددتخدم 

 لدر افراد قينة الىل ف.

 
 قرم النتات   ) سريرا

  ي ددددا  لل دددددح اال د ب ر دددديتمل ال دددد رية الددددرسي يددددنص قددددل  ال يوجددددد فددددرق  

( بدددد  املتوادددد  ال ددددر  0  05   داللددددة نح دددداتية قنددددد مسددددتور داللددددة  

 املتواددددد  احلسددددداال لددددددرجا  لددددديا املرحلدددددة النا ويدددددة   اختىلدددددار ال ددددددر  



 
 2021 785  -762 م.د.مؤيد كاظم الحيدري  الرياضية وعالقتها بالصمود األكاديمي القدرة  

 

 

778  
 

 

الريا ددددية( )ددددم ااددددتخدام االختىلددددار التدددداتى لعينددددة  احددددد  لل  ار ددددة بدددد  املتوادددد  

( بدددددا  راح معيددددداري 10  56(  املتواددددد  احلسددددداال  15ال دددددر  الىلدددددالن  

 داال  اح دددداتيا   ا  بلغدددد  (  ظ ددددر  النتددددات  ان رنالدددد  فرةددددا  2  584ةدددددرمل  

( قندددد 1  96(   ردددى اكددد  مدددن ا د ليدددة  3  627ال ي دددة التاتيدددة امل سدددوبة  

(  اي ان العينددددة لدددددهيا ةدددددر  279(  درجددددة حريددددة  0  05مسددددتور داللددددة  

ريا ددددية ل ددددن ب ددددور  متوادددد ة  بددددرسل  )ددددرفا ال ر ددددية ال دددد رية كددددام رددددو 

 (.2مو ح   جد د  

 
احلسدددددداال  ال ددددددر   اال  ددددددراح املعيدددددداري  درجددددددة ( الوادددددد  2جددددددد د  

احلريددددددة  ال ي ددددددة التاتيددددددة  مسددددددتور الداللددددددة لدددددددرجا  ال دددددديا   اختىلددددددار 

 ال در  الريا ية

الوادددددددددد  

 ال ر 

املتوادددددددد  

 العينة احلساال

اال  دددددددراح 

 املعياري

درجددددددددددة 

 احلرية

الداللدددددددددددة  ال ي ة التاتية

االح ددددددداتي

  

 ا د لية امل سوبة

 دالة  1.96 3.627 279 2.584 280 10.56 15

 ي  ددددن ) سددددري  تيجددددة النسددددىلة املتوادددد ة بال دددددر  الريا ددددية ان املنددددار  مل )ددددرا   

ال دددددرا  الريا ددددية ال رقيددددة ب ددددور  منااددددىلة   كددددرسل  ةددددد يعددددود اىل لراتدددد  

التدددددريو التددددى يتىلع دددددا بعددددا املدراددددد  ال )ن ددددى ال ددددددرا  الريا ددددية بن دددددو  

.  كاح 

اهلدددددح النددددا  ب ر دددديتمل ال دددد رية الددددرسي يددددنص قددددل  ال يوجددددد فددددرق  لت  يدددد  

( بدددد  املتوادددد  ال ددددر  0  05   داللددددة نح دددداتية قنددددد متوادددد  داللددددة  

 املتواددددد  احلسددددداال لددددددرجا  لددددديا املرحلدددددة النا ويدددددة   م يدددددا  ال ددددد ود 

 االكادي ى(.

)ددددم ااددددتخدام االختىلددددار التدددداتى لعينددددة  احدددددمل لل  ار ددددة بدددد  املتوادددد  ال ددددر  

( بدددددا  راح معيددددداري ةددددددرمل 70  860(  املتواددددد  احلسددددداال  60الىلدددددالن  

( اظ ددددر  النتددددات  ان رنالدددد  فرةددددا  داال  اح دددداتيا   ن  بلغدددد  ال ي ددددة 6  843 
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( قنددددد 1  96(   رددددى اكدددد  مددددن ا د ليددددة  26  556التاتيددددة امل سددددوبة  

(  اي ان العينددددة لدددددهيا ال دددددر  279( بدرجددددة حريددددة  0  05مسددددتور داللددددة  

ال دددد ود االكددددادي ى ب ددددور  جيددددد    بددددرسل  )ددددرفا ال ر ددددية ال دددد رية   قددددل 

 (.3 كام مو ح   جد د  

( الوادددددد  احلسدددددداال  ال ددددددر   اال  ددددددراح املعيدددددداري  درجددددددة 3جددددددد د  

احلريدددددة  ال ي دددددة التاتيدددددة  مسدددددتور الداللدددددة لددددددرجا  ال ددددديا   م يدددددا  

 ال  ود االكادي ى

املتوادددددد  

 ال ر 

املتوادددددد  

 احلساال
 العينة

اال  دددددددددرا

ح 

 املعياري

درجدددددددة 

 احلرية

الداللدددددددددة  ال ي ة التاتية

االح ددددداتي

  

امل سددددددوب

  

ا دددددد لي

  

60 860  
70 280 6.860 279 26.55

 دالة 1.96 6

 ي  ددددن ) سددددري  تيجددددة درجددددة ال دددد ود االكددددادي ى لدددددر قينددددة الىل ددددف ب اددددا 

طددددخص مر) عددددة  وقددددا  مددددا بو ددددمل ال دددد ود رددددو ادددد ة ف ريددددة ي تل  ددددا كددددا 

بدرجددددة مددددا  ل ددددن ي  ددددن )عويورددددا ا   ورددددا اقددددتامدا  قددددل ظددددر ح  احددددداا 

احليددددا    ان ال دددد ود ختددددوي قددددل العديددددد مددددن العوامددددا الوةاتيددددة الشخ ددددية 

 اارسيدددددة  املجت عيدددددة التدددددى )  دددددن  رائ ال ددددد ود املر) دددددي لل ددددديا  كدددددام ان 

قدددد   رنالدددد  العديددددد مددددن االرددددداح التعلي يددددة التددددى يسددددعب ال الدددد  اىل   ي  ددددا 

منابر)دددددددمل  ااارمل   دددددددو )لددددددد  االردددددددداح حتدددددددب  ان  اج دددددددة  دددددددعوبا  

   ديا    اىليا  ل .

   مدددددا يتعلددددد  بال ر دددددية  ال )وجدددددد قيةدددددة ار)ىلاليدددددة  ا  داللدددددة نح ددددداتية  

( بدددد  ال دددددر  الريا ددددية  ال دددد ود ااكددددادي ى 0  05قنددددد مسددددتور داللددددة  

رياددددون  ن  بلغدددد  ل دددديا املرحلددددة النا ويددددة(  )ددددم ااددددتخدام معامددددا ار)ىلددددا  ب

(   جددددددد د 0.05( قنددددددد مسددددددتور داللددددددة  0.586ةي ددددددة معامددددددا االر)ىلددددددا   

 ( يو ح  ل .4 

( معامدددددا االر)ىلدددددا   مربعدددددمل   دددددو  العيةدددددة لددددددر لددددديا قيندددددة 4جدددددد د  

 الىل ف



 
 2021 785  -762 م.د.مؤيد كاظم الحيدري  الرياضية وعالقتها بالصمود األكاديمي القدرة  

 

 

780  
 

 

  و  العيةة مربي معاما االر)ىلا  معاما االر)ىلا  العدد االختىلار

 اختىلار ال در  الريا ية  
280 
م يدددددددددددددددا  ال ددددددددددددددد ود  متوا ة 0.343 0.586 

 االكادي ى

( اىل   دددددمل ا ا كدددددان مربدددددي 194  1977  يشدددددري كدددددا مدددددن  الىليدددددايت    نااددددديو   

( ) ددددون العيةددددة  ددددعي ة   ) ددددون العيةددددة 0.25معامددددا االر)ىلددددا  اةددددا مددددن  

(   ) ددددددون 0.49- 0.25متوادددددد ة ا ا كددددددان مربددددددي معامددددددا االر)ىلددددددا  بدددددد   

(   ) دددددون 0.75-0.50العيةددددة ةويددددة ن ا كدددددان مربددددي معامددددا االر)ىلدددددا  بدددد   

(. 0.75العيةدددددة ةويدددددة جددددددا  ا ا كدددددان مربدددددي معامدددددا االر)ىلدددددا  اكددددد  مدددددن  

( فددددنن رنالدددد  قيةددددة دالددددة اح دددداتيا  موجىلددددة متوادددد ة بدددد  4 ب سدددد  جددددد د  

 بددددرسل   ال دددددر  الريا ددددية  ال دددد ود االكددددادي ى لدددددر لدددديا قينددددة الىل ددددف 

)ددددددرفا ال ر ددددددية ال دددددد رية.  ةددددددد يعددددددوا  لدددددد  اىل ان )دددددددريو الريا دددددديا  

ب دددور  قامدددة هيدددتم بال ددددر  الريا دددية  ل دددن لددديو ب دددور  مناادددىلة قدددل الدددرهم 

 من ان لدهيم   ود اكادي ى جيد.

)نا لدددد    ةددددد ا  ددددرد رددددرسا الىل ددددف هنددددرسمل ال ر ددددية  ا  ال )وجددددد ب ددددوا ادددداب ة

 .ود االكادي ى ب س  قلم الىلاحن العيةة ب  ال در  الريا ية  ال  
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  التو يا 

 .ال يام بنقداد برام  ارطادية لتن ية ال  ود االكادي ى لدر ال لىلة

اقدددددداد  دددددد ا  )ن ي يدددددة لل ددددديا قدددددن ادددددىلا مواج دددددة  دددددعوبا  احليدددددا   

 ااكادي ية  التشجيي قل الت يو  التوجمل اال اال   و احليا .

 )ن دددددى م و دددددا  ال ددددددر  الريا دددددية قندددددد اادددددتخدام لراتددددد  )دريسدددددية   دددددو 

 ال يا   الريا يا .

ا دددددرائ كدددددا مو دددددو  مدددددن مو دددددوقا  مددددداد  الريا ددددديا  ب ج وقدددددة مدددددن 

 اا ش ة التى )ساقد قل )ن ية مجيي م و ا  ال در  الريا ية.

االرددددتامم بدرااددددة ال دددد ود االكددددادي ى  ال دددددر  الريا ددددية مددددي فةددددا  ق ريددددة  

  خرر.

دريس  مدرادددددا  الريا ددددديا  حدددددود كي يدددددة )ن يدددددة اةامدددددة د را  )دريىليدددددة ملددددد 

ال دددددر  الريا ددددية ب ددددور  قامددددة  كددددا م ددددون مددددن م و اهتددددا ب ددددور  خا ددددة 

  لل راحا الدرااية املختل ة.

  امل رتحا 

 اجرائ درااة  ا لة هلرسمل الدرااة قل مواد  مراحا درااية  خرر. 

قينددددة مددددن لالىلددددا  فعاليددددة بر ددددام  )دددددريىلى لتن يددددة ال دددد ود االكددددادي ى لدددددر 

 املرحلة اإلقدادية ا  املتوا ة.

ب دددددف العيةدددددة بددددد  ال ددددد ود االكدددددادي ى  متغدددددريا  اخدددددرر كالت  ددددديا  

  االقامل   و الريا يا   هريرا.

اجدددددرائ دراادددددة ملعرفدددددة العيةدددددة بددددد  م و دددددا  ال ددددددر  الريا دددددية  الدددددرسكائا  

 املتعدد  لدر للىلة املرحلة اإلقدادية.
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 امل ادر  املراجي 

(  املر  ددددة الن سددددية ماريت ددددا 2013ابددددو حددددي      ددددد السددددعيد قىلددددد ا ددددواد   •

  دددددداهتا  ةي ت ددددا الوةاتيددددة  ا دددددارا  الشددددىل ة للعلددددوم الن سددددية العربيددددة  

 (. 29العدد  

(  1977الىليدددددددايت  قىلدددددددد ا ىلدددددددار )وفيددددددد   ا نااددددددديو    كريدددددددا  كدددددددى   •

ة االح ددددددائ الو دددددد ى  االاددددددتدال    الرتبيددددددة  قلددددددم الددددددن و  م ىلعدددددد 

 مؤاسة الن افة العاملية  بغداد.

(  الددددددرسكائ  م اييسددددددمل   دار الن عددددددة 1996جددددددابر  جددددددابر قىلددددددد احل يددددددد   •

 العربية  ال ارر .

(  املر  دددددة اال ابيدددددة 2016جدددددابر  عيدددددمل قدددددادد  قددددد   اددددديد ابدددددراريم   •

 الت  دددديا االكددددادي ى لدددددر قينددددة مددددن لدددديا   قيةت ددددا ب لدددد  االختىلددددار

مللدددد  في ددددا  درااددددا  قربيددددة   الرتبيددددة ةسددددم الرتبيددددة ا ا ددددة بجامعددددة ا

 .434 -401   69  العدد 2 قلم الن و  ا وئ

(  ال دددددد ود الن  دددددد  قيةتددددددمل بااددددددالي  2014جددددددورر  اينددددددا  ادددددديد   •

مواج دددددة العدددددغو  لددددددر قيندددددة مدددددن ام دددددا  االل ددددداد   ي االحتياجدددددا  

 (.25    97ا ا ة  جملة كلية الرتبية  جامعة بن ا   

(  اادددددرتا)يجيا  )نظددددديم اال  عددددداد 2021دخيدددددا اهلل قددددد   احلدددددار ى   دددددورمل  •

معرفيدددددا   قيةت دددددا بال ددددد ود االكدددددادي ى لددددددر لالىلدددددا  جامعدددددة ال ددددداتمل  

 (  العدد اا د.37املجلة العل ية ب لية الرتبية  ايو   املجلد  

(  ال دددددددر  امل ا يددددددة لدددددددر للىلددددددة جامعددددددة ال ددددددد  2008ريددددددان  قددددددادد   •

تداتيدددددة  املجلدددددة ال لسددددد ينية للرتبيدددددة قدددددن امل توحدددددة     دددددص الرتبيدددددة االب

 .123-121   2قدد   1بعد  جملد

(  العوامددددا ا  سددددة 2013 رددددران    ددددد حامددددد   رددددران  اددددنائ حامددددد   •

ال دددددددد ر للشخ ددددددددية  قيةت ددددددددا ب ددددددددا مددددددددن ال دددددددد ود االكددددددددادي ى 
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 االادددددددتغراق الدددددددوظي ى لددددددددر لددددددديا الدراادددددددا  العليدددددددا العدددددددامل  

 (.36      بالتدريو  مرص  جملة االرطاد الن

(  ال ددددددر  الريا دددددية  قيةت دددددا بالت  ددددديا 1979اددددديد  امدددددام م ددددد  ب   •

  الريا دددديا  احلدينددددة  راددددالة ماجسددددتري  هددددري منشددددور (  كليددددة الرتبيددددة  

 جامعة  ايو   ال ارر . 

  دار ال  ددددددددر العددددددددرال  5(  الددددددددرسكائ   2000السدددددددديد  فددددددددؤاد الىل ددددددددى    •

 ال ارر .

لت ددددا د مدددددخا لتن يددددة ال دددد ود (  االمددددا  ا2013طددددار   ريددددام  ددددابر   •

الن  دددد لدددددر قينددددة مددددن املددددرار    ددددعاح السدددد ي  كليددددة الىلنددددا  لدددديداا 

  العلوم  الرتبية  جامعة ق  ط و.

(  ال ددددددر ق ال رديددددددة  الدددددددرسكائ  دار 1990الشددددددي   اددددددليامن ا  دددددددي    •

 الن افة لل ىلاقة  النرش  ال ارر .

الريا ددددية ملدددددريس (  ال دددددر  2018قىلددددد اهلل  حسددددام قىليددددد قىلددددد العىلددددا    •

الريا دددددديا  لل رحلددددددة االقداديددددددة  قيةت ددددددا بددددددالت  ري االبددددددداقى لدددددددر 

للىلددددت م  راددددالة ماجسددددتري  هددددري منشددددور (  جامعددددة بغددددداد  كليددددة الرتبيددددة 

 للعلوم الرصفة  ابن اهلينم.

(  الت ندددديي  الريا ددددية لدددددر للىلددددة املرحلددددة 2021قىلددددد  رحدددداا خليددددا   •

الريا ددددية  راددددالة ماجسددددتري  هددددري منشددددور (  النا ويددددة  قيةت ددددا ب دددددرهتم 

 جامعة بغداد  كلية الرتبية للعلوم الرصفة  ابن اهلينم.

(  فاقليددددددة بر دددددام  م ددددددرتغ لتن يددددددة 2001العتيىلدددددى  خالددددددد بدددددن  ددددددارو   •

الت  دددددري االادددددتدال  لددددددر قيندددددة مدددددن لددددديا املرحلدددددة النا ويدددددة ب ديندددددة 

  جامعددددة امللدددد  الريددددام  راددددالة ماجسددددتري  هددددري منشددددور (  كليددددة الرتبيددددة

 اعود. 
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(  ال ددددددر  الريا دددددية لددددددر للىلدددددة معاردددددد 2011فدددددريح  ه دددددون رطددددديد    •

 نقددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد املعل دددددددددددددددددددددددددددددددددددد   رادددددددددددددددددددددددددددددددددددددالة

 ماجستري  هري منشور (  كلية الرتبية  ابن اهلينم  جامعة بغداد. 

(  2015ال ىلي ددددددد  قىلدددددددد الواحدددددددد هلليدددددددد  مدركدددددددة  دددددددالح قىلدددددددد اهلل   •

جت دددددي للنرشددددد  التو يدددددي    م تىلدددددة امل1ال ددددددرا  الع ليدددددة  الريا ددددديا    

 قامن.

(  ال ددددد ود الن  ددددد لددددددر للىلدددددة ا امعدددددا  2015  دددددد  ااددددديا  دددددابر    •

  114الندددددا ح   هدددددري الندددددا ح   جملدددددة كليدددددة االداا  جامعدددددة بغدددددداد    

 602-626. 

  دار املعدددددارح  3(  ال ددددددرا  الع ليدددددة   1985  دددددود  ابدددددراريم  جيدددددمل   •

 ال ارر .

ال دددد ود ا ددددامعى لدددددر للىلددددة كليددددة  ( 2018مسددددري  الددددة قىلددددد اهلددددادي   •

الرتبيددددددة بجامعددددددة ال اداددددددية  جملددددددة الر  لل لسدددددد ة  اللسددددددا يا   العلددددددوم 

 .  العراق31   3االجتامقية  ج

(  الددددددرسكائ  ال دددددددرا  اختىلددددددارا    2007معددددددوم  خليددددددا ميخاتيددددددا    •

 جماد الت ىلي   مركو اإلا ندرية لل تاا  مرص.

التددددددرسكر  ااددددددلوا الددددددتعلم (  ااددددددرتا)يجية 2016يع ددددددوا   افددددددرس  ددددددايمل   •

 قيةددددت ام بالت  دددديا الدددددرايس لدددددر للىلددددة كليددددا  جامعددددة امللدددد  خالددددد  

 .486-453   1    17جملة العلوم الرتبوية  الن سية  م

Cassidy   S. (2016). The academic resilience scale (ARS-30): A new 
multidimensional construct measure. Frontiers in Psychology   18   1- 11. 

Ghannam   R.T & Thabet   A    (2014): Effect of Trauma due to war on 
dissociative symptoms and Resilience among Palestinian Adolescents in Ghaza 
strip   The chief editor: Walid Sarhan the assistant editor: Ali Alqam   25(2)   
107. 

Koen   D   (2010): Resilience professional nurse   Thesis doctor for Philosophy   
in psychology and the valtriangl of campus of the North West University. 
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Martin   A. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring 
‘everyday’ and ‘classic’ resilience in the face of academic adversity. School 
Psychology International   34(5) 488–500. 

Mirza   M. S. & Arif   M. I. (2018). Fostering academic resilience of students at 
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 حمور العلوم النفسية



 

استجابة الحزن وعالقتها بإضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى النساء اللواتي 
 في مخّيم

ً
( فقدًن قريبا

ً
 ات اللجوء)مخّيم دوميز أنموذجا

 
 

 م.د. عامد ابراهيم حيدر االتروش 

 ردستان العراق ك  جامعة دهوك

 ملخص البحث

إسددددت ابة اوددددان وإمدددد رابا  مابعددددد هدددددب البحددددث اا دراسددددة الع  ددددة بدددد  

الصدددددمة الة لددددية لدددددو الةلددددار اللددددواام  ادددددن)  رمبددددا)    ددددي ام  الل ددددور   ددددي م 

دوميددددا ذجاو(جددددا)ة. ودراسددددة ال ددددروق الدالددددة إحصددددا يا) بدددد  متوسدددد  درجددددا  

العيةدددددة عدددددت مايددددداو إسدددددت ابة اودددددان ومايددددداو إمددددد رابا  مابعدددددد الصددددددمة 

 جتامعية  متاوجة وغري متاوجةة.الة لية و اا) ملتغري اوالة اإل

ملدددددتخدما) ماياسددددد  كددددد دوا    اتبدددددا الباحدددددث املدددددةيل الو ددددد   التحلدددددي  

ومايدددددداو   للبحث.مايدددددداو إسددددددت ابة اوددددددان مدددددد  إعددددددداد الباحددددددث ج لدددددد 

تكوجددددن عيةددددة البحددددث  دا يدسددددون إلمدددد رابا  مددددا بعددددد الصدددددمة الة لددددية.

  ي ام  الل ور.ة امرذة م  اللواام  ادن  رمبا)   250م   

 وكاجن م  ذهم جتا ل الدراسة.

وجدددود ع  دددة إرتباايدددة إةابيدددة  ومدددة بددد  إسدددت ابة اودددان وإمددد رابا  مدددا بعدددد  -

 الصدمة لدو ذ راد عيةة البحث.

ال توجددد  ددروق دالددة إحصددا يا) بدد  متوسدد  درجددا  العيةددة عددت مايدداو إسددت ابة  -

 اوان و اا) ملتغري اوالة اإلجتامعية.

دالددة إحصددا يا) بدد  متوسدد  درجددا  العيةددة عددت مايدداو إمدد رابا   توجددد  ددروق -

 ما بعد الصدمة الة لية و اا) ملتغري اوالة اإلجتامعية ولصالح املتاوجا .

 اوان، ام راب، الصدمة، الةلار، الل ور كلام  م تاحية:
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 املادمة البحث:

ال ار ددددددة متعددددددرا االجلددددددان   حياتدددددد  اليوميددددددة اا العدمددددددد مدددددد  ال ددددددروب 

حيدددددث ذ دددددبح   والتددددد  تلدددددببيا اودددددروب وال ددددداعا  الب دددددمة  واالسدددددتةةا ية

الاددددرن اوددددادن والع ددددون  ددددرن الصددددداما  واوددددروب والصدددددما  الة لددددية، 

  التدددد  متعددددرا دددددا اا ددددراد   وتاعدددداام املحليددددة سددددوار دا دددد  البلددددد ذو  ارجدددد 

د ددددا   ورمةوالسدددديام   سدددد    ددددام حدددددد   البلدددددان العربيددددة مدددد   ددددورا  وحددددروب

والل ددددور لبلدددددان ذ ددددرو   الكةددددري مدددد  الةدددداو اا ادددددروب مدددد   ددددروب اوددددرب

البددددا) لللددددلم واامددددان، وامدددد روا اا العددددي     ددددي ام  الل ددددور، و   ددددروب 

اسدددددتةةا ية  دددددعبة، وا تتو دددددّ معاجددددداام عدددددت  اددددد   هددددد   ال دددددروب الصدددددعبة 

زدم  حلددددق،  اددددد  مدددد الكةددددري مددددةيم حيدددداام و مدددد بع دددديم ذ هددددم ومةددددا 

مدددددن مع دددددم العدددددا    اللدددددورمة دا ددددد  سدددددورمة و ارجيدددددا   واوالدهدددددم وتعر 

و لدددددارة  لدددددا فدددددك   ددددددمة ج لدددددية لدددددد م وجت دددددن عةيدددددا   والدددددة ال اددددددان

إمدددد رابا  ج لددددية عدمدددددة مةيددددا إمدددد رابا  الالدددد  والتددددوتر وسددددور التكيددددّ 

معامشدددة ال دددرد  ددد ة  "والتددد  تعدددرب ب  دددا: والكدددرب مدددا بعدددد الصددددمةواودددان 

ذو مشددددداهدت  ذو مواجيتددددد ، وهددددد ا اوددددددد مت دددددا  ادمددددددا) بددددداملو  ذو اوددددددد 

ا(و ا  دددددري او ادمددددددا) لللددددد مة االددددددمة للددددد ا  او ا  دددددرم ، مدددددا حددددددود 

رد  عدددددددددد   ددددددددددورن مدددددددددد  الشددددددددددعور بددددددددددا وب الشدددددددددددمد ذو الرعددددددددددق 

ة كددددددام ان American Psychiatric Association(APA) 1994: 424 "والع ددددددا

لحدددان والكدددرب الددد ن جددددتل عددد   لدددارام كددددان إسدددت ابة الكةدددري مددد  هدددد الر ل

 ب ساليق وت  ا   تل ة كان بع يا سلبيا) وا  ر إةابيا).

حيددددث معددددي     ددددي ام  الل ددددور   كردسددددتان العددددراق واوعددددة مدددد  اللددددورم  

واللددددورما  الدددد م  هربددددوا مدددد   ددددروب اوددددرب و اددددد الكةددددري مددددةيم فخصددددا) 

والتدددد  اجغرسددددن     اددددد واوددددانوتعرمددددوا لصدددددمة مددددا بعددددد ال   عامدددداا) و رمبددددا) 

إ( معددددددد   ج وسدددددديم وذ ددددددر  عددددددت فخصددددددياام وكيددددددا م وابيعددددددة عاليددددددم

االسددددتغراق   اوددددان واملعاجدددداة مدددد  ال ادددددان إمدددد رابا) ج لدددديا)  ددددد مةددددتل عةدددد  



 
 2021 829  -786 عماد ابراهيم االتروش ي.د م استجابة الحزن وعالقتها بإضطراب ما بعد الصدمة  

 

 

788  
 

 

والسدددديام ان ا مكدددد    مشدددداك  كةددددرية لدددددو ال جقددددا  اللددددواام  ادددددن  رمبددددا) دددددم

 ابة للحدددددان الةددددداتل عددددد  مادددددتلك  ذسددددداليق واسدددددلاتي يا  واعيدددددة ل سدددددت

واتبدددددداي ذسدددددداليق  ااقددددددة   اإلسددددددت ابة كدددددداإلجعاا  واإلجلددددددحاب    ادددددددان

 اإلجتامع ...الخ.

عبدددددد   2002  بعدددددر الدراسدددددا   ابن وعبدددددد العامددددداحيدددددث تشدددددري جتدددددا ل  

اا مدددددددعّ   التعامددددددد  مدددددددا اودددددددان ك مددددددد راب ج  ددددددد  ة2018  اامدددددددري

كددددام إن  اسددددتارارمة اوددددان الدددد  حالددددة مدددد  اإلمدددد راب   متعددددرا لدددد  ال ددددرد

وعددددم الرغبدددة      دددد تو دددل  حدددد املدددو   والتدددوتر لددددو ال دددرد الددد ن معدددا  مةددد 

والتكيدددّ مدددا اوالدددة التددد  متعدددرا   وعددددم الاددددرة عدددت التوا ددد  الة  ددد   اويددداة

 معا .دا الشخص ال ن 

إ( ان امدددددت ك ال جقدددددا  اسددددداليق واسدددددلاتي يا  و ةيدددددا  علايدددددة ومة ادددددة 

ردة  عدددد  هددددو   اإلسددددت ابة للحددددانل سددددت ابة للحددددان عاليددددة   غامددددة اا يددددة 

ذمددددا اإلسددددت ابة   سددددوار كاجددددن جلدددددمة او ج لددددية او إجتامعيددددة  وددددد ث معدددد 

 اددددددان   يددددد  ذسدددددلوب مواجيدددددة حالدددددة  االج عاليدددددة والدددددة ال اددددددان او املدددددو 

ومددددا تت دددداة  تلددددن اإلسددددت ابة مدددد  مشدددداعر اوددددان وال ددددي    فددددخص ماددددرب

حيددددددث اتلددددددّ ردود اا عددددددا    والالدددددد  وعدددددددد مدددددد  اللددددددلوكيا  اا ددددددرو

واالسدددددددت ابا  للحدددددددان لددددددددو ال جقدددددددا    املخدددددددي ام  اللدددددددواام تعرمددددددد  

وهددددد   الدددددردود    مددددد  واحددددددة اا ذ دددددرو  لل اددددددان ول مددددد رابا  الة لدددددية

وهدددد ا مددددا د ددددا   ا هددددو  ددددحيح ومةيددددا مددددا هددددو  دددداا  واللددددلوكيا  مةيددددا مدددد 

الباحدددددث اا البحدددددث   مومدددددوي إسدددددت ابة اودددددان وع  تددددد  ب مددددد رابا  مدددددا 

بعددددد الصدددددمة الة لددددية مدددد   دددد   معر ددددة ورار عيةددددة مدددد  ال جقددددا  اللددددورما  

   ددددددي ام  الل ددددددور   ددددددي م دوميددددددا ذجاو(جددددددا)ة.حو  اسددددددت ابتي  للحددددددان 

 مة الة لية.وع  ت  ب م رابا  ما بعد الصد
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 ذوال): مشكلة البحث:

املددددو  وال ادددددان هددددو حاياددددة م لاددددة وكدددد  فددددخص تددددو  جتي ددددة اوددددرب او 

و دددد تدددرك   جتي دددة  دددرب ادددارا كدددان جدددارا) مددد  عا لدددة مةتاددد  الييدددا ومعدددرب  دددا 

وملدددت يق كددد  واحدددد مدددةيم والدددة   كددد  مدددةيم ورار  مددد  مددد كر  ومبكددد  ل را ددد 

 ال راق ه   ب رمات  ا ا ة.

كددددام ان الكةددددري مدددد  حدددداال  ال ادددددان تتحددددو  إا  دددددمة تدددد دن اا إمدددد راب 

  ج لددددديا) وجلددددددما) وإجتامعيدددددا)   اوالدددددة الة لدددددية لددددد لن الشدددددخص الددددد ن تصددددديب 

ومددددد   الكةددددري مدددد   ا دددددن ااهددددد  ذو   وتدددد  ر عددددت سددددري حياتدددد  امللدددددتابلية

حيدددددث تعدددددد   حالدددددة حدددددان عايادددددة وكدددددرب فددددددمد عدددددت امل ادددددوداا دددددارب   

و دددددد مبددددالة بعددددد ال ادددددان وماددددر  ددددا   اإلسددددت ابة للحددددان حالددددة ابيعيددددة

 ادددددددد  ن املددددددددو  وال ادددددددددان مل دددددددد  اا ذسدددددددداليق   الكبددددددددار والصددددددددغار

وبعددددددر هدددددد     واسددددددلاتي يا  كةددددددرية ل سددددددت ابة والددددددة ال ادددددددان واوددددددان

وج الشددددخص مدددد  حالددددة اوددددان الت دددد ا  وااسدددداليق  ددددد تلدددداعد عددددت  ددددر

والكدددرب التددد  مادددا  ييدددا والدددبعر اال دددر  دددد ملدددلن ارمادددا)  ااقدددا)    اولتددد  

ل سددددت ابة للحددددان  يامددددد مدددد  فدددددة الصدددددمة الة لددددية عليدددد  وتغر دددد  اكةددددر   

حيدددددث الحدددددو الباحدددددث بو ددددد    تكدددددا)  "إمددددد رابا  ج لدددددية حدددددادة اكةدددددر

فخصددددددا)  رمددددددق)  با اوعددددددة ال جقدددددد     ددددددي ام  الل ددددددور والدددددد م   ادددددددوا

وعامدددداا) بددددان الكةددددري مدددد  ال جقددددا  معدددداج  مدددد  إمدددد رابا  ج لددددية و دددددما  

ج لددددية وحدددداال  مدددد  اوددددان والكددددرب وال ادددددان وا ددددوب جتي ددددة مددددا مددددروا بدددد  

مدددد   ددددروب  اسددددية و  اوددددرب و   ددددي ام  الل ددددور ومددددا  مددددو  مدددد  ذهدددد  

  2007  وهدددد ا مددددا ت كددددد  جتددددا ل دراسددددا  ذ رو  دددديدم و ابددددن  وماددددرب  دددددم

التددددد  افدددددار    ة2006  دمدددددامت وليتددددد    رهدددددود  2014  العاميدددددة واملحتلدددددق

مجيعيددددا اا وجددددود إمدددد رابا  ج لددددية مةدددد  اوددددان الشدددددمد لدددددو ذولقددددن الدددد م  

  تعرمدددددوا والدددددة ال اددددددان ولصددددددما  ج لدددددية بلدددددبق اودددددرب و اددددددان  رمدددددق

ووجدددددود ا ت  دددددا  حدددددو  مددددددو إسدددددت ابة اال دددددراد الددددد م   ددددد وا اودددددرب 
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اوددددان واإلمدددد رابا  التدددد  متعرمددددون دددددا جتي ددددة الصدددددمة الة لددددية ودددداال  

وعددددددم  ددددددرة الكةددددري مددددد  ال جقددددد  عددددت اإلسدددددت ابة الصدددددحيحة   ومددددغوايا 

إلمدددد راب مابعددددد الصدددددمة الة لددددية والددددتخلص مدددد  اوددددان العايدددد  مددددا  لدددد  

لددددد لن حددددداو  الباحدددددث اوصدددددو  عدددددت حلدددددو    مشدددددكلة   حيددددداام ال بيعيدددددة

 شكلة م       او  اإلجابة عت الل ا  التايل:ومالحا  و  ه   امل

 تةبا ذ ية البحث الة رمة والعالية م  الةااط التالية: اجيا): ذ ية البحث: 

ذ يددددة مومددددوي البحددددث املتاةدددد    معر ددددة إمدددد رابا  مددددا بعددددد الصدددددمة  -1

 الة لية وو ارها عت ذ راد العيةة.

ااسدددددداليق واللددددددلوكيا  ذ يددددددة مومددددددوي إسددددددت ابة اوددددددان ومعر ددددددة  -2

والت ددددد ا  وردود اا عدددددا  التددددد  مبدددددد ا الددددد م   اددددددو فخصدددددا)  رمبدددددا) ذو 

عامدددددا) وكي يدددددة اإلسدددددت ابة للحدددددان الةددددداجم عددددد  هددددد ا ال اددددددان وكي يدددددة 

 التعام  مع .

اسددددت ادة مجيددددا الةلددددار اللددددواام معشدددد     ددددي ام  الل ددددور واللددددواام  ادددددو  -3

ر دددة كي يدددة اإلسدددت ابة للحدددان مددد  جتدددا ل البحدددث مددد   ددد   مع   رمبدددا) ددددم

 الةاتل ع  ه ا ال ادان.

اسددددت ادة ذ ددددراد عيةددددة البحددددث مدددد  جتددددا ل البحددددث مدددد   دددد   التعددددرب عددددت  -4

ماهيددددة اإلمدددد رابا  التدددد  متعرمدددد  دددددا بعددددد الصدددددمة الة لددددية التدددد  تددددة م 

والدددددتخلص مةددددد    وكي يدددددة التعامددددد  مدددددا هددددد ا اإلمددددد راب  عددددد  ال اددددددان

 ب رماة  حيحة.

اللبددددددوم  والة لددددددي    وددددددا  البحددددددث مدددددد  جتددددددا ل  اسددددددت ادة البدددددداحة  -5

ك سدددددت ابة اودددددان     إجدددددرار بحدددددود ذ دددددرو تتعلددددد   باملومدددددوي  البحدددددث

وع  تدددد  بددددالتكيّ الة  دددد لدددددو الرجددددا  او ااا ددددا  الدددد م   ادددددو  رمبددددا) 

 عت سبي  املةا .
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تاددددددمم بعدددددر املالحدددددا  التددددد   دددددد تشدددددك  حلدددددوال) ملشدددددكلة البحدددددث  -6

  الة لدددددية الةا دددددة عددددد  ال اددددددان واودددددان والتخ يدددددّ مددددد  اإلمددددد رابا 

 واإلست ابة بال رق الللياة والصحيحة دا.

  دب البحث اا ما م : الةا): ذهداب البحث: 

 التعرب عت إست ابة اوان لدو ذ راد عيةة البحث. -1

 التعرب عت إم رابا  ما بعد الصدمة الة لية لدو ذ راد عيةة البحث. -2

اايدددة بددد  إسدددت ابة اودددان وإمددد رابا  مدددا بعدددد التعدددرب عدددت الع  دددة اإلرتب -3

 الصدمة الة لية لدو ذ راد عيةة البحث.

التعددرب عددت ال ددروق الدالددة إحصددا يا) بدد  متوسدد  درجددا  ذ ددراد عيةددة البحددث  -4

وإمددد راب مابعدددد الصددددمة الة لدددية لددددو ذ دددراد   عدددت مايدددات إسدددت ابة اودددان

 ةة.متاوجة غري –العيةة و اا) ملتغري  اوالة اإلجتامعية  متاوجة 

 رابعا): ذسقلة البحث:

 ما ه  درجة إست ابة اوان لدو ذ راد عيةة البحث؟ -1

مددددا هدددد  درجددددة إمدددد رابا  مددددا بعددددد الصدددددمة الة لددددية لدددددو ذ ددددراد عيةددددة  -2

 البحث؟

مدددا الع  دددة اإلرتباايدددة بددد  إسدددت ابة اودددان وإمددد رابا  مدددا بعدددد الصدددددمة  -3

 الة لية لدو ذ راد عيةة البحث؟

مدددا ال دددروق الدالدددة إحصدددا يا) بددد  متوسددد  درجدددا  ذ دددراد عيةدددة البحدددث عدددت  -4

مايددددات إسددددت ابة اوددددان  إمدددد راب مددددا بعددددد الصدددددمة الة لددددية لدددددو ذ ددددراد 

 ةة.متاوجة غري –العيةة و اا) ملتغري  اوالة اإلجتامعية  متاوجة 

  املا): حدود البحث:

 .دهوك – ي م دوميا ل جق  اللورم   اودود املكاجية:

 .2020/2021تم إجرار البحث   العام  اودود الاماجية:

عيةددددة مدددد  الةلددددار اللددددورما  اللددددواام  ادددددن  رمبددددا) دددددم    اودددددود الب ددددمة:

  ي ام  الل ور عت مايات البحث.
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 سادسا): متغريا  البحث:

 ة.متاوجة غري –: اوالة اإلجتامعية ا راد العيةة  متاوجة املتغري امللتا 

 درجا  ذ راد عيةة البحث عت مايات البحث. املتغري التابا:

 لاباةسابعا): الدراسا  ال

 ذوال): الدراسا  العربية.

الصدددمة الة لددية ل حددت   وذ رهددا عددت ة. 2002دراسددة  ابددن وعبدددد العامددا   -1

 .اوان وكرب ما بعد الصدمة لدو ذا ا      اي غاة.  لل  

هدددددد ن الدراسدددددة ملعر دددددة ذ دددددر ااحدددددداد الصدددددادمة إلجت امدددددة اا  ددددد عدددددت 

 ت ور كرب ما بعد الصدمة واوان لدو ااا ا .

مدددددةيل الدراسدددددة هددددد  دراسدددددة و  ددددد ية  ليليدددددة درسدددددن ااا دددددا  بصدددددورة 

إجددددداد ،  209ا ددددد    405ما عيدددددة  عرمددددديةة، تكوجدددددن عيةدددددة الدراسدددددة مددددد  

 مددددددارو سدددددن مددددد  مةت ادددددة عشدددددوا ية بصدددددورة ا تيدددددارهم تدددددم  (كدددددور ة 196

 مددددددارو ذربدددددا   ر دددددح مدمةدددددة و مدددددوج   دددددان  ا  دددددة عددددد   موزعدددددة إعدادمددددة

تاةيدددد  ال ذسدددداو وعددددت ة الدوليددددة الغددددود لوكالددددة تابعددددة مدرسددددتان و حكوميددددة

 الةلب  املتلاون لعيةة الدراسة م  حيث ااة ، العار ومو ا اللك .

 املبددددال البدددداحة  بدددد لاب و ااا ددددا  مدددد  مبددددالة ب رماددددة  تددددم مجددددا البياجددددا 

: وهدددد  ااربددددا الدراسددددة اسددددتباجا  باسددددتخدام و(لددددن البياجددددا ، مجددددا لعاليددددة

 ا  للخدددددد  غدددددداة مايدددددداو الدماوغرا يددددددة، و الشخصددددددية املعلومددددددا  اسددددددتباجة

الصددددددادمة، و مايدددددداو ردود ال عدددددد  لكددددددرب مددددددا بعددددددد الصدددددددمة ل ا ددددددا ، و 

   .ل ا ا  اوان  ماياو

 ة عاما).15-12ة ا  ) تلاوح ذعامرهم ب   405عيةة مكوجة م   ال

 كان م  اهم جتا ل الدراسة:

   ا .  9ا ااا ا  كان  متوس  ا  ا  الصادمة الت  تعرا د -

% م  ااا ا  معاجون م  كرب ما بعد الصدمة وكان هةاك  روق دالة  19.50ان  -

 احصا يا لصالح ااك  سةا) وال توجد  روق تعاو لل ة  او مكان اللك . 
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 % وهو معد  اجتشار متوس . 47.9بلغ معد  اجتشار اوان ب  ااا ا   -

فدة الصدمة الة لية وت ور ارب ما بعد الصدمة  وجود ع  ة إرتبااية اردمة ب   -

 واوان. 

الصدما  الة لية ل حت   و  رها عت الصحدة  ة. 2007دراسة  يدم و  ابن    -2

 الة ليدة لل لبة ال لل يةي .  لل  . 

هددددد ن الدراسددددة إا التعددددرب عددددت ملددددتوو ا دددد ا  الصددددادمة و ذجواعيددددا التدددد  

   ددددداي غددددداة جدددددرار لارسدددددا  تةشددددد  عةدددددد البدددددة ااامعدددددا  ال للددددد يةية  

االحددددت   وع  تيددددا بددددبعر متغددددريا  الصددددحة الة لددددية مةدددد : كددددرب مددددا بعددددد 

 الصدمة والال  و االكتقاب.

إجددددددادة مدددددد   165  (كددددددور 195مدددددد  ال لبددددددة   360افددددددتالن العيةددددددة عددددددت 

ااامعدددا  ااربعدددة     ددداي غددداة  حيدددث تدددم ا تيدددار عيةدددة عشدددوا ية ابايدددة لددد  

كددددام اسددددتخدم الباحددددث املددددةيل الو دددد     سددددةة 24 – 18تددددلاوح ذعامرهددددم بدددد  

و اسدددددتخدم الباحدددددث عدددددة مادددددامي  مةددددد : مايدددداو غددددداة للخددددد ا    التحلددددي  

يدددداو ذعددددراا الصددددادمة. ومايدددداو كددددرب مددددا بعددددد الصدددددمة لدددددد دا يدسددددون. وما

الالددددد  و االكتقددددداب ددددددو بكةدددددا وكاجدددددن. ذ يدددددر  الةتدددددا ل ذن جلدددددبة ال لبدددددة 

%، بيدددددةام بلغدددددن جلدددددبة 51.4الددددد كور اللددددد م   دددددد تعرمدددددوا للصددددددمة بلغدددددن 

%.  كددددام ذفددددار  الةتددددا ل 48.6ال لبددددة مدددد  اإلجدددداد اللددددواام تعرمدددد  للصدددددمة 

 % مددددد  ال لبدددددة الددددد كور لدددددد م  ددددد ا   دددددادمة متوسددددد ة، بيدددددةام 56.4إا ذن 

% مدددددد  ال لبددددددة الدددددد كور 34.9%، ذ يددددددر  الدراسددددددة ذن 52.4اإلجدددددداد بةلددددددبة 

% مددددد  اإلجددددداد لدددددد م 24.4لدددددد م  ددددد ا   دددددادمة فددددددمدة،   حددددد  ذن 

   ا   ادمة فدمدة.

إمددد رابا  ال دددغوط التاليدددة للصددددمة الة لدددية عةدددد ة 2010دراسدددة الشددديخ   -3

 .اإلجاد اللواام تعرم   واد ة غرق مجاعية. سورمة

راسدددددة اا تعدددددرب اعدددددراا إمددددد راب ال دددددغوط التاليدددددة للصددددددمة هدددددد ن الد

الة لددددية عدددد  االجدددداد اللددددواام تعرمدددد   ملوا ددددّ مدددداغ ة كحاد ددددة الغددددرق التدددد  
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تعرمدددد  دددددا بشددددك  مجدددداع . ودراسددددة ال ددددروق الدالددددة احصددددا يا) بدددد  الةلددددار 

اللدددددواام كددددداجوا   الادددددارب وبددددد  اللدددددواام كددددداجوا   الرحلدددددة وفددددداهدوا اواد دددددة 

 للاارب.دون ركو م 

اتبعدددددن الدراسدددددة املدددددةيل الو ددددد   التحلدددددي  ملدددددتخدمة) مايددددداو إمددددد راب 

 ال غوط التالية للصدمة الة لية.

ة االبدددددة مددددد  اددددد ب التعلددددديم 299وابدددد  املايددددداو عدددددت عيةدددددة مكوجدددددة مدددد   

 ااسات بدمش .

 وم  ذهم جتا ل الدراسة:

ارب وب  اللواام ك   تب  عدم وجود  روق دالة إحصا يا) ب  االجاد اللواام ك    الا -

   الرحلة فاهدن اوادد. 

إست ابة اوان والتوا   الة   لدو ااا ا  بعد اورب    ة. 2011دراسة الماج   -4

 اا رية عت غاة وع  تيا ببعر املتغريا .  لل  ة. 

هددددد ن الدراسددددة اا  يدددداو إسددددت ابة اوددددان والتوا دددد  الة  دددد لدددددو ااا ددددا  

الدرجددددة ااوا ذ ةددددار اوددددرب اا ددددرية عددددت غدددداة الدددد م   ادددددوا ذ ددددارب مدددد  

لددددددن \وع  تيدددددا بدددددبعر املتغدددددريا  كدددددالعار واادددددة  ودرجدددددة الارابدددددة وك

 التعرا لصدما  ذ رو إا جاجق ال ادان.

ملددددتخدما) مايدددداو إسددددت ابة اوددددان   اتبددددا الباحددددث املددددةيل الو دددد   التحلددددي  

 صا صدددديام  ومايدددداو التوا دددد  الة  دددد لعدددد  الدددددمق بعددددد تعدملدددد  والت كددددد مدددد 

 اللامكوملمة.

ة عامددددا) مدددد  ادددد ب 15-9ة ا دددد  بدددد   2011وتكوجددددن عيةددددة الدراسددددة مدددد   

 مدارو وكالة غود وتشغي  ال جق    مة اة غاة.

 كان م  ذهم جتا ل الدراسة:

ة وه ا مد  عت ان ا راد العيةة لد م  41.9ان متوس  درجا  اوان لدو العيةة هو     -

 متوس .   درجة إست ابة للحان بشك  
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ة درجة ذن ان هةاك توا    14.01ان متوس  التوا   الة   واإلجتامع  لدو العيةة    -

 ج   متوس  لدو ا راد العيةة.

 كام وجد  الدراسة ان إست ابة اوان لدو االجاد كاجن اعت م  ال كور.  -

م لا  اإلم راب الة   لدو ااا ا     ة. 2014دراسة ب  العامية واملحتلق    -5

     مةاا  التامو جةوب   اي غاة. والرافدم 

هددددددددد ن الدراسددددددددة اا تعددددددددرب جلددددددددق اجتشددددددددار مدددددددد لا  الصدددددددددما  

واإلمدددد رابا  الة لددددية الةا ددددة جددددرار التعددددرا وددددادد  ددددادم وهدددد  اوددددرب 

 وع  ت  ببعر املتغريا  لدو ااا ا  والرافدم    غاة.

اتبعدددددن الدراسدددددة ملدددددةيل الو ددددد   التحلدددددي  ملدددددتخدمة) مايددددداو مددددد لا  

مدددد راب الة  دددد عةددددد ااا ددددا  والرافدددددم  ابدددد  عددددت عيةددددة مكوجددددة  مدددد  اإل

 ة رب ذ ة واا ادم.1146 

 كاجن م  اهم الةتا ل .

 %.44.2جلبة تعرا ارباب اال  وادد م ا بلغن  -

تةت ددد مددد لا  اإلمددد راب الة  ددد بددد  ا دددراد العيةدددة بةلدددق مت اوتدددة مةددد :  -

%ة 2.5 ةدددق اودددادد الصدددادم  %ة و 23.6ارضاب ذحددد م ماع دددة وكدددوابي   

 %ة.6.2واسلجاي اودد 

تت ددداو  جلدددق اجتشدددار مددد لا  اإلمددد راب الة  ددد لددددو الرافددددم  حيدددث  -

 %ة.45.3%ة وعةد االجاد  39.3 ير  إم راب اوان عةد ال كور 

إسددت ابة ال اددد واوددان وع  تدد  بددالتوا   الة  دد ة. 2018دراسددة عبددد اامددري.   -6

 .لدو ااا ا . العراق

د ن الدراسدددددة اا التعدددددرب عدددددت إسدددددت ابة ال ادددددد واودددددان لددددددو ت ميددددد  هددددد 

 الصّ اللادو االبتدا   ال كور.

وتعددددرب داللددددة ال ددددروق   إسددددت ابة ال اددددد واوددددان لدددددو العيةددددة بالةلددددبة والددددة 

وتعددددرب الع  ددددة بدددد  إسددددت ابة ال اددددد واوددددان والتوا دددد    ال اددددد مدددد  عدمدددد .

 الة   لدو العيةة.
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ملددددتخدما) ماياسدددد   ددددا مايدددداو   الدراسددددة املددددةيل الو دددد   التحلددددي  اتبعددددن 

 إست ابة ال اد واوان وماياو التوا   الة  .

 ة تلاي ا) م  ال كور.200تم ت بي  البحث عت عيةة مكوجة م   

 وكان م  ذهم جتا ل البحث.

 وجود إست ابة اوان وال اد لدو ا راد العيةة. -

بدد  ااا ددا  ال ا دددم  والغددري ال ا دددم    مايدداو ال توجددد  ددروق دالددة احصددا يا  -

 إست ابة ال اد واوان.

 ان ا راد العيةة لي  لد م توا   ج  . -

  اجيا): الدراسا  ااجةبية.

الصددددددمة ة. Betty Pfefferbaum et al. 2006دراسدددددة بيتددددد  وا دددددرون  -1

 واوان واالكتقاب لدو ذا ا 

 مرمكية.للل ارة اال 1998جريويب بعد ت  ريا  عام 

هددددد ن الدراسددددة لل ددددن االجتبددددا  مل يددددوم اوددددان الصددددادم وت  ريااددددا عددددت ذا ددددا  

 للل ارة االمرمكية. 1998جريويب بعد ت  ريا  

اتبعدددددن الدراسدددددة املدددددةيل الو ددددد   التحليليدددددة ملدددددتخدمة مايددددداو التعدددددرا 

 ماياو كرب ما بعد الصدمة وماياو اوان.  االدن ل (و

-10ا دددد ) بلددددغ ذعامرهددددم بدددد   156ة مدددد   اباددددن الدراسددددة عددددت عيةددددة مكوجدددد 

 عاما). 12

 م  اهم جتا ل الدراسة.

وجددددود ع  ددددة اردمددددة إةابيددددة بدددد  ردة  عدددد  الصدددددمة بعددددد الت  ددددري والتعددددرا -

 االدن للت  ري.

 وجود ع  ة ب  اإلست ابة الصادمة الةا ة للت  ري وب  اوان.-

ة Farhood  Dimassi  Lehtinen 2006دراسددددة  رهددددود ودمددددامت وليتدددد    -2

التعدددرا ل حدددداد الصدددادمة املرتب دددة بددداورب ، واجتشدددار إمددد راب مدددا بعدددد 

 الصدمة ، واامراا الة لية العامة ب  اللكان املدجي    جةوب لبةان
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هدددددد ن الدراسدددددة إا التعدددددرب عدددددت ااحدددددداد الصددددددمية املرتب دددددة بددددداورب 

إلمددددد رابا  الة لدددددية ومعددددددال  إمددددد رابا  ال دددددغوط التاليدددددة للصددددددمة وا

 العامة لدو املدجي    جةوب لبةان،

ا مدددد  املتغددددريا  الدماغرا يددددة كددددالعار، وامللددددتوو التعليادددد ،  كددددام درسددددن عدددددد)

والعادددد  والومددددا العددددا  ، وذفددددار  الةتددددا ل إا وجددددود إرتبدددداط بدددد  معدددددال  

إمدددددد رابا  ال ددددددغوط التاليددددددة للصدددددددمة واإلمدددددد رابا  الة لددددددية العامددددددة 

%ة تعرمدددددددوا احدددددددداد  ددددددددمية وبلغدددددددن الةلدددددددبة  97.7  وذفدددددددار  إا ذن

%ة، وكاجدددددددددن معددددددددددال   23،3العامدددددددددة لل دددددددددغوط التاليدددددددددة للصددددددددددمة  

إمدددد رابا  ال ددددغوط التاليددددة للصدددددمة ذعددددت لدددددو الةلددددار ماارجددددة بالرجددددا ، 

ولددددددو مةخ تددددد امللدددددتوو التعلياددددد  ماارجدددددة بارت عددددد  امللدددددتوو التعلياددددد ، 

 ولدو املتاوج  مااب  العازب .

ا  دددار الة لدددية ة. Dorthy Morgos et al. 2007ة دور دددد  موركددددود دراسدددد   -3

 لت ربة اورب عت

 اللودان. _ااا ا  املي رون   جةوب دار ور

  هدددددددب الدراسددددددة:  يددددددم ودراسددددددة ذسددددددباب عدددددد ج اإلسددددددت ابة الصددددددادمة

 واالكتقاب واوان لدن عيةة م  ااا ا .

 331دار ددددور بلدددغ عددددددهم كاجدددن عيةدددة الدراسددددة ذا دددا  مي ددددرون مددد  جةدددوب 

 عاما). 17-6ا  ، وبلغن ذعامرهم ب  

تددددددم اسددددددتخدام اسددددددتباجة ردة ال عدددددد  عددددددت الصدددددددمة، ومايدددددداو االكتقدددددداب، 

 وماياو إست ابة اوان.

% مدددددد  ح ددددددم العيةددددددة اج باددددددن  75جتددددددا ل الدراسددددددة: وجددددددد  الدراسددددددة ذن 

% ا يددددددروا ذعددددددراا  38علددددددييم ذعددددددراا إمدددددد راب مددددددا بعددددددد الصدددددددمة، و 

% ا يدددددروا ذعدددددراا اودددددان. كدددددام ذن ااا دددددا  الددددد م  اجددددد وا  20 و  اكتقددددداب

عدددت إمددد ار ذو  تددد  ذ دددراد مددد  العا لدددة ذو الددد م  اغتصدددبوا ذو مددد  ا تبقدددوا واممدددة 

ذمددددا ااا ددددا  الدددد م    ذج لدددديم كدددداجوا ذكةددددر عرمددددة لت ددددومر ردود  عدددد   ددددادمة
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فدددددداهدوا غددددددريهم مغتصددددددق ذو تعرمددددددوا هددددددم لدددددد لن ذو مددددددا  والددددددد م ذو 

الاتددددا  ذو ا تبقددددوا واممددددة ذج لدددديم كدددداجوا ذكةددددر عرمددددة لت ددددومر اجدددد وا عددددت 

وكدددد لن الدددد م   ادددددوا والددددد م ذو هربددددوا واممددددة ذج لدددديم ذو اجدددد وا   اكتقدددداب

 عت الاتا  ا يروا ذكةر ذعراا اوان.

التعدددرا لصددددمة وإمددد راب مدددا بعدددد ة Mchlughlim et al  2013دراسدددة    -4

 الصدمة لدو مراها 

 مرمكا.العيةة الواةية   ذ

هدددددد ن الدراسدددددة اا تايددددديم التعدددددرا ل حدددددداد الصدددددادمة كحدددددوادد العةدددددّ 

ومعر دددددة اجتشدددددار إمددددد راب مدددددا بعدددددد الصددددددمة   واال دددددابا  واملدددددو  وغريهدددددا 

تكوجددددن عيةددددة الدراسددددة مدددد    ةNCS--Aلدددددو عيةددددة امللددددح الددددواة  للاددددراها  

ة عدددددددام. واسدددددددتخدم مايددددددداو 18-13ة مراهددددددد  تدددددددلاوح ذعامرهدددددددم 6483 

-DSMمة ومايدددداو إمدددد راب مددددا بعددددد الصدددددمة املعتاددددد عددددت االحددددداد الصدددداد

IV .وغري  م  ماامي  الشدة وا وب والللوك 

% مدددد  املددددراها   ددددد تعرمددددوا وددددوادد  ددددادمة 61.8ومدددد  جتددددا ل الدراسددددة ان 

اعدددددت بددددد  االجددددداد ماارجدددددة بالددددد كور. وكدددددان التعدددددرا  PTSDوكدددددان اجتشدددددار 

معيشدددددون مدددددا ابدددددا يم ل حدددددداد الصدددددادمة اعدددددت بددددد  املدددددراها  الددددد م  ال 

 البيولوجيون.

  



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  799 
 

 

 املبحث االو  

 املص لحا  والتعرم ا  اإلجرا ية للبحث. 

 اوال): إست ابة اوان:

إسددددت ابة اج عاليددددة م ملددددة جا ددددة مدددد  فددددعور ال ددددرد بوجددددود احددددتام   لددددارة او 

   ادددددان او مددددياي لددددا مدددد دن اا اإلحلدددداو بددددااا وعدددددم االرتياح عبددددد اامددددري

 ة.286  2018

 مةدد  الشدددمدة، ال ادددان ودداال  ابيعيددة إسددت ابة عدد  عبددارة ومعددرب باجدد 

 عاليددة واوددان .اإلجلددان حيدداة    ورمددة تعددد التدد  اافدديار ذو ااحبددة  اددد

 ال بيعدد  ومدد  الو ددن باددرور ال ادددان مددا التدد  لم عددت  املتدد  رم  تعدد  م ملددة

 امللددي رة اادمدددة العوااددّ مددا التدد  لم إا بدداوان مشددعرون مدد  م دد ر ذن

 ة.IFRC  2020 13 جدمدة حياتية  روب م  مصاحبيا  وما  علييم،

ب  ددددا الدرجددددة التدددد   صدددد  علييددددا ومعدددرب الباحدددث إسدددت ابة اودددان إجرا يدددا): 

 ذ راد العيةة عت ماياو إست ابة اوان.

  اجيا): الصدمة الة لية:

مواجيتدددد ، وهدددد ا تعددددرب با ددددا معامشددددة ال ددددرد  دددد ة اودددددد ذو مشدددداهدت  ذو 

اودددددددد مت ددددددا  موتددددددا) ذو ذ(و حايادددددد  ذو ادمدددددددا) لل ددددددرد ذو اافددددددخا  

ا  دددددرم  مدددددا حددددددود ردة  عددددد   ورمدددددةي مةددددد :  الشدددددعور بدددددا وب الشددددددمد 

 ة. 17  2016 واوان والكرب والرعقة عباو

ة ب  دددددا:  ددددددد عةددددددما 1994  اامرمكيدددددة لل دددددق العاددددد  وتعر يدددددا اااعيدددددة 

معدددددي  ال دددددرد ذو مشددددداهد ذو مواجددددد  حددددددد مت دددددا  ادمددددددا)  عليدددددا) بددددداملو  ذو 

جدددددروح   دددددرية ذو ادمدددددد ب اددددددان سددددد مت  االددددددمة ذو بخ دددددر عدددددت ذحدددددد 

اا ددددارب واا ددددد ار ذو بتدددددمري سددددك  وتكددددون اإلسددددت ابة بددددا وب والرعددددق 

 ة.Krippner  et al  2012  5 واوان والع ا و ادان التحكم 
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  الةا): إم راب ما بعد الصدمة الة لية.

ة اإلمدددددددد راب DSM IIII-Rعددددددددرب الدددددددددلي  التشخي دددددددد اإلحصددددددددا    

اواد ددددة التدددد  تكددددون  ددددارج مدددددو ا دددد ة املعتددددادة،  "املصدددداحق للصدددددمة ب جدددد :

وتلدددددبق الكدددددرب الة  ددددد وتكدددددون إسدددددت ابة ال دددددحية  يددددد  متصددددد ة بدددددا وب 

 ة.57  2012   ا "انالشدمد والرعق والشعور بالع ا واو

ومعدددددرب باجددددد  اإلمددددد راب الددددد ن  صددددد  عةددددددما متعدددددرا الشدددددخص وددددددد 

مواجدددد   يدددد  املددددو  ال عدددد  ذو التيدمددددد ذو جرحددددا)   ددددريا) او التيدمددددد االددددا  

للددددد ا  وا  دددددرم ، وتت دددددا  إسدددددت ابة ال دددددرد للشدددددعور بدددددا وب والع دددددا 

(كرمددددا   و ةددددق الةشددددااا  واامدددداك  او الةدددداو التدددد  تةددددري  وال دددداي واوددددان

الصدددددمة مددددا  ددددعوبة اللكيددددا واودددد ر الاا ددددد ومدددد دن اا ع ددددا   امل دددداال  

 ة.134  2002  اإلجتامعية وامليةية  اود

ب  دددا الدرجدددة  ومعدددرب الباحدددث إمددد راب مدددا بعدددد الصددددمة الة لدددية إجرا يدددا):

التدددد   صدددد  علييددددا ذ ددددراد العيةددددة عددددت مايدددداو إمدددد راب الكددددرب مددددا بعددددد 

 الصدمة الة لية لد دا يدسون. 

: الةلار اللواام  ادن   رمبا).  رابعا)

واوعددددددة مدددددد  الةلددددددار اللددددددورما  اللددددددواام معشدددددد     ددددددي ام  الل ددددددور   

ابا  مددددا واللددددواام معدددداج  مدددد  إمدددد ر  1كوردسددددتان العددددراق مةدددد   ددددي م دوميددددا

مةدددد :  2011بعددددد الصدددددمة الة لددددية بلددددبق اوددددرب اللددددورمة التدددد  بدددددذ    

 ال ادان واوان والكرب الشدمد.
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 املبحث الةا  

 اإلاار الة رن للبحث.   

 اإلست ابة للحان.     -ذ 

 ذوال): تعرمّ اوان:    

لاددددد تددددم تعرمددددّ اوددددان مدددد   بدددد  عدددددد مدددد  البدددداحة  اللبددددوم  والة لددددي    

 سةعرا هةا ذ يا:  التخصصوا  

ب دليددددد  التدددددد    اإلجلددددداجية ل جدددددامل رذب ال  دددددوة   الصدددددحة   ادددددد عدددددر 

تعبدددددري عددددد  مدددددي  عددددداا   مشدددددعر بددددد   "ة اودددددان ب جددددد mhGAP-HIGالة لدددددية 

اافدددخا  بعددددد ا لددددارة. عددددت الددددرغم مددد  ذن مع ددددم ردود ال عدددد  الةامجددددة عدددد  

ر إا إمدددددددد راب ج  دددددددد، إال ذن  ا لددددددددارة تت فددددددددن تلاا يددددددددا) دون ذن تت ددددددددو 

اافددددخا  الدددد م  معدددداجون مدددد  ذعددددراا حددددان فدددددمدة مايلددددون ذكةددددر للتوجدددد   

 WHO  UNHCR 2016 "إا املرا ددد  الصددددحية سددددعيا) للحصددددو  عددددت امللددداعدة

p18.ة 

ب باج  إست ابة اج عالية والة ال ادان   ة.Niel 1990وعر 

ب باجددددد   ددددددر   املشددددداعر وعددددددم التصددددددم  و لددددد  االج صدددددا  ومددددد و   وُمعدددددر 

  Krippner  et alوحدددان والوحددددة التددد  جت دددن عددد   اددددان فدددخص عامدددا 

 ة.5  2012

ب اوددددددان ب جدددددد : ردة  عدددددد  جلدددددددمة واج عاليددددددة وإجتامعيددددددة وروحاجيددددددة  وُمعددددددر 

ومعر يددددددة لل ادددددددان واحلدددددداو بال ددددددغ  الشدددددددمد وامللددددددتار والدددددد ن هددددددو 

 ة.20، 2011الماج، إست ابة ل ادان فخص ميم عاا يا) 

 . اجيا): ماهية إست ابة اوان

ا ترجددددا اا  إن  االهددددتامم ب سددددت ابة اوددددان ليلددددن ذمددددرا) جدمدددددا) ذو اار ددددا)، بدددد  إ دددد 

زمدددد  بعيددددد  لاددددد  ددددا  سددددي اوجد  رومددددد و للددددون و ددددرون إن االج صددددا  املدددد ا 

ة واوددددان مكادددد  عةدددددما Grief workلددددراب  مددددا املتددددو  ملددددان عادددد  اوددددان  

 امر اا ة مشاعر    إ ا  جدمد.مكون ال ا د حرا)   إستة
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و ددددد تدددد   ر العلددددامر املحددددد ون بة رمددددة التعلدددد ، ورذوا ذن عادددد  ال ادددددان مشددددتا  

 عت التعل  مةلام مشتا  عت اإلج صا .

وت كدددددد ج رمدددددة التعلددددد  ذن اإلجلدددددان مايددددد  لتكدددددوم  ع  دددددا   ومدددددة و ابتدددددة، 

ا ، وتكدددددون ردة ال عددددد  ال بيعيدددددة ل اددددددان ع  دددددة تعلددددد   هددددد   لددددد  االج صددددد 

وتتاةددددد  اإلسدددددت ابة ااوا بدددددالر ر واالحت ددددداج، وتتبدددددا ب دددددلة اوملدددددة مددددد  

سدددلوك البحدددث عدددت ذمددد  إعدددادة تكدددوم  الع  دددة، وتع ددد  عاليدددة البحدددث هددد   

الشددددعور باليدددد و واإلج صددددا   بدددد  ذن مدددددرك ال ا ددددد ذن املتددددو  لدددد  معددددود مددددرة 

 ا ددددد  اجيددددة، وددددد ا معددددد اوددددان جتي ددددة ذو سللددددلة مدددد  سددددلوكيا  التعلدددد  .  ال

مبكدددد ، ومبحددددث عدددد  املتددددو ، ومتصددددادم مددددا كدددد  شر معيدددد  عاليددددة البحددددث، 

 ة.31  2011   الماج"وةد ارماة للح اظ عت (كرما  حية لل ايد

وتشددددكي    إن عاليددددة اوددددان تلدددداح ل  ددددراد ب عددددادة تعرمددددّ ع  ددددتيم بال ايددددد

وماكدددد  ذن م يددددم كدددد  مدددد  اوددددان   ع  دددد  جدمدددددة بدددداملتو  (ا  روابدددد   ومددددة

واوددددداد عددددت ذ ددددام  دددداوال  ودددد  اإلج صددددا  ماابدددد  التعلدددد  ، ومدددد  جاحيددددة 

ق ذن متابددددد   الشدددددخص ال ا دددددد حايادددددة ال اددددددان،  ذ دددددرو  ددددد ن  الوا دددددا مت لددددد 

 ة.Kaplan  1995  p1723ليلت يا تكوم  تكي ّ  ح  

 اودددان هدددو حالدددة مددد  الشدددعور املددد ا الددد ن ملدددي ر عدددت ال دددرد ماكددد  الادددو  ذن  

بعددددد  اداجدددد  لشددددخص  رمددددق ذو عامددددا او بلددددبق التعددددرا واد ددددة او   ددددر، 

حيددددث ت ددددرا عددددت الشددددخص مددددغواا) ج لددددية وذ كددددارا) سددددلبية  دددداو  ال ددددرد   

هدددد   اوالددددة الل ددددور اا ذسدددداليق  تل ددددة للتعامدددد  مددددا ال ددددغ  الةدددداجم عدددد  

 ق دا ب ساليق  تل ة.حالة اوان وملت ي

  الةا): ورار وج رما    ت لري اوان واست ابت .

لادددددد تةوعدددددن ورار وذ كدددددار اللبدددددوم  والة لدددددي     ددددداوالام لت لدددددري حالدددددة 

اوددددان وال ادددددان وكي يددددة اإلسددددت ابة دددددا كصدددددمة تدددد  ر عددددت البةيددددة الشخصددددية 

اجددد  فخصدددا) عامددداا) لل دددرد ال ا دددد واودددام  بلدددبق اوالدددة التددد  مادددا  ييدددا بعدددد  اد

او فددديقا) غاليدددا)، ذو لتعرمددد  ل دددروب  اسدددية غدددري م لو دددة، وجددد كر هةدددا مددد  هددد   
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ا رار والة رمدددددا  مدددددا معددددد  عةددددد   رومدددددد الددددد ن مادددددو : ذن ال ا دددددة الة لدددددية 

وعةدددددما مددددتم إدراك ذن  (لددددن الشددددخص العامددددا  ددددد   مرتب ددددة بالشددددخص العامددددا

ا الددددوع  حتددددن ملددددت يا ُ اددددد، ماددددوم باستح ددددار كدددد  اا كددددار املرتب ددددة بدددد  ا

 صدددد  ال ا ددددة الة لددددية عةدددد ، وهدددد ا التة ددددي  لددددي  سددددي ) بدددد  مدددد  الصددددعق ذن 

وعةددددما تةتيددد  عاليدددة اودددان هددد   مصددددبح   ملادددن مااومدددة مددد  الشدددخص ج لددد 

ااجددددا حددددرا) مددددرة  اجيددددة،  اددددد اهتاددددن ج رمددددة  رومددددد بددددالةواح  الدا ليددددة للدددد ا  

و  ج لدددد  ذو بالعوامددددد    حددددالت  ال ادددددان واودددددان، وهددددو ج لددددد  ا  ددددتم بدددددامل

البيقيددددددة املحي ددددددة و ددددددد تددددددم عددددددرا ذسددددددات لدمةاميكيددددددة عاليددددددة اوددددددان 

 ة.Cleiren 1993 p13وال ادان 

كددددام مددددرو ليةدددددرمان إن إسددددت ابة اوددددان وال ادددددان تشددددا   لددددة ذعددددراا هدددد : 

إمدددددد رابا  جلدددددددمة واسددددددتغراق   الت كددددددري بدددددداملتو  والشددددددعور بالدددددد جق 

 .والعدواجية والللوك غري املة م

ومددددرو ليةدددددرمان ذن التعددددا  مدددد  اوددددان هددددو التحددددرر مدددد  الع  ددددة مددددا املتددددو ، 

ّ مدددددا البيقدددددة وتكدددددوم  ع  دددددا  جيددددددة، ومتاةددددد  االج ددددداز    وإعدددددادة التكيددددد 

وهددددد ا مشدددددا  التددددد  لم مدددددا مشددددداعر العددددددوان   رضورة  ليددددد  عاليدددددة اودددددان

 وا ددددوب والتعبددددري عدددد  إحلدددداو ال ادددددان واودددددمث عدددد  مشدددداعر الدددد جق 

 ة.13اللاب  ج ل ،  املرجا 

مدددددرو الباحدددددث ذن ورار العلدددددامر والبددددداحة  اللبدددددوم   تل دددددة ل بيعدددددة م يدددددوم 

اودددددان واإلسدددددت ابة لددددد ،  يدددددم  تل دددددون   جواجدددددق ومتشدددددا ون   جواجدددددق 

ذ ددددرو، حيددددث مة ددددر كدددد  م كددددر تربددددون وج  دددد اا اإلسددددت ابة للحددددان مدددد  

لدددد  و اددددا) لة رمتدددد  وجيددددة ج ددددر  ا ا ددددة و ةاعاتدددد  الشخصددددية وم مدددد  اوددددان و ل  

   امليدان.
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 رابعا): مراح  ال اد وإست ابة اوان دا.

  الصدمة وعدم تصدم  ا لارة:-1

 دددددد هدددد ا عةدددددما مكددددون ال ادددددان  ددددد تددددم    و ددددن  صددددري،  يصددددبح مدددد  

الصدددعق جددددا)  يدددم مدددا  دددد حددددد ذو اسدددتيعاب . وهةدددا ملددداور الشدددخص فدددعور 

ومصددددبح مدددد  الصددددعق جدددددا) تصدددددم  ذجدددد   اددددد بالتخدددددمر واإلجعدددداا  عدددد  العدددداا 

هددددد ا الشدددددخص. و  هددددد   املرحلدددددة سددددديحتاج فخصدددددا) ملددددداعد    اللتيبدددددا  

العاليدددددة امل لوبددددددة وااجشدددددد ة اليوميددددددة العادمددددددة. وسدددددديحتاج فخصددددددا) مكددددددون 

موجدددودا) ب اجبددد ، كدددام ماكددد  ذن م عددد  ذفددديار بلدددي ة تلددداعد  عدددت ا ددد  هددد   

غلدددد  الوجدددد ، او ان ةيددددا لة لدددد  كوبددددا) املرحلددددة، مددددة ) ارتدددددار م بدددد  جدمدددددة، 

 مدددد  الشددددان،  تدددداج  ادددد  ذن م عدددد  هدددد   اامددددور البلددددي ة   هدددد   املرحلددددة 

Cleiren  M. 1993 15.ة 

  الي و:-2

املشددددداعر امل ملدددددة كدددددااا واودددددان والغ دددددق هددددد  مشددددداعر حدددددارضة وموجدددددودة  

ومدددد  امليددددم التعبددددري عةيددددا،  ادددد  الصددددح  ذن تبكدددد  ان البكددددار مددددة    عدددد  

اإلج عدددداال  وملدددداعد ذم ددددا) عددددت الشدددد ار، وبالتددددايل إ ددددراج مددددا مدددددور    لبددددن 

 م  مشاعر.

عدددددت  وباإلمدددددا ة للبكدددددار ةدددددد بعدددددر الةددددداو ذن التةيدددددد والةحيدددددق ملددددداعدان

ا يددددّ ااا، وكدددد ن  ااجدددد  معدددد   عددددام  ال تلددددت يا الكلددددام  ذن تعدددد   عةدددد . و ددددد 

تلددداعد ذم دددا) عدددت التة دددي  مددد  حالدددة اليددد و كتابدددة  ا ادددة بكددد  مدددا  مددد  املدددرر 

ار هددد   ا لدددارة الكبدددرية.  ددداملرذة التددد   ادددد  زوجيدددا  مددد  ت ا دددي   دددغرية جدددر 

ا ستشددددعر ذ ددددا  اددددد   ددددد  اددددد  بدددد لن مدددد   اييددددا. وا(ا  اددددد  ا ليددددا    دددد  

ذو   و مدددداعن مةيددددا  ر ددددة مشدددداهدة ا ليددددا مددددة ح   الدراسددددة  هومتيددددا كدددد م

ذ دددد   معيددددا للتلددددوق ذو الةاهددددا  العا ليددددة. إن كتابددددة  ا اددددة بددددام  مددددجا  مدددد  

ومددددا  وذحدددد م وذدوار سددددتع يةا ال ر ددددة لكدددد  جشددددعر بددددام  مددددجا  وجحددددان عددددت 

 .ة123، 2007ك  واحدة م  ه   ا لا ر ااادرن، 
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  إعادة التة يم والتكيّ:-3

 دددددد هدددد ا عةدددددما جدددددرك ذجةددددا ا جصددددق بددددااةون، وذن اويدددداة ماكدددد  ذن تلددددتار 

 بدون ه ا الشخص ذو ه ا اامر ادام، حتن وان كان ه ا  عبا) جدا).

و  هدددد   املرحلددددة  ددددد ج ددددد ذجدددد  مدددد  امل يددددد ذن جتحدددددد عددددام   ادددددجا ، كاودددددمث 

م املايددداة والعدددادا  التددد  كاجدددن عةدددد مددد  مدددة ) عددد  الددد كرما  اللدددعيدة واامدددا 

 اددددددجا  والتددددد  كةدددددا جحبيدددددا، ذو حتدددددن تلدددددن التددددد  كةدددددا ج ددددددها ماع دددددة. وذن 

ر اامدددددور اايدددددة   ع  تةدددددا  ددددد ا الشددددخص، ولكددددد    الو دددددن  جلددددتعيد تددددد ك 

وجلددددتار   اويدددداة بيددددةام جحادددد    ج لدددد  ت ددددا  امددددة ددددد ا ال صدددد  مدددد  حياتةددددا 

 ال كرما  معةا.

يددددداة التددددد    ددددديةاها معدددددا)، ذعيددددداد  االحت دددددا  ب عيدددددا  د املدددددي د واإلجدددددازا  املا 

ولكةدددد    الدددداواج، واإلج ددددازا  التدددد   ااددددن، مدددد  املاكدددد  ذن مكددددون هدددد ا م ملددددا) 

 هام إلعادة اام  واملعةن للحياة املابلة.

وعليددددد  ةدددددق تعايددددد  ع  تةدددددا باا دددددد ار الاددددددامن والتعدددددرب عدددددت ذ دددددد ار 

ا مررجددددا بدددد   جدددددد ذم ددددا)، ومدددد  املاكدددد  ماابلددددة ذجدددداو وا ب ددددروب لا لددددة ملدددد  مددددر 

و اددددوا ذحبدددار ذم دددا)،  لادددامهم والتحددددد معيدددم عدددام حددددد لةدددا واالسدددتامي ملدددا 

 ادددد  فدددد ن هدددد   ال رماددددة ذن  عدددد    حدددددد دددددم ذم ددددا)، ومشدددداركتيم  ددددوميم

الةدددداو تلدددداعد بع دددديا بع ددددا)،  تبدددددذ بدددد لن باسددددتةامر اا تددددن   ارماددددة جدمدددددة 

 ة.155  2018  للحياة عبد اامري

 كام  دد ولب  ع  ذربعة مراح  للحان وه  كالتايل:

 اجكار وعدم  يم املو . -

البحددددث والبكددددار والةحيددددق، وهدددد ا مشددددا  الرغبددددة   التوحددددد مددددا ال ايددددد  -

 واالستغراق   الت كري  ي  بااح م او   اليا ة.

 الي و والتشوم . -

، حيددددددث ملددددددتعيد الشددددددخص إحلاسدددددد  بة لدددددد  -   اجكلددددددار التعلدددددد   بدددددداملتو  

 ة.Cleiren 1993 p15وباملو ّ ومبدذ بتكوم  ع  ا  جدمدة  
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 ذن  عالية اوان العادمة متر بلتة مراح ، وه  كالتايل: "إج  "ومرو 

. املرحلددددددة ااوا: الصدددددددمة وعدددددددم التصدددددددم ، حيددددددث مصدددددددم الشددددددخص، 1

وهددددد ا مدددددا ماةدددددا ااا وحايادددددة املدددددو  و ددددداو  ذن  اددددد  ج لددددد  مددددد   ددددد   

 ا در.

بدددددذ حاياددددة املددددو  الو ددددو  للددددوع  ملومددددوي املددددو  مصددددبح لدددد  . وعةدددددما ت2

معةددددن، ومبدددددذ الشددددخص حيةيددددا بددددد و  املرحلددددة الةاجيددددة والتدددد  ملدددداييا ذج دددد  

ن عةدددددد   ن الدددددوع ، وهةدددددا مشدددددعر الشدددددخص بالغ دددددق والددددد جق ومتكدددددو  تكدددددو 

 سلوٌك إجد اع .

. املرحلددددددة الةالةددددددة: مرحلددددددة اإلرجدددددداي والتعددددددومر، وهدددددد  جتي ددددددة ابيعيددددددة 3

ن و ددددن ال اددددوو، مةدددد : ااةددددازة والتدددد  تلدددداعد   عاليددددة  للحددددان، حيددددث مكددددو 

الشدددد ار، وهدددد ا مكددددون مدددد   دددد   إدراك حاياددددة املددددو  والتعبددددري عدددد  املشدددداعر، 

وتددددو ري الدددددعم اإلجتامعدددد  وملدددداعدة الشددددخص عددددت التكيددددّ، وهدددد ا مدددد دن 

 للارحلة الرابعة.

 وإن ا  . و  املرحلددددددة الرابعددددددة:  دددددداو  الشددددددخص التعامدددددد  مددددددا ال ادددددددان4

ملددددت ا الايددددام بدددد لن   جدددد   سددددياوم باالسددددتغراق بددددالت كري بدددداملتو  مدددد   دددد   

 الت كري ب  والك م عة .

. وذمددددا املرحلددددة ا املددددة: وهةددددا غالبددددا) مددددا  دددددد الشددددعور بامللدددد ولية  ددددا  5

إ( مبدددددددذ اوددددددان   املددددددو  واملتددددددو ، ومادددددد   االسددددددتغراق بددددددالت كري تدددددددرةيا) 

 ذ باالستاتاي بالع  ا  اادمدة.ومبد  بالتةا ص عةد ت كر املتو 

. وذ ددددددريا) املرحلددددددة اللادسددددددة: وتكتادددددد  هدددددد   املرحلددددددة عةدددددددما ملددددددت يا 6

 Cleiren الشدددخص ذن متددد كر بوا عيدددة مدددا هدددو جيدددد ذو تر بع  تددد  مدددا املتدددو  

1993 p17.ة 

  املا): عوام  ا  ر الت   د ت دن اا تعايد عالية اوان.

 عاليددة كاجددن سددوار ااوا اافددير  دد   لل ادددان ال عدد  ردود تتشدداب     

 املتو عددة ذو "ال بيعيددة" ال عدد  ردود ذن غددري .تكدد  كدد لن ا ذم معادددة اوددان
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 تلددتار  دديام الو ددن، باددرور تدددرةي)ا  الددت ش ذو التغددري     تبدددذ لل ادددان

د للحدددان" ال عددد  ردود ا تددداداد ذو "املعاددد   عاليدددة تعايدددد مددد دن و ددد .سدددور)

 تعددا  دون  ددو   ددد الدد ن اوددداد مدد  ومت ا اددة ملددتارة حالددة إا اوددان

 .ال ا د

وهةدددداك واوعددددة مدددد  العوامدددد  التدددد  مدددد  فدددد  ا زمددددادة  دددداار تعايددددد عاليددددة 

 اوان عةد ال ا د. وتشا :

و دددداة ال ايددددد العامددددا و دددداة) م اجقددددة ذو غددددري متو عددددة ذو عةي ددددة، كدددد ن م ددددارق  -

 اجتحار.اوياة إ ر حادد ذو جرماة  ت  ذو 

حالدددددة عددددددم العةدددددور عدددددت جدددددةامن ال ايدددددد البتدددددة كدددددام  ددددددد   حددددداال   -

 اال ت ار وعدم العةور عت اا راد

و ددددداة االبددددد  ذو االبةدددددةي وهددددد ا مرصددددداب جلددددد  اجددددد   دددددالّ دورة اويددددداة  -

 ال بيعية

 العالة اإلجتامعية ذو  ادان ج ام الدعم ذو الصدا ا  -

 متم معااتيا.الت ارب اللاباة املرتب ة بحاال  حان ا  -

 املشاعر امللتبلة بش ن ال ادان -

 وجود مغوط حياتية ذ رو جلياة، مة  الصعوبا  املالية الكبرية -

 عدم التاك   م  إ امة مراسم د   ومراسم عاار اعتيادمة -

 ة.IFRC 2020 15حدود ذجواي كةرية و تل ة م  ال ادان   ون واحد  -

 بعد ال اد واوان. سادسا): ردود اا عا  واإلست ابا  الشا عة

تددددددرتب  الصدددددددمة ذحياجددددددا) بالو دددددداة امل اجقددددددة، ال سدددددديام إ(ا ا معلددددددم  -الصدددددددمة 

اا دددددارب بتشدددددخيص حالدددددة املتدددددوإ   مرحلدددددة مبكدددددرة، ذو إ(ا كدددددان االعتاددددداد 

 اللا د ب ن املتوإ كان ذ وو م  ذن  ام  املرا.

ذن بلددددبق عدددددم الددددتاك   مدددد  عادددد  شر متدددديح تادددددمم  -الشددددعور بالدددد جق  -1

 محامة ذ    لل ايد.
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الشدددددعور باللدددددخ  عدددددت ال دددددريوو، ذو عدددددت اااادددددم ال بيدددددة  -الغ دددددق  -2

  إجاددددا( املتددددوإ، ذو عددددت اللددددل ا  لعدددددم  رمدددديا تدددددابري محامددددة  "لتاصددددريهم"

الة مة  و ن مبكر.   ع 

بلددددبق  اددددد عامددددا   دددد ة ذو   تو يددددن غددددري متو ددددا، ذو بلددددبق  -اوددددان  -3

ا ذو ذ ا، ذو بلدددددبق الشدددددعور بو ددددداة هددددد ا الشدددددخص وحيدددددد)  ةدددددار اإلغدددددامر ذو مت ملددددد)

 اورمان م   ر ة وداع .

بلددددددبق عدددددددم الددددددتاك  مدددددد  مشدددددداارة ااا مددددددا ا  ددددددرم   -الوحدددددددة  -4

كاملعتدددداد، وبلددددبق عدددددم اإلسددددت ادة مدددد  الاددددرب البددددد  وال ا جيةددددة كددددام هددددو 

 املعتاد   مة  تلن ال روب.

ال ايددددد، مددددا معةدددد  مدددد  إحددددتامال  إ ددددابة ذحبددددار و ددددرم   ددددال وا  -ا ددددوب  -5

 إحتام  و اام ذم ا).

بلددددبق الشددددعور بعدددددم اللددددي رة عددددت اويدددداة، ذو بلددددبق  -الشددددعور بددددالع ا  -6

 تع ر مرا اة ال ايد إا مةوا  اا ري.

املدددددرتب  بتعددددددد حددددداال  ال اددددددان   ون واحدددددد ذ ةدددددار  -الكدددددرب الشددددددمد  -7

واودددان ااامعدددد  اودددان عدددت  ايددددد عامدددا.  ددددد مةتددداب اإلجلددددان فدددعور بااسددددن 

 ددد   تلدددن اازمدددة،  الكددد  متعامددد  مدددا حالدددة ال اددددان ااامعددد  التددد  مشددديدها 

ر  العددددداا حاليدددددا).  دددددةح  ال جحدددددان ل اددددددان والب اارواح  حلدددددق، بددددد  ومتعددددد  

ا تادمم التعازن بالشك  املعتاد.    ة.IFRC 2020 17عليةا ذم )

خص الدددد ن  ددددد مل دددد  الشدددد سددددابعا): ذسدددداليق اإلسددددت ابة للحددددان وال ادددددان. 

معددددا  مدددد  اوددددان وال ادددددان إا ذسدددداليق وسددددلوكيا   تل ددددة ل سددددت ابة لتلددددن 

و دددد تكدددون هددد   ااسددداليق تة ددد  ب رمادددة  دددحية ذو  ااقدددة لدددا مددد  ر     اوالدددة

لددددد لن كدددددان البدددددد مددددد  (كدددددر بعدددددر ااسددددداليق   ومدددددا اوالدددددة وت ورهدددددا 

 الصحيحة للتعام  واإلست ابة للحان وال ادان ج كر مةيا:
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لدددددييم مددددد   ددددد   االتصدددددا  اددددددات   ذو الرسدددددا   الةصدددددية ذو ذاادددددق  ع -1

ال مددددد اإللكدددددلو  ذو عدددد  دردفدددددة ال يدددددمو ذو وسدددددا   التوا دددد  اإلجتامعددددد . 

 حتن إ(ا ا مرد الشخص،  ليعرب ذجن موجود لدعا .

ااددددد  إجدددددرار) دون ذن ُم لدددددق مةدددددن (لدددددن.   كةدددددري مددددد  ااحيدددددان عةددددددما  -2

ا  دددديام مكددددون الةدددداو    لددددق اازمددددة،  دددد  معر دددد  ون مددددا(ا م لبددددون. كدددد  مبدددددع)

ا وال تعددددا  مدددد   متعلدددد   بددددام ماكةددددن الايددددام بدددد  اجدددد  الةدددداو. إ(ا ا تكدددد  مرم دددد)

م بتو ددددي  ال عددددام ذو الباالددددة مددددا او دددداظ عددددت ملددددا ة ومةددددة، ذو  ذن ذعددددراا،  ددددُ

م بالتلددددددوق عدددددد  اإلجلجددددددن  ذرسدددددد  اددددددردا) باالحتياجددددددا  ااساسددددددية ذو  ددددددُ

 إلرسا  ذفيار.

 ب ج  ماك  اإلست ابة للحان و اا) للاراح  التالية. كام مرو ووردن

  بو  حاياة املو . -

 إ بار ذا اوان وتشا  ذملا)   املشاعر واالم والللوك. -

التدددد  لم مددددا البيقددددة بغيدددداب املتددددو  واإلعددددتامد عددددت الع  ددددة مددددا املتددددو   -

 ودور    حياة الشخص.

 ة.Worden 1987 p16سحق اا ة املشاعر واستةامرها بع  ة ذ رو  -

 وم  ذساليق مواجية إم راب اوان ما بعد الصدمة الة لية.   

تددددو ري الدددددعم الة  دددد اإلجتامعدددد  ااسددددات مةدددد : االسددددتامي جيدددددا) وعدددددم  -1

ال دددددغ  عدددددت الشدددددخص للدددددتكل م، وتعلددددديم الشدددددخص كي يدددددة التعامددددد  مدددددا 

 ال غ  الة   وتعاما الدعم اإلجتامع .

