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 املحترم  مساعد رئيس الجامعة للشؤون ألاكاديمية عالدكتور مؤيد أبو صالسيد مدير املؤتمر ا

 السيد ممثل السفارة الفلسطينية املحترم السيد عزمي أبو غزالة املحترم

 السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة سامراء دكتور نزار السامرائي املحترم 

 مع حفظ الالقاب واملسميات السيدات والسادة الحضور 

 ...أسعدتم صباحا

ها نحن اليوم و  ،العربية وألاجنبية اتالتعاون مع الجامع في فتح آفاق نهجها العلمي و ألاكاديميفي  سكوالر  ةتستمر مؤسس 

الجامعة العربية لها اسمها ومكانتها العلمية في دولة فلسطين العزيزة وهي  ،الدولي الرابع برعاية جامعة عريقة نانعقد مؤتمر 

هندسية فضال عن كوادر علمية على ات متعددة إنسانية واجتماعية وطبية و ألامريكية هذا الصرح الذي يضم تخصص

من مختلف  ةينصالتعاون مع املؤسسات العلمية الر كوالر على فتح آفاق س ةكما عودتكم مؤسس ،مستوى عالي من العلمية

ما  منهم يقدم كل ،ر في بلدانهمال ة يمثلون سكو دعدتمريق العمل املكون من دول ف يناهذا يعود إلى جهد وتف ،دول العالم

 .في سبيل إنجاح هذا املؤتمر هبوسع

تكون محطتها لالتواصل مع جامعات من دول شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا طها في ر ضمن خطال تطلع سكو كما ت 

 .هاالقادمة في إقامة مؤتمرات

العلوم الدولية في جلة امل :إصدار مجلة علمية محكمة بعنوانو ر استطاعت تأسيس ال مؤسسة سكو  كما نود أن نعلمكم بأن 

ها العلمية وهي منشوراتالاجتماعية وإلانسانية التي تضم نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم لتكون ضمن 

 .إلانجليزيةبحاث باللغة العربية ومستعدة الستقبال ألا 

الشكر والامتنان  تها دعوتنا كما اتقدم بعظيمسفارة دولة فلسطين الحبيبة لتلبيبالشكر الجزيل إلى  سكوالر يتقدم فريق كما 

أنقرة في دعمهم ومساعدتهم طيلة فترة التحضير للمؤتمر والشكر موصول  -دراسات الشرق الاوسطلسام ور إلدارة مركز ا

 .الجهات الداعمة ألاخرى  نع العراق فضال  إلى إدارة جامعة سامراء من

منى نجاح فعاليات املؤتمر بحضوركم و مشاركتكم أيها ألاخوة وألاخوات الباحثين من جميع الدول املشاركة نت ختاما 

 .قيمة في صرح الهرم العلمي وإلانساني اتامهسبإالحركة العلمية  رفدفي  نوعية إضافة علمية والتشكل

 

 عبد هللاأ.م.د.مراد حميد ال

 املدير التنفيذي ملؤسسة سكوالر

 م2022آب  -أغسطس 1

  

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 محمد بن عبدهللا املصطفى ألامين.. والصالة والسالم على أشرف املرسلين 

حضرات الضيوف  ؛ادة الباحثين واملشاركين ألافاضلالس  أصحاب املعالي، أصحاب السعادة ، أصحاب الفضيلة واملمثلين عنهم، 

 :موالزمالء الكرا

ـ ) رابعالأهال وسهال بكم في املؤتمر الدولي   (  التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربويةاملوسوم ب 

العاصمة السياسية وإلادارية  على أرض أنقرة .والجامعة العربية ألامريكية في فلسطين بين مؤسسة سكوالر  ما الذي يعقد بالشراكة

 .للجمهورية التركية

ضواء على الطبيعة التداخلية بين العلوم السياسية والقانون وإلاعالم والتربية في ضوء ألا  طيلتسلفكرة انعقاد هذا املؤتمر  جاءت

زيادة درجة التناغم والانسجام املعرفي بينها كحقول عابرة للمعارف واملنهجيات العلمية في زمن تعمقت فيه تأثير ألازمات الدولية 

يأتي هذا املؤتمر في تخصصات السياسة والقانون والاعالم والاتصال والتربية، نتيجة لوجود لية والخارجية، والصراعات الداخ

شراكات علمية بحثية اليوم تالمس حاجات املجتمع ومتطلباته الاساسية ال سيما بين الجامعات الاكاديمية ومراكز ألابحاث 

 . كنونات املد إلانسانيعلى مبسبب ضغط ألازمات املعاصرة في العالم والدراسات 

ملؤتمر ا يستند عليهاعلى أساس خلق حالة توازن عامة بين العلوم ألاربعة املنتقاة لتكون مادة علمية  فلسفة املؤتمر  بدأت من هنا

النفس ودراسة تماع وعلم جالاقتصاد وعلم الا  ةإمكانية تداخلها البيني مع العلوم الاجتماعية الاخرى خاصالدولي الرابع، فضال عن 

 . وغيرها ألاديان

وكواليس التحضيرات والترتيبات التي بذلت فيها خلفيات  هذه اللحظاتفي وتستحضرني ملؤتمر ا نحن نفتتح فعاليات هذااليوم ها 

فذة اتصفت بالحكمة والتخطيط سكوالر جهدا منظما كفريق عمل متكامل الذي عمل كخلية نحل حقيقية تحت إدارة شخصية 

          ن أفضل الجامعات الفلسطينية.والصبر الجميل. وما يميز هذا املؤتمر في هذا العام الشراكة مع واحدة م

، فكان  فيما بينها ظالل التفاهم والتواؤمب امعة العربية ألامريكية التي ألقتن تعقد اتفاقية شراكة مع الجنعم استطاعت سكوالر أ

املؤتمر، مرورا باإلعالن ظما مسؤوال بدأ بالتعاون املثمر من لحظة وضع الخطوط العريضة لفكرة وفلسفة هذا من مخرجاتها عمال من

من ثم البدء باستقبال امللخصات العاملية ،العربية و  عن املؤتمر عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعميم على العديد من الجامعات

احثا (ب132دولية ، فقد تمخض عن هذا التعاون مشاركة أكثر من )هللا أن أكرمنا بمشاركات عربية و ومراجعتها وتحكيمها، ومن فضل 

( عبر ألاون الين ، في حين تم 42بحث حضوريا، و )( 70منها )( بحثا، 102وقد قبل للمؤتمر ) دولة عربية وأجنبية،( 20من )  وباحثة

 . الجامعات العاملية املتبعة من قبل لم تخضع لشروط البحث العلميالتي ( ملخصا،   55)رفض ما يقارب

 لشخصيات الاعتباريةلو ،  كافة جهات الراعيةلل نقدم عظيم شكرنا وامتنانناأن  التحضيرية نحن في اللجنةفي هذا املقام ا كما ويسرن

، الذين لم يتوانوا عن العمل العلميةين التحضيرية و ئتأعضاء الهيفي شكري أخص  من هذا املنبر  فتنا بحضورها،التي شر  كافة

 في الجامعة العربية ألامريكية، كل باسمه ولقبه.كذلك الطاقم إلاداري وألاكاديمي  .طيلة الاشهر السابقة الدؤوب

املشاركين ذوي الاهتمام فأنتم بمثابة القلب للجسد، كة نخبة من الباحثين واملختصين وما كان لهذا املؤتمر أن يتحقق  إال بمشار 

لشعوبكم، فالدول املتقدمة ، شكرا على تعاونكم معنا، فأنتم القادة الحقيقيون  تفي بحقكم، شكرا على ثقتكم بنافكلمة شكرا ال 

 م إال بعلمائها، أدام هللا فضلكم، ونفع ألامة بعلمكم. ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى في محافل علمية دولية أخرى.ال تنمو وال تتقد

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ديمة ابو لطيفة

 رئيس اللجنة التحضيرية

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 البيان الختامي مع التوصيات

تم بحمد هللا ورعايته انتهاء أعمال املؤتمر الدولي الرابع؛ "التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم العلوم الاجتماعية 

آب اغسطس/  /2ـ  1خالل الفترة ما بين:  ،ة العربية الامريكية ــ فلسطينبالتعاون مع الجامعالذي نظمته مؤسسة سكوالر والتربوية" 

 .الجمهورية التركية- ه .. بمدينة أنقرة1444محرم/  4 ـ 3م املوافق 2022

 ضور وإسالمية واجنبية، وبح ف التخصصات، ممثلين عن عشرين دولة عربيةباحث بمختل 130وقد شارك في هذا املؤتمر اكثر من 

 .مية ومدراء مراكز بحثية مرموقة.، وشخصيات أكاديعمداء كليات و  ئيس الجامعة العربية الامريكية في فلسطين ر 

ملشترك بين الجامعات واملراكز وعلى مدار يومي املؤتمر نوقشت أبحاث ألاساتذة املشاركين، والتي أسهمت في إثراء البحث العلمي ا

رى التواصل، وكذا إلافادة والاستفادة من كل التجارب لتطوير وتفعيل التعاون العلمي   عن توثيق ع 
 
البحثية املتخصصة، فضال

 .والاكاديمي بين الباحثين من جهة والجامعات واملراكز البحثية من جهة أخرى 

انون والعالقات الدولية والدراسات التاريخية والادارة والاقتصاد، وكذلك الدراسات هذا وتركزت الابحاث في محاور عديدة منها الق

 عن الدراسات اللغوية والادبية إلى غير ذلك
 
 .الاجتماعية كعلم النفس والتربية والتعليم والتربية الرياضية، فضال

 :وقد انتهى املؤتمر إلى عدد من التوصيات، وأهمها على النحو آلاتي

  .ثقافة املسؤولية في جانب التربية والتعليم بمختلف املؤسسات التربوبة والتعليمية والفعاليات الاجتماعية ليتداولها الجميع ـ ترسيخ1

ـ تكثيف البرامج التدريبية لزيادة كفايات املعلمين واملدرسين العاديين ومعلمي التربية الخاصة خصوصا في مجال اساليب وطرائق 2

  .حتية في جانب التعليم الالكترونيضال عن تطوير البنى التالتدريس الحديثة، ف

  .ـ تصميم املناهج املدرسية بما ينسجم مع الثقافة العربية والاسالمية3

  .ـ اهمية استخدام الوثائق التاريخية والسجالت الرسمية لفهم طبيعة العالقات الدولية وتطور الاحداث الاقليمية والدولية4

مؤسسة سكوالر والجامعة العربية الامريكية ومركز اورسام مستعدة لتنظيم ندوات متخصصة أكثر في السياسة ـ أهمية ان تكون 5

  .الاقليمية والدولية

  .ـ ادراك املضامين السياسية والاقتصادية لطريق الحرير الصيني وتداعياته على العالم العربي6

ين املستثمرين ومرداء الشركات والاطراف ذات العالقة، فضال عن اعتماد ـ ضرورة التوجه نحو حوكمة الشركات لتحسين العالقة ب7

  .مبدأ الشفافية في مجال املعلومات ما بين الشركات

  .ـ أهمية اعتماد الشركات للذاكرة التنظيمية باعتبارها الاساس في تعزيز مستوى الارتجال التسويقي8

ة الدولية والاخذ بعين الاعتبار حاجات التقارير املالية وتحقيق تقارب بين املعايير ـ تشجيع استخدام التطبيق الصارم ملعايير املحاسب9

  .الدولية واملحلية

  . ـ اقتراح مبادرة لتصميم مساق جامعي اختياري في كافة جامعات الوطن العربي تتضمن رؤية تقدمية لقضايا املواطنة10

املشاكل التي يعاني منها املسلمين في شتى انحاء العالم خاصة مسلمي ايطاليا ـ تسليط الضوء من قبل وسائل الاعالم العربي على 11

  .والهند والصين ودول اخرى 

  .ـ املحافظة على حقوق الوافدين في العالم العربي والاستفادة من تواجدهم لنشر الوعي في القضايا العربية12

كز بحثي تكاملي لربط الشعوب مع بعضها والاهتمام بالوثائق ـ تكثيف الدراسات التاريخية حول العالم العربي بانشاء مر 13

  .واملخطوطات التاريخية كمصدر مهم لكتابة التاريخ

  .ـ تشجيع استخدام الاساليب والاستراتيجيات الحديثة في تعليم اللغة الانكليزية واللغات الحية الاخرى 14

رر في   .ي مدينة أنقرة ـ تركياه، ف1444محرم/  /4م ـ املوافق 2022آب اغسطس/  /2ح 

 ولكم فائق الشكر مع عظيم الامتنان

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 الشعر األندليس بني الطبع والصنعة

 أ.د.خالد شكر حممود
192-211 

 متمامت الكتابة: عالمات الرتقيم يف العربية دراسة يف ضوء ممكنات الدالئل السيميائية
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212-229 

 دور الدراسات البينية لتخصصات العلوم اإلنسانية يف إثراء جماالت البحث العلمي

 م.م.عهود حممود حممد أبو اهليجاء
230-244 
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 ات املعلمنيالتدريب املدمج وتطوير مهار

 حسنه بنت حثيث معيوف البطحريه م.م.
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 درجة مهارات التدريس الفعال ملدريس االجتامعيات يف حمافظة دياىل
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 خليفةم.م.عمران عيل عبداجلليل 
770-778 
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 ألاداء الريادي على وفق املهارات الرقمية 
 دراسة حالة في عينة القنوات الفضائية

 
 1ا.د. فضيلة سلامن داود

 مقدمة:

ىل اجلمهور ولكي تتنافس إا يف توصيل الرسالة اإلعالمية جد   تعد املهارات الرقمية مهمة  

هتتم يف الرقمنه  ن  أاملنظامت اإلعالمية لتحقيق النجاح والديمومة يف سوق العمل ـ البد 

ىل معرفة حجم الفجوة إذ هيدف البحث إوالتكنولوجيا والتقنيات اإلعالمية اجلديدة، 

مقابلة  ذا تم  إعالم الرقمي يف عينة من القنوات الفضائية جمتمع البحث للمهارات الرقمية لإل

مع البيانات واملعلومات وتفريغها يف قائمة جل من املسؤولني يف القنوات الفضائية املحلية عدد  

 للبحث. رئيسة   الفحص كأداة  

 مشكلة البحث:

دراك القيادات العليا يف القنوات الفضائية للتطورات يف إتركز مشكلة البحث يف ضعف 

 ن  أ)) هل يمكن  :يتت صياغة املشكلة بالسؤال اآلعالم ؟ وقد ت  املهارات الرقمية يف اإل

 أتساعد املهارات الرقمية القيادات العليا يف 
 
 .للقنوات الفضائية(( ريادي   داء

 أسئلة البحث:

حجم الفجوة بني الواقع احلقيقي واملخطط للمهارات الرقمية ) املهارات التشغيلية،  ما

 .املعلوماتية، مهارات اهلاتف النقال(املهارات اإلبداعية، املهارات 

 أهداف البحث:

عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات  بناء  

  -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أالتي يمكن 

 تسليط الضوء عىل ابعاد املهارات الرقمية ودورها يف حتقيق أداء ريادي. -1

 الفجوة لكل بعد من ابعاد املهارات الرقمية؟معرفة حجم  -2

 معرفة دور اسرتاتيجية املهارات الرقمية يف األداء الريادي؟ -3

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف توجيه اهتامم املسؤولني يف املؤسسات اإلعالمية واالتصاالت 

 فضال  عن العمل والقنوات الفضائية عىل دور املهارات الرقمية يف تعزيز األداء الريادي يف

                                                 
إدارة ، تعمل حاليا يف قسم االسرتاتيجية مركز ابابيل للدراسات مدير نائب ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد تدريسية يف 1

رسالة  66ومرشفة عىل اكثر من رصينة  بحث منشور يف جمالت عربية وعاملية 99اكثر من  ااالعامل يف كلية اإلدارة واالقتصاد لدهي

 واطروحة.
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تسهم يف حتقيق  ن  أمساعدة عينة البحث يف معرفة ابعاد املهارات الرقيمة وكيف يمكن 

 أهدافهم واهداف عينة البحث .

 منهج البحث:

املقابالت الشخصية التي تضيف رصانة  فضال  عنمنهج دراسة حالة يف البحث  عاملتم است

 ومعلومة ادق يف مجع املعلومات والبيانات.

من منطلق مشكلة وامهية البحث يمكن حتديد املخطط الفريض للبحث الذي يتضمن املتغري  خمطط البحث:

 املستقل املهارات الرقمية واملتغري التابع األداء الريادي وكام يف ادناه:

 .الفضائية اعالم رقمي، أداء ريادي، القنواتمهارات رقمية، الكلامت املفتاحية:  

 

A case study in a sample of satellite channels 

 
Prof.Dr.Fadheelah Salman Dawood 

 

Abstract  

     Digital skills are very important in communicating the media message to 

the public ، ، and for media organizations to compete to achieve success and 

sustainability in the labor market ، ، they must be interested in digitization ، ، 

technology and new media technologies ، ، as the research aims to know the 

size of the gap in digital skills for digital media in a sample of satellite 

channels. Thus ، ، a number of officials in the local satellite channels were 

interviewed for the purpose of collecting data and information and unloading 

them in the checklist as a main tool for research.  

 

Keywords: digital skills ، digital media ، Entrepreneurial performance ، 

satellite channels. 
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 املبحث الثاين

 التأطري النظري 

 أوال: مفهوم املهارات الرقمية

ان اغلب القنوات اليوم تتعامل باألنظمة الرقمية لغرض االسترياد والتصدير ونقل      

واالتصاالت والربجمة واحلوسبة ارقمية وكذلك التعليم املعلومات والتداول والبيع 

لذا  )1(والتدريب عن بعد كلها مظاهر الرقمنة احلديثة التي حتتاج اىل مهارة يف االستخدام

إعادة النظر يف أطر العرص التامثيل مثل  اذ ينبغيتطلب الرقمنة فهام موضوعيا للبيئة اخلارجية ت

ري الرقمنة اليوم يستبدل بشكل رسيع العوائق التقليدية ملايكل بورتر، فتأث "القوى اخلمس"

: األهداف وثيقة الصلة، والرسالة الرنانة، واألصالة عىل سبيل املثالبأخرى غري ملموسة )

قد يتطلب التحول الرقمي إعادة صياغة ووالثقة(، التي يصعب عىل أي قطاع التغلب عليها. 

بعينها، وحتى  القنوات الرقمية قد يتحدى وجود  التحول البيئي الناجم عنالقناة .. فرسالة 

قطاعات بأكملها. ويتعني عىل جمالس اإلدارة والتنفيذيني اختبار مجيع الفرضيات التي 

وضعتها مسبقا حول مهمة القناة ووضعها، فضال عن مدى استدامة نامذج أعامهلا واألساليب 

اة تكمن ميزة الرقمية إىل حد كبري يف التي تتبعها. جيب توضيح معنى وتأثري الرقمية عىل القن

قدرهتا عىل تكييف ليس الربامج  واخلدمات فقط، بل االسرتاتيجية املؤسساتية وهيكلية القناة 

أيضا. فبدال من البحث عن برنامج عمل لتوجيهها نحو الرقمنة، ينبغي عىل القنوات حتديد 

 خريطتها نحو الرقمية.

 ثانيا: ابعاد املهارات الرقمية

ي املهارات او القدرات التي جيب توافرها يف عرصنا احلديث لدى الريادين او القادة وه

من اجل مواجهه التحديات والتطورات وحتوالت اىل العامل الرقمي من  الفضائيةالقنوات 

  2020اجل االنتقال  ببيئة االتصاالت اىل عامل الرقمنة. ففي ظل جائحة كورونا ويف بداية 

حاجة ماسة للمزيد من اخلرباء الرقميني يف رشكات االتصال بغض النظر  هلذه احلظة هناك

عن حجم القناة ال سيام القنوات االتصال الهنا بحاجة اىل مواكبة التطور التكنولوجي وكسب 

املزيد من املهارات اإلدارية والتشغيلية واالبداعية واملعلوماتية من خالل برامج تعمل وفق 

قادة القنوات اىل مهارات اخللوية واالنرتنيت لرسعة استالم وتسليم االنرتنيت كذلك بحاجة 

  هي: )2(املعلومة واالتصال. واالبعاد

                                                 
(1)  Khin S, Ho TC.:2019" Digital technology, digital capability and organizational performance: a 
mediating role of digital innovation. Int J Innovation Sci 03;11(2):177-195. 

(2) Eynon, R., Deetjen, U. & Malmberg, L.E. (2018) Moving on up in the information society? A 
longitudinal analysis of the relationship between Internet use and social class mobility in Britain. The 
Information Society, 34(5), 316–327 
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 املهارات التشغيلية -1

 املهارات املعلوماتية -2

 املهارات اإلبداعية -3

 املهارات االجتامعية -4

 مهارة االنرتنيت -5

 ثالثا: مفهوم األداء الريادي

املبدعة والريادية ملواردها املختلفة بام حيقق هلا حتقيق االهداف، والتي  نتائج توظيف القناة 

غالبا تتسم بالتجديد واالبتكار وله االثر يف االستحواذ عىل امليزة التنافسية  ذات االمهية يف 

قيادة االسواق ، وان التفوق وحتقيق االهداف ال يعني فقط الوقوف هنا بل يتعدى ذلك 

ع يف جمال انجاز االهداف نحو يقود اىل الريادة يف السوق وحمط انظار للوصول اىل االبدا

القنوات  االخرى ، لذا فاالداء الريادي يتطلب صياغة سرتاتيجيات مساعدة وابداع يف جمال 

تنفيذها، كذلك استخدام التكنولوجيا احلديثة ، وبناء ديناميكية امليزة التنافسية، وامتالك 

 ارة.قدرات برشية عالية امله

 
 رابعا: ابعاد األداء الريادي

عىل االخرين بالسعر، او احلصة السوقية  عىل التقدميتمثل  االداء الريادي بقدرة املنظمة 

املستهدفة، او التاميز باملوارد او املنتجات، التي يمكن ان تضيف قيمة للزبون. ويمكن حتقيق 

التحالفات،  االبداع، او التاميز، او عنارص امليزة التنافسية للمنظامت الريادية يف التكلفة، او

تييز ادائها عن املنافسني االخرين وزيادة ارباحهها التي تكن املنظمة من خلق قيمة تسهم يف 

 وضامن والء زبائنها وجذب زبائن حمتملني.

وعليه، فان املنظامت التي تسعى اىل تطوير مهارات العاملني واستخدام التكنولوجيا    

وصياغة سرتاتيجيات، تستطيع التوجه نحو العاملية، وهي منظمة تربط بني املرونه 

 ( يوضح ذلك. 2امليزة التنافسية والشكل )السرتاتيجية و

تتمتع القليل من املنظامت الريادية، بسبب طبيعة املواصفات التي يفرتض أن تتصف هبا، 

والتي تكنها من التوجه نحو العاملية. فالبد من توافر سامت جتعلها متميزة عن املنظامت 

ة ))رأس مال برشي، رأس مال االخرى، مثل )توافر االمكانيات املالية، واملوارد البرشي

فكري، رأس مال ريادي((. الذي يمكنها من خوض مضامر التنافس يف االسواق العاملية، 
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والفوز عىل املنافسني يف املحيط االمحر وتتخطاه للوصول اىل  املحيط االزرق، بحيث تكون 

 .  )1(منظمة رائدة عامليا ، وتستطيع الدخول اىل أسواق جديدة بدون منافس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرونة االسرتاتيجية وعنارص امليزة التنافسية لتحقيق االداء الريادي (2شكل )

اطروحة اطروحة   ""التنافسية عىل وفق احلاكمية وريادية االعاملالتنافسية عىل وفق احلاكمية وريادية االعامل  ""21112111،فضيلة سلامن:،فضيلة سلامن:املصدر: داود املصدر: داود 

 دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية االدارة واالقتصاد.دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية االدارة واالقتصاد.

 ويمكن ادراج ابعاد ابعاد األداء الريادي كام ييل: 

  Renewal & modernization-التجديد والتحديث : .أ

حيث اشار  ، التكيف والبقاء والفاعليةإن التجديد كداللة اصبح رضورة حتمية لضامن 

ن القناة  الفاعلة بشكل حقيقي هي أ( اىل Barnard( و)Arggrisمنظري االدارة املعروفني )

 القناة  التي فيها كل من االفراد والتنظيم ينمو ويتطور. 

   )2(ب. للتخطيط اإلستباقي مربرات وكام ييل :ب. للتخطيط اإلستباقي مربرات وكام ييل :

                                                 
وريادية املنظامت: دراسة تطبيقية يف قطاعي املصارف التنافسية عىل وفق احلاكمية  "2011داود، فضيلة سلامن :  )1(

 .401-1ص واالتصاالت العاقية، اطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة بغداد، كلية االدارة واالقتصاد
(2)  Silvester, James L (2008), 401 Questions Every Entrepreneur Should Ask, career press 

franklin lakes, NJ, 2929-2222  
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طيط أالستباقي رضوري يف كل الظروف فهو أمر التخ و جيب القيام به من أجل تنمية ناجحة 

لتخطيط أالستباقي مطلوب فرضوري يف كل عمل من أجل البقاء واحلفاظ عىل التنافس .

حتى وإن كان العمل صغريا  حيث أن إفتقار أي عمل إىل التخطيط سوف يؤدي إىل جتاوز 

عدم  ، أالحكامأخطاء يف  ، التنافسية يف السوق وبالتايل سوف يكون هناك فرص ضائعة

 )1(ويرتتب عليه إرتباك تنظيمي وإنحرافات  ، وجود إجتاه عام للمنظمة

ستعامل املوارد بطريقة أكثر فعالية إلنتاج  ء ماوتعرف الكفاءة عىل إهنا إســتعامل املوارد بطريقة أكثر فعالية إلنتاج  ء ماالكفاءة الكفاءة ج. ج.    ، ، وتعرف الكفاءة عىل إهنا إ

 ..)  2(املحيط ومستوى السيري والتنظماملحيط ومستوى السيري والتنظم  ، ، وتتأثر الكفاءة باملدخالتوتتأثر الكفاءة باملدخالت

  Effectiveness--الفــــاعليــة :الفــــاعليــة :د. د. 

سجاماع مع تعد الفاعلية من املؤرشات املهمة يف قياس مدى حتقيق القناة  الهدافها إنســـجاماع مع  تعد الفاعلية من املؤرشات املهمة يف قياس مدى حتقيق القناة  الهدافها إن

khemakhem )4 (حيث عرفها حيث عرفها   .  )3(املوارد املتاحةاملوارد املتاحة  استثامراستثامرالبيئة التي تعمل فيها من حيث البيئة التي تعمل فيها من حيث 

يات املســـتخدمة يف ذلك .وهي  ستخدمة يف ذلك .وهي بأهنا القدرة عىل حتقيق أالهداف مهام كانت أإلمكان يات امل بأهنا القدرة عىل حتقيق أالهداف مهام كانت أإلمكان

   .  )5(قدرة القناة  عىل حتقيق أهدافهاقدرة القناة  عىل حتقيق أهدافهادرجة درجة 

:  وهو مؤرش يشري اىل احلصة السوقية العالية نسبة اىل حصة القنوات :  وهو مؤرش يشري اىل احلصة السوقية العالية نسبة اىل حصة القنوات مؤرش الرياديةمؤرش الريادية  --هـ هـ 

 (.(.6))األخرى وكذلك حجم اإليرادات واإلنتاجية للقناةاألخرى وكذلك حجم اإليرادات واإلنتاجية للقناة

 

  

                                                 
, بحث تطبيقي في عينة من المصارف أألهلية ,  واالستراتيجيالريادي على وفق الذكاء التنافسي  اإلداء( , 2015داود , فضيلة سلمان )  )1(

 .244-1مؤتمر الجامعة المستنصرية , بحث غير منشور ص

( , التكوين الجامعي وعالقته بكفاءة أإلطار في المؤسسة اإلقتصادية , دراسة ميدانية بمكتب الدراسات التقنية 2009أقطي, رباب )  )2(

-1ص  باته ,الجزائر–( , رسالة ماجستير, كلية العلوم أإلجتماعية والعلوم أإلسالمية , جامعة الحاج لخضر B.E.E.T.Bباتنه ) –وأإلقتصادية 

123 

(, إمكانية تطبيق بعض أبعاد الهندسة المتزامنة وأثرها في أإلداء أإلستراتيجي , بحث في شركة الزوراء 2015حميد, شهباء حازم )  )3(

 .144-1العامة, رسالة ماجستير, كلية أإلدارة وأإلقتصاد , جامعة بغداد.ص 

 25-12(.ص11أنموذجا  , مجلة الباحث , العدد )( , الريادة في أإلداء البيئي : شركة نوكيا 2012الوافي , الطيب )  )4(

     123-1( , أالتجاهات الحديثة في المنظمات أالدارية , دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان , أالردن .2006عبودي, زيد منير) )5(

الريادي / دراسة إستطالعية في  "  دور إستراتيجية التدريب في تحقيق أإلداء2016داود ، فضيلة سلمان و علي، اسرار عبد الزهرة: )6(

 .66-12بغداد ،مجلة جامعة االنبار.ص  -معمل المحركات –الشركة العامة للصناعات ، لكهربائية 
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 املبحث الثالث

 اجلانب التطبيقي للبحث 

 حتليل نتائج قائمة الفحص      : اوال  

ــــــرض نتائج اإلجابات عىل أســـئلة قائمة الفحص، و حتليل        سئلة قائمة الفحص، و حتليل أنصـــب اهتامم املبحث يف عـ ـرض نتائج اإلجابات عىل أ صب اهتامم املبحث يف ع أن

صفي( البيانات للوصـــول إىل نتائج البحث باالعتامد عىل أســـلوب إحصـــائي )التحليل الوصـــفي(  صائي )التحليل الو سلوب إح صول إىل نتائج البحث باالعتامد عىل أ البيانات للو

سب املئوية ملدى مطابقة املتغريات الفرعية باســتخراج التكرارات و األوســاس احلســابية و النســب املئوية ملدى مطابقة املتغريات الفرعية  سابية و الن ساس احل ستخراج التكرارات و األو با

سومرية عينة البحثواقع قناة الرشـــقية والســـومرية عينة البحث  وحتديد حجم الفجوة معوحتديد حجم الفجوة مع رشقية وال من خالل اإلجابات من خالل اإلجابات   ، ، واقع قناة ال

سباعي )غري مطبق وغري موثق، عىل قائمة الفحص ذات املقياس الســـباعي )غري مطبق وغري موثق،    ، ، غري موثقغري موثقجزئيا جزئيا   مطبقمطبقعىل قائمة الفحص ذات املقياس ال

يا يا موثق كل يا، مطبق جزئ يا  موثق جزئ يا موثق كليامطبق جزئ يا، مطبق جزئ يا  موثق جزئ يا موثق   ، ، مطبق كليا غري موثقمطبق كليا غري موثق، ، مطبق جزئ يا موثق مطبق كل مطبق كل

 ( عىل التوايل .( عىل التوايل .66، ، 55، ، 44، ، 33، ، 22، ، 11، ، 00مطبق كليا موثق كليا( و األوزان املقابلة هلا )مطبق كليا موثق كليا( و األوزان املقابلة هلا )  ، ، جزئياجزئيا

ساوي )اذ يكون متوســط املقياس املعتمد للمقارنة يســاوي ) سط املقياس املعتمد للمقارنة ي ـــــزئياع، و كام موضــح 33اذ يكون متو ضح ( أي متحقق جـ ـزئياع، و كام مو ( أي متحقق ج

شةالحقاع، و من خالل املعايشـــة شعب و و املقابالت الشـــخصـــية ملعظم األقســـام و الشـــعب و   امليدانيةامليدانية  الحقاع، و من خالل املعاي سام و ال صية ملعظم األق شخ و املقابالت ال

صة بكل منها ، أخذت  ات عينة البحث و االطالع عىل طبيعة األعامل اخلاصــة بكل منها ، أخذت  الوحدات يف القنوالوحدات يف القنو ات عينة البحث و االطالع عىل طبيعة األعامل اخلا

سام ، لغرض احلصول عىل إجابات واقعية مللئ قائمة  صدية تثلت باملدير ومدراء األق سام ، لغرض احلصول عىل إجابات واقعية مللئ قائمة عينة ق صدية تثلت باملدير ومدراء األق عينة ق

حت مضـــامني األســـئلة اخلاصـــة بقائمة الفحص لتوضـــيح فقراهتا، كام  ضيح فقراهتا، كام الفحص، حيث رشر صة بقائمة الفحص لتو سئلة اخلا ضامني األ حت م الفحص، حيث رشر

سئلة غري قصــدت تلك املضــامني بتوجيه أســئلة غري  ضامني بتوجيه أ صدت تلك امل سارات تتعلق بذات القائمة دون مبارشة و اســتفســارات تتعلق بذات القائمة دون ق ستف مبارشة و ا

شارة إليها للتأكد من واقعية اإلجابات، حتى خرجت قائمة الفحص باإلجابات النهائية اإلشـــارة إليها للتأكد من واقعية اإلجابات، حتى خرجت قائمة الفحص باإلجابات النهائية  اإل

 التي تتوافق مع الواقع، و فيام ييل حتليل لنتائج قائمة الفحص : التي تتوافق مع الواقع، و فيام ييل حتليل لنتائج قائمة الفحص : 

 أوال: املتغري املستقل : اسرتاتيجية املهارات الرقمية 

ية ـــغيل يةاملهارات التش شغيل ية   ::  املهارات الت يات الرقمنة وكيف بأهم األجهزة املســـتخدمة  يف عمل يات الرقمنة وكيفية وهو معرفة  ستخدمة  يف عمل بأهم األجهزة امل وهو معرفة 

ضمن ) شغيلها والعمل عليها .هذ البعد يت ضمن )ت شغيلها والعمل عليها .هذ البعد يت سبعة اوزان كام موضح يف 44ت سئلة موزعة عىل  سبعة اوزان كام موضح يف ( ا سئلة موزعة عىل  ( ا

   اجلدول ادناه :اجلدول ادناه :
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 املهارة التشغيلية ( حتليل نتائج بعد1جدول )
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6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

1 

ان ادارة للقناة تعمل عىل تفويض الصالحيات بشكل رقمي وذلك 

كون الرؤية االسرتاتيجية للقناة تعترب ان هذا املنحنى احد االبعاد 

 الرياديالرقمية االزمة توفرها عىل الصعيد 

 *        *     

2 

لدى القناة القدرة استخدام نظم املعلومات الرقمية وذلك من خالل 

 تكوين بيئة رقمية فاعلة من ادنى مستويات القناة .
 *        *     

3 

تتلك  ادارة القناة االدراك الكامل من اجل احلفاظ عىل البيانات 

البيانات  من اخرتاق  اخلاصة بالقناة وذلك من خالل برامج محاية

 الشبكات عرب االنرتنت

 *       *      

4 

ان ادارة القناة تؤمن بالعمل الرقمي وتعمل عىل تطويره من اجل تقليل 

 التكاليف االدارية واحلد من خطر الرتهل الوظيفي ورفع الكفاءة
*       *       

 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 التكرارات 

 6 النتيجة 
1

5 
     6 5 8     

 4.75 5.25 الوسط احلسايب املرجح 

 0.79 87.5 النسبة املئوية ملدى املطابقة 

 21 12.5 حجم الفجوة 
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  -أجريت احلسابات بالطـريقة اآلتية: 

الوسط احلسايب املرجح = 
 جمموع (الوزن ×التكرار ) 

جمموع التكرارات
  =

……..(0×4)+(3×5)+(1×6)

3+1
  =

21

4
  =5.25       

النسبة املئوية ملدى املطابقة = 
الوسط احلسايب املرجح

أعىل درجة يف املقياس
  =

5.25

6
 =0.833 =87.5. %  

 النسبة املئوية ملدى املطابقة ( – (1حجم الفجوة = 

            ( =1 – 87.5 = )12.5 %  

شغيل مهارات التشـــغيل ""( بأن بعد ( بأن بعد 11تبني نتائج جدول )تبني نتائج جدول )         ستقل ) املهارات التابع للمتغري املســـتقل ) املهارات     ""مهارات الت التابع للمتغري امل

صل عىل معدل )الرقمية( حصــــل عىل معدل ) سايب املرجح لقناة ( درجة وهي اعىل من الوســـط احلســــايب املرجح لقناة 5.255.25الرقمية( ح سط احل ( درجة وهي اعىل من الو

سومرية اذ بل )الرشــقية  اما قناة الســومرية اذ بل ) رشقية  اما قناة ال سبة املئوية ملدى املطابقة هي و ان النســبة املئوية ملدى املطابقة هي   )4.754.75ال ) )    (%87.5)و ان الن

سبة  ناة الرشــقية والســومرية عىل التوايل شا يشــري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة بنســبة  (  لق(  لق%%0.79 شري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة بن سومرية عىل التوايل شا ي رشقية وال ناة ال

ضل (  لقناة الرشــقية والســومرية عىل التوايل اذ يالح  ان قناة الرشــقية افضــل 21%))  (12.5%) رشقية اف سومرية عىل التوايل اذ يالح  ان قناة ال رشقية وال (  لقناة ال

رشقية واقل فجوة يف العمل لبعد املهارة التشـــغيلية فمن خالل احتســــاب الفجوة لقناة الرشـــقية  ساب الفجوة لقناة ال شغيلية فمن خالل احت واقل فجوة يف العمل لبعد املهارة الت

رشقية وذلك الن ة قليل نســبيا بالنســبة لبعد املهارة التشــغيلية لقناة الرشــقية وذلك الن نالح  ان حجم الفجونالح  ان حجم الفجو شغيلية لقناة ال سبة لبعد املهارة الت سبيا بالن ة قليل ن

 القناة تعمل عىل مواجهه كافة التغريات البيئية ال سيام البيئة التكنولوجية.القناة تعمل عىل مواجهه كافة التغريات البيئية ال سيام البيئة التكنولوجية.

سبة املئوية ملدى املطابقة و التي تعتمد عىل مقدار الوسط احلسايب املرجح الذي  سبة املئوية ملدى املطابقة و التي تعتمد عىل مقدار الوسط احلسايب املرجح الذي نالح  إن الن نالح  إن الن

ـــ   ، ، نحصل عليه )متمثالع بالبسط(نحصل عليه )متمثالع بالبسط( ـــ ــ لكون )املقام( أعىل درجة باملقياس هي مقدار ثابت ـ ـــ ـــ ــ ـ ـ ـ لكون )املقام( أعىل درجة باملقياس هي مقدار ثابت  ـ ـ

ستوى هلا عندما يكون مقدارها  تكون مقبولة و يف أدنى مســـتوى هلا عندما يكون مقدارها   رشقية، حيث لقناة الرشـــقية، حيث (%87.5)تكون مقبولة و يف أدنى م لقناة ال

قدار  قدار يكون حجم الفجوة بم لة ""و هي و هي   (%12.5)يكون حجم الفجوة بم ية و املتمث ثال لة امل حلا عاد عن ا جة االبت لة در ية و املتمث ثال لة امل حلا عاد عن ا جة االبت در

سبة مدى مطابقة بنســـبة مدى مطابقة  سط حو التي تقابل وســـط ح  (%100)بن ، و كلام ، و كلام ""(5.25)سايب مرجح مقداره ســـايب مرجح مقداره و التي تقابل و

سرتاتيجية للقناة كان ذلك تناقص مقدار الفجوة بفعل الصـــياغة والتنفيذ اجليد للخطط االســـرتاتيجية للقناة كان ذلك  صياغة والتنفيذ اجليد للخطط اال تناقص مقدار الفجوة بفعل ال

سابات أفضــــل و أكثر اقرتاباع من احلالة مطبق كلياع موثق كليا. و بالطريقة ذاهتا نجري احلســــابات  ضل و أكثر اقرتاباع من احلالة مطبق كلياع موثق كليا. و بالطريقة ذاهتا نجري احل أف

 للمتغريات األخرى.للمتغريات األخرى.

 جماالت التحسني املطلوبة

   ستجيب الي تغريات طارئة  جيب اســـتعامل انظمة معلومات متطورة تســـتجيب الي تغريات طارئة ستعامل انظمة معلومات متطورة ت ألجل اختاذ ألجل اختاذ جيب ا

   القرار الريادي  .القرار الريادي  .

   سبل يف القناة التوجه اىل اســتثامر الفرص املوجودة يف الســوق العراقية وإجياد ســبل يف عىل  عىل سوق العراقية وإجياد  ستثامر الفرص املوجودة يف ال القناة التوجه اىل ا

 تسويق خدماهتا االعالمية وفق أجهزة حديثة يف الرتويج داخل البلد .تسويق خدماهتا االعالمية وفق أجهزة حديثة يف الرتويج داخل البلد .
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  وحماولة تطويرها واجراء عمليات جتديد مستمرة يف القناة وحماولة تطويرها واجراء عمليات جتديد مستمرة يف القناة البحث عن املعلومات اجلديد البحث عن املعلومات اجلديد

يادة  طابع متطور لز يده ذات  جد يا  يدة وتكنولوج جد كار  حث عن اف يادة من خالل الب طابع متطور لز يده ذات  جد يا  يدة وتكنولوج جد كار  حث عن اف من خالل الب

 وحتسني أدائها و السعي لزيادة ارباح القناتني عن طريق حتسني طبيعة خدماهتا.وحتسني أدائها و السعي لزيادة ارباح القناتني عن طريق حتسني طبيعة خدماهتا.

اهلواتف اخللوية وربطها وهي اخلربة واملعرفة باستخدام  مهارة االنرتنيت عرب املوبايل : -1

عىل شبكات االنرتنيت  يف عملية تبادل  املعلومات واستقباهلا لسهولة ورسعه هذه 

( اسئلة موزعة عىل سبعة اوزان كام موضح يف اجلدول 4األجهزة ويتضمن هذا البعد )

 ادناه :

 ( حتليل نتائج بعد التوجه مهارة االنرتنيت عرب املوبايل2جدول )

لقناة ( 5.5حصل عىل معدل ) "مهارة االنرتنيت عرب املوبايل"( بأن بعد 2تبني نتائج جدول )

لقناة الرشقية و   (%92)و ان النسبة املئوية ملدى املطابقة هي  ( قناة السومرية5الرشقية و)

لقناة الرشقية  وهي  (%8)شا يشري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة بنسبة  %( لقناة السومرية 83)

ومن خالل احتساب الفجوة نالح  ان حجم الفجوة %( لقناة السومرية 17نسبة قليلة و) 

لدهيا املرونة للتعامل مع  قناة الرشقيةوذلك الن  لبعد مهارة االنرتنيتنسبيا بالنسبة  عال

 قناة السومرية  قناة الرشقية  

 أوزان مدى املطابقة  أوزان مدى املطابقة  مهارة االنرتنيت ت
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       *       ** تعمل ادارة القناة تنمية القدرات التكنلوجية يف تثبيت التطبيقات الرقمية واستخدامها 1

هتتم القناة بأمهية استثامر الوقت من خالل ترشيد استخدام العاملني االستخدام االمثل  2

 للتطبيقات الرقمية 

 **        *     

تعمل ادار القناة عىل استخدام الرقابة الرقمية من خالل توحيد استخدام السريفرات الرقمية  3

 وذلك من اجل توفري تغطية كاملة تكنها من تقييم االداء 

**         *     

تتوفر لدى القناة مهارات برشية  تتلك خربات كافية عىل استخدام اهلاتف النقال يف انجاز مهام  4

 العمل التي تتطلب حلها عن بعد 

 **      *       

 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 11 2 2 التكرارات 

1 النتيجة 
2 

11
11 

     1
2 

1 8     

 5 5.5 الوسط احلسايب املرجح 

 .83 .92 ملدى املطابقةالنسبة املئوية  

 .17 .8 حجم الفجوة 
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وتقبل األفكار واالبتكارات من قبل العاملني كذلك تقوم  التغريات البيئية يف السوق

بالتحسني املستمر ، اما قناة السومرية تتوفر لدى القناة مهارات برشية  تتلك خربات كافية 

 عىل استخدام اهلاتف النقال يف انجاز مهام العمل التي تتطلب حلها عن بعد.

 جماالت التحسني املطلوبة

 واملعرفية الثقافةكذلك تطوير القدرات والتدابري االسرتاتيجية التي تتبناها القنوات تنمية 

 .القناةودعم ذلك داخل  العليا لقيادةلدى ا املطلوبة

حتسني اليات اخلدمات الفضائية  والرتويج هلا من خالل وضع اليات حمددة ومسار عمل حمدد 

 تكنولوجيا حديثة  . بطريقة مرنة تضمن زيادة قدرهتا اإلنتاجية وفق

شكل وهي القدرة عىل التعامل مع رشكاء العمل واملوظفني والزبائن بشـــكل : :   مهارات اجتامعيةمهارات اجتامعية -2 وهي القدرة عىل التعامل مع رشكاء العمل واملوظفني والزبائن ب

سانية عالية سانية عاليةحمرتم وإن سئلة( ( 44))  البعدالبعد  هذاهذا  . يتضمن. يتضمن...حمرتم وإن سئلةا   يفيف  موضحموضح  كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة  عىلعىل  موزعةموزعة  ا

 ::  ادناهادناه  اجلدولاجلدول

 ( مهارات اجتامعية3جدول ) 

 قناة السومرية قناة الرشقية  
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6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

تشعر االدارة باالرتياح وذلك لقدرهتا من  5

متابعة وتقييم االداء و مجع املعلومات من 

خالل شبكة االنرتنت املبوبة من خالل 

 تطبيقات الكرتونية رصينة 

  *     *       

ادارك االدارة ألمهية املعلومات وتييز  6

املعلومات التي ال جيب مشاركتها عرب 

 التطبيقات املتصلة باألنرتنت 

 *        *     

املهارات االجتامعية تكن االدارة من  7

السيطرة عىل معلومتها و ردع عملية 

تداول املعلومات اخلاصة بالقناة للغري 

 مرصح هبا  

 *      *       
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صل عىل معدل لقناة الرشـــقية  حصـــل عىل معدل   ""املهارات االجتامعيةاملهارات االجتامعية  ""( بأن بعد ( بأن بعد 33تبني نتائج جدول )تبني نتائج جدول ) رشقية  ح لقناة ال

شا يشري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة شا يشري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة   (%79)( وان النسبة املئوية ملدى املطابقة هي ( وان النسبة املئوية ملدى املطابقة هي 4.754.75))

سبة  بنســبة   سبة ومن خالل احتســاب الفجوة نالح  ان حجم الفجوة كبري نســبيا بالنســبة   (%21)بن سبيا بالن ساب الفجوة نالح  ان حجم الفجوة كبري ن ومن خالل احت

ضعف لدى ادارة القناة يف تتبنى تكنولوجيا لبعد املهارات االجتامعية .ناجتة عن وجود ضـــعف لدى ادارة القناة يف تتبنى تكنولوجيا  لبعد املهارات االجتامعية .ناجتة عن وجود 

صول عىل عالية الدقة يف عملها رغم اهنا هلا حتالفات اســـرتاتيجية مع قنوات ووســـائل احلصـــول عىل  سائل احل سرتاتيجية مع قنوات وو عالية الدقة يف عملها رغم اهنا هلا حتالفات ا

ضح النتااملعلومة الدقيقة. كذلك توضــح النتا رشقية ئج تفوق قناة الســومرية يف هذا البعد عىل قناة الرشــقية املعلومة الدقيقة. كذلك تو سومرية يف هذا البعد عىل قناة ال ئج تفوق قناة ال

(، بنسبة (، بنسبة 66( وهي نسبة قريبة اىل اعىل درجة يف املقياس )( وهي نسبة قريبة اىل اعىل درجة يف املقياس )5.5اذ بل  الوسط احلسايب املرجح ) اذ بل  الوسط احلسايب املرجح ) 

سبيا رغم الظروف التي يمر هبا %( وهي نســـبة قليلة نســـبيا رغم الظروف التي يمر هبا 88%( وبحجم فجوة )%( وبحجم فجوة )9292مطابقة )مطابقة ) سبة قليلة ن %( وهي ن

من التحالف او املشاركة يف خدماهتا مع قنوات من التحالف او املشاركة يف خدماهتا مع قنوات   القناة والبلد وهذا يشري اىل ان القناة  تتمكنالقناة والبلد وهذا يشري اىل ان القناة  تتمكن

 ووسائل اعالم اخرى  حملية يف القطاع الفضاء االعالمي.ووسائل اعالم اخرى  حملية يف القطاع الفضاء االعالمي.

 جماالت التحسني املطلوبة

 ستثامراســتثامر سواء اخلربات والكفاءات لدى القنوات يف حتســني أدائها ال ســيام املوارد ســواء   ا سيام املوارد  سني أدائها ال  اخلربات والكفاءات لدى القنوات يف حت

   برشية او تقنية املوجودة لدهيا.برشية او تقنية املوجودة لدهيا.

  ضالع فضـــالع للقناة للقناة ت ت االعتامد عىل قاعدة بيانااالعتامد عىل قاعدة بياناشكن شكن والتطويرية والتطويرية     التدريبيةالتدريبيةالربامج الربامج عن عن ف

ستوى األداء لعمل إذ يســـهل الوصـــول إىل املعلومات من خالهلا و مراجعة مســـتوى األداء لل صول إىل املعلومات من خالهلا و مراجعة م سهل الو لعمل إذ ي

 واملهارات القيادية وتطويرها.واملهارات القيادية وتطويرها.

حترص القناة عىل وضع الضوابط التي  8

ختص السلوكيات والتعليقات التي تصدر 

من البيئة الداخلية بالقناة او اخلارجية 

 والتي تكون معروضة عىل شبكة االنرتنت 

 *      *       

 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 التكرارات 

1  النتيجة 
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4     1
8 

1 4     

الوسط  

احلسايب 

 املرجح

4.75 5.5 

النسبة املئوية  

 ملدى املطابقة

79. 92. 

 .8 .21 حجم الفجوة 
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  ، ، املعرفة واخلربة يف كيفية البحث واحلصول عىل املعلومات املهمة واملفيدةاملعرفة واخلربة يف كيفية البحث واحلصول عىل املعلومات املهمة واملفيدة: : مهارة املعلوماتمهارة املعلومات

 ::  ادناهادناه  اجلدولاجلدول  يفيف  موضحموضح  كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة  عىلعىل  موزعةموزعة  اسئلةاسئلة( ( 44))  البعدالبعد  هذاهذا  يتضمنيتضمن

 ( حتليل نتائج بعد مهارة املعلومات4جدول )

 

صل عىل معدل لقناة الرشـــقية حصــــل عىل معدل     ""مهارة املعلومات مهارة املعلومات   ""( بأن بعد ( بأن بعد 44تبني نتائج جدول )تبني نتائج جدول ) رشقية ح لقناة ال

قة هي 5.255.25)) بة املئوية ملدى املطاب قة هي ( وان النســـ سبة املئوية ملدى املطاب شري اىل وجود فجوة عدم شا يشـــري اىل وجود فجوة عدم   (%87.5)( وان الن شا ي

سبة املطابقة بنســـبة  سبة ومن خالل احتســـاب الفجوة نالح  وجود لفجوة وان نســـبة   (%12.5)املطابقة بن ساب الفجوة نالح  وجود لفجوة وان ن ومن خالل احت

سبة . شا يعني ان أداء القناة جيد واهنااملطابقة حققت اعىل نســـبة . شا يعني ان أداء القناة جيد واهنا شجع املوظفني عىل تقديم شـــجع املوظفني عىل تقديم تت  املطابقة حققت اعىل ن

ضعف االفكار التي تزيد من الرســعة يف اداء املهام بعيدا عن الروتني الذي يضــعف  رسعة يف اداء املهام بعيدا عن الروتني الذي ي اداءها كذلك اداءها كذلك االفكار التي تزيد من ال

ستفاد منها القناة شري النتيجة اىل وجود خربات ت ستفاد منها القناةت شري النتيجة اىل وجود خربات ت صورة     ..ت صورة ولتحقيق االهداف املخطط هلا ب ولتحقيق االهداف املخطط هلا ب

ضاء اإلعالمي  كام اهنا حتقق نتائج  سوق الف ضمن تفوقها وقدرهتا عىل النجاح والتميز يف  ضاء اإلعالمي  كام اهنا حتقق نتائج ت سوق الف ضمن تفوقها وقدرهتا عىل النجاح والتميز يف  ت

ــومرية فهو ) ــايب املرجح لقناة الس سومرية فهو )أداء مثالية. اما الوســط احلس سايب املرجح لقناة ال سط احل ــري اىل ميل 55أداء مثالية. اما الو شري اىل ميل ( وهذا يش جيد جيد ( وهذا ي
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 مهارة املعلومات

 أوزان مدى املطابقة  أوزان مدى املطابقة 

يا  
كل
ق 
طب
م

يا   
كل
ق 
وث
م

 

ق 
طب
م

ليا
ك
 

ق 
وث
م

ئيا
جز
 

   
ليا
 ك
ق
طب
م

 

ق 
وث
 م
ري
غ

 

ق 
طب
م

ئيا
جز
 

ق 
وث
م

ليا
ك
ئيا 
جز
ق 
طب
م

يا 
زئ
ج
ق 
وث
م

ئيا 
جز
ق 
طب
م

  
ق
وث
 م
ري
غ

ق 
طب
 م
ري
غ

ق 
وث
 م
ري
غ

يا   
كل
ق 
طب
م

يا   
كل
ق 
وث
م

 

ق 
طب
م

ليا
ك
 

ق 
وث
م

ئيا
جز
 

   
ليا
 ك
ق
طب
م

 

ق 
وث
 م
ري
غ

 

ق 
طب
م

ئيا
جز
 

ق 
وث
م

ليا
ك
ئيا 
جز
ق 
طب
م

يا 
زئ
ج
ق 
وث
م

ئيا 
جز
ق 
طب
م

  
ق
وث
 م
ري
غ

ق 
طب
 م
ري
غ

ق 
وث
 م
ري
غ

 

6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

ليس لدينا االملام الكامل يف التنقل عرب مواقع االنرتنت  لذلك ينتهي بنا احلال يف  

 بعض االحيان يف مواقع ويب منبثقة ال تت بصلة للعمل

 **         *    

ان مهارات املعلومات تكننا من استخدام االنرتنت للتزود باملعلومات  

 الرضورية

 **      *       

ان اتصالنا املستمر بشبكة االنرتنت كان له دور كبري يف تطوير معلوماتنا وجتاوبنا  

 مع االسواق 

**       *       

ان استخدام شبكة الويب ساعد يف تنمية ادركنا يف استخدام خاصية البحث  

 حول املواضيع التي ختص اعاملنا 

 **       *      

 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 11 3 1 التكرارات 

11 6 النتيجة 
55 

     1
2 

5  3    

 5 5.25 الوسط احلسايب املرجح 

 .83 87.5 النسبة املئوية ملدى املطابقة 

 .17 12.5 حجم الفجوة 
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سبة مطابقة )للقناة بنســبة مطابقة ) سبة قليلة لكنها مؤثرة يف األداء %( وهي نســبة قليلة لكنها مؤثرة يف األداء 1717( وبحجم فجوة )( وبحجم فجوة )%83للقناة بن %( وهي ن

ضا لدية خربات جيدة ال باس هبا يف جمال التكنولوجيا والتقنيات اذ يالح  ان القناة أيضــــا لدية خربات جيدة ال باس هبا يف جمال التكنولوجيا والتقنيات  اذ يالح  ان القناة أي

 احلديثة ومهارة املعلومات.احلديثة ومهارة املعلومات.

 

سخريها خلدميمثل االبداع يف اســـتخدام االنرتنيت وتســـخريها خلدم: : مهارة اإلبداعيةمهارة اإلبداعية ستخدام االنرتنيت وت سهيل ة القناة لتســـهيل يمثل االبداع يف ا ة القناة لت

ضمنيتضــمن  ، ، اعامهلا وخلق أفكار جديدة مبتكراعامهلا وخلق أفكار جديدة مبتكر سئلةاســئلة( ( 44))  البعدالبعد  هذاهذا  يت   اوزاناوزان  سبعةســبعة  عىلعىل  موزعةموزعة  ا

 ::  ادناهادناه  اجلدولاجلدول  يفيف  موضحموضح  كامكام

 ( حتليل نتائج بعد املهارة االبداعية( حتليل نتائج بعد املهارة االبداعية55جدول )جدول )                          

 

صل عىل معدل لقناة الرشـــقية حصــــل عىل معدل     ""املهارات االبداعية املهارات االبداعية   ""( بأن بعد ( بأن بعد 55تبني نتائج جدول )تبني نتائج جدول ) رشقية ح لقناة ال

قة هي 5.255.25)) بة املئوية ملدى املطاب قة هي ( وان النســـ سبة املئوية ملدى املطاب شري اىل وجود فجوة عدم شا يشـــري اىل وجود فجوة عدم   (%87.5)( وان الن شا ي

سبة املطابقة بنســـبة  سبة ومن خالل احتســـاب الفجوة نالح  وجود لفجوة وان نســـبة   (%12.5)املطابقة بن ساب الفجوة نالح  وجود لفجوة وان ن ومن خالل احت

سبة . شا يعني ان أداء القناة جيد واهنااملطابقة حققت اعىل نســـبة . شا يعني ان أداء القناة جيد واهنا شجع املوظفني عىل تقديم شـــجع املوظفني عىل تقديم تت  املطابقة حققت اعىل ن

 قناة السومرية قناة الرشقية  

  ت

 مهارة االبداعية

 أوزان مدى املطابقة  أوزان مدى املطابقة 
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ان ادارة القناة تعمل عىل تنمية القدرات الربجمية فيام خيص امكانيات تصميم املواقع الربجمية  

 وذلك من اجل حتقيق االهداف الرقمية للقناة 

 **         *    

       *      **  ان املهارات الرقمية حتث عىل طرح افكار مبتكرة تبتعد عن االنامس االعتيادية  

تساعد املهارات الرقمية التي تم اكتساهبا يف صناعة  حلول نوعية وهلا القدرة عىل االيفاء  

 بمتطلبات املرحلة او االزمة الراهنة 

**       *       

تسهم املهارات الرقمية يف دعم القدرات التقنية التي تكننا من اعادة تشكيل املقرتحات التي  

 انتجها االخرون لتصب يف مصلحة القناة 

 **       *      

 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 11 3 1 التكرارات 

11 6 النتيجة 
55 

     1
2 

5  3    

 5 5.25 الوسط احلسايب املرجح 

 .83 87.5 املئوية ملدى املطابقةالنسبة  

 .17 12.5 حجم الفجوة 
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ضعف اداءها كذلك االفكار التي تزيد من الرســعة يف اداء املهام بعيدا عن الروتني الذي يضــعف اداءها كذلك  رسعة يف اداء املهام بعيدا عن الروتني الذي ي االفكار التي تزيد من ال

شري النتيجة ان املهارات الرقمية التي تم شري النتيجة ان املهارات الرقمية التي تمت صناعة  حلول نوعية وهلا القدرة عىل   ت ساهبا يف  صناعة  حلول نوعية وهلا القدرة عىل اكت ساهبا يف  اكت

االيفاء بمتطلبات املرحلة او االزمة الراهنة. اما الوسط احلسايب املرجح لقناة السومرية فهو االيفاء بمتطلبات املرحلة او االزمة الراهنة. اما الوسط احلسايب املرجح لقناة السومرية فهو 

%( وهي نسبة %( وهي نسبة 1717( وبحجم فجوة )( وبحجم فجوة )%83( وهذا يشري اىل ميل جيد للقناة بنسبة مطابقة )( وهذا يشري اىل ميل جيد للقناة بنسبة مطابقة )55))

ضا لدية خربات جيدة ال باس هبا يف جمال ناة أيضـــا لدية خربات جيدة ال باس هبا يف جمال قليلة لكنها مؤثرة يف األداء اذ يالح  ان الققليلة لكنها مؤثرة يف األداء اذ يالح  ان الق ناة أي

 تطوير املهارات االبداعية.تطوير املهارات االبداعية.

 ثانيا: األداء الريادي

سبق التخطيط املســـبق  ـــتعداد    اجلديدةاجلديدة  الفرصالفرص  نحونحو  التوجهالتوجه  القناة عىلالقناة عىل  قدرةقدرة  ::التخطيط امل ستعدادواالس   معمع  للتكيفللتكيف  واال

يد جد كل  قدرة عىل طرح  يدالتغريات عن طريق التخطيط املســـبق وال جد كل  قدرة عىل طرح  سبق وال كل  التغريات عن طريق التخطيط امل شكلوبشـــ   اىلاىل  يؤدييؤدي  وب

ساباكتسـاب شاهدةمشـاهدة  اكت ضمنيتضـمن  ، ، جديدةجديدة  توزيعتوزيع  قنواتقنوات  وتكوينوتكوين  ، ، جديدةجديدة  وطرح افكاروطرح افكار  اكثراكثر  م   هذاهذا  يت

 ::  ادناهادناه  اجلدولاجلدول  يفيف  موضحموضح  كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة  عىلعىل  موزعةموزعة  اسئلةاسئلة( ( 44))  البعدالبعد

 
 ( حتليل نتائج التخطيط املسبق6جدول ) 

 قناة السومرية قناة الرشقية  

 أوزان مدى املطابقة  أوزان مدى املطابقة  التخطيط املسبق ت
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6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

يعد االداء رياديا اذ ساعد القناة  او  

مكنها  من اعداد اخلطط  وتنفيذها بام 

حيقق اهداف ورسالة القناة  

   وغاياهتا. 

 

 **        *     

  للقنواتللقنواتيمكن حتسس االداء الريادي يمكن حتسس االداء الريادي  

ناة  حمط  ها يف جعل الق ناة  حمط ، اذا نجح ادائ ها يف جعل الق ، اذا نجح ادائ

فة اعني املنتســـبني والكوادر املختلفــة  سبني والكوادر املختل اعني املنت

 للعمل فيها.للعمل فيها.

*         *     

ساعد القناة  ان يعد االداء رياديا ، اذا ســاعد القناة  ان   يعد االداء رياديا ، اذا 

بادرة يف طرح  قة وذات م با ـــ بادرة يف طرح تكون س قة وذات م با س تكون 

 جديدة .جديدة .  برامج برامج 

 **      *       

يوجد ختطيط مسبق لكل أنشطة القناة يوجد ختطيط مسبق لكل أنشطة القناة  

 القناة الرئيسيةالقناة الرئيسيةمرتبطة باسرتاتيجية مرتبطة باسرتاتيجية 

 **       *      

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 3 1 التكرارات 
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ضح نتائج جدول )توضـــح نتائج جدول ) سبق التخطيط املســـبق   ""( بأن بعد ( بأن بعد 66تو سومريةلقناة الرشـــقية والســـومرية""""التخطيط امل رشقية وال عىل عىل   ""لقناة ال

صلت الرغم من تفاوت وتباين النتائج اال ان هناك تفوق لقناة الرشــقية يف اإلجابات  اذ حصــلت  رشقية يف اإلجابات  اذ ح الرغم من تفاوت وتباين النتائج اال ان هناك تفوق لقناة ال

عدل ) عدل )عىل م ملدى 5.255.25عىل م ية  بة املئو يا عىل وان النســـ يا موثق كل بة من مطبق كل ملدى ( وهي قري ية  بة املئو س يا عىل وان الن يا موثق كل بة من مطبق كل ( وهي قري

بة    (%88)املطابقة هي املطابقة هي  سبة  شا يشـــري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة بنســـ شري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة بن ومن خالل ومن خالل   (%12)شا ي

سبق .ناجتة  سبة لبعد التخطيط امل سبيا بالن ساب الفجوة نالح  ان حجم الفجوة قليل ن سبق .ناجتة احت سبة لبعد التخطيط امل سبيا بالن ساب الفجوة نالح  ان حجم الفجوة قليل ن احت

عن وجود فرصة سوقية ال سيام من قبل املؤسسات اإلعالمية الفضائية عىل خدمات القناة عن وجود فرصة سوقية ال سيام من قبل املؤسسات اإلعالمية الفضائية عىل خدمات القناة 

سات وفق اتفاقيات بينها وبني تلك املؤســـســـات  س ملا تتمتع به القناة من إمكانية تكنولوجية ورغبة ملا تتمتع به القناة من إمكانية تكنولوجية ورغبة وفق اتفاقيات بينها وبني تلك املؤ

ـ) قوية يف انتاج خدمات اعالمية جديدة، اما قناة السومرية فبل  الوسط احلسايب املرجح بـــــ)  قوية يف انتاج خدمات اعالمية جديدة، اما قناة السومرية فبل  الوسط احلسايب املرجح ب

سبة مطابقة )  )4.754.75 سبة مطابقة )وهي قريبة من مقياس مطبق كليا موثق جزئيا.وبن .( وحجم فجوة .( وحجم فجوة 7979وهي قريبة من مقياس مطبق كليا موثق جزئيا.وبن

ـــبة للقناة وهذا يربهن ان 2121)) ـــبة عالية بالنس سبة للقناة وهذا يربهن ان %( وهي نس سبة عالية بالن ـــة القناة ترتبط بالتغريات %( وهي ن ـــياس سة القناة ترتبط بالتغريات س سيا

سم ببيئة الالتأكد  سوق العراقية من تقلبات وتت شهده ال صادية للبلد وما ي سية واالقت سيا سم ببيئة الالتأكد ال سوق العراقية من تقلبات وتت شهده ال صادية للبلد وما ي سية واالقت سيا ال

 عىل النحو اآليت: عىل النحو اآليت:   ةةموضحموضح  ، ، اىل اسباباىل اسباب  هذه الفجوةهذه الفجوة  تشريتشريالعايل والعايل و

  رشية التخصـــيصـــات املالية والبرشـــية   قلة قلة صات املالية والب صي صني وجود متخصـــصـــني   وقلة وقلة التخ ص يف جمال يف جمال وخرباء وخرباء وجود متخ

 يات  يف قناة السومرية .يات  يف قناة السومرية .والربجموالربجمالتكنولوجيا التكنولوجيا 

  سوق قله  وعي االدارة يف قناة الســـومرية  بامهية معرفه احتياجات وطلبات الســـوق سومرية  بامهية معرفه احتياجات وطلبات ال قله  وعي االدارة يف قناة ال

 العراقية من اخلدمات اإلعالمية الفضائية .العراقية من اخلدمات اإلعالمية الفضائية .

 جماالت التحسني املطلوبةجماالت التحسني املطلوبة

 صني يف جمالتوظيف متخصـــصـــني يف جمال  جيبجيب ص ـــتعامل انظمة معلومات  توظيف متخ ستعامل انظمة معلوماتاس   واألنظمة اخلبريةواألنظمة اخلبرية  ا

   والتيق  للبيئة اخلارجية.والتيق  للبيئة اخلارجية.  متطورة تستجيب الي تغريات طارئة متطورة تستجيب الي تغريات طارئة 

  صاءات العمل عىل اجياد طرق جديد لتلبية حاجات الزبائن عن طريق عمل اســتقصــاءات ستق العمل عىل اجياد طرق جديد لتلبية حاجات الزبائن عن طريق عمل ا

 ميدانية للزبائن من خالل فرق خمتصة . ميدانية للزبائن من خالل فرق خمتصة . 

  صياغة اسرتاتيجيات مسبقة عن طريق انشاء فريق متخصص يعمل  عىل البحث صياغة اسرتاتيجيات مسبقة عن طريق انشاء فريق متخصص يعمل  عىل البحث

ضائي وتزويدعن الفرص املتاحة يف الســـوق االتصــــاالت واالعالم الفضــــائي وتزويد صاالت واالعالم الف سوق االت القناة القناة   عن الفرص املتاحة يف ال

11 6 النتيجة 
55 

     6 5 8     

 4.75 5.25 الوسط احلسايب املرجح 

 .79 .88 النسبة املئوية ملدى املطابقة 

 .21 .12 حجم الفجوة 
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ها لتحقيق أداء متميز  مل عىل اســـتثامر ية والع مات عن الفرص االعالم ها لتحقيق أداء متميز باملعلو ستثامر مل عىل ا ية والع مات عن الفرص االعالم باملعلو

 ومستدام .ومستدام .

 
قدرة القناة عىل حتسني األنشطة خللق قيمة يف األمد القريب وحتقيق : الكفاءة والفاعليةب. 

 هذا األهداف بشكل األمثل من خالل االستثامر األمثل للموارد وزيادة االنتاجية يتضمن

 :ادناه اجلدول يف موضح كام اوزان سبعة عىل موزعة اسئلة( 4) البعد

 ( الكفاءة والفاعلية 7جدول )

 

لقناة الرشقية افضل بقليل من قناة ""الكفاءة والفاعلية  "( بأن بعد 7توضح نتائج جدول )

السومرية عىل الرغم من تفاوت وتباين النتائج اال ان هناك تفوق لقناة الرشقية يف اإلجابات  

( وهي قريبة من مطبق كليا موثق كليا عىل وان النسبة املئوية 5.75اذ حصلت عىل معدل )

ومن خالل  (%4)شا يشري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة بنسبة   (%96)ملطابقة هي ملدى ا

 قناة السومرية قناة الرشقية  

 أوزان مدى املطابقة  أوزان مدى املطابقة  الكفاءة والفاعلية ت
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6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

يمكن ان  تكون القناة  ريادية ، يف حالة يمكن ان  تكون القناة  ريادية ، يف حالة  

 ادائها يتصف بالفاعليةادائها يتصف بالفاعلية

 **      *       

ـــن   ـــتثامر اجليد للمنظمة وحس سن ان االس ستثامر اجليد للمنظمة وح ان اال

ها شكن ان تكون  الترصـــف بمواردهــا شكن ان تكون   رصف بموارد الت

 صفة القناة  الريادية.صفة القناة  الريادية.

*       *       

يا   مة املزا يادي للمنظ جه الر يا حيقق التو مة املزا يادي للمنظ جه الر حيقق التو

 التنافسية املستدامةالتنافسية املستدامة

**         *     

ياجات   ية احت ناة عىل تلب ياجات تركز ادارة الق ية احت ناة عىل تلب تركز ادارة الق

ئن  لزبــا من ا ثر  ك يني ا ل ئن احلــا ــا لزب ئن ا با لز من ا ثر  ك يني ا ل حلا ئن ا با لز ا

 ..  املحتملنياملحتملني

*       *       

 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11 11 1 3 التكرارات 

1 النتيجة 
8 

55      1
8 

 4     

 5.5 5.75 الوسط احلسايب املرجح 

 .92 .96 النسبة املئوية ملدى املطابقة 

 .8 .4 حجم الفجوة 



 
 2022 الريادي على وفق املهارات الرقمية  دراسة حالة في عينة القنوات الفضائيةألاداء  

  

 

18   
 

احتساب الفجوة نالح  ان حجم الفجوة قليل نسبيا بالنسبة لبعد الكفاءة والفاعلية .ناجتة 

عن وجود إيرادات تستطيع هبا االستثامر اما قناة السومرية فبل  الوسط احلسايب املرجح بـ) 

%( 8.( وحجم فجوة )92ة من مقياس مطبق كليا موثق كليا.وبنسبة مطابقة )وهي قريب )5.5

وهذا يشري ان ادارة القناة عىل االستعداد الكايف ملواجهه تقلبات  وهي نسبة مقبولة بالنسبة

 السوق وحتقيق أهدافها وفق االسرتاتيجية املوضوعة مسبقا.

حلصول عىل اكرب قدر من اإليرادات وهو مؤرش يوضح قدرة القناة عىل ا: املؤرش الرياديج. 

 اسئلة( 4) البعد هذا واملشاهدات بحيث يضمن هلا احلصة السوقية األكرب يف السوق. يتضمن

 :ادناه اجلدول يف موضح كام اوزان سبعة عىل موزعة

 ( املؤرش الريادي 8جدول ) 

 

 
لقناة الرشقية كانت بنسبة مطابقة ""املؤرش الريادي  "( بأن بعد 8توضح نتائج جدول )

( وهي قريبة من مطبق كليا 4.75% افضل من قناة السومرية اذ حصلت عىل معدل )100

 قناة السومرية قناة الرشقية  

 املؤرش الريادي ت

 أوزان مدى املطابقة أوزان مدى املطابقة
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ان نسبة الربحية العالية للمنظمة 

 يعد احد صفات القناة  الرائدة
*       *       

 
تتصف القنوات  الريادية 

 باالبداع
*         *     

 

احد اهم مؤرشات القناة  

حجم املبيعات الريادية هو كرب 

 واحلصة السوقية

*        *      

 
املشاهدة للقنوات ان نسبة 

 الفضائية
*         *     

 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 التكرارات 

     8 5 6       24 النتيجة 

 4،75 6 الوسط احلسايب املرجح 

 .79 .111 النسبة املئوية ملدى املطابقة 

 .21 صفر حجم الفجوة 
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شا يشري اىل وجود فجوة لعدم املطابقة  (%79)موثق جزئيا وان النسبة املئوية ملدى املطابقة هي 

ومن خالل احتساب الفجوة نالح  ان حجم الفجوة عال نسبيا بالنسبة لبعد  (%21)بنسبة  

 املؤرش الريادي .ناجتة عن ضعف وجود قدرات ومهارات إبداعية للقناة كذلك:

  عدم وجود استعداد ملواجهه التقلبات والتغريات يف السوق العراقية بسبب الظروف

ة بالتغريات البيئية والتي تشكل البيئية الشديدة التغري وضعف الوعي لدى االدار

 هتديد عىل أداء القناة.

  اعتامد قناة السومرية عىل االنظمة االدارية الروتينية وعدم أتباع انظمة ذات تطور

 حيقق جودة أداء القناة.

 جماالت التحسني املطلوبة: 

ية من يساعد يف أن يكون أكثر إنتاجتطوير مهارات القيادات العليا يف القناة الذي سوف 

ا،  اما حيدث حوهل ترىال  التي هاملنغلق يةذو العقل القيادات بحث دائام  ت املبدعة فالقيادةجيد 

ا ومهارة، وهذا يساعد يف زيادة  اعن حلول وطرق خمتلفة للقيام باألمور، شا جيعله أكثر ابتكار 

 واملشاهدات للقناة. اإلنتاجية
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 املبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات

هناك دورا كبريا جدا للمهارات الرقمية بابعاده ) املهارات التشغيلية ، واملعلوماتية،  .1

والبداعية ، واالجتامعية، ومهارات االنرتنيت( يف حتسني اداء القنوات الفضائية 

 )الرشقية والسومرية( للحصول عىل الريادية يف عامل االتصاالت واالعالم .

املهارات الرقمية الرؤية االسرتاتيجية للقنوات الفضائية وحتدد مسار عملها تعزز  .2

 بشكل سليم يف من خالل قوة التوجه نحو الريادية يف القطاع االتصاالت واالعالم.

يوجد وعي وادراك للقيادة العليا يف القنوات الفضائية عينة البحث حول املهارات  .3

  السوق العراقية.الرقمية للحصول عىل املوقع املتميز يف

ان التوجه االسرتاتيجي للقنوات الفضائية عينة البحث نحو ابعاد املهارات الرقمية  .4

وتوظيفها لتحقيق امليزة التنافسية يسهم يف رقي وتقدم عينة البحث يف السوق 

 العراقية ومن ثم يسهم يف بناء االقتصاد الوطني.

 ثانيا: التوصيات

القنوات الفضائية ملفهوم املهارات القمية سيسهم عىل ان تعزيز القيادات العليا يف  .1

 بناء قدرات ريادية تساعد يف تطوير االفكار واخلطط واملشاريع املستقبلية.

العمل عىل توظيف ابعاد اضافية للمهارات الرقمية يف انموذج البحث ملعرفة مدى  .2

 تأثريها  يف االداء الريادي.

مية من قبل االدارة العليا يف القنوات الفضائية استثامر ابعاد  وعنارص املهارات الرق .3

 عينة البحث بام يسهم يف بناء ميزة تنافسية واداء ريادي يف السوق العراقي.

ينبغي االخذ باحلسبان اليقظة التنافسية عند استخدام املهارات الرقمية لغرض ان  .4

 . تكون عينة البحث عىل اطالع مستمر عىل املنافسني يف الساحة العراقية
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 عصيبٍةٍ تخفيض قيمة الدينار العراقي في سنٍةٍ

 واملعالجات البديلة 

 1أ. م. د. نوفل قاسم عيل

 مقدمة:

 هبط إذ ٪. 11بلغ  عقدين يف كرب انكامش  أ 2020 ةالعصيب ةواجه اقتصاد العراق يف السن

تسع عجز املوازنة او. حسب حصة النفطبوبك أبني بلدان  أكرب قدر  إىل الناتج املحيل اإلمجايل 

 .2021لعام  ٪40، ليصل زهاء 2004٪ من حجم املوازنة منذ 20أكثر من إىل 

 مشكلة البحث:

 ةالفئات الضعيفة موججراءات التقشف احلكومية ملعاجلة عجز املوازنة العامة تلقت إبدل 

الغالء التي نجمت عن ختفيض وزارة املالية قيمة الدينار، وليس من البنك املركزي وهذه 

 ص. خصتالمشكلة ثانية بحكم 

 أسئلة البحث:

قالت و. 2021 عام من عجز املوازنة العامة للدولة عالج ختفيض قيمة الدينار العراقي نسبة  

ا؟ وكيف . فهل كان ذلك صحيح  عىل الناس واملجتمع طفيف  ثر التخفيض أ ن  إ :وزارة املالية

عن السنة العصيبة مع تراجع اقتصادات العامل، ومنها اقتصاد العراق، مع  مكن التغايضأ

 جائحة كورونا؟

 هداف البحث:أ

جرته احلكومة يف قيمة الدينار العراقي مطلع أهدف هذه الورقة تقييم عملية التخفيض الذي 

ذ إ، وحتليل املرتتبات االقتصادية واالجتامعية عىل الناس ومناقشة املعاجلات البديلة، 2021

 .Covid-19، من الركود الذي سب ــبه اجتياح عصيبة   سنة   جاء التخفيض يف

 مهية البحث:أ

كبرية، بدل ختفيض  ةملوارد ريعيساس عىل تعظيم مواردها. واتعمل الدولة من حيث األ

نها من ختطإالنفقات احلكومية العامة واالستثامرية كذلك،  العجز املايل  يىل احلد الذي يمك 

  كل  من رغم وعىل ال. 2021 عىل للموازنة العامة
 
، قررت احلكومة تبني  اإلجراء النقدي يشء

إال موال الدولة، تسهم يف ختفيض العجز املايل. أىل إا رقام  أضافت أ إذا لكل التوقعات. خالف  

عصفت بالطبقة الفقرية وضاعفت  اجتامعية  -اقتصادية   ضافت مأساة  أا يف الوقت نفسه، ن  أ

 . الناس الواقعني حتت خط الفقر املعييش

                                                 
 أستاذ مساعد، قسم االقتصاد. كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، مدير مركز الدراسات اإلقليمية ، جامعة املوصل. 1
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 منهج البحث:

 ثر جائحة كورونا واحتامالتإقتصادي يف العراق االبعاد الرتاجع أت الورقة حتليل أارت

راء ختفيض سعر رصف الدينار جإوضاع املجتمعية، وتقييم التداعي االقتصادي، ومآالت األ

نتائج التقييم ىل إ والنفقات مفتاح املعاجلة، وصوال   اقتصاد العراق، ومركز العجز املايل ذإلنقا

 . واملقرتحات

واالستثامرية هلذه برزها، من بني الكثري، تطبيق مبدأ اقتصاد النفقات العامة، االستهالكية أ

السنة العصيبة وتغليب مصلحة املجتمع عىل مكاسب الدولة والرسميني املسؤولني فيها، 

فضال عن التوغل باملعاجلات يف السياستني النقدية واملالية، والتعظيم احلقيقي واجلاد 

 لإليرادات العامة وتطبيق السياسات السيادية قبل كل يشء.

ل بالتضخم، ختفيض العملة، عجز املوازنة العامة، السياسة النقدية، التموي: الكلامت املفتاحية

 السياسة املالية

  JEL :E62 / E5 / H6 / E4 / G3حسب بالرمز 

Devaluating the Iraqi Dinar in Tough Year, 

Alternative Treatments 

 
Dr. Nawfal Kasim Ali  

Abstract: 

This paper aims to assess the devaluation made by the government in the 

Iraqi dinar in early 2021, analyze the economic and social consequences for 

people in a tough year in addition to Covid-19 pandemic, and discuss 

alternative treatments. This sistuation added a substantial catastrophe to 

Iraq’s already dilapidated economy, subsequent to a series of security-

political fluctuations ended with the disposal of ISIS gangs with a calamity 

effects of the cities and provinces destruction, controlled for triple years. 

This work supposes the state to maximize its worthy resources and reduce 

government public and investment expenditures to an extent can overcome 

the fiscal deficit of public budget 2021. Despite everything, the government 

decided to adopt the monetary measure, contrary to all expectations, to add 

figures to state funds that reduce the fiscal deficit and add to the socio-

economic tragedy as well. 

 
Keywords: Currency Devaluation, Public Budget Deficit, Monetary policy, Fiscal Policy 
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 مقدمة

أكرب انكامش خالل وأوائل السنة التالية، وشهد  2020 يف اقتصاد العراق لسنة عصيبة واجه

أوبك حسب حصة  بلدانبني من بأكرب قدر املحيل اإلمجايل الناتج  هبط ، و٪11بلغ  عقدين

 ٪40، ليصل زهاء 2004٪ من حجم املوازنة منذ 20وازنة بأكثر من املالنفط. اتسع عجز 

الدين إىل الناتج املحيل اإلمجايل من بني أعىل املعدالت يف أوبك+ ارتفعت . نسبة 1 2021لعام 

الوحيد يف ارقام العراق.  رتفعامل االرتفاع، وهو ه٪ من60، لتصل 2020٪، عام 20أكثر من 

 2020دوالر عام  مليار 50الصافية كثريا من  األجنبية قيمة األصولأن تنخفض  زمعمن املو

 . 2024عام  دوالر مليار 10اىل 

ن يكون عىل أمل ا، ةغري كافيا لسد عجز املوازن حالكان العراقي ختفيض قيمة الدينار 

اللجوء اىل معاجلة الطرف عىل احلكومة يتعني كان من املفرتض ان التخفيض األخري. لذا 

. دينار الذي هو يف األساس مهمة البنك املركزيختفيض قيمة ال  منمن املوازنة بدال خراآل

، ولكن هذا مل حيصل يف املعاجلة النقديةالرتكيز عىل السياسة املالية بدل السياسة ن عليها كاو

 . لدواعي كشفت عنها هذه الدراسة

للتثبت من أبعاد وآثار ختفيض قيمة العملة، ارتأت الورقة حتديد ابعاد الرتاجع اقتصادي يف 

الوقوف عىل ستدعى التحليل االعراق اثر جائحة كورونا واحتامالت التداعي االقتصادي. 

وال بد األوضاع املجتمعية، وتقييم اجراء ختفيض سعر رصف الدينار إلنقاذ اقتصاد العراق. 

لتحديد مركز العجز املايل. من تلك املقرتحات، حتليليا،  2020مراجعة املوازنة العامة من 

ستهالكية واالستثامرية وأبرزها، من بني الكثري، هو تطبيق مبدأ اقتصاد النفقات العامة، اال

هلذه السنة العصيبة. كذلك تغليب مصلحة املجتمع عىل مكاسب الدولة والرسميني 

املسؤولني فيها، املستفيدين من املوازنة االستثامرية.  فضال عن التوغل باملعاجلات يف 

اسات السياستني النقدية واملالية، والتعظيم احلقيقي واجلاد لإليرادات العامة وتطبيق السي

اتضح ان النفقات العامة هي مفتاح املعاجلة. وهذا يكفي اىل حد ما  السيادية قبل كل يشء.

 من الوصول اىل نتائج التقييم وحتديد املقرتحات الالزمة.

خالصة  مع تراجع االقتصادبدأت مع  .مباحث ثالثةتوزعت التحليالت واملعاجلات يف 

اقتصاد  إلنقاذسعر رصف الدينار اجراء ناجحا هل كان ختفيض والسؤال  ،األوضاع الداخلية

 انتظم التحليل االستقرائي .خرجت الورقة بمقرتحات حاسمة ؟النفقات وماذا عن العراق؟

يد ابعاد الرتاجع اقتصادي يف العراق اثر جائحة كورونا واحتامالت التداعي دحتيف: لورقة ل

تقييم اجراء وأخريا،   االنيار؛لتنتهي بانيار موشك عىل األوضاع املجتمعية ؛االقتصادي

                                                 
1 UNDP (20210), Arab Development Portal, https://arabdevelopmentportal.com/country/iraq 

https://arabdevelopmentportal.com/country/iraq
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مركز العجز املايل والنفقات مع التأكيد عىل  ختفيض سعر رصف الدينار إلنقاذ اقتصاد العراق

 فيه.  مفتاح املعاجلة

سعر ، واعتامد يف قيمة الدينار الكبري تقرتح الرتاجع عن التخفيض النتائجأبرز ومع ذلك، فإن 

. تقرتح دوالرلل دينار 1300اىل أي السابق، السعر وتخفيض املعلن بني ال يوسطرصف 

األفضل من ذلك كله وهو اإلجراء املايل بالتقشف وضغط النفقات العامة اجلارية وجتميد 

. اتضح ان النفقات العامة هي مفتاح املعاجلة. وهذا يكفي اىل حد ما من النفقات االستثامرية

 لالزمة.الوصول اىل نتائج التقييم وحتديد املقرتحات ا

  تراجع االقتصاد

اختذت احلكومة العراقية قرارا حاولت من طريقه تعديل مسار االقتصاد واخلروج من مأزق 

عراقي ركود اقتصادي  ومعها العامل تاجتاح 19-جائحة كوفيدمايل خطري. وقد اتسعت 

جئ. املفا باالنيارمعظم االقتصادات تعافت باستثناء العراق الذي أخذ و ،٪20بأكثر من 

أحد أغنى عرش دول بالعامل بالثروات الطبيعية كالنفط والغاز  أن العراق هورغم عىل ال

كذلك بالعوائد التجارية  .والكربيت واحلديد والفوسفاتالطبيعي والنحاس واليورانيوم 

من ايرادات اخلدمات العامة.   ملياريةمن املطارات واالتصاالت واملنافذ احلدودية وعوائد 

ئة املنافذ احلدودية مثال، يف الشهر الواحد تفوق املائة مليون دينار، ولكن ال يصل واردات هي

وزارة املالية  لمال تعقد ٪ منها فقط. واردات هيئة االتصاالت 10منها اىل خزينة الدولة سوى 

تستحوذ الوزارات عىل ختصيصات املوازنة االعتيادية بعقود ومهية  ،عن حساباهتا شيئا

 صات اخلزينة االستثامرية ومشاريع االعامر. يخصتتالعب رئاسة الربملان ب .100٪

بعد تأخر  2021ترسبت مسودة مرشوع قانون املوازنة العامة العراقية للدولة االحتادية مطلع 

كبري. تأخرت أكثر لدى الربملان العراقي نحو شهرين لغرض التعديل و/أو اقرارها، وكانت 

مليار دوالر. وكانت الضجة الكبرية التي أثارت الرأي  120تعادل  ترليون دينار 150بحجم 

 العام املحيل أكرب من أن مترر املوازنة. 

ثاين مصدر للنفط يف أوبك، من انخفاض أسعار النفط بسبب وهو العراق، اقتصاد عانى 

 النتشاراالقتصادية -الصحية-اآلثار االقتصادية فضال عن معاناته يف. 19-جائحة كوفيد

. مع التهميش الذي عانت منه معظم 1اىل درجة البدء بالتفكك االقتصادي  الفايروس

                                                 
1 Al Ansary, Khalid  and Nour Al Ali (2020), Iraq Devalues Its Currency as Economy Unravels, 

December 19, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-19/iraq-devalues-currency-by-

record-against-dollar-as-economy-wilts 

https://www.bloomberg.com/authors/AQk-Xu8-9xo/khalid-al-ansary
https://www.bloomberg.com/authors/ASd1DUBqfH4/nour-al-ali
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-19/iraq-devalues-currency-by-record-against-dollar-as-economy-wilts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-19/iraq-devalues-currency-by-record-against-dollar-as-economy-wilts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-19/iraq-devalues-currency-by-record-against-dollar-as-economy-wilts
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عىل عجز القطاعات االنتاجية عىل مدى العقدين األخريين تقريبا انكشف االقتصاد رسيعا 

 . 1االنياروبات عىل شفا مريع 

نة باحلد ها او اقرار موازيلخاعاجزة عن احلفاظ عىل مد 2020عام  يفلذلك وقفت الدولة 

تتصاعد  ،املائة وعرشين مليار دوالراملوازنة جتاوزت  .االدنى  او دفع املرتبات بدون قروض

بلغ عجز  ،قطفتسديد سنوي يفوق اخلمسة مليارات دوالر كفوائد فيها  .وتريهتا سنويا

 عجز البنك املركزي عن سداد ديونه.  قد يمكن جتاوزه حتى بالقروض، و املوازنة حدا ال

ان العراق ال يشكل دولة "األول، بحسب دراسة ألحد املواقع الدولية املتخصصة هو  السبب

جتثم  ،جغرافية متناثرة غنية باملوارد اجزاءعبارة عن   هو .حقيقية او اقتصادية موحدة سياسيا

 لدولة العراقيةل ، وال وجوداو بتهديد او ابتزاز تواطؤعليها جمموعات متتص الثروات ب

 هاسادفو واقتصادية وعسكريا ال وجود هلا. وهذا مصدر سوء االدارة العاجزةسياسيا 

بالسيطرة، واخلطر األكرب  رتكيبة نفسهاعن ادارة املوارد. األخطر من ذلك ان تستمر ال هاوفشل

  2"هو ان يعيد الشعب تدويرها.

لثة اىل معاناة أضاف مشكلة ثا لكنهعجز. ال ةعاجلحماولة يائسة يف مجاء ختفيض قيمة الدينار 

مع تباطؤ ركودي مع اضافة دوالر -تراجع البرتو مع. فبات احلال ناس، كام ذكر يف أعالهال

أزمة تبعتها ضائقة مالية تواجه احلكومة العراقية بدأت  فتعل، للتمويل بالتضخم.املتضخم ال

 3 اخلامالنفط إنتاج يف مستويات عن انخفاض أسعار النفط وختفيضات  تااقتصادية نجم

مع األسباب املشار اليها يف أعاله عمدت . وبحسب احلصة االنتاجية ضمن منظمة األوبك

احلكومة، وحتديدا وزارة املالية اىل التنسيق مع البنك املركزي والربملان العراقي واقناعهام 

. 4الواحد دوالرلل 1450إىل  1190من حوايل للدينار العراقي تخفيض السعر الرسمي ب

 انون أولك 19 املوافق يوم السبت ٪ مقابل الدوالر.22بنسبة  دينارفيض للختيعني هذا 

أعلنت احلكومة أنا ختفض قيمة العملة للمرة األوىل منذ الغزو الذي قادته الواليات  2020

                                                 
شبكة االقتصاديني العراقيني،  ؟، اقتصادي اغرتاب أم مايل استقطاب –، إشكالية االقتصاد االنتقايل يف العراق (2021صالح، د. مظهر حممد ) 1

16/60 :/http://iraqieconomists.net/ar/2012/06/21 5-اال-االقتصاد-إشكالية-صالح-حممد-مظهر-د/ 

تقرير ، 2020، ترشين أول Oxford Economics(، أسباب العجز املايل للبنك املركزي العراقي، موقع 2021ريكرز، بوب و نافذ زوك ) 2

 شباط. 6منشور يف 

https://www.alnaked- :04/28(، رؤيتنا يف هبوط سعر النفط األمريكي، موقع الناقد العراقي، 2020)اجللبي، عصام  3

 aliraqi.net/article/76270.php 
 .101، ص1، ك2(، القانون املقرتح للموازنة العامة، البيان االعالمي، ص2020)وزارة املالية العراقية  4

http://iraqieconomists.net/ar/2012/06/21/
https://www.alnaked-aliraqi.net/article/76270.php
https://www.alnaked-aliraqi.net/article/76270.php
https://www.alnaked-aliraqi.net/article/76270.php
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، لتقليل الضغط عىل املالية العامة يف الوقت الذي حتاول فيه تأمني 2003املتحدة عام 

 الدوالرات.مساعدات خارجية بمليارات 

ر   .2003ان هذا هو أول ختفيض لقيمة العملة منذ  له يف بيانالعراقي البنك املركزي بر 

العراق وطالب  الر الواحد.ودينارا للد 1460وسيعاد بيع الدوالر للبنوك املحلية بسعر 

بدفع ملياري دوالر مقدما مقابل النفط. وهي  الرشكاتيعاين من نقص السيولة بات الذي 

السبب هو أن جاء التربير ب .ته من العمالت األجنبيةالتجنب استنزاف احتياط خطوات

سعت احلكومة أواخر  ،يف انيار األسعار هف فريوس كورونا الطلب عىل الطاقة وتسببااستنز

األجل للمساعدة -إىل احلصول عىل مدفوعات مقدمة مقابل عقد توريد خام طويل 2020

 .رتدييف التخفيف من وضعها املايل امل

األمر  من ذلك، احلكومة وقعت يف تناقض مع خطأ اإلجراء الذي أقدمت عليه. وهو من 

احللول التي نسبت اىل وزير املالية ومل يستطيع نفيه. للخروج من املأزق اقرتح الوزير اجراءات 

بديلة! منها ختفيض رواتب أساتذة اجلامعات والتعليم العايل احلكومي، بدعوى انا رواتب 

تفعة. لكن بعدما جوبه بالتنديد والشجب ووصف بأنه غري مهني وال عالقة له باألمور مر

املالية للدولة، اقرتح فرض رضيبة الدخل عىل جممل موظفي الدولة العراقية! التربير هو أن 

احتياطي احلكومة للرواتب القابلة للدفع تكفي لعدة أشهر فقط. وقد تعرضت هذه 

كان ”مقاال ذكر فيه:  بلومربج حمليا وعامليا. فمثال،  نرشت مؤسسةاملقرتحات للنقد الشديد 

وضغوط امليزانية العاملية انخفاض أسعار النفط منه بسبب  أسلوبا ال مفرختفيض قيمة العملة 

  1."العراق تواجهالتي 

(. وضغوط امليزانية التي يواجهها العراقعىل اي حملل التوقف قليال عند العبارة األخرية؛ )

 هي تلك الضغوط؟ احلكومة مل تعلن أية اجراءات تقشفية حكومية يف موازنة النفقات فام

العامة وال ختفيضات يف موازنة النفقات االستثامرية. واملرشوعات االستثامرية وبراجمها 

التنموية، ملن يعلم، هي أقرب اىل الصفر، وهي سبب رئيس لالنتفاضة الشعبية، ترشين 

ية أول ما جلأت اليه هو ختفيض جانب النفقات العامة. وهو أسلوب . احلكومات العامل2019

بدهي ال حيتاج اىل علم او ختصص مهني. وارتفعت مبالغ املوازنة يف العراق ارتفعت مبالغ 

 املوازنة، بشقيها اجلاري واالستثامري واتسع العجز أكثر وأكثر، برغم كل التداعيات. 

املؤرشات املنشورة تشري  لكن .ملرة واحدة ولن يتكرر صلحالتخفيض احلكومة قالت إن هذا 

لزيادة الناجتة يف تكاليف مع ا رد الفعل الشعبي النتيجة كانت معكذلك. ليس ان األمر  اىل

                                                 
1 Bloomberg (2020), Professional Solution,  

https://www.bloomberg.com/news/terminal/QLPEWXT0G1KZ, On Terminal Page. 

https://www.bloomberg.com/news/terminal/QLPEWXT0G1KZ
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 ٪ وفقدان الدخل الفردي احلقيقي خلمسه، مع عدم22-20وارتفاع التضخم بمقدار املعيشة 

 التقشف احلكومي.

-2020 وفى الكاظمي، الذي تسل م رئاسة الوزراء يف مايمصطاحلكومة )السيد  رئيسحذر 

رواتب املوظفني دون زيادة الديون. هذا هيدد  تسديد، أن احلكومة ستكافح ل(2022 1ت

يف ذلك  برئاسة السيد عادل عبد املهديتكرار االضطرابات التي أسقطت حكومة السابقة ب

 العام، وشهد مقتل مئات املتظاهرين.

عن أسفهم  2019 ناية ترشين أولببغداد أعربوا يف ميدان التحرير  دق كان املتظاهرون

 مداداتا تردي مثلالعامة، املسؤولني الفاسدين، مع تردي اخلدمات احلكومية  اتاسيلس

ونقص  أصال املتهرئة تردي البنى التحتيةاملتداعية و دمات الصحيةواخل ةالكهربائي طاقةال

، خالفا للتوجهات إنتاج أوبك حصص ختفيضات وحثوا احلكومة عىل جتاهل .الوظائف

 . الدولية

يتحول إىل هتديد ألوبك، فصندوق النقد الدويل توقع أن وبات تدهور ياالقتصاد العراقي 

، أكثر من أي دولة عضو أخرى يف أوبك 2020٪ عام 12يتقلص اقتصاد العراق بنسبة 

ملحيل اإلمجايل. يف وقت راهن ٪ من الناتج ا22 بلغيسعجز ميزانيته  .بموجب حصة إنتاجية

 لتحقيق"، واملقرتح الغريب يفيد أنه فيه رئيس وزراء العراق عىل اإلصالحات االقتصادية

 األجنبية للمساعدات العنان وإطالق البالد يف الشباب املحتجني استاملة عليه جيب النجاح،

  1. "األمور! تصعيد لتحايش املرتددين املانحني من

أكثر مما ذكر يف ، خالل أيام ٪23 بأكثر منقدر ارتفاع مستوى التضخم بمقدار التخفيض 

ا سمي من خطة أوسع مل اجزء هذه اخلطوة جاءت ،نسبة ختفيض قيمة الدينار أعاله من

تقليص الرواتب أن احلكومة سوف تعمد اىل و .إصالح اقتصاد العراق املعتمد عىل النفط

قوبلت بالفعل أنقذ الوضع أن هذه اإلجراءات احلكومية املقرتحة  لكن ما ، كام أشري.العامة

 االحتجاجاتمن إثارة غضب الناخبني بعد  ان أعضاء الربملان الذين خشومبمعارضة 

 هزت البالد. التي اشدة احل

يف  الدينار وأقنعت الربملان باقرار ذلك،ختفض قيمة  الغريب أن احلكومة العراقية أرصت عىل

قالت احلكومة إن ختفيض قيمة العملة سيكون ملرة  .الوقت الذي يتداعى فيه االقتصاد

ولكن  ،تكرار اضطرابات قاتلةالتنفيذ بالدينار، مل يتسبب قيمة  وأنه بعد اقرار ختفيض واحدة.

                                                 
1 Ghosh, Bobby (2020), Iraq’s Prime Minister Bets Big on Economic Reforms,  

 https://www.bloomberg.com/view/articles/2020-10-26/iraq-s-prime-minister-kadhimi-bets-big-on-

economic-reforms   

https://www.bloomberg.com/view/articles/2020-10-26/iraq-s-prime-minister-kadhimi-bets-big-on-economic-reforms
https://www.bloomberg.com/view/articles/2020-10-26/iraq-s-prime-minister-kadhimi-bets-big-on-economic-reforms
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. كيف؟ سيكون ختفيض قيمة الدينار مؤملا للناس 1 هناك توقعات أنا بداية لتعديل مؤمل

ال يرجح أن يكون التخفيض ملرة واحدة. فمن املحتمل أن يؤدي االنخفاض  وأنه البسطاء،

قيمة يف  والتخفيض زنة إىل مزيد من التعديلااملو ترديف احتياطيات النقد األجنبي التي تص

فجاءت حتليالت هذه الدراسة لتؤرش جذور . 2الدينار، إما رسميا أو عىل األرجح يف السوق

 .3وآثارهااملشكلة، ال مظاهرها 

 الوضع املايل 

عىل الرغم من أن العراق هو ثالث أكرب مصدر للنفط يف العامل، إال أن اقتصاده عانى من 

احلصص املتفق عليها مع مصدري وجائحة فايروس كورونا التي أضعفت الطلب العاملي 

 النفط اآلخرين لتحقيق االستقرار يف السوق أيضا أن سقف صادراته النفطية التي يمكن

مما يضيق خياراته لزيادة اإليرادات وبحسب آخر تقديرات لصندوق  ،مقيد حتقيقهللعراق 

رغم أن هذا االنخفاض هو عىل ال٪. و11بنسبة 2020 يف تقلص اقتصاد العراق  4 النقد الدويل

٪، لكنه ال يزال يرتك العراق مع أكرب انكامش بني 12.1التوقعات األولية للصندوق من أقل 

اخلاضعني للحدود القصوى لإلنتاج، مما يسلط الضوء عىل اعتامده املفرط عىل  أعضاء أوبك

وأن نمو الناتج املحيل االمجايل احلقيقي بات من أكثر معدالت النمو سالبية وتباطؤا  النفط.

 (. والسؤال هو عن االجتاه املحتمل هلذا الرتاجع املريع.1بني بلدان جمموعة أوبك )الشكل 

                                                 
1 Al Ansary, Khalid  and Nour Al Ali (2020), Iraq Devalues Its Currency as Economy Unravels, Dec 

19,   https://financialpost.com/pmn/business-pmn/iraq-devalues-its-currency-by-a-record-as-

economy-unravels 
 (، الشؤون املالية وأدوات الربجميات، تداول األسهم وخربة األسواق املالية ومؤسساهتا عىل الصعيد العاملي: 2020منصة بلومربج ) 2

https://www.bloomberg.com/profile/company/5350Z:US 
 .2021تاريخ هذا التحليل أواخر كانون الثاين )يناير(  3

4 Abeer Abu Omar  and  Khalid Al Ansary(2020), Iraq’s Currency Devaluation May Not Be Enough to 

Salvage Sinking Economy, Dec 24, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-24/iraq-s-

devaluation-may-not-be-enough-to-salvage-sinking-economy 

https://www.bloomberg.com/authors/AQk-Xu8-9xo/khalid-al-ansary
https://www.bloomberg.com/authors/AQk-Xu8-9xo/khalid-al-ansary
https://www.bloomberg.com/authors/ASd1DUBqfH4/nour-al-ali
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/iraq-devalues-its-currency-by-a-record-as-economy-unravels
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/iraq-devalues-its-currency-by-a-record-as-economy-unravels
https://www.bloomberg.com/profile/company/5350Z:US
https://www.bloomberg.com/authors/AT0qS0U725g/abeer-abu-omar
https://www.bloomberg.com/authors/AT0qS0U725g/abeer-abu-omar
https://www.bloomberg.com/authors/AQk-Xu8-9xo/khalid-al-ansary
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-24/iraq-s-devaluation-may-not-be-enough-to-salvage-sinking-economy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-24/iraq-s-devaluation-may-not-be-enough-to-salvage-sinking-economy
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  العراق الكويت الكونغو اإلمارات غينيا الجزائر السعودية نيجريا أنغوال الغابون

 

 

 عام يف اإلمجايل املحيل الناتج : تباطؤ اقتصاد العراق، األكرب بني بلدان أوبك ونمو1الشكل 

 الدويل النقد صندوق: املصدر، 2020

  ؟اقتصاد العراق يتداعىهل 

اقتصاد العراق بأكرب قدر بني أعضاء أوبك بموجب احلصة نخفض يالسنة العصيبة هذه يف 

 االنخفاضالنفطية. يتوقع صندوق النقد الدويل أن يستمر صايف األصول األجنبية للعراق يف 

ينهض  السؤال مع هذه احلالة، هل يمكن القتصاد العراق ان .2024بشكل حاد حتى عام 

 . 1من جديد؟ 

من بني أعىل املعدالت يف أوبك+ ، وهي جمموعة تعد نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلمجايل 

تضم مصدرين للنفط من خارج أوبك مثل روسيا. عىل املستوى الدويل االقتصاد املنهار يف 

اإلمجايل  املحيل الناتج إىل احلكومي الدين كام يالحظ نسبةالعراق يتحول إىل هتديد ألوبك. 

 (. 2رشات التوضيحية يف العراق )الشكل واملؤ

                                                 
1 Wallace, Paul and Khalid Al Ansary (2020), Iraq’s Crumbling Economy Is Becoming a Threat to 

OPEC, Oct 28, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-28/iraq-s-crumbling-economy-

is-becoming-a-threat-to-opec 

https://www.bloomberg.com/authors/ASAuUIp54ZQ/paul-wallace
https://www.bloomberg.com/authors/AQk-Xu8-9xo/khalid-al-ansary
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-28/iraq-s-crumbling-economy-is-becoming-a-threat-to-opec
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-28/iraq-s-crumbling-economy-is-becoming-a-threat-to-opec
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 الوحدة الفرتة قيمة أقل قيمة اعىل القيمة السابقة توسطةاملالقيمة 

 GDP٪ من  2020- 2010 32.00 344.30 46.90 68.30

-2010اإلمجايل واملؤرشات يف العراق  املحيل الناتج إىل احلكومي الدين : نسبة2الشكل 

2020 
 التجارة  الدويل، اقتصاديات النقد بيانات صندوق: املصدر

https://tradingeconomics.com/iraq/government-debt-to-gdp 
  

https://tradingeconomics.com/iraq/government-debt-to-gdp


 
  ITIRMSE-22))ٍISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 33 
 

  املشكالت املالية

 2004العام عند أكرب قدر منذ  يف ذلكمن املقرر أن يتوسع عجز امليزانية العراقية كان 

قبل ختفيض قيمة العملة واطلع  2021٪. تم ترسيب مسودة موازنة الدولة لعام 20ليتجاوز 

يف  صادرات النفط ت. قدر1 آخرصعبا عاما للعراق توقع بات يو .عليها املجتمع والعامل

 تتبنىدوالر.  42مفرتض يبلغ  آينسعر مليون برميل يوميا، بمتوسط  3.25بمتوسط  املوازنة

ت مليار دوالر( 45تريليون دينار ) 58عجزا يبلغ نحو  املوازنة . هذا اذا وفقط اذا صح 

النفقات التشغيلية واالستثامرية تفصيل  السياسات وأصابت األهداف. واإلطار اآليت يوضح

 (. 1، )االطار 2021للحكومة العراقية  املقرتحة ملوازنة العامةاطة خل

كانون أول  29 بتاريخ األحد 2اء خطة املوازنة املقرتحة، التي وافق عليها جملس الوزر يف

، تبلغ أسعار الدعم من صندوق النقد 2021كانون أول يف  يقرها الربملان عىل أمل أن 2020

ن ختفيض أاملحللني  ذكر بعض ،الدويل نحو ستة تريليونات دينار، وهو جزء يسري من العجز

 .يثبت للمقرضني الدوليني أن العراق جاد بشأن اإلصالحكي كان رضوريا ل قيمة العملة

لكنه غري كاف إلطالق املساعدة التي تريدها احلكومة. قال مارك بوهلوند، كبري حمليل أبحاث 

زنة للحصول عىل دعم مايل واستكون هناك حاجة خلفض امل": REDD Intelligenceاالئتامن يف 

 ."كبري

 دينار ترليون 122.676ية النفقات التشغيل

 موجودات ومشاريع دينار ترليون  27.375النفقات الرأساملية  

 دينار ترليون( نحومليار ) 967الربامج اخلاصة 

 ترليون( 0.967مليار ) 967ترليون + الربامج اخلاصة  27.375املجموع للنفقات الرأساملية 

 30.342=  وتنمية مشاريع املحافظات كافةاعامر دينار ترليون  2 . يضافترليون .34228= 

  . ةالعراقي املوازنةيف  ترسيبهي اكرب احلقيقة ترليون للموازنة االستثامرية، و

وهي اقساط الدين العام الداخيل واخلارجي البالغة  ،هذا مع حقيقة مؤملة تتمثل باملديونية

 . 2021دينار مطلع  ترليون 14.762

 

 2021للحكومة العراقية  املقرتحة ملوازنة العامةاطة خللية واالستثامرية : النفقات التشغي1اإلطار 

 

                                                 
 https://www.bloomberg.com/news/terminal/QLPIENT0AFB4(، 2021) منصة بلومربج 1

 .2021بصدد موازنة عام  2020-2019(، معلومات مرسبة من اجتامعات 2021جملس النواب العراقي ) 2

https://www.bloomberg.com/news/terminal/QLPIENT0AFB4
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  سقوط حر.2

، واستمرت 2018الصافية تنخفض لدى البنك املركزي منذ العام  األصول األجنبيةبدأت 

صاف األصول ستمر أن ي طبيعي املتوقعمن ال(. 3باالنخفاض يف السنوات التالية )الشكل 

 19منذ اإلعالن عن ختفيض قيمة الدينار يف ف. 2024كثريا حتى عام باالنخفاض األجنبية 

، ضاقت الفجوة بني سعر الرصف الرسمي وسعر الدينار يف السوق 2020كانون أول 

 .هيف وقتعن أسواق املال السوداء، مما يشري إىل أن التعديل ساعد يف ختفيف الضغط 

التي أطاحت برئيس الوزراء و ،2019لعام لكن احلكومة التي تشكلت بعد احتجاجات ا

طط دحر القطاع خلعارضة املتكافح وطأة  طفقتالسابق عادل عبد املهدي ال تزال هشة و

 توفري الوظائف احلكومية.ب ،لعقود للامل فيه السياسيون والءهم باعالعام يف بلد 

 
 

 2024لغاية  وتوقعاهتا 2018: هبوط صايف األصول األجنبية يف العراق منذ 3الشكل 

 الدويل النقد بيانات صندوق: املصدر

: هناك حقائق متداولة بني املحللني حول األوضاع املالية للدولة العراقية، تشري اىل انه

 ى احلكومة العراقية مشكلة االستجابة لألوضاع الطارئة التي يشهدها العراقستكون لد"

 . 1 "خالل الربملانمع مترير اإلصالحات يف امليزانية من  تبعض املشكال

                                                 
(، كبري مسؤويل االستثامر للعراق يف رشكة آسيا فرونتري كابيتال وأستاذ مساعد يف اجلامعة األمريكية يف السليامنية يف 2020الطبقجيل، أمحد ) 1

 economics-https://www.bloomberg.com/opinion العراق: 

https://www.bloomberg.com/opinion-economics
https://www.bloomberg.com/opinion-economics
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 اإلمجايل يف دول يف األوبك املحيل الناتج إىل الدين : نسبة4الشكل 

 الدويل النقد بيانات صندوق: املصدر

. تلكم املشكالت التعامل معاحلكومة االنتقالية   تلكسيتعني عىل وهذا انطباع متوقع، ألنه

يف وقت آخر، أو بمعنى هناك ختفيض  اذا كان، أو سيكون هناك صعودقد يتساءل البعض عام 

تحليق عايل ب متثليف العراق،  لألسف . االرتفاع البارزحكومي آخر يف قيمة الدينار العرايف

أعىل املعدالت  بني هو منهذا التحليق يقبع يف نسبة ديون العراق إىل الناتج املحيل اإلمجايل. و

عليه، ال مناص من تبني اجراءات مالية بديلة  (.4وضح )الشكل بني أعضاء أوبك، كام ي

 أنسب من قبل البنك املركزي، وهو راعي السياسة النقدية، بدل احلكومة. 

 املجتمعية   االنعكاسات

ضائقة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط العاملية. تقلص حصص البلدان املصدرة الذي 

أفىض اىل تباطؤ وركود كبريين وانخفاض الطلب العاملي، انعكس هذا األمران مبارشة عىل 

العراق. تراجع حميل للنشاط االقتصادي بسبب جائحة كورونا، من جانب ومن ناحية ثانية، 

بفعل السيطرة عىل سعر رصف الدينار ألكثر من عرش سنوات  كان هناك تضخم مكبوت

. والعراق كان خارجا لتوه من حرب ضد اإلرهاب استنزفت 2020و 2010وبخاصة بني 

 قدراته املادية والبرشية. 
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وهذه الدراسة تتوقع ان أسعار النفط العاملية ستعاود حركتها مع/أو بدون اإلجراءات 

-70. وسوف تعاود األسواق أنشطتها، أو Covid-19روس بخصوص أساليب الوقاية من فاي

 منها عىل األقل.  80

ترليون دينار من النفط  72ترليون دينار، ) 91ليس من املعقول أن تكون ايرادات الدولة 

ترليون دينار. أي عجز متعمد أربعون  122والباقي من موارد أخرى( والنفقات العامة 

ترليون دينار. وعجز مضاف ومفروض من التزامات العراق الدولية من أقساط قروض 

جدا، خارجية وداخلية بحدود ثالثني ترليون دينار، ليبلغ وفوائد سنوية وببنود كثرية 

 العجز الكيل يف املوازنة سبعون ترليون دينار. 

 

 2021: العجز املخطط يف املوازنة العراقية لسنة 2اإلطار 

. ولكن 2021ليشء من التعديل يف مقدار العجز املايل ملوازنة ختفيض قيمة الدينار كان مالذا 

الوحيد أو لن يكون التخفيض فضال عن ذلك  ة.كاف لسد عجز املوازنغري هذا التخفيض 

(. يصعب النبؤ بالتطورات يف الوقائع االقتصادية لكن الدالئل تشري 2)اإلطار  األخري

وبصورة كبرية اىل أن هذا اإلجراء هو املالذ الوحيد أمام وزارة املالية، وسيبقى كذلك ما مل 

إجراء ختفيضات كبرية يف اإلنفاق، لن يكون ذلك كافيا  زها أبر. ينظر يف اإلجراءات البديلة

 ملنع حدوث أمل اقتصادي أكرب. وما أوفر جماالت املعاجلة التي تقرتح البدائل تاليا. 

 املقرتح البديل 

. حتديدا، ختفيض النفقات. خيار 2021خيار يفرض نفسه، هو إعادة النظر ببنود موازنة  

٪ 62رارات عىل احلكومة. ميزته انه يبعد خماطر التضخم عن بدهي لكن قراره من أصعب الق

من األفراد املجتمع من الطبقتني الوسطى والفقرية. هناك قائمة جرد واسعم البنود التي يقع 

 عىل عاتق احلكومة ختفيض نفقاهتا. 

 ةمالية احلكومة العراقي املؤرش املايل أقل قيمة أعىل قيمة القيمة السابقة القيمة األخرية

68.30 46.90 344.30 32.00 
 نسبة مئوية

 GDPمن 

الدين احلكومي إىل 

 الناتج املحيل اإلمجايل

-17.50 -0.90 10.70 -34.90 
 نسبة مئوية

 GDPمن 
 ميزانية احلكومة

1472988.00 -131747.00 61244368.00 -
16599895.00 

مليون دينار 

 عراقي
 قيمة امليزانية احلكومية

24994967.00 17311942.00 119466403.00 1119448.00 
مليون دينار 

 عراقي
 اإليرادات احلكومية

23521979.00 17443689.00 111723523.00 468749.00 
مليون دينار 

 عراقي
 النفقات املالية
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 2020: املؤرشات املالية الرئيسة للحكومة العراقية لسنة 1اجلدول 

ختفيض النفقات العامة اجراء قاس عىل احلكومة لكنه جينب االقتصاد ويالت، وحيتاج اىل 

شجاعة كبرية يف تبنيه وتنفيذه. القائمة يمكن التوصل اليها. وستنرش ضمن تفصيل 

. بعد احالة املوازنة من أمانة جملس 2021ثاين املقرتحات. هذه السطور كتبت مطلع كانون ال

ح بحاجته اىل ما بني  يوم لقراءهتا واملداولة  30-20الوزراء اىل الربملان العراقي. األخري رص 

. يمكن ان تسهم 2021كانون ثان  10بشأن اقرارها. الندوة التي قدمت فيها هذه الورقة يوم 

األكثر مالءمة لالقتصاد. املقرتح هو ايقاف كل  الرؤية بتقديم املقرتحات العلمية والعملية

ترليون دينار عراقي. وبالتايل ختفيض العجز أو  30.342املشاريع والنفقات االستثامرية يوفر 

 ربام جتنبه كليا. 

يف الوقت ذاته ايقاف عمليات الفساد املباح للطبقة احلاكمة والنخب السياسية جتهز عىل 

جانب من املوازنة. ليس هذا حسب، ان معظم اجلهات واملستويات يف احلكومة التنفيذية 

تقتدي وتتطفل، يف الغالب األعم، عىل بنود وتفريعات املوازنة اجلارية. حتى املرتبات أصاهبا 

 من عمليات الفساد االداري الذي طال األموال العامة. نسب مريعة 

 التقييم االقتصادي للتخفيض 

وانخفاض اسعار  19-كوفيدبعد جائحة اقتصاد العراق جاء ختفيض سعر الرصف  يف إنقاذ

عامل التضخم فتولد يف االقتصاد ركود تضخمي. اليه ف ابركود يضلقد تسببا  .النفط

 ة العملة  يف اقتصاد متداعي هو قرار صائب؟ هل ان ختفيض قيم هو: والسؤال

 االيرادات 

احتساب االيرادات من تصدير النفط اخلام عىل   الفصل األول من املوازنة املقرتحةيف تم

بضمنها  ،مليون برميل 3.250( دوالر للربميل ومعدل تصدير يومي 42اساس معدل سعر )

وعىل اساس سعر  "تج يف اقليم كردستانن كميات النفط اخلام املنم"الف برميل يوميا  250

 ( ب-اوال-1-( دينار لكل دوالر. )املادة1450رصف )

بقية ايرادات غري نفطية المن النفط، ومنها  تريليون 73تريليون دينار،  92قدرت االيرادات 

تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسليم معدل "وقد نصت املسودة  تريليون. 17.78بمقدار 

عن طريق  هذه الكمية تسوق ،يل خام يوميا من النفط اخلام املنتج من حقوهلا( برم250000)

عىل ان تسلم االيرادات النفطية وغري النفطية اىل اخلزينة العامة  ، سومو.رشكة تسويق النفط

 (.أ-ثانيا-11-)املادة "للدولة حرصا

مليون دينار  217.00 9493.00 7599.00 6994.00

 عراقي

 اإلنفاق العسكري

 التصنيف االئتامين     23.00
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ئد بيعها يف عوائد الصادرات وعوا "الثروات املعدنية"هل تتضمن فقرة والسؤال كذلك: 

 السوق املحلية؟

الفرتة  يفحسب البيانات الرسمية لوزارة النفط فان معدل صادرات االقليم )احادية اجلانب( 

 .الف برميل يوميا 432حوايل صادرات النفط بلغ ( 2020 من آذار اىل ناية ترشين اول)

الحتفاظ بعوائد فان حكومة االقليم ستستمر يف التصدير وا هاستمرار املعدل نفس ضاافرتب

 . حصتها من املوازنة االحتاديةفضال عن الف برميل يوميا،  182

وان  .بام ان انتاج النفط يف االقليم حيتسب ضمن انتاج العراق فيام يتعلق باتفاقات )اوبك+(

 3.857بحدود  2021حصة العراق حسب االتفاق االخري ستكون يف شهر كانون ثاين 

ستجعل من  ،الف برميل يوميا 432 "تصدير"مليون برميل يوميا فان استمرار االقليم يف 

مليون برميل يوميا وذلك بسبب تغطية متطلبات املصايف  3الصعب عىل العراق تصدير 

 ذلكالف برميل يوميا، كام يف شهر ترشين ثاين املايض. ومع  550العراقية التي تقدر بحدود 

 .  ه يف احلسبان عند اعداد مسودة املوازنةضعمل تتناول وزارة املالية هذا املوضوع ومل ت

 ،2019كانون اول  31سبق ان اعدت دراسة رسمية وقدمت اىل جملس الوزراء بتاريخ 

التي ترصف هبا االقليم ومل تقم حكومة  جمموع االرضار الناجتة عن كميات النفط قدرت

 مليار دوالر، فكيف انقلب االمر؟ 128االقليم بتسليمها اىل احلكومة االحتادية قد جتاوز 

بسبب القرارات اخلاطئة والفساد فقد خرست حكومة االقليم العديد من القضايا امام حمكمة 

سامهت هذه وا الدعوات لندن للتحكيم الدويل مما ترتب عليها دفع الباليني خلسارهت

 .الغرامات يف العجز املايل

لنفط االقليم ساهم يف تراكم ديون االقليم والفوائد العالية عليها، وغري  "البيع املسبق"ان 

 .ذلك

الكلفة "من ضمن االمور الغريبة جدا واملحرية للغاية التي وردت يف مسودة املوازنة اعتبار 

 -10)املادة  "النفقات السيادية"ضمن  "در من قبل االقليمالتشغيلية لنقل النفط اخلام املص

ومل يسلم  .الف برميل يوميا دون موافقة احلكومة االحتادية 432ان االقليم صدر  تبنييثانيا(! 

دوالرا واحدا خلزينة الدولة فكيف يمكن اعتبار كلف تصدير تلك الكمية ضمن النفقات 

 السيادية!؟

نقل بحدود التسديد الكلف التشغيلية عن بتزم احلكومة االحتادية تل" عندما هيتكرر االمر نفس

( 250منها ) .انبوب التصدير عن طريق( الف برميل يوميا من النفط اخلام املصدر 350)

خلل  يالحظرابعا(. وهنا  -11)املادة  "( الف برميل ...100الف برميل من نفط االقليم و)

( يشري اىل الف برميل يوميا بينام 350ة: الرقم )غري متوقع من وزارة املالية. خلل صياغ
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، امطبعي أوقد يكون هذا خط ( يشريان اىل الف برميل )بدون يوميا(!100( و)250الرقمني )

  ( الف برميل يوميا؟100وملن تعود الكمية ) تأيتولكن من اين 

 ة زمالنفقات مفتاح األ

تريليون نفقات  122، منها عامة نفقاتتريليون دينار  150ختصيص أشار الفصل الثاين اىل 

عن  تريليون دينار 58العجز . فيكون تشغيلية والباقي نفقات رأساملية للمشاريع االستثامرية

ترليون دينار. وللتذكري، فان القانون املقرتح ملوازنة العراق االحتادية  92اإليرادات املقدرة بـ 

لدعم االجتامعي للطبقات الفقرية واصحاب هو لالعجز،  أشار اىل ان مقدار 2020لعام 

رواتب وامتيازات كبار موظفي الدولة ويف احلقيقة ان جزء كبري منه هو لالدخل املحدود، 

 . فأين اخللل؟والرئاسات الثالث، النفقات االستثامرية ومتويل املشاريع املتلكئة وغريها

. هو ملرة واحدةيف قيمة الدينار يض ان هذا التخفعىل لسان وزير املالية قالت احلكومة  ،بداية

أن و الركودي سيتكرر الحقا.-مع التضخمالبلد ن توجه وأ ،غري ذلك تشري اىل قائواحلق

يف شتى معامالهتم،  انه مؤمل للناس البسطاء ثبت وبشكل مبارش بساعاتختفيض قيمة العملة 

تتكئ  الذينبي نه سوف يؤدي اىل ختفيض احتياطي النفط االجللحكومة أل ومؤمل كذلك 

هذا التعديل وبكل  ،اما رسميا  او يف السوق ،عليه امليزانية والذي سيتطلب املزيد من التعديل

التثبيت  دفهل ناقضم والتخفيض من حيث املبدأ تخفيضات الحقة.مقدمة ل وضوح هو

 .للحفاظ عىل االستقرار االقتصادي ،ذي درجت عليه معظم البلدان النفطيةي الاالقتصاد

 سألةامل ذلك أن، ومل ختالفها فحسب قوضت هذه القاعدةهبذا التوجه كومة العراقية فاحل

 :تقول

، وان النمو االقتصادي هو 2021-2020 االوقات العصيبة بأصعباقتصاد العراق يمر 

٪ وهو اقل حتى من التوقعات 11، اذ ناهز 2020األشد انخفاضا بني بلدان االوبك يف عام 

للعراق هي االعىل بني  GDP. نسبة الدين اىل 12.01د الدويل بنسبة االولية لصندوق النق

ال بل أضاف  فتخفيض قيمة الدينار مل يساهم بتخفيض العجز. اعضاء الدول املصدرة للنفط.

مآيس جمتمعية وتضليل للسياسات النقدية احلكومية للبنك املركزي العراقي. وهنا، يتطرق 

 التحليل لزاما اىل تركيبة النفقات.

 هيكل النفقات 

تريليون دينار:  1.8٪ من امجايل الرواتب شهريا، بمقدار كيل 54ثالث جهات تستحوذ عىل 

مليار دينار(؛ جملس  556٪ )16(؛ وزارة الدفاع مليار دينار 934٪ )28وزارة الداخلية 
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مليار دينار(؛ الربملان  316٪ )10اهليئات املرتبطة هبا والوزراء والرئاسة واالمانة العامة 

 .1 ٪16من  بأكثروالربملانني املتقاعدين 

٪ من الرواتب 70٪  تصبح نسبة رواتب اجلهات السيادية واالمنية 45االخرية الـ  وبإضافة

، وهنا يمكن تصور شكل سلم ٪ املتبقية30ة. وكل الوزارات املتبقة تشرتك بالــ الكلي

 الرواتب يف الدولة العراقية، وهذا املوضوع ليس نقطة بحث هنا.

 بنسبة بغدادحظيت العاصمة  .ختصيصات املحافظاتاألهم هنا، ربام هو التعرف عىل توزيع 

٪ 5.16التعليم العايل فمليار(؛  213٪ )6.34كردستان و(؛ دينار مليار 218بمقدار ٪ )6.5

مليار(. توزيع  81.5٪ )2.44الصحة ثم مليار(؛  138٪ )4.15الرتبية ومليار(؛  172)

وعىل الرغم من ذلك يتوقف املحلل . وتوضيح يف مقدمة ملف مرشوع املوازنة حيتاج اىل تربير

ات الذي تضمنته املوازنة، عند عديد النقاط التي ال توجد فرصة ملناقشة من وضع توزيع النفق

 :، عىل سبيل املثال ال احلرصالنفقات وال الكيفية التي وضعت فيها. ولنالحظ اآلت عىل

 الرعاية االجتامعية يف وزارة الدفاع! هناك بند حتت عنوان 

 مرتني( وردت الرواتب املرتاكمة للشهداء واالدارة العامة املركزية واملحلية )املركزية 

، يشغلون تبويبا خاصا، وكأن الرقابة املالية وجملس القضاء االعىل واملحكمة االحتاديةديوان 

القضاء له بيت مال خاص به. يف حني املفروض املوازنة املالية تغطي نفقاهتم ضمن نفقات 

وزارة العدل. فهل هذه اخلصوصية تطمئن تلك اجلهات عىل موازناهتا لقاء رضاهم عن 

هلم سلطة مالية فوق سلطة البنك املركزي، الدولة املالية داخل الدولة  املوازنة العامة! أم

العراقية! هذه حالة من حاالت اخللل اهليكيل يف التوزيع، فضال عن التضخامت املعتادة يف 

 هيكلية الدولة ذاهتا. 

 بتفاقم املشكالتمنذ ما يقرب من العقدين من السنوات ة بسمحت احلكومات املتعاق

 ااالستقرار الكيل وضامنما عرف ب للحفاظ عىل ،منها أليعاجلة املعدم مع  لوراثةونقلتها با

الدولة لرواتب وهذا ما سمح حلكومة. التي تسأل عنها استدامة اخلدمات االساسية ال

 . ٪ من عائدات النفط120 اىل ما يربو عىل الـــ نسبتها أن تصلالتقاعدية وللمعاشات 

ا أمام مسؤول مايل يف وزارة املالية ملناقشتها، والوقوف عىل , وحتتاج اىل وضعهتخصيصاتال

تفصيالهتا، واملراجعة مع أسس الرقابة املالية املخططة بعناية مع أهداف تنموية. املقصود هبا، 

  معرفة مدى وجود ترابط للتخصيصات مع العوائد املرجوة منها. 

                                                 
الربملانيون غري مشمولني بتخفيض الراتب عىل أساس أنم غري موظفني، ولكنهم حيصلون عىل تقاعد مدى احلياة بعد أربع سنوات خدمة  1

 برملانية.
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ليون تر 2.5مقابل  2.2الشعبي:  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اقل من تلك للحشد

دينار. هذه اليد البانية ألجيال البالد حتظى بأقل مما هو للكيان الساند لوزارة الدفاع، فضال 

عن اجلهات األمنية األخرى. ومع ذلك يموج االقتصاد بأمواج من هترؤ النظام األمني سابقا 

  وحارضا، وألماد الحقة ربام. 

 3.3 حظيت بنحو حمافظة بغداددينار، يف حني أن  تريليون 46 اختصص لكيان وزارة املالية 

 دينار فقط. تريليون

نفسها خصص لكل منها جزافا النفقات نفسها  نينوىو واسط و بابل  وذي قار  ،املحافظات

دينار واحد لكل منها. املحافظات الثالث األوىل تشرتك بانتشار الفقر مع  تريليون وهي

 اإلمهال املرتاكم هلا ولسنوات. أما نينوى فهي تعاين من امهال احلكومة البطالة وهذا يعود اىل

املركزية يف التخصيصات االستثامرية، ولكنها املحافظة الثانية سكانا بعد بغداد.. واألوىل 

 دمارا بعد سيطرة داعش، والدمار الذي خلفته حرب التحرير املحتمة.    

، مال عىل حدة ما خصص زارة الكهرباء رة النفط ووزايف التوزيع للوزارات تستهلك كل من 

دينار. رواتب وخمصصات  تريليون 16 لإلنفاق عىل الربملان والربملانيني املتقاعدين بمبلغ

وانفاق بصالحيات واسعة للموظفني، جعل منهام وجهتا تفضيل واستقطاب لطلب التعيني 

 األخرى. فمثال: فيهام عىل غريمها. وما يوضح ذلك هي التخصيصات للوزارات

 دينار، ومها بمجموع ختصيصاهتام البالغة ليونتر 3.4الصحة  ؛ ليون دينارتر 2الرتبية وزارة  

 تريليون 5.8 البالغ لعمل والشؤون االجتامعيةوزارة ااقل مما خصص ل ليون دينارتر 5.4

 دينار.  تريليون 4التجارة دينار. ولوزارة 

ومن ناحية ثانية ان كانت وزارة الصحة والتجارة مؤسسات حتقق عوائد وايرادات مالية لقاء  

خدمات األوىل ومنافذ للثانية، فوزارة الرتبية اخلدماتية العامة والركنية يف اإلسهام التنموي 

بية للتعليم حتظى بأقل التخصيصات. يقابل ذلك وزارة الشؤون االجتامعية املامثلة لوزارة الرت

يف اخلدمات حتظى بأعىل التخصيصات عىل الوزارات األربع. عىل األغلب  ضخامة نفقات 

الرعاية االجتامعية السبب. ومع ذلك معدالت الفقر املسجلة يف العراق هي األعىل يف املنطقة 

 العربية، عدا اقليم كردستان. تستدعي مؤرشاهتا سياسات تنمية اكثر من التخصيصات.

صالح لتر و 0.225 ولألنبارتر  0.4نينوى لـ  هاقابلي ليون دينار،تر 1.54ة البرصملحافظة  

متثل نصف ما ملحافظة البرصة، بسبب  تريليون 0.809 هامجموعوب .تر 0.184الدين 

البرتودوالر، ما يبعث عن السؤال عن التنمية يف البرصة وعن اإلعامر يف الثالث األخرى، 

 وبخاصة نينوى وصالح الدين.
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وقاف ما أل+  ليونتر 0.23السني  لنظريه+  ليون دينارتر 0.8الوقف الشيعي وان لدي 

  تريليون. 1.038املجموع يساوي  ليون دينارتر 0.008 الديانات والطوائف االخرى

دينار هلذه  تريليون 78=  16.8لكهرباء  تر لتر +  16.4لنفط لتر +  45املالية لوزارة  

 .ملوازنة العامة الكليةالوزارات، وهي أكثر من نصف ا

 تريليون. 90.5 كونتر املجموع ي 12.5اقليم كردستان ختصيصات  بإضافة 

لربامج لاملقرتح هو ختفيض النفقات الرأساملية )االستثامرية واجلارية( وايقاف مؤقت 

 اخلاصة.

: لقد جلأنا عند اعداد املوازنة اىل وضع 2020 شهر كانون أولوزير املالية يف يف ترصيح ل

من خالل وضع نصوص يمكن  ...اسس وآليات جديدة لزيادة االيرادات العامة )كيف؟(

ولنا قدر املستطاع اجياد احللول لتقليص النفقات اىل امن خالهلا تعظيم االيرادات، وكذلك ح

 .1نكابعد حد مم

السنوات املاضية وكان لعدم  يفابعد من امكانياته واعرتف البيان: ان العراق ظل يعيش ما هو 

. فام كان 2019لسنة  1/12اعباء اضافية باعتامد 2020صدور قانون موازنة احتادية لعام 

من احلكومة اجلديدة اال االعرتاف بحجم املشكلة. ابرز القيود للسيطرة عىل املالية العامة متثل 

 .(104صة )من البيان نفسه ض مع امور عديدالعجز يف حدود مقبولة. وهذا يتعار بإبقاء

 2019يف حزيران  دينار تريليون 15 بمقداراالول الداخيل متت املعاجلة باالقرتاض املعاجلة: 

عمدت اجراءات احلكومة اىل  .2019تريليون يف ترشين الثاين  12 بمقدارواالقرتاض الثاين 

 2.5كلف بلغت بعار الدولية واعىل من االس بأسعاردعم الزراعة برشاء احلبوب تبني 

اعانات  :زائدا دينار، عدا دعم املدخالت بمقدار نصف تريليون 2020لعام دينار تريليون 

بار والكميات واملنافذ واالفراد وحركة املواد آلمدخالت أخرى مثل موارد مياه الري ومياه ا

 . واملالية العامة

خذ باملقرتحات الوزارية املختلفة طبيعي بذلت جهود كبرية يف توزيع التخصيصات واأل

واالستشارات املالية يف معاجلة التبويبات الكبرية لبنود نفقات غري خمططة. انام التقت 

املقرتحات االستشارية مع التوصيات الوزارية وفق موازنة كل وزارة عىل حدة للنهوض 

يف وزارة املالية باألعباء املجدولة.  بعبارات أخرى بذلت جهود كبرية من قبل املختصني 

لتحايش مشكالت موروثة من جانب، وعدم املساس ببنود انفاق عام ثابتة حتت احلسابات 

                                                 
 ، بغداد. 2021(، مسودة قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 2020وزارة املالية العراقية ) 1
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التي أشار اليها املبحث السابق، وهي تبويبات ال ختضع للمناقشات. ال وجود ألهداف 

 اقتصادية سنوية حمددة وال خطط هلا عالقة بالنمو االقتصادي. 

. 2يف الندوة االقتصادية القانونية  1البحثية احلالية كورقة عمل قدمت املسودة األوىل للورقة 

وأحد أبرز توصياهتا، ختفيض النفقات وتعظيم اإليرادات بفقرات تفصيلية. بعد مداوالت 

يف نيسان منه بتخفيض مهم وكبري  2021حكومية أقرت احلكومة العراقية موازنة -برملانية

  .4ترليون دينار 101لتصل بحجم  3فيها 

  

                                                 
صة: ختفيض قيمة الدينار العراقي يف سنة عصيبة واملعاجلات البديلة، يف: نوفل قاسم عيل و زياد عبد الوهاب (، خال2022عيل، نوفل قاسم ) 1

قانونية، أوراق عمل الندوة العلمية ملركز الدراسات اإلقليمية، املوصل، -: رؤية اقتصادية2021النعيمي، متويل العجز املايل يف موازنة العراق 

10/1/2022 ،26-48. 

شرتكة لقسم الدراسات االقتصادية مع قسم السياسات العامة ملركز الدراسات اإلقليمية، أرسلت أصوليا اىل املسؤولني، عن طريق جامعة امل 2

 ذه الورقةاملوصل ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ومنهم اىل صانعي القرار يف احلكومة املركزية. ومل يـ علم ما تم بصددها لغاية اعداد ه

 .2021البحثية احلالية للنرش أواخر العام 

 ، بغداد.4625، الوقائع العراقية، العدد 23(، قانون املوازنة العامة االحتادية رقم 2021وزارة املالية العراقية ) 3

بة الثلث عام اقرتحته النسخة مل يتسن  االطالع عليها اال بعد اكامل هذه الدراسة. أعلن عن املصادقة عىل موازنة معدلة. وهو ختفيض كبري بنس 4

املرسبة. وهذه مشكلة يف عدم اكتامل املعلومات بني توصيات البحوث العلمية وقرارات السياسات ذات الصلة. وجاءت املعدلة منسجمة اىل 

 حد كبري ونتائج هذه الورقة مع حتليالهتا واملقرتحات.
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 اخلامتة واملقرتحات

 

، استقت الدراسة التوجهات العامة ألصداء املوازنة شعبيا من الترصحيات واملنشورات بدءا  

الرسمية للبنك املركزي العراقي ووزارة املالية العراقية ومعلومات مرسبة من اجتامعات 

، فضال عن لقاءات أعضاء 2021بصدد موازنة  2020-2019جملس النواب العراقي 

والسياقات النظرية من املراجع العلمية يف السياسات الكلية.  2020اللجنة النيابية الربملانية 

ولو أريد معاجلة عجز املوازنة حقا، ولدولة ريعية مثل العراق القتىض االهتامم ان يرتكز عىل 

وكل العجوزات األخرى قبلها او بعدها  2021املعاجلات االقتصادية ملشكلة عجز موازنة 

( تعظيم اإليرادات غري النفطية. ثبت الحقا 2نفقات؛ و)( ختفيض ال1عىل جانبني، مها: )

كيفية  6/7/2021بتاريخ  ح اللجنة املالية النيابيةيوضاألخذ هبذه السطور نصا، كام ورد يف ت

ر يف حال الدو 77تغطية عجز املوازنة بالكامل من فائض إيرادات النفط بعد ارتفاعه إىل 

سيتم تغطية ، وائيبدون عجز نا 2021موازنة  تكونلاملستوى هذا ثبات اسعار النفط عىل 

 .1 سعارألمجيع العجز احلاصل يف املوازنة من فائض إيرادات النفط بعد ارتفاع ا

يشمل ختفيض النفقات: معاجلات اشكاليات رواتب املوظفني الومهيني ومزدوجي او ثالثيي 

النفقات األخرى  الرواتب؛ وضبط قاعدة بيانات املوظفني الفعليني من ناحية؛ وختفيض

، وهي جد  كثرية وخطرية ضمن النفقات اجلارية، فضال عن 2021الثانوية والثالثية ملوازنة 

امليل الكبري يف منحنى سلم الرواتب للدولة والتباين اهلائل بني أدنى راتب وأعىل راتب. 

ين ( عرش20يفرتض ان ال يزيد حجة راتب أعىل درجة يف الدولة عن أدنى درجة فيها عن )

دوالر شهريا( بأسعار ما قبل  800ضعفا. وأقل راتب ألدنى درجة مليون دينار )يعادل 

دوالر بعد التخفيض(. هذه من وجهة نظر تنموية  600ختفيض قيمة الدينار العراقي، أو 

 تقيض عىل فقر الدخل وفقر املعيشة معا. 

د الكبرية، يف ظل عدم تقديم اية وباملقابل ايقاف كل نفقات املوازنات االستثامرية، بوابة الفسا

مرشوعات حقيقية او جوهرية ختدم االقتصاد، واالقتصاد لوحده طيلة ما يقارب العقدين 

من السنوات. باختصار الكف عن عمليات االستنزاف التي هوت باالقتصاد اىل احلضيض، 

قبل عىل وشوهت سمعته كبلد ليس فاقد املقومات احلقيقية للتنمية أو النهوض حسب بل وم

 انيار خطري. وهي اضافة اىل املالحظات املذكورة يف املتن كام يأيت: 

                                                 
 /https://baghdadtoday.news/news/158264: 06/07/2021موقع بغداد اليوم،  1

https://baghdadtoday.news/news/158264/
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 الغاء خمصصات الضيافة يف مجيع دوائر الدولة.  .8

 . ختفيض خمصصات الوقود والصيانة للعجالت احلكومية بنسبة مخسون باملائة .9

 إيقاف رشاء العجالت للمسؤولني ملدة سنتني قادمتني.  .10

  .ايقاف الرصف عىل رشاء االثاث ملكاتب املسؤولني من درجة مدير عام فام فوق ملدة سنتني .11
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ن تسبب يف مترير كارثة جوالت الرتاخيص التي رهنت النفط العراقي مساءلة كل م .12

للرشكات األجنبية وتسببت يف خسارة العراق ملليارات الدوالرات سنويا  دون اي مربر 

 والعمل عىل اعادة النظر هبا عىل امل الغائها مستقبال  بقرار حكومي جريء.

د املستثمر منها يف الزراعة وعرض تشكيل جلنة لتدقيق مساحات االرايض الزراعية وحتدي .13

 وفق القانون.  لإلجيارغري املستثمر 

تقديم احلكومة التسهيالت للمزارعني ومحاية املنتج املحيل وايقاف استرياد املنتجات  .14

 الزراعية. 

يف العراق ومنع استرياد منتجاهتا عند حتقيق االكتفاء الذايت ألي منتج  احليوانيةمحاية الثروة  .15

 منها. 

 العمل عىل دعم القطاع اخلاص وتوفري سبل ومقومات نجاحه.  .16

تأمني بيئة آمنة لالستثامر وتشجيع املستثمرين االجانب عىل جلب رؤوس امواهلم إىل داخل  .17

 . العراق

 ثالثا: تعظيم اإليرادات 

إعادة تشغيل الرشكات واملصانع واملعامل احلكومية التي يمكن استخدامها االنتاج املحيل:  .1

تشغيلها عىل ان تكون  إلعادةالقسم االخر ملستثمرين رشط حتديد موعد نائي هلم  وبيع

 األولوية يف العمل فيها للعاملة العراقية. 

جباية اجور املاء والكهرباء وحتديد سقف لسعر االمبري للمولدات ايرادات اخلدمات العامة:  .2

 االهلية وفرض غرامات عىل املتجاوزين. 

فتح باب التسوية مع املتهمني بقضايا الفساد ورسقة املال العام بدءا  بحيتان األموال املنهوبة:  .3

الفساد الكبرية ومالحقة من هرب منهم إىل خارج العراق عىل ان تعود االموال املرسوقة إىل 

 خزينة الدولة. 

ظات إحكام سيطرة الدولة عىل املنافذ احلدودية يف مجيع املحاف :املنافذ احلدوديةالسيطرة عىل  .4

 .وحتويل مواردها إىل اخلزينة املركزية

تشكيل جلنة عليا للرقابة والتدقيق عىل املنافذ احلدودية من : املنافذ احلدوديةالرقابة عىل  .5

ممثلني عن ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة وممثل عن الدائرة األمنية وعضو عن االمانة 

 . دودالعامة ملجلس الوزراء وعضو عن قيادة حرس احل
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فتح ملف عقارات الدولة واعادة تقييم اسعارها عىل وفق سعر السوق  :عقارات الدولة .6

ومنح مكافأة ال تزيد عن مخسة باملائة من قيمة العقار لكل من يبلغ عن عقارات تم حتويلها 

 إىل اشخاص بالتزوير وإعادهتا إىل الدولة لبيعها او اجيارها حسب القانون. 

اء الديون املرتتبة عىل رشكات اهلاتف املحمول وحتديد موعد سنوي استيفديون الدولة:  .7

 ثابت لتسديد ما يرتتب عليها من مبالغ إىل احلكومة واال تلغى إجازهتا.

 العمل عىل استثامر الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي الطليق )احلر واملصاحب(:  .8

وديوان الرقابة املالية ووزارة  تشكيل جلنة من القضاة واملحامني :االموال العراقية املجمدة .9

املالية والبنك املركزي ومرصيف الرافدين والرشيد ملتابعة االموال العراقية املجمدة خارج 

العراق وكذلك األموال املهربة إىل اخلارج وبمساعدة وزارة اخلزانة االمريكية ، والتفاوض 

 مع الكويت إلطفاء ما تبقى من اموال ختص التعويضات. 

تشكيل جلنة لتدقيق االموال املنقولة وغري املنقولة لكل من اإلختالسات واإلستحواذات:  .10

استلم منصب بدءا  من مدير عام صعودا إىل رئيس اجلمهورية واخضاعهم لقانون ) من أين 

  .؟(لك هذا

 السياسات السيادية للدولة  .3

حتريم املال احلرام: استصدار فتوى من املراجع الدينية املوقرة بتحريم املال العام، وتطبيق  .1

أشد األحكام لقضايا الفساد بكل أنواعه، تعد وزارة املالية بيت املال اإلسالمي جلميع 

 طوائف السكان. 

لطات الوالء: العمل عىل حتريم مشاركة غري محلة اجلنسية العراقية فقط يف أي من الس .2

 السياسية واإلدارية.

إمجاع النخب احلاكمة عىل حتمية العمل لصالح االقتصاد، وتفضيل ذلك عىل املنافع  .3

 الشخصية اذا وفقط اذا يرصحون بخدمة العراق والنهوض باقتصاده وخدمة جمتمعه. 
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ّالتدقيق جودة على وانعكاسها IFRS تطبيق ظّلّ في ملدقق املهنية املعرفة

 املدققين من عينة راءلّل طالعيةتاس دراسة

 2سلوان حافظ محيد أ.م.د. 1 ستقالل مجعة وجرا أ.م.د.

 مقدمة:

 الدولية املايل االبالغ معايري تطبيق تتطلبها التي واملتطلبات لياتاآل ىلع البحث فكرة تركز

IFRS  هليإ تسند الذي العام االطار فهمو املعايري تطبيق جراءاتإ يف املهنية املعرفة ىلإ واحلاجة 

 التي احلديثة املتطلبات ظل   يف املدققني ومهارات قدرات تطوير ىلإ احلاجة ومدى، املعايري

 قطاع خصوباأل االقتصادية القطاعات بعض يف العراقية البيئة يف الزام  إ تطبيقها اصبح

 ومهاراته قدراته تطوير ىلإ املدقق وحاجة التدقيق عملية عىل ينعكس ذلك كل  ، املصارف

 .احلديثة املستجدات وفقعىل  وتدريبهم املدققني دعم يف املحلية املهنية املنظامت ودور العلمية

 البحث:مشكلة 

 والعراق العامل دول اغلب يف اليوم والتوجه التدقيق جمال يف املهنية التطورات مواكبة لغرض

 الفهم املدققني من يتطلب،  IFRS الدولية املايل االبالغ معايري تطبيق نحو خاص   بشكل  

 ويستوجب  The Structure of Principle Based Standard بــ يعرف الذي العام هاطارإل الكامل

 انجاز من يمكن الفهم هذا لكون املعايري تطبيق لياتآل والعملية العلمية املعرفة املدققني من

 : االتية التساؤالتب املشكلة طرح يمكن لذا عالية   بجودة   التدقيقي العمل

   IFRS تطبيق ومتطلبات االليات فهم املدققني عىل بوجيت هل-1

 تطبيق متطلبات مع مءيتال بشكل   احلالية عمله اجراءات تطوير املدقق عىل نبغيي هل-2

IFRS  التدقيق جودة لتحسني. 

 وتقديم املدققني مهارات تطوير يف اجيايب دور املحلية املهنية املنظامت من يتطلب هل-3

 .التدقيق جودة وضامن لتحسني اجلديد التحوالت تتطلبها التي االرشادات

 :هداف البحثأ

 ىل :عىل التعرف إيسعى البحث 

ساس العام الذي تبنى األو IFRSبالغ املايل الدولية ىل متطلبات تطبيق معايري اإلعالتعرف  -1

  .عليه

                                                 
مديرة ، حاصلة عىل العديد من كتب الشكر والتقديرالعراق،  -اجلامعة املستنرصية -دارة واالقتصادكلية اإل ،قسم املحاسبة  تعمل حالي ا يف. 1

قسم ، دراسات العلياال ةمقرر، مشاركة يف العديد من اللجان يف الكلية وخارجها، من السنوات دارة واالقتصاد لعدد  سابات يف كلية اإلاحل

 .املحاسبة حاليا 

 العراق. -قسم املحاسبة–كلية اإلدارة واالقتصاد –اجلامعة املستنرصية  .2
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املايل  غبالالتعرف عىل توجهات املدققني ومعرفتهم العملية يف تقبل تطبيق معايري اإل -2

 . IFRSالدولية 

ت املدققني واالرشادات املقدمة التعرف عىل دور املنظامت املهنية املحلية يف تطوير مهارا -3

  .من قبلها لدعم املهنة

 .IFRSالتعرف عىل متطلبات جودة التدقيق وعالقتها بمتطلبات  -4

 ا: فرضية البحثثالث  

  :يستند البحث اىل ثالث فرضيات

 . IFRSتوجد عالقة طردية بني املعرفة املهنية للمدققني ومتطلبات معايري تطبيق  ال -1

 . IFESجراءات عمل املدقق ومتطلبات تطبيق إتوجد عالقة بني تطوير  ال -2

للمنظامت املهنية املحلية يف تطوير مهارات املدققني وتقديم   اجيايب   يوجد دور   ال -3

 ن جودة التدقيق حيس   رشادات اخلاصة بمتطلبات التحوالت املهنية اجلديدة بشكل  اإل

 مهية البحث أ :ارابع  

بالغ املايل الدولية سواء كان من التوجهات والتأكيد عىل تطبيق معايري اإل مهية البحثأتربز 

 عنفضال ، بة التطورات واملستجدات املهنيةىل مواكإوحاجة املدققني  ،احملي   أما ذلك عاملي  

رشكات ومكاتب التدقيق املحلية  لزاما عىلإالتوجه املحيل لتطبيق تلك املعايري الذي اصبح 

ب االخر الذي يقع عىل نما اجلاأ هذا من جانب  ساس العام لتطبيق املعايري واأل لياتفهم اآل

وفق املتطلبات احلديثة التي حتقق عملية االلتزام عىل كيفية صياغة عملية التدقيق فهو املدقق 

 يضمن جودة التدقيق. بمعايري التدقيق وبشكل  

 منهج البحث:

 ،ستبانة التي تتضمن ثالثة حماورااليف ستعتمد الباحثتان يف البحث عىل اجلانب العميل 

جراءات التدقيق إيتضمن املحور االول املؤهالت االكاديمية واخلربة العملية التي يتطلبها 

ق من تطبياللجوانب العلمية والعملية ملتطلبات دراك والفهم ليتضمن اإلفما املحور الثاين أ

مدقق ومتطلبات لبني املعرفة املهنية ل ماخري كيفية العالقة ح املحور األيوض   يف حنياملدققني 

 .عالية   ومسامهة ذلك يف حتقيق جودة تدقيق    IFRSالتطبيق 

  :البحث نةوعي   جمتمع

كافة  العاملني احلسابات ومراقبي القانونيني املحاسبني من الدراسة وعينة جمتمع تكوني

 القانونيني للمحاسبني العراقية اجلمعية عن الصادرة النرشة بموجب 215 عددهم والبالغ

( 1) اجلدول يف موضح كام ثامبستون ستيفن معادلة من العينة حجم حتديد وتم   2021 للعام

( 164)  االستبانة مستجيبي عدد وبلغ استبانة( 175) املوزعة االستبانات عدد وبلغ
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 يف الدقة لعدم ؛استبانة( 14) استبعادو(   152) اعتامد تم   والتحليل البحث غراضألو

  البحث عينة يشكلون الذين فراداأل اختيار يف العشوائية الطريقة تلمواستع جابةاإل

                 .البحث وعينة جمتمع تفاصيل يوضح( 2) واجلدول

 (1جدول )

 معادلة ستفني تامبسون

N = N*P (1-P) [[N-1*(q2 /Z2)] + P(1-P)]N
N
Z 
Q

 P

 (2)واجلدول 

 وفق املعادلة اعالهعىل يوضح حجم املجتمع والعينة 

   

   

 ة لمحصائية املستعساليب اإلاأل

والتوزيعات التكرارية الوسط احلسايب واالنحراف املعياري حصائية الوصفية )االساليب اإل

جابة عن لإل وقد تم وضع معيار  للحصول عىل  النتائج  SSPSوالنسب املئوية( باعتامد  برنامج 

 ( يوضح ذلك 3واجلدول ) جابة،االسئلة يسرتشد به املستجيب عند تعبئة اإل

 (3جدول )

 جابة املعتمدمعيار اإل

 Likert Five Pointبعاد اخلمسة )وفق مقياس ليكرت ذي األعىل تنظيم االستبانة   وقد تم  

Scale  جابة اإلما أ( واعتمد املقياس يف اختبار فرضيات البحث 5-1وزان من )أعطاء إ ( وتم

  . Google forms نامذجن االستبانة فبع

 مصادر مجع البيانات واملعلومات 
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ذات الصلة  سابقة   نظرية   دراسات  ا للكرتوني  إا وا مكتبي  تشمل مسح   :مصادر اجلانب النظري

بحات واملقاالت والنرشات الصادرة من اجلهات املهنية الدولية بموضوع البحث من األ

  .والكتب ذات العالقة بموضع البحث

تصميم استبانة وتوزيعها عىل عينة البحث هبدف جتميع البيانات  :مصادر اجلانب العميل

  .راء الفئة املشمولةآاملتعلقة ب

 .التدقيق جودة–التدقيق-املنظامت املهنية IFRS-املدققمهنية لكلامت املفتاحية:ا

 

The Professional Knowledge of an Auditor under Application IFRS 

and Reflection to the Quality Audit 

 
Assis Prof Dr. Istiqlal  Jumaah Wajar   Assis Prof Dr.SALOWAN HAFADH HAMED 

 

 

Abstract 

The research aims to find out the relationship between the components of 

professional knowledge ، which include the academic qualifications 

approved by the International Financial Reporting Standard (IFRS) in 

accordance with the structure ، principles and standards approved by 

Structure of Principle Based. In order to achieve the objectives of the 

research ، the two researchers will adopt the practical aspect of the 

questionnaire ، which includes three axes ، the first axis includes academic 

qualifications and practical experience required by audit procedures ، while 

the second axis includes awareness and understanding of the scientific and 

practical aspects of application requirements by auditors ، while the last axis 

explains how the relationship. Between the professional knowledge of the 

auditor and the requirements of the IFRS application ، and its contribution 

to achieving a high quality of auditing. The two researchers reached several 

conclusions ، the most important of which are knowledge and vocational 

training ، as well as the role of professional organizations and their interest 

in the modern global trends in the fields of accounting and auditing ، and 

adapting them to suit the Iraqi environment requires auditors to realize this 

.It is reflected in improving audit quality elements in local auditing offices 

and companies ، and achieving global compatibility for the profession. 

Keywords: IFRS  global  quality  knowledge  elements 
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 املقدمة

ـــاس  ـــتندة إىل اس ـــبي  أن تبني معايري مس ساس أكدت العديد من أدبيات الفكر املحاس ستندة إىل ا سبي  أن تبني معايري م املبادئ املبادئ أكدت العديد من أدبيات الفكر املحا

سني جودة ( تعد إحدى التغيريات الكبرية لتحســني جودة IFRSواملتمثلة باملعايري الدولية لإلبالغ املايل )واملتمثلة باملعايري الدولية لإلبالغ املايل ) ( تعد إحدى التغيريات الكبرية لتح

ــهم يف سهم يفاإلبالغ املايل كوهنا معايري عاملية تس  الدولالدول يفيف التقاريراملاليةالتقاريراملالية بنيبني االختالفاتاالختالفات ختفيضختفيض اإلبالغ املايل كوهنا معايري عاملية ت

سنيللمقارنة وحتســني املعلومات املاليةاملعلومات املالية قابليةقابلية وتدعموتدعم املختلفة،املختلفة، ــفافية  للمقارنة وحت شفافية الش  متاثلمتاثل عدمعدم منمن واحلدواحلدال

ساعد يف تقليل كامكام املاليةاملالية التقاريرالتقارير جودةجودة وزيادةوزيادة املعلومات،املعلومات، ساعد يف تقليلت سبي. وقد  ت سبي. وقد بدائل االختيار املحا بدائل االختيار املحا

رشكات برزت أمهية العالقة بني معايري املحاســـبة و التدقيق الدولية بظهور ما يعرف بالرشـــكات  سبة و التدقيق الدولية بظهور ما يعرف بال برزت أمهية العالقة بني معايري املحا

سيات ،و تزايد أمهيتها يف العالقات الدولية، األمر الذي نت سيات ،و تزايد أمهيتها يف العالقات الدولية، األمر الذي نتاملتعددة اجلن ج عنه وجود مشكلة ج عنه وجود مشكلة املتعددة اجلن

مزدوجة أمام مهنة املحاسبة و التدقيق، بسبب زيادة الطلب عىل املعلومات املالية املدققة عىل مزدوجة أمام مهنة املحاسبة و التدقيق، بسبب زيادة الطلب عىل املعلومات املالية املدققة عىل 

صة إىل التفكري يف كيفية حل هذه املســـتوى الدويل، و الذي دفع باايئات الدولية املتخصـــصـــة إىل التفكري يف كيفية حل هذه  ص ستوى الدويل، و الذي دفع باايئات الدولية املتخ امل

سبةاملشـــكالت باصـــدار معايري املحاســـبة صدار معايري املحا شكالت با و هي معايري و هي معايري   الدولية و بعدها معايري التدقيق الدوليةالدولية و بعدها معايري التدقيق الدولية  امل

صادرة عن هيئات مهنية متخصصة و تضم يف عضويتها أعضاء من أغلبية املنظامت املهنية يف صادرة عن هيئات مهنية متخصصة و تضم يف عضويتها أعضاء من أغلبية املنظامت املهنية يف 

ية بتوفري األســـس و  لدول ية ا ئات و املنظامت املهن مت ااي قد اهت لك  ف لذ جة  عامل. نتي سس و ال ية بتوفري األ لدول ية ا ئات و املنظامت املهن مت ااي قد اهت لك  ف لذ جة  عامل. نتي ال

صدرت جماإلرشــادات املتعلقة بالتدقيق يف ظل تبني املعايري الدولية لالبالغ املايل، اذ أصــدرت جم شادات املتعلقة بالتدقيق يف ظل تبني املعايري الدولية لالبالغ املايل، اذ أ موعة موعة اإلر

 من معايري و إيضاحات ممارسات التدقيق الدولية.من معايري و إيضاحات ممارسات التدقيق الدولية.

 . منهجية البحث

 يعرض هذا القسم من البحث املنهجية امل عتمدة يف إعداده وكاآليت:

  مشكلة البحـــــث 1-1

لغرض مواكبة التطورات املهنية يف جمال التدقيق والتوجه اليوم يف اغلب دول العامل والعراق 

يتطلب من املدققني الفهم ،  IFRSبشكل خاص نحو تطبيق معايري االبالغ املايل الدولية 

  The Structure of Principle Based Standardالكامل اىل االطار العام اا الذي يعرف 

ويستوجب من املدققني املعرفة العلمية والعملية لالليات تطبيق املعايري لكون هذا الفهم 

يمكن من انجاز العمل التدقيقي بجودة عالية لذا يمكن طرح املشكلة من خالل 

 التساؤالت االتية :

   IFRSهل يتطلب من املدققني فهم االليات ومتطلبات تطبيق  -1

اءات عمله احلالية بشكل يتالئم مع متطلبات هل يتطلب من املدقق تطوير اجر -2

 لتحسني جودة التدقيق   IFRSتطبيق 

هل يتطلب من املنظامت املهنية املحلية دور اجيايب يف تطوير مهارات املدققني  -3

 وتقديم االرشادات التي تتطلبها التحوالت اجلديد لتحسني وضامن جودة التدقيق
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 أهداف البحـــــث 1-2

 لتعرف اىل :يسعى البحث اىل ا

وماهو االساس  IFRSمعايري االبالغ املايل الدولية التعرف اىل متطلبات تطبيق  -5

 العام الذي تبنى عليه 

التعرف عىل توجهات املدققني ومعرفتهم العملية يف تقبل تطبيق معايري االبالغ  -6

   IFRSاملايل الدولية 

التعرف عىل دور املنظامت املهنية املحلية يف تطوير مهارات املدققني واالرشادات  -7

 املقدمة من قبلها لدعم املهنة 

 IFRSبمتطلبات  التعرف عىل متطلبات جودة التدقيق وعالقتها -8

 أمهية البحـــــث 1-3

لية سواء كان تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدوتربز أمهية البحث من التوجهات والتأكيد عىل 

فضال إىل ذلك ، ذلك عامليا او حمليا وحاجة املدققني إىل مواكبة التطورات واملستجدات املهنية 

التوجه املحيل لتطبيق تلك املعايري الذي اصبح الزاما عىل رشكات ومكاتب التدقيق املحلية 

ب اآلخر الذي يقع هذا من جانب اما اجلا،  الفهم إىل األليات واألساس العام لتطبيق املعايري

عىل املدقق كيفية صياغة عملية التدقيق وفق املتطلبات احلديثة التي حتقق عملية االلتزام 

 بمعايري التدقيق وبشكل يضمن جودة التدقيق .

 فرضيات البحـــــث 1-4

 يستند البحث اىل ثالث فرضيات 

  IFRSالتوجد عالقة طردية بني املعرفة املهنية للمدققني ومتطلبات معايري تطبيق  -4

  IFESالتوجد عالقة بني تطوير إجراءات عمل املدقق ومتطلبات تطبيق  -5

اليوجد دور اجيايب  للمنظامت املهنية املحلية يف تطوير مهارات املدققني وتقديم  -6

ة اجلديدة بشكل حيسن جودة االرشادات اخلاصة بمتطلبات التحوالت املهني

 .التدقيق

 جمتمع وعـ ـيـ ـنة البحـــــث 1-5

ــابات العاملني والبالغ  ــبني القانونيني ومراقبي احلس ــة من كافة املحاس سابات العاملني والبالغ تتكون جمتمع وعينة الدراس سبني القانونيني ومراقبي احل سة من كافة املحا تتكون جمتمع وعينة الدرا

، ،   20212021بموجب النرشة الصادرة عن اجلمعية العراقية للمحاسبني القانونيني للعام بموجب النرشة الصادرة عن اجلمعية العراقية للمحاسبني القانونيني للعام   215215عددهم عددهم 

ضح يف اجلدول )وتم حتديد حجم العينة من خالل معادلة ســـتيفن ثامبســـتون كام موضـــح يف اجلدول ) ستون كام مو ستيفن ثامب وبلغ وبلغ   ، ، ( ( 11وتم حتديد حجم العينة من خالل معادلة 

ستبانات املوزعة )عدد االســتبانات املوزعة ) ستبانة (اســتبانة   175175عدد اال ستبانة ) وبلغ عدد مســتجيبي االســتبانة )   ، ، (ا ستجيبي اال ( ولالغراض ( ولالغراض 164164وبلغ عدد م

ستبعاد  ) وتم اســـتبعاد  ) ، ، (  (    152152البحث والتحليل تم اعتامد )البحث والتحليل تم اعتامد ) بانة لعدم الدقة يف االجابة 1414وتم ا بانة لعدم الدقة يف االجابة ( اســـت ست ، ، ( ا
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ستخواســـتخ شكلون عينة البحث  واجلدول )دمت الطريقة العشـــوائية يف اختيار االفراد الذين يشـــكلون عينة البحث  واجلدول )وا شوائية يف اختيار االفراد الذين ي ( ( 22دمت الطريقة الع

 يوضح تفاصيل جمتمع وعينة البحث.                                                                       يوضح تفاصيل جمتمع وعينة البحث.                                                                       

 معادلة ستفني تامبسون  (1جدول )
N = N*P (1-P) [[N-1*(q2 /Z2)] + P(1-P)] N 

 N املجتمع حجم

 Z ( 1.96(   وتساوي )95.0لدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة )

 Q 0.05نسبة اخلطا وتساوي 

 P 0.050و املحايدة  نسبة توفر اخلاصية

 
 ( يوضح حجم املجتمع والعينة وفق املعادلة اعاله2واجلدول )

 الفقرات حجم املجتمع حجم العينة

 رشكات التدقيق 27 25

 مكاتب التدقيق 188 127

 املجموع 215 152

 
 1األساليب اإلحصائية املستخدمة  6-

والتوزيعات التكرارية ، واالنحراف املعياري  ، الوسط احلسايب )االساليب االحصائية الوصفية 

للحصول عىل  النتائج وقد تم وضع معيار لالجابة عن  SSPSوالنسب املئوية( باعتامد  برنامج 

 .( يوضح ذلك 3دول )اجلو ، االسئلة يسرتشد به املستجيب عند تعئبة االجابة 

 (معيار االجابة املعتمد3جدول )
 التفسري قيمة املتوسط احلسايب

 غري موافق متاما 1.80اىل  1.00

 غري موافق 1.81-2.60

 حمايد 2.61-3.40

 موافق 20، 4 -3.41

 موافق متاما 4.21-5.00

 Likert Five Pointوقد تم  تنظيم االستبانة وفق مقياس ليكرت ذي االبعاد اخلمسة )

Scale( وتم اعطاء اوزان من )واعتمد املقياس يف اختبار فرضيات البحث اما االجابة 5-1 )

   .  Google forms ، عىل االستبانة من خالل نامذج   

 

 املهنية ملدقق احلسابات واملعايري الدولية لالبالغ املايل: نظرة تعريفية . املعرفة2

 ختولختول وعمليةوعملية علميةعلمية مؤهالتمؤهالت يملكيملك الذيالذي الشخصالشخص ذلكذلك بأنهبأنه احلساباتاحلسابات مدققمدقق يعرفيعرف

ساباتاحلســابات تدقيقتدقيق بمهمةبمهمة  القيامالقيام لهله سامهنياملســامهني أوأو املوظفنياملوظفني فئةفئة إىلإىل ينتميينتمي الال وهووهو احل  يتمتعيتمتع بلبل امل

ـــتقاللية ستقالليةباالس صادية حملقتصـــادية حملالوحدة االالوحدة اال عنعن  الكاملةالكاملة باال  أنظمةأنظمة تدقيقتدقيق بمهمةبمهمة ويقومويقوم التدقيقالتدقيق قت
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سجالتوالســجالت والقيودوالقيود الداخليةالداخلية الرقابةالرقابة سبيةاملحاســبية وال  الفنيالفني الرأيالرأي إبداءإبداء تدقيق انتقادي هبدفتدقيق انتقادي هبدف املحا

 ..املاليةاملالية القوائمالقوائم عدالةعدالة عنعن املحايداملحايد

 احلسابات ملدقق املهنية الكفاءةو العلمي :التأهيل2-1

 

 املحاسبة او العلوم املالية أواملحاسبة او العلوم املالية أو يفيف شهادةشهادة عىلعىل حاصالحاصال يكونيكون أنأن ::العلميالعلمي يقصد بالتأهيليقصد بالتأهيل

 ..املحاسبة املحاسبة  يفيف  ميدانيةميدانية شهادةشهادة عىلعىل حاصالحاصال يكونيكون أنأن وأيضاوأيضا أخرىأخرى فروعفروع يفيف

سباملحاســب يتمكنيتمكن وهي أنوهي أن :املهنيةاملهنية والعنايةوالعناية الكفاءةالكفاءة امااما    اخلدماتاخلدمات أداءأداء منمن املحرتفاملحرتف املحا

 املهنيةاملهنية

 مستوىمستوى عىلعىل وحيافظوحيافظ واملهارةواملهارة املهنيةاملهنية املعرفةاملعرفة عىلعىل حصولهحصوله خاللخالل منمن املناسباملناسب بالشكلبالشكل

 هذههذه منمن

  )1))املطلوباملطلوب بالشكلبالشكل العملالعمل أداءأداء منمن يتمكنيتمكن حتىحتى واملعرفةواملعرفة املهارةاملهارة

صول عىل معلومات مالية ذات جودة عىل من يتوىل عملية واحلصـــول عىل معلومات مالية ذات جودة عىل من يتوىل عملية   IFRSيعتمد تطبيق يعتمد تطبيق  واحل

ية التنفيــذ والتطبيق التي تتطلــب او يمتلــك مؤهالت تؤهلــة لــذلــك وتربز هنــا مهنيــة  نا مهن لك وتربز ه لذ لة  لك مؤهالت تؤه لب او يمت يذ والتطبيق التي تتط التنف

حت يف حتقيق متطلبات التطبيق املحاســب كعامل اســايحتــ يف حتقيق متطلبات التطبيق  ساي سب كعامل ا سب واملقصــود بمهنية املحاســب   ، ، املحا صود بمهنية املحا واملق

ري االبالغ املايل والتي تشمل ري االبالغ املايل والتي تشمل املعرفة املحاسبية التي يمتلكها والتي تؤهله اىل تطبيق معاياملعرفة املحاسبية التي يمتلكها والتي تؤهله اىل تطبيق معاي

ية والتي تؤهله   ، ، املعرفة األكاديمية املعرفة األكاديمية  تدريب واخلربة والتي تنطوي حتت  مظلة املهن ية والتي تؤهله ال تدريب واخلربة والتي تنطوي حتت  مظلة املهن ال

سبيا وتعتمد ليكون  حمرتفا  يف املجال املحاســـبي او العمل بالتفوق املطلوب منه حماســـبيا وتعتمد  سبي او العمل بالتفوق املطلوب منه حما ليكون  حمرتفا  يف املجال املحا

صية )الثقافة بذلك عىل عوامل ذات الطبيعة الشــخصــية )الثقافة  شخ شخاالفكار الشــخ، ، املهارات املهارات ، ، بذلك عىل عوامل ذات الطبيعة ال ، ، صية صــية االفكار ال

سبة التي تتمثل باجلوانب األكاديمية اخرى( وعوامل مكتسـبة التي تتمثل باجلوانب األكاديمية  سبي واخلربة التعليم املحاسـبي واخلربة   ، ، اخرى( وعوامل مكت التعليم املحا

سوا( املحاســبية والتي عربت عنها اللجنة االقتصــادية واالجتامعية غرب اســيا )االكســوا(  سيا )االك صادية واالجتامعية غرب ا سبية والتي عربت عنها اللجنة االقت املحا

املعرفة  الرصحية  حيث باإلمكان االستفادة من العوامل املكتسبة يف )براءات االخرتاع املعرفة  الرصحية  حيث باإلمكان االستفادة من العوامل املكتسبة يف )براءات االخرتاع 

مل العالع  ، ، البحوث البحوث ، ،  ما بني العوا ماج  ية واخرى (  وان التوافق واالند جار مل القات الت ما بني العوا ماج  ية واخرى (  وان التوافق واالند جار القات الت

سبة سيعمل عىل تطوير وتنظيم مهنة املحا سبةاعاله  سيعمل عىل تطوير وتنظيم مهنة املحا رص االمر عىل العوامل اعاله   ، ، اعاله  رص االمر عىل العوامل اعاله وال يقت وال يقت

انام يتطلب دور املنظامت املهنية والقانون ملا اا من دور يف تنظيم املهنة وحتديث املعارف انام يتطلب دور املنظامت املهنية والقانون ملا اا من دور يف تنظيم املهنة وحتديث املعارف 

                                                               ملنظمة لعمل مهنة املحاسبة وسيتم تناول العوامل) (:                                       ملنظمة لعمل مهنة املحاسبة وسيتم تناول العوامل) (:                                       من خالل مواد  ترشيع القانون امن خالل مواد  ترشيع القانون ا

 سامت الشخصية . .1

 عوامل املكتسبة )الكفاءة املهنية (. .2

                                                 
 (، العوامل املؤثؤة عىل جودة التدقيق من وجهة نظر مدقق احلسابات اخلارجيني: اجلامعة االسالمية،غزة. 2018النعسان، سامح اسامة). 1
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 السلوك املهني . .3

 : (1)العوامل الشخصية .1

التي ختتلف باختالف الطبيعة متثل العوامل الشخصية الصفات او السامت الشخصية 

 ،البرشية ومن الصعب كام هو معلوم التوصل اىل التشابه والتامثل يف تلك الصفات

النزاهة واملوضوعية والرسية ويقصد بالنزاهة العمل باستقامة  ولكن بشكل عام

 ،والنزاهة هي التعامل الصادق والعادل ،وأمانة يف كافة العالقات املهنية والتجارية

املحاسب أثناء العمل او اعداد التقارير او القوائم عليه ان ال حتتوي املعلومات وعىل 

عىل عبارات خاطئة ومضللة بشكل كبري او حتتوي عىل عبارات ومعلومات مقدمة 

 ،بطريقة غري مسؤولة او تم حذف او إخفاء معلومات حيث اثر ذلك سيكون مضلل

نفيذ اي نشاط او خدمة اذا كانت العالقة بينام  املوضوعية عىل املحاسب االبتعاد عن ت

او طبيعة ظروف العمل متحيزا وتؤثر بشكل واضح عىل اداء عمله. ولتحقيق الرسية 

يتطلب من املحاسب عدم الكشف عن معلومات خاصة بالوحدة االقتصادية   

اال اذا تطلب ذلك القانون وعدم استخدام ، العالقات جتارية وتؤثر سلبا عىل الوحدة 

حاسب املعلومات اخلاصة بالوحدة لتحقيق منافع شخصية سواء كان الكشف عن امل

تلك املعلومات بقصد او بدون قصد وعىل املحاسب ان يعمل مع املوظفني عىل 

فضال عن ذلك يف حالة فقدان املحاسب ، احرتام رسية معلومات الوحدة االقتصادية 

ال يف حدود عدم جتاوز الرسية وظيفته عليه ان ال يستعمل او يفصح عن املعلومات ا

ويتطلب منه االفصاح وعدم الرسية يف حالة اذا  ،التي ترض بالوحدة االقتصادية

توفرت معلومات يستلزم القانون اإلفصاح عنها وترض باملصلحة العامة وبموجب 

 .2ادلة تؤكد تلك املعلومات

 السامت املكتسبة )الكفاءة املهنية(: -2

الكفاءة املهنية التي حيصل عليها من خالل التعليم واخلربة   تتضمن العوامل املكتسبة

ويقصد بالتعليم املعرفة بالعلوم املحاسبية التي تؤهله للعمل كمحاسب التي يتم 

احلصول عليها من خالل الدراسة عىل املستوى اجلامعي او التخصص يف املجال 

ي اما اخلربة من خالل املحاسبي ما دون ذلك او احلاالت االعىل من املستوى اجلامع

العمل املحاسبي وتطوير قدراته من خالل تدريب، بمعنى ان املحاسب ليحافظ عىل 

                                                 
 ، العدد االول .23املجلد  –جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  ، ( توحيد املعرفة املحاسبية 2017املصدي، تسري ).1

  ، عامن االردن،دار الصفاء للنرش والتوزيع.1( مراجعة املعامالت املالية، ط2009الرماحي، نواف). 2
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كفاءته املهنية عليه   ان حيافظ عىل املعرفة واملهارات املهنية باملستوى املطلوب الذي 

يؤهله اىل العمل الكفوء الذي يبنى عىل التطورات التي تلحق بالعمل املحاسبي او 

 ، يعات او املعايري واألساليب ويتم ذلك وفق معايري العمل املهني املعمول هباالترش

ويتطلب من املحاسب ليس فقط احلصول عىل الكفاءة املهنية انام املحافظة عليها من 

خالل الوعي املستمر والفهم اىل التطورات املهنية التي متكنه من اداء مهامه يف 

 .)1(سواء كان عىل مستوى الترشيع او املعايري وغريها البيئات املهنية واملحافظة عليها

 السلوك املهني: -3

السلوك املهني ويقصد بالسلوك املهني االلتزام بالقوانني واألنظمة ذات الصلة 

وجتنب اي عمل يسيئ اىل سمعة املحاسب او مهنته او جتنب اي ادعاءات مبالغ هبا 

جتنب اي شارات سيئة  او مقارنات او مؤهالت او خربات التي اكتسبها فضال اىل 

 غري مؤكدة مع أعامل األخرين. 

 : املعايري الدولية لإلبالغ املايل2-2

 

 International Financial Reporting Standards)متثل املعايري الدولية لإلبالغ املايل متثل املعايري الدولية لإلبالغ املايل 

(IFRS))   ـة الدوليــة كجــزء مــن تــوجــه ـة الدوليــة كجــزء مــن تــوجــه معاييـرًا ُيصــدرها جملــس معايـيــر املحــاسـبـ معاييـرًا ُيصــدرها جملــس معايـيــر املحــاسـبـ

ـد ((2))للمامرسات املحاسبيةللمامرسات املحاسبية  )Global Harmonization(نــحـــو تــوافـــق عـالـمــي نــحـــو تــوافـــق عـالـمــي  ـَ ـد . وُيـع ـَ . وُيـع

عل عل توفري معلومات مفيدة ملستخدمي القوائم املالية االعتبار الرئيس عند تطوير املعايري، إذ جيتوفري معلومات مفيدة ملستخدمي القوائم املالية االعتبار الرئيس عند تطوير املعايري، إذ جي

اإلملام التام بحاجات املستخدمني، تقويم ما ُيقرتح من معايري أكثر فائدة. وفيام خيص صياغة اإلملام التام بحاجات املستخدمني، تقويم ما ُيقرتح من معايري أكثر فائدة. وفيام خيص صياغة 

سبة تغريات مفاهيمية عديدة، مما أهداف اإلبالغ املايل، وتطوير املعايري فقد شـــهدت املحاســـبة تغريات مفاهيمية عديدة، مما  شهدت املحا أهداف اإلبالغ املايل، وتطوير املعايري فقد 

الذي انعكس الذي انعكس حتُول يف هيكلية نامذجها املعرفية، األمر الذي حتُول يف هيكلية نامذجها املعرفية، األمر الذي أوجد حاجة لتعديالت كبرية وأوجد حاجة لتعديالت كبرية و

سؤولة عن اإلبالغ املايل ىل اإلبالغ املايل والتدقيق، وفرض ذلك بالنتيجة عىل اجلهات املســـؤولة عن اإلبالغ املايل عع ىل اإلبالغ املايل والتدقيق، وفرض ذلك بالنتيجة عىل اجلهات امل

 .                                      .                                      ((3))إصدار العديد من املعايري الدولية لإلبالغ املايلإصدار العديد من املعايري الدولية لإلبالغ املايل

 : أسس إعداد املعايري الدولية لإلبالغ املايل: أسس إعداد املعايري الدولية لإلبالغ املايل33--22

اب والباحثني اىل تـــــح اب والباحثني اىلأشـار عدد من الكـــــُ ـح ت ـُ شار عدد من الك سبية إما أن تكون  أن النظم املحاسـبية إما أن تكون أ ستندة اىل مسـتندة اىل "" أن النظم املحا م

بادئ""أو أو   ""القواعدالقواعد ندة إىل امل بادئمســـت ندة إىل امل ست ويرى البعض ان أحد التغيريات الكبرية التي يعدها ويرى البعض ان أحد التغيريات الكبرية التي يعدها   ..""م

                                                 
  االسالمية، غزة، مكتبة اجلامعة 2،ط"اساسيات االطار النظري يف مراجعة احلسابات "(،2003جربوع يوسف) )1 (.

(2 ) Jeter Debra C. ، and Chaney Paul K. ، (2015) ، Advanced Accounting ، Wiley. 

(3)  Nobes ، Christopher ، and Parker Robert ، (2016) ، Comparative International 
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ستندة اىل مبادئ االبالغ الكثريون املفتاح لتحســـني جودة االبالغ املايل هو اعتامد املعايري املســـتندة اىل مبادئ االبالغ  سني جودة االبالغ املايل هو اعتامد املعايري امل الكثريون املفتاح لتح

 (. (. IFRSاملايل الدويل )املايل الدويل )

عايري املتتضـــمن املعـــايري امل ضمن امل عد ســـتندة اىل القواعـــد تت صنع )قواعـــد احلـــد الواضـــح او البـــني( التـــي تصـــنع ستندة اىل القوا تي ت بني( ال ضح او ال حلد الوا عد ا )قوا

ـــذ املفصـــلة. تتضـــمن  ـــذه القواعـــد ارشـــادات التنفي ـــا تصـــاحب ه ـــد، وعـــادة م ضمن التحدي صلة. تت يذ املف شادات التنف عد ار هذه القوا صاحب  ما ت عادة  يد، و التحد

ــن  ــة م ــواع معين ــاء أن ــتم إعف ــا اســتثناءات النطــاق، إذ ي ــايري املســتندة إىل القواعــد أحيان من املع نة  نواع معي فاء أ يتم إع طاق، إذ  ستثناءات الن نا ا عد أحيا ستندة إىل القوا عايري امل امل

ياالفقـــرات مـــن املبـــادئ العامـــة التـــي يقـــوم عليهـــا املعيـــا ها املع قوم علي تي ي مة ال بادئ العا من امل قرات  باع ر وبـــدال مـــن ذلـــك يـــتم اتبـــاع الف يتم ات لك  من ذ بدال  ر و

ــادة اىل تناقضــات او  ــذه املعاجلــات اخلاصــة ع ــؤدي ه ــايل. ت ــاالبالغ امل ضات او معاجلــات خاصــة ب عادة اىل تناق صة  جلات اخلا هذه املعا تؤدي  ملايل.  باالبالغ ا صة  جلات خا معا

   ..((1))تضارب باالبالغ املايلتضارب باالبالغ املايل

ـــا  ما ام موذج فقـــد اشـــارت اىل انـــه ينبغـــي ان تكـــون  املبـــادئ املحاســـبية االنمـــوذج   Shipperا سبية االن بادئ املحا كون  امل غي ان ت نه ينب شارت اىل ا قد ا ف

ملايلاملرغـــوب فيـــه لإلبـــالغ املـــايل بالغ ا يه لإل غوب ف خرون ان . يف حـــني يـــرى اخـــرون ان ((2))املر يرى ا حني  بادئ املعـــايري املســـتندة اىل املبـــادئ . يف  ستندة اىل امل عايري امل امل

ملايل يمكــن ان تقــود اىل حتــديات بســبب القلــق حــول مــدى امكانيــة معــدي االبــالغ املــايل  بالغ ا عدي اال ية م مدى امكان حول  لق  سبب الق حتديات ب قود اىل  كن ان ت يم

 ..((3))لعمل االحكام املهنية املعقولة وتطبيق املبادئ بشكل سليملعمل االحكام املهنية املعقولة وتطبيق املبادئ بشكل سليم

ــادئ  ــاس املب ــتندة اىل أس ــبية مس ــايري حماس ــق مع ــاحثني  اىل ان تطبي ــن الب ــدد م ــار ع بادئ أش ساس امل ستندة اىل أ سبية م عايري حما يق م باحثني  اىل ان تطب من ال عدد  شار  أ

قيمكــن ان تكــون امــرًا معقــ مرًا مع كون ا كن ان ت ــني يم بني دًا، وذلــك كوهنــا تعتمــد بالرضــورة عــىل جهــود مشــرتكة ب شرتكة  هود م عىل ج رضورة  مد بال هنا تعت لك كو دًا، وذ

غرض اإلدارة، وجملـــس اإلدارة، واملـــدققني، لتطبيـــق املامرســـة املهنيـــة واحلكـــم املهنـــي لغـــرض  ني ل كم امله ية واحل سة املهن يق املامر ملدققني، لتطب لس اإلدارة، وا اإلدارة، وجم

ــز. ومــع ذلــك فــان  ــق ابــالغ مــايل غــري متحي فان الوصــول اىل حتقي لك  مع ذ يز. و غري متح مايل  بالغ  يق ا صول اىل حتق ضات التناقضــات الو رشكات بــني الرشــكات التناق بني ال

ـــىل طب ـــة ال تقترصـــ ع ـــات املنظم ـــتثمرين، واجله ـــدققيها، واملس عىل طبوم رص  مة ال تقت هات املنظ ستثمرين، واجل مدققيها، وامل ـــدها و ـــايري بع ـــة املع عدها يع عايري ب عة امل ي

ــاي شــكل مــن االشــكال، ال  ــايري ب ــادئ او أســاس القواعــد. وان املع شكال، ال مســتندة الســاس املب من اال شكل  باي  عايري  عد. وان امل ساس القوا بادئ او أ ساس امل ستندة ال م

 ((4))يمكن ان حتل هذه التوتراتيمكن ان حتل هذه التوترات

  

                                                 
(1(Maines Laureen A. ، Chair ، Eli Bartov ، Fairfield Patricia ، D. Eric Hirst ، lannaconi Teresa E. ، 

Mallett Russell ، Schrand Catherine M. ، Skinner Dou-glas J. ، Vincent   

(2 (.Herz ، Robert H. ،(2003) ،" A Year of Challenge and Change for the FASB" ، Accounting 

Horizons (Vol. 17 No. 3). 

(3 )  6.Schipper ، K. 2003. Principles-based accounting standards. Accounting Horizons ،(Vol 17). 

(4) Maines Laureen A.(2007) ، "Spotlight on principles-based financial reporting" Business 

Horizons ،( Vol.50).   (  
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 ؤولية يف ظل املعايري الدولية لالبالغ املايلؤولية يف ظل املعايري الدولية لالبالغ املايل:احكام املدققني وحتمل املس:احكام املدققني وحتمل املس22-44

هازي عن            بة حوافز اإلدارة بام جينب الترصـــف االنت عد مراق هازي عن ت رصف االنت بة حوافز اإلدارة بام جينب الت عد مراق حدة من ت ملايل، وا حدة من اإلبالغ ا ملايل، وا اإلبالغ ا

ملدقق. ملدقق.أدوار او مهام ا لدعم غري املبارش   أدوار او مهام ا لدراســــات األكاديمية ا لدعم غري املبارش وقد قدمت العديد من ا سات األكاديمية ا لدرا وقد قدمت العديد من ا

للمعايري املستندة إىل القواعد إذ توفر مبادئ املحاسبة املقبولة عموما التربير الالزم للمدققني للمعايري املستندة إىل القواعد إذ توفر مبادئ املحاسبة املقبولة عموما التربير الالزم للمدققني 

صل ألداء وظيفة املراقبة. عىل ســبيل املثال، توصــل  سبيل املثال، تو سة ميدانية عىل يف دراســة ميدانية عىل   (((Trompeter 1994ألداء وظيفة املراقبة. عىل  يف درا

قاومة   54 قدرة عىل م قل  ملدققني يكونون أ يل واضـــح عىل أن ا تدقيق، اىل دل قاومة من رشكاء ال قدرة عىل م قل  ملدققني يكونون أ ضح عىل أن ا يل وا تدقيق، اىل دل من رشكاء ال

ضغوط العميل النتهاكات وجتاوزات اإلبالغ عندما تكون هناك جمموعة واسعة من البدائل ضغوط العميل النتهاكات وجتاوزات اإلبالغ عندما تكون هناك جمموعة واسعة من البدائل 

ضح )املحاســـبية املقبولة. كام يوضـــح ) سبية املقبولة. كام يو سابات(  أن جلان التدقيق تدعم مدقق احلســـاباتKnapp:1987املحا   (  أن جلان التدقيق تدعم مدقق احل

 .                   .                   ((1))غالبَا يف اي نزاع مع اإلدارة عندما يتم تغطية القضية وفقا للمعايري الفنيةغالبَا يف اي نزاع مع اإلدارة عندما يتم تغطية القضية وفقا للمعايري الفنية

كل من )           كل من )وضـــع  ضع  عار Magee and Tseng:1990و يد أســـ حتد ما بني  جًا للربط  سعار ( إنموذ يد أ حتد ما بني  جًا للربط  ( إنموذ

صال اىل انه عندما تكون التدقيق، واســـتقالل املدقق، وخصـــائص املعايري املحاســـبية. وتوصـــال اىل انه عندما تكون  سبية. وتو صائص املعايري املحا ستقالل املدقق، وخ التدقيق، وا

ـــتبدال املدقق عند حدوث خالف معني   املعايرياملعايري ـــبية حمددة، فان دديدات العميل باس ستبدال املدقق عند حدوث خالف معني املحاس سبية حمددة، فان دديدات العميل با املحا

ساءلة تكون اقل فاعلية، وذلك ألن كافة املدققني غالبا ســـوف يتخذون املوقف ذاته جتاه املســـاءلة  سوف يتخذون املوقف ذاته جتاه امل تكون اقل فاعلية، وذلك ألن كافة املدققني غالبا 

نة تؤدي إىل اخلالفيــة. ويمكن دعم هــذا الرأي من خالل الفكرة القــائلــة بــان املعــايري املرنــة تؤدي إىل  عايري املر بان امل لة  قائ هذا الرأي من خالل الفكرة ال ية. ويمكن دعم  اخلالف

 ..((2))فاوضات اكرب ما بني املدققني والعميلفاوضات اكرب ما بني املدققني والعميلتضارب أوسع وجهود ومتضارب أوسع وجهود وم

 . العالقة مابني املعايري الدولية لالبالغ املايل ومهنة التدقيق3

 : العالقة بني املحاسبة والتدقيق3-1

تدقيق، فكالمها  دف إىل  تزويد اجلهات املختلفة  بة و ال تدقيق، فكالمها  دف إىل  تزويد اجلهات املختلفة هناك عالقة قوية بني املحاســـ سبة و ال هناك عالقة قوية بني املحا

بة يتجىل يف مجع و  ية، إال أن دور املحاســـ ملال ية من خالل القوائم و التقارير ا ملال سبة يتجىل يف مجع و باملعلومة ا ية، إال أن دور املحا ملال ية من خالل القوائم و التقارير ا ملال باملعلومة ا

صال املعلومات من خالل القوائم املالية، أما التدقيق فيتعلق بمختلف تصـــنيف و قيد و إيصـــال املعلومات من خالل القوائم املالية، أما التدقيق فيتعلق بمختلف  صنيف و قيد و إي ت

صدق و عدالة تلك القوائم املالية و ءات ألجل التوصـــل اىل رأي حمايد حول مدى صـــدق و عدالة تلك القوائم املالية و اإلجرااإلجرا صل اىل رأي حمايد حول مدى  ءات ألجل التو

                                                 
 ، بغداد،العراق"مبادىء جلنة بازل للحوكمةتقويم االبالغ املايل للمصارف العراقية من منظور  "(،2017الساعدي، استقالل مجعة وجر،) .1

(2 ) Maines Laureen A. ، Chair ، Eli Bartov ، Fairfield Patricia ، D. Eric Hirst ، lannaconi Teresa E. ، 

Mallett Russell ، Schrand  Catherine M. ، Skinner Dou¬glas J. ، Vincent Linda ، (2003) ، "Evaluating 

Concepts-Based vs. Rules-Based Approaches to Standard Setting" ، Accounting Horizons ، (Vol. 

17 ، No. 1).. 
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جلدول) ية. و ا حدة االقتصــــاد ملايل احلقيقي للو ها للمركز ا جلدول)مدى متثيل ية. و ا صاد حدة االقت ملايل احلقيقي للو ها للمركز ا ( يبني االختالف ( يبني االختالف 44مدى متثيل

 اجلوهري بني التدقيق و املحاسبة.اجلوهري بني التدقيق و املحاسبة.

 ( العالقة بني املحاسبة والتدقيق4دول)ج

 

 )1:(املصدر

 .جودة التدقيق 4

قبل الدخول يف تعريف جودة التدقيق يتطلب التعرف عىل املحاوالت التي العديده من 

التعريفات التي نتجت عن  وقد ركزت اغلب ، الباحثني لتعريف وتقديم مفهوم اجلودة 

حواا. وبرصف النظر عن االختالفات التي  يتم التمحور  عن سمة مهمة  الباحثني  حماوالت

أبرزدا تلك املحاوالت، إال أن هناك بعض التعريفات التي فرضت نفسها عىل الفكر اإلداري 

( ، J.M.Juranوذلك ملا اتصفت به من موضوعية وتعبري دقيق عن املفهوم. فقد عرف  )

  رالحكم عىل جودة املنتج يف اجلودة أهنا مدى مالئمة املنتج لالستعامل فاملعيار االسايس ل

juran  وزميله هو هل املنتج مالئم لالستعامل أم غري مالئم بغض النظر عن وضع وحالة

املنتج . كام عرفت اجلودة عىل أهنا مدى املطابقة مع املتطلبات فكلام كانت مواصفات املنتج 

 ISO ملواصفات الدوليةمطابقة ملتطلبات العميل كلام كان هذا املنتج ذات نوعية جيدة. أما ا

فقد عرفت اجلودة بأهنا درجة تلبية جمموعة اخلصائص املوروثة يف املنتج ملتطلبات  9000

  .(2)العميل

                                                 
 ( تدقيق احلاسبات املعارصة، الطبعة االوىل ، دار امليرسة ، عامن .2000غسان فالح، املطارنة).1

2. Mahdi Salehil* ، Mahdi Moradil ، Navid Paiydarmanesh(2017) ، The Effect of Corporate 

Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange ، 

Periodica Polytechnica Social and Management Sciences ،( Vol 25 No. (1) 

 التدقيق املحاسبة

 خاللخالل منمن املعلوماتاملعلومات  إيصالإيصال وو تلخيصتلخيص وو تبويبتبويب وو جتميعجتميع علمعلم

 .املاليةاملالية القوائمالقوائم

 .املاليةاملالية  القوائمالقوائم وو للسجالتللسجالت انتقاديانتقادي فحصفحص وو حتليلحتليل علمعلم

صاديةالوحدة االقتصــادية يفيف املاليةاملالية األحداثاألحداث بقياسبقياس تقومتقوم   خاللخالل منمن الوحدة االقت

 .املعنيةاملعنية لألطرافلألطراف  املاليةاملالية األوضاعاألوضاع توصيلتوصيل وو الدخلالدخل قائمةقائمة إعدادإعداد

سبي القياسالقياس بفحصبفحص يقوميقوم سبياملحا صاح تمتم  التيالتي املاليةاملالية املعلوماتاملعلومات وو املحا صاحاإلف  اإلف

 .الوحدة االقتصاديةالوحدة االقتصادية أعاملأعامل نتيجةنتيجة حولحول عنهاعنها

سب موظف يتبع إدارة املحاســب موظف يتبع إدارة  صاديةالوحدة االقتصــاديةاملحا و يتقاىض أجره و يتقاىض أجره  الوحدة االقت

 من اإلدارة.من اإلدارة.

ستقل من خارج املدقق شــخص حمايد مســتقل من خارج  شخص حمايد م صاديةالوحدة االقتصــاديةاملدقق  يقوم بعمله يقوم بعمله  الوحدة االقت

 مقابل أجر حيدد يف العقد املوقع بينه و بني املؤسسة.مقابل أجر حيدد يف العقد املوقع بينه و بني املؤسسة.

 .املدقق جيب أن تكون لديه معرفة باملبادئ املحاسبية و طرقهااملدقق جيب أن تكون لديه معرفة باملبادئ املحاسبية و طرقها ربام ال تكون لديه معلومات حول التدقيق و إجراءاتهربام ال تكون لديه معلومات حول التدقيق و إجراءاتهاملحاسب املحاسب 

ية التي تم  ملال قديم تقرير حول القوائم ا حاســــب غري ملزم بت ية التي تم امل ملال قديم تقرير حول القوائم ا سب غري ملزم بت حا امل

 .إعدادهاإعدادها

ية و  ملال لة القوائم ا ية و املدقق مطالب بتقديم تقرير يتضـــمن رأيه حول عدا ملال لة القوائم ا ضمن رأيه حول عدا املدقق مطالب بتقديم تقرير يت

 .ايل احلقيقي للوحدة االقتصاديةايل احلقيقي للوحدة االقتصاديةمتثيلها للوضع املمتثيلها للوضع امل



 
 2022 وانعكاسها على جودة التدقيق دراسة استطالعية للراء عينة من املدققين IFRSاملعرفة املهنية ملدقق في ظّل تطبيق  

 

 

64   
 

 : تعريف جودة التدقيق4-1

ية  ملدقق عىل كشـــف األخطاء اجلوهر قدرة ا فة ل هنا وظي تدقيق عىل ا ية تعرف جودة ال شف األخطاء اجلوهر ملدقق عىل ك قدرة ا فة ل هنا وظي تدقيق عىل ا تعرف جودة ال

ـــتقاللية  ستقاللية )القدرات الفنية( واإلبالغ عنها )اس ـــتوى التأكيد )القدرات الفنية( واإلبالغ عنها )ا ستوى التأكيد املدقق(. كام عرفت من حيث مس املدقق(. كام عرفت من حيث م

فات  ية من التحري ملال ية خلو القوائم ا ية، أي احتامل ملال يد عن القوائم ا تأك قديم  هنا ت فات عىل ا ية من التحري ملال ية خلو القوائم ا ية، أي احتامل ملال يد عن القوائم ا تأك قديم  هنا ت عىل ا

   ((1))اجلوهريةاجلوهرية

باهنا مراعاة معايري التدقيق عىل العكس من باهنا مراعاة معايري التدقيق عىل العكس من اما يف االدبيات املهنية فقد عرفت جودة التدقيق اما يف االدبيات املهنية فقد عرفت جودة التدقيق 

سبة اىل جودة التدقيق من أبعاد متعددة  مما يؤدي اىل تعريفات فتلفة ذلك ينظر باحثوا املحاســـبة اىل جودة التدقيق من أبعاد متعددة  مما يؤدي اىل تعريفات فتلفة  ذلك ينظر باحثوا املحا

 : : 2تشمل العنارص األتيةتشمل العنارص األتية

 .احتاملية حدوث أخطاء كبرية يف القوائم املالية يمكن للمدقق حلها 

 احتاملية أن املدقق قد ال يصدر تقرير. مرشوط conditional report  للقوائم

 املالية التي حتتوي عىل أخطاء مهمة.

  تقييم لقدرة املدقق عىل تقليل االنحرافات والقوانني املتحيزة وحتسني جودة

 البيانات املحاسبية.

 .دقة املعلومات التي قدم املدقق تقارير عنها 

 التدقيقالتدقيق جودةجودة : أمهية: أمهية22--44

سعىتســعى   ستوىمســتوى لتحقيقلتحقيق التدقيقالتدقيق مكاتبمكاتب ت سؤوليتهامســؤوليتها إلخالءإلخالء التدقيقالتدقيق جودةجودة منمن عالعال م  م

 املهنيةاملهنية العقوباتالعقوبات جتنبجتنب يفيف املكاتباملكاتب تساعدتساعد إهناإهنا إذإذ التدقيق،التدقيق، نتائجنتائج منمن املستفيدةاملستفيدةاجلهات اجلهات  أمامأمام

صريتقصـــري أوأو فالفةفالفة  أيةأية جراءجراء والقانونيةوالقانونية  االلتزامااللتزام عىلعىل التأكيدالتأكيد خاللخالل منمن التدقيقالتدقيق أعاملأعامل يفيف تق

سلوكالســـلوك وقواعدوقواعد والدوليةوالدولية  املحليةاملحلية التدقيقيةالتدقيقية باملعايريباملعايري  ذاتذات والقواننيوالقوانني والتعليامتوالتعليامت املهنياملهني ال

صلة صلةال سات واتباعواتباع الزبونالزبون لدىلدى العملالعمل  ملخاطرملخاطر املدققاملدقق تقويمتقويم خاللخالل ومنومن ال ساتسيا  كفاءةكفاءة ذاتذات سيا

ستقطاباســتقطاب عىلعىل سرتكزســرتكز والتيوالتي والرتقياتوالرتقيات للتعينيللتعيني ستوىاملســتوى ذاتذات املهنيةاملهنية  الكوادرالكوادر ا  يفيف العايلالعايل امل

 السعيالسعي مماثلمماثل نحونحو وعىلوعىل  املوضوعية،املوضوعية، امتالكهمامتالكهم معمع متعددةمتعددة ختصصاتختصصات ويفويف واخلربةواخلربة التأهيلالتأهيل

                                                 
( 1)   Mahdi Salehil* ، Mahdi Moradil ، Navid Paiydarmanesh(2017) ، The Effect of Corporate 

Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange ، 

Periodica Polytechnica Social and Management Sciences ،( Vol 25 No. (1))   

)2 ( Arezoo Aghaei chadegani ، Review of studies on audit quality ، International Conference on 

Humanities ، Society and Culture IPEDR( Vol.20). 
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قدرات وتطويروتطوير لتحديثلتحديث قدراتال ية ال يةالفن ية الفن يةواملهن لربامج لربامج   اجليداجليد التخطيطالتخطيط خاللخالل منمن لكوادرهالكوادرها واملهن

   ..((1))التدريب املهني املعدةالتدريب املهني املعدة

 ((2))االتية:االتية: املجاالتاملجاالت خاللخالل منمن التدقيقالتدقيق جودةجودة أمهيةأمهية وتظهروتظهر

 املاليةاملالية القوائمالقوائم يفيف املوجودةاملوجودة واألخطاءواألخطاء املخالفاتاملخالفات اكتشافاكتشاف إمكانيةإمكانية اوالً: تعزيزاوالً: تعزيز

رصالعنرصـــ هذاهذا نالنال ية املنظامتاملنظامت منمن كبرياكبريا اهتاممااهتامما العن يةاملهن عديد املهن عديدوال باحثني منمن وال باحثنيال  فرتةفرتة يفيف ال

سعينات الثامنيناتالثامنينات سعيناتوالت شلبعد فشل السيامالسيام املايض،املايض، القرنالقرن منمن والت  الكربىالكربى الرشكاتالرشكات منمن العديدالعديد بعد ف

 واملخالفاتواملخالفات األخطاءاألخطاء باكتشافباكتشاف يقومونيقومون العاليةالعالية اجلودةاجلودة ذويذوي املدققنياملدققني أنأن اعتباراعتبار عىلعىل وذلكوذلك

 جلنة جلنة  أكدتهأكدته ماما وهذاوهذا اجلودةاجلودة منخفيضمنخفيض املدققنياملدققني منمن أفضلأفضل بشكلبشكل املاليةاملالية القوائمالقوائم املوجودة يفاملوجودة يف

(Treadwauy) وحيدوحيد األخطاءاألخطاء اكتشافاكتشاف منمن يزيديزيد جودة التدقيقجودة التدقيق حتسنيحتسني أنأن التي اشارت إىلالتي اشارت إىل 

 .القوائمالقوائم اذهاذه املستعملنياملستعملني ثقةثقة كسبكسب منمن يزيديزيد وبالتايلوبالتايل املالية،املالية، القوائمالقوائم حتريفحتريف منمن

 الوكالةالوكالة رصاعاترصاعات ثانيًا: ختفيضثانيًا: ختفيض

ية  منظورمنظور  منمن يةنظر لة  نظر لةالوكا ناك  الوكا ناكه عارض  ه عارضت صالحاملصــــالح  يفيف  ت   ذاتذات  واجلهاتواجلهات  اإلدارةاإلدارة  بنيبني  قائمقائم  امل

صلحةاملصــلحة سيطرة اإلدارةوســيطرة اإلدارة  املعلوماتاملعلومات  متاثلمتاثل  عدمعدم  عنعن  ناتجناتج  امل سة،للمؤســســة،  املاليةاملالية  املعلوماتاملعلومات  عىلعىل  و س   للمؤ

سبوحســـب ستوىبمســـتوى  اخلارجياخلارجي  التدقيقالتدقيق  جودةجودة  ترتبطترتبط  الباحثنيالباحثني  معظممعظم  وح متاثل متاثل   عدمعدم  منمن  منخفضمنخفض  بم

  يؤدييؤدي  عاليةعالية  جودةجودة  ذوذو  التدقيقالتدقيق  وجودوجود  أنأن  حيثحيث  التأكيدالتأكيد  عدمعدم  منمن  منخفضمنخفض  ومستوىومستوى  املعلوماتاملعلومات

رصاعاتالرصـــاعات  حدةحدة  ختفيضختفيض  إىلإىل ية  التقاريرالتقارير  يفيف  الثقةالثقة  خالل زيادةخالل زيادة  منمن  ال   جودةجودة  بنيبني  فالعالقةفالعالقة  ،،  املاليةاملال

 ..طرديةطردية  عالقةعالقة  الوكالةالوكالة  ونظريةونظرية  التدقيقالتدقيق

 التدقيقالتدقيق يفيف التوقعاتالتوقعات فجوةفجوة تضييقتضييق يفيف ثالثًا:املسامهةثالثًا:املسامهة

صديقصــد ستخدمومســتخدمو يتوقعهيتوقعه ماما بنيبني الفرقالفرق":التوقعاتالتوقعات بفجوةبفجوة يق  املدقق،املدقق، منمن املاليةاملالية القوائمالقوائم م

 منمن التدقيقالتدقيق مهنةمهنة أداءأداء حتسنيحتسني الفجوة جيبالفجوة جيب هذههذه وتطبيقوتطبيق ،،".بالفعلبالفعل عليهعليه حيصلونحيصلون ماما وبنيوبني

                                                 
 .41، ص 2018النعسان، مصدر سابق ، .1

ية واملالية.جامعة الشهيد محه جملة العلوم االدار ،"يف حتسني جودة التدقيق اخلارجي اثرتطبيق معايريالتدقيق الدولية  "(  2017هيبة واخرون) 2.

  1خلرض بالوادي.اجلزائر، املجلد 
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 يفيف الثقةالثقة لزيادةلزيادة عليهعليه ضغوطضغوط أليألي املؤسسةاملؤسسة إدارةإدارة ممارسةممارسة وعدموعدم املدققاملدقق استقاللاستقالل دعمدعم خاللخالل

 .تقاريرهتقاريره

 الرشكاتالرشكات حوكمةحوكمة تدعيمتدعيم يفيف رابعًا:املسامهةرابعًا:املسامهة

ياتاملســـؤوليات منمن جمموعةجمموعة باحلوكمةباحلوكمة نعنينعني سؤول ساتواملامرســــات امل  االدارةاالدارة جملسجملس تيبعهاتيبعها التيالتي واملامر

ضامناســـرتاتيجي وضـــامن توجهتوجه تقديمتقديم دفدفهبهب ،، التنفيذيةالتنفيذية واإلدارةواإلدارة سرتاتيجي و سطرةاملســـطرة األهدافاألهداف حتقيقحتقيق ا  امل

شكل املخاطراملخاطر إدارةإدارة منمن والتحققوالتحقق شكلب ستغالل مالئممالئم ب ستغاللوا سسة مواردموارد وا سةاملؤ س سؤول، نحونحو عىلعىل املؤ سؤول،م  م

 املستخدمةاملستخدمة الفعالةالفعالة اآللياتاآلليات منمن يعتربيعترب املحاسبياملحاسبي التدقيقالتدقيق أنأن الباحثنيالباحثني اإلطار يؤكداإلطار يؤكد هذاهذا ويفويف

سنيلتحســني ــات، مفهوممفهوم لتح ــس سات،املؤس س ضامنعىل ضــامن التدقيقالتدقيق عمليةعملية دفدفدد حيثحيث املؤ  املاليةاملالية القوائمالقوائم انان عىل 

 يفيف واملسامهةواملسامهة معينة،معينة، فرتةفرتة خاللخالل املؤسسةاملؤسسة أعاملأعامل ونتائجونتائج املايلاملايل املركزاملركز بعدالةبعدالة تعرضتعرض املنشورةاملنشورة

 .املصلحةاملصلحة ذاتذات اجلهاتاجلهات بنيبني املعلوماتاملعلومات عدم متاثلعدم متاثل حالةحالة ختفيضختفيض

 املاليةاملالية القوائمالقوائم ومصداقيةومصداقية التدقيقالتدقيق تقريرتقرير يفيف الثقةالثقة خامسًا:زيادةخامسًا:زيادة

  للدورللدور  وذلكوذلك  التدقيق،التدقيق،  بتقاريربتقارير  الثقةالثقة  تدعيمتدعيم  يفيف  كبريةكبرية  أمهيةأمهية  ذوذو  التدقيقالتدقيق  بجودةبجودة  االهتامماالهتامم  يعديعد

صداقيةإضــفاء املصــداقية  يفيف  التقاريرالتقارير  هذههذه  تؤديهتؤديه  الذيالذي  املهماملهم ضفاء امل ستخدمتســتخدم  التيالتي  املاليةاملالية  القوائمالقوائم  عىلعىل  إ   اختاذاختاذ  يفيف  ت

نب  منمن  القراراتالقرارات نبجا يد  جا عد يدال عد مة  اجلهاتاجلهات  منمن  ال مةاملهت تدقيق،  املهت ية ال تدقيق،بعمل ية ال قد  بعمل قدو ــــارت  و شارتأش حدى  أ حدىإ   إ

سات ساتالدرا   زيادةزيادة  وبالتايلوبالتايل  املالية،املالية،  القوائمالقوائم  مصداقيةمصداقية  يفيف  الثقةالثقة  تدعمتدعم  التدقيقالتدقيق  جودةجودة  حتسنيحتسني  انان  إىلإىل  الدرا

 ..القراراتالقرارات  اختاذاختاذ  عندعند  للقوائمللقوائم  ثقة املستخدمنيثقة املستخدمني

 جمتمع وعينة البحث: :5

ـــابات العاملني يي ـــبني القانونيني ومراقبي احلس ـــة من كافة املحاس سابات العاملني تكون جمتمع وعينة الدراس سبني القانونيني ومراقبي احل سة من كافة املحا تكون جمتمع وعينة الدرا

سبني القانونيني بموجب النرشـــة الصـــادرة عن اجلمعية العراقية للمحاســـبني القانونيني   215215والبالغ عددهم والبالغ عددهم  صادرة عن اجلمعية العراقية للمحا رشة ال بموجب الن

ثامبســـتون كام، ،   20212021للعام للعام  ستون كاموتم حتديد حجم العينة من خالل معادلة ســـتيفن  ستيفن ثامب وبلغ عدد وبلغ عدد   ، ، وتم حتديد حجم العينة من خالل معادلة 

ـــتبانات املوزع ستبانات املوزعاالس ـــتبانة   175175ة )ة )اال ستبانة (اس ـــتبانة )   ، ، (ا ـــتجيبي االس ستبانة ) وبلغ عدد مس ستجيبي اال ( ولالغراض ( ولالغراض 164164وبلغ عدد م

ستبعاد  ) وتم اســـتبعاد  ) ، ، (  (    152152البحث والتحليل تم اعتامد )البحث والتحليل تم اعتامد ) ستبانة لعدم الدقة يف االجابة ( اســـتبانة لعدم الدقة يف االجابة 1414وتم ا ، ، ( ا

                                       واستخدمت الطريقة العشوائية يف اختيار االفراد الذين يشكلون عينة البحث  .                                     واستخدمت الطريقة العشوائية يف اختيار االفراد الذين يشكلون عينة البحث  .                                     
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 ( عينة البحث حسب سنوات اخلربة5جدول )

 التكرار حجم العينة سنوات اخلربة

 %%19 13 سنوات 5اقل من 

 %%27 19 سنة 5-10

 %%31 22 سنة 10-15

 %%23 16 سنة فأكثر 15

 %%111111 70 املجموع 

 

اما  ،   19%سنوات وشكلت اقل نسبته   5اقل من يالحظ من اجلدول السابق سنوات اخلربة 

 ، سنوات  10-15 من اصحاب اخلربة اللذين عملوا يف جمال التدقيق مابني 31% اعىل نسبة

ونسبتها  15%  وتليها سنوات خربة اكثر من  27والتي بلغت  5-10تليها سنوات اخلربة  من 

   ويتبني من ذلك االهتامم بمستوى اخلربة من قبل املحاسب.، % 23

 :اسلوب مجع البيانات:5-1

املنشورة يف الدوريات املخلتفة وكذلك املنشورة يف الدوريات املخلتفة وكذلك   واألبحاثواألبحاثيف اجلانب النظري تم االعتامد عىل الكتب يف اجلانب النظري تم االعتامد عىل الكتب 

 املنشورة عىل شبكة االنرتنت . اما اجلانب العميل فقد تم االعتامد عىل:املنشورة عىل شبكة االنرتنت . اما اجلانب العميل فقد تم االعتامد عىل:

  صول عىل البيانات الالزمة املتعلقة بأراء عينة البحث وقد اســـتامرة االســـتبانة للحصـــول عىل البيانات الالزمة املتعلقة بأراء عينة البحث وقد ستبانة للح ستامرة اال ا

 --توت االستبانة عىل ثالثة حماورهي االيت:توت االستبانة عىل ثالثة حماورهي االيت:احاح

ية املحور االولاملحور االول هارات واخلربة املهن فة وامل مابني املعر يان العالقة  هذا املحور اىل ب ية :  دف  هارات واخلربة املهن فة وامل مابني املعر يان العالقة  هذا املحور اىل ب :  دف 

 ..IFRSللمدقق بتطبيق للمدقق بتطبيق 

 وجودة التقارير املالية .وجودة التقارير املالية .   IFRS دف املحور اىل توضيح العالقة مابني تطبيق  دف املحور اىل توضيح العالقة مابني تطبيق املحور الثاين: املحور الثاين: 

ضيح العالقة مابني معرفة املدقق وفهم  وتطبيق معايري توضـــيح العالقة مابني معرفة املدقق وفهم  وتطبيق معايري   ذا املحورذا املحور:  دف ه:  دف هاملحور الثالثاملحور الثالث تو

IFRS  . وجودة التقارير املالية .وجودة التقارير املالية 

معايري  ، جودة التقارير املالية ، : اجلانب العميل العالقة )العالقة بني معرفة املدقق 6 

IFRS) 

 أسئلةالغراض حتقيق اهداف البحث سيتم عرض استجابات افراد عينة البحث عىل 

من خالل  استخدام املنهج الوصفي التحلييل حيث تم تفريغ اجابات االستبانات  ، الدراسة

 SPSSومن ثم نقلها اىل الربنامج االحصائي  Microsoft Excel يف ورقة عمل عىل برنامج

 من اجل حتليلها . 



 
 2022 وانعكاسها على جودة التدقيق دراسة استطالعية للراء عينة من املدققين IFRSاملعرفة املهنية ملدقق في ظّل تطبيق  

 

 

68   
 

 :وقد كانت نتائج التحليل عىل النحو االيت

 دف هذا املحور اىل بيان العالقة : حتليل اجابات العينة حول املحور االول املحور اال ول 

( ويظهر 5-1والتي تبدا  بالسؤال رقم ) .IFRSمابني معرفة املدقق وفهمه لتطبيق معايري

 استجابات ا فراد عينة البحث ( 6اجلدول رقم )

 (6جدول رقم )

Number Question Mean 
Std. 

Deviation 

 IFRS . 3.9857 .11952يمتلك املدققون املعرفة والفهم لتطبيق متطلبات  -1

يمتلك املدققون اخلربة العملية وكيفية التعامل مع املستجدات الناجتة من تطبيق  -2

IFRS . 

4.4000 .57483 

 37960. 4.1814 وكيفية التعامل معها. IFRSيستوعب املدققون التحديات  املشاكل  تطبيق  -3

بسبب نقص  IFRSمقاومة املدققني  وبعض مكاتب التدقيق احلسابات اىل تطبيق  -4

 اجلوانب املعرفية  .

4.0571 .37632 

واطار   GAAPاغلبية املدققني اليفرقون بني  اطار القواعد الذي بنيت عليه   -5

IFRS. 

4.3429 .56172 

( أن هنالك 3.9857حصل عىل الوسط احلسايب ) (1يتضح من اجلدول السابق ان السؤال )

( 2وأن الوسط احلسايب للسؤال رقم )، تطبيق املعايري والفهم ل، ، معرفة عالقة مابني 

( ويدل ذلك عىل إتفاق بني أفراد عينة البحث عىل أن املعرفة العلمية  من 4.4000)

 أن ادراك املحاسبني ( بني4.1714( )3التطبيق. أما الوسط احلسايب للسؤال ) األساسيات

( 4.0571( )4بينام الوسط احلسايب لسؤال ) ، تواجه عملية التطبيق   ومشكالتهناك حتديات 

أما السؤال ،   IFRSالذي يناقش موضوع مقاومة املدققني وبعض مكاتب التدقيق  تطبيق 

 واطار ة االمريكي  GAAP( اغلبية املدققني  اليفرق بني اطار القواعد الذي بنيت عليه 5)

IFRS ، .ومن خالل  ويتنني من ذلك ان استجابات افراد عينة البحث حتقق املحور االول

فيام خيص اسئلة املحور  االستبانةاملقابالت مع عينة من االكاديمني واملهنيني تم تا كيد فقرات 

فضال اىل ذلك ملعاجلة  نقص تلك اخلربات ، االول من حيث نقص املعرفة املهنية واخلربت 

من خالل دعم الدورات التدريبية التي تساعد عىل تطوير قدرات املدققني  يف كيفية التعامل 

 .مع التحديات وصعوبات التطبيق  

ضيح العالقة مابني تطبيق املحور الثاين : دف املحور اىل توضـــيح العالقة مابني تطبيق   املحور الثايناملحور الثاين وجودة وجودة    IFRSاملحور الثاين : دف املحور اىل تو

ـــؤال رقم )التقارير املالية . والتقارير املالية . و سؤال رقم )التي تبدْا بالس  One-Sample( ( 77( ويظهر اجلدول رقم )( ويظهر اجلدول رقم )12--6التي تبدْا بال

Statistics  االجابات لاْلفراد عينة البحثاالجابات لاْلفراد عينة البحث.. 
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 (7جدول رقم )

 

( الذي  3.9857( بلغ الوسط احلسايب )6 أما فيام خيص املحور الثاين السؤال رقم )

حتقق وتوفر معلومات مالءمة تسسم بالقبول العام   IFRSالقياس واالفصاح  وفق يوضح 

 4.2857) ( بلغ الوسط احلسايب )7والسؤال ) ، ملستخدمي املعلومات املالية ومتخذي القرار

( 8اما السؤال ) ، يمكن من االفصاح عن  جوهر االحداث االقتصادية  IFRSيتعلق تطبيق 

ات ضمن التقارير اا القدرة يدرج معلوم IFRS( تطبيق 4.1857بلغ الوسط احلسايب )

يوفر القياس املحاسبي   IFRSتطبيق ( 4.4714( بلغ الوسط احلسايب )9.والسؤال )التنبؤية 

( بلغ  10السؤال رقم ) ، حلول ملعاجلة التقديرات والتخصيصات املحاسبية IFRSوفق 

ضل من  يوفر مؤكدة اف IFRS القياس املحاسبي وفقالذي خيص  ((4.2000 الوسط احلسايب 

( التقارير  4.0857بلغ الوسط احلسايب )  (11)اما السؤال،   GAAPالقياس املحاسبي وفق 

أما  ، يوفر معلومات ختدم مجيع اجلهات دون حتيز ملصلحة جهة او فئة معينةIFRS  املعدة وفق

( ومن خالل هذا السؤال التقارير ااملعدة وفق  4.3857( فان الوسط احلسايب )12السؤال )

IFRS   . يوفر تا كيد بتحقق اخلصائص النوعية ملعلومات املحاسبية 

Number Question Mean 
Std. 

Deviation 

6- 
حتقق وتوفر معلومات مالءمة لستخدمي   IFRSالقياس واالفصاح وفق 

 التقارير املالية ومتخذي القرار
3.9857 .62538 

7- 
يمكن من االفصاح عن االحداث اجلوهرية لوحدة االقتصادية   IFRSتطبيق 

 وحيقق تكامل املحتوى املعلومايت
4.2857 .76410 

 62073. 4.1857 يوفرمعلومات اا القدرة التنبؤية ملتخذي القرار . IFRSتطبيق  -8

 50279. 4.4714 يعالج مشكلة التقديرات والتخصصيصات املحاسبية  .  IFRSيوفر  -9

-10 

يوفر معلومات مالية مؤكدة افضل من تطبيق  IFRSالقياس املحاسبي وفق  

GAAP . 
4.2000 .67244 

 71714. 4.0857 يوفر معلومات ختدم مجيع اجلهات دون حتيز  . IFRSالتقارير املعدة وفق  11-

12- 
حتقق اخلصائص النوعية ملعلومات املحاسبية    IFRSاملعدة وفق التقارير املالية 

. 
4.3857 .70798 
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التي توضيح العالقة مابني معرفة املدقق وفهم معايري :حتليل اجابات العينة  املحور الثالث

IFRS  (8( ويظهر اجلدول رقم )19-13والتي تبدا  السؤال رقم ) ، وجودة التقارير املالية 

 .البحثاالجابات لال فراد عينة 

 (8)جدول رقم 

 

يعمل ديوان الرقابة ( 4.2143( بلغ وسطه احلسايب )13أما فيام خيص املحور األخري السؤال )

( وهذا 4.0286( بلغ وسطه احلسايب )14أما السؤال ) ،  IFRSاملالية كجهة مهنية يف تفسري 

يف   جملس مهنة رقابة وتدقيق احلسابات بالتعاون مع اجلهات املهنيةدور  السؤال يركزعىل

( بلغ الوسط 15أما السؤال ) . IFRSاصدار ارشادات تساعد املدققني باالمتثال اىل متطلبات 

التعاون وتكامل مابني جملس مهنة رقابة وتدقيق احلسابات ( ويناقش 4.2286احلسايب )

، ونقابة املحاسبني ومجعية مراقبي احلسابات  اىل مناقشة مشاكل التطبيق واجياد احللول اا

عقد دورات اىل املدققني بشكل سلسلة متكاملة تواكب تغريات ( 4.400( )16السؤال )

تعاون مع ( 4.0714( بلغ وسطه احلسايب )17والسؤال ) ، IFRSوالتحديث باملعايري وتطوير 

رشكات التدقيق لكربى واالستعانة هبا باعتبارها خبري من اجل تدريب وتطوير قدرات 

املدققني  IFRS(  يساعد تطبيق 4.2429( بلغ وسطه احلسايب )18والسؤال ) املدققني ،

Number Question Mean Std. 
Deviation 

  IFRSيعمل جملس مهنة رقابة وتدقيق احلسابات كجهة مهنية يف تفسري معايري   13-

 بالتعاون مع اجلهات املهنية االخرى 

4.2143 .53549 

ارشادات   يصدر جملس مهنة رقابة وتدقيق احلسابات بالتعاون مع اجلهات املهنية  -14

 .  IFRSوكتيبات تساعد املدققني يف االمتثال اىل  

4.0286 .58907 

توجد عالقة تكاملية مابني جملس مهنة رقابة وتدقيق احلسابات  ونقابة املحاسني  -15

ومجعية  مراقبي احلسابات يف اجياد حلول اىل املشاكل التي تواجه املدققني يف تطبيق 

IFRS 

4.2286 .83703 

تطوير املستجدات يف االستمرار يف عقد دورات تدريبية تكاملية متسلسلة لتواكب    -16

 . IIFRSمعايري 

4.4000 .52198 

التعاون مع رشكات التدقيق الكربى واالسعانة باخلرباء لالغراض التدريب وتطوير  -17

 القدرات اىل املدققني 

4.0714 .46067 

 54999. 4.2429  حيقق ويفتح افاق جديدة للمدققني عىل مستوى العريب والدويل    IFRSتطبيق  18-

حتديث القوانيني واالنظمة املنظمة اىل املهنة بشكل يتالئم مع املستجدات وتطورات  -19

 احلديثة .

4.3286 .47309 
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بينام بلغ الوسط احلسايب ، ورشكات التدقيق من اجياد سبل التعاون واالنفتاح عربيا ودوليا 

(ان حتديث القوانيني واالنظمة املنظمة اىل املهنة بشكل يتالئم مع 4.3286( )19للسؤال )

 تطوير املعايري واالصدرات العاملية اىل اجلهات الدولية املنظمة للمهنة.

  : بحثإختبار فرضيات ال  -7

 فرضيات البحث:الختبار لقياس معنوية الوسط احلسايب   Tتم استخدام اختيار 

وجود عالقة تكاملية  مابني معرفة املدقق لفهم الفرضية األوىل من البحث والتي تتمثل 

اما ، One -Sample Statistics ( يوضح9واجلدول رقم ) ، وتطبيق معايري االبالغ املايل 

 a  Sample Test-One(9اجلدول رقم )

 

One-Sample Test a (9(  

 

 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

60.4 الفرضية االوىل

72 
69 .000 1.19143 1.1521 1.2307 

 
( 4.1914من خالل النتائج اإلحصائية السابقة يظهر متوسط املتوسطات للفرضية األوىل )

وبالتايل فانه  0.05وليس أقل من نسبة    0.000وإن مستوى املعنوية عايل جدا  حيث بلغت  

 يمكن قبول الفرضية األوىل .

وجودة التقارير  IFRSوجود عالقة طردية بني تطبيق أما الفرضية الثانية من البحث تتمثل 

  a(10اما اجلدول رقم ) ، Sample Statistics-One( يوضح 10رقم )واجلدول ، املالية 

One-Sample Test 
 

 One-Sample Statistics( 9اجلدول رقم )

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 01970. 16484. 4.1914 70 الفرضية االوىل
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One-Sample Test        a (10( اجلدول 

      

 

Test Value = 3                                        

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
       

الفرضية 

 الثانية

49.330 69 .000 1.22857 1.1789 1.2783 

 
( 4.2286من خالل النتائج اإلحصائية السابقة يظهر متوسط املتوسطات للفرضية الثانية )

وبالتايل فانه  0.05وليس أقل من نسبة    0.000وإن مستوى املعنوية عايل جدا  حيث بلغت  

 يمكن قبول الفرضية الثانية .

وجود عالقة طردية بني املعرفة املهنية للمدقق وتطبيق  الفرضية الثالثة من البحث تتمثل

IFRS  ( يوضح 11رقم )واجلدول  ، وجودة التقاريراملاليةOne-Sample Statistics ،  اما

 a  Sample Test-One(11اجلدول رقم )

 

 

 One-Sample Statistics( 10اجلدول رقم )

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 02491. 20837. 4.2286 70 الفرضية الثانية

     

 Sample Statistics (11اجلدول رقم )

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 02410. 20165. 4.2163 70 الفرضية الثالثة

     

 11(aSample Test -Oneاجلدول رقم ( 

 

Test Value = 3 

T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 1.2644 1.1682 1.21633 000. 69 50.465 الفرضية الثالثة
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( 4.2163ن خالل النتائج اإلحصائية السابقة يظهر متوسط املتوسطات للفرضية الثالثة )م

وبالتايل فانه  0.05وليس أقل من نسبة    0.000وإن مستوى املعنوية عايل جدا  حيث بلغت  

يمكن قبول الفرضية الثالثة .أما عالقة اإلرتباط بني الفرضية األوىل والفرضية الثانية 

( وبلغت قيمة مستوى الداللة  (0.763باستخدام معامل اإلرتباط الرتتيبي لسبريمان  

(0.000 )P. Value  مما يدل عىل وجود عالقة طردية قوية ذات داللة معنوية. أما عالقة

( وباستخدام نفس املعامل أعاله مما يدل عىل 0.555رتباط بني الفرضية الثانية والثالثة )اإل

مابني األوىل والثالثة وباستخدام معامل اإلرتباط  االرتباطوجود عالقة طردية بينهم ا. أما 

 ( مما يدل عىل وجود عالقة طردية قوية ذات داللة معنوية .0.643سبريمان الذي بلغ )

 االستنتاجات والتوصيات-8

 االستنتاجات 8-1

 .IFRSهناك دور اسايس للمعرفة املهنية ودورها يف امتثال املدقق اىل متطلبات   .1

واالسس التي يبنى عليها تعد االساس يف حتديد التحديات   IFRSفهم متطلبات تطبيق    .2

    ومعاجلة مشاكل التطبيق .

حيقق اخلصائص    IFRSتطبيق  IFRSالقياس واالفصاح واعداد التقارير املالية وفق  .3

 النوعية اىل املعلومات املحاسبية ويكشف عن االحداث  اجلوهرية .

دور جملس مهنة رقابة وتدقيق احلسابات وتعاوهنا مع اجلهات املهنية كنقابة املحاسبني  .4

ت واقامة دورات املتسلسلة بشكل يواكب ومجعية مراقبي احلسابات يف اصدار املنشورا

 حتديثات وتطوير املعايري .

واالستعانة بالرشكات التدقيق   IFRSامتثال رشكات ومكاتب التدقيق اىل تطبيق    .5

 الكربى يساعد ذلك عىل التعاون العريب والدويل عىل صعيد املهنة 

 التوصيات:8-2

وتقييم االداء  IFRSصة بتطبيق التدريب من خالل دورات املستمرة باملستجدات اخلا .1

السنوي الرشكات واملكاتب التدقيق من خالل افراد نقاط تشكل امهية نسبية من جمموع 

 نقاط التقييم الكلية  .

اجراء املناقشات واحلوارات من قبل اعضاء  جملس املهنة مع املدققني لغرض حل  .2

 . IFRSمعوقات وحتديات االمتثال اىل 

وانني بشكل يؤكد عىل التعاون والتعامل مع الرشكات التدقيق اجراء تعديالت يف الق .3

 الكربى وبشل اليؤثر عىل عمل رشكات ومكاتب التدقيق العراقية 
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الزام بقية الرشكات العراقية املسجلة يف سوق العراق لالوراق املالية بتطبيق واالمتثال اىل  .4

  .IFRSمتطلبات 
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 تكامل توجهات إدارة املعرفة وإطار التقييم املشترك كمحاولة للحد 
 من بعض الازمات البيئية

 
   1د. حممد صالح هادي

 مقدمة:

املشرتك أن تستكشف هذا الدراسة كيف يمكن لنموذج خاص بإدارة املعرفة وإطار التقييم 

ا يف تعزيز قدرة منظامت األعامل عىل املسامهة يف مواجهة االزمات البيئية ومنها  يلعبا دور 

 اإلدارة املستدامة ملوارد املياه، التي تعد من املحاور األساسية املتعلقة باألزمات البيئية.

بوصفها رضورية  تم تسليط الضوء عىل االفتقار إىل املعرفة فيام يتعلق بكيفية إدارة املياه

، أي أن لدى الرشكات معرفة حمدودة حول كيفية تضمني ((Martinez,2015للتنمية املستدامة 

إدارة املياه يف أنشطة األعامل األساسية، إذ يعرتف رواد الصناعة يف خمتلف القطاعات الرائدة 

شكلة أكثر خطورة بأن املياه هي املورد األكثر قيمة واألرسع استنفاد ا عىل األرض، وتوفرها م

 . ((Caplan, Dutta, & Lawson, 2013من احلفاظ عىل الطاقة )

 مشكلة البحث: 

إن بعض مؤسسات الدولة تدار بأساليب وآليات ومنهجيات متقادمة لذلك نجد هذا النقد 

 الشديد هلذه املؤسسات من قبل العاملني فيها واملتعاملني معها.

الدراسة احلالية إىل دراسة توجهات أحد نامذج إدارة املعرفة لذا ستستند املنهجية املتبعة يف 

لتنفيذ إطار التقييم املشرتك، بوصفها نامذج شمولية حتاول ان تعطي  (BPوأفضل املامرسات )

 نظرة متكاملة لعالج االشكاالت االساسية بنظره متوازنة عىل مقدرات العمل ونتائجه.     

 أسئلة البحث:

لية إجرائية عم بصيغة وجعله املعرفة إدارة لتوجهات املعريف اكمالرت تأطري يمكن كيف •

 ليسهم يف حل بعض اإلشكاالت التي تعاين منها بعض الرشكات.

 يمكن املشرتك التقييم إطار أم املعرفة إدارة توجهات ناحية من أكانت سواء املتغريات من أي •

 .املياه أزمات بإدارة املتمثلة اإلشكاالت بعض حل يف لتسهم دورها ابراز

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

                                                 
 ،ادارة املعرفة :التخصص الدقيق، ادارة االعامل :التخصص العام ،قسم ادارة االعامل ،كلية االدارة واالقتصاد ،تدرييس يف جامعة البرصة 1

 .العراق
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استكشاف كيف يمكن جعل نامذج يف االدب االداري تشكل إحدى الركائز األساسية 

اي التوجه نحو تبني نامذج إدارية متكاملة يف ملسؤولية املياه للرشكات أو املؤسسات، 

توجهاهتا وحتاول اعطاء حلول للعديد من املشاكل املرتبطة فيها بالوسائل او باملخرجات 

 املستهدفة. 

وبشكل أكثر حتديدا، يتم وصف املامرسات املتعلقة باملؤسسات التي نفذت النامذج اعاله 

اقع التي تتضمن معلومات متعلقة بالدراسة وموطنها االسايس؛ ومعايري االختيار؛ واملو

 احلالية.

 أمهية البحث:

 Common Assessmentحتفيز االهتامم بأحد نامذج إدارة املعرفة وكذلك إطار التقييم املشرتك   

Framework (CAF) وتقديم أفكار حوهلم من خالل استطالع عدد  من الدراسات املرتبطة ،

تحسني خمرجات وعمليات الكثري من املؤسسات، والسيام هبذا اجلانب، التي تعد مناسبة ل

 التي تبحث عن التميز واالستدامة يف أعامهلا.

 منهج البحث:

سيتم توظيف املنهج التحلييل النوعي ضمن الدراسة احلالية باالعتامد عىل حتليل املحتوى 

Content Analysis  ائية باالعتامد عىل لعدد من املقابالت شبه املهيكلة واستخراج النتائج النه

 للتحليل النوعي. Maxqdaبرنامج 

 
: توجهات إدارة املعرفة، إطار التقييم املشرتك، مسؤولية الرشكات للمياه، الكلامت املفتاحية

 .Maxqdaبرنامج 
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Integration of knowledge management orientations and the Common 

Assessment Framework as an attempt to reduce some environmental 

crises 

 

Dr. Mohammad Salih Hadi 

Abstract: 

This approach to environmental crises leads to the study of the most 

important trends, visions, and best practices related to the dissemination of 

experiences through the implementation of a knowledge management 

orientations and Common Assessment Framework.  

"Crisis" is a turning point that is either avoided or adapted to, so this 

approach to environmental crisis leads to the study of the most important 

orientations, visions, and best practices related to the dissemination of 

experiences through the implementation of a knowledge management 

orientations and Common Assessment framework. 

And the major purpose of this review is to build an objective reconciliation 

between the offered models' objectives and the researcher's desires through 

an integrated application in countries with a deep and long history of 

success and excellence, as well as the adoption of environmental policies. 

 

Keywords: Knowledge Management orientations, Common Assessment Framework, Corporate 

Water Responsibility, Maxqda Program. 
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 املقدمة

مةاألزمةةة حتول، هةةي نقطةةة حتةةول،   ""األز طة  ها،امةةا يةةتم انبهةةا او التكيةةف معهةةا،هي نق يف مع ها او التك يتم انب ما  جه لةةذا يقةةود هةةذا التوجةةه   ا هذا التو قود  لذا ي

حواخلةةاص باألزمةةات البيئيةةة نحةةو ية ن مات البيئ خلاص باألز سة دراسةةة   ا ضلاهةةم التوجهةةات وأفضةةلدرا هات وأف هم التوج سات امرسةةات املامل  ا قة املتعلقةةة امر املتعل

رش نرشةة بب خلتات، اخلةةتات، ن ستخدم حيةةث تسةةتخدم ا يث ت ساليب املراجعةةات املنهجيةةة بشةةكل متزايةةد أسةةاليب ح يد أ شكل متزا ية ب عات املنهج ية منهجيةةة املراج منهج

 ..1حيث امع بني الدراسات املختلفة لتقديم أدلة لتوجيه صنع السياساتحيث امع بني الدراسات املختلفة لتقديم أدلة لتوجيه صنع السياسات  عديدة،عديدة،

كيفية إدارة املياه باعتبارها رضورية للتنمية ب فيام يتعلق االفتقار إىل املعرفة اىللط الضوء يس

حول كيفية تضمني إدارة املياه يف أنشطة أن لدى الرشكات معرفة حمدودة , أي  (2)املستدامة 

بأن املياه هي  الرائدة يعرتف رواد الصناعة يف خمتلف القطاعات , حيث األعامل األساسية

املورد األكثر قيمة واألرسع استنفاد ا عىل األرض ، وتوفرها مشكلة أكثر خطورة من احلفاظ 

 .عىل الطاقة

CAF  هو أداةTQM النموذج االوريب للتميزل كبري من قبل التي تقوم عىل وتتأثر بشك 

(EFQM) واملعايري ذات الصلة من جامعة شبري Speyer أداة تقييم ذايت بسيطة،  ووه,  األملانية

العامة ، وتسهم يف إدخال تقنيات  املؤسساتوغري مكلفة وسهلة االستخدام، تنطبق عىل 

 . إدارة اجلودة يف اإلدارة العامة

 Corporate Water Responsibility "مسؤولية املياه للرشكات"متت صياغة مصطلح 

ا وتم توضيح إطار عمل حيدد الكفاءات اإلدارية والقدرات التنظيمية الالزمة لإلدارة  مؤخر 

 . املستدامة للمياه من قبل الرشكات

 املحور األول / اجلانب املنهجي للدراسة وبعض من الدراسات السابقة

 انب املنهجي للدراسةاجل

لغرض تشكيل تقارب موضوعي بني ما يات إىل مراجعة األدباحلالية  الدراسة استندت

تستهدفه التوجهات والنامذج اعاله من خالل تطبيق فعال ومتكامل يف املراحل اجلزئية , وبني 

لكي ما يرغب فيه الباحث من حماولة تكييف املنطلقات االساسية هلذه التوجهات والنامذج 

  يمكن االستفادة منها يف الرشكات واملؤسسات .

 اوال  : مشكلة الدراسة

ان بعض من مؤسسات الدولة تدار بأساليب و أليات و منهجيات متقادمة لذلك نجد هذا 

تستند املنهجية لذا سالنقد الشديد هلذه املؤسسات من قبل العاملني فيها واملتعاملني معها , 

                                                 
1 Gough, D., Oliver, S. and Thomas, J. (2012) Introducing systematic 

2 Martinez, F. (2015).A three-dimensional conceptual framework of corporate water 

responsibility. Organization & Environment, 28(2), 137–159. 
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أفضل املامرسات  مراجعة توجهات احد نامذج إدارة املعرفة وإىل  يةالدراسة حلالاملتبعة يف 

(BP لتنفيذ )CAF , باعتبارها نامذج شمولية حتاول ان تعطي نظرة متكاملة لعالج

و انطالقا من حمددات  االشكاالت االساسية بنظره متوازنة عىل مقدرات العمل ونتائجه ,

 بشكل مستفيض هبذه املواضيعات خاصة إجراء دراسالتي اكدت عىل   .1وتوصيات دراسة

تم صياغة  قواستنادا  اىل ما سب, CAFنامذج ألداره املعرفة ونموذج  التي نفذت ؤسساتللم

  مشكلة الدراسة احلالية بالسؤال التايل :

إدارة بعض من يف  توجهات إدارة املعرفة وإطار التقييم املشرتك يمكن توظيف متغرييهل  "

 . " االزمات

 :دراسةأسئلة الثانيا  : 

  كيف يمكن تأطري الرتاكم املعريف لتوجهات إدارة املعرفة وجعله بصيغة عملية إجرائية

 ليساهم يف حل بعض من اإلشكاالت التي تعاين منها بعض من الرشكات.

  أي من املتغريات سواء من ناحية توجهات إدارة املعرفة واطار التقييم املشرتك يمكن

 تساهم يف حل بعض من اإلشكاالت واملتمثلة بادارة أزمات املياه.ابراز دورها ل

 :دراسةأمهية الثالثا : 

 معارصة،ومفاهيم ادارية  مواضيع ألهنا تعرض متغرياهتا،أمهية مدى الدراسة من  تتبلور امهية

 ويمكن تلخيص امهية الدراسة بااليت: 

من خالل استطالع ومراجعة عينة من الدراسات السابقة والتي هلا عالقة بمتغريات  .1

, او )2منفردة، مثل دراسةاملتغري املستقل بصورة الدراسة احلالية وجدت دراسات تركز عىل 

مع الباحث اعىل حد اطالع وعدم وجود دراسة , )3)املتغري املعتمد بصورة منفردة , مثل دراسة

 .يف اطار مفاهيمي واحداحلالية بني املتغريات 

 Commonإطار التقييم املشرتك   و كذلك  بأحد نامذج إدارة املعرفةحتفيز االهتامم  .2

Assessment Framework (CAF) م من خالل استطالع عددا  من حوهل ،  وتقديم  أفكار

                                                 
1 Vakalopoulou .M. A., Tsiotras .G. and Gotzamani .K(2013) ," Implementing CAF in public 

administration" Benchmarking: An International Journal Vol. 20 No. 6, pp. 744-764  

2 Martinez, F. (2015).A three-dimensional conceptual framework of corporate water 

responsibility. Organization & Environment, 28(2), 137–159. 

3 Staes, P., Thijs, N., Stoffels, A. and Heidler, L. (2010), “10 Years of CAF – more than 2000 CAF 

users”, EIPASCOPE, No. 2, pp. 35-41. 
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وعمليات الكثري من  خمرجاتالتي تعتت مناسبة لتحسني الدراسات املرتبطة هبذا اجلانب و

 املؤسسات والسيام التي تبحث عن التميز واالستدامة يف اعامهلا .

 
 :دراسةأهداف الرابعا : 

تشكلت جمموعة من األهداف والغايات التي يمكن أن  دراسةبناء عىل ما تقدم يف مشكلة ال

  -األهداف: تسهم يف توضيح هذه 

إطار بأحد نامذج إدارة املعرفة و كذلك هو حتفيز االهتامم  دراسةمن هذه ال اهلدف االساس

م ،  وتقديم أفكار حوهل Common Assessment Framework (CAF)التقييم املشرتك   

كيف  استكشافمن خالل استطالع و  االسرتاتيجياتإحدى  وتقييم تحليللوتوفري أساس 

وصف هبذا اجلانب من خالل  و الدراسات املرتبطة يف االدب االدارييمكن جعل نامذج 

معايري و؛ وموطنها االسايس النامذج اعاله التي نفذت املتعلقة باملؤسساتاملامرسات 

التي تعتت مناسبة متعلقة بالدراسة احلالية ومعلومات  تتضمنالتي  واملواقعاالختيار؛ 

وعمليات الكثري من املؤسسات والسيام التي تبحث عن التميز  خمرجاتلتحسني 

 .مواجهة االزمات البيئية املسامهة يف عىل هتا تعزيز قدرمن خالل واالستدامة يف اعامهلا 

 خامسا  : عينة الدراسة 

( يف رشكة درة اخلليج لتعبئة املياه، وكان كان اختيار 7اجرى الباحث مقابالت وعددها )

ليس عشوائيا  بل بناءا  عىل ختهتم يف العمل واستنادا عىل مبادئ التحليل هؤالء السبعة 

قواعد معينة لتحديد عينة التحليل النوعي , بل استند الباحث يف ذلك  دالنوعي , حيث ال توج

, ان احلد األدنى حلجم العينة فيام يتعلق باملقابالت املعمقة منها او شبه املهيكلة )1)راىل ما ذك

 .  )25-5هو )

 

 بعض من الدراسات السابقة 

 اوال  : دراسات متعلقة بتوجهات إدارة املعرفة 

املوسومة ب) نظم إدارة املعرفة : تطبيق عميل لتطوير الكفاءات(  )2(دراسة .1
Knowledge management model: practical application for 

competency development 

                                                 
1 Saunders. Mark, Lewis. Philip & Thornhill. Adrian ,(2016)," Research methods for business 

students",7th ed , Pearson Education Limited 

2 Lustri D. , Miura I. & Takahashi S.(2007), "Knowledge management model: practical application 

for competency development", The Learning Organization Vol. 14 No. 2,  pp. 186-202 , Emerald 

Group Publishing Limited. 
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 لتطوير (KM)إلدارة املعرفة  نموذج مفاهيميإىل تقديم حتاول هذه الدراسة   

تم تطبيق طريقة دراسة احلالة  حيث حماماة،يف رشكة  دراسة حالةمن خالل الكفاءات 

من خالل عدة تم مجع البيانات . حمرتفني يف هذا املجالالرتكيز عىل جمموعة من خالل 

اظهرت  .(الوثائق وحتليل، املبارشةواملالحظة ، مقابالت مع املشاركني)اساليب منها 

ممارسات  خالل حتسني األداء من اىل رغبتهم يف املشاركونالنتائج من خالل استطالع 

أن ايضا  ان االختبارات هي أفضل طريقة والتي يمكن وأظهرت . التدريب التقليدية

من اهم حمدد للدراسة هو كت حجم العينة و التي  .ترسع من وقت تطوير الكفاءات

أكثر يكون صغرية  تنفيذ نموذج إدارة املعرفة يف جمموعة الن الدراسةاكدت عليها 

 .ومرونة قياسا  اذا كان املجتمع اكت او عينة اكتسهولة 

نظم إدارة املعرفة : تطبيقات لتحسني اجلودة يف قطاع الرعاية  "ب  املوسومة )1)دراسة .2

 A Knowledge Management Model: Implications for الصحية

Enhancing Quality in Health Care 
، ولعلامء املعلومات  مهام  اكدت الدراسة عىل ان حتسني تقديم الرعاية الصحية هدفا جمتمعيا 

 قائمةغري وممارسات نظريات  أدت أبحاث علوم املعلومات إىل. دور يف إحداث التغيري

املهن اإلعالمية ، ولكن علم املعلومات وأحد ختصصاته  داخلاملعلومات  الستخدام

، لدهيام أيضا القدرة عىل التأثري عىل التخصصات املهنية  (KM)الفرعية ، إدارة املعرفة 

هي املعرفة إدارة  تقدم هذه الدراسة النظرية التحليلية احلجة القائلة بأن.  األخرى وتعزيزها

 ملرضاهماجليدة  عىل إدارة ممارساهتم وإدارة الرعايةصحية أطباء الرعاية ال ملساعدة مفيد إطار

إىل افرتاض أن الطب مهنة قائمة عىل املعرفة وأن  املركزيةاحلجة  تستند   .يف هناية املطاف

عىل معرفة األطباء الرسيريني ومشاركتها وتطويرها أمر رضوري ملامرسة الرعاية  حلصولا

 . الصحية األولية بشكل فعال

 ثانيا  : دراسات متعلقة بأطار التقييم املشرتك  

  املوسومة ب) تطبيق اطار التقييم املشرتك يف اإلدارة العامة()2) دراسة .1
Implementing CAF in public administration" 

                                                 
1 Orzano J.,Mclnerney C. ,Scharf D.,Tallia A. & Crabtree F. ( 2008 ) ,"A Knowledge Management 

Model: Implications for Enhancing Quality in Health Care" , JOURNAL OF THE AMERICAN 

SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 59(3):489–505 , Wiley 

Periodicals, Inc 

2 Vakalopoulou .M. A., Tsiotras .G. and Gotzamani .K(2013) ," Implementing CAF in public 

administration" Benchmarking: An International Journal Vol. 20 No. 6, pp. 744-764 q Emerald 

Group Publishing Limited 1463-5. 
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وهو  ،  (CAF) التقييم املشرتك إطار باستخدام الغرض من هذه الدراسة هو حتفيز االهتامم

يف أوروبا  CAFمن تنفيذ  ذات الصلة اخلتات لنرش ،  أداة جودة التقييم الذايت  للقطاع العام

استندت , . أساس  واااه ملزيد من التحسني  وتوفري  CAFحول  حتسني    ، لتقديم  أفكار

 . يف اإلدارات العامة األوروبية CAFلتنفيذ ( BP)دراسة أفضل املامرسات منهجيتها  إىل 

يمكن أن حيسن أداء  CAFالفعال ل  او التطبيق استنتاج مفاده أن التنفيذتوصلت دراسة اىل 

 . اإلدارة العامة ويساعد يف إنشاء فلسفة اجلودة

املوسومة ب) األداء من خالل اطار التقييم املشرتك : مراجعة نقدية يف  )1(دراسة .2

 Performance through the Common Assessment( رومانيا

Framework. A critical review for Romania 

وهو . إدارة األداء هي إطار التنفيذ اجليد لالسرتاتيجية يف املنظمةركزت الدراسة عىل ان 

يبني كيف تتحول اخلطط يف النتائج ويؤكد أمهية تكامل العمليات واملنهجيات واألنشطة 

هو حتليل إحدى  الدراسةاهلدف من هذه . تعطي نفس النتائجقياسا  باملعزولة منها والتي ال 

  وكذلك,  إطار التقييم املشرتك: اآلليات التي تعتت مناسبة لتحسني نتائج اإلدارة العامة

وكانت األدوات الرئيسية ,  إعداد تنفيذ إطار التقييم املشرتك يف مدينة واحدة من رومانيا

النتائج يف ضوء  م تفسريت. ة بجمع البيانات للبحث هي االستبيان والفرق املتخصص

عرض املعايري واملعايري الفرعية املرتبطة : املعلومات التي تم مجعها باتباع بعض اخلطوات

 .  التفسري اإلحصائي الرتكيز؛مها جللسة جمموعة ااستخدتم األسئلة التي  هبا؛ عرض

 

  

                                                 
1 Matei .A & Balaceanu . Elis-Bianca (2014( Performance through the Common Assessment 

Framework. A critical review for Romania " ( 143) 862 – 866 , Elsevier Ltd 
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 املحور الثاين 

 اجلانب النظري للدراسة 

 إدارة املعرفة توجهات اوال :

و كعملية موجهة اجتامعي ا  )1  ) توسيع مفهوم مسؤولية الرشكات عن املياه الذي طورهتم 

 "رمزةملا غري"و  "رمزة امل"متيل هذه العملية بشكل أسايس نحو اإلدارة املتزامنة للمعرفة 

املتعلقة بكيفية استخراج املياه واستخدامها والتخلص منها من قبل كل من املجتمع نفسه 

 املصلحة املختلفني يف سياق مكاين حمدد.وأصحاب 

هتتم إدارة املعرفة عادة  بتحديد وتطوير واالستفادة من املعرفة التي تساهم يف تأمني امليزة 

يف هذه العملية مرتبط  او املؤسسات إن دور مديري الرشكات, و التنافسية واحلفاظ عليها

يرتبط هذا ,  يف أنشطة األعامل اليوميةبشكل أسايس بتأمني التزامن املستمر والرتتيب واليقني

برتكيز عام عىل إدارة املعرفة التي يمكن التعامل معها بسهولة وإمهال أشكال أكثر ضمنية 

( من املعرفة التي يصعب تدوينها ، ولكنها قد تكون أكثر "مقصورة عىل فئة معينة")أو ربام 

 . أمهية بالنسبة للميزة التنافسية

أن مسؤولية الرشكات , أي عن املياه هي أحد جماالت القدرة التنافسية إن مسؤولية الرشكات

ا للميزة التنافسية لالعتامد بشكل حاسم عىل قدرة الرشكة عىل اجلمع بني  عن املياه توفر فرص 

، والتي يعززها بشكل معقول ظهور وجهة نظر  رمزةملا و "رمزة غري امل"املعرفة اجلديدة أو 

مفتوح مع زيادة االعتامد عىل الشفافية واإلبداع املشرتك واحلوارات خمتلفة للرشكة كنظام 

 .مع أصحاب املصلحة 

ا بالفئات التالية من املعرفة:  ضمنية الو articulated) التوضيحية ) هتتم العملية عموم 

بعبارات عامة ، يتم نقل املعرفة من قبل جمموعة متنوعة من اجلهات  رمزة ,امل وغري رمزةاملو

 علة أو الكيانات عىل مستوى الفرد أو املجموعة أو املنظمة أو أصحاب املصلحة. الفا

يتم حتديد اإلطار ,  لتحديد فئات املعرفة املختلفة )2 ) نموذجتم االستفادة من ،  لدراسةا هيف هذ

 Nonaka and Takeuchi’s (1995)الناتج من خالل دمج الرؤى من نموذج إدارة املعرفة 

املعرفة ، مع مراعاة تنوع ناقالت املعرفة  واساسيات إلثراء أصول نافعالقرتاح جمموعة من امل

 التي من املحتمل أن تشكل السياق البيئي واالجتامعي والثقايف األوسع إلدارة املياه.

                                                 
1 Martinez, F. (2015).A three-dimensional conceptual framework of corporate water responsibility. 

Organization & Environment, 28(2), 137–159. 
2 Boisot, M. (1987). Information and Organizations: The Manager as Anthropologist. London: 

Fontana. 
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نترش بطرق خمتلفة ، عىل سبيل املثال التقارير والكتب ت , املعرفة العامة جاهزة لإلرسال

يف جمال إدارة املياه ، قد تتعلق هذه املعرفة بالتوافر العام ونرش التقديرات الكمية  , التواملج

إن إدارة املعرفة ملسؤولية , و ملخزون املياه ، وحدود إمدادات املياه ، وكذلك احتاملية الندرة 

ا ل انات املعرفة العامة والتفاعل مع الكي غرض االستشارة حولاملياه للرشكات تتطلب مدير 

 التي تنتجها. 

ا للنقل ؛ لكنها غري منترشة ومقترصة  Proprietary knowledge كةوملاملعرفة امل جاهزة أيض 

قد تتكون من مواهب فردية ومهارات إبداعية , ف بشكل انتقائيو االفرادعىل عدد قليل من 

صادي ، والتي غالب ا ما تكون حممية بشكل واضح وتعتت رضورية لألداء االقت وإبداع

والقدرة التنافسية ، مثل العمليات التشغيلية واإلنتاجية املحددة ، والتقنيات ، ومقاييس 

ا باملعرفة التي حيملها ختاء املياه يف وقت معني ويف , و  الكفاءة ، وما إىل ذلك قد تتعلق أيض 

 . سياق مكاين حمدد

كن أن يأخذ شكلني متميزين: يم رمزة , غري مو توضيحيةغري  تكونالفئة الثانية من املعرفة 

 . personal and common sense(  الفطرة السليمة)وأالشخصية واحلس السليم 

يتم إنتاج هذا , حيث  يتم متثيل املعرفة الشخصية يف تصورات األفراد ، واألفكار واخلتات

فأن  , لذا النوع من املعرفة عادة  من خالل معامالت األفراد مع سياق اجتامعي أو مؤسيس

اهتامم الرشكة باملعرفة التي حيملها هؤالء األفراد قد متكنهم من حتديد معامل نظام املياه التي 

 .حتتاج إىل مراقبة من أجل وظيفة بطريقة مستدامة 

والبعد الثقايف  بينهايمكن الربط و بعملية التنشئة االجتامعية ، س السليم هتتم معرفة احل

إلدارة املياه حيث أهنام حيددان الطرق املختلفة التي يتم من خالهلا إدراك املياه واستهالكها 

  من قبل األفراد واجلامعات واملنظامت عت املناطق والثقافات.

 إطار التقييم املشرتك ثانيا :

 نفسها اجلودة أن اي اجلودة، مبادئ تنفيذ تعقد التي العام للقطاع املحددة اخلصائص  1حيدد

  اخلاص. بالقطاع مقارنة العام القطاع يف متاما خمتلف معنى هلا

 جدد عمالء وجذب التوجه اخلاص بالرشكة عىل احلفاظمعناها يتعلق ب اخلاص القطاع فيف

 عىل الطلب ارتفاع إىل تؤدي العام القطاع يف العمالء عدد زيادة فإن األرباح، زيادة أجل من

 القطاع يف اجلودة حتسني يقترص السبب وهلذا,  ثابتة املوارد عىل احلفاظ مع املقدمة، اخلدمات

                                                 
1 Donelly, M. (1999), “Making the difference: quality strategy in the public sector”, Managing 

Service Quality, Vol. 9 No. 1 . 
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 تقديم أجل من النهائية اخلدمات حتسني من بدال الداخلية، املنظمة عمليات حتسني عىل العام

  وأكثر. جديدة خدمات

وخارج حدود بلدا يف أوروبا  38وتنترش يف  2035املسجلني  CAFيبلغ عدد مستخدمي 

. هي بلدان مثل إيطاليا وبلجيكا والدنامرك وبولندا والتتغال واملجر القمةيف . أوروبا

 التي جيب مراعاهتا يف حتليل له و يف تسعة عنارص متثل اجلوانب الرئيسية CAFيتمحور نموذج 

 فرعيةكل معيار إىل معايري ويقسم  CAFنموذج  ( 1 ) الشكلحيث يوضح  ,1ملؤسساتا اعامل

 :  

 جمالالقيادة التي متثل سلوك القائد الذي له مسامهة هامة يف خلق وضوح ووحدة  .1

 ؤسسة.وبيئة امل

الطريقة التي تنسق هبا املنظمة ويمثالن االسلوب او والتخطيط  االسرتاتيجية .2

 . ء البيئي بطريقة فعالة األنشطة التي حتدد األدا

 )االحرتام حتديد نجاح املؤسسة او عالقاهتم يمكن لتفاعل األشخاص )املوظفني( .3

وبيئة آمنة وصحية رضورية لضامن مشاركة املوظفني يف  تفويضوالتواصل وال

 املؤسسة(.

ويمكن للطريقة التي يتم هبا ختطيط وإدارة  للمؤسسة،يوية احلواملوارد  الرشاكة .4

 .الرشاكات واملوارد الرئيسية أن تطور وحتسن مجيع األنشطة

التي جيب أن حتددها  األساسية وعمليات الدعم وعمليات اإلدارة العمليات .5

 وترشف عليها وحتسنها.  املؤسسة

يف  املؤسسةالنتائج املوجهة للمواطنني/العمالء هي تلك اإلنجازات التي حققتها  .6

 املواطنني.جهودها للحصول عىل رضا 

ورضاهم  نتائج األشخاص التي حققتها املؤسسة فيام يتعلق بدوافع املوظفني .7

 وأدائهم.

من أجل تقييم هذه الدولية، وحتياجات املحلية أو النتائج املجتمع فيام يتعلق با .8

ما يتعلق بنوعية احلياة او إدراك االفراد واملتعاملني مع املؤسسة  النتائج، تصور

 .والبيئة وأثر أنشطة املنظمة برمتها

                                                 
1 Matei .A & Balaceanu . Elis-Bianca (2014 Performance through the Common Assessment 

Framework. A critical review for Romania " ( 143) 862 – 866 , Elsevier Ltd 



 
 2022 تكامل توجهات إدارة املعرفة وإطار التقييم املشترك كمحاولة للحد من بعض الازمات البيئية 

 

 

88   
 

 التي تم احلصول عليها بعد تنفيذ االسرتاتيجية الداخلية واخلارجية نتائج األداء الرئيسية

 مسؤولية الرشكات عن املياه ثالثا  :  

اهلدف النهائي ملسؤولية الرشكات عن املياه هو "أن ( 1( و ماأكد عليه )2من خالل الشكل )

أن تساهم الرشكات يف السالمة البيئية من خالل كفاءة استخراج املوارد املائية واستخدامها 

، فإن فكرة وضع الكفاءة واإلنتاجية يف قلب أي أنظمة إلدارة املياه بدت  والتخلص منها 

 .احية الكميةمن الن "سليم"موثوقة ومرشوعة كحل إجيايب و 

ا  املؤسساتوقد وفر هذا ملديري ,  مورد ا حمدود ااصبح مفهوم املياه  يف هذا السياق ،  ا كبري  قدر 

التي ازدهرت بناء  عليها مفاهيم املياه كسلعة ، وإدارة املياه كعملية قائمة رمزة من املعرفة امل

وهياكل  للجوانب الطارئةر دقة أن مسؤولية الرشكات عن املياه تتطلب فهام  أكث,  عىل الكفاءة

املعرفة التي تؤثر عىل الوصول إىل املياه النظيفة ، واألمن الغذائي ، والرصف الصحي 

 األسايس ، والسالمة البيئية. 

مديري األعامل عىل أهنم قادرون عىل اختاذ خطوة نحو وجهة نظر أكثر جاذبية حول ( 1يصور

طون الضوء عىل ميزات منظور االبتكار االجتامعي إهنم يسلو , إدارة املشكالت االجتامعية

مناسب متام ا لرشح كيف يمكن لةإنشاء عمليات يكون )املرتكز عىل اإلنسان( والذي 

                                                 
1 Martinez, F., O’Sullivan, P., Smith, M., & Esposito, M. (2017). Perspectives on the role of business 

in social innovation. Journal of Management Development . 
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وبالتايل قد  ( حول القضايا املتعلقة باملياه"رمزةغري م"الكتساب معرفة جديدة )وربام 

احلياة بدال  من كوهنا جمرد سلعة يتم يوافقون عىل وجهة نظر تعتت املياه رضورية الستدامة 

ا يف ذلكإدارهتا لتمكني العديد منا من البقاء عىل قيد احلياة دون ا .حلاجة إىل التفكري كثري 
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 املحور الثالث 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 يف هذا املحور سيتم اتباع ما ييل:

توظيف املنهج التحلييل النوعي باالعتامد عىل حتليل املحتوى لعدد من املقابالت الشبه 

( لعدد من املسؤولني يف رشكة درة اخلليج واستخراج النتائج 7مهيكلة والبالغ عددها )

 للتحليل النوعي. Maxqdaالنهائية باالعتامد عىل برنامج 

 أفضل املامرسات. من خالل استطالع CAFتوضيح اليات تنفيذ نموذج 

  : التحليل النوعي للدراسة اوال  

كأسلوب اسايس للتعامل مع  Content Analysisتم اختيار اسلوب حتليل املحتوى  

 .  كمية نوعية أو بطريقة ذلك ويتم  النص ملحتوى املنهجي التحليلالبيانات النوعية, فهو 

لالستخدام يف  هتم تصميميف هذه الدراسة , بسبب انه   MAXqda سيتم اعتامد برنامج 

يتميز بقدرته عىل التعامل برسعة نسبية مع  إذبحوث األساليب النوعية والكمية واملختلطة , 

 CAQDAS حزمة  إىل ينتمي , فهو )1(القليل أماي أعداد متعلقة املقابالت سواء الكثري منها 

 .   Qualitative Data Analysis SoftwareComputer Assisted" لة اختصار وهو ،

 مرشوع، كل من املستمدة البيانات توفر نافذة: نوافذ أربع من األسايس هيكله يتألف

نظام ) والفئات الرموز ونافذة توفر هيكل ؛(املستندات نظام) وصور ويسمى ونصوص

 إلجراء ونافذة اخرى الوثائق(، مستعرض) النصوص ومراجعة لتحرير ونافذة الرموز(؛

 (.املسرتدة والتدقيق املتعلق باألجزاء التي تم ترميزها )األجزاء البحث عمليات

  برنامج واستخدام خطوات ( 7) (, واملتكون من2أسلوب باستخدام البيانات حتليل تم

MAXQDA20. ولون  , ( 1) التنامج واملوضحة خطواته يف الشكل  يف املقابالت إدخال تم

االوىل : تم مجع مجيع استامرات املقابالت البالغ  اخلطوة  ملوضوعا وفقعىل  الرمز او الكود

وال توجد استامرة غري قابلة للتحليل , من اجل التهيؤ للخطوة الالحقة . اخلطوة    )7عددها )

تتضمن هذه اخلطوة تفريغ املقابالت وتنظيم  الثانية تنظيم البيانات واهيزها للتحليل , إذ

وترتيب املتغريات الرئيسة للدراسة . ثم االنتقال اىل اخلطوة الثالثة التي  البيانات بام يتفق

البيانات , لغرض معرفة اي االستامرات غري الصاحلة للتحليل , او مدى  مجيع تتضمن قراءة

 يف النصوص إدخال تمتطابق اجابات عينة الدراسة مع هدف وغرض الدراسة .  

                                                 
1 Creswell, J.W (2014)," Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" 

,4th ed , SAGE Publications, Inc 
2 Creswell, J.W (2014)," Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches" ,4th ed , SAGE Publications, Inc 
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MAXqda التي  بياناتال ترميز تم إذ دها ترميز البيانات ,ضمن اخلطوة الالحقة التي مفا

 دراسة ال مصداقية إىل قوة تضيف

 

 MAXqdaاالجراء العميل لتنامج  (1شكل ) 
Source : Kuckartz,Udo (2019): Getting Started Guide . VERBI GmbH, 

.Berlin, pp:6 
 

 
 

 للمقابالت MAXqda ( ترميز برنامج2شكل )

 يف والبيانات املوضوعاتتم تقسيم البيانات وتصنيفها يف جمموعات متاميزة، وتم نرش  إذ

رموز املتغريات الرئيسة للدراسة واملتمثلة بتوجهات إدارة املعرفة ومشاركة  من أكثر أو واحد
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 البيانات أخذ تمومواضيع.  فئات وصياغتها يف املعاين لتحديداملعرفة وإطار التقييم املشرتك، 

 الكلامت موقع حتديد تم , Maxqdaبرنامج  يف وإدخاهلا وترميزها املقابالت استامرات من

 . كام يف االشكال ادناه نص كل يف شائعة كانت التي املتكررة والعبارات

 
 

 كرتالرموز الفرعية ألطار التقييم املش( 3شكل )

 

 
 كرتالرموز الفرعية ألطار التقييم املش( 4شكل )
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 العالقة بني متغريات الدراسة( 5شكل )

 

يتم إثبات ذلك  إذرئيسة يف هذه الدراسة ، ل( العالقات بني املتغريات ا5) ويلخص الشكل

يعكس سمك اخلط الواصل  إذ,   التي تم ترميزهاومن خالل االجابات املثبتة يف املقابالت 

يف الشكل اعاله , عىل مقدار قوة العالقة ما بني املتغريات , ويتضح ان هناك عالقة قوية ما بني 

 توجهات إدارة املعرفة و اطار التقييم املشرتك 

 من خالل استطالع افضل املامرسات  CAFثانيا  : اليات تنفيذ نموذج 

املؤسسات  حجمب والذي ال يرتبط "ضل املامرساتأف" زء من الدراسة احلاليةيعرض هذا اجل

 يف بلدان وقطاعات خمتلفة .التقييم املشرتك  إطارتنفيذ لأجل تقديم أمثلة  املختارة من

 

 أفضل املامرسات
 بلدال

 

 معايري االختيار

 EU اليوروبول
التقييم املشرتك يف منظمة متعددة الثقافات حيث ينترش املوظفون يف  إطارتنفيذ 

 العديد من البلدان

 البالد أنحاء مجيع يف املنترشين املوظفني بسبب للتقييم جمموعتني استخدام وصف Estonia سوق العمل

لوسطىاقدونيا منطقة م  Greece  التقييم املشرتك كجزء من اسرتاتيجية اجلودة إطاروصف 

املديريات اإلقليمية للصناعة 

 والبحوث والبيئة
France 

التقييم املشرتك كأداة فعالة للكشف عن التحسينات املحتملة وأدوات  إطاروصف 

 االتصال

 

وزارة املالية، إدارة اإلدارة 

 العامة
Finland 

 التقييم املشرتك إطاروصف مدى أمهية تقييم احلكومة اإللكرتونية عند استخدام 
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 املعهد واملديرية العامة 

 الوطني لإلدارة العامة
Portugal  التقييم املشرتك إطاروصف فكرة تدريب وكالء 

 املنطقة مدير مكتب

 إيتستغ
Germany  التقييم املشرتك إطاروصف إجراءات حتسني حمددة بعد تنفيذ 

مركز تنمية املوارد البرشية 

 وإدارة اجلودة
Denmark  التقييم املشرتك إطاروصف اسرتاتيجية نرش 

 Austria وزارة املالية
 التقييم املشرتك كجزء من إصالح اإلدارة إطاروصف 

 

 
Source : Vakalopoulou .M. A., Tsiotras .G. and Gotzamani .K(2013) ," 

Implementing CAF in public administration" Benchmarking: An 

International Journal Vol. 20 No. 6, pp. 744-764 q Emerald Group 

Publishing Limited 1463-57 
 

 للنامذج املقرتحة مقابل مسؤولية الرشكات املتعلقة باملوارد املائية   تحلييلثالثا : اجلانب ال

( ومن خالل استطالع افضل 1بالشكل )رتبط ذي ييف اطار هذا التحليل وال يرى الباحث

هذه  حتققهاارتباطا  بالنتائج التي و )املمكنات(  الوسائلات تتعلق بان تناقش فقراملامرسات 

 . الوسائل

  :  1 فيام تم طرحه بخصوص نموذجتوجهات إدارة املعرفة: 

الرتكيز عىل املعرفة الضمنية أكثر من الرصحية منها، الن مسؤولية الرشكات عن  .1

 املياه هي أحد جماالت القدرة التنافسية.

النموذج يف بعض جوانبه عىل املعرفة العامة، وخصوصا  يف الكتب والتقارير ركز  .2

 واملجالت املتعلقة بإدارة املياه، أي تقديرات كمية.

املعرفة اململوكة تكون جاهزة لالنتقال لكنها غري منترشة، فهي مقترصة عىل عدد  .3

 قليل من االفراد وبشكل انتقائي )مواهب , ختات ومهارات إبداعية(.

توضيحية )فهي تكون غري مرمزة او الغري عرفة املعرفة العامة حتاكي احلقيقة، اما امل .4

 غري مقننة( .

االدراك السليم من خالل حتويل املعرفة الضمنية اىل رصحية , وكذلك أمهية السياق  .5

 الثقايف .

                                                 
1 Bisot .M. (1987). Information and Organizations: The Manager as Anthropologist. London: 

Fontana 
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  حتليل املعطيات اخلاصة بتوجهات إدارة املعرفة وارتباطها مع نموذجCAF 

نقل املعرفة من اجلهات الفاعلة عىل مستوى الفرد او املجموعة او املنظمة , وهي  .1

 . CAFاحد حماور نموذج 

إدارة املعرفة ملسؤولية املياه للرشكات تتطلب مديرا  لغرض االستشارة حول  .2

املعرفة العامة والتفاعل مع الكيانات التي تنتجها وهي ضمنيا  ضمن نموذج 

 املشرتك  التقييم 

 الرتكيز عىل العمليات التشغيلية واإلنتاجية. .3

فيام خيص حماكاة احلقيقة من خالل فهم اجلهات الفاعلة للمعرفة وضعية )أي  .4

بيانات كمية حول خمزون املياه، وكذلك ضوابط اجلودة التي تتعلق بالبنى التحتية 

 اخلاصة باملوارد املائية وأساليب نقلها.

م ضمن سياق اجتامعي او مؤسيس )استهالك انطواء معامالت االفراد وتصوراهت .5

 املياه ضمن سياق منزيل، صناعي، زراعي(.

التنشئة االجتامعية وهي العملية التي حتدث بني االفراد عندما يتشارك الفرد  .6

 الواحد مع الفرد األخر بام يمتلكه كل منهام من معرفة ضمنية.

 رتكز عىل حياة االفراد واارهبم امليول نحو متييز املعرفة املبنية اجتامعيا  والتي ت .7

 اما السياق الثقايف فهو األساس الذي يشكل التفسريات والسلوك. .8
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 اجلانب الرابع

 االستنتاجات والتوصيات والدراسات املستقبلية

 اوال : االستنتاجات : تم بناء االستنتاجات استنادا  اىل أسئلة الدراسة :

يمكن تأطري الرتاكم املعريف لتوجهات إدارة املعرفة وجعله بصيغة  : كيفالسؤال األول

 عملية إجرائية ليساهم يف حل بعض من اإلشكاالت التي تعاين منها بعض من الرشكات.

خالل حتليل حمتوى املقابالت التي اجراها الباحث مع عينة الدراسة وباستخدام برنامج  من

Maxqda  , يتم إثبات ذلك من , و حيث انه تم حتويل نصوص املقابالت اىل ارقام ورموز

والتي أسهمت يف حتديد العالقة ما خالل االجابات املثبتة يف املقابالت والتي تم ترميزها 

بني متغريات الدراسة الرئيسة , ونستنتج من ذلك حتويل الرتاكم املعريف هلذا املفهوم وجعله 

 املؤسسات والرشكات بام يتالءم مع توجهاهتا .بصيغة عملية ختدم 

أي من املتغريات سواء من ناحية توجهات إدارة املعرفة وأطار التقييم املشرتك  السؤال الثاين:

 يمكن ابراز دورها لتساهم يف حل بعض من اإلشكاالت واملتمثلة بإدارة أزمات املياه.

 ات من خالل دمج عنارص من إدارة املعرفةحتديد األسس املفاهيمية ملسؤولية املياه يف الرشك

بشكل جوهري يف إدارة وكيف يمكن لألعامل أن تشارك  توضح نامذج يوه ,CAFونموذج 

اجلانب ان من معطيات التحليل النوعي وكذلك من خالل استطالع و ,  أنظمة املياه املستدامة

, يستنتج الباحث للنامذج املقرتحة مقابل مسؤولية الرشكات املتعلقة باملوارد املائية  تحلييلال

بوجود عالقة تكاملية مابني توجهات إدارة املعرفة والنامذج التي تم تقديمها وكذلك 

استخالص األفكار من اجلوانب التحليلية للنامذج املقرتحة , لذا فهناك مسؤولية مابني 

 ارة أزمات املياه . املتغريين ااه إد

 ثانيا  : التوصيات والدراسات املستقبلية 

  تويص الدراسة احلالية باآليت:

اإلدارية من وضع خطة بأليات منبثقة من هذه  متكن القياداتاتباع أساليب حديثة  .1

التوجهات واالنظمة إلمكانية اذير او وضع أسس هلا ضمن املؤسسات يف البيئة 

العراقية العتامدها كأجراء تنظيمي ميداين حلل العديد من االزمات او اإلشكاالت 

 التي تواجهها.

وان يكون هذا املستشار عىل يف املؤسسة للمدير االعىل  أكاديميد مستشار يدحت  .2

وتطوير املتعلقة بجوانب اجلودة علم كايف ودراية عالية بأساليب القيادة احلديثة 

بام حيصل عليه املدير  )كممكنات(املؤسسات وان يعمل دائام  لربط اجلهد واالفكار 
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كان االمر يبدوا مكلفا  فربام تكون اجلهود املبذولة من قبل  وإذا خمرجات، من

 شار تقابل ساعات تكليفه يف مؤسسته العلمية املست
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بعاد في تحسين جودة املنتجات في بيق الهندسة املتزامنة ثالثية ألامساهمة تط

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد

 
            2د.زهراء غازي ذنون الدباغ                              1 الء عبد الوهاب عبد السالمام.م.

 

 مقدمة:

ىل اعتامد الرشكات عىل إوالتغريات التكنلوجية الرسيعة  عاملدت التطورات يف بيئة األأ

حدى إاملختلفة ، والتقنيات املتقدمة التي تساعدها عىل التكيف والعمل يف بيئات التصنيع 

عامل والذي ينعكس داء األأامنة التي تعتمد عىل التزامن يف هلندسة املتزهذه التقنيات هي ا

 .جيابا عىل حتسني جودة املنتجات وزيادة القدرة التنافسية للرشكاتإ

 مشكلة البحث:

حقة التي يشهدها تواجه الرشكات العديد من التحديات نتيجة التطورات والتغريات املتال

استخدام تقنيات حديثة يمكن تبينها لتحسني جودة املنتجات يتطلب ذلك من  ماعاملنا اليوم و

 لبقاء يف بيئة املنافسة الشديدة.والنمو وا

 أسئلة البحث:

 عامهلا؟أيف  بعادثالثية األ هل تتبنى الرشكة املبحوثة تقنية اهلندسة املتزامنة .1

 ما مستوى جودة منتجات الرشكة املبحوثة وفق وجهة نظر عينة البحث؟ .2

وحتسني جودة بعاد نية اهلندسة املتزامنة ثالثية األتقماهي طبيعة العالقة بني   .3

 املنتجات يف الرشكة املبحوثة ؟

من حيث األمهية والتأثري يف حتسني جودة تقنية اهلندسة املتزامنة هل تتباين ابعاد   .4

 املنتجات يف الرشكة املبحوثة؟

 أهداف البحث:

وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات  بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث

 ن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:التي يمك

صياغة اطار نظري يوضح متغريات البحث )اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد وحتسني  .1

 اء املكتبات املحلية والعربية.جودة املنتجات( اسهاما يف اغن

                                                 
الشهادة ماجستري ادارة صناعية يف عام  ،1984  ،مكان الوالدة املوصل عام م.م. االء عبد الوهاب عبد السالم الشهواين 1

 .، جماالت االهتامم: ادارة االنتاج والعمليات، ادارة التسويق2020
، جماالت االهتامم: 2020الشهادة دكتوراه ادارة اعامل يف عام ، 1982غازي ذنون الدباغ، مكان الوالدة املوصل عام د. زهراء  2

 .ادارة االنتاج والعمليات، ادارة اجلودة ،االدارة البيئية
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 اس مستوى توافر متغريات البحث يف الرشكة املبحوثة من وجهة نظر عينة البحث. قي .2

بعاد وحتسني جودة ملتزامنة ثالثية األالتعرف عىل طبيعة العالقة والتأثري بني اهلندسة ا .3

 املنتجات.

بعاد اهلندسة املتزامنة أ البعد األكثر أمهية وتأثري من دارة الرشكة يف الرتكيز عىلإمساعدة  .4

 حتسني جودة املنتجات . يف

 أمهية البحث:

ثارة انتباه إدارة الرشكة املبحوثة بأمهية اعتامد إدراك وتعزيز الوعي واإلتتمثل أمهية البحث ب

ىل تقديم جمموعة من إضافة إبعاد لتحسني جودة منتجاهتا ، نية اهلندسة املتزامنة ثالثية األتق

يف حتسني جودة منتجات  اثريأكثر تاألبعاد اهلندسة املتزامنة أتسلط الضوء عىل  املقرتحات التي

نتائج البحث  تعميممكانية إالرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد، و

 خرى تعمل يف القطاع ذاته .أرشكات ومقرتحاته عىل 

 منهج البحث:

خالل الطرح الفكري  اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي يف تقديم االطار النظري من

للباحثني ملتغريات البحث، وعىل املنهج التحلييل الكمي يف تقديم االطار العميل من خالل 

 .ىل االستنتاجات واملقرتحات للرشكة املبحوثةإ حتليل البيانات وتفسريها وصوال

 

تصميم سلسلة التوريد نتاجية ، تصميم املنتج، تصميم العمليات اإل: اهلندسة املتزامنة، الكلامت املفتاحية

 ، حتسني جودة املنتجات
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The Contribution of the Application of Three-Dimensional 

Concurrent Engineering to improving the quality of products in the 

General Company for Electrical and Electronic Industries in Baghdad

 
Alaa abdulwahhab abdulsalam Dr. Zahraa Ghazi Al-Dabbagh 

 
Abstract: 

Developments in the business environment and rapid technological changes 

have led companies to rely on advanced technologies that help them adapt 

and work in different manufacturing environments. . 

This study aims to clarify the formulation of a theoretical framework that 

explains the research variables (concurrent three- dimensional engineering 

and product quality improvement) as a contribution to enriching local and 

Arab libraries  ,-  measuring the level of availability of research variables in 

the researched company from the point of view of the research sample-, 

identifying the nature of the relationship and the effect between concurrent 

engineering  3D and improving the quality of product, and finally helping 

the company's management to focus on the most important and influential 

dimension of concurrent engineering  in improving the quality of products. 

 

Keywords: concurrent engineering, product design, production process 

design, supply chain design, product quality improvement 
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 قدمة:امل

ادت التطورات يف بيئة االعامل والتغريات التكنلوجية الرسيعة اىل اعتامد الرشكات عىل 

التقنيات املتقدمة التي تساعدها عىل التكيف والعمل يف بيئات التصنيع املختلفة ، واحدى 

هذه التقنيات هي اهلندسة املتزامنة التي تعتمد عىل التزامن يف اداء االعامل والذي ينعكس 

ونتيجة لتلك التغريات ، عىل حتسني جودة املنتجات وزيادة القدرة التنافسية للرشكات اجيابا 

والتطورات الضخمة  اصبحت الرشكات الصناعية امام مجلة من التحديات بسبب 

التحوالت الكبرية التي تركتها اثار هذه التطورات فاصبح لزاما عليها استخدام تقنيات 

لتحقيق املناسب مع احلفاظ عىل اعىل جودة واقل تكلفة جديدة إلنتاج منتجات يف الوقت 

، اتساقا مع ما سبق فقد تقليل وقت العملية لتطوير املنتجات وحتسني جودهتاورضا الزبائن 

تناول البحث احلايل اربعة حماور ضم املحور االول منهجية البحث ، اما املحور الثاين فقد 

عىل طروحات الباحثني حول متغريات عرض اجلانب النظري للبحث من خالل التعرف 

البحث احلايل ، وتناول املحور الثالث اجلانب العميل للبحث الذي عرض نتائج اجابات عينة 

البحث ، واخريا املحور الرابع الذي بني االستنتاجات التي تم التوصل اليها واملقرتحات 

 املقدمة للرشكة املبحوثة.

 املحور االول 

 منهجية البحث 

 مشكلة البحثاوال :

يتطلب ذلك من استخدام  نتيجة التطورات والتغريات املتالحقة التي يشهدها عاملنا اليوم و ما

تبينها لتحسني جودة املنتجات والنمو والبقاء يف بيئة املنافسة للرشكات تقنيات حديثة يمكن 

العديد  دادالرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغ، حيث تواجه  الشديدة

املنافسة الشديدة نتيجة االنفتاح عىل االسواق العاملية وزيادة الكميات  منها من التحديات

املعروضة من املنتجات املنافسة التي تؤثر عىل حجم الطلب عىل منتجات الرشكة مما توجب 

ومن هذا عليها البحث عن طرق جديدة لتحسني جودة منتجاهتا لزيادة حصتها السوقية، 

بعدة تساؤالت ارتبطت بإمكانية اعتامد تقنية اهلندسة املتزامنة  البحثنطلق حددت مشكلة امل

يف حتسني جودة املنتجات يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائية  اثالثية االبعاد ودوره

 وااللكرتونية يف بغداد وعىل النحو االيت:

 املتزامنة ثالثية االبعاد يف اعامهلا؟الرشكة املبحوثة تقنية اهلندسة ادارة هل تتبنى 

 نتجات ؟املابعاد جودة  هو تصور ادارة الرشكة املبحوثة عنما 

ماهي طبيعة العالقة بني تقنية اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد وحتسني جودة املنتجات يف  
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 الرشكة املبحوثة ؟

والتأثري يف حتسني جودة املنتجات يف هل تتباين ابعاد تقنية اهلندسة املتزامنة من حيث األمهية  

 الرشكة املبحوثة؟

 أهداف البحثثانيا : 

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

االبعاد وحتسني جودة صياغة اطار نظري يوضح متغريات البحث )اهلندسة املتزامنة ثالثية 

 املنتجات( اسهاما يف اغناء املكتبات املحلية والعربية....

 قياس مستوى توافر متغريات البحث يف الرشكة املبحوثة من وجهة نظر عينة البحث. 

التعرف عىل طبيعة العالقة والتأثري بني اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد وحتسني جودة 

 املنتجات.

الرشكة يف الرتكيز عىل البعد األكثر أمهية وتأثري من ابعاد اهلندسة املتزامنة يف  مساعدة ادارة

 حتسني جودة املنتجات .

 أمهية البحثثالثا :

يكتسب البحث أمهيته من أمهية موضوع البحث ومتغرياته وطبيعة امليدان املبحوث فضال  

 عن اجلوانب اآلتية:

دارة الرشكة املبحوثة بأمهية اعتامد تقنية اهلندسة املتزامنة تعزيز الوعي واالدراك واثارة انتباه إ  

 .ثالثية االبعاد لتحسني جودة منتجاهتا

تقديم جمموعة من املقرتحات التي تسلط الضوء عىل ابعاد اهلندسة املتزامنة االكثر تأثري يف 

 .حتسني جودة منتجات الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد

 امكانية اعامم نتائج البحث ومقرتحاته عىل رشكات اخرى تعمل يف القطاع ذاته . 

 خمطط البحثرابعا :

يف ضوء إطاره النظري ومضامينه امليدانية تصميم  البحثتتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة 

تعبريا  عن احللول املؤقتة التي تقرتحها  البحثخمطط افرتايض لتوضيح العالقة بني متغريات 

ألبعاد متغريا  معتمدا   حتسني جودة املنتجاتعد تاذ  ة عىل التساؤالت البحثية املثارةلإلجاب

 (1الشكل )اهلندسة املتزامنة وكام موضح يف 
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 االثر                االرتباط                           

 ( خمطط البحث االفرتايض1الشكل )

 فرضيات البحثخامسا :

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بني ابعاد :الفرضية الرئيسة )االوىل( 

جودة املنتجات)امجاال ( يف الرشكة املبحوثة. ويتفرع عن اهلندسة املتزامنة)امجاال ( وحتسني 

 هذه الفرضية الرئيسة الفرضية الفرعية االتية:

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بني ابعاد اهلندسة املتزامنة)انفرادا ( وحتسني 

 )امجاال ( يف الرشكة املبحوثة. جودة املنتجات

ال يوجد تأثري ذي داللة احصائية معنوية ألبعاد اهلندسة : ية(الفرضية الرئيسة )الثان.2

املتزامنة)امجاال ( وحتسني جودة املنتجات)امجاال ( يف الرشكة املبحوثة. ويتفرع عن هذه 

 الفرضية الرئيسة الفرضية الفرعية االتية:

حتسني جودة ألبعاد اهلندسة املتزامنة )انفرادا ( و يوجد تأثري ذي داللة احصائية معنوية ال

 املنتجات)امجاال ( يف الرشكة املبحوثة.

 سادسا :حدود البحث

 .الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداداحلدود املكانية: تضمنت 

الرشكة مدراء الشعب والوحدات ومعاونيهم( يف )احلدود البرشية: متثلت بعينة تضمنت 

 . كرتونية يف بغدادالعامة للصناعات الكهربائية واالل

 / 1احلدود الزمانية: انحرصت يف املدة التي متت فيها الدراسة التطبيقية للبحث للفرتة من )

6  /2022 ) 

 (.2022/  8 /1اىل )

 منهج البحثسابعا: 

 ابعاد الهندسة المتزامنة

 تصميم سلسلة التجهيز تصميم العملية تصميم المنتج

 تحسين جودة المنتجات
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اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي يف تقديم االطار النظري من خالل الطرح الفكري  

 املنهج التحلييل الكمي يف تقديم االطار العميل من خالل للباحثني ملتغريات البحث، وعىل

 حتليل البيانات وتفسريها وصوال اىل االستنتاجات واملقرتحات للرشكة املبحوثة ..

 ثاين املحور ال

 االطار النظري

 اهلندسة املتزامنة اوال : نشأة 

القرن املايض فقد طبقتها الواليات املتحدة االمريكية يف  يف ستيناتظهرت اهلندسة املتزامنة 

تقنية  لباستعام( Lockheed Martenرشكة )قامت  حيثتطوير وتوسيع ترسانتها احلربية، 

حتياجات وزارة الدفاع االمريكية بأرسع ااهلندسة املتزامنة للحصول عىل نظم دفاعية تلبي 

 وقد ،(1)أعىل جودة بو كاليف،التأقل بوقت للتصميم والتصنيع والتسويق، و

شملت اذ م  1980واسع يف عام  بشكل استخدمتان اهلندسة املتزامنة  (2)(Makinenأكد)

دوال  متعددة من العامل منها ) الواليات املتحدة االمريكية ، واليابان( يف صناعات كثرية منها 

اهلندسة املتزامنة من  صنفت) صناعة الطائرات، وصناعة السيارات، وصناعة احلواسيب(، 

اإلنتاجية. ونتيجة النتشار التقنيات املهمة جدا  يف حتسني جودة املنتج وتقليل الكلف 

تقال النوالعمليات ولغرض حتقيق ا اإلنتاجفي جمال استخدام هذا األسلوب بشكل كبري ف

من قامت العديد نتاج وتقليل وقت التطوير للمنتج المن تصميم املنتج اىل ا لسبشكل س

تطوير  هبدفيف مرحلة مبكرة من مراحل تصميم املنتج الرشكات باستخدام اهلندسة املتزامنة 

اخذ مفهوم اهلندسة املتزامنة يتوسع  ةخريالاملنتج والعمليات بشكل متزامن. ويف الفرتة ا

كل ء حيث يعمل االتسويق و الرش، ملتخصصني يف املواد( ا) مديرو التصنيعكل من ليشمل 

طلب يتم اىل ذلك كثريا ما  باإلضافة ،متكاملة هذه الوظائف كفرق وظيفية  مديرومن 

 يالئم يريده الزبون وما كاماملنتج  انتاجوجهات نظر املوردين والزبائن الغرض من ذلك هو 

 . (3)عيةالتصنيرات القد

                                                 
، استعامل اهلندسة املتزامنة رباعية االبعاد لتنفيذ اسرتاتيجية التصنيع الفعال وحتقيق امليزة التنافسية 2019الفالحي، حممد رايض رهيف،  )1(

رة ادراسة استطالعية آلراء املديرين يف الرشكة العامة لصناعة السيارات واملعدات / مصنع بطاريات، رسالة ماجستري، جامعة واسط، كلية اإلد

 35واالقتصاد، قسم املحاسبة،ص:
(2) - Makinen, Jukka Tapani., 2011, “Concurrent Engineering Approach to Plastic Optics Design”, 

Academic Dissertation to be Presented with the Assent of the Faculty of Technology, University of 

Oulu for Public Defense in Topsail, Finland,P:20. 
(3) - Stevenson,William J.,2015,"Operations Management" ,12 thEd., McGraw-Hill, Wu, Liang, Heng 

Liu, and Kun Su , (2020), "Exploring the dual effect of effectuation on new product development 

speed and quality" ,Journal of Business Research 106: 82-93,P:159. 
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 ثانيا : مفهوم اهلندسة املتزامنة

اذ  أجله، جاءت من التيحول اسلوب اهلندسة املتزامنة وذلك تبعا  للهدف  ملفاهيمتعددت ا

يف حني كان توجه  كان توجه بعض الباحثون اىل بيان دوره يف ترشيد الوقت وتكلفة املنتج ،

 هو كان رأي البعض اآلخر ىل انبيان دورها يف تطوير تصميم املنتجات ، ا اىل االخر البعض

الزبائن ضمن التكلفة والوقت املحددين ، لذا  واحتياجات رغبات توضيح تأثريها يف حتقيق

تعاوين لتطوير املنتجات والعمليات التي يتم  ان اهلندسة املتزامنة هي مدخل (1)فقد كان رأي

متعدد الوظائف، مع مراعاة تلبية احتياجات عمل تنفيذها يف وقت واحد من قبل فريق 

فلسفة التصميم يرى اهنا  (2)، اماقت وحتسني اجلودة، من خالل تقليل التكلفة والولزبائنا

من خالهلا عالقة والتي يتم جنبا إىل جنب مع مجيع العمليات ذات ال اتاملتزامن للمنتج

هنج منظم فقد عرفها هي  (3)اما حتسني التصميم وتقليل التكاليف الناجتة يف وقت الحق .

رتبطة بام يف ذلك التصنيع والدعم من للتوازي والتصميم املتكامل للمنتجات والعمليات امل

كذلك عوامل دورة حياة املنتج بام يف ذلك التكلفة واجلدول الزمني واجلودة  يفخالل النظر 

تقلل الوقت والتكاليف تسهم يف متطلبات املستخدم يف بداية تطوير املنتج والتي يمكن أن 

ان اهلندسة املتزامنة ماهي اال تقنية تنظم نشوء املنتجات بحيث " (4)، وقد اكدوحتسني اجلودة

عضها البعض بدال  من الوضع مع بيتم تنفيذ التصميم والتطوير بالتزامن 

التقليدي)املتسلسل(، وهذا التزامن حيقق وفورات يف الوقت، ورسة توصيل الفكرة اىل 

ول من اجلودة، واالستجابة السوق، ويعمل عىل خفض التكلفة، واملحافظة عىل مستوى مقب

 ."لرغبات الزبائن

يف مدخل يعمل عىل تطوير وحتسني جودة املنتجات  وترى الباحثتان ان اهلندسة املتزامنة هي

عن طريق التكامل بني ا حماولة يف ذلك حتقيق رضا الزبائن حل مبكرة من دورة حياهتامر

 عمة االخرى.والعمليات الداا عمليات انتاجهو اتعمليات تصميم املنتج

 

                                                 
(1)Dongre, A, U., Jha, B, K., Achat, P. S., & Patil, V, R, 2017, '' Concurrent Engineering : A Review 

'', International Research Journal of Engineering & Technology”, vol. 4 , no. 5, p:2766. 
(2)Fischer, P. M., Deshmukh, M., Maiwald, V., Quantius, D., Gomez, A. M., & Gerndt, A. ,2018, 

Conceptual data model: A foundation for successful concurrent engineering. Concurrent 

Engineering, 26(1), 55-76,P:56. 
(3)Dahmas, S., Li, Z., & Liu, S., 2019, Solving the difficulties and challenges facing construction based 

on concurrent engineering in yemen. Sustainability, 11(11), 3146,P:1. 
جملة االقتصاد والعلوم دور اهلندسة املتزامنة يف حتسني التكلفة، "، 2021أبو عميقة ، عيل حسام حممد و احلمداين، هباء حسني، )4(

 .613ص:  ،126،العدد: 27:املجلد، "اإلدارية
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 ثالثا : أمهية اهلندسة املتزامنة

 : من خالل تأيت أمهية اهلندسة املتزامنة  ان(1)( Rush & Roy) يرى كل من

 .  اتتقليل وقت تطوير املنتح 

 احتياجات الزبائن . حتققعىل  التأكيد

يتم االخذ املتزامنة تتمثل عندما يتم تصميم املنتجات  يرى أن أمهية اهلندسة (2)( غازي)اما 

للمعلومات املهمة بني فريق اهلندسة املتزامنة  ومن خالل املشاركة، يف احلسبان رغبات الزبائن

املتعدد التخصصات يتم الوصول إىل التصميم املرغوب ,يساعد استخدام التقنيات عىل تقليل 

 والتطوير وكذلك حتسينها حيث يتم عمل كل الوظائف بطريقة متوازية . كلف التصميم

 أهداف اهلندسة املتزامنةابعا : ر

  4 (3)ان عملية تطبيق اهلندسة املتزامنة متكن الوحدة االقتصادية من حتقيق االهداف االتية

ق ورغباته وبام حيقزبون تصميم وتصنيع املنتج بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات ال -1

 رضاه.

 .زبونزمن استجابة الوحدة االقتصادية لصوت المن تقليل  -2

عمليات تصميم املنتج اليف مجيع  زبونحتسني جودة املنتج من خالل نرش صوت ال -3

 وتصنيعه وتسويقه.

 التكلفة التي جيب حتميلها عىل املنتج يف مرحلة مبكرة من عمره.بالقدرة عىل التنبؤ  -4

 حتقيق االنسجام بني تصميم املنتج وعمليات التصنيع. -5

  انواع اهلندسة املتزامنةخامسا : 

 ( (CE-2Dاالبعادهلندسة املتزامنة ثنائية ا

 ( (CE-3Dاالبعادة ثالثياهلندسة املتزامنة 

 ((CE-4Dاالبعاد رباعيةاهلندسة املتزامنة 

وذلك   ( (CE-3Dيف هذا البحث سوف يتم تسليط الضوء عىل اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد

لصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف الرشكة العامة ل(النسجامها مع ميدان البحث احلايل 

 .)بغداد

                                                 
(1) Rush,C.& Roy, R., 2016," Analysis of cost estimating processes used within a concurrent 

engineering environment throughout a product life cycle", CranfieldUniversity, Cranfield, Bedford, 

MK43 OAL, United Kingdom, P:3 
اهلندسة املتزامنة يف تعزيز ريادة األعامل دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملني يف معمل دور ، 2021غازي، زيد فيصل،)2(

 .35يف اإلدارة الصناعية ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة املوصل،ص: (رسالة ماجستري)، االلبسة الوالدية باملوصل
(3)Schroeder,R., 2007,"Operations Management",3ed.,McGraw-Hill,Irwin,P:39. 
(4))Rush & Roy(  ,P:2 مصدر سبق ذكره  
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 ( (CE-3Dاالبعادة ثالثياهلندسة املتزامنة 

سلسلة التجهيز( اىل تصميم )الذي هو اول من اقرتح اضافة البعد الثالث  (1)(Fineيعد ) 

( لينطلق مـن هـذا الـرأي املـزيـد مـن تصميم املنتج، تصميم العملية) البعدين اآلخرين

( CE-2Dالتـي تشري إلـى تـطـور األبعـاد مـن مرحلة اهلندسة املتزامنة ثنائية األبعـاد )األبحاث 

ثالثية ،كام أن مرحلة اهلندسة املتزامنة   (CD-3D)إىل مرحلة اهلندسة املتزامنة ثالثية األبعاد

ة حالتنافسية فهي تساعد يف تقصري عامل الة ابيئملتطلبات  مالئمةتعد أكثر  االبعاد ة يادور 

ه اىل    يؤدياملنتج، الذي   ختفيض الكلف وتقليل الوقت واملحافظة عىل مستوى عال من بدور 

،  (2)اجلودة ، فضال  عن االستجابة للتغريات التي حتدث يف حاجات املستهلكني ورغباهتم

التي هي تصميم املنتج ، ( CD-3Dوفيام ييل توضيح ألبعاد اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد )

 :تصميم العملية ، تصميم سلسلة التجهيز

، إذ يعد العامل الرشكات الصناعيةاساس وجوهر عمل تصميم املنتج: يعد تصميم املنتج -أ

رضا الزبون ، و وقت الوصول اىل السوق ،والتكاليف ، وختفيض اجلودة، حتقيق الرئييس يف 

 (3)رشكاتباسرتاتيجيات ال مرتبط ارتباط وثيقمهم واحلصول عىل ميزة تنافسية ، كونه قرار 

جديد  منتج تصميملسلسلة من اخلطوات املتتالية تبدأ بأنبثاق أفكار  ، وتصميم املنتج هو

الزبائن من خالل  متطلباتعرب عن حاجات وتألفكار اكثر واقعية ورسمية ،  لتحوبعدها تو

تسليم هذا التصميم من مهنديس التصميم بعد اعداد املواصفات الفنية ونموذج العمل اىل 

هي من ، ان عملية تصميم املنتج  (4)منتج جديد مهنديس التصنيع لغرض االنتاج وتقديم

املرحلة هذه  خاللالقرارات التي يتم أختاذها  تعد أهم املراحل يف تقييم دورة حياة املنتجات ،

التعبئة والعمليات، و، املنتج جودةوحتسني مؤثرة بشكل كبري عىل التكاليف واملواد ،

معاجلة هذا املنتج او التخلص يتم ،وكيفية  العالقةوالتغليف واخلدمات اللوجستية ذات 

قرار اسرتاتيجي مهم يتوقف عليه نجاح أو فشل ، وبالتايل فان تصميم املنتج هو  يعترب (5)منه

                                                 
1 Fine , c. ,1998 ,cockspeed, pereus Books, New Yourk, NY.Tayal , S. P., 2012, "Concurrent 

Engineering" , Proceedings of the National Conference on Trends and Advances in Mechanical 

Engineering, YMCA University of Science & Technology, Faridabad, Haryana, (19-20/ October/ 

2012), p:108. 

2 Tayal , S. P., 2012, "Concurrent Engineering" , Proceedings of the National Conference on Trends 

and Advances in Mechanical Engineering, YMCA University of Science & Technology, Faridabad, 

Haryana, (19-20/ October/ 2012), P:679. 
3 )Stevenson),P:135. مصدر سبق ذكره 

4 Das, A., 2016, "An Introduction to Operations Management",The Joy of Operations,1st Ed., New 

York,P:82 
(5)Heizer,J.,Render,B&Munson,C,2017,Operations Management, Sustainability and Supply Chain 

Management,12thEd., , U.S.A,P:198. 
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، لتلبية او حتسني جودهتا مه مواصفات جديدة يملا تضيفه من قيمة للمنتجات أو تقد كةرشال

 (1)احتياجات ورغبات الزبائن املتنوعة وحتقيق اكثر من توقعاهتم

العملية التي يتم من خالهلا هي تصميم العملية ان  (2)(.Slack,et alيرى)تصميم العملية:  -ب

وضع اطار او شكل للموارد والنشاطات  عن طريقفراد اشباع بعض املتطلبات الوظيفية لأل

يتضمن تصميم العملية حيث  ،السلعة أو اخلدمة، او عملية التحويل التي تقدمها تنتجالتي 

حتديد التتابع الذي يتم كذلك حتقيق اهدافها من اجل كافة االنشطة الفردية املطلوبة لحتديد 

يؤدهيا، هناك بعض  ثممن خالله اداء الفعاليات اليومية لكل فرد يشرتك يف العملية ومن 

بعض  كذلك هناك تتمثل يف تنفيذ بعض النشاطات قبل األخرى عند تصميم العملية القيود

فهم  عىل (3))اجلشعمي(. ويؤكد االنشطة يمكن اداؤها من قبل افراد حمددين او مكائن حمددة

هبدف حتديد التتابع الذي يؤدي اىل حتقيقها ومن ثم اهداف تصميم العملية بشكل جيد 

يقود اىل سالوصول اىل تصميم فعال للعملية يسهم يف دعم االنشطة االخرى بالشكل الذي 

االسهام الفاعل يف دعم  كذلكاخلارجيني،  والداخليني سواء اة للزبائن يفاعل أكثراستجابة 

التأثري الكبري  من خاللالتنافسية  باألسبقياتالتنافسية لوظيفة العمليات املتمثلة القدرة 

لتصميم العملية عىل انشطة العمليات من جهة، وعىل حتديد دور كل فرد يف اداء مهام العملية 

  أخرى.من جهة 

 حيث املتصلة واملرتابطة رشكاتعبارة عن شبكة من التصميم سلسلة التجهيز: وهي  –ج 

لتحكم يف تدفق املواد واملعلومات من املجـهزين من اجل ا عمل بشكل متبادل وتعاوين معا  ت

تشـمل املصـنعني واملجـهزين فحسـب،  الهـي فإلـى الزبـائن النهـائيني وإدارهتـا وحتسـينها، 

فريى  (Frazzon) (5). اما(4)ايضا   بـل تشـمل الناقلني واملسـتودعات وجتـار التجـزئة والزبـائن

                                                 
(1) Jayan Reem Abdulkareem, 2018,"The impact of core capabilities on product design decision (An 

exploratory study in an industrial organization) message I submitted To the Council of Administrative 

Technical College/ Baghdad It is part of the requirements for obtaining a technical master's degree in 

Operations Management Technologies",P:57. 
(2) Slack, Nigel, Stuart Chambers, and Robert Johnston.,2013,"Operations management". Pearson 

education,P:102.  

أطروحة )، دور مرونة التصنيع وتصميم العملية يف ابعاد حمتوى اسرتاتيجية العمليات، 2013اجلشمعي، كاظم امحد جواد، )3( 

 .71، كلية اإلدارة واالقتصاد ، اجلامعة املستنرصية،ص:(دكتوراه

(4) Jaklic, J., Trkman, P., Groznik, A., & Stemberger, M. I., 2006, “Enhancing lean supply chain 

maturity with business process management. Journal of Information and Organizational Sciences”, 

Vol 30, no2, P:201. 
(5) Frazzon, E. M., Rodriguez, C. M. T., Pereira, M. M., Pires, M. C., & Uhlmann, I., 2019, “Towards 

supply chain management 4.0. Brazilian Journal of Operations & Production Management”, Vol 16, 

no2, P:89. 
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 وبناء نظام مرتابط الرشكات،عرب  اتمتثل تكامل ومزامنة سلسلة القيمة الكاملة للمنتجانه 

يمكنها من إدارة التدفقات مما تصال يف الوقت املناسب الاإمكانية وشفاف مع  ومتامسك

تصميم سلسلة التجهيز عتمد . ييؤدي إىل شبكة مستقلة وبالتايلوحتسني سلسلة التجهيز، 

األنشطة  ختطيط وتنفيذ ومراقبةهو،  عىل هنجني أساسيني جلس خرباء سلسلة التجهيزمل اوفق  

ة املقابلة داخل صناعيتكامل وتنسيق العمليات الوتقديم القيمة للزبائن النهائيني، و االساسية

املنتجات  عىل احلصولان اهلدف من تصميم سلسلة التجهيز هو  .(1)وعربها رشكاتال

 وتقديم يمكن ما أقل املخزون جعل التكاليف، وبأقل اناملناسب والوقت املكان يف املطلوبة

 سلسلة يف واملخاطر التأكد عدم حالةقليل وت اإلنتاج دورة وقت قليلوت للزبون، خدمة أفضل

 سلسلة طول عىل املعلومات قرارات إدارة من يمكن هلا التجهيز سلسلة تصميم إن التجهيز،

 توزيع إىل التصنيعية املنتجات إىل األولية املواد احلصول عىل وقت من بالكامل التجهيز

 .(2)الزبون إىل املنتجات

 سادسا : حتسني جودة املنتجات

خدمة أو سلعة ،إذ تتمثل  تكان سواء اتيعتمد الزبون يف قرارته يف الغالب عىل جودة املنتج

للرشوط أو املواصفات املوضوعة وقدرهتا عىل تلبية رغبات  ابمطابقته اتجودة املنتج

بقاء من اجل أمرا  رضوريا   ات،  إذ أصبحت جودة املنتجامنهاملطلوبة ، وحتقيق املنفعة زبائنال

مل تستطع  ما الرشكات مهددة برتك السوق باتتاستمرار الرشكات يف سوق املنافسة، و

جودة املنتجات وازدياد حجم املعروض ب الزبائنوعي  ان زيادة ،ملنافسةمواجهة الرشكات ا

أصبح للدولة حق رفض املنتجات اذا يف جمموعة دول،  اوتطبيقهمعايري االيزو خاصة  وتأثري

. مما دفع الرشكات بالبحث (3)توفر فيها رشوط اجلودة ومنعها من دخول اسواقهاتالتي ال 

ل الرتكيز عىل االساليب االدارية لتحسني قدرهتا التنافسية من خال باستمرار عن سبل

عىل لرشكات ا اهتامميرتكز  .(4)الرائدة الرشكاتستمرة التي تدار هبا املتحسينات الادخال و

                                                 
خصائص خمرجات نظام املعلومات اإلدارية ودورها يف إدارة سلسلة "، 2021اليوزبكي ، بسام عبدالرمحن و سامل، حممد ثامر، )1( 

 17للعلوم اإلدارية واالقتصادية، املجلد: ، جملة تكريت "التجهيز دراسة استطالعية يف معمل سمنت بادوش/التوسيع

 .440، ص:56العدد:

، (، أثر سلسلة التوريد عىل األداء دراسة حالة مؤسسة مطاحن اخلضنه باملسيلة، )رسالة ماجستري2018ملياين، نور الدين، )2( 

 .15،صكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر
 عىل االنشائية املواد NR0401 االستدامة معيار تفعيل انعكاس" ،2021، جميد سالم عبداهلل ، العاديل و عيل حيدر، املسعودي)3(

 .85،ص:16،املجلد:،64اإلدارية، العدد: للعلوم العراقية املجلة، "(كربالء سمنت معمل يف حالة دراسة) املنتج جودة حتسني

حتقيق جودة املنتوج باستعامل الرشاقة التنظيمية دراسة حالة يف رشكة "، 2017اياد حممود و اندراوس، رفل سعيد ،،الرحيم )4( 

 .108،ص:23، املجلد:99، العدد: "النعامن العامة، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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 ائنللزب ةتصبح مقبوللحتسني جودة منتجاهتا عن طريق أدخال تغريات مستمرة عليها، 

عتبار إنه ال يكون حتسني وتوفري نوعيه جيده من املنتجات وبأسعار معقوله مع األخذ بنظر اال

أصبح حتسني جودة املنتجات عملية مستمرة ملواجهة  اذجودة املنتجات عىل حساب التكلفة، 

املنافسة فضال  عن إهنا اسرتاتيجية تركز عىل التحسني املستمر جلودة املنتجات للوصول إىل 

 : (1). أن لتحسني جودة املنتجات خطوات متعددة أمههاائنرضا الزب

 من التحسني  الغرض

 لتحسني. ل البحث عن أفضل الطرق

 والعمل عىل تقيمها ومتابعة النتائج. عمليات التحسنيتنفيذ 

  أمهية حتسني جودة املنتجاتسابعا: 

 من خالل اآليت:تأيت  جاتأمهية حتسني جودة املنتان ( فرحان واخرون) (2)رىي

 .بائنالزالتطوير املستمر جلودة املنتجات لكي تتوافق مع توقعات 

اسرتاتيجية طويلة االجل ختلق قيمة للمنتجات لدى الزبائن وحتقق حتسني جودة املنتجات 

 منفعة هلم.

بشكل فعال  االنخراطوتنظيم قدراهتم حتى يتمكنوا من  العاملني يف الرشكةحتسني مهارات 

 .هوويتمن بائنيريده الز والوصول اىل ماالتي تواجههم  اتيف حل مشاكل جودة املنتوج

 .ائنفلسفة تتجه نحو الزب تعد رغبات الزبائن كوهناحجات واشباع 

 .رشكةفلسفة مستمرة لكافة أنشطة ال

 تشخيص مشاكل اجلودة والعمل عىل معاجلتها.

 .اتبجودة املنتوج املرتبطة فيلاكتختفيض ال

 اهداف حتسني جودة املنتجاتثامنا: 

املنتجات والعمليات واخلدمات عىل إن معظم الرشكات تتعامل مع أهداف حتسني جودة 

سرتاتيجي كطريقة لتحقيق األداء عىل املستوى العاملي، اذ يمكن حتديد أهداف املستوى اال

 : (3)جودة املنتجات بام يأيت

هتدف اجلودة إىل تلبية احتياجات الزبائن يف احلارض واملستقبل وتقديم املنتجات التي تسعد  

                                                 
(1) Hailiange &Dianliang,2013,"product Quality improvement Analysis Using Data Mining" 

,international Journal,P:15 
دراسة  -اثر حتسني جودة املنتج يف بناء التسويق االيصائي"، 2016فرحان، عالء والعطار، فؤاد محودي وعلوان، حسن جرب، )2(

 .8،ص:48، العدد:12املجلة العراقية للعلوم اإلدارية،املجلد: ،"املعدنية واملياهحتليلية يف رشكة الواحة للمرشوبات الغازية 

تأثري الصيانة املنتجة الشاملة يف جودة املنتجات دراسة حتليلية آلراء عينة "، 2022الفتالوي، ميثاق هاتف وفهد، يارس حممود، )3( 

، 18قية للعلوم اإلدارية،املجلد:، املجلة العرا"من العاملني يف الرشكة العامة لصناعة السيارات اإلسكندرية/ بابل

 .120،ص:72العدد:
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 .(1)عايري السالمةالزبائن باإلضافة اىل تلبية م

 . (2)تتبع االدارة العليا هنج الرشكات الذي حتاول حتريك احتياجات الزبائن

هتدف حتسني جودة املنتجات اىل تطوير منتجات إبداعية وعالية اجلودة من خالل دورات 

تطوير املنتجات القصرية بسبب التغريات التقنية املستمرة ومتطلبات الزبائن املتنوعة بشكل 

 (3).يدمتزا

 تاسعا: ابعاد جودة املنتج

يمتلك املنتج ابعادا متعددة مرتبطة باجلودة وحتقيقيها يؤدي اىل تلبية متطلبات الزبائن وتتمثل 

بـ) االداء ، املطابقة ، املعولية ، اجلاملية ، امكانية تقديم اخلدمة ، قدرة التحسس باجلودة ، 

 "ابعاد اجلودةفريى ان  (5)، اما(4)ستجابة(اخلصائص الثانوية للمنتج ،مدة الصالحية ، اال

اغناء منتجاهتا باخلصائص  هبدفعىل توحيد جهودها هتا أمر مهم للمنظامت من أجل مساعد

، وتم حتديد أبعاد جودة املنتج واملميزات بغية احلصول عىل رضا الزبائن وكسب والئهم

 (6)(120،2022الفتالوي وفهد،)بااليت:) جودة التصميم, جودة املطابقة, جودة األداء ( ، اما

أنه يمكن ملنتج حيث اكد  ،كون اتفاق اغلب الباحثني عليهال( Garvinمقياس ) اعتمد عىل

منخفض يف ابعاد اخرى، يكون بعاد اجلودة الثامنية واألمعني أن حيتل مرتبة عالية يف أحد 

وهذا التفاعل هو  ،إال عىل حساب اآلخر اجلودة أحد ابعادحتسني يف لكن ال يمكن حتقيق و

والتحدي الذي يواجه املديرون هو التنافس عىل أبعاد  ،بالضبط ما جيعل إدارة اجلودة ممكنة

ا كون اتفاق اغلب الباحثني عليهل( Garvinمقياس )وفق  االبعاد لتلكخمتارة وفيام يأيت توضيح 

:  

                                                 
(1) Russell, Roberta S. &Taylor, Bernard W. (2011)," Operations Management", Seventh Edition , 

United States of America,P:56. 
(2) Schroeder, Roger, G.,(2018) " Operations Management in the Supply Chain ", SEVENTH 

EDITION, University of Minnesota, Carlson school of management, McGraw- hall/ Irwin,P:157. 
(3) Wu, Liang, Heng Liu, and Kun Su , (2020), "Exploring the dual effect of effectuation on new 

product development speed and quality" ,Journal of Business Research 106: 82-93,P:83. 
 (رسالة ماجستري)احن احلضنة باملسلة ، ، اثر الصيانة عىل جودة املنتجات / دراسة ميدانية مؤسسة مط2015ديقش ، سمية ،)4( 

 .55،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بو ضيافة املسلة،ص:

دور مرتكزات الصيانة املنتجة الشاملة يف حتسني جودة املنتجات /دراسة استطالعية يف معاونية ،  2021العبايس ، عمر خالد ، )5( 

يف اإلدارة الصناعية ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة  (رسالة ماجستري)،  عمل سمنت بأدوش التوسيعالسمنت الشاملية /م

 .72،ص: املوصل

 ،مصدر سبق ذكره120،ص:(الفتالوي وفهد))6( 



 
 2022 ألابعاد في تحسين جودة املنتجات في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغدادمساهمة تطبيق الهندسة املتزامنة ثالثية  

 

 

114   
 

عىل  (2)ركز، ي(1)طلوبة منهويشري اىل كيفية قيام املنتج او اخلدمة بأداء الوظيفة امل األداء:-1

د أن حتسني األداء جيب ويعتقاألبعاد األخرى جلودة املنتج بقيت األداء بشكل منفصل عن 

 سلع لدعم توقعات الزبائن.ال تنتجعندما رشكة أن يكون أهم هدف لل

وهي تلك ا وتعرب عن املزايا وكذلك اخلصائص اإلضافية للمنتجات، املميزات:-2

إن فصل خصائص األداء عن امليزات حيث  وظائف األداء األساسية اخلصائص التي تكمل

 .(3)جدا   أمرا صعبايعد 

املوثوقية: ويعكس هذا االبعد إمكانية املنتج من أداء الوظيفة املطلوبة منه او اإلخفاق -3

ضمن املدة املحددة، ومن املقاييس التي تقاس هبا املوثوقية متوسط مدة الفشل ، أي بيان مدة 

ل األول يف أداء الوظيفة املطلوبة منه، أي ان املوثوقية هي القدرة عىل أداء الغرض الفش

 .(4)املطلوب دون الوقوع بالفشل

  (5)اكد، واملواصفات املحددة ايتشري املطابقة إىل مدى استيفاء املنتج للمعايري  املطابقة:-4

يف اتباع طريقة اكتشاف العيوب من املرة األوىل  رشكةعىل ال جيباملطابقة  لغرض حتقيق بعد

طريقة )تعديل أو تغيري  عنومن ثم حماولة إجياد احللول  ،جميع املراحلوبالعمليات اإلنتاجية 

 تخصصة يف التقييم.املإنجاز هذه العملية عن طريق استخدام األجهزة  ويتمالعملية( 

: الفني بطريقتنيياسها بشكل عام ق تموي لمنتجاتلهي مقياس العمر اإلنتاجي  املتانة:-5

مقدار االستخدام الذي يتلقاه الزبون من خالل حتدد املتانة  :واالقتصادي، من الناحية الفنية

للقيمة  تعد املتانة مقياسا إدراكيا   :الناحية االقتصادية اما من ،من املنتج قبل تدهوره املادي

ستخدام التايل أقل اخلاصة باالالقيمة احلدية  ، قبل أن تكونالزبونعىل مقدار استخدام  بناء  

  .(6)بام يكفي من تكاليف استبدال املنتج

والكفاءة وسهولة اإلصالح املرتبطة  الدقةيتعلق هذا البعد بالرسعة وإمكانية اخلدمة: -6

تاج حيجيب أن  ،دون الكثري من املتاعبوبإصالحه بسهولة  أي يمكنباملنتج يف حال تعطله، 

أن تكون اخلدمة عالية  البدتاج إليها ، حيعايل اجلودة إىل احلد األدنى من الصيانة وعندما  نتجامل

                                                 
(1)  )Slack,etal( ,P:542. مصدر سبق ذكره 

(2) Kianpour, K., Jusoh, A., & Asghari, M. (2014). " Environmentally friendly as a new dimension of 

product quality". International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 31 No. 5,P:549. 

 )3()الفتالوي وفهد(.،ص:120، مصدر سبق ذكره.

(4) Garvin, D.A. (1987), "Competing on the eight dimensions of quality " , Harvard Business Review, 

Vol. 65 No. 6, P:101. 
، كلية (رسالة ماجستري)، تأثري تكنولوجيا األداء البرشي يف حتقيق جودة املنتجات النهائية، 2016عبيس، نور رياض خوام، )5( 

 .67جامعة بابل،ص:اإلدارة واالقتصاد، 
 ، مصدر سبق ذكره.120،ص:.(الفتالوي وفهد)(6)
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 .(1)جودة

متثل باخلصائص التي وملنتوج اخلصائص الثانوية  باهنااىل اجلاملية  (2)اجلامليات: يشري-7

 .املضافة

ىل صورة الزبائن عن التي تؤثر عوتشري اجلودة املدركة إىل عوامل السمعة اجلودة املدركة: -8

 يريدونمعلومات كاملة عن خصائص املنتوج الذي  لكونال يمت ائنغالبا الزبلرشكة، ا

انة تقياسات غري مبارشة باملقارنة بني األصناف، مثال يف حالة امل ونيستعمل م، وهلذا فهئهرشا

 جأوجه املنت العديد من من خالل ولكنه يستنج ذلك جفان الزبون نادرا ما يستطيع متييز املنت

الغالف اخلارجي والصورة واإلعالن واسم العالمة التجارية  منهالموسة املامللموسة أو غري 

 .(3) املحددنتج املوالتي تؤدي إىل اجلودة املدركة عن 

 املحور الثالث/االطار العميل

اوال : وصف جمتمع البحث : يتمثل جمتمع البحث بإحدى الرشكات الصناعية الرائدة يف 

العراق وهي الرشكة العامة للصناعات الكهربائية واإللكرتونية يف بغداد إحدى تشكيالت 

يف  إللكرتونيةتأسست الرشكة العامة للصناعات الكهربائية واوزارة الصناعة واملعادن، إذ 

 رض تبلغ مساحتهاأعىل  1963عام  آذارملبارشة يف تنفيذ املرشوع يف متت ا( 2/2/1967)

(، وتشمل الرشكة عىل 18/4/1967) يف وتم افتتاح الرشكة رسميا   الف مرت مربع.( 180)

جمموعة من املصانع منها )مصنع املكيفات، مصنع حموالت التوزيع واملحطات الصندوقية 

د الفائق، مصنع املحركات واألجهزة املنزلية، )الكيوسك(، مصنع املولدات وحمركات اجله

مصنع الصناعات املغذية، مصنع الطاقات النظيفة، مصنع القابلوات، مصنع املصابيح املوفرة 

تزويد السوق املحلية  إىلهتدف الرشكة للطاقة، مصنع بغداد لألثاث املنزيل واملكتبي(،و

تتضمن واصفات فنية وجودة مناسبة وباملنتجات املنزلية والصناعية لتلبية احتياجاهتا بم

ختلف املكيفات بم -حمركات ومضخة ماء املربدة -قواعد الفلورسنتا كال  من )منتجاهت

 -هاأنواعملراوح بمختلف ا -املحركات الصناعية - برادات ماء بأحجام خمتلفة -هاأنواع

 -ام خمتلفةأحجسخانات املاء ب -نارة الشوارعإتراكيب  -قواطع الدورة واجهزة احلامية

اء املنزلية ساحبات اهلو -كهربائية خمتلفة القدراتاملولدات ال -املصابيح الوهاجة

ملحوالت ا -ملحوالت الصندوقية وصندوق املقياس ا -ضخات املاء املنزليةم -والصناعية

 (.املطافئ ومعدات السالمة -ئية تعمل بالوقود الثقيل حمطات التوليد الكهربا -الكهربائية 

                                                 
(1) Guru, R. R. D., & Paulssen, M. (2020). "Customers’ experienced product quality: scale 

development and validation" . European Journal of Marketing, Vol. 54 No. 4,P:651. 
)2().Schroeder) ,P:138ر سبق ذكرهمصد 

 ، مصدر سبق ذكره67،ص:(بيس)ع)3( 
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: وصف وتشخيص متغريات البحث : تم وصف وتشخيص متغريات البحث تبعا آلراء  ثانيا

أفراد العينة املبحوثة وباالستناد إىل الدالئل االحصائية من مؤرشات وأساليب وفق الربنامج 

وساط احلسابية، ألسنستخلص النسب املئوية، والتكرارات، وا (SPSS, V. 26)اإلحصائي 

 :يتآلاعىل النحو واالنحرافات املعيارية، و

 املتغري املستقل اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد: وتضم املتغريات الفرعية املوضحة يف ادناه:

( أسئلة 5تصميم املنتج : تم التعبري عن ب عد تصميم املنتج يف استامرة االستبانة من خالل ) 

(. إذ تشري معطياته إىل أن نسبة 1) امللحق(، واملوضحة يف X1-X5متمثلة باملتغريات الفرعية  )

%( ويعزز ذلك قيمة الوسط احلسايب 63اتفاق أغلب إجابات األفراد املبحوثني بلغت )

(. وأن أعىل نسبة اتفاق للمتغريات الفرعية 1.04( وبانحراف معياري قدره )3.66البالغة )

( التي بلغت X1باملتغري )لب عد تصميم املنتج التي أسهمت يف حتقيق إجيابية هذا الب عد تتمثل 

%( ويشري فيه أن الرشكة املبحوثة متمثلة برشكة الصناعات الكهربائية واإللكرتونية حتدد 83)

خصائص منتجاهتا استنادا اىل حاجات الزبائن ورغباهتم ، ويعزز ذلك قيمة الوسط احلسايب 

اتفاق للمتغريات (. يف حني كانت أقل نسبة 0.98( وبانحراف معياري قدره )3.94البالغة )

%( وذلك فيام خيص تأخذ إدارة رشكة 47( التي بلغت )X2الفرعية لب عد تصميم املنتج للمتغري )

الصناعات الكهربائية واإللكرتونية تدوير املنتجات عند تصميمها للحفاظ عىل البيئة، وذلك 

 عىل التوايل.( 1.07( و)3.41بداللة قيمة الوسط احلسايب واالنحراف املعياري التي بلغت )

 انعكست( أسئلة 5يف استامرة االستبانة من خالل ) العمليةب عد تصميم  : متثلتصميم العملية

(. إذ تشري معطياته إىل أن نسبة اتفاق 2) امللحق(، واملوضحة يف X10-X6باملتغريات الفرعية  )

البالغة %( ويعزز ذلك قيمة الوسط احلسايب 55أغلب إجابات األفراد املبحوثني بلغت )

(. وأن أعىل نسبة اتفاق للمتغريات الفرعية لب عد 1.03( وبانحراف معياري قدره )3.52)

%( 67( التي بلغت )X6التي أسهمت يف حتقيق إجيابية هذا الب عد تتمثل باملتغري ) العمليةتصميم 

،  عيةمتتلك عاملني قادرين عىل رفد الرشكة باألفكار االبداويشري فيه أن الرشكة املبحوثة 

(. يف حني 1.07( وبانحراف معياري قدره )3.75ويعزز ذلك قيمة الوسط احلسايب البالغة )

( التي بلغت X9للمتغري ) العمليةكانت أقل نسبة اتفاق للمتغريات الفرعية لب عد تصميم 

مكائن تعمل إدارة رشكة الصناعات الكهربائية واإللكرتونية  متتلك%( وذلك فيام خيص 52)

، وذلك بداللة قيمة الوسط احلسايب واالنحراف املعياري التي قياسية حمدودة حتت ظروف

 ( عىل التوايل.1.06( و)3.33بلغت )

يف استامرة االستبانة  سلسلة التجهيزتم التعبري عن ب عد تصميم : تصميم سلسلة التجهيز .3

(. إذ 3) امللحق(، واملوضحة يف X15-X11( أسئلة متمثلة باملتغريات الفرعية  )5من خالل )
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%( ويعزز ذلك 54تشري معطياته إىل أن نسبة اتفاق أغلب إجابات األفراد املبحوثني بلغت )

(. وأن أعىل نسبة اتفاق 1.04( وبانحراف معياري قدره )3.55قيمة الوسط احلسايب البالغة )

التي أسهمت يف حتقيق إجيابية هذا الب عد  سلسلة التجهيزللمتغريات الفرعية لب عد تصميم 

الرشكة املبحوثة متمثلة برشكة  تستكمل%( ويشري فيه 64( التي بلغت )X14تتمثل باملتغري )

كل ما هو مطلوب للمنتجات والعمليات تالفيا حلاالت الصناعات الكهربائية واإللكرتونية 

( وبانحراف 3.66يب البالغة )، ويعزز ذلك قيمة الوسط احلسا التأخري يف جمال التطوير

(. يف حني كانت أقل نسبة اتفاق للمتغريات الفرعية لب عد تصميم 1.09معياري قدره )

إدارة رشكة  تقوم%( وذلك فيام خيص 47( التي بلغت )X12للمتغري ) سلسلة التجهيز

، هيزبارشاك مجيع االقسام يف عملية تصميم سلسلة التجالصناعات الكهربائية واإللكرتونية 

( عىل 1.02( و)3.47وذلك بداللة قيمة الوسط احلسايب واالنحراف املعياري التي بلغت )

 التوايل.

( اتفاقا  يف إجابات افراد 4) بامللحقتشري نتائج التحليل الواردة  : املتغري التابع  جودة املنتجات

(، يف X25-X16) %( جتاه الفقرات50.68العينة وعىل مستوى الفقرات كافة والتي بلغت نسبة )

%(، وجاء هذا 16.7%(، اما نسبة عدم االتفاق فقد بلغت )32.62حني بلغت نسبة املحايد )

(، ويمكن تفسري ذلك ان افراد 1.08( وانحراف معياري بلغ )3.49بوسط حسايب مقداره )

ر التي تصف هذا املعيا مقبولةالعينة املستجيبة لدهيم اتفاق عىل مستوى الفقرات كافة بنسبة 

منتجاهتا بحيث يف الرتكيز عىل  الرشكة، والذي يمثل قدرة إدارة  ضمن متغري جودة املنتجات

اما عىل املستوى اجلزئي لكل فقرة من فقرات قياس هذا تالقي استحسان الزبائن باستمرار، 

تقدم الرشكة خدمات مع املنتجات التي ( والتي تنص عىل )X25بلغت الفقرة ) داملعيار فق

( اعىل نسبة اتفاق عىل مستوى فقرات هذا املعيار، اذ بلغ ثل االسرتجاع او التبديلتبيعها م

(،يف حني 071.( وانحراف معياري مقداره )3.61%(، ووسط حسايب مقداره )61.4نسبته )

تستخدم الرشكة والتي تنص عىل ) (X20كانت اقل نسبة اتفاق يف هذا املعيار من خالل الفقرة )

وجيا ذات جودة عالية ومتميزة لضامن انتاج منتجات خالية من وسائل ومعدات تكنول

( وانحراف معياري 3.44%( وبوسط حسايب مقداره )41.7(، بمستويات بلغت )العيوب

 (.021.مقداره )

 ثالثا :نتائج اختبار فرضيات عالقات االرتباط

االرتباط ومناقشتها بني ابعاد نتائج اختبار عالقة : للتعرف عىل  حتليل االرتباط الكيل )امجاال (

والتي نصت ،  اهلندسة املتزامنة)امجاال ( وحتسني جودة املنتجات)امجاال ( يف الرشكة املبحوثة

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية "األوىل( عىل أن )عليها الفرضية الرئيسة 
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 ."جات)امجاال ( يف الرشكة املبحوثة بني ابعاد اهلندسة املتزامنة)امجاال ( وحتسني جودة املنت

( ذات العالقة بتحليل االرتباط بني متغريات الدراسة 1النتائج الواردة يف اجلدول ) بينت   

عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية وجود الرئيسة وعىل املستوى االمجايل هلا ان هناك 

( 0.88، بمعامل ارتباط بلغت قيمته ) تجاتوحتسني جودة املن بني متغري ابعاد اهلندسة املتزامنة

واستنادا  اىل هذه النتيجة يمكن االستنتاج ان ثمة مستويات ، (0.000وعند مستوى معنوية )

معنوية جيدة من التالزم اإلجيايب بني ابعاد اهلندسة املتزامنة وحتسني جودة املنتجات ، وأنه 

بجودة كلام أدى ذلك اىل االرتقاء  دسة املتزامنةابعاد اهلنعىل  املبحوثة الرشكةكلام زاد اعتامد 

واستنادا  اىل نتائج حتليل عالقات االرتباط عىل املستوى االمجايل  .لزبائنها املقدمة منتجاهتا

ملتغريات الدراسة ترفض الفرضية العدمية الرئيسة )األوىل( وقبول الفرضية البديلة عىل 

 مستوى الرشكة املبحوثة.

  (1)اجلدول 

 ابعاد اهلندسة املتزامنة)امجاال ( وحتسني جودة املنتجات)امجاال ( معامل االرتباط بني قيم 

 مستوى املعنوية معامل االرتباط اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد )إمجاال ( املتغري املستقل

 0.000 884 .0 )إمجاال ( حتسني جودة املنتجات املتغري املعتمد

 SPSS        36 N=        P ≤ 0.05املصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 

للتعرف عىل نتائج اختبار عالقات االرتباط ومناقشتها بني : حتليل االرتباط اجلزئي )انفرادا (

للصناعات  )امجاال ( يف الرشكة العامة ابعاد اهلندسة املتزامنة)انفرادا ( وحتسني جودة املنتجات

الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد املبحوثة ، والتي نصت عليها الفرضية )الفرعية( املتفرعة 

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية "عن الفرضية الرئيسة )األوىل(، عىل أن 

. "املبحوثةكة )امجاال ( يف الرش بني ابعاد اهلندسة املتزامنة)انفرادا ( وحتسني جودة املنتجات

 ( اىل وجود العالقات االرتباطية االتية:2اشارت النتائج الواردة يف اجلدول )

حتسني جودة )انفرادا ( و بعد تصميم املنتجنتيجة اختبار عالقة االرتباط ومناقشتها بني 

ج تشري نتائ )امجاال ( يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد:املنتجات

 تصميم املنتجالتحليل االحصائي اىل وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بني 

( عند مستوى املعنوية 0.80وبمعامل ارتباط بلغ قيمته ) )امجاال (جودة املنتجات)انفرادا ( و

حتسني سيكون هلا اسهام يف  الرشكةيف  بعد تصميم املنتج(، وهذا يدل عند اعتامد 0.000)

 )امجاال (،  ملنتجاتجودة ا

حتسني جودة )انفرادا ( و بعد تصميم العمليةنتيجة اختبار عالقة االرتباط ومناقشتها بني  

تشري نتائج  )امجاال ( يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد: املنتجات
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بعد تصميم التحليل االحصائي اىل وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بني 

( عند 0.87)امجاال ( وبمعامل ارتباط بلغ قيمته ) حتسني جودة املنتجات)انفرادا ( و العملية

حتسني سيكون هلا دور جيد يف  بعد تصميم العملية(، مما يدل عىل ان 0.000مستوى املعنوية )

كلام أدى ذلك  ا البعداملبحوثة عىل هذ الرشكة)امجاال (، وأنه كلام زاد اعتامد  نتجاتجودة امل

 .الرشكةيف  اجلودةاىل ارتفاع مستويات 

حتسني )انفرادا ( و بعد تصميم سلسلة التجهيزنتيجة اختبار عالقة االرتباط ومناقشتها بني 

ربائية وااللكرتونية يف بغداد: تشري )امجاال ( يف الرشكة العامة للصناعات الكه جودة املنتجات

تصميم نتائج التحليل االحصائي اىل وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بني 

( 0.84)امجاال ( وبمعامل ارتباط بلغ قيمته ) حتسني جودة املنتجات)انفرادا ( و سلسلة التجهيز

حتسني سهم يف يس ة التجهيزبعد تصميم سلسل(، مما يدل ان 0.000عند مستوى املعنوية )

)امجاال (..واستنادا  اىل نتائج حتليل عالقات االرتباط عىل املستوى االنفرادي  جودة املنتجات

ترفض الفرضية العدمية )الفرعية( املتفرعة عن الفرضية الرئيسية )األوىل(  البحثملتغريات 

 املبحوثة. الرشكةوتقبل الفرضية البديلة هلا عىل مستوى 

 (2)ل اجلدو

 ابعاد اهلندسة املتزامنة)انفرادا ( وحتسني جودة املنتجات)امجاال (قيم معامل االرتباط بني 

 ت
 عالقة االرتباط بني اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد )انفرادا (

 يف حتسني جودة املنتجات )امجاال (
 مستوى املعنوية معامل االرتباط

 0.000 0.801 تصميم املنتج 1

 0.000 0.874 تصميم العملية 2

 0.000 0.845 تصميم سلسلة التجهيز 3

 SPSS             36 N=        P ≤ 0.05املصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 

 رابعا :نتائج اختبار فرضيات عالقات التأثري

ابعاد اهلندسة نتائج اختبار تأثري :للتعرف عىل  التحليل عىل مستوى املتغريات الرئيسة )امجاال (

 يهاوالتي نصت علالرشكة املبحوثة، )امجاال ( يف  حتسني جودة املنتجات )امجاال ( يف املتزامنة

ال يوجد تأثري ذي داللة احصائية معنوية ألبعاد اهلندسة  " عىل أن (الثانية)الفرضية الرئيسة 

 هذا التأثريولتحديد ، " املتزامنة)امجاال ( وحتسني جودة املنتجات)امجاال ( يف الرشكة املبحوثة

طبق حتليل االنحدار البسيط للتعرف عىل عالقات التأثري بني  احصائيا   تهومستوى معنوي

ذي اىل وجود تأثري  (3)ائج التحليل الواردة يف اجلدول متغريات البحث الرئيسة، وبينت نت

ملتغري ابعاد اهلندسة املتزامنة )امجاال ( يف متغري حتسني جودة املنتجات  داللة احصائية معنوية

وهي اكرب من قيمتها اجلدولية التي  (121.559) والبالغةاملحسوبة  (F))امجاال (، بحسب قيمة 
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مما يؤيد  (0.05)مما يدل اىل معنوية التأثري وعند مستوى  (34.1)وبدرجة حرية  (4.170)بلغت 

، كانت اقل من قيمة مستوى املعنوية (0.000)التي بلغت قيمتها  (Sig)ذلك ان مستوى املعنوية 

ويمكن تفسري داللة التأثري ألبعاد  (0.05)االفرتاضية والتي اعتمدها البحث احلايل البالغة 

 جودة املنتجات، باعتامد فقرات معادلة االنحدار االخرى عىل وفق اهلندسة املتزامنة يف حتسني

 :ما يأيت

مقداره  لتحسني جودة املنتجاتبظهور  (β0تبني بموجب معادلة االنحدار قيمة الثبات )

مساوية للصفر لذا يمكن تفسري هذه النتيجة  ابعاد اهلندسة املتزامنة( عندما تكون قيمة 0.884)

 الرشكةالذي تعتمده  اهلندسة املتزامنةبمستويات جيدة من  يتحقق تجاتحتسني جودة املنبأن 

 املبحوث فيها. 

ابعاد ( يف متغري 1( وهي داللة عىل أن تغريا  مقداره )0.948( بلغت )β1قيمة امليل احلدي )

وهو تغيري  حتسني جودة املنتجات( يف 0.948سيؤدي للتبعية لتغيري مقداره ) اهلندسة املتزامنة

يف املتغري  ابعاد اهلندسة املتزامنةيمكن االستناد عليه يف تفسري عالقة التأثري للمتغري املستقل 

 .حتسني جودة املنتجاتاملعتمد 

( من التغري الذي حيدث 78%( وهي تشري اىل ان ما نسبته )0.781فقد بلغت قيمتها ) (R2قيمة )

، أي ان القيمة التفسريية  ابعاد اهلندسة املتزامنةىل يمكن ان نعزوه ا حتسني جودة املنتجاتيف 

( كام تشري هذه النتيجة اىل ان نسبة 78%للمتغري املستقل فيام حيدث للمتغري املعتمد بلغت )

تعود اىل عوامل تأثريية أخرى غري م ضمنة يف  (22%التأثري املتبقية التي بلغت قيمتها )

احلايل. واستنادا  اىل نتائج حتليل التأثري عىل  البحثاالنموذج االفرتايض الذي إعتمده 

املستوى االمجايل ملتغريات الدراسة ترفض الفرضية العدمية الرئيسة )الثانية( وتقبل الفرضية 

 املبحوثة. الرشكةالبديلة هلا عىل مستوى 

  (3)اجلدول 

 )امجاال ( تجات)امجاال ( يف حتسني جودة املن نتائج اختبار تأثري ابعاد اهلندسة املتزامنة

 املتغري املعتمد/ حتسني جودة املنتجات

 

 ( tاختبار ) ( Fاختبار ) معادلة االنحدار
معامل 

 التحديد

(R2) 

 قيمة

(β1) 

اخلطأ 

 املعياري

 (F)  قيمة

 املحسوبة

 (F)  قيمة

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

(Sig) 

 قيمة

(t) 

مستوى 

الداللة 

(Sig) 

 0.884 0.317 (β0الثبات )

121.559 4.170 0.000 

0.300 0.766 

0.781 
املتغري املستقل 

اهلندسة املتزامنة 

 ثالثية االبعاد

0.948 0.086  (11.025) 0.000 

d.f = 34.1       / 36 N=  /P ≤ 0.05             /              قيمة (t= اجلدولية ) 1.69 
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 SPSSاملصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 

 )انفرادا ( بعادالتحليل عىل مستوى األ

 حتسني جودة املنتجات)انفرادا ( يف  ابعاد اهلندسة املتزامنةنتائج اختبار تأثري للتعرف عىل    

املتفرعة عن  (الفرعية)والتي نصت عليها الفرضية املبحوثة،  الرشكة)امجاال ( عىل مستوى 

البعاد اهلندسة ال يوجد تأثري ذي داللة احصائية معنوية "ان  (، عىلالثانية)الفرضية الرئيسة 

ومستوى  التأثري هذا، ولتحديد طبيعة ")امجاال (  حتسني جودة املنتجات )انفرادا ( يف املتزامنة

حليل االحصائي احصائيا ، طبق أسلوب حتليل االنحدار البسيط وبينت نتائج الت تهمعنوي

 ( ما يأيت:4املذكورة يف اجلدول )

 وحتسني جودة املنتجات)انفرادا (  بعد تصميم املنتجنتيجة اختبار عالقة التأثري ومناقشتها بني 

)امجاال ( يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد: تبني نتائج التحليل 

وحتسني )انفرادا (  بعد تصميم املنتجة احصائية معنوية بني االحصائي اىل وجود تأثري ذي دالل

( وهي اكرب 60.742البالغة ) ( املحسوبةF)امجاال (، ويدعم هذا التأثري قيمة ) جودة املنتجات

(، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة 34.1(، وبدرجة حرية )4.170من قيمتها اجلدولية البالغة )

وهي قيمة تقل عن مستوى املعنوية االفرتاضية  (0.000بلغت ) (، والتيSigمستوى املعنوية )

( وهي 0.641فقد بلغت ) (R2(، اما  قيمة معامل التحديد )0.05احلايل والبالغة ) للبحث

بعد يعود اىل  حتسني جودة املنتجات( من التغري الذي حيدث يف 64.1%تشري اىل ان ما نسبته )

ريات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها، أو اهنا غري داخلة ، ويعود الباقي اىل متغ تصميم املنتج

 يف نموذج االنحدار اصال .

وحتسني جودة )انفرادا (  بعد تصميم العمليةنتيجة اختبار عالقة التأثري ومناقشتها بني 

)امجاال ( يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد: تبني نتائج  املنتجات

وحتسني )انفرادا (  بعد تصميم العمليةيل اىل وجود تأثري ذي داللة احصائية معنوية بني التحل

( وهي 109.636البالغة ) ( املحسوبةF)امجاال (، ويدعم هذا التأثري قيمة ) جودة املنتجات

(، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة 34.1(، وبدرجة حرية )4.170اكرب من قيمتها اجلدولية )

وهي قيمة تقل عن مستوى املعنوية االفرتاضية  (0.000(، التي بلغت )Sigاملعنوية )مستوى 

( وهي تشري 0.763فقد بلغت ) (R2(، اما قيمة معامل التحديد )0.05احلايل والبالغة ) للبحث

بعد تصميم يعود اىل  حتسني جودة املنتجات( من التغري الذي حيدث يف 76%اىل ان ما نسبته )

عود الباقي اىل متغريات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها أو اهنا غري داخلة يف ، وي العملية

 نموذج االنحدار اصال .

وحتسني )انفرادا (  بعد تصميم سلسلة التجهيزنتيجة اختبار عالقة التأثري ومناقشتها بني  
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بغداد: تبني  )امجاال ( يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف جودة املنتجات

 بعد تصميم سلسلة التجهيزنتائج التحليل اىل وجود تأثري ذي داللة احصائية معنوية بني 

البالغة  ( املحسوبةF)امجاال (، ويدعم هذا التأثري قيمة ) وحتسني جودة املنتجات)انفرادا ( 

يؤكد (، و34.1(، وبدرجة حرية )4.170( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة )85.009)

وهي قيمة تقل عن  (0.000(، التي بلغت )Sigمعنوية هذا التأثري قيمة مستوى املعنوية )

فقد  (R2(، اما قيمة معامل التحديد )0.05احلايل والبالغة ) للبحثمستوى املعنوية االفرتاضية 

حتسني جودة ( من التغري الذي حيدث يف 71.4%( وهي تشري اىل ان ما نسبته )0.714بلغت )

، ويعود الباقي اىل متغريات عشوائية ال يمكن  بعد تصميم سلسلة التجهيزيعود اىل  نتجاتامل

واستنادا  اىل نتائج حتليل التأثري  .السيطرة عليها، أو اهنا غري داخلة يف نموذج االنحدار اصال  

ترفض الفرضية العدمية )الفرعية( املتفرعة عن  البحثعىل املستوى االنفرادي ملتغريات 

 املبحوثة. الرشكةفرضية الرئيسة )الثانية( وتقبل الفرضية البديلة هلا عىل مستوى ال

 (4)اجلدول 

 )امجاال ( ( يف حتسني جودة املنتجاتانفرادا  ) نتائج اختبار تأثري ابعاد اهلندسة املتزامنة

 االدوات
 قيمة

(β0) 

 قيمة

(β1) 

قيمة 

(R2) 

 قيمة

(t) 

 (Fقيمة )
 (Sigقيمة )

 اجلدولية املحسوبة

 (0.000) 4.170 60.742 7.794 0.641 0.830 0.801 تصميم املنتج

 (0.000) 4.170 109.636 10.471 0.763 0.912 0.874 تصميم العملية

تصميم سلسلة 

 التجهيز
0.845 0.827 0.714 9.220 85.009 

4.170 
(0.000) 

d.f = 34.1       / 36 N=  /P ≤ 0.05             /              قيمة (t= اجلدولية ) 1.69 

 SPSSاملصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 
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 املحور الرابع

 االستنتاجات واملقرتحات

 اوال : االستنتاجات

اهتامم ادارة الرشكة املبحوثة بتطبيق اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد الهنا اداة هامة لتحسني 

املنتجات ، وهذا ما اكدته اجابات عينة البحث التي تركزت باالجتاه االجيايب والتي جودة 

 تعكس تفهم االفراد العاملني يف الرشكة املبحوثة ملفاهيم البحث.

بينت اجابات االفراد املبحوثني ان بعد تصميم املنتج احثل املرتبة االوىل من خالل حصوله 

امم الرشكة املبحوثة بخصائص املنتجات ووضع عىل اعىل نسبة اتفاق وهذا يوضح اهت

التصاميم املناسبة التي تلبي حاجات ورغبات الزبائن من خالل مشاركة مجيع االختصاصات 

يف الرشكة ، حيث حتاول الرشكة تقليص الوقت والكلفة املطلوبني لتقديم املنتجات وحتسني 

 جودهتا. 

وية بني ابعاد اهلندسة املتزامنة )امجاال ( حتقق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معن

تنفيذ املهام واالنشطة انيا وحتسني جودة املنتجات  )امجاال ( يف الرشكة املبحوثة، وهذا يفرس 

 سيسهم يف حتسني جودة منتجاهتا. يف الرشكة وحل املشكالت بالتزامن مع تنفيذها

ابعاد اهلندسة املتزامنة )انفرادا (  حتقق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بني 

وحتسني جودة املنتجات)امجاال ( يف الرشكة املبحوثة، إال اهنا كانت متباينة عىل مستوى 

حصوله عىل أعىل نسبة ارتباط ذات داللة باالبعاد، اذ حقق بعد تصميم العملية املرتبة األوىل 

بة وحتديد التتابع الذي سيتم من من خالل حتديد االنشطة الفردية املطلوإحصائية معنوية 

حتسني  خالل حتديد الفعاليات اليومية لكل من يشرتط يف تصميم العملية والذي يؤدي اىل

 .جودة املنتجات

حتقق وجود تأثري ذي داللة إحصائية معنوية بني ابعاد اهلندسة املتزامنة )امجاال ( و)انفرادا (  

املبحوثة، وهذا يفرس اىل وجود تأثري البعاد  وحتسني جودة املنتجات)امجاال ( يف الرشكة

اهلندسة املتزامنة امجاال  يف حتسني جودة املنتجات )امجاال (. إال اهنا كانت متباينة عىل مستوى 

االبعاد، اذ حقق بعد تصميم العملية املرتبة األوىل  وهذا يفرس اهتامم ادارة الرشكة هبذا البعد 

وبالشكل الذي يؤدي اىل استجابة اكثر  االساسية بالرشكة كونه مرتبط بالفعاليات واالنشطة

فاعلية للزبائن عرب التأثري الكبري لتصميم العملية وحتديد دور كل فرد يف اداء مهام العملية 

 .الذي يؤدي اىل حتسني جودة املنتجات 
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 ثانيا : املقرتحات

هلندسة املتزامنة، هبدف ضامن زيادة اهتامم ادارة الرشكة املبحوثة يف تعميق الوعي بابعاد ا

استمرار عمل الرشكة املبحوثة يف تقديم منتجات ذات جودة عالية وحتسني جودة املنتجات 

 لتحقق رضا زبائنها.

الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف آلية التنفيذ :ارشاك املدراء والعاملني يف 

استخدام منهجية اهلندسة واملتزامنة وكيفية حتديد يف دورات تدريبية خمتصة عن كيفية  بغداد

)كلية اإلدارة واالقتصاد( من ذوي  يابعاد جودة منتجات الرشكة، ويفضل االستعانة بأكاديم

 اختصاص.

تفعيل دور الرشكة املبحوثة يف احلفاظ عىل البيئة ومسامهتها يف تقليل األثر البيئي ملنتجاهتا عرب 

 وإعادة التدوير ملنتجاهتا. حتديد طرق إعادة االستخدام

آلية التنفيذ: تبني برامج حتفيزية للمتعاملني مع الرشكة ومنتجاهتا تضمن قيامهم بإرجاع تلك 

املنتجات إىل الرشكة بعد انتهاء عمرها التشغييل مقابل احلصول عىل ختفيضات ألسعار 

 قاء كل عملية اسرتجاع.املنتجات التي يتم رشاءها مستقبال  أو تقديم بعض اهلدايا العينية ل

جيب عىل ادارة الرشكة العمل بشكل مستمر عىل توفري مكائن ومعدات هلا القدرة عىل العمل 

يف ظروف قياسية لتوفري املنتجات املطلوبة  واجراء التحسينات املستمرة عليها لتحقيق 

 مستويات اجلودة املطلوبة.

اىل العمل الرقمي ، باإلضافة اىل استخدام  آلية التنفيذ: التحول من العمل التقليدي الروتيني

منهجيات حمددة وتدريب العاملني للتكيف مع اآلالت احلديثة عرب انتاج منتجات 

 بمواصفات عاملية ذات مستويات جودة عالية وطرحها بأقل كلفة ممكنة.

عىل ادارة الرشكة ايالء اهتامم اكرب ببعد تصميم سلسلة التجهيز بدءا من معرفة صوت الزبون 

 وحاجاته ورغابته وانتهاءا بمشاركته الفعلية يف حتسني جودة املنتجات. 

تعميم استبيان دوري جلمع املعلومات و اراء الزبائن بخصوص الطرق االفضل : آلية التنفيذ

 .املقدمة املنتجاتلتقديم وحتسني جودة 
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املعدل العام والتوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية لب عد تصميم 

 املنتج

 الفقرات

 

 مقاييس االستجابة
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 ال اتفق متاما   ال اتفق حمايد اتفق اتفق متاما  

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

X1 9 25.0 21 58.3 3 8.3 1 2.8 2 5.6 3.944 0.984 
X2 6 16.7 11 30.6 13 36.1 4 11.1 2 5.6 3.416 1.079 
X3 7 19.4 15 41.7 8 22.2 4 11.1 2 5.6 3.583 1.105 
X4 7 19.4 14 38.9 10 27.8 3 8.3 2 5.6 3.583 1.079 
X5 8 22.2 17 47.2 9 25.0 --- --- 2 5.6 3.805 0.980 

 %43.34 %20.54 املعدل

23.88% 

6.64% 5.6% 

املؤرش  1.045 3.666

 الكيل

63.88% 12.24% 

 SPSSاملصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 

 

 (2امللحق )

تصميم املعدل العام والتوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية لب عد 

 العملية

 الفقرات

 

 مقاييس االستجابة
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 ال اتفق متاما   ال اتفق حمايد اتفق اتفق متاما  

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

X6 9 25.0 15 41.7 8 22.2 2 5.6 2 5.6 3.750 1.079 
X7 8 22.2 12 33.3 11 30.6 3 8.3 2 5.6 3.586 1.105 
X8 5 13.9 12 33.3 16 44.4 1 2.8 2 5.6 3.472 .970 
X9 3 8.3 16 44.4 10 27.8 4 11.1 3 8.3 3.333 1.069 

X10 4 11.1 15 41.7 13 36.1 2 5.6 2 5.6 3.471 .970 
 %38.86 %16.1 املعدل

32.22% 

6.68% 6.14% 

املؤرش  1.038 3.522

 الكيل

54.96% 12.82% 

 SPSSاملصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 
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 (3امللحق )

تصميم املعدل العام والتوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية لب عد 

 سلسلة التجهيز

 الفقرات

 

 مقاييس االستجابة
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 ال اتفق متاما   ال اتفق حمايد اتفق اتفق متاما  

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

X11 8 22.2 10 27.8 13 36.1 3 8.3 2 5.6 3.527 1.108 
X12 6 16.7 11 30.6 15 41.7 2 5.6 2 5.6 3.472 1.027 
X13 5 13.9 12 33.3 15 41.7 2 5.6 2 5.6 3.444 .998 
X14 8 22.2 15 41.7 8 22.2 3 8.3 2 5.6 3.666 1.095 
X15 7 19.4 15 41.7 11 30.6 1 2.8 2 5.6 3.666 1.014 
 %35.02 %18.88 املعدل

34.4% 

6.1% 5.6% 

املؤرش  1.048 3.555

 الكيل

53.9% 11.7% 

 SPSSاملصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 

 (4امللحق )

جودة املعدل العام والتوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية لب عد 

 املنتجات

 الفقرات

 

 مقاييس االستجابة
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 اتفق متاما   ال ال اتفق حمايد اتفق اتفق متاما  

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

X16 11 30.6 11 30.6 12 33.3 --- ---

- 

2 5.6 3.805 1.064 

X17 6 16.7 12 33.3 11 30.6 5 13.9 2 5.6 3.416 1.105 
X18 10 27.8 8 22.2 12 33.3 4 11.1 2 5.6 3.555 1.181 
X19 5 13.9 13 36.1 13 36.1 3 8.3 2 5.6 3.222 1.124 
X20 5 13.9 10 27.8 11 30.6 8 22.2 2 5.6 3.444 1.026 
X21 5 13.9 12 33.3 14 38.9 3 8.3 2 5.6 3.416 1.024 
X22 3 8.3 17 47.2 11 30.6 3 8.3 2 5.6 3.444 .969 
X23 9 25.0 8 22.2 15 41.7 2 5.6 2 5.6 3.555 1.106 
X24 9 25.0 7 19.4 13 36.1 5 13.9 2 5.6 3.444 1.181 
X25 7 19.7 15 41.7 9 25.0 3 8.3 2 5.6 3.611 1.076 
 31.38% 19.3% املعدل

32.62% 

11.1% 5.6% 
3.4912 

 
1.0856 

املؤرش  

 الكيل

%50.68 16.7% 

 SPSSاملصدر: من اعداد الباحثتان اعتامدا عىل خمرجات برنامج 

 
 



 

 العالقة بين الجاهزية التنظيمية للتغير والازدهار التنظيمي
 دراسة تطبيقية في املعهد التقني بابل 

 
 2مائده حسن مايضم.م. 1رقيه كاظم محزهم.م.

  

 مقدمة:

تناولت  لذايقرتن ازدهار املنظامت بمدى استعدادها وجاهزيتها لعمليات التغري التنظيمي، 

 معينة   داء مهمة  الدراسة اجلاهزية التنظيمية للتغري والتي تشري اىل مدى استعداد االفراد أل

والعمل عىل تنفيذها، اما االزدهار التنظيمي فيعني مدى قدرة املنظمة لتحقيق الرخاء والنمو 

 داء املتميز واالبتكار يف العمل.األباالقتصادي 

 مشكلة البحث: 

فهل  حداث التغري العنرص االساس لنجاح املنظمة وازدهارها،إاليزال االفراد ورغبتهم يف 

وما مدى  ؟زدهار التنظيمي يف املنظمة املبحوثةلتغري يف حتقيق االستساهم اجلاهزية التنظيمية ل

 .؟تطبيق املنظمة املبحوثة ملتغريات الدراسة

 أسئلة البحث:

 حاول البحث االجابة عن جمموعة من االسئلة وهي: 

 التنظيمي؟ما العالقة بني اجلاهزية التنظيمية للتغري واالزدهار  .1

 ري يف حتقيق االزدهار التنظيمي؟ما تأثري اجلاهزية التنظيمية للتغ .2

  للتغري؟ ةما مدى استعداد افراد املنظمة املبحوث .3

 هل لدى املنظمة املبحوثة الرغبة  لتحقيق االزدهار التنظيمي؟  .4

 أهداف البحث:

)اجلاهزية التنظيمية للتغري  هتدف الدراسة اىل عرض االطار النظري ملتغريات الدراسة 

تبني املنظمة املبحوثة ملفهوم )اجلاهزية التنظيمية للتغري مدى وواالزدهار التنظيمي(  

 واالزدهار التنظيمي(.

  

                                                 
ماجستري  ، ٢٠١٢دارة صناعية سنة إلوريوس اوبك ،٢٠٠٦رة خمازن  سنة ادإتدريسية يف املعهد التقني بابل، حاصلة عىل دبلوم  1

 .دارة واالقتصاد / جامعة بابلكلية اإل دارة صناعية ،إ

 .1988دارة واالقتصاد قسم املحاسبة التقني بابل بكالوريوس من اجلامعة املستنرصية كلية اإلتدريسية يف املعهد  2
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  أمهية البحث:

تستمد امهية الدراسة احلالية امهيتها من املتغريات التي تم تناوهلا لتحقيق النمو واالزدهار 

قني بابل(، باملنظامت املنافسة، وكذلك تناوهلا لقطاع خدمي تعليمي مهم )املعهد الت ة  مقارن

 واالزدهار التنظيمي. ،اجلاهزية التنظيمية للتغري :والربط بني متغريين مها

 منهج البحث: 

( استامرة استبيان عىل مسؤويل االقسام والشعب 68توزيع ) العينة القصدية تم   عاملباست

 ت الباحثةلمعجل معاجلة البيانات واملعلومات استألوالوحدات يف املعهد التقني بابل، و

الختبار   Spss v.28  ،Microsoft Excel 2010برنامج  مثل: حصائية من الربامج اإل اعدد  

 متغريات الدراسة.   

 اجلاهزية التنظيمية للتغري، االزدهار التنظيمي، االلتزام بالتغري، كفاءة التغري، رأس املال الفكري.الكلامت املفتاحية: 

 

 

The Relationship between Readiness for Change and Organizational Prosperity, a 

Study at the Babylon Technical Institute. 

 
Roqaya Kazem Hamza  Al-Murshidi1   Maiyda hassan madhi 

 
Abstract 

 
The prosperity of organizations is associated with the extent of their preparing and readiness 

for the processes of organizational change. The study dealt with the organizational readiness 

for change, which refers to the extent to which individuals are prepared to perform a specific 

task and work to implement it. As for organizational prosperity, it means the extent to which 

the organization is able to achieve prosperity and economic growth through distinguishable 

performance and innovation at work. 

 
Keywords: organizational readiness for change, organizational prosperity, Commitment to 

change, efficiency of change, intellectual capital .  
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 املقدمة

ان التطورات التكنولوجية واملنافسة الشديدة يف بيئه العمل والتوجهات نحو املعرفه والعلم 

قد خلقت صعوبات وحتديات كبريه امام املنظامت لذلك بات من الصعب استمرار بقائها اذا 

مل تكن متتلك ما يلزمها ويؤهلها ملواجهه التحديات وبالسري باجتاه تغيري املفاهيم التقليدية 

تبعة يف العمل بمفاهيم معارصه تساعدها عىل املنافسة والبقاء واالزدهار لذلك تبلوره فكره امل

الدراسة احلالية لتتناول متغريات وموضوعات معارصه تساهم فيه ازدهار منظامت االعامل 

اداة لتطوير  "بظل التحديات التي تواجهها حيث تعد اجلاهزيه التنظيميه للتغيري"خاصه 

نميتها خاصه يف ظل التحوالت التي شهدها العامل من جمتمع صناعي نحو جمتمع املنظامت وت

معلومايت وبالشكل الذي اصبح به التعلم واملعرفه والتكنولوجيا متثل مصدر الثروه احلقيقيه 

حيث ان اجلاهزية التنظيميه للتغيري تتمثل باستعداد كل عضو يف املنظمه الحداث عمليه 

يقود املنظامت نحو االبتكار والنجاح اما بالنسبه لالزدهار التنظيمي التغيري وبالشكل الذي 

فهو من املفاهيم ذات اجلذور التارخييه القديمه حيث ان االهتامم مل يكن واضحا به كام هو 

احلال اليوم. حيث وصف االزدهار التنظيمي عىل انه متيز ونمو نجاح تصل اليه املنظامت 

ملوارد املتاحه ونتيجه لتطوير القدرات البرشيه واستداماهتا. نتيجه االستغالل االمثل يف ا

 اىل: الدراسةولتحقيق االهداف املنشوده فقد تم تقسيم 

 (البحث ومنهجية السابقه املعرفيه االسهامات بعض) االول املبحث•

 (التنظيمي االزدهار للتغيري، التنظيميه للجاهزيه املفاهيمي االطار)  الثاين املبحث•

 (التطبيقي العميل االطار) الثالث حثاملب•

 ات والتوصيات(االستنتاج) الرابع املبحث•
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 املبحث األول

 أوال: االسهامات املعرفيه السابقة

 الدراسات املعرفيه السابقه املتعلقه باجلاهزيه التنظيميه للتغيري

الغرض من فقد كان  دراسة قياس اجلاهزية للتغيري. كيفية قياس اجلاهزية للتغيري بنجاح

دراسته عرض اجلوانب املركزيه للتهيؤ للتغيري والتأكيد عىل الطريقه املناسبه لتحقيق 

  .1حالنجا

دراسة املوسومه بتقييم جاهزية املنظامت نحو أنظمة ذكاء األعامل: النموذج الوكذلك فأن 

برز تقييم حيث  Blالدراسه مفهوم اجلاهزين التنظيميه وذكاء االعامل  تمنظات املقرتح. قد

 .2املنظمه واجلاهزيه لنظم االعامل لتاليف اخلساره وتعزيز االرادات

 الدراسات املعرفيه املتعلقه االزدهار التنظيمي 

دراسه املوسومه تأثري تنفيذ اداره املعرفة لتحقيق االزدهار التنظيمي لقد كان الغرض من ال

التنظيمي وحتديد العوامل احلرجه  هذه الدراسه توضيح انعكاس اداره املعرفه عىل االزدهار

 .3لتنفيذ املعرفه ودراسه اثر العوامل احلرجه إلدارة املعرفة لتحقيق االزدهار التنظيمي

دور املرونه التنظيميه لتحقيق االزدهار التنظيمي حثت الدراسه اىل بيان تاثري  املسومةدراسه ال

ددت الدراسه ابعاد االزدهار التنظيمي املرونه التنظيميه عىل حتقيق االزدهار التنظيمي فقد ح

لكل من راس املال الفكري ، الرشاقه االسرتاتيجيه، االبتكار واخريا امليزه التنافسيه املستدامة 

تساهم بشكل فعال يف  "التنظيميه ةتوصلت هلا الدراسه ان املرون اهم االستنتاجات التي"

 .4حتقيق االزدهار التنظيمي

 ةعرفيه السابقمن الدراسات امل اإلفادة

االطالع واالملام عىل بعض املصادر التي تناولت متغريات الدراسه احلاليه) اجلاهزيه تنظيميه 

 للتغيري واالزدهار التنظيمي(.

 ."عىل ما تم التوصل اليه من نتائج واستنتاجات"التعرف 

                                                 
1Fagernæs, K. L. M., "Measuring change readiness: How to Successfully quantify readiness for 

change" (Master's thesis),(2015). 
2Anjariny, Ahmed H., Akram M. Zeki, & Husnayati, Hussin."Assessing Organizations readiness 

toward business intelligence systems: a proposed Hypothesized model." International Conference on 

Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT). 2012 
 للعلوم الغري جملة) "التنظيمي اإلزدهار حتقيق يف املعرفه ا دارة تنفيذ تاثري" ، كاطع محزة الشيباين و ، حجيم يوسف الطائي3

 8.ص2016، (.40)13( واإلدارية االقتصادية
 .151-130ص ،2019( ،114) 25جملة االقتصاد والعلوم اإلدارية، "،"دور املرونة يف االزدهار التنظيمي "،عبود عمري عراك4
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املستخدمه  االساليب القياسيه"اسهمت الدراسات املعرفيه السابقه يف توجيه الباحثتان نحو 

ويف تصميم منهجيه الدراسه احلاليه بعد االطالع عىل ما تم تناوله يف  "يف قياس املتغريات

 .ةالسابقالدراسات 

 ثانيا : املنهجية

ان العقود املاضيه شهد التغريات عديده فقد كان هلذه التغريات اثر يف املشهد : مشكله الدراسه

التنافيس. لقد فرضت هذه التغريات حتديات وصعوبات امام املنظامت. فقد ادركت املنظامت 

يتطلب احداث تغريات جذريه وواسعه  "التغريات الكبريه التي تشهدها البيئه التنافسيه"ان 

ل بالشكل الذي يؤهلها لتحقيق االزدهار والنمو. وبناء عليه فقد عىل نطاق املنظمه كك

تبلورت مشكله الدراسه ملعرفه اهتامم املنظامت وخاصه املنظمه املبحوثه باجلاهزية تنظيميه 

للتغيري وتاثري هذا االستعداد لتحقيق االزدهار التنظيمي. ويمكن صياغه مشكله الدراسه 

 -بااليت: 

املنظمه عينه الدراسه عن مفاهيم اجلاهزيه التنظيميه للتغيري واالزدهار ما تصور افراد 

 التنظيمي

 ما مدى مسامهه اجلاهزيه التنظيميه للتغيري يف حتقيق االزدهار التنظيمي

 ما مدى تطبيق املنظمه عني الدراسه للجاهزيه التنظيميه للتغيري واالزدهار التنظيمي 

اهزي التنظيميه للتغيري واالزدهار التنظيمي وعالقه االثر ما طبيعه عالقة االرتباط بني اجل

 بينهام.

ما مدى استعداد افراد املنظمه املبحوثه للتغيري. وهل متتلك املنظمه عينه الدراسه عىل استعداد 

 الكايف لتحقيق االزدهار التنظيمي

 امهيه البحث

جلاهزين التنظيميه نحو التغيري تنبع امهيه الدراسه من تناوهلا ملتغريات مهمه اذ انه ومارست ا

بطريقه فاعله لبلوغ االزدهار التنظيمي يعد من االمور البالغه االمهيه. لذلك فانه يمكن 

 -جتسيد ذلك بااليت :

 التاطري النظري المهيه املتغريات كل من اجلاهزيه التنظيميه للتغيري واالزدهار التنظيمي.

 عهد التقني بابل.تتناول الدراسه قطاع خدمي تعليمي وهو امل

يمكن ان توفر الدراسه قاعده من املعلومات التي ستكون بمثابه مرشد عمل او دليل املنظمه 

 املبحوثوثه.

 اهداف البحث
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عرض اجلوانب النظريه املتمثله املتغريات الدراسه احلاليه اجلاهزيه التنظيميه للتغيري 

 واالزدهار التنظيمي وتوضيح مفاهيمهام.

ني املنظمه عينه الدراسه والتي هي معهد تقني بابل ملفهوم اجلاهزيه التنظيميه معرفه مدى تب

 للتغيري وتوظيفهام يف حتقيق واالزدهار التنظيمي.

 تشخيص مستوى مسامهه اجلاهزيه تنظيميه للتغيري يف الوصول اىل االزدهار.

 اختبار طبيعه عالقة  االرتباط بني املتغريات وعالقه االثر بينهام.

ضوء ما تم التوصل اليه يف "وله الوصول اىل جمموعه من التوصيات املدعومه باالليات حما

 ."من نتائج

 مخطط الفريض للبحثــال

يف ضوء االدبيات واإلطار النظري ملتغريات الدراسة )اجلاهزية التنظيمية للتغري، واالزدهار 

التنظيمي( ويف ضوء مشكلة وامهية واهداف الدراسة عملت الباحثتان عىل توليف خمطط 

. "االرتباط والتأثري بني هذه املتغريات"فريض بني كل من متغريات الدراسة يوضح عالقة 

 «1»شكل رقم ـال وهذا ما يوضحه

 
 االزدهار التنظيمي  ةاملتعلق ةالدراسات املعرفي

املوسومه تأثري تنفيذ اداره املعرفة لتحقيق االزدهار التنظيمي لقد كان الغرض من  الدراسة

توضيح انعكاس اداره املعرفه عىل االزدهار التنظيمي وحتديد العوامل احلرجه  الدراسةهذه 

 لتنفيذ املعرفه ودراسه اثر العوامل احلرجه إلدارة املعرفة لتحقيق االزدهار التنظيمي .

اىل بيان تاثري  الدراسةاملسومة دور املرونه التنظيميه لتحقيق االزدهار التنظيمي حثت  الدراسة

ابعاد االزدهار التنظيمي  الدراسةنظيميه عىل حتقيق االزدهار التنظيمي فقد حددت املرونه الت

لكل من راس املال الفكري ، الرشاقه االسرتاتيجيه، االبتكار واخريا امليزه التنافسيه املستدامة 

تساهم بشكل فعال يف  "ان املرونه التنظيميه الدراسةاهم االستنتاجات التي توصلت هلا "

 زدهار التنظيمي .حتقيق اال

 اإلفادة من الدراسات املعرفيه السابقه

 تنظيميه اجلاهزيه) احلاليه الدراسة متغريات تناولت التي املصادر بعض عىل واالملام االطالع•

 (.التنظيمي واالزدهار للتغيري

 ."تواستنتاجا نتائج من اليه التوصل تم ما عىل" التعرف•
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 املستخدمه القياسيه االساليب" نحو الباحثتان توجيه يف السابقه املعرفيه الدراسات اسهمت•

 يف تناوله تم ما عىل االطالع بعد احلاليه الدراسة منهجيه تصميم ويف "املتغريات قياس يف

 .السابقة الدراسات

 ثانيا : املنهجية

عديده فقد كان هلذه التغريات اثر يف  التغريات شهد املاضيه العقود ان :الدراسة مشكله•

املشهد التنافيس. لقد فرضت هذه التغريات حتديات وصعوبات امام املنظامت. فقد ادركت 

يتطلب احداث تغريات جذريه  "التغريات الكبريه التي تشهدها البيئه التنافسيه"املنظامت ان 

زدهار والنمو. وبناء عليه وواسعه عىل نطاق املنظمه ككل بالشكل الذي يؤهلها لتحقيق اال

ملعرفه اهتامم املنظامت وخاصه املنظمه املبحوثه باجلاهزية  الدراسةفقد تبلورت مشكله 

تنظيميه للتغيري وتاثري هذا االستعداد لتحقيق االزدهار التنظيمي. ويمكن صياغه مشكله 

 بااليت:  الدراسة

هزيه التنظيميه للتغيري واالزدهار عن مفاهيم اجلا الدراسةما تصور افراد املنظمه عينه (1

 التنظيمي

 ما مدى مسامهه اجلاهزيه التنظيميه للتغيري يف حتقيق االزدهار التنظيمي(2

 للجاهزيه التنظيميه للتغيري واالزدهار التنظيمي  الدراسةما مدى تطبيق املنظمه عني (3

واالزدهار التنظيمي وعالقه االثر ما طبيعه عالقة االرتباط بني اجلاهزي التنظيميه للتغيري (4

 بينهام.

عىل  الدراسةما مدى استعداد افراد املنظمه املبحوثه للتغيري. وهل متتلك املنظمه عينه (5

 استعداد الكايف لتحقيق االزدهار التنظيمي

 البحث امهيه•

و التغيري من تناوهلا ملتغريات مهمه اذ انه ومارست اجلاهزين التنظيميه نح الدراسةتنبع امهيه 

لك فانه يمكن بطريقه فاعله لبلوغ االزدهار التنظيمي يعد من االمور البالغه االمهيه. لذ

 جتسيد ذلك بااليت:

 التاطري النظري المهيه املتغريات كل من اجلاهزيه التنظيميه للتغيري واالزدهار التنظيمي.

 قطاع خدمي تعليمي وهو املعهد التقني بابل. الدراسةتتناول 

ة بمثابه مرشد عمل او دليل املنظمقاعده من املعلومات التي ستكون  الدراسةان توفر  يمكن

 ةاملبحوث
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 البحث اهداف•

احلاليه اجلاهزيه التنظيميه للتغيري  الدراسةعرض اجلوانب النظريه املتمثله املتغريات (1

 واالزدهار التنظيمي وتوضيح مفاهيمهام.

والتي هي معهد تقني بابل ملفهوم اجلاهزيه التنظيميه  الدراسةمعرفه مدى تبني املنظمه عينه (2

 للتغيري وتوظيفهام يف حتقيق واالزدهار التنظيمي.

 تشخيص مستوى مسامهه اجلاهزيه تنظيميه للتغيري يف الوصول اىل االزدهار.(3

 اختبار طبيعه عالقة  االرتباط بني املتغريات وعالقه االثر بينهام.(4

يف ضوء ما تم التوصل اليه "الوصول اىل جمموعه من التوصيات املدعومه باالليات  ةحماول(5

 ."من نتائج

 الــمخطط الفريض للبحث

يف ضوء االدبيات واإلطار النظري ملتغريات الدراسة )اجلاهزية التنظيمية للتغري، واالزدهار 

ىل توليف خمطط التنظيمي( ويف ضوء مشكلة وامهية واهداف الدراسة عملت الباحثتان ع

. "االرتباط والتأثري بني هذه املتغريات"فريض بني كل من متغريات الدراسة يوضح عالقة 

 «1»وهذا ما يوضحه الـشكل رقم 

 ةاملخطط الفريض للدراس {1}شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان املتغري املستقل هو اجلاهزية التنظيمية للتغري واما ابعاده فهي  {1}يتضح من شكل رقم 

 االلتزام بالتغري 
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 املتغري التابع هو االزدهار التنظيمي وتتمثل ابعاده بـــ /كفاءة التغري 

  «املستدامة التنافسية امليزة»

 «  رأس املال الفكري»

 «االبتكار»

 «الرشاقة التنظيمية»

 ثـبحـفرضيات ال

 زدهار التنظيمي() توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اجلاهزية التنظيمية للتغيري واال

 «االتيةولقد تفرع عنها الفرضيات الفرعية »

 «.التنظيمي بأبعاده   توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني االلتزام بالتغيري واالزدهار »

 «.توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني كفاءة التغيري واالزدهار التنظيمي بأبعاده»

لثانية املتعلقة بعالقة التأثري بني اجلاهزية التنظيمية للتغري واالزدهار اختبار الفرضية الرئيسة ا)

 (التنظيمي

 ) يوجد تأثري ذي داللة معنوية للجاهزية التنظيمية للتغري يف االزدهار التنظيمي(. 

 ولقد تفرع عنها آلفرضيات آلفرعية االتية:

 االزدهار التنظيمي.يوجد تأثريا ذي دآللة معنويه لاللتزام بالتغيري يف 

 يوجد تأثريا ذي داللة معنوية كفاءة التغيري يف االزدهار التنظيمي.

 منهج البحث

يف هذه الدراسه استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحلييل فقد تم استخدام االستبانه 

كاداه رئيسيه جلمع البيانات من جمتمع البحث للوصول اىل ادق هذه البيانات وتصنيفه 

 ليلها ومن ثم تفسريها.وحت

 تهـينـث وعـحـع البمجمت

ـ يدان الدراسه مثل م  يت   فقد تم استهداف القيادات « جامعه الفرات االوسط معهد تقني بابل»ب

 فردا وهبذا تكون العينه قصدية. 68االداريه يف املعهد واملتكونه من 

 الوسائل االحصائيه
« SPSS V.28» 

 «Pearson""رتباط البسيطمعامل اآل»

 «آلبسيط نحدارمعامل اآل»

 «لبيان معنوية والتأثري Tختبار آ»

 «.لبيان مقدار التأثري املفرس من قبل املتغري املستقل يف املتغري التابع R2معمل التحديد »

 «الختبار معنوية النموذج املقدر Fاختبار »
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 املبحث الثاين

 ةالدراساإلطار النظري املتغريات 

 توطئة         

حياة املنظامت وقدرهتا عىل النمو والنجاح املتواصل بمدى جاهزيتها عىل تنفيذ تقرتن 

عمليات التغيري التنظيمي بفاعلية، املنظامت املعارصة تعيش يف بيئة تتزاحم فيها املتغريات 

واملفاجآت وتشتد فيها املنافسة ، وتتنوع فيها ثقافات املستهلكني و اإلفراد العاملني، ففي عامل 

أصبحت جاهزية املنظامت النجاز التغيريات اجلوهرية رضورة أساسية ال  يمكن اليوم 

جتاهلها ، فاملنظامت التي ال تستطيع إن تكيف نفسها للمستجدات البيئية ورغبات املستهلكني 

ستجد نفسها يف مأزق ال حتسد عليه ، وعىل الرغم من تباين  وتعدد األزمات  ، فان لكل أزمة 

صائصها املميزة هلا حيث تتطلب اسلوبا  معينا ألدارهتا وكذلك التصدي من هذه األزمات خ

 هلا .

 اوال : اجلاهزية التنظيميه للتغيري

 املفهوم واألمهية

اي  "التحويل"والذي يتمثل بعدم التجمد و loewen 1974)يكمن نشاءة اجلاهزيه يف مفهوم )

لطرائق احلاليه القديمه للقيام احلصول عىل اعضاء تنظيمني مستعدين نفسيا وجسديا لرتكهم 

باالمور التنظيميه اجلديده داخل املنظمه، والبد ان تقوم االداره بتقديم الدليل لالفراد عىل ان 

. ووفقا 1هذه الطرائق احلاليه مل تعد مقبوله خاصه اذا كانت املنظمه تسعى اىل حتقيق النجاح

ني قدرة اإلدارة عىل االستعداد املسبق ( فاجلاهزية يف اإلدارة تع Devos& Bouckenooghe)ـ ل

ملواجهة مشكلة أو أي أمر متوقع ، فاجلاهزية ال تكون فاعلة يف اإلدارة أال إذا كانت قبل وقوع 

احلدث وليس بعده ، فاذا كانت بعد احلدث اذ تتحول يف هذه احلالة إىل معاجلات وترميامت 

د املسبق ألمور تتوقع اإلدارة مواجهتها تعني االستعدا "إلفرازات إحداث سابقة ، فاجلاهزية 

قد تتمثل هذه  "يف املستقبل وإثناء سعيها نحو حتقيق أهداف املحددة هلا والتي خططت هلا  

وزمالئه Holt)  .واشار كل من)2األمور يف الفرص أو املشاكل أو العوائق التي يتوقع حدوثها 

املحتوى )أي ما يتم تغيريه( والعملية إىل إن اجلاهزية هي موقف شامل يتأثر يف نفس الوقت ب

) كيفية تنفيذ التغيري( والسياق )الظروف التي يتم حيدث فيها التغيري( واألفراد )خصائص 

                                                 
1Dennis R., Self and Schraeder, Mike.,"Enhancing the success of Organizational change: Matching 

readiness strategies with sources of Resistance", Leadership & Organization Development Journal, 

(2009), 167-182. 
2 Devos, Geert, & Dave, Bouckenoogh," Individual and organisational facets of change in the public 

and private sectors: A comparative study", Asia Pacific Journal of Public Administration, 2006, p 

147. 
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أولئك الذين يطلب منهم التغيري( املعنية. حيث تعكس  اجلاهزية مدى استعداد وميل األفراد 

. 1غيري الوضع الراهن عن قصدبشكل معريف وعاطفي إىل قبول وتبني واعتامد خطة معينة لت

ان اجلاهزية التنظيمية هي مفهوم تشتمل عىل ثالثة عنارص رئيسية (Butterfoss et al )وأشار 

 Butterfoss etحيث يرى ) .2هي ( املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية والقدرات التنظيمية ( 

al) راف والسلوكيات التي يشاركها الثقافة التنظيمية يتم تفسريها عىل أهنا القيم واألع إن

 املوظفني،ارتباطا وثيقا باملناخ التنظيمي. تؤثر عىل تصورات  املنظمة وترتبطاملوظفون يف 

والتي تؤثر عىل الثقافة التنظيمية ، وهي  القرار،وعمليات صنع  واإلجراءات،واملشاعر، 

 Castro andمن قبل   "التنظيمياملناخ "درسة . وتم "االسرتاتيجيةاألهداف "مهمة يف حتقيق 

Martins  التصورات املشرتكة ، واملشاعر واملواقف التي لدى أعضاء املنظمة حول "باعتباره

العنارص األساسية للمنظمة ،وهو ما يؤثر عىل املعايري والقيم واملواقف الراسخة لثقافة املنظمة 

ملزاج أو الشخصية الفريدة ا"بشكل إجيايب أو سلبي وبإجياز أهنا  "سلوك األفراد"ويف 

إىل إن القدرة التنظيمية تتمثل يف إمكانيات  Cornforth and Mordaunt). وأشار )3"للمنظمة

نه من األداء اجليد والفعال والقوي واملستدام.  النظام التنظيمي الذي يمك 

ف فيام "لوك اجلاهزية التنظيمية بأهنا اإليامن والنية واملوقف والس Srivastava&Rajivوي عر 

.وحيث يؤكدون كل  4عىل حتقيقه بنجاح "يتعلق بمدى احلاجة إىل التغيري والقدرة التنظيمية

ان اجلاهزية التنظيمية هي موقف يتصف بالشمولية و يستخدم يف ذات  وزمالئه Lokuge من

،ومدى   "لعملية وطبيعة التغري،والسياق املنظمي وصفات وسامت اإلفراد"الوقت وفقا 

وتئهب أعضاء املنظمة نفسيا  وسلوكيا  للتنفيذ املرتقب ،وذلك من حيث التحفيز  قابلية

من منظور اجلاهزية التنظيمية ذات املستويات "والقدرات والفعاليات اجلامعية وذلك 

عن عالقة اجلاهزية التنظيمية بالتغيري من خالل   Zayim & Kandace.ويؤكد كل من 5"متعددة

                                                 
1Holt, Daniel T., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Harris, S. G.,"Readiness for organizational 

change: The systematic development of a sscale,The Journal of applied behavioral science, 

2007,p235. 
2 Butterfoss, Frances Dunn, Michelle C. Kegler, & Vincent T. Francisco., (2008), “Mobilizing 

Organizations for health promotion: theories of organizational change”, Jossey-Bass,2008, p335. 
3 Castro, Monia L., & Martins, Nico, "The relationship between organisational climate and 

employee satisfaction in a South African information and technology organization", SA Journal of 

industrial psychology,2010, p343. 
4Rajiv Thakur, & Srivastava, S.,"From resistance to readiness: The role of mediating variables", 

Journal of Organizational Change Management ,2018, p5. 
5 Lokuge, S., Sdera, D., Grove V., & Dinging, X.,"Organizational readiness for digital innovation: 

Development and empirical calibration of a construct". Information & management, (2019), p445. 
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(  Anders and Cassidy. أشار)1يف وعاطفي وإدراكي للتغيريما توفره من استعداد معر

، وبنفس السياق يرى 2اجلاهزية التنظيمية تعترب أحد القدرات التنظيمية عىل تنفيذ التغيري

Vaishnavi   ا رئيسي ا يف استجابة االفراد نحو عملية واخرون اجلاهزية التنظيمية تلعب دور 

تعد اجلاهزية التنظيمية بمثابة مقدمة مهمة للتنفيذ    O'Connor.واشار  3التغيري التنظيمي

( حيث تعترب اجلاهزية Arshadويؤكد ذلك) .4الناجح للتغيريات املعقدة يف أوضاع املنظمة

ان هنالك إشادة   Oreg et al.وأشار5التنظيمية مؤرش مهم للتنفيذ والناجح ملبادرات التغيري

لألفكار والتقنيات املبتكرة يف  "يف التنفيذ الناجح للتغري اجلاهزية التنظيمية"عاملية ملدى أمهية 

املنظامت ، عىل الرغم من أنه من املسلم به أن اجلاهزية التنظيمية  ليس هو املعيار الوحيد لتنفيذ 

ا أساسي ا يف إطار التخطيط  ا إىل اجلاهزية التنظيمية باعتبارها مؤيد  التغيري الفعال ي نظر أيض 

( إىل إن اجلاهزية التنظيمية Vakola. يف حني أشار )6النجاح واالزدهاروالتنفيذ لتحقيق 

 للتغيري تعتمد عىل:ـ

 استعداد فريق العمل للتغيري وعىل املفاهيم واملعتقدات اجلامعية .

 التغيري املطلوب 

 لدى املنظمه القدرة عىل التعامل مع التغيري بشكل فعال 

 التغيري.هل ستستفيد فرق العمل من نتائج 

 . 7 "عىل التعامل مع متطلبات التغيري"مدى قدرة فريق العمل 

                                                 
48.Zayim, M.& Kandace, Y." (2015)". "An exploration of the relationship between readiness for 

change and organizational trust in Turkish public schools", "Educational Management 

Administration ,& Leadership","43(4), 610-625". 

2 Anders, C., &, Cassidy, A.m" Effective organizational change in healthcare: Exploring the 

contribution of empowered users and workers"." International Journal of Healthcare 

Management",7(2), 2014,p132. 
3 Vaishnavi Vaishnavi, Ma., Suresh, & Dutta, P.,"A study on the influence of factors associatedwith 

organiztional readiness, for change in healthcare organizations using 'TISM', Benchmarking:,"An 

International Journal", 2019,p5 
4 O'Connor EJ, Fiol CM," Creating readiness and involvement",Physician Exec 2006,p72. 
5Arshad, Mohd Anuar, Akhtar, S., Mahmood, A. & Ahmed, A.,". Overcoming Resistance of 

Downsizing: A Case Study of Ledzworld Technology Company in Malaysia, "i-Manager's Journal 

on Management" ,10(3), 2015, p29. 
6 Oreg  Shaul, Maria Vakola, M. & Armenakis, A., " Change recipients ’ Reactions to organizational 

change: 60-year review of quantitative Studies " , "The Journal of applied behavioral science", 

47(4), ,2011,p461-524. 
7Vakola, Maria,"Multilevel readiness to organizational change": A conceptual approach, Journal of 

change management,2013,p99.  
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ويؤكد الزغبي وآخرون ان اجلاهزية التنظيمية تكون من عدة مراحل )مرحلة اإلنذار املبكر ، 

مرحلة االستعداد والوقاية ، مرحلة استعادة النشاط ، مرحلة التعلم مما حدث وتقيم الوضع 

 .1املايل للمنظمة(

البد من بعض اإلجراءات لبناء اجلاهزية  واخرون Benjamin ويف نفس السياق يؤكد كل من 

 :التنظيمية للتغيري وهي

 تطوير ومتابعة ورعاية لألفراد والرتكيز عىل العمل.-1

 عزيز املكاسب.جيب عىل القادة بناء حتالفات وتلبية احتياجات العمل وت-2

 ني واملدراء يف اخلطوط األمامية.تطوير األدوات واملعلومات للمرشف -3

ا وإعدادهم والتواصل بانتظام. وذلك ي -4 نبغي للمنظامت زج اإلفراد يف التدريب مبكر 

 ملساعدهتم عىل التكيف واالزدهار أثناء التغيري.

 ملطلوبة مع كل من املكافآت امللموسة وغري امللموسة.مكافأة السلوكيات والنتائج ا -5

 .2فكار من كل من العاملني يف هذا املجال وخرباء املوضوع االعتامد عىل األ - 6

 ـاآلتية :منات ضتتضمن املت مما سبق نستنتج إن اجلاهزية التنظيمية للتغيري

 السلوك.تشري اجلاهزية التنظيمية للتغري إىل األسبقية الفكرية يف 

ا عاطفي ا  ا إدراكي ا للتغيري اجلاهزية التنظيمية للتغري متعددة اجلوانب يستوعب بعد  للتغري ، بعد 

ا سلوكيا للتغيري.  ، وبعد 

 تشري اجلاهزية التنظيمية اىل قدرة املنظمة عىل إدارة التغري.

اجلاهزية التنظيمية عملية من االستعداد العقيل والبدين للمشاركة يف نشاط تنظيمي خمتلف  

 عن األنشطة الروتينية.

يتأثر يف آن  واحد باملحتوى والسياق والعملية واإلفراد متثل اجلاهزية التنظيمية موقف شامل 

 املعنيني بالتغري.

 تشري اجلاهزية التنظيمية إىل درجة جاهزية واستعداد الفرد لقبول التغيري يف منظمته وتنفيذه. 

اجلاهزية التنظيمية للتغيري كحالة نفسية مشرتكة حيث يشعر أعضاء املنظمة بالتزامهم بتنفيذ 

 تنظيمي والثقة يف قدراهتم اجلامعية.التغيري ال

 اجلاهزية التنظيمية للتغري تشري اىل عملية مستمرة ديناميكية وأستباقيه .

                                                 
 ومستويات "والديمغرافية التنظيمية متغريات بني العالقة ،(٢٠١٠,)أيمن القطاونة ، سليم عيل العالونة ، يوسف خالد الزغبي1

 اإلدارية العلوم الدراسات ،جمله "األردن يف االستخراجية الرشكات يف األزمات تأثري شدة يف املعوقات بعض وأثر آجلاهزية

 42:ص 37،2010املجلد ،
2Benjamin, Bret M., Linda L. Naimi, & Johana P. Lopez, "Organizational Change Models In Human 

Resource Development",  Leadership & Organizational Management Journal.2012,p55. 
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 اجلاهزية التنظيمية للتغري هي عملية االستعداد التنظيمي والفردي.

 تعرب اجلاهزية التنظيمية عن قدرة املنظمة أو أعضائها يف تطبيق مبادئ التغري والتهيؤ له .

اهزية التنظيمية كوسيلة تتوقع من خالهلا املنظامت تامني اإلمدادات الكافية من املواهب اجل

 ."املستقبليةحتياجات آلا"لتلبية 

 موقف شامل يستخدم يف وقت واحد.  "التنظيمية ةاجلاهزي"متثل 

دوافعهم وقدرهتم عىل  "اإلفراد"تشري اجلاهزية التنظيمية إىل مدى استعداد مقدمي اخلدمة 

 تنفيذ ممارسة جديدة. 

   "اجلاهزية التنظيمية للتغري "بناء عىل كل ما تقدم أعاله ترى الباحثتان إن 

)هي سلوك اسرتاتيجي استباقي يشري إىل حالة التأهب واالستعداد التي تسمح للمنظامت 

بام من البقاء واالزدهار يف عامل اإلعامل ووفقا المكانياهتا وخططها اإلسرتاتيجية املرنه ، 

 يضمن حتقيق النجاح والتفوق التنظيمي يف انجاز إعامهلا(.

 ابعاد اجلاهزية التنظيميه للتغيري

( ابعاد اجلاهزيه Cainite et alاختلف الباحثني يف حتديد ابعاد اجلاهزة التنظيمية فقد حدد كل )

 التغري،دعم املدير املبارش، ضعف التواصل مع التغيري،التاثري بالتغري، كفأةالتنظيميه بااللتزام 

(بمشاركة االدارة العليا ،البنيه التحتيه Budhirajaالسلبي للتغيري عىل العمل.يف حني حددها )

بسامت التغري، دعم واخرون   Paréوقد حددها كل من  املنظمه ،سامت االفراد, موقف االفراد.

.بناء  عىل ماسبق سوف تعمل الباحثة عىل حتديد 1،مميزات اهداف القيادة ،السياق التنظيمي 

ابعاد اجلاهزية تنظيميه للتغري اىل ما يتالئم مع حاجه ومتطلبات البيئه العراقيه للمنظامت 

 -التعليميه لذا سيتم اعتامد االبعاد التاليه:

يد النوع الصحيح كفأة التغيري: تشتمل عىل قيام املسؤولني عن التغيري يف اجراء بحث لتحد

من التغيري الذي يعالج االسباب الكامنه للمشاكل التنظيميه بدال من االعراض فقط وتوفري 

اخليارات املختلفه لتنفيذ التغيري وكالء التغيري خمتصني باالجابه عىل اسئله االفراد حول 

ذ التغيري بناء عىل يف قيام افراد املنظمه لتقييم قدره املنظمه عىل تنفي Weinerويرى . 2التغيري

                                                 
1 Paré Guy., Sicotte, C., Poba-Nzaou, P., and Balouzakis, G. , "Clinicians perceptions of 

organizational readiness for change in the context of clinical information system projects: insights 

from two cross-sectional surveys" ,Implementation Science, 6(1),2011,p9. 
2 Cainite. I., Duxbvry, & Higgins, C.," Measurement of perceived organizational readiness, for 

change in the public sector", 'British Journal of Management', "20(2),2009", p265-277 . 
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مدى توافر املوارد واملتطلبات االساسية والعوامل الظرفيه للمنظمة وكذلك جيب ان يكون 

 .1لدى افراد املنظمه القدره عىل تنفيذ التغيري

التزام مشرتك لالفراد لالنخراط يف االجراءات الالزمه لتنفيذ  Riesteااللتزام بالتغري: يرى

التغيري عامل مهم يف اجلاهزية تنظيميه وعندما يلتزم االفراد  التغيري وان الدافع لتنفيذ

ان التزام االداره العليا بالتغيري يعترب  .2بأجراءات التغري فانه يؤدي اىل اجراء التغيري بكفاءه

عامل نجاح فكرب املسؤولني واملدراء مسؤولني عن توفري الرؤيه واملعلومات واالرشاف 

التي تعد من الرضوريات للجاهزيه التنظيميه للتغيري تشري والقياده والتدريب والدعم و

الدراسات اىل العالقه االجيابيه بني التزام االداره العليا والتنفيذ الفعال للجاهزيه التنظيميه 

 .3للتغيري

 ثانيا: االزدهار التنظيمي

ل املنافسه املفهوم واالمهيه: تسعى منظامت االعامل اىل حتقيق التفوق والنجاح يف خاصه يف ظ

الشديده والتحديات والتطورات التكنولوجيه لتحقيق االزدهار التنظيمي ذات امرا حتقيقه 

اال من خالل استثامر كافه اجلهود واملوارد املنظميه والتخطيط االسرتاتيجي بام يتامشى مع 

مي ان االزدهار التنظي Arabidحتقيق االهداف االسرتاتيجيه يف الوقت املناسب. فقد أوضح 

انه  DanaeiFard. يف حني يرى 4هو احد الطموحات البرشيه التي تسعى املنظامت اىل حتقيقها

اساس االفكار االجيابيه داخل املنظمه ويتضمن عده انواع منها االزدهار االقتصادي 

ا للعطار وزمالئه5واالجتامعي والعقيل والنفيس ف االزدهار التنظيمي بأنه قدرة  . وفق  ي عر 

عىل تلبية مطالب املستهلكني ورغباهتم من خالل قدرات املنظمه  ومواردها  املؤسسة

التعليمية وقدراهتا املعرفيه ، والتي يمكن ترمجتها بعد ذلك إىل منتجات ذات  جودة عالية 

أن الثقافة والسمعة التنظيمية والتكنولوجيا واالفراد موارد  Kazlauskaitė. ويؤكد 6وفعالة

ا عىل أنه هلا تأثري   "املوارد البرشية"لكن .ظيميرضورية للنجاح التن وإدارهتا ينظرهلا مؤخر 

                                                 
1 Weiner, B.J., “ A theory of organizational readiness for change, "Implementation Science, 4 (67), 

2009,p1-9 
2 Rieste, M. L.," Organizational Readiness for Change: HIV Services in Correctional Settings". 

North Carolina State University,2017,p232. 
3Holt et al,op.cit,p232 
4Arabid, S.,"Comparative study of theories regarding well-being and prosperity", economic science 

and research semi-yearly, third year, no. 15,2011,p1294. 
5DanaeiFard, H., AmrollahiBiuki, N,Faani, A., Rezaeian, A.,"Investigation of prerequisites affecting 

the formation of organizational prosperity as a phenomenon, (Case study of governmental 

organizations)"general management studies,no.19,2013, pp5-24. 
القيادة الذكية و دورها يف حتقيق االزدهار "(،2020فؤاد محودي ، و الغنياموي حازم ربح نجم، و كاظم جاسم راهي ،)لعطار ا6

 .138: ١٦،2020،العدد ٤٥،جملة واسط،املجلد "دراسة حتليلية يف دائرة صحة واسط /التنظيمي 
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حتقيق "ان  Mohammed & Hadeel. ويرى 1حاسم يف حتقيق النجاح واالزدهار التنظيمي

التنسيق بني عنارصها وادواهتا واستخدام  "االزدهار التنظيمي من خالل قدره املنظامت عىل

الوسائل املناسبه واستثامر املوارد ومشاركه املبدعني واملتميزين كافه يف االداء مع االداره العليا 

. ويرى حامد 2للوصول اىل اهلدف االسرتاتيجي وحتقيق التميز وبناء قاعده تنافسيه هلا

قيقها، وبمسامهة األفراد وحثهم عليها كتجربة ذاتية هتدف املؤسسة اىل حتمعه وآخرون 

وبالشكل الذي تسمح هلم بقياس أدائهم وما يؤدونه من مهام، تساعد املنظمة للوصول 

اومر واوضح . 3لتقديم رؤى جديدة خمتلفه والتطور والتفوق والتقدم يف االمد طويل

ميزين لتحقيق وآخرون ان حتقيق االزدهار يتم بواسطه بناء مهارات وقابليات االفراد املت

جوده املنتجات وتعزيز االداه االبتكاري يف العمليات االنتاجيه  وبام يلبي طموحات ورغبات 

 .4الزبائن

 ـ   ابعاد االزدهار التنظيمي:

للباحثني واختالف وجهات نظرهم فقد  هلفكريوالتوجهات آختالف منطلقات ألنتيجة 

عاد االزدهار التنظيمي كل من تعددت واختلفت ابعاد االزدهار التنظيمي، فحدد اب

(Paunovic et al)5 ( وZailani & Tan بامليزه التافسية املستدامة، واالبداع، ورأس املال )

أن ابعاد االزدهار التنظيمي هي كل من امليزة  (، يف حني يرى )الطائي والشيباين6الفكري

. وارتأت الباحثتان 7لتنظيميةالتنافسية املستدامة، وراس املال الفكري، واالبتكار، والرشاقة ا

اعتامد هذه األبعاد يف دراستها كوهنا شاملة وتتالئم مع طبيعة البيئة التعليمية وتوفر القناعة 

                                                 
1 Kazlauskaitė, Rūta, and Ilona  Bučiūnienė,"The role of human resources and their management in 

the establishment of sustainable competitive advantage", Inžinerinė ekonomika,2008,p79 . 
2 27. Mohammed, Reyam Kasim, & Hadeel, Kadhim Saaed," The Relationship Between 

Knowledge Sharing & "Organizational Prosperity" (Analytical)' "Research in The State Company 

for Electrical" & ElectronicIndustries", 'Turkish Journal' of Computer and Mathematics Education 

'TURCOMAT' , 12(13). 2021,p6796 
توسيط االزدهار يف العمل يف العالقة بني القيادة التمكينية "حامد عادل، و خليل حسن حممود، و عباد اهياب لطفي عبد العال ، 3

لمية للدراسات و البحوث املالية و التجارية ، ،املجلة الع"وسلوك املواطنة التنظيمية املوجهة نحو التغري : دراسة تطبيقية 

 ٣١٦،ص2021، ١،العدد2املجلد
 حتقيق يف البرشية املوارد هندسة إعادة دور". 2021. حممد كورست وأبابكر، صادق جميد وزانا عمر شريوان أومر، .1 4

 90ص،2021، 3. ع ،25. مج اإلنسانية، للعلوم زانكو جملة. العراق كوردستان ،إقليم"التنظيمي االزدهار
5 Paunovic Paunovic ,Simic,Dadic,J.,& Bavac Tancel.,"The Impact of Applet The Concept Of The 

Semantic Web In E-Government Apparent", Innovative Issues and Approaches in Social 

Sciences,Vol.5, No.2, 2012,198. 
6 Zailani Suhaiza ,& Tan.,"Green Value Chain in the Context of Sustainability Development and 

Sustainable Competitive Advantage", Global Journal of Environmental Research,3 (3),2009,p242. 
 8والشيباين، مرجع سابق ص الطائي 7
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لدى الباحثة بأن هذه األبعاد تنسجم مع الدراسة احلالية لذا سيتم اعتامدها كابعاد أساسية 

 لالزدهار التنظيمي.

 تدامةـسـنافسية املـيزة التـامل

ا من  'Day'[عندما اقرتح 1984فكرة امليزة التنافسية املستدامة يف عام] اكتشفت"  أنواع 

امليزة التنافسية "وظهرت ."احلفاظ عىل ميزة تنافسية"التي قد تساعد يف  املرنه االسرتاتيجيات

األنواع األساسية  'Porte'[، عندما ناقش 1985بصورة فعلية يف عام ] "املستدامة

التكلفة اسرتاتيجية  " امتالكها املنظمهباستطاعة التي  املتنوعه ت التنافسيةلـالسرتاتيجيا

مدى  عىل  "امليزة التنافسية املستدامةب"للوصول اىل مايطلق علية  "يزالتامي"أو  "املنخفضة

. اختلفت آراء الباحثني يف حتديد مفهوم امليزه التنافسية املستدامة فمنهم من 1أطول فرتة ممكنه

ا ماتتمتع به املنظمه من مهارات لتطوير القدرات التفاعلية المتام ادارة العالقه يرى اهن

( إىل Alderson 1937، فقد أوضح )2بالزبائن والتأثري عليهم جلذهبم وزيادة والئهم للمنظمة 

أن أحد اجلوانب األساسية للتكيف التنافيس هو اختيار املوردين املناسبني لتلبية االختالفات 

ت الزبائن. ان القيم واملعتقدات السلبية تؤثر سلب ا عىل تنمية امليزة التنافسية املستدامة يف طلبا

املزايا التنافسية "اسرتاتيجية والتي تقلل يف النهاية من أداء األعامل املستدام ولتعزيز 

. وأشار 3تحتاج املنظامت إىل مواجهة التحديات الكبرية للقضايا االجتامعية ف "املستدامة

(Barney,1991 من مصادر امليزة التنافسية املستدامة أن متتلك املنظمة اسرتاتيجية مثىل وأن )

 .4تكون ذات قيمة ونادرة وفريدة وغري قابل

الرشاقة التنظيمية: لقد أصبحت الرشاقة التنظيمية والقدرة عىل االستجابة الرسيعه هو ما 

عىل أن الرشاقة رضورة مهمه للحفاظ  Johansson & Jacksonيميز املنظامت الناجحة. فيؤكد 

عىل القدرات التنافسية للمنظمة يف بيئة األعامل املتغرية والديناميكية والتي ال يمكن التنبؤ هبا 

( Alzoubi)شري. وي5املنظامت إىل حتقيقةرجال االعامل و سعىيفالرشاقة ليست جمرد هدف 

                                                 
1 Hoffman, Nicole. P.,"An examination of the" sustainable competitive advantage" concept: past, 

present, and future", Academy of marketing science review,2000,p6 
2Javalgi, Rag, Radulovich, L., Pendleton, G., & Scherer, R.,"Sustainable competitive advantage of 

internet firms",International Marketing Review,2005,p661. 
3 Haseeb,Muhammad, Hussain, H., Kot, S., Androniceanu, A., & Jermsittiparsert, K.," Role of social 

and technological challenges in achieving a sustainable competitive advantage and sustainable 

business performance", Sustainability.2019,p2. 
4Kazlauskaitė , op.cit,p79 
5 Jackson, Mats, & Johansson, C.,"An agility analysis from a production system 

perspective",Integrated Manufacturing Systems,2003,p5. 
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. وتعترب 1يف املنظمه "التحسني املستمرعملية "عملية مستمرة تشبه إىل حد كبري وزمالئة 

ا  الرشاقة التنظيمية من الكفاءات األساسية وكميزة تنافسية للمنظمة فهي تتطلب تفكري 

اسرتاتيجي ا وعقلية مبتكرة واستغالال  للتغيري اي ان تكون املنظمة قابلة للتكيف واستباقية، 

. يمكن 2البقاء بدال  من االختيار وبالتايل تصبح الرشاقة التنظيمية رضورة جتارية من أجل

. لكي حتافظ 3تقسيم الرشاقة التنظيمية إىل جزأين متميزين ومها املرونة والقدرة عىل التكيف

منظامت االعامل عىل مكانتها السوقية بني املنافسني عليها أن حتافظ عىل الرشاقة التنظيمية 

ارص التميز واالزدهار والتي تساعد ألهنا متثل جزء من القدرات التنظيمية الفعالة واحد عن

 .4املنظمة للوصول إىل أعىل مستويات األداء

االبتكار: كان مفهوم االبتكار جمال اهتامم الباحثني وذلك النه ارتبط بنمو وتقدم املنظامت   

 "تقانة املعلومات"وقدرهتا عىل املنافسة فقد ازدادت أمهية االبتكار بسبب العوملة و

يف سوق العمل. فبني أبو الرب ان االبتكار يشتمل عىل  "املنافسة الشديده"و "التكنلوجيا"و

ابتكارات ". ويمكن تقسيم االبتكار إىل 5حتويل جمموعة من األفكار االبداعيه اىل واقع

، األوىل تتعلق بأنواع اآلالت "ابتكارات العمليات التنظيمية  "و"العمليات التكنولوجيه 

ىل طرق جديدة لتنظيم العمل ومع ذلك، ال تقترص االبتكارات اجلديدة واألخرية تشتمل ع

التنظيمية عىل طرق جديدة لتنظيم عملية اإلنتاج يف نطاق منظمة معينه ولكن ممكن ان يشمل 

فاملنظامت التي تتعامل مع املوارد .6االبتكار التنظيمي إعادة تنظيم الصناعات بأكملها 

لالبتكار وكذلك املناخ التنظيمي املناسب الذي يسمح املناسبة والالزمة هلا والدافع القوي 

ويشجع عىل ظهور األفكار املبتكرة فهي بالضبط تلك املنظامت التي ستبتكر برسعة وبنجاح. 

                                                 
1 Alzoubi, E., Al-otoum, J, & Alsatian, K,"Factors Associated affecting "Organization Agility" on 
Product Development"., "International Journal of Research", and Reviews in Applied 

Sciences,2011, p5. 
2Harraf, Abe, Wan sika, Tate& Talbot, K,. "Organizational agility". "Journal of Applied Business 

Research" (JABR).,2015,p676. 
3Falance.,"Cultivating organizational agilty", Washington, DC, USA: '"The Columbia 

Grow"',.2012,p7. 

4 Mische, A.,("Operational Excellence,andOrganizational Agility"),"University of Southern 

California", Unpublished.2000,p8. 
 .10،ص 0152 القاهره ـ مرص. ،والتوزيععامل الكتب للنرش ،"إدارة االبتكار "،عمر حممد فؤاد أبو الرب، 5

6 Edquist , Charles, Leif Hommen, & Maureen D. M.," Innovation & employment: Process versus 

product innovation ",Edward Elgar Publishing,2001,p6. 
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تتمثل عملية االبتكار يف القدرة عىل حتويل املعرفة واألفكار وباستمرار إىل منتجات وعمليات 

  1وأنظمة جديدة لصالح املنظمة واملسامهني

راس املال الفكري: اختلفت اراء الباحثني يف حتديد مفهوم ثابت لرأس املال الفكري فمنهم 

أو قدرة عىل مواجهة التحديات واستغالل  "ما متتلكه املنظمة من طاقة شمولية"من يرى انه 

عىل أنه املعرفة   Skaikhيف حني يؤكد. 2الفرص يف دعمها املستمر خللق القيمة والبحث عنها

يمكن حتويلها إىل قيمة أو مادة فكرية )املعرفة واملعلومات وامللكية الفكرية واخلربة (  التي

ان راس املال الفكري  وزمالئة Wangويبني . 3والتي يمكن استخدامها يف تكوين االرباح

يتمثل باألصول غري املرئية وأيضا غري املسجلة يف امليزانية العمومية للمنظمة فهو مواد معرفيه 

. وحسب 4رية كاخلربة ،واملعلومات ،واملعرفة حيث تشكل  مجيعها ميزه تنافسية للمنظمةوفك

( ان راس املال الفكري للمنظمة يتمثل بمجموعة من األصول القائمة عىل Suseno et alرأي )

املعرفة والتي تعمل بمثابة قدرات جوهرية بشكل أسايس وتؤثر عىل استدامة املنظامت 

اىل ان راس املال الفكري يتكون من جمموعة وزمالئة  Sherafati. وأشار 5وميزهتا التنافسية

والتي يمكن احلصول عليها من  ˮكالقدرات واملنافسة واملوارد  ˮمن األصول الغري ملموسة 

.  فهو يمثل ما يملكه االفراد يف املنظمة من 6خالل األداء التنظيمي وكذلك خلق القيمة

ان تزيد من قيمة االبتكار واالبداع للمنظمة، حيت يمكن ان قدرات ومهارات والتي يمكن 

 .    7تكون هذه القدرات كاخلربة يف العمل، واملعرفة، ووالء االفراد ملنظامهتم

  

                                                 
1Popa Ioan L., Gheorghe P.,& Monica B.,"A theoretical approach of the concept of innovation", 

Managerial Challenges of the Contemporary Society,Proceedings.,2010, p1. 
2Mouritsen, J., Bukh, N., Larsen, T. & Johansen, R., ʹDeveloping & managing knowledge through 

intellectual capital statementsʹ, Journal of Intellectual Capital. 

2002,p12. 
3 Skaikh, J.,ʹMeasuring and reporting of intellectual capital performance analysisʹ, "The Journal of 

American Academy of Business".,2004,p50. 
4Wang, Z., Wang, N., & Liang, H.," Knowledge Sharing, Intellectual Capital And   Firm 

Performance", Management Decision, 52, (2),2014,p233. 
5Suseno N., Hermna, T., Ramhani, A., &Utari, L.," The impact of intellectual capital on financial 

performance", International Journal ofRecent Technology and Engineering,2019, p360. 
6Sherafati, M., Mohammadi, R., & Ismail, M. N.," Intellectual Capital and Organizational 

Citizenship", Centre for Humanities and Science, Canada,2016,p83. 
7Sadalia, I.,D., Ira E. ,Marlina, L, ,& Muda ,I,"The Influence  Of  Intellectual  Capital  Towards  

Financial  Performance  With  Brand Value  As  An  Intervening  Variable", 'Quality  Access  To  

Success',20, (168),2019,p80. 
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 املبحث الثالث

 اجلانب التطبيقي للدراسة

 املطلب األول : آختبار فرضيات اآلرتباط والتآثري بني متغريات البحث 

لغرض اختبار الفرضيات الرئيسة املتعلقة  "(Pearson)"رتباط البسيط سيتم اعتامد اسلوب اال

( معامالت 1)بعالقات االرتباط( بني املتغريات الرئيسة وابعادها الفرعية. ويظهر اجلدول )

بني متغريات الدراسة احلالية)اجلاهزية التنظيمية للتغري  "(Pearsonاالرتباط البسيط )"

الذي يشري إىل اختبار معنوية معامل " (.Sig)توى املعنوية ومس"واالزدهار التنظيمي( ، 

. حجم العينة التي يتم دراستهايف البحث "(n) "يتمثل بـ و،  بني متغريات الدراسة االرتباط

وكيفية احلكم عليه ، سيتم النظر اىل قيمة  ،تفسري القيمة ملعامل االرتباطاما فيام يتعلق بو

 ( : 1وكام يتضح يف اجلدول ) أساسية.اىل مخس فئات  "معامل االرتباط "

 ( يوضح الفئات التي تفرس مستوى معامل االرتباط1اجلدول )

 "قيمة معامل االرتباط " "تفسري عالقة االرتباط " ت

 "r = 0 )ال توجد عالقة ارتباط( -1

 ""r = ±1 موجبة او سالبة()تامة  -2

 ±" )0.00-" (0.30 )ضعيفة اجيابية او سلبية( -3

 "± "(0.70-0.31) )قوية اجيابية او سلبية( -4

 "±( 0.99-0.71)" )قوية جدا اجيابية او سلبية( -5

Source: "Saunders M,&, Philip Lewis, & Adrian Th.,(2009), "Research 

methods for business students", Pearson education.. 

ختبـار الفرضية الرئيسة االوىل املتعـلـقة باالرتبـاط بني اجلاهزية التنظيمية للتغري واالزدهار آ

 التنظيمي

 ) توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اجلاهزية التنظيمية للتغيري واالزدهار التنظيمي(

 :فرعيةالفرضيات الجمموعة من ولقد تفرع عنها 

 بني االلتزام بالتغيري واالزدهار التنظيمي بأبعاده. هذات داللة معنويورتباط آتوجد عالقة 

 بني كفاءة التغيري واالزدهار التنظيمي بأبعاده. هذات داللة معنويورتباط آتوجد عالقة 

 .( اختبار عالقات االرتباط بني متغريات البحث2جدول )
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Pearson Correlation 0.335* 0.564** 0.463** 
Sig. (2-tailed) 0.0  0.0  0.0  
n  68 68 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (SPSS V.28املصدر : خمرجات برنامج )

( مصفوفة االرتباط الذي اخترب الفرضية الرئيسة األوىل وما تفرع عنها  2يظهر جدول )      

( %1من فرضيات بأن هناك عالقات ارتباط موجبة قوية وذات داللة معنوية عند مستوى )

( عند مستوى 0.463تنظيمي، إذ بلغت قيمته )بني اجلاهزية التنظيمية ومتغري االزدهار ال

%( وتعد عالقة قوية ويتضح من ذلك ان إدارة املعهد ومن خالل جاهزيتها التنظيمية 1داللة )

 والتزامها بالتغيري وكفاءته قادرة عىل حتقيق االزدهار التنظيمي.

ري واالزدهار وعىل مستوى االبعاد كانت اقوى عالقة ارتباط بني كل من كفاءة التغي       

%( وتعد 1( عند مستوى داللة )0.564التنظيمي ، اذ بلغت قيمة عالقة االرتباط بينهام )

عالقة طردية قوية. فيام كانت اضعف عالقة ارتباط بني ب عد االلتزام بالتغيري واالزدهار 

%( وهي 5( عند مستوى داللة )0.335التنظيمي، اذ بلغت قيمة عالقة االرتباط بينهام )

 قة قوية. عال

( قبول فرضية الوجود بالنسبة للفرضية الرئيسة  2وتدل النتائج املتحصلة من اجلدول )       

األوىل وما تفرع عنها من فرضيات فرعية ، وعليه فان الفرضية تنص عىل انه )) توجد عالقة 

 ارتباط ذات داللة معنوية بني اجلاهزية التنظيمية للتغري واالزدهار التنظيمي((

ختبار الفرضية الرئيسة الثانية املتعلقة بعالقة التأثري بني اجلاهزية التنظيمية للتغري واالزدهار ا

 التنظيمي

 ) يوجد تأثري ذي داللة معنوية للجاهزية التنظيمية للتغري يف االزدهار التنظيمي(. 

 ولقد تفرع عنها الفرضيات الفرعية االتية :

 ام بالتغيري يف االزدهار التنظيمي.يوجد تأثري ذي داللة معنوية لاللتز

 يوجد تأثري ذي داللة معنوية كفاءة التغيري يف االزدهار التنظيمي.

ولغرض اثبات صحة فرضيات التأثري تم استخدام أسلوب االنحدار اخلطي البسيط وتقدير 

 ( يوضح نتائج االنحدار. 3العالقة بني متغريات البحث واجلدول )

 االنحدار اخلطي البسيط بني اجلاهزية التنظيمية واالزدهار التنظيمي( تقدير عالقة 3جدول ) 
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 (SPSS V.28املصدر : خمرجات برنامج )

التنظيمية للتغري عىل االزدهار ( بلغ معامل انحدار متغري اجلاهزية 3يتضح من نتائج اجلدول ) 

( وهذا يعني انه اذا تغري اجلاهزية التنظيمية بمقدار وحدة واحدة فأن 0.46التنظيمي )

( املحتسبة tعلام  ان التأثري معنويا  وذلك الن قيمة )%( 46التنظيمي سيزداد بمقدار ) االزدهار

 %(.1عند مستوى معنوية )( 2.75( اكرب من نظريهتا اجلدولية البالغة )2.77والبالغة )

%( من التغريات احلاصلة يف االزدهار 22كام يالحظ ان اجلاهزية التنظيمية يفرس ما نسبته )

%( تعود اىل متغريات أخرى خارج انموذج البحث 78التنظيمي واما النسبة املتبقية والبالغة )

املحتسبة اكرب والبالغة  (fاحلايل . علام  ان النموذج املقدر معنوي امجاال  وذلك الن قيمة )

 %(.1( عند مستوى معنوية )7.56( من نظريهتا اجلدولية والبالغة )7.66)

وعليه وبناء  عىل ما تقدم يتم قبول الفرضية الرئيسة الثانية والتي تنص عىل )وجد تأثري ذي 

 داللة معنوية للجاهزية التنظيمية للتغري يف االزدهار التنظيمي(.

( ولغرض اثبات صحة الفرضيات املنبثقة عن الفرضية الرئيسة  3دول )وعند الرجوع اىل اجل

 الثانية يتضح االيت:

 الفرضية الفرعية االوىل : يوجد تأثري ذي داللة معنوية لاللتزام بالتغيري يف االزدهار التنظيمي

 ( ما يأيت :3يتبني من اجلدول )

مقدار وحدة واحدة فان متغري ( وهذا يعني اذا تغري البعد ب0.34بلغ معامل االنحدار )

( t%( , علام ان التأثري كان معنوي وذلك الن قيمة )34االزدهار التنظيمي سيزداد بمقدار )

%( والبالغة 1( اعىل من مثيلتها اجلدولية عند مستوى معنوية )2.76املحتسبة والبالغة )

(2.75.) 

%( من 11عد يفرس ما نسبته )( وهذا يعني ان الب  0.11( حوايل )R2بلغت قيمة معامل حتديد )

%( فتعود لعوامل 89التغريات التي تطرأ عىل االزدهار التنظيمي ، اما النسبة املتبقية والبالغة )

 أخرى غري داخله يف االنموذج احلايل.

 

β2RTF

 0.34 0.11 2.76 9.24 
 0.56 0.32 3.62 13.07 

 0.46 0.22 2.77 7.66 
F

T2.75 
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( عند 7.56( اعىل من مثيلتها اجلدولية والبالغة )9.24( املحتسبة والبالغة )Fنجد ان قيمة )

 وعليه نالحظ ان النموذج املقدر معنوي امجاال . %(1مستوى معنوية )

( قبول الفرضية البديلة التي تنص ٣عليه تستدل الباحثة من حتليل نتائج اجلدول )      

 ))وجود تأثري ذي داللة معنوية لاللتزام بالتغيري يف االزدهار التنظيمي((

فاءة التغيري يف االزدهار الفرضية الفرعية الثانية : يوجد تأثري ذي داللة معنوية بني لك

 التنظيمي

 ( ما يأيت :٣يتبني من اجلدول )

( وهذا يعني اذا تغري الب عد بمقدار وحدة واحدة فان متغري 0.56بلغ معامل االنحدار )

( t%( , علام  ان التأثري كان معنوي وذلك الن قيمة )56االزدهار التنظيمي سيزداد بمقدار )

%( والبالغة 1ىل من مثيلتها اجلدولية عند مستوى معنوية )( اع3.62املحتسبة والبالغة )

(2.75.) 

%( من 32( وهذا يعني ان البعد يفرس ما نسبته )0.32( حوايل )R2بلغت قيمة معامل حتديد )

%( فتعود لعوامل 68التغريات التي تطرأ عىل االزدهار التنظيمي ، اما النسبة املتبقية والبالغة )

 نموذج احلايل.أخرى غري داخله يف اال

( عند 7.56( اعىل من مثيلتها اجلدولية والبالغة )13.07( املحتسبة والبالغة )Fنجد ان قيمة )

 %( وعليه نالحظ ان النموذج املقدر معنوي امجاال .1مستوى معنوية )

( قبول الفرضية البديلة التي تنص ٣عليه تستدل الباحثتان من حتليل نتائج اجلدول )      

 ))وجود تأثري ذي داللة معنوية لكفاءة التغيري يف االزدهار التنظيمي((.

  



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 153 
 

 املبحث الرابع

 االستنتاجات

ملنظامت املنافسه آالوصول اىل مستوى يف  غايتا  هتتم املنظمة عينه الدراسه يف عمليه التغيري ذاتيا 

 وحتقيق الرخاء التنظيمي.

 أسناد حتقيق االزدهار التنظيمي بالتزام االفراد بالتغيري ورغباهتم يف ذلك وكفاءه التغيري.

متتلك القيادات اإلدارية يف املنظمة عينه الدراسة القدرة عىل التأثري يف اسرتاتيجيات املنظمة 

 وسياساهتا املختلفة.

ت االداريه ومهاراهتم اساس مرونه املنظمه عىل احداث عمليه التغيري تشكل قدرات القيادا

 ملواجهه الظروف البيئيه.

تستطيع املنظمه املبحوثة العمل عىل أحداث التغري بكفاءه من خالل جاهزيتها التنظيمية 

 والتزامها بالتوقيتات املناسبة لتحقيق االزدهار التنظيمي.

 لتنظيميآبني كفاءة التغيري واالزدهار  عالقة ارتباط هناك أن  يف الداسة اظهر اجلانب التحلييل

 يف حني ظهرت أضعف عالقة ارتباط بني االلتزام بالتغيري واالزدهار التنظيمي. متتاز بالقوة

 التوصيات

من الرضوري ان تويل املنظمه املبحوثه املزيد من االهتامم بموضوع جاهزية التنظيميه  لتأثريها 

 التغيري التنظيمي بالشكل الذي يسهم يف حتقيق االزدهار املنظمي. يف احداث عمليه

ضمن اهليكل التنظيمي  "االستعدادات التنظيمية "استحداث قسم او وحده حتت عنوان

للمنظمه ويكون مسؤول عن كافه الطرق والوسائل اخلاصه بإجراءات التغيري والعمل عىل 

 ابعه الدوريه له.ربطها باالقسام والوحدات االخرى واجراء املت

ينبغي اىل بعد االبتكار والرشاقة التنظيمية اهتامم اكرب وتشجيع عمليه تبادل االفكار واخلربات 

 واملعارض التي هلا دور لتحقيق النجاح واالزدهار.

 استقطاب الكفاءات العلميه ملا هلم من دور لتعزيز االفاق العلميه.

 الزمة الحداث عملية التغري بكفاءه.حتديد الوقت املناسب الختاذ اإلجراءات ال

منح االفراد الصالحيات الالزمة وحثهم عىل املشاركه يف عمليات االستعداد املنظمي 

 بالشكل الذي يسهم يف نمو وازدهار املنظمة.

زج الكادر اإلداري يف دورات تدريبية باستمرار وحثهم عىل املشاركة هبا لتنمية مهاراهتم 

 الفكريه والعملية.
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 ضريبة القيمة املضافة ودور التدقيق في 

 فاعلية الاذعان لها

 1بان توفيق نجمم.
 مقدمة:

للحفاظ عىل األموال واالستغالل األمثل للموارد واحلد من األخطاء املحاسبية والتالعبات 

املضافة  يربز دور التدقيق املحاسبي لألغراض اجلبائية باعتباره  يف مرشوع رضيبة القيمة

الركيزة األساسية التي تعتمد عليها اإلدارة الرضيبية للتحقق من صحة البيانات واملعلومات 

، لذا حاولت من خالل هذا البحث توضيح دور ملحاسبية ملكافحة التهرب الرضيبياملالية وا

خالل آلية عمل رقابية املدقق جتاه رضيبة القيمة املضافة ومدى مسامهته يف فاعلية حتصيلها من 

  ن واحد .آوقائية يف 

 مشكلة البحث:

يمة املضافة كأحد وسائل تتمثل يف ضعف النظام الرضيبي يف العراق وعدم تطبيق رضيبة الق

 .ات واحلد من العجز يف املوازنةديرازيادة اإل

 أسئلة البحث:

 سئلة البحث يف التايل :أتتمثل 

 دارة الرضيبية يف العراق ؟بيق رضيبة القيمة املضافة لدى اإلهل هناك وعي رضيبي لتط -1

 ن يساهم التدقيق الفعال يف تسهيل جباية  رضيبة القيمة املضافة ؟أي مدى يمكن أىل إ -2

واضحة ورصحية يتبعها املدقق الرضيبي للتحقق من صحة  جراءات تدقيقيةإمدى وجود  -3

 البيانات املقدمة من املكلف والتي تساهم يف التقليل من ظاهرة عدم االمتثال الرضيبي ؟

 هداف البحث:أ

مهية أدارة الرضيبية يف العراق حول  بيان مدى الوعي الرضيبي لدى اإلىلإهيدف البحث 

لك من خالل توضيح مفهوم ومزايا رضيبة ذالوقت الراهن ولقيمة املضافة يف تطبيق رضيبة ا

ىل بيان  دور التدقيق يف إكام هيدف البحث ، مشاكل قياسها فضال عن متابعة، القيمة املضافة

 .ة القيمة املضافة بفعالية وكفاءةتسهيل جباية رضيب

 مهية البحث:أ

بغزارة مواردها وشموليتها مهية رضيبة القيمة املضافة التي تتصف أمهية البحث من أتنبع 

مجالية، وهبدف مواكبة يرادات اإللعامة للدولة من خالل حتصيالت اإللرفد املوازنة ا

 التطورات العاملية اجلارية والتحضري لالندماج باتفاقيات مع املنظامت والدول العاملية كان

                                                 
 جامعة البرصة، العراق. ، تدريسية يف قسم العلوم املالية واملرصفية، كلية اإلدارة واالقتصاد 1
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الرضيبي ذات قل التخفيف من عدم االمتثال و عىل األأالبد من وجود دور للتدقيق للحد 

بإضافة ن يسامهوا أن املدققني يتوقع منهم أزينة العامة للدولة عىل اعتبار التأثري السلبي عىل اخل

عن مدى كفاءة وفاعلية وسائل الرقابة والتدقيق  قيمة عن طريق تقديم توكيد  موضوعي

 .عند حتصيل رضيبة القيمة املضافة املطبقة

 منهج البحث:

 واختبار الفرضياتهداف البحث ألتحقيق 

يرادات وختفيض العجز ملضافة ال يساهم يف زيادة حجم اإلن تطبيق رضيبة القيمة اأ .1

 .يل تعزيز االستقرار االقتصاديوبالتا

 .اية  الرضيبة عىل القيمة املضافةال تساهم فاعلية التدقيق  يف تسهيل جب .2

 .املتعلقة بالبحثامليدانية فقد اعتمد املنهج الوصفي التحلييل للبيانات الثانوية و 

 .املدقق الرضيبي-املضافة -القيمة -رضيبة -التدقيق الكلامت املفتاحية:
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Value-added tax and the role of auditing in the effectiveness of its 

collection 

 

Ban Tawfeeq Najm 

Abstract: 

The research aims to demonstrate the extent of awareness of the tax 

administration in Iraq as well as the recognizing the importance of applying 

value-added tax at the present time and explaining the role of auditing in 

facilitating the effective and efficient collection of value added tax, based on 

the following assumptions: 

1. The application of value-added tax does not contribute to increasing the 

volume of state revenues and reducing the deficit and thus enhancing 

economic stability. 

2. There is no relationship between the effectiveness of the audit and the 

facilitation of VAT compliance. 

To test the hypotheses, a questionnaire was prepared and distributed in the 

General Authority for Taxes to a selected sample of auditors, and it is 

processed using statistical packages for social sciences.)SPSS(. 

 

Keywords: Audit - tax - value added - tax auditor. alysis, Palestine. 
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 مةاملقد

فضال   ، تعد االيرادات الرضيبية اداة فاعلة يف متويل املوازنة العامة للدولة يف معظم دول العامل

فهي مصدر لتمويل عن استخدامها يف حتقيق األهداف السياسية واالقتصادية واالجتامعية ، 

وسيلة تعترب كام ، و أداة رئيسة إلحداث التغريات االقتصادية واالجتامعية ،الدولةموازنة 

.  يف ستينيات (1)مهمة لتوجيه االستهالك العام واخلاص واحلد من االستهالك غري الرضوري

القرن املايض جلأت خمتلف الدول يف إطار االصالح الرضيبي اىل البحث عن البدائل املمكنة 

العراق ينبغي ان حيسن كذلك  سياسة رضيبية فعالة ماليا واقتصاديا واجتامعيا  .للحفاظ عىل 

وهبدف اصالح النظام الرضيبي  ،املستقبلية هسياسته الرضيبية بام يتفق ومعطيات ظروف

وزيادة فاعليته تعترب رضيبة القيمة املضافة  أحد الوسائل التي يمكن اعتامدها لزيادة 

فرض رضيبة ياملوازنة وتشجيع االستثامر ، السيام وان العراق مل االيرادات واحلد من عجز 

عىل الرغم من امهيتها لدعم االقتصاد العراقي  فضال عن اهنا مطبقة  حلد اآلن القيمة املضافة

لذا حتاول الدراسة إثارة مزيد من االهتامم بقضايا اإلصالح  ، ) 2   (ةدول 150يف اكثر من  

وحيقق   وخيرج  من سمته الريعية وينوع ايراداته  اىل بر االمانلكي يصل العراق  الرضيبي

ولغرض انجاح تطبيق هذا النوع من الرضائب فان الطرق واالجراءات  .اهدافه الرضيبية

دور التدقيق لألغراض الرضيبية   يربزوعليه ، هي املفتاح اىل االدارة الناجحةالصحيحة 

ليها االدارة الرضيبية للتحقق من صحة البيانات باعتباره الركيزة االساسية التي تعتمد ع

ية عمل رقابية وقائية يف آن واملعلومات املالية واملحاسبية ملكافحة التهرب الرضيبي باعتباره آل

   .واحد

 يقوم البحث عىل الفرضة التالية : فرضية البحث :  -

فة و فاعلية التدقيق توجد عالقة معنوية بني الوعي الرضيبي لتطبيق رضيبة القيمة املضا    

لالمتثال الرضيبي هلا يف حالة وجود )برنامج تدقيق فاعل  ، مدققني مؤهلني ، اجراءات 

 تدقيق واضحة  ملتابعة والتحقق من صحة البيانات املقدمة من املكلف( .

 

  

                                                 
 .     796 - 753( ،   ص  36) 35، االصالح الرضيبي يف العراق  ، املجلة السياسية والدولية  ،املجلد  2017(شنشول ، نرسين  رياض ،1)

 -1(  ،العراق ،  ص 6)  23، دراسة إمكانية فرض رضيبة القيمة املضافة يف العراق ، جملة التقني ،   2010(  اخلرسان ، حممد حلو داود ،  2)

22. 
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 املصدر / من اعداد الباحثة                            

 منهج البحث : -

املنهجني االستنباطي واالستقرائي وذلك  من خالل عرض اهم الفقرات يقوم البحث عىل 

اجلانب املنشورة وغري املنشورة والدوريات العاملية واملحلية بام يعزز  القانونية  والدراسات

النظري للبحث ، فضال عن اعتامد اسلوب التحليل االحصائي  من خالل النسب املئوية  

 والوسط احلسايب واالنحراف املعياري يف اجلانب التطبيقي من البحث . 

 الدراسات السابقة  : مراجعة   -

 الدراسات العربية : -1

بعنوان )الرضيبة عىل القيمة املضافة وامكانية  (1)( 2017)دراسة سهر ،  وشاكر،  ،  -1

هتدف الدراسة لبيان مدى امكانية تطبيق رضيبة القيمة وتطبيقها يف العراق (   

املضافة يف العراق معتمدا عىل فرضيته ) ان االدارة الرضيبية يف العراق يمكن هلا 

                                                 
االقتصاد ، الرضيبة عىل القيمة املضافة وامكانية تطبيقها يف العراق ، جملة كلية االدارة و 2017( سهر ، حيدر عمران وشاكر، عيل غانم ،  1)

 .    446 - 484( ، ص 4)  10للدراسات االقتصادية واالدارية ، جامعة بابل ، 
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مؤهلني لذلك ( ، تطبيق الرضيبة عىل القيمة املضافة وان العاملني يف هذه االدارة 

وقد اشارت استنتاجاهتا اىل ان ادخال الرضيبة عىل القيمة املضافة يف العراق توفر 

 يمول اخلزينة العامة للدولة .  جيد  مورد رضيبي

بعنوان ) دراسة امكانية فرض رضيبة القيمة املضافة  )(1)2010) دراسة اخلرسان ،  -2

طار النظري لرضيبة القيمة املضافة ، هتدف الدراسة اىل استعراض اإل ويف العراق ( 

وتوضيح آلية احتساهبا ، واملعاجلة املحاسبية هلا . واشارت استنتاجاهتا اىل ان تطبيق 

رضيبة القيمة املضافة يف العراق حتتاج اىل أنظمة حماسبية جتارية جيدة بام يف ذلك 

 القوائم والسجالت وفق النامذج الرسمية لرضيبة القيمة املضافة   .

  الدراسات االجنبية  : -ب 

3- 2021 ،Arun Advani ،)  et al ))2(,    The Dynamic Effects of Tax Audits( 

) 
عمليات التدقيق عىل الرضائب التي تم االفصاح عنها  دورهتدف هذه الدراسة اىل توضيح و 

واشارت استنتاجات الدراسة اىل ان  ، ومدى التأثري لدافعي الرضائب عىل الدخل الفردي .

عمليات التدقيق تزيد االلتزامات الرضيبية التي تم االفصاح عنها ، مع انخفاض حجم التأثري 

 بمرور الوقت . 

4- Oyedokun(  ،)2016 (3) 
(Imperatives of tax audit investigation for revenue generation in 

Nigeria) 
 

الرضيبة عىل دخل مجيع دافعي الرضائب ، وان  الزاميةهتدف هذه الدراسة توضيح و  

عمليات التدقيق والتحقيق رضورية لتوليد االيرادات الرضيبية يف نيجرييا . وقد اشارت 

ان عمليات التدقيق توفر معلومات جيدة ملصلحة الرضائب  استنتاجات الدراسة اىل

 الكتشاف االبالغ اخلاطئ ملصادر دخل معينة  .  

                                                 
 -1(    ،العراق ،  ص 6)  23، دراسة إمكانية فرض رضيبة القيمة املضافة يف العراق ، جملة التقني ،   2010(اخلرسان ، حممد حلو داود ، 1)

22. 

(2)  Arun Advani ،William Elming ،Jonathan Shaw ,2021, The dynamic effects of tax audits, The 

Review of Economics and Statistics ,p  1–45 .     https://doi.org/10.1162/rest_a_01101 . 

(3) Oyedokun, Godwin Emmanuel, 2016 ،Imperatives of tax audit investigation for revenue 

generation in Nigeria,  SSRN Electronic Journal ,p 4  . 

https://www.researchgate.net/publication/318000449_Imperatives_of_Tax_Audit_and_Investigation

_for_Revenue_Generation_in_Nigeria 

https://doi.org/10.1162/rest_a_01101
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الدراسات السابقة مع تشابه الدراسة احلالية ت دراسة احلالية مع الدراسات السابقة :مقارنة ال

الدور الفعال الذي يلعبه واملكاسب و من حيث اهلدف الذي يسعى اىل إبراز فائدة التدقيق 

كوهنا تربط مصطلحني مهمني  يفختتلف الدراسة احلالية  يف حني . املمكن حتقيقها منه

كام ختتلف   . الرضيبي النظام الرضيبي يف العراق  مها رضيبة القيمة املضافة والتدقيق إلصالح

 الدراسة احلالية من حيث طرق املعاجلة وجمتمع الدراسة والعينات  وهيكل البحث .

 االطار النظري :  -

 : مفهوم رضيبة القيمة املضافة -

هي رضيبة غري مبارشة  تفرض عىل ما (  Value Added Taxرضيبة القيمة املضافة )          

يتم اضافته من قيم ، وتشمل عىل مبدأ اخلصم  لدى كل مرحلة من مراحل االنتاج للتداول 

كام   ـ، (  1)او تقديم اخلدمة وحتمل عىل املستهلك النهائي للسلعة او املستفيد االخري من اخلدمة

تعرف عىل اهنا رضيبة عامة  غري تراكمية  ألهنا حتصل وتدفع جمزأة عند كل مرحلة من مراحل 

تفرض عىل مجيع االموال واخلدمات املستهلكة حملية الصنع كانت ام   ، الدورة االقتصادية 

 . (2) مستوردة 

رضيبة  القيمة املضافة وخالل السنوات االخرية تم يف العديد من الدول النامية اعتامد مبدأ     

يف اطار برامج االصالح الرضيبي التي حيث عليها ويشرتطها صندوق النقد الدويل الذي 

ساعد خرباءه خالل العقود املاضية يف تطبيق هذه الرضيبة يف العديد من الدول منها كوريا 

ن اوائل الدول اجلنوبية واملكسيك وجنوب افريقيا وهنغاريا . اما الدول العربية فأن املغرب م

 1992، واجلزائر عام  1990، ومرص عام  1988، تليها تونس عام  1986التي طبقتها عام 

وطبقت مؤخرا يف السودان 2002ولبنان عام 2001، واالردن عام  1995، وموريتانيا عام 

افة اما العراق فأنه من الدول القليلة التي مل تفرض رضيبة القيمة املض .( 3)واليمن واالمارات

حلد االن عىل الرغم من امهيتها لدعم االقتصاد العراقي وانعاش موارده ، لذا نعتقد ان ضامن 

الدخول الناجح هلذه الرضيبة يكون من خالل تطبيق اسرتاتيجيات لالمتثال الرضيبي التي 

  .  واحد دور التدقيق  باعتباره آلية عمل رقابية وقائية يف آن عىل ترتكز

                                                 
، الرضيبة عىل القيمة املضافة وفاعلية حتصيلها وأثرها يف االيرادات العامة بالسودان  ، جملة العلوم  2018عيسى ، ( مهاجر ، صالح بابكر 1)

 . 286- 274( ، ص2االدارية  ، )

غربية ، ،التدقيق والتسويات الغراض رضيبة القيمة املضافة واثرها عىل رضيبة الدخل يف الضفة ال 2014(  حممد ، باسل مسعود داوود ،  2)

 .  25 – 22ص ،  رسالة ماجستري ، منشورة ، كلية الدراسات العليا ،  جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطني 

، جملة جامعة   ، آلية حساب الرضيبة عىل القيمة املضافة، خصائصها ومعوقات تطبيقها يف اجلمهورية العربية السورية 2010(  فضلية ، عابد ، 3)

 .182 - 157( ، ص    2) 26القتصادية والقانونية ، دمشق للعلوم ا
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       : املضافة رضيبة القيمةلامتثال املكلفني  -

يف أبسط أشكاله  هو التزام  املكلفني بتنفيذ   The Compliance Tax االمتثال الرضيبي      

الفجوة "أحكام القانون الرضيبي ، ويتـم  قياس درجة االمتثال الرضيبي عن طريق قياس 

املحصلة واإليرادات ، وهي متثل الفرق بني اإليرادات الرضيبية الفعلية  أي "الرضيبية

فإذا كانت اإليرادات  ، الرضيبية احلقيقية أي التي جيب حتصيلها خالل فرتة زمنية معينة

% 100الرضيبية املحصلة هي بذاهتا اإليرادات الرضيبية احلقيقية، فهنا تكون نسبة االمتثال 

و ،   (1)أو آخر وهذا الفرض نادر احلدوث فغالبا  ما حيدث هترب رضيبي من املكلفني عىل نح 

عامل الفحص والتحقق التي تقوم هبا اجهزة التدقيق يف االدارة الرضيبية لدفاتر تعترب او 

وسجالت املكلفني واقراراهتم الرضيبية  هي أداة فاعلة يف تنمية االمتثال الرضيبي وذلك من 

ه خالل تطبيق برامج فحص فعالة تشعرهم بقسوة العقوبات املرتتبة عىل عدم سالمة هذ

االيرادات الرضيبية من خالل الكشف عن  االقرارات ـ مما ينعكس ليس فقط عىل زيادة 

التناقضات يف االقرارات الرضيبية بل هيدف اىل حتسني دقة االقرارات بام يؤثر بفاعلية يف احلد 

من عدم االمتثال الرضيبي وبناء القدرة عىل الفحص املنتظم للبيانات واملعلومات التي 

ملتعاملون مع املكلفني مثل البنوك وبورصات االوراق املالية واإلدارات احلكومية مع يقدمها ا

املبالغ املبلغ عنها يف اإلقرارات الرضيبية، ودعـم عمليات الفحص بنظام لتكنولوجيا 

ولتنمية  . (2)املعلومات يوفر تغطية موحدة لتاريخ امتثال املكلف مع مجيع الرضائب األساسية

 :   (3)يلتزم املكلفني بواجبات معينة متثلت بااليتيبة القيمة املضافة جيب ان االمتثال لرض

،   اتعىل املكلفني تقديم ترصيح الثبات الوجود والتعريف بالذ -:واجب الترصيح -1

 .املتعلقة بالرضيبة وطرق احتساهباتزويد االدارة الرضيبية بجميع املعلومات الرضورية و

: عىل اخلاضع للرضيبة مسك الدفاتر واملستندات املحاسبية  الواجبات املحاسبية -2

 .القيمة املضافة الرضورية لتطبيق رضيبة 

                                                 
 5، إمكانية االرتقاء باالمتثال الطوعي يف املجتمع الرضيبي ، جملة الدراسات القانونية واالقتصادية ،   2019النجار ، ابراهيم عبد العزيز ، (1)

 . 31-1( ، جامعة املنوفية ،ص  1)

سني اإلذعان الرضيبي عن طريق نظام التقدير الذايت يف العراق باملقارنة مع الدول املتقدمة ، جملة ، حممد حلو دواد ،  حت 2011اخلرسان ،  (2)

 .    169 -138(،   ص  4)  3الكوت للعلوم االقتصادية  واالدارية ،  

ق ، بحث مقدم اىل هيأة األمناء يف املعهد ، دراسة امكانية تطبيق الرضيبة عىل القيمة املضافة يف العرا 2009( العتبي ، اقبال عبد السادة رشم ، 3)

 ، العراق العريب للمحاسبني القانونيني كجزء من متطلبات احلصول عىل شهادة املحاسبة القانونية ، منشورة ، املعهد العريب للمحاسبني القانونيني

 . 65، ص 
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: يتوجب عىل كل خاضع للرضيبة ان يصدر فاتورة او اي  اصدار الفواتري واملستندات  -3

مستند اخر يقوم مقامها، وذلك عند تسليمه االموال او تقديم اخلدمات الي شخص 

   اخر يتعامل معه.

: عىل اخلاضع للرضيبة ان حيفظ الدفاتر والفواتري وغريها من حفظ الدفاتر والفواتري -4

 املستندات املحاسبية فرتة من الزمن حيددها القانون الرضيبي .

اذا زاد مبلغ الرضيبة املستحقة عىل املبلغ : ف املستحقةتأدية مبلغ رضيبة قيمة املضافة   -5

السلع واخلدمات، يقوم املكلف بتسديد الفرق مع املسدد يف مراحل سابقة من دورة 

. اما اذا زاد املبلغ املسدد عىل املبلغ املستحق فريحل  الترصيح الدوري الذي يقدمه

رصيد عند هناية السنة الالرصيد اىل فرتات مقبلة مع حق املكلف يف اسرتداد ما يتبقى من 

 .  الرضيبية

 .  سرتداداو االاخلصم   وفق حقاما  : تصفية رضيبة القيمة املضافة -6

ويمكن زيادة التزام املكلفني ودفعهم اىل اإلفصاح عن معلومات دقيقة عن حقيقة        

املتمثلة بإخفاء أو تشويه املعلومات  اتاكتشاف املخالف يةنشاطهم من خالل زيادة احتامل

لية التهرب ردع للمكلف قبل القيام بعم مما يساهم يفبقصد تقليل الدخل اخلاضع للرضيبة 

 بان هناك عملية فحص قد تؤدي اىل  كشفه واحلاق عقوبة به  . "الرضيبي اذا ما أدرك متاما

 :1)رضيبة القيمة املضافة العديد من املزايا من ابرزها االيتل : مزايا رضيبة القيمة املضافة   -

اهنا رضيبة غري مبارشة ألهنا ال جتبى مبارشة من املستهلك بل تستوىف من املؤسسات   -1

اخلاضعة هلا ، التي تعرض السلع واخلدمات يف كل من مراحل التصنيع والتوزيع 

واالستهالك وحتمل هذه املؤسسات الرضيبة  عىل املستهلك االخري يف السعر النهائي 

 . 

تتمتع بخاصية اخلصم الرضيبي أي امكانية تنزيل الرضائب املدفوعة سابقا عىل  -2

 .السلع من مبلغ الرضيبة الواجب عىل مبيعات املكلف 

تعترب مرجع مهم للرضائب املبارشة وخاصة رضيبة الدخل حيث يمكن االستفادة  -3

اقراراته  من البيانات املقدمة من املكلف عن عمليات البيع والرشاء للتحقق من صحة

 .الرضيبية 

                                                 
انية تطبيقها يف النظام الرضيبي العراقي ، جملة تنمية الرافدين ، ، رضيبة القيمة املضافة وامك 2018عيل ، عدي سامل ، داوود ، رساء سامل ، (1)

          . 61- 41( ،  كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة املوصل      ص 118) 37
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تستخدم كأداة لتحقيق االستقرار االقتصادي من خالل خصم الرضيبة املدفوعة عىل  -4

  .مدخالت االنتاج عند التصدير

  .  (1)اداة فعالة لتحصيل االيرادات وزيادة املوارد املالية -5

 تضمن مبدأ الرقابة الذاتية فيام بني املسجلني، مما يسهل عمل اإلدارة الرضيبية، -6

  ي.ويقلص إمكانية التهرب  الرضيب

 فة : رضيبة القيمة املضاتطبيق  سلبيات -

مواتية لالحتيال كأن يبالغ  "إن دفع املردودات الرضيبية يمكن ان خيلق فرصا   -1

 . (2)املصدرون يف تقدير حجم الرضائب املسددة عىل مدخالت االنتاج

لسلع الرأساملية ، ففي معظم الدول يتم ارجاع هذه الرضيبة اىل املكلف ا ةمعامل -2

لتشجيع االستثامر يف رأس ملال  اال ان االرجاع قد يكون بشكل تدرجيي 

ومساوي لقيمة استهالك او اندثار راس املال مما يؤدي اىل عدم االستثامر يف راس 

 املال  . 

 اكثر تطوراا تتطلب وجود نظام حماسبي التعقيد نوعا ما من الناحية التطبيقية الهن -3

 .    (2)نوعا ما لدى الرشكات واملؤسسات

 مفهوم التدقيق الرضيبي واهدافه  : -

تويل االدارات الرضيبية احلديثة اهتامما   متزايدا  يف تطوير اعامل التدقيق الرضيبي ، وهذا         

يعود اىل التشابه الكبري بني التدقيق الرضيبي وتدقيق احلسابات من جهة وبني دور كل من 

 خدمات التدقيق الرضيبي يف املدقق الرضيبي ومدقق احلسابات من جهة اخرى ، كام تصنف 

                                                 
جملة العلوم ، الرضيبة عىل القيمة املضافة وفاعلية حتصيلها وأثرها يف االيرادات العامة بالسودان  ،  2018(مهاجر ، صالح بابكر عيسى ، 1)

 . 286- 274( ، ص2االدارية  ، )

، دراسة امكانية تطبيق الرضيبة عىل القيمة املضافة يف العراق ، بحث مقدم اىل هيأة األمناء يف املعهد  2009( العتبي ، اقبال عبد السادة رشم ، 2)

القانونية ، منشورة ، املعهد العريب للمحاسبني القانونيني ، العراق العريب للمحاسبني القانونيني كجزء من متطلبات احلصول عىل شهادة املحاسبة 

 . 75،ص 

، العوامل املسامهة يف زيادة حجم عائدات السلطة الفلسطينية من رضيبة القيمة املضافة ، رسالة 2007( صالح ، حممد عبد الفتاح حسني ، 2)

 .62فلسطني  ، ص  ماجستري منشورة ، كلية التجارة ، اجلامعة االسالمية بغزة ،

(3)  Arens, A. A. Elder, R, J, & Beasley, M. S.(2006), Auditing and Assurance Services, Prentice 

,Hall,USA p 24 .  

(4) Oyedokun, Godwin Emmanuel, 2016 ،Imperatives of tax audit investigation for revenue 

generation in Nigeria,  SSRN Electronic Journal ,p4 . 

https://www.researchgate.net/publication/318000449_Imperatives_of_Tax_Audit_and_Investigation

_for_Revenue_Generation_in_Nigeria 

https://www.researchgate.net/publication/318000449_Imperatives_of_Tax_Audit_and_Investigation_for_Revenue_Generation_in_Nigeria
https://www.researchgate.net/publication/318000449_Imperatives_of_Tax_Audit_and_Investigation_for_Revenue_Generation_in_Nigeria
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ويصنف املدقق الرضيبي يف باب انواع       compliance Auditingباب تدقيق االلتزام 

يعرف التدقيق الرضيبي عىل انه فحص سجالت دافعي     Types of Auditor  (3(املدققني

للتأكد من مقدار الرضيبة وفق القوانني واللوائح الرضيبية   هلم  الرضائب والشؤون املالية

من قبل مسؤويل الرضائب يف السلطة  تنفذوهي عملية تدقيق اضافية للتدقيق املحاسبي 

 . (4)الرضيبية

لقضايا الرضيبية املثرية للجدل غري الواضحة  فضال ايدعو لتوضيح  هنا الرضيبي املدققو 

القانوين  املحاسبي وتبادل املعلومات وهو ال خيتلف عن التدقيقعن كونه فرصة جيدة للتعلم 

 )2(من ابرز اهداف التدقيق الرضيبي  هيو  .  )1(بمعايري العمل واملتطلبات القانونية فيام يتعلق

: 

  . الوصول اىل الربح الرضيبي احلقيقي للمكلف 

 اباهتم من خالل ردع ووقاية للمكلفني ، اي محاية املكلفني من حماولة التالعب بحس

عمليات الفحص الرضيبي للقوائم املالية املقدمة من قبلهم فضال عن توعية املكلفني 

 بمفردات حساباهتم املعفاة من الرضيبة . 

ولكي حيقق املدقق الرضيبي اهدافه فأنه يستخدم نفس االساليب واالجراءات التي  

يستخدمها املدقق املايل ، فضال عن االساليب االخرى التي تتفق وطبيعة اهداف التدقيق 

فأن اجراءات ومهام التدقيق الرضيبي   Oyedokun(4)و   (3)( Bitrus و وفقا ل )الرضيبي  ، 

 :   تتمثل بااليت

التأكد من االمتثال للترشيعات الرضيبية املعمول هبا  لزيادة حصيلة االيرادات الرضيبية  -1

. 

يف خلق الوعي الرضيبي لدهيم حول خمتلف  مساهبام ي تقديم املعلومات املهمة للمكلفني -2

 احكام قوانني الرضائب .

                                                 
)1) Kayombo ،Richard ،2016,  Tax  audit and investigation, Tanzania revenue authority, 24th 

November ,p 3 . 

 . 9 -8، ص  ، التدقيق والفحص الرضيبي، الطبعة االوىل ، بغداد ، العراق ، مكتبة الكرار  2001(الكعبي، جبار حممد عيل، 2)

(3) Bitrus, G., (2014). Tax audit and minimum tx computation,  retrieved from ،p4 

http://www.peoplesdailyng.com/tax-audit-and-minimum-tax-computation/  

(4) Oyedokun, Godwin Emmanuel, 2016 ،Imperatives of tax audit investigation for revenue 

generation in Nigeria,  SSRN Electronic Journal, p4 . 

https://www.researchgate.net/publication/318000449_Imperatives_of_Tax_Audit_an 
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  التأكد من وجود دفاتر وسجالت حماسبية للمكلفني تتفق مع السجالت االساسية -3

 لرضيبة القيمة املضافة  .

اختاذ اجراءات بشأن املكلف الذي جيعل ايراداته غري دقيقة لتعزيز نظام التقدير  الرضيبي   -4

 الذايت .

مراقبة االنتهاكات الرضيبية و حتديد حاالت االحتيال الرضيبي مع التوصية للتحقيق   -5

 اطئة .بشأن املكلف الذي قدم عن قصد اقرارات رضيبية غري صحيحة او خ

كشف ومتابعة تصحيح االخطاء احلسابية يف االقرارات الرضيبية للمكلفني وتوفري  -6

 املعلومات الدقيقة حوهلم لإلدارة الرضيبية. 

عملية  منظمة   مبنية  عىل اسس علمية  وخربة كاملة  هوالتدقيق الرضيبي  فانمما سبق    

وقرائن االثبات عن صحة وعدالة   يف القوانني الرضيبية  جلمع اكرب قدر ممكن من االدلة

االقرارات الرضيبية للمكلفني  مما يشكل وسيلة فعالة للحفاظ عىل إيرادات الدولة من 

 جهة ، و ردع املكلفني وحتسيسهم بأن االدارة الرضيبية تراقبهم  من جهة أخرى  .

 :   مهية التدقيق الرضيبيا -

مسؤولية تنفيذ الترشيع الرضيبي ، فتقوم بفرض ان االدارة الرضيبية بشكل عام  تتوىل        

الرضيبة وحتصيلها وتأمني االنضباط الرضيبي هلا ، وادارة رضيبة القيمة املضافة هي واحدة 

من ادارات اجلهاز الرضيبي التي تتوىل مراقبة فرض الرضيبة وحتصيلها وااللتزام هبا  وذلك 

االدارة الرضيبية ، حيث يفضل معظم من خالل موقع إدارة رضيبة القيمة املضافة ضمن  

اخلرباء ان تدار رضيبة القيمة املضافة من خالل اهليئة العامة للرضائب ، لتحسني اداء اهليئة 

باعتامد اسلوب االدارة  الرضيبية احلديثة التي تنتهج  مبادئ التقدير الذايت ، فضال عن 

   .   مة للرضائب وفروعهااالستفادة من املهارات املوجودة بالفعل يف اهليئة العا

عىل حسابات املكلفني وتعتمد عىل التقدير الذايت  اساسا ان رضيبة القيمة املضافة تقوم بام     

) وهو مقدار الرضيبة التي حيتسبها املكلف عىل نفسه من خالل كشف التقدير الذايت الذي 

 عفاءات الرضيبية له (يتضمن مجيع مصادر دخل املكلف والنفقات االنتاجية ، فضال عن اال

فالبد ان يصاحب نظام التقدير الذايت نظام  فحص و تدقيق رضيبي قوي وحمكم للحاالت  ،

التي يتم اختيارها. فعىل سبيل املثال ان هيئة الرضائب العراقية تطبق اسلوب الفحص 

طبيق الرضيبي بالعينات، حيث يتم اختيار العينات من الرشكات املسجلة لدهيا واملشمولة بت

هذا النظام، ويتم اجراء الفحص الرضيبي الشامل عىل احلسابات اخلتامية والتقارير 

ارس اجراءات الفحص  واالقرارات الرضيبية التي تقدمها العينة التي يتم اختيارها، ومت 
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 قد اعتمدت و.(1)الرضيبي من فرق العمل التدقيقي اخلاص والتي يتم تشكيلها هلذا الغرض

اهليئة العامة للرضائب يف العراق نظام التقدير الرضيبي الذايت من خالل تقديم االقرار 

، هبدف تعزيز  عليه مصادقة مراقب احلساباتبالرضيبي الذي يمأل ويوقع من قبل املكلف و

الثقة بني اهليئة العامة للرضائب ومكلفيها من جهة ، والتنسيق بينها وبني مكاتب مراقبي 

ن جهة اخرى ،  اال أن نظام التقدير الذايت يف العراق قد اوقف العمل به اذ مل احلسابات م

 .(2)يطبق سوى سنة واحدة فقط

  دور التدقيق الفعال : 

أن عمليات مكافحة التهرب الرضيبي تعترب من اولويات االدارة  الرضيبية التي متتلك  

يمكن ، عليه   لقيمة املضافةسلطات وصالحيات واسعة تعزز فاعلية التدقيق جتاه رضيبة ا

توضيح دور التدقيق جتاه رضيبة القيمة املضافة يف ثالث حماور هي برنامج التدقيق ، املدققني 

تدقيق للمتابعة والتحقق من صحة بيانات املكلف يف اطار الوعي الاجراءات  املؤهلني ، 

 الرضيبي :

ان برنامج التدقيق املحكم التصميم يمثل عنرصا حاسام يف احلد من  برنامج التدقيق   : -

عمليات االحتيال  والتهرب الرضيبي  ، حيث ان تطوير خطة التدقيق يتطلب اتباع منهج 

اهليكل   (2)التي تتضمنشامل لتخطيط اسرتاتيجيات مجيع عنارص برنامج التدقيق 

من خالل اتباع هنج وظيفي  ايام هبالتي ينبغي الق التنظيمي واألدوار واملسؤوليات

لتحقق من موثوقية املعلومات املحاسبية  وفحص االقرار الرضيبي والقوائم لمتكامل 

 التخطيط  للتدقيق و . املالية املقدمة من قبل املكلفني فحصا انتقائيا للتأكد من سالمتها 

من خالل اجراء التدقيق عىل مستويات ) حتديد االهداف ، التنفيذ ) ختصيص املوارد ( ، 

                                                 
، حممد حلو دواد ،  حتسني اإلذعان الرضيبي عن طريق نظام التقدير الذايت يف العراق باملقارنة مع الدول املتقدمة ، جملة  2011اخلرسان ، (1)

 .    169 -138(،   ص  4)  3الكوت للعلوم االقتصادية  واالدارية ،  

الرضيبة عىل القيمة املضافة يف العراق ، بحث مقدم اىل هيأة األمناء يف املعهد  ، دراسة امكانية تطبيق 2009العتبي ، اقبال عبد السادة رشم ،  (2)

بني القانونيني ، العراق العريب للمحاسبني القانونيني كجزء من متطلبات احلصول عىل شهادة املحاسبة القانونية ، منشورة ، املعهد العريب للمحاس

 . 95،ص 

(2) Biber . Edmund, 2010 ،Revenue Administration : Tax Payer Audit-Development of Effective 

Plans, Technical Notes And Manuals ،Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund,. 

 درجة الدكتوراه يف االقتصاد,بحث معد لنيل ، الرضيبة عىل القيمة املضافة  واثارها االقتصادية واالجتامعية يف سوريا ،  2018هديوه ، ندى ،( 2)

 كلية االقتصاد ، جامعة دمشق ، سوريا .  منشورة  ،
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 لدفاتر فحصالصالحية االطالع و اي الترشيع، فضال عن  وتطبيق عملية التدقيق (

 نطاقو لتحقق من صحة استيفاء رضيبة القيمة املضافة املتوجبة املكلفني لسجالت و

تتميز برامج التدقيق االكثر نجاحا لرضيبة القيمة املضافة  بام  و هذا،  التدقيق عملية 

 :(2)ييل

 التغطية الواسعة ملجموعات املكلفني بحسب احلجم والقطاع  . -

 . توزيع موارد التدقيق عىل خمتلف عنارص الربنامج -

عالية  التحقيق يف احلاالتمع  اجراء عمليات تدقيق قصرية وموجهة نحو مسائل معينة -

 .اخلطورة 

رضيبة القيمة املضافة وبرامج التدقيق اخلاصة لالتنسيق الوثيق بني برنامج التدقيق - -

 بالرضائب األخرى .

الطرق والتقنيات :  جمموعة من التحقيقات واملناهج التحليلية  للتأكد من طبيعة عمليات -ج

 .املكلف 

 املدققني  املؤهلني  :    -

منهجية التدقيق تتمثل  بسلسة  من عمليات الفحص والتحقق التي جيب عىل املدقق       

القيام هبا بكفاءة ومهارة عالية لتحقيق هدفه ، هذه املنهجية تتصف باملرونة والتامسك  

لذا .  (1)والعلمية  واملالئمة ويعترب املدقق الرضيبي ومساعديه العنرص الفاعل يف نجاحها

بي ان يكون ملم باملعايري والقواعد املتعارف عليها يف علمي املحاسبة املدقق الرضيعىل 

والتدقيق و بقوانني ومتطلبات الرضيبة السيام رضيبة القيمة املضافة ، حيث تساعد هذه 

املعرفة يف التخطيط وحتديد مراحل ونطاق واهداف عمليات التدقيق املستقبلية . كام 

ة القيمة املضافة عند اعداد خطة التدقيق ينبغي اخذ املتغريات اجلديدة لرضيب

وتقديم تأكيدات عىل مدى كفاءة وفاعلية االنظمة الرقابية  االسرتاتيجية وتقييم املخاطر

 :  من اهم الصفات التي جيب ان يتحىل هبا املدقق الرضيبي هيو.  (2)املتعلقة هبا

                                                 
، التدقيق لألغراض الرضيبية ، رسالة ماجستري ، منشورة ،كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح  2005حوسو ، حممد حممود ذيب ، (  1)

 .  117الوطنية  ، فلسطني  ، ص 

رضيبة القيمة املضافة وكيف يمكن للتدقيق الداخيل املساعدة ، جملة املدقق الداخيل ، الرشق االوسط ،  ، ص  ، 2017مساعدة ، ارشف ، ( 2)

14 -16. 

 -1(     ،العراق ،  ص 6)  23، دراسة إمكانية فرض رضيبة القيمة املضافة يف العراق ، جملة التقني ،   2010اخلرسان ، حممد حلو داود ، ( 3)

22. 
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:  و هي نقطة االرتكاز االساسية التي تعتمد  عليها  العملية التدقيقية   النزاهة واملوضوعية -1

فعىل املدقق ان يكون مستقيام ونزهيا وخملصا يف ممارسته لعمله املهني، وان يكون عادال ، 

وان ال يسمح لقناعته املسبقة او حتيزه املسبق ان يتغلبا عىل موضوعيته وان يكون حرأ من 

لسنة  113مع استقامته  .  فقد اشار  قانون رضيبة الدخل رقم أي مصلحة غري متفقة 

( اىل عقوبة احلبس مدة  ال تزيد عىل سنة واحدة  57يف الفقرة الثانية من املادة )  1982

 "كاذبا "أو بيانا "أو تقريرا "عداد أو تقديم حسابااملن يرتتب عليه أمام املحاكم املختصة 

ديمه وفق هذا القانون أو ساعد أو حرض أو اشرتك يف مما جيب اعداده أو تق "أو ناقصا

 .  (3)ذلك

: جيب ان حيرتم املدقق الرضيبي رسية املعلومات التي يكتسبها يف جمرى  الرسية املهنية -2

عمله وان ال يرصح باي من هذه املعلومات اىل طرف ثالث دون ختويل حمدد، اال اذا كان 

 . هنالك واجب قانوين او مهني ان يرصح هبا 

  :  اجراءات تدقيق واضحة يف اطار الوعي الرضيبي للمكلفني  -

للوصول لنتائج دقيقة وتقديم تقارير ذات جودة عالية عىل املدقق أن يويل اهتامما     

خلمس نقاط رئيسية هي الواقعة املنشأة للرسم، الوعاء الرضيبي ، سعر الرضيبة ، 

والترصحيات الرضيبية ، وااليت بعض االجراءات املقرتحة التي   ةالرضيب من االعفاءات

جيب ان يتبعها املدقق الرضيبي للتحقق من صحة معلومات املكلف يف اطار الوعي 

 :( 2( ،)1)لرضيبة القيمة املضافة

ا ينواقعة مادية أو قانونية التي جتعل املكلف مدوهي :   الواقعة املنشأة للرضيبةاوال  : 

 واداء م رضيبة  القيمة املضافة وعىل املدقق التأكد االستحقاق للمبيعاتبمبلغ رس

حتليل كل مصادر املبيعات واإليرادات للمكلف وتصنيفها حسب الفئة ذات ،  اخلدمات

خطة املشرتيات واالسرتاتيجية فضال عن تدقيق .  الصلة من فئات رضيبة القيمة املضافة

تقنية املعلومات وحتديثها الستيعاب متطلبات رضيبة مراجعة أنظمة والتجارية للمكلف 

 القيمة املضافة .

املادة اخلاضعة للرضيبة هي عبارة عن املقابل الذي يتحصل  تدقيق وعاء الرضيبة:ثانيا : 

وعىل املدقق التأكد أن الوعاء يضم  عليه املكلف جراء بيعه للسلع أو تأدية خدمات .

                                                 
، مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الرضيبي ، رسالة دكتوراه ، منشورة ، جامعة حممـد خيرض  2015سمرية ،  بو عكاز ،(1)

 .  167بسكرة ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية  ، ص 

، رضيبة القيمة املضافة وامكانية تطبيقها يف النظام الرضيبي العراقي ، جملة تنمية الرافدين ،  2018ود ، رساء سامل ، ( عيل ، عدي سامل ، داو2)

         . 61- 41ص  ، رة واالقتصاد ، جامعة املوصل( ،  كلية االدا118) 37
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، والتأكد  يف فواتري املكلف ةكل املصاريف املثبت وخلدمات الثمن اإلمجايل للسلع أو تأدية ا

حتليل رضيبة القيمة املضافة القابلة لالسرتداد واملدفوعة عىل تكلفة البضائع  من

حتديد املخاطر املحتملة  لكل ، فضال عن واخلدمات، واحتساهبا بدقة وفق الية مناسبة 

قبل رد الرضيبة عىل احلاالت عالية  مطالبة برد الرضيبة ، مع اجراء حتقيقات حماسبية

 املخاطر وحتقيقات بعد رد الرضيبة للمطالبات األقل خطرا .

: عىل املدقق التأكد من نسبة رضيبة القيمة املضافة املفروضة   : تدقيق سعر الرضيبةثالثا  

من السلع او اخلدمات  تاذا كان ااخلدمة حسب تصنيفهتقديم عىل نوع السلعة او 

 او شبه الرضورية او من الكاملية و شبه الكاملية بحسب دخل الفرد  .الرضورية 

: وهي السلع واخلدمات التي تكون رضيبة القيمة  تدقيق االعفاءات من الرضيبةرابعا  : 

املضافة عليها صفرا  وهي تشمل اما عمليات البيع او اخلدمات لدوائر الدولة او دور 

 .امت التي تقدم خدمات اجتامعيةاالستثامرية او املنظالعبادة وااليتام او لغرض املشاريع 

نموذج التزام  و فاتورة املكلف وجودلتأكد من ل:  تدقيق الترصحيات الرضيبية خامسا  :

برضيبة القيمة املضافة لضامن جاهزية ودقة السجالت و اإلقرار  للمكلف قبل تقديمه 

 إىل اهليئة العامة للرضائب .

 اجلانب العميل    -

تضمنت جمموعة من األسئلة  حول موضوع الدراسة ، وزعت  يانتم تصميم استامرة استب     

عىل الكوادر العاملة يف التدقيق واحلسابات يف  اهليئة العامة للرضائب فرع البرصة ،  و عددها 

لتحليل االحصائي و كام موضح لاستامرة وقد خضعت   ) 44استامرة ، تم استالم )   50

 : باآليت  

-One Sample Tللعينة الواحدة )     Tتم استخدام اختبار  التحليل الوصفي للبيانات  :    

Testتوجد عالقة معنوية بني ) االستبانة  حيث تم اختبار صحة الفرضية (لتحليل فقرات

الوعي الرضيبي لتطبيق رضيبة القيمة املضافة و فاعلية التدقيق لالمتثال الرضيبي هلا يف حالة 

)برنامج تدقيق فاعل  ، مدققني مؤهلني ، اجراءات تدقيق واضحة ملتابعة والتحقق من وجود 

 وقد ظهرت النتائج مبينة يف اجلداول التالية : . (صحة البيانات املقدمة من املكلف(
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 1جدول رقم

 الوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي إلجابات افراد العينة عن الوعي  الرضيبي() 

 ت
اتفاق 

 عايل

اتفاق 

متوس

 ط

 حمايد

اتفاق 

ضعي

 ف

عدم 

 اتفاق

الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

معامل 

 االختالف
T 

مستوى 

 املعنوية

1 

33 7 4   

4.65 0.64 14% 17.06
4 000 

75 15.9 9.1   

2 

19 20 5   

4.32 0.671 16% 12.96 000 

43.2 45.5 11.4   

3 

17 22 5   

4.272 0.659 15% 12.79 000 

38.6 50 11.4   

4 

14 22 8   

4.136 0.701 17% 10.74 000 

31.8 50 18.2   

5 

13 26 5   

4.18 0.62 15% 12.63 000 

29.5 59.1 11.4   

6 

3 12  22 7 

2.56 0.811 36% 6.13 000 

6.8 27.3 50 15.9  

7 

3 22 14 5  

2.52 0.79 31% 3.997 000 

6.8 50 31.8 11.4  
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 (spss.v.23املصـــدر: من اعداد الباحثة   من  خمرجات )

)عىل اإلدارة الرضيبية  نرش  8قرة رقم ان الف (1)رقم من خالل اجلدول ترى الباحثة       

ومكافحة  الوعي  والثقافة الرضيبية   لتغري الذهنيات املعادية للرضيبة وحتسني التحصيل

( وبمقدار 4.65(  حصلت عىل اعىل متوسط حسايب حيث بلغ ). ظاهرة التهرب الرضيبي 

نفس الوقت  تشتت قليل جدا وهذا يدل عىل جتانس إجابات افراد العينة عىل هذا السؤال ويف

تطبيق رضيبة ) 1رقم  %  ، وقد أتت الفقرة 10حصلت عىل اقل معامل اختالف  وقد بلغ 

القيمة املضافة  بصورة علمية ومنهجية يزيد  االمتثال الرضيبي وبالتايل يزيد احلصيلة الرضيبية  

( وبانحراف  4.65( بالرتتيب الثاين اذ حصلت عىل نفس اعىل متوسط حسايب وقد بلغ)

 %14ياري قليل اكرب بقليل من السابق االمر الذي جعل  معامل االختالف  بلغ ما يقارب مع

)املكلف هو املعني بتقدير واحتساب الرضيبة لذا يتطلب األمر منه العناية 7رقم  اما الفقرة . 

( فقد نالت .بحساباته واالطالع عىل الترشيع الرضيبي وما يتعلق به لتحقيق التوافق بينهام . 

) % 31وبمعامل اختالف  2.52الوسط احلسايب  غقل األوساط احلسابية يف كل املحور اذ بلا

رضيبة القيمة املضافة  توافق اإلدارة الرضيبية عىل ما ورد اساس وفق نظام التقدير الذايت 

باإلقرار الرضيبي دون اجراء تسويات أو تعديالت عليه ،و تنتقل املسؤولية بشكل كامل اىل 

الذي يرتتب عليه  اإلملام بالقوانني الرضيبية واألنظمة والتعليامت كام تنتقل املخاطر املكلف  

هذه الفقرة يدل عىل ضعف وعدم التأكد اىل مسؤوليته ، لذا فأن ضعف درجة املوافقة عىل 

الوعي الرضيبي للموظفني بأسلوب التقدير الذايت وهو اساس رضيبة القيمة املضافة( . كام   

هناك فروقات معنويه بني متوسط االستجابة عىل مجيع فقرات وبني  اعاله اجلدولنالحظ  من 

حيث وضحت النتائج ان الفروقات كانت  0.05الوسط الفريض عند مستوى معنويه 

لصالح  املتوسط الفعيل جلميع فقرات االستبانة حيث كانت مجيع اإلجابات اعىل من الوسط 

اذ كان اقل من الوسط الفريض  وهذا ما ثبتته نتائج  7م رق و 6رقم  الفريض  ماعدا يف السؤال

% جلميع الفقرات وكذلك بلغ 36االختبار .وبشكل عام فان معامل االختالف مل يقل عن 

8 

29 15    

4.65 0.47 10% 22.95 000 

65.9 34.1    

      3.87 0.264    
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نحو القبول  وهذا يدل عىل ان هناك موافقة عىل البعد جلميع افراد العينة  3.87املتوسط العام 

 مما يدعونا اىل قبول الفرضية  . 

 (2رقم  )جدول

 برنامج التدقيقالوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي إلجابات افراد العينة عن 

 

 ت
اتفاق 

 عايل

اتفاق 

 متوسط
 حمايد

اتفاق 

 ضعيف

عدم 

 اتفاق

الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

معامل 

 االختالف
T 

مستوى 

 املعنوية

1 

6 15 14 5 4 

3.318 1.136 34% 3.587 0.04 

13.6 34.1 31.8 11.4 9.1 

2 

30 14    

4.68 0.471 10% 23.67 000 

68.2 31.8    

3 

 8 19 15 2 

2.75 0.81 29% 2.046 0.047 

 18.2 43.2 34.1 4.5 

4 

  21 19 4 

2.38 0.65 27% 6.217 000 

  47.7 43.2 9.1 

5 

 11 22 11  

3 0.715 24% 0 1 

 25 50 25  

      3.227 0.271    

 

 (spss.v.23املصـــدر: من اعداد الباحثة   من  خمرجات )

)يلتزم املـدقق الرضيبي باملعايري السلوكية  2رقم  ان الفقرة (2)رقم من اجلدول  رىن     

( اذ حصلت عىل اعىل .واألخالقية عند اداء العملية التدقيقية السيام معايري العناية املهنية  

( وبمقدار تشتت قليل جدا وهذا يدل عىل جتانس إجابات 4.68متوسط حسايب حيث بلغ )

افراد العينة عىل هذا السؤال ويف نفس الوقت حصلت عىل اقل معامل اختالف  وقد بلغ 

عمل املدقق عىل تصميم برنامج يوفر تأكيد معقول عن اكتشاف ي  ) 1رقم  % ،  اما الفقرة10

( فقد نالت اعىل معامل اختالف عىل الرغم فق هنج وظيفي متكامل  التحريفات اجلوهرية  و
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اال ان كرب   3.318من اهنا متتلك وسط حسايب اعىل من غريها ضمن فقرات املحور بلغ 

االنحراف املعياري يدل عىل تشتت يف اإلجابات للعينة بني الرفض والقبول أدى اىل كرب 

وفق اساليب التقدير  ألنه )باإلجابات معامل االختالف وتقليل من مقدار التجانس 

تقوم اإلدارة الرضيبية بمامرسة كافة املهام واإلجراءات اخلاصة بحرص وتقدير التقليدية 

فهم  لللمكلف   ملساعدة، بينام وفق نظام رضيبة القيمة املضافة يتم تقديم ا واحتساب الرضيبة

النظام  يتحقق نوع من الثقة املتبادلة بني  القانون الرضيبي باعتباره املعني بتطبيقه  ويف ظل هذا

اإلدارة الرضيبية من جهة واملكلفني ومراقبي احلسابات من جهة أخر ،  لذا فأن تشتت 

هذه الفقرة دليل عىل ضعف الوعي الرضيبي للعالقة الطردية بني االجابات الفراد العينة عىل 

كامل و تقليل التحريفات اجلوهرية بذل املدقق للعناية املهنية الالزمة وفق هنج وظيفي مت

 لترصيح املكلف (.

فقرات الوكذلك من اجلدول نالحظ هناك فروقات معنويه بني متوسط االستجابة عىل مجيع 

حيث وضحت النتائج ان الفروقات كانت  0.05وبني الوسط الفريض عند مستوى معنويه 

يع اإلجابات اعىل من الوسط لصالح  املتوسط الفعيل جلميع فقرات االستبانة حيث كانت مج

ذ تطابق مع الوسط الفريض   وهذا ما ثبتته نتائج االختبار االفريض  ماعدا يف السؤال اخلامس 

% جلميع الفقرات وكذلك بلغ املتوسط 34.وبشكل عام فان معامل االختالف مل يقل عن 

عىل البعد جلميع وهو ضمن درجة املوافقة   وهذا يدل عىل هناك موافقة  3.22العام للمحور 

 افراد العينة مما يدعوننا اىل قبول الفرضية .

 ( 3جدول )رقم 

 مؤهالت املدققالوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي إلجابات افراد العينة عن 

 ت
اتفاق 

 عايل

اتفاق 

 متوسط
 حمايد

اتفاق 

 ضعيف

عدم 

 اتفاق

الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

معامل 

 االختالف
T قيمة 

مستوى 

 املعنوية

1 
 

31 11 2   
4.65 0.568 12% 19.366 000 

70.5 25 4.5   

 
2 

37 7    
4.84 0.369 8% 33.00 000 

84.1 15.9    

3 
 

12 27 5   
4.15 0.608 15% 12.64 000 

27.3 61.4 11.4   
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 (spss.v.23املصـــدر: من اعداد الباحثة   من  خمرجات )

)كلام زادت كفاءة املدققني  زاد االمتثال   2رقم  ان الفقرة ( 3)رقم  من  اجلدول ترى الباحثة     

( وبمقدار تشتت قليل جدا 4.84( اذ حصلت عىل اعىل متوسط حسايب حيث بلغ )للرضيبة  

وهذا يدل عىل جتانس إجابات افراد العينه عىل هذا السوال ويف نفس الوقت حصلت عىل اقل 

حصول املدقق الرضيبي عىل حوافز )5رقم  وقد أتت الفقرة ، % 8معامل اختالف  وقد بلغ 

بالرتتيب الثاين اذ حصلت عىل تحقيق كفاءة العملية التدقيقية  ( الدافعية لديه ل جمدية لتنمية

( وبانحراف معياري قليل اكرب بقليل من السابق  4.77نفس اعىل متوسط حسايب وقد بلغ)

4 
 

29 14 1   
4.636 0.532 11% 20.39 000 

65.9 31.8 2.3   

5 
 

34 10    
4.77 0.423 9% 27.73 000 

22.7 77.3    

6 
 

 8 24 10 2 
2.86 0.765 27% 1.18 0.244 

18.2 54.5 22.7 4.5  

7 
 

7 15 19 3  
3.59 0.844 24% 4.64 000 

15.9 34.1 43.2 6.8  

8 
 

18 22 4   
4.318 0.638 15% 13.688 000 

40.9 50 9.1   

 
9 

22 21 1   
4.477 0.549 12% 17.837 000 

50 47.7 2.3   

10 
 

26 17 1   
4.568 0.546 12% 19.06 000 

59.1 38.6 2.3   

11 
 

31 12 1   
4.681 0.518 11% 21.53 000 

70.5 27.3 2.3   

12 
 

24 20    
4.545 0.504 11% 20.53 000 

54.5 45.5    

      4.342 0.134    
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رسعة مجع االدلة   ) 6رقم  اما الفقرة % .9االمر الذي جعل  معامل االختالف  بلغ ما يقارب 

فقد نالت اقل قرارات الرضيبية تعزز االلتزام الرضيبي  ( و ابداء الرأي الفني املحايد باإل

ن ال % )27وبمعامل اختالف  2.68األوساط احلسابية يف كل املحور اذ بلغ الوسط احلسايب 

التعامل بعدالة ورسعة مع اقرارات املكلفني يساعد عىل اإلذعان الرضيبي الن التأهيل 

ايري التدقيق املتعارف عليها يؤثر إجيابا عىل عملية العلمي واخلربة العملية للمدقق وإملامه بمع

التدقيق مما ينعكس اجيابيا  عىل التزام املكلفني رضيبيا ، يف حني ان العكس من ذلك يؤدي اىل 

صعوبة التحقق من التهرب الرضيبي بسبب فقدان املعلومات والبيانات التي اعتمد عليها 

( لذا كانت درجة املوافقة يف   إلكرتونياامعاجلتها املكلفون ، ويكون األمر أكثر تعقيدا عند 

هذه الفقرة هو اتفاق ضعيف داللة عىل ضعف الوعي الرضيبي إلفراد العينة  بأمهية مؤهالت 

وكذلك من اجلدول نالحظ هناك فروقات معنويه بني متوسط االستجابة  املدقق الرضيبي  .

حيث وضحت النتائج ان  0.05ويه عىل مجيع فقرات وبني الوسط الفريض عند مستوى معن

الفروقات كانت لصالح  املتوسط الفعيل جلميع فقرات االستبانة حيث كانت مجيع اإلجابات 

اذ كان اقل من الوسط الفريض  وهذا ما  6رقم  اعىل من الوسط الفريض  ماعدا يف السؤال

ميع الفقرات % جل27ثبتته نتائج االختبار .وبشكل عام فان معامل االختالف مل يقل عن 

نحو القبول  وهذا يدل عىل هناك موافقة عىل البعد جلميع  4.34وكذلك بلغ املتوسط العام 

 افراد العينة مما يدعوننا اىل قبول الفرضية  .

 (4رقم  )جدول

  اجراءات تدقيق  واضحة  الوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي إلجابات افراد العينة عن

 ت

اتفاق 

 عايل

اتفاق 

 متوسط
 حمايد

اتفاق 

 ضعيف

عدم 

 اتفاق

الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

معامل 

 االختالف

T مستوى  قيمة

 املعنوية

1 

34 9 1   

4.68 0.828 18% 

13.45 000 

77.3 20.5 2.3   

2 

2 19 20 3  

3.454 0.697 20% 

4.324 000 

4.5 43.2 45.5 6.8  

3 

37 7    

4.84 0.369 4% 

33.00 000 

84.1 15.9    

4 11 32 1   4.227 0.475 11% 

17.116 000 
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 ( .spss.v.23املصـــدر: من اعداد الباحثة  من  خمرجات )

)  حتليل الرضيبة القابلة لالسرتداد وحتديد  3رقم ان الفقرة (4)رقم من اجلدول  رىن     

املخاطر املحتملة  لكل مطالبة برد الرضيبة مع اجراء حتقيقات حماسبية للحاالت عالية 

( وبمقدار تشتت قليل جدا 4.84اذ حصلت عىل اعىل متوسط حسايب حيث بلغ ) املخاطر  ( 

عينة أن مهارة الاعتبار أفراد سبب وهذا يدل عىل جتانس إجابات افراد العينة عىل هذا السؤال ب

املدقق وكفاءته ومدى معرفته باإلجراءات والوسائل احلديثة وكيفية التواصل مع املكلفني 

. ويف نفس الوقت يؤثر عىل عمله بدرجة كبرية، وله انعكاس كبري عىل ترصحيات املكلفني 

ترتبط فعالية عمل ) 1رقم %  ، وقد أتت الفقرة 4حصلت عىل اقل معامل اختالف  وقد بلغ 

بالرتتيب املدقق الرضيبي بام توصل اليه من معلومات حقيقية حالية ومستقبلية عن املكلف( 

( وبانحراف معياري قليل اكرب بقليل من 4.68الثاين اذ حصلت عىل متوسط حسايب قد بلغ)

تساهم ) 6رقم  اما الفقرة   %.18السابق االمر الذي جعل  معامل االختالف  بلغ ما يقارب  

فقد نالت اقل (  العقوبات والغرامات  يف ردع املكلف بالرضيبة خاصة املتهربني رضيبيا

 % )   28وبمعامل اختالف 2,15األوساط احلسابية يف كل املحور اذ بلغ الوسط احلسايب 

قسوة العقوبات عىل االمتثال الرضيبي لذا استبدلوا  عقوبة السجن ب ةخماطر هناك من يرى

مكلف املتهرب من الرضيبة بغرامات مالية  ملراعاة عدم  اإلفراط يف تشديد العقوبة حتي لل

ـ القايس املفرط للعقاب يؤدي إىل نتائج عكسية  ال تفقد دورها يف نفوس املكلفني كام  أن النظام

قرة لذا كانت درجة املوافقة الجابات افراد العينة  يف هذه الف    يف ضامن امتثال بعض املكلفني

هو اتفاق ضعيف  داللة عىل ضعف الوعي الرضيبي إلفراد العينة بأمهية اجلمع بني رصامة 

وكذلك من اجلدول نالحظ هناك   ( . يالعقوبة وتيسري تطبيقها لتحقيق االمتثال الرضيب

فروقات معنويه بني متوسط االستجابة عىل مجيع فقرات وبني الوسط الفريض عند مستوى 

25 72.7 2.3   

5 

1 11 28 4  

3.204 0.631 20% 

2.148 0.037 

2.3 25 63.6 9.1  

6 

12 27 5   

2.15 0.607 28% 

9.77 000 

27.3 61.4 11.4   

7 

4 31 9   

3.88 0.537 14% 

10.935 000 

9.1 70.5 20.5   

       3.79 0.2638 
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وضحت النتائج ان الفروقات كانت لصالح  املتوسط الفعيل جلميع حيث  0.05معنويه 

فقرات االستبانة حيث كانت مجيع اإلجابات اعىل من الوسط الفريض  ماعدا يف السؤال 

وبشكل عام فان  السادس اذ كان اقل من الوسط الفريض  وهذا ما ثبتته نتائج االختبار  .

ت نحو القبول  وهذا يدل عىل هناك موافقة % جلميع الفقرا4معامل االختالف مل يقل عن 

 عىل البعد جلميع افراد العينة مما يدعوننا اىل قبول الفرضية  .

 :عالقـــــة التأثيــــــر  ختبـــــارا

من اجل معرفة فيام اذا كان هناك اثر لفاعلية التدقيق عىل االمتثال الكفء لرضيبة القيمة     

البسيط اذ تم استخدام حتليل االنحدار  املضافة  وحتقيق فرضية الدراسة تم استخدام أسلوب 

معنوية معلامت النموذج وكذلك  لألثبات(  (Tاختبار و( ملعرفة خطية العالقة  Fاختبار )

االمتثال لتفسري مقدار ما تفرسه متغريات  فاعلية التدقيق عىل  (2Rخدام  معامل التحديد )است

 :     اليت, وفق االكفء لرضيبة القيمة املضافة

  متغري  ، وتوجـــد عالقـــة تأثيـــر ذات داللة احصائية بني متغري برنامج  التدقيق

االمتثال عىل متغري   واضحة  للمتابعةالتدقيق الاجراءات  متغري  ، و مؤهالت املدقق

 وتم تلخيص النتائج باجلدول التايل : الكفء لرضيبة القيمة املضافة .

 (5اجلدول ) رقم 

 نتائج اختبار القدرة التفسريية ملتغريات فاعلية التدقيق

 املتغري املستقل 

 
 ( 2R(معامل التحديد 

Square 

قيمة 

 االرتباط
 )مستوى املعنوية( Fقيمة 

Sig 

 0.000 15.33 0.48 0.23 برنامج التدقيق 

 0.000 23.41 0.62 0.38 مؤهالت املدقق الرضيبي

اجراءات تدقيق واضحة  

 للمتابعة
0.152 

0.39 
10.475 0.000 

 

 من اعداد الباحثة    (spss.v.23املصدر : خمرجات برنامج )

ان متغري ) برنامج التدقيق  ( استطاع  تفسري ما مقدار  ترى الباحثة   5رقم  من اجلدول    

،   كذلك نالحظ ان متغري )مؤهالت   االمتثال الكفء لرضيبة القيمة املضافة % من متغري23

 االمتثال الكفء للقيمة املضافة . % من متغري38املدقق الرضيبي( استطاع تفسري ما مقدار 

%  .   كذلك نالحظ ان قيمة 15استطاع تفسري ما مقدار   اما متغري )فعالية اجراءات املتابعة  (

f  جلميع العالقات عالية جدا وذات داللة إحصائية وهذا يدل عىل خطية العالقة بني متغري

برنامج التدقيق ،  ومؤهالت املدقق الرضيبي  ، واجراءات التدقيق الواضحة ملتابعة اجلباية  
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.كذلك نالحظ قيمة معامل االرتباط ملتغري  املضافة االمتثال الكفء لرضيبة القيمة ومتغري 

برنامج التدقيق  ، ومتغري مؤهالت املدقق ، ومتغري فعالية اجراءات املتابعة  اجيابيه ومعنويه 

وهذا يدل عىل ان  زيادة متغري برنامج التدقيق  او متغري مؤهالت املدقق او متغري فعالية 

 االمتثال الكفء لرضيبة القيمة املضافة .يف اجراءات املتابعة   سيودي اىل زيادة 

(  Tمعنويه معلامت النموذج واعتامدها يف اختبار عالقة التأثري نستخدم اختبار )دراسة ل و 

 ( املدرج يف ادناه:6كام موضحه يف اجلدول)رقم 

 (6 رقم اجلدول)

متغري االمتثال الكفء لرضيبة القيمة عىل  فعالية التدقيق حتليل االنحدار اخلطي البسيط الختبار تأثري  متغري 

 املضافة

 قيمة T معامل االنحدار املتغري املستقل املتغري املعتمد
مستوى 

 )املعنوية

 

 

االمتثال الكفء لرضيبة 

 القيمة املضافة

 0.000 10.632 1.954 احلد الثابت

 0.000 6.211 0.154 برنامج التدقيق

 0.000 10.412 2.541 احلد الثابت

 0.000 5.061 0.264 مؤهالت املدقق الرضيبي

 0.000 9.254 1.004 احلد الثابت

 0.000 8.142 0.174 اجراءات تدقيق واضحة للمتابعة

 

 (spss.v.23املصدر : من اعداد الباحث باالعتامد عىل خمرجات برنامج )

االمتثال الكفء ان قيمــة معلمة برنامج التدقيق عىل  6رقم من  خالل اجلدول  رىن     

وهذا يعني عند زيادة   ( وهي قيمة ذات داللة إحصائية  0.154هي )    لرضيبة القيمة املضافة

قيمة برنامج التدقيق  بمقدار وحده واحده سوف يؤدي اىل زيادة االمتثال الكفء لرضيبة 

ل (. وعليه سوف يودي اىل رفض الفرضية العدمية وقبو0.154القيمة املضافة بمقدار ) 

   البديلة التي تنص ان هناك اثر لربنامج التدقيق عىل االمتثال الكفء لرضيبة القيمة املضافة  .

االمتثال الكفء كام نالحظ من  اجلدول أعاله ان قيمــة معلمة مؤهالت املدقق الرضيبي عىل 

يادة  وهذا يعني عند ز ( وهي قيمة ذات داللة إحصائية  0.264هي )   لرضيبة القيمة املضافة

بمقدار وحده واحده سوف يؤدي اىل زيادة االمتثال اجليد  مؤهالت املدقق الرضيبيقيمة 

(.ومن خالل ما ورد أعاله وحتقق النتائج سوف يودي اىل 0.264للقيمة املضافة بمقدار ) 
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عىل  ؤهالت املدقق الرضيبيرفض الفرضية العدمية وقبول البديلة التي تنص هناك اثر مل

من اجلدول نالحظ ايضا ان قيمــة  معلمة فعالية فء لرضيبة القيمة املضافة . االمتثال الك

( وهي قيمة ذات 0.174هي ). االمتثال الكفء لرضيبة القيمة املضافةاجراءات املتابعة عىل 

بمقدار وحده واحده سوف فعالية متابعة اجلباية  وهذا يعني عند زيادة  قيمة  داللة إحصائية  

(.  وكام ورد أعاله من حتقق 0.174االمتثال اجليد للقيمة املضافة بمقدار )  يؤدي اىل زيادة

فعالية النتائج سوف يودي اىل رفض الفرضية العدمية وقبول البديلة التي تنص هناك اثر 

 عىل االمتثال اجليد للقيمة املضافة  .متابعة اجلباية  

 االستنتاجات : 

ملعرفة قدرة االدارة  فهو اداة فاعلةاهم وظائف االدارة الرضيبية   رضيبيالتدقيق ال     -1

من واقع عينة الرضيبية عىل حتقيق أهدافها  ،  فاملشاكل التي تعاين منها االدارة الرضيبية 

كالربجمة القليلة مللفات التدقيق مقارنة بعدد املكلفني، وضعف إمكانياهتا   الدراسة

ؤهلة والقادرة عىل القيام بام أوكل إليها بدرجة عالية من البرشية يف غياب العنارص امل

اجلودة، كذلك النقص يف اإلمكانيات املادية الرضورية للقيام باملهام  التدقيقية عىل 

أحسن وجه ويف أوقاهتا املحددة  ،  فضال عن  نقص الوعي الرضيبي للمكلفني بالرضيبة  

جتاه الرضيبة بالتايل ضعف االيرادات  من شأهنا عرقلة التدقيق عن اداء دوره الفاعل

 الرضيبية للدولة .

توفر  ألهناان تطبيق رضيبة القيمة املضافة يف العراق يمكن اعتباره اصالحا رضيبيا جيدا  -2

 مورد رضيبي وفري ومنتظم . 

املحوسبة لتدقيق اربامج بتطبيق رضيبة القيمة املضافة تتطلب نظام تدقيق متكامل يمتاز  -3

اجراءات تدقيق خمتلفة يف طبيعتها ومتطلباهتا عن  تدقيقية املؤهلة  فضال عنوالكفاءات ال

 . التدقيق والفحص  اخلاصة برضيبة الدخل اتاجراء

 اظهرت نتائج اجلانب العميل االستنتاجات التالية :  -4

 . امهية  نرش الوعي  والثقافة الرضيبية  لتغري الذهنيات املعادية للرضيبةهناك اتفاق عىل  -

اتفاق عىل ان تنفيذ برنامج التدقيق الرضيبي بشكل فعال يمكن أن حيقق إيراد  هناك -

 وحصيلة رضيبية    .

هناك انفاق عىل ان التزام املدقق الرضيبي بمعايري التدقيق وقواعد السلوك املهني يعد من  -

 . قبولاملستوى الفعالية باملأهم مظاهر 
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 التوصيات :

 اقرار قانون رضيبة القيمة املضافة وتطبيقها الفعيل  اعطاء مدة انتقالية كافية ما بني -1

إلفساح املجال لكافة املعنيني بالعمل الرضيبي كالنقابات واملؤسسات وكافة رشائح 

املجتمع كي تبدي رأهيا وتقدم املقرتحات اهلادفة اىل تطوير وتسهيل  إجراءات العمل 

 .  الرضيبي

اعتامد و، وطرق احتساهبا  اجراء محالت توعية للمواطنني حول رضيبة القيمة املضافة  -2

بام خيلق لدهيم دوافع  السجالت واملستندات املحاسبية ونامذج الفواتري والتصاريح  .

 الرضيبة.  بأداءااللتزام الطوعي 

 رامجبلتنفيذ  مةتطوير كفاءة مدققي االدارة الرضيبية بإدخاهلم الدورات التدريبية الالز -3

وفق منهج وظيفي شامل  يضمن إمتام عملية التدقيق بام يتامشى مع  فعالة تدقيق

 املوضوعة. واالجراءات السياسات واخلطط

دمج برامج التوعية لرضيبة القيمة املضافة ضمن برامج املساعدة للتدقيق لتعميق فهم  -4

 ا رضيبة عىل سلع وخدمات معفية ومحايتهم من ان يدفعو املكلفني اللتزاماهتم الرضيبية  ،

 بموجب القانون  .من الرضيبة 

خربة صندوق النقد الدويل و املطبقة لرضيبة القيمة املضافة دولاالستعانة بتجارب ال   -5

عن الدراسات العلمية والتطبيقية الختاذ اخلطوات "يف جمال تطبيق هذه الرضيبة ، فضال

  الرضيبي .واالرتقاء باالمتثال  الناجحة التمهيدية
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 : واملراجع املصادرقائمة 

 املصادر باللغة العربية :

، دراسة إمكانية فرض رضيبة القيمة املضافة يف  2010اخلرسان ، حممد حلو داود ،  -1

 .22 -1ص  العراق ، (     ،6)  23العراق ، جملة التقني ،  

، حممد حلو دواد ،  حتسني اإلذعان الرضيبي عن طريق نظام التقدير  2011اخلرسان ،  -2

الذايت يف العراق باملقارنة مع الدول املتقدمة ، جملة الكوت للعلوم االقتصادية  واالدارية 

 .    169 -138(،   ص  4)  3،  

يبة عىل القيمة ، دراسة امكانية تطبيق الرض 2009العتبي ، اقبال عبد السادة رشم ،  -3

املضافة يف العراق ، بحث مقدم اىل هيأة األمناء يف املعهد العريب للمحاسبني القانونيني 

كجزء من متطلبات احلصول عىل شهادة املحاسبة القانونية ، منشورة ، املعهد العريب 

 . 95، 75، 65، ص  للمحاسبني القانونيني ، العراق

تدقيق والفحص الرضيبي، الطبعة االوىل ، بغداد ، ، ال 2001الكعبي، جبار حممد عيل،  -4

 .  9-8ص العراق ، مكتبة الكرار

، إمكانية االرتقاء باالمتثال الطوعي يف املجتمع  2019النجار ، ابراهيم عبد العزيز ،  -5

 .31-1 ( ، جامعة املنوفية ،ص 1) 5الرضيبي ، جملة الدراسات القانونية واالقتصادية ،  

مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الرضيبي ،  2015بو عكاز ، سمرية ،  -6

كلية العلوم االقتصادية ، جامعة حممـد خيرض بسكرة ، منشورة  ، ، رسالة دكتوراه

 167اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية  ، ص والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، 

   . 

، التدقيق لألغراض الرضيبية ، رسالة ماجستري ،  2005مود ذيب ، حوسو ، حممد حم -7

 .   117، ص  منشورة ،كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية  ، فلسطني

، الرضيبة عىل القيمة املضافة وامكانية  2017سهر ، حيدر عمران وشاكر، عيل غانم ،  -8

تصاد للدراسات االقتصادية واالدارية ، تطبيقها يف العراق ، جملة كلية االدارة واالق

 .     446 - 484( ، ص 4)  10جامعة بابل ، 

، االصالح الرضيبي يف العراق  ، املجلة السياسية  2017شنشول ، نرسين  رياض ، -9

 .     796 - 753( ،   ص  36) 35والدولية  ،املجلد 

، العوامل املسامهة يف زيادة حجم عائدات 2007، حممد عبد الفتاح حسني ،  صالح -10

السلطة الفلسطينية من رضيبة القيمة املضافة ، رسالة ماجستري منشورة ، كلية التجارة ، 

 .  62، ص اجلامعة االسالمية بغزة ، فلسطني 
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ة وامكانية ، رضيبة القيمة املضاف 2018عيل ، عدي سامل ، داوود ، رساء سامل ،  -11

( ،  كلية االدارة 118) 37تطبيقها يف النظام الرضيبي العراقي ، جملة تنمية الرافدين ، 

         . 61- 41واالقتصاد ، جامعة املوصل      ص 

، آلية حساب الرضيبة عىل القيمة املضافة، خصائصها  2010فضلية ، عابد ،  -12

، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية   ومعوقات تطبيقها يف اجلمهورية العربية السورية

 .182 - 157( ، ص    2) 26والقانونية ، 

، الرضيبة عىل القيمة املضافة وفاعلية  2018مهاجر ، صالح بابكر عيسى ،   -13

 274( ، ص2حتصيلها وأثرها يف االيرادات العامة بالسودان  ، جملة العلوم االدارية  ، )

-286 . 

،التدقيق والتسويات الغراض رضيبة القيمة  2014،   ، باسل مسعود داوود حممد -14

املضافة واثرها عىل رضيبة الدخل يف الضفة الغربية ، رسالة ماجستري ، منشورة ، كلية 

 . 25-22،صالدراسات العليا ،  جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطني 

الداخيل  ، رضيبة القيمة املضافة وكيف يمكن للتدقيق 2017مساعدة ، ارشف ،  -15

 .16- 14املساعدة ، جملة املدقق الداخيل ، الرشق االوسط ،  ، ص 

، الرضيبة عىل القيمة املضافة  واثارها االقتصادية واالجتامعية  2018هديوه ، ندى ، -16

كلية االقتصاد ،   منشورة  ، بحث معد لنيل درجة الدكتوراه يف االقتصاد,يف سوريا ، 

 . جامعة دمشق ، سوريا
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 امرة استبياناست ( ملحق) 

يف اهليئة العامة ستامرة اىل استطالع اراء عينة من املدققني واملحاسبني هتدف هذه اال     

للرضائب فرع البرصة حول موضوع الدراسة ) رضيبة القيمة املضافة  ودور التدقيق يف فاعلية 

، وألمهية  رأيكم أرجو  بموضوع البحثترى الباحثة ان العوامل التالية هلا عالقة حتصيلها (و

التعاون يف اإلجابة عىل كل واحد من العوامل من خالل وضع اشارة ) صح ( يف املكان 

ألغراض  تامة برسيةالتي ستدلون هبا سوف تعامل  البياناتعلام ان ،  لإلجابةاملناسب 

 . وشكرا  لتعاونكم   الدراسة فقطالبحث العلمي وهذه 

 املحور االول/ الوعي بأمهية تطبيق رضيبة القيمة املضافة

 
اتفاق  البيان

 عايل

اتفاق 

 متوسط

اتفاق  حمايد

 ضعيف

عدم 

 اتفاق

تطبيق رضيبة القيمة املضافة  بصورة علمية ومنهجية ومنطقية يزيد   -1

 . االمتثال الرضيبي وبالتايل يزيد احلصيلة الرضيبية  

     

اعتامد برامج التوعية الرضيبية ملساعدة املكلفني لفهم التزاماهتم   -2

 .وتوعينهم  باملفردات املعفاة من الرضيبة  

     

تزويد االدارة الرضيبية بجميع املعلومات الرضورية املتعلقة  -3

 بالرضيبة وطرق احتساهبا يف االقرارات الرضيبية .

     

عىل اخلاضع للرضيبة مسك الدفاتر واملستندات املحاسبية التي  -4

 تتضمن املعلومات عن تطبيق رضيبة القيمة املضافة  

     

عىل املكلف ان يصدر فاتورة او اي مستند اخر يقوم مقامها عند  -5

تسليمه االموال او تقديم اخلدمات الثبات رضيبة القيمة املضافة 

ن رضيبة القيمة املضافة املحصلة املدفوعة والتي يمكن خصمها م

. 

     

تنفيذ  رضيبة القيمة املضافة حيقق التكامل يف تبادل املعلومات  -6

 وحتصيل رضائب اخرى .

     

املكلف هو املعني بتقدير واحتساب الرضيبة لذا يتطلب األمر منه  -7

العناية بحساباته واالطالع عىل الترشيع الرضيبي وما يتعلق به 

 التوافق بينهام .لتحقيق 

     

لتغري   الرضيبية عىل اإلدارة الرضيبية نرش الوعي والثقافة -8

ومكافحة ظاهرة  الذهنيات املعادية للرضيبة وحتسني التحصيل

 .التهرب الرضيبي
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 املحور الثاين / يساهم برنامج التدقيق الفعال يف االمتثال الكفء لرضيبة القيمة املضافة
اتفاق  البيان 

 عايل 

اتفاق 

 متوسط

اتفاق  حمايد 

 ضعيف

عدم 

 اتفاق 

بعمل املدقق عىل تصميم برنامج يوفر تأكيد معقول عن اكتشاف التحريفات  -1

 اجلوهرية  وفق هنج وظيفي متكامل  

     

يلتزم املـدقق الرضيبي باملعايري السلوكية واألخالقية عند اداء العملية  -2

 العناية املهنية  .التدقيقية السيام معايري 

     

الرضيبي بالترشيعات الرضيبية التي تنص رصاحة  عىل وجوب  يلتزم املدقق -3

 .تدقيق حسابات املكلفني

     

ختصيص وقت اطول لتدقيق حاالت املطالبة برد الرضيبة ضمن برنامج التدقيق   -4

. 

     

هبا املكلف وتلك التي برنامج التدقيق  حيلل ويقارن  املعلومات التي يرصح  -5

 .حتصل عليها االدارة الرضيبية من مصادر اخرى الكتشاف حاالت التهرب الرضيبي

     

 املحور الثالث /تساهم مؤهالت املدقق يف االمتثال الكفء لرضيبة القيمة املضافة
اتفاق  البيان 

 عايل 

اتفاق 

 متوسط 

اتفاق  حمايد

 ضعيف 

عدم 

 اتفاق

االزمة يف االختبارات اجلوهرية و اختبارات االلتزام بذل العناية املهنية  -1

   ، و مجع االدلة تؤثر اجيابا عىل آلية التدقيق ونزيد االلتزام الرضيبي .

     

      كلام زادت كفاءة املدققني  زاد االمتثال  للرضيبة  . -2

املدقق  لتطوير مهاراته  من خالل الدورات املتخصصة ومواكبة يسعى  -3

 االلكرتونية احلديثة  .التقنية 

     

      موضوعية عرض نتائج التدقيق  تزيد االلتزام الرضيبي -4

حصول املدقق  عىل حوافز جمدية تنمی الدافعية لديه لتحقيق كفاءة  -5

 العملية التدقيقية

     

رسعة مجع االدلة و ابداء الرأي الفني املحايد باإلقرارات الرضيبية تعزز  -6

   االلتزام الرضيبي

     

التزام املدقق الرضيبي بمعايري الصدق واالمانة املهنية  ينعكس اجيابا عىل  -7

 العملية التدقيقية .

     

كفاءة  التخطيط وأعداد برنامج التدقيق  تنمي االلتزام  للمكلفني و  -8

   حتقق الفعالية الرضيبية .

     

التدقيق الفعال توفر اإلدارة الرضيبية األدوات والوسائل للقيام بعملية  -9

 . وفق اسلوب التقدير الذايت للرضيبة

     

يوضح املدققني  الكثري من القضايا الرضيبية للمكلفني مما يزيد من  -10

   التزامهم الرضيبي

     

      االلتزام بمعايري الرسية املهنية عند تدقيق ملفات وسجالت املكلفني -11

املحاسبية والتدقيقية تقوم بعملية توفري كوادر رضيبية مؤهلة من الناحية  -12

   الفحص االحق لالقرارات الرضيبية املقدمة من املكلفني
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 رضيبة القيمة املضافةيف االمتثال الكفء لتابعة املحور الرابع / تساهم اجراءات امل
اتفاق  البيان

 عايل

اتفاق 

 متوسط

اتفاق  حمايد

 ضعيف

عدم 

 اتفاق

املدقق الرضيبي بام توصل اليه من معلومات حقيقية ترتبط فعالية عمل  -1

 حالية ومستقبلية عن املكلف  .

 

     

تتم املوافقة  عىل اإلقرارات الرضيبية بام حتتويه من معلومات  -2

ثم جيري الفحص بأسلوب العينات الكتشاف  األخطاء 

 واالنحرافات يف االقرارات الرضيبية

     

لالسرتداد وحتديد املخاطر املحتملة  لكل  حتليل الرضيبة  القابلة -3

مطالبة برد الرضيبة مع اجراء حتقيقات حماسبية للحاالت عالية 

 املخاطر

     

االطالع عىل  االسرتاتيجية التجارية للمكلف والتأكد من  -4

 احتوائها عىل متطلبات رضيبة القيمة املضافة.
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 الشعر ألاندلس ي بين الطبع والصنعة

 

 1خالد شكر حممودأ.د.

 مقدمة:

يتناول البحث قضية نقدية وهي الطبع والصنعة يف الشعر األندليس وموقف الشعراء منها إذ 

فمنهم من غلبه الطبع ومنهم من غلبته الصنعة  ظهرت عند الشعراء األندلسيني وتفاوتوا فيه؛

 ومنهم من خاط بني املذهبني.

 مشكلة البحث:

من خالل عميل كباحث يف البالغة واألدب األندليس ظهرت لدي مشكلة الشعر املطبوع  

واملصنوع  يف الشعر األندليس حاله حال الشعر العريب يف املرشق  وهو عدم قدرة الطالب أن 

و مطبوع أي قول الشعر عىل البدهية وعدم املراجعة والتهذيب وبني من يبني يميز بني ما ه

شعره عىل التكلف والتزويق اللفظي؛ لذا تتبعت آراء النقاد املشارق واملغاربة يف التمييز بني 

 املصطلحني.

 أسئلة البحث:

 يثري البحث تساؤالت حول مصطلح الطبع والصنعة، وأمهها: 

 ني ماهو مطبوع وما هو مصنوع ؟كيف نستطيع التمييز ب.1

 . ما هي آليات احلكم عىل هذا الشعر ؟2

 . هل أن الضوابط املرشقية تنطبق عىل الشعر األندليس؟3

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 ظهر الطبع عند الشعراء بصورة إمجالية ؛ أي أن الشعراء إذ  تفاوت الطبع  عندهم؛-1

 انت طاغية عىل نتاج الشعراء والسيام يف الفرتات املتأخرة يف األندلس.كأما الصنعة فقد  -2

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف أنه يعالج كيفية التمييز بني الشعر املطبوع واملصنوع من خالل 

 ضوابط التي وضعها النقاد.ال

 

                                                 
، نرشت عرشات االبحاث يف بالغة القرآن الكريم واالدب االندليس والعريب، شاركت يف العديد من املؤمترات  كليةاآلداب–جامعة سامراء 1

 .الدولية واملحلية
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 منهج البحث:

اعتمد البحث عىل املنهج التحلييل االستقرائي  الذي يستند عىل حتليل النصوص الشعرية  

 والكشف عنها من خالل تطبيق املعايري النقدية . 

 

 .التكلف – الشعر -األندلس -الصنعة–: الطبع الكلامت املفتاحية
 
 
 

Andalusian Poetry between Character and Craftsmanship 
 

1Ph.D.khalid shukur Mahmood 

 

 

Abstract 

The research dealt with the issue of poetry printing, publishing and the 

initiation of the year that Arab critics occupied for a long time, and 

Andalusian poetry received their attention and diligence a lot. From the 

criticism letters, the literary critic is accustomed to and elaborated on them. 

Nature is an aesthetic value that indicates the originality of talent, 

willingness, and workmanship, and the pioneer of its rules and scent, which 

the poet-maker emulates in the work of poetry. 

 

Keywords: Printing - workmanship - Andalusia - poetry - affection 
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 املقدمة

إن موضوع الطبع والصنعة شغل اذهان النقاد العرب ردحا طويال من الزمن ، ونال من 

وما خيلو كتاب من كتب النقد واالدب والبالغة من وقفة يعلن  عنايتهم واجتهادهم الكثري ،

عر ، بل هي الزمة من  فيها االديب عن رأيه وحيكم فيها ذوقه إزاء هذه املسألة يف عمل الش 

ل القول فيها  .لوازم النقد اعتاد عليها الناقد االديب وف ص 

والصنعة قواعد واصول فني ة حيتذهيا فالطبع قيمة مجالية تدل عىل أصالة املوهبة واالستعداد ، 

 .الشاعر الصانع يف عمل الشعر

وجتاذب النقاد بني املذهبني: الشعراء أصحاب الصنعة ، والشعراء أصحاب الطبع وتبارى 

الطرفان يف النقد، وطرقوا الكثري من املسائل و أل فوا فيها الكتب كل  حسب رأيه واعتقاده ، 

ويعارض من خيالفه مبينا  فيام يكتب حماسن ما ذهب إليه يؤيد الشاعر الذي يمثل مذهبه 

  ومقابح ما ذهب اليه اآلخرون.

إىل ان جاء فريق ثالث نظر بعني اإلنصاف إىل القضية ، ورأى أنه البد إلبداع الشاعر يف شعره 

من طبع بمعنى املوهبة أو احلس الفني ، ومن صناعة يتم هبا نظم الشعر وتأليفه، فالطبع 

ة مرتبطان معا  أو متداخالن يف عملية ابداع الشعر، وبام أن  الشعر االندليس ثمرة من والصناع

ثامر احلضارة العربية االسالمية ، فقد تأثر بام تأثر به الشعر العريب، فقد ظهر مصلح الطبع 

والصنعة عند الشعراء أوال وبعد ذلك تناوله النقاد ثانيا ، واملصطلحني مل يكونا حكرا عىل 

 ر وانام يتفاوت الشعراء فيه حسب موهبته وسليقته اللغوية والفكرية.شاع

وانطالقا من ذلك قسم البحث عىل مقدمة، ومتهيد حتدثت فيه عن ماهية الطبع والصنعة 

وجتاذب هذين املصلحني بني النقاد ولذلك تم احلديث عن الطبع عند النقاد االندلسيني، 

مالمح الطبع والصنعة عند طائفة من شعراء الشعراء وجاءت بعده الدراسة التطبيقية لظهور 

االندلس وختم البحث بخالصة ألهم النتائج التي توصل اليها الباحث واحلقته بقائمة 

 املصادر واملراجع التي اعتمد عليها البحث.
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 لطبع والصنعة يف اللغة واالصطالحمفهوم ا

 الطبع لغة:  

ا اإل نسان...جاء يف لسان العرب )طبع: الطب ع  والط   ل ي ه  ب ل  ع  ي ج 
جي ة  ال ت  يقة  والس 

: اخل ل   ب يعة 

ا فأ نشأ هم  ه  ل ق  ي خ 
ىل  الطبائع  ال ت  ه. وطب ع اهلل  اخل ل ق  ع  ىل  األ مر  ي ط ب ع ه طب عا : ف ط ر  ه اهلل  ع  وط ب ع 

ي  ط ب  
ه  هم، و  ل ق  هم ي ط ب ع هم طب عا : خ  ق 

الئ  ي  خ 
ه  ا و  ل ي ه  ال ت ي ع  ها و  ا وط ب ع  ل ي ه  ي ط ب ع  ع 

ت ه ال ت  يع 

) . وقد استعمل العرب هذا املصطلح جمازا  فقالو هو مطبوع عىل الكرم . وأيضا (1) ط ب ع 

 .(2) قالوا: هذا كالم علية طبائع الفصاحة

 أما يف االصالح:

الشعر عىل السجية فقد رأى النقاد القدامى أن مصطلح )الطبع( مقدرة الشاعر املطبوع قول 

 .دون اعامل الفكر أو تكدير الفؤاد

واختلف هؤالء النقاد يف النظر إىل هذا الشعر املطبوع . فبعضهم يراه كيفام جاء واتفق، فيكون 

هـ( يعيب احلطيئة ويتعقبه 217منه الغث والسمني والرديء واجليد وهو رأى األصمعي )

فدلني عىل أنه كان يصنعه وليس هكذا فقيل له يف ذلك فقال: )وجدت شعره كلة جيدا 

 .(3) الشاعر املطبوع ، إنام الشاعر املطبوع الذي يرمي بالكالم عىل عواهنه: جيده عىل رديئة(

وهبذا يكون الشاعر املطبوع عند األصمعي هو الذي الذي يقتدر عىل قول الشعر ارجتاال عىل 

ع عنده عدم التساوي يف اجلودة. اخلاطر دون أي مراجعة او تنقيح او هتذيب. ومقياس الطب

فالشاعر املطبوع هو الذي يكون يف شعره الرديء واجليد ولذلك وصف احلطيئة بأنه عبد 

 .لشعره ال ليشء إال لكونه وجد شعرا متحيزا منتخبا

هـ( وهو ما نستشفه من حديثه 255وقربيا من هذا املفهوم جاء مفهوم الطبع عند اجلاحظ )

يصفهم بأهنم يغتصبون االلفاظ ويلتمسون قهر الكالم. وهم يف رأيه عن عبيد الشعر الذين 

اصحاب صنعه وتكلف وليسوا كالشعراء املطبوعني الذين تتدفق عليهم االلفاظ واملعاين 

بيرس وسهولة فيقولون الشعر ارجتاال دونام إجهاد فكر. فيقول )لوال ان الشعر قد كان 

باب التكلف وأصحاب الصنعة ومن يلتمس  استعبدهم واستغرق جمهودهم حتى ادخلهم يف

قهر الكالم واغتصاب االلفاظ . لذهبوا مذهب املطبوعني الذين تأتيهم املعاين سهو ورهوا 

 .(4) وتنثال عليهم االلفاظ انثاال(

                                                 
 ، فصل الطاء املهملة.، فصل الطاء املهملة.33طط  ،،  بريوتبريوت  ––ه لسان العرب ،، دار صادر ه لسان العرب ،، دار صادر 11111111ابن منظور ، حممد بن مكرم ، ابن منظور ، حممد بن مكرم ،   ((11))
بيدي ((2))   بيدي الزَّ  : مادة )ط س ع(.: مادة )ط س ع(.، دار اهلداية.، دار اهلداية.  ""من جواهر القاموسمن جواهر القاموس  تاج العروستاج العروس  ""حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق ، ، أبو الفيضأبو الفيض  ،،الزَّ
صيل ، أبو الفتح عثامن بن جني املوصــيل ، أبو الفتح عثامن بن جني ((3))   صائ اخلصــائ   --دد  ""املو رصية العامة للكتاب ، باب يف اغالط ا: أبو الفتح عثامن بن جني  اهليئة املرصــية العامة للكتاب ، باب يف اغالط   اخل ا: أبو الفتح عثامن بن جني  اهليئة امل

 281281//33::العربالعرب
 ..1111//22: : ه ،دار ومكتبة اهلالل، بريوت. ه ،دار ومكتبة اهلالل، بريوت.     ""البيان والتبنيالبيان والتبني""ه ه 11231123اجلاحظ ، عمرو بن بحر بن حمبوباجلاحظ ، عمرو بن بحر بن حمبوب((4))  
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هـ( فالطبع عنده قول الشعر 395وسار عىل هنج األصمعي واجلاحظ أبو هالل العسكري )

و إتعاب للنفس وكيفام اتفق فيقول: )واما قرب املأخذ فهو عىل السجية دون إجهاد للفكر ا

ان تأخذ عفو اخلاطر وتتناول صفو اهلاجس وال تكد فكرك وال تتعب نفسك وهذه صفة 

 .(1) املطبوع(

 :ومن السهل املختار اجليد املطبوع قول الشاعر "ويقول ضاربا أمثلة عىل الشعر املطبوع 

 رصفت القلب فانرصفا

 كمداوبنت فلم أذب 

 

 ومل ترع الذى سلفا 

 عليك ومل أمت أسفا

 

ه للشعر. واملطبوع   الشاعر املطبوع عند هؤالء هو الذي ال جيهد واليكد ذهنه كثريا يف قرض 

عندهم هو الذي يقال ألول وهلة دون معاودة او تأين كيفام جاء . ومن النقاد القدماء من 

اشرتط يف الشعر املطبوع الذي يأيت عفوا اخلاطر ان يكون متمتعا بيشء من احلسن وبنفحة من 

ة وأن يبتعد صاحبه عن حويش الكالم وتعقيد املعاين ويأيت عىل رأس هؤالء ابن قتيبة اجلود

هـ( فهو يصف الشاعر املطبوع بأنه ) من سمح بالشعر واقتدر عىل القوايف ويف صدر 276)

بيته عجزه ويف فاحته قافيته و تبينت عىل شعره رونق الطبع و ويش الغريزة وإذا امتحن مل 

، فالطبع عنده يعني املوهبة والغريزة والقدرة عىل قول الشعر واالقتدار (2) ( يتلعثم ومل يتزخر

عىل القوايف وبالنهاية من كان شعره عىل هذه الشاكلة كان شاعرا مطبوعا، ويرى ابن قتيبة 

كذلك ان الطبع خيتلف من شاعر اىل آخر . فبعضهم لدية طبع وسهولة يف غرض املدح 

ل علية غرض الرثاء ويصعب علية غرض الغزل . فهذا ذو الرمه واآلخر يف اهلجاء وآخر يسه

احسن الناس تشبيها، فاذا صار اىل املديح والغزل خانه الطبع .وكان الفرزدق زير نساء ومع 

 . (3) ذلك ال جييد التشبيه

فشعر الشاعر املطبوع عند ابن قتيبة متفاوت فيحسن اذا وافقت رغبة الشاعر وإجادته ويقبح 

التكلف إذا جاء فيام ال جييده الشاعر ويرغب فيه، أو أن جتربه الظروف عىل قول شعر ويعرتيه 

 يفتقد اىل العاطفة الصادقة. 

 : ناعة  ا. والص  د 
اح  ه : صنعوها مج  ع  ال  أ عرف ل ه  و  يد 

اما مصطلح الصنع يف اللغة :قال اب ن  س 

ا ت   : م  ناعة  ل ه الصنعة. والص  م  ع، وع 
فة  الصان  ر 

ن اع  اليد  ح   وص 
ن ع  اليد  ؛ ورجل  ص  ن  أ م ر 

ع  م 
ن  ت ص  س 

                                                 
 .19حممد ابو الفضل إبراهيم  دار احياء الكتب ، مرص:   "كتاب الصناعتني"م ، 2111العسكري ، ابو هالل ، (1) 
 .91: ، دار احلديث، القاهرة: "الشعر والشعراء"ه 1123،عبد اهلل ابن قتيبة ، الدينوري(2) 
 املصدر نفسه. (3) 
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ن ع( ن ع  وص  ي وص 
، ول سان  (1) من قوم صنعي األ ي د  كة  ر  ن ع  الل سان، حم  . من  امل جاز: رجل  ص 

ان  بن  ثاب ت   س  ، ق ال  ح 
 
ك للشاعر  الف صيح  ولكل  ب ليغ  ب ني 

ال ذ ل  ك، ي ق 
ل  ذ  ، ك  ن ع   :ص 

هأ ه   ر 
ي ق ل ب  ي ؤاز 

ح  د  ى هل  م م   د 

 

ن ع    ك  ص 
يام  أراد  ل سان  حائ 

 ف 

 

ي ن. ل  اليد  ة  بعم  ر 
، أ ي حاذ ق ة  ماه  ناع  اليد  د، في قال: ص  قد ت فر  اب  و  ح  ي ن، ك س  ناع  اليد   وامرأة  ص 

ة  اليدي ن،  قيق  ، إ ذا كانت  ر  ناع  يت: امرأة  ص  ك  ق ال  اب ن الس  الء  و  ز  الد  ر  ي األ شايف، وُت  و  ت س 

ا( الهن  ة  ي ع م  ن ع  ان  هل ام ص  ذا ك 
، إ  ناع  ، وامرأة  ص  ن ع  ري: رجل  ص 

ق ال  ابن  األ  ث   .(2) وت ف رهيا. و 

اما يف االصطالح فتعني ) إعامل الذهن يف املعاين والرتاكيب لإلتيان بمعان  جديدة  أو تراكيب 

منافية يف كثري من األحيان جلودة الصياغة، وزادت اهلوة  "الصنعة"نت غري متوقعة. وهكذا با

ا بني اللفظ واملعنى(  . (3) عمق 

وكأن )أدباء الصنعة يكتبون وكل مههم حمصور يف تأليف استعارة خالبة أو جماز مجيل أو كتابة 

 يعن أقل بارعة أو غري ذلك من الفقاقيع، فإذا أراد أحدهم أن يؤلف كتابا أو يضع مقالة مل

عناية باملوضوع الذي يكتب فيه، وإنام يعمد إىل الفقاقيع فيؤلف منها عبارات خالبة فيتوبل 

ا أو كثريا ما يعجز أمثاله عن تأليف عبارة من إنشائهم اخلاص  .(4) هبا إنشاءه أو يرصها رص 

لذا رأى سالمة موسى يف وجوب االقتداء بالعرب يف أساليبهم واالرتياض بكالمهم 

حلرص عىل لغتهم وأن يكون الكاتب يف هذه اللغة حسن البيان رشيق العرض رائع اخلالبة وا

يثبت يف ألفاظه وينظر يف أعطاف كالمه ويفتن يف أساليبه، كل هذا وما إليه من مذهب العرب 

 . (5) القديم

ولكن الناظر ويقول احلميدي أيضا  انه رسيع القول، كأنه يعني انه يعتمد عىل ما يشبه البدهية، 

 يف كثري مما بقي من شعره حيس باجلهد والرتوي، والغوص والتعمق.

وقد انتهى إليه املوروث الشعري كام يمثله الغزال من ناحية وابن عبد ربه، من ناحية أخرى، 

(، فنزع فيه وأغرق وجتاوز حدود هؤالء الثالثة الكبار هـ389من خالل أستاذه ابن هذيل )

االة واإلغراق، وقد أقام ابن هذيل شعره عىل الصنعة املنحوتة وطلب خطوة جديدة يف املغ

                                                 
 .لسان العرب: فصل الصاد املهملة (1) 
 مادة صنع.تاج العروس ،  (2) 

 ..112112النقد والبالغة، مطبوع ضمن موسوعة احلضارة العربية االسالمية ، مكتبة الفقاهة: النقد والبالغة، مطبوع ضمن موسوعة احلضارة العربية االسالمية ، مكتبة الفقاهة: ""عياد ، شكري عياد ، شكري ((3))  
 .215: ، ، مكتبة األنجلو املرصي"املعارك األدبية  "م،1983اجلندي ، أمحد أنور(4) 
 .217املصدر نفسه:  (5) 
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الصورة الغربية جمانبا طريقة الغزال يف قلة االحتفال بالصنعة ، فمام يلتزم ابن هذيل فيه 

 :(1) املطابقات وحب التصوير قوله

 ال تـلم هائام قد استحسن  الو

 فأنا الطائع املشوق ملن صا

 العجـمر يب خاطرا يكاد من 

 يف مالء  كأنه وهو فيـــــــها

 تشتكي بالفتور من كسل امل شـ

 

 جد وكل أمره إىل استحسانه 

 ر يريني اهلوان يف عصيانه

 ـــب به أن يراع يف   ريعانه  

 ورد خديه يف جنى سوسانه

 ـي وال يشتكيه من أجفانه

 

األجفان، ثم هذه الصور  فمقابلة الطاعة بالعصيان واشتكاء الفتور يف امليش دون الفتور يف

الغريبة: صورة الذي يكاد ان يراع من عجبه وصورة املحبوب يف مالءة كالورد الذي قد التف 

من حوله السوسن، كل ذلك يدل عىل هذه الصنعة الشعرية املشوبة بطلب األغراب، ثم 

 :(2)هنالك اإلغراق الذي يشارف حدود اإلحالة، كقوله

 حايلأال عودة من طيفه فيـــرى  

 وتـهفو نجوم الليل من عظم زفـريت

 أبى غيـر تـعذيبي ولو أمر الردى

 

 أال ادكاري للكرى يل اتى تـــــــايل 

 وتـهفو نجوم الليل من فـرط إعوايل

 أطاع ولكن فعله هو أنكى لـــــــــــــي

 

 : (3) ومن شغفه بالرسم املستغرب املستطرف نجده يقول

 حت ىوالث ريا د نت من  البدر  

 

لت ها دارعا  ي دير  جمن ا   خ 

 

وهي من أغرب الصور التي يرسمها شخ  أعمى، ولذلك فان كثريا من تصويره مبني عىل 

نوع من الوهم الغريب، كتصويره أحبته يرحلون وقد بلهم الرذاذ والندى فلام حتركت مجاهلم 

فام عاد متييزها  تساقطت القطرات عىل االرض، وبكى هو فاختلطت دموعه بتلك القطرات،

ميسورا لذلك كان اخلروج عن الطبع يف هذه االبيات سمة بارزة وعالمة فارقة عند ابن هذيل 

 : (4) يقول

                                                 
 188188، لبيا، : ، لبيا، : 1515جملة كلية الدعوة االسالمية، العددجملة كلية الدعوة االسالمية، العدد  ""شعر حييى ابن هذيل شعر حييى ابن هذيل   ""،،19981998حممد حممد سعيد ،حممد حممد سعيد ،((1))  
 191شعر ابن هذيل:  (2) 
 191املصدر نفسه:  (3) 
 .178املصدر نفسه:  (4) 
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 مل يرحلوا إال وفوق رحاهلم

 وعلت مطارفهم جماجات الندى

 ملا حتركت احلمول تنـــاثرت

 فبكيت لو عرفوا دموعي بينها

 

 غيم حكى غبش الظالم املقبل 

 بدر مرســـــــــــــل فكأنام مطرت

 من فوقهم يف األرض حتت األرجل

 لكنها اختلطت بشكل مشكل

 

فلام وصلت هذه الطريقة الشعرية إىل الرمادي تقدم هبا خطوة، فاعتمد كثريا عىل االحالة يف 

املبالغة وحماولة االهيام، واتكأ عىل طلب املعنى املبتكر، وانفق فيه جهدا عظيام، وتردد بني 

 : (1) األطراف اجلدلية للموضوع يلحمها ويسدهيا، فمن إحاالته املجتلبة قوله

 ال تنكروا غرر الدموع فكل ما

 

 ينحل من جسمي يصري دموعا 

 ج

 :(2) وقوله يف العاذل

 أ يأمن أن يغدو حريق تنفيس

 فهذا محام األيك يبكي هديله

 

 وإال غريقا يف الدموع السواجم 

 احلامئمبكائي فليفزع للوم 

 

 :(3) وله قطعة كاملة نحا فيها هذا املنحى فقال

 غدا يرحلون فيا يوم رسلك

 ويا دمع عيني سد الطريق

 

 كن بالظالم بطيء اللحاق 

 وأفرغ عليهم نجيع املآقي

 

ويعتقد ابن شهيد أن األنموذج الواحد من الشعر أو من النثر ال يصلح ان يتخذ لكل العصور 

إىل نوع من األنواع. ومن املالحظ أن الصنعة تزايدت عىل مر العصور فأهل كل فرتة هيشون 

 .(4) حتى إذا كان عرص ابن شهيد، اصبح الناس يتعشقون التجنيس كثريا ويمجون

مفهوم الطبع عند النقاد االندلسيني ويف االندلس كان للشعراء النقاد وقفات يف هذا املجال  

هـ( أدرك امهية الطبع 328من عصور، فابن عبد ربه) بدأت مبكرا  منذ عرص االمارة وما تاله

                                                 
، ماهر زهري جرار ، "شعر الرمادي يوسف شاعر األندلس يف القرن الرابع اهلجري "م،1981ابن هارون، يوسف الرمادي ،  (1) 

 .81بريوت:  -املؤسسة العربية للدراسات والنرش
 121املصدر نفسه :(2) 
 .162-161س:ينظر: تاريخ األدب األندليس )عرص سيادة قرطبة(، د. دكتور إحسان عبااملصدر نفسه،  و (3) 
 .182املصدر نفسه:  (4) 

 212212//22::بريوتبريوت  ––  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ،،""  الفريدالفريد  العقدالعقد  ""هه11111111( ابن عبد ربه، أمحد بن حممد،( ابن عبد ربه، أمحد بن حممد،55))
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، ورأى عدم إمكانية قول الشعر ما مل يكن هناك طبع فطري ، حتى وإن أجهد املتعلم نفسه 

بالدراسة والتوسع باملعرفة ، فإن  ذلك غري مثمر ))ما مل تكن الصناعة ممازجة لذهنك 

 . (1) وملتحمة بطبعك ((

اعر مرهون بانبثاق هذه امللكة يف نفسه ، فبدوهنا ال يكون شاعرا  ومعنى ذلك أن الطبع عند الش

وإن اجهد نفسه يف الصنعة. ويرى يف موضع آخر ان الشاعر املطبوع هو الذي ال جيهد طبعه 

 . (2) وال يكلف نفسه ؛ )ألن مدار كل يشء عىل طبعه , والتكلف مذموم من كل وجه (

ه يف كتابه العقد الفريد عىل ما يشحذ الطبع ويصقل لذلك نجد ابن عبد ربه يركز يف اختيارات

املوهبة فيتخري مقطوعات شعرية متعددة يف اغراض خمتلفة غايته يف ذلك شحذ الطبع وصقل 

املوهبة بقوله : )) ومن الشعر املطبوع الذي جيري مع النفس رقة ويؤدي عن الضمري إبانة, ... 

 .(3) قول العباس بن االحنف ...((

 مثلها ليــــــلةوليلة ما 

 ليلة جئناها عىل مــــــوعد

ـ  مل ا خبت نرياهنا وانكفا الس 

 

ـــــعد مفـــجوع   صاحبها بالس 

وق متبوع  نرسي وداعي الش 

 (4) ـامر عنها وهو مصــــــروع

 

او قوله مقدما لشعره ))ومن قوله يف التشبيب والشعر املطبوع الذي ليس بدون ما تقدم ذكره 

))... (5). 

 صحا القلب إال  خطرة تبعث األسى

 بىل ربام حل ت عرى عزماته

 لواقط حبات القلوب إذا رنت

 وريط متني الوشى أينع حتته

بيع لبسنهــا  برود كأنوار الر 

 فرين أديم الليل عن نور أوجه

 

 هلا زفرة موصولة بحنني 

 سوالف آرام وأعيـــن عني

 بسحر عيون وانكسار جفون

 ونثامر صدور ال ثامر غص

 ثياب تصاب ال ثياب جمون

 جتن  هبا األلباب أي  جنـــون

 

و ابن عبد ربه مل خيرج يف كتابه عىل ما قرره النقاد املشارقة يف عدم اجهاد الطبع وترك التكلف, 

فبرش بن املعتمر وىص يف صحيفته عىل ترك املجاهدة والكد و اتعاب اخلاطر ؛ ألن االديب ال 

                                                 
 
 .2/231العقد الفريد: (2) 
 .2/212املصدر نفسه: (3) 
 172172، ،رشكة االرقم بن ايب األرقم ، بريوت، : ، ،رشكة االرقم بن ايب األرقم ، بريوت، : ""ديوان العباس ابن االحنفديوان العباس ابن االحنف  ""م ، م ، 19971997إبن االحنف ، عباس ، إبن االحنف ، عباس ،   ((4))  
 . 6/212العقد الفريد:  (5) 
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 و االستكراه و عليه ان يكون منقادا  لطبعه ال جيهده و ال يقرسه جيني وراء ذلك غري التعسف

(1) . 

لكة ُتلق مع اإلنسان وكأهنا هبة من اهلل م -تاج الطبع ن -اما ابن شهيد فينبه اىل أن البيان  

  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃچ تعاىل له , فالبيان )) من تعاليم اهلل تعاىل حيث قال: 

 [.1-1]الرمحن: 

ويعد ابن شهيد الطبع امهية عظيمة فقد قسم الشعراء حسب التمكن منه بوصفه مما يمح به 

الشاعر لدى اغلب النقاد فريى أن )أهل صناعة الكالم متباينون يف املنزلة، متفاضلون يف 

رشف املرتبة، عىل مقدار إحساهنم وترصفهم. فمنهم الذي ينظم األوصاف، وخيرتع املعاين، 

اللفظ، إال أنه يصعب عليه الكالم، ويكد قرحيته التأليف، حتى إنه ربام قرص يف،  وحيرز جيد

الوصف، وأساء الوضع. فهذا يف األبيات القليلة نافر، ويف القريبة املأخذ سائر، ويف طريقة 

اجلمهور األعظم ذاهب، حتى إذا ازدمحت عليه، وانحشدت إليه، وطالبته ببهاء البهجة، 

 .(2) وانفل، وتالشى واضمحل ( ورشف املنزلة، وقف

وهذا التحديد قائم عىل متثل االسلوب ومالحظة اجلهد املبذول فيه والذي هو من صميم 

عمل الطبع لكن ابن شهيد ال يقدم لنا شواهد ينطبق عليهم هذا التصنيف، ولربام كان يف ذهنه 

ومل يقدم لنا صورة  أمثلة من االدباء جيرون هذا املجرى ولكنه ترك املسألة يلفها الغموض

 . (3) دقيقة عن هذه الطوائف من االدباء فاكتفى بتقسيمهم إىل ثالث طوائف

فالطبع ملكة فطرية ومنحة اهلية تولد مع اإلنسان وتوفر االستعداد الفطري املوايت للشاعر 

 يشء يراه ابن شهيد البد منه ؛ بوصفه دليال عىل جودة املوهبة وقوة الشاعرية.

وليس هذا معناه أن ابن شهيد ينكر فضل الثقافة التي تعد مقوما  مهام  يف حراسة الطبع, بل أنه 

يقر بفضلها ويعرتف بفائدهتا بوصفها عامال مساعدا يف نمو الطبع وتقويمه ، وهذه الثقافة 

 حفظ هبا يقوم ال البيان إصابة)) فـ ، وغريبه النحو معرفة – تعنيه فيام –تعني لدى ابن شهيد 

الغريب واستيفاء مسائل النحو ، وإن ام يقوم هبا الطبع مع وزنه من هذين : النحو  كثري

. ففي هذه العوامل املساعدة تكتمل عنارص اإلبداع األديب التي حيتاجها (4) والغريب ((

الشاعر لتنمية قابليته وإمكانياته وتطويرها ودفعها إىل األمام ، وهو ما رامه ابن شهيد مل ا 

دى جلملة من الناثرين األندلسيني قائال  فيهم : كالمهم )) ليس لسيبويه فيه عمل ، وال تص

                                                 
 .136-1/135ينظر البيان والتبني:  (1) 
 ..238238//11  ..تونستونس  ––بيا بيا الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،  ، الدار العربية للكتاب، ليالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،  ، الدار العربية للكتاب، ليالذخرية الذخرية ""،،ابن بسامابن بسام  ،،الشنرتيني الشنرتيني ( (   2))  
 31 -26، 2موقف شعراء االندلس من الطبع والصنعة ، جملة جامعة االنبار، العدد  "م 2119العاين ، حممد شهاب،  (3) 
 .1/111الذخرية  (4) 
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، فاألديب وال ريب (1) للفراهيدي إليه طريق وال للبيان عليه سمة ، إنام لكنة أعجمية ((

 بحاجة اىل هذه العنارص لتكتمل عنده العملية االبداعية 

 الشعر األندليس بني الطبع والصنعة:

الشك فيه أن الشعر األندليس وقع حتت طائلة الطبع والصنعة باختالف مقدرة الشعراء مما 

عىل اخللق واالبداع ولذلك ميز النقاد العرب القدماء بني الشعراء وفقا هلذا التصنيف، 

فوصفوا بعضهم بأنه شاعر مطبوع أي موهوب ) يغرف من بحر ( ويأيت بصوره وأخيلته 

ه اما القسم الثاين فهم الشعراء املصنوعون كأنه ينحت من صخر ، باجلديد الذي مل يسبق الي

فيأيت بقصائد يعتمد عىل اخلربة والدربة ويمكن أن يأيت به كل من له اخلربة دون تفرد او متايز. 

وقد التفت هؤالء النقاد اىل قضية مهمة وهي رضورة اجتامع الطبع والصنعة يف الشاعر املجيد 

هـ(: ) وقد كان القوم  خيتلفون يف ذلك، 392يقول القايض اجلرجاين )العارف بأمور الشعر ، 

ر  وتتباين  فيه أحواهلم، فريق  شعر  أحدهم، ويصل ب شعر  اآلخر، ويسهل لفظ  أحدهم، ويتوع 

ب  اختالف الطبائع، وتركيب اخلل ق؛ فإن سالمة  اللفظ تتبع   منطق  غريه؛ وإنام ذلك بحس 

لقة. وأنت جتد  ذلك ظاهرا  يف أهل عرصك وأبناء سالمة الطبع، ودماثة الكال م بقدر دماثة اخل 

 .(2)زمانك(

والبيئة االندلسية افرزت عىل مر العصور الكثري من الشعراء الذين غلب عىل شعرهم الرقة 

والطبع كان يف مقدمتهم يف مقدمتهم يف عرص الطوائف عبد املجيد بن عبدون كان مياال اىل 

 .(3) ري عىل طريقتهجمارات املتنبي والس

 :(4) من ذلك قوله يف الرثاء

 سلني عن الدهر تسأل غري إمعة

 نعم هو الدهر ما أبقت غوائله

 ألقت عصاها بنادي مأرب ورمت

 وأسلمت للمنايا آل مسلمة

 

 فألق سمعك واستجمع إليرادي 

 عىل جديسة ال طسم وال عاد

 بآل مامة من بيضاء سنداد

 يا آل عبادوعبدت للـــــــــــــــرزا

 

االبيات من قصيدة طويلة يف الرثاء سلك الشاعر فيها مسلك الشعراء الفحول من رضهبم 

األمثال يف التأبني والرثاء بامللوك األعزة وبالوصول املمتنعة يف قلل اجلبال واألسود اخلادرة 

                                                 
 1/165املصدر نفسه:  (1) 

سن عيل بن عبد العزير ، اجلرجاين ، أبو احلســن عيل بن عبد العزير ، ((2))   صومهالوســاطة بني املتنبي وخصــومه""اجلرجاين ، أبو احل ساطة بني املتنبي وخ سى، مطبعة عيســى  ""الو رص : البايب احللبي ورشكاه، مرصــ :   ، مطبعة عي البايب احللبي ورشكاه، م

1717——1818 
 .117ينظر تاريخ االدب االندليس عرص الطوائف واملرابطني:  (3) 
 8181::دمشقدمشق  ––  العريبالعريب  الكتابالكتاب  داردار  ،،  ،،"")الشعر والنثر()الشعر والنثر(ديوان عبد املجيد ابن عبدونديوان عبد املجيد ابن عبدون""م م 19881988، سليم، ، سليم،   التنـريالتنـري((4))  
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هم يف الغياض وبالنسور والعقبان واحليات يف طول األعامر وغري ذلك مما هو يف أشعار

موجود، واحلق أيضا أن هذه الطريقة قد جرى عليها املعري يف نثره وشعره حني كان يرثي أو 

 يعزي، وما رسالته إىل أيب عيل بن أيب الرجال يعزيه يف ولده أيب األزهر إال من هذا النسق.

ثاء وعىل هذا املنوال نسج ابن عبدون قصيدته املشهورة املعروفة بالبسامة وهي التي قاهلا يف ر

بني األفطس وما حل  يف مملكتهم من الدمار مذكر فيها بمصارع املشهورين من االمم املاضية 

 :(1) اذ يقول

 هوت بدار أو فلت طائله

 واسرتجعت من بني ساسان ما وهبت

 واتبعت أختها طمسا وعاد عىل

 وما أقالت ذوي اهليئات من يمن

 

وكان عضبا عىل األمــــــــــــــــــالك ذا  

 رأث

 ومل تدع لبني يونان من أثر

 عــــــــاد وجرهم منها ناق  املدر

 وال أجارت ذوي الغايات من مرض

 

 :(2) وقد وافقه يف هذا النهج أيضا الشاعر الكفيف أبو جعفر التطييل، فقال من قصيدة

 وأعلن رصف الدهر البني نويرة

 وكانا كندماين جذيمة حقبة

 فهان دم بني الدكادك واللوى

 عىل عبس وذبيان ميله ومال

 فعوجا عىل جفر اهلباءة واعجبا

 

 بيوم تناء غال كل تداين 

 من الدهر لو مل تنرصم ألوان

 وما كان يف أمثاهلا بمهان

 فأودى بمجني عليه وجان

 لضيعة أعالق هناك ثامين

 

الذي يتمثل العربة املجسمة يف حقيقة املوت  "احلكيم  "يف هذه االبيات نلمس صوت الرجل 

ويربط يف ذلك بني املايض واحلارض وربام مل يكن يف هذا االجتاه الشعري يشء من تصوير التأثر 

 "الذايت للحادثة املبارشة وإنام فيه أسى عميق عىل العظامء من بني اإلنسان، فهو بكاء عىل 

 . (3) من خالل تصوير عظمة املوت، طلبا للتأيس "العظمة 

الشعراء الذين غلب الطبع يف بعض قصائده ، فجاءت هـ( واحد من 181وابن احلداد )

 : (4) منسابة بعفوية مع صدق املشاعر بعيدة عن التزويق والتنميق اللفظي ، من ذلك قوله

                                                 
 113املصدر نفسه : (1) 
 1/725الذخرية  (2) 
 .119االدب االندلس عرص الطوائف: ينظر تاريخ  (3) 
 151151م: م: 19711971بريوت ، بريوت ،   --، دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية  ""ديوان ابن احلدادديوان ابن احلداد""م م 19711971الطويل ، يوسف عيل ،  الطويل ، يوسف عيل ،  ((4))  
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 ورأت جفوين من نويرة كاسمها

 واملاء أنت وما يصح لقابض

 

 نارا تضل وكل نار ترشد 

 والنار أنت ويف احلشا تتوقد

 

جادا يف حبه صادقا يف التعبري عن عاطفته، وان نصيب شعره من حرارة يبدو أن  الشاعر كان 

 . (1) الوجد يتميز عىل كثري من سائر الغزل األندليس

 : (2) ومن فصائده التي ظهر فيها متصنعا قوله

 وقلبي من حسن التجلد عاطل

 سيصبح رسي كالصباح مشهرا  

 ويغري بذكري بني كأس وروضة

 

 ملرعثهوى يف غزال الواديني ا 

 ويميس حديثي عرضة املتحدث

 وينشد شعري بني مثنى ومثلث

 

 :(3) وهذ الشاعر الرمادي يقف امام طبق من ورد قدم له ، فقال ارجتاال

 اغرتبنا أنت من بجانة

 واجتمعنا عند إخوان صفا

 إن لثمي لك قدامهم

 الجتامع يف اغرتاب بيننا

 

 وانا مغرتب من قرطبة 

 بالندى أمواهلم منتبه

 س فيه فعلة مستغربةلي

 قبل املغرتب املغرتبة

 

يظهر يف االبيات الشعرية املشاركة الوجدانية بني الشاعر والوردة اذ جعل للوردة حياة 

مشخصة وعىل الرغم من ان  املعنى يبدو مألوفا معروفا رأيناه يف قطعة لعبد الرمحن الداخل 

الوصف ملنتدى بني أرقم وجعله ملتقى يشكو فيه الغربة اىل هذه النخلة فالشاعر يف معرض 

والوردة تشاركهم سامحتهم واخوهتم فقد وفق إىل إبراز الوحدة العاطفية،  "إخوان الصفاء  "

ومن هذا املعنى األخوي استخرج صورة اللثم ال الشم فأضاف إىل رابطة االخوة عمق اللهفة 

 .(4) والشوق

وحده وانام شاركه الكثري من شعراء ومل يكن احلديث عن الغربة حمصورا عىل الرمادي 

 :(5) هـ( يقول حني رأى النيلوفر171االندلس ، فقد ظهرت الغربة عند ابن محديس)

                                                 
 .161ينظر: تاريخ االدب االندليس عرص الطوائف واملرابطني ، احسان عباس:  (1) 
 83ديوان ابن احلداد:  (2) 
 .53شعر الرمادي:  (3) 
 198ديوان ابن احلداد : ينظر:  (4) 
 185املصدر نفسه : (5) 
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 ونيلوفر أوراقه مـــــــــــــــستديرة

 كام اعرتضت خرض الرتاس وبينها

 هو ابن بالدي كاغرتايب اغرتابــــــه

 

 تفتح فيام بينهن لـــــــــــه زهر 

 ح أسنتها محــــــــــرعوامل أرما

 كالنا عن األوطان أزعجه الدهر

 

الغربة اجلزئية كانت أقوى أثرا  من هذه املشاركة التي رسمها ابن محديس، وما ذلك إال ألن 

ابن محديس استنفذ معني الغربة يف بكاء الوطن، فليست وقفته عند معنى الغربة أمام النيلوفر 

قارنا قطعته هذه بقطعة أخرى له يصف فيها انيلوفر أدركنا إال وقفة عابرة. وعىل هذا فإذا 

 قيمة الشعور الذايت يف إحياء الطبيعة ال يف متجيدها.