 ال ع  الشا عة الةامجة ع  ا لارة.تةايّ الشخص بش ن ردود  -2

 معااة اواال  املرمية املامةة. -3

حددددث الشددددخص عددددت اسددددتقةاب ذجشدددد ت  العادمددددة اللدددداباة كالدددد هاب للعادددد   -4

  WHO برجددددامل رذب ال  ددددوة   الصددددحة الة لددددية الصددددادر عدددد  "او   املةددددا 

UNHCR) (2016).ة 

5-  
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 إم رابا  ما بعد الصدمة:  -ب 

 ذوال): الصدمة: 

تعددددرب الصدددددمة ذ ددددا حددددادد م سددددّ ذو م  ددددن مرهدددد  وا ددددا  ددددارج وددددا  

 ددددد ملددددتار ل ددددلة  صددددرية   وتت ددددا  إرها ددددا) إسددددتةةا يا)   ا دددد ة اإلجلدددداجية املعتددددادة

ولعددد   ذبدددرز مدددا مايدددا هددد ا   وماكددد  ذن  ددددد مدددرة واحددددة ذو متكدددرر  او اوملدددة

اة ذو لصددددحة الشددددخص الةددددوي مدددد  اإلرهدددداق وجددددود   ددددر ذو ادمددددد حدددداد للحيدددد 

ب 76  2010   سددددداوكر وو دددددرون"ج لددددد  ذو ل  دددددرم  مددددد  حولددددد  ة. وتعدددددر 

ا  ا:  ردود ال عددددد  الة لدددددية الةا دددددة عددددد  التعدددددر  الصددددددمة ذم دددددا) عدددددت  ذ ددددد 

وتتبددددددام  ردود ال عدددددد    للحددددددوادد املرعبددددددة اوروب والكددددددوارد وال ادددددددانة

دد ومدددد  املاكدددد  ان  صدددد  لكدددد  مدددد  متعددددرا للحددددوا  مدددد  ذعددددراا إعتيادمددددة

 ااددددادرن، "ذعددددراا ذفددددد  ددددد ت  دددد  فددددك  اإلمدددد راب او املددددرا الة  دددد 

 ة.10-11  2007

وتعدددددرب الصددددددمة الة لدددددية حلدددددق الددددددلي  التشخي ددددد اإلحصدددددا   الرابدددددا 

ة DSM-IVاملعدددددد  ل مددددد رابا  الة لدددددية ااعيدددددة ال دددددق الة  ددددد االمرمكيدددددة 

مت ددددا   دددد ة   حدددددد  دددددم  مدددداغ  عددددت جحددددو م ددددرط مدددد  الشدددددة "] ددددا: 

مبدددددالة دددددد ا اوددددددد الددددد ن مة دددددون عدددددت مدددددو   عددددد  ذو ادمدددددد فخصدددددية 

بددددداملو  ذو إ دددددابة فددددددمدة ذو غدددددري (لدددددن مددددد  التيدمدددددد لللددددد مة االددددددمة ذو 

مشدددددداهدة حدددددددد مت ددددددا  موتددددددا) ذو إ ددددددابة او ادمدددددددا) للدددددد مة االددددددم او 

 ة.Bombay  Matheson  Anisman 2009 8 "لشخص و ر

 إم راب ما بعد الصدمة:  اجيا):

ب إمددددد  إمددددد راب م يدددددر ك سدددددت ابة  " راب مدددددا بعدددددد الصددددددمة ب جددددد : معدددددر 

وددددادد ذو حالددددة ملددددب بة للحددددان والكددددرب، وهددددو رد  عدددد  الحدددد   تادددد  مدددد  

معامشددددة حدددددد مدددد ا ذو ذكةددددر مدددد   بيدددد  معامشددددة العةددددّ االدددددن والة  دددد 

 Mowery "واال ت دددددداب وال ادددددددان بلددددددبق اوددددددروب وال ددددددروب ال ار ددددددة

 ة.89 2011
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جدددداتل عدددد  تعددددرا اافددددخا  بشددددك  مبددددال او غددددري وهددددو إمدددد راب ج  دددد  "

مبدددددددال ازمدددددددة  ددددددددمة معيةدددددددة مةددددددد  الكدددددددوارد ال بيعيدددددددة واودددددددروب او 

 American Psychiatric Association  "االغتصددددداب او االعدددددام  اإلرهابيدددددة

(APA)  2013  271.ة 

تتدددوزي اعدددراا إمددد رابا  مدددا   الةدددا): ذعدددراا إمددد رابا  مدددا بعدددد الصددددمة:

 عراا ر يلية وه :بعد الصدمة اا ذ

تادددددتحم الددددد كرما  وعددددد  املصددددددوم دون  :اعدددددراا الددددد كرما  وتكرارهدددددا  -1

 صدددد مةددد ، و دددد معدددا  مددد  مشددداعر الددد جق والتددد كر واللدددوم وت جيدددق الددد ا  

و دددددد متتدددددد و ارهدددددا اا ااحددددد م حيدددددث تتكدددددرر  ييدددددا مشددددداهد اوددددددد 

 ة.Crufad 2010 5الصادم 

ماددددر اا ددددراد الةدددداجون مدددد  الصدددددما  بخدددددر وإج صددددا   :ذعددددراا الت ةددددق -2

عددددداا   عددددد  ا  دددددرم ، و دددددد مكدددددون لدددددد م  دددددعوبة الشدددددعور بالغ دددددق 

ق التعامددددد  مدددددا مشددددداعرهم، ومشدددددك   واودددددق،    اولدددددة مدددددةيم لت ةددددد 

ق ذحدددددد ااعدددددراا ااكةدددددر دماومدددددة وامللتعصدددددية عدددددت التدددددد     الت ةددددد 

 ةب يددددا مدددد  ذجدددد  الع جيددددة، ومددددت ت بكبددددن ذ كددددار وسددددلوكيا  الصدددددمة و

محامددددددة الدددددد ا  واإلجلددددددحاب اإلجتامعدددددد  وعدددددددم اإلهددددددتامم بالةشددددددااا  

 ة.Beckham& Beckham 2006 4 اإلجتامعية بعد اودد الصادم 

كةددددريا) مددددا تصددددةّ إمدددد رابا  مددددا بعددددد الصدددددمة  :ذعددددراا  ددددرط اإل ددددارة -3

مدددددا  إمددددد رابا  الالددددد  باعتبارهدددددا ترا ددددد  الالددددد  مدددددا واوعدددددة مددددد  

والتدددددوتر والتعدددددرق   التغدددددريا  االددددددمة مةددددد : زمدددددادة رضبدددددا  الالدددددق

امل دددددرط وعددددددم الاددددددرة عدددددت الةدددددوم، ومددددد   ددددد   تكدددددرار الددددد كرما  

وو ددددرون  واا كددددار واملشدددداعر تتشددددك  لدددددو ال ددددرد إ ددددارة دا لية سدددداوكر

 ة.34  2013، 
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 رابعا): الع  ة ب  إست ابة اوان وإم رابا  ما بعد الصدمة الة لية:

مدددددرو الباحدددددث و  مدددددور جتدددددا ل بحةددددد  ان الع  دددددة بددددد  إسدددددت ابة اودددددان    

وإمدددددد رابا  مابعددددددد الصدددددددمة الة لددددددية ع  ددددددة  ومددددددة واردمددددددة حيددددددث ذن 

اافددددخا  الدددد م  متعرمددددون لصدددددما  ج لددددية  تل ددددة مكوجددددون ذكةددددر عرمددددة 

وبالتدددددايل حددددددود  لددددد      وددددددود إمددددد رابا  ج لدددددية و يامولوجيدددددة معيدددددم

ومددد  ذهدددم املوا دددّ اوياتيدددة التددد   دددد م ددد رب ال دددرد ددددا  جاددد  حيددداام اليوميدددة،

هددددو حالددددة  ادددددان فددددخص  رمددددق بلددددبق  ددددروب اوددددرب والل ددددور اامددددر 

الدددد ن  ددددد  لدددد  لدددددو ال ددددرد الدددد ن  اددددد  رمبددددا) لدددد  حالددددة مدددد  اوددددان العايدددد  

مددددا ملددددتدع  مةدددد  مواجيددددة هدددد   اوالددددة ب سدددداليق   والكددددرب وال ددددي  الشدددددمد

ا دددددام) ااسددددداليق التددددد   تارهدددددا الشدددددخص و ةيدددددا   تل دددددة، و دددددد ال تكدددددون د

لددددا مامددددد مدددد    ددددورة فدددددة وتعامددددا اإلمدددد راب   ملواجيددددة اوددددان  ددددحيحة

وبالتدددايل و دددوي  ددداار عدددت حياتددد ، و دددد  تددداج الشدددخص اا مددد  مرفدددد    لدمددد 

اا ااسددددداليق الصدددددحية ملواجيدددددة اودددددان واإلسدددددت ابة لددددد  ك حدددددد اإلمددددد رابا  

 رمدددق، ومددد  هةدددا تددد ز الع  دددة الاومدددة  التددد   دددد تةشددد  لددددو ال دددرد بلدددبق  اددددان

ن البحددددث وذ يددددة البحددددث   دراسددددة الع  ددددة بدددد  إسددددت ابة اوددددان  بدددد  متغددددري 

واإلمددددد راب مابعدددددد الصددددددمة الة لدددددية و ليليدددددا وت لدددددريها بشدددددك  و ددددد   

  و لي .
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 املبحث الةالث 

 اإلجرارا  املةي ية 

 العالية للبحث:   

فدددددا  امل تادددددا اا ددددد  للبحدددددث مجيدددددا الةلدددددار وتاددددا البحددددث وعيةتدددد :  -1

ال جقدددددا  اللدددددواام  اددددددن  رمبدددددا) دددددد     دددددي ام  الل دددددور  ي م دوميدددددا 

امدددددددرذة حلدددددددق احصدددددددا يا  ادارة  500اجاو(جدددددددا)ة والبدددددددالغ عددددددددده  

الكادددددق، وسدددددحق الباحدددددث عيةدددددة البحدددددث بال رمادددددة العشدددددوا ية البلدددددي ة 

مل تاددددا اا دددد  وتوزعددددن عيةددددة البحددددث امددددرذة مدددد  ا ة250التدددد  بلغددددن  

 تبعا) ملتغريا  البحث و اا) لل دو  التايل.

 ة مب  توزي عيةة البحث و اا) ملتغريا  البحث امللتالة.1اادو  

 العدد املتغريا 

 130 متاوجة اوالة اإلجتامعية 

 120 غري متاوجة

 250 امل اوي                                   

اتبددددا الباحددددث املددددةيل الو دددد   التحلددددي  مل  اتدددد  ل بيعددددة  مددددةيل البحددددث: -2

املدددددةيل الددددد ن "البحدددددث حيدددددث معدددددرب املدددددةيل الو ددددد   التحلدددددي  ب جددددد  

لتحدمددددددد   مدددددددرو املتغددددددريا  كددددددام هدددددد  موجددددددودة   حاالاددددددا ال بيعيددددددة

  Wiersma  2004  "الع  دددا  التددد  ماكددد  ذن  ددددد بددد  هددد   املتغدددريا 

 ة.15

 دددد   هدددد ا املددددةيل ب عددددداد مايدددداو إسددددت ابة اوددددان، مدددد  إ(  ددددام الباحددددث مدددد  

 دددددد   االادددددد ي عددددددت اادب الة ددددددرن والدراسددددددا  اللدددددداباة  ددددددم دراسددددددة 

 صا صدددديا اللدددديكوملمة، ومدددد   ددددم مُجعددددن البياجددددا  مدددد  ذ ددددراد عيةددددة البحددددث 

وتددددم و دددد يا و ليليددددا مدددد   دددد   العاليددددا  اإلحصددددا ية املةاسددددبة وبعددددد (لددددن 

 اللاب  والوا ا امليدا .جو شن و م    مور اادب 
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مايددددداو كدددددرب مدددددا بعدددددد الصددددددمة الة لدددددية لدددددد كدددددام تدددددم اسدددددتخدام مايددددداو 

 وال ن تم تعرمب  وترمجت  عبد العاما  ابن. دا يدسون

وهددددددو   باسددددددتخدام ماياسدددددد    البحددددددث  ددددددام الباحددددددثذدوا  البحدددددث:  -3 

ة، 30والدددد ن تكددددون مدددد     مايدددداو إسددددت ابة اوددددان مدددد  إعددددداد الباحددددث ج لدددد 

 ييددددا ذ ددددراد العيةددددة درجددددا  إسددددت ابة اوددددان  لددددد م و اددددا) للخيددددارا    دددددد

 ال تة ب  ابدا)ة.  تة ب  ع   لي )   التالية: تة ب  ع  كةريا) 

كدددددام تدددددم اسدددددتخدام مايددددداو كدددددرب مدددددا بعدددددد الصددددددمة الة لدددددية لدا يدسدددددون 

  ة ةيددددق علييددددا ا ددددراد العيةددددة و دددد  ا يددددارا  التاليددددة:  ذبدددددا) 17وامل لددددّ مدددد   

ة  غالبددددا)   ذحياجددددا)   جددددادرا)   ددددم  ددددام الباحددددث بالت كددددد مدددد   دددددق و بددددا    دا ددددام)

 و اا) ما م :  اادوا   ا صا ص الليكوملمة ل دوا ة

تدددددم الت كدددددد مددددد   ددددددق مادددددامي  البحدددددث بدددددال رما   ددددددق املادددددامي : -4

 التاليت :

  تدددددم عدددددرا املاياسددددد   مايددددداو إسدددددت ابة اودددددان ددددددق املحتدددددوو:  -4-1

   ددددوراام ااوليددددة عددددت عدددددد   ومايدددداو كددددرب مددددا بعددددد الصدددددمة لدا يدسددددونة

مددددد  مددددددو   دددددحاب ا ددددد ة واال تصدددددا  للتحاددددد ذمددددد  املحكاددددد  مددددد  

ومدددددو م  اددددة م ردااددددا لل لبددددة   الدددد ن ومددددعن مدددد  ذجلدددد  م  اددددتيام لليدددددب

و  مددددددور ورار اللددددددادة   وومددددددوح امل ددددددردا  وسدددددد مة الصددددددياغة اللغومددددددة

وإعددددادة  ددددياغة بعددددر ال اددددرا  والعبددددارا  وحدددد ب  املحكادددد  تددددم تعدددددم 

ة و ا ادددددة 2-1بع ددددديا ا  دددددر. واملاياسددددد     دددددوراام الةيا يدددددة   امللحاددددد   

 . ة3 املحكا  باملحل  

ابدددددد  الباحددددددث املاياسدددددد  عددددددت عيةددددددة  ددددددق االتلددددداق الددددددا  :  -4-2

وهددددد  مددددد   دددددارج العيةدددددة ااساسدددددية   ة امدددددرذة25اسدددددت  عية مكوجدددددة مددددد   

وجددددددرو الت كددددددد مدددددد  االتلدددددداق الدددددددا   للااياسدددددد  بحلدددددداب   للبحددددددث

معددددام   اإلرتبدددداط بدددد  واددددوي درجددددة كدددد   اددددرة مدددد   اددددرا  املاياسدددد  مددددا 

 .ة(2-3ك  ماياو عت حدو،  كام   اادو   الدرجة الكلية للااياس 
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الكليددددة ملايدددداو  ة مبدددد  معددددام   إرتبدددداط بريسددددون بدددد  الدرجددددة2اادددددو  

 إست ابة اوان.

 معام  اإلرتباط إست ابة اوان

 .**  89             الدرجة الكلية للااياو

     01 0 **ة دا  عةد ملتوو داللة 

ة ذن معامددددد  إرتبددددداط بريسدددددون للدرجدددددة الكليدددددة 2 يدددددر مددددد   ددددد   ااددددددو   

وهدددد ا معةدددد  ة 01 0ملايدددداو إسددددت ابة اوددددان دا  احصددددا يا) عةددددد ملددددتوو داللددددة  

مددددا مددددد  عددددت  ددددد   البةيددددون ومةاسددددبت    ذن املايدددداو متصددددّ باتلدددداق دا دددد  

 اغراا البحث.

 ة مب  معام   إرتباط بريسون ب  الدرجة الكلية ملاياو التوا   وواالت  3اادو   

 معام  اإلرتباط ماياو دا يدسون لكرب مابعد الصدمة

 .**  90            الدرجة الكلية للااياو

 0.01 **ة دا  عةد ملتوو الداللة 

ة ذن معامدددد  إرتبدددداط بريسددددون ملايدددداو دا يدسددددون 3 يددددر مدددد   دددد   اادددددو   

ة وهددددد ا معةددددد  ذن 01 0بالدرجدددددة الكليدددددة دا  احصدددددا يا) عةدددددد ملدددددتوو داللدددددة  

مايددداو كدددرب مدددا بعدددد الصددددمة الة لدددية متصدددّ باتلددداق دا ددد  لدددا مدددد  عدددت 

  د   البةيون.

: اعتادددددد الباحدددددث   بحةددددد  لةبدددددا  اادوا  البحةيدددددة عدددددت ا  اادوا  بددددد  -5

اددددرمات  ا ةتدددد ، و(لددددن للت كددددد مدددد  ذن املاياسدددد  متاتعددددان بالددددتوو  بددددا  

مو ددددوق بدددد . وهدددد  الةبددددا  ب رماددددة ذل ددددا كروجبددددا  وبالت ا ددددة الةصدددد ية كددددام 

 هو مومح   ااداو  التايل: 

تددددم  وبالت ا ددددة الةصدددد ية: كروجبددددا  بددددا  ااداة ب رماتدددد  معادلددددة ذل ددددا  -5-1

حلددددداب معامددددد  االتلددددداق الددددددا   للعيةدددددة االسدددددت  عية ج لددددديا باسدددددتخدام 

 ة5-4معادلدددددة ذل دددددا كروجبدددددا  والت ا دددددة الةصددددد ية. و ددددديام مددددد  مبددددد  ااددددددو   

 جتا ل معام   الةبا .
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الةبددددا  ب رماددددة ذل ددددا كروجبددددا  والت ا ددددة الةصدددد ية ملايدددداو  ة4جدددددو   

 إست ابة اوان.  

 بالت ا ة الةص ية ذل ا كروجبا  ماياو إست ابة اوان 

 -معامددددددددد  سدددددددددبريمان 

 براون

 معام  جيتامن

 .821 .864 .871 الدرجة الكلية 

ة ذن  معددددددام    بددددددا  مايدددددداو إسددددددت ابة اوددددددان 4م حددددددو مدددددد  جدددددددو   

ومعامددددد  تصدددددحيح   .ة871بالدرجدددددة الكليدددددة باعادلدددددة ال دددددا كروجبدددددا  بلدددددغ  

  .ة821.ة ومعامددددددد  جيدددددددتامن  864  بدددددددراون –الت ا دددددددة الةصددددددد ية سدددددددبريمان 

 ومجيعيا معام    با  عالية ومةاسبة اغراا الدراسة.

الةبددددا  ب رماددددة ذل ددددا كروجبددددا  والت ا ددددة الةصدددد ية ملايدددداو  ة5جدددددو   

 دا يدسون.  

مايدددددددداو دا يدسددددددددون 

إلمددددد راب مدددددا بعدددددد 

 الصدمة

ذل ددددددددددددددددددا 

 كروجبا 

 بالت ا ة الةص ية

 –معامددددددد  سدددددددبريمان 

 براون

 معام  جيتامن

 .876 .921 .892 الدرجة الكلية

بالدرجددددددة الكليددددددة ة ذن  معددددددام    بددددددا  املايدددددداو 5م حددددددو مدددددد  جدددددددو   

ومعامددددد  تصدددددحيح الت ا دددددة الةصددددد ية   .ة892باعادلدددددة ال دددددا كروجبدددددا  بلدددددغ  

 معددددددام   ومجيعيددددددا .ة 876  جيددددددتامن ومعامدددددد .ة 921  بددددددراون –سددددددبريمان 

 .الدراسة اغراا ومةاسبة عالية  با 

 جتا ل البحث ومةا شتيا:

ذسددددد ر متةددددداو  الباحدددددث هةدددددا املعاادددددا  االحصدددددا ية وعدددددرا الةتدددددا ل التددددد  

البحددددث عةيددددا حددددو  إسددددت ابة اوددددان وع  تيددددا ب مدددد راب مددددا بعددددد الصدددددمة 

 الة لية لدو العيةة وت لريها ومةا شتيا.

مدددا هددد  درجدددة إسدددت ابة اودددان لددددو الةلدددار اللدددواام  اددددن)  رمبدددا)    دددي ام   -1

  الل ور   ي م دوميا ذجاو(جا)ة.
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ة (و t سدددددتودجن  -ول جابدددددة عدددددت هددددد ا اللددددد ا  تدددددم اسدددددتخدام ا تبدددددار  

اال دددددا  الواحدددددد للعيةدددددة الواحددددددة لددددددرجا  العيةدددددة و ادددددار للدرجدددددة الكليدددددة 

 ة. 6للااياو، كام هو مومح   اادو  

ة (و اال دددددا  الواحدددددد لددددددرجا  العيةدددددة عدددددت tجتدددددا ل ا تبدددددار   ة6ااددددددو  

 ماياو إست ابة اوان. 

 املاياو

إسدددددددددت ابة 

 اوان

املتوسددددددددد   العيةة

 اولايب

االجحدددددراب 

 املعيارن

درجددددا   ةt ياة  

 اورمة

 

الاياددددددددددددة 

 املعةومة

 الارار

 اادولية املحلوبة

الدرجددددددددددة 

 الكلية

 دا  0.000 249 1.656 70.933 12.826 57.54 250

ة املحلددددددوبة ملايدددددداو إسددددددت ابة اوددددددان tة إن  ياددددددة  6متبدددددد  مدددددد  اادددددددو  

اادوليددددة التدددد  ة tة وهدددد  اكدددد  مدددد   ياددددة  70.933بالدرجددددة الكليددددة بلغددددن  

  ة0.05ة وملددددددتوو الداللددددددة  249ةعةددددددد درجددددددا  اورمددددددة  1.656بلغددددددن  

مددددا مددددد  عددددت وجددددود ا ددددت ب وت دددداو    درجددددا  اإلسددددت ابة للحددددان لدددددو 

 ذ راد العيةة وبدرجا   تل ة ومت اوتة.

وم مدددد الباحددددث هدددد   الةتي ددددة ب جدددد   ددددد مرجددددا اا ذن عاليددددة اإلسددددت ابة للحددددان 

متشددددا ة واتبدددداي ذسدددداليق  تل ددددة   اإلسددددت ابة للحددددان  لدددددو ذ ددددراد العيةددددة غددددري

الةدددداجم عدددد  الصدددددمة الة لددددية وإرتبدددداط (لددددن بشدددددة الصدددددمة ودرجددددة الارابددددة 

او لوجددددددود مددددددعّ   ملددددددتوو اإلسددددددت ابة   والتعلدددددد   بالشددددددخص امل اددددددود

 للحان لدو الكةري م  الةلار اللواام  ادن  رمبا) د    املخي ام .

  عبددددددد اامددددددري  2011  تددددددا ل دراسة المدددددداجوتت دددددد  هدددددد   الةتددددددا ل مددددددا ج

 ة.2018

 

ما ه  درجة إم راب مابعد الصدمة الة لية لدو الةلار اللواام  ادن)  رمبا)    ي ام   

   الل ور   ي م دوميا ذجاو(جا)ة. 
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ة (و tسدددددتودجن   -ول جابدددددة عدددددت هددددد ا اللددددد ا  تدددددم اسدددددتخدام ا تبدددددار  

لددددددرجا  العيةدددددة و ادددددار للدرجدددددة الكليدددددة اال دددددا  الواحدددددد للعيةدددددة الواحددددددة 

 ة. 7للااياو ولك  وا ، كام هو مومح   اادو  

ة (و اال دددددا  الواحدددددد لددددددرجا  العيةدددددة عدددددت tة جتدددددا ل ا تبدددددار  7ااددددددو  

 ماياو إم راب مابعد الصدمة الة لية. 

 املاياو

إمددددددد راب 

كددددددددددددددرب 

مابعدددددددددددددد 

الصدددددددددددمة 

 الة لية

املتوسددددددددددد   العيةة

 اولايب

االجحدددددددراب 

 املعيارن

درجددددا   ةt ياة  

 اورمة

 

 

الاياددددددددددددة 

 املعةومة

 الارار

 اادولية املحلوبة

الدرجددددددددددة 

 الكلية

 دا  0.000 249 1.656 62.379 11.231 44.31 250

ة املحلددددددوبة ملايدددددداو إسددددددت ابة اوددددددان tة إن  ياددددددة  7متبدددددد  مدددددد  اادددددددو  

ة اادوليددددة التدددد  t ياددددة  ة وهدددد  اكدددد  مدددد  62.379بالدرجددددة الكليددددة بلغددددن  

  ة0.05ة وملددددددتوو الداللددددددة  249ةعةددددددد درجددددددا  اورمددددددة  1.656بلغددددددن  

مدددا مدددد  عدددت وجدددود درجدددة إمددد راب مابعدددد الصددددمة  ومدددة لددددو ذ دددراد العيةدددة 

 وبدرجا  مت اوتة م  الشدة.

وم مدددد الباحددددث هدددد   الةتي ددددة ب جدددد   ددددد مرجددددا اا حدددددود إمدددد رابا  ج لددددية 

واالجلدددددحاب اإلجتامعددددد  لددددددو ذ دددددراد عيةدددددة  مةددددد  الالددددد  واودددددان والتددددد ا

البحددددث، وتدددد  ر مع ايدددد  مدددد   ادددددا م لارمددددق، وحدددددود مددددغواا  علددددييم 

بلددددبق ال ددددروب البيقيددددة التدددد  معشدددد   ييددددا بدددداملخي ام  كدددد  (لددددن ذدو اا وجددددود 

 إم راب مابعد الصدمة الة لية لدو العيةة.

 دددددمم   2002  وتت دددد  هدددد   الةتددددا ل مددددا جتددددا ل دراسددددة  ابن وعبددددد العامددددا

 ة.Farhood  Dimassi  Lehtinen 2006  2007  و ابن

هددد  توجدددد ع  دددة إرتباايدددة دالدددة إحصدددا يا) بددد  متوسددد  درجدددا  ذ دددراد  -2

العيةددددة عددددت مايدددداو إسددددت ابة اوددددان ومتوسدددد  درجدددداام عددددت مايدددداو 

 إم راب مابعد الصدمة الة لية.
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ل جابدددة عدددت هددد ا اللددد ا   دددام الباحدددث بحلددداب معامددد  إرتبددداط بريسدددون بددد  

درجدددددا  العيةدددددة عدددددت مايددددداو إسدددددت ابة اودددددان ودرجددددداام عدددددت مايددددداو 

 إم راب مابعد الصدمة الة لية، واادو  التايل مومح (لن: 

ة مبدددد  جتددددا ل معامدددد  اإلرتبدددداط بريسددددون لدددددرجا  ذ ددددراد عيةددددة 8اادددددو  

اب اوددددان ومايدددداو إمدددد راب مابعددددد الصدددددمة البحددددث بدددد  مايدددداو اسددددت 

 الة لية. 

الدرجددددددددددة الكليددددددددددة ملايدددددددددداو  املاياو

إلمددددددد راب مابعدددددددد الصددددددددمة 

 الة لية

الدرجدددة الكليدددة ملايددداو إسدددت ابة 

 اوان

915**. 

 0.05*دا  عةد        0.01**دا  عةد                        

ة إن معامددددد  إرتبددددداط بريسدددددون بددددد  متوسددددد  درجدددددا  8متبددددد  مددددد  ااددددددو   

العيةدددددة عدددددت مايددددداو إسدددددت ابة اودددددان ومايددددداو إمددددد راب مابعدددددد الصددددددمة 

وهدددددو دا  إحصدددددا يا) عدددددت وجدددددود   .**ة915الة لدددددية بالدرجدددددة الكليدددددة بلدددددغ  

ع  ددددة إرتباايددددة اردمددددة موجبددددة  ومددددة بدددد  إسددددت ابة اوددددان وإمدددد رابا  مابعددددد 

الصدددددمة الة لددددية بالدرجددددة الكليددددة، ذن اجدددد  كلددددام كددددان درجددددة إمدددد رابا  مددددا 

وذن إسددددت ابة اوددددان   بعددددد الصدددددمة الة لددددية  ومددددة كددددان درجددددة اوددددان ذ ددددوو

ة إمدددد راب مددددا بعددددد الصدددددمة لدددددو ا ددددراد العيةددددة تتةاسددددق اددددردا) مددددا درجدددد 

 الة لية لدو ا راد عيةة البحث.

وم مددد الباحدددث هددد   الةتدددا ل ب جددد   دددد ترجدددا اا ذن ا دددراد عيةدددة البحدددث املتاةلدددة 

بالةلدددار اللدددواام  اددددن  رمبدددا) دددد   دددد تددد  رن كةدددريا) وتعرمدددوا ودددان عايددد   دددا  

 م ادددود م مدددا سدددبق لدددد م إمددد راب مابعدددد الصددددمة الة لدددية وذ دددر (لدددن عدددت 

 ذساليق تعامليم وت  لايم ما ه ا اوان وكي ية اإلست ابة ل .
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 Betty    2018  وتت ددددد  هدددددد   الةتي ددددددة مدددددا جتددددددا ل دراسددددددة  عبدددددد اامددددددري

Pfefferbaum et al.2006.ة 

هدددد  موجددددد  ددددرق (و داللددددة احصددددا ية بدددد  متوسدددد   درجددددا  الةلددددار  -3

والددددة اللددددواام  ادددددن  رمبددددا) عددددت مايدددداو إسددددت ابة اوددددان و اددددا) ملتغددددري ا

 ة. متاوجة غري –اإلجتامعية  متاوجة 

لل ددددروق بدددد  متوسدددد     ةt-testال تبددددار هدددد   ال رمددددية تددددم اسددددتخدام ا تبددددار  

درجدددا  العيةددددة بالدرجدددة الكليددددة تبعددددا) ملتغدددري اوالددددة اإلجتامعيدددة وكاجددددن الةتي ددددة 

 ة:9كالتايل كام هو مومح باادو  

ة لل دددروق   اجابدددا  العيةدددة عدددت مايددداو إسدددت ابة اودددان t-testة جتدددا ل ا تبدددار 9جددددو  

 تبعا) ملتغري اوالة اإلجتامعية

مايدددددداو 

إسددددت ابة 

 اوان

اوالددددددددددددددة 

 اإلجتامعية
 العدد

املتوسددددددددد  

 اولايب

االجحدددددددراب 

 املعيارن

درجددددددة 

 اورمة

 يادددددددددددة   

 املحلوبة

الداللددددددددددددة 

 اإلحصا ية

 الارار

الدرجددددددة 

 الكلية

 13.50 56.92 130 متاوجة
248 791.- 430. 

  

 12.07 58.21 120 غري متاوجة غري دا 

ة ذن الاياددددة االحتامليددددة مللددددتوو الداللددددة بالدرجددددة الكليددددة 9متبدددد  مدددد  اادددددو  

وهدددددو  .ة430  ملتوسددددد  إجابدددددا  العيةدددددة عدددددت مايددددداو إسدددددت ابة اودددددان بلدددددغ 

 وهو غري دا  إحصا يا).  ة0.05ذك  م   

ذن ذجددد  ال توجدددد  دددروق دالدددة إحصدددا يا) بددد  درجدددا  ذ دددراد العيةدددة عدددت مايددداو 

 و اا) ملتغري اوالة اإلجتامعية  متاوجة وغري متاوجةة.إست ابة اوان 

وم مددددد الباحدددددث هددددد   الةتي دددددة إا إن عامددددد  اوالدددددة اإلجتامعيدددددة ا مددددد  ر عدددددت 

ملددددتوو إسددددت ابة اوددددان لدددددو الةلددددار اللددددواام  ادددددن  رمبددددا) وإن املددددرذة سددددوار 

كاجددددن متاوجددددة ذو غددددري متاوجددددة تلددددت يق للحددددان الةدددداتل عدددد   ادددددان  رمددددق 

وذن مع ددددم الةلددددار ا ددددراد العيةددددة لددددد م درجددددة معيةددددة مدددد    عيةددددةوبدددددرجا  م

اإلسددددت ابة للحددددان والةدددداتل عدددد  ال ادددددان و اجددددون ل ادددددا م  رمبددددا) وا مكدددد  

 لعام  اوالة اإلجتامعية ذن ت  ري عت جتي ة البحث.
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هدددد  موجددددد  ددددرق (و داللددددة احصددددا ية بدددد  متوسدددد   درجددددا  الةلددددار  -4

مدددد رابا  مابعددددد الصدددددمة الة لددددية اللددددواام  ادددددن  رمبددددا) عددددت مايدددداو إ

 ة. متاوجة غري –و اا) ملتغري اوالة اإلجتامعية  متاوجة 

لل ددددروق بدددد  متوسدددد     ةt-testال تبددددار هدددد   ال رمددددية تددددم اسددددتخدام ا تبددددار  

درجدددا  العيةددددة بالدرجدددة الكليددددة تبعددددا) ملتغدددري اوالددددة اإلجتامعيدددة وكاجددددن الةتي ددددة 

 ة:10كالتايل كام هو مومح باادو  

ة ال ددددروق   اجابددددا  العيةددددة عددددت مايدددداو إمدددد رابا  مددددا بعددددد الصدددددمة 10جدددددو  

 تبعا) ملتغري اوالة اإلجتامعيةالة لية 

مايدددددددددداو 

إمدددددد راب 

مددددددا بعددددددد 

الصدددددددددمة 

 الة لية

اوالددددددددددددددددة 

 اإلجتامعية
 العدد

املتوسددددددددد  

 اولايب

االجحدددددراب 

 املعيارن

درجددددددددة 

 اورمة

 يادددددددددة   

 املحلوبة

الداللددددددددددددددة 

 اإلحصا ية
 الارار

الدرجدددددددددة 

 الكلية

 9.638 46.01 130 متاوجة
248 2.517 001. 

 

 12.516 42.47 120 غري متاوجة دا 

ة ذن الايادددددة االحتامليدددددة مللدددددتوو الداللدددددة بالدرجدددددة 10متبددددد  مددددد  ااددددددو  

الكليددددة ملتوسدددد  إجابددددا  العيةددددة عددددت مايدددداو إمدددد رابا  مددددا بعددددد الصدددددمة 

 وهو دا  إحصا يا).  ة0.05وهو ذ غر م    .ة001  الة لية بلغ 

ذن ذجدددد  توجددددد  ددددروق دالددددة إحصددددا يا) بدددد  درجددددا  ذ ددددراد العيةددددة عددددت مايدددداو 

إمدددد رابا  مابعددددد الصدددددمة الة لددددية و اددددا) ملتغددددري اوالددددة اإلجتامعيددددة  متاوجددددة 

 وغري متاوجةة ولصالح املتوس  ااك  وه  املتاوجا .

وم مدددد الباحددددث هدددد   الةتي ددددة إا ذجدددد   ددددد مرجددددا اا ان الةلددددار اللددددواام  اددددد 

ازواجيددددد  متعرمددددد  إلمددددد رابا  ج لدددددية وحدددددان عايددددد  ذكةدددددر مددددد  الةلدددددار 

وان اوالدددددة الة لدددددية وإمددددد راب مدددددا بعدددددد الصددددددمة   اوجدددددا اللدددددواام غدددددري مت

التدددد  تصدددديق الةلددددار املتاوجددددا  تكددددون درجتيددددا ذ ددددوو باملاارجددددة مددددا اللددددواام ا 

 متاوج  بعد.

   مور جتا ل البحث مالح الباحث ما م :و
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تادددددمم الدددددعم الة  دددد واإلجتامعدددد  ا ددددراد عيةددددة البحددددث مددددا معدددداز مدددد   -1

 لة   واإلجتامع  ما حالة ال ادان. دراام   التكيّ والتوا   ا

إ امدددددة جددددددوا  ولادددددارا  توعومدددددة للةلدددددار اللدددددواام  اددددددن ذ ربدددددار  ددددددب  -2

تدددددوعيتيم عددددد  جتدددددا ل الصددددددمة الة لدددددية واإلمددددد رابا  التددددد  تدددددة م عةيدددددا 

 وكي ية التعام  معيا بال رماة الصحيحة.

إجدددددرار ذجشددددد ة إجتامعيدددددة وتر يييدددددة للةلدددددار اللدددددواام معيشددددد    املخدددددي ام   -3

وسددددديا فدددددبكة التوا ددددد  والت اعددددد  اإلجتامعددددد  لدددددد م لتخ يدددددّ اعدددددراا وت

 اوان لد م.

زمدددددادة معدددددارب وميدددددارا  الةلدددددوة حدددددو  م يدددددوم إمددددد رابا  مدددددا بعدددددد  -4

الصدددددددمة واكلددددددا   ذسدددددداليق التعامدددددد  الصددددددحيحة مددددددا اوددددددان وكي يددددددة 

 اإلست ابة ل  ب    االرضار.

 التو ددددددية بدددددد جرار بحددددددود ودراسددددددا  ذ ددددددرو مشددددددا ة للبحددددددث اوددددددايل -5

تبحدددددث   متغدددددريا  و قدددددا  ذ دددددرو مةددددد :  يددددداو إسدددددت ابة اودددددان لددددددو 

 الرجا  واملراها  وااا ا .

إجدددددرار بحدددددود ودراسدددددا  مشدددددا ة للبحدددددث اودددددايل تبحدددددث   متغدددددريا   -6

و قدددددا  وتاعيدددددة ا دددددرو مةددددد : إمددددد راب كدددددرب مدددددا بعدددددد الصددددددمة لددددددو 

 الةازح  وال جق  م  املراها  والرجا .
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 امل ح 

 امللح  ااو  

 ماياو إست ابة اوان    ورت  الةيا ية.

 سيداام ااعاار:

وع  تيدددددا  ددددددب الباحدددددث اا إجدددددرار بحدددددث ملعر دددددة درجدددددة إسدددددت ابة اودددددان 

لددددد لن مرجدددددن   بالصددددددمة الة لدددددية  جتي دددددة  ادددددداجن  رمبدددددا) مددددد  الدرجدددددة ااوا

علددددام) ان البحددددث هددددو   ومددددا إفددددارة امددددام ال اددددرة التدددد  تتةاسددددق مددددا رذمددددن

 لغرا البحث العلا   ا  وسيتم االحت اظ بممة املعلوما .

هددددو ردة ال عدددد   سددددوار كاجددددن جلدددددمة او ج لددددية ومعدددرب إسدددت ابة اودددان ب جددد : 

إجتامعيدددددة واإلسدددددت ابة االج عاليدددددة والدددددة ال اددددددان او املدددددو  وهدددددو ذسدددددلوب  او

مواجيدددددة حالدددددة  اددددددان فدددددخص مادددددرب ومدددددا مت ددددداة  مددددد  مشددددداعر اودددددان 

 وال ي  والال  وسلوكيا  ذ رو.

 املعلوما  العامة:  -1

 اوالة اإلجتامعية:    متاوجة...     غري متاوجة

  ارا  املاياو:-2

 
 ماياو إست ابة اوان 

 

 الدرجة 

تة ب  ع   

 كةريا) 

تة ب  ع   

  لي ) 
 ال تة ب   ابدا 

    ذحاو  ان ال ذاي  موا    وفكل   1

    امةا ج   ع  ت كر كلامت  وذحادمة  2

    ابتعد ع  ك  ااغراا الت  اص    املةا   3

    اا  اا إم ار ج   بعد  اداج   4

    ات كر  ذتو ّ الت كري ب  عةدما  5

    اتاب  حالة  اداج  وموت   6

    ذفعر بالوحدة بعد و ات   7

    ابتعد ع  الةاو كةريا) بعد و ات   8
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9 
تراود  ذ كار سلبية ع  اوياة واملو  بعد  

  اداج  
   

    ذحاو  التكيّ ما  كرة  اداج  وموت   10

    باتن حياام ب  معةن وهدب بعد  اداج   11

     اد  الةاة با  حويل بعد  اداج  12

    ذبك  كةريا) عت  اداج  وموت   13

14 
ا دد ع  الشخص املتو    ك  مو ّ 

  دد مع 
   

    ات ا كةريا) عت  اداج   15

    ذا  للص  لتحا   اداج   16

    ذحاو  ان ذجلن ك  ما متعل   ب  17

18 
مواسية  اتعام  بعصبية ما ك  م   او  ذن 

 عت  اداج  
   

    ذجكر حاياة  اداج  وموت   19

    ذلوم ج   كةريا) عت  اداج  وموت   20

    ذعي  حالة اكتقاب بعد  اداج  21

    ال ازا  ذعي  حالة الصدمة م   اداج   22

    ال ذ دق اج   د ما  واجة  ل  ذرا  وددا)  23

    والدعار اواج  حاياة موت  باإلمامن  24

    ذفغ  ج   ب جش ة ذ رو اجلا   25

    ذفعر بال جق  ا   اداج  26

    ذفعر بال راغ بعد  اداج   27

    اا  اا ادروب م  الوا ا اجلن ذ   ادت   28

    ذرو ذح م وكوابي  عةدما ذ كر ب   29

    ذفتاق لك  ما كةن ذ عل  مع   ب   اداج   30

 امللح  الةا : ماياو دا يدسون إلم راب ما بعد الصدمة الة لية. 

 دا ام)  غالبا)  ذحياجا)  جادرا)  ذبدا)  ا  ة الصادمة الر م

و(كرمددددا    هدددد  تتخيدددد   ددددور 1

 وذ كار ع  ا  ة الصادمة؟

     

هدددددد   لددددددم ذحدددددد م ماع ددددددة  2

 تتعل   با  ة الصادمة؟

     

هدددد  تشددددعر باشدددداعر   ا يددددة ذو  3

 دددد ا  بددددان مددددا حدددددد لددددن 

 سيحدد مرة ذ رو؟
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هدددددددد  تت ةددددددددق اا كددددددددار او  4

املشدددداعر التدددد  تدددد كرك باودددددد 

 الصادم؟

     

هددد  تت دددام  مددد  اافددديار التددد   5

تدددد كرك بددددام تعرمددددن لدددد  مدددد  

   ة  ادمة؟

     

هددددددددد  تت ةدددددددددق املوا دددددددددّ  6

واالفددددددددديار التددددددددد  تددددددددد كرك 

 باودد الصادم؟

     

الددد اكرة هددد  تعدددا  مددد   اددددان  7

ل حدددددددداد الصدددددددادمة التددددددد  

 تعرمن دا؟

     

هددددد  لددددددمم  دددددعوبة   التاتدددددا  8

بحياتدددددن والةشدددددااا  اليوميدددددة 

 الت  تعود  علييا؟

     

هددددد  تشدددددعر بالعالدددددة وب جدددددن  9

بعيدددددد وال تشدددددعر باودددددق  دددددا  

 اال رم  او االجبلاط؟

     

هددددد   ادددددد  الشدددددعور بددددداوان  10

 واوق؟

     

ايدددددد  هدددددد   ددددددد  ددددددعوبة    11

باا ددددن عددددت  يددددد اويدددداة ل ددددلة 

اوملددددددة لتحايدددددد  ذهدددددددا ن   

والدددددداواج واج دددددداب   العادددددد 

 ااا ا ؟

     

هددددد  لددددددمن  دددددعوبة   الةدددددوم  12

 ذو الباار جا ام)؟

     

هددد  تةتابدددن جوبدددا  مددد  التدددوتر  13

 والغ ق؟

     

هددددد  تعدددددا  مددددد   دددددعوبا     14

 اللكيا؟

     

هدددد  تشددددعر باجددددن عددددت حا ددددة  15

 اال يار؟
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هددددد  تلدددددتةار ات ددددد  ااسدددددباب  16

وتشدددددعر دا دددددام ب جدددددن متح دددددا 

 ومتو ا ااسوذ؟

     

هددددددد  اافددددددديار واافدددددددخا   17

الددددددد م  مددددددد كروجن بدددددددا  ة 

الصدددددادمة ةعلدددددن تعدددددا  مددددد  

  جوبددددددة مدددددد  مددددددي  التددددددة  

والعدددددددرق الغامدددددددر   والرعشدددددددة

 و عة   رضبا   لبن؟

     

 
 



 

 

حمور اللغة العربية  والدراسات 

 االسالمية



 

وفق تقسيم ابو االسود    أقسام الكالم ما بني العربية واالنجليزية دراسة تقابلية

 الدؤول 

 

 أ.م.د. مراد العبد الل 

 العراق  - جامعة البرصة

 

 ملخص البحث:

غ  واللدنللللة  نا للللا ككللللة د مةكو  د  ة ةللللة َّة ملللل  مسللللتوياك لللللدل كللللغة لنللللة انسللللانية تتكللللود

ة  ة اعرلللمد ة العللللا . فالعربيلللة لنللللة العربيلللد ة تعتللللااَّ بلللني اللدنللللاك اليلللد واالنجليزيلللد

م   وا ِيلللاَ م ة دراسلللت ا وَتَعلللللة قديملللة أةسسلللد لللل  يلللد لللللضَ ت ريللللوا دلللا وقولللَ

تللللل  أِلللللبحد م لللللارة تسللللل  لللللل   ج  لللللا  را  وتقعيلللللد أِكام لللللا  الد قواللللللد 

ؤول ال دحلللو د البرصللل د يعلللدة  مللل  أرلللمد لللللضَ اللةنلللة  اعجيلللاف. فلللسبو االسلللود اللللدد

ا ة  سي  سللللااوا ة ب للللاَ قوالللللد وأِكللللام اللدنللللة العربيللللة  بعللللد أَّ الِلللل  أ للللل الللللد

اة    ودن  اللدحلللل  في للللا  لللللسلَم ل للللَدما قابللللَغ ا مللللاَم للللل د     للللة
خطللللر التدحريللللا 

ة و للللل  أِكلللللام  ا انطلللللس والللحللللل   أسللللل َد  ليللللل  م ملللللد ونة ة َيألللللة في لللللا أَّد العربيلللللد

ف ا و لللولاك التلللل  بللللدأ بعللللدرا تقعيللللد  وقواللللد اللدنللللة لتكللللوََّ اقسللللامة الكللللالم أود

.  ال دحو العريبد

 .اللسانياك -التقاب   -االنجليزية -الكالم -الكلضك ا  تاِية: اقسام
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 مقدمة:

َأرلللللمد االّلللللكاليداك التللللل  يعلللللاّ م  لللللا البلللللاِ وَّ والطدلبلللللة ة أقسلللللام اللدنلللللة 

مللللللة لللللللدم التد ريللللللق بللللللنيَ  ة والعد  أقسللللللام  الكللللللالم  والتدمييللللللز بللللللني االنجليزيلللللد

موللللامي  ا  ومللللا ا يقابللللغ كللللغد قسللللم ملللل  م ردا للللا. فللللا الِ  أَّد ييللللان ا عرفللللة 

تلللل  نع ي للللا سللللتكوَّ سللللببا ة االربللللاال بأللللسَّ التد ريللللق بللللني االسللللم وال عللللغ  الد

والللللللر  ملللللل ال. لللللللسلم ارتسي للللللا أَّ نخللللللوَ  ة مو للللللولة أقسللللللام الكللللللالم 

 والعر  دس  ال روقاك.

 ث:اسئلة البح

 أرمد اعسئلة الدت  سيطرِ ا البحث  االيت  كررا:

 ما ر  أقسام الكالم ة اللةنة العربيدة؟ -1

 ما ر  أقسام الكالم ة اللدنة االنجليزية؟ -2

 كيا نميدزة بني أقسام الكالم ة اللدنتني؟ -3

 أردا  البحث:

ة أاد ا:  هيد  البحث  ىل أمور لدد

 اللةَنتني.التدعرياة بسقسام الكالم ة  -1

 التد ريقة بني أقسام  الكالم  ا ةختل  ة. -2

زاك  -3 سلللللم مللللل  أقسلللللام  الكلللللالم وةديلللللد ا ميلللللد
الوقلللللو ة ل لللللَد كلللللغ  ق 

.  التلعري يدة َل ة

 
يلةة البحث:

 أا 

ةيف كبللللل ة للبلللللاِ ني ة القلللللغ اللدسلللللاّ التدقلللللاب   و لبلللللة   غة البحلللللثة أايلللللد ك  يةألللللَ

زة  ص دللللم أرللللَم مللللا يميلللل  مللللة  ع للللا تلخلللل  يللللة والعد م  اللدنللللة  االنجليزد أقسللللام  تعلللللة

ة  وتقللللا للللل  ال روقللللاك   ة  واللدنللللة االنجليزيللللد  العربيللللل
أقسللللاَم الكللللالم ة اللةنللللة 

 قسللللم م  للللا للللل  ِللللدة. وادللللد  يكمللللة  ة بيلللل  ض ملللل  خللللالف اسللللتعرا  كللللغد 

متكلللللني  الباِلللللث والطالللللل  التد ريلللللق بألللللكغ وا للللل  بلللللني أقسلللللام  الكلللللالم  ة 
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ا ض   واالخلللللللتال  بيللللللل  ض  ة مرجعيلللللللد
ب   اللدنتلللللللني والتعلللللللرة    ىل أوجللللللل  الألللللللل

 الكالميدة.

 م  جة البحث:

َّة البحللللثة ملللل   ال للللة  مباِللللَث  ف  و يتكللللول زا بحللللث اعود تلعريللللا للللل  ال يةركللللد

رللللا للللل  ي رللللا   ة التدعريللللا  نللللا  ومَتييز  بسقسللللام الكللللالم ة اللدنللللة العربيللللة  وكي يللللد

ة   االنجليزيلللللد
ز لللللل  التدعريلللللا بسقسلللللام الكلللللالم باللدنلللللة  اّ  ويركلللللد ا بحلللللث ال لللللد

ة  ومللللل   لللللم معرفلللللة أرلللللم   د ة الكتللللل  االنجليزيلللللد ومعرفلللللة للللللددرا ا ةعتملللللَ

بي  للللا وبللللني اعقسللللام اعخللللر   وامللللا  انطللللواك التلللل  ملللل  خالدللللا يللللتمد التدمييللللز

غ بلللنَي اللةنتلللني للوقلللو  لللل  أرلللم   ز لللل  التدقابلللة ا بحلللث ال داللللث واعخللل   ف كللل 

غد م  ا م  صال ل  اآلخر.   ب  واالختال  بني ا و ولني  كة  أوج   الأل
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 ا بحث االوف 

 أقسام الكالم ة اللنة العربية 

خوف  ىل االسلللللال د  َ اللللللدة م ة بدايلللللة العرصللللل االسلللللالم د  توافلللللدك ل لللللدما بلللللة

ي    ة للللللدخوف  ىل ا سللللالم والتعللللرة   ىل رللللسا الللللدد أقللللوامري ك لللل ة ملللل  يلللل  العربيللللد

ب   ة القللللراَة انا ئللللة كانللللد السللللد وحماولللللة قللللراَة القللللركَّ الكللللريم. لكلللل د لمليللللد

اك  ي  وو للللل  كليلللللد غ ال لللللد اللللللرليي اللللللس  دفلللللَ  العلللللرن كنلللللساال   ىل التلللللدخد

ني باللةنلللة  وقواللللَد تلللة   مة   اللدنلللَة بكلللغد ت اِللليل ا. وركلللسا كلللاَّ لزاملللايف لللل  ا  تملللد

اظ لللا البللللدَ بخطللللواك عجلللغ ال للللا  للللل  قدسللليدة الكتللللان الللللدي  د  الللللس   ِة د و

ا ت اقلتلللل ة  . و للللد
أةنللللزف بلسللللاَّ لللللريبد فصللللي  ألجللللَز العللللرَن للللل  ا تيللللاَّ  بم للللل  

بَ  ة   لللللضَ ال لحلللو  لللل  أَّد السلللد
مللل   و للل   ال دحلللو  ويللل    مللل  اعلسللل  يكلللادة عة

ن  الللحللللل   وانطلللللس اللدنلللللو    ىل َألسللللل  ة العلللللرن   لاللللللد  ىل َت لللللة
للللللوم  اللدنلللللة  لة

بسلللللب  اخلللللتال  م بنللللل رم مللللل  الألللللعون واعَج لللللا  اعةخلللللر .    كانلللللد  

جيلت ا ة ملللللا  جارليدت  لللللا خصوِلللللا  وِلللللدر  قة لللللل  سلللللَ
العلللللرنة قلللللديضيف ت طللللل 

هلل أظ للللر الل االسللللال م للللل  سللللالر اعديللللاَّ  فللللدخغ ال للللا  فيلللل  ا سللللالم  ِتللللد

هلل ة  ا  فت أللللد قللللد بللللاختال   لنا لللل  تلللل  ت رد أفواجللللا  واجتمعللللد فيلللل  اعلسلللل  الد

ة تللللدوي  ال لحللللو  والقوالللللد  للللل  يللللد أبللللو  1اللنللللة العربيللللة ال سللللاد. بللللدأك لمليللللد

ر  بعلملللل  وولعلللل  باللدنللللة  وقربلللل   س  لللللة ؤل ال لحللللو د البرصلللل د  الللللد اعسللللود الللللدة

وايللللاك ل سلللل   ال لحللللو  ملللل  ا مللللام للللل د لليلللل  السللللالم. ركللللسا  للللسك أيللللل  الر 

ة جمادلللللا و اد العلللللريبد  ليللللل   كونللللل  ِلقلللللة ة سلسللللللة ا عرفلللللة اللدنويلللللة     بلللللر  

تلللل   اري . أمللللا اعسللللبان الد نأللللا   ة ِقل للللا ف ةسلللل   ليلللل  أ للللخم للللللم ة التللللد

ؤلد  فتعللللودة التدصللللال  ا بللللا  با مللللام للللل د  جعلللللد مولللللد ال دحللللو للللل  يللللد الللللدة

ة و للللَغ ملللل  للوم  للللا  ِيللللثة يللللسكر   ال ةبللللود
هلل ة بيللللد  الم كونلللل  تربللللد لليلللل  السللللل

واةة أَّل أبلللا اعسلللود دخلللغ لللل   االملللام فوجلللد بيلللد  رقعلللة  سلللسل ة ل  لللا فَسجابللل ة  اللللرة

 
 .10  االسك دريدة  ص1994  دار ا عرفة ا امعيدة  ال دحو العريبياقوك  حممود سليضَّ  ي  ر:  1



 
 2021 860   -830 أ.م.د مراد العبد للا    اقسام الكالم ما بين العربية واالنكليزية 

 

 

834  
 

 

د بمخالطللللة  رللللس  المللللراَ   لللللدة بكللللالم العللللرن فوجدتللللة ة قللللد َفسللللة االمللللام:  ّ تسمل

ا    س  يع لللل  نللللم اعلللللاجم ملللل  يلللل  العللللرن  فللللسردكة أَّ أ للللَ  ّلللليئا لل للللد والللللد

قعلللة وفي لللا مكتلللون الكلللالم  لقللل  لليللل  الرة يرجعلللوَّ  ليللل  ويعتملللدوَّ لليللل    لللم ية

هلل  وال علللغة ملللا أةنبللل  بللل   كللللد ة  : اسلللم وفعلللغ وِلللر   فا سلللم ملللا أنبلللس لللل  ا ةسلللمد

 : نلللل   رللللسا أَ والللللر  مللللا أفللللاد مع للللهلل   للللم خا لللل  االمللللام أبللللو اعسللللود بقوللللل  

والللللم يلللا أبلللا اعسلللود اَّد االسلللضَ  ال لللة: ,ال دحلللو  وأ لللا اليللل  ملللا وقللل  اليلللم...

ض يت ا لللللغ ا ا  أيلللللا أبلللللا ظلللللارر ومةولللللمرري واسلللللمري ال ظلللللارَر وال مولللللمر  انلللللد ل لللللد

ب م  للللم أرد   اعسللللود  فللللض للللليي ب للللارر وال مةوللللمر  وأراد بللللسلم االسللللم ا للللة

مد  ال لحللللو  وَك  فلللللسلم سللللة االمللللام قللللالال: مللللا أِسللللَ  رللللسا ال لحللللو الللللس  نحللللَ

نحللللوا.    للللليي بنريلللل  للللل  االمللللام للللل د أَّ يكللللوَّ نللللسا القللللدر  مللللَ  العلللللم 

ؤلد لللللا ري باللةنللللة   ويوللللا   ىل تلللللَم اعسللللبان  كللللوَّ أيب1والتد كلللل  ود الللللدة  اعسللللا

ةري  ويريب  لللا  ومعرفلللة النريللل  ال يسلللتو  فيللل  العللللضَ ميعلللا  للللسلم ان لللرد بللل  قللللد

َد أبللللو اعَسللللود رللللسا  ملللل  العلللللضَ الللللسي  أِللللا وا باللدنللللة ويريب للللا. وقللللد لبللللد

ة  ت كللل    و للللة  ول ز أيولللا ب ولللوع لقلللل  وقلللة الطدريلللق أملللام مللل  جلللاَ بعلللَد ة  ومتيلللل

ة ة رللللسا العرصلللل  بدهيتلللل    العرييللللد
 
لتلللل ة لمللللغ لللللواَ فجميلللل  رللللس  الصللللد اك أرد

ر  .2ا بكد

 لللللد ة تلللللسري   تسسللللليي ال دحلللللو العلللللريبد  
ِة   سك    مكانلللللة أيب اعسلللللود  وللتلللللد

تلللل  أِللللبحد فلللليض بعللللد أساسللللا  ة تقعيللللد  القوالللللد  الل وللللل  يديلللل  بللللدأك لمليللللد

.    بللللدأك لمليلللل  ة التدقعيللللد ملللل  الكلمللللة يةعتمللللد لليلللل  ة تقللللويم الل سللللاَّ العللللريبد

ة تقسلللليم  ة  وم  للللا انطلقللللد لمليللللل غة ال للللواة اعساسلللليدة للجملللللة العربيللللد التلللل  تةأللللكد

تلللل  أِللللبحد أركانللللا أساسللللية ة ب للللاَ ا ملللللة والكللللالم العللللريب   أقسللللام الكللللالم الد

زأة ة لللل  جلللزَ مع لللا .  فالكلملللة   رللل  اللد للل  ا و لللو   ع لللهلل م لللرد وال يلللدفة جلللة

 دوَّ أَّ يللللدفل أ ة م  للللا  ملللل ال  كلمللللةة ك
تللللان ف لللل  تللللدفة للللل  مع للللهلل قللللالم بساتلللل  
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تمعلللة     و  يكتلللا 1ِلللر  مللل  ِروف لللا اعربعلللة لللل  ملللا تع يللل   كلملللة كتلللان  جمة

بللللسلم التدعريللللا  بللللغ  رلللل   ىل اعللللاد رأ  اخللللر ة تعريللللا الكلمللللة ورلللللو ال 

ف  فالكلمللللة   رلللل  اللد لللل  الواِللللد ا ركللللل ة ملللل   يبتعللللد ك لللل ا للللل  التعريللللا اعود

ة ويللللدفد للللل  مع للللهلل مة للللرد...     وجللللاَ رللللسا التدعريللللاة 2بعللللر الللللرو  ادجاليللللد

ؤل   تلللل   كَررللللا َأبللللو اعَسللللود الللللدة تقللللديضيف ومت يللللدايف للتدعريللللا بسقسللللام الكللللالم الد

قعلللة مللل  االملللام لللل د  م في لللا الَكللللَم أو  ل لللدما اسلللتقبغ الرد لليللل  السلللالم  وقسلللد

 الكلمة  ىل اقسام  ال ة رليسة ور : 

 . الر 3 . ال عغ2  االسم  .1

 اقسام الكالم ل د العرن:

  تكلللل  ر للللاال مأللللكلة كبلللل ة ة ةديللللد نقطللللة االنطللللالق لقوالللللد اللنللللة العربيللللة  

فقلللد اسلللي دلللا االملللام لللل  وخطلللا لللل  خطلللا  تلميلللس  ابلللو االسلللود  للللتك  بعلللد 

 للللم ِجلللر الزاويلللة للنلللة العربيلللة  للللسلم   علللد ابلللو االسلللود ا  ِلللعوبة تلللسكر 

َّ تللللم ةديللللد نقطللللة االنطللللالق  والتلللل  لللللدك االسللللا  ة قوالللللد اللنللللة بعللللد ا

التلللل  ب يللللد للي للللا  وقللللد تقللللدم ا سللللم ة تقسلللليم الكلللللم ة ا قللللام االوف ملللل  

االرللللتضم  الَّ اعسللللضَ أبكللللر ة الوجللللود ملللل  ال عللللغ وأك للللر لللللددا ة القللللامو  

رة ب ة ا عللللَ عللللاليف واِللللديف
عللللَد ة لللللددايف ملللل  وأك للللر اسللللتعضال ة الكللللالم ا  طللللوق  وعَّل ف 

َّة مللللل  جمموللللللة مللللل   تللللل  تتكلللللول  ا ع لللللهلل العلللللام للجمللللللة الد
اعسلللللضَ ليلللللتمل بللللل  

لللللسلم علللل  التدعللللرد  للللل  كللللغد قسللللم م  للللا بأللللكغ م  صللللغ  ومللللا  3الكلللللضك.

م ل  ال دحو  االيت :  يتومل َ ة م  أقسام وفرو . ور  تةقسل

 اعوف: االسم

ة بسنللللل ة كللللغ ل لللل  دفل للللل  مع للللهلل ب ساتلللل    يلللل  مقللللعَّ  ويةعللللرد  االسللللم ة العربيللللد

رد يلللدفل لللل  انسلللاَّ أو ِيلللواَّ أو نبلللاك أو ملللاد  بلللزم   فاالسلللم رلللو كلللغد ل للل  ِلللة
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َو كلللغد اسلللم يلللدفد لللل   ملللاَّ. رلللة أو مكلللاَّ أو  ملللاَّ أو ِللل ة أو مع لللهلل جملللرد مللل  الزل

دَرال بلللللالوا د أو بالعقلللللغ   م لللللغ: رجلللللغري    نسلللللاَّ   أسلللللد   ِيلللللواَّ  1يشَ يلللللة

الطري   ملللللاد   القلللللاررةة  مكلللللاَّ  ّللللل ر   ملللللاَّ  ن يلللللا  رلللللرةري  نبلللللاك   ِللللل 

 ِللل ة  اسلللتقالف  مع للل  جملللرد مللل  الزملللاَّ   فولللال لللل   للللم أَّد االسلللَم يلللدفة 

للللل  ال دبللللوك ولللللدم التدنيلللل   نحللللو قول للللا:  خالللللدري جمت للللدري  و لللللم عَّد االسللللم 

د بللللزم  ملللل  اع م للللة ا عروفللللة  ف للللو ألللللمد وأّللللمغ وأ بللللد ة ِللللني   2يلللل  مقيللللل

تللل  تألللمغ كانلللد ر للل  ز رلللسا االسلللم لللل  بقيلللة أقسلللام الكلللالم  والد يلللد اال لالملللاك متة

االسللللم بأللللكغ لللللام وللللليي نولللللا ملللل  االسللللضَ بساتلللل    وملللل  رللللس  العالمللللاك 

 االيت ة:

: ا  يقبللللغ االسللللم بأللللكغ لللللام دخللللوف أِللللر  ا للللر  االوف: قبللللوف اسللللم ا للللر 

رد االسلللللم بسِلللللد أِلللللر  ا لللللر  ا عروفلللللة  م لللللغ:  ربلللللدة  ىل  لليللللل   بحيلللللث علللللة

ا درسللللة  فكلمللللةة  ا درسللللة  رلللل  اسللللمري جمللللرور بحللللر  ا للللر   و  يقترصلللل ا للللرد 

ة أيولللا كقول لللا: أ  يلللد لللل  الطدالللل   بحلللر  ا لللر  فقلللط  بلللغ لقللل  ا لللرة بالتبعيلللد

ا جت للللد  فكلمللللة  ا جت للللد  ِلللل ة جمللللرورة ولالمللللةة جللللرل   الك للللة  ورلللل  ِلللل ة 

. يولللللا   ىل  لللللل  وار لكلملللللة الطالللللل  ا جلللللرورة بحلللللر  ا لللللرد م  ا لللللرة بلللللا  

ن   فكلمللللة  ر  أيوللللا  وم للللاف  لللللم قللللودم للللل  العللللرن:  رللللسا جحللللرة  لللل   خللللَ

ن  ملللل  ِيللللث ا ع للللهلل رلللل  ِلللل ة لللللل ِجر  ووِلللل  ا الرفلللل  ولك  للللا  ر   – خللللَ

نة  أ  ر   يكللللوَّ  لللللم للللل  فوللللال    لللل     ورللللو ا جللللرور  جللللاورة جللللرك  -خللللَ

 .الي  موا  ال موافا  االسم

وَّة سلللاك ة  اللللدة ال لللاّ: الت لللوي : ورلللو مللل   لالملللة االسلللضَ أيولللا  وتكلللوَّ ال لللد

س  خطللللا ووق للللا  ويمكلللل  مت يل للللا للللل   تلحللللق أو كخللللر االسللللضَ ل  للللا  وةللللة

 ال دحو  االيت :

 رسا كتان ت طق= رسا كتابة   اّعيدة كتانري َوتة طق= كتابة  
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 ويقسم التد وي  ة العربيدة  ىل أربعة أقسام رليسة  ر :

س  يلحللق االسللضَ ا عربللة ا  رصللفة  م للاف  لللم:  يللد  ت للوي  التدمكللني: ورللو  .1 الللد

ة االسلللم ومتكد للل  ة ا سلللمية   رجلللغ  وسلللب  تسلللميت  بلللالتدمكني يعلللودة  ىل خ  لللد

هلل أيوا ت وي  الرصل   عَّد االسم ليي   ولا م  الرص      ويسمد

ق بللل   بلللني ا عرفللل  .2 ة لي لللر  س  يلحلللق بعلللر االسلللضَ ا ب يلللد ة ت لللوي  التد كللل : ورلللو اللللد

ا  ف كتلللان ة ال دحلللو  فسللليبوي  يكلللوَّ مب يلللد ا سللليبوي  أود وال دكلللرة  م لللاف  للللم: اللللد

للل  الك لل عنللد  يللدف للل  معرفللة  أمللا قول للا: سلللدمدة للل  سلليبوي   بللالتد وي  ف نللد ة 

 يدفد ل  ّخص ي  معنيد  عنل ة اسم ي  معرو .

ا  .3 ث السللد س  يلحللق بجملل  ا ؤنللل وَّ  ملل  ملل  ت للوي ة ا ةقابلللة: َورللَو الللل   ة مقابلللة ال للد

وَّ ِللني  ا للسكر السللا   فللا ا قل للا: رللؤالَ  البللاك  فللالتد وي  ة  البللاك يقابللغ ال للد

 نقوف: رؤالَ مسلموَّ.

و  أو التدعللللوير: ويكلللوَّ ل و لللايف للللل  مللللة  أو اسلللم أو ِللللر    .4 ت لللوي ة العلللَ

س  يلحللق      لو للا للل  ملللة تكللوَّ حمسوفللة بعللدرا  فللالعو  للل  ا ملللة رللو الللد

م للغ قوللل  تعللفىل    فلللوال ا ا بلنللد اللقللوم وانللتم ِي ئللس ت  للروَّ...   أ  ِيللث 

َو  للل  االسللم رللو مللا لللق بللالكلضك  كللغري   بلنللد الللرول اللقللوم  وكللسلم العلل 

َو للا لللض توللا  اليلل   كللض ة قوللل  تعللفىل    قللغ كللغ  يعمللغة  بعللرة  أ   لتكللوَّ ل 

ا العلل   س  يلحللقة للل  ّللاكلت    ونع لل    كللغد  نسللاَّ . وأمللد َو  للل  الللر  ف للو الللد

َو لللايف لللل   فللل  وا لللر  ل  باعسلللضَ ا  قوِلللة وا م وللللة مللل  الرصلللل  ة ِلللالت  الرل

وار  للل  و َّ  فوالللغ  ورلل   رللا ا حللسو   وم للاف  لللم: جللوارري  وَأِللل ا جلل  كخر 

لة.  م  جارية  ل  و َّ فال 

داَ لليلللل   : َيقبللللغ ا سللللمة دخللللوف ِللللر  ال لللل  َة دا كللللض ورد ة قوللللل    ال دالللللث: ال لللل 

َم   فكلمللللة  لللللوط  رلللل  اسللللم بللللدليغ دخللللوف  َتعللللاىل   يللللا لللللوطة َأنللللا رسللللغة ربلللل 

 ِر  ال داَ  يا .

الرابللللل : قبولللللل  اف التدعريلللللا: فمللللل  ميلللللزاك ا سلللللم اَّ يقبلللللَغ اقعانلللللَ ة بلللللل اف  

 التدعريا للي   كض ورد ة قوف أبو الطي :
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انيلللللللغة واللديلللللللغة والبيلللللللداَ 

 تعرفة لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 

ياة واللللللرم  والقر لللللا ة   والسلللللل

 والقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم

 

ا قبللللد  فلللالكلضك: انيلللغ واللديلللغ  ميع لللا كللللضكري تقللل  ةلللد قسلللم  االسلللم ع لللد

 دخوف  أف  التدعريا للي ا.

وتلللللدخغ  اف  لللللل  كلللللغد اعسلللللضَ السلللللابقة  للللللدا الولللللضلر  أسلللللضَ االّلللللارة  

 1أسضَ العلم  االسضَ ا وِولة 

ورلللو أَّ يةسللل د  ىل االسلللم ملللا تلللتمد بللل   ال اللللدة كللل  يكلللوََّ انلللامي: االسللل اد اليللل : 

ا ةسلللل د فعللللال أو اسللللض أو ملللللة واالسللللم ة تلللللم الللللاف  مسلللل دري  ليلللل   وال عللللو  

االسللللل اد  ىل ال علللللغ أو اللللللر   م للللللغ:  اللللللقد حمبلللللون  فلللللل حمبون  مسلللللل د 

يب وكلمللللة  الللللقد  مسلللل د اليلللل   لللللسلم للي للللا أَّ نعللللر  أَّد ا بتللللدأ ة ال لحللللو العللللر

 .2رو ا س د الي  وانا رو ا س د

 انوا  االسضَ ة العربية:

مَ  اعنوا  االيت:  تعددك االسضَ ة اللنة العربيدة ور  تسيت   

د  ل د   يد  واالسم ا ؤندث  ويوم:  -1  االسم ا سكر  م غ: حممد

 أ. ا ؤندث ا ع و د  ن. ا ؤندث اللد     ع. ا ؤنلث ا ع و د اللد   .

هلل  م لللغ: كتابلللاَّ  االسللللم  -2 االسلللم ا ة لللرد  م لللغ:  يلللد  لملللر  االسلللم ا ة  لللد

 ا م   ويوم:

ر السا  .أ ر |م  ا سكد سكد ث    ك.  |ن. ملللللللل  ا للللللللسكر السللللللللا  للمة للمؤنللللللللد

 ث. اسم ا  ي ا مع . م  التكس 

جرة. -3  االسم ال لك رة  م غ ّجرة  االسم ا عرفة  م غ: الأل

د    للللدود  االسللللم  -4 تلللل   واالسللللم ا ةعتللللغد  م للللغ: رللللة حي   م للللغ: كة الصللللد

 ِحراَ.

 
  .15  صال حو العريبحممود سليضَّ   ياقوك ي  ر:   1

 .19- 15صال حو التعليم  والتطبيق ة القركَّ الكريم  ي  ر: ياقوك  حممود سليضَّ    2
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فية  وريدة ة االجلللللراَاك الرصلللللد واعنلللللوا ة أللللللال ة رللللل  أرلللللمد اعسلللللضَ الةلللللد

م تقسلللليضك أخللللر  لالسللللم  وتللللرد للللل   وال دحويللللة  ملللل  جانلللل  كخللللر ر اللللل 

 ال دحو االيت :

 االسلللللم العاقلللللغ: م لللللغ االنسلللللاَّ  االسلللللم يللللل  العاقلللللغ  م لللللغ نبلللللاك  -1

 ِيواَّ.

 ا وِو   م غ:  يد  ل د  والص  ة  م غ: ميغ  مارر. -2

اك  م غ كتان  حممد  ا ع هلل  م غ: مارر  ميغ. -3  السد

: م للللغ مللللارر   -4 االسللللم ا امللللد  م للللغ: ِجللللر  ّللللجرة. االسللللم ا أللللتقد

 حممود.

َّ  م غ: أمحد. -5 د  واالسم ي  ا ة ول َّ  م غ: حممد  االسم ا ة ول

َم العلضَ االس ة  أاة ا:وقد قسل دد
فة  ىل أنوا  ل   م ا عرل

ضلر .1 َة االّارة3 . اعسضَ ا وِولة 2 الود .اعسللللللللللللللللللللللللللللللضَ 4 . أسض

فة بل أف   ا ةعرد

. ا علللللللللللللللللللللللللللللَر  7 . أسضَ اعَلالم 6االسضَ ا ةوافة  ىل ا دعرد  بل أف   .5

 بال  داَ

م اسم الَعَلم  ىل  ال ة أنوا   ر :  ة ِني يةقسل

 1. اللدق 3  . الكة ية2  االسم .1

عغ:  ال داّ: ال  

رل  ال علللغ بسنلللد ة ملللا  ة. ويةعلللَ  العربيلللد
اّ مللل  أقسلللام الكلللالم ة اللةنلللة  ورلللو القسلللم ال لللد

م  ب حيثة يكوَّ جزَا م  ة   بالزد
 دفل ل  َمع هلل ة ن س   م  اقعان  

ةد  ىل  ال ة أقسام رليسة ر : م  الرصد  وال عغة يةقَسمة بحس   الزد

     ال عغ ا وار 2   ا ا ال عغ  .1

 . ال عغ االمر3

 
   37  ص1  مرص  ط1995  مركز االررام  ال حو العرص فيا   سليضَّ  ي  ر:  1
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زة كللللغل نللللو  للللل     زةري متيلللل  يللللل ابقة لالمللللاكري  ة ولكللللغ  نللللو   ملللل  اعنللللوا   ال دال للللة السللللد

ة  ال عغ  والتالل    ىل االيت : حل
 ِ فَق   اآلخر   ة ِني يةقَسمة ال عغة و 

 تلللللسيت ميللللل ة ِلللللرو   ال علللللغ  ِلللللحيحةيف خاليللللل  .1
حي ة  وفيللللل   ةيف مللللل  ال علللللغة الصلللللد

  ويةقسم  ىل  ال ة  أقسام رليسة  ر :
لدة  رو   الع   ِة

ا   حي  السد حي  ا  ملللللللللللو   ع. ال علللللللللللغ   أ. ال عغ الصد ن. ال علللللللللللغ الصلللللللللللد

حي  ا ةوعا.  الصد

2.  . ة  لللللد ة أو ِللللرةد ل  لللللل
: وفيلللل   يكللللوَّة أِللللدة ِللللرو   ال عللللغ  ِللللرَ  ل  ال عللللغ ا عتللللغد

ة  دد  َأا ا:ويةقَسم ال عغ ا عتغ  ىل أقسام ل 

ث. اللد يللللللللللللللللللللللا ا  للللللللللللللللللللللروق ك. ال داقصة  ن. اعجو ة  أ. ا  اف 

 ع. اللد يا ا قروَّ 

َم ال عغ م  ناِية أخر   ىل  ال ة  أقسام:  ة ِني قةس 

. ن. ال عغ ا ترص   أ. ال عغ ا امد  ع. ال عغ تامة الترصة  

 كض يةقَسمة  ىل االيت :

 ن. ال عغ ال اقص. أ. ال عغ التام 

 1ن. ال عغة ا تعدد   قسمة  ىل قسمني: أ. ال عغ الالد م مد ية 

 لالماكة ال عغ: 

تعل َم ملللل  سلللللة ولة   ارَ  وا للللة كلللل  ة الللللدد ة متة ا لللللدد ة ب مزايللللد يمتللللا  ال عللللغري ة العربيللللل

التد ريللللق  بللللني ال عللللغ واالسللللم  فال عللللغة ال يقبللللغ دخللللوَف  أفد  التلعريللللا  لليلللل    

بولللللل   نلللللو  ا لللللر   وقة
َّ  التلوكيلللللد  ب  وَلي لللللا ان ي لللللة وال لقيللللللة  ونلللللوَّ  أو ِلللللرو  

دري  قيللللد دوث عَّل ال عللللغة مة  والللللة
د  ال  سللللوة  أيوللللا  ة ِللللني يللللدفة ال عللللغة للللل  التدجللللدة

م   ا قللللعَّ  بلللل   سللللواَ كللللاََّ ما لللليايف أو موللللارلايف أو أمللللرا أو ِللللينت  الللللاف  بللللالزل

دة خاللللللدة ة دروسللللل    َوية يللللد فعلللللغ االجت لللللاد  واالسللللتقباف  كلللللض ة قول لللللا: َعت لللل 

ة  لبللللدة القللللارر 2 اتللل ة بعللللد أَّ كللللاَّ يلللل  جمت للللدا   ورللللسا ملللا َأفللللرد للللل ة لللللا  العربيللللد

 
 . 51-39ال حو العرص   فيا   سليضَّ  ي  ر:  1

 . 9صمعاّ اعب ية ة العربية  السامرال   فا غ  ي  ر:  2
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 االسلللم وتنلللل ة ال علللغ  فقللللاَف:    أَّ مو للللو  
ث للللل   بللللوك  ا رجلللاّ بابللللا يتحلللدل

ا سللللم للللل  اَّ ي بللللد بلللل  ا ع للللهلل للهللللَ ملللل  يلللل  اَّ يقت لللل  للللدد  يعللللد يشَ  

اَّ يقترصللل  لللدد ا ع لللهلل ا  بلللد بللل  ّللليئا بعلللد يشَ   وأملللا ال علللغ فمو لللول  لللل  

فللللا ا قلد:  يللللد م طلللللق  فقللللد أ بللللد ا نطللللالق فعللللال للللل  ملللل  يلللل  أَّ  عللللل  

يتجلللللدد م للللل  ّللللليئا فأللللليئا بلللللغ يكلللللوَّ ا ع لللللهلل فيللللل  كلللللا ع هلل ة قوللللللم:  يلللللدة 

ا ال عللللغ فانللللل ة يقصللللد فيلللل  اىل  لللللم فللللا ا قلد:  يللللد رللللو  ا ي طلللللق    ويغ...أمللللد

نطللللللالق يقلللللل  م لللللل  جللللللزَا فجللللللزَا وجعلتلللللل  يزاوللللللل  فقللللللد  لمللللللد أَّ ا 

وملللل  لالمللللاك ال عللللغ ا ميللللزة لكللللغ  ملللل  يكللللوَّ للللل  الأللللكغ   1ويزجيلللل ...  

 الت :

ركة   .1 اك ة  كقول للا: فكللد  التدسنيللث السللد
 
 ال الللغ وتللاَ

 
ال عللغة ا للا : ويقبللغة دخللوَف تللاَ

 قامد.

زة قبولللل   .2  ال علللغ  ا ولللار  ا ميلللل
دخلللوف أِلللر  ال علللغ ا ولللار : مللل  لالملللاك 

ا وللللارلة ورلللل   أنيللللد  وملللل  لالمللللاك ا وللللار  الللللداف للللل   ملللل  الللللاف 

تةعيدي  -واالسللتقباف رلل  قبوللل  يللاَ ا خا بللة م للغ: تةعيللدي  سللو  تعيللدي    -سللَ

 كض ويقبغ ال عغ ا وار  والسني وسو   وقبول  دخوف    ول  .

زة قبوللل  يللاَ ا خا بللة  نحللو قو .3 ل للا: أليللد   أةكتبلل   ال عللغ اعمللر: ملل  لالمتلل  ا ميللد

   2أةرك   كض يقبغ دخوف نوَّ التدوكيد

م لالمللللاك ل ف     تبللللنيل أَّد ر اللللل 
عللللاف وملللل  خللللالف التدقسلللليم  ألللللال  ولعالماتلللل 

 قسمني رليسني:متيدز ة والدت  تةقسم  ىل  

 
- 123ص   3ط ب وك  –  لب اَّ 2001دار ا عرفة للطبالة وال رش والتو ي   داللغ االلجا    ا رجاّ  لبد القارر    3

241 .. 

ال حو  فيا   سليضَّ  وي  ر:   25- 20صال حو التعليم  والتطبيق ة القركَّ الكريم  ياقوك  حممود سليضَّ  ي  ر:  2

 . 15صالعرص   
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تللللل  تكلللللوَّ مألللللعكة بلللللني اعنلللللوا  ال دال لللللة مللللل   اعوف: لالملللللاك مألللللعكة: والد

ة االسلللم اعفعلللاف  أو نلللولني  فقللل  زة لل علللغ تعلللا لللل  أخَويلللا ط  فتكلللوَّ بلللسلم ميللل 

 والر .

ة: و لللللم بللللسَّ يكللللوَّ ر للللاال لالمللللةري خاِللللة لكللللغ نللللو   ال للللاّ: لالمللللاك خاِللللد

زةيف لكلللغد نلللو  مللل   ة  يللل  مللل  رلللس  اعفعلللاف ال دال لللة  فتكلللوَّ رلللس  العالملللاك اناِلللد

و  اآلخلللر  فيكلللوَّ لل علللغ ا لللا  لالملللاكري  ةصلللة ة ومتيللل   ز ة لللل  اعفعلللاف لللل  ال لللد

ز  للللل   ال عللللغ ا وللللار  واعمللللر  ويكللللوَّة لل عللللغ ا وللللار  لالمللللاكري  ةصللللد ة ومتيلللل 

ز ة للللل   ال عللللغ ا للللا  واعمللللر  ويكللللوَّ لل عللللغ اعمللللر لالمللللاك  صللللد ة ومتيللللد

 ال عغ ا ا  وا وار .

 ال دالث: الر 

اسلللليدة ال تللللدفة للللل  مع للللهلل قبللللغ دخودللللا ة  ة الللللرو  اىل ىلة ورللللو كلمللللة أةِاديللللل

 واعَفعللللاف مللللل 
 
ة  وقللللد تللللؤدد   ىل تنيلللل  ِركللللة مللللا تللللدخغة لليلللل  ملللل  اعسللللضَ

  كللللض ال تقبللللغ ّلللليئا ملللل  العالمللللاك ا للللسكورة ة االسللللم او ال عللللغ 1والللللرو 

 لسلم يةقاف َأَّ لالمة الر  لَدميد  أو سلبيدة ور  ل   ال ة أنوا :

 رللغ أنللتم ِللرو ري تللدخغ للل  اعسللضَ واعفعللاف  م للغ:  رللغ  نحللو قوللل  تعللاىل:  .1

   وم للللاف دخودللللا للللل  ال عللللغ:  رللللغ أتللللاال ِللللديَث 80ّللللاكروَّ  اعنبياَ

    وِرو  العطا.9موسهلل    

 ا للرد والللرو   .2
ِللرو ري تللدخغ للل  اعسللضَ وتةعمللغة في للا ا للرد وال دصلل  َكحللرو  

 الدت  َت ص  ا ةبتدأ وترف ة انا  نحو قول ا:  َّد الطدال  ة الكليلة.

َمغ ل د ِرو ري تدخغ ل   .3 ال عغ  م غ:    نحو قول ا:   هية
2. 

 
 . 4-3  ص للم ال دحو العريب مايو  لبد القادر حممد   ي  ر:1

رو  العربيدة ي  ر: الناليي    مصط هلل   2   وي  ر: 17-16  ص1  ع:2  دار االمغ لل رش والتو ي   االردَّ  طجام  الدد

 . 22صم  ال حو التعليم  والتطبيق ة القركَّ الكري ياقوك  حممود سليضَّ  
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 ّ  ا بحث ال ا

ة   االنجليزيد
 َأقسامة الكالم ة اللدنة 

Parts of Speech 
ة   تةعللللدة اللدنللللة االنجليزيللللة ملللل  اللدنللللاك اعك للللر اسللللتعضال وقربللللا  ىل اللدنللللة العربيللللد

ة القريبللللة ملللل  ال دحللللو  ا ال دحويللللد
تلللل  متتللللا  بتقسلللليض   ف مللللا ابتللللدأك والد العللللريب  فللللسود

ة نحورلللللا ة تقسللللليم اعسلللللا   لللللسك الللللللتضد أقسلللللام    اللدنلللللة االنجليزيلللللد
بللللل  

ة ة كلللللغ  Parts of Speechالكلللللالم    اللللللس  ارتكلللللزك لليللللل  اللدنلللللة االنجليزيلللللد

صلللل ا  ة  لللللسلم للي للللا اَّ نتعللللرل  للللل  رللللس  اعقسللللام وأَّ نت حد تقسلللليض ا ال دحويللللد

درَع أرللللمد رللللس  اعقسللللام للللل  قللللرن وبأللللكغ م  صللللغ  لكلللل  بدا يللللة للي للللا أَّ نللللة

ة اىل  يتَبعة للللا اعللللا ا للللل  كللللغ  قسللللم م  للللا  ا   رلللل  للللللضَ ال دحللللو ة االنجليزيللللد

. أرم رس  االقسام االيت :  ت صيل  ا بأكغ أدقد

Noun   .َاعسض........ Conjunctionِرو  العطا...... 

Pronoun  م  .....الصد اكAdjective .........الود

Verb .اعفعاف.......... Adverb ال در ...... 

Preposition  رو  ا رد ِة ...... Interjection   . يَغة التعجة
 ِ ...... 

ونحلللللل ة نالِلللللل ة ملللللل  خللللللالف التدقسلللللليم  َألللللللال  أَّل لللللللدد أقسللللللام الكللللللالم ة 

 أقسللللام رليسللللة  ولكللللغ  قسللللم م  للللا مللللا يميلللل  
ة وِللللغ  ىل  ضنيللللة  ز ة للللل  ا نجليزيللللد

اآلخلللر  وفللليض يللل  سللليتمد ت صللليغ كلللغد قسلللم م  لللا بألللكغ ملللوجز  وسللل عتمدة لللل  

تي  ألال .  العد

ال: االسلللللم    َ   : Nounأود ة  رلللللو  الهلللللد َأبسلللللطة تعريلللللا لالسلللللم ة االنجليزيلللللد

ورللللو الجللللر اعَسللللا  لب للللاَ ا ملللللة  ورللللسا الهللللَ يللللدفة للللل  اعّللللخاص  

ة اىل  اليوانلللللللاك  اعمك لللللللة  اعفكار ا ألللللللالر  مة اعَسلللللللضَ ة االنجليزيلللللللد تقسلللللللل

ا:   قسمني رليسني اة

م    .أ تللل Proper Nounاسلللم العللللَ تةعلللر  ة ّخصلللايف ملللا    : ورللل  اعسلللضَ الد

م لللللغ االّلللللخاص أو يشَ ملللللا  م لللللغ أسلللللضَ اعمك لللللة  ويكلللللوَّ اللللللر  

م ِرفللللايف كبلللل ا   ف ملللل  اسللللم  الَعلللللَ  ,Ruth   م للللافة  لللللم: Capitalizedاعول

Texas 
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َة ا لللل ي  . ن  تلللل  تألللل  Common Nounsَأسللللض  : ورللللَ  نللللو ري ملللل  اعَسللللضَ الد

ة ورللللل  تةصللللل  اة االّلللللخاَص واعَملللللاك    ىل اعّلللللياَ اعك لللللر لموميلللللد

 Woman, state, country, eveining andواعّلللللياَ  م  لللللافة  للللللم: 

company 
م  واعَسللللضَ العامللللة رلللل  أَّد ا سللللم والتلمييللللز اعك للللر وة للللوِا بللللني أسللللضَ الَعلللللَ

ال : وفللليض يللل   العللللم يكلللوَّ داللللض مبتلللدأ بحلللر  كبللل  مقارنلللة باالسلللم العلللام الألللد

 : 1جممولتني م  اعَسضَ يمك  م  خالدض التدعرد  ل  رس  ا يزة

 ي قسمة االسمة  ىل قسمني رليسني اا:م  جان  كخر 

ف: االسلللللم ا علللللدود   دل Count Nounاعود تللللل  يمكللللل ة أَّ تةعلللللَ  : ورللللل  اعسلللللضَ الد

َصللللَ لللللددياد كللللض يةمكلللل ة أَّ َنسللللتعمَغ اعرقللللاَم ملللل  اعَسللللضَ أيوللللا  فلللليمك  أَّ  وةة

 The Dogs are in theكقول لللا:    Dogsيكلللوََّ االسلللمة معلللايف كلللض ة االسلللم  

park-  
   Dogs  كللللض يمك  للللا اَّ نسللللتعمغ كلللللضك االرقللللام ملللل  االسللللم  كللللض ة االسللللم

  One dog, Tow dogs, Three dogsم اف  لم:

كللللض يمكلللل  أَّ ت  للللر اعَسللللضَ ا عللللدودة ة ِللللينة ا ملللل  ويمكلللل  تعللللديل ا ملللل  

تلللل  تةألللل ة  ىل ا ملللل    م للللاف  لللللم:   الد
داك  غ  بعللللر ا ةحللللد  بللللَ

 ,These, Thoseق 

Many, several, few, a few…etc.  ة ملللل  ا  للللني َيغ لدديللللل
أو ملللل  خللللالف أ د ِلللل 

 ة 
 ا ة لللللرد  ال يةمكللللل 

ََ ا علللللدودَة بصلللللينة  فلللللض فلللللوق  ة ِلللللني يةالِلللللَ ة أَّد اعسلللللض

ة با م . ِد داك انا  تركيب ا م  ا حدد

airplane, sock, bowl, noodle, teacher, as in two airplanes, three socks, 
1000 noodles. 

ويمكللللل  أَّ يكلللللوَّ االسلللللم ا علللللدود بصلللللينة  ا ة لللللرد مللللل  لالملللللة التلعريلللللا 

 Indefnite article a- an- one this, etc ف االسللللم    ة ِللللني ال يمكلللل ة َأَّ يةعللللدل

د   .2much streetsفال يمك  أَّ تقوَف:   much ا عدود م  ا ةحدد

 
1Hill Companies, 2009, P3. -, McGrawEnglish Grammar DrillsLester, Mark,   
2, Routledg London & New York, 1984.Introducing English GrammarYoung, David J,   

Common noun Proper noun 
doctor Gregory House 
nurse Florence Nightingale 

hospital Mayo Clinic 
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اّ: االسلللللم يللللل   ا علللللدود س  ال : ويع للللل  االسللللل  (NonCount Noun)ال لللللد م اللللللد

يمك  للللا أَّ نقللللوَم بتعللللداد  االسللللم ملللل  خالللللل   وال يمك  للللا أَّ نسللللتعمغ كلللللضك 

   ف لللل  ال تقبللللغة أَّ تكللللوَّ Luckاعرقللللام أو جعل للللا معللللايف  م للللافة  لللللَم كلمللللة 

 ,One luck,Two lucksمعللللا  وال يمكلللل  أَّ تلحَق للللا كلللللضك اعرقللللام م للللغ: 

Three lucks   ضَ مللل  ِلللينة ا مللل  م لللاف كلللض ال يمك  لللا أَّ نسلللتعمغ رلللس  اعسللل

 :1 لم
                  years They have had really bad lucks over the last few 
 ة 
هلل لللللو   تكلللل  ويمكلللل  داك  ِتللللد دد ل سللللضَ يلللل  ا عللللدودة أَّ ت  للللَر بللللدوَّ أ   حمللللة

داك للَجم    كض ة ا  اف:  حمدد

I have been buying butter and cheese. 
ا  والللللديث دالللللض للللل  ل سللللضَ يلللل   ا عللللدودة ال تة طللللق ملللل  لالمللللاك  كللللض أ للللد

 التعريا او م  الكلضك العدديدة  م غ  لم ال نقوف: 

a furniture – one poetry. 

 ة دللللا أَّ تكللللوَّ ملللل  الكلمللللة ا حللللددة 
للللل  لكللللي   Muchويةوللللا ة أنللللد ة يةمكلللل 

 we haven’t got much furniture, was thereاعَسلللضَ ا علللدودة   نحللللو قول لللا:

much excitement?  
 ل  تقسيم كخر يسيت ل  ال دحو  االيت: ففند ا نع ةرة م  جان  كخر 

 : ورللللو جممولللللة ملللل  اعَسللللضَ او A collective nounاالسللللم ا معلللل د   .1

 ,Juryاعّلللللخاص  او اعّلللللياَ  م لللللاف  للللللم جمموللللللة مللللل  اعسلللللضَ: 

herd, family, fleet, club, class. 

بلللللة  عا .2 تللللل  تتلللللسلدا A compound nounسلللللضَ ا ركد  : ورللللل  اعسلللللضَ الد

أك للللر ملللل  كلمللللة واِللللدة  ويمكلللل  فصللللغ الكلللللضك  م للللغ الكلللللضك  ملللل 

 .social studies, physical education, and dining roomاآلتية: 

-merry  م لللللغ: hyphenويمكللللل  أيولللللا اَّ تلتحلللللق كلمتلللللني بوسلللللا ة الوِللللللة 

go-round, thirty-three, sister-in-law.  