هـ( اذ يقول ابن يسام )وله 181ويطالعنا من الشعراء املطبوعني يف االندلس املعتمد ابن عباد)

اُتذه بضاعة، شعر كام انشق الكامم عن الزهر، لو صدر مثله عمن جعل الشعر صناعة، و

لكان رائعا  معجبا ، ونادرا  مستغربا ، فام ظنك برجل  ال جيد إال راثيا ، وال جييد إال عابثا ، وهو 

، وهو (1) مع ذلك يرمي فيصيب، وهيمي فيصوب، وشعره يوضح ما رشح ويعرب عام ذكره (

ر امحد يعد من الشعراء الذين غلب عىل شعرهم الطبع والسليقة الصافية ، يقول الدكتو

ضيف: )فقد كان شعره رقيقا صادق املعاين، نقي الذوق، رشيف الطبع، عذب احلديث إذا 

تكمم وحسن االختيار يف نظم األلفاظ واملعاين، فكان شعره يف مجلته رقيق احلاشية صادقا يف 

عن الوصف  4معناه خاليا من التكلف، أكثره مأخوذ من حوادث حياته، وجمونه مل خيرج فيه 

 :(3) ، ومن شعره يف ذلك قوله(2) واألدب الالئق( اجلميل

ي ة   د  داع غ  مل ا الت قينا للو   و 

ف قت ص  تاق  و 
 اجل رد  الع 

ق رب ت   و 

يون نا ت ى كأن  ع  ينا د ما  ح   ب ك 

ي األوب  ب عد  ث الث ة   ج  ن ا ن ر  ك   و 

 

ة الق رص رايات    ف ق ت يف ساح  ق د خ   و 

راق ع  
ت ل لف  الح   المات  ط بول  و 

راحات   نها ج 
موع احل مر م   جلري الد 

ل يها زيادات   ق د طال ت ع  يف  و   ف ك 

 

فاألبيات نابعة عن طبع فطري بعيد عن التنميق والتزويق اللفظي كوهنا نابعة من اعامق نفسه 

املعذبة التي ذاقت الذل واهلوان ، فلم يكن للشاعر الوقت لتنميق اشعاره او يعيد النظر فيها 

                                                 
 .11-3/11الذخرية:  (1) 
 . . 122122، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة :، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة :  ""بالغة العرب يف االندلسبالغة العرب يف االندلس""م م 19511951ضيف، امحد ، ضيف، امحد ،   ((2))  
 .1،حتقيق  عبد املجيد ، حامد بدوي،  دار الكتب املرصية: "ديوان املعتمد ابن عباد " م ، 1988ابن عباد ،  حممد ، (3) 
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وانام هي زفرات مشبوبه باحلزن العميق املخيم يف اعامق نفسه ، ولعل من بدائع شعره القصيدة 

 : (1) التي يرثي فيها ابن عباد نفسه

ح  الغادي
قاك  الرائ   ق رب  الغ ريب س 

لم  بالع لم  ب الن عمى إ ذ  ا ت صل ت  ب احل 

ب الرامي إ ذا ا قت ت لوا  بالطاع ن الضار 

هر يف ن ق   ع م  بالد 
 م ب الب حر يف ن 

ر    ق د 
افاين ب ه  و  احل ق  و   نع م ه 

ه   مل  أ ك ن ق بل  ذاك  الن عش  أ عل م   و 

 

ب اد    ا  ظ ف رت  ب أ شـــــــــــــالء ابن ع  ق   ح 

بوا بالري ل لصادي  ب اخل صب  إ ن أ جد 

 أ مح ر  بالرضغم  العادي
 ب امل وت 

در  يف ال  ناديب الب در  يف ظ لم  ب الص 

ــــــــــــيعاد    ف وافاين ملـ 
 
امء ن  الس 

 م 

ادى ف وق  أ عـــــــــــواد   بال هت   أ ن  اجل 

 

فاملالحظ عىل القصيدة االنسيابية املتدفقة التي ُترج عن عفوية املوقف واملصري املحتوم  

والعناء، للشاعر وهو حيس بدنو االجل وانه مفارق هذه احلياة بعد مسرية طويلة من الشقاء 

فكان عليه ان خيرج آهاته وآالمه عىل شكل رصخات مدوية مليئة بالفخر واالعتداد بالنفس 

 :(2) وطيب املحتدى ، إال اننا النعدم من عدم وجود تكلف لدى الشاعر من ذلك قوله

ق ت عيـ ب ال ذي فار 
ا الصاح   أهي 

س  ال ذي هي  ب  الرا
 ن حن  يف امل جل 

يك  يف الل ذن ت عاطى ال تي ت    ن س 

حم  ي ا ة  و   راح 
 ف أت ه  ت لف 

 

ناء    الس  نى و  نه  الس 
ن فيس م   ـني و 

الغناء   ني و  ع الغ  امل سم   حة  و 

اهل واء   الرق ة اهل وى و   ة و 

احل ياء   ا ل ك  احل يا و  د   ق د أ ع 

 

و)احليا واحلياء(  فقد جانس الشاعر بني )السنا والسناء( و)الغنى والغناء( و) اهلوى واهلواء (

جمانسة لطيفة مل خيرج هبا عن الذوق العام للقصيدة واضفى عىل ألفاظه نوعا من اجلدة من 

خالل اختالف املعنى بني اللفظتني، وليس بعيدا عن املعتمد بن عباد نجد ممن اشتهر بالوفاء 

نه فقال معتذرا من للمعتمد بعد نكبته عىل يد امري املرابطني وهو ابن اللبانة الذي زاره يف سج

 :(3) عىل عطائه، فقال

 سـقـطـت مـن الوفـاء عـىل خبري

 تـركـت  هـواك وهـو شـقـيق ديني

 وال كـنـت الطليق من الرزايا

 فـذرنـي والذي لك فـي ضـمـيـري 

تــ بــرودي عــن غــدور ــق   لئن ش 

 أصـبـحـت أجـحـف بـاألسـيـرلئن 

                                                 
 .96: املصدر نفسه (1) 
 .19ديوان املعتمد ابن عباد:  (2) 
  111 :2،دار الراية، ط "، ديوان ابن اللبانة الداين )جمموع شعره("م 2118السعيد ، حممد جميد ، (3) 
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 أسـيـر وال أسـيـر  اىل اغتنام

 إذا ما الشكر كان وإن تناهي

 

 مـعـاذ اهلل  مـن سـوء املـصـري

 عـىل نـعـمـى فـمـا فضل الشكور

 

يظهر ابن اللبانة نوعا من املواساة للمعتمد وحيفف عنه مأساته مذكرا نفسه بفضله القديم 

األرس  عليه ويبني له أنه ما يزال عىل حاله التي كان عليها من قبل كريام غنيا عزيز حتى وهو يف

 : (1) يعاين ما يعانيه من ضعف، وذل، وفقر، فخاطبه قائال

 غني النفس أنت وإن أحلت

ف يف الندى حيل املعايل  ت رص 

 أ حدث منك عن نبع غريب  

 وأعجب منك أنك يف ظالم

ا  رويدك سوف توسعني رسور 

 وسوف حتلني رتب املعايل

 

 عىل كفيك حاالت الفقري   

ح  من قليل  بالكثري    فتسم 

ن ى زهر نضري    تفتح عن ج 

 وترفع للعفاة منار نور  

 إذا عاد ارتقاؤك للرسير  

داة  حتل يف تلك القصور  غ 

 

فاألبيات تنساب بعفوية نابعة عن طبع فطري ممزوج باألحاسيس واملشاعر الفياضة مقرونة 

بالقيم االخالقية املعربة عن الوفاء جتاه ملك غدر الزمان به وغري حاله من السعادة اىل الشقاء، 

 فيعترص قلب ابن اللبانة أملا  للحال التي أضحى عليها املعتمد حتى أنه صار من حزنه الكبري

عليه يرى أن  كل يشء يف هذه الدنيا حتى اجلامدات تبدلت حاهلا هي األخرى، فتأملت لفقد 

وقد رضب فيها الشاعر أروع  األمثلة يف الوفاء اإلنساين، فلقد رث ى املعتمد وبكته بكاء مريرا، 

عر العريب، يقول  : (2) دولة بني عباد بمرثية م ن عيون املرائي يف الش 

 ن رائح غادتبكي السامء بمز

يسة  دخل ت ها النائبات عىل ر 
 ع 

 وكعبة كانت اآلمال تعمرها

 كم من دراري سعد قد هوت ووهت

 

 عىل البهاليل من أبناء عب اد 

 منهم  فيها وآســـــــــــاد
 أساود 

 فاليوم ال عاكف فيــــــــــها وال باد

 منهم وكم درر للمجد أفراد

 

بة، وفداحة املصاب، وعظيم اللوعة فالقصيدة مرثية فريدة م ن نوعها  حتمل صدق  التجر 

واحل رقة، بدت فيه فيها براعة الشاعر وقدرته يف النظم يف مشهد يثري املشاعر والعواطف 

احدث نوعا من املشاركة الوجدانية يب الشاعر واملتلقي وهذه مهمة الشاعر البارع ، ويطالعنا 

                                                 
 116املصدر نفسه :  (1) 
 116 :ديوان ابن اللبانة  (2) 
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هـ(التي نالت اعجاب عبد الواحد املراكيش ، 521بعد ابن اللبانة عبد املجيد ابن عبدون)

 : (1) يقول

ـيـن  ب األ ث ـــر   ـع  ب ــــــعـد  الع 
هـر  ي ـفـج   الد 

ـظ ــــة   ــوع   أ نــهــاك  أ نــهــاك  ال آلوك  م 

ـسـامل  ـة   إ ن أ بـدى م  ــرب  و  هــر  ح   ف ــالد 

ــــذ   أس  ت ــأخ  ـــواد ة  ب ـــيــن  الر  ال ه   ه  و 

 (:1اىل ان يقول)

ـت ــهـا ـن د نـيـاك  ن ـوم 
نـك  م  ـر   ف ــال ت ــغ 

 كم دوله ولي ت بالن رص خدمت ـــــــــــها

رب ق ات ـــــــــــل ه  هوت ب دارا وفل ت غ 

ب ت عت من بني ساسان ما وه  ج   واسرت 

ام  وعــــــاد  عىل  وأت ب عت أخت ها طس 

 زلتبني املظف ر واألي ام  ال ن

حقا  ليومكم يوما  وال محــــــــــلت  س 

 من لألســــــــــــــــ رة أو من لألعن ة أو

 

ر    الصـ و  ىل األ شباح  و   ف ـمـا الب ـكـاء  ع 

الظ ـــفر  و 
 ب ـيـن  نـاب الل يث 

ـة  ـن ن ـوم   ع 

مر الس  ثل  البيض  و 
السود  م  البـيـض  و   و 

ب ـيـن  الصـ ــراب  و 
م  ي ــد  الض  ــــار 

 الذكـر  

 

هر وى الس 
ـيـن ـيـهـا س  ـة  ع  ـنـاع   ف ـمـا ص 

بــــــر ل  دنياك عن خ   مل ت بق منها وس 

با  عىل األمـــــــــالك ذا أث ر ض   وكان ع 

 ومل تدع لبني ي ون ان من أثــــــــــــــ ر

ر ر 
نها ناقض  امل 

م م  ره   وج 
 عــــاد 

ف ر رى منها عىل س   مراحل والو 

اب ر العمربم  ـــــــــــــــــثله لي ل ة يف غ 

ر  من لألسن ة هيدهيا إىل الث ــــــــــــــغ 

 

ابتدأ الشاعر قصيدته باحلكمة يشكو فيها ظلم الدهر الذي يتحكم يف آجال الناس دون 

استطاعة االنسان ان يرد أو يدفع عن نفسه ذلك ، ثم ينتقل بعد هذه املقدمة اىل الرثاء فيرضب 

االمثلة عىل حكم الدهر وجوره ، فيذكر ما فعله باألمم البائدة وامللوك السابقني ثم خيل  اىل 

رثاء املتوكل ملك بني األفطس، والشاعر يف هذه القصيدة يبدو متصنعا ألنه عرض فيها 

معارفه التارخيية والفقهية ولوجوه البيان والبديع مكثرا من االستعارة والتشبيه واملجاز 

ية ومزخرفا القصيدة باجلناس والرتصيع والطباق، وهذ ال يعني أن ابن عبدون مل يكن والكنا

 . (2) موفقا يف صناعته

 

 

 

                                                 
 .139ديوان عبد املجيد ابن عبدون:  (1) 
 .68، 61ينظر: ديوان عبد املجيد ابن عبدون :  (2) 
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 اخلامتة

تناول البحث قضية نقدية من قضايا النقد العريب القديم اال وهي قضية الطبع والصنعة التي   

شغلت بال النقاد االوائل مدة طويلة من الزمن فهي مثلام ظهرت يف الشعر املرشقي فقد 

 ظهرت أيضا يف الشعر االندليس ، وتوصل البحث اىل النتائج اآلتية: 

 نتاجات الشعراء يف االندلس وقد تعاورها الشعراء فمنهم إن قضية الطبع والصنعة ظهرت يف

 من غلبه الطبع، ومنهم من تكلف يف شعره ، وفريق ثالث خلط بني املذهبني.

كان للسليقة اللغوية واملوهبة الفطرية اثرا  يف طبع نتاجات الشعراء هبذا املذهب اعني )الطبع( 

 الصنعة. اما الذي خانته قرحيته وموهبته فاجته اىل مذهب

الشعراء املطبوعون يف راي النقاد هم الذين تتدفق عليهم االلفاظ واملعاين بيرس وسهولة 

 عملية ابداع الشعر، ألن فيقولون الشعر ارجتاال دونام إجهاد أو كد للذهن وإجهاد للفكر يف

 الشاعر املبدع البد ان يمتلك الثقافة الكافية ليجسدها يف شعره.

ان متداخالن مع بعضهام البعض بل ومرتبطان يف عملية االبداع الطبع والصنعة مصطلح

 الشعري.
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 املصادر واملراجع 

 بريوت – العلمية الكتب دار ،" الفريد العقد "ه1111إبن عبد ربه، أمحد بن حممد،

 3ط ، بريوت –ه لسان العرب ،، دار صادر 1111ابن منظور ، حممد بن مكرم ، 

شعر الرمادي يوسف شاعر األندلس يف القرن الرابع  "م،1981إبن هارون، يوسف، 

 بريوت -، ماهر زهري جرار ، املؤسسة العربية للدراسات والنرش"اهلجري

 العريب الكتاب دار ، ،"ديوان عبد املجيد ابن عبدون)الشعر والنثر("م 1988التنـري ، سليم، 

 . دمشق –

 ه ،دار ومكتبة اهلالل، بريوت.   "والتبني البيان"ه 1123اجلاحظ ، عمرو بن بحر بن حمبوب

، مطبعة عيسى  "الوساطة بني املتنبي وخصومه"اجلرجاين ، أبو احلسن عيل بن عبد العزير ، 

 البايب احللبي ورشكاه.

 ، ، مكتبة األنجلو املرصي"املعارك األدبية  "م،1983اجلندي ، أمحد أنور

 ، دار احلديث، القاهرة:  "والشعراء الشعر"ه 1123،عبد اهلل ابن قتيبة ، الدينوري

اق  د بن عبد الرز  د بن حمم  بيدي ، أبو الفيض، حمم  ،  "تاج العروس من جواهر القاموس "الز 

 دار اهلداية

 2،دار الراية، ط "، ديوان ابن اللبانة الداين )جمموع شعره("م 2118السعيد ، حممد جميد ، 

   

الذخرية الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،  ، الدار العربية للكتاب، "الشنرتيني ، ابن بسام،

 .تونس –ليبيا 

 ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة. "بالغة العرب يف االندلس"م 1951ضيف، امحد ، 

 ، ،رشكة االرقم بن ايب األرقم ، بريوت،"ديوان العباس "م ، 1997الطباع ، فاروق، 

بريوت ،  -، دار الكتب العلمية "ديوان ابن احلداد"م 1971طويل ، يوسف عيل ،  ال

 م.1971

 دار: "(واملرابطني الطوائف عرص) األندليس األدب تاريخ"م 1962عباس  ، إحسان ، 

  لبنان – بريوت الثقافة،

 .بريوت – صادر دار ، "محديس ابن ديوان "عباس، احسان، 

، ، دار الكتب "ديوان املعتمد ابن عباد "م ، 1988وامحد، عبد املجيد ، و بدوي، حامد

 املرصية.

النقد والبالغة، مطبوع ضمن موسوعة احلضارة العربية االسالمية ، مكتبة "عياد ، شكري 

 الفقاهة. 
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املعجب يف تلخي  أخبار املغرب من لدن فتح "م 2116املراكيش ، عبد الواحد بن عيل ، 

 بريوت -، املكتبة العرصية، صيدا"األندلس إىل آخر عرص املوحدين

اخلصائ  ا: أبو الفتح عثامن بن جني   -د "املوصيل ، أبو الفتح عثامن بن جني - 21

 رابعة. اهليئة املرصية العامة للكتاب ، الطبعة: ال

 

 الدوريات

موقف شعراء االندلس من الطبع والصنعة من عرص  "م،2119العاين ، حممد شهاب ، 

 31 -26م 2119، 2جملة جامعة االنبار، العدد "اخلالفة اىل هناية عرص الطوائف

 جملة كلية الدعوة االسالمية،  "شعر حييى ابن هذيل  "،1998حممد حممد سعيد ،

 515-191، لبيا، 15العدد

 

 

 

 

 



 

 
 متممات الكتابة 

 عالمات الترقيم في العربية دراسة في ضوء ممكنات الدالئل السيميائية
 

 أزهار عيل ياسنيأ.د.

 مقدمة1

كتابية تسهم يف نقل مقاصد املتكلمني وتقريب عملية الفهم  متثل عالمات الرتقيم رموزا   

لإلشارات  موضوعيا   ومعادل   كتابيا   اقتضاء ملقتىض حال الكالم، وت عد هذه العالمات جنسا  

واليامءات اجلسدية يف األداء الكالمي، فهي من مكمالت التعبري اللغوي املكتوب، وهي 

 .حتمل مساقات وظيفية متنوعة يف النصوص

 مشكلة البحث

صوص أدبية فصيحة مكانية تطبيق منهج لساين حديث عىل نإيف  ل مشكلة البحثتتمث

 مفتوحة ومتنوعة.

 أسئلة البحث: 

 سئلة ومن أمهها:يطرح البحث جمموعة من األ

أين تكمن أمهية عالمات الرتقيم يف النصوص، الفصيحة فقط أم النصوص بمختلف . 1

 أجناسها.

 .للباحثني دراسة هذه العالمات عىل وفق املنهج السيميائيكيف يتأتى . 2

 أهداف البحث:

مات الرتقيم يف ضوء منهج مكانية معاجلة ودراسة عالإتسليط الضوء عىل  ىلهيدف البحث إ

 .ىل النظريات اللسانية احلديثة )املنهج السيميائي(إه ؤصداأتنتمي 

 أمهية البحث:

يف التي اعتنت بعالمات الرتقيم، بل مل تسبقه دراسة هذا البحث سابق لغريه من الدراسات 

تتعدد فيه النصوص وتتنوع بني النصوص الشعرية  لغويا   ا  هذا املجال، فهو يستعرض موضوع

والنثرية بوصفها شواهد توضح جوهر املوضوع ودللته وتعكس يف الوقت نفسه دور 

 عالمات الرتقيم وأثرها يف بيان مقاصد املتكلمني. 

 البحث:منهج 

 .التحلييلاملنهج  ، الثاين:املنهج الوصفييتبع البحث منهجني هامني مها: األول: 

                                                 
 تدريسية يف قسم اللغة العربية / كلية اآلداب / جامعة البرصة 1
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املنهج الوصفي: ارتكز البحث عىل وصف الظاهرة اللغوية ملواضع عالمات الرتقيم التي ف

ذا ، وهوالنصوص الشعرية والنصوص النثريةتنوعت ما بني النصوص القرآنية الكريمة 

ضافة نوعية إذ عزز من دللت عالمات الرتقيم إطى البحث التنوع يف النصوص أع

 .ووظائفها التي تؤثر يف فهم هذه النصوص وتوجيه معانيها

سليط الضوء وت ،دلليا   –هج التحلييل: وتم ذلك عرب حتليل النصوص األدبية حتليال لغويا نامل

 عىل موضع الشاهد.  

 .شارياتإ – ايقونة -رموز - وظائف – سيميائيةالكلامت املفتاحية: 
 
 

Punctuation Marks: A study in the Light of the Semiotics Linguistic  
 

Prof. Dr. AZhar Ali Yaseen 

 

 

 

Abstract 

Punctuation marks represent written symbols that contribute to convey the 

intentions of the spokesmen and approximate the comprehension process as 

required by the state of speech. These marks are written genus and objective 

equivalent to physical signs and gestures of verbal performance. This 

research precedes other studies that have taken care of punctuation marks, 

as it reviews a linguistic topic in which there are many texts and varies 

between poetic and prose texts as evidence that clarifies the essence of the 

topic and its connotations and at the same time reflects the role of 

punctuation marks and their impact in clarifying the intentions of the 

speakers. 

 

Keywords: Audit - tax - value added - tax auditor. 
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 املقدمة    

هذا البحث املوسوم بـ) متمامت الكتابة/ عالمات الرتقيم يف العربية ـــ قراءة يف ضوء     

ممكنات الدلئل السيميائية ( هو حماولة لقراءة سيميائية ذات منحى دلئيل لعالمات الرتقيم 

ارها يف الكتابة العربية، وبام أن  السيميائية ــ بوصفها نظرية أو منهجاـــ قد انتجت عرب مشو

اللساين التحلييل بدأ بدي سوسري، ومرورا ببريس، مقاربات لسانية تقوم عىل الوصف 

والتحليل لرموز اللغة وعالماهتا داخل النصوص األدبية لرصد أمهية هذه العالمات ومدى 

دت علام واصفا  -السيميائية  –نسقيتها يف النصوص عىل مستوى املعنى والدللة، حتى ع 

قرر إذن أن  اللغة نظام من الرموز والعالمات املعربة عن مضامني األفكار للعلوم مجيعها، ت

 والثقافات.

ولشك أن  حتليل النصوص ي عد  بحد  ذاته فعال قرائيا يعكس الكيفية التي يتم هبا رصد    

مضامني النصوص وحمتواها لغرض ادراك املعاين والكشف عن الدللت املخبوءة خلف 

ن لذلك قراءة عالمات الرتقيم سيميائيا بوصفها مواد تعبريية حتمل مضامني هذه املعاين، أمك

دللية وأدوات اهلندسة اجلاملية فضال عام هلا من قصد تأثريي وفعل تواصيل، فهي متثل نامذج 

حتليلية ـــ تطبيقية ملفهوم العالمات، بناء عىل ما حتمله من محولت ثقافية ومعرفية حتكمها 

تعكس الصدى الفكري للمتكلم / صانع هذه العالمات ، كام تعكس يف عالقات دللية 

الوقت نفسه الصدى الثقايف للمتلقي، لذلك فإن  عالمات الرتقيم بوصفها رموزا كتابية، 

تستثمر مالحمها الدللية وتربزها يف ظل اجراءات التحليل اللساين يفعل الصريورة 

 اوره املوزعة عىل مبحثني، مها:رب حمالسيميائية، فكان هذا البحث معنيا بذلك ع

املبحث األول: وتضمن كل من املوضوعات: السيمياء: املفهوم والشتغال الوظيفي، 

 السيمياء والدللة: مقاربات النطالق والتحليل.

                                                                                                                      املبحث الثاين: وقد عنى بممكنات الدلئل السيميائية وصداها يف عالمات الرتقيم العربية.                  
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 املبحث األول

 السيمياء: املفهوم والشتغال الوظيفي

 

السيمياء أو السيموقريطا علم اختص بدراسة العالمات، وأول من أشار إىل العالمة العامل   

سويرسي دي سوسري الذي لحظ أن اللغة تشتغل بوصفها نظاما من العالمات أو ال

اإلشارات املعربة عن األفكار، وهو هبذا حرص العالمة باملنجز اللساين فقط ، بعد ذلك اطل 

علينا الفيلسوف المريكي شارل سندرس بريس الذي تبنى فكرة كونية العالمة فعنده )) كل 

 (1باعتباره عالمة، ويدرك بصفته عالمة أيضا(() يشء يشتغل كعالمة، ويدل

إذن السيمياء))ختتص بدراسة بنية هذه اإلشارات وعالقتها يف هذا الكون وكذا توزيع 

 (.2وظائفها الداخلية واخلارجية(()

 وجتدر اإلشارة إىل أن بريس قسم العالمة إىل ركائز ثالث، هي: 

التالزمية بني الدال) املثل(  واملدلول)املؤول(، كام أول : الرمز، ويتمثل بالعالقة السببية أو 

 يف عالقة النار بالدخان.

ثانيا: اإلشارة، وتتمثل بالعالقة القائمة بني الدال واملدلول عىل مبدأ التشابه أو التواضع 

 العريف كام يف إشارات املرور.

املؤول( عىل املقاربة ثالثا: األيقونة، وهي العالقة القائمة بني الدال) املمثل( واملدلول)

واملشاهبة، ويتجسد مفهوم األيقونة يف الصور الفوتوغرافية واخلرائط، واسامء األصوات 

 (.3والرموز الكتابية)

 السيمياء والدللة : مقاربات النطالق والتحليل 

هناك عالقة وطيدة بني السيمياء والدللة من منطلق حيز الشتغال والتحليل، وجيب التنويه   

ول بأن ه ليس املقصود بالدللة العلم الذي يدرس البنية وعالقتها باملعنى، بل املراد دراسة أ

(، وهذا احليز الشتغايل الذي ت عنى به السيميائية، من هنا ربط الفيلسوف 4دللة بنية العالمة)

ف علم الدلئل بأن ه نظ رية واصفة األملاين كارناب بني علمي الدللة والسيمياء عندما ))عر 

                                                 
 .69( بنكراد ، سعيد ، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاهتا:  1)

 .52( عبداهلل، قدوري، سيميائية الصورة ، مغامرة سيميائية يف أشهر الرساليات البرصية يف العامل :  2)

، وقاسم ، سيزا ، 75، وتشاندلر، دانيال، أسس السيميائية: 12(ي نظر: بنكراد ، سعيد ، السيميائيات ، مفاهيمها وتطبيقاهتا:  3)

 .26القارئ والنص: 

(ي نظر: يوسف ، األطرش ، املكونات السيميائية والدللية للمعنى، آليات انتاج املعنى يف اخلطاب الرسدي، )بحث( ضمن  4)

 .16لوطني الرابع: السيمياء والنص األديب: امللتقى ا
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(، وقد ب رز السيميائيون أمهية املكون الشتغايل للدللة الجتامعية 1للسيميائيات اخلاصة(()

 (.2عندما أشاروا اىل أن هذا املكون هو حتصيل حاصل للبحث السيميائي)

إن  املشتغل الدليل ههنا يتخطى إطار اللغة أو التواصل بأدوات لغوية، بل حيدث التواصل    

الدللة ما هي إل )) مشبه أو مثري يستدعي رد  فعل  _دلئل والعالمات؛ ألن  العالمة عرب ال

 (.3أو أفعال ينشط الذهن اجتاه مثريات أخرى(()

ومن منطلق املعرفة العميقة للدللة عند العرب خاصة، بتقسيامهتا الثالثة إىل دللة وضعية    

املسميات املعنى السيميائي، ول مناص من ، ودللة عقلية واخرى طبيعية فقد قاربت هذه 

(، وهكذا 4القول)) توصل العرب إىل تعميم جمال أبحاث الدللة عىل أصناف العالمات(()

ا هتتم  جتاوزت السيامئية املنجز التواصيل اللساين فتخطت األمر إىل املنجز الدليل ألَّن 

 بالعالمات الدللة التي متثل جزءا من الثقافة العامة.

  

                                                 
 .12( شاذيل، املصطفى، السيميائيات  نحو علم دللة جديد للنص:  1)

(ي نظر: يوسف، األطرش،  املكونات السيميائية والدللية للمعنى، آليات انتاج املعنى يف اخلطاب الرسدي، )بحث( ضمن  2)

 .45ديب: امللتقى الوطني الرابع: السيمياء والنص األ

 ( يوسف، األطرش ،املكونات السيميائية والدللية للمعنى) بحث سابق(. 3)

، وي نظر: حفناوي ، بعيل ، التجربة العربية يف جمال السيمياء ، دراسة مقارنة 70( فاخوري، عادل،  علم الدللة عند العرب:  4)

 .150والنص األديب، اجلزائر: مع السيمولوجيا احلديثة)بحث( امللتقى الوطني الثاين للسيمياء 
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 املبحث الثاين

 ممكنات الدلئل السيميائية وصداها يف عالمات الرتقيم العربية

 

ا نظام لغوي     وحدات تضمنها عرب ومكاين مرئي سيميائي، –إذا كانت الكتابة توصف بأَّن 

غل حيزا مكانيا ؛فإن  هذه العالمات   تش حتى برصيا ت ربى  ومقروءة، مكتوبة كالمية

ا رموز كتابية وايقونات سيميائية بمعطيات برصية عىل مستوى اخلط  الرتقيمية توصف بأَّن 

والكتابة، ألجل فصل أجزاء الكالم عن بعضه، والتمييز بني عنارصه اللفظية، أو لربط 

رات كتابية النصوص مع بعضها لغرض التبيني والتوضيح ،لتكون هذه العالمات إشا

ترشيدية، ))وكأن  الكاتب يلوح بيده لكي يرشد القارئ يف قراءته األثر كيفام جيب أن  ي قرأ أو 

 (، فهي تشكل هندسة كتابية ذات صور حركية برصية.1كام يريده هو(()

 -السيميائي بوصفها: -ويلحظ ملمحها الدليل

عن النشاط اللفظي لتؤدي  إحدى عالمات التواصل غري اللفظي: فهذه العالمات تنيب-أ

معان  ودللت حسب ورودها يف سياقاهتا، فهي متثل رافدا من روافد العالمات غري اللفظية 

وتنتمي هذه العالمات إىل السيميولوجيا التي متثل )) العلم الذي يدرس حياة العالمة يف 

 (.2كنف احلياة الجتامعية(()

دللت عرب ما تشري إليه من رموز واشارات، ويف  إن  عالمات الرتقيم متثل دوال  تنتج   

 السيميائي–الوقت نفسه توسع من دللت النص  حتت طائلة ما ي عرف بالنفتاح الدليل

 .صامتة اشارية لغة فهي احلديثة، البنيوية النظرية توصيف حسب

ة، عالمات تشكل رموزا كتابية ورسوما هندسية: فعالمات الرتقيم ذات معطيات برصي-ب

(،وهبذا فهي ل ت عد تأنقا شكليا 3إذ تؤدي )) دللت سيامئية لغة وايقونا، ورمزا واشارة(()

ول تناسقا تشكيليا مرتفا، بل هي عالمات تم اعتامدها عىل أساس التواضع والصطالح، 

لذلك هي))رموز اصطالحية معينة بني اجلمل أو الكلامت ، لتحقيق أغراض تتصل بتيسري 

(، وجتدر اإلشارة اىل أن  4هام من جانب الكاتب، وعملية الفهم عىل القارئ(()عملية الف

سمعي،  -أكثر هذه العالمات هي يف األصل وقفات سمعية، كانت تعرب عن فعل انجازي

                                                 
(خرضي، عيل وآخرون،  مجاليات األساليب الشعرية يف شعر عدنان الصائغ، ) بحث(، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، 1)

 .     ٣٢م، ايران :٢٠١٥، سنة٢١العدد 

 .9برنار، ماهي السميولوجيا ، ترمجة: حممد نظيف: توسار ، (2)

 .80بحث الرتبوي، مناهجه وتقنياته: (محداوي، مجيل،  ال3)

 .48المالء والرتقيم يف الكتابة العربية: ابراهيم ، عبد العليم ،  (4)
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وعندما قلت املقروءات الشفهية وانعدمت سواء الشعرية أم النثرية تم حتويل هذا املنجز 

 (.1بة واملحققني إىل منجز كتايب وفعل برصي)القرائي باجتهاد النساخ والكت

إن  غياب عالمات الرتقيم أو إساءة استعامهلا وعدم مراعاة ضبطها يؤدي إىل انتاج معاين    

(،كام يؤدي ذلك إىل خلق ضبابية يف املكون الدليل، والشائع اآلن، املفرط أحيانا، 2نقيضة)

ريب املعارص، وذلك))يعود إىل حماولة سد  الهتامم بالتشكيل البرصي، خاصة يف الشعر الع

الفراغ الذي أحدثه ضعف الصلة بني الشاعر واملتلقي باندثار الوظيفة النشادية التي تربز 

 ( فضال عن النوايا الدللية عند املتكلم.3القيم اجلاملية واملالمح التعبريية(()

وسيميائيا عندما ت قرأ يف ضوء وتربز أمهية هذه العالمات بوصفها تشكيالت برصية ايقونيا 

 -ركيزتني، مها:

 فعلها النجازي يف انتاج املعنى وحتسني ايقاعاته.

 (. 5فعلها الدلئيل يف توجيه القراءة)

  -وبناء عىل ذلك ت قسم هذه العالمات بحسب هندستها الشكلية إىل:

زة)،(، ل من:الفارعالمات هندسية بسيطة: ذات شكل هنديس واحد، املرموزة يف ك-أ

(، والشارطة)/(، وعالمة الستفهام)؟(، وعالمة التعجب _والنقطة).(، والشارحة)

 والنفعال)!( ونحوها.

المات هندسية مركبة)مزدوجة(:ذات أشكال هندسية متعددة ، فتكون عالمات ثنائية ع-ب

 (.""  ""( و)؛( و):( أو ثالثية أو أكثر، نحو)...(و){ }، كام يف الرموز)..( و)]  [( و) ( و)

 -وتؤدي عالمات الرتقيم يف أي نص أديب وظائف وغايات، أمهها أَّنا متثل:   

عالمات صوتية: عىل الرغم من خلو هذه العالمات من أي أثر صويت أو سمعي يف أي -1

سلسلة كالمية، غري أن  وظيفتها الصوتية تظهر يف كوَّنا عالمات ضابطة لبعض الظواهر 

 (.4التنغيم والوقف)الصوتية، كام يف مواضع 

خصت هذه العالمات بوصفها إشارات صوتية تبني مواضع الوقف التام والسكتة     وقد ش 

القصرية والفصل والوصل مما يضفي تلوينات صوتية، تعزز الفهم عند القارئ، فضال عن 

                                                 
 85: 20ي نظر: شغيدل، كريم،  دللت الشكل البرصي يف الشعر العريب احلديث، جملة عالمات ،ع  (1)

يف الشعر العريب )دراسة ونقد( ، جملة دراسات يف اللغة العربية د. عيل أكرب ، ورضا، النزياح الكتايب  ي نظر: حمسني و كياين، (2)

 .86سنة: 2013، 12وآداهبا، ع 

 .88( حمسني وكياين ،النزياح الكتايب يف الشعر العريب املعارص)دراسة ونقد(،)بحث سابق(: 3)

 ( البحث نفسه.5)

 .109املاكري، حممد،  الشكل واخلطاب:  ي نظر: ( 4)
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(، وهناك من الباحثني م ن أيقن أن  هلذه العالمات انتامءات صوتية 1إضفاء عنرص اجلامل)

عندما رصح بقوله: ))من الناحية الصوتية فإن  عالمات  الرتقيم متثل تقليدا اصطالحيا 

 (.2للتدليل عىل اخلط البياين للصوت(()

 الصويت: -ومن هذه العالمات ذات املعنى الوظيفي

ا عالمة الفصل أو الفاصلة،- ميت هكذا؛ ألَّن   وتسمى أيضا الشولة، ورمزها الكتايب)،( وس 

اجلمل الطويلة )املركبة(غري املنتهية  واجلمل القصرية)البسيطة(،أو زاء الكالمتفصل بني أج

وكذلك اجلمل املعطوفة عىل بعضها كام تتواجد للفصل بني مجل الرشط واجلزاء ومجلة  املعنى،

وبني الفاظ البدل واملبدل منه ، إذن))هي رموز أ صطلح عليها، ت وضع بني  القسم وجوابه،

ه عن بعض ،ولتنويع الصوت به عند قراءته، لي عرف مواضع الوقف أجزاء الكالم لتم ييز بعض 

(، ويف ضوء هذه املواضع التي ختتص هبا العالمة فإَّنا تعزز مواطن 3من مواضع الفصل(()

الوقف الصويت البسيط أو اجلزئي، الذي يعد بمثابة سكتات قصرية تستعرض زمنا قصريا 

 (.4جدا)

رتاحة، ي منح القارئ التنفس قليال معها ،إذ ل حيسن معها النفس وهي هبذا متثل وقفة اس    

ا متنح النصوص األدبية املقروءة ايقاعية صوتية، مبنية عىل التتابع  الطويل، فضال عن أَّن 

 الصويت احلسن، وهكذا ت عد وقفة صوتية قصرية نسبيا.

مة عن الصوت املكرر عالمات التضعيف والتكرير، ورمزها الكتايب)   (، وتعرب هذه العال-

(،وهكذا يلوح صداها 5أو املضعف حيث متنحه  القوة والشدة، وتسمى عالمة الشدة)

 .6الصويت، فهي يف األصل عالمة)) الوقوف عىل القليل يف اجلملة الواحدة((

عالمة الوقف التام، ورمزها الكتايب).( وتسمى النقطة املربعة، وتعد حمطة اسرتاحة طويلة -

اَّنا بني اجلمل املستقلة املعنى أو املستقلة املعنى واإلعراب، إذ تؤذن إىل انتهاء نسبيا، ومك

اجلملة وانقضاء معناها وغلق فضاء الفكرة التي يصاحب َّنايتها توقف اسرتاحي بام يتناغم 

وينسجم مع طوهلا وتتابعها، حيث تبدأ اجلملة التالية التي حتمل معنى جديدا وفكرة 

 (. 7مستحدثة أخرى)

                                                 
 .49و 6وما بعدها، وأمحد ، مجال عبد العزيز ، الكايف يف المالء والرتقيم:  22( زكي ، أمحد ، الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية : 1)

 .24الشعرية العربية احلديثة : داغر، رشبل،  ( 2)

 .50( وأمحد ، مجال عبد العزيز ، الكايف يف العالم والرتقيم:  3)

 .48المالء والرتقيم يف الكتابة العربية: ، عبد العليم ، ابراهيم ( ي نظر:  4)

 .174ي نظر: بركة، بسام ، علم األصوات العام:  ( 5)

 .381، الكويت:  2، ع 46( عوين ، عبد الستار، مقاربة تارخيية لعالمات الرتقيم)بحث( جملة عامل الفكر، مج  6)

 ، وبدوي ، كامل ابراهيم علم اللغة املربمج) األصوات(:70غة العربية: ( ي نظر: زكي ، أمحد ، الرتقيم وعالماته يف الل 7)
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ويبدو أن  وضعها اثناء تسلسل  اجلمل فهي عندئذ تصبح عالمة أقرب ما تكون إىل     

الستئناف، إذ ي ستأنف الكالم بعدها ، لذا يمكن تسميتها) العالمة الستئنافية( حيث يقطع 

ما قبلها من الكالم مع ما بعدها، فيبدأ كالم آخر عىل نية الستئناف، إذ يكون ما قبلها غري 

ملا بعدها، فاجلملة التالية أشبه ما تكون باجلملة املستقلة يف املعنى عن األوىل، فتتوقف  متتابع

متابعة الكالم أو النطق حتى يصل القارئ إىل وقفة طويلة فاصلة ليبدأ  بعد ذلك كالم جديد 

 (. 1باملتابعة  والقراءة)

نجز الصويت، فإن  الكتابة هي نظاما قائام عىل امل -أية لغة -عالمات دللية: إذا كانت اللغة-2

املنجز البرصي التشكييل العالمايت بوصفها الوجه اآلخر لتمثيل اللغة، فهي صورهتا ووجها 

البرصي اآلخر املقروء، وهكذا هي عالمات الرتقيم التي تسهم يف دعم البناء الدليل، وتثبيت 

كتايب والمالئي املعاين املقصودة، كام تسهل عملية  القراءة البرصية والضبط ال

 (*.2للنصوص)

ا تكون بمثابة     عندما تتناغم هذه الرموز السيميائية مع دللت النصوص املكتوبة، فإَّن 

)) عالمات الرتقيم دوال برصية تتفاعل  مثريات دللية تدعم بناء املعنى، مما يشري هذا إىل أن 

 (3مع الدوال اللغوية يف إمتام املعنى وإنتاج الدللة((.)

ويف ضوء ذلك يمكن أن ت رصد فعالية هذه العالمات يف تسويق انتاج  املعنى ومقتضيات     

الدللة حسب قصدية املتكلم، مما يساعد ذلك عىل تعيني هذه املعاين وتيسري فهم مضامينها 

عند املتلقي، كام تسهم هذه  العالمات يف إزالة مالبسات الهبام والغموض إذا وضعت 

(، فهي أداة)) الستكشاف  للرؤى املوضوعاتية 4ح يف النصوص)موضعها الصحي

 (. 5واملقصدية(()

                                                 
 .26ي نظر: شلبي، د. أمحد، كيف تكتب بحثا أو رسالة، دراسة منهجية:  ( 1)

. *ل مناص من القول 150، وبركة ، بسام ، علم األصوات العام: 22ي نظر: زكي ، أمحد ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية:  ( 2)

أن  تقسيم العالمات عىل هذه الكيفية الوظيفية ل يعني بالرضورة حرص عالمة معينة أو أكثر من عالمة بالوظيفة املناطة هبا، بل 

تتداخل وظائف هذه العالمات، وإن ام يتم ترجيح العالمة األقرب إىل توجهها الوظيفي، وجتدر املالحظة هنا أن  وجود عالمات 

ا وضعت من لدن املتكلم، بل هي لواحق كتابية سطرها املحقق أو الشارح أو الرتقيم يف النصوص ال رتاثية القديمة ل يعني أَّن 

 الناقل الكتايب، الباحثة.

 .2حممد،  التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث:  الصغراين ، ( 3)

ري ، حممد ،الشكل واخلطاب، مدخل لتحليل ، واملاك86د. حممد عبد السالم،  حتقيق النصوص ونرشها: ي نظر: هارون ، (4)

 .110ظاهرايت : 

 .81مجيل،  البحث الرتبوي، مناهجه وتقنياته:  (محداوي ،5)
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فتصبح النصوص بتآزر كل من املادة اللغوية والعالمة الرتقيمية مزجيا دلليا متناسقا يقوم 

(، وتطرح هذه الدللت من منطلق ))اعتبار الكتابة 1عىل بنية تشكيلية دللية وبنائية(()

ا نسق دليل يمكن حتديده وضبطه ومتثيل عالماته، وباعتبارها موضوعا  سيميوطيقيا؛ ألَّن 

نسقا يف دللة، ومتضمنة يف نفس اآلن )كذا( للكتابة واحلركة أي لألشكال اخلطية وطريقة 

( ، فهذه العالمات الرتقيمية ))التي ترتكز عىل البعد 2بناء تلك األشكال هلذه العتبارات(()

 (.3عىل النتقال من اللفظ اىل الشكل مما يقوي الطاقة الدللية(() البرصي تستند

عالمات الفصل املنقوطة ورمزها الكتايب):(، ويمكن أن تسمى عالمة الفصل الدليل -

ا تدل عىل الفصل بني عبارتني أو مجلتني، تكون األوىل سببا والثانية مسببا عنها،  السببي، ألَّن 

، والقارئ عندما ي الحظ هذه العالمة يدرك دللتها عىل هذا أي تفصل بني السبب واملسبب

 (. 4النحو)

عالمة الستفهام، ورمزها الكتايب)؟(، وتدل هذه العالمة عىل الدللة الستفهامية، سواء -

كان الستفهام حقيقيا ،فتكون عندئذ رمزا  أو اشارة للكشف واملعرفة وطلب احلقيقة، أو كان 

 (.5ون حينئذ رمزا يرهتن بسياق القول)الستفهام جمازيا فتك

الدللية، فعندما حتذف أداة الستفهام من اجلملة  -وتتميز هذه العالمة بقوهتا التعبريية    

املستفهم عنها، تبقى فاعليتها يف هذه اجلملة وتصبح بمثابة أداة تعويض عن األداة املحذوفة، 

ا عندما توضع يف َّناية اجلمل املستفهم  عنها، فإن  القارئ سوف يتفاعل أكثر مع هذه بل أَّن 

 (.6العالمة فيقرأ اجلملة أو العبارة بتنغيم استفهامي)

عالمة النفعال والتـأثر، بصورهتا الكتابية)!(، ومكاَّنا يف َّناية اجلمل النفعالية التأثريية، -

اق اجلمل التعبريي، التي تدل عىل تأثر املتكلم وانفعاله يف موقف ما، كام يتفاعل القارئ مع سي

ا تدل عىل التعجب والندهاش  وعندئذ تتولد لديه طاقة تعبريية يف اداء اجلملة، ألَّن 

والستغراب والستنكار والتأسف واملناجاة والستغاثة أحيانا وكل ما يتعلق باملؤثرات 

ة ،أي (، وبناء عىل ذلك يمكن ))تسميتها بعالمة املواقف الذاتية واملوضوعي7النفعالية)

(، 8تؤرش ايقونيا عىل فضاء املواقف للدللة عىل حالة انفعال متسمة بالتعجب واحلرية(()

                                                 
 .٨٥: 20دللت الشكل البرصي يف الشعر العريب احلديث، جملة عالمات العددشغيدل، كريم،  (1)

 .7( املاكري ، حممد ، الشكل واخلطاب ، مدخل لتحليل ظاهرايت :  2)

 .85( حمسني ، وكياين النزياح الكتايب يف الشعر العريب املعارص)بحث سابق( :  3)

 .٥،٤٩، وابراهيم ، عبد العليم ، المالء والرتقيم يف الكتابة العربية :١٦ي نظر: زكي ، أمحد، الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية: (4)

 .264، وشلبي ، أمحد ، كيف تكتب بحثا أو رسالة :١٨العربية : ي نظر: زكي ، أمحد ، الرتقيم وعالماته يف اللغة  (5)

 .٥٤( ي نظر : أمحد، مجال عبد العزيز، الكايف يف المالء والرتقيم :6)

 .52، وابراهيم ، عبد العليم ، المالء والرتقيم يف الكتابة العربية : ١٩ي نظر: زكي ، أمحد ، الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية : (7)

 .263شلبي ، أمحد ، كيف تكتب بحثا أو رسالة:  (8)
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ومن اخلطأ الشائع الصطالح عىل هذه العالمة بعالمة التعجب فقط أو نقطة التعجب؛ ألن  

هذا الصطالح ل يمثلها ألن ه يعرب عن حالة انفعالية واحدة هي التعجب فحسب، وخيرج 

 (. 1النفعالية األ خرى املعربة عن حالت التأثر والنفعال عن بودقتها) احلالت

عالمة احلذف والختزال، ورمزها الكتايب ثالث نقط أفقية ل أقل ول أكثر)...( وتسمى -

نقط الختصار، توضع عىل  السطور متتالية أ فقيا لتشري إىل أن  هناك برت أو اختصار* يف طول 

ى هبا إلشعار القارئ أن  ثمة حذفا يف الكالم، وأن  املتكلم استغنى عن (، ويؤت2اجلملة(()

بعض منه، اما لختصاره أو لسهولة ادراكه من املتلقي، أو أن  ما تم ادراجه وذكره قد حقق 

(، فضال 3غايته وكفايته الدللية، فام يذكر يصبح مكررا لسابقه أو قد يفيض احلال إىل امللل)

مة ))توحي بعامل سيميائي برصي غري متكامل، تعرب عن فضاء المتداد عن ذلك هذه العال

الرسدي الالَّنائي، والتشكل والتبلور الذي يشد القارئ إىل عوامله املفتوحة املختزلة، ليمأل 

 (.4فراغاته، وتكثيف احلدث، ومن ثم تساهم يف انشاء الدللة(()

اك املتلقي يف إنتاج النص أو اثارته لتقبل وهكذا تفتح هذه العالمة مكانا للتأويالت إلرش    

النصوص برحابة وإقناع، ول يقترص وضعها يف َّناية الكالم بل قد تأيت يف بدايته حيث تتصدر 

بعض اجلمل والعبارات، وجتدر اإلشارة إىل أن  هناك من الباحثني من جعل عالمة التنقيط 

 الصمت، بوصفها ))كناية برصية عن الثالثي خاصة يف املنجز األديب والشعري، عالمة عىل

دال )كلمة أو مجلة(، مغيب بنحو مقصود ... جتنبا للحساسية الدللية التي يمكن أن يثريها 

 ( .5ذلك الدال لو ظهر عالنيا(()

( عالمات نصية: إن  اسرتاتيجية بناء النص ترتكز يف املقام األول عىل الدوال اللغوية بشقيها ٣

دوال الكتابية/ اخلطية، فهي اللبنات األساسية يف بنائه، فهام يتناوبان يف الدوال الصوتية وال

تشكيله ويتجاذبان يف منحه الدللت املتعددة، وكذا عالمات الرتقيم التي ت عد جزءا من 

(، لذا حتقق 6الدوال الكتابية التي متنح النص الطاقة احلركية وتكون بمثابة منهجا برصيا دال)

اتساق النصوص ومتاسكها وانسجامها وترابطها عىل مستوى القراءة  عالمات الرتقيم

                                                 
 .115ي نظر: أوكان ، عمر ، دلئل  المالء وأرسار الرتقيم:  (1)

 .119( أوكان ، عمر ، دلئل المالء وأرسار الرتقيم: 2)

، 363بحثا أو رسالة:  ، وشلبي ، أمحد ، كيف تكتب52ي نظر: ابراهيم، عبد العليم ،المالء والرتقيم يف الكتابة العربية:  ( 3)

 .85ومحداوي، مجيل، البحث الرتبوي، مناهجه وتقنياته: 

 .20زكي ، أمحد، الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية:  ( 4)

 172شعرية القصيدة القصرية عند منصف املرغني،)بحث(، جملة أبحاث كلية الرتمجة األساسية : ياسني، أمحد جار اهلل،  (5)

، جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية، 3جمدي، املكون البرصي يف القصيدة احلديثة واملعارصة،)بحث( ، ع( ي نظر: حممد، 6)

 .157اجلزائر: 
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والكتابة، وتعد هبذه الكيفية وسيلة للتواصل اللساين بني قطبي التواصل: املتكلم 

 (.   1واملتلقي)

تشكل هذه العالمات دعام للرتابط النيص إذ تضيف رصانة للنص ليظهر أمام قارئه نصا     

ة، الذي نتج عن التناسق البرصي الكتايب والذي منحته عالمات مستوفيا لرتابطاته النصي

الرتقيم، من هنا قيل أن  هذه العالمات خري معني عىل ربط اجزاء اجلمل مع بعضها لفظيا 

 (،2وتقنيا ،واجلملة الواحدة مع ما جياورها أو مع ما قبلها وما بعدها)

(، وقد))تشري إىل 3ضها بعضا)حتى يصبح املكتوب سالسل كالمية مقروءة، مرتبطة مع بع

ا متثل إلنجاز 4احلدود بني أهداف مجلة مركبة، أو بني مجل مؤلفة لنص ما(() (، بمعنى أَّن 

 النيص املوازي لإلنجاز الكتايب، فكالمها يؤثران يف تشكيل الوحدات النصية.

مل (، وأكثر ما تتميز هبا اجل--عالمة احلرص، ورمزها الكتايب رشطتان متواليتان )-

العرتاضية، إذ توضع يف بدايتها ويف َّنايتها، لتفصل بني ما قبلها وما بعدها من اجلمل، متييزا 

ندافع عن  -املحامون  -هلا عن اجلمل األخرى، وكذا مجل الختصاص، نمو: نحن 

ومجلة النداء املتضمنة يف الكالم، كام يف تضمني الدعاء اخلاص بالرموز الدينية،  -املظلومني 

 (. 5صىل اهلل عليه وآله وسلم خري البرش من األولني واآلخرين) -: حممد نحو 

عالمة التنصيص والقتباس أو التنضيب، وتسمى أيضا  الشولتان أو القوسان املزدوجان -

( ،وختتص هذه العالمة بالعبارات املنقولة نصا من مصدر آخر أو " "،ورمزها السيميائي)

، وتكثر هذه العالمة يف البحوث والدراسات العلمية نصوص مقتبسة حرفيا من كالم آخر

(،لذا 6واألدبية عىل حد  سواء، فضال  عن رسائل املاجستري وطروحات الدكتوراه األكاديمية)

 يمكن أن يطلق عليها)عالمة الستشهاد النيص(.

م (، ويؤتى هبا لغرض عرض الكالم املقس-العالمة العارضة أو الشارطة: وترمز صوريا بـ) -

إىل حماور أو أقسام، ومكاَّنا عادة يف أول السطر أو يف بداية اجلمل احلوارية، خاصة يف 

 (. 7النصوص السينامئية)

                                                 
 .٢٢ي نظر: زكي ، أمحد، الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية : (1)

 . ٥ي نظر: أمحد، مجال عبد العزيز، الكايف يف اإلمالء والرتقيم : (2)

 ١٥-١٤، أمحد،  الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية : زكي  ي نظر: ( (3)

 .٢٤رشيل، الشعرية العربية احلديثة: (داغر ،4)

 .٨٥-٨٤، ومحداوي، مجيل ، البحث الرتبوي، مناهجه وتقنياته:٢١ي نظر: زكي، أمحد ، الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية : (5)

 363 :، وشلبي ، أمحد ،كيف تكتب بحثا أو رسالة٥٢رتقيم يف الكتابة العربية :ي نظر: ابراهيم ، عبد املنعم ، المالء وال (6)

 .85ي نظر: محداوي، مجيل ، البحث الرتبوي، مناهجه وتقنياته:  (7)
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عالمة الفصل والتنسيق النيص، ورمزها الكتايب نقطتان أو شولتان):(، ويمكن -

 تسميتهام)النقطتان العموديتان(، وهي عالمة يؤتى هبا للفصل بني أجزاء النص الواحد؛

لغرض التنسيق والرتتيب، ليتسنى للقارئ فهمه، حيث توضع بني لفظ القول ومجلة مقول 

القول، وبني أي التفسريية واجلملة املفرسة بعدها، وبني لفظة مثل ومجلة املثل، وبني اليشء 

 (.1وأقسامه، وبني العنوان الرئيس والعنوان الفرعي وما يليه من نصوص كتابية)

عت هذه العالمة الرتقيمية خاصة يف الكتابات احلديثة، الشعر والنثر عالمات تواصلية: شا-

عىل حد  سواء، ول تكاد ختلو منها النصوص بأنواعها: اللغوية والعلمية والفلسفية 

ها ترفا طباعيا أو تزويقا كتابيا، بل))ت عد  وسيطا من  والفنية...ومع أمهيتها ل يمكن عد 

(،حتى 2وصل بني قطبي التكلم: املتكلم واملتلقي(()وسائط التواصل، إذ تشكل حلقة ال

ا متثل لغة يف داخل لغة) (، بوصفها لغة اشارية التي تعد  جزءا من أية لغة، 3وصفها بعضهم أَّن 

فهذه  العالمات هي))مكسب تأرخيي مفيد للتواصل اإلنساين، ورضورة حتمية، اقتضاها 

 (. 4ألذن إىل ثقافة العني والكتابة(()انتقال النسانية التدرجيي من ثنائية الصوت وا

وهبذا ت عد  هذه العالمات)) مجلة من املنبهات البرصية التي  تدخل يف مقصديات   

تقوم عىل وحدات من األنظمة التواصلية،  واحدى هذه  -بحد  ذاهتا -(؛ألن  اللغة5النص(()

 (. 6الكالم)األنظمة الصور الكتابية/اخلطية التي حتكمها مقصدية منتج 

عالمة التخصيص) (، وهي عبارة عن قوسني هاللني، يصلحان لكتابة العبارات أو -

الكلامت ذات خصوصية عند املتكلم، كام يف أسامء العالم واملدن، والكلامت املفرسة 

والشارحة، أو اجلمل التفسريية، أو البدائل اللفظية، أو األعداد التي تكتب رقام فتحرص هبا، 

بة من هذا القبيل التي تكون مهمة لدى الكاتب، لغرض لفت انتباه القارئ إىل وكل كتا

خصوصيتها وأمهيتها، فضال عن مضمنات الدعاء القصري كام يف عبارات)ريض اهلل عنه(، 

و)عليه السالم(، و)ق دس رسه(، و)أدام ظله(،وحرص اجلمل املحكية التي تعزز حالة إعرابية 

 (.7حافزا للتواصل وجرسا ملقاربة الفهم بني الباث واملتلقي) واحدة وهكذا، مما ي عد ذلك

                                                 
: ، ومحداوي، مجيل املنهج الرتبوي، مناهجه وتقنياته50-49ي نظر: ابراهيم ، عبد املنعم ، المالء والرتقيم يف اللغة العربية:  ( 1)

87. 

 .20الصغراين، حممد ، التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث: (  2)

 .81ي نظر: محداوي ،مجيل، البحث الرتبوي، مناهجه وتقنياته:  ( 3)

 60:  1997،الكويت،سنة  2،ع46(عوين ، حممد الستار ، مقاربة تارخيية لعالمات الرتقيم، )بحث( جملة عامل الفكر،مج:4)

 .84: 20دللت التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث )بحث(، جملة عالمات،عشغيدل، كريم، (5)

 .157ي نظر: حممد ، جمدي ، املكون البرصي يف القصيدة احلديثة املعارصة ، )مقال سابق(:  (6)

، وشلبي، 22رتقيم وعالماته يف اللغة العربية: ، وزكي، أمحد ، ال51ي نظر: أمحد ، مجال عبد العزيز ، الكايف يف المالء والرتقيم:  (7)

 .86، ومحداوي ،مجيل، البحث الرتبوي تقنياته ومناهجه: 363أمحد ، كيف تكتب بحثا أو رسالة: 
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عالمة الرشطة املائلة، ورمزها الصوري)/(، وهلا وظائف عدة منها: استعامهلا بني مجلة -

الرشط وجوابه، وأحيانا لفصل التأريخ اهلجري عن امليالدي، وكذلك بني الكلامت املتضادة 

املرتادفات كام يف: املتكلم/ الباث أو نحو القارئ/املتلقي، نحو: املتكلم/ املتلقي، أو بني 

 (. 1وكلها عنارص مهمة تساند عملية التواصل يف النصوص املكتوبة)

عالمة التضمني ، ورمزها] [، وهي  عبارة عن قوسني معكوفني أو قوسني  مركنني، تفيد -

غرض التفسري والتوضيح، عندما يريد املتكلم تضمني كالم من خارج نسق الكالم املكتوب، ل

(،وغريها  من التداخالت التي تعزز 2أو تصحيح اخلطأ الوارد، أو زيادة يف كالم آخر مقتبس)

 التواصل مع النصوص.

عالمة التتابع، ورمزها الصوري)=(، وتوضع يف َّناية الصفحة من األسفل، وت كرر يف بنية -

قارئ بمواصلة التواصل مع املقروء (، لغرض افساح الفرصة لل3الصفحة التالية من األعىل)

وسد  فجوة النتقال من صفحة ألخرى، وأحيانا توضع هذه العالمة يف َّناية هامش الصفحة 

للتدليل عىل أن  جزءا  من هذا اهلامش يمتد إىل الصفحة التالية، وهذا معمول به كثريا يف 

 الكتب املحققة ورسائل املاجستري والدكتوراه.

، وي ستغنى هبذه العالمة عن األلفاظ أو اجلمل  "   "ورمزها الكتايب  عالمة املامثلة،-

 (، جتنبا لتكرارها ومنعا لسأم القارئ وملله.4املتامثلة)

، وهي عبارة عن قوسني مزهرين أو   عالمة اآلية، ورسمها التشكيل عىل هذا النحو-

ن أَّنا تعمل عىل تسجيل رقم كأسني مزهرين، يرمز هبا إىل انتهاء نص  اآلية الكريمة، فضال  ع

 (.5اآلية، كام يومئ رسمها  بعنرص اجلامل، إذ يضفي تواليها حسن التنسيق)

عالمة التوتر أو التخييل، وصورهتا الكتابية )..( وهي عبارة عن نقطتني أو شولتني أ فقيتني، -

 (.6توضع بني مفردتني أو عبارتني أو أكثر من ذلك يف نص  واحد)

                                                 
 .86، ومحداوي، مجيل ،البحث الرتبوي مناهجه وتقنياته: 51ي نظر: ابراهيم، عبد العليم، المالء والرتقيم يف اللغة العربية:  (1)

 .365، وشلبي، أمحد ، كيف تكتب بحثا أو رسالة: 86نظر: محداوي، مجيل ، البحث الرتبوي مناهجه وتقنياته: ( ي  2)

 .21ي نظر: أمحد ، مجال عبد العزيز ، الكايف يف المالء والرتقيم:  (3)

 .58ي نظر: أمحد ، مجال عبد العزيز ، الكايف يف المالء والرتقيم:  (4)

 .٨٥يل ، البحث الرتبوي مناهجه وتقنياته :ي نظر : محداوي، مج (5)

حممد فاضل، التشكيل البرصي يف قصيدة ماجدة غضبان )بحث(، جامعة املثنى، قسم اللغة العربية لسنة  ي نظر: جدوع ، (6)

٢٠٤: ٢٠١٢. 
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هذه العالمات أن  أغلبها يمثل عالمات مشرتكة تتواجد يف كل من املنجز املالحظ يف    

الشعري والنثري، لكن بعضها يستأثر وجوده يف النثر دون الشعر، كام يف عالمات احلذف 

والتوتر واملامثلة ونحوها، وبعضها اآلخر يستأثر مكانه حرصا يف املصحف الرشيف كام يف 

 ت فتكاد تكون مشرتكة بني الشعر والنظم.عالمة اآلية، أما باقي العالما
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 اخلامتة

يف َّناية هذا املطاف العلمي ثمة مالحظات أرصدها البحث فخل ص اىل بعض النتائج،    

 -أمهها:

ـ تربز عالمات الرتقيم اشتغاهلا الوظيفي يف النشاط الدراكي ذي املحتوى القصدي ، بمعنى  ــ

تواصليا عرب ما محلته من دلئل، وهنا جتلت مقاصد هذا  أن  هذه العالمات قد انتجت نشاطا

البحث بتسليط الضوء عىل تدرجات عالمات الرتقيم وظيفيا واستثامر تطبيقاهتا عىل شتى 

 النصوص.

ـ هلذه العالمات مزايا سيميائية نتجت عن متفصل املعاين واستثامر الدللت ضمن متظهرات  ــ

، ويمكن التعبري عن ذلك بإنتاج املعاين وصياغة  الرتاكيب يف تشكيالت قولية خطابية

 الدللت يف ضوء رموز هذه العالمات عرب العالقات الداخلية يف النصوص

ـــ مثلت عالمات الرتقيم رموز ضبط التصور الكتايب، خاصة عندما استوعبت مرشوع 

 عالمات أو الرموز. القراءة السيميائية منهجا وتطبيقا، وذلك عرب املنطلقات التحليلية هلذه ال

ـــ  نحن ندرك أن  العالمة واسطة لنقل األفكار واملعلومات ودليل ملضمون األقوال، وهنا 

برزت متظهرات العالمة يف عالمات الرتقيم بعد أن استوحت وجودها وكينونتها من أبعادها 

 الدلئلية.

ـــ إن  تطبيق التجربة السيميائية عىل عالمات الرتقيم أظهر أن  هلذه العالمات اشتغال وظيفي 

، منها اشتغال صويت ونيص وتواصيل فضال عن النجاز الدليل؛ ألن  استقراء هذه العالمات 

مثل ثقافة معرفية قائمة عىل فعل الدللة حتى شكلت هذه العالمات منظومة تواصلية 

 الدللية.  –اىل كفايتها السيميائية  فخل صت

ـــ وأخريا توصل البحث اىل أن  القراءة السيميائية ل تقترص عىل املنجز القويل أو الكالمي بل 

يمكن رسياَّنا عىل املنجز الكتايب ، ما دام هذا املنجز األخري حيقق فعال تواصليا ، ويف الوقت 

 اءاهتا.نفسه حيمل مضامني تعنى ببنية الدللة واحي
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 أول: املصادر واملراجع

 ،  اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية، ، مكتبة غريب، مرص.1975إبراهيم، عبد العليم،  -

 ، الكايف يف المالء والرتقيم، القاهرة2003أمحد، د. مجال عبد العزيز، -

 ، مرص.1ط، دلئل المالء وأرسار الرتقيم، افريقيا الرشق، 1999أوكان، عمر، -

 ، علم اللغة املربمج) األصوات(، الرياض.1988بدري، كامل إبراهيم،  -

 لبنان.-، علم األصوات العام، مركز النامء القومي، بريوت1988بركة، بسام، -

، أسس السيميائية، مركز دراسات الوحدة 2012تشاندلر، دانيال، ترمجة د. طالل وهبه،  -

 العربية، ديب.

،  ما هي السميولوجيا، مؤسسة افريقيا الرشق، 1994ترمجة نظيف، حممد، توسار، برنار، -

 ، مرص.2ط

، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية يف أشهر الرساليات 2008ثاين، قدوري عبداهلل، -

 .1البرصية يف العامل، مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع، ط

 . 1اته، مطبعة اجلسور، جدة،ط، البحث الرتبوي، مناهجه وتقني2013محداوي، مجيل ،  -

 .1، الشعرية العربية احلديثة ، دار توبقال، املغرب، ط1988داغر، رشبل،  -

 .1،  الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، مؤسسة هنداوي،ط2013زكي، أمحد، -

، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاهتا، دار احلوار للنرش والتوزيع، 2012بنكراد، سعيد، -

 .1، طسوريا

، السيميائيات نحو علم دللة جديد للنص، 2007شاذيل ، املصطفى، ترمجة حممد املعتصم، -

 .1مكتبة النقد األديب ، سامراء العراق، ط

، كيف تكتب بحثا أو رسالة، دراسة منهجية، دراسة منهجية لكتابة 1968شلبي، د. أمحد، -

 . 6النهة املرصية ، القاهرة ، ط البحاث واعداد رسائل املاجستري والدكتوراه ، مكتبة

(، 2004 - 1950، التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث)2008الصغراين، حممد،   -

 .1بحث يف سامت األداء الشفهي)علم جتويد الشعر(، املركز الثقايف العريب ، بريوت ،ط

احلديثة،  دار  ، علم الدللة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء1994فاخورين عادل، -

 .2الطليعة، بريوت، ط

، القارئ والنص، العالمة والدللة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2014قاسم، سيزا، -

 مرص.

، الشكل واخلطاب مدخل لتحليل ظاهرايت، املركز الثقايف العريب، 1991املاكري، حممد، -

 بريوت،
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 ونرشها، مكتبة اخلانجي، مرص.،  حتقيق النصوص 1998هارون، د. حممد عبد السالم، -

، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2014قاسم، سيزا، القارئ والنص، العالمة والدللة ،  -

 .1ط

 ثانيا: الرسائل اجلامعية واألبحاث املنشورة واملقالت 

، ))التشكيل البرصي يف قصيدة ماجدة غضبان((، صحيفة 2022جدوع، حممد فاضل،  -

 .5815نقدية ، العدد قراءات  –املثقف 

، ))التجربة العربية يف جمال السيمياء((، بحث ضمن امللتقى 2014حنفاوي، د. بعيل،  -

 .2الوطني )السيمياء والنص األديب ( العدد

، ))مجاليات األساليب الشعرية يف شعر عدنان الصائغ(( ، 2015خرضي، عيل وآخرون، -

 .٢١العدد جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، 

شغيدل، كريم، ))دللت التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث((، جملة عالمات،  -

 ،)د.ت(. 20العدد 

، ))مقارنة تارخيية لعالمات الرتقيم(( ، جملة عامل الفكر، مج: 1997عوين، حممد الستار،  -

 ، الكويت.2، ع46

الكتايب يف الشعر العريب  ، ))النزياح2013حمسني وكياين، د. عيل أكرب ورضا،  -

 .12املعارص)دراسة ونقد(((، جملة دراسات يف اللغة البانعربية وآداهبا، ع 

، جملة جيل 3حممد، جمدي، ))املكون البرصي يف القصيدة احلديثة واملعارصة(( ، العدد-

 الدراسات األدبية والفكرية، اجلزائر.

ة عند منصف املزغنى((، جملة أبحاث ، ياسني، أمحد جار اهلل، ))شعرية  القصيدة القصري-

 كلية الرتمجة األساسية.

، ))املكونات السيميائية والدللية للمعنى آليات انتاج املعنى 2009يوسف، د. األطرش، -

يف اخلطاب الرسدي((، )بحث( ضمن امللتقى الوطني الرابع: السيمياء والنص األديب، املركز 

 اجلامعي خنشلة.

 

 

 



 

 دور الدراسات البينية لتخصصات العلوم اإلنسانية يف إثراء جماالت

 البحث العلمي 

 

1عهود حممود حممد أبو اهليجاءم.م.

 مقدمة:

خا  خصبا  لتالقح العلوم املختلفة، ما أسهم يف منا لقد فرضت وسائل التقنية احلديثة

إن ختصصات العلوم  البحث العلمي يف عاملنا العريب إىل واقع التحدي العاملي، اذدفع عجلة 

هي وعاء املجتمعات فإنه ملن الطبيعي أن تتكرس اجلهود يف ترمجة العالقة الدائرة  اإلنسانية

 م املستقبل وجماالت البحث العلمي.بني الدراسات البينية والتي أطلق عليها علو

 مشكلة البحث:

املسامهة يف تكامل جماالت  بينية يف ختصصات العلوم اإلنسانيةحري بالدراسات ال

البحث العلمي وأن تتدارك زمنا  بات من الرسعة بمكان، تتنافس فيه اللغات بتذويب 

 الفواصل وإزاحة احلواجز بني اللغة والعلوم املختلفة.

 حث:أسئلة الب

 تطرح الدراسة األسئلة البحثية اآلتية: 

ما أوجه العالقة بني الدراسات البينية يف العلوم اإلنسانية وجماالت البحث العلمي التي 

 تطرحها؟ 

يؤثر تداخل وتشابك العلوم اإلنسانية عىل ختصيص البحث العلمي؛ أم جتعل منه بحثا  كيف

 فضفاضا بال حدود ختصيصية.

 ؟ث العلمي تؤثر عىل فاعلية العبور بني العلوم املختلفة يف العلوم اإلنسانيةأدوات البح وملاذا

 بإضعاف قدرته عىل تطويع تيك العلوم وصهرها يف بوتقة نظامه؟.ومتى تقوم 

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف 

  -والغايات التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

علوم املستقبل( إلثراء تقديم مقرتحات عملية وتوصيات تفيد بقابلية الدراسات البينية )

 ي يف اللغة العربية.ملالبحث الع

 ي عىل مواكبة عرص التطور التكنولوجي بفاعلية وواقعية متجددة.بيان قدرة البحث اللغو

 

                                                 
، شاركت بعدد من املؤمترات "عاشقة العربية"أمهها األدب والنقد وكذلك شؤون املرأة ، صاحبة مدونة أكاديمية وباحثة يف عدد من املجاالت  1

 العربية التي نظمتها جامعات اململكة العربية السعودية واململكة األردنية اهلاشمية.
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 أمهية البحث:

تكمن امهية البحث يف إزاحة الفواصل بني العلوم البينية للعلوم اإلنسانية وحماولة 

 توحيد املناهج املتبعة إلثراء البحث العلمي اللغوي.

 منهج البحث:

 املنهج املعتمد يف البحث هو املنهج الوصفي 

العلوم اإلنسانية، البحث العلمي، التعليم متعدد ، : الدراسات البينيةلكلامت املفتاحيةا

 التخصصات، حتليل االحتياجات التنموية.

 
The Role of Interdisciplinary Studies of Humanities in Enriching the 

Fields of Scientific Research 

 

Ouhood Mahmoud Abulhaija 

Abstract: 

Modern technology has imposed a fertile climate for the cross-fertilization 

of different sciences, which has contributed to advancing and pushing the 

wheel of scientific research in our Arab world to the reality of the global 

challenge. Further the disciplines of the humanities are the container of the 

societies, it is natural that efforts are devoted to translating the relationship 

between interdisciplinary studies, which he called future sciences, and the 

fields of scientific research. 

Interdisciplinary studies in the disciplines of the humanities should 

contribute to integration of scientific research and redress a time that has 

become so fast, in which languages compete by dissolving the gaps and 

removing the barriers between language and the different sciences. 

Based on the foregoing in the research problem and its questions, and 

through descriptive analysis, the study presents practical suggestions and 

recommendations that indicate the potential of interdisciplinary studies 

(future sciences) to enrich practical research in the Arabic language.  

 

Keywords: Interdisciplinary studies, Human sciences, Scientific Research, 

Interdisciplinary education, Developmental Needs Analysis. 
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 املقدمة:

تعددت التخصصات املعرفية وأصبح الباحثون يصبون جام معرفتهم يف ختصصهم 

ناهيك عن التخصصات الدقيقة يف التخصص الواحد، فعىل سبيل املثال هناك يف ختصص 

اللغة العربية ثالث تفرعات رئيسية للبحث العلمي منها؛ األدب والنقد ومنها النحو 

وخاصة طالب الدراسات العليا االنكباب عىل  والرصف ومنها البالغة، ما حدا بالباحثني

التخصص الدقيق ليكمل مشواره العلمي يف دائرة معرفية ضيقة، وبالرغم من أن ذلك 

االنكباب قد جاوب عىل عدد من اإلشكاالت املعرفية املبارشة والدقيقة، فإنه مل يستطع يف 

عاجلة الراهن، وعليه مراحل عديدة توظيف تلك اإلجابات يف حل اإلشكاالت احلياتية وم

فقد سعت هذه الدراسة لبيان أمهية الدراسات البينية وهي؛ التوسع املعريف يف البحث العلمي 

والتقاء العلوم اإلنسانية يف بوتقة البحث العلمي الواحد ليزيده ثراء  وليفيد الدارسني يف شتى 

بحث يف كيف يمكن أن جماالت العلوم اإلنسانية؛ كاالهتامم باللغويات التطبيقية، حيث ي  

تساعد اللغويات يف فهم املشاكل احلياتية، يف جماالت التعليم والثقافة وعلم النفس، وعلم 

 االجتامع. 

ومع سهولة انتشار العلوم املعرفية يف شتى املجاالت بفضل ثورة املعلومات  

الدول وشبكات التواصل، وتعقيدات احلياة وتشاكل العلوم واملعارف اختذت العديد من 

الغربية مع مطلع القرن احلايل خطوات حول اعتامد دمج أكثر من ختصص يف ختصص واحد 

وبعدها دخلت هذه  1،مثل: العلوم الصحية والعلوم اإلنسانية والطب الريايض وغريها

 التخصصات وشاكلتها إىل اجلامعات العربية.

( يف البحث Interdisciplinaryمع األمهية الكبرية لتوظيف الدراسات البينية )و

 العلمي فقد واجه الباحثون العديد من املشكالت منها:

مشكلة الباحثني من ختصصات خمتلفة حيث ينزوي كل باحث بإبراز أمهية  .1

 ختصصه وحماولة فرض أفكاره مما أثر عىل فاعلية البحث العلمي.

 التوسع املعريف للباحث الواحد، إذ  حيتاج فيه الباحث وقتا أطول وجهدا أكرب .2

 من الباحث يف التخصص الواحد.

وتأصيلها يف الفضاء املعريف العريب،  الدراسات البينيةلذلك كانت أمهية فهم أساس  

حيث ت ؤسس األطر البحثية التي تساعد املتخصص يف التوسع املعريف أثناء دراسته وقد تم 

بية، أمال بتحقق اعتامد هذه الطريقة يف العديد من اجلامعات الغربية وبعض اجلامعات العر

 بعض النتائج ومنها:

                                                 
 .3ص ،ة يف مرص املعلوماتية رؤية استرشافية ملستقبل التخصصات البينية للدراسات العليا اجلامعي أمحد أبو احلاميل،  1
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بعضها عىل بعض يف اجلامعات العربية حيث ال  رضورة انفتاح ختصصات العلوم اإلنسانية-

 يؤثر ذلك عىل التخصص الواحد بل يعمق البحث العلمي ويطور أدواته.

وات اعتامد التوسع الثقايف يف العلوم اإلنسانية وسعة املعارف يعطي للبحث تطورا يف األد-

 وبالتايل تكون األبحاث فاعلة وليست ورقا يف أدراج.

  

 التأصيل ملفهوم الدراسات البينية

 ة املعرفية أو املعرفة املوسوعيةيف زمن من األزمنة اعتمد مصطلح املوسوع

(Encyclopedic knowledge) فقد كان العلامء منذ فجر التاريخ وعرب خمتلف احلضارات ،

 عىل...( القديمة اليونانية احلضارة · السومرية احلضارة ·القديمة )احلضارة املرصية القديمة 

 أعالم برز حيث واإلسالمية العربية احلضارة يف" الظاهرة هذه جتلت وقد علوم عدة من سعة

 األدبية العلوم وكذلك اللغة وعلوم واملنطق بالفلسفة فةاملعر بني مجعوا احلوارض خمتلف يف

لرياضيات والطب وعلوم الطبيعة وغريها وأنتجوا كتب ا ورسائل علمية وا والفلك والدينية

وهو ما ذهبت له  1"يف تلك املجاالت مثل اخلوارزمي وجابر بن حيان وابن سينا وابن رشد

أهــداف تصنيــف لــم ختتلــف أوربا يف العصور التي تلت احلضارة اإلسالمية العربية إذ  

العلــوم فــي بداياهتــا لــدى األوروبيني عــن ذلــك، وهــو مــا جتســد فــي أعمــال )روجــي 

-1596م )وديــكارت(1625-1561م )وفرنســيس بيكــون(1268-1214بيكــون( 

ا عىل التعارض بني العلوم "م، من حيث أن 1650 جوهر التقدم العلمي مل يكن مؤسس 

املختلفة، بل كان يسري عىل تضافر مفردات أي علم وتوظيفه ملا لدى أي من العلوم 

ليتميـز بعمـل املهتميـن علـى جتنـب  18و 17 :القرنيـنار؛ األنو،  ثـم جـاء عصـر 2"األخرى

وباالجتاه إلـى فتـح املجـال أمـام سـيطرة  ''العالـم املوسـوعي''وكذا  ''العلـم املوسـوعي''

العلـوم املتخصصـة والعالــم املتخصــص واملتخصــص هنــا هــو العــارف بميــدان أو جمــال 

ل نقــاش أو ختصــص علمــي معيــن وهــو مــا كرســه القــرن التاســع عشــر مــن خــال

، وهـو التصنيـف الـذي متيـز فـي أوائـل disciplines Classification ofصــاتتصنيــف التخص

القـرن العشـرين بالتعميـق والتنويـع املتزايـد؛ حيــث بــرزت ختصصــات معرفيــة 

(Disciplines )،كمــا ظهــرت ختصصــات فرعيــة منغلقــة علـى نفسـها  مســتقلة

(disciplines/Subfield(3. 

                                                 
 .8-7للغة واألدب واإلنسانيات، صدليل الدراسات البينية العربية يف انور الدين بنخود،  1
 9عبد اجلبار األلويس، املوسوعية والتخصص بني نور املعرفة وظالم اجلهل يف حالتي التخلف والتقدم التكنولوجي، ص  2
 13، صنزهة ابن اخلياط، العالقة بني العلوم وأثرها يف التعليم والبحث العلمي  3
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غري أن تقدم احلياة بكافة مناحيها وتطور اإلنسان يف شتى املجاالت ومع ظهور  

متخصص يف جمال الفردية ليكون الدارس؛ املدارس واجلامعات تقلصت املعرفة املوسوعية 

واحد من جماالت املعلوم املختلفة ففي جمال العلوم اإلنسانية تناثر الدارسون بني ختصص 

وختصص علم االجتامع ناهيك عن انفصال اللغات فلكل لغة التاريخ وختصص اجلغرافيا 

 ختصص. 

ورغم أن لكل ختصص بحر من املعلومات، غري أنك تدرك يف حلظة تكاملها ووثيق  

ويف هذا السياق يذهب عامل  ؛أو علم اجتامع بال لغة ؛فكيف يكون تاريخ بال جغرافيا ؛صالهتا

إن اختالط العلوم بعضها "( إىل: Blanché.Rاإليبيستيمولوجيا الفرنيس روبرت بالنشيه )

ببعض  أصبح اليوم هو القاعدة تقريب ا، وأخذت هذه العلوم يف التزايد واالمتزاج فيام بينها 

ا واألكثر  دت يف داخلها املعارف األكثر تباعد  وأصبحت حدودها متحركة وغري ثابتة، وتوح 

ىل التعاون بني املنطق ثنائي القيم ونظرية ( التي تقوم عCyberneticsاختالفا مثل السيربنيطيقا )

الدوائر الكهربائية، وكذلك فيزيولوجيا األعصاب، وتنشأ وحدة العلوم استناد ا إىل تلك 

 .1"العالقات العديدة املوجودة يف نسيج األجزاء املختلفة للمعرفة

وهي مصطلح إنجليزي « الدراسات البينية»ومن هنا جاءت توليفة  

Interdisciplinary Studies  مركب من مقطعني، كلمةInter  وكلمة «بني»بمعنى ،Discipline 

، وهي الدراسات املعتمدة عىل حقلني أو أكثر من حقول املعرفة، «فرع من املعرفة»بمعنى 

؛ 2هبدف اإلجابة عن االشكاالت املعرفية التي يعجز حقل معريف واحد عن اإلجابة عنها

غري أن  ،3"والربط بني اثنني أو أكثر من جماالت املعرفة اجلمع"وحيدها معجم كامربدج بـ

تطلق عىل من يؤلف بني جمموعة من "معجم الروس الفرنيس للبينية قدمها عىل أهنا: 

، ويؤصلها قاموس املركز الوطني الفرنيس 4"التخصصات أو العلوم ملعاجلة موضوع ما

قاربة ملشكالت علمية انطالق ا من م "للموارد النصية واملعجمية يف بعد تفسريي عىل أهنا: 

 .5"وجهات نظر لباحثني من ختصصات خمتلفة

أسلوب البحث من "وعرفت اجلمعية الوطنية األمريكية الدارسات البينية بأهنا:  

قبل فرد أو فريق من األفراد للجمع بني املعلومات  والبيانات والتقنيات، واألدوات، 

كثر من التخصصات أو االجتاهات وذلك بغرض تعزيز واملفاهيم، أو نظريات من اثنني أو أ

                                                 
 141، صبالنشية، نظرية املعرفة العلمية روبري 1
 .25عيل النجعي، الدراسات البينية بني تقارب التخصصات وتنافر املناهج، ص 2
 272، ص حممد مكاكي، الدراسات البينية : املفهوم واألصول املعرفية 3
 20، صاملرجع السابق 4
 129، صاملرجع السابق 5



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 235 
 

يف حني  ،1"الفهم، أو حل املشاكل التي هي خارجة عن نطاق املجال العلمي والبحثي الواحد

جيزم األستاذ الدكتور صالح رمضان  بأن البينية يف احلقل املعريف العريب تكاد تكون معدومة 

البينية يف الثقافة العربية نوعني: "عىل مستوى التنظري أو اإلجراء، فيصل إىل أن: 

الدراسات  التنظريية والنظرية، وهي قليلة بل نادرة، إذ نحن ال نكاد نظفر ببحث أكاديمي  

جاد يف هذا املوضوع. والدراسات اإلجرائية التي مل يكن أصحاهبا واعني متام الوعي بمفهوم 

حاول تعريف  "2009مارس"عربية يف غري أن مؤمتر املعلوماتية وقضايا التنمية ال، 2"البينية

نوع من التخصصات الناجتة عن حدوث تفاعل بني ختصص "التخصصات البينية عىل أهنا: 

أو أكثر مرتبطني أو غري مرتبطني، أو أهنا العلوم والدراسات التي تبحث يف إدراك العالقات 

إىل مفاهيم مشرتكة  بني فروع العلم واملعرفة عىل أساس مبدأ وحدة العلوم وتكاملها للوصول

 3"بـني خمتلف العلوم والتخصصات

فالناظر للمفاهيم هنا يدرك أن الدراسات البينية إما باجلمع بني التخصصات  

املعرفية، وإما بالرتكيز عىل الباحث الذي جيمع بني أكثر من ختصص، وكال املفهومني يصبان 

يقدمها الباحثون أو التي يتناوهلا الشخص يف إثراء البحث العلمي وتطوره وسعة املعرفة التي 

الواحد؛ غري أن املفهوم الثاين ال خيتلف عن موسوعية علامء الزمن املايض والذي يعترب 

ا، أما املفهوم األول فيشري إىل أمهية  املجهود هنا جمهودا فرديا وليس جمهودا جمتمعيا مؤسس 

بادرت به العديد من الدول الغربية  اعتامد الدول واملؤسسات التعليمية هلذا النمط والذي

ا يف العامل العريب بدراسة املوضوع بجدية عن طريق عقد املؤمترات  وبدأ االهتامم به مؤخر 

 ودراسة أحوال املؤسسات التعليمة املعنية بإدراج الدراسات البينية يف جداوهلا.

ث رغم أمهية التخصص والرتكيز عىل نتاج علمي جيد للدارس واملتخصص حي 

ينكب عىل دراسة موضوعه بعمق وروية غري أن انزياح العامل جتاه املوسوعية وانتشار املعرفة 

كالنار يف اهلشيم عرب التقنيات احلديثة التي أصبحت يف متناول كل يد كانت االلتفاتة نحو 

؛ وذلك بإحداث املزج والتكامل بني التخصصات  وهو ما اصطلح عليه "وحدة املعرفة"

 4"ةلبينيالدراسات ا

الفيلسوف القايض بالدعوة إىل النزوع اجلديد إىل تداخل  "إدغار موران"ويعترب  

املعارف يف البحث بل وإعادة النظر يف املنظومة الفكرية والعلمية ومناهجها من خالل عدد 

من مؤلفاته مثل )ربط املعارف( وهو كتاب ملجموعة من املؤمترات التي نظمت لبحث ظاهرة 

                                                 
1 26,p:Nancy, Facilitating Interdisciplinary Research 
 .25، صاهلادي رمضان، التفكري البيني، أسسه النظرية صالح بن 2
 20املرجع السابق، ص 3
 6حممد مكاكي، الدراسات البينية : املفهوم واألصول املعرفية، ص 4
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، فيام يتجاوز الفرنيس 1 املعارف وكذلك كتاب الفكر املركب والعلم الواعيالتداخل بني

)ميشال نيساين( املفهوم اللغوي للبينية ليتعمق يف مفهومها االصطالحي إذ  يشري إىل أن 

عملية تفاعل وتبادل للمعارف بني ختصصات خمتلفة، وهو تبادل قد يفيض إىل أن »البينية: 

ا، والبينية هي تضايف حيدث بني تتكامل التخصصات املتداخ ا جديد  لة، فتكون ختصص 

مكونني أو أكثر، يكون كل مكون منها منتمي ا إىل علم من العلوم، أو ختصص من 

 2«التخصصات

ويعرفها بيومي بأهنا: حقل معريف جديد نشأ من تداخل عدة حقول معرفية أكاديمية  

قدرة عىل عرض وحتليل القضايا ودمج وبحثية تقليدية وغري تقليدية، تؤدي إىل تطوير ال

املعلومات وتذويبها من وجهات نظر متعددة وتعميق فهمها، مع األخذ يف االعتبار استخدام 

أساليب البحث والتحقق من التخصصات املتعددة لتحديد املشاكل واحللول من خارج 

 .3نطاق النظام الواحد، ومن ثم يتحقق اإلبداع يف طرق التفكر

 

 البينية والعلوم اإلنسانية:الدراسات 

رغم تباين مفهوم العلوم اإلنسانية عند ابن خلدون وأوغيسـت كونـت وفوكو  

وميشال وبياجي وماركس وكارل وغريهم من العلامء والباحثني؛ إال  أنه ي مكن تعريف 

دراسات تستخدم املنهج العلمي يف دراسة "العلوم االجتامعية أو العلوم اإلنسانية بأهنا: 

مظاهر الفعل اإلنساين عىل مستوى الفرد، أو اجلامعة، أو املجتمع، وهي تشتمل عىل علم 

؛ ومن ثم تنطلق وحدة العلوم 4"االجتامع، وعلم اإلنسان، وعلم االقتصاد، وعلم النفس

اإلنسانية من تكامل هذه العلوم والعلوم الطبيعية والتي تعترب من مقومات املهمة يف 

وهكذا تتامشى العلوم اإلنسانية مع تطور إمكانات اإلنسان حيث ال حياة ، 5الدراسات البينية

بال لغة أو جغرافيا أو تاريخ وتدور الدائرة حتى ندخل احلياة، االقتصاد، والتطور 

 التكنولوجي، حتى نصل إىل الطاقة والذرة لتتشارك كافة العلوم خلدمة اإلنسانية.

التشابك والرتابط وإن اختذت من هذا  فالباحث يف حقول املعرفة اإلنسانية جيد 

املركز أو ذاك سامت العمومية والشمولية اإلنسانية والتعايل عىل املكان والزمان هي دائام وليدة 

                                                 
 6املرجع السابق، ص.1
 73، التفكري البيني، أسسه النظرية، صرمضانعبد اهلادي صالح بن  2
 .371املوسوعة العربية العاملية ، ص  3
واقع ومشاكل مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية األخطاء الشائعة لدى طلبة الدراسات العليا بكليات العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف ،  4

 .371ص "اجلامعة اجلزائرية
 .20، صدليل الدراسات البينية 5
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، وألمهية هذا التكامل أقيمت الدعوات لفتح 1"عوامل ثقافية بل سياسية واقتصادية أحيانا

مناط البحث العلمي يف أي جمال آفاق للبحث العلمي تكون جديرة بخدمة اإلنسان وهذا 

من جماالت العلوم املعرفية، وهو ما يمكن أن يوفر السياقات املنهجية التي يمكن للعلوم 

اإلنسانية من العبور من أزمتها املرتبطة أصال  بمحاولتها جمارات العلوم الطبيعية يف اإلمعان 

ذلك اإلغراق يف التخصص يف التخصص، وهو ما ال يتالءم مع العلوم اإلنسانية إذ  أدى 

الدقيق إىل انحصارها يف موضوعات جزئية، وابتعادها عام هو إنساين، وانفصاهلا عن أحداث 

 احلياة االجتامعية.

إن جمال الدراسات البينية واسع، إذ  يتجاوز التكامل بني العلوم اإلنسانية، ويتعداها  

ياء والفيزياء والبيولوجيا، غري أن إىل التكامل مع العلوم الطبيعية مثل الرياضيات والكيم

 ذلك التكامل يطرح عديد اإلشكاالت أثناء إنجاز تلك الدراسات أبرزها:

 إشكالية حتيز الباحثني لتخصصاهتم -

 إشكالية األدوات واإلجراءات وتباينها من ختصص آلخر -

 إشكالية ذوبان الباحث يف التخصصات األخرى عىل حساب ختصصه -

من أعمق اإلشكاالت يف الدراسات البينية، إذ  هناك رأي إشكالية املنهج: وتعد  -

ومتثله االجتاهات الوضعية يف العلوم اإلنسانية يرى أن مناهج العلوم الطبيعية تصلح 

لكل العلوم، ليس هناك خصوصية منهجية. وهناك رأي مشاكس لألول متاما ومتثله 

فا عن موضوعات  االجتاهات ضد الوضعية والذي يؤكد أن اإلنسان خيتلف اختال

 .2العلوم الطبيعية، ومن تم تتطلب مناهج بحث خمتلفة

وتتعمق مشكلة البحث يف العلوم اإلنسانية يف عجز الباحثني من منطلق علمي عىل  

استقالل ذواهتم عن دائرة البحث اخلاص وجتريد تلك الذوات من األحكام القيمية 

العلوم مي أي ا  بلغت دقته وموضوعيته ل البحث العلواألخالقية، ويف نفس الوقت ال حيو  

ختضع لنظريات ثابتة، وهو ما جعل البعض يدعو ألن األخرية طبيعية العلوم إىل الاإلنسانية 

 .للعلوم اإلنسانية احلق يف أن تبني منهجها بنفسها انطالقا من موضوعها ن يكونإىل رضورة أ

لبينية ودالالهتا من منطلق وبناءا عليه فقد اعتمدت هذه الدراسة تصنيفا ألبعاد ا 

املفهوم والربط بينها وبني العلوم اإلنسانية من ناحية وبينها وبني البحث العلمي من ناحية 

 أخرة فكانت هبذا التصنيف:

                                                 
 20املرجع السابق، ص 1
(، واقع ومشاكل مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية األخطاء الشائعة لدى طلبة الدراسات العليا بكليات العلوم اإلنسانية ، يكري 2

 342، صواالجتامعية يف اجلامعة اجلزائرية
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 دالالت البينية:

 Pluridisciplinarité*داللة التعدد 

قصد منه ال ي قصد بداللة التعدد اندماج املعارف يف إطار تشاركي متداخل، وإنام ي   

، بمعنى أن 1اشرتاك ختصصات متعددة يف معاجلة موضوع واحد، منطلقة من قاعدة املناسبة

كل ختصص ينظر للموضوع من وجهة نظره دون احلاجة إىل وجود نظرة تشاركية ، وهو ما 

هو جمال تتكامل فيه الدراسات املتخصصة يف "(: (Charaudeau.Pعرب عنه باتريك شارودو 

متاميزة، وترتاكم دون أن تتفاعل وتتقاطع بالرضورة، فكل ختصص يضيف إىل حقول معرفية 

املوضوع املطروق معرفة ما أو وجهة نظر أو مقاربة ما، وحيافظ يف اآلن نفسه عىل استقالله 

، أي أن 2"إزاء سائر التخصصات املشاركة له يف خدمة ذلك املوضوع أو ذلك احلقل املعريف

ان ختصص يف آخر وإنام هو جمرد تالقي إرادات هبدف استجالء هذا التكامل ال يتطلب ذوب

هو التقاء "إشكالية معرفية حمددة، بأدوات خمتلفة، أو كام عرب عنه الدكتور حممد مهام بقوله: 

حول موضوع واحد بني جمموعة من الباحثني، من ختصصات خمتلفة، ولكن مع احتفاظ كل 

 .3"منهم بمفاهيمه ومنهجه

  Transdisciplinarité *داللة العبور 

ي قصد هبا قدرة الفكرة أو املوضوع عىل جتاوز حدود املعارف والتخصصات الضيقة،  

( (Integration( ومن ثم حتقيق التكامل (modes of thinkingهبدف اإلبداع يف طرق التفكري 

ث بحي (Knowledge producing)للوصول إىل وحدة املعرفة من جهة، وإىل إنتاج املعرفة 

ا لألسئلة املعرفية وقادرة عىل   تتشكل لدينا ختصصات جديدة تسهم يف فهم أكثر شموال  وعمق 

أي أنه متعلق باملوضوع ال بالتخصص أو احلقل املعريف... وال  "حل املشكالت املعارصة؛ 

 . 4"تستدعيها الرغبة يف املعاجلة املتعددة

 Multidisciplinarité*داللة التشابك والتداخل 

لرغم من أن داللة التعدد وداللة العبور ينفيان سعي الدراسات البينية إلدماج با 

التخصصات وذوبان املعارف، إال  أن الواقع جيعلنا أمام حتدي انتفاء الفواصل واحلواجز بني 

مجلة من التخصصات عند إخضاعها ملنطق الدراسات البينية، ما جيعلها يف دائرة التداخل 

                                                 
نظرية البنائية "رى يف املوضوع املدروس ما يناسبه هو، فريى الدكتور صالح فضل، يف كتابه قاعدة املناسبة عند البنيويني ترى أن كل دارس ي 1

أن الشجرة موضوع واحد للفالح والرسام والنجار، لكن املختلف بينهم هو منظور  "136،ص:  1998يف النقد األديب، دار الرشوق، القاهرة 

 التحليل اىل املوضوع ال املوضوع ذاته.
 73ص  التفكري البيني، أسسه النظرية رمضان،بت عبد اهلادي صالح  2
 10، صحممد مهام، تداخل املعارف وهناية التخصص يف الفكر اإلسالمي العريب  3
 6صالدراسات البينية : املفهوم واألصول املعرفية، حممد مكاكي،  4
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علها أمام حتدي مقاومة االندثار أمام املعارف اجلديدة الناشئة، غري أن والتشابك، وهو ما جي

ا من املختصني يف البينية يرون أن ذلك التقارب ال يتجاوز أن يكون:  عملية ضبط "كثري 

  .1"معارف كثرية ومتنوعة ، ثم الربط بينها بشكل متواز، من غري أن تكون عالقات سابقا بينها

 ية يف إثراء العلوم اإلنسانية:أبعاد الدراسات البين

ال شك أن توظيف الدراسات البينية يف البحث العلمي املتعلق بالعلوم اإلنسانية يف  

ضوء التسارع املعريف والتكنولوجي وتفجر الثورة املعلوماتية سيسهم يف إثرائها، ببناء رؤية 

وتطوير املهارات  إبداعية ومعرفة علمية ومنهجية تعمل عىل جتسري الفجوة بني العلوم،

الوظيفية والتحصيلية للباحثني، وسينعكس عىل انفتاح اجلامعات والكليات عىل ختصصات 

جديدة أكثر جاذبية وفرص يف القطاع الوظيفي مما سيسهم يف سد الفجوة بني خمرجات التعليم 

شاملة ومتطلبات سوق العمل، كام سيثري السياق الفلسفي للعلوم ذاهتا، وتسهم يف التنمية ال

 للمجتمعات خاصة العربية.

 وبناء  عىل هذا فإن الدراسات البينية من شأهنا أن تنعكس عىل: 

 البنى املعرفية يف األبحاث العلمية ، ذات الصلة بالتكامل والتداخل بني املعرفة واإلنسان.-

 االرتقاء بمستوى البحوث العلمية والباحث يف احلقل اإلنساين  -

العلمي بأدوات بحثية وأساليب منهجية تتناسب واالشتباك املعريف  إثراء منهجية البحث-

 بني التخصصات.

 كفاءة البحوث اإلنسانية يف تلبية متطلبات املخرجات التعليمية للمؤسسات اجلامعية -

 البحث العلمي 

يعترب البحث العلمي من أهم اإلجراءات التي ينهجها الدارس للكشف عن حقائق   

العلوم املختلفة ، كام يعترب البحث العلمي اهلواء لرئة العلم النافع حيث يعتمد عىل نتائجه يف 

تطور العلوم وإثرائها ومعرفة نقاط الضعف والقوة فيها، بيد أن العلوم اإلنسانية مع تشابك 

ن من العسري تالقيها يف بحث يوفق بمنهجية ثابتة غري أن الدراسات البينية والتي أدواهتا كا

يسعى منظروها إىل توحيد مقامات العلوم اإلنسانية وضم املتشابه وتقريب املتباعد وجماورة 

البعيد منها سعيا إلثراء البحث العلمي رغم املعوقات التي ال بد اإلتيان عىل ذكرها يف معرض 

 سة.هذه الدرا

  

                                                 
 247-243، صيف البينية، نشأهتا وداللتها  كاظم جهاد، 1
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 معوقات البحوث البينية يف جماالت العلوم اإلنسانية:

رغم االهتامم الكبري الذي أولته عديد اجلهات يف العامل العريب للدراسات البينية  

وحماوالهتا إلدراجها ضمن اإلطار البحثي اجلامعي، وعرشات املؤمترات التي عقدت عىل 

بحاث واملقاالت التي حاولت التأطري اختالف عناوينها وأهدافها وتوصياهتا، وعديد األ

املنهجي والتأصييل هلذه الدراسات احلديثة يف املنظومة املعرفية العربية، فال شك أنه ال يزال 

هناك عديد املعوقات التي حتول دون فاعلية هذه املسامهات يف تطوير منظومة البحث يف 

 العلوم اإلنسانية، ولعل أبرزها:

ظومة البحثية أسهم يف ضيق أفق الباحثني وضعف أدواهتم تراكم التخصصية يف املن -

خاصة لدى األساتذة  -يف جماهبة االنفتاح والتشابك بني املعارف والتخصصات

 الكبار.

ا منهجي ا يف معاجلة  - غياب التأصيل املعريف والنامذج العملية القليلة ولد قصور 

 املوضوعات املتداخلة

ل الدقيق بني التخصصات عامة، بنية جهات البحث القائمة عىل الفص  -

 والتخصصات اإلنسانية والتخصصات العلمية خاصة

بريوقراطية جهات البحث القائمة وأنظمتها التي ما غالب ا تعيق مرونة التعاون بني  -

 املؤسسات واألفراد

ا لدى الباحثني  - ضعف العمل يف الفرق العلمية وبروح الفريق الواحد خصوص 

 متعددي التخصصات املستجدين، أو الباحثني 

ميدانية؛  -غياب خارطة طريق بحثية واضحة، وما يتصل هبا من بحوث تطبيقية  -

 وضعف حركة النرش  

ال خيفى عىل لبيب أن هذه املعوقات مل تكن عثرة يف وجه باحث فقط بل 

وقفت عثرة يف وجه مؤسسات تعليمية؛ بيد أن هذه املؤسسات بدأت تذليل العلوم 

 يف بوتقة الدراسات البينية لتسهيل هذه املهمة.اإلنسانية وصهرها 

 توصيات الدراسة:

 بناء  عىل ما سبق تويص الدراسة:  

 الرشاكة البينية بني ختصصات العلوم اإلنسانية من خالل: -

 تبادل اخلربات -أ

 البحوث املشرتكة -ب

 اإلرشاف املشرتك يف البحوث األكاديمية -ت
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 تكوين فرق بحثية مشرتكة -ث

 يعنى بالدراسات البينية وضع مقرر جديد مشرتك -ج

التجديد واالبتكار يف املنظومة البحثية اإلنسانية من خالل االنفتاح عىل املناهج  -

 واألساليب العلمية احلديثة

تأسيس مراكز بحثية تعنى بالدراسات البينية، أكثر مرونة وفاعلية من حيث  -

 املخرجات البحثية

-بط املنظومات البحثية اجلامعيةإجياد قاعدة بيانات مرنة لألبحاث البينية ، ور -

 املستقلة يف العامل العريب

االنفتاح بني اجلامعات املحلية والعاملية واالستفادة من اخلربات الدولية يف تأصيل  -

 وتفعيل الدراسات البينية يف حقول العلوم اإلنسانية.
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تنوع _ الهوية الشخصية الابداعية وعالقتها بحب الاستطالع الاستكشافي "امل

 املحدد" لدى طلبة الجامعة

 
 2د.ختام حممد حسن عباس الليباوي            1أ.د. حسني ربيع محادي املفرجي

 

 

 مقدمة:

اهلوية الشخصية االبداعية لدى طلبة اجلامعة، والفروق ذات الداللة  البحث تعرف:هدف 

الصف(، وحب االستطالع االستكشايف _التخصص _االحصائية فيها تبعا  ملتغريات)اجلنس

لدى طلبة اجلامعة، والفروق ذات الداللة االحصائية فيه تبعا  لذات املتغريات، والعالقة بني 

بداعية وحب االستطالع االستكشايف، وحتقيقا  ألهداف البحث تم بناء اهلوية الشخصية اال

مقيايس البحث، وبعد اجراء التطبيق عىل عينة البحث النهائية توصل البحث اىل النتائج 

االتية: يتمتع طلبة اجلامعة بمستوى جيد من اهلوية الشخصية االبداعية، وال توجد فروق 

تغريات املقاسة، وأن طلبة اجلامعة يميلون إىل استخدام البعد ذات داللة إحصائية فيها تبعا  للم

املتنوع أكثر من البعد املحدد، وتوجد فروق تبعا  ملتغري اجلنس لصالح االناث وباجتاه البعد 

مع وجود عالقة اجيابية بني اهلوية  املتنوع، وال توجد فروق تبعا  ملتغريي التخصص والصف،

 ( 0,222طالع االستكشايف )املتنوع.املحدد( بلغت )الشخصية االبداعية وحب االست

املتنوع "الكلامت املفتاحية:)اهلوية الشخصية االبداعية، حب االستطالع االستكشايف 

 ، طلبة اجلامعة(."املحدد_

  

                                                 
 قسم العلوم الرتبوية والنفسية                      ، العراق/ جامعة بابل/كلية الرتبية للعلوم االنسانية 1

   قسم احلامية االجتامعية للمرأة / الديوانية    العراق/ وزارة العمل والشؤون االجتامعية 2
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Creative Personal Identity Its Relation Exploratory Curiosity 

(diversive_Specific) 
 

Prof.Dr.HUSSIN RABEEA HAMMADI     Dr.KHITAM MOHAMMED HASSAN 

 

Abstract: 
This research aims to identify: Creative Personal Identity of The 

Universality students،Statistically significant differences in the Creative 

Personal Identity based on the following variables:(Sex_Subject 

Specialty_Year of study) Exploratory Curiosity،Statistically significant 

differences in the Exploratory Curiosity،The extent to which the Creative 

Personal Identity and the Exploratory Curiosity.The data showed the  

following findings: University students have a good level of the Personal 

Creative Identity،There are no remarkable in the personal Creative Identity 

according to the proposed variables،Students tend to adopt the variable 

dimension more than the specific There are remarkable differences 

statistically in The Exploratory Curiosity according to the  Sex 

variable،more females toward the variable dimension. Whereas no 

differences recorded as far as subject specialty and year of study،There is 

direct positive statistic relation between the Personal Creative Identity and 

the Exploratory Curiosity..  

Keyword : (Creative Personal Identity،Exploratory Curiosity "Diversive _ 

Specific"،University Students ) .  
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 أوال : مشكلة البحث:

فاحلياة االجتامعية التي نعيشها  يشهد عرصنا احلايل تطورات علمية وتغريات متسارعة.       

ماهي اال حصيلة تفاعالت بني أفراد املجتمع، تتحدد عن طريقها هوية الفرد الشخصية 

املتمثلة يف الصورة الذاتية التي يدركها عن نفسه والتي تنبثق من الكيفية التي يدرك هبا الفرد 

تشكيل اهلوية الشخصية أنطباعات االخرين نحوه، وما يؤيد تأثري السياق االجتامعي يف 

 . (1) االبداعية دراسة )

ولذلك البد من دراسة علمية للوقوف عىل واقع اهلوية الشخصية االبداعية لدى طلبة       

 اجلامعة ملا هلم من دور فاعل يف قيادة املجتمع وتطوره.

رد ( إن دافع حب االستطالع يقود الفTorrance،1971ويف هذا الصدد يرى تورنس )       

(، ولقد 2اىل حتقيق انجازات ابداعية، وهو ما نحتاج اليه اليوم نتيجة التغريات املتالحقة)

( إىل أن حب االستطالع االستكشايف يعتمد يف جزء كبري منه Berlyne،1960أشار برالين )

عىل البيئة التي يعيش فيها الفرد، وأكد عىل أنه يتضمن ب عدين مها: االستكشاف املحدد 

كونه رد فعل جتاه املثريات ذات املستوى العايل من اجلدة والتعقيد، واالستكشاف ويتصف ب

املتنوع هو حالة عامة رضورية للبحث عن خربات جديدة وتوسيع نطاق املعارف االنسانية 

  . (3عن شئ جمهول وغري معروف بالنسبة للفرد)

ميزة للمبدعني، كام وعىل الرغم من وجود أدلة تؤكد أن حب االستطالع من اخلصائص امل

 توصلت اليه

( إال ان هناك أدلة أخرى تؤكد عىل ان العالقة Schmidhuber,2006دراسة شميدهوبر )

،  4مؤكدة وهذا ما أشارت اليه دراسة ضعيفة بينهام، وينظر اليها عىل أهنا أحتاملية وليست 

 وبذلك حييط هذه العالقة نوعا من التناقض والغموض.

                                                 
1. Amabile,T.M.(1988): A model of creativity and innovation in organizations. In B. 

M.Staw&L.L.Cummings(Eds.),Research in Organizational Behavior ,Greenwich،CT:JAI Press،Vol 

(10)،p:(123-167). 

 .21لكتب احلديث، عامن،االردن، ص(: سيكولوجية التفكري والوعي بالذات، عامل ا2007سعيد، سعاد جرب ) . 2

3. Johnson,Kelilani.(2016): Novel Behavioral Measure of Specific and Diversive Curiosity and its 

Correlation to Academic Performance،Religiousness،and Political Interest and 

Affiliation،Undergraduate Honors Theses،University of Colorado،Boulder،CoLo،UStt p:(3-4) . 

4. Karwowski,M.(2012): Did Curiosity Kill the Cat ? Relationship Between Trait Curiosity،Creative 

Self _ Efficacy and Creative Personal Identity،Europes Journal of Psychology،Vol(8)،No 

(4)،p:(547_558). 
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القة االرتباطية بني اهلوية الشخصية االبداعية وحب االستطالع االستكشايف ما قوة وإجتاه الع

 لدى طلبة اجلامعة؟ املحدد( _)املتنوع 

 ثانيا  :أمهية البحث: 

تظهر االدبيات يف جمال االبداع وجود أهتامما  متزايدا  يف متغري اهلوية الشخصية االبداعية       

خالل السنوات االخرية الذي يشري اىل قناعات االفراد حول قدراهتم االبداعية، وهذه 

( . وي عزى تزايد عدد الدراسات واالبحاث 1القناعات تنبئ عن النشاط االبداعي واالنجاز)

جمال االبداع اىل أكثر من سبب، إذ يرجع بالدرجة االوىل اىل تعقد املجتمع املعارص الذي يف 

 . (2يتطلب أفرادا  يتمتعون بروح االبداع، للتمكن من حل ما يواجههم من مشكالت)

( اىل أن هناك عدد من السامت االبداعية التي من املمكن أن يمتاز 2009ويشري عيسى )     

هبا الطلبة املبدعني، كالقدرة العالية عىل اخليال والتالعب باالفكار، وقوة االراء واملعتقدات، 

(. ويؤكد كاروسكي  عىل أمهية 3وطالقة التفكري وأصالته ومرونته، وحب االستطالع)

ب االستطالع االستكشايف لع ده أحد العوامل املرتبطة بالتوجهات الدافعية دراسة ح

اخلارجية( التي تدفع املتعلم اىل ممارسة نشاطات التعلم والتي تؤدي اىل بلوغ _)الداخلية

االهداف، بع ده رضورة أساسية حلدوث عملية التعلم، وال حيدث التعلم من دوهنا،إذ ترتبط 

خلية بحب االستطالع االستكشايف املتنوع، بينام التوجه الدافعي التوجهات الدافعية الدا

اخلارجي يرتبط بحب االستطالع االستكشايف املحدد،ويف هذا الصدد حظيت التحليالت 

االرتباطية بني متغريي حب االستطالع واهلوية الشخصية االبداعية بأمهية كبرية يف أدبيات 

طالع يف االبداع يبدو راسخا  ووطيدا ، اال انه يف االبداع، عىل الرغم من أن دور حب االست

(،وكام 4احلقيقة هناك القليل من االدلة تشري اىل وجود عالقة بني حب االستطالع واالبداع)

                                                 
1. Jaussi،Kimberly.S،Amy E.Randel&Shelley D.and Dionne (2007):I Am،IThink I Can،and I Do:The 

Role of Personal Identity،Self_Efficacy،and Cross-Application of Experiences in Creativity at 

Work،Creativity Research Journal،Vol (19): No (2)،p: (247_258 ). 

ان عبد احلي  أبو فخر، سلسلة عامل املعرفة، العدد )1989)روشكا، ألكسندر  .2 (، املجلس الوطني 144(: اإلبداع العام واخلاص، ترمجة غس 

 . 12-11الثقايف للفنون واآلداب، الكويت ، ص

 .10، دار الفكر، عامن، االردن ، ص2(: سيكولوجية االبداع بني النظرية والتطبيق، ط2009عيسى، حسن امحد) .3

4. Karwowski,M.(2012): Did Curiosity Kill the Cat ? Relationship Between Trait Curiosity،Creative 

Self _ Efficacy and Creative Personal Identity،Europes Journal of Psychology،Vol(8)،No 

(4)،p:(547_558). 
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أشـار كاشـدان وفينشـام هناك حاجة ملحة الجراء بحث علمي ملعرفة دور حب االستطالع 

  (1شخصيات االبداعية)االستكشايف يف تطور عمليات االدراك االبداعي وال

وبناء  عىل ما تقدم فإن هناك رضورة ملحة لدراسة اهلوية الشخصية االبداعية وعالقتها       

بحب االستطالع االستكشايف )املتنوع.املحدد( لدى طلبة اجلامعة، من اجل كشف طبيعة 

من الرشائح العالقة بينهام، هبدف حتديد املنظومة املتكاملة لشخصية طلبة اجلامعة كوهنم 

 املهمة يف املجتمع.

 ثالثا : أهداف البحث: هيدف البحث احلايل التعرف إىل:

 اهلوية الشخصية االبداعية لدى طلبة اجلامعة.

الفروق ذات الداللة االحصائية  يف اهلوية الشخصية االبداعية لدى طلبة اجلامعة تبعا  

 ملتغريات )اجلنس.التخصص.الصف( 

 املحدد( لدى طلبة اجلامعة._يف )املتنوعحب االستطالع االستكشا

املحدد( لدى طلبة _الفروق ذات الداللة االحصائية يف حب االستطالع االستكشايف )املتنوع

 اجلامعة تبعا  ملتغريات:)اجلنس.التخصص.الصف( 

العالقة االرتباطية بني اهلوية الشخصية االبداعية وحب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

 دى طلبة اجلامعة .املحدد( ل_

 رابعا : حدود البحث:

يتحدد البحث احلايل بطلبة جامعة القادسية يف الدراسة الصباحية من الصفني الثاين       

 2018والرابع للتخصصات اإلنسانية والعلمية من الذكور واالناث للعام الدرايس )

_2019 .) 

 : خامسا  : حتديد املصطلحات

 Creative Personal Identity)) اهلوية الشخصية االبداعية 

,( تعريفا  نظريا  إذ عرف ها McCall & Simmonتبنى الباحثان تعريف مككال و سيمون )    

 بأهنا : 

                                                 
1. Kashdan,T.B.,and Fincham,F.D(2002):Facilitating creativity by regulating curiosity،The American 

Psychologist،Vol (57)،p:(373_374). 
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الصورة التي يدركها الفرد  عن نفسه، وعن الكيفية التي يراها به االخرون، واملسهمة يف 

  (1د اهلوية اإلبداعية)تشكل الثقة إزاء متكنه من األداء اإلبداعي الدعم، لتأكي

وتعرف إجرائيا  : بأهنا الدرجة الكلية التي حيصل عليها الطالب من خالل إجابته عن فقرات  

 املقياس الذي سيعد يف البحث احلايل.      

 املحدد(:  _حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 
Exploratory Curiosity (Diversive _ Specific) 

( تعريفا  نظريا  إذ يعرفه عىل أنه : رغبة الفرد يف Berlyne) تعريف برالين تبنى الباحثان    

ية جديدة، تدفعه اىل السلوك االستكشايف، والذي يميز  احلصول عىل معارف وخربات حس 

فيه نوعان مها االستكشاف املحدد يتمثل يف احلصول عىل معلومات حول موضوع بعينه من 

واالستكشاف املتنوع والذي يشتمل عىل البحث العام عن خالل التحقق املفصل للمثريات، 

  (2املعلومات او املثريات بغض النظر عن املحتوى أو املصدر اخلاص هبذه املثريات)

ويعرف إجرائيا  : الدرجة الكلية التي حيصل عليها الطالب من خالل إجابته عن فقرات 

ها بعد مقارنتها بحدود فرتة الثقة املقياس الذي سيعد يف البحث احلايل، والتي يصنف بموجب

 املحدد(. _فيام إذا كان من ذوي حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

 إطـــــار نظـــــــري ودراسات سابقة

  :أوال  : اهلوية الشخصية االبداعية

(( ان اهلوية عبارة عن صورة الذات، وتتالف من عدة أجزاء Santrockيرى سانرتوك       

ة، هلوية املهنية، واهلوية السياسية، واهلوية الدينية، واهلوية االجتامعية، واهلوية املعرفيتتضمن: ا

 Personalityاجلندرية، واهلوية الثقافية، واهلوية الشخصية ) واهلوية اجلسدية، واهلوية

Identity( التي تتضمن خصائص الفرد كأن يكون انطوئيا  أو انبساطيا ، أو مبدعا )وبذلك 3 .)

أن اهلوية الشخصية االبداعية هي احد اجزاء اهلوية بشكلها العام، إذ تشري جويس وا خرون ف

Jaussi et.al:إىل أن اهلوية الشخصية االبداعية تتكون من حمورين مها )), 

 معتقدات الفرد عن قدراته االبداعية )املرتبطة بأمتالك هوية شخصية إبداعية(. 

                                                 
1. Petkus،E. (1996): The creative identity: Creative behavior from the symbolic interactionist 

perspective. Journal of Creative Behavior،Vol (30)،p:(188_196).  

2.Berlyne,D.E.(1960):Conflict،Arousal,and Curiosity,McGraw_Hill,New York،p:(26).  

3. Santrock,John.W.(2003): Adolescence،McGraw_ Hill Company،Inc،9th edition،U.S.A،new 

York،p:398 . 
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العـــــالقة بــيـــن تــــــلك املـــــعتـــقدات)اهلـــويــــــــة الشخصيــــة االبــــــداعيـــــة(  

 واالداء االبــــــداعــــــي.

وبذلك يرتبط االداء االبداعي ارتباطا  وثيقا  بمدركات الفرد االبداعية )هويته(، ويميل           

 . (1دركات من أجل الوصول اىل اهلوية وتأكيدها)الفرد اىل الترصف وفقا  هلذه امل

,( نظرية لفهم McCall& Simmonقدم مكول وسيمون )نظرية هوية الدور االبداعي  لـ 

وتفسري دوافع السلوك االبداعي من منظور التفاعل الرمزي تناولت متغري اهلوية الشخصية 

االبداعي يف خمتلف املجاالت، إذ تطرقت االبداعية باعتبارها قوة دافعة تكمن وراء االداء 

لعدة تساؤالت حول ) من، ماذا، متى، أين، وكيف( حيدث االبداع، كيف تصبح للفرد هوية 

أبداعية؟ وكيف تنمو وتتطور؟  تم أختبارها عىل نطاق واسع يف خمتلف املجاالت 

  .(2البحثية)

ا منه يف وضع اليات نظرية هوية تأثر كل من مكول وسيمون باملنظور االجتامعي وانطلقو      

الدور االبداعي القائمة عىل التفاعل الرمزي، إذ حيدث التفاعل بني شخصني أو أكثر عرب 

االدوار الوظيفية التي حيتلوهنا خالل مدة زمنية معينة وحياول كل منهام التعرف عىل قدرات 

ن كل فرد وسامت الفرد االخر وخصائصه من خالل العالقة التفاعلية التي تنش أ بينهام إذ يكو 

ن رمزا  يف تصور الفرد االخر  منهام تصورات رمزية نحو الفرد االخر، إي أن كل فرد يكو 

ن االفراد املتفاعلون رموز متبادلة إزاء أحدمها االخر، وعندما يتلقى  وإدراكه، وبذلك يكو 

لصورة التي كوهنا الفرد املعني انطباعات االخرين عنه فأنه يكون صورة عن نفسه مشاهبة ل

االخرين عنه الن معتقدات ومدركات الفرد حول ذاته االبداعية نامجة عن معتقدات 

(، يؤكد مكول وسيمون بأن ذات الفرد وهويته االبداعية هي 3ومدركات االخرين عنه)

 حصيلة تفاعل عاملني مها:

 العامل الذايت: يتمثل يف سامت الفرد الذاتية وخصائصه املتفردة .

                                                 
1. Callero,P. L.،Howard،J. A،and Piliavin،J. A.( 1987): Helping behavior as role behavior: Disclosing 

social structure and history in the analysis of prosocial action,Social Psychology Quarterly,Vol 

(50)،p:(247_ 256). 

2. Piliavin،J. A.,and Callero،P. L.(1991): Giving blood: The development of an altruistic 

identity,Johns Hopkins،Baltimore,Vol(16),No(3),P:(853_854) 

3. McCall،G. and Simmons. J.L. (1978): Identities and interactions،The Free Press،New York،p:18 
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مل االجتامعي: يتمثل يف السياق االجتامعي املحيط بالفرد )االباء، االقران، االخوة، العا

 .(1االساتذة ...الخ(، وان تظافر هذين العاملني هو الذي يكون اهلوية الشخصية االبداعية )

,( بأن اهلوية الشخصية بام تتضمنه من McCall& Simmonويشري مكول وسيمون )       

ول قدراته االبداعية تعد حمددات أساسية لسلوكه االبداعي يف املواقف معتقدات الفرد ح

احلياتية املختلفة، لكوهنا تتمثل يف الصورة التي يدركها الفرد عن نفسه، وعن الكيفية التي 

يراها به االخرون، واملسهمة يف تشكل الثقة إزاء متكنه من األداء اإلبداعي، وهذا األداء بدوره 

,(  اىل ان اهلوية McCall&Simmonكيد اهلوية اإلبداعية، ويشري )يتعرض للدعم لتأ

الشخصية االبداعية تتكون من ثالث مكونات تدور حول سلسلة من العالقات تتظافر فيام 

 بينها لتكون اهلوية الشخصية االبداعية هي :

 إدراك الذات االبداعية البينشخصية   -1

 الثقة بالتمكن من االداء االبداعي -2

  (2دعم االداء االبداعي) -3

يتبنى الباحثان نظرية هوية الدور االبداعي لـ مكول وسيمون وذلك الهتامم هذه النظرية       

باجلانب املعريف )االدراكي( واالجتامعي، من خالل تركيزها عىل معتقدات الفرد عن ذاته 

 صية االبداعية.االبداعية وبذلك فهي أقرب النظريات التي تطرقت ملتغري اهلوية الشخ

ويف سياق الدراسات التي تقع ضمن توجه الدراسة احلالية دراسة         

(Karwowski،2012( التي أجريت يف بولندا عىل عينة بلغت )طالبا  وطالبة  من طلبة 284 )

%( من العينة، 45%( ونسبة الذكور )55املدارس املتوسطة والثانوية، إذ بلغت نسبة االناث )

ج الدراسة متتع أفراد العينة باهلوية الشخصية االبداعية مع وجود عالقة ارتباطية أظهرت نتائ

(،بينام توصلت دراسة 3دالة إحصائيا  بني سمة حب االستطالع واهلوية الشخصية االبداعية)

( شملت كال 2674( التي طبقت عىل عينة بلغت )Karwowski,et.alكاروسكي واخرون )

( من 1325( سنة، بواقع )59 _ 15راوحت اعامرهم من )اجلنسني من سكان بولندا ت

                                                 
 . 149املصدر نفسه ، ص .1

2. Petkus،E. (1996): The creative identity: Creative behavior from the symbolic interactionist 

perspective. Journal of Creative Behavior،Vol (30)،p:(188_196).  

3. Karwowski,M.(2012): Did Curiosity Kill the Cat ? Relationship Between Trait Curiosity،Creative 

Self _ Efficacy and Creative Personal Identity،Europes Journal of Psychology،Vol(8)،No 

(4)،p:(547_558). 
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( من الذكور اىل وجود فروق دالة إحصائيا  يف اهلوية الشخصية االبداعية 1349االناث و)

 . (1تعزى اىل متغري اجلنس لصالح االناث)

 املحدد( _ثانيا : حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

نفيس يف حب االستطالع بشكل عام وحب ( اىل أن  البحث الWengيشري ونج )     

املحدد( بشكل خاص خضع تأرخييا  اىل مرحلتني رئيسيتني _االستطالع االستكشايف )املتنوع

 من البحث والدراسة ومها:

( عندما درس الباحثون األ سس 1960(اىل عام)1950املرحلة األولـــى: كانت ما بني عام )

(من جامعة تورنتو أحد أبرز الذين Daneal Berlyneالنفسية للفضول.وكان دانييل برالين )

تناولوا البحث يف هذا املوضوع والذي صنف حب االستطالع إىل ب عدين إدراكي مقابل 

 ومتنوع مقابل حمدد.،معريف

( إذ أصبح الرتكيز الرئييس عىل 1998( إىل عام )1970املرحلة الثانيــة: كانت ما بني عام)

 (2حب االستطالع املتنوع)

يف اطار توضيج طبيعة حب االستطالع االستكشايف أشار برالين اىل هذا املفهوم عن طريق و 

تأكيده عىل ان حب االستطالع يتمثل يف كونه دافعا  داخليا  يكمن وراء السلوك االستكشايف 

املتنوع واملحدد، ومن املمكن ان يستثار بمثري خارجي )ينتج عنه استكشاف حمدد جتاه ذلك 

(ومعنى ذلك أن حب 3داخيل )ينتج عنه استكشاف متنوع جتاه مثريات متنوعة() املثري( أو

االستطالع يسبق االستكشاف وهو دافع داخيل تثريه مثريات خارجية او داخلية جتعله يف 

حالة من االنتباه ملعرفة هذه املثريات ويبدأ السلوك االستكشايف عندما حياول الفرد تفحص 

 .(4اهتا )هذه املثريات ملعرفة مكون

 (,Berlyneنظرية بــرالين  )

                                                 
1. Karwowski,and Izabeta Lebeta،Ewa Wisniewska and،Jacek Gralewski (2013): Big Five Personality 

Traits as the Predictors of Creative Self_Efficacy and Creative Personal Identity: Does Gender 

Matter?،The Journal of Creative Behavior،September,Vol (25)،No(1) ,p:(215_232). 

2. Wang،chen (2014): what satisfies A curieos mind curiosity prompts Novel Reward seeking ,(Ph.D 

thesis) ،p: )8( .       

3.Collins,Robert.P,Jordan.A,Litman,Charles.D,andSpielberger(2004):The measurement of 

perceptual curiosity،Personality and Individual Differences,Vol(36),p:(1127_1141).  

(: التفاعل بني أساليب التحكم التعليمي ومستويات حب االستطالع وأثره عىل تنمية مهارات  2006الدسوقي، وفاء صالح الدين ابراهيم) .4

 (.344 – 311ص)،(13(، العدد)12التعامل مع شبكة اإلنرتنت، املؤمتر العلمي االول لكلية الرتبية النوعية، جامعة املنصور، املجلد)
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( من الرواد االوائل الذين طوروا نظرية يف حب االستطالع Berlyneيعد دانييل برالين        

االستكشايف، إذ أدت بحوثه يف ستينيات وسبعينيات القرن املايض اىل اثارة العناية هبذا 

بلورة هذا املفهوم، وقد عد حب االستطالع اجلانب، فكان إلسهاماته املتميزة دورا  كبريا  يف 

خارجية(  _دافعا  برشيا ، وركز يف دراساته االولية عىل مثريات دافع حب االستطالع )داخلية 

كشكل من اشكال الدافعية، وخصائص املثريات اخلارجية التي تثري تركيز االنتباه وحب 

 .(1االستطالع)

ع االستكشايف إىل بعدين اعتامدا  عىل اختالف ( حب االستطالBerlyneيصنف برالين )      

أو تباين القوة الدافعة للسلوكيات االستكشافية، وفقا  ملتصل ثنائي، يضع االفراد من ذوي 

حب االستطالع املتنوع عند أحد طرفيه، يف حني يضع ذوي حب االستطالع املحدد عند 

(. وقد أشار 2شطة االستكشافية)الطرف االخر ويتم التمييز بينهام عىل ضوء تفضيالهتم لألن

برالين  يف نظريته إىل ان حالة الشك وعدم التأكد التي يمر هبا الفرد عند مواجهة حمفزات 

جديدة بعينها هي التي تولد حالة الدافعية لديه. فحالة عدم التأكد  التي تنشأ نتيجة عمليات 

التي نسميها حب االستطالع تنبيه بيئية خارجية حمددة يمكنها أن تولد احلالة الدافعية 

االستكشايف املحدد التي تدفع الفرد إىل ممارسة النشاطات االستكشافية من أجل احلصول 

( ،وعىل 3عىل معلومات أكثر عن موضوع بعينه حتى يتم خفض حالة عدم التأكد والشك)

جر النقيض من ذلك فأن استمرار التعرض للمحفزات املألوفة نفسها ينتج عنه امللل والض

من ذات املحفزات والذي سيؤدي بدوره إىل تنشيط الفرد وحتفيزه يدفعه ذلك اىل البحث 

العام يف املوضوعات املختلفة، هبدف أحداث تغيري يف تكوين املحفزات )خلق حمفزات 

جديدة( وحالة الدافعية الداخلية هذه هي التي تدفع الفرد إىل أن يقوم بسلوكيات استكشافية 

ن  (، وبناء  عىل وجهة نظر 4ما يعرف بحب االستطالع االستكشايف املتنوع)متنوعة لتكو 

( فإن حب االستطالع املحدد حيدث يف املواقف التي تكون غنية نسبيا  Berlyneبرالين )

أما حب االستطالع ،باملحفزات اجلديدة، إذ يقرتب الفرد من املثري اجلديد حماوال   تفحصه

فغالبا  ما تكون مشاعر امللل هي ،تكون فيها املحفزات حمدودة املتنوع فيحدث يف املواقف التي

لذلك أفرتض ،التي تنشط الستكشاف املثريات وذلك للبحث عن يشء ما يكون جديدا  

                                                 
 .12(: دافعية حب االستطالع )االبتكارية االولية ، مكتبة االنجلو املرصية، مرص، ص2000املغازي بدير) عجاج، خريي .1

2.Collins,Robert.P,Jordan.A,Litman,Charles.D,andSpielberger(2004):Themeasurement of perceptual 

curiosity ،Personality and Individual Difference   ،Vol(36),p:(1128). 

3. Berlyne,D.E.(1960): Conflict،Arousal،and Curiosity،McGraw_Hill,New York،p:(30). 

4. Hutt,Corinne.(1970):Specific and Diversive Exploration Original Research Article Advances in 

Child Development and Behavior,Vol(5),P:(160_161). 
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برالين أن  األفراد ينشطوا بدافع داخيل للبحث عن احلافز الذي يثري فضوهلم عندما يشعروا 

عد  االستكشاف الذي يستثار بحافز جديد أي ولكنه ،وامللل يف حالة حب االستطالع املتنوع

بدافع خارجي يكون أقرب اىل حب االستطالع املحدد، وبذلك فأن الدافع الذي يكمن وراء 

املحدد( خيتلف باختالف ابعاده، وبذلك أشار  _حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

شايف يعتمد يف جزء كبري ( إىل أن  إثارة الدافع إىل حب االستطالع االستكBerlyneبرالين )

منه عىل البيئة املحيطة  بالفرد. فالبيئة الغنية باملثريات اجلديدة تثري يف الفرد مزيدا  من التعجب، 

وكثريا  من االستكشاف هبدف البحث عن التفسري الدقيق عن موضوع بعينه، إما البيئة التي 

دا  من امللل الذي  يدفع الفرد اىل تفتقر إىل املحفزات اجلديدة واملعقدة، تثري يف الفرد مزي

االستجابة باملبادرة يف التغيري للبيئة املحيطة، سعيا  وراء التخلص من اجلمود لذلك سيشرتك 

  .(1االفراد يف االستكشاف املتنوع)

وبذلك يعكس حب االستطالع االستكشايف الفروق الفردية يف تناول املعلومات ومعاجلتها   

االفراد يف طبيعة السلوكيات االستكشافية التي يميلون نحوها يف  )املثريات(، إذ خيتلف

التعامل مع املثريات البيئية املألوفة وغري املألوفة، فقد يميل الفرد اىل استكشاف مثريات حمددة 

تتصف بـمستوى عايل من االثارة )اجلدة، التعقيد، والفجائية( فقط بغض النظر عن املثريات 

بذوي حب االستطالع االستكشايف املحدد يف حني يميل  ذوو حب  االخرى وهذا ما يرتبط

االستطالع االستكشايف املتنوع إىل البحث العام عن مثريات متنوعة بغض النظر عن املصدر 

 . (2اخلاص هبا، وبغض النظر عن مستوى االثارة)

 ( كوهنا اول نظرية تطرقت ملتغري حبBerlyneوالبحث احلايل يتبنى نظرية برالين)

االستطالع االستكشايف ومن أكثر النظريات التي توسعت يف طرحها له، إذ قدمت حتديدا  

 إجرائيا  واضحا  ومتاميزا  بني بعدي حب االستطالع االستكشايف املحدد واملتنوع.

املحدد(  _ومن الدراسات السابقة التي تناولت حب االستطالع االستكشايف)املتنوع        

( طالبا  وطالبة 320( وقد تكونت عينة الدراسة من)Collins,et.al) دراسة كولينزواخرون

( طالبا ، وأظهرت النتائج ال توجد 118( طالبة، و)202من املرحلة اجلامعية االوىل، بواقع )

  .(3املحدد( تبعا  ملتغري اجلنس)_فروق ذات داللة احصائية يف حب االستطالع )املتنوع 

                                                 
1.Collins,Robert.P,Jordan.A,Litman,Charles.D,andSpielberger(2004):The measurement of 

perceptual curiosity,Personality and Individual Differences,Vol(36),p:( 1134_1135).  

2. Hutt,Corinne.(1970):Specific and Diversive Exploration Original Research Article Advances in 

Child Development and Behavior,Vol(5),P:(160_161). 

3.Collins,Robert.P,Jordan.A,Litman,Charles.D,andSpielberger(2004):The measurement of 

perceptual curiosity,Personality and Individual Differences,Vol(36),p:( 1127_1128). 
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( طالبا  220( التي عىل عينة بلغت )Johnsonجونسو) ( بينام توصلت دراسة1127-1128

وطالبة من طلبة اجلامعة اىل ميل طلبة اجلامعة إىل استخدام البعد املحدد أكثر من البعد 

 . (1املتنوع)

 منهجية البحث وإجراءاته 

أوال : منهجية البحث: أعتمد الباحثان املنهج الوصفي كونه املنهج البحثي املناسب لطبيعة 

 .ث واهدافهالبح

 ثانيا : جمتمع البحث: 

 2018يتحدد جمتمع البحث بطلبة جامعة القادسية الدراسة الصباحية للعام الدرايس )       

( طالبا  7157(، وبكلياهتا العلمية واإلنسانية للصف الثاين والرابع، البالغ عددهم )2019 _

( طالبا  وطالبة، بينام بلغ عدد 3472(، بواقع )8وطالبة، إذ بلغ عدد الكليات العلمية )

( طالبا  وطالبة، وفيام يتعلق بمتغري اجلنس فقد بلغ عدد 3685( بواقع )4ات اإلنسانية )الكلي

( طالبة، توزعت هذه األعداد بني طلبة الصف 3716( طالبا  وعدد االناث )3441الذكور)

(، بينام بلغ عدد طلبة الصف الرابع 3122الثاين للكليات االنسانية والعلمية بواقع  )

(4035.) 

 عينة البحث: :ثالثا   

تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية ذات االسلوب املتناسب موزعة عىل وفق        

( طالب 500%( إذ بلغ حجم عينة التطبيق النهائي )7الصف( بنسبة ) _التخصص_)اجلنس

 وطالبة.

 رابعا : أداتا البحث:

إية اداة حملية او عربية أو اجنبية عىل حد  أرتأى الباحثان بناء أداتا البحث، نظرا  لعدم توفر     

دت لقياس اهلوية الشخصية االبداعية وحب  علمهام واطالعهام تتناول املجاالت التي حد 

 املحدد( وفيام ييل اجراءات بناء كل اداة:  _االستطالع االستكشايف )املتنوع 

 أوال : مقياس اهلوية الشخصية االبداعية:

 طوات علمية حمددة لبناء املقاييس النفسية تتمثل بام يأيت:تم بناء املقياس وفق خ  

 حتديد مفهوم اهلوية الشخصية االبداعية ومكوناهتا:

                                                 
1. Johnson,Kelilani.(2016): Novel Behavioral Measure of Specific and Diversive Curiosity and its 

Correlation to Academic Performance،Religiousness،and Political Interest and 

Affiliation،Undergraduate Honors Theses،University of Colorado،Boulder،CoLo،UStt,P:(2_19). 
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( McCall& Simmonتبنى الباحثان نظرية هوية الدور اإلبداعي لـ مكول وسيمون)      

داعية إطارا  نظريا  يف بناء املقياس، وحدد ماكول وسيمون مكونات اهلوية الشخصية االب

 بثالث هي:

ادراك الذات االبداعية البينشخصية: يتمثل بمعتقدات الفرد عن ذاته، والصورة الذهنية التي 

 يشكلها لفكرة االخرين عنه كام يعتقدها) يدركها( ازاء قدراته وسامته االبداعية.

عية، ويتحدد الثقة بالتمكن من األداء االبداعي: هو اطمئنان الفرد اىل متكنه من املامرسة االبدا

اعتامدا  عىل مدركات الفرد نفسه والصورة التي حيتفظ هبا يف ذهنه ويستقبلها من االخرين 

 حول متكنه من تقديم أداء  ابداعيا  جديدا  فريد من نوعه وذا قيمة للمجتمع.   

 اخلارجي( املؤرش لسعي الفرد ألداء _البعد الدافعي)الداخيل دعم االداء االبداعي: يتمثل يف 

الفعل االبداعي واملرتجم من خالل ردود االفعال التي تتصف بالقبول والدعم والتشجيع 

 .(1واملثابرة لإلنجاز)

 صياغة فقرات مقياس اهلوية الشخصية االبداعية )الصيغة االولية(: 

( فقرات لكل مكون، تضمنت 10(فقرة بأسلوب العبارات التقريرية، بواقع)30تم صياغة)

(فقرات عكس إجتاه املقياس.وأمام كل فقرة مخسة بدائل 7املقياس و) ( فقرة باجتاه23)

أبدا ( تأخذ الفقرات التي تكون  ال تنطبق عيل-نادرا   -أحيانا  -غالبا  -لإلجابة تنطبق عيل )متاما  

( ، ويف حـالة الفقرات التي تكون عكس إجتاه املقياس 3،2،1، 5،4بإجتاه املقياس الدرجات)

 ( عىل الرتتيب.5، 4، 3 ،2، 1فتأخذ الدرجات)

 التحليل املنطقي لفقرات مقياس اهلوية الشخصية االبداعية:

( 26عرض الباحثان فقرات مقياس اهلوية الشخصية االبداعية بصيغتها االولية عىل )      

حمكام  من ذوي االختصاص لبيان صالحية الفقرات وتم اعتامد مربع كاي لبيان الفروق بني 

ت كل فقرة صاحلة عندما تكون قيمة مربع كاي املحسوبة دالة ،ملوافقنياملوافقني وغري ا د  وع 

( وقد أتضح أن مجيع الفقرات كانت 1( ودرجة حرية )0,05إحصائيا عند مستوى دالله )

 ( مع تعديل الفقرات التي حتتاج إىل ذلك. 26اىل  9.846صاحلة، إذ تراوحت قيمها بني )

 :جتربة وضوح التعليامت والفقرات

عوا 40ط ب ق املقياس بصيغته االولية عىل عينة استطالعية بلغ عددها )      ( طالبا  وطالبة وز 

الصف(، وقد اتضح ان فقرات املقياس وبدائله  _التخصص _بالتساوي عىل وفق )اجلنس

                                                 
1. Petkus،E. (1996): The creative identity: Creative behavior from the symbolic interactionist 

perspective. Journal of Creative Behavior،Vol (30)،p:(191_193).  
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وتعليامته كانت واضحة، إما متوسط الوقت املستغرق لإلجابة عن فقرات املقياس فقد بلغ 

 ( دقيقة.11)

 التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس اهلوية الشخصية االبداعية:

( طالب  وطالبة 400لتحقيق ذلك طبق املقياس عىل عينة التحليل االحصائي والبالغة )        

أختريوا بالطريقة الطبقية العشوائية وباألسلوب املتناسب موزعني بحسب نسب تواجدهم 

 فق ثالثة اساليب:باملجتمع األصيل، وجرى حتليل الفقرات و

أسلوب املجموعتني الطرفيتني: بعد احتساب الدرجة الكلية لكل استامرة وترتيبها تنازليا ، 

دث املجموعتان الطرفيتان إذ تم االعتامد عىل نسبة الـ ) د  %( من أفراد املجموعتني 27ح 

د ( استامرة وكانت حدو108الطرفيتني، فبلغ عدد استامرات األفراد يف كل جمموعة )

(، وبعد تطبيق االختبار 100 _ 53(، والدنيا )148 _ 144الدرجات للمجموعة العليا)

التائي لعينتني مستقلتني الختبار داللة الفروق تبني أن القيم التائية املحسوبة جلميع الفقرات 

( إذ 214( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1,96أكرب من القيمة اجلدولية البالغة )

 (.2,103،   13,244بني ) تراوحت

 (Internal Consistancyأسلوب االتساق الداخيل  :) 

تم التحقق من االتساق الداخيل للمقياس من خالل: )عالقة درجة الفقرة بالدرجة        

الكلية للمقياس، عالقة درجة الفقرة بدرجة املكون الذي تنتمي اليه، عالقة درجة املكون 

درجة الكلية للمقياس(، إذ تم حساب معامل االرتباط لالساليب باملكونات االخرى و بال

الثالث سابقة الذكر باستعامل معامل ارتباط بريسون الستامرات عينة التحليل االحصائي 

( استامرة، وكذلك تم أختبارها باالختبار التائي لداللة معامل االرتباط، وقد 400البالغة )

( عند 43,021،  17,690احصائية تراوح بني) حققت مجيع الفقرات ارتباط ذات داللة

 (.1,96( إذ تبلغ القيمة اجلدولية )398( ودرجة حرية )0,05مستوى داللة )
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 :(Factor Analysisالتحليل العاميل التوكيدي  

أعتمد الباحثان يف بناء مقياس اهلوية الشخصية االبداعية عىل نظرية هوية الدور        

( والتي اشتملت عىل وجود ثالثة McCall&Simmonمون)االبداعي لـ مكول وسي

مكونات ملتغري هلوية الشخصية االبداعية، لذا جلأ الباحثان إىل استعامل التحليل العاميل 

( يف Amosالتوكيدي للتحقق من صدق أفرتاضها باالعتامد عىل الربنامج االحصائي)

ر للفقرات الداخلة يف التحليل استخراج النتائج ويف أفرتاض التطابق بني مصفوفة التغاي

 واملصفوفة املفرتضة يف االنموذج.       

ومن اجل احلكم عىل تشبع الفقرات عىل املكون الذي تنتمي اليه تم االعتامد عىل النسبة       

( ( التي تشري اىل داللة الفروق لتأثري الفقرة )وزن االنحدار املعياري والتأثري C.Rاحلرجة

( عند مستوى داللة 1.96االبقاء عىل الفقرات التي يكون تشبعها اكرب من )الصفري( إذ يتم 

، وقد اظهرت النتائج وجود فقرات ثالثة  مل ترتق  معامالهتا للمستوى املقبول (1()0.05)

( من املكون 27( هي الفقرة )1.96ملستوى الداللة االحصائية، اذ قلت درجة تشبعها عن )

، 0,529،  0,767املكون الثاين إذ كانت النسب احلرجة هلا ) ( من23، 18االول والفقرات )

( عىل الرتتيب وبالتايل ظهرت غري مطابقة للبناء النظري يف املقياس، وبعد حذف 1,725

الفقرات التي مل ترتق  اىل مستوى القبول والسالف ذكرها سابقا ، أعيد التحليل العاميل 

 ( :1ول )واستخرجت مؤرشات جودة املطابقة كام يف جد

 ( مؤرشات جودة املطابقة لألنموذج بعد حذف الفقرات غري املشبعة1جدول )

 درجة القطع قيمة املؤرش اسم املؤرش ت

1 

 (dr( ودرجات احلرية )النسبة بني قيم )
 (5أقل من ) 1,89

 (0,05أقل من ) 0,047 (RMSEAاجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات اخلطأ التقريبي ) 2

 ( 1 –بني )صفر  0,90 (CFIاملطابقة املقارن ) مؤرش جودة 3

 ( 1 –بني )صفر  0,90 (GFIمؤرش حسن املطابقة ) 4

 ( 1 –بني )صفر  0,89 (AGFIمؤرش حسن املطابقة املصحح ) 5

 ( 1 –بني )صفر  0,80 (NFIمؤرش جودة املطابقة املعياري ) 6

 (0,1أقل من )  0,062 (SRMRاجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات البواقي ) 7

وبذلك اشارت نتائج التحليل االحصائي اىل ان مقياس اهلوية الشخصية االبداعية        

 ( فقرة وكل مؤرشاته متطابقة وجيدة.27بصورته املطابقة للبناء النظري يتكون من )

                                                 
1. Costello.A. B.،and Osborne.J.W.(2005): Best practices in exploratory factor analysis: four 

recommendations for getting the most from your analysis,practical assessment,research & 

evaluation،Vol(10)،No(7)،   p: (8). 
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 (Reliability of The Scale):  ثبات مقياس اهلوية الشخصية االبداعية 

ار( من خالل تطبيق املقياس عىل إعادة االختب-تم التحقق من الثبات بطريقة )االختبار        

( يوما ، 14( طالبا  وطالبة، ثم أعيد تطبيق املقياس عىل العينة ذاهتا بعد مرور )40عينة بلغت )

مؤرش ( وهو 0,88(، بينام بلغ معامل الثبات بمعادلة الفاكرونباخ )0,86بلغ معامل الثبات )

( التي أظهرت Karwowski.M,et.alجيد يمكن الركون اليه بعد مقارنته مع دراسة )

 ( مما يشري اىل جتانس الفقرات فيام بينها.0,87نتائجها ان قيمة معامل الثبات هي )

 وصف مقياس اهلوية الشخصية االبداعية بصيغته النهائية:

( فقرة موزعة عىل ثالثة 27هائية من )يتكون مقياس اهلوية الشخصية االبداعية بصيغته الن 

( وهبذا يكون 27( وادنى درجة)135مكونات، وتبلغ اعىل درجة كلية حمتملة للمقياس)

 ( درجة.81الوسط الفريض للمقياس)

 املحدد(: _ثانيا : مقياس حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

اعتمد الباحثان  (حددامل _من أجل بناء مقياس حب االستطالع االستكشايف)املتنوع   

 اخلطوات اآلتية:

 املحدد( ومكوناته: _حتديد مفهوم حب االستطالع االستكشايف )املتنوع

( يف بناء املقياس،  إذ حدد جمموعة من اخلصائص Berlyneتبنى الباحثان نظرية برالين )     

 ( 2التي يتميز هبا كل بعد والتي تعد بمثابة أبعاد هلذا املقياس، جدول )

 املحدد ( -( خصائص حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 2جدول )

 املحــــــــدد املتنــــــــــوع ت

1 
يتعلق باستجابات الفحص والبحث العام بشكل 

 م وسع، وتظهر هذه االستجابات إلثارة متعددة.

يتعلق باستجابات الفحص والتحقق املفصل بشكل معمق، املوجه 

 ملصدر إثارة حمدد.

 حيدث يف حالة توافر إثارة بيئية عالية حيدث يف غياب االثارة البيئية العالية املحددة. 2

3 
يتكون من أستجابة وسيلية لتغيري املثريات أو 

 املحفزات ) لتغيري البيئة أو التخلص من امللل(.

يتكون من استجابة متممة إىل املثريات والتغيري )للتوافق مع املواقف 

 أوالبيئة(.

 ذو دافع خارجي. دافع داخيل. ذو 4

 يتميز باالستجابة النمطية أو التقليدية. يتميز بتنوع االستجابات. 5

 االنتباه اىل املثريات بشكل عام مع جتنب اإلفراط فيها. 6
االنتباه ملثري واحد )جذاب( والبحث عن مثريات حمددة للتعرف عليها 

 .(1)إكتساب املعرفة( )

 املحدد(  _صياغة فقرات مقياس حب االستطالع االستكشايف )املتنوع

                                                 
1. Harvey,Michael.,and Dinah Payne(2007):The Role of Curiosity in Global Managers 

’Decision_Making،Journal of Leadership&Organizational Studies,Vol (13),No (3)،p: (51) 
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( فقرة بام يتناسب مع خصائص كل ب عد، واعتمد الباحثان أسلوب 30تم صياغة )      

املواقف اللفظية، مع بديلني لإلجابة تكون عىل شكل عبارات، أحدى هاتني العبارتني لقياس 

ى لقياس حب االستطالع املحدد، خيتار املجيب حب االستطالع املتنوع والعبارة األ خر

احدمها، وتعطى عند التصحيح العبارة التي تقيس حب االستطالع املحدد )صفر( عند 

اختيارها من قبل املجيب، أما إذا إختار املجيب العبارة التي تقيس حب االستطالع املتنوع 

ل مجع درجات (، لذلك فأن الدرجة الكلية للمجيب حتسب من خال1فيعطي درجة )

العبارتني عىل مجيع الفقرات، وكلام زادت درجة املجيب اجته نحو حب االستطالع 

 االستكشايف املتنوع، وكلام قلت الدرجة اجته نحو حب االستطالع االستكشايف املحدد.

 :التحليل املنطقي لفقرات املقياس

مربع كاي لتحليل أراء عرض املقياس عىل جمموعة املحكمني ذاهتم، واعتمد الباحثان      

( عند 3,84املحكمني، وعند مقارنة قيم مربع كاي املحسوبة بالقيمة اجلدولية البالغة )

( تبني أن مجيع الفقرات كانت صاحلة إذ تراوحت 1( ودرجة حرية )0,05مستوى دالله )

 (.26اىل  12,462قيمها بني )

لعينة االستطالعية ذاهتا التي طبق جتربة وضوح التعليامت والفقرات: طبق املقياس عىل ا -4 

عليها مقياس اهلوية الشخصية االبداعية، واتضح املقياس واضح، وبلغ متوسط الوقت 

 ( دقيقة.15)

التحليل اإلحصائي لفقرات املقياس: جرى حتليل فقرات مقياس حب االستطالع 

 عىل وفق ثالث أساليب إجرائية هي: املحدد( _االستكشايف)املتنوع 

 :Contrasted Groupsملجموعتني الطرفيتني ))أسلوب ا

دث          د  بعد تصحيح االجابات واحتساب الدرجة الكلية لالستامرات وترتيبها تنازليا ، ح 

% ( من أفراد املجموعتني الطرفيتني، فبلغ 27املجموعتان الطرفيتان، تم االعتامد عىل نسبة ) 

كانت حدود الدرجات للمجموعة (  و108عدد استامرات األفراد يف كل جمموعة )

( درجة، وبعد حساب  التكرارات 13 _6( درجة، وللمجموعة الدنيا )26 _18العليا)

ب( لكل فقرة من فقرات املقياس، تم تطبيق اختبار مربع  _اخلاصة بكل بديل من البديلني )أ 

دت قيمة ) كا  _كاي للتكرارات ) أ  مقارنتها  ( مؤرشا   لصالحية الفقرة من خالل2ب( وع 

(، ولغرض 1( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )3,84بالقيمة اجلدولية البالغة )

احلكم عىل مدى متييز الفقرة فقد تم استخراج معامل ارتباط فاي، وظهر أن قيم فاي املحسوبة 

وللحكم عىل الداللة االحصائية تم ،( وباالجتاه املوجب0,498 _0,009تراوحت بني )

 _0,137( املحسوبة ملعامالت االرتباط بني )z(، وقد انحرصت قيم )zأختبار)استخدام  
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 0,884( كون قيمها املحسوبة ) 30، 20(، إذ تم استبعاد الفقرات ذات التسلسل)7,325

( عند مستوى داللة 1,96(  عىل الرتتيب وهي اقل من القيمة احلرجة البالغة )0,137 _

 ( فقرة.28ياس مكونا  من)( لذا تم حذفهام، فيصبح املق0,05)

  ((Internal Consistancy أسلوب االتساق الداخيل : -2

تم التحقق من االتساق الداخيل للمقياس من خالل عالقة درجة كل فقرة من فقرات         

املقياس بالدرجة الكلية للمقياس، إذ استعمل الباحثان معامل ارتباط بوينت بايسرييـال 

( استامرة، وكذلك تم أختبارها باالختبار 400ليل االحصائي البالغة )الستامرات عينة التح

التائي لداللة معامل االرتباط، وقد حققت مجيع الفقرات ارتباط ذات داللة احصائية تراوح 

( إذ تبلغ القيمة 398( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )8,772،  0,636بني )

اهتا التي كانت معامالت متييزها غري دالة والتي تأخذ (، باستثناء الفقرات ذ1,96اجلدولية)

(  عىل الرتتيب مل تكن ذات 1,816 _ 0,636( كون قيمها املحسوبة ) 30،  20التسلسل)

 داللة احصائية ولذلك حتذف.

  "املحدد _املتنوع "ثبات مقياس حب االستطالع االستكشايف 

إعادة االختبار( من خالل تطبيق املقياس  _تم التحقق من ثبات املقياس بطريقة )االختبار       

( طالبا  وطالبة، وباستعامل معامل ارتباط بريسون بلغ معامل الثبات 40عىل عينة بلغت )

( وهو مؤرش جيد يمكن 0,84(، بينام بلغ معامل الثبات بمعادلة الفاكرونباخ )0,81)

( التي أظهرت نتائجها ان قيمة Litman&Charlesه بعد مقارنته مع دراسة )الركون الي

 ( مما يشري اىل جتانس الفقرات فيام بينها.0,80معامل الثبات هي )

 بصيغته النهائية:  "املحدد  _املتنوع  "وصف مقياس حب االستطالع االستكشايف 

( 28غ اعىل درجة كلية للمقياس )( فقرة، تبل28يتكون املقياس بصيغته النهائية من )       

 ( درجة. 14وادنى درجة )صفر( وهبذا يكون الوسط الفريض )

( 500التطبيق النهائي: طبق الباحثان مقيايس البحث عىل عينة التطبيق النهائي البالغ عددها )

-13إىل  2019-2-11طالب  وطالبة من طلبة جامعة القادسية، وذلك للمدة الواقعة بني )

3-2019 ) 
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 عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها

 اهلدف االول: التعرف إىل اهلوية الشخصية االبداعية لدى طلبة اجلامعة.

( 500حتقيقا  هلذا اهلدف، أستخرج الوسط احلسايب لدرجات عينة التطبيق النهائي البالغة )   

الوسط  (، يف حني بلغ14,418( بانحراف معياري )97,878طالبا  وطالبة، وتبني أنه )

( درجة، وباستعامل االختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة بني متوسط العينة 81الفريض )

( وهي اكرب من القيمة 26,176واملتوسط الفريض للمقياس، تبني أن القيمة التائية املحسوبة )

(، وهذا يشري 499( ودرجة حرية )0,05(عند مستوى داللة)1,96التائية اجلدولية البالغة)

وطبقا  لنظرية   إن طلبة اجلامعة يتمتعون بمستوى جيد من اهلوية الشخصية االبداعية،إىل

مكول وسيمون فأن اهلوية الشخصية االبداعية تتشكل من تفاعل ب عد الذات بام حتمله من 

( ، وبذلك يرى الباحثان 1سامت ابداعية، وب عد االخر والذي يتمثل يف السياق االجتامعي)

االجتامعي الذي يتواجد فيه الطلبة باإلضافة اىل التأثريات الثقافية واالقتصادية بأن السياق 

والرتبوية واالجتامعية سامهت يف تشكيل هوية شخصية ابداعية لدى طلبة اجلامعة، وتتفق 

 .(Karwowski،2012هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كاروسكي )

الحصائية يف اهلوية الشخصية االبداعية لدى اهلدف الثاين : التعرف إىل الفروق ذات الداللة ا

 طلبة اجلامعة تبعا  ملتغريات )اجلنس، التخصص، الصف(

لتحقيق هذا اهلدف أستعمل أوال  اختبار ليفني لغرض التعرف إىل مدى جتانس التباين،    

( عند 2,02( وهي اقل من القيمة اجلدولية البالغة )1,056فبلغت قيمة ليفني املحسوبة )

( وهذا يعني أن اخلاليا متجانسة، لذلك 492 _ 7( ودرجتي حرية )0.05ى داللة )مستو

تم استعامل أختبار حتليل التباين الثالثي لألوساط غري املوزونة، وذلك الن اختيار العينة تم 

 ( :3وفقا لالسلوب العشوائي الطبقي ذات التوزيع املتناسب. والنتائج مبينة يف جدول )

ليل التباين الثالثي لداللة الفروق يف اهلوية الشخصية االبداعية تبعا  ( نتائج حت3جدول )

 ملتغريات)اجلنس، التخصص، الصف(

 

 

 

 

                                                 
1. Petkus،E. (1996): The creative identity: Creative behavior from the symbolic interactionist 

perspective. Journal of Creative Behavior،Vol (30)،p:(193_194).  
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 مصدر التباين

S.V 

جمموع 

 املربعات

S.S 

 درجة احلرية

D.F 

متوسط 

 املربعات

M.S 

 القيمة الفائية
الداللة 

 اجلدولية املحسوبة 0,05

 0,9321 3,2258 1 3,2258 اجلنس

 

 

 

3,86 

 

 غري دالة

 غري دالة 1,8724 6,48 1 6,48 التخصص

 غري دالة 0,0575 0,1992 1 0,1992 الصف

 غري دالة 1,1817 4,0898 1 4,0898 اجلنس * التخصص

 غري دالة 0,3426 1,1858 1 1,1858 اجلنس * الصف

 غري دالة 0,01872 0,0648 1 0,0648 التخصص * الصف

 غري دالة 1,10059 3,8088 1 3,8088 الصف اجلنس* التخصص *

   3,4607 492 102572 داخل اخلاليا

,102591 املجموع الكيل

0542 
499    

      0,0166 الثـــابت

( يتضح عدم وجود فروق يف اهلوية الشخصية االبداعية تبعا  3من مالحظة جدول )        

( 1,8724،  0,01872للمتغريات املقاسة مجيعا ، إذ تراوحت القيم الفائية املحسوبة بني )

( ودرجتي 0,05( عند مستوى داللة )3,86ومجيعها أقل من القيمة الفائية اجلدولية البالغة )

 (.492 _ 1حرية ) 

وهذا ما يؤكده االطار النظري بحسب ما ذهب اليه مكول وسيمون يف أن اهلوية الشخصية    

االبداعية تتشكل نتيجة تفاعل اإلفراد مع االخرين، لذلك فهي ترتبط إرتباطا  وثيقا  باملجتمع 

الذي يشجع عىل ظهور االبداع، فاألفراد املتواجدين يف املجتمع نفسه ومن كال اجلنسني 

عهم ثقافة واحدة ال يظهرون فروقا  يف تشكيل هويتهم الشخصية االبداعية، وجاءت هذه جتم

( التي توصلت ،Karwowski،et.alالنتيجة متعارضة مع نتائج دراسة كاروسكي واخرون)

 لوجود فروق تبعا  ملتغري اجلنس ولصالح االناث.

املحدد( لدى طلبة  _اهلدف الثالث: التعرف إىل حب االستطالع االستكشايف )املتنوع

 اجلامعة.

( طالب  وطالبة  عىل 500حتقيقا  هلذا اهلدف تم حتليل درجات عينة البحث البالغة )       

املحدد(، وتبني أن الـوسط احلسـايب  _مقياس حب االستطالع االستكشايف )املتنوع

 ( درجة، يف حني3,707( درجة، بانحراف معياري مقداره )16,984للدرجات قد بلغ )

( درجة، ولتحديد البعد السائد لدى طلبة اجلامعة، فقد تم اعتامد 14بلغ الوسط الفريض )

املحدد( إذ  _معادلة فرتة الثقة لتصنيف الطلبة بحسب حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 
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(، والتي بموجبها يع د الطالب من ذوي البعد املتنوع 17 _ 16تراوح حدود فرتة الثقة بني  )

( فأقل يع د 16( فأكثر، إما الطالب الذي حيصل عىل درجة ) 17حيصل عىل درجة )  عندما

( طالبا  286من ذوي البعد املحدد، وبعد أحصاء الطلبة وفقا  هلاتني الدرجتني تبني ان )

( طالبا  وطالبة من ذوي البعد املحدد، والجل 214وطالبة من ذوي البعد املتنوع، مقابل )

االحصائية للفروق الظاهرة وبيان البعد االكثر اعتامدا  من قبل طلبة  التعرف اىل الداللة

اجلامعة، فقد تم اعتامد اختبار مربع كاي حلسن  املطابقة، وظهرت النتائج املبينة يف جدول 

(4: ) 

 (4جدول )

 _قيمة مربع كاي حلسن املطابقة لتكرار تفضيل حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

 املحدد( ونسبهم

حب االستطالع 

 االستكشايف

 تكرار البعد
 النسبة

 

مستوى  قيمة مربع كاي

الداللة 

0,05 
 اجلدولية املحسوبة املتوقع املالحظ

 %57,2 250 286 املتنوع
 دالة 3.84 10,368

 %42,8 250 214 املحدد

( وهي أكرب من 10,368املحسوبة قد بلغت ) )يظهر من اجلدول أعاله ان قيمة )          

(، وهو 1( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )3,84( اجلدولية البالغة )قيمة )

ما يشري إىل ان طلبة اجلامعة يميلون إىل استخدام البعد املتنوع أكثر منه إىل البعد املحدد، وذلك 

تهم يف البعد املحدد، تفسري هذه النتيجة الن نسبة الطلبة من ذوي البعد املتنوع أعىل من نسب

بناء  عىل ما جاء يف نظرية برالين  من خالل تأكيده  عىل أنه يزداد ميل االفراد باجتاه البعد املتنوع 

مع التقدم  نحو النضج وما يرافقه من أرتقاء البنى االدراكية التي تعد رضورية لعملية البحث 

( ، ويرى الباحثان أن طلبة اجلامعة عىل درجة كبرية من 1والسلوكيات االستكشافية املتنوعة)

النضج وهم أكثر تعرضا  للخربة ومن شأن ذلك ان جيعلهم أكثر ميال  إىل استخدام البعد 

املتنوع منه إىل املحدد، وجاءت هذه النتيجة متعارضة مع دراسة جونسون التي توصلت إىل 

 حدد أكثر من البعد املتنوع.ان طلبة اجلامعة يميلون إىل استخدام البعد امل

املحدد( لدى  _اهلدف الرابع : التعرف إىل الفروق يف حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

 الصف( _التخصص _طلبة اجلامعة تبعا  ملتغريات(اجلنس

                                                 
1. Berlyne,D.E.(1960): Conflict،Arousal،and Curiosity،McGraw_Hill,New York،p:(33). 
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حتقيقا  هلذا اهلدف، تم  إحصاء أعداد الطلبة من ذوي حب االستطالع         

د( تبعا  ملتغريات )اجلنس، التخصص، الصف(، وألجل التعرف املحد _االستكشايف)املتنوع

 ( :5اىل الفروق الظاهرة فقد تم استعامل مربع كاي لالستقاللية جدول )

 ( 5جدول )

 -تبعا  ملتغريات)اجلنس"املحدد-املتنوع"قيم مربع كاي حلب  االستطالع االستكشايف

 الصف(-التخصص

حب 

االستطالع 

 االستكشايف

التكرار 

 بةوالنس

 اجلنس

 املجموع

 قيمة مربع كاي
مستوى 

 اجلدولية املحسوبة اإلناث الذكور 0.05 الداللة

 املتنوع
 286 164 122 العدد

 دالة 3,84 7,083

 %57,2 %32,8 %24,4 النسبة %

 املحدد
 214 97 117 العدد

 %42,8 %19,4 %23,4 النسبة%

 املجموع
 500 261 239 العدد

 %100 %52,2 %47,8 النسبة %

 

 التخصص الدرايس
 املجموع

مستوى  قيمة مربع كاي

 اجلدولية املحسوبة انساين علمي 0.05 الداللة

 املتنوع

 286 141 145 العدد

 غري دالة 3,84 1,179

 النسبة%   

 
29% 28,2% 57,2% 

 املحدد

 214 116 98 العدد

 النسبة % 

 
19,6% 23,2% 42,8% 

 املجموع

 500 257 243 العدد

 النسبة%  

 
48,6% 51,4% 100% 

 

 الصف الدرايس
  املجموع

 قيمة مربع كاي
مستوى 

 0.05 الداللة

  اجلدولية املحسوبة رابع ثاين

 غري دالة 3,84 0,489 286 164 122 العدد املتنوع
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 %24,4 % النسبة
32,8

% 
57,2% 

 

 املحدد

 214 116 98 العدد

 %19,6 % النسبة
23,2

% 
42,8% 

 املجموع

 500 280 220 العدد

 %44 % النسبة
56

% 
100% 

 

 ( إىل ما يأيت:5وقد أشارت نتائج املعاجلة االحصائية يف جدول )

املحدد( تبعا  ملتغري  _يوجد فرق ذو داللة احصائية يف حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

%(، يف حني 32,8اجلنس لصالح االناث، إذ كانت نسبة االناث يف امليل نحو البعد املتنوع )

%(. وهذا يشري إىل أن االناث أكثر ميال  إىل حب  24,4كانت نسبة الذكور يف هذا البعد )

الع االستكشايف املتنوع من الذكور، وبذلك يرى الباحثان أن هذه النتيجة ترجع إىل االستط

اختالف الظروف االجتامعية والبيئية. فمعدل التفاعل املجتمعي لإلناث حمدود عكس 

الذكور بحكم العادات والتقاليد التي حتددها االدوار املنوطة هبا، وختتلف هذه النتيجة مع 

  .(Collins,et.al)نتائج دراسة 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية يف حب االستطالع االستكشايف تبعا  ملتغري التخصص ،إذ 

( بأن هناك حمددات ذاتية)تتمثل يف أرتقاء نظام البنى املعريف( وبيئية Berlyneيـرى بـراليـن)

)تشتمل عىل مستوى االثارة( هي العامل االساس يف أظهار الفروق الفردية يف حب 

املحدد(بني الطلبة دون استثناء للتخصصات العلمية أو -تطالع االستكشايف)املتنوعاالس

 . (1االنسانية)

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية يف حب االستطالع االستكشايف تبعا  ملتغري الصف الدرايس، 

( إذ أكد عىل أن حب االستطالع Berlyneجاءت هذه النتيجة متسقة مع ما ذهب اليه برالين )

الستكشايف يتاميز مع التقدم بالعمر عن طريق االنتقال من مرحلة عمرية إىل ا خرى مع تطور ا

(. ولكون 2نظام البنى املعرفية لألفراد كانتقال الفرد من مرحلة الطفولة إىل مرحلة املراهقة)

طلبة الصفوف الثانية والرابعة ينتمون إىل مرحلة عمرية واحدة تقريبا  متقاربة من حيث 

صائص املعرفية وذلك قلل من إمكانية وجود فروق بينهام يف حب االستطالع اخل

 االستكشايف.

                                                 
1Berlyne,D.E.(1960): Conflict،Arousal،and Curiosity،McGraw_Hill,New York،p:(33-34). 

2 Berlyne,D.E.(1960): Conflict،Arousal،and Curiosity،McGraw_Hill,New York،p:(26). 
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: التعرف إىل العالقة االرتباطية بني اهلوية الشخصية االبداعية و حب اهلدف اخلامس

املحدد( لدى طلبة اجلامعة: لتحقيق هذا اهلدف تم تطبيق  _االستطالع االستكشايف )املتنوع 

( طالب  وطالبة  عىل 500ينت بايسرييـال بني درجات أفراد العينة البالغة )معامل ارتباط بو

املحدد( فبلغ  _مقيايس اهلوية الشخصية االبداعية وحب االستطالع االستكشايف)املتنوع 

( درجة وهي أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط 0,222معامل االرتباط بينهام )

يتضح من ذلك وجود  (،498( ودرجة حرية )0,05داللة )( عند مستوى 0,098والبالغة )

عالقة ارتباطية موجبة بني اهلوية الشخصية االبداعية وحب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

( إذ يؤكد عىل أن Berlyne،1966املحدد(، وت عد هذه العالقة جتسيدا  لوجهة نظر برالين ) _

وية الشخصية االبداعية والعالقة بينهام إجيابية، حب االستطالع االستكشايف عامل مؤثر يف اهل

لكون الطلبة من ذوي حب االستطالع االستكشايف املتنوع لدهيم تصورا  أفضل عن ذواهتم 

(، وتتفق هذه النتيجة مع 1وهم أكثر تقديرا  ألنفسهم كأشخاص مبدعني)

ع بشكل عام ( التي توصلت اىل وجود عالقة إجيابية بني حب االستطالKarwowskiدراسة)

 واهلوية الشخصية االبداعية.  

  

                                                 
1 Voss،Hans George، and Keller.H.(1983): Curiosity and Exploration Theories and results،Academic 

Press،New York،USA،p:(128-129). 
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 التوصيات:

زيادة االهتامم بالربامج املتخصصة يف املؤسسات الرتبوية، هبدف املحافظة عىل ما يتمتع به 

 طلبة اجلامعة من هوية شخصية ابداعية وتعزيزها لدهيم.

للمشاركة فيها، وخاصة تعزيز البيئة اجلامعية باملثريات العلمية املتنوعة وتشجيع الطلبة 

اإلناث من أجل حتديد املسار الصحيح حلب االستطالع واالستكشاف املتنوع هبدف 

 االستفادة منه يف عملية التعلم

عمل ندوات تدريبية مستمرة هتتم بأثارة الدوافع الداخلية للطلبة نحو استطالع واستكشاف 

 خمتلف املوضوعات.

 :املقرتحات

ة بني اهلوية الشخصية االبداعية وبعض املتغريات االخرى )النمو دراسة العالقة االرتباطي

 االخالقي ، فاعلية الذاكرة الذاتية، اساليب التفكري(

املحدد( وبعض _دراسة العالقة االرتباطية بني حب االستطالع االستكشايف )املتنوع 

 املتغريات االخرى  )اختاذ القرار، سامت الشخصية، االداء االكاديمي(.
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ومستويات حب االستطالع وأثره عىل تنمية مهارات التعامل مع شبكة اإلنرتنت، املؤمتر 
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 (، املجلس الوطني الثقايف للفنون واآلداب، الكويت.144عامل املعرفة، العدد )

يث، (: سيكولوجية التفكري والوعي بالذات، عامل الكتب احلد2007سعيد، سعاد جرب )

 عامن، االردن.
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 االمل االجتامعي لدى طلبة املرحلة االعدادية

 (اناث-مقارنة حسب متغري اجلنس ذكور  )دراسة

 

 اياد طالب حممود                                                م.م. زينب جميد محيد .م.د             

 مقدمة:

أدت التغريات االجتامعية واالقتصادية التي تعرض هلا بلدنا العراق بسبب سنوات احلروب 

املرحلة واإلرهاب ، اىل ظهور مشكلة األمل االجتامعي يف املؤسسات الرتبوية ، السيام بني طلبة 

اإلعدادية الذين يمثلون مرحلة املراهقة التي متتاز بالتغريات النفسية واجلسمية احلادة ، وتعد 

مشكلة األمل االجتامعي من املشاكل التي تؤثر تأثريا  سلبيا  يف اجلانب االجتامعي والنفيس للفرد 

ثر يف احلياة االجتامعية ، إذ أهنا تؤثر يف حياة اإلنسان وسلوكه وترصفاته وصحته النفسية ، وتؤ

 للفرد ، ويف عالقاته مع اآلخرين ، وتسبب له االضطرابات النفسية املختلفة .

 مشكلة البحث:

تعد مشكلة البحث )األمل االجتامعي( من املشاكل التي تؤثر سلبيا يف اجلانب االجتامعي 

وصحته النفسية والنفيس للفرد اذ توثر هذه املشكلة يف حياة االنسان وسلوكه وترصفاته 

سبب االضطرابات النفسية وكذلك يف احلياة االجتامعية للفرد ويف عالقاته مع االخرين، وت

، 1998واألمل االجتامعي يؤدي اىل تكوين الشخصية غري السوية )النوري ، املختلفة

(، ومن هنا تربز مشكلة البحث احلايل من خالل طرح التساؤل التايل: هل لألمل 15ص

 مستوى لدى طلبة املرحلة اإلعدادية؟االجتامعي 

 أسئلة البحث:

يسعى الباحثان إىل اإلجابة عىل التساؤل االيت: هل لألمل االجتامعي مستوى لدى طلبة املرحلة 

 اناث؟-ذكور -اإلعدادية عىل وفق متغري اجلنس 

 أهداف البحث:

 هيدف البحث إىل التعرف عىل:

 املرحلة اإلعدادية.مستوى األمل االجتامعي لدى طلبة .1

 اناث.-. داللة الفروق لدى طلبة املرحلة االعدادية وفق متغري اجلنس ذكور2
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 أمهية البحث:

الوجود اإلنساين كفاح مستمر، يسلكه اإلنسان يف حماولته التعامل مع مشاكل احلياة والتقدم 

باجتاه إمكانياته، واإلنسان قادر عىل حتقيق اإلمكانيات الكامنة فيه إذا توفرت رشوط البيئة 

الصحيحة، وأنه يكافح بطبيعته من أجل اإلبداع والسعادة والرضا والتفاؤل يف احلياة. 

 (. 319، ص1987، )صالح

 منهج البحث:

استخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي لكونه أنسب املناهج املالئمة لوصف وحتليل الظاهرة 

املدروسة، إذ إن املنهج الوصفي يمكن استعامله يف دراسة السامت والقدرات وامليول 

 (.156: 1990واالجتاهات )داود

 

 اناث. -ذكور -طلبة -عياجتام -االنساين -االمل:الكلامت املفتاحية
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Social Pain among Middle School Students: A Comparative study 

by gender variable male – female 

 
Dr. Ayad Talib M1 Assis. Inst.  Zainab Majeed Hameed2 

 
  

Abstract 

The current research is determined to identify the measurement of (social pain 

among middle school students, a study - a comparative study according to the 

gender variable, males - females). 2003) and the number of items of the scale 

amounted to (40) items that were presented to a group of arbitrators specialized in 

the field of psychological counseling, who anonymously agreed on its use and after 

modifying some of its clauses. By the simple random stratified method, the 

psychometric characteristics (veracity and stability) were extracted, where the 

scale’s stability reached (0.88) by the Alpha Cronbach method and (0.72) by the re-

test method. This is a high indicator of stability. The researcher used a number of 

statistical methods such as (arithmetic mean and deviation). standard), which led to 

the following conclusions: 

1- Social pain is high for middle school students 

2- There are statistically significant differences in the level of social pain among 

middle school students and in favor of females 

 

Keywords : Social pain, Middle school, gender. 

  

                                                 
1 Ministry of Education, General Directorate of Education, Diyala. 
2 Ministry of Education, General Directorate of Education, Diyala. 
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 مقدمة

أدت التغريات االجتامعية واالقتصادية التي تعرض هلا بلدنا العراق بسبب سنوات احلروب 

واإلرهاب ، اىل ظهور مشكلة األمل االجتامعي يف املؤسسات الرتبوية ، السيام بني طلبة املرحلة 

تعد اإلعدادية الذين يمثلون مرحلة املراهقة التي متتاز بالتغريات النفسية واجلسمية احلادة ، و

مشكلة األمل االجتامعي من املشاكل التي تؤثر تأثريا  سلبيا  يف اجلانب االجتامعي والنفيس للفرد 

، إذ أهنا تؤثر يف حياة اإلنسان وسلوكه وترصفاته وصحته النفسية ، وتؤثر يف احلياة االجتامعية 

 . للفرد ، ويف عالقاته مع اآلخرين ، وتسبب له االضطرابات النفسية املختلفة 

هيدف البحث احلايل اىل قياس مستوى االمل االجتامعي لدى طلبة املرحلة االعدادية )حسب 

( طالب وطالبة من طلبة املدارس  400متغري اجلنس ذكور اناث ، إذ بلغت عينة البحث ) 

 طبق 2012 - 2021 الدرايس للعام دياىل حمافظة مركز –اإلعدادية يف مركز مدينة بعقوبة 

،  واستخدم الباحثان احلقيبة (2014تامعي الذي أعده ) اخلياط ، مل االجاأل مقياس عليهم

( ملعاجلة بيانات البحث ، وقد أظهرت النتائج وجود   SPSSاإلحصائية للعلوم االجتامعية ) 

االمل االجتامعي  لدى طلبة املرحلة االعدادية باإلضافة اىل مستوى االمل االجتامعي لدى 

ويف ضوء نتائج البحث وضع الباحثان عدد من التوصيات  اثاالناكثر من  الذكور

 واملقرتحات

 مشكلة البحث

تعد  مشكلة األمل االجتامعي من املشاكل التي تؤثر تأثريا  سلبيا  يف اجلانب االجتامعي والنفيس  

للفرد، إذ تؤثر هذه املشكلة يف حياة اإلنسان وسلوكه وترصفاته وصحته النفسية، وتؤثر يف 

االجتامعية للفرد، ويف عالقاته مع اآلخرين، وتسبب له االضطرابات النفسية املختلفة،  احلياة

  1كام يؤدي األمل االجتامعي إىل تكوين الشخصية غري السوية 

ويمثل العراق أنموذجا خاصا، إذ تعرض إىل ثالثة حروب عنيفة ختللها حصار اقتصادي     

قاهر، وقد أدى هذا احلدث إىل تغيري يف حياة العراقيني إىل درجة أفقدهتم طابع االستقرار 

النفيس واالجتامعي، هذا عىل صعيد املجتمع، أما عىل الصعيد الفردي فان فقدان االستقرار 

د مسببا رئيسيا لألمل االجتامعي، الذي يشري إىل شعور الفرد باخليبة واحلزن والرفض النفيس يع

  2والتهميش وفقدان املساندة االجتامعية

                                                 
 العراق رسالة ماجستري غري منشورة، ،العاطفي وعالقته بالعدوان لدى املراهقني ناحلرما (:1998أمل مهدي صالح ) ،النوري 1

،65 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، األمل االجتامعي وعالقته بالذاكرة الصدمية واإلخفاقات املعرفية(:2008اخليالين ، كامل حممد ) 2

 102كلية اآلداب، جامعة بغداد، العراق ،ص 
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لوصف مشاعرهم عندما يواجهون  "حرسة"و  "أمل"كام يستخدم االفراد دائام كلامت 

عالت يسبب مشاعر تفاعالت اجتامعية سلبية. يف الواقع، األمل االجتامعي الناجم عن التفا

سلبية لدى األفراد وله آثار سلبية، بنفس القدر، مثل األمل اجلسدي، يبدو أن األمل اجلسدي 

الناجم عن املنبهات الضارة عادة ما يكون قصري األجل، ومع ذلك قد يستمر األمل االجتامعي 

املرحلة اإلعدادية  باإلضافة اىل ان السلوكيات التي يمتلكها االمل تظهر لدى طلبة  1لفرتة أطول

)املراهقة( بنسبة مرتفعة االهنا تعد من أكثر املراحل التي يعرتض الفرد خالهلا للتقلبات 

االنفعالية والتوتر النفيس والعصبي وهذا احلدث بسبب النمو الرسيع والتغريات اجلنسية 

ف اجتاهات واالضطرابات يف األجهزة احليوية مما يؤدي اىل تغريات سلوكية واجتامعيه تتوق

عىل البيئة االجتامعية التي يعيش بيها املراهق فكلام تكون البيئة اقل تعاطف كلها تكون اثار 

نفسية للتغريات الفسيولوجية واجلسمية بالغة. هذا كله يوضع أمهية معرفة طبيعية هذه 

  2املرحلة بام تتميز به من قدرات واستعدادات

جتامعي ينشأ عندما حيدث خلل يف شبكة عالقات الفرد مما يشري اىل أن شعور الفرد باألمل اال

االجتامعية التي كانت لديه يف وقت ما ، أو التي يود أن تكون لديه ، مما يؤدي إىل الشعور 

بالفراغ العاطفي ، الذي ينتج عنه خفض الرغبة  لديه يف تنظيم ذاته ، كام انه يعمل عىل تقليل 

عن ارتباطه بفقدان القدرة عىل التخطيط للمستقبل ،  التزامه باألعراف االجتامعية ، فضال

ونتيجة لذلك ظهر األمل االجتامعي لدى طالب املرحلة اإلعدادية يف مدارسنا ، وقد أثبت 

( ومن هنا برزت مشكلة البحث التي سعى 2014ذلك االستبانة التي طبقها ) اخلياط ، 

: هل لألمل االجتامعي مستوى  لدى الباحثان لدراستها من خالل االجابة عن التساؤل االيت

 (اناث –طالبات املرحلة اإلعدادية )حسب متغري اجلنس ذكور 

 امهية البحث

اول من اخرتج مفهوم األمل االجتامعي اذ قدم  ,pahksepp)  1987يعد العامل بان كسيب )

وجودة يف الدليل عىل ان نظام الرتابط االجتامعي مكون من أنظمة اعتيادية متاما مثل ذلك امل

 . 3الرشاط مع األمكنة والتنظيم احلراري واالمل اجلدي

                                                 
1 Ming Zhang1،2،Yuqi Zhang1،2،Yazhuo Kong1،2 (2020): Interaction between social pain 

and physical pain،Volume: 5 issue: 4،page(s):p: 265-273 
( اثر أسلوب التفريخ االنفعايل يف تعديل السلوك العدواين لدى طلبة املرحلة املتوسطة ،  وطروحة 1999صادق سامل نوري ) 2

 88دكتوراه غري منشوره كلية الرتبية ، اجلامعة املستنرصية ، العراق، ص
3 panksepp ،J ،Herm an ،B H. Conner ،R،Bishop ،P ،& Scott ،J . P . ( 1978 ) the biology of 

social attachments : opiates all eviate separation distress . Biological psychiatry ،p:13 . 
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إن انضامم األفراد اىل جمموعات اجتامعية يضمن هلم الرفقة وتلبية حاجاهتم من الغذاء 

واألمان، بينام يتسبب االستبعاد عن املجموعات االجتامعية يف إضعاف فرص النجاة 

كام إن اإلسناد االجتامعي يمكن أن ، 1امعيواالستمرار يف العيش، وشعورهم باألمل االجت

يقلل من اإلحساس باألمل االجتامعي ألن عالقات األفراد مع اآلخرين توفر مساندة كبرية يف 

عملية التكيف مع أحداث احلياة الضاغطة، فالدعم االجتامعي يساعد يف زيادة قدرة الفرد 

  2معهاوالتعامل  االجتامعيعىل مواجهة مشكلة األمل 

شعور الفرد باألمل االجتامعي ينشأ عندما حيدث خلل يف شبكة العالقات االجتامعية للفرد،  أن

سواء يف املجتمع أو البيئة املدرسية التي كانت لديه يف وقت ما، أو التي يود أن تكون لديه مما 

  3يؤدي اىل الشعور بالفراغ العاطفي واألمل االجتامعي.

مرحلة دراسية مهمة  ألهناالل تناوله طلبة املرحلة اإلعدادية وتأيت أمهية البحث احلايل من خ 

وحيوية بحكم موقعها يف السلم التعليمي وبحكم قياسها بمسؤولية اعداد االخر البرشية 

وكوادر اإلنتاجية او نقلها اىل املرحلة اجلامعية التي تطلب االنتقال اليها والتأكيد عىل نمو 

  4اجلوانب املختلفة الشخصية الفرد

   -: النظريةاألمهية . 

أ.  إذ يعد البحث احلايل حماولة متواضعة لرفد املكتبة العراقية بدراسة جتريبية متخصصة   

تعالج مشكلة األمل االجتامعي بسبب قلة البحوث والدراسات املتعلقة هبذا 

حيث تشكل دراسة األمل االجتامعي ميدانا  جديدا  للدراسات املتخصصة  املوضوع،

   العراق.إلرشاد النفيس والرتبوي يف يف ا

 مراهقة.باعتبارها مرحلة  )اإلعدادية(ب. أمهية املرحلة الدراسية   

د. إثارة اهتامم املرشدين الرتبويني بأمهية األمل االجتامعي ونتائجه السلبية عىل طلبة   

 املرحلة اإلعدادية.

 : األمهية التطبيقية. 2

                                                 
1 Baumeister،R. F. & Leary،M. R. (1995): The need to belong: Desire for interpersonal 

attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin،p:117. 

2 Buss،A.H.(1995): psychology of aggression،john Wiley & sons inc،New York. 

London،Sydney،P.189. 

ات املقيامت بدور الرعاية االجتامعية احلرمان وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى املراهق(:1999العبايس ،عبلة بنت حسني) 3

 17، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة امللك عبد العزيز ، املدينة املنورة،ص باملنطقة الغربية
 356 ( التوافق الشخيص واالجتامعي ط، مكتبة اخلانجي ، القاهرة ،ص1988فهمي، مصطفى والقطان، حممد عيل ) 4
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أ. تزويد املرشدين الرتبويني بمقياس متخصص لقياس مشكلة األمل االجتامعي لدى طلبة    

 املدارس اإلعدادية

 .يمكن تطبيقه عىل عينات أخرى عدا عينة املرحلة اإلعدادية -ب

 ثالثا : اهداف البحث

 يـهدف البحـــث احلــــالــي :

 اإلعداديةقياس األمل االجتامعي لدى طلبة املرحلة  -1

 اناث -عدادية وفق متغري اجلنس ذكورداللة الفروق لدى طلبة املرحلة اال -2

 -رابعا . حدود البحث: 

 مركز –املدارس اإلعدادية والثانوية يف مدينة بعقوبة  لبةيتحدد البحث احلايل بط

 2021الدرايس ) للعام دياىل حمافظة يف للرتبية العامة للمديرية التابعة – دياىل حمافظة

– 2022). 

 -حتديد املصطلحات:  -خامسا : 

   (Williams,2003) :* وليمز

التجربة املحزنة املرتبطة باملشاعر املتصاعدة عن بعد املسافة االجتامعية وخفض مستويات  

  1تقدير الذات والنبذ االجتامعي

 : (Eisenberger et al, 2003) ايزنربجر ومجاعته

 2جمموعة املشاعر املؤملة الناجتة عن الرفض أو اإلقصاء االجتامعي.   

 (Macdonald&Leary, 2003) :ولريي*ماكدونالد 

استجابة عاطفية حمددة جتاه إدراك الفرد بأنه مبعد عن عالقات يرغب فيها، أو بأن ه مبخس     

  3همتقديره من لدن أشخاص أو جماميع اجتامعية يرغب يف إقامة عالقة مع

                                                 
1 Williams،،K. D.،Cheung C. K. T.،& Choi،W. (2000):  Cyber Ostracism: Effects of being 

ignored over the Internet، Journal of Personality and Social Psychology،p:79،748 – 

762 
2 Eisenberger NI،Lieberman MD،Williams KD. ( 2003): Does rejection hurt?an fMRI 

study of social exclusion. Science;p: 2. 
3 Macdonald،G.،Leary،M. R.،& Bookman،K. (2003):  Rejection-myopia: Self focused 

attention،self-esteem،and feelings of security in romantic relationshipsp:33-41. 
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( كونه أقرب التعريفات 2003ماكدونالد ولريي،: اعتمد الباحثان تعريف )التعريف النظري 

التي تتطابق مع أهداف البحث احلايل واألطر النظرية التي بني عىل أساسها مقياس األمل 

 االجتامعي، فضال عن شموليته وحداثته

 التعريف اإلجرائي للباحثني 

 لب عىل وفق مقياس األمل االجتامعي الذي اعتمده الباحثانالدرجة التي حيصل عليها الطا

 -:( Preparatory stag)املرحلة اإلعدادية 

سنوات ترمي إىل  3هي مرحلة دراسية تقع ضمن املرحلة الثانوية بعد مرحلة املتوسطة مدهتا 

ترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات الطالب وميوهلم ومتكنهم من بلوغ مستوى أعىل من 

املعرفة، واملهارة مع تنويع وتعميق بعض امليادين الفكرية والتطبيقية متهيدا  ملواصلة الدراسة 

 1، وإعداده للحياة اإلنتاجية. احلالية

  

                                                 
 ،العراق1977لسنة  2نظام املدارس الثانوية رقم وزارة الرتبية : 1
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري

) ماكدونالد و لريي (  التي تبناها    ( Macdonhd & Leary , 2003 )نظرية األمل االجتامعي 

 الباحثان:

ان تربهن عىل  (  (Macdonhd & Leary , 2003حتاول نظرية األمل االجتامعي التي وضعها

ان منظومة األمل االجتامعي قد هيأت االرضية الفيسيولوجية التي تظم السلوك االجتامعي و 

  -باإلمكان فصل الشعور باألمل اىل مكونني :

يف اجلسم  متخصصةيتضمن الكشف عن جرح بدين عن طريق مستقبالت  -إحساس األمل: 

مع إشارات حتدد موضوع األذى يف اجلسم عن طريق منظومة من جمسات االمل اىل النتوء 

 الشوكي.الظهري من احلبل 

بعض  ضال  عنفويتضمن البعض الذي غالبا ما يصاحب اإلحساس باألمل  -شعور األمل: 

  اجلرح.املشاعر املتعلقة بالعواقب باملستقبلية املمكنة هلذا 

لعاطفي باألمل حتديدا هو الذي يؤرش حالة النفور وحيفز عىل سلوك اهناء او تقليل ان الشعور ا

  1او حتى اهلروب من مواجهة مصدر النفسية الضار ) املصدر الذي يسبب األذى 

تسعى نظرية األمل االجتامعي اىل الربهنة عىل ان تقليل قيمة الفرد هو شعور مؤذ ألنه يشري اىل 

فرد اىل اقىص االستبعاد ) العزل ( ان االنزعاج احلاد الذي يشعر به تزايد احتامل وصول ال

الفرد اىل اقىص  حيال احلط من قيمه من رشكاء العالقة هو ما يعرف بحرج املشاعر عىل أي 

حال هناك حاالت عاطفة أخرى كالشعور باألحراج او اخلجل او الذنب تو الغرية يمكن ان 

ستوى من التقدير اقل من االخرين وبذلك يمكن يعد تعد عالمات عىل ان الفرد حيظى بم

 2هذا  جانبا من جوانب األمل االجتامعي أيضا.

تستدل التهديدات البدنية املبارشة و التي ظهر اهنا تؤدي اىل استجابات ) ردة فعل ( اهللع ،   

جلسد  وقوع الفرد فريسة اهلروب املبارش و ارتفاع مستويات ثاين اوكسيد الكاربون من امل ا

وقد يكون االستبعاد نتيجة لعدد من العوامل من ضمنها الرفض او مدت شخص عزيز او 

االنفعال االجباري او احلط من قيمة الفرد يف اثناء عالقته االجتامعية لرشك او جمموعة فيشري 

                                                 
1 Melzack ،R .& Casey ,k . L . ( 1968 ) : sensory motivational ،and  central control 

determinants of pain : A new con central model ،In D. kenshalo ( Ed) the skin senses . sprig 

field I L : chasc . Thomas p:109-366. 
2 mac donald ،G . Leary . M . R  ،& Boksman ،k )2003) : Rejection  - myopia : self ocurity 

in romantic relation  ships,p:35. 
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 اىل شعور الفرد بان الرشيك معه يف العالقة كان يكون صديقا او حبيبا او مجاعة اجتامعية معني

يبخس قيمه اىل احلد األدنى مما يرغب فيه الفرد ، كام تتطلب العالقات االجتامعية كذلك 

تنظيام فيام خيص االقبال او التحايش يف الوقت الذي توفر احلاجة اىل االنتهاء دافعا نحو 

  1متاشيهم ويبدو ان الرفض االجتامعي يؤدي اىل استجابات متساوية

 -(:Theory  Social Cultural)النظرية االجتامعية الثقافية 

( يف هذه النظرية إىل أن  املجتمع هو املسؤول عن السلوك Tomas sazتشري توماس ساز)     

ويعتقد منظرو هذه النظرية أن األمراض النفسية  ٬سواء أكان مقبوال  أم غري مقبول

وجهة نظرهم واملشكالت التي يعيشها الفرد هي نتاج األمراض االجتامعية ويدعم هؤالء 

باإلشارة إىل الضغوط التي يفرضها التغيري الرسيع يف املجتمع عىل األفراد وكيف جيعل الفرد 

يف مواقف عدة تثري الرصاع لديه األمر الذي يؤدي به إىل تعريض شخصيته إىل اإلمراض 

ويشري أصحاب النظرية إىل الصعوبات التي يعيشها الفرد، ومنها :  ٬واملشكـالت النفسية

والفقر واملجاعة وغريها التي حتطم الصحة النفسية للفرد  ٬والبطالة ٬لتفكك األرسيا

ويعتقد آخرون من أصحاب هذه النظرية أن االضطراب النفيس هو مسألة مصطنعة غري 

ويستند هؤالء إىل  ٬حقيقية يقبلها املجتمع ملواجهة األفراد الذين خيالفون املعايري االجتامعية

ذلك أن  املجتمع يعامل الفرد الذي  ٬غري السوي مفهوم نسبي غري مطلقحقيقة أن السلوك 

ال يلتزم بمعايري املجتمع معاملة املريض ويصنفه بتصنيفات مرضية خمتلفة، ومن أهم 

  2(Tomas sazاملعروفني هبذه النظرية هو توماس ساز)

   -نظرية االتساق املعريف: -4

ؤكد أن  جتاذب األفراد بعضهم مع بعض أساسه تشابه (، وهي تHeiderوقد صاغها العامل )     

االجتاهات واآلراء، جتاه املوضوعات العامة، وأن األفراد يعملون للمحافظة عىل التوازن بني 

االجتاهات العامة وبني نواحي اجلذب لالنضامم إىل اجلامعة، والتمسك بعضويتها، فإن  حدث 

الستعادة هذا التوازن، وإذا فشلوا أو أخفقوا يف عدم التوازن فإن  األفراد يبذلون حماوالت 

ذلك فإن العالقات والتفاعل االجتامعي والتعاون بني األفراد سوف يتجمد مما يؤدي إىل 

النفور من ثم  الشعور باألمل باالنعزال، واالنسحاب عن اآلخرين )عبد 

م )21،ص2001الباقي، الل ( من خHeider( تعديال  يف نظرية )New Comb(. قد 

                                                 
1 Leary،M. R.،Springer،C.،Negel،L.،Ansell،E.،& Evans،K. (1998). The 

causes،phenomenology،and consequences of hurt feelings. Journal of Personality and 

Social Psychology،p:74(5)،1225–1237 
   37،جامعة القدس املفتوحة,برنامج الرتبية ،ص2، ط:تعديل السلوك اإلنساين(2004. اخلطيب،مجال ) 2
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(، إذ ينتج عنه  زيادة يف تفاعل األفراد بعضهم مع بعض  إىل  (Communicationاالتصال 

احلد  الذي حيدث فيه التقارب فيام بينهم، األمر الذي حيدث جتاذبا  بني األفراد، مقويا  عالقاهتم 

 (.Morlwe, 1971, p.77) 1االجتامعية خالقا  نوعا  من التآلف والتعاون فيام بينهم

  االجتامعي:اقشة النظرية التي فرست األمل من

لقد اختلفت النظريات التي فرست األمل االجتامعي بسبب طبيعة مجل املفهوم وبسبب 

اختالف وجهة نظر العلامء، املدارس التي ينمو اليها حيث احلدث نظرية ماكادونالد لريي 

يف الظاهرة أي يف ادراك و اعتربت ان حقيقة األمل االجتامعي ال تكمن يف املوقع و انام 

الشخص للواقع و اكدت بان الطريقة التي يترصف هبا حيث يعد األمل االجتامعي ذات بعد 

ر األمل االجتامعي يف أنامط ثدافعي يربطها اىل هدف ما بالنتائج النهائية للسلوك حيث يؤ

  لنفسه.التفكري و اخلطط التي يصنعها الفرد 

  

                                                 
1 Morlow،L،(1971): Social Psychology،An inte disciplinary Approach to human behavior . 

Bosto Holl book ،press,p:22-56 
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 الفصل الثالث

 واجراءاتهمنهجية البحث  

 -البحث: إجراءات  

 منهجية البحث واجراءاته:منهجية البحث واجراءاته:

صفا ملنهج البحث واالجراءات املتبعة لتحقيق هدف البحث من يتضـــمن هذا الفصـــل وصـــفا ملنهج البحث واالجراءات املتبعة لتحقيق هدف البحث من        صل و ضمن هذا الف يت

ضال  صف املنهج الذي اتبعه الباحث وكذلك جمتمع البحث وحتديد عينة البحث، ف ضال حيث و صف املنهج الذي اتبعه الباحث وكذلك جمتمع البحث وحتديد عينة البحث، ف حيث و

صائيا ومنطقيا. عن وصــف االجراءات املتبعة يف بناء ادوات البحث واعدادها وحتليلها احصــائيا ومنطقيا.  صف االجراءات املتبعة يف بناء ادوات البحث واعدادها وحتليلها اح عن و

دن من املناهج املتبعة يف   ولغرض حتقيق هدف البحث اتبعولغرض حتقيق هدف البحث اتبع ع  ـــفي، الذي يد دن من املناهج املتبعة يف الباحث املنهج الوص ع  صفي، الذي يد الباحث املنهج الو

 وصف الظواهر النفسية وتفسريها. وصف الظواهر النفسية وتفسريها. 

 جمتمع البحث:جمتمع البحث:

 "يعرف املجتمع بانه مجيع مفردات أو وحدات الظاهرة موضوع الدراسة"        

( وقد تم مجع املعلومات اخلاصة باملجتمع االصيل والذي يتضمن 50، ص1986)السامك:

والبالغ  (1)( 2022-2021مجيع طلبة املرحلة االعدادية يف قضاء بعقوبة للعام الدرايس)

، إذ يبلغ10318عددهم ) ( 5564( طالبا  وعدد االناث )4754عدد الذكور ) ( طالبا  وطالبة 

 وكام مبني يف اجلدول ادناه  طالبة  

 يف املرحلة اإلعدادية بحسب توزيعها عىل مدارس مركز قضاء بعقوبة طلبةأعداد ال

 ( يوضح ذلك.1واجلدول )

عدد     اسم املدرسة ت

 الطالبات

عدد     اسم املدرسة  ت

 الطالبات

 801 ام حبيبة للبنات -ع 12 515 الزهراء للبنات-ع 1

 315 غيداء كمبش-ع 13 325 القدس للبنات  -ع 2

 142 املواسم املسائية للبنات 14 797 امنة بنت وهب-ع 3

 544 جويرية بنت احلارث للبنات -ع 15 236 زينب اهلاللية للبنات -ع 4

 303 ام املؤمنني للبنات  -ع 16 787 اخليزران للبنات -ع 5

 387 ع/ طوبى 17  ثويبة االسلمية للبنات  6

 780 ع/ املعارف 18 499 ع/ الرشيف الريض 7
 

 592 ع/ املركزية 8
 497 ع/ الطلع النضيد 19 

 

 289 ع/ رضار بن االزور 9
 455 ع/ الفلق 20 

 

                                                 
 (.2022– 2021م احلصول عىل االحصاءات من قسم التخطيط يف املديرية العامة لرتبية حمافظة دياىل للعام الدرايس        )ت( 1)
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 481 ع/ مجال عبد النارص 10
 193 جنات عدن | ع 21 

 

 631 ع/ دياىل 11
 

   

 10318 الطالبات املجموع الكيل لعدد  االعدادية دارسامل لعدد املجموع الكيل

 

     البحث: عينة 

يقصد بعينة البحث اختيار الباحث جلزء من املجتمع األصيل للبحث ليقوم بدراسته للتعرف 

  1عىل خصائص املجتمع الذي سحبت منه.

 -أدوات البحث: 

 -أ. مقياس األمل االجتامعي: 

 )اخلياط،حتقيقا  ألهداف البحث، فقد تبنى الباحثان مقياس األمل االجتامعي الذي أعده  

 ويف *بعد أن قاما بعرضه عىل جمموعة من اخلرباء يف اإلرشاد الرتبوي وعلم النفس (2014

 %( عىل استخدام املقياس 100ضوء آراء اخلرباء حصل اتفاق )

 -التالية: وذلك للمربرات 

 قياس أعد  للبيئة املحلية العراقية وهي نفس بيئة البحث احلايل.أن هذا امل -1

 اس للمرحلة اإلعدادية وهي نفس املرحلة الدراسية التي يتناوهلا البحث احلايل.أعد  املقي -2

 .2014يعد من املقاييس احلديثة إذ أعد عام  -3

 موافقة اخلرباء عىل صالحيته. -4

 وصف املقياس:

ء االجتامعي جمال اإلقصا -( فقرة موزعة عىل جمالني مها :40ياس من )يتكون هذا املق    

( فقرة ، وجياب عن هذه الفقرات 18( فقرة ، وجمال تقدير الذات بواقع )22)العزل( بواقع )

باختيار احد البدائل األربعة املوجودة أمام كل فقرة وهي ) تنطبق عيل دائام ، تنطبق عيل غالبا 

( عىل التوايل، 1،  2،  3،  4، ال تنطبق عيل أبدا ( وقد أعطيت الدرجات )، تنطبق عيل أحيانا 

وحتسب الدرجة عن كل فقرات املقياس ، لذلك فان أعىل درجة يمكن احلصول عليها هي 

(، إذ عد  هذا 100( هذا وبلغ الوسط الفريض للمقياس )40(، واقل درجة هي )160)

يقي مع الوسط الفريض، للحكم عىل عينة الوسط نقطة القطع عند موازنة الوسط التطب

 البحث إذا كان لدهيا أمل اجتامعي أم ال .

 -التحليل اإلحصائي: 

                                                 
 78، املطبعة املركزية، جامعة دياىل، صالقياس النفيس يف الرتبية وعلم النفس(: 2014النعيمي، مهند حممد عبد الستار ) 1
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 إجراءات حتليل الفقرات

 --الصدق الظاهري: الصدق الظاهري:   --أأ

لر )           ي ــا عرف ت لر )ي ي تا عرف  ــاســـــه Tylerي قي فرتض  ي ــاس مــا  قي عىل  لقــدرة  ــه ا ــأن سه ( الصـــــدق ب يا ق فرتض  ي ما  ياس  ق عىل  قدرة  ل نه ا بأ صدق  ( ال

((Tyler,1971,p.15ومدى حتقيق االختبار ألهدافه )ومدى حتقيق االختبار ألهدافه )صلح لقياس فاالختبار الصــــادق يصـــلح لقياس   1 صادق ي فاالختبار ال

   2اجلانب املقصود قياسه، أي انه اختبار يعطي درجة تعد انعكاسًا أو متثياًل لقدرة الفرداجلانب املقصود قياسه، أي انه اختبار يعطي درجة تعد انعكاسًا أو متثياًل لقدرة الفرد

ية عىل جمموعة من اخلرباء واملختصـــني            رض املقياس بصـــورته األول صني عد ية عىل جمموعة من اخلرباء واملخت صورته األول رض املقياس ب ية وعلم عد ية وعلم يف الرتب يف الرتب

يس ملحق )واإلرشـــاد النفيســـ ملحق )النفس النفس  شاد النف صالحية التعليامللتأكد من صـــالحية التعليام  كك(، وذل(، وذل66واإلر صالحية ت، وصـــالحية للتأكد من  ت، و

الفقرات ومالءمتها لقياس األمل االجتامعي عىل وفق التعريف الذي تبناه الباحث للمقياس الفقرات ومالءمتها لقياس األمل االجتامعي عىل وفق التعريف الذي تبناه الباحث للمقياس 

 املوجه إىل اخلرباء. املوجه إىل اخلرباء. 

ياغة بعض الفقرات وكام تم            بداه اخلرباء من آراء تم تعديل وإعادة صـــ ما أ صياغة بعض الفقرات وكام تم ويف ضـــوء  بداه اخلرباء من آراء تم تعديل وإعادة  ما أ ضوء  ويف 

ستبعاد ) ستبعاد )ا صيغة األولية املؤلفة من )33ا صيغة األولية املؤلفة من )( فقرات من فقرات ال كام موضح يف جدول كام موضح يف جدول   ( فقرة( فقرة4343( فقرات من فقرات ال

%( بوصفها معيارًا %( بوصفها معيارًا 8080(، ألّن مجيع الفقرات املستبعدة حصلت عىل نسبة قبول أقل من )(، ألّن مجيع الفقرات املستبعدة حصلت عىل نسبة قبول أقل من )1010))

صيغة النهائية للموافقة عىل الفقرات. كام راجع الباحث مالحظات اخلرباء وبذلك تألفت الصــيغة النهائية  للموافقة عىل الفقرات. كام راجع الباحث مالحظات اخلرباء وبذلك تألفت ال

 %(.%(.100100بلغت نسبة اتفاق اخلرباء عىل عىل بقية فقرات املقياس )بلغت نسبة اتفاق اخلرباء عىل عىل بقية فقرات املقياس )  ( وقد( وقد4040للمقياس من )للمقياس من )

 : صدق البناء -ب 

الصدق البنائي أكثر أنواع الصدق قبوال ، وقد أوضح عدد كبري من املختصني أنه  يعد       

( للصدق يف تشبع املقياس باملعنى ويف هذا النوع من Ebelيتناسب مع جوهر مفهوم ايبل )

 3إىل قياسهاالصدق حياول الباحث التعرف عىل طبيعة الظاهرة السلوكية التي يسعى املقياس 

وقد تم التحقق من هذا املؤرش لصدق البناء عن طريق إجياد معامالت التمييز للفقرات      

( وجدول 2كام موضح يف جدول )وعن طريق ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس 

ة التمييزية للفقرات ولذا يمكن أن تكون معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية والق (،3)

 ؤرشات صدق بناء املقياس احلايل.من م

 استخراج القوة التمييزية للمقياس بطريقتني مها: استخراج القوة التمييزية للمقياس بطريقتني مها: وقد تم وقد تم 

 املجموعتان املتطرفتان. املجموعتان املتطرفتان.   --11

                                                 
د السيد  1   355، بريوت، دار النهضة ، ص التحليل العاميل لذكاء اإلنسان(:2000)أبو النيل، حم  م 
 89،ص ,عامن,دار امليرسة للنرش والتوزيع والطباعة1,طاملرجع يف علم النفس التجريبي(:2009شحاتة) ربيع,حممد 2

 
 145،ص,مطبعة جامعة بغداد1,طمناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس(:1980) أمحد دحمم،والغناماجلليل  دعب، الزوبعي 3
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 عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )االتساق الداخيل(.عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )االتساق الداخيل(.  --22

تان: املجموعتـان املتطرفتـان:   --11 تان املتطرف ياس األمل االجتامعي حلســــاب القوة التمييزيــة لفقرات مقيــاس األمل االجتامعي   --املجموع ية لفقرات مق ساب القوة التمييز حل

 استخدم الباحث اخلطوات اآلتية:استخدم الباحث اخلطوات اآلتية:

صدق الظاهري، واملؤلف من ). تطبيق املقياس بعد أن حصـــل عىل الصـــدق الظاهري، واملؤلف من )11 صل عىل ال ( فقرة عىل عّينة ( فقرة عىل عّينة 4040. تطبيق املقياس بعد أن ح

( طالب وطالبة، وبعد التطبيق ّتم إعطاء درجة لكل إجابة عن كّل ( طالب وطالبة، وبعد التطبيق ّتم إعطاء درجة لكل إجابة عن كّل 100100البحث املؤلفة من )البحث املؤلفة من )

ساب الدرجة الكلية لكل يقة تصـــحيح مقياس األمل االجتامعي، إذ تم حســـاب الدرجة الكلية لكل فقرة عىل وفق طرفقرة عىل وفق طر صحيح مقياس األمل االجتامعي، إذ تم ح يقة ت

               مستجيب من خالل اجلمع اجلربي جلميع فقرات املقياس.مستجيب من خالل اجلمع اجلربي جلميع فقرات املقياس.

صل عليها أفراد العينة تنازليًا من أعىل درجة إىل أدنى . ترتيب الدرجات الكلية التي حصــــل عليها أفراد العينة تنازليًا من أعىل درجة إىل أدنى 22 . ترتيب الدرجات الكلية التي ح

 درجة. درجة. 

ضوع األمل اال%( من أعىل الدرجات ملوضـــوع األمل اال2727. اختيار ). اختيار )33 سّمى املجموعة العليا جتامعي، وتســـّمى املجموعة العليا %( من أعىل الدرجات ملو جتامعي، وت

%( من أدنى الدرجات الواطئة وتسّمى املجموعة الدنيا، %( من أدنى الدرجات الواطئة وتسّمى املجموعة الدنيا، 2727( استامرة، و)( استامرة، و)5555والتي عددها )والتي عددها )

( ( 110110( استامرة، وبذلك أصبح لدى الباحثان جمموعتان عليا ودنيا جمموعهام )( استامرة، وبذلك أصبح لدى الباحثان جمموعتان عليا ودنيا جمموعهام )5555وعددها )وعددها )

 استامرة. استامرة. 

الختبار التائي لعينتني مستقلتني، . بعد حتديد املجموعتني العليا والدنيا استخدم الباحث ا4

إلجياد متييز مجيع فقرات مقياس األمل االجتامعي، وتبني  أن  مجيع فقرات املقياس مميزة، إذ إن 

(، 0,05( ملستوى داللة )1,98) ةقيم االختبار التائي املحسوبة كانت أكرب من القيمة اجلدولي

 (. 2( وكام مبني يف جدول )108ودرجة حرية )

  

 (2)جدول 

 القوة التميزية لفقرات مقياس األمل االجتامعي باستخدام االختبار التائي

 القيمة التائية  املجموعة الدنيا املجموعة العليا ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط  اخلطأ املعياري

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 املحسوبة اخلطأ املعياري

1 3 ,3636 1 ,49522 0 ,20162 2 ,0909 1 ,20605 0 ,16262 4 ,913 

2 3 ,6182 1 ,43360 0 ,19331 2 ,3273 1 ,36157 0 ,18359 4 ,842 

3 3 ,4364 1 ,44995 0 ,19551 2 ,1818 1 ,37559 0 ,18548 4 ,655 

4 3 ,1273 1 ,59924 0 ,21564 1 ,7636 1 ,05345 0 ,14205 5 ,281 

5 3 ,6818 1 ,22461 0 ,16513 2 ,4000 1 ,14827 0 ,15483 6 ,988 

6 2 ,9455 1 ,50823 0 ,20337 1 ,2727 0 ,80403 0 ,10842 7 ,258 

7 3 ,6091 1 ,41778 0 ,19117 2 ,5455 1 ,48845 0 ,20070 4 ,920 
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8 3 ,2182 1 ,06616 0 ,14376 3 ,5818 1 ,60659 0 ,21663 2 ,448 

9 3 ,5182 1 ,25449 0 ,16915 3 ,4909 1 ,39937 0 ,18869 2 ,081 

10 3 ,5455 1 ,51313 0 ,20403 1 ,8727 1 ,08959 0 ,14692 6 ,653 

11 3 ,2545 1 ,46841 0 ,19800 1 ,6545 0 ,92733 0 ,12504 6 ,832 

12 3 ,6545 0 ,61518 0 ,08295 2 ,8727 1 ,26278 0 ,17027 7 ,407 

13 3 ,2545 0 ,92733 0 ,12504 2 ,8364 1 ,18265 0 ,15947 6 ,998 

14 3 ,4545 1 ,42489 0 ,19213 2 ,0364 1 ,21661 0 ,16405 5 ,613 

15 3 ,6364 1 ,25261 0 ,16890 2 ,4000 1 ,22626 0 ,16535 5 ,231 

16 3 ,6182 1 ,31221 0 ,17694 1 ,9636 1 ,27604 0 ,17206 6 ,704 

17 3 ,5909 1 ,27181 0 ,17149 2 ,6182 1 ,39431 0 ,18801 5 ,001 

18 3 ,0909 1 ,22130 0 ,16468 3 ,3818 1 ,35388 0 ,18256 2 ,884 

19 3 ,6909 1 ,57377 0 ,21221 2 ,4545 1 ,53741 0 ,20730 4 ,168 

20 4 ,1636 1 ,30190 0 ,17555 3 ,4545 1 ,39865 0 ,18859 2 ,752 

21 3 ,0727 1 ,23009 0 ,16587 2 ,5273 1 ,19961 0 ,16175 6 ,671 

22 3 ,0000 1 ,29099 0 ,17408 1 ,6000 0 ,95452 0 ,12871 6 ,467 

23 3 ,2909 1 ,48664 0 ,20046 1 ,4727 1 ,08619 0 ,14646 7 ,324 

24 3 ,4909 1 ,06931 0 ,14419 4 ,0000 1 ,12217 0 ,15131 2 ,349 

25 3 ,4000 1 ,14504 0 ,15440 2 ,6182 1 ,32624 0 ,17883 5 ,002 

26 2 ,9636 1 ,42678 0 ,19239 2 ,4909 1 ,35909 0 ,19326 2 ,779 

27 3 ,2000 0 ,93095 0 ,12553 2 ,7273 1 ,14592 0 ,15452 7 ,398 

28 3 ,0182 1 ,40753 0 ,18979 1 ,2364 0 ,57618 0 ,07769 7 ,688 

29 3 ,2818 1 ,31503 0 ,17732 2 ,9273 1 ,23009 0 ,16587 3 ,52 

30 3 ,5636 1 ,47527 0 ,19893 2 ,3818 1 ,31221 0 ,17694 4 ,439 

31 3 ,2727 1 ,38048 0 ,18614 1 ,5273 0 ,83565 0 ,11268 7 ,022 

32 3 ,3273 1 ,61078 0 ,21720 1 ,9818 1 ,06268 0 ,14329 5 ,171 

33 3 ,1818 1 ,21854 0 ,16431 2 ,6727 1 ,50376 0 ,20277 5 ,782 

34 3 ,2727 1 ,40705 0 ,18973 1 ,7636 1 ,08804 0 ,14671 6 ,292 

35 3 ,1455 1 ,14533 0 ,15444 3 ,1455 1 ,55657 0 ,20989 3 ,838 

36 3 ,2182 1 ,08339 0 ,14608 3 ,3818 1 ,48437 0 ,20015 3 ,375 

37 3 ,0909 1 ,51868 0 ,20478 1 ,6909 1 ,13648 0 ,15324 4 ,474 

38 3 ,0182 1 ,49680 0 ,20183 2 ,3273 1 ,36157 0 ,18359 2 ,532 

39 3 ,2545 1 ,44297 0 ,19457 1 ,7455 1 ,14209 0 ,15400 6 ,082 
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40 3 ,3091 1 ,14944 0 ,15499 2 ,3636 1 ,19200 0 ,16073 6 ,026 

 
 ( (.108108( ودرجة حرية )( ودرجة حرية )0505,,00ذات داللة إحصائية عند مستوى )ذات داللة إحصائية عند مستوى.) 

ساق الداخيل(: االتســاق الداخيل(: ))عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس   --22 ستخدم الباحث معامل اســـتخدم الباحث معامل   --االت ا

كّل  باط بريســـون إلجياد العالقة بني  كّل ارت سون إلجياد العالقة بني  باط بري ية،  ارت لدرجة الكل ية،فقرة وا لدرجة الكل هذا االســـتخدام   فقرة وا تائج  ستخدام ون هذا اال تائج  ون

 ((33))اجلدول اجلدول                                           (. (. 33))  حها جدولحها جدوليوّض يوّض 

 معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس األمل االجتامعي 

 معامل االرتباط  تسلسل الفقرة معامل االرتباط  تسلسل الفقرة

1 0,42 21 0,47 

2 0,42 22 0,49 

3 0,39 23 0,43 

4 0,41 24 0,20 

5 0,46 25 0,33 

6 0,57 26 0,24 

7 0,45 27 0,49 

8 0,15 28 0,55 

9 0,20 29 0,26 

10 0,51 30 0,37 

11 0,49 31 0,58 

12 0,50 32 0,41 

13 0,39 33 0,42 

14 0,44 34 0,48 

15 0,40 35 0,27 

16 0,44 36 0,26 

17 0.38 37 0,46 

18 0,24 38 0,29 

19 0,34 39 0,37 

20 0,25 40 0,43 

 ( ودرجة حرية ( ودرجة حرية 0505,,00ذات داللة إحصائية عند مستوى )ذات داللة إحصائية عند مستوى )((201201                                                                                                                          .)                                                                                                                          .) 
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مل            مة املحســـوبة ملعا ية، ألّن القي باحث أن مجيع الفقرات ذات داللة إحصــــائ مل وجد ال سوبة ملعا مة املح ية، ألّن القي صائ باحث أن مجيع الفقرات ذات داللة إح وجد ال

00))، ومقدارها ، ومقدارها ةةاالرتباط أكرب من قيمه معامل االرتباط اجلدولياالرتباط أكرب من قيمه معامل االرتباط اجلدولي ستوى )مســـتوى )  دد( عن( عن1313,, 00م ,,0505 ) )

 (. (. 201201ودرجة حرية )ودرجة حرية )

 -مها: قام الباحث باستخراج ثبات املقياس بطريقتني  -املقياس: . ثبات 3

 أ. طريقة إعادة االختبار

 الداخيل.ب. طريقة االتساق 

 العراقية.وهبذا فقد أصبح املقياس جاهزا للتطبيق يف البيئة املحلية  

 Reliabilityالثبات    

  قام الباحثان بحساب الثبات بطريقتني 

ىل عينة من عقام الباحثان بتطبيقه  Test – Retest Methodاالختبار: طريقة إعادة  -1

( طالبا ، وتم إعادة تطبيقه عىل نفس العينة بعد مرور أسبوعني من 60الطالب مكونة من )

 (0,88الطريقة ) التطبيق األول للمقياس وقد بلغ معامل الثبات هبذه

ويستعمل هذا املعامل عندما تكون :   Cronbach Alpha Method. طريقة الفاكرونباخ:  

  1بدائل اإلجابة عن فقرات املقياس أكثر من بديلني

 ( وهو معامل ثبات جيد0,87وقد بلغ معامل ثبات املقياس احلايل هبذه الطريقة )

 اإلحصائية:الوسائل  خامسا:

 البيانات.حتليل  يف (SPSS)االجتامعية استعانة الباحثان باحلقيبة اإلحصائية للعلوم 

 الفصل الرابع

 املقرتحات -التوصيات  -عرض النتائج 

 قياس األمل االجتامعي لدى طلبة املرحلة اإلعدادية -1

 اظهرت نتائج البحث احلايل أن املتوسط احلسايب لدرجات عينة البحث عىل مقياس االمل

( درجة وباستعامل االختبار 4,229درجة وبانحراف املعياري )( ۹۷,۹۰االجتامعي بلغ )

درجة وهي اعىل من ( ۱۹,۲۹۱التائي لعينة واحدة تبني أن القيمة التائي املحسوبة بلغت )

( مما يشري اىل ارتفاع األمل 0.05درجة عند مستوى داللة )( ۱,۹۸القيمة اجلدولية البالغة )

 لدى طلبة املرحلة االعدادية.االجتامعي 
حجم 

 العينة

الوسط 

 احلسايب

الوسط 

 الفريض

االنحراف 

 املعياري

 Tقيمة 

 املحسوبة

 Tقيمة 

 اجلدولية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

100 97.90 84 4.229 19.241 1.98 99 0.05 

 

                                                 
 120الكويت، ص،مكتبة الفالح،1,ط القياس النفيس( : 1983سعد)،عبد الرمحن  1
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نتوصل من النتائج اعاله بان االمل االجتامعي مرتفع وهذا يتفق مع االطار النظري الذي يؤكد 

عىل ان االمل االجتامعي يتأثر بمجموعة من الظروف والعوامل االرسية واملجتمعية التي 

( ٢٠٠٨حتيطها الضغوط النفسية واالجتامعية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )اخليالين 

التي اشارت نتائجها اىل ان هناك مستوى من االمل ( ۲۰۲۰، واخرون ودراسة ) محد

 االجتامعي لدى طلبة املرحلة االعدادية.

وتفرس الباحثة هذا النتيجة اىل شعور الطلبة بالرفض االجتامعي سواء من اقراهنم او ارسهم 

حميطهم التي تكون لدهيم مشكالت اجتامعية ونفسية فضال عن شعورهم بعدم االمان يف 

االكاديمي بسبب التحوالت الكثرية التي حدثت يف الوسط املدريس جراء االحداث اجلارية 

 الذي سبب الكثري من السلبيات يف طرق التواصل مع بعضهم.

اناث أظهرت نتائج  -داللة الفروق لدى طلبة املرحلة االعدادية وفق متغري اجلنس ذكور -2

فروق ذات داللة إحصائية بني افراد عينة البحث عىل وفق  حتليل التباين الثنائي بانة ال توجد

( ومتوسط درجات 77,26اناث( إذا بلغ متوسط درجات الذكور ) –متغري اجلنس )ذكور 

( وهي أصغر من القيمة اجلدولية البالغة 3,757( وكانت القيمة املحسوبة )68,18االناث )

وتبني ان هناك مستوى عال يف ( 98( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1,658)

 الذكوراألمل االجتامعي ولصالح 
القيمة التائية  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب حجم العينة املتغري

 املحسوبة

القيمة التائية 

 اجلدولية

 1,658 3,757 13,92 68,18 50 اناث

 9,91 77,26 50 ذكور

اظهرت النتائج بأن األمل االجتامعي مرتفع لدى الذكور ولذلك ملا يتعرضون له من ضغوطات 

إذ ان عينة البحث احلايل احلياة سواء كانت عىل مستوى املدرسة او عىل مستوى االرسة والبيت 

يمرون بمرحلة مراهقة صعبة لذلك ان  هذه الرشحية يف هذه املرحلة يكونون اكثر حذر من 

 وهذه يساعد عىل شعورهم بالوحدة واالمل االجتامعي اركة واحلوار والتفاعلاملشحيث 
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 التوصيات واملقرتحات

 يف ضوء ما اظهرته نتائج البحث يويص الباحثان 

 التوصيات:

التأكيد عىل دور املرشد الرتبوي يف العناية باجلوانب املعرفية واالجتامعية والوجدانية لدى  -1

 طلبة املرحلة اإلعدادية 

قيام املدارس بتفعيل دور الوحدات االرشادية يف املدرسة بعقد ندوات لتوعية طلبة  -2

سهم يف حقل شخصية املدرسة بأمهية التخلص من األمل االجتامعي وما تطلبها مما راسات ت

 الطلبة 

قيام املدارس واملديريات العامة الرتبية االستفادة من الدراسة احلالية وادواهتا يف جمال  -3

 االرشاد والصحة املدرسة

 املقرتحات

اجراء دراسة تتبعيه للكشف عن االثار التي يرتكها االمل االجتامعي عىل خمتلف جوانب  -1

 الشخصية

اجراء دراسة تستهدف التعرف عىل العالقة بني متغريات البحث وبعض املتغريات الد  -2

بدمقراطية التي مل يشملها البحث احلايل مثل التحصيل الدراسة، احلالة االجتامعية 

 ، العمر، املهنية. املرحلة الدراسة.واالقتصادية
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 التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين في املدارس الثانوية

 والجنس(-حسب متغير العمر  موازنة) دراسة 

 
 م.م. حممد عبدالرضا خليل ابراهيم م.م. عالء خضري نصيف

 
 مقدمة:مقدمة:

شخصية، وهي  احلاوي  الذات هي املكون  االساسالذات هي املكون  االساس شخصية، وهي  احلاويلل سامت املختلفة للفرد والتي متيز الفرد   ةةلل سامت املختلفة للفرد والتي متيز الفرد لل لل

باقي االفراد، وختتل باقي االفراد، وختتلعن  ته، ومفهومه ععن  لذا كل فرد  ته، ومفهومه عف  نظرة  لذا كل فرد  هبا، ويف   ننف  نظرة  لذات واهتاممه  لك ا هبا، ويف ت لذات واهتاممه  لك ا ت

ضم االختالو يوبد باال االفراد املتخضمممم االختالو يوبد باال االفراد املت ممركزين حول ذواهتم وينظرون لاالمممممممخ م من حيث م من حيث مركزين حول ذواهتم وينظرون لاال

نتباه املتمركز حول نتباه املتمركز حول الالانتباه متمركًز حول الذات, واانتباه متمركًز حول الذات, وان ن استفادتيهم الشخصية، وهم بذلك يمتلكواستفادتيهم الشخصية، وهم بذلك يمتلكو

ستخدمة يف احلديث عن الذات باعتبامها أحد أنظمة الذات ياد أحد املفاهيممممممم االسمماسممية املسممتخدمة يف احلديث عن الذات باعتبامها أحد أنظمة  سية امل سا مم اال الذات ياد أحد املفاهي

صلة بالذات حت  أن الشمممخصمممية يف علم النفث احلديث، فهي تشمممري ات املالومات وةيقة الصممملة بالذات حت  أن  شري ات املالومات وةيقة ال صية يف علم النفث احلديث، فهي ت شخ ال

ية وع هذه الامل لة للبيفث يف  كام ية مت ية وعالباال أسمممث نظر هذه الامل لة للبيفث يف  كام ية مت سث نظر يات االخرى الباال أ ها بباال الامل يات االخرى القت ها بباال الامل القت

 ((20050052005005للشخصية وللسلوك )القايض وفطيمم وحسيف،للشخصية وللسلوك )القايض وفطيمم وحسيف،

 مشكلة البيفث:مشكلة البيفث:  

سلبا تاد مشممكلة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين  واحدة  من املشممكالت التي تسةر سمملبا    شكالت التي تسةر  شكلة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين  واحدة  من امل تاد م

لذات عىل التقممدم الممذز  رله الطلبممة يف املعممال املاريف م فتطوم مشمممكلممة التمركز حول الممذات  لة التمركز حول ا شك عال املاريف م فتطوم م بة يف امل لذز  رله الطل قدم ا عىل الت

ست ستوا سبب الاديد من املشكالت، مثل اخلوو من االقرتاب من االخرين واخلوو من وا سبب الاديد من املشكالت، مثل اخلوو من االقرتاب من االخرين واخلوو من مرامها ت مرامها ت

سودها اخلوو ينته عنها تقوقف االفراد حول الرفال او التغيري، مجياها تشممكل بزء من حياة يسممودها اخلوو ينته عنها تقوقف االفراد حول  شكل بزء من حياة ي الرفال او التغيري، مجياها ت

ساادهتم دون ذاهتم ، فيصممبا االفراد الذين تسمميطر عليهم هذه املخاوو مهتمال بسممالمتهم وسمماادهتم دون  سالمتهم و سيطر عليهم هذه املخاوو مهتمال ب صبا االفراد الذين ت ذاهتم ، في

شاعر ااالهتامم بمشمممماعر ا سايهم ات عدم االختالا بايخرين يمكنهم من  نب املااناة الخرين، فسمممايهم ات عدم االختالا بايخرين يمكنهم من  نب املااناة االهتامم بم الخرين، ف

 (.(.95 ::2008  فيكونون متمركز حول ذاهتم )شيفر ومليامن،فيكونون متمركز حول ذاهتم )شيفر ومليامن،

 أسئلة البيفث:أسئلة البيفث:

ما ما ومن هنا تكمن مشكلة البيفث التي يسا  الباحثان دماستها يف اإلبابة عىل التساؤل االيت))ومن هنا تكمن مشكلة البيفث التي يسا  الباحثان دماستها يف اإلبابة عىل التساؤل االيت))

 اجلنث؟((اجلنث؟((  --ين عىل وفق متغري الامرين عىل وفق متغري الامرمستوى التمركز حول الذات لدى الطالب املتميزمستوى التمركز حول الذات لدى الطالب املتميز

 اهداو البيفث:اهداو البيفث:

 --هيدو البيفث احلايل ات التارو عىل:هيدو البيفث احلايل ات التارو عىل:  

 مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين يف املدامس الثانوية.مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين يف املدامس الثانوية. .1

 داللة الفرق احصائيا يف مستوى التمركز حول الذات لدى الذكوم وفقا ملتغري الامر.داللة الفرق احصائيا يف مستوى التمركز حول الذات لدى الذكوم وفقا ملتغري الامر. .2
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 التمركز حول الذات لدى اإلناث وفقا ملتغري الامر.التمركز حول الذات لدى اإلناث وفقا ملتغري الامر.داللة الفرق احصائيا يف مستوى داللة الفرق احصائيا يف مستوى  .3

 قياس مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة عىل وفق متغري اجلنثقياس مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة عىل وفق متغري اجلنث .4

 أمهية البيفث:أمهية البيفث:

يف مرحلة املراهقة، يف مرحلة املراهقة،   الطلبة املتميزينالطلبة املتميزينتتعىل أمهية البيفث احلايل يف تأةري التمركز حول الذات عىل تتعىل أمهية البيفث احلايل يف تأةري التمركز حول الذات عىل 

سا افبالرغم من ان نزعة التمركز حول الذات ليسمما ا سبق وان مر هبا يف يوت يف حياة املراهق فقد سممبق وان مر هبا يف فبالرغم من ان نزعة التمركز حول الذات لي يوت يف حياة املراهق فقد 

بانشمممغال  شغال املرحلة الطفولة، ولكن يف مرحلة املراهقة تكون يف مسمممتوى اعىل، فتكون مرتبطة  بان ستوى اعىل، فتكون مرتبطة  املرحلة الطفولة، ولكن يف مرحلة املراهقة تكون يف م

شغال يام عن حعم التغريات البيولوبية واملارفية واالنفاالية  ا املراهق بنفسممممه وهذا االنشمممغال يام عن حعم التغريات البيولوبية واملارفية واالنفاالية  ا  سه وهذا االن املراهق بنف

شده ات داخله من بهة، وانفتاحه عىل املعتمف ب شده ات داخله من بهة، وانفتاحه عىل املعتمف بي يفثا عن هويته واالدوام التي يقوم هبا من بهة يفثا عن هويته واالدوام التي يقوم هبا من بهة ي

ساذ  حول أخرى، وهممذا لاممل التمركز يف مرحلممة املراهقممة أشمممممد من متركز الطفممل السممممماذ  حول  فل ال شد من متركز الط قة أ لة املراه ال التمركز يف مرح هذا ل أخرى، و

 (.(.125125--127127:  :  79917991كفايف،كفايف،ذاته)ذاته)

 منهه البيفث:منهه البيفث:

سب املناهه مالئمة لوصف وحتليل الظاهرة  صفي لكونه ان ستخدم  يف هذا البيفث املنهه الو سب املناهه مالئمة لوصف وحتليل الظاهرة أ صفي لكونه ان ستخدم  يف هذا البيفث املنهه الو أ

مات وامليول واال اهات مات وامليول واال اهات املنهه الوصفي يمكن استاامله يف دماسة السامت والقداملنهه الوصفي يمكن استاامله يف دماسة السامت والقداملدموسة اذ ان املدموسة اذ ان 

 (.(.721721: :     79907990  ) داود ) داود 
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Self-centeredness among Outstanding Students in Secondary Schools  

( A Comparative Study according to the Age) 

 
MOHAMMED ABDELRIDHA KHALIL1 ALAA KHUDHAIR NSAIF2 

 

Abstract 

The current study aims at knowing:  

1. The level of self-centeredness of the outstanding students in the secondary 

schools. 

2. Statistically significant differences in the level of self-centeredness in 

accordance with the variable of age. 

The sample of the study was selected deliberately and randomly, and they were 

(100) students. To achieve the objectives of the study, researchers adopted the scale 

of (Abdullah 2018), for self-centeredness. The scale consisted of (30) items. Results 

showed high level of self-centeredness among the members of the study sample, 

and there are statistically significant differences between the age of (14) and (18) 

years in favor of the age (14). 

The two researchers achieved number of results, they are : 

 Increasing the level of self-centeredness for the members of the study 

sample. 

 There are statistically significant differences between the age of (14) and 

(18) years old in favor o the of age (14)0 

As a result of what have been mentioned above, researchers developed a set of 

recommendations and suggestions0 

 
Keywords: self-centeredness - distinguished students - age - gender 
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 --(:(:The Problem of Researchمشكلة البيفث )مشكلة البيفث )اوال: اوال: 

شكالت التي تسةر تاد مشممكلة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين  واحدة  من املشممكالت التي تسةر          شكلة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين  واحدة  من امل تاد م

شكلة التمركز حول الذات يف املعال املاريف م فتطوم مشمممكلة التمركز حول الذات   الطلبةالطلبةسلبا عىل التقدم الذز  رله سممملبا عىل التقدم الذز  رله  يف املعال املاريف م فتطوم م

شكالت، مثل اخلوو من االقرتاب من االخرين واخلوو  سبب الاديد من امل ستمرامها ت شكالت، مثل اخلوو من االقرتاب من االخرين واخلوو وا سبب الاديد من امل ستمرامها ت وا

سودها اخلوو ينته عنها تقوقف االفراد من الرفال او امن الرفال او ا شكل بزء من حياة ي سودها اخلوو ينته عنها تقوقف االفراد لتغيري، مجياها ت شكل بزء من حياة ي لتغيري، مجياها ت

سالمتهم حول ذاهتم ، فيصمممبا االفراد الممذين تسممميطر عليهم هممذه املخمماوو مهتمال بسمممالمتهم  خاوو مهتمال ب هذه امل سيطر عليهم  لذين ت صبا االفراد ا حول ذاهتم ، في

سايهم ات عدم االختالا بايخرين يمكنهم وسمماادهتم دون االهتامم بمشمماعر االخرين، فسممايهم ات عدم االختالا بايخرين يمكنهم  شاعر االخرين، ف ساادهتم دون االهتامم بم و

   ..اهتماهتممن  نب املااناة فيكونون متمركز حول ذمن  نب املااناة فيكونون متمركز حول ذ

سلبية عن ويام الطلبة املتمركزين حول ذاهتم عن مفهوم ذات سممملبي ،أذ يكون فكرة سممملبية عن            سلبي ،أذ يكون فكرة  ويام الطلبة املتمركزين حول ذاهتم عن مفهوم ذات 

االخرين ، فهو ال يرى مشامكته مف االخرين بأهنا عمل تااوين داخل اجلامعة، وانام يراه  بناءا االخرين ، فهو ال يرى مشامكته مف االخرين بأهنا عمل تااوين داخل اجلامعة، وانام يراه  بناءا 

صاوبة يف االنتامء للعامعة والعىل املصمممليفة الذاتية وما يريده هو، فيكون لديه ضممماف وصممماوبة يف االنتامء للعامعة وال ضاف و صليفة الذاتية وما يريده هو، فيكون لديه   عىل امل

شكل مطلق أو وهيتم كثري من املراهقال بأنفسمممهم بشمممكل مطلق أو   ,,يمتلك من القيم االبتامعية بام يكفييمتلك من القيم االبتامعية بام يكفي سهم ب وهيتم كثري من املراهقال بأنف

بان  سبان مبالغ فيه ، فهم يركزون عىل مصمممماحلهم الذاتية، أو منافاهم من دون ايخذ يف احلسممم صاحلهم الذاتية، أو منافاهم من دون ايخذ يف احل مبالغ فيه ، فهم يركزون عىل م

صف هذا البناء املاريف مثل وبهات نظر اآلخرين، وهناك مفردات متنوعة تسمممتخدم لوصمممف هذا البناء املاريف مثل  ستخدم لو وبهات نظر اآلخرين، وهناك مفردات متنوعة ت

سية )لنربسمممية )( أو ا( أو اSelfishاينانية)اينانية) شيوعًا هو التمركز حول (، اال أن أكثرها شممميوعًا هو التمركز حول Narcissismلنرب (، اال أن أكثرها 

 ((1))( ( Egocentrismالذات)الذات)

لذات ينشممممأ نتيعة بيفث الفرد عن Connor,0  1995ويری اوكونوم) ويری اوكونوم)  شأ نتيعة بيفث الفرد عن ( أن التمركز حول ا لذات ين ( أن التمركز حول ا

هويته ، اذ أن االهتامم بالذات واملتطلبات االبتامعية لاملية تطوم اهلوية ، مبام يقود املراهقال هويته ، اذ أن االهتامم بالذات واملتطلبات االبتامعية لاملية تطوم اهلوية ، مبام يقود املراهقال 

سألة أن يكون له هوية ، وأن يكون اهتامماهتم اخلاصممة باهتاممات اآلخرين ، وأن مسممألة أن يكون له هوية ، وأن يكون ات خلط ات خلط  صة باهتاممات اآلخرين ، وأن م اهتامماهتم اخلا

 ((2)). . لديه فرصة إللاد هوية من املسائل اجلديدة عليه التي قد ينشأ عنها شاوم بالتفردلديه فرصة إللاد هوية من املسائل اجلديدة عليه التي قد ينشأ عنها شاوم بالتفرد

سوقد أشممامة دماسمم شامة دما ات وبود نزعة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين، كام وبود ات وبود نزعة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين، كام وبود ات ات وقد أ

سهام دال احصائيا ل سهام دال احصائيا لأ سأ سلتمركز حول الذات يف املخططات االدماكية، وتوصلا دما ات ات   اتاتلتمركز حول الذات يف املخططات االدماكية، وتوصلا دما

 وبود عالقة امتباطية سلبية بال التمركز حول الذات والتوافق النفيس.وبود عالقة امتباطية سلبية بال التمركز حول الذات والتوافق النفيس.

ياود سبب اختيام الطلبة املتميزين يف املرحلة الثانوية ات خصوصية املرحلة الامرية التي ياود سبب اختيام الطلبة املتميزين يف املرحلة الثانوية ات خصوصية املرحلة الامرية التي             

صومة ال تقابلها وهي مرحلة املراهقة، حيث تتسمممم االنفااالت يف هذه املرحلة بالانف وبصمممومة ال  سم االنفااالت يف هذه املرحلة بالانف وب تقابلها وهي مرحلة املراهقة، حيث تت

ستطيف التيفكم هبا، فيتخبط من حمنه ات أخرى لتيفديد هويته تتناسممممب مف مثرياهتا وال يسمممتطيف التيفكم هبا، فيتخبط من حمنه ات أخرى لتيفديد هويته  سب مف مثرياهتا وال ي تتنا

                                                 
 والتوليف، للنرش الفكر دام، 92ص  ،7ا فيها، املساعدة واساليب واملراهقال االطفال مشكالت(: 5008) وهوامد شاملز ومليامن، شيفر .1

 .  االمدن – عامن
 باماة يف الرتبوية الالوم كلية مابسترياهلوية،مسالة  بيفاالت وعالقتهام الذات حول املتمركز املاريف االمتقاء( :5001) فيصل فاديا ، بله .2

 .1آلقاهرة,ص
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ذاته بال امليفيطال، فيالحظ عليه عدم الثبات واالتزان االنفاايل واخلعل واالنطواء ذاته بال امليفيطال، فيالحظ عليه عدم الثبات واالتزان االنفاايل واخلعل واالنطواء   وتأكيدوتأكيد

 ((1)). . والتمركز حول الذات وحب التفردوالتمركز حول الذات وحب التفرد

يل نيفو    حاالت اخلعل وامل ية  ثانو لدماسممممة ال لة ا بة املتميزين يف مرح يل نيفو و تظهر عىل الطل حاالت اخلعل وامل ية  ثانو سة ال لدما لة ا بة املتميزين يف مرح و تظهر عىل الطل

ما حت قة و لة املراه عة دخوهلم مرح لذات نتي ية والتمركز حول ا ما حتاالنطوائ قة و لة املراه عة دخوهلم مرح لذات نتي ية والتمركز حول ا له من تغريات االنطوائ له من تغريات م م

شاعر اجلديدة، وقد يالحظ عليهم الرتدد بسممممية مفابئة، واالحسممماس بالذنب نتيعة املشممماعر اجلديدة، وقد يالحظ عليهم الرتدد  ساس بالذنب نتيعة امل سمية مفابئة، واالح ب

ستغرق الطالب نتيعة عدم الثقة بالنفث يف بداية هذه املرحلة، ويكون اخليال خصمممبًا، ويسمممتغرق الطالب  صبًا، وي نتيعة عدم الثقة بالنفث يف بداية هذه املرحلة، ويكون اخليال خ

املتميز يف احالم اليقظةم ومن اهم مظاهر حياته االنفاالية حبه لألخرين وحابته ات حبهم املتميز يف احالم اليقظةم ومن اهم مظاهر حياته االنفاالية حبه لألخرين وحابته ات حبهم 

سهم ويف امليفيط عمهم لممه، فمماملراهقون يمضمممون الكثري من الوقمما يفكرون يف أنفسمممهم ويف امليفيط ودود قا يفكرون يف أنف ضون الكثري من الو فاملراهقون يم له،  عمهم 

ند لذز بال الكي هذا التفكري هو ا ثل  لذز  يط هبم، وم نداالبتامعي ا لذز بال الكي هذا التفكري هو ا ثل  لذز  يط هبم، وم قدم   Elkind)  (االبتامعي ا قدم ان يت ان يت

ساته هبيئة )التمركز حول الذات لدى بيفععه حول املوضممموو، والتي اناكسمممما يف دماسمممماته هبيئة )التمركز حول الذات لدى  سا يف دما ضوو، والتي اناك بيفععه حول املو

ة البيفث التي يسا  الباحثان دماستها يف اإلبابة عىل ة البيفث التي يسا  الباحثان دماستها يف اإلبابة عىل ومن هنا تكمن مشكلومن هنا تكمن مشكل    ((2))--(. (. املراهقالاملراهقال

ساؤل االيت)) ساؤل االيت))الت   ما مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين عىل وفق متغري الامرما مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين عىل وفق متغري الامرالت

 ؟((؟((اجلنثاجلنث  --

 --(:(:The Importance of Research))ةانيا: أمهية البيفث ةانيا: أمهية البيفث 

لذات عىل            تأةري التمركز حول ا لذات عىل تتعىل أمهية البيفث احلايل يف  تأةري التمركز حول ا بة املتميزينتتعىل أمهية البيفث احلايل يف  بة املتميزينالطل يف مرحلة يف مرحلة   الطل

سبق املراهقة، فبالرغم من ان نزعة التمركز حول الذات ليسمما ايوت يف حياة املراهق فقد سممبق  سا ايوت يف حياة املراهق فقد  املراهقة، فبالرغم من ان نزعة التمركز حول الذات لي

قة تكون يف مسمممتوى اعىل، فتكون  لة املراه لة، ولكن يف مرح لة الطفو هبا يف املرح ستوى اعىل، فتكون وان مر  قة تكون يف م لة املراه لة، ولكن يف مرح لة الطفو هبا يف املرح وان مر 

يولوبية واملارفية يولوبية واملارفية مرتبطة بانشغال املراهق بنفسه وهذا االنشغال يام عن حعم التغريات البمرتبطة بانشغال املراهق بنفسه وهذا االنشغال يام عن حعم التغريات الب

واالنفاالية  ا يشده ات داخله من بهة، وانفتاحه عىل املعتمف بيفثا عن هويته واالدوام التي واالنفاالية  ا يشده ات داخله من بهة، وانفتاحه عىل املعتمف بيفثا عن هويته واالدوام التي 

قة أشممممد من متركز الطفل  هبا من بهة أخرى، وهذا لال التمركز يف مرحلة املراه شد من متركز الطفل يقوم  قة أ هبا من بهة أخرى، وهذا لال التمركز يف مرحلة املراه يقوم 

 ((3))--..الساذ  حول ذاتهالساذ  حول ذاته

ساته ، ان التمركز ح شامكوه يف دما شف الكيند والذين  ساته ، ان التمركز حاكت شامكوه يف دما شف الكيند والذين  شيوعا يف اكت شيوعا يف ول الذات يكون اكثر  ول الذات يكون اكثر 

سنة، وتنخفال عند 7878--7171مرحلة املراهقة املبكرة ويبلغ اوبه عند عمر)مرحلة املراهقة املبكرة ويبلغ اوبه عند عمر) سنة، وتنخفال عند (  باد هذا باد هذا   الطلبةالطلبة( 

الامر، وهذه اشامة ات نضه عقوهلم واختاذهم املبادمات الالحقة لتكوين مفاهيم عن تفكري الامر، وهذه اشامة ات نضه عقوهلم واختاذهم املبادمات الالحقة لتكوين مفاهيم عن تفكري 

اد اخ قة تفكري اآلخرين عنهم ، وب بام طري اد اخاالخرين مف ايخذ بنظر االعت قة تفكري اآلخرين عنهم ، وب بام طري قدمة االخرين مف ايخذ بنظر االعت بامات مت قدمة ت بامات مت ت

ند للتأويل الشمممخاممم واجلمهوم املتخيل للفرد مقابل مدود أفاال اآلخرين  ا واجلمهوم املتخيل للفرد مقابل مدود أفاال اآلخرين ابراها الكي شخ ند للتأويل ال ابراها الكي

                                                 
 .الاراق – بغداد الاراقية، والوةائق الكتب 771-773ص  ،7ا النفسية، والصيفة االمشاد مبادئ(: 5072) يوسف نريان بم، .1
 ديات، باماة املتميزين، طلبة لدى التاايش ومهامات الذات حول بالتمركز وعالقتها االدماكية املخططات(: 5071) ابراهيم نظرية حسن، .2

 70ص ، دكتوماه أطروحة االنسانية، للالوم الرتبية كلية
 125-127مرص,ص  – القاهرة احلالة، دام مسسسة االمتقائي، النفث علم(: 7991) أمحد الدين عالء كفايف، .3
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مه ال يستيفوذ عىل يف هناية هذه املرحلة يصبا موضممممموعيا وانمممممه ال يستيفوذ عىل   الفردالفرداكتشف ان تفكري هذا اكتشف ان تفكري هذا  موعيا وان يف هناية هذه املرحلة يصبا موض

     ((1))--..تفكيمر االخرينتفكيمر االخرين

ساس وعىل هذا االسمماس      مول ذواملتمركزون حممممممول ذو  الطلبة املتميزون املراهقونالطلبة املتميزون املراهقونوعىل هذا اال ستطياون اهتمم ال يسممتطياون املتمركزون ح اهتمم ال ي

شكل كامل او التاايش ماهم، عالوة عىل عدم قدمهتم عىل التاايش ادماك أفكام االخرين بشممكل كامل او التاايش ماهم، عالوة عىل عدم قدمهتم عىل التاايش  ادماك أفكام االخرين ب

اداد  فة عن االموم التي هم عىل اسمممت قد تكون فتل قة  لذز يشمممري ات ان احلقي اداد مف الواقف ا ست فة عن االموم التي هم عىل ا قد تكون فتل قة  شري ات ان احلقي لذز ي مف الواقف ا

 ((2)). . لتقبلهالتقبلها

هلا وه ناو اة الرشممم ة التي يت حلايل من طبي يفث ا ية الب نا تمل أمه هلا وهومن ه ناو رش ة التي يت اة ال حلايل من طبي يفث ا ية الب نا تمل أمه بة ومن ه بة ي رش ة الطل ي رش ة الطل

ثانوية الذين يمرون بمرحلة املراهقة ، فتاد هذه الرشممم ة الركيزة  رش ة الركيزة املتميزين يف املدامس ال ثانوية الذين يمرون بمرحلة املراهقة ، فتاد هذه ال املتميزين يف املدامس ال

رشية، ويادوهنا اخلطوة ايوت لتطوير  سية للمعتماات املتطومة التي هتتم بالتنمية الب رشية، ويادوهنا اخلطوة ايوت لتطوير ايسا سية للمعتماات املتطومة التي هتتم بالتنمية الب ايسا

ستاملعتمف وان ياملوا عىل اكتشممافها منذ مرحلة الطفولة لتقديم الرعاية املسممت شافها منذ مرحلة الطفولة لتقديم الرعاية امل مرة هلم، كام يتم مرة هلم، كام يتم املعتمف وان ياملوا عىل اكت

التأكد عىل تنوو ايساليب التي تستخدم يف الكشف عنهم وتصميم برامه تنشيطية وتدميبية التأكد عىل تنوو ايساليب التي تستخدم يف الكشف عنهم وتصميم برامه تنشيطية وتدميبية 

 ((3)). . تفي باحتياباهتم بام يضمن متيزهم وتفوقهمتفي باحتياباهتم بام يضمن متيزهم وتفوقهم

سة احتيابات الطلبة املتميزين الهنم بزء ال يتعزأ من  تماهم لذا من الرضمممومز دماسممممة احتيابات الطلبة املتميزين الهنم بزء ال يتعزأ من  تماهم        رضومز دما لذا من ال

سندباعتبامهم براعم حتتا  ات من يسمممند ساعدها عىل النمو الطبياي بدال من الوقوو ها ويسمممماعدها عىل النمو الطبياي بدال من الوقوو باعتبامهم براعم حتتا  ات من ي ها وي

رصًا مهاًم امامها كسمممد منيف يضمممف هلا املقاييث الزائفة التي حتكم نموها، فهم يشمممكلون عنرصمممًا مهاًم  شكلون عن ضف هلا املقاييث الزائفة التي حتكم نموها، فهم ي سد منيف ي امامها ك

صة، وقدمات يف االبتكام، والتوبيه االنسممممانية بام يتمتاون به من ذكاء عال ومواهب خاصممممة، وقدمات يف االبتكام، والتوبيه  سانية بام يتمتاون به من ذكاء عال ومواهب خا االن

سقة لوالقيادة، كام اهنم اقدم عىل فتا افاق بديدة متسمممقة ل شكالت الراهنة التي لتغلب عىل املشمممكالت الراهنة التي والقيادة، كام اهنم اقدم عىل فتا افاق بديدة مت لتغلب عىل امل

 ((4)). . توابه  تمااهتم والسيطرة عىل عوامل الاول واحلرمان واحلابةتوابه  تمااهتم والسيطرة عىل عوامل الاول واحلرمان واحلابة

ها التيفدز الالمي والتكنولوبي املاا  نتيعة  ضها التيفدز الالمي والتكنولوبي املاا  نتيعة فاالهتامم هبم رضومة حضممممامية يفرضممم ضامية يفر فاالهتامم هبم رضومة ح

ية  مة يف النواحي التكنولوب خد يب املسمممت ادد االسممممال ية التوسمممف االقتصممممادز الكبري وت مة يف النواحي التكنولوب خد ست يب امل سال ادد اال صادز الكبري وت سف االقت التو

صادية، فاواالقتصمممادية، فا رشين اهتما ملعتماات املتقدمة منذ بداية النصمممف الثاين من القرن الارشمممين اهتما واالقت صف الثاين من القرن الا ملعتماات املتقدمة منذ بداية الن

بتوفري عناية خاصة باملتفوقال عقليا من ابنائها من ابل االستفادة من طاقاهتم املتاحة الكامنة بتوفري عناية خاصة باملتفوقال عقليا من ابنائها من ابل االستفادة من طاقاهتم املتاحة الكامنة 

عىل أفضل وبه وبشكل متوالن يف ميادين احلياة املختلفة الفكرية والالمية والفنية، فأصبا عىل أفضل وبه وبشكل متوالن يف ميادين احلياة املختلفة الفكرية والالمية والفنية، فأصبا 

ستقبل حياهتا وان سمماس االمة وعصممبها وموضمموو اماهلا ويقودوهنا يف مسممتقبل حياهتا وان الطلبة املتميزون االطلبة املتميزون ا ضوو اماهلا ويقودوهنا يف م صبها ومو ساس االمة وع

يكون هلم الدوم البامل بنهوضها امام الاامل املتيفرض واملتقدم كان البد من التارو ات كل ما يكون هلم الدوم البامل بنهوضها امام الاامل املتيفرض واملتقدم كان البد من التارو ات كل ما 

                                                 
1. Niegowski : Sara : B. : Evans : David C. &Epsten :Eden(2010) : Adolescent ego cent ism and 

Social media – dose the psychology. align :www.psychster com,p2.. 

2.- Elkind : D. (1967) : Egocentrism in adolescence:  child Development : Vol (38) : pp. 1025-1034. 
 .لبنان – بريوت للماليال، الالم ,دام77ص ،5ا التفكري، كاوالد وعلم تفكر كيف تالم(: 5008) ناديا وشبيب، فريال القيفف،- .3
 77االنبام,ص باماة للبنات، الرتبية كلية( مابستري مسالة)املتميزين، للطلبة واالبتامعية النفسية احلابات(: 5073)طاهر وفاء االلويس، .4
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سة، فاىل الرغم من ان يسمممبب مااناة وضمممغوا تايق نموهم النفيسممم واجلسممممي يف املدمسمممة، فاىل الرغم من ان  سمي يف املدم يس واجل ضغوا تايق نموهم النف سبب مااناة و ي

بامل واملانوز مل ال اد الا ملدمسممممة ت بامل واملانوزا مل ال اد الا سة ت ملدم بة املتميزين وتثقيفهم وخلق االبواء   ا بة املتميزين وتثقيفهم وخلق االبواء يف تاليم الطل يف تاليم الطل

 ((1))..الرتبوية هلم فإهنا اصبيفا بالنسبة لباضهم حالة اعاقة ومصدما ملوابهة الضغوا النفسيةالرتبوية هلم فإهنا اصبيفا بالنسبة لباضهم حالة اعاقة ومصدما ملوابهة الضغوا النفسية

الطلبة املتميزون عن اقراهنم الااديال بالنضه املبكر يف اغلب بوانب الشخصية، الطلبة املتميزون عن اقراهنم الااديال بالنضه املبكر يف اغلب بوانب الشخصية، وخيتلف وخيتلف         

فهم عىل مستوى عاِل من النضه االنفاايل واالبتامعي، واستمرام هذا النضه يتأةر ات حد فهم عىل مستوى عاِل من النضه االنفاايل واالبتامعي، واستمرام هذا النضه يتأةر ات حد 

شدين ماهم، وبينا ما بأسمملوب تاامل الراشممدين ماهم، وبينا  سلوب تاامل الرا ستها ان هناك حاالت قد بدماسممتها ان هناك حاالت قد ( ( هولنعروثهولنعروث))ما بأ بدما

 ((2)). . املها ماهم بسبب أسلوب التاامل السلبي للكبام ماهماملها ماهم بسبب أسلوب التاامل السلبي للكبام ماهمساء توافقها مف االخرين وتاساء توافقها مف االخرين وتا

هتما بمستوى الشاوم هتما بمستوى الشاوم هناك دماسات اهناك دماسات اوحظيا رش ة  الطلبة املتميزين باهتامم الباحثال ، فوحظيا رش ة  الطلبة املتميزين باهتامم الباحثال ، ف

سبالوحدة النفسممية للطلبة املتميزين يف املوصممل، ودماسمم صل، ودما سية للطلبة املتميزين يف املو بالتنظيم االنفاايل للطلبة بالتنظيم االنفاايل للطلبة   ات اهتماات اهتمابالوحدة النف

 ..املتميزيناملتميزين

 --(:(:The Aim of Research))أهداو البيفث أهداو البيفث ةالثا:ةالثا:؟؟

 هيدو البيفث احلايل ات التارو عىل:هيدو البيفث احلايل ات التارو عىل:      

 املدامس يف املتميزين الطلبة لدى الذات حول التمركز مستوى عن الكشف -1

 .الثانوية

 ملتغري وفقا الذكوم لدى الذات حول التمركز مستوى يف الفروق عن الكشف -2

 .الامر

 ملتغري وفقا اإلناث لدى الذات حول التمركز مستوى يف الفروق عن الكشف -3

 .الامر

 .اجلنث متغري وفق عىل الطلبة لدى الذات حول التمركز مستوى عن الكشف -4

 --(:(:The Limits of Research))ماباا: حدود البيفث ماباا: حدود البيفث 

سة النهامية وللمدامس يتيفدد البيفث احلايل بالطلبة املتميزين يف املدامس والثانوية للدماسممممة النهامية وللمدامس  يتيفدد البيفث احلايل بالطلبة املتميزين يف املدامس والثانوية للدما

 (.(.50555055  --50575057باقوبة وللاام الدمايس )باقوبة وللاام الدمايس )مركز مركز احلكومية ملديرية تربية ديات / احلكومية ملديرية تربية ديات / 

 --(:(:Definition of Basic termsحتديد املصطليفات )حتديد املصطليفات )خامسا: خامسا: 

  التمركز حول الذات التمركز حول الذاتEgocentrism 

 Piaget:1951)بيابيه )بيابيه ) .1

                                                 
 والالم، الرتبية  لة نينوى، حمافظة مركز يف واملتميزات املتميزين ةانويتي طلبة توابه التي النفسية الضغوا(: 5001)حممود حمسن الكيكي، .1

 .نينوى حملفظة، 1،ص1،و71م
 املسمتر املتميزين، ةانويات يف املتميزين الطلبة لدى االيثامز بالسلوك وعالقتها النربسية الشخصية(: 5075) صادق ايامن عبدالكريم، .2

 .االمدن _ عامن، 15،ص7الادد املتفوقال، املوهوبال لرعاية التاسف الاريب الالمي
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))تابري عن عدم قدمة من يتصف هبذه الصفة االخذ بوبهة نظر أخرى غري وبهة نظره ))تابري عن عدم قدمة من يتصف هبذه الصفة االخذ بوبهة نظر أخرى غري وبهة نظره               

 ((1)). . باال االعتبام، وهي صفة يشتمل عليها تفكري ايطفال((باال االعتبام، وهي صفة يشتمل عليها تفكري ايطفال((

 (( (( David Elkind 1967ديفيد الكيند )ديفيد الكيند ) .2

ناء ماريف خاطئ يتمثل باإلخفاق يف التمييز بال املوضممموعات التي يوبه اآلخرون            ضوعات التي يوبه اآلخرون ))ب ناء ماريف خاطئ يتمثل باإلخفاق يف التمييز بال املو ))ب

سه، ويتمثل بنزعات من ريهم نيفوها، وتلك التي تكون بسمة تفكري واهتامم املراهق نفسمممه، ويتمثل بنزعات من تفكتفك ريهم نيفوها، وتلك التي تكون بسمة تفكري واهتامم املراهق نف

 ((2)). . املشاهدة املتخيلة والتلفيقات الشخصية((املشاهدة املتخيلة والتلفيقات الشخصية((

 التاريف النظرز للتمركز حول الذاتالتاريف النظرز للتمركز حول الذات 

ند      باحثان تاريف الكي مد ال ند اعت باحثان تاريف الكي مد ال ند   Elkindاعت ية الكي يه نظر لذات وذلك لتبن ند للتمركز حول ا ية الكي يه نظر لذات وذلك لتبن للتمركز حول ا

Elkind     صنيفه للتمركز حول الذات يف هذا البيفث اطاما مربايا يف القياس وتف  وتصمممنيفه للتمركز حول الذات يف هذا البيفث اطاما مربايا يف القياس وتف ممم وت

 النتائه.النتائه.

 اما التاريف االبرائي للتمركز حول الذاتاما التاريف االبرائي للتمركز حول الذات

ستعيب من خالل ابابته عىل فقرات مقياس التمركز الدمبة الكلية التي  صمممل عليها املسمممتعيب من خالل ابابته عىل فقرات مقياس التمركز  صل عليها امل الدمبة الكلية التي  

 .    .    حول الذات  االته الثالث والذز اعده الباحث لغرض البيفث احلايلحول الذات  االته الثالث والذز اعده الباحث لغرض البيفث احلايل

   الطلبة املتميزين  الطلبة املتميزينDistinguished students   

مال أو هم الطلبة الذز لدهيم استاداد أو قدمة غري عادية أو أداء متميز عن بقية أقراهنم يف  مممال أو  هم الطلبة الذز لدهيم استاداد أو قدمة غري عادية أو أداء متميز عن بقية أقراهنم يف  

أكثمر ممن املعاالت التي يقدمها املعتمف، وخاصة فمي  ماالت التفموق الاقلمي، والتفكيمر أكثمر ممن املعاالت التي يقدمها املعتمف، وخاصة فمي  ماالت التفموق الاقلمي، والتفكيمر 

صيل ايكاديمي، واملاالبتكامز، والتيفصمميل ايكاديمي، وامل مة هامات والقدمات اخلاصممة، و تابون ات معايممممممة االبتكامز، والتيف صة، و تابون ات معاي هامات والقدمات اخلا

 ((3)). . تاليمية خاصةتاليمية خاصة

 

  

                                                 
1. -Papalia: Diane & sally Wendkos Olds & Ruth Duskin Feldman(2004):Human Development:9th 

edition: Mc Graw Companies: Neu York,p39 
2.-1034-1025 Elkind : D. (1967) : Egocentrism in adolescence:  child Development : Vol (38) : pp.. 

 الوطنية والتقنية للالوم الازيز عبد امللك ،مدينة ومعايتهم املوهوبال عن الكشف برنامه( 5000) ،واخرون النافف اهلل عبد شامو، ال .3
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 الفصل الثاين

 اإلطام النظرز 

 الذات التمركز حول مفهوم

ويرى بيابيه ان التمركز حول الذات هو الرفيق الدائم للتطوم يف كل مرحلة من مراحل ويرى بيابيه ان التمركز حول الذات هو الرفيق الدائم للتطوم يف كل مرحلة من مراحل             

سبة، كام انه نتا  النمو املاريف، فهو أحد خصممممائت التفكري التي تاللم البن  املارفية املكتسمممبة، كام انه نتا   صائت التفكري التي تاللم البن  املارفية املكت النمو املاريف، فهو أحد خ

ضيفًا سممملبي عريض للتطوم املاريف، فكل بداية مرحلة بديدة  د التمركز حول الذات واضممميفًا  سلبي عريض للتطوم املاريف، فكل بداية مرحلة بديدة  د التمركز حول الذات وا

شللايان بشممم سم بالبداية كل متميز، حيث ان كل مسمممتوى بديد من الوفائف املارفية تتسمممم بالبداية للايان ب ستوى بديد من الوفائف املارفية تت كل متميز، حيث ان كل م

ثايل  ما هو م لذات، وهكذا احلال مف مرحلة املراهقة يتخذ تفكري املراهق  ثايل بالتمركز حول ا ما هو م لذات، وهكذا احلال مف مرحلة املراهقة يتخذ تفكري املراهق  بالتمركز حول ا

ضوعي دائامً إلصممدام االحكام وليث ما هو واقاي وموضمموعي دائامً  صدام االحكام وليث ما هو واقاي ومو سليم فرتى التمركز حول اما سممليم فرتى التمركز حول       ((1)). . إل اما 

سم الذات عىل انه حالة ذهنية تتسمممم  باإلخفاق يف التمييز ما بال الواقف واخليال وما بال الذات باإلخفاق يف التمييز ما بال الواقف واخليال وما بال الذات الذات عىل انه حالة ذهنية تت

 ((2)). . واالخرين وما بال اينا واالشياء القائمة يف الاامل اخلامبيواالخرين وما بال اينا واالشياء القائمة يف الاامل اخلامبي

قدمة املراهق يف ويازى التمركز حول الممذات ات اهتامم املراهقال بممذواهتم، أز عممدم قممدمة املراهق يف              عدم  بذواهتم، أز  لذات ات اهتامم املراهقال  ويازى التمركز حول ا

يه االخرون، ففي املواقف التمييز ممما يفكر فيممه وممما يفكر فيممه االخرون، ففي املواقف  ما يفكر ف يه و ما يفكر ف ما االبتامعيممة  ممدهم عممادة ممما التمييز  عادة  ية  دهم  االبتامع

كل من حوهلم يترصمممفون كام لو اهنم يف مرحلممة مغممايرة عن االخرين، فياتقممدون ان كممل من حوهلم  قدون ان  غايرة عن االخرين، فيات لة م رصفون كام لو اهنم يف مرح يت

 ((3)). . يالحظوهنم ويقيمون أدائهميالحظوهنم ويقيمون أدائهم

  خصائت  الشخت  املتمركز حول ذاته خصائت  الشخت  املتمركز حول ذاته 

 --يتسم الشخت املتمركز حول ذاته بمممم :يتسم الشخت املتمركز حول ذاته بمممم :

 شديد االهتامم واالنشغال بذاته واحلديث عنها.شديد االهتامم واالنشغال بذاته واحلديث عنها.   (1

 يرى أن االخرون هيتمون ويفكرون بأنفسهم كام يفكر هو بنفسه.يرى أن االخرون هيتمون ويفكرون بأنفسهم كام يفكر هو بنفسه.   (2

 اعتقاده بأن لديه اهداو هامة وساميةاعتقاده بأن لديه اهداو هامة وسامية   (3

 اعتقاده بأنه فريد من نوعه يف تفكريه ومشاعره وخماته االنفاالية.اعتقاده بأنه فريد من نوعه يف تفكريه ومشاعره وخماته االنفاالية. (4

مه بام سممميالحظه هو عليهم يف    (5 يه اكثر من اهتام مه بام سممميالحظه االخرون عل سيالحظه هو عليهم يف اهتام مه بام  يه اكثر من اهتام سيالحظه االخرون عل مه بام  اهتام

 املواقف االبتامعية.املواقف االبتامعية.

سمتان متاللمة مف املراهق، ومها من آةام التمركز حول الذات التي وم والزهو سممممتان متاللمة مف املراهق، ومها من آةام التمركز حول الذات التي الغرالغر (6 وم والزهو 

 تقاوم االختفاء.تقاوم االختفاء.

                                                 
 بغداد، باماة اجلاماة، طلبة لدى االكاديمي والتكيف اهلوية برتتيب وعالقته الذات حول التمركز(: 5072) خالت شذى الرمحن، عبد .1

 .79ص، منشومة غري دكتوماه اطروحة الرصفة، للالوم الرتبية كلية
 .مرص– القاهرة ، والتوليف للنرش الاربية النهضة دام، 512ص  ،7النمو،ا النفث علم(: 5005)مريم سليم، .2
 .239مرص,ص – القاهرة املرصية، االنعلو مكتبة النمو، النفث علم(: 5008) الدين عز عادل االشول، .3
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 ((1)). . اعتقاده بأنه شخت منيف من املتاذم ان يقف يف أز اذىاعتقاده بأنه شخت منيف من املتاذم ان يقف يف أز اذى (7

 أسباب التمركز حول الذاتأسباب التمركز حول الذات 

دخول املراهق يف أطر ابتامعية بديدة كانتامئه ات مجاعة ماينة بديدة، يتوبب عليه دخول املراهق يف أطر ابتامعية بديدة كانتامئه ات مجاعة ماينة بديدة، يتوبب عليه  .1

 االمر الذز قد يسدز ات التمركز حول الذات.االمر الذز قد يسدز ات التمركز حول الذات.  محاية نفسه،محاية نفسه،

يسدز االهتامم بالذات واهلوية الشخصية والامل عىل تطويرها ات الشاوم بمستوى يسدز االهتامم بالذات واهلوية الشخصية والامل عىل تطويرها ات الشاوم بمستوى  .2

صومة عمايل من التفرد والمذز ينتهي بمالتمركز حول المذات، وهمذا مما يظهر يف صمممومة  ما يظهر يف  هذا  لذات، و بالتمركز حول ا لذز ينتهي  عايل من التفرد وا

 التلفيقات الشخصية.التلفيقات الشخصية.

قلا االهتامم باآلخرين قلا االهتامم باآلخرين االهتامم بسالمتهم وساادهتم و نب ايذى من االخرين، فاالهتامم بسالمتهم وساادهتم و نب ايذى من االخرين، ف .3

يمناهم من أز تغيري يف حياهتم، فهم يرون ايشياء من وبهة نظرهم فقط ويف ون يمناهم من أز تغيري يف حياهتم، فهم يرون ايشياء من وبهة نظرهم فقط ويف ون 

 ((2))--..وبهة نظر االخرين بأهنا غري واقاية ويتمثل هذا يف صومة التلفيقات الشخصيةوبهة نظر االخرين بأهنا غري واقاية ويتمثل هذا يف صومة التلفيقات الشخصية

يازى التمركز حول الذات ات سلطة وقوة مجاعة الرفاق، فالفرد املراهق هيتم بشكل يازى التمركز حول الذات ات سلطة وقوة مجاعة الرفاق، فالفرد املراهق هيتم بشكل  .4

صة مجاعة الرفاق، لذا نعدهم يفالون باسممتعابات االخرين نيفو ذواهتم وخاصممة مجاعة الرفاق، لذا نعدهم يفالون كبري كبري  ستعابات االخرين نيفو ذواهتم وخا با

سابقة وتتاامض مف ميوهلم  ا يسدز ات التمركز أشممياء ال تتناسممب مف تنشممئتهم السممابقة وتتاامض مف ميوهلم  ا يسدز ات التمركز  شئتهم ال سب مف تن شياء ال تتنا أ

 حول الذات.حول الذات.

سلوك احسممماس املراهق بأنه يف مرحلة انامئية مهمة يسممماعده عىل فال أناما من السممملوك  .5 ساعده عىل فال أناما من ال ساس املراهق بأنه يف مرحلة انامئية مهمة ي اح

 ر يف صومة املشاهدة املتخيلة.ر يف صومة املشاهدة املتخيلة.بطرية  ذب انظام االخرين وهذا يظهبطرية  ذب انظام االخرين وهذا يظه

صية يف مرحلة املراهقة، لذا فأنه يتبن  ضمماف وضمميفالة الاالقات التفاعلية الشممخصممية يف مرحلة املراهقة، لذا فأنه يتبن   .6 شخ ضيفالة الاالقات التفاعلية ال ضاف و

بادلة  بدالً من ان يتبن  عىل أسمممماس امليول املت ية  لذات بادلة عالقات عىل أسمممماس امليول ا ساس امليول املت بدالً من ان يتبن  عىل أ ية  لذات ساس امليول ا عالقات عىل أ

 ((3))--..واالهتاممات املشرتكةواالهتاممات املشرتكة

   ((76917691نظرية الكيند نظرية الكيند ))النظريات التي ف ت التمركز حول الذات النظريات التي ف ت التمركز حول الذات 

طوم الكيند نظريته يف التمركز حول الذات ماتمدًا عىل التغيريات اإلنامئية للفرد يف املعال طوم الكيند نظريته يف التمركز حول الذات ماتمدًا عىل التغيريات اإلنامئية للفرد يف املعال         

صف نزعة التمركز فقدم الكيند مفاهيم نظريته سمممميان منه لوصمممف نزعة التمركز   ((4)). . املاريف وفق منظوم بيابيهاملاريف وفق منظوم بيابيه سميان منه لو فقدم الكيند مفاهيم نظريته 

ري املعرد ري املعرد حول الذات يف مرحلة املراهقة، حيث افرتض ان التقدم من التفكر احليس ات التفكحول الذات يف مرحلة املراهقة، حيث افرتض ان التقدم من التفكر احليس ات التفك

                                                 
 .123مرص,ص – القاهرة احلالة، دام مسسسة االمتقائي، النفث علم(: 7991) أمحد الدين عالء كفايف، .1
 ديات، باماة املتميزين، طلبة لدى التاايش ومهامات الذات حول بالتمركز وعالقتها االدماكية املخططات(: 5071) ابراهيم نظرية حسن، .2

 .87دكتوماه,ص أطروحة االنسانية، للالوم الرتبية كلية
 .210مرص,ص – القاهرة املرصية، االنعلو مكتبة النمو، النفث علم(: 5008) الدين عز عادل االشول، .3

4. Elkind : D. (1974).Children & Adolescence Interpretative Essay of Jan Piaget (2ed) : London. 
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شوه يف التفكري نيفو الذات واالخرينيرافقه حالة مسقته من التشممموه يف التفكري نيفو الذات واالخرين شاد بأمهية وكثريًا ما يشمممماد بأمهية   ((1)). . يرافقه حالة مسقته من الت وكثريًا ما ي

ند ) ند )أبيفاث الكي لذات يف املرحلة املراهقة Elkindأبيفاث الكي اة التمركز حول ا لذات يف املرحلة املراهقة ( الهنا وضممميفا طبي اة التمركز حول ا ضيفا طبي ( الهنا و

صية الفرد، فريى ان التمركز حول الذات يرافق الامليات والتي هلا تأةري واضممما يف شمممخصمممية الفرد، فريى ان التمركز حول الذات يرافق الامليات  شخ ضا يف  والتي هلا تأةري وا

شكلالشممكل صة مف عدم ية، فالتمركز ياني كل ما يتم ترسمميخه لدى املراهق من وبهة نظره اخلاصممة مف عدم ال سيخه لدى املراهق من وبهة نظره اخلا ية، فالتمركز ياني كل ما يتم تر

 ((2)). . تقبل وبهة نظر مناقضة ملا تم ترسيخه يف مدمكاتهتقبل وبهة نظر مناقضة ملا تم ترسيخه يف مدمكاته

وان تطوم القدمات الاقلية لدى املراهق والتي سامها بيابيه بالامليات الشكلية سبب يف وان تطوم القدمات الاقلية لدى املراهق والتي سامها بيابيه بالامليات الشكلية سبب يف     

يات  لك الامل بدا ت ته، حيث ت يات متركز املراهق حول ذا لك الامل بدا ت ته، حيث ت نة، 7575--7777))بالظهوم من عمربالظهوم من عمرمتركز املراهق حول ذا نة، ( سممم س  )

تأمي باالحتامالت والتفكري ال قادمًا عىل التفكري املعرد والتفكري  تأميفيصمممبا املراهق  باالحتامالت والتفكري ال قادمًا عىل التفكري املعرد والتفكري  صبا املراهق  لذا لذا   ((3)). . في

فاهيم عن تفكري االخرين يتالق  بدأ بتكوين م ية وي ته الاقل يًا لاامي فاهيم عن تفكري االخرين يتالق يصمممبا املراهق أكثر وع بدأ بتكوين م ية وي ته الاقل يًا لاامي صبا املراهق أكثر وع ي

سهبأنفسممهم فقط، فيقامم املراهقون وقتًا طوياًل يف التفكري بأنفسممه ا املراهقون وقتًا طوياًل يف التفكري بأنف سهم فقط، فيق ضون ان ايخرين م ويفرتضممون ان ايخرين بأنف م ويفرت

يفالون اليشء نفسه أز يفكرون بأنفسهم أيضًا، وهذا االفرتاض لدى املراهق بأن اآلخرون يفالون اليشء نفسه أز يفكرون بأنفسهم أيضًا، وهذا االفرتاض لدى املراهق بأن اآلخرون 

مهتمال بمظهرهم اخلامبي وسلوكهم هو الذز يكون نزعة التمركز حول الذات يف مرحلة مهتمال بمظهرهم اخلامبي وسلوكهم هو الذز يكون نزعة التمركز حول الذات يف مرحلة 

 ((4)). . املراهقةاملراهقة

خاص لكل مرحلة من          له نمط  لذات  ند ان التمركز حول ا خاص لكل مرحلة من ويفرتض الكي له نمط  لذات  ند ان التمركز حول ا حل النمو ويفرتض الكي حل النمو مرا مرا

صة للتمركز حول الذات يف مرحلة املاريف عند بيابيه، كام أوت الكيند اهتاممه بصمممفة خاصممممة للتمركز حول الذات يف مرحلة  صفة خا املاريف عند بيابيه، كام أوت الكيند اهتاممه ب

شكلية بتمركز املراهقة وما هو خاص بشممخت آخر، وسمممي الفشممل املرتبط بالامليات الشممكلية بتمركز  شل املرتبط بالامليات ال سمي الف شخت آخر، و املراهقة وما هو خاص ب

ستطيف املراهق ان يدمك أفكام اآلخرين، املراهق حول ذاته، ويف بداية الامليات الشممكلية يسممتطيف املراهق ان يدمك أفكام اآلخرين،  شكلية ي املراهق حول ذاته، ويف بداية الامليات ال

ضا فيوضممما  صوم لدى املراهق يف الكيند ان التمركز حول الذات يتكون عندما يكون هناك قصممموم لدى املراهق يف فيو الكيند ان التمركز حول الذات يتكون عندما يكون هناك ق

ياء  قدون ان ايشممم به االخرون، بمان  ان املراهقال يات ما يفكر  يه و ما يفكر ف شياء التمييز بال  قدون ان اي به االخرون، بمان  ان املراهقال يات ما يفكر  يه و ما يفكر ف التمييز بال 

 ((5)). . واملوضوعات التي هتيمن عىل تفكريهم هي نفسها التي تسيطر عىل تفكري اآلخرينواملوضوعات التي هتيمن عىل تفكريهم هي نفسها التي تسيطر عىل تفكري اآلخرين

ند ان التمركز     ند ان التمركزويرى الكي لة   ويرى الكي هدة املتخي مها املشمممما نائال  ثل بنمطال أو ب لذات يتم لة حول ا هدة املتخي شا مها امل نائال  ثل بنمطال أو ب لذات يتم حول ا

 والتلفيقات الشخصية والتلفيقات الشخصية 
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 Imagine Audienceاملشاهدة املتخيلة املشاهدة املتخيلة  (1

شارون بأهنم يف بسمه اهتامم او مركز انتباه مفهوم افرتضمممه الكيند وياني ان املراهقال يشمممارون بأهنم يف بسمه اهتامم او مركز انتباه              ضه الكيند وياني ان املراهقال ي مفهوم افرت

االخرين، وهذا الوبود املدمك للمشاهدة املتخيلة عادة ما يشار به املراهق عىل نيفو واضا االخرين، وهذا الوبود املدمك للمشاهدة املتخيلة عادة ما يشار به املراهق عىل نيفو واضا 

مام  هديد االبتامعي كطلب من املراهق ان يتيفدث ا له باال الت كل  مام يف املواقف التي تشممم هديد االبتامعي كطلب من املراهق ان يتيفدث ا له باال الت شكل  يف املواقف التي ت

 ((1)). . الصف مثالالصف مثال  لمالئه يفلمالئه يف

صهم، ونتيعة فاشممتغال املراهق بأفكامهم وأنفسممهم يصممبيفون أكثر وعيا بذاهتم وشممخوصممهم، ونتيعة            شخو صبيفون أكثر وعيا بذاهتم و سهم ي شتغال املراهق بأفكامهم وأنف فا

لذلك يصبيفون أكثر توبها نيفو الداخل بأفكامهم ومشاعر بدال من التوبه نيفو االخرين لذلك يصبيفون أكثر توبها نيفو الداخل بأفكامهم ومشاعر بدال من التوبه نيفو االخرين 

واخلام ، كام ان االهتامم الشديد بأنفسهم للهم ياتقدون ان االخرين مانيون هبم فيشارون واخلام ، كام ان االهتامم الشديد بأنفسهم للهم ياتقدون ان االخرين مانيون هبم فيشارون 

ام اهنم عىل خشبة امل ح وان كل عال ترتقبهم وكل حديث يدوم حوهلم، الذ يف  مفهوم ام اهنم عىل خشبة امل ح وان كل عال ترتقبهم وكل حديث يدوم حوهلم، الذ يف  مفهوم كك

سة املشممماهدة املتخيلة من املبالغة يف مشممماعر املراهقال املتصممملة بالوعي بالذات واحلابة املاسمممة  صلة بالوعي بالذات واحلابة املا شاعر املراهقال املت شاهدة املتخيلة من املبالغة يف م امل

   ((2)). . للخصوصيةللخصوصية

اال ايخرين ا اه ذواهتم يف املواقفويفكر املراهقون بممانتظممام يف مدود ايفاممال ايخرين ا مماه ذواهتم يف املواقف           ظام يف مدود ايف بانت لة املتخيلممة   ويفكر املراهقون  املتخي

سلبي، فاذا كان مفهوم فينته عن املشمممماهدة املتخيلة ما هو الايب وما هو السممملبي، فاذا كان مفهوم   ((3)). . واحلقيقيةواحلقيقية شاهدة املتخيلة ما هو الايب وما هو ال فينته عن امل

صدم عنه مامه عن أدماكه املراهق عن ذاته الابيا فان تصمموم عن املشمماهدة املتخيلة الذز يصممدم عنه مامه عن أدماكه  شاهدة املتخيلة الذز ي صوم عن امل املراهق عن ذاته الابيا فان ت

سلبهلذه املشمماهدة )أز مشمماهدة متخيلة الابية( يف حيث كان مفهوم املراهق عن ذاته سمملب شاهدة متخيلة الابية( يف حيث كان مفهوم املراهق عن ذاته  شاهدة )أز م يا فان يا فان هلذه امل

تصومه عن املشاهدة املتخلية الذز سيصدم عنه مام عن أدماكه هلذا املشاهدة )أز مشاهدة تصومه عن املشاهدة املتخلية الذز سيصدم عنه مام عن أدماكه هلذا املشاهدة )أز مشاهدة 

 ((4)). . متخيلة سلبية(متخيلة سلبية(

   personal fablesالتلفيقات الشخصية التلفيقات الشخصية  (2

شاهدة يبني املراهق هذا االعتقاد بناء عىل افرتاض بان ذواهتم خرياهتم فريدة، فبسممبب املشمماهدة            سبب امل يبني املراهق هذا االعتقاد بناء عىل افرتاض بان ذواهتم خرياهتم فريدة، فب

م مكانه وأمهية كبرية لدى الكثري من ايفراد ، فهم ياتقدون باهنم م مكانه وأمهية كبرية لدى الكثري من ايفراد ، فهم ياتقدون باهنم املتخيلة واعتقادهم بان هلاملتخيلة واعتقادهم بان هل

ساس فريد باخللود وعدم التارض يز أشمممخاص متميزين ومتفردين ، فباضمممهم لديه احسممماس فريد باخللود وعدم التارض يز  ضهم لديه اح شخاص متميزين ومتفردين ، فبا أ

ضاال ات نفث القوانال التي أذى ، كام أن ما  دث ايخرين ال  دث هلم ابدأ فهم غري خاضممماال ات نفث القوانال التي  أذى ، كام أن ما  دث ايخرين ال  دث هلم ابدأ فهم غري خا

قد يسد بالتفرد  قاد  قد يسدحتكم ايخرين، واالعت بالتفرد  قاد  غام حتكم ايخرين، واالعت لدى صممم لذات  يذاء ا قدم كبري من ا صغام ز ات  لدى  لذات  يذاء ا قدم كبري من ا ز ات 

سهم يف مأمن ومنأى من أن يتارض يز أذىاملراهقال الذين يرون انفسممهم يف مأمن ومنأى من أن يتارض يز أذى يادم عليها املراهق يادم عليها املراهق ، ، املراهقال الذين يرون انف

                                                 
 .125مرص,ص – القاهرة احلالة، دام مسسسة االمتقائي، النفث علم(: 7991) أمحد الدين عالء كفايف، .1
 .ايمدن-عامن والتوليف، للنرش املسرية دام، 92ص  ،7ا ، املراهقة سيكولوبية(: 5009)مغدة رشيم، .2

3.- Shannon : L. C(2002) : The personal cable imaginary audience and Separation – individuation in 

college students : ph . D. Thesis . North Carolina State University,p2.. 
4. -Elkind (1978) . The Childs Reality : Three Development Themes : Lawrence Eribaum : Associates 
publishers : Hill dale: New Jersey,p123-124.. 
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يف حياته اليومية، وان كان البد للمراهق ان  افظ عىل احساسه بانة شخصية متميزة وفريدة يف حياته اليومية، وان كان البد للمراهق ان  افظ عىل احساسه بانة شخصية متميزة وفريدة 

 ((1)). . لذز  كم ايشياءلذز  كم ايشياءمن نوعها فال بد ان يدمك بانه غري مستثني من النظام امن نوعها فال بد ان يدمك بانه غري مستثني من النظام ا

سهم ، ويرى الكيند التلفيقات الشممخصممية باهنا قصممت يضمماها املراهقال ويرددوهنا ينفسممهم ،            ضاها املراهقال ويرددوهنا ينف صت ي صية باهنا ق شخ ويرى الكيند التلفيقات ال

صيفتها من وهذه التلفيقات تاكث اقتناو املراهق بباال ايفكام غري الواقاية واعتقاده بصممميفتها من  وهذه التلفيقات تاكث اقتناو املراهق بباال ايفكام غري الواقاية واعتقاده ب

شاهدة غري االسمممتاداد ملناقشمممة هذه الصممميفة واةباهتا ، وبصمممفة عامة فان بنائي املشممماهدة  صفة عامة فان بنائي امل صيفة واةباهتا ، وب شة هذه ال ستاداد ملناق املتخيلة املتخيلة غري اال

سلوكية الغريبة وغري املفهومة التي والتلفيقات الشممخصممية يقفان خلف باال ايسمماليب السمملوكية الغريبة وغري املفهومة التي  ساليب ال صية يقفان خلف باال اي شخ والتلفيقات ال

 ((2)). . نراها عند املراهقالنراها عند املراهقال

   --وتتكون التلفيقات الشخصية من بادين:وتتكون التلفيقات الشخصية من بادين:

ويشري ات اعتقاد الفرد بانه شخصية متفردة ويشري ات اعتقاد الفرد بانه شخصية متفردة : :   personal uniquenessأ( التفرد الشخا أ( التفرد الشخا 

شاعره وخماته ونادمة ان مشمممماعره وخماته  صيب ختتلف عن ايخرين، كام يمكنه من فال أز يشء، ويصممميب ونادمة ان م ختتلف عن ايخرين، كام يمكنه من فال أز يشء، وي

 ((3)). . املراهق بسبب هذا االعتقاد تذمر من يخرين ينه يرى ال احد يفهمه او يارفهاملراهق بسبب هذا االعتقاد تذمر من يخرين ينه يرى ال احد يفهمه او يارفه

 Invulnerabilityب( املناعة ب( املناعة 

وتشري ات احلصانة التي يمتلكها املراهق والتي متناه من اإلصابة باز اذى ، كام يتاذم عىل وتشري ات احلصانة التي يمتلكها املراهق والتي متناه من اإلصابة باز اذى ، كام يتاذم عىل           

رح مشاعرهم وكميائهم وهذ االعتقاد يقود املراهق ات االنغامس بسلوكيات رح مشاعرهم وكميائهم وهذ االعتقاد يقود املراهق ات االنغامس بسلوكيات االخرين من باالخرين من ب

تائه التي حتدث االخرين براء  مأمن من الن باهنم يف  بة بسمممبب اعتقادهم  تائه التي حتدث االخرين براء خطرية او سممملي مأمن من الن باهنم يف  سبب اعتقادهم  بة ب سلي خطرية او 

 ((4)). . امتكاهبم مثل السلوكياتامتكاهبم مثل السلوكيات

ضه التفكري عند املراهقال الذى ينته عنه التمركز حوله الذات يفوتتضممما حاله عدم نضمممه التفكري عند املراهقال الذى ينته عنه التمركز حوله الذات يف             ضا حاله عدم ن   وتت

 سا أساليب يتباها يف سلوكياهتم. سا أساليب يتباها يف سلوكياهتم. 

صوم املراهقون عاملا مثاليا ، ويدمكون الاامل احلقيقي عن كل واحد :يتصممموم املراهقون عاملا مثاليا ، ويدمكون الاامل احلقيقي عن كل واحد   املثالية واالنتقاداملثالية واالنتقاد (1 :يت

 منهم، وياتمد املراهقون عىل  اول هذا الباد عىل مدى استعابة االخرين وحتملهم. منهم، وياتمد املراهقون عىل  اول هذا الباد عىل مدى استعابة االخرين وحتملهم. 

ية:77 ية:اجلدل يا  اجلدل ية ، سممما لذز ينعيفون ف بام ا سايايبيفث املراهقون دوما لالخت ية ،  لذز ينعيفون ف بام ا باه   يبيفث املراهقون دوما لالخت باه منهم للفا انت منهم للفا انت

صومة منطقية وبنائها االخرين لقابليات التفكري حديثة فيصمممبا بديل كام يرتب احلقائق بصمممومة منطقية وبنائها  صبا بديل كام يرتب احلقائق ب االخرين لقابليات التفكري حديثة في

 حسب احلالة املطلوبة .حسب احلالة املطلوبة .

                                                 
 .ايمدن-عامن والتوليف، للنرش املسرية ,دام91ص ،7ا ، املراهقة سيكولوبية(: 5009)مغدة رشيم، .1
 .125مرص,ص  – القاهرة احلالة، دام مسسسة االمتقائي، النفث علم(: 7991) أمحد الدين عالء كفايف، .2

3.- Albert : A .: Elkind : D.: & Ginsberg : S.(2007) : The personal fable and risk- Taking in early 

adolescence: Journal youth Adolescence.35:71-76. 
4. Elkind (1978) . The Childs Reality : Three Development Themes : Lawrence Eribaum : Associates 
publishers : Hill dale: New Jersey,p127-128. 
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 يف تايقه خمته ضاف ولكن ، ذاكرته يف خيام من اكثر املراهقال  تفظون: الرتدد (2

 تفكريهم عىل ويسةر تذمرهم ات يودز وهذا املتاحة، البدائل من اينسب البديل اختيام

 ياعبه. الذز امللبث اختيام عىل قدمهتم عدم دمبة ات تصل

ال يميز املراهقون االختالو بال التابري عن املثالية وبال حالة بال  النفاق الظاهرز: (3

التضيفية رضومه للايش ، وبال الكيند ذلك يف احد ايمثلة وهو امتناو املراهق عن 

 .اخلرو  وهو يرتدز مالبث

دافئة يف فصل من الغراء مفقا منه باحليوانات ، ولكن حقيقة االمر هو ينتظر قدوم الربيف دافئة يف فصل من الغراء مفقا منه باحليوانات ، ولكن حقيقة االمر هو ينتظر قدوم الربيف 

 الدافئ  لكي  صل عىل مالبث بأساام اقل.الدافئ  لكي  صل عىل مالبث بأساام اقل.

به االخرون ، فاهتامم الوعي الذايتالوعي الذايت (4 تأمل يف تفكريهم وما يفكر  به االخرون ، فاهتامم : يسمممتطيف املراهقون ال تأمل يف تفكريهم وما يفكر  ستطيف املراهقون ال : ي

دز ات االفرتاض بان أز دز ات االفرتاض بان أز املراهقون بافكامهم ومشاعرهم مف حالتهم الاقلية اخلاصة يساملراهقون بافكامهم ومشاعرهم مف حالتهم الاقلية اخلاصة يس

شام الكيند ات هذا النوو من شممخت يفكر بنفث ايشممياء التي هم يفكرون هبا، وقد أشممام الكيند ات هذا النوو من  شياء التي هم يفكرون هبا، وقد أ شخت يفكر بنفث اي

 الوعي الذايت باملشاهدة املتخيلة.الوعي الذايت باملشاهدة املتخيلة.

سال:اخلصمموصممية والتيفسممال: (5 صية والتيف صو صة اليوبد نظري وهو اعتقاد املراهق بانه له حياة وخمة خاصممة اليوبد نظري   اخل وهو اعتقاد املراهق بانه له حياة وخمة خا

 ((1))..هلاهلا

النظريات التي تناولا التمركز حول الذات اعتمدا النظريات التي تناولا التمركز حول الذات اعتمدا باد اطالو الباحثان عىل الاديد من باد اطالو الباحثان عىل الاديد من         

   --( لألسباب:( لألسباب:Elkindنظرية الكيند )نظرية الكيند )

ها الفرد ..77 قد خيم في ية التي  باملواقف االبتامع طام نظرز مهم للتنبس  بإ ها الفردمتد البيفث  قد خيم في ية التي  باملواقف االبتامع طام نظرز مهم للتنبس  بإ   متد البيفث 

 بوبود نزعة التمركز حول الذات عند املراهقال.بوبود نزعة التمركز حول الذات عند املراهقال.

ناولا التمرك ..55 ية، حيث ت ية من الشممممول به النظر ناولا التمركملا متيزت  ية، حيث ت شمول ية من ال به النظر كل ملا متيزت  لذات يف  كل ز حول ا لذات يف  ز حول ا

  االته وكذلك ايسث الالمية التي استندت اليها. االته وكذلك ايسث الالمية التي استندت اليها.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Papalia: Diane & sally Wendkos Olds & Ruth Duskin Feldman(2004):Human Development:9th 

edition: Mc Graw Companies: Neu York,p406.. 



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 311 
 

 الفصل الثالث

 منهه البيفث وابراءاته 

   --:: (Research method)منهه البيفث منهه البيفث اوال/ اوال/ 

صف وحتليل أسممتخدم  يف هذا البيفث املنهه الوصممفي لكونه انسممب املناهه مالئمة لوصممف وحتليل          سب املناهه مالئمة لو صفي لكونه ان ستخدم  يف هذا البيفث املنهه الو أ

سامت والقدمات الظاهرة املدموسممة اذ ان املنهه الوصممفي يمكن اسممتاامله يف دماسممة السممامت والقدمات  سة ال ستاامله يف دما صفي يمكن ا سة اذ ان املنهه الو الظاهرة املدمو

   ((1)). . وامليول واال اهاتوامليول واال اهات

 --::(The Population of Research)ةانيًا/  تمف البيفث ةانيًا/  تمف البيفث 

او الانا  املراد دماستها والتي يمكن أن تامم عليه نتائه او الانا  املراد دماستها والتي يمكن أن تامم عليه نتائه يقصد باملعتمف مجيف االعضاء يقصد باملعتمف مجيف االعضاء 

 ((2)). . البيفثالبيفث

لدمايس االول وتراوحا          بة  املتميزين خالل الفصممممل ا يفث من الطل لدمايس االول وتراوحا تكون  تمف الب صل ا بة  املتميزين خالل الف يفث من الطل تكون  تمف الب

ستالملدمسمممتال( ( 7878  ––  7171اعاممهم )اعاممهم ) ية اجلواهرز) )   ملدم ية اجلواهرزةانو طة  ةانو طةاملختل مايض وو  املختل يا ابو  ية ايل مايض ةانو يا ابو  ية ايل ةانو

سة النهامية التاباة ملديرية تربية ديات يف مدينة باقوبة للاام املختلطة( احلكومية وللدماسممممة النهامية التاباة ملديرية تربية ديات يف مدينة باقوبة للاام  املختلطة( احلكومية وللدما

لدمايس )الممدمايس ) عددهم )والبممالغ عممددهم )  ((50555055  --50575057ا بالغ  ستال، ( طممالبممًا مولعال عىل مممدمسمممتال، 751751وال مدم بًا مولعال عىل  طال  )

 ( يوضا ذلك ( يوضا ذلك 77واجلدول )واجلدول )

 (7بدول)

  تمف البيفث وعينته

 املعموو الكايلاملعموو الكايل   ايليا ابو مايضايليا ابو مايضةانوية ةانوية  ةانوية اجلواهرزةانوية اجلواهرز  تت

77 
 

 

 

مف  مممممتمممممممممممف  ت  

 املتميزيناملتميزين

بلغ عدد الطالب املتميزين  الذين بلغ عدد الطالب املتميزين  الذين 

 سنةسنة7171كانا اعاممهم كانا اعاممهم 

 طالباً طالباً   1111

املتميزين  الذين املتميزين  الذين   الطلبةالطلبةبلغ عدد بلغ عدد 

 سنةسنة7878كانا اعاممهم كانا اعاممهم 

 طالباً طالباً   2929

ملتميزين    لطلبممة ا لغ  موو ا ملتميزين ب بة ا لطل لغ  موو ا ب

لذين تراوحا اعاممهم)  لذين تراوحا اعاممهم) ا   --7171ا

7171)) 

 طالباطالبا  751751

33  

نة عممممميمممممنمممممة  ي ع

 املتميزيناملتميزين

بلغا  عينة الطالب الذين كانا بلغا  عينة الطالب الذين كانا 

 سنةسنة  7171اعاممهم اعاممهم 

 طالبطالب  2020

بلغا عينة الطلبة الذين كانا             بلغا عينة الطلبة الذين كانا             

 سنةسنة    7878اعاممهم اعاممهم 

 طالب  طالب    2020
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 .721بغداد,ص باماة ، الرتبوز البيفث مناهه( : 7990) حسال أنوم ، الرمحن وعبد ، حنا عزيز ، داود .1
 .ايمدن – عامن والتوليف، للنرش وائل دام، 21ص  ،5ا ، الرتبوز البيفث أسث(:5075) احلافظ عبد الشايب، .2
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 --::(Sample of Research)ةالثًا/ عينة البيفث ةالثًا/ عينة البيفث 

صفات ذلك املعتمف حت  حتمل مجيف مواصمممفات ذلك املعتمف حت  وهي  موعة من  تمف البيفث يفرتض هبا أن وهي  موعة من  تمف البيفث يفرتض هبا أن  حتمل مجيف موا

سيفبا منه.يمكن تاميم نتائعها عىل املعتمف بأكمله الذز سممميفبا منه. وقد تم اختيام عينة البيفث وقد تم اختيام عينة البيفث   ((1))  يمكن تاميم نتائعها عىل املعتمف بأكمله الذز 

شوائية ، اذ بلغ عدد افراد الاينة  )بالطريقة  القصممدية الاشمموائية ، اذ بلغ عدد افراد الاينة  ) صدية الا صلوا  ن حصمملوا   وطالبةوطالبة  ( طالب( طالب700700بالطريقة  الق  ن ح

 ( ( 77عىل دمبات متميزة خالل الكومس االول ونصف السنة وكام هو موضا يف بدول )عىل دمبات متميزة خالل الكومس االول ونصف السنة وكام هو موضا يف بدول )

 ماباا/ اداة البيفثماباا/ اداة البيفث

 :مقياس التمركز حول الذات:مقياس التمركز حول الذات-- 

مة املراد        اة السممم سمة املراد لغرض حتقيق هدو البيفث احلايل البد من توفر مقياس يتالءم مف طبي اة ال لغرض حتقيق هدو البيفث احلايل البد من توفر مقياس يتالءم مف طبي

سة وان  ستها وطبياة املعتمف الذز  رز علية الدما سة وان دما ستها وطبياة املعتمف الذز  رز علية الدما سايكومرتية دما سايكومرتية تتوفر فيه اخلصائت ال تتوفر فيه اخلصائت ال

(   (   Elkind( املاد وفقا لنظرية )الكيند( املاد وفقا لنظرية )الكيند50785078للمقياس اجليد، وقد اعتمد عىل مقياس )عبداهلل للمقياس اجليد، وقد اعتمد عىل مقياس )عبداهلل 

( فقرة مولعة عىل ةالةة  االت  هي )املشاهدة املتخيلة ، التلفيقات ( فقرة مولعة عىل ةالةة  االت  هي )املشاهدة املتخيلة ، التلفيقات 3030وتكون املقياس من )وتكون املقياس من )

 ( يوضا ذلك.( يوضا ذلك.77وامليفلق ) وامليفلق )   الشخصية، التفرد(الشخصية، التفرد(

 ( (   Validity of scaleاس : ) اس : ) أوال: صدق املقيأوال: صدق املقي

 ((2)). . وياني قدمة االختبام عىل قياس السمه التي اعد وصمم يبلهاوياني قدمة االختبام عىل قياس السمه التي اعد وصمم يبلها    

 تم التيفقق من صدق املقياس بالطرائق اآلتية: تم التيفقق من صدق املقياس بالطرائق اآلتية:       

      Face Validityالصدق الظاهرز : الصدق الظاهرز :  .1

صدق قام الباحثان بارض فقرات املقياس و االته وبدائله يبل حتقيق هذا النوو من الصمممدق قام الباحثان بارض فقرات املقياس و االته وبدائله      يبل حتقيق هذا النوو من ال

يس وعلم النفث الرتبوز ( من امليفكمال واملتخصمممصمممال يف االمشممماد النفيسممم وعلم النفث الرتبوز 88وتاليامته عىل )وتاليامته عىل ) شاد النف صال يف االم ص ( من امليفكمال واملتخ

سبة موافقة  سبة موافقة والقياس والتقويم، واملتخصصال واعتمد الباحثان الفقرات التي حصلا عىل ن والقياس والتقويم، واملتخصصال واعتمد الباحثان الفقرات التي حصلا عىل ن

 ( يوضا ذلك.( يوضا ذلك.55واملليفق)واملليفق)، ، %%8080وقبول وقبول 

 Reliability  Scaleةانيا: ةبات املقياس: ةانيا: ةبات املقياس: 

 بطريقتال مها:بطريقتال مها:  التمركز حول الذاتالتمركز حول الذاتَتمَّ استخرا  الثبات ملقياس َتمَّ استخرا  الثبات ملقياس 

بام  -- عادة االخت قة ا بامطري عادة االخت قة ا باحثطري قام ال باحث:  قام ال نة مكونة من )  انان:  ياس عىل عي نة مكونة من )بتطبيق املق ياس عىل عي لب ( ( 5050بتطبيق املق لب طا طا

بة طال بةو طال اد مروم اسمممبوو ها ب نة نفسممم قه عىل الاي عادة تطبي سبو، وتم ا اد مروم ا ها ب س نة نف قه عىل الاي عادة تطبي عال من التطبيق، ايَّول عال من التطبيق، ايَّول ، وتم ا

باا بريسمممون بال دمبات التطبيق ايَّول   للمقياسمللمقياسم اد ذلك َتمَّ احتسمممماب ماامل امت سون بال دمبات التطبيق ايَّول وب باا بري ساب ماامل امت اد ذلك َتمَّ احت وب

                                                 
 .الاراق – ديات باماة املركزية، ,املطباة11ص ،7ا ، النفث وعلم الرتبية يف النفيس القياس(: 5071)الستام عبد النايمي،مهند .1
 والتوليف، للنرش برير دام، 719،ص7ا ، احلديثة والنظرية التقليدية النظرية فل يف النفيس القياس(: 5073) حممد ابراهيم حماسنة، .2

 .ايمدن -عامن
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(، وتاد هذه النتيعة مسرًشا (، وتاد هذه النتيعة مسرًشا 08830883ودمبات التطبيق الثَّاين، وبلغا قيمة ماامل االمتباا )ودمبات التطبيق الثَّاين، وبلغا قيمة ماامل االمتباا )

   ((1)). . بيًدا عىل استقرام اإلبابات عىل املقياسبيًدا عىل استقرام اإلبابات عىل املقياس

سط املاامالت النا ة عن  زئة املقياس اِت أبزاء بطرائق سمممط املاامالت النا ة عن  زئة املقياس اِت أبزاء بطرائق : هو متو: هو متوطريقة ألفاكرونباخطريقة ألفاكرونباخ  --

فتلفةم وبذلك فإِنَّه يمثل ماامل االمتباا بال أز بزأين من أبزاء االختبام وقد بلغ ماامل فتلفةم وبذلك فإِنَّه يمثل ماامل االمتباا بال أز بزأين من أبزاء االختبام وقد بلغ ماامل 

سلوك االنانية )الثبات ملقياس سمملوك االنانية ) ساق الفقرات (، وهو ماامل ةبات بيد ومسرش عىل اتسمماق الفقرات 08810881الثبات ملقياس  (، وهو ماامل ةبات بيد ومسرش عىل ات

 ..و انسهاو انسها

 املقياس بصومته النهائيةاملقياس بصومته النهائية

صومته النهائية من )تكون املقياس بصمممومته النهائية من ) لذا فالدمبة الكلية للمقياس يف حدها 3030تكون املقياس ب لذا فالدمبة الكلية للمقياس يف حدها ( فقرة ،  ( فقرة ، 

سط فريض )( دمبة ، بمتوسمممط فريض )3030( دمبة ، ويف حدها ايدن  )( دمبة ، ويف حدها ايدن  )9090ايعىل )ايعىل ) (، وتم حتديد (، وتم حتديد 1010( دمبة ، بمتو

ستعابة متدمبة يف القياس وهي )تنطبق عي دائام ( ،) تنطبق عي أحيانا (، ةالةة بدائل لالسمممتعابة متدمبة يف القياس وهي )تنطبق عي دائام ( ،) تنطبق عي أحيانا (،              ةالةة بدائل لال

( عىل التوايل للفقرات اإللابية التي   ) ( عىل التوايل للفقرات اإللابية التي   )   77، ،   55، ،   33عي أبدا ( وحددت الدمبات) عي أبدا ( وحددت الدمبات) ) ال تنطبق ) ال تنطبق 

لدمبات ) لذات ( ، وا لدمبات )تقيث التمركز حول ا لذات ( ، وا سة التي تقيث ( للفقرات املاكوسممممة التي تقيث   33، ،   55، ،   77تقيث التمركز حول ا ( للفقرات املاكو

 السلوك االعتيادز. السلوك االعتيادز. 

ياس  ية ملق ياس املسرشات اإلحصممممائ ية ملق صائ لك القيم --::املسرشات اإلح عد أن ت ياس ن ية للمق ظة القيم اإلحصممممائ ند مالح لك القيم ع عد أن ت ياس ن ية للمق صائ ظة القيم اإلح ند مالح ع

سما اعطاء ةقة يف نتائه تطبيق هذا صمممائية تتسمممق مف ماظم مسرشات املقاييث الالمية،  ا يسمممما اعطاء ةقة يف نتائه تطبيق هذا اإلحاإلح سق مف ماظم مسرشات املقاييث الالمية،  ا ي صائية تت

 املقياس.املقياس.

                                                 
 والطباعة والتوليف للنرش املسرية ,دام777ص  ،7،ا تطويرها واسث فلسفتها -املربف امليفكية االختبامات(:5009) غصاب عامد عبابنة، .1

 .ايمدن-،عامن

 قيمة مقياس املسرشات اإلحصائية

 Mean 74الوسط احلسايب                                     

 Std. Error of Mean .580اخلطأ املايامز 

 Median 73.912الوسيط 

 Mode 74املنوال                                               

 Std. Dev 5.803االنيفراو املايامز                                 

 Variance 33.677التباين                                            

 Skewness .000االلتواء                                         

 Std. Error of Skewness .241               اخلطأ املايامز للتفرطا

 Kurtosis .586 التفرطا                                                

 Std. Error of Kurtosis .478  اخلطأ املايامز التفرطا

 Range 32املدى                                                   
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 ( املسرشات االحصائية2بدول )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل اإلحصائية :الوسائل اإلحصائية :

ستوى التمركز حول الذات لدى ملارفة مسمممتوى التمركز حول الذات لدى   --(:(:Test..Tاالختبام التائي لاينة واحدة )االختبام التائي لاينة واحدة ) -1 ملارفة م

 الاينةالاينة

ستقلتال )االختبام التائي لاينتال مسممتقلتال ) -2 ستوى التمركز ملارفة داللة الفرق يف مسممتوى التمركز   --(:(:Test..Tاالختبام التائي لاينتال م ملارفة داللة الفرق يف م

 الاينة بيفسب الامر.الاينة بيفسب الامر.  حول الذات لدىحول الذات لدى

 الستخرا  الثبات بم )اعادة االختبام(الستخرا  الثبات بم )اعادة االختبام(  --ماامل امتباا بريسون:ماامل امتباا بريسون: -3

 

 

 

 

 

 

 Minimum 57اقل دمبة                                           

 Maximum 89أعىل دمبة                                        

 Sum 7400 املعموو الكي                                              

 `Valid      N 100 عدد افراد الاينة                                  
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 الفصل الرابف

 عرض النتائه وتفسريها ومناقشتها 

  عرض النتائه عرض النتائه(The results raising)::-- 

صل اليها البيفث احلايل عىل وفق اهداو سمميتضمممن هذا الفصممل عرض النتائه التي توصممل اليها البيفث احلايل عىل وفق اهداو                صل عرض النتائه التي تو ضمن هذا الف سيت

 البيفث احلايلالبيفث احلايل

 الكشف عن مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين يف املدامس الثانوية.الكشف عن مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين يف املدامس الثانوية.  --اوال:اوال:  

حلايل )لتيفقيق هممدو البيفممث احلممايل ) يفث ا هدو الب بة عىل مسمممتوى التمركز حول الممذات لممدى الطلبممة   تاروتاروالاللتيفقيق  لدى الطل لذات  ستوى التمركز حول ا عىل م

(, تم تطبيق املقياس عىل عينة تكونا من (, تم تطبيق املقياس عىل عينة تكونا من املتميزين يف املرحلة الثانوية عىل وفق متغري الامر املتميزين يف املرحلة الثانوية عىل وفق متغري الامر 

شوائية بواقف)البة اختريوا بالطريقة القصممممدية الاشممموائية بواقف)( طالب وط( طالب وط100)) صدية الا ( من الذين كانا ( من الذين كانا 50البة اختريوا بالطريقة الق

سنة(  و كام موضا انفا يف اجلدول سنة(  و كام موضا انفا يف اجلدول   18( من الذين كانا اعاممهم )( من الذين كانا اعاممهم )50و)و)سنة( سنة( 14 ))اعاممهم اعاممهم 

سايب واالنيفراو املايامز لاينة البيفث, حيث ( ، وقام الباحثان باسممتخرا  املتوسممط احلسممايب واالنيفراو املايامز لاينة البيفث, حيث 2)) سط احل ستخرا  املتو ( ، وقام الباحثان با

ستخدام االختبام 7.89ة وبانيفراو مايامز )ة وبانيفراو مايامز )( دمب( دمب77.61بلغ املتوسط احلسايب)بلغ املتوسط احلسايب) ستخدام االختبام ( دمبة, وا ( دمبة, وا

نة البيفث, وبلغا  لدى أفراد عي لذات  نة واحدة ملارفة مسمممتوى التمركز حول ا تائي لاي نة البيفث, وبلغا ال لدى أفراد عي لذات  ستوى التمركز حول ا نة واحدة ملارفة م تائي لاي ال

سوبة )القيمة التائية امليفسممموبة ) ( عند ( عند 1.98( وعند مقامنتها بالقيمة التائية اجلدولية البالغة )( وعند مقامنتها بالقيمة التائية اجلدولية البالغة )3.305القيمة التائية امليف

ستوى داللة ) مسمممتوى داللة )  ال اهنا اكم من القيمة اجلدولية وهذا الفرق  ال اهنا اكم من القيمة اجلدولية وهذا الفرق  ( تب( تب99 ( ودمبة حرية )( ودمبة حرية )0.05م

صائيا  ا يسرش امتفاو التمركز حول الذات لدى أفراد عينة البيفث, واجلدول )دال احصممممائيا  ا يسرش امتفاو التمركز حول الذات لدى أفراد عينة البيفث, واجلدول ) ( ( 3دال اح

                                                                               يوضا ذلك     يوضا ذلك     

 ((3بدول )بدول )                                                                  

سط الفريض ، وقيمتي )الوسمممط احلسممممايب ، واالنيفراو املايامز ، والوسمممط الفريض ، وقيمتي )           سايب ، واالنيفراو املايامز ، والو سط احل سوبة ( امليفسممموبة tالو ( امليف

 عىل مقياس التمركز حول الذاتعىل مقياس التمركز حول الذات  واجلدولية لاينة واحدةواجلدولية لاينة واحدة

 حعمحعم

 الاينةالاينة

 الوسطالوسط

 حسايبحسايب

 االنيفراواالنيفراو

 مايامزمايامز

 الوسطالوسط

 الفريضالفريض

 (t)قيمة قيمة 

 امليفسوبةامليفسوبة

 دمبةدمبة

 احلريةاحلرية

 مستوىمستوى

 الداللةالداللة

 (t)قيمة قيمة 

 اجلدوليةاجلدولية
 الداللةالداللة

 دالةدالة 1.98 0.05 99 3.305 60 7.89 77.61 100

 

نة الطلبة املتميزين الذين يمرون بمرحلة املراهقة لدهيم  نة الطلبة املتميزين الذين يمرون بمرحلة املراهقة لدهيم اشممممامة نتائه البيفث احلايل ان عي شامة نتائه البيفث احلايل ان عي ا

سلامت نظرية التمركز حول الذات لم وتتفق هذه النتيعة مف مسممملامت نظرية التمركز حول الذات لم متركز حول الذات مرتفف، متركز حول الذات مرتفف،  وتتفق هذه النتيعة مف م
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شامت ات أن التمركز حول الذات اكثر ديفيد الكيند التي أشممممامت ات أن التمركز حول الذات اكثر  شيوعا يف  مرحلة  املراهقة ، شممميوعا يف  مرحلة  املراهقة ، ديفيد الكيند التي أ

بسبب تطوم القدمات الاقلية والتي سامها بيابيه بالامليات الشكلية سبب يف متركز املراهق بسبب تطوم القدمات الاقلية والتي سامها بيابيه بالامليات الشكلية سبب يف متركز املراهق 

صبا قادمًا عىل التفكري املعرد والتفكري حول ذاته، حيث تبدا تلك الامليات بالظهوم ، فيصمممبا قادمًا عىل التفكري املعرد والتفكري  حول ذاته، حيث تبدا تلك الامليات بالظهوم ، في

صبا أكثر وعيًا لاملياته لذا يصمممبا أكثر وعيًا لاملياته ((1))باالحتامالت والتفكري التأميباالحتامالت والتفكري التأمي الاقلية ويبدأ بتكوين مفاهيم الاقلية ويبدأ بتكوين مفاهيم لذا ي

سهم عن تفكري االخرين يتالق بأنفسممهم فقط، فيقامم املراهقون وقتًا طوياًل يف التفكري بأنفسممهم  ا املراهقون وقتًا طوياًل يف التفكري بأنف سهم فقط، فيق عن تفكري االخرين يتالق بأنف

ضًا، وهذا االفرتاض  سهم أي سه أز يفكرون بأنف يشء نف ضًا، وهذا االفرتاض ويفرتضون ان ايخرين يفالون ال سهم أي سه أز يفكرون بأنف يشء نف ويفرتضون ان ايخرين يفالون ال

لذز يكون خلامبي وسممملوكهم هو ا بأن اآلخرون مهتمال بمظهرهم ا لذز يكونلدى املراهق  سلوكهم هو ا خلامبي و بأن اآلخرون مهتمال بمظهرهم ا عة   لدى املراهق  نزعة نز

 ..  ((2))--..التمركز حول الذات يف مرحلة املراهقةالتمركز حول الذات يف مرحلة املراهقة

 مركز حول الذات لدى الذكوم وفقا ملتغري الامرمركز حول الذات لدى الذكوم وفقا ملتغري الامرالكشف عن الفروق يف مستوى التالكشف عن الفروق يف مستوى الت  --ةانيا :ةانيا :

سنة( بلغ  سنة( بلغ    14أفهرت النتائه لاينة البيفث بان املتوسط احلسايب الستعابات الطلبة بامر)أفهرت النتائه لاينة البيفث بان املتوسط احلسايب الستعابات الطلبة بامر)        

يف حال املتوسط احلسايب الستعابات الطلبة يف حال املتوسط احلسايب الستعابات الطلبة (، (، 6.053( ، و بانيفراو مايامز قدمه )( ، و بانيفراو مايامز قدمه )81.68))

نة( )  18بامر)بامر) نة( )سممم قدمه )72.16س يامز  بانيفراو ما قدمه )( ، و يامز  بانيفراو ما بام الفرق بال 9.399( ، و ند اخت بام الفرق بال (، وع ند اخت (، وع

ستخدام االختبام التايل )متوسمممطي اسمممتعابات الطلبة بيفسمممب الامر وباسمممتخدام االختبام التايل ) سب الامر وبا ستعابات الطلبة بيف سطي ا ( لاينتال ( لاينتال T-testمتو

التائية أجلدولية والبالغة التائية أجلدولية والبالغة   ( وهي اكم من القيمة( وهي اكم من القيمة2.182مستقلتال بلغة القيمة التائية امليفسوبة )مستقلتال بلغة القيمة التائية امليفسوبة )

ستوى داللة )( عند مسممتوى داللة )1.98)) ستوى التمركز ( اذا يوبد فرق يف مسممتوى التمركز 98( وبدمبة حرية )( وبدمبة حرية )0.05( عند م ( اذا يوبد فرق يف م

صالا عمر  )سممنة( ولصممالا عمر  )18 سنة( و) سممنة( و) 14حول الذات بال بال عمر )حول الذات بال بال عمر ) ( ( 4سنة( واجلدول )سممنة( واجلدول )14سنة( ول

   يوضا ذلكيوضا ذلك

 ( 4بدول ) 

ستقلتال لتارو داللة الفروق يف االختبام التائي لاينتال مسمممتقلتال لتارو داللة الفروق يف  التمركز حول الذات لدى الطالب التمركز حول الذات لدى الطالب االختبام التائي لاينتال م

 الثانوز وفق متغري النوو  ) الامر (الثانوز وفق متغري النوو  ) الامر (

 

 

 حعم الامر

 الاينة

 املتوسط

 احلسايب 

االنيفراو 

 املايامز

 دمبة 

 احلرية

 القيمة

 التائية امليفسوبة 

 القيمة 

 التائية

 اجلدولية 

 مستوى

 الداللة 

 النتيعة

                                                 
1. Harter : .D. ( 1992) : Expansion of the psychological concept of empathy to include the human 

relationship to the natural environment . Ph.D. Thesis University of lost Angeles,p612.. 

2.- Niegowski : Sara : B. : Evans : David C. &Epsten :Eden(2010) : Adolescent ego cent ism and 

Social media – dose the psychology. align :www.psychster com,p2. 
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14 
 سنة

25 81.68 6.053 48 

 

 دالة 0.05 2.011 4.062

18 
 سنة

25 73.52 8.016      

 

بة املتميزون بامر) تائه البيفث احلايل  ات وبود فرق بال الطل بة املتميزون بامر)اشممممامة ن تائه البيفث احلايل  ات وبود فرق بال الطل شامة ن لذين 7171ا نة(   ا لذين سممم سنة(   ا

صالا عمر  )سمممنة( ولصمممالا عمر  )7878يمرون بمرحلة املراهقة املبكرة وعمر )يمرون بمرحلة املراهقة املبكرة وعمر ) ستوى سمممنة(  يف مسمممتوى 7171سنة( ول سنة(  يف م

شفوا ان التمركز حول الذات  وهذا يتطابق مف نتائه  دماسممات الكيند ولمالؤه اكتشممفوا ان  سات الكيند ولمالؤه اكت التمركز التمركز التمركز حول الذات  وهذا يتطابق مف نتائه  دما

شيوعا يف مرحلة املراهقة املبكرة ويبلغ أوبه يف عمر)حول الذات يكون أكثر شممميوعا يف مرحلة املراهقة املبكرة ويبلغ أوبه يف عمر) سنة ( سمممنة ٤١٤١حول الذات يكون أكثر   )

لة بمان  ان مسمممتوى التمركز حول الممذات لممدى الطلبممة املتميزون الممذين يمرون بمرحلممة  لذين يمرون بمرح بة املتميزون ا لدى الطل لذات  ستوى التمركز حول ا بمان  ان م

املراهقال خالل فرتيت الصف الثاين والثالث املتوسط هو ضمن هذه املدة التي حددها الكيند املراهقال خالل فرتيت الصف الثاين والثالث املتوسط هو ضمن هذه املدة التي حددها الكيند 

شيوو التمريف شمميوو التمر سط وهذه كز حول الذات لدهيم از يف مرحلتي الصممف الثاين والثالث املتوسممط وهذه يف  صف الثاين والثالث املتو كز حول الذات لدهيم از يف مرحلتي ال

 ((2))ودماسة )عبداهلل(ودماسة )عبداهلل(  ((1))النتيعة تتطابق مف نتائه دماستي )حسن(النتيعة تتطابق مف نتائه دماستي )حسن(

الكشف عن الفروق يف مستوى التمركز حول الذات لدى االناث وفقا  -اهلدو الثالث :

  ملتغري الامر

 (   5بدول ) 

مستقلتال لتارو داللة الفروق يف التمركز حول الذات االختبام التائي لاينتال 

 ) الامر (      لدى اإلناث وفق متغري

 الامر
 حعم

 الاينة

 املتوسط

 احلسايب

 االنيفراو

 املايامز

 دمبة

 احلرية

 القيمة

التائية 

 امليفسوبة

 القيمة

 التائية

 اجلدولية

 مستوى

 الداللة
 النتيعة

 48 5.498 81.68 25 سنة 14
 

 
 دالة 0.05 2.011 4.343

 7.561 73.56 25 سنة 18

( اكم من القيمة اجلدولية 4.343يتضا من اجلدول اعاله ان القيمة امليفسوبة والبالغة ) -

 ا يشري ات وبود فروق ذات داللة احصائية  يف مستوى التمركز حول   2.011)البالغة)

 سنة(  14سنة( ولصالا عمر  )18 سنة( و ) 14الذات لدى  االناث )الطالبات(  بال عمر )

                                                 
 ديات، باماة املتميزين، طلبة لدى التاايش ومهامات الذات حول بالتمركز وعالقتها االدماكية املخططات(: 5071) ابراهيم نظرية حسن، .1

 .85دكتوماه,ص أطروحة االنسانية، للالوم الرتبية كلية
 املرحلة يف املتميزين الطلبة لدى الذات حول التمركز خفال يف اخلاطئ املفهوم بأسلوب امشادز برنامه أةر(: 5078)موس  بابر عبداهلل، .2

 .5مابستري,ص مسالة االنسانية، للالوم الرتبية كلية ديات، باماة املتوسطة،
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هلدو الرابف : هلدو الرابف :ا بة عىل وفق متغري   --ا لدى الطل لذات  بة عىل وفق متغري الكشمممف عن مسمممتوى التمركز حول ا لدى الطل لذات  ستوى التمركز حول ا شف عن م الك

 اجلنث.اجلنث.

 (  6بدول )  

االختبام التائي لاينتال مستقلتال لتارو داللة الفروق يف التمركز حول الذات 

 (اجلنث ) لدى الطلبة عىل وفق متغري

 اجلنث
حعم 

 الاينة

 املتوسط

 احلسايب

االنيفراو 

 املايامز

 دمبة

 احلرية

 القيمة

التائية 

 امليفسوبة

 القيمة

 التائية

 اجلدولية

 مستوى

 الداللة
 النتيعة

 8.149 77.60 50 ذكوم

 دالة 0.05 1.98 -0.013 98

 7.722 77.62 50 اناث

 

من القيمة اجلدولية البالغة ( اقل -0.013ان القيمة امليفسوبة والبالغة )يتضا يف اجلدول  اعاله   

 ا يشري ات عدم وبد فروق ذات دالله احصائية يف مستوى التمركز حول الذات وفقا  1.98))

 حول التمركز من املستوى نفث لدهيم اجلنسال كال وان(  االناث –ملتغري اجلنث  )الذكوم 

 . الذات

   Conclusions)االستنتابات  )االستنتابات  )

سم االنفااالت يف عمر )تتسمممم االنفااالت يف عمر ) .1 سب مف مثرياهتا وال ( بالانف وبصمممومة ال تتناسمممب مف مثرياهتا وال 7878  --7171تت صومة ال تتنا ( بالانف وب

ته بال يسمممتطيف التيفكم هبمما، فيتخبط من حمنممه ات أخرى لتيفممديممد هويتممه وتممأكيممد ذاتممه بال  يد ذا تأك ته و يد هوي يفد نه ات أخرى لت هبا، فيتخبط من حم ستطيف التيفكم  ي

بات واالتزان االنفاايل واخلعل واالنطواء والتمركز  عدم الث يه  بات واالتزان االنفاايل واخلعل واالنطواء والتمركز امليفيطال، فيالحظ عل عدم الث يه  امليفيطال، فيالحظ عل

 حول الذات وحب التفرد.حول الذات وحب التفرد.

سيسه وخمته االنفاالية عن اآلخرين، فيشار سيسه وخمته االنفاالية عن اآلخرين، فيشار يشار الطالب املتميز بأنه يتميز بتفرد أحايشار الطالب املتميز بأنه يتميز بتفرد أحا .2

 بانه أفضل من غريه وان وبهة نظره هي االصا يف كثري من االموم .بانه أفضل من غريه وان وبهة نظره هي االصا يف كثري من االموم .

أن التمركز حول الذات له عالقة بالتغريات الفسيولوبية التي يمر هبا املراهق، فانشغاله أن التمركز حول الذات له عالقة بالتغريات الفسيولوبية التي يمر هبا املراهق، فانشغاله  .3

 رين. رين. بذاته اجلسمية يسبب له ضاف يف التمييز بال ما يفكر هو به وما يفكر به االخبذاته اجلسمية يسبب له ضاف يف التمييز بال ما يفكر هو به وما يفكر به االخ

 التوصياتالتوصيات    ( ((Recommendations   
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ضية والنواحي عىل ولامة الرتبية فتا مدامس خام  مراكز امليفافظات لتشممممل االقضمممية والنواحي  .1 شمل االق عىل ولامة الرتبية فتا مدامس خام  مراكز امليفافظات لت

صة للطالب املتميزين ومعاية قدماته الالمية وتلبية حاباهتم املهنية واالبتامعية خاصمممة للطالب املتميزين ومعاية قدماته الالمية وتلبية حاباهتم املهنية واالبتامعية  خا

 والرتبوية.والرتبوية.

سات الرتبوية بإقامة ندوات ولقاءات دومية مف الطلقيام املسسمممسمممات الرتبوية بإقامة ندوات ولقاءات دومية مف الطل   .2 س شعياهم عىل بة لتشمممعياهم عىل قيام املس بة لت

ساعدهم عىل تأكيد ذواهتم وحتقيق أهدافهم اقامة عالقات ابتامعية الابية والتي تسمممماعدهم عىل تأكيد ذواهتم وحتقيق أهدافهم  اقامة عالقات ابتامعية الابية والتي ت

 والسيام يف حتقيق التوافق مف االخرين.والسيام يف حتقيق التوافق مف االخرين.

شاطات التي تسدز ات تنمية  الامل اجلامعي عىل املسسمممسممممات الرتبوية تفايل النشمممماطات التي تسدز ات تنمية  الامل اجلامعي  .3 سات الرتبوية تفايل الن س عىل املس

 ت الرتو ية اجلامعية. ت الرتو ية اجلامعية. والتفاعل االبتامعية كنشاطات الرتفيهية والرياضية والسفراوالتفاعل االبتامعية كنشاطات الرتفيهية والرياضية والسفرا

   املقرتحاتاملقرتحات     (Suggestions) 

شادز يف خفال التمركز حول الذات لدى  الطلبة ابراء دماسممممة تتناول اةر برنامه امشممممادز يف خفال التمركز حول الذات لدى  الطلبة  .1 سة تتناول اةر برنامه ام ابراء دما

 املتميزين.املتميزين.

سة  اةله للبيفث احلايل عىل طالبات يف الثانوية الاادية ومقامنة نتائعها بنتائه ابراء دماسمممة  اةله للبيفث احلايل عىل طالبات يف الثانوية الاادية ومقامنة نتائعها بنتائه  .2 ابراء دما

 البيفث احلايل.البيفث احلايل.

 تمركز حول الذات وعالقته بالتيفكم الذايت لدى الطلبة املتميزين.تمركز حول الذات وعالقته بالتيفكم الذايت لدى الطلبة املتميزين.ابراء دماسة تتناول الابراء دماسة تتناول ال .3

ساليب التاامل ضغوا احلياة  لدى  .4 سة تتناول التمركز حول الذات وعالقته بأ ساليب التاامل ضغوا احلياة  لدى ابراء دما سة تتناول التمركز حول الذات وعالقته بأ ابراء دما

 الطلبة املتميزين.الطلبة املتميزين.

 ابراء دماسة ال لاد الاالقة بال التمركز حول الذات وأساليب الوالدين.ابراء دماسة ال لاد الاالقة بال التمركز حول الذات وأساليب الوالدين. .5
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 املصادم الاربيةاملصادم الاربية

 الكريمالكريمالقران القران  -

سندس عزيز ) - سم وفامس:  سندس عزيز )االسدز: با سم وفامس:  (: ايساليب اإلحصائية يف البيفوث (: ايساليب اإلحصائية يف البيفوث 50725072االسدز: با

ية واالبتامعية واإلدامية والالمية: ا سية واالبتامعية واإلدامية والالمية: اللالوم الرتبوية والنفسممم رش : دام صمممفاء للنرشممم 77للالوم الرتبوية والنف صفاء للن : دام 

 ..ايمدنايمدن  ––والتوليف: عامن والتوليف: عامن 

(: علم النفث النمو، مكتبة االنعلو املرصية، القاهرة (: علم النفث النمو، مكتبة االنعلو املرصية، القاهرة 50085008االشول، عادل عز الدين )االشول، عادل عز الدين ) -

 ..مرصمرص  ––

سيةالنفسمممية (: احلابات(: احلابات50735073االلويس، وفاء طاهر)االلويس، وفاء طاهر) - املتميزين، كلية املتميزين، كلية  للطلبةللطلبة واالبتامعيةواالبتامعية النف

 الرتبية للبنات، باماة االنبام.الرتبية للبنات، باماة االنبام.

صل )بله ، فاديا فيصممممل ) - ( :االمتقاء املاريف املتمركز حول الذات وعالقتهام بيفاالت ( :االمتقاء املاريف املتمركز حول الذات وعالقتهام بيفاالت 50015001بله ، فاديا في

 اهلوية، كلية الالوم الرتبوية يف باماة آلقاهرة.اهلوية، كلية الالوم الرتبوية يف باماة آلقاهرة.

سف )بم، نريان يوسمممف ) - سية، ا(: مبادئ االمشممماد والصممميفة النفسمممية، ا55072072بم، نريان يو صيفة النف شاد وال ، دام الكتب ، دام الكتب 77(: مبادئ االم

 ..الاراقالاراق  ––والوةائق الاراقية، بغداد والوةائق الاراقية، بغداد 

سن، نظرية ابراهيم )حسمممن، نظرية ابراهيم ) - (: املخططات االدماكية وعالقتها بالتمركز حول الذات (: املخططات االدماكية وعالقتها بالتمركز حول الذات 50715071ح

سانية، ومهامات التاايش لدى طلبة املتميزين، باماة ديات، كلية الرتبية للالوم االنسممممانية،  ومهامات التاايش لدى طلبة املتميزين، باماة ديات، كلية الرتبية للالوم االن

 أطروحة دكتوماه.أطروحة دكتوماه.

بد الرمحن ، أنوم حسمممال )دد - نا ، وع سال )اود ، عزيز ح بد الرمحن ، أنوم ح نا ، وع يفث الرتبوز ، 79907990اود ، عزيز ح ناهه الب يفث الرتبوز ، ( : م ناهه الب ( : م

 باماة بغدادباماة بغداد

رش والتوليف ، ، دام النهضمممة الاربية للنرشممم والتوليف ، 77(: علم النفث النمو،ا(: علم النفث النمو،ا50055005سليم، مريم)سمممليم، مريم) - ضة الاربية للن ، دام النه

 ..مرصمرص––القاهرة القاهرة 

، دام وائل للنرش والتوليف، ، دام وائل للنرش والتوليف، 55(:أسث البيفث الرتبوز ، ا(:أسث البيفث الرتبوز ، ا50755075الشايب، عبد احلافظ )الشايب، عبد احلافظ ) -

 ..مدنمدناياي  ––عامن عامن 

--، دام املسرية للنرش والتوليف، عامن، دام املسرية للنرش والتوليف، عامن77(: سيكولوبية املراهقة ، ا(: سيكولوبية املراهقة ، ا50095009رشيم، مغدة)رشيم، مغدة) -

 ايمدن.ايمدن.

شاملز وهوامد )شممميفر ومليامن، شممماملز وهوامد ) - ساليب (: مشمممكالت االطفال واملراهقال واسممماليب 50085008شيفر ومليامن،  شكالت االطفال واملراهقال وا (: م

 .  .  االمدناالمدن  ––، دام الفكر للنرش والتوليف، عامن ، دام الفكر للنرش والتوليف، عامن 77املساعدة فيها، ااملساعدة فيها، ا

سث تطويرها   --امليفكية املربفامليفكية املربف  (:االختبامات(:االختبامات50095009عبابنة، عامد غصاب )عبابنة، عامد غصاب ) - سفتها وا سث تطويرها فل سفتها وا فل

 ايمدن.ايمدن.--، دام املسرية للنرش والتوليف والطباعة ،عامن، دام املسرية للنرش والتوليف والطباعة ،عامن77،ا،ا
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خالت ) - خالت )عبد الرمحن، شممممذى  شذى  يب اهلوية 50725072عبد الرمحن،  ته برتت لذات وعالق يب اهلوية (: التمركز حول ا ته برتت لذات وعالق (: التمركز حول ا

رصفة، والتكيف االكاديمي لدى طلبة اجلاماة، باماة بغداد، كلية الرتبية للالوم الرصمممفة،  والتكيف االكاديمي لدى طلبة اجلاماة، باماة بغداد، كلية الرتبية للالوم ال

  منشومة . منشومة .اطروحة دكتوماه غرياطروحة دكتوماه غري

صادق ) - صادق )عبدالكريم، ايامن  سلوك االيثامز 50755075عبدالكريم، ايامن  سية وعالقتها بال شخصية النرب سلوك االيثامز (: ال سية وعالقتها بال شخصية النرب (: ال

ية لممدى الطلبممة املتميزين يف ةممانويممات املتميزين، املسمتر الالمي الاريب التمماسمممف لرعممايممة  عا سف لر تا يات املتميزين، املسمتر الالمي الاريب ال ةانو بة املتميزين يف  لدى الطل

 االمدن.االمدن.  __، عامن ، عامن 77املوهوبال املتفوقال، الادداملوهوبال املتفوقال، الادد

ب املفهوم اخلاطئ يف خفال ب املفهوم اخلاطئ يف خفال (: أةر برنامه امشادز بأسلو(: أةر برنامه امشادز بأسلو50785078عبداهلل، بابر موس )عبداهلل، بابر موس ) -

ية  بة املتميزين يف املرحلة املتوسمممطة، باماة ديات، كل لدى الطل لذات  ية التمركز حول ا سطة، باماة ديات، كل بة املتميزين يف املرحلة املتو لدى الطل لذات  التمركز حول ا

 الرتبية للالوم االنسانية، مسالة مابستري.الرتبية للالوم االنسانية، مسالة مابستري.

سوز: عبد الرمحن )عيسممموز: عبد الرمحن ) - : دام : دام 77(: القياس والتعريب يف علم النفث والرتبية: ا(: القياس والتعريب يف علم النفث والرتبية: ا79827982عي

 ..لبنانلبنان  ––املارفة اجلاماية للنرش: بريوت املارفة اجلاماية للنرش: بريوت 

شبيب، ناديا )القيفف، فريال وشممبيب، ناديا ) - ، ، 55(: تالم كيف تفكر وعلم اوالدك التفكري، ا(: تالم كيف تفكر وعلم اوالدك التفكري، ا50085008القيفف، فريال و

 ..لبنانلبنان  ––دام الالم للماليال، بريوت دام الالم للماليال، بريوت 

يس: وهيب حممد ) - يس: وهيب حممد )الكبي يس بال النظرية والتطبيق: ا50705070الكبي يس بال النظرية والتطبيق: ا(: القياس النف سة 77(: القياس النف س سة : مس س : مس

 ..الاراقالاراق  ––مرص مرتىض للكتاب الاراقي للنرش: بغداد مرص مرتىض للكتاب الاراقي للنرش: بغداد 

   ––(: علم النفث االمتقائي، مسسسة دام احلالة، القاهرة (: علم النفث االمتقائي، مسسسة دام احلالة، القاهرة 79979911كفايف، عالء الدين أمحد )كفايف، عالء الدين أمحد ) -

 ..مرصمرص

شامو، عبد اهلل النافف ،واخرون )ال شممامو، عبد اهلل النافف ،واخرون ) - شف عن املوهوبال ومعايتهم ( برنامه الكشممف عن املوهوبال ومعايتهم 50005000ال  ( برنامه الك

ية  كة الارب ياض اململ ية للتاليم ، الر ية الوطن بد الازيز للالوم والتقن لك ع نة امل مدي ية ، كة الارب ياض اململ ية للتاليم ، الر ية الوطن بد الازيز للالوم والتقن لك ع نة امل مدي ،

 الساودية.الساودية.

سن حممود)الكيكي، حمسممن حممود) - ضغوا(: الضممغوا50015001الكيكي، حم سية التي توابه طلبة ةانويتي املتميزين النفسممية التي توابه طلبة ةانويتي املتميزين   (: ال النف

 ، حملفظة نينوى.، حملفظة نينوى.11،و،و7171واملتميزات يف مركز حمافظة نينوى،  لة الرتبية والالم، مواملتميزات يف مركز حمافظة نينوى،  لة الرتبية والالم، م

سنة، ابراهيم حممد )حماسمممنة، ابراهيم حممد ) - يس يف فل النظرية التقليدية والنظرية (: القياس النفيسممم يف فل النظرية التقليدية والنظرية 50735073حما (: القياس النف

 ايمدن.ايمدن.  --، دام برير للنرش والتوليف، عامن، دام برير للنرش والتوليف، عامن77احلديثة ، ااحلديثة ، ا

قاسمممم)املفتي، املفتي،  - سم)نزام  قا بالتوافق 50025002نزام  ته  فال وعالق لدى ايط لذات  بالتوافق (: التمركز حول ا ته  فال وعالق لدى ايط لذات  (: التمركز حول ا

 النفيس، كلية االداب، اجلاماة املستنرصية ،مسالة مابستري.النفيس، كلية االداب، اجلاماة املستنرصية ،مسالة مابستري.

مد ) - مد )مليفم: سممممامي حم سامي حم ية وعلم النفث: ا50005000مليفم:  ياس والتقويم يف الرتب ية وعلم النفث: ا(: الق ياس والتقويم يف الرتب : دام : دام 77(: الق

 ..ايمدنايمدن  ––املسرية للنرش والتوليف والطباعة: عامن املسرية للنرش والتوليف والطباعة: عامن 
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تام)النايمي،مهند عبد النايمي،مهند عبد  - ستام)السممم ية وعلم النفث ، ا50715071ال ية وعلم النفث ، ا(: القياس النفيسممم يف الرتب يس يف الرتب ، ، 77(: القياس النف

 ..الاراقالاراق  ––املطباة املركزية، باماة ديات املطباة املركزية، باماة ديات 

يدم مزهر)ياقوب، حيممدم مزهر) - يات، (: التنظيم االنفاممايل للطلبممة املتميزين يف حمممافظممة ديممات، 50775077ياقوب، ح ظة د حماف بة املتميزين يف  اايل للطل (: التنظيم االنف

 االمدن.االمدن.  --، عامن ، عامن 55املسمتر الالمي الاريب الثامن لرعاية املوهوبال واملتفوقال، الادداملسمتر الالمي الاريب الثامن لرعاية املوهوبال واملتفوقال، الادد
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 الاتزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة من ضباط

 الشرطة الليبية
 

 1إهلام يوسف أمحد شاحوتم.م.

 مقدمة:

فالثروات البرشية مثال  هي ، اهل عظيمة   مادية   ملا للثروات من ذخرية   ؛بثرواهتا اهتتم الدول مجيع  

االهتامم  رأس املال احلقيقي لضامن حياة الدولة وحارضها ومستقبلها. ومن هذا املنطلق فإن  

 ا  لدى ضباط الرشطة من أكثر املطالب إحلاح   خصباألبتنمية القدرات االنفعالية والعقلية و

 .  امجيع   ين احلياةا  لكثرة الضغوط واملشكالت املوجودة يف ميادنظر   ؛يف هذا العرص

 مشكلة البحث:

االتزان االنفعال يشكل  ن  أل ؛متميز   انفعال   ل هو الذي حيتفظ بتحكم  اع  ضابط الرشطة الف

ا مممنعطفا  جليا  يف النفس البرشية. وجتعل ضابط الرشطة يف حالة عدم السيطرة عىل انفعاالته 

 دلدور املنوط به. انطالقا  من ذلك جتداء اأينتج عنه سلوكيات وأفعال تقلل من كفاءته يف 

ألهنا تقوم  ؛من أهم املؤسسات األمنية يف املجتمع الليبي هيباألخص الباحثة أن الرشطة 

يف الظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية غري الطبيعية  خصباألبتوفري األمن واألمان و

لبعض التجاوزات عند ضباط الرشطة ا  كان من املهم القيام هبذه الدراسة نظر   اوالصعبة. لذ

 تستند أكثرها إىل مشكلة البحث وهي االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاد القرار.

 أسئلة البحث:

 ما مستوى االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاد القرار لدى ضباط الرشطة؟ .1

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 التعرف عىل االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاد القرار لدى ضباط الرشطة الليبية. .1

  

                                                 
 هلا عدة مشاركات يف مؤمترات حملية ودولية  -2017عضو هيأة تدريس جامعة مرصاته من سنة -ماجستري علم النقس 1
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 أمهية البحث:

يعد هذا البحث إثراء للمعرفة النظرية للدراسات يف االتزان االنفعال ويلقي الضوء عىل 

لعل ذلك يعم بالنفع واملعرفة عىل من هيمه االمر والصعوبات التي يتعرض هلا ضباط الرشطة 

 العاملني يف ميدان االمن.  خصباألو

 منهج البحث:

 املنهج الوصفي التحلييل. لامعتم است

 القدرة عىل اختاذ القرار. –االتزان االنفعال  فتاحية: الكلامت امل

 

 

Emotional Stability and Decision-making Ability among a Sample of 

Libyan Police Officers 

  
ELHAM YOUSEF AHMED SHAHOOT 

 

Abstract: 
 All countries are interested in their wealth, because wealth has a great 

material repertoire for countries. Human wealth, for example, is the real 

capital to ensure the life, present and future of the state. From this point of 

view, the interest in developing emotional and mental capabilities, especially 

among police officers, is one of the most urgent demands in this era due to 

the many pressures and problems that exist in all fields of life. 

Keywords:Emotional balance – The ability to make decisions. 
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 املقدمة:املقدمة:

لدول، هتتتتتم مجيتتتع التتتدول بثرواهتتتتا، ملتتتا للثتتتروات متتتن ذختتترية ماديتتتة عظيمتتتة للتتتدول،            مة ل ية عظي خرية ماد من ذ ثروات  ملا لل هتا،  لدول بثروا يع ا هتتم مج

لةفتتتالثروات البرشتتتية متتتثالا هتتتي رأس املتتتال احلقيقتتتي لضتتتامن حيتتتاة الدولتتتة ياة الدو ضامن ح قي ل ملال احلقي هي رأس ا مثالا  رشية  ها حارضهتتتا   ؛؛فالثروات الب حارض

يةومستتتتقبلها. ومتتتن هتتتذا املنطلتتتق فتتتإن االهتتتتامم بتنميتتتة القتتتدرات االنفعاليتتتة والعقليتتتة ية والعقل قدرات االنفعال ية ال هتامم بتنم فإن اال لق  هذا املنط من  ستقبلها. و   ،،وم

ثرة خاصتتةا لتتدى ضتتباط الرشتتطة متتن أكثتتر املطالتتب إحلاحتتاا يف هتتذا العرصتت نظتتراا لكثتترة  ظراا لك رص ن هذا الع حاا يف  لب إحلا ثر املطا من أك رشطة  ضباط ال لدى  صةا  خا

 الضغوط واملشكالت املوجودة يف مجيع ميادين احلياة. الضغوط واملشكالت املوجودة يف مجيع ميادين احلياة. 

ضباط األمتتر التتذي يتطلتتب متتن مجيتتع املؤسستتات الةبويتتة واألمنيتتة امل تلفتتة إعتتداد ضتتباط  عداد  فة إ ية امل تل ية واألمن سات الةبو يع املؤس من مج لب  لذي يتط مر ا األ

 رص. رص. بنجاح مع مجيع متطلبات هذا العبنجاح مع مجيع متطلبات هذا العمدربني يستطيعون أن يتعاملون مدربني يستطيعون أن يتعاملون رشطة رشطة 

ية واالتتتزان هتتو حالتتة رضوريتتة ملتتن يت تتذ القتترار ستتواء يف القضتتاء واألحكتتام العدليتتة                كام العدل ضاء واألح سواء يف الق قرار  ملن يت ذ ال ية  لة رضور هو حا تزان  واال

 . . ((1))هبا ضابط الرشطةهبا ضابط الرشطةينبغي أن يتصف ينبغي أن يتصف ألنه ُيعترب من أهم الركائز التي ألنه ُيعترب من أهم الركائز التي   ؛؛أو غريهاأو غريها

باملثريات فالضتتابط أيتتاا كتتان موقعتته يف قدرتتته عتتىل اختتتاذ القتترار يتترتبط ارتباطتتاا وثيقتتاا بتتاملثريات            قاا  طاا وثي يرتبط ارتبا قرار  ختاذ ال عىل ا ته  عه يف قدر كان موق ياا  ضابط أ فال

سيكولوجالستتيكولوج سؤوليات ية لإلنستتان. ومتتن املستتلم بتته أن عمليتتة اختتتاذ القتترار متتن أكثتتر املستتؤوليات ال ثر امل من أك قرار  ختاذ ال ية ا به أن عمل سلم  من امل سان. و ية لإلن

هتا تعقيتتتداا، عضتتتوعها لعتتتدة اعتبتتتارات أمههتتتا ،عتتتة بديتتتد املشتتتكلة، والتنبتتتؤ بتطوراهتتتتا  بؤ بتطورا شكلة، والتن يد امل عة بد ها ، بارات أمه عدة اعت ضوعها ل يداا، ع تعق

يادة واالستتتعداد ملواجهتهتتا، أي مستتيطراا عتتىل ذاتتته متتتحكاما فيهتتا، وتتتزداد قدرتتته عتتىل قيتتادة  عىل ق ته  تزداد قدر ها، و متحكاما في ته  عىل ذا سيطراا  ها، أي م ستعداد ملواجهت واال

 . . ((2))املواقفاملواقف

محدان يونقتتتالا عتتتن محتتتدان يو           عن  قالا  رشطة ضتتتح بتتتأن: االتتتتزان االنفعتتتال بصتتتفة عامتتتة يف ضتتتابط الرشتتتطة ن ضابط ال مة يف  صفة عا عال ب تزان االنف بأن: اال ضح 

عل التتواعي الناضتتج يظتتل دائتتاما يف حالتتة استتتقرار نفيتت وستتلوكي وال يصتتدر منتته رد فعتتل  نه رد ف صدر م سلوكي وال ي ي و ستقرار نف لة ا ئاما يف حا ظل دا ضج ي لواعي النا ا

يةيةتتتب عليتته فشتتل يف العمليتتة األمنيتتة ية األمن شل يف العمل يه ف تب عل يرة جتتاء يف احلتتديث الرشتتيف عتتن أ  هريتترة   لذالتتذا، ، ((3))ية عن أ  هر رشيف  حلديث ال جاء يف ا

نه: ريض اهلل عنتته:  ليس اأن رستتول اهلل صتتل اهلل عليتته وستتلم قتتال لتتيس ا))))ريض اهلل ع قال  سلم  يه و صل اهلل عل سول اهلل  تتعة، إنتتام أن ر نام لشتتديد بالرصة عة، إ شديد بالرصة ل

 .  .  ((4(()(()الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبالشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

         

 

 

 

                                                 
الفلسطينية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الةبية، ، االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاذ القرار لدى ضباط الرشطة 2010(محدان، حممد، 1)

 .2اجلامعة اإلسالمية، غزة. ص:

، اجلزء 10، دراسات تربوية، املجلد ((االتزان االنفعال وعالقته بكل من الرسعة االدراكية والتفكري االبتكاري))، 1995(العدل، عادل حممد، 2)

 .161-125، ص.ص: 77

 (.4ص:  ()محدان،املرجع السابق،3)

 .6114(الب اري، أبوعبداهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي الب اري، صحيح الب اري، دار ابن كثري، بريوت، ص: 4)
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 مفاهيم البحث:مفاهيم البحث:  

عال:االتتتزان االنفعتتال: تزان االنف فردهتتو حالتتة نفستتية تتتؤثر يف ستتلو  الفتترد  اال سلو  ال تؤثر يف  سية  لة نف من وتصتتاحبها جمموعتتة متتن   ،،هو حا عة  صاحبها جممو وت

سلو  املظتتاهر اعارجيتتة اجلستتمية غالبتتاا متتا تعتترب عتتن نتتوق االنفعتتال، التتتي قتتد تتتؤثر يف ستتلو   تؤثر يف  قد  تي  عال، ال نوق االنف عن  عرب  ما ت باا  سمية غال ية اجل ظاهر اعارج امل

 .  .  ((1))العالقات يف البيئة من حولهالعالقات يف البيئة من حوله  واختاللواختالله، ه، اتزاناتزانالفرد مما قد يشعر باضطراب الفرد مما قد يشعر باضطراب 

قرار:القتتدرة عتتىل اختتتاذ القتترار: ختاذ ال عىل ا قدرة  بني هتتو عمليتتة اختيتتار الفتترد لطريقتتة فعتتل بتتني   ال عل  قة ف فرد لطري يار ال ية اخت ننياثنتتنيهو عمل من أو أكثتتر متتن   اث ثر  أو أك

بدالبتتد فهائل أثنتتاء بقيقتته ألهدافتتهال قه ألهدا ناء بقي مة؛ ، وهتتذه القتتدرة مهمتتة؛ ائل أث قدرة مه هذه ال قوم ألن قتترارات األفتتراد عتتادةا متتا تقتتوم ، و ما ت عادةا  فراد  قرارات األ ألن 

 . . ((2))عىل نتائج تؤثر بشكل كبري عىل حياهتم وحياة اآلخرين واملجتمع ككلعىل نتائج تؤثر بشكل كبري عىل حياهتم وحياة اآلخرين واملجتمع ككل

 حدود البحث:حدود البحث:

ختاذ احلتتد املوضتتوعي: تنتتاول هتتذا البحتتث االتتتزان االنفعتتال والقتتدرة عتتىل اختتتاذ  -1 عىل ا قدرة  عال وال تزان االنف حث اال هذا الب ناول  ضوعي: ت حلد املو ا

 لليبية بوزارة الداخلية الليبية.لليبية بوزارة الداخلية الليبية.القرار عىل عينة من ضباط الرشطة االقرار عىل عينة من ضباط الرشطة ا

ية يف احلتتتدود املكانيتتتة: تتتتم تطبيتتتق أدوات البحتتتث عتتتىل ضتتتباط الرشتتتطة الليبيتتتة يف  -2 رشطة الليب ضباط ال عىل  حث  يق أدوات الب تم تطب ية:  حلدود املكان ا

 وزارة الداخلية.وزارة الداخلية.

 م.م.20222022احلدود الزمنية: تم تطبيق هذا البحث خالل العام احلدود الزمنية: تم تطبيق هذا البحث خالل العام  -3

 

 مفهوم االتزان االنفعال:مفهوم االتزان االنفعال:  -أوالا أوالا 

لنفس مفهتتوم االتتتزان االنفعتتال جتتذب اهتتتامم العديتتد متتن العتتاملني يف جمتتال علتتم التتنفس إن إن        لم ا جمال ع عاملني يف  من ال يد  هتامم العد جذب ا عال  تزان االنف هوم اال مف

كام بكتتل فروعتته كتتام  عه  كل فرو تتا ب ا أظهتترت العلتتوم اإلنستتانية األختترى كالفلستتفة واآلداب اهتامما ا سفة واآلداب اهتامم خرى كالفل سانية األ لوم اإلن هرت الع هبذا هبتتذا أظ

مة املوضتتوق، واملتتبتتع لنظريتتات علتتم التتنفس اتتد أن هلتتذا املفهتتوم فعاليتتة وأثتتر يف ديمومتتة  ثر يف ديمو ية وأ هوم فعال هلذا املف اد أن  لنفس  لم ا يات ع بع لنظر ضوق، واملتت املو

لذي احليتتاة، واستتتمرارها بالشتتكل التتذي  شكل ا ستمرارها بال ياة، وا ضليضتتمن بقيتتق تطورهتتا نحتتو األفضتتلاحل حو األف ها ن يق تطور ضمن بق كن يمكتتن ، وال ، وال ي يم

 بديد مفهوم واحد لالتزان االنفعال لذا نستند إىل بعض التعريفات:بديد مفهوم واحد لالتزان االنفعال لذا نستند إىل بعض التعريفات:

نه ُيعرفتتته بنتتتي يتتتونس:  بأنتتته            يونس:  بأ ني  فه ب حدأحتتتد))))ُيعر عىل األبعتتتاد األساستتتية يف الش صتتتية التتتذي يمتتتتد عتتتىل   أ تد  لذي يم صية ا سية يف الش  عاد األسا األب

طب شتتكل متصتتل مستتتمر متتن القطتتب املوجتتب التتذي يمثلتته االتتتزان االنفعتتال إىل القطتتب  عال إىل الق تزان االنف له اال لذي يمث جب ا طب املو من الق ستمر  صل م شكل مت

سالب الستتتالب  عىل التتتذي متثلتتته العصتتتابية، وأن أي شتتت ص يمكتتتن أن يكتتتون يف أي مكتتتان عتتتىل ال كان  كون يف أي م كن أن ي ش ص يم صابية، وأن أي  له الع لذي متث ا

ثل هتتتذا املتصتتتل، يمكننتتتا أن نوصتتتفه  طبقتتتاا ملكانتتته، وأن مجيتتتع املواقتتتع حمتملتتتة، ويمثتتتل  لة، ويم قع حمتم يع املوا نه، وأن مج قاا ملكا صفه  طب نا أن نو صل، يمكن هذا املت

                                                 
، رسالة ماجستري، كلية ((أساليب املعاملة الوالدية كام يدركها األبناء وعالقتها باالتزان االنفعال لدى األطفال  ))، 2014( الغداين، نارص، 1)

 (.12الةبية، جامعة نزوي، ص. 

أثر الربامج األثرائية الصيفية للموهوبني عىل أساليب العزو السببي ومهارات اختاذ القرار لدى الطالب  ))، 2008( عبداملجيد، أسامة حممد، 2)

 .186، املجلد الرابع عرش، العدد الثاين، ص: ((املوهوبني السعوديني
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عدواين، االتتتتتزان االنفعتتتتال الشتتتت ص اهلتتتتادي، التتتترزين الثابتتتتت، املنضتتتتبط، غتتتتري العتتتتدواين،  غري ال ضبط،  بت، املن لرزين الثا هلادي، ا ش ص ا عال ال تزان االنف اال

 ..((1(()(()املتفائل، الدقيقاملتفائل، الدقيق

غداين: بأبيتتنام ُيعرفتته الغتتداين: بأ           فه ال ينام ُيعر عة حالتتة نفستتية تتتؤثر يف ستتلو  الفتترد وتصتتاحبها جمموعتتة ""نه نتته ب صاحبها جممو فرد وت سلو  ال تؤثر يف  سية  لة نف حا

تؤثر يف متتن املظتتاهر اعارجيتتة اجلستتمية غالبتتاا متتا تعتترب عتتن نتتوق االنفعتتال، التتتي قتتد تتتؤثر يف  قد  تي  عال، ال نوق االنف عن  عرب  ما ت باا  سمية غال ية اجل ظاهر اعارج من امل

ضطراب ستتتلو  الفتتترد ممتتتا قتتتد يشتتتعر باضتتتطراب  شعر با قد ي مما  فرد  ختالل اتزانتتته، اختتتتالل سلو  ال نه، ا من العالقتتتات يف البيئتتتة متتتن اتزا ئة  قات يف البي العال

 .  .  ((2))""حولهحوله

عال ويتترى ريتتان أن االتتتزان االنفعتتال          تزان االنف يان أن اال يرى ر لة يحالتتة يو هستضتتيف فيهتتحا ضيف في قف ا الشتت ص إدراكتته للمواقتتف ست كه للموا ش ص إدرا ا ال

خربات امل تلفتتة التتتي تواجهتته، ثتتم التتربط بتتني هتتذه اجلوانتتب ومتتا لديتته متتن جوانتتب وختتربات  نب و من جوا يه  ما لد نب و هذه اجلوا بني  لربط  ثم ا هه،  تي تواج فة ال امل تل

ستجابة وجتتتتارب ستتتابقة متتتن النجتتتاح والفشتتتل تستتتاعده عتتتىل تعيتتتني وبديتتتد نتتتوق االستتتتجابة  نوق اال يد  يني وبد عىل تع ساعده  شل ت جاح والف من الن سابقة  جتارب  و

فاا وطبيعتهتتا بحيتتث تتفتتق مقتضتتيات املوقتتف التتراهن وتستتمح بتكيتتف استتتجابته تكيفتتاا  ستجابته تكي يف ا سمح بتك لراهن وت قف ا ضيات املو فق مقت يث تت ها بح وطبيعت

بالفرد إىلمالئتتاما ينتهتتي بتتالفرد إىل هي  ئاما ينت قت التوافتتق متتع البيئتتة واملستتامهة اإلاابيتتة يف نشتتاطها، ويف الوقتتت   مال شاطها، ويف الو ية يف ن سامهة اإلااب ئة وامل مع البي فق  التوا

 . . ((3))نفسه ينتهي بالفرد إىل حالة من الشعور بالرضاء والسعادةنفسه ينتهي بالفرد إىل حالة من الشعور بالرضاء والسعادة

فه أمتتا )محتتدان( فيعرفتته            محدان( فيعر ما ) عىل أنتته يكتتون لتتدى الفتترد القتتدرة عتتىل التتتحكم والستتيطرة عتتىل ""أ سيطرة  لتحكم وال عىل ا قدرة  فرد ال لدى ال كون  نه ي أ

ية  انفعاالتتتتته امل تلفتتتتة، ولديتتتته مرونتتتتة يف التعامتتتتل متتتتع املواقتتتتف واالحتتتتدا  اجلاريتتتتة   حدا  اجلار قف واال مع املوا مل  نة يف التعا يه مرو فة، ولد ته امل تل انفعاال

هذه وبحيتتتتث تكتتتتون استتتتتجابته االنفعاليتتتتة مناستتتتبة للمواقتتتتف التتتتتي تستتتتتدعي هتتتتذه  ستدعي  تي ت قف ال سبة للموا ية منا ستجابته االنفعال كون ا يث ت وبح

 . . ((4))االنفعاالتاالنفعاالت

ضح للباحومتتن ختتالل متتا ستتبق يتضتتح للباح           سبق يت ما  خالل  من  صحة ثتتة أن االتتتزان االنفعتتال مظهتتر متتن مظتتاهر الصتتحة و ظاهر ال من م هر  عال مظ تزان االنف ثة أن اال

قديره النفستتتية يتمثتتتل يف قتتتدرة الفتتترد عتتتىل التتتتحكم بانفعاالتتتته يف مواقتتتف معينتتتة، وتقتتتديره  نة، وت قف معي ته يف موا لتحكم بانفعاال عىل ا فرد  قدرة ال ثل يف  سية يتم النف

تي لذاتتته، والقتتدرة عتتىل اختتتاذ القتترارات، والتعامتتل  بمرونتتة متتع الضتتغوط واملشتتاكل التتتي  شاكل ال ضغوط وامل مع ال نة  مل  بمرو قرارات، والتعا ختاذ ال عىل ا قدرة  ته، وال لذا

 يتعرض هلا.يتعرض هلا.

   االتزان االنفعال من املنظور اإلسالمي:االتزان االنفعال من املنظور اإلسالمي: -1

هوم اورد مفهتتتوم ا رشيفة، التتتتزان االنفعتتتال يف القتتتر ن الكتتتريم واألحاديتتتث النبويتتتة الرشتتتيفة، ورد مف ية ال يث النبو كريم واألحاد قر ن ال عال يف ال تزان االنف ال

عاىل: بعتتتدة تستتتميات منهتتتا الصتتترب، احللتتتم، الثبتتتات، وغريهتتتا كتتتام جتتتاء يف قولتتته تعتتتاىل:  له ت جاء يف قو كام  ها  بات، وغري لم، الث صرب، احل ها ال سميات من عدة ت ب

 َا إَِلْيِه َراِجُعون ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مة ابِِريَن الَّ ِ الصَّ ا إَِلْيِه َراِجُعونَ َوَبرشر ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مة ابِِريَن الَّ ِ الصَّ  . . ((5))َوَبرشر

                                                 
، جملة جامعة النجاح لألبحا ، ((ة االتزان االنفعال بمستوى تأكيد الذات عند عينة من طلبة اجلامعة األردنيةعالق))، 2005(بني يونس، حممد، 1)

 .926-925، ص.ص: 3، العدد 19املجلد 

 (.12(الغداين، املرجع السابق، ص. 2)

بتكاري لدى طلبة الصف احلادي عرش بمحافظات ، االتزان االنفعال وعالقته بكل من الرسعة االدراكية والتفكري اال2006(ريان، حممود، 3)

 .36غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزة، ص: 

 .37(محدان، املرجع السابق، ص: 4)

 .156( القر ن الكريم، سورة البقرة، اآلية رقم: 5)
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عاىل: وقولتته تعتتاىل:          له ت ا َوَثبرتتْت وقو َْ َعَلْينَتتا َصتترْبا نَتتا َأْفتتِر رْت َومَلَّتتا َبتتَرُزوا جِلَتتاُلوَت َوُجُنتتوِدِه َقتتاُلوا َربَّ ا َوَثب رْبا َا صَ َْ َعَلْين ِر ْ َا َأف ن اُلوا َربَّ َ ُوِدِه ق َاُلوَت َوُجن َرُزوا جِل َ َّا ب َومَل

تتتَنا َعتتتىَل اْلَقتتتْوِم اْلَكتتتافِِرينَ  افِِرينَ َأْقتتتَداَمنَا َوانرُصْ َ ْوِم اْلك َ ىَل اْلق َ َنا ع ْ َداَمنَا َوانرُص ْ سن  ، فالصتتتبور استتتم متتتن أستتتامء اهلل احلستتتن    ((1))َأق سامء اهلل احل من أ سم  صبور ا ، فال

نب وستتمة متتن ستتامت املتتؤمن الصتتالح، أمتتا املضتتاد يف اجلانتتب  ضاد يف اجلا ما امل صالح، أ ملؤمن ال سامت ا من  سمة  لع اآلختتر فهتتو اجلتتزق واهللتتع و جلزق واهل هو ا خر ف اآل

عاىل: واحلتتتتزن ألن اإلستتتتالم دعتتتتا املستتتتلم إىل كظتتتتم الغتتتتيظ كتتتتام جتتتتاء يف قولتتتته تعتتتتاىل:  له ت جاء يف قو كام  غيظ  ظم ال سلم إىل ك عا امل سالم د حلزن ألن اإل وا

 َواهللََُّواهللَُّ  َۗۗواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافنَِي َعِن النَّاِس َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافنَِي َعِن النَّاِس 

بة امْلُْحِسننِيَ   
بة امْلُْحِسننِيَ حُيِ
 ..  ((2))حُيِ

عىل وحتتتث القتتتر ن الكتتتريم عتتتىل            كريم  قر ن ال حث ال عال الطمأنينتتتة، بوصتتتفها متثتتتل االتتتتزان االنفعتتتال و تزان االنف ثل اال صفها مت نة، بو عىل وأعتتتىل الطمأني وأ

خرة درجتتات الستتعادة واالطمئنتتان واالستتتقرار يف التتدنيا واآلختترة  لدنيا واآل ستقرار يف ا نان واال سعادة واالطمئ جات ال يامن هتتي اإليتتامن در بار  بتتاهلل تبتتار  هي اإل باهلل ت

كريم وتعتتاىل لقولتته الكتتريم  له ال عاىل لقو تتِذيَن  َمُنتتوا َوَتْطَمتتِئنة ُقُلتتوهُبُم بِتتِذْكِر اهللَِّ وت ِِذْكِر اهللَِّ الَّ ُوهُبُم ب ِئنة ُقل َ ُوا َوَتْطم ِذيَن  َمن َّ ِِذْكرِ بِتتِذْكرِ   َأاَل َأاَل   ۗۗال ِئنة َتْطَمتتِئنة   اهللَِّاهللَِّ  ب َ   َتْطم

 ..  ((3))اْلُقُلوُب اْلُقُلوُب 

يرة)ودعتتتا اإلستتتالم إىل عتتتدم الغضتتتب واجلتتتذر منتتته عتتتن أ  هريتتترة)         عن أ  هر نه  جلذر م ضب وا عدم الغ سالم إىل  عا اإل سول اهلل (، أن رستتتول اهلل ود (، أن ر

(( :قال ) :قال )((((ليس الشديد بالرصعة، إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبليس الشديد بالرصعة، إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب())())4)) . . 

 :سامت الش ص املتزن انفعالياا:سامت الش ص املتزن انفعالياا 

 قدرته عىل اختاذ القرار من دون االعتامد عىل اآلخرين.قدرته عىل اختاذ القرار من دون االعتامد عىل اآلخرين. -

 واآلخرين.واآلخرين.له درجة ُعليا من قبول الذات له درجة ُعليا من قبول الذات  -

 ُيدر  احلقائق بشكل موضوعي.ُيدر  احلقائق بشكل موضوعي. -

 يتسم باعصوصية وعدم االستسالم لآلخرين.يتسم باعصوصية وعدم االستسالم لآلخرين. -

 له القدرة عىل معاجلة مشاكل احلياة بشجاعة.له القدرة عىل معاجلة مشاكل احلياة بشجاعة. -

 يمتلك عالقات محيدة مع اآلخرين ذوي الشأن.يمتلك عالقات محيدة مع اآلخرين ذوي الشأن. -

 يتم تعامله مع اآلخرين بشكل ديمقراطي.يتم تعامله مع اآلخرين بشكل ديمقراطي. -

 القدرة عىل التكيف وتوازن الصالبة واملرونة.القدرة عىل التكيف وتوازن الصالبة واملرونة. -

 . . ((5))والضبط وتقديره لذاتهوالضبط وتقديره لذاته  قدرته عىل الت طيطقدرته عىل الت طيط -

 نظريات االتزان االنفعال:نظريات االتزان االنفعال: -2

 نظرية التحليل النفي التقليدية )نظرية فرويد(:نظرية التحليل النفي التقليدية )نظرية فرويد(:-أأ        

                                                 
 .250( سورة البقرة، اآلية رقم:: 1)

 .234(سورة  ل عمران، اآلية رقم: 2)

 .28الرعد، اآلية رقم: (سورة 3)

 .2816( الب اري، املصدر السابق، ص: 4)

، تقدير الذات وعالقته ببعض املتغريات النفسية لدى املراهقني ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الةبية مكة 1992( قاعود، حممود، 5)

 .57املكرمة، ص: 
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هاز اإلداري أكتتد )فرويتتد( يف نظريتتة التحليتتل النفيتت عتتىل نظتتام األنتتا باعتبتتاره اجلهتتاز اإلداري            باره اجل نا باعت ظام األ عىل ن ي  يل النف ية التحل يد( يف نظر كد )فرو أ

سلو  املستتيطر واملتتنظم للش صتتية، وهلتتذا اجلهتتاز قتتدرة كبتترية يف الستتيطرة عتتىل منافتتذ الستتلو   فذ ال عىل منا سيطرة  برية يف ال قدرة ك هاز  هلذا اجل صية، و ملنظم للش  سيطر وا امل

شكل متتع اجلوانتتب البيئيتتة املناستتبة لتته، وإشتتباق الغرائتتز بطريقتتة متوازنتتة ومقبولتتة بالشتتكل  لة بال نة ومقبو قة متواز ئز بطري شباق الغرا له، وإ سبة  ية املنا نب البيئ مع اجلوا

ضاء مطاالتتذي يتتتم فيتته إرضتتاء مطا يه إر يتم ف لذي  ظام لتتب األنتتا األعتتىل ونظتتام اهلتتو، ويعتقتتد أنتته كلتتام كتتان نظتتام ا كان ن لام  نه ك قد أ هلو، ويعت ظام ا عىل ون نا األ نا األنتتا لب األ األ

ا  ا قويا  . . ((1))كان الفرد أكثر اتزاناا وأكثر توافقاا مع نفسه وبيئتهكان الفرد أكثر اتزاناا وأكثر توافقاا مع نفسه وبيئتهقويا

 النظرية السلوكية:النظرية السلوكية:  -بب

ثريات تؤكتتتد هتتتذه النظريتتتة عتتتىل اعتتتربات املتعلمتتتة منطلقتتتة متتتن أهنتتتا تقتتتوم عتتتىل مثتتتريات              عىل م قوم  هنا ت من أ قة  مة منطل عربات املتعل عىل ا ية  هذه النظر كد  تؤ

طاتواستتتتتجابات، ومتتتتا حيتتتتد  بيتتتتنهام متتتتن ارتباطتتتتات من ارتبا ينهام  حيد  ب ما  ستجابات، و سلوكيون إىل أن حيتتتتث أشتتتتار الستتتتلوكيون إىل أن   وا شار ال يث أ ح

سبه االنفعتتتال ستتتلو  متتتتعلم، وبالتتتتال يصتتتبح االتتتتزان االنفعتتتال ستتتلو  متتتتعلم، يكتستتتبه  متعلم، يكت سلو   عال  تزان االنف صبح اال تال ي متعلم، وبال سلو   عال  االنف

فة، الشتتتت ص متتتتن ختتتتالل التنشتتتتئة داختتتتل األ،ة واملؤسستتتتات االجتامعيتتتتة امل تلفتتتتة،  ية امل تل سات االجتامع خل األ،ة واملؤس شئة دا خالل التن من  ش ص  ال

سبة ال فالشتت ص التتذي ينشتتأ داختتل أ،ة هادئتتة قتتادرة عتتىل تقيتتيم املواقتتف بطريقتتة مناستتبة ال  قة منا قف بطري ييم املوا عىل تق قادرة  ئة  خل أ،ة هاد شأ دا لذي ين ش ص ا فال

سباتنفعتتل ألتفتته األستتبا فه األ عل ألت لة ب ويستتود االحتتةام والثقتتة املتبادلتتة تنف قة املتباد حةام والث سود اال هابتتني أفرادهتتاب وي عدون ، فتتأهنم يعتتدون بني أفراد فأهنم ي  ،

ا  ا أفرادا  . . ((2))متزنني من الناحية االنفعاليةمتزنني من الناحية االنفعاليةأفرادا

 ثانياا: القدرة عىل اختاذ القرار:ثانياا: القدرة عىل اختاذ القرار:

كان إن عمليتتة اختتتاذ القتترار متتن املهتتام األساستتية يف األجهتتزة اإلداريتتة العامتتة ستتواء كتتان              سواء  مة  ية العا هزة اإلدار سية يف األج هام األسا من امل قرار  ختاذ ال ية ا إن عمل

ها مدنيتتتتة أو عستتتتكرية أو أمنيتتتتة. ويتوقتتتتف عليهتتتتا  قف علي ية. ويتو سكرية أو أمن ية أو ع هدافها نجتتتتاح األجهتتتتزة وبقيتتتتق أهتتتتدافها مدن يق أ هزة وبق جاح األج ن

سيةاألساستتتية هذا ؛ لتتتذلك تعتتتترب عمليتتتة اختتتتاذ القتتترارات جتتتوهر العمليتتتة اإلداريتتتة ومتتتن هتتتذا األسا من  ية و ية اإلدار جوهر العمل قرارات  ختاذ ال ية ا ترب عمل لذلك تع ؛ 

لة املنطلتتتق أصتتتبح الةكيتتتز يف العمليتتتات اإلداريتتتة عتتتىل عمليتتتة اختتتتاذ القتتترارات وحماولتتتة  قرارات وحماو ختاذ ال ية ا عىل عمل ية  يات اإلدار يز يف العمل صبح الةك لق أ املنط

 منهجاا متبعاا.منهجاا متبعاا.معرفة العوامل املؤثرة عليها معرفة العوامل املؤثرة عليها 

 تعريف اختاذ القرار:تعريف اختاذ القرار:

نهُيعتترف عتتىل أنتته           عىل أ عرف  بدائل : عمليتتة اختيتتار الفتترد لطريقتتة فعتتل بتتني اثنتتني أو أكثتتر متتن البتتدائل ُي من ال ثر  نني أو أك بني اث عل  قة ف فرد لطري يار ال ية اخت : عمل

فهأثنتتاء بقيقتته ألهدافتته قه ألهدا ناء بقي مة؛ ألن ، وهتتذه القتتدرة مهمتتة؛ ألن أث قدرة مه هذه ال عىل قتترارات األفتتراد عتتادةا متتا تقتتوم عتتىل ، و قوم  ما ت عادةا  فراد  قرارات األ

 . . ((3))نتائج تؤثر بشكل كبري عىل حياهتم وحياة اآلخرين واملجتمع ككلنتائج تؤثر بشكل كبري عىل حياهتم وحياة اآلخرين واملجتمع ككل

                                                 
تر: فرج أمحد وأخرون، مراجعة: لويس كامل مليكة، دار الشائع للنرش،  ، نظريات الش صية،1978( هول، كالفيني، لينديزي، جاردن، 1)

 .54القاهرة، ص: 

 .29، مكتبة التحرير، بغداد، ص:2(. طبيعة األنسان يف ضوء فلسفة بافلوف، ط 1978(جعفر، نوري)2)

 (186()عبداملجيد، املرجع السابق، ص. 3)
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ية وحيتتدده طراونتتة: بأنتته عمليتتة            نه عمل نة: بأ حيدده طراو بديل يتتتم خالهلتتا اختيتتار بتتديل و يار  هلا اخت قف متتن بتتني عتتدة بتتدائل يف موقتتف يتم خال بدائل يف مو عدة  بني  من 

من معتتني؛ وهتتي عمليتتة أساستتية يف حيتتاة األفتتراد والتتتي متكتتن الفتترد إذا كانتتت ستتديدة متتن  سديدة  نت  فرد إذا كا كن ال تي مت فراد وال ياة األ سية يف ح ية أسا هي عمل عني؛ و م

 . . ((1))حل مشكالته ومساعدته عىل التكيف مع الظروف املحيطة بهحل مشكالته ومساعدته عىل التكيف مع الظروف املحيطة به

حلاالت واختتتتاذ القتتترار: هتتتو استتتتجابة فعالتتتة تتتتوفر النتتتتائج املرغوبتتتة للحالتتتة أو احلتتتاالت                لة أو ا بة للحا تائج املرغو توفر الن لة  ستجابة فعا هو ا قرار:  ختاذ ال وا

قيم املحتملتتتة التتتتي تشتتتمل الظتتتواهر االجتامعيتتتة والفرديتتتة والتتتتي تستتتتند إىل حقتتتائق وقتتتيم  قائق و ستند إىل ح تي ت ية وال ية والفرد ظواهر االجتامع شمل ال تي ت لة ال املحتم

 .   .   ((2))تؤذي إىل اختيار أفضل البدائل املناسبة ملواجهة احلالة أو احلاالت املحتملةتؤذي إىل اختيار أفضل البدائل املناسبة ملواجهة احلالة أو احلاالت املحتملة

 :عنارص اختاذ القرار:عنارص اختاذ القرار 

هلاهلتت - هدف دف متتن اختتتاذ القتترار أي بمعنتت  أنتته عنتتد اختيتتار أي قتترار يكتتون هنتتا  هتتدف ا نا   كون ه قرار ي يار أي  ند اخت نه ع ن  أ قرار أي بمع ختاذ ال من ا دف 

 واضح وحمدد بحيث يسهل تنفيذه.واضح وحمدد بحيث يسهل تنفيذه.

 الدافع: من الصعب أن يت ذ القرار دون وجود دافع لتحقيقه.الدافع: من الصعب أن يت ذ القرار دون وجود دافع لتحقيقه. -

تي التنبتتتؤ: أي عنتتتد اختتتتاذ القتتترار اتتتب أن نضتتتع مجيتتتع االحتتتتامالت التتتواردة التتتتي  - لواردة ال حتامالت ا يع اال ضع مج اب أن ن قرار  ختاذ ال ند ا بؤ: أي ع التن

 املستقبل.املستقبل.ستحد  عند اختيار القرار بالوقت احلارض وستحد  عند اختيار القرار بالوقت احلارض و

سه يف البتتدائل: أن يكتتون لتتدى مت تتذ القتترار أكثتتر متتن بتتديل بحيتتث ال حيرصتت نفستته يف  - رص نف يث ال حي بديل بح من  ثر  قرار أك لدى مت ذ ال كون  بدائل: أن ي ال

 بديل واحد.بديل واحد.

يود قيتتود اختتتاد القتترار: يواجتته مت تتذ القتترار قيتتوداا عنتتد اختتتاذه لقتتراره ومتتن تلتتك القيتتود  - لك الق من ت قراره و ختاذه ل ند ا يوداا ع قرار ق جه مت ذ ال قرار: يوا ختاد ال يود ا ق

مدة )درجتتة امل تتاطرة، ودرجتتة التأكتتد متتن املتتردود، ومصتتادر التمويتتل، واعتتربة ومتتدة  عربة و يل، وا صادر التمو ملردود، وم من ا كد  جة التأ جة امل اطرة، ودر )در

قرارتنفيتتذ القتترار يذ ال ل(؛ لتتتنف قوق اتتب اختيتتار القتترار املناستتب حلتتل املشتتكلة وتفتتادي وقتتوق ذلك ذلك (؛  فادي و شكلة وت حلل امل سب  قرار املنا يار ال اب اخت

 .  .  ((3))األرضاراألرضار

 :أنواق القرارات:أنواق القرارات 

 اآليت:اآليت:يفرق سايمون بني عدة أنواق من القرارات ويوضحها عىل النحو يفرق سايمون بني عدة أنواق من القرارات ويوضحها عىل النحو                 

 القرار اهلادف: هو الذي يرتبط باهلدف النهائي.القرار اهلادف: هو الذي يرتبط باهلدف النهائي. -

 القرار غري اهلادف: هو الذي ال يؤدي إىل بقيق اهلدف النهائي.القرار غري اهلادف: هو الذي ال يؤدي إىل بقيق اهلدف النهائي. -

هلدف القتتترار الرشتتتيد: هتتتو التتتذي يتتتؤذي إىل اختيتتتار بتتتدائل تتتتؤذي إىل بقيتتتق اهلتتتدف  - يق ا تؤذي إىل بق بدائل  يار  يؤذي إىل اخت لذي  هو ا شيد:  قرار الر ال

 النهائي.النهائي.

                                                 
تدريبي يف تنمية مهارة القرار لدى الطلبة القياديني يف اجلامعة األردنية، أطروحة دكتوراه يف  ، أثر برنامج2006(الطراونة، عبدالرازق عبداهلل، 1)

 .3علم النفس الةبية، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، ص: 

الب املعلمني بعض مفاهيم فاعلية وحدة مصممة يف صورة مديوالت تعليمية معززة كمبيوتريا  يف أكساب الط))، 2008(السعدين، عبدالرمحن،2)

 78، ص: 132، دراسات يف املناهج وطرق التدريس، اجلزء األول، العدد ((وإجراءات اإلسعافات األولية والقدرة عىل اختاذ القرار

 .35-23: ، علوم الةبوية، العدد األول، ص ص((االجتاهات احلديثة يف صنع القرار الةبوي))، 2015(مجال الدين، نجوى يوسف وأخرون، 3)
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هدف القتترار غتتري الرشتتيد: هتتو القتترار العضتتوي التتذي ال يستتاعد عتتىل الوصتتول للهتتدف  - صول لل عىل الو ساعد  لذي ال ي ضوي ا قرار الع هو ال شيد:  غري الر قرار  ال

 النهائي.النهائي.

جلداول القتترار املتتربمج: هتتو القتترار التتذي  ضتتع حلستتابات وخطتتط دقيقتتة، ويتبتتع اجلتتداول  - بع ا قة، ويت طط دقي سابات وخ ضع حل لذي   قرار ا هو ال ملربمج:  قرار ا ال

 الزمنية املحددة واملتقنة.الزمنية املحددة واملتقنة.

غريالقتترار غتتري - قرار  جلة  املتتربمج: يتطلتتب قتتدراا كبتترياا متتن االبتكتتار، وختتلتتف أستتاليب معاجلتتة ال ساليب معا لف أ كار، وختت من االبت برياا  قدراا ك لب  ملربمج: يتط  ا

 عن أساليب معاجلة القرار املربمج.   عن أساليب معاجلة القرار املربمج.     ((1))غري املربمجغري املربمج

 

 :قرار:أستتاليب اختتتاذ القتترار ختاذ ال ساليب ا ية، تتنتتوق األستتاليب املستتاعدة عتتىل اختتتاذ القتترارات اإلداريتتة،   أ قرارات اإلدار ختاذ ال عىل ا ساعدة  ساليب امل نوق األ تت

هد متتتن األستتتهل إىل األصتتتعب حستتتب الوقتتتت واجلهتتتد  قت واجل سب الو صعب ح سهل إىل األ حلدس والتكلفتتتة، ويعتتتد احلتتتدس من األ عد ا فة، وي والتكل

منيوالت متتني ختاذ  والتترأي الش إتت إزاء حتتل معتتني ملشتتكلة قائمتتة أستتهل وستتائل اختتتاذ والت  سائل ا سهل و مة أ شكلة قائ عني مل حل م إ إزاء  لرأي الش   وا

 القرارات، ويمكن تقسيم أساليب اختاذ القرار إىل قسمني مها:القرارات، ويمكن تقسيم أساليب اختاذ القرار إىل قسمني مها:

 األساليب النظرية )الغري كمية(:األساليب النظرية )الغري كمية(: -1

عىل احلكتتم الش إتت : هتتذا املعيتتار يف اختتتاذ القتترار يتضتتمن قتتدرة الفتترد يف حكمتته عتتىل  - مه  فرد يف حك قدرة ال ضمن  قرار يت ختاذ ال يار يف ا هذا املع إ :  كم الش  احل

 خرباته وجتاربه السابقة.خرباته وجتاربه السابقة.

تازة يف احلقتتائق: تعتتتد احلقتتائق قواعتتتد ممتتتتازة يف  - عد مم قائق قوا عد احل قائق: ت عل اختتتاذ القتتترار، واعتتل احل قرار، وا ختاذ ال قرارات املت ذة القتتترارات املت تتتذة ا ال

 تتسم باملوضوعية والعقالنية.تتسم باملوضوعية والعقالنية.

ختاذ التجربتتتة: متثتتتل التجربتتتة الستتتابقة مصتتتدراا مهتتتاما ال يمكتتتن االستتتتغناء عنتتته يف اختتتتاذ  - نه يف ا ستغناء ع كن اال هاما ال يم صدراا م سابقة م بة ال ثل التجر بة: مت التجر

 ((2))  القرارات يف مواقف مشاهبة.القرارات يف مواقف مشاهبة.

 األساليب الكمية:األساليب الكمية: -2

ياس االحتتتامالت: يشتتري بعتتض البتتاحثني إىل أن عمليتتة اختتتاذ القتترار تعتمتتد عتتىل قيتتاس  - عىل ق مد  قرار تعت ختاذ ال ية ا باحثني إىل أن عمل عض ال شري ب حتامالت: ي اال

حتامالت، االحتتتامالت،  صفر فهتتو درجتتة االعتقتتاد يف حتتد  متتا، وقيمتتة االحتتتامل تبتتدأ متتن الصتتفر اال من ال بدأ  حتامل ت مة اال ما، وقي حد   قاد يف  جة االعت هو در ف

ا إذا كان متوقع احلدو . ا إذا كان متوقع احلدو .إذا كان املوقف مستحيالا وتكون واحدا  إذا كان املوقف مستحيالا وتكون واحدا

ية املحاكتتتاة: تستتتت دم متتتن ختتتالل احلواستتتيب االلكةونيتتتة  - سيب االلكةون خالل احلوا من  ست دم  كاة: ت بار والتكنولوجيتتتة الختبتتتار املحا ية الخت والتكنولوج

 صالحية النامذج الرياضية والرسوم البيانية واملسارات يف تقييم البدائل.صالحية النامذج الرياضية والرسوم البيانية واملسارات يف تقييم البدائل.

                                                 
 .120، جامعة امللك سعود، كلية العلوم، الرياض، ص: ((اإلدارة العامة، األسس والوظائف ))، 1991( النمر، سعود بن حممد وأخرون، 1)

، رسالة ماجستري غري منشورة، ((معوقات است دام نظم املعلومات احلاسوبية يف عملية اختاذ القرارات األمنية))، 2000(الرشيدي، عيل، 2)

 .40أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، معهد الدراسات العليا، الرياض، ص: 

 .45-44، عامن، دار الصفاء للنرش والتوزيع، ص ص: 1، ط ((القدرة عىل اختاذ القرار وعالقتها بمركز الضبط))، 2010( موس ، شهرزاد، 2)
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يد نظريتتتتة املباريتتتتات: تشتتتتمل جمموعتتتتة متتتتن التتتتنامذج التتتتتي متكتتتتن متتتتن بديتتتتد  - من بد كن  تي مت لنامذج ال من ا عة  شمل جممو يات: ت ية املبار نظر

يات االستتتةاتيجيات التتتتي يواجههتتتا مت تتتذ القتتترارات كأحتتتد املشتتتةكني يف مباريتتتات  شةكني يف مبار حد امل قرارات كأ ها مت ذ ال تي يواجه سةاتيجيات ال اال

سةاتيجية وكيفيتتتة الوصتتتول الستتتةاتيجية  صول ال ية الو خذأفضتتتل بعتتتد األختتتذوكيف عد األ ضل ب سةاتيجيات يف احلستتتبان استتتةاتيجيات   أف سبان ا يف احل

 ..وظروفهموظروفهماملنافسني املنافسني 

عاتاألستتتلوب اجلامعتتتي: يتتتتم اختتتتاذ القتتترار متتتن ختتتالل مباحثتتتات واجتامعتتتات - ثات واجتام خالل مباح من  قرار  ختاذ ال يتم ا عي:  سلوب اجلام تتم وتتتتتم   ،،األ و

 .  .  ((1))صياغته القرار عن طريق املناقشات مع عدة أش اصصياغته القرار عن طريق املناقشات مع عدة أش اص

 :دراسات سابقة:دراسات سابقة 

االتزان االنفعال لدى طلبة معاهد إىل الكشف عن  دراسة هدفت(  2007حممد، (أجرى  

  ،( طالبا  وطالبة750) من الدراسة عينة تكونت املعلمني واملعلامت يف مدينة املوصل،

أن مستوى االتزان االنفعال لدى طلبة معاهد املعلمني الذين  أوضحت نتائج الدراسة

تعرضت أ،هم حلاالت الدهم أقل من اقراهنم الذين مل يتعرضوا هلا، كام أظهرت أن هنا  

 .اإلنا  ة غري دالة بني االتزان االنفعال ومتغري اجلنس لصالحعالقة ارتباطية موجب

االتزان االنفعال والقدرة ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل  2010، حممد محدان)كام أجرى 

( 120تكونت عينة الدراسة من ) عىل اختاذ القرار لدى ضباط الرشطة يف حمافظة خان يونس

ضابطا  من العاملني يف مراكز وإدارات الرشطة وأقسامها امل تلفة يف حمافظة خان يونس للعام 

أنه ال  أوضحت نتائج الدراسة ( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية.2010-2011)

اعربة بينام توجد فروق توجد فروق يف االتزان االنفعال تعزى ملتغريي مكان العمل وسنوات 

ملتغري الت صص العلمي حيث كانت لصالح الت صصات األدبية، وملتغري الرتبة تعزى 

العسكرية حيث كانت لصالح النقباء، وملتغري املستوى التعليمي وكانت لصالح مستوى 

البكالوريوس. ال توجد فروق يف القدرة عىل اختاذ القرار تعزى ملتغريات مكان العمل، 

صص العلمي، سنوات اعربة. بينام توجد فروق يف القدرة عىل اختاذ القرار تعزى ملتغريي  الت

  الدراسة  الرتبة العسكرية، املستوى التعليمي.

(  دراسة هدفت إىل الكشف عن عالقة الضغوط النفسية 2018بينام اجرى )الضيدان،

ارس الثانوية بمدينة الرياض، باالتزان االنفعال والقدرة عىل اختاذ القرار لدى مديري املد

وجود عالقة ارتباطية سالبة  أوضحت نتائج الدراسة( مديرا ، 221تكونت عينة الدراسة من )

بني الضغوط النفسية واالتزان االنفعال لدى مديري املدارس، وأيضا  وجود عالقة ارتباطية 

 سالبة بني الضغوط النفسية والقدرة عىل اختاذ القرار.
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 إجراءات البحث: 

 منهج البحث:منهج البحث: -

تزان اُستتت دم املتتنهج االرتبتتاطي وذلتتك ملناستتبته ألهتتداف البحتتث يف التعتترف عتتىل االتتتزان  عىل اال عرف  حث يف الت هداف الب سبته أل لك ملنا باطي وذ ملنهج االرت ت دم ا اسُ

بوزارة االنفعتتتال وعالقتتتته باختتتتاذ القتتترار لتتتدى عينتتتة متتتن ضتتتباط الرشتتتطة العتتتاملني بتتتوزارة  عاملني  رشطة ال ضباط ال من  نة  لدى عي قرار  ختاذ ال ته با عال وعالق االنف

 الداخلية.الداخلية.

 جمتمع البحث:جمتمع البحث: -

عاملني يتكتتون جمتمتتع البحتتث احلتتال متتن مجيتتع ضتتباط الرشتتطة العتتاملني            رشطة ال ضباط ال يع  من مج حلال  حث ا مع الب كون جمت ية بتتوزارة الداخليتتة يت بوزارة الداخل

 م.م.20222022الليبية عام الليبية عام 

 عينة البحث:  عينة البحث:   -

بوزارة تتكتتتون عينتتتة البحتتتث احلتتتال متتتن جمموعتتتة متتتن ضتتتباط الرشتتتطة العتتتاملني بتتتوزارة            عاملني  رشطة ال ضباط ال من  عة  من جممو حلال  حث ا نة الب كون عي تت

نة )الداخليتتة الليبيتتة، إذ تتضتتمن العينتتة ) ضمن العي ية، إذ تت ية الليب تم ( ضتتابط متتن رتبتتة متتالزم حتتت  رتبتتة لتتواء تتتم 4040الداخل لواء  بة  ت  رت مالزم ح بة  من رت ضابط   )

 اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة.اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة.

 األدوات املست دمة يف  البحث: األدوات املست دمة يف  البحث: 

 لتحقيق أهداف البحث است دمت الباحثة:لتحقيق أهداف البحث است دمت الباحثة:          

عالمقيتتتاس االتتتتزان االنفعتتتال .1 تزان االنف ياس اال ضمن )متتتن إعتتتداد حممتتتد محتتتدان ويتضتتتمن ): : مق محدان ويت مد  عداد حم بارة ( عبتتتارة 5656من إ ( ع

 موزعة عىل بعدين.موزعة عىل بعدين.

 ::اعصائص السيكومةية للمقياساعصائص السيكومةية للمقياس

 الصدق:الصدق:  -أوالا أوالا 

صدق قامتتت الباحثتتة بتتاالعتامد عتتىل صتتدق  عىل  باالعتامد  ثة  مت الباح رض املحكمتتني، وُعتترض قا ُ مني، وع عة املقيتتاس عتتىل جمموعتتة املحك عىل جممو ياس  املق

مدى متتتن الستتتادة امُلحكمتتتني املت صصتتتني يف علتتتم التتتنفس إلبتتتداء التتترأي حتتتول متتتدى  حول  لرأي  بداء ا لنفس إل لم ا صني يف ع مني املت ص سادة امُلحك من ال

ضع ُمالئمتتتة املقيتتتاس ملتتتا وضتتتع  ملا و ياس  مة املق ته، ولقياستتته، ومتتتدى وضتتتوح تعليامتتتته، وُمالئ ضوح تعليام مدى و سه، و ته مناستتتبة عباراتتتته لقيا سبة عبارا منا

توى لالتتتتزان االنفعتتتالو ويف ضتتتوء  رائهتتتم تتتتم اتفتتتاق املحكمتتتني بيانتتتاا لصتتتدق حمتتتتوى  صدق حم ناا ل مني بيا فاق املحك تم ات هم  ضوء  رائ عالو ويف  تزان االنف لال

 %( من امُلحكمني.%( من امُلحكمني.9090))    املقياس وقد وصلت نسبة االتفاق حوالاملقياس وقد وصلت نسبة االتفاق حوال

       ::: الثبات: الثبات-ثانياا ثانياا 

باتتتتم حستتاب الثبتتات ساب الث هو بطريقتتتي التجزئتتة النصتتفية ، وُمعامتتل ألفتتا كرونبتتا و كتتام هتتو   تم ح كام  با و  فا كرون مل أل صفية ، وُمعا ئة الن تي التجز بطريق

 ( :( :11موضح يف جدول)موضح يف جدول)
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( قيم م عامالت ثبات درجات مقياس االتزان االنفعال باست دام التجزئة النصفية 1جدول )

 ومعامل ألفا كرونبا  

 االنفعالمقياس االتزان 
 التجزئة النصفية

 ألفا كرونبا 
 م عامل ارتباط سبريمان ت براون م عامل ارتباط بريسون

 75و0 80و0 67و0 الدرجة الكلية للمقياسالدرجة الكلية للمقياس

جدول )يتضتتتتح متتتتن جتتتتدول )           من  ضح  سبريمان ( أن قتتتتيم ُمعتتتتامالت ارتبتتتتاط ستتتتبريمان 11يت باط  عامالت ارت قيم ُم فا بتتتتراون وألفتتتتا   __( أن  براون وأل

عال كرونبتتا  ُتعتتد قتتيم ثبتتات مقبولتتة ممتتا يتتدعو إىل الثقتتة يف ثبتتات مقيتتاس االتتتزان االنفعتتال  تزان االنف ياس اال بات مق قة يف ث يدعو إىل الث مما  لة  بات مقبو قيم ث عد  با  ُت كرون

 والنتائج التي يمكن التوصل إليها عند است دامه يف البحث احلال.والنتائج التي يمكن التوصل إليها عند است دامه يف البحث احلال.

 ( عبارة.( عبارة.3838ويتضمن )ويتضمن )، ، ((1))مقياس اختاذ القرار من اعداد بندر العتيبيمقياس اختاذ القرار من اعداد بندر العتيبي .2

 اعصائص السيكومةية:اعصائص السيكومةية:

 الصدق: الصدق:   -أوالا أوالا 

من قامتتت الباحثتتة بتتاالعتامد عتتىل صتتدق املحكمتتني. ُعتترض املقيتتاس عتتىل جمموعتتة متتن  عة  عىل جممو ياس  رض املق ُ مني. ع صدق املحك عىل  باالعتامد  ثة  مت الباح قا

مة الستتادة امُلحكمتتني املت صصتتني يف علتتم التتنفس إلبتتداء التترأي حتتول متتدى ُمالئمتتة  مدى ُمالئ حول  لرأي  بداء ا لنفس إل لم ا صني يف ع مني املت ص سادة امُلحك ال

قدرةاملقيتتاس ملتتا وضتتع لقياستته ومتتدى وضتتوح تعليامتتته ومناستتبة عباراتتته القتتدرة ته ال سبة عبارا ته ومنا ضوح تعليام مدى و سه و ضع لقيا ملا و ياس  عىل عتتىل   املق

ياس اختتتاذ القتترار  ويف ضتتوء  رائهتتم تتتم اتفتتاق املحكمتتني بيانتتاا لصتتدق حمتتتوى املقيتتاس  توى املق صدق حم ناا ل مني بيا فاق املحك تم ات هم  ضوء  رائ قرار  ويف  ختاذ ال ا

 %( من امُلحكمني.%( من امُلحكمني.9090وقد وصلت نسبة االتفاق حوال  )وقد وصلت نسبة االتفاق حوال  )

 الثبات: الثبات:   -ثانياا ثانياا 

ساب قامتتتت الباحثتتتة بحستتتاب  ثة بح مت الباح عن ثبتتتات درجتتتات مقيتتتاس القتتتدرة عتتتىل اختتتتاذ القتتترار عتتتن قا قرار  ختاذ ال عىل ا قدرة  ياس ال جات مق بات در ث

 ( : ( : 22طريق ُمعامل ألفا كرونبا و كام هو موضح يف جدول)طريق ُمعامل ألفا كرونبا و كام هو موضح يف جدول)

 

( قيم م عامالت ثبات درجات مقياس القدرة عىل اختاذ القرار باست دام 2جدول )

 م عامل ألفا كرونبا 

 ألفا كرونبا  عدد الفقرات مقياس القدرة عىل اختاذ القرار

 85و0 38 الكلية للمقياسالدرجة 

جدول )يتضتتح متتن جتتدول )           من  ضح  مما ( أن قتتيم ُمعامتتل ألفتتا كرونبتتا  ُتعتتد قيمتتة ثبتتات مقبولتتة ممتتا 22يت لة  بات مقبو مة ث عد قي با  ُت فا كرون مل أل قيم ُمعا ( أن 

كن يتتتدعو إىل الثقتتتة يف ثبتتتات مقيتتتاس القتتتدرة عتتتىل اختتتتاذ القتتترار والنتتتتائج التتتتي يمكتتتن  تي يم تائج ال قرار والن ختاذ ال عىل ا قدرة  ياس ال بات مق قة يف ث يدعو إىل الث

 التوصل إليها عند است دام املقياس يف البحث احلال.التوصل إليها عند است دام املقياس يف البحث احلال.

  :عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها: عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها 

                                                 
بكل من فاعلية الذات واملساندة االجتامعية لدى عينة من املرشدين الطالبيني بمحافظة ، اختاذ القرار وعالقته 2005(العتيبي، بندر بن حممد، 1)

 الطائف، رسالة ماجستري منشورة، كلية الةبية، جامعة ام القرى.
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ساال األولالتستتتاال األول - صه: نصتتته:   -الت رشطة متتتا مستتتتوى االتتتتزان االنفعتتتال لتتتدى ضتتتباط الرشتتتطة ""ن ضباط ال لدى  عال  تزان االنف ستوى اال ما م

 ؟؟""الليبيةالليبية

سا  ولإلجابتتتتة عتتتتىل هتتتتذا التستتتتاال قامتتتتت الباحثتتتتة بحستتتتاب املتوستتتتط احلستتتتا   سط احل ساب املتو ثة بح مت الباح ساال قا هذا الت عىل  بة  ولإلجا

جلدول )واالنحتتراف املعيتتاري ومربتتع كتتاي لكتتل فقتترة متتن فقتترات املقيتتاس واجلتتدول ) ياس وا قرات املق من ف قرة  كل ف كاي ل بع  ياري ومر حراف املع ( ( 33واالن

 يوضح ذلك:يوضح ذلك:

   

لكل فقرة من  املتوسط احلسا  واالنحراف املعياري ومربع كاي( يوضح قيم 3جدول )

 فقرات املقياس
مستوى 

 الداللة

االنحراف  ²كا

 املعياري

املتوسط 

 احلسا 

 ت العبارات

 11 أشعر باهلدوء واالطمئنان الداخيل 4.13 0.911 12.600 0.006

 22 أغضب برسعة إذا س ر مني أحد 3.83 1.174 15.750 0.003

 33 ال أترصف بشكل طبيعي مع الغرباء 3.55 1.535 13.000 0.011

 44 عندما أواجه مواقف جديدة ال أشعر باعوف  3.75 1.056 15.500 0.004

 55 أتقبل النقد ولو كان يف غري حمله 3.28 1.339 2.750 0.600

 66 ل مهام كلفني ذلك ييءأنتقم ممن  2.53 1.414 6.750 0.150

 77 أثور بسهولة وألسباب تافهة 2.83 1.279 11.500 0.021

 88 أتعامل مع أي ش ص بسهولة 3.88 1.090 18.250 0.001

 99 ال يمكن أن أنس  اإلساءة مهام طال عليها الزمن 2.93 1.269 7.500 0.0112

 1010 ال أشعر بالراحة إال بعد أن أرد اإلساءة 2.23 1.423 19.250 0.001

 1111 أشعر باعجل عندما أبد  مع اآلخرين 2.85 1.369 2.000 0.736

 1212 أجد صعوبة يف التعبري عام أشعر به 2.70 1.244 8.750 0.068

 1313 أعتقد أنني حاسم يف التعبري عام أشعر به 3.83 1.196 15.500 0.004

 1414 غرفتي يف املنزل منظمة 4.23 1.097 38.250 0.000

 1515 حمبوب من زمالئيأعتقد أنني  4.13 1.017 26.750 0.000

 1616 أمتسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية 3.65 1.099 17.500 0.002

 1717 أنزعج من األخبار  املؤملة 4.13 1.067 25.500 0.000

 1818 يمكنني أن أتغاىض بسهولة عن األخبار املؤملة 3.25 1.171 9.250 0.055

 1919 الغامضةأشعر بالقلق إزاء املواقف  3.73 1.062 23.000 0.002

 2020 أشعر باإلجهاد عندما أعجز عن مواجهة مشكلة 3.53 1.240 15.750 0.003

 2121 أرحب كثريا  باملناقشات واحلوارات 3.85 1.292 17.000 0.002

 2222 يصعب عىل تقبل رأي خمالف لرأيي 3.05 1.260 6.000 0.199

 2323 أشعر أن زمالئي يس رون مني 2.45 1.552 12.500 0.014

 2424 لدي القدرة عىل االسةخاء 3.68 1.289 12.500 0.014

 2525 أفكر يف االنتحار 2.53 1.617 16.750 0.002

 2626 أرتب عميل يف صورة خطة منظمة ال أخرج عنها 4.38 0.897 28.600 0.000

 2727 أتأثر كثريا  بمصائب اآلخرين 3.93 1.309 24.250 0.000

 2828 أنفعل وأثور أعاين من التأتأة والتلعثمعندما  2.83 1.483 1.250 0.870

 2929 لدي رغبة يف أن أبدأ الشجار 2.75 1.597 7.000 0.136

 3030 أنا إنسان هادئ 4.55 0.749 42.000 0.000



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية وقائع كتاب 
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 3131 أجد صعوبة يف تغيري عادايت 3.93 1.141 18.750 0.001

 3232 أحب است دام كلامت قاطعة عندما أبد  3.75 1.171 15.500 0.004

 3333 أنا رايض متاما  عن حيايت ونفي 4.25 0.899 18.400 0.000

 3434 أشعر أن كل يوم جديد حيمل مصائب 2.93 1.421 0.500 0.974

 3535 كثرية أدافع عنه حت  لو عرضني ملشكالت لو أنني مقتنع برأي 3.50 1.198 6.750 0.150

 3636 أخاف من أشياء ومهية 3.00 1.377 6.750 0.150

 3737 أامن أن اإلنسان يتعلم من أخطائه 3.95 1.358 28.250 0.000

 3838 أنا متفائل جدا  باملستقبل 3.98 1.291 24.500 0.000

 3939 أامن بشدة بأن العني بالعني 2.88 1.159 10.750 0.030

 4040 ال أعةف ب طئي 2.28 1.281 11.500 0.021

 4141 أرفض احللول الوسط للمشكالت 2.83 1.318 4.750 0.314

 4242 أشعر باضطراب لو كانت األشياء يف غري مكاهنا 3.28 1.358 4.250 0.373

 4343 البد لإلنسان أن حيني رأسه أمام العواصف 2.88 1.371 6.250 0.181

 4444 يصعب عىل تقبل رأي خمالف لرأيي 2.65 1.189 11.750 0.019

 4545 ال أحاول حلها إذا كانت هنا  مشكلة ليس هلا حل واضح 2.60 1.446 5.750 0.219

 4646 أنا غري قادر عىل إنجاز ما أطمح إليه 2.58 1.430 4.250 0.373

 4747 أجد سعادة يف أن أنفذ رأيي حت  لو خالف اآلخرين 3.23 1.423 4.250 0.373

 4848 أستطيع ممارسة عميل يف مجيع األحوال 3.80 1.344 18.250 0.001

 4949 مع املشكالت احلياتيةيمكنني التكيف  4.08 1.071 13.800 0.003

 5050 أحزن بشدة إذا واجهني موقف حمزن 3.85 1.167 20.000 0.000

 5151 أستطيع احتواء األزمة برسعة 3.70 1.043 11.800 0.008

 5252 أرتبك لوجود ضغط يف العمل 3.03 1.250 9.250 0.055

 5353 أقيض كثريا  من اللحظات يف سعادة 3.50 1.281 10.500 0.033

 5454 أنا الذي أبدا  بمصاحلة من خاصمني 3.70 1.556 22.750 0.000

 5555 أواصل عميل بنشاط رغم وجود املعيقات 4.05 1.239 14.600 0.002

 5656 لدي املقدرة عىل إقناق اآلخرين والتأثري فيهم 3.93 1.309 10.800 0.013

عال يتضتتتح متتتن اجلتتتدول الستتتابق أن مستتتتوى االتتتتزان االنفعتتتال  تزان االنف ستوى اال سابق أن م جلدول ال من ا ضح  لب جيتتتد وإاتتتا  يف أغلتتتب يت اا  يف أغ يد وإ ج

قف الفقتترات وهتتذا دليتتل عتتىل إن ضتتباط الرشتتطة لتتدهيم مرونتتة يف التعامتتل متتع املواقتتف  مع املوا مل  نة يف التعا لدهيم مرو رشطة  ضباط ال عىل إن  يل  هذا دل قرات و الف

فة، واألحتتتدا  اجلاريتتتة ولتتتدهيم القتتتدرة عتتتىل التتتتحكم والستتتيطرة باالنفعتتتاالت امل تلفتتتة،  عاالت امل تل سيطرة باالنف لتحكم وال عىل ا قدرة  لدهيم ال ية و حدا  اجلار واأل

محدان وتتفتتق نتيجتتة هتتذا التستتاال متتع متتا توصتتلت إليتته دراستتة كتتل متتن )محتتدان  من ) كل  سة  يه درا صلت إل ما تو مع  ساال  هذا الت جة  فق نتي ، ،   20102010وتت

مد حممتتتد  ثة ( وتعتتتزى الباحثتتتة 20072007حم عزى الباح حس ذلتتتك إىل أن ضتتتباط الرشتتتطة الليبيتتتة لتتتدهيم حتتتس ( وت لدهيم  ية  رشطة الليب ضباط ال لك إىل أن  ذ

يدعو إىل باملستتتؤولية، والقتتتدرة عتتتىل التتتتحكم يف االنفعتتتاالت ألن التتتدين اإلستتتالمي يتتتدعو إىل  سالمي  لدين اإل عاالت ألن ا لتحكم يف االنف عىل ا قدرة  سؤولية، وال بامل

سلم ذلتتك لقتتول الرستتول صتتل اهلل عليتته وستتلم  يه و صل اهلل عل سول  قول الر لك ل لهأن اهلل حيتتب الرفتتق يف األمتتر كلتته""ذ مر ك فق يف األ حيب الر )رواه )رواه   ""أن اهلل 

 (. (. 60936093الب اري:الب اري:

ثاينالتستتتاال الثتتتاين - ساال ال صه: نصتتته:   -الت عىل متتتا مستتتتوى القتتتدرة عتتتىل ""ن قدرة  ستوى ال قراراختتتتاد القتتترارما م ختاد ال ضباط لتتتدى ضتتتباط   ا لدى 

 ؟؟""الرشطةالرشطة

حراف ولإلجابتتة عتتىل هتتذا التستتاال قامتتت الباحثتتة بحستتاب املتوستتط احلستتا  واالنحتتراف    سا  واالن سط احل ساب املتو ثة بح مت الباح ساال قا هذا الت عىل  بة  ولإلجا

 يوضح ذلك:يوضح ذلك:( ( 44املعياري ومربع كاي لكل فقرة من فقرات املقياس واجلدول )املعياري ومربع كاي لكل فقرة من فقرات املقياس واجلدول )
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لكل فقرة من  املتوسط احلسا  واالنحراف املعياري ومربع كاي( يوضح قيم 4جدول )

 فقرات املقياس
مستوى 

 الداللة

االنحراف  ²كا

 املعياري

املتوسط 

 احلسا 

 ت العبارات

 11 أملك القدرة عىل اختيار أنسب األوقات الختاذ القرارأملك القدرة عىل اختيار أنسب األوقات الختاذ القرار 4.58 0.636 20.450 0.000

 22 لدي اعربة ودرجة التعليم الكافيني الختاذ القرار الناجحلدي اعربة ودرجة التعليم الكافيني الختاذ القرار الناجح 4.38 0.490 2.500 0.114

 33 معرفة باحلقائقمعرفة باحلقائق  أبني قرارايت عىلأبني قرارايت عىل 4.45 0.677 33.200 0.000

 44 عندما أختذ قراراا، أتابعه جيداا يف التنفيذعندما أختذ قراراا، أتابعه جيداا يف التنفيذ 4.53 0.740 26.000 0.000

 55 أستطيع أن أتعرف عىل املشكلة أستطيع أن أتعرف عىل املشكلة  4.08 0.764 33.200 0.000

 66 أدر  أمهية التوقيت يف اختاذ القرار أدر  أمهية التوقيت يف اختاذ القرار  4.20 0.966 26.000 0.000

 77 إليها قبل اختاذ القرارإليها قبل اختاذ القرارأمجع احلقائق التي أحتاج أمجع احلقائق التي أحتاج  4.28 1.012 41.000 0.000

 88 أزن النتائج املةتبة عىل القرارأزن النتائج املةتبة عىل القرار 4.20 0.911 17.400 0.001

 99 أقدر مسئولية اختاذ القرار أقدر مسئولية اختاذ القرار  4.13 1.137 31.750 0.000

 1010 أبمل مسئولية الفشل يف القرار اعاطئأبمل مسئولية الفشل يف القرار اعاطئ 3.88 1.244 19.250 0.001

 1111 أرجع إىل اللوائح والقوانني ألسةشد هبا عند اختاذ القرار أرجع إىل اللوائح والقوانني ألسةشد هبا عند اختاذ القرار  3.85 1.189 14.750 0.005

 1212 أحدد فوائد القرار ومضارهأحدد فوائد القرار ومضاره 3.48 1.240 11.250 0.024

 1313 أتابع القرارأتابع القرار 3.63 1.372 16.750 0.002

 1414 أعترب نفي ممن يشةكون يف املناقشات باستمرار الختاذ القرارأعترب نفي ممن يشةكون يف املناقشات باستمرار الختاذ القرار 3.73 1.154 29.500 0.000

 1515 أقيس املواقف عند اختاذ القرار عىل اعربات السابقةأقيس املواقف عند اختاذ القرار عىل اعربات السابقة 3.93 0.997 24.250 0.000

ند أستتتطيع أن أقتتدر نستتبة األفتتراد التتذين يشتتةكون يف املناقشتتات عنتتد  3.75 0.927 30.500 0.000 شات ع شةكون يف املناق لذين ي فراد ا سبة األ قدر ن ستطيع أن أ أ

 اختاذ القراراختاذ القرار

1616 

كن أستتتبعد احللتتول التتتتي تصتتطدم بتتالقوانني واللتتتوائح التتتي ال يمكتتتن  3.90 0.810 23.800 0.000 تي ال يم لوائح ال بالقوانني وال صطدم  تي ت لول ال ستبعد احل أ

 تغيريهاتغيريها

1717 

فراد أستتتتطيع بديتتتتد املواقتتتتف التتتتي يكتتتتون لتتتترأي كتتتل متتتتن األفتتتتراد  3.78 0.920 19.400 0.000 من األ كل  لرأي  كون  تي ي قف ال يد املوا ستطيع بد أ

 املشاركني يف اختاذ القرار وزنه الكبرياملشاركني يف اختاذ القرار وزنه الكبري

1818 

 1919 أعتمد عىل االتصال الش إ عند اختاذ القرار أعتمد عىل االتصال الش إ عند اختاذ القرار  3.63 1.079 30.500 0.000

سئولية أعفتتي املشتتاركني يف اختتتاذ القتترار متتن مستتئولية  3.48 1.240 7.250 0.123 من م قرار  ختاذ ال شاركني يف ا في امل عىل النتتتائج املةتبتتة عتتىل أع بة  تائج املةت الن

 هذا القرارهذا القرار

2020 

 2121 معرفة رأي اجلامعة كتابة يستغرق وقتاا طويالا معرفة رأي اجلامعة كتابة يستغرق وقتاا طويالا  3.50 1.377 8.000 0.092

جل يثتتري غضتتب األعضتتاء متييتتز القائتتد أحتتد األعضتتاء علنتتاا متتن أجتتل  3.85 1.292 18.500 0.001 من أ ناا  ضاء عل حد األع ئد أ يز القا ضاء متي ضب األع ثري غ ي

 اقةاحهاقةاحه

2222 

هيم احلتتتديث عتتتىل انفتتتراد متتتع اآلختتترين ستتتبيل للحصتتتول عتتتىل رأهيتتتم  3.28 1.037 40.750 0.000 عىل رأ صول  سبيل للح خرين  مع اآل فراد  عىل ان حلديث  ا

 برصاحة برصاحة 

2323 

بادئ أواجتتته االختالفتتتات يف ميتتتول واجتاهتتتات األفتتتراد بوضتتتع مبتتتادئ  3.25 0.742 23.400 0.000 ضع م فراد بو هات األ يول واجتا فات يف م جه االختال أوا

 عامة عامة 

2424 

ية أستتلوب املناقشتتة اهلتتادئ يتتؤدي إىل إقنتتاق اآلختترين بتتاحلجج العقليتتة  4.40 0.672 10.400 0.006 باحلجج العقل خرين  ناق اآل يؤدي إىل إق هلادئ  شة ا سلوب املناق أ

 واملنطقيةواملنطقية

2525 

 2626 املكاملات اهلاتفية تكشف عن عقد اجتامق الختاذ القراراملكاملات اهلاتفية تكشف عن عقد اجتامق الختاذ القرار 3.70 1.043 25.750 0.000

 2727 ندرة املعلومات ترجع إىل صعوبة معرفتها بدقة ندرة املعلومات ترجع إىل صعوبة معرفتها بدقة  3.80 1.114 20.500 0.000

من أعتتترب تنتتازل القائتتد عتتن أحتتد أفكتتاره وقبتتول االقتتةاح املقتتدم متتن  3.15 1.145 13.250 0.010 قدم  قةاح امل بول اال كاره وق حد أف عن أ ئد  نازل القا ترب ت أع

 اآلخرين عالمة ضعفاآلخرين عالمة ضعف

2828 
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 2929 أعود لقرارايت املت ذة مرة ثانيةأعود لقرارايت املت ذة مرة ثانية 3.38 1.192 21.750 0.000

 3030 ندرة املعلومات ترجع إىل أهنا مكلفة ندرة املعلومات ترجع إىل أهنا مكلفة  3.30 1.091 11.250 0.024

 3131 ألين  مل يف أن حيد  يشء يرحيني منهألين  مل يف أن حيد  يشء يرحيني منهاختاذي للقرار اختاذي للقرار أاخر أاخر  3.33 1.309 10.500 0.033

 3232 أسمح لآلراء السابقة أن تؤثر عىل قرارايت أسمح لآلراء السابقة أن تؤثر عىل قرارايت  2.88 1.159 13.250 0.010

 3333 أتردد عند اختاذ القرارأتردد عند اختاذ القرار 2.70 1.324 11.250 0.024

 3434 معظم القرارات التي تنفذ بواسطة فرد معظم القرارات التي تنفذ بواسطة فرد  2.88 1.453 3.250 0.517

 3535 تؤثر حالتي النفسية يف نتيجة قرارايتتؤثر حالتي النفسية يف نتيجة قرارايت 2.90 1.392 3.750 0.441

 3636 قراري بعد اختاذهقراري بعد اختاذهأتراجع يف أتراجع يف  2.60 1.194 6.750 0.150

 3737 عند اختاذي لقرار أعاين علنا من الشك يف خطأه أو صوابه عند اختاذي لقرار أعاين علنا من الشك يف خطأه أو صوابه  2.35 1.369 11.750 0.019

 3838 أسمح للتعصب والتحيز أن يؤثر يف قرارايتأسمح للتعصب والتحيز أن يؤثر يف قرارايت 3.40 1.630 12.250 0.016

يد يف يتضتتتح متتتن اجلتتتدول الستتتابق أن مستتتتوى اختتتتاذ القتتترار لتتتدى ضتتتباط الرشتتتطة جيتتتد يف  رشطة ج ضباط ال لدى  قرار  ختاذ ال ستوى ا سابق أن م جلدول ال من ا ضح  يت

من أغلتتب الفقتترات تعتتترب نستتبة منطقيتتة، وترجتتع الباحثتتة ذلتتك إىل إن أغلتتب العينتتة متتن  نة  لب العي لك إىل إن أغ ثة ذ جع الباح ية، وتر سبة منطق ترب ن قرات تع لب الف أغ

سب، الضتتباط املتعلمتتني ومحلتتت الشتتهادات العليتتا حيتتث يتتؤثر هتتذا يف اختتتاذ القتترار املناستتب،  قرار املنا ختاذ ال هذا يف ا يؤثر  يث  يا ح شهادات العل لت ال مني ومح ضباط املتعل ال

هذا ويعتتتتود هتتتتذا  عود  ثةيف نظتتتتر الباحثتتتتة–وي ظر الباح ضباطإىل خضتتتتوق ضتتتتباط  -يف ن ضوق  ية الرشتتتتطة إىل دورات تدريبيتتتتة   إىل خ رشطة إىل دورات تدريب ال

ناء تتتؤهلهم عتتىل اختتتاذ القتترار، وبالتتتال التتتدريب املستتتمر هيتتدف إىل تنميتتة القتتدرات وبنتتاء  قدرات وب ية ال هيدف إىل تنم ستمر  تدريب امل تال ال قرار، وبال ختاذ ال عىل ا تؤهلهم 

 الش صية وصقلها وزيادة الكفاءة اإلنسانية.الش صية وصقلها وزيادة الكفاءة اإلنسانية.

لثالتستتتاال الثالتتتتث - ساال الثا صه: نصتتتته:   -الت جد عالهتتتل توجتتتتد عال""ن بني قتتتتة ارتباطيتتتة دالتتتتة احصتتتتائياا بتتتتني هل تو صائياا  لة اح ية دا قة ارتباط

لدى االتتتتتتزان االنفعتتتتتال والقتتتتتدرة عتتتتتىل اختتتتتتاذ القتتتتترار لتتتتتدى  قرار  ختاذ ال عىل ا قدرة  عال وال تزان االنف ضباط عينتتتتتة متتتتتن ضتتتتتباط اال من  نة  عي

 ؟؟""الرشطة العاملني بوزارة الداخلية الليبيةالرشطة العاملني بوزارة الداخلية الليبية

مل ولإلجابتتتتتة عتتتتتىل هتتتتتذا التستتتتتاال قامتتتتتت الباحثتتتتتة بحستتتتتاب قيمتتتتتة معامتتتتتل            مة معا ساب قي ثة بح مت الباح ساال قا هذا الت عىل  بة  ولإلجا

عىل االرتبتتتتاط بتتتتني درجتتتتات العينتتتتة عتتتتىل مقيتتتتاس االتتتتتزان االنفعتتتتال ودرجتتتتاهتم عتتتتىل  جاهتم  عال ودر تزان االنف ياس اال عىل مق نة  جات العي بني در باط  االرت

 ( يوضح ذلك:( يوضح ذلك:55مقياس القدرة عىل اختاذ القرار، وجدول )مقياس القدرة عىل اختاذ القرار، وجدول )

 االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاذ القرارقيمة م عامل االرتباط بني  (5جدول )
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط ن املتغرياتمقياس 

 0.01 0.785 40 القرار اختاذ عىل القدرة –االتزان االنفعال 

 

ضح يتضتتح  جدول )متتن جتتدول )يت عال ( أن هنتتا  عالقتتة موجبتتة دالتتة إحصتتائياا بتتني االتتتزان االنفعتتال 55من  تزان االنف بني اال صائياا  لة إح بة دا قة موج نا  عال ( أن ه

نت والقتتدرة عتتىل اختتتاذ القتترار لتتدى عينتتة متتن ضتتباط الرشتتطة الليبيتتة، حيتتث إنتته كلتتام كانتتت  لام كا نه ك يث إ ية، ح رشطة الليب ضباط ال من  نة  لدى عي قرار  ختاذ ال عىل ا قدرة  وال

جة درجتتة االتتتزان االنفعتتال عاليتتة زادت درجتتة القتتدرة عتتىل اختتتاذ القتترار، وختتلتتف نتيجتتة  لف نتي قرار، وختت ختاذ ال عىل ا قدرة  جة ال ية زادت در عال عال تزان االنف جة اال در

سة هتتتذا التستتتاال متتتع متتتا توصتتتلت إليتتته دراستتتة  يه درا صلت إل ما تو مع  ساال  ضيدان )الضتتتيدان هذا الت نه ( التتتتي أوضتتتحت أنتتته 20182018)ال ضحت أ تي أو ( ال

سة توجتتد عالقتتة ستتالبة بتتني االتتتزان االنفعتتال والقتتدرة عتتىل اختتتاذ القتترار وتتفتتق متتع دراستتة  مع درا فق  قرار وتت ختاذ ال عىل ا قدرة  عال وال تزان االنف بني اال سالبة  قة  جد عال تو

مد )حممتتتد  صية، (، هلتتتذا يعتتتترب االتتتتزان االنفعتتتال ستتتمة مهمتتتة متتتن ستتتامت الش صتتتية، 20072007)حم سامت الش  من  مة  سمة مه عال  تزان االنف ترب اال هلذا يع  ،)



 
 2022 الشرطة الليبية الاتزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة من ضباط 

  

 

340   
 

ي يتصتتتف هبتتتا ضتتتابط الرشتتتطة التتتواعي الناضتتتج ليظتتتل دائتتتاما يف حالتتتة استتتتقرار نفيتتت  ستقرار نف لة ا ئاما يف حا ظل دا ضج لي لواعي النا رشطة ا ضابط ال هبا  صف  يت

 ه قادراا عىل اختاذ القرارات املناسبة.ه قادراا عىل اختاذ القرارات املناسبة.وسلوكي جتعلوسلوكي جتعل

بعالتستتتاال الرابتتتع - ساال الرا صه: نصتتته:   -الت تزان هتتتل توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحصتتتائية يف االتتتتزان ""ن صائية يف اال لة إح فروق ذات دال جد  هل تو

عزى االنفعتتتال تعتتتزى  عال ت عربةاعتتتربة  سنواتستتتنوات""االنف رشطة الرتبتتتة العستتتكرية لتتتدى ضتتتباط الرشتتتطة   –  ا ضباط ال لدى  سكرية  بة الع الرت

 ؟؟""لليبيةلليبيةاا

حادي ولإلجابتتة عتتىل هتتذا التستتاال قامتتت الباحثتتة بحستتاب  قيمتتة بليتتل التبتتاين األحتتادي            باين األ يل الت مة بل ساب  قي ثة بح مت الباح ساال قا هذا الت عىل  بة  ولإلجا

(Oneway anova) (جدول)، ويوضتتح جتتدول ضح  جات داللتتة الفتتروق بتتني متوستتطي درجتتات   ((66، ويو سطي در بني متو فروق  لة ال دال

 ضباط الرشطة للمقياس ملتغريي سنوات اعربة والرتبة العسكرية.ضباط الرشطة للمقياس ملتغريي سنوات اعربة والرتبة العسكرية.

 

( داللة الفروق بني متوسطي درجات ضباط الرشطة للمقياس ملتغريي سنوات 6جدول )

 اعربة والرتبة العسكرية.
 مستوى الداللة "ف"قيمة  ارياالنحراف املعي املتوسط احلسا  ن النوق

 غري دالة 0.951 20.547 190.950 40 الرتبة العسكرية

 غري دالة 1.091 732و1 190.950 40 سنوات اعربة

جلدول )يتضتتح متتن اجلتتتدول ) من ا ضح  نه ال ( أنتته ال 66يت جات توجتتد فتتتروق دالتتة إحصتتائياا بتتتني متوستتطي درجتتتات ( أ سطي در بني متو صائياا  لة إح فروق دا جد  تو

بةضتتباط الرشتتطة ملقيتتاس االتتتزان االنفعتتال ملتغتتريي ستتنوات اعتتربة والرتبتتة عربة والرت سنوات ا غريي  عال ملت تزان االنف ياس اال رشطة ملق سكرية، العستتكرية،   ضباط ال الع

محدان تتفتتتق نتيجتتتة هتتتذا التستتتاال متتتع متتتا توصتتتلت إليتتته دراستتتة )محتتتدان  سة ) يه درا صلت إل ما تو مع  ساال  هذا الت جة  فق نتي تي ( التتتتي 20102010تت ( ال

بة أوضتتتحت أنتتته ال توجتتتد فتتتروق للمقيتتتاس تعتتتزي ملتغتتتريي ستتتنوات اعتتتربة والرتبتتتة  عربة والرت سنوات ا غريي  عزي ملت ياس ت فروق للمق جد  نه ال تو ضحت أ أو

لة العستتتكرية، وتتتترى الباحثتتتة النتيجتتتة منطقيتتتة أن أغلتتتب ضتتتباط الرشتتتطة متتتن محلتتتة  من مح رشطة  ضباط ال لب  ية أن أغ جة منطق ثة النتي ترى الباح سكرية، و الع

مدربالشتتتهادات العليتتتا وهتتتذا دليتتتل عتتتىل إعتتتداد ضتتتباط رشطتتتة متتتدرب طة  ضباط رش عداد  عىل إ يل  هذا دل يا و شهادات العل سؤولية عتتتىل املستتتؤولية   ال عىل امل

لم واالحتتةام يتتؤهلهم إىل أن يكتتون االتتتزان االنفعتتال لصتتاحلهم، وهتتذا متتا يؤكتتده علتتم  كده ع ما يؤ هذا  صاحلهم، و عال ل تزان االنف كون اال يؤهلهم إىل أن ي حةام  واال

فة التتنفس االجتامعتتي أن االنفعتتاالت ليستتت جمتترد حتتاالت فستتيولوجية بتتل تتتتأثر بالثقافتتة  تأثر بالثقا بل ت سيولوجية  حاالت ف جمرد  ست  عاالت لي عي أن االنف لنفس االجتام ا

خربة والعلتتم، وبالتتتال ال توجتتد لتتدهيم فتتروق بتتني ممتتن لتتدهيم رتتتب خمتلفتتة وستتنوات ختتربة  سنوات  فة و تب خمتل لدهيم ر ممن  بني  فروق  لدهيم  جد  تال ال تو لم، وبال والع

 خمتلفة.خمتلفة.

عاالتستتاال اعتتا - ساال ا صه: نصتته:   -مسمسالت فروق ذات هتتل توجتتد فتتروق ذات ""ن جد  عىل داللتتة إحصتتائية يف القتتدرة عتتىل هل تو قدرة  صائية يف ال لة إح دال

عزى اختتتتاذ القتتترار تعتتتزى  قرار ت ختاذ ال عربةاعتتتربة  سنواتستتتنوات""ا بةالرتبتتتة  –  ا سكريةالعستتتكرية  الرت رشطةالرشتتتطة  ضباطضتتتباط  لدىلتتتدى  الع   ال

 ؟؟""  الليبيةالليبية
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حادي ولإلجابتتة عتتىل هتتذا التستتاال قامتتت الباحثتتة بحستتاب  قيمتتة بليتتل التبتتاين األحتتادي            باين األ يل الت مة بل ساب  قي ثة بح مت الباح ساال قا هذا الت عىل  بة  ولإلجا

(One way     anova)   (جدول)، ويوضتتتح جتتتدول ضح  سطي داللتتتة الفتتتروق بتتتني متوستتتطي   ((77، ويو بني متو فروق  لة ال دال

 درجات ضباط الرشطة للمقياس ملتغريي سنوات اعربة والرتبة العسكرية.درجات ضباط الرشطة للمقياس ملتغريي سنوات اعربة والرتبة العسكرية.

 

( داللة الفروق بني متوسطي درجات ضباط الرشطة للمقياس ملتغريي سنوات 7جدول )

 اعربة والرتبة العسكرية.
 مستوى الداللة "ف"قيمة  االنحراف املعياري املتوسط احلسا  ن النوق

 ال توجد فروق 1.931 10.327 140.425 40 الرتبة العسكرية

 ال توجد فروق 1.912 10.327 140.425 40 سنوات اعربة

جلدول )يتضتتح متتن اجلتتتدول ) من ا ضح  نه ( أنتته 77يت جات ال توجتتد فتتتروق دالتتة إحصتتائياا بتتتني متوستتطي درجتتتات ( أ سطي در بني متو صائياا  لة إح فروق دا جد  ال تو

بة ضتتتباط الرشتتتطة ملقيتتتاس القتتتدرة عتتتىل اختتتتاذ القتتترار ملتغتتتريي ستتتنوات اعتتتربة والرتبتتتة  عربة والرت سنوات ا غريي  قرار ملت ختاذ ال عىل ا قدرة  ياس ال رشطة ملق ضباط ال

سكرية؛ العستتكرية؛  محدان تتفتتق نتيجتتة هتتذا التستتاال متتع متتا توصتتلت إليتته دراستتة )محتتدان الع سة ) يه درا صلت إل ما تو مع  ساال  هذا الت جة  فق نتي ( ( 20102010تت

بة التتتي أوضتتحت أنتته ال توجتتد فتتروق للمقيتتاس تعتتزي ملتغتتريي ستتنوات اعتتربة والرتبتتة  عربة والرت سنوات ا غريي  عزي ملت ياس ت فروق للمق جد  نه ال تو ضحت أ تي أو ال

سمة ال العستتتكرية، وتتتترى الباحثتتتة النتيجتتتة منطقيتتتة أن أغلتتتب القتتترارات تكتتتون حاستتتمة ال  كون حا قرارات ت لب ال ية أن أغ جة منطق ثة النتي ترى الباح سكرية، و الع

ضابط وأنيوجتتد فيهتتا تتتردد، وتستتتند دائتتاما عتتىل اعتتربة وش صتتية الضتتابط وأن صية ال عربة وش  عىل ا ئاما  ستند دا تردد، وت ها  جد في كوا التتذين امتلكتتوا   يو لذين امتل ا

او ختتتربة أقتتتل متتتن متتتس ستتتنوات متتتع أكثتتتر متتتن عرشتتت ستتتنوات ألن أكثتتترهم خراتتتو  ثرهم خر سنوات ألن أك رش  من ع ثر  مع أك سنوات  مس  من  قل  خربة أ

ثرية يف اجلامعتتتتات، وتتتتتم تتتتتدريبهم يف دورات مت صصتتتتة ممتتتتا أعطتتتتاهم ختتتتربات كثتتتترية يف  خربات ك طاهم  مما أع صة  تدريبهم يف دورات مت ص تم  عات، و اجلام

 بق عىل الرتب العسكرية امل تلفة.بق عىل الرتب العسكرية امل تلفة.اختاذهم للقرارات، وذلك أيضاا ينطاختاذهم للقرارات، وذلك أيضاا ينط

 

 توصيات البحث:توصيات البحث:

 االنفعال.االنفعال.  إجراء دراسات وبحو  عربية خاصة باالتزانإجراء دراسات وبحو  عربية خاصة باالتزان -1

تزان تصتتميم برنتتامج إرشتتادي ملستتاعدة ضتتباط الرشتتطة عتتىل رفتتع مستتتوى االتتتزان  -2 ستوى اال فع م عىل ر رشطة  ضباط ال ساعدة  شادي مل نامج إر صميم بر ت

 االنفعال لدهيم.االنفعال لدهيم.

 تدريبة لضباط الرشطة لالرتقاء هبم.تدريبة لضباط الرشطة لالرتقاء هبم.إجراء دورات إجراء دورات  -3

 تنمية املهارات والقدرات التي تساعدهم عىل اختاذ القرار السليم.تنمية املهارات والقدرات التي تساعدهم عىل اختاذ القرار السليم. -4
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 املصادر واملراجع

 القر ن الكريم.القر ن الكريم. 

بداهلل الب تتاري، أبوعبتتداهلل   صحيح حممتتد بتتن إستتامعيل بتتن إبتتراهيم اجلعفتتي الب تتاري، صتتحيح الب اري، أبوع في الب اري،  براهيم اجلع بن إ سامعيل  بن إ مد  حم

 ..61146114الب اري، دار ابن كثري، بريوت، ص: الب اري، دار ابن كثري، بريوت، ص: 

بي)بنتتدر بتتن حممتتد العتيبتتي)  مد العتي بن حم ندر  لذات (. اختتتاذ القتترار وعالقتتته بكتتل متتن فاعليتتة التتذات 20052005ب ية ا من فاعل كل  ته ب قرار وعالق ختاذ ال (. ا

طائف، واملستتتاندة االجتامعيتتتة لتتتدى عينتتتة متتتن املرشتتتدين الطالبيتتتني بمحافظتتتة الطتتتائف،  ظة ال يني بمحاف شدين الطالب من املر نة  لدى عي ية  ساندة االجتامع وامل

 عة ام القرى. عة ام القرى. رسالة ماجستري، كلية الةبية، جامرسالة ماجستري، كلية الةبية، جام

مد، بنتتي يتتونس، حممتتد،   يونس، حم ني  ند عالقتتة االتتتزان االنفعتتال بمستتتوى تأكيتتد التتذات عنتتد ))))، ، 20052005ب لذات ع يد ا ستوى تأك عال بم تزان االنف قة اال عال

يةعينتتة متتن طلبتتة اجلامعتتة األردنيتتة عة األردن بة اجلام من طل نة  لد ، جملتتة جامعتتة النجتتاح لألبحتتا ، املجلتتد ((((عي حا ، املج جاح لألب عة الن لة جام ، ، 1919، جم

 ..926926-925925، ص.ص: ، ص.ص: 33العدد العدد 

نوري، جعفتتتر، نتتتوري،   فر،  بافلوف، ط ، طبيعتتتة األنستتتان يف ضتتتوء فلستتتفة بتتتافلوف، ط 19781978جع سفة  ضوء فل سان يف  عة األن بة ، مكتبتتتة 22، طبي ، مكت

 د.د.التحرير، بغداالتحرير، بغدا

خرون، مجتتتال التتتدين، نجتتتوى يوستتتف وأختتترون،   سف وأ جوى يو لدين، ن صنع االجتاهتتتات احلديثتتتة يف صتتتنع )) )) ،،20152015مجال ا ثة يف  هات احلدي االجتا

 ، علوم الةبوية، العدد األول.، علوم الةبوية، العدد األول.((((القرار الةبويالقرار الةبوي

مد، محتتدان، حممتتد،   ضباط ، االتتتزان االنفعتتال والقتتدرة عتتىل اختتتاذ القتترار لتتدى ضتتباط 20102010محدان، حم لدى  قرار  ختاذ ال عىل ا قدرة  عال وال تزان االنف ، اال

عة الرشتتتطة الفلستتتطينية، رستتتالة ماجستتتتري غتتتري منشتتتورة، كليتتتة الةبيتتتة، اجلامعتتتة  ية، اجلام ية الةب شورة، كل غري من ستري  سالة ماج سطينية، ر رشطة الفل ال

 مية، غزة.مية، غزة.اإلسالاإلسال

مود، ريتتتان، حممتتتود،   يان، حم ية ، االتتتتزان االنفعتتتال وعالقتتتته بكتتتل متتتن الرستتتعة االدراكيتتتة 20062006ر رسعة االدراك من ال كل  ته ب عال وعالق تزان االنف ، اال

سالة والتفكتتري االبتكتتاري لتتدى طلبتتة الصتتف احلتتادي عرشتت بمحافظتتات غتتزة، رستتالة  غزة، ر ظات  رش بمحاف حلادي ع صف ا بة ال لدى طل كاري  كري االبت والتف

 ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزة.ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزة.

عيل، الرشتتتتيدي، عتتتتيل،   شيدي،  سوبية يف معوقتتتتات استتتتت دام نظتتتتم املعلومتتتتات احلاستتتتوبية يف ))))، ، 20002000الر مات احلا ظم املعلو ست دام ن قات ا معو

ية عمليتتة  يةاختتتاذ القتترارات األمنيتتةعمل قرارات األمن ختاذ ال نايف ، رستتالة ماجستتتري غتتري منشتتورة، أكاديميتتة نتتايف ((((ا ية  شورة، أكاديم غري من ستري  سالة ماج ، ر

 العربية للعلوم األمنية، معهد الدراسات العليا، الرياض.العربية للعلوم األمنية، معهد الدراسات العليا، الرياض.

بدالرمحن، الستتتعدين، عبتتتدالرمحن،   سعدين، ع مديوالت فاعليتتتة وحتتتدة مصتتتممة يف صتتتورة متتتديوالت )) )) ، ، 20082008ال صورة  صممة يف  حدة م ية و فاعل

فاهيم تعليميتتتتة معتتتتززة كمبيوتريتتتتاا يف أكستتتتاب الطتتتتالب املعلمتتتتني بعتتتتض مفتتتتتاهيم  عض م مني ب طالب املعل ساب ال ياا يف أك عززة كمبيوتر ية م تعليم

جراءات اإلوإجتتراءات اإل قرارستتعافات األوليتتة والقتتدرة عتتىل اختتتاذ القتتراروإ ختاذ ال عىل ا قدرة  ية وال ناهج ، دراستتات يف املنتتاهج ((((سعافات األول سات يف امل ، درا

 ..7878، ص: ، ص: 132132وطرق التدريس، اجلزء األول، العدد وطرق التدريس، اجلزء األول، العدد 
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صطف ،ستتتتتويف، مصتتتتتطف ،  حلديث علتتتتتم التتتتتنفس احلتتتتتديث ))))، ، 19781978سويف، م لنفس ا لم ا من معاملتتتتته ونتتتتتامذج متتتتتن ""ع نامذج  مله و معا

 ، مكتبة االنجلو املرصية، دار وهدان للطباعة والنش، القاهرة.، مكتبة االنجلو املرصية، دار وهدان للطباعة والنش، القاهرة.((((""دراساتهدراساته

بدالراالطراونتتتة، عبتتتداهلل، عبتتتدالرا  بداهلل، ع نة، ع هارة ، أثتتتر برنتتتامج تتتتدريبي يف تنميتتتة مهتتتارة 20062006زق، زق، الطراو ية م تدريبي يف تنم نامج  ثر بر ، أ

لم القتتترار لتتتدى الطلبتتتة القيتتتاديني يف اجلامعتتتة األردنيتتتة، أطروحتتتة دكتتتتوراه يف علتتتم  توراه يف ع حة دك ية، أطرو عة األردن ياديني يف اجلام بة الق لدى الطل قرار  ال

 النفس الةبية، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات العليا.النفس الةبية، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات العليا.

مد، عبداملجيتتتد، أستتتامة حممتتتد،   سامة حم يد، أ هوبني أثتتتر التتتربامج األثرائيتتتة الصتتتيفية للموهتتتوبني   ))))، ، 20082008عبداملج صيفية للمو ية ال لربامج األثرائ ثر ا أ

عزعتتتىل أستتتاليب العتتتز ساليب ال هوبني و الستتتببي ومهتتتارات اختتتتاذ القتتترار لتتتدى الطتتتالب املوهتتتوبني عىل أ طالب املو لدى ال قرار  ختاذ ال هارات ا سببي وم و ال

 ..190190-140140، املجلد الرابع عرش، العدد الثاين، ص ص ، املجلد الرابع عرش، العدد الثاين، ص ص ((((السعودينيالسعوديني

مد، العتتتدل، عتتتادل حممتتتد،   عادل حم عدل،  رسعة االتتتتزان االنفعتتتال وعالقتتتته بكتتتل متتتن الرستتتعة   ))))، ، 19951995ال من ال كل  ته ب عال وعالق تزان االنف اال

كارياالدراكيتتتة والتفكتتتري االبتكتتتاري كري االبت ية والتف لد ، دراستتتات تربويتتتة، املجلتتتد ((((االدراك ية، املج سات تربو جلزء ، اجلتتتزء 1010، درا ، ص ، ص 7777، ا

 ..161611-125125ص: ص: 

نارص، الغتتداين، نتتارص،   غداين،  ها أستتاليب املعاملتتة الوالديتتة كتتام يتتدركها األبنتتاء وعالقتهتتا   ))))، ، 20142014ال ناء وعالقت يدركها األب كام  ية  لة الوالد ساليب املعام أ

فال بتتتاالتزان االنفعتتتال لتتتدى األطفتتتال  لدى األط عال  عة ، رستتتالة ماجستتتتري، كليتتتة الةبيتتتة، جامعتتتة ((((باالتزان االنف ية، جام ية الةب ستري، كل سالة ماج ، ر

 نزوي.نزوي.

مود، قتتاعود، حممتتود،   لدى ، تقتتدير التتذات وعالقتتته بتتبعض املتغتتريات النفستتية لتتدى 19921992قاعود، حم سية  غريات النف ببعض املت ته  لذات وعالق قدير ا ، ت

 رة، كلية الةبية مكة املكرمة.رة، كلية الةبية مكة املكرمة.املراهقني، رسالة ماجستري غري منشواملراهقني، رسالة ماجستري غري منشو

شهرزاد، موستت ، شتتهرزاد،   س ،  ضبطالقتتدرة عتتىل اختتتاذ القتترار وعالقتهتتا بمركتتز الضتتبط))))، ، 20102010مو كز ال ها بمر قرار وعالقت ختاذ ال عىل ا قدرة  ، ، ((((ال

 ، عامن، دار الصفاء للنرش والتوزيع.، عامن، دار الصفاء للنرش والتوزيع.11ط ط 

خرون، النمتتتتتر، ستتتتتعود بتتتتتن حممتتتتتد وأختتتتترون،   مد وأ بن حم سعود  مر،  سس اإلدارة العامتتتتتة، األستتتتتس   ))))، ، 19911991الن مة، األ اإلدارة العا

 ، جامعة امللك سعود، كلية العلوم، الرياض.، جامعة امللك سعود، كلية العلوم، الرياض.((((والوظائفوالوظائف

هلذل، اهلتتتتذل،   ظروف مهتتتتارة القائتتتتد األمنتتتتي يف اختتتتتاذ القتتتترار يف الظتتتتروف ))))، ، 20022002سعد ،ستتتتعد ،ا قرار يف ال ختاذ ال ني يف ا ئد األم هارة القا م

ئةالطارئتتة نايف ، رستتالة ماجستتتري غتتري منشتتورة، كليتتة الدراستتات العليتتا، أكاديميتتة نتتايف ((((الطار ية  يا، أكاديم سات العل ية الدرا شورة، كل غري من ستري  سالة ماج ، ر

 للعلوم األمنية.للعلوم األمنية.

جاردن، هتتول، كتتالفيني، لينتتديزي، جتتاردن،   نديزي،  كالفيني، لي محد ، نظريتتات الش صتتية، تتتر: فتترج أمحتتد 19781978هول،  فرج أ تر:  صية،  يات الش  ، نظر

 رش، القاهرة.رش، القاهرة.وأخرون، مر: لويس كامل مليكة، دار الشائع للنوأخرون، مر: لويس كامل مليكة، دار الشائع للن

 

 

 



 

 
 املعلمين مهارات وتطوير املدمج التدريب

 

 حسنه بنت حثيث معيوف البطحريه م..م

 :مقدمة

 حول جيدة معرفية حصيلة بتكوين الصلة ذات واملعارف للمعلومات الدراسة عرضت

ا، املدمج والتدريب عموم ا، التدريب  بحيث للمعلمني، وأمهيتهام بينهام، والفرق خصوص 

 وتطبيقه تقديمه وكيفية سليمة، علمية أسس عىل املدمج التدريبي الربنامج تصميم يف تفيد

 .األهداف حتقيق إىل يؤدي صحيح علمي بشكل

 :البحث مشكلة

 وأمهيته املدمج، بالتدريب املتعلقة واملعارف املعلومات عرض يف الدراسة مشكلة تتمثل

 التي املربرات عرض مع املدمج، التدريبي الربنامج تصميم يف منها واالستفادة للمعلمني،

 اسرتاتيجيات وأهم اخلدمة، أثناء للمعلمني املدمج التدريبي الربنامج تصميم إىل تدعو

  .والتعلم التعليم عمليتي يف اإللكرتوين التعليم توظيف ونامذج املدمج، التدريب

 :البحث أسئلة

  :ييل فيام الدراسة أسئلة تتمثل

 املدمج؟ والتدريب التقليدي التدريب بني الفرق ما

 للمعلمني؟ املدمج التدريب أمهية ما

 املدمج؟ التدريب برنامج لبناء العلمية األسس  ما

 حتقيق إىل يؤدي صحيح علمي بشكل املدمج التدريب برنامج وتطبيق تقديم يمكن كيف

 منه؟ املرجوة األهداف

 اخلدمة؟ أثناء للمعلمني املدمج التدريبي الربنامج تصميم إىل تدعو التي املربرات ما

 املدمج؟ التدريب اسرتاتيجيات أهم ما

 والتعلم؟ التعليم عمليتي يف اإللكرتوين التعليم توظيف نامذج  ما

 اإللكرتوين؟ والتعلم التقليدي التعليم دمج طرق  ما

 :البحث أهداف

 والغايات األهداف من جمموعة تشكلت السابقة وأسئلته البحث مشكلة يف تقدم ما عىل بناء

  -:األهداف هذه توضيح يف تسهم أن يمكن التي
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 املدمج التدريب وأمهية املدمج، والتدريب التقليدي التدريب بني الفرق عىل التعرف

 وتطبيق تقديم طريقة حتديد مع املدمج، التدريب برنامج لبناء العلمية واألسس للمعلمني،

 منه، املرجوة األهداف حتقيق إىل يؤدي صحيح علمي بشكل املدمج التدريب برنامج

 أثناء للمعلمني املدمج التدريبي الربنامج تصميم إىل تدعو التي املربرات عىل والتعرف

 عمليتي يف اإللكرتوين التعليم توظيف ونامذج املدمج، التدريب واسرتاتيجيات اخلدمة،

 .اإللكرتوين والتعلم التقليدي التعليم دمج وطرق والتعلم، التعليم

 :البحث أمهية

 والتعلم، التعليم عمليتي يف منها واالستفادة التعليم تكنولوجيا دمج يف البحث أمهية تتحدد

 يف منه واالستفادة التعلم، عملية يف املدمج التدريب دمج طريقة عىل التعرف خالل من

 التكنولوجي، والتطور للتقدم املعلم مسايرة يف يسهم الذي بالشكل املعلمني، مهارات تطوير

  .التعلم عملية يف وتطبيقها احلديثة، التكنولوجيا من االستفادة له ويتيح والعلمي،

 :البحث منهج

 عليه هي كام بالفعل املوجودة الظاهرة وصف عىل يركز والذي الوصفي، املنهج استخدام تم

  .الباحث من تدخل أي دون

  :املفتاحية الكلامت

  .املعلمني مهارات التطوير، اخلدمة، أثناء التدريب املدمج، التدريب التدريب،
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The Blended Training and Developing Teachers’Skills 

 

Dr. Hasna bint Hatheth Mayouf Al-Bathariyyeh 

Abstract: 

The study presented the information and knowledge related to the formation 

of knowledge about Training in general, and blended training specifically, 

the difference between them, and their importance to teachers, which is 

useful in designing the integrated training program on sound scientific 

foundations, and determining the strategy of the blended training in the 

program, how to present it, and applying it in a scientific manner that helps 

in achieving the desired objectives. 

 

key words: Training, blended training, in-service training, development, 

teacher skills. 
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 مقدمة:

يمثل التدريب أمهية بالغة يف املؤسسات التعليمية، حيث إن التدريب هيدف إىل إكساب 

املتدربني املعارف واملهارات واالجتاهات، من أجل تطوير أدائهم بام ينعكس إجيابيا  عىل تطوير 

املؤسسات واألساليب  أداء املؤسسة بجوانبها وأنشطتها املختلفة، ويتناول التدريب يف

األساسية يف التعليم، والتي تعمل عىل صقل املهارات واملعرفة واالجتاهات للمتدربني ، 

، يعترب التدريب من )Wilson, J. 2005(1فالتدريب يمثل اسرتاتيجية البناء للمؤسسات 

األمور الرضورية جلميع القائمني عىل العملية التعليمية وخاصة املعلمني، فاجلميع بحاجة 

لعرص االنفجار العلمي والثقايف ، فاملعلم يعترب من أهم  لعملية تدريب مستمرة، مواكبة 

لسياسات عنارص املنظومة الرتبوية ، وتدريبه يأيت عىل سلم أولويات املخططني وواضعي ا

 التعليمية، فالرتبية والتعليم تعترب من أكرب جماالت االستثامر االقتصادي.

عديد من املسميات، منها  Blended Trainingويطلق عىل التدريب املدمج 

، Integrated Learningالتدريب اخلليط، والتدريب املدمج، والتدريب التامزجي "

 Hybrid، والتدريب اهلجني Multi-Methoوالتدريب املؤلف، والتدريب املمزوج 

Learning والتدريب املتامزح باللغة العربية، ويرجع التعدد يف هذه األسامء الختالف ،

وجهات النظر حول تعريف وطبيعة التدريب املدمج، فهناك العديد من التعريفات فيام يتعلق 

علم املدمج عىل أنه ناتج بالتدريب املدمج، ولكن القاسم املشرتك بينها مجيعا، النظر إىل الت

للدمج بني التدريب اإللكرتوين مع التدريب الصفي التقليدي، ولكن االختالف مصدره يف 

نوع وطبيعة العنارص التي تدمج وتتكامل مع بعضها البعض، فهناك من يعرف التدريب 

بكة املدمج من وجهة النظر القائمة عىل أن التدريب املدمج ما هو إال دمج بني استخدام ش

االنرتنت كأحد أشكال التدريب اإللكرتوين، والتدريب التقليدي، ومن أمثلة هذه التعريفات 

                                                 
1 Wilson, J. P. (Ed.), (2005), Human resource development: learning & training for individuals & 
organizations, Kogan Page Publishers, London, United Kingdom. 
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، و)شاهني، )Milheim, 2006(2، وميلهيم )Thorne, 2003(1ما ورد يف دراسة ثورن 

 4(.2008، و )املتويل، 3(2008

يع يرى آخرون أن التدريب املدمج ما هو إال دمج بني التدريب اإللكرتوين بجم

صوره واشكاله، سواء أكانت املعتمدة عىل الكمبيوتر أم عىل شبكة االنرتنت، والتدريب 

ومن أمثلة هذه التعريفات،  معا، االثننيالتقليدي، بحيث ال يقترص عىل أحدمها فقط بل 

، 6(2005)زيتون، و )Bonk & Graham ,5"جرهام"، و"لبونك"تعريف التدريب املدمج 

 .8(2007)يوسف،  ،)affan, E.A. & Rainger,2006Dr(7رينجر "و "درافان"و

وهناك فئة أخرى تعرف التدريب املدمج من منظور أنه دمج للخصائص واملميزات 

التي يتسم هبا كل من التدريب التقليدي والتدريب من ب عد يف صورة متكاملة ومنظمة، ومن 

، )9Motteram, 2006ريام أمثلة التعريفات التي تتبنى وجهة النظر سالفة الذكر تعريف موت

، بينام يرى 11(2009، و)الغريب، )Akkoyunlu & Soylu, 2008(10وأكوينليو وسويليو 

أن التدريب املدمج ما هو إال الدمج  )Oliver & Trigwell, 2005(12أوليفر ، وترجيويل 

وكية املتكامل بني كل من التدريب التقليدي والتدريب اإللكرتوين، واملداخل الرتبوية كالسل

                                                 
1 Thorne, (2003). Blended Learning How to Integrate Online and Traditional Learning, London and 

Sterling. 
3 Milheim, W. D, (2006)، "Strategies for the Design and Delivery of Blended Learning Courses", 

Educational Technology, Vol. 46, No. 6, 61-75. 

 
، جملة "اهتم نحوهفاعلية التعليم املدمج عىل التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية واجتاه"(، 2008شاهني، سعاد، ) 3

 142-104، 38كلية الرتبية، القاهرة، ع

(. استخدام بعض مداخل التعلم اإللكرتوين لتنمية مهارات التفكري االبتكاري لدى طالب كلية الرتبية النوعية بجامعة 2008املتويل، هنلة. ) 4

 معة القاهرة.قناة السويس، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جا
5 Bonk C.L. & Graham, D. R, (2005), Handbook of Blended Learning Global Perspectives, Local 
Designs, John Wiley and Sons Inc, USA. 

 الرياض. (، أساسيات الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم املفهومات واملامرسات، الدار الصولتية للرتبية،2005زيتون، حسن، ) 6
7 Draffan, E.A. & Rainger, P, (2006), "A model for the Identification of Challenges to Blended 
Learning", Research in Learning Technology, Vol. 14, Ni. 1, pp. 55-67. 

املعلمني بكلية الرتبية ملقرر تكنولوجيا التعليم أثر استخدام التعليم املدمج يف التحصيل املعريف للطالب "(، 2007يوسف، وليد، ) 8

، مج 20، جملة تكنولوجيا التعليم، القاهرة، ع"ومهاراهتم يف توظيف الوسائل التعليمية واجتاهاهتم نحو املستحدثات التكنولوجية التعليمية

17 ،3-57. 
9 Motteram, G, (2006), “Blended Education and the transformation of teachers, A long-term case study 
in Postgraduate UK higher”, British Journal of Educational Technology, 37(1), 17-30. 
10 Akkoyunlu, B., & Soylu, M. Y, (2008), "A Study of Student's Perceptions in a Blended Learning 
Environment Based on Different Learning Styles “, Educational Technology & Society, 11 (1), 183-
193. 

 (، املقررات اإللكرتونية: تصميمها، إنتاجها، نرشها، تطبيقها، عامل الكتب، القاهرة.2009الغريب، زاهر، ) 11
12 Oliver M. & Trigwell, K. (2005). “Can Blended Learning be Redeemed?” E-Learning, Vol. 2, No. 
1, pp. 17-26. 
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والبنائية واملعرفية لتحسني املخرج التدريبي، والتكنولوجيا التدريبية واملهام التدريبية، 

 واألدوات والوسائل يف بيئة التدريب اإللكرتوين والتدريب التقليدي.

فيه  "يندمج"معنى ذلك أن التدريب املدمج إجرائيا نمط من أنامط التدريب الذي 

ات، بعنارصه وسامته مع التدريب التقليدي وجها لوجه، يف التدريب اإللكرتوين عرب الشبك

إطار واحد، بحيث توظف أدوات التدريب اإللكرتوين، سواء املعتمدة عىل الكمبيوتر أو 

املعتمدة عىل الشبكات وأنشطة التدريب العميل، وجلسات التدريب مع حتقيق التفاعل ثالثي 

 (.واملتدربني املدرب – املتدربني –األبعاد )املحتوى التدريبي 

إنه يوجد الكثري من املربرات التي تدعو إىل تصميم الربنامج التدريبي املدمج حيث 

، شويطر، )3(2008رص، ا، و)ن2(2006، و )احللفاوي، 1(2005يرى كل من )عبد السالم، 

 إن من أهم املربرات التي تدعو إىل تصميم الربنامج التدريبي املدمج ما يأيت: 4(2009

 ر تلبية برامج التدريب التقليدية لالحتياجات املهنية عىل ظل تصاعد وترية قصو

التغريات: العلمية والتكنولوجية املتسارعة ومن ثم ضعف استيعاب هذه 

الربامج التقليدية لتكنولوجيا التدريب من حيث اإلفادة من املرشوعات 

تنمية مهاراهتم يف  التكنولوجية التي يتم توافرها إضافة إىل حاجة املتدربني إىل

جمال استخدام تكنولوجيا التدريب وقصور مداخل وأساليب وطرائق 

وقلة توافر التمويل  التدريب،التدريس املتبعة حاليا عن استيعاب تكنولوجيا 

 الالزم لتوفر استخدام تكنولوجيا التدريب.

 ية تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واملستحدثات: العلمية والتكنولوج

 والنظريات الرتبوية التي جتعلهم أكثر قدرة عىل مواكبة هذه املتغريات.

  تدريب املتدربني عىل كيفية تطبيق األفكار واآلراء واحللول التابعة من نتائج

 الدراسات بام يؤدي إىل سد الفجوة بني النظرية والتطبيق العميل.

 ن التكيف مع أعامهلم من زيادة قدرة املتدربني عىل التفكري املبدع بام يمكنهم م

 ناحية، ومواجهة مشكالهتم املستقبلية، والتغلب عليها من ناحية أخرى.

                                                 
(، فعالية برنامج تدريبي بواسطة الوسائط املتعددة لتنمية مهارات املعلوماتية واالتصاالت واالجتاه نحو التعلم 2005عبد السالم، أسامة، ) 1

 الذايت لدى املعلمني، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة.

 (، مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عرص املعلوماتية، دار الفكر، عامن.0620احللفاوي، وليد، ) 2

، املنظمة "ندوة حول مؤسسات إعداد املعلم يف ظل املتغريات اجلديدة وبرامج تدريب املعلمني يف أثناء العمل"(، 2008نارص، يونس، ) 3

 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، طرابلس.

 ، دار ابن اجلوزي، عامن.1إعداد وتدريب املعلمني ط(. 2009شويطر، عيسى ) 4
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  ،زيادة دافعية املعلمني لالستفادة من تلك الربامج يف حتديث وجتويد مهاراهتم

 وبالتايل حتسن أدائهم املهني.

  يمكن هلا تطور العلوم وطرائق تدريسها إن جودة مناهج املعلمني مهام بلغت ال

يف خضم عرص حافل بالتطورات والتغريات املستمرة، حتتاج إىل تدريب مستمر 

 للمعلم يف أثناء اخلدمة.

  تطور التكنولوجيا ووسائل االتصال: يواجه املعلم يف حياته الوظيفية حاليا

متغريات متسارعة يف جمال العلوم وتطبيقاهتا، ويف جمال التكنولوجيا وسائل 

املعرفة واالتصاالت، والتحول من الوسائل السمعية والوسائل البرصية إىل 

 متغريةية كتقنيات التقنيات السمعية/ البرصية إىل احلوسبة واملعلومات

باستمرار، مما يستوجب تدريب املعلم عليها لينمي معارفه عن طريقها، 

 ويوظفها يف أثناء التعليم.

  معاجلة النقص احلاصل يف فرتة اإلعداد مل يتلق كثري من املعلمني يف أثناء

إعدادهم ما يؤهلهم ألداء وظائفهم امليدانية أداء كامال، فبعضهم يعجز عن 

 علمي املنتظر منه.العطاء ال

هذه املربرات وغريها جعلت تدريب املعلم أثناء اخلدمة يف الوطن العريب أمرا  ملحا  

ملواكبة التغري الرسيع والتطور احلاصل يف مجيع املجاالت، إذ أن تدريب املعلم أثناء اخلدمة 

عملية إعداده  امتداد لعملية إعداده قبل اخلدمة، فالتعليم املستمر للمعلم جزء ال يتجزأ من

عىل أن يستمر هذا التدريب طيلة فرتة عمله يف التدريس، هبدف احلصول عىل املعارف 

اجلديدة التي جتعله يلحق بركب النمو والتطور، ولتعويض ما فاته أثناء إعداده قبل اخلدمة، 

د ومع التطورات التي شهدها جمال التكنولوجيا فإن الدور التقليدي ملعلم اللغة العربية ق

تغري، فهناك وفرة يف املعلومات، ودور معلم اللغة العربية يف ظل هذه الوفرة أن يساعد طالبه 

عىل االبحار يف حميط املعلومات، الختيار األنسب والتحليل الناقد وتضمينه يف رؤيتهم 

 وادراكهم العامل من حوهلم.

 
 

 معنى ذلك أن من مربرات الربنامج التدريبي املدمج:

 تدريبه،دمج نظام متكامل يوجه ويساعد املتدرب خالل مراحل التدريب امل .1

مع  (Face to Face)وذلك بدمج األسلوب التقليدي للتدريب وجها لوجه 
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أشكال التدريب اإللكرتوين، وذلك ليس هدفا يف حد ذاته بل وسيلة لتحقيق 

 األهداف املرجوة.

املامرسات التدريبية التدريب املدمج يتيح للمتدربني املرور بعدد من املهامت و .2

التي تساعدهم يف حتسني مستواهم املهاري، وذلك بام يوفره التدريب 

اإللكرتوين من مرونة وتفاعلية يف التعامل مع املحتوى بالشكل الذي يتناسب 

 مع احتياجاهتم.

زيادة فاعلية التدريب عن طريق املضاهاة بني املحتوى التدريبي والوسيط  .3

 دم من خالله.األفضل الذي يمكن أن يق

توافر البنية التحتية التي تدعم تطبيقه بالقاعات الدراسية التقليدية مع تدعيمها  .4

 بتكنولوجيا التعليم اإللكرتوين.

ومن أهم اسرتاتيجيات التدريب املدمج أنه يمكن ادراج نامذج توظيف التعليم 

 اإللكرتوين يف عمليتي التعليم والتعلم حتت ثالثة نامذج وهي:

: وفيه توظف بعض أدوات التعلم (Adjunct)املساعد أو املكمل  النموذج .أ

ويتم  كفاءته،اإللكرتوين جزئيا يف دعم التعلم الصفي التقليدي وتسهيله ورفع 

هذا التوظيف عادة خارج ساعات الدوام وخارج الصف الدرايس إال أن بعض 

ات هذا التوظيف يمكن أن يتم يف أثناء التدريس الصفي، وقاعات املحارض

 التي يوجد هبا كمبيوتر واحد أو عدة كمبيوترات.

: وفيه يطبق التعلم اإللكرتوين مدجما (Blended)النموذج املخلوط )املمزوج(  .ب

مع التعلم الصفي )التقليدي( يف عمليتي التعلم والتعليم، بحيث يتم استخدام 

بعض أدوات التعلم اإللكرتوين كجزء من التعلم داخل قاعات الدرس 

ية، ويتحمس كثري من املتخصصني هلذا النموذج وبرونه مناسبا  عند احلقيق

تطبيق التعلم اإللكرتوين واعتبار أنه جيمع ما بني مزايا التعلم اإللكرتوين ومزايا 

 التعلم الصفي.

: وفيه يوظف التعلم اإللكرتوين وحده يف (Totally Online)النموذج املنفرد  .ج

تعمل الشبكة كوسيط أسايس لتقديم كامل  إنجاز عملية التعلم والتعليم، حيث

عملية التعلم، فالطالب يدرس املقرر اإللكرتوين انفراديا عن طريق الدراسة 

الذاتية املستقبلة، ويتم هذا التعلم عن طريق الشبكة العاملية للمعلومات 

)االنرتنت( أو الشبكة املحلية، فيتعلم الطالب تشاركيا من خالل مشاركته 
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ة يف تعلم درس أو انجاز مرشوع باالستعانة بأدوات التعلم ملجموعة معين

 .الفيديو مؤمترات –اإللكرتوين التشاركية مثل: غرف املحادثة 

أربعة طرق لدمج التعليم التقليدي والتعلم  )Adams, J., 2003(1كذلك ذكرت 

 اإللكرتوين داخل ورشة العمل وتفاصيلها كالتايل:

أسايس عىل تقديم التعليم وجها لوجه يف صورة : تعتمد بشكل الطريقة األوىل

جلسات داخل ورشة العمل يف حني تكون مصادر التعلم اإللكرتونية متاحة كمواد معاونة 

 للتعلم هنا يكون أثر هذه املواد اإللكرتونية حمدودا للغاية.

: تعتمد عىل نمط تعليم متوازن )مدمج( حيث تتكامل املواد الطريقة الثانية

ية مع التعليم التقليدي، ويتم استخدامها والرجوع إليها حسب احلاجة خالل اإللكرتون

هنا يكون األثر معتدال حيث يمكن  املتعلمني،املناقشات الصفية للعمل عىل حتفيز وإرشاد 

من خالل بعض التكليفات قبل اجللسة التقليدية جتهيز املتدربني وسد بعض الفجوات التي 

، كام يمكن من حالل التكليفات البعدية مد أمد عمليات املتابعة قد حتدث خالل عملية التعلم

 املنظمة ألداء املتدربني.

: تعتمد عىل اقرتان التدريب التقليدي والتدريب اإللكرتوين بشكل الطريقة الثالثة

حمكم مع أهداف التعلم الشخصية، وخطط تنمية الكفاءة والتوجيه والدعم أثناء العمل 

ندما يقرتن ذلك بمعرفة املتدربني ملسؤولياهتم أثناء عملية التعلم بشكل يكون األثر كبريا ع

واضح ورصيح، بحيث يستطيع املتدرب إكامل حلقة التعلم عن طريق حتقيق التكامل بني 

النظرية والتطبيق، ويمكن ذلك من خالل قيام املتدربني بتكليفات عملية مقرتنة بموضوع 

 املكتسبة إىل زمالئه اآلخرين.التعلم، أو نقل اخلربة التدريبية 

: تعتمد عىل نمط التعلم النشط املصمم لتحقيق عائد كبري حيث يتم الطريقة الرابعة

تسخري التعليم التقليدي، والتدريب اإللكرتوين بشكل حيقق عائد تعلم إجيايب من خالل 

لعمل لدى أهداف أساسية تتمثل يف ظهور نتائج ملموسة لعملية التعلم وحتسن وتطور أداء ا

األفراد أو املجموعات، هنا يكون األثر كبريا جدا حيث يمكن من عوائد كبرية واحلصول 

عىل أداء ممتاز للتعلم وحتسني مستوى التنافسية من خالل ورش العمل وجلسات التدريب 

                                                 
1 Adams, J, (2003), “Acceptability of online degrees as criteria for admission to graduate programs”. 
Journal of Computing in Higher Education, 16(1), 150-163. 
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والتوجيه لتكون األساس املدعم هلذا النوع من التعلم املعتمد عىل األداء )الدسوقي، 

2015)1. 

أن التعلم املدمج بكل أشكاله حيدث يف أحد  Charles & Graham(2( أوضحو  

 مستوى – التدريبية املادة –املستويات األربعة التي يظهر الدمج عندها هي: )مستوى النشاط 

( وفيام ييل توضيح كل مستوى من مستويات تقديم التدريبية املؤسسة مستوى – الربنامج

 الربنامج التدريبي:

مستوى النشاط: يظهر الدمج عند مستوى النشاط عندما حيتوي  الدمج عند 

 مستوى النشاط التدريبي عىل كل من عنارص الوجه واملوقع اإللكرتوين.

الدمج عىل مستوى املادة التدريبية: تعد طريقة الدمج عىل مستوى حمتوى  

الربنامج التدريبي أحد أكثر الطرق انتشارا  يف الدمج فإن طريقة الدمج عىل 

مستوى املنهج تتضمن اجلمع بني خصائص التدريب وجها لوجه وأنشطة 

 التدريب اإللكرتوين.

الدمج عىل مستوى الربنامج: حيث يتضمن الدمج بني تقديم املادة التدريبية  

 وجها لوجه، كام يتضمن تقديمه إلكرتونيا عرب املوقع اإللكرتوين.

ؤسسة بوضع برنامج الدمج عىل مستوى املؤسسة التدريبية: حيث تقوم امل 

الدمج التدريبي وذلك بعمل التزام تنظيمي لدعم طريقتي التدريب وجها 

 <لوجه والتدريب اإللكرتوين

لقد أجريت عديد من الدراسات حول التعليم والتعلم املدمج للكشف عن مدى 

جدوى هذا النوع من التعليم يف تنمية املهارات وحتسني نواتج التعلم فضال عن مقارنته 

التي توصلت إىل  )Anonymous, 2007(3، فكانت دراسة اآلخرأساليب التعليم والتعلم ب

أن بيئة التعلم املدمج من أكثر األشكال استخداما يف التدريب نظرا ملا تقدمه للمتدرب من 

)Rovai 4توجيه وإرشاد وتعزيز وتغذية راجعة عن طريق املعلم، كام أكدت دراسة كل من 

                                                 
(، 15، املجلة العلمية املحكمة للجمعية املرصية، حلوان، ع )"تعليم والتعلم اإللكرتوينتصميم وإنتاج بيئات ال"(، 2015الدسوقي، حممد، ) 1

25-28. 
2 Charles, R. Graham, (2006), "Blend Learning Systems, Definition, Current trend and Future 
Direction", In Bonk, C. & R. (Eds.) Hand book of blended Learning Global Perspectives, Local 
design, Pfeiffer Publishing, San Francisco CA. 
3 Anonymous, (2007), "Blended is Better", T+D. Alexandria, Vol. 58, No. 11. Pp. 52-56. 
4 Rovai, A. & Jordan, H, (2004), “Blended Learning and Sense of Community, A Comparative 
Analysis with Traditional and Fully Online Graduate Courses”, International Review of Research in 
Open and Distance Learning, 5(2), 1-13. 
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)Jordan, 2004&  1، ودراسة)Yushaw,2006(  عىل أمهية استخدام بيئة التعلم املدمج

وتفوقها عىل بيئة التعلم التقليدية وبيئة التعلم اإللكرتونية يف تنمية املهارات املختلفة نظرا  ملا 

تتصف به من مرونة وتقديم بدائل ومقابلة للفروق الفردية وزيادة نشاط املتعلم وخاصة أثناء 

 زيد فيه عملية التفاعل بني املعلم واملتعلم.التدريب الذي ي

التعرف عىل أثر التفاعل بني  2(2012وشوقي، ف وأشارت دراسة )يوس

اسرتاتيجيتني للتعلم املدمج التقدمي والرجعي ووجهتي الضبط يف إكساب مهارات 

بيئة التصميم التعليمي العملية للطالب املعلمني بكلية الرتبية جامعة حلوان، وانخراطهم يف 

فاعلية التعليم املدمج يف تنمية التحصيل  3(2012التعلم املدمج، كام أثبتت دراسة )الفقي،

املعريف واألداء، وكذلك تنمية اإلنتاج املهاري لتنمية مهارات تصميم وإنتاج مرشوعات 

إىل  4(2014الربجمة الشيئية، وزيادة دافعية االنجاز لدى الطالب، كام أشارت دراسة )سعيد، 

ية بيئة وفاعلية التعلم املدمج يف تنمية مهارات صيانة الكمبيوتر فضال عن فاعليته يف زيادة أمه

 التحصيل لدى الطالب واجتاهاهتم نحوه.

ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن مجيع الدراسات أكدت عىل 

ال عن فاعليته يف حتسني فاعلية التعلم املدمج يف تنمية اجلوانب األدائية واملهارات العملية فض

خمرجات العملية التعليمية وحتقيق نواتج تعلم خمتلفة داخل بيئات تعليمية حمدده، كام يتضح 

رضورة وأمهية التعليم والتدريب املدمج ، فقد اتققت الدراسات عىل أن التعليم اإللكرتوين 

ة واملقررات الدراسية، وحده ليس طريقة التدريس الوحيدة الفعالة يف تقديم الربامج التدريبي

حيث تغري دور املعلم من كونه املصدر الوحيد للمعرفة إىل كونه املستشار وامليرس واملرشد 

واملوجه، وعىل املعلمني واملدربني أن يكونوا قادرين عىل تطوير حمتوى التعلم بام يتناسب مع 

 احتياجات سوق العمل واملهارات املهنية املطلوبة.

                                                 
1 Ushaw, B. (2006). The Effect of Blended E-Learning on Mathematics and Computer Attitudes in 
pre-calculus algebra, The Montana Mathematic Enthusiant, Vol. 3, No. 2, pp. 176-183. 

أثر التفاعل بني اسرتاتيجيتني للتعليم املدمج التقدمي والرجعي ووجهتي الضبط يف إكساب مهارات "(، 2012يوسف، وليد، وشوقي، داليا، ) 2

، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، القاهرة، العدد "للطالب املعلمني بكلية الرتبية وانخراطهم يف بيئة التعلم املدمج التعليميالتصميم 

 .245-160(، 3(، ج )27)

ى طالب الصف األول (، فاعلي ة الت عليم املدمج يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج مرشوعات ابتكارية بالربجمة الشيئية لد2012الفقي، داليا، ) 3

 الثانوي وعالقة ذلك بالدافعية لإلنجاز، رسالة ماجستري منشورة، جامعة طنطا.

(، فاعلية استخدام أدوات اجليل الثاين للويب يف بيئة التعليم املدمج عىل تنمية مهارات صيانة احلاسب اآليل لدى طالب 2014سعيد، نجالء، ) 4

 اهتم نحو املستحدثات التكنولوجية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة الزقازيق.شعبة إعداد معلم احلاسب اآليل واجتاه
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املعلم باختياره ملهنة التعليم قد اختار طواعية أن يكون متجددا وخالصة القول أن 

باحثا عن التطوير والتحسني والرقي بمعارفه، ومهاراته، وقدراته ألن حصوله عىل املؤهل 

الدرايس ال يعد هدفا هنائيا، بل هو بداية طريق طويل يتطلب منه كثريا من اجلهد يف التدريب 

هرت االجتاهات احلديثة يف جمال التدريب الرتبوي، لتكون والتطوير واإلبداع، ومن هنا ظ

دافعا  إىل زيادة فاعلية برامج تدريب املعلمني، وجزءا من الرتبية املستمرة املمتدة طوال فرتة 

اخلدمة لتزويد املعلمني بكل جديد، وتساعدهم عىل  مواجهة الظروف املتغرية، ليستطيعوا 

ية، وهذا يقتيض تدريبهم يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة، تكييفها فيام خيدم العملية الرتبو

 وتصميم برامج التدريب عىل أساس االحتياجات التدريبية الفعلية هلم.

ونظرا ملا تتمتع به برامج إعداد املعلم عموما، ومعلم اللغة العربية خصوصا  يف 

لميا ، ومهنيا ، وثقافيا ( يف مراحل التعليم املختلفة، من أمهية كبرية يف إعداد املعلمني )ع

التشكيل )الفكري، والثقايف، والعلمي، واألخالقي للناشئة(، فإنه البد من العمل باستمرار 

عىل تطوير برنامج إعداد معلم اللغة العربية للمرحلة الثانوية بام يتناسب مع املتطلبات 

تغريات التقنية احلديثة عىل املتجدده هلذه املرحلة، وبام يراعي الدور اجلديد الذي تفرضه ال

املعلم، وذلك كي يتمكن من إعداد جيل قادر عىل مواجهة مشكالت جمتمعه املتعددة التي 

 فرضتها تلك التغريات.

من هذا يمكن القول أن الدراسات التي اعتمدت عىل التدريب التقليدي أو 

املستويات املعيارية  اإللكرتوين أو التي اعتمدت عىل التدريب املدمج قد اتفقت مجيعها يف

اخلاصة ببناء الربنامج التدريب، ومن أهم تلك املستويات حتديد االحتياجات التدريبية حتديد 

 األهداف، حتدي املحتوى، حتديد أنشطة التعلم والتقويم.

ملجموعة من العوامل التي تؤثر عىل حتقيق  1(2007ويف هذا اإلطار يشري )يوسف، 

ختيار األساليب والطرق املالئمة من بني أساليب التدريب أهداف التدريب املدمج، وا

التقليدي والتدريب اإللكرتوين، مما يؤثر بدوره عىل وضع تصميام  حمكام  لربامج التدريب 

 اإللكرتوين وهذه العوامل هي:

: حتديث يعد حتليل املتعلمني مسألة (Audience Analysis) املتعلمني حتليل – 1

األساليب والطرق أكثر فاعلية يف حتقيق أهداف التدريب املدمج وهذا جوهرية لتحديد أي 

 يتطلب مراعاة عوامل عدة هي:

                                                 
 مرجع سابق.يوسف،  1
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للمتعلمني: ويف هذا اإلطار يشري هاريسون إىل  األساسية املعرفية القاعدة 1 – 1

 جمموعة العوامل التي ترتبط بالقاعدة املعرفية للمتعلمني منها ما ييل:

  واملتدربني من مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات: فكلام متكن املتعلمني

كان املعلمني عىل درجة عالية من التمكن يف جمال تكنولوجيا املعلومات يمكن 

 زيادة نسبة استخدام التدريب اإللكرتوين مقابل التدريب التقليدي.

 مستوى املعرفة باملحتوى لدى املتعلمني: حيث أنه يف حالة وجود تباين بني 

معرفته املتعلمني من حيث مستوى معرفتهم باملوضوع أو من حيث مستوى 

أو اخلربة، يفضل استخدام التدريب عرب الشبكات بحيث تكون طبعة  السن

خبري( فاملبدئون يقدم هلا العنارص  –املحتوى التدريبي خمتلفة لكل فئة )مبتدئ 

 األساسية للموضوع مع كثري من األمثلة العملية.

إذا كان املوضوع هو اخلربة األوىل جلميع املتدربني يفضل أن نبدأ بالتدريب  ويف حالة

 التقليدي وجها لوجه بحيث يكون أساس التفاعل مع املتدربني.

مستوى الدافعية: إذا كانت غالبية املتدربني ذوي حتفيز ودافعية عالية  2–1

لتعلم للتدريب أي لدهيم رغبة للتعلم، يفضل استخدام أنشطة وأساليب ا

الفردية واستخدام ورش العمل أما يف حالة انخفاض مستوى الدافعية عند 

معظم املتدربني يفضل اللجوء بنسبة أكرب إىل أساليب احلوار والنقاش 

 اجلامعي وجها لوجه أو عرب الشبكات.

األساليب املعرفية للمتدربني: وتؤثر األساليب املعرفية للمتدربني عىل اختيار  1-3

اليب التدريب املالئمة هلم من خالل برامج التدريب املدمج أنشطة وأس

فعىل سبيل املثال يفضل الطالب االنطوائيون التعامل مع أساليب التعلم 

الفردي والتعاون عرب شبكة االنرتنت، حيث يتيح هلم التعاون عرب االنرتنت 

يفضل  االنبساطينيالوقت الكايف لتكوين أفكارهم، ويف حالة الطالب 

أساليب وطرق التدريب اجلامعي مع الرتكيز عىل أدوات احلوار الصويت 

 .)Harrison, M., 2003(1وعرب الشبكات والتعليم الصفي وجها لوجه 

: ومن اجلدير بالذكر أن حتليل (Programed Analysis)لربامج احلالية ا حتليل – 2

استخدام اسرتاتيجية التدريب  حمتوى الربنامج احلايل قد يدعم بشكل أسايس التحول إىل

                                                 
1 Harrison, M., (2003), An Epic White Paper, Blended Learning H. Blended Learning in Practice, 
Epic Group Practice Epic Group, USA. 



 
 2022 التدريب املدمج وتطوير مهارات املعلمين 

  

 

358   
 

املدمج، حيث أن كل مؤسسة تدريبية تقوم بتقويم ومراجعة براجمها هبدف حتسني جودة 

التدريب أو زيادة إتاحة التدريب أو خفض تكلفة ووقت التدريب، وقد جتتمع هذه األهداف 

اج فقط إىل معا لبعض الربامج التدريبية، ومن ثم فإن حتقيق هذه األهداف أو بعضها قد حيت

تعديل يف املحتوى أو يف قنوات االتصال أو قد يتطلب األمر التحول إىل اسرتاتيجية تدريبية 

 :)Singh, H., 2001 ,31(جديدة مثال أسلوب التدريب املدمج 

: ويعد التحليل املايل أمرا جوهريا، Financial Analysisالتحليل املايل  1–2

ارات اختيار أساليب وطرق دون حيث يتوقف عليه بعض االختيارات وقر

 األخرى داخل نظام التدريب اإللكرتوين.

: حيث تؤثر البنية التحتية يف اختيار الطرق Infrastructureالبنية التحتية  2-2

واألساليب املالئمة داخل نظام التدريب املدمج من حيص سعة الفصول 

املؤسسة  واملعامل، ومدى توفر تكنولوجيا التعليم عرب الشبكات داخل

 .)Singh, 2001, 5(2التدريبية 

: إذا كان The Time Available for Trainingالوقت املتاح للتدريب  2-3

الوقت املتاح للتدريب حمدودا  وهناك زيادة طلب عىل وقت املدرب من 

جانب املتدربني يمكن االعتامد عىل أدوات التفاعل عرب الشبكات يف توفري 

) ,3Harrisonواملتدربني وبني املتدربني بعضهم البعض  املدربالتفاعل بني 

m., 2003, 25). 

إىل احلاجة لوضع نامذج لربامج التدريب املدمج يف  )Singh, 2001, 3(4يشري سني 

إطار بيئات تدريبية معينة للوصل إىل برامج تدريب مدمج أكثر فعالية وكفاءة، كام أشار إىل 

ل يف أساليب التدريب التقليدي )وجها لوجه( مع أساليب احلاجة إىل نظام آيل، نظام متكام

 .مدجمةمنظومة  إطارالتدريب الفردي وأساليب التدريب اجلامعي يف 

                                                 
1 Singh, H. (2001). Building Effective Blended Learning Program, Educational Technology, Vol. 43, 
No. 6, pp. 51-54. 
2  Singh, H., ibid. 
3 Harrison, M. ibid. 
4 Singh, H., ibid. 
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إىل نموذج إرشادي يف بناء الربامج التدريبية  1(2012، عبد الرمحنكام أشارت )

االنرتنت(  املدجمة تعتمد عىل أنشطة التعلم اإللكرتونية )التي تتم من خالل املوقع عرب

وأنشطة التعلم التقليدية )ورش العمل التي تتم يف قاعة التدريب وجها لوجه( وقد تم 

 Connectivesتصميم الربنامج التدريبي املدمج يف ضوء النظرية الرتابطية/ االتصالية 

وبالتايل متت مراعاة حرية املتدرب يف ممارسة األنشطة حسب وقته  Heutagogyللتعلم، 

اتية فاملتدرب يبنى معرفته بنفسه من خالل أنامط تفاعل ديناميكية خمتلفة مع اقرانه ورسعته الذ

ومع املدرب ومع واجهة التصميم واملحتوى واملواقع األخرى من خالل أدوات التفاعل 

املختلفة املتاحة عىل املواقع اإللكرتوين، ليتفق مع طبيعة املعلمني )الفئة املستهدفة(، والدمج 

حتقيق االستفادة القصوى من مميزات البيئتني)التقليدية  املتزامنةة املتزامنة وغري بني األنشط

 واإللكرتونية(، بام يدعم حتقيق أهداف الربنامج التدريبي املدمج.

، أن التدريب املدمج فعال يف زيادة التحصيل 2(2008وقد أشارت دراسة )عامشة، 

لدى معلامت املرحلة الثانوية ويف تنمية مستوى املعريف املرتبط بكفايات التعليم اإللكرتوين 

 األداء املهاري لكفايات التعليم اإللكرتوين.

إن رغم املميزات العديدة التي تتميز هبا بيئة التدريب املدمج حيث جتمع بني مميزات 

التدريب اإللكرتوين والتدريب التقليدي، إال أن بعض الدراسات السابقة أشارت إىل وجود 

)عامشة،  ر والعيوب التي تواجه استخدام التدريب املدمج خلصها كل منبعض القصو

 يف النقاط التالية: ،)Bonk & Graham, 2005(4" )، و3(2008

 .قلة الكوادر املؤهلة للتعاملمع هذا النوع من التعلم 

 .ضعف الدعم الفني فيام يرتبط باجلزء اإللكرتوين 

  والغياب.ضعف نظام التقويم واملراقبة واحلضور 

 .قلة التجهيزات يف قاعات الدراسة فيام يرتبط بالكمبيوتر وتوصيل االنرتنت 

  نقص تدريب املتعلمني عىل استخدام التكنولوجيا وخاصة يف املحتوى الذي

 حيتاج إىل تعلم ذايت.

                                                 
دية يف ضوء معايري اجلودة، (، فاعلية التعلم املدمج يف تصميم برنامج تدريبي لتنمية أداء معلم العلوم باملرحلة اإلعدا2012عبد الرمحن، امل، ) 1

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة طنطا.

الت عليم اإللكرتوين  املدمج ورضورة التخلص من الطرق من الطرق الت قليدي ة املتبعة وإجياد طرق أكثر سهولة وأدق "(، 2008عامشة، حممد، ) 2

 .14-12(، 12ماتية، ع)، جملة املعلو"لإلرشاف والتقويم الرتبوي تقوم عىل أسس إلكرتونية

 املرجع السابق. 3

4 Bonk & Graham, ibid. 
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 .قلة التجهيزات املادية اخلاصة بالتدريب العميل 

 .التغذية الراجعة أحيانا تكون مفقودة 

 تيار اسرتاتيجية الدمج املناسبة.صعوبة اخ 

 .صعوبة اختيار مستوى دمج مصادر التعلم 

وعىل ضوء ما تقدم يمكن القول أن التدريب املدمج متتع بمجموعة من املميزات إال 

 أن هناك بعض الصعوبات التي ظهرت عند تطبيقه.

التي أجراها حول رأي املعلمني يف  )Rooney, 2003(1وأشارت دراسة رووين 

استخدام التعلم املدمج يف تدريب املعلمني، إىل أنه قد أدى إىل املحافظة عىل ايصال أحدث 

وإىل أنه قد أدى إىل التقليل من كلفة التنقل من قبل املعلمني للحصول  للمعلمني،املعلومات 

ىل تقليل أوقات االبتعاد عن عىل املعلومات وعىل الدورات التدريبية، وكذلك فقد أدى إ

 العائلة، وخسارة مصادر أماكن العمل.

ومتت اإلجابة عليه  )Sparrow, 2003(2ويف التقرير الذي اصدرته مؤسسة سباروو 

 االسرتاتيجية هذه واستخدام املزيج التعلم لتطوير دفع التي املربرات حول –عرب االنرتنت 

النحو اآليت: القدرة عىل مطابقة أساليب التعلم  لتعليم والتدريب، كانت اإلجابات عىلا يف

%( استغالل 62%( حتسني نسبة التعلم )70%( احللول املضبوطة بشكل منفرد )80)

%( تقليل 59االستثامرات التي وقعت يف مصادر التدريب الصاحلة لالستخدام مرة أخرة )

دزيويان، من  %(، واشار كال57الوقت املخصص عىل األحداث يف الغرف الصفية )

إىل أن التعلم املزيج  )Dziuban, Hartman & Noskal, 2004(3وهارمتان، وموسكال 

ساعد املعلمني لكي يطوروا منصات بيئات تعلم نشطة، وأن يصبحوا أكثر تسهيال  يف 

 تعليمهم للطلبة وبشكل مثري لالنتباه.

لة إنه من خالل استعراض ما ورد من معلومات ومعارف وادبيات تكوين حصي

معرفية جيدة حول التدريب املدمج من زوايا ورؤى خمتلفة تفيد يف تصميم الربنامج التدريبي 

كذلك يف حتديد اسرتاتيجية الدمج يف الربنامج، وكيفية  سليمة،املدمج عىل أسس علمية 

 تقديمه وتطبيقه بشكل علمي صحيح يؤدي إىل حتقيق األهداف املرجوة منه.

                                                 
1 Rooney, H. E. (2003). “Blending Learning Opportunities to Enhance Educational Programming and 
Meetings Association Management”, 55, (5), pp. 26-32. 
2 Sparrow, S. (2003). “Blended Learning Makes Mark”. Training Magazine, Vol. 12, pp. 33-36. 
3 Dziuban, C. Hartman, J. & Noskal, P, (2004), "Blended Learning", EDUCAESE, Vol. 20, Issue,7, 
1-12. 
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 :املراجعاملصادر و

مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عرص  ،(2006) ،وليد، احللفاوي 

 .عامن، دار الفكر، املعلوماتية

تصميم وإنتاج بيئات التعليم والتعلم "، (2015) ، حممد،الدسوقي 

، (15)، حلوان، ع ملجلة العلمية املحكمة للجمعية املرصيةا ،"اإللكرتوين

25-28. 

ل التعليمية وتكنولوجيا التعليم أساسيات الوسائ ،(2005)، حسن، زيتون 

  .الرياض، املفهومات واملامرسات، الدار الصولتية للرتبية

فاعلية استخدام أدوات اجليل الثاين للويب يف بيئة  ،(2014) ،نجالء، سعيد 

لدى طالب شعبة إعداد  اآليلالتعليم املدمج عىل تنمية مهارات صيانة احلاسب 

 معلم احلاسب اآليل واجتاهاهتم نحو املستحدثات التكنولوجية، رسالة دكتوراه

 ، جامعة الزقازيق.غري منشورة

فاعلية التعليم املدمج عىل التحصيل وتنمية " ،(2008) ،شاهني، سعاد 

جملة كلية  ،"هعمليات العلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية واجتاهاهتم نحو

 .142-104، 38ع القاهرة، رتبية،ال

، ، دار ابن اجلوزي1(. إعداد وتدريب املعلمني ط2009) ، عيسىشويطر 

 عامن.

فاعلية التعلم املدمج يف تصميم برنامج تدريبي  ،(2012)، امل، عبد الرمحن 

لتنمية أداء معلم العلوم باملرحلة اإلعدادية يف ضوء معايري اجلودة، رسالة 

 ، جامعة طنطا.غري منشورة ماجستري

فعالية برنامج تدريبي بواسطة الوسائط املتعددة  ،(2005) ،أسامة، عبد السالم 

لتنمية مهارات املعلوماتية واالتصاالت واالجتاه نحو التعلم الذايت لدى 

، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، غري منشورة املعلمني، رسالة دكتوراه

 جامعة القاهرة.

الت عليم اإللكرتوين  املدمج ورضورة التخلص من " ،(2008)، عامشة، حممد 

الطرق من الطرق الت قليدي ة املتبعة وإجياد طرق أكثر سهولة وأدق لإلرشاف 

-12(، 12)ع ،، جملة املعلوماتية"والتقويم الرتبوي تقوم عىل أسس إلكرتونية

14. 
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ية برنامج تدريبي قائم عىل التعلم املدمج لتنم ،(2012)، فاطمة، الغدير 

كفايات التعليم اإللكرتوين لدى املعلامت باملرحلة الثانوية باململكة العربية 

السعودية، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة 

 القاهرة.

، نرشها، إنتاجهاتصميمها، املقررات اإللكرتونية:  ،(2009) ،زاهر ،الغريب 

 .القاهرة، عامل الكتب ،تطبيقها

فاعلي ة الت عليم املدمج يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج  ،(2012)، دالياالفقي،  

مرشوعات ابتكارية بالربجمة الشيئية لدى طالب الصف األول الثانوي وعالقة 

 .جامعة طنطا، ذلك بالدافعية لإلنجاز، رسالة ماجستري منشورة

مية (. استخدام بعض مداخل التعلم اإللكرتوين لتن2008) ، هنلة.املتويل 

مهارات التفكري االبتكاري لدى طالب كلية الرتبية النوعية بجامعة قناة 

، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، غري منشورة السويس، رسالة دكتوراه

 جامعة القاهرة.

 املتغريات ظل يف املعلم إعداد مؤسسات حول ندوة" (،2008يونس، ) نارص، 

 للرتبية العربية املنظمة ،"العمل أثناء يف املعلمني وبرامج تدريب اجلديدة

 طرابلس.، والعلوم والثقافة

أثر استخدام التعليم املدمج يف التحصيل املعريف " ،(2007) ، وليد،يوسف 

للطالب املعلمني بكلية الرتبية ملقرر تكنولوجيا التعليم ومهاراهتم يف توظيف 

، جملة "لتعليميةالوسائل التعليمية واجتاهاهتم نحو املستحدثات التكنولوجية ا

 .57-3، 17، مج 20عتكنولوجيا التعليم، القاهرة، 

أثر التفاعل بني اسرتاتيجيتني " ،(2012) ،داليا، وشوقي، وليد، يوسف 

للتعليم املدمج التقدمي والرجعي ووجهتي الضبط يف إكساب مهارات 

التعلم التصميم التعليميى للطالب املعلمني بكلية الرتبية وانخراطهم يف بيئة 

(، ج 27، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، القاهرة، العدد )"املدمج

(3) ،160-245. 
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التمكين إلاداري وعالقته بأساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس في 

 محافظة الخليل من وجهة نظرهم
 1شيامء حمـمد فهمي حلواينم.م.

 

 مقدمة:

اإلدارة التعليمية التي تبحث يف درجة مفهوم التمكني اإلداري من املفاهيم احلديثة يف علم 

ممارسة األفراد وكفاءهتم يف العمل، من خالل اجلهد املبذول أثناء العمل، ومن خالل مالحظة 

غط النفيس  نتيجة  لظروف العمل مم ا  الباحثة وجدت أن  مدراء املدارس يعيشون حالة  من الض 

ا عىل أساليب حل املشكالت وأدارهت ا واضح   ا بصورة صحيحة.ترك تأثري 

 مشكلة البحث:

و الدوران حول عقبة أو أت أجياد طريقة لتخطي مشكلة ما، يعني أسلوب حل املشكال

نه الناتج العلمي للذكاء البرشي أالنظر إليه عىل حتصيل هدف غري سهل املنال، ويمكن 

الشخصية والدال عليه ، وهذا ينتج بفعل إدارة مدراء املؤسسات لدوائرهم من جهة وخربهتم 

ساليب أالقة قوية بني التمكني اإلداري ومن جهة اخرى، لذك وجدت الباحثة أن هناك ع

حل املشكالت، لذلك تسعى الباحثة إىل التعرف عىل التمكني اإلداري وعالقته بأساليب حل 

 املشكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل.

 أسئلة البحث:

بأساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس  ما مستوى التمكني اإلداري وعالقته .1

 يف حمافظة اخلليل؟

 ما درجة التمكني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل من وجهة نظرهم؟  .2

طات ( α≤ 0.05هل ت وجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ) .3 يف متوس 

وجهة نظرهم  درجة التمكني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل من

ات )سنوات اخلربة، وطبيعة املرحلة التعليمية(؟  ت عزى إىل متغري 

 من وجهة نظرهم؟مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل ما أساليب حل املشكالت لدى  .4

طات α≤ 0.05هل ت وجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ) .5 ( يف متوس 

حمافظة اخلليل من وجهة نظرهم أساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس يف 

ات )سنوات اخلربة، واملرحلة التعليمي ة(؟  ت عزى إىل متغري 

 

                                                 
 .األمريكية العربية اجلامعة ،تربوية ادارة دكتوراة طالبة 1
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 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 مدراء املدارس.  التعرف عىل درجة التمكني اإلداري لدى .1

التعرف عىل درجة التمكني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل ضمن  .2

ات )سنوات اخلربة، وطبيعة املرحلة التعليمية(.  متغري 

التعرف إىل أهم األساليب املتبعة يف حل املشكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة  .3

 اخلليل.

مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل ضمن التعرف إىل أساليب حل املشكالت لدى  .4

ات )سنوات اخلربة، واملرحلة التعليمي ة(؟  متغري 

التعرف إىل العالقة بني التمكني اإلداري وبني أساليب حل املشكالت لدى مدراء  .5

 املدارس يف حمافظة اخلليل.

 أمهية البحث:

وي، وهـو مـدى ممارسة تلقي هذه الدراسة الضوء عىل موضوع بالغ األمهية يف امليدان الرتبـ

التمكني اإلداري ملديري مدارس حمافظة اخلليل، ودورهم فـي القيـام بمهـامهم وواجباهتم 

املهنية؛ وذلك ملا له من أمهية يف تطوير العملية الرتبوية ومواكبة التطور الرسيع يف املفاهيم 

املـدارس والعاملني معهم  اإلدارية الرتبوية، لالرتقاء باألداء املدريس وتفعيل أدوار مـديري

 واملنظومة املدرسية ككل.

 منهج البحث:

 نسب للبحثنهج الوصفي االرتباطي األسيتم االعتامد عىل امل
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Administrative Empowerment and its Relationship with Problem 

Solving Methods of School Principals in Hebron Governorate from 

their perspective 

 
Shaima Mohammad Fahmi  Halawani1 

Abstract:  

The notion of administrative empowerment is one of the modern concepts 

in the science of educational management that examines the degree of 

individuals’ practice and their efficiency at work, through the effort made 

during work. The problem-solving method means finding a way; to 

overcome a problem, to revolve around an obstacle, or to achieve an 

unattainable goal which can be seen as the scientific output of human 

intelligence and indicative of it. It has been reported that school principals 

live in a state of psychological pressure as a result of work conditions, which 

left a clear impact on methods of solving problems and manage them 

properly. This study, therefore, seeks to assess the administrative 

empowerment and its relationship to problem-solving methods for school 

principals in Hebron governorate considering their years of experience, and 

the nature of the educational stage.  

 

Keywords: Administrative –Empowerment- Problem- Solving Methods, 

School Principals- Hebron. 
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 مة:مة:قد  قد  م  م  

ات التي أوجبت   من التَّغريت
تســـارعةت  وم 

ر امل نظَّامت يف عرصـــنا احلام بمجموعةت متنوعةت ات التي أوجبت تتأثَّ  من التَّغريت
سارعةت ت  وم 

رصنا احلام بمجموعةت متنوعةت ر امل نظَّامت يف ع تتأثَّ

ستمرار يف عا  عليها رضورة التَّكيتف معها لالســتمرار يف عا   م التتكنولوجي واملرعريف عليها رضورة التَّكيتف معها لال م التتكنولوجي واملرعريف يتميَّز برســعةا التَّقدت رسعةا التَّقدت يتميَّز ب

بتكرة  بتكرة والذي بدوره أدَّى لتدفتق كبريت من البيانات أفرزت نظريات جديدة وطرق عمل م  والذي بدوره أدَّى لتدفتق كبريت من البيانات أفرزت نظريات جديدة وطرق عمل م 

راســــات العلمية خالل  سات العلمية خالل يف خمتلف املجاالت، ال ســـيَّام علم اإلدارة الذي تزايدت فيه الد  را سيَّام علم اإلدارة الذي تزايدت فيه الد  يف خمتلف املجاالت، ال 

راسات ما  راسات ما القرن العرشين إىل أْن أفرزت هذه الد  ف بنظريات اإلدارة احلديثة التي القرن العرشين إىل أْن أفرزت هذه الد  ف بنظريات اإلدارة احلديثة التي بات ي عرر بات ي عرر

شكالت وابتكار  شاركة يف حّل امل  رشي ورفع جودة األداء وامل ز عىل تطوير اجلانب الب شكالت وابتكار ت رك  شاركة يف حّل امل  رشي ورفع جودة األداء وامل ز عىل تطوير اجلانب الب ت رك 

 1األساليب اجلديدة ألداء األعامل.األساليب اجلديدة ألداء األعامل.

سات عىل اختالفها  يل طرق وأساليب إدارة امل ؤسَّ
سات عىل اختالفها نظريات اإلدارة احلديثة تناولت بالتَّفصا يل طرق وأساليب إدارة امل ؤسَّ
نظريات اإلدارة احلديثة تناولت بالتَّفصا

سات اخلدميَّة فقد نالت إدارة سواًء أكانت صنسواًء أكانت صن ًة أو خدميًَّة، وحتت جمال امل ؤسَّ سات اخلدميَّة فقد نالت إدارة اعيًَّة أو جتاريَّ ًة أو خدميًَّة، وحتت جمال امل ؤسَّ اعيًَّة أو جتاريَّ

سة والبحث، وذلك ملرا هلا را صيبًا وافرًا من الد  ة ن سة والبحث، وذلك ملرا هلااملؤسسات الرتبويَّ را صيبًا وافرًا من الد  ة ن يف يف   وبارزت وبارزت   هامت هامت   دورت دورت من من   املؤسسات الرتبويَّ

هداف هداف وإدارة اإلمكانيات املادية والبرشية امل تاحة بام يضمن حتقيق أوإدارة اإلمكانيات املادية والبرشية امل تاحة بام يضمن حتقيق أ  تنفيذ الربنامج املدريستنفيذ الربنامج املدريس

ة. بويَّ ة.العملية الرتَّ بويَّ  2العملية الرتَّ

ثة يف علم اإلدارة التَّ مكا مكا مفهوم التَّ مفهوم التَّ وو حلدي فاهيم ا ثة يف علم اإلدارة التَّ ني اإلداري من امل حلدي فاهيم ا حثني اإلداري من امل ية التي تب حثعليم ية التي تب   يفيف  عليم

ة يف اإلدارة إىل طريقة التَّمكاني والتي ت عناي  سات التَّعليمية من الطريقة التقليديَّ ة يف اإلدارة إىل طريقة التَّمكاني والتي ت عناي حتويل امل ؤسَّ سات التَّعليمية من الطريقة التقليديَّ حتويل امل ؤسَّ

ق اذ القرارات وإطالق  ِّت  لني يف ا عاما قإرشاك ال اذ القرارات وإطالق  ِّت  لني يف ا عاما هم اإلبداعي إرشاك ال ا يعزز أداءر ممَّ نة  كام هم اإلبداعي دراهتم ال ا يعزز أداءر ممَّ نة  كام دراهتم ال

لة إليهم. لة إليهم.واالبتكاري يف األعامل امل وكر  3واالبتكاري يف األعامل امل وكر

صطلح التَّ مصــطلح التَّ  سبعينات عندما قامت احلركة شــاع اســتخدامه يف النصــف الثاين من الســبعينات عندما قامت احلركة   نينيمكا مكا م صف الثاين من ال ستخدامه يف الن شاع ا

ني ني مكا مكا ة اخلاصة باملرأة، وخالل ذلك ارتبط التَّ ة اخلاصة باملرأة، وخالل ذلك ارتبط التَّ نميَّ نميَّ ة باحلديث عن ضعف سياسات التَّ ة باحلديث عن ضعف سياسات التَّ سويَّ سويَّ النَّ النَّ 

ــاعد الن   ساعد الن  بالعمليات التي تس ــاء امل  بالعمليات التي ت ــول عىل الث  همَّ همَّ ساء امل  س ــات من احلص صول عىل الث  ش ــتقالل شات من احل ستقالل قة بالنفس واالس قة بالنفس واال

م بالرجال معًا يف الرجال معًا يف ومشاركة ومشاركة  م بالتَّحكت  4..الظروف االجتامعية واالقتصادية واحلياة اخلاصةالظروف االجتامعية واالقتصادية واحلياة اخلاصةالتَّحكت

تَّ مكا مكا رب مفهوم التَّ رب مفهوم التَّ عتر عتر ي  ي  ويف علم اإلدارة احلديث ويف علم اإلدارة احلديث  تَّ ني أحد أشـــكال ال شكال ال ل اإلجيايب ل اإلجيايب دخت دخت ني أحد أ

شعور الفرد ببزيادة شـــعور الفرد بتم تم هيهيي ي ذذالال ضا عن والرضــــا عن   الث قة واألمهيةالث قة واألمهيةبزيادة  لة والر لة دوره يف أداء األعامل امل وكر دوره يف أداء األعامل امل وكر

                                                 
 الكليات يف العاملني لدي اإلبداعي السلوك تعزيز يف اإلداري التمكني دور م،2020 أرشف، ومشمش، إبراهيم، اليازجي، 1

 .فلسطني غزة، األقىص، جامعة ،(منشورة غري ماجستري رسالة) اجلنوبية، باملحافظات الفلسطينية احلكومية
 الرتبية معلمي نظر وجهة من الرياضية باألنشطة الطلبة مشاركة تفعيل يف املدارس مدراء دور" م،2005 عامد، احلق، عبد 2

 .219-195:ص فلسطني، غزة، ،1 العدد ،13 املجلد اإلنسانية، الدراسات سلسلة - اإلسالمية اجلامعة جملة ،"الرياضية
 جملة ،"ديوانية إطارات مصنع يف ميدانية دراسة-التنظيمي اإلبداع تعزيز يف التمكني دور" م،2019 عباس، محيد طاهر هبية، 3

 .382-361:ص العراق، بابل، ،1 العدد ،27 املجلد اإلنسانية، للعلوم بابل جامعة
 والتجارة لالقتصاد العلمية املجلة ،"تطبيقية دراسة - التنظيمية اهلوية حتقيق يف ودوره النفيس التمكني" م،2021 دينا، النشييل، 4

 .700-669:ص مرص، القاهرة، ،3 العدد ،51 املجلد شمس، عني جامعة -
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ل  دخت ل إليه، كام ويضـــمن هذا التَّ دخت ضمن هذا التَّ هة هة وجَّ وجَّ تعزيز القدرات وتعظيمها ورفع الروح املعنوية امل  تعزيز القدرات وتعظيمها ورفع الروح املعنوية امل  إليه، كام وي

 1بيئة العمل.بيئة العمل.نحو حتسني نحو حتسني 

بأنَّ  باخل الصــــة فيمكن القول  بأنَّ و صة فيمكن القول  باخل ال م بام م بام حكت حكت التَّ التَّ يف يف الفرد الفرد   إىل االعرتاف بحق  إىل االعرتاف بحق  هيدف هيدف ني ني مكا مكا التَّ التَّ   و

ستقلة وخربة ومعرفةيمتلكه، ويتوافر لديه من إرادة مســـتقلة وخربة ومعرفة ل يمتلكه، ويتوافر لديه من إرادة م شـــك  ل ، كام ي  شك  يف إطار يف إطار   اً اً داخليداخلي  اً اً حافزحافز، كام ي 

شعور بالفاعا ســعيه للشــعور بالفاعا  ستقاللية، ة والوصــول إىل االســتقاللية، اتيَّ اتيَّ ة الذَّ ة الذَّ ليَّ ليَّ سعيه لل صول إىل اال صبح التَّ أصــبح التَّ   ومؤخراً ومؤخراً ة والو ني من ني من مكا مكا أ

سعى إىل رفع كفاءة الفرد بحيث تطلة البرشــية التي تســعى إىل رفع كفاءة الفرد بحيث تطلنمير نمير أدوات التَّ أدوات التَّ  رشية التي ت ستثمرها ق إمكاناته وتســتثمرها ة الب ق إمكاناته وت

 2..من أجل تطوير قدراته عىل اإلنجاز وحتسني جودة احلياةمن أجل تطوير قدراته عىل اإلنجاز وحتسني جودة احلياة

ن ني ني مكا مكا التَّ التَّ بام أنَّ بام أنَّ وو ن يتضمَّ م والسيطرة عىل حياهتم فهو م والسيطرة عىل حياهتم فهو حكت حكت يكون األفراد قادرين عىل التَّ يكون األفراد قادرين عىل التَّ   بأنْ بأنْ يتضمَّ

عناي بذات الوقت إتاحة املجال لدهيم ملشــــاركة هرائهم والتَّعباري عنها يف القضــــايا التي  ضايا التي ير شاركة هرائهم والتَّعباري عنها يف الق عناي بذات الوقت إتاحة املجال لدهيم مل ير

فة إىل تواجتواج باإلضــــا فة إىل ههم  ضا باإل مة غيري اإلجيايب غيري اإلجيايب حداث التَّ حداث التَّ إإ  عىلعىلالعمل العمل ههم  كار احللول الســـلي مة وابت سلي كار احللول ال وابت

 3للمشاكل.للمشاكل.

لني وقدرهتم عىل ابتكار  لني وقدرهتم عىل ابتكار ممَّا ســـبق يمكن اســـتشـــعار العالقة بني التَّمكاني اإلداري للعاما شعار العالقة بني التَّمكاني اإلداري للعاما ست سبق يمكن ا ممَّا 

ابقة  ز عىل اســـتخدام الفرد ملعلوماته الســـَّ رك  ابقة أســـاليب جديدة يف حّل املشـــكالت والذي ي  سَّ ستخدام الفرد ملعلوماته ال ز عىل ا رك  شكالت والذي ي  ساليب جديدة يف حّل امل أ

سبة يف موقفت غري اعتيادّي من أجل اه امل كتســـبة يف موقفت غري اعتيادّي من أجل اومهاراتومهارات هذا هذا ي ي جياد طريقة لتخط  جياد طريقة لتخط  إإ  لعمل عىللعمل عىله امل كت

شكالت أسـلوب حّل امل شـكالتظر إىلظر إىلويمكن النَّ ويمكن النَّ املوقف، املوقف،  سلوب حّل امل  رشي ج العلمي للذكاء البرشـي اتا اتا ه النَّ ه النَّ نَّ نَّ أأعىل عىل    أ ج العلمي للذكاء الب

 5  4..والدال عليهوالدال عليه

ود بالنَّْفع عىل كافة  ة يع  بويَّ ســات الرتَّ باع أســاليب حّل امل شــكالت اإلبداعي يف امل ؤســَّ ود بالنَّْفع عىل كافة إنَّ ات  ة يع  بويَّ سات الرتَّ سَّ شكالت اإلبداعي يف امل ؤ ساليب حّل امل  باع أ إنَّ ات 

ي  نم  ســني وانتهاًء بالطالبا أنفســهم، فهو ي  ي األطراف ذات العالقة ابتداًء من اإلدارة وامل در  نم  سهم، فهو ي  سني وانتهاًء بالطالبا أنف األطراف ذات العالقة ابتداًء من اإلدارة وامل در 

ر مهاراهتم يف احلصــول عىل املعلوما صول عىل املعلوماالفكر النَّاقد لدى امل شــاركني وي طو  ر مهاراهتم يف احل شاركني وي طو  ي الفكر النَّاقد لدى امل  ي ت، كام أنَّه ي ضــفا ضفا ت، كام أنَّه ي 

                                                 
 القدس جامعة جملة ،"األساسية املرحلة معلمي من عينة لدى احليايت والتوجه النفيس التمكني" م،2015 زهري، النواجحة، 1

 .316-284:ص فلسطني، اهلل، رام ،15 العدد ،4 املجلد والنفسية، الرتبوية والدراسات لألبحاث املفتوحة
 ،"مؤتة جامعة يف األيتام الطلبة لدى النفسية بالطمأنينة وعالقته النفيس التمكني" م،2021 ملياء، واهلواري، صفاء، الرصايرة، 2

 .408-382:ص األردن، معان، ،7 العدد ،3 املجلد للبحوث، طالل بن احلسني جامعة جملة
 املرونة حتسني يف معريف سلوكي مجعي إرشادي برنامج فاعلية م،2018 حممد، إبراهيم حممد والسفاسفة، حممد، دالمة القطاونة، 3

 مؤتة، مؤتة، جامعة ،(منشورة غري دكتوراه رسالة) األردن جنوب يف املعنفات النساء من عينة لدى النفيس والتمكني النفسية

 .األردن
 .األردن عامن، والتوزيع، للنرش الرشوق دار املعريف، النفس علم م،2003عامد،  الزغلول، رافع، الزغلول 4
 بحوث جملة ،"اجلامعة طالبات لدى األزمات وإدارة املشكالت حل بأسلوب وعالقتها الذات مفهوم" م،2016 هبة، العسال، 5

 .215-181:ص ،41 العدد املنصورة، جامعة - النوعية الرتبية
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ية داخل  م يف تنمية القدرات العقل ســــاها ل مع االختالف وي  م  عا ية يف التَّ ية داخل نوعًا من اإلجياب م يف تنمية القدرات العقل ساها ل مع االختالف وي  م  عا ية يف التَّ نوعًا من اإلجياب

 1وخارج املدارس.وخارج املدارس.

 لة البحث:لة البحث:شكا شكا م  م  

بنرى عليها علم  اإلدارة احلديث والذي تســـعى  ز التي ي 
كائا ني اإلداري أحد الرَّ

سعى يعترب التَّمكا بنرى عليها علم  اإلدارة احلديث والذي ت ز التي ي 
كائا ني اإلداري أحد الرَّ

يعترب التَّمكا

سات عىل اختالفها لت سات عىل اختالفها لتغالب امل ؤسَّ بن يه وتطبيقه ضمن إطار العمل للوصول إىل النَّجاح يف بن يه وتطبيقه ضمن إطار العمل للوصول إىل النَّجاح يف غالب امل ؤسَّ

سات األخرى يف  سات التَّعليمية عن غريها من امل ؤسَّ سة، وال ِّتتلف امل ؤسَّ سات األخرى يف إدارة هذه امل ؤسَّ سات التَّعليمية عن غريها من امل ؤسَّ سة، وال ِّتتلف امل ؤسَّ إدارة هذه امل ؤسَّ

راسة،  شكالة الد  ه، وقد اعتمدت الباحثة عىل مصدرين لتحديد م  راسة، هذا التَّوجت شكالة الد  ه، وقد اعتمدت الباحثة عىل مصدرين لتحديد م  امل الحظة امل الحظة   أوهلامأوهلامهذا التَّوجت

صية الشـــخصـــية  شخ وجدت أّن مدراء املدارس وجدت أّن مدراء املدارس حيث حيث بوي بوي الباحثة يف امليدان الرتَّ الباحثة يف امليدان الرتَّ من خالل عمل من خالل عمل ال

د املسؤوليات؛ يعيشون حالةر من الّضغط النفيّس نتيجًة لظروف العمل يعيشون حالةر من الّضغط النفيّس نتيجًة لظروف العمل  د املسؤوليات؛ وتعدت ممّا ترك تأثرًيا ممّا ترك تأثرًيا وتعدت

، ، صحيحةت صحيحةت   دارهتا بصورةت دارهتا بصورةت إإشكالت وشكالت وامل  امل    ّل ّل جديدة حلجديدة حلأساليب أساليب قدرهتم يف ابتكار قدرهتم يف ابتكار واضًحا عىل واضًحا عىل 

راسة كان من خالل االط الع الذي اعتمدته الباحالذي اعتمدته الباح  واملصدر الثاينواملصدر الثاين شكالة الد  راسة كان من خالل االط الع ثة يف الشعور بم  شكالة الد  ثة يف الشعور بم 

راســات التي تناولت أمهية التَّمكاني اإلداري يف النتظم التَّعليمية احلديثة  سات التي تناولت أمهية التَّمكاني اإلداري يف النتظم التَّعليمية احلديثة عىل األدبيات والد  را عىل األدبيات والد 

شكالت وتنمية اإلبداع لدى مدراء املدارس ودوره املحوري يف تطوير أســـاليب حّل امل شـــكالت وتنمية اإلبداع لدى مدراء املدارس  ساليب حّل امل  ودوره املحوري يف تطوير أ

سة )اواملوظفني عىل حدت ســـواء كدراســـة )ا سواء كدرا شمش، ليازجي ومشـــمش، واملوظفني عىل حدت  سال، ودراســـة )العســـال،   2((20202020ليازجي وم سة )الع ودرا

20162016))3.. 

 أسئلة البحث:أسئلة البحث:

يةت   د عالقة ذات داللةت د عالقة ذات داللةت وجر وجر هل ت  هل ت   .6 يةت إحصــــائ صائ لداللة )  إح لداللة )عند مســـتوى ا ستوى ا ( بني ( بني α≤0.05عند م

شكالت من وجهة شكالت من وجهة امل  امل    ني اإلداري وبني متوسطات أساليب حّل ني اإلداري وبني متوسطات أساليب حّل مكا مكا متوسطات التَّ متوسطات التَّ 

 نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل؟نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل؟

 من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل؟من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل؟ني اإلداري ني اإلداري مكا مكا ما درجة التَّ ما درجة التَّ  .7

جر هل ت  هل ت   .8 جر و لةت   د فروق  د فروق  و لةت ذات دال يةت   ذات دال يةت إحصــــائ صائ لداللة )  إح ند مســـتوى ا لداللة )ع ستوى ا ند م ( يف ( يف α≤0.05ع

سطات التَّ متوســـطات التَّ  ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل مكا مكا متو

 ؤهل العلمي(؟ؤهل العلمي(؟تغريات )اجلنس، سنوات اخلربة، وامل  تغريات )اجلنس، سنوات اخلربة، وامل  ى مل  ى مل  عزر عزر ت  ت  

                                                 
 دراسة: ثانوي الثالثة السنة تالميذ لدى املستقبل بقلق وعالقته املشكالت حل أسلوب م،2016 نبيلة، الزين، بن نوال، بريك، 1

 .اجلزائر ورقلة، ورقلة، - مرباح قاصدي جامعة(. منشورة غري ماجستري رسالة) ورقلة بمدينة ميدانية
 الكليات يف العاملني لدي اإلبداعي السلوك تعزيز يف اإلداري التمكني دور م،2020 أرشف، ومشمش، إبراهيم، اليازجي، 2

 .فلسطني غزة، األقىص، جامعة ،(منشورة غري ماجستري رسالة) اجلنوبية، باملحافظات الفلسطينية احلكومية
 بحوث جملة ،"اجلامعة طالبات لدى األزمات وإدارة املشكالت حل بأسلوب وعالقتها الذات مفهوم" م،2016 هبة، العسال، 3

 .215-181:ص ،41 العدد املنصورة، جامعة - النوعية الرتبية



 
 2022 التمكين إلاداري وعالقته بأساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

 

 

370   
 

ساليب حّل ما درجة أســــاليب حّل  .9 شكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل من شـــكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل من امل  امل    ما درجة أ

 وجهة نظرهم؟وجهة نظرهم؟

جر هل ت  هل ت  .10 جر و لةت   د فروق  د فروق  و لةت ذات دال يةت   ذات دال يةت إحصــــائ صائ لداللة )  إح ند مســـتوى ا لداللة )ع ستوى ا ند م ( يف ( يف α≤0.05ع

ـــاليب حّل  ـــطات أس ساليب حّل متوس سطات أ ـــكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة امل  امل    متو شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة ش

 ؤهل العلمي(؟ؤهل العلمي(؟تغريات )اجلنس، سنوات اخلربة، وامل  تغريات )اجلنس، سنوات اخلربة، وامل  ى مل  ى مل  عزر عزر اخلليل ت  اخلليل ت  

 البحث:البحث:أهداف أهداف 

 األهداف:األهداف:لت جمموعة من لت جمموعة من ابقة تشكَّ ابقة تشكَّ م يف مشكلة البحث وأسئلته السَّ م يف مشكلة البحث وأسئلته السَّ بناء عىل ما تقدَّ بناء عىل ما تقدَّ 

 ني اإلداري لدى مدراء املدارس. ني اإلداري لدى مدراء املدارس. مكا مكا ف عىل درجة التَّ ف عىل درجة التَّ عرت عرت التَّ التَّ  .6

ني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة ني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة مكا مكا درجة التَّ درجة التَّ   الفروقات يفالفروقات يف  ف عىلف عىلعرت عرت التَّ التَّ  .7

 سنوات اخلربة، وطبيعة املرحلة التعليمية(.سنوات اخلربة، وطبيعة املرحلة التعليمية(.تغرّيات )اجلنس، تغرّيات )اجلنس، اخلليل ضمن م  اخلليل ضمن م  

ساليب املتبعة يف حّل أهم األســــاليب املتبعة يف حّل   عىلعىلف ف عرت عرت التَّ التَّ  .8 شكالت لدى مدراء املدارس يف شـــكالت لدى مدراء املدارس يف امل  امل    أهم األ

 حمافظة اخلليل.حمافظة اخلليل.

شكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة شكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة امل  امل    أساليب حّل أساليب حّل   عىل الفروقات يفعىل الفروقات يفف ف عرت عرت التَّ التَّ  .9

 التعليمّية(؟التعليمّية(؟  اخلليل ضمن متغرّيات )اجلنس، سنوات اخلربة، واملرحلةاخلليل ضمن متغرّيات )اجلنس، سنوات اخلربة، واملرحلة

ساليب حّل ني اإلداري وبني أســــاليب حّل مكا مكا العالقة بني التَّ العالقة بني التَّ   عىلعىلف ف عرت عرت التَّ التَّ .10 شكالت لدى شـــكالت لدى امل  امل    ني اإلداري وبني أ

 مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل.مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل.

   أمهية البحث:أمهية البحث:

ـدى بـــــوي، وهـــــو مـــــدى راسة الضوء عىل موضوع بالغ األمهية يف امليدان الرتَّ راسة الضوء عىل موضوع بالغ األمهية يف امليدان الرتَّ ي هذه الد  ي هذه الد  لقا لقا ت  ت   ـو م ـوي، وه ب

سة التَّ ممارســة التَّ  بع ملديري مدارس حمافظة اخلليل، بع ملديري مدارس حمافظة اخلليل، تَّ تَّ شكالت امل  شــكالت امل  امل  امل    سلوب حّل ســلوب حّل أأني اإلداري وني اإلداري ومكا مكا ممار

ـامهم املهنية؛ وذلك ملار ودورهم فــــي القيــــام بمهــــامهم املهنية؛ وذلك ملار  ـام بمه ـي القي بوية بوية ا له من أمهية يف تطوير العملية الرتَّ ا له من أمهية يف تطوير العملية الرتَّ ودورهم ف

بة التَّ  بة التَّ ومواك ية الرتَّ طوت طوت ومواك فاهيم اإلدار ية الرتَّ ر يف امل فاهيم اإلدار يل أدوار ر يف امل ملدريس وتفع باألداء ا قاء  ية، لالرت يل أدوار بو ملدريس وتفع باألداء ا قاء  ية، لالرت بو

 معهم واملنظومة املدرسية ككل.معهم واملنظومة املدرسية ككل.مـديري املـدارس والعاملني مـديري املـدارس والعاملني 

 ::ةةظريَّ ظريَّ أوالً: األمهية النَّ أوالً: األمهية النَّ 

ضوع ا ذات صـــلة بموضـــوع د أّنَّ د أّنَّ عتقر عتقر ي ي  ي ي  تتستقلة الســـتقلة التغرياهتا امل  تغرياهتا امل  تأيت أمهيتها من أمهية م  تأيت أمهيتها من أمهية م   .1 صلة بمو ا ذات 

حّل ســـلوب حــّل أأني اإلداري وني اإلداري ومكا مكا التَّ التَّ  ــل   شكالت، والتي تمَّ شـــكالت، والتي تمَّ امل  امل    سلوب  بل دراســـتهــا من قب ها من ق ست درا

 ..متفرقةت متفرقةت   راسات العربية واألجنبية بطرقت راسات العربية واألجنبية بطرقت الد  الد  

صية التي    مات الشـــخصـــية التي    قو  قو  د أحد أهم م  د أحد أهم م  عر عر ني اإلداري الذي ي  ني اإلداري الذي ي  مكا مكا أمهية التَّ أمهية التَّ  .2 شخ نة نة بر بر ل اللَّ ل اللَّ ث  ث  مات ال

سية للبناء العقيل امل  األســـاســـية للبناء العقيل امل   سا ضوع من أمهيةت ا هلذا املوضـــوع من أمهيةت رتابط، وملار رتابط، وملار األ   وتربويةت وتربويةت   اجتامعيةت اجتامعيةت   ا هلذا املو

 ..خاصت خاصت   سات بشكلت سات بشكلت ؤسَّ ؤسَّ ، وعىل مدراء امل  ، وعىل مدراء امل  عامت عامت   عىل أفراد املجتمع بشكلت عىل أفراد املجتمع بشكلت   ونفسيةت ونفسيةت 
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 ةةطبيقيَّ طبيقيَّ ثانيًا: األمهية التَّ ثانيًا: األمهية التَّ 

سة يف بناء برامج إدارية قائا راســة يف بناء برامج إدارية قائا ستفادة من نتائج الد  ســتفادة من نتائج الد  االااليمكن يمكن  .1 لية لية مة عىل زيادة فاعا مة عىل زيادة فاعا را

 شكالت.شكالت.امل  امل    باع أساليب حّل باع أساليب حّل مكني اإلداري، وات  مكني اإلداري، وات  التَّ التَّ 

ضوع التَّ إثراء املكتبة الفلســـطينية واملكتبة العربية بموضـــوع التَّ  .2 سطينية واملكتبة العربية بمو ني اإلداري وعالقته ني اإلداري وعالقته مكا مكا إثراء املكتبة الفل

 شكالت لدى مدراء املدارس.شكالت لدى مدراء املدارس.امل  امل    بأساليب حّل بأساليب حّل 

سات حول العالقة بني التَّ راســات حول العالقة بني التَّ فتح املجال أمام الباحثني إلجراء مزيد من الد  فتح املجال أمام الباحثني إلجراء مزيد من الد   .3 ني ني مكا مكا را

 شكالت لدى مراء املدارس.شكالت لدى مراء املدارس.امل  امل    ساليب حّل ساليب حّل أأاإلداري واإلداري و

ستفادة من نتائج الد  قد يتم االســـتفادة من نتائج الد   .4 سة من قبل مدراء الرتَّ راســـة من قبل مدراء الرتَّ قد يتم اال رشا بية والتعليم واملرشـــا را فني فني بية والتعليم وامل

 سات املختلفة.سات املختلفة.ؤسَّ ؤسَّ بويني وأصحاب القرار يف امل  بويني وأصحاب القرار يف امل  الرتَّ الرتَّ 

 راسةراسةد  د  مصطلحات المصطلحات ال

ضمَّ ة املعرفية التي تتضــمَّ نير نير هو الب  هو الب    ني:ني:مكا مكا التَّ التَّ  ــَّ ن م  ن م  ة املعرفية التي تت شَّ عتقدات الفرد عن كفاءته الش شمل خصــية وتشــمل عتقدات الفرد عن كفاءته ال صية وت خ

ته حكت حكت التَّ التَّ يف يف جهوده جهوده  مه لواقع بيئ فة إىل فه باإلضــــا ته  يا عات ح ته م والســـيطرة عىل جممو مه لواقع بيئ فة إىل فه ضا باإل ته  يا عات ح سيطرة عىل جممو م وال

 1..ةةة والسياسيَّ ة والسياسيَّ االجتامعيَّ االجتامعيَّ 

لك ع   كذ لك ع  و كذ نَّ   ففرّ رّ و نَّ عىل أ يةً   ه إدراك الفرد أنَّ ه إدراك الفرد أنَّ عىل أ يةً له أمه نَّ ومعنً ومعنً   له أمه نَّ ى، وأ قدرة ى، وأ فاءة وامل لك الك قدرة ه يمت فاءة وامل لك الك ه يمت

ه يمتلك اإليامن بنفسه، وبقدرته عىل اختيار وتنظيم مهمته التي ه يمتلك اإليامن بنفسه، وبقدرته عىل اختيار وتنظيم مهمته التي الالزمة إلنجاز مهامه، وأنَّ الالزمة إلنجاز مهامه، وأنَّ 

ة والتي ة والتي نظيميَّ نظيميَّ ظر التَّ ظر التَّ مته من خالل وجهة النَّ مته من خالل وجهة النَّ نظَّ نظَّ مبارشًا يف م  مبارشًا يف م    اً اً لعمله تأثريلعمله تأثري  يقوم هبا، ويشعر بأنَّ يقوم هبا، ويشعر بأنَّ 

 2..والقوة، وااللتزام، والثقافة(والقوة، وااللتزام، والثقافة(ة وحتديدها، ة وحتديدها، همَّ همَّ تشمل )امل  تشمل )امل  

ـــكالت:  حّل امل ش ـــلوب  شكالت: أس حّل امل  سلوب  يك وبن الزين )أ ته بر ف يك وبن الزين )عرَّ ته بر ف عارف   3((20162016عرَّ ه تطبيق امل نَّ عارف عىل أ ه تطبيق امل نَّ عىل أ

سابقة لينتج عن ذلك مء من اإلبداع والذي   يكن موجودًا من واملهارات واخلربات الســـابقة لينتج عن ذلك مء من اإلبداع والذي   يكن موجودًا من  واملهارات واخلربات ال

 قبل لدى الفرد الذي يقوم باحلّل.قبل لدى الفرد الذي يقوم باحلّل.

ه مهارة الفرد يف االســـتف ف عىل أنر ر  ستفوع  ه مهارة الفرد يف اال ف عىل أنر ر  شكلة ادة ممَّا لديه من معلومات وخربات لفهم املشـــكلة وع  ادة ممَّا لديه من معلومات وخربات لفهم امل

سب بطريقةت وحتديدها ومواجهة ما يعرتضـــها من صـــعوباتت للوصـــول إىل احلّل املناســــب بطريقةت  صول إىل احلّل املنا صعوباتت للو ضها من  وحتديدها ومواجهة ما يعرت

.  4صحيحةت.صحيحةت

                                                 
 ،"مؤتة جامعة يف األيتام الطلبة لدى النفسية بالطمأنينة وعالقته النفيس التمكني" م،2021 ملياء، واهلواري، صفاء، الرصايرة، 1

 408-382:ص األردن، معان، ،7 العدد ،3 املجلد للبحوث، طالل بن احلسني جامعة جملة
2 Spreitzer, G. M. 1996, "Social structural characteristics of psychological empowerment", 
Academy of management journal, Vol. 39, issue 2, P: 483-504. 

 دراسة: ثانوي الثالثة السنة تالميذ لدى املستقبل بقلق وعالقته املشكالت حل أسلوب م،2016 نبيلة، الزين، بن نوال، بريك، 3

 .اجلزائر ورقلة، ورقلة، - مرباح قاصدي جامعة(. منشورة غري ماجستري رسالة) ورقلة بمدينة ميدانية
 بحوث جملة ،"اجلامعة طالبات لدى األزمات وإدارة املشكالت حل بأسلوب وعالقتها الذات مفهوم" م،2016 هبة، العسال، 4

 .215-181:ص ، املنصورة، مرص،41 العدد املنصورة، جامعة - النوعية الرتبية



 
 2022 التمكين إلاداري وعالقته بأساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

 

 

372   
 

 راسةراسةحدود الد  حدود الد  

  َّراسة عىل مدراء املدارس يف مدارس مدينة اخلليل.راسة عىل مدراء املدارس يف مدارس مدينة اخلليل.اقترصت الد  اقترصت الد    ة:ة:احلدود البرشيَّ احلدود البرشي 

  َّاقترصت عىل مدارس مدينة اخلليل.اقترصت عىل مدارس مدينة اخلليل.  ة:ة:احلدود املكانيَّ احلدود املكاني 

  َّ(.(.20222022  //20212021الفصل الدرايس الثاين لعام )الفصل الدرايس الثاين لعام )  ة:ة:احلدود الزمانيَّ احلدود الزماني 

  َّشكالت يف مدارس شكالت يف مدارس امل  امل    حّل حّل   بأساليببأساليبني اإلداري ني اإلداري مكا مكا عالقة التَّ عالقة التَّ   ة:ة:احلدود املوضوعيَّ احلدود املوضوعي

 مدينة اخلليل.مدينة اخلليل.

 اإلطار الن ظري 

 أوال : الت مك ني اإلداري

د   العامة التي  الفكرة   إال  أن  ات اإلدارة يف أدبي   املفاهيم احلديثةمن ني مك  مفهوم الت   ي ع 

لني ألداء العمل زمة للعام  فكرة منح الصالحية الال   ن  إحديثة، حيث  ت ع د  وم عليها ال يق  

 م مفاهيام  سعت لتض  رت وات  ها تطو  ، ولكن  سابقة   ونظريات   ة أفكار  لت يف عد  وحتسينه  ث  

ة، وزيادة اتي  ة الذ  ة، وتعزيز الكفاء  ل القياد  ب  لني من ق  نقل السلطة، وحتفيز العام   :مثل جديدة  

 .ة أيضا  اتي  ة الذ  افعي  الد  

 اموإن   ؛مفاجئ   بشكل   نيمك  الت   يظهر   هأن   إىل أشار حيث ،ملحم دهؤك  ي   ما وهذا

 اإلداري يف الفكر رطو  الت   من معا   مائة عن يزيد ما عرب ةوتطويري   فكرية   تراكامت   ةنتيج  

 ظريةالن   خالل من ةباجلوانب اإلنساني   االهتامم بعد خاصة   ،عام   بشكل   املختلفة بمفاهيمه

 نظرية ثم   العالقات اإلنسانية، اهلوثورن وحركة بدراسات بدأت التي لإلدارة لوكيةالس  

 Douglasلدوجالس ماكرجيور )( X and yنظرية ) ثم   ملاسلو، اإلنسانية احلاجات

McGregor).1 

: عجم امل   ويف واالستطاعةدرة ني يعنى الق  مك  الت   ن  أجاء يف لسان العرب  الت مك ني ل غة 

ن(الوسيط  أي جعل له عليه  اليشء،من  )أمكنه(لطان و أي جعل له عليه س   اليشء،له يف  )مك 

 2درة.لطانا  وق  س  

ني يف اهتاممه باملوارد مك  مفهوم الت   استخالصني يمكن مك  ومن خالل تعريف الت  

داري، جاح والعمل اإلمني كوّنا أساس الن  عل  دير وامل  البرشية وحتسني وتوثيق العالقة بني امل  

لهم ؤه  ون املسؤولية والعمل عىل تزويدهم باملهارات التي ت  ل  مني وجعلهم يتحم  عل  قة بامل  والث  

اذ يف املشاركة عىل اِّت   أكرب   ليكونوا قادرين عىل ممارسة دور   ؛رباتالكتساب املعارف واخل

 شكالت.امل   القرارات وحل  

                                                 
 .30مرص، ص القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،"معارص إداري كمفهوم التمكني" م،2006 سليم، حييى ملحم، 1

 .املعارف، القاهرة، مرص دار العرب، م، لسان1980الدين،  مجال الفضل أيب منظور، ابن 2
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 ثانيا : أسلوب حل  امل شكالت

، يستخدم فيها الفرد ما لدية من  يعترب مفهوم حل  امل شكالت بأن ه عملية  تفكريية 

 م كت سبة  سابقة  من أجل االستجابة مل تطل بات موقف ليس مألوف لديه، وتكون 
معارف 

ة عمل  ما يستهدف حل  الت ناق ض أو الل بس أو الغموض الذي يتضمنه  بارش  االستجابة بم 

 1املوقف. 

ي عىل سلسلة من اخل طوات امل نظ مة التي يسري أسلو ر عقيل ينطو  ب حل  امل شكالت هو تصو 

ل إىل حل  امل شكلة.  2عليها الفرد ب غي ة الت وص 

 أمهية أسلوب حل  امل شكالت:

ته من خالل خلفية الن ظرية  اه  فرس  ت الباحثة بموضوع حل  امل شكالت، وكل اجت  اهتم 

، والفكرية، كام ر ة  ينرشها كل م نهج  تربوي  أينا إن  حل  امل شكالت قد أصبحت رضورة  م لح 

 هلذا سنتعرض يف هذا العنرص إىل أمهية حل  امل شكالت.

 حقيقي  فيه ذهنه وخمتلف قدراته 
إن  حل  امل شكالت أسلوب  يضع الفرد يف موقف 

الة االت زان املعريف حالة دافعي ة يسعى العقلية هبدف الوصول عىل حالة ات زان معريف، وت عت رب ح

الفرد إىل حتقيقها، وتتم  هذه احلالة عند الوصول إىل حل  للمشكلة أو إجابة لسؤال  أو اكتساب 

هني حتى يصل إىل اهلدف  معرفة، وبالتام فإن  دافعية الفرد تعمل عىل استمرار نشاطه الذ 

، اخلالص، إكامل املعرفة  الناقصة لدية فيام يتعل ق بامل شكلة. وهو: الفهم، احلل 

ط عقله نحو حتقيق  ي عند الفرد دافعا  قويا  ي نش  نستنتج بأن  تعل م حل  امل شكالت ينم 

شكالت واالكتشاف، وذلك من أجل بيئة   منها: الفهم وإجياد احللول للم 
أهداف  تعليمية 

 3تعليمي ة أفضل.

 خصائص أسلوب حل  امل شكالت

حثون يف جمال الت فكري أن  حل  امل شكالت ليس إال  عملية  يمكن تعل مها، يرى البا

وإجيادها بالت دريب، وقد ذكروا عددا  من اخلصائص العامة للشخص امل تمي ز يف حل  

 امل شكالت.

  اهات اإلجيابية نحو املواقف الصعبة أو امل شكالت والث قة الكبرية بإمكانية االجت 

 ليها.الت غل ب ع

                                                 
 دراسة: ثانوي الثالثة السنة تالميذ لدى املستقبل بقلق وعالقته املشكالت حل أسلوب م،2016 نبيلة، الزين، بن نوال، بريك، 1

 .95اجلزائر، ص ورقلة، ورقلة، - مرباح قاصدي جامعة(. منشورة غري ماجستري رسالة) ورقلة بمدينة ميدانية
ن، األردن للنرش، وائل الطبعة الرابعة، دار والتنظيم، املنظمة نظرية م،2010 قاسم، حممد القريويت، 2  .عام 
 دراسة: ثانوي الثالثة السنة تالميذ لدى املستقبل بقلق وعالقته املشكالت حل أسلوب م،2016 نبيلة، الزين، بن نوال، بريك، 3

 .30-29اجلزائر، ص ورقلة، ورقلة، - مرباح قاصدي جامعة(. منشورة غري ماجستري رسالة) ورقلة بمدينة ميدانية
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  نات أكثر دة إىل م كو  جتزئة امل شكلة والعمل عىل حتليل امل شكالت واألفكار امل عق 

 بساطة.

  ع يف إعطاء االستنتاجات قبل الت أم ل يف حل  امل شكلة، وجتن ب الت خم ني والت رس 

 استكامل اخلطوات الالزمة للوصول ام إجابات  دقيقة .

 ر األشخاص امل تميزون يف لية بأشكال متعددة. ي ظه   حل  امل شكالت نشاطا ، وفاع 

 (2003: 2004زغلول. زغلول، )

 راسات السابقة:راسات السابقة:الد  الد  

سة يف دراســــة  ملديري  1((Zaragosa, 2021-Tadle))يف درا ياس األداء اإلداري  ملديري هبدف ق ياس األداء اإلداري  هبدف ق

سة، حيث تناولت هذه الد  لية إدارة املدرســـة، حيث تناولت هذه الد  املدارس وحتديد مدى فاعا املدارس وحتديد مدى فاعا  سة األداء اإلداري راســـة األداء اإلداري لية إدارة املدر را

سم املدارس التَّ يف قســم املدارس التَّ   ملديري املدارسملديري املدارس سلفادور، وتكوَّ ة يف مدينة الســلفادور، وتكوَّ قدميَّ قدميَّ يف ق سة نة الدراســة نت عي  نت عي  ة يف مدينة ال نة الدرا

كشفت كشفت   ،،يم ممارساهتم اإلدارية ومواقف العمليم ممارساهتم اإلدارية ومواقف العملقاموا بتقيا قاموا بتقيا   ،،ابتدائيةت ابتدائيةت   مدرسةت مدرسةت   مديرر مديرر ( ( 1616))من من 

سلة العددية وأمن املوظفني""  ج ذات الصلة أنَّ ج ذات الصلة أنَّ تائا تائا النَّ النَّ  سل سلة العددية وأمن املوظفنيال سل ليا ليا جاءت كمامرسات إدارية ع  جاءت كمامرسات إدارية ع    ""ال

ساء املدارسلرؤســـاء املدارس شري النَّ تشـــري النَّ وو  ،،لرؤ ملديري املدارس، ملديري املدارس،   ""البيئيالبيئي""خرى إىل املوقف خرى إىل املوقف ج احليوية األ  ج احليوية األ  تائا تائا ت

شار تقيا وأشــــار تقيا  صنيف املـديرين أظهروا تصـــنيف   مني إىل أنَّ مني إىل أنَّ عل  عل  يم امل  يم امل  وأ ملديرين أظهروا ت جماالت يف جمـاالت   ""أعىل من األداءأعىل من األداء""ا يف 

 . . ةةجتمعيَّ جتمعيَّ شاركة امل  شاركة امل  ة وامل  ة وامل  العالقات العامَّ العالقات العامَّ 

سة )يف دراســـة ) يادة يادة فحص العالقات بني القا فحص العالقات بني القا   تمَّ تمَّ   Babelan, et al, 2021-Zahed))2يف درا

فيس، وخصائص الوظيفة، واملشاركة يف فيس، وخصائص الوظيفة، واملشاركة يف ني النَّ ني النَّ مكا مكا قافة املدرسية، والتَّ قافة املدرسية، والتَّ عليمية للمدير، والثَّ عليمية للمدير، والثَّ التَّ التَّ 

سةت من معلمي مدرســــةت   ( معلمت ( معلمت 310310نة من )نة من )مني عىل عي  مني عىل عي  عل  عل  عمل امل  عمل امل   يةت   من معلمي مدر يةت ابتدائ ج ج تائا تائا أظهرت النَّ أظهرت النَّ  ،،ابتدائ

سة عىل امل  املدرسـة عىل امل  عليمية ملدير عليمية ملدير للقيادة التَّ للقيادة التَّ   ةت ةت بارشا بارشا م  م    عدم وجود هثارت عدم وجود هثارت  كة يف العمل، ومع ذلك كة يف العمل، ومع ذلك شارر شـارر املدر

مني يف العمل من مني يف العمل من عل  عل   عىل انخراط امل   عىل انخراط امل  غري مبارشا غري مبارشا   يكون له تأثري  يكون له تأثري    ن أنْ ن أنْ املدير يمكا املدير يمكا   وا بأنَّ وا بأنَّ فقد أثبت  فقد أثبت  

 ة.ة.ني املعلم، وخصائص الوظيفني املعلم، وخصائص الوظيفتغريات غري مبارشة: ثقافة املدرسة، و كا تغريات غري مبارشة: ثقافة املدرسة، و كا خالل م  خالل م  

ف عىل ف عىل عرت عرت إىل التَّ إىل التَّ   تتي هدفي هدفوالتوالت  3((Mehaisen, 2019-Alfadli & Al))ويف دراسة ويف دراسة   

سطة بمدينة رياض نني حديثًا باملدارس املتوســـطة بمدينة رياض عيَّ عيَّ ني اإلداري لدى اإلداريني امل  ني اإلداري لدى اإلداريني امل  مكا مكا واقع التَّ واقع التَّ  نني حديثًا باملدارس املتو

                                                 
1 Tadle-Zaragosa, N. R. 2021, "Linking Administrative Performance of Principals Vis-à-vis 
Public Relations and Community Involvement", International Journal of Instruction, Vol. 
14, Issue 4, P: 857-872. 
2 Zahed-Babelan, Adel; Koulaei, Ghodratollah; Moeinikia, Mahdi; Sharif, Ali Rezaei, 2019, 
"Instructional Leadership Effects on Teachers' Work Engagement: Roles of School Culture, 
Empowerment, and Job Characteristics", Center for Educational Policy Studies Journal, 
Vol. 9, Issue 3, P: 137-156 
3 Mona Alfadli, Sarah, Al-Mehaisen, 2019, "The Reality of Administrative Empowerment 
among the Recently Employed Administrators in the Intermediate Schools", International 
Education Studies, Vol. 12, Issue 6, P: 120-133. 



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 375 
 

ـــعودية من وجهة نظرهم سعودية من وجهة نظرهماخلرباء باململكة العربية الس ـــح الوصـــفي واملنهج   تمَّ تمَّ , , اخلرباء باململكة العربية ال صفي واملنهج تطبيق املس سح الو تطبيق امل

عىل ) ملقــارن  عىل )ا قارن  مل تمَّ 8989ا ا  ــً تمَّ ( إداري ا  يً ــاض   ( إدار ــــطــة يف ري توس مل ــاملــدارس ا خًرا ب مؤ هم  ف ي ظ ياض تو طة يف ر س تو مل ملدارس ا با خًرا  مؤ هم  ف ي ظ تو

ــفرت الد  وو ء،ء،اخلربااخلربا سفرت الد  أس ــط أ ــتوى متوس ــة عن مس سط راس ستوى متو سة عن م وجاء بعد اهليئة يف املرتبة وجاء بعد اهليئة يف املرتبة   نينيمكا مكا من التَّ من التَّ را

صت واصـــت األوىل يليه العمل اجلامعي والتَّ األوىل يليه العمل اجلامعي والتَّ  شَّ ة الشـــَّ نميَّ نميَّ  والتَّ  والتَّ ايتا ايتا يز الذَّ يز الذَّ حفا حفا ال والتَّ ال والتَّ ل الفعَّ ل الفعَّ وا صيَّ خصـــيَّ ة ال ة عىل ة عىل خ

سؤولني املعينني ني اإلداري للمســـؤولني املعينني مكا مكا عىل التَّ عىل التَّ   الت الت غري فعّ غري فعّ   ديمي تأثري  ديمي تأثري  يل األكايل األكاأها أها كان للتَّ كان للتَّ  واما واما التَّ التَّ  ني اإلداري للم

 .حديًثاحديًثا

سليامن ويف دراســــة )ســـليامن  سة ) مكني اإلداري ودوره يف مكني اإلداري ودوره يف التَّ التَّ ""  ::بعنوانبعنوان  1((20172017،،وهخرونوهخرونويف درا

سةً بداع اإلداري دراســـةً تعزيز اإلتعزيز اإل صارف القطاع نة من مديري مصـــارف القطاع آلراء املديرين يف عي  آلراء املديرين يف عي    ةً ةً حتليليَّ حتليليَّ   بداع اإلداري درا نة من مديري م

صفه م  ني اإلداري بوصـــفه م  مكا مكا ل التَّ ل التَّ ويتمثَّ ويتمثَّ   ،،""اخلاص يف مدينة أربيلاخلاص يف مدينة أربيل ويعتمد عىل ويعتمد عىل   ستقالً ســـتقالً م  م    تغرياً تغرياً ني اإلداري بو

ستقاللية، امتالك املعرفة، ووهي: مشـــاركة املعلومات، احلرية واالســـتقاللية، امتالك املعرفة، و  أبعادت أبعادت   ثالثةا ثالثةا  شاركة املعلومات، احلرية واال شتمل شـــتمل ااوهي: م

صفها م  بداع اإلداري بوصــفها م  اإلاإل سة من )راســة من )نة الد  نة الد  نت عي  نت عي  وتكوَّ وتكوَّ   تابعا،تابعا،تغريا تغريا بداع اإلداري بو صَّ ، وتوصــَّ ( مديراً ( مديراً 8383را ل ل ، وتو

ستنتمن االســـتنت  حث إىل جمموعةت حث إىل جمموعةت ااالبالب سة: وجود عالقة إجيابية، معنوية ذات داللةت اجات الرئيســـة: وجود عالقة إجيابية، معنوية ذات داللةت من اال   اجات الرئي

 ..دة واإلبداع اإلداريدة واإلبداع اإلداريرا را نفر نفر وم  وم    عاً عاً ما ما تر تر ني اإلداري جم  ني اإلداري جم  مكا مكا التَّ التَّ   أبعادأبعادبني بني   إحصائيةت إحصائيةت 

 الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات

لد  من أجــل حتقيق هــدف الــد   هدف ا جل حتقيق  سة وهو التَّ راســــة وهو التَّ من أ ته ني اإلداري وعالقتــه مكا مكا ف إىل التَّ ف إىل التَّ عرت عرت را ني اإلداري وعالق

ن هذا ن هذا مدراء املدارس بمحافظة اخلليل، فقد تضمَّ مدراء املدارس بمحافظة اخلليل، فقد تضمَّ شكالت من وجهة نظر شكالت من وجهة نظر امل  امل    بأساليب حّل بأساليب حّل 

صفًا ملنهج الد  القسـم وصـفًا ملنهج الد   سم و سة، وجمتمعها وعينتهاراسـة، وجمتمعها وعينتهاالق ستعراض ، ووصـف أدوات الدراسـة واسـتعراض را سة وا صف أدوات الدرا ، وو

   أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات.أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات.

ـــة: منهج الد  منهج الد   سة: راس سبته لطبيعة هذه اســـتخدمت الباحثة املنهج الوصـــفي االرتباطي ملناســـبته لطبيعة هذه را صفي االرتباطي ملنا ستخدمت الباحثة املنهج الو ا

ني اإلداري ني اإلداري مكا مكا قصاء هراء مدراء املدارس بمحافظة اخلليل حول التَّ قصاء هراء مدراء املدارس بمحافظة اخلليل حول التَّ استاست  راسة، حيث تمَّ راسة، حيث تمَّ الد  الد  

 شكالت من وجهة نظرهم.شكالت من وجهة نظرهم.امل  امل    وعالقته بأساليب حّل وعالقته بأساليب حّل 

راسة من مجيع مدراء املدارس بمحافظة اخلليل، وذلك يف راسة من مجيع مدراء املدارس بمحافظة اخلليل، وذلك يف ع الد  ع الد  تمر تمر ن جم  ن جم  تكوَّ تكوَّ راسة: راسة: ع الد  ع الد  تمر تمر جم  جم  

 (.(.22222222لصيفي من العام الدرايس )لصيفي من العام الدرايس )ااالفصل الفصل 

لد  عي  عي   لد  نة ا سة: راســــة: نة ا لد  نت عي  نت عي  تكوَّ تكوَّ را لد  نة ا ية من )نة ا ية من )راســــة الكل سة الكل ملدارس   ( مبحوثاً ( مبحوثاً 022022را مدراء ا ملدارس من  مدراء ا من 

شوائا نة العشـــوائا نة بطريقة العي  نة بطريقة العي  اختيار أفراد العي  اختيار أفراد العي    بمحافظة اخلليل، تمَّ بمحافظة اخلليل، تمَّ  سيطة، وبعد إ ام ة البســـيطة، وبعد إ ام يَّ يَّ نة الع ة الب

                                                 
: اإلداري اإلبداع تعزيز يف ودوره اإلداري التمكني" ،2017اهلل،  عبد حممد وحممود، بابكر، جيمن حممد، مهزه، برزو سليامن، 1

, 21 املجلد اإلنسانية، للعلوم زانكو جملة. "أربيل مدينة يف اخلاص القطاع مصارف مديري عينة يف املديرين آلراء حتليلية دراسة

 .300-272: ص العراق، أربيل، ،3 العدد
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( ( 00، ويظهر اجلدول رقم )، ويظهر اجلدول رقم )( استبانةً ( استبانةً 7979))  بلغ عدد االستبانات املسرتدةبلغ عدد االستبانات املسرتدةعملية مجع البيانات عملية مجع البيانات 

 ؤهل العلمي.ؤهل العلمي.الدراسة حسب اجلنس، وسنوات اخلربة، وامل  الدراسة حسب اجلنس، وسنوات اخلربة، وامل    نةنةعي  عي    أفرادأفرادتوزيع توزيع 

 ؤهل العلمي. توزيع أفراد العينة حسب اجلنس، وسنوات اخلربة، وامل  (: يبني  1جدول رقم )
 املجموع النسبة املئوية العدد املتغري

 79 54.6 53 ذكر اجلنس

 45.4 44 أنثى

 79 13.4 13 سنوات 5أقل من  سنوات اخلربة

 36.1 35  سنوات 02 – 5بني 

 50.5 49 سنوات 02أكثر من 

 ؤهل العلميامل  

 

 79 82.5 80 بكالوريوس  

 17.5 17 ماجستري فأعىل

 راسة:راسة:أداتا الد  أداتا الد  

 : ني اإلداري ملديري املدارسمك  الت  مقياس  وال :أ

راسة احلالي ة،  مقياس قامت الباحثة ببناء من أجل حتقيق الغاية املرجوة من الد 

راسات السابقة وعىل بوي والد  عىل األدب الرت   االط العني اإلداري وذلك بعد مك  الت  

، 1(2220)حسن، دة يف دراسة راسات، خاصة املقاييس الوار  املقاييس الواردة يف بعض الد  

املقياس يف صورهتا  ت فقرات  يغ  وبناء  عىل ذلك ص   ،2(2220ودراسة )حوه بوِّتيل، 

، وبعد عرض املقياس عىل ( فقرة  25ل املقياس يف صورته األولية عىل )م  ش  وقد  ،ةاألولي  

ة يتكون هائي  ني واخلرباء بالبحث العلمي أصبح املقياس يف صورته الن  ختص  جمموعة من امل  

ني مك  مقياس الت   أبعاد( يوضح 2عىل ثالثة أبعاد، واجلدول رقم ) عة  موز   ،( فقرة  22من )

 ري املدارس.اإلداري ملدي

 مقياس التمكني اإلداري ملديري املدارس. أبعاد( يوضح 2جدول رقم )
 عدد الفقرات عدالب   الرقم

 9 فويضالت   0

 6 صالاالت   2

 9 فريق العمل 3

 22 للفقرات الكيل العدد

                                                 
 غري ماجستري رسالة) املستدامة، التنمية حتقيق عىل الفلسطينية األمنية املؤسسة يف اإلداري التمكني أثر م،2021 يوسف، حسن، 1

 .فلسطني اهلل، رام املفتوحة، القدس جامعة ،(منشورة
 دراسة – اجلزائرية العمومية باملؤسسة التنظيمي االلتزام يف ودوره اإلداري التمكني" م،2021 معطي، بوِّتيل، قويدر، حوه، 2

: ص اجلزائر، اجللفة، ،1 العدد ،7 املجلد االقتصادية، والدراسات األعامل إدارة جملة ،"اجللفة لوالية التجارة بمديرية ميدانية

679-696. 
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ني اإلداري ملديري املدارس عىل أساس مقياس ني اإلداري ملديري املدارس عىل أساس مقياس مكا مكا تصميم مقياس التَّ تصميم مقياس التَّ   تمَّ تمَّ تصحيح املقياس: تصحيح املقياس: 

ير )ليكرت اخلاميس(، وقد ب  )ليكرت اخلاميس(، وقد ب   ير ن اهت الفقرات ت الفقرات ن اهباالجت  يت األوزان للفقرات كام يت األوزان للفقرات كام عطا عطا ، وأ  ، وأ  اإلجيايباإلجيايب  باالجت 

. درجة . درجة 22. درجة قليلة: . درجة قليلة: 33، درجة متوسطة: ، درجة متوسطة: 44، درجة كبرية: ، درجة كبرية: 55:)درجة كبرية جدًا: :)درجة كبرية جدًا: هو هتت هو هتت 

ف إىل تقديرات أفراد ف إىل تقديرات أفراد عرت عرت وللتَّ وللتَّ   ،،ق هذا املقياس عىل مجيع الفقراتق هذا املقياس عىل مجيع الفقراتب  ب  حيث ط  حيث ط    ،،((11قليلة جدًا: قليلة جدًا: 

سايب ني اإلداري ملديري املدارس(، وفق قيمة املتوســط احلســايب مكا مكا نة وحتديد درجة )التَّ نة وحتديد درجة )التَّ العي  العي   سط احل   تمَّ تمَّ ني اإلداري ملديري املدارس(، وفق قيمة املتو

ساب املدى )حســاب املدى ) سيمه عىل )تقســيمه عىل )  تمَّ تمَّ   (، ثمَّ (، ثمَّ 44==  00--55ح صحيح ( للحصــول عىل طول الفئة الصــحيح 44تق صول عىل طول الفئة ال ( للح

عد ذلك تمَّ 28.228.2= =   55//44)) عد ذلك تمَّ (، وب ياس وذلك   (، وب مة يف املق قل قي لدرجة إىل أ هذه ا فة  ياس وذلك إضــــا مة يف املق قل قي لدرجة إىل أ هذه ا فة  ضا إ

 : : الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كام ييلالفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كام ييل  األعىل هلذهاألعىل هلذه  لتحديد احلدّ لتحديد احلدّ 

 ( يوضح طول الفئات.3جدول رقم )
 الدرجة الدرجة الرقم

 منخفضة جدا 17791779  --  11  الب عد بنيالب عد بنيإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو  1

 منخفضة 27592759    --  17801780أكثر من أكثر من   الب عد بنيالب عد بنيإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو  2

 متوسطة 37393739    --  27602760أكثر من أكثر من   الب عد بنيالب عد بنيإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو  3

 مرتفعة 47194719    --  37403740أكثر من أكثر من   الب عد بنيالب عد بنيإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو  4

 مرتفعة جدا 55  --  47204720أكثر من أكثر من   الب عد بنيالب عد بنيإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو  5

شكالتوأســـاليب حّل امل شـــكالت  ني اإلداريني اإلداريمكا مكا صدق مقياس التَّ صـــدق مقياس التَّ د من د من أكت أكت للتَّ للتَّ   صدق املقياس:صـــدق املقياس: ساليب حّل امل    وأ

 ملديري املدارس استخدمت الباحثة طريقتني: ملديري املدارس استخدمت الباحثة طريقتني: 

راسة احلالية يف الد  ة املقياس بصورته األولي  د من صدق أك  الت   تم   :الظ اهريصدق ال -أوال  

ني بالبحث هتم  ضا  امل  بية وعلم النفس وأيني يف الرت  ختص  مني امل  حك  بعرضه عىل جمموعة من امل  

ومالءمة ، ت لقياسهضع  مدى صالحية الفقرات يف قياس ما و  د من أك  العلمي، وذلك للت  

 .هاووضوح الفقراتصياغة 

 ارتباطق من الصدق بحساب مصفوفة حق  الت   من ناحية أخرى فقد تم  صدق البناء:  -ثانيا  

نة الدراسة، وذلك كام هو واضح يف اجلدول عد عىل عي  فقرات األداة مع الدرجة الكلية لكل ب  

عد مجيع قيم معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لكل ب    أن  ( والذي بني  4رقم )

ني اإلداري مك  قياس الت  ا تشرتك معا  يف ع األداة بصدق البناء، وأّن  ما يشري إىل  ت   ؛دالة إحصائيا  

 .ملديري املدارس

( ملصفوفة ارتباط Pearson correlationئج معامل االرتباط بريسون )( نتا4جدول رقم )

 عد والدرجة الكلية للمقياس.ني اإلداري مع الدرجة الكلية لكل ب  مك  فقرات الت  
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االرتباط مع 

 املجال

االرتباط مع 

الدرجة 

 الكلية

رة
فق
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االرتباط مع 

 املجال

االرتباط مع 

الدرجة 

 الكلية

رة
فق
ال

 

االرتباط مع 

 املجال

االرتباط 

مع الدرجة 

 الكلية

 فريق العمل االتصال التفويض

0 **570. .000 0 **597. .000 0 **479. .000 
2 **556. .000 2 **657. .000 2 **673. .000 
3 **588. .000 3 **657. .000 3 **668. .000 
4 **494. .000 4 **550. .000 4 **658. .000 
5 **408. .000 5 **694. .000 5 **660. .000 
6 **520. .000 6 **504. .000 6 **608. .000 
9 **598. .000    9 **714. .000 

 **836للب عد .الدرجة الكلية  **818.الدرجة الكلية للب عد **720.درجة الكلية للب عد ال

مجيع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية  ( أن  4تشري املعطيات الواردة يف اجلدول رقم )

 وأّن   ع األداة بصدق  ا يشري إىل  ت  مم   ؛دالة إحصائيا  
ني اإلداري مك  الت  ا تشرتك معا  يف قياس عال 

 ملديري املدارس.