كلللللض يمكللللل  أَّ تعكلللللد  كلمتلللللني مللللل  بعوللللل ض دوَّ فواِلللللغ تلللللسكر  ورللللل  

 .schoolteacher bookkeeper, landlordكااليت:

 
1, P4. English Grammar DrillsLester, Mark,   
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 ويقسم االسم أيوا اىل قسمني واا:

غ اعّلللللللياَ Concreteاالسلللللللم ا لللللللادد   .1  : ورللللللل  اعسلللللللضَ التللللللل  متة للللللل 

 ا لموسة  م غ:القيقيدة  واعّياَ 

Pig, Person, Rock, Smeel, Air, Soup, Larry. 
د  .2 تللللل   Abstract: 1االسلللللم ا جلللللرد غ اعَّلللللياَ الد ورللللل  اعسلللللضَ التللللل  متة لللللد

 ,Love, Integrityتةأللللب ة اىل ِللللدد مللللا ا  للللاريم واالفكللللار. م للللغ  لللللم: 

Democray, Friendship,, Beauty, Knowledge  
 ث العدد اىل قسمني واا:كض ي قسم االسم ايوا م  ِي

 : ورلللللو االسلللللم اللللللس  يلللللدفد لللللل  يشَ واِلللللد Singularاالسللللم ا  لللللرد  .1

  ,boy, horse, catفقط  م غ: 

س  يألللل   ىل ا  للللني او أك للللر  Pluralاالسللللم ا ملللل   .2  : ورللللو االسللللم الللللد

 Boys, hourses, catsم غ: 

تلللل  تةنلللل   ِالللللة s, esو لللللم للللل   ريللللق   للللافة الِقللللة ا ملللل   االسللللم   الد

 م  ا  رد  ىل ا م .

ة اىل قسمني بحس  ا  ي:   كض يقسم االسم ة االنجليزيد

ر  .1 خص ا للللسكر Masculineاالسللللم ا للللسكد  :ورللللو االسللللم الللللدافد للللل  الأللللد

ر.  أو الهَ ا سكل

ث  .2 خص او Feminineاالسلللللم ا ؤنلللللد  : ورلللللو االسلللللم اللللللداف لللللل  الألللللد

ق باال للللللافة الالد  س  يتحقللللللد ث  والللللللد َ ا ؤنللللللد   ة  ايللللللة essِقللللللة الهللللللد

 الكلمة  فيةحيغ االسم م  ا سكر اىل ا ؤنث  م غ:

ر ا ؤندث ر ا ؤندث ا سكد  ا سكد

Actoress Actor Poetess Poet 
Waiteress Waiter Autheress Auther 

ر  سكد بيلللل ض ر الللللم أسللللضَ   تتلبلللل  القالللللدة َألللللال   بللللغ كانللللد لكللللغ  ملللل  ا للللة

 خمتل ة ور : كااليت:وا ؤندث ِينة 

Daughter Son Girle Boy 
Lady Lord Woman Man 
Bitch Dog Madam Sir 

 
1rules/nouns/-https://www.gingersoftware.com/content/grammarWhat is a Noun,   

https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/nouns/
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Vixen Fox Queen King 

 تةعتَاة أسضَ أج بيدة  ر : 
 ة ِني أَّد ر الَم لددا م  اعَسضَ ا ةؤنل ة 

Hero-heroine, czar-czarina, sultan-sultana, beau-belle, testor-testatrix1  

م     :pronoun انيا: الود

اّ  لللللمَ  اعقسلللللام ال دضنيلللللة ويلللللدفة للللللادة لللللل   م  القسلللللَم ال لللللد س الولللللل ا لللللل

م  بعللللللد االسللللللم عايتلللللل    اعّللللللخاص واليوانللللللاك واالّللللللياَ  فجللللللاَ الوللللللد

ة لللللل  خصلللللالص   باالسلللللم ارتبا لللللا و يقلللللا  والولللللم  ة االنجليزيلللللد
والرتبا للللل  

    للللمل 
م   وج سلللل    وّخصلللل    ولللللدد   مورفولوجيللللة اسللللميدة م للللغ ِالللللة الوللللد

م  رلللو كلملللة تسلللتخدم بلللداليف مللل  االسلللم ة ا  أو  مللللةيلللسيت بعلللَد ة ال علللغ. والولللد

ضلر  ىل اسللللم تللللمل  كللللر  بال عللللغ  تةسللللتخدم بللللداليف ملللل  لبللللارة  سللللمية  وتألللل  الوللللد

ي  بأللللكغ حمللللدد  ويوللللم قسللللم الوللللم  جممولللللة ملللل   أو اسللللم ال  تللللاع أَّ نسللللمد

 ىل سبعة أقسام تت ر  ل  ال دحو االيت : الوضلر مقسمة 

  

 
1Eckersley, C. E., A Comprehensive English Grammar, longman, London, 1st edition,  

41.-1960. P40 
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ضلر 1  Personalالأخصلللللللليدة.الوللللللللل

pronouns  

 terrogativesIn .  ضلر االست  ام5

ضلر ال كرةPossessive  6 .  ضلر ا ةلكيدة2   Indefinites. الود

 االنعكاسلللليدة .  للللضلر التوكيللللد3

 Reflexive 

 Demonstrative .  ضلر االّارة7

ضلر ا ةتدصلة4 ضلر ا تعديةRelatives 8 .  الود   Destributives. الود

  :Verb ال ا: ال عغ 

كلللللضك تللللدفد للللل  الللللدث او ِالللللة مللللا ة ا ملللللة تصلللل ة ة  أو ورللللو لبللللارة للللل  

ث للللل  يشَ مللللا ِللللدث . ويصللللا ال عللللغ مللللا ي عللللل   تتحللللدد عللللنيد ة  ملللل  مة

ليسللللللة ة ا ملللللللة والعبللللللارة  Subjectال الللللللغ     ف للللللو يةعللللللدة ملللللل  اعجللللللزاَ الرد

س   م  الللللد ة بللللااللتضد للللل  ال الللللغ ن سلللل   ويقللللعَّ بللللالزد ويسخللللس أّللللكاال لللللدد

تللل  تريللللد أَّ تةعللللاد ل  للللا تأللل   ليلللل  اع ة علللل  1فكللللار الد   فكلللغد ملللللة ة االنجليزيللللد

س   للللدث فيلللل   م  الللللد أَّ ةتللللو   للللل  فعللللغ  ورللللسا ال عللللغ متنلللل د بحسلللل  الللللزد

ال عللللغ  وال عللللغ يةقسللللمة اىل سللللد  ِللللَيغ  أساسلللليدة تةسللللتعمغ كللللضددة خللللام لصللللياية 

م لللل د االنجليللللز د ا ةصللللاِ  لل عللللغ   وتةعللللدد رللللس  ال عللللغ  وتكللللوي  ال   للللام الزد

يغ ر  اعسا  وتقسم اىل  :2الص 

Past 
Participle 
 ا ا  التدام

Present 
Participle 

ا ولللللللللللللار  

 ا ستمر

Infinitive 
 ا صدر

Past 
Tense 

م   الللللللللللللللزد

 ا ا 

Present 
Tense 

م   الللللللللللللللزد

 ا وار 

Base 
Form 

ال علللللللللللللغ 

 اعسا 

Walked Walking To Wlak Walked Walk- 
walks 

Walk 

ز ة ال يأللللعال في للللا ملللل  أقسللللام الكللللالم اعخللللر   فللللل   ة متيللللد زاك لللللدد لل عللللغ ميللللد

  present  ا ولللللللللار pastأّلللللللللكاف وِلللللللللَيغري تأللللللللل ة للللللللللَزم   ال عغ ا لللللللللا 

 
1rence/verbsrefe-grammar-https://learnenglish.britishcouncil.org/englishThe verb,   
2, P111. English Grammar Drills, Mark, Lester  

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/verbs
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ة اكلللتضف اللللدث مللل  لدمللل  futureا سلللتقبغ وتلللسيت لللل      والتللل  تأللل  اىل ملللدد

 :1الأكغ االيت

Perfect 
continuous 

Perfect Continuous simple  

 

 الللللللا  

Present 

I have been 
speaking 

I have 
spoken 

I am 
speaking I speak 

I had been 
speaking I had spoken I was 

speaking I spoke  ا ا Past 

you will have 
been speaking 

I shall have been 
speaking 

you will 
have spoken 

I shall have 
spoken 

you will bo 
speaking 

I shall be 
speaking 

you 
will 

speak 
I shall 

speak 

 ا سلللللتقبغ

Future 

س  يللللؤدد  أو يسللللتقبغ الللللدث  وكللللسلم  َ الللللد خص أو الهللللد كللللض يألللل   ىل الأللللد

ة للمللللتكل م  للللا  الللللدث  لك  للللد  ملللل   ارللللاك العا  يللللد يةعللللا  ة ِللللاالك معي للللة اال د

  أو Comparison   اوا قارنلللللللاكgenderال علللللللغ اىل ا للللللل ي  للللللللم ال يأللللللل  

ة  أاد ا: case 2 الاف ة اىل أقسام لدد م اعفعاف ة االنجليزيد    وتَقسد

 :non-finites)  واعفعاف ي  ا حدودة  finites  اعفعاف ا حدودة .1

. ويةألللل   ىل  س  يكللللوَّ للللل  فالللللغري م  يةعللللر ة ال عللللغة ا حللللدود بسنللللل ة ال عللللغ الللللد الللللزد

س  يقلللللوم بللللل    واعّلللللخاص او اعّلللللياَ والعلللللدد. وال علللللغ يصلللللاة اللللللدث اللللللد

اعّلللللخاص  واعملللللاك   واعّلللللياَ  ورلللللو ال  تلللللاع اىل فعلللللغ اخلللللر معللللل ة كللللل  

ا  م اف  لم:  تكوَّ ا ملة ِحيحة نحويد

to the ocean  travel Many people
in the summer 

to the mall today went They 

ا  م  وملللَ  ال اللللغ  وبلللدال مللل  أملللد اعفعلللاف يللل  ا حلللدودة فتكلللوَّ خاليلللة مللل  اللللزل

ا ةتلللللو   بالعلللللادة لللللل  ا صلللللدر   present  و gerunds  و infinitives للللللم فف لللللد

participles  الترصيا ال الث لل عغ والس   تو  ل  ing :م اف  لم   

My 
m watching is daughter

e work 

 often is books Reading
very enjoyable 

a  have I
to help  suggestion

you study 

 
1,(1st ed.) Comprehensive English GrammarC. E. Eckersley & J. M. Eckersley (1960).  

, P143.London: Longman 
2Abid, p159.  



 
 2021 860   -830 أ.م.د مراد العبد للا    اقسام الكالم ما بين العربية واالنكليزية 

 

 

850  
 

 

  تللللدخغ ة موللللضر اعفعللللاف Past participlesوكللللسلم نجللللد أَّد ِللللينة ال عللللغ  

 ,edيللل  ا حلللدودة لك د لللا  لللتلط مللل  ال علللغ ا حلللدود بسلللب  انت لللاَ ال علللغ باللللل  

d  ز بيللللل  ض ِلللللني تصلللللا الكلملللللة اللللللدث مبلللللا ة ف عتلللللا ة     ويمكللللل  أَّ نميلللللد

ا   ا تللللمد اسللللتخدام الكلمللللة كصلللل ة أو كانللللد ةتللللاع فعللللاليف كخللللر  فعللللغ حمللللدود. أمللللد

 :1ليكتمغد ا ع هلل؛ ف و فعغ ي  حمدود  م اف  لم

clothes upstairs washed the carried She  حملللللللللدود ويللللللللل فعلللللللللغ 

 حمدود =

for many miles walked already had I   =  فعغ ي  حمدود 

: وتكلللللللوَّ regular-Irregular 2اعفعلللللللاف القياسللللللليدة واعفعلللللللاف يللللللل  قياسللللللليدة  .1

غ ملللل   تلللل  تتأللللكل ا أفعللللافري قياسلللليدة  ورلللل  اعفعللللاف الد ة  مللللد اعفعللللاف ة االنجليزيللللد

  ليصللللاه م  للللا ا للللا  البسلللليط Base   ىل الكلمللللة اعسللللا  edخللللالف   للللافة  

 past tense  ام    وا لللللا ة past participleالتلللللد و   و النالبيلللللد    ويعلللللدة رلللللسا ال لللللد

 ة االستعضف االنجليز   م غ:

 
Past Participle Past Simple Tense Base Form 
Played, baked, 
listened, gathered, 
arrived 

Played, baked, listened, 
gathered, arrived 

Play, bake, listen, 
gather, arrive 

ا دة  ووفلللللق Irregularاملللللا اعفعلللللاف يللللل  القياسلللللية  هلل أيولللللا باعفعلللللاف الألللللد    فتةسلللللمد

ة  ابتللللة يمكلللل  اتدبال للللا  نأللللاَ ِللللينة ا للللا   تعري  للللا للللليي دللللا قوالللللد  مالليللللد

ة كتابلللللة رلللللس   البسللللليط وا لللللا   رلللللسا يع للللل  أَّد الطدريقلللللة الوِيلللللدة  عرفلللللة كي يلللللد

 دة  م اف  لم:اعّكاف ر  ِ   ا لكغ  فعغ ي  م ت م ل  ِ

Past Participle Past Simple Tense Base Form 

Seen, grown, given, 
driven, swum 

Saw, grew, gave, 
drove, swam 

See, grow, give, drive, swim 

 
1-arning/finitele-finite Verbs, https://grammar.collinsdictionary.com/easy-Finite and Non 

verbs.-finite-non-and 

2115.-C. E. Eckersley & J. M. Eckersley. Comprehensive English Grammar, p114  
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: ويمكللللل  تعريلللللا ال علللللغ Transitive and Intransitive) (ال علللللغ اللللللال م وا تعلللللد 

لللللل   وال  تلللللاع   ة Intransitiveاللللللالد م  ة بسنلللللل  ال علللللغ اللللللس  يكت للللل  ب ال  االنجليزيلللللد

للللَ ة ليلللتمل مع لللا   بيللل ض ال علللغ ا تعلللدد 
 أو ملللا يةكم 

 تلللاع   Transitive  اىل م علللوف بللل  

مة مع ا  ة ا ملة  م اف  لم:  اىل م عوف ب   أو ما يتمد
The waiter rings the bell, Tom opened the door,   ال عغ ا تعدTransitive  

The bell rengs, The door opened,  الال م  ال عغIntransitive 

هلل auxiliaries 1ال علللللغ ا سلللللالد  .3 : بعلللللر االفعلللللاف تسلللللتدل  ارتضملللللا خاِلللللا  تسلللللمد

ا تسلللللالد اعفعلللللاف   auxiliaries verbsرلللللس  اعفعلللللاف باعفعلللللاف ا ةسلللللالَدة ع لللللد

  Interogativeواالسللللللللللللت  ام Negativeاعخللللللللللللر  ة ِللللللللللللياية ال  لللللللللللل 

   وكسلم ِياية أّكاف اع م ة ور  كااليت :Emphaticوالتدسكيد

Use
d to 

dar
e 

oug
ht 

nee
d 

mus
t 

ma
y will shal

l do can hav
e be 

  ىل تسلللمية ال علللغ ا سلللالد تسلللمية يللل  ِلللحيحة  لكللل  
 
بلللغ و رللل  بعلللر العللللضَ

هلل غ أَّ تةسللللللمد ة بللللللل باعفعللللللاف ا حللللللدودة  ملللللل  ا ة وللللللد   Special Finitesاناِللللللد

   اعفعاف الأا دة.Anomalousأو 

 Active & Passiveال علللللغ ا ب للللل د للمعللللللوم  واآلخلللللر ا ب للللل  للمج لللللوف   .4

voice 2 ني لللللل  التبلللللار وجلللللود ة  ىل قسلللللمنَي رليسلللللَ : يةقسلللللم ال علللللغ ة االنجليزيلللللد

َ   ا  ةكللللللَر بعللللللد ال عللللللغ ة ا  ملللللللة  ال الللللللغ ة ا ملللللللة. فال الللللللغ أو الهللللللد

هلل فعللللغ مب لللل د للمعلللللوم    The boy   م للللاف  لللللم:Activeفال عللللغ ل للللدرا يسللللمد

Kicked the football  
وا ا كللللاَّ الأللللخص او الهللللَ الللللس  يألللل  لل الللللغ ة ا ملللللة يلللل  مللللسكور  

 Passive voice . The Football was فانلللل  يسللللمهلل بال عللللغ ا ب لللل د للمج للللوف

Kicked by the boy 
   Prepositionا رد رابعا:ِرو  

     تةقَسم ِرو  ا ر  في    ىل قسمني رليسني اا:
 ورو قسم قالم بحال  

 
137.-Randolph Quirk , A UNIVERSITY GRAMMAR OF ENGLISH, Longman, P33  
2115.-4C. E. Eckersley & J. M. Eckersley. Comprehensive English Grammar, p11 2  
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نللللة ملللل  كلمللللة واِللللدة  م للللغ  لللللم:  .1  ,at, after, downِللللرو  ا للللر  ا ةكول

since, with…. 

نلللة مللل  كلمتلللني او أك لللر  م لللاف  للللم: .2 كول  ,instead of, in front of ِلللرو  مة

at the back, with regard tofor the sake of,  
 ا لللر  ة ا نجليزيلللة  ف للل  تعتلللا مللل  

ة ِلللرو   مللل  نافلللغ  القلللوف  ا ّلللارة عايلللد

بط مللللا بللللني العبللللاراك وا مللللغ والكلللللضك بحيللللث يصللللعة   أرللللم وسللللالغ الللللرد

االسللللتن اَ ل  للللا  ومادللللا ملللل  دور بللللار  ة ايصللللاف ا ع للللهلل  لللللسلم ملللل  ا  للللمد 

رد ك للل ة االسلللتعضف. ف للل  تلللسيت لللل  ال دحلللو ا ّلللارة التعلللر  عرلللمد ِلللرو  ا للل 

 . about, as, at, by, for, from, in, of, on, since, till, to, until, with:  االيت 

 :Conjunction 1خامسا: ِرو  الوِغ  

 أدواكة العطللللا دللللا and, but, although,becauseورلللل  لبللللارة للللل  كلمللللة م للللغ 

ة  ف للللَ  تقللللومة بللللربط  ا لكلللللضك والعبللللاراك بعولللل ا ببعولللل  ا االخللللر  وظي للللة مة مللللد

وبللللللدوَّ أدواك العطللللللا ال يمك  للللللا تكللللللوي  مللللللغ بسلللللليطة للنايللللللة  ودللللللس  

 الرو  وظ يتني اا:

:وتسلللللللتعمغة للللللللادة (Coordinating conjunctions)ِلللللللرو  العطلللللللا ت سللللللليقيدة .1

ا  وقلللللد تكلللللوَّ ا ملتلللللني لبلللللارة لللللل  كلملللللة  لتلللللني متسلللللاويتني نحويلللللد  مة
للللللربط 

وأرللللمد رللللس    went up the hill Jill and Jack   م للللاف  لللللمواِللللدة  أو لبللللارة

  and, but, or, nor, for, yet, so: الرو 

 : وتسللللللتعمغ لللللللادة Subordinating conjunctions  ِللللللرو  العطللللللا التابعللللللة .2

ة     وال دانيلللللة  subordinate dependent clauseللللللربط ملتلللللني اعوىل: مللللللة  انويلللللد

  I went swimming although    م اف  لم:main clauseملة رليسة 

it was cold.  : وأرمد رس  الرو  ر although, because, since, unless. 

 : ورلللللل  الللللللرو  Correlative conjunctionsِللللللرو ة العطللللللا  ا تال مللللللة  .3

َّ مللللل  كلمتلللللني متال متلللللني تسلللللتعمالَّ ة أملللللاك  خمتل لللللة مللللل   تللللل  تتكلللللود الد

 
13110.-C. E. Eckersley & J. M. Eckersley. Comprehensive English Grammar, p308  
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ا  فللللا ا كللللاَّ ا ةمللللغ  وتعمللللغ لللللادة للللل  ربط ملتللللني معللللايف  متسللللاويتني نحويللللد

 :1   ورس  اع واع ر and  فيتوجل ة أَّ يلي    bothاالسم متبولا بل 

3. whether/or-  either/or -  neither/nor -  not/but -  not only/but also -  

both/and  

  :Adjective 2سادسا: الص  ة 

لللللادة لوِللللا أو الطللللاَ معلومللللاك اكللللا ورللللَ  لبللللارة للللل  كلمللللة تسللللتعمغ 

ة  ِلللللوف االسلللللم  وتأللللل  الصلللللد ة للللللادةيف  ىل ا لللللودة والجلللللم والألللللكغ وا لللللدد

م . للللللادة ملللللا تلللللوف ر و وا ألللللالر وا حتويلللللاك وا زيلللللد ِلللللوف االسلللللم أو الولللللد

تلللل  تصلللل  ا ملللل  خللللالف  ضلر الد الصلللل  اك معلومللللاك  اك ِلللللة باعسللللضَ والوللللد

مة العللللدد؟ أ ة واِللللد؟ كللللم اللللل دم ؟ ورلللل  ا جابللللة للللل  اعسللللئلة: أ ة نللللو ؟ كلللل 

 الص اك الدت  ت ر  كتابتم بف افة الدقدة واعِالة  لي ا.

 وم  أنوا  الص  اك ر :

 Interrogative ِلللللللللل اك االسللللللللللت  ام

Adjectives: 

ة   Indefiniteالصللللللللللل اك التدعري يلللللللللللد

Adjectives  
ة  :Quantitative Adjectives ِ اك الكميدة  qualitativeالصللللللللللل اك ال وليلللللللللللد

adjectives 
 The Degree of ِلللل اك درجللللاك ا قارنللللة

:Adjectives 

بللللللللة   Compound الصلللللللل اك ا ركل

Adjectives: 
 Demonstrative ِلللللل اك  للللللضلر االّللللللارة

Adjectives: 

 Proper ِلللللللل اك َأسللللللللضَ العلللللللللم 

Adjectives: 
يلة
  :Possessive Adjectives ِ اك ا ةلك 

 :)Adverb(3سابعا: ال در  

ة ِللللدوث ال عللللغ  َومتللللهلل  تةسلللل مة ورلللل  كلللللضك  وف  معلومللللاك ِللللوف كي يللللل بتللللَ

ا با ك د للللاك  هلل ال للللرو  أيولللليف ا تزيللللد ملللل  intensifyوأيلللل   للللدث  وتةسللللمد   ع للللد

ة وقللللو  ال عللللغ أو  ر  يللللدفد للللل  مكللللاَّ أو  مللللاَّ أو كي يللللد مع للللهلل الكلمللللة. وال للللد

 
1-of-What Is a Conjunction?, https://grammar.yourdictionary.com/parts 

conjunction.html-a-is-speech/conjunctions/what 

2-Adjective: Definition & Types, https://www.learngrammar.net/english 

grammar/adjective. 

3258.-C. E. Eckersley & J. M. Eckersley. Comprehensive English Grammar, p251  
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د مع للللهلل ال عللللغ أو الصللللد ة أو ظللللر   دد س   للللة  الصلللل  ة أو ال للللر   ورللللو الللللد
درجللللة 

 كخر  م اف  لم:

4. He ran quickly= verb   - its very hot today= adjective- she drives 
too fast= adverb 

رو  للللل  ّللللكغ كلللللضك م للللردة وتللللس  -yet-down   م للللاف  لللللم singleيت ال للللد

then- tooغ ملللل  خللللالف الصلللل  اك بوسللللا ة   للللافة    وبعولللل ا اآلخللللر يتأللللكد

  وبعولللل ا اآلخللللر quickly- clearly- splendidly   لي للللا  م للللغ Suffix  الِقللللة

غ لللللللا كلمتللللللني  م للللللاف  لللللللم   -anything- anywhere- sometimesيتأللللللكد

however   نللللاير لللللو غ  م  للللا مع للللهلل مة َّة ملللل  كلمتللللني. لكللللة رو  تتكللللود ورللللس  ال للللد

ا لللللو  ا لتعطلللل  مع للللهلل منللللايرا  للللد جللللاَك بأللللكغ م  صللللغ  لك د للللا ت صلللل ر سللللويد

َّة ملللل  كلمتللللني أو أك للللر وتعكللللد ة ملللل   م ظللللرو  تتكللللود
كانللللد م  صلللللة. ور اللللل 

 ا للللر  وتةكتلللل  بأللللكغ م  صللللغ م للللاف  لللللم 
 next week- atاالسللللم وِللللرو  

the side- the day after tomorrow .  

رو   ة   :Classification of Adverbsَأنللللوا  ال للللة ر   ىل أقسللللام لللللدد مة ال للللد يقسللللَ

ؤاف بلللللل  ر  وتبعلللللا لالجابلللللة لللللل  السلللللد -when-howاللللللتضدا لللللل  مع لللللهلل ال لللللد

where: ور  ل  الأكغ االيت   

 Adverbs of ظر  الاف
Manner 

رجة  Adverbs of Degree ظر  الدد
(How Much?) 

ماَّ  Adverbs of ظر  الزد
Time 

 Adverbs of ظر  االست  ام
Inerrogative  

 Adverbs of ظر  ا كاَّ
Place 

 Adverbs of Relative ظر  الوِغ

 Adverbs of ال در  التدكرار 
Frequency 

 Adverbs of ظر  ال دوليدة
Quantity  

 Adverbs of ظر  التدوكيد
Emphasis 

  

 

 :Interjection 1 ام ايف: ا داخالك 

تلللل  تسللللتعمغ لللللادة للتدعبلللل  للللل   ورلللل  جممولللللة ملللل  الكلللللضك أو اعِللللواك الد

ئللللة وملللل   لللللم فللللفَّد اسللللتخدام ا للللداخالك  بعللللر ا أللللالر او العوا للللا ا  اج 

 
1317.-Ibed, P315  
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سللللم د ا كتللللون  وتعللللود رللللس  ا للللداخالك  يلللل  م اسلللل  بال دسللللبة للخطللللان الرد

. اىل اللدنلللللة ا  طوقلللللة القديملللللة وا غ أِلللللد أرلللللمد أنلللللوا  ال دطلللللق البلللللدال د تللللل  متة للللل  لد

ة ة ب لللللاَ ا مللللللة  وال   نحويلللللد
ا ال ةتلللللو  لللللل  أ   وظي لللللة  يةولللللا  للللللسلم أ لللللد

يمكللللل  تعلللللديل ا أو ترصلللللي  ا  ولللللليي دلللللا لالقلللللة بلللللسجزاَ ا مللللللة اعخلللللر   

ك  ة للللا ملللل  متييللللز أسللللالي  الترصللللد  نللللس  ا للللداخالك   م أربعللللة قوالللللد متة
ور اللللل 

 ر :

ئلللللة  تةولللللا ة ا لللللدا .1 ة ولوا لللللا مة اج  زاجيلللللد
تللللل  تةعلللللاد لللللل  ِاللللللة م  خالك الد

ة  لكلللل  للللليي ة   لي للللا كلللللضك حم للللورة تةسللللتخدم لللللادةيف ة ا حاد للللاك اليوميللللد

 انطاباك الرسميدة  م اف  لم:

Wow! That’s an amazing scen-  Aw, I did not want him to come.        
-  What? You never told me that! 

دد انتبلللللا  ّلللللخص ملللللا  .2 تللللل  تةقلللللا   حماد لللللة أو فكلللللرة أو َتألللللة ا لللللداخالك الد

د أِلللللواك وليسلللللد كللللللضك  عَّد رلللللس  اعِلللللواك ال  رد للح لللللة. ورللللل  جملللللة

 مع هلل دا  م اف  لم:

Your, um, shirt has a stain on the back.                                I 
want to, uh, ask you out on a date. 

 ا داخالك الدت  تعاد ل  نعم أو ال  م اف  لم: .3

Yes! I will most definitely do it -Nah, we are not going. 

 ا داخالك الدت  يتمد استخدام ا  سن  انتبا   ّخص ما  م اف  لم: .4

Yo, Alex! Get in the car!      Hey! Will you give me that ball?      
there anyone?hoo! Is -Yoo 

 وم  أرم ا داخالك الت  تستعمغ ة االنجليزيدة االيت:

ة أو  للتدعبلللللللل  للللللللل  التحيللللللللد

 ا  سجاة

Hell
o, 

للتدعبللللل  لللللل  ا  اجلللللسة 

 أو الرد ا 

Ah
, 

للتعبلللللل  للللللل  اال  

 أو ا  اجسة

Oh 

للتدعبلللل  للللل  اعسللللا   

 أو خيبة االمغ

Ala
s 

للتدعبلللللللللل  للللللللللل  

 جسن االنتبا 

He
y  
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 ا بحثة ال دالثة 

ب   واالختال    أوج ة الأل

ب    ال: أوج  الأد  أود

غ للللل   ا سلللل ل ض   للللد ة بللللالقرن الكبلللل  بيلللل َ ة ة وا نجليزيللللد تتدسللللمة اللدنتللللني العربيللللد

اك ِتلللللهلل  ا تعل مللللني ا قابللللللة وا قارنللللة بيللللل  ض  للوِللللوف  ىل مألللللعكاك وتأللللانة

ض ت حلللدراَّ مللل  أِلللغ وا ة ِلللد  فكلللاَّ مللل  أرلللم أوجللل  ظللل ل بعلللرة البلللاِ ني أ لللل

ام ة تعريللللا القسللللم  تلللل  تللللمد رِللللدرا بللللني اللدنتللللني رلللل  االتد للللاق التللللد ب  الد الأللللل

ف مللللل  أقسلللللام الكلللللالم ورلللللو االسلللللم  ويةعلللللدد ا لللللزَ اعسلللللا  ة تألللللكيغ  اعود

ا مللللغ ة اللدنتللللني  فم  للللا  للللرع ال الللللغ وا  عللللوف وي رللللا. كللللض أَّد االسللللم ة 

ة يلللللللدفد لللللللل  اسلللللللم أو يشَ أ و ِيلللللللواَّ...ال . كلللللللسلم نجلللللللدة ة ة العربيلللللللد

ة ال  ة وا نجليزيللللد ة يللللدفد للللل   لللللم أيوللللا  كللللض أَّد االسللللم ة العربيللللد ا نجليزيللللد

اف للللل   يقللللعَّ بللللزم  وال بحللللدث  ويتأللللاب ة ة اللدَنتللللني بوجللللود اسللللم العلللللم الللللدد

ة بالتدسنيللللث  ة ملللل  ا نجليزيللللد اعّللللخاص واعمك للللة. كللللض يتد للللق االسللللم ة العربيللللد

 الفراد وا م .والتدسك  وا

دد الللللرك   ة. ف للللو يةعللللَ ة فللللال  تلللللا ك لللل ا للللل  ا نجليزيللللد أمللللا ال عللللغ ة العربيللللد

اعسللللا  ال للللاّ ة ا ملللللة بعللللد االسللللم. ورللللو يللللدفد للللل  ِللللدوث الللللدث ة 

 ال الللللغ بعللللد ة  ورللللو مللللا 
قللللة   للللم يليلللل   ة مت رد َيغ  م يللللد

ضيف  ىل ِلللل  َقسللللد عللللنيد مة  ملللل  مة

م  نجلللد ة متوافقلللايف مللل  اللدنلللة االنجل ة أيولللا. مللل  جانللل  كخلللر نالِللل  أَّد اللللزد يزيلللد

ة أيوللللا  م  ىل  للللالث أنللللوا  رليسللللة ورللللو مللللا نجللللد ة ة االنجليزيللللد سللللل ة يقد ة العربيللللد

تلللللل  تألللللل ة  ىل ا للللللا  . كللللللض (Future)وا سللللللتقبغ (Present)والللللللا (Past) والد

 ) Transitive andنجلللللدة أَّد اعفعلللللاف تتألللللاب  مللللل  ِيلللللث التعلللللدد  واللللللالد م

Intransitive)  ة يكلللللوَّ ال علللللغ ال ملللللا ويكت للللل  ب اللللللل   وال يتعلللللدد   ف للللل  العربيلللللد

ة ة  لللللم. ويوللللا  أَّد ال عللللغ   االنجليزيللللد
 ىل يلللل    ورللللو يأللللب ة قري لللل ة ة اللدنللللة 

ا للمعلللللوم ويكللللوَّ فالللللل  مللللسكورا ة ا ملللللة  أو أَّ  ا مب يللللد ة  مللللد يللللسيت ة العربيللللد

ا ب لللل د للمج للللوف. يكللللوََّ فالللللل ة يلللل  مللللسكور ة ا ملللللة ويسللللمهلل ِي  للللا ال عللللغ 
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ة مللللل  خلللللالف  اررة وا لللللحة ومتطابقلللللة ة اللدنلللللة االنجليزيلللللد وتلللللسيت رلللللس  ال لللللد

 Active Voice  و  Passive Voice  ة للللل  نللللولني    كللللض يللللسيت ال عللللغ ة العربيللللد

  فعلللللغ 2العللللل   و  -يلعللللل -   فعلللللغ مترصللللل  يللللل  جاملللللد م غ لعللللل 1 

ي-جامللللد يلللل  مترصلللل   م للللغ  نعللللم  ة ة بللللئي   ورللللَو يأللللاب ة الصللللد نة االنجليزيللللد

س   فا ورللللو مللللا يسللللمهلل بال عللللغ القيللللا   الللللد  لللللم  ليكللللوَّ في للللا ال عللللغ مترصللللد

ة  م لللللغ  س  play-played- playedيترصلللللد  بسّلللللكاف  للللللدد ا   اللللللد    وال علللللغ الألللللد

ة  م غ:  يغ  ابتة ي  متن د
  .see-saw-seenيسيت  ب ص 

  انيا: أوج ة االختال 

ة للللل  بعولللل ا بأللللكغ اختل للللد أقسللللام الكللللالم ة اللدنتللللني  ة واالنجليزيللللد العربيللللد

وا للللللل  وأخلللللللس رلللللللسا االخلللللللتال   ريقللللللل ة بألللللللكغ وا للللللل   ىل البلللللللاِ ني 

ة بسقسلللللام  ال لللللة رليسلللللة للكلللللالم ورللللل    االسلللللم  وا تعل ملللللني  فستلللللد العربيلللللد

تللللل  اختزللللللد الك للللل  مللللل  التد صللللليالك ة مولللللامي  ا.  وال علللللغ واللللللر    والد

ة بواقلللللل   ضنيللللللة أقسللللللام  بيلللللل ض جللللللاَك أقسللللللام الكللللللالم ة اللدنللللللة اال نجليزيللللللد

 Noun-Verb-Pronoun-Adjective- -Adverb-Preposition- Conjunctionرلللللللل 

  Interjection  ر  وال للصللللل  ة وال  مسلللللتقغد لل لللللد
و  نع لللللر في لللللا لللللل  وجللللل  

ة   للللم يا  ةللللد قسللللم االسللللم  و  ية للللرد  م . لك د للللا ل رنللللا للي للللا ة العربيللللد للوللللد

ة كقسلللم  قلللالم  دلللا قسلللض قلللالض بساتللل .  بيللل ض كلللاَّ للحلللر  وجلللود مسلللتقغد ة العربيلللد

  للللللمد كللللللغد أنللللللوا  الللللللرو   بيلللللل ض ال نجللللللد ة أقسللللللام الكللللللالم ة 
بساتلللللل  

ة  لللللد Parts of speechاالنجليزيللللد سللللتقغ. فقللللد ت رد   أ د  كللللر للحللللر  بأللللكغ مة

ف: ِلللللرو  ا لللللر   ز Prepositionاللللللرو   ىل قسلللللمني رليسلللللني  اعود س  ركلللللد   اللللللد

اّ ِلللللرو  لللللل  ِلللللرو   ا لللللرد بكلللللغد ت اِللللليل ا  بيللللل ض  لللللمد القسلللللم ال لللللد

   الدس  ارتمد بحرو  الوِغ اعخر  بسنوال ا.Conjunctionالوِغ 

ة أِللللد ألمللللدة ب للللاَ ا مللللغ ة اللدنللللة. ولليلللل   نع للللر للللل   يةعللللدد االسللللم ة العربيللللد

ة التملللللدك لللللل   ة. فالعربيلللللد ة والعربيلللللد ة بلللللني اللدنتلللللني  االنجليزيلللللد فروقلللللاك للللللدد

للللللران ة ب لللللاَ االسلللللم؛ وكانلللللد مللللل  لالملللللاك االسلللللم قبولللللل ة التد لللللوي  اال
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دة  داَ  ة ِللللني   ت  للللر أ د لالمللللاك الرابيللللة حمللللدد ودخللللوف ِللللرو  ا للللرد وال للللد

عللللللرن. للللللل  أند للللللا نجللللللد ة  سللللللتقغ مة اك الكلمللللللة كاسللللللم مة تعللللللرد  مرجعيللللللد

ز ة كاسللللم مسللللتقغد  ف للللَو يةعللللرد  كاسللللم معللللدود ويلللل   داك متيللللد ة حمللللدد االنجليزيللللد

درع معللل  د  فولللال لللل   للللم تلللة رد د واسلللم ملللاد د وجملللة دد دود  واسلللم حملللدد ويللل  حملللة

أسللللضَ ة العربيللللة ةللللد التدسللللمية  اسللللم  كللللااليت  كررللللا   اعسللللضَ ا وِللللولة 

ة ةلللللللد قسلللللللم  واسلللللللضَ االّلللللللارة والللللللل ...   بيللللللل ض ت لللللللَدرعة ة االنجليزيلللللللد

غة  ة تة صلللل  ا أسللللَل  ا أَّد اللدنلللللة العربيللللد
م  . ويةوللللا ة  لللل  ة االسللللم ا ةؤنلللللث  الوللللد

ث مع للللو   ث مع للللو د  ومؤنللللد ث ل  لللل د ومؤنللللد ؤنللللد مة ة بأللللكغ ت صللللي د اىل مة وتةقسلللل 

ا ا ملللل   ف لللل   ة يكت للللوَّ بتسنيللللث االسللللم فقللللط. أمللللد ل  لللل   بيلللل ض ة االنجليزيللللد

ث وتكسلللل   واسللللم جلللل ي معلللل    هلل وملللل  مللللسكر ومؤنللللد ة يت للللرد ة  ىل م  للللد العربيللللد

  ا ملللل   ملللل ري االسللللضَ  ملللل  ييللللان بيلللل ض تكت لللل  االنجليزيللللة ب للللو  واِللللد ملللل 

 وا   للم  هلل.

عغ  ال  

ة ة للللل  االنجليزيللللد  العربيللللد
ة  أرللللمد  امللللا ال عللللغ فيختلللللاة ة لةنتلللل   ة موا لللل  لللللدد

رللللس  االختالفللللاك ترتكللللز للللل   ملللل  ال عللللغ  فكللللض  كرنللللا  ال عللللغ يللللسيت للللل  

 ال للللة أ م للللة رليسللللة  رلللل :  ا للللا  ا وللللار  واعمللللر  وقللللد التقللللد ا نجليزيللللة 

تيللللللل  االيت   ا للللللا  ا ولللللللار  با  ة  لللللللم  رللللللسا الت لللللللود  وفللللللق العد لعربيللللللد

ة بت للللرد  أ م ت  للللا  ىل ا  لللل  لرشلللل  ملللل  ب وللللم  ا  ا سللللتقبغ   وامتللللا ك للللل  العربيللللد

ليسللللة اللللل دالث  كللللض أ للللافد  ليسللللة  بيلللل ض اكت للللد العربيللللة باع م للللة الرد اع م للللة الرد

م  التدام وا ستمرد  السي  يعتاا ة الزد  َّ ميزة فارقة ل  العربيدة.االنجليزيد

م ال عللللغ  ة وا للللحة  فقللللد قةسللللد ة أايللللد فللللد أيوللللا أَّد لب للللاَ ال عللللغ ة العربيللللد والالد

حي  وا  مللللللو  فيلللللل .  ة والللللللر  الصللللللد الللللللتضدا للللللل  وجللللللود ِللللللرو  العلللللللد

حي  وا عتلللللغد انقسلللللض  ىل أنلللللوا  اللللللتضدا لللللل  مكلللللاَّ وقلللللو   فلللللال عالَّ الصلللللد

حي ة وادمللللزة والللللرو  الصللللد لللللد
حة  كللللض  ةكللللر سللللابقا   ة ِللللني ال ِللللرو  الع 

 نع ر ل  تقسيم ك سا ة االنجليزية.
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سللللالد  ورللللو مللللا ال نجللللد ة ة  ة ال عللللغ اىل فعللللغ رليوللللد وفعللللغ مة م االنجليزيللللد تةقسلللل 

اقص فلللي ض مللل  اخلللتال  مع لللا   ة. بيللل ض تتقاسلللم اللدنتلللني وجلللود ال علللغ ال لللد العربيلللد

ة ال يكتملللغ مع للل  اقص بلللسكر االسلللم ة كلللغد لنلللة  ف للل  اللدنلللة العربيلللد هلل ال علللغ ال لللد

ا  اك  . أمللللد
ا رفللللو  بعللللد ة  بللللغ يسللللتدل  اسللللض م صللللوبا أيوللللا  رللللو ا  عللللوف بلللل  

ة فيسلللللتدل  اقلللللعاَّ ال علللللغ ال لللللاقص بال علللللغ  ال علللللغ ال لللللاقص ة االنجليزيلللللد

 الرليو ة ا ملة ك  يتمد ا ع هلل.

دة  ة تأللللمغ اعفعللللاف ا حللللدد ر أَّد اللدنللللَة االنجليزيللللد تللللام  نللللسكد
دة ة ان  ويلللل  ا حللللدد

 finites& non-finites  ومصلللللللطلح  اعفعلللللللاف القياسللللللليدة ويللللللل  القياسللللللليدة  

 النالبني ل   اللدنة العربيدة.
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 ا صادر وا راج 

ا رجلللللللاّ  لبلللللللد القلللللللارر  دالللللللللغ االلجلللللللا   دار ا عرفلللللللة للطباللللللللة وال رشللللللل 

 3ط  ب وك  –  لب اَّ 2001والتو ي    

السللللللامرال   فا للللللغ  معللللللاّ اعب يللللللة ة العربيللللللة  دار لللللللضر لل رشلللللل والتو يلللللل   

 2  االردَّ  ط2007

الناليي للللل   مصلللللط هلل  جلللللام  اللللللدرو  العربيلللللة  دار االملللللغ لل رشللللل والتو يللللل   

 1  ع:2  طاالردَّ

 1  مرص  ط1995فيا   سليضَّ  ال حو العرص   مركز االررام   

  1996مللللللايو  لبللللللد القللللللادر حممللللللد  للللللللم ال حللللللو العللللللريب  دار القلللللللم العللللللريب  

  1سوريا  ِل   ط

مكلللللرم  لبلللللد العلللللاف سلللللا   اللقلللللة ا  قلللللودة ة تلللللاري  ال حلللللو العلللللريب  مؤسسلللللة 

   ب وك1993الرسالة   

 َّ  ال حو التعليم  والتطبيق ة القركَّ الكريم ياقوك  حممود سليض

يلللللاقوك  حمملللللود سلللللليضَّ  ال حلللللو التعليمللللل  والتطبيلللللق ة القلللللركَّ الكلللللريم  مكتبلللللة 

   الكويد1996ا  ار االسالمية   

  1994يلللللللاقوك  حمملللللللود سلللللللليضَّ  ال حلللللللو العلللللللريب  دار ا عرفلللللللة ا امعيلللللللة  

 االسك درية

C. E. Eckersley & J. M. Eckersley . Comprehensive English 
Grammar,(1st ed.) London: Longman, 1960 
Eckersley, C. E., A Comprehensive English Grammar, longman, 
London, 1st edition, 1960 
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-
reference/verbs 
https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/nouns/ 
Lester, Mark, English Grammar Drills, McGraw-Hill Companies, 
2009 
Randolph Quirk , A UNIVERSITY GRAMMAR OF ENGLISH, 
Longman, 
Young, David J, Introducing English Grammar, Routledg London & 
New York, 1984 
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اِفـعّي 
َّ

 في ِشعِر اإلمام الش
ُ
 اللغة

فعوِل أنموذًجا( 
َ
 )اسما الفاِعـل وامل

 

 د. ميسون عـمر حسن الدليمّي   

 العراق  -جامعة كركوك 

 

 ملخص البحث:

ا ـــــا الواعـــــيف واووعـــــو  ح د ـــــوان ا مـــــا  تناولـــــال ح البحـــــث د ا ـــــة  

ـعّي  ــ  افـــ ــ    الشَّ ــة عـــ ــو  الد ا ـــ ــ  وتقـــ ــ   ا  ـــ ــ قرا  ألـــ ــ َّ    ا ـــ ــا  تبـــ وحتليلهـــ

ــ   ــ   ا  ــ ــة ءــ ــت او واوتــ ـعّي   النســ ــ  افــ ــا  الشَّ عر ا مــ ــ  ــة ح اــ ــ ل الل و ــ   والســ

 ومدى توافقها مع قواعد الل ة العربية.

ــان  ــد كــ ــالة  فقــ ــب  ا  ــ ــعرل بنــ ـعّي أاــ
ــ  افــ ــا  الشَّ ــوان ا مــ ــرأل د ــ ــا أقــ وأنــ

ــ  ــة الســ ــة العربيــ ــ  الل ــ ا عــ ــل يي حر عــ
ــافع  ــة   ليمةالشــ ــ ل لد ا ــ ــي أتوقــ ــا جعلنــ ممــ

عر .  الظواألر الل و ة ح ا 

ــيل  ــ   وت  ــ ــ   لد ا ــ ــت ك ــ ــن جوانــ ا مــ ــدل ا واحــ ــل ــاجال جانبــ ــان   فــ وبيــ

 ؤكـــــد    مـــــدى ا توـــــاق بـــــ  مـــــا و د ح د وانـــــ  وبـــــ  مـــــا   ـــــد  النحو ـــــون

ــة ــة العربيــ ــد الل ــ غ بقواعــ ــي ــ  ال مســ ــ  ل عــ ر ــ
ــال   ح  ــي تناولــ ــا  ال ــ ــ   ا فعــ وأ ــ

ة  د ا ــــ ها  ــّ دميــ
ا  ألــــدا  الــــد وان ا   حتظــــس بنســــبة عاليــــة مــــن ال دــــرا و ت كيــــدل

 ب بوتية ا     أك ر من  ا فعا . 

ــة  ــ ل الل و ـــ ــ  الســـ ــ  و لن بـــ ــ   ا  ـــ ــيت ءـــ ــنههل ال حلـــ ــال اوـــ ان هجـــ

ـعّي  ــ  افـــ و ـــــ قو  بـــــ كر القاعـــــد    اوخ لوـــــة ونســـــبها او واوتـــــة عنـــــد ا مـــــا  الشَّ

ــا جــــ  ــا ممــ ــهد عليهــ ــة وأ  شــ ــد وانالنحو ــ ــا   ا  ح الــ ــا أو ا لــــ  عنهــ     وافــــه معهــ

 فالد ا ة تطبيقية إىل جانت أهنا حتليلية.

  د وان -اووعو  -الواعيف -ا ا-الدل ل اوو احية: الشافعي

 

 



 
( اللغة في شعر االمام الشافعي 

ً
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 اوقدمة 

ــا              يف  حــ ــل ــ  كــ ــود  عــ ــدل اَّ  او حمــ ــ       ا  مــ ــ     والدــ  الــ
ــوال  و   بعــ ــل   اوو ــ

د ــَّ مـ ــا   ل ــاتا  ا نبيـ ــ  ر  جـ ــ   النـ ــ  البشـ ــ  ل عـ ــ  ل والسـ حب     والعـ ــ   و ـ
ــ   ــ  ِلـ وعـ

.  أمجع  وال اب ع   ءا بإحسان إىل  و   الّد ن 

  أ ّما ب عد 

ا    ع 
ــن  ــا اال أحســــن  الــ دب وألب نــ ــ  ر     ف قــ ــ  ــة  الدــ ــه   ا ــ قــــيف  والنطــ ــا بالع  نــ م  ل نا   وأكر  ــّ وفضــ

ــا   ن  ا لمــ
ــ  ــ أل مــ ــ  ك  ــ ون    عــ ــل ــ  ال ّوا ــ ــا   فيــ ا  ــ ــرل ة بحــ ــّ ــا العربيــ ــيف  لل   نــ وجعــ

ألـــــا  جوا أُمـــــن دل     ألا   وا ـــــ خر  و   س  ـــــل نا   ونظمـــــوا أُـــــب نب بمقـــــدو   فـــــإنب ن  دـــــل

واألر   وإ هــــا     ال ــــو ل فيــــ  يف  جــــ  قب ا ونظــــا  فــــ  بــــ ع  أنب نعمــــيف  عــــ   ــــ  هــــ 
 بر ق 

يف  ما   علهل بل   نا. نب ج    او ابر   ع  طلت  الع لا  و  رب  أ وا  كل
 آللئ ها م 

ــغ فيـــ           ــا   اـ ــاع بـــن   إن ممـ ــ  بـــن العبـ ــن إد  ـ د بـ ـحمَّ ــا  مـــل ــيدنا ا مـ أن  ـ

ـعّي  ل افــــ  و ــــاحت أحـــــد   أحــــد أعــــ   الــــد ن ا  ــــ مي   (204عــــ  ن الشَّ

والـــــرأرب ا كـــــرب أن    ونجمـــــة بّراقـــــة ح  ـــــ   العلـــــا    بعـــــةاوـــــ األت الســـــنّية ا

ــ ل  ــيم  ا    علــ ــ رب  ــ ــو الــ ـعّي ألــ ــ  افــ ــا  الشَّ ــو  اا   ا مــ ــ    ــ ــ  بــ ــ رب تنبــ والــ

ــا :  ــ  قـ ــلا( حـ ــ  و ـ ــ  اا عليـ ا  "  ـ ــل ر  بشـ  قل
د  ــب اَّ األـ ــل ل   اللَّهـ ــب   مـ ا    ــ  هـ

او   ا  ع  ــب لـ إ نَّ ع  ــ  فـ

ــ ل  اق  ا     علــ ــ  بــ
ــ    (1)ط  ـعّي    ــ ــ  افــ ــا  الشَّ ــيدنا ا مــ ــيف  ــ ــا أن نبجــ ــررّب بنــ فحــ

ــيف ــد ال بجيــ ــ ( أاــ ــن   اا و يض عنــ ــ أل مــ ــد بعــ ــي ل خليــ ــي اا ببح ــ نــ ــد أكرم  وقــ

 ذكرا .

ــ            ــاب د وانـــ ــي تطرقـــ ــابقة  ال ـــ ــال  الســـ ــا الد ا ـــ ــن أألـــ ــةي   مـــ ــةي نحو ـــ د ا ـــ

ا ح د ــــــوان  الشــــــاف عّي( وواألــــــت بطــــــران الــــــيت ح ت لــــــ  طبيقيــــــةي بعنــــــوان:  الع 

حيــــــث األــــــ ا البحــــــث با طــــــا  النظــــــررب ح   2014جامعــــــة الســــــودان  ــــــنة 

ــوا  ــو اتوقــ ــ   النحــ ــ ّن علــ ــر  بــ ا  وجــ ــ  لــ ــا الع  ــا  ُــ ــي جــ ــدا  ال ــ ــد وان وا اــ الــ

 

 . 25/ 12كنز الع     (1) 
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لــــا عــــ  أنــــ  ا ــــا  ــــد  عــــ  معــــ       ــــا  إىل  قر نــــة مجــــيعها ح تعر ــــ  الع 

 وعد  و ود ا ع   اورجتلة ح د وان ا ما  الشافعي.  تد  علي 

ــن  ّي مــ ــافع  ــوان الشــ ــ  د ــ ا  ملــ ــ  ــةو وــ ــة ب  يــ ــمن د ا ــ ا ت ضــ ــل ــال  البــ والد ا ــ

دــــا ومــــواع  ب و يــــ  الونــــون الب  يــــة مــــن بيــــان وبــــد ع وتشــــبي  وا ــــ عا    ح 

ــّ ل للناحيــــة ال ــــفية فيــــ  و ُــــد    و  ألــــا  إمتــــا  الانــــت وألــــ ا مــــا جعلنــــي أجتــ

عر.  الل ورّب ال رب تطّرق إلي  ا ما   وبيان براع   الل وّ ة ح الش 

ــ  إىل         ــا فيــ ــ رب تطرقــ ــورّب الــ ــّح والنحــ ــت ال ــ ــ ا الانــ ــي ألــ ــال ح بح ــ تناولــ

ـعّي   ا ــــا الواعــــيف واووعــــو  افــــ  مال   وعملهــــ  ح د ــــوان ا مــــا  الشَّ وقــــد قســــّ

 كاآليت:   البحث إىل ُ ث مباحث

ــم اوبحــــث  ـعّي:  ا ــ ــ  افــ ــا  الشَّ ــ   ا مــ ــ   ا و :  ــ ــد   لقبــ ــ ت   مولــ ــيوج   نشــ   اــ

 وفات (.  مؤلوات   ت مي  

   ـــــو ه   اوبحـــــث ال ـــــاع: تنـــــاو  معنـــــس ا ـــــا الواعـــــيف واووعـــــو   تعـــــر وه 

 الورق بينه (.

عّي. افـ   اوبحث ال الث: ا ا الواعيف واووعو  ح د وان ا ما  الشَّ

ــا         ــلا إليهـــ ــي و ـــ ــا هل ال ـــ ــا الن ـــ ــ كرلل أألـــ ــة فـــ ــث  باُامتـــ ــال البحـــ   أ دفـــ

 وج مال البحث باوعاد  واوراجع ال ي ا  عنال ُا ح البحث.

ا   أدَّعـــــي الدـــــ          ــل ــاىل وحـــــد   ج امـــ ــالد  ل  ـــــوةي ا تعـــ ــ     فـــ ــا بال قعـــ ف نـــ

فةي  عا  فة  مل قا   مل
       وللهووال 

ا  اولع .                         عب
ا  او وىل ون  عب

 وِجر دعوانا أن ا مدل ا  ب  العاو  ن 
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عّي  افـ   ا ما  الشَّ

ــب :  ــم  ونسـ ــن  ا ـ ــافع بـ ــن اـ ــ  ن بـ ــن عـ ــاع بـ ــن العبـ ــ  بـ ــن إد  ـ د بـ ـحمَّ ــل ــو مـ ألـ

الســـا ت بـــن عبيـــد بـــن عبـــد  ز ـــد بـــن ألااـــا بـــن مطلـــت بـــن عبـــد منـــا  بـــن 

ــ  ــد   (1قيصــ ــد    عبــ ــّد جــ ــع جــ ــلا( مــ ــ  و ــ ــ  اا عليــ ــي   ــ ــع النبــ ــي مــ  ل قــ

 (2منا ( 

 كني   ولقب : 

 (4ولقب : نارص ا د ث  السنة(   (3كني  : أبو عبد اا        

 مولد  ونش ت : 

ـعّي ب ــــز  ألااــــا بولســــط   ــ  افــ عــــا  مئــــة و ســــ  مــــن   ولــــد ا مــــا  الشَّ

ح الســــنة ال ــــي تــــوح فيهــــا ا مــــا  ا عظــــا أبــــو حنيوــــة   اءجــــر  النبو ــــة او ــــفة

ــاىل ــ  اا تعــ ــنع ن   ــ ــ    الــ ــ  أمــ ــن ا  د  –و ل ــ ــي مــ ــة  –وألــ ــق ن القر بــ إىل عســ

ــز  ــن  ــ ــن    مــ ــ   ــ ــا بلــ ــا   ووــ ــ  إىل قومهــ ــدجلا بــ ــا  فــ ــ  إىل ا جــ ــ  أمــ  –حول ــ

ــيمن  ــيف الـ ــا مـــن أألـ ــي –وألـ ــ    هافنزلـــا فـ ــ  عـ ــاع  جافـــا أمـ ــنة العـ ــ  السـ ــا بلـ ووـ

 (.5فحول   إىل مدة اودرمة    نسب  من الضياع

  وـــــــــــــات :

ا    ــل و  مـــــ    جويـــــ  العا بـــــ  اضـــــت با نـــــا   كـــــان   ـــــ  اا نحيوـــ

ـعّي   يض اا عنـــــ ( قمـــــة ح ال وابـــــع  مـــــر  البوا ـــــ  ح ـــــس اوـــــول افـــــ    والشَّ

ــ   ــدو  ح ا جــ ـعّية   وقــ ــ  افــ ــال الشَّ ــ  ا جابــ ــة إليــ ــئلة اووجهــ ــن ا  ــ ــت عــ جييــ

 

نظ ر: ا ع    (1)   .  26/ 6 ل

نظ ر: توايل ال   ي  وعايل  مد ابن 2   .  341/ 2, وأعيان الع  وأعوان الن    34إد     (  ل

نظ ر:    أع   النب    (3  . 236/ 8(  ل

نظ ر: الواح بالوفيال  4   .  173/ 2(  ل

نظ ر: معجا ا دبا   5   .  190/  5(  ل



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  865 
 

 

ــت ــي  مهيـ ــول جوـ ــة ح  ـ ــع:   الوافيـ ــو  ب وابـ ــ  " قـ ــ  عـ ــد قـ ــا رل أحـ ــا نـ مـ

 (.1 "ال لبة

 طلبــــــــــ  للعلا: 

وحوــــ    مــــن عمــــر  مجــــع   يض اا عنــــ ( القــــرِن الدــــر ا ح الســــابعة 

ــن  ــ  ـ ــن ع ـ ــو ابـ ــغ وألـ ــا  مالـ ــ  ا مـ عر   موطـ ــ  ــت الشـ ــر   طلـ ــة أمـ ــان ح بدا ـ وكـ

ــاع وا دب ــا  النـ ــ  يف   وأ ـ ــعا  ألـ ــرأ أاـ ــغ وقـ ــد ذلـ ــ  بعـ ــ  بالوقـ ــا أجـ ــة  –ُـ القبيلـ

وطلــــــت ك ــــــت الورا ــــــة  –العربيــــــة الشــــــهر  اوعروفــــــة بالوعــــــاحة والب  ــــــة 

 (.2باليمن ح س حوظها 

  حــــــــــــــــ ت :

 -الباد ــــة ومدــــة اودرمــــة واود نــــة اونــــو   – حــــيف إمامنــــا إىل ا جــــا    

ــراق ــيمن والعــ ــن    واىل الــ ــداد  ــ ــا  ح ب ــ ــة   ف قــ ــا  ما ــ ــ عــ ــيف إىل م ــ ــا  حــ ُــ

 (3ون  ز  فيها إىل أن واف   اونية ألناك   وتسع وتسع  للهجر 

 ايــــــــــــــــــــوج : 

ــن  ــ  مـ ــدد كبـ ــ  عـ ـعّي عـ ــ  افـ ــ  الشَّ ــة ت لمـ ــ    ا  مـ ــ  الد ـ ــ   د ـ ــرَّ  عـ وختـ

 ومن أبر  ايوج  ا  مة:   (4من العل   ال  ن  شا  إليها بالبنان 

ــ  ــن أنـ ــغ بـ ــر ورّب   مالـ ــا ك اوـ ــن اوبـ ــد اا بـ ــا   عبـ ــن عيـ ــييف بـ ــن   الوضـ د بـ ـحمَّ ــل مـ

د بـــــن عمـــــرو الواقـــــدرّب   ا ســـــن الشـــــيباعّ  ـحمَّ   مســـــلا بـــــن جالـــــد الزنجـــــّي   مـــــل

ــرا  ــن الـ ــع بـ ــان  وكيـ ــعيد القطـ ــن  ـ ــس بـ ــون    يـ ــن اواجشـ ــوب بـ ــن  عقـ ــ  بـ  و ـ

د بن حا  .  الدوحّ  ـحمَّ  أبو معاو ة الرض ر مل

  

 

نظ ر: نارص السنة ووابع ا  و   1   .145(  ل

عّي ومناقب   2  افـ  نظ ر: ِداب الشَّ  .24(  ل

نظ ر: وفي3   . 165/ 4ال ا عيان وأنبا  أبنا  الزمان (  ل

د ابن إد    4  ـحمَّ نظ ر: توايل ال   ي  وعايل مل  .62(  ل
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 ت مــــــــــــــــــي  :  

 (: 1من أاهر ت مي   ا ع    

الربيــــع   الربيــــع اوــــرادرّب    يــــس بــــن ا كــــ ا  ق يبــــة بــــن  ــــعيد  أ ــــد بــــن حنبــــيف

ــزرّب  ــس البـــوطّي   اليـ ــن  ـــي اوـــزعّ    و ـــ  بـــن  يـ ــون  بـــن عبـــد   إ ـــ عييف بـ  ـ

ــ   ــا  ا عـ ــد ا دـ ــن عبـ ــد اا بـ ــن عبـ ــر ن بـ ــد الـ ــد   عبـ ــن عبـ ــد اا بـ ــن عبـ د بـ ـحمَّ ــل مـ

ــا ــس  ا دــ ــن  يــ ــة بــ ــدرّب   حرملــ ــر ا ميــ ــو بدــ ــن   أبــ ــر بــ ــن عمــ ــز بــ ــد العز ــ عبــ

د بن جر ر   داوود بن عت الظاألررّب   مق   ـحمَّ  الطربرّب.مل

 ُنا  العل   علي : 

ا  ليــــه بمقامــــ  –قــــد  ل وحــــد  لا  -أُنــــس جهابــــ   العلــــ     عــــ  إمامنــــا ُنــــا ل عــــاطرل

ــ   ــي لـ ــد الزنجـ ــن جالـ ــلا بـ ــيخ  مسـ ــو  اـ ــغ قـ ــن ذلـ ــ   –ومـ ــ  ع ـ ــن  ـ ــو ابـ وألـ

ــنة  ــد - ــ ــد اا فقــ ــا عبــ ــا أبــ ــا  ــ ــي   –واا  –: أفــ ــغ أن تو ــ ــوب   ِن لــ ــو  أ ــ وقــ

ــا إع ــا  ننــ ــرمت: مــ ــو د الــ ــن  ــ ــ   بــ ــيف قــ ــ ا الرجــ ــيف ألــ ــس أ ى م ــ ــيى ح ــ    أعــ

ــيف  ـعّي ح كــ ــ  افــ ــيف للشَّ ــز وجــ ــو اا عــ ــان: إع  دعــ ــعيد القطــ ــن  ــ ــس بــ ــو   يــ وقــ

ــ     ــا نحســـن    ـ ــحاب الـــرأرب فلـ ــ  أ ـ ــد أن نـــرد عـ ــا نر ـ ــو  ا ميـــدرب: كنـ وقـ

عّي فو ح لنا   كي  نرد عليها افـ   (  .2ح س جا نا الشَّ

د  ــــ  اا عليــــ  وقــــا  حســــ  الدرابي ــــ:  ـحمَّ ـعّي   ــــة مــــن اا  مــــة مــــل
افــــ  الشَّ

ــلا   ــا   و ـــ ــا أقوي نـــ ــيف: كانـــ ــن حنبـــ ــد بـــ ــا  أ ـــ ــي نا  –وقـــ ــة أقضـــ  –وح  وا ـــ

أ ـــــحاب ا ـــــد ث ح أ ــــــدرب أ ـــــحاب أأ حنيوــــــة مـــــا تنــــــزع ح ـــــس  أ نــــــا 

ــ ( ـعّي   يض اا عنـــ ــ  افـــ ــيف وح   الشَّ ــز وجـــ ــاب اا عـــ ــاع ح ك ـــ ــ  النـــ ــا  أفقـــ وقـــ

ــ  ــو  اا   ــ ــنة   ــ ــت ح  ــ ــيف ح الطلــ ــ  قليــ ــان  دويــ ــا كــ ــلا(: مــ ــ  و ــ   اا عليــ

ــد ث  ــع ح   ا ـــ ــا ن جي مـــ ــا يف مـــ ــن الوضـــ ـعّي مـــ ــ  افـــ ــاألررب: للشَّ ــا  داوود الظـــ وقـــ

ــ   ــ  ومعرف ـــ ــخاو  نوســـ ــد  و ـــ ــ  ومع قـــ ــحة د نـــ ــب  و ـــ ــن ع  نســـ ــ  : مـــ  ـــ

 

نظ ر: اوعد  نوس  , والعوحة نوسها .1   (  ل

عّي  2  افـ  عّي 62/ 2, وت   خ ب داد   173/   2, والواح بالوفيال    39(  لنظر: اداب الشَّ افـ   .  34  والشَّ



 
  RCSH-21 ISBN: 978-9922-20-937-1و االجتماعية  لعلوم االنسانيةا لالبحاث في الثالث املؤتمر الدولي  كتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  867 
 

 

بعــــــحة ا ــــــد ث و ــــــقيم  ونا ــــــخ  ومنســــــوج  وحوــــــ  الد ــــــاب والســــــنة 

 (.1وحسن ال عني    و    اُلوا 

 : ُِـــــــا  

ــ   ــاني  ك ـــ ـعّي تعـــ ــ  افـــ ــا: ا    للشَّ ــد ث  أمههـــ ــند ح ا ـــ ــرِن   اوســـ ــا  القـــ أحدـــ

ــر ا ــنن  الدـــ ــالة    الســـ ــد ث  (2الر ـــ ــ    ا ـــ ــي  اجـــ ــبه والرمـــ ــا يف   الســـ فضـــ

عّي   اووا  ث  أدب القايض  قر ى افـ   إُبال النبو .  د وان ا ما  الشَّ

 وفـــــــــــــات : 

ــ  ــطا  بم ــ ــة الوســ ــ  اا( بمد نــ ـعّي    ــ ــ  افــ ــوح الشَّ ــا    تــ ــر أ ــ ــة ِجــ ــو  المعــ  ــ

ــت ــع للهجـــر    جـ ــا    وأ بـ ــا  مـ ــن عـ ــي د   مـ ــن اوـ ــ ن مـ ــة وع ـ عـــن   (3ُ ن  ـ

ــنة ــ   ــ ــع و ســ ــا  أ بــ ــيف اوقطــ ــوح جبــ ــا بســ ــد ا دــ ــي عبــ ــرب  بنــ ــن ح مقــ فــ   ودل

ــ   ــروا بجنا تـــ ــ  أن  مـــ ــيف وفاتـــ ــة   يض اا وأوىص قبـــ ــيد  نويســـ ــاب الســـ ــ  بـــ عـــ

 فعلَّاب علي .  عنها(

  أاـــــهرألا قعـــــيد  ابـــــن د  ـــــد ا  درب   ُـــــا  العلـــــ   والشـــــعرا  بقعـــــا د ك ـــــ  

ا من أبياهتا   :]من الطو يف [( 4نخ ا  بعضل

عل 
بن  إ د     ب عد  ل ... د    للها ح اولشد  ل  ل وام 

ر  ُِا   ا   أ ن  ت 

ل   ونس 
عان  عل م  ألي  ف وا    ل ا  ع  ل و 

و  ت نخ  د ... و 
وال  ألي  ج  ألرل و   الد 

عل 
يا ي إ ذا ما أ  ل ا  اُ طتل  اط 

دأل ... ب  ا   ل مَّ بن  ع 
أرب  ا بن  إ د    ا  ر 

 ل 

عل 
رش  واب   ذو الع 

ا  لعلي  
ل ي   و  للوَّ ل ... و  عل فع  ل و   أ بس اا ل إ ّ    

ا    نق     ّجس اءلدى ف  عل ت و    ا  
 
ر  لم 

ن  الز     إ نَّ الز     ل 
دل ال لقس ... م   ت ل   

لدا     و   اا   ح الناع  تابعل 
دمل ل ...     ف حل

 و  ذ  ب آُا   الر  و  

 

نظ ر: ع  1   .15عمد  ا اف  وعد  ال ف  (  ل

د اـــــاكر,   2  ـحمَّ ـعّي , مطبـــــوع ب حقيـــــه: أ ـــــد مـــــل
افـــــ  د بـــــن إد  ـــــ  الشَّ ـحمَّ ر: الر ـــــالة وـــــل نظـــــ  , دا  الـــــااث, 2(  ل

 م  .

نظ ر: معجا اوؤلو   3   .  32/ 9(  ل

نظ ر: د وان اأ بدر ابن د  د ا  درب,  قافية الع (  4   .78(  ل
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عل 
ا  هي نا   ق ضا     ... ع   ما ق ىض ال  نز يفل و   و 

وَّ   ح أ حدام    ع   و 

با ل ل 
أرب  او خو   ا ل   ن  الر  عل ب طي ي ع  سا   ا مل ى  لبسل ي   إ ذا ن  ا    ... إ ل 

 ا   اب عل 
ي   ا إّ  إ ل  س 

ّ س ن  تل   ب و ضيل ةأل ... إ ذا ا ل لم  ب  ح   وألل  

عل 
ة  الع لا  وا   رت ع ل ح باح  ي  إ مام  ل ... ف م 

لال الشاف ع 
ن   غل ع   ف م 

ل ي    جاد ل ع  سم  ل ... و 
ن  ج  مَّ عل     ي ع   ق ربأل ت ض 

نالل اء وام 
  اولدج 
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 اوبحث ال اع 

 الورق بينه (      و ه      معنس ا ا الواعيف واووعو   تعر وه  

 ا ا الواعيف 

 تعــر و : 

ــيف  ــا  بالوعـ ــن قـ ــ  مـ ــ  و ـ ــة عـ ــو  للد لـ ــي للمعلـ ــيف اوبنـ ــن الوعـ ــ ه مـ ــا مشـ ا ـ

ت ت كاتـــ  لـــ   جـــال    أو اتعـــ  بـــ  عـــ  وجـــ  ا ـــدوث. نحــــو: ك  ـــ  ت   ج  ذ ألــــ 

ت ــ  ــا     ذاألــ ر   جــ ــ  ــا     جــ ز   نــ ــ  ب  نــ ــا   ب بــ ــا     َض  ر   جــ ــ  ــا     جــ ــ  كــ   ك َســ

ا ا فاأل  ع.  ف ه  ع دا    د   

 

  ـو   من الوعيف ال  ُي ع  و ن فاعيف: 

ــر  ا و  ــد ا ــ ــ  بعــ ــزاد ألــ ــ   * تــ ــيف ا جــ ــر  قبــ ــ ا ــ ب   و لدَســ ــو: َض   نحــ

ب ــا   ــ    بـ ــ   واقـ قـ ــ    و  ــ   ِجـ يف  أ جـ ــ  ا  قا ـ ــ  ــا أل   قـ س بـ ــ  س ِلأل   ب  ـ ــ  ــاوأل   أ تـ ى جـ و  ــ    جـ

س واقأل  ــ  قــ يف  و  ــ  ا  ما ــ ــ  ر  مــ ــ  ا   ا ــ ن     ــ  ن ِمــ ــ  ــاوأل   أ مــ ى كــ و  ــ  ــاعأل   كــ س  ــ ع  ــ    أوى ِوأل    ــ

ّت حاب   ّر ما      ّد  اد    ح  يّف حا     م  ّز ما     ح  ّ  كا      م   (.1ك 

نلا  ومن  قول  تعاىل:  يف أل  ا الب لد ِم  ع  ب  اجب     : 126البقر. 

ل قا  أل  ا ب اط  ل  وقول  تعاىل:  ن ا ما ج  بَّ     :191ِ  عمران . 

و    وقول  تعاىل:  يف  واو حرل
هي ل لسا   ا ح 

واء   . 19ال ا  ال:  وح أم 

 اء ا        ونحو:  
وب   طل ل ب ق 

بل  د  خت  ا ... ب الب  ل ه  يبن ا و  ب لب  ع 
ةأل ب  ا   بَّ عل رل ل   و 

ّبي بل ينة عن و ال غ اا ت ف ج    (2ب لها بالّرفه  بعد تساأل ...  حل

  

تقلــــت ألوــــ  مهــــز  نحــــو:  "أجــــو   "فــــإن كــــان الوعــــيف مع ــــيف الو ــــ  بــــا ل  

ــيف ــا  قا ـ ــا  ا  قـ ــا  نـ ــا  ع  نـ ــاع بـ ر  بـ ــ  ــا  ن   ا   ا ـ ــان جـ ــا  ر  جـ ــا  ُـ ــا  يف  ُـ ــا   ـ و     ـ

 نحو:      

 

نظ ر: قطر الندى  1   .86وبيف العدى  (  ل

 .222/ 5, وجزانة ا دب  83( البي ان من الداميف لمييف بل ينة ,  لنظر: الد وان  2 
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يب   ببد الق  نبال اببن  ع  ألا  ط ع  ا   اعل أ ب  ع  وب   الشي دي ل  رأل ... ء  ا ن و 
ا    ُ ن ة   (1ط عب

 ونحو: ا لّر   اشس لومة    ا.

ع ج ي من  واب مهجو .
 ونحو: جط  اا  

ــا  ــ  ح ا ــ ــ  عينــ ــ  ت  ــ ــا  فــ ــالواو أو باليــ ــ  بــ ــيف الو ــ ــيف مع ــ ــان الوعــ ــا إذا كــ أمــ

 عو  عاو .  حيد حا د  الواعيف و نحو: حو  حاو 

ــان  ــّد إذا كــ ــو: اــ ــيف نحــ ــا الواعــ ــعيو  ح ا ــ وــــغ تضــ ا    ل ــعول ــي مضــ ــيف ال  ُــ الوعــ

.   حّت حاب    مّز ما     حيّف حا     ااد     ّد  ادَّ

ــر  ــو: أمـ ــد  نحـ ــيف مـ ــ  الواعـ ــع ألـ ــبح مـ ــاءمز  تلعـ ــدأ بـ ــي  بـ ــيف ال  ُـ ــان الوعـ إذا كـ

 أكيف أاكيف ِكيف.  أوى أاوى ِورب  أمن أامن ِمن  أامر ِمر

ــيف  ــيف مع ــ ــان الوعــ ــا وإن كــ ــ  مــ ــه عليــ ــيف  نطبــ ــا الواعــ ــإن ا ــ ا( فــ ــل ــر  ناقعــ اآلجــ

 أرب حتل    اؤ  ا ج   ب ط :    نطبه ع  ا  ا اونقو 

 ـ أن  دون ندر . 1

ــر 2 ــع أو الــ ــة الرفــ ــون ح حالــ ــت  ـ أن  دــ ــة النعــ ــس ح حالــ ــ ا  ا أل   وتبقــ ــو: ألــ   نحــ

 و أ ا  اميلا.  ومر لل برا أل 

ــع:  ــة الرفــ ــاىل ح حالــ ــ  تعــ ــ  قولــ ا ع   ومنــ ــ  اقأل مــ ــ  د اا  بــ ــ  نــ ــا ع  ــ ل ومــ ن وــ ا    دكل ــ   نــ

  96النحيف: 

ــر:  ــة الـ ــاىل ح حالـ ــ  تعـ ــ    وقولـ ليـ ــا  ع  ــ  إ ُـ  فـ
ادأل ــ  ا أل و  عـ ــ  ــ    بـ ــطلرَّ  ـ ن  ابـ ــ   ف مـ

 . 173البقر : 

ا ح أألــــيف  مــــد ن  وقولــــ  تعــــاىل ح حالــــة النعــــت:  نــــا  ُاو  ــــل القعــــص:  ومــــا كل

45. 

 نقي  ا ا الواعيف مما  ت:   وبنا ل ع  ما ذلكر

لت ت     ج  اع  ب ان  ع   ت        و  يّف       (.2      قَّ    اقل   ح 

  من الوعيف اوز د أو من الوعيف    ال  ُي

 

يا  ,  لنظر: الد وان 1 
ُب ط  يب ل ببنل ا  .   22( البيا من الطو يف لق 

نظ ر: ع  كافية ابن ا اجت  2   .34(  ل
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 عــــا  ا ــــا الواعــــيف مــــن الوعــــيف  ــــ  ال  ُــــي عــــ  و ن الوعــــيف اوضــــا ع مــــع   

 (. 1إبدا  حر  اوضا عة مي ل مضمومة وكَس ما قبيف اآلجر 

ندَســــ    نحــــو: طمــــ ن ملطمــــئ ن يف  اندَســــ مل ســــ عم  نجــــر    ا ــــ عميف مل   انجــــر  مل

ر س  و  رحت يف  ا   ور مل ر  ا حتيف مل ن ح   اج ا  ُمل ا .   اج ا  ُمل ا   ان حر مل

ك  ومن  قول  تعاىل:  ن ج ي من مل  
ؤم   .221البقر :  ولعبدي مل

ري ب   وقول  تعاىل: 
نوط   . 18ا حزاب:  الس   مل

يا  وقول  تعاىل:  ا  اولس  ق  ن ا ال    . 6الواحتة:  األد 

ا ؟  سل
ول  ت ع  اوو   أن  ظيف  مل

 ونحو: أليف كل  

يا ؟ وقولنا:  س ق   أليف  نطله الضو  ح جّ  مل

ــ    تقبـــيف  ــي و  ن ا لـ ــ  ألـ ــس كـ ا تبقـ ــ  ألوـــل ــي  ابعـ ــ  ال  ُـ ــيف  ـ ــان الوعـ * إذا كـ

 انحا  منحا .   اع اد مع اد  نحو: اج ا  ُم ا   الدَس

ا عــــ   ا و   دَســــ الرابــــع و حوا ــــل ا  بقــــس مشــــددل ا مشــــددل * وإذا كــــان ِجــــر  حرفــــل

 اج يّف ُم يّف.   ا تّد مرتدّ   مش دّ ال شد د نحو: اا ّد 

 : من ا جطا  الشا عة

ر   ود  ر  والعواب مل ودَّ  (. 2أن نقو  مل

 أن نقو  اوخدَّ ال والعواب اوخد  ال.

 الورق ب  ا ا الواعيف وفعيف ا مر:

ــة  ــي  ه  ح الد ابــ ــاب   ــ ــددان الــــو ن   قــــد ت شــ ــة  ــ ــياق ومعنــــس الملــ لدــــن الســ

 نحو ا م لة ال الية:   ال ح ء 

      ا يف بع ابأل واقع:  ا ا فاعيف(. 

  ا يف العليا  عنّا والزمانا:  فعيف أمر(.

:  ا ا فاعيف و  وجد بمة ع  الواو(.  ك قاتيفي  عدوي

:  فعيف أمر ك قاتيفب   وجد ف حة ع  الواو(.  عدوَّ

 

نظ ر: تسهييف الووا د وتدمييف اوقا د  1   . 136(  ل

 ( والسبت ح ذلغ و  هنا ألي ال ي ت كر ا نسان, ولي  ا نسان ألو ال رب   كرألا . 3 
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:  فعيف أمر(.  حساب غ  اجعب

:   ا ا فاعيف(.                   القطا ل  اجعي

 نقي  ا ا الواعيف مما  ت:   وبنا ل ع  ما ذلكر

 تسّ .   تلّو   ا  قرأ  ا  وها  تواألا       تّوها  ترّقس  تسا    ان ظر

ــ   * ا  فــــع فــــاع ل    عمــــيف ا ــــا الواعــــيف عمــــيف فعلــ ــل وإن كــــان   فــــإن كــــان   مــ

ا  فــــع فــــاع ل ونعــــت موعــــو ل بــــ  ــّ    م عــــد ل ب ــــ  أن  دــــون ا ــــا الواعــــيف  ــ

 أو منونلا ب و أل ألي:   با ل  وال    أ  ال عر  (

 أن  دون قبل  مب دأ  م يف: الولد قا ئ د   . -أ

 اوسلم  إ  أعدا ها.أن  سبق  نوي  م يف: ما قاتيف  -ب 

أن  دــــون ألنــــاك مو ــــو   ــــابه لــــ   م ــــيف: مــــر ل برجــــيف اــــا بأل  -ل 

 للشارب.

ــيف  -ث  ــ ا  ن فعــ ــ يت ألدــ ــوك؟  و ــ ــافري أبــ ــيف: أمســ ــ وها   م ــ ــ  ا ــ ــ يت قبلــ أن  ــ

   سافر( فعيف    .

غم ـــــا :   أنـــــا الشـــــاكر ل  فدلمـــــة  نعم ـــــغ( ألـــــي موعـــــو  بـــــ    ـــــا   (نعم ـــــ 

 الواعيف.

ــ م ــــا :   وكلــــبها با ــــ   ــ    و ــــيد(بال ذ اعيــ ــ ( ألــــي موعــــو  بــ فدلمــــة  ذ اعيــ

   ا الواعيف.

 بع  ال  ي ال العوتية ال ي حتدث ح ا ا الواعيف

ــا  - 1 ز  (  ا د ــ ــ  ع ــ ّز  مل ــ  ع ــ : مل ــزَّ ــو: اع ــ د(  نحــ ــ مد  ســ ّد  مل
ــ  م  ســ ــ مّد: مل ــّد:   ا ــ جــ

 اّد: ااّد  ااد د(.  جاّد  جاد د(

ــر         ــّع  اآلجــ ــي اوضــ ــيف ال  ُــ ــّد:   الوعــ ــيف  مــ ــا الواعــ ــعي  ح ا ــ ــس ال ضــ  بقــ

 بقــــــس ال ضــــــعي  ح مضــــــا ع    والوعــــــيف اُــــــ   اوضــــــع  اآلجــــــر  مــــــاّد(

ــاّ  دّ   وكــــ لغ ح ا ــــا الواعــــيف ومــــا قبلــــ   ظــــيّف مو وحــ ــ  ــّد:  ل ــ ــّز:   نحــــو: اح ــ اع ــ

ع  ّز.  مل
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و: قــــا : قــــا ا  مــــن نحــــ   القلــــت: قلــــت عــــ  الوعــــيف اوع ــــيف ا جــــو  مهــــز  - 2

 باع: با ع  من با ع(.  قاو  (

ــا  ــا ل ح ا ــ ــ   ــ ــت ا لــ ا تقلــ ــل ــ  ألوــ ــا عينــ ــي وكانــ ــ  ُ ُــ ــيف  ــ ــان الوعــ و إذا كــ

 نحو:   الواعيف

عيد. س قيا.        أعاد: مل ر د.           ا  قا : مل ويد.     أ اد: مل  أفاد: مل

ذا ن  لضــــ   ون ا ــــ  : حــــ   اليــــا  مــــن ِجــــر ا ــــا الواعــــيف اون هــــي ُــــا  إ - 3

ــوبلا( ــن منعــ ــّر  ون  دــ ــايض(   لعــ ــا أل  قــ ــ: قــ ــو: قىضــ ــي(  نحــ ــس:  ا أل   امــ    مــ

ق درب(.   مل
ق دأل  اق دى: مل

 ا ا اووعو 

ــ   ــع عليــ ــن  قــ ــ  مــ ــة عــ ــو  للد لــ ــي للمجهــ ــيف اوبنــ ــن الوعــ ــ ه مــ شــ ــا مل ــو ا ــ ألــ

 الوعيف.

ــوب ب مرضـــ ــو: َضل ــ كو   نحـــ ــيف مـــ ــوب  ألكـــ ب م ـــ ــوث  عل ث مب ـــ ــل ــد   بـــ عـــ ول

لـــل مملــــو   أليت مـــ يت  موعـــود ّغ  مودـــوك  مل ّ  مرجــــو   فـــل    ــــد     ـــ    معـــون    ل

جي مرجوّ   مز د ت معلوّ       (.1  ت مر ت   عل

  ــو ـ :    عا  إ  من ا فعا  او عد ة او  فة.

 من الوعيف ال  ُي

 نحو: ا ه  وت  مسموع.   عا  ع  و ن موعو 

و    وقول  تعاىل:    مَّ كل
ع ع أل ا ك  ل هل ع   .5الوييف:  ف ج 

اش  او بب لوث   وقول  تعاىل:  ر  ونل النَّاعل كالو   .4القا عة:    و     دل

 وقولنا: الشارب م وب ل    الطعا.

 ونحو: الد اب مقرو .

 ولديف نعمةأل حسود.    ونحو: الناع حا د و سود

 .  وقولنا: الناجحل مرفوع الرأع 

 

نظ ر: ع  اووعيف  بن  عيى  1   .67(  ل
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ــ  ــة  ألـ ــر  علـ ــط  حـ ــ  أرب و ـ ــيف الو ـ ــيف مع ـ ــان الوعـ ــإن كـ ــر    فـ ــ د حـ ــا ( فـ  ـ

ــو  ــ   واو اووعـ ــع حـ ــل  مـ ــة إىل أ ـ ــا    العلـ ــيف قـ ــن الوعـ ــو  مـ ــا اووعـ ــون ا ـ فيدـ

ــو  ــوو  مقــ ــع  مقــ ــوع مبيــ ــاع مبيــ ــون  وبــ ــوون معــ ــان معــ ــوع    ــ ــاع مقيــ قــ

 مقي .

ّ بع ح أج  ا ا اووعو  م   ن ا فعا  اوع لة الو   ما  ت: ومما  به  ل

ــ    ــا نحـ ــ  ُـ ــو  منـ ــا اووعـ ــ قاق ا ـ ــراد ااـ ــيف اوـ ــن الوعـ ــا ع مـ ــيف اوضـ ــ  الوعـ ن جـ

ــو  ــو  مقـــ ــا   قـــ ــو: قـــ ــاويا. نحـــ ــ بدءا بـــ ــا عة ونســـ ــر  اوضـــ ــع   حـــ ــاع  بيـــ بـــ

 (.1مبيع 

ا  وقول  تعاىل:  و ل ا مَّدحل للومل نَّا  م  ه  س ح ج   .39ا  ا :  ف  للق 

يدأل  وقول  تعاىل:  ش  ق  أل مَّ  و 
طَّلةأل ع  ب ئرأل مي  . 45ا هل:  و 

ا تــــرد ح ا ــــا اووعــــو  إىل أ ــــلها الــــواو أو اليــــا   فــــإن كــــان و ــــ  اوضــــا ع ألوــــل

 أرب ن جــــ  معــــد   أو نرجعــــ  إىل اوضــــا ع ح ــــس نعــــر  أ ــــيف ا لــــ  واو أو 

 ا (  

ــو  ــا  ُمــ ــا  اــ ــو: جــ ــد ألا   نحــ ــواو  ن معــ ــلها الــ ــا ل  أ ــ ــو  "فــ   "اُــ

 وألد ا."اءيبة  "فا ل  أ لها اليا   ن معد ألا   وألاب هياب مهيت

ــر  ــيف اآلجـ ــيف مع ـ ــان الوعـ ا  "وإن كـ ــل ــر   "ناقعـ ــ   حـ ــا نحـ ــ  ُـ ــا ع منـ ــ يت باوضـ نـ

ــو  ــ رب ألــ ــ  الــ ــر  ا جــ ــع  ا ــ ــة ونضــ ــي ل مو وحــ ــا مــ ــع مداهنــ ــا عة ونضــ اوضــ

ــلها حــــ  ــا إىل أ ــ ا  ددناألــ ــل ــان ِجــــر  ألوــ ــا ل وإن كــ ا أو  ــ ــان واول ــة  ــــوا  أكــ ر  العلــ

 ُا بّعوناألا.

ــدعوّ  ــدعو مـ ــا  ـ ــو: دعـ ــوّ   نحـ ــو مرجـ ــا  رجـ ــّي    جـ ــي مرمـ ــس  رمـ ــعس    مـ ــعس  سـ  ـ

 (.2مسعّي 

 

نظ ر: اوا  العلييف ح إ ضا  ال سهييف 1   .56(  ل

ــ   1  ــا إعـــ ــون فيهـــ ــاكلة(,  دـــ ــ  الشـــ ــ  نوـــ ــة عـــ ــّو ... وأرب كلمـــ ــعّي, مرجـــ ــّي, مســـ ــ   الدل ل مرمـــ ــو ألـــ ( نحـــ

, وإد ا  اليا  ح اليا  ا  لية للوعيف . بالقلت و  ألو قلت الواو  ا ل
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ــاىل:  ــ  تعـ ــ  قولـ ا  ومنـ ــ    ــيف  ألـ بـ ا ق  و  ــل رجـ ا م  ــ  ينـ
ا  ف  ــب نـ ــد كل حل قـ

ال  ــ  ــا  ـ اللوا  ـ ــ  ــود:  قـ ألـ

62. 

ي ا  وقولــــ  تعــــاىل: 
نســــ  نــــال ن ســــيلا مَّ كل بــــيف  ألــــ ا و  اي ق 

ا  ــــا لي نــــي مــــ  الــــ  مــــر ا:  ق 

23. 

 وقولنا: أليف أنا مدعّو إىل ا ويف معنا ؟

ــعي   ــّغ ال ضـــ وـــ ا  ل ــعول ــي مضـــ ــيف ال  ُـــ ــان الوعـــ ــو  1إذا كـــ ــوع واو موعـــ ( و لوقـــ

 اّد مشدود.   مّد ممدود  نحو: عّد معدود  ب  ا رف  اود م 

 نقي  ا ا اووعو  مما  ت:   ع  ما ذلكر وبنا ل  

  فــــّغ   دان  بــــاع   ان   اد   مــــن  وعــــد  ن ــــ   ُــــا   اــــدا   دنــــا   طــــوى  قىضــــ    ــــس

 حّ .

 من الوعيف اوز د أو    ُ ُي

ــمومة  ــي ل مضــ ــا عة مــ ــر  اوضــ ــدا  حــ ــع إبــ ــا ع مــ ــيف اوضــ ــ  و ن الوعــ ــا  عــ  عــ

نـــز    وفـــ ح مـــا قبـــيف اآلجـــر ه  نحـــو: أنـــز   نـــز  مل نطلـــ  انحـــا    انطلـــه  نطلـــه مل

ــا  نحــ ــا  مل يف   نحــ ــ عم  ســ ــ عميف مل ــ عميف  ســ ا  ا ــ ــ وه  ســ ــ وها مل ــ وها  ســ ا   ا ــ ــّ تعلــ

ى    عّلا مل عّلا رتد   ا طوس  عطوي ملعطو س.      ا تدرب  رتدرب مل

ل     ومن  قول  تعاىل:  ن  اولر  
 .252البقر :  وإ نَّغ  و  

ابي  وقول  تعاىل:  ع   دي و  ا   يفل ب   .  : 42أل  ا مل   س 

س  خل و    ف ي    وقول  تعاىل:  ا مي لدل ع  َّا ج 
وا مم   .  7ا د د:   وأن وقل

ب.  ه َّ  ونحو:  ا  الناعل كيّف مل

ا ح ا ــــا اووعــــو  نحــــو:   إذا كــــان الوعــــيف اوضــــا ع  ن هــــي بيــــا  فإهنــــا تلقلــــت ألوــــل

س ش ه   ا  عدى  س عدرب ملس عدى.  اا هس  ش هي مل

 

وّغ ح ا ا الواعيف . 2   ( ن ح  ب ن أل ا عد  ا ا الواعيف, فإذا كان الوعيف مضّع     ل
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ا ا ــــا 1إذا تــــ  اللوظــــة اوبــــدو   بمــــيا اــــبة مجلــــة جــــا  وُمــــرو   ( ف دــــون  البــــل

موعــــو  و نحــــو: الز ــــا اوســــ خر  مــــن الز  ــــون  ونحــــو: ال رفــــة مســــ ودع فيهــــا 

 ونحو: أليف اهاد  أجوك ملعا   ُا ؟   ا  ا 

ا  إذا كــــان الوعــــيف عــــ  و ن اف عــــيف ــل ــا قبــــيف اآلجــــر ألوــ ا أو مــ ــر  مضــــعول وكــــان ِجــ

ّ يف  ف   لو ح ا ر  قبيف ا ج  شّ د  نحو: اح يف  ل  اج ا  ُمل ا .    اا د مل

ــي  ــ  ُ ُــ ــيف  ــ ــن الوعــ ــيا ة مــ ــيف ح العــ ــا الواعــ ــو  وا ــ ــا اووعــ ــ ل  ا ــ ــد اــ قــ

ــدد ــ رب  ـــ ــو الـــ ــة ألـــ ــس الملـــ ــياق ومعنـــ ــن الســـ ــا    ولدـــ ــر  ُمل ـــ ــو: حـــ نحـــ

 النعو  اوخ ا   ع  تنمية ال وق ال يل للطلبة. 