   ثبات املقياس: طريقة كرونباخ:ثبات املقياس: طريقة كرونباخ:

الكلية ومجيع األبعاد ني اإلداري عىل الدرجة مك  بات ملقياس الت  قامت الباحثة بحساب الث  

قيمة  ج أن  تائ  نت الن  وبي   Cronbach Alpha)نة له بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا )كو  امل  

من  عالية   ع بدرجة  األداة تتمت   ( وهذا يشري إىل أن  0.89بات بلغت للدرجة الكلية )معامل الث  

 بات.الث  

 ::املشكالتاملشكالت  أساليب حّل أساليب حّل مقياس مقياس 

سابقة واألدوات امل  راســات الســابقة واألدوات امل  الباحثة عىل عدد من الد  الباحثة عىل عدد من الد  الع الع ط  ط  اابعد بعد  سات ال مة وعىل مة وعىل ستخدر ســتخدر را

أساليب أساليب   ببناء مقياسببناء مقياسراسة وأهدافها وفروضها قامت راسة وأهدافها وفروضها قامت ق بموضوع الد  ق بموضوع الد  تعل  تعل  امل  امل    بوّي بوّي األدب الرتَّ األدب الرتَّ 

ـــكالت من خالل الرجوع للعديد من الد  امل  امل    حّل حّل  ـــات واملقاييس وخاصـــة دراســـة شكالت من خالل الرجوع للعديد من الد  ش سة راس صة درا سات واملقاييس وخا را

عة،  باي عة، )الر باي ية من )ن ن ، وقد تكوَّ ، وقد تكوَّ 1((.222.222)الر ته األول ياس يف صـــور ية من )املق ته األول صور ياس يف    ، حيث تمَّ ، حيث تمَّ ( فقرةً ( فقرةً 2525املق

عاد ) عاد )اســـتب ستب ها، وتمَّ   ( فقراتت ( فقراتت 33ا ها، وتمَّ من نر عدا عدا التَّ التَّ   من ية الفقرات املوجودة لتت غالب نر يل عىل  ية الفقرات املوجودة لتت غالب ــــر يل عىل  سر اس ب مع ب مع ا

لد   لد  ا عد عرض املقياس عىل جمموعة من امل  ا ية، وذلك ب عد عرض املقياس عىل جمموعة من امل  راســــة احلال ية، وذلك ب سة احلال صني، ختصـــني، مني وامل  مني وامل  حك  حك  را خت

تألَّ  تألَّ وبذلك أصـــبح عدد الفقرات التي ي صبح عدد الفقرات التي ي شكله النهائي )اس يف شـــكله النهائي )ف منها املقيف منها املقيوبذلك أ   ،،( فقرةً ( فقرةً 2222اس يف 

 املشكالت.املشكالت.  ح أبعاد مقياس أساليب حّل ح أبعاد مقياس أساليب حّل وض  وض  ( ي  ( ي  55واجلدول رقم )واجلدول رقم )، ، أبعادأبعادعة عىل ثالثة عة عىل ثالثة وزَّ وزَّ م  م  

 
 
 

  

                                                 
 األردن، يف للتميز الثاين عبد امللك مدارس طلبة لدى املشكالت بحل وعالقتها املتعددة الذكاءات م،2008 محزة، الربايعة، 1

 .األردن إربد، الريموك، جامعة ،(منشورة غري ماجستري رسالة)
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 املشكالت. ( يوضح أبعاد مقياس أساليب حل  5جدول رقم )
 عدد الفقرات عدالب   الرقم

 7 اإلقدام عد األولالب  

 5 السيطرة الذاتية عد الثاينالب  

 . قة بالنفسالث   عد الثالثالب  

 22  للفقرات الكيل العدد

صحيح املقياس:تصـــحيح املقياس: صحيح ملقياس التمكني اإلداري تم تصـــحيح املقياس بنفس طريقة التصـــحيح ملقياس التمكني اإلداري   ت صحيح املقياس بنفس طريقة الت تم ت

 ((33اجلدول رقم )اجلدول رقم )

تم التأكد من صدق مقياس أساليب حل املشكالت بذات الطرق التي تم تم التأكد من صدق مقياس أساليب حل املشكالت بذات الطرق التي تم   صدق املقياس:صدق املقياس:

ــواء بالصــدق الظاهري أو صــدق  صدق اتباعها للتأكد من صــدق مقياس التمكني اإلداري، س صدق الظاهري أو  سواء بال صدق مقياس التمكني اإلداري،  اتباعها للتأكد من 

مجيع قيم معامالت االرتباط مجيع قيم معامالت االرتباط    أنَّ  أنَّ ( والذي بنيَّ ( والذي بنيَّ 66وذلك كام هو واضح يف اجلدول رقم )وذلك كام هو واضح يف اجلدول رقم )البناء البناء 

صائياً إحصــائياً   عد دالةعد دالةللفقرات مع الدرجة الكلية لكل ب  للفقرات مع الدرجة الكلية لكل ب   شري إىل  تت ما يشــري إىل  تت   ؛؛إح صدق البناء، ع األداة بصــدق البناء، ما ي ع األداة ب

 ..أساليب حل املشكالتأساليب حل املشكالتقياس قياس ا تشرتك معًا يف ا تشرتك معًا يف وأّنَّ وأّنَّ 

( ملصفوفة ارتباط Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بريسون )6جدول رقم )

 عد من أبعاد املقياس.املشكالت مع الدرجة الكلية لكل ب   فقرات أساليب حل  

رة
فق
ال

 

االرتباط مع 

 املجال

االرتباط مع 

رة الدرجة الكلية
فق
ال

 

االرتباط مع 

 املجال

االرتباط مع 

رة الدرجة الكلية
فق
ال

 

االرتباط مع 

 املجال

االرتباط مع 

 الدرجة الكلية

 قة بالنفسالث   اتيةالسيطرة الذ   اإلقدام

0 **617. .000 0 **843. .000 0 **684. .000 
2 **777. .000 2 **780. .000 2 **802. .000 
3 **529. .000 3 **764. .000 3 **673. .000 
4 **700. .000 4 **828. .000 4 **725. .000 
5 **551. .000 5 **841. .000 5 **714. .000 
6 **766. .000    6 **726. .000 

9 **799. .000    9 **682. .000 

. **760. .000    . **550. .000 

7 **637. .000       

 **911للب عد .كلية الدرجة ال **951.كلية للب عدالدرجة ال **892.كلية للب عد الدرجة ال

مجيع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية  ( أن  6تشري املعطيات الواردة يف اجلدول رقم )

ا تشرتك معا  يف قياس وأّن  جدا  عال   ع األداة بصدق  ا يشري إىل  ت  مم   ؛عد دالة إحصائيا  لكل ب  

 املشكالت. أساليب حل  

ـــاب الثَّ   ثبات املقياس: طريقة كرونباخ ألفا:ثبات املقياس: طريقة كرونباخ ألفا: ساب الثَّ قامت الباحثة بحس ـــاليب حّل قامت الباحثة بح ساليب حّل بات ملقياس أس   بات ملقياس أ

شكالت عىل الدرجة الكلية ومجيع األبعاد املكو  املشـــكالت عىل الدرجة الكلية ومجيع األبعاد املكو   ساب معادلة الثبات كرونباخ بحســـاب معادلة الثبات كرونباخ له له نة نة امل بح

بات بلغت للدرجة الكلية بات بلغت للدرجة الكلية قيمة معامل الثَّ قيمة معامل الثَّ   أنَّ أنَّ ج ج تائا تائا نت النَّ نت النَّ وبيَّ وبيَّ   Cronbach Alpha)ألفا )ألفا )

 بات.بات.من الثَّ من الثَّ   عاليةت عاليةت   ع بدرجةت ع بدرجةت األداة تتمتَّ األداة تتمتَّ   (. وهذا يشري إىل أنَّ (. وهذا يشري إىل أنَّ 28742874))

   راسة: راسة: إجراءات تطبيق الد  إجراءات تطبيق الد  
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   رص جم  قامت الباحثة بحرصـــ جم سة وامل  راســــة وامل  مع الد  مع الد  تر تر قامت الباحثة بح ل يف مدراء املدارس بمحافظة ل يف مدراء املدارس بمحافظة تمث  تمث  را

 اخلليل.اخلليل.

 مة.الع الباحثة عىل جمموعة من األدوات راسة بعد اط  الد   بناء أدايت  امل ستخد 

   عىل جمموعة من امراسة من خالل عرضهالد   د من صدق أدايتأك  الت   تم 

 مني.  حك  امل  

 نة املستهدفة، يف الفصل الصيفي راسة عىل العي  الد   قامت الباحثة بتطبيق أدايت

 م(. 2022للعام الدرايس )

 ؤهل العلمي(.ؤهل العلمي(.امل  امل  ، و، وسنوات اخلربةسنوات اخلربة، و، واجلنساجلنسريات الديمغرافية: )ريات الديمغرافية: )تغتغامل  امل    راسة:راسة:تغريات الد  تغريات الد  م  م  

 املشكالت(املشكالت(  )أساليب حّل )أساليب حّل تغري التابع: تغري التابع: امل  امل     ني اإلداري(ني اإلداري(مكا مكا )التَّ )التَّ   تغري املستقل:تغري املستقل:امل  امل  

ـــائية: صائية:املعاجلة اإلحص صائية الالَّ ت املعاجلة اإلحصـــائية الالَّ  َّ  َّ   املعاجلة اإلح صاء اســـتخدام اإلحصـــاء ببزمة للبيانات، زمة للبيانات، ت املعاجلة اإلح ستخدام اإلح ا

صفي الوصــفي  ــتخراج األعداد، والن  ووالو ستخراج األعداد، والن  اس ــب ا ــابية، واالنحرافات سب س ــطات احلس سابية، واالنحرافات املئوية، واملتوس سطات احل املئوية، واملتو

ستجاباهتم عىل مقاييس )التَّ نة واســـتجاباهتم عىل مقاييس )التَّ املعيارية لدى أفراد العي  املعيارية لدى أفراد العي   ساليب حّل ني اإلداري، وأســـاليب حّل مكا مكا نة وا   ني اإلداري، وأ

ستخدمت الباحثة اختبارات )ت( لعينة واحدة، والتباين األحادي ، كام اســـتخدمت الباحثة اختبارات )ت( لعينة واحدة، والتباين األحادي شكالت(شـــكالت(امل  امل   ، كام ا

((ANOVA واختبار معامل االنحدار اخلطي ،) واختبار معامل االنحدار اخلطي ،)ضيات.ضيات.البسيط لفحص الفرالبسيط لفحص الفر 

 راسةنتائج الد  

 ول:نتائج السؤال األ  

ني ني مكا مكا بني متوسطات التَّ بني متوسطات التَّ ( ( α)  ≤≤0.05عند مستوى الداللةعند مستوى الداللة  إحصائيةت إحصائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د عالقة  د عالقة  وجر وجر هل ت  هل ت  

ساليب حّل اإلداري وبني متوســـطات أســـاليب حّل  سطات أ شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة شـــكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة امل  امل    اإلداري وبني متو

 اخلليل؟اخلليل؟

 وىل:وىل:الصفرية األالصفرية األوانبثق عن هذا السؤال األول الفرضية وانبثق عن هذا السؤال األول الفرضية 

( ( α)  ≤≤0.05عند مستوى الداللةعند مستوى الداللة  إحصائيةت إحصائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د عالقة  د عالقة  وجر وجر ال ت  ال ت    ::األوىلاألوىلج الفرضية ج الفرضية نتائا نتائا 

ساليب حّل مكا مكا بني التَّ بني التَّ  ساليب حّل ني اإلداري وبني أ شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة امل  امل    ني اإلداري وبني أ

 اخلليل.اخلليل.

االنحدار اخلطي البسيط وىل استخدمت الباحثة معامل الفرضية األق من صحة حق  للت  

(R2) (Simple Regression( كام هو واضح يف اجلدول رقم )9.) 
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( Simple Regression) (R2( نتائج معامل االنحدار اخلطي البسيط )7جدول رقم )

 شكالت امل   ني اإلداري وبني أساليب حل  مك  للعالقة بني الت  

 املتغري
معامل 

 االرتباط
معامل التفسري 

R2 

معامل ميل خط 

االنحدار واجتاهه 

B 

 (tقيمة )
الداللة 

 حصائيةاإل

 أساليب حل   &ني اإلداري مك  الت  

 شكالتامل  
a554. .307 .300 6.485 .000 

 (.                       (.                       α)  ≤≤0.0000** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى 

 (.(.α)  ≤≤0.050دالة إحصائيا عند مستوى دالة إحصائيا عند مستوى * *     

عند املستوى عند املستوى   ةت ةت إحصائيَّ إحصائيَّ   ذات داللةت ذات داللةت   طرديةت طرديةت   جيابيةت جيابيةت إإ  عالقةت عالقةت وجود وجود   ((99اجلدول رقم )اجلدول رقم )ضح من ضح من يتَّ يتَّ 

((α≤0.05 ) ) َّيب حّل مكا مكا بني التَّ بني الت يب حّل ني اإلداري وبني أســــال سال مدراء امل  امل    ني اإلداري وبني أ مدراء شـــكالت من وجهة نظر  شكالت من وجهة نظر 

ني اإلداري وبني ني اإلداري وبني مكا مكا حيث بلغت قيم معامل االرتباط بني التَّ حيث بلغت قيم معامل االرتباط بني التَّ   ،،املدارس بمحافظة اخلليلاملدارس بمحافظة اخلليل

ساليب حّل أســـاليب حّل  وبلغ معامل وبلغ معامل   .(.(322322))( كام بلغت قيمة معامل االنحدار ( كام بلغت قيمة معامل االنحدار ..554554شكالت )شـــكالت )امل  امل    أ

( وهي قيمة ( وهي قيمة 000.( عند مستوى داللة )( عند مستوى داللة )6.485( يف حني بلغت قيمة )ت( )( يف حني بلغت قيمة )ت( )307.حديد )حديد )التَّ التَّ 

ـــري   ،،((%%55أقل من )أقل من ) ـــية البديلة والتي تش ـــية العدم وقبول الفرض شري وعليه يتم رفض فرض ضية البديلة والتي ت ضية العدم وقبول الفر ىل ىل إإوعليه يتم رفض فر

صائيةت إحصــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   طرديةت طرديةت   جيابيةت جيابيةت إإ  وجود عالقةت وجود عالقةت  ستوى عند املســتوى   إح سطات بني متوســطات   ((α≤0.05))عند امل بني متو

ساليب حّل ني اإلداري وبني أســــاليب حّل مكا مكا التَّ التَّ  شكالتاملشـــكالت  ني اإلداري وبني أ ر ر ؤث  ؤث  ني اإلداري ي  ني اإلداري ي  مكا مكا التَّ التَّ   نَّ نَّ أأي ي عنا عنا وهذا ير وهذا ير   ،،امل

 وىل.وىل.رفض الفرضية الصفرية األرفض الفرضية الصفرية األ  عليه تمَّ عليه تمَّ   وبناءً وبناءً   ،،شكالتشكالتامل  امل    عىل أساليب حّل عىل أساليب حّل   جيايبي جيايبي إإ  بشكلت بشكلت 

يم يم حيث أشار تقيا حيث أشار تقيا ( ( Tadle-Zaragosa, 2021))ة ة ة مع نتائج دراسة مع نتائج دراسراسة احلاليَّ راسة احلاليَّ ج الد  ج الد  فق نتائا فق نتائا تتَّ تتَّ 

صنيف املديرين أظهروا تصـــنيف   املعلمني إىل أنَّ املعلمني إىل أنَّ  ة ة يف جماالت العالقات العامّ يف جماالت العالقات العامّ   ""أعىل من األداءأعىل من األداء""املديرين أظهروا ت

بني ممارسات اإلدارة للمديرين بني ممارسات اإلدارة للمديرين   إحصائيةت إحصائيةت   هناك عالقة ذات داللةت هناك عالقة ذات داللةت وأنَّ وأنَّ   ،،شاركة املجتمعيةشاركة املجتمعيةوامل  وامل  

سة )دراســة )  ومعومع، ، عند ارتباطها بمواقف عملهمعند ارتباطها بمواقف عملهم وتمَّ فيها وتمَّ فيها ( ( Zahed-Babelan, et al., 2021درا

بات أنَّ  بات أنَّ إث ملدير  إث ملديرا تأثري    يمكن أنْ يمكن أنْ   ا له  تأثري  يكون  له  مل من عل  عل  بارش عىل انخراط امل  بارش عىل انخراط امل  غري م  غري م    يكون  مل من مني يف الع مني يف الع

 ..ة: ثقافة املدرسة، و كني املعلمة: ثقافة املدرسة، و كني املعلمبارشا بارشا تغريات غري م  تغريات غري م  خالل م  خالل م  

 افظة اخلليل؟مكني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحالسؤال الثاين: ما درجة الت  

استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألهم  لإلجابة عن السؤال الثاين تم  

عد وكذلك ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس عىل الدرجة الكلية لكل ب  مك  أبعاد الت  

 (..عىل الدرجة الكلية لألبعاد، وذلك كام هو واضح يف اجلدول رقم )

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الهم أبعاد التمكني اإلداري. (8جدول رقم )

 املتوسط احلسايب العدد التمكني اإلداري عدالب  
 االنحراف

 املعياري

 النسبة

 املئوية
 الدرجة الرتتيب
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 مرتفعة األول 81.89 403. 4.09 97 التفويض عد األولالب  

 مرتفعة الثاين 81.27 466. 4.06 97 االتصال عد الثاينالب  

 مرتفعة الثالث 75.41 566. 3.77 97 فريق العمل عد الثالثالب  

 مرتفعة 79.52 382. .3.9 97 ني اإلداريمك  الدرجة الكلية للت  

، مرتفعة   ني اإلداري جاءت بدرجة  مك  الدرجة الكلية للت   ( أن  .ضح من اجلدول رقم )يت  

ني مك  أهم أبعاد الت    أن  بني  (، كام ت  %9785مئوية )( وبنسبة .387بمتوسط حسايب قدره )

( %087.( وبنسبة مئوية )4827عد )التفويض( بمتوسط حسايب قدره )ت يف ب  اإلداري  ثل  

( 4826( بمتوسط حسايب قدره )صالاالت  عد )معربا  عن درجة مرتفعة، وجاء يف املرتبة الثانية ب  

عد خرية ب  ، وجاء يف املرتبة الثالثة واألأيضا   مرتفعة   درجة  ( معربا  عن %083.وبنسبة مئوية )

( معربا  عن درجة %9584( وبنسبة مئوية )3899)فريق العمل( بمتوسط حسايب قدره )

 مرتفعة كذلك.

( والتي Alfadli & Al-Mehaisen, 2019)ج دراسة راسة احلالية مع نتائ  ج الد  فق نتائ  تت  

نني حديثا  باملدارس عي  ني اإلداري لدى اإلداريني امل  مك  واقع الت  ف عىل عر  هتدف إىل الت  

ني اإلداري مك  من الت  راسة عن مستوى متوسط حيث أسفرت الد   ،املتوسطة بمدينة الرياض

   .ثا  نني حديعي  لدى اإلداريني امل  

ـــؤال الثالث:   نتائجنتائج سؤال الثالث: الس صائيةت إحصـــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر هل ت  هل ت  ال ـــتوى الداللة   إح ستوى الداللة عند مس   (αعند م

ـــطات التَّ   ((0.05≥≥ سطات التَّ يف متوس ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل مكا مكا يف متو

 (؟(؟ؤهل العلميؤهل العلمياجلنس، سنوات اخلربة، وامل  اجلنس، سنوات اخلربة، وامل  تغريات )تغريات )ى مل  ى مل  عزر عزر ت  ت  

 ( وفيام ييل نتائج فحصها:( وفيام ييل نتائج فحصها:44--22وانبثق عن هذا السؤال الثالث الفرضيات الصفرية )وانبثق عن هذا السؤال الثالث الفرضيات الصفرية )

  ((α)  ≤≤0.05عند مستوى الداللة عند مستوى الداللة   إحصائيةت إحصائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ت  ت    الال  ج الفرضية الثانية:ج الفرضية الثانية:نتائا نتائا 

تغري تغري ى مل  ى مل  عزر عزر ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  مكا مكا يف متوسطات التَّ يف متوسطات التَّ 

 اجلنس.اجلنس.

ستخدمت الباحثة اختبار ت )حقت حقت للتَّ للتَّ  ضية الثانية ا صحة الفر ستخدمت الباحثة اختبار ت )ق من  ضية الثانية ا صحة الفر ستقلة، ( لعي  ( لعي  t-testق من  ستقلة، نة م نة م

  (.(.77اجلدول رقم )اجلدول رقم )كام هو واضح يف كام هو واضح يف 
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ني مك  ( للفروق يف املتوسطات احلسابية الكلية للت  t-test( نتائج اختبار ت )9جدول رقم )

 اإلداري تبعا ملتغري اجلنس.
 املتغري

 

املتوسط  العدد اجلنس

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة ت 

 املحسوبة

درجات 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

 435. 4.09 53 ذكر التفويض
.719 95 .474 

 362. 4.13 44 أنثى

 .43. 4.09 53 ذكر صالاالت  
.712 95 .478 

 500. 4.03 44 أنثى

 473. .3.8 53 ذكر فريق العمل
2.052 95 .043* 

 644. 3.64 44 أنثى

الدرجة الكلية للتمكني 

 اإلداري 

 378. 4.01 53 ذكر
1.036 95 .303 

 385. 3.93 44 أنثى

   (.(.α)  ≤≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى دالة إحصائيًا عند مستوى   

 (.(.α)  ≤≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى **

ني ني مكا مكا يف متوسطات التَّ يف متوسطات التَّ   إحصائيةت إحصائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ه ال ت  ه ال ت  نَّ نَّ أأ( ( 77 من اجلدول رقم ) من اجلدول رقم )يتبنيَّ يتبنيَّ 

الدرجة الدرجة   ري اجلنس عىلري اجلنس عىلتغ  تغ  ى مل  ى مل  عزر عزر اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  

عد )فريق العمل(، عد )فريق العمل(،  وجود فروق عىل ب   وجود فروق عىل ب  صال(، بينام تبنيَّ صــــال(، بينام تبنيَّ ي )التفويض، واالت  ي )التفويض، واالت  عدر عدر الكلية وب  الكلية وب  

صالح )الذكور(، عد لصــــالح )الذكور(، حيث كانت الفروق عىل هذا الب  حيث كانت الفروق عىل هذا الب   ا عىل الدرجة الكلية فقد بلغ ا عىل الدرجة الكلية فقد بلغ مَّ مَّ أأعد ل

سايب لدى )الذكور(، )املتوســـط احلســـايب لدى )الذكور(، ) سط احل سايب لدى )اإلناث( (، بينام بلغ املتوســـط احلســـايب لدى )اإلناث( 48204820املتو سط احل (، بينام بلغ املتو

سوبة )قيمة )ت( املحســـوبة )   أنَّ  أنَّ كام تبنيَّ كام تبنيَّ (، (، 38733873)) ستوى الداللة )( عند مســـتوى الداللة )0823608236قيمة )ت( املح (، (، 2832328323( عند م

سابقوذلك كام هو واضـــح يف اجلدول الســـابق ضح يف اجلدول ال صفرية قبول الفرضـــية الصـــفرية   وتبعًا لذلك فقد تمَّ وتبعًا لذلك فقد تمَّ   ،،وذلك كام هو وا ضية ال قبول الفر

عد )فريق عد )فريق رفضها عىل ب  رفضها عىل ب    صال(، بينام تمَّ صال(، بينام تمَّ عدي )التفويض، واالت  عدي )التفويض، واالت  الثانية عىل الدرجة الكلية وب  الثانية عىل الدرجة الكلية وب  

 العمل(.العمل(.

  ((α)  ≤≤0.05عند مستوى الداللة عند مستوى الداللة   إحصائيةت إحصائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ال ت  ال ت    الثالثة:الثالثة:  ج الفرضيةج الفرضيةنتائا نتائا 

تغري تغري ى مل  ى مل  عزر عزر ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  مكا مكا يف متوسطات التَّ يف متوسطات التَّ 

 ..سنوات اخلربةسنوات اخلربة

ضية الثالثة تمَّ ق من صــحة الفرضــية الثالثة تمَّ حقت حقت للتَّ للتَّ  صحة الفر ستخراج نتائج حتليل التَّ اســتخراج نتائج حتليل التَّ   تمَّ تمَّ   ق من   One))  حاديحادين األ  ن األ  بايت بايت ا

Way Analysis of Variance))  ( (.0202كام هو وارد يف اجلدول رقم )كام هو وارد يف اجلدول رقم.) 
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حادي للفروق يف درجات التمكني اإلداري ن األ  باي  ( نتائج اختبار حتليل الت  10جدول رقم )

 وفقا  لسنوات اخلربة.
 األبعاد

 

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة ف 

 املحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 336. 2 673. بني املجموعات التفويض

 94 14.914 داخل املجموعات 126. 2.120
.159 

 96 15.587 املجموع

 129. 2 258. بني املجموعات صالت  اال

 94 20.600 داخل املجموعات 557. 589.
.219 

 96 20.858 املجموع

 182. 2 365. املجموعاتبني  فريق العمل

 94 30.433 داخل املجموعات 571. 564.
.324 

 96 30.798 املجموع

 062. 2 125. بني املجموعات الدرجة الكلية

 94 13.851 داخل املجموعات 656. 423.
.147 

 96 13.976 املجموع

  (.(.α)  ≤≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى *   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (.(.α)  ≤≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى **

صائيةت إحصــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ه ال ت  ه ال ت  نَّ نَّ أأ( ( 0202ضح من اجلدول رقم )ضــح من اجلدول رقم )يتَّ يتَّ  ستوى الداللة عند مســتوى الداللة   إح عند م

α)  ≤≤0.05))   َّسطات التَّ يف متوســطات الت ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل مكا مكا يف متو

سنوات اخلربة، فقد بلغت ى مل  ى مل  عزر عزر ت  ت   سنوات اخلربة، فقد بلغت تغري  ( عند ( عند 423.قيمة )ف( املحسوبة عىل الدرجة الكلية )قيمة )ف( املحسوبة عىل الدرجة الكلية )تغري 

لداللة ) لداللة )مســـتوى ا ستوى ا عاً 656.م عاً (، وتب عدم وجود فروقت   (، وتب عدم وجود فروقت ل يةت إإ  ذات داللةت ذات داللةت   ل يةت حصــــائ صائ قد تمَّ   ،،ح قد تمَّ ف قبول قبول   ف

 الفرضية الصفرية الثالثة.الفرضية الصفرية الثالثة.

ستوى الداللة   إحصائيةت إحصائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ال ت  ال ت    نتائج الفرضية الرابعة:نتائج الفرضية الرابعة: ستوى الداللة عند م ( ( α)  ≤≤0.05عند م

ـــطات التَّ  سطات التَّ يف متوس   تغري  تغري  ى مل  ى مل  عزر عزر ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  مكا مكا يف متو

 ..ؤهل العلميؤهل العلميامل  امل  

نة مستقلة، نة مستقلة، ( لعي  ( لعي  t-testق من صحة الفرضية الرابعة استخدمت الباحثة اختبار ت )ق من صحة الفرضية الرابعة استخدمت الباحثة اختبار ت )حقت حقت للتَّ للتَّ 

 (.(.0000كام هو واضح يف اجلدول رقم )كام هو واضح يف اجلدول رقم )
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بار ت )1111جدول رقم )جدول رقم ) تائج اخت بار ت )( ن تائج اخت ية ( للفروق يف ( للفروق يف t-test( ن ية الكل طات احلســــاب ية املتوســـ ية الكل ساب سطات احل املتو

 للمؤهل العلمي.للمؤهل العلمي.  ني اإلداري تبعاً ني اإلداري تبعاً مكا مكا للتَّ للتَّ 
 املتغري

 

املتوسط  العدد املؤهل العلمي

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة ت 

 املحسوبة

درجات 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

 397. 4.02 80 بكالوريوس   التفويض
.209 95 .835 

 435. .4.0 17 ماجستري فأعىل

 473. 4.05 80 بكالوريوس   صالاالت  
-.812 95 .419 

 439. 4.15 17 ماجستري فأعىل

 533. .3.7 80 بكالوريوس   فريق العمل
.312 95 .755 

 721. 3.73 17 ماجستري فأعىل

الدرجة الكلية 

 للتمكني اإلداري 

 366. 3.97 80 بكالوريوس  
-.101 95 .919 

 460. 3.98 17 ماجستري فأعىل

 (.(.α)  ≤≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى دالة إحصائيًا عند مستوى   

 (.(.α)  ≤≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى **

يةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ه ال ت  ه ال ت  نَّ نَّ أأ( ( 0000 من اجلدول رقم ) من اجلدول رقم )يتبنيَّ يتبنيَّ  يةت إحصــــائ صائ طات   إح سطات يف متوســـ يف متو

يل ت  مكا مكا التَّ التَّ  ظة اخلل حاف ملدارس بم مدراء ا هة نظر  يل ت  ني اإلداري من وج ظة اخلل حاف ملدارس بم مدراء ا هة نظر  هل امل  امل  تغري تغري ى مل  ى مل  عزر عزر ني اإلداري من وج هل ؤ ؤ

خرى، فقد بلغ املتوسط احلسايب عىل الدرجة خرى، فقد بلغ املتوسط احلسايب عىل الدرجة األاأل  بعادبعادالعلمي عىل الدرجة الكلية وباقي األالعلمي عىل الدرجة الكلية وباقي األ

ـــط 38793879ؤهالهتم العلمية )بكالوريوس( )ؤهالهتم العلمية )بكالوريوس( )الكلية لدى املدراء الذين م  الكلية لدى املدراء الذين م   سط (، بينام بلغ املتوس (، بينام بلغ املتو

يمة يمة قق   أنَّ  أنَّ (، كام تبنيَّ (، كام تبنيَّ .387.387ؤهالهتم العلمية )ماجستري فأعىل( )ؤهالهتم العلمية )ماجستري فأعىل( )احلسايب لدى املدراء الذين م  احلسايب لدى املدراء الذين م  

ــوبة ) سوبة ))ت( املحس ــتوى الداللة )101.-)ت( املح ستوى الداللة )( عند مس ضح يف اجلدول (، وذلك كام هو واضــح يف اجلدول 919.( عند م (، وذلك كام هو وا

 قبول الفرضية الصفرية الرابعة.قبول الفرضية الصفرية الرابعة.  وتبعًا لذلك فقد تمَّ وتبعًا لذلك فقد تمَّ   ،،السابقالسابق

تائا تتَّ تتَّ  تائا فق ن لد  فق ن لد  ج ا تائا ج ا ية مع ن تائا راســــة احلال ية مع ن سة احلال فاضـــيل وحميســـن را سن ج دراســــة ال ضيل وحمي سة الفا -Alfadli & Al))ج درا

Mehaisen, 2019 نت وجود بيَّنـت وجود ( والتي ( والتي سط مســـتوى متوســـط بيَّ ستوى متو لدى مكا مكا من التَّ من التَّ م لدى ني اإلداري  ني اإلداري 

ثًا عيَّ عيَّ اإلداريني امل  اإلداريني امل   ثًا نني حدي تَّ وونني حدي تَّ كان لل تأثري  أها أها كان لل تأثري  يل األكاديمي  عّ   يل األكاديمي  ني اإلداري ني اإلداري مكا مكا عىل التَّ عىل التَّ   الت الت غري فعّ غري ف

 .نني حديًثانني حديًثاعيَّ عيَّ للمسؤولني امل  للمسؤولني امل  

ـــؤال الرابع: ما درجة أســـاليب حّل  ساليب حّل نتائج الس سؤال الرابع: ما درجة أ ـــكالت من وجهة نظر مدراء املدارس   نتائج ال شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس املش امل

 بمحافظة اخلليل؟بمحافظة اخلليل؟

استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية   لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع تمَّ لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع تمَّ 

 (.(.0202املشكالت بأبعاده املختلفة، وذلك كام هو واضح يف اجلدول رقم )املشكالت بأبعاده املختلفة، وذلك كام هو واضح يف اجلدول رقم )  ألساليب حّل ألساليب حّل 
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( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتوسطات أساليب حل 12جدول رقم )

 املشكالت.

 املتوسط احلسايب العدد بعدال الرقم
 االنحراف 

 املعياري
 الدرجة الرتتيب النسبة املئوية

 مرتفعة الثالث 76.52 553. 3.83 97 اإلقدام عد األولالب  

 مرتفعة الثاين 76.82 689. 3.84 97 السيطرة الذاتية عد الثاينالب  

 مرتفعة األول 77.37 570. 3.89 97 الثقة بالنفس عد الثالثالب  

 مرتفعة 76.90 555. 3.85 97 ألساليب حل املشكالت الدرجة الكلية

 
 املشكالت جاءت بدرجة   الدرجة الكلية ألساليب حل   ( أن  02ضح من اجلدول رقم )يت  

( 38.5املشكالت ) ، حيث بلغ املتوسط احلسايب عىل الدرجة الكلية ألساليب حل  مرتفعة  

ول )الثقة بالنفس( جاء يف الرتتيب األ عدب   ن  أ كام تبني  ، (%9687وبنسبة مئوية مقدراها )

، مرتفعة   عن درجة   ( معربا  %9984( وبنسبة مئوية مقدراها )38.9بمتوسط حسايب قدره )

( وبنسبة مئوية 38.4ة( بمتوسط حسايب قدره )اتي  عد )السيطرة الذ  وجاء يف املرتبة الثانية ب  

عد خرية ب  يف املرتبة الثالثة واأل بينام جاء ،أيضا   مرتفعة   عن درجة   ( معربة  %.968مقدراها )

 عن درجة   ( معربة  %9685( وبنسبة مئوية مقدراها )38.3)اإلقدام( بمتوسط حسايب قدره )

 كذلك. مرتفعة  

ـــؤال اخلامس:   نتائجنتائج سؤال اخلامس: الس ـــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر هل ت  هل ت  ال صائيةت إحص ـــتوى الداللة   إح ستوى الداللة عند مس   (αعند م

سطات يف متوســـطات   ((0.05≥≥ ساليب حّل أســـاليب حّل يف متو من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة   شكالتشـــكالتامل  امل    أ

 (؟(؟ؤهل العلميؤهل العلمياجلنس، سنوات اخلربة، وامل  اجلنس، سنوات اخلربة، وامل  تغريات )تغريات )ى مل  ى مل  عزر عزر اخلليل ت  اخلليل ت  

 وفيام ييل نتائج فحصها:وفيام ييل نتائج فحصها:  ((99-55))وانبثق عن هذا السؤال اخلامس الفرضيات الصفرية وانبثق عن هذا السؤال اخلامس الفرضيات الصفرية 

ـــة: سة:نتائج الفرضـــية اخلامس ضية اخلام صائيةت إحصـــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ت  ت    الال  نتائج الفر ـــتوى الداللة   إح ستوى الداللة عند مس   (αعند م

ساليب حّل يف متوســـطات أســـاليب حّل   ((0.05≥≥ سطات أ شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة شـــكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة امل  امل    يف متو

 تغري اجلنس.تغري اجلنس.ى مل  ى مل  عزر عزر اخلليل ت  اخلليل ت  

نة مستقلة، نة مستقلة، ( لعي  ( لعي  t-testق من صحة الفرضية اخلامسة استخدمت الباحثة اختبار ت )ق من صحة الفرضية اخلامسة استخدمت الباحثة اختبار ت )حقت حقت تَّ تَّ لللل

  (.(.0303كام هو واضح يف اجلدول رقم )كام هو واضح يف اجلدول رقم )
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( للفروق يف املتوسطات احلسابية الكلية t-test( نتائج اختبار ت )13جدول رقم )

 شكالت تبعا للجنس.امل   ألساليب حل  
 املتغري

 

املتوسط  العدد اجلنس

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة ت 

 املحسوبة

درجات 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

 504. 3.92 53 ذكر اإلقدام
1.915 95 .059 

 590. 3.70 44 أنثى

 603. 3.96 53 ذكر اتيةالسيطرة الذ  
1.869 95 .065 

 757. 3.70 44 أنثى

 490. 3.99 53 ذكر قة بالنفسالث  
2.417 95 .018* 

 629. 3.72 44 أنثى

الدرجة الكلية 

ألساليب حل 

 املشكالت

 470. 3.96 53 ذكر

 أنثى *027. 95 2.240
44 3.70 .620 

                                              (.(.α)  ≤≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى دالة إحصائيًا عند مستوى   

 (.(.α)  ≤≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى **

صائيةت إحصــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   ( وجود فروقت ( وجود فروقت 0303 من اجلدول رقم ) من اجلدول رقم )يتبنيَّ يتبنيَّ  ساليب يف متوســطات ألســاليب   إح سطات أل يف متو

   اجلنس عىل اجلنس عىلتغري  تغري  ى مل  ى مل  عزر عزر شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  شـــكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  امل  امل    حّل حّل 

قة بالنفس( لصالح الذكور، إذ بلغ املتوسط احلسايب عىل الدرجة قة بالنفس( لصالح الذكور، إذ بلغ املتوسط احلسايب عىل الدرجة عد )الث  عد )الث  الدرجة الكلية وب  الدرجة الكلية وب  

سايب لدى )اإلناث( )(، بينام بلغ املتوســـط احلســـايب لدى )اإلناث( )38763876الكلية لدى )الذكور(، )الكلية لدى )الذكور(، ) سط احل (، كام (، كام 38903890(، بينام بلغ املتو

سوبة )قيمة )ت( املحســـوبة )   أنَّ  أنَّ تبنيَّ تبنيَّ  ستوى الداللة )( عند مســـتوى الداللة )2824228242قيمة )ت( املح ه ال ه ال نَّ نَّ أأ  (، يف حني تبنيَّ (، يف حني تبنيَّ 027.( عند م

سيطرة عىل الذَّ عىل ب  عىل ب    د فروق  د فروق  وجر وجر ت  ت   سيطرة عىل الذَّ عدي )اإلقدام، وال ضح يف اجلدول عدي )اإلقدام، وال ضح يف اجلدول ات( وذلك كام هو وا ات( وذلك كام هو وا

سابقالســابق صفريةرفض الفرضــية الصــفرية  وتبعًا لذلك فقد تمَّ وتبعًا لذلك فقد تمَّ   ،،ال ضية ال سة عىل الدرجة الكلية وب  اخلامســة عىل الدرجة الكلية وب    رفض الفر عد عد اخلام

 قبوهلا عىل باقي األبعاد األخرى.قبوهلا عىل باقي األبعاد األخرى.  قة بالنفس(، يف حني تمَّ قة بالنفس(، يف حني تمَّ )الث  )الث  

ـــة: ـــادس سة:نتائج الفرضـــية الس ساد ضية ال ـــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   روق  روق  ف  ف  د د وجر وجر ال ت  ال ت    نتائج الفر صائيةت إحص ـــتوى الداللة   إح ستوى الداللة عند مس عند م

α)≤≤0.05))   ساليب حّل ساليب حّل يف متوسطات أ شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة امل  امل    يف متوسطات أ

 ..سنوات اخلربةسنوات اخلربةتغري تغري ى مل  ى مل  عزر عزر اخلليل ت  اخلليل ت  

سةق من صــحة الفرضــية الســادســةحقت حقت للتَّ للتَّ  ساد ضية ال صحة الفر ستخراج نتائج حتليل التَّ اســتخراج نتائج حتليل التَّ   تمَّ تمَّ   ق من   Oneي )ي )حادا حادا ن األ  ن األ  باي  باي  ا

Way Analysis of Variance( كام هو وارد يف اجلدول رقم )( كام هو وارد يف اجلدول رقم )1414.).) 
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 حادي للفروق يف درجات أساليب حل  ن األ  باي  (: نتائج اختبار حتليل الت  14جدول رقم )

 املشكالت وفقا  لسنوات اخلربة.
 األبعاد

 

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة ف 

 املحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 633. 2 1.266 بني املجموعات اإلقدام

 94 28.040 داخل املجموعات 125. 2.123
.298 

 96 29.306 املجموع

 1.567 2 3.134 بني املجموعات اتيةالسيطرة الذ  

 94 42.141 داخل املجموعات *034. 3.495
.448 

 96 45.275 املجموع

 883. 2 1.767 بني املجموعات قة بالنفسالث  

 94 29.433 داخل املجموعات 065. 2.821
.313 

 96 31.199 املجموع

 990. 2 1.981 بني املجموعات الدرجة الكلية 

 94 27.604 داخل املجموعات *039. 3.373
.294 

 96 29.585 املجموع

                                              (.(.α)  ≤≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى *   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (.(.α)  ≤≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى **

صائيةت إحصـــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   ( وجود فروقت ( وجود فروقت 0404ضح من اجلدول رقم )ضـــح من اجلدول رقم )يتَّ يتَّ  ـــتوى الداللة   إح ستوى الداللة عند مس   (αعند م

ـــاليب حّل 0.05≥≥ ـــطات أس ساليب حّل ( يف متوس سطات أ ـــكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة امل  امل    ( يف متو شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة ش

سنوات اخلربة عىل الدرجة الكلية وب  ى ملتغري ســنوات اخلربة عىل الدرجة الكلية وب  عزر عزر اخلليل ت  اخلليل ت   سيطرة الذاتية(، يف حني تبنيَّ عد )الســيطرة الذاتية(، يف حني تبنيَّ ى ملتغري    عد )ال

سوبة عىل الدرجة األخرى، فقد بلغت قيمة )ف( املحســـوبة عىل الدرجة   بعادبعادعىل باقي األعىل باقي األ  د فروق  د فروق  وجر وجر ه ال ت  ه ال ت  نَّ نَّ أأ األخرى، فقد بلغت قيمة )ف( املح

ستوى الداللة )( عند مســتوى الداللة )3.373الكلية )الكلية ) صدر الفروق واختبار اجت  (، وملعرفة مصــدر الفروق واختبار اجت  039.( عند م اه الداللة اه الداللة (، وملعرفة م

سيطرة الذَّ الدرجة الكلية و)الســـيطرة الذَّ عىل عىل  ستخدام اختبار توكي )اتية(، قامت الباحثة باســـتخدام اختبار توكي )الدرجة الكلية و)ال ( ( Tukeyاتية(، قامت الباحثة با

 (.(.0505ج هذا االختبار كام هي يف اجلدول رقم )ج هذا االختبار كام هي يف اجلدول رقم )وكانت نتائا وكانت نتائا 

 اخلربة. سنوات( ملعرفة اجتاه الداللة تبعا  ملتغري Tukey(: نتائج اختبار توكي )15جدول رقم )

 5أقل من  سنوات اخلربة املتغري

 سنوات

 سنوات 02أكثر من   سنوات 02 – 5بني 

 15353. *48088.  سنوات 5أقل من  اتيةالسيطرة الذ  

 32735.-    سنوات 02 – 5بني 

    سنوات 02أكثر من 

 13027. *38711.  سنوات 5أقل من  الدرجة الكلية 

 25685.-    سنوات 02 – 5بني 

    سنوات 02أكثر من 
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سابية األعىل، الفروق كانت دالة لصــالح املتوســطات احلســابية األعىل،   ( أنَّ ( أنَّ 0505رقم )رقم )ضح من اجلدول ضــح من اجلدول يتَّ يتَّ  سطات احل صالح املتو الفروق كانت دالة ل

شري املقارنات الب  حيث تشـــري املقارنات الب   سيطرة الذَّ عدية للفروق عىل الدرجة الكلية و)الســـيطرة الذَّ حيث ت اتية( تبعًا ملتغري اتية( تبعًا ملتغري عدية للفروق عىل الدرجة الكلية و)ال

سنوات( وبني سنوات( وبني   55دراء الذين سنوات خربهتم )أقل من دراء الذين سنوات خربهتم )أقل من الفروق كانت بني امل  الفروق كانت بني امل    سنوات اخلربة أنَّ سنوات اخلربة أنَّ 

سنوات خ سنوات خاملدراء الذين  سنوات خربهتم   0202  ––  55ربهتم )بني ربهتم )بني املدراء الذين  صالح املدراء الذين  سنوات خربهتم سنوات( ل صالح املدراء الذين  سنوات( ل

عد عد رفض الفرضية السادسة عىل الدرجة الكلية وب  رفض الفرضية السادسة عىل الدرجة الكلية وب    تمَّ تمَّ   سنوات(، وتبعًا لذلك فقدسنوات(، وتبعًا لذلك فقد  55)أقل من )أقل من 

 قبوهلا عىل باقي األبعاد األخرى.قبوهلا عىل باقي األبعاد األخرى.  اتية( يف حني تمَّ اتية( يف حني تمَّ )السيطرة الذَّ )السيطرة الذَّ 

 نتائج الفرضية السابعة:نتائج الفرضية السابعة:

يف متوسطات أساليب يف متوسطات أساليب   ((α)  ≤≤0.05عند مستوى الداللة عند مستوى الداللة   إحصائيةت إحصائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   د فروق  د فروق  وجر وجر ال ت  ال ت  

 ؤهل العلمي.ؤهل العلمي.تغري امل  تغري امل  ى مل  ى مل  عزر عزر شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  امل  امل    حّل حّل 

نة مستقلة، نة مستقلة، ( لعي  ( لعي  t-testق من صحة الفرضية السابعة استخدمت الباحثة اختبار ت )ق من صحة الفرضية السابعة استخدمت الباحثة اختبار ت )حقت حقت للتَّ للتَّ 

  (.(.0606كام هو واضح يف اجلدول رقم )كام هو واضح يف اجلدول رقم )

بار ت )( ( 1616جدول رقم )جدول رقم ) تائج اخت بار ت )ن تائج اخت ية t-testن ية الكل طات احلســــاب ية ( للفروق يف املتوســـ ية الكل ساب سطات احل ( للفروق يف املتو

 ؤهل العلمي.ؤهل العلمي.تغري امل  تغري امل  املشكالت تبعا مل  املشكالت تبعا مل    ألساليب حّل ألساليب حّل 

 املتغري
املؤهل 

 العلمي
 العدد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة ت 

 املحسوبة

درجات 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

 559. 3.80 80 بكالوريوس اإلقدام

ماجستري  374. 95 893.-

 فأعىل
17 3.93 .523 

االسيطرة ال  697. .3.7 80 بكالوريوس تيةذ 

ماجستري  *039. 95 2.097-

 فأعىل
17 4.15 .540 

 5.2. 3.81 80 بكالوريوس قة بالنفسالث  

ماجستري  *030. 95 2.202-

 فأعىل
17 4.14 .444 

الدرجة الكلية 

ألساليب حل 

 املشكالت

 564. 2..3 80 بكالوريوس

ماجستري  059. 95 1.911-

 فأعىل
17 4.0. .45. 

                                              (.(.α)  ≤≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى دالة إحصائيًا عند مستوى   

 (.(.α)  ≤≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى **

صائيةت إحصــائيةت   ذات داللةت ذات داللةت   فروقت فروقت ( وجود ( وجود 0606 من اجلدول رقم ) من اجلدول رقم )يتبنيَّ يتبنيَّ  ساليب يف متوســطات ألســاليب   إح سطات أل يف متو

ؤهل العلمي ؤهل العلمي تغري امل  تغري امل  ى مل  ى مل  عزر عزر املشكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت  املشكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ت    حّل حّل 

ه ال ه ال نَّ نَّ أأ  قة بالنفس( لصالح )ماجستري فأعىل(، يف حني تبنيَّ قة بالنفس( لصالح )ماجستري فأعىل(، يف حني تبنيَّ اتية، والث  اتية، والث  عدي )السيطرة الذَّ عدي )السيطرة الذَّ عىل ب  عىل ب  

سايب عىل الدرجة عد )اإلقدام(، إذ بلغ املتوســـط احلســــايب عىل الدرجة عىل الدرجة الكلية وب  عىل الدرجة الكلية وب    د فروق  د فروق  وجر وجر ت  ت   سط احل عد )اإلقدام(، إذ بلغ املتو
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ـــط 38.238.2ؤهالهتم العلمية )بكالوريوس(، )ؤهالهتم العلمية )بكالوريوس(، )الكلية لدى املدراء الذين م  الكلية لدى املدراء الذين م   سط (، بينام بلغ املتوس (، بينام بلغ املتو

سايب لدى امل  احلسـايب لدى امل   ستري فأعىل( )ؤهالهتم العلمية )ماجسـتري فأعىل( )دراء الذين م  دراء الذين م  احل قيمة قيمة    أنَّ  أنَّ ( كام تبنيَّ ( كام تبنيَّ .482.482ؤهالهتم العلمية )ماج

سوبة ))ت( املحســـوبة ) لدال1.911-)ت( املح لدال( عند مســـتوى ا ستوى ا قد تمَّ   ،،((059.لة )لة )( عند م لذلك ف عًا  قد تمَّ وتب لذلك ف عًا  رفض رفض   وتب

صفرية صفريةالفرضية ال سابعة عىل  الفرضية ال سابعة عىلال سيطرة الذَّ ب  ب    ال سيطرة الذَّ عدي )ال قبوهلا قبوهلا   قة بالنفس( يف حني تمَّ قة بالنفس( يف حني تمَّ اتية، والث  اتية، والث  عدي )ال

 عد )اإلقدام(.عد )اإلقدام(.عىل الدرجة الكلية وب  عىل الدرجة الكلية وب  
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 م لخ ص الن تائ ج والت وصيات:

 م لخ ص الن تائ ج:

ني اإلداري وبني أساليب مك  بني الت   إحصائية   وجود عالقة إجيابية طردية ذات داللة   .1

 شكالت من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليلامل   حل  

ني اإلداري من وجهة نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل كانت مك  درجة الت   .2

صال وفريق العمل عىل تاله كل من االت   عد التفويض كان األعىل درجة  مرتفعة، وب  

 تيب.الرت  

ى للعوامل عز  ني اإلداري ت  مك  يف متوسطات الت   إحصائية   ذات داللة   د فروق  وج  ال ت   .3

 ؤهل العلمي(.يموغرافية )اجلنس، سنوات اخلربة وامل  الد  

، وأعىل درجة كانت مرتفعة   املشكالت كانت بدرجة   رجة الكلية ألساليب حل  الد   .4

 اتية واإلقدام.الذ  قة يف النفس وتالها أبعاد السيطرة عد الث  لب  

ى عز  املشكالت ت   يف متوسطات أساليب حل   إحصائية   ذات داللة   وجود فروق   .5

 ذات داللة   د فروق  وج  يموغرافية )اجلنس، وسنوات اخلربة(، فيام ال ت  للعوامل الد  

 ؤهل العلمي.ى للم  عز  ت   إحصائية  

 

 :الت وصيات

ني اإلداري مك  الفلسطينية لكل من الت  عوة إىل اعتامد وزارة الرتبية والتعليم الد   .1

شكالت من ضمن معايري اختيار مدراء امل   ة عىل استخدام أساليب حل  در  والق  

 املدارس ومتابعة تقييمهم املهني. 

يف أداء املهام لضامن أداء املدراء  جديد   اعتامد أسلوب فريق العمل كأسلوب   .2

 ودة داخل املدارس.املنش   دة يف حتقيق األهدافة العالقات اجلي  وفعالي  
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 املصادر واملراجع:

 املصادر العربية:

طاهر محيد عباس،  .1 طاهر محيد عباس، هبية،  سة دراســــة --دور التمكني يف تعزيز اإلبداع التنظيميدور التمكني يف تعزيز اإلبداع التنظيمي""م، م، 20192019هبية،  درا

، العدد ، العدد 2727، جملة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، املجلد ، جملة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، املجلد ""ميدانية يف مصنع إطارات ديوانيةميدانية يف مصنع إطارات ديوانية

 .382382--361361، بابل، العراق، ص:، بابل، العراق، ص:11

ستقبل 20162016نوال، بن الزين، نبيلة، نوال، بن الزين، نبيلة، بريك، بريك،  .2 شكالت وعالقته بقلق امل سلوب حل امل ستقبل م، أ شكالت وعالقته بقلق امل سلوب حل امل م، أ

ـــتري غري  ـــالة ماجس ـــة ميدانية بمدينة ورقلة )رس ـــنة الثالثة ثانوي: دراس ستري غري لدى تالميذ الس سالة ماج سة ميدانية بمدينة ورقلة )ر سنة الثالثة ثانوي: درا لدى تالميذ ال

 .ورقلة، ورقلة، اجلزائرورقلة، ورقلة، اجلزائر  --منشورة(. جامعة قاصدي مرباح منشورة(. جامعة قاصدي مرباح 

الفلسطينية عىل حتقيق الفلسطينية عىل حتقيق   م، أثر التمكني اإلداري يف املؤسسة األمنيةم، أثر التمكني اإلداري يف املؤسسة األمنية20212021حسن، يوسف، حسن، يوسف،  .3

شورة(، جامعة القدس املفتوحة، رام اهلل، التنمية املســـتدامة، )رســـالة ماجســـتري غري منشـــورة(، جامعة القدس املفتوحة، رام اهلل،  ستري غري من سالة ماج ستدامة، )ر التنمية امل

 .فلسطنيفلسطني

التمكني اإلداري ودوره يف االلتزام التنظيمي التمكني اإلداري ودوره يف االلتزام التنظيمي ""م، م، 20212021حوه، قويدر، بوِّتيل، معطي، حوه، قويدر، بوِّتيل، معطي،  .4

  إدارةإدارة  جملةجملة  ،،""اجللفةاجللفة  لواليةلوالية  التجارةالتجارة  بمديريةبمديرية  ميدانيةميدانية  دراسةدراسة  ––باملؤسسة العمومية اجلزائرية باملؤسسة العمومية اجلزائرية 

 .696696--679679: : صص  اجلزائر،اجلزائر،  اجللفة،اجللفة،  ،،11  العددالعدد  ،،77  املجلداملجلد  االقتصادية،االقتصادية،  والدراساتوالدراسات  األعاملاألعامل

عة، محزة،  .5 باي عة، محزة، الر باي بة 20082008الر لدى طل حل املشـــكالت  ها ب عددة وعالقت كاءات املت لذ بة م، ا لدى طل شكالت  حل امل ها ب عددة وعالقت كاءات املت لذ م، ا

شورة(، جامعة مدارس امللك عبد الثاين للتميز يف األردن، )رســــالة ماجســـتري غري منشـــورة(، جامعة  ستري غري من سالة ماج مدارس امللك عبد الثاين للتميز يف األردن، )ر

 .بد، األردنبد، األردنالريموك، إرالريموك، إر

رش علم النفس املعريف، دار الرشـــوق للنرشـــ   م،م،20032003، ، الزغلول رافع، الزغلول، عامدالزغلول رافع، الزغلول، عامد .6 رشوق للن علم النفس املعريف، دار ال

 .والتوزيع، عامن، األردنوالتوزيع، عامن، األردن

بابكر، وحممود، حممد عبد اهلل .7 بابكر، وحممود، حممد عبد اهللســـليامن، برزو مهزه، حممد، جيمن  التمكني التمكني ""  م،م،20172017، ، سليامن، برزو مهزه، حممد، جيمن 

سة حتليلية آلراء املديرين يف اإلداري ودوره يف تعزيز اإلبداع اإلداري: دراســـة حتليلية آلراء املديرين يف  عينة مديري عينة مديري اإلداري ودوره يف تعزيز اإلبداع اإلداري: درا

, العدد , العدد 2121. جملة زانكو للعلوم اإلنسانية، املجلد . جملة زانكو للعلوم اإلنسانية، املجلد ""مصارف القطاع اخلاص يف مدينة أربيلمصارف القطاع اخلاص يف مدينة أربيل

 .300300--272272، أربيل، العراق، ص: ، أربيل، العراق، ص: 33

صفاء، واهلواري، ملياء، الرصـــايرة، صـــفاء، واهلواري، ملياء،  .8 رصايرة،  نة ""، ، مم20212021ال نة التمكني النفيســـ وعالقته بالطمأني يس وعالقته بالطمأني التمكني النف

سية لدى الطلبة األيتام يف جامعة مؤتةالنفســـية لدى الطلبة األيتام يف جامعة مؤتة س، جملة جامعة احلســـ""النف ني بن طالل للبحوث، ني بن طالل للبحوث، ، جملة جامعة احل

 .408408--382382، معان، األردن، ص:، معان، األردن، ص:77، العدد ، العدد 33املجلد املجلد 

شطة دور مدراء املدارس يف تفعيل مشــــاركة الطلبة باألنشـــطة ""م، م، 20052005عبد احلق، عامد، عبد احلق، عامد،  .9 شاركة الطلبة باألن دور مدراء املدارس يف تفعيل م

ضيةالرياضــية من وجهة نظر معلمي الرتبية الرياضــية ضية من وجهة نظر معلمي الرتبية الريا سالمية ، جملة اجلامعة اإلســالمية ""الريا سلة ســلســلة   --، جملة اجلامعة اإل سل

 .219219--195195ة، فلسطني، ص:ة، فلسطني، ص:، غز، غز11، العدد ، العدد 1313الدراسات اإلنسانية، املجلد الدراسات اإلنسانية، املجلد 
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سال، هبة،  .10 سال، هبة، الع شكالت وإدارة ""م، م، 20162016الع سلوب حل امل شكالت وإدارة مفهوم الذات وعالقتها بأ سلوب حل امل مفهوم الذات وعالقتها بأ

صورة، العدد جامعة املنصـــورة، العدد   --، جملة بحوث الرتبية النوعية ، جملة بحوث الرتبية النوعية ""األزمات لدى طالبات اجلامعةاألزمات لدى طالبات اجلامعة جامعة املن

 .215215--181181ص:ص:  املنصورة، مرص،املنصورة، مرص،  ،،4141

سمالقريويت، حممد قاســـم .11 نظرية املنظمة والتنظيم، الطبعة الرابعة، دار وائل نظرية املنظمة والتنظيم، الطبعة الرابعة، دار وائل   م،م،20102010، ، القريويت، حممد قا

ن، األردن ن، األردنللنرش، عام   .للنرش، عام 

ــفة، حممد إبراهيم حممد،  .12 ــفاس سفة، حممد إبراهيم حممد، القطاونة، دالمة حممد، والس سفا م، فاعلية برنامج م، فاعلية برنامج 20182018القطاونة، دالمة حممد، وال

سية والتمكني النفيس لدى عينة من  سلوكي معريف يف حتسني املرونة النف شادي مجعي  سية والتمكني النفيس لدى عينة من إر سلوكي معريف يف حتسني املرونة النف شادي مجعي  إر

سالنســـاء املعنفات يف جنوب األردن )رســـ ساء املعنفات يف جنوب األردن )ر شورة(، جامعة مؤتة، مؤتة، الة دكتوراه غري منشـــورة(، جامعة مؤتة، مؤتة، الن الة دكتوراه غري من

 .األردناألردن

سليم، ملحم، حييى ســـليم،  .13 ، املنظمة العربية ، املنظمة العربية ""التمكني كمفهوم إداري معارصالتمكني كمفهوم إداري معارص""م، م، 20062006ملحم، حييى 

 .3030للتنمية اإلدارية، القاهرة، مرص، صللتنمية اإلدارية، القاهرة، مرص، ص

م، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، م، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، 19801980ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين، ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين،  .14

 .مرصمرص

دراسة دراسة   --التمكني النفيس ودوره يف حتقيق اهلوية التنظيمية التمكني النفيس ودوره يف حتقيق اهلوية التنظيمية ""م، م، 20212021النشييل، دينا، النشييل، دينا،  .15

، ، 33، العدد ، العدد 5151جامعة عني شمس، املجلد جامعة عني شمس، املجلد   --، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ""تطبيقيةتطبيقية

 .700700--669669القاهرة، مرص، ص:القاهرة، مرص، ص:

التمكني النفيس والتوجه احليايت لدى عينة من معلمي التمكني النفيس والتوجه احليايت لدى عينة من معلمي ""م، م، 20152015النواجحة، زهري، النواجحة، زهري،  .16

ية سيةاملرحلة األســــاســـ سا سات الرتبوية جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراســــات الرتبوية ، ، ""املرحلة األ جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدرا

 .316316--284284، رام اهلل، فلسطني، ص:، رام اهلل، فلسطني، ص:1515، العدد ، العدد 44والنفسية، املجلد والنفسية، املجلد 

يازجي، إبراهيم، ومشـــمش، أرشف،  .17 شمش، أرشف، ال يازجي، إبراهيم، وم م، دور التمكني اإلداري يف تعزيز م، دور التمكني اإلداري يف تعزيز 20202020ال

سطينية باملحافظات اجلنوب سلوك اإلبداعي لدي العاملني يف الكليات احلكومية الفل سطينية باملحافظات اجلنوبال سلوك اإلبداعي لدي العاملني يف الكليات احلكومية الفل ية، ية، ال

 .)رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة األقىص، غزة، فلسطني)رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة األقىص، غزة، فلسطني

 املصادر األجنبية:
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 املشكالت مكني اإلداري وعالقته بأساليب حل  الت  مقياس 

          أخي املدير / أختي املديرة.......

 حتية طيبة وبعد

سة بعنوانتقوم الباحثة بدراسـة بعنوان ساليب حّل التَّ التَّ   ""تقوم الباحثة بدرا ساليب حّل مكني اإلداري وعالقته بأ شكالت من وجهة   مكني اإلداري وعالقته بأ شكالت من وجهة امل امل

شارة )، لذا يرجى منكم وضـــع إشـــارة )""نظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليلنظر مدراء املدارس بمحافظة اخلليل ضع إ سار كل ( عىل يســـار كل X، لذا يرجى منكم و ( عىل ي

ت صحيحة وأخرى ت صحيحة وأخرى ه ال توجد إجاباه ال توجد إجابااهاتكم، علام بأنَّ اهاتكم، علام بأنَّ ا ينسجم مع أفكاركم واجت  ا ينسجم مع أفكاركم واجت  عبارة وفقا ملار عبارة وفقا ملار 

حث العلمي فقط،  خدم إال ألغراض الب قدموّنا لن تســـت ئة، واملعلومات التي ســـت حث العلمي فقط، خاط خدم إال ألغراض الب ست قدموّنا لن ت ست ئة، واملعلومات التي  خاط

 وسيحافظ عىل رسيتها.وسيحافظ عىل رسيتها.

 مع االحرتام والتقدير                                                   

 الباحثة                                                                               

 .الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك األول: بيانات أولية/عامة لقسما

 
 . أنثى. أنثى22 . ذكر . ذكر 00 * اجلنس* اجلنس

 سنواتسنوات  0202أكثر من أكثر من   --33 ..سنواتسنوات  0202  ––  55بني بني   --22 تتسنواسنوا  55أقل من أقل من   --00 * سنوات اخلربة* سنوات اخلربة
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ّظاهرة الاغتراب لدى الطلبة العرب في مؤسسات التعليم العالّي الاسرائيلّية 

 وعالقتها بالثقافة التنظيمّية فيها
 1لبنى علينات خاليلةم.م.

 

 مقدمة:

العريب داخل أسوار املؤسسة األكاديمية اإلرسائيلية حاسمة،  يقضيها الطالبالسنوات التي 

ل هويته املدني ة والسياسي ة، كذلك كل  ما يتعرض له الفرد يف هذه املرحلة من  من خالهلا تتشك 

ا سلبي ا عىل بنيته الشخصي ة، إذ تظهر يف شكل اضطرابات  ضغوطات وصدمات ترتك أثر 

 واالغرتاب. نفسي ة مثل الشعور بالنقص، واإلحباط

 مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث بأن  الطالب العريب  يف املؤسسات االكاديمي ة االرسائيلي ة يعاين من 

مظاهر االغرتاب خاصة يف السنتني األوىل والثاني ة، فبعد املرحلة الثانوي ة، قد يكون ألول مرة 

ة له من حيث اللغة، والثقافة، خيرج من بيئته االجتامعي ة والثقافية لينكشف عىل بيئة مغاير

 والقيم، واملعتقدات. ويشعر للوهلة األوىل بالغربة والغرابة واالغرتاب. 

تشري الدراسات اىل الصعوبات والتحديات التي تواجه الطالب العريب  عند انخراطه يف    

، جزء كبري منها له عالقة بالثقافة التنظيمي ة هلذه ا ملؤسسات، التي ال التعليم العايل االرسائييل 

تراعي وال هتتم باألقليات، ومنهم الطالب العرب، وهذا ما ي نتج أجواء باردة، غري مرحية 

عند طالب األقليات. وبالطبع وكل  ذلك يؤثر عىل حتصيل الطالب ووضعه االجتامعي  

، وآماله وطموحاته املستقبلية.  والنفيس 

ظاهرة االغرتاب عند األكاديميني العرب الذين  من هنا ترى الباحثة أمهي ة دراسة العالقة بني

يدرسون يف مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلية وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات، يف 

 حماولة لتغيري الواقع.

 أسئلة البحث:

: ما العالقة بني انتشار ظاهرة االغرتاب لدى  جتيب الدراسة عن سؤال البحث املركزي 

يف مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك الطالب العرب 

 املؤسسات؟

ة أسئلة فرعية وهي:  وتنبثق منه عد 

 ما أهم مظاهر االغرتاب لدى الطالب العرب يف االكاديمي ة االرسائيلي ة؟ .1

                                                 
 هلا العديد من البحوث املنشورة واملشاركات املحلية والدولية. مدرسة ملوضوعي اللغة العربية والتاريخ يف ثانوية 1
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نات الثقافة التنظيمي ة السائدة يف مؤسسات التعليم العايل  .2 ؟ما اهم مكو   االرسائييل 

هل توجد عالقة ارتباطي ة دالة إحصائي ا بني االغرتاب لدى الطالب العرب يف مؤسسات  .3

 التعليم العايل وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -يف توضيح هذه األهداف:  التي يمكن أن تسهم

الكشف عن العالقة بني ظاهرة اغرتاب الطالب العرب األكاديميني وبني الثقافة التنظيمي ة   -

 ملؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة.

 تغيري سياسة مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة جتاه األقليات فيها. -

 وحماولة إجياد حلوال  هلا. زيادة وعي الطالب العرب هلذه الظاهرة، -

 أمهية البحث:

 تأيت أمهية هذه الدراسة احلالية من خالل اسهاماهتا العلمية والعملية:

، فهي من ناحية علمية : بام ستفضيه من معلومات اىل االدب النظري الرتبوي  واالجتامعي 

ا تعتني بفئة  ا ألسباب شيوع هذه الظاهرة. كام أّن  م فهام  عميق  عمرية هامة هي فئة ستقد 

ن شخصياهتم وآماهلم وطموحاهتم يف هذه الفرتة.  الشباب اجلامعيني، التي تتكو 

، فقد تفيد هذه الدراسة املختصني والباحثني يف الكشف عن جانب من أم ا من ناحية عملية

اجلوانب اإلشكالية يف شخصية الطالب اجلامعي، الذي يعكس مترده أو انسحابه أو انفصاله 

تمعه أو عن املؤسسة التعليمي ة التي ينتسب اليها يف مظاهر متعددة من االغرتاب عن جم

. كذلك قد تسهم نتائج هذه الدراسة اىل إعادة تلك املؤسسات النظر يف سياستها  االجتامعي 

وثقافتها التنظيمي ة، هبدف جذب الطالب العرب للتعل م يف مؤسساهتا، بدال  من أن خترسهم 

 تعليم خارج البالد.حني يتوجهون لل

  منهج البحث:

.  اعتمدت هذه الدراسة يف إجراءاهتا عىل املنهج الوصفي  االرتباطي 

 

 مظاهر االغرتاب، الثقافة التنظيمي ة، اجلامعات.الكلامت املفتاحية: 
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The Phenomenon of Alienation among Arab Students in Israeli Higher 

Education Institutions, and its Relationship to Organizational Culture 
 

Lubna Elenat Khalaily  

Abstract: 

The study aimed to reveal the manifestations of alienation among Arab 

students in Israeli higher education institutions and their relationship to the 

organizational culture in those institutions. To achieve the objectives of the 

study, the researcher passed a questionnaire to 877 male and female students 

studying in Israeli universities and colleges in the academic year 2021-2022, 

and they were selected by random sampling. The researcher used the 

descriptive correlative approach. 

The results of the study showed the existence of a positive, direct, 

statistically significant relationship between the alienation of Arab students 

in higher education institutions and the organizational culture of those 

institutions.  

 

Keywords: manifestations of alienation, organizational culture, universities. 
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 املقدمة:

ا حاد ا يف حياته املستقبلي ة،     تعد  املرحلة اجلامعي ة مرحلة مهمة يف تكوين شخصي ة الطالب، ومتث ل منعطف 

ا يف احلياة، وعليه فإن  ما يتعرض  ومتث ل اجلامعة كمؤسسة تربوي ة مستقلة خربة غنية متيل عىل الطالب نمط ا خمتلف 

ا سلبي ا عىل بنيته الشخصي ة، إذ تظهر يف شكل له الفرد يف هذه املرحلة من ضغوطات وصدمات ترت ك أثر 

 اضطرابات نفسي ة مثل الشعور بالنقص، وفقدان الثقة بالنفس، واإلحباط واالغرتاب.

العريب داخل أسوار املؤسسة األكاديمية اإلرسائيلية حاسمة، من خالهلا  يقضيها الطالبفالسنوات التي    

ل هويته املدني ة والسياسي ة، واألهم من ذلك يتلقى املعرفة، ويكتسب املهارات، و توجه مستقبله  -تتشك 

 ما جيرى بصفة عامة يف املجتمع من أحداث وتغيريات يف مجيع مناحي احلياة.وموقفه جتاه 

الطالب العرب عىل  "جترب"( أن األكاديمية اإلرسائيلية Nabulsi,2020-Al( 1ويف ذلك، يشري النابليس

هتم ولغاهتم يف مجيع براجمهم ومستوياهتم، وهي تلتقي بتطلعاهتم وتوجه هلم طرق ا تشكيل شخصياهتم وهويا

لتشكيل مستقبلهم يف العامل الكبري ونحو اخلروج من حضن األرسة والواقع العظيم، لكل ما حتتويه هلم كأقلي ة 

 التوترات والرصاعات.بيف بلد مشبع 

وبات التي تواجه األكاديمي  العريب  يف مؤسسات التعليم لقد بي نت الدراسات التي بحثت املعوقات والصع   

 العايل اإلرسائيلية اىل وجود عدة عوائق منها:

ا أوال   ث، الفهم، القراءة والكتابة االكاديمي ة، أيض  ، فهناك صعوبة يف التحد  : اللغة العربية هي عائق أسايس 

.هناك صعوبة بالغة يف اللغة االنجليزي ة املطلوبة يف األكا   ديمي ة، كوّنا ثالث أو رابع لغة للطالب العريب 

ا مغي بة عن الفضاء االكاديمي  يف     يشري أمارة اىل مكانة اللغة العربي ة يف االكاديمي ة االرسائيلي ة، فيقول بأّن 

ة والعربية نادرا  ما توجد كلغة أكاديمية. حتى يف أقسام الدراسات العربية، غالب ا ما تكون لغإرسائيل، 

التدريس هي العربية. لذلك، ليس من املستغرب أن يعاين الطالب العريب، عىل عكس الطالب اليهودي، من 

 Amara et at., 2016.)2(االغرتاب يف الفضاء األكاديمي يف إرسائيل 

يواجه الطالب العرب حقيقة كوّنم أقلية للمرة األوىل يف إطار الدراسة العليا دون محاية  فجوة ثقافي ة،: ثاني ا 

املجموعة السكانية العربية يف أماكن سكناهم. وللمرة األوىل ينتقلون إىل بيئة أكاديمية ذات ثقافة غربي ة 

 توجب عليهم التأقل م معها.عن بيئتهم، يجيدوّنا منسلخة 

هذا االنتقال يبعث الشـعور بالغضـب واإلحباط والعجـز، وكلها تسـهم  3(2014يان )يشري أبو راس ومع   

 .يف خلق الشـعور باالغـرتاب والغربة يف احلـرم اجلامعي

العائق االقتصادي من شأنه أن حيول دون الدخول إىل الدراسة األكاديمية، وأن يؤدي اىل الترسب  ثالث ا:

. كام يظهر من املعطيات، عائلة الطالب العريب املتوسط التي غالبا وإطالة مدة الدراسة عند الطالب ا لعريب 

                                                 
1 Al-Nabulsi, R., 2020, Does the Israeli Academy allow the glass ceiling to be broken?, 

Ruppin Academic Center Magazine. 
2 .Amara, M., Donitza-Schmidt, S.,and Marai, p., 2016, The Arabic language in Israeli 

academia, Manarat: The Van Leer Center for Jewish-Arab Relations, published by the Van 

Leer Institute. 
، "والثقافة العربيتنيييل وتعامله مع اللغة حارضتان غائبتان احلرم اجلامعي اإلرسائ" م،2014، معيان، يعيلثائر، وراس،  أبو 3

 صورة الوضع، مجعية سكوي ومركز دراسات ومعهد فان لري
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متول تكاليف اللقب تنتمي إىل خلفية اجتامعية اقتصادية منخفضة أكثر من عائلة الطالب اليهودي املتوسط. 

ا حيول غياب اخلدمة العسكرية لدى معظم الطالب العرب دون احلصول عىل منح من مؤسسات عامة  أيض 

 اصة كثرية.وخ

سياسية، فالفضاء األكاديمي تم  تصميمه عىل أساس قومي، بحيث ان معتقدات وأفكار أبناء جمموعة  :رابع ا

فه. ومؤسسات التعليم  القومية املهيمنة هي املغروسة عميقا يف الفضاء التنظيمي، بل هي التي حتدده وتعر 

واجد فيه. فالرصاعات والتوترات احلاصلة بني العايل غري مفصولة عن السياق االجتامعي الواسع الذي تت

اليهود والعرب الفلسطينيني خارج جدران اجلامعات يتم نقلها اىل داخل احلرم اجلامعي لتؤثر عىل العالقات 

بني الطلبة اليهود والطلبة العرب، بل عىل العالقة بني الطلبة العرب واهليئة اإلدارية والتدريسية املؤلفة يف 

 .1(Maayan,2013 ;Boymel et at., 2009يهود )الغالب من ال

ا:  حتديات نفسي ة واجتامعية، تعتمد املؤسسة االكاديمية اإلرسائيلية عىل مرجعيات ألبحاث أجنبية  خامس 

أجريت يف بالد غري عربية، خاصة يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتامعي ة، وقد تكون يف اللغة اإلنجليزية او 

ا ما جتد مرجعيات ألبحاث جرت يف بالد عربية. ليس بسبب شح يف تلك املوارد او بسبب قلة  العربية، ونادر 

جودهتا او مستواها، وانام بسبب الرصاع السيايس  واالستعالء الثقايف، الذي ال حيرتم االختالفات الثقافية 

لقيم، واملعتقدات بني املجتمعات، ويقوم بتهميش املجتمع العريب من ناحية خصائصه، وتفرده من حيث ا

والثقافة، مما جيعل الطالب العريب يشعر بالغربة والغرابة جتاه مواد ال تالئم وال ختاطب خلفيته االجتامعي ة 

 .2(2020وتارخيه وتركيبته، فتزيد صعوباته )مقاري، 

ا، يتف ق مع ما ذكره احلاج بأن ه ال يوجد اهتامم من قبل املؤسسات اال     كاديمي ة اإلرسائيلي ة مجيع ما ذ كر سابق 

ا اجلو الثقايف السائد يف اجلامعات يؤدي اىل شعور الطالب باالغرتاب، ألّنا غري مبنية  بالطالب العريب. أيض 

 .Haj,2002-Al(3تعدد الثقافات ) "كونسيوس"عىل 

تالئم نفسها  اخلالصـة اجلوهريـة مـن األدبيـات التـي درسـت املؤسسة األكاديميـة هـي أن هذه املؤسساتو   

ـدى أبنـاء ل األجواء البـاردة"بأشـكال عديـدة للطلبـة أبناء األكثريـة، وهي حقيقـة بالغـة األمهية تنتج 

 .4(2014أبو راس ومعيان، األقليـات )

                                                 
1 - Boymel, Y. Zeevi,E . Tutri, M., 2009, What do Jewish and Arab students learn from each 

other?, the Academic College of Enoch Oranim, the kibbutz movement, The Authority for 

Research and Evaluation Kiryat Tivon Oranim. Academic College of Education, The 

Authority for Research and Evaluation 2009. 

-Maayan, R., 2013, From a fragmented space to multi-existence - perceptions of influence 

among lecturers on the climate on campus, Thesis work. Haifa University. 
الطلبة العرب يف املؤسسات اإلرسائيلية للتعليم العايل يف ظل  التحديات االكاديمي ة والسياسي ة "م، 2020، كرامإمقاري،  2

 .12-6ص، مدى الكرمل لألبحاث التطبيقي ة، 36، جدل، "والثقافي ة
3 Al-Haj, M., 2002, Adaptation problems of Jewish and Arab students at the University of 

Haifa, Follow-up survey data, Center for Multiculturalism: University of Haifa.  
 .السابق 4
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من هنا جتد الباحثة أن  هناك عالقة بني ظاهرة االغرتاب لدى األكاديميني العرب يف مؤسسات التعليم      

 اإلرسائيلية وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات، فجاءت هذه الدراسة لتفحص هذه العالقة.العايل 

 :مشكلة الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة بأن  الطالب العريب  يف املؤسسات االكاديمي ة االرسائيلي ة يعاين من مظاهر االغرتاب  

نوي ة، قد يكون ألول مرة خيرج من بيئته االجتامعي ة خاصة يف السنتني األوىل والثاني ة، فبعد املرحلة الثا

والثقافية لينكشف عىل بيئة مغايرة له من حيث اللغة، والثقافة، والقيم، واملعتقدات. ويشعر للوهلة األوىل 

 بالغربة والغرابة واالغرتاب. 

  ,) .2013Shavib et at( و   (2020( ومقاري )2014يشري كل  من أبو راس ومعيان )   

 1)2010( Jubouri-Al  اىل الصعوبات والتحديات التي تواجه الطالب العريب  عند انخراطه يف التعليم

، جزء كبري منها له عالقة بالثقافة التنظيمي ة هلذه املؤسسات، التي ال تراعي وال هتتم  العايل اإلرسائييل 

رحية عند طالب األقليات. وبالطبع باألقليات، ومنهم الطالب العرب، وهذا ما ي نتج أجواء باردة، غري م

، وآماله وطموحاته املستقبلية.  وكل  ذلك يؤثر عىل حتصيل الطالب ووضعه االجتامعي  والنفيس 

من هنا ترى الباحثة أمهي ة دراسة العالقة بني ظاهرة االغرتاب عند األكاديميني العرب الذين يدرسون يف    

مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلية وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات، يف حماولة لتغيري سياسة هذه 

 املؤسسات.

 أسئلة الدراسة:

: ما العالقة بني انتشار ظاهرة االغرتاب لدى الطالب العرب يف جتيب الدراسة عن سؤال البحث املر كزي 

 مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات؟

ة أسئلة فرعية وهي:  وتنبثق منه عد 

 ما مستوى مظاهر االغرتاب لدى الطالب العرب يف االكاديمي ة االرسائيلي ة؟ (1

نات  (2  الثقافة التنظيمي ة السائدة يف مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة؟ما واقع مكو 

هل توجد عالقة ارتباطي ة دالة إحصائي ا بني االغرتاب لدى الطالب العرب يف مؤسسات التعليم  (3

 العايل وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات؟

 :  أهداف الدراسة

الطالب العرب األكاديميني وبني الثقافة التنظيمي ة ملؤسسات الكشف عن العالقة بني ظاهرة اغرتاب   -

 التعليم العايل االرسائيلي ة.

                                                 
1 -Shavib, m. Binstein, N., Stone, a. and Podem, A., 2013, Pluralism and Equal 

Opportunities in Higher Education Expanding the Academy's Accessibility to Arabs, Druze 

and Circassians in Israel - Report of the Professional Staff of UT, Council for Higher 

Education: Jerusalem. 

-Al-Jubouri, Z., 2010, the concept of citizenship among university students, a field study 

for students of the University of Babylon. Babylon University Journal – 

Humanities,Volume 17. Issue (1). p.21. 
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عد االطالع بحماولة إجراء تغيري عىل سياسة مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة جتاه األقليات فيها، خاصة  -

 عىل نتائج هذه الدراسة.

 لة إجياد حلوال  هلا.زيادة وعي الطالب العرب هلذه الظاهرة، وحماو -

 : أمهية الدراسة

 تأيت أمهية هذه الدراسة احلالية من خالل إسهاماهتا العلمية والعملية:

ا من ناحية علمية م فهام  عميق  ، فهي ستقد  ، بام ستفضيه من معلومات اىل االدب النظري الرتبوي  واالجتامعي 

ا تعتني بفئة عمرية ن  ألسباب شيوع هذه الظاهرة. كام أّن  هامة هي فئة الشباب اجلامعيني، التي تتكو 

 شخصياهتم وآماهلم وطموحاهتم يف هذه الفرتة.

، فقد تفيد هذه الدراسة املختصني والباحثني يف الكشف عن جانب من اجلوانب أم ا من ناحية عملية

أو عن  اإلشكالية يف شخصية الطالب اجلامعي، الذي يعكس مترده أو انسحابه أو انفصاله عن جمتمعه

. كذلك قد تسهم نتائج هذه  املؤسسة التعليمي ة التي ينتسب اليها يف مظاهر متعددة من االغرتاب االجتامعي 

الدراسة اىل إعادة تلك املؤسسات النظر يف سياستها وثقافتها التنظيمي ة، هبدف جذب الطالب العرب للتعل م 

 خارج البالد. يف مؤسساهتا، بدال  من أن خترسهم حني يتوجهون للتعليم

 : مصطلحات الدراسة

شعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة وعدم االنتامء  "بأن ه  1(103، ص2004: عرفته زهران )االغرتاب

وفقدان الثقة والشعور بالقلق والعدواني ة ورفض القيم واملعايري االجتامعي ة واالغرتاب عن احلياة األرسي ة 

 . "واملعاناة من الضغوط النفسي ة

ف االغرتاب اجرائي ا بالدرجة الكلية والدرجات الفرعية التي حيصل عليها املفحوص عىل املقياس املعد   ي عر 

 .2(2019هلذا الغرض )إبراهيم، 

فها الثقافة التنظيمي ة ا الطقوس السلوكي ة النامجة عن تفاعالت االفراد  Schein )p.10,2001)3: عر  عىل أّن 

واستخدامهم للغة، وهذه الطقوس تظهر ماهية السلوك واألعراف والقيم السائدة داخل املنظمة والفلسفة 

 التي توجه سياسة املنظمة واملناخ داخل املنظمة.

ف إجرائي ا بني  املشرتكة والتوقعات واملعايري، واألعراف واملعتقدات، القيم، جمموعة يف تتمثل التي" بأّنا تعر 

 ورموز قصص من أو احتفاالت، وقائع خالل من إليهم تنتقل والتي الواحدة، املنظمة يف العاملني

)العسييل،  "اجلامعات داخل الطالب إىل تنتقل وبالتايل. املنظمة يف العاملني سلوك وحتكم وشعارات،

  .4(6، ص2013

 :اإلطار النظري  

                                                 
 .رة: عامل الكتبهالقا ،االغرتابمشاعر  لتصحيح النفسيةإرشاد الصحة  م،2004ء، ، سنازهران 1
املستقبل لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة، رسالة ماجستري، جامعة م، االغرتاب النفيس وعالقته بقلق 2019إبراهيم، أرشف،  2

 القدس املفتوحة.
3 Schein, Edgar, H., 2011, organization culture and leadership, 3rd. edition. 

الطالب،  نظر وجهة من للوطن شباهبا وانتامء الفلسطينية اجلامعات بعض يف السائدة التنظيمية م، الثقافة2013العسييل، رجاء،  4

 جامعة القدس املفتوحة.
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عد  مفهوم االغرتاب ظاهرة إنسانية يتميز هبا اإلنسان دون غريه من الكائنات، فهو الكائن الوحيد الذي ي   

يستطيع أن ينفصل عن ذاته وقد ينفصل عن جمتمعه أو عن كليهام معا، وختتلف درجة اإلحساس باالغرتاب 

ة إحساسهم باالغرتاب، إذ أن باختالف الظروف التي حتيط بالفرد، إضافة إىل أن األفراد يتباينون يف شد

مشكلة االغرتاب تعد ظاهرة بارزة ومتميزة يف العرص احلديث، ألنه عرص يعكس أزمات سياسية واجتامعية 

وفكرية وأخالقية، ولعل ذلك ما جعل مصطلح االغرتاب ال يمكن التعامل معه عىل أنه مفهوم مطلق 

لغموض والتداخالت، لذلك أستخدم هذا املصطلح وواضح إذ ال يزال يف حقيقة األمر يشوبه الكثري من ا

بدالالت خمتلفة ظهر الكثري منها بشكل يفتقر إىل التمييز بشدة إىل درجة احلد الذي ال يمكننا فيه التحديد 

 .1(2013صرب،  ;2018)ذياب،  .بوضوح من هو املغرتب

ي أسهمت يف حتديد األبعاد من الدراسات الرائدة الت Seeman,1967(2( "ملفن سيامن"وتعد  دراسات    

 املختلفة لالغرتاب عىل النحو التايل:

: اإلحساس بالعجز أي  إحساس املرء أن  مصريه وارداته ليسا بيده، بل حتددمها قوى خارجية عن ارادته أوال   

 ومن ثم  فهو عاجز جتاه احلياة ويشعر بحالة من االستسالم واخلضوع. ،الذاتي ة

ا خالية من األهداف التي تستحق ثاني ا  : اإلحساس بالالمعنى أي إحساس الفرد أن  احلياة ال معنى هلا وأّن 

 أن حييا وأن يسعى من أجلها. 

: اإلحساس بالالمعياري ة أي  إحساس الفرد بالفشل يف إدراك وفهم وتقبل القيم واملعايري السائدة يف ثالث ا

 ا نتيجة عدم ثقته باملجتمع ومؤسساته املختلفة. املجتمع وعدم قدرته عىل االندماج فيه

: العزلة االجتامعي ة وهي إحساس الفرد بالوحدة وحماولة االبتعاد عن العالقات االجتامعي ة السائدة يف رابع ا

 املجتمع الذي يعيش فيه.

ا  ف.: التمرد وهو شعور الفرد بالرفض والكراهية لكل ما حييط به مما يدعوه ملامرسة العنخامس 

ا  : الغربة عن الذات وهو إحساس الفرد وشعوره بتباعده عن ذاته ويمثل هذا البعد النتيجة النهائية سادس 

 لألبعاد األخرى.

فها باومان الثقافة التنظيمي ةاملصطلح الثاين املستخدم يف هذه الدراسة هو    أّنا أشكال سلوكية خمفية،  وقد عر 

 بالقيم واالفرتاضات واملعتقدات واالجتاهات واملشاعر ذي يتمثلوهي ذلك اجلزء املغمور أو املخفي ال

)Bawman 1995:318)3:نات الثقافة التنظيمي ة فهي ا مكو   . أم 

 غري أو مرغوب هو ما حول الواحد االجتامعي التنظيم أعضاء بني مشرتكة اتفاقات وهي :القيم التنظيمي ة( 1

 سلوك توجيه عىل القيم هذه تعمل بحيث العمل، بيئة أو مكان يف القيم فتمثل التنظيمية القيم أما. مرغوب

                                                 
جملة اجليل للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ، "بعاد االغرتاب الوظيفي يف ظل النظريات األساسيةأ" م،2018، ذياب، لبنى - 1

 .43، ص 40العدد 

جملة علوم بغداد للعلوم االقتصادي ة  ،"أثر مصادر ضغوط العمل يف مستوى الشعور باالغرتاب الوظيفي"م، 2013، صرب، رنا -

 .263-243ص ص ،37اجلامعة، العدد 
2 Seeman, m., 1967, Alienation motifs in contemporary, theorizing social Beahology, 

quarterly, 46(3). 
3 Bowman C., 1995, The Essence of Strategy, Prentic-Hall International, LTD, London.          
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 الوقت، بإدارة واالهتامم العاملني، بني املساواة القيم هذه ومن املختلفة، التنظيمية الظروف ضمن العاملني

 .اآلخرين واحرتام باألداء واالهتامم

 وكيفية العمل، بيئة يف االجتامعية واحلياة العمل، طبيعة حول مشرتكة أفكار وهي: املعتقدات التنظيمي ة( 2

 يف واملسامهة القرارات، صنع عملية يف املشاركة أمهية املعتقدات هذه ومن. التنظيمية واملهام العمل إنجاز

 .التنظيمية األهداف حتقيق يف ذلك وأثر اجلامعي، العمل

 للمنظمة، مفيدة معايري أّنا اعتبار عىل املنظمة يف العاملون هبا يلتزم معايري وهياألعراف التنظيمي ة: ( 3

 املرؤوسني. عىل وواجبة مكتوبة غري األعراف هذه تكون أن ويفرتض

بالتعاقد غري املكتوب والذي يعني جمموعة  التوقعات التنظيمية تتمثل: التوقعات التنظيمي ة( 4

 .خالل فرتة عمل الفرد يف املنظمةحيددها أو يتوقعها الفرد أو املنظمة، كل منهام من اآلخر،  التوقعات من

ا باهلوية ألعضاء املنظمة، وتؤثر يف سلوك      ة وظائف منها: تعطي احساس  تؤدي الثقافة التنظيمي ة تؤدي عد 

ا رئيسي ا يف مجيع املستويات  كل  فرد فيها، كام تسهم يف خلق االلتزام واالنتامء للمنظمة. كام تؤدي دور 

داري، حيث تساهم يف خلق املناخ التنظيمي املالئم الذي يعمل عىل حتسني األداء واألنشطة داخل التنظيم اإل

وتطويره بشكل مالئم وفعال، مما يساعد عىل حتقيق األهداف الفردية واجلامعي ة والتنظيمي ة، وهذا من خالل 

ء الوظيفي )عكاشة، جتسيد القيم وتطويرها واالجتاهات واملعايري احلديثة التي تعمل عىل تنمية وتطوير األدا

2008 ;Robbins,1995)1. 

من هنا ترى الباحثة أمهية دور الثقافة التنظيمي ة ملؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلي ة يف انخراط وتأقلم     

الطلبة العرب يف هذه املؤسسات، مم ا يقلل من شعورهم بالوحدة واالغرتاب. لذلك تقع مسؤولية عىل 

طالهبا العرب وغري العرب يف االندماج يف احلياة االجتامعي ة اجلامعي ة، من  ي ة يف مساعدةاألكاديمي ة اإلرسائيل

م وكرس حواجز اخلوف والعداء.  خالل بناء جسور للتفاهم والتفه 

اىل أمهية دور املحارضين العرب يف توعية وتوجيه الطالب العرب ودعمهم يف 2( 2020كام تشري مقاري )    

ث عن الصعو بات وإفساح املجال لطرحها يف منابر التعليم العايل والتعامل معها لفرض وجودهم التحد 

ا عىل الطالب العرب أنفسهم من حيث تنظيم فعاليات  والتصدي ملحاوالت هتميشهم، وتقع املسؤولية أيض 

 غري ممنهجة وحلقات حوار داعمة تشجع املشاركة وختلق بيئة أكاديمي ة داعمة ومرحية.

واحلركات الطالبي ة العربي ة احلزبي ة يف متثيل الطلبة العرب  "جلنة الطالب العرب"كن جتاهل دور وال يم     

 يف اجلامعات اإلرسائيلي ة ومحاية حقوقهم يف الدراسة وتوعيتهم نحو قضايا شعبهم.

يف األكاديمي ة بسبب وال بد  من اإلشارة إىل أن  األكاديمي ة اإلرسائيلي ة أيقنت أنه ال مناص من دمج العرب      

خسارهتا املالي ة نتيجة توجه الطالب العرب للدراسة خارج البالد. لذلك قامت بإجراء بعض اإلجراءات 

يف اجلامعات، مهمتها تسهيل دمج الطالب  "جلان دمج الطالب العرب"لتسهيل القبول وتعيني جلان مثل 

                                                 
1 Robbins, p., 1995, Organizational Behavior, 6th Edition, prentice – Hall, New Delhl. 
India.  –  

األداء الوظيفي... دراسـة تطبيقية عىل رشكة أثـر الثقافة التنظيمية عىل مسـتوى  م،2008، عكاشـة، أسـعد أمحد حممد-

 .رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني ،يف فلسطيـن Pal Tel االتصاالت
 .8م، ص2020مقاري، 2
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ن من اللغة العريب  يف املؤسسات األكاديمي ة عرب إجياد حلول للعوا ئق التي تقف يف طريقهم، مثل عائق التمك 

العربية )لغة التدريس يف اجلامعات والكليات اإلرسائيلي ة(، وشؤون أخرى كاالنتقال من القرية العربي ة إىل 

اجلامعة يف املدينة اليهودي ة. كذلك قامت بتعيني حمارضين ومسؤولني عرب أو هيود غري يمنيني يف تصوراهتم 

 . 1ةالسياسي  

 :الدراسات السابقة

ة دراسات يف موضوع االغرتاب لدى طالب اجلامعات منها دراسة بركات )   التي  2(2020لقد أجريت عد 

. وقد أظهرت "ظاهرة االغرتاب لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية يف حمافظة طولكرم"جاءت بعنوان 

 الدراسة النتائج التالية: إن  تقديرات افراد الدراسة ملستوى االغرتاب الكيل  كان بمستوى متوسط.  

عي لدى الشباب اجلامعي التي هدفت اىل معرفة مظاهر االغرتاب االجتام 3)2014أما دراسة الشامي )    

ا هو  ا، وان أكثر مظاهر االغرتاب انتشار  الفلسطيني، بي نت النتائج أن مستوى االغرتاب العام كان منخفض 

، يليه انعدام املعايري ثم  التشيؤ، يليه العزلة االجتامعي ة، ثم  انعدام املعنى للحياة  العجز، يليه التمرد االجتامعي 

 االجتامعي ة.

بعنوان االغرتاب الثقايف عند طلبة جامعة الريموك، توصلت  )2011(4رى حسينات وآخرون دراسةكام أج  

الدراسة أن  الشباب اجلامعي  يعاين من بعض مظاهر االغرتاب ممثلة بالالمعيارية، والالمباالة والالهدف، 

 ومظاهر الالمعنى، والعجز. 

ا أجرى كؤوبمن وآخرون    حتديد احتياجات "دراسة بعنوان  5(6Kaubman et at., 201) أيض 

. بي نت نتائجها أن  الطالب العريب  يواجه عدة "وحتديات الطالب من األقليات يف اجلامعة العربية يف القدس

عوائق عند دخوله اجلامعة منها: اللغة خاصة يف اول سنتني أكاديميتني وعند االناث تربز أكثر، هذا يؤثر عىل 

. معظم التواصل مع البيئة والت . عائق آخر يتمث ل سياسي ا يف الرصاع العريب االرسائييل  حصيل التعليمي 

م  أن يكونوا جزء من هذا الرصاع حتى ولو كانوا غري منخرطني يف العمل  "جمربون"الطالب أشاروا أّن 

 السياسة أو ليست لدهيم الرغبة يف أن يكونوا جزء منها.

                                                 
، جدل2020زبيدات، عيل،  1 ل بني الفردي  واجلامعي  ، ص 36، عدد م، األكاديمي ة اإلرسائيلي ة والطلبة العرب: الثابت واملتحو 

 .12-9ص 
 ،"مظاهر االغرتاب لدى طالب اجلامعات الفلسطينية يف حمافظة طولكرم يف ضوء بعض املتغريات"م، 2020، بركات، زياد 2

 .205-182ص صجملة تنمية املوارد البرشية لألبحاث والدراسات، املركز الديموقراطي العريب يف املانيا، العدد الثامن، 
جملة جامعة األقىص )سلسلة ، "مظاهر االغرتاب االجتامعي لدى الشباب اجلامعي الفلسطيني" م،2014، الشامي، حممود 3

 .171-148، ص ص2، العدد18 املجلد العلوم اإلنسانية(،
-455، جملة احتاد اجلامعات العربية، األردن، ص ص"االغرتاب الثقايف عند طلبة جامعة الريموك "م، 2011حسينات، حممد،  4

481. 

 
5 .Kaufman, R., Buchnik, T.,Magadele, H., Guetta, b.,Shostak, A., and Oser, R., 2016, 
Mapping the needs and challenges of students from minority groups at the Hebrew 
University of Jerusalem, Institute for the Study of Cultivation in Education - Surveys and 
Evaluation Unit 
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يظهر ذلك من خالل عدم وجود ترمجة باللغة العربية يف مواقع عائق آخر هو شعورهم بالتمييز والظلم و 

االنرتنت يف اجلامعة، وعدم االهتامم بأيام األعياد عند العرب، ونقص يف التمثيل األكاديمي.  كام تواجه 

 الطالب العريب  مشاكل اقتصادية ناجتة معظمها من متويل السكن يف القدس.

للرتبية  "اورنيم"دراسة عن احتياجات الطالب العرب يف كلية  1(Totari,2009وأجرت توتري )    

ومدى اندماج الطالب العرب فيها، بي نت نتائجها أن  هناك صعوبات تواجه الطالب العرب يف الكلية، وهي 

يف معظمها صعوبات اجتامعية وثقافية. فالطالب العرب أشاروا أّنم يشعرون بالغربة وعدم االنتامء اىل 

بون يف انشاء عالقات مع طالب هيود، لكنهم يشعرون بأن الطالب اليهود ال يرغبون بذلك، الكلية، يرغ

وهم ال يشاركون الطالب اليهود يف الوظائف املزدوجة، وال يقضون وقت الفراغ معهم. يشعر الطالب 

ا بالعنرصية جتاههم من قبل الطالب اليهود. قسم كبري من املحارضين اليهود ال حياولون م ساعدة ايض 

ا نقابة الطالب ال تعامل الطالب العرب بمساواة مع الطالب اليهود،  الطالب العرب يف االندماج. أيض 

ا هناك من اشتكى من اإلدارة التي متيز يف التعامل بني الطالب.  ايض 

باللغة  الطالب العرب أشاروا أّنم ال يشاركون يف النقاش الدائر يف املحارضات، بسبب الصعوبة يف التعبري   

ا معظم الطالب أشار اىل أن  املؤسسة ال هتتم بشعور الطالب العرب  . ايض  العربية او اخلوف من ابداء الرأي 

 وال بشعائرهم الدينية او األعياد. الطالب حتدثوا عن شعورهم باالغرتاب وعدم انخراطهم يف الكلية.

اغة مشكلة الدراسة وحتديدها، وبناء اإلطار لقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف صي   

ا عىل  ، وبيان أمهية الدراسة، مربرات اجرائها وصياغة الفرضية املالئمة، فكانت هذه الدراسة تأكيد  النظري 

ما جاء يف العديد من الدراسات السابقة. كام استفادت الباحثة منها يف تطوير مقياس االغرتاب املستخدم يف 

 لية.هذه الدراسة احلا

ا تبحث العالقة بني ظاهرة االغرتاب لدى الطالب العرب     تتمي ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، بأّن 

يف مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة وبني الثقافة التنظيمي ة فيها. وعىل حد  علم الباحثة، ال توجد دراسات 

 حول هذا املوضوع.

 الطريقة واإلجراءات:

.سةمنهج الدرا  : اعتمدت هذه الدراسة يف إجراءاهتا عىل املنهج الوصفي  االرتباطي 

ن من مجيع الطلبة الذين يتعلمون يف الفصل الدرايس  األول من سنة : جمتمع الدراسة يف  2022-2021يتكو 

 اجلامعات والكليات االرسائيلي ة، باستثناء كليات تأهيل املعلمني.

بالطريقة العشوائية البسيطة من  اختيارهم تم   ،طالب ا وطالبة( 877) عىل راسةالد   عي نة اشتملتعي نة البحث: 

 .أفراد جمتمع الدراسة

 2(Totari,2009استخدمت يف هذه الدراسة أداة االستبيان، تم  تطويرها من دراسة توتري ) أداة البحث:

                                                 
1 Totari, M., 2009, Needs of Arab students at the College of Teaching and the extent of their 
absorption in it, Devarim. Academic Journal, Oranim College. 
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ا مقياس االغرتاب فقد تم  تطويره من دراسات )عباس،  املخلوف وبنات  ; 2014علوان،  ;2016أم 

م اىل حمورين:1(2005  . واالستبيان مقس 

ل املحور  مظاهر االغرتاب عند الطالب العرب يف مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة. :األو 

 الثقافة التنظيمي ة لدى مؤسسات التعليم العايل  االرسائيلي ة.: الثاين املحور

 الدراسة أداة صدق من التحقق تم   ثم   ومن األولية، بصورهتا االستبانة بتصميم الباحثة قامتصدق األداة: 

 فقرات يف الرأي إبداء منهم طلب حيث واخلربة، االختصاص ذوي من املحكمني من جمموعة عىل بعرضها

 إخراج تم   املالحظات هذه ووفق مناسبة، يروّنا فقرات أو تعديالت أو معلومات أي وإضافة االستبيان،

 .النهائية بصورهتا االستبانة

لفقرات االستبانة مع  بريسون االرتباط معامل بحساب أيضا   األداة صدق من التحقق تم أخرى ناحية من   

 االتساق هناك أن عىل ويدل االستبانة فقرات مجيع يف إحصائية داللة وجود واتضحالدرجة الكلية لألداة، 

 :ذلك بنيت التالية واجلداول. الفقرات بني داخيل

 مستوى( ملصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بريسون )(: 1) جدول

  اإلرسائيلي ة العايل التعليم مؤسسات يف العرب الطالب لدى االغرتاب مظاهر

 R قيمة الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 االحصائية

الر

 قم
 Rقيمة 

الدالة 

اإلحص

 ائية

1 0.558** 0.000 12 0.386** 0.000 23 0.698** 0.000 

2 0.601** 0.000 13 0.403** 0.000 24 0.723** 0.000 

3 0.396** 0.000 14 0.626** 0.000 25 0.221** 0.000 

4 0.559** 0.000 15 0.367** 0.000 26 0.538** 0.000 

5 0.424** 0.000 16 0.674** 0.000 27 0.501** 0.000 

6 0.674** 0.000 17 0.601** 0.000 28 0.660** 0.000 

7 0.678** 0.000 18 0.658** 0.000 29 0.643** 0.000 

8 0.530** 0.000 19 0.708** 0.000 30 0.643** 0.000 

9 0.528** 0.000 20 0.638** 0.000 31 0.589** 0.000 

10 0.338** 0.000 21 0.690** 0.000    

11 0.149** 0.000 22 0.637** 0.000    

 0.001 عند إحصائية داله** 

 0.050 عند إحصائية داله* 

                                                 
، رسال2016عباس، دانيال،  - 1 ، جامعة م، االغرتاب النفيس  وعالقته بالتحصيل الدرايس  ة ماجستري يف علم النفس الرتبوي 

 كلية الرتبي ة قسم علم النفس. –دمشق 

، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنساني ة، "االغرتاب النفيس  لدى طلبة اجلامعة"م، 2014علوان حممد، رشا،  -

 .404-389، ص ص1، املجلد17العدد 

ام،  - ، جملة جامعة "ظاهرة االغرتاب لدى طلبة جامعة القدس وعالقتها ببعض املتغريات"م، 2005خملوف، شادية، بنات، بس 

 .87-43، ص ص6القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد 
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 مستوى( ملصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بريسون )(: 2) جدول

  اإلرسائيلي ة العايل التعليم مؤسسات يف السائدة التنظيمي ة الثقافة

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 االحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية

1 0.522** 0.000 10 0.406** 0.000 19 0.629** 0.000 

2 0.504** 0.000 11 0.500** 0.000 20 0.466** 0.000 

3 0.509** 0.000 12 0.416** 0.000 21 0.517** 0.000 

4 0.528** 0.000 13 0.568** 0.000 22 0.529** 0.000 

5 0.518** 0.000 14 0.552** 0.000 23 0.435** 0.000 

6 0.587** 0.000 15 0.552** 0.000 24 0.485** 0.000 

7 0.595** 0.000 16 0.556** 0.000 25 0.518** 0.000 

8 0.588** 0.000 17 0.442** 0.000 26 0.470** 0.000 

9 0.538** 0.000 18 0.522** 0.000 27 0.459** 0.000 

 0.001 عند احصائية داله** 

 0.050 عند احصائية داله* 

 ملعامل الكلية الدرجة ثبات حساب خالل من األداة، ثبات من التحقق من الباحثة قامت: الدراسة ثبات

 مظاهر ملستوى الكلية الدرجة وكانت الفا، كرونباخ الثبات معادلة حسب الدراسة ملجاالت الثبات،

 ستوى( مل0.947، و)(0.917) االرسائيلي ة العايل التعليم مؤسسات يف العرب الطالب لدى االغرتاب

 بثبات االداة هذه متتع اىل تشري النتيجة وهذه االرسائيلي ة، العايل التعليم مؤسسات يف السائدة التنظيمي ة الثقافة

 .الكلية والدرجة للمجاالت الثبات معامل يبني التايل واجلدول. الدراسة بأغراض يفي

 نتائج معامل الثبات للمجاالت(: 3) جدول

 معامل الثبات عدد الفقرات املجاالت

 0.785 5 الشعور بالعزلة والوحدة االجتامعية

 0.770 4 بالالمعنى اإلحساس

 0.769 6 بالالمعيارية  اإلحساس

 0.779 4 اإلحساس بالعجز

 0.705 6 الغربة عن الذات

 0.839 6 التمرد

 0.917 31 الدرجة الكلية ملستوى االغرتاب

 0.866 12 القيم التنظيمي ة

 0.749 7 املعتقدات واألعراف

 0.881 8 توقعات الطالب من املؤسسة التعليمي ة

 0.947 27 التنظيمية الثقافة ملستوى الكلية الدرجة
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 نتائج الدراسة:

ما مستوى مظاهر االغرتاب لدى الطالب العرب يف مؤسسات التعليم العايل : األول بالسؤال املتعلقة النتائج 

 االرسائيلي ة؟ 

 الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات بحساب الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

مستوى مظاهر االغرتاب لدى الطالب العرب يف  عن تعرب   التي االستبانة أبعاد عىل الدراسة عينة أفراد

 . مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة

ستوى مظاهر مل الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات(: 4) جدول

 االغرتاب لدى الطالب العرب يف مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلي ة

 األبعاد الرقم
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 النسبة املئوية الدرجة

 60.1 متوسطة 0.67526 3.0038 بالالمعيارية اإلحساس 3

 52.0 متوسطة 0.92411 2.6000 الشعور بالوحدة والعزلة االجتامعية 1

 50.7 متوسطة 0.81320 2.5348 الغربة عن الذات 5

 44.0 منخفضة 0.95842 2.1998 بالالمعنى اإلحساس 2

 42.8 منخفضة 0.89959 2.1397 التمرد 6

 42.3 منخفضة 0.91281 2.1169 اإلحساس بالعجز 4

 49.3 متوسطة 0.65910 2.4625 الدرجة الكلية

 العايل التعليم مؤسسات يف العرب الطالب لدى االغرتاب مظاهر مستوى أن السابق اجلدول من يالحظ

 يليه حسايب، متوسط أعىل عىل بالالمعيارية اإلحساس ب عد حصل متوسطة، ولقد بدرجة جاءت االرسائيلي ة

 ب عد ثم بالالمعنى، اإلحساس يليه ب عد الذات، عن الغربة ب عد ثم االجتامعية، والعزلة بالوحدة الشعور ب عد

 بالعجز. اإلحساس ب عد ثم   التمرد،

تقدير أفراد الدراسة للشعور باالغرتاب اىل ما أشار إليه  تعزو الباحثة هذه النتيجة يف املستوى املتوسط يف     

( بسبب التكي ف والتأقلم مع الظروف الضاغطة املتكررة التي يعيشها الشعب الفلسطيني يف 2020بركات )

الداخل، ومن ضمنهم طلبة اجلامعات، مما أدى اىل تنمية القدرة عىل التكي ف مع تلك الضغوط وبالتايل زيادة 

 لنفسي ة، التي متكنهم من االستمرار والسعي للتقدم والنجاح.املرونة ا

كذلك تعزو الباحثة سبب حصول ب عد الالمعيارية عىل أعىل متوسط حسايب، وذلك ألن  املجتمع العريب  يف    

الداخل ما زال يتمسك بقيمه وحيافظ عليها عرب األجيال، وتعترب القيم من األساسيات يف الرتبية. كذلك 

املجتمع العريب يف الداخل عىل الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي يفرضها الكيان اعتاد 

عليهم، لذلك طالب اجلامعات ال يرغبون بالتمرد عىل القوانني اجلائرة التي ف رضت عليهم يف اجلامعات، 

وا يف سوق العمل. فهم بل حياولون التأقلم معها، وذلك حتى حيصلوا عىل درجات أكاديمي ة عالية وينخرط

ا، لدهيم الشعور بالقوة والقدرة عىل مواجهة الظروف.  ال يشعرون بالعجز، بل عىل العكس متام 
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(، حيث أظهرت النتائج أن تقديرات 2020بركات )تتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسة التي أجراها    

حسينات وآخرون  تتفق مع دراسة أفراد الدراسة ملستوى االغرتاب الكيل كان بمستوى متوسط. كام

( التي بي نت نتائجها أن  الشباب اجلامعي  يف جامعة الريموك يعاين من بعض مظاهر االغرتاب ممثلة 2011)

 بالالمعيارية، والالمباالة والالهدف، ومظاهر الالمعنى، والعجز.

مستوى االغرتاب العام لدى  ( التي بي نت نتائجها أن2014الشامي ) وختتلف عن الدراسة التي أجراها    

ا هو العجز، يليه التمرد  ا، وان أكثر مظاهر االغرتاب انتشار  طالب اجلامعات الفلسطيني ة كان منخفض 

، يليه انعدام املعايري ثم  التشيؤ، يليه العزلة االجتامعي ة، ثم  انعدام املعنى للحياة االجتامعي ة  .االجتامعي 

 عىل الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية سطاتاملتو بحساب الباحثة وقامت   

 العايل التعليم مؤسسات يف العرب الطالب لدى االغرتاب مظاهر مستوى عن تعرب التي االستبانة فقرات

 . االرسائيلي ة

 مظاهر ملستوى الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات(: 5) جدول

 اإلرسائيلي ة العايل التعليم مؤسسات يف العرب الطالب لدى االغرتاب

 الفقرات الرقم
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

النسبة 

 املئوية

 81.2 عالية 1.055 4.06 أعتقد أن  القيم رضورية لتنظيم احلياة 11

 67.4 متوسطة 1.299 3.37 ال يوجد عدل يف توزيع املنح الدراسي ة 15

 66.2 متوسطة 1.288 3.31 أصبح املهم عندنا احلصول عىل الشهادة وبأي  وسيلة 13

 65.4 متوسطة 1.348 3.27 مشاركتي يف أنشطة اجلامعة قليلة جدا 5

 63.4 متوسطة 1.461 3.17 انتظر بفارغ الصرب انتهاء الفصل الدرايس 9

 60.8 متوسطة 1.302 3.04 تزايد أعبائي الدراسي ةأشعر بمزيد من التعب والضجر نتيجة  23

12 
أعتقد أن  احلصول عىل عمل جي د ال حيتاج اىل كفاءة بقدر ما حيتاج 

 اىل واسطة
 56.4 متوسطة 1.202 2.82

ا لقلقي 21 ل دراستي مصدر   55.2 متوسطة 1.285 2.76 تشك 

1 
أشعر بالوحدة حني أكون باجلامعة بالرغم من وجودي مع 

 االخرين
 52.2 متوسطة 1.241 2.61

 51.6 متوسطة 1.256 2.58 أشعر بأنني غريب عن اجلامعة 2

27 
أشعر بالسخط والغضب عىل تعامل الطالب غري العرب معي 

 اإلرسائييل-خاصة وقت الرصاع العريب
 51.2 متوسطة 1.328 2.56

 50.8 متوسطة 1.294 2.54 أشعر بصعوبة يف التعبري عن رأيي برصاحة 18
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24 
أشعر باإلحباط والقلق بسبب التناقض بني أفكاري وبني سلوكي 

 الفعيل يف اجلامعة
 50.2 متوسطة 1.331 2.51

 48.8 متوسطة 1.228 2.44 أشعر بالوالء واالنتامء اىل املؤسسة التي أتعلم فيها 25

31 
ال بد  من التمرد عىل الظروف التي نعيشها يف اجلامعة حتى تتغري  

 األفضلاىل 
 48.8 متوسطة 1.295 2.44

 48.4 متوسطة 1.256 2.42 اشعر أنني أدرس يف جو  استبدادي قامع للحرية 14

ا يف التعبري عن أفكاري وال حتى مناقشة األستاذ 22  48.0 متوسطة 1.307 2.40 لست  حر 

 46.4 منخفضة 1.226 2.32 أحس بكراهية شديدة جتاه القيم السائدة يف اجلامعة 29

ال بيني وبني من حويل 4  46.0 منخفضة 1.209 2.30 ال يوجد اتصال فع 

 44.4 منخفضة 1.242 2.22 ال أرغب بتكوين صداقات جديدة يف اجلامعة 3

 43.2 منخفضة 1.231 2.16 أشعر بأن  التعليم يف اجلامعة جمرد عبئ 19

 43.0 منخفضة 1.172 2.15 ال أستطيع القيام بواجبايت اجلامعية 16

 41.2 منخفضة 1.211 2.06 ال أشعر بأي  دافع او حافز للدراسة 6

 41.2 منخفضة 1.217 2.06 ال يشعرين أداء واجبايت بأي سعادة 20

 41.2 منخفضة 1.128 2.06 أشعر بعدم الرضا والسخط عىل تعامل املسؤولني معي يف اجلامعة 26

 40.6 منخفضة 1.074 2.03 أنتقد األشخاص الذين خيالفون قيمي 10

 40.4 منخفضة 1.273 2.02 ال أشعر بأنني أحقق ذايت من خالل دراستي 7

 36.2 منخفضة 1.154 1.81 أرغب دائام يف التمرد واالرضاب عن الدراسة 30

 33.0 منخفضة 1.110 1.65 أشعر برغبة حقيقية لرتك دراستي باجلامعة 28

ل املسؤولية إطالق ا 17  32.2 منخفضة 0.987 1.61 أنا غري قادر عىل حتم 

 31.2 منخفضة 0.995 1.56 ليس لدي  هدف أسعى اىل حتقيقه 8

 49.3 متوسطة 0.659 2.46 الدرجة الكلية

   
 العايل التعليم مؤسسات يف العرب الطالب لدى االغرتاب مظاهر مستوى أن السابق اجلدول من يالحظ

( 16)و عالية بدرجة جاءت واحدة فقرة أن اجلدول يف النتائج وتشري متوسطة. كام بدرجة جاء االرسائيلي ة

أعتقد أن  القيم  " الفقرة وحصلت. منخفضة بدرجة جاءت فقرة( 14)و متوسطة بدرجة جاءت فقرة

. " ال يوجد عدل يف توزيع املنح الدراسي ة " فقرة ويليها حسايب، متوسط أعىل عىل " رضورية لتنظيم احلياة

 حسايب.  متوسط أقل عىل " لدي  هدف أسعى اىل حتقيقه ليس " الفقرة وحصلت

تشري النتائج اىل حصول ب عد الالمعيارية عىل أعىل متوسط حسايب، فام زال الطالب العريب  يتمسك بقيمه   

التي توارثها عن أبائه وأجداده، يف حني يشعر بالظلم والتمييز لعدم وجود عدل يف توزيع املنح الدراسي ة، 
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يف دراستها أن  وزارة الرتبية والتعليم بالرشاكة مع جملس التعليم  1(2011ما أشارت اليه هندين ) وهذا يؤكد

 العايل تعطي املنح الدراسية للطلبة بحسب مكان سكناهم األصيل وقومياهتم، ولليهود أفضلية يف ذلك.

كذلك تشري النتائج اىل حصول ب عد اإلحساس بالالمعنى عىل أقل متوسط حسايب، فالطالب العريب  لديه    

أهداف يسعى اىل حتقيقها رغم الظروف، فهو صاحب إرادة وعزيمة يف تغيري وضعه الراهن اىل األفضل، 

 ومستعد  أن ينخرط بعد الدراسة يف سوق العمل.

ا،  كام تشري النتائج يف ب عد     العزلة االجتامعية اىل أن  مشاركة الطالب العرب يف األنشطة اجلامعية قليلة جد 

الفعاليات االجتامعيـة يف احلرم اجلامعي موجهة إىل الطلبة من جمموعة األكثري ة، فيشعر السبب يعود اىل أن 

 بصلة وغري موجهة إليهم.  بالغربة واالغرتاب الن  تلك الفعاليات ال مت ت  هلمالطلبة من جمموعـات األقلية 

أما بع د العجز، فقد عرب  الطالب العرب أّنم يشعرون بصعوبة يف التعبري عن رأهيم برصاحة، خوف ا من ردة 

فعل الطالب واملحارضين اليهود املخالفني لرأهيم. كذلك هم يشعرون بالسخط والغضب عىل تعامل 

د عىل واقعهم، بل الطالب غري العرب معهم خاصة وقت الرصاع العريب  اإلرسائييل. لكنهم ال ينوون التمر 

اولون التأقلم معه. ا حي   عىل العكس متام 

( بأن  مؤسسات التعليم العايل غري مفصولة عن السياق االجتامعي 2020وهذا ما أـشارت إليه مقاري )

ينيني خارج جدران الواسع الذي تتواجد فيه. فالرصاعات والتوترات احلاصلة بني اليهود والعرب الفلسط

 .    اجلامعات يتم نقلها اىل داخل احلرم اجلامعي لتؤثر عىل العالقات بني الطلبة اليهود والطلبة العرب

ما واقع مكونات الثقافة التنظيمي ة السائدة يف مؤسسات التعليم العايل : الثاين بالسؤال املتعلقة النتائج

 االرسائيلي ة؟ 

 الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات بحساب الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

واقع مكونات الثقافة التنظيمي ة السائدة يف مؤسسات  عن تعرب التي االستبانة أبعاد عىل الدراسة عينة أفراد

 . التعليم العايل االرسائيلي ة

واقع مكونات ل الدراسة عينة أفراد تالستجابا املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات(: 6) جدول

 الثقافة التنظيمي ة السائدة يف مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلي ة

 

 الدرجة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب األبعاد الرقم
النسبة 

 املئوية

 73.6 عالية 1.07169 3.6806 توقعات الطالب من املؤسسة التعليمية 3

 70.0 متوسطة 0.78263 3.4991 القيم التنظيمي ة 1

 64.3 متوسطة 0.72219 3.2157 األعراف واملعتقدات 2

 69.6 متوسطة 0.60061 3.4794 الدرجة الكلية

                                                 
 .م، اندماج الطالب العرب يف املعاهد اإلرسائيلي ة للتعليم العايل، اجلامعة العربي ة، القدس2011هندين، إيال، 1
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 االرسائيلي ة العايل التعليم مؤسسات يف السائدة التنظيمي ة الثقافة واقع مكونات أن السابق اجلدول من يالحظ

 ب عد يليه حسايب، متوسط أعىل عىل املؤسسة من الطالب توقعات ب عد حصل ولقد. متوسطة بدرجة جاءت

 واألعراف. املعتقدات ب عد ثم ومن التنظيمية، القيم

ترى الباحثة أن الطالب العرب يف اجلامعات والكليات اإلرسائيلية، لدهيم اعرتاض عىل القيم، األعراف    

مي ة التي يتعل مون هبا أن تغري  من سياستها املجحفة واملعتقدات التنظيمي ة، لذلك يتوقعون من املؤسسة التعلي

 يف حقهم. لذلك حصل هذا الب عد عىل أعىل متوسط حسايب.

 عىل الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات بحساب الباحثة وقامت   

 . االرسائيلي ة العايل التعليم مؤسسات يف ائدةالس التنظيمي ة الثقافة مستوى عن تعرب التي االستبانة فقرات

 لواقع مكونات الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات(: 7) جدول

 رسائيلي ةاإل العايل التعليم مؤسسات يف السائدة التنظيمي ة الثقافة

 الفقرات الرقم
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

النسبة 

 املئوية

5 

استخدام اللغة العربية كلغة رسمية يف املحارضات واالمتحانات 

يؤثر عىل حتصيل الطالب العرب بسبب صعوبة التعبري الشفهي 

 والكتايب هبذه اللغة

 82.2 عالية 1.057 4.11

 81.8 عالية 1.048 4.09 الثقافة السائدة يف احلرم اجلامعي هي ثقافة األكثري ة )اليهود( 14

3 

املواد التي تدرس يف اجلامعات ال تبت  بصلة اىل املجتمع العريب 

)املرجعيات التي تدرس يف اجلامعات فقط باللغة العربية او 

 اإلنجليزية(

 80.0 عالية 1.127 4.00

2 
طرق التدريس والتقييم يف الكليات واجلامعات االرسائيلي ة بعيدة 

 الطالب العريب  يف مدارسه الثانوي ةكل  البعد عام  اعتاد عليه 
 79.8 عالية 1.077 3.99

4 
املؤسسة األكاديمي ة تفرض عىل الطالب العريب  استخدام رزنامة 

 )التقويم العربي( التي ال تتناسب مع أعياده ومناسباته
 77.4 عالية 1.241 3.87

25 
أتوقع من املؤسسة االكاديمي ة أن تساوي بني طالهبا من خالل 

 إعطاء املنح الدراسية والسكن اجلامعي
 76.0 عالية 1.244 3.80

1 
الفعاليات واألنشطة االجتامعية يف احلرم اجلامعي متث ل الطلبة من 

 اليهود()جمموعة األكثرية 
 75.6 عالية 1.207 3.78

24 
أتوقع أن تسعى املؤسسة األكاديمي ة اىل توفري مناخ تعليمي  

 األقلياتواجتامعي  مريح ألبناء 
 75.4 عالية 1.209 3.77
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21 

أنتوقع من املؤسسة أن هتتم بإعطاء ارشاد للطالب العرب قبل 

التحاقهم بالتعل م يف اجلامعات او يف السنة األوىل. وهذا االرشاد 

فهم بحقوقهم  يزودهم بمعلومات حول حياة االكاديمي ة. وتعر 

 وواجباهتم وعىل دور منظمة الطالب وأهدافها.

 75.2 عالية 1.178 3.76

26 
أتوقع ان حترتم املؤسسة االكاديمي ة ثقافة األقليات فيها من خالل 

 اعتبار أيام األعياد عند العرب عطال  رسمية
 74.8 عالية 1.333 3.74

22 
أتوقع من املؤسسة أن تعمل عىل تعيني موظفني عرب يف مجيع أقسام 

 اجلامعة مثل: التسجيل، املكتبة، السكرترية.
 74.4 عالية 1.255 3.72

27 

أتوقع من املؤسسة األكاديمي ة أن متنح اللغة العربية مكانتها املرشفة 

من خالل الكتابة باللغة العربية لالفتات يف احلرم اجلامعي، ومواقع 

االلكرتونية للمكتبات، واالستامرات واملرافق التي ختدم الطالب 

 العرب

 72.4 متوسطة 1.356 3.62

11 
حيصل الطالب العريب عىل منح من مؤسسات عامة او خاصة ال 

 لعدم خدمته يف اجليش
 71.8 متوسطة 1.242 3.59

20 

أتوقع من املؤسسة االكاديمي ة أن تشجع الطالب العرب يف املشاركة 

يف األنشطة والفعاليات الالمنهجية التي تنظمها منظمة الطلبة 

 لتساعدهم يف االنخراط يف املؤسسة.

 71.6 متوسطة 1.168 3.58

15 
يرتدد الطالب العريب  وخياف من التعبري عن رأي ه املخالف لرأي  

 زمالئه أبناء األكثرية، خوف ا من رد  فعلهم.
 70.6 متوسطة 1.177 3.53

19 
القيم السائدة يف احلرم اجلامعي هي قيم األكثرية، وليس هناك اهتامم 

 من قبل اجلامعة بقيم األقليات
 70.2 متوسطة 1.160 3.51

23 
أتوقع من املؤسسة االكاديمي ة أن تعمل عىل حتسني العالقات بني 

 اليهود والعرب
 69.2 متوسطة 1.278 3.46

12 
تضع املؤسسات االكاديمي ة يف إرسائيل الفتات باللغة العربي ة داخل 

 احلرم اجلامعي  
 67.2 متوسطة 1.369 3.36

9 
للطالب العرب بإبداء رأهيم السيايس  ال تسمح املؤسسة األكاديمي ة 

 داخل احلرم اجلامعي  
 65.2 متوسطة 1.284 3.26

6 
ال حياول املحارضون اليهود مساعدة الطالب العرب يف االنخراط 

 يف املؤسسة التعليمي ة
 61.0 متوسطة 1.239 3.05
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8 
متي ز إدارة املؤسسات األكاديمي ة يف تعاملها بني الطالب اليهود 

 العرب والطالب
 60.2 متوسطة 1.278 3.01

18 
ال يشارك الطالب اليهود الطالب العرب يف وظائف مزدوجة 

 )ثنائية(
 60.0 متوسطة 1.211 3.00

 59.8 متوسطة 1.333 2.99 يعاين الطالب العرب من صعوبة يف إجياد سكن يف احلرم اجلامعي 10

 59.6 متوسطة 1.273 2.98 نظرائهم اليهودال تعامل منظمة الطلبة الطالب العرب بمساواة مع  7

 59.4 متوسطة 1.103 2.97 ال يرغب الطالب اليهود يف انشاء عالقات مع طالب عرب 16

 57.4 متوسطة 1.073 2.87 ال يرغب الطالب العرب يف انشاء عالقات مع طالب هيود 17

13 
طقوسهم تويل  املؤسسة األكاديمي ة اهتامم ا يف إقامة الطالب العرب 

 الديني ة مثل الصالة واالعياد
 51.0 متوسطة 1.218 2.55

 69.6 متوسطة 0.60 3.47 الدرجة الكلية

 
 االرسائيلي ة العايل التعليم مؤسسات يف السائدة التنظيمي ة الثقافة واقع مكونات أن السابق اجلدول من يالحظ

 جاءت فقرة( 16)و عالية بدرجة جاءت فقرة( 11) أن اجلدول يف النتائج وتشري متوسطة. كام بدرجة جاء

استخدام اللغة العربية كلغة رسمية يف املحارضات واالمتحانات يؤثر  " الفقرة وحصلت. متوسطة بدرجة

 حسايب، متوسط أعىل عىل " عىل حتصيل الطالب العرب بسبب صعوبة التعبري الشفهي والكتايب هبذه اللغة

املؤسسة األكاديمي ة  " الفقرة وحصلت. "احلرم اجلامعي هي ثقافة األكثري ةالثقافة السائدة يف  " فقرة ويليها

ا يف إقامة الطالب العرب طقوسهم الديني ة مثل الصالة واالعياد  حسايب. متوسط أقل عىل " تويل  اهتامم 

حصل ب عد القيم التنظيمي ة عىل أعىل متوسط حسايب، فاستخدام اللغة العربية كلغة رسمية يف اجلامعات  

ا بالنسبة للطالب العرب يف االنخراط يف املؤسسة التعليمية، من  ل عائق  والكليات اإلرسائيلية، ما زالت تشك 

حارضات، أو من حيث التعبري الكتايب يف حيث التعبري الشفهي والكالمي من خالل املشاركة والتفاعل يف امل

االمتحانات. كذلك يرى الطالب أن  املواد التي تدرس يف اجلامعات والكليات اإلرسائيلية ال مت ت  بصلة اىل 

املجتمع العريب ومجيعها باللغة العربي ة أو االنجليزي ة. كام تفرض املؤسسات التعليمي ة عىل الطالب العريب  

 (.2020 تتناسب مع اعياده ومناسباته )مقاري، استخدام رزنامة ال

ال تعامل  "، "يعاين الطالب العرب من صعوبة يف إجياد سكن يف احلرم اجلامعي "وقد حصلت الفقرتان،   

عىل اقل متوسط حسايب يف هذا الب عد، ويعزى  "منظمة الطلبة الطالب العرب بمساواة مع نظرائهم اليهود

جديدة يف معظم اجلامعات، مما قل ل من إمكانية عدم حصول الطالب العريب  ذلك اىل بناء وحدات سكنية

، وكذلك ي عزى اىل دور جلنة الطالب العرب يف اجلامعات يف متثيل الطالب العرب امام  عىل سكن جامعي 

 .1إدارة اجلامعة، ويف إجياد حلوال  ملشاكلهم

                                                 
 .11م، ص0202زبيدات، عيل،  1
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أما ب عد املعتقدات واألعراف فقد بي نت النتائج أن الطالب العرب يرون أن الثقافة السائدة يف احلرم اجلامعي     

هي ثقافة األكثرية، يف حني يرغب الطالب العرب يف انشاء عالقات مع طالب هيود لالستفادة منهم يف تعل م 

 ىل عالمات أفضل. اللغة العربية او القيام بوظائف مزدوجة معهم ليحصلوا ع

حيث  )Kaubman et at., 2011كؤوبمن وآخرون ) تتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة   

بي نت نتائجها أن  الطالب العريب  يواجه عدة عوائق عند دخوله اجلامعة منها: اللغة خاصة يف أول سنتني 

. عائق آخر يتمث ل أكاديميتني وعند اإلناث تربز أكثر، هذا يؤثر عىل التواصل م ع البيئة والتحصيل التعليمي 

م  . معظم الطالب أشاروا أّن  أن يكونوا جزء من هذا الرصاع  "جمربون"سياسي ا يف الرصاع العريب االرسائييل 

 حتى ولو كانوا غري منخرطني يف العمل السياسة أو ليست لدهيم الرغبة يف أن يكونوا جزء منها.

بي نت نتائجها أن  هناك صعوبات تواجه الطالب العرب  (Totari,2009)تري كذلك تتفق مع دراسة تو   

يف الكلية، وهي يف معظمها صعوبات اجتامعية وثقافية. فالطالب العرب أشاروا أّنم يشعرون بالغربة وعدم 

الصعوبة االنتامء اىل الكلية، الطالب العرب أشاروا أّنم ال يشاركون يف النقاش الدائر يف املحارضات، بسبب 

ا معظم الطالب أشار اىل أن  املؤسسة ال هتتم بشعور  . ايض  يف التعبري باللغة العربية او اخلوف من ابداء الرأي 

 الطالب العرب وال بشعائرهم الدينية او األعياد.

وتتعارض مع بعض نتائجها فالطالب العرب يرغبون يف انشاء عالقات مع طالب هيود، لكنهم يشعرون    

الب اليهود ال يرغبون بذلك، وهم ال يشاركون الطالب اليهود يف الوظائف املزدوجة، وال يقضون بأن الط

ا بالعنرصية جتاههم من قبل الطالب اليهود. قسم كبري من املحارضين  وقت الفراغ معهم. يشعر الطالب ايض 

ا منظمة الطالب ال  تعامل الطالب العرب اليهود ال حياولون مساعدة الطالب العرب يف االندماج. أيض 

ا هناك من اشتكى من اإلدارة التي متي ز يف التعامل بني الطالب.  بمساواة مع الطالب اليهود، ايض 

هل توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائيا بني االغرتاب لدى الطالب : الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

 ؟الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسساتالعرب يف مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلية وبني 

 الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات عالقة توجد ": التالية للفرضية حتويله تم السؤال هذا عن ولإلجابة

(α ≥ 0.05 )االغرتاب لدى الطالب العرب يف مؤسسات التعليم العايل وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك  بني

  .املؤسسات

االغرتاب لدى الطالب العرب  بني االحصائية والداللة بريسون ارتباط معامل بحساب الفرضية فحص تم  

 (. 8اجلدول ) يف وضحكام هو م ،يف مؤسسات التعليم العايل وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات

 االغرتاب لدى الطالب العرب يف بني للعالقة اإلحصائية والداللة بريسون ارتباط معامل(: 8) جدول

 مؤسسات التعليم العايل وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات
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 القيم التنظيمية املتغريات
املعتقدات 

 واألعراف

توقعات الطالب من 

 املؤسسة
 الدرجة الكلية

الشعور بالوحدة 

والعزلة 

 االجتامعية

 0.283** 0.003 0.311** 0.318** معامل بريسون

 0.000 0.929 0.000 0.000 مستوى الداللة

 اإلحساس

 بالالمعنى

 0.226** 0.002 0.235** 0.261** معامل بريسون

 0.000 0.954 0.000 0.000 مستوى الداللة

 اإلحساس

 بالالمعيارية

 0.337** 0.052- 0.373** 0.429** معامل بريسون

 0.000 0.125 0.000 0.000 مستوى الداللة

 اإلحساس بالعجز
 0.289** 0.009 0.311** 0.323** معامل بريسون

 0.000 0.801 0.000 0.000 مستوى الداللة

 الغربة عن الذات
 0.402** 0.074* 0.391** 0.416** معامل بريسون

 0.000 0.028 0.000 0.000 مستوى الداللة

 التمرد
 0.382** -0.106** 0.455** 0.512** معامل بريسون

 0.000 0.002 0.000 0.000 مستوى الداللة

 الدرجة الكلية
 0.422** 0.018- 0.458** 0.498** معامل بريسون

 0.000 0.594 0.000 0.000 مستوى الداللة

 
 (α ≥ 0.05) دالة إحصائية عند* 

 (α ≥ 0.01) دالة إحصائية عند** 

 الداللة ومستوى ،(0.422) الكلية للدرجة بريسون ارتباط معامل قيمة أن( 9) اجلدول من يتبني

 بني( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات طردية إجيابية عالقة توجد أنه أي ،(0.000)

 وكذلك ،االغرتاب لدى الطالب العرب يف مؤسسات التعليم العايل وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات

 مستوى من ذلك زاد العايل التعليم مؤسسات يف التنظيمية الثقافة مستوى زاد كلام أنه أي األبعاد، جلميع

 .صحيح والعكس ،االغرتاب لدى الطالب العرب يف تلك املؤسسات

ا باهلوية تؤكد هذه النتيجة أمهية الوظائف التي تؤدهيا الثقافة التنظيمية يف املؤسسات،    فهي تعطي احساس 

ا رئيسي ا  يف مجيع املستويات واألنشطة داخل ألعضاء املنظمة، وتؤثر يف سلوك كل  فرد فيها، كام تؤدي دور 

التنظيم اإلداري، حيث تساهم يف خلق املناخ التنظيمي املالئم الذي يعمل عىل حتسني األداء وتطويره بشكل 

ا هناك عالقة طردية بني الثقافة التنظيمية للمؤسسة وبني شعور الفرد فيها بالرضا  مالئم وفعال. أيض 

ن فراد واحتياجاهتموالراحة. فكلام اهتمت املؤسسة باأل ا مرحي ا يؤثر يف سلوك االفراد وحيس  ، خلقت جو 

 (.    Robbins,1995; 2008)عكاشة، أدائهم اىل األفضل 

مل جتد الباحثة دراسات ميدانية بحثت العالقة بني الثقافة التنظيمية ومظاهر االغرتاب، وبذلك يمكن اعتبار    

 هذه الدراسة فريدة يف موضوعها.
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 توصيات:

( حث  املؤسسة التعليمية اإلرسائيلية عىل االهتامم بطالهبا خاصة األقليات منهم، بام يف ذلك الطالب 1

العرب، من خالل تفهم احتياجاهتم ومساعدهتم يف االنخراط يف املؤسسة التي يتعلمون هبا، وتوفري مناخ 

يف السنوات األوىل لتعليمهم. هذا  تعليمي واجتامعي مريح هلم، للتخفيف من شعورهم باالغرتاب خاصة

األمر يعود بالفائدة عىل اجلامعات والكليات اإلرسائيلية من حيث استقطاب الطالب للتعلم داخلها، وعدم 

 التحاقهم بمؤسسات تعليمية خارج البالد.

ه ( توعية وإرشاد الطالب العرب يف مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلية حول كيفية التعامل مع هذ2

الظاهرة من خالل تنظيم فعاليات غري ممنهجة وحلقات حوار داعمة تشجع املشاركة وختلق بيئة أكاديمي ة 

 داعمة ومرحية.

( اجراء بحوث مقارنة بني ظاهرة االغرتاب لدى الطلبة الذين يدرسون يف جامعات داخل البالد مع طلبة 3

 عرب يدرسون يف جامعات خارج البالد.
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 :املصادر واملراجع

  :  باللغة العربي ة قائمة املراجعأوال 

م، االغرتاب النفيس وعالقته بقلق املستقبل لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة، 2019إبراهيم، أرشف،  -

 رسالة ماجستري، جامعة القدس املفتوحة.

حارضتان غائبتان احلرم اجلامعي اإلرسائييل وتعامله مع اللغة "م، 2014معيان، يعيل، ثائر، وأبو راس،  -

 ، صورة الوضع، مجعية سكوي ومركز دراسات ومعهد فان لري. "والثقافة العربيتني

مظاهر االغرتاب لدى طالب اجلامعات الفلسطينية يف حمافظة طولكرم يف ضوء "م، 2020بركات، زياد،  -

، جملة تنمية املوارد البرشية لألبحاث والدراسات، املركز الديموقراطي العريب يف املانيا، "بعض املتغريات

 .205-182العدد الثامن، ص ص

، جملة احتاد اجلامعات العربية، "االغرتاب الثقايف عند طلبة جامعة الريموك "م، 2011حسينات، حممد،  -

 .481-455األردن، ص ص

 للوطن شباهبا وانتامء الفلسطينية اجلامعات بعض يف السائدة التنظيمية قافةم، الث2013العسييل، رجاء،  -

 الطالب، جامعة القدس املفتوحة. نظر وجهة من
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 درجة مهارات التدريس الفعال ملدرس ي 

 الاجتماعيات في محافظة ديالى

 م.م. باسم عبد عزال م.م. خضري عباس عيل

 

 مقدمة:

هلا ويشمل جمموعة تتجه الرتبية احلديثة اىل االهتامم بالتعليم بوصفه نظاما من االعامل املخطط 

املدرس،  :من االنشطة اهلادفة التي يقوم هبا املدرس والطالب ويشمل ثالث مكونات هي

صمم بطريقة متسلسلة  إذاوالتعليم ال يكون ذا تأثري فاعل اال  .، واملنهج الدرايسوالطالب

 .(275: 2010، دومنظمة )مرعي وحمم

هة ممارسة املهارات لكي تكون هلم القدرة عىل مواجوحديثا اصبحت الرتبية ت عنى بتعليم الطالب 

غري أن التعليم يف بلدان العامل الثالث بخاصة ما زال يؤكد عىل ، الصعوبات يف حياهتم الواقعية

م هلذه املعلومات وجعلها التلقني واحلفظ للمعلومات وهيمل امهية اجياد املناخ الصفي املالئ

 .(25: 2013مفيدة )طافش، 

 :ثمشكلة البح

املهني الذي عمل به املعلم ذو  اإلطارظلت مهنة التعليم ومازالت تعاين من ضبابية يف حتديد 

امعية هي املحك الوحيد الكفاية، فقد كانت مؤهالت املعلم ومعارفه التي يكتسبها بدراسته اجل

، ثم ثبت قصور هذه النظرة باالهتامم اىل ما جيري داخل غرفة الصف من عمليات عىل نجاحه

واسرتاتيجيات التدريس الفاعلة واالبداع والتفاعل بني املعلم  وفق طرائقعىل التعلم والتعليم 

م مهندس لعملية التعلم طلبته بشكل جيعل من الطالب هو املبادر يف عملية التعلم واملعلو

 (.29: 2008 ،والتعليم )اهلاشمي، الدليمي

لذا  ،يف املستوى املأمول تكبرية منهم ليس ةجيد ان نسب )الطلبة(ىل خمرجات التعليم إان الناظر 

الصدع من خالل تقويم اساليب التعليم وجعل التدريس فعال قادرا لزم ان يكون هناك ترميم 

 (.7: 2015 اجلبوري، ،)نعمة .لتغري املطلوب يف خمرجات التعليمعىل احداث ا

 أسئلة البحث:

 يطرح البحث جمموعة من االسئلة وأمهها:

 ؟يف حمافظة دياىل ملهارات التدريس الفعال ا درجة ممارسة مدريس االجتامعياتم
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 اهداف البحث:

 - هيدف البحث احلايل إىل التعرف عىل: 

 (.افظة دياىل تبعا ملتغري )القضاءالتعرف عىل الفروق بني متوسط تقدير مدريس االجتامعيات يف حم

 :أمهية البحث

مع و ،وسائلها االفراد وبناء املجتمعات واختالفمل تكن الرتبية عىل مر العصور اال عملية صنع 

وسائل احلياة تتطور بفعل فاملجتمعات تتغري و ،عباؤهاأادت دزامرور الزمن تعددت متطلباهتا و

واالقتصادية سس ومتطلبات التنمية االجتامعية أعداد العنرص البرشي واستثامره والرتبية، وإل

والتوجيه. )امحد  واسس علمية يف التخطيط والتنظيم هي بحاجة ماسة لقيادة تعتمد عىل مبادئ

،2007 :7 .) 

ة مثل املدرسة صبح من الرضوري ظهور املؤسسات الرتبويأمع تطور اساليب الرتبية والتعليم و

ا حلاجات املجتمع عداد اجليل وتعليمه وفقإخذت عىل عاتقها مسؤولية أكون تلك املؤسسات 

وتعد املدرسة اداة  ،وتستهدف هذه املؤسسات الرتبوية اكساب املتعلمني املعارف واملهارات

 .  (18 :2003عبد اهلادي ،رتبية وذراعها يف بناء املجتمع )ال

هذا البحث املنهج الوصفي املسحي من أجل التوصل إىل نتائج  يف استخدم-البحث: منهج 

 .دراستهم

 االجتامعيات( -مدريس -الفعال– التدريس- مهارات)-املفتاحية: الكلامت 
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The Reality of Religious Education and Islamic studies: A study on the 

Reasons for the Low Success Rates in General Exams for the 

Academic Year 2020-2021 in Secondary Schools for Religious 

Education and Islamic Studies in Iraq 

 

  KHDAIR ABBAS ALI1 BASIM ABED AZZAL    

 

 

Abstract 

The study deals with the reality of religious education and Islamic studies in 

Islamic secondary schools in Iraq, in terms of the low success rates, and the 

reasons and obstacles that led to this.. The study aims to develop the reality 

of religious education and Islamic studies and reach solid, efficient and fully 

qualified outputs to continue the educational process in various universities 

inside and outside Iraq.  The importance of the study lies in identifying the 

main causes that have a direct relationship to the low success rates in public 

exams and developing solutions and treatments for them.. 

 

Keywords: religious education, public examinations, teachers, supervisors, 

managers.. 
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 املقدمة : 

شمل تتجه الرتبية احلديثة اىل االهتامم بالتعليم بوصففففه نظاما من االعامل املخطط هلا ويشفففمل          صفه نظاما من االعامل املخطط هلا وي تتجه الرتبية احلديثة اىل االهتامم بالتعليم بو

شمل ثالث مكونات هي : جمموعة من االنشفففطة اهلادفة التي يقوم هبا املدرس والطالب ويشفففمل ثالث مكونات هي :  شطة اهلادفة التي يقوم هبا املدرس والطالب وي جمموعة من االن

املدرس ، والطالب ، واملنهج الدرايس . والتعليم ال يكون ذا تأثري فاعل اال اذا صمم بطريقة املدرس ، والطالب ، واملنهج الدرايس . والتعليم ال يكون ذا تأثري فاعل اال اذا صمم بطريقة 

 ((1))سلة ومنظمة سلة ومنظمة متسلمتسل

وحديثا اصبحت الرتبية ُتعنى بتعليم الطالب ممارسة املهارات لكي تكون هلم القدرة عىل وحديثا اصبحت الرتبية ُتعنى بتعليم الطالب ممارسة املهارات لكي تكون هلم القدرة عىل           

مواجهة الصعوبات يف حياهتم الواقعية , غري أن التعليم يف بلدان العامل الثالث بخاصة ما زال مواجهة الصعوبات يف حياهتم الواقعية , غري أن التعليم يف بلدان العامل الثالث بخاصة ما زال 

الئم هلذه املعلومات الئم هلذه املعلومات يؤكد عىل التلقني واحلفظ للمعلومات وهيمل امهية اجياد املناخ الصفي امليؤكد عىل التلقني واحلفظ للمعلومات وهيمل امهية اجياد املناخ الصفي امل

 ((2))وجعلها مفيدة. وجعلها مفيدة. 

فإن لتعليم مهارات التدريس الفعال أمهية خاصة وذلك ألن التطورات واالحداث     

واملعلومات اهلائلة املتدفقة بكثرة يف هذا العرص تتطلب من اجلميع التفكري بطرائق وأساليب 

 (3)جديدة تتواكب مع هذه املتغريات واملستجدات. 

 لة البحث : اوال : مشك

ظلت مهنة التعليم ومازالت تعاين من ضبابية يف حتديد االطار املهني الذي عمل به املعلم        

ذو الكفاية، فقد كانت مؤهالت املعلم ومعارفه التي يكتسبها بدراسته اجلامعية هي املحك 

ة الصف من الوحيد عىل نجاحه ، ثم ثبت قصور هذه النظرة باالهتامم اىل ما جيري داخل غرف

عمليات التعلم والتعليم وفق طرائق واسرتاتيجيات التدريس الفاعلة واالبداع والتفاعل بني 

املعلم وطلبته بشكل جيعل من الطالب هو املبادر يف عملية التعلم واملعلم مهندس لعملية 

  (4)التعلم والتعليم. 

رية منهم ليس يف املستوى املأمول ان الناظر اىل خمرجات التعليم ) الطلبة ( جيد ان نسب كب     

لذا لزم ان يكون هناك ترميم للعملية التعليمية من خالل تقويم اساليب التعليم وجعل 

 (5)التدريس فعال قادرا عىل احداث التغري املطلوب يف خمرجات التعليم. 

                                                 
 275، دار الفكر للنرش والتوزيع ، عامن ،االردن . ص 2( : تفريد التعليم ، ط 2010مرعي ، توفيق امحد ، وحممد حممود احليلة )  (1)

 25ص.  األردن –مهاراته ، دار جهينة للنرش والتوزيع ، عامن -اساليبه-( : تعليم التفكري : مفهومه 2013طافش ، حممود )  (2)

 6( : قدرات التفكري االبتكاري ، مركز الكتاب للنرش ، القاهرة . ص 2005عبادة ، امحد )  (3)

 _اسرتاتيجيات حديثة يف فن التدريس ، دار الرشوق للتوزيع والنرش ، عامن ، 2008اهلاشمي ، عبد الرمحن ، طه عيل حسني الدليمي ، ( 4)

 29االردن .ص

 7العراق .ص _( : تقنيات و اسرتاتيجيات طرائق التدريس احلديثة  ، بغداد  2015نعمة ، اقبال عبد احلسني ، نبيل كاظم هربيد اجلبوري ) ( 5)
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ريس ان تطور املفاهيم احلديثة وتعدد االساليب يف التدريس احلديث أظهر مصطلح التد     

الفعال بمفهومه املعارص الذي يتامشى مع العملية الرتبوية بشكل هادف وشامل يأخذ يف 

اعتباره كافة العوامل املكونة للتعليم ويقارن فيه املعلم والطلبة مما جيعل التدريس يتميز 

  (1)بالتفاعل بني املعلم والطالب ويعطي لكل منهام دوره ويتحقق فيها اهدف معينة 

يف حني اشارت العديد من الدراسات عىل وجود ضعف يف طرائق التدريس ودرجة اداء     

مدريس االجتامعيات ملهارات التدريس الفعال وااللتزام هبا يف املراحل املختلفة ومنها دراسة 

واملؤمتر ( 4)(  2001ودراسة )عيل ، (3)(  2012و دراسة )الكريطي ،  (2)( 1994)العنبكي ،

 . (5)( 2016رابع جامعة بغداد من خالل دراسة ) الفتالوي ، وزيدان ،العلمي ال

ضعف عند مدريس ويتفق الباحثان مع ما اشففارت املؤمترات والدراسففات بوجود ضففعف عند مدريس  سات بوجود  شارت املؤمترات والدرا ويتفق الباحثان مع ما ا

االجتامعيات و التزامهم يف مهارات التدريس الفعال وطرائق التدريس احلديثة وتزداد امهية االجتامعيات و التزامهم يف مهارات التدريس الفعال وطرائق التدريس احلديثة وتزداد امهية 

عليه العملية التعليمية وفضال عن ذلك قيام عليه العملية التعليمية وفضال عن ذلك قيام االمر كون املدرس احلجر االساس الذي ترتكز االمر كون املدرس احلجر االساس الذي ترتكز 

املدرس بتدريس مادة التاريخ يف املرحلة االعدادية ، مما يتطلب معرفة درجة التزام مدريس املدرس بتدريس مادة التاريخ يف املرحلة االعدادية ، مما يتطلب معرفة درجة التزام مدريس 

 االجتامعيات بمهارات التدريس الفعال .االجتامعيات بمهارات التدريس الفعال .

شعر الباحثان هبذه املشكلة من خالل عملهم يف سلك التعليم فرتة ليست بقليلة ، بوجود       

صور ببعض جوانب التدريس منها : التخطيط واستعامل الوسائل التعليمية وقد ضعف او ق

يشمل جوانب اخرى من غري املمكن حرصها اال من خالل اجراء دراسة عن ذلك مما دفع 

 السؤال االيت :الباحثان للتحقق من ذلك .  وللتأكد من ذلك صاغ الباحثان املشكلة ب

 يف حمافظة دياىل ملهارات التدريس الفعال ؟يف حمافظة دياىل ملهارات التدريس الفعال ؟ما درجة ممارسة مدريس االجتامعيات  ما درجة ممارسة مدريس االجتامعيات  

  

                                                 
( : مستوى أداء الطلبة املعلمني يف مهارات التدريس النحو بكلية الرتبية بجامعة األقىص بغزة وعالقته ببعض 2015أبو سمور , امحد زاهد ) (1)

 15. ص104املتغريات، جملة القراءة واملعرفة، مرص , العدد 

للمرحلة الثانوية يف ضوء املهارات التدريسية وبناء برنامج لتنميته  ، تقويم اداء مدريس التاريخ 1995العنبكي ، عبد الرزاق عبد اهلل زيدان ،  (2)

 ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة اىل جملس كلية الرتبية ابن رشد ، جامعة بغداد .

الة ماجستري ، املهارات التدريسية ملدريس التاريخ يف املرحلة االعدادية وعالقتها بتحصيل طلبتهم ، رس 2014الكريطي ، امحد شاكر مزهر ، ( 3)

 مقدمة اىل جملس كلية الرتبية جامعة دياىل .

 (: مبادئ ومهارات التدريس الفعال، غزة دار آفاق للنرش والتوزيع.2001( عيل , ماجد محد)4)

معي ، غزة ( : فن التدريس مستقبلك يف مهنة التدريس ، النارش دار الكتاب اجلا 2016الفتالوي ، يونس عبداهلل  ، حممد طالب زيدان ) ( 5)

 فلسطني .
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:  ثانيا : امهية البحث  

مل تكن الرتبية عىل مر العصور اال عملية صنع االفراد وبناء املجتمعات واختالف  وسائلها 

مع مرور الزمن تعددت متطلباهتا وزادت اعباؤها فاملجتمعات تتغري ووسائل احلياة تتطور 

بفعل الرتبية ، وألعداد العنرص البرشي واستثامره واسس ومتطلبات التنمية االجتامعية 

هي بحاجة ماسة لقيادة تعتمد عىل مبادئ واسس علمية يف التخطيط والتنظيم   واالقتصادية

 ( 1)والتوجيه. 

مع تطور اساليب الرتبية و التعليم اصبح من الرضوري ظهور املؤسسات الرتبوية 

مثل املدرسة كون تلك املؤسسات اخذت عىل عاتقها مسؤولية اعداد اجليل وتعليمه وفقا 

ف هذه املؤسسات الرتبوية اكساب املتعلمني املعارف واملهارات حلاجات املجتمع وتستهد

 (2)وتعد املدرسة اداة الرتبية وذراعها يف بناء املجتمع 

ان النجاح يف عملية التدريس واتقاهنا وحتقيق االهداف املرجوة منها يتطلب ان  

وائية والتخبط يسبقها ختطيط متقن وعىل املعلم ان حييط بكل جوانبه كونه جينب املعلم العش

واستغالل الوقت بشكل اجيايب، ويساعد التخطيط اجليد املعلم يف حتديد واختيار االساليب 

 (3)واالسرتاتيجيات والوسائل التعليمية املناسبة للموقف التعليمي . 

واكدت منظمة اليونسكو عىل ان اعداد املعلم بمثابة اسرتاتيجية ملواجه ازمة التعلم  

 وذلك الن االبنية ، والتجهيزات ، واملناهج ، والكتب ، والوسائل التعليمية يف عاملنا املعارص

عىل امهيتها تبقى حمددة الفائدة اذ مل يتوفر املعلم الكفء ، فاالسرتاتيجيات احلديثة كيف 

يمكن تطبيقها واالستفادة  منها  مامل يكن هناك معلم فعال جييد تطبيقها وحيسن التعامل 

 (4)معها.

ام سبق تتطلب عملية التدريس يف عرص التقدم واملعلومات التي تتسم بتنوع عالوة ع

مصادرها وطرائق اكتساهبا للمعرفة ووسائطها يف التعلم اعداد خاص ملعلم فعال ويمتلك 

مجلة مهارات وعنده نزعة التعلم ذاتيا ، اذ اصبح املعلم بحاجة اىل تنمية مهاراته وقدراته 

لعملية التعليمية النه فقد سلطة احتكار املعرفة و تغري دوره من كونه ومعارفه و بمهارة ادارة ا

                                                 
 7مرص . ص _، عامل الكتب للنرش و التوزيع ، القاهرة  1( : اجلودة الشاملة للمؤسسات الرتبوية ط 2007امحد ، حافظ فرج ) ( 1)

 18االردن. ص _( : طرق تدريس  الدراسات  االجتامعية ، دار الراية  ، عامن  2003عبد اهلادي ، صالح حممود )  (2)

 17, مصدر سابق, ص2004،احلموز ( 3)

 20العراق .ص _( : طرائق التدريس العامة ، املألوف و املستحدث ، اجلامعة املستنرصية ، بغداد  2010التميمي ، عواد جاسم حممد)  (4)
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جمرد ناقل للمعرفة اىل كونه مشاركا و موجها يقدم لطلبته يد العون الرشادهم اىل مصدر 

 (1) املعلومات.

 ويف ضوء ما تم ذكره يكتسب البحث احلايل امهيته من خالل االيت :

  وصقل شخصية افراد املجتمع ورضورة اعداد امهية مادة االجتامعات  يف بناء

 مدرس كفئ وقادر عىل حتمل املسؤولية .

  اعطاء صورة واضحة عن واقع التدريس يف املرحلة املتوسطة ومدى مراعاهتا

 ملهارات التدريس الفعال .

 ثالثا  : هدف البحث وفرضيته :  

سة مدريس االهيدف البحث احلايل اىل معرفة :) درجة ممارسففة مدريس اال               جتامعيات ملهارات التدريس جتامعيات ملهارات التدريس هيدف البحث احلايل اىل معرفة :) درجة ممار

 الفعال يف حمافظة دياىل  ؟  ( . من  خالل االجابة عن السؤال االيت : الفعال يف حمافظة دياىل  ؟  ( . من  خالل االجابة عن السؤال االيت : 

  سط تقدير مدريس االجتامعيات يف حمافظة دياىل تبعا التعرف عىل الفروق بني متوسفففط تقدير مدريس االجتامعيات يف حمافظة دياىل تبعا التعرف عىل الفروق بني متو

 ملتغري ) القضاء (.ملتغري ) القضاء (.

 رابعا : حدود البحث :

 مهارات التدريس الفعال التي ستعد يف البحث احلايل . احلدود العلمية : 

 مدريس االجتامعيات يف املرحلة املتوسطة   . احلدود البرشية : 

 املدارس املتوسطة النهارية احلكومية يف قضاء بعقوبة التابعة ملديرية  احلدود املكانية :

 تربية حمافظة دياىل .

 : ( . 2020 – 2019العام الدرايس )  احلدود الزمانية 

 خامسا: حتديد املصطلحات 

 *مهارات  التدريس الفعال :

: الدقة والرسعة واالتقان يف  التدريس الذي يؤدي فعال اىل احداث  ( 2015) نعمة ، ونبيل 

التغري املطلوب لتحقيق االهداف املرسومة للامدة مسبقا يف املجاالت املعرفية والوجدانية 

 ( 2) "واملهارية  

 *االدبيات النظرية و الدراسات السابقة  : 

 اوال : االدبيات النظرية : 

                                                 
ستثامر افضل للعلوم ( : معلم املستقبل خصائصه مهاراته كفاياته ، بحث مقدم اىل املؤمتر العلمي الثاين ) نحو  ا 2009حمافظة، سامح )  (1)

.  2009/  10/   27 – 25الرتبوية والنفسية يف ضوء حتديات العرص (  ، املنعقد يف رحاب جامعة دمشق الكلية الرتبوية يف الفرتة من 

 5ص

 71, مصدر سابق, ص2015نعمة ،ونبيل ،  (2)
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: هو موقفا يتميز بالتفاعل بصورة اساسية بني طرفني املدرس واملتعلم )  التدريس الفعال*

الطالب ( واملدرس يتخذ من اخلطوات واالجراءات التي تؤدي اىل ان يتعلم الطالب ما يقصد 

ما يقوم به املدرس يناسب حاجات املتعلم ومراحل نموه كلام كانت ان يعلمه له  فكلام كان 

املادة التعليمية جتيب عن تساؤالت مهمة عن الطلبة وهلا قيمة واضحة بالنسبة هلم كلام 

 (1)ازدادت كفاءة عملية التعلم. 

 مواصفات التدريس الفعال : * 

  . توجيه نشاط الطلبة و جمهودهم توجيها ثابتا ودائام 

  يكرس املعلم جهده ووقته يف جذب انتباه الطلبة و تشويقهم بشتى الطرق و الوسائل اال

 الن هذا االنتباه يكون مؤقتا .

  استثارة خربات املتعلمني ) الطلبة ( السابقة و االنطالق منها للتدريس اجلديد فالتدريس

 ( 2)عليها. يعد ناجحا بقدر استثارته خلربات الطلبة و تنقيحها وبناء التعلم اجلديد 

  االقتصادية يف الوقت و اجلهد التي ينبغي ان تراعى عند اختيارنا طريقة تدريس معينة

فكلام حققت عملية التدريس اهلدف منها يف اقل وقت وجهد كان التدريس ناجحا و 

 فعاال . 

  ان يقف املعلم عىل طبيعة االساليب التي تستخدم يف عملية التدريس كون بعض

 (3)مية هي نتائج مبارشة لألساليب املستخدمة. االهداف التعلي

 *امهية التدريس الفعال : 

من املتوقع من التدريس الفعال ان ي عود الطلبة عىل ممارسة القدرة الذاتية الواعية التي ال      

تلتمس الدرجة العلمية كنهاية املطاف و ال طموحا شخصيا تقف دونه كل الطموحات 

 (4)من مستوى ارادة الفرد نفسه.  االخرى فانه تدريس يرفع

وبام ان العرص احلايل يتسم بالتقدم العلمي اهلائل الذي يزداد تعجال كل يوم تاركا اثار      

اجيابية يف حتقيق الرفاهية لإلنسان. وهذا ال يعني عدم وجود بعض االثار السلبية هلذا التقدم 

السبب بل سوء استعامل االنسان هلا مما  غري ان هذه االثار السلبية ليس العلم وتطبيقاته هو

                                                 
 _معاير اجلودة الشاملة ، الرضوان للنرش و التوزيع ، عامن ( : طرائق تدريس اللغة العربية يف ضوء  2015اجلبوري ، فالح صالح حسني ) ( 1)

 21االردن . ص

( : التدريس الفعال اسرتاتيجيات ومهارات ، دار اليازوري و مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية  2015الزهريي ، حيدر عبد الكريم حمسن )  (2)

 االردن . _للنرش والتوزيع عامن 

 5: التدريس الفعال ، مدير مركز القطان للبحث و التطوير، غزة ، ص (  2004أبو ملح ، يوسف )  (3)

 29االردن . ص _(: االجتاهات احلديثة يف التدريس ، دار امليرسة ، للنرش و التوزيع ، عامن  2012العفون ، نادي حسني يونس) ( 4)
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تطلب اجياد خمرج هلا يف العملية التعلمية بطرق علمية مدروسة وفاعلة وهذا ما جعل 

 (1)للتدريس الفعال دور مهم يساهم يف ذلك. 

 : مداخل التدريس الفعال*

ر هناك العديد من االسرتاتيجيات واملداخل التي جتعل من التدريس فعاال سوف نذك    

بعض منها عىل سبيل احلرص ال العد نبني فيها بإجياز اهم  الطرائق للتدريس الفعال وهي 

 كااليت :

 تعد طريقة املحارضة من اقدم طرائق التدريس و اكثرها شيوعا يف التعليم  املحارضة :

اجلامعي و تتلخص يف قيام املدرس باللقاء للمعلومات املتضمنة باملحارضة او الدرس 

لمني ليقوموا باستيعاهبا و حفظها مستخدما يف ذلك اسلوب الكالم طوال عىل املتع

 الوقت مع االستعانة بالسبورة يف اثناء الرشح .

 عبارة عن اجتامع عدد من العقول حو مشكلة من املشكالت او قضية من  املناقشة:

رأي القضايا و دراستها دراسة منظمة بقصد الوصول اىل حل للمشكلة  او االهتداء اىل 

يف موضوع القضية و للمناقشة عادة خيصص هلا قائد يعرض املوضوع عىل مجاعة املناقشة 

اىل اخلط الفكري الذي تؤثر فيه املناقشة ومن مزايا املناقشة الدور االجيايب  لكل عضو من 

 اعضاء املجموعة .

 : هو نشاط ذهني منظم للطالب وهو منهج علمي يبدا اسرتاتيجية حل املشكالت

باستثارة تفكري الطالب بوجود مشكلة ما تستحق التفكري و البحث عن حل هلا وفق 

 (2)خطوات علمية ومن خالل ممارسة عدد من النشاطات التعليمية. 

 : االسرتاتيجية من اسهل اسرتاتيجيات نظرية الذكاءات   تعد هذه مشاركة االقران

دة يف التنفيذ . وكل ما يقوم به املعلم بعد تدريسهم يطلب من الطلبة ان يتجه كل املتعد

منهم نحو زميله و يشاركه يف عمل ما و ان يقوم كل طالب بتدريس طالب اخر مادة 

 معينة .

 اعضاء(  8 – 3: تعمل هذه املجموعات بفعالية اذا كان عددها )  املجموعات التعاونية 

 خمتلفة بطرق التعليمة املهامت يعاجلوا ان التعاونية ملجموعاتا داخل الطالب بإمكان

اجب مدريس بحيث هيتم كل عضو تقديم افكار معينة تساعد يف اخراج بو القيام مثال

وان يقوم عضو ما بكتابة موضوع ما ويقوم االخر بمراجعته  العمل بالشكل املطلوب .

                                                 
 25االردن .ص _وم ، دار املناهج للنرش و التوزيع ، عامن ( : االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس العل 2012السامرائي ، نبيه صالح  )  (1)

 16( : االجتاهات احلديثة يف تدريس و تنمية التفكري ، دار السفر للنرش والتوزيع ، مرص .ص 2014قمزاوي ، يوسف حسن  ) ( 2)
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التقرير للصف  ( و الرابع ) بقيادة املناقشة ( للتأكد من سالمة ) اهلجاء ( وثالث ) بقراءة 

 وهكذا .

 تعد هذه االسرتاتيجية من الطرق املسلية للطالب كي يتعلموا يف وضع  العاب الرفع :

اجتامعي غري رسمي و الطالب عند احد املستويات يتحدثون و يضحكون و يناقشون 

الذي تركز عليه اللعبة  القواعد وعند مستوى اخر يندجمون يف تعلم املهارة واملوضوع

ويمكن عمل هذا االنواع من االلعاب بسهولة باستعامل الورق و اقالم التخطيط و 

 (1)سيارات صغرية ومكعبات ملونة وهذه كلها قطع للعبة. 

   : تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل اساس مهم هو ان كل اسرتاتيجية املجموعات املرنة

خمتلفة يشكلها املعلم يف ضوء اهداف التعلم طالب يف الدرس هو عضو يف جمموعات 

والتعليم او يف ضوء خصائص الطلبة ويسمح يف هذه االسرتاتيجية بانتقال الطالب وفقا 

الحتياجاته التعليمية وعىل املعلم متابعة الطلبة من خالل االنتقال و التجوال لسري عملية 

بمصادر تعلم مناسبة لكل جمموعة  التعلم ومتابعة مجيع الطلبة و يتم هتيئة واعداد املكان

عىل حدة تتناسب مع طبيعة املحتوى املطروح و تالئم مع حقائق الطلبة ، و عىل املعلم 

 تقسيم الطلبة بشكل منفرد وفقا ملستوى االنجاز الذي حققه الطالب. 

 تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل توفري جمموعة من  اسرتاتيجية اركان و مراكز التعلم :

ن التي يصممها املعلم بشكل يتوافق مع اهتاممات الطلبة ويزودها بمصادر التعلم االركا

املناسبة او االجهزة و االدوات التي تسمح للطلبة بتنمية مهارهتم و حتقيق االهداف يف 

 (2)جمال العلوم املختلفة مثل الرياضيات والفنون واملوسيقى وغريها 

 *ابعاد مهارات التدريس الفعال : 

مهارات التدريس الفعال عىل بعدين حددت, بام يأيت: وتقوم  

وهي تعتمد عىل مهارة املدرس يف: البعد األول: اإلثارة الفكرية:  

.  وضوح االتصال الكالمي مع املتعلمني عند رشح املادة العلمية .1     

  (3). عرض املادة العلمية بطريقة جذابة. 2

 وتعتمد عىل :البعد الثاين: الصلة اإلجيابية بني املدرس وطلبته : 

. جتنب استثارة العواطف السلبية عند التالميذ، مثل القلق الزائد أو الغضب . 1  

                                                 
 . 225،االردن .ص ( : طرق تدريس  الدراسات  االجتامعية ، دار الفكر  ، عامن 2007قطاوي ، حممد ابراهيم ) ( 1)

 123 - 122, مصدر سابق, ص2008( كوجك ، اخرون ، 2)

 67االردن .ص _( : تكنلوجيا االتصال يف التعليم الفعال ،دار املناهج للتوزيع والنرش ، عامن  2008عطية ، حمسن عيل )  (3)
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.  إجيابية املتعلم، ومشاركته يف التعلم فكلام كان املتعلم إجيابيا  ومشاركا  يف عملية التعليم  3

 كان التدريس فعاال .

اشعار املتعلمني بحاجاهتم إىل التعلم ملا يوفره ذلك من زيادة دافعيته نحو التعلم..  5  

. ارشاك أكثر من حاسة لدى املتعلم يف عملية التعلم ألن الفعالية ترتفع بزيادة نوافذ  6

 التعلم.

. مالءمة مادة التعلم قدرات املتعلمني، واتصاهلا بحاجاهتم. 7  

  (1)ملية التعليمية وأن ال يقترص دوره عىل التلقي. أن يكون املتعلم حمور الع -8

خصائص املعلم الناجح الفعال :*    

ينبغي ان يمتلك مدرس الدراسات االجتامعية الفعال جمموعة من اخلصائص واملهارات ينبغي ان يمتلك مدرس الدراسات االجتامعية الفعال جمموعة من اخلصائص واملهارات             

االساسية و املهنية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحصيل الطالب وفق املعيار العاملي الذي تأخذ االساسية و املهنية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحصيل الطالب وفق املعيار العاملي الذي تأخذ 

 من البلدان املتقدمة ومن هذه اخلصائص واملعاير ما يأيت :من البلدان املتقدمة ومن هذه اخلصائص واملعاير ما يأيت :  به عدبه عد

 . احلامس واهتامم املدرس واشارته ومهارته وقدرته عىل التغيري بطالبه وطاقته.. احلامس واهتامم املدرس واشارته ومهارته وقدرته عىل التغيري بطالبه وطاقته.11

 . الوضوح و التنظيم و التسلسل املنطقي للمواد وطريقة العرض .2

 (2). التنويع يف املواقع والنشاطات واالمكانات وطرائق التدريس. 3

 

 قام الباحثان بعرض الدراسات السابقة وفق األيت  : ثانيا : الدراسات السابقة : 

حيث هدفت اىل حتديد مهارات التدريس الالزمة ملعلمي  ( :2011دراسة فتاح )    

الرياضيات يف املرحلة االساسية، ومن ثم ترتيب مهارات التدريس من حيث أمهيتها من 

( من معلمي ومعلامت 63تكونت عينة الدراسة )وجهة نظر افراد عينة الدراسة، و

الرياضيات الذين يدرسون يف الكلية الرتبوية املفتوحة بمركز بغداد الدرايس وللمراحل 

االربعة يف قسم الرياضيات، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة، حيث اشتملت عىل 

مهارات ختطيط الدرس،  مهارات التدريس وهي: )مهارات الفلسفة واالهداف الرتبوية،

مهارات تنفيذ الدرس، مهارات العالقات االنسانية وادارة الصف، مهارات اجلانب العلمي 

                                                 
 36، تقويمه، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع. ص( : التدريس الفعال: ختطيطه، مهاراته، اسرتاتيجياته2008( الطناوي, عفت مصطفى )1)

االردن  _( : التعلم النشط نحو فلسفة تربوية تعليمية فاعلة ، دار املناهج للنرش و التوزيع  ، عامن  2011مارون ، رسفيس، ترمجة عيل فؤاد )  (2)

 56.ص
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والنمو املهني، مهارات التقويم(، ودلت نتائج الدراسة عىل موافقة عينة الدراسة عىل 

 (1)% ( 98,76املهارات التدريسية التي تم حتديدها وذلك بنسبة )

حيث هدفت هذه الدراسة إىل تعرف الكفايات التعليمية  ( :2010دراسة صواوين )     

الالزمة للطلبة املعلمني، ختصص معلم صف يف كلية الرتبية بجامعة األزهر من وجهة نظرهم 

يف ضوء احتياجاهتم التدريبية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، كام أعد 

ات للطلبة املعلمني عينة الدراسة، بعد التأكد من صدقها وثباهتا، استبانة احتياجات الكفاي

( كفاية فرعية، وقد وزعت االستبانة عىل ٧٠وقد تكونت االستبانة من ثامن جماالت، ضمت )

( من ٣٣( طالبا وطالبة، من املستوى الرابع، بواقع )١١٢عينة الدراسة التي تكونت من )

تائج الدراسة عن مدى احتياجات عينة الدراسة ( من اإلناث. وقد كشفت ن٧٩الذكور،)

لكفايات املجاالت الثامنية املحددة، وهي : كفايات عرض الدرس يف املرتبة االوىل، يليها 

كفاية التقويم يف املرتبة الثانية، يليها كفاية غلق الدرس يف املرتبة الثالثة، يليها كفاية استخدام 

الرابعة، يليها كفاية استثارة انتباه التالميذ يف املرتبة اخلامسة، وبناء الوسائل التعليمية يف املرتبة 

يليها كفاية التخطيط يف املرتبة السادسة، وجاءت يف املرتبة السابعة كفاية ادارة الصف وحفظ 

 (2)النظام، ويف املرتبة االخرية جاءت كفاية األهداف التدريسية . 

 :  منهجية البحث  وإجراءاته

استعمل الباحثان املنهج الوصفي املسحي من اجل التوصل اىل النتائج بحث  :اوال : منهج ال

 يف دراستهم بحسب متطلباهتا . 

 :  ثانيا :جمتمع البحث 

يتكون جمتمع الدراسة احلالية من املدارس املتوسطة النهارية احلكومية التابعة 

 (1للمديرية العامة للرتبية يف حمافظة دياىل/ كام يف جدول رقم ) 

  

                                                 
(، جامعة 3(، العدد )2ت يف املرحلة االبتدائية، جملة الفتح، العدد )( : مهارات التدريس الالزمة ملعلمي الرياضيا2011( فتاح، سديل عادل )1)

 دياىل

( : الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة املعلمني ختصص معلم صف يف كلية الرتبية بجامعة األزهر من وجهة 2010( صواوين، راشد حممد )2)

 (، جامعة االزهر2(، العدد )18ملجلد )نظرهم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية، جملة اجلامعة االسالمية، ا
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( اعداد مدارس ومدريس جمتمع البحث بحسب املوقع واجلنس والنسبة املئوية    1جدول ) 

 يف حمافظة دياىل

 النسبة املئوية اناث ذكور عدداملدرسني عدد املدارس القضاء

 37.25% 10 9 19 19 بعقوبة

 25.49% 6 7 13 13 شهربان

 17.64 % 4 5 9 9 اخلالص

 11.76% 3 3 6 6 بلد روز

 7.84% 2 2 4 4 خانقني

 100% 25 26 51 51 املجموع

 ثالثا : عينة البحث :

اقترصت الدراسة احلالية عىل عينة من مدريس االجتامعيات للمرحلة املتوسطة يف حمافظة 

دياىل وبام ان العينة جزء من املجتمع وممثلة له اختار الباحثان العينة بشكل قصدي ألسباب 

واستحالة دراسته بالكامل وعامل الوقت والتكلفة املادية وظروف عدة منها سعة املجتمع 

البالد ، وقام الباحثان باستبعاد مدريس االجتامعيات من محلة الشهادات ماجستري ودكتوراه 

 وكاأليت:

 عدد مدريس البحث بحسب املوقع واجلس والنسبة املئوية ( 2جدول ) 

 املئويةالنسبة  اناث ذكور عددأفراد العينة القضاء

 44.73% 9 8 17 بعقوبة

 21.05% 5 3 8 املقدادية

 15.78% 3 3 6 اخلالص

 10.52% 2 2 4 بلدروز

 7.89% 1 2 3 خانقني

 100% 20 18 38 املجموع

حيث اختار الباحثان اسلوب املالحظة يف مجع املعلومات عن عينة  رابعا : اداة البحث :

دراسته. فقام الباحثان بجملة إجراءات لبناء بطاقة املالحظة يف صورهتا االولية من خالل 

 األيت:
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: ان اهلدف من الدراسة االستطالعية احلصول عىل عدد من  اوال : الدراسة االستطالعية

 اإلجراءات  االتية :املهارات التدريسية من خالل 

تدرييس موزعني عىل اقسام التاريخ والعلوم  15توجيه استبانة مفتوحة اىل عينة بلغت  اوال :

الرتبوية والنفسية وكلية الرتبية االساسية يف جامعة دياىل، وكذلك عدد من  املرشفني 

ة لرتبية االختصاص يف مادة االجتامعيات من وحدة االرشاف االختصاص يف املديرية العام

دياىل ، وعدد من املدرسني يدرسون مادة االجتامعيات يف املرحلة املتوسطة من ذوي اخلربة 

 احلاصلني عىل تقييم عايل من قبل مرشفيهم .

ذات عالقة االطالع عىل عدد من الدراسات والبحوث من اجلامعات العراقية  ثانيا :

رات وفقا ملقياس ليكرت اخلاميس بمهارات التدريس الفعال .وقد تم تصحيح اجابات الفق

درجات(، )أوافق  5(، حيث أعطيت االجابة )أوافق بشدة 1-5الذي ترتاوح درجاته بني )

درجة(، وقد  1درجتان(، )أعارض بشدة  2درجات(، )أعارض  3درجات(، )حمايد  4

 3.67 – 2.34الدرجة منخفضة،  2.33 -1استخدم املقياس التايل يف حتليل اإلجابات: 

 .مرتفعة الدرجة 5.00 – 3.68 متوسطة، رجةالد

تم التأكد من صدق أداة الدراسة )االستبانة( من خالل عرضها عىل  صدق أداة الدراسة:

( من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات  10جمموعة من املحكمني، والبالغ عددهم  ) 

العراقية ، وبعد ذلك قام الباحثان باإلضافة واحلذف والتعديل لفقرات االستبانة بناء عىل 

( من املهارات، يندرج حتتها 7يف صورهتا النهائية من ) أراء املحكمني، وتكونت االستبانة

 ( فقرة متثل مهارات التدريس الفعال .93)

للتأكد من ثبات أداة الدراسة قام الباحثان باستعامل طريقة اإلعادة، : ثبات أداة الدراسة

االختبار عىل جمموعة من مدريس االجتامعيات وذلك من خالل تطبيق االستبانة عىل عينة 

( من مدريس االجتامعيات  بفارق زمني مدته أسبوعني، وتم حساب معامل  10ونة من   ) مك

( وهو يدل عىل أن األداة تتسم بالثبات، وبأهنا صاحلة 0.79االرتباط بريسون حيث بلغ )

 للتطبيق، واجلدول التايل يوضح ذلك:
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معامل ارتباط ( معامالت الثبات ملهارات االستبانة الرئيسية باستعامل  3جدول )

 بريسون

 معامل الثبات املهارات الرئيسية الرقم 

 0.84 مهارة ختطيط الدرس 1

 0.78 مهارة صياغة االهداف السلوكية 2

 0.75 مهارة عرض الدرس 3

 0.77 مهارة العالقات االنسانية وادارة الصف 4

 0.79 مهارة تنمية التفكري للطلبة  5

واساليب التدريسمهارة طرائق واسرتاتيجيات  6  0.82 

 0.79 مهارة التقويم 7

 0.79 املجموع الكيل للثبات

وبعد قيام الباحثان بكافة االجراءات العلمية يف بناء بطاقة املالحظة طبق الباحثان بطاقة 

 5/1ولغاية  2019/  11/ 20املالحظة عىل عينة بحث من مدريس االجتامعيات بتاريخ 

من خالل زيارة املدرسني زيارة واحدة ومشاهدهتم واالطالع عىل دفرت اخلطة   2020/

 لبة. والدرجات اخلاصة بالط

 عرض النتائج وتفسريها :  

لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه:)ما درجة ممارسة مدريس االجتامعيات   -أوال

ملهارات التدريس الفعال؟( قام الباحثان بحساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

 : لكل مهارة من مهارات التدريس الفعال، واجلدول التايل يوضح ذلك
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( ترتيب مهارات التدريس الفعال الرئيسية وفقا لدرجة ممارسة مدريس 4جدول )

 االجتامعيات 

املتوسط  املهارة الرقم

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 املامرسة

مهارة صياغة االهداف  1

 السلوكية 

 مرتفعة 0.48 4.21

 متوسطة 0.57 3.63 مهارة   اإلدارة الصفية  2

 متوسطة 0.60 3.38 مهارة ختطيط الدرس  3

 متوسطة 0.58 3.21 مهارة عرض الدرس وتنفيذه   4

 متوسطة 0.67 2.74 مهارة التقويم 5

مهارة تنمية التفكري لدى  6

 الطلبة

 متوسطة 0.69 2.58

مهارة استعامل طرائق  7

 واساليب التدريس املتنوعة 

 منخفضة 0.63 2.05

.3 املجموع الكيل  متوسطة 0.60 11

( يتضح بأن االمجايل العام لدرجة ممارسة مدريس االجتامعيات 4من خالل اجلدول رقم )

( أي إهنا حتققت 3.07ملهارات التدريس الفعال يف حمافظة دياىل  جاءت بمتوسط حسايب )

بدرجة متوسطة، وقد احتلت مهارة صياغة االهداف السلوكية املرتبة األوىل يف قائمة 

( أي اهنا حتققت بدرجة مرتفعة، وجاءت مهارة 4.21بلغ املتوسط احلسايب ) املهارات حيث

(، وجاءت مهارة طرائق 4.16إغالق الدرس يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب )

واسرتاتيجيات واساليب التدريس يف املرتبة االخرية لقائمة املهارات بمتوسط حسايب 

ذلك قام الباحثان بعرض املتوسطات  ( بمعنى إهنا حتققت بدرجة ضعيفة، وبعد2.05)

احلسابية واإلنحرافات املعيارية لكل مهارة رئيسية التي تضمنتها الدراسة، وفيام ييل عرض 

 لذلك:

مهارة صياغة االهداف الرتبوية:  -1  
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( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملهارة صياغة االهداف الرتبوية 5جدول )  

1- مهارة صياغة  

هداف الرتبويةاأل  

االنحراف  املتوسط احلسايب

 املعياري

درجة 

 املامرسة

 متوسطة 0.62 2.43 املجموع الكيل املهارات 

( يتضح بأن املجموع الكيل ملهارة الفلسفة واالهداف الرتبوية 5من البيانات يف اجلدول رقم )

( أي إهنا حتققت بدرجة متوسطة، كام  أي إهنا حتققت بدرجة 2.43جاءت بمتوسط حسايب )

مرتفعة، ويفرس الباحثان ذلك اىل أن برنامج االعداد داخل مديرية الرتبية يف حمافظة دياىل  

 ىل توضيح أمهية مهنة التعليم يف إعداد اجليل الناشئ ودوره يف تقدم املجتمع . تعمل ع

مهارة ختطيط الدرس :  -2  

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملهارة ختطيط الدرس6جدول )   

مهارة ختطيط الدرس -2  درجة املامرسة املتوسط احلسايب االنحراف املعياري 

 متوسطة 0.60 3.38 املجموع الكيل

ويفرس الباحثان هذا االرتفاع اىل أن برنامج إعداد الكوادر التعليمية  من قبل مديرية تربية 

والدورات  التي تطرح افكار جديدة  باألهداف السلوكية وكيفية دياىل من خالل الربامج 

املدرس .صياغتها وجوانبها،  استعامل التقنيات احلديثة يف برنامج إعداد الطالب   

مهارة عرض الدرس:  -3  

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملهارة عرض الدرس7جدول )   

مهارة عرض الدرس -3  درجة املامرسة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب 

 متوسطة 0.58 3.21 املجموع الكيل

( يتضح بأن املجموع الكيل ملهارة عرض الدرس جاءت 7من البيانات يف اجلدول رقم )

( أي إهنا حتققت بدرجة متوسطة،   ويفرس الباحثان ذلك اىل أن 3.21بمتوسط حسايب )

مدريس االجتامعيات  يعون أمهية استعامل  اللغة السليمة يف ايصال املعارف واملهارات اىل 

 الطلبة. 
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القات االنسانية وادارة الصف: مهارة الع -4  

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملهارة  االدارة الصفية8جدول )  

مهارة العالقات اإلنسانية وإدارة الصف -4  درجة املامرسة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب 

 متوسطة 0.57 3.63 املجموع الكيل

( يتضح بأن املجموع الكيل ملهارة العالقات االنسانية وادارة 8من البيانات يف اجلدول رقم )

( أي إهنا حتققت بدرجة متوسطة ، ويفرس الباحثان 3.63الصف جاءت بمتوسط حسايب )

ذلك اىل تأكيد برامج االعداد عىل اخالقيات مهنة املعلم والتي تم إعدادها من قبل وزارة 

 عىل تنمية التفكري الناقد عند الطالب . الرتبية تعمل 

مهارة تنمية التفكري للطلبة: -5  

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملهارة تنمية التفكري عند الطلبة9جدول )  

 درجة املامرسة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب مهارة تنمية التفكري للطلبة 5

 متوسطة 0.59 2.58 املجموع الكيل

( يتضح بأن املجموع الكيل ملهارة تنمية التفكري عند الطلبة 9من البيانات يف اجلدول رقم )

( أي إهنا حتققت بدرجة متوسطة، كام  ، ويفرس الباحثان ذلك 2.58جاءت بمتوسط حسايب )

بأن برامج االعداد تركز عىل اجلانب النظري املعريف،  ال حتتوي عىل مساقات تصميم التدريس 

 . وتطبيقة

مهارة طرائق واسرتاتيجيات واساليب التدريس:  -6   

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملهارة طرائق واسرتاتيجيات 10جدول ) 

 واساليب التدريس

6 
مهارة طرائق واسرتاتيجيات وأساليب 

 التدريس
 درجة املامرسة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب

 منخفضة 0.63 2.05 املجموع الكيل

( يتضح بأن املجموع الكيل ملهارة طرائق واسرتاتيجيات 10من البيانات يف اجلدول رقم )

( أي إهنا حتققت بدرجة منخفضة، والتي 2.05واساليب التدريس جاءت بمتوسط حسايب )

تنص : يستخدم طرائق واسرتاتيجيات واساليب تتناسب مع طبيعة األهداف السلوكية التي 

لباحثان ذلك اىل أن برنامج االعداد يعرف املدرسني بأنواع طرائق ينوي حتقيقها  ، ويفرس ا
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التدريس املختلفة وكيفية تطبيقها بام يتالءم مع املوقف التعليمي  ويعزو الباحثان هذا 

االنخفاض اىل الفلسفة الرتبوية لربامج االعداد والتي تركز عىل اجلانب النظري وهتمل 

 اجلانب املعريف.

مهارة التقويم: -7  

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملهارة التقويم11جدول )  

 درجة املامرسة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب مهارة التقويم 7

 متوسطة 0.67 2.74 املجموع الكيل

( يتضح بأن املجموع الكيل ملهارة التقويم جاءت بمتوسط 12من البيانات يف اجلدول رقم )  

( والتي 1( أي إهنا حتققت بدرجة متوسطة، كام حصلت املهارة الفرعية رقم )2.74حسايب )

( أي 4.12تنص يربط اسئلة التقويم باألهداف السلوكية عىل املرتبة األوىل بمتوسط حسايب )

بدرجة مرتفعة، ويفرس الباحثان ذلك بأن برامج االعداد قد اكدت عىل رضورة  أهنا حتققت

( 6ربط اسئلة التقويم باألهداف التي تم حتديدها مسبقا، وحصلت املهارة الفرعية رقم )

( 1.24والتي تنص يشجع التقويم الذايت عند الطلبة عىل املرتبة االخرية بمتوسط حسايب )

ة، ويفرس الباحثان ذلك اىل ضيق الوقت املتاح امام مدريس أي إهنا حتققت بدرجة مرتفع

 االجتامعيات الستعامل  اسلوب التقويم الذايت .

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  - لإلجابة عن السؤال الثاين والذي ينص: -ثانيا

تغري ( بني متوسط تقدير مدريس االجتامعيات يف حمافظة دياىل ؟  تعزى اىل م 0,5مستوى ) 

القضاء.   قام الباحثان باستعامل إختبار)  حتليل التباين  االحادي ( وذلك للتعرف عىل الفروق 

بني متوسطات درجات ممارسة مدريس االجتامعيات  ملهارات التدريس الفعال تبعا ملتغري 

 القضاء  واجلدول التايل يوضح ذلك:
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مدريس االجتامعيات  ملهارات الفروق بني متوسطات درجات ممارسة  ( 12جدول ) 

 التدريس الفعال تبعا ملتغري القضاء

 جمموع املربعات مصدر التباين املجاالت
متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

مهارات التدريس 

 الفعال الرئيسية

 3 62.45 227.31 بني املجموعات

1.89 0.021 

 167 17.65 6046.34 داخل املجموعات

يتضح من خالل اجلدول السابق أن نتائج اختبار حتليل التباين االحادي دلت عىل أنه يوجد 

فروق ذات داللة إحصائية بني  متوسطات درجات ممارسة مدريس  ملهارات التدريس الفعال 

( وهي 0.021( املحوسبة( بمستوى داللة ) 1.89تبعا ملتغري القضاء، حيث بلغت قيمة )ف)

 (  كام يف  اجلدول التايل: 0,5د مستوى ) دالة إحصائيا عن

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات ممارسة مدريس 13جدول )

 االجتامعيات  ملهارات التدريس الفعال تبعا ملتغري القضاء

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب عدد أفراد العينة القضاء 

بعقوبة   12 3.56 0.72 

 0.87 3.17 9 اخلالص 

 0.67 3.51 9 شهربان  

 0.54 2.74 8 بلد روز  

 0.35 2.37 10 خانقني  

 0.63 3.07 48 املجموع الكيل

يتضح من اجلدول السابق أن قضاء بعقوبة حصل عىل املرتبة االوىل يف درجة ممارسة مدريس 

قضاء اخلالص (، يليه 3.56االجتامعيات ملهارات التدريس الفعال حيث بلغت الدرجة )

(، وملعرفة مصدر الفروق تم استعامل اختبار شيفيه للمقارنات 3.51بمتوسط حسايب )

 البعدية كام يف اجلدول التايل:
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( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لدرجات ممارسة طالب مدريس 14جدول )

 االجتامعيات ملهارات التدريس الفعال تبعا ملتغري القضاء

 خانقني بلد روز اخلالص شهربان بعقوبة القضاء

 --- --- --- --- 0.48 بعقوبة

 --- --- --- --- --- شهربان

 --- --- --- 0.43 --- اخلالص

 --- 0.33 --- ---- --- خانقني

 --- --- --- --- --- بلد روز

يالحظ من اجلدول السابق أن الفروق كانت بني استجابات مدريس االجتامعيات ملهارات 

التدريس الفعال لصالح مدريس االجتامعيات يف قضاء بعقوبة املركز االول  واستجابات 

مدريس االجتامعيات يف قضاء اخلالص باملركز الثاين  واستجابات مدريس االجتامعيات يف 

قضاء   شهربان  كانت يف املركز الثالث  الذين حصلوا عىل درجة ممارسة أعىل ملهارات 

نت الفروق بني استجابات مدريس االجتامعيات خانقني وقضاء بلد التدريس الفعال، وكا

روز حصلوا عىل درجة ممارسة اقل ملهارات التدريس الفعال  باملركز الرابع واخلامس  ملهارات 

التدريس الفعال، ويفرس الباحثان  نقص يف اخلربة وقلة الدورات فضال عن مشاكل يف البنية 

 التحتية .

 صل اليها الباحثان يف البحث احلايل :اهم النتائج التي تو

درجة ممارسة مدريس االجتامعيات ملهارات التدريس الفعال يف املجاالت الثالث )  - 1

 املعرفية ، الضبط ، الفردية  ( كانت متوسطة اىل حد ما . 

توجد عالقة ذو دلة احصائية بني استجابات مدريس االجتامعيات ملهارات التدريس  - 2

 تعزى ملتغري القضاء لصالح قضاء بعقوبة عن بقية االقضية  .الفعال 
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 التوصيات:

 يف ضوء النتائج التي تم التوصل اليها يويص الباحثان بام ييل:

داخل املدارس من قبل مديريات الرتبية بشكل مستمر  املدرسني تطوير برامج إعداد  - 1

 وذلك يف ضوء مهارات التدريس الفعال.

يل لتدريس مادة االجتامعيات من قبل املرشفني يف مديرية الرتبية مبني يف ضوء إعداد دل - 2

 مهارات التدريس الفعال.

 املقرتحات :

 ( . اعدادي –اجراء دراسة مشابه هلا يف مراحل دراسية اخرى ) ابتدائي  - 1

اعتامد قائمة املهارات كأداة لتقويم مدريس االجتامعيات من قبل مديري املدارس  - 2

 ومرشفيهم 

طبع املهارات يف كراس خاص بوزارة الرتبية العراقية يعد دليل عمل يف دورات اعداد  - 3

 املدرسني 

هم حث مديريات الرتبية العراقية عىل ارشاك مدرسيها بدورات دولية وذلك لكوهنا تس - 4

 برفد املدرسني بخربات عملية تواكب التطور .

 زيادة عدد مقاعد الدراسات العليا يف جمال املناهج وطرائق التدريس  - 5

 

 : واملراجع املصادر  

( : مستوى أداء الطلبة املعلمني يف مهارات التدريس النحو بكلية 2015أبو سمور , امحد زاهد ) -

 .104وعالقته ببعض املتغريات، جملة القراءة واملعرفة، مرص , العدد الرتبية بجامعة األقىص بغزة 

 ، ركز القطان للبحث و التطوير، غزةمدير م ، التدريس الفعال( :   2004أبو ملح ، يوسف )  -

، عامل الكتب للنرش و  1( : اجلودة الشاملة للمؤسسات الرتبوية ط 2007امحد ، حافظ فرج )  -

 مرص . _التوزيع ، القاهرة 

( : طرائق التدريس العامة ، املألوف و املستحدث ،  2010التميمي ، عواد جاسم حممد)  -

 العراق . _اجلامعة املستنرصية ، بغداد 

( : طرائق تدريس اللغة العربية يف ضوء معاير اجلودة  2015اجلبوري ، فالح صالح حسني )  -

 االردن . _لة ، الرضوان للنرش و التوزيع ، عامن الشام

( : نامذج و اسرتاتيجيات التدريس الفعال بني النظري والتطبيق  2004احلموز ، فؤاد شديد )  -

 االمارات العربية املتحدة . _، دار الكتاب اجلامعي ، العني 
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تيجيات ومهارات ، ( : التدريس الفعال اسرتا 2015الزهريي ، حيدر عبد الكريم حمسن )  -

 االردن .  _دار اليازوري و مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية للنرش والتوزيع عامن 

( : االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس العلوم ، دار املناهج  2012السامرائي ، نبيه صالح  )  -

 االردن . _للنرش و التوزيع ، عامن 

تعليمية الالزمة للطلبة املعلمني ختصص ( : الكفايات ال2010صواوين، راشد حممد ) -

معلم صف يف كلية الرتبية بجامعة األزهر من وجهة نظرهم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية، 

 (، جامعة االزهر.2(، العدد )18جملة اجلامعة االسالمية، املجلد )

للنرش  مهاراته ، دار جهينة-اساليبه-تعليم التفكري : مفهومه: (  2013طافش ، حممود )  -

 األردن . –والتوزيع ، عامن 

( : التدريس الفعال: ختطيطه، مهاراته، اسرتاتيجياته، 2008الطناوي, عفت مصطفى ) -

 تقويمه، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع.

(: االجتاهات احلديثة يف التدريس ، دار امليرسة ، للنرش  2012العفون ، نادي حسني يونس)  -

 االردن . _و التوزيع ، عامن 

 قدرات التفكري االبتكاري ، مركز الكتاب للنرش ، القاهرة . : (  2005عبادة ، امحد )  -

( : طرق تدريس  الدراسات  االجتامعية ، دار الراية  ،  2003عبد اهلادي ، صالح حممود )  -

 االردن _عامن 

،دار املناهج للتوزيع  ( : تكنلوجيا االتصال يف التعليم الفعال 2008عطية ، حمسن عيل )  -

 االردن . _والنرش ، عامن 

 مبادئ ومهارات التدريس الفعال، غزة دار آفاق للنرش والتوزيع.  :(2001عيل , ماجد محد) -

، تقويم اداء مدريس التاريخ للمرحلة الثانوية  1995العنبكي ، عبد الرزاق عبد اهلل زيدان ،  -

يف ضوء املهارات التدريسية وبناء برنامج لتنميته ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة اىل جملس كلية 

 الرتبية ابن رشد ، جامعة بغداد . 

( : فن التدريس مستقبلك يف مهنة  2016الفتالوي ، يونس عبداهلل  ، حممد طالب زيدان )  -

 التدريس ، النارش دار الكتاب اجلامعي ، غزة فلسطني . 

( : مهارات التدريس الالزمة ملعلمي الرياضيات يف املرحلة 2011فتاح، سديل عادل ) -

 (، جامعة دياىل3(، العدد )2االبتدائية ، جملة الفتح، العدد )

طرق تدريس  الدراسات  االجتامعية ، دار الفكر  ، عامن ( :  2007قطاوي ، حممد ابراهيم )  -

 ،االردن .
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( : االجتاهات احلديثة يف تدريس و تنمية التفكري ، دار السفر  2014قمزاوي ، يوسف حسن  )  -

 للنرش والتوزيع ، مرص . 

، املهارات التدريسية ملدريس التاريخ يف املرحلة  2014الكريطي ، امحد شاكر مزهر ،  -

االعدادية وعالقتها بتحصيل طلبتهم ، رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس كلية الرتبية جامعة 

 دياىل .

( : التعليم يف املدارس بني النظرية والتطبيق  2008كوجك ، باري، كري باكسو ، جوبس )  -

 بية املتحدة .  العر االمارات ’ترمجة وليد العمريي ، دار الكتاب اجلامعي 

( : التعلم النشط نحو فلسفة تربوية تعليمية فاعلة  2011فيس، ترمجة عيل فؤاد ) مارون ، رس -

 االردن . _، دار املناهج للنرش و التوزيع  ، عامن 

( : معلم املستقبل خصائصه مهاراته كفاياته ، بحث مقدم اىل املؤمتر  2009حمافظة، سامح )  -

بوية والنفسية يف ضوء حتديات العرص (  ، املنعقد العلمي الثاين ) نحو  استثامر افضل للعلوم الرت

 . 2009/  10/   27 – 25يف رحاب جامعة دمشق الكلية الرتبوية يف الفرتة من 

، دار الفكر للنرش  2( : تفريد التعليم ، ط 2010مرعي ، توفيق امحد ، وحممد حممود احليلة )  -

 والتوزيع ، عامن ،االردن .

( : تقنيات و اسرتاتيجيات  2015ني ، نبيل كاظم هربيد اجلبوري ) نعمة ، اقبال عبد احلس -

 العراق .  _طرائق التدريس احلديثة  ، بغداد 

، اسرتاتيجيات حديثة يف فن 2008اهلاشمي ، عبد الرمحن ، طه عيل حسني الدليمي ،  -

 االردن . _التدريس ، دار الرشوق للتوزيع والنرش ، عامن 

 
 



 

 

محور التربية الرياضية والعلوم 

 البدنية



 

 
أثر تمرينات الكارديو مرتفعة الشدة في مؤشر كتلة الجسم  ونسبة السكر بالدم 

 لدى املصابات بداء السكري من النوع الثاني
 

 (3)أ.م.د حسني منايت ساجت  (2)م.م صفاء عبد عيل ابراهيم  (1)م.د امحد عباس عبعوب

 مقدمة:

سماجلسمممم وزنوزن يعديعد ضوع  موضممموع   الطبيعيةالطبيعية الدمالدم ودهونودهون املثايلاملثايل اجل سانلإلنسمممان ا  ا  حيوي  حيوي   ا  ا  مو   حياتهحياته مراحلمراحل يفيف لإلن

ضوجهنضممموجه وتطوروتطور رضوريةالرضمممورية املؤرشاتاملؤرشات منمن يعد  يعد   كذلككذلك ن ص يةالصممم ية احلالةاحلالة ملتابعةملتابعة ال   والوظيفيةوالوظيفية ال

سيةوالنفسمممية صخصمممتتواملوامل الباحثونالباحثون بموجبهابموجبها يعمليعمل التيالتي والنف ضيةوالرياضمممية الطبيةالطبية املجاالتاملجاالت يفيف صونصمممونخ   والريا

 . والنفسيةوالنفسية

 مشكلة الب ث:

ا يف بلدان العامل كافة وهو من االمراض اصبح مرض السكري من االمراض االكثر شيوع  

اذا كان يف بدايته املقصود به السكري من النوع الثاين  هالتي من املمكن السيطرة علي ةاملزمن

ا ومن العمل عىل الوقاية منه ايض  ها السيطرة عليه بل من نستطيعناك الكثري من الطرق التي وه

 ا رياضة الكارديو املرتفعة الشدة التي هلا االثر الكبري يف احلد  هذه الطرق هي الرياضة وحتديد  

جراء هذه إ ىل ختفيف الوزن الزائد من هذا املنطلق تم  إمن مقاومة االنسولني الذي يؤدي 

 الدراسة . 

 سئلة الب ث:أ

 ة الشدة تعمل عىل ختفيف الوزن ؟ هل التمرينات الكارديو مرتفع

هل التمرينات الكارديو مرتفعة الشدة تعمل عىل التخلص من مرض السكري من النوع 

 الثاين ؟

 أهداف الب ث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة الب ث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أالتي يمكن 

رتفع الشدة للسيدات املصابات بداء املسلوب الكارديو أعداد مترينات خاصة بإ -1

 السكري من النوع الثاين .

                                                 
 مدرس تربية رياضية يف مديرية تربية كربالء املقدسة  1
 مرشف فني يف مديرية تربية بابل قسم النشاط الريايض والفني . 2
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف جامعة كربالء املقدسة يف تدرييس ومقرر قسم العلوم النظرية  3
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ثري هذه التمرينات يف ختفيف الوزن والتخلص من السكر املرتفع يف أالتعرف عىل ت -2

 ت بداء السكري من النوع الثاين .ااجلسم للمصاب

 أمهية الب ث:

تخفيف الوزن لاكثر ص ية بعيدة عن العقاقري الطبية  تكمن امهية الب ث يف اجياد طرق

سلوب علمي حديث وهو مترينات أمامرسة الرياضة ببالتخلص من نسبة سكر الدم و

 الكارديو مرتفع الشدة للمصابات بداء السكري من النوع الثاين .

 منهج الب ث:

 املجموعة الواحدة باالختبار القبيل والبعدي  االباحثون املنهج التجريبي ذ لمعاست

 الرياضة -.داء السكري –كتلة اجلسم -مؤرش  –الكارديو  الكلامت املفتاحية:

 

 
The Effect of High-Intensity Cardio Exercise on Body Mass Index and 

Blood Sugar in Patients with Type 2 Diabetes 

Ass.prof.Dr. Hussein Mnaty Sachit Dr.Safaa Abd Ali Ibrahim Dr.Ahmed Abbas Hussein 

 

Abstract: 

The study aimed to prepare high intensity cardio exercises for women with 

type 2 diabetes and to identify the effect of these exercises on weight, body 

mass index and the percentage of accumulation of glucose in the blood. 

Their number is (7) infected women, aged (35-40 years), and the trial period 

was (2) months for the period from 15/4/2022 to 15/6/2022, with (24) 

training units divided into (3) units per week, and one of the most important 

conclusions which the researchers pointed out is that stomach exercises had 

a positive role in weight loss for female patients, according to the BMI 

equation. It was also clear that high-intensity cardio exercises dissolved the 

accumulated fats in female patients, which led to a relative decrease in blood 

glucose, which is a good indicator for eliminating insulin resistance in the 

body.                            

Keywords: Cardio - body mass index - diabetes mellitus 
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 مقدمة:

تعد مترينات الكارديو من التمرينات املهمة يف جمال انقاص الوزن والرشاقة والص ة العامة 

السكر من النوع الثاين بشكل خاص للرياضيني وغري الرياضني بشكل عام  وحتديدا مرىض 

التي تؤثر تاثريا اجيابيا عىل مقاومة االنسولني من خالل فتح قنوات مستقبالت االنسولني يف 

هدفت الدراسة اىل اعداد مترينات الكارديو مرتفعة الشدة للمصابات بالنوع والعضالت 

الثاين من داء السكري والتعرف عىل تاثري هذه التمرينات عىل الوزن ومؤرش كتلة اجلسم 

ونسبة تراكم سكر الكلوكوز بالدم واستخدم الباحثون املنهج التجريبي ذو املجموعة 

دي وتكونت عينة الدراسة من املصابات بداء السكري من الواحدة باالختبار القبيل والبع

( 2سنة( وكانت مدة التجربة) 45 – 40(مصابات باعامر    )  5النوع الثاين والبالغ عددهن )

( وحدة تدريبية مقسمة 24بواقع)   15/6/2022ولغاية  2022 /4 /15شهر للفرتة من 

توصل اليها الباحثون هي  ان ( وحدات اسبوعيا ومن اهم االستنتاجات التي 3عىل ) 

التمرينات املعدة كان هلا الدور االجيايب يف ختفيف الوزن للمصابات وحسب معادلة مؤرش 

كتلة اجلسم واتضح ايضا ان مترينات الكارديو مرتفعة الشدة ادت اىل اذابة الش وم املرتاكمة 

وهو مؤرش جيد لدى املصابات مما ادى اىل االنخفاض النسبي لسكر الكلوكوز بالدم  

 للتخلص من مقاومة االنسولني يف اجلسم .

 املقدمة وأمهية الب ث :

لقد توصلت الدراسات واألب اث إىل معلومات مل تكن يف احلسبان وتستمر هذه الدراسات 

من اجل مواكبة العرص وإجياد احللول والسعي إىل معرفة جماالت خمتلفة وخاصة يف فسلجة 

 جمال الرياضة والتدريب وم األساسية املهمة للعاملني يفالتدريب الريايض وهي العل

 . الريايض

نظرا  لسعة التعامل وعمقه مع فسيولوجيا الرياضة خالل السنوات االخرية استطاع الباحثون 

احلصول عىل املعلومات واحلقائق الفسيولوجية املهمة التي اسهمت يف تطوير عملية التدريب 

وحتدث هذه التغريات عىل مستوى "رة التكيف البدين . الريايض حتى يكون مالئام لقد

اخلاليا واالنسجة وتشمل التغريات الالهوائية والتغريات اهلوائية النتاج الطاقة الالزمة 

لألداء الريايض فضال عن التغريات يف االلياف العضلية ، إذ تعد  العضالت يف اجلسم البرشي 

ا  الداء النشاط البدين ، إذ عن طريقها يت رك اجلسم هي الوسيلة التي يعتمد عليها اجلسم مبعث

كام يؤدي إىل الثبات يف االوضاع املختلفة ، وتقوم العضالت باحلركة عن طريق حتويل الطاقة 
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الكيميائية إىل طاقة ميكانيكية وحتتاج هذه الوظيفة إىل تعاون مجيع أجهزة اجلسم واعضائه 

                                      (1)"ة البدنية واملهارية وهذا التعاون هو الذي حيدد كفاءة احلرك

وتعد الرياضة بشكل عام ومترينات الكارديو مرتفعة الشدة بشكل خاص من الطرق املهمة 

التي تعمل عىل ختفيف الوزن مما يساعد عىل اذابة الش وم الرتاكمة يف خاليا اجلسم ومنا 

ولني االمر الذي يساعد االنسولني من تكسري السكر الدهون املوجودة عىل مستقبالت االنس

وادخاله اىل اخلاليا العضلية مما يقلل من نسبة السكر املرتسب يف الدم اذ اهنا تؤدي بشدة عالية 

مع وجود فرتات راحة قيلة بني التكرارات وهذا بدوره يودي الال االرساع يف عمليات توليد 

 (2)اتني وسكر الكلوكوز املوجود باجلسم . الطاقة معتمدا بذلك عىل فوسفات الكري

اجياد طرق اكثر ص ية  ومن خالل ماتقدم تربز امهية الب ث العلمية والتطبيقية من خالل

بعيدة عن العقاقري الطبية من اجل ختفيف الوزن والتخلص من نسبة سكر الدم من خالل 

 التي تؤثر اجياب  الشدةممارسة الرياضة باسلوب علمي حديث وهو مترينات الكارديو مرتفع 

 للمصابات بداء السكري من النوع الثاين .

 

 مصطل ات الب ث : 

 مترينات الكارديو مرتفعة الشدة  : 

والتي تعتمد اعتامدا  كليا  (High Intensity interval training)وهي واحدة من مترينات 

بني التامرين اثناء الوحدة عىل اجلهد املكثف ولفرتات قصرية وتأيت بعدها فرتات راحة قصرية 

التدريبية. وتعد يف الوقت احلارض من التمرينات املهمة جدا  ألهنا تقوم بجذب اليها الكثري 

 (.3)من االفراد الذين لدهيم توجهات ن و تقليل الوزن وجسم سليم ولياقة بدنية عالية

 منهج الب ث:  2-1

تجريبية الواحدة ال ةبي ذو املجموعاستخدم الباحثون املنهج التجريبي بالتصميم التجري"

 "بالقياس القبيل والبعدي  ملالئمة لطبيعة الب ث

 جمتمع الب ث وعينته: 2-2

سكري من النوع الثاينتم حتديد جمتمع الب ث باملصممممابات بداء السمممكري من النوع الثاين صابات بداء ال وتم اختيار وتم اختيار   ) االناث() االناث(  تم حتديد جمتمع الب ث بامل

صابات باعامر (مصممممابات باعامر   55الب ث بالطريقة العمدية بواقع )الب ث بالطريقة العمدية بواقع ) سنة وتم اختيارهم بعد سمممنة وتم اختيارهم بعد   0505--  0404(م

                                                 
, 2415, منشأة املعارف للنرش والتوزيع , االسكندرية ,  1امحد حسن البيومي : تدريبات من اجل الرشاقة . طعز الدين  1

 .173ص
 .133, ص2424, دار الفكر العريب , القاهرة ,1حممد حسام الدين مصلح : مترينات الكارديو احلديثة , ط 2

)1(James Driver. high intensity interval training explained(Create space Independent 

Pub, 2012)p. p20. 
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التشخيص الدقيق هلم من قبل الطبيب املختص وبعد اجراء ف وصات شاملة هبدف سالمة التشخيص الدقيق هلم من قبل الطبيب املختص وبعد اجراء ف وصات شاملة هبدف سالمة 

 العينة من املضاعفات التي حتدث نتيجة التمرينات الرياضية . العينة من املضاعفات التي حتدث نتيجة التمرينات الرياضية . 

 االجهزة املستخدمة يف الب ث :  2-3

( ملعرفة مؤرش كتلة اجلسم املاين الصنع عدد ( ملعرفة مؤرش كتلة اجلسم املاين الصنع عدد in bady))تم االستعانة باالجهزة االتية : جهاز تم االستعانة باالجهزة االتية : جهاز 

 ((11( امريكي الصنع عدد )( امريكي الصنع عدد )Accu-Chek(.جهاز )(.جهاز )11))

 

 اجراءات الب ث امليدانية :اجراءات الب ث امليدانية :  44--22

 جتانس العينة : جتانس العينة :   11--44--22

  من اجل البدء من خط رشوع واحد قام الباحث باجراء التجانس الفراد عينة الب ث منمن اجل البدء من خط رشوع واحد قام الباحث باجراء التجانس الفراد عينة الب ث من

 ( ( 11خالل استخدام الوسائل االحصائية اخلاصة بذلك وكام مبني يف اجلدول )خالل استخدام الوسائل االحصائية اخلاصة بذلك وكام مبني يف اجلدول )

 

 الداللة االحصائيةالداللة االحصائية معامل االلتواء معامل االلتواء  االن راف املعيارياالن راف املعياري الوسط احلسايب الوسط احلسايب  وحدة القياس وحدة القياس  املتغرياتاملتغريات

 غري معنوي غري معنوي  2...24...4 21.73221.732 137.330137.330 سم سم  الطول الطول 

 غري معنوي غري معنوي  4.0374.037 3.2323.232 7.231.7.231. كغم كغم  الوزن الوزن 

 غري معنوي غري معنوي  4.7234.723 7.2237.223 01.23201.232 سنةسنة العمرالعمر

 غري معنوي غري معنوي  20..204..4 1.2231.223 370..370.. شهرشهر العمر املريضالعمر املريض

 غري معنوي غري معنوي  4.5524.552 1.3031.303 3.73.7 %% السكر الرتاكميالسكر الرتاكمي

قبممل  كر الممدم  بل سمممم ق لدم  سكر ا

 االكل االكل 

 غري معنوي غري معنوي  4.2.74.2.7 22.73222.732 125.532125.532 ملغم / دل ملغم / دل 

بعممد  كر الممدم  عد سمممم ب لدم  سكر ا

 االكل بساعتني االكل بساعتني 

 غري معنوي غري معنوي  77..774..4 25.22325.223 132.735132.735 ملغم / دل ملغم / دل 

 غري معنوي غري معنوي  4.7724.772 .7.22.7.22 27.37527.375 كغم / مرتكغم / مرت مؤرش كتلة اجلسم مؤرش كتلة اجلسم 

 
 التجربة االستطالعية : 2-4-2

 د( مع فريق العمل املساع 0/2422 /14اجرى الباحثون التجربة االستطالعية يف يوم )

( مصابات من ،وكان اهلدف منها هو التعرف عىل  التعرف عل ياالخطاء واملعوقات 3عىل )

السلبيات التي قد ترافق التجربة والتعرف عىل مدى صالحية االدوات واالجهزة  و

التعرف عىل زمن أداء -التعرف عىل شدد التامرين و زمنها لعينة الب ث.-املستخدمة.

 االختبار.
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 :االختبارات القبلية  2-4-3

نة الب ث يف يوم  بارات القبلية عىل افرادعي نة الب ث يف يوم تم اجراء االخت بارات القبلية عىل افرادعي وذلك لت ديد وذلك لت ديد   24222422//00//1212تم اجراء االخت

 مستوى املتغريات املب وثة من قبل افراد العينة وقد تم اجراء االختبارات وكااليت: مستوى املتغريات املب وثة من قبل افراد العينة وقد تم اجراء االختبارات وكااليت: 

صباحا اجراء قياس السكر قبل االكل واشرتط عىل العينة ان تايت بدون صباحا اجراء قياس السكر قبل االكل واشرتط عىل العينة ان تايت بدون   ..تم يف متام الساعة تم يف متام الساعة 

سبة احلقيقية ملستوى سكر الدم وتم ذلك من خالل جهاز  سبة احلقيقية ملستوى سكر الدم وتم ذلك من خالل جهاز فطور من اجل ضبط الن -Accu))فطور من اجل ضبط الن

Chek. ). ) 

ساعة تم يف متام السممماعة  ساعتني وكانت وجبة االكل عرصممما اجراء قياس السمممكر بعد االكل بسممماعتني وكانت وجبة االكل   33تم يف متام ال سكر بعد االكل ب رصا اجراء قياس ال ع

سكر املصمابات وكانت غنية بالكاربوهيدرات من الاجل صمبط مسمتويات السمكر موحدة جلميع موحدة جلميع  ستويات ال صبط م صابات وكانت غنية بالكاربوهيدرات من الاجل  امل

 ( .( .Accu-Chek))وتم ذلك من خالل جهاز وتم ذلك من خالل جهاز بعد االكل بعد االكل 

يف خمتربات القمة وعىل يف خمتربات القمة وعىل   ( ( BMIعرصا اجراء قياس مؤرش كتلة اجلسم )عرصا اجراء قياس مؤرش كتلة اجلسم )  33وتم يف متام الساعة وتم يف متام الساعة 

 ( وبارشاف الطبيب املختص . ( وبارشاف الطبيب املختص . In badyجهاز )جهاز )

 

 التجربة الرئيسة: التجربة الرئيسة:   55--00--22

م الباحثون باعداد مترينات الكارديو مرتفعة الشدة باالعتامد عىل املصادر والدراسات قا

ولغاية  15/0/2422العلمية وتم تطبيقها عىل املجموعة التجريبية للفرتة من 

مع مراعاة احلمل التدريبي )الشدة،التكرارات، فرتات الراحة( املناسبة  15/6/2422

 وحسب االيت:

( وحدة تدريبية بمعدل ثالث وحدات يف 20ابيع بواقع )( اس2مدة التجربة ) -1

 (. اخلميس – الثالثاء –)االحد  االسبوع

 ( دقيقة.30-25)تراوحت زمن التمرينات ما بني  -2

طريقه التدريب املستخدمة هي طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة وطريقة  -3

القابلية القصوى  من%( 5.–%24التدريب التكراري.والشدة املستخدمة هي )

 للمتدربة.

 االختبارات البعدية:  2-4-6

وحتت نفس الظروف والرشوط  17/6/2422تم اجراء االختبارات البعدية للفرتة من 

 والتعليامت التي استخدمت يف االختبارات القبلية.
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 الوسائل االحصائية 2-5

عليها الباحثون من  ( ملعاجلة البيانات التي حصلspssاستخدمت احلقيبة االحصائية)

 .االختبارات القبلية والبعدية

 

 عرض وحتليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية عرض وحتليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية   --11--33

صول عليها من االختبار )القبيلالبيانات التي تم احلصممول عليها من االختبار )القبيل  من خاللمن خالل  البعدي( وإلثبات البعدي( وإلثبات --البيانات التي تم احل

شدة ومن اجل التعرف عىل تاثري مترينات الكارديو مرتفعة الشمممدة فرض الب ث وحتقيق أهدافه فرض الب ث وحتقيق أهدافه  ومن اجل التعرف عىل تاثري مترينات الكارديو مرتفعة ال

استخدم الباحثون الوسيلة استخدم الباحثون الوسيلة عىل املتغريات املب وثة للمصابات بداء السكري من النوع الثاين. عىل املتغريات املب وثة للمصابات بداء السكري من النوع الثاين. 

 ( . ( . 22اإلحصائية الالمعلمية ) ولكوكسن(  كام مبني يف اجلدول )اإلحصائية الالمعلمية ) ولكوكسن(  كام مبني يف اجلدول )

والداللة اإلحصائية الختبار يبني أقيام الوسيط واالن رافات الربيعية وقيمة ولكوكسن , 

 املتغريات املب وثة للمجموعة التجريبية

 

 املتغريات
وحدة 

 القياس

قيمة  البعدي القبيل

 ولكوكسن

مستوى 

 املعنوية

داللة 

 الفروق
 ان راف وسيط ان راف وسيط

 معنوي 4.41 3.714 1.330 5.3 1.303 3.7 % السكر الرتاكمي

سكر الدم قبل 

 االكل

ملغم / 

 ديسيلرت
 معنوي 4.42 03..1 24.550 145.737 22.732 125.53

سكر الدم بعد 

 االكل بساعتني

ملغم / 

 ديسيلرت
 معنوي 4.44 1.4.0 21.730 105.777 25.223 132.73

مؤرش كتلة 

 اجلسم
 معنوي 4.40 0.753 7...5 20.227 .7.22 27.375 كغم / املرت

 
 ( .( .4.454.45( ومستوى داللة) ( ومستوى داللة) 55حجم العينة )حجم العينة )

(ان مستوى املعنوية بني نتائج االختبارين القبيل و البعدي للمجموعة 2يتبني من اجلدول )

(  عىل التوايل و هي 4,40(  )4,44( )4,42( )4,41التجريبية يف املتغريات املب وثة بلغ ) 

( مما يعني ان الفروق بني االختبارين القبيل و البعدي كانت 4,45اقل من مستوى الداللة )

 حصائيا  يف هذه املتغريات.دالة ا
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 مناقشة النتائج  3-2

( بأن هناك فروق معنوية بني االخبارات القبلية والبعدية 2يتبني لنا من خالل نتائج اجلدول)

للمجموعة التجريبية ولصالح االختبارات البعدية.ويعزو الباحثون هذا التطور يف املتغريات 

استمرار  التي تم تطبيقها عىل عينة الب ث  فضال عناملب وثة مجيعا اىل طبيعة التمرينات 

املصابات وانتظامهم بالتدريب والذي كان له الدور الواضح والفعال يف تطوير اللياقة القلبية 

التدريب اليومي واملتواصل يمثل بمكانة مهمة إن (Syd Hoare)التنفسية لدهيم وهذا ما اكده

 مجيع املستويات الفسيولوجية ، ملا له من االمهية يف برنامج تاهيل املابني بمرىض السكر ويف

التي تساعد املصابات من اداء اجلهد البدين بشكل متواصل مكونات اللياقة البدنية  يف حتسني 

وهذا يتفق مع نتائج بعض الدراسات التي  أجرهتا الكلية األمريكية للطب (1)وبأعىل امكانية.

 ملدة أسبوعيا   مرات ثالث  (Cardio HIITفعة الشدة)الكارديو مرت الريايض أثبتت أن متارين

اسابيع تزيد من اللياقة القلبية التنفسية وقوة الت مل وتساعد عىل ضبط مستويات  )14(

( التي توصلت ان مترينات .241وهذا مايتفق مع دراسة )عمران العيل .(2)السكر بالدم 

الكارديو مرتفعة الشدة تؤثر اجيابا يف مرىض السكر من النوع الثاين اذا تم تطبيقها الكثر من 

 3اسابيع  3

ومما الشك أن االلتزام بالتدريب واالنتظام عليه سوف يؤدي إىل حدوث تغريات فسيولوجية 

أجهزة اجلسم، وال سيام اجلهاز الدوري التنفيس، وهذا ما أشار إليه )حسني يف مجيع وظائف 

يؤدي االنتظام يف مزاولة التدريب الريايض وال سيام امحال التدريب "منايت وامحد فرحان( بأنه

الالهوائية التي تعتمد عىل استخدام الشدد العالية منها تدريبات عالية الكثافة، إىل مجلة من 

سيولوجية التي تعرب عن كفاءة عمليات التنفس لدى الرياضيني، وتكيفها التغريات الف

للتدريب الريايض مقارنة باألفراد غري املامرسني للرياضة، ومن هذه التكيفاهتي حتسن قوة 

وكفاءة عضالت التنفس وخاصة عضالت ما بني االضالع وعضلة احلجاب احلاجز، فيزداد 

 أثناء عملية التنفس، وهذا يسمح ألداء العمليات حجم القفص الصدري اتساعا  ومرونة يف

التنفسية عىل ن و أفضل لدى األشخاص الرياضيني وبصفة خاصة عن اداء اجلهد 

                                                 
(1)SydHoare. A.Z:The Judo، publish by ippon Books ، led، 447، London، 

N12OAF،England، 1994،p477. 
(2)https://www.egyfitness.com/hiit/. 

النفسية وختفيف مستوى سكر الدم ملرىض كبار عمران عيل العيل : اثر مترينات الكارديو وسط ميدان تروحيي يف تطوير الص ة  3

 .7.,ص .241السن , رسالة ماجستري , جامعة املوصل ,كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة,  
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. وهذا بدوره يؤدي اىل تقليل مقاومة االنسوين من خالل تكسري الدهون املوجود (1)"البدين.

 دي اىل ضبط مستويات السكر .عىل مستقبالت االنسولني نتيجة اجلهد البدين املتكرر مما يؤ

مترينات ان هذه النتائج تعود اىل الربنامج الذي تم اعداده واملتكون من  ويرى الباحثون

(Cardio HIIT)  قيام املصابات التي عملت عىل رفع مستوى النشاط البدين من خالل

باحلركات  املتنوعة واملتعاقبة وساعدت يف امل افظة عىل الكتلة العضلية للجسم والتخفيض 

ان استخدام التامرين ساعدت عىل أكسدة كميات من الدهون  فضال عىل، من نسبة الدهون 

سبب زيادة املخزونة يف اجلسم لإلفادة منها يف إنتاج الطاقة الالزمة للنشاط البدين )التامرين( ب

هرمون النمو ومن املعروف ان هرمون النمو يعمل عىل شكل عكيس مع هرمون االنسولني 

وهلرمون النمو امهية كبرية اثناء ممارسة النشاط الريايض إلمكانيته يف استهالك املسبب للسمنة 

الدهون كمصدر للطاقة من العضالت ولكونه يساعد يف عملية التمثيل الغذائي لألمحاض 

نية وحتويلها من االنسجة الدهنية إىل الدم، وعادة  يظهر بعد مدة طويلة من ممارسة الده

النشاط الريايض، ويزداد افراز هذا اهلرمون اثناء النشاط الريايض لفائدته لألنسجة الضامة 

والنمو العضيل مما يزيد من قوة األوتار واالربطة والعضالت وال يوجد فرق بني مستوى 

تدربني وغري املتدربني بل قد يظهر بمستوى أقل يف حالة تكيف اجلسم مع قوة اهلرمون بني امل

  )2(."التدريب وقد يعود ذلك إىل انخفاض التوتر النفيس للمتدربني

كام أن هرمون النمو يزداد مع التدريب ليساعد عىل احلفاظ عىل تركيز كلوكوز البالزما "

رمون النمو عىل االنسجة، كام انه بدوره يساهم وترجع بعض هذه االثار إىل التأثري املبارش هل

يف تكوين الربوتني وهو يستعمل من قبل بعض الرياضيني لت سني الكتلة العضلية ومن قبل 

  (3)."بعض املسنني لتأخري الشيخوخة

كان اجيابيا  يف التقليل من نسبة الدهون، والوصول إىل  (Cardio HIIT)ان تأثري متارين

( 4)حيدد )هزاع اهلزاع( دور النشاط البدين يف خفض كتلة اجلسم من خالل: مستويات أدنى إذ 

ان ,التقليل من فقدان الكتلة العضلية زيادة استخدام الدهون يف اجلسم كمصدر للطاقة,"

النشاط البدين له دور حقيقي يف مكاف ة زيادة الوزن والوقاية منها عىل املدى الطويل, زيادة 

( اذ 2413وهذا مايتفق مع دراسة ) نجالء حسن العامري  "باجلسمنشاط هرمون النمو 

                                                 
 .212,ص 2417 فسيولوجيا اجلهد البدين , دار الصادق للطباعة والنرش والتوزيع , بابل حسني منايت ساجت وامحد فرحان :)1(
 .3.1-3.4ص2442، بغداد، رشكة ناس للطباعة، 1، طمبادئ الفسيولوجيا الرياضية: سمعية خليل حممد(0)
 .337، ص 2413، القاهرة، دار الفكر العريب،1، طبيولوجيا االداء احلركي: هباء الدين ابراهيم سالمة (3)
العربية  السعودية، الرياض، جامعة  ، اململكة1، جموضوعات خمتارة يف فسيولوجيا النشاط واألداء البدينهزاع بن حممد اهلزاع :(1)

 ..31، ص 2414امللك سعود، النرش العلمي واملطابع، 
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توصلت اىل ان مترينات الكارديو اثرت يف ختفيف الوزن واذابة الش وم الرتهلة عىل منطقة 

 1اخلرص واالرداف . 

 

 االستنتاجات: 4-1

 ساعدت مترينات الكارديو مرتفعة الشدة املصابات بداء السكري من النوع الثاين بتنظيم -1

 مستويات سكر الدم.

ساعدت مترينات الكارديو مرتفع الشدة املصابات بداء السكري من النوع الثاين من  -2

ختفيف الوزن مما انعكس اجيابا عىل مؤرش كتلة اجلسم واملساعدة يف تنظيم مستويات سكر 

 الدم . 

 امكانية تنفيذ التمرينات املعدة من قبل املصابات وبدون اي اصابة بدنية .  -3

 التوصيات:4-2

رضورة اجراء الت لياليت املرضية الشاملة للسيدات لكل ستة اشهر وقبل  -1

 البدء بمامرسة الرياضة وحتديدا ريضة الكارديو مرتفعة الشدة .

من املمكن استخدام التمرينات املعدة من قبل الباحثون وفق الشدد  -2

النوع الثاين  والتكرارت املقننة من قبل املصابات واملصابات بمرىض السكر من

 . 

اجراء دراسات مشاهبة عىل عينات اخرى وباستخدام مترينات الكارديو  -3

 منخفض الشدة مع الستخدام موسيقى ايقاعية اثناء اجلهد.

  

                                                 
نجالء كاظم العامري: تاثري برنامج غذائي مع مترينات الكارديو عىل بعض مكونات اجلسم ملتدربات صاالت الرشاقة باعامر  1

 .77, ص2413ية وعلوم الرياضة , سنة , رسالة ماجسيرت , جامعة كربالء , كلية الرتبية البدن 35 -34
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 واملراجع: املصادر

، القاهرة، دار الفكر 1، طبيولوجيا االداء احلركي: هباء الدين ابراهيم سالمة  -1

 . 2413العريب،

, دار الصادق للطباعة  فسيولوجيا اجلهد البدينوامحد فرحان :حسني منايت ساجت  -2

 .2417والنرش والتوزيع , بابل  

، بغداد، رشكة ناس 1، طمبادئ الفسيولوجيا الرياضية: سمعية خليل حممد -3

 .2442للطباعة، 

, منشأة املعارف  1. ط تدريبات من اجل الرشاقةعز الدين امحد حسن البيومي :  -4

 .2415االسكندرية , للنرش والتوزيع , 

عمران عيل العيل : اثر مترينات الكارديو وسط ميدان تروحيي يف تطوير الص ة  -5

النفسية وختفيف مستوى سكر الدم ملرىض كبار السن , رسالة ماجستري , جامعة 

 ..241املوصل ,كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة,  

, دار الفكر العريب , القاهرة 1, ط ثةمترينات الكارديو احلديحممد حسام الدين مصلح :  -6

,2424. 

نجالء كاظم العامري: تاثري برنامج غذائي مع مترينات الكارديو عىل بعض مكونات  -7

سنة , رسالة ماجسيرت , جامعة  35 -34اجلسم ملتدربات صاالت الرشاقة باعامر 

 .2413كربالء , كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة , 

، 1، جموضوعات خمتارة يف فسيولوجيا النشاط واألداء البديناهلزاع :هزاع بن حممد  -8

اململكة العربية  السعودية، الرياض، جامعة امللك سعود، النرش العلمي واملطابع، 

2414. 

-SydHoare. A.Z:The Judo، publish by ippon Books ، led، 447، London، 

N12OAF،England، 1994،p477. 
-https://www.egyfitness.com/hiit/ 
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 (1املل ق )

 يوضح التمرينات املعدة من قبل الباحثون املستخدمة يف الب ث

 (Quad Hopالتمرين: ) اسم1-

 وصف االداء -

يبدأ من وضع وقوف املتدربة خلف  الصندوق وتضع القدم اليرسى عىل الصندوق ,تقوم -

بالضغط عىل القدم االخرى للقفز يف اهلواء وتقوم بمرج ة الذراع االيرس لألمام بينام ترتفع 

 لزيادة ارتفاع القفز ومن ثم اهلبوط عىل االرض ويكرر االداء باستبدال عىل القدم االخرى.

 
 (Reach and CrunchTheاسم التمرين: )2-

 وصف االداءوصف االداء--

ضع الوقوف تبدأ املتدربة من وضمممع الوقوف   -- ستقامة مع رفع اليدين إىل األعىل عىل الرأس واحلفاظ باسمممتقامة مع رفع اليدين إىل األعىل عىل الرأس واحلفاظ تبدأ املتدربة من و با

ا حتى ال ينبسمممط الظهر سط الظهرعىل اجلذع مشمممدود  ا حتى ال ينب شدود  رسى لف اجلذع إىل اليسمممار بينام رفع الركبة اليرسمممى .عىل اجلذع م سار بينام رفع الركبة الي لف اجلذع إىل الي

س ب الذراع وسممم ب الذراع  رضبة يف ألسمممفل،ثم تنفيذ االداء عىل اجلهة اليمني  كام لو تقوم املتدربة برضمممبة يف للو سفل،ثم تنفيذ االداء عىل اجلهة اليمني  كام لو تقوم املتدربة ب أل

ا.  شد عضالت البطن، يفشد عضالت البطن، يفوالتأكيد عىل والتأكيد عىل    .الركبةالركبة ا.حماولة لتقريب الضلوع والوركني مع   حماولة لتقريب الضلوع والوركني مع 
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 (Standing alternating toe touches)اسم التمرين:  -3

 وصف االداء وصف االداء   --

تبدأ املتدربة من وضع الوقوف ومد الذراعني للجانب وثني الظهر إىل األمام هبدوء وبطء، -

مها جانبا  حتى يصب ا بمستوى الظهر، ثم حتريك اليد الي منى  ومن ثم فتح اليدين ومد 

لتالمس القدم اليسار، وحتريك اليد اليرسى لتالمس القدم اليمني وتكرار التمرين ب ركة 

 تناوب اليدين معا.

 

 

 

 

 (((Reverse Lunge with Twis: : اسم التمريناسم التمرين--4

 وصف االداء-

ضع الوقوف مع إبعاد الرجلني عن بعض قليال مع محل كرة طبية وزن تبدأ املتدربة من وضمممع الوقوف مع إبعاد الرجلني عن بعض قليال مع محل كرة طبية وزن -- تبدأ املتدربة من و

تأخذ خطوة كبرية للخلف، وتقوم بثني كغم  كغم  11 تأخذ خطوة كبرية للخلف، وتقوم بثني بمسمممتوى الصممممدر والذراعان ممدودة  ثم  صدر والذراعان ممدودة  ثم  ستوى ال بم

ية مام جل األ ية الر ناح ية اليمني ) ناح قت دوران الورك  فل، يف نفس الو بة لألسممم يةالرك مام جل األ ية الر ناح ية اليمني ) ناح قت دوران الورك  فل، يف نفس الو س بة لأل   )الرك

 وبالتعاقب لكلتا الرجلني.وبالتعاقب لكلتا الرجلني.
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 ((SquatTheاسم التمرين : )اسم التمرين : )--5

 وصف االداء-

يدين بجانب -- تدربة من وضمممع الوقوف وال بدأ امل يدين بجانب ت ضع الوقوف وال تدربة من و بدأ امل يام ت ناء الق مه أث ما ا أ مهأ مدا يام اجلسمممم، أو  ناء الق مه أث ما ا أ مهأ مدا سم، أو  اجل

نخفض  .بالتمرينبالتمرين رم مأ نخفضوالنزول لألسممفل وكأن  النزول عىل كأ رم مأ سفل وكأن  النزول عىل كأ ستقامة الظهر عىل اسممتقامة الظهر والتأكيد والتأكيد .والنزول لأل عىل ا

 أثناء النزول مع فتح اليدين ومن ثم الرجوع اىل وضع الوقوف وتكرار االداء.أثناء النزول مع فتح اليدين ومن ثم الرجوع اىل وضع الوقوف وتكرار االداء.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Shuffle Punch اسم التمرين:6-

 وصف االداء وصف االداء -

املتدربة من وضع الوقوف مع الوقوف مستقيام والذراع بجانب اجلسم، وعىل استعداد املتدربة من وضع الوقوف مع الوقوف مستقيام والذراع بجانب اجلسم، وعىل استعداد تبدأ تبدأ --

ستقيمةللكامت املسمممتقيمة ساراىل االمام والنزوالحتريك القدم اليسممماراىل االمام والنزوالثم ثم للكامت امل رضب لكمة نقوم برضمممب لكمة لعميق ثم لعميق ثم حتريك القدم الي نقوم ب

 بالذراع األيمن مبارشة، ثم نفس االداء عىل جهة اليسار.بالذراع األيمن مبارشة، ثم نفس االداء عىل جهة اليسار.
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 (Mountain Climberاسم التمرين: )7-

 وصف االداء  -

تبدأ املتدربة من وضع االستناد االمامي عىل ساعد اليد حتريك رفع الركبة اليمنى اىل   

استبدال القدم اليمنى ورفع - مستوى الصدر مع احلفاظ عىل مستوى الوركني مع األرض

 الركبة اليرسى إىل الصدر. واالستمرار بالتناوب بني اجلانبني بوترية رسيعة.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ((Table Top Reach and Liftاسم التمرين: )اسم التمرين: )8-

 وصف االداءوصف االداء  --

تبدأ املتدربة من وضع اجللوس عىل األرض مع وضع القدمني لألمام واليدين حتت الكتفني تبدأ املتدربة من وضع اجللوس عىل األرض مع وضع القدمني لألمام واليدين حتت الكتفني -

بدفع اجلسمممم من خالل الكعبني لرفع الوركني عن األرض، ورفع الرجل  يام  سم من خالل الكعبني لرفع الوركني عن األرض، ورفع الرجل ومن ثم الق بدفع اجل يام  ومن ثم الق

ستقيم اىل األمام، ومد اليد اليمنى اليرسممى بشممكل مسممتقيم اىل األمام، ومد اليد اليمنى  شكل م رسى ب إليها، وخفض الوركني وتكرار احلركة إليها، وخفض الوركني وتكرار احلركة الي

 ألخر.ألخر.عىل اجلانب اعىل اجلانب ا

 

 



 
 2022 السكر بالدم لدى املصابات بداء السكري من النوع الثانيأثر تمرينات الكارديو مرتفعة الشدة في مؤشر كتلة الجسم  ونسبة  

  

 

464   
 

 (Explosive Hop Up: )اسم التمرين-9

 وصف االداءوصف االداء--

صندوق ارتفاع تبدأ املتدربة من وضمممع اجللوس عىل الصمممندوق ارتفاع - ضع اجللوس عىل ال ضع القدمني عىل سمممم   مع وضمممع القدمني عىل   0404تبدأ املتدربة من و سم   مع و

مرج ة الذراعني للخلف مع القفز من مرج ة الذراعني للخلف مع القفز من ثم ثم األرض بعرض الورك ورفع الذراعني اىل األعىل.األرض بعرض الورك ورفع الذراعني اىل األعىل.

 الصندوق ألعىل بقدر املستطاع ، والنزول مرة أخرى عىل الصندوق.الصندوق ألعىل بقدر املستطاع ، والنزول مرة أخرى عىل الصندوق.

 

 
 ((Burpeesاسم التمرين: )اسم التمرين: )  --10

 وصف االداء وصف االداء --

ستقيام- ستقيامتبدأ املتدربة من وضع الوقوف واحلفاظ عىل الظهر م صبح يف ثم ثم تبدأ املتدربة من وضع الوقوف واحلفاظ عىل الظهر م صبح يف القيام بثني الركبة لت القيام بثني الركبة لت

ضعوضمممع ضع اليدين عىل األرض األماموضمممع اليدين عىل األرض األمام (squat) و صبح ركل الرجلني إىل اخللف ليصمممبح .و ثقل ثقل ركل الرجلني إىل اخللف لي

ثم قيام بعمل التمرين ضغط رسيع مع استخدم أطراف ثم قيام بعمل التمرين ضغط رسيع مع استخدم أطراف   .اجلسم مرتكزا بالكامل عىل اليديناجلسم مرتكزا بالكامل عىل اليدين

 .أصابع القدمني لدفع اجلسم من األرضأصابع القدمني لدفع اجلسم من األرض

ضع الذي بدأ به التمرين واحلرص عىل أن يكون مثل الوضمممع الذي بدأ به التمرين واحلرص عىل أن يكون مع رفع اليدين لألعىل مع رفع اليدين لألعىل ثم الوقوف ثم الوقوف  مثل الو

 الظهر مستقيامالظهر مستقيام
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 ((High Kneesاسم التمرين: )اسم التمرين: )  --11

 وصف االداء وصف االداء --

ساقني متباعدتني بعرض الكتفني  - ستقيم وإبقاء ال شكل م ضع الوقوف ب ساقني متباعدتني بعرض الكتفني تبدأ املتدربة من و ستقيم وإبقاء ال شكل م ضع الوقوف ب تبدأ املتدربة من و

 .والنظر لألماموالنظر لألمام

ضع قدم اليمنى عىل األرض القفز ورفع الركبة اليمنى وضمممع قدم اليمنى عىل األرض ثم ثم  رسى لقفز ورفع الركبة اليرسمممى ثم اثم االقفز ورفع الركبة اليمنى و لقفز ورفع الركبة الي

بقاء الذراعني بقاء الذراعني مراعاة إمراعاة إ.القيام بذلك بالتناوب وبرسعة عاليةالقيام بذلك بالتناوب وبرسعة عالية.وضع قدم اليرسى عىل األرضوضع قدم اليرسى عىل األرض

بالتمرين بالتمرينممدودين األمام وترك الركبتني تلمس راحة اليدين عند القيام  جيب أن يبدو هذا جيب أن يبدو هذا .ممدودين األمام وترك الركبتني تلمس راحة اليدين عند القيام 

 ((22مل ق)مل ق)                                          وكأنك تركض يف مكان ما.وكأنك تركض يف مكان ما.

 نموذج الوحدات التدريبية باستخدام مترينات الكارديو مرتفعة الشدة

 االولاالسبوع :

 ( دقيقة( دقيقة3434  --2525(الزمن الكيل للوحدة التدريبية : )(الزمن الكيل للوحدة التدريبية : )%%5.5.  --%%2424شدة الوحدة التدريبية :)شدة الوحدة التدريبية :)

 

 التكرارات االداءزمن  الشدة رقم التمرين الوحدات
الراحة بني 

 التكرارات 

زمن االداء الكيل 

 للتمرين

 االحد

 د 9 ث 60 6 ث 30 85% 11

 د 4.5 ث 60 3 ث 30 85% 2

 د 9 ث 60 6 ث 30 85% 5

 د 4.5 ث 60 3 ث 30 85% 3

 الثالثاء

 د 4.5 ث 60 3 ث 30 90% 1

 د 4.5 ث 60 3 ث 30 95% 4

 د 4.5 ث 60 3 ث 30 90% 6

 د 13.5 ث 90 6 ث 45 85% 8

 اخلميس

 د 13.5 ث 90 6  ث 45 85% 7

 د 4.5 ث 60 3 ث 30 90% 9

 د 13.5 ث 90 6 ث 45 85% 10



 

 
 أثر التمرينات بالجهد الهوائي في تحسين اللياقة القلبية التنفسية والوزن لدى

 الرجال املصنفين بالبدانة بحسب مؤشر كتلة الجسم
 

 (3)أ.م.د حسني منايت ساجت    (2)أ.م.د مروة عيل محزة     (1)م.د عيل كريم فنطيل

 

 مقدمة:

املجتمعات باألخص املهمة جدا يف املجتمعات العاملية مجيعا و اتعوتعد البدانة من املوض

السمنة او عىل صحة االنسان وبالتايل جيب اجياد احللول للقضاء عىل  ملا هلا من مضار   ؛العربية 

التامرين الرياضية وحتديدا الرياضات اهلوائية التي هلا دور كبري يف ختفيف بمرحلة البدانه 

 الوزن واكسدة الدهون الضارة وحتسني كفاءة اجلهاز النفيس والقلبي عىل حد سواء . 

 مشكلة البحث:

تبلورت مشكلة البحث يف نسبة البدانة الكبرية التي اصابت الرجال والنساء يف الفرتة 

نمط احلياة الرسيع الذي يعتمد عىل كثرة وجبات االكل الرسيعة وطبيعة نتيجة ل ؛االخرية

يعمل عىل حرق السعرات احلرارية للجسم وبالتايل يرتاكم الكم الكبري  العمل املكتبي الذي ال

 يف جمال فسيولوجيا نيمن الدهون الضارة التي تسبب زيادة يف الوزن ومن خربة الباحث

عداد وتطبيق مترينات خاصة وفقا لنظام بإة هذه املشكلة ولوا دراسالتدريب الريايض حا

ثريها يف ختفيف الوزن لدى الرجال يف مرحلة البدانة فضال عن معرفة أالطاقة اهلوائي ملعرفة ت

ثريها عىل تطوير كفاءة اجلهاز التنفيس القلبي الذي له دور كبري يف حرق الدهون والسعرات أت

 احلرارية .

 أسئلة البحث:

هم يف ني اللياقة القلبية التنفسية وتسحتسعىل هل التمرينات باجلهد اهلوائي  تعمل  -1

 ختفيف  الوزن ؟ 

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

حسب بلطاقة اهلوائي للرجال املصنفني يف مرحلة البدانة اعداد مترينات وفقا لنظام ا -1

 مؤرش كتلة اجلسم .

                                                 
 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة. –تدرييس يف كلية الصفوة اجلامعة  1
 جامعة كربالء املقدسة –تدريسية يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  2
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف جامعة كربالء املقدسة يف تدرييس ومقرر قسم العلوم النظرية  3
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ثري التمرينات باجلهد اهلوائي يف حتسني اللياقة القلبية التنفسية والوزن أالتعرف عىل ت -2

 .حسب مؤرش كتلة اجلسمبللرجال املصنفني بمرحلة البدانة 

 أمهية البحث:

تخفيف الوزن حدود نظام الطاقة اهلوائي لتكمن امهية البحث يف وضع مترينات خاصة ضمن 

حسب مؤرش كتلة اجلسم فضال عن العمل عىل حتسني بلدى الرجال املصنفني بمرحلة البدانة 

هم وبشكل كبري يف حرق الدهون والسعرات احلرارية نه يسأل ؛فيس والقلبينكفاءة اجلهاز الت

 للجسم.

 بحث:منهج ال

 املجموعة الواحدة باالختبار القبيل والبعدي  االباحثون املنهج التجريبي ذ لمعاست

.البدانة –اللياقة القلبية التنفسية   -اجلهد اهلوائي الكلامت املفتاحية: 
 

The Effect of Aerobic Exercise on Improving Cardiorespiratory 

Fitness and Weight in Men Classified as Obese by Body Mass Index 
 

Ass.prof.Dr. Hussein Mnaty Sachit  Ass. Prof.Dr.Marowa Ali Hamzaa Dr.Ali Kareem Finteel 

 
Abstract: 
The study aimed to prepare aerobic exercise exercises for men classified as 

obese according to body mass index ، and to identify the effect of these 

exercises on improving cardiorespiratory fitness and weight reduction. The 

body mass index of (5) men aged (40-45 years) and the duration of the 

experiment was (2) months for the period from 1/5/2022 to 1/7/2022 with 

(24) training units divided into (3) units per week and from The most 

important conclusions reached by the researchers are that the exercises 

designed according to the aerobic energy system had a positive impact on 

improving cardiorespiratory fitness ، which led to a decrease in body weight 

and they became within the pre-obesity stage ، which is an international 

classification approved according to the BMI equation. This came as a result 

of the exercises that were characterized by the method of suspense and the 

removal of the sample from boredom ، and all of this has a positive impact 

on the studied variables. 

Keywords: Aerobic exercise - cardiorespiratory fitness – obesity. 
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 جمتمع البحث وعينته:

  4545  --5454تم حتديد جمتمع البحث  بالرجال املصنفني بالبدانة ووفقا ملؤرش كتلة اجلسم باعامر تم حتديد جمتمع البحث  بالرجال املصنفني بالبدانة ووفقا ملؤرش كتلة اجلسم باعامر 

  1111احللة والبالغ عددهم احللة والبالغ عددهم   ––املشرتكني يف القاعة الذهبية للرشاقة وبناء االجسام يف بابل املشرتكني يف القاعة الذهبية للرشاقة وبناء االجسام يف بابل سنة سنة 

ضامن خلوهم من االمران املزمنة وبعد اجراء كافة الفحوصاااات املختربية عليهم لضاااامن خلوهم من االمران املزمنة رجل رجل  صات املختربية عليهم ل وبعد اجراء كافة الفحو

  77  بواقعبواقع  شوائيةشوائيةوافقه منهم لغرن اجراء هذا البحث اذ تم حتديد العينة بالطريقة العوافقه منهم لغرن اجراء هذا البحث اذ تم حتديد العينة بالطريقة العواخذ املواخذ امل

سبة مئوية مقدارها رجال رجال  سبة مئوية مقدارها وبن كغم كغم   8989وومن اوزاهنم اكثر من وومن اوزاهنم اكثر من % من جمتمع البحث % من جمتمع البحث 636636636636وبن

ضمن مرحلة البدانة اي من وضاامن مرحلة البدانة اي من  ستخدام ولصااغر حجم العينة تم اسااتخدام   مرتمرت//  كغمكغم  57655765  ––  55645564و صغر حجم العينة تم ا ول

 ( . ( . 11مؤرش كتلة اجلسم كام يف اجلدول)مؤرش كتلة اجلسم كام يف اجلدول)يبني معدالت يبني معدالت   ( ( 11االحصاء الالمعلمي . واجلدول )االحصاء الالمعلمي . واجلدول )

 (1جدول )

 (1)يبني معدالت مؤرش كتلة اجلسم 

 املعدالت التصنيف

 1768 -14 نسبة منخفضة

 5565 -19 نسبة جيدة

 5765 – 5564 بدين

 فام فوق 5763 سمني

 
 

 

 االجهزة املستخدمة يف البحث :  2-3

 تم استخدام االجهزة االتية : تم استخدام االجهزة االتية : 

 ( لقياس الوزن .( لقياس الوزن .11ميزان طبي  ضيني الصنع العدد )ميزان طبي  ضيني الصنع العدد ) -1

 ( لقياس اللياقة القلبية التنفسية. ( لقياس اللياقة القلبية التنفسية. 11( ايطايل الصنع عدد )( ايطايل الصنع عدد )Fit matproجهاز )جهاز ) -2

 ( لقياس الطول. ( لقياس الطول. 11رشيط قياس املاين الصنع عدد )رشيط قياس املاين الصنع عدد ) -3

 اجراءات البحث  :اجراءات البحث  :  44--22

 جتانس العينة : جتانس العينة :   11--44--22

                                                 
، اربد: دار الكندي، للنرش والتوزيع، 1الطب الريايض والفسيولوجي، قضايا ومشكالت معارصة، ط:عائد فضل ملحم)1(

 .194، ص1888
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ية  قة القلب يا جانس يف متغريات الطول والوزن والعمر ومتغري الل باجراء الت باحثون  ية قام ال قة القلب يا جانس يف متغريات الطول والوزن والعمر ومتغري الل باجراء الت باحثون  قام ال

 (.(.55التنفسية باستخدام املاعمالت االحصائية اخلاصة بذلك وكام موضح يف اجلدول)التنفسية باستخدام املاعمالت االحصائية اخلاصة بذلك وكام موضح يف اجلدول)

   
حراف االنااااااحااااااراف  الوسط احلسايب الوسط احلسايب  وحدة القياس وحدة القياس  املتغرياتاملتغريات ن اال

 املعيارياملعياري

لة الاااااااااداللاااااااااة  معامل االلتواء معامل االلتواء  لدال ا

 االحصائيةاالحصائية

 غري معنوي غري معنوي  5698756987 516999516999 17768311776831 سم سم  الطول الطول 

 غري معنوي غري معنوي  5646356463 8666786667 896553896553 كغم كغم  الوزن الوزن 

 غري معنوي غري معنوي  5685356853 5654356543 556983556983 سنةسنة العمرالعمر

لة ماااؤرش كاااتااالاااة  ت ك مؤرش 

 اجلسم اجلسم 

 غري معنوي غري معنوي  5698956989 775775، ، 55 316151316151 كغم / مرتكغم / مرت

ية اللياااقااة القلبيااة  قة القلب يا الل

 التنفسيةالتنفسية

 لرت/كغم/دقيقةلرت/كغم/دقيقة
386744 16554 

 غري معنويغري معنوي 5667456674

( عدد صحيح 1( ان قيم معامل االلتواء كانت قريبة من )5يتبني لنا من خالل نتائج اجلدول )

مما يؤكد عدم وجود فروق معنوية بني افراد عينة البحث التجريبية مما يتحقق التجانس ومن 

 اجل الرشوع بخط عمل واحد . 

 التجربة االستطالعية : 2-4-2

( رجال ومن خارج 4( عىل ) 4/5555 /59ون التجربة االستطالعية يف يوم )اجرى الباحث

من اجل التعرف عىل مناسبة التمرينات اهلوائية للعينة مع تقنني الشدد ، عينة البحث الرئيسة

 اخلاصة بذلك ومعرفة املعوقات التي قد تواجه الباحثون يف التجربة الرئيسة . 

 :االختبارات القبلية  5-4-3

عددهم اجراء االختبااارات القبليااة عىل افرادعينااة البحااث والبااالغ عااددهم تم تم  بالغ  حث وال نة الب ية عىل افرادعي بارات القبل افراد يف يوم افراد يف يوم   77اجراء االخت

سام اذ تم قياس اللياقة القلبية   55555555//44//3535 شاقة وبناء االج صالة االبطال لبناء للر سام اذ تم قياس اللياقة القلبية وعىل  شاقة وبناء االج صالة االبطال لبناء للر وعىل 

سية وفقا جلهاز ) سية وفقا جلهاز )التنف صول عليها Fitmatproالتنف صول عليها ( وقياس الوزن وتم تثبيت النتائج التي تم احل ( وقياس الوزن وتم تثبيت النتائج التي تم احل

 رة خاصة اعدت هلذا الغرن. رة خاصة اعدت هلذا الغرن. وتدوينها يف استاموتدوينها يف استام

 التجربة الرئيسة: التجربة الرئيسة:   44--55--55

قام الباحثون باعداد مترينات اجلهد اهلوائي ووفقا لنظام الطاقة االوكسجيني باالعتامد عىل 

 1/4/5555املصادر والدراسات السابقة وتم تطبيقها عىل املجموعة التجريبية للفرتة من 

ي )الشدة،التكرارات، فرتات الراحة( املناسبة مع مراعاة احلمل التدريب 1/7/5555ولغاية 

 وحسب االيت:

( وحدة بواقع ثالث وحدات يف 55( اسابيع اشتملت عىل )9مدة التجربة ) -1

 (اخلميس – االربعاء –االثنني  ( االسبوع     
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 ( دقيقة.45-30)تراوحت زمن التمرينات ما بني  -2

 طريقه التدريب املستخدمة هي طريقة التدريب املستمر والفرتي منخفض الشدة .  -3

 %. من القابلية القصوى للفرد 75الشدة املستخدمة كانت اقل من  -4

 االختبارات البعدية:  2-4-6

وحتت نفس الظروف التي تم  4/7/5555تم اجراء االختبارات البعدية للفرتة من 

 القبلية.استخدامها يف القياسات 

 
 الوسائل االحصائية 5-5

 ( ملعاجلة البيانات واستخراج النتائج.  spssتم استخدام احلقيبة االحصائية)

 عرن وحتليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة البحث التجريبية: عرن وحتليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة البحث التجريبية:   --11--33

لتعرف ومن اجل االبعدي( -البيانات التي تم احلصول عليها من االختبار )القبيل من خالل

عىل تاثري مترينات اجلهد اهلوائي  عىل اللياقة القلبية التنفسية والوزن للرجال املصنفني 

استخدم الباحثون الوسيلة اإلحصائية الالمعلمية ) ولكوكسن(  كام مبني يف بالبدانة. 

 (.3اجلدول )

الختبار والداللة اإلحصائية ، يبني أقيام الوسيط واالنحرافات الربيعية وقيمة ولكوكسن

 املتغريات املبحوثة للمجموعة التجريبية
وحدة  املتغريات 

 القياس

قيمة  البعدي القبيل 

ولكوك

 سن

مستوى 

 املعنوية

داللة 

 الفروق

 انحراف وسيط انحراف وسيط

ية اللياااقااة القلبيااة  قة القلب يا الل

 التنفسية التنفسية 

لرت/كجم

 دقيقة/
386744 16554 536443 16159 

 معنوي 56555 16975

 معنوي 56551 56751 76983 986351 8666786667 896553896553 كغم الوزنالوزن

لة ماااؤرش كاااتااالاااة  ت ك مؤرش 

 اجلسم اجلسم 

 775775، ، 55 316151316151 كغم/مرت
576531 46997 

 معنوي 56551 16973

 

 ( .( .56545654( ومستوى داللة) ( ومستوى داللة) 77حجم العينة )حجم العينة )

(ان مستوى املعنوية بني نتائج االختبارين القبيل و البعدي للمجموعة 5يتبني من اجلدول )

( مما يعني ان الفروق 54، 5املتغريات املبحوثة كانت  اقل من مستوى الداللة )التجريبية يف 

بني االختبارين القبيل و البعدي كانت دالة احصائيا  ولصالح االختبار البعدي مما يؤكد تاثري 

 التمرينات باجلهد اهلوائي املطبقة عىل املجموعة التجريبية . 
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 مناقشة النتائج:  3-2

النتائجالتي تم احلصول عليها من القياس القبيل والبعدي يف  (3جدول رقم)يوضح لنا 

املتغريات املبحوثة واظهرت النتائج ان هنالك فروق معنوية بني القياس القبيل والبعدي 

ولصالح االختبار البعدي اىل طبيعة التمرينات املستخدمة باجلهد اهلوائي التي تعمل عىل 

الكارديو او التمرينات اهلوائية وفقا لنظام  مترينات  "ل عام اذ انتطوير اللياقة البدنية بشك

تعمل عىل تطوير وزيادة كفاءة اجلهازين الدوري والتنفيس وزيادة بيوت الطاقة االوكسجيني 

الطاقة داخل األلياف العضلية مما انعكس عىل قدرة العضالت عىل استهالك االوكسجني من 

رية كثرية، وطبقا  ملا ذكرته الكلية االمريكية للطب عمل عىل حرق سعرات حراالدم،وال

من اهدافها ليس فقط حرق سعرات اكثر ولكن ( Cardio)( بأن متريناتACSMالريايض)

ايضا  تعمل عىل حدوث تطورات ارسع يف القلب واالوعية الدموية عن طريق التدريبات 

دراستنا مع نتائج التجارب التي اجريت وتتفق نتائج ( 1).  "عالية الكثافة بفرتات راحة قصرية

تؤكد ان التمرينات اهلوائية  املنتظمة تؤثر يف االوعية الدموية  "يف الواليات املتحدة االمريكية

كالتأثري الذي تتأثر به من تعاطي الدواء مما تؤكد ان لرياضة هلا دور فاعل وكبري يف تطوير 

ة بضغط الدم وتركيز الكولسرتول يف الدم، كفاءة اجلهاز الدوري التنفيس  وتقليل االصاب

 .(2) "اللذان يؤثران سلبيا  عىل صحة القلب

ويعزو الباحثون التطور احلاصل يف االختبار البعدي اىل االستمرار واالنتظام بالتدريب  

اذ ان التدريبات  وبشكل منتظم بواقع ثالث وحدات يف االسبوعخالل فرتة االسبوع 

 وقوة التنفسية القلبية اللياقة من تزيد اسابيع 4 ملدة أسبوعيا   مرات ثثال"  اهلوائية وملدة

يؤدي اىل زيادة  "وذكر أيضا  ذكر بأن االنتظام يف مزاولة التدريب الريايض (3) . "التحمل

كثافة الشعريات الدموية املحيطة باحلويصالت اهلوائية للرئتني نتيجة تفتح عدد من 

الشعريات الدموية املقفلة أو اخلاملة أو تولد شعريات دموية جديدة، و إن زيادة عدد أو 

ي اىل زيادة املساحة او املسطح اخلاص بتبادل الغازات بني كثافة الشعريات الدموية يؤد

                                                 
عامن، دار صفاء للنرش ،1،ط1( جاالنجاز– الفسيولوجيا–موسوعة املطاولة والتحمل )التدريب  :مجال صربي فرج العبداهلل (1)

 . 88-89ص ,.5518والتوزيع،
2 - Barry L. Zaret, Genell J. Subak-Sharpe, Heart care for life : developing the program 

that works best for you, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, USA, 2006., 

P: 76. 
3 - https://www.egyfitness.com/hiit/. 
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تلك الشعريات وبني احلويصالت اهلوائية للرئتني وال سيام عند أداء اجلهد البدين مما يميز 

 (1)".الرياضيني بكفاءة تنفسية أفضل من غريهم 

ولصالح تطوير )مؤرش كتلة اجلسم(  (3اظهرت نتائج حتليل البيانات اإلحصائية اجلدول )

وهو ما يؤكد الدور االجيايب  للتامرين البدنية املقدمة من قبل الباحثون يف االختبار البعدي 

ألفراد عينة البحث .ويعزو الباحثون سبب او بعض مكونات اجلسم التقليل من وزن اجلسم 

اذ ان االنخفان يف ذلك التحسن اىل طبيعة التمرينات التي ادت بدورها اىل ختفيف الوزن 

زن اجلسم ونسبة الدهون يعود إىل التأثري يف مؤرش كتلة اجلسم وانخفاضه كونه يعتمد يف و

حسابه عىل قسمة وزن اجلسم عىل مربع طول اجلسم ، وبام ان وزن اجلسم قد انخفض بشكل 

عام فان مؤرش كتلة اجلسم بدوره انخفض وفقا  لذلك. كام ان انخفان نسبة كتلة دهون 

نقصان الوزن وما هلا من أمهية قصوى إذ يذكر )هزاع اهلزاع( تكمن اجلسم يعطي أدلة عىل 

أهنا تعطينا معلومات دقيقة عن وجود البدانة من عدمها  "أمهية معرفة نسبة الدهون يف اجلسم 

لدى الفرد واملعروف ان البدانة تعد مصدر خطورة لإلصابة بالعديد من األمران املزمنة، 

ىل التغريات التي حتدث لرتكيب اجلسم من جراء االنخراط يف كام تساعدنا يف التعرف بدقة ع

منهج نشاط بدين بغرن فقدان وزن اجلسم فمن األفضل تقليص كتلة الدهون واإلبقاء ما 

  (2)."أمكن عىل كتلة العضالت

ان يرون  ونالباحثوعىل الرغم من االنخفان يف نسبة الدهون ووزن اجلسم احلاصل إال ان 

ل بسبب قرص مدة املنهج التدريبي، وعىل العينة ممارسة التامرين اهلوائية هذا االنخفان قلي

املتنوعة بشكل مستمر لكي حيدث لدهين انخفان أكرب يف الرتكيب اجلسمي مما يكسبهن لياقة 

و دراسة باسنت  5518وهذا يتفق مع دراسة ) نرص الدين كامل حساين  بدنية صحية أفضل،

ان التمرينات اهلوائية وفقا لنظام الطاقة االوكسجيني تعمل  (4)(3)( 5517امحد عبد الفتاح

نسبة  "إذ ان ، وبشكل اجيايب عىل ختفيف الوزن وحتسني كفاءة اجلهازين الدوري والتنفيس

                                                 
 ..515، ص 5553 القاهرة , دار الفكر العريب للطباعة والنرش , ، االسس الفسيولوجية يف الرتبية البدينة أمحد نرص الدين سيد  (11
، اململكة 5النظرية واإلجراءات املعملية للقياسات الفسيولوجية، جهزاع بن حممد اهلزاع : فسيولوجيا اجلهد البدين األسس (5

 .155، ص 5558العربية السعودية : جامعة امللك سعود ، النرش العلمي واملطابع ، 

( نرص الدين كامل حساين : فاعلية التدريبات االوكسجينية داخل واخارج املاء عىل حتسني كفاءة جهازي الدوري والتنفيس 3

رشات الوظيفية وختفيف الوزن لدى العبي كرة السلة , رسالة ماجستري , جامعة االسكندرية , كلية الرتبية الرياضية , وبعض امل

 .173, ص 5518

( باسنت امحد عبد الفتاح : تاثري مترينات الكارديو يف تطوير املتغريات الفسيولوجية والبدنية وحتسني زمن االنجاز لسباحي 5

 .153, ص 5517سالة ماجستري , جامعة حلوان ,كلية الرتبية الرياضية للبنني, املسافات الطويلة, ر
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الدهون والنسيج العضيل هلام عالقة وثيقة بمكونات اللياقة البدنية األخرى كافة ويؤثر كل 

 "صالح فتحي وآخرون( أن  يف أثناء املجهود الريايض  وذكر )رافع(1)."منهام ويتأثر باآلخر

يعمل اجلهاز الدوري واجلهاز التنفيس معا  لزيادة كمية األوكسجني التي تنقل للخاليا 

العضلية ومحل كمية ثاين اوكسيد الكاربون الناجتة من عمليات التمثيل الغذائي إلنتاج الطاقة 

ود البدين ورفع القدرة اهلوائية عىل زيادة وبذلك يستطيع توفري الطاقة الالزمة للمجه

 (2)استهالك أقىص لألوكسجني .

 

 االستنتاجات :  4-1

اظهرت النتائج فاعلية التمرينات باجلهد اهلوائي يف حتسني اللياقة القلبيية التنفسية  -1

 لدى الرجال املصنفني بالبدنة وفقا ملؤرش كتلة اجلسم. 

اظهرت النتائج ان هناك امهية كبرية للتمرينات اهلوائية وفقا لنظام الطاقة  -2

 االوكسجيني يف ختفيف الوزن للرجال املصنفني بالبدانة . 

 هناك حتسن يف مؤرش كتلة اجلسم نتيجة ختفيف الوزن لدى عينة البحث. -3

 التوصيات :  4-2

ن وجيب ان تكون مناسبة رضورة استخدام التمرينات اهلوائية يف برامج ختفيف الوز -1

 مع قابلية افراد العينة . 

رضورة اجراء الفحوصات املختربية املهمة قبل البدء باجراء ايل مترينات رياضية  -2

 ليتسنى لنا جتنب املضاعفات التي قد حتصل نتيجة اجلهد البدين العايل . 

ية ويفضل جيب االعتامد عىل مؤرش كتلة اجلسم قبل البدء باجراء التمرينات الرياض -3

 اجراء قياسات بينية حتى يتسنى لنا معرفة التحسن احلاصل يف املتغريات املبحوثة. 

اجراء دراسات مشاهبة عىل مترينات اخرى وعىل عينات واعامر خمتلفة هبدف انقاص  -4

 الوزن 

  

                                                 
،ص 3555دار الفكر العريب،  ,، القاهرة5: فسيولوجيا اللياقة البدنية ، طأبو العال امحد عبد الفتاح وحممد نرص الدين رضوان(3)

69. 

( 5558، : )عامن، دار دجلة1وتدريب االرتفاعات،طتطبيقات يف الفسيولوجيا الرياضية  ؛رافع صالح فتحي وآخرون  (1

  53ص
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 رسال وفق انموذج رجيليوث واثره يف تعلم مهارة اإلعىل برنامج تعليمي 

 الطائرة بالريشة للطالب(  القصري–)الطويل 

 

 مقدمة:

يعد التعلم احلركي واحد من املجاالت املهمة واالساسية يف الرتبية الرياضية يف بناء السلوك 

وجود نامذج تعليمية هلا الدور الكبري يف عمليه وصول املعلومات  فضال  عناحلركي للطالب 

 اىل املتعلم وبناء الربامج التعليمية داخل ادمغه الطلبة وتعلمهم هبا.

 مشكلة البحث:

ضعف العديد من الطالب عىل اداء املهارات االساسية بالريشة الطائرة واغلب هذه تتضمن 

متنوعة من املثريات وهذا  ةبيئ هاملتعلم يواج لاملهارات تقع حتت نظام الدائرة املفتوحة مما جيع

 داء املهارات .أيصعب  ما

 أسئلة البحث:

الطويل  ةالطائر ةمهارة الريش وفق نموذج رجيليوث يف تعلم  عىلثريألمنهج التعليمي تلهل 

 والقصري .

 أهداف البحث:

وفق انموذج رجيليوث يف تعلم مهارة االرسال عىل دف البحث اىل اعداد منهج تعليمي هي

وفق عىل القصري ( للطالب بالريشة الطائرة والتعرف عىل تأثري املنهج التعليمي -)الطويل 

 القصري ( للطالب بالريشة الطائرة.-ل انموذج رجيليوث يف تعلم مهارة االرسال )الطوي

 أمهية البحث:

هي حماولة الباحثني يف اعداد املنهج التعليمي يسهم يف بناء املسار احلركي وتعلم االداء 

 نموذج رجيليوثأوفق عىل املهارة  هالصحيح هلذ

                                                 
تدريسية يف كلية الرتبية الرياضية ختصص التعلم احلركي ولدهيا اكثر من مخس سنوات من خدمة التدريس اجلامعي ومواد  1

 تدريس الرتبية الرياضية ولدهيا بحوث منشورة يف جمالت علمية وحمكمة

اجلامعي ودرست اكثر من مادة  سنوات يف التدريس 10تدريسية يف كلية الرتبية للبنات ختصص علم النفس العام لدهيا خدمة  2

 بحوث يف جمالت حمكمة وعاملية 10من مواد فروع علم النفس وشاركت يف الكثري من املؤمترات والندوات ولدهيا اكثر من 

سنة يف تدريس مواد الرتبية الرياضية والتعلم احلركي  15تدرييس يف كلية الرتبية الرياضية ختصص التعلم احلركي لديه اكثر من  3

 بحث يف جمالت عاملية وحمكمة يف الرتبية الرياضية 20للدراسات االولية والعليا ولدية اكثر من 

 

 3وسام صالح .ا.د 2م. رقيه رافد شاكر  1 م. رقيه محزه كناوي
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 منهج البحث:

 املنهج التجريبي  عاملاست

 ةالطائر ةالقصري( الريش –رسال )الطويل مهارة اإل –انموذج رجيليوث الكلامت املفتاحية: 

 

An Educational Program according to the Regolith Model in Learning Long – short 

Serving Skill for Students in Badminton 
 

M. Ruqayya Rafid 

Shaker1 

M. Ruqayya Hamza Gnawi 

2 

Prof.Wissam Salah Abdel 

Hussein3  

 

Abstract: 

The research problem focuses on the weakness of many students in performing some basic 

skills in Badminton ، ، and since most of these skills fall under the open circuit system ، ، which 

makes the learner face a diverse environment of stimuli ، ، and this is what makes it difficult 

to perform the skills ، ، so the researchers decided to use an educational curriculum that is 

prepared according to The stages of the Regolith model in order to learn the skills studied 

in a good way. The aim of the research is to prepare an educational curriculum according 

to the Regolith model in learning some basic skills for students in badminton and to identify 

the effect of the educational curriculum according to the Regolith model in learning some 

basic skills for students in badminton. Some basic skills of badminton students. 

The researchers used the experimental method in the manner of two equal groups with a 

pre- and post-test ، ، and standardized skill tests were used to measure the studied skills ، ، in 

addition to preparing the educational units according to the stages of the model by one unit 

per week for a period of (8 weeks). The researchers used the SPSS system to process the 

data and reach the results. 

 

Keywords: Regolith Model - Cat Skill (Long - Short) Flying Feather 
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 التعريف بالبحث-1

 مقدمه البحث وامهيته : 1-1

صوره عامه وحياة يعد علم احلركة بكل تفرعاته من العلوم املهمة يف حياة االنساااااو بصاااوره عامه وحياة            ساو ب يعد علم احلركة بكل تفرعاته من العلوم املهمة يف حياة االن

صني يف الريايض بصاااوره خاصاااه ، وهذا ما جعله حمم اهتامم وعنايه  للعديد من املت صاااصاااني يف  ص صه ، وهذا ما جعله حمم اهتامم وعنايه  للعديد من املت  صوره خا الريايض ب

سلوك احلركي يف  يع الفعاليات السااالوك احلركي يف  يع الفعاليات   عملية التعليم  بأجراء بحوث  تطبيقيه هتدف إىل تطويرعملية التعليم  بأجراء بحوث  تطبيقيه هتدف إىل تطوير ال

إو التعلم احلركي هو أحد العلوم التي لعبت دورًا كبريًا يف تطوير املستويات إو التعلم احلركي هو أحد العلوم التي لعبت دورًا كبريًا يف تطوير املستويات   الرياضية ، وبامالرياضية ، وبام

 و املهارات الرياضية لدى الالعبني.و املهارات الرياضية لدى الالعبني.

ها املعلم        مد علي ية التي جيب او يعت عد النامذج التعليميه من االمور املهمة واألساااااسااا ها املعلم ت مد علي سية التي جيب او يعت سا عد النامذج التعليميه من االمور املهمة واأل ت

التطبيقية( من اجل التطبيقية( من اجل   ––ناهجه التعليميه وبناء الوحدات التعليميه )املعرفية ناهجه التعليميه وبناء الوحدات التعليميه )املعرفية واملدرب يف بناء مواملدرب يف بناء م

صينة ، ومن هذه ايصااال املعلومات اىل املتعلم وفق يريقه منظمه وممنهجه بأسااس علميه رصااينة ، ومن هذه  سس علميه ر صال املعلومات اىل املتعلم وفق يريقه منظمه وممنهجه بأ اي

صمم الربنامج  شرتط عىل م ضمن جمموعه من اخلطوات ت صمم الربنامج النامذج انموذج رجيليوث الذي يت شرتط عىل م ضمن جمموعه من اخلطوات ت النامذج انموذج رجيليوث الذي يت

صول اىل املعرفة املتكاملة  ، حيث او هذا االنموذج   لوصااول اىل املعرفة املتكاملة  ، حيث او هذا االنموذج   التعليمي او يراعي هذه اخلطوات لالتعليمي او يراعي هذه اخلطوات ل لو

  ––يقترص عىل تنظيم نمم واحد من املحتوى التعليمي وانام شملت االنامط كافه من )مفاهيم يقترص عىل تنظيم نمم واحد من املحتوى التعليمي وانام شملت االنامط كافه من )مفاهيم 

 ..((11))حقائق( حقائق(   ––اجراءات اجراءات   --مبادىمبادى

شهدت تطورا يف ا ونة لعبة الريشاااة الطائرة من الرياضاااات ذات اخلصاااوصاااية  حيث شاااهدت تطورا يف ا ونة        صية  حيث  صو ضات ذات اخل شة الطائرة من الريا لعبة الري

سبب ا األخرية ، بسااابب ا  ساء ، دياد شاااعبيتها ودخوهلا للمنافساااات العاملية ساااواء للرجال او النسااااء ، األخرية ، ب سواء للرجال او الن سات العاملية  شعبيتها ودخوهلا للمناف دياد 

باإلضافة اىل اهنا احدى الدروس التي يتم تعليمها يف املدارس واجلامعات هذا ما ساعد عىل باإلضافة اىل اهنا احدى الدروس التي يتم تعليمها يف املدارس واجلامعات هذا ما ساعد عىل 

سهوله املامرسة من قبل  يع االعامر جعلها من الرياضات  شكل رسيع . كام او ل شارها ب سهوله املامرسة من قبل  يع االعامر جعلها من الرياضات انت شكل رسيع . كام او ل شارها ب انت

سات وتكرارات عديده او مهارات الريشااة الطائرة حتتاج اىل ممارسااات وتكرارات عديده املحببة لدى اجلميع . علام املحببة لدى اجلميع . علام  شة الطائرة حتتاج اىل ممار او مهارات الري

 حتى يتم رسم برنامج حركي صحيح . حتى يتم رسم برنامج حركي صحيح . 