اوخ ـــــا   ال انيـــــة: ا ـــــا   ُمل ـــــا  ا وىل: ا ـــــا فاعـــــيف و  نـــــ  ألـــــو الـــــ رب اج ـــــا 

 موعو  و  هنا وقع عليها ا ج يا . 

 من ُم ا  أل   النعو  ؟ ا ا فاعيف و  ن  ألو ال رب اج ا .   

  ن  وقع علي  ا ج يا . من ُم ا  قر  دا ؟ ا ا موعو  و  

 من ُم ا  الو ود ؟ ا ا فاعيف و  ن  ألو ال رب اج ا ألا. 

ــون:           ــن الز  ــ ــ خر  مــ ــا اولســ ــيف / الز ــ ــا فاعــ ــامر: ا ــ ــا عــ ــ خر  الز ــ ســ مل

 ا ا موعو .

ك ر  نقي  ا ا اووعو  مما  ت:   وبنا ل ع  ما ذل

ــّو  ــا   فــ ــ با   أُــ ــ جاب  ا ــ ــادى  ا ــ ــربعا  نــ ــ و د  تــ ــا  ا ــ ــر  دا ــ ــيف  بع ــ   أمهــ

 أّل .  قّر   أبا   قّدع   ّبس  جتاأليف  أّدعس  أقا   ا  د ر

. من ا جطا  الشا عة ـ وَّفَّ  : أن نقو  م وح والعواب مل

د.              د والعواب ملس شه   أن نقو  ملس شه 

ر.              عمَّ ر والعواب مل عم   أن نقو  مل

 

ة ح ا  دن ؟ فهنـــــا جيـــــو  3  ( ع  ب نــــ    جيـــــو  حـــــ   اـــــب  الملــــة, أمـــــا قولنـــــا: مـــــا مســــاحة ا  ايض اورو ـــــّ

 يسا ا ا موعو  . ح   اب  الملة فإذن ل
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ا  دـــون ااـــ قاق  مـــن القواعـــد اوهمـــة ح ا ـــا اووعـــو  أنـــَّ  إذا كـــان الوعـــيف   مـــل

ــة  ــب  الملــ ــ ع   اــ ــ  ا ــ ــابقة ب ــ ــد الســ ــت القواعــ ــ  حســ ــو  منــ ــا اووعــ  "ا ــ

 مع الوعيف. "الا  واوجرو  أو الظر  

  . جا  ب  ـ ُمي  ب  م ا : ذألت ب  ـ م ألوب ب 

ابل  ومن  قول  تعاىل:  لا ا بو  ةل ءَّ و  َّح   مي
دنأل نَّال  ع   .   : 50ج 

   ( ح  ــــــــيا ة ا ــــــــا اووعــــــــو 1 مدــــــــن أن نلحــــــــ  تــــــــ ُ  ا  دوا              

ةي  " وم ــــا  ذلــــغ قــــو  الر ــــو   دَّ ــ  و   ي أ وب  ــ ــ  بمل ر  ي مــ ــب هــ ــ  ل مل ئأل لــ ر  ــب  امــ
ا   ــ  ل مــ ــ  ب جــ

وا  ــــيف   ك ــــ  الولــــد وك ــــ  النســــيف  ومعنــــس مــــ مو   ألنــــا    ( 3  "(2مــــ  ببلو   ي 

  فيهــــا أن تدــــون مــــن الوعــــيف الربــــاعي  ِمــــر( ولــــي  مــــن الوعــــيف ال  ُــــي  أمــــر(

( عـــ   ر ي ؤم  وعلـــةأل  فا  ـــيف أن  ـــ يت ا ـــا اووعـــو  منهـــا عـــ   نـــة  مـــل ولدـــن ح   مل

ــر  ــاعي ِمــ ــيف الربــ ــن الوعــ ــي مــ ــ مو   وألــ ــ  و ن مــ ــا ل عــ ــ   جــ ــد ث ال ــ ا ــ

 والسبت ح ذلغ ألو ا  دوا   وال نا ت مع كلمة  م بو  (.

ــه ــا ا  دوا  وال نا ــ ُير فيهــ ــؤ ــد  ــ ــو  قــ ــا اووعــ ــيا ة ا ــ ــ ب   إنَّ  ــ ــّا الطــ في ــ

ــ   عنــــد النظــــر إىل كلمــــة  مــــ مو  ( ــا مــــن أ ــــيف ُ ُــ ون ب هنــ ــّ ــا و ظنــ ي أمــــر و  هنــ

هلي عــــن أُــــر   جــــا ل عــــ  و ن  مــــ مو (: موعــــو 
ا نــــات  ا بــــ ن ألــــ    ولدــــن كــــ  بينــــَّ

 (. 4ا  دوا  وا نسجا  وال  وافه ب  الدل ل ح الو ن والرورب 

 

نظــــر: البـــــد ع ح نقـــــد 1  ا ح الســـــجع والـــــرورب,  ل ( ا  دوا : بمعنــــس ا دو  الدـــــ   وتــــزاو  أاـــــب  بعضـــــ  بعضــــل

 .452, وحتر ر ال حب  ح  ناعة الشعر والن ر, باب ا  دوا   112الشعر  

ــيف, 2  ــة اوعــــطّوة مــــن النخــ ــ بو  , أرب الطر قــ ــّدة اوــ قــــا : الســ ــر(, (  ل ــ بو  : اوللّقحــــة, وألــــي مــــن الوعــــيف ال  ُي أبــ واوــ

 .38/ 1 لنظر: ال ر ب  ح القرِن وا د ث  

ــند  3  ــد ح مســ ــا  أ ــ ــ  ا مــ ــة  468/ 3(أجرجــ ــ بو   اولقحــ ــ مو  (, واوــ ــرع مــ ــد   فــ ــ مو  ( بــ ــر  مــ ــ :  مهــ بلوــ

ــ ب ــا اوــ ُــ ــن  او   ــؤمر ( ولدــ ــو   اوــ ــي أن  قــ ــان  نب ــ ــا  وكــ ــ   الن ــ ــ مو   الد ــ ــد ث واوــ ــت ا ــ ــر:  ر ــ نظــ و  .  ل

 .  729/ 1للخطاأ  

ــفية  )4  ــة ال ــــ ــ  البنيــــ ــا عــــ ــا وت ُ ألــــ ــاألر  ا  دوا  ب كملهــــ ــالهل  ــــ ــة , عــــ ــاألر  ا  دوا  ح العربيــــ ــر:  ــــ نظــــ  ل

 والنحو ة والد لية .
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 * إذن ا ا اووعو :  ا ا مش ّه  دّ  بعي    ع  ا دث وم ن  قع علي .

 نحو:     موعو ( *  عا  ا ا اووعو  من الوعيف ال  ُي ع  و ن

 م و .  ع      :  مسؤو     مّد:  ممدود    ك ت:  مد وب

ا  ــل ــو ( واو ــ ــ  ل  أجــ ــي معــ ــيف ال  ُــ ــان الوعــ ــو   إذا كــ ــن موعــ ــ  مــ ــ فا العــ   حــ

 نحو: 

رو . روو : م  قو .      ا : م  قوو : م   قا : م 

ا  حـــــ فا العـــــ  وقلبـــــا واو   إذا كـــــان الوعـــــيف ال  ُـــــي معـــــ  ل   أجـــــو (  ا يـــــل

 نحو:   اووعو   ا ل 

د ن. بيع.    دان: مد ون: م   باع: مبيوع: م 

ــواو -  ــيف بـــ ا ح ا  ـــ ــل ــي من هيـــ ــيف ال  ُـــ ــان الوعـــ ــو    إذا كـــ ــا واو موعـــ أد مـــ

 نحو:   ب لغ الواو

 دعا   دعو(: م دعوو: م دعّو.     جا   جو(: مرجوو: مرجّو.

ا ح -د ــل ــا  إذا كـــــان الوعـــــيف ال  ُـــــي من هيـــ ــا ل   ا  ـــــيف بيـــ   قلبـــــا واو موعـــــو   ـــ

 نحو:   وأد ما ب لغ اليا 

بنّي. رملورب: مرمّي.       بنس  بني(: مبنلورب: م    مس   مي(: م 

ــ بد   ــا نســ ــا ع ُــ ــيف اوضــ ــ يت بالوعــ ــ ن نــ ــ   أ   ب( بــ ــا  النقط ــ ــن اج عــ *  مدــ

ــي ل مو وحــــة ــع:   حــــر  اوضــــا عة مــ قــــو .            بــــاع:  بيــ ــو: قــــا :  قــــو : م  نحــ

بيع.  م 

ــ بد   ــا نســ ــا ع ُــ ــيف اوضــ ــ يت بالوعــ ــ ن نــ ــ       د( بــ ــا  النقط ــ ــن اج عــ * و مدــ

ــ  ــر  ا جــ ــد د ا ــ ــة وتشــ ــي ل مو وحــ ــا عة مــ ــر  اوضــ ــدعو:   حــ ــا:  ــ ــو: دعــ نحــ

قيّض.  م دعّو.     قىض:  قيض: م 

ــا ع  ــ  و ن مضــ ــي عــ ــ  ال  ُــ ــيف  ــ ــن الوعــ ــو  مــ ــا اووعــ ــا  ا ــ ــن   *  عــ ولدــ

ــي ل  ــا عة مـ ــر  اوضـ ــ بدا  حـ ــربا ـ ــيف اآلجـ ــا قبـ ــ ح مـ ــمومة وفـ ــا :   مضـ ــو: احـ نحـ

س هل غ. ا   .     ا  هلغ: مل   ل

ا ما   يت ا ا اووعو  ع  أليئة المع مون.  * ك  ل ا  ا  :  ل  نحو:  ل
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  نحــــو: جــــر ح  ُمــــرو (  * قــــد تنــــوب  ــــي ة  فعيــــيف( عــــن  موعــــو ( ح اوعنــــس

 ق ييف  مق و (.

 نحو:    اب  مجلة(  متا  اوعنس * ا ا اووعو  من الوعيف ال      ا  إىل

  ضت  علي (: م ضوب  علي (.        أ    علي (: م  و   علي (.

ش ب    ب (.      ان    إلي (: ملن     إلي (.     اا ب   ب (: مل

ا ح ا ـــــا اووعـــــو    بقـــــس ا لـــــ    * إذا كـــــان الوعـــــيف  ـــــ  ال  ُـــــي عينـــــ  ألوـــــل

 نحو:   و  م   الو حة ماقبيف اآلجر 

ان  بــــــ (.     أاــــــا   ســــــ ع  راد.      ا ــــــ عان  بــــــ (: مل دان.       أ اد: مــــــل ــل أدان: مــــ

شا   إلي (.   إلي (: مل

* قــــد ت طــــابه  ــــي  ا ا ــــا الواعــــيف وا ــــا اووعــــو  وجا ــــة ح الوعــــيف اُــــ   

 نحو:   اوضع  اآلجر

ع  ّز.      اع ّد: ش  ّد. اع ّز: مل ع  ّد.     اح يّف:  ل  يّف.       اا ّد: مل  مل

نحــــو: اح ــــا :  ل ــــا .    اج ــــا :   * وكــــ لغ الوعــــيف اُــــ   الــــ رب  ابعــــ  ألــــ 

 ُمل ا .

والســـــياق واوعنـــــس العـــــاّ  للدـــــ   مهـــــا اللـــــ ان  ـــــددان اوقعـــــود. فلـــــو قلنـــــا:  

يّف( ــ  ــعت اولح ـــ ع    إ اد  الشـــ يف  أن  لضـــــب ــ  ــيى اولح ـــ ــاو  الـــ يّف( ف    ـــ ــا   ل ـــــ  هنـــ

 وال انية ألي ا ا موعو .  ا وىل ألي ا ا فاعيف

ــرو   ــة إذا دّ  عـــــ  مؤنـــــث:   مقـــ ــا  اوربوطـــ ــا اووعـــــو  بال ـــ ــد  ن هـــــي ا ـــ   * قـــ

 منشو  (.

ــيف(  ــت فاعــ ــ  نا ــ ــو     جــ ــي للمجهــ ــ  اوبنــ ــيف فعلــ ــو  عمــ ــا اووعــ ــيف ا ــ *  عمــ

ــو ــال اوجمــ ــو:  أ ــ ــ ( نحــ ــ    أ  ال عر ــ ــا ل  والــ ــّ  بــ ــون  ــ ــ  أن  دــ ع  ب ــ

 وأن  دون منونلا ب و أل ألي:  مالل ل 

ا   أو  ــل ا   أو نع ــــ ــربل ــدأ   أو جــــ ــ وها    أو مب ــــ ــي   أو ا ــــ ــبوقا بنوــــ ــون مســــ أن  دــــ

 نحو:  حا ل 

أ ( . – ؟   ا ا موعو  مسبوق با  وها    مب دل عاق تي الدسو ل  أمل
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  ا  اوقاتيفل مرفوعا  أ ل ل   ا ا اووعو  وقع حا ل ( . –

 الرجيفل مسموعي قولل ل   ا ا اووعو  وقع نع لا ( .أل ا  –

ا ( . –   البيال مرفوعي بناؤل ل   ا ا اووعو  وقع جربل
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 اوبحث ال الث 

عّي  افـ   ا ا الواعيف وا ا اووعو  ح د وان ا ما  الشَّ

 الناحية ال فية

ــقي :  ــو  بشــ ــي للمعلــ ــ  اوبنــ ــا  ال  ــ ــيف ال ــ ــن الوعــ ــ ه مــ ــيف  شــ ــا الواعــ إن ا ــ

 ال  ُي و فوق ال  ُي: 

 أما ال  ُي اوجرد ف بني   كاآليت: 

يف يف ⟵ف ع  ع  وب يف-   عل وب ع يف.-   وب    

يف ⟵ف ع يف   ع  وب ع يف. -   وب    

يف   يف   ⟵ف عل عل وب   1.) 

و قــــيف ا ــــا   فاعــــيف ــــو   مــــن ألــــ   ا بنيــــة الــــ    منهــــا واو عــــدرب عــــ  و ن 

يف( منهــــا  ر   فــــا  ي   الواعــــيف مــــن  ف عــــل  ــــوة  أرب  و  لــــت و ــــو  فعيــــيف  نحــــو: فــــ 

 مشبهة.

 أما فوق ال  ُي ف بني   كاآليت: 

يف   – ف ّعيف -ال  ُي اوز د بحر : وأبني   كاآليت: ع  و ن أفبعيف    (.2فاع 

ــيف عــ ــاآليت: انبو  ــ  كــ ــرف : وأبني ــ ــد بحــ ــي اوز ــ يف  -ال  ُــ ــ  يف  –افب  عــ ــَّ ــيف-توعــ -تواعــ

 (.3افعيفَّ  

يف  ع  ا َّ  -ال  ُـــي اوز ـــد ب  ُـــة أحـــر : وأبني ـــ  كـــاآليت: ا ـــب  وب وعـــيف   –افبعـــ  اف عب

وَّ   -  (.4افبع 

ل يف     (.5الرباعي اوجرد ول  بنية واحد  وألي ف عب

 

نظ ر: ع  اووعيف  بن  عيى  1   .23(  ل

نظ ر: ا تشا  الرضب من لسان العرب  2   .78(  ل

نظ ر: ا ا الو 3   .67اعيف ح القرِن الدر ا  (  ل

نظ ر: ا  و  ح النحو  4   .76(  ل

نظ ر: اوعد  نوس  5   .56(  ل
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ل يف     عب و   (.1الرباعي اوز د بحر  ول  و ن واحد وألو: ت 

 ومها:  اوز د بحرف  ول  و نانالرباعي 

ـليف ب . • نـب  افبع 

ّليف  •  ( .2اف ع 

وإبــــدا  حــــر  اوضــــا عة    ــــو  : مــــن ألــــ   ا بنيــــة با تيــــان باوضــــا ع

 .3) مي ل مضمومة وكَس ما قبيف اآلجر 

 وبالرجوع إىل الد وان نـجـد اآلتـي: 

( من ال  ُي اوجرد   يف  ع  وب يف     ا:ما جا  ع   ف ع     مل

وألـــــي:   منهــــا  ـــــا مــــرال موــــردا مــــ كرا ل  وقــــد و دل تســــع مــــرال

  -فاجر -الناأل   – األر 
أل
 نا يا. -اا ع -نا 

 البيا االعوحة

 ... أتيح  ل ل بعد    بعأل إ ابب  37 1
بةأل رب  عن  ا أليف  ذرب  ل

 ونا أل

ا ... ف عــــــ  َّ  41 2 رل
اج  نبدــــــت  ا   ب   فــــــ  بشــــــ ب  ح  م  غ  فــــــ    مت  ب  و  ــــــب يفأل    يــــــب

ل  ق 

ُل ا  ا ر   تل

ن  90 3 ــ  غ  مــــ ــَّ لــــ د أ ج  ــ  قــــ رل ل ... و 
ــاأل  ــيغ   ــــ ن  لربــــ ــ  غ  مــــ ــ  د أ طاعــــ ــ  قــــ ل 

ا س  ا     ععيغ  مل

هـــــا  110 4 يو  د  ج  ا أل ــــ   ب قاعــــ  نــــسل ... و 
ن م  ت  مــــ  عــــَّ   ب اولح 

 ــــا  اك بــــال قــــ 

الناأل      و 

ع ...  128 5 ا   ب أل ا  يفَّ َش  ع  كل دي  دب ل ه  ال  يفَّ ب اب مل ب وب  حل كل ال دي     و 

نــــغ   184 6 نــــي ع  لق  ي ت  نــــّ نــــ   ع  إ ن ت  دَّيت ... و  و  نــــغ  مــــ 
دنل م  ي تــــ  نــــّ دنل م  إ ن تــــ  فــــ 

 نا  يا 

 

نظ ر: اوعد  نوس  1   .78(  ل

نظ ر: إجيا  ال عر   ح علا ال      2   .45(  ل

نظ ر: ا  ضا  ح عليف النحو  3   .32(  ل
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 الناحية النحو ة

 : اوبني للمعلو   ل  باب اآلتية عاميف : و عميف ا ا الواعيف عميف فعل -أ

 ( .1وا   قبا  مشاُة الوعيف اوضا ع ح ا ا   .1

 2) .مشاُة الوعيف اوضا ع لوظا ومعنس  .2

 (.3موافقة الوعيف اوضا ع ح ا ركال والسدنال  .3

 ( .4فعيف دا ا عند الدوفي  و ول ا فعمل  عندألا ب  قيد أو ع   .4

ا(. أ باب إع ل  عميف فعل   :   موردا كان أ  م نس أ  مجعل

 إذا كان مقانا بــ  أ ( : .1

 عمـــيف مطلقـــا عنـــد نحـــا  الب ـــ   ـــوا  أكـــان مابـــيلا أ  حـــا  أ  ا ـــ قبا  فإنـــ  

ــها(5  ــد بعضـــ ــ   عنـــ ــع جـــ ــيف إ    (   مـــ ــ     عمـــ ــا ّ  : أنـــ ــانّس والوـــ فالرمـــ

ٕواذا عمـــــيف النعـــــت ح   مابـــــيلا فحســـــت كـــــ   ـــــرى ا جوـــــى : أنـــــ     عمـــــيف

 (.6ا ا فإن أل ا ا  ا  عد منعوبا ع  ال شبي  باووعو  ب   

نحـــــا  الب ـــــ  ألـــــو الـــــ رب ن جـــــ  إليـــــ    ن ا ـــــا الواعـــــيف  ـــــيف و أرب 

ــولة   ــا  مو ـــ ــت النحـــ ــدألا أ لـــ ــي عـــ ــ  ب  أ ( ال ـــ ــد اقاانـــ ــيف عنـــ ــيف الوعـــ  ـــ

  مجيع ا ا ل  وك ا ما حيف  ل واوعرو  أن الوعيف  عميف ح

  

 
 .23تسهييف الووا د وتدمييف اوقا د ح النحو   (  لنظ ر: 1 

 .46ال طبيه ال ح   (  لنظ ر: 2 

 .34اوعد  نوس    (  لنظ ر: 3 

عّي , مجع : د.أ د أ د ا يورب  (  لنظ ر: 4  افـ   .56د وان ا ما  الشَّ

 .28   ناعة ا عراب   (  لنظ ر: 5 

 .76اوعد  نوس    (  لنظ ر: 6 
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 فل  عو  :  إذا كان    مقان بــ  أ (  .2

 :  ا و 

أمـــا إن د َّ عــــ  اويضـــ فــــ  عمـــيف لــــ   والعلــــة   د ل ـــ  عــــ  ا ـــا  أو ا  ــــ قبا 

ــيف  ــ   عمــ ــا عة  إ  أنــ ــاُة باوضــ ــ  اوشــ ــي فقدانــ ــة ألــ ــ   ا الــ ــ  ح ألــ ــد  إع لــ ح عــ

ــ  ــس اويضـ ــيف معنـ ــ   مـ ــ  و  نـ ــايل لـ ــا ال ـ ــر ح ا  ـ ــ ح   الـ ــس اويضـ ــا معنـ ــإذ أ دنـ فـ

ا   فهو بمنزلة: كاتت د ع.   قولنا: أل ا كاتت د  ل

وءــــ ا   (1 شــــب  ا  ــــا مشــــاُة قو ــــة فدــــ  أن الوعــــيف اوــــايض    

ن  عـــــرب وانـــــ  بنـــــي و فدـــــ لغ لـــــزوا  مشـــــاُة ا ـــــا الواعـــــيف للمضـــــا ع 

وا  ــــيف ح ا  ــــ   أ    فيبقــــس عــــ  أ ــــل  كإ ــــا  بد ل ــــ  عــــ  اويضــــ 

ــرّ  ــيف إ  الــ ــا   تعمــ ــ   ا ــ ــ  إىل إعــ ــغ ب ألابــ ــن ذلــ ــر  عــ ــا ّي جــ إ  أن الدســ

ــة: ــة الدر مـــ ــ د ل باآل ـــ ــ مســـ ــ  اويضـــ ــيف إذا د َّ عـــ   ۀ ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳچ الواعـــ

 (.2وقد  دَّ علي  النحا  ب ن ذلغ ع  حدا ة ا ا     ١٨چ الده : 

 وا ع  د  دون بالعو  اآلتية :   : ا ع  د ال اع

 نحو قو  الشاعر:  أن  قع بعد النوي  .1

ل ي ل            ... ب يفب منب وح جي  دل اُ ل ييف  ج 
ة  ن اك ثأل مَّ

نل ذ  َّ  ُ ا  اعأل ا  (3م 

عّي   أن  قع بعد ا   وها   .2 افـ   :]من الطو يف اوقطوع [ نحو قو  الشَّ

بل ي عنّي ا           نب مل أل  بها أنو ي وقلوبل فم  ر   س     الةل ... وإنب ك 

عّي   أن  قع بعد الندا   .3 افـ   : ]من الداميف[ نحو قو  الشَّ

رَّ               د  شا       مل
دَّ   ع  بليف  او و  ا ...  ل عل

قاط  جا   و  ر    الر  ا حل دل
 (4   ا ألات 

 

نظ ر: ا  ضا  ح عليف النحو  1   .83(  ل

 .90اوسالغ إىل ألوية ابن مالغ  اوبح (  لنظ ر: 2 

ــيف  )3  ــ  ييف وال دميـــ ــاألد ح ال ـــ ــر الشـــ نظـــ ــ ,  ل ــيف معـــ ــت لقا ـــ ــيف  ن  نســـ ــن الدامـــ ــا مـــ ــد , و802/ 4البيـــ متهيـــ

 .2720/ 6القواعد ب   تسهييف الووا د  

 .  14الد وان  (  4 
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عّي   أن  دون حا ل  .4 افـ   :]من الوافر [نحو قو  الشَّ

ةأل ف   ءاع ا ل               هدرب .. أ جا ُ ق  سال ب جل
ل  م  ألر  مل رلل الد  م   (1ع 

 و      چ  ے   ے     ھ    ھ   ھ   ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ    ڻ   ڻ    ںچ  نحو قول  تعاىل :     أن  دون نع لا  .5

 . 69ِ ة:    النحيف

ا   .6 عّي   أن  دون مسندل افـ   :  ]من الطو يف  [نحو قو  الشَّ

ع    ب  
ق  ك  د  ال َّوري ي ب عب

ان ن  إ نب ج   ... و 
زَّ أل إ ع  و لشب  اقي إ ىل  أ  ب       ( 2و 

 :  ال الث

  .عد  ال ع   وعد  الو     ا الواعيف

ــعوان  ــان تضـــ ــا الل ـــ ــا ص ا  ـــ ــن جعـــ ــي ان مـــ ــ  جا ـــ ــ   والو ـــ إن ال عـــ

لــــ رب ألــــو الواعــــيف  وتبعــــد  عــــن مشــــاُ   باوضــــا ع ا جانــــت الوعليــــة ح ا ــــا 

ــ   ــة ا عــ ــة   علــ ــيف الدوفــ ــ  وأألــ ــيف الب ــ ــ  أألــ ــ   بــ ــيف جــ ــ   ــ ــ ا ال ــ وألــ

ا  وتبعها بع ل الب   . ا ومو وفل  ال  ن أجا وا إع ل  مع رل

 وألي:  أ    الواعل  النا بة موعو  ب 

  و دل اُن ـــــي ع ـــــ  مـــــر   أ ـــــ   الوـــــاعل  النا ـــــبة ووعـــــو  بـــــ  واحـــــد .1

 : ألي

ا/  مضـــــيعا :   حا ـــــيف : دون/ تا كـــــا:   نـــــة/ عـــــاد  : الـــــواب/ مل مســـــا :  أجـــــل

ــا : حــــر   ــراج  :  ــــؤ /  / ــــر  / ألاتدــ ــا : كشــــحا / الــ ــا :  ــــبيف/  طاو ــ قاطعــ

 الوا ث :  دقا/ واجد : طبيبا/ مس حسن :  يان(.

  

 

 . 8الد وان    (1 

 .  102الد وان    )2 
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 البيا العوحة ل

ا ل الد ابب  38 1 يفي ما أب 
رب   ن مل نب حا يفي دون ما ح  الد اب  ... وم   فم 

ا   نةل ... إذا اور ل جا  ُا  لساابب  38 2  إذا نب تدنب تا كل

 أنا عاد ي الواب  ولدن ... ما َّض ا  د أن جتيت الد ب  ما   43 3

ةأل ف   ءاع ا ل     99 4 هدرب .. أ جا ُ ق  سال ب جل
ل  م  ألر  مل رلل الد  م   ع 

ل ا  150 5 ر    الد  ال  ل  ... ف ل سال ملضيعال فيه 
ي عال ح ع   ب لد  أل ن بل

ئ  مررب ل  ع   ل 

ر     151 6 ــل ــال حـــ ــا ألات دـــ ــ     ـــ ــا   ـــ شـــ دَّ   ع  و  ــ  بليف  اوـــ ــل ا ...  ـــ ــل عـــ
قاط  ــا   و  جـــ الر 

رَّ    د   مل

ل  151 7 نَّ
ا  شا        شحال و  و ب ال طاو  ال ... ع   الوع  ك  ل   و 

وجودأل  أ جودل ب م 

ؤ ل  155 8 لـــــراج    ـــــل
غ  ل  وـــــس بـــــ  بل ي  ـــــي... ك  ؤيل و  بيبـــــي أ نـــــا   ـــــل قـــــو ل ح    

م  ن    و 

ما      156 9 قدَّ ا مل   دقل
 وح ابن  عيد قدو  الرب  والنهس ... وح الوا ث  الوا وق 

نــــــون   161 10 ن جل
داورب مــــــ   ... ط بيبــــــال  ــــــل

دأل ل ســــــا  ب واجــــــ  نــــــوني و  غ  ُم  نونــــــل جل

نون    جل

سني ...  يان ل  عنهال واج نابب  38 11 سب حب لري مل ا ا ب م  نب و 
س   ف حب
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 اُــاتــمـــة

ا       ــرل د اوبعـــــوث   ا مـــــد ا او ل و ِجـــ ـحمَّ ــل والعـــــ   والســـــ   عـــــ   ـــــيدنا مـــ

 وأألا الن ا هل ال ي تو لا إليها:   فه   ج  ة البحث  بالعنا ة للهدا ة

ــد ن - ــ ا الـ ــة ألـ ــ  عظمـ ــة عـ ــرب ا دلـ ــن أكـ ــوا   مـ ــ  ن مجعـ ــ   الـ ــة العلـ ــ  ع لقـ إجراجـ

ــد وال ــع والزألــ ــ  ال وابــ ــألا: وبــ ــو  ع ــ ــ  علــ ــ  ُم لــ ــوىبــ ــ   أع    قــ وعــ

عّي. افـ   ألؤ   ال  ن ِتاألا اا ُواب الدنيا وحسن اآلجر : ا ما  الشَّ

ـعّي ح أ ألــــــس  الععــــــو  ا  ــــــ مية - ــ  افــــ حضــــــا   وعلــــــ    عــــــاش ا مــــــا  الشَّ

وت لمـــــ  عـــــ   د ـــــ    وت لمـــــ  عـــــ  علـــــ   ا جـــــا  والعـــــراق وم ـــــ   ومدنيـــــة

 اوئال من عل   ا     ح العلو  ال عية والعربية.

ـعّي اوجـــد مـــن أطرافـــ  - افـــ  وألـــو   فهـــو  ـــلييف الدوحـــة اءااـــمية  مجـــع ا مـــا  الشَّ

ــة  فلســـــط ( ــد ا    اوقد ـــ ــد   مـــــن مواليـــ ــا ال ـــــعي عـــــ   ـــ وتلقـــــس العلـــ

 أع وعـــــ   ـــــد    أع مد  ــــة ا ـــــد ث ح ا جـــــا : ا مـــــا  مالــــغ بـــــن أنـــــ 

ــيباعّ  ــن الشـــ ــن ا ســـ د بـــ ـحمَّ ــل ــا  مـــ ــراق: ا مـــ ــرأرب ح العـــ ــة الـــ ــرب   مد  ـــ وأكـــ

ــلوية( وا مـــــا  داود  ــيف   أع اود  ـــــة الســـ ــن حنبـــ ــا  أ ـــــد بـــ ــ : ا مـــ ت م تـــ

 الظاألررب   أع اود  ة الظاألر ة(.

ـعّي  - ــ  افــــ ــ   – حــــــيف ا مــــــا  الشَّ ــا   –كعــــــاد  العلــــــ   ح ع ــــ إىل مــــــدن ا جــــ

 د من ال قافة العربية وا   مية.واليمن والعراق وم و لل زو

ــة  - ــنة النبو ــ ــة ح الســ ــون حجــ ــيف أن  دــ ــة قبــ ــة ح الل ــ ـعّي حجــ ــ  افــ ــا  الشَّ ــان  ا مــ كــ

ــ  ــو  الوقــ ــ مي أو أ ــ ــ  ا  ــ ــا ب   أو ح الوقــ ــ  ح مضــ ــ  إقام ــ ــا لــ ــث أتاحــ حيــ

أن   جــــ    منــــ  نعومــــة أ وــــا   –أفعــــح القبا ــــيف العربيــــة ِنــــ اك  –قبيلــــة ألــــ  يف 

 ن  ربع لبان الوعحس من منبعها.عن العرب ا قحا  وأ

ــاعر ُميـــــد - ـعّي اـــ ــ  افـــ ــ    و ا أل مـــــاألر  ا مـــــا  الشَّ ــا  ر نابـــ نـــ ــيح  ومل   وعبقـــــررب فعـــ

ــال  ــحاب اوعلقــــ عر أ ــــ ــ  ــن اــــ ــود  عــــ ــيف جــــ عر     قــــ ــ  ــن اــــ ــا مــــ وال ابــــ

 واوشهو  ن.
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عر - ــ  ــن اـ ـعّي مـ ــ  افـ ــت للشَّ ــا نسـ ــيف مـ ــي  كـ ــع  لـ ــ  ح الواقـ عر لـ ــ  ــ    اـ ــت عـ ــ ا جيـ ولـ

 لبال  قبيف إُبال أو نوي ما   ألت إلي .الباحث اونع  ال  ع ا

عر  - ــ  ــن اـــ ــرأ عـــ ــدك و ا  ح ا دب العـــ ــا  ح الـــ ــدى أطـــ ــا إحـــ ــو كانـــ ــ ا لـــ حبـــ

عّي وعح . افـ   الشَّ

ا  - ــل ـعّي مــــن ا ــــ ع   ا ــــا الواعــــيف مــــن الوعــــيف ال  ُــــي اوجــــرد   مــ
افــــ  أك ــــر الشَّ

ــ ع ل   وم عـــــد ا و حيـــــث ا ـــــ عميف  ـــــي  ال  ُـــــي الـــــ    مجيعهـــــا  وكـــــان ا ـــ

واعــــيف مــــن ال  ُــــي اوجــــرد  تســــعا وتســــع  مــــر ( أك ــــر مــــن ا ــــ ع ل    ــــا ال

و كــــان مــــن ال فــــا     ــــا الواعــــيف مــــن ال  ُــــي الــــ     أ بعــــا و ــــبع  مــــر 

ــ ع    ــر ا ــ ــي ا ك ــ ــدرب ألــ ــ    واو عــ ــي الــ ــن ال  ُــ ــيف( مــ يف  وعــ ــ  ــي ة  فعــ أن  ــ

ــرى ــي  ا جــ ــن العــ ــن   مــ ( مــ ــيفل يف   وعــ ــ  ــي ة  فعــ ــا  ــ ــ ع   فدانــ ــا ا ــ ــا أقلهــ أمــ

  لد ــــر  و ود ألــــ   العــــي ة عــــ   ــــو   العــــوة اوشــــبهة   ــــا الواعــــيف     الــــ 

ــدرب ــي اوجــــرد او عــ ــا ح ال  ُــ ــي ا قــــيف  -أمــ ــي ة  فعــــيف( ألــ ــا  ــ  وعــــيف  فدانــ

ــ  ــد  فقـ ــر  واحـ ــث و دل مـ ــ ع   حيـ ــي   ا ـ ــيف ال  ُـ ــن الوعـ ــيف مـ ــا الواعـ ــا ا ـ أمـ

ــث و ــد و حيــ ــر  واحــ ــد بحــ ــي اوز ــ ــو ال  ُــ ــ ع  ل ألــ ــر ا ــ ــان ا ك ــ ــد فدــ  د اوز ــ

 أ بع  مر . 

ــ ن  - ــ  وع ــ ــيف و ودا  اُن ــ ــرف  أقــ ــد بحــ ــي اوز ــ ــن ال  ُــ ــيف مــ ــا الواعــ ــان ا ــ كــ

ــر ( ــ ع    مـ ــر ا ـ ــو ا ك ـ ــاب ألـ ــ ا البـ ــا  ح ألـ ــع ال ـ ــز  مـ ــرح اءمـ ــد بحـ ــان اوز ـ   وكـ

ــون ــع النـ ــز  مـ ــرح اءمـ ــد بحـ ــان اوز ـ ــيف فدـ ــا ا قـ ــا   أمـ ــر  فلـ ــة أحـ ــد ب  ُـ ــا اوز ـ أمـ

ــرت  ــ  إ  مــ ــرد منــ ــ     ــ ــر عــ ــن ون أع ــ ــرد أو مــ ــاعي اوجــ ــن الربــ ــيف مــ ــا الواعــ  ا ــ

 مز د .
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 اوعاد  واوراجع

ــرا رّب  ــاتا ال ــن أأ ح ــر ن ب ــد ال ــ : عب ـعّي ومناقب ــ  اف ــد   ِداب الشَّ ــي عب ــد ال ن ــه: عب حتقي

 لبنان.  دا  الد ت العلمية  1   اُاله

ان ا ندل ــّ  ــَّ ــو حي ــرب: أب ــان الع ــن لس ــا  الرضــب م ــه: معــطوس   ا تش ــه وتعلي حتقي

ألبّي   الن ع   .1984ألـ/1404  1م    :  مطبعة النَّس ال َّ

ــد ــد ا مي ــدى عب ــاح : أل ــ  للج ــان والّ بي ــاب البي ــة ح ك  ــاليت البياني ــة   ا   ـة كّلي ــّ ُمل

 (.72العدد    2011الابيـة ا  ا ية 

اوـــنههل ا ـــا الواعـــيف ح القـــرِن الدـــر ا  د ا ـــة رصفيـــة نحو ـــة د ليـــة ح بـــو  

ــد   الو ــوي( ــز نمــر موق د عز  ـحمَّ ــل إعا  أ.د.أ ــد     ــالة ماجســ    إعــداد  ــم  م

  .٢٠٠٤  جامعة النجا   حسن حامد  نابل 

ـد بــن الَســرّب بــن  ــهيف النحــورّب اوعــرو  بــابن  ـحمــَّ ا  ــو  ح النحــو: أبــو بدــر مل

ـــ(316الَســا   ل  ــ تّ   أل ــد ا لســ  الو ــه: عب ــالة  لب  حتقي ــة الر  ــانمؤ س ــ ول     ن ب

: 2   1982.  

ــز كّت الدمشــقّي  ــا ع  ال ــن ف ــّت ب ــن ع ـد ب ــَّ ـحم ــن مل ود ب ـمل ــ  ــن   ــد ن ب ا عــ  : جــ  ال

  .2002  15 :  دا  العلا للم     ألـ(1396 ل 

ــغ العــودرب  ل  ــن أ ب ــيف ب ــد ن جلي ــان الع ــ وأعــوان الن ــ:  ــ   ال ـــ(764أعي   أل

ــمة  ومل  ــو عش ــيف أب ــد  نبي ــو    ــت أب ــه: ع ـدحتقي ــَّ ـحم ــان مل ــود   ــد  و م ـد موع ــَّ دا    ـحم

ألـــــ /  1418  1 :    ــــو  ا   لبنــــان  دا  الودــــر  دمشــــه  الودــــر اوعــــارص  بــــ ول

1998 .  
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ـد  ــّي الــّد ن عبــد  ـحمــَّ ة ابــن مالــغ  بــن ألشــا   عنا ــة: مل أوبــح اوســالغ إىل ألويــّ

  .1980  6ا ميد  دا  إحيا  الّااث العرأ  ب ول   :

ــا  ال ــا ّي    عر ـــ  ح علـــا ال  ـــ  إجيـ د بـــن مالـــغ الطـ ـحمَّ ــل ــه:    (٦٧٢ ل   مـ حتقيـ

د ع  ن  القاألر  ـحمَّ   .٢٠٠٩-  ١٤٣٠  1مد بة ال قافة الد نية     مل

اجي  ل  ــَّ ج ــا الزَّ ــو القا  ــو: أب ــيف النح ـــ( 337ا  ضــا  ح عل ــا ك  أل ــا ن اوب ــه: م   حتقي

  . 1986ألـ / 1406  5 :   ب ول  دا  النوا  

ـة ُممــــع   البنيـــة ال ليـــة للّ شـــبي  ح معّلقـــة امـــرئ القــــي : جلـــدون  ـــعيد  ـــبح ُملـــّ

 (.8الز     (84دمشه اوجّلد    الّل ـة العربية

د بــن مهــدرب اُطيــت الب ــدادرّب  د بــن عــّت بــن ُابــا بــن أ ــ  تــ   خ ب ــداد: أبــو بدــر أ ــ 

ـــ(463 ل  ــرو   ألـ ــواد معـ ــا  عـ ــه: بشـ ــ مّي   حتقيـ ــرب ا  ـ ــ ول  دا  ال ـ   1 :  بـ

  .2002ألـ/1422

ــيف اوقا ــد ــد وتدمي ــا ّي  ل   تســهييف الووا  ــغ الط ــن مال ــد اا ب ــو عب ــه:    (672أب حتقي

ـد كاميف بركال ـحمَّ   .1976 /1387  دا  الد اب العرأّ   مل

  .٢٠٠٨  ١   دا  العحابة للااث  طنطا   ال طبيه ال ّح: عبد  الراجحي

د  ـحمَّ حتقيــه:   بــن إد  ــ : أ ــد بــن عــت بــن حجــر العســق عّ تــوايل ال   ــي  وعــايل مــل

 لبنان.  دا  الد ت العلمية    14-6  1    أأ الودا  عبد اا القايض

د بـــد  الـــد ن العلـــورب  د ـــوان ابـــن د  ـــد: ابـــن د  ـــد أبـــو بدـــر اآل درّب  ـحمَّ   حتقيـــه: مـــل

  .  1947  م   القاألر   مطبعة لنة ال  لي  والن 

ـعّي د ـــوان ا مـــا  ال ــ  افـ د بـــن إد  ـــ  الشَّ ـحمَّ ـعّي: أبـــو عبـــد اا مـــل
ــ  افـ مجـــع وتعليـــه   شَّ

  .٢٠٠٣-  ١٤٢٤  1   دا  ال د الد د  اونعو    د.أ د أ د ا يورب
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عّي:  ألدرب  دن افـ   لبنان.  1    د وان ا ما  الشَّ

ــاجّي  ــنعا اُوـ ــد اوـ د عبـ ـحمَّ ــل ـعّي: مـ
ــ  افـ ــا  الشَّ ــوان ا مـ ــة  د ـ ــال ا  ألر ـ ــة الدليـ   مد بـ

 م .

د عوي  الزعبّي  ـحمَّ عّي: مل
افـ   لبنان.  3    دا  الييف  د وان ا ما  الشَّ

د معطوس الشاذيلّ  ـحمَّ عّي: مل
افـ   م .    1321 1    د وان ا ما  الشَّ

ــاعّي  د البقـ ــَّ مـ ــيخ  ل ـعّي:  و ـــ  الشـ
ــ  افـ ــا  الشَّ ــوان ا مـ ــة  د ـ ــة ال جا  ـ     1409  اود بـ

 سعود ة.ال

ـعّي  ــ  اف ــ  الشَّ ــن إد   د ب ـحمَّ ــل ــالة: م ــه  الر  د اــاكر  حتقي ـحمَّ ــل ــااث  2    أ ــد م   دا  ال

 م .

دا  الد ــت   ألـــ(392 ي  ــناعة ا عــراب: أبــو الوــ ح عــ  ن بــن جنــي اوو ــّت  ل 

  .2000  ألـ1421  1   لبنان  العلمية ب ول

ــد  ــو عب ــد ن أب ــب  : اــم  ال ا ب    ــ  أعــ   الن ــ  ــن ق ــن عــ  ن ب د ب ــن أ ــ  ـد ب ــَّ ـحم اا مل

حتقيــــه: ُمموعــــة مــــن اوحققــــ  بــــإعا  الشــــيخ اــــعيت   ألـــــ(748الــــ ألبّي  ل 

  .1985ألـ/1405   3 :  مؤ سة الر الة  ا  ناؤو 

ــ  وع ــ   ـعّي: حيات ــ  اف ــر  –الشَّ ــو  أل د أب ـحمَّ ــ : مــل ــر العــرأ  2    ِ اؤ  وفقه   دا  الود

 م .

دا     (643فـــه الـــد ن  عـــيى بـــن  عـــيى بـــن عـــّت بـــن  عـــيى  ل ع  اووعـــيف: مو

  د. ل(.  ب ول   اد 

د بــن مالــغ ل  مــَّ حتقيــه    (٦٧٢ع  عمــد  ا ــاف  وعــد  ال فــ : مجــا  الــد ن  ل

  .١٩٧٨ –  ١٣٩٨  مطبعة العاع  ب داد  عدنان عبد الر ن الدو رب



 
( اللغة في شعر االمام الشافعي 

ً
 2021 893  -861 د.ميسون عمر حسن الدليمي  )اسما الفاعل واملفعول انموذجا

 

 

892  
 

 

ووبــــع حوااــــي   قــــد  لــــ   ع  كافيــــة ابــــن ا اجــــت:  يض الــــد ن ا  ــــااباذرب

- ١٤١٩  ١   بـــــ ول دا  الد ـــــت العلميـــــة  وفها  ـــــ  د.إميـــــيف بـــــد ع  عقـــــوب

١٩٩٨.  

ــليت  ــ السـ ــن عي ـ ــد بـ ــد ااا  مـ ــو عبـ ــهييف: أبـ ــا  ال سـ ــيف ح إ ضـ ــوا  العليـ ــة   اـ دا  ـ

ــة ــايت  مدـ ــيني الربكـ ــت ا سـ ــد ااا عـ ــ   عبـ ــه د.ال ـ ــلية  وحتقيـ ــة الويعـ   ١   اود بـ

١٩٨٦- ١٤٠٦.  

ــاألر  ا  دوا  ــا و   ــ ــزا  اوعــ ــدك و : جــ ــث للــ ــة: بحــ ــوث   ح العربيــ ــة للبحــ مؤتــ

  .2005  والد ا ال

ــا  ا نعــا رّب  ــد ن ألش ــا  ال ــد اا مج ــد عب ــو  م ــيف العــدى: أب ــدى وب ــر الن ــه:   قط حتقي

  .١٩٨٨- ١٤٠٨  ١   دا  الييف –ب ول  -الواجو رب

ــن حســا   ــد ن عــت ب ــا : عــ   ال ــوا  وا فع ــز العــ   ح  ــنن ا ق ــايض كن ــن ق ــد ن ب ال

   ـــوو  الســـقا  -حتقيـــه: بدـــررب حيـــاع   ألــــ(975جـــان القـــاد رب الشـــاذيل اءنـــدرّب  ل 

  .1981ألـ/1401  5    مؤ سة الر الة

ــد اا  ــو عبـ ــد ن أبـ ــهاب الـ ــت: اـ ــة ا د ـ ــت إىل معرفـ ــاد ا   ـ ــا  د إ اـ ــا ا دبـ معجـ

ــورّب  ل  ــّي ا مـ ــن عبـــد اا الرومـ ــاقول بـ ــان عبـــاع  ألــــ(626 ـ ــه: إحسـ  دا   حتقيـ

  . 1993ألـ/1414  1 :  ال رب ا   مي  ب ول

  .1957 /1377  دمشه  مطبعة الاقي  معجا اوؤلو : عمر  با كحالة

ــدرب ــيا النـ ــد ا لـ ـعّي: عبـ ــ  افـ ــا  الشَّ ــو  ا مـ ــع ا  ـ ــنة ووابـ ــارص السـ ــا  نـ   دا  القلـ

 م .    1966

ــوو رّب  ــ   العـ ــد السـ ــن عبـ ــر ن بـ ــد الـ ــا  : عبـ ــت النوـ ــال  ومن خـ ــة اوجـ   ل نزألـ

 ألـ.1283  م  –اوطبعة الدا  لية    (894
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ــد اا العــودرّب  ل  ــن عب ــغ ب ــن أ ب ــيف ب ــد ن جلي ــال:  ــ   ال ــواح بالوفي ـــ(764ال   أل

 -ألــــ1420  بــ ول –دا  إحيــا  الــااث   حتقيــه: أ ــد ا  نــاؤو  وتركــي معــطوس

2000.  

ــ  د ب ــد ن أ ــ  ــاع اــم  ال ــو العب ــان: أب ــا  الزم ــا  أبن ــان وأنب ــال ا عي ــن وفي ـد ب ــَّ ـحم ن مل

  دا   ــــاد   حتقيــــه: إحســــان عبــــاع  ألـــــ(681إبــــراأليا ابــــن جلدــــان ا  بــــّت  ل 

  .1994  2 :  ب ول

 



 

 

 اآلخر ... الحبيبة في شعر ابن خفاجة
 

 أسامء طاهر ذنون  

 العراق  –وزارة  الرتبية  

 

 امللخص

يف مقابللللللآ رللللللآل اتللللللر نولللللل  ناللللللل،ا     ذ    و لللللل  ذا  ملللللل   ون اتللللللر  

 والعكس نفسه  بآ ال،ا  جت  نفسها م  تالل اترها.

 نَّ جتربللللة ال للللافر ابلللل  تفايفللللة اتللللر   للللاء يف  طللللار املع للللويفة أو ا  ي للللة           

وملللللا ملسلللللها  يف نخوهللللله أنل اتلللللر  ناملع لللللويفة  ال للللل  وهلللللفها يف  لللللي   امللللل ة 

وسلللللارهة     لفهلللللا ا يلللللاة هلللللو علللللالك نسللللل يا  ذا للللله املفع لللللة با ررلللللة وا يلللللاة 

سلللللكون وا ررلللللة وبللللل  وا سللللل  راركة  ورللللل نل أبيا للللله  ورة  رريلللللة ملللللا بللللل  ال

العللللل  ال هلللللازي وال خلللللاف م  ررلللللا  وسلللللكها  مع لللللويف ه.  وفليللللله أتللللل،  

ذا  ال للللافر  للللرول  ملعويللللا  مك وظللللا رولللللء ملللل    هللللار اتللللر  املولللللو    

و للللآ ك نلللل  فلللل  ذلللللن ااتللللر اللللل،م هللللو ملللل  و هللللة ن للللر ال للللافر  لللل  أنل 

 ككون   كرا  ب لن املعويا  ال   ك لكها .

 - اللمللللللان-  ال للللل ا  - العاشلللللقة-  ااتلللللر -  الللللل،ا   املف ا يلللللة الكللللللام  

 العول .
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لّم  ان للللا  ملنو للللا  ومهللللامل  ومسللللارا  يف         نل العاليفللللة بلللل  املللللرأة والر للللآ شللللكل

فهللل،ا املسلللار   وشلللعر ابللل  تفا لللة فللل  ا خلللو    ال لللعر العلللرل فللل  الع لللو  

يفهعلللة وشلللنها  فاطفيلللة اختللل،  أرالللر ال لللعراء  فللل  ملللرل العخلللور ف لللكآ لللل    أ

 . حياولون ف  طركقها  ه ي  ه،ا ال وازن العاطف  ال،م كعانون مهه . 

 نَّ ا لللللل ك  فلللللل  الزلللللللل وا لللللل ل كالزمهللللللا وكفللللللر   و للللللو  طللللللريف يف      

وماكؤرلللللل  العاليفللللللة أنل ا  يلللللل    ك كلللللل  أن    ا لللللل ك ن ا  يلللللل  و  ي  لللللله 

وذلللللن نن  ر للللواء    كسلللل زه  فلللل  ا  ي للللة   لع للللذ الخلللللة بيللللههام مهلللل، القلللل  

ذ بع للللللهام بلللللل ع      هللللللفنة 1959نفيخللللللآ    يفل لللللل  بهللللللار ا لللللل ل و علللللللل

278  . 

وفللللل  هللللل،ا اأسلللللاع فلللللظنَّ أ لللللل  ال لللللعراء ومع  هللللل   رانلللللّم  بللللل كاظ       

ال للللعركة يف وهللللك ريللللان اأنالللل  فلللل   لللل  سللللواء   سللللواء أرانللللّم الخللللورة 

نن ومللل  ههلللا فقللل  يفسلللل  ال لللا اون هلللورة امللللرأة مههلللا   م خللليال  أ  ريانلللا  قيقيلللا  

هللللور م للللاعة أم ب عهلللل  معاشلللله والقسلللل  ااتللللر هللللور م خيلللللة أم ملللل  تيللللال 

 .   33  هفنة 2015نالقريش    ال افر   

 ذ لع للللّم ا  ي للللة  ورا    بلللل ع بلللله   أاللللا  ك ومللللة و ررللللة ا يللللاة وأن رللللان      

   للللة ,للللال  فهلللل  ذاو االلللامل نن فلللللو  املللللرأة وا لللل  ملللللا رللللان   للللة شللللعر   

ف ههلللللللا  هوللللللللذ الحلللللللارة اأو  ل خللللللل       17نة   هلللللللف1970نالفلللللللرو    

هلللل،  الحللللارة نللللورا  أو ش للللا  حي للللله ال للللافر أكللللهام  للللآ وار للللآ م للللكلة م للللافر  

العاطفيللللة وفعللللله بكلللللام  شللللا فعللللآ وشللللعور وملللل  نن ذلللللن ف و للللو  ا لللل ل 

ك لللل أ ذا يللللا  ملللل  املنلللل ل وكخلللل     كللللا  يف املن للللو  فا يللللاة   لللل أ ملللل   لللللن 

 .  16  هفنة 2014نرايض  عفر    ا  ي ة   

نسللللل ه ذ مللللل  ذللللللن أن جتربلللللة ال لللللافر الزلليلللللة وفاليف للللله با  ي لللللة  علللللو          

ل  ف لللل   ة فوامللللآ م خلللللة بللللال روام السياسللللية وا   امفيللللة ال لللل  ميللللل   فلللل ل

لة  فهللللل،  العواملللللآ سلللللاف     وأتلللللري ذا يلللللة م عللقلللللة ب للللللن ال خخلللللية امل  يلللللل

رهلللا ون للللوها    فللل   كلللوك  و  للللكيآ هللل،  ال وربللللة الزلليلللة لللل ي ال للللافر و وول
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ا    فعلللل  هلللل،ا اأسللللاع  اهللللا  مههللللا ا جتللللل ة اجتل  سلللل   هللللور ا  ي للللة نن يف فلللل ل

ا   الرو لللل  العفيللللك ال للللاهر اللللل،م كخللللك بلللله ال للللافر معانا لللله وو لللل   اجتللللل

ا  ااتللللر  ا  يلللل  و  سلللللوان ل للللهوا  ااسلللل   وأنللللوا  الزركلللللة فليلللله وا جتللللل

وهللللو املللللا لم وا صلللل اللللل،م كخللللك فيلللله ال للللافر مفللللا   املللللرأة و,للللال أ لللللاء 

ة  رر هلللللا ومللللل ي  للللل     شلللللا و  ك للللل و يف افقللللله  للللل  الر  لللللة  مههلللللا وتفلللللل

 .    36  هفنة 2019نالربيع     والهلفة  

 نَّ ال للللللافر ابلللللل  تفا للللللة ح كك للللللك  ب ن وبللللللة وا لللللل ة وح ك لللللل  ر فاشللللللقة      

  بللللآ جتللللاوز ذلللللن ا لللل ل ونللللرا  كعلللل   فلللل   هاكللللا شللللعر أسللللامء أراللللره    وا لللل ة 

وأ لللن  ك فلللاتر بللل،لن أملللا  املن لللو  ليلللو   لللله أنللله موللللو  بللله ومر لللو  

ملللللا   للللللن ال خخلللللية   وأن  سللللل  فاليف هلللللا بللللله  لقللللل  فللللل ل ذللللللن مللللل  مقول

لّم بلللل،لن ال للللعور العللللاطف  الهر سلللل  وليللللا   "ويف هلللل،ا كللللري   ية   لللل    للللكل

 نَّ الللللل،ا  اينسلللللانية مللللل  مه لللللور  ا لللللا ل باينسلللللان  هللللل  نن مللللل   " لللللي س

  فللللله ذا  معيهللللة للو  لللله   اللللل،وا  بقلللل ر فلللل   اللللل،م كعرفونلللله ملللل  الهللللاع 

 وذا  رابعللللللة لربلللللله    وذا  ُأتللللللري أو     وذا   الاللللللة للميللللللله يف الع للللللآ 

 .      67  هفنة 2004نأمح  الواهر   

نلللللّم هلللللورة  سلللللية يف ال وربلللللة اأن لسلللللية وفهللللل  ال لللللافر ابللللل       هكللللل،ا  كول

  هللللللفنة 1960نمخللللللوف   للللللازم    وكقللللللول يف ذلللللللن  تفا للللللة اأن لصلللللل 

  "م  ال سيط"             197

 َ عّم  يَفل ا  يَف  َأيَف ّم  ب ه                    ماباُل َطريف َوما ُك ركن  َك كين  ُههَيَ  َأو

ه  َأرَتخلللللُ ُه  لقلللللا  ُأ لللللاي بللللل  ُرُ                    ف  ُه ُرهلللللُّم َأذتلللللَ ؤ  َ مللللللللللللل ُر َّ ُلؤللللللُ فلللللَ

 فيلللللللن  

  "م  الوافر "      238  هفنة 1960نمخوف   ازم    ويفوله أك ا  

َ   ُل انللللللايت َوُرهُّم َوم   ع   املُ ا ُ  ُلَ يهلللل                   ُههاَو َوم   َمرا  

ُفهلللللللللللا  َ لوي                  َفُيهك ُرنللا  ب َ و    الَخ اُح  ُكوال ُعها   الَ الُ   َوَكعر 

ا َوراَن   ُأنسه               َف للللاذا َبعَ نلللللللللا َفَعَآ الَ  لللللللللا ُ  َمراَح  الَ  ا ُ  ِب 
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 ُأوا ُ  َكللللللللللل عه  َفيلللللللا َعَ  الَ  ا   َأ  ل قاٌء               ُكَ آُّ ب للللللللللله  َف  

 ََسَ   َن َ ه ي              َف  َأفي َوكا   آَّ الَ  ا   َوُرهَّم 
 
 الَسللللللللال  للللللللاء

  "م  الووكآ"        226  هفنة 1960نمخوف   ازم   ويفوله 

امل   حه                َرل فلللللُّم ب َ نفلللللاع  ال لللللَ طَّ نللللللللللللللاز  له شلللللَ رللللللللللللللري َمهلللللل  يفلللللُّم ل ،  ر 

لللللللا   َلُه َش ل

َُ َفُقلللللُّم  َن الَربلللل
لللللللللللللللللل ه              َأ   للللَ ع َفهللللل  َذللللل  َ قه َكخللللَ ُ  الَليللللَآ  م  للللل 

 َوالَرس للللللا 

ه   لا  بللل  و  لللَ ا  للللَ  ُّللللللللللللُه              فلللَ  الهلللَ م  ُ  لللل
َ يَفولللَ  الللل ار  َأنللللللللللللللل  َأ   َوَأبلللل 

 َ,لللا 

ال َ  را  َوَأيفللللريء ُفَفيللللللللللللراَء السللللَ ها يَف للللَ آ َأري ذاَو السللللُ لا              َأ  هللللَ آ شللللَ  َويفللللُ

لللللللللللا   ََت

آ َكَ َاهللللللل  َن الُزخللللللُ  َن لللللللَوهللللللَ آ َألللللللوم   َذللللللل  للللللللللَرة              ب َولفللللللللللل  َوهللللللَ

لللا  َفُه َ  ل
 َمعاط 

ا  َوأَ  ُه َف للللللل هَّصه             َف ُرلللللللَ ،اَو ا   للللللك  ملللللل   ُمَ قللللللَ َعَبلللللللللللللُه َومللللللَ  ي بلللللل 

للللللللللللللللللللللا   َش ل

ا  ّم ُأركلللللُّم ِبللللل  َ  ل َويفلللللَ  َوللللللَّ ة              رلللللَ ولللللَّ َو وَن الخللللل  ا    للللل ي َوََّسلللللوَن   

 ُ ل لللللللللللللللا 

ا  هام  َوَأنلللل ي ِبلللل  ا سللللَ َ     ِبلللل  ع   َكسللللهَُ  ب امُلهلللللللللل             فللللَ َ  السللللَ َفيللللا َليللللَّم طللللَ

ُه              َفلللللَ  َأ ُفهللللا يف س للللللللا َوكللللا لَ  يَ هلللل  ُرهللللُّم ا بللللَ  َفحلللله َوَأرَبللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللا   ب ه ا  َوَح َ  ُفه  َف ل

 و لللل  اأبيللللا  ال للللعركة  للللرو اللللل،ا  فلللل   لللللن امل للللاه   ررللللة  ال يللللة      

رللللة لث لللل ا    و  لللل و اللللل،ا  ان لللل، القللللوي  الفافلللللة   اأبعللللا  وااتللللر   املنرل

 كس  عر اأح وك ورل   خخه .  ك  و سارها     راو و  نامء فيه 

الو لللل  نل للللُ ففلللل  امل لللله  اأول    لللللال اللللل،ا  فلللل   اشللللا ملللل  ا لللل  و    

نههيلللل   وك وسللللل  طرفللللا املعا لللللة اللللل،ا      املن وبللللة   ذاو فلللل  ةاط للللة ااتللللر
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 ه   فيللللن ااتللللر فلللل  يفوللللله  أو عللللّم   أيف للللّم   كلللل ركن   ك كيللللن   أرتخلللل 

. و وفللللو  لللللن العاليفللللة فلللل  السللللو  ملللل  تللللالل أسلللللو  ا سلللل فها  اللللل،م 

ة فعللللآ ااتللللر  و ك للللان هلللل،ا ااتللللر   كزللللل  فليلللله فه لللل ال ه للللة وال عوللللل  ر ل

بللللام   كلللل الء  مللللُ فيلكاايللللة اللللل،ا  ومللللا ب،ل لللله . رللللام أنل هلللل،ا اأسلللللو   فيلللله 

  للللللل،ا  وك للللل و ااتلللللر بخلللللورة مسللللل فلة هلللللا مة   فه للللل ايربلللللاو وال لللللو ر 

وك الشلللل  هلللل،ا ال امهلللل  اللللل،م طامللللللا   و لللل و ل  هاايللللة ال  للللا  لف للللا  ومعهلللل  

رها   لللل،ا   سلللعّم الللل،ا       لللا   فللل  أيفلللآ  قللل كر فللل  ةيل هلللا  وتلللالل  خلللول

هلللل،ا ال خللللا   العهيللللك اللللل،م   َتللللاه  الفعللللآ املللللايض مللللُ ا   وأو للللا  اللللل،ا  

والللل،ا   وملللا   س  لللعر يفي  هلللا و  لللخ ها  يلللال ااتلللر   ملللا َته للله الللل،ا  أبللل ا  

  للللل  يف أيفسللللل  وأيفكللللل   لللللا  ا نكسلللللار  للللل  فللللل ل  الللللل،ا  ال لللللافر ن 

 ال،ا  العاشقة  ف   معها  كقوشا   نلؤلؤ  مُ  

 م نررة     _____ال،ا    ال افر 

 سارهة  _____ااتر املع وق 

ا  ااتلللللر   ل  ريللللل  ويف امل للللله  الالللللا  كو للللل  اللللللهصل  ررلللللة الللللل،ا  اجتلللللل     

ويفللللل    اشللللل ام الللللل،م كسلللللع   ليللللله ال لللللافر   الللللل،ا   زاء ا  يللللل    ااتلللللر 

 يلللل  ر للللك هلللل،ا الفعللللآ  فلللل   الللللة ملللل    ا ل لللل  ذلللللن فلللل    ن كوالعهللللا 

و  هللللام   لللللن   ال وافللللذ وا نسللللوا  الللللهفس وال امهلللل  بلللل  ا  يلللل    ا  ي للللة 

آ ذلللللن ال هللللام  سللللكواا وُكقابلللل   ا ررللللة .  ذو ويفو هللللا ال للللال  ا ررلللل  الفافللللآ 

للللل،ة مللللا بلللل  ا ررللللة والسللللكون والخلللل اح   وهلللل وءها ان الخلللل اح    و كللللوك  الل

آ هلللل أة وف للللور فاليفللللة  ه ك اللللل ة    أنللللَّ آ ا ررللللة والفعللللآ للللل ي العامللللل  ذو رللللان ك اللللل

آ الو هللللة امل للللا ة للللل ي   اللللل،ا    ااتللللر  فللللاللم  ب فهوملللله امل يللللافيلكق  ك اللللل

  م أن الللللهصل ك نللللرو فلللل   للللرر   م قللللابل   للللل ي اللللل،ا  ااتللللر أ  املن للللل 

ن اي هللللار    وحي للللآ  هاايللللة رللللال طرفيهللللا نقللللي  ااتللللر  ناأمللللآ   اليلللل ع  

 -رام يف ذاو املخولط    ن ال ال    الهور    ايتفاء  
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 لللللللللال               للللللللليذ ن عفللللللللل      الليلللللللللآ                      ا ررلللللللللة اأو           

 اأَسار 

واسللللللُ ن كك للللللك      ال للللللياء             الخلللللل اح             ررللللللة الاانيللللللة              ا

 اأَسار  

   

وفلللل   لللللن ا للللرر   رانللللّم اللللل،ا   سللللع  بلللل أ      ماطللللة اللاللللا  فلللل       

    للللا ا  لو و هللللا  ذ هلللل  نفسللللها يف اللللللم    -يف اان نفسلللله –جترب هللللا مللللُ العللللاح 

ل املسلللل  ر يف  وُكؤرللللل  هلللل،ا ار  للللاش فافليللللة الك للللك ملللل   يلللل   ررللللة ال نللللول

ذ   فهلللل  و لللللو  مه اللللذ فلللل   للللللن ا ررللللة  اللللللم  بفافليللللة اي لللللا    ذ ك نقلللللل

 .   62  هفنة 2010نا   م   ب نقيقها وكهقوُ فه   ويفلفها 

قلللّم املع لللويفة   ااتلللر بع لللا  مللل      بلللآ   ا رلللان كع  لللآ الللل،ا  ال لللافرة لقللل   قل

و للللل ا وسللللل ها ررسللللل ها  و للللل ا ال امهللللل  وا لللللنا   للللل  زاو  بللللل  ل انلللللايت  

  الخلللللللورة   ور الللللللا أ لللللللنّم  ا   ومللللللل لو   يف ان لف لللللللا  ومعهللللللل    ل يهللللللل  

لقلللل    لللل لّم املاهيللللة واملفهللللو  مللللا بلللل  العاشللللقية ومللللا بلللل    مخللللولنا    لزللللة 

اع  يللل  هلللار الليلللآ الللل،م ك ة الهلللل هكلللر فيللله رلللآل يشء هلللار فارفلللا  شلللام   مللللا فاملللل

و للل ا   وبللل ل رلللآ لملللههام ااتلللر أشلللوايفه ولوافوللله    علللول  ملللههام مللل  رالللرة اللقيلللا 

وفللل  الو للله ااتلللر كقلللك الخللل اح الللل،م   الليلللآ بو قلللة ل وربلللة الللل،ا  ااتلللر

كقللللك فللللا لا  ُمهكللللرا  شللللام   كسلللل      كسللللفر فلللل  رللللآل يشء و   لللل   املالملللل  

 يللل    اشلللقة ال للل  أبللل ا لللل  ختللللو ولللل  ظلللو يف أم  للللء مهللله  للللن الو لللو  الع

العيلللللو  الرواهللللل   قلللللا  اسللللل نالّم و يفلللللة رلللللآل و  للللل لّم  يلللللهام ار  ظلللللا 

 ااتر   ال،ا  . نري ذلن ف  يفوله     ال،ا   ااتر 

 ُكوالعها الخَّ اح ُب و   لوم            فيهكرنللللا وكعرفلهللللللا ال ال ُ 

  وا فقللللا فلللل  ذلللللن  يلللل  يفللللال ن فيهكرنللللا   للللل،ا   ااتللللروبللللا  ذاو للللل ي ا      

و وملللللا    للللل ح الللللل،ا    لقللللل  َتلللللاه  املعهللللل  الفيلكقللللل    املي لللللافيلكق   كعرفهلللللا  

ا هههلللا  للل،ررنا   العاشلللقة  يللل    كقلللرل شلللا يفلللرار ا للل ل و   للل أ و  كسللل ك   الللل
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 لللللو  وأن تفا للللة بللللالو ُ مللللهه   يلللل  ح كعللللرام فهلللله أنلللله   ب لللل ع العلللل،رك 

 .  47  هفنة 2011نفامكرة    يفط  

 لللل   يفلللل  ا  للللوي اللللل،ا  ال لللل    وفلللل  أسللللاع  ذلللللن فالهللللا ر    الليللللآ       

فاشللللّم ذلللللن اللللللم  ورسلللل ّم هللللورة الهعللللي  وِبوللللة اللقللللاء وا م لللللا  طللللريف 

فلللللّم يف رسللللل  ال خلللللور  هاايلللللة ن اأنلللللا   اأنلللللّم  يف  سللللل  وا للللل  نن  للللل   هول

  هلللللفنة 1990نال لللللكعة    ال لللللعركة الع كللللل ة الزهيلللللة يف موايفلللللك الع لللللذ  

355  . 

ويف امل للللله  الاالللللل  كقلللللك الللللل،ا   زاء ااتلللللر نففللللل اء  بعللللل ما ويفلللللك  زاء      

واملال لللل  أن  لللللن املع للللويفا   لللل   بخلللليزة ال خللللز    ههيلللل   ورلللل،ا لي هلللل   

والع للللذ وربللللام   أالللل  أك للللا  هللللز ا   رللللام ا  لللل  يف ربللللام ل  لللللة ا لللل  

شللللعر  يف ن ففلللل اء  بهللللّم اللللللن أربللللُ فحلللل  وللللة  بيللللهام هللللو ابلللل  الللللللن   ي 

وأن رانللللّم ا الللللة امل لو للللة بلللل  رللللآ  لزلللل  هلللل،ا الفللللارق   وَّسلللل   وللللة  

فلللل  أكللللة  للللال ك لللل و ملللل  نففلللل اء   أاللللا أ للللار  م للللافر   ا ُك لللل  و  وللللاوز  

ر فللليام كفكلللر فيللله العاملللة  و علللي  رلللام كعلللي  شلللافرنا العاشلللذ  لللل  ا  علللآ ذا للله  فكلللل

 يلللل  َتهللللّم بلهوللللة كااسللللة بااسللللة أن كعللللو  اللللللم  ِبللللا   ااتللللرون العللللا كون

   را ه   . 

لقلللل   لللل ا ا لللل ل بالهسلللل ة لللللل،ا  ال للللافرة   ا يللللاة وال هوللللة وامل عللللة   للللل،ا     

ماظلللللا يف سللللل يآ  نولللللاح مفلللللر ا  العلللللي  الر    يللللل  فهللللل   سللللل ا ر رلللللآل مقول

و  زللللل  فللل  سلللكون ا يلللاة   و لللاول ال للللول  بكلللآل ملللا حي لللآ شلللا يف طيا للله اشهلللاء 

آ للللل،ا    الللل،م يفللل  كخللل   يفابعلللا  يف  ياهللل  ا للللن وا للللن  ااتلللر هلللار ُك الللل

رللللآل اللللل نيا رللللآل الع للللر ومللللا سللللوا  فهللللاء وتللللالء . وبال للللاي فاشللللّم اللللل،ا  

نالسلللللار     و   العللللل    ن الو للللل   ال لللللافرة هللللل،  الاهاايلللللة ن ا يلللللاة  امللللللو   

لقللللل    ناللقلللللاء   اشولللللر    ناأنلللللا  ااتلللللر   ن ا قيقيلللللة  ا يلللللال    امل نلللللرو 

ا  ااتلللللر ك ثهلللللا اأملللللآ يف الوهلللللآ  ميلللللة اجتلللللل رلللللّم الللللل،ا   ررلللللة  ق ل  رل

ا اهللللو مّم بللللالوايفُ   واسلللل  رارك ه  زاء ففلللل اء  لللللن   و ك ومللللة القللللاء    ل أاللللل
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اللللل،م  اولللللّم جتللللاوز  أ للللاك  رالللل ة اللللل،م   مفللللرل مهلللله وهللللو   للللاك  اللللللم  

امللللا م الللل،م ملللا ل للل  أنللله طزللل  واسللل  ر ملللُ الللللم  الف لللاا  الال للل و  الللل،م 

كعي لللله الع للللاق  ومللللا  وفلللل  الللللر   ملللل  الالم للللا ة ال لللل   ومللللا  نسلللل  وهها يف 

 يلللل    رلللل     رريللللة اللللل،ا  العاشللللقة   ل أنهللللا ح نلللل لك ذاو  يللللال  ال هللللا  لللللن 

ذا    للللل  ا أاللللا   ك كلللل  شللللا جتللللاوز هلللل،ا اأمللللر  أاللللا ذا  هللللا يفة مللللُ نفسللللها 

يفلللل ر  ااتللللر هللللفة يفلللل ر  وهلللل  يف ذا  اللن للللة يفلللل ر  نفسللللها أك للللا  وربللللام 

الللل،م سلللاف  يف   لللا   للللن ا اللللة الخلللا يفة يف  للللن اللن لللة الراههلللة ربلللام يفوشلللا 

ه ااتللللر أرا  بلللل،لن  كقللللاام  وربللللام   اللللل،ا  و وي هللللا للللله   ن كللللا ف لللل   ور نللللل

أرا  ااتللللر أك للللا  ل لللللن العاليفللللة ا  ا كللللة أن  قللللك وكقللللك ِبللللا اللللللم   ونللللا 

ر   للللراو و لللل يت هللللورة الف لللل  ن وكللللا ل يهلللل  رهللللّم ابلللل  فحلللل وأربللللُ   ل فوللللل

 -أم  نسللللان – ذ و يفلللل  كهلللل    اينسللللان   ال للللا  يف نفللللس ال للللافر وبلللل  ذوا لللله 

   ال للللة أنللللوا  ملللل  اللللل،ا   أول   1945أراللللر ملللل  ذا  نن ك يللللل  رللللان يف العللللا  

  اللللل،ا  ال للللفية ال ن للللة   ههللللاو اللللل،ا   لللل  ال خخللللية  لللل  امل عللقللللة بلللل تر 

الللللل،ا    وههلللللاو الللللل،ا  الاانيلللللة   الللللل،ا  العقليلللللة املو لللللو  املقهلللللُ يف ,للللللة 

والقابللللللة   امل سلللللاوكة بالكاملللللآ ملللللُ رلللللآل ذا  ُأتلللللري    للللل  معرفلللللة  ال  ا ليلللللة 

ام فليهللللا بللللال وازم   ري لل  لللل كآ مللللُ أم ذا  ُأتلللل  هلللل،  اللللل،ا  ال لللل  كلللل   ال عللللرل

س ل فرل هلللللا الللللل،ا    ملللللُ ااتلللللر وههلللللاو الللللل،ا  الاالالللللة  للللللن الللللل،ا   ؤسلللللل

   207  هللللللفنة 2001ن عفللللللر    ال خخلللللية ملللللل  تللللللالل اييفللللللرار اللللللل،ايت   

لع للللذ و للللال وربللللام ان   للللّم ذا  شللللافرنا رللللآل أول للللن اللللل،وا  أن م ا ل هللللا ا

 مرورها به .

كقللللول أنل تفا للللة    ه للللو املسللللا ة ا رريللللة للللل ي اللللل،ا    ااتللللر انللللاء الليللللآ    

نا  فافلية الليآ يف  ذراء ا راو الع ق      يف ذلن  مو ل

 
 
 َليلللللآه بلللللاَ   فيللللله  ُمعلللللانق                    طيلللللٌك أللللللللللل ل ل  يلللللة   الوفسللللللللللللاء

 
 ور اء

 فو عللللُّم بللللَ  
 
 ر للللابه  وعابللللله                    وعبللللُّم ملللل  ركللللذه وملللل  هه لللللللللللاء

 
 
َرة ه                 شلللللفقا  ههللللللللللاو لو هلللللللللة ه محللللللللللللراء ة  َوفلللللو  َليللللللَ

 
 وَلَا لللللُّم  يف َ للللللامء
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    َر لللللللَرة                تللللراٌم كلللل  ل فلللل  فخللللا االلللللللوزاء

واا   واللليللللُآ ُم للللَ طُّ اللللل،ل

  لللل ل ان
 
َ اء وَل ر  َر ه  ُف للللُ رل  ملللللللل  طللللَ ُ  اهلللل  والسللللكُر كسللللنُ  فرفللللُه               و للللَ

 هلللللل ي بفيلللللله  أيفنوانللللللةُ  أ للللللر   يفللللللللللل                ازل هللللللا ال لللللل ُس  للللللللل َّ 

 
 
 س لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء

و َتلللللليُس يف أ وابلللللله  رحيانللللللللللللللللللة ٌ              ررفللللللللللّمو فلللللل    للللللظه بوللللللل ول  

 مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 
 
 ء

ةُ   ايفلللللللَ نفا لللللللةُ  اأنفللللللللللاع     أنللللللللللللللللهللللللللا                 لللللللَ،َر الهلللللللللللوي   َتفل

 
 
 اأفيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء

 
 
ُ   ملللل  أنللللللللللللواء م ا اف  هايفللللا    سللللُ ها              فيلللله   بَقولللللللر  اللللل ل فهللللَ

 فَلَوكللللُّم َمعو 

  امملللللة ه           فللللللللللل  
 
 و الفولللللُر كه لللللُر مللللل  وراء

 
ّمو ِبلللللا َزريفلللللللللاء للللللَ ة ه ُرن   ُمقللللللَ

َرة ه              ُّم ف  ُنور  الخل اح  لهَوو
أ لللللللللللللللللللللللللللري شللللللللللللللللللللا    فَر  

 
 
 ب هفسذ  ال ل لللللاء

ر اء ليلللللآ كس  للللل  اأنلللللا   العاشلللللذ    اس ن لللللار املن لللللو  و   السلللللها      

ه اف قللللار  الع للللق   وا للللورا  القللللل    يلللل  رللللان   وال افلللل  وراء ذلللللن رلللللل

وحيلللللاول ا سللللل زا ة بالللللل مُ فسلللللا    اف لللللا  ا رواء زمللللل  الوهلللللال وألفللللله يفللللل  

وك امهلللل    للللور املن للللو ن ور اء ليللللآ بللللا  فيلللله   كلزلللل  لوفللللة نلللل ان ال للللوق

 _عبلللللّم _معلللللانق  هللللليك  ملللللُ   لللللور أفعلللللال اأنلللللا وجتليهلللللا  ن فو علللللّم 

ومللللا   فر  للللّم  و  للللآ الفافليللللة رملكللللة اأنللللا  فللللاح املللللرأة  _ ازل هللللا  -لا للللّم

 _ يلللل  كؤرللللل  ذلللللن ابلللل   للللل  بقوللللله   نن ا لللل   ملللل       املعانللللاة  ك هفلللله 

و اه وفلللللة   وكقللللا  مسلللل ل،    اء فيللللاء وفيلللله اللللل اء مهلللله فلللل  يفلللل ر املعانللللاة  _أفلللللل

و  ك  هلللل  فليلهلللا ايفايفلللة كلكللل  لل لللرء ملللا رلللان   م للل هاة   كلللو  سللللي ها الللل  

  1993نابللللل   لللللل    كلللل نك مهللللله   وُكسلللللهآ فليلللله ملللللا رلللللان كخللللع  فهللللل    

هذ الللللهصل الع للللق     -بللللال شللللنل  -  أنلللله  كاللللار اللللل،ا   98هللللفنة   لكلللل   للللول

و ف للل  الللل مو  اأنلللا   العاشلللقة ويفللل  اسللل فاق فللل   قيقلللة ال للل    فلللال ك قللل  

ر ال وق  و فالمه م اكهة الهسيان والفراق   .له   ة ا  جت،ل
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  كلللل،رر اأنللللا   العاشللللقة مللللايض امل للللة وا يللللاة  وك لللل و أن    وبلللله حي لللل    

ر  ل  رمانلللله امل ولللل،ل  يللللهام   لللل   اسلللل نالة ا   هللللاء بلللله  وكرتيفلللل   الليللللآ  لينللللول

بال للللللوق املؤرلللللل  يف الللللللهص بللللللال كرار   ن فو عللللللّم بلللللل  ر للللللابه وعاالللللله 

 وعبللللّم ملللل  ركللللذ وملللل  شلللله اء    وهلللل  ملللل اراة للللللاميض و تفللللاء للن للللا 

بلللل ن اسلللل نالة فو ظللللا   و  ريلللل  فلللل    كرارهللللا  ن فر  للللّم فلللل  نللللور الخلللل اح 

فلللل  زورة   و  ك قلللل  لللللل،ا    العاشللللقة سللللوي اس ن للللار مللللا حييللللآ فليهللللا   

  هلللللفنة 2006نبللللل  تليفلللللة    نافيلللللا ننفكرة ا  لللللا  بللللل  أطلللللراام الخلللللورة  

163       . 

  اشللللقة يف  زييلللل  مللللايض الوهللللال و  ك لللل،رر مللللا كز هلللل  ِبللللا  سلللل  ر اللللل،ا  الع

 اولللللة  كقللللاام   وأن رللللان ا   هللللاء انيللللا كلللللول ب وللللر    راو اللللل،ا   ا هللللا 

وك سللله   كؤ لللآ هالرللله  سللل نالة فلللو ة ملللا م للل   ال لللوق الللل ال فللل  ا ف قلللار 

وهلللو ملللا ُكف لللل انقسلللا  فافي للله بللل  الللل،ا    العاشلللقة   مللل  ا لللا  واملسللل ق آ 

ا كسلللل ن  تياللللله    اس ن للللار   نفر  لللّم  ِبللللا شيلللل  ال للللوق وبرملكللللة الليلللآ   للللل

 للللل  ااتلللللر الللللل،م َتلللللاه    اأنلللللا  العاشلللللذ فيللللله   املن لللللو  وا   هلللللاء بللللله 

 املخاط  نمعانق   . 

   340  هلللللفنة 1960نمخلللللوف   لللللازم    كقلللللول ابللللل  تفا لللللة اأن لصللللل   

   "م  ال سيط"

 َرَ لُّم َفهُك  َوي ُفلللللللؤاٌ                       َ هُفُ  َأ لللللللالُفُه َ هيهللللللا  

ُه                      ُرهُّم ب ه  يَف َلُك  َ هيهللللللللللللللللللا   َأ وُ  فيُك  ب ع لذ  َ مللللللللل

 َوراَن يف َ فه ه  َر يهلللللللللللللللللا        َكاوُر يف َو هََ  َّ َ ي للللا                       

هُكُ  َك يهللللللللللللللللللا                    َرَ نَّه  َبعَ ُر  ش  للللللللللللللللاٌل   يَف  فاَريَفّم م 

  امهلللل  اللللل،ا    العاشللللقة مللللُ  لللل   امللللل كلل  ن أنللللا  شللللارية فلللل،ابا  ال للللوق   

   لللللهق   –لع للللليقة ن كالللللور ملللللؤ رة ا رملللللان الللللل،م سي للللل عآ  لللللوهذ أبياظلللللا ا

ويفللللل  اسللللل فايفّم فللللل  وايفلللللُ ال للللل  ور يلللللآ العاشلللللذ   ن   و ف لللللنها الللللل مو 

ر لللللّم  لي لللل ر   مو للللوفها االلللامي بلللل  ا  للللور والزيللللا نن و علهللللا بلللل  
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ويفلللل  انفلللل   فلللل  مللللايض ذرركللللا  القللللاء   نخللللل  ك خيللللله م لقلللل  هلللل،ا ال للللعر

  2001نموسللللللل     والوهلللللللال  للللللل  اف هللللللل  اأنا العاشلللللللذ بلللللللاملن و   

 .    129هفنة 

  وك خلللللار  اأنلللللا  العاشلللللقة ملللللُ اس ن لللللار املن لللللو  الللللل،م كزيل للللله اللملللللان    

و   هللللاء أ لللل  ا فلللل    و  امهلللل  اللللل،ا    العاشللللقة مللللُ ااتللللر  املع للللوق 

َ نَّه   و هللللان لع لللللة وا لللل ة   ااتللللر فاأ هللللان وا لللل     سلللل  بكيللللان وا لللل    نرللللَ

ّم ك يهللللا    قللللا  لقلللل  أهلللل نّم املللللرأةنن  َبعللللَ ُر  ش  للللللللللللللللللللاٌل ... يفللللَ  فاَريفللللَ

بللللللؤرة  رابوللللللا   رتارلللللل  يف هللللللورظا هللللللور اأنللللللا واأفللللللامق والو للللللو  

 ورلللللآل ملللللا يف الكلللللون مللللل  ,لللللال ويفللللل       وال لللللاركق والقهلللللر وا سللللل   ا  

هللللللو رللللللآل يشء -رللللللام أسلللللللفها -فا لللللل      12  هللللللفنة 1998ناليوسللللللك   

نمخللللللوف   للللللازم    ويفوللللللله  بالهسلللللل ة ل للللللافرنا   ابلللللل  تفا للللللة اأن لصلللللل 

 . "م  الووكآ "     271  هفنة 1960

بلللللَ َر اللللللَ  ع ذاَو  َفعاَكهلللللُّم        َلقلللللَ  زاَر ملللللَ  َأهلللللوي فلللللَ   لللللَ   َموفللللل  ه           

 الَ اليف يلللللللللا 

ّم رو لللللل  َلَ كلللللله   ُه َوالَع للللللُ  حَيلللللللو َ  كُاللللللللللللللللللللللُه           َويفللللللَ  َبَلزللللللَ َوفاَ   للللللُ

 الرَتايف يللللللللللا 

امل ا  َ َ عهلللللا يُفللللللُّم مللللل   َفَر للللل  ب لللللللللله              عر  َبي لللللا  َواللللللُ موُ       َفللللللَ َ  ال للللل  مللللل 

 لا َسوايف يلللل

 يلللل    للللور طيللللك املع للللوق و يللللا  ااتللللر  يابللللا      هللللر املفاريفللللة ان لللل،ه    

وههللللا ك  رللللل  للللل ي اللللل،ا    العاشللللقة أن سللللعا ة ا   هللللاء بللللاملن و     قيقيللللا  

لقلللل  اسلللل ن   املن للللو  ماللللآ هلللل،ا   تيللللا   سلللليعق ها ا ف قللللار  ليلللله  قيقللللة 

هلللو لقلللاء رو للل    و  الهلللو   للل   يقهلللوا اسللل نالة اللقلللاء وحل اشولللر بللل كال  لللله 

ا كللللل لل   لللللة وا لللللنة فلللل  انقولللللا  َتللللا م ا يلللللال يف   سلللل م نرو للللل    للللل

و رتسللللللق للللللل ي اللللللل،ا   قيقللللللة مؤ اهللللللا   أن   للللللور املن للللللو    ال هللللللور 

ومللل   للل  ككلللون طيلللك ا يلللال أملللال  تاريفلللا  وَسابلللا      ا يلللال هلللو   ريللل  لزيابللله 
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ام كلكلللل  سللللع ها ر  للللة   كوفلللل   لللللة الخللللا م  و لللل ام  سلللليؤ م ذلللللن يف   و نللللل

وا هللللو  والف للللآ وسلللل قك اللللل،ا  فللللا لة فلللل    الههاكللللة    ا  للللو   لثتللللر 

 ال زلل  ف  ه،ا ال عور .

  و   هللللل  فللللو ة ع  ال لللل ا    واللللل،ا    العاشللللقة ظللللر   ومللللا  ملللل  ال للللي     

وفوللللر   ارة   للللة اله لللل   وأن كقللللك ِبللللا اللمللللان و رري لللله فهلللل   لللللن اللن للللة 

مؤرلللل ا  ملللا َتلللرر بللله نفسللله ر لللايف  أيفرانللله يف   وكقلللول ابللل  تفا لللة يف ذللللن   ا يلللاة 

       142  هلللللفنة 1960نمخلللللوف   لللللازم    هللللل،ا اللللللههذ وذاو السللللل يآ كقلللللول

  "م  الووكآ "

لللللذه ل ل للللَ ا   َتويللللللللللللللللللللللللللللللر   ُ ب ع  فَّ هللللال            َ  للللَ َّم َليللللآه ل لو  ّم  للللَ َوبلللل 

 يَفخ   

ة  َريفلللللللللللللراق  ال لللللللللللللَ ا         َوَنآ َن َرة  م   ُنَ ة  اُ س   َوا نَ ع             رَّ ب زلللللللللللللُ

 َ ركللللللللللللللللر  

يُ     ل يف َ كللللللللللللللللر            ُز اَ للللللللللللةه        َفام اأُنُس    ل يف ُُما  َو  العللللللللللللللللَ

 ََسكر  

ة   للللللآ   فللللللوَق و للللللللللللللله   رَّ ٌُ           ب وللللللُ ُّم امل لللللليَ  ملَُوَللللللللللللللللللل و  ع  و نو    للللللو

 َ  كللر  

،ا مللللللللللاٌء ب هعللللَر  اللعللللللللللوي             ومللللا اه لللللَّ ملللل  أكللللنه فليلللله  فيلللللللللا َ  للللَّ

 َمويللللللللللر  

 م  الوافر     238  هفنة 1960نمخوف   ازم    ويفوله

فيلللللللللللا َعو  ال لللللل ا  أ  لقللللللللللاء                    ُكَ للللللللللآُّ بللللللللللللللللله فلللللل  بللللللللللللَرح 

 ُأوا 

آل ال لللللل ا  ورهللللللّم  هلللللل ي                 فلللللل  أفيلللللللللللاء َس  لللللللللللن     وكللللللللا  لللللل 

 السال 

 قللللللك ال،ا  العاشللللللقة مويفللللللك العللللللا ل  يللللللال  وران اللللللللم  وفافليللللللة     

 ذو  للللري أن ااتللللر للللل  كر لللل  بنلللللول ال للللي  ف ويففهللللا    رر لللله و ك وم هللللا 
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هللللل،ا موهلللللون ب قللللل كرا  وفافليلللللة ااتلللللر املع لللللوق  ذو    للللل  يف ال لللللي  يف 

وهكللللل،ا َتلللللاه  اأنلللللا    للللل ل ذا للللله    بقللللل ر ن لللللرة ااتلللللر   املن لللللو   يالللللله 

ففلللل    و لللل ا رال للللا كه للللر للنلللل  ب ه للللار ااتللللر و سلللليلام املن للللو    ااتللللر 

هلللللل،  ا الللللللة باللللللل،ا    ك كلللللل  أن حيللللللآل ال للللللافر  املنلللللل ل  للللللآ ااتللللللر 

فهللللل،ا ااتلللللر  وملللللا  فلللللابس الو للللله مقوللللل  اا للللل   زاء ال لللللعر   املن لللللو   

ؤذن بقلللللر  اأ لللللآ  وفللللل    يوكلللللة املالا لللللة واملال  لللللة   اأبلللللي  الللللل،م كلللللُ

  ال ،. 