 مشكله البحث : 1-2

ية خالل تواجااد الباااحثوو يف املجااال الريااايض ومواكبتهم ألغلااب النامذج التاادريسااايااة          س تدري لب النامذج ال يايض ومواكبتهم ألغ جال الر باحثوو يف امل جد ال خالل توا

ال املعلومات ال املعلومات والتعليمية التي هتدف اىل اجياد افضل االساليب التي من شأهنا العمل عىل ايصوالتعليمية التي هتدف اىل اجياد افضل االساليب التي من شأهنا العمل عىل ايص

 بطريقه مبسطه وسهله اىل املتعلم .بطريقه مبسطه وسهله اىل املتعلم .

ية وعلوم        بدن ية ال يه الرتب ثة يف كل ثال لة ال يد من يالب املرح عد ظة ال ية وعلوم ومن خالل مالح بدن ية ال يه الرتب ثة يف كل ثال لة ال يد من يالب املرح عد ظة ال ومن خالل مالح

م من تلكؤ يف تطبيق وضبم املسار م من تلكؤ يف تطبيق وضبم املسار 20222022--20212021الرياضة يف جامعه كربالء للعام الدرايس الرياضة يف جامعه كربالء للعام الدرايس 

شة الطائرة ، وبام او اغلب هذاحلركي  لبعض مهارات الريشااة الطائرة ، وبام او اغلب هذ ه املهارات تقع حتت نظام الدائرة ه املهارات تقع حتت نظام الدائرة احلركي  لبعض مهارات الري

                                                 
 365، ص 2014، جامعه بغداد ، 2سعد عيل  اير واخروو ، املوسوعة التعليميه املعارصة ، ج (1)
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هذه  عب من اداء  ما يصااا ئة متنوعه من املثريات وهذا  جه بي مما جيعل املتعلم يوا هذه املفتوحة  صعب من اداء  ما ي ئة متنوعه من املثريات وهذا  جه بي مما جيعل املتعلم يوا املفتوحة 

حل انموذج  عداده وفق مرا باحثوو اسااات دام منهج تعليمي يتم ا لذا ارتى ال هارات ،  حل انموذج امل عداده وفق مرا ست دام منهج تعليمي يتم ا باحثوو ا لذا ارتى ال هارات ،  امل

يصال اشارات يصال اشارات رجيليوث وخطواته من اجل تعلم املهارات املدروسة بطريقه جيده وسهوله ارجيليوث وخطواته من اجل تعلم املهارات املدروسة بطريقه جيده وسهوله ا

 معرفية اىل املتلقي وتطبيقها عمليا .معرفية اىل املتلقي وتطبيقها عمليا .

 اهداف البحث : 1-3

القصري ( القصري ( --اعداد منهج تعليمي وفق انموذج رجيليوث يف تعلم مهارة االرسال )الطويل اعداد منهج تعليمي وفق انموذج رجيليوث يف تعلم مهارة االرسال )الطويل   --11

 للطالب بالريشة الطائرة .للطالب بالريشة الطائرة .

سال معرفااة ماادى تااأثري املنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث يف تعلم مهااارة االرسااااال   --22 هارة االر تأثري املنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث يف تعلم م مدى  فة  معر

 القصري ( للطالب بالريشة الطائرة القصري ( للطالب بالريشة الطائرة --)الطويل )الطويل 

ضليه التأثري بني املنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث واملنهج املتبع يف تعلم معرفة  افضاااليه التأثري بني املنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث واملنهج املتبع يف تعلم --33 معرفة  اف

 الطائرة.الطائرة.القصري ( للطالب بالريشة القصري ( للطالب بالريشة ––مهارة االرسال )الطويل مهارة االرسال )الطويل 

 فرضا البحث : 1-4

هنالك تأثري اجيايب للمنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث يف تعلم مهارة االرسال -1 

 القصري ( للطالب بالريشة الطائرة بني االختبارات القبلية والبعدية.-)الطويل 

يف هنالك افضليه تأثري للمنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث عن املنهج االعتيادي  -2

 القصري( للطالب بالريشة الطائرة يف االختبارات البعدية-تعلم مهاره االرسال )الطويل

 جماالت البحث  1-5

املرحلة الثالثة للعام –املجال البرشي : يالب كليه الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  -1

 م.2022-2021الدرايس 

 م2022-2-1اىل  2021-11-1املجال الزماين :  -2

جامعه  –املكاين : القاعة الرياضية املغلقة يف كليه الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  املجال -3

 كربالء.
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 الدراسات النظرية  -2

 املنهج التعليمي  2-1

توى او مصاااطلح )املنااااهج( يشاااري اىل اخلطااام أو األناااامط التاااي توضاااح حمتاااوى  ضح حم تي تو نامط ال طم أو األ شري اىل اخل ناهج( ي صطلح )امل او م

نه وبيئتاااه العلمياااة والتعليمياااة واملنهااااج التعليماااي بمعنااااه الواساااع وقاااد يسااامى بأناااه  سمى بأ قد ي سع و ناه الوا مي بمع هاج التعلي ية واملن ية والتعليم ته العلم وبيئ

 . . ((1))توصيف للربنامج التعليمي الرئييس والوحدات التعليمية املرتبطة به توصيف للربنامج التعليمي الرئييس والوحدات التعليمية املرتبطة به 

نه وعااارف  املااانهج بأناااه  ملنهج بأ عرف  ا تي تنظمنجمماااوع اخلاااربات التعليمياااة التاااي تنظمن  ""و ية ال خلربات التعليم موع ا رشف هاااا وترشاااف جم ها وت

موهم عليهااا املدرسااة بقصااد احااداث التغااريات املرغوبااة يف ساالوك التالميااذ وتوجيااه نمااوهم  يه ن يذ وتوج سلوك التالم بة يف  غريات املرغو حداث الت صد ا سة بق ها املدر علي

 . . ((2))  ""بام يتناسب مع ما بينهم من فروق فردية بام يتناسب مع ما بينهم من فروق فردية 

ضية اتفقاااوا بعاااض العلاااامء عاااىل او املنهااااج يف الرتبياااة الرياضاااية  ية الريا هاج يف الرتب عىل او املن لامء  عض الع قوا ب من جمموعاااة مااان ""اتف عة  جممو

فق  راخلاااربات الرتبوياااة املنظماااة هلاااا اهاااداف حماااددة يعمااال عاااىل حتقيقهاااا وفاااق  ااار ها و عىل حتقيق مل  حمددة يع هداف  هلا ا مة  ية املنظ خلربات الرتبو وف وف ا

 ((3))  ""وامكانات خاصة وامكانات خاصة 

 أساليب التعلم يف الرتبية الرياضية:أساليب التعلم يف الرتبية الرياضية:  22-22

يس يف نجاح يريقة التعلم ويأ  تأثري املعلم يف نجاح يعد املعلم هو العنرصااا املهم والرئييسااا يف نجاح يريقة التعلم ويأ  تأثري املعلم يف نجاح  رص املهم والرئي يعد املعلم هو العن

سامته يريقة التعلم او التدريس من مصاادرين اساااساايني مها مهارات املعلم وشاا صاايته او سااامته  صيته او  ش  سيني مها مهارات املعلم و سا صدرين ا يريقة التعلم او التدريس من م

الش صية ، فاملعلم يشكل اهم جوانب املوقف التعليمي او التدرييس واو است دام اساليب الش صية ، فاملعلم يشكل اهم جوانب املوقف التعليمي او التدرييس واو است دام اساليب 

تدالتعليم او التااد ها بمنظور تطبيقي عميل ،  ريس ال تعني شااايئااا باادوو معلم عنااد النظر اليهااا بمنظور تطبيقي عميل ،  التعليم او ال ند النظر الي بدوو معلم ع ئا  شي ريس ال تعني 

ضافة اىل مهاراته ونقصااد باملعلم هنا شاا صاايته وسااامته النفسااية و خصااائصااه البدنية باإلضااافة اىل مهاراته  صه البدنية باإل صائ سية و خ سامته النف صيته و ش  صد باملعلم هنا  ونق

التدريسية وتؤثر هذه السامت املجتمعة يف حتديد اسلوب املعلم اخلاص يف التعليم او اسلوب التدريسية وتؤثر هذه السامت املجتمعة يف حتديد اسلوب املعلم اخلاص يف التعليم او اسلوب 

س سالتعليم اخلاص باملعلم، يعد ا ساليب التعلم الطريقة التي يدرك هبا املتعلم التعليم اخلاص باملعلم، يعد ا ساليب التعلم الطريقة التي يدرك هبا املتعلم لوب التعلم او ا لوب التعلم او ا

 ((11))موضوعا ما ،  ويتفاعل معه موضوعا ما ،  ويتفاعل معه 

                                                 

: املناهج اجلامعية وسبل تطويرها. حمارضات دورات التأهيل الرتبوي، مكتبة الطباعة املركزية، جامعة بغداد، عفيف العاين 1

 . 184. ص 1989

 .56. ص 1984بسطوييس امحد وعباس امحد السامرائي، يرق التدريس يف جمال الرتبية الرياضية. مطبعة جامعة املوصل،  2

 . 145. ص1987، اربدا دار االمل للنرش والتو يع، 1عيل بطانية و امحد الديري. اساليب تدريب الرتبية الرياضية. ط 3

 ..169169،ص ،ص 20012001،دار الكتاب اجلامعي ،،دار الكتاب اجلامعي ،11حممد حممود احليلة : يرائق التدريس واسترياتيجياته،طحممد حممود احليلة : يرائق التدريس واسترياتيجياته،ط    11
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او بدايات  هور النامذج التعليميه كاو يف علوم اهلندسة ، حيث  ة:النامذج التعليمي 2-3

يقوم املهندس بم تلف ختصصاته بتصميم انموذج مصغر عن املبنى او العمل الذي يريد 

 .(2)القيام به ومن ثم يقوم بأجراء االختبارات والفحوصات الال مة عىل االنموذج 

ست دام الواصاابحت احلاجه امللحة اىل تصااميم واساات دام ال     صميم وا صبحت احلاجه امللحة اىل ت صلت يف تعليميه بعد التغريات التي حصاالت يف وا تعليميه بعد التغريات التي ح

ضمنها نظريات التعلم ، لذا جاء  سلوك الطلبة وصعوبة املعلومات واالفكار التي تت سة  ضمنها نظريات التعلم ، لذا جاء درا سلوك الطلبة وصعوبة املعلومات واالفكار التي تت سة  درا

ضافة اىل مواكبة االهتامم بالنامذج التعليميه واالساااتعانة هبا يف عمليتي التعلم والتعليم باإلضاااافة اىل مواكبة  ستعانة هبا يف عمليتي التعلم والتعليم باإل االهتامم بالنامذج التعليميه واال

شأهنالتطور العلمي الذي نشاااهده وتطور االسااااليب التي من شاااأهن ساليب التي من  شهده وتطور اال ا او ختايب حواس وعقول ا او ختايب حواس وعقول التطور العلمي الذي ن

 . .   ((33))املتعلمنياملتعلمني

سس ويعرف االنموذج عىل انه جمموعه من االجراءات املنظمة وامل طم هلا مسااابقا وفق اساااس      سبقا وفق ا ويعرف االنموذج عىل انه جمموعه من االجراءات املنظمة وامل طم هلا م

ة اجلهد والوقت يف ة اجلهد والوقت يف علميه من اجل ايصال املعرفة اىل املتعلم بأبسم وافضل صوره مع مراعاعلميه من اجل ايصال املعرفة اىل املتعلم بأبسم وافضل صوره مع مراعا

 عمليه التعلم عمليه التعلم 

 

 ::  ((11))نموذج رجيليوث نموذج رجيليوث   44--22

ناء نموذج رجي     ناء نموذج رجيتم ب باالعتامد عىل عدة نظريات وافكار معرفيه منها )افكار او بل ( تم ب باالعتامد عىل عدة نظريات وافكار معرفيه منها )افكار او بل ( ليوث  ليوث 

ساهم يف  يادة التعلم ذي املعنى  ساهم يف  يادة التعلم ذي املعنى واملنضامت املتقدمة ، حيث قام رجيليوث بتقديم انموذجا لي واملنضامت املتقدمة ، حيث قام رجيليوث بتقديم انموذجا لي

يه  ماده تعليم نه  هذا االنموذج عىل ا قد عرف  مه ، و يه منظ قه علم مات بطري ناء املعلو يه وب ماده تعليم نه  هذا االنموذج عىل ا قد عرف  مه ، و يه منظ قه علم مات بطري ناء املعلو وب

ستوى عام من امتهيديه عىل مسااتوى عام من ا ضها من قبل املعلم عىل املتعلم يف لتجريد والشاامولية يتم عرضااها من قبل املعلم عىل املتعلم يف متهيديه عىل م شمولية يتم عر لتجريد وال

سهيل عمليه مقدمة احلالة التعليميه حول البنيه املعرفية للموضااوع املراد معاجلته من اجل تسااهيل عمليه  ضوع املراد معاجلته من اجل ت مقدمة احلالة التعليميه حول البنيه املعرفية للمو

 تعلم االفكار واملفاهيم واالجراءات التي ختص املوضوع املطلوب دراسته .تعلم االفكار واملفاهيم واالجراءات التي ختص املوضوع املطلوب دراسته .

 او اهلدف االسايس لتصميم هذا االنموذج هو اال  :او اهلدف االسايس لتصميم هذا االنموذج هو اال  :

 مساعده املتعلم عىل بناء املعرفة وثباهتا أليول مده  منيه.مساعده املتعلم عىل بناء املعرفة وثباهتا أليول مده  منيه.  --11

                                                 
، دار الكتاب اجلامعي 1 نموذج التدريس بالكفايات ، طحممد الدريج ، التدريس اهلادف من نموذج التدريس باألهداف اىل (2)

 31، ص2044للنرش ، القاهرة ، 

وسام حامد عباس ، تأثري منهج تعليمي وفق انموذج الفورمات يف اليقظة الذهنية وتعلم بعض املهارات األساسية لالعبي  (3)

 27، ص2022لبدنية وعلوم الرياضة ، جامعه كربالء ، ( سنه ، رسالة ماجستري / كليه الرتبية ا15-13تنس كرة القدم بأعامر )

سالمية اماين حافظ البساايوين ، اثر اساات دام نموذج رجيليوث يف تدريس وحد  ثروات ويننا العريب وروائع حضااارتنا اإلسااالمية     ((11)) ضارتنا اإل ست دام نموذج رجيليوث يف تدريس وحد  ثروات ويننا العريب وروائع ح سيوين ، اثر ا اماين حافظ الب

شور يف جمله كللتنميه بعض مهارات التفكري السااابر االبداعي لدى تالميذ الصااف الثاين االعدادي ، بحث منشااور يف جمله كل صف الثاين االعدادي ، بحث من سابر االبداعي لدى تالميذ ال يه الرتبية ، جامعه يه الرتبية ، جامعه لتنميه بعض مهارات التفكري ال

 965965، ص، ص20202020، ، 110110املنصورة ، العدد املنصورة ، العدد 
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سية اىل مادة غنيه و تتميز البنيه املعرفية ب صاااائص مثاليه تساااهم يف حتويل املادة الدراساااية اىل مادة غنيه اا--22 سهم يف حتويل املادة الدرا صائص مثاليه ت و تتميز البنيه املعرفية ب 

 باملعاين واالفكار اجلديدة واملميزة .باملعاين واالفكار اجلديدة واملميزة .

شرتط او يكوو التعلم ذو معنى وفائدة ومرتيشااارتط او يكوو التعلم ذو معنى وفائدة ومرت--33 سابقة وباملادة البم باخلربات الساااابقة وباملادة الي سية دراساااية بم باخلربات ال درا

 والتعليمية املراد تطبيقها.والتعليمية املراد تطبيقها.

و يكوو املتعلم عنرص فعال يف عمليه التعلم واتاحه الفرصة له بإقامه روابم حقيقيه يب و يكوو املتعلم عنرص فعال يف عمليه التعلم واتاحه الفرصة له بإقامه روابم حقيقيه يب اا  --44

 املعلومات. املعلومات. 

شاملة ومن املكونات األسااااساااية هلذا االنموذج اال  )املقدمة الشااااملة  سية هلذا االنموذج اال  )املقدمة ال سا سع مساااتويات التوساااع   ––ومن املكونات األ ستويات التو   ––م

 م ( م ( ضبم املتعلضبم املتعل  ––الرتكيب الرتكيب   ––الربم والتل يص الربم والتل يص   ––التشبيه التشبيه 

 ::((22))مهاره اإلرسال الطويل والقصري مهاره اإلرسال الطويل والقصري   55--22

 مهارة االرسال الطويل مهارة االرسال الطويل   --11

ست دامها اثناء تؤدى هذه املهارة بساااطح املااااب االمامي ، وكثريا ما يتم تطبيقها واسااات دامها اثناء                اب االمامي ، وكثريا ما يتم تطبيقها وا سطح امل تؤدى هذه املهارة ب

اللعب  وخصوصا املباريات الفردية بحيث تاب  الريشة لتصل إىل أعىل وأعمق مستوى اللعب  وخصوصا املباريات الفردية بحيث تاب  الريشة لتصل إىل أعىل وأعمق مستوى 

بدأ  بل الرجوع لل لف  ، إذ ي قا بدأ ممكن للمنطقة األخرية للملعب للضاااغم عىل الالعب امل بل الرجوع لل لف  ، إذ ي قا ضغم عىل الالعب امل ممكن للمنطقة األخرية للملعب لل

سال الريالالعب بأرساااال الري سل األمامية شاااة لارساااال بوقوفه عىل مساااافه قريبه من منطقه املرسااال األمامية الالعب بأر سافه قريبه من منطقه املر سال بوقوفه عىل م شة لار

والقريبة من مركز اللعب ، ويؤدي الريشة من االسفل اىل االعىل  بمستوى عال من االرتفاع والقريبة من مركز اللعب ، ويؤدي الريشة من االسفل اىل االعىل  بمستوى عال من االرتفاع 

لتصل اىل اواخر امللعب املقابل لالعب املستقبل مما تضع الالعب املستقبل يواجه صعوبة يف لتصل اىل اواخر امللعب املقابل لالعب املستقبل مما تضع الالعب املستقبل يواجه صعوبة يف 

 الرد بسبب االرتفاع واالجتاه.الرد بسبب االرتفاع واالجتاه.

 خلطوات التعليمية ألداء مهارة اإلرسال العام البعيد                 خلطوات التعليمية ألداء مهارة اإلرسال العام البعيد                 اا

 است دام القبضة األمامية واملاب أسفل احلوض .                  -1

 الوقوف عىل بعد خطوة أو خطوتني من خم اإلرسال األمامي.  -2

 اسرتخاء اجلسم وانثناء خفيف يف الركبتني.  -3

جيب أو تكوو القدم املعاكسة للذراع املاسكة للماب لامام والقدم األخرى  -4

 لل لف.                                                               

الكتف )مرجحة املاب( ومن  رجوع املاب إىل اخللف حتى يصل إىل مستوى -5

  ثم رضب الريشة.

 ها ب فة أمام الالعب.مسك الريشة من الطرف ثم رمي -6

                                                 
 .39-35،ص2013وسام صالح عبد احلسني ، الريشة الطائرة بني املامرسة واملنافسة ، عامو ، دار رضواو للطباعة والنرش ،   (2)
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يصل املاب إىل اجلهة األخرى  رضب الريشة باجلزء املسطح من املاب حتى -7

 من اجلسم .

 

 ( :( : (Short serveمهارة اإلرسال القصريمهارة اإلرسال القصري  --22

يؤدى هذا النوع من االرسال بكلتا وجهي املاب وغالبا ما يست دم يف املباريات يؤدى هذا النوع من االرسال بكلتا وجهي املاب وغالبا ما يست دم يف املباريات           

من قبل الالعبني باإلضافة اىل انه ال يسمح الرد عىل من قبل الالعبني باإلضافة اىل انه ال يسمح الرد عىل الزوجية بسبب صغر املسافة واشغاهلا الزوجية بسبب صغر املسافة واشغاهلا 

سيطرا اكثر يف هذا النوع من االرسااال بالكبس الساااحق ، لذا فانه جيعل الالعب املرساال مساايطرا اكثر يف  سل م ساحق ، لذا فانه جيعل الالعب املر سال بالكبس ال هذا النوع من االر

 الرد عىل التالية  ، وايضا يكوو وقوف الالعب يف املنطقة األمامية والقانونية لارسال. الرد عىل التالية  ، وايضا يكوو وقوف الالعب يف املنطقة األمامية والقانونية لارسال. 

 لقصري :لقصري :اخلطوات التعليمية ملهارة اإلرسال األمامي ااخلطوات التعليمية ملهارة اإلرسال األمامي ا

 األمامي. الوقوف عىل بعد خطوتني أو ثالث خلف خم اإلرسال -1

  اسرتخاء اجلسم وانثناء خفيف يف الركبتني . -2

تقدم الرجل املعاكسة للذراع املاسكة للماب إىل األمام والقدم األخرى  -3

 لل لف.

 جيب أو يمسك املاب بقبضة أمامية . -4

 إرجاع املاب خلف الريشة . -5

 تلقى املاب.  مسك الريشة من أيرافها بحيث تكوو قريبة من الالعب لكي -6

 رضب الريشة بعد تركها مبارشة )يف اللحظة التي تصل الريشة منطقة احلوض( -7

 

 اخلطوات التعليمية ملهارة اإلرسال اخللفي القصري :اخلطوات التعليمية ملهارة اإلرسال اخللفي القصري :

  بحيث تكوو الذراع التي حتمل املاب يف األمام. الوقوف باتزاو -1

جهة املاب إىل اإلمام والرجل األخرى إىل  تقديم الرجل التي يف نفس -2

  اخللف

  مسك املاب بقبضة خلفية . -3

  مسك الريشة بأيراف األصابع وجعلها بمستوى احلوض. -4

 رضب الريشة بحيث يكوو التوجيه بالرسغ. -5
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 منهج البحث وإجراءاته التطبيقية :منهج البحث وإجراءاته التطبيقية :  --33

 منهج البحث  3-1

يبق الباحثوو املنهج التجريبي بتصميم )املجموعتني التجريبية والضابطة ( وذلك ملالءمته يبق الباحثوو املنهج التجريبي بتصميم )املجموعتني التجريبية والضابطة ( وذلك ملالءمته     

 يبيعة املشكلة وحتقيق أهداف البحث .يبيعة املشكلة وحتقيق أهداف البحث .

 جمتمع البحث وعينته: جمتمع البحث وعينته:   22--33

ضة حدد جمتمع البحث بطالب املرحلة الثالثة يف كليه الرتبية البدنية وعلوم الرياضاااة                  جامعه جامعه   ––حدد جمتمع البحث بطالب املرحلة الثالثة يف كليه الرتبية البدنية وعلوم الريا

( ( Aكربالء واملتمثلة بأربع شعب  ، وتم اختيار عينه البحث بالطريقة العشوائية لتمثل شعبه )كربالء واملتمثلة بأربع شعب  ، وتم اختيار عينه البحث بالطريقة العشوائية لتمثل شعبه )

ية تضااام ) عة إىل جمموعتني التجريب ضم )وتم تقسااايمهم عن يريق القر ية ت عة إىل جمموعتني التجريب سيمهم عن يريق القر لب واملجموعة 99وتم تق يا لب واملجموعة (  يا  )

( يالب ، وللتأكد من تكافؤ املجموعتني و است دم الباحثوو اختبار ماو ( يالب ، وللتأكد من تكافؤ املجموعتني و است دم الباحثوو اختبار ماو 99الضابطة تضم )الضابطة تضم )

 (.(.11أ هرت النتائج بعدم وجود فروق معنوية بني املجموعتني وكام يف اجلدول )أ هرت النتائج بعدم وجود فروق معنوية بني املجموعتني وكام يف اجلدول )  وتني والتيوتني والتي

 (1جدول )

 يبني تكافؤ جمموعتي البحث

 املؤرشات اإلحصائية

 

 املتغريات البحثية           

وحدة 

 القياس

مستوى  قيمه ماو وتني 

 الداللة 

 نوع الداللة

 غري معنوي 0،71 8 درجة اإلرسال البعيد 

 غري معنوي 54، 0 6 درجة اإلرسال القصري  

 

 ((0505، ، 00مستوى الداللة )مستوى الداللة )          99==22وو        99= = 11وو

 األدوات واألجهزة املست دمة بالبحث :األدوات واألجهزة املست دمة بالبحث :  33--33

 (.(.22مالعب متكاملة عدد )مالعب متكاملة عدد )  --11

 ( نوع يونكس .( نوع يونكس .2020مضارب عدد )مضارب عدد )  --22

 ( علبه نوع يونكس بالستك .( علبه نوع يونكس بالستك .1010ريش عدد )ريش عدد )  --33

 ( روله( روله22الصقه ملونه عدد)الصقه ملونه عدد)  أرشيهأرشيه  --55(  (  44أقالم ماجيك ملونه عدد )أقالم ماجيك ملونه عدد )  --44

 استامرة تفريغ البيانات  استامرة تفريغ البيانات    --99االستبياو االستبياو   --88االختبارات االختبارات   --77( ( 22ساعة توقيت صينية عدد)ساعة توقيت صينية عدد)  --66

 املهارات موضوع الدراسة :املهارات موضوع الدراسة :  44--33
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شة الطائرة وذلك ألمهيته يف قام الباحثوو بدراساااة مهارة اإلرساااال البعيد والقصاااري بالريشاااة الطائرة وذلك ألمهيته يف  صري بالري سال البعيد والق سة مهارة اإلر قام الباحثوو بدرا

 عب وبداية احلصول عىل النقطةعب وبداية احلصول عىل النقطةرياضه الريشة باإلضافة اىل انه مفتاح اللرياضه الريشة باإلضافة اىل انه مفتاح الل

 

 :  (1)االختبارات املست دمة يف البحث 3-5

 اختبار اإلرسال القصري:اختبار اإلرسال القصري:  --أأ

 معرفه دقة مهارة اإلرسال القصريمعرفه دقة مهارة اإلرسال القصري  ::الفائدة من االختبارالفائدة من االختبار

بةاألدوات املطلوبااة صميم                      مضاااااارب ريشاااااة، ريش ، حباال مطااايي ، ملعااب  طم بتصاااميم                      : : األدوات املطلو عب  طم بت طايي ، مل بل م شة، ريش ، ح ضارب ري م

 ( ،استامرة لتسجيل البيانات.( ،استامرة لتسجيل البيانات.33))االختبار كام يف الشكل االختبار كام يف الشكل 

 عرض امللعب الفردي  5.18يول امللعب                      13.40          

 عرض امللعب الزوجي  6.10                                                      

 

 وصف األداء :

يأ : منطقة        كل منطقة كام  يأ : منطقة يبلغ قياس  كل منطقة كام  صف قطرها نصاااف قطرها ‹ ‹ 55)›)›يبلغ قياس  ‹ ‹  44››سم (من املركز،)سااام (من املركز،)55.855.8ن

درجة باقي املنطقة(. درجة باقي املنطقة(. ‹ ‹ 11)›)›سم(، سم(، 117117درجة درجة ‹ ‹ 22)›)›(، (، 96.596.5درجات درجات ‹ ‹ 33)›)›سم(، سم(، 6767درجات درجات 

 (.(.99وكام موضح يف شكل )وكام موضح يف شكل )

 تقويم األداء : تقويم األداء : 

حمدد لإلمحاء  و يعطى ل  --11 بار يعطى للم تربين  من  عد أو يتم رشح االخت حمدد لإلمحاء  و يعطى لب بار يعطى للم تربين  من  عد أو يتم رشح االخت لب ب لب لطا ‹ ‹  55››لطا

 ممارسات جتريبية. ممارسات جتريبية. 

( حماوله بحيث متر الريشة ما بني الشبكة ( حماوله بحيث متر الريشة ما بني الشبكة 1212( ويرسل )( ويرسل )xيقف املرسل بمكاو اإلرسال )يقف املرسل بمكاو اإلرسال )  --22

شبكة )واحلبل الذي يرتفع عن الشااابكة ) شة يف املنطقة ذات الدرجة سااام( حماوال إساااقاط الريشاااة يف املنطقة ذات الدرجة 5151واحلبل الذي يرتفع عن ال سقاط الري سم( حماوال إ

 ( حماوالت.( حماوالت.1010األعىل وحتسب له أفضل )األعىل وحتسب له أفضل )

 

 
 حساب النقاط: حساب النقاط: 

سقم فوق اخلم بني املنطقة التي تساااقم فيها الكرة ، فالريشاااة التي تساااقم فوق اخلم بني   يتم اعطاء درجه يفيتم اعطاء درجه يف       شة التي ت سقم فيها الكرة ، فالري املنطقة التي ت

منطقتني تأخذ درجة اعىل واإلرسال الذي ال يمر ما بني احلبل والشبكة وال يسقم عىل احد منطقتني تأخذ درجة اعىل واإلرسال الذي ال يمر ما بني احلبل والشبكة وال يسقم عىل احد 

صطدم باحلبل يعاد مرة أخرى والدرجة النهائية هي املنايق يعطى صاافرا واإلرسااال الذي يصااطدم باحلبل يعاد مرة أخرى والدرجة النهائية هي  سال الذي ي صفرا واإلر املنايق يعطى 

 ( درجه.( درجه.5050بالغة )بالغة )( وال( وال1010جمموعة الدرجات للمحاوالت)جمموعة الدرجات للمحاوالت)

                                                 

 . 64-63وسام صالح ، املصدر السابق ، ص -1



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6كتاب ملخصات املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية 

 

 

 487 
 

 اختبار اإلرسال الطويل :اختبار اإلرسال الطويل :  --بب

 معرفه دقة مهارة اإلرسال الطويلمعرفه دقة مهارة اإلرسال الطويل  ::الفائدة من االختبارالفائدة من االختبار

ست دمة األدوات املساات دمة  شكل )ارضاايه خاصااه  ططه بقياسااات ملعب الريشااة كام بالشااكل )  ::األدوات امل شة كام بال سات ملعب الري صه  ططه بقيا ضيه خا ( ، ( ، 44ار

مضارب خاصه بالريشة الطائرة ، ريش بالستك ، روله للقياس املرتي ، رشيم ملوو الصق مضارب خاصه بالريشة الطائرة ، ريش بالستك ، روله للقياس املرتي ، رشيم ملوو الصق 

 ة معلومات ، شواخص للداللة ، حبل ذات يول مستند بأعمدة .ة معلومات ، شواخص للداللة ، حبل ذات يول مستند بأعمدة .، استامر، استامر

 رشح األداء :رشح األداء :

ضيح متطلبات االختبار من حيث مكاو وقوف الالعب ويريقه االداء رشح وتوضااايح متطلبات االختبار من حيث مكاو وقوف الالعب ويريقه االداء  -1 رشح وتو

 واحتساب النقاط . ومن ثم ترك الالعب يؤدي عدد من املامرسات التجريبية واحتساب النقاط . ومن ثم ترك الالعب يؤدي عدد من املامرسات التجريبية 

 (.(.Xيقف الالعب يف املكاو امل صص له  با )يقف الالعب يف املكاو امل صص له  با ) -2

مهارة االرسال  بشكل قويس  بحيث ترتفع الريشة من فوق الشبكة مهارة االرسال  بشكل قويس  بحيث ترتفع الريشة من فوق الشبكة يؤدي الالعب يؤدي الالعب  -3

 ومن ثم من اعىل احلبل وصوال اىل املنطقة اخللفيه مللعب املنافس .ومن ثم من اعىل احلبل وصوال اىل املنطقة اخللفيه مللعب املنافس .

 ( ارسال  وتسجل له افضل عرشة ارساالت . 12يؤدي الالعب ) -4

 تقويم األداء :

صل  الالعب )حيصاال  الالعب ) -1 ساف( درجات  اذا وقعت الريشااة  يف املنطقة املقساامة  بمساااف5حي سمة  بم شة  يف املنطقة املق   4.5ة )ة )( درجات  اذا وقعت الري

سم( داخل منايق امللعب بعد اخلم اخللفي سااام( داخل منايق امللعب بعد اخلم اخللفي 40 سم( خلف امللعب  يادة عىل) سااام( خلف امللعب  يادة عىل) 

 للملعب مبارشة.للملعب مبارشة.

سافة ( عند وصاااول الريشااااة اىل املنطقة املحددة بمسااااافة 2-3-4يأخذ الالعب نقاط  )يأخذ الالعب نقاط  ) -2 شة اىل املنطقة املحددة بم صول الري ( عند و

 ( نقاط.( نقاط.5سم( باستمرار بعد املسافة املقسمة  ب)سم( باستمرار بعد املسافة املقسمة  ب)40))

شة اىل املنطقةيأخذ الالعب درجة واحده عند وصااول الريشااة اىل املنطقة -3 صول الري سافه  )املقساامة بمسااافه  )  يأخذ الالعب درجة واحده عند و سمة بم   175املق

سمة )ساام( التي تبدأ من هناية املسااافة املقساامة ) سافة املق شبكة ( لل م اخليام املوجود اساافل شاابكة 2سم( التي تبدأ من هناية امل سفل  ( لل م اخليام املوجود ا

 الريشة .الريشة .

شبكة ومن اعىل انقاص درجه واحده لكل ممارساااه ال ترتفع فيها الريشاااة فوق الشااابكة ومن اعىل  -4 شة فوق ال سه ال ترتفع فيها الري انقاص درجه واحده لكل ممار

 احلبل   احلبل   

عند وقوع  الريشة عىل احد اخلطوط وبني مسافتني مقسمتني تعطى الدرجة االعىل عند وقوع  الريشة عىل احد اخلطوط وبني مسافتني مقسمتني تعطى الدرجة االعىل  -5

 لمسافة االعىل .لمسافة االعىل .لل

ال حيصل الالعب عىل اي درجه عندما تكوو الريشة خارج منطقه امللعب او ترتطم ال حيصل الالعب عىل اي درجه عندما تكوو الريشة خارج منطقه امللعب او ترتطم  -6

 بالشبكة .بالشبكة .

(  درجه جلميه (  درجه جلميه 50اعىل ما حيص عليه الالعب من االختبار ومن  يع ممارساته هو ) اعىل ما حيص عليه الالعب من االختبار ومن  يع ممارساته هو )  -7

 ممارساته الرسمية اثناء االختبار.ممارساته الرسمية اثناء االختبار.
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 (2الشكل )

 اإلرسال الطويليوضح ختطيم ملعب الريشة الختبار 

 

 صباحا .صباحا .  20212021//1111//11تاريخ التجربة : يوم تاريخ التجربة : يوم التجربة االستطالعية : التجربة االستطالعية :   66--33

 مكاو التجربة : القاعة الداخلية لكلية الرتبية الرياضية يف جامعة كربالء .مكاو التجربة : القاعة الداخلية لكلية الرتبية الرياضية يف جامعة كربالء .  --

ستطالع من يالب املرحلة الثالثة يف كليه الرتبية البدنية وعلوم العينة : مثلت عينة االساااتطالع من يالب املرحلة الثالثة يف كليه الرتبية البدنية وعلوم   -- العينة : مثلت عينة اال

 ( يالب.( يالب.88ربالء وعددهم )ربالء وعددهم )جامعه كجامعه ك  ––الرياضة الرياضة 

 أهداف التجربة :أهداف التجربة :  --

 تعريف فريق العمل املساعد بطبيعة االختبارات ومعرفة مدى كفاءته .تعريف فريق العمل املساعد بطبيعة االختبارات ومعرفة مدى كفاءته . -1

 تاليف املعوقات التي تواجه الباحث أثناء تنفيذ االختبارات .تاليف املعوقات التي تواجه الباحث أثناء تنفيذ االختبارات . -2

قت املساااتغرق إلجراء  -3 بار والو كل اخت قه  لذي يساااتغر فة الزمن التقريبي ا ستغرق إلجراء معر قت امل بار والو كل اخت قه  ستغر لذي ي فة الزمن التقريبي ا معر

 ..  االختباراتاالختبارات

 ..  امالت العلمية لالختباراتامالت العلمية لالختباراتالتأكد من املعالتأكد من املع -4

 التعرف عىل الوقت املالئم للتامرين املست دمة . التعرف عىل الوقت املالئم للتامرين املست دمة .  -5

 التعرف عىل مالئمة التمرينات ألفرد العينة.التعرف عىل مالئمة التمرينات ألفرد العينة. -6
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 االختبارات القبلية :االختبارات القبلية :  77--33

يف القاعة املغلقة لكليه الرتبية يف القاعة املغلقة لكليه الرتبية   20212021//1111/ /   1010أجرى الباحثوو االختبارات القبلية يف أجرى الباحثوو االختبارات القبلية يف             

ضية الرياضاااية  سال امعة كربالء يف السااااعة العارشة صاااباحًا ، حيث تم اختبار مهارة اإلرساااال جج  --الريا صباحًا ، حيث تم اختبار مهارة اإلر ساعة العارشة  امعة كربالء يف ال

 بالريشة الطائرة .بالريشة الطائرة .

     التامرين املست دمة  التامرين املست دمة    88--33

سب مع لتي تم اعدادها بشااكل صااحيح يتناسااب مع نفذ الباحثوو عدد من التمرينات احلديثة  انفذ الباحثوو عدد من التمرينات احلديثة  ا           صحيح يتنا شكل  لتي تم اعدادها ب

ضع هذه التمرينات يف وحدات تعليميه  من هذه الوحده مسااتوى افراد العينة ، حيث تم وضااع هذه التمرينات يف وحدات تعليميه  من هذه الوحده  ستوى افراد العينة ، حيث تم و م

عاة 9090)) هذه الوحدات وفق خطوات انموذج رجيليوث ومرا عداد  يب وا قه وتم ترت عاة ( دقي هذه الوحدات وفق خطوات انموذج رجيليوث ومرا عداد  يب وا قه وتم ترت ( دقي

ستة وحدات هذه اخلطوات بطريقه متسااالساااله ، تم اعداد املنهج التعليمي بواقع ساااتة وحدات  سله ، تم اعداد املنهج التعليمي بواقع  سل تعليميه تعليميه هذه اخلطوات بطريقه مت

تضمنت تطبيق  يع خطوات االنموذج والوصول اىل الطالب بمستوى جيد وأداء مهاري تضمنت تطبيق  يع خطوات االنموذج والوصول اىل الطالب بمستوى جيد وأداء مهاري 

تاريخ  ناسااااب مع الوقت واجلهد املبذول ، حيث تم البدء بتطبيق الربنامج ب تاريخ يت سب مع الوقت واجلهد املبذول ، حيث تم البدء بتطبيق الربنامج ب --1111--1111يتنا

 ..20212021--1212--2828واستمر اىل يوم واستمر اىل يوم   20212021

 االختبارات البعدية االختبارات البعدية   99--33

نه ال               ية لعي عد بارات الب نه التم تطبيق االخت ية لعي عد بارات الب حث يف  تم تطبيق االخت حث يف  ب قة    20212021//1212  //3030ب عة املغل قا قة  يف ال عة املغل قا يف ال

ضية  ضية لكلية الرتبية الريا صباحًا وتم إجراء االختبارات   ––لكلية الرتبية الريا ساعة العارشة  صباحًا وتم إجراء االختبارات جامعة كربالء ويف ال ساعة العارشة  جامعة كربالء ويف ال

 املهارية.املهارية.

 

 الوسائل اإلحصائية :الوسائل اإلحصائية :  1010--33

 ( يف حتليل بيانات البحث وكام يأ  :( يف حتليل بيانات البحث وكام يأ  :spss))((11))تم است دام احلقيبة اإلحصائية تم است دام احلقيبة اإلحصائية               

 22اختبار  كااختبار  كا  --ئوية ئوية النسبة املالنسبة امل    --االنحراف املعياري االنحراف املعياري   --      الوسم احلسايب الوسم احلسايب   --

 اختبار سبريماو اختبار سبريماو   --اختبار ماو وتني اختبار ماو وتني   ––ولكوكسن ولكوكسن   --

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها :عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها :  --44

ت  11--44 يل ن تعرض وحتل بارات مهارة عرض وحتليل ن بار القبيل والبعدي ملجموعتي البحث يف اخت بارات مهارة ائج االخت بار القبيل والبعدي ملجموعتي البحث يف اخت ائج االخت

 االرسال .االرسال .

                                                 

،القاهرة :دار الفكر العريب ،  1لوم الرتبية البدنية والرياضية ، طحممد نرص الدين رضواو ، اإلحصاء االستدالم يف ع -1

 .303-257، ص2003
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سال و ملجموعتي البحث ، بعد  ع البيانات لالختبارات التي تم اجرائها ملهارة االرسااااال و ملجموعتي البحث ،            بعد  ع البيانات لالختبارات التي تم اجرائها ملهارة االر

ية وكام يف  بأجراء املعاجلات اإلحصااااائ باحثوو  قام ال نة  تائج أفراد العي ية وكام يف ولغرض وصاااف ن صائ بأجراء املعاجلات اإلح باحثوو  قام ال نة  تائج أفراد العي صف ن ولغرض و

 ((33))و و   ((22اجلداول )اجلداول )

 (2جدول )

ات املهارية يبن قيم الوسم احلسايب واالنحراف املعياري وقيم ولكوكسن املحسوبة لالختبار

 للمجموعة التجريبية

 

 ((0505، ، 00مستوى الداللة )مستوى الداللة )    99و=و=

سال، وفيام خيص نتائج املجموعة الضاااابطة يف االختبار القبيل و البعدي لالختبارات االرساااال،      ضابطة يف االختبار القبيل و البعدي لالختبارات االر وفيام خيص نتائج املجموعة ال

سن ( وصااافا لنتائج املجموعة وكذلك نتائج االختبار اإلحصاااائي ولكوكسااان 33يبنين اجلدول )يبنين اجلدول ) صائي ولكوك صفا لنتائج املجموعة وكذلك نتائج االختبار اإلح ( و

 ملعرفة معنوية الفروق بني االختبارين القبيل و البعدي .ملعرفة معنوية الفروق بني االختبارين القبيل و البعدي .

 

(3جدول )  

 ملعياري وقيم ولكوكسن املحسوبة لالختبارات املهاريةيبن قيم الوسم احلسايب واالنحراف ا

 وللمجموعة الضابطة

 ((0505، ، 00مستوى الداللة )مستوى الداللة )    99و=و=

سال وملجموعتي مناقشااة النتائج التي تم احلصااول عليها من االختبارات املهارية لارسااال وملجموعتي   22--44 صول عليها من االختبارات املهارية لار شة النتائج التي تم احل مناق

 البحث.البحث.

قيمة  االختبار البعدي االختبار القبيل االختبارات

ولكوكسن 

 املحسوبة

مستوى 

 اخلطأ 

نوع 

 الداللة

 انحراف معياري  وسم انحراف معياري وسم

 معنوي 02، 0 02، 2 65، 1 37 6، 0 23، 21 اإلرسال القصري 

 معنوي 01، 0 29، 2 22 ،1 1، 39 45، 0 15، 22 اإلرسال الطويل

قيمة ولكوكسن  االختبار البعدي االختبار القبيل االختبارات

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة 

نوع 

 الداللة

 ع -س ع -س

 معنوي 02، 0 44، 2 39، 2 1، 32 59، 0 4، 20 اإلرسال القصري 

 معنوي 01، 0 12، 2 22، 1 4، 31 21، 2 1، 23 اإلرسال الطويل
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بار القبيل والبعدي وملجموعتي        بارات االرسااااال  وحتليلها يف االخت تائج اخت بار القبيل والبعدي وملجموعتي من عرض ن سال  وحتليلها يف االخت بارات االر تائج اخت من عرض ن

ضحت يف اجلدولني )البحث )التجريبية و الضااااابطة( والتي وضاااحت يف اجلدولني ) ضابطة( والتي و ( تبني بوجود فرق ( تبني بوجود فرق 33( و)( و)22البحث )التجريبية و ال

واضح بني االختبارين القبيل والبعدي ولصالح االختبار البعدي وهذا ما يبدو واضحا عىل واضح بني االختبارين القبيل والبعدي ولصالح االختبار البعدي وهذا ما يبدو واضحا عىل 

عىل املجموعة التجريبية التي يبقت عليها املنهج التعليمي ويعزو عىل املجموعة التجريبية التي يبقت عليها املنهج التعليمي ويعزو جمموعتي البحث وخاصة جمموعتي البحث وخاصة 

 الباحثوو هذا الفرق إىل :الباحثوو هذا الفرق إىل :

ل للمنهج التعليمي والذي يتضمن وحدات تعليميه مناسبه تم تصميمها ل للمنهج التعليمي والذي يتضمن وحدات تعليميه مناسبه تم تصميمها االست دام األمثاالست دام األمث  --

مارس  نة ، حيث  ها ألفراد العي ها ومالئمت ية تطبيق مارس وفق خطوات انموذج رجيليوث مع كيف نة ، حيث  ها ألفراد العي ها ومالئمت ية تطبيق وفق خطوات انموذج رجيليوث مع كيف

عة عةأفراد املجمو قة . كام او   أفراد املجمو نات املطب كل مترين من التمري عددا من التكرارات ل ية  قة . كام او التجريب نات املطب كل مترين من التمري عددا من التكرارات ل ية  التجريب

ستمر كاو له دور فعال يف  يادة الثقة لدى التكرارات املناسااابة والتوجيه والتصاااحيح املساااتمر كاو له دور فعال يف  يادة الثقة لدى  صحيح امل سبة والتوجيه والت التكرارات املنا

 املتعلمني مع  ياده املعلومات الصحيحة حول االداء املثام اجليد .املتعلمني مع  ياده املعلومات الصحيحة حول االداء املثام اجليد .

لدى  ((Schmidt، وذكر )، وذكر ) حلاصاااال  لدى أو التعلم ا صل  عات يف أو التعلم احلا عدة تنوي لذين يامرساااوو  عات يف املتعلمني ا عدة تنوي سوو  لذين يامر املتعلمني ا

صبح لدهيم القدرة عىل إدراك املثريات التي تواجههم التمرين لاشاااكال املهارية ساااوف تصااابح لدهيم القدرة عىل إدراك املثريات التي تواجههم  سوف ت شكال املهارية  التمرين لا

ساعد املتعلم بتهيئة برامج حركية وهذا ما ساااااعد املتعلم بتهيئة برامج حركية   . .   ((11))وبالتام تفعيل عملية التعلم هلذه املهاراتوبالتام تفعيل عملية التعلم هلذه املهارات وهذا ما 

و خربات و خرباترسيعة لغرض مواجهة تغري مواقف اللعب حيث يكون صرية سااابقة لاداء بفرتة قصاارية   رسيعة لغرض مواجهة تغري مواقف اللعب حيث يكون سابقة لاداء بفرتة ق

كن املتعلم من مواجهة الظروف الصااعبة واملعقدة  صعبة واملعقدة نتيجة التدريب املسااتمر املؤثر، وكذلك متن كن املتعلم من مواجهة الظروف ال ستمر املؤثر، وكذلك متن نتيجة التدريب امل

 ..يف لعبة تتمينز بالتعقيد والرسعة يف لعبة تتمينز بالتعقيد والرسعة 

سال اما يف ما خيص املجموعة الضاااابطة فأهنا ايضاااا حققت تطورا واضاااحا يف مهاره االرساااال  ضحا يف مهاره االر ضا حققت تطورا وا ضابطة فأهنا اي اما يف ما خيص املجموعة ال

بب ا طائرة بسااا بالريشااااة ال سبب االطويل والقصاااري  طائرة ب شة ال بالري صري  ناء الطويل والق ناء لتكرارات واملامرسااااات التي اتبعوها اث سات التي اتبعوها اث لتكرارات واملامر

صائح والتوجيهات التي كانت تعطى هلم من قبل املحارضات العملية باإلضااااافة اىل النصااااائح والتوجيهات التي كانت تعطى هلم من قبل  ضافة اىل الن املحارضات العملية باإل

 مدرس املادة كاو هلا اثرا واضحا يف تطور هذه املجموعة.مدرس املادة كاو هلا اثرا واضحا يف تطور هذه املجموعة.

 

 الرسال  .الرسال  .ااعرض نتائج االختبار البعدي ملجموعتي البحث يف اختبارات عرض نتائج االختبار البعدي ملجموعتي البحث يف اختبارات   33--44

صف نات البعدية الختبارات االرسااااال و ملجاميع البحث ، ولغرض وصاااف بعد  ع البيابعد  ع البيا             سال و ملجاميع البحث ، ولغرض و نات البعدية الختبارات االر

 ..( ( 44بيانات أفراد العينة قام الباحثوو بمعاجلة البيانات إحصائيا وكام يف جدول )بيانات أفراد العينة قام الباحثوو بمعاجلة البيانات إحصائيا وكام يف جدول )

 

 
 

                                                 
1- Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg. Motor Learning and Performance, Second 

edition, Human Kinetics, 2000,p.267. 
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 (4جدول )

 يبن قيم الوسائل اإلحصائية املحسوبة لالختبارات البعدية وملجموعتي البحث 

 ((0505، ، 00مستوى الداللة )مستوى الداللة )    99==22وو          99==11وو

 مناقشة نتائج الفروق البعدية بني االختبارات املهارية  ملجموعتي البحث مناقشة نتائج الفروق البعدية بني االختبارات املهارية  ملجموعتي البحث   44--44

حت يف      عدي  والتي وضااا بار الب ية يف االخت هار بارات امل تائج االخت يل ن ضحت يف من عرض وحتل عدي  والتي و بار الب ية يف االخت هار بارات امل تائج االخت يل ن من عرض وحتل

صالح املجموعة التجريبية ( تبنين أو هناك فروق معنوية بني جمموعتي البحث ولصااالح املجموعة التجريبية 44اجلدول )اجلدول ) ( تبنين أو هناك فروق معنوية بني جمموعتي البحث ول

 األوىل ويعزو الباحثوو هذه الفروق يف التطور إىل ما يأ  :األوىل ويعزو الباحثوو هذه الفروق يف التطور إىل ما يأ  :

باسااات دا ية االوىل تعلمت  ست داإو املجموعة التجريب با ية االوىل تعلمت  قدرة إو املجموعة التجريب نات جديدة هتدف إىل تطور  قدرة م متري نات جديدة هتدف إىل تطور  م متري

املتعلم عىل بناء برنامج حركي جديد وصحيح  والذي اشتمل عىل  يع املدركات الاوريه املتعلم عىل بناء برنامج حركي جديد وصحيح  والذي اشتمل عىل  يع املدركات الاوريه 

سال . ، و بلعبة الريشاااة الطائرة مما أدى هذا اىل بناء مساااار حركي مثام خاص بمهاره االرساااال . ، و  سار حركي مثام خاص بمهاره االر شة الطائرة مما أدى هذا اىل بناء م بلعبة الري

هذه املجموعة عدد كبري من املعلومات والربامج لدى أفراد  هذه املجموعة عدد كبري من املعلومات والربامجتوفر  لدى أفراد  صة بلعبة احلركية اخلاصااااة بلعبة   توفر  احلركية اخلا

ستجابات احلركية ألغلب حاالت الريشااااة الطائرة وبالتام توفر لدهيم عدد كبري من االساااتجابات احلركية ألغلب حاالت  شة الطائرة وبالتام توفر لدهيم عدد كبري من اال الري

لذي  عد وفق االنموذج ا نامج التعليمي امل قت الرب ية يب عة التجريب عب. كام او املجمو لذي الل عد وفق االنموذج ا نامج التعليمي امل قت الرب ية يب عة التجريب عب. كام او املجمو الل

اإلضافة اإلضافة هيدف اىل  ياده معرف املتعلمني وبناء املعلومات لدهيم بصوره تدرجييه ومتسلسله بهيدف اىل  ياده معرف املتعلمني وبناء املعلومات لدهيم بصوره تدرجييه ومتسلسله ب

صفي الدماغ اثناء اىل  ياده الوعي لديه وحماوله تفعيل ياقات الدماغ من خالل تو يف نصااافي الدماغ اثناء  اىل  ياده الوعي لديه وحماوله تفعيل ياقات الدماغ من خالل تو يف ن

صعبه حتتاج اىل تفكري إلجياد احللول ، الوحدات التعليميه من خالل اعطاء مواقف صاااعبه حتتاج اىل تفكري إلجياد احللول ،  كام او كام او الوحدات التعليميه من خالل اعطاء مواقف 

التي التي   تقديم املعلومات كاو مرتبًا ومنظاًم ومرتبطًا باهليمنة امل ية )املتفقة( مقارنة باملجموعةتقديم املعلومات كاو مرتبًا ومنظاًم ومرتبطًا باهليمنة امل ية )املتفقة( مقارنة باملجموعة

شكل  سباب يف تذكر املعلومات ب صفية. هذا قد يكوو أحد األ سيادة امل ية الن شكل تراعى فيها ال سباب يف تذكر املعلومات ب صفية. هذا قد يكوو أحد األ سيادة امل ية الن تراعى فيها ال

سرتجاع من أفضاال )إو تنظيم املعلومات يشااكل أمهية كربى يف تبساايم عمليتي احلفظ واالساارتجاع من  سيم عمليتي احلفظ واال شكل أمهية كربى يف تب ضل )إو تنظيم املعلومات ي أف

 ((11))الذاكرة(. الذاكرة(. 

 االستنتاجات والتوصيات : -5

                                                 

 ..223، ص، ص2003دار امليرسة للنرش والتو يع والطباعة ، دار امليرسة للنرش والتو يع والطباعة ،   ،  عامو ،،  عامو ،3صالح حممد عيل ابو جادو ، علم النفس الرتبوي . طصالح حممد عيل ابو جادو ، علم النفس الرتبوي . ط  --11

قيمة ماو وتني  املجموعة الضابطة    املجموعة التجريبية  االختبارات

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة 

نوع 

 الداللة

 ع -س ع -س

 معنوي 00، 0 00، 0 39، 2 1، 32 65، 1 37 اإلرسال القصري 

 معنوي 00، 0 00، 0 22، 1 4، 31 22، 1 1، 39 اإلرسال الطويل
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 االستنتاجات : 5-1

هاره للمنهج التعليمي وفق انموذج رجيللمنهج التعليمي وفق انموذج رجي  --11 يه مل ناء برامج حرك عال ومهم يف ب هاره ليوث دور ف يه مل ناء برامج حرك عال ومهم يف ب ليوث دور ف

 االرسال لدى الطالب .االرسال لدى الطالب .

لذين يبق عليهم املنهج التعليمي وفق االنموذج تفوق افراد املجموعااة التجريبيااة الااذين يبق عليهم املنهج التعليمي وفق االنموذج   --22 ية ا عة التجريب تفوق افراد املجمو

 املست دم يف االختبارات البعدية .املست دم يف االختبارات البعدية .

صحيح للمهارات ساااهم املنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث يف بناء مسااار حركي صااحيح للمهارات   --33 سار حركي  ساهم املنهج التعليمي وفق انموذج رجيليوث يف بناء م

 دروسة دروسة املامل

 ما يوىص به البحث اال   : 5-2

 رضورة  تطبيق هذا املنهج املعد من قبل الباحثني يف تعلم مهارة اإلرسال بالريشة الطائرة رضورة  تطبيق هذا املنهج املعد من قبل الباحثني يف تعلم مهارة اإلرسال بالريشة الطائرة   --11

 رضورة  تطبيق نامذج تعليميه جديده يف تعلم مهارات الريشة الطائرة. رضورة  تطبيق نامذج تعليميه جديده يف تعلم مهارات الريشة الطائرة. --22

 ة ة رضورة تطبيق هذا االنموذج يف تعلم مهارات جديده بالريشة الطائررضورة تطبيق هذا االنموذج يف تعلم مهارات جديده بالريشة الطائر  --33

 

 

  



 
 2022 لقصير(  للطالب بالريشة الطائرةا–)الطويل  يوث واثره في تعلم مهارة إلارسالبرنامج تعليمي على وفق انموذج ريجل 
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 واملراجع: املصادر

ست دام نموذج رجيليوث يف تدريس وحد  ثروات ويننا اماين حافظ البسااايوين ،  اثر اسااات دام نموذج رجيليوث يف تدريس وحد  ثروات ويننا   -- سيوين ،  اثر ا اماين حافظ الب

سابر االبداعي لدى العريب وروائع حضاااارتنا اإلساااالمية لتنميه بعض مهارات التفكري الساااابر االبداعي لدى  سالمية لتنميه بعض مهارات التفكري ال ضارتنا اإل العريب وروائع ح

املنصورة ، العدد املنصورة ، العدد تالميذ الصف الثاين االعدادي ، بحث منشور يف جمله كليه الرتبية ، جامعه تالميذ الصف الثاين االعدادي ، بحث منشور يف جمله كليه الرتبية ، جامعه 

110110 ، ،20202020 

،  عامو ، دار امليرسة للنرش والتو يع ،  عامو ، دار امليرسة للنرش والتو يع 3صالح حممد عيل ابو جادو ، علم النفس الرتبوي . طصالح حممد عيل ابو جادو ، علم النفس الرتبوي . ط  --

 ..  2003والطباعة ، والطباعة ، 

 ..  20142014، جامعه بغداد ، ، جامعه بغداد ، 22سعد عيل  اير واخروو ، املوسوعة التعليميه املعارصة ، جسعد عيل  اير واخروو ، املوسوعة التعليميه املعارصة ، ج  --

عفيف العاين: املناهج اجلامعية وسبل تطويرها. حمارضات دورات التأهيل الرتبوي، مكتبة  -

 . 1989الطباعة املركزية، جامعة بغداد، 

بسطوييس امحد وعباس امحد السامرائي، يرق التدريس يف جمال الرتبية الرياضية. مطبعة  2 -

 .1984جامعة املوصل، 

ا دار االمل للنرش ، اربداااا دار االمل للنرش 11يب تدريب الرتبية الرياضية. طيب تدريب الرتبية الرياضية. طعيل بطانية و امحد الديري. اسالعيل بطانية و امحد الديري. اسال  -- ، اربد

 ..145145. ص. ص19871987والتو يع، والتو يع، 

  11حممد نرص الدين رضواو ، اإلحصاء االستدالم يف علوم الرتبية البدنية والرياضية ، طحممد نرص الدين رضواو ، اإلحصاء االستدالم يف علوم الرتبية البدنية والرياضية ، ط  --

 ..20032003،القاهرة :دار الفكر العريب ، ،القاهرة :دار الفكر العريب ، 

 ..20012001ب اجلامعي ،ب اجلامعي ،،دار الكتا،دار الكتا11حممد حممود احليلة : يرائق التدريس واسترياتيجياته،طحممد حممود احليلة : يرائق التدريس واسترياتيجياته،ط  --

تدريس   -- باألهداف اىل نموذج ال تدريس  هلادف من نموذج ال تدريس ا لدريج ، ال تدريس حممد ا باألهداف اىل نموذج ال تدريس  هلادف من نموذج ال تدريس ا لدريج ، ال حممد ا

 . . 20442044، دار الكتاب اجلامعي للنرش ، القاهرة ، ، دار الكتاب اجلامعي للنرش ، القاهرة ، 11بالكفايات ، طبالكفايات ، ط

سام حامد عباس ، تأثري منهج تعليمي وفق انموذج الفورمات يف اليقظة الذهنية وتعلم وسااام حامد عباس ، تأثري منهج تعليمي وفق انموذج الفورمات يف اليقظة الذهنية وتعلم   -- و

( سنه ، رسالة ماجستري / ( سنه ، رسالة ماجستري / 1515--1313العبي تنس كرة القدم بأعامر )العبي تنس كرة القدم بأعامر )بعض املهارات األساسية لبعض املهارات األساسية ل

 . . 20222022كليه الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعه كربالء ، كليه الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعه كربالء ، 

ضواو وسااام صااالح عبد احلسااني ، الريشااة الطائرة بني املامرسااة واملنافسااة ، عامو ، دار رضااواو   -- سة ، عامو ، دار ر سة واملناف شة الطائرة بني املامر سني ، الري صالح عبد احل سام  و

 ..20132013للطباعة والنرش ، للطباعة والنرش ، 

 

- Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg. Motor Learning and Performance ، ، Second 

edition ، ، Human Kinetics ، ، 2000. 
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 (1ملحق )

 بعض التامرين املست دمة بالبحث

 

 
 

ضع حبل عىل ارتفاع لعب إرسااااالت عام بعيد) يمني( مع وضاااع حبل عىل ارتفاع   --11 ساالت عام بعيد) يمني( مع و صف يف منتصاااف 55، ، 22لعب إر يف منت

 امللعب لتسقم الريشة فوق احلبل وداخل امللعبامللعب لتسقم الريشة فوق احلبل وداخل امللعب

ضع حبل عىل ارتفاع لعب إرساااالت عام بعيد) يسااار( مع وضااع حبل عىل ارتفاع   --22 سار( مع و ساالت عام بعيد) ي صف يف منتصااف 55، ، 22لعب إر يف منت

  امللعب لتسقم الريشة فوق احلبل وداخل امللعبامللعب لتسقم الريشة فوق احلبل وداخل امللعب

ضع حبل عىل ارتفاع )لعب إرساااالت قريبة عىل جهة اليمني مع وضااع حبل عىل ارتفاع )  --33 ساالت قريبة عىل جهة اليمني مع و سم( ساام( 8585، ، 11لعب إر

 فوقفوق

 الشبكة لتسقم الريشة اعىل الشبكة واسفل احلبل واىل املنطقة املثالية لإلرسالالشبكة لتسقم الريشة اعىل الشبكة واسفل احلبل واىل املنطقة املثالية لإلرسال

ضع حبل عىل ارتلعب إرساااالت قريبة عىل جهة اليسااار مع وضااع حبل عىل ارت  --44 سار مع و ساالت قريبة عىل جهة الي سم( ساام( 8585، ، 11فاع )فاع )لعب إر

 فوقفوق

 الشبكة لتسقم الريشة فوق الشبكة وحتت احلبل واىل املنطقة املثالية لإلرسالالشبكة لتسقم الريشة فوق الشبكة وحتت احلبل واىل املنطقة املثالية لإلرسال

شبكة القانوين ومن جهتي امللعب اليمني لعب إرسااااالت قصااارية عىل ارتفاع الشااابكة القانوين ومن جهتي امللعب اليمني   --55 صرية عىل ارتفاع ال ساالت ق لعب إر

 واليسار واليسار 

شبكة القانوين ومن جهتي امللعب اليمني لعب إرسااااالت بعيده عىل ارتفاع الشااابكة القانوين ومن جهتي امللعب اليمني   --  --66 ساالت بعيده عىل ارتفاع ال لعب إر

 واليسارواليسار

 

 
 
               



 

 

 محور الدراسات التاريخية 



 

 

 1571 -1564الاحتالل الاسباني للفلبين 
 

 1اهلام حممود اجلادرأ.د.

 مقدمة:

البداية الفعلية لالحتالل اإلسباين للفلبني متمثلة بحملة ميجل لوبيز دي  1564يعد عام 

وصل  1565املكسيك لويس دي فيالسكو، ويف بداية عام ليجازيب اىل الفلبني بأمر من ملك 

أسطوله اىل سواحل الفلبني وعقد مع أمراء حكام اجلزر اتفاقية صداقة، واختار جزيرة سيبو 

 .1571منطلقا الحتالل الفلبني وقد تم بالفعل احتالل العاصمة مانيال يف عام 

 مشكلة البحث:

 جمتمع إسالمي اىل جمتمع مسيحي. تتمحور يف كيفية حتول املجتمع الفلبيني من

 أسئلة البحث:

 هل كانت الفلبني جزء من العامل اإلسالمي ؟ -

 ما هي املخططات اإلسبانية الحتالل الفلبني؟ وماهي النتائج؟  -

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

توضيح الوسائل واألساليب التي اعتمدهتا القوات االسبانية لتثبيت سيطرهتا عىل الفلبني 

 .ودور الشعب الفلبيني بكل أطيافه ملواجهة خطر االحتالل

 أمهية البحث:

تعرضت الدول االسالمية يف جنوب رشق أسيا ومنها الفلبني حلمالت تشويه صورة اإلسالم 

 خالل مدة البحث للحد من انتشاره بني األمم التي ال تدين باإلسالم واستغالل خرياته.

 منهج البحث:

 والوقائع.  اعتمد البحث عىل املنهج العلمي التارخيي التحلييل املحايد يف عرض األحداث

 الفلبني ، اسبانيا ، ميجل دي ليجازيب، االحتالل ، مانيال .  الكلامت املفتاحية:

 

 

                                                 
رئيس حترير جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية، رئيس قسم التاريخ للمدة ما بني  جامعة الكوفة / كلية الرتبية للبنات 1

ابن رشد، عضو يف جلنة الرتقيات العلمية يف الكلية، عضو جلنة الدراسات  –م، خرجية جامعة بغداد كلية الرتبية  2011-2014

 العليا يف الكلية، شاركت يف مؤمترات حملية ودولية وعضو يف بعض جلاهنا.



 
 2022 1571 -1564الاحتالل الاسباني للفلبين  

  

 

498   
 

Spanish Occupation of the Philippines 

1564-1571 

Ilham Mahmoud Al-Jader 

 

Abstract: 

The year 1564 is the actual beginning of the Spanish occupation of the 

Philippines ، ،represented by the campaign of Miguel Lopez de Legazpi to the 

Philippines by order of the King of Mexico Luis de Velasco. Conquest of 

the capital ، ،Manila ، ،in 1571. 

Because of its richness in gold and the fertility of its land ، ،he sent a letter to 

the King of Spain ، ،Philip II ، ،demanding that he be allowed to occupy the 

island and seize their property ، ،and asked him to send more men and 

weapons and allow him to practice the slave trade. After obtaining the 

approval of the Spanish king ، ،Legazpi entered several battles with the 

people of the island that ended with the withdrawal of the inhabitants of 

Cebu to the inner valleys ، ،and thus Legazpi succeeded in making plans for 

the Spanish colony. The year 1570 witnessed the beginning of the 

confrontation between the Spanish forces and the people of the island of 

Luzon ، ،and he made Manila the capital of the new colony. After a 

confrontation between the two parties ، ،the governor of Manila was forced 

to withdraw ، ،allowing the Spanish forces to enter the city in 1571. 

Keywords: Philippines ،Spain ،Miguel de Legazpi ،occupation ،Manila. 

  



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6كتاب ملخصات املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية 

 

 

 499 
 

 املقدمة

دري واحلد من تعرضتتت الدول االستتالمية يف جنوب رشق أستتيا ومنها الفلبني حلمالت التندتتري واحلد من      سيا ومنها الفلبني حلمالت التن سالمية يف جنوب رشق أ ضت الدول اال تعر

سرتاتيجي الذي انتشتتار اإلستتالم بني األمم التي ال تدين باإلستتالم ، فضتتال عن موقعها االستترتاتيجي الذي  ضال عن موقعها اال سالم ، ف سالم بني األمم التي ال تدين باإل شار اإل انت

ضاف هلا مزيداأضتتتاف هلا مزيدا شكلتتمحور مشتتتكلوومن األمهية .من األمهية .  أ يف كيفية حتول املجتمع الفلبيني من يف كيفية حتول املجتمع الفلبيني من   البحثالبحث  ةةتتمحور م

سالمي اىلجمتمع إستتالمي اىل سجمتمع مستت  جمتمع إ سئلة ا تية :أما اإلشتتكالية تتمثل باألستتئلة ا تية :..حي حي ييجمتمع م شكالية تتمثل باأل كانت الفلبني كانت الفلبني   هلهلأما اإل

 األسبانية الحتالل الفلبني ؟ وماهي النتائج ؟  األسبانية الحتالل الفلبني ؟ وماهي النتائج ؟    خططاتخططاتاملامل  ماهيماهيجزء من العامل اإلسالمي ؟ جزء من العامل اإلسالمي ؟ 

عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته تشكلت جمموعة من األهداف والغايات التي  بناءو

الوسائل واألساليب التي اعتمدهتا  توضيحو يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف

القوات االسبانية لتثبيت سيطرهتا عىل الفلبني ودور الشعب الفلبيني بكل أطيافه ملواجهة 

املحايد يف عرض  التحلييلعىل املنهج العلمي التارخيي  البحث اعتمدوخطر االحتالل .

مع  حترك احلملة األسبانية اىل  1564أما حدود الدراسة فتبدأ عام األحداث والوقائع . 

مع احتالله ملدينة مانيال  1571وتنتهي عام  ميجل لو بيزي دي ليجازيب الفلبني بقيادة

 وجعلها عاصمة للمستعمرة األسبانية . 

م  152الفلبني  يفاحلملة االسبانية بحث اىل ثالثة مباحث وخامتة:  االول بعنوان وقسم ال

وان املبحث الثالث م ، وعن1565 -1559يف الفلبني  والثاين بعنوان احلمالت االسبانية 

م . أما أهم النتائج فتمثلت باحتالل 1571إجراءات ليجازيب التندريية يف الفلبني حتى عام 

تابعة لإلمرباطورية األسبانية وإحدى أهم املستعمرات التي وأصبحت  اسبانيا للفلبني 

 .  نرشت فيها الدين املسيحي

 1521املبحث االول / احلملة االسبانية عىل الفلبني 

ساحل(كيلو مرت تقريبًا من ستتتاحل505505الفلبني عىل بعد )الفلبني عىل بعد )  تقعتقع     سيارشق أستتتيا  جنوبجنوب  (كيلو مرت تقريبًا من    عرضعرض  دائريتدائريت  بنيبني((1))رشق أ

( كيلو ( كيلو 15501550))  حوايلحوايلومتتد جزرها ومتتد جزرها ، ،   رشقياً رشقياً   درجةدرجة( ( 126145126145طول )طول )  وخطيوخطي  شامالً شامالً   درجةدرجة( ( 21152115))

شاملالشتتتاملمرت من اجلنوب إىل مرت من اجلنوب إىل  رشقالرشتتتق( كيلو مرت من الغرب إىل ( كيلو مرت من الغرب إىل 11251125وحوايل )وحوايل )، ،   ال حييطها املحيط حييطها املحيط ، ،   ال

سابقًا(الشتتامل تايوان )فرموزا ستتابقًا(  منمن  حتدهاحتدهااملتفرغة منه,املتفرغة منه,  والبحاروالبحار  ادئادئاهلاهل شامل تايوان )فرموزا    بورينيوبورينيو  ومن اجلنوب جزيرةومن اجلنوب جزيرة، ، ال

 الدني يف الدني يف   وبحروبحراهلادئ اهلادئ   املحيطاملحيطاجلنوب الغريب ماليزيا و من الرشق اجلنوب الغريب ماليزيا و من الرشق   ومنومنو إندونيسيا، و إندونيسيا، 

                                                 
شباه اجلزر جنوب رشق آستيا تعبري مل يههر ومل يل  رواجًا وقبوالً إال  منذ احلرب العاملية الثانية ليطل  عىل ستلستلة من اجلزر وأشتباه اجلزر   ((1 سلة من اجلزر وأ سل سيا تعبري مل يههر ومل يل  رواجًا وقبوالً إال  منذ احلرب العاملية الثانية ليطل  عىل  جنوب رشق آ

دنيالتي تقع إىل الرشتتق من شتتبه القارة اهلندية وإىل اجلنوب من الدتتني شبه القارة اهلندية وإىل اجلنوب من ال رشق من  شامالً و)( درجة شتتامالً و)27122712ويمتد بني دائريت عرض )ويمتد بني دائريت عرض )،،التي تقع إىل ال ( ( 1111( درجة 

يس واألرخبيل ( درجة رشقًا  وهي تتألف من جمموع األرخبيل اإلندونييستتت واألرخبيل 124150124150رجة و)رجة و)( د( د9212092120درجة جنوبًا وبني )درجة جنوبًا وبني ) ( درجة رشقًا  وهي تتألف من جمموع األرخبيل اإلندوني

 ..1919, ص , ص 77جج،،مكةمكة،،هت،  املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالميهت،  املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي14191419،،ينهر : نخبة من العلامءينهر : نخبة من العلامء،،الفلبينيالفلبيني
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، ماليزيا ، الفلبني، ، ماليزيا ، الفلبني،   سياسياوتشمل: اندونيوتشمل: اندوني  ةةفهي بذلك تكون ضمن جزر اهلند الرشقيفهي بذلك تكون ضمن جزر اهلند الرشقي  ،،((1))جهة الغربجهة الغرب

 ..((2))جممله أغلبية إسالميةجممله أغلبية إسالمية  يفيفوهذا القسم من جنوب رشق آسيا وهذا القسم من جنوب رشق آسيا   ،،وسنغافورةوسنغافورة  ،،اجلديدةاجلديدة  غيناغينابروناي، بروناي، 

سالماإلستتتالمعملية ظهور عملية ظهور   متثلمتثلوو     سيا يف جنوب رشق آستتتيا   اإل مهمة من مراحل مهمة من مراحل   مرحلةمرحلةالفلبني الفلبني   ومنهاومنهايف جنوب رشق آ

شار انتشتتار  سالماإلستتالمانت سلمون ملفاملستتلمون مل، ، يف العامل يف العامل   اإل رشقالرشتتقيذهبوا إىل يذهبوا إىل   فامل صاألقصتت  ال ذهب ذهب   وإناموإنامبجيوش فاحتة بجيوش فاحتة   األق

احلسنة احلسنة   هةهةباحلكمة واملوعباحلكمة واملوع  اإلسالماإلسالماألصقاع النائية كتجار ودعاة يدعون إىل األصقاع النائية كتجار ودعاة يدعون إىل   هذههذهإىل إىل   نناملسلمواملسلمو

ْكَمةِ   َربَِّك َربَِّك   َسبِيلِ َسبِيلِ   إىلإىل  اْدع  اْدع  تعاىل﴿تعاىل﴿  ههاستجابة لقولاستجابة لقول ْكَمةِ بِاحْلِ َسنَةِ   َوامْلَْوِعَهةِ َوامْلَْوِعَهةِ   بِاحْلِ َسنَةِ احْلَ تِي  َوجاِدهْل مْ َوجاِدهْل مْ   احْلَ تِيبِالَّ   َأْحَسن  َأْحَسن    ِهَي ِهَي   بِالَّ

وَ   َربََّك َربََّك   أن  أن   وَ ه  لَّ   بَِمنْ بَِمنْ   َأْعَلم  َأْعَلم    ه  لَّ ضتتتَ بِيلِهِ   َعنْ َعنْ   ضَ بِيلِهِ ستتتَ وَ   سَ وَ َوه  رص أديب املؤرخ قيرصتتت أديب   ويرىويرى، ،   ((3))﴾﴾بِامْل ْهتَِدينَ بِامْل ْهتَِدينَ   َأْعَلم  َأْعَلم    َوه  املؤرخ قي

دالاإلتدتتتالخمول أن  خمول أن   سالمبني اإلستتتالم  اإلت سالم يف من ظهور اإلستتتالم يف   يرجع إىل وقت مبكريرجع إىل وقت مبكر  ةةاملاالوياملاالويواجلزر واجلزر   بني اإل من ظهور اإل

الغرض الغرض   ااومما جيعل هذومما جيعل هذ، ، ((4))القرن الثامن امليالدي )األول للهجرة ( القرن الثامن امليالدي )األول للهجرة (   ومنذومنذالعربية العربية   ةةاجلزيراجلزيرشبه شتتتبه 

سع   عامنعامنوو  نناليماليمو و العربية العربية   اجلزيرةاجلزيرة  بهبهشش  جنوبجنوب  يفيف  للعربللعرب  ماهو معروفماهو معروف  احتامالاحتامالأكثر أكثر  شاط وا سع ن شاط وا ن

 ..هلم نشاط جتاري بحري هلم نشاط جتاري بحري   كانكانالعامل حيث العامل حيث   منمنالنطاق يف هذه اجلزر البعيدة النطاق يف هذه اجلزر البعيدة 

سقوط مقر اةالفةوستتتقوط مقر اةالفة، ، مم12551255اهلجوم املغويل عىل بغداد عاماهلجوم املغويل عىل بغداد عام  أثرأثر  وعىلوعىل     سالعباستتت  و بغداد بغداد   يفيف  ةةييالعبا

نه هجرة  نه هجرة نتج ع عدادنتج ع عدادأ سلمنياملستتتلمني  ببكبرية من العركبرية من العر  أ يا   جزرجزرإىل إىل   متوجهنيمتوجهني  امل يا جنوب رشق آستتت س جنوب رشق آ

وبورينيو وجزر الفلبني ومع وبورينيو وجزر الفلبني ومع   امللوكاامللوكاونشطت يف املاليو وجاوة وونشطت يف املاليو وجاوة و  االسالميةاالسالمية  عوةعوةالدالد  فازدهرتفازدهرت

رش امليالدي)هناية القرن الرابع عرشتت امليالدي) سابعالستتابعهناية القرن الرابع ع صبحتأصتتبحتاهلجري(,اهلجري(,  ال شامل الستتاحلية لشتتامل   املقاطعاتاملقاطعات  أ ساحلية ل ال

سالمية. إستتالمية. سومطرة ستتومطرة  شافات اجلغرافية متكنت كل من الربتغال ومن خالل تتبع حركة االستتتكشتتافات اجلغرافية متكنت كل من الربتغال إ ستك ومن خالل تتبع حركة اال

ص ،واألستبان الوصتول للرشتق األقصت ، رشق األق صول لل سبان الو  Marcoو)و)متكنت الربتغال بقيادة املالح ماركو بولمتكنت الربتغال بقيادة املالح ماركو بول  إذْ إذْ   واأل

                                                 
2 --   Hall D.G.E. A History of South East Asia ,(London, 1955),p.3. 

3  --  Fisher ,Charles, South Esat Asia ,(London ,1967),p.3 ;  

 ..  111111صص،،الرياضالرياض،،البلدان االسالمية واألقليات املعارصةالبلدان االسالمية واألقليات املعارصة  19501950حممود ، حممود ، ،،شاكرشاكر  --44

 ..125125ا ية :ا ية :،،سورة النحلسورة النحل  ((3))

  5 --  Chan Jn. Kua, On the chinese and Arab trade in the twentieth and thirteenth, 

centuries،،Translated by Hirth and Rock Hill ,(Amsterdam ,1966) ,p .193. ; 

 ..1717(, ص(, ص19661966،،قيرص اديب خمول, املسلمون يف الفلبني ,ترمجة: نبيل صبحي, )بريوت, مؤسسة لرسالةقيرص اديب خمول, املسلمون يف الفلبني ,ترمجة: نبيل صبحي, )بريوت, مؤسسة لرسالة
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Polo ) )((1))   ، ، صل عام الذي وصتتل عام رشق م إىل الرشتتق 12921292الذي و صاألقصتتم إىل ال شأ، وأنشتتأ  ((2))  األق الربتغايل هنري املالح الربتغايل هنري املالح   ، وأن

((Henry The Navigator))  ((3))   ، ، سة للمالحة يف عام مدرستتتة للمالحة يف عام صول إىل من اجل الوصتتتول إىل ، ، م م 14161416مدر من اجل الو

فذ حول منفتذ حول  ياأفريقيتامن هاراتللوصتتتول إىل جزر البهتارات  أفريق صول إىل جزر الب سيطرة عىلالستتتيطرة عىلوو  للو عاد العرب جتتارهتتا وإبعتاد العرب   ال هتا وإب جتار

ويف ويف ، ، ((4))  واملسلمني عن اهليمنة التجارية السيام بعد ظهور الدولة العثامنية كدولة إسالمية قويةواملسلمني عن اهليمنة التجارية السيام بعد ظهور الدولة العثامنية كدولة إسالمية قوية

سكو دا غامام استتتطاع فاستتكو دا غاما15171517عام عام  ستطاع فا شاف املحيط اكتشتتاف املحيط Vasco da Gama(   ((5)) (م ا سيفيكالباستتيفيكاكت   ييالبا

                                                 
م, يف البندقية وهو تاجر ورحالة ومستكشف ايطايل واحد الرحالة الذين وصلوا إىل الدني وبقي فيها م, يف البندقية وهو تاجر ورحالة ومستكشف ايطايل واحد الرحالة الذين وصلوا إىل الدني وبقي فيها 12541254ايلول ايلول   1515ولد يف ولد يف   --66

رشين عاماً نحو عرشتتين عاماً  دب حاكم اقليميوشتتغل مندتتب حاكم اقليمي،،نحو ع شغل من دني م والف كتابًا يتحدث عن الثروات يف الدتتني 12901290وعاد إىل بالده عام وعاد إىل بالده عام ،،و م والف كتابًا يتحدث عن الثروات يف ال

م, اصبح تاجرًا ثريًا حيث قام م, اصبح تاجرًا ثريًا حيث قام 12991299وبعد عام وبعد عام ،،واالماكن التي وصلها وبذلك لفت انتباه االوربيني نحو ثروات هذه البلدانواالماكن التي وصلها وبذلك لفت انتباه االوربيني نحو ثروات هذه البلدان

صيته بأن  تذهب بعض 11222222ويف عام ويف عام ،،بتمويل بعض البعثات االوربية إىل البلدان ا سيويةبتمويل بعض البعثات االوربية إىل البلدان ا سيوية صيته بأن  تذهب بعض م مرض ماركو بولو فوث  يف و م مرض ماركو بولو فوث  يف و

له للكنيستتتتة ورجال الدين من اجل متويل الرحالت البحرية سة ورجال الدين من اجل متويل الرحالت البحريةاموا له للكني ثاين   55وتويف يف وتويف يف ،،اموا ثاين كانون ال ناهز)12241224كانون ال ناهز)م بعد عمر  ( ( 7070م بعد عمر 

ماً عتتتتتتامتتتتتتاً  هر : يتتتتتتنتتتتتتهتتتتتتر : ،،عا ن  ,Bneid Leto . AL, Marcopolo Travels, (New yorkي

2014).                                                                    

  7- Henri cordier ,Henry Yule،،Marco Polo, Book ser Marco Polo, Fran kalan, 

(London،،1934) ,p. 87. 

سس ااة افيزومؤستتتس ااة افيزوهو االبن الثالث جلواو األول ملك الربتغال وهو االبن الثالث جلواو األول ملك الربتغال ،،مم12941294اذار اذار   44  بورتوبورتو  ولد يفولد يف  --55 م, اقنع اباه م, اقنع اباه 14141414يف عام يف عام ،،ومؤ

شن ةلة عىل ميناء لشتتن ةلة عىل ميناء  شبه اجلزيرة األيبرييةستتبتة االستتالمي عىل الستتاحل االفريقي حيث عرب مضتتي  طارق من شتتبه اجلزيرة األيبرييةل ضي  طارق من  ساحل االفريقي حيث عرب م سالمي عىل ال وتم تعيني وتم تعيني ،،سبتة اال

ثم عني هنري حاكاًم ملجموعة فرسان املسيح, ومن خالل هذا املندب فقد خدم هنرياملسيحية والذي ثم عني هنري حاكاًم ملجموعة فرسان املسيح, ومن خالل هذا املندب فقد خدم هنرياملسيحية والذي ،،هنري حاكاًم عىل سبتةهنري حاكاًم عىل سبتة

شافيةكان مدتتتدرًا لتمويل احلمالتالالاالستتتتكشتتتافية ستك ددرًا لتمويل احلمالتالالاال سس هنري معهده املالواستتتس هنري معهده املال،،كان م ص جنوب غرب حي فيستتتاغريس يف اقصتتت جنوب غرب وا ساغريس يف اق حي في

ويف عام ويف عام ،،مم14411441م إىل عام م إىل عام 14241424رحلة استكشافيه للتنقل جنوب طري  راس الرجاء الدالح من عام رحلة استكشافيه للتنقل جنوب طري  راس الرجاء الدالح من عام 1515ارسل ارسل ،،الربتغالالربتغال

 ينهر:ينهر:،،مم14601460م وصلت السفن الربتغالية مدب هنر غامبيا كانوا أول االوربيني وتويف هنري املالح يف م وصلت السفن الربتغالية مدب هنر غامبيا كانوا أول االوربيني وتويف هنري املالح يف 14461446

Richard Henry Major,The Discoveries of Prince Henry the Navigator, (S.Low Marston 

,1877), p.34. 
9- Henry Cabot Lodge ,War With Spanin, (New york,1984) ,p .19. 

م, وهو رحالة ومستكشف برتغايل كلف من قبل امللك الربتغال مانويل االول باجياد األرض للمسيحية م, وهو رحالة ومستكشف برتغايل كلف من قبل امللك الربتغال مانويل االول باجياد األرض للمسيحية 14691469ايلول ايلول   22ولد يف ولد يف ((  --  5

سيا فيف رشق آستتيا ف سبقه عامتابع  طري  البحاره بارثولوميو دياز الذي ستتبقه عاميف رشق آ دالحم يف كتشتتاف راس الرجاء الدتتالح14571457تابع  طري  البحاره بارثولوميو دياز الذي  شاف راس الرجاء ال فبدأت حياة فبدأت حياة ،،م يف كت

سيا ولكن تويف والده عام فاستتتكو دا غاما بعد اختيار والده لقيادة ةلة لفتح طرق بحرية إىل آستتتيا ولكن تويف والده عام  سكو دا غاما بعد اختيار والده لقيادة ةلة لفتح طرق بحرية إىل آ م قبل القيام بالرحلة م قبل القيام بالرحلة 14971497فا

ستمرت رحلة من عافطلب من فاستتتكو دا غاما قيادة الرحلة فستتتتمرت رحلة من عا سكو دا غاما قيادة الرحلة ف سفن فقد متكنت من م, باربع ستتتفن فقد متكنت من 14991499م إىل عام م إىل عام 14971497ممفطلب من فا م, باربع 

 ينهر: ينهر: ،،مم15241524الثالثة للهند يف عام الثالثة للهند يف عام   ههم, وعند عودة  إىل الربتغال, تويف اثناء رحلتم, وعند عودة  إىل الربتغال, تويف اثناء رحلت14951495الوصول إىل اهلند عام الوصول إىل اهلند عام 

Nigel Cliff, the Last Crusae: The Epic Voyages of Vasco De Gama, (New york,2012).    
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شاف انفتح الطري باستتتم استتتبانيا وكذا االكتشتتتاف انفتح الطري ، ، )اهلادئ()اهلادئ( سبانيا وكذا االكت سم ا وأول رحلة وأول رحلة ..((1))جزر الفلبنيجزر الفلبني  نحونحو  با

شافية قام كا الرحالة استتتتكشتتتتافية قام كا الرحالة  ستك .بعد .بعد Fernando Magallanes(  ((2))) )   ماجالنسماجالنس  ديدي  فريناندوفريناندوا

سابقني، واف  عامني من الدراستتتتة املكثفة ةرائط املالحة وحماولة جتاوز أخطاء الرحالة الستتتتابقني، واف   سة املكثفة ةرائط املالحة وحماولة جتاوز أخطاء الرحالة ال عامني من الدرا

شارلز األول عىل متويل رحلة ماجالنتشتتتتارلز األول عىل متويل رحلة ماجالنامللك امللك  ش  طريقًا نحو جزر التوابل بعيدًا عن ليشتتت  طريقًا نحو جزر التوابل بعيدًا عن   ت لي

سلكها  املالحة الربتغاليون، وانطلقت رحلته يف الطرق الرشتتتقية التي يستتتلكها  املالحة الربتغاليون، وانطلقت رحلته يف  رشقية التي ي م ، م ، 15191519أب أب   1010الطرق ال

( شخدًا ، أبحرت ( شخدًا ، أبحرت 270270، وعىل متنها قرابة )، وعىل متنها قرابة )((4))حمملة بالعتادحمملة بالعتاد  ((3))وكانت حتت إمرته مخس سفنوكانت حتت إمرته مخس سفن

 ..((5))وعربت املحيط األطليسوعربت املحيط األطليس  أشبيليةأشبيليةالسفن من ميناء السفن من ميناء 

سان نيستتتان   2727  ويفويف     شن ماجالن هجوما الجتياح اجلم شتتتن ماجالن هجوما الجتياح اجل15211521ني زيرة التي يتجحفل فيها املجاهد زيرة التي يتجحفل فيها املجاهد م 

  Sawil)) ابنه ساوييل  ابنه ساوييل اماماملسلم البو البو ، وكان له أعوان يعملون حلسابه يف جزيرة سيبو من بينهاملسلم البو البو ، وكان له أعوان يعملون حلسابه يف جزيرة سيبو من بينه

الذي كان واعيا ملا يدور حوله من دسائس وحتالفات ويعرف دوافعها وما ترمي إليه وال يقع الذي كان واعيا ملا يدور حوله من دسائس وحتالفات ويعرف دوافعها وما ترمي إليه وال يقع ((

سة اةداعفريستتتة اةداع سبان فاستتتتطاع أن  يرصتتتد خمططات األستتتبان ، ،   فري صد خمططات األ ستطاع أن  ير ستعداداته عىل وحتركاهتم ويبني استتتتعداداته عىل فا وحتركاهتم ويبني ا

 ..((6))املعلومات الرسية الدقيقة التي ةلها إليه ابنه فنجح يف حتشيد أعداد كبرية من أتباعهاملعلومات الرسية الدقيقة التي ةلها إليه ابنه فنجح يف حتشيد أعداد كبرية من أتباعه

سلمني، وأحرقوا مزارعهم ماجالن وجنوده إىل اجلزيرة أرضم النار يف أكواخ املستتتلمني، وأحرقوا مزارعهم   دخولدخولوعند وعند  ماجالن وجنوده إىل اجلزيرة أرضم النار يف أكواخ امل

، ، ((7))ذعورين خوفا من بطشهمذعورين خوفا من بطشهمورشدوا سكاهنا وذبحوا ماشيتهم ودمروا ممتلكاهتم ففر الناس مورشدوا سكاهنا وذبحوا ماشيتهم ودمروا ممتلكاهتم ففر الناس م

سل بعض عندما رأى الستتكان القائد العام أرستتل بعض   "": : وكتب مؤرخ الرحلة فيجافيتا عن ذلك قائالً وكتب مؤرخ الرحلة فيجافيتا عن ذلك قائالً  سكان القائد العام أر عندما رأى ال

 .  .  ((8))""رجاله حلرق بيوهتم وإلرهاكم وشاهدوا بيوهتم حترتق هربوا فارين مذعورينرجاله حلرق بيوهتم وإلرهاكم وشاهدوا بيوهتم حترتق هربوا فارين مذعورين

شاط  اجلزيرة، الفرصتتة أصتتبحت مناستتبة للرتجل من الستتفن والنزول إىل شتتاط  اجلزيرة،   ماجالنماجالنوجد وجد  سفن والنزول إىل  سبة للرتجل من ال صبحت منا صة أ الفر

سالطني وكان مقنعا وذلك إلظهار قوته وأستتتلحته احلديثة حتى خيشتتتتاه بقية األمراء والستتتالطني وكان مقنعا  شاه بقية األمراء وال سلحته احلديثة حتى خي وذلك إلظهار قوته وأ

                                                 
11- Zaide F. Gregorio،،philippin political and cultural History, vol ,1, Op.Cit, p.91-92. 

12- F.H.H Guil. Ienard،،The Life of Ferdinand Magellan (1480 -1521)،،(London،،1890)،،p .15. 

13- W. D . Brownlee،،The First Ships Around the world, Op. Cit, p.44 

14- Antonio pigafetta, First Voyage  Around the world،،(Manila: filipinana Book guild 

1969،،p.30 ؛؛Antonio pigafett, The Philippines Islands (1494 -1898) ,Vol ,xxxlll،،The 

Arthur A. Clark  Company,Op.Cit, p . 21 . 
15- F.H.H Guil .lenard،،Op .Cit،،p. 33. ؛ ؛  Louis Fischer, The Story  of Indonesia،،(New York 

,N.D), P.37 
16- Ibid, P.13. 
17- Ibid, p .14. 
18-Quoted in : Zaide F. Gregorio،،Catholicism in the Philippines ,Op. Cit،،p. 126 
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سمه ، وطلب من البو البو باحلديد، مترستتتبال بالدروع الفوالذية الثقيلة، التي تغطي جستتتمه ، وطلب من البو البو  رسبال بالدروع الفوالذية الثقيلة، التي تغطي ج باحلديد، مت

طلب منك اةضوع والتسليم ونحن العرق األبيض طلب منك اةضوع والتسليم ونحن العرق األبيض إنني باسم املسيح اإنني باسم املسيح ا""لهلهاالستسالم قائال االستسالم قائال 

ضارة أوىل منكم بحكم هذه البالد ضارة أوىل منكم بحكم هذه البالدأصتحاب احل صحاب احل أن  الدين هلل أن  الدين هلل   "": :   فرد عليه  البو البو قائالفرد عليه  البو البو قائال  ..((1))""أ

سالم، ونأبى وإن اإلله الذي أعبده هو إله مجيع البرشتتت عىل اختالف ألواهنم ونحن نحب الستتتالم، ونأبى  رش عىل اختالف ألواهنم ونحن نحب ال وإن اإلله الذي أعبده هو إله مجيع الب

 ..((2))  ""أرضنا وديننا أرضنا وديننا املذلة والضيم، وقد عاهدنا اهلل أن  ندافع عن املذلة والضيم، وقد عاهدنا اهلل أن  ندافع عن 

سميت فيام بعد بمعركة ماكتان ، انتهت بمقتل ماجالنحدثت املعركة بني الطرفني والتي ستتتميت فيام بعد بمعركة ماكتان ، انتهت بمقتل ماجالن   ((3))حدثت املعركة بني الطرفني والتي 

تاركني ورائهم جثث قتالهم  مام رجال البو البو  مة منكرة وفروا من أ له هزي تاركني ورائهم جثث قتالهم واهنزم رجا مام رجال البو البو  مة منكرة وفروا من أ له هزي واهنزم رجا

دول ومنها جثة ماجالن والتي رفض األمري البو البو كل عرض تقدموا به فيام بعد للحدتتتول  ومنها جثة ماجالن والتي رفض األمري البو البو كل عرض تقدموا به فيام بعد للح

سيبو واعتدوا عىل . من جانب آخر متادى رجال احلملة األستتبانية عىل ستتكان جزيرة ستتيبو واعتدوا عىل ((4))عليه عليه  سكان جزيرة  سبانية عىل  . من جانب آخر متادى رجال احلملة األ

ساء اجلزيرة وحرقنستتتتاء اجلزيرة وحرق بب خرقهم للمعاهدة املعقودة مع   ن ثل ألوامره وبستتت سبب خرقهم للمعاهدة املعقودة مع بيوت من مل يمت ثل ألوامره وب بيوت من مل يمت

حاكم سيبو ، اضطر سكان اجلزيرة إىل اهلجوم عىل رجال احلملة األسبانية وأنزلوا الدليب حاكم سيبو ، اضطر سكان اجلزيرة إىل اهلجوم عىل رجال احلملة األسبانية وأنزلوا الدليب 

رسوه قطعا متناثرةمن مكانه وكرستتتوه قطعا متناثرة سكان كانت . وهذا دليل واضتتتح إىل أن  عملية تعميد الستتتكان كانت ((5))من مكانه وك ضح إىل أن  عملية تعميد ال . وهذا دليل وا

سوء التفاهم بني  سوء التفاهم بني سطحية وفيها نوع من  سيبو كانوا يعتقدون سطحية وفيها نوع من  سكان جزيرة  سيبو كانوا يعتقدون الطرفني ، إذ أن   سكان جزيرة  الطرفني ، إذ أن  

ا جمرد مراستيم إستبانية لعقد معاهدة الدتداقة تأكيدًا حلستن نواياهم ومشتاركة الضتيوف  ضيوف أهن  شاركة ال سن نواياهم وم دداقة تأكيدًا حل سبانية لعقد معاهدة ال سيم إ ا جمرد مرا أهن 

شعائر الدينية، األستتتبان  يف قيامهم بالشتتتعائر الدينية،  سبان  يف قيامهم بال رشون من أفراد الطاقم ، ويف عرشتتتون من أفراد الطاقم ، ويف األ أيلول من العام أيلول من العام   1616ع

صل إلكانو والطاقم املتبقي من رحلة ماج سه، و صل إلكانو والطاقم املتبقي من رحلة ماجنف سه، و شخداً 1515الن والبالغ عددهم )الن والبالغ عددهم )نف شخداً (  إىل إىل   ((6))  ( 

 .  .  ((7))إسبانيا عىل متن السفينة فيكتورياإسبانيا عىل متن السفينة فيكتوريا

                                                 
19- Zaide F. Gregorio،،Philippine Political and Cultural History،،(Manila, Philippines, 1957), 

vol ,II,p. 65. 
 202،  ص1الرياض  ،ج،،  تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعارص  1995حممود, ،إسامعيل اةد،   شاكر ، ياغي نقال  عن : (2)

. 

دريية يف الفلبني حتى عام ، احلركات التندتتريية يف الفلبني حتى عام   20202020منار عباس ، منار عباس ، ،  ،    حممدحممد((3)) شورة ، كلية الرتبية م ، رستتالة ماجستتتري غري منشتتورة ، كلية الرتبية 19461946، احلركات التن ستري غري من سالة ماج م ، ر

 . . 5555--5252للبنات ، جامعة الكوفة ،.صللبنات ، جامعة الكوفة ،.ص

22- Antonio pigafetta, First Voyage Around the world .Op .Cit ,p. 46.؛؛Stanley Karnow, In 

our Image Americas As Empire in the Philippines, 1 st Edition, (New york, 1989), p.36. 
23- Ibid,p.66-67. 

صيل ينهر / حممود ، حممد ، اهلام ، منار ، للتفاصتتتيل ينهر / حممود ، حممد ، اهلام ، منار ، ((6)) سلمي الفلبني عام ،  حماوالت استتتبانيا لتندتتتري مستتتلمي الفلبني عام 20192019للتفا دري م سبانيا لتن  Rute، ، 19211921،  حماوالت ا

Educational & Social Science Juornal Volume 6(4) ; March 2019 p240      

\                                           
25- W.D .Brownlee،،Op. Cit،،p.44  
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دري التي قام كا ماجالن ورجاله متهيدًا لفتح الطري  إىل اجلزيرة وكذا تكون عملية التندتتتري التي قام كا ماجالن ورجاله متهيدًا لفتح الطري  إىل اجلزيرة      وكذا تكون عملية التن

سيطر عليه الربتغال  سيطر عليه الربتغال دون املرور برأس الرجاء الدالح الذي كان ت وعليه تتابعت احلمالت وعليه تتابعت احلمالت ، ، دون املرور برأس الرجاء الدالح الذي كان ت

التندريية إىل اجلزر الفلبينية وعىل الرغم من هذا الفشل املتكرر أرص األسبان  عىل التندريية إىل اجلزر الفلبينية وعىل الرغم من هذا الفشل املتكرر أرص األسبان  عىل األسبانية األسبانية 

احتالل املنطقة ملا هلا من مزايا اقتدادية وإسرتاتيجية ولتحقي  أهدافهم التندريية وأطامعهم احتالل املنطقة ملا هلا من مزايا اقتدادية وإسرتاتيجية ولتحقي  أهدافهم التندريية وأطامعهم 

سيطرت عليها الربتغال  سية فهي قريبة من اجلزر الرشقية التي  سيا سيطرت عليها الربتغال االقتدادية وأحالمهم ال سية فهي قريبة من اجلزر الرشقية التي  سيا االقتدادية وأحالمهم ال

رشق وهلا عالقات جتارية نشتتتطة مع بلدان الرشتتتق ، ، فيام بعدفيام بعد  وهولنداوهولندا شطة مع بلدان ال ستعامرها وعىل هذا فإن  استتتتعامرها ، ، وهلا عالقات جتارية ن وعىل هذا فإن  ا

ضاًل عن ذلكأن  اغلب فضتتاًل عن ذلكأن  اغلب ، ، سوف يفتح هلا ابواب جلزر التوابل وبالتايل احتكار جتارة التوابل ستتوف يفتح هلا ابواب جلزر التوابل وبالتايل احتكار جتارة التوابل  ف

ضه بجانب منتجاته التجارية من ناحية جزر الفلبني عرفت بوفرة الذهب املخزون يف أرضتتتته بجانب منتجاته التجارية من ناحية  ، ، جزر الفلبني عرفت بوفرة الذهب املخزون يف أر

ان األسبان ينهرون إىل االستعامر هذه اجلزر كإضافة هامة لرقعة حدود ان األسبان ينهرون إىل االستعامر هذه اجلزر كإضافة هامة لرقعة حدود ومن ناحية أخرى كومن ناحية أخرى ك

سبانيةاإلمرباطورية األستتتبانية والتي تؤدي لفتح الطري  إىل اجلزر الغربية من اجلزر الفلبينية التي والتي تؤدي لفتح الطري  إىل اجلزر الغربية من اجلزر الفلبينية التي ، ، اإلمرباطورية األ

سبان  طوال وجودهم يف جزر الفلبني طاملا راود استتتتعامرها تفكري القادة األستتتبان  طوال وجودهم يف جزر الفلبني  ستعامرها تفكري القادة األ واالهم من واالهم من ، ، طاملا راود ا

رشق األقص وهو مكسب ذلك كله هو حتقي  املذلك كله هو حتقي  امل سيحية يف أرايض ال رش امل رشق األقص وهو مكسب كسب الديني بن سيحية يف أرايض ال رش امل كسب الديني بن

 ..((1))يتطلعون إليه كهدف أسايس لنشاطاهتم االستعامرية يتطلعون إليه كهدف أسايس لنشاطاهتم االستعامرية 

 م1565 -1559يف الفلبني  املبحث الثاين / احلمالت االسبانية 

سبانيا مل تتوقف يف حماوالهتا عند هذه بعد فشتتتل ةلة ماجالن بالستتتيطرة عىل الفلبني فإن  استتتبانيا مل تتوقف يف حماوالهتا عند هذه      سيطرة عىل الفلبني فإن  ا شل ةلة ماجالن بال بعد ف

سبانيا من اجل احتالهلا ة بل بقيت اجلزر الفلبينية تراود أفكار ملوك استتتبانيا من اجل احتالهلا احلملاحلمل إال  إهنا يف هذه إال  إهنا يف هذه ، ، ة بل بقيت اجلزر الفلبينية تراود أفكار ملوك ا

سيك اذ متكنت يف عام الفرتة انشتتتغلت بالستتتيطرة عىل املكستتتيك اذ متكنت يف عام  سيطرة عىل املك شغلت بال ضاء عىل قبائل م ,من القضتتتاء عىل قبائل 15211521الفرتة ان م ,من الق

سبانيا اجلديدة(هناك والستتيطرة الكاملة عىل املكستتيك وأطل  عليها تستتمية )استتبانيا اجلديدة(  ((2))ا زتيكا زتيك سمية )ا سيك وأطل  عليها ت سيطرة الكاملة عىل املك ، ، هناك وال

صبحوبذلك أصتتبح سبانيا ت إحدى املدتتادر األولية املهمة للحدتتول عىل الذهب والفضتتة إلستتبانيا وبذلك أ ضة إل دول عىل الذهب والف دادر األولية املهمة للح ، ، ت إحدى امل

سبانية نحو جزر وتم اختاذها كقاعدة مهمة يف املحيط اهلادئ من اجل جتديد احلمالت األستتتبانية نحو جزر  وتم اختاذها كقاعدة مهمة يف املحيط اهلادئ من اجل جتديد احلمالت األ

                                                 
  26- Cushner،،Nicholas, the IIes of the west, eariy Spanish voyges to the  philippines  1521-

1564،،(quezon city،،antneo  de manila university press،،1966), p .8 -56. 

صلهم الشتتتعوب االصتتتل  ((2)) شعوب اال ية يف األمريكيتني من املجموعات العرقية الناطقة بلغة ناهواتل والتي كانت تعيش يفالالمنطقة وادي ية يف األمريكيتني من املجموعات العرقية الناطقة بلغة ناهواتل والتي كانت تعيش يفالالمنطقة وادي هم ال

باين سبايناملكستتتيك يف وقت الغزو األستتت سيك يف وقت الغزو األ م, عندما غزاها م, عندما غزاها 15211521م وحتى عام م وحتى عام 12761276وحكمت امرباطورية االزتيك منذ عاموحكمت امرباطورية االزتيك منذ عام،،املك

شعب االزتيك آخر قاألستتتبان  وهذه االمرباطورية كانت استتتتاس حضتتتتارة االزتيك وشتتتعب االزتيك آخر ق ضارة االزتيك و ساس ح سبان  وهذه االمرباطورية كانت ا بائل الربابرة التي دخلت وادي بائل الربابرة التي دخلت وادي األ

 املكسيك باالمريكيتني بالقرن الثالث امليالدي, ينهر:املكسيك باالمريكيتني بالقرن الثالث امليالدي, ينهر:

Berdan, Frances F. The Aztecs of Central Mexico, (University of Texas,2004. 
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 . .   ((1))التوابلالتوابل

بانيا اجلديدة ,لويس دي   15591559ويف عام ويف عام      سبانيا اجلديدة ,لويس دي قبل امللك فيليب الثاين اقرتاح نائب امللك يف استتت قبل امللك فيليب الثاين اقرتاح نائب امللك يف ا

سكو )فيالستتكو ) شافية إىل غرب املحيط اهلادئ إلرستتال رحلة استتتكشتتافية إىل غرب املحيط اهلادئ ، ، ( ( Luis de Velascoفيال ستك سال رحلة ا من من ، ، إلر

سان الزارو  سان الزارو اجل الوصول إىل جزر امللوكا حماولة اخرتاق أرخبيل   اقرتح اقرتح ، ، . ولتنهيم احلملة . ولتنهيم احلملة ((2))اجل الوصول إىل جزر امللوكا حماولة اخرتاق أرخبيل  

نائب امللك فيالسكو عىل امللك فيليب الثاين أْنيكون لديه جمموعة من الرحالة يمتازون باةربة نائب امللك فيالسكو عىل امللك فيليب الثاين أْنيكون لديه جمموعة من الرحالة يمتازون باةربة 

ساولدهيم رحالت ستتا سدي اوردانيتا )بقة للمنطقة ومنهم اندريستتدي اوردانيتا )ولدهيم رحالت  الذي الذي AndresdeUrdaneta))((3))بقة للمنطقة ومنهم اندري

ه بني أمريكا واليابان كانت هناك جزر ايروس الغربية   ""أكد أن  العودة كانت ممكنة معتقدًا:أكد أن  العودة كانت ممكنة معتقدًا: ه بني أمريكا واليابان كانت هناك جزر ايروس الغربية أن  أن 

سكنها رجال بيض أغنياء وودودون للغاية يستتتكنها رجال بيض أغنياء وودودون للغاية  أن  اوردانيتا قد يكون أن  اوردانيتا قد يكون ، ، وأكد نائب امللك وأكد نائب امللك . .   ((4))""ي

 ..  ((5))مسؤوالً عن هذه احلملة والسي ام وانه شخدية دينية تدعو إىل نرش املسيحية يف اجلزر مسؤوالً عن هذه احلملة والسي ام وانه شخدية دينية تدعو إىل نرش املسيحية يف اجلزر 

ضاًل عن احتالل األرايض اجلديدة فضتتتاًل عن احتالل األرايض اجلديدة ، ، كان الغرض من احلملة كان الغرض من احلملة      سالة إىل كام عرب امللك يف رستتتالة إىل ، ، ف كام عرب امللك يف ر

صحيحة ملعرفة ما اذا كانت العودة صتتتحيحة   ""نائب امللك نائب امللك  سار ااي حتديد مستتتار ا، ،   ""ملعرفة ما اذا كانت العودة  ملنعطفات حتقيقًا هلذه ملنعطفات حتقيقًا هلذه اي حتديد م

واف  فيليب الثاين عىل اقرتاح فيالسكو باالعتامد عىل  اندريسدي أوردانيتا ، ويف رسالة واف  فيليب الثاين عىل اقرتاح فيالسكو باالعتامد عىل  اندريسدي أوردانيتا ، ويف رسالة ، ، الغاية الغاية 

شافية اراد تنهيمها موجهة إليه طلب منه الذهاب يف رحلة استتتتكشتتتافية اراد تنهيمها  ستك وألنه وفقا  لألخبار التي وألنه وفقا  لألخبار التي ، ، موجهة إليه طلب منه الذهاب يف رحلة ا

سبقة باملنطقة وطرقها املالحة كا وأن تقول أن  لديه معرفة مستتتبقة باملنطقة وطرقها املالحة كا وأن  بعد هذه بعد هذه . .   ((6))تكون جهازًا جيداً تكون جهازًا جيداً تقول أن  لديه معرفة م

سيك احلملة انشتتغل األستتبان مرة أخرى برتستتيخ وجودهم يف املكستتيك  سيخ وجودهم يف املك سبان مرة أخرى برت شغل األ الن الربتغال كانت يف الن الربتغال كانت يف ، ، احلملة ان

                                                 
28- Schwartz،،Early Latin American ,A History of Colonial Spanish America and 

Brazil،،(Press University Cambridge ,New York ,1983) ,p.83. 

29- Ibid, p.99. 
تالة عام ((3)) شتالة عام ولد يف فيالفرانكا دي اوريا )اقليم الباستتتتك الذي تم دجمه مع مملكة قشتتت سك الذي تم دجمه مع مملكة ق باط   2020( ( 15051505ولد يف فيالفرانكا دي اوريا )اقليم البا وهو راهب وهو راهب ،،14951495شباط شتتت

سطيني وابن عم ميبجل لوبيزي دي ليجازيباوغستتطيني وابن عم ميبجل لوبيزي دي ليجازيب سفةدرس اورادانيتا الالتينية والفلستتفة،،اوغ ضطر موت والده واضتتطر ولكنه تيتم بعد ولكنه تيتم بعد ،،درس اورادانيتا الالتينية والفل موت والده وا

سكريةالن يكرس نفستتتته للحياة العستتتكرية سه للحياة الع دل عىل رتبة نقيب يف احلروب االيطاليةوحدتتتتل عىل رتبة نقيب يف احلروب االيطالية،،الن يكرس نف سة عاد إىل استتتبانيا حيث بدأ دراستتتتة ،،وح سبانيا حيث بدأ درا عاد إىل ا

ضيات وعلم الفلكالرياضتتيات وعلم الفلك سا يف االمر الذي اقنعه بمرافقة املستتتكشتتف غارثيا خوفري دي لوايستتا يف ،،ما جعله يميل حلياة البحارما جعله يميل حلياة البحار،،الريا شف غارثيا خوفري دي لواي ستك االمر الذي اقنعه بمرافقة امل

سنةبقي هناك الحدى عرشتتتة ستتتنة. و. و  15251525بعثة إىل, جزر امللوكا عام بعثة إىل, جزر امللوكا عام  رشة  شبونة وكانت عاد بعدها إىل اوربا وحط بستتتفينته يف لشتتتبونة وكانت ،،بقي هناك الحدى ع سفينته يف ل عاد بعدها إىل اوربا وحط ب

ساهم ساهم ،،15691569حزيران حزيران   22وتويف يف وتويف يف ،،فعاد إىل مدينة املكسيك ودخل مجاعة االخوية االغسطينيةفعاد إىل مدينة املكسيك ودخل مجاعة االخوية االغسطينية،،مغامراته العديدة قد اهنكتهمغامراته العديدة قد اهنكته

 ينهر :ينهر :،،يف استعامر الفلبني وبنى ارسالية للمسيحية يف سيبويف استعامر الفلبني وبنى ارسالية للمسيحية يف سيبو

Wiliam .H ,Andres De Urdanta،،(London,1972) . 

31- Merino AL varez A, Op. Cit, p.33. 
32- Ibid, p.38. 
33- Wiliam .H, Op. Cit, p.75. 
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دعب مهامجتهم أو إبعاد هتديدهم اوج قوهتا ومن الدتتعب مهامجتهم أو إبعاد هتديدهم  شاف لذلك انشتتغلت استتبانيا باالكتشتتاف ، ، اوج قوهتا ومن ال سبانيا باالكت شغلت ا لذلك ان

 ..((1))والسيطرة عىل القارتني األمريكيتني وعملوا عىل سلب و هنب مواردها والسيطرة عىل القارتني األمريكيتني وعملوا عىل سلب و هنب مواردها 

سباين للجزر الفلبينية  يف عام كانت البداية الفعلية لالحتالل األستتباين للجزر الفلبينية  يف عام      صول ةلة م مع وصتتول ةلة 15651565كانت البداية الفعلية لالحتالل األ م مع و

كا ، ، ميجل لو بيزي دي ليجازيب إىل الفلبني ميجل لو بيزي دي ليجازيب إىل الفلبني  قام  قام كا فمن هو ليجازيب وماهي اإلجراءات التي  فمن هو ليجازيب وماهي اإلجراءات التي 

شعبها ؟ الحتالل الفلبني وتندتتتري شتتتعبها ؟  دري  يف يف ، ، م م 15101510ولد املالح ميجل لوبيزي دي ليجازيب عامولد املالح ميجل لوبيزي دي ليجازيب عامالحتالل الفلبني وتن

سبانيا راغا يف استتتبانيا مقاطعة ثومامقاطعة ثوما سبانية )ويكتب استتتمه باالستتتبانية )، ، راغا يف ا سمه باال ، ، Miguel Lopez De Legazbi)ويكتب ا

سبانيا اجلديدة( عامغادر إىل املكستتيك )استتبانيا اجلديدة( عام سيك )ا بعد وفاة والديه ,تزوج بعد وفاة والديه ,تزوج ، ، م لبدء حياته اجلديدة م لبدء حياته اجلديدة 15251525غادر إىل املك

سبانية عام وعمل كاتب يف احلكومة املحلية األستتتبانية عام ، ، ليجازيب من إيزابيلليجازيب من إيزابيل وقائد ملجلس وقائد ملجلس ، ، مم15451545وعمل كاتب يف احلكومة املحلية األ

أختري ليجازيب من قبل نائب امللك يف املكسيك لويس أختري ليجازيب من قبل نائب امللك يف املكسيك لويس ..  ((2))وحاكم مدين ملكسيكووحاكم مدين ملكسيكواإلدارة املالية اإلدارة املالية 

سكو عام دي فيالستتكو عام  سة بأعداد وبعدة وفاة نائب امللك ,قامت استتبانيا للمرة الستتادستتة بأعداد ، ، م م 15591559دي فيال ساد سبانيا للمرة ال وبعدة وفاة نائب امللك ,قامت ا

شكالت هي إجياد كانت إحدى املشتتتكالت هي إجياد ، ، وعندما تم عرض بعثة ليجازيب وعندما تم عرض بعثة ليجازيب ..  ((3))ةلة بقيادة ليجازيبةلة بقيادة ليجازيب كانت إحدى امل

سؤوليخبري يمكنه حتمل املستتتؤولي ة عن الدوران . ووقع االختيار عىل القس اندريس دي اوردانيتا ة عن الدوران . ووقع االختيار عىل القس اندريس دي اوردانيتا خبري يمكنه حتمل امل

 ..  ((4))املخرضم يف املغامرات االمريكية واملحيطات وأحد الناجني من بعثة روي لوبيز املخرضم يف املغامرات االمريكية واملحيطات وأحد الناجني من بعثة روي لوبيز 

م حتركت احلملة  من مكسيكو م حتركت احلملة  من مكسيكو 15641564شباط شباط   1919أكمل ليجازيب االستعدادات هلذه البعثة يف أكمل ليجازيب االستعدادات هلذه البعثة يف     

سه   2121يف يف  رشين الثاين من العام نف سه ت رشين الثاين من العام نف سفينة )كابيتانا(   تكونتتكونت، ، ت سفن أمهها  سفينة )كابيتانا( البعثة من مخس  سفن أمهها  ، ، البعثة من مخس 

سان بابلو  سفن رشاعية هي :) سان بابلو وأربع  سفن رشاعية هي :) سان لوكاس(، ، سان بيدرو سان بيدرو ، ، وأربع  سان لوكاس(سان أخوان  ( ( 500500و)و)، ، سان أخوان 

سامن ميناء بارا دي نافيداد باجتاه خليج ميلوستتتا، ، جندي جندي  ضمت هذه احلملة . وضتتتمت هذه احلملة Milusa(((5)) (من ميناء بارا دي نافيداد باجتاه خليج ميلو . و

سكان  دري  سة بقيادة القس اندريس دي أوردانيتا لكفاءته يف العمل عىل تن ساو سكان عدد من الق دري  سة بقيادة القس اندريس دي أوردانيتا لكفاءته يف العمل عىل تن ساو عدد من الق

له : ، ، هذه اجلزر هذه اجلزر  لة بقو قة احلم لذي واف  عىل مراف له : وا لة بقو قة احلم لذي واف  عىل مراف نه يف ستتتن اثنني   ""وا بأ سن اثنني عيل أن  اعرتف  نه يف  بأ عيل أن  اعرتف 

نيتي نيتي كانت كانت ، ، وليس يف صحة جيدة بسبب املشقات التي تعرضت هلا أيام شبايبوليس يف صحة جيدة بسبب املشقات التي تعرضت هلا أيام شبايب، ، ومخسني عاماً ومخسني عاماً 

رقعة رقعة   لتوسيعلتوسيعولكن بعد التفكري يف ةاس جاللتكم ولكن بعد التفكري يف ةاس جاللتكم ، ، وأميل أن  اقيض باقي حيايت يف االسرتاحة وأميل أن  اقيض باقي حيايت يف االسرتاحة 

                                                 
 ..202202.ص.ص،،دار البشري للطباعة والتوزيعدار البشري للطباعة والتوزيع،،عامنعامن،،، االستعامر يف جنوب رشق آسيا، االستعامر يف جنوب رشق آسيا  19911991،،ابو جابر ، فايز صالحابو جابر ، فايز صالح1))

 
35- Edna Anne, Miguel Lopez de Legazpy ,Weitings and the colomiztion in the philippines, 

(University of Michingan ,1996)،،p.20. 

36- Ibid,P.21. 
37- Wiliam .H, Op. Cit, p.99. 
38- Stanley Karnow ,Op . Cit ,p.44. 
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قررت راضيا تسليم نفيس ةدمة هذه الرحلة واثقا بمساعدة االله سوف يتم خدمته قررت راضيا تسليم نفيس ةدمة هذه الرحلة واثقا بمساعدة االله سوف يتم خدمته ، ، عقيدتنا عقيدتنا 

 ..((1))""وخدمة جاللتكم عىل أحسن وجه وخدمة جاللتكم عىل أحسن وجه 

سباووجه قادة املنهمة التندتتريية الكاثوليكية يف استتبا     دريية الكاثوليكية يف ا سة املرافقني للحملة نيا رستتالة إىل القستتاوستتة املرافقني للحملة ووجه قادة املنهمة التن ساو سالة إىل الق نيا ر

ضحني فيها : موضتتحني فيها :  سطول نرستتلكم لكي تقوموا بعناية احلاجة الروحية لرجال األستتطول   ""مو سلكم لكي تقوموا بعناية احلاجة الروحية لرجال األ بل كذلك بل كذلك ، ، نر

سكنون يف الهالم يف تلك أن  جتعلوا عقيدتنا معروفة لدى هؤالء الناس الذين ال حرصتتت هلم ويستتتكنون يف الهالم يف تلك  رص هلم وي أن  جتعلوا عقيدتنا معروفة لدى هؤالء الناس الذين ال ح

كم مت ه م تؤدوا  مول أن   بمستتتتاعتتدة اإللتته فتتإن  املتتأ كماألرايض و مت ه م تؤدوا  مول أن   ملأ فإن  ا له  عدة اإل سا بم حيتتة   األرايض و ي ية بتتالتتدعوة إىل املستتتت ح سي لدعوة إىل امل با

بدعوة ستتتكان تلك األرايض إىل  سكان تلك األرايض إىل وممارستتتتها......ونأمركم كذلك بكل إخالص أن  تقوموا  بدعوة  ستها......ونأمركم كذلك بكل إخالص أن  تقوموا  وممار

قدساإلنجيتتل املقتتدس يل امل بل وان تقوموا بتتاستتتم األب واالبن و الروح املقتتدس بتندتتتري  من يتقبتتل ، ، اإلنج دري  من يتق قدس بتن سم األب واالبن و الروح امل با وان تقوموا 

سيدووضتتمت احلملة ايضتتًا حفيد ليجازيب فيليبي دي ستتالستتيدو  ..((2))""عقيدتنا...... عقيدتنا......  سال ضًا حفيد ليجازيب فيليبي دي  ضمت احلملة اي ) Felipe Deو

Salcedo)    ، ، وغويدو دي الفرييزا وغويدو دي الفرييزا(Guido De Laverar)   أحد الناجني من ةلة فريناندو أحد الناجني من ةلة فريناندو

ملدة )، ، ماجالنماجالن هلادئ  له يف املحيط ا ملدة )أبحر ليجازيب ورجا هلادئ  له يف املحيط ا نزلوا يف جزر الدرون نزلوا يف جزر الدرون ، ، ( يومًا ( يومًا 9292أبحر ليجازيب ورجا

(ladron)   سيا )جزر ماريا الشتتاملية حاليًا( الواقعة ضتتمن منطقة جزر جنوب رشق آستتيا ضمن منطقة جزر جنوب رشق آ شاملية حاليًا( الواقعة  حيث حيث ، ، )جزر ماريا ال

لتأكيد لتأكيد  (Geoam) وتوقف ليجازيب يف جزيرة غواموتوقف ليجازيب يف جزيرة غوام، ، إمداداهتم بالغذاء إمداداهتم بالغذاء   أقاموا فيها من اجلأقاموا فيها من اجل

سبانية عليها الستتيادة األستتبانية عليها  سيادة األ شباطويف مطلع شتتباط، ، ال سطوله إىل الفلبني عند جزيرة م وصتتل أستتطوله إىل الفلبني عند جزيرة 15651565ويف مطلع  صل أ م و

 ..Dato Oraw(((3)) (واستقبلهم حاكمها داتو اوراوواستقبلهم حاكمها داتو اوراو)Samar(سامارسامار

صلوا رحلتهم نحو جزيرة بوهولواصتتتلوا رحلتهم نحو جزيرة بوهول     حيث عقد ليجازيب مع أمري جزيرة بوهول حيث عقد ليجازيب مع أمري جزيرة بوهول   (Bohol)وا

صداقةمعاهدة صتتتتداقة، ، ((Cotonou(كوتوناوكوتوناو هو هو . . ((5))مع حكام هذه اجلزرمع حكام هذه اجلزر  ((4))وتم عقد اتفاق الدموتم عقد اتفاق الدم، ، معاهدة 

ذلك الوقت ختم ميجل لوبيزي دي ليجازيب مع كوتوناو أمري جزيرة بوهول ذلك الوقت ختم ميجل لوبيزي دي ليجازيب مع كوتوناو أمري جزيرة بوهول حميل يف حميل يف عرف عرف 

سامار وداتواوراو أمري جزيرة ستتامار  سفك الدماء حيث يصتتداقتهام من خالل ستتفك الدماء حيث ي، ، وداتواوراو أمري جزيرة  سم كل منهام رستتم كل منهام صداقتهام من خالل  ر

رشب بنفس القدر نقطتني إىل ثالث نقاط من الدماء من اذرعهام وخيلط الدم مع اةمر ثم يرشتتتب بنفس القدر  نقطتني إىل ثالث نقاط من الدماء من اذرعهام وخيلط الدم مع اةمر ثم ي

 ..  من الكأسمن الكأس

وخالفًا لالستقبال وخالفًا لالستقبال ، ، شباط من العام نفسهشباط من العام نفسه  1212وصلت ةلة ليجازيب إىل جزيرة سيبو يف يوم وصلت ةلة ليجازيب إىل جزيرة سيبو يف يوم       

بل ليجازيب  بالرفض بل ليجازيب  بالرفض استقاستق، ، الذي لقيه ماجالن من أهايل هذه اجلزيرة منذ أربعة وأربعني عاما الذي لقيه ماجالن من أهايل هذه اجلزيرة منذ أربعة وأربعني عاما 

                                                 
39- Document III : Letter of Father Ander de urdaneta to King Philip II ,I bid  ,p .278 . 
40-Document IV : Letter patent to Urdaneta and His feiiow Agustians form their superiors ,I 

bid ,p .254-256 
41- Stanley Karnow ,Op . Cit ,p.44. 

 ..( ( 11))ينهر : ملح  ينهر : ملح    ,,ندب يف مدينة سيبو توث  معاهدة )اتفاق الدم(ندب يف مدينة سيبو توث  معاهدة )اتفاق الدم(  ((4))

43- Edna Anne،،Op .Cit ,p .24 . 
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ضطر إىل االجتاه إىل اجلزر األخرى ليعود إليها مرة أخرى يف فاضتتتطر إىل االجتاه إىل اجلزر األخرى ليعود إليها مرة أخرى يف ، ، واملقاومة واملقاومة  سان من نيستتتتان من   2727فا ني

ستعامرية العام نفستتته بعد أن  تبني له إهنا أفضتتتل منطقة يمكن جعلها مركزا النطالقاته االستتتتعامرية  ضل منطقة يمكن جعلها مركزا النطالقاته اال سه بعد أن  تبني له إهنا أف العام نف

دليبية الدتتليبية  سباين . أن  قيام ليجازيب باختيار جزيرة ستتيبو يف هذا الوقت مركزا لالستتتعامر األستتباين ((1))ال ستعامر األ سيبو يف هذا الوقت مركزا لال . أن  قيام ليجازيب باختيار جزيرة 

سرتاتيجية ,فقد ومنطلقا  حلمالته الدتتليبية إىل املناط  األخرى كان ألستتباب اقتدتتادية وإستترتاتيجية ,فقد  دادية وإ سباب اقت دليبية إىل املناط  األخرى كان أل ومنطلقا  حلمالته ال

دبة رأى أن  املناط  غنية بالذهب وأرضتتها خدتتبة  ضها خ سالة بعث كا إىل فهي حستتب تعبريه يف رستتالة بعث كا إىل ، ، رأى أن  املناط  غنية بالذهب وأر سب تعبريه يف ر فهي ح

يا  فيليب ا بان يا  فيليب املك استتت سبان قائال: ملك ا ثاين  قائال: ل ثاين  عامل   ررنحن بجوانحن بجوا  ""ل لدان ال لدان العامل اغنى و ابعد ب فهي اقل من فهي اقل من ، ، اغنى و ابعد ب

 ..((2))  ""ثالثامئة فرسخ إىل الدني وبورينيو وجاوا  وسومطرة وملقا وملوكا واليابانثالثامئة فرسخ إىل الدني وبورينيو وجاوا  وسومطرة وملقا وملوكا واليابان

ضباط يف احلملة التي قادها ليجازيب تقرير إىل املجلس امللكي ايار قدم ثالثة من الضتتتباط يف احلملة التي قادها ليجازيب تقرير إىل املجلس امللكي 2727ويف ويف      ايار قدم ثالثة من ال

سباين ذكروا فيه األستتباين ذكروا فيه  سل إىلنتوستتل إىل  ""::األ سبانيا وإىل معاليكم بأنه مادام هؤالء املورو جاللة ملك استتبانيا وإىل معاليكم بأنه مادام هؤالء املورو   نتو جاللة ملك ا

سة بينهم املستتلمني يأخذون الذهب واملجوهرات ويمنعوننا من نرشتت عقيدتنا املقدستتة بينهم  رش عقيدتنا املقد سلمني يأخذون الذهب واملجوهرات ويمنعوننا من ن ويدعون ويدعون ، ، امل

سرتقوا...إىل دين حممد )اإلستتتالم( ,أن  يستتتمحوا هلم االستتتتيالء عىل ممتلكاهتم وليستتترتقوا... ستيالء عىل ممتلكاهتم ولي سمحوا هلم اال سالم( ,أن  ي ويف ويف ، ، ((3))""إىل دين حممد )اإل

 ء فيها قائمة بمطالبهم أمهها : ء فيها قائمة بمطالبهم أمهها : رسالة أخرى بعثت إىل ملك اسبانيا جارسالة أخرى بعثت إىل ملك اسبانيا جا

 إرسال الرهبان إىل سيبو من أجل الدعوة إىل اإلنجيل املقدس وتندري السكان.إرسال الرهبان إىل سيبو من أجل الدعوة إىل اإلنجيل املقدس وتندري السكان. -1

إرسال مزيد من الرجال واألسلحة والرصاصات ةمسامئة او ستامئة رجل لكي إرسال مزيد من الرجال واألسلحة والرصاصات ةمسامئة او ستامئة رجل لكي  -2

 يتم تندريهم بقوة السالح .يتم تندريهم بقوة السالح .

، ، حممد )اإلسالم(حممد )اإلسالم(  أن  املورو مل ا كانوا يمنعون جتارتنا مع السكان ويدعون إىل دينأن  املورو مل ا كانوا يمنعون جتارتنا مع السكان ويدعون إىل دين -3

 نطلب السامح باسرتقاقهم واالستيالء عىل ممتلكاهتم.نطلب السامح باسرتقاقهم واالستيالء عىل ممتلكاهتم.

سامح بتجارة الرقي  الستتامح بتجارة الرقي   -4 ستعامل يف التعدين وغريها من والستتامح لألستتبانيني استتتعامل يف التعدين وغريها من ، ، ال سبانيني ا سامح لأل وال

 ((4))األعامل الالزمة األعامل الالزمة 

ومركزًا جتاريًا كبريا ومركزًا جتاريًا كبريا ، ، وأن  اجلزيرة هي املنطقة الوحيدة التي وجدها األسبان مكتهة بالسكان وأن  اجلزيرة هي املنطقة الوحيدة التي وجدها األسبان مكتهة بالسكان 

دني وغريها من ها التجار من اجلزر املجاورة والستتتي ام جزر ماليزيا واليابان والدتتتني وغريها من يتوافد إلييتوافد إلي سي ام جزر ماليزيا واليابان وال ها التجار من اجلزر املجاورة وال

سيبو . . ((5))مناط  الرشق األوسط مناط  الرشق األوسط  سكان جزيرة  سيبو بعد الرفض الذي لقيه ليجازيب قرر مواجهة  سكان جزيرة  بعد الرفض الذي لقيه ليجازيب قرر مواجهة 

                                                 
44 -Cushner،،Nicholas,Op.Cit, p 56-82; 

 ( .( .22ينهر ملح  )ينهر ملح  )،،خارطة توضح مسار احتالل ليجازيب للجرز الفلبينيةخارطة توضح مسار احتالل ليجازيب للجرز الفلبينية  --

45- BIair and Helen Robertson games,The Philippines Islands  1493-1898,Vol,55, Op. Cit, 

p.77 -78 . 
46- Blair and Roberston, Op.Cit, p.187. 
47- Ibid. 
48- Bernald. Miguel A, the Christianization of the Philippines problems and prospective, 

(manila, filipiniana book, guild ,1972), p. 60. 
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نازهلم  نازهلم بحرق م ملدافع ، ، بحرق م ية ا ةا حتت  ملدافع فنزل مع جنوده  ية ا ةا حتت  هل اجلزيرة ينتهروهم عىل ، ، فنزل مع جنوده  كان أ هل اجلزيرة ينتهروهم عىل و كان أ و

سيبو إىل الوديان الشتتتاط  فأشتتتتبك الفريقان يف معركة مريرة انتهت بانستتتحاب ستتتكان ستتتيبو إىل الوديان  سكان  سحاب  شتبك الفريقان يف معركة مريرة انتهت بان شاط  فأ ال

الداخلية أمام األسلحة األسبانية  املتفوقة تاركني بلدهتم حترتق بفعل رجال احلملة األسبانية الداخلية أمام األسلحة األسبانية  املتفوقة تاركني بلدهتم حترتق بفعل رجال احلملة األسبانية 
((1))  .. 

 م 1571عام املبحث الثالث / إجراءات ليجازيب التندريية يف الفلبني حتى 

بدأ ليجازيب بعد معركة سيبو يف وضع ختطيط للمستعمرة األسبانية التي عزم عىل إقامتها يف بدأ ليجازيب بعد معركة سيبو يف وضع ختطيط للمستعمرة األسبانية التي عزم عىل إقامتها يف     

سيحية اجلزيرة لتكون مركزا للدعوة إىل املستتيحية  سرتاتيجيا وهو عبارة عن ارض فاختار موقعًا استترتاتيجيا وهو عبارة عن ارض ، ، اجلزيرة لتكون مركزا للدعوة إىل امل فاختار موقعًا ا

سهل الدفاع عنها من اي هجوم قد يقوم به ضتتتيقة حيدها البحر من ثالث جهات لكي يستتتهل الدفاع عنها من اي هجوم قد يقوم به  ضيقة حيدها البحر من ثالث جهات لكي ي

سكان بني احلني وا خرالستتتكان بني احلني وا خر ستعمرة تنفيذا لتعليامت وعيني ليجازيب موقع الكنيستتتة يف املستتتتعمرة تنفيذا لتعليامت . . ((2))ال سة يف امل وعيني ليجازيب موقع الكني

دن الذي قد يقوم قائد احلملة ببنائه امللك األستتباين فيليب الثاين بالقرب من احلدتتن الذي قد يقوم قائد احلملة ببنائه  سباين فيليب الثاين بالقرب من احل وبجانب وبجانب ، ، امللك األ

سة منزل للقساوسة حيث يمكن أن  يسكنوا فيه واالتدال كم ألية حاجة  سة منزل للقساوسة حيث يمكن أن  يسكنوا فيه واالتدال كم ألية حاجة الكني . ووضع . ووضع   ((3))الكني

سام للرستام لل شكل مثلث قلعة األستبانية عىل شتكل مثلث ر سبانية عىل  ضوع وأقاموا قداستا أعلن فيه ليجازيب رستميا خضتوع ، ، قلعة األ سميا خ سا أعلن فيه ليجازيب ر وأقاموا قدا

سباينجزيرة ستيبو واجلزر املجاورة هلا للتاج األستباين سيبو واجلزر املجاورة هلا للتاج األ ساس  وبعد اإلعالن قام بوضتع احلجر األستاس  ، ، جزيرة  ضع احلجر األ وبعد اإلعالن قام بو

ستعمرة للمستتتتعمرة  سة يف كان القستتتاوستتتة منهمكني يف إقامة الكنيستتتة يف . . ((4))ثم بدأ العمل فورا يف بنائهاثم بدأ العمل فورا يف بنائها، ، للم سة منهمكني يف إقامة الكني ساو كان الق

ت )سان ميجل( تكريام ملا قام يجازيب منشغال يف أبناء املستعمرة والتي سميت بتتت )سان ميجل( تكريام ملا قام الوقت الذي كان لالوقت الذي كان ل يجازيب منشغال يف أبناء املستعمرة والتي سميت ب

سيح  املقدس ثم تغري االستتم إىل مدينة )أقدس( تكريام ملا يستتمونه بالطفل املستتيح  املقدس ، ، به ميجل ليجازيببه ميجل ليجازيب سمونه بالطفل امل سم إىل مدينة )أقدس( تكريام ملا ي ثم تغري اال

 ..((5))الذي عثروا عىل متثال له يف جزيرة سيبوالذي عثروا عىل متثال له يف جزيرة سيبو

 احتالل ليجازي هلا ؟.احتالل ليجازي هلا ؟.  والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن ما هي أحوال اجلزيرة بعدوالسؤال الذي يتبادر إىل الذهن ما هي أحوال اجلزيرة بعد

سحبوا للوديان الداخلية عندما ترك ستتكان ستتيبو املنطقة وانستتحبوا للوديان الداخلية      سيبو املنطقة وان سكان  سبب للحملة كان هذا قد ستتبب للحملة ، ، عندما ترك  كان هذا قد 

شاكل كثرية  سبانية م شاكل كثرية األ سبانية م سكان الذين يتواجدون يف األماكن القريبة ال ينتهون من القيام ، ، األ سكان الذين يتواجدون يف األماكن القريبة ال ينتهون من القيام فال فال

سبثم أن  هروب الستتتكان قد جعل املدينة مهجورة يعيش فيها األستتتب، ، بمقاومتهم بمقاومتهم  سكان قد جعل املدينة مهجورة يعيش فيها األ ان  وحدهم ان  وحدهم ثم أن  هروب ال

عه  عاملون م ها من يت جيدون في كأهنم  يف املنفى ال  عه ,و عاملون م ها من يت جيدون في كأهنم  يف املنفى ال  بأنفستتتهم ، ، ,و كان عليهم أن  يقومون  سهم ف بأنف كان عليهم أن  يقومون  ف

                                                 
49- Zaide F. Gregorio ,philippin political and cultural History, vol,2, Op. Cit, p.150. 
50- Blard and Robertson games etc،،Op .Cit،،p.144 

51- Document V : Instruction to Miguel Lopez de Legaaspi (Historical conservation 

society)،،christianzation of the Philippines،،p. 257-278. 

52- Bernard Miguel  A, Op .Cit ,p. 61 
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دول ما حيتاجونه يف حياهتمبالزراعة والدتتيد وما إىل ذلك من أستتباب احلدتتول ما حيتاجونه يف حياهتم سباب احل ديد وما إىل ذلك من أ . نتيجة لذلك . نتيجة لذلك   ((1))بالزراعة وال

عة  حة ليقوموا بزرا جة مل حا نة  ملدي كان وعودهتم إىل ا حاجتهم للدتتتلح مع الستتت نت  عة كا حة ليقوموا بزرا جة مل حا نة  ملدي سكان وعودهتم إىل ا دلح مع ال حاجتهم لل نت  كا

ستفيد منها األسبان  يف املنطقة أراضيهم وصأراضيهم وص شة لي سباب املعي ستفيد منها األسبان  يف املنطقة يد األسامك وما إىل ذلك من أ شة لي سباب املعي يد األسامك وما إىل ذلك من أ

سبان ,هذا من جانب األستتبان  سحاب فذلك كعملية ومن جانب الستتكان فأهنم إذا جلؤا إىل االنستتحاب فذلك كعملية ، ، ,هذا من جانب األ سكان فأهنم إذا جلؤا إىل االن ومن جانب ال

سبان بمغادرة املكان مؤقتة عىل أمل أن  يعودوا عندما يقوم األستتبان بمغادرة املكان  سبان وملا رأوا أن  هؤالء األستتبان ، ، مؤقتة عىل أمل أن  يعودوا عندما يقوم األ وملا رأوا أن  هؤالء األ

ضاعفوا املقاومة ان ضتتتتاعفوا املقاومة مل يغادروا املكمل يغادروا املك بان ، ، ان  سبان وكثريا ما حاولوا اختاذ املنازل التي مل يقم األستتت وكثريا ما حاولوا اختاذ املنازل التي مل يقم األ

ستوطنة بحرقها مستتكنا هلم ,وجد الستتكان أن  األستتبان بدل أن  يغادروا املكان قاموا ببناء مستتتوطنة  سبان بدل أن  يغادروا املكان قاموا ببناء م سكان أن  األ سكنا هلم ,وجد ال بحرقها م

سكان إىل ، ، وتبني هلم أن  هؤالء ال ينوون الرحيل يف القريب العاجل وتبني هلم أن  هؤالء ال ينوون الرحيل يف القريب العاجل  سكان إىل وعىل هذا كانت رغبة ال وعىل هذا كانت رغبة ال

 ..((2))ن  ليعودوا إىل أماكنهم ن  ليعودوا إىل أماكنهم الدلح مع األسباالدلح مع األسبا

سيبو التبعية للتاج تم الدتتتلح بني ليجازيب وحاكم ستتتيبو عىل أستتتتاس أن  يتقبل حاكم ستتتيبو التبعية للتاج      ساس أن  يتقبل حاكم  سيبو عىل أ دلح بني ليجازيب وحاكم  تم ال

األسباين وان يدفع أتباعه جزية للملك األسباين مقابل قيام األسبان بحاميتهم من اي هجوم األسباين وان يدفع أتباعه جزية للملك األسباين مقابل قيام األسبان بحاميتهم من اي هجوم 

 ..((3))خارجي ,وبعد إمتام الدلح عاد السكان إىل البلدة وتعايشوا مع األسبان خارجي ,وبعد إمتام الدلح عاد السكان إىل البلدة وتعايشوا مع األسبان 

سكان اجلزيرة      سكان اجلزيرة وعىل الرغم من اجلهود التي بذهلا املنرصون األسبان لتندري  إال  أن  عملية إال  أن  عملية ، ، وعىل الرغم من اجلهود التي بذهلا املنرصون األسبان لتندري 

شخ  التندتتتري كانت تستتتري ببطء إىل حد أن ه بعد أربع ستتتنوات كانت هناك اقل من مائة شتتتخ   سنوات كانت هناك اقل من مائة  سري ببطء إىل حد أن ه بعد أربع  دري كانت ت التن

سكان اجلزيرة  سكان اجلزيرة تنرصوا من  ويعزو الكتاب الغربيون هذه الهاهرة إىل تباط  القساوسة من ويعزو الكتاب الغربيون هذه الهاهرة إىل تباط  القساوسة من ، ، تنرصوا من 

ويمكن توضيح ويمكن توضيح . . ((4))""بتندري السكان الذين رفضوا اعتناق املسيحية خالل تلك املدة بتندري السكان الذين رفضوا اعتناق املسيحية خالل تلك املدة القيام القيام 

سفية  سية التع سيا سيحي هو ال سكان واعتناقهم للدين امل دري ال سبب يف هذا البط  يف تن سفية ال سية التع سيا سيحي هو ال سكان واعتناقهم للدين امل دري ال سبب يف هذا البط  يف تن ال

ية وصتتتول احلملة إىل اجلزيرة التي تراجع عنها فيام بعد عندما  صول احلملة إىل اجلزيرة التي تراجع عنها فيام بعد عندما التي اختذها ليجازيب يف بدا ية و التي اختذها ليجازيب يف بدا

يف الوصول إىل هدف احلملة يف أاع وقت. وهذا ما أوضحه ليجازيب يف الوصول إىل هدف احلملة يف أاع وقت. وهذا ما أوضحه ليجازيب اكتشف عدم جدواها اكتشف عدم جدواها 

هناك رشط أسايس للتندري متمثالً بكسب السكان بالسالم والدداقة هناك رشط أسايس للتندري متمثالً بكسب السكان بالسالم والدداقة   ""للقساوسة بقوله :للقساوسة بقوله :

 ..((5))""مع األسبان ,وهذا جيب أن  يتم باحليلة تارة والقوة تارة أخرى مع األسبان ,وهذا جيب أن  يتم باحليلة تارة والقوة تارة أخرى 

دري جيب أن  يتم بعد اقتناع وكذا أكد ليجازيب أن  التندتتري جيب أن  يتم بعد اقتناع  سيحي الشتتخ  بالدين املستتيحي وكذا أكد ليجازيب أن  التن شخ  بالدين امل وبعد أن  وبعد أن  ، ، ال

سكان بالديانة وعىل هذا ترك القستتتاوستتتة يعملون يف إقناع الستتتكان بالديانة ، ، يتم تعليمه مبادئ هذا الدينيتم تعليمه مبادئ هذا الدين سة يعملون يف إقناع ال ساو وعىل هذا ترك الق

                                                 
54- Zaide F. Gregorio ,philippin political and cultural History, vol,2،،Op .Cit،،p. 147. 

55- Zaide F. Gregorio ,philippin political and cultural History, vol,2،،Op .Cit,p.148 . 

56- Frank Laubach C ,IsIam in the Philippines،،The Moslem World ,Vol,x11 ,(New york 

,1966) ,p. 278. 
57- Bernad Miguel, The Christinization of the Philippines, problems and perpectives, (The 

Filipiniana Book Guild 1972), p.82. 
58- Document V : Letter  Instruction to Miguel Lopez de Legaspi ,Op . Cit ,p .266.. 
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سلحة يف هذا األمر وكذا املنهج فإن ه نجد رغم اجلهود املستتتيحية ودون أن  يتدخل بقواته املستتتلحة يف هذا األمر وكذا املنهج فإن ه نجد رغم اجلهود  سيحية ودون أن  يتدخل بقواته امل امل

دريهم خالل أرب سة مل يتجاوز عدد من تم تن ساو دريهم خالل أربالتي بذهلا الق سة مل يتجاوز عدد من تم تن ساو شخ  التي بذهلا الق سنوات عن مائة  شخ  ع  سنوات عن مائة  ع 

صلوا إىل هذا العددبل لوال املغريات املادية واةوف أحيانا ملا وصتتلوا إىل هذا العدد واغلبهم من الوثنني الذين واغلبهم من الوثنني الذين ، ، بل لوال املغريات املادية واةوف أحيانا ملا و

دريه وعن ذلك يقول ليجازيب: سهل عليهم تن دريه وعن ذلك يقول ليجازيب:ي سهل عليهم تن سهل حتويلهم إىل عقيدتنا ""ي سكان ي سهل حتويلهم إىل عقيدتنا هؤالء ال سكان ي هؤالء ال

 ..((1))""بورينيو ولوزانبورينيو ولوزان  الكاثوليكية املقدسة ألن  أكثرهم وثنيني باستثناء املورو الذين جاءوا منالكاثوليكية املقدسة ألن  أكثرهم وثنيني باستثناء املورو الذين جاءوا من

، ، ومما ساعد عىل انرصاف اجليش عن عملية التندري يف تلك املدة وتركها جلهود القساوسةومما ساعد عىل انرصاف اجليش عن عملية التندري يف تلك املدة وتركها جلهود القساوسة    

سلب كل ما له قيمته من ممتلكات بجانب تلك الستتتياستتتية التي اختذها ليجازيب بنهب وستتتلب كل ما له قيمته من ممتلكات  سية التي اختذها ليجازيب بنهب و سيا بجانب تلك ال

شاكل أخرى تواجهها احلملة ومن ستتكاهنا من أموال وحيل فضتتاًل عن انشتتغال ليجازيب بمشتتاكل أخرى تواجهها احلملة ومن  شغال ليجازيب بم ضاًل عن ان سكاهنا من أموال وحيل ف

 ها: املشكلة الغذائية ، املشكلة األخالقية ، املشكلة األمنية واةطر الربتغايل الذي عد منها: املشكلة الغذائية ، املشكلة األخالقية ، املشكلة األمنية واةطر الربتغايل الذي عد منأمهأمه

سبان من اجلزيرة أخطر املشتتتاكل التي واجهها األستتتبان يف هذه املدة ألهنم حاولوا طرد األستتتبان من اجلزيرة  سبان يف هذه املدة ألهنم حاولوا طرد األ شاكل التي واجهها األ أخطر امل

  فقاموا باهلجوم عىلفقاموا باهلجوم عىل، ، بدعوى اهنا واقعة داخل اةط الربتغايل )بناءًا عىل اتفاق تورديسيالس(بدعوى اهنا واقعة داخل اةط الربتغايل )بناءًا عىل اتفاق تورديسيالس(

  فحرقوافحرقوا  الربتغالينيالربتغاليني  اجلنوداجلنود  ونزلونزل، ، الساحليةالساحلية  املنازلاملنازل  وحرقتوحرقت، ، مم15651565  األولاألول سيبو يف ترشينسيبو يف ترشين

وحارصوا املستوطنة ثالثة أشهر مع إنذار بأهنم سيعودون وحارصوا املستوطنة ثالثة أشهر مع إنذار بأهنم سيعودون ، ، األرز القريبة من الساحل األرز القريبة من الساحل   حقولحقول

 ..  ((2))عن قريب إلمتام طردعن قريب إلمتام طرد

سيبو إىل جزيرة باناي م رضورة نقل مركز إقامته من جزيرة ستتتيبو إىل جزيرة باناي 15691569لذا وجد ليجازيب يف عام لذا وجد ليجازيب يف عام      م رضورة نقل مركز إقامته من جزيرة 

ضل مكان لإلحتامء من هجامت الربتغاليني ومقر ألستتتباب عدة أمهها أن  ليجازيب اعتقد بأهنا أفضتتتل مكان لإلحتامء من هجامت الربتغاليني ومقر  سباب عدة أمهها أن  ليجازيب اعتقد بأهنا أف أل

سلب خريات املنطقة لالنطالق بحملة تندتتريية جديدة لستتكان اجلزيرة فضتتالً عن عملية هنب وستتلب خريات املنطقة  ضالً عن عملية هنب و سكان اجلزيرة ف دريية جديدة ل لالنطالق بحملة تن

سبايت يم عليها الرعب واةراب واملوت بعد اهلجوم األستتتباين عىل مناط  ماستتتبايت التي خالتي خ سباين عىل مناط  ما ، ، تيكاو تيكاو ، ، يم عليها الرعب واةراب واملوت بعد اهلجوم األ

 ..((3))بورياسبورياس

عام      عام ويف  ها اجتهوا إىل جزيرة لوزون 15701570ويف  ها اجتهوا إىل جزيرة لوزون م اجتهت ةلة ليجازيب إىل جزيرة مندورو ومن م اجتهت ةلة ليجازيب إىل جزيرة مندورو ومن

ساحلية وتألفت هذه احلملة من )فهامجوا مناطقها الستتتتاحلية وتألفت هذه احلملة من ) سباين و)( جندي استتتباين و)100100فهامجوا مناطقها ال ( من ( من 200200( جندي ا

ساندين يف القوارب الذين كانوا بقيادة مارتن دي كوايت الستتكان املحليني املستتاندين يف القوارب الذين كانوا بقيادة مارتن دي كوايت  سكان املحليني امل  Martin De)ال

                                                 
59- Document V :Ibid, p.86. 

سرتا . بنيتشتتتستتتترتا . بني  ((2)) ش تارخيي، الرشتتتق االقصتتت موجز تتتارخيي  19551955،،ت ص موجز  رشق االق سني احلوتترمجتتة حستتتتني احلوت،،، ال مجة ح قاهرةالقتتاهرة،،تر رص مكتبتتة مرصتتت ،،ال بة م             129129ص ص ،،مكت

   V.H.H.Green،،Op .Cit ,p.76؛؛

 ..  2626صصدار الوفد للطباعة, دار الوفد للطباعة, ،،،املسلمون يف الرشق االقص : الفلبني أندونيسيا ماليزيا ، د . م،املسلمون يف الرشق االقص : الفلبني أندونيسيا ماليزيا ، د . م  19551955،،زيتون ، حممد حممدزيتون ، حممد حممد((3))
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)Goiti ، ،صل خليج مفوصتتل خليج م سليامنانيال والتقى القائد كوايت بالزعيم املحيل راجا ستتليامنفو وتم توقيع وتم توقيع   ((1))انيال والتقى القائد كوايت بالزعيم املحيل راجا 

شاء مقر اتفاقيه بني الطرفني يف آيار من العام نفستتته تضتتتمنت موافقة راجا ستتتليامن عىل انشتتتاء مقر  سليامن عىل ان ضمنت موافقة راجا  سه ت اتفاقيه بني الطرفني يف آيار من العام نف

سبان يف مانيال مقابل تقديم احلامية لهلألستتبان يف مانيال مقابل تقديم احلامية له لكن هذه االتفاقية ألغيت وعاد ليجازيب إىل باناي لكن هذه االتفاقية ألغيت وعاد ليجازيب إىل باناي ، ، لأل

 ..((2))ندة له يف مانيالندة له يف مانيالحلاجته إىل قوة مساحلاجته إىل قوة مسا، ، 

سبانية لتعزيز القوة املتواجدة يف وعندما علم امللك فيليب الثاين بذلك أمر بإرستتال قوات استتبانية لتعزيز القوة املتواجدة يف      سال قوات ا وعندما علم امللك فيليب الثاين بذلك أمر بإر

دري واحتالل مانيال وجعلها اجلزيرة ترافقها جمموعة من القستتتتاوستتتتة للقيام بمهمة التندتتتري واحتالل مانيال وجعلها  سة للقيام بمهمة التن ساو اجلزيرة ترافقها جمموعة من الق

 ..((3))مستعمرة اسبانية كاثوليكيةمستعمرة اسبانية كاثوليكية

 ::م م 15711571احلملة األسبانية عىل مانيال عام احلملة األسبانية عىل مانيال عام   --

ففي ففي ، ، بداية املواجهة بني القوات األسبانية واملسلمني يف شامل الفلبني بداية املواجهة بني القوات األسبانية واملسلمني يف شامل الفلبني ، ، م م 15701570شهد عام شهد عام     

هذا العام قام ليجازيب بتوجيه ةلة إىل الشامل وهي مكونة من مخسة عرش مركبًا حتمل قوات هذا العام قام ليجازيب بتوجيه ةلة إىل الشامل وهي مكونة من مخسة عرش مركبًا حتمل قوات 

سطوله  سيدو الذي اجته  بأ سال سطوله من األسبان  واملرتزقة من أهل باناي وبقيادة حفيده الكابتن  سيدو الذي اجته  بأ سال من األسبان  واملرتزقة من أهل باناي وبقيادة حفيده الكابتن 

شاملية نحو اجلزر الشتتتاملية  ساحلية جلزيرة لوزونوهاجم القرى الستتتاحلية جلزيرة لوزون، ، نحو اجلزر ال تي تي . بناًء عىل تقرير احلملة ال. بناًء عىل تقرير احلملة ال((4))وهاجم القرى ال

رأى ليجازيب أن  جيعل مانيال عاصمة للمستعمرة اجلديدة ومركزًا لالنطالق رأى ليجازيب أن  جيعل مانيال عاصمة للمستعمرة اجلديدة ومركزًا لالنطالق ، ، هامجت لوزون هامجت لوزون 

دري املناط  األخرى من اجلزر الفلبينية وذلك الن مانيال كانت أغنى باالستتتعامر املنهم وتندتتري املناط  األخرى من اجلزر الفلبينية وذلك الن مانيال كانت أغنى  ستعامر املنهم وتن باال

ستوطنة وصل إليها األسبان   ستعمرة من أية م ستوطنة وصل إليها األسبان  واكرب م ستعمرة من أية م فاعد ةلة أكرب من اي ةلة وجهها فاعد ةلة أكرب من اي ةلة وجهها ، ، واكرب م

سبان إىل وأعلن ليجازيب لستتكان مانيال أن  الستتبب الوحيد ملجيء األستتبان إىل ، ، ((5))املناط  الفلبينيةاملناط  الفلبينية  إىلإىل سبب الوحيد ملجيء األ سكان مانيال أن  ال وأعلن ليجازيب ل

 وبام أن  ذلك ال يتموبام أن  ذلك ال يتم، ، حزر الفلبني هو تعليمهم الديانة املسيحية الكاثوليكية حزر الفلبني هو تعليمهم الديانة املسيحية الكاثوليكية 

                                                 
سيغ وظل م, الذي يشتتار اليه باستتم ستتليامن الثالث أو احلاكم االعهم لراجانات مانيال يف ندتتف دلتا هنر باستتيغ وظل 15401540ولد يف عام ولد يف عام   ((1)) دف دلتا هنر با سليامن الثالث أو احلاكم االعهم لراجانات مانيال يف ن سم  شار اليه با م, الذي ي

م, وكان سليامن إىل جانب احلكام الثالثة االخرين راجا ماتاندا من م, وكان سليامن إىل جانب احلكام الثالثة االخرين راجا ماتاندا من 15701570حاكم حتى وصول املستعمرين األسبان يف اوائل حاكم حتى وصول املستعمرين األسبان يف اوائل 

سيجكم  مملكة توندوا وباستتيجالذي حيالذي حي،،مانيال والكان دوالمانيال والكان دوال صد اهلجوم واحد من امللوك الثالثة الذين برزوا بشتتكل كبري يف يف صتتد اهلجوم ،،كم  مملكة توندوا وبا شكل كبري يف يف  واحد من امللوك الثالثة الذين برزوا ب

 م, ينهر:م, ينهر:15711571األسباين مليناء مانيال وتويف عام األسباين مليناء مانيال وتويف عام 

Wiliam Hanry, Barangay،،Sixteenth Century Philippine Culture and socity ,(Quezon 

city،،Ateneo de manila  university press, N.D)،،p .192.   

63- Stanley Karnow ,Op . Cit ,p. 45 . 
64- Cushner،،Nicholas،،Op .Cit،،p . 100  . 

 ..2525،،صصمطبعة النارش العريب مطبعة النارش العريب ،،القاهرةالقاهرة،،، املسلمون يف الفلبني، املسلمون يف الفلبني  19501950،،اةد  ، حممد عبد القادراةد  ، حممد عبد القادر((4))

66- Cushner،،Nicholas ,Op .Cit ,p .355 – 356 . 
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ضاعهم بأي طري  إذا إال  أذا اعرتفوا بملك أستتتبانيا كستتتيد هلم فإنه أصتتتبح من الالزم إخضتتتاعهم بأي طري  إذا    صبح من الالزم إخ سيد هلم فإنه أ سبانيا ك إال  أذا اعرتفوا بملك أ

 ..  ((1))واةضوع وبذلك جهزوا قواهتم الحتالل اجلزر الفلبينيةواةضوع وبذلك جهزوا قواهتم الحتالل اجلزر الفلبينيةرفضوا االستسالم رفضوا االستسالم 

سيدو ومارتن دي كوايت حتركت احلملة      سال شرتكة بني القادة  سيدو ومارتن دي كوايت حتركت احلملة جعل ليجازيب قيادة احلملة م سال شرتكة بني القادة  جعل ليجازيب قيادة احلملة م

سلمني وعندما وصتتتلوا جزيرة حدثت معركة بينهم وبني املستتتلمني ، ، م م 15711571ايارايار  22من باناي يف من باناي يف  صلوا جزيرة حدثت معركة بينهم وبني امل ، ، وعندما و

سريها ثم واصتتتلت احلملة ستتتريها ، ، مية من الذهبمية من الذهبانتهت بارغام أهل مندورو عىل دفع رضيبة وكانتهت بارغام أهل مندورو عىل دفع رضيبة وك صلت احلملة  ثم وا

سمت هذه  ساحل جزيرة لوزون انق صلوا منطقة بتنجاس عىل  سمت هذه جتاه جزيرة لوزون وعندما و ساحل جزيرة لوزون انق صلوا منطقة بتنجاس عىل  جتاه جزيرة لوزون وعندما و

سيدواحلملة إىل فرقتني : االوىل بقيادة ستتتالستتتيدو سال والثانية بقيادة مارتن دي كوايت وقامت الفرقة والثانية بقيادة مارتن دي كوايت وقامت الفرقة ، ، احلملة إىل فرقتني : االوىل بقيادة 

س صلت الفرقة الثانية  ساالوىل بالدخول يف هنر باتنجاس بينام وا صلت الفرقة الثانية  ويف الطري  ويف الطري  ، ، ريها نحو مانيال ريها نحو مانيال االوىل بالدخول يف هنر باتنجاس بينام وا

سلمني وكاد أن  يفقد إىل بحرية تال ببتنجاس قابل ستتتالستتتيدو مقاومة قوية من الستتتكان املستتتلمني وكاد أن  يفقد  سكان امل سيدو مقاومة قوية من ال سال إىل بحرية تال ببتنجاس قابل 

 ((2))فلح  بالفرقة الثانية عىل ساحل مانيالفلح  بالفرقة الثانية عىل ساحل مانيال، ، حياته اثر اجلرح بسهم مسموم حياته اثر اجلرح بسهم مسموم 

واشتبك الطرفني يف معركة رهيبة كان واشتبك الطرفني يف معركة رهيبة كان ، ، واجه املسلمون القوات األسبانية عىل ساحل مانيال واجه املسلمون القوات األسبانية عىل ساحل مانيال     

سليامن  سلمون بقيادة راجا  سليامن امل سلمون بقيادة راجا  دمود أمام ، ، واألسبان بقيادة كوايت واألسبان بقيادة كوايت ، ، امل سليامن عن ال دمود أمام عجز راجا  سليامن عن ال عجز راجا 

فدخل كوايت بجيشة إىل فدخل كوايت بجيشة إىل ، ، األسلحة األسبانية احلديثة فاضطر إىل االنسحاب إىل منطقة  داخلية األسلحة األسبانية احلديثة فاضطر إىل االنسحاب إىل منطقة  داخلية 

ستولوا عىل اوقاموا بنهب كل ماله قيمة كام استتتتولوا عىل ا، ، مانيال مانيال  سلحة التي تركها املحاربني ومجيع ألستتتلحة التي تركها املحاربني ومجيع وقاموا بنهب كل ماله قيمة كام ا أل

سليامن املمتلكات ال ستتي ام الذهب الذي وجدوه داخل منزل راجا ستتليامن  سي ام الذهب الذي وجدوه داخل منزل راجا  كام اختذوا بعض األاى كام اختذوا بعض األاى ، ، املمتلكات ال 

صدر كوايت امرًا بحرق البيوت ملنع األهايل من العودة إليها,وبعد انتهاء املعركة واصتتتدر كوايت امرًا بحرق البيوت ملنع األهايل من العودة إليها,وبعد انتهاء املعركة ، ، عبيدا هلم عبيدا هلم  وا

 ..((3))راجا سليامن وحماربيه راجا سليامن وحماربيه أبحر كوايت مع قواته تاركًا املنطقة خوفًا من عودة أبحر كوايت مع قواته تاركًا املنطقة خوفًا من عودة 

سليامن فورا مع أتباعه وقاموا بالعمل يف إعادة بناء املنازل التي بعد هذه املعركة عاد راجا ستتتليامن فورا مع أتباعه وقاموا بالعمل يف إعادة بناء املنازل التي      بعد هذه املعركة عاد راجا 

وما كاد راجا سليامن وأتباعه أْن ينهوا عملهم وما كاد راجا سليامن وأتباعه أْن ينهوا عملهم ، ، حرقها األسبان  ويف حتدني مانيال من جديد حرقها األسبان  ويف حتدني مانيال من جديد 

دني املدينة من بناء املنازل وحتدتتتني املدينة  سبحتى وصتتتلت احلملة األستتتب، ، من بناء املنازل وحت صلت احلملة األ وجد راجا وجد راجا ، ، انية للمرة الثانية انية للمرة الثانية حتى و

سه أمام قوة ال قدرة له يف مقاومتها ستتليامن نفستته أمام قوة ال قدرة له يف مقاومتها    )Lakandola(فحاول إقناع عمه الكاندوال فحاول إقناع عمه الكاندوال ، ، سليامن نف

                                                 
سالم وحماربة مبادئهِ نجح رجال الكنيستتتة يف مستتتاندة رجال االستتتتعامر للقضتتتاء عىل االستتتالم وحماربة مبادئهِ وهذا مايؤكده الواقع انذاك اذ وهذا مايؤكده الواقع انذاك اذ ((1)) ضاء عىل اال ستعامر للق ساندة رجال اال سة يف م وكان من وكان من ،،نجح رجال الكني

 املفروض أن  يكون رجال الكنيسة هدفهم الدعوة إىل اهلل واحرتام مجيع األديان الساموية:املفروض أن  يكون رجال الكنيسة هدفهم الدعوة إىل اهلل واحرتام مجيع األديان الساموية:

Kosher Nicholas،،The Isle of west : Early Spanish Voyage  to the philippien،،(Quezon 

City،،Atneo De Manila Uinversity press, 1966),p.97. 

68- Zaide F. Gregorio, philippin political and cultural History, Op .Cit  ,p. 87-90 . 
 ..2121ص ص ،،املددر الساب املددر الساب ،،؛ قيرص اديب خمول؛ قيرص اديب خمول125125،،صص،،دار الفكر دار الفكر ،،عامنعامن،،انتشار اإلسالم يف آسياانتشار اإلسالم يف آسيا    20102010،،سلطان ، طارق فتحيسلطان ، طارق فتحي((3))
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شل يف ذلك أمام ,الذي حيكم مستتتتوطنة تندوا االستتتالمية املجاورة عىل الوقوف معه ففشتتتتل يف ذلك أمام ((1)) سالمية املجاورة عىل الوقوف معه فف ستوطنة تندوا اال ,الذي حيكم م

وأْن وأْن ، ، إرصار الكاندو عىل رأيه بأن  ال فائدة من املقاومة ومن خوض معركة معروفة النهاية إرصار الكاندو عىل رأيه بأن  ال فائدة من املقاومة ومن خوض معركة معروفة النهاية 

ضل من املقاومة وإراقة الدماء دداقة أف ضل من املقاومة وإراقة الدماءعقد معاهدة ال دداقة أف سليامن إىل ترك مانيال ، ،   عقد معاهدة ال ضطر راجا  سليامن إىل ترك مانيال ا ضطر راجا  ا

سحبا بأتبمنستتتحبا بأتب ستفاد منها اعه إىل منطقة داخلية بعد أن  اصتتتدر امرًا بحرق البيوت لكي ال يستتتتفاد منها من صدر امرًا بحرق البيوت لكي ال ي اعه إىل منطقة داخلية بعد أن  ا

 ..((2))األسبان األسبان 

والسؤال املطروح هل كان انسحاب راجا سليامن من مانيال يعني ترك مملكته بيد األسبان ؟ والسؤال املطروح هل كان انسحاب راجا سليامن من مانيال يعني ترك مملكته بيد األسبان ؟ 

ه ترك مملكته لألستتتبان  سبان كان انستتتحاب راجا ستتتليامن ال يعني أن  ه ترك مملكته لأل سليامن ال يعني أن  سحاب راجا  سلمها كذه بل ما كان ليستتتلمها كذه ، ، كان ان بل ما كان لي

سهولة وبالستتتهولة وب دون معركة وهلذا نجد أن ه يف الوقت الذي كان ليجازيب ورجاله يقومون بإعادة دون معركة وهلذا نجد أن ه يف الوقت الذي كان ليجازيب ورجاله يقومون بإعادة ال

ناء البيوت يف مانيال  مانيال أب ناء البيوت يف  ته ملعركة ، ، أب بإعادة تنهيم قوا ته ملعركة كان راجا ستتتليامن هو ا خر مشتتتغوال  بإعادة تنهيم قوا شغوال  سليامن هو ا خر م كان راجا 

صلةفاصتتتلة شاط دعائي إلقناع حكام وقام بنشتتتتاط دعائي إلقناع حكام ، ، فجعل قواته تتمركز يف قرية قريبة من مانيال فجعل قواته تتمركز يف قرية قريبة من مانيال ، ، فا وقام بن

ىل الوقوف معه يف جبهة موحدة لطرد األسبان ,فاستطاع إقناع بعض ىل الوقوف معه يف جبهة موحدة لطرد األسبان ,فاستطاع إقناع بعض املستوطنات الداخلية عاملستوطنات الداخلية ع

سالمية يف هاغوين احلكام يف هذه املستتتتوطنات من بينهام املستتتتوطنات االستتتالمية يف هاغوين  ستوطنات اال ستوطنات من بينهام امل ، ، (Hagony)احلكام يف هذه امل

 ..Vampanga(((3))(واملستوطنات االسالمية يف فامبانجاواملستوطنات االسالمية يف فامبانجا، ، )Maccabie(مكابيبي مكابيبي 

سلينزلت القوة البحرية لراجا ستتلي، ، م م 15711571حزيران حزيران   22ويف ويف        شاميل ملانيال امن عىل الستتاحل الشتتاميل ملانيال نزلت القوة البحرية لراجا  ساحل ال ، ، امن عىل ال

شاة ومنهم عمه الكاندوال ورجاله قاموا بإفادة ليجازيب وقد أراد مباغتة األستتبان ولكن الوشتتاة ومنهم عمه الكاندوال ورجاله قاموا بإفادة ليجازيب  سبان ولكن الو وقد أراد مباغتة األ

سليامنعن حتركات راجا ستتتليامن ساحلوهلذا وجد االخري القوة األستتتبانية يف انتهاره عىل الستتتتاحل، ، عن حتركات راجا  سبانية يف انتهاره عىل ال ، ، وهلذا وجد االخري القوة األ

وانترص فيها األسبان  وانترص فيها األسبان  ، ،   (Pankosia)فحدثت معركة رهيبة بني اجلانبني يف منطقة بانكوساي فحدثت معركة رهيبة بني اجلانبني يف منطقة بانكوساي 

سليامن وثالثامئة من رجاله وتم أا البعض ا خر منهم واستتتشتتهد راجا ستتليامن وثالثامئة من رجاله وتم أا البعض ا خر منهم  شهد راجا  ست وقام الكاندوال وقام الكاندوال ، ، وا

 ..((4))ورجاله بمساعدة األسبان يف هذا العملورجاله بمساعدة األسبان يف هذا العمل

وهناية حكم وهناية حكم ، ، كان استشهاد راجا سليامن يعني وقوع اجلزر الشاملية حتت االستعامر األسباينكان استشهاد راجا سليامن يعني وقوع اجلزر الشاملية حتت االستعامر األسباين    

ستوطنات املستتلمني واملستتتوطنات  سلمني وامل سالمية يف هذه اجلزراالستتالمية يف هذه اجلزرامل سمي يف وإصتتدار إعالن رستتمي يف ، ، ((5))اال صدار إعالن ر حزيران حزيران   2424وإ

سبانية ين  عىل احتالل مانيال وجعلها عاصتتمة للمستتتعمرة األستتبانية  ستعمرة األ صمة للم صدر حاكمها اجلديد وأصتتدر حاكمها اجلديد ، ، ين  عىل احتالل مانيال وجعلها عا وأ

                                                 
 احتالهلا بعد املستوطنة  حكم باإلسالم يدين وهو،(م1571 –م1555حاكم مملكة توندوا للمدة مابني )،م1502ولد يف عام  (1)

 :ينهر,م1575 عام يف وتويف, ليجازيب دي اغوستني

Wiliam Hanry,Op.Cit,p. 199. 
71-))Zaide F. Gregorio, philippin political and cultural History, Op .Cit ,p .158 . 

72- Bernad Miguel ,Op .Cit ,p . 105 . 
 ..  2525،،صص،،املددر الساب املددر الساب ،،قيرص اديب خمولقيرص اديب خمول((4))

 ..7474عني الدراسات والبحوث ، ص عني الدراسات والبحوث ، ص ،،جازانجازان،،،  اإلسالم واملسلمون يف رشق وجنوب رشق آسيا،  اإلسالم واملسلمون يف رشق وجنوب رشق آسيا  20022002قمر ، حممود أةد, ، قمر ، حممود أةد, ، ((5))
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ضخمة أوغستتطني دي ليجازيب أمرًا بإعادة تعمريها وحتدتتينها بأستتوار ضتتخمة  سوار  دينها بأ سطني دي ليجازيب أمرًا بإعادة تعمريها وحت خوفًا من هجوم خوفًا من هجوم ، ، أوغ

سم انرتامورس  سكان أطلقوا عليها أ سم انرتامورس ال سكان أطلقوا عليها أ سورة(   (Intramuros)ال سورة( اي )املدينة امل حيث اختذت حيث اختذت ، ، اي )املدينة امل

 ..((1))مركزًا لإلدارة األسبانية وقاعدة للحمالت التالية املرسلة للسيطرة عىل اجلزر املتبقيةمركزًا لإلدارة األسبانية وقاعدة للحمالت التالية املرسلة للسيطرة عىل اجلزر املتبقية

وكذا متت إقامة مدينة اسبانية ثانية بعد مدينة سيبو يف الفلبني عىل أنقاض اململكة االسالمية وكذا متت إقامة مدينة اسبانية ثانية بعد مدينة سيبو يف الفلبني عىل أنقاض اململكة االسالمية 

 التي حيكمها راجا سليامن.التي حيكمها راجا سليامن.

ضت مانيال إىل وتعرضتتتت مانيال إىل  سبب تأثر مراكزهم التجارية يف هجامت من قبل التجار الدتتتينيني بستتتبب تأثر مراكزهم التجارية يف وتعر دينيني ب هجامت من قبل التجار ال

صينية تعيش يف مانيال إال  أن  القوات األسبانية يف 6060مانيال بمساعدة )مانيال بمساعدة ) صول  صينية تعيش يف مانيال إال  أن  القوات األسبانية يف ( عائلة ذات أ صول  ( عائلة ذات أ

ستمرت مانيال متكنت من إحلاق اهلزيمة كم وحرق ستتتفنهم وتدمري مراكزهم التجارية واستتتتمرت  سفنهم وتدمري مراكزهم التجارية وا مانيال متكنت من إحلاق اهلزيمة كم وحرق 

دينيني ضد ال دينينياملجازر  ضد ال تعرضت مانيال إىل هجوم برتغايل تعرضت مانيال إىل هجوم برتغايل ، ، مم15741574ويف عام ويف عام ، ، ( يوماً ( يوماً 1515ملدة )ملدة )  املجازر 

سطول بمستتتاعدة التجار الدتتتينيني وكاد اجليش الربتغايل احتالل مانيال لكن ضتتتعف األستتتطول  ضعف األ دينيني وكاد اجليش الربتغايل احتالل مانيال لكن  ساعدة التجار ال بم

سبانيا ما يقارب من ) سيام  بعد أبعاد ا سبانيا ما يقارب من )الربتغايل وقلة عددهم يف املنطقة ال سيام  بعد أبعاد ا صيني من 20002000الربتغايل وقلة عددهم يف املنطقة ال صيني من (   )

 ..((2))مانيال حال دون ذلكمانيال حال دون ذلك

صل األسبان العملية اال     صل األسبان العملية االوا ستعامرية بخطوات منهمة إىل املناط  األخرى من لوزون ووجهوا ستعامرية بخطوات منهمة إىل املناط  األخرى من لوزون ووجهوا وا

سب مركز لدى ةالهتم إىل املستتتتوطنات يف اجلزيرة وقد عاوهنم الكاندوال ورجاله طمعًا يف كستتتب مركز لدى  ستوطنات يف اجلزيرة وقد عاوهنم الكاندوال ورجاله طمعًا يف ك ةالهتم إىل امل

وقد كتب وقد كتب ، ، وقد وقعت بلدة تلوا األخرى حتت سيطرة األسبان وقد وقعت بلدة تلوا األخرى حتت سيطرة األسبان ، ، األسبان عىل حساب املسلمني األسبان عىل حساب املسلمني 

بعد احتالل البلدة ,يتم هنبها من اي يشء له قيمة وعند عودة بعد احتالل البلدة ,يتم هنبها من اي يشء له قيمة وعند عودة   ""القس اندريس دي اوردانيتا قائالً: القس اندريس دي اوردانيتا قائالً: 

 ..((3))""إىل قراهم يطالبون بدفع اجلزية بالذهب وبقيمة عاليةإىل قراهم يطالبون بدفع اجلزية بالذهب وبقيمة عالية، ، السكان الذين متكنوا من اهلربالسكان الذين متكنوا من اهلرب

سيغ قاوم املستلمون يف املستتوطنات االستالمية بستواحل جزيرة لوزون وعىل امتداد هنر باستيغ      سواحل جزيرة لوزون وعىل امتداد هنر با سالمية ب ستوطنات اال سلمون يف امل قاوم امل

سقطوا واحدا بعد ولكن مقاومتهم مل تكن موحدة فستتتقطوا واحدا بعد ، ، جا جا وهنر فامبانوهنر فامبان، ، وحول بحرية الغونا وحول بحرية الغونا  ولكن مقاومتهم مل تكن موحدة ف

سني مثل الكاندوال ودوماندال فضتتتاًل عن وجود املندستتتني مثل الكاندوال ودوماندال ، ، األخر األخر  ضاًل عن وجود املند اللذان قاما اللذان قاما (Domandal)ف

 ..((4))بالتجسس سابقًا عىل راجا سليامن حلساب األسبان أمال باحلدول عىل حكم اجلزيرة بالتجسس سابقًا عىل راجا سليامن حلساب األسبان أمال باحلدول عىل حكم اجلزيرة 

                                                 
75- Frank H.Golay،،The Philippines Public Policy and National Econmic Development, (New 

Jersy،،1963) ,p.3-4.؛؛     

مد،، زيتون زيتون  مد حم مدحم مد حم يا  19551955،،حم ماليز يا  ندونيستتت يا، املستتتلمون يف الرشتتتق االقصتتت : الفلبني أ ماليز يا  س ندوني ص : الفلبني أ رشق االق سلمون يف ال عة،،د . مد . م،،، امل با فد للط عةدار الو با فد للط ص ص ،،دار الو

2525                                                                                                                                        
76- Charles Robequain, Malaya Indonesia, Borneo and the Philippines: Ageographical, 

Economic and Political Description 2nd Edition, (London, 1958) ,p.78. 
77- Quoted in: Zaide F. Gregorio, philippin political and cultural History, OP. Cit, p. 159 . 
78- Bernad Miguel،،Op. Cit،،p. 105.؛ زيتون ، حممد حممد؛ زيتون ، حممد حممد،،املددر الساب املددر الساب ،،ص ص 2525  --2929         .؛؛ 
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سال موظفني إىل بعد أن  فرض األستتبان ستتيطرهتم عىل وستتط وشتتامل اجلزر الفلبينية قاموا بإرستتال موظفني إىل      شامل اجلزر الفلبينية قاموا بإر سط و سيطرهتم عىل و سبان  بعد أن  فرض األ

سبان الفلبني إلدارهتا يستتتاعدهم بعض الستتتكان الذين تعانوا مع األستتتبان  سكان الذين تعانوا مع األ ساعدهم بعض ال سيم البالد إىل وتم تقستتتيم البالد إىل ، ، الفلبني إلدارهتا ي وتم تق

(وحدة إدارية وكانت هذه الوحدات اإلدارية متعددة ومتفاوتة من حيث حجمها وعدد (وحدة إدارية وكانت هذه الوحدات اإلدارية متعددة ومتفاوتة من حيث حجمها وعدد 200200))

شكل وحدة إدارية حيكمها راجا ها وكان بعضتتها يندمج مع كيان إداري أكرب ليشتتكل وحدة إدارية حيكمها راجا املوظفني فياملوظفني في ضها يندمج مع كيان إداري أكرب لي ا ، ، ها وكان بع ا أم  أم 

سباين احلكام فيختلفون عىل حستتب اختالف املنطقة من حيث اذا كانت أمنة فيتم تعيني حاكم استتباين  سب اختالف املنطقة من حيث اذا كانت أمنة فيتم تعيني حاكم ا احلكام فيختلفون عىل ح

ا اذا كانت املنطقة ذات مقاومة ومضطربة فيتم تعيني ضابط من اجليش ، ، مدينمدين ا اذا كانت املنطقة ذات مقاومة ومضطربة فيتم تعيني ضابط من اجليش أم  وتعيني احلاكم وتعيني احلاكم ، ، أم 

سلطته غري مقيدة ستتتباين يف الفلبني يكون من قبل ملك استتتبانيا وتكون ستتتلطته غري مقيدة العام األالعام األ سبانيا وتكون  ا رئيس ، ، سباين يف الفلبني يكون من قبل ملك ا ا رئيس أم  أم 

دريي األستتاقفة ورجال الدين فكانت هلم صتتالحيات واستتعة فضتتاًل عن واجبهم الديني ألتندتتريي  ضاًل عن واجبهم الديني ألتن سعة ف صالحيات وا ساقفة ورجال الدين فكانت هلم  األ

 ..((1))فكانوا احلكام احلقيقيون للبالدفكانوا احلكام احلقيقيون للبالد

سكرية ال حد هلا يف     سلطات مدنية وع صبحوا يتمتعون ب سة وأ ساو سلطة الق سكرية ال حد هلا يفزادت  سلطات مدنية وع صبحوا يتمتعون ب سة وأ ساو سلطة الق  املناط   املناط  زادت 

سبانية يف مجيع امليادين يف الوقت نفس الذي املحتلة حيث أصتتتبح القس ممثاًل للحكومة األستتتبانية يف مجيع امليادين يف الوقت نفس الذي  صبح القس ممثاًل للحكومة األ املحتلة حيث أ

فكان هو احلاكم املدين والقائد العسكري واملرشع والقايض واملسئول عن فكان هو احلاكم املدين والقائد العسكري واملرشع والقايض واملسئول عن ، ، يمثل فيه الكنيسة يمثل فيه الكنيسة 

سؤول عىل التعليم الشتتؤون االقتدتتادية واملعلم املستتؤول عىل التعليم  دادية واملعلم امل شؤون االقت ا يف املناط  التي ال يوجد فيها األستتبان  ، ، ال سبان  أم  ا يف املناط  التي ال يوجد فيها األ أم 

ا مل ختل من القستتتاوستتتة وتكون كلمتهم هي القانون الذي يستتتري عليه الستتتكان  سكان فأهن  سري عليه ال سة وتكون كلمتهم هي القانون الذي ي ساو ا مل ختل من الق شري وتشتتتري ، ، فأهن  وت

أصبح الرهبان مدرسني ومديري البنوك ومستشارين أصبح الرهبان مدرسني ومديري البنوك ومستشارين   ""املدادر إىل سلطة القساوسة بقوهلًم: املدادر إىل سلطة القساوسة بقوهلًم: 

شعب يف بعض األحيان ويقوماقتدتتاديني ووستتطاء ومدافعني للشتتعب يف بعض األحيان ويقوم سطاء ومدافعني لل داديني وو رضائب ون بعمل جامعي الرضتتائب اقت ون بعمل جامعي ال

ومندب القضاة وكثرياً ما يكون هلم امتيازات يف ترشيح املسؤولني لإلدارات احلكومية املحلية ومندب القضاة وكثرياً ما يكون هلم امتيازات يف ترشيح املسؤولني لإلدارات احلكومية املحلية 

 ..((2))""وعند وجودهم خارج مانيال يف املحافهات فإن  كلمتهم تعد هي القانونوعند وجودهم خارج مانيال يف املحافهات فإن  كلمتهم تعد هي القانون، ، 

سية وكيفية إدارة اكانت احلكومة األستتتبانية تقوم بتزويد احلكام بالقواعد األستتتتاستتتية وكيفية إدارة ا     سا سبانية تقوم بتزويد احلكام بالقواعد األ حلكم حلكم كانت احلكومة األ

رضائب عىل املواطنني يف املناط  التي حيكموهنا وفرض الرضتتتائب عىل املواطنني يف املناط  التي حيكموهنا  سبانية ومل تستتتمح احلكومة األستتتبانية ، ، وفرض ال سمح احلكومة األ ومل ت

ا اجلانب ، ، للمواطن الفلبيني من املشاركة يف احلكم واإلدارة هذا يف اجلانب السيايس للبالدللمواطن الفلبيني من املشاركة يف احلكم واإلدارة هذا يف اجلانب السيايس للبالد ا اجلانب أم  أم 

سيطر القساوسة عىل الوضع االقتدادي يف البالد فحدلوا عىل صالحية  سيطر القساوسة عىل الوضع االقتدادي يف البالد فحدلوا عىل صالحية االقتدادي فقد  االقتدادي فقد 

سبانيا لغرض تأجريها عىل ك األرايض الكبرية الدتتتاحلة للزراعة بتوجيه من ملوك أستتتبانيا لغرض تأجريها عىل بامتالبامتال داحلة للزراعة بتوجيه من ملوك أ ك األرايض الكبرية ال

 ..((3))السكان مقابل الدخول يف الدين املسيحيالسكان مقابل الدخول يف الدين املسيحي

قد مكن      كل من التندتتتري واالستتتتعامر فهو اوالً :  ئد كثرية ل قد مكن وهذا األستتتلوب حق  فوا ستعامر فهو اوالً :  دري واال كل من التن ئد كثرية ل سلوب حق  فوا وهذا األ

سكان ومتابعتهم عن قرب من حيث مداومتهم يف القستتاوستتة من الستتيطرة الكاملة عىل الستتكان ومتابعتهم عن قرب من حيث مداومتهم يف  سيطرة الكاملة عىل ال سة من ال ساو الق

                                                 
79- Geore Mcturnan Kahin ,OP . Cit ,p.423- 424. 
80- Quoted in:Gowing  peter G ,Islands Under the Cross, Op . Cit, p.61-62 

 ..205205صص،،صالح, املددر الساب صالح, املددر الساب ابو جابر  ، فايز ابو جابر  ، فايز ((3))
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ثانيًا ثانيًا ، ، ممارسة الشعائر املسيحية وااللتزام بالطاعة ألوامر الكنيسة وأوامر احلكومة األسبانية ممارسة الشعائر املسيحية وااللتزام بالطاعة ألوامر الكنيسة وأوامر احلكومة األسبانية 

سة: ستتهل للقستتاوستتة ساو سهل للق شاءون بأاع ما يمكن بمجرد دق ناقوس مجع الستتكان يف أي وقت يشتتاءون بأاع ما يمكن بمجرد دق ناقوس   :  سكان يف أي وقت ي مجع ال

دال بأشخاص  ساوسة لالت سمع إىل ابعد من حدود القرية ,وسهل عىل الق سة الذي ي دال بأشخاص الكني ساوسة لالت سمع إىل ابعد من حدود القرية ,وسهل عىل الق سة الذي ي الكني

 وكذلك لتقليل من اةسائر املادية والبرشية للمجتمعات املسيحية من هجامت املسلحني .وكذلك لتقليل من اةسائر املادية والبرشية للمجتمعات املسيحية من هجامت املسلحني .

 اةامتة اةامتة 

سبان إأصتتتبح اإلستتتالم قبل قدوم األستتتبان إ     سالم قبل قدوم األ صبح اإل أهايل البالد، أهايل البالد،  ىل جزر الفلبني هو دين األغلبية منىل جزر الفلبني هو دين األغلبية منأ

ضها،وقامت ممالك إستتتالمية كثرية امتدت يف طول البالد وعرضتتتها، سالمية كثرية امتدت يف طول البالد وعر م  م  15651565ابتداء من عام ابتداء من عام   وو  وقامت ممالك إ

مانيال عاصمة الفلبني يف مانيال عاصمة الفلبني يف  متكن األسبان من السيطرة عىل اجلزر الشاملية والوسطى، وسقطتمتكن األسبان من السيطرة عىل اجلزر الشاملية والوسطى، وسقطت

مت مدينة مانيال فأعاد   إسالميتنيإسالميتني م، بعد أن كان كا إمارتنيم، بعد أن كان كا إمارتني15711571عامعام  أيدهيمأيدهيم مت مدينة مانيال فأعاد وهتدَّ   األسباناألسبانوهتدَّ

س سبناءها عىل أ س  عملوا عىل طمس عملوا عىل طمس وو  الدين النرصاينالدين النرصاين وأجربوا سكاهنا عىل اعتناقوأجربوا سكاهنا عىل اعتناق  ،،   نرصانيةنرصانية بناءها عىل أ س 

سلمني وإبادهتم  سلمني وإبادهتم هوية امل شار اإلسالم يف البالد،للهوية امل شار اإلسالم يف البالد،لحد من انت شاره  لحد من انت شاره واحليلولة دون متدده وانت واحليلولة دون متدده وانت

شامليةإىل اجلزر الشتتتاملية سوىأثر اليوم ستتتوىومل يب  من إمارة مانيال أي ومل يب  من إمارة مانيال أي ، ، إىل اجلزر ال سلمون القلعة التي بناها املستتتلمون  أثر اليوم  القلعة التي بناها امل

سبانوحتدتتنوا كا أثناء حركم مع األستتبان دنوا كا أثناء حركم مع األ سبان للفلبني األستتبان للفلبني   احتاللاحتاللويمكن القول أنه لو تأخر ويمكن القول أنه لو تأخر  ..  وحت األ

دف قرن، لتحول أهايل جزرندتتف قرن، لتحول أهايل جزر سالم ولتغري تاريخ املنطقة بأاهاالفلبني إىل اإلستتالم ولتغري تاريخ املنطقة بأاها ن ومازالت ومازالت   ..الفلبني إىل اإل

قائمة عىل املستتتلمني من قبل احلكومة سلمني من قبل احلكومةاحلرب  قائمة عىل امل ية  احلرب  يةالفلبين لذي جيعلهم هناك  ،،  الفلبين لذي جيعلهم هناكاألمر ا بأمس بأمس  األمر ا

 . .   هويتهم اإلسالميةهويتهم اإلسالمية احلاجة إىل وقوف إخواهنم املسلمني معهم ماديًا وفكريًا حتى ال تطمساحلاجة إىل وقوف إخواهنم املسلمني معهم ماديًا وفكريًا حتى ال تطمس

 (1ملح  )
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 (1)(الدم اتفاق) معاهدة توث  سيبو مدينة يف ندب

       

1- Edna Anne  ،Miguel Lopez de Legazpy  ،p . 209 
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 (2ملح  )

 (2)خارطة توضح رحلة ليجازيب يف اجلزر الفلبينية 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2- Ibid ،p.247. 
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 واملراجع:واملراجع:    املدادراملدادر

 القران الكريم

 

 املدادر العربية املدادر العربية   ::أوالأوال

احلديث  اإلسالميتاريخ العامل  ، 1995، ، حممود، اةد  إسامعيل اغي، شاكر،  ي -

 .  1ج، الرياض، واملعارص  

 القاهرة .القاهرة .، ، ترمجة حسني احلوت ترمجة حسني احلوت ، ، موجز تارخيي موجز تارخيي   األقصاألقصالرشق الرشق   ، ، 19551955، ، تشسرتا . بني تشسرتا . بني   --
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 كفاح املهاجرين الليبيين في مصر

 1923-1943 
 1هادي جبار حسون أ.م.د.

 

 مة:مقد

مارست إيطاليـا خــالل احتالهلـا لليبيا أبشع األساليب يف القتل والتنكيل وقي اضطهاد 

الشعب الليبي ونفيه خارج البالد ، وقد استقرت غالبية اهلجرات يف مرص بدواعي القرابة أو 

الصالت االجتامعية ؛ التي كانت تربط الشعبني الليبي واملرصي ، وقد شكل املهاجرون 

ي مصـر نـواة  للمقاومة السلمية التي تبنتهـا جمموعة  من القادة والسياسيني الليبيـون فـ

سوا الدعامة األساسية للحركة الوطنية الليبية ، ويمكن تقسيم مرحلة  واملثقفني الذين أس 

ي ة  ؛  ١٩٣٩ – ١٩٢٣من  أوالمها:اهلجرة عىل مرحلتني نضاليتني ، ضدهم ؛   
، وكانت ِس 

: فكانت من املرحلة األخرىارستها السلطات اإليطالية يف مرص ، أم ا نتيجة  للضغوط التي م

، وتعد  هذه املرحلة علنية ؛ إذ شكلت فيها مجعيات علنية نظمتها احلركة 1943 – ۱۹٣٩

 الوطنية استعدادا ملواجهة االيطاليني وحترير بالدهم . 

 مشكلة البحث: 

ص مشكلة البحث يف     والثقايف  للمهاجرين الليبيني فـي مصـر ،  تبيان النشاط السياس  تتلخ 

األسلوب السلمي  بوساطة املنشورات الثقافية واألدبية التي  أوهلام:والذي كان بأ سلوبيني: 

ي  وأسامء  مستعارة  ،   
: واآلخرفضـحت ممارسات السلطات اإليطالية يف ليبيا ؛ بأ سلوب  ِس 

 سياسية  وعبقرية  وثقافية  علني ة  ، وهتيئة الشعب أ سلوب املواجهات العلنية ؛ بتشكيل تنظيامت  

 الليبي  للمشاركة قي احلرب ضد االيطاليني .

 أسئلة البحث

ص البحث لإلجابة عىل العديد من األسئلة ، وهي عىل النهج اآليت :       ص   خ 

ن املهاجرون الليبيـون فـي مـصـر من فـضـح فـضـائع اإليطاليون يف ليبيا 1 .كيف متك 

 ونشـرها.؟ .

. هل كان لوحدة الصف الليبي أي  أثر  يف دعم الكفاح الوطني ومواصلته ؛ يف سبيل وحدة 2

 بالدهم؟ .

                                                 
 جامعة سامراء . -كلية اآلداب -تدرييس  يف قسم التاريخ  1

. 
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 . هل كان للقيادات الليبية املهاجرة اتصاالت بالشخصيات واهليئات العربية والعاملية ؟.3

 اإليطاليني والربيطانيني ؟ .. ماذا أفاد املهاجرون الليبيون من استياء العالقات الدولية بني 4

 أهداف البحث:

هيدف بحثنا هذا إىل تقديم وصف  حتلييل  لتجربة املهاجرين الليبيني يف مرص ، بوساطة     

 املحاور اآلتية :

دراسة الوسائل واألساليب التي اتبعها املهاجرون ملواصلة النضال بالضد من  .1

.أساليب السلطات اإليطالية وممارساهتا   الالإنسانية بحق الشعب الليبي 

قات والضغوطات التي أد ت إىل تعطيل عملية العمل الواحد .2  تبيان أبرز املعو 

 للمهاجرين الليبني يف مرص . 

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف اط الع القارئ الكريم عىل إرصار الشعب الليبي عىل مواصلة جهاده   

من الضغوط الكبرية التي مارستها السلطات اإليطالية يف سبيل قضية بالدهم عىل الرغم 

 والربيطانية للحد من نشاط احلركة الوطنية اللبية يف مرص .

 منهج البحث:

 .  اعتمد بحثنا هذا: منهج الرسد التأرخيي  ؛  وفق منهج  وصفي  حتلييل 

 

 املقاومة . -ت اهلجرا -الشعب الليبي -إيطاليا  -املهاجرين الليبينيالكلامت املفتاحية: 
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The Struggle of Libyan Immigrants in Egypt 

 1923-1943 

Dr. Hadi Jabbar Hassoon 

 Abstract  

During its occupation of Libya, Italy practiced the ugliest methods of killing, 

forming and persecuting the Libyan people abroad. The Libyan immigrants 

in Egypt formed the nucleus of the peaceful resistance adopted by a group 

of leaders, politicians and intellectuals who established the mainstay of the 

Libyan national movement. The second was from 1939 - 1943, and this stage 

is considered public if public associations were formed, organized by the 

national movement, in preparation for confronting the Italians and liberating 

their country. 

The research problem is embodied in the statement of the political and 

cultural activity of Libyan immigrants in Egypt, which was embodied in two 

ways: 

The first includes the peaceful method through cultural and literary 

publications that expose the practices of the Italian authorities in Libya in a 

secret manner and under pseudonyms. 

Second includes the method of public confrontations by forming public 

political, genius and cultural organizations and preparing the Libyan people 

to participate in the war against the Italians. 

 

Keywords: Libyan; immigrants; political activity; World War; Italy 

occupying. 
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 مقدمة

رشعت  1911بدأ النشاط السياس للمهاجرين الليبيني يف مرص منذ وقت مبكر، فمنذ عام 

إيطاليا باحتالل ليبيا، مما اضطر الكثري من الليبيني إىل اهلجرة إىل مرص، بسبب األساليب 

الوحشية واملامرسات االنتقامية التي مارسها اإليطاليون بعد ان تصدى هلم الشعب الليبي 

ونتائجها  1918-1914بسالة، فضال  عن أنه كان لظروف احلرب العاملية األوىل بكل 

السلبية من الناحية االقتصادية وانتشار اجلفاف واألوبئة دعت العديد من األِس الليبية إىل 

الفرار واهلجرة إىل مرص، وقد تصاعدت أعداد املهاجرين نتيجة لسياسة التنكيل والقتل 

وحرب اإلبادة وتطويق املناطق  1922يطاليون، والسيام بعد عام الوحيش الذي مارسه اإل

باألسالك الشائكة الكهربائية، وانتشار املعتقالت اجلامعية، وسياسة األرض املحروقة 

 واستباحة أمالك املواطنني الليبيني.

ل املهاجرون الليبيون يف مرص نواة املقاومة السلمية بأعدادهم الكبرية وعدد ال     قادة وشك 

والسياسيني واملثقفني الذين شكلوا الدعامة األساسية للحركة الوطنية الليبية يف املهجر، 

رب   املقاالت األدبية واإلصدارات الثقافية التي  فامرسوا نشاطاهتم السياسية بشكل ِسي ع 

كانت تكتب بأسامء مستعارة لفضح وسائل وأساليب االحتالل اإليطايل وممارساته 

نقطة حتول يف نضال املهاجرين الليبيني يف  1923بحق الشعب الليبي، وتعد سنة  الالإنسانية

مرص اذ طالبت احلكومة اإليطالية من احلكومة املرصية باستعادة املهاجرين الليبيني، والسيام 

السياسيني والقادة العسكريني الذين كانوا يقاتلوهنا يف ليبيا بحكم اهنم رعاياها والذين 

ت السلطات اإليطالية املهاجرين الليبيني مجيعا  تصفهم بأهنم  خارجني عن القانون، إذ عد 

داخلني بام يسمى )اطار الرعوية اإليطالية(، بالوقت الذي عقدت إيطاليا مع احلكومة املرصية 

، فاستجابت 1923اتفاقية أمنية لتبادل املعلومات وبام يضمن امن الدولتني وذلك يف العام 

للطلب اإليطايل لوال ضغط اجلامهري والنخب املثقفة املرصية، إال  أهنا  احلكومة املرصية

فرضت نظام رقابة شديدة وإجراءات صارمة من مدامهات وتفتيش بدعوى االحتياطات 

 األمنية.

عانى املهاجرون الليبيون يف مرص من ضغوط شتى كان أوهلا وجود جالية إيطالية كبرية     

 البالط املرصي ويف الدوائر الربيطانية التي كانت يف انسجام تام وتتمتع بنفوذ قوي ومؤثر يف

مع توجهات إيطاليا يف ليبيا، أما العامل الثاين فهو وجود وكالء ِسيني ليبيني يعملون لصالح 

اإلدارة اإليطالية يقومون بمراقبة املهاجرين وإحصاء حركاهتم وفضحها لإليطاليني، أما 

اخلالفات الفكرية والعقائدية املتجذرة بني املهاجرين العامل الثالث فكان لظهور 

الطرابلسيني والربقاويني منذ زمن مبكر من هجرهتم، إذ كانت سببا  مبارشا  يف عدم وجود 
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نشاط سياس فاعل يف الساحة املرصية، إذ زادت نقاط االختالف بني قيادات الصف األول 

 والذي أدى إىل ركود العمل السياس.

وهي املرحلة  1939-1923سيم مرحلة اهلجرة إىل مدتني يف مرص: األوىل من يمكن تق   

الرسية، وذلك للضغوط الكبرية التي عانت منها طبقة املهاجرين يف مرص واملوجهة ضد أي 

، فتغري نمط العالقات بني 1943-1939ما املرحلة الثانية من أنشاط يامرسه املهاجرون، 

يطاليا رغبتها وأطامعها يف مرص ومناطق النفوذ الربيطاين بريطانيا وإيطاليا، إذ أعلنت إ

فاجتهت بريطانيا إىل الليبيني لإلفادة منهم يف مواجهة املد اإليطايل باجتاه مرص، والذي وجد 

 فيه الليبيني فرصتهم السانحة الستعادة حقوقهم التي سلبها اإليطاليون.

 أوال : هجرة الليبيني واستقرارهم:

العالقات املرصية الليبية من العالقات القديمة بني الشعوب، اذ ارتبطت ليبيا مع مرص تعد     

بعالقات سياسية واقتصادية واجتامعية، إذ كانت برقة وما زالت امتدادا  طبيعيا  ملرص، وكانت 

اهلجرات الليبية إىل مرص مستمرة، وقد امتدت احلدود السياسية الغربية ملرص لتشمل إقليم 

، (1)نذ العصور القديمة ويف الفتح العريب اإلسالمي أصبحت برقة ضمن والية مرصبرقة م

وكانت برقة تتجه إىل مرص بوصفها مركزا  للحضارة والعمران، يف حني تتجه إليها مرص، ألهنا 

 .(2)بوابة التعريب بالنسبة إىل املغرب، إذ انتقلت احلضارة العربية إىل الشامل األفريقي عرب  برقة

كم، 1900وتعد احلدود املرصية الليبية من أطول احلدود العربية، إذ يبلغ طوهلا ما يقارب      

ومما زاد من أمهية ليبيا موقعها االسرتاتيجي املميز، والذي جعل منها مطمعا  للدول الكربى 

، لذا تعد ليبيا عمقا  اسرتاتيجيا  (3)كم 1900إذ يبلغ ساحلها عىل البحر املتوسط ما يقارب 

، لذا سعت مرص جاهدة إىل استقرار األوضاع يف األرايض (4)ملرص وقت احلرب واالزمات

الليبية، فضال عن حرصها عىل عدم سيطرة دولة اجنبية عليها، ملا يسببه من خماطر عىل 

األرايض املرصية، وحرصت مرص عىل عدم قيام أي دولة اجنبية ببناء قواعد عسكرية عىل 

 بريطانيا والواليات املتحدة االمريكية التي طاملا سعت لفرض األرايض الليبية والسيام

 .(5)سيطرهتا عىل القوى يف املنطقة

إن التجانس االجتامعي بني املرصيني والليبيني قديم جدا ، لصالت النسب واملصاهرة    

ى والقربى، إذ ال توجد قبيلة ليبية يف الرشق من ليبيا إال وهلا صالت وفروع يف املدن والقر

                                                 
 .7، ص1990، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرة، 3عبدالعزيز طريح رشف، جغرافيا ليبيا، ط  .11
 .37الطاهر أمحد الزاوي، تاريخ الفتح العريب لليبيا، دار املعارف، القاهرة، ب ت، ص  .2
 .37-30، ص1972مجال محدان، اجلمهورية الليبية، دراسة يف اجلغرافية السياسية، عامل الكتاب، القاهرة،   .3
 .18، ص2007جمدة رشاد عبدالغني، العالقات املرصية الليبية، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة،   .4
 .124، ص1972، أكتوبر سنة 30طه املجذوب، العمق االسرتاتيجي بني مرص وليبيا، جملة السياسة الدولية، العدد   .5
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احلدودية املرصية، ويبدو ذلك جليا  يف إقليم الصحراء الغربية، إذ أخذت عدد من القبائل 

الليبية مثل: الفرجان والرباعصة وأوالد عيل وترهونة واهلنادي واهلوارة والقطعان وغريها، 

 .(1)تستقر منذ أواخر القرن التاسع عرش يف مرص

دة أماكن من مرص، بدء ا من الفيوم وحتى استقرت الكثري من القبائل الليبية يف ع     

اإلسكندرية، كحامم مريوط والضبعة، ومطروح، وسيدي براين، والواحات الداخلية، 

، وقد ازدادت اهلجرات الليبية إىل مرص، بسبب األسلوب (2)واستقر بعضهم يف صعيد مرص

تدمري البنية البرشية ، اذ سعت إىل (3)1918الوحيش الذي مارسته إيطاليا ضد الليبيني بعد عام 

واالقتصادية، وتغيري األنامط واألنظمة املعيشية للمواطنني الليبيني، مما اضطروا إىل اهلجرة إىل 

، وال توجد احصائيات دقيقة بعدد (4)مرص قرسا  والتي وجدوا فيها احلامية واالمن واالستقرار

ألساس، ومارس املهاجرون املهاجرين، بسبب امتزاجهم مع القبائل ذات األصول الليبية با

الليبيون أعامال  شتى للحصول عىل لقمة العيش تنوعت بني التجارة والزراعة واالعامل 

، ولكن أصبحت وضعية الليبيني يف مرص حمرجة جدا  من املدة الواقعة بني (5)احلكومية البسيطة

املهاجرون  أي تاريخ اندالع احلرب السنوسية الربيطانية املرصية، إذ تعرض 1915-1918

الليبيون يف مرص إىل إجراءات قاسية اذ كانت السلطات املرصية كثريا  ما ختضعهم للمراقبة 

عىل الرغم من كل الصعوبات التي القاها املهاجرون  (6)الشديدة واإلجراءات األمنية الصارمة

يومهم، الليبيون يف مرص وما بذلوه من الوقت الكثري واجلهد املتواصل يف احلصول عىل قوت 

مل يترسب اليأس إىل نفوسهم، وكان األمل يف املستقبل يشجعهم عىل املثابرة والعمل لقضية 

بالدهم وانتظار الفرص املؤاتية، ومل حيل انشغال الليبيني بأسباب املعيشة من دون االهتامم 

لرعيل بالعلم، اذ ارسلوا أبناءهم إىل األزهر ومدارس مرص ومعاهدها مجيعا ، وقد اصبح هلذا ا

                                                 
 .274، ص1983عيل شلبي، الريف املرصي، دار القاهرة،   .1
غري منشورة، (، رسالة ماجستري 1945-1911ارويعي حممد قناوي، الكفاح الوطني للمهاجرين الليبيني ضد الغزو اإليطايل )  .2

 .185، ص1992قسم التاريخ، جامعة قار يونس،  –كلية اآلداب الرتبية 
وكانت السياسية االستعامرية اإليطالية وتطبيقاهتا اجلائرة مع ليبيا هتدف إىل تفريغ البالد من سكاهنا األصليني ثم ملئها   .3

الية الدعوة إىل هذه النظرية )التفريغ واملأل(، إذ كتب باملستوطنني اإليطاليني، وقد تبنت عدد من الشخصيات الرسمية اإليط

)لن تتوقف محلتنا حتى تقوم اجلامهري املرتاصة من اإليطاليني باالنتزاع املطلق لكل قطعة مهمة من املارشال بادوليو ما نصه 

يبيا من هناية القرن التاسع عرش ان أبروشني، تاريخ ل. . هذه  األرض الليبية حتى توطنوا ليبيا باإليطاليني فهذا امر الدوتيش

 .219، ص1988؛ عامد حاطوم، مركز جهاد الدين، سلسلة الدراسات املرتمجة، 1969حتى 
، 2000، مركز جهاد الليبيني، طرابلس، ، 1984-1929عز الدين عبدالسالم العامل، تاريخ ليبيا املعارص السياس واالجتامعي   .4

 .39ص
(، املركز الليبي لألبحاث 1918-1914مرص من الليبيني خالل احلرب العاملية األوىل ) مفتاح بلعبد غوبطة، موقف  .5

 .101، ص2018والدراسات، طرابلس، 
 .1915ديسمرب  15( يف 11577؛ االهرام العدد)116عزالدين عبدالسالم العامل، املصدر السابق، ص  .6
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ممن تـعـلـمـوا فـي اهلـجـرة الشـأن الكبـيـر بـالقـضيـة الـليـبـية وبجهودهم املختلفة ظهرت 

 القضية الليبية 

 .(1)يف ميدان السياسة العربية

 ثانيا : موقف إيطاليا من املهاجرين الليبيني يف مرص

كانت هجرة الليبيني إىل مرص واالستقرار فيها من اقوى األسباب التي فتحت األبواب     

وعززت القدرة عىل مواصلة الدفاع عن قضية وطنهم عرب خمتلف الوسائل والسبل وهنا ال 

بد من اإلشارة إىل االختالف الكبري بني موقف السلطة املرصية وموقف الشعب املرصي 

إذ وجد الليبيون الرتحاب واملساندة من اخواهنم املرصيني والسيام والقوى الوطنية فيه، 

بوجود نخبة من القيادات السياسية البارزة يف حركة اجلهاد ضمن أفواج املهاجرين إذ كان 

لوجودهم ونشاطهم السياس أثر فاعل يف جذب العنارص الفاعلة من املهاجرين الليبيني يف 

مة جسور قوية مع املجاهدين يف الداخل الليبي ملواجهة مرص إذ سامهت هذه العنارص يف إقا

 .(2)التعسف اإليطايل

-1923انامزت أساليب املقاومة للمهاجرين الليبيني يف مرص من املرحلة املمتدة من عام    

باهنا مقاومة ِسية، إذ كان للسلطات اإليطالية يف مرص موقفا  متشددا  من املهاجرين  1939

باستعادة املهاجرين الليبيني  1923إيطاليا من السلطات املرصية يف عام الليبيني، إذ طلبت 

والسيام السياسيني والقادة العسكريني الذين كانوا يقاتلوهنا يف ليبيا بدعوى اجلهاد املقدس، 

، وهذا ما أشار إليه خطاب املفوضية اإليطالية يف (3)بذريعة اهنم رعاياها بحكم القانون الدويل

ة اخلارجية املرصية، الذي طلبت فيه ان ال تسمح مرص بإقامة عدد من الليبيني مرص إىل وزار

والذين تعدهم احلكومة اإليطالية باهنم عنارص خارجة عن القانون والقاء القبض عىل البعض 

 .(4)منهم

كان إليطاليا يف مرص جالية قوية، وتعد من اجلاليات األجنبية الكبرية من حيث العدد    

( الف 50ذوي املراكز االقتصادية واملهنية املرموقة، إذ تقدر اعدادهم آنذاك بـــ ) واغلبهم من

، وكان هلم نفوذ سياس قوي يف دوائر احلكم املرصية ويف الدوائر السياسية الربيطانية (5)نسمة

                                                 
 .14، ص1985، لندن، 2، دار ق املحدودة، ط1952-2419الطاهر أمحد الزاوي، جهاد الليبيني يف ديار اهلجرة   .1
 .128عز الدين عبدالسالم العامل، املصدر السابق، ص  .2
املركز الوطني للمخطوطات والدراسات التارخيية، طرابلس، شعبة الوثائق األجنبية الوثائق اإليطالية املرتمجة  املجموعة الثالثة،   .3

فرباير  17ية بالقاهرة، إىل وزارة اخلارجية واإلدارات االستعامرية األخرى بتاريخ ( من املخطوطة اإليطال9وثيقة رقم )

 .117-116، ص1927
 ، م،ج،ل، طرابلس.3(، مج9برقية من املفوضية اإليطالية بالقاهرة إىل وزارة اخلارجية املرصية، وثيقة رقم )  .4
 .1924، يناير 14263االهرام، عدد رقم   .5
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والتي كانت عىل انسجام تام مع السلطات اإليطالية، وقد انعكس ذلك سلبا  عىل األوضاع 

مهاجرين الليبيني والسيام الزعامء اجلهاديني واملثقفني وأصحاب النشاط السياس العامة لل

الذي كان شغلهم الشاغل قضية بالدهم ومصريها، إال  أن  متابعة السلطات املرصية 

وجواسيس إيطاليا لتحركات املهاجرين ونشاطاهتم، حالت دون إقامة تنظيامت سياسية 

 .(1)بةتتحدث وتدافع عن حقوقهم املسلو

وحرصت إيطاليا عىل متابعة املهاجرين الليبيني ورصد حتركاهتم لغرض التصدي لنشاطهم     

السياس املعادي هلا يف مرص، فسعت إىل عمل تيار منارص هلا وتابع لسياستها من الليبيني 

 .(2)املهاجرين يف مرص، وذلك باستاملة عدد من الزعامء، وعدد من الصحفيني

ت اإليطالية يف صناعة تيار يدعوا إىل التفاهم مع احلكومة اإليطالية من ونجحت السلطا   

الليبيني املهاجرين واالستسالم إليطاليا ليعودوا إىل وطنهم ليبيا، وأصدرت احلكومة 

اإليطالية عفوا  عن الليبيني يف حال عودهتم إىل بالدهم وسهلت هلم إجراءات العودة، 

هاجرين وكان منهم عون بن سوف املحمودي الذي سافر وجندت لذلك عددا  من الزعامء امل

. (3)وعاد إىل مرص لتحريض املهاجرين الليبيني عىل العودة إىل ليبيا 1930إىل طرابلس عام 

 عىل سبيل املثال وغريه ممن وقع فريسة للدعاية اإليطالية.

ارات ومجع اختذت إيطاليا من القنصليات واملؤسسات يف القاهرة شبه دوائر لالستخب    

رب   الرشوة، وركزت املفوضية اإليطالية النشاط يف فتح  املعلومات والتجنيد السياس ع 

قنصليات جديدة هلا يف مرص والسيام يف املناطق التي تواجد فيها املهاجرون الليبيون، وذلك 

 وأخرى يف 1924ملتابعتهم واحلد من نشاطاهتم، اذ افتتحت قنصلية يف اإلسكندرية يف عام 

، وساعدهم يف ذلك التغلغل يف مرص ميول ملك مرص فؤاد األول نحو (4)1925السلوم عام 

، إذ القت العالقة املرصية اإليطالية آثارها املبارشة عىل أوضاع املهاجرين الليبيني يف (5)إيطاليا

 .(6)مرص

 ثالثا : موقف احلكومة املرصية من نشاط املهاجرين الليبيني يف مرص

                                                 
 .200ارويعي حممد قناوي، املصدر السابق، ص  .1
حممد عبد الفتاح عبد املجيد ابو االسعاد، مرص واملسألة الليبية، اطروحة دكتوراه )غري منشورة(، كلية اآلداب، عني شمس،   .2

 .36، ص1990
 .815، ص1957العتامد، القاهرة، ، مطبعة ا2، مج1حممد فؤاد شكري، ميالد دولة ليبيا احلديثة وثائق حتريرها واستقالهلا، ج  .3
 .1925ابريل  8يف  11701االهرام عدد رقم   .4
، درس يف إيطاليا وخترج من االكاديمية العسكرية اإليطالية، شديد امليل للروح اإليطالية 1936-1917اعتىل عرش مرص   .5

قوي يف حكم مرص. للمزيد ينظر: مجيل عارف، والثقافة اإليطالية، كانت عالقته بالبالط اإليطايل قوية مما كان هلا تأثري 

 .1977املذكرات الرسية ألول امني جامعة عربية، املكتب العريب احلديث للطباعة والنرش، القاهرة، 
 .278حممد عبد الفتاح ابو االسعاد، املصدر السابق، ص  .6
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لطات املرصية ألالف املهاجرين الليبيني بدخول مرص واالستيطان فيها، سمحت الس    

واحسنت معاملتهم ورعايتهم، واعانت املحتاجني وسمحت هلم بتعليم ابنائهم باملدارس 

، إال  أن  موقف احلكومة املرصية الرسمي من العاملني يف الشأن السياس كان (1)املرصية كافة

ن ممارسة اي نشاط سياس حرصا  منها عىل عدم تعكري صفو موقفا  متشددا ، ومنعتهم م

عالقتها باحلكومة اإليطالية التي كانت عىل صلة صداقة وثيقة معها والسيام القرص امللكي 

 .(2)بشكل خاص

، ويضم 1923وكان للحكومة املرصية موقف متشدد مع الوفد الليبي الذي قدم يف سبتمرب    

الوفد عددا  من الزعامات الليبية وهم )عثامن القيزاين، وخالد القرقني، وعيل العابدية، وعبد 

السالم الكزة، وبشري السعداوي، وعبداهلل بن عامر، والصادق بلحاج، وحسني جفرة، 

ان، وحممد الرتكي( إذ أوقفتهم السلطات املرصية يف محام مريوط اثر ومصطفى الرتمج

احتجاج السلطات اإليطالية عىل دخوهلم مرص، وطالبت بتسليمهم بوصفهم رعايا طرابلس 

 .(3)تابعني للحكم اإليطايل

شباط  24خضعت احلكومة املرصية للضغوط اإليطالية املتزايدة وأصدرت قرارها يف     

قيادات الليبية التي وفدت إىل مرص من حدود برقة ال تقبلهم مرص كالجئني بشأن ال 1924

، فقام (4)سياسيني، ولكن يسمح هلم بالذهاب حيث يريدون من البلدان األخرى املجاورة

املهاجرون الليبيون املحجوزين يف منطقة محام مريوط بالدفاع عن انفسهم، فبعثوا برسالة 

أة إيطاليا بالطلب من مرص لتسليم الجئي ليبيا وكيف نرشهتا صحيفة األهرام، حول جر

خضعت حكومة مرص لتلك الضغوط، مما يعد اهانة هلا ولسمعتها، وطالبوا باسم اإلنسانية 

والعدل من احلكومة املرصية العدول عن قرارها حتى ال تكون مرضب مثل يشء يف أمم 

 .(5)العامل

ية بحق املهاجرين الليبيني الرأي العام املرصي آثار هذا املوقف املتشدد من احلكومة املرص   

الذي كان متعاطفا  ومساندا  هلذه العنارص الوطنية، فوجهت الصحافة املرصية اشد 

االنتقادات إىل موقف احلكومة املرصية التي كانت دائمة االستجابة للمطالب اإليطالية التي 

                                                 
 .11الطاهر الزاوي، جهاد الليبيني، ص  .1
، رسالة ماجستري 1952-1939واجلمعيات الليبية يف مرص ودورها يف خدمة القضية الليبية  عائشة اجلرويش عيل، التنظيامت  .2

 .21، ص2012)غري منشورة(، كلية اآلداب، عني شمس، 
؛ انجيلو ديل بوكا، اإليطاليون يف ليبيا، ترمجة: حممود 73، ص1957، 2حممد الطيب االشهب، إدريس سنوس، دار العهد، ط  .3

 .96، ص1995بلس، عيل النائب، طرا
 .68، ص1936، القاهرة، 2أمحد شفيق، مذكرايت يف نصف قرن، ج  .4
 .1924يناير  23يف  14262االهرام، عدد رقم   .5
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ع قادة املهاجرين السياسيني من االقامة يف جيعلها أداة خلدمة املصالح اإليطالية الرامية إىل من

 .(1)مرص لئال  حيدث أي تآمر ضد اإليطاليني يف مرص

وتعرض املهاجرون الليبيون يف مرص للكثري من املضايقات من السلطات املرصية، بتأثري     

مبارش من املفوضية اإليطالية يف مرص، وذلك للحد من النشاطات السياسية هلم، اذ كانوا 

عون للمراقبة الشديدة الصارمة واملالحقة ومدامهة أماكن سكنهم، وغالبا  ما يودعون خيض

 .(2)السجون يف دواعي االحتياطات األمنية، ويعاملون معاملة سيئة وغري الئقة

 :(3)وترتب عىل تلك املراقبة الشديدة التي فرضتها السلطات املرصية اختاذ عدة إجراءات    

 اجرين الليبيني.حتديد االقامة للمه -1

 توقيع تعهدات خطية بعدم ممارسة النشاط السياس. -2

 التفتيش املستمر ملنازل املهاجرين. -3

 منع التجمعات واالتصاالت مع قيادات املهاجرين. -4

واجرى املهاجرون الليبيون يف مرص اتصاالت ومراسالت سياسية مع اهليئات العاملية مثل:     

أكثر من مئة سياسيني ومثقفني ليبيني  1931ذ قدموا هلا يف عام عصبة األمم املتحدة، إ

، تقريرا  عن األساليب املدمرة (5)، وعبد الرمحن عزام(4)ومرصيني امثال االمري عمر طوسون

التي استعملتها إيطاليا يف ليبيا، وابلغوا عصبة األمم عن جرائم اإليطاليني يف الكفرة 

 .(6)قيدة بالسالسل عىل شاطئ بحر السلومواملعتقالت وعن جثث الليبيني امل

 

                                                 
 .292حممد ابو االسعاد، املصدر السابق، ص  .1
 .891حممد فؤاد شكري، املصدر السابق، ص  .2
 .24عائشة اجلرويش عيل، املصدر السابق، ص  .3
( هو احد اشهر امراء اِسة حممد عيل باشا اشتهر لتفوقه يف الكثري من 1944-1872كانون الثاين ) 2وسون: ولد عمر ط  .4

املجاالت فضال  عن رعايته لكثري من املحافل اخلريية، كتب يف التاريخ واجلغرافية واالثار وله العديد من املؤلفات بالعربية 

األدبية، وهو عضو املجمع العلمي املرصي. للمزيد ينظر: قليني فهمي بن والفرنسية، وله مكانة رفيعة يف اجلمعيات 

 .1945يوسف، االمري عمر طوسون، حياته، اثاره، اعامله، مطبعة كوستا توماس، القاهرة، 
وقاتل ضد يف قرية شوبك يف مديرة اجليزة، تطوع يف اجليش العثامين يف حرب البلقان  1893عبد الرمحن عزام: ولد يف مرص عام   .5

الربيطانيني يف الصحراء الغربية، وبقي ضمن صفوف املجاهدين يف ليبيا ضد االحتالل اإليطايل، عمل مستشارا  للجمهورية 

، شغل 1924، عمل عضو يف جملس النواب املرصي 1923، غادر مع املهاجرين الليبيني إىل مرص 1918الطرابلسية 

. للمزيد ينظر: ابتسام سعود عريب 1952-1945 عام للجامعة العربية مناصب كثرية يف احلكومة املرصية، عني امني

، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية الرتبية للبنات، 1945الكوام، عبد الرمحن عزام ودوره السياس والفكري حتى عام 

 .12-9، ص2005جامعة بغداد، 
شعبة الوثائق واملخطوطات قسم الوثائق العربية ملف شكري طرابلس، املركز الوطني للمحفوظات والدراسات التارخيية،   .6

 .1931( رسالة املهاجرين الليبيني يف مرص إىل عصبة األمم املتحدة، عام 53( وثيقة رقم )14فيصل رقم )
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 1939-1923رابعا : نشاطات املهاجرين الليبيني السياسية يف مرص 

محل املهاجرون الليبيون يف مرص قضية بالدهم معهم وكانت مههم الشاغل، اذ بدأ نشاطهم      

وهي سنة االحتالل اإليطايل لليبيا، ولكن التزامنا باالطار  1911السياس مبكرا  منذ عام 

ا من أمهية ملا فيه 1939-1923الزمني حيتم علينا ان نركز الضوء عىل املدة الواقعة بني عامي 

بالغة يف بلورة الفكر السياس الليبي الذي خطه الرعيل األول من قادة الفكر السياس 

 والثقايف الليبي يف مرص، وقد متثل نشاطهم السياس واإلعالمي فيام يأيت:

 

 

 الكتابة يف الصحف املرصية: -1

ية عىل الرغم من اإلجراءات املشددة التي مارستها السلطات املرصية وبضغوط املفوض   

اإليطالية عىل املهاجرين الليبيني يف مرص، إال  أن  تلك اإلجراءات مل متنع من قيام مجاعة من 

، يف اإلسكندرية من تنظيم مجعيات ِسية تتواصل باحلوار (1)املهاجرين برئاسة أمحد السوحييل

ت هذه ، إذ اخذ(2)مع األطراف مجيعا  من عنارص وقيادات حركة املقاومة الوطنية يف املهجر

اجلامعة عىل عاتقها نرش كل ما جيري يف ليبيا من فضائع وويالت يف الصحافة املرصية، وطبع 

املنشورات واملذكرات وتوزيعها عىل االقطار العربية باملجان، وكذلك البلدان األوربية 

ىل ، ع(3)واملنظامت العاملية، لفضح ممارسات االحتالل اإليطايل الالإنسانية بحق الشعب الليبي

الرغم من حتذيرات السلطة املرصية إال  أن  تلك اجلامعة مل تتوان  عن فضح انتهاكات إيطاليا 

 .(4)لقوانني احلروب، بقتل االِسى واعتقال النساء واالطفال وسلب اراضيهم ومزارعهم

واختذت تلك اجلامعة من النرش وأسلوب إصدار البيانات طريقا  الطالع الرأي العام عىل    

جيري يف ليبيا، كذلك اظهار ما تدعو اليه املقاومة الليبية من حق مرشوع لشعبها بالتصدي ما 

لالحتالل اإليطايل ومقاومته، ويف حق تقرير املصري واعالن االستقالل يف ظل حكم وطني 

 -:(5)جيمع عليه الليبيون مجيعا ، ومن ابرز منشورات تلك اجلامعة

                                                 
 .14الطاهر أمحد الزاوي، جهاد الليبيني، ص  .1
ها وهو من عنارص حركة املقاومة ضد االحتالل اإليطايل أمحد السوحييل: من كبار زعامء طرابلس، هاجر إىل مرص واستوطن في  .2

مع ثامنية من جماهدي طرابلس يف صعيد العمل السياس الرسي يف مرص  1928وهو من املؤسسني للجنة الطرابلسية عام 

لسابق، وقد تعرضوا نتيجة لذلك لشتى انواع املضايقات واملراقبة الشديدة. للمزيد ينظر: حممد ابو االسعاد، املصدر ا

 .292ص
 .159، ص1951حممود الشنيطي، قضية ليبيا، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة،   .3
 .145، ص2008ابراهيم فتحي عميش، التاريخ السياس ومستقبل املجتمع املدين يف ليبيا، دار الكتب املرصية،   .4
 .145حممود الشنيطي، املصدر السابق، ص  .5
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 نداء إىل العامل اإلسالمي. -1

 فجيعة العرب يف طرابلس الغرب. -2

 نداء بعنوان استنهاض. -3

وكان هلذه اإلصدارات صدى واسع ودعوة لليبيني إىل إسامع أصواهتم ونبذ التفرقة    

والتناحر وتوحيد الصفوف ودعوة للجميع بأن يكونوا يدا  واحدة يف مواجهة تلك املحنة 

ع الروح املعنوية الليبية يف الداخل الفظيعة، إذ كان الغرض الرئيس هلذه املنشورات لرف

، والبد (1)واملهجر وابقاء جذوة املقاومة قائمة ومشتعلة يف سبيل الدفاع عن حقوق الليبيني

، (2)من اإلشارة بوجود هيئات أخرى تعمل باالجتاه نفسه يف الشام برئاسة بشري السعداوي

تعمل كل منهام من أجل وأخرى يف تونس يقودها )أمحد زارم وحممد عريقيب الزليطني( 

 .(3)قضية ليبيا

ونجح النشاط السياس الليبي الرسي يف مرص، وكذلك العلني يف بالد الشام يف احداث    

محلة دعائية كبرية لفضح السياسة اإليطالية وادعاءاهتا الكاذبة التي روجت هلا األجهزة 

ن بني وسائلها نرش الدعاية الدبلوماسية اإليطالية يف القاهرة والقنصلية باإلسكندرية، وم

بإغراء عدد من املثقفني الليبيني واملرصيني بكتابة املقاالت الصحفية بالصحف املرصية 

لصالح اإليطاليني، واختذوا من عدد من الصحف املرصية مثل )املقطم واالهرام( لرتويج 

 .(4)الدعاية للسلطة اإليطالية

للدعاية اإليطالية، فطرقوا أبواب الصحافة  وتصدى الكتاب واملثقفني الليبيني يف مرص   

خلوض املعركة اإلعالمية ضد إيطاليا، وبرز يف ذلك جمموعة من املثقفني ومن طلبة األزهر 

الرشيف منهم: )أبو القاسم الباروين وحممود زكي الطرابليس(، إذ كتبوا عدة مقاالت ويف 

ملجالت مثل: )الرابطة العربية صحف خمتلفة مثل: )البالغ، واجلهاد، والدفاع( وعدد من ا

ألمني سعيد(، وكانت كتاباهتم حتث املهاجرين عىل االستمرار يف اهلجرة والعمل عىل قضية 

 .(5)بالدهم وحذروهم من االنصياع للوعود اإليطالية املعسولة يف العودة إىل ارض الوطن

                                                 
 .118، ص1966العصور احلديثة، معهد البحوث، الدراسات العربية، نقوال زيادة، ليبيا يف   .1
، ثم انتقل إىل تركيا يف عام 1912هاجر إىل بالد الشام بعد معاهدة اويش لوزان  1884بشري السعداوي: مناضل ليبي ولد عام   .2

واصبح احد اعضاء حلنة  ،1920وشارك يف مؤمتر غربان  1918وتقلد وظائف عدة فيها، ثم عاد إىل طرابلس عام  1913

 1924االصالح املركزية، وشارك يف مؤمتر ِست وكان عضو يف وفد املبايعة إلدريس السنوس، بعدها سافر إىل مرص عام 

جلنة الدفاع الطرابليس  1928، ويف الشام توىل قيادة= =احلركة الوطنية واسس عام 1924مع املهاجرين ثم إىل بريوت عام 

 .286. ينظر: حممد فؤاد شكري، املصدر السابق، ص1957جل قضية ليبيا حتى وفاته عام الربقاوي، عمل من أ
 .15الطاهر الزاوي، جهاد الليبيني، ص  .3
 .140-132عز الدين عبد السالم العامل، املصدر السابق، ص  .4
 .43-42، ص1937الثالثة، القاهرة، حممود زكي الطرابليس، نداء إىل مهاجري طرابلس الغرب، جملة الرابطة العربية، السنة   .5
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عانى الكتاب والصحفيني املهاجرين يف حماولة اقناع الصحافة املرصية بنرش اخبار اجلهاد    

وفضح ممارسات اإليطاليني، إذ كانوا يطوفون مكاتب اجلرائد واملجالت إلقناع املسؤولني 

بإدارهتا لنرش خرب او مقال ألحداث جتري يف ليبيا لنرشها للرأي العام، وكانت تلك املقاالت 

رشيات تكتب بأسامء مستعارة إلخفاء اسامئهم احلقيقية خشية املتابعة اإليطالية، وكان والن

هلذه املامرسات الصحفية أثرا  مهام  يف فضح مظاهر اإلبادة اجلامعية إليطاليا يف الشعب الليبي 

 .(1)وايصاهلا للرأي العام العريب والعاملي

 إصدار أدبيات وطنية معادية إليطاليا: -2

ت يف مرص إىل جانب الكتابات الصحفية واملقاالت نشاطات أدبية معادية إليطاليا ظهر   

قدمها عدد من املثقفني الليبيني عىل شكل مطبوعات صغرية احلجم وبمضمون تارخيي 

قصيص حتوي جتميعا  لفظائع االحتالل اإليطايل يف ليبيا، ومنها كتاب )عمر املختار( الذي 

سم مستعار )أمحد حممود(، والذي أدان به املامرسات اإليطالية انتجه الطاهر الزاوي حتت ا

واستنكر سلوكيات عدد من أفراد العائلة السنوسية بمن هتاون مع اإليطاليني وساعدهم 

، وقد احدث هذا الكتيب ضجة كبرية يف اوساط املهاجرين الليبيني يف (2)باالستيالء عىل برقة

وكادت ان حتصل القطيعة بني مهاجري برقة  مرص اذ دخلوا يف مساجالت بني شد وجذب

 .(3)املؤيدين للعائلة السنوسية وبني مهاجري طرابلس

وصدرت العديد من النرشات واإلصدارات واملرسحيات والعروض التمثيلية التي مثلت    

أصدر املهاجرون الليبيون عمال  جديدا   1939الروح الوطنية للشعب العريب آنذاك، ويف عام 

طرابلس الغرب "، ثم عمال  آخر محل عنوان "فجيعة العرب يف طرابلس الغرب"حتت بعنوان 

وكان من ثالثة فصول، وهو ِسد  "صحائف سود"، ثم "الستعامر اإليطايلوبرقة يف براثن ا

 .(4)تارخيي ملامرسات االحتالل اإليطايل يف ليبيا، وفضحها للرأي العام العريب والعاملي

 االجتامعات الرسية -3

كان لالجتامعات الرسية أثر فاعل يف تنظيم حركة املقاومة الليبية يف مرص أو داخل ليبيا،    

نت الفيوم واإلسكندرية واملناطق اجلبلية والصحراء الغربية اماكن مناسبة لعقد تلك كا

، لوضع االسس التنظيمية حلركة املقاومة الليبية والتباحث ِسا  مع عدد (5)اللقاءات الرسية

من قيادات املهاجرين حول متويل حركة اجلهاد، وامد املهاجرون املجاهدين يف الداخل 

                                                 
 (، م.ج.ل، طرابلس.36(، وثيقة رقم )6(، رضف )14شعبة الوثائق العربية، ملف شكري فيصل، رقم )  .1
 .151عز الدين عبد السالم العامل، املصدر السابق، ص  .2
 .215صدر السابق، ص؛ ارويعي حممد قناوي، امل53الطاهر أمحد الزاوي، جهاد الليبيني، املصدر السابق، ص  .3
 .11، ص1939املهاجرون الطرابلسيون بالقطر املرصي: فجيعة العرب يف طرابلس الغرب، اإلسكندرية يف يناير   .4
 .643حممد فؤاد شكري، املصدر السابق، ص  .5



 
 2022 1943-1923كفاح املهاجرين الليبيين في مصر  

  

 

536   
 

ح والذخائر من مرص إىل املجاهدين يف برقة، لذا شكل املهاجرون جلانا  جلمع بالتمويل والسال

التربعات يف القاهرة واإلسكندرية التي كانت تتطلبها قيادة املجاهدين، وهي الدقيق والشاي 

 واالرز، فضال  عن 

 .(1)االسلحة والذخرية التي كانت تصل إىل ميادينها عن طريق حدود برقة مع مرص

 التنظيامت الرسيةتشكيل  -4

جلأ املهاجرون الليبيون يف مرص إىل تشكيل عدد من التنظيامت السياسية الرسية، عن طريق     

عدد من اجلمعيات الرسية التي شكلها عنارص من زعامء املهاجرين يف مرص والتي عملت عىل 

ا عملت الرغم من عدم حصوهلا عىل ترخيص رسمي من السلطات املرصية املختصة، إال  أهن  

باخلفاء لتحقيق غاياهتا ومبادئها وتنظيم عملها ألجل قيادة احلركة الوطنية الليبية املهاجرة يف 

 مرص، ومن تلك اجلمعيات:

 اللجنة الطرابلسية: -أ

بشكل ِسي وكانت برئاسة العنرص البارز فيها وهو أمحد  1928تأسست اللجنة عام    

املقاومة الليبية يف مرص، اذ كانت منازهلم هي اماكن  السوحييل مع ثامنية من كبار قادة حركة

اجتامعاهتم وتنظيم عملهم السياس الرسي، وتبادل الزيارات واقامة املناسبات 

واالحتفاالت لتنشيط العمل السياس للمهاجرين وكذلك الكتابة بالصحافة املرصية ودعم 

رب   اخلطابة سواء يف اجلوامع أم االنشطة الثقافية التي تدعو إىل احلامسة ورفع الروح الوط نية ع 

 .(2)االندية وامللتقيات االجتامعية، كذلك طبع املنشورات واملذكرات الرسية وتوزيعها

 مجعية الدفاع الطرابلسية: -ب

يف مرص، وقام بتأسيسها سبعة من طلبة اجلامع  1928تأسست اجلمعية الطرابلسية عام      

هذه اجلمعية حول تأييد بالد الشام حيث اجلمعية األم )مجعية  األزهر الليبيني، وقد دار نشاط

الدفاع الطرابليس الربقاوي( التي اسسها املناضل الليبي بشري السعداوي، وكان اهلدف من 

تلك اجلمعيات هو فضح ممارسات إيطاليا الالإنسانية والدعوة إىل التوحد واآللفة بني 

 .(3)املهاجرين الليبيني يف اخلارج

                                                 
 .257؛ حممد ابو االسعاد، املصدر السابق، ص206ان بروشني، املصدر السابق، ص  .1
 (، م.ج.ل، طرابلس.86( وثيقة رقم )4(، ظرف رقم )14العربية، ملف شكري فيصل رقم )شعبة الوثائق   .2
 .177عز الدين عبد السالم العامل، املصدر السابق، ص  .3
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استمرت هذه التنظيامت تعمل ِسا  حتى تغري املوقف الدويل وتأزمت العالقات الربيطانية و   

اإليطالية بإعالن إيطاليا انضاممها إىل أملانيا ضد بريطانيا واحللفاء، حتولت تنظيامت املهاجرين 

 .(1)الليبيني الرسية إىل العمل السياس العلني

 .1943-1939الليبيني يف مرص املبحث الثاين: نشاطات املهاجرين 

تصاعد نشاط املهاجرين الليبيني السياس يف مرص مع اندالع احلرب العاملية الثانية، ودخل     

مرحلة جديدة اطلق عليها الباحثون بمرحلة املواجهة العلنية، اذ وجد املهاجرون الفرصة 

أن هلم إمكانية العمل السياس التي أوجدهتا املستجدات الدولية، بانضامم إيطاليا إىل أملانيا 

بشكل علني بعد انتهاء عمل املفوضية اإليطالية يف مرص، فبادروا بتنظيم صفوفهم سياسيا  ثم 

عسكريا  وبشكل علني يف ضوء اللقاءات والتجمعات واملؤمترات التي كانت حمظورة عليهم 

 سابقا .

 أوال : املؤمترات العامة

 مؤمتر فكتوريا باإلسكندرية: -أ

اجتمع قرابة أربعون شخصا  من قيادات الصف األول للمجاهدين املهاجرين يف مرص يف     

، مثلوا مهاجري طرابلس وبرقة يف دار السيد 1939ترشين األول  23رمضان املوافق  9

إدريس السنوس، اذ وقعوا عىل وثيقة بيعة يقرون فيها رئاسة السيد إدريس السنوس للليبيني 

وها )اجلمعية الوطنية الليبية(وشكلوا هيئة مشرت ، ضمت نخبة منتخبة من (2)كة سم 

الطرابلسيني والربقاويني، وكان هذا االجتامع  للرد عىل طلب احلكومة املرصية من مشايخ 

املهاجرين حلث املهاجرين عىل االنضامم للقوات املرصية املرابطة عىل احلدود املرصية الليبية 

يطالية، ومل حتصل اإلجابة املبارشة عىل الطلب ووعدوا للدفاع عن مرص ضد القوات اإل

باستشارة سائر القيادات الوطنية الليبية بالصعيد والفيوم واإلسكندرية الستجالء آرائهم يف 

، واستقر عىل عقد هذا املؤمتر يف دار السيد إدريس السنوس يف اإلسكندرية واختذ (3)االمر

ية واملعتمد الربيطاين يف مرص، بعدها اجتمع السيد القرار وتم إبالغه إىل احلكومة املرص

( القائد العام للقوات الربيطانية يف مرص، وابلغه Wilsonإدريس السنوس باجلنرال ويلسن )

استعداد املهاجرين الليبيني املوجودين يف مرص للدفاع عن احلدود املرصية واملشاركة مع 

                                                 
 .15الطاهر أمحد الزاوي، جهاد الليبيني، ص  .1
 .43، ص1998بريوت،  مذكرات املجاهد عون بن سوف، حتقيق: حممد سعيد القشاط، دار امللتقى للطباعة والنرش،  .2
حممد رفعت عبد العزيز، العالقات املرصية الليبية من النصف األول من القرن العرشين، اطروحة دكتوراه )غري منشورة(،   .3

 .174، ص1986معهد البحوث والدراسات االفريقية، جامعة القاهرة، 
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 بذلك القرار املهاجرين الليبيني مجيعا  يف جيوش احللفاء إذ أعلنت إيطاليا احلرب واستبرش

 .(1)مرص وتونس وبالد الشام

 :1940آب  9-7مؤمتر كاردن ستي، القاهرة  -ب

نقل السيد إدريس السنوس مقر إقامته من اإلسكندرية إىل القاهرة ليكون قريبا  من دائرة      

مقر إقامته طالبني االنضامم إىل القرار العسكري الربيطاين، وقد تدفق املهاجرون الليبيون عىل 

 حزيران  25جانب بريطانيا التي مهدت ملثل هذا االستقطاب، والسيام بعد اهنيار فرنسا يف 

1940(2). 

وأسفرت مباحثات السيد إدريس السنوس مع الربيطانيني بالقاهرة عىل موافقتهم عىل     

طانيني باسم القبائل تشكيل فصائل مسلحة من القبائل السنوسية وكان خطاب الربي

السنوسية فيه الكثري من عالمات االستفهام من الطرابلسيني، لذا دعا السيد إدريس السنوس 

آب  8مشايخ القبائل والزعامء مجيعا  املوجودين يف مرص لالجتامع بالقاهرة يوم اخلميس 

عقد قبل للتباحث يف رشط اخلدمة املقرتحة، واجلدير بالذكر أن هذا االجتامع قد  1940

آب ومل حيرض ممثلو طرابلس اال يف اليوم االخري حيث البيان اخلتامي  7موعده اي يف يوم 

 .(3)للمؤمتر

وابدى مهاجرو طرابلس عىل لسان قادهتم اعرتاضا  شديدا  عىل نقطتني مهمتني األوىل: إن    

سية ال تعني القبائل تكون املخاطبة الربيطانية باسم القبائل السنوسية العربية، وان كلمة السنو

العربية ورصح بذلك الطاهر الزاوي ويفهم منها العائلة السنوسية او الطريقة السنوسية وهي 

، أما النقطة الثانية فكانت بشأن (4)من الطرق الصوفية التي انترشت يف البلدان اإلسالمية

طة خالف كربى، مشاركة املقاتلني الليبيني إىل جانب قوات التحالف وكانت هذه اجلزئية نق

اذ اراد الطرابلسيون عىل لسان قادهتم إن تكون مشاركتهم ألهداف حمدودة هي االستقالل 

وتكون بتعهد بريطاين بذلك بعد التحرير، إال  أن  الربيطانيني وإدريس السنوس أرادوا أن 

لربيطانيني ال ، وهبذا يتبني لنا ان ا(5)تكون املشاركة يف املعارك بأجور حمدودة وكأهنم مرتزقة

                                                 
 .370حممد فؤاد شكري، املصدر السابق، ص  .1
بعد االجتياح االملاين للجبهة الغربية، فشكلت حكومة فييش برئاسة املارشال بيتان  1940يران حز 15سقطت باريس يف   .2

(Bitanينظر: رياض الصمد، العالقات الدولية يف القرن العرشين، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط .)2 ،

 .40، ص1973
، رسالة ماجستري )غري منشورة( كلية الرتبية ابن 1952-1890الل ليبيا هند عادل النعيمي، إدريس السنوس ودوره يف استق  .3

 .188، ص2009رشد، 
 . 14؛ الطاهر أمحد الزاوي، املصدر السابق، ص121نقوال زيادة، املصدر السابق، ص  .4
 .85الطاهر أمحد الزاوي، املصدر السابق، ص  .5
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يريدون اعطاء ضامنات مكتوبة لليبيني مقابل املشاركة يف القتال، وكان هلم مأرب أخرى هو 

االمعان بالتجزئة لفصل برقة عن طرابلس والتعامل معهم عىل اهنم كيانان منفصالن، عىل 

ية( التي الرغم من ذلك اخلالف نتج عن املؤمتر تشكيل قوات ليبية بعنوان )القوة العربية الليب

 أسهمت بشكل فاعل يف عملية حترير البالد.

 تشكيل جيش التحرير الليبي: -ج

جاء تشكيل هذه القوات تنفيذا  لقرارات مؤمتر كاردن ستي، اذ انشأ السيد إدريس السنوس     

، لقيادة جيش التحرير وعينت قيادة اجليش الربيطاين 1940آب  12أول مكتب جتنيد يوم 

( لقيادة اجليش الليبي العامة وتم تعيني الكابتن اندرسون Bromlowالكولونيل بروملو )

(Andersonض ) ،باط اتصال بريطاين وليوزبايش عمر فائق شنيب ضابط اتصال عريب

، وهكذا تألف اجليش الليبي، فتزاحم الليبيون لالنخراط يف (1)وأربعة ضباط من الربيطانيني

مركز امبابة بلغ تعداد  –جيش التحرير ليبيا، وكان معسكر التدريب يف منطقة أيب رواش 

 .(2)ضباط الليبينيمن ال 120ألف من اجلنود و 14اجليش 

وال نريد اخلوض يف تفاصيل املعارك امليدانية، ولكن البد من القول ان الشعب الليبي     

رب   بسالة املقاتلني  وجيش التحرير كان له أثر  بالغ  يف انتصارات قوات احللفاء ضد اإليطاليني ع 

لوجستية الليبيني يف ساحات املعارك ومواقفهم البطولية، او حجم اخلدمات ال

واالستخباراتية التي قدمها الشعب الليبي البطل بمختلف فئاته يف دعم املجهود احلريب 

 الربيطاين، امال  باخلالص من االحتالل البغيض الذي جثم عىل صدر الليبيني.

 ثانيا : التنظيامت السياسية واالجتامعية:

وا عىل عاتقهم بنفض غبار حقبة شعر الليبيون يف مرص بأن حياة جديدة منتظرة حقا ، فأخذ     

العهد اإليطايل املريرة، فاستنشقوا عبق احلرية، وأرادوا ان يعززوا ذلك الشعور، بعد ان عاد 

الكثري منهم إىل ارض الوطن، فتطلعت جماميع من املهاجرين الشباب لبناء تنظيامت وفعاليات 

 ثقافية واجتامعية، ومن هذه التنظيامت:

 اجلمعية الوطنية: -1

كانت اجلمعية الوطنية هي تنظيم يقيمه املهاجرون الليبيون يف مرص وقد شكلت بأمر من    

السيد إدريس السنوس، فأعضاؤها منتخبون وهم من الشخصيات املوالية آلراء وافكار 

 .(3)السيد السنوس وكانت هي نواة احلركة الوطنية ألهايل برقة

                                                 
 .204صعز الدين عبد السالم العامل، املصدر السابق،   .1
 .20-15، ص1974ونيسون، حرب العصابات يف الصحراء، ترمجة: كامل عصمت، بريوت،  -ارثر  .2
 .172حممود الشنيطي، املصدر السابق، ص  .3
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 نادي طرابلس الغرب: -2

من قبل زعامء املهاجرين الليبيني،  1940نادي اجتامعي ريايض تأسس يف القاهرة      

شارع حممد عيل قرب  22وبمساندة الطلبة الليبيني الدارسني بمرص، واختذ النادي مقرا  له يف 

قلعة صالح الدين، وكان النادي قائام  عىل اشرتاكات الطلبة الليبيني يف مرص وتربعات كرماء 

رين وأغنيائهم، وكانت أهداف النادي تثقيفية للطلبة، وحوى النادي عىل مكتبة كبرية املهاج

ضمت شتى فروع العلم واملعرفة، وكان للنادي اسهامات وفعاليات ثقافية واجتامعية 

 .(1)ورياضية متنوعة هتدف إىل إعداد الطلبة خلدمة قضية بالدهم الوطنية

 

 مجعية مرسى مطروح اخلريية: -3

، إذ حددت أهدافها بتحقيق التكافل 1940ست هذه اجلمعية يف كانون الثاين تأس   

االجتامعي بني املهاجرين الليبيني واالهتامم بتوفري الرعاية االجتامعية للفقراء واملحتاجني 

ولذوي االحتياجات اخلاصة وغري القادرين عىل العمل، أما نشاطها األديب فأنصب عىل رفع 

ديب للمهاجرين الليبيني، يعتمد متويلها عىل االعانات والتربعات التي املستوى العلمي واأل

 .(2)يقدمها امليسورين من الليبيني واملرصين املساندين للقضية الليبية

 مجعية عمر املختار -4

حتت اسم الشهيد عمر املختار بني  1942كانون الثاين  31تأسست مجعية وطنية ليبية يف    

ملهاجر يف مرص بعنوان نادي ريايض ومجعية ترفيهية، وأصدرت صفوف الشباب الليبي ا

، (3)اجلمعية جملة ثقافية اسمتها )جملة عمر املختار( ختليدا  لذكرى الزعيم والشهيد الراحل

سجلت اجلمعية رسميا  عىل اهنا نادي ريايض اجتامعي ترفيهي غايتها الرئيسة وزعموا رفع 

برقة "والثقايف، ثم أصدروا نرشة رياضية شهرية بأسم مستوى الشباب الليبي الريايض 

ثم حتول نشاطها تدرجييا  إىل غايتها السياسية باملطالبة بزوال مظاهر الوجود  "الرياضية

األجنبي كافة يف ليبيا، والسيام الربيطاين والفرنيس، مارست اجلمعية دورا  بارزا  فيام بعد يف 

 .(4)لليبيةرسم مالمح وتوجهات احلركة الوطنية ا

وكانت هذه الدراسة لعدد من من صور الكفاح الذي عاشه املهاجرون الليبيون يف مرص    

وبتفاصيله الشاقة واملريرة، وارى اهنم قد نجحوا يف إيصال صوهتم إىل الشعوب العربية 

                                                 
 .238عز الدين عبد السالم العامل، املصدر السابق، ص  .1
 .238عز الدين عبد السالم العامل، املصدر السابق، ص  .2
 .356، ص1994املغرييب، وثائق مجعية عمر املختار، دار اهلالل، القاهرة، حممد بشري   .3
جمدي خدوري، ليبيا احلديثة دراسة يف تطورها السياس، ترمجة: نقوال زيادة، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش، بريوت،   .4

 .80، ص1966
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واإلسالمية وإىل شعوب العامل وبالوسائل السلمية املتيرسة آنذاك، وال يمكن اغفال أثر 

املرصي وما اثبته من تالحم وتفاعل مع القضية الليبية قد خفف الكثري من معاناة  الشعب

املهاجرين الليبيني يف مرص فلوال مساندة الشعب املرصي ملا استطاع املهاجرون الصمود أمام 

التكاتف الربيطاين اإليطايل يف مرص الذي ارادوا بوساطة اقتالع حركة املقاومة الليبية يف مرص 

رها مما اثبت ان ارادة الشعوب ال تقهر، وان مصالح الدول الكربى هي من يرسم من جذو

مالمح التاريخ يف اغلب االحيان، فالعالقات السياسية تبنى عىل املصالح املكتسبة كانت وما 

زالت هي من يتحكم يف بوصلة التأريخ فام اشبه اليوم بالبارحة، وال زال رصاع اجلبابرة يرسم 

او اهلجرة، وال زال الرصاع الغريب االمربيايل قائم وان اختلفت الوسائل  لنا شبح املوت

 واألساليب.

  



 
 2022 1943-1923كفاح املهاجرين الليبيين في مصر  

  

 

542   
 

 اخلامتة

 

 -تبني لنا مما سلف ذكره يف البحث عدد من االستنتاجات وهي:   

مل تكن هجرة الليبيني إىل مرص عىل دفعة واحدة ولكنها كانت عىل مراحل، كان اشدها ما  .1

وة املعارك وقسوهتا عىل الشعب الليبي األعزل من ، بسبب رضا1923حصل بعد عام 

جهة معاملة اإليطاليني القاسية والالإنسانية جتاه الشيوخ واألطفال والنساء من جهة 

 أخرى.

مواصلة الشعب الليبي نضاله البطويل يف ديار اهلجرة يف مرص عىل الرغم من كل الظروف  .2

 الصعبة التي مروا هبا.

ة يف ضامئر وعقول مجيع املهاجرين الليبيني يف مرص عىل الرغم كانت القضية الليبية حارض .3

من مشاغل احلياة الصعبة والضغوط القرسية التي مارستها املفوضية اإليطالية يف مرص أو 

 احلكومة املرصية عىل نشاط احلركة الوطنية اللبيبة يف مرص.

ا جمموعة من كبار القادة شكل املهاجرون الليبيون يف مرص نواة املقاومة السلمية التي قاده .4

السياسيني واملثقفني الذين حافظوا عىل استمرار الروح الوطنية، فارسوا الدعائم األساسية 

للحركة الوطنية الليبية، وواصلوا كفاحهم عن طريق فضح أساليب االحتالل اإليطايل 

ص من وممارساته البشعة بحق الشعب الليبي وإبقاء جذوة املقاومة مشتعلة آمال باخلال

 االحتالل اإليطايل وحترير البالد.

مارس املهاجرون الليبيون شتى صنوف املواجهة مع اإليطاليون التي حافظوا عن طريقها  .5

عىل وجود اهلوية الوطنية الليبية ونجحوا فيها بإيصال صوهتم إىل الشعوب العربية 

عالم املسموع واإلسالمية واىل شعوب العامل كافة، وبالوسائل السلمية عن طريق اإل

واملقروء، بإصدار النرشيات واألدبيات واملقاالت التي أحبطت خمططات الدعاية 

 اإليطالية .   

واصل املهاجرون الليبيون يف مرص نشاطهم السياس وتشكيل التنظيامت واجلمعيات  .6

الرسية ثم العلنية التي متكنوا عن طريقها تنظيم صفوفهم الوطنية واملسامهة الفاعلة يف 

، ليسدل الستار عىل صفحة سوداء 1943حترير البالد من قبضة االحتالل اإليطايل عام 

من تاريخ الشعب الليبي التي سطر فيها أروع األمثلة يف مؤملة ومرحلة شاقة مريرة 
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 العفو والتسامح في فكر أهل البيت

 

 (1).م.د. حممد خضري عباس اجليالويأ

 مقدمة:

من حماوالت  مة اإلسالمية من التصدع واالهنيار واحلد  كيان األ ومحواهل البيت الذين أحفظ 

قوام بالوحدة التي دعوا إليها، وفهموا حقيقة اإلسالم لألعداء اإلسالم أالتخريب من 

العفو والتسامح   موضوعويعد  . والتعايش السلمي مع اآلخرين ،والتسامح ،األخرى بالعفو

 بعادها الفكرية والتطبيقية.أالقيمة والواسعة واملهمة يف  اتعوئمة أهل البيت من املوضأعند 

 مشكلة البحث:

دياهنم أيف حياة الناس بمختلف  مهية  من أهناك مشكلة جيب معاجلتها يف الوقت الراهن ملا هلا 

مر  أالعفو والتسامح اهبهم ودوهلم، وهي العفو والتسامح والتعايش السلمي فيام بينهم؛ فذوم

 خ  لك يف الدين، أو نظري  لك يف اخل ل ق. أمع اجلميع، سواء  مع م ن هو  مطلوب  

 بحث:أسئلة ال

ل)إذا كان اهلل   ، أفال أنا ضعفاء ولسنا بمعصومني عن اخلطن  ا ويساحمنا؛ أليعفو  عن   (عز  وج 

جل  )خالق اهلل أن  نتخلق بأال جيدر بنا أساء  إلينا؟ أ ن  ن  نتعامل  هكذا مع م  أجيب  علينا  ز  و   (ع 

ن  نعيش السالم الداخيل ونتنزه عن األحقاد أا  ليس رائع  أورسوله الكريم وأئمة أهل البيت؟ 

ن  نسعى لرفع شعار  العفو والتسامح ليسود احلب والوئام وختتفي أروع أوالضغائن؟ فام 

 .واآلالم ،واألضغان ،املشاكل

 أهداف البحث:

يف أبعادها  ومهمة   واسعة   بعاد  أو ن  العفو والتسامح عند ائمة أهل البيت ذات قيم  أبيان 

ن األخالق م أال يتجز املساواة والعفو والتسامح مع الناس جزء   أالفكرية والتطبيقية، فمبد

والسياسية ويف كل جماالت نظم احلياة العامة  ،واالقتصادية ،املطلوبة يف العالقات االجتامعية

 طروحاهتم وتطبيقاهتم.أالتي قد ملسناها يف سالمية املكونة للحضارة اإل

 ة البحث:أمهي

ن  أهل البيت يدعون ويشجعون وحيثون عىل ثقافة العفو أهتدف هذه الدراسة إىل بيان 

احلوار والعفو والتسامح يف فكر األئمة، ال فوالتسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين. 

ه  من لغة هيدف اىل تسقيط اآلخر فهو هيدف اىل حتقيق العدالة ونبذ مبدأ الفوقية والتكاره؛ ألن  

ثقافة العفو والتسامح توحد هوية االنتامء مع احلفاظ عىل االنتامءات املذهبية و احلمقى.

                                                 
شارك يف العديد  العراق، لديه العديد من البحوث املنشورة يف املجالت املحلية والعربية، -الكوفةستاذ مساعد من جامعة أ ((1

 من املؤمترات والندوات.
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اخرى، وجعل االنتامء للوطن يعلو عىل االنتامءات األخرى. األ  نسان  إ مفهوم   فضال  عن أهن 

  .وسالم   ة  لفأيعيشوا يف لالبرش  (تبارك وتعاىل)به اهلل  خص  

 هج البحث:نم

سبقونا،  م ن  نستفيد من جتارب  ن  أنا يف هذا الوقت جيب ن  البحث تارخيية؛ ألكانت منهجية 

تطبيقها يف حياتنا العملية مع  األحداث التي مر  هبا النبي وأهل بيته الكرام ومن ثم   خصباألو

 خرين. اآل

 

كر -التسامح  -العفو الكلامت املفتاحية:   مذاهب –هل البيت أ -الف 
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The Forgiveness and Tolerance in The Prophet  

Mohammed's family Consideration 

 

Dr: Mohammed khudhair Abbas 

 

Abstract  

The Ahl al-Bayt, who were mentioned in the Holy Qur’an, preserved the 

entity of the Islamic nation from cracking and collapse, and curbed the 

attempts of demolishing it by the enemies of Islam with the unity that they 

called for. 

There is a problem that must be addressed at the present time because of its 

importance in the lives of people in their various religions, sects and 

countries. Forgiveness and tolerance is required by everyone, whether with 

someone who is your brother in religion, or your equal in character. 

For the imams of Ahl al-Bayt, forgiveness and tolerance are considered 

valuable, broad and important topics in their intellectual and applied 

dimensions, which we have touched in their theses and applications. This 

importance and the reasons were behind my choice of the topic of research. 

This study aims to show that Ahl al-Bayt invite, encourage and urge a culture 

of forgiveness, tolerance and peaceful coexistence with others. 

The culture of forgiveness and tolerance unifies the identity of belonging 

while preserving other sectarian affiliations, and making belonging to the 

homeland superior to other affiliations. 

The research methodology was historical; because at this time we must 

benefit from the experiences of those who preceded us, especially the events 

experienced by the Prophet and his honorable family, and then apply them 

in our practical lives with others. 

 

Keywords: Forgiveness, Tolerance, Consideration (way of thinking), 
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 املقدمة:

ان عن يعرب الديمقراطية والنظريات السياسية العلوم أدبيات يف العفو والتسامح

احرتام املبادئ الديمقراطية. أما يف أدبيات العالقات بني اجلامعات فيقدم املصطلح عىل نحو 

كم عىل األفراد كأفراد. ونفهم  خمتلف لكي يدل عىل عدم التعصب للجامعة واالستعداد للح 

من هذا املعنى أن  العفو والتسامح يشريان اىل عدم التعصب، ولعدم االهتامم بالتمييز بني 

مجاعته واجلامعات األخرى، أو بني موقفه  ومواقف غريه من الناس. ومن جهة أخرى فإن  

 وخالفا   اخلارجة، اجلامعات من سلبية مواقف ختاذال عام ميل إىل عدم العفو والتسامح يشري

ي فإن  عدم العفو والتسامح ليس له آثار عىل نظرة صاحبه اىل مجاعته. العنرص للتمركز

واإلسالم مل حيرتم آخرية اآلخرين فحسب؛ بل  يسمح لآلخر بتطبيق قوانينه يف بيئته وضمن 

املجتمع أو النظام اإلسالمي، ويف األحالف واالتفاقيات التي عقدها وطب قها الرسول األكرم 

  وأهل بيته  عىل الصعيدين اخلارجي والداخيل ما هو أكرب وأرقى من أنواع العفو

  روحة هذه األيام مع بداية األلفية الثالثة.والتسامح املط

والعفو والتسامح يف مفهومنا الدارج هو نقيض التشدد والتعصب، وهو كلمة 

دارجة تستخدم كمفهوم لإلشارة اىل املامرسات اجلامعية أو الفردية تقيض بنبذ التطرف أو 

 ء.مالحظة كل من يعتقد أو يترصف بطريقة خمالفة قد ال يوافق عليها املر

وهذا يعني أن  قيمتي العفو والتسامح متثالن يف كوهنام إرهاصا  إلقامة جمتمع مدن 

واالعرتاف بوجود الغري املخالف فردا  كان أو مجاعة ويعرتف برشعية ما هلذا الغري من وجهة 

 نظر ذاتية يف االعتقاد والتصور واملامرسة ختالف ما يرتئيه شكال  ومضمونا . 

وأهل بيته  من كل ما تقدم جاءت الرغبة يف دراسة هذا املوضوع وفاء  للنبي 

 الكرام.

تطرقت فيه إىل مفهوم: )العفو،  واقتضت الدراسة تقسيم البحث عىل مقدمة، ومتهيد

(. ثم   حتدثت عن عفو النبي  ل  ال ب ي ت  وتساحمه مع خمالفيه.  والتسامح والفكر، وأ ه 

ملؤمنني عيل بن أيب طالب وتساحمه مع م ن  قاتله وم ن  قتله. وكان للعفو واستعرضت عفو أمري ا

والتسامح واللني عند اإلمام احلسن بن عيل نصيب وافر يف بحثي. ثم  ذكرت املساواة عند 

اإلمام احلسني بينه وبني مواليه وعفوه وسامحه مع أعدائه وخمالفيه، كام تعرضت إىل مداراة 

وقد تطرقت كذلك عن والعفو  .ل البيت، والتسامح مع الذين يسبوهنمالناس يف فكر ائمة أه

 والتسامح الديني مع أهل الذمة.
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عة، منها:  وكانت قائمة املصادر التي هنل منها البحث حاضنة ملظان كثرية ومتنو 

 املعجامت اللغوي ة، وكتب احلديث، والتاريخ والسري، وهي التي تطل بها موضوع البحث.

ل  ال ب ي ت    التمهيد: مفهوم العفو والتسامح والفكر وأ ه 

العفو والتسامح أمر  مطلوب من اجلميع، سواء  مع م ن هو أخ  لك يف الدين، أو نظري  

لقي ة، ومنهج  نبيل يف العالقات اإلنساني ة  لك يف اخل ل ق. فالتسامح هبذا املدلول فضيلة خ 

در كرامة، وال يضي ع حقا   واالجتامعي ة ال يرض  بعقيدة ، وال وربام يعلم  اجلميع معنى  .هي 

التسامح اللغوي من العفو عند املقدرة والصفح عن املذنبني، لكن للتسامح معان  روحية 

ل قية قد تعجز  الكلامت عن وصفها. فقد ورد يف اآلية الكريمة:  ى  وخ  و  ب  ل لت ق  ف وا أ ق ر  أ ن  ت ع  و 

ا ال ف   و  ال  ت ن س  م  و  ل  ب ي ن ك  ض 
(1)

 الروح وتنزهها عن األحقاد  .
 
ل م ارتقاء فالعفو والتسامح مها س 

سد  أخالق ها هو النبي   وجي 
 
 واآلثام. وخري من يتصف هبذه الصفة من حيمل  رسالة  السامء

ا ملبدأ  التسامح فكانوا يعفون عن امل يسء الذي  وأهل البيت فقد كان تعاملهم مع اآلخرين طبق 

؛ مما جيعل  امليسء بحد  ذاته يتعجب  هم وي قابلون إساءته باإلحسان  يؤذهيم والوقح الذي يشتم 

األزمان كان  فعىل مر   .من فعل هم، ويندم  عىل ما بدر منه، ومن ثم إعادة النظر يف عمله وموقفه

ومن بعده آل البيت هم القدوة املثىل الذين أظهروا دائام  عفوهم وتساحمهم.  رسول اهلل 

 ،  
ني    ب ن  احل  س 

يل  ن  ع  ِل   ع  ة  الث ام  وأما عن فضل  العفو والتسامح وجزائه، فلقد ورد  عن  أ يب  مح  ز 

ي ام ة  مج  ع  اهلل 
م  ال ق  ان  ي و  د  ث م  ي ن اد ي قال: )إ ذ ا ك  اح  ع يد  و  ين  يف  ص  ر  ني  واآلخ 

ل  اىل  األ و  ك  وت ع   ت ب ار 

ا : وم ا ك  ول ون  ة  ف ي ق  ئ ك  م  امل  ال  اه  ، ف ت ل ق  ن  الن اس 
ن ق  م  وم  ع  : ف ي ق  ، ق ال  ل  ل  ال ف ض  ن اد : أ ي ن  أ ه  ن  م 

ل  م ن  ق   ن ا ن ص  : ك  ول ون  ، ف ي ق  م  ل ك  : ف ض  ال  : ف ي ق  ن ا، ق ال  ن  ظ ل م  م  ف و ع  ن ا ون ع  م  ر  ن ا ون ع ط ي م ن  ح  ط ع 

) ل وا اجل  ن ة  ق ت م  اد خ  د  هل  م  ص 
 (2)

فإذا كان اهلل  سبحانه وتعاىل يعفو  عنا ويساحمنا؛ ألننا ضعفاء  .

 إلينا؟ أال جيدر بنا ولسنا بمعصومني عن اخلطأ ، أفال جيب  علينا أن  نتعامل  هكذا مع م ن  أساء  

جل  ورسوله الكريم  ز  و  وأئمة أهل البيت؟ أليس الرائع أن  نعيش  أن  نتخلق بأخالق اهلل ع 

السالم الداخيل ونتنزه عن األحقاد والضغائن؟ فام أروع أن  نسعى لرفع شعار  العفو 

عبا  عىل من . وليس صوالتسامح ليسود احلب والوئام وختتفي املشاكل واألضغان واآلالم

رر من مكارم األخالق،  ع ت فيهام غ  تدب ر يف ماهي ة مفهوم العفو والتسامح أن ي درك كيف مج 

ه من العفو وذ روته من الصفح والغفران وسنامه من اإلحسان.  فاألصل  فيه م ن احللم وف رع 

                                                 
 .237سورة البقرة، اآلية ( 1)

اإلسالمية، طهران، هـ، الكايف، حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار الكتب 1388الكليني، الشيخ أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الرازي، ( 2)

2/108. 
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ظ م الغيظ ما حيب ه اهلل تعاىل لعباده ويرضاه. وستأيت يف هذ هة من الزمن وما بني ذلك من ك  ه الرب 

ف و   .الكثري من الشواهد الدال ة عىل ذلك  السامية، األخالق مكارم من فالع 

ل قان كريامن حتتاجهام النفس البرشية لتتخل ص من كل الشوائب  والتسامح والعفو التي قد خ 

تعلق يف القلب من أثر األذى، وكذلك لينعم األفراد باخلري واحلب وانرشاح الصدر، ومها إن ام 

قان بطول   واحتساب األجر، وال ريب أن  تغليب العفو والتسامح  وكظم  للغيظ صرب يتحق 

ي األفراد من املنازعات احلادة التي قد تنشأ بينهم، إال  إذا متادى أصحاب  عىل العقاب ينج 

ر ظلمهم وإساءهتم؛ فيكون اإلصالح يف هذه احل الة أوىل من العفو األذى مع كثرة العفو وتكر 

  .والتسامح لدفع الرضر احلاصل

وألمهية العفو والتسامح ففي بعض الدول العربية قد استحدثت وزارة للتسامح 

جنسية  200والتعايش السلمي، ففي اإلمارات مثال  التي يعيش فيها مواطنو حواِل أكثر من 

األمر هبذه القيم اإلنسانية. فقد يف وئام كامل، فإهنا ال متل من إدهاشنا وإهبارنا كلام تعلق 

 م.2016استحدث منصب وزير دولة للتسامح والتعايش يف فرباير عام 

 معنى العفو والتسامح: لغة  واصطالحا .

: ، عن  العفو لغة  جل  ز  و  ف و  اهلل، ع  ف و  ع  ، والع  ف و  ف وا ، فهو عاف  وع  ف و ع  ا ي ع  ف  مصدر ع 

ت  عنه ف و  ت ها فقد ع  وبة  ف رت  ك  ق  تحق  ع  ف ور، وكل  من اس  ف و  الغ  ل ق ه، واهلل تعاىل الع  خ 
 (1)

وقد يكون  .

ء بمعنى الرتك، وال يكون ذلك  عن استحقاقأن يعف و  اإلنسان عن الَّش 
 (2)

.  

ا: وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه  الع ف و  اصطالح 
(3)

وقال الراغب  .

نبهـ(502)ت األصفهان  : هو الت جايف عن الذ  : الع ف و 
 (4)

( يف القرآن  . ف و  وذكرت مادة )الع 

الكريم نحو أو قرابة مخسة وثالثني موضعا . ولعل لفظ )العفو( هو أكثر األلفاظ داللة  عىل 

                                                 
 .15/72، هـ، لسان العرب، نرش أدب احلوزة، قم1405ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املرصي، ( ينظر: 1)

 هـ، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مطبعة1414ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  (2)

 .4/57، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قـم

هـ، النهايـة يف غريب احلديث واألثـر، حتقيق طاهر أمحد الزاوي 1404ابن األثري، أبو السعادات جمد الدين املبارك الشيبان اجلزري املوصيل،  (3)

 .3/265، وحممود حممد الطناحي، مؤسسة إسامعليان للطباعة والنرش والتوزيع، قم

هـ، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داوودي، منشورات 1427املفضل،  الراغب األصفهان، أبو القاسم احلسني بن حممد بن (4)

 .574، طليعة النور، قم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B8
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ف و  من أ سامء  ة يف القرآن الكريم. والع  التسامح والصفح، وقد ورد حامال  هذا املعنى مرات عد 

 : جل  ز  و  س  اهلل تعاىل. يقول ع  اف أ ول ئ ك  ع  ف ور  ا غ  و  ف  ان  اهلل   ع  ك  م  و  ن ه  ف و  ع  ى اهلل   أ ن  ي ع 
 (1)

.  

 : : اجل ود . التسامح لغة  امحة  امح  والس  : الس  ح  م  التسامح يف لسان العرب: من الفعل س 

امح  حة من رجال ونساء س  م  ح  وامرأة س  م  امحا : جاد؛ ورجل  س  وحة وس  م  ة  وس  امح  ح  س  م  وس 

حاء م  يح   وس  يح  ونساء م سام  ح؛ ورجال م سام  م  : س  امح  س 
ح وم  م  س 

يح  وم  م  فيهام. ورجل س 
 (2)

. 

الت سامح هو فكرة عظيمة هلا آلي اهتا التنفيذي ة التي ينتج عنها فعل  التسامح اصطالحا :

ه مم ن هو حتت  ق درة  بحيث يسرت املرء القادر الفعل القبيح أو الكالم امليسء الذي صدر بحق 

ة واالقتدار عىل  فح والغفران واإلحسان، من م نطلق القو  ل م والص  د إىل احل  قدرته، فيعم 

فح واملساحمة مم ن يمتلك  .باملـ يسء امل ذن   لم والعفو والص  رف الن اس هو احل  والتسامح يف ع 

درة عىل االنتقام وانتزاع احلق  باليد من األقل  منه الذي تسب ب له باألذى، أو الرضر،  الق 

ف و وقد أسس القرآن الكريم لقواعد التسامح فرب نا سبحانه قال:  .وأقدره اهلل تعاىل عليه ي ع 

ن   ث ري  ع   ك 
(3)

املرء قادرا ؛ فالعفو عند  يمكن عندما إال   فضيلة التسامح وال يمكن أن يعد   .

ف و  بن أيب طالب املقدرة. يقول موالنا أمري املؤمنني عيل ع ل  ال ع  ، ف اج  ك  و  د  ىل  ع  ت  ع  ر  : )إ ذ ا ق د 

ل ي ه( ة  ع  ر  د  را  ل ل ق  ك  ن ه ش  ع 
 (4)

فالنفس املتساحمة نفس مطمئنة ال حيركها الغضب وال احلقد. وهلذا  .

ل يظ   :نجد أن  القرآن الكريم يصف نبي نا حممدا   ن ت  ف ظ ا غ  ل و  ك  ن  اهلل   ل ن ت  هل  م  و 
مح  ة  م  ف ب ام  ر 

ر  هل  م  
ف  ت غ  اس  م  و  ن ه  ف  ع  ل ك  ف اع  و  ن  ح 

وا م  ن ف ض  ل ب  ال  ال ق 
 (5)

فاهلل سبحانه وتعاىل بني  أن  مساحمة  .

مع املسلمني وجماوزته عنهم من رمحته تعاىل؛ إذ جعله لني العطف، حسن اخللق  النبي 

هلم مما يوجب دخوهلم يف الدين؛ ألنه يأتيهم مع سامحة أخالقه وكرم  وأن لني الن بي  

مثاال  للتسامح اإلسالمي هو وأهل بيته  سجيته باحلجج والرباهني. فكان رسول اهلل 

جل  بالعفو والتسامح حتى جعل أجر  العفو عليه سبحانه:  .األطهار  ب اهلل عز  و  وقد رغ 

                                                 
 .99سورة النساء، اآلية ( 1)

 .490-2/489ابن منظور، لسان العرب، ( 2)

 .30سورة الشورى، اآلية ( 3)

هـ، هنج البالغة، حتقيق صبحي الصالح، الطبعة األوىل، 1387عيل بن أيب طالب )عليه السالم(: اإلمام أبو احلسن عيل بن أيب طالب،  (4)

 .470بريوت، 

 .159سورة آل عمران، اآلية ( 5)
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  يم ح  ف ور  ر  وا ف إ ن  اهلل   غ  ر 
ف  ت غ  وا و  ف ح  ت ص  ف وا و  إ ن  ت ع  و 

 (1)

يد   : )إ ن  وعن رسول اهلل  . ف و  ي ز  ال ع 

ب ه  
اح  م  اهلل  ص  ك  ز 

وا ي ع  ف  ا  ف اع  ز 
(ع 

 (2)

. 

بقي أمران ينبغي االلتفات إليهام. األول وهو ال يوجد تعارض بني مفهومي العفو 

ب يل  والتسامح وبني القصاص والعقوبة:  ن  س 
م  م  ل ي ه  ا ع  ه  ف أ ول ئ ك  م  د  ظ ل م  مل  ن  ان ت رص   ب ع   و 

(3)

 ؛

وأهل بيته الكرام كانوا يعفون عن امليسء إذا كانت االساءة فردية  إذ نجد أن  رسول اهلل 

وشخصية أما حينام يصل األمر إىل التجاوز عىل حرمات اهلل تعاىل وانتهاكها عندها يكون 

املوقف حازما . واألمر اآلخر هو أن  من يطل ع عىل وصايا األئمة وتوجيهاهتم يف القتال 

يصف أعداءه بـ  بن أيب طالبوالعفو بعينه؛ فأمري املؤمنني عيل  واجلهاد يرى أهنا التسامح ذاته

)إخواننا بغوا علينا(
 (4)

. 

؛ الفاء والكاف والراء: ترد د القلب يف 395قال ابن فارس )ت : الف كر لغة   ر  هـ(: فك 

: كثري الفكر ري  د د  قلبه. معتربا ، ورجل ف ك  ر، إذا ر  الَّشء، يقال: تفك 
 (5)

لسان يقول صاحب . و

ر: إعامل اخلاطر يف الَّشء ر والف ك  العرب: الف ك 
 (6)

. 

معنى الفكر: التحقيق والبحث يف موضوع من املوضوعات الف كر اصطالحا : 

للحصول عىل نتيجة معينة. فكام أن  املراد من الفكر الريايض مثال ، هو الفكر الذي يعطي 

النتيجة لنظرية رياضية معينة، أو حيل مسألة رياضية. فكذلك الفكر يف مثل هذه املوضوعات 

الوسيلة التي يستخدمها اإلنسان يف املجاالت والفكر هو للوصول إىل توضيح نتيجة معينة. 

ر والتنمية، ولوال الفكر  العلمي ة واألدبي ة املختلفة، وعن طريق الفكر يتحق ق اإلبداع والتطو 

اإلنسان وما نتج عنه من احلصيلة املعرفية املرتاكمة عرب القرون الطويلة املاضية، ملا وصلت 

ر، ففي زماننا قد تنامى الفكر وثارت البرشي ة إىل ما وصلت إليه اآلن يف زم م وتطو  اننا من تقد 

                                                 
 .14سورة التغابن، اآلية ( 1)

 .2/121الشيخ الكليني، الكايف، ( 2)

 .41سورة الشورى، اآلية ( 3)

هـ، اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، دار إحياء الرتاث 1405القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري، ( 4)

 .16/324العريب، بريوت، 

 .4/446( معجم مقاييس اللغة، )مادة فكر(، 5)

 .5/65( ابن منظور، )مادة: فكر(، 6)
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وورد  .. والفكر اإلسالمي يعني: احل كم عىل الواقع من وجهة نظر اإلسالماملعرفة بشكل كبري

: جوالن  ر  ة مطرقة للعلم إىل املعلوم، والت ف ك  ة : قو  ر  ك  الفكر عند الراغب األصفهان، فقال: ال ف 

ة بحسب نظر العقل، وذلك لإلنسان دون احليوان، وال يقال إال فيام يمكن أن  حيصل  تلك القو 

له صورة يف القلب
 (1)

. وقيل الفكر: ترتيب أمور للتوصل إىل جمهول
 (2)

وقد وردت مادة )فكر(  .

ين موضعا   يف القرآن الكريم يف نحو  عرش 
 (3)

. 