  للللآ  ررللللة اللللللم  أرلللل  ايشللللكا   ال لللل   قللللك اأنللللا  العاشللللذ  ياشللللا    

مك وفلللللة اأكللللل م   نن يللللل     سللللل ويُ  كقافهلللللا أو   ت هلللللا أالللللا مللللل  سللللله  

ا يلللللاة الق ركللللللة   وهللللللو  ذ ع لللللل   وللللللله ملللللل  ع ن ال للللللي ة   ال لللللل ا      

وك ولللللرل  اامللللله     74  هلللللفنة  2013ن هيللللل م   امل لللللي  ك ع لللللذ ف،ابا للللله  

مسلللل خ ما  الفعللللآ املللللايض اللللل ال فلللل  الا للللا  والعوللللل   مؤرلللل  يف  هاكللللا   كالللله 

  هلللل،ا اأمللللر االللللآ . بنللللرام الحللللش اللللل ال فلللل  ال للللنل والرك للللة   ال وريلللل نأنل 

 لللللو   ب سللللل وكا         نخلللللي ه   و  كلللللا ك يف اأبيلللللا  السلللللالفة الللللل،رر 

ر شللللللوق ابلللللل      كلللللل ة  تفا للللللة اأن لصلللللل    املللللللرأة و عللللللاق  لللللللن  خللللللول

   حيلللللللاءا  ا  امفيلللللللة   ايحيلللللللاءا  ب نوافهلللللللا الاال لللللللة   ن  حيلللللللاءا  نفسلللللللية 

  - حياءا   سيلة  ون     ف   لن ايحياءا   ال  ف  ا  نخيلة ه    

الع  لللللة اأو    ال للللل ا  الللللل،م كفقللللل   وكربوللللله بق ر للللله فللللل  فعلللللآ الوهلللللآ  

 باملرأة أن ،. 

ومعللللا     انيللللة   فهللللا  الو يعللللة معللللا ل مو للللوف  للللل،ا  ال للللافر الع  للللة الا 

لقلللل  َتاهللللّم هللللورة املن وبللللة مللللُ هللللورة الو يعللللة ل ر للللة   للخللللوام والقلللللذ 

ا  والللل امز  ننومللل  أبلللرز ال لللاهر ال للل  نلن هلللا وملللا نلللرا  مللل   للل اتآ بللل    ا  لللل

القللل ماء  فلللظذا رلللان  وبيهللله وبللل  فلللاح ا للل ل واملن للل    فلللاح الو يعلللة وفلللاح امللللرأة

اسلللل عاروا هللللورا  ملللل  الو يعللللة وهللللفوا ِبللللا املللللرأة ف لللل هوا  يلللل ها بويلللل  ال  يللللة 

فلللل ن املنلللل     للللاوزا ذلللللن      ويفلللل مها بالزخلللل  وتلللل ها بللللالور  ملللل  امحللللرار 
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ف هللللللل نوا   اسللللللل عارة مفلللللللا   امللللللللرأة و  ساسلللللللاظا يف وهلللللللفه  الو يعلللللللة

الو يعللللة واملللللرأة يفلللل    لللل  رلللل ن فللللامل    كسلللل ع ون لكللللآ مللللههام ملللل  اأُتللللري

ة     136  هلللللفنة 2011نههلللللل      للللل اتال يف أذهلللللاا     ويفللللل   قلخلللللّم اشلللللول

ا  قللل ل   للل  اللل  ال لللعراء    ا سللل عارة و ررلللوا  بللل  نن امللللرأة والو يعلللة أرالللر  لللل

يه لللل،ه و   أو بع للللارة ُأتللللري  لللل  اسلللل زهوا فلللل  أ لللل  طللللريف ال  لللل يه   ال  لللل يه 

  لللل  ليخيللللآ    املللللرء أاللللام ام ل للللّم يف تيللللال   بلللل   الخلللللة أو للللذ بيللللههام 

 .    137  هفنة 2011نههل     ال افر   

ن الخلللللور   الع  لللللة الاالالللللة   الخلللللور ا سللللليلة يف اللللللهصل   فافلللللآ ,يعهلللللا ل كلللللول

وهللللو   الكليلللة للر  لللة ا سللليلة ااهسللللية ال للل  كعي لللها ابللل  تفا للللة وكلللل  فليهلللا 

ل فلللل  ااانلللل  االلللامي اسلللل    وب لللله  ويف نن رريللللل ال للللعراء فلللل  ااانلللل    كررللللل

  سللللل   هيلللللامه  وبللللل   االللللامي ال لللللك    للللل   مهللللل  كللللل ز  علقهللللل  بلللللاملرأة 

وفللللي  فللللواطفه  اينسللللانية الو يعيللللة ال لللل   لللل لل فلللل   للللوازن الللللهفس ال حللللكة 

رلللللام نل للللل  أك لللللا  نللللللو  ابللللل  تفا لللللة        299  هلللللفنة 1999نجتلللللور      

  والر  لللللة ال للللل  ك للللل اق     شللللل افها   الللللل خللص املعهلللللوم مللللل  فكلللللرة ال لللللي  

ن موللللللُ بولللللرة  لللللآ فلللللوق و للللله  للللل كر  ن و  العلللللي     يف والخلللللور ان    

   كلللللر َسكلللللر   و يلللللان ب علللللانه   كللللل ة فللللل  مسللللل وي ا نفعلللللال امل لللللور  

 يلللل  ا ن قللللال  خللللاف كا  ملللل  السللللار  الهفصلللل نم للللي      املهفعللللآ املسلللليور 

  هلللللفنة 1996ن لللللاوم    " كلللللر َسكلللللر "القلللللوي ا ررللللل  ا صلللللل وامللللللا لم 

 وبال اي  خآ ال،ا  ال افرة    م  زاها م  اأتر   املع وق .     126

مها ننللللو   لقلللل   اولللللّم اأنللللا   ال للللافرة      اللللل خلص ملللل  رللللآل مللللا كعيللللذ  قلللل ل

مللللللا   يااهللللللا بللللللااهوح    ذا    ااتللللللر   املع للللللوق  اب زللللللاء اسلللللل كامل مقول

 املن و  ااتر . 

نل  االلللرة اأنللللا  ااتللللر  لللل و ل يف رللللآل اجتاهاظللللا وأبعا هللللا فللللظ  وفلللل  ذلللللن    

فاأنلللللا    قلللللذ   لللللورها    لللللور مللللل  تلللللالل ا ررلللللة املكانيلللللة   ومعانيهلللللا 
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  واللمانيلللة    مللل  تلللالل ااتلللر .فلللال و لللو  شلللا  اكللل ة مسللل قللة    مللل  تاللللله 

 وف  طركذ ااتر   وسل  معاح اأنا و     ماهي ها . 

  1960نمخللللللوف   للللللازم     يللللللال ذلللللللن  اأن لصلللللل كقللللللول ابلللللل  تفا للللللة 

  "م  الووكآ "       232هفنة 

وي    ذا ما جَتاَذبها ا َ كَ  َف  الُ ي          َبكيلللللللللُّم فلللللللللَ  ُ كلللللللللللل   اشلللللللللَ

ام  َوَ َ سَّ

َ مَّ     عُّم فلللللَ  يَفل للللل  كلللللَ ام         َو لللللَ ذ َبلللللللللللللللللرَق الَز للللللللللللا   َو  نلللللَّ َوَح َأفَ هللللل 

 َ َ ملُّللللللللللللا 

ةه         َوَسوللللللللللللُ مَحلللللللللللللللللا ه  َوملللللللللللللللللللا شايَفهلللللللللللللللل     ل َ فيلللللللُك َأرارلللللللَ

 ب الُزَ ي   َ َرنَّ لللللا     

ُة وا ه  وُق   الَخ للللللا         َوََس للللَ هللللا ال للللَ َ َح الُعخللللفوُر َفوللللرا          َهلَّ َويَفلللللل  هللللَ

 َفَهيهَ لا 

لللللللللللللللا َأشللللكو   َليهللللا َوَ  َ كلللللل          اُء َفههللللا    َأَطفللللُّم ِب  َويفللللَ  َ رَ لللللللللللَ  املُكللللل

 َفَ فَه للللا 

ُ  َوالهَللللللللللل ي        وق  َكسلللللو  ُُ ال لللللَ  ُّ َوَ مللللل
 َّ         لللللَ 

رَّ ب َعيهللللللللللللللل  َأن  لللللَ  َويفلللللَ

 َوَكسُو للللا 

  هللللَ   َبكلللل  َومَحاَمللللللللللةه         
ام الخللللَ ُّ          َوَ سللللُ َن ملللل  ويفا  َأكللللُّ َفلللللَ  ُكللللللل َر شللللَ

هُهام  م 

الللللل،ا      للللل ور معلللللا  اأبيلللللا  السلللللابقة  للللل    ررلللللة الللللل،ا    ااتلللللر    

وااتلللللر     أك لللللا    الللللل،ا    العاشلللللذ و  ااتلللللر  ا امملللللة   ال لللللافر العاشلللللذ 

لقللللل  َتاهلللللّم الللللل،ا  ال لللللافر ملللللُ ذا  ا امملللللة وأ لللللنيا رو لللللا    املن لللللو  

و  للللل أ  هاايلللللة ن ال لللللافر ا اممة   نالاابلللللّم   وا للللل ة بلللللظبراز ااتلللللر   املع لللللوق 

والللللل امز  الرو للللل  بللللل    امل نرو  ناأنلللللا  اأنلللللّم  ورأكهلللللا ال وافلللللذ الهفصللللل   

 للللل   فلللللرل   الللللل،ا        املع لللللوق يف ن جتاذبهلللللا   العاشلللللذ  الللللل،ا  ااتلللللر 
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ااتللللر     ال للللافر بللللا لن واأح وال كللللار   لللل  ال وافللللذ بلللل  اللللل،ا   ال للللافر 

 رام يف يفوله   أشكو      ك  .   ا اممة 

أمهلللله وأمللللله نن   و   للللرور أن  كللللون املللللرأة بلللل،ا هلللل  مخلللل ر سللللعا  ه أو شللللقااه     

وأن ا لللل  هللللو   يشء بالهسلللل ة لل للللافروفلللل  الللللر   ملللل  أن ا لللل ل هللللو رللللآل 

ه   ال للللا  ال للللايف  لل للللعر بالهسلللل ة ل للللافرنا أك للللا     فلللل  الللللر   ملللل  ذلللللن رلللللل

فللللو رانلللّم   فال لللافر و يللل  وو   للله ههلللا  عهللل  أن فاليف للله بلللاملرأة  للل  هلللنيلة 

وملللللث ا لللل  فرا لللله اللللل ات  ملللل   هللللة   هللللنيلة أشلللل عّم ر  ا لللله ملللل   هللللة 

 ولللللليس مللللل  املعقلللللول أن ال لللللافر ح كل لللللذ  بوا للللل ةه  للللل كرة بن للللله     انيلللللة 

  للللللل،ا نللللللرا   ومللللللا  يف  الللللللة ال نلللللل  فلللللل    128  هللللللفنة 1998نتهسللللللة  

ه أهللل  رافللل  للنيلللاة ويف ا   االللهس اأنالللوم ررافللل  مللل  روافللل  ا يلللاة  يلللاة بلللآ  نلللل

 . 

 يللل  جتللل  فيللله م ع هلللا وهواهلللا   والليلللآ هلللو ملللالذ ومللل وي اأنلللا   العاشلللقة     

ذللللللن املو  لللللُ املنلللللاش بسلللللوار مللللل    بعيللللل ا  فللللل  أفلللللراام و قاليللللل  املو  لللللُ 

أن  للللوازم  "أنللللا  "القوافلللل  ال لللل   لللل  نلفللللا  ور  للللا  اأنللللانن  يلللل   للللاول 

املو  لللللُ الللللل،م بللللل    شلللللعور امل  لللللل  باملك و لللللا  وبللللل  اأنلللللا اأفللللل  أم 

فاأنللللا ااهللللاز   حي للللوم فلللل  فللللا ا  و قاليلللل  وفلللليام    هاسلللل   ال للللا   ولعا لللله

آ الللللل،ا  الوافيلللللة وال للللل  ن للللل   ون  لللللّم يف  اي ارم لل خخلللللية وهلللللو ك الللللل

وبفعللللآ ال ه لللل ة ام لكللللّم سلللللوة ايعاام فلللل  ا ررللللة  "اشللللو "اأهللللآ ملللل  

ولكللللل  يف   والسلللللوو والفعللللآ ايرا م وهللللل   علللل  فللللل   قيللللذ ر  لللللا  اشللللو 

ذ الر  لللا  بوركقلللة مه ل لللة مق وللللة وملللا هلللو مسللل وح   للل و  الوايفلللُ  أنللله حيقلللل

آ بعللللل  الر  لللللا  ل  نقلللللذ فهللللل ما  سللللل   ال لللللروام أو الللللله    بللللله   وُكؤ لللللل

وبللل،لن  ك للل  مه  هلللا يف  فلللل  الللل،ا  مللل  تللللالل ختلكههلللا للخللل ا  امل عللقللللة 

  59  هفنة 2005يف   نالوا ِبا ف  طركذ ال كيك   

س ال لللافر مللل  تاللللله فللل ل مك و للله يف        فلللااتر ملللا هلللو    وسللليلة رااعلللة نفلللل

فالعللللاح   معهلللل  للللله   ل ملللل     اتللللله  وملللل  تللللالل طايفا لللله ايب افيللللة ا الَّيفللللة 
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وللللليس نن الع للللآ الفهلللل  سللللوي  بلللل ا    تللللالل مللللا كهوللللل  ال للللافر وك لللليفه  ليلللله

آ أرااللللله لفهللللل  العلللللاح   ورملكلللللة الوايفلللللُ و يههلللللا ك لللللعر بقول للللله ويفي  للللله  ك الللللل

 .  84  هفنة 2016نالر ي    

ا نن مالللل       با للللّم املللللرأة مررللللل اأ لللل ا  وفافليللللة ا يللللاة و للللور الو للللو   أاللللل

ه  االلل  ال و كللل   وهلللو  االللرة رللل ي  لللوم  واالللر هلللزري وأتلللري    ابلللّم ولكهلللل

أهللللزر  وللللل  أنوافللللا  وأشللللكا   ملللل  ا سلللل وابا   لللل   زلللل و هلللل  اأُتللللري 

 .  104  هفنة 2002 ي وش   ن ما ا      فاح اي راء   

    نقللللذ      وم ولل للللا  االلللامل والكللللامل ال لللل   ه لللل ها اللللل،ا   العاشللللقة     

سلللله   يف ا للللل    يلللل   خللللو   بللللالوايفُ املركللللر  سلللليلام  ذا رللللان وايفعللللا  عيفيللللا  ُ ؤسل

و كللللل   ,لللللاح اأنلللللا  العاشلللللقة    الحلللللااُ و قخللللل   اأهلللللول وامل كهلللللا 

فههللللاو بللللال ركلللل  فاليفللللة   للللا  بلللل    ال امهلللل  يف ذا  ااتللللرامل وللعللللة  ومللللا     

والوايفلللللُ املعلللللي    لللللل،ا كف قلللللر ا لللللل     السلللللا ة ايب افيلللللة   وايفلللللُ ال لللللافر

ا  الللللل،ا   العاشلللللقة ال  ملعا للللللة ا للللل ل   معول لللللا  فاليفلللللة ال هلللللافر اجتلللللل ومك لللللل

وهللللل،  ا اللللللة  اللللللة ال قابلللللآ    للللل ل ا نخلللللهار يف بو قلللللة املنللللل ل   اأكللللل م

  وال  للللا  ختلللللذ أك للللا   الللللة ملللل  ال للللو ر الهفصلللل اللللل،م  لللل ام    وال للللا

   للللوازن نأنللللا  ال للللافرة مللللُ الوايفللللُ املنلللليط وللللليس ال للللو ر ُمللللر   للللا   سللللل ية 

ه ك لللل  القللللوي الهفسللللية اي ابيللللة بالوايفللللة ال لللل   سللللاف ها فلللل   فللللا ة  بللللآ  نللللل

وحيللللل   ال لللللو لر ن يولللللة لو لللللو  أهللللل اام   ال كييلللللك يف ُملللللال السللللليكولو  

فا  معيهللللا  ملللل  الفللللر  ِبلللل ام  قيقيهللللا   ل ملللل  وهللللول الفللللر  شلللل،ا   وللللل       للللل

 اشلللل ام   كعهللللل  أبللللل ا  وهلللللوله  اللللللة مللللل  اا لللللو  يف ُمالللللله السللللليكولو     

 .  27  هفنة 1982نسام    

شللللافر الو يعللللة   للللل،ا نللللرا  كسللللقط  رللللآل  -رللللام هللللو معللللروام –وابلللل  تفا للللة     

ه   بلللون بللل  املن وبلللة   ,للل  ال كل  سللله فللل  مع لللويف ه   للل  ليخيلللآ للقلللار  أنلللل

                             119  هلللللللفنة 1960نمخلللللللوف   لللللللازم    وكقلللللللول يف ذللللللللن  الو يعلللللللة 

  "م  الوافر "
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ه                َلُه َرشُفها  و  َوي  وَنُه الُسكُر         َ َعلَّقُ ُه َن واَن م   ََّر  ركق 

 ااَ رُ 
لللله               َوُك،ر  َف  يَفل لللل  َوَو هَ  ه  ُق ماء  ُمقَل اَم َوَو ه   ُ َريفر 

ُة ُ سه للله                يفَّ نلللللللرُ َفَل  َأ    َأَرقَّ َنسي   فيه  ر  هُهام يَف َلها الس   ر  َأمُّ م 

علللللللللللللرُ  عرا  َوَ زرا  َرَ نَّ لا              لُه َمهوق  َ زٌر َوي َ زُرُ  ش   َوط  ها َمعا  ش 

ختللللل لط ايسلللللقاطا  يف   لللللة ا  لللللرة   للللل  كزللللل و ركلللللذ املن وبلللللة َّلللللرا      

  اتر املن وبلللللة و ه  للللل الللللل،ا   ال لللللافر العاشلللللقة با   لل لللللافر كر  لللللك مهللللله 

وكزلللل و ااتللللر  املع للللويفة هللللو   و لللل امز  اللللل،ا   العاشللللقة بللللااتر  ا  للللرة 

هلللللو ااتر ا  لللللرة . لقللللل  رلللللان   لللللور املع لللللوق فللللل  ركلللللذ ا  لللللر وأ ل  

ة وهلللل  ف للللذ اي سللللاع ِبللللا  الخلللللة بلللل  ال للللافر والو يعللللة    ن يوللللة هامللللل

ال للللعرم  أم  ر للللة ا م لللللا  فيهللللا اتللللر مللللا كسلللل يها الهقلللل  ا لللل ك  نا لللللول 

ة يف ال لللللافر     1997نشلللللينة    ال لللللافر  لللللاٌل نن يف الو يعلللللة والو يعلللللة  اللللللل

فة   52هلللللفنة  ن لللللو ة ن للللل    "ا للللللول الخلللللويف "أم ملللللا كسللللل يه امل خلللللول

 ام لا  اأرواح و عالقها .    138  هفنة 1983

وكقللللول ابلللل  تفا للللة اأن لصلللل أك للللا  ماز للللا  بلللل  الو يعللللة واملن للللو    لللل    

 كقلللللول  لللللل ي الرااللللل  أنهلللللا  زاء وهلللللك رو لللللة مللللل  ركلللللا  اأر  الزهلللللاء 

 "م  الوافر"     125  هفنة 1960نمخوف   ازم   

عوارا                   كللللللا باَنة  َظَ لُّ َفيهاَنللللللللة             َوَروَ ة  َ هَفللللللُ  م 

ارا   َأفواُفن  م   َتوَطلللللةه                       ه َّ     ُنول
 َوَ  َّلللللللللل،ا َنلللللللوُرو 

هللللللللن    ا  م  رل
هللللللللللللن  َو لللللللل  َفل قللللللللُّم َطرفلللللللللللا  فا  هللللللللا  فا للللللللللللل را                         م 

ارا  َ للللللللللللللرل

ارا   الَعيلللللللل   َسنل
اَ  َ     َوناب ال  ُمسَ وط ها  باب لللللللللللال                       َنفل

ُه       ُه َأ َرُ للللللللللللللللللُه                   ذا َرنلللللللللللللللللللللللا َ َرُ هلللللللللللل  َطرفللللللللللللُ َ َ  للللللللللللُ

  لللللللللللللللللللللارا

اَر  َُ الُهللللللللللللللللللول                      َوَأهللللللللللُ 
ه  َُ اللللللللللللللللللللللَ رُّ َفقيقللللللللللا  بلللللللللل  َفَيخللللللللللُ 

 َأزهلللللللللللللللللارا
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نلللللري ال،ا  العاشلللللقة  لللللري   لللللور ااتر املع لللللوق فللللل  الو يعلللللة مللللل      

أنللللوارنن وفللللا ة مللللا  للللر  ط انفعللللال اينسللللان بللللام حييولللله ملللل  ركللللا  وأزهللللار و

فكاللل ا  ملللا   للل  لر اللللهفس ب لللؤ را  تار يلللة شلللا فايفلللة وهللللة وطيللل ة   امللللؤ لرا  

ولل  لللللة الهفسللللية مالملللل  و شللللارا   للللهعكس فلللل  الللللهفس   بهفسلللله ورالملللله 

ة فعللللآ سللللواء أرانللللّم بللللاللف  أ  ا ررللللة  ال حللللكة ف نلللل   فيهللللا اسلللل وابة ور ل

  أ اسيسللللله وميولللللله     للللل آ أفكلللللار اأنلللللا وم لللللافر    أ   للللل   را كلللللة را كلللللة 

 .      42  هفنة 2006ن    اايوع   ور  ا ه وذرركا ه وانفعا  ه  

  -و  وزل  يف جتربة ا  ل ان ،ه ف   ال ة أطراام     

 اأنا   العاشقة   .  

 ااتر   املع وق   . 

ق الوسيط    .   امل ول

يفا  يف ف ليلللللة اس ن لللللار املن لللللو  املزيلللللل       وكلوللللل  اأنا العاشلللللذ    امل لللللول

ق  ا  س ن لللللل اللللللل،ا    العاشللللللقة امل للللللول و لللللل   الع ليللللللة يف هللللللور    أمللللللل

ق بظرا  للله وكزيللل  معللله وفللل  اأنلللا   فو  ُمؤرلللل ا  وفيلللهالع لللق  وكللل  ا امل لللول وأملللل

 . 

لقللل  ار للل ط  للل   تفا لللة اأن لصللل بالو يعلللة  للل ا  فلللظنل الوهلللك   للل  سللل ل     

  2001نسلللللعي    للللل     َتاملللللا  رالخللللله ورم املحللللليف   بللللللللن شلللللافر الو يعلللللة  

ل الفلللل   364هللللفنة  للللل ي ابلللل  تفا للللة ب لللل اتآ الو يعللللة وا  للللرة  لقلللل  َتيللللل

أن ابللللل  تفا لللللة يفللللل  جتلللللاوز الخلللللور     57  هلللللفنة 2011نههلللللل     وامللللللرأة

فوسللللل  االلللامل   بللللآ ذهلللل  أبعلللل  ملللل  ذلللللن   ا سلللليلة ملللل  تللللالل الو يعللللة 

ا   ك ررللله امللللر  املعهلللومل لل لللرأة مللل  تلللالل هلللور الو يعلللة ء ب  للل  فا للل ك   لللل

لكللل  ال لللافر  للل  ُأفوللل  بنللل ك    ي  للله شللل هه يف ف،وب للله بلللام اف للل   بللله مللل  

 .  59  هفنة 2011نههل     م اهر الو يعة ال   ملكّم فليه   ساسه 

ا  رانلللللّم الو يعلللللة بالهسللللل ة    ابللللل  تفا لللللة اأن لصللللل مهربلللللا  لل لللللعراء       قلللللل

ُ وال ول للللُ نن ففلللل  الفلللل  كهلللل فُ اينسللللان  للللّم  وهلللل  يف أيفكلللل  للللا   ال فوللللل
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فللللالف  ن للللا     لللل    ر  ا لللله الالشللللعوركة ليهلللل ذ مللللا ك لللل ه  شلللل ا  هلللل،   الر  للللا  

فلللل  القهلللاة ال لللل   لللزط الر  لللا  املك و للللة ال للل  جتلللل  مهفللل،ا  اتللللر فو للل   يف ال

   67  هلللللفنة 1982نفخلللللار    ك كلللل  مللللل  تلللللالل  قيلللللذ ايشللللل ا  الللللل،ايت   

و لللل ام  اي سللللاع نن اللللل،م كالللل   الفلللل  ع لللللك فلللل  اي سللللاع اللللل،م  الللل   

 نل الفلللل  كالللل     ساسللللا  ,اليللللا  و لللل ام     فللللا ة ال هللللا   املفقللللو       ا يللللاة 

ا اي سلللاع الللل،م  اللل   ا يلللاة فهلللو ففلللوم وفلللريض   لقللل  نفلللس امل  ويفللل    أملللل

   140  هللللللفنة 1999نالكللللللوم     ُكسلللللل ل  ا  للللللورا  والقلللللللذ لخللللللا  ه  

 . 

ولقلللل  مللللل  ال للللعراء اأن لسلللليون ا  للللة واأح بالو يعللللة وا لللل  وال للللوق     

يههانن ابلللل  تفا للللة اأن لصلللل ملللل  أيفلللل   ملللل  واملللللرأة بركا للللها وبسللللا   ب فر اظلللا 

 .  357  هفنة 1990نال كعة     رأة ف  ه،ا ال   اا ك    

ه فاليفلللة اأنلللا  ااتلللر ليسلللّم فاليفلللة  للل كة   ومهلللام ككللل  مللل  أملللر     بلللآ   فظنلللل

 ه  فاليفة تلذ.
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 ا اَتة

  واملللللرأة يف شللللعر ابلللل  تفا للللة  ان للللا  ملنو للللا شللللكلّم العاليفللللة بلللل  الر للللآ  _

 ف ال ف    و   العاليفة  العامة يف ال عر العرل.

شلللللكآ الزللللللل مسلللللا ة واسلللللعة يف أشلللللعار ال لللللعراء  أنللللله كعوللللل  اللللللهص   _

  فافال  ب  طرف  مه  .

فهللل   ررلللة ا يلللاة    بلللس  بللله    لللّم ال راسلللة  أن ا  يلللة يفللل  لع لللّم  ورا   _

 ك  نور  وله  آ اشعار .  رملا  ال   ك خ،ها ال افر

 نَّ فاليفلللللة الللللل،ا  بلللللااتر يف الهخلللللو    علللللو     ن يولللللة العواملللللآ املنيولللللة _

 ومهها  م خلة بال روام السياسية وا   امفية ال   ميل  ف  .

 ن فاليفللللة ال للللافر بللللاملرأة ح  ق  لللل فلللل  وا لللل ة  فقللللط. بللللآ نولللل  ال للللافر  _

ملللا  علللآ اشلللعار    زهللل    لهسلللاء ل كللله كولللرح أسلللامء ة لفلللة وهللل،ا كؤرللل    عللل   ا

 ب سيام  را  مهه .
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 املخا ر واملرا ُ 

 . طللوق ا اممللة مللل  األفللة واأ ام. ن  سللان ف للاع   املنلللرر  1993ابلل   للل . ن

 ب و   املؤسسة العربية للهح.

يفللراءة  - . اسلل والء اأنللا وااتللر يف شللعر أمللآ  نقللآ 2016أبللو القاسلل  الر ي لل . ن

 .11الع       . املولة اللي   لل راسا  -نق كة

يفلللراءة يف شلللعر نللللار  - . شلللعركة امللللرأة وأنو لللة القخلللي ة 2002أمحللل   يللل وش . ن

ا  الك لا  العر .1الق ا  ناملول     .  م ذ  مه ورا  ا ل

 . 3ناملولللل   - ليلللآ الهخلللو   - . نلللامذ  مللل  الهقللل  اأ ل 1996ناكليلللا  لللاوم . 

 بيو    ار الك ا  الل ها .

 . 1 .  كللوان ابلل  تفا للة اأن لصلل ناملوللل  1960 قيللذ السللي  مخللوف   للازم . ن

 م    مه  ة املعارام اأسكه ركة .

 راسلللة مو لللوفا ية  - . فلسلللفة املكلللان يف ال لللعر العلللرل 2001  يللل  موسللل  . ن

ا  الك ا  العر .1ناملول   -,الية    .  م ذ  ا ل

مللة لعلللل  اللللهفس اأ ل ناملوللل  1982تلل  اه فخلللار . ن  . االاالللر    كلللوان 1 . مق ل

 املو وفا  االااركة .

 " . هلللورة ااتلللر يف ال لللعر اأن لصللل واملزلللرل 2019 . أمحللل   لللا   الربيعللل  . ن

  وال وزكُ. . فامن   ار  ي اء للهح1ناملول   "كه ر

 . اأ لللر املحللليف  يف شلللعر ابللل  تفا لللة 2011 .  هلللان  سلللامفيآ أمحللل  فامكلللرة . ن

 اأن لص. ُملة  امعة  م ذ.
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ناملولللل   "ُكه لللر  " . هلللورة امللللرأة يف ال لللعر اأن لصللل 2015 . سلللليامن القلللريش . ن

 املزر  . - . الرباش 1

ر الزلللل بلل  اااهليللة واي1959 . شللكرم فيخللآ . ن سللال  مهلل، امللر  القلليس  .  وللول

  . ب و    ار العل  لل الك .4ناملول   "كه ر  "   ف ر ب  أل ربيعة 

 . 1 . الرمللللل ال للللعرم فهلللل  الخللللوفية ناملوللللل  1983 . فللللاطك  للللو ة ن لللل . ن

 ب و    ار اأن لس للو افة والهح.

ة - . الللللوط  يف ال للللعر اأن لصلللل 1997 . ف لللل  ا  يلللل  شللللينة . ن  - راسللللة فهيللللل

  . القاهرة  رلية  ار العلو .1ناملول  

 . م لللاهر ال و كللل  يف ال لللعر اأن لصللل يف لللآ سلللقوش 2011 . ف للل  القلللا ر ههلللل  . ن

  . االاار   ار اأمآ.1يفرط ة ناملول  

 . رملللا  ال لللعر  راسلللة يف ال هيلللة مو لللوفية 2014 . ف للل  الكلللرك  رايض  عفلللر . ن

  .  . .2املول  والفه  لل عر الو  ا  ا  ك  يف العراق ن

را  وال  للللة الهفسلللية ناملولللل  2006 . ف للل  اه   للل  اايلللوع. ن  . 1 . ال ع للل  القلللُ

  م ذ   ار الزو ا  لل راسا  الُقرانية.

 . اللللل،ا  ال للللافرة يف شللللعر ا  ا للللة العربيللللة 2010 . ف لللل  الواسللللُ ا  لللل م. ن

  . بز ا    ار الرشي .1ناملول  

 . بللل و    ار 1ف لللر بللل  أل ربيعلللة املخلومللل  ناملولللل    .1970 . ف لللر الفلللرو  . ن

 العل  لل الك .

 .  م للذ  مه لللورا  1 . املللرأة يف ال للعر اأمللوم ناملوللل  1999 . فاط للة جتللور . ن

ا  الك لا .  ا ل
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 .  راسلللا  يف اأ   اأن لصللل يف لللآ سلللقوش يفرط لللة. 2001 .   للل  سلللعي    للل  . ن

 لي يا   امعة س ها .

 . 8 . ال لللعر وال لللعراء يف الع للل الع لللاع ناملولللل  1990مخلللوف  ال لللكعة . ن . 

 ل هان    ار العل  لل الك  . -ب و  

 . ,اليلللا  اأنلللا يف ال لللعر املزلللرل القللل ك  ام القلللرن   2013ر لللوان  هيللل م. ن

 ا امس والسا ع اشورك  ن رسالة ما س   .  امعة يفاه م مرباح وريفلة .

  . م    ار املعارام.1 . ايب ا  وال و لر الهفص ناملول  1982سلوي سام  . ن

 . م لللل   ار 1 . اللللل،ا  ا قيقيللللة ناملوللللل  2001هللللفاء ف لللل  السللللال   عفللللر . ن

 الوفاء.

 . االااللر  4 . املخ  لل يف م للا   فللل  الللهفس ناملوللل  2005ف لل  الللرمح  الللوايف . ن

  كوان املو وفا  االااركة.

 . 1 . مفهللو  اللل،ا  بلل  اله ركللة وال و يللذ ناملوللل  2004. نيفنوللان أمحلل  الوللاهر 

  ار وااآ للهح وال وزكُ.

 -ملللل تآ فلسللللف   - . امللللل،اه  الهق كللللة ا  كاللللة 1999  لللل  شلللل آ الكللللوم  . ن

  . م     ار املعارام .1ناملول  

 . القخلللي ة ا  كالللة يف الهقللل  العلللرل املعلللا . ن  سلللان 2006محلللي بللل  تليفلللة . ن

 املنرر  االاار  مه ورا  ا ت الام.ف اع   

 . بللل و    1 .  راسلللا  يف ال لللعر العلللرل املعلللا  ناملولللل  1998وفيلللذ تهسلللة. ن

  ار الحوق .



 
 2021 918  -894 ذنون أسماء طاهر  اآلخر ... الحبيبة في شعر ابن خفاجة   

 

 

918  
 

 .  م لللذ   وزرارة 1 . ال لللعر العلللرل املعلللا  ناملولللل  1998كوسلللك اليوسلللك . ن

 الاقافة .

 



 

 

 االساليب االنشائية الطلبية في سورة البقرة 
 

 م. سمر حسن ياسي م.  

 العراق  - رشد كلية الرتبية ابن

 

 ملخص البحث

اللغةةةة العربيةةةة  ةةةر لغةةةة الوةةةراى ال ةةةريهب  مجةةةد عةةةد  ا   عةةةا   ةةةا  يةةة  العةةةر  

مشةةةةاب  النةةةةاهبوي  ةةةةا  باظهةةةةر ال اجزةةةةا ظنةةةةرا هب المةةةة  ا الةةةةن اى يةةةةا  ا ب ةةةة م 

للوةةةةراى ال ةةةةريهب .ظنمةةةةد اى ايل ةةةةات الوراييةةةةة مجةةةةد  لةةةة     نايا ةةةةا مةةةةن ا ةةةة اال  

 احل ةةةةهب الكةةةة ال فةةةةمل لةةةةمللص ظةةةةاى ا هةةةةاب  ا نهةةةة  ا ههبةةةة   ةةةةمل  ايل ةةةةات مجةةةةد 

عهةةةةن بحهةةةةن التةةةةيهب.  يسةةةةهاي  ظزةةةةهب  ةةةةمل  ا ل ةةةةات مةةةةن  ةةةة   مرا عةةةةة 

ت الهةةةةر  مجةةةةرااف ماظنةةةة  لنةةةةا ا  نةةةة ى  ةةةةملا ال هةةةةا  ا وةةةةد   مةةةةن ا   ةةةة الا 

ز ةةةةةر  ةةةةةا الوةةةةةراى ال ةةةةةريهب شايسةةةةةاليو الالبيةةةةةة اييشةةةةةا ية  كةةةةةاى م  ةةةةة   

 الدراسة خمهها  ملاايسل     س رف البورف .

سةةة رف البوةةةرف سةةة رف مدييةةةة   ر يبزةةةا الفةةةا  مةةةن بةةةي السةةة ر  الةةةد  ايا ةةةا م هةةةاى 

ظضةةةةي التةةةةيهب ييم ةةةةن الةةةةد  ا  احهةةةةاا  ظوةةةةد  كر ةةةةا  سةةةة     يةةةة ى ايةةةةة    ةةةةا 

)صةةةة  ا  الليةةةة   الةةةة   سةةةةلهبا)من مجةةةةر  اربةةةة  ايةةةةات مةةةةن سةةةة رف الرسةةةة   بو لةةةة  

البوةةةةرف  ايةةةةة ال ةةةةرا  ايهةةةةي بعةةةةد ا   ةةةة ف ايةةةةات مةةةةن ا ر ةةةةا   يةةةةر   ي سةةةة  

ا امةةةةةةا   1 مالةةةةةة  شةةةةةةي ا ي ر ةةةةةة   ييوربةةةةةة  الشةةةةةةيااى  يينسةةةةةة  الوةةةةةةراى ا )

احا يةةةةث ا ةةةةي البيةةةة  )اللةةةةيزهب السةةةة ما    امجةةةة ا هب ظوةةةةد  كةةةةر ا ظضةةةةا لزا ا ةةةةي 

 تةةةي صةةةاحبزا كالعبةةةااف يةةة م الويامةةةة   ةةةر  ةةةمل حةةةار    ةةةمل  ليةةةي البيةةة  ايةةة  

لةةة    الةةةدييا.  سةةة رف البوةةةرف سةةةنام الوةةةراى   ر  ةةة   مجةةةد يةةة   مةةة  كةةةي ايةةةة   يةةة ى 

 ا.2مل ا)

 . البورف – الوراى – س ر – الالو – ايساليو كل ت م هاحية:

 

 .4/160اي واى   الل م الوراى   (1)

 .1/139اي واى   الل م الوراى   (2)
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 ايسل   اييشا ر:

ايشةةةةمار  ال  ةةةة  الةةةةمل  ايسةةةةل   الاريةةةةم  ال ةةةةن مةةةةن الوةةةة    الاريةةةةم بةةةةي 

 ا.1يسل   النص ييها  ا داظ   غايه   مبهغا  ا  السام )

  اا اييشاا   اللغة من ال عي )ا  دا ا  )الفر ال ا. 

امةةةةةةا   ايصةةةةةةا ن ظايسةةةةةةل   اييشةةةةةةا ر الالبةةةةةةر   منتةةةةةة ر  العةةةةةةام  ةةةةةة  

اسةةةةل     ةةةة ينر ا  هبلةةةةو ا ةةةةه لهب مةةةةن السةةةةام     ةةةةير امةةةة ر معينةةةةة  ةةةةد ر   

  نةةةة  مجةةةةد ي  ةةةة ى مه  يةةةةة     ةةةةن مةةةةن ي  ةةةة  لةةةة  السةةةة ا   ي عهمةةةةي  ةةةةمل  

ايمةةةة ر ا  اصمةةةةي صةةةةدمجا ا  كةةةةملبا ينةةةةا اسةةةة لة ا ر ةةةة  منزةةةةا اي ابةةةةة    ةةةة ى 

 ت معينة. با  ا

ظيالةةةةو ا ةةةةه لهب مةةةةن ا خاهبةةةةو  ن يةةةةمل امةةةةر مةةةةا ا  اله مجةةةة  النةةةة .  مجةةةةد احهةةةة   

 ةةةةملا ا   ةةةة      نايا ةةةةا الةةةة  العديةةةةد مةةةةن اله رالةةةةات .  مةةةةن  ةةةةمل  اله رالةةةةات 

 )ايمر ش النزر ش الدالااش ايسه زام شالهمنر شالندااا.

ايمةةةةةر :يوةةةةةيم النزةةةةةر ش مةةةةةر بةةةةة    مةةةةةر  ش العةةةةةر   وةةةةة    مر ةةةةةص  ى   عةةةةةي  

 ا.2ص باى   عي  ظالباا ل لهاق  ا عن   مج  ايمر  ملا ال عي )  مر 

 ا.3اما اصا حا هبلو ا خاهبو من ا خاهبو  ظعي امر معي) 

 سةةةةةل   ايمةةةةةر/ ل مةةةةةر الةةةةةدف  ييت يه سةةةةةهب  ةةةةةا النةةةةةد    لةةةةة    اصمةةةةةي 

  ةةة     ةةةمل  الةةةدييت بهةةةي  معينةةةة  ل ةةةر خوةةةم ايمةةةر  ييلهةةة  ا خههةةةة بةةة  

يهةةةة اظر ظبةةةة  املةةةةرين احةةةةدبا  يلهةةةة  الةةةة  الالةةةةو  اي ةةةةر   صةةةةيغه  نةةةةو اى 

مجب لةةةة  يةةةةاا ا خاهببةةةةة لةةةةمللص ي حةةةة  اى اي امةةةةر اي يةةةةة الهةةةةا رف مةةةةن ا   عةةةةا  

ا  البةةةةا ف مبةةةةا ف ا  الةةةةن هبريةةةةم الرسةةةةة   )سا  ا ةةةةي بيهةةةة  اللةةةةيزهب السةةةةة م 

 ا بةةةةةة الهن يةةةةةمل  ييم ةةةةةن الهغةةةةةاي النزةةةةةا ا  رظضةةةةةزا حهةةةةة  يةةةةةا  امةةةةةر ا ةةةةةر 

  اى ظعةةةةي ايمةةةةر يبنةةةة  الةةةة  السةةةة  ى اى كةةةةاى صةةةةحير اي ةةةةر ي مج زةةةةا  ي حةةةة 

 

 .5/302اي واى   الل م الوراى   (1)

 .4/27مواييس اللغة   (2)

 .1/462الر   ايظران    ن  لخيص ا  هان    (3)
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 الةةةة  حةةةةملا النةةةة ى اى كةةةةاى مضةةةةارال  مةةةةن ايظعةةةةا  ا مسةةةةة  الةةةة  حةةةةملا 

 حرا العلة اى كاى معهً .

 عةةةةةا ا ظانةةةةةا  اى الةةةةةد ا الةةةةةبعم - ينةةةةةدر   ةةةةةمن  ةةةةةمل  الةةةةةدييت )  ةةةةةات

اسةةةةة ا اظعةةةةةا  اي انةةةةةا النةةةةةد الةةةةةبعم اي ةةةةةر اظعةةةةةا  لهضةةةةةمنزا معنةةةةة  الالةةةةةو 

ا. ايمةةةةر ايضةةةةا يعنةةةةر مجةةةة   الاالةةةةو لل عةةةةي مهضةةةةمنا 1يةةةةاا ا خاهببةةةةة)  مجب  ةةةةا 

 هبلو معي  صيغه  اكرم زيدًا ظيالو منص اهيا ا خاهبو اكرام زيد.

  ناك الدف  ييت يا  الليزا.

ايسةةةةهع ا:  مةةةةن صةةةةيغه  يةةةةر  ظيةةةة  معنةةةة  العلةةةة   الالةةةةو الةةةةمل  يهةةةةدر مةةةةن 

ر يى   النزةةةةةر ايالةةةةة  ا  اي يةةةةة   سةةةةةمر  ةةةةةملا ايسةةةةةهب لن رمجةةةةة  الةةةةةن النزةةةةة 

  ضمن ال   الن ايمر اما ايسهع ا ظ ي  هبلو ظعي  ملا ايمر.

 ا.40الهزديد )االَمل ا ما ِش ُههبا س رف ظهل  )

 ا.23الهعمي  )َظا  ا بِس َرٍف ِمن ِمفلِِ ا س رف البورف )

الهسةةةةخمل: صةةةةمل رف الكةةةةا ا  احلالةةةةة الهةةةةر صةةةةدرت  ةةةةا صةةةةيغة ايمةةةةرش  )ك يةةةة ا 

 ا.65ا س رف البورف )مِجَرَ ًف  اِس يَ 

 ا.50اي اية )ك ي ا ِحماَرًف َ   َحديًداا س ف ايرساا )

ِ ْيُي  ْيُي الاَّ َا اللَّ  ا.2 يَ اْيَملِةةر ) الهمنر كو   امرئ الويس :  يَ َ هيه

 الدالاا )ر  اغ ر يلا.

اكهةةةةوا  ل ةةةةن   ى يةةةةن  ايمةةةةر.  معنةةةة  ايلةةةةه   هبلبةةةةةص -ايلةةةةه   )امجةةةةر 

 مسا   لص   ا ر بة امرا   ى اى ي  ى ظي  ينف اسهع ا.من شخص 

  ل مر الدف صي  يا  الليزا  من  مل  الهي :

اظعةةةةةي مفةةةةةي اكةةةةةرم ارسةةةةةهب  غمل ةةةةةا.  اي ةةةةةزر اى    ةةةةةمل  الهةةةةةيغة معنةةةةة  

ايسةةةةةهع ا    ةةةةة ى  ةةةةةمل  الهةةةةةيغة مهضةةةةةمن  لعةةةةةدف معةةةةةاى منزةةةةةا كةةةةة  مجلنةةةةةا 

م الوةةةةدرف الةةةة  اي يةةةةاى ايسةةةةهع ا  مةةةة  ايسةةةةهع ا مجةةةةد يةةةةا  الهعميةةةة  ا  الةةةةد
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ِ ا سةةةة رف البوةةةةرف ) ن ِمفلةةةةِ ا  ا بِسةةةة َرٍف مةةةةِ اش ا  معنةةةة  الهزديةةةةد 23بكةةةةا مفةةةةي )ظةةةةَ

اش ا  الهخيةةةةمل )ا لةةةةس مةةةة  ابةةةة  احلسةةةةن 40)االَملةةةة ا مةةةةا شةةةةِ ُههبا سةةةة رف ظهةةةةل  )

 ا  ابن سملينا.

ايمةةةر بهةةةيغه  لي عةةةي   ةةةمل  الهةةةيغة مه  يةةة  مةةةن يم  ال عةةةي  اكفةةةر مةةةا  ةةةد ي 

ل عةةةةي الغا ةةةةو لهعايةةةة  صةةةة ة ايمةةةةر  يوةةةةي     ةةةةا ظعةةةةي  ةةةةمل  الةةةة م الةةةة  ا

 ا خاهبو.

اُ  َ اسةةةةةةَهغِ ُر ا ا ََّ  ِىَّ ا ََّ َغ ةةةةةة ر   ن َحيةةةةةةُث َ ظةةةةةةاَإ النةةةةةةف هبَّ َ ظيضةةةةةة ا مةةةةةةِ ﴿ ةةةةةةُ

﴾  (199) َرحيهب 

مليَن وَمنةةةة ا ي َ و لةةةة ا رااِلنةةةةا َ مج لةةةةُ ا ايُتريةةةةا َ اسةةةةَمع ا َ لِل ةةةةاظِريَن  ا الةةةةَّ َ ﴿يةةةةا َ هيةةةةه

﴾  (104) اَلملا   َ ليهب 

ر ِى﴾ رُكهب َ اشةةةةةُ ر ا يل َ ي َ   ةةةةةُ ا ُكر   َ  كةةةةةُ مليَن  (152) ﴿ ﴿ظةةةةةَ ا الةةةةةَّ َ يةةةةةا َ هيةةةةةه

ابِريَن﴾ ِن َ الهَّ ِف  ِىَّ ا ََّ َمَ  الهف  (153) وَمُن ا اسَهعين ا بِالهَّ

ايسةةةةةه زام لغةةةةةة: مةةةةةن ال زةةةةةهب   ةةةةة  معرظهةةةةةص للكةةةةةا بالولةةةةةو ش  كةةةةة   ر    

 الرظه  ش ر ي ظزهب رسي  ال زهب .لساى العر    ظزم  الكا الوله   

 :اللغة  

 الكةةا ظزمةة  :يوةةا  بالولةةوش ا عرظةةة   العلةةهب : معنةةا  )ال زةةهبا مةةن مشةةهم

   م ابةةة   ظزةة  - ا ضةةار    ظهحزةةا    ا ةةايش   ا ةةاا ب نةة -  ظزمةة 

   ي زمةة ش  علهةة   يةةا  ظزمهةة    ال ةة م ظ يةةا    ظزمةة  ظايةةا ظةةا هبش م ابيةةة

 ا.1 يا ) ظزمنر   ظاظزمنر ش  يا  ي زمنر  ى .من   هبلب  :ال  م   زم 

 :ايصا ن  

 النةةد  حاصةة  ي ةةن   مةةا  الةةمل ن   خهةةي  ى خماهببةة  مةةن ا ةةه لهب هبلةةو  ةة 

 :كو لةةص جمزةة  ش بكةةا العلةةهب بةة  يالةةو  سةةل    ةة     اش2النةة  ) ممةةا سةةال 

  سةةاليو مةةن يعهةةن   اإلنةةا ش    بةةالن ر السةةا ي ؟ ظهميةةو يوةة   لةةديص  ةةي

 

 .1/1056ش الوام   ا حيط   1/125لساى العر     (1)

 .7/43ايشبا   النتا ر    (2)
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   السةةا يش يعلمةة  ي بكةةا العلةةهب بةة  يالةةو  يشةةاا هبةة    ةة    العربيةةةش اللغةةة

 العلةةهب هبلةةو  ةة    للههةة ر     مةةا للههةةديم  ةةامي  مةةرين يةةا  الالةةو  ةةملا

 ايسه زام    ات بإحد  مجبيش من معل ما  ي ن   بكا

 ا م ف

   ل سةةه زام  لةةيس البةةا   م   ةةر ايسةةه زامش حةةر ا مةةن حةةرا  ةةر

  ي بةةةا زم    ةةة  ي اي مةةةار  حنمةةةر  صةةة ت   ةةةر ا صةةةي غمل ةةةا 

 ا.1با مز ر)

 : ي

 :يحةة  ال عةةيش يليزةةا   ى ظيزةةا   ا صةةي ايسةةه زامش حةةر ا مةةن حةةرا   ةةر

  ةةي :يحةة  م ةةر اش ا ةةن كةةاى   ا بعةةد ا  ا بهةةد   مجةة   الةة ؟  نةة ز مجةةدم  ةةي

 ا.2حارض؟ )  شام

 ايسه زام  س ا

اىش مهةة ش مةةاش  سةة ا)منش  سةةعة ل سةةه زام  ى  كيةة ش كةةهبش  يةةنش  ش  ىف   يةةف

اش  ر ت  :البورف س رف   منزا    ف

  اصمةة   اي نةةي لل احةةد  ي ةة ى يعوةةيش الةة   ةةا  يسةةه زهب اسةةهب  ةة  :مةةن -١

 كفملا. ا ملكر ل تزا  ال   ال عي  خمي  ا  يث  ا ملكر

 ا سةةةم  ما يةةةة    ال لمةةةةش  ن :الشةةةي ي  حةةةد بةةة  يالةةةو اسةةةهب :مةةةا -2

 ي مةةا  كةةي الةةن بةة  يسةةه زهب مةةبزهب اسةةهب   ةة  ي سةة ش   ا مةةر الفابهةةة  حويوهةة 

  ملا؟ ما  كو لنا      ا  يبات    حي اى من يعوي

 حاي.    مسهوب     كاى ما يا  ال ماىش الن ب  يسا  اسهب :مه -3

 بمعنةة  ظه ةة ى غةةمل ش  الةةن كةةاينش ا  ةةاى الةةن  ةةا  يسةةه زهب اسةةهب  ةةر : يةةف  -٤

 ا. كي  )
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 ؟  يةة  كيةة  :يحةة    ي هةة  الكةةا حةةا  الةةن  ةةا  يسةةه زهب اسةةهب  ةةر :كيةة -5

  النح ؟   دت    كي 

 بةة  اصةة ا  ظيوةة  مةةبز ش ي ةة ى حيةةث العةةد ش الةةن بةة  يسةةا  اسةةهب :كةةهب -٦

 الهميي . ال   منه باً  ما بعد ا   ي  ى مجدر ش يعي

 يوسةةةةةهب الةةةةة  مجسةةةةةمي   اسةةةةةهع م مةةةةةا   ةةةةةممل ا خاهبةةةةةو امةةةةةا اصةةةةةا حا :

 ايسه زام الهه ر   ايسه زام الههديور.

زا مجةةةاَ  َ يةةةف  ُخيةةةر  ةةةمِلِ  ا َُّ  ة  الةةةَ  اُلر شةةةِ َر  اِ يةةةَ
ٍة َ  ةةةِ رَّ الةةةَ  مَجريةةةَ مل  مةةةَ ﴿ َ   َكالةةةَّ

ا َ    هب َلبِفةةةةَ  مجةةةةاَ  َلبِفةةةةُ  َي مةةةةً ُ  مجةةةةاَ  كةةةةَ هبَّ َبَعفةةةةَ َة الةةةةاٍم  ةةةةُ ُ  ا َُّ ِما ةةةةَ ا َظَاما ةةةةَ َبعةةةةَد َم  ةةةةِ

نَّ  بَ  َص َ  َيَهسةةةةَ َص َ َ ابةةةةِ ايُتر  ِ  هَبعامةةةةِ َة الةةةةاٍم ظةةةةَ ي َلبِفةةةةَ  ِما ةةةةَ عةةةةَم يةةةةَ ٍم مجةةةةاَ  بةةةةَ

هبَّ  ُ  ا  ةةةةُ ر  َِ  الِعتةةةةاِم َكيةةةةَ  ُينشةةةةِ اِ  َ ايتةةةةُ ًة لِلنةةةةف َص ويةةةةَ اِرَك َ لِنَمَعلةةةةَ ر  ِ   ةةةةِ َ ايتةةةةُ

هُب َ ىَّ ا ََّ الةةةةَ  كةةةةُ  ُ  مجةةةةاَ  َ اللةةةةَ َ لةةةةَ يَّ ً  َظلةةةةَ ف َ بةةةةَ ﴾َي سةةةة  ا حلةةةةَ دير   مجةةةةَ
ٍ
سةةةة رف  يِّ ََشا

   (259) البورف

ر ا ةةةةةَ    مجةةةةةاَ  َ َ َ   ةةةةةُ ِمن مجةةةةةاَ  بةةةةةَ   ﴿َ  ِ  مجةةةةةاَ   ِبةةةةةرا يهُب َر ِّ َ ِر  َكيةةةةةَ  ُعيةةةةةِ

ي الةةةَ   هبَّ ا عةةةَ ُ نَّ  َِليةةةَص  ةةةُ مِل َظلةةةُ َن الاةةةَّ ًة مةةةِ مل َ رَبعةةةَ ن لَِيامةةةَ ِنَّ مَجلبةةةر مجةةةاَ  َظخةةةُ
َ ل ةةةِ

هبَّ  نُزنَّ  ةةةةةُ ًاا  ةةةةةُ
ٍي مةةةةةِ يِّ َ بةةةةةَ هب َ ىَّ ا ََّ اَل يةةةةة   كةةةةةُ عًيا َ االلةةةةةَ َص سةةةةةَ نَّ َيا ينةةةةةَ ا اُلزةةةةةُ

 (260)﴾س رف البورف  َح يهب  

اُ  َ اسةةةةةةَهغِ ُر ا ا ََّ  ِىَّ ا ََّ َغ ةةةةةة ر   ن َحيةةةةةةُث َ ظةةةةةةاَإ النةةةةةةف هبَّ َ ظيضةةةةةة ا مةةةةةةِ ﴿ ةةةةةةُ

 ا199﴾س رف البورف )  َرحيهب  

 ا152) ﴾س رف البورف  ﴿ َظا ُكر   َ  ُكرُكهب َ اشُ ر ا يل َ ي َ  ُ ر ىِ 

 النزر :لغة   ا ايمر نا  ينزا  نيا ظايهزيا النزر.

 هبلو ا ه لهب ممن     ل  ال  م برتك امر معي. :اصا حا

مليَن وَمنةةةة ا ي َ و لةةةة ا رااِلنةةةةا َ مج لةةةةُ ا ايُتريةةةةا َ اسةةةةَمع ا َ لِل ةةةةاظِريَن  ا الةةةةَّ َ ﴿يةةةةا َ هيةةةةه

﴾  (104) اَلملا   َ ليهب 

 ا مايسوط بالليي  اصم  ايداا.النداا :لغة من الند  البلي  الندا
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هب  بلُِ هب َلَعلَّ ةةةةُ ن مجةةةةَ مليَن مةةةةِ هب َ الةةةةَّ مل  َ َلَو ةةةةُ هُب الةةةةَّ د ا َربَّ ةةةةُ اُ  االبةةةةُ ا النةةةةف َ ﴿ يةةةةا َ هيةةةةه

 ا21َ هَّو َى ﴾ س رف البورف )

مليَن وَمنةةةة ا ي َ و لةةةة ا رااِلنةةةةا َ مج لةةةةُ ا ايُتريةةةةا َ اسةةةةَمع ا َ لِل ةةةةاظِريَن  ا الةةةةَّ َ ﴿ يةةةةا َ هيةةةةه

 ا104س رف البورف )اَلملا   َ ليهب  ﴾ 

ابِريَن ﴾  َ  الهةةةةةف ِن َ الهةةةةةَّ ِف  ِىَّ ا ََّ مةةةةةَ مليَن وَمنةةةةةُ ا اسةةةةةَهعين ا بِالهةةةةةَّ ا الةةةةةَّ َ ﴿ يةةةةةا َ هيةةةةةه

 ا153س رف البورف )

احُلرِّ َ الَعبةةةةُد  ره بةةةةِ هَ  احلةةةةُ يُ هُب الِوهةةةةاُس ِ  الوةةةةَ َو اَللةةةةَ مليَن وَمنةةةة ا ُكهةةةةِ ا الةةةةَّ َ ﴿ يةةةةا َ هيةةةةه

ا ُ  ا َعر ِا َ َ  اا  بِالَعبةةةةِد َ ا ُيفةةةة  بةةةةِ بةةةةا   بةةةةِ ن َ  يةةةةِ  ََشا  َظا ِّ ُ  مةةةةِ َر لةةةةَ ن اُل ةةةةِ يف  َظمةةةةَ

  ُ َص َظلةةةةَ د  َبعةةةةَد  لةةةةِ ِن االهةةةةَ ة  َظمةةةةَ هب َ َر ةةةةَ ن َربِّ ةةةةُ
ََ يةةةة   مةةةةِ َص   َِليةةةةِ  بِإِحسةةةةاٍى  لةةةةِ

 ا178﴾ س رف البورف )  اَلملا   َ ليهب  

امةةةةا اصةةةةا حا:رظ  الهةةةة ت ب لةةةة  معنةةةة   يسةةةةهعي ا نةةةةا   بغةةةةمل  مةةةةن ا ةةةةي 

 ال ص    دظ   مبهغا  . 

احُلرِّ َ الَعبةةةةُد  ره بةةةةِ هَ  احلةةةةُ يُ هُب الِوهةةةةاُس ِ  الوةةةةَ َو اَللةةةةَ مليَن وَمنةةةة ا ُكهةةةةِ ا الةةةةَّ َ ﴿يةةةةا َ هيةةةةه

ا َعر ِا َ َ  اا   بةةةةا   بةةةةِ ن َ  يةةةةِ  ََشا  َظا ِّ ُ  مةةةةِ َر لةةةةَ ن اُل ةةةةِ ا ُيف  َظمةةةةَ بِالَعبةةةةِد َ ا ُيفةةةة  بةةةةِ

ن َربِّ 
ََ يةةةة   مةةةةِ َص  ُ   َِليةةةةِ  بِإِحسةةةةاٍى  لةةةةِ َص َظلةةةةَ د  َبعةةةةَد  لةةةةِ ِن االهةةةةَ ة  َظمةةةةَ هب َ َر ةةةةَ  ةةةةُ

﴾ س رف البورف  (178) اَلملا   َ ليهب 

الهمنةةةةر : ةةةة  صنةةةةر الشةةةةخص يمةةةة ر معينةةةةة يعهوةةةةد بهحويوةةةة   اظا ةةةةدف التيمةةةةة 

  الدم عويوزا ارضار بمهاحل .

ا  ي ِمنةةةةف نةةةةا َ َوبةةةةَّ َن الَبيةةةةِ  َ  ِسةةةة اليُي َربَّ
َد مةةةةِ ُ   ِبةةةةرا يهُب الَو االةةةةِ َص َ يةةةةَ   ﴿َ  ِ  َيرظةةةةَ  ِيةةةةَّ

ميُ  الَعليهبُ    (127)﴾ س رف البورف  السَّ

َ نا  َص َ َ ِريةةةةا َمناسةةةةِ ًة ُمسةةةةلَِمًة لةةةةَ نةةةةا ُ مةةةةَّ
هِ يَّ ن ُ رِّ

َص َ مةةةةِ نةةةةا َ ا َعلنةةةةا ُمسةةةةلَِمِي لةةةةَ ﴿َربَّ

حيهبُ  اُ  الرَّ   (128)﴾ س رف البورف  َ ُ و اَلَلينا  ِيََّص َ يَ  الهَّ ف

مليَن  ِ ا َ صةةةةاَبهُزهب ُمهةةةةيَبة   ا  َِليةةةةِ  راِ عةةةة َى﴾ ﴿الةةةةَّ ا  َِِّ َ  ِيةةةةف سةةةة رف  (156) مجةةةةال ا  ِيةةةةف

 البورف
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َن  ﴿ دَّ ِ كةةةةًرا َظمةةةةِ مِلكِرُكهب وبةةةةاَاُكهب َ   َ شةةةةَ ا ُكُر ا ا ََّ كةةةةَ َ ُ هب ظةةةةَ يُههب َمناسةةةةِ إِ ا مَجضةةةةَ ظةةةةَ

ن  ةةةةَ ٍق﴾ سةةةة رف  َرِف مةةةةِ ُ  ِ  ا  ةةةةِ ييا َ مةةةةا لةةةةَ نةةةةا و ِنةةةةا ِ  الةةةةده ن َيوةةةة ُ  َربَّ اِ  مةةةةَ النةةةةف

 ا 200البورف )

ملاَ   ﴿ نًَة َ مِجنةةةا الةةةَ َرِف َحسةةةَ
نًَة َ ِ  ا  ةةةِ ييا َحسةةةَ نةةةا ِ  الةةةده

نةةةا و ِ ن َيوةةة ُ  َربَّ نُزهب مةةةَ
َ مةةةِ

 (201) النفاِر﴾س رف البورف

﴿   ِ ا َِّ َ َم  َِ هةةةةِ َن بةةةةِ ي  ومةةةةَ ِ  َ اُ  ِمنةةةة َى كةةةةُ ن َربةةةةِّ
سةةةة ُ  بةةةةِ  ُ يةةةةِ َ   َِليةةةةِ  مةةةةِ َن الرَّ ومةةةةَ

  ِ َص َ ُكُهبةةةةِ ِمعنا َ َ هَبعنةةةةا ُغ رايةةةةَ ِ  َ مجةةةةال ا سةةةةَ
لِ ن ُرسةةةةُ

ٍد مةةةةِ َي َ حةةةةَ ُق بةةةةَ رِّ لِِ  ي ُي ةةةةَ َ ُرسةةةةُ

نا َ  َِليَص ا َهمُل﴾س رف البورف   (285)  َربَّ

نةةةةا ي  َب  َربَّ ا اكَهسةةةةَ َب  َ اَلَليزةةةةا مةةةةَ ا مةةةةا َكسةةةةَ ا  ِيف ُ سةةةةَعزا  ةةةةَ ُ  ا َُّ َي سةةةةً ﴿ي ُيَ لةةةةِّ

مليا  ِى َيسةةةةينا َ   َ  اَ  مليَن ُ  ا ةةةةِ َ  الةةةةَّ ُ  الةةةةَ ي اَلَلينةةةةا  ًِ ا كةةةةَ  َ َلهةةةةَ نةةةةا َ ي َعمةةةةِ ايةةةةا َربَّ

ر َلنةةةا َ ارَ نةةةا َ يةةةَ   ا َ اغ ةةةِ ِ  َ االةةةُ  اَلنةةةف َة َلنةةةا بةةةِ لنةةةا مةةةا ي هبامجةةةَ مِّ نةةةا َ ي ُعَ نةةةا َربَّ
ن مَجبلِ مةةةِ

 (286)  َم ييا َظايُليا اَلَ  الَو ِم ال اظِريَن﴾س رف البورف

مليَن  ا الةةةَّ َ اُ  ﴿ يةةةا َ هيةةةه ن هَبيِّبةةةاِت مةةةا َرَزمجنةةةاُكهب َ اشةةةُ ر ا  َِِّ  ِى ُكنةةةُههب  ِيةةةف
وَمنةةة ا ُكلةةة ا مةةةِ

 (172)   َ عُبد َى﴾س رف البورف

الةةةدالاا: امةةةر مةةةن  ةةة    يةةةص ا  هبلبةةةص منةةة  عويةةةم امةةة ر معينةةة  ا  مةةةن  ةةة  االةةة  

 ا.1منص من لة كو  هب )ليغ ر ا  ل يدا )اللزهب اغ ريلا )

  

 

 .2/132ا وهضو    (1)
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  ا را  : ا ها ر

اي وةةةةةاى   اللةةةةة م الوةةةةةروى للسةةةةةي هبر ش البةةةةةدالر ن بةةةةةن ا  ب ةةةةةر  ةةةةة    •

 مريةةةةة ش ا حوةةةةم امةةةةد ابةةةة  ال ضةةةةي ابةةةةرا يهب  911الةةةةدين السةةةةي هبر ش  ةةةة   

 .1974ش النا  ا ي ة ا لية العامة لل ها ش 

ايسةةةةةاليو اييشةةةةةا ية   النحةةةةة  العةةةةةر  ش البةةةةةد السةةةةة م  ةةةةةار ىش الابعةةةةةة  •

  هبة ا ايمرش الوا رف.ش م2001ا امسةش 

 الةةدين  ةة   ب ةةرش    بةةن الةةر ن البةةد :النحةة     النتةةا ر ا شةةبا  •

 م سسةةةة الشةةةي ش غريةةةد /٤٣. :ا حوةةةم  ةةةةا ش ٩١١ :)ا هةةة ى السةةةي هبر

 م.  ١٩٦٨ -  ١٤٠٦ ا   ش :الابعة بمل تش - الرسالة

 صةةيهب بةةن المةةر  بةةن   ةةد بةةن ا ليةةي الةةر ن البةةد  بةة  :النحةة    اصمةةي •

 الةةةدين ظخةةةر .  :ا حوةةةم . ةةةةاش  ١٧٠ :)ا هةةة ى البلةةة  ال ار يةةةد 

 . ١٦٧ مش ١٩٩٥ -   ١٤١٦ ا امسةش :الابعة مجبا فش

 ةةةةةاش ٣٢١ زةةةةرف اللغةةةةة ش  بةةةة  ب ةةةةر امةةةةد بةةةةن احلسةةةةن بةةةةن  ريةةةةد ا ز   )ت  •

بةةةةةمل ت ش الابعةةةةةة:  –ا حوةةةةةم: رمةةةةة   منةةةةةمل بعلب ةةةةةرش  ار العلةةةةةهب للم يةةةةةي 

 م.١٩٨٧ا   ش 

 ةةةةةة ا ر الب غةةةةةةة   ا عةةةةةةا   البيةةةةةةاى  البةةةةةةدي ش ا ةةةةةةد ا اشةةةةةةمرش  ةةةةةةبط  •

   دمجيم  .ي س  الهميد ش النا  ا  هبة ا لية شبمل ت.

  ايةةةةة ا     غايةةةةة ا ر  ش ابةةةةن حمةةةةة احلمةةةة  ش  وةةةةر الةةةةدين  بةةةة  ب ةةةةر  •

 ةةةةةةا ش ا حوةةةةةم: الهةةةةةام ٨٣٧بةةةةةن الةةةةة  بةةةةةن البةةةةةد ا  احلمةةةةة   ا زرار  )ت 

بةةةةةةمل ت ش : الابعةةةةةةة -بةةةةةةمل تش  ار البحةةةةةةار- شةةةةةةوي  ش  ار  م هبةةةةةةة ا ةةةةةة 

 م. ٢٠٠٤ا  ملف 

 ةةةةةا ش النةةةةا : ٣٩٢ا هةةةةا صش  بةةةة  ال ةةةةهر الةةةةف ى بةةةةن  نةةةةر ا  صةةةة  )ت  •

 ا ي ة ا لية العامة لل ها  ش الابعة: الرابعة

   ةةد :ك مزةةا    العةةر   سةةنن  مسةةا لزا  العربيةةة اللغةةة ظوةة    الهةةاحبر •

  اش ٣٩٥ :احلسةةي)ا ه ى رز ش  بةة  ا ا  الو  ينةةر زكريةةاا بةةن ظةةار  بةةن
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 الوةةا رفش –  كةةا    احللبةةر البةةا  اليسةة  مابعةةة صةةورش   ةةد :عويةةم

 .١ مش ١٩٩٧ -  ١٤١٨ ا    الابعة . :الابعة

 الر   ايظران    ن  لخيص ا  هان •

 .٢ مش ٢٠٠٠ الوا رفش - غريو  ار برشش ك   :ا ص ات اللهب •

الةةةدين ابةةة  هبةةةا ر امةةةد بةةةن يعوةةة   مجةةةمل ز ابةةةا  ش مجةةةام   ا حةةةيط ش امةةةد  •

 .2005م هبة عويم الرتاف   م سسة الرسالة الابعة الفامنة 

ال هةةةةا  لسةةةةيب ي ش المةةةةر  بةةةةن الةةةةف ى بةةةةن مجنةةةةن احلةةةةار ر بةةةةال ياش  بةةةة  برشةةةةش  •

 ةةةةةةا شا حوةةةةةم: البةةةةةد السةةةةة م امةةةةةد  ةةةةةار ى ش ١٨٠ا لوةةةةةو سةةةةةيب ي  )ت 

 م.  ١٩٨٨ - ة  ١٤٠٨الفةش م هبة ا ايمرش الوا رف ش الابعة: الف

لسةةةةاى العةةةةر  ش امةةةةد بةةةةن م ةةةةرم بةةةةن الةةةة  ابةةةة  ال ضةةةةي  ةةةةا  الةةةةدين بةةةةن  •

 منه ر اييهار ش  ار صا رش بمل تش الابعة الفالفة.

معمةةةهب ال ةةةر ق اللغ يةةةة ش ا  لةةة :  بةةة   ةةة   احلسةةةن بةةةن البةةةد ا  بةةةن سةةةزي  •

 ةةةةةا ش ا حوةةةةم: ٣٩٥بةةةةن سةةةةعيد بةةةةن خيةةةة  بةةةةن مزةةةةراى العسةةةة ر  )ت يحةةةة  

  بيةةةةة  ا  بيةةةةةاتش  م سسةةةةةة النرشةةةةة اإلسةةةةة مر ش م سسةةةةةة النرشةةةةة الشةةةةةي

  ة. ١٤١٢اإلس مر الهابعة ص الة ا درسي بة »مجهب« ش الابعة: ا   ش 

موةةةةاييس اللغةةةةة ش ا ةةةةد بةةةةي ظةةةةار  بةةةةن زكريةةةةا الو  ينةةةةر الةةةةراز ش ا حوةةةةم  •

 .1979البد الس م امد  ار ىش النا   ار ال  ر ش 

البةةةةد ا كةةةةن الةةةةف   ا ز  ش  بةةةة  العبةةةةا ش ا وهضةةةةوش امةةةةد بةةةةن ي يةةةةد بةةةةن  •

 ةةةةةا ش ا حوةةةةم: امةةةةد البةةةةد ا ةةةةالم التيمةةةةةش الةةةةا  ٢٨٥ا عةةةةر ا بةةةةا ن  )ت 

 بمل ت.  –ال هو. 

منا ةةةةةي العرظةةةةةاى   اللةةةةة م الوةةةةةراىش امةةةةةد البةةةةةدالعتيهب ال رمجةةةةةا ش مابعةةةةةة  •

 البا  احللبرش الابعة الفالفة.

ا نمةةةةةةةد   اللغةةةةةةةة  ايالةةةةةةة م  ا عةةةةةةةارا شلةةةةةةة يس معلةةةةةةة اش ا ابعةةةةةةةة  •

 . 1973ال ا  لي يةش بمل ت ش 



 

 اآلثار الحكمية للقواعد الفقهية الكبرى 
 

  

 عنود مدلول الرفيعي 

 العراق  -كلية الكوت اجلامعة 

 

 :امللخص

الفقههههت طههههرلف  رههههاملكلق انلفههههان ن يهههها مهههه   يهههه  رينهههها  ا كهههه  ال ههههعي 

للمسههههاملس املسههههارصد  املعههههاجل  رعههههد رههههول اجلاههههد لا  ههههيس  لهههه   نملهههها كهههها  

القواعهههههد الفقايهههههة لهههههي   هههههيلة  لههههه  ا  ااهههههاد رههههه  لا هههههمنت مههههه   هههههوار  

نفههههرنس نااههههاعناملات  عهههه ل للهههه  القواعههههد د الارفيقههههات الاههههي لارصههههدد رمههههرنن 

 ا زما  . 

ا  للعلهههه ي   ههههيق د  عههههس وواعههههد كههههئل طههههدنن معااا لههههق مسههههاملس فكهههه 

الفقهههههت ن هههههددت رخمهههههد ا ا مهههههون رمقابهههههدلا   اليقههههه    طههههه نل رال ههههه    

 امل قة جتلق الايسري   الرضن ط ال  نالرضننات لفيح امل  ونات ( 

لههههوا كهههها  معنهههها ا  اوههههق عهههه  ا  ههههر ا كمههههي املسههههانف  مهههه  لههههو  القواعههههد 

اجل  ننرراهههها راجلا ههههق القهههها وحل نريهههها  ا  ا كهههه    رههههوكر مسهههههلة فقايههههت معهههه 

خيههههر  عهههه   ههههدند للهههه  القواعههههد الاههههي   زالهههه  معيههههان مفهههها  ن ههههري مفهههها  

لكعهههههري مههههه  ا  كهههههاح للاعهههههام ت املسههههها د ت ن هههههس لكعهههههري مههههه  امل هههههك ت 

 املسارصد  . 

لههههوا كهههها  ر عههههي عفههههان  عهههه  مقدمههههة نمف عهههه  ا ههههد ا طفهههه  معنهههها ا  ههههر 

ا رالقواعههههد الفقايههههة الكههههئل مههههة مسهههههلة لكههههس واعههههد  ا كمههههي نا تههههر طاعلهههه 

 .ا ك  املساخلص م  لو  القواعدناااخ ص آ ر 

 -ا  ااهههههاد– ناتنالرضههههه -ال ههههه -النهههههوازل-ا  هههههان  الكلهههه ت املفاا يههههة:

 .الفقاية
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 املقدمة

ا مههههد ل نال هههه   نالسهههه ح عهههه   فينهههها لمههههد نعهههه  آلههههت نبهههه فت ناههههل  .  

أمهههها رعههههد : طسههههاند الف هههه  اف  ههههف  ا  ااههههاد الفقاههههي رنههههاي عهههه  ال ههههوار  

ا اااهههههية  عههههه ل القاعهههههد  نلو هههههيح املعنههههها ا  ههههها   نكههههها  ن نن كهههههس 

 واعد  ع   دل . 

ا كهههه  ال ههههعي ا  الفقههههت طههههرلف  رههههاملكلق انلفههههان ن يهههها مهههه   يهههه  ريهههها    

ا كا هههه   للمسههههاملس املسههههارصد  املعههههاجل  رعههههد رههههول اجلاههههد لا  ههههيس  لهههه   نملهههه 

القواعهههههد الفقايهههههة لهههههي   هههههيلة  لههههه  ا  ااهههههاد رههههه  لا هههههمنت مههههه   هههههوار  

نفههههرنس  عهههه ل للهههه  القواعههههد د الارفيقههههات الاههههي لارصههههدد رمههههرنن ا زمهههها   

ملس فكهههها  للعلهههه ي   ههههيق د  عههههس القواعههههد الكههههئل طههههدنن معاهههها ا لههههق مسهههها 

الفقهههههت ن هههههددت رخمهههههد ا ا مهههههون رمقابهههههدلا   اليقههههه    طههههه نل رال ههههه    

امل ههههقة جتلههههق الايسههههري   الرضههههن طهههه ال  نالرضههههننات لفههههيح امل  ههههونات ( لههههوا 

كهههها  معنهههها أ  أوههههق عهههه  ا  ههههر ا كمههههي املسههههانف  مهههه  لههههو  القواعههههد رههههوكر 

مسهههههلة فقايههههت معههههاجل  ننرراهههها راجلا ههههق القهههها وحل نريهههها  أ  ا كهههه    خيههههر  

عهههه   ههههدند للهههه  القواعههههد الاههههي لعههههد معيههههانا لكعههههري مهههه  ا  كههههاح للاعههههام ت 

 املسا د ت ن ً  للم ك ت املسارصد  . 

 أ ية الف  : 

لكمههه  ا يهههة الف هههه  د ريههها  أ  الفقيههههت  رهههد مهههه   هههف  ا ااههههاد  رنهههاي عهههه  

 ههههوار  لههههو  القواعههههداس( لكههههي اقهههها أاههههاف امل ههههل ة العامههههة د دني املفااههههد 

 ن لق امل الح . 

 م كلة الف   : 

ريههههها  ا  هههههان للقواعهههههد الفقايهههههة عههههه  ا كههههه  الكههههه  ااملسهههههانف ( للمسهههههاملس 

  نن لو  القواعد . نالنوازل املسارصد   م  ال وار  ن 

أاههههالة الف هههه : لههههس لههههو  القواعههههد معمههههول  هههها مهههه  النههههوا ي ال ههههعية 

 نالقا و ية دن  النص علياا جلا ة؟ 
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 ألداف الف  : 

رنههههاي عهههه  مهههها لقههههدح د م ههههكلة الف هههه  نأاههههالات السههههارقة ل ههههكل   موعههههة 

  -مهههه  ا لههههداف نالتاطههههات الاههههي طمكهههه  أ  لسهههها  د لو ههههيح لههههو  ا لههههداف:

ملكلهههههق طفقههههه رهههههالقول أن الفعهههههس كد لهههههة عههههه  ا مهههههون الفا نهههههة   إ  مق هههههد ا

نال هههه  لههههيد دلههههي  كافيهههها لادا ههههة مههههاب طكهههه  لنالهههه  امههههر ماههههيق  طنفنههههي عليههههت 

ا كههههه    نالفهههههق ا  كهههههاح الوا فهههههة رسهههههق ال هههههرنف الرانملهههههة نرعهههههد زنال 

للهههه  ال ههههرنف طعههههود رهههها ك  إف ماكهههها  عليههههت   نإ   ا عههههراف ل عههههد  دلههههيً  د 

ا مههههون الرا عههههة إليههههت مههههاب طعههههانك   ههههًا  عيههههًا   هههه  أ  كههههس  ن  حتكههههي 

 .   رد أ  ط ال رهوس منت أن مساني لتردن   ا  

 مناج الف  : 

املههههناج ا اههههاقراملي راو ههههيح املعههههاحل راههههدن   راف ههههيس القواعههههد  هههه  اعرههههاي 

 مو  ههههها ملسههههههلة لو هههههي ية لهههههوا كههههها  الاقسهههههي   كالاههههها  مف ههههه  أنل : ريههههها  

 كمهههههي نطا هههههم  مرالهههههق لف هههههس د ريههههها   يههههه ات القواعهههههد معنههههها ا  هههههر ا

نالفهههههرق ريناههههها نرههههه  امل هههههرل ات املا ههههها ة  ههههها نكهههههول  لكنههههه  ب لف هههههسس 

لهههههول  لكهههههو  العفهههههان : ريههههها   رصيهههههة القواعهههههد   نمف ههههه   هههههاحل : القواعهههههد 

الفقايههههة الكههههئل ايمههههد نلقسههههيمت إف مرالههههق طههههوكر فيههههت معنهههها كههههس واعههههد  

لنرفههههها علياههههها الهههههرطج القاعهههههد .  ههههه  تا هههههة نمسهههههاندلا ن هههههوارراا نمسههههههلة 

 نآلهههههت لمهههههد  فينههههها  عههههه   نالسههههه ح نال ههههه  …نواملمهههههة امل هههههادن ناملرا هههههة 

  .نال  نب فت

 

 لا ناملف   

 مفاوح القواعد الفقاية الكئل 

  املرلق ا نل : لعرطق ا  ان ا كمية
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: ا  هههههان لتهههههًة : أبهههههلاا آ هههههر   نلهههههدل عههههه  معههههها  أن ً : لعرطهههههق ا  هههههان

عدطهههههد  لهههههي : رقيهههههة العهههههي   نايهههههئ   نالع مهههههة   نا  هههههس   نا تايهههههان   

 (.1نأتا اص النفد نا اافداد رتا

كههههههه  نند د الن هههههههوص ال هههههههعية عههههههه   هههههههس د  ت م هههههههرلح ا  هههههههر 

 : ل ااع  ت الااليت 

 أي : الررطهههههههها   (2)چ     ے  ھ         ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہوههههههههال ال لعههههههههاف :   

  . (3)املسادل رت ع  م  لقدح 

  .(5) أي : رقية العي (4)چ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋوال ال لعاف:   

(  أي : 6چ  ا   یی    ی     ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئوهههههههههههههههههههال ال لعهههههههههههههههههههاف :   

 (. 7الاف يس ا

 رعههههدي اههههالقو  إ كهههه : اا  -ناههههل  نآلههههت عليههههت ال بهههه   –وههههال الراههههول 

 (9ا   أي : ا  فراد رالعي امل رتك دن  م  ط كت فيت. (8(( .ا أ ر 

 
   3رهههههرينت   ن –: لسههههها  العهههههرن   مل مهههههد رههههه  مكهههههرح رههههه  عههههه  ارههههه  من هههههون   النههههها : دان بهههههادن طن هههههر ((1

 . 8-4/5له    1414

 . 84اون   ت: ا طة  (2ا

  1املعهههههاجل    أ هههههد حلاهههههان عفهههههد ا ميهههههد عمهههههر  النههههها : عهههههاب الكاهههههق  ن( طن هههههر :معرصههههه  اللتهههههة العرريهههههة 3ا

 .1/61ح    2008 -له    1429

 . 4اون  ا  قاف: ا طة  (4ا

(معرصهههه  مقههههاطيد اللتههههة   أ ههههد رهههه  فههههانف رههههه  زكرطههههاي الق نطنههههي الههههرازي  حتقيهههها: عفههههد السهههه ح لمهههههد 5ا

 . 1/55ح   1979 -له  1399لانن    دان الفكر   

 .9ا  : ا طة ( اون   6ا

  2 امهههههد بهههههادق ونيفهههههي  النههههها : دان النفهههههاملد  ن -( طن هههههر : معرصههههه  لتهههههة الفقاهههههاي   لمهههههد نناف ولعرصهههههي 7ا

 . 1/98ح    1988 -له   1408

  كاهههههان ال كههههها   2/738  كاهههههان املتهههههازي  رهههههان  ههههه ن  الرهههههاملق  نمسهههههل  4/1574أتر هههههت الفخهههههاني  (8ا

  م  ووي إط  ت. ران: إعراي املؤلفة ولو   ع  اإلا ح  نبئ

النهههها : املكافههههة : النااطههههة د  رطههههق ا ههههدط  نا  ههههر   ههههد الههههدط  أرههههو السههههعادات املفههههار  ا  ههههري   طن ههههر  (9ا

 .  1/22ح   1979 -له  1399ررينت  ا د: ن(    –العلمية 
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: اا أ  إ  كهههههس دح نمهههههه ر  -نآلهههههت ناهههههل   عليهههههت ال بههههه  –وهههههال الراهههههول 

(   أي: املكهههههههانح 1افإهنههههههها حتههههههه  وهههههههدمي  لهههههههال  ((. كا ههههههه  د اجلالليهههههههة

  (.2ناملفاترا

وههههال : اا مهههها  لفهههه  رههههه   اكههههرًا ن   -نىض ال عنههههت-نمنههههت  ههههدط  عمههههر 

. أي : ايهههئ مههها  لفههه  رهههت مفاهههدًأ مههه   ف ههه   ن  ننطههه  عههه  أ هههد  (3ا آ هههرًا((

  (.4أ ت  لق  ا ا

 نزوههههت د لههههت طفسهههه  أ  رس  مهههه : اا  -ناههههل  عليههههت ال بهههه  –وههههال الراههههول 

أ ههههر  : دل عهههه  ا  ههههس   ههههت طافههههة  (5نطنسههههه لههههت د أ ههههر  فلي ههههس ن ههههت (( ا

  . (6العمرا

 ا يههههًا : لعرطههههق ا كميههههة : ا كميههههة لتههههة : م ههههدن  كهههه    رمعنهههها : و هههه   

العهههههي  ناليهههههاي امل هههههدد   طهههههاي (   نا م هههههدن  كههههه  عههههه  7نعلههههه    نالقههههه ا

 ( .8النسفة  نالااي للاه ي  ( ا

 
   كاان الدطات   ران دطة شفت العمد متل ة.2/878أتر ت ار  ما ة (1ا

 .: امل دن السارا طن ر   (2ا

  3/1266  كاههههههان ا طهههههه   نالنههههههونن  رههههههان   حتلفههههههوا ر رههههههاملك   نمسههههههل  6/2429( أتر ههههههت الفخههههههاني 3ا

 كاان ا ط    ران: الناي ع  ا لق رتري ال لعاف. 

 .: امل دن السارا طن ر   (4ا

نمسهههههل     كاههههان ا دن   رههههان مهههه  رسهههه  لههههت د الههههرزق ر ههههلة الههههر   5/2232أتر ههههت الفخههههاني   (5ا

   كاان الئ نال لة نا دان  ران بلة الر  .4/1982

 1993  2طن ر:القهههههاموف الفقاهههههي لتهههههة نابر  ا اهههههعدي أرهههههو  يهههههق  النههههها : دان الفكهههههر. دم ههههها  ن (6ا

 .1/351ح   1988له =  1408   2ح ن

حتقيهههها: أ ههههد طن ههههر : ال هههه ال لهههها  اللتههههة نبهههه ال العرريههههة   أرههههو   هههه إاهههه عيس رهههه   ههههاد اجلههههولري     (7ا

 .5/1902ح    1987 - له  1407  4ررينت  ن –عفد التفون عران   النا : دان العل  للم ط   

املرلههههة عهههه  ألفههههاد املقنههههة   لمههههد رهههه  أ  الفههههاح رهههه  أ  الف ههههس الههههفع   حتقيهههها : لمههههود ا ن هههها نن   (8ا

 . 1/210ح     2003 -  له1423  1نطاا  لمود ايريق   النا : مكافة السوادي للاوزطة   ن
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 مههههر ا كميههههة أبههههر  ًا : مهههههتو   مهههه  اا كمههههي: مهههها أعرههههي  كهههه   ههههري  

 هههههري معقهههههول املعنههههها   نمنهههههت: النرصااهههههة عههههه  وسهههههم   رصااهههههة  قيقيهههههة ...  

 (1ن رصااة  كمية: نلي ما طو ق الو وي أن التسس.(. ا

لن طهههههس املو هههههود من لهههههة املعهههههدنح   أن لن طهههههس نعرفههههه  ا كميهههههة أط هههههًا : ا 

(   نلهههههو املهههههراد د لهههههوا 2املعهههههدنح من لهههههة املو هههههود س لو هههههت  عهههههي معاهههههئ (ا

 الف   .

 املرلق العاحل : لعرطق القواعد الفقاية الكئل 

 الو ت ا نل : لعرطق القواعد الفقاية الكئل . 

وههههال   ( 3ت االقاعههههد  لتههههًة : مهههه  وعههههد   نطههههراد رههههت : أاههههاف  العههههي نأبههههل

 ( .4چا  ٺ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀڀ     پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ   ٱلعاف :   

 (.5القواعد ابر  ًا : ا و ية كلية منرفقة ع   ية   مليالت(ا   

(   وهههههال لعهههههاف :     6الكهههههئل لتهههههة ً: مههههه  أكئلهههههت أكفهههههانا ً  أي : ااهههههاع مات ا

نالقواعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد   ( 7چ ا  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀ ڀ     ڀ    ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ 

 
 امهههههد بهههههادق ونيفهههههي   النههههها : دان النفهههههاملد للرفاعهههههة  -( معرصههههه  لتهههههة الفقاهههههاي   لمهههههد نناف ولعرصهههههي (1

  .1/184ح    1988 -له   1408   2نالن  نالاوزطة  ن

(ا كميهههههة د فقهههههت ا رس   عفهههههد ال رههههه   هههههاجل رههههه  لمهههههد امل هههههعس   أ اف : د. زطهههههد رههههه  اهههههعد التنهههههاح   (2

  .  23    1437-1436ناالة ما ساري    -الرطاك  –اح لمد ر  اعود ا ا مية   امعة ا م

( طن هههههر: معرصههههه  مقهههههاطيد اللتهههههة     هههههد رههههه  فهههههانف الق نطنهههههي   حتقيههههها: زلهههههري عفهههههد امل سههههه  اهههههلرا    (3

س نلسههههها  العهههههرن  لمهههههد رههههه  مكهههههرح رههههه   5/109ح  1986 -لهههههه  1406  2رهههههرينت  ن –مؤاسهههههة الراهههههالة 

   ماد  : وعد .   3/361    3رينت   نر  -من ون   دان بادن

 . 127( اون  الفقر  : ا طة (4

( طن ههههر: إ ارههههة السههههاملس  ل رتيههههة ا مههههس: لمههههد رهههه  إاهههه عيس ا مههههري ال ههههنعاحل  حتقيهههها :  سهههه  رهههه  أ ههههد (5

س نالاعرطفههههههات: عهههههه  رهههههه   1/25  1ن -رههههههرينت  -ن سهههههه  لمههههههد ا لههههههدل  مؤاسههههههة الراههههههالة -السههههههيا ي

 . 1/219  1ررينت  ن  -   حتقيا : إررالي  ا رياني   دان الكاان العر   لمد ر  ع  اجلر احل

رههههرينت    –( طن ههههر : امل ههههفال املنههههري د  رطههههق ال ههههل الكفههههري    ههههد رهههه  لمههههد ا مههههوي  املكافههههة العلميههههة (6

س نالقهههههههاموف امل هههههههي    ملرصهههههههد الهههههههدط  أ   هههههههالر لمهههههههد الفرينزآرهههههههادل   حتقيههههههها:  2/523اد : ن  ت (   

و    مؤاسهههههة الراهههههالة   رهههههرينت مك اهههههق حتقيههههها الهههههرتال د مؤاسهههههة الراهههههالة   إ اف: لمهههههد  عهههههي  العروسههههه 

 .1/468ح     2005 -له   1426    2لفنا   ن –

 . 71( اون  طو د : م  ا طة (7
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الفقايههههة الكههههئل : ا و ههههية  عيههههة عمليههههة كليههههة ل ههههامس رههههالقو  عهههه  ا كههههاح 

( نالاههههههههي 2(   نطقارلاهههههههها القواعههههههههد ا بههههههههولية ا1  مليههههههههات مو ههههههههوعاا ( ا

نالالههههق معاهههها د آتههههرل   نالاههههي انو هههه اا عهههه  الن ههههو أن ههههت لوافقاهههها د 

الاوافههههها رههههه  القواعهههههد ا بهههههولية نالقواعهههههد أن هههههت نل: ا الاههههها  : امل هههههون 

 (:3الفقايةا

اإ هههههافة كلمهههههة  يههههه  فاكهههههو   نالفقايهههههة مههههه ا بهههههولية مسهههههاند القواعهههههد 

ياههههها أن املخالهههههق ا دلهههههة ال هههههعية املافههههها عل العفهههههان : مههههه   يههههه  ا دلهههههة...(

 .فياا 

نالفقايههههههة املندن ههههههة حتههههههاا   موعههههههة مهههههه  ا بههههههولية ولية القواعههههههد شههههههم

 اجل مليات .

 د  ف  ا  اااد ال عي نلقنينت. العامة التاطة 

ووهتهههههها د ا اههههههاد ل ال ههههههعي كههههههدليس د ا  ااههههههاد الفقاههههههي   أن فعههههههً  

لاعلههههها رهفعهههههال املكلفههههه    مهههههعً  : اامل هههههقة جتلهههههق الايسهههههري(  فاهههههي واعهههههد  

ورعهههههي د نفهههههة ا هههههر    أن فعهههههً  د لقرطهههههر أ كهههههاح كهههههدليس  أبهههههولية فقايهههههة :

 الايسري ننفة ا ر  .

اجيهههههاز العفهههههان  نر  ااههههها مههههه  تههههه ل لافعاههههها مرا هههههس الاهههههدن  الاهههههانخيي د 

 ال تس نالا وطر .

 
فري  دان 1ا -عههههه  -النفهههههاملد( القواعهههههد الكليهههههة نال هههههوار  الفقايهههههة د ال هههههطعة اإلاههههه مية  مل مهههههد عهههههع   شههههه 

 .18 ا د: ت (   2ا ند   ن

( اأ كهههههاحة كليهههههةة لنفنهههههي علياههههها الفهههههرنس الفقايهههههة   م هههههو ة بهههههيا ة عامهههههة ن هههههرد  نلكمهههههة ( . القواعهههههد (2

دان ارهههه  القههههي   الههههدماح   دان ارهههه   – بههههولية نلرفيقاهتهههها الفقايههههة عنههههد ارهههه  ودامههههة د املتنههههي   للرصههههي   املرطنههههي 

 .35ح  2002له   1423   1عفا    اجلي     ن

ح   1997  1( طن هههههر: القاعهههههد  الفقايهههههة رههههه  ا بهههههالة نالارصدطهههههد   مل مهههههد ركهههههر أاههههه عيس   دان املنهههههان   ن(3

س نالاعقيهههههد ا بهههههو  مفاومهههههت   مرا لهههههت       هههههت   أطمههههه  عفهههههد ا ميهههههد عفهههههد املرصيهههههد الفهههههدانط    كليهههههة 14

 . 89   87-86  ح  2005اجلامعة ا ند ية   اد : ن (   –الدنااات العليا  
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ا تههههههها ف رهههههه  القواعهههههههد ا بههههههولية نالقواعهههههههد أن ههههههت امل ههههههون العاحل:

 ( :1الفقايةا

 بهههههولية لاعلههههها را دلهههههة ا  اليهههههة راعافهههههان لعلههههها املو هههههوس   القاعهههههد  ا

 نالقاعد  الفقاية لاعلا رفعس املكلق املندن  حت   ك  نا د.  

راعافههههههان ا ههههههدف ايههههههاص : القواعههههههد ا بههههههولية لعههههههد دليههههههس للمسههههههافيد  

ريهههههن  القواعهههههد الفقايهههههة    اهههههاخرا  ا  كهههههاح الكليهههههة مناههههها رالف ههههه  نالن هههههر

   ط نل رال   .لعري  ك  مو   بيتة القاعد    لت   كاليق 

راعافههههان أنلوطههههة الو ههههود : إ   القواعههههد ا بههههولية ناههههيلة ااههههانفان ن ههههعًاس 

 ت ف القواعد الفقاية الاي  فا  رعد ا ااقراي . 

رخههههه ف ا اهههههاعنايات الواوعهههههة د   عموميهههههة القواعهههههد ا بهههههولية املرهههههرد  

 كههههه  القواعهههههد الفقايهههههة لهههههوا ط رلههههها علياههههها وواعهههههد أ لفيهههههة أكعرطهههههة   كليهههههة 

 مررد . 

 املرلق العال  : ا شفا  نالن املر للقواعد الفقاية الكئل

م هههههرلح ال هههههار  الفقاهههههي شهههههاس د الع هههههون إ  أن ً : ال هههههار  الفقاهههههي: 

( . لههههوا انو ههههح : 2نالفهههها ع  د املرصهههها ت الفقايههههةااملاهههههتر  لههههدل الفقاههههاي 

: م هههههدن  هههههف    أي : لههههه نح العهههههي ن ف هههههت  اللتهههههة لعرطهههههق ال هههههار  د 

ن ههههفرت  ههههفرًا :  ف ههههت  ف ههههًا رليتههههًا   ن ههههفر  الههههف د : إ ا ومهههه  رهمرلهههها 

 
مؤاسهههههة الراهههههالة    –( طن هههههر: مواهههههوعة القواعهههههد الفقايهههههة   مل مهههههد بهههههدوي رههههه  أ هههههد الفون هههههو  ررطهههههد  (1

س ناملماهههههة د القواعهههههد الفقايهههههة   مسهههههل  رههههه  لمهههههد رههههه  ما هههههد  68س نالقواعهههههد الفقايهههههة   للنهههههدني    1/26

س نالقواعهههههههد 24ح    2007 -لهههههههه 1428  1دان زدحل   اململكهههههههة العرريهههههههة السهههههههعودطة   الرطهههههههاك   ن –الهههههههدنرسي 

 -لهههههه 1427   1دان الفكهههههر   دم ههههها   ن –الفقايهههههة نلرفيقاهتههههها د املهههههوالق ا نرعهههههة   مل مهههههد م هههههرفا الههههه  ي  

س نالقواعهههههههد الفقايهههههههة الكهههههههئل نأ رلههههههها د املعهههههههام ت املد يهههههههة نا  هههههههوال ال خ هههههههية    1/24ح   2006

 .19ح   2010-له  1431   1ة   رتداد   نمرفعة أ وان د ل –القايض عفد التفون لمد الفيايت  

س  52ح   1998_ 1418  4دم ههههههها  ن_(طن هههههههر: القواعهههههههد الفقايهههههههة  لعههههههه  ا هههههههد النهههههههدني   دان القلههههههه  2ا

:عفههههد الههههر   عفههههد -ن ههههت ال –القواعههههد الفقايههههة املسههههاخر ة مهههه  كاههههان إعهههه ح املههههووع  للع مههههة ارهههه  القههههي  

 . 167: ت(    اد1املرصيد اجل املري   دان ار  القي    ن
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ال ههههار  ابههههر  ًا : لههههو ا مهههها جيمههههة فرنعههههًا مهههه    ( 1ويامههههًا لههههيد فيههههت  قههههص ا

د ت وبههههية رههههان الراههههان  رالههههدر  مهههها نند د وههههول  (. كهههه 2رههههان نا ههههد( ا

( . 3((ا  اههههر فقههههد درهههه  أهيههههان أطهههه : اا  - ناههههل  نآلههههت عليههههت ال بهههه   –النفههههي 

 ( . 4لوا لامي  ال وار  الفقاية را عافانات ا لية نلي ك  طايت ا

راعافهههههان ت وبهههههية ال هههههار  د  هههههة الفهههههرنس ناملسهههههاملس الفقايهههههة د رهههههان 

 نا د .

قيهههههد د  ا هههههق نا ههههههد س كخا هههههاص مهههههولق أن فقيهههههت معهههههه  ال هههههار  م

 ر ار  دن   ري  أن العكد منت .

راعافههههان السههههعة العددطههههة لل ههههوار  د كههههس رههههان فقاههههي رخهههه ف القواعههههد 

 الفقاية الاي لكوهنا م   موعة م  ال وار  .

: لعههههد الن رطههههة الفقايههههة ناههههيلة ن  ايرصههههة د آ  نا ههههد  ا يهههها ً: الن رطههههة الفقايههههة

 ههههح  لهههه  مهههه  تهههه ل ريهههها  لعرطههههق الن رطههههة لتههههة : أبههههلاا :   ههههر   لههههوا انو

 ( .5نا  ا ان نالن ان    نلي الر طة الف طة أن الفكرطة املرصرد  رالع ا

الن رطههههة الفقايههههة ابههههر  ًا :ا نلههههي   ههههاح عههههاح ملو ههههوس فقاههههي لنرههههوي    

حتاههههت مسههههاملس نفههههرنس فقايههههة عدطههههد    لاعلهههها راعرطههههق املو ههههوس نريهههها  مقومالههههت 

 
س نامل هههههفال املنهههههري :   هههههد رههههه  لمهههههد  7/340  لسههههها  العهههههرن   7/34(طن هههههر: كاهههههان العههههه    للخليهههههس   1ا

 .2/357ررينت   –ر  ع  املقري الفيومي: املكافة العلمية 

 -( مهههه  عيههههو  الف ههههاملر     العفههههاف شههههاان الههههدط  أ ههههد ا مههههوي ا نفههههي   دان الكاههههق العلميههههة   لفنهههها 2ا

 . 1/31ح  1985 -له 1405  1ررينت   ن

ن  3ا و  ( أتر هههت الرتمهههوي نوهههال عنهههت : لهههوا  هههدط   سههه  بههه يح . اهههن  الرتمهههوي  لمهههد رههه  عيسههها رههه  اههه 

نإرههههرالي  عرههههو  عههههوك   النهههها : _الرتمههههوي   حتقيهههها نلعليهههها: أ ههههد لمههههد شههههاكر   نلمههههد فههههؤاد عفههههد الفههههاوي 

 .1728  الرو  : 4/221ح    1975 -ه  ل 1395    2م   ن –مرفعة م رفا الفا  ا لفي 

س نالقواعههههد الفقايههههة الكههههئل نمهههها طافههههرس مناهههها    10-8(طن ههههر: القواعههههد الفقايههههة رهههه  ا بههههالة نالارصدطههههد   4ا

س نالههههههو ي  د إط ههههههال وواعههههههد الفقههههههت الكليههههههة : مل مههههههد  1/15س ناملههههههدتس إف القواعههههههد الفقايههههههة الكليههههههة   15

 .  29  5بدوي الفون و   مؤاسة الراالة   ن

(طن هههههر: ال ههههه ال        ههههه إاههههه عيس رههههه   هههههاد اجلهههههولري   حتقيههههها: أ هههههد عفهههههد التفهههههون  دان العلههههه    5ا

س الاوويهههههههق عههههههه  ماههههههه ت الاعهههههههانطق   830-2/829ح    1987 - لهههههههه 1407  4رهههههههرينت  ن –للم طههههههه  

 .1/276ح   1990-له1410القالر      -ل ط  الدط  لمد املدعو املناني   عاب الكاق
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أنكهههها  ن نن نموا ههههة ن ههههوار    نريهههها  آ ههههان    نحتدطههههد ااههههفان هناطاههههت مهههه  

 ( :2(.فهل   ي ات الن رطة الفقاية لي ما طهيت ا1ن ري  ل (ا

عموميههههة مو ههههوس الن رطههههة الفقايههههة: فاههههي   ههههاح عههههاح ملو ههههوس فقاههههي طاعلهههها 

راعرطهههههق املو هههههوس نريههههها  مقومالهههههت مههههه  أنكههههها  ن نن نموا هههههة ن هههههوار    

 نحتدطد اافان هناطات ن ري  ل    كن رطة املل   .   نريا  آ ان   

شههههههمولية الف هههههه  د الن رطههههههة الفقايههههههة مهههههه  مفههههههالي  نأنكهههههها  ن نن 

 ن وار  نأ ان ن  و  ل .

اههههعة الههههرنار  امل ههههرتكة الاههههي جتمعاهههها الن رطههههة الفقايههههة  كعههههر مهههه  واعههههد   

  عية. 

  مههههه  وههههه      العههههها ً: القواعهههههد القا و يهههههة : القههههها و  لتهههههة : كلمهههههة مسهههههاعررة

ي ن  رطقتا  (.3نمقياف كس َش 

نالقاعهههههد  القا و يهههههة د ا بهههههر ل : ا لهههههي الو هههههد  الاهههههي طاكهههههو  مناههههها 

ا شههههخاص د بههههيتة إف القهههها و  د  موعههههت   نلههههي د  اهتهههها ترههههان مو ههههت 

 ( :5(   ن ااز القواعد القا و ية ر  طهيت ا4عامت  ا وو  ا ل اح (ا

الا ههههطة أنمهههها لعههههانف عليههههت مهههه  و ههههاي نالفقههههت  : القا و يههههةم ههههدن القواعههههد 

. 

 
 ( القواعد الكلية نال وار  ال عية   لمد عع   شفري   .1ا

س القواعههههههد الفقايههههههة الكههههههئل نأ رلهههههها د 104( طن ههههههر: الاعقيههههههد ا بههههههو  مفاومههههههة   مرا لههههههت       ههههههت   2ا

نعههههه   عهههههة   القهههههالر    اد:  -املعهههههام ت املاليهههههة   لعمهههههر عفهههههد ال كامهههههس   أ اف : عفهههههد اجلليهههههس القر  هههههاني 

 .27-26ن  ت (   

( فقيههههس أبههههلت  لينههههي أن ننمههههي أن فههههان . طن ههههر : املعرصهههه  الواههههي   إلرههههرالي  م ههههرفا ن   ههههد ال طههههات (3

س نمعرصهههههههه  امل ههههههههرل ات  2/763ن امههههههههد عفههههههههد القههههههههادن ن مل مههههههههد النرصههههههههان  دان الههههههههدعو    اد:ن ت(   

 .  3/62نا لفاد الفقاية  مل مود عفد الر   عفد املنع   دان الف يلة   ا د: ن   ت (   

م هههه   اد :  –(القاعههههد  اجلنامليههههة عهههه  ريههههاك   ع ههههاح عفيفههههي عفههههد الف ههههري   دان ارههههو املرصههههد ل ههههفاعت رهههها رح (4

 .  18ح   2007ن(   

( طن ههههر: املههههدتس لدنااههههة القهههها و   لعفههههد الفههههاوي الفكههههري ن لهههه لري الف ههههري   كههههة العاههههاك د القههههالر    اد: (5

 .  23-21ح   2007- 1428ن  ت ردنل لمد   القالر    س   رطة القا و    لعمر  32-31ن   ت (   
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ت وبههههههية مو ههههههوس القواعههههههد القا و يههههههة را فعههههههال نالا ههههههفات ا فههههههراد 

 الواوعة د  ي  الو ود .

ت وبههههههية ا ههههههدف للقواعههههههد القا و يههههههة د امل اف ههههههة عهههههه    ههههههاح الفلههههههد 

 نم الح ا فراد داتس املرصامة الوا د . 

قا و يههههة كقههههو  ألهههه اح فههههاجل اي للمخههههالق نكهههه  مهههه  اجلهههه اي العقهههها  القاعههههد  ال

 أنكاهنا لقيض رت السلرة ع  املخالق . 

ية القواعد الفقاية الكئل نأ يااا . رص   املرلق الرارة :   

امل هههههون ا نل :  رصيهههههة القواعهههههد الفقايهههههة الكهههههئل :  فههههه  د لهههههوا امل هههههون 

ل ههههعية د اا دلههههة أتهههها ف العلهههه ي د  رصيههههة القواعههههد الفقايههههة كههههدليس مهههه  

ااههههههانفان ا  كههههههاح ال ههههههعية عهههههه  وههههههول   هههههها : القههههههول ا نل :  القاعههههههد  

ا هههرم  إليهههت إمهههاح الفقايهههة ليسههه  دلهههيً  ل  كهههاح ال هههعية   نلهههوا مههها  لهههق 

 ( : 3ر  طهيتا ل   (   معلل  اااد   2ن ار   رصي ا  (1اجلوطني ا

فمههههه  املمكههههه  أ     نوهههههوس ا اهههههاعناي د القواعهههههد الفقايهههههة لهههههوا فاهههههي أ لفيهههههة

 لكو  املسهلة املف ول فياا  ا طساعنا منت .

القواعههههد الفقايههههة  مههههر  أاههههاقراي ل ههههف  املسههههاملس نالفههههرنس نالاههههي   ههههس 

  ا  لفة ال   ف  لعد دليً  للفرنس .

 
( فقههههال : ان ههههريض رإطراد هههها لنفيههههت القههههراملح لههههدنك املسههههل  الههههوي مادلههههت د ال مهههها  ايهههها   نلسهههه  أو ههههد (1

طةز نالافابهههههيسز  ب طسهههههاند ألهههههس ال مههههها  إ  إف  ا اهههههاد ل  هههههز   فهههههإ  ال مههههها  إ ا فهههههرك تاليههههها عههههه  الافهههههانز

ت ( .  يههههال ا مهههه  د الايههههال ال لهههه  :    املعهههها  نكهههه  الههههدط  عفههههد امللهههه  اجلههههوطني   حتقيهههها: عفههههد  مقرههههوسه رههههز

 .   499له   1401  2مكافة إماح ا رم    ن –الع ي  الدطق  

(  قههههس عهههه  ارهههه  النرصههههي  وولههههت : ا  جيههههوز الفاههههول رهههه  لقا ههههيت ال ههههوار   هنهههها ليسهههه  كليههههة رههههس أ لفيههههة (2

ااههههاخر اا امل ههههاطه مهههه  ك مههههت( .  مهههه  عيههههو  الف هههههاملر د  ل ت وبهههها نلههههي ب لعفهههه  عهههه  اإلمههههاح رههههس 

 -لهههههه1405   1رهههههرينت   ن -ا شهههههفا  نالن هههههاملر:    العفهههههاف شهههههاان الهههههدط  ا مهههههوي   دان الكاهههههق العلميهههههة 

 . 1/37ح   1985

إف  قههههه   كههههه  القهههههايض إ ا تهههههالق واعهههههد  مههههه  القواعهههههد   -ن هههههت ال لعهههههاف –(  لهههههق ا مهههههاح القهههههراد (3

س نالهههههو ي  د إط ههههال وواعهههههد الفقهههههت الكليهههههة:  63السههههاملة مههههه  املعهههههانك . طن هههههر: املماههههة د القواعهههههد الفقايهههههة   

 39ح   1996 -لهههههه 1416   4رهههههرينت  ن/ -مل مههههد بهههههدوي رههههه  أ هههههد رههههه  لمههههد آل رون هههههو  مؤاسهههههة الراهههههالة 

 . 
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  القههههول العههههاحل : القواعههههد الفقايههههة لعههههد دلههههيً  ل اههههانفان نالرت ههههيح الفقاههههي 

اد ااإلمههههاح نلههههوا ا جتهههها  أشههههان إليههههت عههههدد مهههه  العلهههه ي مههههنا   (  ن ارهههه  1القههههر 

  نااههههادل وا أبهههه ان لههههوا القههههول رهههه   -ن اهههه  ال لعههههاف -( 2عرفههههة املههههالكيا

 طهيت :

ل ههههن مهههه   نن القاعههههد  أن املسههههاعنا مهههه  القواعههههد الفقايههههة طكههههو  فاوههههد 

  ( 3القواعههههد ال ههههعية كليههههةة نليسهههه  أ لفيههههًةاإ  أ  مهههها ة مهههه  املوا ههههة املعان ههههت 

فاا مههههر الكهههه  إ ا  فهههه  كليههههًا  فاخلههههق رعهههه  اجل مليههههات عهههه  مقا هههه الكهههه  

 كليههههًا نأط ههههًا فههههإ   التالههههق ا كعههههري معاههههئة د ال ههههطعة 
  خير ههههت عهههه  كو ههههتز

ملاخلفههههات اجل مليههههة   طنهههها   مناهههها كهههه   ط عههههانك اعافههههان العههههاح القرعههههيس     ا

 ( .4لوا الك   العار  (ا

كهههههو  القواعهههههد الفقايهههههة  مهههههر  ااهههههاقراي للفهههههرنس نالفقايهههههة   طمنهههههة كوهنههههها 

دلهههههيً  ل اهههههانفان س     الفهههههرنس الاهههههي ط سهههههادل رالقواعهههههد علياههههها لهههههي الفهههههرنس 

نلههههوا مهههها أكههههد    (5ا اد ههههة نليسهههه  الفههههرنس الاههههي ااههههانفر  مناهههها القاعههههد  . ا

ةة نطمكهههه  الر ههههوس  أ لههههق الفهههها ع  املعههههاجلط  مهههه    أ   القواعههههد  الفقايههههة  رصهههه 

 
( طن ههههر: أ ههههوان الههههئنق د أ ههههواي الفههههرنق :    العفههههاف شههههاان الههههدط  أ ههههد رهههه  إدنطههههد القههههراد  حتقيهههها: (1

ح   2001 -لههههههههه 1421  1القههههههههالر    ن -دان السهههههههه ح  -أ.د. لمههههههههد أ ههههههههد رسا    نأ.د.عهههههههه   عههههههههة لمههههههههد

2/546   . 

الههههت نالرت ههههيح (  قههههس وههههول ارهههه  عرفههههت املههههالكي  يهههه  وههههال : اامهههه  لههههت معرفهههه(2 ة رقواعههههد املههههولق نم ههههاون أوو 

ر  د وواعههههد املههههولق (( . موالههههق اجلليههههس ل ههههل حلا هههه  نالقيههههاف جيههههوز لههههت  لهههه  رعههههد رههههول ناههههعت د لههههوك 

عينهههههي  حتقيههههها : ال هههههيه زكرطههههها عمهههههريات   دان الكاهههههق  تليهههههس :    عفهههههد ال لمهههههد رههههه  لمهههههد ا رهههههان الر 

 . 1/103ررينت   –العلمية 

 .  64ملماة د القواعد الفقاية  ( طن ر: ا(3

( املوافقههههات د أبههههول ال ههههطعة : إلرههههرالي  رهههه  مواهههها ال هههها في  حتقيهههها : أرههههو عفيههههد  اههههل   رهههه   سهههه    (4

 . 84-2/83ح  1997 -له  1417  1دان ار  عفا    ن

 .  64( طن ر: املماة د القواعد الفقاية  (5
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 -أعلهههه  لعههههاف نال –(   نلههههو الههههرا ح1اف مسههههاندلا  لكههههي    ريههههس علههههيك  ا

. 

 ( 2امل ون العاحل : أ ية القواعد الفقاية الكئلا

لفقيههههت د اههههاولة عفاناهتهههها   نوههههو  د لااهههها عهههه   ههههف  ا كهههه    فاسههههاعد ا

اتا ههههههان الووهههههه  ناجلاههههههد د  ههههههف  اجل مليههههههات املندن ههههههة حتهههههه  ا رههههههوان 

 الفقاية.

لهبههههيس القواعههههد نلفرطههههة اجل مليههههات لانميههههة ملكههههة ا اههههانفان الفقاههههي لههههدل 

 املرصااد .

نرههههه  املسهههههاملس املا ههههها ة رعلهههههس مسهههههارصد  للنهههههوازل ا  هههههدال  ههههها طواهههههية 

 داملر  الارفيقات ال عية .

ل عليههههت املرصااههههد د الههههرر  رهههه  املسههههاملس لهبههههيً  حتدطههههد املههههناج الههههوي طسههههاد

 نلفرطعًا .

لو ههههيح أن ههههت الا ههههارت نا تهههها ف رهههه  منههههالج املههههوالق رنههههاي عهههه  كليههههات 

 القواعد .

ااهههههامرانطة عرصلهههههة الا هههههطة الفقاهههههي كوهنههههها  لهههههول كليهههههة للنهههههوازل  يههههه  

  ل  نكا   .

امل ههههقة جتلههههق فاهههه  املقابههههد ال ههههعية للقواعههههد الفقايههههة الكههههئل كقاعههههد  ا 

الايسههههههري (   املق ههههههد نفههههههة ا ههههههر  نامل ههههههقة نالايسههههههري عهههههه  ايلهههههها  فهههههه  

 الرضننطات ايمد الاي لي مقابد الا طة ا ا مي .

 
اعههههد الفقايههههة:    لمههههد بههههالح رهههه  لمههههد الق رههههاحل  ( طن ههههر:  موعههههة القواعههههد الفايههههة عهههه  من ومههههة القو (1

لهههههه 1420   1اململكهههههة العرريهههههة السهههههعودطة   ن -دان ال هههههميعي –اعانههههها رإترا اههههها : ماعهههههق رههههه  مسهههههعود اجلعيهههههد

 . 65س املماة د القواعد الفقاية     40س نالو ي  د إط ال وواعد الفقت الكلية   21 -ح  2000 -

د أ هههههوان الفهههههرنق   ل هههههاان الهههههدط  ا  العفهههههاف القهههههراد   حتقيههههها : لمهههههد  ( طن هههههر: الفهههههرنق أ هههههوان الهههههئنق(2

س القواعههههههههد  71-70ح   2001- 1421  1القههههههههالر    ن-عهههههههه   عههههههههة لمههههههههد   دان السهههههههه ح  –ا ههههههههد رسا  

س واعههههد  امل ههههقة جتلهههههق الايسههههري   ليعقهههههون رهههه  عفهههههد  38-36الفقايههههة الكههههئل نآ رلههههها د املعههههام ت املاليهههههة   

ح   2003 – 1424  1الرطهههههههاك  ن –سههههههه    مكافهههههههة الرشهههههههيد   اململكهههههههة العرريهههههههة السهههههههعودطة الولهههههههان الفا 

20-  25 . 



 
 2021 964  -929 عنود مدلول الرفيعي اآلثار الحكمية للقواعد الفقهية الكبرى  

 

 

942  
 

 

 املف   العاحل 

 لرفيقات القواعد الفقاية الكئل نآ انلا ا كمية 

 آ ر املق د ع  الفعس املرلق ا نل : 

واعههههد  اا مههههون رمقابههههدلا( . اههههناررق إف ريهههها  أ ههههر املق ههههد مهههه  تهههه ل  

ا مههههههون لتههههههة :  ههههههة : أمههههههر   نلواااههههههادعاي الفعههههههس رههههههالقول عهههههه  ن ههههههت 

  ند ا بههههههر ل : ا لههههههو عمههههههس اجلههههههوانل نمناهههههها اللسهههههها  (1اا اههههههاع ي(

   إليهههها  ال هههه  . ناملقابههههد لتههههة :  ههههة : و ههههد   نطههههراد رههههت(2انفعلههههت القههههول ( 

 بههههر ل : النيههههة س لد لههههة   ند ا (3افق ههههدلت نوابههههد لههههت   نوابههههدت اليههههت 

 . (4االنية ع  ع ح القلق ع  أمر م  ا مون

املعنهههها ا  هههها  للقاعههههد  :  اههههاملج ا عهههه ل نا كاماهههها ال ههههعية مفنيههههة عهههه  

   (5امق ههههد ال ههههخص ن اطاههههت نلدفههههت مهههه  نناي للهههه  ا عهههه ل نالا ههههفات 

املنهههههئ عمهههههر رههههه  ايرهههههان نيض ال عنهههههت عههههه  : مههههها نني  (6امسهههههاند القاعهههههد  

طقههههول: ا إ هههه  ا عهههه ل  -اههههل  آلههههتبهههه  ال عليههههت ن-وههههال اههههمع  ناههههول ال 

نإ هههه  لكههههس امههههرلي مهههها  ههههول فمهههه  كا هههه  لرصرلههههت إف د يهههها -رالنيههههة  –رالنيههههات 

عهههه  اههههعد رهههه  . (7ط ههههيفاا أن إف امههههرأ  طنك اهههها فارصرلههههت إف مهههها لهههها ر إليههههت ( ا

ا إ هههه  لهههه  : أ  نوههههاص أ ههههت أتههههئ  : أ  ناههههول ال بهههه  ال عليههههت ن اههههل  وههههال 

 
لهههههه  1408   2معرصههههه  لتهههههة الفقاهههههاي   مل مهههههد نناف ولعرصهههههي   ن  امهههههد بهههههادق ونيفهههههي  دان النفهههههاملد   ن  - 1

 . 89ح    1988 -

 .  42 ( القواعد الفقاية الكئل نما لفرس عناا   ل الح ر   ا   السد    2ا

 .2/524( طن ر : ال  ال   للرصوالري   3ا

( طن هههههر: ال الهههههر د  رطهههههق ألفهههههاد ال هههههافعي      من هههههون لمهههههد رههههه  ا زلهههههري ا هههههرني   حتقيا:مسهههههعد 4ا

  لهههههههها  العههههههههرنف   ملرل هههههههه ال ريههههههههدي    1/24عفههههههههد ا ميههههههههد السههههههههعدحل  دان الر ملههههههههة   ا د ن ت(   

 .  1/490  معرص  لتة الفقااي   للقلعرصي   40/139

  القواعههههد الفقايههههة الكههههئل نمهههها لفههههرس عناهههها   رهههه  السههههد   2/965( طن ههههر: املههههدتس الفقاههههي   لل نوهههها   5ا

  43-44  . 

 . 1/8( طن ر : ا شفا  نالن املر   للسيو ي   6ا

  نوهههه   1/3( بهههه يح الفخههههاني   رههههان / كيههههق كهههها  رههههدي الههههو ي إف ناههههول ال بهههه  ال عليههههت ن اههههل    7ا

ل  رزالنِّي ةز     ب يح مسل  1:   .  20  نو  :  6/48  ران / إز     ا  ع   
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لنفههها  فقهههة لفاتهههي  ههها ن هههت ال إ  أ هههرت علياههها  اههها مههها جتعهههس د د امرألههه  

 .  (1( ا

  وابهههههدًا  (3ا: أعههههه ل القاعههههد  عههههه  مهههه  كههههها  مكلفههههًا  (2ا نن القاعههههد  

ن  كههههههً    أ    طعههههههانك الق ههههههد مقابههههههد نعاملههههههًا س لالمههههههر وههههههو ً أن فعههههههً  أ

ال ههههطعة   فهههه   ههههاو  مق ههههد  دني املفااههههد مقههههدح عهههه   لههههق امل ههههالح س فهههه  

الههههوا الههههنص ب أ ههههد  نب أ ههههد   .(4ا اعافههههان لههههت ملخالفاههههت الا ههههطة ا اهههه مي

 معنا  د ال ف ة الاي  قل  مناا م  كاان املوافقات(

:  (5امسهههههو   عهههههي لقالهههههت مسههههههلة : ا  هههههان ا كميهههههة للقاهههههس العمهههههد رههههه  

للقاهههس العمهههد طفنههها عههه  أنرعهههة أنكههها   رمهههة للفعهههس نلهههي : الهههرك  ال هههعي : 

  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  د جتههههههرط  القاههههههس رتههههههري  هههههها : لقولههههههت لعههههههاف : 

 .  (6چ ا  ھ  ھ     ھ   ہ   ہہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ

فووههههوس الفعههههس العمههههد للقاههههس نحتقهههها السههههففيت آ ههههر واههههيً    نحتقهههها الق ههههد   

اجلنههههاملي العههههاح مامعههههس رفعههههس أمههههر مناههههي عنههههت  عههههًا   نايههههاص أزلههههاق الههههرنل 

 
  نوهههه  :  1/30( بهههه يح الفخههههاني   رههههان / مهههها  ههههاي أ  ا عهههه ل رالنيههههة ا سههههنة نلكههههس امههههرلي مهههها  ههههول   1ا

56. 

( طن هههههر : املف هههههس د القواعهههههد الفقايهههههة   ليعقهههههون رههههه  عفهههههد الولهههههان الفا سههههه    لقهههههدط  : عفهههههد الهههههر   2ا

 .171-166ح   2011 - 1432    2الرطاك   ن –ان الادمرطة  السدطد   د

( طن ههههههر : واعههههههد  ا مههههههون رمقابههههههدلا نآ رلهههههها د اجلناطههههههات   ملن ههههههون رهههههه  لمههههههد املههههههدت    أ اف : أ.د : 3ا

-67ح   2002- 1432الرطهههههاك    –عفهههههد ال رههههه  عفهههههد امل سههههه    أكادطميهههههة  هههههاطق العرريهههههة للعلهههههوح ا منيهههههة 

القواعهههههد الفقايهههههة د  هههههوازل ا وليهههههات املسهههههلمة   لعفهههههدنل اهههههامفا عفهههههدنل ليهههههاح   أ اف : د. بهههههالح   أ هههههر  71

 . 68-65    1437ر  أ د ر  لمد الت ا     امعة أح القرل كلية ال طعة   

( طن هههههر : املوافقهههههات  إلرهههههرالي  رههههه  مواههههها ال ههههها في   حتقيههههها :عفيهههههد  رههههه   سههههه  آل اهههههل     دان ارههههه  4ا

 .  134  الو ي  د اط ال وواعد الفقت الكلية   2/222ح  1997له/  1417   1عفا   ن

 .44-43( طن ر : القواعد الفقاية الكئل نما لفرس عناا    ر  السد     5ا

 .33( اون  ا رساي: ا طة 6ا
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نطفقههههلا القههههرامل  مهههه  آلههههة لههههدل عهههه  و ههههد القاههههس أن مووههههة ا بههههارة د  سهههه  

 . (1ااملرصني عليت د مقاس أح   

دن  شههههفاة أن مهههها ة طرتلههههق عليههههت آ ههههر فهههها  حتقهههها أنكهههها  للهههه  اجلرطمههههة   

 كمههههي من ههههوص د ال ههههطعة ا اهههه مية لعقورههههات مافانلههههت نلههههي : العقورههههة 

ا بههههلية الق ههههاص   أن العقورههههة الفدطلههههة الدطههههة نالاع طههههر   أن العقورههههة الافعيههههة 

ا رمههها  مههه  املهههريال أن مههه  الوبهههية   نط هههاف لهههت عقورهههة آترنطهههة نلهههو ا  ههه  

 . (2ا

ان ا كهههه  ال ههههعي طفنههههها عهههه  أاههههاف ا مههههون ال هههههالر   سههههاناج : أ  آ هههه    

كهههههو  النيهههههة للاههههها القلهههههق فههههه  لهههههدنك لهههههوا أوهههههاح ال هههههانس ا دا  أن الواهههههيلة 

املسهههاخدمة د اجلهههرح دليهههس عههه  مق هههد اجلهههاحل كههه  د  رطمهههة القاهههس العمهههد رههه  

مسههههو   عهههههي : فهههه  لقفهههههس منهههههت ماكهههها  د  ياهههههت ملخالفااهههها ال هههههالر الواوهههههة   

 مق هههد القاهههس اهههواي كههها  الهههدليس آلهههة القاللهههت أن مووهههة ا بهههارة فهههالقرامل  لفقههه 

 د  س  املرصني عليت د مقاس أح    .  

ا  هههر القهههها وحل : إ  الاسهههفق د والههههت مههه   ههههري عمهههد رسههههفق ا هههال أن نعو ههههة 

أن عههههدح ا افههههها  طعاوهههههق رههههها فد أن الترامههههة أن را هههههدل لهههههال  العقهههههورا  كههههه  

اعليهههههه   1969  لسههههههنة 111.ق   الههههههرو  ( س 1/ف411 ههههههص عليههههههت ا املههههههاد  :

 أ  لكاق م  وا و  العقورات العراوي(  الرضن املفيض اف املوت . 

  

 
: ( طن ههههر : املاههههون د فقههههة اإلمههههاح ال ههههافعي   أرههههو ااهههه اق إرههههرالي  رهههه  عهههه  رهههه  طواههههق ال ههههريازي  النهههها 1ا

 .3/176دان الكاق العلمية   اد:ن  ت (   

  د. لمهههههد أرهههههو  سههههها     -دنااهههههة مقان هههههة _( طن هههههر : أ كهههههاح اجلرطمهههههة نالعقورهههههة د ال هههههطعة ا اههههه مية 2ا

 .  474ا ند    اد:ن ت(    –مكافة املنان  
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 أ ر اليق  ع  ال   رلق العاحل :امل

اههههناكل  عهههه  واعههههد  اليقهههه    طهههه نل رال هههه  :اليقهههه  لتههههة : أبههههلاا طقهههه    

نأبهههههر  ًا : الهههههو  (1انطهههههراد رهههههت العلههههه  رالعهههههي نازا هههههة ال ههههه  را ققهههههت

  (2ا  هههههول اجلههههه ح أن ال ههههه  التالهههههق ر  هههههول العهههههي أن عهههههدح   هههههولت(

ال هههه  لتههههة : ا نليههههان   نلههههو الههههرتدد رهههه  شههههيا  اههههواي ااههههاول  رفهههها  أن 

 . (3ان ح ا د ا ع  ا تر   ن د  : اليق  

مهههها ااههههاول  رفهههها   نلههههو الووههههوف رهههه  ال ههههيا    ال هههه  أبههههر  ًا : ا  

   فاملعنيا  ماوافقا  لتة نابر  ًا.  (4ا ( أ د ا  طميس القلق إف

املعنههها ا  هههها  للقاعههههد  : ا مهههر املاقهههه  لههههو ا بهههس نال هههه   ههههانلي عليههههت 

  مسههههاند القاعههههد  :  (5افهههه  طعفهههه  الرضهههه الرههههانلي تهههه ف ا بههههس املاههههيق  رههههت 

أ هههههة العلههههه ي عههههه  ا  كهههههس م هههههكوك فيهههههت جيعهههههس كاملعهههههدنح الهههههوي جيههههه ح 

ن القاعههههد   : ااهههها الة اجلمههههة رهههه  النقي هههه  ال هههه  ناليقهههه  .  ن(6ارعدمههههت

د نوهههه  نا ههههد    فههههوت ال هههه  أن اليقهههه  د ا مههههر س    الاقههههدطر   عههههئ  لههههت 

 . (7اد  فد ا مر

مسهههههلة : ا  ههههان ا كميههههة ملهههه  أتههههئ عهههه  ن ههههود  عههههة  اولههههت د  رطقههههت :  

طههها  الاهكهههد مههه  شخ هههية املقاهههول نالف ههه  عههه  واللهههت فههه  طل ههها املخهههئ   أي : 

 
ني     هتهههههوطق اللتهههههة   مل مهههههد رههههه  أ هههههد رههههه  ا زلهههههري ا هههههر 6/2219(طن هههههر : ال ههههه ال   اجلهههههوالري   (1

 .9/245ح   2001  1ررينت   ن –حتقيا : لمد عوك مرعق   دان إ ياي الرتال العر   

الرطهههههاك  –( دنن ا كهههههاح د  ل  لهههههة ا  كهههههاح   لعههههه   يهههههدن   لعرطهههههق : فامهههههي ا سهههههيني   عهههههاب الكاهههههق (2

 .1/22ح   2003 - 1423  ن/ تابة   

 .1/320( طن ر : امل فال املنري   لل موي   (3

 .1/128لاعرطفات   للرصر احل   ( ا(4

( املناههههها   ل بههههه يح مسهههههل       زكرطههههها ليهههههي الهههههدط  ايههههها رههههه   ف النهههههوني    دان إ يهههههاي الهههههرتال (5

 .4/49    1392  2ررينت   ن –العر  

 .1/111( الفرنق   للقراد   (6

ط هههههال وواعهههههد الفقهههههت   الهههههو ي  د ا 1/22( طن هههههر : دنن ا كهههههاح د  ل  لهههههة ا  كهههههاح   لعههههه   يهههههدن   (7

 .169ح   1996- 1416    4ررينت   ن –الكلية   مل مد بدطا الفون و   مواسة الراالة  
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أهتههههاح   ههههو  لهههه  الاهكههههد مهههه  تهههه ف ررايلههههت س كههههو  أ   ماههههت نلههههدت ررطاههههة مهههه  

اههههيق  الههههاا  إ  إ ا  فهههه  تهههه ف  لهههه    نإ  شهههه  د أمههههر  فهههه  طهههه نل ا مههههر امل

رال هههه  الرههههانلي  هههههوا ا ههههدل   فهههههالئاي  أبههههس نال هههه  فهههههرس   فهههه  طفنههههها 

العقههههان عهههه  الفههههرس نطههههرتك ا بههههس نلههههوا تهههه ف العههههدل اإل ههههي   كهههه  أ ههههت 

طههههونل ال ههههفت   نالعقورههههات لههههدنلي رال ههههفاة   الناههههي ال ههههانس را ههههاق الرضههههن 

  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ         وئ  ەئ    ەئ  كههههههه  وهههههههال ال لعهههههههاف:  (1اعههههههه  ال هههههههالد

. ا  هههههههر القههههههها وحل : لنهههههههاك  موعهههههههة مههههههه   (2چاىئىئ   ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ

ا  ههههرايات لاخههههو ر هههها املخههههئ رههههدأ مهههه  لههههدنط  أووالههههت د لرضهههه الا قيهههها  هههه  

( 9/2طووههههة عهههه  إفادلههههت  فههههه  أمانهههههة طههههوكر اههههفق اماناعههههت  كهههه  د املهههههاد  : 

ح   فهههها  لهههه  الاهكيههههد 1971  لسههههنة  23وهههها و  أبههههول امل كهههه ت اجل امليههههة نوهههه  

عهههه  عههههدح أنلفا ههههت راجلرطمههههة رعههههد ا اقههههال الا قيهههها اف لههههس اجلرطمههههة   لل قههههت 

 أي لفعات وا و ية آترل . 

 أ ر امل قة ع  الايسري  رلق العال  :ملا

لتههههة :  امل ههههقة ا ههههدل عهههه  واعههههد  فقايههههة كههههئل امل ههههقة جتلههههق الايسههههري :     

 س هههههد : السهههههالهههههي نعا ههههها  ن    نشهههههد   بهههههعق رمعنههههها : شههههها  أبهههههلت : 

ق  م هههههدن : :  جتلهههههق (3ا نالسهههههعاد لههههه  اإلليههههها  رالعهههههي مههههه  مو هههههة إف :    

عهههه  لههههي مههههادل لتههههة:   ن الايسههههري  ن (4مو ههههة  نا تههههر: َشي طتعهههه شههههياًاا

 ًا: لههههي ا كههههه  ابههههر نالايسههههري  (5ا فاههههال َشي نتفاههههت  ن ههههد  : العقههههه.ا

 .(6العار  ع  ت ف الدليس لعون لو امل قة نا ر ا

 
( طن ههههر : لفسههههري القههههرآ    مل مههههد رهههه  إرههههرالي  رهههه  املنههههون   وههههدح لههههت : عفههههد ال رهههه  عفههههد امل سهههه  الرتكههههي   1ا

 .1/85ح     2002له     1423   1املدطنة النفوطة   ن -حتقيا : اعد ر  لمد السعد   دان امل  ر 

 .282( اون  الفقر  : م  ا طة: 2ا

 3/202طن ر : مقاطيد اللتة    ر  فانف    (3ا

 1/469طن ر : امل دن  فست    (4ا

 6/155طن ر : امل دن  فست    (5ا

 . 71طن ر : الامايد   لالانوي    (6ا
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أ عهههه   الاههههيالكههههئل  فقايههههةنا ههههد  مهههه  القواعههههد ال يلهههه معنهههها القاعههههد  :  

املق ههههود مناهههها الاسههههايس عهههه  املكلههههق د  (.1علياهههها كاههههق القواعههههد الفقايههههةا

 الههههة نوههههوس أاههههفان ا ههههررانطة: كههههالنقص   ناملههههرك   نالنسههههيا    ناإلكههههرا  

  أن  (3ا  نايرههههههه  نالسههههههكر  اجلاههههههس  ن لسههههههفرأن أاههههههفان اتايانطههههههة: كا  (2ا

س لعقهههه  نشههههمولت ركعههههر  نووعههههت  العقهههه نعمههههوح الفلههههولماأشههههرتك ريههههنا  : ك

 ههههر  عهههه  املكلههههق نم ههههقة د  فسههههت مناهههها ا  كههههاح الاههههي طن ههههه فارفيهههها    (4ا

أن أن مالههههههت فال ههههههطعة الففاهههههها رهههههه  طقههههههة حتهههههه  وههههههدن  املكلههههههق دن  عقهههههه 

فا نبههههههاف الدالههههههة عهههههه  ااههههههفان الايسههههههري د املعيههههههان الفقاههههههي  (.5إ ههههههرا ا

 (6ا كههههه ا معرفهههههة رلههههها عههههه  م نهههههة امل هههههقة إ  رامل نهههههة طاوبهههههس إفنالاهههههي ل

.مسهههههاند القاعهههههد  : نندت   هههههوص كعهههههري  ال هههههاف كلمهههههة لهههههدل  عههههه  لهههههو  

  ۆ  ۇ  ۇ   القاعههههد  د ( دفههههة امل ههههقت نالايسههههري عهههه  ايلهههها مناهههها : وولههههت لعههههاف:

  ٺ  ٺ     (8چ ا ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ      نوولهههههههت لعهههههههاف: (7ا چ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ

: اا   -بههههههه  ال عليهههههههت نآلهههههههت ناهههههههل  –  نوولهههههههت (9چ ا  ڻ  ٹ   ٹ   ٿ  ٿٿ    ٿ   ٺ

 
  1/48  نا شههههههههفا  نالن ههههههههاملر   للسههههههههفكي 1/308لل  ههههههههني  ن القواعههههههههد   3/169( طن ههههههههر : املنعههههههههون1ا

  ن ل القواعههههههد الفقايههههههة   64  نا شههههههفا  نالن ههههههاملر    رهههههه   رصههههههي / 160نا شههههههفا  نالن ههههههاملر   للسههههههيو ي/

 .1/157لل نوا   

دنااهههههة   رطهههههة لهبهههههيلية  -نا هههههة أاهههههفان امل هههههقة رالاف هههههيس . طن هههههر : واعهههههد  امل هههههقة جتلهههههق الايسهههههري (2ا

ح 2003 –   1424   1الرطههههههاك   ن –ن رهههههه  عفههههههد الولههههههان الفا سهههههه    مكافههههههة الرشههههههد   ليعقههههههو  -لرفيقيههههههة

 81-82. 

 .  163-140طن ر : امل دن  فست    (3ا

 .185 - 163طن ر : امل دن السارا    (4ا

 .218طن ر : الو ي  د إط ال وواعد الفقت للفون و/ (5ا

دنااهههههة   رطهههههة لهبهههههيلية  -جتلهههههق الايسهههههرينا هههههة أاهههههفان امل هههههقة رالاف هههههيس . طن هههههر : واعهههههد  امل هههههقة  (6ا

ح 2003 –   1424   1الرطههههههاك   ن –  ليعقههههههون رهههههه  عفههههههد الولههههههان الفا سهههههه    مكافههههههة الرشههههههد  -لرفيقيههههههة

 80-185. 

 .185اون  الفقر  : م  ا طة : (7ا

 .  6اون  املاملد : م  ا طة : (8ا

 .٢٨(اون  النساي : م  ا طة : 9ا
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   (1انلهههه  ط ههههاد الههههدط  أ ههههد إ   لفههههت  فسههههددنا نوههههانروا...(( إ  الههههدط  طقهههه 

عهههه  ز ارهههه  ز (   ن2انر ههههنا ن  لنفههههرنا(( نكههههول  وولههههت : اا طقههههنا ن  لعقههههنا

يِّ  افه  عهههه  ز الن فههههز فهههه  :-بهههه  ال عليههههت ناههههل –ع  ال  اا ا  ال ن ههههة عهههه  أماههههي وهههه 

 ( .3اعليت((ايره نالنسيا  نما اااكرلوا 

ا كهههههي  رنههههها ا  كهههههاح عههههه  الاكليهههههق رههههه  طرهههههاق نب طق هههههد إف ال هههههانس ف 

 نلهههها من لههههة عهههه   لهههه  نلههههو كهههها  اجلمههههة ريههههنا  لناو هههها ناتا فهههها ال ههههاق 

(س لهههههول  وسهههههم  الهههههرتص إف ا هههههواس عهههههد  ر سهههههق اهههههفق الاخفيهههههق إف 4ا

اهههههفعة أ هههههواس   نلهههههي : نت هههههة إاهههههقان : كإاهههههقان اجلمعهههههة عههههه  املسهههههافر 

ناملهههههرط    ننت هههههة لنقهههههيص : كق ههههه ال ههههه   للمسهههههافر  ننت هههههة إرهههههدال 

كإرههههدال الو ههههوي نالتسههههس رههههالايم    ننت ههههة لقههههدط  : كاقههههدط  ال كهههها  عهههه  

ا ههههول   ننت ههههة لهههههتري  كاهههههتري ال هههه   د  هههها مهههه  ا  ههههتس رإ قهههها   رطهههها   

ننت هههههة ا هههههرران  كهكهههههس املياهههههة للم هههههرر  ننت هههههة لتيهههههري   كاتيهههههري   ههههه  

 (5وف . اال    د اي

 
 .1/23اإلط    ران / الدط  طق   ب يح الفخاني   كاان /  (1ا

طاخههههو   مهههه  املوع ههههة نالعلهههه  كههههي     بهههه يح الفخههههاني   كاههههان / العلهههه   رههههان / مهههها كهههها  النفههههي   (2ا

  بهههههه يح مسههههههل    كاههههههان / اجلاههههههاد نالسههههههري  رههههههان / د ا مههههههر رالايسههههههري نلههههههرك الانفههههههري   1/38طنفههههههرنا  

3/1358. 

.(( . اههههن  ارهههه  ما ههههت   رههههان / 3ا ا   ب   خي  رِّ هههه     ن 
ز ي خ    نز ال هههه  يحة عهههه       

ط ة بهههه  ز
دز ا  هههه  و  ( وههههال ا ههههاك  : اا لهههه 

  مسههههههادنك ا ههههههاك    لل ههههههاك  النيسههههههاروني   رههههههان /  2045  نوهههههه  :  1/659  نالنهههههها     هههههه ق املكههههههر

 .  2801  نو  :   2/198الر ق   

 –املوافقهههههات د أبهههههول الفقهههههت   إلرهههههرالي  رههههه  مواههههها ال ههههها في   حتقيههههها: عفهههههد ال دناز   دان املعرفهههههة  (4ا

 .229فرس عناا     القواعد الفقاية الكئل نما ل  1/336ررينت   اد: ن  ت (   

  1  ن  -رههههرينت  -(طن ههههر: ا شههههفا  نالن ههههاملر  لعفههههد الههههر   رهههه  أ  ركههههر السههههيو ي   دان الكاههههق العلميههههة 5ا

  نالقواعهههههد  83لفنههههها     –  ا شهههههفا  نالن هههههاملر   لههههه ط  العارهههههدط  رههههه  ارهههههرالي  رههههه   رصهههههي    دان الكاهههههق  182

 . 1/109الفقاية الكئل نأ رلا د املعام ت املالية   
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نت ههههة  م ههههقة  : (1ا ههههار  امل ههههقة  عهههه ل القاعههههد  : وسههههم  امل ههههقة إف

فمقههههي   واههههس اجلنهههها    مههههعً  : كم ههههقة العفههههاد   الفههههاً  لنفهههه  عهههه  فياههههاس كوهنهههها  

ا هههههدند ملههههها جيهههههد  مههههه  الر هههههة نالروهههههة د  فسهههههت س لكناههههها ب لعاهههههئ ملعان هههههااا 

لنفهههههه  عهههههه  مافانلههههههت  ةم ههههههق.ن (2چاڤ  ڻ  ڻ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ    م ههههههالح ايلهههههها 

اكههههه  علياههههها إف : نت هههههة نا فهههههة لاعلقاههههها رالرضهههههننطات العفهههههادات  الفههههها 

مل هههههقة عههههه  :ك فههههه  الهههههنفد رهكهههههس امل هههههرح للم هههههرر   أن مندنرهههههة د  الهههههة ا

املكلههههق رق هههه ال هههه   الرراعيههههة للمسههههافر   أن نت ههههة لركاهههها أف ههههس لعههههدح 

الرضههههن نلههههوفر املههههاي د الو ههههوي لههههرك املسههههح عهههه  ايههههق   أن نت ههههة مفا ههههة س 

( فخفههههق عهههه  العفههههد ا  كههههاح  عههههوان لقايضهههه 3 ا ههههة النههههاف كفيههههة السههههل  ا

 (5(  نت ف الا دطدا4الايسريا

د حترطههههه  الهههههدعو  الق هههههاملية للاعنيهههههق ا رسي مسههههههلة : ا  هههههان ا كميهههههة  

ل  فههههههال : أ  ال ههههههانس أن ههههههق عهههههه  الوالههههههدط  ا  فههههههاق نالرتريههههههة نكفالههههههة 

أ فههههها     ن عهههههس  رطههههه   ا رهههههو  ن هههههة س نان هههههق  ههههها النسهههههق نا  فهههههاق 

نالرعاطههههة عهههه  ا رهههههوط  س لكهههه  د  هههههال تههههرن  الاعامههههس عههههه  لههههوا ا  هههههان 

نًا  فسهههههيًا ن سهههههدطًا نأ ا عيهههههًا   الفرهههههري   نلعهههههوطق ا  فهههههال رههههه  طل ههههها  

فيكههههو  م ههههقة لقههههة عهههه  الرفههههس رسههههفق الاعنيههههق القههههو  أن الفعهههه    فيو ههههق 

أاههههقان  هههها ا  هههها ة ملهههه  لههههو أبههههلح مهههه  الوالههههدط  د لههههوفري للهههه  الرعاطههههة 

 املوافقة ل وار  ال طعة ا ا مية ليسريًا ن ف ًا لال  النفد . 

 
نعههههع    –طن ههههر : وواعههههد ا  كههههاح د أبهههه ل ا  ههههاح   لعهههه  الههههدط  رهههه  عفههههد السهههه ح   حتقيهههها :   طههههت كهههه ل  (1ا

-2/238  نالفههههههههههرنق   للقههههههههههراد   15ه 2/13ح   2000 - 1421   1دم هههههههههها   ن – عههههههههههت   دان القلهههههههههه  

 . 167ه  160  نا شفا  نالن املر   للسيو ي     241

 .2( اون  النون : م  ا طة :2ا

  الف ههههر امل ههههي    لفههههدن الههههدط  لمههههد ال نكعهههه    ههههف    وبههههت نتههههر  أ ادطعههههت  2/164(طن ههههر : املنعههههون 3ا

  ا شههههههفا  نالن ههههههاملر    1/265  1لفنهههههها    ن  -نعلهههههها عليههههههت: د. لمههههههد لمههههههد لههههههامر   دان الكاههههههق العلميههههههة 

 .1/82للسيو ي   

 .1/800لفنا     –ة الراالة  (طن ر:القاموف امل ي    مل مد ر  طعقون الفرينزآرادي: مؤاس4ا

 .  7/40(طن ر: لسا  العرن    ر  من ون  5ا
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ا م هههههل ة امل  هههههو  كههههه  د ا ا  هههههر القههههها وحل : ا  ههههها ة ط هههههرتن حتقيههههه 

/ف أ/ن(   فههههههه ا فقههههههد ا ن  نن ا  هههههها ة رسههههههفق مههههههرك أن 57املههههههاد  : 

( مههههه  57/9أ  ههههراف أن لعنيههههق للرفههههس طناقهههههس ا هههها اف ا ح كهههه  د ا املههههاد  :

ح   نطرتلهههههق أتهههههو الاهههههدارري 1959وههههها و  ا  هههههوال ال خ هههههية العراوهههههي لسهههههنة 

أ  طسههههق  الو طههههة عهههه  الههههو  أن ا  رتازطههههة السههههالفة لل قههههوق : جيههههوز للقههههايض 

( 111الهههوس رسههههفق انلكارههههت  ن ههههة اههههواي كهههها  عليههههت أح عهههه   ههههري    ااملههههاد  : 

 . 1969لسنة  111س.ق   الرو  

 أ ر  كمية العرف  رلق الرارة :امل

عههههاد عههههودًا أبههههلت : العههههاد  لتههههة : اههههناكل  عهههه  واعههههد  العههههاد  لكمههههة     

عيههههد  أي :    العههههي   دا اههههاعلكههههران ا مههههر   فا  ا مههههر   أي:نأعههههاد العههههي  نلههههو م 

بههههر ل: ا مهههها ااههههامر النههههاف عليههههت عهههه   كهههه  ند ا ( . 1اة أ  طفعلههههت  ا يهههه 

 ( .2املعقول نعادنا إليت مر  رعد أترل ( ا

معنههههها القاعهههههد  أ ههههها ً : اعافهههههان ا عهههههراف السهههههاملد  رههههه  اقههههها م هههههل ة    

  ن لههههه  ررصعهههههس العهههههاد  عامهههههة أن تابهههههة  (3اكلهههههق نطهههههدني عنهههههت امل هههههاق امل

 كههههً    فههههات  كهههه   عههههي ر ههههن عههههدح ن ههههود  ههههص د ا كهههه  املههههراد أ فالههههت 

عهههه   (   كههه   قههههس5ا(   فهههالعرف د ال ههههس لهههت أعافههههان لههههوا عليهههت ا كهههه  طههههدان4ا

 
ح   1990   4رههههههرينت   ن  –( طن ههههههر: ال هههههه ال   إلاهههههه عيس رهههههه   ههههههاد للرصههههههوالري   دان العلهههههه  للم طهههههه  (1

  املخ هههههص      ا سههههه  عههههه  رههههه  إاههههه عيس ارههههه  اهههههيد    حتقيههههها : تليهههههس إرهههههرال   فهههههال   دان إ يهههههاي  3/76

  معرصههههههه  مقاليهههههههد العلهههههههوح د ا هههههههدند  3/326ح   1996  -لهههههههه  1417   1رهههههههرينت   ن  –لعهههههههر  الهههههههرتال ا

 –نالراههههوح     الف ههههس عفههههد الههههر    هههه ل الههههدط  السههههيو ي   حتقيهههها : لمههههد إرههههرالي  عفههههاد    مكافههههة ا دان 

 .  1/198ح   2004 -له    1424   1القالر    ن

عههههه  ماهههه ت الاعهههههانطق   لمههههد عفهههههد الههههر نف املنهههههاني   حتقيههههها :   الاوويههههق 1/188الاعرطفههههات   جلر هههههاحل   (2)

 . 1/72  ا دند ا  يقة   1/495   1410   1ررينت   ن  -لمد ن وا  الداطة   دان الفكر

طن ههههههر :اإل كههههههاح د  ييهههههه  الفاههههههانل عهههههه  ا  كههههههاح نل ههههههفات القههههههايض ناإلمههههههاح   ل ههههههاان الههههههدط  أ   (3)

 . 218ح   1995 -له  1416    2ررينت   ن –ن الف املر العفاف ا د ر  ادنطد القراد  دا

 –طن هههههر :الهههههو ي  د  ل القواعهههههد الفقايهههههة   عفهههههد الكهههههرط  زطهههههدا    مؤاسهههههة الراهههههالة للرفاعهههههة نالن ههههه  (4)

 .100اامراي   اد:ن ت(   

 .3/147طن ر :  اشية ار  عاردط      (5)
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تههههري : ا إ  إوههههران ا  كههههاح الاههههي مههههدنكاا العههههادات مههههة لوولههههت القههههراد اإلمههههاح 

للهههه  العههههادات تهههه ف اإل ههههاس ن االههههة الههههدط    رههههس كههههس مهههها لههههو د ال ههههطعة 

طافههههة العههههادات طاتههههري ا كهههه  فيههههت عنههههد لتههههري العههههاد  إف مهههها لقا ههههيت العههههاد  

املارصهههههدد  نلهههههيد جتدطهههههدا ل  ااهههههاد مههههه  املقلهههههدط   اههههها ط هههههرتن فيهههههت ألليهههههة 

 (.1 عوا علياا(اأا  اااد  رس لو واعد  ا ااد فياا العل ي ن

 ا يهههههًا : دليهههههس القاعهههههد  : إ  ا عهههههراف طعاهههههد  ههههها كوهنههههها دليهههههس مههههه  أدلهههههة 

(   2ا ا  كههههاح ال ههههعية نمهههها  هههها مهههه  أ ههههر د رنههههاي ا كهههه  عهههه   ههههوازل ا يهههها 

  نو هههههههة شهههههههكول  (3چاچ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ڄلعهههههههاف :    تلههههههه وقمسهههههههادل  ر

:  ههها  الفقههه  ؟عههه  شهههح ا  اهههفيا   -بههه  ال عليهههت نآلهههت ناهههل  -لنهههد للراهههول

(ا نفز ر  امل  ع   رههههز
كز د  لهههه  ن   ن 

يهههه ز فز ا ط ك  ي مهههه 
وز . فههههالعرف معاههههئ ران ههههاس مقههههدان (4ا تهههه 

 .  (5 ت الكفاطة ( األو القدن الوي عل  رالعاد   االنفقت اف املعرنف 

  ألهههههو  :االعهههههرف القهههههو  أن اللف هههههي  العهههههًا : مو هههههوس العهههههرف طقسههههه  اف : 

فهههه  د معنهههها معهههه  نب طكهههه   لهههه  لكههههو  عههههاد  ألههههس العههههرف د ااههههاع ل الل

 د عامهههههة النهههههافلهههههو مههههها  هههههرل عليهههههت عمهههههس  :  العهههههرف العمههههه  ن(6لتهههههة(ا

 
ناإلمههههاح   ل ههههاان الههههدط  أ  العفههههاف ا ههههد اإل كههههاح د  ييهههه  الفاههههانل عهههه  ا  كههههاح نل ههههفات القههههايض  (1)

 . 218ح   1995 -له  1416    2ررينت   ن –ر  ادنطد القراد   دان الف املر  

رههههههرينت   ا د.ن (     –    دان املعرفههههههة  483طن ههههههر : املفسههههههون   لمههههههد رهههههه  أ ههههههد رهههههه  اههههههاس القت هههههه  ت (2)

لههههه   حتقيهههها : 543العههههر  ا شههههفي  املههههالكي ت   أ كههههاح القههههرا    القههههايض لمههههد رهههه  عفههههد ال أرههههو ركههههر رهههه   9/4

  ا شههههههفا   3/143ح   2003 -لههههههه  1424   3رههههههرينت   ن –لمههههههد عفههههههد القههههههادن عرهههههها   دان الكاههههههق العلميههههههة 

لهههههه   دان الكاهههههق  911نالن هههههاملر د وواعهههههد نفهههههرنس فقهههههت ال هههههافعية    ههههه ل الهههههدط  عفهههههد الهههههر   السهههههيو ي ت

    حتقيهههها : 728اههههانل   أ ههههد رهههه  عفههههد ا لههههي  ارهههه  ليميههههة ا ههههراحل ت   مههههوس الف  1/167رههههرينت     -العلميههههة 

 .  29/21ح     2005 -له   1426   3عامر اجل ان   دان الوفاي   ن -أ ون الفاز  

 .199اون  ا عراف : ا طة   (3)

 .5049  نو :  2052/ 5(ب يح الفخاني  ران/إ ا ب طنفا الر س فاملرأ  أ  لهتو رتري إ  ت  (4

 . 7/131ررينت    –ا ن ان   ل وكاحل ه   دان اجلفس  (  يس  (5

  –الفهههههرنق   ل هههههاان الهههههدط  ا هههههد ارههههه  إدنطهههههد القهههههراد   حتقيههههها : تليهههههس املن هههههون   دان الكاهههههق العلميهههههة   (6)

 . 1/312ح   1998 –  1418   1ررينت   ن



 
 2021 964  -929 عنود مدلول الرفيعي اآلثار الحكمية للقواعد الفقهية الكبرى  

 

 

952  
 

 

العههههرف العههههاح : ا نلههههو مهههها لعانفههههت عامههههة ألههههس  عههههرف :ا شههههمولية  (.1ا يههههاهت 

العهههههرف ايهههههاص : ا نلهههههو مههههها   ن (2(ا أن  هههههدطعا   الهههههف د   اهههههواي أكههههها  وهههههدط ً 

  أ كههههاح ا عههههراف  ( 3وههههول أن عمههههس (العانفههههت ألههههس رلههههد أن  رفههههة أن دطهههه  د 

ن  اهههرح  اً لقواعهههد ال هههطعة فههه  اهههس لرمههه نافههها االعهههرف ال ههه يح : لهههو مههها : 

  ن كمههههت :   ال ههههعي تههههالق الههههدليس مهههها  العههههرف الفااههههد : نلههههو ن(4 هههه  ً ا

  .( 5اجيق ند  

ا عههههههراف املرههههههرد  ا : العههههههًا: ال ههههههنن ا اكمههههههة عهههههه  بهههههه ة ا عههههههراف 

فههههالاووق املفههههه اي د العمههههس  هههها د نوههههاملة وليلههههة   طقههههدل د  : (6ااملسههههامر (

  عههههدح حلالفههههة ( 8اأ ههههر  هههها د رنههههاي ا  كههههاح   ا ههههررر  فهههه    نإ (7ا  كماهههها 

د لههههرك العمههههس رههههالعرف  نصالهههه عههههدح   ( 9ااملن ههههوص الههههوي لههههو اوههههول منههههت 

 . (10د لرك العمس رالعرفا شرتان املاعاودط  

 
اإلاههههه مي   نلفهههههة    أبهههههول الفقهههههت 241طن هههههر : القواعهههههد الفقايهههههة نال هههههوار  الفقايهههههة   لعهههههع   شهههههفري  (1)

 . 2/108ال  ي    

 . 2/116نااملس ار  عاردط     (2)

 .  30إع ل العرف د املولق املالكي   ار  الام     (3)

 العههههرف  رصياههههت نأ ههههر  د املعههههام ت املاليههههة عنههههد ا نارلههههة  عههههادل 2/109طن ههههر: أبههههول الفقههههت  الهههه  ي     (4)

 .  264/ 1ر  عفد القادن   

: ا مهههه  نأل مههههنك  منكههههرا فليتههههري  ريههههد  فهههها  ب طسههههارة ففلسهههها ت  "  ال عليههههت ناههههل  بهههه "( لقههههول النفههههي (5

فهههها  ب طسههههارة ففقلفههههت ن لهههه  أ ههههعق ا طهههه   (. بهههه يح مسههههل    كاههههان اإلطهههه     رههههان/ رههههان ريهههها  كههههو  

 .  49  نو  :  1/69   "نيض ال عنت  "الناي ع  املنكر م  اإلط     ع  أ  اعيد أيدني  

 . 2/116نااملس ار  عاردط       نطن ر :

  املهههههدتس الفقاهههههي 1/177  ا شهههههفا  نالن هههههاملر   السهههههيو ي  1/101طن هههههر : ا شهههههفا  نالن هههههاملر   ارههههه   رصهههههي  (6)

 .2/900  م رفا ال نوا   

 . 2/288طن ر : املوافقات   ال ا في    (7)

 .1/171  ا شفا  نالن املر   السيو ي   1/94طن ر : ا شفا  نالن املر   ار   رصي     (8)

   2رههههرينت   ن  –طن ههههر :  ل فههههاح القههههدطر   لكهههه ل الههههدط  لمههههد رهههه  عفههههد الوا ههههد ارهههه  ا هههه ح   دان الفكههههر  (9)

 . 2/122  أبول الفقت ا ا مي   نلفة ال  ي    7/15

لح ا  ههههاح   مل مههههد عهههه  الههههدط  عفههههد الع طهههه  رهههه  عفههههد السهههه ح  حتقيهههها : (طن ههههر : وواعههههد ا  كههههاح د م هههها (10

 .2/184ررينت    –لمود ر  الا ميد ال نقيري   دان املعانف  
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ا كمهههههي لعقهههههود  هههههاوص ا لليهههههة : ال هههههفي الهههههوي ب ل اهههههر مسهههههلة : ا  هههههر 

عليههههت ع مههههات الفلههههو  رعههههدح أك لههههت العههههاح العههههام  ع هههه لكههههو  العقههههود ماووفههههة 

عههه  أ هههاز  الهههو  س    لهههيد لهههت  ههها الا هههف املههها  مهههاب طفلههه    فههها ا أ هههاز  

 كهههه  ر هههه ة للهههه  العقههههود نأ ا نف هههه   كهههه  رفر هنهههها   نلههههوا مالعههههانف 

 رول  لل فاد ع  املال . الناف عليت ن ك 

 أ ر الرضن  زالات رلق ايامد :امل

أبهههلت :  لتهههةً ال د الرضهههنطههها  إزالهههة الرضهههن رنهههاي عههه  واعهههد  الرضهههن طههه ال      

نالرضهههههطر: وهههههو  الهههههنفد   إ ا كههههها    أ ههههها س العهههههي   أي :    طرضههههه   ًا : 

ل الرضهههههن ابهههههر  ًا : الهههههو ا تههههه   ن (1 هههههد  : النفهههههة ان ا بهههههئ عليهههههت  

 (.  2رم ل ة م نعة للنفد  أن التري لعدطًا  أن لعسفًا  أن إ ا ً(ا

لتههههههري العههههههي عهههههه  مكا ههههههت    زال طهههههه نل زنا ً أبههههههلت :  لتههههههًة :د الطهههههه ال 

طههههه  ال ابهههههر  ًا : االههههه نال: لهههههو الا هههههول نا  اقهههههال  نزنال ال هههههمد ن(.3ا

 (. 4ميلاا ع  منا ق الس ي(ا

أ ههههد القواعههههد ايمههههد الاههههي لههههدنن علياهههها لعههههد معنهههها القاعههههد  ا هههها ً :   

  (5ال ههههطعة  نطههههدل عليههههت مهههها لقههههدح مهههه  ا  ههههاس عهههه  حتههههرط  الرضههههن اا كههههاح 

 كهههههر  س إلهنههههها رهههههدليس لهههههوا نند الرضهههههن د اهههههياق العمهههههوح إ   ترصميهههههة ا واعههههه ر

 
  امل كهههههه  نامل ههههههي  ا ع هههههه    رهههههه  اههههههيدا    361-3/360( طن ههههههر : مقههههههاطيد اللتههههههة   رهههههه  فههههههانف   1ا

 .  4/482. لسا  العرن    ر  من ون   8/148

  1ايهههههئ  ن-اململكهههههة العرريهههههة السهههههعودطة -الرضهههههن د الفقهههههت اإلاههههه مي    هههههد مهههههواد  دان ارههههه  عنههههها  ( 2ا

97  . 

ن هههههههر: حلاهههههههان ال ههههههه ال  3ا   القهههههههاموف 9/104  امل كههههههه  نامل هههههههي  ا ع ههههههه    رههههههه  اهههههههيدا   1/139( ط 

 .29/145  لا  العرنف    ر  من ون   1/1011امل ي   للفرينز أرادي   

  اد: ت(   2لفقاههههههاي  مل مههههههد نناف ولعرصههههههي   امههههههد بههههههادق و نيفههههههي  دان النفههههههاملد   ن( معرصهههههه  لتههههههة ا4ا

1/234. 

 .20/257( الامايد    ر  عفد الئ   5ا
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  وفههههس نووعههههت ( فالرضههههن طهههه ال مرلقهههها اههههواي را ههههطة  ههههرق الوواطههههة 1نمنفيههههةا

 ( .2ااملنااق للردسعقان نالفعدطة رردس املعادي رالأ

  ں  ں    ڱ  ڱ       ڱ      ڱ  ڳ   ا يهههههههًا : دليهههههههس القاعهههههههد  : وهههههههال ال لعهههههههاف: 

  ف كههههه  ررصهههههواز أكهههههس امل هههههرح املياهههههة للم هههههرر دفعهههههًا (3چ ا   ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻڻ     ڻ

اههههعيد ايههههدني   ارههههو ا ننفههههي  :   نوولههههت ابهههه  ال عليههههت ناههههل  ( (4اللرضههههن

( وههههههال : اا  بهههههه  ال عليههههههت نآلههههههت ناههههههل  (  أ  ناههههههول ال انيض ال عنههههههتا

 . (5 ن ن   ان م   ان    ال نم  شاق شا ال عليت((ا

س  اميهههههًا الرضهههههن  ههههها ً أن مسهههههاقفً   نوهههههوس حتقههههها العهههههًا :  نن القاعهههههد  : 

  ههههاجن هههه   مهههها  لههههداملاو ف ههههرض الرضههههن   (6ا  كههههاح  لفنهههها عهههه  ا نلههههاح اف

  (8رامل ههههل ة امل ههههنعة رتههههري  هههها ا حلههههس أ  طكههههو  الرضههههن  ( 7اًا عنههههت عرفهههه 

 
( طن ههههر : فههههي  القههههدطر  ل اجلههههامة ال ههههتري  لهههه ط  الههههدط  لمههههد رهههه  عهههه  رهههه  زطهههه  العارههههدط  املنههههاني 1ا

 .432-6/431 1م   ن- املكافة الارصانطة الكئل

 .980-2/978  املدتس الفقاي العاح   79ر: الو ي  د اط ال وواعد الفقت الكلية  ( ط ن 2ا

 .173( اون  الفقر  : م  ا طة: 3ا

ن ههههر:  ههههامة الفيهههها  عهههه  لهنطههههس آي القههههرآ   لمههههد رهههه   رطههههر الرههههئي  حتقيا:عفههههد ال رهههه  عفههههد امل سهههه  4ا ( ط 

اب الان طهههههههس د لفسهههههههري القهههههههرآ      لمهههههههد   معههههههه3/321  اد: ن (     1الي مهههههههة     ن –الرتكهههههههي  دان لرصهههههههر 

 .1/184  1ررينت  ن -ا س  الفتوي   حتقيا: عفد الرزاق املادي   دان ا ياي الرتال العر 

(وههههههال ا ههههههاك    ههههههدط  بهههههه يح ا اههههههناد عهههههه   ن مسههههههل  نب خير هههههها   ننافقههههههت الههههههولفي . اههههههن  5ا

طن ههههههر : املسههههههادنك عهههههه   3079 :   الههههههرو 4/51الههههههدانورني   كاههههههان /ا ههههههج  رههههههان/ كاههههههان الفيههههههوس  

 .2/66ررينت –  دان الكاق العلمية 1ال  ي    ا اك  النيساروني   ران/الفية   ن

ن عههههس كههههس مهههه  املههههرداني نالسههههيو ي نارهههه   رصههههي  لههههوا ا ههههدط  دلههههي ً نأبهههه ً  ههههو ز القاعههههد     ههههامة العلههههوح 

ن هههههر: ا شههههه1/63نا كههههه  د  ل دسههههه   هههههدطعًا مههههه   وامهههههة الكلههههه     1فا  نالن هههههاملر   رههههه   رصهههههي    ن  ط 

  ا شههههههفا  نالن ههههههاملر  8/3846  الا فههههههري  ل الا رطههههههر  للمههههههرداني  85رههههههرينت    -دان الكاههههههق العلميههههههة

 . 83للسيو ي   

  2( طن ههههر : املتنههههي نطليهههههت ال ههههل الكفهههههري  لعفههههد ال رههههه  ودامههههة املقهههههد    حتقيهههها: لمهههههد نشههههيد ن ههههها  ن6ا

 .722-721الرضن د الفقت اإلا مي      5/34مرفعة املنان نمكافااا   

ن هههههر: الف هههههر الراملههههها  ل كنههههه  الهههههدواملا  لههههه ط  الهههههدط  رههههه  ارهههههرالي  ارههههه   رصهههههي    ن7ا   دان الكاهههههان 2( ط 

 .741  الرضن د الفقت اإلا مي   7/32اإلا مي   

ن هههههر: الرضهههههن د الفقهههههت اإلاههههه مي  8ا ة   القواعهههههد الكليههههه 803(كإوامههههه  الق هههههاص نا هههههدند عههههه  أللاههههها .ط 

 .173نال وار  الفقاية   
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أ  طل ههههها الرضهههههن رم هههههالح م هههههنعة  فهههههإ ا كا ههههه   هههههري م هههههنعة ب طعهههههد 

لعلهههها الرضههههن رم ههههل ة   (1ا تهههه ل  هههها  نًا معاههههدًا طمنههههة منههههت ا كهههه . ا

د ا تهههه ل املارضههههن امل ههههنعة   نلههههوا إ ا كا هههه   ههههري مسهههها قة  للمارضههههن ب ط عهههه 

 (2 ا  نًاا

مسهههههلة : ا  ههههر ا كمههههي لسههههانق أللههههق املههههال املقههههنق  هههه  مههههات : أتالفهههه   

أوههههوال العلهههه ي د ن ههههون  هههه   املههههال املقههههنق الاههههالق   فههههولق الههههفع  إف 

 (4اأاههههايفاملتلآلدمههههي  فهههه  طمنههههة  هههها ال هههه      ( س 3أاا هههه  ًا اال هههه   

املالكية:ط ههههم   عنههههدن   (5اعههههدح ال هههه   رعههههد أل فههههت د نتههههالفا  ا نفيههههة   

 ههه   املقهههنق ااا سههها ًا إ  كههها  مهههورسًا  أمههها إ  كههها  معقهههًا فههه  املهههال ويمهههة 

  (6اعليت 

/ س.ق( : طعفههههههه   ههههههها 152ا  رالقههههههها وحل :  هههههههاي د أ كهههههههاح املهههههههاد  : ا

للمرصنههههي عليههههت نفههههة دعههههول للمرالفههههة را فههههات العقورههههات املاليههههة عهههه  اجلههههاحل 

لاهههههي لسهههههاو  مههههه  لركاهههههت فالوفههههها    لسهههههق  عههههه  اجلهههههاحل الافعهههههات املاليهههههة نا

  ال امنت إلزالة الرضن كالترامة ن  ولا.  

 ايا ة

 
للقواعههههد الفقايههههة  ههههوار  فههههي ك  عهههه  املسههههاملس املندن ههههة رنههههاي عهههه  كوهنهههها 

 فرعًا مناا نطرد ما تالق مناا . 

لههههة عهههه  إنادلههههت  فههههوت أ ههههر الافعههههات لفنهههها عهههه  وههههول نفعههههس املكلههههق الدا 

 نمق د  ن  اعافان للنية رعد  فوت الد لة ا وول للفاعس . 

 
 .859(كالرضن ردارة شخص طو ق ال    .ط ن ر: الرضن د الفقت اإلا مي  1ا

 .859(كالرضن ردارة شخص طو ق ال    .ط ن ر: الرضن د الفقت اإلا مي  2ا

  نمتنههههههي 10/149( مهههههها  لههههههق اليههههههت ال ههههههافعية  نا نارلههههههة . طن ههههههر : نن ههههههة الرههههههالف    رهههههه  ودامههههههة   3ا

 12/453  ناملتني   ر  ودامة   4/177اا   لل ريني   امل 

    4/177( طن ر : متني امل اا    لل ريني   4ا

 3/67ا تايان د لعليس املخاان   للفلد ي    (طن ر : 5ا

 .  4/491(طن ر : اإل اف د معرفة الرا ح م  اي ف    ر      6ا
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الفههههق ا  كههههاح الوا فههههة رسههههفق الرضههههنف ايان ههههة عهههه  وههههدن  املكلههههق 

 ف  لكليق ر    طراق رت .

اليقههههه  رههههها وران أن رال هههههاود أن رهههههالالفد رالفعهههههس لهههههو املقهههههدح عههههه  ال ههههه  

 امل كوك رت للمكلق د أ رطة الفعس .

عهههههههراف لكمهههههههة د املعهههههههام ت نالا هههههههفات الاهههههههي اللهههههههو مههههههه   ن ا 

 العاودا  ف  رلا طعف  رعفوت م نعية  ل  العرف . 

 الرضن رتري  ا طرتلق عليت أزالات رنفد الرضن أن أوس منت .
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 امل ادن ناملرا ة 

أ هههههر القواعهههههد الفقايهههههة د  هههههوازل ا وليهههههات املسهههههلمة   لعفهههههدنل اهههههامفا    •

  1437أ اف : د. بهههههالح رههههه  أ هههههد    امعهههههة أح القهههههرل كليهههههة ال هههههطعة   

. 

إ ارههههة السههههاملس  ل رتيههههة ا مههههس: لمههههد رهههه  إاهههه عيس ا مههههري ال ههههنعاحل   •

ن سههههه  لمهههههد ا لهههههدل  مؤاسهههههة -حتقيههههها :  سههههه  رههههه  أ هههههد السهههههيا ي

 1ن -ت ررين -الراالة 

  د.  -دنااهههههة مقان هههههة _أ كهههههاح اجلرطمهههههة نالعقورهههههة د ال هههههطعة ا اههههه مية  •

 .ا ند    اد:ن ت(  –لمد أرو  سا    مكافة املنان 

  القهههايض لمهههد رههه  عفهههد ال أرهههو ركهههر رههه  العهههر  االقهههرآ ( أ كهههاح القهههرا   •

دان الكاهههههق   نلهههههه   حتقيههههها : لمهههههد عفهههههد القهههههاد543ا شهههههفي  املهههههالكي ت 

 . ح2003 - له 1424   3ن   ررينت –ة العلمي

اإل كهههههاح د  ييههههه  الفاهههههانل عههههه  ا  كهههههاح نل هههههفات القهههههايض ناإلمهههههاح    •

 – هههههاان الهههههدط  أ  العفهههههاف ا هههههد رههههه  ادنطهههههد القهههههراد  دان الف هههههاملر ل

 . ح1995 - له1416   2ن   ررينت

اإل كهههههاح د  ييههههه  الفاهههههانل عههههه  ا  كهههههاح نل هههههفات القهههههايض ناإلمهههههاح    •

 – هههههاان الهههههدط  أ  العفهههههاف ا هههههد رههههه  ادنطهههههد القهههههراد   دان الف هههههاملر ل

 .ح1995 - له1416   2ن   ررينت

 ت .ررين -  دان الكاق العلمية1ر   رصي    ن   ا شفا  نالن املر •

يو ي  دان الكاهههههق لعفهههههد الهههههر   رههههه  أ  ركهههههر السههههه   ا شهههههفا  نالن هههههاملر •

 1ررينت  ن  -العلمية 

رهههه  إدنطههههد  أ ههههوان الههههئنق د أ ههههواي الفههههرنق :    العفههههاف شههههاان الههههدط  •

 -دان السههههه ح  -القهههههراد  حتقيههههها: أ.د. لمهههههد أ هههههد   نأ.د.عههههه   عهههههة لمهههههد

 ح. 2001 -له 1421  1القالر    ن
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    ارهههه   رصههههي رالي  ط  الههههدط  رهههه  ارهههه لهههه الف ههههر الراملهههها  ل كنهههه  الههههدواملا   •

 .   دان الكاان اإلا مي2ن

الف ههههر امل هههههي    لفههههدن الهههههدط  لمههههد ال نكعههههه    ههههف    وبهههههت نتهههههر   •

لفنهههها     -أ ادطعههههت نعلهههها عليههههت: د. لمههههد لمههههد لههههامر   دان الكاههههق العلميههههة 

 .1ن 

الاعرطفههههات: عهههه  رهههه  لمههههد رهههه  عهههه  اجلر ههههاحل   حتقيهههها : إرههههرالي  ا ريههههاني  •

 . 1ررينت  ن  -  دان الكاان العر  

الاعقيههههد ا بههههو  مفاومههههت   مرا لههههت       ههههت   أطمهههه  عفههههد ا ميههههد عفههههد  •

(  ن:  دا   ا ند يهههههة اجلامعهههههة –املرصيهههههد الفهههههدانط    كليهههههة الدنااهههههات العليههههها 

 .  ح2005 

: عفهههد ال رههه  عفهههد   وهههدح لهههت  مهههد رههه  إرهههرالي  رههه  املنهههون مل   لفسهههري القهههرآ  •

   املدطنههههة النفوطههههة -دان املهههه  ر    : اههههعد رهههه  لمههههديهههها ق  حت امل سهههه  الرتكههههي

 . ح 2002له   1423   1ن

: لمههههد   حتقيهههها   مههههد رهههه  أ ههههد رهههه  ا زلههههري ا ههههرني  مل هتههههوطق اللتههههة •

 . ح2001  1  ن ررينت –دان إ ياي الرتال العر     عوك مرعق

الاوويهههق عههه  ماههه ت الاعهههانطق   لههه ط  الهههدط  لمهههد املهههدعو املنهههاني   عهههاب  •

 .ح 1990-له1410القالر     -الكاق

الرهههئي  حتقيا:عفهههد   هههامة الفيههها  عههه  لهنطهههس آي القهههرآ   لمهههد رههه   رطهههر •

   اد: ن ( . 1    نالي مة  – ال ر  عفد امل س  الرتكي  دان لرصر

ا كميههههة د فقههههت ا رس   عفههههد ال رهههه   ههههاجل رهههه  لمههههد امل ههههعس   أ اف :  •

–ا اهههه مية د. زطههههد رهههه  اههههعد التنههههاح    امعههههة ا مههههاح لمههههد رهههه  اههههعود 

     .1437-1436   الرطاك

دنن ا كههههههاح د  ل  لههههههة ا  كههههههاح   لعهههههه   يههههههدن   لعرطههههههق : فامههههههي  •

 .ح 2003 - 1423الرطاك   ن/ تابة    –ا سيني   عاب الكاق 
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لمهههههد رههههه  ا زلهههههري      من هههههون  ال الهههههر د  رطهههههق ألفهههههاد ال هههههافعي •

   ا د ن ت(  ملةدان الر   :مسعد عفد ا ميد السعدحل  حتقيا ا رني

ن  الرتمههههوي   حتقيهههها نلعليهههها:  • و  اههههن  الرتمههههوي  لمههههد رهههه  عيسهههها رهههه  اهههه 

   عههههوك عرههههو  نإرههههرالي _أ ههههد لمههههد شههههاكر   نلمههههد فههههؤاد عفههههد الفههههاوي 

 - لههههههه 1395   2ن م هههههه  – ا لفههههههي الفهههههها  م ههههههرفا مرفعههههههة: النهههههها 

 . ح 1975

كهههه ل الههههدط  لمههههد رهههه  عفههههد الوا ههههد ارهههه  ا هههه ح   دان ل ل فههههاح القههههدطر    •

أبهههههههول الفقهههههههت ا اههههههه مي   نلفهههههههة    7/15   2ن   رهههههههرينت  –الفكهههههههر 

 . ال  ي  

ال هههه ال لههههها  اللتههههة نبههههه ال العرريههههة   أرهههههو   هههه إاههههه عيس رهههه   هههههاد  •

اجلههههههولري   حتقيهههههها: أ ههههههد عفههههههد التفههههههون عرههههههان   النهههههها : دان العلهههههه  

 . ح 1987 - له 1407  4 ن ررينت –للم ط  

اململكهههههة  - هههههد مهههههواد  دان ارههههه  عنههههها   الرضهههههن د الفقهههههت اإلاههههه مي   •

 .1ايئ  ن-العررية السعودطة

ت نأ ههههر  د املعههههام ت املاليههههة عنههههد ا نارلههههة   عههههادل رهههه  عفههههد العههههرف  رصياهههه  •

 القادن .