 

ل  ال ب ي ت    أ ه 

: ل  ال ب ي ت  ل  ال ب ي ت  حتى نتطرق إليهم؟من هم نحدد يف البحث  أ ه  إ ن ام  قال تعاىل:  أ ه 

ريا   م  ت ط ه  ك  ر  ي ط ه  ل  ال ب ي ت  و  س  أ ه  ج  م  الر  ن ك  ب  ع  ه  ي ذ 
يد  اهلل   ل   ي ر 

(4)

ب ني  قال تعاىل: و . ق ال وا أ ت ع ج 

ل   م  أ ه  ل ي ك  ات ه  ع  ك  ب ر  مح  ة  اهلل   و  ن  أ م ر  اهلل   ر 
يد  م  ال ب ي ت  إ ن ه  مح  يد  جم  

(5)

ل  ال ب ي ت  وردت لفظة ) . ( أ ه 

يف القرآن الكريم مرتني. وقد اتفقت كلمة أهل اللغة عىل أن  األهل واآلل كلمتان بمعنى 

واحد. ثم  إنه قد يفرق بني اآلل واألهل والعرتة، كام جاء يف رواية أيب بصري عن اإلمام 

عبد اهلل: من آل حممد؟ قال: )ذريته(. فقلت: من أهل بيته؟ قال  الصادق، قال: قلت أليب

 (. فقلت: من -الكساء  –: )األئمة األوصياء(. قلت: من عرتته. قال: )أصحاب العباء

ل املتمسكون بالثقلني اللذين  ج  ز  و  أمته؟ قال: )املؤمنون الذين صدقوا بام جاء به من عند اهلل ع 

أمروا بالتمسك هبام: كتاب اهلل وعرتته أهل بيته، الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم 

 (تطهريا ، ومها اخلليفتان عىل األمة بعد رسول اهلل 
(6)

.  

( ليس املسكن، وإنام املراد هو بيت  ل ال ب ي ت  ( يف لفظة: )أ ه  إن  املراد من )ال ب ي ت 

الرسالة أي البيت النبوي، وأهل البيت هم الذين تربوا ودرجوا يف أحضان الرسالة، ونشأوا 

يف بيت الطهارة والعلم، وعرفوا كل صغرية وكبرية، وأحاطوا بكل شاردة وواردة، لذلك 

                                                 
 .643( مفردات ألفاظ القرآن، 1)

هـ، الرافد يف علم األصول، حمارضات آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستان، بقلم السيد 1414السيستان، السيد عيل احلسيني، ( 2)

 .313، منري السيد عدنان القطيفي، مطبعة مهر، قم

 .525، املكتبة اإلسالميةحممد فؤاد عبد الباقي، د ت، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ( ينظر: 3)

 .33سورة األحزاب، اآلية ( 4)

 .73سورة هود، اآلية ( 5)

 .312، األماِل، حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة، قم هـ،1417الصدوق، الشيخ أبو جعفر حممد بن عيل، ( 6)
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ت  إليهم يف كل جماالت الدين وعلومه، وال نجدهم قد  ه 
أجابوا عىل كل مسألة ومعضلة وج 

وموارد استعامل الكلمة يف الكتاب والسنة جتد ذلك عند غريهم مهام بلغ يف العلم واملعرفة. 

تعرب عن أن  مفهوم )األهل( هو املعنى العام وهو يشمل كل من له صلة بالرجل والبيت 

سب أو سبب أو غري ذلك، من غري فرق بني الزوجة واألوالد صلة وطيدة مؤكدة من ن

وغريهم، وأن  ختصيصها بالزوجة قسوة عىل احلق، كام أن  ختصيصها لغة  باألوالد وإخراج 

األزواج خيالف نصوص القرآن الكريم واستعامهلا 
(1)

.  

(ويطلق عىل  ل ال ب ي ت  األهل، أو عرتته أيضا ، واآلل مقلوب عن  آل النبي  )أ ه 

فيقال: آل اهلل وآل رسوله: أ ولياؤه، أ صلها أ هل، ثم  أ بدلت اهلاء مهزة، فصارت يف التقدير 

 أ أ ل، فلام توالت اهلمزتان أ بدلوا الثانية أ لفا  
(2)

، رصح به ابن والعرتة هم أهل البيت  .

وعرتيت أهل : )إن تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل، هـ(، مستدال  بقوله 711منظور )ت 

 بيتي(. قال: فجعل العرتة أهل البيت
(3)

.  

وثمة فرق بني أهل الرجل وأهل بيت الرجل، فقد عرب يف اللغة جمازا  بأهل الرجل 

هـ( يف تاج العروس: ومن املجاز: األهل للرجل 1205عن امرأته، قال الزبيدي )ت 

زوجته
(4)

وقال الراغب األصفهان يف املفردات: أهل الرجل من جيمعه وإياهم نسب، أو  .

دين، أو ما جيري جمرامها من صناعة، وبيت، وبلد. فأهل الرجل يف األصل من جيمعه وإياهم 

مسكن واحد، ثم  جتوز به فقيل أهل بيت الرجل ملن جيمعه وإياهم نسب. وعرف يف أرسة 

البيت مطلقا  إذا قيل أهل  النبي 
(5)

ل:  س  ، لقوله عز  وج  ج  م  الر  ن ك  ب  ع  ه  ي ذ 
يد  اهلل   ل  إ ن ام  ي ر 

ريا   م  ت ط ه  ك  ر  ي ط ه  ل  ال ب ي ت  و  وقال أيضا  يف مادة )بيت(: أصل البيت مأوى اإلنسان بالليل؛ . أ ه 

ن: بيت، من غري اعتبار ألنه يقال: بات أقام بالليل، كام يقال: ظل بالنهار. ثم  قد يقال للمسك

 وصار أهل البيت متعارفا  يف آل النبي  -إىل أن  قال:  -الليل فيه 
(6)

. 

                                                 
 .10/133، ، قمهـ، مفاهيم القرآن )العدل واإلمامة(، مؤسسة اإلمام الصادق 1430السبحان، املحقق الشيخ جعفر، ( 1)

 .11/30ابن منظور، لسان العرب، ( 2)

 .4/538ينظر: م ن، ( 3)

هـ، تاج العروس من رشح القاموس، حتقيق عيل شريي، دار الفكر 1414الزبيدي، أبو الفيض حمب الدين حممد مرتىض الواسطي احلنفي،  (4)

 .14/36، للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت

 .96ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، ( 5)

 .151ينظر م ن، ( 6)
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باء؛ وذلك  ر  مشتق  من ب ي ت اخل  ع  وقال ابن املنظور يف لسان العرب: والب ي ت  من الش 

م  البيت  أ هل ه م  الكالم، كام ي ض   أل نه ي ض 
(1)

.  

هـ(: وبالبناء عىل ما تقدم تصري لفظة أهل 1402وقال العالمة الطباطبائي )ت 

البيت اسام  خاصا  يف عرف القرآن الكريم هبؤالء اخلمسة، وهم النبي وعيل وفاطمة واحلسنان 

  ال يطلق عىل غريهم، ولو كان من أقربائه األقربني، وإن  صح بحسب العرف العام

 إطالقه عليهم
(2)

.  

وأقوى دليل عىل أن  املراد بأهل البيت هم اخلمسة الطيبة واألئمة املعصومون: هو 

ابعد نزول قوله تعاىل:  ما كان يفعله رسول اهلل  ل ي ه  ط رب   ع  اص  ة  و  ال  ل ك  ب الص  أ م ر  أ ه   و 
(3)

 ،

ويقول: )الصالة رمحكم  الزهراء،بعد نزوهلا كان يمر عىل بيت أمري املؤمنني وفاطمة  فإنه 

اهلل( 
(4)

،   ريا م  ت ط ه  ك  ر  ي ط ه  ل  ال ب ي ت  و  س  أ ه  ج  م  الر  ن ك  ب  ع  ه  ي ذ 
يد  اهلل   ل    .إ ن ام  ي ر 

 :والتسامح عند النبي  الع ف و  

مل يكن ذكر العفو واملساحمة مقترصا  عىل آيات  من القرآن الكريم، فقد تالزمت صفة 

صفة العفو والسامح يف  العفو واملساحمة األنبياء والصاحلني كاف ة، وقد متثل رسول اهلل 

أخالقه لكن  ذلك ليس يف األمر كله؛ إذ أن  الشدة مطلوبة يف بعض األوقات حني ال يكون 

جد العفو واملساحمة عند هناك مفر منه ا. وقد وردت جمموعة من الوقائع واألحداث التي مت 

 ومن بينها: النبي 

   ف و ه مع من أراد قتله من اليهود.و النبي   ع   تساحم 

ه وتسامحه ما اشتهر يف اآلفاق ملـ ا تسامح مع تلك املرأة اليهودية التي جاءته  م ن موارد عفو 

: ))ال((. فعفا عنها ومل بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء  هبا، فقيل له: أال  نقتلها. قال 

يعاقبها 
(5)

 . 

                                                 
 .2/14لسان العرب، ( ينظر: 1)

 .16/312، لسيد حممد حسني، د ت، امليـزان يف تفسيـر القران، النارش مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، قمالطباطبائي، ا (2)

 .132سورة طه، اآلية ( 3)

اآلثار األردبييل، املحقق أمحد بن حممد، د ت، زبدة البيان يف أحكام القرآن، حتقيق حممد الباقر البهبودي، النارش املكتبة الرضوية إلحياء ( 4)

 .51، اجلعفرية، طهران

هـ ، سنن أيب داوود، حتقيق سعيد حممد اللحام، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 1410أبو داوود، سليامن بن األشعث السجستان، ( 5)

2/369. 



 
 2022 العفو والتسامح في فكر أهل البيت 

 

 

560   
 

مرأة هـ( عن أيب هريرة أن  ا852وجاء يف فتح الباري عن ابن حجر العسقالن )ت

شاة مسمومة فأكل، فقال ألصحابه: ))أمسكوا فإهنا  من اليهود أهدت لرسول اهلل 

مسمومة، وقال هلا: ما محلك عىل ذلك((. قالت أردت إن  كنت نبيا  فيطلعك اهلل، وإن  كنت 

. وقال الزهري: فأسلمت كاذبا  فأريح الناس منك. قال: فام عرض هلا، ومل يعاقبها النبي 

ي فرتكها النب
 (1)

. 

   ف و  تساحمه مع من أراد قتله من املرشكني.و النبي  ع 

ول اهلل    س  قاع، فإذا أتينا عىل شجرة  عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  قال: كن ا مع ر  بذات الر 

ول اهلل    س  ول اهلل   ظليلة تركناها لر  س  معل ق  ، فجاء رجل من املرشكني وسيف ر 

بالشجرة، فاخرتطه فقال: ختافني؟ قال: ))ال((، فقال: فمن يمنعك من ي؟ قال: ))اهلل ((، 

ول اهلل    س  السيف، فقال: ))من يمنعك من ي؟(( فقال: ك ن  فسقط السيف من يده، فأخذ ر 

أ عاهدك  : ))تشهد أن  ال إله إال  اهلل  وأن  رسول اهلل ؟(( قال: ال، ولكن يخري آخذ، فقال 

أن  ال أ قاتلك، وال أكون مع قوم  يقاتلونك؛ فخىل  سبيله، فأتى أصحابه، فقال: جئتكم من 

عند خري الناس
 (2)

. 

   ف و  وتساحمه مع قريش. النبي  ع 

درسا  عظيام  يف التسامح ورد  اإلساءة باإلحسان، وهو يف خضم   يعل منا موالنا رسول اهلل 

ه سي د الشهداء محزة رضوان  خبت جراحاته وك رست رباعيته، وق تل عم  د وقد ش  معركة أ ح 

د عىل أن  قال  ي ف إ هن  م  اهلل عليه، ومع كل  ما أصابه من أذى قريش مل يز  م  و  ر  ل ق 
ف  م  اغ  : ))الل ه 

ل   ((ال  ي ع  ون  م 
 (3)

 . 

غنائم حنني باجلعرانة ازدمحوا عليه،  وعن ابن مسعود، قال: ملا قسم رسول اهلل 

إن  عبدا  من عباد اهلل بعثه اهلل إىل قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم  فقال رسول اهلل 

)) ون  ل م  م ي ف إ هن  م  ال  ي ع  و  ر  ل ق 
ف  م  اغ  عن جبهته: ))الل ه 

 (4)

كان يمَّش  وروي أن  رسول اهلل  .

ومعه بعض أصحابه، فأدركه أعرايب فجذبه جذبا  شديدا ، وكان عليه برد نجران غليظ 

                                                 
لبخاري، دار املعرفة، بريوت، ينظر: ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد العسقالن، د ت، فتح الباري رشح صحيح ا( 1)

7/381. 

 .101رياض الصاحلني، دار الفكر، بريوت، النووي، أبو زكريا حمي الدين بن رشف احلزامي الشافعي، د ت، ( 2)

 .6/378ابن حجر، فتح الباري، ( 3)

 .165هـ، األدب املفرد، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 1406البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي،  (4)
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من شدة جذبه، ثم  قال: يا حممد، هب ِل من مال اهلل  احلاشية، فأثرت احلاشية يف عنقه 

كثرت قريش أذاه فضحك، ثم  أمر بإعطائه، وملا أ الذي عندك، فالتفت إليه رسول اهلل 

)) ون  ل م  ي ف إ هن  م  ال  ي ع  م  و  ر  ل ق 
ف  م  اغ  ورضبه قال: ))الل ه 

 (1)

. 

    تسامح النبي .مع الذين أجارهتم أم  هانئ 

ة، وكانا قد خرجا ملواجهة جيش  أ جارت أم  هانئ بنت أيب طالب محوين هلا يوم فتح مك 

تعني أمري املؤمنني  -، وقالت له: زعم ابن أم ي املسلمني القادم للفتح، فأقبلت إىل النبي  

هام النبي  - عيل   ، وأقر  جوار أم هانئ قائال : ))ق د  أن ه قاتل رجال  قد أجرته، فساحم 

)) ن ا من أم نت  ، وأم  ت  ر  ن ا م ن  أج  ر  أج 
(2)

: ))إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره وعنه . 

: ))العافون عن الن اس فيقوم عىل اهلل فليدخل اجلن ة((، قيل: ومن ذا الذي له أجر؟ قال 

: ))ال ينبغي كذا وكذا ألفا  فيدخلوهنا بغري حساب((، وقال ابن مسعود: قال رسول اهلل 

ب  العفو((لواِل أمر أن  يؤتى بحد  إال  أقامه واهلل عفو حي
(3)

ف وا ، ثم  قرأ اآلية:  ول ي ع 

وا ف ح  ول ي ص 
(4)

ك م  ق ال  . و ز 
ا ي ع  اف و  ا  ف ت ع  ز 

ب د  إ ال  ع  يد  ال ع  ف و  ال  ي ز  و  ف إ ن  ال ع  ف  م  ب ال ع  : ))عل ي ك 

اهلل ((
(5)

. 

   ف و  وتساحمه مع املرشكني يف فتح مكة. النبي   ع 

ال خيفى عىل من له أدنى إملام بالتأريخ، أن  أهل مكة فعلوا كل  ما يقدرون عليه يف اإلساءة إىل 

بمكة،  واىل كل مسلم من قول وتعذيب وإهانة وحصار اقتصادي طيلة إقامته  النبي 

يف حروب دامية وصد  عن سبيل اهلل  تعاىل بأمواهلم  وطوال سنني عديدة بعد هجرته 

ة وهم قد شاركوا يف إ راقة دماء املسلمني يف  رسول اهلل  ف وأنفسهم. عفا عن مرشكي مك 

ه محزة من غري أن  يسرتيض فيه  د وغريمها من املعارك، وعفا عن مثل وحَّش قاتل عم  بدر وأ ح 

اثه، وعفا عن مالك بن عوف املسب ب لقتل كثري من املسلمني يف هوازن. ويف  بنت محزة وور 

من األعداء وحتى األصدقاء ينتظرون أن تسفك الدماء وتؤخذ الثارات فتح مكة كان كثري 

من املرشكني والكفار الذين  وتثار الفتن واهلرج واملرج يف مكة وينتقم أصحاب حممد 

                                                 
 .5/456، البحران، السيد هاشم احلسيني، د ت، الربهان يف تفسري القرآن، مؤسسة البعثة، قم( 1)

 .1/628أبو داوود، سنن أيب داوود، ( 2)

 .9/121بن حممد الطويس، د ت، إحياء علوم الدين، دار الكتاب العريب، بريوت، الغزاِل، أبو حامد حممد ( 3)

 .22سورة النور، اآلية ( 4)

 .2/108الشيخ الكليني، الكايف، ( 5)



 
 2022 العفو والتسامح في فكر أهل البيت 

 

 

562   
 

تعاملوا مع املؤمنني معاملة بشعة وعرضوهم اىل أنواع التعذيب اجلسدي والنفيس يف مكة 

ت كان يرددها قادة الفتح منها: اليوم يوم امللحمة! وخارجها؛ إذ افرزت هذه األحقاد شعارا

 اليوم تستحل احلرمة! اليوم أذل اهلل قريشا !
(1)

رسعان ما  ولكن عندما سمع رسول اهلل  .

بادر انطالقا  من املبادئ األخالقية اىل شعار: أدفع السيئة باحلسنة اىل أن  عفا عن اجلميع وأطلق 

اء  كلمته املشهور اخلالدة،  ب وا: ))أن ت م  الط ل ق  (( اذ ه 
(2)

 يستبدل الشعار االنتقامي أن    ثم أمر .

بشعار نقيض آخر يفيض احسانا  ورمحة وكرامة هو: ))اليوم يوم املرمحة! اليوم أعز  اهلل فيه 

قريشا !(( 
(3)

حتى   لقد أحدث هذا املوقف تغيريا  كبريا  يف أفكار أهل مكة من دعوة النبي .

اإنه  عىل حد وصف اآلية الكريمة بدؤا:  اج  ل ون  يف  د ين  اهلل   أ ف و  خ  ي د 
 (4)

هذه بعض املواقف  .

ه وإن  أطال الكالم، أو أن  حيكيه التي صدرت عنه  ، وهيهات أن  يصف الواصف تساحم 

سريته الع ط رة، العارف وإن  مأل بطون الدفاتر وبرى ألسنة األقالم، فام أحوجنا إىل قراءة 

، لتسود أجواء املحب ة  ذ  بمنهجه يف التسامح والعفو االجتامعي  ، واألخ  وااللتزام بخط ه الرساِل 

الل  ل ة من خ  ة اإليامني ة التي ت عد  خ  ى بيننا األخو  والوئام فيام بيننا، وت وث ق روابط قلوبنا وتقو 

صال املهتدين، وأعظم الوشائ صلة من خ   .ج بني عباد اهلل الصاحلنياملت قني، وخ 

 :والتسامح عند اإلمام عيل بن أيب طالب  الع ف و  

روي عن اإلمام عيل  بن أيب طالب، قال: )عود نفسك السامح، وجتنب االحلاح، يكرمك 

الصالح( 
(5)

 كثرية، فمن كراماته والطافه: ظامليه عن ومواقف العفو والسامح ألمري املؤمنني .

  ف و  اإلمام  وتساحمه عن جيش معاوية بن أيب سفيان.ع 

عندما منع جيش معاوية بن أيب سفيان املاء عن جيش اإلمام عيل، وبعد أن أحاطوا برشيعة 

هـ(: قال عمرو بن العاص ملعاوية 656الفرات اإلمام عيل وجيشه. قال ابن أيب احلديد )ت 

 مل ا ملك أهل العراق املاء: ما ظن ك يا معاوية بالقوم إن  منعوك اليوم املاء كام منعتهم أمس أتراك

وءة ، فقال له معاوية : دع  تضارهبم عليه كام ضاربوك عليه ما أغنى عنك أن  تكشف هلم الس 

عنك ما مىض فام ظن ك بعيل  بن أيب طالب قال ظن ي أن ه ال يستحل  منك ما استحللت منه وإن  

                                                 
 .2/821الواقدي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر، د ت، املغازي، عامل الكتب، بريوت، ( 1)

 .9/118موسى، د ت، السنن الكربى، دار الفكر، بريوت،  البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن( 2)

 .2/822الواقدي، املغازي، ( 3)

 .2سورة النرص، اآلية ( 4)

 .340( الواسطي، عيون احلكم، 5)
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فقال  الذي جاء له غري املاء... فقال أصحاب عيل  له: امنعهم املاء يا أمري املؤمنني كام منعوك،

: )ال، خل وا بينهم وبينه ال أفعل ما فعله اجلاهلون سنعرض عليهم كتاب اهلل  اإلمام عيل

يف ما يغني إنشاء اهلل (. ثم  أمسى الن اس  وندعوهم إىل اهلدى فإن  أجابوا وإال  ففي حد  الس 

ام وروايا أهل الشام يزدمحون عىل املاء ما ي ؤذي إنسان حت ى رأوا سقاهتم وسقاة أهل الش 

إنسانا  
(1)

. 

 .الع ف و  والتسامح مع الرعية 

أن  التعامل يف ظل الدولة اإلسالمية جيب أن  يكون بمنطق الرمحة والعفو  عيلأوضح اإلمام 

إىل  اإلمام عيلوالتسامح مع مجيع الناس، سواءا  كانوا مسلمني أم غري مسلمني، وقد أشار 

ب ة هل  م،  ي ة ، وامل ح 
ع  مح ة  ل لر  ر  ق لب ك  الر 

رص  بقوله: )وأشع 
ه  م  ال  ذلك يف ك تاب ه  ملالك األشرت   مل  ا و 

ا أخ  ل ك  يف  : إم  نفان  م؛ فإهن  م ص  م  أكل ه 
يا  ت غت ن  ب عا  ضار  م س  والل طف  هب  م، وال ت كون ن  عل يه 

، أو ن ظري  ل   ين  ، وي ؤتىالد  ض  هل  م  الع ل ل  ، وت عر  ل ل  م  الز  نه  ط  م  ، ي فر  أيدهي م يف  عىل ك  يف اخل لق 

ثل  ال ذي حت  ب  وت رىض ك  م  فح  ك  وص  فو  م م ن ع  ه   الع مد  واخل طأ ، فأعط ه  فو  ي ك  اهلل   م ن ع 
أن ي عط 

واِل  األمر  عل يك  ف وق   م، و  ه ، فإن ك  ف وق ه  فح  (وص  ك 
 (2)

. 

، أو ن ظري  ل ك   ين  : إم ا أخ  ل ك  يف الد  نفان  وهذه القاعدة املهمة التي قاهلا أمري املؤمنني: )فإهن  م ص 

( رضورية جدا  يف النظر إىل الناس والتعامل معهم، فعىل اإلنسان أن  ال يعتدي وال  يف اخل لق 

املذهب، وأن ينصفه من نفسه، ويتعامل ييسء إىل أخيه اإلنسان ملجرد اختالفه معه يف الدين أو 

واإلسالم قد حفظ حقوق أهل  .معه بعدل وإحسان سواء أكان عىل دينه أم عىل دين آخر

الذمة، وأصحاب األديان األخرى، وأمر بالعدل والقسط واإلحسان والرمحة مع مجيع الرعية 

التطبيقي: فقد بلغ  وأما عىل املستوى .وإن اختلفوا يف الدين... هذا عىل املستوى النظري

التسامح الديني يف اإلسالم أن يسمح للذمي أن خياصم إمام املسلمني ويطالبه بالب ينة لدعواه، 

كام اتفق ذلك يف قصة درع أمري املؤمنني وخماصمته يف عرص خالفته مع رجل من اليهود عند 

رشيح القايض
 (3)

. 

ونشري إىل واقعة أخرى تؤكد عىل ضامن أمري املؤمنني حلقوق غري املسلمني ممن يعيشون يف 

املجتمع املسلم وحتت ظالل الدولة اإلسالمية؛ إذ تسجل لنا كتب التاريخ هذا املوقف النبيل، 

                                                 
الفضل إبراهيم، دار هـ، رشح هنج البالغة، حتقيـق حممد أبو 1378ابن أيب احلديد، عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني املعتزِل، ( ينظر: 1)

 .3/331، إحياء الكتب العلمية، بيـروت

 .427( هنج البالغة، 2)

 .202، هـ، تاريخ اخللفاء، حتقيق حممد حمي الدين، مطبعة السعادة، مرص1372السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ( ينظر: 3)
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فقد روى الشيخ الطويس يف التهذيب بسنده عن حممد بن أيب محزة: عن رجل بلغ به أمري 

قال: م ر  شيخ مكفوف كبري يسأل، فقال أمري املؤمنني: ما هذا؟ فقالوا: يا أمري  املؤمنني،

فقال أمري املؤمنني: )استعملتموه حتى إذا كرب وعجز منعتموه، أنفقوا عليه  !املؤمنني نرصان

من بيت املال(
 (1)

. 

 .تسام ح أمري املؤمنني عيل  مع قاتله 

ة من أهل البيت  ثنا سرية األئم  ، وينابيع الصفاء ومناهل التسامح حتد  م حيملون روح احلب  أهن 

ين هلم باألذى والسباب، والساعني لقتلهم وتصفيتهم؛ بل   مع أعدائهم ومبغضيهم واملتصد 

وحت ى مع قتلتهم، وهذا أمر  غري معهود عند أحد من اخلالئق، غري الذين أذهب اهلل عنهم 

رهم تطهريا ، فقد قال الشافعي  د عن جعفر 204)ت الرجس وطه  هـ(: أخربنا إبراهيم بن حمم 

د عن أبيه أن  علي ا  قال يف ابن م لجم بعد ما رضبه: )أطعموه واسقوه، وأحسنوا إساره؛  بن حمم 

إن  عشت، فأنا وِل  دمي أعفو إن  شئت، وإن  شئت استقدت، وإن  مت  فقتلتموه فال متث لوا(
 

(2)

جم اإلمام عليا  وكان طريح الفراش جيء إليه وروي أنه بعد أن  رضب اللعني ابن مل .

بقعب  من لبن )حليب( فرشب منه قليال  ثم نحاه عن فيه وقال: )امحلوه إىل أسريكم(
(3)

وم ن  .

د   ي ئا ، وحم  م  وا ب اهلل  ش  ك  م  أ ال  ت رش   ي ت ي ل ك 
ص  ف ال   كالم له قبل موته عىل سبيل الوصي ة: )و 

، أ ن ا ب األ   م  ذ م  ك  ال    وخ 
ني  ب اح  ي ن  امل  ص  ذ  وا ه  ق د  ، وأ و  ود ي ن  م  ي ن  ال ع  ذ  وا ه  ن ت ه، أ ق يم  وا س  ي ع  م س  ت ض 

ن   ي، وإ ن  أ ف ن  ف ال ف  ِل   د م  ، إ ن  أ ب ق  ف أ ن ا و  م  ق ك  ف ار  دا  م  م  وغ  م  ع رب  ة  ل ك  ، وال ي و  م  ب ك 
اح  اد ي، ص  يع  اء  م 

(؟  م  ر  اهلل ل ك 
ف  ب ون  أ ن  ي غ 

ف وا أ ال حت   ، ف اع  ن ة  س  م  ح  و  ل ك  ب ة  وه  ف و  ِل  ق ر  ف  ف ال ع  وإ ن  أ ع 
(4)

. 

لني واآلخرين. وإن  أي  تعليق  اإلماميعجز اإلنسان من أن  يعل ق عىل تساحمه  مع أشقى األو 

د الصاد ق: )ألن  أندم  ووصف سيبقى قارصا . وقال إمام العرت ة النبوي ة الطاهرة جعفر بن حمم 

                                                 
هـ، هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد، حققه وعلق عليه السيد 1390 بن احلسن، الطويس، الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (1)

 .6/293، حسن املوسوي اخلرسان، مطبعة خورشيد، طهران

 .4/229، هـ، كتاب األم، دار الفكر، بريوت1400الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس، ( 2)

 .42/289، ، مؤسسة الوفاء، بريوتألنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهارهـ، بحار ا1403املجليس، حممد باقر، ( 3)

 .378( هنج البالغة، 4)
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م عىل العقوبة( عىل العفو  أحب  إِل  من أند 
 (1)

م   ه  ر  ف و  أ ق د  ىل  الن اس  ب ال ع  . وقال أمري املؤمنني: )أ و 

وب ة ( ق  ىل  ال ع  ع 
 (2)

 . 

  .عفو أمري املؤمنني عن أصحاب اجلمل 

الرؤساء كمروان وعبد اهلل  بن الزبري وأمثاهلام ويف رأسهم أم  املؤمنني بعدما ظفر عليهم وفيهم 

عائشة مع ما سب بوا لقتل كثري من املسلمني، أن ه يف موارد احلرب وقتال جيش ضد  جيش 

وانتصار أحدمها عىل اآلخر تكون رعاية املصالح العام ة أوىل وأقدم من رعاية احلقوق 

تقام والعفو فيها إ ىل اإلمام، وحكم القصاص والتغريم املاِل الشخصي ة الفردي ة، وأمر االن

بلحاظ احلقوق الفردية إ ن ام جيريان يف املوارد الشخصي ة احلادثة يف خالل املجتمع ال يف هذه 

وروي  .املوارد العام ة التي يظفر فيها نظام عىل نظام؛ بل  لعل  الدليل عليهام منرصف عن أمثاهلا

يف أهل اجلمل، ملا قتل طلحة والزبري، وقبض عىل أم املؤمنني عائشة، واهنزم  اإلمام عيلأنه سار 

أصحاب اجلمل، نادى مناديه: ال جتهزوا عىل جريح، وال تتبعوا مدبرا ، ومن ألقى سالحه 

الشهباء فركبها، ثم  قال: )تعال يا فالن وتعال يا فالن(،  فهو آمن، ثم  دعا ببغلة رسول اهلل 

ه زهاء ستني شيخا  كلهم من مهدان، قد شكوا األترسة وتقلدوا السيوف ولبسوا حتى مجع إلي

املغافر، فسار وهم حوله حتى انتهى إىل دار عظيمة فاستفتح ففتح له، فإذا هو بنساء يبكني 

بفناء الدار، فلام نظرن إليه صحن صيحة واحدة وقلن: هذا قاتل األحبة، فلم يقل هلن شيئا ، 

املؤمنني عائشة، ففتح له باهبا ودخل، وسمع منهام كالم شبيه باملعاذير، وسأل عن حجرة أم 

ال واهلل وبىل واهلل، ثم  إنه خرج فنظر إىل امرأة، فقال هلا: )إِل  يا صفية(، فأتته مرسعة، فقال: 

)أال تبعدين هؤالء الكليبات(، يزعمن أن قاتل األحبة، لو كنت قاتل األحبة لقتلت من يف 

ة ومن يف هذه ومن يف هذه، وأومأ بيده إىل ثالث حجر، فذهبت إليهن، فام بقيت هذه احلجر

يف الدار صائحة إال سكتت وال قائمة إال قعدت، وقال األصبغ وهو صاحب احلديث: وكان 

يف إحدى احلجرات أم املؤمنني عائشة ومن معها من خاصتها، ويف األخرى مروان بن احلكم 

عبد اهلل بن الزبري وأهله، فقيل لألصبغ: فهال بسطتم أيديكم وشباب من قريش، ويف األخرى 

                                                 
هـ، أدب املجالسة ومحد اللسان وفضل البيان، حتقيق سمري حلبي، دار 1409ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف أمحد بن عبد اهلل النمري القرطبي،  (1)

 .116، الصحابة للرتاث، طنطا، مرص

 .478( هنج البالغة، 2)
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عىل هؤالء، أليس هؤالء كانوا أصحاب القرحة، فلم استبقيتموهم؟ قال: قد رضبنا بأيدينا 

إىل قوائم سيوفنا، وحددنا أبصارنا نحوه لكي يأمرنا فيهم بأمر، فام فعل وواسعهم عفوا  
(1)

. 

  .عفو أمري املؤمنني عن أهل البرصة 

حاربه أهل البرصة ورضبوا وجهه ووجوه أوالده بالسيوف، وشتموه ولعنوه، فلام ظفر هبم 

رفع السيف عنهم، ونادى مناديه يف أقطار العسكر: أال ال يتبع مول، وال جيهز عىل جريح، 

مام فهو آمن. ومل يأخذ وال يقتل مستأرس، ومن ألقى سالحه فهو آمن، ومن حتيز إىل عسكر اإل

أثقاهلم، وال سبى ذرارهيم، وال غنم شيئا  من أمواهلم، ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل، ولكنه 

يوم فتح مكة، فإنه عفا واألحقاد مل تربد،  أبى إال الصفح والعفو وتقيل سنة رسول اهلل 

واإلساءة مل تنس
 (2)

ع ل   يقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب: )إ ذ ا.  ، ف اج  ك  و  د  ىل  ع  ت  ع  ر  ق د 

ل ي ه( ة  ع  ر  د  را  ل ل ق  ك  ن ه ش  ف و  ع  ال ع 
 (3)

بداية  اشرتط أمري املؤمنني وجود القدرة؛ إذ ال معنى للعفو  .

أو سيكون باهت اللون إن  مل يسبقه االستطاعة عىل عقاب اجلان، فإن  مل تكن متلك سيفا  

تتمكن أن  تأخذ حقك من خالله، فقيمة التسامح ستضعف؛ ألهنا غري مسل حة باملقدرة. 

وت عنه، وربام ذكر ذلك اإلمام؛ ألن  خيار العفو فالع ربة هي أنك  قدرت  عىل خصمك ثم  عف

سيكون صعبا  عىل النفس وشاق ا  عليها وهي التي ظفرت وتريد أن  تتذوق نشوة النرص، ثم  

 آثر صاحبها املساحمة فتزداد بذلك فضيلة العفو.

 .عفو أمري املؤمنني عن عبد اهلل بن الزبري 

نجده حني تم  القبض عىل عبد اهلل بن الزبري، من سرية أمري املؤمنني يف التسامح والعفو 

وكان عبد اهلل بن الزبري يشتم  .ومروان بن احلكم، وسعد بن العاص عفا عنهم وأحسن إليهم

عىل رؤوس األشهاد، فخطب يوما  بالبرصة، فقال: قد أتاكم الوغد اللئيم عيل بن  اإلمام عيل

أيب طالب، وكان عيل يقول: ما زال الزبري رجال  منا أهل البيت حتى شب عبد اهلل، فظفر به 

يوم اجلمل، فأخذه أسريا ، فصفح عنه، وقال: )اذهب فال أرينك(، مل يزده عىل ذلك. وظفر 

                                                 
مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مؤسسة آل ، هـ1408الطربيس، مريزا حسني النوري، ( ينظر: 1)

 .11/51، البيت، بريوت

 .1/23( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 2)

 .470( هنج البالغة، 3)
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وقعة اجلمل بمكة وكان له عدوا ، فأعرض عنه ومل يقل له شيئا   بسعيد بن العاص بعد
 (1)

ن   . وع 

ف وا ( ام  ع  ه  ظ م    أ ع 
ئ ت ان  ق ط  إ ال  ن رص 

ت  ف  ا ال ت ق  : )م  ول  ن  ي ق  ع ت  أ ب ا احل  س 
م  ال  ق ال  س  اب ن  ف ض 

 (2)

. 

 

 :والتسامح عند اإلمام احلسن بن عيل  الع ف و  

  وسامحه مع شامي.من عفوه 

كان احلسن بن عيل عىل رس  أبيه وجده صلوات اهلل  عليهم أمجعني، فمن عفوه وسامحه وحلمه 

ما روي: إن  شاميا  رأى اإلمام احلسن راكبا  فجعل يلعنه، واإلمام احلسن ال يرد . فلام  فرغ أقبل 

ا الشيخ أظن ك غريبا  ولعل ك شب هت، فلو استعتبتنا أعتبناك،  اإلمام عليه وضحك، وقال: )أهي 

ولو سألتنا أعطيناك، ولو اسرتشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا محلناك، وإن  كنت جائعا  

أشبعناك، وإن  كنت عريانا  كسوناك، وإن  كنت حمتاجا  أغنيناك، وإن  كنت طريدا  آويناك، وإن  

كت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إىل وق ت إرحتالك كان كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حر 

أعود عليك؛ ألن  لك موضعا  رحبا  وجاها  عريضا  وماال  كبريا (. فلام  سمع الرجل كالمه بكى، 

ثم  قال: أشهد أن ك خليفة اهلل يف أرضه، اهلل أعلم حيث جيعل رساالته، كنت أنت وأبوك 

ل رحله إليه وكان  ، وحو  ضيفه إىل أن  ارحتل أبغض خلق اهلل إِل  واآلن أنت أحب  خلق اهلل إِل 

وصار معتقدا  ملحب هم
 (3)

. 

ع ت فيهام  ليس صعبا  عىل من تدب ر يف ماهي ة مفهوم العفو والتسامح أن  ي درك كيف مج 

ه من العفو وذ روته من الصفح  رر من مكارم األخالق، فاألصل  فيه م ن احللم وف رع  غ 

 الغيظ ما حيب ه اهلل تعاىل لعباده ويرضاه.والغفران وسنامه من اإلحسان. وما بني ذلك من ك ظ م 

من أراد اآلخرة فيجب أن  يكون العفو شعاره يف هذه الدنيا، ومن أراد السعادة يف هذه احلياة و

سن  ك، وحت  أيضا ، فليعلم أن  من أهم  أسباب حتصيل هذه السعادة هو أن  تتسامح مع من ظل م 

يان القلب من الغيظ واحلقد والعداوة، كذلك إىل من أساء إليك، فإن  التسامح والعفو ين ق 

ف عليه؛ أن   ات. ومن املتعار  ران القلب، وجيلبان له السعادة واملرس  الصف ح والتجاوز ي طه 

قدا ؛ ألن ه يف حالة إحلاح عىل تبن ي أفكار سي ئة، واحتضان  اإلنسان ال ي رس   وقلبه ممتلئ  غيظا  وح 

                                                 
 .1/23هنج البالغة، ( ابن أيب احلديد، رشح 1)

 .2/108( الشيخ الكليني، الكايف، 2)

مناقب آل أيب طالب، قام بتصحيحه ورشحه جلنة من أساتذة النجف  هـ،1376ابن شهرآ شوب، حممد بن عيل الرسوي املازندران، ( 3)

 .3/184، األرشف، املطبعة احليدرية، النجف األرشف



 
 2022 العفو والتسامح في فكر أهل البيت 

 

 

568   
 

تي تعمل عىل خل ق الرصاعات الدائمة يف نفسه؛ مم ا جيعله مشاعر سلبي ة يف داخله، وهي ال

ة وقلق واكتئاب.  يعيش يف حري 

 .ومن عفوه وسامحه مع جاره اليهودي 

روي  أن  اإلمام احلسن كان جاره اليهودي قد انخرق جداره إىل منزل احلسن، فصارت 

النجاسة تنزل إىل داره، واليهودي ال يعلم بذلك، فدخلت زوجته يوما ، فرأت النجاسة قد 

اجتمعت يف دار احلسن، فأخربت زوجها بذلك، فجاء اليهودي إليه معتذرا ، فقال: )أمرن 

بإكرام اجلار(، فأسلم اليهودي جدي 
 (1)

. هذه الرواية تبني لنا عظمة أخالق اإلمام احلسن 

ل أذى جاره اليهودي مدة من الزمن حتى دخلت زوجة  وحسن سريته وعفوه؛ إذ حتم 

اليهودي إىل داره. وكذلك هذا الرواية تدل عىل التعايش السلمي بني أفراد املجتمع بني 

 دون أي مشاكل وخالفات. املسلمني وأهل الذمة، من 

 .ومن عفوه مع رجل من أهل املدينة 

هـ( يف تارخيه: قدم رجل املدينة وكان يبغض علي ا ، فقطع به فلم يكن 571قال ابن عساكر )ت 

. فقال له  له زاد وال راحلة، فشكى ذلك إىل بعض أهل املدينة فقال له: عليك بحسن بن عيل 

جل: ما لقيت هذا إال  يف حسن و أيب حسن فقيل له: فإن ك ال جتد خريا  إال  منه فأتاه فشكى الر 

سال ت ه . وقيل للحسن: أتاك  ي ث  جي  ع ل  ر  ل م  ح  جل: أهلل  أع  إليه فأمر له بزاد وراحلة، فقال الر 

رجل يبغضك ويبغض أباك فأمرت له بزاد وراحلة؟ قال: )أفال أشرتي عريض منه بزاد 

وراحلة؟( 
(2)

: )لو شتمني إنسان يف أذن هذه، واعتذر إِل  يف أذن هذه وقال اإلمام احلسن .

لقبلت منه(
 (3)

.  

البعض عندما خيطئ أحد بحقه ال يساحمه وال يقبل عذره؛ بل  حتدث القطيعة 

والعداوة والشحناء والبغضاء معه، ولربام حدث ما هو أكثر من ذلك من شتم وسب ورضب 

 .مام يدعو إىل التسامح مع املخطئ وقبول العذر من اآلخرينوعنف، يف حني أن  اإل

 .ومن حلمه وعفوه مع غالم 

                                                 
 م، نزهة املجالس ومنتخب النفائس، حتقيق عبد الرحيم مارديني،2002عبد الرمحن بن عثامن،  الصفوري، عبد الرمحن بن عبد السالم بن( 1)

 .2/250، دار املحبة ودار آية، بريوت

، تاريخ مدينة دمشق، حتقيق عيل شريي، دار الفكر، بريوت هـ،1415ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي، ( 2)

13/247. 

هـ، األحكام يف احلالل واحلرام، حتقيق وجتميع أبو احلسن عيل بن أمحد، 1410حييى بن احلسني، اإلمام حييى بن زيد بن القاسم بن إبراهيم،  (3)

 . 2/545، الطبعة األوىل
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جل، فقال للغالم: من كرس رجلها  كان لإلمام احلسن شاة تعجبه فوجدها يوما  مكسورة الر 

حن ك أنت حر  لوجه اهلل تبارك  نك، قال احلسن: )ألفر  قال: أنا، قال: )مل؟(، قال: ألغم 

ه  يطان أمره أن يغم  ي، يعني إن  الش  ن  من أمرك بغم  وتعاىل(. ويف رواية أخرى قال: ألغم 
(1)

. 

  حلمه وعفوه مع مروان بن احلكم.ومن 

أرسل مروان بن احلكم إىل اإلمام احلسن من يسبه، وكان عامال  عىل املدينة، ويسب عليا  كل 

مجعة عىل املنرب، فقال: احلسن لرسوله: )ارجع إليه، فقل له: إن واهلل ال أحمو عنك شيئا  مما 

 فجزاك اهلل خريا  بصدقك وإن  قلت بأن  اسبك ولكن موعدي وموعدك اهلل، فإن  كنت صادقا  

كنت كاذبا  فاهلل أشد نقمة
(2)

. 

 .ومن عفوه مع غالم له 

يروى أن  اإلمام احلسن كان عنده غالم وقد ارتكب جناية استحق عليها العقاب، فأمر اإلمام 

﴾. قال: )خلوا عنه(. فقال: يا  ي ظ  ني  ال غ 
اظ م  ال ك  موالي أن  يؤدب، فقال الغالم: يا موالي ﴿و 

﴾ ن  الن اس  ني  ع 
اف  ال ع  ﴾ .﴿و  ني 

ن  س   ب  امل  ح 
اهلل   حي  قال: )قد عفوت عنك(. قال: يا موالي ﴿و 

(3)

. 

قال: )أنت حر لوجه اهلل، ولك ضعف ما كنت أعطيك(
 (4)

فاإلمام مل يكتف  بكظم الغيظ  .

ه العطاء والعفو عن الغالم امليسء الذي يستحق العقوبة؛ بل  أعتقه وأكرمه وضاعف ل

فكيف بنا احلال إن  أخطأ أحد من عائلتك أو أقربائك أو أصدقائك أو من  .وأحسن إليه

حولك جتاهك؟ فالبد من التمسك بقيم التسامح يف مجيع األحوال واألوقات ويف كل شؤون 

 .احلياة، وبخاصة مع األهل واألقارب واألرحام واجلريان واألصدقاء والزمالء

  أهل الشام دخل املدينة.ومن عفوه مع رجل من 

هـ(: إن  رجال  من أهل الشام دخل املدينة، فقال: رأيت رجال  عىل بغلة مل 285قال املربد )ت 

أر أحسن وجها  وال أحسن لباسا  وال أفره مركبا  منه، فسألت عنه، فقيل ِل: احلسن بن عيل 

سبهام. فقال: )أحسبك بن أيب طالب، فقال: )أنا ابن ابنه(، فقلت له: فيك وبك وبأبيك، أ

                                                 
رات مكتبة آية اهلل العظمى املرعَّش، نور اهلل احلسيني التسرتي، د ت، رشح إحقاق احلق وازهاق الباطل، حتقيق شهاب الدين املرعَّش، منشو( 1)

 .11/117، املرعَّش النجفي، قم

ابن حجر اهليتمي، أبو العباس أمحد بن حجر السعدي األنصاري املكي، د ت، الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والضالل والزندقة، ( 2)

 .139، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الطباعة املحمدية، القاهرة

 .134آل عمران، اآلية ( سورة 3)

 . 11/153( ينظر: املرعَّش، رشح احقاق احلق، 4)
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غريبا !( قلت: أجل. فقال: )إن  لنا منزال  واسعا  ومعونة عىل احلاجة وماال  نوايس منه(. 

فانطلقت وما أجد عىل وجه األرض أحب إىل  منه
 (1)

. 

  .ومن عفوه مع شامي ضل لته وسائل اإلعالم األموية 

رة رجل شامي لزيارة قرب الرسول األعظم  وجد رجال  يركب فرسه عليه  دخل املدينة امل نو 

 هيبة ووقار، وحوله كوكبة من أصحابه حيوطونه من كل  جانب وهم طوع إشارته.

نيا رجل  له من اهلالة والتعظيم أكثر من معاوية يف  ب أن  يكون يف الد  استغرب الشامي وتعج 

الرجل، فقيل له: إن ه احلسن بن عيل بن أيب طالب، قال: هذا هو ابن أيب الشام، فسأل عن 

 تراب اخلارجي؟ ثم  أولغ سب ا  وشتام  يف احلسن وأبيه وأهل بيته.

وشهر أصحاب احلسن سيوفهم كل  يريد قتله، ومنعهم اإلمام احلسن ونزل عن جواده، 

ار يا أخا العرب؟(، قال الشامي: فرحب به والطفه قائال  له: )يبدو أن ك غريب عن هذه الدي

ب به  نعم أنا من الشام من شيعة أمري املؤمنني وسي د املسلمني معاوية بن أيب سفيان، فرح 

اإلمام من جديد وقال له: )أنت من ضيويف(، وامتنع الشامي، ولكن  احلسن مل يرتكه حت ى 

ة ويالطفه، فلام  كان اليوم الرابع ق ب ل  النزول عنده، وبقي اإلمام خيدمه بنفسه طيلة أيام الضياف

بدا عىل الشامي الندم والتوبة مم ا صدر منه جتاه احلسن بن عيل، وكيف يسب ه ويشتمه فيقابله 

سن الضيافة، فطلب من احلسن ورجاه أن ي ساحمه عىل ما صدر منه ....  باإلحسان والعفو وح 

فه حقي د له اإلمام احلسن بعض فضائل أهل البيت، وعر  قة األمر، فاستبرص الشامي وعد 

ه قائال : واهلل الذي  وبكى، وأخذ يقب ل أنامل احلسن ويلثم وجهه معتذرا  عام  صدر منه يف حق 

ال إله إال  هو إن  دخلت  املدينة وليس ِل عىل وجه األرض أبغض منكم، وها أنا أخرج منها 

ب إىل اهلل  سبحانه بحب كم ومود تكم وليس عىل وجه األرض أحب  إِل  منكم، وإن  أتقر 

 ومواالتكم، والرباءة من أعدائكم.

التفت  اإلمام احلسن إىل أصحابه قائال : )لقد أردتم قتله وهو بريء؛ ألن ه لو عرف احلق  ما 

كان ليعانده، وإن  أكثر املسلمني يف الشام مثله لو عرفوا احلق  الت بعوه(
 (2)

. 

  

                                                 
 . 3/61هـ، الكامل يف اللغة واألدب حتقيق، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، 1417( املربد، أبو العباس حممد بن يزيد، 1)

 .43/344( ينظر: املجليس، بحار األنوار، 2)
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 :والتسامح عند اإلمام احلسني بن عيل  الع ف و  

 .تساحمه مع اجليش األموي 

امتاز اإلمام احلسني بتساحمه اإلنسان فقد ضحى بأغىل ما يملك وهي نفسه الرشيفة من أجل 

إرساء القيم اإلنسانية التي يؤمن هبا مجيع البرش. ومفهوم التسامح اإلنسان هو ما يكون 

املحضة من غري النظر إىل الدين أو املذهب أو العرق؛ بل  إن  التسامح الدافع فيه القيم اإلنسانية 

فقد دعا احلسني إىل حتقيق  .يكون يف هذه الصورة منطلقا  من مبدأ اإلنسانية واحرتام اإلنسان

العدالة والكرامة والعزة واحرتام اإلنسان. لذا فإننا نجد الكثري من العقالء واملفكرين يف العامل 

من غري املسلمني يكتبون عن سرية اإلمام احلسني، ويعجبون بشخصيته، وينبهرون بتضحياته 

و قمة التسامح، فحينام وصل ومن هذه الصور الرائعة تسامح اإلمام مع أعدائه وه .العظيمة

احلر بن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس، وكان يف عز الظهرية؛ إذ كانوا يف غاية العطش، 

 ، م  و  وا الق  ق  وكادوا هيلكون من الظمأ! حينام رآهم اإلمام احلسني رق  هلم وأمر أصحابه بـ )اس 

شيفا   ف وا اخل  ي ل  ت ر  ش  ر  ، و 
 
ن  امل اء

م  م  وه  و  أ ر  (، ففعلوا وأقبلوا يملؤون القصاع والطساس من و 

املاء ثم  يدنوهنا من الف رس. فإذا عب فيها ثالثا  أو أربعا  أو مخسا  عزلت عنه وسقوا آخر، حتى 

سقوها كلها
 (1)

. ومل يكتف  اإلمام احلسني بسقي املاء للجيش؛ بل  أمر بسقي اخليل؛ ألهنا كانت 

من العطش والظمأ. فاإلمام سجل هذا املوقف  كذلك عطشانة، وهي يف أشد حاالهتا

ويف  .اإلنسان العظيم؛ إذ أمر بإسقائهم املاء، هذا املوقف اإلنسان جيب أن  نوصله للعامل

املقابل نرى كيف تعامل اجليش األموي مع اإلمام احلسني؛ إذ منعوا عنه املاء! وتعاملوا مع 

حني أن ه تعامل معهم بكل إنسانية ورمحة،  اإلمام وأصحابه وأهله بوحشية وبال إنسانية، يف

عندما كانوا بأمس احلاجة إليه ولكنهم منعوا املاء عنه حتى يموت ومن معه عطشا . وقال أبو 

هـ( يف مقتل اإلمام احلسني بإسناده عن محيد بن مسلم األزدي قال: )جاء من 157خمنف )ت 

فحل بني احلسني وأصحابه وبني املاء وال  عبيد اهلل  بن زياد كتاب إىل عمر بن سعد: أم ا بعد

يذوقوا منه قطرة(
 (2)

. 

إن  ما نحتاجه اليوم هو إيصال الرسالة اإلنسانية لإلمام احلسني إىل الناس مجيعا ، 

ألننا يمكن أن  نؤثر إجيابيا  عىل الناس عندما يعرفوا رسالة اإلمام احلسني اإلنسانية؛ إذ حيتمل 

يف الدين؛ ألنه خيتلف معنا يف الدين واملعتقدات الدينية، وربام ال  أن  ال نؤثر عىل املسيحي

                                                 
 .4/302، هـ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت1403جعفر حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، الطربي، أبو ( 1)

 . ،98( أبو خمنف، مقتل احلسني 2)
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نستطيع التأثري عىل اليهودي يف الدين؛ ألنه حيمل أفكارا  ومعتقدات أخرى؛ لكن يمكن التأثري 

 عىل اآلخرين من أصحاب الديانات الوضعية من خالل القيم اإلنسانية.

 .عفوه وتساحمه مع أسامة بن زيد 

امح اإلنسان تساحمه مع خصومه، فأسامة بن زيد مل يبايع أمري املؤمنني عيل بن من صور التس

أيب طالب، ومع ذلك عندما علم اإلمام احلسني بأنه يف حالة املرض ذهب اإلمام لعيادته 

وعندما دخل عليه، قال أسامة بن زيد عندما رأى اإلمام احلسني: واغامه! فقال له اإلمام 

أخي؟( فقال أسامة: د يني ستون ألف درهم وأخشى أن  أموت قبل احلسني: )مما غمك يا 

سداده. فقال له اإلمام احلسني: )أنا أقضيه عنك(. فقال: ولكن أخشى أن  أموت قبل سداده. 

فقال له اإلمام احلسني: )لن متوت حتى أقضيه عنك(، وبادر اإلمام احلسني وسدد دينه
 (1)

 .

لزيارة مريض من خصومه؛ بل  ويدفع عنه دينه ويكرمه يذهب  فنجد أن  اإلمام احلسني

وحيسن إليه، ويغض طرفه عن موقفه من أمري املؤمنني اخلاطئ، وهذا يدل عىل مدى التسامح 

 الذي كان ينتهجه اإلمام احلسني.

 .تساحمه الفكري مع اآلخرين 

التي خيتلف معهم التسامح الفكري: وهو أن  يكون اإلنسان متساحما  مع اآلخرين جتاه األفكار 

حوهلا، فطبيعة البرش ختتلف أفكارهم وتوجهاهتم وقناعاهتم، ويظهر التسامح الفكري لدى 

اإلمام احلسني حني مدح القائل ونقد الفكرة، فقد قيل لإلمام احلسني: إن أبا ذر يقول: الفقر 

ا أنا أقول: من أحب إِل  من الغنى، والسقم أحب إِل  من الصحة. فقال: )رحم اهلل أبا ذر، أم

وثق بحسن اختيار اهلل مل خيرت غري ما اختار اهلل له(
 (2)

. يف هذا النص نجد أن  اإلمام احلسني بدأ 

بمدح القائل، ثم  انتقد الفكرة بأسلوب مجيل ومنطقي وموضوعي. وهنا يرضب اإلمام 

وهو منهج  احلسني أروع األمثلة يف التسامح الفكري الذي نحن يف أمس احلاجة إليه اآلن

 .جيب أن  يسلكه أهل الرأي والفكر والعلم

ومن التسامح الفكري عند اإلمام عندما قال عنده رجل: إن  املعروف إذا أسدي إىل 

ث ل  واب ل  امل  ط ر  ت صيب  ال رب    ة  م  نيع  ون  الص  ن  ت ك 
لك  ، و  ذل ك  غري أهله ضاع. فقال: )ل ي س  ك 

) ر 
ال فاج  و 

 (3)

. شب ه اإلمام فعل اخلري باملطر ينتفع به مجيع الناس الصالح والطالح، واملؤمن وغري 

                                                 
 .1/266( ينظر: القايض النعامن، ابن حممد التميمي املغريب، املناقب واملثالب، حتقيق ماجد بن أمحد العطية، املكتبة الشاملة، 1)

 . 1/100مرآة اجلنان وعربة اليقظان، حتقيق خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، د ت،  د اهلل بن أسعد اليمني املكي،( اليافعي، عب2)

هـ، حتف العقول عن آل الرسول، حتقيق عيل أكرب غفاري، مؤسسة 1404ابن شعبة احلران، أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني احللبي، ( 3)

 .246، النرش اإلسالمي، قم
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املؤمن، ثم  إن  اهلل سبحانه جيازي فاعل املعروف عىل فعله ويعطيه الثواب واألجر، وال يذهب 

 .فعله سدى

إن  احلاجة للتسامح مطلب ديني ورضورة اجتامعية؛ فاملنهج الديني يؤكد عليه 

قع االجتامعي يفرضه، وحقائق التنوع الفكري، والثقايف، واالجتامعي، والتعدد الديني، والوا

واملذهبي، وتغاير التوجهات والنظريات واألفكار يدعونا إىل انتهاج هنج التسامح، وال يمكن 

أن  نعيش يف سالم وأمن وأمان وألفة وانسجام إال بالتحيل بمبادئ وقيم وأخالقيات 

االختالف جيب أن  ال يمنعنا من التعايش والتواصل والتعاون والتكامل التسامح، وإن  

 .واالحرتام

 .من عفوه وسامحه مع ناقد خمطئ 

وقد كان  .كان اإلمام احلسني حيث الناس عىل التسارع والتنافس يف التحيل بمكارم األخالق

لطيفا  ومتساحما  مع من خيطئ بحقه، فقد قال رجل للحسني إن  فيك كربا . فقال له اإلمام: )إن  

ه ( ري   ون  يف غ  ال ي ك  ه  و  د  ح    هلل    و 
ال ك رب 

 (1)

﴾ ني 
ن  م  ؤ  ل ل م  ول ه  و  س  ر 

ل  ة  و  ز 
هلل    ال ع  ، وتال قول اهلل تعاىل: ﴿و 

 

(2)

مل مع هذا الناقد املخطئ بكل لطف ورفق وتسامح، ومل يغضب أو . فاإلمام احلسني تعا

يرد عليه بام ال يليق؛ بل  أجابه بكل رحابة صدر مبينا  له خطأ انتقاده لإلمام بأن  الكرب ال يكون 

 .إال هلل تعاىل، وأن  اإلمام فيه عزة املؤمنني وصالبة اإليامن

 .عفوه وتساحمه مع رجل من الشام 

عة  فيام ييل نذكر ر فيها من مكارم أخالقه وس  ت ملوالنا اإلمام أيب عبد اهلل احل سني ظه  حادثة جر 

ة من أشد  الناس حب ا  للحسني وألبيه  ه ما صري  ناصب العداء ألهل بيت النبو  صدره وتساحم 

أمري املؤمنني. ولنرتك احلديث عن تلك الل حظات للعبد الذي شمله تسامح سي د الشهداء، 

ق، قال عصام بن املصطلق: دخلت الكوفة، فليس كمثل د  ه من يستطيع تصويرها بدق ة  وص 

فأتيت املسجد، فرأيت احل سني بن عيل  جالسا  فيه، فأعجبني سمته ورواؤه، فقلت أنت ابن 

أيب طالب؟ قال أجل، فأثار من ي اجلسد ما كنت أجنه له وألبيه، فقلت: فيك وبأبيك، وبالغت 

 ، فنظر إِل  نظر عاطف رؤوف، وقال: )أمن أهل الشام أنت(، فقلت أجل، يف سب هام ومل أكن 

م   ﴿ :قال: شنشنة أعرفها من أخزم، فتبني يف  الندم عىل ما فرط من ي إليه، فقال ل ي ك  يب  ع  ال  ت ث ر 

                                                 
 .44/198( املجليس، بحار األنوار، 1)

 .8( سورة املنافقون، اآلية 2)
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﴾ م  ر  اهلل   ل ك 
ف  م  ي غ  ال ي و 

(1)

سن ظن ك بنا، فلم ، أبرح  انبسط إلينا يف حوائجك لدينا جتدنا عند ح 

وعىل وجه األرض أحب  إِل  منه ومن أبيه 
(2)

. 

  

                                                 
 .92( سورة يوسف، اآلية 1)

 .43/224( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 2)
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 اخلامتة:

يلحظ مما سبق أن  نظرة اإلسالم للعفو والتسامح نظرة شمولية معتدلة وهي مما أمر به اهلل  -1

د  وأهل بيته األطهار، والعفو والتسامح  عز  وجل  وأوىص به الرسول الكريم حمم 

اإلسالمي  خيتلف عن العفو والتسامح الذي دعت  به الديانات األرضية فهو خيتلف 

بموضوعيته وعمقه؛ إذ العفو والتسامح اإلسالمي  موجود يف أصعب املواقف وأشدها، 

 وهو الناتج عن القوة ال الضعف.

 من جوانب شؤون احلياة؛ بل  يشمل كل إن  العفو والتسامح ال يقترص عىل جانب معني -2

اجلوانب واألبعاد، كام أنه حاجة إنسانية مستمرة، ال ختتص بزمان دون زمان، أو مكان 

والعفو والتسامح ال يعني دون مكان، أو مجاعة دون أخرى، أو طائفة دون األخرى. 

ر، وال يعني اجلبن واالهنزام ؛ بل  إنه قمة الضعف واالنكسار، وال يعني املذلة واخل و 

 الشجاعة والرجولة واالمتنان والعزة.

كان العفو والتسامح منهجني سلوكيني، وم عل مني بارزين يف حياة أهل البيت، وكانوا  -3

يتعاملون به يف مقابل االستفزازات الفردية ومع ذوي التوجهات املخالفة هلم واملختلفة 

 معهم.
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 املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم. -

 :املصادر

هـ، النهايـة يف 1404ابن األثري، أبو السعادات جمد الدين املبارك الشيبان اجلزري املوصيل،  -

غريب احلديث واألثـر، حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، مؤسسة إسامعليان 

 للطباعة والنرش والتوزيع، قم.

يان يف أحكام القرآن، حتقيق حممد الباقر األردبييل، املحقق أمحد بن حممد، د ت، زبدة الب -

 البهبودي، النارش املكتبة الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، طهران.

 البحران، السيد هاشم احلسيني، د ت، الربهان يف تفسري القرآن، مؤسسة البعثة، قم. -

سة الكتب هـ، األدب املفرد، مؤس1406البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي،  -

 الثقافية، بريوت.

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى، د ت، السنن الكربى، دار الفكر،  -

 بريوت.

ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد العسقالن، د ت، فتح الباري  -

 رشح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت.

العباس أمحد بن حجر السعدي األنصاري املكي، د ت، الصواعق ابن حجر اهليتمي، أبو  -

املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والضالل والزندقة، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار 

 الطباعة املحمدية، القاهرة.

هـ، رشح هنج 1378ابن أيب احلديد، عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني املعتزِل،  -

 حتقيـق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العلمية، بيـروت. البالغة،

هـ ، سنن أيب داوود، حتقيق سعيد حممد 1410أبو داوود، سليامن بن األشعث السجستان،  -

 اللحام، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت.

ات ألفاظ هـ، مفرد1427الراغب األصفهان، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل،  -

 القرآن، حتقيق صفوان عدنان داوودي، منشورات طليعة النور، قم.

هـ، تاريخ اخللفاء، حتقيق 1372السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -

 حممد حمي الدين، مطبعة السعادة، مرص.

 بريوت. هـ، كتاب األم، دار الفكر،1400الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس،  -

هـ، حتف العقول عن 1404ابن شعبة احلران، أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني احللبي،  -

 آل الرسول )حتفة العقول(، حتقيق عيل أكرب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. 
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مناقب آل أيب طالب، قام  هـ،1376ابن شهرآ شوب، حممد بن عيل الرسوي املازندران،  -

 جلنة من أساتذة النجف األرشف، املطبعة احليدرية، النجف األرشف. بتصحيحه ورشحه

األماِل، حتقيق قسم الدراسات  هـ،1417الصدوق، الشيخ أبو جعفر حممد بن عيل،  -

 اإلسالمية، مؤسسة البعثة، قم.

م، نزهة املجالس 2002الصفوري، عبد الرمحن بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن عثامن،  -

 دار املحبة ودار آية، بريوت. ائس، حتقيق عبد الرحيم مارديني،ومنتخب النف

هـ، 1403الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ الطربي )تاريخ األمم وامللوك(،  -

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت.

هـ، هتذيب األحكام 1390الطويس، الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن،  -

قنعة للشيخ املفيد، حققه وعلق عليه السيد حسن املوسوي اخلرسان، مطبعة يف رشح امل

 خورشيد، طهران.

هـ، أدب املجالسة 1409ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف أمحد بن عبد اهلل النمري القرطبي،  -

 ومحد اللسان وفضل البيان، حتقيق سمري حلبي، دار الصحابة للرتاث، طنطا، مرص.

تاريخ مدينة دمشق  هـ،1415القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي، ابن عساكر، أبو  -

 )تاريخ ابن عساكر(، حتقيق عيل شريي، دار الفكر، بريوت.

هـ، هنج 1387عيل بن أيب طالب )عليه السالم(: اإلمام أبو احلسن عيل بن أيب طالب،  -

سن املوسوي من كالم أمري البالغة، جمموع ما اختاره الرشيف ابو احلسن حممد الريض بن احل

ه وابتكر فهارسه العلمي ة وحققه صبحي  املؤمنني أيب احلسن عيل بن أيب طالب، ضبط نص 

 الصالح، الطبعة األوىل، بريوت.

الغزاِل، أبو حامد حممد بن حممد الطويس، د ت، إحياء علوم الدين، دار الكتاب العريب،  -

 بريوت.

هـ، معجم 1414فارس بن زكريا القزويني الرازي، ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن  -

 مكتب اإلعالم اإلسالمي، قـم. مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مطبعة

القايض النعامن، ابن حممد التميمي املغريب، املناقب واملثالب، حتقيق ماجد بن أمحد العطية،  -

 املكتبة الشاملة.

هـ، اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا 1405بن أمحد األنصاري، القرطبي، أبو عبد اهلل حممد  -

 تضمنه من السنة وآي الفرقان )تفسري القرطبي(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

هـ، الكايف، حتقيق 1388الكليني، الشيخ أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الرازي،  -

 ان.عيل أكرب الغفاري، دار الكتب اإلسالمية، طهر
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هـ، الكامل يف اللغة واألدب حتقيق، حممد أبو 1417املربد، أبو العباس حممد بن يزيد،  -

 الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة.

، هـ، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار1403املجليس، حممد باقر،  -

 مؤسسة الوفاء، بريوت.

هـ، لسان 1405الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املرصي، ابن منظور، أبو الفضل مجال  -

 العرب، نرش أدب احلوزة، قم.

رياض الصاحلني، دار الفكر، النووي، أبو زكريا حمي الدين بن رشف احلزامي الشافعي، د ت،  -

 بريوت.

 الواقدي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر، د ت، املغازي، عامل الكتب، بريوت. -

مرآة اجلنان وعربة اليقظان، حتقيق خليل د ت،  اهلل بن أسعد اليمني املكي،اليافعي، عبد  -

 املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت.

هـ، األحكام يف احلالل 1410حييى بن احلسني، اإلمام حييى بن زيد بن القاسم بن إبراهيم،  -

 واحلرام، حتقيق وجتميع أبو احلسن عيل بن أمحد، الطبعة األوىل.

                         

  



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 579 
 

 املراجع:

هـ، تاج العروس 1414الزبيدي، أبو الفيض حمب الدين حممد مرتىض الواسطي احلنفي،  -

من رشح القاموس )املسمى تاج العروس من جواهر القاموس(، حتقيق عيل شريي، دار 

 الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت.

هـ، مفاهيم القرآن )العدل واإلمامة(، مؤسسة 1430السبحان، املحقق الشيخ جعفر،  -

 ، قم.اإلمام الصادق 

هـ، الرافد يف علم األصول، حمارضات آية اهلل 1414السيستان، السيد عيل احلسيني،  -

العظمى السيد عيل احلسيني السيستان، بقلم السيد منري السيد عدنان القطيفي، مطبعة مهر، 

 قم.

حممد حسني، د ت، امليـزان يف تفسيـر القران )تفسري امليزان(، النارش الطباطبائي، السيد  -

 مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، قم.

مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، حتقيق ، هـ1408الطربيس، مريزا حسني النوري،  -

 مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مؤسسة آل البيت، بريوت.

 املكتبة اإلسالمية.د ت، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم،  حممد فؤاد عبد الباقي، -

املرعَّش، نور اهلل احلسيني التسرتي، د ت، رشح إحقاق احلق وازهاق الباطل، حتقيق  -

 شهاب الدين املرعَّش، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعَّش النجفي، قم. 

 

 

 

 



 

 
 تراجم ليبية الهوية الوطنية من خالل

 

 1أسامء عيل جعفرأ.م.

 مقدمة:

رشيا ارتبببتا تبببيريا احلتحلبببي اابببديا مابببع ااقبببري ااابببيما عرشببب     بببدايي  ااقبببري ااعرشبببيا  قري ااع رش     دايي  اا ايما ع قري اا اع اا اديا م حلي ا تيريا احلت تتا  ار

عي    أحبببداه م مبببة مبببا تبببيريا     ااعبببي    تيريا     اا ما  مة  حداه م  ظ   ي ُمعظببب     ذ ذ أ اااببب ي ُمع وت   أ  كينبببت وبببت   بببأ    د  د  ا نت  كي

ااالسبببب عامر ا،تببببيل    ببببيي ابببب تيل    يي  س عامر ا، حلأثببببر كتبببب    ت حلبببب  عاكعاكاال ت    ت  ثر ك حلة  اخلير ببببة اايحليسببببحلة  ااُتاحلببببة   أ سحلة  ااُتا  اخلير ة اايحلي

ية    د االج امعحلببة  اادياحلببة  ااف ريببة    ببد  حلة  ااف ر حلة  ااديا ية سبب   ذاببك     ببار سمعببي  سحليسببحلة    ريببة أأاالج امع سحلة    ر عي  سحلي اك     ار سم س   ذ

 .. لداي م عد   ما ي احلتحلي لداي م عد   ما ي احلتحليعّد  عّد   احلة    احلة   ألجل اااضي   اافيظ عىل اهلاية اااألجل اااضي   اافيظ عىل اهلاية ااا

   

 مش لة ااتحا:مش لة ااتحا:

ما ت مبببا  ضييي ا،مشببب لة ااتحبببا   أي اهلايبببة ااا احلبببة مبببا ااقضبببييي ا،ت  ما ااق حلة  ية ااا ا حا   أي اهلا ش لة اات مة   اا ت أ تحت  مبببة   اا بببت أ بببتحت م  

حد   ر ا ط ببببي  حببببد   مد    ا  اايحليسببببحلة ااد احلببببة      اببببي ااببببي    مببببد  األاأل ر ا ط ي   اي     اي ا حلة       سحلة ااد ا نع ي  نع ببببي  اا  ا  اايحلي

 األحداه اا يرخيحلة آنعاك الحفيظ علحل ي    عض تراج  احلتحلة.األحداه اا يرخيحلة آنعاك الحفيظ علحل ي    عض تراج  احلتحلة.

 

 اسئلة ااتحا:اسئلة ااتحا:

 ثالثة أسئلة رئحلية:ثالثة أسئلة رئحلية:  ااييعى ااتحا اإلجي ة عييعى ااتحا اإلجي ة ع

 اهلاية ااا احلة؟اهلاية ااا احلة؟مي مف ام مي مف ام 

 ت مال ر ا ط ي؟ ت مال ر ا ط ي؟    حل  حل 

 س مت  حله اارتاج ؟ س مت  حله اارتاج ؟ أأمي ااد ر ااعي مي ااد ر ااعي 

 

 أهداف ااتحا:أهداف ااتحا:

حلة ُحبببد  اهلبببدف    حلبببيي   ر تلبببك اابببرتاج       بببير اهلايبببة ااا احلبببة االحلتحلبببة  حلة االحلت ية ااا ا ارتاج       ير اهلا لك ا حليي   ر ت هلدف     د  ا ُ ي     ميببب      ح  م

لا ا  انبب امئ   الببا ا  ن امئ   ا اعببىل اابب ا جده   م ريببي   ببرت  تااجببده   ما مببا رغ  رغ  عىل ا يي   رت  تاا عا ضببالع عببام ر ضالع  عي    ببرام معببي        رام م

 مجيعحلة.مجيعحلة.  مم غيييهت  سااء كينت  ر ية أ غيييهت  سااء كينت  ر ية أاا طار   وقحلق انجيماهت  اا طار   وقحلق انجيماهت  

 أمهحلة ااتحا:أمهحلة ااتحا:

الت مابببل   ية   تز يبببد ااقبببيرو  معلامبببي  عبببا  عىلبببحلي  حي ظبببت عبببىل اهلايبببة   أمهحل هأمهحل بببه  ت م عىل اهلا ظت  ىلحلي  حي  عا  ع مي   قيرو  معلا يد اا   تز 

 ااا احلة االحلتحلة    ل ااعديد ما ا،   ا  اا ت   دهي ااعي .ااا احلة االحلتحلة    ل ااعديد ما ا،   ا  اا ت   دهي ااعي .

                                                 
 اا يريا / كلحلة اآل اب/ جيمعة مرصاتة.أ س يذ م ييعد/  ي   1
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 ما ج ااتحا:ما ج ااتحا:

حلة أ ر     ا بببير وقحلبببق  لبببي ة علمحلبببة التبببيحاا   اا شبببخ عبببا حقبببيئق علمحلبببة أ بببر    قيئق علم عا ح شخ  تيحاا   اا  حلة ال لي ة علم حلق     ا ير وق

مي   ا الببحلم مببي تبب   رحببه سببحل   ت  ا،علامببي   سحل   ت  ا،علا حه  ت   ر مي  لحلم  ت  ببق مببي ت طلتببعىل عببىل  ا ا مي ت طل ما اايجببة ااعلمحلببة مببا   هه  ق  حلة  جة ااعلم ااي

 ..ا،ا ج اا يرخيت االسرت ا يا،ا ج اا يرخيت االسرت ا ي ال   ال  

 

 اهلاية ااا احلة  تراج    ا مكري  معحلمة  ااياحييل.اهلاية ااا احلة  تراج    ا مكري  معحلمة  ااياحييل.  اا لام  ا،ف يححلة:اا لام  ا،ف يححلة:

 

National Identity through Libyan Translations 

1Mrs. Asma Ali Jafer 

The modern history of Libya from the eighteenth century to the beginning 

of the twentieth century was linked to important events from the history of 

the countries around the world. Since most of these countries were under 

direct colonialism, this fact had a significant impact on changing the political 

map, the social, religious and intellectual structure, and all of this 

contributed to the emergence of political and intellectual groups for the 

struggle and the preservation of national identity in multiple countries 

including Libya. This research focuses on three main themes of national 

identity, and the research seeks to answer three questions:  

What is the concept of national identity?  

What is represented by its links? 

What is the role of translation?  

Keywords: national identity, translations, Bin Zakri, Zaima, Al-Swehli 
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 ا،قدمة:

قري ارتببببتا تببببيريا احلتحلببببي ااببببديا ماببببع ااقببببري اااببببيما عرشبببب     ببببدايي  ااقببببري                  رش     دايي  اا ايما ع قري اا اع اا اديا م حلي ا تيريا احلت تتا  ار

اه ااعرشبببببيا  أحبببببداه م مبببببة مبببببا تبببببيريا     ااعبببببي   ححلبببببا  ي ُمعظببببب    ابببببه  ظ     حلا  ي ُمع عي   ح تيريا     اا ما  مة  حداه م  رشيا  أ ااع

حل  كينببببت وببببت   ببببأ  االسبببب عامر األ ر   ا،تببببيل    ببببيي هلببببي أثببببر كتبببب    ت حلبببب   ت    ت  ثر ك هلي أ تيل    يي  س عامر األ ر   ا، وت   أ  اال نت  كي

ية   اخلير ببببة اايحليسببببحلة  ااُتاحلببببة االج امعحلببببة  اادياحلببببة  ااف ريببببة    حلة  ااف ر حلة  ااديا حلة االج امع سحلة  ااُتا كل  ببببد سببببيه  كببببل اخلير ة اايحلي سيه    د 

ش حلل ذاببببببك     ببببببار سمعببببببي  سحليسببببببحلة    ريببببببة  تركببببببت  ىلببببببم  ي   تشبببببب حلل  ىلم  ي   ت كت   ية  تر سحلة    ر عي  سحلي اك     ار سم ذ

سيمهت مالمببببم اهلايببببة ااا احلببببة    لببببداي م عببببد   ما ببببي احلتحلببببي  سلببببت   تببببراج  سببببيمهت  تراج   لت    حلي  س عد   ما ي احلت لداي م  حلة     ية ااا ا مم اهلا مال

ية ا  ي    ل      ببببير  ىلا ببببحلة تببببيريا احلتحلببببي  تااعببببه  ححلببببا ر بببب  رايببببة ا  ببببي    ببببل  حلا ر   را عه  ح حلي  تاا تيريا احلت      ير  ىلا حلة 

م  م مشببببعل ااعلبببب  طنببببير  ااطريببببق اججحلببببي  ااقي مببببة  ألجببببل  اببببيء   مبببب  م  ايء    جل   مة  أل حلي  ااقي  يق اجج نير  ااطر ل  ط شعل ااع جين  جببببين  م

   عال يته    ق ر ا ا  حقاق   اجتي  ذا  جع ر تيرخيحلة.   عال يته    ق ر ا ا  حقاق   اجتي  ذا  جع ر تيرخيحلة. 

 مف ام اهلاية ااا احلة: -أ ال  

مالام مبببي مبببا   بببا  ال  ابببه هايبببة   مبببا أرا  أي ت ببباي ابببه هايبببة  بببي ي محلبببز  مبببالام              حلز   ية  ي ي م اه ها ما أرا  أي ت اي  ية    اه ها ما   ا  ال   مي 

عا ي محلببببز اآل ببببر ي  بببباي    ااا احلببببة   علحلببببه اابببباالء الببببا ا   مببببا ي فببببل عببببا  فل  ما ي  لا ا    ااالء ا حله ا حلة   عل حلز اآل ر ي  اي    ااا ا ي م

اةذابببببك أ  جي بببببل  جيبببببد نفيبببببه معاانبببببيع  عابببببي يا ال ترتقبببببت    تأسبببببحل    ابببببة سحل     قت    تأ اي يا ال ترت نيع  ع يه معاا جيد نف اك أ  جي ل       ((1))ذ

 اس اي اع هلعا نالم  حلام ييل مف ام اهلاية: اس اي اع هلعا نالم  حلام ييل مف ام اهلاية: 

  -  : :ا ببببةع حلد    ايببببيي ااعببببرب: هايببببة تىلبببب   هببببّا     حلببببل اهلايببببة  ئببببر  عحلببببد    جيءجببببيء  ا ةع ئر  ع ية   حلل اهلا هّا      ىل    ية ت عرب: ها ييي اا   ا

ى علحل ي  يارتابا، بببباا   عر بببب ي سببببقف ي ا، ّمببببى علحل ببببي  ببببيارتاب ّ سقف ي ا، م عىل أ ي   ُعّر ببببت أيضببببيع: عببببىل أ ببببي ((2))ا، اا   عر  ي  ضيع:    ُعّر ت أي

حل  ااقحلقببببة ا،طلقببببة ا،شبببب ملة عببببىل ااقببببيئق ا بببب ام  ااابببباا  عببببىل ااشببببجر    اا حلبببب   شجر    اا  عىل اا ااا   قيئق ا  ام  اا عىل اا ش ملة  قة ا، قة ا،طل ااقحل

لقا،طلبببببق تت  ي       مببببب  اال بببببة ااعر حلبببببة هبببببت: اابببببعا    طي بببببة ياتبببببت  بببببي ((3))ا،ط اعا    طي ة يا هت: ا حلة  م  اال ة ااعر  س  اسببببب         ا

لهااشببببعن  جايببببحل ه  مااببببد   عملببببه اد   عم يحل ه  ما شعن  جا س    يالببببم ا،عجبببب  اافليببببفت  ببببأي اسبببب  ((4))اا يفت  أي ا ج  اافل لم ا،ع   يا

ما  اهلايببببة غبببب  عببببر    أ ببببله    نببببام ُأ بببب ق مببببا )اار ببببي ( أي ارتتببببي  ا،حمببببا   تي  ا،ح ما )اار ي ( أي ارت نام ُأ  ق  عر    أ له     غ   ية  اهلا

 ..((5)) ي،الاع   جاهر    ذاك ما  ال   حد  ااطتحلعة  ااف ر ي،الاع   جاهر    ذاك ما  ال   حد  ااطتحلعة  ااف ر

                                                 
 ..0101م  اهلاية  ا م ا    غ  م ا    ) .م(  ص: م  اهلاية  ا م ا    غ  م ا    ) .م(  ص: 31023102عقحلل  حيا عقحلل  عقحلل  حيا عقحلل   ((1))

ظار  ( ا ببببببا ماظببببببار  2)) عرب   م  ايببببببيي ااعببببببرب   01110111( ا ا ما ييي اا عر        ار  ححلببببببيء ااببببببرتاه ااعببببببر    بببببب 22م  ا ارتاه اا حليء ا ايي   : اتاببببببيي   :   -       ار  ح   ص:   ص: 0101ات

071071.. 

رشيخ  (ا رجبببببي   عبببببيل  بببببا ،مبببببد اايبببببحلد اارشبببببيخ  3)) يحلد اا مد اا عيل  ا ، جي    شي ي  م  ك بببببيب اا عريفبببببي   وق:،مبببببد  بببببديق ا،اشبببببي ي  31123112(ا ر مد  ديق ا،ا في   وق:، م  ك يب اا عري

 ..302302 ار اافضحللة  ااقيهر   ص:  ار اافضحللة  ااقيهر   ص: 

 ..216216م  ا،عج  اااجحلز   ار اا حرير الطت   ااارش  مرص  ص م  ا،عج  اااجحلز   ار اا حرير الطت   ااارش  مرص  ص 01910191(  م  اال ة ااعر حلة  (  م  اال ة ااعر حلة  4))

ج  ( مجحلببببببل  ببببببلحلتي  ا،عجبببببب  5)) حلل  لحلتي  ا،ع حلة   ار اا  يب اافليببببببفت  يألافببببببيظ ااعر حلببببببة  اافرنيببببببحلة  االن لحلزيببببببة  ااالتحلاحلببببببة   ار اا  ببببببيب ( مج ية  ااالتحلا يحلة  االن لحلز حلة  اافرن فيظ ااعر  يفت  يألا اافل

 ..123123-131131  ص:   ص: 33م  :م  :01930193-االتاي       االتاي       
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حليع أ  تعبببببيرف مجيعبببببة معحلابببببة عبببببىل أ بببببي  ماعبببببة م جينيبببببة   ثاحلبببببيع أ  ا طالحيع: ا بببببطالحيع:   - ية   ثا عة م جين عىل أ ي  ما اة  عة معحل عيرف مجي ت

حليع ،لحلببببيع  حد    أ  م احلببببيع أ   امحلببببيع   هببببت اابببباعت  ياببببعا    ا،ىلبببب  اا ببببيرخيت ااااحببببد  ،ل ىل  اا يرخيت اااا اعا    ا، ااعت  ي هت ا حليع    حليع أ   ام   أ  م ا

هدا     مببببا ما بببب  ااحلببببز ا،ببببي ي  اار حببببت   اا ببببت وببببد  تاج ببببي  اااببببي   أهببببدا      اي   أ ود  تاج ي  اا حت   اا ت  ،ي ي  اار  حلز ا ما ما   اا

 ..((1)) تد ع      ااعمل معيع   تاتحلت  جا ه    ا،حي ظة عىل  نجيماهت  تد ع      ااعمل معيع   تاتحلت  جا ه    ا،حي ظة عىل  نجيماهت 

ضم ُتعببببد اهلايببببة حقحلقببببة االببببء  ميهحل ببببه اا ببببت ي محلببببز  ببببي عببببا غبببب     ت ضببببم            غ     ت  عا  حلز  ي  لء  ميهحل ه اا ت ي م قة اا ية حقحل عد اهلا ُت

اديا أ  ااشعىلببببحلة مببببا  الهلببببي   هايببببة كببببل أمببببة مببببا األمبببب    لببببخ  مببببي  ياببببديا أ   مي  ي لخ   م     ما األ مة  كل أ ية  هلي   ها ما  ال ىلحلة  ااشع

 ..((2)) يال ة أ   اانحلا ي أ  تراث ي    ت  عت ااعا  ااضيرية يال ة أ   اانحلا ي أ  تراث ي    ت  عت ااعا  ااضيرية

حلة:اهلايبببة ااا احلبببة:  - ية ااا ا عيالع هبببت  ماعبببة مبببا ااقبببحل   األ بببالق جيببب  أي تببباع   أ عبببيالع   اهلا تاع   أ  جي  أي  قحل   األ الق  ما اا عة  هت  ما

حرتام تعاحلببببه مببببا اسبببب قرار   ااببببا ا   ااببببد يع عاببببه   اا قحلببببد  اظمببببه  احببببرتام  ام  ببببام  مه  ا حلد  اظ اه   اا ق اد يع ع اا ا   ا س قرار   ا ما ا حله  تعا

 ..((3)) اانحلاه    ت تعات االن ظيم ااعيم  ا ل ا،ج م  اانحلاه    ت تعات االن ظيم ااعيم  ا ل ا،ج م 

ال عال ة  يهلايبببببة ااا احلبببببة هبببببت ن بببببي  اج امعبببببت ثقبببببي  تبببببيرخيت عبببببيم   ابببببل عال بببببة    عيم    تيرخيت  قي   عت ث هت ن ي  اج ام حلة  ية ااا ا  يهلا

،اا اا  عاراع م  يملببببة  ُتعطببببت مببببد   اسببببعيع ال ىلبببباحلخ  اا اظبببب    تعطببببت ا،بببباا اا  ببببعاراع  طت ا ظ    تع ىلاحلخ  اا ا سعيع ال  مد   ا طت  لة  ُتع م  يم

طاي   ببببأ   مرتتطبببباي   ااالءا تعضبببب    ببببرا ا ،ببببد   ت جببببي م أححلينببببيع كببببل اابببباالءا  أ   مرتت كل ا نيع  جي م أححلي ،د   ت  ض    را ا     ذاع    ذاع ((4))تع

ية اهلايببببة ااا احلببببة  مع لببببخ أنااع ببببي اافر يببببة  ا امعحلببببة هببببت اا ببببت تشبببب ل هايببببة  ش ل ها هت اا ت ت حلة  ية  ا امع لخ أنااع ي اافر  حلة  مع  ية ااا ا اهلا

 ا،ج م  سااء كينت   احلة أ   امحلة ا قاية ااشعار ااا ات اد  أ را  .ا،ج م  سااء كينت   احلة أ   امحلة ا قاية ااشعار ااا ات اد  أ را  .

 ر ا ا اهلاية ااا احلة:ر ا ا اهلاية ااا احلة:  -ثينحليع ثينحليع 

حلة اتبببباثر ااعاامببببل ااطتحلعحلببببة ا  ا،ا   ا  را :ا،ا بببب  ا  ببببرا : -1 مل ااطتحلع اد    ا،ا   ا ببببت ت ماببببل    ااببببد    ا،ا بببب  تاثر ااعاا ال    ا ا ت ت م

تي  ا،اببببيل  اارت ببببة  اااتيتببببي  ايل  اارت ة  اااتي حلة أل را   شبببب ل كتبببب  عببببىل ااُتاحلببببة االج امعحلببببة أل ببببرا    ((5))   ا، حلة االج امع عىل ااُتا ت   ش ل ك  

طت ا،ج مببببب   ححلبببببا   بببببي  ابببببل  ىلبببببيئن اااسبببببا  اارشببببب   اا بببببت ت طبببببت  رش   اا ت ت  سا  اا ىليئن ااا ال   حلا   ي   م   ح ا،ج 

ها األر  أ  نشببببي ي  ا امعببببة   ي عببببع ااببببا ا معاببببى سحليسببببحليع  ي ببببيع هببببا األر  أ   سحليع  ي يع  اى سحلي اا ا مع عع ا عة   ي  شي ي  ا ام ن

حلاااتلبببد  تبببرتتا  بببه ااا احلبببة  عال   بببي  ي، بببيي. ححلبببا حلة  عال   ي  ي، يي. ح ترتتا  ه ااا ا لد   اا ا  نبببه ُيطلبببق علحلبببه اابببا ا   اات حله ا لق عل نه ُيط  

ل     الء طرتتبببي   ماعبببة مبببا ااترشببب  بببأر  ،بببد    ي ببباي هلبببي رمبببز  علببب     الء  مز  ع هلي ر ،د    ي اي  رش  أر   ما اات عة  تي   ما طرت

                                                 
-3101م  أممة اهلاية  تداعحليهتي عىل االس قرار اايحلييس   ااا ا ااعر  احلتحلي نماذذجي  3107(ا رف   يتا أ د  ره  1)

 .13األمهر  غز   ص:  م  رسياة ميجي   ماشار   جيمعة3101

م  اهلاية اارب ي ية     ياحلة اافحلدرااحلة   ار اا    ااا احلة   ا يمي  ص: 3130-3131(ااتي   سلحلامي  ا  ر  يام 2)

02. 

   لة ت ريت العلام اايحليسحلة  ااعراق  (( ايء اايالم  تعزيز اهلاية ااا احلة   ااعراق))م  3101(عتداهلل     ااديا ست يي  3)

 . 219- 270  ص ص: Sاعد  ا

 ..1212(ا رف   يتا أ د  ره   ا،رج  اايي ق  ص: (ا رف   يتا أ د  ره   ا،رج  اايي ق  ص: 4))

شق  ( محل شببببببحلليل  ااببببببحل    اهلايببببببة  تببببببر:عيل   فببببببة   ار اااسببببببحل  العببببببدمي  ااطتيعحلببببببة   مشببببببق  5)) حلة   م عدمي  ااطتيع سحل  ال فة   ار ااا تر:عيل    ية   احل    اهلا شحلليل  ا م  ص: م  ص: 01120112( محل 
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ىلي ي  انبببببب امء هلببببببع  األر   رمببببببز تببببببيرخيت  ج ببببببرا   اج امعببببببت  ا  ىلببببببي ي  عت  ا   تيرخيت  ج را   اج ام مز  هلع  األر   ر ن امء   ا

 ..((1))   سحلييس    ا  داية سليلة ما االرتتي ي   ي، يي  اازميي سحلييس    ا  داية سليلة ما االرتتي ي   ي، يي  اازميي

جدهي ذا  اسبببب اي اع ،ببببي سببببتق   ببببيااظر    ج را حلببببة احلتحلببببي نجببببدهي ذا           حلي ن حلة احلت ستق   يااظر    ج را  ،ي  س اي اع  حلة أ عببببي  تيرخيحلببببة ا عي  تيرخي أ 

ك خم لفبببة    بببد ميبببيح  ي أكابببر مبببا ملحلببباي  نىلبببخ كببب  ىلخ  حلاي  ن ما مل ار  ييح  ي أك فة    د م مي   بببد ااىلبببحراء مبببي   33خم ل ىلحراء    د اا

قيرب يقببببيرب  عىل  ا  %  نشببببأ  أغلبببب  ماببببي ق االسبببب قرار   ااااحببببي  عببببىل  ببببا  9191ي حي   س قرار   اااا اي ق اال ل  م شأ  أغ %  ن

يحلج سبببببيحل ااتحبببببر   أ   سبببببا ااىلبببببحراء  يبببببي أنببببب ج عال بببببي  ذا  نيبببببحلج  ن ج عال ي  ذا  ن يي أ ىلحراء   سا اا حر   أ    سيحل اات

 . . ((2))اج امعت م ااعاج امعت م ااع

عىل ت مبببببا أمهحل بببببه   وديبببببد هايبببببة ا امعبببببة   ياطببببباي ذابببببك عبببببىل   اا يريا:اا بببببيريا: -2 اك  طاي ذ عة   يا ية ا ام يد ها ما أمهحل ه   ود ت 

سحلة أحبببببداه  ر يبببببة أ  مجيعحلبببببة أل طيهلبببببي اا بببببيرخيحلا يشبببببمل ححلبببببيهت  اايحليسبببببحلة  حليهت  اايحلي شمل ح هلي اا يرخيحلا ي حلة أل طي ية أ  مجيع حداه  ر  أ

شي ي   اآلراء  آثيرهببببببببي  ألنببببببببه يببببببببدر  ااُتاحلببببببببة ااديماغرا حلببببببببة  اااشببببببببي ي   اآلراء  حلة  ااا حلة ااديماغرا  يدر  ااُتا نه  هي  أل  آثير

 ..((3)) االسيهي   ا،عيي  اايلاكحلة  مارثي  ا،ييض االسيهي   ا،عيي  اايلاكحلة  مارثي  ا،ييض

تي آثرنبببي هابببي تيبببلحلا ااضببباء عبببىل تبببي             عىل  ضاء  يلحلا اا اي ت ني ه مي   ريا احلتحلبببي اابببديا ،بببي ابببه مبببا مبببي    آثر ما  اه  ،ي  اديا  حلي ا ريا احلت

يد     عحلبببببد ألنبببببه أحبببببد اابببببر ا ا ا، مبببببة ال ايبببببة ااا احلبببببة االحلتحلبببببة   ي جيبببببد     حلة   ي ج حلة االحلت ية ااا ا مة ال ا ار ا ا ا،  حد ا نه أ حلد أل  ع

لد أحببببداه  أ ببببا   آثببببير تببببيريا األجببببدا   نضببببيهل  ااببببا ات ا،شببببرتك لببببد  شرتك  اا ات ا، ضيهل  ا جدا   ن تيريا األ ثير  حداه  أ ا   آ أ

 االس عامر.االس عامر.

شرتكة:اااقي بببببة ا،شبببببرتكة: -3 حلة  هبببببت  ماعبببببة اخلىلبببببيئن ا،محلبببببز  ألم ابببببي ااعر حلبببببة   اااقي ة ا، اي ااعر  حلز  ألم  ىليئن ا،م عة اخل هت  ما  

اياالسببببالمحلة اا ببببت حي ظببببت عببببىل كحليناببببي عىل كحلين ظت  سالمحلة اا ت حي  هتي مببببا االلببببمحال   أهبببب  مقاميهتببببي   اال ه  مقامي لمحال   أ ما اال

 . . ((4))ااظااهر االج امعحلةااظااهر االج امعحلة

مل ااركحلببببز  األسيسببببحلة ، انببببي  اهلايببببة   ببببت أ ا  اا عي بببب   اا عيمببببل   اال ة:اال ببببة: -4 ية   ت أ ا  اا عي    اا عي ني  اهلا سحلة ، ا حلز  األسي اارك

س  ااقببببراء   اااقي ببببة  اا ببببت تيبببب عمل عببببىل نطببببيق  اسبببب  طيق  ا عىل ن ي عمل  قراء   اااقي ة  اا ت ت تت    ببببي،ج م  االحلتببببت ((5)) اا    ي،ج م  االحل

كل ا ة ا  ببببه اارسببببمحلة اال ببببة ااعر حلببببة اا ببببت هببببت ا ببببة ااقببببرآي اا ببببري    ي كببببل ا ببببة  قرآي اا ري    ي  هت ا ة اا حلة اا ت  سمحلة اال ة ااعر  ا  ه اار

                                                 
عيء أ د  (ااتابببي   عبببيء أ بببد  1)) اي    قم   رامبببي ا،عبببي را    ضبببييي اهلايبببة ااا احلبببة  ااعبببر  الارشببب  اا اميببب   ااقببب31013101(اات ي   اا رش  اا ام عر  الا حلة  اا ية ااا ا ضييي اهلا عي را     مي ا، -2222يهر   ص: يهر   ص: م   را

2727.. 

ا   (ااببببدغحل    يابببب   2)) ادغحل    ي سي  م  اا ببببأث ا  اا ااانحلياحلببببة    اببببيء اهلايببببة ااا احلببببة   احلتحلببببي  مركببببز   راك الدراسببببي  31313131(ا كز   راك الدرا حلي  مر حلة   احلت ية ااا ا ايء اهلا حلة     م  اا أث ا  اا ااانحليا

 ..66 االس شيرا   ) .م(  ص:  االس شيرا   ) .م(  ص: 

 ..3232(محل شحلليل  ااحل    ا،رج  اايي ق  ص: (محل شحلليل  ااحل    ا،رج  اايي ق  ص: 3))

عر   ا   (  ياببب   مبببرا   ااعبببر   بببا   4)) مرا   اا ا    ،ارم   ضبببييي اهلايبببة ااا احلبببة   ك ي بببي  ا،بببار31073107(  ي حلة   ك ي ي  ا ية ااا ا ضييي اهلا ي   ل حيبببت  بببا عزيبببز  رسبببياة ميجيببب   م    سياة ميج يز  ر حيت  ا عز ل 

 ..2727ماشار   جيمعة ،مد  الحليف/ ا،يحللة/ ا زائر  ص: ماشار   جيمعة ،مد  الحليف/ ا،يحللة/ ا زائر  ص: 

 ..2222(  ا،رج  نفيه  ص(  ا،رج  نفيه  ص5))
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قاهل   أل بببببي  عبببببيء ثقبببببي       مشبببببيعره   مبببببي أن ح بببببه عقببببباهل   هت أهل ي هبببببت أهل بببببي  مي أن ح ه ع شيعره    قي       م عيء ث أل ي  

 ..((1)) ي،ضماي ها اهلاية ي،ضماي ها اهلاية

ىلي ي: ااعيمببببل اال  ىلببببي ي:  -5 مل اال   عه     ي ضببببما اااشببببي  اال  ىلببببي ي  مع لببببخ أنااعببببه    ااعي لخ أناا ىلي ي  مع  شي  اال   ضما ااا  ي 

شي ي   ببببببي  اازراعببببببة  ااىلبببببببايعة  اايببببببحليحة  اااقي بببببببة   تببببببامع اااشبببببببي ي   تامع ااا يحليحة  اااقي ة    ىلايعة  اا عة  اا  ي  اازرا

ما  ال  اال  ىلبببببي ية   بببببق اايببببب يي  اا اظبببببحلام  اال  ىلبببببي ية   ذابببببك مبببببا  بببببال   اك  ىلي ية   ذ ظحلام  اال   ي يي  اا ا ىلي ية   ق اا اال  

طة  محل لببببب   طبببببة  محل ل    س  الك زانحلبببببة ا  ىلبببببي ية م  يملبببببة  ار ببببب  ميببببب ا  االسببببب  الك   ي ا  اال لة  ار   م ىلي ية م  يم حلة ا   زان

جة  حركبببببة ااعال بببببي   اا بببببت وبببببد  ميببببب ا  االم هبببببير اال  ىلبببببي ي   رجبببببة  ىلي ي   ر هير اال   ي ا  االم  ود  م كة ااعال ي   اا ت   حر

 ..((2))اا طار ااديااا طار ااديا

 

 تراج  احلتحلة: -ثيااي  

عرب   عبببت احلتحلبببي  أمهحلبببة اسبببرتاتحلجحلة ط الا  بببي عبببىل ااتحبببر ا، اسبببا    بببت عبببرب                سا    ت  حر ا، ا عىل اات سرتاتحلجحلة ط الا  ي  حلة ا حلي  أمه عت احلت   

سحلطر  علحل ي اا ببببيريا   اببببة  احببببد     عببببال  ااقببببري اا يسبببب  عرشبببب ا،ببببحلال ي سببببحلطر  علحل ببببي  ،حلال ي  رش ا س  ع قري اا ي عال  اا حد      اة  ا اا يريا   

فرت  ا،م د   ح م  ببببي     خم لفببببة ما ببببي: اا بببب  ااعبببباام  ا،تببببيل اااببببي    اافببببرت  ا،م ببببد   اي    اا تيل اا عاام  ا، فة ما ي: اا   اا  ح م  ي     خم ل

لت  يطم    ضببببببعخ ااد اببببببة ااعاامنحلببببببة اح لببببببت  يط09210921-01000100 حلة اح  اة ااعاامن ضعخ ااد  حلي ياحلببببببي احلتحلببببببي م     حلي احلت -01000100يا

مة م   اسببببب مر  ألكابببببر مبببببا ر ببببب   بببببري  ثببببب  أ ببببب د  حركبببببة ا،قي مبببببة 01620162 كة ا،قي  ث  أ  د  حر ما ر    ري   ار  س مر  ألك م   ا

 ..((3))ااا احلة لد االح ال    ا ج عا ي ا م ارية ااطرا ليحلةااا احلة لد االح ال    ا ج عا ي ا م ارية ااطرا ليحلة

سيمهت     ببببد ارتببببتا أ اببببيء ااببببا ا  ببببر ا ا  ا ببببرتكاا   حقبببباق   اجتببببي  سببببيمهت    تي   قاق   اج اا ا  ر ا ا  ا رتكاا   ح ايء ا تتا أ    د ار

اا احلا تابببباع أ بببب ي  ا،قي مببببة ماببببل اخُلطبببب  اايحليسببببحلة مببببا  تببببل ااببببزعامء ااببببا احلا  ازعامء ا تل ا ما   سحلة  ط  اايحلي ال اخُل مة م ااع أ  ي  ا،قي  ت

رش شبببحع اهلمببب  الاضبببي   اا فبببي    فبببت اااىلبببخ ااابببي  مبببا ااقبببري اا يسببب  عرشببب اا س  ع قري اا ي ما اا اي   ىلخ اا فت ااا في     ضي   اا  م  الا شحع اهل

سحلةا،بببببحلال ي   بببببر  ااركبببببة اايااسبببببحلة كة ااياا ،حلال ي   ر  اار كي      بببببام  أ ريقحلبببببي  حبببببد  ااركبببببي  ((4))ا حد  اار حلي       ام  أ ريق

                                                 
ية   م  اابببرب ااتبببير   عبببىل اا حلاانبببة ااعر حلبببة اال بببة هايبببة   31303130( اا اه  خم ير  ( اا ببباه  خم بببير  1)) حلة اال ة ها نة ااعر  عىل اا حلاا تير    ارب اا يت  ص:    بببا حلي  اا ايبببت  ص: 33م  ا -  2121   ا حلي  اا ا

6161.. 

 ..3636(محل شحلليل  ااحل    ا،رج  اايي ق  ص: (محل شحلليل  ااحل    ا،رج  اايي ق  ص: 2)) 

يت   م اريبببة ااطرا ليحلة:تأسيبببت   ( ا ( ا 3)) ية ااطرا ليحلة:تأس حلة م مبببا  تبببل ممهبببيء ا  بببي  االحلتبببت  أعحلبببيي ا،ابببي ق اا ر حلببببة 01090109نا مرب نبببا مرب   0202م ار اي ق اا ر  حليي ا، تت  أع مهيء ا  ي  االحل تل م ما   م 

اا ا    جيؤهبببي    ميبببجد ا،جبببي ر   مديابببة ميبببالتة   أعلاببباا ح امبببة   احلبببة ت احبببد  حل بببي اا لمبببة  ت بببا   بببا ي اابببا ا   مة  ت ا   ا ي ا حد  حل ي اا ل حلة ت ا مة   ا ااا ح ا يالتة   أعل اة م جي ر   مدي يجد ا، هي    م   جيؤ

ياحيُعر بببت  ببببب)ا م ارية ااطرا ليبببحلة(   ابببل معامؤهبببي  : رمضبببيي  بببك اايببباحي ضيي  ك اا هي  : رم ال معامؤ يحلة(    بب)ا م ارية ااطرا ل تير    أ د  ك يل  سبببلحلامي  ي بببي ااتبببير    أ بببد  بببك ُعر ت   سلحلامي  ي ي اا يل  

سلحلامي ا،ببريض  عتببداااتت  ببيخل   يمالبباا ااببتال  مببا حببد    ر ببة    حببد   تببان . ،زيببد مببا اال ببالع ُياظببر: ااافببايس. سببلحلامي  فايس.  ظر: ااا ما اال الع ُيا يد  تان . ،ز حد    حد    ر ة     ما  اتال   لاا ا تداااتت  يخل   يما ،ريض  ع ا

شحلتي    بببا سبببعحلد ااشبببحلتي    سعحلد اا ية م  سبببلحلامي  ي بببي ااتبببير   ُأمبببة   رجبببل.  مبببزيا خلبببدمي  ااطتيعبببة  ااارشببب  اادعييبببة 31023102 ا  رش  اادعي عة  ااا خلدمي  ااطتي مزيا  جل.   مة   ر تير   ُأ سلحلامي  ي ي اا م  

عالي   را ل   ص اطعبببالي   بببرا ل   ص طيهر أ د  . كبببعاك: اابببزا ي  ااطبببيهر أ بببد  1313: :  اط ازا ي  اا كعاك: ا طي     را ل  اا رب   م  ج بببي  األ طبببي     بببرا ل  اا بببرب   01710171.      33م  ج ي  األ 

 ..232232 ار ااف م الطتيعة ااارش        ص  ار ااف م الطتيعة ااارش        ص 

عيم ( ااركببة اايااسببحلة: حد  ااطببرق اال ببالححلة  ببدأ نشببي  ي   احلتحلببي   أسببحل  اازا يببة عببيم 4)) ية  سحل  اازا  حلي   أ شي  ي   احلت طرق اال الححلة  دأ ن سحلة: حد  اا كة ااياا مد  ا م  أسيبب ي ،مببد  ببا 09610961( اار ي ي ، م  أس

ىلحراء  ا ععببيل اايبباايس  تاغلببت جاا ببيع   ااىلببحراء  ا ببع لت جاا يع   اا ياايس  تاغ هلي   مببا ا  تبباب مركببزاع هلببي عيل اا كزاع  تاب مر ما ا   عيل م  ان قلببت   ع ببد ا، ببدي  ببا عببيل 09120912   لت   ع د ا، دي  ا  م  ان ق
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عد  اادياحلببببببة اط ببببببالححلة    رهببببببي االج امعببببببت  اال  ىلببببببي ي  أ ببببببتحت  يعببببببد   ىلي ي  أ تحت  ي عت  اال   هي االج ام حلة اط الححلة    ر ااديا

 ..((1))تاظحلمحلة اج امعحلة لد االس عامر االيطييلتاظحلمحلة اج امعحلة لد االس عامر االيطييل

حاال   اا     ببببببل تلببببببك اا حبببببباال   اا  بببببب           لك اا  س عامري  اا د ل  ا   ااببببببد ر االسبببببب عامري  اا ببببببد ل    ل ت اد ر اال  ا   ا

حلة   اخلببببيرجت  ميببببيمه ه    لببببعيف ااببببا ا  انقيببببيمه  نشببببأ  ااد اببببة االحلتحلببببة    اة االحلت شأ  ااد  ييمه  ن اا ا  انق لعيف ا ييمه ه     خليرجت  م ا

عىل اااىلببببخ األ   مببببا ااقببببري ااعرشببببيا  كببببيي ذاببببك   ببببق عببببد  وبببباال  عببببىل  واال   عد   اك   ق  كيي ذ رشيا   قري ااع ما اا ىلخ األ    ااا

عض ا،يبببببب ا  االج امعببببببت  اال  ىلببببببي ي  اايببببببحلييس  نركببببببز هاببببببي عببببببىل  عببببببض  عىل   اي  كز ه يحلييس  نر ىلي ي  اا عت  اال   ي ا  االج ام ا،

اة  هاي  ااشعىلبببببحلي  اا بببببت سبببببيمهت   اافبببببيظ عبببببىل ااد ابببببة  هاي  ببببب عىل ااد  فيظ  سيمهت   اا ىلحلي  اا ت  كيي ي  سبببببااء كبببببيي ااشع سااء  ي  

يي  ا،ف   ال يريا اا ت  مج بببببا ا   ر يبببببة أ  مجيعحلبببببة  نيببببب اد    اااظريبببببي  ا،ف ببببب  ال بببببيريا اا بببببت  ي اد    اااظر حلة  ن ية أ  مجيع  مج ا ا   ر 

لم   بببب  ماببببل هببببع  ااظببببااهر اا يرخيحلببببة ط رامهببببي  االسبببب دال   ببببي   اذ يالببببم  س دال   ي   اذ يا هي  اال حلة ط رام ظااهر اا يرخي هع  اا ال      م

نهأنبببببه))))تاياتت: تببببباياتت:  احل  اع بببببرب األ بببببرا  ااعظبببببامء  أ  اافئبببببة اُ،تدعة)ااىلبببببفا (  ابببببحل    أ ىلفا (   ئة اُ،تدعة)اا ظامء  أ  ااف اع رب األ را  ااع

لة  ااااشببببعاب هببببت ااقببببا  األسيسببببحلة ا،حركببببة  اافيعلببببة  اا كة  اافيع سحلة ا،حر قا  األسي هت اا شعاب  عي    ببببت تقببببا  ا،ج معببببي   اا قا  ا،ج م  ت ت

كة اا يريا ... تقبببببا  حركبببببة اا بببببيريا ... قا  حر ظامء     حبببببا يالبببببم تامبببببي  كيراحلبببببل: أي عظبببببامء ((2))(((( ت حلل: أي ع مي  كيرا لم تا حا يا     

اي   اارجببببي   مظببببيهره    ااحلببببي   يشبببب لاي  تببببيريا ااترشبببب  آراء اااببببي    رش  آراء اا تيريا اات ش لاي   حلي   ي ظيهره    اا جي   م طل   طببببل  ))))اار  

ظحل      ى نتبببت   بببيعر     غببب  ذابببك مبببا  ببب ى األسبببامء  نعطحل بببي الرجبببل ااعظبببحل     ببب ى  جل ااع سامء  نعطحل ي الر ما   ى األ اك  غ  ذ تت   يعر      ن

ماألممبببيي  األم ابببة   ذابببك حيبببتام نبببر   حلبببا   مببب حلا    نر    يتام  اك ح اة   ذ ميي  األم  عاا ا اافبببر ق   حيببب  مبببي  رعببباا األم مي  ر ي   فر ق   ح ا اا

ل  حلبببه مبببا  اببباي اافضبببل  أ بببااب ااعلببب  ضل  أ ااب ااع ااي ااف ما   حله  تراج    انطال بببيع يبببي سبببتق نالبببم   ر تبببراج  ((3))((((  لم   ر  ستق نا يي    انطال يع 

 احلتحلة حي ظت عىل هاية ااا ا: احلتحلة حي ظت عىل هاية ااا ا: 

 م(:م(:01090109    -09120912مىلطفى  ا ،مد  ا   راهحل   ا مكري )مىلطفى  ا ،مد  ا   راهحل   ا مكري ) -1

كيي األسبببب يذ  ااشببببيعر  األ يبببب    اببببد  مدياببببة  ببببرا ل  اا ببببرب  نشببببأ  ببببي كببببيي              شأ  ي  اة  را ل  اا رب  ن اد  مدي ي     شيعر  األ  س يذ  اا األ

ية أعحلي ببببي  عببببيا أ لببببيع ااببببتال  عاببببدمي كينببببت  اليببببة ما  ج يء  را ل   مببببا  ج ببببيء  ببببرا ل    نت  ال ادمي كي اتال  ع ليع ا عيا أ  أعحلي ي  

                                                 
،دي مركزهبببي    اا فبببر     بببع  ااركبببة كبببيي هلبببي تبببأث  سبببحلييس   يابببت  اج امعبببت  ا  ىلبببي ي  عبببا  ريبببق م اييهبببي    ا،بببدي  هي    ا يق م ايي عا  ر ىلي ي   عت  ا   ات  اج ام سحلييس   ي تأث   هلي  كيي  كة  فر     ع  اار هي    اا  مركز

ما االاالحلتحلببة   يلببت عببد  حببر ب لببد اافرنيببحلا  االيطببياحلا  زعيمببة ا، ببدي  أ ببد اارشببيخ اايببااي   ،زيببد مببا اال يد  يااي   ،ز رشيخ اا مة ا، دي  أ د اا طياحلا  زعي يحلا  االي لد اافرن حر ب  عد   لت  حلة   ي  الع  ببالع االحلت

ىل   ُياظببر: األ ببحلض  رجبب  نىلبب    ج  ن ظر: األ حلض  ر كز ج ي  م   ببرا ل  اا ببرب   ك ي ببي  اارحياببة  ببال  ااقببري اا يسبب  عرشبب  مركببز ج ببي  31113111ُيا رش  مر س  ع قري اا ي اة  ال  اا م   را ل  اا رب   ك ي ي  اارحي

حلة   را ل   ص ص:االحلتبببا الدراسبببي  اا يرخيحلبببة   بببرا ل   ص ص: سي  اا يرخي تا الدرا ضحلل  . كبببعاك: عمبببر مبببايس اافضبببحلل  362362-363363االحل مايس ااف مر  كعاك: ع   ر ا، دي   ر ا، بببدي )) )) م م 31013101. 

سحلة اايببباايس    حلببببي    تطببباير ااركببببة اايااسبببحلة  كة ااياا طاير اار حلي    ت ياايس     مم  اايااسببببحلة مببب01130113-09660966اا سحلة  اةا اازا يببببة    ااد ابببةم  ااياا ية    ااد  اد     أعببببام  اااببببد   ((((ا اازا  عام  اا   أ

يامت ااعلمحلببببة اااينحلببببة ا،اعقببببد   ببببي  تاب يببببامت  قد   ي  تاب  حلة ا،اع حلة اااين يمرب  ييببببمرب   3636-3232ااعلم حلة   ا يمي  ص ص:م   ار اا  بببب  ااا احلببببة   ا ببببيمي  ص ص:31013101 ي   -007007م   ار اا    ااا ا

026026.. 

 ..0606-0202      22-11(اادغحل    يا   ا،رج  اايي ق  ص: (اادغحل    يا   ا،رج  اايي ق  ص: 1))

 االس جي ة)ااضير  اطسالمحلة أنماذجي (  اهلحلئة ااعيمة م  تاياتت  نظري ه اا حدي 3101(اااج   ميي  عتداا ري   2)

 .031اايارية ال  يب   مشق  ص:

 .12( تامي   كيراحلل ) . (  األ طي   تر: ،مد اايتيعت   ار اا يت  ااعر         ص:3)
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طييلعاامنحلبببة    ببببال  ت ىلببببيرع علحل ببببي ااقببببا  األجاتحلببببة عببببىل رأسبببب ي اا ببببز  اطيطببببييل س ي اا ز  اطي عىل رأ حلة  قا  األجات ىليرع علحل ي اا حلة    ال  ت      ((1))عاامن

م   ابببباال ا ببببعيعي  ا،ببببدار   اا علببببحل  ااببببديات   ااز ايببببي  ا،عيهببببد ابببب    مبببب   ا     هد  يي  ا،عي اديات   ااز ا لحل  ا ،دار   اا ع ااال ا عيعي  ا  

عاامي  ي ي  معبببببي  ااف بببببر  اادراسبببببي  ااعر حلبببببة  آ ا بببببي   ر    مدرسبببببة عببببباامي  ي بببببي   سة  حلة  آ ا ي   ر    مدر سي  ااعر  عي  ااف ر  اادرا م

جيم   يئ  جببببيم   ببببيئ  اد ا يا ااعببببا  مديا ببببه   كببببيي يبببب قا اال ببببة اارتكحلببببة ا ببببة ااببببد ا يا     حلة ا ة ا ي قا اال ة اارتك كيي  عا  مديا ه    اا

سة  ااد اببببة ا  بببب  اعضبببباية  لبببب    ار  ااااليببببة   ُعببببا رئحليببببيع ،  بببب   مدرسببببة  ييع ،     مدر ا رئحل ُ ية   ع ل    ار  اااال ضاية   اة ا    اع  ااد 

ىلايئ اافابببباي  ااىلببببايئ  ااي  اا جير   ا بببب  ل   حلفببببة مي شببببير الااليببببة   ضببببالع عببببا اا جببببير     ((2))ااف عا اا  ضالع  ية    شير الاال فة مي  ا   ل   حل

 ..((3))سي ر عىل  ثرهي    مرص   يري سي ر عىل  ثرهي    مرص   يري 

  عيم  تبببب  اببببه  يببببااي عببببيم يااي  اه   ت   تاع م  مرصبببب  ُعببببد أ    يببببااي  ببببعر احلتببببت مطتبببباع 09130913  تت مط يااي  عر احل د أ     ُ رص  ع م  م

ااع   اطر ي    حلبببببز  ي،حيببببباي  ااتديعحلبببببة   حلبببببز  بببببعر   يا مبببببة  ااببببباع   اطر بببببي    مة  ا حلز  عر   يا  حلة    ياي  ااتديع حلز  ي،ح  

يد  كينببببت اببببه مقببببيال  ذا  اسببببي  سببببحلييس    عببببد  ُ ببببحخ أمه ببببي جريببببد   حخ أمه ي جر ُ عد    سحلييس     سي   قيال  ذا  ا اه م نت  كي

 ..((4))اارت ت ك    ىلحلد  عا حرب تركحلي  ااحلانيي اارت ت ك    ىلحلد  عا حرب تركحلي  ااحلانيي 

     نتأ ببببرم ميببببيمهيته ااا احلببببة كينببببت حلة كي ييمهيته ااا ا حا ا علببببحل   لبببب  ماظامببببة   اااحببببا    ي  ا   ببببي  ا  أ رم م مة   ااا ل  ماظا لحل    ا ع

ق    مبببببا اارجبببببز سبببببامهي)اا ي حلة   نظببببب  ااقااعبببببد ااشبببببي حلة( تقببببب     شي حلة( ت عد اا ظ  ااقاا سامهي)اا ي حلة   ن جز   حل يع  حل بببببيع   320320ما اار

 ..((5))تض   ااعد اااحا  اارصفتض   ااعد اااحا  اارصف

ياايس )أ بببببد  بببببا ،مبببببد اارشبببببيخ  بببببا ،مبببببد  بببببا عبببببيل  اايببببباايس ) -2 عيل  اا مد  ا  رشيخ  ا ، مد اا   –09720972أ د  ا ،

 (: (: مم01230123

عيل ااعبببببي   ا،جيهبببببد ا،ايلبببببل لبببببد اا بببببز  اطيطبببببييل  حفحلبببببد ،مبببببد  بببببا عبببببيل            مد  ا  حلد ، طييل  حف لد اا ز  اطي لل  هد ا،اي عي   ا،جي اا

س  األت  اماسببببب  األت  ا تابايااسبببببحلة   احلتحلبببببي   ابببببد    احبببببة ا  تبببببابما حة ا   اد    ا حلي    سحلة   احلت كز األ     ا،ركبببببز األ   ((6))اياا   ا،ر

                                                 
ي        ص: م   يااي مىلطفى  ا مكري ااطرا ليس. تر:عيل مىلطفى ا،رصايت   ار اتاي0122(ا ا مكري. مىلطفى  1)

09- 12. 

عيم (مدرسبببة اافاببباي  ااىلبببايئ  تأسيبببت   عبببيم 2)) يت    ىلايئ  تأس ااي  اا سة ااف نت م   ع بببد ااببباايل نبببيمق  ي بببي أحبببد  ال   بببرا ل  اا رب كينبببت 09190919(مدر حد  ال   را ل  اا رب كي نيمق  ي ي أ ااايل  م   ع د ا

ي ا ا،درسبببة تضببب  أ ابببيء األت  اافقببب    تقبببام   علبببحلم   اابببرف ا،ع لفبببة. كبببار    رانشحليببب ا  كار    رانشحل فة.  ارف ا،ع ل لحلم   ا قام   ع ق    ت ايء األت  ااف ض  أ  سة ت ايء ااع د م  احلتحلبببي أثابببيء ااع بببد 01700170ا،در حلي أث م  احلت

 . . 011011 لحليس  ا،اشأ  ااعيمة الارش  اا امي   االعالي   را ل   ص:  لحليس  ا،اشأ  ااعيمة الارش  اا امي   االعالي   را ل   ص: ااعاام  اااي   تعر:  لحلفة ،مد ااااعاام  اااي   تعر:  لحلفة ،مد اا

 . 227م  ا ااهر اطكلحللحلة   أعحليي علامء احلتحلي ما ا،يا حلة.  ار ااتحليرق  عامي  ص: 0111(اارشيخ  نياااديا ،مد  3)

 ..6161(ا ا مكري. مىلطفى  ا،ىلدر اايي ق  ص: (ا ا مكري. مىلطفى  ا،ىلدر اايي ق  ص: 4))

ىلطفى  (ا،رصبببببببايت  عبببببببيل مىلبببببببطفى  5)) عيل م رصايت   عالمم  أعبببببببالم01920192(ا، حلة   ا يمي      ار اا  ببببببب  ااا احلبببببببة   ا بببببببيمي   66ما  را ل    مبببببببا  بببببببرا ل      م  أ    ار اا    ااا ا

 ..091091ص:ص:

رصية ( ا  تببببباب: تقببببب  جاببببباب لق مديابببببة  بببببربق   آ بببببر حبببببد   احلتحلبببببي اارشببببب حلة ا، ي بببببة الحبببببد   ا،رصبببببية 6)) حد   ا، رش حلة ا، ي ة ال حلي اا حد   احلت اة  ربق   آ ر  ااب لق مدي ق  ج تاب: ت ( ا  

تدااقي ر    ببببياقرب مببببا  احببببة سببببحلا    ببببا عببببيل  عتببببدا،لك  ببببا عتببببدااقي ر   تدا،لك  ا ع عيل  ع سحلا    ا  حة  ما  ا لة م  اافاائببببد ا لحلببببة   تببببيريا ااعيئلببببة 01220122  ياقرب  تيريا ااعيئ حلة    ئد ا ل م  اافاا

 ..1919 ار ا زائر ااعر حلة   مشق  ص:  ار ا زائر ااعر حلة   مشق  ص: اايااسحلة اايكمة  لحلتحلي   اايااسحلة اايكمة  لحلتحلي   
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عا الحركبببببة اايااسبببببحلة تعلببببب   حفببببب  ااقبببببرآي اا بببببري   زا يبببببة ا  تببببباب عبببببا  تاب  ية ا   قرآي اا ري   زا  ف  اا ل   ح سحلة تع كة ااياا الحر

 ..((1))أسيتعهتيأسيتعهتي

  حلز  ببببببي  معببببببيرك ا  ببببببي    سببببببتحلل اهلل  ااببببببا ا لببببببد ااطلحلببببببيي  اطنجلحلببببببز حليي  اطنجل لد ااطل اا ا  ستحلل اهلل  ا عيرك ا  ي      ي  م

حير   حر يع ال  اافرنيببببببحلا    احلتحلببببببي   تشببببببي   اايببببببا اي  مرصبببببب   حببببببير   حر ببببببيع ال  رص    يا اي  م شي   اا حلي   ت يحلا    احلت  اافرن

 ..((2))  ي ييهل   حقاق ااا ا  ي ييهل   حقاق ااا اهاا    حل ي  هاا    حل ي  

  سحلة تببببببزع  رئيسببببببة ااركببببببة اايااسببببببحلة كة ااياا سة اار مة   م   رئببببببحل  حركببببببة ا،قي مببببببة   01130113تزع  رئي كة ا،قي  ئحل  حر م   ر

اديا   ا،اطقبببببة اارشببببب حلة   سبببببيه    نرشببببب اابببببدعا  اطسبببببالمحلة  تعبببببياحل  اابببببديا    عياحل  ا سالمحلة  ت ادعا  اط رش ا سيه    ن رش حلة    قة اا ا،اط

يحلد أرجبببببيء أ ريقحلبببببي   بببببيح  ك بببببيب: ) اا بببببا  اااهبببببي    رحلبببببة اايبببببحلد  لة اا هي    رح حلي   يح  ك يب: ) اا ا  ااا جيء أ ريق أر

 ..((3))  د اااهي (د اااهي (ا، دي ما ا  تاب    اا ي ( ُيعرف  ببب)ااُدر اافريا، دي ما ا  تاب    اا ي ( ُيعرف  ببب)ااُدر اافري

      ئداع تببب  ا  حلبببير  مبببا  تبببل  ابببة أرسبببل  ي اا امبببة ااعاامنحلبببة ا بببت ي ببباي   يئبببداع حلة ا ت ي اي   ي مة ااعاامن سل  ي اا ا اة أر تل   ما   حلير   ت  ا  

ية  ي ة اشببببببام  أ ريقحلببببببي  اهلببببببدف مببببببا ذاببببببك ت ببببببايا ماسيببببببة تيببببببة  ي ببببببة  ية ت اك ت ايا ماس ما ذ هلدف  حلي  ا شام  أ ريق ا

نار  ي ي يالسببببب عتيرا  ااعيببببب رية أسيببببب ي أنبببببار  ي بببببي ي ي أ ي رية أس س عتيرا  ااع ارب  ر ي بببببه ُ تحلبببببل اابببببرب ((4)) يال حلل ا  ر ي ه ُ ت

تأما ااعي،حلبببببة األ   اا ييبببببة ما بببببي مجببببب  ا،يبببببلما وبببببت رايبببببة  احبببببد    تبببببأما  حد     ية  ا وت را يلما  مج  ا، ية ما ي  حلة األ   اا ي ااعي،

 . . ((5))األما اخليرجت اإلمربا ارية ااعاامنحلةاألما اخليرجت اإلمربا ارية ااعاامنحلة

   )س ينة)تركحلي(  نقببببببل عي ببببببم  ي مببببببا ا  تبببببباب    اا فببببببر   سببببببي ر    اآلسبببببب ينة)تركحلي سي ر    اآل فر    تاب    اا  ما ا   قل عي م  ي  ن

ايك  ما ببببي ان قببببل    ااجببببيم )م ببببة ثبببب  ا،دياببببة(   تببببا    ااتقحلبببب     ببببا هاببببيك  حل     ا ه تا    ااتق اة(    ث  ا،دي جيم )م ة  قل    اا  ما ي ان 
((6)).. 

   سي  سببببعر ام ينحليتببببه  ج ببببا   القضببببحلة ااا احلببببة مببببا ا، جببببر  ذاببببك   رسببببي اك   ر جر  ذ ما ا،  حلة  ضحلة ااا ا ته  ج ا   الق سعر ام ينحلي

هديا ا،يببببيعدا  المجيهببببديا  ييعدا  المجي حلة ألجببببل وريببببر ااببببا ا   حياببببت ااببببرب ااعي،حلببببة ا، ارب ااعي، ات ا اا ا   حي ير ا جل ور أل

جيماأل     ر   بببببببي   ي رجاعبببببببه الحلتحلي أسببببببب قر  ياجبببببببيم س قر  يا عه الحلتحلي أ اه    مبببببببا أ ااابببببببه ((7))األ     ر   ي   ي رجا ما أ اا    

هد  أ   ا،بببببأثار  الحفبببببيظ عبببببىل اسببببب قالاحلة اابببببا ا   عبببببدم  تاابببببه  معيهبببببد  أ    اه  معي عدم  تا اا ا    س قالاحلة ا عىل ا فيظ  ،أثار  الح ا

                                                 
 ..9191-7171م  أعالم احلتحلي.  ار ا،دار اطسالمت        ص: م  أعالم احلتحلي.  ار ا،دار اطسالمت        ص: 31163116(اازا ي. ااطيهر أ د  (اازا ي. ااطيهر أ د  1))

 ..012012  -1212(. اايااسحلة  يا    اة. ااقيهر :  ار ااف ر ااعر   ص: (. اايااسحلة  يا    اة. ااقيهر :  ار ااف ر ااعر   ص: 01690169(   ري. ،مد  اا  )(   ري. ،مد  اا  )2))

سي   (ااشبببببعييل  سبببببمحلة سبببببي   3)) سمحلة  شعييل   رشيخ مقي مبببببة أ بببببد اارشبببببيخ ))))م  م  31303130(اا مة أ د اا حلزي اايببببباايس االحببببب ال  اطيطبببببييل  اطنجلحلبببببزي مقي  طييل  اطنجل ح ال  اطي ياايس اال اا

 ..013013-027027   الال   ص ص:    الال   ص ص: ((((مم01130113-01090109

س اتا  (أنبببار  ي بببي:جارا  تركبببت  ابببد  يسببب اتا  4)) اد  ي كت   نار  ي ي:جارا  تر تا  م  ُعبببا  ميبببراع الحر حلبببة   تبببا  09900990(أ حلة    يراع الحر  ا  م ُ يط  أغيبببط  66م  ع ما م  ،زيبببد مبببا 01330133أغ يد  م  ،ز

عيل  اال بببالع ُياظبببر: هايبببدي  مىلبببطفى عبببيل   ىلطفى  يدي  م ظر: ها حلة ام  ااركبببة ااا احلبببة   لق احلتحلبببي  بببال  اابببرب ااعي،حلبببة ا01990199اال الع ُيا ارب ااعي، حلي  ال  ا حلة   لق احلت كة ااا ا مر: أل    مبببر: م  اار أل    

 ..2121 ال  ااديا حيا ااياري  ماشارا  مركز ج ي  االحلتحلا لد اا ز  االيطييل   را ل   ص:  ال  ااديا حيا ااياري  ماشارا  مركز ج ي  االحلتحلا لد اا ز  االيطييل   را ل   ص: 

 ..1212  -1313(ا،رج  نفيه   ص: (ا،رج  نفيه   ص: 5))

 ..7171(اازا ي. ااطيهر أ د  أعالم احلتحلي  ص: (اازا ي. ااطيهر أ د  أعالم احلتحلي  ص: 6))

 ..007007(هايدي  مىلطفى عيل  ا،رج  اايي ق  ص: (هايدي  مىلطفى عيل  ا،رج  اايي ق  ص: 7))
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يد     ال أي ُ ببببل هلبببب  ال نقتببببل أي ت بببباي ااقببببا  ااعيبببب رية   أيببببد     ال أي )))): : ((1))اامايابببباماي ي رية   أ قا  ااع تل أي ت اي اا هل  ال نق ُل   

مي نت ببببباي اارشببببب ة مبببببا     كبببببل مبببببي ن كل  ما      رش ة  حليما   يبببببيمم مع ببببب   حلبببببه هبببببا االم حلبببببيما  ت اي اا ها االم  حله  ييمم مع      

مي اال  ىلببببي ية   اسبببب اامر ااببببتال  حقببببيع هلبببب    ي غبببب ه  مببببا األجينبببب    أمببببي  ن    أ ما األجي غ ه   هل    ي  قيع  اتال  ح س اامر ا ىلي ية   ا اال  

قى   حقببببباق ا،ل حلبببببة  بببببال نابببببز  عبببببا  ء ما بببببي   سبببببالحاي ال بببببد أي يتقبببببى    سالحاي ال د أي يت عا  ء ما ي    از   حلة  ال ن قاق ا،ل  ح

كالم  ألي  را ل  أيبببببدياي   عبببببىل غببببب  هبببببع  اارشببببب    بببببال سبببببالم  ال كبببببالم  ألي  بببببرا ل   سالم  ال  رش    ال  هع  اا غ   عىل  يدياي    أ

 ..((2(()(()ي ملك أهل امي ملك أهل ام  ر ة احلي ي مل ت ألجا   ام عىل ااطلحليي   ل مه  ر ة احلي ي مل ت ألجا   ام عىل ااطلحليي   ل مه

 

 م(:م(:01230123    -09910991أ د ا  حلاي  ا أ د  ا مف ي  ااياحييل )أ د ا  حلاي  ا أ د  ا مف ي  ااياحييل ) -3

ضييا،جيهبببببد ا،ايلبببببل لبببببد اا بببببز  اطيطبببببييل  أل ا،جيهبببببد رمضبببببيي         هد رم طييل  أل ا،جي لد اا ز  اطي لل  هد ا،اي ف    حفببببب  ((3))ا،جي   ح

اة ااقببببببرآي اا ببببببري   تلقببببببى ااعلبببببب    ما ي ببببببت ا،حجبببببباب  ااببببببزر ق  مدياببببببة  ازر ق  مدي جاب  ا ل    ما ي ت ا،ح قى ااع قرآي اا ري   تل اا

 ::((4))مرصاتة. أ رم أعاماه ااحليتحلة  ا  ي يةمرصاتة. أ رم أعاماه ااحليتحلة  ا  ي ية

   ح امة ااقطر ااطرا ليس   ُعرف  أ د  ك.ح امة ااقطر ااطرا ليس   ُعرف  أ د  ك.  ان عي ه عضااع  ان عي ه عضااع 

  .ان عي ه رئحلييع ا امة مرصاتة  مي جي رهي. ان عي ه رئحلييع ا امة مرصاتة  مي جي رهي 

   اتال  تاىلبببببحلته  يئبببببداع عيمبببببيع الجبببببحل   ا م عبببببه  عبببببرب   اسبببببعة   أ لبببببيع اابببببتال ليع ا سعة   أ  عرب   ا عه   جحل   ا م  ميع ال ئداع عي ىلحلته  ي تا

 اايحليسحلة  االج امعحلة.اايحليسحلة  االج امعحلة.

      هلي   ا،شببببيركة   معببببيرك ا  ببببي  لببببد اا ببببز  اطيطببببييل ما ببببي: )معركببببة اهلببببي كة ا طييل ما ي: )معر لد اا ز  اطي عيرك ا  ي   شيركة   م ا،

هي ي(   يطاارمحللببببببة   رصبببببب  اهببببببي ي(   يط رص  ا لة    كي  لببببببي ة    ا،شببببببيركة   تاظببببببحل  حركببببببي  اارمحل ظحل  حر شيركة   تا لي ة    ا،

حد    ان عي ه اا فبببببي  ا امعبببببت لبببببد ااعبببببد    اا ميبببببك  يحليسبببببة ماحبببببد    ان عي بببببه  سة ما يك  يحلي عد    اا م لد اا عت  في  ا ام اا 

                                                 
اة ااعاام( معيهببد  أ   ابباماي: عقببد   ببا ااد اببة ااعاام1)) قد   ا ااد  ااماي: ع هد  أ    يط  نحلببة   يطياحلببي   ابباماي  ياي ببا  اسبب مر   بباا   بب ري أغيببط  ( معي س مر   اا    ري أغ ااماي  ياي ا  ا حلي    حلة   يطيا ن

ست مرب  أك ا ر سبببت مرب  أك بببا ر حلي. م    متاج بببي   بببخ ااق بببي   سبببح   ببباا  تركحلبببي ااعيببب رية مبببا احلتحلبببي   مبببام احلتحلبببي طيطياحلبببي. 01030103  حلي طيطيا مام احلت حلي    ما احلت ي رية  حلي ااع سح   اا  ترك م    متاج ي   خ ااق ي   

يا  ،زيبببد مبببا اال بببالع ُياظبببر: مايسببب  ،مبببا  حيبببا   ما  ح يس  ، ظر: ما ما اال الع ُيا يد  عة م  ااملبببة االيطياحلبببة عبببىل احلتحلبببي  راسبببة  ثيئقحلحلبببة   ار ااطتيعبببة 01910191،ز حلة   ار ااطتي سة  ثيئقحل حلي  را عىل احلت حلة  لة االيطيا م  اام

 ..017017  -012012ادياة  ااقيهر   ص: ادياة  ااقيهر   ص: اا

ااثرر ب  ( سببب ا ار   اببباثرر ب  2)) س ا ار    سالمت   م  حبببي  ااعبببي  االسبببالمت   01720172(  عي  اال حي  اا نا ض     قلببب :  ببب حل  ارسبببالي  نقلبببه: عجبببي  نبببا ض  66م   جي   له: ع سالي  نق ل :   حل  ار    ق

 ..019019  ص:  ص:33   :   :00مج:مج:

عيم ( رمضبببيي اايببباحييل: هبببا رمضبببيي  بببا ااشببب حلاي اايببباحييل   ابببد   ماطقبببة ما يبببة ا،حجببباب  مرصببباتة أ ائبببل عبببيم 3)) ئل  رصاتة أ ا جاب  م ية ا،ح قة ما  اد   ماط ياحييل    ش حلاي اا ضيي  ا اا ها رم ياحييل:  ضيي اا ( رم

ية   راهحل   حلئبببة  عحلبببد  عبببا اا ببب   ااا بببيئخ اا امحلبببة  حفببب  ااقبببرآي اا بببري    ما يبببة   بببراهحل    م  تر ى  م  تر بببى  09710971  -  03170317 قرآي اا ري    ما  ف  اا حلة  ح عا اا    ااا يئخ اا ام حلد   ئة  ع  حل

هدي ا،حجبباب  ا ببرتك   ا  بببي  لببد االسببب عامر االيطببييل   كبببيي اببه   ر  ببيرم   ااركبببة ااا احلببة االحلتحلبببة  تببرأ   يهبببدي  ترأ   ي حلة   حلة االحلت كة ااا ا اه   ر  يرم   اار كيي  طييل    س عامر االي لد اال جاب  ا رتك   ا  ي   ا،ح

نة مرصبباتة  تشبب لت ح امببة ا م اريببة ااطرا ليببحلة  كببيي أحببد معامئ ببي  تببا  عببيم   محلدنببة  عيم   محلد تا   حد معامئ ي   كيي أ يحلة   ية ااطرا ل مة ا م ار ش لت ح ا رصاتة  ت ما اط الع  اببت  احلببد  ،زيببد مببا اط ببالع م يد  حلد  ،ز ات  ا  

 ..231231  -329329ُياظر: اازا ي  ااطيهر أ د  ج ي  األ طي     را ل  اا رب  ص ص: ُياظر: اازا ي  ااطيهر أ د  ج ي  األ طي     را ل  اا رب  ص ص: 

 ..000000  -011011(اازا ي  ااطيهر أ د  أعالم احلتحلي  ص: (اازا ي  ااطيهر أ د  أعالم احلتحلي  ص: 4))
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يييعضبببببااع   هحلئبببببة اط بببببال  ا،ركزيبببببة اا بببببت ان عت بببببي مبببببا ر غريبببببيي ما ر غر ية اا ت ان عت ي  ئة اط ال  ا،ركز ضااع   هحل اا ت اا بببببت ( ( 1))ع

 . . ((2))ُسمحلت  يا امة ااطرا ليحلة )اا امة ااا احلة(ُسمحلت  يا امة ااطرا ليحلة )اا امة ااا احلة(

 حله  أتيبببببلمه ممبببببيم األمبببببار   مديابببببة مرصببببباتة  عبببببد اس شببببب ي  أ حلبببببه  أ ش ي  أ  عد اس  رصاتة   اة م مار   مدي ميم األ يلمه م قى  قبببببى ت  

لي حلةاا امببببة عببببىل مببببي هببببت علحلببببه آنببببعاك  ُنفببببت  عببببد معركببببة ااقرلببببي حلة كة ااقر عد معر فت   نعاك  ُن حله آ هت عل مي  عىل  مة        ( ( 3))اا ا

 م.م.01090109تكام    يطياحلي  عي  الا ا  عد أي ُت  ما ا،افى عيم تكام    يطياحلي  عي  الا ا  عد أي ُت  ما ا،افى عيم 

  يمرب   أ ا ببببببر  ييببببببمرب هديا م ا بببببب د هجببببببام ااطلحلببببببيي عببببببىل ا،جيهببببببديا 01320132  أ ا ر  ي عىل ا،جي حليي  جام ااطل م ا  د ه

ثا   بببيجر ا    مرصببب  كبببيي مبببا  حلبببا   أ بببد  بببك    قبببى  حل بببي اثابببا  ثالثبببا  اا  ثال قى  حل ي اث حلا   أ د  ك     ما   كيي  رص     يجر ا    م

ج    عيمببببببيع  رجبببببب     ميع  ر ييع م   أ ببببببع مببببببا ا، جببببببر   راع  حلي يببببببيع 01110111  را ل    ببببببرا ل  عي جر   راع  حلي  ما ا،  م   أ ع 

 ..((4))ا ىلعحلد ااال  اايحلييس  االج امعت ااعي تعينحله ااتال ا ىلعحلد ااال  اايحلييس  االج امعت ااعي تعينحله ااتال 

    ار   اع مببببد عبببببىل أسبببببلاب ااتحلينبببببي   اارسبببببيئل   بببببدف اافبببببيظ عبببببىل اابببببر عىل ا فيظ  سيئل   دف اا ني   اار سلاب ااتحلي عىل أ مد  اع 

سياة اا ت ا،عاايبببببة  اهلايبببببة االحلتحلبببببة ألجبببببل االسببببب قال   مبببببعكر ما بببببي اارسبببببياة اا بببببت  معكر ما ي اار س قال    جل اال حلة أل ية االحلت ية  اهلا ا،عاا

اااي: ومببببل عاببببااي:  مل ع يحلد أ د اا)نببببداء مببببا اايببببحلد أ ببببد ااو ما اا نداء  حلا(يبببباحييل    االحلتحلببببا() ىل ي   ُنلعىلبببب ي     ياحييل    االحلت ُنلع

يي يببببي سبببب يي ااُقطببببر االحلتببببت مببببا حببببد   مرصبببب    حببببد   تببببان    يببببي   ))))  اآليت:اآليت: تان     حد    رص     حد   م ما  تت  طر االحل س يي ااُق يي 

فداء مبببباا ات اا ببببرام مببببا كببببيي   أم ااببببا ا  أ   ببببال  ا، جببببر   يببببي أمببببة اافببببداء  مة اا يي أ جر    اا ا  أ   ال  ا،  كيي   أم ا ما  ماا ات اا رام 

ىلفاف  ال  يبببببي  بببببع  اابببببد يع  هّلمببببباا    مجببببب  ااشبببببمل  تاححلبببببد ااىلبببببفاف  ال  حلد اا شمل  تاح مج  اا ماا     اد يع  هّل يي  ع  ا  

 ..((5))  ((((بببببببببببب  حد ا غيييت  بببببببببببب  حد ا غيييت  ا اا  ببببببببببببا اا  بببببببببببب))))  . . ((((تايمعاا   فشلااتايمعاا   فشلاا

 

 م(: م(: 01210121    -مم09190919أ د ر حلق ا، د ي) أ د ر حلق ا، د ي)  -4

                                                 
نا مرب ( مبببا ر غريبببيي: ُعقبببد   نبببا مرب 1)) قد    ييي: ُع ما ر غر حلي م  م  كبببيي  يبببت  نقبببض االسببب عامر االيطبببييل ااعبببا ه    مبببا ر  بببلم  احلبببي م  01310131(  ما ر  لم  ا عا ه     طييل اا س عامر االي قض اال يت  ن كيي   م  

اه  اف ابببة  بببا أ ابببيء اابببا ا ااااحبببد  نببب ج عابببه اوبببي  اابببزعامء   مبببا ر غريبببيي  ُأن عببب  أ بببد ا،بببريض رئحليبببيع ابببه   مرع ا مرع ا ييع  ،ريض رئحل ع  أ د ا ييي  ُأن  ما ر غر ازعامء    وي  ا اه ا ن ج ع حد   اا ا اااا ايء ا اة  ا أ  اف 

،ا ر  عتبببداار ا عبببزام مي شبببيراع  مبببا ن يئجبببه ان عبببيب ح امبببة   احلبببة ُعر بببت  ببببب)هحلئة اال بببال  ا،ركزيبببة(    بببرر ا،بببا ر  ية(    رر ا بب)هحلئة اال ال  ا،ركز حلة ُعر ت   مة   ا عيب ح ا جه ان  ما ن يئ شيراع   عزام مي  تداار ا   ع

عرتاف  يطي ي رسببي    ببد    ر مببي ا افحلببع  رراتببه   ي ببة  عببد اعببرتاف  يطي ببي عد ا ته   ي ة   حلع  ررا مي ا اف سي    د    ر  يد   مببير  اايببحلد   ريبب  اايبباايس عببىل   ا ببل  ر ببة. ،زيببد    ر عىل   ا ل  ر ة. ،ز ياايس  ي  اا يحلد   ر مير  اا   

 ..631631  -632632    601601  –  609609ما اال الع ُياظر: اازا ي  ااطيهر أ د  ج ي  األ طي     را ل  اا رب  ص: ما اال الع ُياظر: اازا ي  ااطيهر أ د  ج ي  األ طي     را ل  اا رب  ص: 

-313 شحل ة  ،مد ميعا   م   رمضيي ااياحييل ااتطل االحلتت ااش حلد   فيحه الطلحليي   ار اافرجي   را ل   ص ص: ( 2)

311 

ما ت  ( معركبببة ااقرلبببي حلة: أ   ئبببر ااقرلبببي حلة  ُتعبببرف  يسببب  معركبببة  رصببب أ  هبببي ي ا،ا ببب   بببياقرب مبببا ت  3)) هي ي ا،ا    ياقرب  رص أ   كة   س  معر عرف  ي لي حلة  ُت ئر ااقر لي حلة: أ    كة ااقر يل أ ريبببل   3737( معر أ ر

ااب  ان  ت م  مببا أ ببد معببيرك تببيريا ا  ببي  االحلتببت  تاحببد   حل ببي ااقببا  ااا احلببة مببا اارشببق  اا ببرب  ا ابباب  ان  ببت 01010101 رشق  اا رب  ا  ما اا حلة  قا  ااا ا حد   حل ي اا تت  تا تيريا ا  ي  االحل عيرك  ما أ د م م  

مد   ا بببيئج   حلمبببة عبببىل االسببب عامر االيطبببييل. اا لحليسببب   لحلفبببة ،مبببد   فة ، يس   لحل طييل. اا لحل س عامر االي عىل اال مة  حلي م  معجببب  معبببيرك ا  بببي    احلتحلبببي 01901922 ا يئج   حل عيرك ا  ي    احلت ج  م   -01000100م  مع

 ..611611م  اادار ااعر حلة ال  يب  ص: م  اادار ااعر حلة ال  يب  ص: 01200120

 . 000اازا ي. ااطيهر أ د  أعالم احلتحلي  ص: (4)

طيهر أ د  ( ااببزا ي  ااطببيهر أ بببد  5)) ازا ي  اا ساة م  ج ببي  االحلتحلبببا    يببير اهلجببر  مبببا سبباة 01910191( ا ما  جر   يير اهل حلا     ببهببببب02620262م  ج ي  االحلت ساة م     سبباة 01360136  -ه   -هبهبببب02730273م     

 ..312312  -316316م   ار ف ا،حد     اادي  ص:م   ار ف ا،حد     اادي  ص:01130113
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يي ا ااشبببببيعر  األ يببببب  ُعبببببرف  بببببببب) يعر ااا احلبببببة(   ابببببد   مديابببببة  يبببببي ا              اة   اد   مدي حلة(    بب) يعر ااا ا رف  ب ُ ي  ع شيعر  األ  اا

ش ي   م  اا حببببببق   حببببببد  مببببببدرا  مدياببببببة اازا يببببببة وىلببببببل عببببببىل ااشبببببب ي   09190919 عىل اا ىلل  ية و اة اازا  مدرا  مدي حد   حق    م  اا 

بببببي  رتتبببببة  يئمقبببببيم  مبببببا ر ا  ااركبببببة ااشبببببعرية  شعرية اال  دائحلبببببة   كبببببيي  اابببببد  ما فع كة اا ما ر ا  اار قيم   تة  يئم ي  رت ع اد  ما ف كيي  ا حلة    اال  دائ

     ر    اااضي  ااا ات نالحه   اآليت:    ر    اااضي  ااا ات نالحه   اآليت:((1))االحلتحلة اادياةاالحلتحلة اادياة

     رص مرصبببب هيجر    هببببيجر عي      ا يمي م   وىلببببل عببببىل  بببب ي   اا فببببيء    عببببي      ا ببببيمي 01030103م فيء     عىل   ي   اا  ىلل  م   و

حلي  اا حببببببق  ا حلفببببببة سبببببب رت    عزاببببببه ااطلحلببببببيي   ببببببيجر    تركحلببببببي  حليي   يجر    ترك اه ااطل س رت    عز فة  حق  ا حل م  م  01360136 اا 

نة  ا بببب  ل  يا جببببير   عببببا مببببأماراع  مدياببببة أ نببببة  اة أ  مأماراع  مدي عا  جير    سيه   عر     سببببيه   ببببعر    ((2))م م 01600160 ا   ل  يا   

حلا ااببببا عببببىل اااضببببي  اايببببحلييس  االج امعببببت لببببد االسبببب عامر اطيطببببييل ححلببببا  طييل ح س عامر اطي لد اال عت  يحلييس  االج ام ضي  اا عىل ااا اا  ا

اي كببببيي  ببببتيب ااببببا ا ي اببببي  اا ا ي  يا لاي  ىلببببيئد   ير    ببببي عببببرب ااىلببببحخ  اارا يببببا كيي  تيب ا ىلحخ  اارا  عرب اا ىليئد   ير    ي  لاي  

عد اا ببببت ُتعببببد حلقببببة ااا ببببل اتببببا ااببببام   ببببحل    ثبببب  عببببي     ااببببا ا  عببببد  اا ا   عي     ا ث   اام   حل     تا ا قة ااا ل ا عد حل اا ت ُت

يي   اابببرب ااعي،حلبببة اااينحلبببة   ينبببت مرحلبببة م مبببة ابببه  حبببيرب ااظلببب   اافيبببي    ل   ااف حيرب ااظ اه   مة  لة م  نت مرح حلة   ي حلة اااين ارب ااعي، ا

 ..((3)) ا،اي ا   يارية ا،اي ا   يارية

    شحلال ُعبببببا عضبببببااع  مجلببببب  ااشبببببحلال ل  اا ضااع  مج ا ع ُ س قال  م   اايببببباة األ   مبببببا اسببببب قال  01100110ع ما ا ياة األ    م   اا

حلياحلتحلبببببي عيا   تببببب  ا بببببيريا االسيهبببببي  ااا احلبببببة   األ ب االحلتبببببت ا،عبببببيا    ا،   ا،((4))احلت تت ا، حلة   األ ب االحل هي  ااا ا ت  ا يريا االسي   

حلة  جيببببد حرك ببببه األ  حلببببة تاقيبببب  اعببببد  مراحببببل ا حديببببد أ بببباار ااقضببببحلة االحلتحلببببة   ضحلة االحلت يد أ اار ااق حل ا حد عد  مرا ي  ا حلة تاق جيد حرك ه األ  

حلةاببببه ماا فببببه  اسيهيتببببه ااا احلببببة ته ااا ا فه  اسيهي عىل   نببببربم هاببببي أحببببد أ ببببعير  اا ببببت وببببا عببببىل ((5))اه ماا  وا  حد أ عير  اا ت  اي أ نربم ه   

ية تاححلبببببد ااىلبببببفاف  اا فبببببي   االع بببببزام  بببببياا ا   ر ببببب  اابببببر   ا،عاايبببببة  ار   ا،عاا في   االع زام  ياا ا   ر   ا ىلفاف  اا  حلد اا تاح

 ::((6))الشع الشع 

 نحا احلتحلاي ما نيل ااعرب     نحا نع د  اف   ني         

  د  احلاي ا، لك ما أر احاي        اس قحلاي  أ ركاي األرب        

 نحا  يألر ا  نفدي   اي        يادم اا ييل جعلاي  ااي        

 

 

                                                 
 ..010010اازا ي. ااطيهر أ د  أعالم احلتحلي  ص: اازا ي. ااطيهر أ د  أعالم احلتحلي  ص: ((1))

 ..012012  -013013ا،ىلدر نفيه  ص: ا،ىلدر نفيه  ص: ((2))

عيل  اايبببيحيل. مابببى عبببيل  ((3)) اى  ييحيل. م حلا  يانحلبببا    3131اا عة  ا يمي. م  مضبببيما ااابببار     بببعر أ بببد ر حلبببق ا، بببد ي.  ا بببيمي: جيمعبببة  ا بببيمي. 31023102يان حلق ا، د ي.  ا يمي: جيم اار     عر أ د ر  ضيما اا م  م

  ..ص. ..ص.

 ا،رج  نفيه   ..ص.ا،رج  نفيه   ..ص.((4))

 ..017017اادار ااعر حلة ال  يب   را ل   ص: اادار ااعر حلة ال  يب   را ل   ص: م  ر حلق  يعر ااا ا  م  ر حلق  يعر ااا ا  01990199(اا لحليس   لحلفة ،مد  (اا لحليس   لحلفة ،مد  5))

حلة   ا يمي  ص: ( أ بببد ر حلبببق ا، بببد ي   .    يبببااي  بببيعر اابببا ا اا تببب  اافرتتبببيي األ    اااينحلبببة  ا،طتعبببة األهلحلبببة   ا بببيمي  ص: 6)) عة األهل حلة  ا،طت تيي األ    اااين ت  اافرت اا ا اا  يااي  يعر ا حلق ا، د ي   .     ( أ د ر 

001001.. 
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 (: (: مم01720172  –  01010101معحلمة سلحلامي ااتير  ) معحلمة سلحلامي ااتير  )  -5

س  ي أ يتببببببة  سحليسببببببحلة   اببببببد   جببببببي     جتببببببل نفاسببببببة   ببببببدأ   راسبببببب  ي            سة   دأ   را تل نفا جي     ج اد    سحلة    تة  سحلي أ ي

جر اال  دائحلببببة   تركحلببببي  ثبببب  أكملببببت  راسبببب  ي   عببببد   لببببداي  عي ببببت   ا، جببببر  لداي  عي ت   ا،  عد    س  ي    لت  را ث  أكم حلي   حلة   ترك اال  دائ

تير  ُ ببببحتة  ااببببدهي ا،جيهببببد سببببلحلامي ااتببببير   سلحلامي اا هد  ادهي ا،جي حتة  ا ُ امي أ ا ر   اسبببب قرا   سببببلطاة ُعببببامي أ ا ببببر ((1))  ُ سلطاة ع س قرا      ا

 م.م.01670167م  عي   ألر  ااا ا عيم م  عي   ألر  ااا ا عيم 01200120

 لت  يا دري   اا ف حل  اارت عملبببببت  يا بببببدري   اا ف بببببحل  اارت ببببب يي ي   اي    أ  بببببر    رهبببببي ااريبببببي ي   عم هي اار اي    أ  ر    ر

حلة ااعمبببببل ااايبببببيئت  أ بببببتحت  حبببببد  رائبببببدا  احلتحلبببببي   أسيبببببت مجعحلبببببة  يت مجع حلي   أس ئدا  احلت حد  را ييئت  أ تحت   مل ااا ااع

ييئحلة ااا ضبببببببة ااايبببببببيئحلة  ضة ااا م    ألجبببببببل اطسببببببب يم   تطبببببببار ا،ج مببببببب  ((2))مم01190119ااا  طار ا،ج  س يم   ت جل اط   أل

  ااا ا   ه. ااا ا   ه.

  .رئحلية م    ،ا األمحلة   عضااع   را طة األ  يء  ااُ ّ يب االحلتحلا. رئحلية م    ،ا األمحلة   عضااع   را طة األ  يء  ااُ ّ يب االحلتحلا 

   مت  يا أاحلخ    ييل األ ب  اا يريا  اه مببببببببت  يا ببببببببأاحلخ    ببببببببييل األ ب  اا ببببببببيريا هتي:  أهبببببببب  ماافيهتببببببببي: اه  ه  ماافي  أ

تت )ااقىلبببببن ااقبببببامت   بببببفحي   يابببببد  مبببببا ا  بببببي  المجيهبببببد االحلتبببببت  هد االحل ما ا  ي  المجي اد   قامت   فحي   ي ىلن اا )ااق

حلي سبببلحلامي ااتبببير  : اابببعي ي ابببي   تقريبببر عبببا  اابببدهي يالبببم أ بببامع  يطياحلبببي  لم أ امع  يطيا ادهي يا عا  ا ير  اي   تقر اعي ي  تير  : ا سلحلامي اا

اا ا  ااببببا ا ضي  ااف ري   ا  ي    اسبببب مر  عببببىل  ببببج  ااببببدهي   اااضببببي  ااف ببببري   ا  ببببي  ((3))  ا ادهي   ااا عىل  ج  ا س مر     ا

س   بببببياقل    ااىلبببببحخ ا،حلحلبببببة مابببببل: جريبببببد   بببببرا ل  اا بببببرب   يسببببب   يد   را ل  اا رب   ي ال: جر حلة م ىلحخ ا،حل  ياقل    اا

 ات ااا ا(.ات ااا ا(.ُمي عير ) ُمي عير ) 

  

                                                 
يحلة اا ت ( سبببلحلامي ااتبببير   يع بببرب أحبببد  يهبببدي  معبببامء ااركبببة ااا احلبببة   احلتحلبببي   أحبببد معبببامء ا م اريبببة ااطرا ليبببحلة اا بببت 1)) ية ااطرا ل عامء ا م ار حد م حلي   أ حلة   احلت كة ااا ا عامء اار هدي  م حد  ي تير   يع رب أ سلحلامي اا  )

يت   تأسيبببت    اد م  تبببا   ببببير  اابببا ا   اهلاببببد 01090109نا مرب نببببا مرب   0202تأس اا ا   اهل تا   ير  ا حلي م   تببب  ارجببببيع ُر يتبببه الحلتحلببببي 01610161م   ته الحلت جيع ُر ي ت  ار ظر: م  ُياظببببر: 01730173م    م  ُيا

ي ا  كبببار    رانشحليببب ا   حلي بببفحي  هيمبببة   تبببيريا احلتحلبببي))))كار    رانشحل تيريا احلت مة    لة حل  أ بببد ا، بببد ي  اايببباة اااياابببة  ااعبببد  اارا ببب    لبببة   تر:  راه  تر:  بببراه(((( فحي  هي عد  اارا      اة  اا ياة ااايا حل  أ د ا، د ي  اا

 ..029029  -011011 يريان  ااعلمحلة  ص ص:  يريان  ااعلمحلة  ص ص: 

 ..0909ااافايس. سلحلامي  ا سعحلد ااشحلتي   ا،رج  اايي ق  ص: ااافايس. سلحلامي  ا سعحلد ااشحلتي   ا،رج  اايي ق  ص: ((2))

 ..029029-027027م    احلل ا،اافا ااعرب االحلتا   ار اا      را ل   ص: م    احلل ا،اافا ااعرب االحلتا   ار اا      را ل   ص: 01770177أمينة االعالم اااقي ة  أمينة االعالم اااقي ة  ((3))
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 اخلي ببببببببببببة

 يي ستق ي ضم ااي:يي ستق ي ضم ااي:                    

جل ااا ا  أي تلبببببك ااشعىلبببببحلي   غ هبببببي   تبببببد ر ج بببببداع ألجبببببل ااا بببببا    تد ر ج داع أل هي    ىلحلي   غ  لك ااشع أي ت

اه  ببببياا ا    ي ببببة االحبببب ال   شبببب ى اااسببببيئل  الحفببببيظ عببببىل أماببببه  عىل أم فيظ  سيئل  الح ش ى ااا ح ال     ياا ا    ي ة اال

لخ  اسبببببب قرار    ا،يببببببيمهة اافعياببببببة   اا تببببببي   ااضببببببيري  مع لببببببخ  ضيري  مع  تي   اا اة   اا  ييمهة اافعي س قرار    ا،  ا

  ااد يل. ااد يل.جاانته عىل ااىلعحلد ا،حيل  اط لحلمت جاانته عىل ااىلعحلد ا،حيل  اط لحلمت 

م   ااشببببببعار ااقببببببامت  االنبببببب امء ااببببببا ات أحببببببد  عببببببيئ  ا،ج مبببببب     عيئ  ا،ج  حد   اا ات أ ن امء ا قامت  اال شعار اا اا

 الحفيظ عىل م اثه اااقي  الفر   ا،ج م .الحفيظ عىل م اثه اااقي  الفر   ا،ج م .

حلة  اج بببببت اهلايبببببة ااا احلبببببة مبببببا  بببببال  اابببببرتاج  وبببببديي   ا لحلبببببة   وديي   ا ل ارتاج   ما  ال  ا حلة  ية ااا ا  اج ت اهلا

فرا    يرجحلبببببببة مابببببببل: اابببببببر ب  اال حلبببببببير اال  ىلبببببببي ي   اافبببببببرا   ىلي ي   اا حلير اال   ار ب  اال  ال: ا حلة م   يرج

 اايحلييس.اايحلييس.

تُتعببببد  ضببببييي ا،اا اببببة  االنبببب امء ااببببا ات وببببدييع كتبببب  ودييع ك اا ات  ن امء ا اة  اال ضييي ا،اا  عد   حلي  اع   تببببيريا احلتحلببببي ُت تيريا احلت  اع   

       اي ااراها.      اي ااراها.

شيركة     بببببار رائبببببدا  احلتحلبببببي    مراحبببببل تيرخيحلبببببة خم لفبببببة   ا،شبببببيركة     فة   ا، حلة خم ل حل تيرخي حلي    مرا ئدا  احلت   ار را

 تطار ا،ج م  االحلتت.تطار ا،ج م  االحلتت.

 اا ا حلي :اا ا حلي :            

ما   ر انطال ببببيع مببببا تلببببك ااا ببببيئج  مببببي اعت ببببه تلببببك ااشعىلببببحلي  مببببا   ر   ىلحلي   لك ااشع مي اعت ه ت لك ااا يئج   ما ت انطال يع 

ظة  يعبببببل يات بببببت علحلابببببي االهببببب امم  بببببعا اطره ااضبببببيري  ا،حي ظبببببة  ضيري  ا،حي  ه امم  عا اطره اا اي اال عل يات ت علحل  ي

 أمهحلة كرب    تيريا   ااي)احلتحلي(.أمهحلة كرب    تيريا   ااي)احلتحلي(.  علحله  ااعي يش لعلحله  ااعي يش ل

حلة اا  يثخ ا ت ي اي ي اجبببب  عببببىل اااُعبببب   األ ببببراف االحلتحلببببة اا  ببببيثخ ا ببببت ي بببباي     ع   األ راف االحلت عىل ااُا ج   ي ا

سحلة  ااببببببببباالء البببببببببا ا  ااُتعبببببببببد عبببببببببا اا جيذ بببببببببي  اايحليسبببببببببحلة   عا اا جيذ ي  اايحلي عد  لا ا  ااُت ااالء ا ا

فيظ  األيببببببدااجحلي  اخليرجحلببببببة   ت لحلبببببب  مىلببببببلحة ااببببببا ا الحفببببببيظ  اا ا الح ىللحة ا حل  م حلة   ت ل يدااجحلي  اخليرج  األ

 عىل هاي ه.  عىل هاي ه.  
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 ا،ىلي ر  ا،راج 

 ا،ىلي ر:ا،ىلي ر:  -أ الع أ الع 

حلق ا، د ي   .   أ بببببد ر حلبببببق ا، بببببد ي   .     تيي  يبببببااي  بببببيعر اابببببا ا اا تببببب  اافرتتبببببيي أ د ر  ت  اافرت اا ا اا  يااي  يعر ا  

 األ    اااينحلة  ا،طتعة األهلحلة   ا يمي.األ    اااينحلة  ا،طتعة األهلحلة   ا يمي.

طيهر أ د  ااببببزا ي  ااطببببيهر أ ببببد    ازا ي  اا طي     را ل  اا رب  م  ج ببببي  األ طببببي     ببببرا ل  اا ببببرب  01710171ا م  ج ي  األ 

      ار ااف م الطتيعة ااارش      .   ار ااف م الطتيعة ااارش      .33  

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  بببببببببببببببببببببب

ساة م  ج بببببي  االحلتحلبببببا    يبببببير اهلجبببببر  مبببببا سببببباة 01910191بب  ببببببب   ما  جر   يير اهل حلا     ببهببببببب02620262م  ج ي  االحلت   -ه

 م   ار ف ا،حد     اادي.م   ار ف ا،حد     اادي.01130113  -هبهب02730273م     ساة م     ساة 01360136

بب  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب    ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

  ار ا،دار اطسالمت. ار ا،دار اطسالمت.  م   أعالم احلتحلي.     :م   أعالم احلتحلي.     :31163116

ىلطفى )ا بببببببا مكبببببببري. مىلبببببببطفى )  كري. م كري (.  يبببببببااي مىلبببببببطفى  بببببببا مكبببببببري 01220122ا ا م ىلطفى  ا م يااي م   .)

 ااطرا ليس. )عيل مىلطفى ا،رصايت  ا،رتمجاي(     :  ار اتايي.ااطرا ليس. )عيل مىلطفى ا،رصايت  ا،رتمجاي(     :  ار اتايي.

ت  تامببببي   كيراحلببببل ) . (  األ طببببي   تببببر: ،مببببد اايببببتيعت   ار اا يتبببب    يتيعت   ار اا ي مد اا تر: ، طي    حلل ) . (  األ  مي   كيرا تا

 ااعر       .ااعر       .

ااثرر ب  سبببببببب ا ار   ابببببببباثرر ب    سالمت   م  حببببببببي  ااعببببببببي  االسببببببببالمت   01720172س ا ار    عي  اال حي  اا     66م  

 ..33   :   :00:   حل  ارسالي  نقله: عجي  نا ض  مج::   حل  ارسالي  نقله: عجي  نا ض  مج: قل  قل 

ي اكببببار    رانشحليبببب ا  عر: م  احلتحلببببي أثاببببيء ااع ببببد ااعبببباام  اااببببي   تعببببر: 01700170    كار    رانشحل اي   ت عاام  اا ايء ااع د اا حلي أث م  احلت

عالي   لحلفبببببة ،مبببببد اا لحليسببببب  ا،اشبببببأ  ااعيمبببببة الارشببببب  اا اميببببب   االعبببببالي   ي   اال رش  اا ام مة الا شأ  ااعي يس  ا،ا مد اا لحل فة ،  لحل

  را ل . را ل .

يا  مايسببببب  ،مبببببا  حيبببببا    ما  ح يس  ، سة م  ااملبببببة االيطياحلبببببة عبببببىل احلتحلبببببي  راسبببببة 01910191ما حلي  را عىل احلت حلة  لة االيطيا م  اام

 ادياة  ااقيهر .ادياة  ااقيهر . ثيئقحلحلة   ار ااطتيعة ا ثيئقحلحلة   ار ااطتيعة ا
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 ا،راج :ا،راج :  -ثينحليع ثينحليع 

عيء أ د  ااتاببببي   عببببيء أ ببببد    اي    حلة  م   رامببببي ا،عببببي را    ضببببييي اهلايببببة ااا احلببببة  31013101اات ية ااا ا ضييي اهلا عي را     مي ا، م   را

 ااعر  الارش  اا امي   ااقيهر .ااعر  الارش  اا امي   ااقيهر .

ىل   األ بببببببحلض  رجببببببب  نىلببببببب     ج  ن م   را ل  اا رب   ك ي ي  م   بببببببرا ل  اا بببببببرب   ك ي بببببببي  31113111األ حلض  ر

سي  اارحياببببة  ببببال  ااقببببري اا يسبببب  عرشبببب  مركببببز ج ببببي  االحلتببببا الدراسببببي   تا الدرا كز ج ي  االحل رش  مر س  ع قري اا ي اة  ال  اا اارحي

 اا يرخيحلة   را ل .اا يرخيحلة   را ل .

مد   اا لحليسبببب   لحلفببببة ،مببببد     فة ، يس   لحل حلة م  ر حلببببق  ببببيعر ااببببا ا  ااببببدار ااعر حلببببة 01990199اا لحل ادار ااعر  اا ا  ا حلق  يعر ا م  ر 

 ال  يب   را ل .ال  يب   را ل .

سلحلامي  ا  ر  يام ااتببببببي   سببببببلحلامي  ببببببا  ر  ببببببيام   تي    ية م  اهلايببببببة اارب ي يببببببة 31303130-31313131اا ية اارب ي  م  اهلا

     ياحلة اافحلدرااحلة   ار اا    ااا احلة   ا يمي.    ياحلة اافحلدرااحلة   ار اا    ااا احلة   ا يمي.

ا   ااببببببدغحل    يابببببب     ادغحل    ي ية م  اا ببببببأث ا  اا ااانحلياحلببببببة    اببببببيء اهلايببببببة 31313131ا ايء اهلا حلة     م  اا أث ا  اا ااانحليا

 مركز   راك الدراسي   االس شيرا   ) .م(. مركز   راك الدراسي   االس شيرا   ) .م(.   ااا احلة   احلتحلي ااا احلة   احلتحلي 

حلل عقحلبببببل  حيبببببا عقحلبببببل   يا عق حلل  ح غ  م ا    م   اهلايبببببة  بببببا م ا ببببب   غببببب  م ا ببببب   31023102عق ية  ا م ا     م   اهلا

 ) .م(.) .م(.

تدااقي ر )ا ببببببا عببببببيل  عتببببببدا،ياك  ببببببا عتببببببدااقي ر )  تدا،ياك  ا ع عيل  ع حلة   (. اافاائببببببد ا لحلببببببة   01220122ا ا  ئد ا ل (. اافاا

 تيريا ااعيئلة اايااسحلة اايكمة  لحلتحلي.  مشق:  ار ا زائر ااعر حلة.تيريا ااعيئلة اايااسحلة اايكمة  لحلتحلي.  مشق:  ار ا زائر ااعر حلة.

ارب م  ااببببرب 31303130اا اه  خم ير  اا بببباه  خم ببببير    حلة اال ة ااتببببير   عببببىل اا حلاانببببة ااعر حلببببة اال ببببة م  ا نة ااعر  عىل اا حلاا تير    اا

    ا حلي  اا ايت.   ا حلي  اا ايت.33هاية   هاية   

عيل )اايبببببيحيل  مابببببى عبببببيل )  اى  ييحيل  م حلا  يانحلبببببا    3131اا اار     عر (. مضبببببيما ااابببببار     بببببعر 31023102يان ضيما اا (. م

 أ د ر حلق ا، د ي.  ا يمي: جيمعة  ا يمي.أ د ر حلق ا، د ي.  ا يمي: جيمعة  ا يمي.

مد  اارشببببببيخ  نياااببببببديا ،مببببببد    اديا ، رشيخ  نياا حليي م  ا ببببببااهر اطكلحللحلببببببة   أعحلببببببيي 01110111اا حلة   أع م  ا ااهر اطكلحلل

   ق.ق.علامء احلتحلي ما ا،يا حلة. عامي:  ار ااتحليرعلامء احلتحلي ما ا،يا حلة. عامي:  ار ااتحلير

يعا  ) شبببببحل ة. ،مبببببد ميبببببعا  )  مد م شحل ة. ، تت (. رمضبببببيي اايببببباحييل ااتطبببببل االحلتبببببت 01760176  طل االحل ياحييل اات ضيي اا (. رم

 ااش حلد   فيحه الطلحليي.  را ل :  ار اافرجي .ااش حلد   فيحه الطلحليي.  را ل :  ار اافرجي .

عدمي  محل شبببببحلليل  اابببببحل    اهلايبببببة  تبببببر:عيل   فبببببة   ار اااسبببببحل  العبببببدمي    سحل  ال فة   ار ااا تر:عيل    ية   احل    اهلا شحلليل  ا محل 

 م.م.01120112ااطتيعحلة   مشق  ااطتيعحلة   مشق  
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تداا ري   ااببببببباج   ميبببببببي  عتبببببببداا ري     يي  ع ااج   م حدي م  تببببببباياتت  نظري بببببببه اا حبببببببدي 31013101ا تاياتت  نظري ه اا  م  

ضير  اط االس جي ة)ااضببببببير  اط يارية سببببببالمحلة أنماذجببببببيع(  اهلحلئببببببة ااعيمببببببة اايببببببارية  االس جي ة)اا مة اا ئة ااعي جيع(  اهلحل سالمحلة أنماذ

 ال  يب   مشق.ال  يب   مشق.

شحلتي   ااافببببببايس  سببببببلحلامي  ببببببا سببببببعحلد ااشببببببحلتي     سعحلد اا سلحلامي  ا  فايس   سلحلامي  ي ي م  سببببببلحلامي  ي ببببببي 31023102ااا م  

ية ااتببببير   ُأمببببة   رجببببل.  مبببببزيا خلببببدمي  ااطتيعببببة  ااارشبببب  اادعييبببببة  رش  اادعي عة  ااا خلدمي  ااطتي مزيا  جل.   مة   ر تير   ُأ اا

  اطعالي   را ل . اطعالي   را ل .

عيل  هايببببببدي  مىلببببببطفى عببببببيل    ىلطفى  يدي  م حلي م  ااركببببببة ااا احلببببببة   لق احلتحلببببببي 01990199ها حلة   لق احلت كة ااا ا م  اار

حل بببببال  اابببببرب ااعي،حلببببب ارب ااعي، ياري  ة األ    مبببببر: ا  اابببببديا حيبببببا اايببببباري   ال  ا يا اا اديا ح مر: ا  ا ة األ    

 ماشارا  مركز ج ي  االحلتحلا لد اا ز  االيطييل   را ل .ماشارا  مركز ج ي  االحلتحلا لد اا ز  االيطييل   را ل .

 ا،جال : -ثيااي  

سي   ااشبببببببعييل  سبببببببمحلة سبببببببي     سمحلة  شعييل   رشيخ مقي مبببببببة أ بببببببد اارشبببببببيخ ))))مير   م  مبببببببير   م    0101اا مة أ د اا مقي 

حلزي اايبببببببببباايس االحبببببببببب ال  اطيطببببببببببييل  اطنجلحلببببببببببزي  طييل  اطنجل ح ال  اطي ياايس اال     ((((مم01090109-01130113اا

 ..013013-027027 الال   ص ص:  الال   ص ص: 

عر   ياببببب   مبببببرا   ااعبببببر    مرا   اا ا    حلة   م   ضبببببييي اهلايبببببة ااا احلبببببة   31073107 ا    بببببا    ي ية ااا ا ضييي اهلا م   

عة ك ي ببببي  ا،بببببارل حيبببببت  بببببا عزيببببز  رسبببببياة ميجيببببب   ماشبببببار   جيمعبببببة  شار   جيم ي   ما سياة ميج يز  ر حيت  ا عز ،ارل  ك ي ي  ا

 ،مد  الحليف/ ا،يحللة/ ا زائر.،مد  الحليف/ ا،يحللة/ ا زائر.

ست يي  عتبببببداهلل   ببببب  اابببببديا سبببببت يي    اديا  تداهلل     ا ية  ابببببيء اايبببببالم  تعزيبببببز اهلايبببببة ))))م  م  31013101ع يز اهلا يالم  تعز ايء اا  

عراقااا احلببببببة   ااعببببببراق حلة   اا عراق     لببببببة ت ريببببببت العلببببببام اايحليسببببببحلة  ااعببببببراق  ((((ااا ا سحلة  اا لام اايحلي يت الع لة ت ر    

 . . 219219-  227070  ص ص:   ص ص: Sااعد  ااعد  

مايس  اافضببببببحلل  عمببببببر مببببببايس    مر  ضحلل  ع حلي     ر ا، ببببببدي اايبببببباايس    حلببببببي   ))))م م 31013101ااف ياايس       ر ا، دي اا

سحلة  تطببببباير ااركبببببة اايااسبببببحلة  كة ااياا طاير اار ية   اايااسبببببحلة مبببببا اازا يبببببة ((((مم01130113-09660966 ت ما اازا  سحلة    ااياا

يامت    ااد ابببببة  أعبببببام  ااابببببد   ااعلمحلبببببة اااينحلبببببة ا،اعقبببببد   بببببي  تاب يبببببامت  قد   ي  تاب  حلة ا،اع حلة اااين اد   ااعلم عام  اا اة  أ    ااد 

يمرب  ييببببببببببمرب   3232-3636 حلة   ا يمي  ص م   ار اا  بببببببببب  ااا احلببببببببببة   ا ببببببببببيمي  ص 31013101 ي م   ار اا    ااا ا

 . . 026026  -007007ص:ص:

ي ا  نشحليببببب ا  كار    راكبببببار    را  حلي بببببفحي  هيمبببببة   تبببببيريا احلتحلبببببي))))نشحل تيريا احلت مة      تر:  راهحل    تر:  بببببراهحل  (((( فحي  هي

حلة  أ ببببد ا، ببببد ي  اايبببباة ااايااببببة  ااعببببد  اارا بببب    لببببة  ببببيريان  ااعلمحلببببة   لة  يريان  ااعلم عد  اارا      اة  اا ياة ااايا أ د ا، د ي  اا

 ..029029  -011011ص ص: ص ص: 
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 اارسيئل ااعلمحلة:اارسيئل ااعلمحلة:  -را عيع را عيع 

عىل م  أممبببببة اهلايبببببة  تبببببداعحليهتي عبببببىل 31073107ا رف   يتا أ د  ره  ا بببببرف   بببببيتا أ بببببد  بببببره      تداعحليهتي  ية   مة اهلا م  أم

جيع االسببببببب قرار اايبببببببحلييس   اابببببببا ا ااعبببببببر  احلتحلبببببببي نماذجبببببببيع  حلي نماذ عر  احلت اا ا اا يحلييس   ا س قرار اا -31013101اال

 م  رسياة ميجي   ماشار   جيمعة األمهر  غز .م  رسياة ميجي   ماشار   جيمعة األمهر  غز .31013101

 ا،عيج :ا،عيج :  - يميي   يميي  

عالم اااقي ة  أمينبببببة االعبببببالم اااقي بببببة    نة اال حلا   ار م    احلبببببل ا،ببببباافا ااعبببببرب االحلتحلبببببا   ار 01770177أمي عرب االحلت ،اافا اا حلل ا م    ا

 اا      را ل .اا      را ل .

مد  اا لحليسبببببب   لحلفببببببة ،مببببببد    فة ، يس   لحل حلي م  معجبببببب  معببببببيرك ا  ببببببي    احلتحلببببببي 01920192اا لحل عيرك ا  ي    احلت ج  م م  مع

 م  اادار ااعر حلة ال  يب.م  اادار ااعر حلة ال  يب.01200120  -01000100

رشيخ  ا رجبببببببي   عبببببببيل  بببببببا ،مبببببببد اايبببببببحلد اارشبببببببيخ      يحلد اا مد اا عيل  ا ، جي    م  ك يب م  ك بببببببيب 31123112ا ر

 اا عريفي   وق:،مد  ديق ا،اشي ي   ار اافضحللة  ااقيهر .اا عريفي   وق:،مد  ديق ا،اشي ي   ار اافضحللة  ااقيهر .

حلل  لحلتي  مجحلببببل  بببببلحلتي    يحلة م ا،عجبببب  اافليبببببفت  يألافببببيظ ااعر حلبببببة  اافرنيبببببحلة 01930193مج حلة  اافرن فيظ ااعر  يفت  يألا ج  اافل م ا،ع

 ..33 االن لحلزية  ااالتحلاحلة   ار اا  يب االتاي          : االن لحلزية  ااالتحلاحلة   ار اا  يب االتاي          :

ظار  ا بببببببا ماظبببببببار    عرب   م  ايبببببببيي ااعبببببببرب   01110111ا ا ما ييي اا ارتاه    ار  ححلبببببببيء اابببببببرتاه 22م  ا حليء ا    ار  ح

 ..0101اتايي   : اتايي   :   -ااعر       ااعر       

حلة   مببببب  اال بببببة ااعر حلبببببة    م  اال ة ااعر  ت  م  ا،عجببببب  ااببببباجحلز   ار اا حريبببببر الطتببببب  01910191  ير الط ااجحلز   ار اا حر ج  ا م  ا،ع

  ااارش  مرص. ااارش  مرص.

 

 

 



 

 
 القاعدة العسكرية الامريكية في ارتيريا كاغينو

 (1953– 1973)     
 

 1يام مشهد كاظمأد.

 مقدمة:

بعد ان خرجت الواليات املتحدة االمريكية من احلرب العاملية الثانية مل تصبها أي خسائر.   

اخذت توجه انظارها اىل مستعمرات ودول افريقية الستخدامها كأبراج مراقبة نحو الوطن 

العريب لذلك توجهه انظارها نحو ارترييا بكوهنا احد دول القرن االفريقي املطل عىل الوطن 

وحمطة مواصالت نقل النفط اىل العامل. وبفضل العالقات االمريكية االثيوبية العريب 

استطاعت ان تأسس قاعدة هلا يف ارترييا. فضال عن مراقبة االحتاد السوفيتي الذي كان له 

 .مكان يف هذه الدول

 مشكلة البحث:

ات من القرن بوجود الواليات املتحدة االمريكية هبذه املنطقة بالذ تكمنان مشكلة البحث  

االفريقي ملا هلذه املنطقة من امهية هلا واىل اثيوبيا باعتبار ارترييا نقطة وصل بني القرن االفريقي 

 والعامل العريب .

 أسئلة البحث:

حد من لنسأل هنا هل استطاعت الواليات املتحدة االمريكية االستفادة من هذه القاعدة ل

 خاصة. والعامل بصورة عامة؟  انتشار املد السوفيتي نحو افريقيا بصورة

 أهداف البحث:

توضيح سياسة الواليات املتحدة بصورة خاصة إلجياد موطأ قدم هلا بعد ان خرجت من . 1

 احلرب العاملية الثانية بكامل قوهتا الستخدام اسلحتها النووية يف العامل.

يقاف املد الشيوعي املتمثل باالحتاد تحدة االمريكية هبذه السياسة ارادت الواليات امل. 2

 السوفيتي. 

 أمهية البحث:

تكمن امهية البحث بكونه تطرق اىل سياسة الواليات املتحدة نحو اجياد موطأ قدم هلا هبذه 

 الدول ملوقعها االسرتاتيجي املهم نقطة وصل بني قارات اسيا وأوروبا وافريقيا. 

                                                 
كام حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ  ،2011جامعة بغداد عام ، عىل شهادة املاجستري من كلية الرتبية للبنات ةصلاح 1

املجالت العربية واملحلية، هلا  هلا العديد من البحوث املنشورة يف. 2017جامعة بغداد  عام  ،احلديث  من كلية الرتبية للبنات

 مشاركات عدة يف املؤمترات املحلية والدولية.
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 منهج البحث:

 البحث منهج تارخيي رسدي.استعراض املنهج املعتمد يف 

 

القرن  -ارترييا– اثيوبيا- قاعدة كاغينو- الواليات املتحدة االمريكيةالكلامت املفتاحية: 

 .االفريقي

 

 

The US military base in Eritrea, Kagino  

(1953 – 1973) 

 

Ayam Mashhad Kazem Al-Aboudi 

Abstract: 

After the United States of America emerged from World War II, it did not 

suffer any losses. It began to turn its eyes to African colonies and countries 

to be used as watchtowers towards the Arab world, so it directed its eyes to 

Eritrea, as it is one of the countries in the Horn of Africa overlooking the 

Arab world and a transportation station for transporting oil to the world. 

Thanks to the US-Ethiopian relations, it was able to establish a base in 

Eritrea. As well as monitoring the Soviet Union, which had a place in these 

countries. The research consists of a summary and two chapters. In the first 

topic, we dealt with the establishment of the American military base in 

Eritrea Kagino (1953-1959). As for the second topic, we discussed the US-

Ethiopian relations (1960-1973) ass well as an epilogue. 

                              

 Keywords: United States of America, Kagino Air Force Base, Ethiopia, 

Eritrea Horn of Africa.                                                         
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 املبحث االول

 (1959 –1953)يف ارترييا  "كاغينو"انشاء القاعدة العسكرية االمريكية

 

بدأ اهتامم الواليات املتحدة األمريكية بأفريقيا بشكل عام قبل قيام احلرب العاملية الثانية بدأ اهتامم الواليات املتحدة األمريكية بأفريقيا بشكل عام قبل قيام احلرب العاملية الثانية                 

سبة ، إذ كانت قيمة االستتتتثامرات األمريكية اجارجية يف أفريقيا تبلس نستتتبة 11911191عام عام  ستثامرات األمريكية اجارجية يف أفريقيا تبلس ن % من % من 99، إذ كانت قيمة اال

، ،   راهتاراهتامن استثاممن استثام  % (% (55استثامراهتا وكانت نسبة األخرية مع الواليات املتحدة األمريكية تبلس )استثامراهتا وكانت نسبة األخرية مع الواليات املتحدة األمريكية تبلس )

يا يف وعنتتد امتتتداد احلرب العتتامليتتة الثتتانيتتة إىل أفريقيتتا يف  ية إىل أفريق ثان ية ال عامل تداد احلرب ال ند ام ية أقيمتتت القواعتتد العستتتكريتتة   11911191وع سكر عد الع مت القوا أقي

ساعد ذلك عىل تغلغل والعالقات التجارية بني القارة األفريقية والواليات املتحدة، وقد ستتتتاعد ذلك عىل تغلغل  والعالقات التجارية بني القارة األفريقية والواليات املتحدة، وقد 

  . إذ كانت للواليات املتحدة األمريكية موارد. إذ كانت للواليات املتحدة األمريكية موارد((1))الواليات املتحدة األمريكية داخل هذه القارةالواليات املتحدة األمريكية داخل هذه القارة

ستثامراهتا، وقد وجدت كبرية مكدستتتتة وارادت البحث عن مناطه فيها فرع واعدة الستتتتثامراهتا، وقد وجدت  سة وارادت البحث عن مناطه فيها فرع واعدة ال كبرية مكد

 ..((2))ضالتها يف القرن األفريقيضالتها يف القرن األفريقي

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية والتي تم عىل أثرها إعادة ترتيب موازين القوى يف بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية والتي تم عىل أثرها إعادة ترتيب موازين القوى يف 

قاء الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الستتتوفيتي إىل يًا ارت سوفيتي إىلالعامل، ظهر جل قاء الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد ال يًا ارت لدول   العامل، ظهر جل بة ا لدول مرت بة ا مرت

سرتاتيجية خارج حدودها العظمى. بدأت كل قوة منهام تبحث هلا عن مناطه ذات أمهية استتترتاتيجية خارج حدودها  العظمى. بدأت كل قوة منهام تبحث هلا عن مناطه ذات أمهية ا

عامل اجلغرافيتتة، فتتالواليتتات املتحتتدة كتتانتتت منع لتتة عن العتتامل  لة عن ال نت منع  كا حدة  يات املت فالوال ية،  كان توجهام نحو القرن .هلتتذا كتتان توجهام نحو القرن ((3))اجلغراف هلذا  .

سامد بقيادة الواليات املتحدةاالفريقي والبحر األمحر، واشتتتد التنافس بني املعستتكرين الرأستتامد بقيادة الواليات املتحدة سكرين الرأ شتد التنافس بني املع   االفريقي والبحر األمحر، وا

. وجاء هذا االهتامم . وجاء هذا االهتامم ((4))االمريكية واالشرتاكي بقيادة االحتاد السوفيتي لنرش سياستهام يف العاملاالمريكية واالشرتاكي بقيادة االحتاد السوفيتي لنرش سياستهام يف العامل

لدول  عد خروج ا لك ملرء الفراخ ب كذ قارة، و هذه ال جياد استتتواق وموارد يف  لدول لرضتتتورة ا عد خروج ا لك ملرء الفراخ ب كذ قارة، و هذه ال سواق وموارد يف  جياد ا رضورة ا ل

 ..((5))االستعامرية القديمةاالستعامرية القديمة

يمكن أن نمي  من يمكن أن نمي  من سعت الواليات املتحدة إىل حتديد أهداف عدة يف القرن األفريقي، ستتتعت الواليات املتحدة إىل حتديد أهداف عدة يف القرن األفريقي،           

سية هي: ربط املنطقة العربية باالسرتاتيجية الدولية للواليات املتحدة  صورة رئي سية هي: ربط املنطقة العربية باالسرتاتيجية الدولية للواليات املتحدة بينها ثالثة ب صورة رئي بينها ثالثة ب

                                                 
سيطرة الغربية حتى االستقالل ، بغداد، ، ، 11511151عبدالرزاق مطلك ، عبدالرزاق مطلك ،   ، ، الفهدالفهد  ((1)) سيطرة الغربية حتى االستقالل ، بغداد، حركة التحرر الوطنية األفريقية يف بداية دخول ال حركة التحرر الوطنية األفريقية يف بداية دخول ال

 . . 9191عع
 . . 9090عع  النعامن، دار ابن خلدون، بريوت،النعامن، دار ابن خلدون، بريوت،حروب التدخل األمريكية يف العامل، ترمجة منعم حروب التدخل األمريكية يف العامل، ترمجة منعم ، ، 11791179ريتشارد، ريتشارد،   ، ، بارنتبارنت  ((2))
شؤون القومية والدول اجلديدة يف أفريقيا ، ترمجة شتتتتاكر نصتتتي، لطي، ، دار الشتتتؤون   ، ، 11101110عر أي م روعي ومايكل تايدي،عر أي م روعي ومايكل تايدي،  ((3)) صي، لطي، ، دار ال شاكر ن القومية والدول اجلديدة يف أفريقيا ، ترمجة 

 . . 8181، ع، ع22جج، ، الثقافية العامة، بغدادالثقافية العامة، بغداد
( ، العدد ( ، العدد 1919، جملة كلية الرتبية للبنات، املجلد )، جملة كلية الرتبية للبنات، املجلد )20012001""--11791179قات األثيوبية األمريكية، قات األثيوبية األمريكية، العالالعال""  ، ، 20192019منى حسني ،منى حسني ،  ، ، عبيدعبيد  ((4))

 . . 988988(، جامعة بغداد، ع(، جامعة بغداد، ع22))
سكياوزادوفستتتكي  ((5)) سات الواليات املتحدة األمريكية وأفريقيا، ترمجة: عامد حاتم، مرك  البحوث والدراستتتتات   ، ، 11181118  اندريه أ. ،اندريه أ. ،، ،   اوزادوف الواليات املتحدة األمريكية وأفريقيا، ترمجة: عامد حاتم، مرك  البحوث والدرا

 . . 1111األفريقية، عاألفريقية، ع
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ستقرار فيها باملفهوم األمريكي، وضتتتامن املصتتتالح الغربية فيها، وأخريًا ضتتتامن االستتتتقرار فيها باملفهوم األمريكي ضامن اال صالح الغربية فيها، وأخريًا  ضامن امل . وقد . وقد ((1))، و

نتيجة التطور نتيجة التطور   وضعت الواليات املتحدة اسرتاتيجية خاصة هبا فأخذت هتتم بالقرن األفريقيوضعت الواليات املتحدة اسرتاتيجية خاصة هبا فأخذت هتتم بالقرن األفريقي

 الصناعي والتكنولوجي للواليات املتحدة األمريكية واملعسكر الغريب.الصناعي والتكنولوجي للواليات املتحدة األمريكية واملعسكر الغريب.

ضمن هتططاهتا للقرن األفريقي أمهيته حلاجة الدول الغربية وضتتعت الواليات املتحدة ضتتمن هتططاهتا للقرن األفريقي أمهيته حلاجة الدول الغربية                ضعت الواليات املتحدة  و

صنعة لدول هذه املنطقة، وتأمني اجط التجاري من املواد اجام من أفريقيا، ونقل املواد املصتتتنعة لدول هذه املنطقة، وتأمني اجط التجاري  من املواد اجام من أفريقيا، ونقل املواد امل

بالبحر األمحر، والذي يعّد الصتتتامم الذي يتحكم بمستتتتار حركة الذي يربالذي يرب سار حركة ط رشق أفريقيا  صامم الذي يتحكم بم بالبحر األمحر، والذي يعّد ال ط رشق أفريقيا 

ثل أق  وأرس  طريه بني الغرب املالحتة بني البحر املتوستتتط واملحيط اهلنتدي ، إذ يمثتل أق تتت وأرس  طريه بني الغرب  ندي ، إذ يم سط واملحيط اهل حة بني البحر املتو املال

سيام النفط ونقله إىل الواليات املتحدة والرشتتتق ، فهو الطريه الرئيس لنقل املواد اجام والستتتيام النفط ونقله إىل الواليات املتحدة  رشق ، فهو الطريه الرئيس لنقل املواد اجام وال وال

ضاًل عوالدول الغربية ، فضتتتاًل ع سلحة لدول ن نقل الستتتلع املصتتتنعة والتكنولوجيا الغربية واألستتتلحة لدول والدول الغربية ، ف صنعة والتكنولوجيا الغربية واأل سلع امل ن نقل ال

 ..((2))الرشق االوسطالرشق االوسط

ها  هداف أخرى من هذا اإلطار إىل أ ية يف  حدة األمريك يات املت عت الوال ها كام ستتت هداف أخرى من هذا اإلطار إىل أ ية يف  حدة األمريك يات املت سعت الوال كام 

سرتاتيجية االحتواءاستتتتخدام استتترتاتيجية االحتواء ستخدام ا سوفيتي واحلد من فرع امتداد النفوذ وتطويه النفوذ الستتتوفيتي واحلد من فرع امتداد النفوذ   ((3))ا وتطويه النفوذ ال

حدة  فالواليات املت بالبحر األمحر،  ندب  باب امل عاده من مضتتتيه  لة أب حدة الستتتوفيتي، وحماو فالواليات املت بالبحر األمحر،  ندب  باب امل ضيه  عاده من م لة أب سوفيتي، وحماو ال

شار والنفوذ العاملي، باعتبارها القوة األمريكية كانت تتأثر بمستتاعي االحتاد الستتوفيتي لالنتشتتار والنفوذ العاملي، باعتبارها القوة  سوفيتي لالنت ساعي االحتاد ال األمريكية كانت تتأثر بم

ستطيع الوحيدة يف العامل التي كانت آنذاك تستتتتطيع  . كام اختذت . كام اختذت ((4))  أن هتدد األمن القومي األمريكيأن هتدد األمن القومي األمريكيالوحيدة يف العامل التي كانت آنذاك ت

الواليات املتحدة البحر األمحر والقرن األفريقي نقطة وثوب للقارة األفريقية، ألهنام يمثالن الواليات املتحدة البحر األمحر والقرن األفريقي نقطة وثوب للقارة األفريقية، ألهنام يمثالن 

                                                 
 . . 115115جغرافيا العالقات السياسية، مؤسسة الوحدة، الكويت، عجغرافيا العالقات السياسية، مؤسسة الوحدة، الكويت، ع  ،،11771177عبداملنعم ،عبداملنعم ،، ،   عبدالوهابعبدالوهاب  ((1))
فت  ((2)) فترأ ية للقرن األفريقي، ،،11171117اجالل حممد، اجالل حممد، ، ،   رأ لدول ندوة ا ية للقرن األفريقي، رصا  القوتني العظيمتني ، أعامل ال لدول ندوة ا ناير   77--11رصا  القوتني العظيمتني ، أعامل ال ثاين/ ي ناير كانون ال ثاين/ ي كانون ال

سات األفريقية ، جامعة القاهرة ، ج، معهد البحوث والدراستتات األفريقية ، جامعة القاهرة ، ج11151115 ، العرب وأفريقيا ، العرب وأفريقيا 11191119 ، ، ،أمني ،أمني   هويديهويدي  ، ، 105105،  ع،  ع11، معهد البحوث والدرا

 ..519519وقضايا األمن املشرتك، مرك  دراسات الوحدة العربية ، منتدى الفكر العريب، ندوة العرب وأفريقيا، بريوت، عوقضايا األمن املشرتك، مرك  دراسات الوحدة العربية ، منتدى الفكر العريب، ندوة العرب وأفريقيا، بريوت، ع
سرتاتيجية اعتمدهتا الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية حيث اعدت الحاستتترتاتيجية االحتواء: أول استتترتاتيجية اعتمدهتا الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية حيث اعدت الح  ((3)) سرتاتيجية االحتواء: أول ا تواء تواء ا

به الواليات املتحدة منذ عام  تأثرت  به الواليات املتحدة منذ عام االحتاد الستتتوفيتي ومنع نفوذه اعتامدًا عىل الستتتالو النووي الذي استتت ستأثرت  سالو النووي الذي ا سوفيتي ومنع نفوذه اعتامدًا عىل ال ، لكن ، لكن   11951195االحتاد ال

سوفيياالستتترتاتيجية مل تدم طويال فقد كلتتت الستتتوفيي ل ال سرتاتيجية مل تدم طويال فقد ك طوق االحتكار األمريكي للقوة النووية عندما فجروا قنبلتهم الذرية عام طوق االحتكار األمريكي للقوة النووية عندما فجروا قنبلتهم الذرية عام   تتاال

شا، مل تضتتع االستترتاتيجية من انتشتتا11911191 سرتاتيجية من انت ضع اال صني عام ر الشتتيوعية يف الصتتني عام ، مل ت شيوعية يف ال ودوال أخرى ، ظلت ودوال أخرى ، ظلت   11591159وكوريا اجلنوبية عام وكوريا اجلنوبية عام 11911191ر ال

هذه االسرتاتيجية طول احلرب الباردة ، أقامت الواليات املتحدة مناطه نفوذ متامخة لالحتاد السوفيتي هبدف احتوائه. ينظر: هذه االسرتاتيجية طول احلرب الباردة ، أقامت الواليات املتحدة مناطه نفوذ متامخة لالحتاد السوفيتي هبدف احتوائه. ينظر: 

ص يإستتامعيل صتت ي  مقلد،مقلد، سامعيل  صول والنظاتفاقيات الستتياستتة الدولية ، دراستتة يف األصتتول والنظ،،11171117إ سة يف األ سة الدولية ، درا سيا سل، الكويت، ريات ، ذات الستتالستتل، الكويت، اتفاقيات ال سال ريات ، ذات ال

 ؛؛252252عع

Lefebvre  ، ،Jeffrey A. ، ، December 1998 ، ، "The United States Ethiopia and the 1963 Somali-

Soviet arms dedl: coutaiment and the balance of power dilemma in the Horn of Africa"،،   

The Journal of  ، ،odern Africa studies ، ، Vol. 3،،   No. 4 ، ، Cambridge University press ، ، P. 

611. 
صود، فؤاد عبداملقصتتود،   طه،طه،((4)) شرتكةال تتا  الدود حول البحر األمحر واملخاطر املشتترتكة""، ، 11151115فؤاد عبداملق سابعة، ، جملة قضتتايا عربية، الستتنة الستتابعة،   ""ال ا  الدود حول البحر األمحر واملخاطر امل سنة ال ضايا عربية، ال ، جملة ق

 . . 119119( ، بغداد، نيسان ،ع( ، بغداد، نيسان ،ع99العدد )العدد )
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البوابة ملنطقة أفريقيا الرشقية، وهي ذات أمهية ك ى للغرب من النواحي االقتصادية، كوهنا البوابة ملنطقة أفريقيا الرشقية، وهي ذات أمهية ك ى للغرب من النواحي االقتصادية، كوهنا 

 ..((1))هت ن ضخم للمواد األولية للصناعاتهت ن ضخم للمواد األولية للصناعات

ناحية  عد القرن األفريقي ذات أمهية استتترتاتيجية متمي ة من ال ناحية من جهة أخرى، ي سرتاتيجية متمي ة من ال عد القرن األفريقي ذات أمهية ا من جهة أخرى، ي

سبة العستتتكرية، كوهنا تشتتتكل منطقة نموذجية للمناورات وبمستتتاحات هائلة، ستتتواء بالنستتتبة  سواء بالن ساحات هائلة،  شكل منطقة نموذجية للمناورات وبم سكرية، كوهنا ت الع

 ..((2))للواليات املتحدة األمريكية أم حلل، الشامل األطليسللواليات املتحدة األمريكية أم حلل، الشامل األطليس

سباب جاء اهتامم الواليات املتحدة بالقرن األفريقي هلذه األستتتباب جاء اهتامم الواليات املتحدة بالقرن األفريقي  من خالل اثيوبيا التي من خالل اثيوبيا التي هلذه األ

شرتكة كون أثيوبيا من الدول األفريقية اختذهتا منطقة ارتكاز هلا، والستتتيام هناك مصتتتالح مشتتترتكة كون أثيوبيا من الدول األفريقية  صالح م سيام هناك م اختذهتا منطقة ارتكاز هلا، وال

ضاًل عن م  وليبرييا، وجنوب التي كانت مستتتتقلة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية فضتتتاًل عن م تتت وليبرييا، وجنوب  ستقلة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ف التي كانت م

ضامم أفريقيا، فكانت أثيوبيا األكثر استتعدادًا من بني الدول األفريقية لالنضتامم  ستعدادًا من بني الدول األفريقية لالن إىل األمم املتحدة، إىل األمم املتحدة، أفريقيا، فكانت أثيوبيا األكثر ا

سيام بعد أن خرجت منهكة القوى عقب االحتالل اإليطاد لاراا األثيوبيةوالستتيام بعد أن خرجت منهكة القوى عقب االحتالل اإليطاد لاراا األثيوبية إال أن إال أن   ،،((3))وال

ضية ، عالقة أثيوبيا بالواليات املتحدة األمريكية مل تكن حديثة العهد بل تعود إىل حقب ماضتتتية ،  عالقة أثيوبيا بالواليات املتحدة األمريكية مل تكن حديثة العهد بل تعود إىل حقب ما

شري الوقائع التارخيية إىل أن أول اتفاقية يارية عقدت بني أثيوبيا إذ تشتتتري الوقائع التارخيية إىل أن أول اتفاقية يارية عقدت بني أثيوبيا   والواليات املتحدة يف والواليات املتحدة يف إذ ت

سم ديستتم   2727)) سا  ، لذلك اعتمدت احلكومة األثيوبية ستتياستتة استتتندت إىل  أستتا  ((4))((11091109دي ستندت إىل  أ سة ا سيا ، لذلك اعتمدت احلكومة األثيوبية 

ضاًل عن كستتب ود دولة ذات تأثري ونفوذ لدعمها يف حال تعرضتتها لازمات اجارجية، وفضتتاًل عن  ضها لازمات اجارجية، وف سب ود دولة ذات تأثري ونفوذ لدعمها يف حال تعر ك

 ..((5))أن أثيوبيا ال متتلك قوة أو صناعة عسكرية كافية حلاميتها من املخاطر املحيطة هباأن أثيوبيا ال متتلك قوة أو صناعة عسكرية كافية حلاميتها من املخاطر املحيطة هبا

ضمن ذت العالقات بني الواليات املتحدة واثيوبيا بالتطور، مع إدراج أثيوبيا ضتتتمن أخأخ ذت العالقات بني الواليات املتحدة واثيوبيا بالتطور، مع إدراج أثيوبيا 

مان( برنتتامج الرئيس األمريكي األستتتبه )هتتاري ترومتتان(  هاري ترو سبه ) نامج الرئيس األمريكي األ واملعروف بت واملعروف بت . . Harrys Truman  ((6))بر

                                                 
(1)  I. I. Potekhin ، ، 1968 ، ، Afriean Problems Analysis of Eminent soviet scientist ، ، Moscow ، ، 

p.50. 

شامل األطليس )الناتو(:  ((2)) شامل األطليس )الناتو(:حل، ال سان   99تأسس يف تأسس يف   --حل، ال سان ني سا،   11911191ني سا، من اثنى عرش دولة من )اململكة املتحدة، كندا، بلجيكا، فرن من اثنى عرش دولة من )اململكة املتحدة، كندا، بلجيكا، فرن

سمبورخ، هولندا، النرويج، ال تغال، الوالالدنامرك، ايستتتلندا، إيطاليا، لوكستتتمبورخ، هولندا، النرويج، ال تغال، الوال سلندا، إيطاليا، لوك ضمت إليه تركيا يات املتحدة األمريكية( وانضتتتمت إليه تركيا الدنامرك، اي يات املتحدة األمريكية( وان

ضمت عام ، أما أملانيا فقد انضتتمت عام 11521152واليونان عام واليونان عام  ضمت عام ، واستتبانيا فقد انضتتمت عام 11551155، أما أملانيا فقد ان سبانيا فقد ان صبح عددها يف بروكستتيل ، فأصتتبح عددها   11121112، وا سيل ، فأ يف بروك

سوفيتي وهو يعد مظهر من مظاهر احلرب ( عضتتتوا، وكان القصتتتد من قيام احلل، هو إقامة ح ام أمان قبالة االحتاد الستتتوفيتي وهو يعد مظهر من مظاهر احلرب 1818)) صد من قيام احلل، هو إقامة ح ام أمان قبالة االحتاد ال ضوا، وكان الق ( ع

األوربية، األوربية،   --تأثري حل، األطليس يف مستقبل العالقات األمريكيةتأثري حل، األطليس يف مستقبل العالقات األمريكية  ،،20072007عادل عبد احلم ة ثجيل ،عادل عبد احلم ة ثجيل ،، ،   البديويالبديويردة. ينظر:  ردة. ينظر:  الباالبا

 . . 9797عع  --9898رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، عرسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، ع
(3)keegan ، ، John ، ، 1979 ، ، world Armines ، ، London  ، ، p.210. 

 . . 9191إثيوبيا ، القاهرة ، عإثيوبيا ، القاهرة ، ع  ، ،   11511151حممود ، حممود ، ، ، الرشقاويالرشقاوي  ((4))
(، مرك  األهرام (، مرك  األهرام 1515، جملة السياسة الدولية، العدد )، جملة السياسة الدولية، العدد )""املصالح األمريكية يف القرن األفريقياملصالح األمريكية يف القرن األفريقي""    ، ،   11181118يوليو يوليو   حممد رضا،حممد رضا،  فوده،فوده،  ((5))

 . . 117117للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ، القاهرة، عللدراسات السياسية واالسرتاتيجية ، القاهرة، ع
يف مدينة المار بوالية مي وري ، وهو الرئيس األمريكي الثالث والثالثون يف مدينة المار بوالية مي وري ، وهو الرئيس األمريكي الثالث والثالثون   11191119(: ولد يف عام (: ولد يف عام 11721172--11951195هاري ترومان )هاري ترومان )  ((6))

سان نيستتان   1212حكم احلقبة املمتدة من )حكم احلقبة املمتدة من ) سة خلفا للرئيس فرانكلني روزفلت، كان ( توىل الرئاستتة خلفا للرئيس فرانكلني روزفلت، كان 11591159كانون الثاين كانون الثاين   2020  ––  11951195ني ( توىل الرئا

ضابطا يف املدفعية ، وهو الذيهاري ترومان ضتتتابطا يف املدفعية ، وهو الذي شام وناغازاكي اليابانيتني خال أمر بإلقاء القنبلتني الذريتني عىل مدينتي هريوشتتتام وناغازاكي اليابانيتني خال   هاري ترومان  أمر بإلقاء القنبلتني الذريتني عىل مدينتي هريو

كانون كانون   2828، وهو صاحب فكرة مرشو  النقطة الرابعة. تويف يف ، وهو صاحب فكرة مرشو  النقطة الرابعة. تويف يف 11991199احلرب العاملية الثانية. كان نائبًا ملجلس الشيوخ يف عام احلرب العاملية الثانية. كان نائبًا ملجلس الشيوخ يف عام 
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عن سياسته التي عن سياسته التي   11951195يناير يناير   2020، حيث أعلن الرئيس ترومان يف ، حيث أعلن الرئيس ترومان يف   ((1)))برنامج النقطة الرابعة()برنامج النقطة الرابعة(

صاديًا ، وجاء يف قامت عىل أربعة أستتتس، تعله رابعها)النقطة الرابعة( باملناطه املتخلفة اقتصتتتاديًا ، وجاء يف  سس، تعله رابعها)النقطة الرابعة( باملناطه املتخلفة اقت قامت عىل أربعة أ

يانه  يانه ب ستطيع أن نبلس أهنا ستتتتكون أهم النقط األربع مجيعًا، عىل مر األيام، وبدوهنا ال تستتتتطيع أن نبلس   ""ب ستكون أهم النقط األربع مجيعًا، عىل مر األيام، وبدوهنا ال ت أهنا 

شوداهلدف املنشتتود رشويعني مرشتت  ((2))""اهلدف املن سيع نطاق و  النقطة الرابعة بالنستتبة للواليات املتحدة )توستتيع نطاق ويعني م سبة للواليات املتحدة )تو و  النقطة الرابعة بالن

سواق الت ي، ومتوين أمريكا باملواد األولية(. التجارة وزيادة أستتواق الت تتي، ومتوين أمريكا باملواد األولية(.  وبذلك بدأت بعد احلرب وبذلك بدأت بعد احلرب التجارة وزيادة أ

 ..((3))العاملية الثانية تدفه رأ  املال األجنبي واملساعدات اجارجية تصل إىل أثيوبياالعاملية الثانية تدفه رأ  املال األجنبي واملساعدات اجارجية تصل إىل أثيوبيا

سينيات من القرن، قد ة منذ بداية اجمستتتينيات من القرن، قد من املالحظ أن الواليات املتحدة األمريكيمن املالحظ أن الواليات املتحدة األمريكي ة منذ بداية اجم

اختذت من أثيوبيا منطلقًا ومرتك ًا مهام لتحقيه أهداف اسرتاتيجيتها يف منطقة البحر األمحر، اختذت من أثيوبيا منطلقًا ومرتك ًا مهام لتحقيه أهداف اسرتاتيجيتها يف منطقة البحر األمحر، 

ستندت إليها الواليات املتحدة األمريكية يف اختيار أثيوبيا ويف حقيقة األمر هناك أستتتس استتتتندت إليها الواليات املتحدة األمريكية يف اختيار أثيوبيا  سس ا ويف حقيقة األمر هناك أ

 هي: هي:   ((4))نطقة البحر األمحرنطقة البحر األمحردون غريها لتكون قاعدة وركي ة لنفوذها العسكري يف مدون غريها لتكون قاعدة وركي ة لنفوذها العسكري يف م

أن أثيوبيا مثلت أحد دول اجلوار اإلقليمي للوطن العريب وهلا اطام  توسعية يف منطقة أن أثيوبيا مثلت أحد دول اجلوار اإلقليمي للوطن العريب وهلا اطام  توسعية يف منطقة  -1

قات اطام  ورصا  البحر األمحر، كام أن عالقتات أثيوبيتتا بتالتدول العربيتتة هي عالقتات اطام  ورصا   ية هي عال لدول العرب با يا  قات أثيوب البحر األمحر، كام أن عال

فأن الواليات املتحدة  فاهم وستتتالم. وهلذا  مما هي عالقات ت فأن الواليات املتحدة تارخيي وقومي أكثر  سالم. وهلذا  فاهم و مما هي عالقات ت تارخيي وقومي أكثر 

سرتاتيجي بني أثيوبيا يكية راهنت عىل هذه املستتألة وعىل عالقات التحال، االستترتاتيجي بني أثيوبيا األمراألمر سألة وعىل عالقات التحال، اال يكية راهنت عىل هذه امل

ضعاف املوق، العريب يف منطقة البحر والكيان الصتتتهيوين اللذين يستتتعيان باياه أضتتتعاف املوق، العريب يف منطقة البحر  سعيان باياه أ صهيوين اللذين ي والكيان ال

 ..((5))األمحر وهتديد عروبته وأمن دوله بشكل متوافه ومنسجم بينهاماألمحر وهتديد عروبته وأمن دوله بشكل متوافه ومنسجم بينهام

يةأختتذت الواليتتات املتحتتدة األمريكيتتة بنظر االعتبتتار أمهيتتة -2 بار أمه ية بنظر االعت حدة األمريك يات املت خذت الوال تل املوقع األثيويب املحتتتل   أ املوقع األثيويب املح

ضيه باب املندب إىل إلريرتيا عىل البحر األمحر عىل الستتتتاحل الغريب واملمتد من مضتتتيه باب املندب إىل  ساحل الغريب واملمتد من م إلريرتيا عىل البحر األمحر عىل ال

                                                 
سية املوستتتوعة الستتتياستتتية ، ، 11111111  ، ، عبدالوهابعبدالوهاب  الكياد،الكياد،. ينظر : . ينظر : 11721172األول األول  سيا سوعة ال سات ، بريوت ، املوستتتوعة العربية للدراستتتتات ، بريوت ، ، ، املو سوعة العربية للدرا املو

الرئيس االمريكي هاري تورمان واثر مبدئه يف العالقات الدولية الرئيس االمريكي هاري تورمان واثر مبدئه يف العالقات الدولية   ، ، 20112011امحد عبد الواحد عبد النبي ،امحد عبد الواحد عبد النبي ،، ، احللفي احللفي   ؛؛  19801980عع

 ، اطروحة دكتوراه )غري منشورة( ، كلية الرتبية، اجلامعة املستن ية  . ، اطروحة دكتوراه )غري منشورة( ، كلية الرتبية، اجلامعة املستن ية  .   11591159--11951195
جمًا قتتدم التترئتتيتتس تتترومتتان بتترنتتاجمتتًا   ((1)) نا بر مان  ترو يس  ئ لر هي: لتتلتتكتتونتتغتتر  األمتتريتتكتتي حتتدد فتتيتته ستتتتتيتتاستتتتتتتته بتتنتتقتتا  أربتتع هتتي: قدم ا بع  قا  أر ن ب ته  س يا س يه  ف حدد  كي  ي مر غر  األ ن كو ل  ل

صاد األمريكي، النهوض باالقتصتتاد األمريكي، --22تقوية األمم املتحدة، تقوية األمم املتحدة، --11 سكرية، تع ي  التستتليح وتنظيم جبهة دفاعية واتفاقية عستتكرية،   --99النهوض باالقت سليح وتنظيم جبهة دفاعية واتفاقية ع   --99تع ي  الت

ن العربية. ينظر: ن العربية. ينظر: النقطة الرابعة وتعلقت تلك النقطة بالبلدان املتخلفة اقتصاديًا، وشملت مناطه واسعة تدخل يف نطاق البلداالنقطة الرابعة وتعلقت تلك النقطة بالبلدان املتخلفة اقتصاديًا، وشملت مناطه واسعة تدخل يف نطاق البلدا

 . . 9898عع  --9999املعونة األمريكية هتدد استقالل السودان، دار الفكر، القاهرة، عاملعونة األمريكية هتدد استقالل السودان، دار الفكر، القاهرة، ع، ، 11511151مجيل، مجيل، ، ،   عبدالرمحنعبدالرمحن
 ..199199فاخروشي،، السياسة االستعامرية بعد احلرب العاملية الثانية، دار التقدم، موسكو، عفاخروشي،، السياسة االستعامرية بعد احلرب العاملية الثانية، دار التقدم، موسكو، ع  ((2))
سية اأفريقيا والعالقات الستتياستتية ا، ، 11701170عبدالع ي ، عبدالع ي ،   ، ، رفاعيرفاعي  ((3)) سيا ستقالل، مكتبة االنجلو امل ية، القاهرة، ع لدولية يف عهد االستتتقالل، مكتبة االنجلو امل تتية، القاهرة، ع أفريقيا والعالقات ال لدولية يف عهد اال

 . . 101101عع--107107
(4) Schraeder ، ، Peter J. ، ، Autumn 1992 ، ، '' The Horn of Africa: US foreign Policy in An Altered 

cold war Environment'' ، ، The Middle East Journal  ، ، vol.46 ، ،  ، ، p.571. 

البحر األمحر بني النشا  األثيويب واألمن القومي العريب، أطروحة دكتوراه )غري البحر األمحر بني النشا  األثيويب واألمن القومي العريب، أطروحة دكتوراه )غري ، ، 11111111غالب نارص عبدالع ي  ، غالب نارص عبدالع ي  ،   ، ، السعدونالسعدون    ((5))

 ..2121منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد، عمنشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد، ع
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احلدود السودانية، الذي مثل أحد املمرات البحرية التي سلكته املساعدات العسكرية احلدود السودانية، الذي مثل أحد املمرات البحرية التي سلكته املساعدات العسكرية 

سلحة والذخائر التي قدمتها الواليات املتحدة األمريكية إىل الكيان الصتتتهيوين كاألستتتلحة والذخائر  صهيوين كاأل التي قدمتها الواليات املتحدة األمريكية إىل الكيان ال

صادية األمريكية إىل الكيان تجهي ات احلربية املتنوعة فضتتتاًل عن املعونات االقتصتتتادية األمريكية إىل الكيان والوال ضاًل عن املعونات االقت تجهي ات احلربية املتنوعة ف

ساعدات األمريكية إىل الكيان الصتتتهيوين ، وهلذا فإن أثيوبيا قامت بتأمني ومحاية املستتتاعدات األمريكية إىل الكيان  صهيوين ، وهلذا فإن أثيوبيا قامت بتأمني ومحاية امل ال

 ..((1))الصهيوينالصهيوين

راهنت الواليات املتحدة عىل الدور الذي يمكن أن تقوم به أثيوبيا بتهديد أمن الدول العربية  -3

طلة عىل البحر األمحر ، بفعل احتالهلا للساحل الطويل نسبيا  عىل البحر األمحر من خالل امل

اغتصاهبا إلريرتيا وساحلها وج رها. وكذلك ألن اهلضبة األثيوبية هي مصدر مياه النيل 

%(، إذ يمكن أن تقوم 100%( ومياه األهنار التي خترتق الصومال وجيبويت بنسبة )15بنسبة )

عامل ضغط سيايس واقتصادي عىل هذه الدول عندما تتطلب ظروف ال ا  أثيوبيا ب

األثيويب، فضال  عن كون أثيوبيا سيطرت عىل القرن األفريقي بسبب حجمها وعدد  -العريب

، وكانت الواليات املتحدة األمريكية تريد هلا منفذا  تدخل منه إىل البحر األمحر هذه (2)سكاهنا

. وعليه (3)العامل، القريبة من منابع البرتول واملوصلة بني قارات العاملاملنطقة االسرتاتيجية يف 

فقد تعرضت أثيوبيا خالل العصور إىل هتططات القوى الطامعة، كام أن للواليات املتحدة 

مصالح حيوية يف اإلبقاء عىل باب املندب وميناء جيبويت والبحر األمحر مفتوحة من أجل 

السيام ألوروبا الغربية والكيان الصهيوين، وهذا ما دفع الواليات التدفه احلر للسفن العاملية 

. وحصول عىل (4)املتحدة األمريكية للرتكي  عىل أثيوبيا حلامية مصاحلها يف القرن األفريقي

تسهيالت عسكرية إلنشاء قواعد عسكرية يف أثيوبيا وكانت قاعدة )راديو مارينا( موجودة 

، وضمت نحو أربعني ضابطا  أمريكيا  وستامئة جندي (5)ة ( بالقرب من أسمر1192منذ عام )

معظمهم من خ اء أجه ة الراديو، ومهمتها الرئيسة هي مجع كل أنوا  األرصدة اجلوية ، 

. (8)وان تكون نقطة ارسال السلكية بالراديو لالتصال اجاع بالواليات املتحدة األمريكية

والتي ظلت ألكثر من عقدين أهم حمطة مواصالت للواليات املتحدة يف أفريقيا واملحيط 

                                                 
سيد، ستتامي الستتيد،   ، ، امحدامحد  ((1)) ستجابة، الستتياستتة األمريكية ياه رصاعات القرن األفريقي ما بعد احلرب الباردة، الدور واالستتتجابة،   ،،20102010سامي ال سة األمريكية ياه رصاعات القرن األفريقي ما بعد احلرب الباردة، الدور واال سيا ال

 . . 9595مرك  اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،عمرك  اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،ع
سة الدولية، العدد   ""األثيوبيةاألثيوبية  --زيارة منجستو مل  وابعاد العالقات امل يةزيارة منجستو مل  وابعاد العالقات امل ية""  ،،11171117متوز متوز   جوزي، رام ،جوزي، رام ،  ، ، أمنيأمني    ((2)) سيا سة الدولية، العدد ،جملة ال سيا ،جملة ال

 . . 207207مرك  األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ، عمرك  األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ، ع، ، ( ( 1111))
 . . 9999النج،، عالنج،، ع  ، ، الصهيوين يف البحر األمحر، مطبعة النعامنالصهيوين يف البحر األمحر، مطبعة النعامن––الوجود األمريكيالوجود األمريكي،،11791179عر نعمة، عر نعمة، ، ،   احللواحللو  ((3))
 . . 22(، ع(، ع1919جملة قضايا الدولية ، العدد )جملة قضايا الدولية ، العدد )  ، ، ""معضلة القرن األفريقيمعضلة القرن األفريقي""  ،،11711171//77//11جريارد ،جريارد ،، ،   جاليندجاليند((4))
سه   ((22))   ساحل نف صب عىل ال صو  وع ساحل البحر االمحر ، وترتبط هذه املدينة واملوانئ م سمرة : اهم مدن ارترييا الواقعة عىل  سه ا ساحل نف صب عىل ال صو  وع ساحل البحر االمحر ، وترتبط هذه املدينة واملوانئ م سمرة : اهم مدن ارترييا الواقعة عىل  ا

 ..2121اضواء عىل القضية االرتريية ، دار النذير للطباعة والنرش ، بغداد ،عاضواء عىل القضية االرتريية ، دار النذير للطباعة والنرش ، بغداد ،ع،،  11811181رشيد ج ،رشيد ج ،، ،   االسعداالسعدمع اثيوبيا. ينظر: مع اثيوبيا. ينظر: 
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اهلندي، وهلذا السبب فإن أثيوبيا كانت تعد  احللي، األمريكي األول يف القارة قبل 

 (2) . لقد حصلت الواليات املتحدة عىل امتيازات برتولية، يف إقليم )أوغادين((1)اجمسينيات

. وكام سمح للواليات املتحدة األمريكية وحلفائها بالسيطرة عىل املياه (3)(8119منذ عام )

اإلقليمية اإلرتريية واملمرات البحرية بني الرشق والغرب، وبناء عىل ذلك شهدت إريرتيا 

 . (4)وجودا  عسكريا  أمريكيا  

ضيةوهذا يفلتتتّ لنا أستتتباب انحياز الواليات املتحدة ألثيوبيا يف أثناء عرض القضتتتية سباب انحياز الواليات املتحدة ألثيوبيا يف أثناء عرض الق لّ لنا أ   وهذا يف

عام ) مة لامم املتحدة  عام )اإلرتريية عىل اجلمعية العا مة لامم املتحدة  سرت وعندما اعلن )جون فوستتترت (.  (.  11501150اإلرتريية عىل اجلمعية العا وعندما اعلن )جون فو

عام )  John Foster Dullesداال ( داال (  خارجية الواليات املتحدة  عام )وزير  خارجية الواليات املتحدة  ( يف إحدى ( يف إحدى 11521152وزير 

سات قوالً كان مفاده اجللستتتتات قوالً كان مفاده  مع إيامن الواليات املتحدة األمريكية بأن إريرتيا بلدًا ال تربطه مع إيامن الواليات املتحدة األمريكية بأن إريرتيا بلدًا ال تربطه ""اجلل

شة أي رواباحلبشتتة أي روا ضم هذه بط، وال يمثل ج ء آمن من أثيوبيا إال أن من مصتتلحة أمريكا أن تضتتم هذه باحلب صلحة أمريكا أن ت بط، وال يمثل ج ء آمن من أثيوبيا إال أن من م

يدراد حتاد ف يا يف ا يدراداملنطقة إىل أثيوب حتاد ف يا يف ا ست الواليات املتحدة دورًا خطريًا يف األمم . ومارستتتتت الواليات املتحدة دورًا خطريًا يف األمم ((5))""املنطقة إىل أثيوب . ومار

ضاء املنظمة الدولية إىل تأييد الرأي األمريكي يف إقامة احتاد فيدراد املتحدة حتى محلت أعضتتتاء املنظمة الدولية إىل تأييد الرأي األمريكي يف إقامة احتاد فيدراد  املتحدة حتى محلت أع

ستمرت أكثر من عامني، وهبذا األسلوب متكنت بني إريرتيا وأثبني إريرتيا وأث ساخنة ا شات  ستمرت أكثر من عامني، وهبذا األسلوب متكنت يوبيا بعد مناق ساخنة ا شات  يوبيا بعد مناق

سيطرهتا عىل أهم مناطه البحر األمحر وإجياد قواعد الواليات املتحدة األمريكية من بستتتط ستتتيطرهتا عىل أهم مناطه البحر األمحر وإجياد قواعد  سط  الواليات املتحدة األمريكية من ب

 ..((6))جوية وبحرية هلا يف ج ر املهمةجوية وبحرية هلا يف ج ر املهمة

سكرية واحالف ومن أجل محاية مصتتتتاحلها يف املنطقة ستتتعت إىل إجياد قواعد عستتتكرية واحالف  سعت إىل إجياد قواعد ع صاحلها يف املنطقة  ومن أجل محاية م

. عن طريه تطويه أفريقيا بأحالف استعامرية . عن طريه تطويه أفريقيا بأحالف استعامرية ((7))حلرب عامليًا ضد الفكر االشرتاكيحلرب عامليًا ضد الفكر االشرتاكي  للتحضريللتحضري

سكرية يف مناطه نائية وإحاطتها بستتلستتلة من التكتالت العدوانية ، هبدف إقامة القواعد العستتكرية يف مناطه نائية  سلة من التكتالت العدوانية ، هبدف إقامة القواعد الع سل وإحاطتها ب

                                                 
ال ا  الصوماد األثيويب حول منطقة ال)أوغادين( ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية ال ا  الصوماد األثيويب حول منطقة ال)أوغادين( ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية ،،11101110باسم ناي، داود، باسم ناي، داود،   ، ، السعديالسعدي((1))

 . . 1010الرتبية، جامعة الب ة، عالرتبية، جامعة الب ة، ع
باإلقليم اجلنويب بجمهورية الصتتتومال،  ده من الشتتتامل جيبويت والبحر األمحر ومن الغرب اإلقليم   ((2)) شامل جيبويت والبحر األمحر ومن الغرب اإلقليم اقليم اوغادين: يعرف  صومال،  ده من ال باإلقليم اجلنويب بجمهورية ال اقليم اوغادين: يعرف 

صوماد املحتل من قبل كينيا )انفالصتتوماد املحتل من قبل كينيا )انف صومال )الوطن األم(  ومن الغرب أثيوبيادي( ومن الرشتتق الصتتومال )الوطن األم(  ومن الغرب أثيوبياال رشق ال ساحة اإلقليم وتقدر مستتاحة اإلقليم   ، ، دي( ومن ال وتقدر م

سيداموا، وبالة ، وجكجكا( ومجيع هذه أل، كيلومرت، ويتكون اإلقليم من مقاطعات عديدة أمهها )هرر، وستتتيداموا، وبالة ، وجكجكا( ومجيع هذه   827827بحواد بحواد  أل، كيلومرت، ويتكون اإلقليم من مقاطعات عديدة أمهها )هرر، و

صوماليون ومعظمهم من البدو الرحلاملقاطعات تقع غرب الصتتومال، وستتكاهنا هم صتتوماليون ومعظمهم من البدو الرحل سكاهنا هم  صومال، و سبة اىل تستتمية هذا االقليم نستتبة اىل   ، وجاء، وجاء  املقاطعات تقع غرب ال سمية هذا االقليم ن ت

سيطرة االثيوبية منذ عام اصتتتبح هذا االقليم حتت الستتتيطرة االثيوبية منذ عام   ، ، قبيلة )أوغادين(قبيلة )أوغادين( صبح هذا االقليم حتت ال فيليب، فيليب،   ، ، رفلةرفلةوحت وقتنا احلارض. ينظر: وحت وقتنا احلارض. ينظر:   11191119ا

 ..999999اجلغرافية السياسية األفريقية، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،  عاجلغرافية السياسية األفريقية، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،  ع،،11881188
 . . 1919ة، دار القادسية ، بغداد، عة، دار القادسية ، بغداد، عالقواعد العسكرية األجنبيالقواعد العسكرية األجنبي، ، 11151115موسى، موسى، ، ،   زنادزناد  ((3))
 . . 7070، دار نافع ، القاهرة، ع، دار نافع ، القاهرة، ع11591159--11951195األمم املتحدة وقضية إريرتيا األمم املتحدة وقضية إريرتيا ، ، 11791179حممد رجب، حممد رجب، ، ،   حرازحراز((4))
 . . 9999عر نعمة ، املصدر السابه، ععر نعمة ، املصدر السابه، ع  ، ، احللواحللو  ((5))
 . . 5252( ، باريس ، ع( ، باريس ، ع9595العدد )العدد )، ، 11191119//22//1111جملة التضامن ، جملة التضامن ،   ((6))
يس وعبد عر اجفاف، عبداحلميد القييستتت وعبد عر اجفاف،   ((7)) سرتاتيجية، مديرية دار الكتب، بغداد، البحر األمحر أمهيته االقتصتتتتادية واالستتترتاتيجية، مديرية دار الكتب، بغداد، ،،11181118عبداحلميد القي صادية واال البحر األمحر أمهيته االقت

 . . 1717عع
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ضة للتغيري والتبديل يف طبيعة بعيدة عن احلركات القومية والشتتتعبية يف أراا الدول املعرضتتتة للتغيري والتبديل يف طبيعة  شعبية يف أراا الدول املعر بعيدة عن احلركات القومية وال

 . . ((1))اهتااهتاأنظمتها واياهأنظمتها واياه

بام ان أمن البحر األمحر يرتبط بأمن املحيط اهلندي واجليج العريب، بالنسبة للواليات بام ان أمن البحر األمحر يرتبط بأمن املحيط اهلندي واجليج العريب، بالنسبة للواليات 

سكري إىل إقامة ح ام آمن واق حول ينابيع النفط املتحدة، فعمدت من خالل وجودها العستتتكري إىل إقامة ح ام آمن واق حول ينابيع النفط  املتحدة، فعمدت من خالل وجودها الع

سواحلها أو ج رها التي يعدها الغرب غنيمة يف املنطقة جنوب البحر األمحر ستتتواء عىل ستتتواحلها أو ج رها التي يعدها الغرب غنيمة  سواء عىل  يف املنطقة جنوب البحر األمحر 

تستحه النضال من أجلها لرشائها باملواد اجام، وقد نجحت الواليات املتحدة يف تستحه النضال من أجلها لرشائها باملواد اجام، وقد نجحت الواليات املتحدة يف   اقتصاديةاقتصادية

( بعد ان أعلن االحتاد ( بعد ان أعلن االحتاد 11521152احلصول عىل تسهيالت بحرية إلقامة قواعد عسكرية منذ عام )احلصول عىل تسهيالت بحرية إلقامة قواعد عسكرية منذ عام )

سب ود الواليات املتحدة األمريكية ، إذ برهنت أثيوبيا يف كستتتتب ود الواليات املتحدة األمريكية ((2))الفيدراد بني أثيوبيا وإريرتياالفيدراد بني أثيوبيا وإريرتيا ، إذ برهنت أثيوبيا يف ك

سمرة يف ا قاعدة خارج منطقة استتتمرة يف من خالل منحهمن خالل منحه --بموجب اتفاق أثيويب بموجب اتفاق أثيويب   11591159مايو مايو   2222ا قاعدة خارج منطقة ا

يدًا  تأي فاقية وقعت  يدًا أمريكي، الذي كان بمثابة اتفاق للتحال، االستتترتاتيجي بينهام، فاالت تأي فاقية وقعت  سرتاتيجي بينهام، فاالت أمريكي، الذي كان بمثابة اتفاق للتحال، اال

سست قبل عام  سست قبل عام لتفامهات أ ، وكان القصد منه حتقيه االمتداد العسكري األمريكي ، وكان القصد منه حتقيه االمتداد العسكري األمريكي ((3))11591159لتفامهات أ

سميًا وعمليًا عىل األرض اإلرتريي رستتتميًا وعمليًا  يا بمستتتتاعدة الواليات املتحدة عىل األرض اإلرتريي ر ساعدة الواليات املتحدة والتي احتلتها أثيوب يا بم والتي احتلتها أثيوب

ية يةاالمريك يا الستتتتابه )هيالستتتاليس( ، ((4))االمريك هد ام اطور اثيوب ية يف ع فاق هذه االت قدت  ساليس( ، . ع سابه )هيال يا ال هد ام اطور اثيوب ية يف ع فاق هذه االت قدت  . ع

سنويا واعداد وتضتتمنت تقديم الواليات املتحدة مستتاعدات بمقدار مخستتة ماليني دوالرًا ستتنويا واعداد  سة ماليني دوالرًا  ساعدات بمقدار مخ ضمنت تقديم الواليات املتحدة م وت

صاد اإللكرتوين عدة عستتتكرية لارصتتتاد اإللكرتوين اجليش األثيويب أعدادًا حديثًا ونالت لقاء ذلك إقامة قااجليش األثيويب أعدادًا حديثًا ونالت لقاء ذلك إقامة قا سكرية لار عدة ع

، ،   Kagnew stationبالقرب من أسمرة عاصمة إريرتيا ويطله عليها اسم )كاغنيو ستيشن( بالقرب من أسمرة عاصمة إريرتيا ويطله عليها اسم )كاغنيو ستيشن( 

. علاًم ان هذه القاعدة . علاًم ان هذه القاعدة ((5))( عاما ألثيوبيا( عاما ألثيوبيا2525مقابل تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية، ملدة )مقابل تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية، ملدة )

سكرية أمريكية يف العامل. كام عدت هي واحدة من أك  مخس قواعد عستتتكرية أمريكية يف العامل. كام عدت  صل بمثابة حلقة وصتتتل هي واحدة من أك  مخس قواعد ع بمثابة حلقة و

، إذ ، إذ ((6))مهمة يف سلسلة االتصاالت االسرتاتيجية حلل، الشامل األطليس وحكومة واشنطنمهمة يف سلسلة االتصاالت االسرتاتيجية حلل، الشامل األطليس وحكومة واشنطن

ساعدت تلك القاعدة يف قدمت خدمات كبرية لنظام االستتتتخبارات األمريكي يف العامل، وستتتاعدت تلك القاعدة يف  ستخبارات األمريكي يف العامل، و قدمت خدمات كبرية لنظام اال

سط التي كان  يمن عىل ج ء منها متابعة التحركات يف املحيط اهلندي ومنطقة الرشتتق األوستتط التي كان  يمن عىل ج ء منها  رشق األو متابعة التحركات يف املحيط اهلندي ومنطقة ال

سب، بل كانت قاعدة اد الستتوفيتي، ومل تكن القاعدة مقرًا استتتخباريًا ملتابعة العامل فحستتب، بل كانت قاعدة االحتاالحت ستخباريًا ملتابعة العامل فح سوفيتي، ومل تكن القاعدة مقرًا ا اد ال

                                                 
 . . 8888االستعامر يف أفريقيا ، مطبعة العاملية ، القاهرة ،عاالستعامر يف أفريقيا ، مطبعة العاملية ، القاهرة ،ع، ،   11511151ميشيل، ميشيل، ، ،   كاملكامل  ((1))
 . . 1111عع    11891189مكتبة الفتح ، دمشه ، مكتبة الفتح ، دمشه ،   حممود، الصومال ، وطن الشعوب االسالمية يف افريقيا ،حممود، الصومال ، وطن الشعوب االسالمية يف افريقيا ،  شاكر،شاكر،  ((2))

(3)Stillman  ، ،Calvin W. ، ، 1956 ، ، Africa in the Modern world ، ، Chicago ، ، p.310. 

 ..  925925عع، ، القضية االرتريية دراسة نظرية وميدانية ،دار الرشيد للنرش ،بغداد القضية االرتريية دراسة نظرية وميدانية ،دار الرشيد للنرش ،بغداد ، ، 11171117مجيل مصعب ،مجيل مصعب ،، ،   حممودحممود((4))
(5)  Forein Relation of the united states 1952-1954 ، ، vol. XI ، ، Government prenting office ، ، 

Washington  ، ، 1983 ، ، p.419. 

 . . 1919موسى، املصدر السابه، عموسى، املصدر السابه، ع، ،   زنادزناد  ((6))
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ساعد القاعدة عىل أداء . ستتتتاعد القاعدة عىل أداء ((1))لتعبئة املجتمع اإلرتريي بقبول التعايش يف ظل أثيوبيا املوحدةلتعبئة املجتمع اإلرتريي بقبول التعايش يف ظل أثيوبيا املوحدة  .

سطح البحر( قدم فوق مستتتوى ستتطح البحر75007500هذه الوظيفة موقع القاعدة عىل ارتفا  )هذه الوظيفة موقع القاعدة عىل ارتفا  ) ستوى  . وكان هلا . وكان هلا ((2))( قدم فوق م

سال تلف يوين ، وشمل هذا الرادار اجل ء الرشقي من أفريقيا والبحر األمحر حمطة إذاحمطة إذا سال تلف يوين ، وشمل هذا الرادار اجل ء الرشقي من أفريقيا والبحر األمحر عية وإر عية وإر

وكان يعمل فيها ما ي يد عىل سبعة آالف عسكري وفني أمريكي، وكان فيها مطار عسكري وكان يعمل فيها ما ي يد عىل سبعة آالف عسكري وفني أمريكي، وكان فيها مطار عسكري 

 ..((3))( مليون دوالر( مليون دوالر8080يف فر  اجلنوب الرشقي من أسمرة وبلس كلفة إنشائها )يف فر  اجلنوب الرشقي من أسمرة وبلس كلفة إنشائها )

سمرمل تكن القاعدة )كاغنيو( خارج أستتتمر صاالت بل كانت تدعم ة جمرد قاعدة لالتصتتتتاالت بل كانت تدعم مل تكن القاعدة )كاغنيو( خارج أ ة جمرد قاعدة لالت

صنت اللذين يعمال بأك  تردد معروف يف العامل، وجود حمطة الرتحيل اإلذاعي وموقع التصتتتنت اللذين يعمال بأك  تردد معروف يف العامل،  وجود حمطة الرتحيل اإلذاعي وموقع الت

ستخدم يف وأهنا توجد هبا أيضتتتًا عدة ممرات جوية )مدارج للطريان( ، وتذكر التقارير أهنا تستتتتخدم يف  ضًا عدة ممرات جوية )مدارج للطريان( ، وتذكر التقارير أهنا ت وأهنا توجد هبا أي

رشون عامًا وتوزيع األستتلحة النووية بمقتاتت اتفاقية مدهتا عرشتتون عامًا و ا اتفاقية مدهتا ع سلحة النووية بمقت شنطن يف أيلول قعت يف واشتتنطن يف أيلول توزيع األ قعت يف وا

، ومل يعلن عنها إال مؤخرًا ، كام استخدمت الواليات املتحدة مينائي عصب ومصو  ، ومل يعلن عنها إال مؤخرًا ، كام استخدمت الواليات املتحدة مينائي عصب ومصو    11591159

 ..((4))اإلرتريي عىل البحر األمحراإلرتريي عىل البحر األمحر

سيطرهتا عىل ج ر )دهلك(  سطت  سيطرهتا عىل ج ر )دهلك( ومل تكتِ، الواليات املتحدة األمريكية بذلك بل ب سطت  ومل تكتِ، الواليات املتحدة األمريكية بذلك بل ب

 ..((5))ر وأقامت هبا راداراً ر وأقامت هبا راداراً مياًل مربعًا التي تقع وسط البحر األمحمياًل مربعًا التي تقع وسط البحر األمح  2525اإلرتريية واإلرتريية و

ستعامري اهلادف إىل حمارصة وقد قامت احلكومة بإعادة إنشتتتائها تنفيذًا ملخططها االستتتتعامري اهلادف إىل حمارصة  شائها تنفيذًا ملخططها اال وقد قامت احلكومة بإعادة إن

سرتاتيجية األمريكية منطقة رشق أفريقيا وجنوب البحر األمحر عىل وفه ما أطلقت عليه االستترتاتيجية األمريكية  منطقة رشق أفريقيا وجنوب البحر األمحر عىل وفه ما أطلقت عليه اال

صاحلها البرتولية يف اجل يرة العربية واجليج اباستتتم )ح ام األمن( لتأمني مصتتتاحلها البرتولية يف اجل يرة العربية واجليج ا سم )ح ام األمن( لتأمني م لعريب، ولتأمني لعريب، ولتأمني با

ضعوا املالحة يف البحر األمحر ضتتتتد خطر الستتتيطرة العربية عىل املالحة فيه. وما تومهه واضتتتعوا  سيطرة العربية عىل املالحة فيه. وما تومهه وا ضد خطر ال املالحة يف البحر األمحر 

صالح األمريكية لت ايد الوجود االستتترتاتيجية األمريكية يف واشتتتنطن من هتديد مبارش للمصتتتالح األمريكية لت ايد الوجود  شنطن من هتديد مبارش للم سرتاتيجية األمريكية يف وا اال

 ..((6))السوفيتي يف البحر األمحرالسوفيتي يف البحر األمحر

صول الواليات املتحدة األمريكية بموجب هذا االتفاق مع أثيوبيا عىل قاعدة وبحصتتتول الواليات املتحدة األمريكية بموجب هذا االتفاق مع أثيوبيا عىل قاعدة  وبح

ية للجيش األمريكي يف أستتتمرة، التي  ظت عىل حمطة إذاع حاف ها  كاغنيو( والتي بموجب سمرة، التي ) ية للجيش األمريكي يف أ ظت عىل حمطة إذاع حاف ها  كاغنيو( والتي بموجب (

صاالت يف مجيع أنحاء العامل للجيش. حافظت عىل  سة يف نظام االت صل رئي صاالت يف مجيع أنحاء العامل للجيش. حافظت عىل شكلت حلقة و سة يف نظام االت صل رئي شكلت حلقة و

شاء مرافه متطلبات ووحدة االتصتتتاالت يف أثيوبيا وإنشتتتاء مرافه متطلبات   البحرية األمريكية لتخ ين البرتولالبحرية األمريكية لتخ ين البرتول صاالت يف أثيوبيا وإن ووحدة االت

                                                 
 . . 519519منى حسني، املصدر السابه، عمنى حسني، املصدر السابه، ع  ، ،   عبداهللعبداهلل  ((1))
 . . 9090احداث القرن األفريقي وحقيقة ال ا  األثيويب االرتريي، دار احلرية، بغداد،عاحداث القرن األفريقي وحقيقة ال ا  األثيويب االرتريي، دار احلرية، بغداد،ع  ،،11101110اسعد،اسعد،، ،   الغوثاينالغوثاين  ((2))
 . . 1212،ع،ع99الرشق األوسط يف املي ان االسرتاتيجي، املطبعة الفنية احلديثة،  الرشق األوسط يف املي ان االسرتاتيجي، املطبعة الفنية احلديثة،    ، ، 11791179، ، حممد كامل حممد كامل عبداحلميد، عبداحلميد،   ((3))
 . . 291291بلبع، عبلبع، ع  االستعامر األمريكي يف أفريقيا ، ترمجة أمحد فؤاداالستعامر األمريكي يف أفريقيا ، ترمجة أمحد فؤاد، ، 11721172ستيوارت، ستيوارت، ، ،   سميثسميث  ((4))

(5)  Oil ، ،Abirm ، ، 1974 ، ،  Politics Frank Gass and company ، ، London  ، ، p.122. 

(6)  Foreign Relation of the United States  ، ، 1955-1957 ، ، vol. XVIII ، ، Document. 113 ، ، 

November ، ، 1956. 
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سالو اجلو األمريكي برش  وجود قاعدة االتصاالت إشارة يف إريرتيا بدال من عدن يمكن سالو اجلو األمريكي برش  وجود قاعدة االتصاالت إشارة يف إريرتيا بدال من عدن يمكن 

أن تكون أثيوبيا قاعدة العمليات حلامية املمرات املالحية إىل الرشق األقىص وأروبا والرشق أن تكون أثيوبيا قاعدة العمليات حلامية املمرات املالحية إىل الرشق األقىص وأروبا والرشق 

 ..((1))األوسط أيضاً األوسط أيضاً 

األثيوبية عن نتائج إجيابية ، عندما غضت الواليات األثيوبية عن نتائج إجيابية ، عندما غضت الواليات   ––ية ية لقد أثمرت الصداقة األمريكلقد أثمرت الصداقة األمريك

ية )أوغادين( والضتتتغط عىل  ياه قضتتت ية  ية النظر عن اإلجراءات األثيوب حدة األمريك ضغط عىل املت ضية )أوغادين( وال ياه ق ية  ية النظر عن اإلجراءات األثيوب حدة األمريك املت

صوع هذا اإلقليم ، إذ دعت الواليات املتحدة بريطانيا لقبول وجهة النظر األثيوبية بخصتتتوع هذا اإلقليم ، إذ دعت الواليات املتحدة  بريطانيا لقبول وجهة النظر األثيوبية بخ

 ..((2))11551155أثيوبيا إىل األمم املتحدة عام أثيوبيا إىل األمم املتحدة عام 

عم األمريكي مل يكن من أجل أثيوبيا، وإنام لرغبة الواليات املتحدة األمريكية عم األمريكي مل يكن من أجل أثيوبيا، وإنام لرغبة الواليات املتحدة األمريكية إن الدإن الد

صاحلها يف القرن األفريقي، فارتبا  املنطقة بالبحر االمحر منحتها أمهية أك ، إذ يف حتقيه مصتتتتاحلها يف القرن األفريقي، فارتبا  املنطقة بالبحر االمحر منحتها أمهية أك ، إذ  يف حتقيه م

سرتاتيجيا مهام  كم املوقع اجليوبوليتكيمتثل هذه املنطقة بعدًا استتترتاتيجيا مهام  كم املوقع اجليوبوليتكي ضاًل عن أن الواليات فضتتتاًل عن أن الواليات   ((3))متثل هذه املنطقة بعدًا ا ف

سيطرة ة أرادت احلصتتول عىل موطئ قدم عند املدخل اجلنويب للبحر األمحر وأحكام ستتيطرة املتحداملتحد صول عىل موطئ قدم عند املدخل اجلنويب للبحر األمحر وأحكام  ة أرادت احل

الواليات املتحدة األمريكية التامة عىل املنطقة بالتعاون مع حليفتها )إرسائيل(. كام أن حاجة الواليات املتحدة األمريكية التامة عىل املنطقة بالتعاون مع حليفتها )إرسائيل(. كام أن حاجة 

تاج الواليتتات املتحتتدة األمريكيتتة النفطيتتة وحتتدوث اختالل التوازن بني معتتدالت اإلنتتتاج  عدالت اإلن حدوث اختالل التوازن بني م ية و ية النفط حدة األمريك يات املت الوال

ستهالك قد أدت دواالستتتتهالك قد أدت د ية واال ية ورًا مهام يف توجيه اهتاممات الواليات املتحدة نحو املناطه الغن ورًا مهام يف توجيه اهتاممات الواليات املتحدة نحو املناطه الغن

 ..((4))بمواردها النفطيةبمواردها النفطية

ساعداهتا ويف الواقع، طالب )هيالستتتاليس( الواليات املتحدة االمريكية ب يادة مستتتتاعداهتا  ساليس( الواليات املتحدة االمريكية ب يادة م ويف الواقع، طالب )هيال

صالح األمريكية  سوفيتي للم صادية إىل أثيوبيا، ولكن انخفاض التهديد ال سكرية واالقت صالح األمريكية الع سوفيتي للم صادية إىل أثيوبيا، ولكن انخفاض التهديد ال سكرية واالقت الع

هناور( دفع إدارة رئيس الواليتتات املتحتتدة  االمريكيتتة )أي هنتتاور(   يف القرن األفريقييف القرن األفريقي ية )أي  حدة  االمريك يات املت  Dwightدفع إدارة رئيس الوال

                                                 
البحر األمحر وال ا  العريب اإلرسائير، التنافس بني االسرتاتيجيني، مرك  دراسات البحر األمحر وال ا  العريب اإلرسائير، التنافس بني االسرتاتيجيني، مرك  دراسات ، ، 11151115عبداهلل عبداملحسن، عبداهلل عبداملحسن،   ، ، السلطانالسلطان  ((1))

 . . 191191الوحدة العربية ، بريوت، عالوحدة العربية ، بريوت، ع
( 2 )  Foreign Relations of the United States 1955-1957 ، ، Vol. XVIII  ، ،Document 113 ، ، 

November ، ، 1956. 

سية ،   ((3)) سيا صود منه هو اجلغرافية ال سة ، لكن ليس املق سيا شري احدمها اىل اجلغرافية واآلخر إىل ال سية ، مصطلح مكون من جذرين ي سيا صود منه هو اجلغرافية ال سة ، لكن ليس املق سيا شري احدمها اىل اجلغرافية واآلخر إىل ال مصطلح مكون من جذرين ي

سلوك التي تعني بتأثري اجلغرافية )اجصتتائا الطبيعية والبرشتتية( يف الستتياستتة ، إنام ينصتتب االهتامم فيه عىل دراستتة تأثري الستتلوك  سة تأثري ال صب االهتامم فيه عىل درا سة ، إنام ين سيا رشية( يف ال صائا الطبيعية والب التي تعني بتأثري اجلغرافية )اج

سيايس يف تغيري االبعاد اجلغراالستتيايس يف تغيري االبعاد اجلغرا األمهية اجليوبوليتيكية حيال القرن األمهية اجليوبوليتيكية حيال القرن   ، ،   20122012فار  مظلوم مكي،فار  مظلوم مكي،  ، ،   العاينالعاينفية للدولة . ينظر : فية للدولة . ينظر : ال

 ..  55االفريقي ، دار صفاء للطباعة والنرش والتوزيع ، عامن ، عاالفريقي ، دار صفاء للطباعة والنرش والتوزيع ، عامن ، ع
سالة ماجستري غري ، ، 11111111خلود حممد، خلود حممد، ، ، مخيسمخيس  ((4)) سة أثيوبيا اإلقليمية املعارصة ياه دول اجلوار اجلغرايف العريب، ر سالة ماجستري غري سيا سة أثيوبيا اإلقليمية املعارصة ياه دول اجلوار اجلغرايف العريب، ر شورة سيا شورة من من

 . . 5050( ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد، ع( ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد، ع88))
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D.Eisenhower  ((1))سكرية إىل أديس ابابا عند إىل تثبيت املستتتاعدات العستتتكرية إىل أديس ابابا عند   11581158، يف اكتوبر، يف اكتوبر ساعدات الع إىل تثبيت امل

 ..((2))مخسة ماليني دوالر سنوياً مخسة ماليني دوالر سنوياً 

، من أجل حتقيه أهداف ، من أجل حتقيه أهداف 11581158نوفم نوفم   88ثم قررت الواليات املتحدة األمريكية يف ثم قررت الواليات املتحدة األمريكية يف 

توفري القوات املسلحة األثيوبية بمعدات عسكرية حمدودة والتدريب من نو  توفري القوات املسلحة األثيوبية بمعدات عسكرية حمدودة والتدريب من نو  سياسية ابعد ، سياسية ابعد ، 

ضع رش  مناستتتتب للحفا  عىل األمن الداخر وتقديم املقاومة للعدوان املحر دون وضتتتع رش   سب للحفا  عىل األمن الداخر وتقديم املقاومة للعدوان املحر دون و منا

ية. وبذل كل جهد ممكن  نة للقوات املستتتلحة األثيوب لدعم أي بعثة معي ية. وبذل كل جهد ممكن الواليات املتحدة  سلحة األثيوب نة للقوات امل لدعم أي بعثة معي الواليات املتحدة 

أن تؤدي باألرضار اجطري عىل االقتصاد واألثيويب أن تؤدي باألرضار اجطري عىل االقتصاد واألثيويب   لتجنب احلشود العسكرية التي من شأهنالتجنب احلشود العسكرية التي من شأهنا

خذ أو تؤدي إىل الت امتتات لتتدعم الواليتتات املتحتتدة ألجتتل غري مستتتمى. وبعتتد ذلتتك أختتذ  لك أ عد ذ سمى. وب جل غري م حدة أل يات املت لدعم الوال مات  أو تؤدي إىل الت ا

سبة التي حددت من قبل رئيس الواليات املتحدة االمريكية )هيالستتاليس( يطالب تغري النستتبة التي حددت من قبل رئيس الواليات املتحدة االمريكية  ساليس( يطالب تغري الن )هيال

سال طائرة له،)اي هناور(، إلرضتتائه قامت الواليات املتحدة بإرستتال طائرة له، ضائه قامت الواليات املتحدة بإر كام رتبت له رشاء طائرتني كام رتبت له رشاء طائرتني   )اي هناور(، إلر

 ..((3))( طائرة نفاثة مدنية ألغراضه اجاصة( طائرة نفاثة مدنية ألغراضه اجاصةDc.6.Bمن نو  )دوغال ( )من نو  )دوغال ( )

ية يةإالّ أن العالقة األثيوب عام   --إالّ أن العالقة األثيوب عام األمريكية توترت خالل  قام 11511151األمريكية توترت خالل  قام ، الستتتيام عندما  سيام عندما  ، ال

سكو يف يونيو)هيالستتتاليس( ب يارة إىل موستتتكو يف يونيو ساليس( ب يارة إىل مو ، إذ وقع عىل اتفاقية بيع عاجل بفوائد ، إذ وقع عىل اتفاقية بيع عاجل بفوائد 11511151)هيال

ضة بحجم ) ضة بحجم )هتف سيون األمريكان 100100هتف سوفيتي، فتوقع الدبلوما سيون األمريكان ( مليون دوالر مع االحتاد ال سوفيتي، فتوقع الدبلوما ( مليون دوالر مع االحتاد ال

. وجاء هذا ردًا . وجاء هذا ردًا ((4))بأن هذا سيستعمل بصورة اساسية من قبل )هيالساليس( البت از واشنطنبأن هذا سيستعمل بصورة اساسية من قبل )هيالساليس( البت از واشنطن

سب بل عىل الواليات املتحدة األمريكية املستتاندة لفكرة استتتغالل الصتتومال، ليس هذا فحستتب بل  صومال، ليس هذا فح ستغالل ال ساندة لفكرة ا عىل الواليات املتحدة األمريكية امل

سلمي أثيوبيا الذي ثر خالل استتتقالل الصتتومال عىل مستتلمي أثيوبيا الذي كانت هناك هتاوف أثيوبية من أن يؤكانت هناك هتاوف أثيوبية من أن يؤ صومال عىل م ستقالل ال ثر خالل ا

سبتهم )يتجاوز نستتبتهم ) ستخدام من جانب قوى دولية معينة %( من إمجاد الستتكان، أو أن يتم استتتخدام من جانب قوى دولية معينة 99يتجاوز ن سكان، أو أن يتم ا %( من إمجاد ال

 . . ((5))ألضعاف مكانة أثيوبيا يف القارة األفريقيةألضعاف مكانة أثيوبيا يف القارة األفريقية

                                                 
، وهو من الشخصيات السياسية ، وهو من الشخصيات السياسية 11101110ترشين األول ترشين األول   1919اسمه دوايت ويفيد أي هناور، ولد يف اسمه دوايت ويفيد أي هناور، ولد يف   --(:(:11811181--11101110أي هناور )أي هناور )  ((1))

سكرية البارزة يف أمريكا وهو الرئيس الرابع والثالثون توىل حكم الواليات املتحدة األمريكية خالوالعستتتكرية البارزة يف أمريكا وهو الرئيس الرابع والثالثون توىل حكم الواليات املتحدة األمريكية خال ل احلقبة املمتدة من ل احلقبة املمتدة من والع

باوم  . ينظر:. ينظر:11811181آذار آذار   2121، تويف يف ، تويف يف 11811181إىل إىل   11591159 باومهوب  فات القرن العرشتتتون الوجي    ،،20112011اريك،اريك،، ،   هوب  رشون الوجي  ع تتت التطر فات القرن الع ع  التطر

سات الوحدة العربية، بريوت ،ع، ترمجة : فاي  الصتتيا  ، مرك  دراستتات الوحدة العربية، بريوت ،ع  11111111--11191119 صيا  ، مرك  درا صدر عبدالوهاب، املصتتدر   ، ، الكيادالكياد؛ ؛ 10571057، ترمجة : فاي  ال عبدالوهاب، امل

 . . 101101السابه، عالسابه، ع
 . . 987987منى حسني، املصدر السابه، عمنى حسني، املصدر السابه، ع  ، ، عبيد عبيد   ((2))

(3)  Foreign Relations of the united states 1955-1957 ، ، Document 112 ، ، 15 November ، ، 1956. 

(4)  Lefebver ، ، Jeffrey A. ، ، 1987 ''Donor Dependency and American Arms Transfers to the 

Horn of frica: The F.5 Legacy'' ، ، The Journal of Modern African studies  ، ، vol.25 ، ، No.3 

Sep ، ، p.476. 

 . . 581581منى حسني، املصدر السابه، عمنى حسني، املصدر السابه، ع  ، ، عبيدعبيد  ((5))
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عىل برنامج هدف إىل عىل برنامج هدف إىل   11511151وعىل الرغم من ذلك وافقت اإلدارة األمريكية يف يونيو وعىل الرغم من ذلك وافقت اإلدارة األمريكية يف يونيو 

رش طائرة حربية مقاتلة )يل مناستتب إلمداد أثيوبيا باثنتي عرشتت طائرة حربية مقاتلة )توفري متوتوفري متو سب إلمداد أثيوبيا باثنتي ع ساعدهتا عىل (، ومستتاعدهتا عىل F.5يل منا (، وم

ساعدات ، تطوير قواهتا اجلوية ، وكانت تلك الستتياستتة األمريكية القائمة عىل استتتمرار املستتاعدات ،  ستمرار امل سة األمريكية القائمة عىل ا سيا تطوير قواهتا اجلوية ، وكانت تلك ال

سالمي وطمأنة النظام األثيويب هتدف إىل تقليا هتاوف)هيالستتتاليس( من التطويه اإلستتتالمي  ساليس( من التطويه اإل وطمأنة النظام األثيويب هتدف إىل تقليا هتاوف)هيال

 ..((1))للصومال التي كانت يف طور امليالد آنذاكللصومال التي كانت يف طور امليالد آنذاك  ألثيوبيا ، والدعم الغريبألثيوبيا ، والدعم الغريب

سكرية التي دربت ( مستتاعدات عستتكرية التي دربت 11591159قدمت الواليات املتحدة وفقًا التفاق عام )قدمت الواليات املتحدة وفقًا التفاق عام ) ساعدات ع ( م

 ..((2))  وجه ت القوات املقاتلة األثيوبية بأسلحة وطائرات أمريكية حديثةوجه ت القوات املقاتلة األثيوبية بأسلحة وطائرات أمريكية حديثة

 ((19931993  --19911991املبحث الثاين: العالقات االمريكية االثيوبية )املبحث الثاين: العالقات االمريكية االثيوبية )

قدت بتتعتتد ذلتتك عتتقتتدت  ع لك  عد ذ ية يفأثتتيتتوبتتيتتا والتتواليتتات املتتتتتحتتدة اتتتفتتاقتتيتتة عستتتتتكتتريتتة يفب كر س ية ع ق فا ت حدة ا ت مل يات ا لوال يا وا ب يو ث  أ

سطس أغستطس   2121 صو  يف إريرتيا وإقامة قاعدة حيث ستمحت بموجبها توستيع ميناء مصتو  يف إريرتيا وإقامة قاعدة   11801180أغ سيع ميناء م سمحت بموجبها تو حيث 

باملقابل تعهدت الواليات املتحدة األمريكية من تدريب أربعني أل،  بالقرب منها.  باملقابل تعهدت الواليات املتحدة األمريكية من تدريب أربعني أل، جوية  بالقرب منها.  جوية 

شنطن حسبام   . ذلك البند الذي. ذلك البند الذي((3))جندي أثيويب، ولعل أكثر البنود إثارة للجدلجندي أثيويب، ولعل أكثر البنود إثارة للجدل شنطن حسبام تعهدت به وا تعهدت به وا

شاطات جاء يف نا االتفاقية واملتعله باستتتتمرار اهتاممها بأمن أثيوبيا، ومعارضتتتتها ألية نشتتتاطات  ضتها ألية ن ستمرار اهتاممها بأمن أثيوبيا، ومعار جاء يف نا االتفاقية واملتعله با

صول هتدد ستتالمة ووحدة أراضتتيها ، وهو تعهد لطاملا ستتعت اإلم اطورية األثيوبية للحصتتول  سعت اإلم اطورية األثيوبية للح ضيها ، وهو تعهد لطاملا  سالمة ووحدة أرا هتدد 

سبة ألثيوبيا نقطة مهمة يف طريه التعاو، فقد كانت تلك االتفاقية بالنستتتبة ألثيوبيا نقطة مهمة يف طريه التعاو((4))عليهعليه سيايس ن الستتتيايس ، فقد كانت تلك االتفاقية بالن ن ال

سكري مع الواليات املتحدة األمريكية، ويف املقابل عدهتا الواليات املتحدة االمريكية والعستتتكري مع الواليات املتحدة األمريكية، ويف املقابل عدهتا الواليات املتحدة االمريكية  والع

صاالت برناجمًا لرتيبات عستتتكرية واقتصتتتادية لضتتتامن استتتتمرار استتتتخدامها لقاعدة االتصتتتاالت  ستخدامها لقاعدة االت ستمرار ا ضامن ا صادية ل سكرية واقت برناجمًا لرتيبات ع

 ..((5))العسكرية ، دون أن تلت م الواليات املتحدة االمريكية بجدول زمني حمددالعسكرية ، دون أن تلت م الواليات املتحدة االمريكية بجدول زمني حمدد

ل لوكرد فعل عىل ت ية )ألن ديل ( وكرد فعل عىل ت لة االستتتتخبارات املرك  مدير وكا قام  يارة ،  ية )ألن ديل ( ك ال  ستخبارات املرك  لة اال مدير وكا قام  يارة ،  ك ال 

Alan Dallas   ضة يف اجليش األثيويب من اجل احلد من بالتشتتتاور مع بعا مجاعات املعارضتتتة يف اجليش األثيويب من اجل احلد من شاور مع بعا مجاعات املعار بالت

ساليس(توجهات )هيالستتاليس( ساليس( أن يعيد عالقته بالواليات . وعىل أثر ذلك حاول )هيالستتاليس( أن يعيد عالقته بالواليات ((6))توجهات )هيال . وعىل أثر ذلك حاول )هيال

                                                 
(1)  Foreign Relations of the united states 1958-1960 ، ، Document 42 ، ، 12 November ، ، 1958. 

(2)  Foreign Relation of the United states 1952-1954 ، ، vol. XI ، ، united states ، ، 1953 ، ، P.313; 

David H. Shinn ، ، Ethiopia China: Two former Empires connect in the 20th century ، ، 13th 

international conference Africaists  ، ، Institute for African studies ، ، Russian Acedenny of 

sciences  ، ، 17-30 ، ، may 2014 ، ، p.2. 

(3) LeFebver  ، ،Jeffrey A. ، ، Op.cit ، ، P.480. 

 . . 581581منى حسني، املصدر السابه، عمنى حسني، املصدر السابه، ع  ، ،   عبيدعبيد  ((4))
(5)  Foreign Relations ، ، Document 50. 

(6)  Foreign Relations of the united states 1958-1960 ، ، vol.XIV ، ، documents 46 ، ، 23 July ، ، 

1959. 
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سيع عملياهتا يف قاعدة )كاغنيو( مقابل زيادة سيع عملياهتا يف قاعدة )كاغنيو( مقابل زيادة املتحدة من خالل عرضه لإلدارة األمريكية بتواملتحدة من خالل عرضه لإلدارة األمريكية بتو

حة بالد هناور أن مصتتتل جد أي  ية ، وو ية األمريك عدات العستتتكر حة بالداملستتتتا صل هناور أن م جد أي  ية ، وو ية األمريك سكر عدات الع سا بة امل جا بة ه االستتتت جا ست ه اال

ساليس(إذ ملتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتب)هتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتتتاليس(إذ  يال ه لب) طا  قدم قتتتتتتتتتتتتتدم مل

شارد(  شارد( )أرثر ريت سفري األمريكي آنذاك يف أديس أبابا والذي تم تعينه يف   Arthur Richard)أرثر ريت سفري األمريكي آنذاك يف أديس أبابا والذي تم تعينه يف ال ال

سطس آب/ أغستتتطس   1111 عدات ، مقرتحًا ، مقرتحًا ((1))11801180آب/ أغ يادة املستتتتا يا ، ناَّ عىل ز يدًا إىل أثيوب عدات جد سا يادة امل يا ، ناَّ عىل ز يدًا إىل أثيوب جد

سنويًا، وكذلك زيادة العائد العستتتكرية األمريكية إىل أثيوبيا بمقدار مخستتتة ماليني دوالر ستتتنويًا، وكذلك زيادة العائد  سة ماليني دوالر  سكرية األمريكية إىل أثيوبيا بمقدار مخ الع

قاعد )كاغنيو( إىل ) قاعد )كاغنيو( إىل )الستتتنوي ل سنوي ل قديم 1010ال قة الواليات املتحدة عىل ت قديم ( ماليني دوالر، ومواف قة الواليات املتحدة عىل ت ( ماليني دوالر، ومواف

يب القستتتم الرابع من اجليش تدر ية ، و عدات العستتتكر سم الرابع من اجليشامل يب الق تدر ية ، و سكر عدات الع عدد القوات   امل يادة  عدد القوات األثيويب، وز يادة  األثيويب، وز

سلحة األثيوبية من ) سلحة األثيوبية من )امل شنطن عىل 190190( أل، جندي إىل )( أل، جندي إىل )2121امل شنطن عىل ( أل، جندي وإعادة تأكيد وا ( أل، جندي وإعادة تأكيد وا

هذا  ية أعامل هتدد وحدهتا اإلقليمية. وقد حظى  يا آمنة ورفا أ قاء أثيوب ها يف ب هذا مصتتتلحت ية أعامل هتدد وحدهتا اإلقليمية. وقد حظى  يا آمنة ورفا أ قاء أثيوب ها يف ب صلحت م

قة )هيالستتتاليس( ساليس(املقرتو بمواف قة )هيال بدأ عىل الستتتامو للواليا((2))املقرتو بمواف سامو للواليا، ووافه من حيث امل بدأ عىل ال ت املتحدة ت املتحدة ، ووافه من حيث امل

ضافية بلغت نحو ) ساحات إ ضافية بلغت نحو )األمريكية باحلصول عىل م ساحات إ شطتها يف 15001500األمريكية باحلصول عىل م سة أن شطتها يف هكتار( ملامر سة أن هكتار( ملامر

سفريها يف أثيوبيا قاعدة )كاغنيو(. ويف املقابل قدمت الواليات املتحدة األمريكية من قبل ستتتفريها يف أثيوبيا  قاعدة )كاغنيو(. ويف املقابل قدمت الواليات املتحدة األمريكية من قبل 

ساعدات بلغت قيمتها ما يقارب ))ارثر ريتشتتتارد( صتتتفقة مستتتاعدات بلغت قيمتها ما يقارب ) صفقة م شارد(  ( مليون دوالر إىل أثيوبيا ( مليون دوالر إىل أثيوبيا 2525)ارثر ريت

ص، ح يران منتصتتت، ح يران   وذلك يفوذلك يف ، وبموجب هذه االتفاقية قامت ببناء قاعدة بحرية يف ، وبموجب هذه االتفاقية قامت ببناء قاعدة بحرية يف 11801180منت

ساد  األمريكي إىل جنوب رشق مصتتتو  وكانت بمثابة املرفأ األخري لرحلة األستتتطول الستتتاد  األمريكي إىل جنوب رشق  سطول ال صو  وكانت بمثابة املرفأ األخري لرحلة األ م

سياأستتتيا صلت إىل ). وكذلك زادت أمريكا من معونتها ألثيوبيا حتى وصتتتلت إىل )((3))أ ( مليون دوالر ( مليون دوالر 197197. وكذلك زادت أمريكا من معونتها ألثيوبيا حتى و

تها الواليات املتحدة عىل أثيوبيا واعتامدها عليها يف تها الواليات املتحدة عىل أثيوبيا واعتامدها عليها يف وهذا مما دلل عىل مدى اآلمال التي علقوهذا مما دلل عىل مدى اآلمال التي علق

ستخدمت الواليات املتحدة األمريكية حمطات رادار اإلبقاء عىل هذه القواعد احلربية، كام استتتتخدمت الواليات املتحدة األمريكية حمطات رادار  اإلبقاء عىل هذه القواعد احلربية، كام ا

 ..((4))متفرقة مثل حمطة رادار يف ج يرة دهلكمتفرقة مثل حمطة رادار يف ج يرة دهلك

مت ومنتتذ ظهور الطتتاقتتة وبروز االعتامد املتعتتاظم عىل نفط الرشتتتق األوستتتط دعمتت  سط دع رشق األو عاظم عىل نفط ال قة وبروز االعتامد املت طا نذ ظهور ال وم

يدًا لالتصتتتتاالت الواليات املتالواليات املت جد مت مرك ًا  قا يا، إذ أ بإريرت كاغنيو(  عدهتا يف ) قا صاالت حدة  يدًا لالت جد مت مرك ًا  قا يا، إذ أ بإريرت كاغنيو(  عدهتا يف ) قا حدة 

صادية،  سكرية واالقت ساعداهتا الع ضاعفت من م صناعية كام  سطة األقامر ال صادية، الالسلكية بوا سكرية واالقت ساعداهتا الع ضاعفت من م صناعية كام  سطة األقامر ال الالسلكية بوا

                                                 
(1)  Foreign Relations of the united states 1958-1960 ، ، vol.XIV ، ، Document 50 ، ، 10 August ، ، 

1960. 

(2)  Foreign Relations of the united states  ، ، Document 50. 

شيد،رياض رشتتتيد،  ، ،   ناجيناجي  ((3)) سة اإلرسائيلية األمريكيةالبحر األمحر والستتتياستتتة اإلرسائيلية األمريكية""، ، 11101110آذار آذار   --كانون الثاينكانون الثاين  رياض ر سيا سات ، جملة مرك  الدراستتتات ""البحر األمحر وال ، جملة مرك  الدرا

 . . 129129( ، جامعة بغداد، ع( ، جامعة بغداد، ع9898الفلسطينية، العدد )الفلسطينية، العدد )
 . . 1515باسم ناي، داود ، املصدر السابه، عباسم ناي، داود ، املصدر السابه، ع  ، ،   السعديالسعدي  ((4))
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سينات كثرية عىل قواعدها وطورت عالقاهتا بالنظام األوتوقراطي يف أثيوبيا، وأدخلت حتستتتينات كثرية عىل قواعدها  وطورت عالقاهتا بالنظام األوتوقراطي يف أثيوبيا، وأدخلت حت

 ..((1))األرض اإلرترييةاألرض اإلرتريية  اجلوية والبحرية يف هتتل، مناطهاجلوية والبحرية يف هتتل، مناطه

يد أي  هنا مل تؤ ية، إال أ حدة األراا األثيوب ية موضتتتو  و حدة األمريك يدت املت يد أي أ هنا مل تؤ ية، إال أ حدة األراا األثيوب ضو  و ية مو حدة األمريك يدت املت أ

 ..((2))الت امات هبذا املبدأ اياه الدول األفريقية التي ال تدور يف فلكهاالت امات هبذا املبدأ اياه الدول األفريقية التي ال تدور يف فلكها

سكرية األمريكية ألفريقيا مجيعها  ص، املعونة الع سكرية األمريكية ألفريقيا مجيعها وقد حصلت أثيوبيا عىل أكثر من ن ص، املعونة الع وقد حصلت أثيوبيا عىل أكثر من ن

ضاًل عن ( فضتتاًل عن 11811181حتى أيلول حتى أيلول   11501150( مليون دوالر )من عام ( مليون دوالر )من عام 195195يقارب )يقارب )التي بلغت ما التي بلغت ما  ( ف

غت نحو ) ية التي بل نة االقتصتتتتاد غت نحو )املعو ية التي بل صاد نة االقت عّد الفريه االستتتتشتتتتاري 950950املعو شاري ( مليون دوالر، وي ست عّد الفريه اال ( مليون دوالر، وي

سكرية األمريكية املكون من )للمستتاعدة العستتكرية األمريكية املكون من ) ساعدة الع ضابط وجندي أك  فريه من نوعه يف ( ضتتابط وجندي أك  فريه من نوعه يف 110110للم  )

 . . ((3))يف وزارة الدفا  األثيوبيةيف وزارة الدفا  األثيوبيةأفريقيا، مع وجود ضبا  من رتب عالية أمريكان أفريقيا، مع وجود ضبا  من رتب عالية أمريكان 

صداقة أمريكا ألثيوبيا ال كان املستتؤولون األمريكيون يرددون يف مناستتبات عدة أن صتتداقة أمريكا ألثيوبيا ال  سبات عدة أن  سؤولون األمريكيون يرددون يف منا كان امل

صورة االستتتتغناء عنها بستتتهولة يف منطقة نجد أن النفوذ األمريكي فيها ضتتتعي، بصتتتورة   ننيمكيمك ضعي، ب سهولة يف منطقة نجد أن النفوذ األمريكي فيها  ستغناء عنها ب اال

 ..((4))""عامةعامة

هبا مع الصتتتومال يا يف حر نب اثيوب جلا ية  حدة االمريك فت الواليات املت صومالوق هبا مع ال يا يف حر نب اثيوب جلا ية  حدة االمريك فت الواليات املت عام عام   وق

، برسالتني اىل ، برسالتني اىل   Lendon Johnson((5))، أذ بعث الرئيس االمريكي )ليندون جونسون( ، أذ بعث الرئيس االمريكي )ليندون جونسون( 11891189

صوماد آدم عبد اهلل عثامنكل من الرئيس الصتتوماد آدم عبد اهلل عثامن سياليس(واإلم اطور االثيويب )هيالستتياليس(  ((6))كل من الرئيس ال وفيام وفيام   ((7))  واإلم اطور االثيويب )هيال

                                                 
 . . 9797عر نعمة ، املصدر السابه، ععر نعمة ، املصدر السابه، ع  ، ،   احللواحللو  ((1))
 . . 1919باسم ناي، داود، املصدر السابه، عباسم ناي، داود، املصدر السابه، ع  ، ،   السعديالسعدي  ((2))

(3)  Foreign Relations of the united states  ، ، Document 113. 