      مهههههه  الف ههههههاملر د  ل ا شههههههفا  نالن ههههههاملر  رهههههه   رصههههههي  امل ههههههي  •

العفهههههاف شهههههاان الهههههدط  أ هههههد ا مهههههوي ا نفهههههي   دان الكاهههههق العلميهههههة   

 .ح1985 -ه ل1405  1ررينت   ن -لفنا 

عههههها  نكههههه  الهههههدط  عفهههههد امللههههه   يهههههال ا مههههه  د الايهههههال ال لههههه  :    امل •

  2ن   ا هههههرم  إمهههههاح مكافهههههة –اجلهههههوطني   حتقيههههها: عفهههههد الع هههههي  الهههههدطق 

 .  له1401

حتقيههههها : تليهههههس     هههههاان الهههههدط  ا هههههد ارههههه  إدنطهههههد القهههههرادلالفهههههرنق    •

 .ح1998 –  1418   1ن   ررينت  –املن ون   دان الكاق العلمية  
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الفهههههرنق أ هههههوان الهههههئنق د أ هههههوان الفهههههرنق   ل هههههاان الهههههدط  ا  العفهههههاف  •

- السههههه ح دان   لمهههههد  عهههههة عههههه   –القهههههراد   حتقيههههها : لمهههههد ا هههههد رسا  

  ح2001- 1421  1ن   القالر 

 ط  الههههدط  لمههههد رهههه  عهههه  رهههه  زطهههه  لهههه فههههي  القههههدطر  ل اجلههههامة ال ههههتري   •

 .1  نم -العاردط  املناني  املكافة الارصانطة الكئل

واعههههد  ا مهههههون رمقابهههههدلا نأ رلههههها د اجلناطههههات   ملن هههههون رههههه  لمهههههد رههههه   •

من هههههون املهههههدت    أ اف : أ.د : عفهههههد ال رههههه  عفهههههد امل سههههه  رههههه  عفهههههد 

الرطهههههاك    –الهههههر   الرتكهههههي   أكادطميهههههة  هههههاطق العرريهههههة للعلهههههوح ا منيهههههة 

 ح 2002- 1432

دان ارههههو املرصههههد القاعههههد  اجلنامليههههة عهههه  ريههههاك   ع ههههاح عفيفههههي عفههههد الف ههههري    •

 .  ح2007اد : ن(      م  –ل فاعت را رح 

القاعهههههد  الفقايهههههة رههههه  ا بهههههالة نالارصدطهههههد   مل مهههههد ركهههههر أاههههه عيس   دان  •

 ح 1997  1املنان   ن

   -دنااههههههة   رطههههههة لهبههههههيلية لرفيقيههههههة -واعههههههد  امل ههههههقة جتلههههههق الايسههههههري •

   1الرطههههاك   ن –ليعقههههون رهههه  عفههههد الولههههان الفا سهههه    مكافههههة الرشههههد 

 ح .2003 –   1424

القههههاموف امل ههههي    ملرصههههد الههههدط  أ   ههههالر لمههههد الفرينزآرههههادل   حتقيههههها:  •

مكاهههههههق حتقيههههههها الهههههههرتال د مؤاسهههههههة الراهههههههالة   إ اف: لمهههههههد  عهههههههي  

و    مؤاسههههههة الراههههههالة   رههههههرينت الع  - لههههههه 1426   2ن لفنهههههها   –روسهههههه 

 . ح 2005

د أبههه ل ا  هههاح   لعههه  الهههدط  رههه  عفهههد السههه ح   حتقيههها : وواعهههد ا  كهههاح  •

 - 1421   1دم ههههههها   ن –نعهههههههع    عهههههههت   دان القلههههههه   –  طهههههههت كههههههه ل 

 ح .2000

 4دم ههههههها  ن_القواعهههههههد الفقايهههههههة  لعههههههه  ا هههههههد النهههههههدني   دان القلههههههه   •

 ح 1998_ 1418 
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القواعهههههد الفقايهههههة الكهههههئل نأ رلههههها د املعهههههام ت املاليهههههة   لعمهههههر عفهههههد ال  •

نعههههه   عهههههة   القهههههالر    اد:  -كامهههههس   أ اف : عفهههههد اجلليهههههس القر  هههههاني 

 . ن  ت (

القواعهههههههد الفقايهههههههة الكهههههههئل نأ رلههههههها د املعهههههههام ت املد يهههههههة نا  هههههههوال  •

   د لهههههة أ هههههوان عهههههةمرف –ال خ هههههية   القهههههايض عفهههههد التفهههههون لمهههههد الفيهههههايت 

 . ح2010- له1431   1ن   رتداد

 .القواعد الفقاية الكئل نما لفرس عناا   ل الح ر   ا   السد    •

القواعهههههد الفقايهههههة املسهههههاخر ة مههههه  كاهههههان إعههههه ح املهههههووع  للع مهههههة ارههههه   •

   القههههي  ارهههه  دان   اجل املههههري املرصيههههد عفههههد الههههر   عفههههد:-ال ن ههههت –القههههي  

 .( ت: دا 1ن

القواعههههههد الفقايههههههة نلرفيقاهتهههههها د املههههههوالق ا نرعههههههة   مل مههههههد م ههههههرفا  •

  ح2006 - له1427   1ن   دم ا   الفكر دان –ال  ي  

القواعههههد الكليههههة نال ههههوار  الفقايههههة د ال ههههطعة اإلاهههه مية  مل مههههد عههههع    •

فري  دان النفاملد  .  ا د: ت (2ا ند   ن-ع  -ش 

عنههههههد ارهههههه  ودامههههههة د املتنههههههي    القواعههههههد  بههههههولية نلرفيقاهتهههههها الفقايههههههة •

   1ن   اجليههههه     عفهههها  ارهههه  دان   الههههدماح  القهههههي  ارهههه  دان –للرصههههي   املرطنههههي 

 . ح2002   له1423

 –لسههههها  العهههههرن   مل مهههههد رههههه  مكهههههرح ارههههه  من هههههون  النههههها : دان بهههههادن •

 له.1414  3ن ررينت 

ا    رههههرينت  –املفسههههون   لمههههد رهههه  أ ههههد رهههه  اههههاس القت هههه   دان املعرفههههة  •

 (  ن.د

    728 مهههههوس الفاهههههانل   أ هههههد رههههه  عفهههههد ا لهههههي  ارههههه  ليميهههههة ا هههههراحل ت •

 -لههههههه  1426   3عههههههامر اجلهههههه ان   دان الوفههههههاي   ن -حتقيهههههها : أ ههههههون الفههههههاز 

 . ح 2005



 
 2021 964  -929 عنود مدلول الرفيعي اآلثار الحكمية للقواعد الفقهية الكبرى  

 

 

962  
 

 

  لمههههد بههههالح  موعههههة القواعههههد الفايههههة عهههه  من ومههههة القواعههههد الفقايههههة:   •

 دان –رهههه  لمههههد الق رههههاحل  اعانهههها رإترا اهههها : ماعههههق رهههه  مسههههعود اجلعيههههد

 ح2000 - له1420   1ن   السعودطة العررية اململكة -ال ميعي

حتقيههههها : تليهههههس    ا سههههه  عههههه  رههههه  إاههههه عيس ارههههه  اهههههيد    املخ هههههص    •

  -  لهههههه1417   1ن   رهههههرينت  –إرهههههرال   فهههههال   دان إ يهههههاي الهههههرتال العهههههر  

  ح1996

املههههدتس لدنااههههة القهههها و   لعفههههد الفههههاوي الفكههههري ن لهههه لري الف ههههري   كههههة  •

 العااك د القالر    اد: ن   ت ( 

  دان الكاهههههههق 1املسهههههههادنك عههههههه  ال ههههههه ي    ا هههههههاك  النيسهههههههاروني   ن •

 . ررينت–العلمية 

 دا   رههههرينت –    ههههد رهههه  لمههههد ا مههههوي  املكافههههة العلميههههة  امل ههههفال املنههههري •

 (  ت ن : 

املرلههههة عهههه  ألفههههاد املقنههههة   لمههههد رهههه  أ  الفههههاح رهههه  أ  الف ههههس الههههفع    •

افهههههة ريهههههق   النههههها : مكحتقيههههها : لمهههههود ا ن ههههها نن نطااههههه  لمهههههود اي

 ح.2003 -له 1423  1السوادي   ن

لمههههد ا سهههه  الفتههههوي   حتقيهههها: عفههههد    الان طههههس د لفسههههري القههههرآ    معههههاب •

 .1ن ررينت  -الرزاق املادي   دان ا ياي الرتال العر 

لههههههر    دان معرصهههههه  امل ههههههرل ات نا لفههههههاد الفقايههههههة  مل مههههههود عفههههههد ا •

  (الف يلة   ا د: ن   ت

الواهههههي   إلرهههههرالي  م هههههرفا ن   هههههد ال طهههههات ن امهههههد عفهههههد  املعرصههههه  •

 القادن ن مل مد النرصان  دان الدعو    اد:ن ت( 

 امهههههد بهههههادق ونيفهههههي    -معرصههههه  لتهههههة الفقاهههههاي   لمهههههد نناف ولعرصهههههي  •

 -لهههههههه  1408  2النههههههها : دان النفهههههههاملد للرفاعهههههههة نالن ههههههه نالاوزطهههههههة  ن

 . ح 1988
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الف هههههس عفهههههد الهههههر      معرصههههه  مقاليهههههد العلهههههوح د ا هههههدند نالراهههههوح   •

 – هههه ل الههههدط  السههههيو ي   حتقيهههها : لمههههد إرههههرالي  عفههههاد    مكافههههة ا دان 

 .  ح2004 - له 1424   1ن   القالر 

معرصهههه  مقههههاطيد اللتههههة     ههههد رهههه  فههههانف الق نطنههههي   حتقيهههها: زلههههري عفههههد  •

 - لهههههههه 1406  2ن رهههههههرينت  –امل سههههههه  اهههههههلرا    مؤاسهههههههة الراهههههههالة 

  ح 1986

عفههههد ال رهههه  ودامههههة املقههههد    حتقيهههها: لمههههد ليههههت ال ههههل الكفههههري  لاملتنههههي نط •

   مرفعة املنان نمكافااا 2نشيد ن ا  ن

املف هههههس د القواعهههههد الفقايهههههة   ليعقهههههون رههههه  عفهههههد الولهههههان الفا سههههه     •

   2الرطهههههههاك   ن –لقهههههههدط  : عفهههههههد الهههههههر   السهههههههدطد   دان الادمرطهههههههة 

 .ح 2011 - 1432

 دان –سههههل  رهههه  لمههههد رهههه  ما ههههد الههههدنرسي املماههههة د القواعههههد الفقايههههة   م •

  ح2007 - له1428  1ن   الرطاك   السعودطة العررية اململكة   زدحل

زكرطههههها ليهههههي الهههههدط  ايههههها رههههه   ف      املناههههها   ل بههههه يح مسهههههل   •

 .  1392  2  ن ررينت –دان إ ياي الرتال العر     النوني 

لي  رههههه  عههههه  رههههه  أرهههههو ااههههه اق إرهههههرا   املاهههههون د فقهههههة اإلمهههههاح ال هههههافعي •

   اد:ن  ت ( . النا : دان الكاق العلمية طواق ال ريازي 

املوافقهههههات د أبهههههول ال هههههطعة : إلرهههههرالي  رههههه  مواههههها ال ههههها في  حتقيههههها :  •

 ح.1997 -له 1417  1أرو عفيد  ال   ر   س    دان ار  عفا    ن

موالهههههق اجلليهههههس ل هههههل حلا ههههه تليهههههس :    عفهههههد ال لمهههههد رههههه  لمهههههد  •

عينههههي  حتقيهههها : ال ههههيه زكرطهههها عمههههريات   دان الكاههههق العلميههههة ا رههههان  الر 

 .  ررينت –

 –مواههههوعة القواعههههد الفقايههههة   مل مههههد بههههدوي رهههه  أ ههههد الفون ههههو  ررطههههد   •

  للندني   الفقاية نالقواعد س 1/26   الراالة مؤاسة

 .  ح2007- 1428  رطة القا و    لعمرن  ت ردنل لمد   القالر     •
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النااطهههههة د  رطهههههق ا هههههدط  نا  هههههر   هههههد الهههههدط  أرهههههو السهههههعادات املفهههههار   •

 - لهههههههه1399  ( ن: دا  رهههههههرينت  –ا  هههههههري   النههههههها : املكافهههههههة العلميهههههههة 

 .  ح1979

الههههههو ي  د اط ههههههال وواعههههههد الفقههههههت الكليههههههة   مل مههههههد بههههههدطا الفون ههههههو    •

 .ح 1996- 1416   5  ن4ررينت   ن –مواسة الراالة 

عههههههد الفقايههههههة   عفههههههد الكههههههرط  زطههههههدا    مؤاسههههههة الههههههو ي  د  ل القوا •

 .اامراي   اد:ن ت(  –الراالة



 

 احلديث املّدلس و آثاره الفقهية 

 

 د.رسول حسن رسول 

 جامعة حلبجة، كردستان العراق

 

 ملخص البحث

لغفففففة واًففففف حمحالة وظفففففو ياولفففففة   هفففففار احلفففففديث تعريفففففي احلفففففديث املفففففدلس، 

، وللحفففففا   فففف  لحاديففففث الرسول ًفففف  ا   ليفففف  بغففففع العيففففع والسفففف   ليفففف 

مففففع املعابففففة لففففبعا المففففور ش ظففففعا البحففففث مففففن م فففف حم  الع فففف وسففففل  ، 

و "مففففن ا ففففر التففففدليس، وال ففففعا  فففف  السففففّ ّة، و ففففال  ففففعبة  يسخ ل افففففخ
ل  دس التففففِ

ا   ع  . و بعفففففاد املجتفففففع اوسفففففحممل ش الو فففففو  مفففففن ال فففففعا والتفففففدليس، "الس ففففف 

ومففففن ظففففعا حلففففرق ءبقففففاة السففففّ ّة  ففففن ال ففففبهة، وًففففون اللسففففان  ففففن ا  فففف ، وا

س ًففففحيي احلففففديث مففففن سففففقيد  و ففففعيف ، والففففع   امل  لففففم، ومففففن احملفففف  حلديففففّ

لن التفففففدليس احلففففديث املففففّدلس وآثففففاره الفقهيففففة ، اردحلفففففا بحوففففف  املوسفففففو  ا  

ل ا  حلففففو  مففففن لحلففففوا  ال ففففعيي، تففففحم بففففّد مففففن اكففففره وت اولفففف  وتفح فففف  كفففف  ت ففففّ

ث املفففدلس، مفففع بيفففان ل سفففام ، وبيفففان  بقفففا  القفففول تيففف . ثففف  التعريفففي باحلفففدي

املدلسفففففث، وآثفففففار التفففففدليس ش اافففففتحمك الفقهفففففاة، مفففففع بيفففففان ح دففففف .  وبيفففففان 

دليس لس دتعفففففف  بففففففالروا     ، ل سففففففا  التففففففّ
لّن التففففففدليس لحففففففد السففففففباا اِلتفففففف 

لفففف    تبففففاين  اواففففتحمك ش لسففففاحليد بعففففا الحاديففففث، واملتففففون، وترتففففع  فففف    ا 

يسن  اسففففففتدلوا بتلفففففف  الحاديففففففث، مففففففع بعففففففا املسففففففا   ش آراة الفقهففففففاة الففففففِ 
ع 

 الت بيقية من آثار التدليس.

 مدّلس.  –الّتدليس  –الّس ن  –الّس ة  –حّدث كل   مفتاحية  
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 املقدمة

احلدففففد   را العففففاملث وال ففففحم  والسففففحم   فففف  اففففع القفففف  سففففيدحلا يدففففد و فففف  

 آل  وًحب  لمجعث.

ا بحففففت كتابففف  العسيفففس بقولففف  تعفففا   تقفففد تعهفففد ا   امفففا بعفففد   ِسلس ففف  نخ حل  ا حل حفففس  حلفففِ

ات  خون   ا لفففف  خ حلفففف   ر  و   حلففففِ وش  ففففدن ظففففعا العهففففد حفففففت سفففف ة   ،9احلجففففر    الففففَعكس

ة  رسفففففول ا  ًففففف  ا   ليففففف  وسل  ب سفففففباا لّن ا  تعفففففا  ظيفففففّ  ظفففففعه المفففففّ

لسفففف ة حلفففففت ال تففففاا والسفففف ة، وًففففعا حلجففففد رجففففاول حرًففففه  حلفففففت ال تففففاا وا

ر   لكوفففر مفففن حففففت لحلفسفففه   فففال تعفففا  نس ا كفففس ع   ففف  يفففس و ب  ار    و   
يه  س ةففف  هففف  لس ال  و تخ جففف 

  ر 

واخ  لفففففخ قخ  الس
عخ ت يففففف   لفففففِ ت ق  مفففففال ت  وس ون  ي  اتخ  تففففف  

ا    الِسكففففف 
 
اة  و   يتففففف 

حم   ا   ال فففففِ ا ِ  و    ففففف 

ارخ .  الس بس فففف  ال   ، و ففففال تعففففا  37ال ففففور   و  جفففف  ن  املففففَم ث ر  ا  مففففَ واس مفففف  د  خ ًفففف 

يفففففس    ل  واس ا     دخ اظففففف   ، وحلجفففففد حفففففّث الرسفففففول  ًفففففّ  ا  23.....  الحفففففساا   

ع   ليفففف  و سففففل   لاففففع لحاديوفففف  وحف فففف  وحل ففففهة بقولفففف    
د  لل سفففف  ر  حل َّضففففِ  ا خ امففففس

ع   . رواه ال  ام  نس سففف 
ل مففف  ٍ  لوس ففف  ب لفففِ ِا مخ رخ ع  خ ، تففف 

د  ب ِلغففف  خ كففف    سففف  يسفال ، ت  ا  ففف   فففِ
مفففع ، م 

حيي   .  ً ن   س  يث  ح 
د     1و ال   ح 

 لسباا  اتيار املو و    

امففففا لسففففباا الاتيففففار ًففففعا املو ففففو   ففففّد  لسففففباا م هففففا  ل يففففة املو ففففو    ففففد 

 لففففف ة احلفففففديث، وم هفففففا  تفحفففففص لحاديفففففث الرسول ًففففف  ا   ليففففف  وسفففففل   

مفففففن ال فففففوا ع والفففففداي   ليهفففففا، وم هفففففا  حفففففدوث اافففففتحمك الفقهفففففاة ش  د 

دليس مففففن لحاديففففث رسففففول ا   روايففففة مففففن الروايففففا  مففففن السفففف ّة بسففففبع التففففّ

 
ر  بففففن موسففففل بففففن ال ففففحا ، ال مففففع ، لبففففو  يسففففل     )1( وس لارجفففف  ال مففففع ، يدففففد بففففن  يسففففل بففففن سفففف 

،   قيففففم وتعليففففم  ل ففففد يدففففد ٢٧٩ ٍ  السففففِ     يفففف
بسل  َث  فففف    ت  اة  ش  احلفففف  ا جفففف  ااخ مفففف  ظففففف ، ش سفففف   ، كتففففاا العلفففف ، بفففف 

رس ش الزظففففر ال ففففيي  ، و بففففراظي    ففففو   ففففو  املففففد٣ ، ويدففففد تففففَاد  بففففد البففففا ل  جففففف ٢، ١ ففففاكر  جففففف 

، 5  ، ج١٩٧٥ -ظففففففف  ١٣٩٥، 2ط -م فففففف – ،  رشكففففففة م تبففففففة وم بعففففففة م فففففف فل البففففففا  احللبففففففل ٥، ٤ جففففففف 

ت ريففففس . وال جففففد ، تي فففف  بففففن  بففففد العسيففففس بففففن تي فففف  ابففففن  ففففد املبففففار ،  2657، ر فففف  احلففففديث  35ق

د، ال ارش  دار العاًفففففدة ،  قيفففففم  د.  بفففففد العسيفففففس بفففففن  بفففففد ا  بفففففن  بفففففراظي  السيفففففر آل  فففففريففففا  ال ففففاحلث

 .243/ق2  ،ج٢٠٠٢ -ظف  ١٤٢٣، 1لل   والتوزيع، الريا ، ط
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  ليفففففف  وسففففففل  ، وم هففففففا  تبيففففففث املو ففففففو  ب فففففف   مبسفففففف    ففففففد  ًفففففف  ا 

القفففار ة، ولافففعه كففف  ظفففو مبفففّث   فففد  لففف ة ظفففعا الففففن، وتيسفففع  فففرق الوًفففول 

 لفه  ظعا املو و    د املبتد ث ب    بحث متوا ع.

 م هجية البحث   

لمفففا مفففن حيفففث املففف هث ش ظفففعا البحفففث  ظفففو مففف هث البفففاحوث الفففعين م فففوا  فففب   

وكتبفففففوا بحفففففوثه ، و فففففّدموا مَلففففففاني   دمفففففة اوسفففففحم  واملسفففففلدث، ا تدفففففد  

ش ظففففعا البحففففث  فففف  امل ففففادر مففففن لمهففففا  ال تففففع لّوول، ثفففف  امل ففففادر الاففففر ، 

واملراجفففع بقففففدر مففففا اسففففتفد  م هففففا، ثففف  احلفففففا   فففف  امل هجيففففة ل تابففففة البحففففثة 

اديفففففث، مفففففن البفففففدة ا  ا اتفففففة، ومفففففن املفففففتن ا  اًفففففوام ، ثففففف   فففففريث الح

وت ًففففففي  ال ففففففوال، واهراة ا  ًففففففاحبها، ظففففففعا ولسفففففف ل ا  القبففففففول، وال فففففففع 

 للدسلدث.

 ل ية البحث 

 ن ل يففففففة البحففففففث ت دففففففن ش اوظففففففت   ب حاديففففففث امل  فل ًفففففف  ا   ليفففففف  

دليس ولحلوا فففف ، مففففع بيففففان ل سففففام ، والتعففففّرك  فففف   وسففففل  ، والتعففففّرك  فففف  التففففّ

ت سفففف ة احلبيففففع مففففن  ففففول لو تعفففف ، الغففففرا  احلاملففففة  فففف  التففففدليس، وحففففف 

واظفففففت   بفففففالٍ لتفتفففففي  السففففف ّة حفففففول السفففففباا املعمومفففففة للتفففففدليس ب حلوا ففففف ، 

واحلففففث  دمففففة الففففدين بدعرتففففة ظففففعا الفففففن وبففففا ل ت ففففون العلفففف . والبحففففث  ففففن 

 ا حمك الوا ع بث الفقهاة بسبع التدليس.

 فففففال يدفففففد ابفففففن سفففففعين  ان ظفففففعا العلففففف  ديفففففن، تفففففاحل روا  دفففففن ت افففففعون  

وظفففففعا العلففففف  و يَافففففع او مفففففن رجاًفففففا، لحلففففف  ظفففففو امل فففففدر الوفففففا   1   .ديففففف 

 
ولففففف    يدفففففد  )1( البيهقفففففل، لبفففففو ب فففففر ل فففففد بفففففن احلسفففففث، املفففففدا      لففففف  السففففف ن، ا ت فففففل بففففف  وافففففِرج  حلقخ

 مجهوريففففففة م فففففف العربيففففففة، دار امل هففففففاج لل  فففففف - وامففففففة، ال ارش  دار الي فففففف لل  فففففف والتوزيففففففع، القففففففاظر  

ا  يففففففففففع ، و484، ر فففففففففف   233،ق1  ، ج ٢٠١٧ -ظففففففففففف  ١٤٣٧، 1ط -لب ففففففففففان –والتوزيففففففففففع، بففففففففففعو  

،  قيفففم وتعليفففم الفففدكتور ل فففد  دفففر ال فايفففة ش  لففف  الروايفففةالبغفففداد  ، احلفففاتت املحفففدث لبفففل ا فففد بفففن  ففف ، 

العففففر ،  ظا فففف  لسففففتاد احلففففديث بجامعففففة اوزظففففر و ديففففد كليففففة لًففففول الففففدين بالس ففففازيم،   ال ففففارش دار ال تففففاا

 .153/ق1   ، ج 1985 - ظ 1405، 1مجيع احلقوق يفو ة لدار ال تاا العر  بعو ،  ط
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ر  وكوففففع م فففف   ففففارب ومبففففّث ل تففففاا ا  تعففففا   للت ففففيع، يفففس   الفففَعكس ا   ل  لس ففف  س  حلس ل   و 

ون  .  ِ رخ ت ف  ِلهخ س ي  ع  ل  يسه  س و  َسل    ل  ا حلخ ل ِاس  م 
تخب َث  ل 
  44ال ح    ل 

 ظدك البحث 

ظفففففو الفففففدتا   فففففن السففففف ّة ب ففففف    فففففا ، و لفففففو  احلفففففديث  لن ظفففففدك البحفففففث

ااًفففففة، وم ففففف  احلففففففا   ففففف  لحاديفففففث الرسول ًففففف  ا   ليففففف  وسفففففل   لحلفففففّ  

ة، بففف ّ   و تفففاجون  وس ظ فففا  بعفففا عفففن يفففّد ل  د يفففاة العلففف   ي  فففون  فففن السفففّ

ا  سففففف ة رسفففففول ا  ًففففف  ا   ليففففف  وسفففففل  ، ولحاديوففففف  او غفففففع الففففف  مفففففن 

بات ففففارظ  ظففففعه التقليفففف  مففففن  فففف ن الرسففففول  ًفففف   ز دهفففف  البا فففف ، يريففففدون

ا   ليففف  وسففففل   وال عففففن مففففن لحاديوفففف  ال ففففيفة ، ل ففففن ظيهففففا  ظيهففففا  ،  ففففال 

يسفلا   ِن ا ِ   ا  تعففففا    َم  فففف  ن  احلففففس 
ل مفففف  غس فففف  ِن و  يخ ا   ِن ال ففففِ ظخ س   ِو    ففففا رخ وفففف  عخ ل كس ِتبفففف  ا ي  مفففف  و 

ون  .  لففففخ ع  فس ي   بفففف    ي 
لفففف  تخ س و ففففال تعففففا     ،36حلس  يففففو   كخ فففس  و 

 
ة وس ِن السفففِ تخ س  ففف  و      فففس

ا ورل ا بخ مل وس   12الفتي    .   

وال ففففن  فففف  لربعففففة لأا  ي ففففور، ومفففف مور بفففف ، وم ففففدوا  ليفففف ، ومبففففاب، تفففف ن 

ال ففففن املح ففففور تهففففو سففففوة ال ففففن بففففا  تعففففا  حففففدث ا  بففففدالبا ل بففففن  ففففاحلع  ففففال 

حبفففان الفففت ر  فففاو حفففدث ا يدفففد بفففن كوفففع  فففال حفففدث ا معفففاا بفففن املو فففل ويدفففد بفففن 

حففففدث ا سفففففيان  ففففن ال دفففف   ففففن ل  سفففففيان  ففففن جففففابر  ففففال سففففدع  رسففففول 

 بفففف  موتفففف  بففففوحمث يقففففول و يدففففوتن لحففففدك   و وظففففو  سففففن ال ففففن  -ا  ق 

 فففال ابفففن سفففعين ي ي وحلفففوا يسففف لون  فففن اوسففف اد، تلففف  و  1بفففا   فففس و جففف ....

جفففففال  ،تي  ر ا  لظففففف  السففففف ة تيَافففففع و عففففف  الفت فففففة،  فففففالوا ًفففففي ل فففففا ر

يبحففففث الباحففففث  ففففن  2حففففديوه ،وي  ر ا  اظفففف  البففففد  تففففحم  يَاففففع حففففديوه  .

 ففففحمج التففففدليس، ولسففففباب ، والبحففففث  ففففن و ففففو  ا ففففحمك بففففث الفقهففففا ة بسففففبع 

 ال .

 
،  قيففففم   يدففففد ال ففففادق  دحففففاو  ،  دار لح ففففا  القففففرآن فففف  الففففراز  ، لبففففو ب ففففر اب ففففاق، ل ففففد بففففن  )1(

 .287/ق5ه ، ج1405بعو  ،  - حياة ال اث العر  

 .153/ق1ج ال فاية ش  ل  الروايةا  يع البغداد ،   )2(
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 م  لة البحث 

 ففد يعففالث بعففا المففور ش ظففعا البحففث مففن م فف حم  الع فف ش ظففعا اباحلففع مففن 

ال  ا فففر التفففدليس وا و "ل فففعا، كففف  ورد ش التفففدليس وامفففّ   فففعبة تقففف  يسخ ل افففخ
ل  دس التفففِ

ا   ع  . و بعففففاد املجتففففع اوسففففحممل ش الو ففففو  مففففن ال ففففعا، والتففففدليس غففففع 1"الس ففف 

 املحبوا، وًون اللسان من ظعا اباحلع.  

لي احلفففففديث ال فففففيي ، ومفففففن  ومفففففن ظفففففعا امل  لفففففم حلخفففففو  ش  لففففف  م ففففف   

س ًففففحيي احلففففديث مففففن  سففففقيد  و ففففعيف  ، والففففع  اريففففد بحوفففف  ظ ففففا احملفففف  حلديففففّ

لن التفففففدليس حلفففففو  مفففففن لحلفففففوا  احلفففففديث املفففففّدلس وآثفففففاره الفقهيفففففة ، ظفففففو  

ال ففففعيي، تففففحم بففففّد مففففن اكففففره وت اولفففف  وتفح فففف  كفففف  ت ففففّ  العلفففف ة القففففول ش 

 ظعا الفن. 

 لسفلة البحث 

 ما ظو احلديث املدلس؟ -1

 وما  ظو ت ثعه    احلديث؟ -2

 املجتدع؟وظ  التدليس يَثر     -3

 وظ  التدليس يَثر    احل   ش مسا   الفق ؟ -4

 ظي لية البحث 

 وًعا بدل  بالبحث و د ت لع تقسيد  ا  مقدمة ومبحوث  

    التعريففففي باحلففففديث املففففدلس، مففففع بيففففان ل سففففام ، وتيفففف  ثحمثففففة املبحففففث الول

 م الع 

 امل لع الول  تعريف  لغة

 امل لع الوا   تعريف  اً حمحا

 امل لع الوالث  ل سام 

 
َيل ال فففاتعل، )1( و  ول ش   فففهاا الفففدين يدفففد بفففن ل فففد ا فففخ حل  فففس   لفففو  احلفففديث املخسففف    لل وففف المففف  والسففف 

 .98دراسة و قيم  حلواك  باس حبيع امل اور، ق ل  حديث الرسول ً  ا   لي  وسل  ، 
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آثففففار التففففدليس ش ااففففتحمك الفقهففففاة، بيففففان  بقففففا  املدلسففففث، واملبحففففث الوففففا   

 بيان ح د ، وتي  ثحمثة م الع لي ا مع 

 امل لع الول   بقا  املدلسث

 آثار التدليس ش ااتحمك الفقهاةامل لع الوا   

 ح   احلديث املدلس امل لع الوالث 

ثففففّ  ل ففففل البحففففث بخاتففففة مففففع امل ففففادر واملراجففففع. ظففففعا وا  سففففبحاحل  وتعففففا  

لسففففف ل لن يوتق فففففا مجيعفففففال  دمفففففة اءسفففففحم  واملسفففففلدث، و دمفففففة ظفففففعا العلففففف  

 املبار ، مع سا ر العلو  ال  ية ، وبا  حلستعث و لي  الت حمن.                      

 الباحث   

 املدلس، مع بيان ل سام ، التعريي باحلديثاملبحث الّول  

 وتي  ثحمثة م الع  

 امل لع الول  تعريف  لغة

 امل لع الوا   تعريف  اً حمحا

 امل لع الوالث  ل سام 

 تو فة 

ر   ا  تعريففففي احلفففففديث ا  بفففف  ان حلخفففففو  ش تعريففففي التفففففدليس ي بغففففل او ففففف    

 ففففول او ب ففف    ففففا ، وظفففو  مففففا ل ففففيي ا  ال ّبفففّل  ًفففف  ا   ليفففف  وسفففل   مففففن 

 1تع  او تقرير او ًفة.

ولّ  حففففديث ي يففففدا   فففف  ظففففعا التعريففففي تهففففو لففففيس بحففففديث. وبدع ففففل آاففففر 

ا ااا ل ففففيي ا   ااا ل ففففيي ا  ال ّبففففل ًفففف  ا   ليفففف  وسففففل  تهففففو املرتففففو ، لمففففّ

 ال حابل تهو املو وك، وااا ل يي ا  الّتابعّل تهو املق و .

 امل لع الول  تعريف  لغة 

 
، ًففففادق آبففففاد 1، ط  3 ق  الف ففففول ش م فففف لي حففففديث الرسففففول ة ا ،الساظففففد ، لل ففففيي حففففاتت ث ففففا )1(

 .3،ق) 1992باكستان،  –
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لعة  فففففن امل ففففف  . ولًففففف  التفففففدليس  تس نخ  يفففففع  السفففففّ
دليس ش اللغفففففة   كففففف  والتفففففّ

م ففففتم مففففن الففففّدلس وظو ال لدففففة او ااففففتحمط ال ففففحم . ت فففف ّن املففففدّلس لتغ يتفففف  

هخ ، ت ففففار احلففففديث مدّلسففففال. الففففِدل سخ   فففف  الوا ففففي  فففف  احلففففديث ل لفففف  لمففففر 

ّ . والفففففدِ  ة  بال فففففّ لسسففففف  ةخ كالد     ال  لسدففففف 
يففففف   ر  . وم ففففف  بالِتحس حم   ت حمطخ ال فففففِ ل سخ   اافففففس

. ل س  ج  ش الِدل س  والغ  ر  ل س  الِ حم    وا   1 وً    ل تاحل ا د 

، و     ةخ لعة  ففففففن امل فففففف  . واملخدال سفففففف 
يففففففع السفففففف  ت نخ    ليسخ ش البيففففففع  كفففففف  دس التفففففف 

فففففففل  ليفففففف   ، ل  و تاد فففففف  وو تخ كاملخاد ففففففة. يقففففففال  تففففففحمن و يخدال سفففففف  

ل سخ بالتحري   ال خلسدة.اليشة ت  حِل  ي   2تي  ب  ش ال حم . والد 

س     لففففس و د  س  و  لففففس  ففففال الزظففففر  سففففدع  ل رابيففففال يقففففول  لففففيس ل ش المففففر   و 

ةخ   بال ففففف  ا ديعففففففة. لسسفففففف  س   البففففففا ع     3ل  و اياحلفففففة وو اديعففففففة و   الد  لففففففِ ود 

ا   كففففت   يففففع السففففلعة مففففن امل فففف   ولافففففاه،  الفففف  ا  ففففا  يسففففل
ل   ومجا ففففة ت دس

ا   مففففففن بففففففاا أا والت ففففففديد ل ففففففهر ش  لسسففففففل س      د  لفففففف  ويقففففففال لي ففففففا    د 

ةخ   بال فففف  ا ديعففففة لي ففففا و ففففال ابففففن تففففارس ولًففففل  مففففن  لسسفففف  اوسففففتع ل. و   الد 

 الففففِدل س   وظففففو ال لدففففة.   دلففففس   البففففا ع كففففت   يففففع السففففلعة  ففففن امل فففف   

  كفففعا واملحففففدث ش يقفففال دلفففس تفففحمن لفففففحمن ش البيفففع وش كففف   ة ودلففففس  ليففف 

اءسففف اد رو   دفففن  فففاسه مفففا ي يسفففدع م ففف  مو فففا سففف    لو سفففدل  فففيخ  بففف  

ةخ  4و يعفففففففرك بففففففف  واءبففففففف  اتبعففففففف  الدوس.    ال  لسدففففففف 
يففففففف   ر  الفففففففِدل سخ بالِتحس

 
د بففففن  بففففد الففففرّزاق احلسففففي ل،  )1( د بففففن يدففففّ تففففاج العففففروس مففففن جففففواظر مرتىضفففف، الِسبيففففد ، لبففففو الفففففيا، يدففففّ

   .1/3942 دار اًداية ، جمدو ة من املحققث،،   قيم  القاموس

تقففففدي    لسففففامة مر  فففف  -  ففففداد وت فففف يي  حلففففدي  مر  فففف   ال ففففحاب ش اللغففففة والعلففففو ،ابففففوظر ،    )2(

 .1/210 ، ماد  دلس   بد ا  العحمي ، 

امل ففففباب امل ففففع ش غريففففع ال ففففب ال بففففع  لبففففو العبففففاس، ل ففففد بففففن يدففففد بففففن  فففف  الفيففففومل ثفففف  احلدففففو ، )3( 

 .198/ق1بعو  ، ج –امل تبة العلدية  ال ارش  للراتعل،

جمدففففع اللغففففة العربيففففة بالقففففاظر ،   بففففراظي  م فففف فل / ل ففففد السيففففا  / حامففففد  بففففد القففففادر / يدففففد ال جففففار ،  )4(

 .293/ق1،  ال ارش  دار الد و  ، جاملعج  الوسي 
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س   لففففف  ا د  . وم ففففف   فففففوً    ل تاحلففففف  حم   حمطخ ال فففففِ
ت  ّ . والفففففِدل سخ   اافففففس  بال فففففّ

ة  لسسففففف  كالد 

ج   ر  .الِ حم    وا  ل س   1 ش الِدل س  والغ 

وظ ففففا لففففدي ا  احلففففديث   املففففدِلس بفففففتي الففففحم    واملففففدَلس ب  فففف الففففحم    واًفففف  

س ظففففعه  التففففدليس وظففففو الففففّدلس. ي بغففففل  فففف  القففففار ة و الففففع العلفففف   ان يديففففّ

امل فففف لحا  ، ويسففففتخد  كففففّ  م هففففا ش مو ففففعها. ثففففّ  حلفففف    فففف  التعريففففي ش 

 2وس اد، و سث ل اظره.اوً حمب  وظو   افاة  يع ش ا

والتفففدليس    هفففار احلفففديث  ففف  وجففف  تفففففل تيففف   يبففف . تاملفففدلس الفففع  ي هففففر 

احلفففديث  ففف  وجففف  و  يفففع تيففف ، كالفففع  ي هفففر السفففلعة  ففف  وجففف  و  يفففع تيففف  

التفففدليس  فففال احلفففاتت ابفففن حجفففر  حلففف  م فففتم مفففن الفففدلس وظفففو  3يسفففدل مدَلسفففال.

ال فففحم   الففف  ابفففن السفففيد وك حلففف  ل لففف  لمفففره  ففف  ال فففا ر لتغ يتففف  وجففف  ال فففواا 

، و ففففال البقففففا ل  حلفففف  مفففف اوا مففففن الففففدلس بالتحريفففف  وظففففو ااففففتحمط ال ففففحم  

 الع  ظو سبع 

لتغ يففففة ال ففففياة  ففففن الب فففف وم فففف  التففففدليس ش البيففففع يقففففال دلففففس تففففحمن  فففف  

 4.حمن ل  س      العيع الع  ش متا   ك حل  ل ل   لي  المرت

  

 
 . و ابفففففن م  فففففور التريقفففففل، يدفففففد بفففففن م فففففر 3942/ق1،  جتفففففاج العفففففروس مفففففن جفففففواظر القفففففاموس )1(

 .86/ق6بعو  ،ج –،   ال ارش   دار ًادر لسان العراامل   ، 

   .1987ه فف 1407فف  2،  فف ط  تيسع م  لي احلديثيدودبن ل د ال حان،   )2(

ال ففففارب   بففففد  ، ش لحففففوال السففففاحليد واملتففففونرشب اللَلففففَ امل  ففففون احل دففففل، حففففاتت بففففن ل ففففد بففففن  فففف ،  )3(

ال فففففري  بفففففن  بفففففد ا  بفففففن  بفففففد الفففففر ن بفففففن  فففففد ا  فففففع،  دروس مفرغفففففة مفففففن مو فففففع ال فففففي  ا  فففففع ، 

 .169ق

 قيففففم   يدففففد  تو ففففيي الت ففففار ملعففففا  ت قففففيي الحل ففففار،ال فففف عا ، يدففففد بففففن  سفففف  ي  المففففع احلسفففف ل،  )4(

  .  170-169املدي ة امل ور   ، ق - امل تبة السلفية   يل الدين  بد احلديد.
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 امل لع الوا   تعريف  اً حمحا

 لما ش اً حمب العل ة ، ت ن التدليس   دظ  يت و      د  لحلوا   

 ففففس خ ب ففففيغة يتدلففففة.الول   
س يسففففدع  م     دففففن لقيفففف  مففففا ي 

و  لن يففففرو  الففففِراو  ظففففخ  و 

ِدث   ا واملففففراد مففففن ال ففففيغة  املحتدلففففة   لن و ي ففففب بالسفففف   ل وس اءابففففار موفففف   حفففف 

ال  ل ففففا، و حلفففف   ففففلة بلفففففت  تدفففف  اوت ففففال  ، ولاربحلففففا ولحلب حلففففا، وسففففدع ، و  فففف 

س يقبفففففف   ، وحفففففّدث، ورو ، واكفففففر، لفففففعا ي  ال  و دمففففف ، موففففف    ن ، و فففففن، و  فففففف 

س يَ ب بالس  . يسث املدلس ما ي 
د  ن  ح  َدثخوس  املسخح 

و  لن يفففف   باسفففف   ففففيخ  ل وس ك يتفففف   فففف    اففففحمك امل ففففهور بفففف    تعديففففة الوففففا    ظففففخ و 

لمفففره وتفففو عال للو فففوك  ففف    حالففف . وظفففعا ال فففو  ح دففف  لافففي مفففن السفففابم ، 

ة  تففففف  ر  عس ا ال فففففو  ت فففففييع للدفففففرو     فففففس خ وللدفففففرو  وتفففففو ع ل ريفففففم م  ع  وش ظففففف 

ِ   ن احلففففال ش كراظيتفففف  تتلففففي بحسففففع الغففففر  احلامفففف  ،   اس  ن  حففففاً . ثففففخ ل يففففس     

عس ثقفففة ،   س غفففّع سفففدت  غففف 
ع  دس  دلففف  كفففون  فففيخ  الفففِ ا التفففدليس  ففف  ع  مفففن يفففدلس ظففف 

ة   فففس خ مج  ا ففف 
دس  فففارك  ش السفففِ    م       فففس خ ، لو متففف ار الوتفففا   ففف 

لو لًفففغر مفففن الفففِراو 

ة    ففففس خ تففففحم  ففففع ت ففففرار  ففففخص  فففف    ًففففور   ايفففف  دوحلفففف  ، لو كوحلفففف  كوففففع الَرو 

   1واحد .

ع  الوالفففث  
د  دس سففف  ثس  ثقتفففث  ففف  ِ  يسفففق   فففعيفال بففف  نس  فففيخ  ، ثفففخ و  لن يفففرو   ففف  ظفففخ و 

ثس  الوقتفففث. وعفففن ا فففتهر  لحفففد ا مفففن اهافففر لو لقيففف  ، ويرويففف  ب فففيغة يتدلفففة بففف 

ل   ، وبقيفففة بفففن الوليفففد. وظفففعا ال فففو  مفففن التفففدليس  سفففس هبفففعا ال فففو    الوليفففد بفففن مخ

يس   التحديث واءابار من
 املدلس    آاره. ي  ط ت 

دس سفففف ه القففففدماة ةويففففدال.  ل  يففففعكر تيفففف    2ت بيفففف    ظففففعا ال ففففو  مففففن التففففدليس  فففف 

ابيففففاد مففففن لظفففف  اءسفففف اد ، لو لحلفففف  جعفففف   ففففاظر اءسفففف اد جيففففدال هبففففعا ال فففف ع 

 
 .59-56/ق2جال       كتاا ابن ال حمب، ابن حجر،  املرجع حلفس .  )1(

تفففتي  السفففخاو ،  فففدس الفففدين لبفففو ا فففع يدفففد بفففن  بفففد الفففر ن بفففن يدفففد بفففن ل  ب فففر بفففن  فففو ن بفففن يدفففد، )2(

 -م ففففف –  ، ال فففففارش  م تبفففففة السففففف ة   قيفففففم   ففففف  حسفففففث املغيفففففث ب فففففب الفيفففففة احلفففففديث للعرا فففففل،

السفففففففيو ل،  بفففففففد الفففففففر ن بفففففففن ل  ب فففففففر، جفففففففحمل الفففففففدين، ، و 199/ق1ج   ،٢٠٠٣ظفففففففف / 1،١٤٢٤ط
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القبففففيي ، لو لن املففففدلس يبقففففل جيففففد رواتفففف ، وسفففف ه ًففففاحع  فففففر المففففا    بففففف 

 ر اءس اد.ل  لن املدلس  سن  اظ - " التحسث 

وسففففدل ظففففعا ال ففففو  مففففن التففففدليس تسففففوية ة لن تا لفففف  يسففففق  املجففففروب مففففن 

 1اءس اد من بعد  يخ  ليستو  حال رجال  ش الوقة.

ع مففففن الرابفففع   د  س ي سففففس و  ي  ظففففخ حم ن وتففففحمن ، و  ِدث   ا تففففخ   حفففف 
و  موفففف  لن يقففففول الِراو  ظففففخ و 

 الوا .

ِدث  ا فففامس   و  كففف ن يقفففول الفففِراو    حففف  ظفففخ ِ  و  ِ  يسففف   برظفففة ، ثفففخ ، ثفففخ عس خ
د    ا ل وس سففف 

ع  م ه  ، وليس كعل .
د   يقول  ظ ا  بن  رو  لو ال د  مو ال لحل  س 

نس السففففادس   و  لن  ففففعك ال ففففيغة ويقت فففف  فففف     ولفففف  مففففوحمل   السظففففر   فففف  ظففففخ و 

 لحلس.

ثس  مففففن التعبففففع بالتحففففديث ل وس اءابففففارالسفففابع  
َدث  و  مففففا يقففففع مففففن املسخحفففف  ظففففخ ن  و   فففف 

نس  ريم الِس   .    املرو    
ل  نس  دل  ل ع  س ي  خ ي   اءجاز  مو ال للس   ، و 

ا وال ففففا ع الول   سهفففف 
وظففففعه الحلففففوا  السففففبعة ليسفففف  كلهففففا م ففففتهر   حلفففف  امل ففففتهر م 

 س لففففف  خ دور  ش 
ع  و  الفففففِ والوفففففا  و  فففففد اء فففففحمق يفففففراد الول. وظفففففعا القسففففف  ظفففففخ

د  اواتحمتفففففا  احلديويفففففة متوحلفففففال  دس ي  فففففي افففففحمل البحفففففث ب عفففففس ولسفففففاحليد،   اس  ففففف 

ا السففففا    ع  ان  ظفففف  نس سففففقوط رجفففف  مففففن اءسفففف اد وربفففف  كفففف  الت قففففع والتفتففففي   فففف 

ا. ع  س ي ب  حديو  ظ  ،لو ي  وس ش حف    ة 
 2 عيفال ل 

 امل لع الوالث  ل سام 

 ِن ل سففففففا  احلففففففديث املففففففدّلس ولحلوا فففففف  ي ففففففور  و يتجففففففاوز  ففففففدد لًففففففابع 

 اليدين. 

 
 ، حققففففف   لبفففففو  تيبفففففة حل فففففر يدفففففد الفاريا  ال فففففارش  دار  يبفففففة ،تفففففدريع الفففففراو  ش رشب تقريفففففع ال فففففواو 

 .226/ق1ج

كليففففة   ،يففففاأا  ش  لففففو  احلففففديث -ر ففففيس  سفففف  احلففففديث ياسففففث الفحفففف ، د. مففففاظر ياسففففث الفحفففف  ،  )1(

 .27/ص1(،جmaher_fahl@hotmail.com،   جامعة الحلبار -العلو  اءسحممية 

 املرجع حلفس . )2(

mailto:maher_fahl@hotmail.com)،ج1/ص27
mailto:maher_fahl@hotmail.com)،ج1/ص27
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 1 ال ًاحع امل  ومة البيقوحلية 

 وكّ  ما ي يت   بحال          س اده م ق ع الوًال

 واملع   الّسا   م   اث ان   وما لتل مدّلسال حلو ان

 الّول اوسقاط للّ ي  وان     ي ق   ّدن تو   بعن ولن

 والّوا  و يسق   ل ن ي ي  لوًات  ب  ب  وي عرك

 للّتدليس  ّد  ل سا ، م ها   

، وظفففو لن يفففرو   دفففن لقيففف  مفففا ي يسفففدع  م ففف  مو فففا لحلففف   تفففدليس اءسففف اد -1

 سدع  ، و د ي ون بي ه  واحد لو لكور ، ومن   حل  لحل  و يقول ش ال  

لاربحلففففا تففففحمن ، وو   حففففدث ا ، ومففففا ل ففففبهها ، و حلفففف  يقففففول    ففففال تففففحمن ، لو   ففففن 

 2تحمن.. وحلحو ال  من ال يٍ املو ة للس  .

  لففف  معفففاس  مفففن رو    ففف  وي يوبففف  لقفففا ه لففف ، راو  املرسففف  ا ففففل  فففد ثبتففف 

 ظعا املرس  ا فل.

، وظففففو لن يففففرو   ففففن  ففففي  حففففديوا سففففدع  م فففف  تيسففففدي  لو تفففدليس ال فففيو  -2

 3ي  ي  لو  ي سب  لو ي ف  ب  و يعرك ب  كل و يعرك.

 ، وظفففو لن  فففِّ املفففدَلس    حفففديث سفففدع  مفففن  فففي  ثقفففة ،تفففدليس الّتسفففوية -3

ي  الوقففففة مففففن  ففففي   ففففعيي ، والفففف  ال ففففي  ال ففففعيي و ففففد سففففدع  الفففف  ال فففف 

يرويفففف   ففففن  ففففي  ثقففففة تيعدففففد املففففدَلس الففففع  سففففدع احلففففديث مففففن الوقففففة الول 

تيسفففق  م ففف   فففي   فففيخ  ال فففعيي، و علففف  مفففن روايفففة  فففيخ  الوقفففة  فففن الوقفففة 

 الوا  بلفت يتد  ،كالع ع ة وحلحوظا ، تي ع اءس اد كل  ثقا  ، 

 
ظففففف ١٤٢٠، 1البيقففففو ، امل  ومففففة البيقوحليففففة  ال ففففارش  دار املغ ففففل لل  فففف والتوزيففففع، ط دففففر بففففن يدففففد تتففففوب   )1(

 .9  ، ق١٩٩٩ -

 قيففففم  حلففففور الففففدين  فففف   ،معرتففففة لحلففففوا   لففففو  احلففففديثابففففن ال ففففحمب ال ففففهرزور ،  ففففو ن  بففففد الففففر ن،   )2(

تفففففا  امل فففففة ش التعليفففففم ة  يدفففففد حلفففففاس الفففففدين اللبفففففا ، 157ق   ،٩٨٦ -ظفففففف ١٤٠٦ سفففففوريا  دار الف فففففر، 

 .  18ه ، ق1409،  3 دار الراية لل   ، ط    تق  الس ة

  .158ال هرزور  ، معرتة لحلوا   لو  احلديث،  ق   )3(
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مفففن غ ففف ا تفففدليس دااففف  ش  ولففف  ف  ليففف  السفففحم  ف    فففال الفففعظبل ف ر ففف  ا   ال

وكفففّ  مفففا ي  لحلففف  يفففوظ  السفففامعث لن حديوففف  مت ففف  وتيففف  احلق فففا ، 1 .تلفففيس م فففا

كففففان   ن دلففففس  ففففن ثقففففة تفففف نظففففعا  يت فففف  بحففففال،  سفففف اده م ق ففففع الوًففففال

 2 عيفال تقد اان ا  ورسول .

دليس ا   ففففدد  ا سففففا  وم هففففا    الول   تففففدليس ومففففن العلفففف ة مففففن  سففففّ  التففففّ

الرابفففففع   -الوالفففففث  تفففففدليس التسفففففوية  -الوفففففا   تفففففدليس ال فففففيو   -اءسففففف اد 

 -السففففادس  تففففدليس الق ففففع -ا ففففامس  تففففدليس السفففف و  -تففففدليس الع ففففي

      السابع  تدليس ًيٍ الداة.

ش اكفففففر احلفففففديث  ومفففففة البيقوحليفففففةو فففففال ًفففففاحع الفففففّدرر ال قيفففففة ش رشب امل    

لس واكففففر لحلففف  ي قسفففف      سفففدث  مففففن حيفففث اءمجففففال. د  و سففف  احلففففاك  ش    3املفففخ

  لو  احلديث وتبع  لبو حلعي   التدليس    ستة ل سا  

الوفففا    مفففن سفففدل مفففن دلفففس   ففف  ملفففا  -2الول   مفففن دلفففس  فففن الوقفففا .  -1

 حّقم ورجع تي .

الرابفففففع   مفففففن دلفففففس  فففففن  -4عفففففرك. الوالفففففث   مفففففن دلفففففس  فففففن مفففففن و يخ  -3

 الّ عفاة.

السففففادس    -6ا ففففامس  مففففن دلففففس القليفففف   ففففن مففففن سففففدع م فففف  ال وففففع.  -5

 من حدث من ًحيفة من ي يلق .

 
جففففاج الق ففففع  ال يسففففابور  ،  قيففففم  يدففففد تففففَاد  بففففد البففففا ل لبففففو احلسففففث، مسففففل  بففففن احللارجفففف  مسففففل ،   )1(

ل يفففففس   - القفففففاظر   دار دار  حيفففففاة الففففف اث العفففففر  ِ  ا خ    َل  ًففففف  ل  ال ِبففففف  ااخ  فففففوس بفففففعو  ، كتفففففاا اءيففففف ن، بففففف 

ل يسس  م  ِا ، ج ِ   ا ت  نس غ  ِل    لم  س   .43. ر    99-98/ق1و 

المففففففال امل يففففففة  فففففف  امل  ومففففففة البيقوحليففففففة ، ًففففففيد الفوا ففففففد ، سففففففلي ن بففففففن حلففففففاس العلففففففوان،  العلففففففوان، )2(

 .20/ق1ج

، امل فففففدر  10/ق1ج الفففففدرر ال قيفففففة ش رشب امل  ومفففففة البيقوحليفففففةا الفففففد ، ل فففففد بفففففن  فففففود ا الفففففد ،  )3( 

 http://www.almeshkat.net  مو ع  ب ة م  ا  اءسحممية،
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 لفففف    وليسفففف  ظففففعه ال سففففا  متغففففاير ة بفففف  ظففففل متداالففففة وحاًففففلها يرجففففع  

   القسففففدث اللففففعين اكر ففففا ابففففن ال ففففحمب. ل ففففن لحببفففف  الت بيفففف   فففف  الفففف ة 

     1لن و يع   ب  من و يتحقم.

آثفففار التفففدليس ش اافففتحمك الفقهفففاة، املبحفففث الوفففا   بيفففان  بقفففا  املدلسفففث، و

 بيان ح د ، وتي  ثحمثة م الع لي ا مع 

 امل لع الول   بقا  املدلسث   

 آثار التدليس ش ااتحمك الفقهاة امل لع الوا    

 ح   احلديث املدلس   امل لع الوالث  

 امل لع الول   بقا  املدلسث 

دليس مفففففع ش ظفففففعا امل لفففففع حلتحفففففّدث حفففففول  بقفففففا  املدلسفففففث  ومعرتفففففة التفففففّ

 املوال، ك  وّ ح  حاتت العرا ل بقول  

ار   لس   باهث  سس   لظس   الع  ار           لو ج  ر  يسخ باء  س
ل  كخ الِتدس ر  عس  2يخ

يع ففففل  بفففف  رار املففففدلس..  اا حلسففففع احلففففديث     ففففخص ثبفففف  لقففففا ه لفففف ، ثفففف  

عس  رخ  فففن  يففف  لففف   ظففف  حفففدث  تفففحمن؟  فففال  و مفففا سفففدع خ مفففن تفففحمن، كففف  يفففخ ك 

يس ، يقففففول  مففففا سففففدع  م فففف ، وو عففففن سففففدع  م فففف    يع ففففل حففففعك اث ففففث..  ظخ فففف 

كخ بالتففففدليس. و فففف  كفففف  حففففال ش روا  ال ففففحيي مففففن ظففففو مففففدلس،  ر  ظففففعا يخعففففس

واملع ع فففففا  املوجفففففود  ش ال فففففحيحث كلهفففففا يدولفففففة  ففففف  اوت فففففالة ل فففففا 

ا تيهففففا بالتحففففديث، مفففف ه  مففففن يقففففول  حل ِ د  س مخ فففف 
جفففف   حسففففان لل ففففن  تخَت فففف  س توخ

بال فففففيخث و مفففففامته  و فففففرا  ش ال قفففففد ةعففففف  الففففف فس ليسففففف  بحاجفففففة    لن 

    3تبحث ش مع ع اني .

ت َت    ي  بعده و   4وش ال حيي  د  كال د             وكهخ  

 
،  قيفففم  ربيفففع ال  ففف   ففف  كتفففاا ابفففن ال فففحمبل فففد بفففن  ففف  بفففن يدفففد بفففن ل فففد ابفففن حجفففر العسفففقحم ،  )1(

 .59-56، ق2ج  بن ظاد   دع،  املدي ة امل ور     د  البحث العلدل بابامعة اءسحممية ،

 . 338-337، قرشب اللَلَ امل  ون ا  ع، ة  بد ال ري  14قاللفية،  احلاتت العرا ل، )2(

 .160-159، قمعرتةلحلوا   ل  احلديثابن ال حمب ال هرزور ،   )3(

 . 14، قاللفيةاحلاتت العرا ل ،  )4(
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موالفففف    مففففا لارجفففف  احلففففاك  ، بسفففف ده ا   فففف  بففففن ا فففف   ال   ففففال ل ففففا ابففففن 

ت  مفففففن السظفففففر ؟ تقفففففال  و، وو عفففففن  يي فففففة  ن السظفففففر ، تقيففففف  لففففف   سفففففدع

سففففدع  مففففن السظر .حففففّدث ل  بففففدالرزاق  ففففن معدففففر  ففففن السظففففر . تفففففل ظففففعا 

ومفففن الفففعين  فففاموا بتفففدليس  1املوفففال لسفففق  ابفففن  يي فففة اث فففث بي ففف  وبفففث السظفففر .

ة بفففن الوليفففد، و الوليفففد بفففن مسفففل .حتل  فففال ابفففو مسفففهر  لحاديفففث  التسفففوية  بقيفففّ

ة ت فففن م هفففا  ة ليسففف  حلقيفففّ ة.بقيفففّ و فففال   كفففان الوليفففد بفففن مسفففل   املفففال  2 ففف  تقيفففّ

 3بحديث الوزا ل.

 4و ال  يل بن سعيد الق ان   ابن جريث لثب  من مال  ش حلاتع.

ومففففن  5و ففففال اءمففففا  ل ففففد    دففففرو بففففن دي ففففار وابففففن جففففريث لثبفففف  ش   ففففاة.

اهخ ابففففن حبففففان ش ًففففحيح    و     مففففا ر 
لفففف    وغففففعه مففففن كتففففع 1423المولففففة  فففف    ا 

 
 .173/ق1ابن ال حمب ال هرزور ، ال عا الفياب من  لو  ابن ال حمب، ج )1(

ايس ز،  )2( ميففففسان او تففففدال ش حلقففففد الففففعظبل،  ففففدس الففففدين لبففففو  بففففد ا  يدففففد بففففن ل ففففد بففففن  ففففو ن بففففن  فففف 

، 1ط -لب ففففففان –،  قيففففففم   فففففف  يدففففففد البجاو ، ال ففففففارش  دار املعرتففففففة لل با ففففففة وال  فففففف، بففففففعو  الرجففففففال

امففففف  الففففف اج  السفففففا  ة مفففففن ال ال امففففف  ع ال فففففعفاة  ، ابفففففن  فففففد ،  332/ق1ج   ، ١٩٦٣ -ظفففففف  ١٣٨٢

ش معرتفففففة  فففففعفاة املحفففففدثث و لففففف  احلفففففديث، اسفففففتدرا  و قيفففففم  لبفففففو الف ففففف   بفففففد املحسفففففن احلسفففففي ل،  

، توتيففففففم  دففففففر 73/ق2ج   ، ١٩٩٣ -ظففففففف  ١٤١٣، 1ط –م فففففف  –القففففففاظر   -ال ففففففارش  م تبففففففة ابففففففن تيديففففففة 

مو ففففففع  ففففففب ة م فففففف ا  اءسففففففحممية  مفففففف هث الروايففففففة وميففففففسان الدرايففففففة ع احلففففففديث ال ففففففيي، سففففففيد ، 

،  مفففففف هث ال قففففففد ش  لففففففو  احلففففففديثحلففففففور الففففففدين  فففففف ،  و  http://www.almeshkat.net،  49/ق1،ج

 .  382/ق1ج

، و اللحيفففففا ، يوسفففففي بفففففن ظا ففففف  بفففففن  ابفففففد.  357ق ،ال فايفففففة ش  لففففف  الروايفففففةا  يفففففع البغفففففداد  ،  )3(

احلففففديث، ا ففففرب الوابفففف ، تقففففدي  ال ففففي   بففففد ا  بففففن  بففففد الففففر ن السففففعد. م ففففدر ال تففففاا   ملتقففففل لظفففف  

 . www.ahlalhdeth.com، 13ص/1ج

 .13ج/ق1 املرجع حلفس  )4(

املففففس ، يوسففففي بففففن  بففففد الففففر ن بففففن يوسففففي، لبففففو احلجففففاج، مجففففال الففففدين ابففففن السكففففل ل  يدففففد الق ففففا ل  )5(

 –مَسسفففففة الرسفففففالة  ال فففففارش د. ب فففففار  فففففواد معروك،   قيفففففم نيفففففعيع ال ففففف ل ش لسففففف ة الرجفففففال، ال لبفففففل، 

 .348/ق18ج   ،١٩٨٠ -ه ١٤٠٠،  1ط -بعو 
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ن ابفففن  دفففر  ر  ا   ففف ه  ،  نس حلفففاتع،  ففف  احلفففديث مفففن  ريفففم ابفففن جفففريث ،  ففف 

ول ا   ً  ا   لي  وسل    سخ ال  ر  ال       بخ س  ا  ل "    1."و ت 

س وظففففعا اءسفففف اد رجالفففف  ثقففففا   و لِن ابففففن جففففريث مففففدلَ  ي  دس  فففف عن ظ ففففا و  س  و  فففف 

و   ع  مففففن حلففففاتع لحاديففففث كوففففع ، تهففففخ
د  دس سفففف  و   فففف  ظففففخ ي ففففب بسفففف    مففففن حلففففاتع، و 

، وروايتفففففف     ففففففس خ ش ال تففففففع السففففففتة. ول ففففففن ال قففففففاد  معففففففروك بالروايففففففة    ففففففس خ

ثس   ا السفففف د واسفففف ة بففففف  ع  بب ففففعني  ال ا ففففد ، وحل ففففرظ  الوا ففففع ك ففففففوا لِن ش ظفففف 

س يسففففدع  مففففن حلففففاتع مبففففارش  ، بفففف  س سففففدع   ابففففن جففففريث وحلففففاتع، ولن ابففففن جففففريث ي 

دس ّسب ابففففن جففففريث ش بعففففا  د ال ففففري  بففففن ل  املخففففارق ال ففففعيي، و  فففف  بففففس مففففن   

يسث هبعا السا  ، تبان تدليس .
 2 رق احلس د 

ر  احلففففديث  "موالفففف    مففففا رواه ابففففن ل  حففففات  ش العلفففف   ففففال    سففففدع  ل  ف وا كفففف 

يفففة حفففدث ل لبفففو وظفففع السفففد   فففن حلفففاتع الفففع  رواه اسفففحم بفففن راظويففف   فففن بق

د    رلي   قس  ف  3 ن ابن  در حديث  و  ددوا  سحم  املرة حتل تعرتوا  خ

 ففففال ل   ظففففعا احلففففديث لفففف  لمففففر  فففف  مففففن يفهدفففف  ، رو  ظففففعا احلففففديث  بيففففد ا  

بفففن  دفففرو   ثقفففة    فففن اسفففحاق بفففن ل  تفففرو     فففعيي    فففن حلفففاتع   ثقفففة    فففن 

  ليففف  وسفففل . و بيفففد ا  ابفففن  دفففرو ، ك يتففف  لبفففو ابفففن  دفففر  فففن ال بفففل ًففف  ا 

وظفففع ، وظفففو لسفففد  ، ت  فففاه بقيفففةخ وحلسفففب     بفففن لسفففد كفففل و يف فففن لففف ، حتفففل 

ست د   ل   .4" اا تر  اسحم بن ل  ترو  و ا 

 
ر  بففففن موسففففل بففففن ال ففففحا ،  )1( وس ش سففف     ابفففامع لارجففف  ال مففففع ، لبففففو  يسففففل، يدففففد بففففن  يسففففل بفففن سفففف 

 ١٩٩٨سففففف ة ال  ففففف   -بفففففعو  – قيفففففم  ب فففففار  فففففواد معروك، ال فففففارش  دار الغفففففرا اءسفففففحممل ال بفففففع ، 

ابفففففن حبفففففان البسفففففتل ، يدفففففد بفففففن حبفففففان بفففففن ل فففففد ل   . حفففففديث ًفففففحيي ، و 12، ر ففففف  63/ق1  ، ج

بففففعو  ، ال بعفففففة  –ال ففففارش   مَسسففففة الرسففففالة   قيففففم    ففففعيع الرحلفففففَوط،  ،ًففففحيح ش حففففات  التديدففففل، 

 .1424، ر    272ج/ق4 ،  1993 –  1414الواحلية ، 

 .  28-26/ق1ياسث الفح ، ياأا  ش  لو  احلديث، ج )2(

 .408/ ق 1،جال فاية ش  ل  الروايةا  يع البغداد  ،  )3(

 .   190ف ق  1جف اللفية، احلاتت العرا ل،  )4(
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والوففففا    مففففن لحلففففوا  التففففدليس   وظففففو اءرسففففال بففففث املتعففففاسين   ي فففف ط تيفففف  

ش حففففديث واحففففد ة لحلفففف  حي فففففع  ففففد الت ففففيي بالسفففف    دففففن  ففففاسه ، ولففففو 

    1لقي  تحم يدلس    ، و د  روايت   دن سدع م      اوت ال.

  ّس  احلاتت ابن حجر  بقا  املدلسث    مخس  بقا  

 من ي يوًي بعل   و حلادرال، كيحيل بن سعيد الحل ار . -1

ءمامتففففف  و لفففففة مفففففن احتدففففف  ال دفففففة تدليسففففف  ولارجفففففوا لففففف  ش ال فففففحيي  -2

 تدليس  كالوور ، لو ل وحل  و يدلس  و  ن ثقة كابن  يي ة.

 من لكور من التدليس مع ثقت ، ك   السبع امل ل. -3

 من لكور من التدليس  ن ال عفاة واملجاظي . -4

عي ب مر آار سو  التدليس. -5  من  خ

 آثار التدليس ش ااتحمك الفقهاةامل لع الوا   

ان  التففففففد     لس دتعفففففف  بففففففالروا     اواففففففتحمك ش كفففففف 
ليس لحففففففد السففففففباا اِلتفففففف 

يسن  
ع  لففففف    تبففففاين ش آراة الفقهفففففاة الفففففِ لسففففاحليد بعفففففا الحاديففففث، وترتفففففع  فففف    ا 

 2استدلوا بتل  الحاديث، وتي  ي   بعا املسا   الت بيقية.

دث ااتحمتال   د الفقهاة، ش مو  ظعا احل     لن لثر الّتدليس  خ

تغدففففيا العي ففففث ع ال ففففحم   -  ففففد ال دففففة وابدهففففور  -وي ففففره  :املوففففال الول

ابفففن  بفففاس لن ال بفففل ًففف  ا   ليففف  وسفففل   فففال   اا  فففا   "حلفففديث  "بفففحم  فففعر 

لحففففدك  ع ال ففففحم  تففففحم يغدففففا  ي يفففف . لارجفففف  ال رباحلففففل وابففففن  ففففد  بسفففف د 

  ليفففث تيففف   فففعي، وابفففن لبفففل حفففات  و فففال  حفففديث م  فففر. و فففال اًيودفففل  وتيففف 

لي  وظففففو مففففدّلس و ففففد  فففف عن. لمففففا مففففع العففففعر كفففف ن اففففاك تففففو   بففففن لبففففل سففففخ

 
 .13/ق1اللحيا ، ا رب الواب ،  ج  )1(

  ال ففففارش  دار  فففف ر لل  فففف،  فففف نلثففففر  لفففف  احلففففديث ش ااففففتحمك الفقهففففاة، مففففاظر ياسففففث تحفففف  اًيتففففل،   )2(

 .69  ، ق ٢٠٠٠ -ظف  ١٤٢٠، 1ط
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ا فففففو  لر يتففففف  مفففففا ي فففففغ  البفففففال تفففففحم ي فففففره تغدي فففففها لفففففعل . ورو   فففففن 

  1احلسن الب   جوازه بحم كراظة م لقال.

واظففففع بع ففففه  ا   ففففد  كراظيتفففف ، كاومففففا  ال ففففوو  تقففففد  ففففال    وال هففففر 

 2  د  جوازه  .

ابففففن حبففففان تقففففد سب ابففففن جففففريث، واكففففر السففففا  . موففففال ولقففففد ًففففدق  ففففن 

الففف   حفففديث يدفففد بفففن اسفففحاق،  فففن يعقفففوا بفففن  تبفففة،  فففن السظفففر ،  فففن 

 بيففففد ا  بففففن  بففففد ا ،  ففففن  ا  ففففة،  الفففف   رجففففع رسففففول ا   ًفففف  ا   ليفففف  

وسفففففل  ، مفففففن البقيفففففع، توجفففففد  ولحلفففففا لجفففففد ًفففففدا ا ش رل . ولحلفففففا ل فففففول  وا 

مففففا أ  لففففو مفففف  ":. ثفففف   ففففال" ا  ففففة، وا رلسففففاه بفففف  لحلففففا، يففففا "رلسففففاه. تقففففال 

 3." ب ة تقد   لي  تغسلت  وكف ت  وًلي   لي  ودت ت   

و ففففد  فففف عن ش   4ومففففدار ظففففعا احلففففديث  فففف  يدففففد بففففن اسففففحاق وظففففو مففففدلس،

ل  فففف   ففففد سب بالسفففف     ففففد البيهقففففل  5بعففففا ال ففففرق وهبففففعا ل لفففف  البيهقففففل،

 .حلفس ، تاحلتف   بهة تدليس  ت ي حديو 

  لثر حديث يدد بن اسحاق ش ااتحمك الفقهاة 

ااتلففففي الفقهففففاة ش غسفففف  لحففففد الففففسوجث اهاففففر، اا لن الفقهففففاة اتفقففففوا  فففف  

لن غسففف  امليففف  واجفففع  ففف  ال فايفففة او مفففا ح فففل  فففن مالففف  ش روايفففة   ففف  لحلففف  

 
ب ل، يدفففففود يدفففففد ا فففففاا،  الفففففدين ا فففففالص لو  ر فففففاد ا لفففففم    ديفففففن احلفففففم  واملجلفففففد التاسفففففع   )1( السفففففّ

ث يدففففففود ا ففففففاا،  ال ففففففارش  امل تبففففففة  بففففففع باسفففففف    ر ففففففاد ال اسفففففف     ل فففففف ل امل اسفففففف  ،  قيففففففم  لمفففففف

 .184-183،ق3  ، ج ١٩٧٧ -ظف  ١٣٩٧ال بعة  الرابعة،   -املحدودية السب ية

 .١/١٨٠امل هاج ظام  مغ ل املحتاج    )2(

 قيفففففم  يدفففففد تفففففَاد  بفففففد  ش سففففف   ،لارجففففف  ابفففففن ماجففففف ، لبفففففو  بفففففد ا  يدفففففد بفففففن يسيفففففد القسوي فففففل،   )3(

ر ففففف   ١/٤٧٠وابفففففن ماجففففف   تي ففففف   يسفففففل البفففففا  احللبفففففل ، -العربيفففففة  البا ل، ال فففففارش  دار  حيفففففاة ال تفففففع

لثفففففر  لففففف  احلفففففديث ش اافففففتحمك مفففففاظر اًيتفففففل،   ، و ٦٥٨٦، الفففففر    551، ق14 ، وابفففففن حبفففففان ج١٤٦٥ 

 .69ق الفقهاة،

 ٢/١٥٦واحل ففففر ال ا ففففي  ٢/١٤٤ظففففو يدففففد بففففن اسففففحاق بففففن يسففففار ًففففدوق يففففدلس تقريففففع التهففففعيع   )4(

 .ةبتحقيم ال ي  يدد  وام

 .٣/٣٩٦الس ن ال رب     )5(



 
 2021 995  -965 رسول حسن رسول  .د الحديث املّدلس و آثاره الفقهية 

 

 

982  
 

 

ولمجعففففوا  فففف  جففففواز غسفففف  املففففرل  زوجهففففا، وااتلفففففوا ش جففففواز غسفففف   1سفففف ة،

و فففال  .القفففول الول   فففوز للرجففف  غسففف  زوجتففف  :ثالرجففف  زوجتففف   ففف   فففول

ابدهفففور   فففوز ل فففف  مفففن الفففسوجث غسفففف  اهافففر بعفففد املففففو ، ويلففففان ار ففففة 

 فففف  اليففففد، وو مففففس، سففففواة لكاحلفففف  املففففرل  مسففففلدة ل  اميففففة احمتففففال للح ابلففففة ش 

العميففففة،  اا ات ففففل  الراب ففففة السوجيففففة    املففففو ، اتفا ففففال، وكففففعا للدففففرل  غسفففف  

حلق عففففف  الراب فففففة السوجيفففففة   فففففد ال فففففاتعية بففففف ن احلق ففففف   فففففدنيا زوجهففففا و ن ا

 2وتسوج ،  دحمل بحديث السابم.

وبففففعل   ففففال مجهففففور العلفففف ة واليفففف  اظففففع ال ففففاتعل، ول ففففد ش امل ففففهور   فففف ، 

 3.واستدلوا بحديث يدد بن اسحاق السابم

 ففففال احل فيففففة  و  ففففوز للرجفففف  غسفففف  زوجتفففف  ومسففففها وحلق ففففا   القففففول الوففففا  

ال  فففاب، و فففوز لففف  ال  فففر  ليهفففا ش الًفففية لن ال  فففر لافففي مفففن املفففس، تجفففاز 

ل ففففبهة اواففففتحمك. و ففففوز للدففففرل  لن تغسفففف  زوجهففففا، ولففففو كاحلفففف  معتففففد  مففففن 

 ففففحمق رجعففففل لبقففففاة العففففد ، لو كاحلفففف  اميففففة، ب ففففط بقففففاة السوجيففففة    و فففف  

 4.الغس 

 فففال لبفففو ح يففففة وظفففو روايفففة  فففن ل فففد.  وكففف    ي ي افففعوا بحفففديث يدفففد  وبففف 

واحتجففففوا بفففف ن املففففو  تر ففففة تبففففيي  .بففففن اسففففحاق لع ع تفففف  لفففف  ش بعففففا ال ففففرق

 5ااتها ولربعا سواظاة تحرم  ال  ر واللدس كال حمق.

يسث بقيففففة بففففن الوليففففد،  ففففن يففففوحلس بففففن يسيففففد اليفففف ،  ففففن  املوففففال الوففففا   
د  حفففف 

اي.  ففففن ابففففن  دففففر مرتو ففففال    مففففن لدر  ركعففففة مففففن ًففففحم  السظففففر ،  ففففن سفففف 

 
 .٤/٢٩٢وكعل  سب   د ابن ظ ا  ش السع  ال بوية   ١٦٩و  -٧/١٦٨دو   ال بو     )1(

قس خ اءسحممل  ولدِلتخ خ، ج  )2(
 .1485، ق2الف 

 .٥/٣١٠، رشب الس ة ٥/١١٩، املجدو  ٢/٢٩٨املغ ل    )3(

، تففففف ليي  ل.   )4( قفففففس خ اءسفففففحممل  ولدِلتفففففخ خ
، لسفففففتاا ور فففففيس  سففففف  الفقففففف  الف  ّ

يس   ح  ة بفففففن م ففففف فل الفففففس  بففففف  ظس د. و 

يعة، ال ارش  دار الف فففففر  -اءسفففففحممّل ولًفففففول  بجامعفففففة دم فففففم  ة ال فففففِ ، 2 ، ج4ط-دم ففففففم –سفففففورِية  -كّليفففففِ

 .1484ق

 .٢/٢٩٨املغ ل    )5(
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س  ال  لبفففففو ب فففففر بفففففن ل  داود    ي  دس لدر  ال فففففحم   .   ففففف  ابدعفففففة لو غعظفففففا، ت قففففف 

دس  ا   فففن يفففوحلس بفففن يسيفففد، ت قففف  و  يفففروه  فففن يفففوحلس  و بقيفففة  .   ّن بقيفففة افففالي الفففر 

د ا  بفففن املبفففار ،  فففن يفففوحلس بفففن يسيفففد،  فففن السظفففر ،  ففف  بفففس اهخ    و  ن ل  سفففلدة، ر 

ة ابففففن وظففففع،  ففففن  ايفففف   الَرو 
ه  ع  ، وتففففابع ابففففن املبففففار   فففف    ظفففف 

ر   ، بفففف    يففففس ر   ففففن ل  ظخ

يففففففوحلس،  ورواه ابففففففن ثوبففففففان،  ففففففن السظففففففر  وم حففففففول مقففففففروحلث،  ففففففن ل  

. كروايففففة الكوففففرين ر  ، بفففف    يففففس ر  ل   ول    .سففففلدة،  ففففن ل  ظخ سففففس ة مخ ايفففف  و  ت بيفففف   ش ر 

مففففن  ففففرق  .عدففففر ب لفففف  والوزا ففففل ويففففوحلسيعفففف  والبيهقففففل وا  يففففع  ففففرن م

ر  ، لن  يفففس ر  د الر فففان،  فففن ل  ظخ بفففس  فففن معدفففر،  فففن السظفففر ،  فففن ل  سفففلدة بفففن   

ل ا   وس سفففففخ ال     مفففففن لدر  مفففففن الع ففففف ركعفففففة  -ًففففف  ا   ليففففف  وسفففففل   -ر   ففففف 

بففففس   لن  دس لدركهففففا، ومففففن لدر  مففففن ال ففففبي ركعففففة    بففففس   لن تغففففرا ال ففففدس ت قفففف    

ق    1."دس لدركها ت لع ال دس ت 

ا، لن البيهقففففل  ع  يسث السظففففر  ظفففف 
د  وعففففا يففففدل  فففف    لّن و اكففففر للفففففت ابدعففففة ش حفففف 

ل السظففففر   وس يسث مففففن  ريففففم معدففففر  ففففن السظففففر ، حلقفففف   فففف 
د  و   احلففففس  د  لن ر  ب عففففس

و  "وابدعففففة مففففن ال ففففحم " قبفففف   ظففففخ يسي، و 
ح  و  ال ففففِ ا ظففففخ ع  ال   ظفففف  ق   ت 

ل يففففس   ع    . و قففففِ

ة اب  ففففة  ففففن ايفففف  و  يسث ش  ر 
د  ة معدففففر دولففففة  فففف    لّن لفففففت احلففففس  ايفففف  و  السظففففر ، وش ر 

ال فففففحم  م لفففففم، ول فففففا بعدومهفففففا تت فففففاول ابدعفففففة كففففف    تت فففففاول غعظفففففا مفففففن 

 ال لوا  .

ال  احلففففاتت ابففففن حجففففر     مففففن وظفففف  بقيففففة، تفيفففف  تدليسفففف  التسففففويةة "و  فففف 
ل   ن سفففف 

ال  ابففففن ل  حففففات  ل يس ففففال  يسث سفففف ل  "لحلفففف   فففف عن ل ففففيخ   . و  فففف 
د  ل   ففففن حفففف 

ّل  اهخ بقيففففة،  ففففن يففففوحلس،  ففففن السظففففر ،  ففففن سففففاي،  ففففن ابففففن  دففففر،  ففففن ال ِبفففف  و  ر 

ال   مففففن لدر  ركعففففة مففففن ًففففحم  ابدعففففة وغعظففففا " ًفففف  ا   ليفففف  وسففففل    فففف 

دس لدر  و   السظففففر ،  ففففن ل  "ت قفففف  تسن واءسفففف اد  حلفففف  ظففففخ ا ا فففف  املففففس  ع  ال  ل   ظفففف  .  فففف 

 
ظففففف ، ٨٥٢، لبففففو الف فففف  ل ففففد بففففن  فففف     ابففففن حجففففر العسففففقحم ، مَلففففي الًفففف   رشب بلففففور املففففرا   )1(

ال ففففارب   بففففد ال ففففري  بففففن  بففففد ا  بففففن  بففففد الففففر ن بففففن  ففففد ا  ففففع، دروس مفرغففففة مففففن مو ففففع ال ففففي  

 .69،  و ماظر اًيتل، لثر  ل  احلديث ش ااتحمك الفقهاة، ق30، ق40ا  ع ، ج
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ر  ،  ففففن ال ِ يففففس ر  ّل  ًفففف  ا   ليفففف  وسففففل   سففففلدة،  ففففن ل  ظخ مففففن لدر  مففففن "بفففف 

دس لدركهففففا  ا ش "مففففن ًففففحم  ابدعففففة"، ولمففففا  ولفففف  "ًففففحم   ركعففففة ت قفففف  ع  ، تلففففيس ظفففف 

يسث، توظ  ش كليه 
  1."احلس د 

 :ااتلي الفقهاة ش ح   من سبم ش ًحم  ابدعة      ثحمثة معاظع 

ال   الول  س يفففففدر   فففففيفال مفففففن ا بفففففة اءمفففففا . وبففففف   ففففف  نس ي   
و ت فففففي ابدعفففففة ملففففف 

اًادويفففففة مفففففن السيديفففففة. ورو   فففففن  دفففففر بفففففن ا  فففففاا، وجماظفففففد، و  فففففاة، 

س  وس ي  و فففففاووس، وم حفففففول. وحجفففففته   لن اءمجفففففا  م عقفففففد  ففففف    لن اءمفففففا  لففففف 

لففففف     ففففف    لن ا  بفففففة جفففففسة س يخ فففففلوا  و لربعفففففال، تفففففدل ا  مفففففن  ت فففففع بال فففففاس ي 

 2ال حم .

عفففف  خ مففففا  الوففففا   مففففن لدر  اءمففففا  يففففو  ابدعففففة ش ل  جففففسة مففففن ًففففحمت  ًفففف  م 

تقفففففال احل فيفففففة  ففففف  الفففففراجي  مفففففن لدر  لدر  ولكدففففف  ابدعفففففة ت حلففففف  لدركهفففففا، 

اءمففففا  يففففو  ابدعففففة ش ل  جففففسة مففففن ًففففحمت ، ًفففف  معفففف  مففففا لدر ، ولكدفففف  

 سفففففجود السفففففهو. ابدعفففففة، ولدر  ابدعفففففة، حتفففففل و ن لدركففففف  ش الت فففففهد لو ش

وظففففو رل  ل  ح يففففففة ول  يوسفففففي، لقولففففف  ًفففففّ  ا   ليففففف  وسفففففل   لمفففففالدركت  

   3ت لوا، وما تات   تا  وا .

و فففففال ابدهفففففور   اا لدر  الركعفففففة الواحليفففففة مفففففع اءمفففففا ، تقفففففد لدر   الوالفففففث 

ابدعففففة، ولتهففففا مجعففففة، و ن ي يففففدر  معفففف  الركعففففة الواحليففففة، لتهففففا  هففففرال، ء ففففحمق 

 ا   ليففففف  وسفففففل   لمفففففن لدر  ركعفففففة مفففففن ابدعفففففة تلي ففففف   ليهفففففا  ولففففف  ًفففففّ  

 
  ٤٥ - ٣٩ الجففففففساة  –ال ويفففففف   –، وزار  الو ففففففاك وال فففففففون اءسففففففحممية املوسفففففو ة الفقهيفففففة ال ويتيفففففة  )1(

 .165-163، ق37ال بعة الواحلية،  بع الوزار  ، ج

 .73ماظر اًيتل، لثر  ل  احلديث ش ااتحمك الفقهاة، ق  )2(

قفففففس خ اءسفففففحممل  ولدِلتفففففخ خ   )3(
، 1/ 114، ال تفففففاا مفففففع اللبفففففاا  1/ 419  وتفففففتي القفففففدير ،1293/ق2ج  الف 

 فففال.  فففال مسفففل   لا ففف  ابفففن  يي فففة ش ظفففعه  فففن سفففعيد بفففن املسفففيع  فففن ل  ظريفففر  مرتو  ل فففد وابفففن حبفففانورواه 

اللف ففففة، وو ل لفففف  رواظففففا ن السظففففر  غففففعه. لارجفففف  ال دففففة السففففتة بلفففففت  لتفففف  لدركففففت  ت ففففلوا، ومففففا تففففات   

      .2/ 200  حل ع الرايةت توا   
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لافففففر   وش لففففففت  لمفففففن لدر  ركعفففففة مفففففن ال فففففحم ، تقفففففد لدر  ال فففففحم   وش 

    1رواية  لمن لدر  ش ابدعة ركعة تقد لدر  ال حم  .

 ح   احلديث املدّلس امل لع الوالث 

تحمبففففّد مففففن بيففففان ح فففف  التففففدليس مففففن حيففففث القبففففول والففففّرد ل فففف   سفففف  مففففن    

ل سففففام ، وآثففففار ح دفففف ، واو تبففففار بتففففدليس بعففففا مففففن املدلسففففث دون بعففففا ، 

دليس وتيففففف  لمفففففور    وًفففففعا ااتلفففففي العلففففف ة ش  بفففففول روايفففففة مفففففن  فففففرك بالتفففففّ

لحفففدظا   حاًفففل  ح ايفففة مفففعظبث لحفففد ا   لحلففف  يفففرّد حديوففف  م لقفففا سفففواة بفففّث 

لسفففففّ   ل  و؟ ولن التفففففدليس جفففففرب.  فففففال القفففففا   بفففففد الوظفففففاا ش امللخفففففص ا

والوففففا   وًففففحح  التف ففففي  تفففف ن  "وظففففو ال ففففاظر   ففففد   فففف  لًففففول مالفففف   "

سب باوت ففففال كقولفففف  سففففدع  وحففففدث ا ولاربحلففففا تهففففو مقبففففول  ففففتث بفففف  و ن 

لتففففل بلفففففت يتدفففف  تح دفففف  ح فففف  املرسفففف  وظففففعا القففففول ظففففو مففففعظع ال ففففاتعل 

السفففدعا  ش القوا فففع و فففد تقفففد  حلقلففف  لي فففا  فففن ال فففاتعل مفففن  كففف   الففف  ابفففن

كففففحم  ال هففففروا  وسففففو  بففففث حففففّدث ا ولاربحلففففا والففففع  ح ففففاه القففففا   بففففد 

 "الوظفففففاا ش امللخفففففص  فففففن ال فففففاتعل لحلففففف  و يقبففففف  مفففففن املفففففدلس  و  اا سب 

وظففففو  ففففاظر حلقفففف   "لاففففرب   "لو  " ففففن  "دون  ولفففف   "سففففدع   "لو  "بحففففدث ل 

تقل فففا  "لي فففا بففف  ظفففو  فففاظر حلفففص ال فففاتعل ش الرسفففالة ت حلففف   فففال ابفففن السفففدعا  

ظففففعا  "سففففدع   "لو  "حففففدث ل  "و يقبفففف  مففففن مففففدلس حففففديوا حتففففل يقففففول تيفففف 

كحممفففف  وظففففو حلففففص غريففففع ي   دفففف  ابدهففففور وتففففرج م فففف  مففففعظع ثالففففث ش 

املسفففف لة واكففففر بعففففا احل فيففففة مففففن  ففففارحل البففففسدو  مففففعظبا آاففففر وظففففو الفففف   

  فففدظ  لن  دالفففة الفففراو  تقتتففف لحلففف  مفففا تفففر  اكفففره  م لقفففا وبفففث لحلففف  امل فففحي

 و لحلفففف   ففففدل ثقففففة  ففففدظا  فففف  اوحتجففففاج باملرسفففف  ولحلفففف  يففففر  تعديلفففف  س ففففا 

ل فففن الوفففا  ظفففو  فففول الكوفففرين مفففن املحفففدثث والفقهفففاة ومففف ه   ففف  بفففن املفففدي ل 

 
)1(  ، قففففففس خ اءسففففففحممل  ولدِلتففففففخ خ

  ك ففففففاك الق ففففففا ومابعففففففدظا، 1/ 299  مغ ففففففل املحتففففففاج، و1293/ق2جالف 

، والوالفففففث ال فففففيخث ، والوفففففا  متففففففم  ليففففف    فففففدوبفففففن ماجففففف ،  واللففففففت الول 2/ 312 ملغ فففففل، ا33، 2/ 28

 رواه الثر .
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و يفففل بفففن معفففث وغفففعظ   فففال يعقفففوا بفففن  فففيبة سففف ل   يفففل بفففن معفففث  فففن 

ابفففف ،  لفففف  لفففف   لتي ففففون املففففدلس حجففففة تففففي  رو    لو   التففففدليس ت رظفففف  و 

 1."؟  ال و ي ون حجة تي  دلس"حدث ا ولاربحلا  "حتل يقول 

ثس  املفففدَلس ومفففن  ففف عن    فففس خ  يسث املفففدلس  فففبهة وجفففود احلق فففا  بففف 
د  ان  ش حففف  ملفففا كففف 

ن ثقفففة ل وس  فففعيفال.  وس دس ي  فففخ ن السفففا    خ فففال لو لكوفففر ، و  ففف  وس دس ي  فففخ تلففف  ، بحيفففث  ففف 

ل    احل   ب عف . ه  ال بهة ا تىض ا  ع   2تواتر  ظ 

 فففففال وكيفففففع  الوفففففوا و  ففففف  تدليسففففف . ت يفففففي احلفففففديث؟ و فففففال بع فففففه   

. "مفففن غ ففف ا تلفففيس م فففا "املفففدلس دااففف  ش  فففول ال بفففل  ليففف  ال فففحم  والسفففحم  

   3ولحل  يوظ  السامعث لحل  حديو  مت   وتي  احلق ا .

يقولففففون  ك وففففر  تسففففويد  -د لظفففف  العلفففف كفففف  تعرتففففون   فففف -وايففففار التففففدليس  

 فففففعر اباظففففف ، ومجفففففع مفففففاة الرحفففففل، ومفففففا ل فففففب  الففففف . املق فففففود لن   هفففففار 

السفففففلعة  ففففف  وجففففف  و  يفففففع تيففففف  يسفففففدل تدليسفففففا، وظفففففو ش احلقيقفففففة غففففف ، 

  4والتدليس غ . 

ولقففففد ااتلففففي العلفففف ة ش  بففففول روايففففة مففففن  ففففرك هبففففعا التففففدليس، ولقففففد اكففففر 

ثفففففف   "ب ش مقدمتفففففف ، تقال  ر فففففف  ا    ظففففففعا ا ففففففحمك اءمففففففا  ابففففففن ال ففففففحم

ااتلففففففوا ش روايفففففة مفففففن  فففففرك هبفففففعا التفففففدليس  ل  تفففففدليس اءسففففف اد  تجعلففففف  

تريففففم مففففن لظفففف  احلففففديث والفقهففففاة جمروحففففال بففففعل ، و ففففالوا  و تقبفففف  روايتفففف  

بحففففال بففففث السفففف   لو ي يبففففث، وال ففففحيي التف ففففي  ولن مففففا رواه املففففدلس بلفففففت 

واوت ففففال ح دفففف  ح فففف  املرسفففف  ولحلوا فففف  ومففففا رواه  يتدفففف  ي يبففففث تيفففف  السفففف  

 
هبففففادر، يدففففد بففففن مجففففال الففففدين  بففففد ا ،   )1( ،  قيففففم  د. زيففففن ال  فففف   فففف  مقدمففففة ابففففن ال ففففحمببففففدر الففففدين 

-86/ق2  ، ج1998 -ظفففففففف 1419، 1الريفففففففا ، ط –واة السفففففففليالعابفففففففدين بفففففففن يدفففففففد بفففففففحم تريث، ل ففففففف

88. 

 .304ق  ، بحوث ش امل  لي  ياسث الفح ،    2 

السفففففدعو  ابسا فففففر ،  فففففاظر بفففففن ًفففففالي  لو ،  و358، قال فايفففففة ش  لففففف  الروايفففففةا  يفففففع البغفففففداد ،  )3(

الفتفففاب لبفففو غفففد   حلفففع   قيفففم   بفففد  توجيففف  ال  فففر    لًفففول الثفففر، يدفففد ًفففالي  ابفففن ل فففد بفففن موظفففع،

 .567، ق2  ، ج١٩٩٥ -ظف ١٤١٦، 1م تبة امل بو ا  اءسحممية ط

 .169ق، رشب اللَلَ امل  ون ا  ع،   بد ال ري  )4(
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ول ففففباظها  "لاربحلففففا  "و  "حففففدث ا "و  "سففففدع   "بلفففففت مبففففث لحمت ففففال حلحففففو 

وح دفففف   ال ففففعي، و ففففد  جففففواز اوحتجففففاج بفففف ،  1تهففففو مقبففففول يففففتث بفففف .

س بالسففففّ  ، والتحففففديث لو ي ففففون ويففففدلس  ففففن 
ل  د  والعدفففف ، حتففففل ي ففففب املففففخ

 و  احلدد وامل ّة. 2  تق  دون غعظ .بعا الروا  تتقب  روايت    ه

 

  

 
لبفففففو ب فففففر كفففففاش، مففففف هث اءمفففففا  البخفففففار  ش ت فففففحيي الحاديفففففث وتعليلهفففففا،  ال فففففارش   دار ابفففففن حفففففس  )1(

 .204  ، ق ٢٠٠٠ظف /  ١٤٢٢، 1ط -بعو 

 .9ق  الدرر ال قية ش رشب امل  ومة البيقوحلية )2(
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 ا اتة

وش اتففففا  ظففففعا البحففففث توًففففل  ا  مجلففففة مففففن ال تففففا ث والتوًففففيا  البففففاظر  

 يد ن تلخي ها تي  ي    

اوظفففت   ب حاديفففث امل ففف فل  ًففف  ا   ليففف  وسفففل    ظت مفففا  بالغفففا ، وو سفففّي  ش  -1

 والتد يم ش الّس د والراو .ظعا الع ، وأور  البحث تيها 

لغففففة واًفففف حمحالة وظففففو ياولففففة ا هففففار احلففففديث تعريففففي احلففففديث املففففدلس،   -2

 .بغعالعيع والس   لي 

ح فف  احلففديث املففدلس وآثففاره   ففد العلفف ة. حيففث اوحتجففاج والعدفف  باحلففديث   -3

 املدلس الع  يروي  ثقة  ن ثقة ، و د  جوازه بغعه من املدلسث ال عفاة. 

 ولحلوا   من تدليس اوس اد، وتقسي   بقا  التدليس ا   ّد  ل سا . ل سام   -4

 معرتة التدليس ب  رار املدَلس لو ارب  لظ  العل .  -5

 بيان ااتحمك الفقهاة بسبع التدليس و ع ش س د الرواية. -6

ا  غففففع الفففف  مففففن ال تففففا ث املففففعكور   ففففد ا لرجففففو ل   ففففد وتقفففف  ا  مبتغففففا ة 

فة، ولفففففو ب فففففور  متوا فففففعة، ول تفففففعر  فففففن وظفففففو ادمفففففة الحاديفففففث ال فففففي

الففففسو  تسففففبحان املتفففففرد بففففال  ل، وًفففف  ا   فففف  سففففيدحلا يدففففد وآلفففف  وًففففحب  

 لمجعث، وآار د واحلا لن احلدد   رّا العاملث.
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 التوًيا  

أور  البحفففث وال تابفففة ش ظفففعا الففففن، والتفففد يم ش املفففتن، والسفففّ د، وسلسفففلة  -1

 الراو .

 أور  الرجو  ا  ال دة ش ظعا الفن ش  ل  احلديث.  -2

 البحث ش ااتحمك الفقهاة من آثار التدليس ش بعا املسا   الفقهية. -3

ت  ففففي  ال ففففدوا ، وابلسففففا  العلديففففةن و لقففففاة املحففففاأا  ا اًففففة ش ظففففعا  -4

 املجال.
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 امل ادر واملراجع

 القرآن ال ري  

ااففتحمك الفقهففاة، مففاظر ياسففث تحفف  اًيتففل،  ال ففارش  دار لثففر  لفف  احلففديث ش  .1

   . ٢٠٠٠ -ظف  ١٤٢٠، 1  ر لل  ،   ن، ط

لح فففا  القفففرآن، لبفففو ب فففر اب فففاق، ل فففد بفففن  ففف  الفففراز  ،  قيفففم   يدفففد  .2

 ه .1405بعو  ،  -ال ادق  دحاو  ،  دار  حياة ال اث العر  

 .العلوان ، ًيد الفوا دالمال امل ية    امل  ومة البيقوحلية ، لسلي ن بن حلاس  .3

 بحوث ش امل  لي ، للدكتور ماظر ياسث الفح  . .4

د بففن تففاج العففروس مففن جففواظر القففاموس،  .5 مرتىضفف، الِسبيففد ، لبففو الفففيا، يدففّ

 دار اًداية . املحققث،جمدو ة من   قيم  يّدد بن  بد الرّزاق احلسي ل، 

  قيمخ الرغبة  ش تو يي ال خبة ، املَلي    بد ال ري  ا  ع . .6

تففدريع الففراو  ش رشب تقريففع ال ففواو ، السففيو ل،  بففد الففر ن بففن ل  ب ففر،  .7

 جحمل الدين، حقق   لبو  تيبة حل ر يدد الفاريا  ال ارش  دار  يبة .

دفففد الحل ففار  السففعد ،  ال فففارش  التففدليس واملدلسففون، ا سرجفففل،  ففاد بففن ي .8

 جملة ابامعة اءسحممية باملدي ة امل ور  .

 ت ريس ريا  ال احلث ، لفي   بن  بد العسيس آل مبار  . .9

التقريفففرا  السففف ية رشب امل  ومفففة البيقوحليفففة ش م ففف لي احلفففديث ، املَلفففي    .10

لعففر  حسففن يدففد امل ففاط ،  قيففم   تففواز ل ففد زمففرل .ال ففارش   دار ال تففاا ا

   ،.1996 -ظف 1417لب ان ، ال بعة الرابعة ،  –بعو   -

تفففا  امل فففة ش التعليفففم  ففف  تقففف  السففف ة،املَلي   يدفففد حلفففاس الفففدين اللبفففا ،  .11

 ظف .1409 –ال ارش   امل تبة اءسحممية ، دار الراية لل  ، ال بعة   الوالوة 

ر ن بففن يوسففي، نيففعيع ال فف ل ش لسفف ة الرجففال، املففس ، يوسففي بففن  بففد الفف  .12

لبففو احلجففاج، مجففال الففدين ابففن السكففل ل  يدففد الق ففا ل ال لبففل،  قيففم د. 

 -فظفف  ١٤٠٠،  1ط -بففعو  –ب ففار  ففواد معروك، ال ففارش  مَسسففة الرسففالة 

١٩٨٠.   
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 قيففم   بففد الفتففاب لبففو غففد ، ال ارش  م تبففة توجيفف  ال  ففر    لًففول الثففر،   .13

   .١٩٩٥ -ظف ١٤١٦الو ، ال بعة   -حلع –امل بو ا  اءسحممية 

تو ففيي الت ففار ملعففا  ت قففيي الحل ففار ، ملحدففد بففن  سفف  ي  المففع احلسفف ل  .14

املدي فففة  -ال ففف عا   قيفففم   يدفففد يفففل الفففدين  بفففد احلديفففد ،امل تبفففة السفففلفية 

 امل ور . 

تيسفففع م ففف لي احلفففديث ، بقلففف    الفففدكتور يدفففود ال حفففان لسفففتاا احلفففديث  .15

ا  اءسفففحممية ، جامعفففة ال ويففف  ، ال فففارش  م تبفففة ب ليفففة ال فففيعة والدراسففف 

 ظف .2،1407املعارك لل   والتوزيع، ط

ا ففرب الوابفف ، يوسففي بففن ظا فف  بففن  ابففد اللحيففا . تقففدي  ال ففي   بففد ا   .16

 بففففن  بففففد الففففر ن السففففعد. م ففففدر ال تففففاا   ملتقففففل لظفففف  احلففففديث

www.ahlalhdeth.com. 
الففدرر ال قيففة ش رشب امل  ومففة البيقوحليففة ،ل ففد بففن  ففود ا الففد  ، امل ففدر   .17

 .http://www.almeshkat.netمو ع  ب ة م  ا  اءسحممية، 

ب ل، يدفففود يدفففد ا فففاا،  الفففدين ا فففالص لو  ر فففاد ا لفففم    ديفففن  .18 السفففّ

باسففف    ر فففاد ال اسففف     ل ففف ل امل اسففف  ، احلفففم  واملجلفففد التاسفففع  بفففع 

ال بعففة   - قيففم  لمففث يدففود ا ففاا،  ال ففارش  امل تبففة املحدوديففة السففب ية

   .. ١٩٧٧ -ظف  ١٣٩٧الرابعة، 

سفف ن ابففن ماجفف ، لبففو  بففد ا  يدففد بففن يسيففد القسوي ففل،  قيففم  يدففد تففَاد  بففد  .19

 سل البا  احللبل .تي    ي -البا ل، ال ارش  دار  حياة ال تع العربية 

ر  بفففن .20 وس سفف ن ال مففع  ابامع ال بففع ، لبففو  يسففل، يدفففد بففن  يسففل بففن سفف 

موسففففل بففففن ال ففففحا ،  قيففففم  ب ففففار  ففففواد معروك، ال ففففارش  دار الغففففرا 

   . ١٩٩٨س ة ال     -بعو  –اءسحممل 

الففدار   ل، لبففو احلسففن  فف  بففن  دففر بففن ل ففد بففن مهففد  بففن مسففعود سفف ن  .21

 فففار، حققففف  و فففب  حل ففف  و لفففم  ليففف    فففعيع اورحلفففَوط، بفففن الففف ع ن بفففن دي

http://www.almeshkat.net/
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حسفففن  بفففد املففف ع   فففلبل،  بفففد الل يفففي حفففرز ا ، ل فففد برظو ، ال فففارش  

   . ٢٠٠٤ -ظف  ١٤٢٤، 1ط -لب ان –مَسسة الرسالة، بعو  

 ففعا الفيففاب مففن  لففو  ابففن ال ففحمب،  بففراظي  بففن موسففل بففن ليففوا الربظففان .22

 –الريفففا   -ال فففارش   م تبفففة الر فففد الب فففا ،  قيفففم   ًفففحمب تتحفففل ظلففف  .

   . 1998 -ظف 1418السعودية ، ال بعة الو  ، 

رشب اللفيففة للعرا ففل ، للفيففة العرا ففل ش  لففو  احلففديث، املَلففي   زيففن الففدين .23

  بد الرحي  بن احلسث العرا ل ، املحقم   ماظر ياسث الفح  .

ت بفففن ل فففد بفففن  ففف ، حفففات، ش لحفففوال السفففاحليد واملتفففونرشب اللَلفففَ امل  فففون .24

ال ففارب   بففد ال ففري  بففن  بففد ا  بففن  بففد الففر ن بففن  ففد ا  ففع،  دروس 

 مفرغة من مو ع ال ي  ا  ع .

ال ففحاب ش اللغففة  ، املَلففي   ابففوظر  ، م ففدر ال تففاا   مو ففع الففوراق،    .25

http://www.alwarraq.com. 
 -للغفففة والعلفففو ، ابفففوظر ،    فففداد وت ففف يي  حلفففدي  مر  ففف  ال فففحاب ش ا.26

 . ماد  دلس لسامة مر   ، تقدي    بد ا  العحمي ، 

ًفففحيي ابفففن حبفففان ، ملحدفففد بفففن حبفففان بفففن ل فففد ل  حفففات  التديدفففل البسفففتل، .27

بفففعو  ، ال بعفففة  – قيفففم   فففعيع الرحلفففَوط .ال فففارش   مَسسفففة الرسفففالة 

 .1993 – 1414الواحلية ، 

ظففف ، ٨٥٢العسففقحم ، ابففن حجففر العسففقحم ، لبففو الف فف  ل ففد بففن  فف      .28

رشب بلففور املففرا ، ال ففارب   بففد ال ففري  بففن  بففد ا  بففن  بففد الففر ن بففن  ففد 

 ا  ع، دروس مفرغة من مو ع ال ي  ا  ع .

العفففث للفراظيفففد ، ظفففو ابفففو  بفففدالر ن ا ليففف  بفففن ل فففد الفراظيفففد ، م تبفففة .29

 م  ا  اءسحممية.

تففتي املغيففث ب ففب الفيففة احلففديث للعرا ففل، السففخاو ،  ففدس الففدين لبففو ا ففع .30

يدففد بففن  بففد الففر ن بففن يدففد بففن ل  ب ففر بففن  ففو ن بففن يدففد،  قيففم   فف  

   .٢٠٠٣ظف / 1،١٤٢٤ط -م  –حسث   ، ال ارش  م تبة الس ة 

http://www.alwarraq.com/
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،الساظد ، لل فففيي حفففاتت ث فففاة ا ، الف فففول ش م ففف لي حفففديث الرسفففول .31

 .) 1992دق آباد،  باكستان،  ط ًا 

ال امفف  ع ال ففعفاة وبففن  ففد  وظففو لبففو ل ففد  بففدا  بففن  ففد  بففن يدفففد  .32

 ، دار الف ففففر ، مراجعففففة    يففففل  تففففار 365 . الوتففففا     277ابرجففففا  ،   

ظفففففف، امل ففففدر  مو فففففع  ففففب ة م ففففف ا  1409- 1988غففففساو  ،بففففعو  ، 

 .http://www.almeshkat.netاءسحممية ، 

ال فايففة ش  لفف  الروايففة ، املَلففي   ل ففد بففن  فف  بففن ثابفف  لبففو ب ففر ا  يففع .33

املدي ففففة امل ففففور  ، قيففففم   لبففففو  بففففدا   -البغففففداد ،ال ارش   امل تبففففة العلديففففة 

    1985 - ظ 1405السفففور ل ر بفففراظي   فففد  املفففد  ، بفففعو  ال بعفففة اوو  

. 

اللحيففا ، يوسففي بففن ظا فف  بففن  ابففد. ا ففرب الوابفف ، تقففدي  ال ففي   بففد ا  بففن .34

،  بففففففد الففففففر ن السففففففعد. م ففففففدر ال تففففففاا   ملتقففففففل لظفففففف  احلففففففديث

www.ahlalhdeth.com . 
لسفففان العفففرا ، املَلفففي  يدفففد بفففن م فففر  بفففن م  فففور التريقفففل امل ففف  ،  .35

 بعو  . –ال ارش   دار ًادر 

ملَلففي   د . مففاظر ياسففث الفحفف  ، ر ففيس  سفف  يففاأا  ش  لففو  احلففديث ، ا.36

جامعففففففففففة الحلبففففففففففار،  -كليففففففففففة العلففففففففففو  اءسففففففففففحممية  -احلففففففففففديث 

maher_fahl@hotmail.com 
امل فففباب امل فففع ش غريفففع ال فففب ال بفففع للراتعفففل ، ل فففد بفففن يدفففد بفففن  ففف  .37

 بعو  .  –املقر  الفيومل، امل تبة العلدية 

املعجفف  ال ففغع الرو  الففدا  ، لبففو القاسفف  ال ففربا ، سففلي ن بففن ل ففد بففن  .38

ليفففوا بفففن م فففع اللخدفففل ال فففامل،   قيفففم  يدفففد  ففف ور يدفففود احلفففاج 

 ١٤٠٥، 1ط -بفففعو  ر  ففف ن -لمرير، ال فففارش  امل تفففع اءسفففحممل ر دار  ففف ر 

   .١٩٨٥ -ه

http://www.almeshkat.net/
mailto:maher_fahl@hotmail.com
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ن بففن ل ففد بففن ليففوا بففن م ففع املعجفف  ال بففع، ال ففربا ، لبففو القاسفف  سففلي .39

اللخدففل ال ففامل،  قيففم   ففد  بففن  بففد املجيففد السففلفل،  دار ال  فف  م تبففة 

  .2ط -القاظر  –ابن تيدية 

املعجففف  الوسفففي  ف مواتفففم للد بفففو  ، املَلففففون /  بفففراظي  م ففف فل ف ل فففد   .40

ر السيففا  ف حامففد  بففد القففادر ف يدففد ال جففار،  قيففم / جمدففع اللغففة العربيففة . دا

 ال     دار الد و  فف  . 

ه ، قيففم 643معرتففة لحلففوا   لففو  احلففديث وبففن ال ففحمب ال ففهرزور     .41

ي  مففففاظر ياسففففث الفحفففف ، دار  و ريث الففففدكتور  بففففدالل يي اًدففففي  و ال ففففّ

 ظف .1423، 1ال تع العلدية، بعو ،لب ان،ط

  معرتفففة  لفففو  احلفففديث ،املَلفففي   لبفففو  بفففد ا  يدفففد بفففن  بفففد ا  احلفففاك  .42

 –ال يسفففابور  ،  قيفففم   السفففيد مع ففف  حسفففث . ال فففارش   دار ال تفففع العلديفففة 

    .1977 -ظف 1397بعو  ،ال بعة الواحلية ، 

املغ ففل، ابففن  دامففة املقففد ، موتففم الففدين لبففو يدففد  بففد ا  بففن ل ففد بففن يدففد .43

اب  فففي  الدم فففقل ال فففاحلل احل فففب ،  قيفففم  الفففدكتور  بفففد ا ِ بفففن  بفففد 

سفففن ال كفففل، الفففدكتور  بفففد الفتفففاب يدفففد احللو، ال فففارش  دار  فففاي ال تفففع املح

، 3ط -املدل ففففة العربيففففة السففففعودية -لل با ففففة وال  فففف والتوزيففففع، الريففففا  

   . ١٩٩٧ -ظف  ١٤١٧

امل  ومفففة البيقوحليفففة، البيقفففو ،  دفففر  لو ففف   بفففن يدفففد بفففن تتفففوب الدم فففقل .44

   .١٩٩٩ -ظف ١٤٢٠، 1ع، طال اتعل،  ال ارش  دار املغ ل لل   و التوزي

مفف هث اءمففا  البخففار  ش ت ففحيي الحاديففث وتعليلهففا،  مففن اففحمل ابففامع   .45

ظفففف  ١٤٢٢، 1ط -ال فففحيي  ، لبفففو ب فففر كاش، ال فففارش   دار ابفففن حفففس  بفففعو 

/ ٢٠٠٠ .   

، لتوتيفففم  دفففر  1/49مففف هث الروايفففة وميفففسان الدرايفففة ع احلفففديث ال فففيي   .46

 سيد  ، مو ع  ب ة م  ا  اءسحممية ، 
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سففورية فففف -مفف هث ال قففد ش  لففو  احلففديث ل ففور الففدين   فففف دار الف ففر دم ففم.47

   .1997-ظف 1418ال بعة الوالوة 

  يدففد ميففسان او تففدال ش حلقففد الرجففال، الففعظبل،  ففدس الففدين لبففو  بففد ا .48

ايس ز،  قيففم   فف  يدففد البجاو ، ال ففارش  دار املعرتففة  بففن ل ففد بففن  ففو ن بففن  فف 

   . ١٩٦٣ -ظف  ١٣٨٢، 1ط -لب ان –لل با ة وال  ، بعو  

ول ش  لفف  حففديث الرسففول .49 حل  ففس   لففو  احلففديث املخسفف    لل وفف المفف  والسفف 

و   دراسففة   َيل ال ففاتعل،ًفف  ا   ليفف  وسففل  ،  ففهاا الففدين يدففد بففن ل ففد ا ففخ

 و قيم  حلواك  باس حبيع امل اور.

ال  ففف   ففف  مقدمفففة ابفففن ال فففحمب، بفففدر الفففدين ل   بفففد ا  يدفففد بفففن مجفففال  .50

الففدين  بففد ا  بففن هبففادر،  قيففم   د. زيففن العابففدين بففن يدففد .ال ففارش   ل ففواة 

  .1998 -ظف 1419الريا  ، ال بعة الو  ،  –السلي 

 

 

 

 



 

 

اإليطالي  الغازي  بين  الصراع  توصيف  في  السردي  باملتخيل  التاريخي  تشابك 
 ألحمد إبراهيم الفقيه -خبز املدينة– وصاحب األرض الليبي في رواية خرائط الروح 

 
 فطيمة تامن

 اجلزائر  - جامعة اجلزائر 

 أبو القاسم سعد الل 

 اجلزائر  - جامعة اجلزائر 

 

ُص:   اْلمَُلخَّ

َخِر    َف َعنم َعََلَقِة اللِّيبِيِّ باْلم َراَسِة، المَكشم يَطاِلِّ –ُنَحاِوُل ِمنم ِخََلِل َهِذِه الدِّ ِ   بُِكلِّ   ،-اْلم

َعََلَقةَ   َهِذهِ   ُُيِيطُ   َما  ر    ِمنم   الم اُذب    َتَوتُّ ُسُمَها   َوَتنَاُفر    َوََتَ َواِقَعة  الم   ُحُدودُ   َترم َراِِفِّ َفلِيبيا الم ُغم  اجلم
ِ
نمتََِمء

ينِ  والدِّ ِق  م الَّشَّ بَِتَقالِيِد  َعَمِة  اْلمُفم ِريِقيَِّة  فم ِ واْلم ِة  َراِويَّ حم الصَّ يَّتَِها 
َرافِ بُِجغم ِط  اْلمَُتَوسِّ واللَُّغِة  َجُنوَب   

َوافِِد ِمن َش  َخِر الم ُل ُحُلَم اْلم  ُتَشكِّ
ِ
نمتََِمء ِ َعاَداِت والم َاِِلِ بِإَِعاَدِة  والم يَطاِلِّ اْلم ِ ِط، َذلَِك اْلم ََمِل اْلمَُتَوسِّ

َطِدُم بَِواِقع  ُمَقاِوم  َل َينمَصاُع َوَل َينمَدمِ  ِة، َفَيصم َقارَّ ِه الم
وَمانِيَِّة َعََل َهاتِ ََضاَرِة الرُّ ِث اْلم ُهوَلِة  َبعم ُج بِالسُّ

تِي َحِسَب َوَأَعدَّ ََلَا. َجاَءتم ِرَوا َعََلَقة  الَّ َفِقيِه لَِتبمُسَط َهِذِه الم َراِهيم الم ََد إِبم وِح ِِلَْحم ِط الرُّ
َيُة َخَرائِ

ِض الَّ  َرم ُكوِم َصاِحِب اِلم ِدَئِة َواْلمَحم ُلوَب اْلمَُداَراِة َوالتَّهم َتلِّ الَِّذي َينمَتِهُج ُأسم ِم اْلمُحم
َاكِ َ اْلم ِذي َما  َبْيم

إِلَّ  َثَوَراتِِه  َدى  حم
اِ تََِلِف  ََتمَدُأ  اِلخم َمَواطَِن  َلنَا   ُ َوُتَبْيِّ نِْي. 

اْلمَُواطِ ُنُفوِس  ِِف  َرى  ُأخم َش  لُِتَعشِّ  

ِة   َكِريَّ َوالَعسم َياِسيَِّة  السِّ ِة  ُقوَّ الم َمَواِزيِن  ْلَُِؤثَِّراِت  َاِضَعَة  اْلم َعََلَقَة  َوالم ِريِّ  ِفكم الم اِع  َ ِجَهة   َوالِّصِّ ِمنم 

يِن واللَُّغِة َواِل  ُلُه َتَشاُبُك  َوالدِّ ِديٍّ ُيَشكِّ َرى. ِِف إِبمَداع  ََسم  ُأخم
ََضاِريِّ ِمنم ِجَهة  َراِِفِّ واْلم ُغم  اجلم

ِ
نمتََِمء

ِديِّ اْلمَُتَخيَِّل.   م  التَّاِرخيِيِّ بالَّسَّ

مفتاحية:  اِلرض   - الِّصاع  كلَمت  صاحب  واْلحكوم  اْلحتل  التارخيي    -اْلاكم  تشابك 

 باْلتخيل الَّسدي 
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 حث: مشكلة الب 

كيف صور أْحد إبراهيم الفقيه الِّصاع الدائر بْي اْلحتل وصاحب اِلرض بطريقة فنية أدبية؟ 

 وهل متكن من الرد عَل اْلخر ِف روايته خبز اْلدينة؟   

 أسئلة البحث: 

 ما هي َتليات الِّصاع لدى أْحد إبراهيم الفقيه؟ 

 مع ِف الرواية؟ كيف صور الكاتب طغيان الغازي اْليطال؟ وماهي َتليات صور الق

 كيف رصدت الرواية اْلقاومة والتمرد الليبي؟

لدى  إيديولوجي  وعي  بزرع  اضطلعت  وهل  التاريخ؟  استقراء  ِف  الرواية  اضطلعت  هل 

 اْلتلقي؟

 هل يمكن ِلدب ما بعد الستعَمر أن يكون صوت الرد بالنسبة لآلخر؟  

 أهداف البحث: 

سابقة تشكلت جمموعة من اِلهداف والغايات  بناء عَل ما تقدم ِف مشكلة البحث وأسئلته ال

إبراز دور الرواية ِف نَّش الوعي السيايس    -التي يمكن أن تسهم ِف توضيح هذه اِلهداف: 

 والتارخيي

اللغة والَّسد من خَلل   - تعنى بجَمليات  التي  تلك  قراءة غري  اِلدبية  الفنون  قراءة 

 إبراز اْلطاب اْليديولوجي وتفكيكه 

 لتلك اِلعَمل التي َتتم بتارخينا وبالتال منحها حياة أخرىالتعرض بالنقد   -

 أمهية البحث: 

اْلتضمن ِف اْلطاب اِلديب   البحث ِف رضورة استقراء اْلطاب اْليديولوجى  تكمن أمهية 

 الفني وتثمْي دور أدب ما بعد الستعَمر ِف زرع الوعي السيايس والتارخيي لدى اْلتلقي 

 

 منهج البحث: 

  ي اْلنهج التارخي

 :  متهيد 
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من أسَمء أقدم العهود التارخيية، وإن تضاربت اْلناطق اجلغرافية    "ليبيا "يعترب اسم   

التي تسمت به ِف كل عِّص. فقد قسم هريودوت العاِل إىل ثَلث قارات؛ هي: أوربا وآسيا 

عَل    "ليبيا "وليبيا، فإفريقيا كلها تسمت باسم ليبيا حسبه. وأطلق اْلِّصيون القدامى تسمية  

..  "التحنو"، و"اْلشوش"،  "الليبو"ْلناطق الغربية ْلِّص، والتي كانت تعمرها قبائل ليبية كـ  ا

اما اليونانيون عندما وفدوا إىل شَمل إفريقيا ِف القرن السابع قبل اْليَلد، فقد اعتربوا أن ليبيا  

عليها   يطلق  وكان  عليها  سيطروا  التي  اْلمسة  اْلدن  عَل  ُييط  ما  بنتابول  "هي  يس  برقة 

pentapolis"    اسم أطلق  وقد  اْلَّسج، شحنات، وسوسة.  توكرة،  بنغازي،  من:  وتضم كَل 

عَل دولة ليبيا اْلعروفة حاليا بموقعها وحدودها اجلغرافية والسياسية ِف شَمل إفريقيا،    "ليبيا "

     1بعد استقَلَلا عن الحتَلل اْليطال. 

اْلوانئ، قبل القرن العارش للميَلد،    يعتقد الباحثون أن الليبيْي مارسوا التجارة عرب  

استنادا ْلا ثبت من أمَلك الليبيْي. والتي ل تفسري لوجودها بحوزَتم؛ إل أن تكون قادمة من 

 2)اْلراكب( مركزا َتاريا آنذاك. "بَلتيا "خارج ليبيا، حيث من اْلرجح أن تكون جزيرة 

اْلكلفة ِل  الليبي  الساحل  ما يظهر من مورفولوجية  إذ أن  رغم  اْلوانئ،  إنشاء  جل 

بنيته ل تتوفر عَل الكثري من الرؤوس واْللجان، ورغم طوله اْلعترب، اْلقدر بألف وتسعَمئة  

 ( باْلائة  وتسعْي  ثَلثة  متثل  مهمة  مسافة  وهي  السواحل  93كيلومرت  طول  جمموع  من   )%

ألفا وأربعَمئة   %( من 36ائة ) كيلومرت، وست وثَلثْي باْل  20400العربية اْلقدرة بـعَّشين 

اْلتوسط. البحر  عَل  اْلطلة  العربية  السواحل  نقاط    (.3) طول  أغنى  من  طرابلس  تعد  أنه  إل 

الَّشيط الساحيل الليبي، متيزها غزارة اِلمطار كَم أهنا شديدة الغنى باْلياه اجلوفية، وهي أكرب  

مدن ليبيا تتشكل من قسمْي أحدمها يميزه الطابع الَّشقي واْلخر يطبعه الطابع الغريب. كَم 

وجدها الفينيقيون عامرة فأنشأوا فيها مركزا أهنا من أقدم اْلدن اْلأهولة منذ ما قبل التاريخ؛  

وقد    "Oea"، السم الذي استخلص منه الرومانيون تسمية  "Macar Uiat"َتاريا أطلقوا عليه  

صارت ِف عهد اْلمرباطور أغسطس قطبا اقتصاديا مهَم متفوقة بذلك عَل باقي اْلدن، شيدت  

، وبقيت ِف حالة رخاء  "Aureluis"فيها مدن مجيلة ما تزال شواهدها إىل يومنا هذا، كقوس  

مكانتها   بْي  مما  اْليَلد،  قبل  الرابع  والقرن  اْلامس  القرن  الوندال ِف  اقتصادي حتى جميء 

السرتاتيجية وبالتال جذب اهتَمم الطامعْي إليها.. تواصلت السيطرة عَل هاته اْلدينة فبعد  
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خَلف  بعدة  متيز  الذي  العريب  الفتح  ثم  البيزنطيون  عَّش  الوندال  اْلادي  القرن  ففي  ات، 

اْلنطقة   تأثري ِف تعريب  َلا  التي كان  بني هَلل وبني سليم،  اْلنطقة هجرة  ميَلدي، عرفت 

عام   ومنذ  اْلتوسط،  البحر  ِف  عظيمة  مكانة  للمدينة  بْي  1158فصار  التجارة  نشطت  م 

مري  طرابلس ومدن إيطاليا والبندقية بشكل أخص. تعرضت بعدها اْلدينة للغزو من طرف أ

جنوة، الفرصة التي انتهزَتا البندقية ْلنشاء خط مَلحي منتظم يربطها بطرابلس ومنها إىل  

م، بعد طرد  1551مدن أخرى شَمل إفريقيا. استولت بعدها القوات الرتكية عَل اْلدينة عام 

اْلسبان منها، واستمرت طرابلس ِف عهدهم مركزا بحريا هاما وقوة مَلحية عظمى إىل غاية  

السنة التي عاد فيها اْليطاليون من جديد ليحاولوا إعادة بعث أجمادهم التليدة عَل ،  1911

   4هذه اِلرض. 

 أول: مفهوم الِّصاع 

 لغة:  -أ 

ُع: الطرح باِلرض، وهو خاص بالتهذيب لدى اْلنسان، وصارعه رصعا فهو    الِّصَّ

اع: معاجلتهَم أهيَم يِّصع صاحبه.    لشخص   شخص   معاجلة أي  – 5مِّصوع واْلصارعة والِّصِّ

 - شخصْي  بْي  يكون الِّصاع أن  أساس عَل  آخر 

وصارعه مصارعة ورصاعا: غالبه ِف اْلصارعة، وتصارع الرجَلن: حاول كل منهَم   

   6أن يغلب اْلخر. 

 اصطَلحا:  -ب 

نعني بالِّصاع تلك الظاهرة الدولية اْلعقدة عن باقي العَلقات، وهو التصادم بْي   

الوطنية واِلهداف،  القرارات    اْلرادات  والتطلعات مما خيلق جوا خصبا لَلختَلف حول 

الواجب اختاذها، وانتهاج سياسات خارجية متباينة. والِّصاع اْلؤدي لَلختَلف والتضارب  

قد ينجم عنه التوتر وأزمة ِف العَلقات، حيث التوتر هو أول نقطة يتجسد عندها الِّصاع  

زعزعة الستقرار. ويكون لألزمة خمرجان ل  بالقطيعة؛ التي قد تؤدي إىل أزمة ِف العَلقات و

يكون   اْلؤدي للحرب. وقد  التصعيد  النفراج واْلل، وإما النفجار ووقوع  إما  ثالث َلَم 

الِّصاع عبارة عن مواجهة بْي دولتْي أو أكثر، حيث ينزع طرف من أطراف الِّصاع إىل تغيري  

الوضع. والِّصاع قد يكون سياسيا،  وضع قائم، بينَم يميل الطرف اِلخر إىل اْلبقاء عَل هذا  



 
 2021 1013 -996 فطيمة تامن تشابك التاريخي باملتخيل السردي في توصيف الصراع العقوبات   

 

 

1000  
 

أو حضاريا أو عرقيا، أو اقتصاديا، أو عسكريا؛ هذا اِلخري الذي قد يؤدي للحرب بْي هاته  

الفعالية   خفيفة  تكون  قد  اِلخرى  هي  متعددة  الِّصاع  وأدوات  اْلتصارعة،  اِلطراف 

 7كالضغط، وقد تكون ذات تأثري بليغ كاْلصار والعقاب والتدخل العسكري. 

 ثانيا: الرواية التارخيية وأدب ما بعد الستعَمر 

 الرواية التارخيية:  -أ 

يعد اْلطاب اْليديولوجي العريب اْلديث وليد الصدمة اْلضارية بالغرب، والتي   

 8متثلت كَم يقول أغلب اْلؤرخْي واْلفكرين ِف ْحلة نابليون بونابرت عَل مِّص. 

الغ  نابليون كفاحتة لشهية  إفريقيا وخرياَتا، مما ولد  وعَل كل جاءت ْحلة  رب عَل 

دينية   من رصاعات  عنه  نجم  ما  وكل  اِلرض  اغتصاب  َتاه  فعل  رد  الشعوب  هذه  لدى 

 وعرقية وحضارية. 

أقرب    من  التارخيية؛  الرواية  كتاب  من  شاكلته  عَل  واِلدباء  سكوت  والرت  يعد 

اولوية   إليهم  بالنسبة  التاريخ  ويعترب  الناس،  وحياة  للمجتمع،  جل  الكتاب  صبوا  حيث 

اهتَممهم عَل حياة ومصري البَّش ِف مرحلة تارخيية معينة، ولعل أعظم حق يؤرق البَّشية هو  

     9حق اْلرية، ولعل أكثر ما يؤرقها هو الستبداد والستعَمر 

تعالج الرواية التارخيية الناضجة، القضايا الراهنة لألمم، كمعاجلة قضايا الحتَلل   

والس اْلديث،  ِف  اِلجنبي  مِّص  عاشتها  التي  الساخنة  السياسية  اِلحداث  فنرى  تبداد، 

النصف اِلول من القرن العَّشين متجلية ِف أعَمل نجيب حمفوظ ل سيَم الثَلثية عَل سبيل  

 10اْلثال ل اْلِّص. 

ِف    الشعب  دور  تصوير  ِف  التارخيية  الرواية  تقدمها  التي  الفنية  اِلساليب  وتعترب 

منه-التاريخ   من   - ارقى حقبة  النوع  هذا  فيصنع  للفاشية.  اْلعادي  اْلنساين  لَلَتاه  انتقال 

الرواية من شخصية شاذة أو ذات حالة نفسية معينة مثال ْلشهد واسع يعنى بمصائر الناس  

البطل باْلجالت اْلياتية للشعب أو لَّشُية معينة   الجتَمعية واْلنسانية عن طريق وصل 

  البطل   ِف  معاناَتا   وتركزت  الرواية  كتبت  - الفئة   أو   الَّشُية   هذه  ِلجل –منه، والتي ِلجلها  

  11- اِلبطال  وجمموعة أو–
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 أدب ما بعد الستعَمر:  -ب 

تم استخدام مصطلح بعد الستعَمر بداية من السبعينيات من القرن اْلايض ِف جمال    

ِف الثَمنينيات والتسعينيات    -بعد الستعَمر   ما –النظرية السياسية. ثم ظهر هذا اْلصطلح  

من القرن اْلايض كمصطلح قائم ِف الدراسات الثقافية والنقد اِلديب والغرض منه هو إعَلء  

نتمية إىل البلدان اْلارجة من الستعَمر اِلوريب والغريب لتوها. وقد كان  شأن الثقافات اْل

يزال   ما  وهو  الدرايس  اْلقل  هبذا  اْلبَّشين  أول  فانون    للفرتة  معايشا   - فانون–فرانس 

  واْلنادين   - الستعَمر  بعد  ما   كتابة  مؤسيس–  مؤسسيه  أول   سعيد   إدوارد   بينَم  الستعَمرية، 

 12. لألدب  الثقافية القراءة برضورة

ويضطلع اِلدب بدور هام ِف اْلطاب الستعَمري، وخطاب ما بعد الستعَمر، فقد    

– اعرتف لألدب بالتوسط بْي ما هو واقعي وما هو متخيل منذ العِّص اِلفَلطوين كَم انه  

  عَل   القدرة  له  وايضا   الرتبوية،  واِلوساط  اْلثقفْي  اوساط  ِف النفوذ  واسعة  سلطة  -لألدب 

  لإليديولوجية   يرسخ   كان  قد  فكَم  اْلستعمرة   اْليديولوجية   القوى   بْي  متاس  نقطة   خلق

أديب مناهض ومناوئ  اْليديو   هذه  يتحدى   باْلقابل  صار  اْلهيمنة   الستعَمرية بنتاج  لوجيا 

للخطاب الستعَمري فكَم صورت اْلداب اِلوروبية اِلفارقة عَل أهنم السود اْلتوحشون  

فنون، أنتج هؤلء اِلفارقة أدبا موازيا ِف القوة ومعاكسا ِف  اْلعادون للحضارة وللجَمل وال

الَتاه، يصور الستعَمر عَل أنه استَلب حضاري جائر واحتَلل جغراِف معتد واستغَلل  

   13اقتصادي خمز  

جاء أدب ما بعد الستعَمر إذن ليصور ِف حلة إبداعية حقبة تارخيية مرت هبا البلدان    

  نظر   وجهة  من–ويصور لنا هذه الفرتة من التاريخ من وجهة نظره    واْلجتمعات اْلستعَمرة، 

يروج له من خطاب    كان  كلَم  ستدحض  أهنا   عنها   يقال  ما   أقل  نظر  وجهة  وهي  - اْلسَتعَمر

استعَمري يمجد احتَلل الشعوب واِلوطان حتت تسمية ْحَلت التبشري بالدين الصحيح  

 14والفتوحات اْلضارية. 
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ثالثا: التارخيي واْلتخيل ِف توصيف الِّصاع بْي اْلستعِمر واْلستعَمر ِف نص خرائط الروح  

 - اْلدينة   خبز – 

ظهرت الرواية اْلعارصة كاستجابة أدبية وتارخيية خاضعة لروح الفكر السائدة عَل    

العِّص الذي نشأت فيه وقد ساهم هذا الفن الَّسدي ِف تنمية الوعي الفكري اجلمعي ل  

التاريخ   مساءلة  إىل  الفكري  التنوير  من  دورها  وتعدى  بل  اِلوربية  للمجتمعات  سيَم 

خَلل خلق تاريخ متخيل داخل تاريخ موضوعي فالرواية    وأحداثه والنبش ِف حيثياته من

أوساط   بْي  ومقروئية  انتشارا  اِلكثر  اِلديب  اللون  وهي  ومصبها  اْليال  روافد  منبع  هي 

اْلرتبة   هاته  لتحتل  تكن  ِل  الرواية  أن  النقاد  ويرى  الفكرية  درجاَتم  بمختلف  – الناس 

 15. خَلب   إبداعي  ختيييل   بنفس  الواقع   نع  تعرب   أن   اقتدار  بكل  استطاعت   أهنا   لول   - اْلقروئية

يتمثل دور الرواية التي تكتب عن الستعَمر ِف إحداث تعرية ْلقبة زمانية ولرقعة   

مكانية، من كل التسرتات التارخيية التي تظل مشوبة باْلذر من مدى صدقها. حتى ان اِلدباء  

وهذا ما   16ة طنجة اْلغربية. كورقة صادقة وكاشفة لتاريخ مدين "اْلبز اْلاِف"يشيدون برواية  

مع مدينة طرابلس خصوصا ودولة ليبيا عموما.    "خبز اْلدينة "نجد الفقيه يضطلع به ِف رواية  

من   اْلهمل  وتصوير  حمسوس،  الَل  إىل  النفوذ  هو  والروائي  اِلديب  أدوار  اهم  أحد  كون 

التاريخ، ووجب   البديل الذي يصطدم مع ما أمهله  التاريخ، والهتَمم بَم هو مهمش، فهو 

للعلن. فالتاريخ إن كان اهم مصادر اْلَلام للروائي فألنه يستلهم من اهم كربيات    إظهاره

 17اِلحداث التارخيية. 

 اْللم اْليطال ِف اْلرياث الروماين عرب الشاطئ الرابع، وطرابلس إيطالية:  -أ 

كان حلم موسيليني هو أن يعيد أجماد الرومان عَل حوض اْلتوسط، وكان يسميه    

( 18) وِل يكن أفضل من طرابلس وليبيا للتوغل رشق وغرب اْلتوسط.  " NastrumMare"بحرنا  

اِلرايض   هاته  عَل  التليد  روما  جمد  إعادة  رضورة  شعار  اْليطالية  السياسة  أشاعت  وقد 

اْلفريقية، وعَل جنوب البحر اْلتوسط اْلشمس، لتعطي رشعية حضارية َلذا الغزو وتصبغه  

فعلت كل ما يمكن لتشحن مهة اْليطاليْي وتربمج عقوَلم  وقد    (19)بصبغة الواجب التارخيي

النهم للتوسع فأي شعب أو   يرتاجع لن الفاشية بالعقيدة يتم شحنه عَل الستبداد الفايش 

 أن لبد السمراء إفريقيا  ِف اْليطال النفوذ الصعوبات فدائرة كانت غزاوته أيا  يتوانى عن
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لكي تزداد  تعيد توسعا  أن  من  كانت   اْلمرباطورية  أجماد بعث   تتمكن  هذا  عَل  الرومانية 

وهذا فعَل ما كان يبدو عَل أرض الواقع من طرف    20تشتغل الدعاية الستعَمرية اْليطالية. 

 21لبَلدهم(  رابعا  جديدا وشاطئا  وطنا  ْليطاليا  الذين يؤسسون اْلهاجرين الرواد )هؤلء

طاليا لنيل نصيبها ِف إفريقيا  ففي خضم التكالب اِلوريب عَل اْلرث العثَمين سعت إي 

خاصة بعد اكتشاف البرتول، فكانت قد وجهت نظرها لتونس من قبل، وْلا سبقتها فرنسا  

م،  1905إليها حتولت مبارشة إىل ليبيا وبادرت بإنشاء فرع بنك روما ِف طرابلس وبرقة ِف عام  

ة لتبدأ ِف بسط  وأنشأت مدارس إيطالية ومستشفيات وأرسلت عدة بعثات استكشافية وَتاري

الواقع الربق  (  22) نفوذها عَل أرض  التي تستول بَّسعة  البعثات الستيطانية  وبدأت بإرسال 

اْلقول مثل  الليبيْي  ممتلكات  للمَّشوع عَل  تقعيدا   للمهاجرين الستيطاين واْلراعي.. 

أبناء الوطن!  ْلَميتها من   اْلراس َلا  ووظفوا  باِلسَلك، الطليان، الذين؛ بدورهم أحاطوها 

الليبيْي  بحجة صادروها  .. تعويضات   بدفع العام،  ووعدوا طول  بزراعتها  يقومون ل أن 

 23الناس.  عَل أذقان وضحك كذب للمَلك اِلصليْي لكن كله

من   الليبي الجتَمعي الوسط  إىل  ثقافتها  لتمرير إيطاليا  يصور إبراهيم الفقيه مساعي 

 من خَلل ومدى النجاعة،  والقوة، اِلمهية، واْلتفاوتة ِف الرابحةتوظيف كل اِلوراق   خَلل

 عَل  تقوم حمكمة مدروسة سياسة متبعة واْلعَلمية الدعائية، والتعليمية،  الدينية، اْلؤسسات

إىل والتسلل للتغلغل اْلؤسسات تلك تسخري سياستها، الليبي اْلجتمع داخل  عربها   ْلد 

وحاولت طبع ليبيا وخاصة أعظم مدهنا وهي طرابلس    .24عليه وأفكارها  توجهاَتا، وفرض

تعبيد   طريق  عن  الوافدين  لإليطاليْي  حمببا  ليكون  اْليطالية  الطريقة  عَل  العِّصي  بالطابع 

الطرق وتشييد البنايات الضخمة ونصب التَمثيل الفنية. فقد كان أول انطباع للبطل عثَمن ْلا  

 اكتشفت  كَم ليبية فهي عربية  مدينة تعتقد كنت كَم ليست )طرابلس زارها حمدثا نفسه بأن:

 إليه  تتجه مكان كل ِف اجلَملية بالبو وْلساته  . و)بصَمت25اِلوىل(  بالدرجة  إيطالية  مدينة الن

لقد مدينة ِف و 26)سبقه(. طرابلس  بالفنيات  (   الرسمية  التارخيية  اِلحداث  وتتداخل  تتشابك 

فيتعاىل اْلطاب التارخيي ْلظة بَم يملكه من  وقائع مسجلة  الَّسدية اْلتخيلة ِف النص الروائي  

نلمس هذا عند الكاتب عندما يصور مدى اهتَمم    27بزماهنا وجغرافيتها أي بتوثيقها العلمي 

 التَمثيل هذه أغلب تكون ان فيها، مراعيا  التَمثيل وتنصيب  العامة، حاكم طرابلس باْلدائق
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كتمثال عَلقة َلا  اْلحلية  وصبغ بنافورة اْلوصولة اجلياد ومتثال غزالة،ال بالبيئة   اْلاء، 

 اْلنارة ذات فوانيس وتوفري والزرق، ومها لونان تشتهر هبَم طرابلس، باِلبيض الواجهات

 فأضفى جاهزا وجده القِّص الذي مثل اْلكومية،  اْلباين .. وتشييد الشوارع ِف رشقي، طابع

فصار   اجلميل  اجلديد الكورنيش ْلقامته. أما  الرسمي اْلقر مجالية ليتخذه أخرية ْلسات عليه

كَم قام من قبله الوال دي بونو هبدم كل اِلكواخ والزرائب   28إتيانو بالبو  عهد بديعا ِف  مظهرا

 29ِف شارع مكينة اْلوجود بقلب طرابلس لتشييد أكرب كاتدرائية ِف البَلد 

 صورة اْليطال لدى صاحب اِلرض الليبي:  -ب 

أحيانا اْلطاب الفني بَم يبديه من اهتَمم بتاريخ اَلامش أي باْلسحوقْي من  يتعاىل   

، وهنا يأيت الدور اِلعظم للروائي ِف هذا النوع من الفن  30البَّش الذين ل تاريخ رسمي َلم 

والذي يتمثل دوره بإظهار هؤلء اْلهمشْي بَم فيهم من نقائص وما حدث َلم من خيبات  

وأحَل  مطامح  من  َلم  أن وما  مصادره  خمتلف  ومن  التاريخ  يذكر  وخماوف.  وأحاسيس  م 

يندى َلا اجلبْي، فنفذوا مذابح مجاعية ِلدنى شبهة،   الطَلينة قاموا بأعَمل ختريبية وحشية، 

وجردوا اْلواطنْي من ممتلكاَتم، وصادروها، وتم العتداء عَل حرمات اْلساجد، وتدنيس  

الناس، عَل مرأى من اْلصاحف، عَل أهنا سبب جهل اْلسلمْي، واغ تصبوا النساء، وقتلوا 

وليس كل هذا إل دليل عَل حقد اِلوروبيْي عَل اِلفارقة والصليبيْي عَل الدين    31ذوهيم. 

الليبيون يرون ِف هذا الوافد الغريب كل رش وكل تكرب، وكل ما هو من  اْلسَلمي. وكان 

الفقيه   يكاد  ل  الدينية.  وحريته  حياته  عَل  التنغيص  التارخيية  شأنه  التيَمت  كل  يفوت 

والتوصيفات التي قد َتملها كتب التاريخ ليدون الوقائع واِلحاسيس التي تنمو ِف نفوس  

 إيطاليا  طابعا  اِلفراد واْلجتمع َتاه هذا الوافد، هؤلء اْلستعمرون الذين بدأوا )يصنعون

وعموما الرواية مليئة بالشواهد التي تظهر ِف كل مرة    32العريب(  بالنسب له عَلقة ل للحياة

عنجهية ووحشية الطليان لكل ما هو ليبي أو إسَلمي تساءل عثَمن مرة مندهشا وهو يرى 

 وعصبية هذا ْحاقة من حكامهم به يتميز ما  اْليطاليون بكل أبقى جامعا ِف أهبى حلته )كيف

التي والفساد ءاليذا يد إليه تصل اْلهيب فلم  السَلمي الِّصح  إل وصلت والتخريب 

اسوراها  اْلعارك احدى ِف  دمروا الشيخ التي  بأولد السني  زاوية ذلك ِف  اسَلمية بَم منارات

  33مكتبتها ..(  القذائف باحدى واحرقوا
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 صورة الليبي لدى اْلستعمر:  -ت 

بتشويه سمعة    ليبيا  التبشريية لحتَلل  الدعائية  الصحافة ِف ْحلتها  الليبيْي  قامت 

عقائدهم،   خيالف  من  يكرهون  متعصبْي  للحضارة  أعداء  متوحشْي  متخلفْي  بوصفهم 

بدائيْي يعمرون الصحراء، ول نشاط َلم سوى ممارسة الرعي، وكل هذا للنيل من عزيمة  

  (34) الليبيْي من جهة ويفقدوا الثقة ِف نفوسهم ومن جهة أخرى حماولة رشعنة هذا الحتَلل.

كثريا هذه النظرة الدونية ِف الرواية عندما يصف الكاتب اْليطاليْي الذين  وَتلت   

واجللوس الشوارع ارتياد ِف  ليبي  عنِّص  أي  يزاْحهم ل اجلميلة، ِف  الواسعة،  أو   اْلقاهي 

فقد استولوا عَل قلب اْلدينة وعمروها حيث    35الفخمة  من اْلحَلت الراقية، والتبضع اْلطاعم

اْلرء يرى ف اْليطال،   الزحام هذا وسط الضائعْي القليلْي الفراد بعض يها سوىل يكاد 

 الليبيون بعد  فيها  يتوارى التي اْللفية واْلواري  الشوارع  ومن يطيل التجوال فإنه يكتشف

  36اْلضيئة.  اجلميلة الكبرية اْلدينة وشوارعها  واجهات عَل  اْليطاليون استوىل ان

اْلقام    هذا  ِف  نفسه  يذكرنا  الفنان  يعطَي  أن  أمهية  مذكراته  ِف  بوفتشينكو  الرويس 

للحقيقة. حيث اَتم زمَلءه الكتاب من الحتاد السوفيايت أهنم يزيفون اْلقيقة. من هنا تنبع  

امهية الكتابة للناس ومنهم بقلم صادق شفاف. فالفن عموما هو حرية وخروج عن السياسة  

ان الَّشقاوي سابقا طبقا للواقعية الشرتاكية  اليومية وقد كتب يوسف إدريس وعبد الرْح

هذا ما نلمسه بْي ثنايا الرواية فيستمر الفقيه ِف وصف الفرق    37اْللتزمة بحياة الناس البسطاء 

وخميلة   لسان  عَل  منهَم  لكل جنس  اْلخصصة  السكنية  اْلناطق  وبْي  البَّشيْي  اجلنسْي  بْي 

إيطال،   رجل يملكه اْللونة اْليوط ني، يبيعماتزي بشارع البطل عثَمن؛ الذي زار مرة متجرا

للمدينة يتجَل   اْليطال الصبا.. وحيث ِف هذا اْلركز سن ِف بينَم عامله هو فتى ليبي أنيق،

ومجال   عطرا، يضوع متنزه  واْليطال، هذا اِلخري يبدو وكأنه العريب،  اْلي بْي اَلائل  الفرق 

اْلوجودات فيه، حتى  بالبهجة واِللوان، تفيض باِلنوار،  يشع  أن الرصيف سكانه، وكل 

، فاْليطاليون ل   العاملْي بعض إل إيطاليون، كلهم مثل اْلرآة والبَّش لمعا  مصقول يبدو

 (38)يشتغلون باِلجرة، فهم إما أصحاب أمَلك، وأعَمل، أو مناصب حكومية هامة.
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 فريقي: إقحام الليبيْي ِف حرب إيطاليا الفاشية ِف القرن اْل  -ث 

بينيتو موسوليني    اْلعارصة هنَم، وكان  لبعث روما  الفايش    "الدوتش   "كان اجلوع 

حتت سطو إغراء فكرة الوصول لتخوم السويس، فقد كان يرى السيطرة الكاملة عَل اْلتوسط  

البحر اِلْحر، والستيَلء عَل قناة  حلم أوربا، وروما، لن يكون هذا إل ببسط النفوذ عَل 

بَم أن منطقة اْلبشة كانت النقطة الوحيدة اْلرة آنذاك، وبموجب اْلربة اْليطالية  السويس، و

ِف اْلنطقة، والذل التارخيي الذي لقيه الطليان عَل يد اِلحباش ِف النصف الثاين من القرن 

التاسع عَّش، كل هذا جعل من فكرة الزج بالليبيْي فكرة أكثر من سديدة، فهم أبناء إفريقيا،  

اْلرب،    والعارفْي هاته  ِف  لتسخريهم  الوحيد  اْلرشح  إهنم  وبالتال  وأَسارها،  بخباياها، 

 39. فيها  وتستخدمهم  - الليبيْي–والتي لن تكون إل خاَسة للمرة الثانية لول أن َتندهم 

وِف اْلقيقة الرواية عاجلت هذه التيمة أكثر من غريها وصورت كيف أن الطليان   

واِلمكنة العمومية جلمع ما يستطيعون من الشباب لتجنيدهم وتدريبهم  يدامهون اِلسواق  

  40استعدادا َلاته اْلرب. 

وكانت ْحلة التجنيد هذه بمثابة الوحش الفتاك الذي خيشاه الشباب، ويفعلون أي   

يشء، لتفادي الوقوع بْي يديه، حتى أن البطل نفسه هرب منه، وترك طرابلس، بعد أن استقر  

اْلقام في قريته من جديد،  به  أن عاد من  بعد عام وبعد  لكنه  التجنيد،  ليهرب من وحش  ها 

اصطدم بكَّسة القلب، إذ خَّس الفتاة التي أحبها، ورغب ِف الزواج منها، فقرر أن ينتحر،  

ويضع حدا ْلياته التي صارت مشاهبة للموت بسبب فقدانه َلاته الفتاة. ولكن تربيته الدينية  

النتحار اْلحرمة رشعا! فَم كان منه إل أن يلقي بنفسه بْي براثن  منعته من ارتكاب جريمة  

 النعيم الدار وذلك تلك إىل يقود طريق اقِّص اخرتت قد هذا الوحش هكذا حدث نفسه: )ها 

 هذه ِف اْلوت احتَملت ان اْلبشة مدركا  عَل  اْليطالية اْلملة جيش النضَمم إىل باختيارك

حيث يوظف الكاتب اْلونولوج الداخيل ليعرب    41النجاة(.  احتَملت من مرة  الف اْلرب أكثر 

 عَل لسان البطل عن مهوم اْلدمتع بأَسه، خصوصا أولئك اْلهمشْي.  

أما بالنسبة للمستعمر فبَم أن الدم الذي سيتم التضحية به هو الدم الليبي فلم يتوان   

البدء بمخططهم ورغم القوات   حشد أن إل تبدأ العسكرية ِل هذه اْلملة  أن الطليان عن 

 اْلبشة تتاخم  التي والصومال إريرتيا  اْليطال مثل لَلحتَلل اْلاضعة اْلناطق إىل ونقلها 
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 جرسياين ليبيا مثل ِف اْلرب قادوا أن سبق وساق لَلجتياح الذي سيقوده من قدم عَل  قائم

 42العسكرية.  ليهيئوا وهيندسوا تلك العملياتفقد تنقلوا إىل تلك اْلناطق   وبادوليو بونو ودي

 الوعي السيايس لدى الليبيْي:  -ج 

التواجد اْليطال الصليبي عَل أرضهم    الوعي بخطورة  الليبيون واعون أشد  كان 

  حركة  -اْليطال   التواجد  من  –اْلسلمة، هذه اِلرض التي قامت عليها قبل ما يقرب من قرن  

 مما  اْلسَلمي،   الدين  لتنقية  القرآنية،  واْلدارس  الزوايا   عرب  السنوسيون  قادها   إصَلحية   دينية 

  والدنيوية   الدينية،  اْلركة   هذه  اِلمور،   وحمدثات   واْلزعبَلت،   الشوائب،   من  به  علق   قد

  إقامة   عنها   معروف  السنوسية   فالزوايا   – التي أعطت اْلثال عن اْلسلم العامل العابد    أيضا،

  واْلحسنْي،   اْلريدين،  عَل   عالة  تكون  ل  حتى   التجاري،  أو  الزراعي،  بالنشاط   والقيام  اْلزارع،

  - يتكاسل   أو   يتواكل،   ل  الذي  اْلسلم،  بصورة  القدوة   لتعطي  أخرى   جهة  ومن  جهة،  من

  تقبل   أن  ،-عثَمين –فيها مثل هاته النهضة الفكرية حتت ظل حكم إسَلمي    وجد  بدولة  فكيف

  قامت   أن  وبعد  ْليطاليا   بالنسبة  أما !  ومتوحش  مستغل،   طَمع،  صليبي  حكم   وحتت  منه  بأقل

  اْلسَلمية،  اْلمية  بسبب  للثورة،  مسبب  كل  قطعت  أهنا   حسبت  ليبيا،  من  العثَمنيْي  بإخراج

يون ولو انفصلوا عن العثَمنيْي، إل أن ليبيا تظل وطنهم،  فالليب  ذلك،   عكس   كان  وقع  ما   لكن

طرابلس، راسل اْلاكم اْليطال وزير اْلارجية هبذا  وبالتال استَمت اِلهال ِف الدفاع عن  

أن  التاريخ  يذكر  ومما  اِلمر.  مع  التعامل  الروية، ِف  من  باْلزيد  اِلخري  هذا  فنصحه  الصدد 

اِلهال قاموا بقطع اْلياه عن الغزاة، ِف بومليانة مما أثار الطليان عليهم وواجهوهم باِلسلحة،  

طوعان سليَمن الباروين وفرحات الزاوي ِف مجع عدد من  التي تدك اْلدينة.. بعدها عمد اْلت

وتصف الرواية تلك اْلقبة، إذ بمرور الوقت،    43اْلتطوعْي وأنشأ أول نواة منظمة للمقاومة. 

عمر   إعدام  وبعد  السنوسية،  اْلقاومة  شعلة  انطفأت  أن  وبعد  اْليطال،  التوغل  وازدياد 

النهائية عَل هؤلء اِلهال، اْللم الذي بدا بعيدا،  اْلختار، اعتقد اْلستعمر أنه سيبدأ بالسيطرة  

 جهادية  بظهور حركات مقاومة أخرى ِف اجلبال.. يقول الفقيه عَل لسان البطل عثَمن )حركة

 خيشون اْليطاليْي الذين أفزعت التي هي اْلختار عمر تقتفي خطى اِلخرض اجلبل ظهرت ِف

فرتة التحضري ْلملة اْلبشة وصل ْلسامعه ان    وخَلل إقامته ِف ثكنة التجنيد وِف  44اتساعها(. 

 45حركة مقاومة تولد ِف رشق البَلد. 
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 : َلصة اْل 

حاولنا ِف هذه الورقة البحثية، رصد أهم مظاهر الِّصاع بْي الليبي واْلستعمر اْليطال التي  

 إليها: َتلت ِف الرواية وتبيْي اْللفية التارخيية َلا. ومن بْي أهم النتائج التي وصلنا 

كنا شاهدين من خَلل دراستنا أن الروائي اْلتخيل مرتبط مع أكثر التفاصيل التارخيية،   -

فيكاد يكون من الصعب علينا، ومن الَلعدل اجلزم أن رواية خبز اْلدينة وهي اجلزء اِلول  

من جمموعة اْحد إبراهيم الفقيه خرائط الروح، ل متثل سوى عمل فني متخيل؛ بل يمكن 

عملية استحضار تارخيي، يتجَل ِف عمل روائي، ل سيَم وأن كل أحداث الرواية  تشبيهها ب

البطل   وليس  الفعيل،  التاريخ  من  مستوحاة  كلها  الزمكاين،  وحميطها  ومنعطفاَتا،  الكربى، 

مستندات   تذكرهم  ل  الذين  ِلولئك  ثان،  تاريخ  إل  اْلاصة،  وهواجسه  عثَمن،  الشاب 

ينتمون ِلي تنظيم سيايس، ول يتبنون أي فكر    التاريخ الرسمية، وهم اْلهمشون الذين ل 

إيديولوجي فكان الكاتب وهذا واجبه اِلديب واْلنساين أن يكون لسان هواجسهم. وأن يعيد  

وقول   التعبري  ِف  ليعطيهم حقهم  روايته  اْلاضية عرب شخوص  التارخيية  حقبتهم  من  بعثهم 

 كلمتهم. 

يض ومساءلة للحارض، لعل إبراهيم الفقيه  يعد أي عمل أديب تارخيي استحضارا للَم -

عندما ينبش اْلايض يروم استقراء اْلارض، ل سيَم وأن الرواية كتبت بعد النقَلب، واغتيال  

اْلاكم الذي دام حكمه ْلا يناهز أربعة عقود ودخول ليبيا ِف منغلق سيايس آخر، فكَم كانت  

الليبي غامضة باِلمس ِف   اْلواطنْي واْلجتمع  عهد الستعَمر اْليطال، فهي كذلك مصائر 

واْلستقرة   اْلستقلة  الدول  مصاف  إىل  ليعيدها  ما  والبحث عن حل  الستقرار  تروم  اليوم، 

 سياسيا. 

الشاب   - اِلمل،    "عثَمن"هذا  وإعادة  الليبية،  للخيبة  رمزا  الكاتب  منه  الذي جعل 

ا، ومسائَل، ومنتقدا، وحملَل  وشاهدا عَل أكثر اْلقب التارخيية، ِف تاريخ ليبيا اْلديث انعطاف

للوضع الليبي أنذاك، ومفككا للخطاب الستعَمري، داحضا إياه من خَلل اْلوار الداخيل  

نشأة    - لروائي اْلتخيلا  البطل  َلذا  –   الكاتب  له   جعل   - اْلونولوج  – الذي يقوم به أثناء الَّسد  

لقري لإليطاليْي  قدم  وطأة  أول  صادف  ولدته  يوم  أن  حيث  وهم  استثنائية  صورهم  ته، 

ولدته   يوم الفرح تطلق الزغاريد إعَلنا عن يقتحمون كل البيوت بحثا عن اْلجاهدين فلم
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إىل  الغزو جيش دخول مع لتزامنه وكان أولد قرية اْليطال   مصحوبا  دخوَلم  الشيخ 

 اْلقاومة .. كانت أجواء مشحونة بِّصاخ رجال عن بحثا  البيوت فدامهوا انتقامية بحمَلت

أحس أن اْلزن رفيق دربه  "بالنواح الدنيا  استقبلتك "خياطب البطل نفسه:  اِلطفال والنساء 

العمر  الليبيْي كلعنة    46طول  بالكاتب هنا يصور اْليطاليْي اْلحتلْي كنذير شؤم عَل  وكأننا 

 تَلحقهم مدى العمر. 

ه مع  اضطلع الكاتب ِف توصيف اْليطاليْي اْلحتلْي يدعم من نظرية متاشيه ومتاهي -

يسئ   ِل  أنه  الرواية؛  أحداث  مدار  عَل  فنلحظ  اِلخرى،  السياقات  دون  التارخيي  السياق 

لإليطاليْي كشعب، أو كأمة، بل كل ما ذكرهم عن الطليان هو الحتَلل، وتبعاته السياسية،  

والقتصادية، والثقافية، عَل اْلجتمعْي، والشعبْي، مما جيعل من الرواية حمل الدراسة أشبه ما  

 كون بالوثيقة التارخيية اْلوضوعية. ت

اْلخاطب   - نفسه بضمري  بجعله خياطب  للبطل  للمونولوج وحتريكه  توظيفه  طريقة 

جيتذب اْلتلقي؛ وجيعله يتَمهى مع البطل؛ ويتخيل تلك البيئة الزمانية، واْلكانية، ِف    "أنَت "

طريقة للحبك والَّسد ومساءلة الذات وحتى التاريخ، فالكاتب ل يصف أحداثا معزولة عن 

اث شهدها البطل عثَمن، أو سمع عنها، وهاته الطريقة تقرب التاريخ البطل بل أغلبية اِلحد

ك  يتحر  وهو   يشاهده  أو   الرواية   لبطل   مبارش  بشكل  يستمع  من  هو   -اْلتلقي –من اْلتلقي وكأنه  

 ِف ذلك اْلطار الزمكاين وفق تلك اِلحداث.  

جلهة   - ُيق  ل  البَّش  بني  بْي  مشاعة  ملكية  والتاريخ  اِلدب  أن  فيه  شك  ل  مما 

احتكارها، وبالتال فإن إعادة كتابة التاريخ بالفنيات اِلدبية يوصل صوت اِلنا لآلخر؛ هذا  

يمكن  يتعر  ان   ايضا   حقه   من   اْلال   اجليل  سيَم   ل   - اْليطال–اْلخر   أمته، ل  إىل مايض  ف 

ب الشعوب  عَل  تعرية  الكذب  دون  الرومانية  والفنون  الفلسفة  تاريخ  اْلَّشف  التاريخ  َّسد 

اْلقيقة   مثل  ليس  اْلخرين.  قبل  جلدته  ِلبناء  البشع  وجهه  وإظهار  الستعَمري  اجلانب 

 وسيلة تربط اِلمة الواحدة ومتكن اِلمم اْلختلفة من التعايش.  

أسئلة اْلايض عَل  استطاع الفقيه وباقتدار أن يستحرض اْلايض ويسائله، بل ويسقط   -

اْلارض فَل قراءة للحارض ما ِل تكن اْللفيات التارخيية معروفة. وفهم اْلارض ل يكون كامَل  

 إل إذا َتَل اْلايض واضحا.   
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 : واْلراجع    اْلصادر 

 ، دط، دت.- خبز اْلدينة-الفقيه أْحد إبراهيم ، خرائط الروح   -1

 
 اْلراجع: 

اْلوانئ   -1 مسعود،  حسْي  مدينة  جامعة  أبو  القتصادية،  اجلغرافيا  ِف  دراسة    7الليبية، 

 . 2008، 2أكتوبر ليبيا، ط 

آنيا لومبا، ِف نظرية الستعَمر وما بعد الستعَمر اِلدبية، تر حممد عبد الغني غنوم، دار   -2

 . 2007، 1اْلوار، الَلذقية، سوريا، ط

جار   -3 الكاظم،  جواد  تر: صالح  التارخيية،  الرواية  لوكاتش،  الثقافية  جوروج  الشؤون 

 . 1986،  2العامة، بغداد ، العراق، ط 

العلم   -4 دار  تطبيقية،  دراسة  اْلديث  أدبنا  ِف  التارخيية  الرواية  القاعود،  حممد  حلمي 

 . 2010، 2واْليَمن، مِّص، ط 

لليبيا،   -5 اْليطال  الغزو  من  وموقفها  اْليطالية  الصحافة  القادر،  عبد  فرج  ساِل 

 ، جامعة سبها.  1911- 1910

السياسية،    سنڤوڤة  -6 بالسلطة  اجلزائرية  الرواية  عَلقة  ِف  والسلطة  اْلتخيل  عَلل، 

 . 2000،  1منشورات الختَلف، اجلزائر، ط 

ط  -7 مِّص،  السكندرية،  اْلعارف،  منشأة  ليبيا،  جغرافية   ، طريح  العزيز  عبد  ،  2رشف 

1971 
 2014شعبان يوسف، ادب السجون، اَليئة اْلِّصية العامة للكتاب، د ط،   -8

 شاكر، الدعاية السياسية لدول اْلحور ِف مِّص أثناء اْلرب العاْلية الثانية. صفاء  -9

الشارقة،   -10 الثقافة  دائرة  العربية،  الرواية  للتاريخ ِف  التأوييل  التمثيل  العناز،  عادل 

   . 2019،  1اْلمارات، ط 

حممود حسن صالح منيس، اْلملة اْليطالية عَل ليبيا دراسة وثائقية ِف اسرتاتيجية   -11

 1980َمر والعَلقات الدولية، دار الطباعة اْلديثة، القاهرة، مِّص، دط، الستع

إفريقية   -12 اْلسَلمية ِف  الشعوب  مواطن  العلمية،    - 10حممود شاكر،  الدار  ليبية، 

 1972،  1ط
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 اْلعاجم: 

لسان   -1 اْلِّصي،  اْلفريقي  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور  بن 

 . 8دت، جالعرب، دار صادر بريوت، لبنان، دط، 

جممع اللغة العربية، اْلدارة العامة للمعجَمت وإحياء الرتاث، اْلعجم الوسيط،   -2

 . 2004،  4مكتبة الَّشوق الدولية، مِّص، ط

 اْلواقع اللكرتونية: 

  والـعـلـوم  الـحـقـوق  كـلـيـة ، الـدولـي  الصـراع لـظـاهـرة نـظـريـة  مـقـاربـة  هباز،  حـسـْي  -1

https://revues.univ-موقع:    ، - ورقـلـة -مـربـاح  قــاصـدي  جـــامـعـة   السـياسيـة، 

dafatir-2010-03-ouargla.dz/index.php/numero 
إيقاعات متعاكسة تفكيكية،   رزان -2 الكتابة اِلدبية  اْلؤثر الستعَمري ِف  إبراهيم،  حممود 

  https://www.uop.edu.jo/download/research/membersجامعة البرتاء، اِلردن، موقع   

(، مستودع جامعة سبها  1939- 1911ساِل فرج السويدي، السياسة الثقافية ِف إيطاليا ) -3

 http://dspace.idpsebhau.edu.ly//handle/1/487نسانية، موقع  الرقمي، جملة العلوم اْل

 

 اَلوامش: 

 
ــكندرية، مِّصــــ، ط  1 ــارف، الســ ــأة اْلعــ ــا، منشــ ــة ليبيــ ــريح رشف، جغرافيــ ــد العزيــــز طــ ــر عبــ ، ص 1971، 2ينظــ

 .7و 6

أكتــــوبر ليبيــــا،  7ينظــــر حســــْي مســــعود أبــــو مدينــــة، اْلــــوانئ الليبيــــة، دراســــة ِف اجلغرافيــــا القتصــــادية، جامعــــة   2

 .87و 86، ص2008، 2ط

 61إىل ص 23ينظر حسْي أبو مدينة، اْلرجع السابق، من ص  3

 .235إىل ص 233ينظر عبد العزيز طريح رشف، اْلرجع السابق، من ص  4

 الدين حممد بن مكرم بن منظور اْلفريقي اْلِّصي، لسان العرب، دار صادر   ينظر أبو الفضل مجال    5

  .197، ص8بريوت، لبنان، دط، دت، ج   

 ينظر جممع اللغة العربية، اْلدارة العامة للمعجَمت وإحياء الرتاث، اْلعجم الوسيط، مكتبة الَّشوق    6

  513، ص2004، 4الدولية، مِّص، ط   

ــاز، حـســـــــْي ينظــــــر 7 ـــة هبــــ ـــة مـقـاربــــ ـــرة نـظـريــــ ـــراع لـظـاهــــ ـــي الصــــ ـــة ،الـدولــــ ـــوق كـلـيــــ ـــوم الـحـقــــ  والـعـلــــ

ـــة، ـــة  السـياسيــــــــــــ ـــدي جـــامـعــــــــــــ ـــة-مـربـــــــــــــــاح قــاصــــــــــــ https://revues.univ-موقــــــــــــــــع:  ،-ورقـلــــــــــــ
  dafatir-2010-03-meroouargla.dz/index.php/nu 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-03-2010-dafatir
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-03-2010-dafatir
http://dspace.idpsebhau.edu.ly/handle/1/487
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-03-2010-dafatir
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-03-2010-dafatir
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-03-2010-dafatir/images/banners/ASTimages/dafatirimages/DAFN03/D0303.pdf
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ــورات   8 ــية، منشــــ ــلطة السياســــ ــة بالســــ ــة اجلزائريــــ ــة الروايــــ ــلطة ِف عَلقــــ ــل والســــ ــنڤوڤة عــــــَلل، اْلتخيــــ ســــ

  .88، ص 2000، 1الختَلف، اجلزائر، ط

ــة،    9 ــة العامــ ــار الشــــؤون الثقافيــ ــاظم، جــ ــواد الكــ ــالح جــ ــر: صــ ــة، تــ ــة التارخييــ ــاتش، الروايــ ــر جــــوروج لوكــ ينظــ

 417، ص1986، 2بغداد ، العراق، ط

مـــــد القـــــاعود، الروايـــــة التارخييـــــة ِف أدبنـــــا اْلـــــديث دراســـــة تطبيقيـــــة، دار العلـــــم واْليـــــَمن، ينظـــــر حلمـــــي حم 10

 .12، ص2010، 2مِّص، ط

ينظـــــر جـــــورج لوكـــــاتش، الروايـــــة التارخييـــــة، تـــــر صـــــالح جـــــواد الكـــــاظم، وزارة الثقافـــــة واْلعـــــَلم، بغـــــداد،  11

 . 416، ص1986، 2العراق، ط

تعَمري ِف الكتابــــة اِلدبيــــة إيقاعــــات متعاكســــة تفكيكيــــة، جامعــــة حممــــود إبــــراهيم، اْلــــؤثر الســــ ينظــــر رزان  12

  https://www.uop.edu.jo/download/research/membersالبرتاء، اِلردن، موقع  

ــوار،   13 ــوم، دار اْلـ ــي غنـ ــد الغنـ ــد عبـ ــر حممـ ــة، تـ ــتعَمر اِلدبيـ ــد السـ ــا بعـ ــتعَمر ومـ ــة السـ ــا، ِف نظريـ ــا لومبـ ــر آنيـ ينظـ

 .79و 78، ص 2007، 1الَلذقية، سوريا، ط

 حممود إبراهيم، اْلرجع السابق. ينظر رزان 14

ــارات،   15 ــارقة، اْلمــ ــة الشــ ــرة الثقافــ ــة، دائــ ــة العربيــ ــاريخ ِف الروايــ ــأوييل للتــ ــل التــ ــاز، التمثيــ ــادل العنــ ــر عــ ينظــ

 20-17، ص من 2019، 1ط

 31ينظر عادل العناز، اْلرجع نفسه ، ص  16

 .33-32ينظر عادل العناز، اْلرجع نفسه، ص   17 

 ينظر صفاء شاكر، الدعاية السياسية لدول اْلحور ِف مِّص أثناء اْلرب العاْلية الثانية.  18

ينظــــر حممــــود حســــن صــــالح منيســــ، اْلملــــة اْليطاليــــة عــــَل ليبيــــا دراســــة وثائقيــــة ِف اســــرتاتيجية الســــتعَمر   19

 .22، ص1980والعَلقات الدولية، دار الطباعة اْلديثة، القاهرة، مِّص، دط، 

 .69، دط، دت، ص-خبز اْلدينة-أْحد إبراهيم الفقيه، خرائط الروح   20 

 . 207، دط، دت، ص-خبز اْلدينة-الروح أْحد إبراهيم الفقيه، خرائط    21

ــة  22  ــَلمية ِف إفريقيـــ ــعوب اْلســـ ــواطن الشـــ ــاكر، مـــ ــود شـــ ــر حممـــ ــة، ط -10ينظـــ ــدار العلميـــ ــة، الـــ ، 1972، 1ليبيـــ

 40ص

 .151أْحد إبراهيم الفقيه، اْلصدر نفسه، ص  23

(، مســـــتودع جامعـــــة ســـــبها الرقمـــــي، 1939-1911ســـــاِل فـــــرج الســـــويدي، السياســـــة الثقافيـــــة ِف إيطاليـــــا )  24

 http://dspace.idpsebhau.edu.ly//handle/1/487جملة العلوم اْلنسانية، موقع 

  .27ص أْحد إبراهيم الفقيه، اْلصدر نفسه،    25

 . 145أْحد إبراهيم الفقيه، اْلصدر نفسه، ص   26

 2731ينظر عادل العناز، اْلرجع نفسه، ص 

 .145ينظر اْلصدر نفسه، ص    28

 .147، 146ينظر اْلصدر نفسه، ص    29

 31ينظر عادل العناز، اْلرجع نفسه، ص   30

 48ص  سابق،  مرجع  ليبية،–ينظر حممود شاكر، مواطن الشعوب اْلسَلمية   31

 .27 أْحد إبراهيم الفقية، اْلصدر نفسه، ص 32

   .30أْحد إبراهيم الفقية، اْلصدر نفسه، ص 33

http://dspace.idpsebhau.edu.ly/handle/1/487
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ــا،   34 ــال لليبيــ ــزو اْليطــ ــة وموقفهــــا مــــن الغــ ــادر، الصــــحافة اْليطاليــ ــاِل فــــرج عبــــد القــ ــر ســ ، 1911-1910ينظــ

 جامعة سبها.  

 .27أْحد إبراهيم الفقيه، اْلصدر نفسه، ص   35

 .28و 27ينظر اْلصدر نفسه، ص    36 

 .246و245، ص2014ينظر شعبان يوسف، ادب السجون، اَليئة اْلِّصية العامة للكتاب، د ط،   37

 .57ينظر اْلصدر نفسه، ص    38

 ينظر صفاء شاكر، اْلرجع نفسه.  39

 75، صينظر أْحد ْلبراهيم الفقيه، اْلصدر نفسه  40

 89اْلصدر نفسه، ص    41

 .93، 92ينظر اْلصدر نفسه، ص    42

 .80ينظر حممود صالح منيس، اْلرجع السابق، ص   43

   168أْحد إبراهيم الفقيه، اْلصدر نفسه، ص   44

 .168ينظر اْلصدر نفسه، ص    45

 .13اْلصدر نفسه، ص    46
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Abstract 
    The present study aims to finding out the effect of using project-based 
approach on the stimulating motivation for EFL college students toward 
learning English language. It is hypothesized that students do not have 
motivation toward learning English language. The present study is limited 
to second stage EFL students at the college of Information faculty for the 
academic year 2021-2022.   
      In order to achieve the above aim, the researcher has prepared lesson 
plans for each group according to approach which is used in teaching the 
group during the experiment. Russel’s scale of motivation for school 
learning and performance tests are adapted in order to measure 
participants' motivation. 
      At the end of the experiment the results show that there are statistical 
significant differences between the two groups of the study and are in favor 
of the experimental group. 
       In the light of these results, some conclusions, recommendations and 
suggestions for further studies are put forward 
 Key Words: Project-Based Approach and Motivation 
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Chapter one 
 
 
Introduction 

In this chapter, the researcher tries to discuss the problem of the 
present study and state some other methodologies. 

1.1 The Problem of the Study  
Several reasons make students at different levels and fields of 

specialization suffer with English language curriculum, for example, they 
may find difficulties with vocabulary, structure, or one or more language 
skills, and therefore teachers find difficulties in choosing an appropriate 
approach, strategy, technique or method of teaching to convey 
information. Sometimes the lack of motivation stands as an obstacle to 
overcome these difficulties.  Present study, tries to raise students’ 
motivation through a teaching approach which is called project-based 
approach.  

1.2 Aims 
The present study aims at find out  

1- the effect of project-based approach on the Stimulating Motivation for 
EFL College Students toward Learning English Language. 

2- The role of motivation toward learning English Language. 
1.3 Hypotheses 
The present study hypothesize that project-based approach doesn’t 

have effect on students’ motivation. 
1.4 Values 
The present study is valuable for  

1- media EFL college students at different level  
2- EFL teachers of English language, 
3- people who like or need to learn English language. 

1.5 Limitations 
The present study is limited to  

1- Third class EFL students at the colleges and departments of media 
2- New Headway student and work book 
3- Academic year 2020-2021 

1.6 Definition of Basic Terms 
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1- Project-based Approach is a teaching approach in which 
student learns by effective engaging in real-world and 
meaningful projects. 

2- Motivation is the state of the individual which leads him/her to 
certain behavior for determined goal.  
 

Chapter Two 

Literature Review 
2.1 Introduction 

In this chapter some previous studies and theories about the topic of 
present study have been discussed. 
2.2 the Definition of Project Based Approach  

Project Based Approach is an instructional approach depends on 
learning activities and real assignment that have challenges for students to 
solve. These activities basically reflect the nature of students learning and 
their using of language outside the classroom. Project Based Approach is 
generally done by groups of students working together to achieve an 
intended goal. It is based on three constructivist principles: learning is 
context-specific, students are involved actively in the learning process and 
they achieve their goals through social interactions and the sharing of 
knowledge and understanding (Cocco, 2006:9).  

According to Blumenfeld, et.al. (2000:150), students need 
opportunities to construct knowledge by solving real problems through 
asking and refining questions, designing and conducting investigations, 
gathering, analysing, and interpreting information and data, drawing 
conclusions, and reporting findings. 

Project Based Approach teaches students not just the content, but also 
language and thinking skills in ways students have the ability to function 
like adults in our society. These skills include communication and 
presentation skills, organization and time management skills, research and 
inquiry skills, self-assessment and reflection skills, group participation and 
leadership skills, and critical thinking (Helle, et.al, 2006:30). 

Students’ performance is evaluated on the basis of the quality of the 
product produced and the contributions made to the ongoing process of 
project realization. Project Based Approach allows students to reflect their 
own ideas and opinions, and make decisions that have an influence on 
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project outcomes and the learning process in general. Project-based 
approach is creative because it encourages the cooperative learning. 
Additionally, students use technology and inquiry to achieve obvious and 
accurate results and to respond to a complex issue, problem or challenge. 
Project-based approach focuses on student-centered inquiry and team 
work with the teacher acting as a facilitator. However, activities resemble 
the real-world tasks in practice rather than classroom-based tasks 
(Fang,2013:161) 

Some teachers use Project-based approach as their essential 
curriculum and instructional method. Others use Project-based approach 
usually during a study year. Projects vary in length, they may extend for 
days, weeks or even a semester. Project-based approach can be effective 
at all grade levels and subjects, as well as at afterschool and alternative 
program (Gibbes and Carson, 2014: 13)  

Student-centered inquiry, team work, real-live activities and the role 
of teacher as a facilitator call for stimulating students’ motivation that can 
be defined as Intrinsic motivation involves performing a task because it’s 
personally rewarding to you. Motivation refers to the reasons underlying 
behavior or  attributes that lead us to do or not to do something. 
Motivation involves a constellation of beliefs, perceptions, values, 
interests, and actions that are all closely related. Thus various approaches 
to motivation can focus on cognitive behaviors (such as monitoring and 
strategy use), non-cognitive aspects (such as perceptions, beliefs, and 
attitudes), or both (Ibid).  

Norman (2009:27) considers academic motivation as “enjoyment of 
school learning characterized by a mastery orientation; curiosity; 
persistence; task-endogens; and the learning of challenging, difficult, and 
novel tasks”. On the other hand, Wary, et.al (1998:35) represent 
motivation as a synonymous to cognitive engagement, which he defines as 
“voluntary uses of high-level self-regulated learning strategies, such as 
paying attention, connection, planning, and monitoring”. 

Most researchers differentiate between intrinsic motivation and 
extrinsic motivation. Extrinsic motivation involves doing a task or showing 
a behavior because outside causes such as  punishment avoidance or for 
rewarding. The main difference between intrinsic and extrinsic motivation 
is that intrinsic motivation comes from inner, and extrinsic motivation 
comes from outside. While both types of motivation are significant, they 
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have different effects on how students learn. Extrinsic motivation is 
beneficial in some situations. For example, working towards gaining a 
reward of some kind can be helpful when students need to complete a task 
they might normally find unpleasant (Robert and Merce, 1998: 387). 

Intrinsic motivation, however, is typically a more effective long-term 
method for achieving goals and completing tasks in a way that makes 
students feel engaged. Sometimes intrinsic and extrinsic motivation can 
work together to help students complete a task. For example, if students 
are working on to complete a project, they might be extrinsically motivated 
to finish it to meet a teammate’s timeline and they might be intrinsically 
motivated to finish it because they enjoy the project want to do a good job 
(Ibid)  

 
Chapter Three 

 
Procedures  
3.1 Introduction 

In this chapter, the researcher describes the practical steps that have 
been followed to achieve the aim of the present study. These steps include 
the following: 

1- population and sample, 
2- experimental design,  
3- equalization between the study groups, 
4- the instruments used in the study and its application, and 
5- statistical means used for analyzing data and computing results 

3.2 Population and sample 
The population of the present study consists of third class EFL college 

students of media at Iraqi universities. The sample of study has non-
randomly been chosen from the college of media at Al-Iraqia university, 
namely 3rd class students at press department which contains three section 
(A, B, and C). each section includes (40) EFL students. Randomly the sample 
has been chosen from section (A and C) and divided into experimental and 
control groups.    
3.3 Experimental Design 

Richards and Schmidt (2012:210) view the experimental design as the 
plan for selecting participants, manipulating dependent variables, 
treatment and collecting data". Experimental design refers to techniques 
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used in experimental research for creating equivalent groups of subjects 
(Riazi, 1999:90).  

The experimental method includes a number of designs, the choice of 
which depends on the nature and aims of the study. Some designs are truly 
experimental, others are quasi-experimental. Quas-experimental designs 
are recommended when true experiments are not feasible. Perhaps the 
most serious limitation researches face in doing experiment in natural 
settings is that they are frequently unable to assign participants randomly 
to conditions of experimentations. This occurs due to administrative 
decisions or practical considerations.  

Thus the nature and the aims of this study demand the use of one of 
quasi-experimental designs, namely Non Randomized Control Group 
Pretest-Posttest Design. According to this design, two groups have been 
randomly assigned, one as experimental, and the other one as the control 
group. Project-based approach the independent variable is applied to the 
experimental group. The conventional way of teaching is applied to the 
control group. Students' motivation represents the dependent variable 
under study. Thus project-based approach is manipulated over relevant 
variable to observe and measure its effect on Students' motivation. 

 
3.4 Equalization between groups 

In order to control external factors that may effect on the results of 
study, beside control group which represents one of controlling 
techniques, the researcher submits the study groups to English placement 
pretest. After collecting the data and analyzing them by using statistical 
method, it is found that both groups are equalized in their level in English 
language as it is shown in table (No. 1). 

(Table 1) 
group No. Mean Std. 

Deviation 
Computed 
t-test 

Tabulated 
t-test 

d.f Level of 
Significance 

EG 40 5.63 1.50 0.551 2.000 78 0.05 

CG 40 5.40 1.77 

 
3.5 The Instruments of Study 

In order to measure motivation for EFL students toward learning 
English, the researcher has adapted Russell scale for motivation toward 
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school study which is a closed questionnaire that consists of (50) items with 
(5) answers include (always, often, usually, rarely and never). After 
adaptation, (43) items are required to be answered by the sample of study. 
The questionnaire’s items have been translated into Arabic in order to 
make it easy for understanding.  
3.6 Scoring Scheme 

As the answers on questionnaire items are five, therefore, scoring 
scheme is as the following: 

(Always 4, often 3, usually 2, rarely 1 and never 0)  
 
3.7 Validity of the questionnaire 

Validity refers to the degree to which the test actually measures what 
is intended to measure (Brown 1987:221). Face validity is a suitable type of 
validity to find out whether the instrument is valid or not. In that sense, 
McNamara (2000:133) defines face validity as a degree to which a test 
meets the expectations of those involved in its use, e.g. teachers, 
administrators, candidates, test score users. Therefore a copy of 
questionnaire has been presented to jury members to judge the 
questionnaire validity, and it is judged to be valid by 80% from the total 
number of jury. 
3.8 Validity of Posttest 

Likewise, a copy of posttest has been exposed to jury members. It is 
judged to be valid by 80% from the total number of jury. 
3.9 Pilot Administration  

3rd class EFL students on section (B) are taken as a sample for pilot 
administration of questionnaire and posttest in order to check clarity of 
both test and questionnaire items, time required for answering both test 
and questionnaire items and to compute reliability coefficient for both 
instruments. 
3.10 Reliability Coefficient  
Reliability is the degree to which a test produces similar conditions 
(AlMutawa and Kailani, 1989: 166). A reliable test is consistent and 
dependable. If you give the same test to the same students or matched 
students on two different occasions, the test should yield similar results 
(Brown, 2010: 27). 

For calculating reliability, Alpha Cronbach coefficient is used to 
measure internal consistency based on information about (a) the number 
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of questionnaire and test items, (b) variance of scores of each item, and (c) 
the variance of the total test and questionnaire scores and the results have 
been obtained, are acceptable according to Mehrens and Lehmann 
(1991:25). It proved that the reliability coefficient for both questionnaire 
and posttest is (0.807).  
3.11 Application of the Experiment 

The researcher constructs two lesson plans, a conventional lesson plan 
to be applied with control group and a lesson plan according to project-
based approach steps to be applied with experimental group. Both lesson 
plans are written by making use of Bloom’s taxonomy and ABCD method 
for learning objectives (Mrunalini, 1986:26). After three months, the study 
groups have been submitted to posttest. Results are collected and 
statistically analyzed. 

 
Chapter Four 

 
The Results, Conclusions and Recommendations 

4.1 The Results 
In order to find out the differences between the mean scores of the two 

groups, t- test formula for two independent samples has been used. The 
computed t-value is found out to be 3.245 which is higher than tabulated 
t-value which is 2000 when the level of significance 0.05 and degree of 
freedom is 78. This means that there are statistically significant differences 
between the experimental group which has been exposed to the suggested 
approach, and the control one which has not been exposed to the same 
suggested approach and in favor of the experimental group as shown in 
table 2. 
 
Table 2 

group No. Mean Std. 
Deviation 

Computed 
t-test 

Tabulated 
t-test 

d.f Level of 
Significance 

EG 40 5.63 1.50 0.551 2.000 78 0.05 

CG 40 5.40 1.77 

  4.1.1 Experimental Group Data on Questionnaire    
Table3 
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 Frequency Scores 
(x) 

x2 x.f x2 f X s.d w.m 

 15 4 16 60 240  
 
 
2.625             

 
 
 
68.55 

 
 
 
2.625 

 25 3 9 75 225 

 35 2 4 70 140 

 5 1 1 5 5 

 0 0 0 0 0 

Sum         80   210 610 

1- Mean score for Questionnaire Data 
X= f.x/f 
X= 210/80 
X= 2.625 

2-Standardized Deviation  

s.d=  √𝑛∑𝑥2𝑓 – (∑𝑥𝑓)2  
s.d= 68.55 
3- Mean Weight  
w.m= (x1.f) + (x2.f) + (x3.f) + (x3.f) + (x4.f) + (x5.f)/∑f 
w.m= 2.625 
4- Percentile Weight  
p.w= f*∑f/100 
p.w=64  
Table 4 

 Frequency f*∑f p.w 

 15 1200 12 

 25 2000 20 

 35 2800 28 

 5 400 4 

 0 0 0 

sum 80  64 

 
4.1.2 Control Group Data on Questionnaire 
Table 5 

 Frequency Scores 
(x) 

x2 x.f x2.f X s.d m.w 

 5 4 16 20 80  
 
1.612 

 
 
48.15 

 
 
1.6125 

 8 3 9 24 72 

 30 2 4 60 60 

 25 1 1 25 25 
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 12 0 0 0 0 

Sum 80  30 129 237 

Table 6 
 Frequency f*∑f p.w 

 5 400 4 

 8 640 6.4 

 30 2400 24 

 25 2000 20 

 12 0 0 

sum 80  54.4 

 
4.1.3 Results Discussion 

From the above it is proved that the level of motivation is raised for the 
student who exposed to the experiment namely the approach of project-
based in comparison with students who exposed to the conventional 
approach of teaching.  
 4.2 Conclusions  

 From the results. It is proved that project-based approach puts 
students in a position to use the knowledge that they get. It is effective in 
helping students understand, apply, and retain information. It gives 
students an opportunity to work with teachers who enrich and support 
their knowledge and help them to use their knowledge in real world 
situations also encourage them to work in groups to solve problems. 
Project-based approach has many benefits include building skills such as 
critical thinking, communication and collaboration. Students who work on 
projects show increased motivation and engagement in their studies 
4.3 Recommendations  

The present study recommends the following: 
1. EFL teachers can use project-based approach that are likely to help 
students to be more familiar with the language skills rather than just 
memorize them. 
2. EFL teachers should motivate students to improve their abilities in  
through using activities that enhance and develop their information about 
the language thus; they will interact effectively with English lecture. 
3. Approaches that focus on student-centered learning and real world 
problems are better from that focus on indoctrination and memorization 
in all fields of specialization. 
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Appendices  

 
No. Item Always Often Usually Rarely Never 

1 I have the ability to 
succeed in studies. 
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2 Learning makes my 
dreams come true 

     

3 I have the ability to work 
more 

     

4 Learning brings me a 
bright future 

     

5 I have the ability to 
outperform my 
colleagues. 

     

6 Learning takes me to the 
ranks of adults. 

     

7 I have the ability to 
continue studying. 

     

8 My understanding of the 
lessons guarantees me 
good marks. 

     

9 Learning allows me to 
contribute to the 
development of the 
country. 

     

10 I have the ability to 
review all the lessons. 

     

11 My parents are keen on 
my success in school. 

     

12 Learning guarantees me 
success in life. 

     

13 have the ability to 
memorize and 
remember all the 
lessons. 

     

14 Reviewing with 
colleagues brings me 
expected results. 

     

15 Learning guarantees me 
a respectable career. 

     

16 I have the ability to 
understand all the 
lessons. 

     

17 The study program 
includes a variety of 
topics and interesting. 

     

18 Learning earns me the 
respect of others. 
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19 I am able to do 
homework on my own 

     

20 I have the ability to 
follow all the lessons 
easily. 

     

21 Learning guarantees me 
an important place in 
society. 

     

22 I have the ability to learn 
and achieve well 

     

23 Learning makes me able 
to talk to others 

     

24 I have the ability to 
answer when professor 
asks me  

     

25 Learning enables me to 
get good grades. 

     

26 I have the ability to 
correct my mistakes 
when teacher shows it 
to me. 

     

27 Learning makes me 
superior to my 
colleagues. 

     

28 I have the ability to ask 
questions when I do not 
understand. 

     

29 My colleagues ask me 
when they need it. 

     

30 The information 
provided in the school is 
useful. 

     

31 I have the ability to go up 
to the board when 
teacher asks me that. 

     

32 Learning fulfills my 
desires. 

     

33 Most teachers are 
concerned with feelings 
and problems of the 
student. 
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34 I have the ability to 
improve my academic 
level. 

     

35 Reviewing with my 
colleagues is helpful and 
useful. 

     

36 I have the ability to 
overcome school 
difficulties. 

     

37 he large number of 
colleagues in the 
department does not 
bother me. 

     

38 textbooks are easy to 
understand and review. 

     

39 Most teachers respect 
students' opinions. 

     

40 The presence of 
confused students in the 
section annoys me. 

     

41 Most of the professors 
are fair in awarding 
points. 

     

42 Most of the teachers 
take care of the 
students' work. 

     

43 There is encouragement 
on the part of the 
teachers to work 
cooperative 

     

 