 .287إريرتيا والتحديات امل ية، دار الكنوز األدبية، بريوت، ع، 1171حامد صالح،  ،  تركي (4)
الساد  والثالثون للواليات املتحدة ، توىل الرئاسة بعد اغتيال الرئيس جون  ( الرئيس1181-1189ليندون جونسون ) (5)

، واشتهر كمناور بار  يف الكونغر  االمريكي ، إذ كان زعيم االغلبية  1181، واستمرت واليته حتى عام  1189كنيدي عام 

ته املعادية للتحرر وعمله يف سبيل القضاء عىل قادة عدم االنحياز يف العامل الثالث الديمقراطية يف جملس الشيوخ ، كام عرف بسياس

، ويف عهده ازداد تور  الواليات املتحدة يف حرب فيتنام وحالت اهل ائم التي منيت هبا الواليات املتحدة عبىل يد الفيتناميني 

امريكا وه ائمها من ه ة عنيفة داخل املجتمع األمريكي نفسه ، الشامليني دون متكنه من يديد واليته نظرا  ملا أحدثته خسائر 

.ينظر: عبد الوهاب الكياد  1187ناصب العرب العداء وزود ارسائيل بكميات هائلة من السالو وشجعه عىل العدوان عام 

                 .         207املوسوعة السياسية ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت ،ع، 1179وكامل زهريي 
وتعلم القرآن يف صباه واألسا  يف مقديشو، ثم عمل يف  التجارة، قبل أن ينضم  1101آدم عبداهلل عثامن: ولد يف بلدوين عام  (8)

أصبح أول رئيس جلمهورية  1180. وبعد انتهاء الوصاية يف متوز  1199انضم إىل احل ب عام إىل ح ب وحدة الشباب الصوماد 

 ،2011انور امحد، ،  مري، ودفن يف مقديشو. ينظر:  2007ستقلة. تويف يف العاصمة الكينية نريويب يف ح يران/ يونيو الصومال امل

    .                                                                             90نيل اآلمال يف تراجم اعالم الصومال، مقديشو،ع
سم هيالستاليس : االستم ((7)) ، ابن الرأ  ماكونن قائد اجليش االثيويب ، واك  متنفذ ، ابن الرأ  ماكونن قائد اجليش االثيويب ، واك  متنفذ   11121112االصر تافاري ماكونن ، ولد يف هور عام االصتر تافاري ماكونن ، ولد يف هور عام هيالساليس : اال

بعد االم اطور منيلك ، كان تافاري حاكم اقليم هور ، وبعد وفاة منيلك استطا  ان يطرد ليجاسو الذي عينه منليك ود للعهد ، بعد االم اطور منيلك ، كان تافاري حاكم اقليم هور ، وبعد وفاة منيلك استطا  ان يطرد ليجاسو الذي عينه منليك ود للعهد ، 

صبح ود العهد بعد االم اطورة زاديتو ، ويفواصتتتبح ود العهد بعد االم اطورة زاديتو ، ويف شوا ، وبعد وفاة االم اطورة ، توج ام اطور عىل توج ملكًا عىل شتتتوا ، وبعد وفاة االم اطورة ، توج ام اطور عىل   11211121 عام  عام وا توج ملكًا عىل 

سمه باللغة االثيوبية باستتم )هيالستتاليس( ومعنى استتمه باللغة االثيوبية   11901190اثيوبيا عام اثيوبيا عام  ساليس( ومعنى ا سم )هيال صطالحات جلعل قام بالعددي من االصتتطالحات جلعل   ""سلطة الثالوث ستتلطة الثالوث   ""با قام بالعددي من اال
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ير تلخيا ألبرز ما جاء يف الرسالتني، اهم ما خيا اجلانب الصوماد ع  رئيس الواليات ير تلخيا ألبرز ما جاء يف الرسالتني، اهم ما خيا اجلانب الصوماد ع  رئيس الواليات 

صومالية ، إزاء موق،  سوء فهم لدى اجلمهورية ال صومالية ، إزاء موق، املتحدة األمريكية عن ختوفه من حدوث  سوء فهم لدى اجلمهورية ال املتحدة األمريكية عن ختوفه من حدوث 

قة  كد ان صتتتتدا ية يف القرن االفريقي ، وأ قة الواليات املتحدة االمريكية من األحداث اجلار صدا كد ان  ية يف القرن االفريقي ، وأ الواليات املتحدة االمريكية من األحداث اجلار

الواليات املتحدة بأثيوبيا ال تقلل بأي شكل من االشكال رغبة الواليات املتحدة يف استمرار الواليات املتحدة بأثيوبيا ال تقلل بأي شكل من االشكال رغبة الواليات املتحدة يف استمرار 

، كام ع  عن رضاه للتوصل إىل اتفاق سالم ع  اجلهود ، كام ع  عن رضاه للتوصل إىل اتفاق سالم ع  اجلهود ((1))تفاهم مع الصومالينيتفاهم مع الصومالينيالصداقة والالصداقة وال

ساء التي بذلتها بعا احلكومات االفريقية، أمله يف ان تفلح منظمة الوحدة االفريقية يف ارستتتاء  التي بذلتها بعا احلكومات االفريقية، أمله يف ان تفلح منظمة الوحدة االفريقية يف ار

شدده عىل دعم استتس ثابتة للتفاهم والتوافه يف املشتتكلة االثيوبية الصتتومالية، فضتتاًل عن تشتتدده عىل دعم  ضاًل عن ت صومالية، ف شكلة االثيوبية ال سس ثابتة للتفاهم والتوافه يف امل ا

سلمية ترا الطرفني متالزمة مع للجهود الستتتتاعية نحو اجياد حلول ستتتلمية ترا الطرفني متالزمة مع الواليات املتحدة الواليات املتحدة  ساعية نحو اجياد حلول  للجهود ال

سالم معارضتتتتها ألية حماولة لفا الن اعات االقليمية بالقوة املستتتلحة ، االمر الذي  دد ستتتالم  سلحة ، االمر الذي  دد  ضتها ألية حماولة لفا الن اعات االقليمية بالقوة امل معار

 ..  ((2))واستقرار املنطقةواستقرار املنطقة

ومن ناحية اثيوبيا أكد رئيس الواليات املتحدة االمريكية تعاط، الواليات املتحدة ومن ناحية اثيوبيا أكد رئيس الواليات املتحدة االمريكية تعاط، الواليات املتحدة 

صورة تامةوبصتتتورة تامة  -- مع مطالب الرئيس االثيويب املتمثلة يف املحافظة عىل وحدة اراا وامن مع مطالب الرئيس االثيويب املتمثلة يف املحافظة عىل وحدة اراا وامن   --وب

خدام القوة يف الن ا   حماوالت الستتتت ية  هل مع ا حدة لن تتستتتتا يا، وأن الواليات املت خدام القوة يف الن ا  اثيوب ست حماوالت ال ية  هل مع ا سا حدة لن تت يا، وأن الواليات املت اثيوب

نه عىل الرغم من ادراكه جلدية املشتتتكلة القائمة يف القرن االفريقي  شكلة القائمة يف القرن االفريقي االقليمي ، كام أعرب ا نه عىل الرغم من ادراكه جلدية امل االقليمي ، كام أعرب ا

قد حتول دون التوصتتتتل ا صل اوالتي  قد حتول دون التو فإن الواليات املتحدة متفقة مع التدخل والتي  هل ،  فإن الواليات املتحدة متفقة مع التدخل ىل حل ستتت سهل ،  ىل حل 

سة يف الواقع لدى املدربني االمريكيني محاستتتتة ، كام كان ، كام كان ((3))االفريقي لتحقيه وق، اطالق الناراالفريقي لتحقيه وق، اطالق النار يف الواقع لدى املدربني االمريكيني محا

صومال ومل كبرية لالشتتترتاك يف العمليات اجلوية التي كانت القوات االثيوبية تشتتتنها عىل الصتتتومال ومل  شنها عىل ال شرتاك يف العمليات اجلوية التي كانت القوات االثيوبية ت كبرية لال

 . .   ((4))وبةوبةتتمكن القيادة االثيوبية من منعهم إال بصعتتمكن القيادة االثيوبية من منعهم إال بصع

                                                 
سبط  وذا املختار م سبط  وذا املختار مبالده ع ية ولقب بتتتتت)هيالساليس االول( واالسد القاهر من ب ت)هيالساليس االول( واالسد القاهر من ب سليامنبالده ع ية ولقب ب سليامنن اهلل ملك  هرب من اثيوبيا بعد هرب من اثيوبيا بعد   ""ن اهلل ملك 

،استمر بعدها يف احلكم ملدة ،استمر بعدها يف احلكم ملدة   11911191، ومتكن من قيادة حتريرها بمساعدة بريطانيا ودعمها عام ، ومتكن من قيادة حتريرها بمساعدة بريطانيا ودعمها عام 11981198االحتالل االيطاد هلا يف ايار االحتالل االيطاد هلا يف ايار 

عام طتتويتتلتتة اىل ان اق تتتت عتتام  لة اىل ان اق   ي يام عتتىل اثتتر ثتتورة قتتادهتتا املتتاركيستتتت متتنتتغستتتتتتتتو هتتيتتال متتريتتام   11791179طو مر يال  ه تو  س نغ م يس  ملارك ها ا قاد ثورة  ثر  عام                                                                                    تتتويف يف عتتام                                                                                    ، ، عىل ا تويف يف 

شورات املكتبة الع ية ، بريوت، عاالحباش بني مأرب واكستوم ، منشتورات املكتبة الع تية ، بريوت، ع  ،،  11751175ممتاز ،ممتاز ،، ،   العارفالعارف.  ينظر: .  ينظر:   11781178 سوم ، من ؛ جريدة ؛ جريدة   292292االحباش بني مأرب واك

 ( ، الكويت ؛( ، الكويت ؛99999999، العدد )، العدد )11111111//55//99، ، االنباء االنباء 

Hess  ، ،Robert L. ، ، 1970 ، ، Ethiopia the modernization of Autocaracy ، ، London ، ، P. 64. 
))1((Foreign Relations of the united states  ، ، 1964 - 1968  ، ، vol. XXIV  ، ، Africa ، ، Washington  ، ، 

Document 282 ، ، Telegram from Department of State to the Embassy in Somalia ، ، 20 

February 1964. 
))2((Foreign Relations of the united states ، ، Document 282. 
))3((Foreign Relations of the united states ، ، 1964 - 1968 ، ، vol. XXIV ، ، Africa ، ، Washington ، ، 

Document 286 ، ، Telegram from Department of State to the Embassy in Ethiopia ، ، 21 

February 1964. 
(4)  Foreign Relations of the united states ، ، 1964 - 1968 ، ، vol. XXIV ، ، Africa ، ، 
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وبغا النظر عن العبارات الدبلوماسية التي وردت يف خطاب الرئيس )جونسون( وبغا النظر عن العبارات الدبلوماسية التي وردت يف خطاب الرئيس )جونسون( 

له عثامن فقد كان املوق، االمريكي مستتتتاندًا لوجهة النظر  ساندًا لوجهة النظر إىل نظريه الصتتتوماد آدم عبد ا له عثامن فقد كان املوق، االمريكي م صوماد آدم عبد ا إىل نظريه ال

ية يف الن ا  احلدودي بني الطرفني ية يف الن ا  احلدودي بني الطرفنياألثيوب قت الواليات املتحدة االمريكية عىل ، ،   ((1))األثيوب قد واف قت الواليات املتحدة االمريكية عىل ف قد واف ف

شحناارستتال شتتحنا سال  لعة ، واالعالن عن االلت ام عىل زيادة تعداد ت من االستتلحة عىل وجه اللتتعة ، واالعالن عن االلت ام عىل زيادة تعداد ار سلحة عىل وجه ال ت من اال

اجليش االثيويب إىل اربعني أل، جندي ، كام وافقت أخريًا عىل طلب القوات اجلوية االثيوبية اجليش االثيويب إىل اربعني أل، جندي ، كام وافقت أخريًا عىل طلب القوات اجلوية االثيوبية 

رش طائرة من طراز )بأمدادها بلتتب من الطائرات املقاتلة مكونة من اثنا عرشتت طائرة من طراز ) لب من الطائرات املقاتلة مكونة من اثنا ع سلم عىل ( تستتلم عىل   F5بأمدادها ب ( ت

  ..  ((2))عدة سنواتعدة سنوات

ها من          يا ، وحتذير حكومت مجاو اثيوب تدخل الواليات املتحدة للمستتتتارعة بكبح  ها من كام مل ت يا ، وحتذير حكومت مجاو اثيوب سارعة بكبح  تدخل الواليات املتحدة للم كام مل ت

سلحة االمريكية إال ألغراض الدفا  فقط إال بعد قيام وزير خارجية االحتاد استتتتخدام االستتتلحة االمريكية إال ألغراض الدفا  فقط إال بعد قيام وزير خارجية االحتاد  ستخدام اال ا

سوفيتي الستتوفيتي ب يارة أديس أبابا مرتني أثناء القتال ستتلم خالهلا رستتالتني من الرئيس الستتوفيتي  سالتني من الرئيس ال سلم خالهلا ر سوفيتي ب يارة أديس أبابا مرتني أثناء القتال  ال

شوف( تشتتتوف( )نيكيتاخرو)نيكيتاخرو سوفيتي من هليالستتتاليس حاول االحتاد الستتتوفيتي من   Nikita Khrushchev((99))ت ساليس حاول االحتاد ال هليال

 . .   ((99))خالهلام مؤدي دور صانع السالم يف املنطقةخالهلام مؤدي دور صانع السالم يف املنطقة

                                                 
 Washington ، ، Document 281 ، ، Telegram from Department of State to the Embassy in 

Ethiopia ، ، 20 February 1964.  
))1((Foreign Relations of the united states ، ، Document 286. 
))2((Foreign Relations of the united states ، ، 1964 - 1968 ، ، vol. XXIV ، ، Africa ، ، Washington  ، ، 

Document 294 ، ، Telegram from Department of State to the Embassy in Ethiopia ، ، 18 

June 1964. 
شوف )  ((99)) شوف )نيكيتاخروت سيا واوكرانيا ، من عائلة تعمل يف   ( : ولد( : ولد11891189  --  11191119نيكيتاخروت سك الواقعة بني رو سيا واوكرانيا ، من عائلة تعمل يف يف كاليتكوفا بمقاطعة كور سك الواقعة بني رو يف كاليتكوفا بمقاطعة كور

سب عام املناجم ، انتستتتتب عام  شيوعي ، وحارب إىل جانب احلر  االمحر أثناء احلرب االهلية . ويف عام إىل احل ب الشتتتيوعي ، وحارب إىل جانب احلر  االمحر أثناء احلرب االهلية . ويف عام   11111111املناجم ، انت   11221122إىل احل ب ال

سيايس يف احل ب أوفد إىل موستتكو للدراستتة يف اكاديميتها الصتتناعية ، تفرخ للعمل الستتيايس يف احل ب   11211121التحه باجلامعة العاملية . ويف عام التحه باجلامعة العاملية . ويف عام  صناعية ، تفرخ للعمل ال سة يف اكاديميتها ال سكو للدرا أوفد إىل مو

  11911191عاد إىل اوكرانيا وأخذ يتسله أعىل املناصب احل بية ، عمل سكرتريا لعدة جلان عام عاد إىل اوكرانيا وأخذ يتسله أعىل املناصب احل بية ، عمل سكرتريا لعدة جلان عام   11911191الشيوعي االوكراين ، ويف عام الشيوعي االوكراين ، ويف عام 

، ثم سكرتريا أوال للح ب ، ثم سكرتريا أوال للح ب   السوفييتالسوفييتضوا يف جملس ضوا يف جملس أصبح عأصبح ع  11971197عضوا يف اللجنة املرك ية ، ويف عام عضوا يف اللجنة املرك ية ، ويف عام   11921192، ثم انتخب عام ، ثم انتخب عام 

أصبح أحد أصبح أحد   11911191مع رتبة فريه ، ثم عاد للعمل سكرتريا أول حل ب الشيوعي ، ويف عام مع رتبة فريه ، ثم عاد للعمل سكرتريا أول حل ب الشيوعي ، ويف عام   11991199الشيوعي االوكراين ، ويف عام الشيوعي االوكراين ، ويف عام 

رس اللجان . رس اللجان .   ةةوألمانوألمانانتخب عضوا يف املجلس الرئاسة للجنة املرك ية انتخب عضوا يف املجلس الرئاسة للجنة املرك ية   11521152أعضاء اللجنة املرك ية للح ب ، ويف ترشين االول أعضاء اللجنة املرك ية للح ب ، ويف ترشين االول 

صواريخ الكوبية ويف عام أصتتبح رئيستتا للجنة الرئاستتية ويف عهده حدثت أزمة الصتتواريخ الكوبية ويف عام   11581158ويف عام ويف عام  سية ويف عهده حدثت أزمة ال سا للجنة الرئا صبح رئي صبه نحى من مجيع مناصتتبه   11891189أ نحى من مجيع منا

، موق، االحتاد السوفيتي من احلرب الكورية ، موق، االحتاد السوفيتي من احلرب الكورية   20012001  ، ، ،حيدر عبد الرضا حسن،حيدر عبد الرضا حسن  . ينظر :  التميمي. ينظر :  التميمي11711171ايلول عام ايلول عام   1111تويف يف تويف يف 

 ؛ ؛   110110، جامعة الب ة ،ع، جامعة الب ة ،ع  اآلداباآلدابوراه )غري منشورة( ، كلية وراه )غري منشورة( ، كلية ، اطروحة دكت، اطروحة دكت  11591159  --  11501150

Paxton  ، ،John ، ، 2004 ، ، Leaders of Russia and the Soviet Union from the Romanov Dynasty 

to Vladimir Putin ، ، photographs Division ، ، New York ، ، P.P 117 – 120. 
))4)  Foreign Relations of the united states  ، ، 1964 - 1968  ، ، vol. XXIV  ،، Africa  ،، Washington  ،، 
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يا   طان ية الواليات املتحدة االمريكية وبري لدول الغرب يا وعىل أثر ذلك اجتمع ممثلو ا طان ية الواليات املتحدة االمريكية وبري لدول الغرب وعىل أثر ذلك اجتمع ممثلو ا

سقا  حكومة اوفرنستتتا وارسائيل واثيوبيا وقرروا اختاذ خطوات اجيابية حيال استتتقا  حكومة ا سا وارسائيل واثيوبيا وقرروا اختاذ خطوات اجيابية حيال ا صومال لصتتتومال وفرن ل

صومال ونرشت  ضغط الدائم عىل حكومة ال شو حتاول ال سفارات غربية يف مقدي رش وتقرر اقامة  صومال ون ضغط الدائم عىل حكومة ال شو حتاول ال سفارات غربية يف مقدي وتقرر اقامة 

االشاعات املغرضة التي تصور ان اجليش الصوماد يستعد للعدوان عىل ان الدول املجاورة االشاعات املغرضة التي تصور ان اجليش الصوماد يستعد للعدوان عىل ان الدول املجاورة 

للصومال متهيدا وهتيئة للرأي العام العاملي والعمل عىل تكذيب كافة البيانات التي تصدرها للصومال متهيدا وهتيئة للرأي العام العاملي والعمل عىل تكذيب كافة البيانات التي تصدرها 

 . . ((11))الصومال عن السياسة االقتصادية وخله العقبات التي حتاول دون تنفيذهاالصومال عن السياسة االقتصادية وخله العقبات التي حتاول دون تنفيذهاحكومة حكومة 

نت احللي،                  كا يا التي  بأثيوب حدة  يات املت بالنظر إىل عالقة الوال ية اخرى، و ناح نت احللي، من  كا يا التي  بأثيوب حدة  يات املت بالنظر إىل عالقة الوال ية اخرى، و ناح من 

( ، نجد أن اعتامد ( ، نجد أن اعتامد 11591159الرئيس للواليات املتحدة االمريكية يف القرن االفريقي منذ عام )الرئيس للواليات املتحدة االمريكية يف القرن االفريقي منذ عام )

يا كحلي، استتترتاتيجي مهم يف املنطقة قد ازداد بعد الواليات املتحدة االواليات املتحدة ا سرتاتيجي مهم يف املنطقة قد ازداد بعد المريكية عىل اثيوب يا كحلي، ا المريكية عىل اثيوب

صومالية عام )اندال  الثورة الصتتومالية عام ) شرتاكية ، مما زاد من اعباء اثيوبيا ( واعالن مبادئها االشتترتاكية ، مما زاد من اعباء اثيوبيا 11811181اندال  الثورة ال ( واعالن مبادئها اال

 ..((22))ياه دورها يف محاية املصالح االمريكية يف املنطقةياه دورها يف محاية املصالح االمريكية يف املنطقة

وبيا اتفاقية رسية تعهدت وبيا اتفاقية رسية تعهدت عقدت الواليات املتحدة االمريكية واثيعقدت الواليات املتحدة االمريكية واثي  11701170ويف عام ويف عام  

فيها االوىل للثانية باالستمرار يف مساعداهتا العسكرية واالقتصادية ، وأكدت اهتاممها بأمن فيها االوىل للثانية باالستمرار يف مساعداهتا العسكرية واالقتصادية ، وأكدت اهتاممها بأمن 

، واشتداد املقاومة االرتريية ، واشتداد املقاومة االرتريية ((99))اثيوبيا ومعارضتها ألي نشا   دد السالمة االقليمية ألثيوبيااثيوبيا ومعارضتها ألي نشا   دد السالمة االقليمية ألثيوبيا

سكرية كبري، وبعد حصتتول الصتتومال من الستتوفييت عىل مستتاعدات عستتكرية كبري ساعدات ع سوفييت عىل م صومال من ال صول ال ة طالبت احلكومة ة طالبت احلكومة ، وبعد ح

االثيوبية يف العام نفسه بم يد من الدعم العسكري ألثيوبيا ، وقد رفضت الواليات املتحدة االثيوبية يف العام نفسه بم يد من الدعم العسكري ألثيوبيا ، وقد رفضت الواليات املتحدة 

سلحة االمريكية طلب االم اطور هيالستتتاليس لتستتتليح الفرقة اجامستتتة من القوات املستتتلحة  سة من القوات امل سليح الفرقة اجام ساليس لت االمريكية طلب االم اطور هيال

سكو ولتي وصلها يوم   ((99))االثيوبيةاالثيوبية سفر اىل مو سكو ولتي وصلها يوم ، فقرر االم اطور ال سفر اىل مو   وكان يفوكان يف  11701170أيار أيار   2121، فقرر االم اطور ال

 ..((55))استقباله الرئيس السوفيتي بودغوريناستقباله الرئيس السوفيتي بودغورين

وكان اهلدف من تلك ال يارة حتقيه غرضني ، االول ارسال اشارة اىل الواليات املتحدة وكان اهلدف من تلك ال يارة حتقيه غرضني ، االول ارسال اشارة اىل الواليات املتحدة                 

ها ان العالقات االمريكية  ها ان العالقات االمريكية االمريكية فحوا ية ال يمكن ان تكون امرًا مفروغًا منه   ––االمريكية فحوا ية ال يمكن ان تكون امرًا مفروغًا منه االثيوب االثيوب

يارة هو  ثاين من ال  بار يف واشتتتنطن، والغرض ال هذا االمر جيب ان يؤخذ بنظر االعت يارة هو وان  ثاين من ال  شنطن، والغرض ال بار يف وا هذا االمر جيب ان يؤخذ بنظر االعت وان 

سوفييت للحد من دعمها للقوى املحلية املعادية ألديس ابابا ، إالّ أن حماولة اقنا  القادة الستتتوفييت للحد من دعمها للقوى املحلية املعادية ألديس ابابا ، إالّ أن  حماولة اقنا  القادة ال

ستمرت ا شل يف حتقيه هذا الغرض . ا ستمرت ااالم اطور ف شل يف حتقيه هذا الغرض . ا سيط بني البلدين ، االم اطور ف شكلها الب سيط بني البلدين ، لعالقات ب شكلها الب لعالقات ب

سكو واديس ابابا ،   11711171ويف ايلول ويف ايلول  شاء ممرات جوية بني مو سكو واديس ابابا ، وقعت الدولتان عىل اتفاقية ان شاء ممرات جوية بني مو وقعت الدولتان عىل اتفاقية ان

 ..  ((1))فتح االحتاد السوفيتي مرك ًا ياريًا دائاًم يف اديس ابابافتح االحتاد السوفيتي مرك ًا ياريًا دائاًم يف اديس ابابا  11721172ويف آذار ويف آذار 

                                                 
أطروحة دكتوراه )غري  ، (1171-1189السياسة السوفيتية ياه القرن االفريقي )، 2019 ، قيس عدنان عودة الفهداوي ،  (1)
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ن هيالساليس ن هيالساليس عىل الرغم من ان العالقات السوفيتية االثيوبية ظلت ضعيفة بسبب اعىل الرغم من ان العالقات السوفيتية االثيوبية ظلت ضعيفة بسبب ا 

ساليس هو الذي حاول كان طيلة ستتنوات عديدة يرفا تطور تلك العالقات، إالّ أن هيالستتاليس هو الذي حاول  سنوات عديدة يرفا تطور تلك العالقات، إالّ أن هيال كان طيلة 

سوفيتي يف عام فيام بعد  التقرب من االحتاد الستتوفيتي يف عام  سفر اىل ، وقرر يف اواخر ذلك العام الستتفر اىل   11791179فيام بعد  التقرب من االحتاد ال ، وقرر يف اواخر ذلك العام ال

سوفيتية االثيوبية ، موستتتكو ، وكان الغرض من تلك ال يادة الرغبة يف تطوير العالقات الستتتوفيتية االثيوبية ،  سكو ، وكان الغرض من تلك ال يادة الرغبة يف تطوير العالقات ال مو

بالواليات املتحدةوكوك يا  با  اثيوب عاقت نمو العالقات هو ارت باب التي ا بالواليات املتحدةان من االستتت يا  با  اثيوب عاقت نمو العالقات هو ارت سباب التي ا ، ،   ((1))ان من اال

سكري الذي والعالقات العستتكرية املت ايدة بني االحتاد الستتوفيتي والصتتومال ، والعون العستتكري الذي  صومال ، والعون الع سوفيتي وال سكرية املت ايدة بني االحتاد ال والعالقات الع

حافظ لإلم اطور  با للثوار االرترييني ، واملوق، امل كل من االحتاد الستتتوفيتي وكو مه  حافظ لإلم اطور قد با للثوار االرترييني ، واملوق، امل سوفيتي وكو كل من االحتاد ال مه  قد

عسكر الشيوعي وميله نحو ما اسامه )العامل احلر( بقيادة الواليات املتحدة عسكر الشيوعي وميله نحو ما اسامه )العامل احلر( بقيادة الواليات املتحدة هيالساليس من املهيالساليس من امل

 ..((2))االمريكيةاالمريكية

ضع، كان لتلك ال يارة استتتباب عدة منها انه منذ بداية الستتتبعينيات اثيوبيا قد بدا عليها الضتتتع،  سبعينيات اثيوبيا قد بدا عليها ال سباب عدة منها انه منذ بداية ال كان لتلك ال يارة ا

سبب االول ، هو واالنحالل، وكان هناك ستببان رئيستان مستؤوالن عن ذلك الضتع، : الستبب االول ، هو  ضع، : ال سؤوالن عن ذلك ال سان م سببان رئي واالنحالل، وكان هناك 

يا  يا تعرض اثيوب شديدة بني عامي اىل موجة جفاف شتتتتديدة بني عامي تعرض اثيوب ، إذ وجد االثيوبيون ، إذ وجد االثيوبيون   11791179و و   11721172اىل موجة جفاف 

ضة جماعة مدمرة مات فيها اآلالف من امل ارعني نتيجة للجو  او باألمراض انفستتتهم يف قبضتتتة جماعة مدمرة مات فيها اآلالف من امل ارعني نتيجة للجو  او باألمراض  سهم يف قب انف

ضح عن حدود وامكانيات حكومة املرتبطة بذلك ، وان تلك االزمة كشتتتفت بشتتتكل واضتتتح عن حدود وامكانيات حكومة  شكل وا شفت ب املرتبطة بذلك ، وان تلك االزمة ك

ستياهيالستتاليس وستتببت يف الوقت نفستته موجة من االستتتيا سه موجة من اال سببت يف الوقت نف ساليس و ضد احلكومة ، ومل تنفع ء الشتتعبي ضتتد احلكومة ، ومل تنفع هيال شعبي  ء ال

صورة حكومته من اعادة توزيع حقائبها ،  شكلية لتحسني  صورة حكومته من اعادة توزيع حقائبها ، حماوالت الرئيس هيالساليس ال شكلية لتحسني  حماوالت الرئيس هيالساليس ال

ستور جديد للدولة والوعود التي قطعت لتغيري انظمة ملكية االراا ال راعية ووضتتتع دستتتتور جديد للدولة والوعود التي قطعت لتغيري انظمة ملكية االراا ال راعية  ضع د وو

ضحًا يف هناية العام إلنقاذ املوق،، لقد كان واضتتتحًا يف هناية العام  يلوو يف االفه يلوو يف االفه ان نوعًا من االنفجار ان نوعًا من االنفجار   11791179إلنقاذ املوق،، لقد كان وا

 ..((3))يف اثيوبيايف اثيوبيا

االثيوبية ، فبسبب االثيوبية ، فبسبب   ––اما السبب الثاين فكان يعود اىل اضطراب العالقات االمريكية اما السبب الثاين فكان يعود اىل اضطراب العالقات االمريكية  

شاء قاعدة جديدة يف ج يرة )ديغو  صاالت ، وان شهدته تكنولوجيا االت شاء قاعدة جديدة يف ج يرة )ديغو التطور الكبري الذي  صاالت ، وان شهدته تكنولوجيا االت التطور الكبري الذي 

يا(  سيا( غارستتت فإن االدارة االمريكية يف  Diego Garcia  ((4))غار فإن االدارة االمريكية يفيف املحيط اهلندي ،  سطس اغستتتطس   1919  يف املحيط اهلندي ،  اغ

                                                 
( ، مرك  االهرام 98السياسة الدولية ، العدد )، جملة "االحتاد السوفيتي ، كوبا والقرن االفريقي"، 1171، مايو جمدي ، محاد (1)

 .99للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ، القاهرة ، ع
(2)  Foreign Relations of the United States ، ، Document 91. 
(3)Halliday   ، ،Fred ، ، 1977 ، ، US policy in the Horn of Africa: Aboulia or proxy Intervention ، ، 

The Journal of Review of African Political Economy ، ، No ، ، 10 ، ، P. 14. 
سط من ديغوغارستتتيا : ج يرة مرجانية تقع يف ارخبيل شتتتاغو  عىل بعد ال، ميل تقريبًا جنوب اهلند يف اجل ء الشتتتامد االوستتتط من   ((99)) شامد االو شاغو  عىل بعد ال، ميل تقريبًا جنوب اهلند يف اجل ء ال سيا : ج يرة مرجانية تقع يف ارخبيل  ديغوغار

من عرش استقر بعا املستعمرين من عرش استقر بعا املستعمرين ، ويف القرن الثا، ويف القرن الثا  15911591املحيط اهلندي ، اكتشفها الول مرة رجل برتغاد  مل هذا االسم عام املحيط اهلندي ، اكتشفها الول مرة رجل برتغاد  مل هذا االسم عام 

عندما ابرمت اتفاقًا مع الواليات عندما ابرمت اتفاقًا مع الواليات   11881188الفرنسيني هنالك ، ولكن خالل حروب نابليون استولت بريطانيا عىل اجل يرة حتى عام الفرنسيني هنالك ، ولكن خالل حروب نابليون استولت بريطانيا عىل اجل يرة حتى عام 

ستطالاملتحدة امده مخستتون عامًا نصتتت عىل اقامة قاعدة عستتكرية يف اجل يرة ، تعد قاعدة ديغوغارستتيا احد املراك  الدائمة االستتتطال سيا احد املراك  الدائمة اال سكرية يف اجل يرة ، تعد قاعدة ديغوغار صت عىل اقامة قاعدة ع سون عامًا ن     املتحدة امده مخ
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شن عىل مراحلقررت االنستتحاب من قاعدة االتصتتاالت كاغنيو ستتتيشتتن عىل مراحل  11791179 ستي صاالت كاغنيو  سحاب من قاعدة االت سلت ارستتلت   ((1))قررت االن ار

سالة اىل نائب وزير اجارجية )راش( رستتتتالة اىل نائب وزير اجارجية )راش(   11791179ابريل ابريل   2121الواليات املتحدة االمريكية يف الواليات املتحدة االمريكية يف  ر

Rash   )سوم( من قبل مستتاعد وزير اجارجية للشتتؤون االفريقية )نيوستتوم شؤون االفريقية )نيو ساعد وزير اجارجية لل صوع بخصتتوع   Newsomمن قبل م بخ

با انتهاء وج با با انتهاء وجابالخ اديس ا با كاغنيو يف استتتمرة ، إذ ابالخ اديس ا سمرة ، إذ ود لواليات املتحدة االمريكية يف حمطة  كاغنيو يف ا ود لواليات املتحدة االمريكية يف حمطة 

يا أي عام ) قًا قبل اربع ستتتنوات مع اثيوب فا يا أي عام )وقعت الواليات املتحدة االمريكية ات سنوات مع اثيوب قًا قبل اربع  فا ( ( 11721172وقعت الواليات املتحدة االمريكية ات

( ، وعىل الرغم من االنسحاب املفاجئ ( ، وعىل الرغم من االنسحاب املفاجئ 11781178وكان من املقرر ان تنتهي قبل عامني من عام )وكان من املقرر ان تنتهي قبل عامني من عام )

سوف تقدم دعمهاال ان الواليات املتحدة ستتتوف تقدم دعمه ستقبل ا ألثيوبيا يف وقت كانت البالد تواجه مستتتتقبل اال ان الواليات املتحدة  ا ألثيوبيا يف وقت كانت البالد تواجه م

، واعلنت الواليات املتحدة ان االنسحاب سوف يكون عىل مراحل ، واعلنت الواليات املتحدة ان االنسحاب سوف يكون عىل مراحل   ((2))مضطرب وغري مؤكدمضطرب وغري مؤكد

من اجل هتدئة هتاوف هيالساليس ، ومن اجل احلفا  عىل العالقة مع اثيوبيا واحلصول عىل من اجل هتدئة هتاوف هيالساليس ، ومن اجل احلفا  عىل العالقة مع اثيوبيا واحلصول عىل 

ىص قدر من االفادة من القرن االفريقياقىصتت قدر من االفادة من القرن االفريقي شعر األثيوبيني، شتتعر األثيوبيني((3))اق ضغط نتيجة حتت م يد من الضتتغط نتيجة   ،  حتت م يد من ال

لشحنات االسلحة السوفياتية اىل الصومال والدعم العريب للحركة التحررية االرتريية ، زار لشحنات االسلحة السوفياتية اىل الصومال والدعم العريب للحركة التحررية االرتريية ، زار 

سياليس يف هيالستياليس يف  سمية ، والتقى برئيس الواليات املتحدة واشتنطن ب يارة رستمية ، والتقى برئيس الواليات املتحدة   11791179مايو مايو   1515هيال شنطن ب يارة ر وا

سون( االمريكية )ريتشتتتارد نيكستتتون(  شارد نيك ولة االثيوبية ولة االثيوبية ، وقدم قائمة بطلبات الد، وقدم قائمة بطلبات الد  Richard Nixon  ((4))االمريكية )ريت

                                                 
صليح ، كام تعد مكانًا مالئاًم ج ن االسلحة والوقود ، كام تعد هذه القاعدة تعويا للواليات املتحدة عام قدته من  صليح ، كام تعد مكانًا مالئاًم ج ن االسلحة والوقود ، كام تعد هذه القاعدة تعويا للواليات املتحدة عام قدته من والتموين والت والتموين والت

قدر النجاو بعا حركات التحرر الوطني . ينظر : يا ، فيام اذا ا يا وجنوب استتت قدر النجاو بعا حركات التحرر الوطني . ينظر :مراك  رشق افريق سيا ، فيام اذا ا يا وجنوب ا   ،،  11181118حممد جواد،حممد جواد،  ، ،   عرعر  مراك  رشق افريق

  ، ، االلويسااللويس  ؛؛  9797ال ا  االمريكي السوفيتي يف املحيط اهلندي ، معهد الدراسات االسيوية واالفريقية ، اجلامعة املستن ية ، عال ا  االمريكي السوفيتي يف املحيط اهلندي ، معهد الدراسات االسيوية واالفريقية ، اجلامعة املستن ية ، ع

شورة( ن   ،،  11111111شوقي عر ابراهيم ،شوقي عر ابراهيم ، سالة ماجستري )غري من شورة( ن ال ا  الدود يف املحيط اهلندي واثره عىل امن اجليج العريب ، ر سالة ماجستري )غري من ال ا  الدود يف املحيط اهلندي واثره عىل امن اجليج العريب ، ر

 .                                                                .                                                                  125125  ––  129129القومية واالشرتاكية ، اجلامعة املستن ية ، عالقومية واالشرتاكية ، اجلامعة املستن ية ، عاملعهد العاد للدراسات املعهد العاد للدراسات 
(1)  Foreign Relations of the United States 1969-1976 ، ، Vol.E. 6 ، ، Document on Africa ، ، 1973-

1976 ، ، Washington ، ، Documents 93 ، ، National security Decision Memorandum ، ، 28 

April ، ، 1973. 
(2) Halliday ، ،  Fred ، ، op. cit ، ، P.15. 
(3)  Foreign Relations of the United States 1969-1976 ، ، Vol.E. 6 ، ، Document on Africa ، ، 1973-

1976 ، ، Washington ، ، Documents 86 ، ، Briefing Memorandum from the Assistant 

secretary of state for African Affairs (Newsom) to the Deputy secretary of state (Rush) ، ، 

28 April ، ، 1973. 
 1199 مدينة يوربا ليندا كاليفورنيا ، خترج من مدرسة كلية وينرش الثانوية يف عام يف( : ولد 1179-1181ريتشارد نيكسون ) (9)

، ثم عاد اىل كاليفورنيا ملامرسة املحاماة ، وعاد اىل نيويورك للعمل يف احلكومة  1197ن ثم مدرسة احلقوق يف جامعة دول عام 

كعضو عن والية  1198القوات البحرية االمريكية يف احلرب العاملية الثانية ،وانتخب عام  خدم يف 1192الفيدرالية عام 

،اصبح نائب الرئيس دوايت اي هناور يف  1150كاليفورنيا يف جملس النواب االمريكية وملدة سنتني وانتخب ايضا  كسيناتور عام 

انتخب رئيسا  للواليات املتحدة االمريكية  1181، ويف عام  1180وظل نائبه ملدة ثامين سنوات حتى عام  1152انتخابات عام 

وبسبب  1172، وتم انتخابه مرة ثانية عام  1179،ويف بداية واليته تدخل يف حرب فيتنام واستطا  اهناء هذا التدخل يف عام 

 ، احلسنينوبة قلبية . ينظر: اثر  1119نيسان  22، تويف  1179فضيحة ووترغيت استقال من الرئاسة قبل ان يقيله الكونغر  عام 

 . 112-17ع ، لندن ، سليم، مبادئ الرؤساء االمريكان، دار االسالم
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مة ) مة )بقي فانتوم( ، 950950بقي طائرات ) ية ، بام يف ذلك  فانتوم( ، ( مليون دوالر لرشتتتاء املعدات العستتتكر طائرات ) ية ، بام يف ذلك  سكر رشاء املعدات الع ( مليون دوالر ل

بات  با بات ود با صواريخ ارض، وصتتتواريخ ارض  M-60ود حدة --، و ته متوجهًا اىل الواليات املت غادر بل م حدة جو . وق ته متوجهًا اىل الواليات املت غادر بل م جو . وق

 ..((1))""بأن كل يشء سوف  ل بعد لقائه مع الرئيس بدالً من ذلك بأن كل يشء سوف  ل بعد لقائه مع الرئيس بدالً من ذلك   ""تفاخر هيالساليس تفاخر هيالساليس 

شنطن جاء رد الواليات املتحدة بعد ات قام هبا هيالستتتاليس اىل واشتتتنطن جاء رد الواليات املتحدة بعد وبعد عدة زياروبعد عدة زيار  ساليس اىل وا ات قام هبا هيال

ضمن ان نصتتح البيت االبيا بعدم تقديم أي من االستتلحة الثقيلة اىل الرئيس االثيويب من ضتتمن  سلحة الثقيلة اىل الرئيس االثيويب من  صح البيت االبيا بعدم تقديم أي من اال ان ن

، لذلك رفضت ادارة نيكسون تقديم مجيع الطلبات ، لذلك رفضت ادارة نيكسون تقديم مجيع الطلبات ((2))قائمة الطلبات التي قدمها هيالساليسقائمة الطلبات التي قدمها هيالساليس

صواريخ ارض ع استتتلحة دفاعية وصتتتواريخ ارض ووافقوا عىل دعم مركبة مدرعة جديدة مووافقوا عىل دعم مركبة مدرعة جديدة م سلحة دفاعية و جو ، ولكن جو ، ولكن   ––ع ا

أو طائرة فانتوم، مل يرتك اإلم اطور هيالساليس الواليات املتحدة أو طائرة فانتوم، مل يرتك اإلم اطور هيالساليس الواليات املتحدة   M60رفضوا نقل دبابات رفضوا نقل دبابات 

شأنه ان تدر  أكثر من إالّ بعد ان حصتتل عىل ج ء صتتغري من طلبه االصتتر ، مع وعد من شتتأنه ان تدر  أكثر من  صر ، مع وعد من  صغري من طلبه اال صل عىل ج ء  إالّ بعد ان ح

لك لكذ كاغنيو ، وافه الرئيس   ((3))ذ ية التوقيع التي تتعله بمحطة االتصتتتتاالت  كاغنيو ، وافه الرئيس . ردًا عىل قضتتت صاالت  ضية التوقيع التي تتعله بمحطة االت . ردًا عىل ق

)ريتشارد نيكسون( ، وافه عىل سحب انشطتها من حمطة كاغنيو باستثناء املهام املتبقية املعينة )ريتشارد نيكسون( ، وافه عىل سحب انشطتها من حمطة كاغنيو باستثناء املهام املتبقية املعينة 

. إذ ابقت عىل برامج املساعدة العسكرية للواليات املتحدة . إذ ابقت عىل برامج املساعدة العسكرية للواليات املتحدة ((4))  11791179بحلول هناية لسنة املالية بحلول هناية لسنة املالية 

ية اىل اثيوبيا متشيًا مع مصاحلها يف هذا البلد ، ويف سياق أهداف الواليات املتحدة يف ية اىل اثيوبيا متشيًا مع مصاحلها يف هذا البلد ، ويف سياق أهداف الواليات املتحدة يف االمريكاالمريك

شبه اجل يرة العربية ، واجليج العريب يف القرن افريقيا ومصتتتاحلها االستتترتاتيجية يف املنطقة شتتتبه اجل يرة العربية ، واجليج العريب يف القرن  سرتاتيجية يف املنطقة  صاحلها اال افريقيا وم

ستمر التدريب ليتم التخطيط عند او فوق االفريقي ، منح املستتاعدة العستتكرية وينبغي ان يستتتمر التدريب ليتم التخطيط عند او فوق  سكرية وينبغي ان ي ساعدة الع االفريقي ، منح امل

ستاملستتتت سنة املالية )وى املطلوب للستتتنة املالية )امل ساعدة ( ، فضتتتاًل عن ذلك ينبغي ان خيطط هلا املستتتاعدة 11791179وى املطلوب لل ضاًل عن ذلك ينبغي ان خيطط هلا امل ( ، ف

سكرية املنح التي يتم توفريها ، وينبغي ان يكون تقديم االنتامئية الستتتكامل املستتاعدات العستتكرية املنح التي يتم توفريها ، وينبغي ان يكون تقديم  ساعدات الع ستكامل امل االنتامئية ال

املساعدة العسكرية املنح والقروض دون املسا  بمستوى املساعدة االقتصادية التي ينبغي املساعدة العسكرية املنح والقروض دون املسا  بمستوى املساعدة االقتصادية التي ينبغي 

سفريهم يف اديس ابابا إلبالخ الرئيس ، كام أرستتتل نيكستتتون تعليامت اىل ستتتفريهم يف اديس ابابا إلبالخ الرئيس   ((5))توفريها ألثيوبياتوفريها ألثيوبيا سون تعليامت اىل  سل نيك ، كام أر

يا الواليات املتحدة فيام يتعله بمحطة كاغنيو ، وجيب ان تتضتتتمن هذه  ضمن هذه هيالستتتاليس بنوا يا الواليات املتحدة فيام يتعله بمحطة كاغنيو ، وجيب ان تت ساليس بنوا هيال

ستجابة التعليامت تأكيد الرئيس الشتتخصتتية استتتمرار دعم الواليات املتحدة يف اثيوبيا واالستتتجابة  ستمرار دعم الواليات املتحدة يف اثيوبيا واال صية ا شخ التعليامت تأكيد الرئيس ال

                                                 
(1)  Foreign Relations of the United States 1969-1976 ، ، Vol.E. 6 ، ، Document on Africa ، ، 1973-

1976 ، ، Washington ، ، Documents 88 ، ، Memorandum of conversation ، ، 15 May 1973. 
(2) Lefebver   ، ،Jeffery A. ، ، Arms for the Horn ، ، P. 132; Halliday  ، ،Fred ، ، Op. Cit. ، ، P.17. 
(3)Foreign Relations of the United States 1969-1976 ، ، Vol. E. 6 ، ، Document on Africa ، ، 1973-

1976 ، ، Washington ، ، Documents92 ، ، Minutes of senior Review Group Meeting ، ، 25 July 

1973. 
(4) Halliday  ، ،Fred ، ، Op. Cit. ، ، P.14. 
(5)Foreign Relations of the United States 1969-1976 ، ، Vol. E.6 ، ، Document on Africa ، ، 1973-

1976 ، ، Washington ، ، Document 89 ، ، National security study Memorandum ، ، 24 May 

1973.  
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ورغبة الواليات املتحدة يف احلفا  عىل العالقات املمتازة التي ورغبة الواليات املتحدة يف احلفا  عىل العالقات املمتازة التي   الحتياجاته بتوافر املوارد ،الحتياجاته بتوافر املوارد ،

 ..  ((1))تتمتع هبا من اثيوبياتتمتع هبا من اثيوبيا
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 اجامتةاجامتة

عىل الرغم من اهتامم الواليات املتحدة جاء متأخرًا اياه القرن االفريقي إالّ أن الواليات عىل الرغم من اهتامم الواليات املتحدة جاء متأخرًا اياه القرن االفريقي إالّ أن الواليات             

ستطاعت اجياد موطئ قدم هلا يف القرن االفريقي باماملتحدة االمريكية استتتتطاعت اجياد موطئ قدم هلا يف القرن االفريقي بام متتلكه املنطقة من متتلكه املنطقة من   املتحدة االمريكية ا

صفه البوابة اجلنوبية ملنطقة منابع أمهية استتترتاتيجية مطلة عىل البحر االمحر واملحيطة به وبوصتتتفه البوابة اجلنوبية ملنطقة منابع  سرتاتيجية مطلة عىل البحر االمحر واملحيطة به وبو أمهية ا

سن حلي، هلا يف املنطقة لكوهنا نفط اجليج العريب ، ووجدت الواليات املتحدة بأثيوبيا احستتتن حلي، هلا يف املنطقة لكوهنا  نفط اجليج العريب ، ووجدت الواليات املتحدة بأثيوبيا اح

لدول لة من قبل ا ية الوحيدة يف القرن االفريقي غري حمت لدولة االفريق لدولا لة من قبل ا ية الوحيدة يف القرن االفريقي غري حمت لدولة االفريق ية ، وكذلك   ا ية ، وكذلك األورب األورب

سيطرهتا عىل ارترييا كوهنا حتتوي عىل ثروات طبيعية كثرية  ولكوهنا دولة استتتطاعت فرض ستتيطرهتا عىل ارترييا  ستطاعت فرض  كوهنا حتتوي عىل ثروات طبيعية كثرية  ولكوهنا دولة ا

التي قامت هبا الواليات املتحدة قاعدة هلا من أجل التحكم بالطرق املؤدية إىل اجليج العريب التي قامت هبا الواليات املتحدة قاعدة هلا من أجل التحكم بالطرق املؤدية إىل اجليج العريب 

صالح االمريك، واعتبار هذه القاعدة اك  قاعدة يستتتس يف املنطقة ختدم املصتتتالح االمريك سس يف املنطقة ختدم امل ضاًل عن ية ، فضتتتاًل عن ، واعتبار هذه القاعدة اك  قاعدة ي ية ، ف

صبح ي احم الواليات املتحدة يف القرن االفريقي ، لذلك وجود االحتاد الستتتوفيتي الذي اصتتتبح ي احم الواليات املتحدة يف القرن االفريقي ، لذلك  سوفيتي الذي ا وجود االحتاد ال

 ارادت دولة بعيدة عن تأثري االحتاد السوفيتي يف املنطقة .ارادت دولة بعيدة عن تأثري االحتاد السوفيتي يف املنطقة .
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 املصادر واملراجع:  املصادر واملراجع:  

 --الوثائه االجنبية :الوثائه االجنبية :

1 - Foreign Relation of the United states ، 1955-1957، vol. XVIII. 

2 - Foreign Relations of the united states 1958-1960، 
 vol.XIV. 

3 - Foreign Relations of the united states ، 1964 - 1968 

 ، vol. XXIV. 

    4 – Foreign Relations of the United States 1969-1976، 
Vol.E. 6.   
 5 - Soviet Foreign Ministry Background Report on Soviet-Ethiopia 

Relations، Vol. 5،1978 

 املوسوعات العربية : املوسوعات العربية : 

,املوسوعة السياسية ،املؤسسة العربية 1179 عبد الوهاب الكياد وكامل زهريي, - 1

 للدراسات والنرش، بريوت  .

 -املصادر العربية واملعربة :

، السياسة األمريكية ياه رصاعات القرن األفريقي ما بعد ، السياسة األمريكية ياه رصاعات القرن األفريقي ما بعد 20102010،،, سامي السيد, سامي السيدامحدامحد .1

سات والبحوث احلرب البتتاردة، التتدور واالستتتتجتتابتتة، مرك  اإلمتتارات للتتدراستتتتتات والبحوث  لدرا مارات ل بة، مرك  اإل جا ست لدور واال باردة، ا احلرب ال

 االسرتاتيجية.االسرتاتيجية.

سعداالستتتعد .2 شيد ج , رشتتتيد ج اال ضية االرتريية ، دار النذير للطباعة ، اضتتتواء عىل القضتتتية االرتريية ، دار النذير للطباعة 11811181، ، , ر ضواء عىل الق ، ا

 والنرش ، بغداد.والنرش ، بغداد.

سكياوزادوفستتكي .3 ، الواليات املتحدة األمريكية وأفريقيا، ترمجة: عامد ، الواليات املتحدة األمريكية وأفريقيا، ترمجة: عامد 11181118، ، ريه أ. ريه أ. ,اند,اند  اوزادوف

 حاتم، مرك  البحوث والدراسات األفريقية. حاتم، مرك  البحوث والدراسات األفريقية. 

شارد، , ريتشتتتتارد، بارنتبارنت .4 ترمجة منعم النعامن ترمجة منعم النعامن   ,حروب التدخل األمريكية يف العامل ،,حروب التدخل األمريكية يف العامل ،11791179, ريت

 ،دار ابن خلدون، بريوت.،دار ابن خلدون، بريوت.

صالح , حامد صتتتتالح تركيتركي .5 ية، دار 11711171، ، , حامد  ية، ، إريرتيا والتحديات امل ية، دار ، إريرتيا والتحديات امل تتت ية، الكنوز األدب الكنوز األدب

 بريوت.بريوت.

سلة 11191119، ، , صالو الدين, صالو الدينحافظحافظ .6 سلة ، رصا  القوى العظمى حول القرن االفريقي ،سل ، رصا  القوى العظمى حول القرن االفريقي ،سل

 عامل املعرفة ،الكويت.عامل املعرفة ،الكويت.

ضية إريرتيا ، األمم املتحدة وقضتتية إريرتيا 11791179, حممد رجب,, حممد رجب,حرازحراز .7 ، دار نافع ، ، دار نافع ، 11591159--11951195، األمم املتحدة وق

 القاهرة.القاهرة.
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 .., سليم، مبادئ الرؤساء االمريكان، دار االسالم، لندن,)د. ت(, سليم، مبادئ الرؤساء االمريكان، دار االسالم، لندن,)د. ت(احلسنياحلسني .8

مة احللواحللو .9 مة , عر نع عة ––، الوجود األمريكي، الوجود األمريكي11791179، ، , عر نع عة الصتتتهيوين يف البحر األمحر، مطب صهيوين يف البحر األمحر، مطب ال

 النعامن، النج،.النعامن، النج،.

فت .10 فترأ ية ""رصا  القوتني العظيمتنيرصا  القوتني العظيمتني"",,11171117  , اجالل حممد ، , اجالل حممد ، رأ لدول ندوة ا ية ، أعامل ال لدول ندوة ا ، أعامل ال

سات األفريقية ، جامعة ، معهد البحوث والدراستتات األفريقية ، جامعة 11151115يناير يناير   77--11للقرن األفريقي، للقرن األفريقي،  ، معهد البحوث والدرا

 ..11القاهرة ، جالقاهرة ، ج

، أفريقيا والعالقات السياسية الدولية يف عهد االستقالل، ، أفريقيا والعالقات السياسية الدولية يف عهد االستقالل، 11701170بدالع ي ,بدالع ي ,, ع, عرفاعيرفاعي .11

 مكتبة االنجلو امل ية، القاهرة.مكتبة االنجلو امل ية، القاهرة.

 ، اجلغرافية السياسية األفريقية، مكتبة النهضة العربية، القاهرة.، اجلغرافية السياسية األفريقية، مكتبة النهضة العربية، القاهرة.11881188، ، , فيليب, فيليبرفلةرفلة .12

 ، القواعد العسكرية األجنبية، دار القادسية ، بغداد. ، القواعد العسكرية األجنبية، دار القادسية ، بغداد. 11151115، ، , موسى, موسىزنادزناد .13

سلطانالستتلطان .14 سنعبداهلل عبداملحستتن  ,,ال ، البحر األمحر وال ا  العريب اإلرسائير، ، البحر األمحر وال تتا  العريب اإلرسائير، 11151115، ، عبداهلل عبداملح

 التنافس بني االسرتاتيجيني، مرك  دراسات الوحدة العربية ، بريوت.التنافس بني االسرتاتيجيني، مرك  دراسات الوحدة العربية ، بريوت.

 ، االستعامر األمريكي يف أفريقيا ، ترمجة أمحد فؤاد بلبع.، االستعامر األمريكي يف أفريقيا ، ترمجة أمحد فؤاد بلبع.11721172، ، ,ستيوارت,ستيوارت  سميثسميث   .15

افريقيا، مكتبة الفتح افريقيا، مكتبة الفتح ، الصومال، وطن الشعوب االسالمية يف ، الصومال، وطن الشعوب االسالمية يف 118118، ، حممودحممود،،  شاكرشاكر .16

 ، دمشه . ، دمشه . 

 ، إثيوبيا ، القاهرة. ، إثيوبيا ، القاهرة. 11511151، ، , حممود, حممودالرشقاويالرشقاوي .17

شورات املكتبة الع ية ، ، االحباش بني مأرب واكستتوم ، منشتتورات املكتبة الع تتية ، 11751175,ممتاز,ممتاز  العارفالعارف .18 سوم ، من ، االحباش بني مأرب واك

 بريوت .بريوت .

، األمهية اجليوبوليتيكية حيال القرن االفريقي ، ، األمهية اجليوبوليتيكية حيال القرن االفريقي ، 20122012، ، , فار  مظلوم مكي, فار  مظلوم مكيالعاينالعاين .19

 وزيع ، عامن.وزيع ، عامن.دار صفاء للطباعة والنرش والتدار صفاء للطباعة والنرش والت

يس وعبد عر اجفافعبداحلميد القييستتت وعبد عر اجفاف .20 صادية ، البحر األمحر أمهيته االقتصتتتتادية 11181118، ، عبداحلميد القي ، البحر األمحر أمهيته االقت

 واالسرتاتيجية، مديرية دار الكتب، بغداد. واالسرتاتيجية، مديرية دار الكتب، بغداد. 

سرتاتيجي ، املطبعة ، الرشتتق األوستتط يف املي ان االستترتاتيجي ، املطبعة 11891189،،, حممد كامل, حممد كاملعبداحلميدعبداحلميد .21 سط يف املي ان اال رشق األو ، ال

 الفنية احلديثة. الفنية احلديثة. 

سودان، دار الفكر، دد استتتتقالل الستتتودان، دار الفكر، ,املعونة األمريكية هت,املعونة األمريكية هت11511151, مجيل، , مجيل، عبدالرمحنعبدالرمحن .22 ستقالل ال دد ا

 القاهرة. القاهرة. 

سة الوحدة، ، جغرافيا العالقات الستتياستتية، مؤستتستتة الوحدة، 11771177، ، , عبداملنعم, عبداملنعمعبدالوهابعبدالوهاب .23 س سية، مؤ سيا ، جغرافيا العالقات ال

 الكويت.الكويت.
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يدي   .24 تا تايديعر أي م روعي ومايكل  يا ، 11101110، ، عر أي م روعي ومايكل  لدول اجلديدة يف أفريق يا ، ، القومية وا لدول اجلديدة يف أفريق ، القومية وا

 . . 22ترمجة شاكر نصي، لطي، ، دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد, جترمجة شاكر نصي، لطي، ، دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد, ج

سوفيتي يف املحيط اهلندي ، معهد ، ال تتتا  االمريكي الستتتوفيتي يف املحيط اهلندي ، معهد 11181118، ، , حممد جواد, حممد جوادعرعر   .25 ، ال ا  االمريكي ال

 الدراسات االسيوية واالفريقية ، اجلامعة املستن ية  .الدراسات االسيوية واالفريقية ، اجلامعة املستن ية  .

,احداث القرن األفريقي وحقيقة ال ا  األثيويب االرتريي، ,احداث القرن األفريقي وحقيقة ال ا  األثيويب االرتريي، 11101110,اسعد ، ,اسعد ،   الغوثاينالغوثاين .26

 دار احلرية، بغداد. دار احلرية، بغداد. 

 احلرب العاملية الثانية، دار التقدم، موسكو.احلرب العاملية الثانية، دار التقدم، موسكو.فاخروشي،، السياسة االستعامرية بعد فاخروشي،، السياسة االستعامرية بعد  .27

، حركة التحرر الوطنية األفريقية يف بداية دخول ، حركة التحرر الوطنية األفريقية يف بداية دخول 11511151، ، , عبدالرزاق مطلك, عبدالرزاق مطلكالفهدالفهد .28

 السيطرة الغربية حتى االستقالل ، بغداد. السيطرة الغربية حتى االستقالل ، بغداد. 

 ، االستعامر يف أفريقيا ، مطبعة العاملية ، القاهرة.، االستعامر يف أفريقيا ، مطبعة العاملية ، القاهرة.11511151، ، , ميشيل, ميشيلكاملكامل .29

الرتريية دراسة نظرية وميدانية ،دار الرشيد الرتريية دراسة نظرية وميدانية ،دار الرشيد القضية االقضية ا،،11171117، ، , مجيل مصعب , مجيل مصعب حممودحممود .30

 ..للنرش ،بغدادللنرش ،بغداد

ص ي ,,إستتتامعيل صتتت ي ,  مقلدمقلد .31 سامعيل  صول , اتفاقيات الستتتياستتتة الدولية، دراستتتة يف األصتتتول 11171117,إ سة يف األ سة الدولية، درا سيا , اتفاقيات ال

 والنظريات ذات السالسل ،الكويت.والنظريات ذات السالسل ،الكويت.

 ..20112011، نيل اآلمال يف تراجم اعالم الصومال، مقديشو،، نيل اآلمال يف تراجم اعالم الصومال، مقديشو،20112011،،,انور امحد ,انور امحد   مريمري .32

، ترمجة ، ترمجة   11111111--11191119لقرن العرشون الوجي  لقرن العرشون الوجي  ,اريك ، ع  التطرفات ا,اريك ، ع  التطرفات ا  هوب باومهوب باوم .33

 ..20112011: فاي  الصيا  ، مرك  دراسات الوحدة العربية، بريوت ، : فاي  الصيا  ، مرك  دراسات الوحدة العربية، بريوت ، 

سات ،العرب وأفريقيا وقضتتتتايا األمن املشتتترتك، مرك  دراستتتتات 11191119  ,أمني,,أمني,  هويديهويدي   .34 شرتك، مرك  درا ضايا األمن امل ،العرب وأفريقيا وق

 ..الوحدة العربية ، منتدى الفكر العريب، ندوة العرب وأفريقيا، بريوتالوحدة العربية ، منتدى الفكر العريب، ندوة العرب وأفريقيا، بريوت

 --املصادر االجنبية:املصادر االجنبية:

1. Oil ,Abirm  ،1974  ، Politics Frank Gass and company، London.                   

2. Stillman ,Calvin W.   ، 1956  ،  Africa in the Modern world، Chicago.    

3. Putin ,Dynasty to Vladimir , 2004, ،،photographs Division، New York.  

4. Hess ,Robert L. , 1970، Ethiopia the modernization of Autocaracy، London.          

5. Paxton, John ، Leaders of Russia and the Soviet Union from the    

Romanov. 
6. keegan ,John ،1979 , world Armines، London . 

7.I. I. Potekhin ,1968، Afriean Problems Analysis of Eminent soviet scientist، 

Moscow. 
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 -الرسائل واالطاريح العربية:

شوقي عر ابراهيم, شتتوقي عر ابراهيمااللويسااللويس .1 ، ال ا  الدود يف املحيط اهلندي واثره عىل ، ال تتا  الدود يف املحيط اهلندي واثره عىل 11111111، ، , 

سات امن اجليج العريب ، رستتتالة ماجستتتتري )غري منشتتتورة( املعهد العاد للدراستتتات  شورة( املعهد العاد للدرا ستري )غري من سالة ماج امن اجليج العريب ، ر

 القومية واالشرتاكية ، اجلامعة املستن ية .  القومية واالشرتاكية ، اجلامعة املستن ية .  

بديوي .2 بديويال عادل عبد احلم ة  ثجيلال عادل عبد احلم ة  ثجيل,  بل 20072007، ، ,  تأثري حل، األطليستتت يف مستتتتق بل ،  ستق يس يف م تأثري حل، األطل  ،

شورة(، كلية العلوم األوربية، رستتتتالة ماجستتتتري )غري منشتتتورة(، كلية العلوم   --العالقات األمريكيةالعالقات األمريكية ستري )غري من سالة ماج األوربية، ر

 السياسية، جامعة النهرين.السياسية، جامعة النهرين.

سن، حيدر عبد الرضتتتا حستتتن، , , التميميالتميمي .3 ضا ح سوفيتي من احلرب ، موق، االحتاد الستتتوفيتي من احلرب 20012001حيدر عبد الر ، موق، االحتاد ال

، جامعة ، جامعة   دابداباآلاآل، اطروحة دكتوراه )غري منشورة( ، كلية ، اطروحة دكتوراه )غري منشورة( ، كلية   11591159  --  11501150الكورية الكورية 

 ..الب ةالب ة

، الرئيس االمريكي هاري تورمان واثر ، الرئيس االمريكي هاري تورمان واثر 20112011، ، ,أمحد عبد الواحد عبد النبي,أمحد عبد الواحد عبد النبي  احللفياحللفي .4

شورة( ، ، اطروحة دكتوراه )غري منشتتتورة( ،   11591159--11951195مبدئه يف العالقات الدولية مبدئه يف العالقات الدولية  ، اطروحة دكتوراه )غري من

 كلية الرتبية، اجلامعة املستن ية . كلية الرتبية، اجلامعة املستن ية . 

يا11111111خلود حممد,خلود حممد,  مخيسمخيس .5 ية املعارصة  يا اإلقليم ياستتتتة أثيوب يا، ستتت ية املعارصة  يا اإلقليم سة أثيوب سيا ه دول اجلوار ه دول اجلوار ، 

سية ، جامعة اجلغرايف العريب، رستالة ماجستتري )غري منشتورة( ، كلية العلوم الستياستية ، جامعة  سيا شورة( ، كلية العلوم ال ستري )غري من سالة ماج اجلغرايف العريب، ر

   بغداد.بغداد.

عدون .6 سعدونالستتت نارص عبدالع ي ال لب  غا نارص عبدالع ي ,  لب  غا شا  األثيويب ، البحر األمحر بني النشتتتتا  األثيويب 11111111، ، ,  ، البحر األمحر بني الن

شورة( ، كلية اآلداب ، جامعة واألمن القومي العريب، أطروحة دكتوراه )غري منشتتتورة( ، كلية اآلداب ، جامعة  واألمن القومي العريب، أطروحة دكتوراه )غري من

 بغداد.بغداد.

سعديالستتتعدي .7 باستتتم  ال سم, با صوماد األثيويب حول منطقة , ال تتتا  الصتتتوماد األثيويب حول منطقة 11101110، ، ناي، داودناي، داود  , , ال ا  ال

 )أوغادين( ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية، جامعة الب ة.)أوغادين( ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية، جامعة الب ة.

لدود من الن ا  الصتتتوماد ، ، 20192019سوزان عبد الوهاب حلمي، ستتتوزان عبد الوهاب حلمي، , , عرعر .8 صوماد املوق، ا لدود من الن ا  ال املوق، ا

شورة( ، كلية 11111111--11771177االثيويب حول اوجادين )االثيويب حول اوجادين ) شورة( ، كلية ( ، رسالة ماجستري )غري من ( ، رسالة ماجستري )غري من

 ..  اآلداب ، جامعة عني الشمساآلداب ، جامعة عني الشمس

سوفيتية ياه القرن االفريقي ، الستتتياستتتة الستتتوفيتية ياه القرن االفريقي 20192019، ، , قيس عدنان عودة, قيس عدنان عودةالفهداويالفهداوي .9 سة ال سيا ، ال

 (، أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة االنبار.(، أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة االنبار.11711171--11891189))

 البحوث والدراسات املنشورة:البحوث والدراسات املنشورة:

 العربية :العربية :  -""اوالاوال
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 أهم الصناعات عند ألانباط

 1زينة قاسم هاشم م.

 

 مقدمة:

تناول البحث دراسة )أهم الصناعات عند األنباط(، عرف األنباط صناعات متعددة وأمهها 

سكاهنا استخراج تلك املعادن الصناعات املعدنية نظرا  لوجود املعادن فيها، فقد حاول 

واالستفادة منها يف صناعات متعددة والسيام الرضورية يف حياهتم اليومية، ومن تلك املعادن 

النحاس واحلديد والذهب وغريها، بعد ختليصها من الشوائب واعادة تشكيلها، ومن أهم 

وغريها. أما  تلك الصناعات املعدنية صناعة العملة واحليل ومتاثيل املعدنية واالسلحة

الصناعات األخرى غري املعدنية منها صناعة الفخار والعطور واألدوية واملنسوجات 

 والصناعات الغذائية.

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف كيفية استخراج املعادن واعادة تشكيلها يف صناعات متعددة 

 والتعرف عىل أهم تلك الصناعات.

 أسئلة البحث:

 االتية: يثري البحث االسئلة

 ما أهم الصناعات املعدنية عند األنباط؟-١

اهي أهم األسباب التي ساعدت عىل شهرة األنباط بالصناعات املعدنية كالعملة واحليل م-٢

 واالسلحة وغريها؟

 ما أهم الصناعات غري املعدنية عند األنباط؟-٣

 أهداف البحث:

اهلدف من البحث ويكمن يف؛  بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكل

تسليط الضوء عىل أهم الصناعات عند األنباط والتعرف عىل أبرز األسباب التي أدت اىل 

 ازدهارها.

 أمهية البحث:

 منها املعدنية وغري املعدنية.وتكمن أمهية البحث يف دراسة أهم الصناعات عند األنباط 

 منهج البحث:

 كذلك اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي والتحلييل. 

                                                 
 ختصص: تاريخ قديم، ختصص الدقيق: تاريخ العرب قبل االسالم.، قسم التاريخ-كلية اآلداب-مدرس يف جامعة بغداد 1
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 املعدن، العملة، احليل، االسلحة، التامثيل.الكلامت املفتاحية: 

 

The Most Important Industries of the Nabataeans  

 
Zeena Qassem Hashem  

 

Abstract: 

The research dealt with a study on the most important industries for the 

Nabataeans. The Nabataean community was known for many industries, the 

most important of which was the metal industries. Because of the 

Nabataeans’ impact on life and economy, as well as the availability of 

minerals in his land, they started using them and reshaping them, making 

coins, ornaments, weapons, statues and some important tools for their life 

such as pots, nails, rings, chains, weight units and others. The Nabataean 

community also excelled in industries other than metal, including the 

manufacture of textiles, bitumen, medicines, perfumes, wood industries and 

food industries, All of these industries had an impact on their leadership and 

society in all aspects of life. 

 

Keywords: Metal, coin, ornaments, weapons, statues 
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 املقدمة: 

تناول البحث دراسة )أهم الصناعات عند األنباط(، فقد عرف األنباط صناعات 

متعددة وأمهها صناعات املعدنية نظرا  لوجود املعادن فيها، فقد حاول سكاهنا استخراج تلك 

املعادن واالستفادة منها يف صناعات متعددة والسيام الرضورية يف حياهتم اليومية، ومن تلك 

ديد والذهب والفضة وغريها.. وذلك بعد استخالص تلك املعادن من املعادن النحاس واحل

الشوائب، وإعادة تشكيلها من جديد، ومن أهم تلك الصناعات املعدنية صناعة العملة 

واحليل واملجوهرات ومتاثيل املعدنية واألسلحة وغريها... أما الصناعات األخرى غري 

فخار والعطور واألدوية واملنسوجات والصناعات املعدنية واملهمة يف حياة األ نباط صناعة ال

 الغذائية. 

تكمن أمهية البحث يف دراسة أهم الصناعات عند األنباط وملا هلا أثر عىل حياة الفرد 

واملجتمع اجتامعيا  واقتصاديا  وحتى سياسيا . واهلدف من هذه الدراسة تسليط الضوء عىل 

ألسباب التي ادت اىل ازدهارها، اما مشكلة أهم الصناعات عند األنباط وتعرف عىل أبرز ا

البحث كيفيه استخراج املعادن واعادة تشكيلها يف صناعات متعددة ، ومنهجية املتبعة يف 

البحث هي دراسة الصناعات املعدنية واهم املعادن التي تدخل بتلك الصناعات والسيام 

 حليلية .الصناعات غري املعدنية واعتمد البحث عىل طريقه الوصفية والت

 أوال : الصناعات املعدنية: 

اشتهرت األنباط بالتعدين، ومارس أهلها الصناعات املعدنية كالنحاس واحلديد 

منذ عرص مبكر، وذلك لسهولة تنقيته وتشكيله واستخدامه، وكان يستخدم يف جماالت 

وقد أخذ  متعددة منها يف صناعة املستلزمات احلربية وصناعة األواين وصناعة احليل وغريها،

، وكانت مدينة متنا والتي تقع عىل اجلانب الغريب لوادي (1)األنباط يف البحث عن مواد اخلام 

عربه الذي جيري أسفل اجلانب الغريب جلبال البرتاء من أحد وأهم مراكز الصهر القديمة، 

 . (2)وكانت تدعى مناجم سليامن 

بعض املعادن كالذهب ومن األمهية اإلشارة إىل أن أرض مدين قد توفرت هبا 

والفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك باإلضافة إىل وجود الفريوز والكربيت 

                                                 
حممود، راجح زاهر حممد، عالقات األنباط بالدول والشعوب املجاورة، اطروحة دكتوراه، جامعة الزقازيق، املعهد العايل  (1)

 . 20، ص2004حلضارات الرشق األدنى القديم، قسم اجلزيرة العربية، 
(2) Ingraham M. et. Al., "Preliminary report on archon assistance Surgery of The north 

Western Province" , Atal, DAMSA, Vol. 5, Riyadh 1981, P. 75.   
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وغريها من املعادن، مما ساعد هذا إىل نشوء نشاط اقتصادي معدين يتضمن حرف وصناعات 

 . (1)الستغالل تلك املعادن 

، ومن أهم (2)عادن وقد عرفت بالد العرب بثراءها ملا حتتويه من مناجم ملختلف امل

املناطق الغنية باملعادن والتي اعتمد األنباط عليها يف الصناعة وادي عربه والذي يقع إىل 

، وقد عرف بمعدين النحاس واحلديد، وكان يشتهر بتجارته اخلارجية (3)جنوب من قاع الصايف

 . (5)، كام عرف باسترياده للذهب(4)للحديد

عادن خمتلفة ومتعددة كالذهب والفضة وبالرغم من شهرة األنباط بوجود م

والنحاس واحلديد والربونز، ولكننا يف الواقع ال نملك املعلومات الكاملة حول الطريقة التي 

كان األنباط يستخرجون فيها املعادن من األرض، كذلك ال نملك املعلومات التي تفيدنا عن 

ثور عىل ثالث )خمربشات( يف منطقة سيناء كيفية إذابة هذه املعادن، مع العلم أن ه  تم مؤخرا  الع

 . (6)يعتقد أن الغرض منها يرتبط بعملية التعدين

وقد استغل الناس تلك املناجم، فقد عثر عند بعضها عىل أدوات استخدمت يف إذابة 

املعدن، الستخالصه من املواد الغريبة العالقة به، وقد عثر عىل آثار عرشات النقر إلذابة 

انوا يضعون خام احلديد املستخرج من منجمه يف هذه النقر ومعه اخلشب املعادن، وقد ك

واألغصان التي توقد للحصول عىل النار الكافية إلذابة املعدن واستخالصه من املواد الغريبة 

املختلطة يف خامه، فإذا ذاب املعدن وختلص من املواد الغريبة التي كانت ممتزجة معه، عولج 

الستخراج فحمه واملواد األ خرى التي جتعله هشا  قابال  للكرس والثلم معاجلة خاصة لتنقيته و

بسهولة، وقد يعالج عدة مرات إذا أريد استعامله يف أمور تستدعي استعامل حديد نقي صاف  

                                                 
الناضوري، رشيد سامل، حول أرض مدين من حيث حتديد موقعها ودورها التارخيي املبكر، دراسات تاريخ اجلزيرة العربية،  (1)

 . 72، ص1984الكتاب الثاين، مطابع جامعة امللك السعود، 
 . 580، ص1968، 7ب. موريتس، املعادن يف البالد العربية، جملة العرب، السعودية، العدد  (2)
 . 56، ص1994، منشور جلنة تاريخ األردن، األردن، 2ريي، صالح الدين، األردن، دراسة جغرافية، طالبح (3)
 . 20حممود، عالقات األنباط بالدول والشعوب املجاورة، ص (4)
، 2201 سوريا، والتوزيع، والنرش للدراسات حماكاة دار ،1ط الفنون، – امليثولوجيا –املاجدي، خزعل، األنباط التاريخ  (5)

 . 274ص
احلموري، خالد، مملكة العرب األنباط، دراسة يف األحوال االجتامعية واالقتصادية، مرشوع بيت األنباط للتأليف والنرش،  (6)

 . 95، ص2002
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. ويستعني احلداد بأدوات عدة يف طرق (1)مثل السيوف اجليدة التي جيب صنعها من حديد نقي 

 . (3)األفران املبنية أما من احلجارة أو من الطني ، وباإلضافة إىل(2)احلديد 

وبالنسبة للذهب فقد كان يطحنون أحجار الذهب، ويذرون تراب املعدن 

، ويقال لرتاب الذهب (4)الستخالص الذهب منه. ويقال )ذريت تراب املعدن، طلبت ذهبه(

)السحالة(، وكانوا يصنعون املعدن يف التنور إلذابته، ثم يضعونه يف )الكوج( ليتخلص املعدن 

، وبذلك فإن األنباط عرفوا باالنتاج املحيل الذي يضم الذهب والفضة (5)وينقى من الشوائب 

ما ينقصهم منها باإلضافة اىل غريمها، وكانوا يصدرون الفائض منها، باملقابل يستوردون 

 . (6)احلرير اخلام

وتشمل الصناعات املعدنية سك العملة وصناعة األدوات املعدنية وصناعة التامثيل 

 املعدنية وصناعة احليل واملجوهرات واألسلحة وغريها. 

 صناعة املسكوكات:  -أ

تعترب املسكوكات من املؤرشات االقتصادية واحلضارية ألي دولة أو أمة، ملا تعطيه 

علومات يف التأريخ الدقيق، ولقد كشفت التنقيبات األ ثرية عن سلسلة من املسكوكات من م

، وتعد العمالت النبطية من أهم (7)مللوك األنباط تدل عىل تأثرهم باحلضارات املجاورة 

ل قبل امليالد   . (8)العمالت الرئيسية يف شامل شبه اجلزيرة العربية خالل القرن األو 

رث الثاين أول ملك نبطي سك النقود إذ مل تصلنا نقود مللك قبله، ي عد  امللك احلا

ل من اسمه ) "A"مل النقود املنسوبة إليه حرف وحت ( وقد وجدت Arethasوهو احلرف األو 

باآلرامية إشارة إىل  "ح" حديثا  كمية غري قليلة من العملة الربونزية وفيها نامذج حتمل

 . (9)احلارث

                                                 
 . 568، ص1993، نرش جامعة بغداد، 7عيل، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج (1)
 . 557املصدر نفسه، ص (2)
النعيم، نورة عبد اهلل العيل، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية يف الفرتة من القرن الثالث قبل امليالد وحتى القرن الثالث  (3)

 . 198، ص1992، دار الشواف للنرش والتوزيع، السعودية، 1امليالدي، ط
 . 512، ص7عيل، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج (4)
، 1994، دراسة وحتقيق: عيل شريي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 19د مرتىض احلسيني، تاج العروس، جالزبيدي، حمم (5)

 . 427ص
لبنان،  -، ترمجة: د. جورج حداد وعبد الكريم رافق، دار الثقافة، بريوت3، ط1حتي، فيليب تاريخ سورية ولبنان وفلسطني، ج (6)

 . 425، ص1958
 . 67، ص2006ضل أمني، عامرة األنباط السكنية، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، اخلطاطبة، حممد فا (7)

(8) Karl Schmitt- Korte, Numismatic Chronicle, Vol. 15, Part2, London, 1990, P. 105.  
 . 40، ص1987، دار الرشوق للنرش والتوزيع، األردن، 1عباس، احسان، تاريخ دولة األنباط، ط (9)
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ق. م( من أشهر ملوك األنباط، وذلك بام قام به  62 -87الثالث )كام ي عد  احلارث 

من فتوحات وما حققه من انتصارات أتاحت لألنباط أن يوسعوا حدود دولتهم عىل حساب 

ق. م( وختليدا  هلذه املناسبة  70 -85السلوقيني واليهود معا ، وحكمها ملدة مخسة عرش عاما  )

، (1)رته وأسمه وعبارة )فيل هلني( أي حمب اهلللينينيرضب النقود النبطية، وكانت حتمل صو

، إال أن تلك السكة استمرت حتمل شعارا  سلوقيا  (2)وي عد املؤسس احلقيقي لسلطة األنباط 

ق. م( حيث انتزعت دمشق من  70باليونانية ال باآلرامية، وظلت تلك النقود تصدر حتى )

 . (3)ا هو تغرانس )دكران( ملك آرمينيةأيدي األنباط، وكان العدد اجلديد الذي انتزعه

وبذلك فق حرص األنباط منذ عهد احلارث الثالث عىل سك عملة خاصة هبم، 

وكمثيالهتا يف جنوب اجلزيرة كانت أوىل حماوالهتم تقليدا  للعملة السلوقية التي كانت 

 وزهنا مستخدمة يف دمشق ثم أخذت العملة تأخذ الطابع املحيل يف الشكل، ولكنها تتبع يف

العملة الصورية والتي هي تقليد للعملة السلوقية وقد كانت العملة النبطية تسك من الفضة 

 .(4)يف معظمها وإن وجدت عمالت برونزية ولكن فرتات سكها كانت حمدودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 354، ص2009لبنان،  -، دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت1طقوش، سهيل، تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط (1)
 . 136، ص2017هوساوي، سلمى حممد بكر، تاريخ شبه اجلزيرة العربية القديم، دار جامعة امللك سعود للنرش، السعودية،  (2)
 . 24عباس، تاريخ دولة األنباط، ص (3)
 . 271النعيم، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية، ص (4)
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للعديد من التطورات التي تعكس ظروف الدولة  لقد تعرضت العملة النبطية

السياسية واالقتصادية مما يدل عىل أمهية العملة يف اقتصاد الدولة. فمثال  زيادة النقود الربونزية 

ل ) ق. م(، وذلك بعد رجوعه من حربه مع اليهود كان بحاجة  30 -60يف عهد مالك األو 

ق. م(،  9 -30ويف عهد امللك عبادة الثالث ) إىل كمية كبرية من النقد لدفع مرتبات اجلنود.

نجد أن العملة النبطية تصبح أقل وزنا  من العمالت السابقة ويرجع ذلك إىل زيادة النفوذ 

ل صدر يف بداية  الروماين بعد احتالهلم ملرص. وكان )النقد النبطي( يف عهده نوعني النوع األو 

الثاين أصدره يف السنة العارشة إىل السنة  تسلمه احلكم وسميه بالنقد البطلمي. أما النوع

 . (1)العرشين من حكمه وسميه بـ)النقد السلوقي(

 -ق. م9وقد بلغت العملة النبطية قمة ازدهارها وشهرهتا يف عهد احلارث الرابع )

م( وقد بلغت كميات النقود املسكوكة يف عهده أكرب من كميات النقود التابعة للملوك 40

لكن يالحظ انخفاض نسبة الفضة يف العملة النبطية وانخفاض قيمة العملة السابقني عليه. و

ف من أموال الدولة عىل مشاريع العامة مثل قرص بنت فرعون  ويرجع ذلك إىل كثرة ما ُص 

 . (2)واملرسح يف البرتاء واخلزنة وغريها 

وكذلك اهتم احلارث الرابع بمدن النقب مثل عبده وممبسيس ونصتان وبتوفري املياه 

هلا. كام أهتم بالقطاع العسكري وأخذ بنرش احلضارة اليونانية والرومانية يف دولته، ومن هذه 

العالمات فقد استحق احلارث لقب )حمب شعبه( أو )ر ا ح م ع م هـ( الذي اطلقه عىل نفسه 

اجلميل له )حمب  حتمل النعتوانتامءه ألمته، كام وجدت النقوش التذكارية ليؤكد قوميته 

 . (3)أمته(

وامجاال  يمكن القول أن املسكوكات النبطية قد تأثرت يف بدايتها باملسكوكات 

اإلغريقية، كام تأثرت بالثقافة اهللنستية فظهر تأثريها يف الصور اآلدمية، واستمر ذلك منذ 

ثاين وحتى بداية فرتة حكم امللك احلارث الرابع وإليه ترجع أغلب زمن امللك احلارث ال

املسكوكات النبطية املعروفة حتى اآلن فلم تظهر عىل مسكوكاته  ومسكوكات امللوك الذين 

م أي تأثريات أجنبية، وسجلت الكتابات عليها 106خلفوه حتى سقوط مملكة األنباط سنة 

 . (4)باخلط النبطي 

                                                 
Rawabdeh, Nada, About The Nabataean Minister Syllaens From New Silve Coins,  -Al) 1(

University of Jordan, 2015, P. 80.  
 . 272النعيم، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية، ص( 2)
عقاب، فتحية حسني، العالقات بني األنباط واليهود يف ميزان الدولة الرومانية من أواخر القرن الثاين قبل امليالد إىل القرن  (3)

 . 80 -79، ص2014السعودية(،  -األول امليالدي، اهليئة العامة للسياحة واآلثار، )الرياض
ابو شحمة، حممد عيل، املسكوكات من املصادر األثرية لدراسة تاريخ شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، املجلة العلمية لكلية  (4)

 . 317م، ص2017الرتبية، جامعة مرصاته، ليبيا، املجلد الثالث، العدد التاسع، 
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م( حكم اململكة النبطية خلفا  ألبيه احلارث الرابع، 70 -40ين )ثم توىل مالك الثا

وبدأ يف عهده الضعف واالنحالل يدبان يف أوصال الدولة، وراحت النساء يتدخلن يف 

سامئهن وهو أالشؤون العامة ويشاركن أ زواجهن وأبنائهن يف مقاليم احلكم، ورضبت النقود ب

رج عن سياسته )صدق الوالء( مع روما فقدم فرقة مظهر من مظاهر السيادة، كام أن ه  مل خي

عسكرية قوامها مخسة آالف من املشاة وألفا  من الفرسان ملساعدة االمرباطور الروماين تيطس 

م( وقد سك نقودا  نبطية كثرية ختلد هذه الذكرى، 67يف محلته ضد اليهود يف فلسطني عام )

، وصور زوجته شقيلة وأخته يف آن (1)كام سك نقودا  فضية وبرونزية نقش عليها صورته 

، وقد (3)م(101 -70وتوىل مملكة األنباط بعد مالك الثاين رب ايل املعروف بسوتر )، (2)واحد

 . (4)نقشت صورته وصورة زوجته وشقيقته مجيلة يف إحدى العمالت

ويذكر يف إحدى النصوص أن للملك )رب ايل الثاين( شقيقتني مها: )مجيلت( اي 

)هجرو( أي )هاجر( وقد نعتا فيها بـ)ملكتي النبط( ويظهر أن هنالك شقيقة ثالثة )مجيلة( و

أسمها )فصائل( وربام كانت له شقيقته رابعة سقط اسمها من الن ص. كام ذكرت )شقيلت( 

)شقيلة( أم امللك )رب ايل الثاين( مع ابنها وذلك يف اثناء عهد وصايتها عليه حني انتقل 

 يبدو كان صغري العمر. العرش إليه. وعىل ما 

وكان للملك شقيق ساعده يف حتمل اعباء احلكم اسمه )انيشو(، وملا تزوج امللك 

 . (5))رب ايل الثاين( أمر برضب اسمه مع اسم زوجته عىل النقود 

والبد من اإلشارة إىل أن أفضل ما رضب من نقود نبطية هي التي رضبت يف زمن 

وقد سكت العملة من معدن الفضة  "لعني احلارثيةالس"احلارث الرابع حيث كانت تدعى 

 . "لف"وتدعى 

وكام رضبوا العملة الربونزية والنحاسية فابدعوا واحسنوا يف صنعها، مؤكدين 

بذلك قابلية العرب للتطور واالبداع مهام كانت ظروفهم وأحواهلم، وما جتدر اإلشارة إليه 

طقة الرقيم. ومن املستغرب أن ه  مل يعثر نسبة إىل سلع من "سلعني"أن تسميه العملة عندهم 

م مل يسكوا  حتى اآلن عىل أي قطعة من النقد النبطي مسكوكة من ذهب فربام هذا يعود إىل أهن 

 . (6)هلم نقودا  ذهبية أو أن هذه العملة وقعت بيد اللصوص فقاموا بإذابتها وصهرها إىل معادن 

                                                 
 . 359طقوش، تاريخ العرب قبل اإلسالم، ص (1)
 .195يز، تاريخ العرب يف عرص اجلاهلية، دار النهضة العربية، للطباعة والنرش، بريوت، صسامل، السيد عبد العز (2)

Khouri, Lamia., The Nabataean Terracotta Figurines, University Mannheim, 2001, P.  -El) 3(

99.  
 . 196سامل،  تاريخ العرب يف عرص اجلاهلية، ص( 4)
 . 48، ص3بل اإلسالم، جعيل ،املفصل يف تاريخ العرب ق (5)
 . 219، ص2009، 4الضالعني، مروان عاطف، اإلنتاج الصناعي يف مملكة األنباط، جملة التمدن، سوريا، العدد (6)
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نصف والربع كام وجد فيه نوع من وقد عرف نظام النقد النبطي نظام الفئات كال

ا، وهي عادة برونزية، وذلك باإلضافة إىل هبالتخصص حيث كان لكل مدينة عملة خاصة 

العملة الرسمية للدولة وهي املستخدمة يف التجارة العاملية، ومتثل هذه جل  العمالت النبطية 

وىل من بداية سك العمل ويعتقد أن العملة النبطية قد مرت بفرتتني متميزتني يف تارخيها األ

ميالدي حيث كانت العملة فيها قوية وذات قيمة عالية نسبة الفضة فيها ترتاوح  7عام  حتىو

م إىل سقوط  7% وذلك لتضاهي الدينار الروماين. أما الفرتة الثانية من العام 63% إىل 96بني 

% إىل 41بح بني م وفيها انخفضت قيمتها ونسبة الفضة فيها لتص106الدولة النبطية عام 

% وهي وإن كانت أقل قيمة من الدينار الروماين إال أهنا تعادل عمالت مدن الوالية 20

 . (1)الرومانية يف سوريا 

ومن مراحل سك النقود النبطية حيث كانت تقوم عىل عمل حفر دائرية الشكل 

وىل، حيث تتصل فيام بينها بواسطة قنوات حيث يتم سكب املعدن بعد صهره يف احلفرة األ

يصل السائل إىل ما يف احلفر بواسطة تلك القنوات وبعد أن يتامسك السائل، تتم عملية 

الرضب هلذه األقراص بالتقاء القالب العلوي والسفيل معلنا  بذلك والدة قطعة نقدية وبعد 

كة ذلك تنتقل القطعة النقدية إىل املراحل النهائية يف إنتاجها إذ يقوم الصائغ بتشذيب املسكو

بواسطة األزميل. وهذا األمر يعلل أثر رضبات األزميل عىل القطع النقدية النبطية الربونزية 

إذ نجد بعضها وقد محلت معها شكل الذيل وقطع أخذ األزميل منها حوافها لتظهر املسكوكة 

 .  (2)ذات شكل شبيه باملربع إذ نجد أن اإلزميل قد أخذ من استدارهتا 

 صناعة احل يل:  -ب

منذ بداية احلياة أ هتم اإلنسان باحليل، فتحىل به منذ العصور احلجرية، حيث كان 

احل يل يتخذ من األحجار والعظام واخلرز واملعادن. هكذا شغف اإلنسان باحليل منذ نعومة 

، واستعمل احل يل املستخرجة من البحر بعد هتذيبها وصقلها واعطائها الشكل (3)أظفاره 

يه، فكانت اخلرز واألصداف املستخرجة من البحر هتذب وتثقب قبل املطلوب واملرغوب ف

يم  (4)التزين هبا، واستخدمها الصاغة يف تطعيم قطعهم الذهبية والفضية ر  رآن  الك  ، وقد أشار الق 

                                                 
 .272 -271النعيم، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية، ص( 1)
 . 219الضالعني، اإلنتاج الصناعي يف مملكة األنباط، ص( 2)
هـ: 1429، 4السناين، رمحة بنت عواد، حيل املرأة يف اجلزيرة العربية القديمة، جملة الدارة امللك عبد العزيز، السعودية، العدد (3)

162 . 
، النارش عني للدراسات 1حممود، عرفة حممود، العرب قبل اإلسالم أحواهلم السياسية والدينية وأهم مظاهر حضارهتم، ط (4)

 . 232، ص1995االجتامعية، مرص، والبحوث اإلنسانية و
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ر  إىل ذلك يف قوله تعاىل:  ت خ  ت س  ي ا و  ن ه  حل  ام  ط ر  ل وا م  ر  ل ت أ ك  ر  ال ب ح  خ  ي س  و  ال ذ  ه  ل ي ة  و 
ن ه  ح  وا م  ج 

ون   ر  ك  م  ت ش  ل ك  ل ع  ل ه  و  ن  ف ض 
ت ب ت غ وا م 

ل  ر  ف يه  و 
اخ  ى ال ف ل ك  م و  ت ر  وهن  ا و  ت ل ب س 

(1) . 

بصناعة احليل واملجوهرات املصوغة من املعادن املتوفرة لدهيم كالفضة األنباط متيز 

ج، كذلك الذي يستورد من بالد اهلند واحلديد فضال  عن استعامل احلجارة والعظام والعا

وإفريقيا، فقد كانت معظم املجوهرات النبطية التي اكتشفت يف املواقع النبطية املختلفة 

وجدت يف قبور النساء حيث تدفن معهن، وهذا يشري إىل النساء كن يدفن مع جموهراهتن مثل 

 . (2)أقراط األذان وخواتم األ نف واأل ساور والقالدات

قت النقوش النبطية عىل األ شخاص الذين يامرسون هذه احلرفة أ سم وقد أطل

، فقد وردت الكلمة يف النقوش النبطية عىل صيغة املفرد املؤكد )ص (3))صيغا( أي )الصائغ(

ي ع ا( وتعني )الصائغ( والتي ذكرت يف نقش: )شلم زيدو برتيمو صيعو( وترمجة هذا الن ص 

. (4)هي: )سالم عىل زيد بن تيم الصائغ( وهذا ما يدل عىل معرفة وشهرة األنباط هبذه احلرفة 

إهلي، وسيل )صالح(، وزيد برنيم )زيد بن  بالصاغة وه النقوش اسامء بعض أشارتكام 

 . (5)نيم(

وإن أغلب احليل الذهبية التي ظهرت يف التنقيبات األوىل جاءت من )طويالن( 

ل قبل امليالد، وكانت هذه احليل املنتجة  حيث ازدهرت بصناعة الذهب خالل األلف األو 

صياغة املعروفة، واحليل الذهبية كانت عىل حمليا  ذات تقنية ماهرة تدل عىل دراية بأساليب ال

األغلب عىل شكل اقراط ذات حلقة مفتوحة وجذع خمروطي ينتهي بنهاية اسطوانية خمرز 

طوليا ، وكان بعض األقراط عىل شكل هالل يرتبط من األعىل بقوس مفتوح لتعليقه باألذن 

وربام استعملت  ويف قاعدة اهلالل عقدة مزخرفة، وبعض كان بسيطا  عىل شكل بيضوي،

 . (6)كأساور وهناك أيضا  أساور ذهبية دائرية ذات قرينني صغريين يف قاعدهتا 

                                                 
 . 14سورة النحل: اآلية  (1)
 . 202الضالعني، اإلنتاج الصناعي يف مملكة األنباط، ص( 2)
 . 172، ص2009، دار اسامة للنرش والتوزيع، األردن، 1املطور، عزام أبو احلامم، األنباط تاريخ وحضارة، ط (3)
، 1999، 2، العدد15عند األنباط من خالل نقوشهم، جملة جامعة دمشق، املجلد املعاين، سلطان، الوظائف واملهن واحلرف  (4)

 . 128ص
الفايس، هتون جواد، احلياة االجتامعية يف شامل غرب اجلزيرة العربية يف الفرتة ما بني القرن السادس قبل امليالد إىل القرن الثاين  (5)

 . 187، ص1993، الرياض، 1ميالدي، ط
 . 274-273الفنون، ص – امليثولوجيا –اط التاريخ املاجدي، األنب (6)
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فكانت املرأة النبطية تتزين بأشكال خمتلفة يف تلك املجوهرات التي صنعوها، فقد 

ظهرت امللكات النبطيات وهن يلبسن العقود واألقراط، كام تظهر بعض اإلهلات بقربة خربة 

 . (1)ضعن األساور فضال  عن تزيني األنف بحلقة تدعى الزمامالتنور وهن ي

ويف الرسوم الصخرية التي تم العثور عليها يف منطقة احلدث شكل آدمي منحوت 

عىل نصب جنائزي يمثل رجل واقف يبلغ طوله مرتا  واحدا  يرتدي قالدة عىل صدره وحبالن 

ن حزام عريض، ويتواصل احلبالن ثبت عليها ما يشبه املخرز، ويف اخلرص خنجرا  يتدىل م

 . (2)واحلزام يف اجلهة اخللفية من التمثال 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

اتست( وهو معدن م( )االAmeythystsويف بالد األنباط يوجد معدن )اجلشمت( )

يشبه الياقوت البنفسجي عىل وجهه محرة وكان يوجد يف البرتاء، وكذلك بعض األ نواع من 

األ حجار الكريمة التي كانت تستخدم يف صناعة احليل والتطعيم، كل هذه الثروات الطبيعية 

ثروات كانت متثل جزءا  هاما  يف عصب جتارة األنباط الداخلية واخلارجية وجنوا من ورائها 

 . (3)هائلة وكانت هلم عالقات وطيدة مع خمتلف أنحاء العامل القديم 

أما الفضة فكانت تأيت من مصادر خارج األنباط، وكانت صياغة الفضة أصعب من 

صياغة الذهب من كونه اقل قابلية للطرق إىل صفائح رقيقة، ولذلك كان يضاف له كميات 

                                                 
 . 103 -102احلموري، مملكة العرب األنباط، دراسة يف األحوال االجتامعية واالقتصادية، ، ص( 1)
انموذجا ،  "احلجر"هوساوي، سلمى بنت حممد بكر، املهن من مملكة األنباط من القرن األول ق. م، إىل القرن الثاين امليالدي  (2)

 . 731، ص2018، 39جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، جامعة بابل، العدد 
 . 22ص حممود، عالقات األنباط بالدول والشعوب املجاورة، (3)

 ٢٣املصدر: السيد،احليل املصورة يف الفنون الصخرية والرسوم اجلدارية باململكة العربية السعودية،ص 
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صغرية من النحاس وكان هذا املزيج يستخدم بكثرة يف صناعة اخلواتم والدبابيس، كام أن ه  

 . (1)لفة بالفضة باإلمكان طيل القطع املخت

 ومن أنواع تلك احل يل وأشهرها عند العرب: 

اخلواتم: وهي من حيل األصبع، وكانت تزين أو تطعم باألحجار الكريمة يف الغالب   -1

. ويف بعض األحيان تستعمل اخلواتم للختم أي ما حيمل حمل (2)مثل الياقوت واملاس 

التوقيع وذلك بحفر عليه رمز أو كلمة أو عبارة أو اسم صاحب اخلاتم، وكان للخاتم 

 . (3)أمهية كبرية عند شعوب الرشق القديمة فقد كان رمزا  للتفويض والتصديق 

ىل الساق يصاغ من الذهب اخللخال: من أدوات الزينة التي تستعملها النساء، يوضع ع  -2

، وال يزال يستعمل حتى اآلن يف بعض املناطق العربية، وبعضها يعلق عليه (4)والفضة

أجراس صغرية هلا رنني خاص ونغامت، وقد هنى اإلسالم تبخرت النساء باخلالخل ملا يف 

ب ن  ب  ، وذلك يف قوله تعاىل: (5)ذلك من إثارة للرجال وتأثري عليهم  ال  ي رض   ل ه ن  و  ج  أ ر 

ن   ين ت ه  ن  ز 
ني  م 

ل م  م ا خي  ف  ي ع 
ل 

(6) . 

القالدة: وغالبا  تصغ من الذهب أو الفضة أو قد يكون من أحجار كريمة أو عظام أو   -3

 رز وربطت بعضها إىل بعض، وكانت تلبس أو تربط حول العنق أو تتدىل عىل الصدر. خ

باألساور حيث توضع حول اليد يف العصمة: وهي من أنواع القالئد، وهي أشبه  -4

 . (7)املعصم

األقراط: وهي حيل تعلق يف أسفل األذن سواء أكان درة أم ثومه من فضة أو معالقا  من  -5

 .(8)ذهب

 

 

                                                 
 . 276الفنون ، ص-امليثولوجيا –املاجدي، األنباط التاريخ  (1)

(2) Van Beak Gyes, Pre Islamic South Arabia Shipping in The Indian Ocean, JAOS, 1959, 
P. 59.  

ستري، جامعة الزقازيق، عامر، مجال سليامن عيل، احلرف والصناعات اليدوية يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، رسالة ماج (3)

 36، ص2001املعهد العايل للحضارات الرشق األدنى القديم، قسم شبه اجلزيرة العربية، 
العبايس، اريج أمحد حسني، الثروة املعدنية يف اليمن واحلجاز قبل اإلسالم وأمهيتها االقتصادية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد،  (4)

 . 88، ص2004 رشد، ابن –كلية الرتبية 
، املؤسسة اجلامعية لدراسات والنرش والتوزيع، 1، ط2الصمد، واضح، الصناعات واحلرف عند العرب يف العرص اجلاهيل، ج (5)

 . 205، ص1981بريوت، 
 . 31سورة النور: اآلية  (6)
 . 36عامر، احلرف والصناعات اليدوية يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، ص (7)
 . 89 -88العبايس، الثروة املعدنية يف اليمن واحلجاز قبل اإلسالم وأمهيتها االقتصادية، ص( 8)
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 صناعة األسلحة:  -ت

إن  صناعة األسلحة مل تكن وليدة املجتمع العريب اجلاهيل بل كانت معروفة منذ أمد 

ل: اسلحة اهلجوم ومنها السهم والقوس  طويل وعند أمم خمتلفة، واألسلحة قسامن األو 

والرمح والسيف والفأس. والثاين: اسلحة الدفاع ومنها: اخلوذة والدرع واجلرموق. ويعد 

 . (1)ن لصناعة األسلحة احلديد من أشهر املعاد

 ومن أسلحة اهلجوم: 

 :وهو من أشهر اسلحة احلرب يف العرص اجلاهيل، ويعد السالح الرئيس يف  السيوف

. وقد عثر علامء اآلثار عىل رسوم (2)القتال، استعمل يف اهلجوم ويف الدفاع عن النفس 

القريبة من البحر ألنواع خمتلفة عن األسلحة منها السيوف واخلناجر يف منطقة )عبده( 

 . (3)امليت

( لدى Gladiusوعرفت األنباط باستخدام السيوف القصرية والتي عرفت )

سم تقريبا ، وقد تم العثور عىل  60الرومان، وكانت من أهم األسلحة اهلجومية ويبلغ طوهلا 

رسم نبطي يف جبل الراكة يف احلسمي يمثل جنديا  حيمل السيف بيده اليمنى وترسا  بيده 

 . (4)ليرسى، ويعد هذا النقش من ضمن النقوش العسكرية التي تم العثور عليها ا

 

 

                                                 
 . 137، ص1978 ،19العدد الفيصل، جملة فكري، حممد ترمجة، والصناعة، التاريخ –هـ. ليسرت، املعادن  (1)
 . 121الصمد، الصناعات واحلرف عند العرب يف العرص اجلاهيل، ص (2)

(3) El- Khouri, Lamia, The Nabataean Terracotta Figurines, University Mannheim, 2001, P. 

65.  
احلرض( ودورها يف مقاومة االطامع  -تدمر -مياس، جيهان أمحد عبد اهلل، التنظيامت العسكرية يف ممالك العرب الشاملية )البرتاء (4)

 . 52م، ص2009ريخ شعبة التاريخ القديم، واحلمالت األجنبية، جامعة صنعاء، كلية اآلداب، قسم التا

 املصدر:

الفنون،ص  -لوجياميثو -املاجدي، االنباط التاريخ 

 .275الفنون، ص  -ميثولوجيا -املصدر: املاجدي، االنباط التاريخ .275
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  :(1)ت عد  من األسلحة القديمة التي ال تقل أمهية عن السيوف ويستخدم للطعن الرماح ،

ويتم وضع يف رأس الرمح حديدة يتم سنها حتى تصبح حادة، وتم العثور عىل رسم 

 . (2)نبطي يف البرتاء ملحارب حيمل رحمني قصريين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  :أو من  وتصنع من أغصان األشجار الصلبة وخاصة )النبع( و)الشوحط(السهام

املعدن، ويتكون السهم من )النصل( وهو عبارة عن حديدة جارحة يف رأس السهم، وقد 

                                                 
 . 424، ص5عيل، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج (1)
 . 57مياس، جيهان أمحد عبد اهلل، التنظيامت العسكرية يف ممالك العرب الشاملية، ص( 2)

 .١٥٦املصدر: مياس ، التنظيامت العسكرية يف ممالك الشاملية،ص 

 .١63املصدر: مياس ، التنظيامت العسكرية يف ممالك الشاملية، ص 
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يضاف السم إىل رأس السهم كام يستخدم الشعال احلرائق يف جتمعات العدو، وذلك عن 

 . (1)طريق إضافة مواد حمرقة إىل نصل السهم قبل اطالقه

 ومن أسلحة الدفاع: 

  احلديد ويلبس للدفاع.الدرع: هو لباس احلرب من 

  .اخلوذة: وهي غطاء لوقاية رأس املقاتل 

 (2)الرتس: وهي دائرة أو مستطيل يدافع هبا املقاتل عن نفسه من رضبات خصمه . 

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن احلداد يستعني بأدوات يف طريق احلديد ويف تغيري شكله 

، وهو املنفاخ وهي زق ينفخ فيه احلداد عىل النحو املطلوب، ومن أهم هذه الدوات )الكري(

أو جلد غليظ ذو حافات، يستعمل إلثارة النار وإيقادها، كي يرتفع درجات حرارهتا فتؤثر 

)الكور( وهو جممرة احلداد ويف احلديد وجتعله لينا  يسهل طرقه واعطاؤه الشكل املطلوب 

لكري، ويوضع احلديد عىل النار وهي مبنية بالطني باحلجارة. وتوقد فيها النار ويسلط عليها ا

ليحمى ويلني. و)السندان( قطعة مسطحة من احلديد يطرق عليها احلديد املحمى ليحوله إىل 

، و)األفران املبنية من احلجارة والطني أو التي توقد فيها النريان للغرض (3)الشكل الذي يريده 

 . (4)ملربد( الذي يربد به احلديدالسابق، و)املطارق( التي يطرق فيها احلديد وكذلك استخدم )ا

 وقد عثر عىل جمموعة نقوش احلجر عىل اشارتني ذكر فيها اثنني من احلدادين: 

 (431نقش )

 ب ر ي ك 

 ح د د و

 ب ر هـ ن ا و

 لي بارك حداد بن هانئ

تكمن أمهية هذا النقش يف أننا نستطيع القول عىل أن حداد كان من األنباط كان 

 . (5)ا دعى يف نقشه اآلهلة أن تبارك له يف مسريته هذه ذافضل ليبحث عن فرص معيشية 

 (547النقش الثاين )

                                                 
 . 169الصمد، الصناعات واحلرف عند العرب يف العرص اجلاهيل، ص( 1)
 -198، ص2014، 14جاسم، حنان عيسى، صناعة األسلحة عند العرب قبل اإلسالم، جملة آداب الفراهيدي، العراق، العدد  (2)

199 . 
 . 557، ص7عيل، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج( 3)
 . 198النعيم، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية، ص (4)
، دار امللك عبد العزيز، السعودية، ت. 1مدونة النقوش النبطية يف اململكة العربية السعودية، جالذبيب، سليامن بن عبد الرمحن،  (5)

 . 619بال، ص
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 ح ز ن ب ر 

 ج د ت 

 و ي ن ا 

ت احلداد د  ن بن ج  ز   ح 

 . (1)فهو نقش تذكاري قصري اشار فيه كاتبه إىل مهنته وهي احلدادة 

 صناعة التامثيل املعدنية:  -ث

وقد استعمل األنباط الربونز والنحاس يف صنع التامثيل املعدنية عن طريق استخدام 

اسلوب )الشمع املفقود( حيث صنعوا قالب من الصلصال وعند التسخني يذوب الشمع 

تاركا  الشكل يف القالب الفخاري.. ومن ثم يصب املعدن املصهور يف القالب ويرتك حتى 

قطعة املعدنية، فقد عثر يف البرتاء عىل متاثيل برونزية صغرية يربد ثم يكرس القالب إلخراج ال

منها التمثال النصفي لإلله ذي الرشى يف معبد األسود اجلبغة، كام عثر عىل القناع الرتاجيدي 

الصغري واملقبضان وثالثة أشكال جمنحة من حفريات معبد األسود املجنحة والكاتونة ويبدو 

لألوعية املستطيلة املزخرفة منذ الفرتة الرومانية ومن  أن هذه األشكال استعملت كأرجل

 . (2)الفرتات اإلسالمية املبكرة 

  

                                                 
 . 723املصدر نفسه، ص (1)
 . 245 -244الفنون ، ص-امليثولوجيا-املاجدي، األنباط التاريخ (2)

 .245الفنون، ص  -ميثولوجيا -املصدر: املاجدي، االنباط التاريخ
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 صناعة األدوات املعدنية:  -ج

فقد برع األنباط يف صناعة األواين املعدنية املستخدمة يف األمور املنزلية، فقد 

استخدموا اآلنية الذهبية، كام صنع األنباط املسامري املعدنية من احلديد والرصاص والنحاس 

وكانت صناعتها حملية، ومل تكن تلك الصنعة تتطلب مهارة خاصة، حيث استخدمت يف 

تثبيت اعامل البناء يف املسارح والقصور النبطية، كذلك تطلبت جتارة القوافل التي كان 

واحللقات واملقابض  جورسعض الصناعات املعدنية كبعض أجزاء اليامرسها األنباط ب

 . (1)والسالسل وصناعة وحدات األوزان املعدنية الرضورية ألعامل التجارة 

 صناعة املنسوجات: 

عرفت بالد الشام بانتاج األنسجة املصبوغة، والسيام األنسجة املصبوغة باألرجوان 

الذي يتم احلصول عليه من حيوان بحري صديف ي دعى )املوركس( الذي يتواجد يف مجيع 

سواحل البحر املتوسط وكانت شعوب أخرى من غري الفينيقيني مثل اليونان تستخدم هذه 

 Murex  –Murex Trunculusعان من املحار الصايغ مها: ويوجد غريه نو، (2)األ صداف 

Brandaris 
فإذا مات احليوان وفسد حلمه خرج منه عصري مصفر، وإذا وضع هذا العصري عىل 

ثوب ابيض انصبغ باللون البنفسجي إذا جف، وكلام تعرض الثوب للشمس اشتد تلوينه، 

ما باإلضافة أو بالتخفيف، فيمكن ويمكن احلصول عىل ألوان كثرية عن طريق تغيري الصبغة أ

احلصول عىل األ محر الوردي والليال والبنفسج القاتم، ولكن ال يمكن احلصول عىل األ محر 

الرباق، وكانت املحارة تكرس من جانبها بقدر ما يسمح باستخراج اللحم، ثم يوضع اللحم 

أن املوريكس عندما  يف أوعية وفيها يتحول اللحم إىل سائل، وقد أثبتت التجارب احلديثة

يتحلل بالتعفن خترج منه رائحة قوية كرائحة الثوم، لذا ال شك أن املصانع كانت تقام خارج 

 . (3)املدينة

  

                                                 
لغوية حضارية، رسالة ماجستري، جامعة غانم، حممود سامل، نقوش نبطية من منطقة شامل غرب خليج السويس دراسة  (1)

 .98، ص2016االسكندرية، كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثاراملرصية واالسالمية، 
 . 102، ص1حتي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطني، ج (2)
ب الرشق األوسط، ج. كونتنو، احلضارة الفينيقية، ترمجة، د. حممد عبد اهلادي شعرية، راجعه، د. طه حسني، رشكة مركز كت (3)

 . 325، ص2001مرص، 
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وأهم الصناعات التي اشتهر الفينيقيون هبا حياكة املنسوجات وتطريزها، وصبغها 

، وأن هذه املادة متر بمراحل معاجلة عديدة قبل أن تصبح صبغة أصلية (1)باللون األرجواين 

وألن هذه املادة يفرزها أحد عروق هذا احليوان البحري بكميات قليلة، ويتطلب اعداد 

صعبا  ولذلك فإن ثمنها مرتفع جدا . كام أن املنسوجات املصنوعة هبا الصبغة عمال  واسعا  و

باهضة الثمن، فلم يكن يقتنيها ويلبسها يف ذلك الوقت إال امللوك وكبار التجار وكبار رجال 

، لكن فيام بعد أصبحت األنسجة االرجوانية يف متناول اجلميع وذلك ملا توصلت إليه (2)الدين 

الل التجارب إىل امكانية تقليد أنسجة األرجوان الثمينة، وهذا ما اململكة السلوقية من خ

 . (3)كانت ختشاه مدن الساحل املعروفة باحتكارها لألرجوان منذ حقب طويلة 

وقد اشتهرت النساء الفينيقيات بالتطريز وهو ما كان مرغوبا  به يف بالد الرشق 

ذ كانت الثياب الفينيقية ثقيلة من كثرة األدنى وبالد اليونان. فتاجر الفينيقيون باملطرزات إ

 . (4)أعامل التطريز عليها 

                                                 
(1) Straba Geography of Straba, Trans by H. L, Jones Leob Classical Library, London, 1983, 

P. 23.  
نارش، هشام عبد العزيز، التجارة بني شبه اجلزيرة العربية وسورية يف األلف قبل امليالد، رسالة ماجستري، جامعة عدن، كلية  (2)

 . 63، ص2003اآلداب، قسم التاريخ، 
، بيان للنرش 1احللو، عبد اهلل، ُصاع املاملك يف تاريخ السوري القديم، ما بني العرص السومري وسقوط اململكة التدمرية، ط (3)

 . 255، ص1999والتوزيع، بريوت، 
 . 63نارش، التجارة بني شبه اجلزيرة ت العربية وسوريه يف األلف االول قبل امليالد، ص (4)

 .٣٢٣املصدر: ملوركس نوع من املحارج. كونتنو،احلضارة  الفينيقية، ص 
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وإىل جانب الصبغة هبذا اللون عرف الفينيقيون صبغة أخرى لون قرمزي 

استخرجوا مادهتا من حرشات كانت تعيش عىل أ شجار السنديان حول سواحلهم وذلك 

 . (1)بوضع هذه احلرشات بعد جتفيفها يف بعض األمحاض 

جت بالد الشام املنسوجات احلريرية، وكان أشهر احلرير فيها هو حرير مدينتي كام انت

، وكذلك عرفت (2)دمشق وغزة، وقد عرف الفينيقيون نسج احلرير منذ القرن السادس ق. م 

، فقد كان عند األنباط قطعان ضخمة من األغنام، وكانت تصنع (3)بانتاجهم ألقمشة الصوفية 

حتتاج إىل صوف ناعم ودقيق، كام صنعت من أصوافها األنسجة  من أصوافها األنسجة التي

التي حتتاج إىل صوف ناعم ودقيق، كام صنعت من شعر املاعز املنسوجات اخلشنة كاخليام 

والبسط والسجاد، أما اإلبل فكانت وسيلة النقل الرئيسية لدى األنباط يف القوافل التجارية، 

 . (4)النسيج  باإلضافة إىل أوبارها تستخدم يف صناعة

وقد نشطت زراعة القنب والكتان بشكل ممتاز نتيجة للطلب املتزايد يف خمتلف بلدان 

العامل وقد نالت هذه املواد شهرة عاملية، كام انتج الزعفران بكثرة الحتياجه يف انتاج األصباغ 

 . (5)وكذلك الستخدامه يف الطبخ 

 صناعة العطور واألدوية: 

يشتغلون بتجارة العطور واألدوية املصنوعة من املر واللبان لقد كان األنباط 

، وسيطر األنباط عىل انتاج وتصنيع البلسم امللكي الذي تنتجه منطقة فلسطني (6)والبلسم

وكان مادة ثمينة ويستخدم يف صناعة العطور واألدوية، ودلت كثرة خملفات كرس جرار 

، كام تؤكد االستكشافات (7)ك الفخارية طرية وكذلعفخارية عىل ازدهار هذه الصناعات ال

 . (8)األثرية يف البرتاء عىل أهنا كانت مركزا  من مراكز التصنيع للعطور 

 الصناعات الفخارية واخلزف: 

                                                 
 . 160، ص1987ن، معامل حضارات الرشق االدنى القديم، دار النهضة العربية، بريوت، حممد ابو املحاسعصفور،  (1)
 .24عالقات االنباط بالدول والشعوب املجاورة ، ص حممود ، (2)
 . 159معامل حضارات الرشق الدنى ، ص  عصفور، (3)
 . 24عالقات االنباط بالدول والشعوب املجاورة ، ص  حممود ، (4)
 . 254ح املالك يف تاريخ السوري القديم ، ص صال احللو ، (5)

(6) Diodorus S., The Libarary of the history, Trans By Russel M. Geer and C. H old Father 

London, 1979, BK. 3, P. 67.  
 . 24-23عالقات االنباط بالدول الشعوب املجاورة ، ص حممود ،  (7)
افنان حممد شجاع عبداهلل ، العالقات التجارية بني اليمن بالد الشام  يف األلف االول قبل امليالد ، رسالة ماجستري ،  املري ، (8)

 .  99، ص  2019جامع فيصل ، السعودية ، 
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عرف العرب منذ آالف السنني صناعة الفخار، وتركوا لنا أثارا  فخارية كثرية تدل 

ار عىل أوان فخارية وخزفية متعددة عىل نمو هذه الصناعة وتطورها، وقد عثر علامء األث

 . (1)وملونة ومزينة بنقوش هندسية أو نباتية أو حيوانية 

والفخار مادة غري قابلة للتحلل كاخلشب واملنسوجات واجللد واملعادن، لذا فإن 

الفخار كالذهب يظل مدة طويلة تتجاوز اآلالف من السنني دون تغري، لذا فإن الصناعات 

ة بالغة ألهنا تسهم يف حتديد التسلسل التارخيي للمنطقة استنادا  لفخارها، الفخارية ذات أمهي

ة املجتمعات مع بعضها البعض عن طريق انتشار فخارها قكام أهنا ت عد  من وسائل معرفة عال

 . (2)ومدى تأثرها بأساليب املناطق املجاورة

ن ممزوج وكانت أنواع الفخار املكتشفة كثرية ومتنوعة منها: فخار سميك خش

بالرمل ومتعدد األلوان ويغلب عليه اللون األمحر أو البني أو اخلرض، ومادته مسامية، 

ومزخرف باخلطوط املتوجة وبالتنقيط، ومنها فخار خشن ممزوج باحلجر الصابوين وهناك 

فخار خشن ممزوج بالرمل رخو لون أ سود أو أمحر ومنها أيضا  فخار رقيق جدا  ترتاوح رقته 

مليمرتات وله ألوان كثرية منها األمحر واألسود ومزخرف بأشكال عديدة مثل  4 -1ما بني 

ج الذي عثر عليه يف  اج برشف شبه ثاألزهار وأوراق األشجار، وكذلك يوجد الفخار املزج 

اجلزيرة، ويف شامهلا كانت القطع الفخارية مزججة من الداخل واخلارج معا ، أو مزججة من 

 . (3)فكثرية منها: األصفر واألسود واألخرض  اخلارج فقط أما ألوانه

وتعد صناعة الفخار من أهم الصناعات يف بالد الشام وأكثرها ازدهارا ، وقد تشري 

الدراسات التارخيية تأثر الفينيقيون يف هذه الصناعة باحلضارات الكربى يف وادي النيل 

زف الفينيقي تنقصه دقة ووادي الرافدين وغريها من حضارات األمم املجاورة، وقد ظل اخل

الصناعة ومجال اهليئة حتى استخدم الصانع عجلة الفخار فكان استخدامها فتحا  جديدا  يف 

تاريخ صناعة الفخار، ومن ثم فقد اكتسب اخلزف االنسجام واالتقان ودقة وسالمة الذوق 
(4) . 

وهذا أن دل وعرفوا األنباط بصناعة األواين املسطحة التي تتميز بالدقة والنعومة، 

عىل يشء فيدل عىل أن اخلزافني كانت هلم مهارة أيدي وسيطرة عىل العمل بصورة ممتازة، علام  

بأن األواين املسطحة تعترب من حيث شكلها من أصعب ما ينجزه اخلزاف وتتطلب أكثر 

                                                 
،   2003ان ، ، دار النمهل  اللبناين، مكتبة راس النبع ، لبن 1عيل حممد ، تاريخ العرب االقتصادي قبل االسالم ، ط معطي ، (1)

 . 176ص 
 . 176الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية ، ص  النعيم ، (2)
 .  177-176معطي ، تاريخ العرب االقتصادي قبل االسالم ، ص (3)
 . 401، ص1994حممد بيومي، املدن الفينيقية تاريخ لبنان القديم ، دار النهضة العربية ، بريوت ،  مهران ، (4)
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ىل األيدي مهارة. أما األلوان التي استخدمت فهي تندرج من األمحر الغامق إىل البني الغامق إ

األسود، عىل أرضية بلون قرميدي فاتح أو غامق، ويالحظ يف الزخرفة تغلب األشكال 

الطبيعية كأوراق النباتات وخصوصا  النخيل والفواكه والطيور، أما األشكال اهلندسية فهي 

أقل، حيث وجدت كميات كبرية من الفخار املكرس وكان وجود أوان كامل أو شبه كاملة 

 .(1)امرا  نادرا  جدا  

 أما املواد املستعملة يف هذه الصناعة فهي كثرية نذكر منها: 

الرمل: وتتميز األواين الفخارية املصنوعة منه بثقل وزهنا ولوهنا األمحر املائل للبني بعد  

 حرق مادهتا وبسطحها اخلشن. 

الصلصال: الذي  يعد مادة الفخار األوىل، وكان ي صنع منه الطني الذي يعمل منه اشكاال   

فخارية توضع حتت اشعة الشمس وذلك لغرض التجفيف ثم تدخل إىل أتون النار 

 لتحويلها إىل أوان خزفية جاهزة لأل ستعامل. 

 . (2)ناطق الزراعيةالنقش: والذي يعرف باسم )التبن( وقد وجد ممزوجا  مع الفخار يف امل 

وقد تم العثور عىل بعض مراكز وافران تصنيع الفخار النبطي يف مناطق عديدة من 

اململكة النبطية، حيث عثر عىل أفران يف منطقة الزراعة يف البرتاء، ويف موقع عبده النبطية يف 

لدوالب صحراء النقب، ويف منطقة بري وغريها، وكانت صناعة الفخار النبطي تتم باستعامل ا

الرسيع، فصنعوا األطباق الواسعة واألباريق وأدوات الطبخ والكؤوس واملطرات، كام عثر 

يف البرتاء عىل كميات كبرية من القطع واألدوات الفخارية والسيام امللونة منها، ومعظم 

، والبعض اآلخر مزخرف بأشكال الزهور (3)الرسوم التي كانت عليها عىل شكل حيوان وطري 

 . (4)ق الكروم وعناقيد العنب أو أورا

                                                 
 .  306ع املاملك يف التاريخ السوري القديم ما بني العرص السوري وسقوط اململكة التدمرية، صُصااحللو ،  (1)
اتوان النار: وهو اجلهاز الرئييس يف معمل الفجار الشوي اشكال الطني املصنوعة وحتوهلا اىل خزف وفجار. طقوش، تاريخ  (2)

 . 77-76العرب قبل االسالم، ص 
محد ونزار، حفاره العرب قبل االسالم الثموديون، الصفويون، االنباط الغساسنة، مؤسسة محادة  املحيسن والطرشان: زيدون (3)

 . 136-135، ص2005للدراسة اجلامعية والشرت والتوزيع، االردن، 
سه شباب اسامعيل ، حلمي حمروس، الرشق العريب القديم وحضارته بالد ما بني النهرين والشام واجلزيرة العربية القديمة، مؤس (4)

 . 268، ص1997اجلامعة، مرص، 



 
 2022 أهم الصناعات عند ألانباط 

 

 

648   
 

كام تم العثور عىل اجلرار خلزن الطعام يف املنازل كاحلبوب والزيت والدبس والتمور 

وحتى ال يعثر عليها  دفنة حيث تغلق وتسحيث ترص فيها، كام تستخدم حلفظ األشياء النفي

 . (2)دور. كام عثر عىل بوتقات صغرية وق(1)اللصوص، وكذلك تستخدم حلفظ مياه الرشب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صناعة القار: 

، فقد ذكر أن األنباط (3)يعد البحر امليت املصدر األسايس واألهم يف انتاج مادة القار 

كانوا يأخذونه من البحر وبكميات كبرية ترتاوح ما بني عرشة آالف إىل ثالثني ألف قدم 

مكعب يف السنة، ويتكون القار نتيجة ترسبات ملواد عضوية عىل طول احلواف القارية عىل 

 . (4)مدى ماليني السنني. والقار يكون عىل شكل كتل ضخمة عىل سطح البحر 

أما استخدامات القار فقد استخدم يف كثري من الصناعات منها يف تبطني التوابيت 

اخلشبية بغرض عزهلا عن العوامل اجلوية التي تسبب تلفها، كام استخدم يف صناعة احل يل 

وتلوين املعادن، كام استخدم يف أعامل البناء لسد شقوق األبنية، كام يوضع يف املقابر ويستخدم 

. واستخدم أيضا  يف سد ثقوب األكفان الناجتة عن غرز (5)يف صناعة السفن يف االضاءة و

                                                 
 . 76طقوش ، تاريخ العرب قبل االسالم، ص (1)
، 1997، منشورات ذات السالسل، الكويت، 1شاهني ، عالء الدين عبد املحسن. تاريخ اخلليج واجلزيرة العربية القديم، ط (2)

 . 269ص
 . 21البحريي ، االردن، دراسة جغرافية ، ص (3)
 .199-198الضالعني ، االنتاج الصناعي يف مملكة االنباط ، ص (4)
 . 25حممود، عالقات األنباط بالدول والشعوب املجاورة، ص (5)

 آنية فخارية عثر يف موقع ثاج

 .٢٩٥املصدر: شاهني ، تاريخ اخلليج واجلزيرة العربية القديم ،ص
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االبرار، وكذلك يف الزراعة جلعل الرتبة خصبة نظرا  الحتوائه عىل مادة الكربيت املغذية 

 . (1)للرتبة، ويف محاية شجريات الكرمة من احلرشات 

قبل رؤيته  كان سكان األنباط هلم معرفة بوقت خروج القار عىل سطح البحر

 . (2)بعرشين يوما  بسبب رائحته القوية التي تنبعث منه 

 الصناعة اخلشبية: 

، منها يف تقوية (3)لقد أدرك األنباط مدى أمهية األخشاب واستعامله يف جماالت عدة 

كام استعمل اخلشب يف  ،، ومعبد قرص البتحاجلدران املبنية من احلجارة كمعبد خربه الذري

البناء، وصنع األثاث املنزيل، كام استخدمت جذوع أشجار النخيل وأوراقها  التدفئة، ومواد

كمواد للسقف، ويظهر أن األنباط استفادوا من غابات األرز املنترشة يف بالد الشام، والتي 

استطاعت يف فرتة من الفرتات ضم بعضها إىل نفوذهم، وقد أحرزوا األنباط تقدما  يف 

التوابيت بنعومتها، وهذا يدل عىل استعامل آلة املنشار واآلالت  الصناعات اخلشبية فقد متيزت

. كام متيز العديد من (4)اخلاصة بتنعيم اخلشب، فضال  عن استعامل األزاميل اخلاصة بالنجارة 

هذه التوابيت باألطراف املقوسة وهذا يدل عىل استخدامهم للبخار يف ثني األلواح اخلشبية 

يقة التعشيق وهي طريقة لربط األلواح اخلشبية وتثبيتها حينا  املستعملة كام استخدموا طر

 . (5)واستخدموا املسامري حينا  آخر 

 
 الصناعات الغذائية: 

 تعد هذه الصناعات أحد الصناعات القائمة عىل املواد اخلام الزراعية ومنها:

 صناعة زيت الزيتون:  -أ

احلديدي. وتبدأ عملية تطورت تقنية عرص الزيتون يف بالد الشام خالل العرص 

العرص بجمع ثامر الزيتون ثم فصلها عن األوراق واألغصان. ثم يبدأ غسل الثامر وبعدها 

يوضع الزيتون يف حوض حجري كبري ي صنع من احلجر الصلب كاحلجارة اجلريية. وحيتوي 

هذا احلوض عىل حجرين اسطوانيني للهرس متصلني ببعضهام البعض بواسطة عمود 

دة ذلك العمود يساعد عىل حتريك احلجرين األسطوانيني لعرص الزيتون املوجود خشبي، وفائ

                                                 
 كليه دمشق، جامعة  ماجستري، رسالة م،106 –ق. م  312األ محد ، ضحى رمضان، احلياة االقتصادية يف مملكة االنباط من عام ( 1)

 . 62، ص2017 التاريخ، قسم اإلنسانية، والعلوم االداب
 . 110عباس،  تاريخ دولة األنباط، ص (2)

(3)A. Haddad, Naif., Nabataean Construction Techniques: Acritic Review And Investigation 

of El- Khazneh Function, Hashemite University, Amman, 2015, P. 22.  
 . 205 -204لكة األنباط، صالضالعني، االنتاج الصناعي يف مم (4)
 . 104احلموري، مملكة العرب األنباط، ص (5)



 
 2022 أهم الصناعات عند ألانباط 

 

 

650   
 

يف احلوض وبعدها يتم هرس الزيتون، وبعدها يتم وضع الزيتون املهروس داخل كيس 

ه فوق مكبس وضع من اسفله حوض لتجميع الزيت سمصنوع من مواد معينة، ويتم كب

 . (1)الناتج من عملية الكبس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد أثبتت الدراسات األثرية وجود عدد من عناُص زيتون نبطية معرصة يف موقع الزنطور 

وبداية القرن األول قبل  داخل مدينة البرتاء، والتي يرجع تارخيها إىل أواخر القرن الثاين

 . (2)امليالد

 اخلمور:  -ب

كانت صناعة اخلمور معروفة ومنترشة يف أنحاء متفرقة من اجلزيرة، وتلك الصناعة 

، كام قامت يف (3)قامت عىل بعض املنتجات الزراعية فيها مثل التمور وذلك لوفرته وجودته 

، (4)يف حوران واملناطق املجاورة هلا األنباط عىل ثامر شجرة الكرمة وتم العثور عىل أحد معاُص

مور وهناك من يفرس سبب ازدهارها يرجع هلذه الصناعة، خواشتهرت حوران بتجارهتا لل

 . (5)وهناك أنواع أخرى من اخلمور صنعت من الزبيب والذرة والعسل

                                                 
السالمني، زياد مهدي، استهالك وانتاج الطعام والرشاب يف اململكة النبطية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  (1)

 . 51هـ، ص1438اإلسالمية، الرياض، 
 . 56األمحد، احلياة االقتصادية يف مملكة األنباط، ص (2)
 . 189النعيم، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية، ص (3)
جمموعة من الباحثني، سورية اجلنوبية )حوران( بحوث أثرية يف العهدين اهللليني والروماين، تعريب: أمحد عبد الكريم و د.  (4)

 . 176، ص1988للطباعة والنرش والتوزيع، سوريا، ميشيل عيسى وسامل العيسى، األهايل 
 .189النعيم، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية، ص( 5)

 شكل يمثل تقنية عرص الزيتون

 ٧٨املصدر: السالمني ،استهالك وإنتاج الطعام والرشاب يف اململكة النبطية، ص 
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 زيت السمسم:  -ت

عرف األنباط بزراعة السمسم وكانوا يستخدمون زيته )زيت السمسم( بدال  من 

. وذكر أن األنباط كانوا يستوردون زيت السمسم من بالد العرب (1)لزيتون يف طعامهما

. وتبدأ عملية (2)اجلنوبية والسيام تم العثور عىل معاُص زيت السمسم يف جنوب بالد العرب 

عرص السمسم بتنظيف احلبوب، ونقعها يف حوض ثم تقشريها يف حوض آخر. ويوضع 

مملوء باملاء املالح وذلك لفصل بذور السمسم عن قشوره، ثم السمسم بعد ذلك يف حوض 

تنقع البذور يف حوض ماء وذلك لتخلص من امللوحة، وبعدها ترتك البذور ليجف املاء 

 . (3)بشكل جيد، ثم حتمص بذور السمسم وبعدها يتم طحنها ويتم استخراج زيته بعد ذلك

 طحن احلبوب:  -ث

سية عند األنباط وذلك لسهولة زراعته يعد القمح أحد مكونات الوجبات الرئي

وقيمته الغذائية العالية، ولعدم وجود متطلبات كثرية لزراعته، وأنه يروي فقط من مياه 

األمطار، وقد كشفت احلفريات اآلثارية عن العديد من حجارة الطحن )الرحى( يف العديد 

ه أن السفوح الصخرية من املواقع النبطية، منها يف مدائن صالح والعقبة، ومما جيدر ذكر

املحاذية للحقول الزراعية املحيطة بالبرتاء قد حفر هبا أحواض صغرية يف الصخر وكانت 

تستخدم لطحن احلبوب، وقد كشفت التنقيبات األ ثرية عن بقايا حبوب متفحمة يف مدائن 

 . (4)صالح تعود للمملكة النبطية 

 الطعام عن عامة الشعب، ومن احلبوب األخرى الشعري، الذي كثرت استعامله يف

 . (5)وهو أرخص ثمنا  وأقل قيمة من القمح 

  

                                                 
 . 109عباس، تاريخ دولة األنباط، ص (1)
 . 23حممود، عالقات األنباط بالدول والشعوب املجاورة، ص( 2)
 . 54ص  السالمني، استهالك وانتاج الطعام والرشاب يف اململكة النبطية، (3)
 . 56املصدر نفسه، ص (4)
 .58، ص7عيل، املفصل يف تاريخ العرب، ج( 5)
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 اخلامتة

 توصلت الدراسة إىل: 

اشتهرت األنباط بعدة صناعات وأمهها صناعات املعدنية ومنها صناعة العملة واحليل   -1

 واألسلحة والتامثيل املعدنية وغريها، وذلك لتوفر املعادن فيها. 

عثور عىل عدد ليس بقليل من العمالت النبطية، فإن دلت عىل يشء فإهنا تدل عىل قوة   -2

االقتصاد النبطي، كام ساعدت تلك العمالت عىل معرفة الكثري من ملوك األنباط 

 وحتديد فرتات حكمهم. 

وقد أثبت النقوش األثرية النبطية إىل معرفة األنباط عدة أنواع من الصناعات، كام من   -3

هذه النقوش تظهر أغلب الصناعات النبطية عىل شكل أسامء أعالم وهذا يدل عىل  خالل

علو شأن هذه الصناعات يف املجتمع النبطي، فعىل سبيل املثال ما ورد يف إحدى النقوش 

 النبطية إشارة إىل صنعه الصائغ. 

الذي  برع األنباط يف الصناعات الفخارية وكان هلم فخار متميز وعرف بالفخار النبطي  -4

 نالت شهرة واسعة يف العامل القديم. 

كام أدرك األنباط أمهية األخشاب يف جماالت احلياة العامة فقد صنع األنباط من اخلشب   -5

مقابض السيوف واألبواب والتوابيت وكذلبك استعمل اخلشب للتدفئة، كام برعوا يف 

رشب املياه داخل املباين، صناعة القار واستخدم يف أعامل البناء لسد شقوق األبنية منعا  ل

 وكذلك يف اإلضاءة بدال  من الزيوت وتبطني التوابيت اخلشبية وغريها. 

إن  ازدهار الزراعة وانتشارها وتطورها يف مناطق عديدة من اململكة النبطية ساعد عىل   -6

ازدهار وتطور الصناعات الغذائية والسيام صناعة زيت الزيتون وزيت السمسم 

  واخلمور وغريها.

 التوصيات:

  -ويف ضوء االستنتاجات التي تم ذكرها آنفا يويص بام ييل: 

 رضورة االهتامم بشكل أفضل باالثار القديمة -١

 رضورة حث الباحثني بدراسة بقايا االثار النبطية القديمة -٢

 رضورة ترميم البقايا األثرية من الصناعات النبطية-٣

 واتالف االثار القديمة  تشديد العقوبات عىل من حياول التالعب-٤
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 :واملراجع املصادر

 أوال  : القرآن الكريم.

 ثانيا : املصادر: 

، دراسة وحتقيق: عيل شريي، دار 19الزبيدي، حممد مرتىض احلسيني، تاج العروس، ج .1

 .1994الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

 ثالثا : املراجع:

تاريخ شبه اجلزيرة العربية  راسةاألثرية لدابو شحمة، حممد عيل، املسكوكات من املصادر  .1

قبل اإلسالم، املجلة العلمية لكلية الرتبية، جامعة مرصاته، ليبيا، املجلد الثالث، العدد 

 م. 2017التاسع، 

 م،106 –ق. م  312ضحى رمضان، احلياة االقتصادية يف مملكة االنباط من عام  ،األ محد  .2

 . 2017الداب والعلوم اإلنسانية، قسم التاريخ، الة ماجستري،  جامعة دمشق، كليه ارس

حلمي حمروس، الرشق العريب القديم وحضارته بالد ما بني النهرين والشام  ،اسامعيل  .3

 . 1997واجلزيرة العربية القديمة، مؤسسه شباب اجلامعة، مرص، 

 . 1968، 7ب. موريتس، املعادن يف البالد العربية، جملة العرب، السعودية، العدد  .4

، منشور جلنة تاريخ األردن، 2البحريي، صالح الدين، األردن، دراسة جغرافية، ط .5

 . 1994األردن، 

ج. كونتنو، احلضارة الفينيقية، ترمجة، د. حممد عبد اهلادي شعرية، راجعه، د. طه حسني،  .6

 .2001رشكة مركز كتب الرشق األوسط، مرص، 

سالم، جملة آداب الفراهيدي، جاسم، حنان عيسى، صناعة األسلحة عند العرب قبل اإل .7

 . 2014، 14العراق، العدد 

، ترمجة: د. جورج حداد وعبد 3، ط1حتي، فيليب تاريخ سورية ولبنان وفلسطني، ج .8

 1958لبنان،  -الكريم رافق، دار الثقافة، بريوت

احللو، عبد اهلل، ُصاع املاملك يف تاريخ السوري القديم، ما بني العرص السومري وسقوط  .9

 .1999، بيان للنرش والتوزيع، بريوت، 1كة التدمرية، طاململ

احلموري، خالد، مملكة العرب األنباط، دراسة يف األحوال االجتامعية  .10

 . 2002واالقتصادية، مرشوع بيت األنباط للتأليف والنرش، 

اخلطاطبة، حممد فاضل أمني، عامرة األنباط السكنية، مطبوعات مكتبة امللك فهد  .11

 . 2006ض، الوطنية، الريا
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الذبيب، سليامن بن عبد الرمحن، مدونة النقوش النبطية يف اململكة العربية السعودية،  .12

 .ت. بال ،، دار امللك عبد العزيز، السعودية1ج

سامل، السيد عبد العزيز، تاريخ العرب يف عرص اجلاهلية، دار النهضة العربية،  .13

 للطباعة والنرش، بريوت

ك وانتاج الطعام والرشاب يف اململكة النبطية، مركز السالمني، زياد مهدي، استهال .14

 هـ. 1438امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

السناين، رمحة بنت عواد، حيل املرأة يف اجلزيرة العربية القديمة، جملة الدارة امللك  .15

 .هـ1429، 4عبد العزيز، السعودية، العدد

، 1اريخ اخلليج واجلزيرة العربية القديم، طعالء الدين عبد املحسن. ت ،شاهني  .16

 . 1997منشورات ذات السالسل، الكويت، 

، 1، ط2الصمد، واضح، الصناعات واحلرف عند العرب يف العرص اجلاهيل، ج .17

 . 1981املؤسسة اجلامعية لدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، 

لة التمدن، سوريا، الضالعني، مروان عاطف، اإلنتاج الصناعي يف مملكة األنباط، جم .18

 .2009، 4العدد

، دار النفائس للطباعة والنرش 1طقوش، سهيل، تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط .19

 . 2009لبنان،  -والتوزيع، بريوت

عامر، مجال سليامن عيل، احلرف والصناعات اليدوية يف شبه اجلزيرة العربية قبل  .20

يل للحضارات الرشق األدنى اإلسالم، رسالة ماجستري، جامعة الزقازيق، املعهد العا

 .2001القديم، قسم شبه اجلزيرة العربية، 

، دار الرشوق للنرش والتوزيع، األردن، 1عباس احسان، تاريخ دولة األنباط، ط .21

1987 . 

العبايس، اريج أمحد حسني، الثروة املعدنية يف اليمن واحلجاز قبل اإلسالم وأمهيتها  .22

 . 2004 رشد، ابن –االقتصادية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية الرتبية 

حممد ابو املحاسن، معامل حضارات الرشق االدنى القديم، دار النهضة عصفور،  .23

 .1987العربية، بريوت، 

عقاب، فتحية حسني، العالقات بني األنباط واليهود يف ميزان الدولة الرومانية من  .24

أواخر القرن الثاين قبل امليالد إىل القرن األول امليالدي، اهليئة العامة للسياحة واآلثار، 

 . 2014السعودية(،  -)الرياض

 . 1993، ، نرش جامعة بغداد7عيل، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج .25
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 التطورات السياسية في العراق 

(١٩٣٣- ١٩٢٠( 

 جنان نرص محيدم.م.

 

 مقدمة:

 مدةيف تاريخ العراق احلديث فهي  ( من اكثر السنوات تأثري١٩٣٣- ١٩٢٠من) دةتعد امل  

مليئة باألحداث السياسية التي عملت عىل احداث تغري كبري يف االجتاهات السياسية 

ري الواقع العراقي يثورة العرشين التي عملت عىل تغ دةية يف العراق فحدثت يف هذه املوالفكر

وحتوله اىل دولة مستقلة فتشكلت نتيجة هلذه الثورة اململكة العراقية ورافق ذلك احداث 

 وضع الدستور )اي القانون( االساساملجلس التأسييس. الذي حدد  مهامه  ب متثلت بتشكيل

العراقي ووضع قانون لالنتخاب جملس النواب واملصادقة عىل املعاهدة العراقية الربيطانية. 

تناول البحث يف مرحلة مهمه من تأريخ العراق تتمثل بالتطورات السياسية يف العراق و

بثورة  وثورات عارمة متثلت مهمةاحداثا سياسية  دةمل( حيث شهدت هذه ا١٩٣٣-١٩٢٠)

العرشين التي شملت مجيع مناطق العراق شارك فيها مجيع العراقيني عىل اختالف قومياهتم 

و مذاهبهم وعربت هذه الثورة عن مدى قوه العراقيني ووحدهتم وتالمحهم ورغم األسلحة 

صال صوهتم للعامل وارغام االحتالل البدائية التي كانوا يمتلكوهنا لكنهم متكنوا من اي

 الربيطاين عىل تشكيل احلكومة العراقية املؤقتة ومن ثم تشكيل اململكة العراقية.

 مشكلة البحث:

تنطلق مشكلة البحث من رغبة العراقيني يف تأسيس دولة مستقلة والتخلص من كل اشكال  

ضيه مل تكن جادة يف منح اار م واحتالهلا١٩١٤السيطرة ولكن بريطانيا ومنذ قدومها للعراق 

احلرية  نيها للشعب العراقي بمنح العراقيتالعراق استقالله بالرغم من الوعود التي قطع

 واالستقالل.   

 أسئلة البحث:

نسئل هنا هل استطاع العراق التخلص من اهليمنة الربيطانية بعد تشكيل احلكم الوطني يف 

 م . ١٩٢١م تأسيسها عام العراق املتمثل باململكة العراقية التي ت
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 أهداف البحث:

كشف دور بريطانيا التي ارادت السيطرة عىل العراق بشتى وسائل يف تكمن أمهية البحث 

منها االحتالل املبارش او غري املبارش بواسطة االنتداب او وضع معاهدات حتل حمل االنتداب 

 الوجود الربيطاين.و لكن الشعب العراقي مل يرضخ للسياسة الربيطانية وقاوم 

 أمهية البحث: 

تأيت أمهية البحث من خالل توضيح دور امللك فيصل يف تشكيل اململكة العراقية وتأليف   

املجلس التأسييس والقانون االسايس وكذلك سن قانون االنتخابات ودخول العراق اىل 

 ربيطانية.( وكذلك موقف احلركة الوطنية يف العراق ضد السياسة ال١٩٣٢عصبه االمم )

 منهج البحث:

 استعراض املنهج املعتمد يف البحث منهج تارخيي رسدي.

 االمم. بةعص-املجلس التأسييس -القانون االسايس-بريطانيا-العهد امللكي :الكلامت املفتاحية

 
 

Political Developments in Iraq (1920-1933)

Jinan Nasr Hamid 

Abstract: 

The period from (1920-1933) is considered one of the most influential years 

in the modern history of Iraq, as it is a period full of political events that 

evolved to bring about a great change in the political and intellectual trends 

in Iraq. For this revolution, the Iraqi kingdom was accompanied by events 

represented by the formation of the Constituent Assembly. Who set their 

duties by drafting the Iraqi Basic Law (ie, the Iraqi Basic Law), setting a law 

for the election of the House of Representatives, and ratifying the Iraqi-

British Treaty?  

 

Keywords: Royal era, Britain Basic Law, Constituent Assembly, League of Nations.                                                                                                         
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 املبحث االول

 اوال املصالح الربيطانية يف العراق

يعود االهتامم الفعيل لربيطانيا بالعراق اىل اواسط. القرن التاسع عرش بالنظر ملوقعه 

 (1)التجارية واالقتصاديةاالسرتاتيجي بالنسبة ملنطقة اخلليج العريب واهلند وكذلك ألمهيته 

فعملت بريطانيا عىل تعزيز مصاحلها يف البالد العربية وخاصتا يف العراق فريجع تاريخ 

ولتوضيح (2)قامت بتأسيسه رشكة اهلند الرشقية ١٦٤٣تأسيس اول معمل يف البرصة اىل عام

قسام كبريا من خطورة املصلحة الربيطانية يف العراق خالل هذه الفرتة يمكن االشارة اىل ان 

مواصالت البرصة البحرية كان يدار من قبل رشكات بريطانية كام انه تسعه اعشار محوالت 

البواخر يف ميناء البرصة كانت تعود لربيطانية وقد سيطرت رشكة لنج االنكليزية عىل النقل 

ال النهري يف دجله وقد تأسست قبيل احلرب العاملية االوىل عدة رشكات جتارية برؤوس امو

 . (3)هنديه يف بغداد والبرصة _بريطانية

وقد سيطرة بريطانيا عىل التجارة اخلارجية للعراق ملا يتمتع به العراق من موقع سوقي ممتاز  

 ١٨٨٢فأصبحت التجارة اخلارجية حكرا عىل بريطانيا وقد رصح بذلك اللوز كرزن يف عام 

ليج العريب وجيب ان تدخل ضمن حيث ذكر أمهية بغداد التجارية التي تقع ضمن موانئ اخل

وقبل ان حتدد الدولة العثامنية بصورة رسمية موقفها من الدول االوروبية (4)السيادة الربيطانية

يف حالة قيام حرب بينهام، كانت بريطانيا هتيئ بواخرها وجيوشها يف اهلند واخلليج العريب كي 

 . (5) راق وتؤمن سالمة نفط عبادانحتمي مصاحلها يف املنطقة من اجل ايصال نفوذها اىل الع

  ١٩١٤االحتالل الربيطاين للعراق 

اعلنت بريطانيا وفرنسا احلرب عىل الدولة العثامنية وجدته بريطانيا  ١٩١٤ترشين الثاين  ٥يف  

الفرصة السائحة للبدء يف حتقيق مطامعها فتقدمت قواهتا باجتاه ميناء البرصة واطلقت قنابلها 

وكان هذا بداية االحتالل الذي كانت تعمل له السياسة الربيطانية منذ عىل منطقة الفاو 

ثم املوصل يف ترشين الثاين  ١٩١٧فإحتلت اجليوش الربيطانية بغداد يف اذار  (6)عرشات السنني

١٩١٨(7) . 

                                                 
 . ١١ص ١٩٨٠( حسني ، فاضل وآخرون، تاريخ العراق املعارص ،مطبعه اجلامعة بغداد ،بغداد ، 1)

 . ٢٠م، ص١٩٤٩السيايس، ترمجة جعفر اخلياط، دار البيضاء بريوت، لبنان، ( فليب وبالرد ايرالند، العراق دراسة يف تطوره 2)

 .   ١١(حسني ، فاضل وآخرون، تاريخ العراق املعارص ،املصدر نفسه، ص3)

 . ٢٤(ايرالند، فليب وبالرد ، املصدر السابق، ص4)

  ١١(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر السابق،ص5)

 .  ١٢( املصدر نفسه، ص6)

 .  ١٣٠، نشأة الدولة، ترمجة عطا عبد الوهاب، لندن، ص١٩٨٨(العطية ، غسان ، 7)
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بني بريطانيا والدولة العثامنية  ١٩١٨ترشين االول ٣٠وبعد ان عقد هدنت )مودروز( يف 

سنوات من احلرب وان مل تكن لربيطانيا سياسة واضحة تنتهجها يف  وبذلك انتهت اربع

العراق ولذلك اخذت بريطانيا تعقد اجتامعاهتا لتحاول وضع سياسة خاصة للمنطقة التي 

 . (1)ستبقى حتت النفوذ الربيطاين

وقد احتلت قضيه مستقبل العراق امهيه خاصة يف الربملان الربيطاين وذلك ألنه وضع العراق 

باعتباره والية عثامنية كان البد من ادخاله ضمن معاهدة الصلح مع تركيا وكذلك الوعود 

التي اعطيت لفرنسا اثناء احلرب )اتفاقية سايكس بيكو( وايضا الوعود التي قطعت احلرب 

  _مكامهون والضغوط التي يامرسها الرئيس االمريكي )تيودور _حسب مراسالت حسني 

يف تقرير مصريها و املصالح االسرتاتيجية لربيطانيا يف الرشق ولسن( بشأن حق الشعوب 

 . (2)االوسط ولكل هذه العوامل كان عىل بريطانيا ان توفق بينهام لتربير سيطرهتا عىل العراق

عقد جملس احللفاء االعىل مؤمتر سان ريمو يف ايطاليا ويف اليوم التايل  ١٩٢٠نيسان  ٢٤ويف 

 . (3)نتدابات دون اخذ موافقة الشعوباتفق احللفاء عىل توزيع اال

فوقع العراق وفلسطني حتت االنتداب الربيطاين وسوريا ولبنان حتت االنتداب الفرنيس  

تم توقيع معاهده )سيفر( بني  ١٩٢٠اب  ١٠ويف  (4) ١٩٢٠حزيران  ١٧واعلن االنتداب يف 

عراق عنها ووضعه حتت احللفاء ودول العثامنية وفيها اعرتفت الدولة العثامنية بانفصال ال

االنتداب الربيطاين ثم تقدمت بريطانيا اىل عصبة االمم بالئحة االنتداب الربيطاين عىل 

العراق وقد وافقت العصبة عليه ولكن عن وصول خرب االنتداب للعراقيني تفاقم استيائهم 

هتم وشعروا بخيبة امل بعدما ظلوا ينتظرون احلكم الوطني عهدا طويال فتوالت اجتامعا

 . (5)واتصاالهتم حيث قرر اخذ االستقالل بالقوة

فرتة حتشيد وتنظيم للمقاومة  ١٩٢٠واواسط عام  ١٩١٩فتعترب الفرتة املمتدة بني بداية عام 

الوطنية لالحتالل الربيطاين واملطالبة باالستقالل التام للعراق ووصلت تلك املقاومة الذروة 

التي جترب من السكان وتدهور الوضع  وتزايد حجم الرضائب ١٩٢٠حزيران  ٣٠يف 

االقتصادي هذا فضال عن ان احلكومة الربيطانية نفسها مل تعلن عن عازمها عىل اهناء 

االحتالل العسكري وإقامة نوع من احلكم الوطني وفاء للوعود التي قدمت للعراقيني اثناء 

ل ال يأيت بواسطة االنتظار  احلرب وبعد اهلدنة. وعندما تبني ان ازالة االحتالل ونوال االستقال

                                                 
 .   ٢٨( برالند، فليب وبالرد ، املصدر نفسه، ص1)

 .  ٢٤، مقدمة يف دراسات العراق املعارص، مطبعة الرابطة، بغداد، ص١٩٥٣(صالح، زكي ، 2)

 .  ٥٦، الفجر بغداد، ص١سليم طه التكريتي، ج، ترمجة ١٩٨٨(لونكربك ، ستيفن مهتلتي ، العراق احلديث، 3)

 . ١٦٥(املصدر نفسه، ص4)

 .   ٣٩٢،واسط، بغداد، ص١، تاريخ احلضارة االوروبية احلديثة، ط١٩٩٠( سلامن ،عيل حيدر ، 5)
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واالستسالم بل انه يتم عن طريق الثورة لذلك تشكلت العنارص القوية الوطنية واجلمعيات 

 . (1)الرسية وبدأن تكافح يف سبيل اهناء االحتالل وتأسيس دولة عراقية مستقلة

  ١٩٢٠ثورة العرشين 

واملؤرشات اسبابا هلذه  لكل ثورة مؤرشات واهداف تسبقها وقد تكون تلك االحداث  

الثورة او قد تكون من العوامل املهيأة و املساعدة لقيام الثورة و يمكن اجياز اسباب ثوره 

  العرشين بام ييل:

الضغط االقتصادي:  يتمثل باالستنزاف جهود العاملني يف ميدان الزراعة واالستيالء عىل  

ا لترصيفها بأعىل االثامن وهذا ما كان يقوم االثامن ثم ردها بعد تصنيعهبأهبض املواد الزراعية 

به االستعامر مما جعل الفالحني وشيوخ العشائر الذين ترتبط حياهتم بالزراعة يف القرى 

واالرياف يدفعون اىل الثورة ضد  االحتالل واالستعامر وكذلك الظروف االقتصادية السيئة 

 . (2)بوب واملواد الغذائيةوارتفاع األسعار نتيجة سيطرة  اجليش االنجليزي عىل احل

الضغط السبايب: ويشتمل  بحجر احلريات وعدم السامح للشعب بالتعبري عن آرائهم  

للمطالبة بحقوقهم يف تقرير مصريهم واختيار حاكمهم وايضا الوعود الومهية لالنجليزي 

ة يمنح العراقيني استقالهلم وتشكيل احلكم الوطني حسب رغبتهم ونشوء اجلمعيات الرسي

 .(3)للمطالبة باالستقالل

الضغط االجتامعي:  ويتمثل بإدارة  السلطات الربيطانية السيئة مع الشعب العراقي وعدم 

احرتامها لتقاليده وظروفه االجتامعية والعشائر العربية وقوهتا وموقفها  احلازم ضد 

إلسالمية االنجليزي وموقف  علامء  الدين الشيعة ضد حكم خري مسلم وتأليف اجلمعيات ا

 .(4)للمطالبة بلحكم وطني يرأسه عريب مسلم

  -:قرار قيام الثورة املسلحة 

دعا السيد علوان اليارسي اىل االجتامع بداره يف النصف عددا من رجال  ١٩٢٠يف نيسان 

الدين ورؤساء العشائر وجاء االجتامع الرسي ليال وطرحت عىل املجتمعني القيام بثورة 

 . (5)مسلحة عىل االنجليزي

                                                 
 .  ١٧(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر السابق، ص1)

 .   ٤٧،الثورة العراقية الكربى، مطبعة العرفان ، صيدا، ص١٩٥٨(احلسني ، عبد الرزاق ،2)

 .    ٤٨(احلسني ، عبد الرزاق ،املصدر نفسه ،ص3)

 .   ٦٣(املصدر نفسه، ص4)

 . ٢٥(صالح، زكي ، املصدر السابق، ص5)
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فتقرر تأسيس مجعية باسم )اجلامعة االسالمية( مقرها يف كربالء وتبدأ بعصيان مدنى وتوزيع 

منشورات بتوقيع الشريازي تأمر بالوحدة ومجع الشمل والتعاون بني العراقيني كام تقرر جعل 

يوم اجلمعية . يوم الشعب تعطيل يف املكاسب والبيع والرشاء و تنصيب املنابر يف الساحات 

العامة لينربئ اخلطباء إلثارة  احلامس لدى اجلامهري للمطالبة باحلرية واالستقالل والتحريض 

 . (1)ضد االنجليز

ان احلادث الذي يمكن اعتباره فاحتة الثورة  فانه كان يف اليوم الثالثني من حزيران  عندما  

يف الرميثة عنوة  اقدم نفر من الرجال الظسوامل وهم من عشرية بني حجيم عىل دخول الرساي

واطلقوا سالح  شعالن ابو اجلون شيخهم  الذي كان معتقال هناك وعىل اثر ذلك قامت هذه 

العشرية وحارصت احلامية الربيطانية منذ الرابع من متوز وقطعت سكة القطار شامل رميثة 

وجنوهبا وقامت يف الوقت ذاته عشائر اخرى مثل ذلك يف الساموة  وقطعة السكة شامال 

جنوبا فاخذ يتضح تدرجييا احكام تدبري الثورة واشرتاك نفر من الضباط العراقيني السابقني و

وظلت حامية الرميثة مطوقة حتى وصلتها النجدة بعد قتال عنيف يف العرشين من متوز فلم 

 . (2)تستطيع البقاء هناك اكثر من يوم واحد اضطرت  بعده اىل االنسحاب

اىل منطقة الفرات االوسط. ومنذ بداية آب اخذت الثورة ومن الرميثة انترشت الثورة 

، ٦باالنتشار يف جنوب  الفرات بتأثري بعض رجال الدين وقد تم اعالن اجلهاد يف كربالء يف

 . (3)آب

آب  ٢٨اب انترشت الثورة يف ارجاء املنتفك ومتكن الثوار من ارس بارجة حربية يف  ٢٠ويف

 .(4)ايلول  ٣اءت يف مع مجيع من كان فيها وابادت محلة ج

اما بغداد فكانت قلقة ومتحفزة يف الداخل بسبب سيطرة القوات الربيطانية عليها واستطاعة 

آب ان يشعل النار يف مستودع االليه فاتلف مجيع الوقود من الذخرية  ٣نفر من الشباب يف 

ثورة كان قد واوشك بذلك حركة النقليات الربيطانية يف مجيع انحاء العراق غري أن نطاق ال

اتسع خالل شهر آب يف مناطق اخرى تقع رشق بغداد وشامهلا وقد متكن الثوار من قتل 

 . (5)، آب فأضطرت القوات الربيطانية إىل االنسحاب١٢الكولونيل ليجمن يف يوم 

لقد نتج عن الثورة خسائر كبرية يف االنفس واألموال فكانت اصابات اجلانب الربيطاين  

مفقود وتقدر خسارهتم املادية  ٦١٥جريح و  ١٢٢٨قتيل و  ٤٢٦ة منها اصاب ٢٢٦٩حوايل 

                                                 
 .  ٢٥(املصدر نفسه، ص1)

  .٣٠(ايرالند ، فليب وبالرد ، املصدر السابق، ص2)

 . ٣١(املصدر نفسه، ص3)

 . ٥٢، مطبعة األديب، بغداد، ص١(خريي ، سعاد ، تاريخ احلركة الثورية املعارصة يف العراق ج4)

 .٢٧( صالح، زكي، املصدر نفسه، ص5)
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بام يناهز العرشين مليون باوند اسرتليني اما اصابات اجلانب العريب فاهنا تقدر بام يناهز 

اصابة بني قتيل وجريح ومفقود ويرجع السبب يف كثرة خسائر العرب اىل  ١٨٤٥٠

ية و اسلحه اجليش الربيطاين احلديثة بام فيها املدافع االختالف الكبري بني اسلحه الثوار البدائ

والطائرات ام اخلسائر املادية للثوار فكانت جسيمه بسبب ارضار احلرب املبارشة وما فرضته 

 . (1)السلطات الربيطانية عند انتهاء الثورة من غرامات فادحة تدفع إليها  نقودا وبنادق

 تأسيس امللكية يف العراق

يف داخل العراق مرتدية بسبب االضطرابات الداخلية واالجتاهات الفكرية  كانت االوضاع 

فقررت احلكومة الربيطانية يف لندن نقل املسرت ترششل من منصب وزارة احلربية اىل منصب 

وزارة املستعمرات ومتهيدا لذلك  ثم عقد مؤمتر القاهرة وحرضه املمثلون الربيطانيون يف 

 . (2)تها العراق لتحسني مستقبل احلكم يف العراقبلدان الرشق االوسط ومن مجل

مليونا من الباونات يف السنة  ٢٠وقد تقرر عن املؤمتر خفض النفقات الربيطانية يف العراق اىل

املقبلة اما ما يتعلق  بتشكيل اململكة العراقية واختيار من يتوىل احلكم فكان رأي اسري بريس 

رشيف مكة املكرمة وملك احلجاز ألنه ينال  كوكس هو ترشيح احد ابناء الرشيف حسني

 . (3)رىض أغلبية الشعب العراقي

وكان هناك عدد من املرشحني لعرش العراق منهم عبد الرمحن النقيب الذي كان له انصار يف 

بغداد ولكنه كان كبريا يف السن و عبداهلادي العمري وهو من ارسه موصليه معروفة وله 

قيب شخصيه برصيه معروفه وله عالقات واسعة مع االمراء شعبية يف املوصل وطالب الن

العرب يف املحمرة والكويت وبنجر وكان طموحا يسعى إلقامة اماره عربية يف جنوب العراق 

 . (4) وفيصل بن الرشيف حسني ملك سوريا/ املخلوع والشيخ خزعل امري املحمرة

قر اىل القوة وان يعتمد عىل كانت بريطانيا ترى يف الشخص الذي ترشحه لعرش العراق يفت

 . (5)بريطانيا وان االمري فيصل مستعد ليفعل اي يشء يعرض عليه

ويف حزيران طلبت احلكومة الربيطانية من الرشيف حسني السامح لفيصل بالسفر اىل العراق  

فارسل الرشيف حسني اىل عبد الرمحن النقيب يعلمه بقدوم ابنه اىل العراق راجني التآزر معه 

 . (6)سبيل حتقيق امال البالديف 

                                                 
 . ٤٩(احلسيني، عبد الرزاق ، املصدر السابق،ص1)

 .   ٤٥٧(العطية، غسان ، املصدر السابق، ص2)

 .  ٤٥٨(املصدر نفسه،ص3)

 .   ٤٢(صالح، زكي ، املصدر السابق، ص4)

 .   ٣٨(احلمداين، حامد ، د.ت ، صفحات من تاريخ العراق احلديث، دار فيشو نمريا، السويد ، ص5)

 .٨، دار احلياة، بغداد ص١،تاريخ الوزارات العراقية، ج١٩٧٤(احلسني ، عبد الرزاق ،6)
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 تتويج امللك فيصل

واستقبلته احلكومة املؤقتة  ١٩٢١حزيران  ٢٩قدم االمري فيصل اىل العراق فوصل بغداد يف  

متوز قرر جملس الوزراء باتفاق  ١١والسلطات الربيطانية والشعب العراقي بالرتحاب ويف

 . (1)فيصل ملكا عىل العراقاآلراء عىل اقرتاح رئيس الوزراء باملناداة باألمري 

عندما عرض عرش العراق عىل االمري فيصل اشرتط  لقبوله رشطني عىل احلكومة الربيطانية 

هي اوال أن تتعرف  احلكومة الربيطانية باستقالل العراق وتساعد العراقيني عىل انشاء حكومة 

فروضا عليه بقرار وطنية مستقلة ذات سيادة وثانيا انه يلغى االنتداب عن العراق وكان م

  (2)مؤمتر احللفاء يف سان ريمو  فقبلت احلكومة الربيطانية هذين الرشطني وتعهدت بتنفيذها

ولكن كوكس اراد ان يطلع عىل رأي الشعب العراقي يف هذا األمر فطلب من جملس الوزراء 

وضع الرتتيبات الرضورية الجراء استفتاء عام هبذا الغرض لذلك طلب جملس الوزراء من 

وزارة الداخلية اجراء استفتاء  للشعب العراقي فكانت  نتيجة االستفتاء عن موافقة 

 . (3)باإلكثرية

%( وكان هو املرشح الوحيد وقد اختارت  بريطانيا النظام امللكي للعراق ٩٧ية كبرية )بأغلب

الن الضغط عىل امللك والتالعب بمقدراته اسهل مما يمكن ان يكون بالنسبة  رئيس مجهورية  

 . (4)منتخب 

استطاع  االمري فيصل ان يذلل الصعوبات التي قامت يف سبيل نجاحه مهام تنوعت او  

وهو ذكر عيد الغدير الذي بويع فيه  ١٩٢١، آب، ٢٣واقرتح ان يتم تتوجيه يف يوم تعددت 

 االمام عيل بن ايب طالب عليه السالم بواليه العهد عن النبــــي 

 

  .(5)صىل اهلل عليه وآله وسلم ليتم اجلمع بني عهدين تارخييني العريب

دما حلت الساعة السادسة جرى حفل التتويج يف ساحة برج الساعة من رساي بغداد وعن 

صباحا وهي موعد قدوم امللك حتى كانت الساحة خاصة عىل رحبيها بوجود البلد من اهل 

القى امللك فيصل خطابا  شكر فيه الشعب العراقي عىل (6)املدن واالرياف فكان احلفل رائعا 

مللك حسني مبايعته اياه ،وشكر الشعب االرسة لوالئه لألرسة اهلاشمية ونوه بفضل والده ا

                                                 
 . ٢٤(حسني، فاضل وآخرون، املصدر السابق، ص1)

 . ٧٩،عامن ، ص١، مذكرات امللك فيصل االول، ط٢٠٠٢ادي ، حممد يونس ،(العب2)

   ٢٤(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر نفسه ، ص3)

 .  ٣٠، الوطن العريب، مطبعة اسعد، بغداد، ص١٩٦٦(العطار، حسن ،4)

 .  ١٢(احلسني ، عبد الرزاق ، تاريخ الوزارات العراقية ،املصدر نفسه، ص5)

 . ٤٣، املصدر نفسه، ص (احلمداين، حامد6)
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يف النهضة العربية وحيا ارواح شهداء النهضة العربية وشكر بريطانيا عنارصها للعرب وشكر 

احلكومة العراقية املؤقتة  واملندوب السامي واحلكومة الربيطانية العرتافها به ملكا للدولة 

تعانة العراقية املستقلة بإدارة الشعب العراقي ووعد بتحقيق اماين الشعب العراقي باالس

بربيطانيا ودعا اىل التضامن والتعاضد والعمل بجد ونشاط ووعد باالستعانة برجال االمة 

عىل اختالف مذاهبهم وتباين طبقاهتم وتفاوت معتقداهتم وتعهد ان اول عمل سيقوم به هو 

املبارشة باالنتخابات وتشكيل املجلس التأسييس الذي سيضع دستور استقالل البالد عىل 

مقراطية ويعني أسس حياهتا السياسية  واالجتامعية ويصادق عىل املعاهدة التي قواعد الدي

 . (1)تنظم العالقات بني العراق وبريطانيا

حيث استعاضت  بريطانيا عن صك االنتداب بمعاهدات مع العراق كبلت فيها البلد 

طانية وضمنت السيطرة الكاملة عليه لقد جاءت هذه املعاهدات لكي تكرس السيطرة الربي

وتضمن مصاحلها احليوية يف املنطقة وقد قاوم الشعب هذه املعاهدات بكل قواه ورفضها 

وصعوبة جماهبته وخوفا عىل  بشده وطالب االستقالل فلام وجدت شدة  الضغط اجلامهريي

التي  ١٩٣٠مصاحلها سعت للتجاوب مع بعض تطلعاته وعقدت يف ضوء ذلك معاهدة عام 

 . (2)١٩٣٢لقبول العراق عضوا يف عصبه االمم عام  أهنت صك االنتداب ومهدت

   بداية احلكم

كان امللك فيصل يمتلك صفات الفطنة والذكاء وكذلك امتاز باحلنكة السياسية التي 

استخدمها يف سبيل خدمة وطنه وقد حكم العراق ملدة اثنى عرشة سنة وكان يف السادسة 

عائلة امللك من مكة لالنضامم اليه يف بغداد  والثالثني من عمره عندما توىل العرش وقد قدمت

 . (3)وكان اخوه من ابيه االمري زيد والبالغ من العمر إحدى وعرشين سنة اول من قدم معه

كان ارتقاء فيصل العرش خطوة اىل االمام يف تكوين الدولة اجلديدة واما اخلطوة الثانية  

قاهرة اساس العالقات بني بريطانيا فكانت ختص املعاهدة التي غدت منذو انعقاد مؤمتر ال

واململكة العراقية وقد رحب امللك فيصل بعقد معاهدة مع بريطانيا النه ال يملك السيطرة 

عىل الوطنيني يف العراق  اال بتشكيل دولة مستقلة وعقد املعاهدة الربيطانية وكان هناك 

د العراقيني فقد كانت يف اختالف يف مفهوم املعاهدة عند احلكومة الربيطانية ومفهومها عن

نظر بريطانيا واسطة لتبديل نظام االنتداب وتنظيم عالقاهتا بالعراق بأقل كلفة واقل  احتكاك 

ملا قد حيدث لو كان حكمها مبارشا ولكن من دون تبديل يف موقف بريطانيا جتاه عصبه االمم 

                                                 
 . ٢٤(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر  السابق، ص1)

 .  ١٧، هناية قرص الرحاب، دار النرش، بغداد، ص١٩٨٩(اجلعفري ، حممد محدي ،2)

 . ١٧٠(لونكريك ، ستيفن مهستيل ، املصدر السابق، ص3)
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اقيني فكانت املعاهدة تعني حيث منحها االنتداب رشعية البقاء يف العراق اما بالنسبة اىل العر

وكان االمري فيصل يفهم جيدا بان احلكومة  (1)ذكرة  زوال االنتداب املمقوت الذي كان جمرد

الربيطانية بتبديلها االنتداب باملعاهدة النية هبا يف التخيل عن االنتداب فانه مل يظهر منه ما 

خطبه للعراقيني وان ما كان يؤكد  يشري اىل ذلك قبل تبوئه عرش العراق ال يف ترصحياته وال يف

عليه من خالل خطبه استقالل العراق وحتالفه مع دولة صديقة وليس االلتزامات التي 

 . (2)تفرضها املعاهدات

كانت برقية التهنئة التي بعثها امللك جورج اىل امللك فيصل بمناسبه ارتقائه العرش ورد امللك 

اب عىل العراق قد قدمت اىل عصبه االمم فيصل عليها كانت تؤكد بأن  الئحة االنتد

  للمصادقة عليها وقد تأكدت الشبهات عند الوطنية جمددا

بعد ان اخري  ١٩٢١ترشين الثاين   ١٧عندما اعلن او ترصيح قطعي واضح يف جنيف بتاريخ 

املسرت فيرش العصبة يف هذا اليوم بان بريطانيا وجدت من املناسب ان تسري االنتداب بواسطة 

 . (3)معاهدة عقد

 

  

                                                 
 . ٤٥(احلمداين ، حامد ، املصدر السابق، ص1)

 . ٣١( صالح ، زكي ، املصدر السابق، ص2)

 . ٤٦(احلمداين، حامد، املصدر السابق، ص3)
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 املبحث الثاين

 املجلس التأسييس العراقي

( آب ١٩اجته املندوب السامي اىل مهمه تأليف وزارة جديدة ختلف الوزارة املستقبلة منذ )

ايلول(  ١٨تأخذ عىل عاتقها  نرش  املعاهدة وتأليف املجلس التأسييس فابلغ  امللك فيصل يف )

تأليف الوزارة تكون مهمتها نرش مرشوع املعاهدة عىل بان يكلف عبد الرمحن النقيب بإعادة 

النحو الذي قبله امللك ووزارة النقيب السابقة واجراء انتخابات املجلس التأسييس بطريقة 

 . (1)تؤمن جميئ اكثرية يمكن بواسطتها امرار املعاهدة يف املجلس

ترشين االول  ١٠( وقررت الوزارة يف )١٩٢٢ايلول  ٢٠شكل النقيب وزارته الثالثة يف)

(تأييد  قرارها السابق يف املصادقة عىل املعاهدة وبعد ثالثة ايام وافقت عىل نرش ١٩٢٢

املعاهدة مع بالغ من امللك عن الصعوبات التي واجهت املفاوضات مع بريطانيا وزعم البالغ 

بصداقة   ان املعاهدة خطوة يف سبيل حتقيق االماين القومية وان الشعب سيقدرها  ويزداد متسكا

بريطانيا الن دوام هذه الصداقة مسألة حيوية لصيانه االستقالل وتناول البالغ مسألة املبارشة 

بانتخاب املجلس التأسييس ووضع القانون االسايس والتقدم اىل عصبة االمم لقبول العراق  

( ١٩٢٢ ترشين االول ٢٤يف عضويتها ودعا البالغ الشعب اىل اختيار نوابه وتم حتديد اليوم )

( وحددت ١٩٢٢آذار   ٤موعدا للبدء بانتخابات املجلس التأسييس طبقا للنظام الصادر يف)

  : مهامه باألمور اآلتية

 وضع الدستور )القانون االسايس( للمملكة العراقية .1

  وضع قانون النتخاب جملس النواب .2

   الربيطانية -تصديق املعاهدة العراقية  .3

الداخلية عىل الفور باختاذ اخلطوات الرضورية للبدء بعملية بدأ عبد املحسن السعدون وزير 

االنتخابات واصدر بيانا دعا فيه اىل التضامن والتعاضد والتزام السكينة وكان السعدون 

 . (2)يعتقد برضورة اتباع سياسة حازمة جتاه املعارضة ومحلها عىل االستجابة ملوافقة احلكومة

   تأسييسموقف احلركة الوطنية من املجلس ال

قبل بدء االنتخابات دعت احلركة الوطنية اىل مقاطعتها فأدى ذلك اىل استقالة اللجان 

االنتخابية يف بعض املدن العراقية ومل تستطيع احلكومة تأليف تلك اللجان يف مناطق اخرى 

وواجهت احلكومة صعوبات يف تشكيل اهليئة التنفيذية يف بغداد واعتربت املعارضة 

                                                 
 . ٢٦٤(العطية ،غسان ، املصدر السابق، ص1)

 .  ٢١، العراق من االنتداب اىل االستقالل، ترمجة، الدار العربية للموسوعات، بريوت، ص٢٠٠٢(اللورد لوير دولربان، 2)
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اسلوبا بريطانيا لرتكيز سلطتها يف العراق وقدمت مذكرة اىل امللك طالبت فيها االنتخابات 

باحلصول عىل االستقالل التام ورفض املعاهدة واطالق حرية الصحافة واالحزاب واعلنت 

  .(1)معارضتها لالنتخابات االمر الذي ادى اىل توقف االنتخابات

انتقد السعدون وزير الداخلية ووزارة النقيب ألهنا تثبت اسلوبه القائم عىل سياسة الشدة  

ترشين الثاين( بصحبه اعتالل صحته فكلف امللك عبد املحسن السعدون  ٦فقدم استقالته يف )

 .(2)ترشين الثاين(  ٣٠بتأليف الوزارة وقدم السعدون اسامء وزرائه يف )

اجراء انتخابات املجلس التأسييس وامرار املعاهدة والنجاز هذه كانت مهمه وزارة السعدون 

املهمة بدأ السعدون السري عىل سياسة الشدة جتاه املعارضة فقام بنفي عدد من الوطنيني 

واغالق الصحف املعارضة فخلف اجلو املناسب لالستمرار يف عملية االنتخابات وسارت 

من نجاح العنارص املوالية للحكومة التي االنتخابات سريا حسنا وكان السعدون واثقا 

تستطيع امرار املعاهدة والتعاون مع االنكليز وهلذا نال رضا السلطات الربيطانية يف العراق و 

لكن السلطات الربيطانية مل تكن واثقه يف امللك الذي كان راغبا يف استقالته السعدون فقدم 

العسكري بتأليف وزارة جديدة وتضمن  ترشين الثاين( ثم عهد اىل جعفر ١٥استقالته يف )

 . (3)منهاجها السعي إلكامل انتخابات املجلس التأسييس

كانت املعارضة الشعبية واسعة النطاق فعىل الرغم من تأييد بعض الوزراء للمعاهدة وحتى 

النتداب رفضت املعاهدة داخل املجلس بحيث ان جعفر العسكري كان خائفا من اعطاء 

رب اىل املوصل عندما وضعت املعاهدة ألول مرة امام املجلس وقد اهتم رأيه اىل درجة اهل

االنكليز امللك فيصل بتحريض املعارضة ضدها وااليعاز ملجلس الوزراء او بعض اعضائه 

 . (4)بعدم اقرار املعاهدة اال بعد ادخال تعديالت

مجعه بأرسع ما كان منهاج الوزارة اجلديدة السعي إلكامل انتخابات املجلس التأسييس و 

( مرحلة هنائية لالنتخابات وبذلت ١٩٢٤شباط  ٢٥يمكن و حددت وزارة الداخلية يوم )

احلكومة جهودا كبرية لفوز مرشحيها وقد اثار تدخل احلكومة يف االنتخابات االحتجاجات 

 .(5)واالستنكار يف مناطق العراق املختلفة

   افتتاح املجلس التأسييس

                                                 
 .   ٢٧السابق، ص(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر 1)

 .٥٣، ص٢٠٠٢( تربت ، تشارلز، صفحات من تاريخ العراق، ترمجة، زينب جابر إدريس، مكتبة مدبويل، القاهرة،2)

 .    ٢٨(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر السابق، ص3)

 .   ٥٣ه، ص١٣٩٧( شبيب ، حممود ، ارسار عراقية، مطبعة سلمى، يف بغداد، 4)

 . ٢٨( حسني ، فاضل وآخرون، املصدر نفسه، ص5)
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لبداية متجهه اىل اختاذ مدرسة الصنائع... التي بناها الوايل مدحت باشا كانت نية احلكومة يف ا

يف جانب الرصافة يف امليدان ببغداد مقرا الجتامعات املجلس التأسييس ولكن اجلهات 

الربيطانية كانت ترى ان هذه البناية غري صاحلة فاختذت بنايه املستشفى التي بناه الوايل مدحت 

ا للمجلس التأسييس وقد سارت عملية انتخاب)اعضاء املجلس باشا يف جانب الكرخ مقر

التأسييس( بالرسعة التي كانت تنشدها الوزارة وبذلت املعارضة جهدا كبريا الحراز اكثر 

االصوات اىل مرشحيها وكانت احلكومة تؤيد وجود عنارص وطنية يف املجلس وكذلك 

النتخابات امام الناس يف العراق احلكومة الربيطانية من اجل إضافة الرشعية عىل حركة ا

وامام عصبه االمم يف اخلارج لتقول للعامل ان العراق يتمتع  بنظام دستوري يساير رغبه 

 . (1)العراقيني

( ويعترب افتتاحه من ١٩٢٤آذار  ١٧حيث قام امللك فيصل بافتتاح املجلس التأسييس يف ) 

نه اول جملس منتخب جيتمع يف بغداد االحداث املهمة يف تاريخ العراقي السيايس املعارص أل

وعد اول خطوة نحو احلياة الديمقراطية رغم ما فيه من عيوب وما عليه من مأخذ اعرب 

امللك فيصل عن رسوره العظيم بافتتاح او جملس شورى واشاره اىل ان الشعب انتدب ممثليه 

و ياسني اهلاشمي لبناء نظامه واستقالل بلده( اصبح عبد املحسن السعدون رئيسا للمجلس 

 . (2)وداود احليدري نائبني للرئيس

  يف اول خطاب للملك يف افتتاح املجلس التأسييس طالب املجلس يف البث يف االمور اآلتية: 

 .  الربيطانية -البث يف املعاهدة العراقية  .1

  سن الدستور ))القانون االسايس(( العراقي. .2

 . (3)سن قانون االنتخابات للمجلس النيايب .3

   

  

                                                 
 .   ٢٠٤( تاريخ الوزارات العراقية، املصدر السابق، ص1)

 .  ٨٤، بغداد، ص١، ط١، نشأة العراق احلديث، ترمجة، سليم طه التكريتي، ج١٩٨٩( فوسرت، هنري ، 2)

 . ٢٠٧( تاريخ الوزارات العراقية، املصدر السابق، ص3)
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 املبحث الثالث

 القانون االسايس 

قدم رئيس الوزراء الئحة القانون االسايس اىل رئيس املجلس التأسييس لعرضه عىل املجلس  

نيسان قرر املجلس تأليف جلنه من اعضائه متثل األولية لتدقيق الالئحة ثم احالتها عىل  ٧ويف 

وقد جاءت مطابقة ألغراض . ١٩٢٤متوز  ١٠املجلس فأقرها بعد تعديالت طفيفة يف 

الربيطانية تضمن القانون  _االنتداب ومل تتضمن ما يناقص اغراض املعاهدة العراقية 

االسايس مقدمة وعرشة ابواب تضمن الباب االول )حقوق الشعب( بعض املبادئ امهها )ال 

وان احلرية  فرق بني العراقيني يف احلقوق امام القانون وان اختلفوا يف القومية والدين واللغة

الشخصية مصونة جلميع سكان العراق وان حقوق التملك مصونه وان السخرة املجانية و 

املصادرة العامة لألموال املنقولة وغري املنقولة ممنوعة بتاتا وال ينزع ملك احد اال ألجل النفع 

االجتامع العام وبرشط التعويض عنه تعويضا عادال وان للعراقيني حريه ابداء الرأي والنرش و

  .(1)وتأليف اجلمعيات وان االسالم دين الدولة الرسمي وان اللغة العربية هي اللغة الرسمية

   االنتخابات النيابية

ان ينرش قانون االنتخابات وان تنظر وزاره  ١٩٢٤ترشين االول  ١٨قرر جملس الوزراء يف 

وزاره العدلية الئحة  العدلية يف الشكل الذي سيجري عليه تصديق جالله امللك وان حترض

  .(2)تتضمن مجيع الصيانات املبحوث عنها يف القانون االسايس

وبعد ان متت املصادقة عىل الدستور اي القانون االسايس للعراق عرضت الئحة قانون 

انتخاب النواب عىل املجلس التأسييس ورشع املجلس بالنظر فيها ومناقشتها وتتضمن قانون 

نتخاب عىل درجتني أي  االنتخاب غري املبارش ينتخب النائب بحيث انتخاب النواب مبدأ اال

الف من السكان وجيب ان يكون قد بلغ الثالثني من عمره وان يكون من دافعي  ٢٠يمثل 

الرضائب جيب ان يكون املنتخب االول من الذكور الذين بلغوا احلاديه والعرشين من العمر 

با اوال ومنتخبا ثانيا وجيب ان يكون املنتخب منتخ ٢٥٠ومن دافعي الرضائب وينتخب كل 

الثاين قد بلغ اخلامس والعرشين ومن دافعي الرضائب وكذلك جيب ان ينتخب نواب 

اضافيون يمثلون الطائفتني املسيحية واليهودية يف الويه بغداد واملوصل والبرصة ويقسم 

ة جيري االنتخاب بالتصويت العراق اىل ثالثة مناطق انتخابية وكل لواء يعترب دائرة انتخابي

 . (3)الرسي. وتعترب صفه املنتخبني الثانية دائمة مده دورة جملس النواب

                                                 
 . ٣٩ن، املصدر السابق، ص(حسني ، فاضل وآخرو1)

 .  ٢٥٥(احلسني ،عبد الرزاق ، املصدر السابق، ص2)

 .     ٤٠(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر نفسه، ص3)
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   دخول العراق اىل عصبه االمم 

عىل ما ييل ان احلكومة  ١٩٢٩ايلول  ١٤نص الترصيح الربيطاين املبلغ اىل احلكومة العراقية يف 

ملقبل اهنا تقرتح وفقا للفقرة )أ(من املادة الربيطانية ستخرب جملس عصبه االمم يف اجتامعه ا

أن تويص  بإدخال العراق يف عصبه االمم  ١٩٢٦الثالثة من املعاهدة العراقية الربيطانية لسنة 

 . (1) ١٩٣٢يف سنة 

وقبل ذلك كان وزير املستعمرات الربيطانية ونستن ترششل  قد اصدر بالغا يف لندن يوم نرش 

.... بني فيه ان احلكومة الربيطانية سوف تعمل بعد تعيني ١٩٢٢ ترشين االول ١٣املعاهدة يف 

 . (2)حدود العراق ما يف وسعه إلدخال العراق يف عصبه االمم

بعد تطبيق املعاهدة وتبادل وثائق ابرامها ابلغت بريطانيا عصبة االمم  عن رغبتها يف ادخال 

جرت مذكرات حول دخول ( وقد ١٩٣١ايار  ٣١العراق اىل عصبه االمم دولة مستقلة يف)

العراق اىل عصبه االمم استغرقت وقتا طويال وتقرر يف هنايتها ان العراق قد استوىف الرشوط 

التي تؤهله لدخول العصبة عندما يقدم التعهدات الالزمة للمجلس وفقا للتوصيات الواردة 

فاعلن جملس ( ١٩٣٢ايار  ٢يف تقرير اللجنة الدائمة لالنتداب فقدم العراق التعهدات يف)

( وبذلك اصبح العراق دولة مستقلة ١٩٣٢ترشين االول  ٣العصبة قبول العراق هنائيا يف)

لكن هذا االستقالل كان شكليا اكثر منه عمليا وواقعيا وبذلك اصبح العراق الدولة السابعة 

 (3) واخلمسني من اعضاء عصبه االمم.

  وفاة امللك فيصل االول 

ضوا يف عصبه االمم يف الوقت ذاته انتهى االنتداب الربيطاين عىل بعد ان تم قبول العراق ع 

العراق واعتربت العراق دولة ذات سيادة فتسلم امللك فيصل االول دعوة من بريطانيا للقيام 

بزيارة احتفالية هلذا الغرض واعلن ان زيارة رسمية سيؤدهيا )فيصل( يف شهر حزيران اىل 

ل االوىل زيارة اىل بريطانيا ووصل اىل بغداد تدهورت صحته بريطانيا وبعد ان أتم امللك فيص

 .(4)فعاد امللك فيصل اىل سويرسا من اجل االستشفاء

 ١٩٣٣ايلول  ٨غري انه مل يكن يقيض بضعه ايام هنالك حتى تويف بصورة مفاجئة يف  

 . (5)فأجتمعت الوزارة مبارشة وأقرت تتويج االمري غازي ويل عهد العراق ملكا عىل العراق

                                                 
 .      ٧٩(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر السابق، ص1)

 . ٦١ص، العالقات السياسية بني العراق وبريطانيا، دار الرشيد للنرش، ١٩٨٠(الربقاوي ، امحد رفيق ، 2)

 .    ٨١( حسني ، فاضل وآخرون، املصدر نفسه، ص3)

 .     ٢١٠،طيب العائلة امللكية يف العراق، ترمجة، طه التكريتي، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، ص١٩٨٢( باشا، سندرسن،4)

 .   ٣٥(حسني ، فاضل وآخرون، املصدر نفسه، ص5)
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ان وفاة امللك فيصل يف مثل تلك الظروف احلرجة التي كان العراق يمر هبا بعد دخوله عصبه  

االمم وحصوله عىل استقالل كانت امر مؤسف جدا ملا عرف عنه من قدرة وقابليه يف توجيه 

اجلهود نحو الوحدة الوطنية والسعي حلصول العراق عىل استقالله رغم العيوب الكثرية التي 

 . (1) ١٩٣٠تها معاهدة تضمن

بعد وفاة امللك فيصل خشيت بريطانيا من حدوث تبدل جوهري يف سياسة العراق اخلارجية 

وخاصة يف حزب االخاء الوطني ويف احلكم اال ان رئيس الوزراء الكيالين اكد عىل اعتامد 

 واعتربت الصداقة بني العراق وبريطانيا كام رصح بان املعاهدة سوف ال يطرا عليها اي تغيري

حكومة الكيالين ان هذا الترصيح سيهدف مساعده امللك غازي عىل االستقرار يف احلكم 

 . (2)دون خلف متاعب له وهو حديث العهد يف السلطة

كان امللك فيصل واسع النشاط قبل احلرب يف السياسة الرتكية وعندما ثار والده الرشيف 

لك فيصل قائدا للثورة لقد مجع امللك فيصل حسني ملك احلجاز ضد الدولة العثامنية كان امل

 . (3)صفات القائد ورجل الدولة كان رسيع التصور و رسيع العمل وقليل الكالم 

  

                                                 
 .   ٥٥( تربت ، تشارلز ، املصدر السابق، ص1)

 .  ٨٧سني ، فاضل وآخرون، املصدر نفسه، ص(ح2)

 . ٢١٠(باشا، سندرسن، املصدر السابق، ص3)
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 النتائج

 ١٩٢٠تبني يل من خالل دراستي ملوضوع البحث وهو )التطورات السياسية يف العراق)من 

  (عده امور منها ١٩٣٣اىل 

(كانوا ١٩٣٣ _ ١٩٢٠قادوا اململكة العراقية خالل الفرتة) ان السياسيني العراقيني الذين -١

عىل معرفه ودراية باألمور السياسية حيث من اغلبهم من الضباط الذين درسوا يف اسطنبول 

 ١٩١٦وشاركوا يف احلرب العاملية االوىل و شاركوا يف الثورة العربية الكربى يف احلجاز 

وحماوالهتا السيطرة عىل العراق بكل الطرق لذلك  ولذلك فاهنم كانوا واعني لسياسة بريطانيا

فاهنم اجته.... اىل تأسيس مملكة قوية ومن ابرزهم جعفر العسكري الذي عمال من اجل 

   ويعترب من االنجازات املهمة يف تلك الفرتة ١٩٢١تأسيس اجليش العراق ومن وثم ذلك 

العراقي استمرت يف نضاهلا ضد  ان احلركة الوطنية يف العراق والتي متثل مطاليب الشعب -٢

بريطانيا حتى بعد تشكيل احلكومة املؤقتة واستمدت يف انتقادها للتدخل الربيطاين املعاهدات 

الربيطانية مع اململكة العراقية وكان مطالبها هو احلصول عىل االستقالل التام للعراق من اي 

   تدخل بريطاين

عليه وضغطها عليه ولكنه حاول جاهدا من اجل  ان امللك عىل الرغم من سيطرة بريطانيا -٣

 حتقيق اماين الشعب باحلرية واالستقالل
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 مطار وعالقته بالتصحر فيتذبذب لا 

 محافظة ديالى
 

 2م.م. ذكرى خليل ابراهيم 1أ.م.د. عيل خري اهلل رحيم

 مقدمة:

ر بأنه العملي ة التي تؤد ي إىل تقليل اإلنتاجي ة البيولوجي ة لألرايض اجلاف ة؛ ي شري مفهوم التصح 

ر  وهي األرايض القاحلة أو شبه القاحلة ألسباب طبيعي ة أو برشية، وخيتلف مفهوم التصح 

ع املاد ي للصحراء املوجودة مسبقا ،  التي هتدد  إن ه يمث ل العملي ات املتعددة إذعن مفهوم التوس 

نظم البيئة لألرايض اجلاف ة ومن بينها الصحاري، واملراعي، واألرايض، واملستنقعات.، 

الطبيعية والبرشية ولعل العامل   :ة عوامل منهاعد  تشارك ظاهرة التصحر يف تكوينها و

 الطبيعي هو اكثر تأثريا  من العوامل االخرى. 

 مشكلة البحث:

  :لسؤال االيتتتلخص مشكلة البحث احلايل يف ا

 هل يؤثر تذبذب االمطار يف انتشار ظاهرة التصحر يف حمافظة دياىل؟•

 أي: ،ات من القرن املايضحرة يف عقد السبعينصهل هناك فارق كبري يف زيادة املساحات املت•

 قبل تفاقم مشكلة التغريات املناخية

لبيئية او مواجهتها هل هناك معاجلات تتخذ من قبل احلكومة للتخفيف من هذه الظاهرة ا•

 بالطرق املثىل.

 اسئلة البحث:

االمطار يف انتشار ظاهرة  ثري تذبذبأكيفية تهو من اهم االسئلة التي وردت يف البحث 

بني السنوات املاضية والوقت احلارض، وطرح  والتباين الزمني لظاهرة التصحر ما التصحر،

 اهم املقرتحات التي تعالج هذه الظاهرة.

البحث:ف اهدأ  

هيدف البحث اىل حتليل ظاهرة تذبذب االمطار للوقوف عىل مدى تأثريها عىل التصحر 

 احلاصل يف حمافظة دياىل وللوصول اىل اهم احللول واالقرتاحات التي حتد من هذه الظاهرة.

                                                 
 تدرييس يف وزارة الرتبية حاصل عىل شهادة الدكتوراه  لقب استاذ مساعد  1

 تدريسية يف وزارة الرتبية العراقية لقب مدرس مساعد  2



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 679 
 

 

البحث:  ةمهيأ  

اتساع  يفلكشف عن دور التغريات املناخية التي يشهدها العراق اليوم لهذه الدراسة  جاءت

ذ االجراءات املناطق املتصحرة ومن ثم اجياد احللول املناسبة لتفادي خطرها البيئي واختا

 ثارها آالالزمة للتخفيف من 

 منهجية البحث: 

ه يتم حتليل البيانات املناخية لدرجات احلرارة البحث باملنهج التحلييل الذي منمتثلت منهجية 

الصور الفضائية للقمر الصناعي الندسات ومعرفة وكمية االمطار الساقطة، وكذلك حتليل 

 ةاملناطق واملساحات املتصحر

 ، قاحلة.دياىل، تذبذب االمطار ، التصحر الكلامت املفتاحية: 

 
 
 

Rain Fluctuation and its Relationship to 
 Desertification in Diyala Governorate 

 
DR. ALIK KHAIRULAH RAHEEM DHkRA KHALIL IBRAHEEM 

 

Abstract: 

The concept of desertification refers to the process that leads to a decrease 

in the biological productivity of drylands; They transform to arid or semi-

arid lands as a result of natural or human causes. The concept of 

desertification differs from the concept of the physical expansion of the pre-

existing desert, as it represents the multiple processes that threaten the 

ecosystems of dry lands, including deserts, pastures, lands, and swamps. The 

phenomenon of desertification participates in Its composition is many 

factors, including natural and human, and perhaps the natural factor is more 

influential than other factors. 
 

Keywords: Fluctuation of rain, desertification, Diyala, arid 
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عىل بياعتمدددد البحدددث عدددىل بي حث  مد الب تني ندددات االمطدددار املتدددوفرة يف حمطتدددني اااعت توفرة يف حمط طار امل مها ا الص منددداخيتني مهدددا ا دددالص نات االم ناخيتني  م

لك وخدددانقني،اذ تدددم اسدددتخرات املتوسدددطات احلسدددابية ملسلسدددالت االمطدددار الزمنيدددة لتلدددك  ية لت طار الزمن سالت االم سابية ملسل سطات احل ستخرات املتو تم ا خانقني،اذ  و

نه ام املحطات،ملقارنددة سددقوم االمطددار مددع املتوسددع احلسدداك العددام وهددل كانددت اقددل مندده ام  قل م نت ا هل كا عام و ساك ال سع احل مع املتو طار  سقوم االم نة  املحطات،ملقار

طار اكرب،باالضددافة اىل التعددرف عددىل التذبددذب الشددديد الددذي تتعددرط لدده كميددات االمطددار  يات االم له كم عرط  لذي تت شديد ا بذب ال عىل التذ عرف  ضافة اىل الت اكرب،باال

قة الالسدددنوية يف منطقدددة ال سنوية يف منط بذب دراسدددة،اال ان املتوسدددع احلسددداك تدددري كدددايف للتعبدددري عدددن تذبدددذب ال عن تذ بري  كايف للتع تري  ساك  سع احل سة،اال ان املتو درا

يل االمطددار يف منطقددة الدراسددة لكوندده مقيدداس مضددلل يتددأثر بددالقيم املتطرفددة ونددادرا  مايميددل  نادرا  مايم فة و بالقيم املتطر تأثر  ضلل ي ياس م نه مق سة لكو قة الدرا طار يف منط االم

يل للقددديم الكبريةبسدددبب تضدددخمها،لذا فقدددد ارتدددأى الباحثدددان اىل اسدددتخدام اختبدددار حتليدددل  بار حتل ستخدام اخت ثان اىل ا تأى الباح قد ار ضخمها،لذا ف سبب ت قيم الكبريةب لل

فروق جوهالتبددداين االحصدددائي ملعرفدددة مدددا اذا كاندددت هنددداك فدددروق جوه ناك  نت ه ما اذا كا فة  صائي ملعر باين االح بذب ريدددة تددددل عدددىل تذبدددذب الت عىل تذ تدل  ية  ر

طاراالمطددار السددنوية ضددمن املحطددات املناخيددة،ام يوجددد انتظددام يف كميددة االمطددار ية االم ظام يف كم جد انت ية،ام يو طات املناخ ضمن املح سنوية  طار ال هذه يف هددذه   االم يف 

 املحطات واهنا تسري عىل وترية واحدة.املحطات واهنا تسري عىل وترية واحدة.

جلدول تبدددني مدددن خدددالل اجلددددول  خالل ا من  بني  سوبة (الختبدددار حتليدددل التبددداين ان قيمدددة االختبدددار املحسدددوبة 1ت بار املح مة االخت باين ان قي يل الت بار حتل (الخت

غت بلغددت  ية (،يف حددني بلغددت القيمددة االحتامليددة 95.925بل مة االحتامل غت القي حني بل هنا( اي اهنددا0.000(،يف  مة اصددغر مددن القيمددة   ( اي ا من القي صغر  ا

ية املحسددوبة، ا يدددل عددىل وجددود الفددروق اجلوهريددة التددي تؤكددد التذبددذب الشددديد يف كميددة  شديد يف كم بذب ال كد التذ تي تؤ ية ال فروق اجلوهر جود ال عىل و يدل  سوبة، ا  املح

كا  االمطددار السددنوية ضددمن حمطتددي ا ددالص وخانقني،فضددال عددن وجددود التبدداين املكددا   باين امل جود الت عن و ضال  تي ا الص وخانقني،ف ضمن حمط سنوية  طار ال االم

 ((1%(.جدول %(.جدول   95يف مقدار التذبذب بني املحطتني بنسبة ثقة يف مقدار التذبذب بني املحطتني بنسبة ثقة 

 (1جدول 

 ة االمطار السنوية ضمن املحطات املناخية ملحافظة دياىلاختبار حتليل التباين يف تذبذب كمي

 جمموع الرتبيعات مصدر التباين
درجة 

 احلرية
 متوسع الرتبيعات

قيمة 

االختبار ف( 

 املحسوبة

قيمة ف( 

 االحتاملية

مستوى 

 املعنوية

التباين بني 

 املحطات
7358169,3 7 1046881.322 95.946 

التباين داخل  95% .000

 املحطات
3047915.3 282 10808.210  

   289 10306085 املجموع

 
 (5،4املصدر: من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول 

 منطقة الدراسة وظروفها املناخية:منطقة الدراسة وظروفها املناخية:

غداد واىل تقدددع منطقدددة الدراسدددة حمافظدددة ديددداىل يف اجلدددزء الشددداميل الرشدددقي مدددن مديندددة بغدددداد واىل  نة ب من مدي رشقي  شاميل ال جلزء ال ياىل يف ا ظة د سة حماف قة الدرا قع منط ت

غرب الرشددق مدددن حدددوط هنددر دجلدددة ، ددددها مددن الشدددامل حمافظدددة السددليامنية ومدددن الغدددرب  من ال سليامنية و ظة ال شامل حماف من ال لة ، دها  هنر دج حوط  من  رشق  ال

ما والشددامل الغددرك صددالح الدددين وحمافظددة بغددداد حتدددها مددن الغددرب واجلنددوب الغرك،امددا  نوب الغرك،ا غرب واجل من ال حتدها  غداد  ظة ب لدين وحماف صالح ا غرك  شامل ال وال

ضمدددن اجلندددوب فتحددددها حمافظدددة واسدددع،فلكيا تقدددع ضددد قع  سع،فلكيا ت ظة وا حدها حماف نوب فت سوك من منطقدددة السدددهل الرسدددوك من اجل سهل الر قة ال من منط
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عرط املنبسددددع بددددني دائددددريت عددددرط  ئريت  بني دا سع  33..3333°°املنب −− طول ( شددددامال وخطددددي طددددول 66..°35°35 طي  شامال وخ  )°°4444..2222 −−

قدارها ( رشقا،بمسددداحة مقددددارها 6565..°45°45 ساحة م كم(كدددم5867558675( رشقا،بم سبته مدددا نسدددبته   22( ساحة ( مدددن املسددداحة %4.1ما ن من امل  )

 1((1االمجالية للعراق فقد اختذت هذه املحافظة شكال طوليا.خريطة االمجالية للعراق فقد اختذت هذه املحافظة شكال طوليا.خريطة 

 (1خريطة 

 دياىل توزيع املحطات املناخية واملطرية يف حمافظة

 
سم املصدددددددر:ا ريطة مددددددن عمددددددل الباحثددددددان بدددددداالعتامد عددددددىل وزارة الزراعة،قسددددددم  عىل وزارة الزراعة،ق باالعتامد  ثان  مل الباح من ع صدر:ا ريطة  امل

 مم22252225ا رائع،ا رائع،

 وضع امبريجية عرشة حدود للتمييز بني النطاقات املناخية وفق املعادلة وضع امبريجية عرشة حدود للتمييز بني النطاقات املناخية وفق املعادلة 

Q=R\(M-m)×× ((𝑀𝑀 ++ 𝑚𝑚))     وهي كااليت وهي كااليت 

 = القيمة الفعلية للمطر أو معامل اجلفاف= القيمة الفعلية للمطر أو معامل اجلفاف Qحيث حيث 

                                                 
ي ، السددددداكني،عبري  يددددد ،  1 ساكني،عبري   ياىلمرشدددددوع الصدددددف الصدددددحي يف الرسدددددتمية واثدددددره يف تلدددددو  هندددددر ديددددداىل""21022102ال هنر د لو   ثره يف ت ستمية وا صحي يف الر صف ال رشوع ال ية اداب ،جملدددددة كليدددددة اداب ""م لة كل ،جم

 ، العراق.، العراق.6262البصة،العددالبصة،العدد
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Rوياويا= جمموع مايسقع من املطر سن= جمموع مايسقع من املطر سن 

Mمتوسع درجة احلرارة العظم  ألحر الشهور السنة  م= متوسع درجة احلرارة العظم  ألحر الشهور السنة  م =)°)° 

m متوسع درجة احلرارة الصغرى ألبرد الشهور السنة م=متوسع درجة احلرارة الصغرى ألبرد الشهور السنة م=)°)° 

   1(. (. 2الستخرات النسبة املئوية. جدول الستخرات النسبة املئوية. جدول   100××ويرضب الناتج ويرضب الناتج 

 (2جدول  

 مؤرش امبريجيه ملعامل اجلفاف

 نوع املناخ حدود معامل اجلفاف

 فوق الرطب فأكثر  134

 رطب 134-76

 شبه رطب 76-49

 شبه جاف علوي 49-35

 شبه جاف سفىل 35-24

 جاف علوى 24-15

 جاف سفىل 15-8

 فوق جاف علوى 8-4

 فوق جاف متوسع 4-1.6

 فوق جاف سفىل صفر

 

صنيف امبريجيه( تبدددني مدددن تطبيدددق معادلدددة القيمدددة الفعليدددة للتسددداقع التدددي تضدددمنها  تصدددنيف امبريجيه(  ضمنها  ت تي ت ساقع ال ية للت مة الفعل لة القي يق معاد من تطب بني  ت

سنة لسدددنة  حر ملنددداخ البحدددر   55555555ل ناخ الب تي ا الص املتوسدددع،ومن خدددالل القدددراءات املتدددوفرة ملحطتدددي ا دددالص مل توفرة ملحط قراءات امل خالل ال سع،ومن  املتو

ملدة وخدددانقني خدددالل املددددة  خالل ا خانقني  ناخ ( ان منددداخ منطقدددة الدراسدددة يددددخل ضدددمن املنددداخ 1991-2021و ضمن امل يدخل  سة  قة الدرا ناخ منط ( ان م

ناخ شددبه اجلاف،باسددتثناء االجددزاء التددي تقددع ضددمن حمطددة خددانقني التددي تقددع ضددمن املندداخ  ضمن امل قع  تي ت خانقني ال طة  ضمن حم قع  تي ت جزاء ال ستثناء اال شبه اجلاف،با

ساقع وازدشدددبه الرطدددب،مع االخدددذ بعدددني االعتبدددار انخفددداط القيمدددة الفعليدددة للتسددداقع وازد ية للت مة الفعل فاط القي بار انخ عني االعت خذ ب طب،مع اال ياد يددداد شبه الر

طة اجلفدددداف كلددددام ابهنددددا جنوبا ،حيددددث بلغددددت كميددددة االمطددددار السددددنوية م( ملحطددددة  سنوية م( ملح طار ال ية االم غت كم يث بل نا جنوبا ،ح لام ابه فاف ك اجل

حرارة ح( ملدددم سدددنويا بمتوسدددع درجدددة حدددرارة الكثدددر الشدددهور حدددرارة ح251.49خانقني خدددانقني  شهور  ثر ال حرارة الك جة  سع در سنويا بمتو لم  ( ( ²²( م

غتبلغددددت برودة  حومتوسددددع درجددددة حددددرارة صددددغرى الكثددددر الشددددهور بددددرودة  ح°( °( مم27.3  بل شهور  ثر ال صغرى الك حرارة  جة  سع در ( ( ²²̄¯ومتو

غت بلغدددت  ساقع ك،والقيمدددة الفعليدددة للتسددداقع ك°(°(مم6.1بل ية للت مة الفعل قدارمقددددار( ( ²²،والقي سب ،وحسدددب °(°(مم  35.5  م صنيف تصدددنيف ،وح ت

طار امبريجدده يقددع ضددمن املندداخ شددبه اجلاف.أمددا يف حمطددة ا ددالص فقددد بلغددت كميددة االمطددار  ية االم غت كم قد بل طة ا الص ف ما يف حم شبه اجلاف.أ ناخ  ضمن امل قع  جه ي امبري

سنوية السدددنوية  شهر يف ملدددم( سنويا،ومتوسدددع درجدددة احلدددرارة العظمددد  الحدددر شدددهر يف   149.966ال حر  م  ال حلرارة العظ جة ا سع در لم( سنويا،ومتو م

                                                 
مدعبددد احلليم،حممددد 1 بد احلليم،حم مام،امددام،  ع سودانالقيمددة الفعليددة لالمطددارواهم مشددكالت الزراعددة املطريددة يف السددودان""21022102ا ية يف ال عة املطر شكالت الزرا طارواهم م ية لالم مة الفعل عة ،جملددة كليددة االداب،جامعددة ""القي ية االداب،جام لة كل ،جم

 ..9494بنها،العددبنها،العدد
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سنة السدددنة  سنة ،ومتوسدددع درجدددة احلدددرارة الصدددغرى البدددرد شدددهر يف السدددنة °( °( مم33.5ال شهر يف ال برد  صغرى ال حلرارة ال جة ا سع در °( °( مم9.8،ومتو

ساقع والقيمدددة الفعليدددة للتسددداقع  ية للت مة الفعل صني،وحسدددب تصدددني°(°(مم14.57والقي سب ت ناخ ف امبريجددده يقدددع ضدددمن املنددداخ ،وح ضمن امل قع  جه ي ف امبري

 ((3اجلاف. جدول اجلاف. جدول 

 (3جدول 

 (م1991-2020معامل اجلفاف حسب معادلة امبريجية ملحافظة دياىل للمدة من  
 نوع املناخ معامل اجلفاف المبريجية املحطة

 جاف 14.57 ا الص

 شبه اجلاف 35.5 خانقني

 

 ((5،45،4اجلدول من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول اجلدول من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول 

غرك تذبددذب االمطددار وتندداقص كمياهتددا تددزداد كلددام ابهنددا نحددو اجلنددوب واجلنددوب الغددرك   انان نوب ال نوب واجل حو اجل نا ن لام ابه تزداد ك هتا  ناقص كميا طار وت بذب االم تذ

سبة بسددددبب ارتفدددداع درجددددات احلددددرارة وانخفدددداط الرطوبددددة النسددددبية وارتفدددداع نسددددبة  فاع ن سبية وارت بة الن فاط الرطو حلرارة وانخ جات ا فاع در سبب ارت ب

صيف التبخر،فضدددال عدددن هبدددوب الريددداح السدددموم اجلافدددة يف آواخدددر فصدددل الربيدددع والصددديف  يع وال صل الرب خر ف فة يف آوا سموم اجلا ياح ال بوب الر عن ه ضال  التبخر،ف

عي وفصددل ا ريف، ددا ادى اىل قلددة الغطدداء النبددايت الطبيعددي  بايت الطبي طاء الن لة الغ صل ا ريف، ا ادى اىل ق من وتدددرت نوعيتدده وكثافتدده مددن وف ته  ته وكثاف تدرت نوعي و

سيادة الشددامل اىل اجلنددوب متاشدديا مع التذبددذب يف كميددة االمطددار السدداقطة ونددوع الرتبددة وسدديادة  بة و نوع الرت ساقطة و طار ال ية االم بذب يف كم شيا مع التذ نوب متا شامل اىل اجل ال

 اجلفاف وترضس سطح االرط.اجلفاف وترضس سطح االرط.

 ::النتائجالنتائج

 االمطار:االمطار:

نوع تعددد امطددار العددراق بصددورة عامددة وامطددار منطقددة الدراسددة بصددورة خاصددة مددن النددوع  من ال صة  صورة خا سة ب قة الدرا طار منط مة وام صورة عا عراق ب طار ال عد ام ت

برياالعصدداري الفجددائي التددي تتصددف بسددقوم كميددات كبددري يات ك سقوم كم صف ب تي تت جائي ال صاري الف فرتة ة مددن االمطددار خددالل فددرتة االع خالل  طار  من االم ة 

عرب زمنيددة قصددري،حيث تتكددون هددذه االمطددار عنددد مددرور املنخفضددات اجلويددة التددي تعددرب  تي ت ية ال ضات اجلو مرور املنخف ند  طار ع هذه االم كون  صري،حيث تت ية ق زمن

تني البحدددر املتوسدددع لتاخدددذ مسدددارها مدددن الغدددرب اىل الرشدددق،اذ تنشدددأ مدددن التقددداء كتلتدددني  قاء كتل من الت شأ  رشق،اذ تن غرب اىل ال من ال سارها  خذ م سع لتا حر املتو الب

طار هدددوائيتني ختتلدددف خصدددائص احددددمها عدددن االخرى،ويكدددون سدددقوم هدددذه االمطدددار  هذه االم سقوم  كون  عن االخرى،وي حدمها  صائص ا لف خ هوائيتني ختت

هذه املبصددورة متقطعددة تبعددا  ملددرور هددذه امل ملرور  عا   عة تب صورة متقط عل نخفضددات اجلويددة بسددبب تأثرهددا بعدددة عوامددل لعددل ب مل ل عدة عوا ها ب سبب تأثر ية ب ضات اجلو نخف

 امهها:امهها:

  املنخفضات اجلوية املنخفضات اجلوية 

  املوقع بالنسبة للبحار املوقع بالنسبة للبحار 

 االرتفاع عن مستوى سطح البحراالرتفاع عن مستوى سطح البحر 
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شار  ددا اعطدد  صددفة للمنطقددة تتميددز بمالمددح معينددة  الددذي جيعلهددا تكددون عرضددة اىل انتشددار  ضة اىل انت كون عر ها ت لذي جيعل نة  ا مح معي يز بمال قة تتم صفة للمنط ط    ا اع

 1مظاهر التصحر فيهامظاهر التصحر فيها

 التذبذب يف سقوم االمطار:التذبذب يف سقوم االمطار:

قة تتصددددف امطددددار منطقددددة  طار منط صف ام عد الدراسددددة بالتذبددددذب الشددددديد مددددن حيددددث كميتهددددا وموعددددد تت ها ومو يث كميت من ح شديد  بذب ال سة بالتذ الدرا

ثم سددقوطها،هذه الصددفة جعلددت منهددا مددن اكثددر املندداطق عرضددة للتدددهور البيئددي ومددن ثددم  من  ئي و تدهور البي ضة لل ناطق عر ثر امل من اك ها  لت من صفة جع سقوطها،هذه ال

جلدول للتصددحر، حيددث يتبددني مددن اجلدددول  من ا بني  يث يت صحر، ح شكل ( والشددكل 4للت ية ( ان هندداك تفاوتددا  كبددريا  يف كميددة 1( وال بريا  يف كم تا  ك ناك تفاو ( ان ه

سنوات االمطددار مددن سددنة ألخددرى وبددني حمطتددي ا ددالص وخددانقني، حيددث يف بعدد  السددنوات  ع  ال يث يف ب خانقني، ح تي ا الص و بني حمط خرى و سنة أل من  طار  االم

عام،ويف حدددق سدددقوم كميدددات كبدددرية مدددن االمطدددار تزيدددد عدددن املتوسدددع السدددنوي العدددام،ويف نالنال سنوي ال سع ال عن املتو يد  طار تز من االم برية  يات ك سقوم كم حق 

فت سدددنوات اخدددرى تدددنخف  بدرجدددة كبدددرية عدددن املتوسدددع السدددنوي العدددام والتدددي عرفدددت  تي عر عام وال سنوي ال سع ال عن املتو برية  جة ك تنخف  بدر خرى  سنوات ا

 بسنوات اجلفاف.بسنوات اجلفاف.

تذبذب كميات االمطار السنوية  ملم( يف حمطة ا الص عن املتوسع 4)جدول 

 (م1991 -2021للمدة من   (146.966 العام

 كمية االمطار السنوية السنة
معدل التذبذب بالزيادة او النقصان 

 عن املتوسع السنوي العام

1991 256 47.6 
1992 208 70.6 
1993 231 25.6 
1994 186 -20.4 
1995 140 -39.4 
1996 121 0.6 
1997 161 -32.4 
1998 128 -71.4 
1999 89 23.6 
2000 184 -2.4 
2001 158 1.6 
2002 162 -11.4 
2003 149 -65.4 
2004 95 -62.4 
2005 98 46.6 
2006 207 -27.4 
2007 133 -16.4 
2008 144 -72.4 
2009 88 -41.4 
2010 119 -63.4 
2011 97 23.6 
2012 184 70.6 

                                                 
 ، العراق.، العراق.0202،جملة كلية الرتبية،العدد ،جملة كلية الرتبية،العدد ""االمطار القياسية اليومية يف العراقاالمطار القياسية اليومية يف العراق  ""،،21042104النارصي،مالك عبود،النارصي،مالك عبود، 1
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2013 231 -31.4 
2014 129 4.6 
2015 165 -33.4 
2016 127 40.6 
2017 201 57.6 
2018 218 40.6 
2019 201 41.6 
2020 202 47.6 

نواء اجلدددددول مددددن عمددددل الباحثددددان بدددداالعتامد عددددىل وزارة النقل،ا يئددددة العامددددة لالنددددواء  مة لال ئة العا عىل وزارة النقل،ا ي باالعتامد  ثان  مل الباح من ع جلدول  ا

 22222222اجلوية،،اجلوية،،

 (1شكل 

 (146.966 تذبذب كميات االمطار السنوية  ملم( يف حمطة ا الص عن املتوسع العام

 (م1991 -2021للمدة من  

 
 ((4جدول جدول الشكل من عمل الباحثان باالعتامد عىل الشكل من عمل الباحثان باالعتامد عىل 

تذبذب كميات االمطار السنوية  ملم( يف حمطة خانقني عن املتوسع 5)جدول 

 (م1991 -2021للمدة من   (251.49 العام

 معدل التذبذب بالزيادة او النقصان عن املتوسع السنوي العام كمية االمطار السنوية السنة

1991 397 145.5066667 

1992 287 35.50666667 

1993 355 103.5066667 

1994 396 144.5066667 

1995 286 34.50666667 

1996 282 30.50666667 

1997 408 156.5066667 

1998 269 17.50666667 

1999 172 -79.49333333 

2000 289 37.50666667 

2001 223 -28.49333333 

2002 367 115.5066667 

2003 280 28.50666667 

2004 241 -10.49333333 

2005 222 -29.49333333 

2006 205 -46.49333333 
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2007 257 5.506666667 

2008 198 -53.49333333 

2009 165 -86.49333333 

2010 207 -44.49333333 

2011 167 -84.49333333 

2012 302 50.50666667 

2013 355 103.5066667 

2014 256 4.506666667 

2015 124 -127.4933333 

2016 40.8 -210.6933333 

2017 84 -167.4933333 

2018 277 25.50666667 

2019 222 -29.49333333 

2020 211 -40.49333333 

 

جلوي ، اجلدددول مددن عمددل الباحثددان بدداالعتامد عددىل:وزارة النقددل، ا يئددة العامددة لالنددواء اجلددوي ،  نواء ا مة لال ئة العا قل، ا ي عىل:وزارة الن باالعتامد  ثان  مل الباح من ع جلدول  ا

 مم  22222222

 (2شكل  

 (251.49 املتوسع العام تذبذب كميات االمطار السنوية  ملم( يف حمطة خانقني عن

 (م1991 -2021للمدة من  

 
 

 ((5الشكل من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول الشكل من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول 

جلدول تبددني مددن اجلدددول  من ا بني  عام ان عدددد السددنوات التددي تفددوق امطارهددا املتوسددع السددنوي العددام   ((6ت سنوي ال سع ال ها املتو فوق امطار تي ت سنوات ال عدد ال ان 

صل اىل يف حمطدددة خدددانقني وصدددل اىل  خانقني و طة  سبة ( سدددنة بنسدددبة 15يف حم سنة بن سجيل،يف %( مدددن إمجدددايل سدددنوات التسدددجيل،يف 50(  سنوات الت مجايل  من إ  )%

سنوات حددني كانددت عدددد السددنوات  عدد ال نت  سع التددي شددهدت سددقوم كميددات امطددار تقددل عددن املتوسددع حني كا عن املتو قل  طار ت يات ام سقوم كم شهدت  تي  ال

غت السددنوي العددام بلغددت  عام بل سنوي ال غت ( سددنة بنسددبة مئويددة بلغددت 15ال ية بل سبة مئو سنة بن بني %(،أمددا يف حمطددة ا ددالص فتبددني 50(  طة ا الص فت ما يف حم %(،أ

جلدول مددن اجلدددول  طة (عدددد السددنوات التددي تفددوق امطارهددا املتوسددع السددنوي العددام يف حمطددة 6من ا عام يف حم سنوي ال سع ال ها املتو فوق امطار تي ت سنوات ال عدد ال )

صل اىل خدددانقني وصدددل اىل  سبة ( سدددنة بنسدددبة 16خانقني و سنة بن حني %( مدددن إمجدددايل سدددنوات التسدددجيل،يف حدددني 53(  سجيل،يف  سنوات الت مجايل  من إ  )%
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نت كانددت  سنوي عدددد السددنوات التددي شددهدت سددقوم كميددات امطددار تقددل عددن املتوسددع السددنوي كا سع ال عن املتو قل  طار ت يات ام سقوم كم شهدت  تي  سنوات ال عدد ال

 ..%(%(47( سنة بنسبة مئوية بلغت ( سنة بنسبة مئوية بلغت 14العام بلغت العام بلغت 

( متوسع االمطار السنوية وعدد السنوات فوق املتوسع العام للمحطات املناخية 6جدول 

 .(م1991-2021يف حمافظة دياىل للمدة  

 

 (4،3اجلدول من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول 

 (3شكل 

املناخية يف حمافظة متوسع االمطار السنوية وعدد السنوات فوق املتوسع العام للمحطات 

 (م1991-2021دياىل للمدة  

 
 

 ((6الشكل من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول الشكل من عمل الباحثان باالعتامد عىل جدول 

عام يف يتضددح  ددا تقدددم ان نسددبة السددنوات التددي تقددل عددن فيهددا االمطددار عددن املتوسددع العددام يف  سع ال عن املتو طار  ها االم عن في قل  تي ت سنوات ال سبة ال قدم ان ن ضح  ا ت يت

طار حمطدددة ا دددالص تفدددوق نسدددبة السدددنوات املمطدددرة ،ان هدددذا التفددداوت يف سدددقوم االمطدددار  سقوم االم فاوت يف  هذا الت طرة ،ان  سنوات املم سبة ال فوق ن طة ا الص ت حم

يادة مدددن سدددنة ألخدددرى والتغدددري يف كمياهتدددا السدددنوية عدددن املتوسدددع السدددنوي العدددام بالزيدددادة  عام بالز سنوي ال سع ال عن املتو سنوية  هتا ال غري يف كميا خرى والت سنة أل من 

يز والنقصان،باملنخفضددات اجلويددة التددي تتميددز  تي تتم ية ال ضات اجلو سع بعدددم انتظددام مرورهددا فددوق البحددر املتوسددع والنقصان،باملنخف حر املتو فوق الب ها  ظام مرور عدم انت ب

بات ،فضددال عددن عدددم تناسددقها مددن حيددث العمددق والضددحالة مددن سددنة  خددرى وعدددم ثبددات  عدم ث خرى و سنة   من  ضحالة  مق وال يث الع من ح سقها  عدم تنا عن  ضال  ،ف
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حر مسددداراهتا.حيث كلدددام تعدددددت املنخفضدددات اجلويدددة املطدددرية وعبورهدددا فدددوق البحدددر  فوق الب ها  طرية وعبور ية امل ضات اجلو عددت املنخف لام ت ساراهتا.حيث ك م

 1املتوسع يؤدي اىل ارتفاع كمية االمطار الساقطة سنويا والعكس صحيح.املتوسع يؤدي اىل ارتفاع كمية االمطار الساقطة سنويا والعكس صحيح.

 التصحر:التصحر:عالقة تذبذب االمطار بعالقة تذبذب االمطار ب

هنا تكمددن خطددورة التذبددذب الشددديد يف كميددة االمطددار السددنوية يف السددنوات اجلافددة كوهنددا  فة كو سنوات اجلا سنوية يف ال طار ال ية االم شديد يف كم بذب ال طورة التذ من خ تك

ية تدددؤدي اىل جفددداف الرتبدددة،وبالتايل يعرضدددها لالنجدددراف بفعدددل عامدددل التعريدددة الر يدددة  ية الر  مل التعر عل عا جراف بف ضها لالن بة،وبالتايل يعر فاف الرت تؤدي اىل ج

نات وتكدددرار العواصدددف الغباريدددة املصددداحبة  ا، دددا يشدددكل ضدددغطا  مناخيدددا عىل احليواندددات  يا عىل احليوا ضغطا  مناخ شكل  صاحبة  ا، ا ي ية امل صف الغبار كرار العوا وت

عالربيدددة والغطددداء النبدددايت الطبيعددد بايت الطبي طاء الن ية والغ ساقطة،فتتدهور ي الدددذي يدددرتبع وجدددوده باالمطدددار السددداقطة،فتتدهور الرب طار ال جوده باالم يرتبع و لذي  ي ا

خرى نوعيتهدددا ومتدددوت بعددد  انواعهدددا لضدددعف مقاومتهدددا للجفددداف،وظهور اندددواع اخدددرى  نواع ا فاف،وظهور ا ها للج ضعف مقاومت ها ل ع  انواع متوت ب ها و نوعيت

شوكية مقاومدددة للجفدددداف أو تكيددددف نفسدددها للجفدددداف بطددددرق عديددددة كدددداالوراق الشددددوكية  كاالوراق ال يدة  طرق عد فاف ب سها للج يف نف فاف أو تك مة للج مقاو

نواع اوتكددون اوراقهددا مغطدداة بددامدة شددمعية كالشددوك والعدداقول والصددبار،كل هددذه االنددواع  هذه اال صبار،كل  عاقول وال شوك وال شمعية كال بامدة  طاة  ها مغ كون اوراق اوت

لة التكدددون قليلدددة ال كون قلي سبة فائددددة مدددن الناحيدددة االقتصدددادية كوهندددا تصدددبح منددداطق تدددري مناسدددبة ت تري منا ناطق  صبح م هنا ت صادية كو ية االقت من الناح ئدة  فا

يؤدي للرعي،فضددال عدددن دورهددا السدددلبي يف املحافظدددة عددىل الرتبدددة مددن االنجراف، دددا يدددؤدي  من االنجراف، ا  بة  عىل الرت ظة  سلبي يف املحاف ها ال عن دور ضال  للرعي،ف

 2يسهم يف تفاقم ظاهرة التصحر.يسهم يف تفاقم ظاهرة التصحر.

سنوات كددذلك احلددال فعنددد سددقوم االمطددار بصددورة عنيفددة خددالل السددنوات التددي تدديل السددنوات  تيل ال تي  سنوات ال خالل ال فة  صورة عني طار ب سقوم االم ند  حلال فع كذلك ا

بة اجلافددة يددؤدي اىل تعريددة الرتبددة  ية الرت يؤدي اىل تعر فة  ساعد بفعددل السدديول والفيضددانات اجلارفددة للرتبددة، ا  يسدداعد اجلا بة، ا  ي فة للرت ضانات اجلار سيول والفي عل ال بف

مة عددىل تفدداقم حدددة التصددحر،فقد تعرضددت مدينددة منددديل إىل موجددة مددن السدديول القادمددة  سيول القاد من ال جة  نديل إىل مو نة م ضت مدي صحر،فقد تعر حدة الت فاقم  عىل ت

خالل مدددن ايدددران وبسدددبب األمطدددار الغزيدددرة التدددي هطلدددت خدددالل فصدددل الشدددتاء خدددالل  شتاء  صل ال خالل ف لت  تي هط يرة ال طار الغز سبب األم يران وب من ا

عن (،التدددي أدت إىل ارضار كبدددرية يف البنددد  التحتيدددة للمدينة،فضدددال عدددن   2018,2017سنة سدددنة  ضال  ية للمدينة،ف ن  التحت برية يف الب تي أدت إىل ارضار ك (،ال

برية زوح الكثددري مددن العوائددل مددن القددرى التابعددة لناحيددة منديل،بسددبب األرضار الكبدددرية نندد سبب األرضار الك ية منديل،ب عة لناح قرى التاب من ال ئل  من العوا ثري  زوح الك

         3(عائلة من قرى دليم والعامر(.(عائلة من قرى دليم والعامر(.  128التي حلقت بمساكنهم،إذ نزحت التي حلقت بمساكنهم،إذ نزحت 

ظاهرة والمكانيددددة حتديددددد عالقددددة تذبددددذب االمطددددار بمنطقددددة الدراسددددة وعالقتهددددا بظدددداهرة  ها ب سة وعالقت قة الدرا طار بمنط بذب االم قة تذ يد عال ية حتد والمكان

ملؤرشالتصددددحرحتديدا  علميا ،ارتددددأى الباحثددددان اىل تطبيددددق املددددؤرش يق ا ثان اىل تطب تأى الباح صحرحتديدا  علميا ،ار عا   الددددذي اسددددتخدمه العددددا  الت ستخدمه ال لذي ا  ا

   4::( حسب التصنيف االيت( حسب التصنيف االيت1971هولدرت عام هولدرت عام 

                                                 
 مقدمة اىل ا يئة العامة ملكافحة التصحر،وزارة الزراعة،العراق.مقدمة اىل ا يئة العامة ملكافحة التصحر،وزارة الزراعة،العراق.  ،التصحر يف العراق،دراسة،التصحر يف العراق،دراسة21102110الفراجي،فاضل حممد،الفراجي،فاضل حممد،1

سن ،عدديل، عبددد الددر ن حسددن ،2 لر ن ح بد ا مة ظدداهرة التصددحر يف العددراق وانعكاسدداهتا االقتصددادية عددىل االمددن الغذائي،رسددالة ماجسددتري مقدمددة   21022102عيل، ع ستري مقد سالة ماج من الغذائي،ر عىل اال صادية  ساهتا االقت عراق وانعكا صحر يف ال ظاهرة الت

 اىل كلية االدارة واالقتصاد،جامعة واسع،.اىل كلية االدارة واالقتصاد،جامعة واسع،.

 ، بيانات تري منشورة.، بيانات تري منشورة.21212121االرضار للسيول يف حمافظة دياىل،االرضار للسيول يف حمافظة دياىل،مجعية ا الل اال ر العراقي،تقرير عن حجم مجعية ا الل اال ر العراقي،تقرير عن حجم  3

 .94،جملة كلية االداب،جامعة بنها،العدد"القيمة الفعلية لالمطارواهم مشكالت الزراعة املطرية يف السودان"2102عبد احلليم،حممد امام،  4
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 ( مؤرش هولدرت للتصحر  7جدول 
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 مناطق صحراوية فأقل125
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تي ا الص بندداء  عددىل ذلددك صددنفت امطددار حمطتددي ا ددالص  طار حمط صنفت ام لك  عىل ذ ناء   جلدول وخددانقني كددام هددو مبددني باجلدددول ب بني با هو م كام  خانقني  (،اذ (،اذ 8و

جزاء اتضدددح ان بعددد  السدددنوات تصدددل فيهدددا حددددة اجلفددداف اىل كميدددات ادخلدددت االجدددزاء  لت اال يات ادخ فاف اىل كم حدة اجل ها  صل في سنوات ت ع  ال ضح ان ب ات

عدد الشدددداملية الرشددددقية ملنطقددددة الدراسددددة ضددددمن املندددداخ الصددددحراوي،حيث بلغددددت عدددددد  غت  صحراوي،حيث بل ناخ ال ضمن امل سة  قة الدرا رشقية ملنط شاملية ال ال

خانقني السدددنوات يف حمطدددة خدددانقني  طة  سنوات يف حم با  سدددنوات(، وازدادت بشدددكل كبدددري باالبددداه تربدددا    3ال باه تر بري باال شكل ك صل لتصدددل   سنوات(، وازدادت ب لت

طة ا الص اىل يف حمطدددة ا دددالص اىل  ية وات(، وبالتدددايل يمكدددن القدددول ان مجيدددع االجدددزاء الغربيدددة سنسدددن7يف حم جزاء الغرب يع اال قول ان مج كن ال تايل يم وات(، وبال

تي ملنطقددة الدراسددة تدددخل ضددمن املندداخ الصددحراوي بسددبب قلددة تسدداقع االمطددار التددي  طار ال ساقع االم لة ت سبب ق صحراوي ب ناخ ال ضمن امل تدخل  سة  قة الدرا ملنط

عن التتجدداوز عددن  جاوز  طة ملم/سددنويا(، ومددن حيددث درجددة التصددحر الشدديد فقددد كانددت حمطددة 125التت نت حم قد كا شيد ف صحر ال جة الت يث در من ح سنويا(، و ملم/

ملدة خددانقني عرضددة لدده ملدددة  له  ضة  شديد سددنة(،يف حددني سددجلت اعددىل نسددبة تعددرط للتصددحر الشددديد 12خانقني عر صحر ال عرط للت سبة ت عىل ن سجلت ا حني  سنة(،يف 

 سنة(.سنة(.21حمطة ا الص ضمن هذه الفرتة،حيث وصلت اىل حمطة ا الص ضمن هذه الفرتة،حيث وصلت اىل يف يف 

ماأمددا خانقني  لدرجددة التصددحر املتوسددطة فقددد سددجلت حمطددة خددانقني    أ طة  سجلت حم قد  سطة ف صحر املتو جة الت طة ا الص سددنة(،ويف حمطددة ا ددالص 2لدر سنة(،ويف حم

ضة سدددنة(،يف حدددني   تسدددجل املحطتدددني ايدددة سدددنة للمنددداطق تدددري معرضدددة 15سجلت سدددجلت  تري معر ناطق  سنة للم ية  تني ا سجل املحط حني   ت سنة(،يف 

 ملم/سنويا(.ملم/سنويا(.500للتصحر من حيث كمية االمطار الساقطة للتصحر من حيث كمية االمطار الساقطة 

 ( 8جدول 

االمطار السنوية يف حمطتي ا الص وخانقني وعالقتها بالتصحر حسب مؤرش تصنيف كمية 

 هولدرت

 املؤرش

 

 

 

 املحطة

 مناطق صحراوية

 ملم فأقل125

مناطق معرضة 

 للتصحر بشدة

 ملم250-125

مناطق معرضة 

للتصحر بدرجة 

-500متوسطة 

 ملم 250

مناطق تري معرضة 

ملم  500للتصحر 

 فأكثر

عدد سنوت 

 التسجيل

 30 صفر 2 21 7 ا الص

 30 صفر 15 12 3 خانقني
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 االستنتاجات:االستنتاجات:

قة تبددددني مددددن خددددالل البحددددث احلددددايل حجددددم التدددددهور الددددذي تعددددا  مندددده منطقددددة  .1 نه منط عا  م لذي ت تدهور ا جم ال حلايل ح حث ا خالل الب من  بني  ت

عن الدراسددة حمافظة ديدداىل( بسددبب ارتفدداع نسددبة السددنوات التددي تقددل فيهددا االمطددار عددن  طار  ها االم قل في تي ت سنوات ال سبة ال فاع ن سبب ارت ياىل( ب سة حمافظة د الدرا

 املتوسع السنوي العام املتوسع السنوي العام 

طار  ا ادى اىل اتضددددح ان منطقددددة الدراسددددة تتعددددرط للتذبددددذب الشددددديد باالمطددددار  ددددا ادى اىل  .2 شديد باالم بذب ال عرط للتذ سة تت قة الدرا ضح ان منط ات

ملجفدداف الرتبددة وتعرضددها لالنجددراف بفعددل عوامددل عل عوا جراف بف ضها لالن بة وتعر فاف الرت ياح او التعريددة سددواء كانددت الريدداح او   ج نت الر سواء كا ية  التعر

 السيول اجلارفةالسيول اجلارفة

طة ا الص تبدددني ان تفددداقم ظددداهرة التصدددحر النددداتج مدددن تذبدددذب االمطدددار يف حمطدددة ا دددالص  .3 طار يف حم بذب االم من تذ ناتج  صحر ال ظاهرة الت فاقم  بني ان ت ت

سبب ضددمن اجلددزء الغددرك مددن منطقددة الدراسددة اكثددر مددن االجددزاء الرشددقية منهددا بسددبب  ها ب رشقية من جزاء ال من اال ثر  سة اك قة الدرا من منط غرك  جلزء ال ضمن ا

 اختالف كمية التساقع السنوياختالف كمية التساقع السنوي

عاتضددح ان هددذا التدددهور اثددر بشددكل كبددري عددىل النبددات الطبيعدد .4 بات الطبي عىل الن بري  شكل ك ثر ب تدهور ا هذا ال ضح ان  ع  ي فقددد انقرضددت بعدد  ات ضت ب قد انقر ي ف

 االنواع يف حني ظهرت انواع تتحمل اجلفاف كالشوك والعاقول.االنواع يف حني ظهرت انواع تتحمل اجلفاف كالشوك والعاقول.

طة تبددني مددن خددالل تطبيددق مددؤرش امبريجدده ان القيمددة الفعليددة للتسدداقع بلغددت يف حمطددة  .5 غت يف حم ساقع بل ية للت مة الفعل جه ان القي مؤرش امبري يق  خالل تطب من  بني  ت

قدار ا دددالص مقددددار  مة يقدددع ضدددمن املنددداخ اجلددداف،يف حدددني بلغدددت القيمدددة °( °( مم14.57ا الص م غت القي حني بل جلاف،يف  ناخ ا ضمن امل قع  ي

قدار الفعليددة للتسدداقع يف حمطددة خددانقني مقدددار  خانقني م طة  ساقع يف حم ية للت نهواندده°( °( مم  35.5الفعل شبه يقددع ضددمن املندداخ شددبه   وا ناخ  ضمن امل قع  ي

 اجلاف.اجلاف.

 التوصيات:التوصيات:

ظروف رضورة حتسدددني الغطددداء النبدددايت مدددن خدددالل ادخدددال اندددواع نباتيدددة  تتحمدددل ظدددروف  .1 مل  ية  تتح نواع نبات خال ا خالل اد من  بايت  طاء الن سني الغ رضورة حت

بة اجلفددداف و دددا قيمتهدددا االقتصدددادية والبيئيدددة، فضدددال عدددن امهيتهدددا يف تثبيدددت الرتبدددة  يت الرت ها يف تثب عن امهيت ضال  ية، ف صادية والبيئ ها االقت فاف و ا قيمت اجل

 للحد من انجرافها.للحد من انجرافها.

من التوسددع يف انشدداء السدددود سدديام يف االرايض املنحدددرة مددن اجددل احلددد مددن  .2 حلد  جل ا من ا حدرة  سيام يف االرايض املن سدود  شاء ال سع يف ان ية التعريددة التو التعر

 املائية وتقليل خطر السيول املائية وتقليل خطر السيول 

من رضر رضورة توعيددة السددكان  طددر ازالددة الغطدداء النبددايت الطبيعددي ومايشددكله مددن رضر  .3 شكله  عي وماي بايت الطبي طاء الن لة الغ طر ازا سكان   ية ال رضورة توع

تد للبيئددة ،والعمددل عددىل زراعددة االحزمددة ا رضدداء لددتاليف مشددكلة التصددحر التددي امتددد  تي ام صحر ال شكلة الت لتاليف م رضاء  مة ا  عة االحز عىل زرا مل  ئة ،والع للبي

 اثرها الطراف املدن،فضال عن امهيتها للحد من العواصف الغبارية. اثرها الطراف املدن،فضال عن امهيتها للحد من العواصف الغبارية. 
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 ::واملراجعواملراجع  املصادراملصادر

عيل،ابراهيم،حممدددددددد عددددددديل، .1 مد  كز التصدددددددحر يف الدددددددوطن العرك،مركددددددددز ،،55585558ابراهيم،حم لوطن العرك،مر صحر يف ا الت

 ،مص.،مص.55االسكندرية،ماالسكندرية،م

سيول يف مجعيددددة ا ددددالل اال ددددر العراقي،تقريددددر عددددن حجددددم االرضار للسدددديول يف  .2 جم االرضار لل عن ح ير  ية ا الل اال ر العراقي،تقر مجع

 ، بيانات تري منشورة.، بيانات تري منشورة.22222222حمافظة دياىل،حمافظة دياىل،

جلواد،اجليال ،عبدددددد اجلدددددواد، .3 بد ا لوطن تددددددهور الرتبدددددة والتصدددددحر يف الدددددوطن ""،،55585558اجليال ،ع صحر يف ا بة والت تدهور الرت

 ..،سوريا،سوريا5858ركز العرك للدراسات،العددركز العرك للدراسات،العدد،جملة الزراعة واملياه،امل،جملة الزراعة واملياه،امل""العركالعرك

ي ،السدددداكني،عبري  يدددد ، .4 ساكني،عبري   ستمية مرشددددوع الصددددف الصددددحي يف الرسددددتمية ""22562256  ال صحي يف الر صف ال رشوع ال م

 ..، العراق، العراق8686،جملة كلية اداب البصة،العدد،جملة كلية اداب البصة،العدد""واثره يف تلو  هنر دياىلواثره يف تلو  هنر دياىل

مام،عبدددد احلليم،حممدددد امدددام، .5 مد ا بد احلليم،حم شكالت القيمدددة الفعليدددة لالمطدددارواهم مشدددكالت ""22572257ع طارواهم م ية لالم مة الفعل القي

 ..4545ب،جامعة بنها،العددب،جامعة بنها،العدد،جملة كلية االدا،جملة كلية االدا""الزراعة املطرية يف السودانالزراعة املطرية يف السودان

سن،عيل،عبدددد الدددر ن حسدددن، .6 لر ن ح بد ا ساهتا ظددداهرة التصدددحر يف العدددراق وانعكاسددداهتا ،،22572257عيل،ع عراق وانعكا صحر يف ال ظاهرة الت

ية االدارة االقتصدددادية عدددىل االمدددن الغذائي،رسدددالة ماجسدددتري مقدمدددة اىل كليدددة االدارة  مة اىل كل ستري مقد سالة ماج من الغذائي،ر عىل اال صادية  االقت

 واالقتصاد،جامعة واسع،.واالقتصاد،جامعة واسع،.

مد،الفراجي،فاضدددددل حممدددددد، .7 ضل حم مة اىل التصدددددحر يف العراق،دراسدددددة مقدمدددددة اىل ،،22252225الفراجي،فا سة مقد صحر يف العراق،درا الت

 ..العراقالعراقزارة الزراعة،زارة الزراعة،ا يئة العامة ملكافحة التصحر،وا يئة العامة ملكافحة التصحر،و

بود،النارصي،مالدددددددك عبدددددددود، .8 لك ع ية يف االمطدددددددار القياسدددددددية اليوميدددددددة يف   ""،،22552255النارصي،ما سية اليوم طار القيا االم

 العراق.العراق.، ، 5757،جملة كلية الرتبية،العدد ،جملة كلية الرتبية،العدد ""العراقالعراق

قل،وزارة النقدددل، .9 ظة ا يئدددة العامدددة لالندددواء اجلويدددة،بيانات مناخيدددة ملحافظدددة ،،22222222وزارة الن ية ملحاف ية،بيانات مناخ نواء اجلو مة لال ئة العا ا ي

 دياىل، بيانات تري منشورةدياىل، بيانات تري منشورة

 

 

 



 

 

محورالدراسات السياسية 

 والعالقات الدولية



 

 إعادة قراءة العالقة بين علم إدارة ألازمات ومنظومة العالقات العامة
 في ضوء ألازمات واملستجدات الحديثة

 
 2د. فادي مجعة 1. د. أيمن يوسفأ

 
 مقدمة:

يكتسب علم إدارة األزمات أمهية خاصة يف خضم تصديه للمهام واملسؤوليات اجلمة، وعىل 

رأسها محاية املؤسسات واملنظامت، من مصادر التهديدات واملخاطر احلالية واملستقبلية، 

والتقليل من األرضار املحتملة باملؤسسة من األزمات احلالية وتبعاهتا وآثارها والتي من 

وحتى  مجهور املؤسسة الداخيل واخلارجي،مستوى تأثريها السلبي إىل  املمكن أن يصل

 منظومة عالقاهتا الدولية وشبكة حتالفاهتا ورشاكاهتا اإلدارية واملالية واالسرتاتيجية. 

 مشكلة البحث:

ينطلق هذا البحث من إشكالية رصد وإعادة االعتبار للعالقة التداخلية والعضوية بني إدارة 

متجدد من جهة والعالقات العامة كمنظومة إعالمية تقليدية عالقاتية داخل  األزمات كعلم

املؤسسات العامة واخلاصة من جهة أخرى يف ضوء التطورات واملستجدات احلالية املرتبطة 

 بالرصاعات والنزاعات واالشكاليات املعارصة. 

 أسئلة البحث:

ة بني إدارة األزمات والعالقات ينطلق البحث من سؤال رئيس هو، ما هي الطبيعة التداخلي

 العامة اليوم عىل املستوى النظري واالسرتاتيجيات والوظائف؟

 ويتفرع من هذا السؤال جمموعة من األسئلة الفرعية أمهها:

 العالقات العامة اليوم؟ زمات، وماعلم إدارة األما  .1

 اسرتاتيجية إدارة األزمة؟ ما .2

 ت العامة؟كيف أثرت األزمات عىل طبيعة عمل العالقا .3

 هل من دور للتكنلوجيا يف إدارة األزمات من قبل العالقات العامة؟ .4

 أهداف البحث:

 يسعى البحث لتحقيق جمموعة من األهداف والغايات أمهها:

 ادراك العالقة التداخلية بني احلقلني كعلمني وجمالني متجددين ضمن دائرة العلوم االجتامعية. .1

                                                 
، اجلامعة علمية حمكمة يف جمالتحمارض يف قسم الثقافة العامة ومتخصص يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، وله أبحاث منشورة  1

 فلسطني. -العربية االمريكية
اجلامعة العربية  مةعلمية حمك يف جمالتحمارض يف قسم الثقافة العامة ومتخصص يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، وله أبحاث منشورة 2

 فلسطني. -االمريكية
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معرفة أمهية الدور الذي تلعبه العالقات العامة يف إدارة األزمات يف املؤسسات العامة واخلاصة  .2

أن العالقات العامة نشاط اجتامعي يامرس عىل أساس التعامل  عدهاواملجتمع املدين، عىل 

 السليم مع االخرين.

لعامة كدائرة مهنية املحافظة عىل مجهور املؤسسة داخليا وخارجيا يف وقت تقوم به العالقات ا .3

 بإدارة األزمات.

استكشاف أمهية االتصال االسرتاتيجي يف خضم معرفة العالقة بني إدارة األزمات والعالقات  .4

 العامة.

 أمهية البحث:

احلديث عن الكتابة يف العالقة التداخلية بني إدارة األزمات والعالقات العامة يعني سرب 

ملنهجي، ومعرفة الوظائف العامة لكل من العلمني يف أغوار التداخل النظري واملفاهيمي وا

 ضوء التطورات احلالية. 

 منهج البحث:

سيكون هناك استعراض مطول إلدارة األزمات من حيث املفاهيم والنظريات والوظائف 

وكذلك للعالقات العامة يف ضوء املصادر األولية والثانوية التي سيعتمد عليها الباحثني بام 

ملقاالت واملجالت والتقارير وبعض املقابالت املعمقة مع باحثني وأكاديميني فيها الكتب وا

 ونشطاء جمتمع حميل.

.العامة، االتصال -العالقات -األزمات -إدارةالكلامت املفتاحية: 
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Rereading the relationship between crisis management science and the 

public relations system, in the light of recent crises and developments. 

 

Dr. Fadi Juma'a Prof. Dr. Ayman Yousef 

 

Abstract 

Crisis management is considered highly effective in facing high leveled 

tasks and responsibilities, on top of which is securing institutions and 

organizations against recent and future hazards and threats. Moreover, 

management crisis decreases the impact of expected damages on any 

institution’s external and internal audience, international connections, 

network of alliance, and strategical, financial, and administrative 

partnerships. This study originates from the problem of monitoring and 

rehabilitating the relationship between crisis management and public 

relations. In the light of recent development of contemporary conflicts, such 

a relationship is considered organic and overlapping in which crisis 

management is considered a renewed science, while public relations as a 

traditional media system in public and private institutions. 

 

Keywords: Crisis, management, public relations, communication. 
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 تقديم عام:

الطوارئ إىل معرفة املخاطر احلقيقية التي تواجها، األزمات وحتتاج املجتمعات خالل فرتات 

سواء أكانت هذه املخاطر تتعلق باملجتمع ككل أو بمجموعة من االفراد، وماهية االجراءات 

التي جيب اختاذها حلامية أرواحهم وصحتهم، باإلضافة اىل رضورة توفر معلومات دقيقة 

ئية يف وقت مبكر وبلغات مناسبة تراعي مفاهيم ومستويات افراد املجتمع وإجراءات وقا

فيفهموهنا ويثقون هبا، ويستخدموهنا الختاذ اإلجراءات الالزمة حلامية أنفسهم وأرسهم 

وجمتمعاهتم من األخطار الصحية التي هتددهم. لذلك فإن رضورة اإلبالغ عن املخاطر 

ابة للطوارئ، ويتمثل ذلك يف تبادل املعلومات للمعنيني هو جزء ال يتجزأ من االستج

واملشورة، والرأي يف الوقت املناسب بني املسؤولني والناس املعرضني للمخاطر أو اخلرباء 

سمح كان ي 19 –ريوس كوفيد فظهور  ومثال أثناءوقادة املجتمع. ففي حالة األوبئة واجلوائح 

ملعرضني للمخاطر ما هم بصدده، وأن باإلبالغ عن املخاطر ألفراد الشعب ليفهم الناس ا

ينتهجوا لذلك سلوكيات وقائية تصل هبم اىل صحة وقائية جمتمعية راقية تثري الفرد 

إن إدارة الطوارئ خالل الكوارث وجتنب املخاطر قدر االمكان هي من القواعد  واملجتمع.

، ومن اشكال االساسية التي جيب اتباعها يف حاالت الكوارث قبل وقوع الكارثة وخالهلا

االستجابة للكوارث عىل سبيل املثال، إزالة التلوث، اإلخالء يف حاالت الطوارئ واحلجر 

 .1الصحي، وما إىل ذلك 

 

إن عملية ادارة الطوارئ هي عملية مستمرة من خالل إعادة بناء املجتمع بعد الكوارث 

جتمعات املحلية مع الطبيعية التي وقعت، ومن خالل تكاتف مجيع األفراد واجلامعات وامل

الذين يديرون املخاطر، يف حماولة لتجنب االخطار أو التخفيف من آثار الكوارث النامجة عن 

هذه األخطار. إن اإلجراءات املتخذة تتوقف عىل مالحظات املعرضني للخطر، ومدى 

استجابتهم وقوة مناعتهم للخروج من هذه األزمة الصحية او غري الصحية املحدقة هبم. 

ك فإن اإلدارة الفعالة للطوارئ تعتمد عىل تكامل شامل خلطط الطوارئ عىل مجيع لذل

املستويات احلكومية وغري احلكومية أو اخلاصة للمشاركة بخطة الطوارئ، باإلضافة اىل 

األنشطة عىل كل مستوى سواء أكانت عىل شكل فردي أو مجاعة أو جمتمع، فإهنا تؤثر عىل 

بيعي أن توضع املسؤولية عىل إدارة الطوارئ احلكومية مع املستويات األخرى. ومن الط

مؤسسات الدفاع املدين يف الدولة، وعىل الرغم من ذلك، فإن إدارة الطوارئ تبدأ فعليا عند 

                                                 
110-Satish Modh, Introduction to Crisis Management, New Delhi, Macmillan Publishers, 2010, P. 1  
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أدنى مستوى، وال ترتفع إىل املستوى التنظيمي التايل اال بعد استنفاذ موارد املستوى احلايل يف 

 ة.جتلياته الواضح

 ةفرضية الدراس

تقوم هذه الدراسة عىل افرتاض رئييس وهو: أن اإلدارة الفاعلة لألزمات اليوم تطلب من 

دوائر العالقات العامة إملام عميق بحيثيات إدارة األزمات وما يرتبط هبا من متغريات 

 وفواعل وعوامل أخرى.

 

األزمات االستثنائية أزمات غري عادية، تأيت نتيجة لعوامل هتدد استقرار الدولة  ومن هنا فإن

أو نظم احلكم الدستورية فيها أو األمن أو حقوق االنسان، كذلك يمكن أن تكون هذه 

الظروف نتيجة خلطر هيدد حياة األمة، والتي تتمثل يف الظروف التي هتدد فيها املمتلكات 

حداث العنف والشغب واألعامل اإلرهابية والتخريب والتمرد واألرواح يف بلد ما، كأ

واألمراض واألوبئة. وتتمتع بموجبه السلطات التنفيذية بسلطات استثنائية غري عادية ضيقة 

 دستوريا.    

أو قيدا  يرد عىل مبدأ سمو  استثناءوتعد نظرية الظروف االستثنائية أو األزمات االستثنائية 

ت مصطلحات عده هلذا التعريف، فنجده تارة يستخدم مصطلح الدستور، وقد استعمل

، والطوارئالظروف االستثنائية وتارة مصطلح الرضورة، و تارة أخرى يستخدم األزمات 

وقد جاءت هذه النظرية كرضورة لتنظيم ممارسة السلطة يف الدولة يف الظروف واالحوال 

نني ترشع يف الظروف العادية غري أنه قد حتدث االستثنائية، فاملبدأ أن بناء الدولة يعتمد عىل قوا

ظروف استثنائية قاهرة من شأهنا تعكري صفو الدولة، أو السالمة العامة للمجتمع كحالة 

أو حالة مترد أو عصيان أو حالة حرب أو األوبئة والكوارث، فتلجأ السلطة التنفيذية  طوارئ

 .1ملواجهتها للترشيع وعمل تدابري استثنائية 

، بأهنا األوضاع املادية واالقتصادية الطوارئبحاالت  االستثنائيةتعريف الظروف ويمكن 

واالجتامعية وغريها من األوضاع التي تؤدي اىل وقف العمل بالقواعد العادية، التي تطبقها 

 باألزمات.االدارة لتطبيق قواعد املرشوعية اخلاصة 

 يف: االستثنائيةف األزمات االستثنائية والظرو "وتتمثل دوافع النظرية 

ان الترشيعات العادية يف أي دولة وضعت للظروف العادية، فالنظام القانوين العادي وضع   -

ليحكم حياة الدولة يف اوضاعها الطبيعية العادية، ولكن هذا النظام القانوين ال يستطيع تنظيم 

                                                 
1 Caroline Sapriel, Effective Crisis Management: Tools and Best Practices for the new Millennium, 
Journal of Communication, 7 (4), October 2003, P. 348-355 



 
 2022 الحديثةفي ضوء ألازمات واملستجدات  إعادة قراءة العالقة بين علم إدارة ألازمات ومنظومة العالقات العامة 

 

 

698   
 

ون عاجزا عن الدولة يف ظل الظروف غري العادية وخاصة يف فرتات األزمات واحلروب فيك

 تقديم احلامية الالزمة الستمرار كيان األمة واستقرارها وتلبية مطالبها.

 وجوب بقاء الدولة واستمرارها، من خالل احلفاظ عىل كيان الدولة وسالمتها. -

حق الدولة يف الدفاع الرشعي عن نفسها، يف حال تعرض أمنها وسالمة كياهنا خلطر جسيم،  -

لطرق، حتى لو وصل االمر اىل تعطيل ادفع هذا اخلطر بشتى الوسائل وحينها حيق للدولة أن ت

 أحكام القانون أو خمالفتها لفرتة معينة حيددها القانون.

ليست جمرد تطبيق  االستثنائيةاحلفاظ عىل النظام العام وسري املرافق العامة، فالظروف  -

رفق العام بانتظام، فاألساس لنظرية الرضورة بل أهنا جتد أساسها القانوين يف دوام سري امل

القانوين لنظرية الظروف االستثنائية، يتمثل يف واجب االلتزام العام أمام السلطة التنفيذية، 

فيوجب عىل السلطة التنفيذية املحافظة عىل النظام العام بجميع عنارصه وذلك لضامن سري 

 1مرافق الدولة كافة يف مجيع األحوال والظروف.

، تبعا  ملا نتج عنها من هتديد ألرواح االستثنائيةة كورونا نظرية الظروف وتنطبق عىل جائح

البرش وصحتهم وسالمتهم، والستمرارية الدولة وديمومتها، فقد اعتربت من الظروف 

االستثنائية التي اقتضت اختاذ مجلة من االجراءات والتدابري االستثنائية من طرف السلطة 

 هلذه اآلفة اخلطرية. والوخيمةالتداعيات واالثار الصعبة التنفيذية يف الدولة، ملواجهة 

: إن اساس الظروف االستثنائيةوتعترب األسس الفقهية أهم االسس والرشوط يف االزمات 

االستثنائية أساس فقهي واضح اال وهو الرضورة، ويقصد بالرضورة تلك احلالة من اخلطر 

ا يدفع السلطات القائمة عىل حالة الرضورة اجلسيم الذي يتعذر تداركها بالوسائل العادية مم

 األزمات. ومواجهةأن تلجأ اىل الوسائل القانونية االستثنائية لدفع هذا اخلطر 

( يف الطوارئوترجع األصول األوىل لنظرية األزمة االستثنائية )الظروف االستثنائية و 

نونية ، والتي جتد اساسها يف القانون اىل الفقه األملاين، الذي اختذ منذ البداية النظرية القا

خروج  "هيكل"، وقد برر "هيكل وهرنك وجلينك "كتابات بعض الفقهاء االملان منهم 

الدولة عن القانون يف هذه احلالة ، ان الدولة هي التي أوجدت القانون، وهي ختضع له 

ون، لتحقيق مصاحلها لذلك فال خضوع عليها اذا كان حتقيق صاحلها هو عدم اخلضوع للقان

الذي يعد وسيلة لغاية هي محاية اجلامعة ، فإذا مل تؤدي هذه القواعد اىل حتقيق هذه الغاية 

 .فيجب اخلضوع اىل القانون،  وعىل الدولة أن تضحي يف سبيل اجلامعة

 

                                                 
1 Martin Revees and Others, Load your business through coronavirus, Harvard Business Review: 
retrieved from:  https://hbr.org/2020/02/lead-your-business-through-the-coronavirus-crisis 

https://hbr.org/2020/02/lead-your-business-through-the-coronavirus-crisis
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العالقات العامة والتي يتم تعريفها عىل أهنا نشاط يسعى إىل حتقيق التعاون والتشارك 

أو املنظمة من جهة ومجهورها من جهة ثانية، وهي الوظيفة التي تقوم والتفاهم بني املؤسسة 

هبا اإلدارة لتعديل االجتاهات وحتديد خطط وسياسات املؤسسات بام يتفق ومصلحة 

 1اجلمهور، وتنفيذ الربامج اهلادفة لتوطيد ثقة اجلمهور مع املؤسسة وكسب رضاه.

يقوم جوهر العالقات العامة عىل التفاعل اإلنساين اإلجيايب املبني عىل التفاهم بني أطراف 

جتمعهم منافع مشرتكة وإقامة الصالت احلسنة بني املؤسسات، ان كانت جتارية أو صناعية أو 

خدماتية أو سياسية أو اجتامعية، من جهة وبني مجهور تلك املؤسسات من جهة أخرى. كام 

ات العامة هي تلك اجلوانب من سلوك املؤسسة التي يكون هلا اثار اجتامعية، هبدف أن العالق

رعاية وتعزيز الروابط اإلنسانية السليمة يف املجتمع وحماولة لعب دور استباقي لعدم وقوع 

 االزمات، وتقديم أفضل احللول يف حماولة إلدارة وحل األزمات. 

ال يوجد هلا تعريف واضح وثابت وحمدد، هي  يمكننا القول إن العالقات العامة، والتي

النشاط الذي يقوم عىل تعزيز الثقة والتعاون املتبادل بني طرفني، وأحيانا أكثر، فمثال يعزز 

عالقة احلاكم باملحكوم، والقائد بجمهوره، واحلكومة بالشعب، واملؤسسة بجمهورها، 

ا وشكلها ونوعها، وبني والرشكة بعمالئها، وبني أي منظمة أو مؤسسة باختالف حجمه

فئات مجاهريها ذات العالقة مع تلك املؤسسة، من متابعني أو موظفني أو مستهلكني أو 

 2مسامهني، أو كل من له تواصل معها أو مرشح أن يكون له تواصل.

لذا فإننا نقول أن العالقات العامة هي حلقة الوصل بني املؤسسة واجلمهور، وهي واملسؤول 

سمعتها، وأول وسيط حلل النزاعات وإدارة أزمات املنظامت. ويمكننا األول عن تكون 

استعراض أبرز أسباب نشأة وظهور دوائر العالقات العامة واألسباب التي أدت لتطورها 

 ونموها وازدياد أمهيتها واحلاجة هلا بالنقاط التالية:

يز العناية تعاظم مكانة الفرد وازدياد أمهيته داخل املجتمعات، مما أدى إىل ترك .1

 باإلنسان عىل اعتبار أنه اهلدف األسايس يف املجتمع.

زيادة النمو السكاين، مما يوجب ضبط وتنظيم العالقة بني األفراد واملجتمعات،  .2

وتقديم احللول والسبل يف توفري حاجيات ومستلزمات السكان، وهنا تظهر أمهية 

 العالقات العامة. 

                                                 
  37، ص1998، 1مجيل أمحد خرض، العالقات العامة، دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، ط  1
 11، ص2004عبد املحيي حممود صالح، العالقات العامة واخلدمة املجتمعية، دار املعرفة اجلامعية،   2
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سافات الثقافية واختفاء احلدود اجلغرافية بني ارتفاع املستوى التعليمي وتقليص امل .3

املجتمعات، والذي بدوره أسهم يف ازدياد احلاجة لعالقات عامة التي تعمل عىل 

 تسهيل الفهم اجليد ملواقف األفراد واجتاهاهتم. 

النمو االقتصادي وارتفاع درجة املنافسة يف املجتمع، وازدياد وعي املجتمعات  .4

صول عىل املعلومات، وبالتايل حاجة املجتمع للعالقات وتنامي حاجة الفرد للح

 العامة كوسيلة لتوفري تلك املعلومات.

مهمة العالقات العامة هي مهمة مزدوجة بني اجلمهور واملؤسسة، وتتلخص يف نقل 

اجتاهات الرأي العام للمؤسسة ونظرهتم وتطلعاهتم منها، ونقل سياستها إىل الرأي العام 

كتابا بني فيه كيف  "ادوارد برنايز"داقية، ويف هذا السياق كتب املؤلف برصاحة وأمانة ومص

، "بلورة الرأي العام"تؤثر العالقات العامة ودوائرها عىل الرأي العنوان ومحل كتابه عنوان 

 وأشار فيه إىل ثالث وظائف رئيسة للعالقات العامة، وهي:

قتناع بالتعليامت والنصائح املوجهة أوال، مساعدة اجلمهور عىل التكيف، أي مساعدته عىل اال

 اليه.

ثانيا، االعالم، يعترب االعالم من الركائز األساسية لدوائر العالقات العامة ومن أساسيات 

عمله التي ترتكز عىل حتليل الرأي العام واجتاهاته وآرائه وأفكاره، ونقصد باإلعالم االعالم 

 نة األخرية وسائل االعالم.  املرئي واملسموع واملكتوب، وقد تعددت يف اآلو

ثالثا، جذب اهتامم الرأي العام واجلمهور والعمل عىل حفظ وصيانة هذه االهتاممات، مثال 

اذا ظهرت خدمة جديدة أو سلعة بديلة فإهنا ال تؤثر يف اهتاممات اجلمهور بالسلعة أو اخلدمة 

 القديمة. 

 يف تأطري علم األزمة وعلم ادارة االزمات:

ظهور اخللل املفاجئ بسبب عدم القدرة عىل "ريفات املفاهيم املقدمة لألزمة منها تعددت التع

احلدث "، كام تعرف األزمة أيضا  عىل أهنا "مواجهته واحتوائه بواسطة األطراف املعنية

املفاجئ وغري املتوقع الذي يؤدي إىل هتديد املنظمة او املؤسسة او البلد ككل، وإىل اإلرضار 

 .1"ملستويات وبكافة املؤرشات اإلدارية واملالية واآلداء وغريهاهبا عىل كافة ا

وقد تنوعت واختلفت مفاهيم إدارة األزمة وتعريفاهتا، حيث عرفها البعض عىل أهنا 

ة القرارات بطريقة أفضل فجمموعة األساليب والطرق التي تسهل عىل املؤسسات اختاذ كا"

                                                 
أثر اإلدارة االسرتاتيجية عىل إدارة األزمات: بالتطبيق عىل إدارة السجون واإلصالح بوالية اخلرطوم يف الفرتة "حممد موسى الناجي موسى،  1

 .63ص،  2018،، جامعة القرءان الكريم والعلوم اإلسالمية، كلية الدراسات العليارسالة ماجستري، "2013-2017
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والتغريات والتحديات التي حتدث وخاصة وبشكل أرسع من أجل مواجهة التطورات 

األحداث الطارئة. كام يشري البعض إىل أن إدارة األزمة هي مصطلح يعرب عن الكيفية التي 

يتم هبا التغلب عىل األزمة من قبل املنظامت، وذلك باالعتامد عىل جمموعة من األدوات 

األزمات، والعمل عىل حتقيق  العلمية واإلدارية املختلفة من أجل جتنب السلبيات الناجتة عن

جمموعة العوامل التي تقوم "االستفادة من االجيابيات الناجتة منها، كام عرفها البعض عىل أهنا 

املنظمة بتصميمها من أجل التصدي لألزمات، والعمل عىل تقليل أو إلغاء األرضار الفعلية 

ة من خالل إدارة األزمات التي تنتج عنها، كام تستهدف املنظمة واملؤسسات العامة واخلاص

إىل التخفيف من أو منع جمموعة اآلثار السلبية التي تنتج عن استمرارية تلك األزمات 

، حيث يتمثل هدف إدارة األزمات األسايس يف العمل عىل منع انتشار األزمة التي 1املتوقعة

ت تؤدي إىل وجود صدمات ونزاعات وصدامات ورصاعات، والعمل عىل ايقاف االختالال

الكبرية التي يمكن أن حتدث يف حالة خروج األزمة للمواجهة الفعلية. تعرف إدارة األزمة 

العملية التي هتتم بكيفية مواجهة األزمات والتغلب عليها من خالل استخدام "عىل أهنا أيضا  

جمموعة من األدوات اإلدارية والعلمية املختلفة هبدف تفادي سلبيات األزمة، وتعظيم 

دة من اجيابياهتا، حيث أن علم إدارة األزمة يمثل علم التوازن والتكيف مع كافة االستفا

 .2"التغريات املختلفة، والقيام ببحث ودراسة آثارها عىل كافة املجاالت املختلفة

ويتمثل اهلدف األسايس من إدارة األزمة يف التعامل بفعالية مع األزمات لتجنب آثارها 

ارها االجيابية، وبجانب اهلدف األسايس إلدارة األزمة توجد السلبية، واالستفادة من آث

 :3جمموعة من األهداف الفرعية إلدارة األزمة تتمثل يف اآليت

 جتنب حدوث مسببات األزمات. .1

العمل عىل وجود نمط تنظيمي فعال للتصدي لألزمة يف حالة حدوثها، ومن ثم  .2

 العمل عىل التقليل من آثارها السلبية.

املعلومات من أجل اكتشاف جمموعة التحديات التي تواجه املنظامت  جتميع وحتليل .3

 هبدف مواجهتها.

                                                 
، جامعة آل البيت، رسالة ماجستري، "دة اإلبداعية يف إدارة األزمات: دراسة ميدانية عىل قطاع االتصاالت األردنيةأثر القيا"خالد وليد محدي،  1

 .28ص،  ،2018كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، االردن،
 .25ص،  ،2002لتوزيع،السيد عليوة، إدارة األزمات والكوارث وخماطر العوملة واإلرهاب الدويل، القاهرة: دار األمني للنرش وا 2
، رسالة ماجستري، "2017-2012أثر إدارة الوقت يف إدارة األزمات: بالتطبيق عىل حملية أم درمان يف الفرتة "سالفة حممد احلافظ املصطفى،  3

 .114-113، ص، 2018، جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، السودان
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تساعد إدارة األزمات عىل التوقع اجليد لردود األفعال يف كل حالة، ومن ثم إمكانية  .4

احتواء األزمات من غري اللجوء إىل طرق أو أساليب ال تتناسب مع الظروف 

 املحيطة باألزمة.

 احلامية الكافية للمنظمة وحتسني مستويات اآلداء هبا.العمل عىل تقديم  .5

احلفاظ عىل سالمة وأمن العاملني باملنظمة من خالل جتنب اآلثار السلبية التي تنتج  .6

 عن األزمات.

تقديم دراسة كافية لكل أسباب األزمة وحتليل دوافع مسببي األزمة، ومن ثم كيفية  .7

 التغلب عىل األزمة.

ية لألسباب التي يمكن أن تتسبب يف حدوث أزمات تقديم املعاجلة الرضور .8

 مستقبلية.

تساعد إدارة األزمة يف التخطيط من أجل وجود تنبؤ دقيق الحتاملية حدوث  .9

 األزمات يف املستقبل.

متكني املنظمة من حتقيق أهدافها يف مناخ يتسم باالستقرار نتيجة االستعداد  .10

 ملنع حدوثها. الكامل ملواجهة األزمات حال حدوثها، والتخطيط

 لالزمات: الناجحةاالدارة 

يعد مصطلح إدارة األزمة من املصطلحات واملفاهيم النظرية واإلجرائية التي دخلت إىل 

والطبيعية داخل الدول وبني األمم والشعوب وحتى تناولت  االجتامعيةخمتلف العلوم 

املنظومة اإلدارة يف املؤسسات املالية واملنظامت غري احلكومية يف ضوء عامل متغري تتالطم فيه 

املتغريات الداخلية واخلارجية بحيث تؤثر عىل أدوارها اهلامة يف إطفاء األزمات أو حتييد 

 جوانبها السلبية.

لتعامل مع األزمات اليوم يتطلب شكل من أشكال التنسيق اهلام بني املستويات ومن هنا فإن ا

السياسية العليا والنظام اإلداري العام للدولة، أو للسلطة احلاكمة، مع أمهية وجود تنسيق 

أيضا  مع املستويات املحلية واملحافظني يف احلالة الفلسطينية أو مع قادة األقاليم والواليات 

 ل يف دول أخرى مثل الصني والواليات املتحدة االمريكية.كام هو احلا

ومن أجل إدارة ناجحة ألي أزمة سواء كانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو بيئية أو حتى 

طبية أو تنموية فإن املستويات السياسية واإلدارية واملحلية مطلوب منها شكل من أشكال 

ن والتفكري اإلبداعي اخلالق واملراجعة النقدية الشجاعة والقرار الصحيح والثبات واالتزا

اهلادفة، فضال  عن مقومات االتصال الفعال واحلوار املجتمعي الفاعل مع خمتلف القوى 
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والفواعل والعنارص املحلية واملدنية وغري احلكومية، بحيث تتفاعل كلها يف بوتقة اسرتاتيجية 

 1رياهتا السلبية وارتداداهتا اهلدامةواحدة إلدارة األزمة وإخراج البالد من نطاق تأث

ورغم أن إدارة األزمة تأخذ جتليات إعالمية وتعد مترين ناجح يف العالقات العامة اال أهنا 

تكتسب أمهية حمورية ملا هلا من تداعيات واسقاطات عىل اجلمهور سواء الداخيل أو اخلارجي 

كام أن إدارة األزمة بمضامينها وعىل املجتمعات املحلية يف عامل إداري وسيايس متشابك، 

احلديثة واملعارصة تعني باالسرتاتيجيات والنامذج السياسية واإلدارية العامة التي هتدف يف 

هناية املطاف للتخفيف من اآلثار والضغوطات واملخاطر السلبية لألزمة عىل بلد ما أو أمة 

 معينة أو حتى عىل منظمة أو رشكة.

الصورة الذهنية والقوالب الذهنية اإلجيابية املرسومة للمؤسسة  يضاف إىل ذلك املحافظة عىل

أو املحافظة عىل أمن الدولة خاصة أمنها االجتامعي أو التنموي يف خضم عملية إدارة األزمة 

واحتواء آثارها غري البناءة، وهذا باملجمل يعتمد عىل القدرات التدريبية للفريق املؤهل 

منهجيات علمية يف مجع املعلومات وحتليلها ومجع إلدارهتا خاصة من خالل اتباع 

االحصاءات واألرقام الصحيحة ألن كل ذلك يساعد يف اختاذ قرارات سياسية وإدارية 

ناجحة وصحيحة، ومنطقيا  يقرتن ذلك مع تقليل اخلسائر ومنع التهديدات واألرضار 

ات التي قامت هبا احلكومة واحلفاظ عىل السمعة الوطنية وبقاء ثقة الرأي العام الوطني باخلطو

 2أو الدولة أو املؤسسة التي تعاين من أزمة حمددة.

ومن هنا فإن املؤسسة يف إدارهتا لألزمة وبالرغم من جتلياهتا السلبية وصورها السلبية اال أهنا 

توفر فرصة للمراجعة الذاتية وإعادة النهوض من جديد وهذا ما اتفق عليه العديد من اخلرباء 

صوا يف جمال إدارة األزمات حيث اعتربوها فرصة ونقطة حتول إلدارة جيدة الذي ختص

وعالمة فارقة يف عملية إحتواء التداعيات خاصة أهنا تقرتن باللحظات احلاسمة أو املصريية 

ملسار الدولة أو احلكومة عىل كافة  انتقاليةلتصحيح املسار وتصحيح اخللل وخلق فرتة 

 ية وحتى عىل مستوى االجراءات التنفيذية عىل أرض الواقع.املستويات السياسية واإلدار

إن الدراسة الناجحة لألزمة وحتديد حجمها ونوعها يتطلب استخدام املنهج العلمي 

واملنطقي يف التعامل مع األزمات بحيث تصبح رضورة حتمية من أجل البحث عن حلول 

إنام أيضا  يف البناء عىل ما تم وأساليب إدارية واسرتاتيجيات جديدة ليس فقط يف اإلدارة و

انجازه حتى نصل إىل حلول مرضية أو نتائج إجيابية يستشعرها عامة الناس قبل املسؤول. 

ومن هنا دخلت العديد من األساليب والتقنيات اإلدارية التي يقف عىل رأسها التخطيط 

                                                 
 75 - 71، ص2012العالقات العامة بني تكنولوجيا االتصال واألزمات، بريوت: دار املنهل اللبناين:حممد مصطفى كامل،  1
 25 -18، ص 2009يوسف امحد أبو فارة، إدارة األزمات مدخل متكامل، االردن:  اإلثراء للنرش والتوزيع، 2
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ت وكذلك اجليد والوصول للجامهري وإشعارهم باألمان واالطمئنان يف مواجهة األزما

إجراءات االتصال الفعال مع البيئة الداخلية واخلارجية ومع وسائل اإلعالم يف زمن 

السوشل ميديا ويف زمن تناغم االعالم والتكنولوجيا بحيث أصبحت األزمات تأخذ أشكال 

 1.وصور متعددة وبحيث أصبحت احللول ربام خارج احلدود

د يتطلب استشعار مراحل نشوئها وهناك إن التحليل العقالين لألزمة وإدارهتا بشكل جي

هذه  ستشعرحيث يلوح يف األفق إشارات ويمكن للمسؤول أن ي والدة األزمة،مرحلة 

اإلشارات أو املخاطر أو املؤرشات ذات الصلة القادمة، تتلوها مرحلة النمو واتساع األزمة 

خلية وخارجية ، وغياب السيطرة عليها حيث يتبني للمسؤول أهنا تستمد قوة من عوامل دا

ج األزمة ووصلها إىل مرحلة رأس اهلرم أو ضأما املرحلة الثالثة فهي ما يطلق عليه اخلرباء بن

التأزيم املثلثي، وهي مرحلة خطرية تتصاعد فيها اآلثار السلبية عىل خمتلف املسارات يف هذه 

مكن السيطرة األزمة، وتصل تداعياهتا التدمريية إىل مسارات أخرى وجوانب جمتمعية ال ي

 عليها يف مرحلة ما.

وأخريا  هناك املرحلة الرابعة التي تبدأ فيها االزمة باالنحسار وتتقلص يشء فيشء حيث تم 

واعية علمية وعقالنية اشرتك يف وضعها املسؤول  مدروسةجماهبتها واالصطدام هبا عرب خطط 

وغري املسؤول، املؤسسات احلكومية واملدنية، املؤسسات األمنية واجلامعات والنقابات، 

 .وخمتلف الفواعل التي تعمل داخل املنظومة

رغم تنوع االزمات بني داخلية وخارجية، سياسية واجتامعية واقتصادية وبيئية، صحية 

هنا باملجمل تتسم برضب نسق اليقني السيايس واالقتصادي وحتمل انعكاسات وطبيعية، إال أ

اجتامعية عميقة، وهذا ما يتطلب تصميم أنامط استجابة تفيض لتحكم وسيطرة بشكل مسبق 

ودقيق، وهذا ما يميز الدول يف تعاملها مع األزمات وآثار هذه االزمات، فخيارات التجاهل 

لتعامل مع اجلمهور تقود لنتائج عكسية يف العادة، بينام صميم واملواربة وحتايش الشفافية با

 استجابة فعالة وشفافة يفيض إلدارة إجيابية لألزمة.

ومن أجل أن نتبنى اسرتاتيجية فاعلة إلدارة األزمة والتعامل مع خمرجاهتا واخلروج منها 

دراسات ومن بنجاح فإن هناك جمموعة من املتطلبات العامة التي وردت يف العديد من ال

 أمهها :

 رسعة استشعار األزمة وحتليلها وحتديد أنامط االستجابة. -1

 سالسة تدفق املعلومات ودقتها ووضوحها. -2

 ألزمة.االشفافية بالتواصل مع اجلمهور دون هتويل أو تقليل من حجم  -3

                                                 
 املصدر السابق 1
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 أنسنة االزمة، خاصة ان كانت عابرة للحدود كام جائحة الكورونا. -4

 ات املعلومات وتقديمها بشكل مهني ودقيق استنادا عىل فريق متخصص.توحيد قنو -5

وأخريا ، فإن عملية إدارة األزمة من قبل املسؤولني أو من قبل جلنة األزمة أو من قبل املركز 

 الوطني إلدارة األزمة، تتطلب االستعانة بالنقاط التالية لضامن نتائج أفضل:

التنفيذ: من الرضوري التنسيق الكامل بني إدارات الدولة مركزية اإلدارة وال مركزية  -1

واملجتمع املدين والقطاع اخلاص إلدارة األزمة بشكل مركزي وبأدوات اختاذ قرار ديناميكية 

 ورسيعة، ويطال هذا اخلطاب اإلعالمي يف القنوات التقليدية والرقمية.

 املراجعة والتحديث وفق حتوالت األزمة ومساراهتا. -2

 اعلية القطاعات احليوية يف الدولة بعملية معاجلة األزمة.ف -3

 إعالء العامل البرشي يف عملية اختاذ القرار. -4

 1.املراجعة النقدية لألزمة واستيعاب الدروس وعمل توصيات للمستقبل -5

من املهم هنا اإلشارة إىل أن إدارة األزمات تصطدم باملوائمة بني االحتياج واملوارد املتاحة، 

لكن دوما ما كانت االستجابة الدولية متاحة لتمويل األزمات املتصلة بالكوارث الطبيعية 

والوبائية وحتى األزمات اإلنسانية النامجة عن احلروب، فيام عمدت العديد من الدول 

اللجوء إىل املواطن لسد الفجوة يف التمويل، وهذا ما شكلت كوريا اجلنوبية نموذجه األمثل 

مليار دوالر لسد  20املواطنني إلقراض احلكومة والرشكات الكربى حوايل عندما تداعى 

 .1997فجوة هروب األموال الساخنة فيام عرف بأزمة النمور اآلسيوية عام 

إن إدارة األزمة الناجحة تأخذ بعني االعتبار أمهية حتويل األزمة إىل فرصة للمراجعة النقدية 

العجز وعدم اجلاهزية وغياب التنسيق مع كل  اهلادفة والتغذية الراجعة وكشف ثغرات

أصحاب الشأن وإعادة توزيع األدوار مع كل الفاعلني يف امليدان، كام أهنا اختبار للوعي 

 واليقظة والعمل املجتمعي العام واملناعة الوطنية.

من هنا إن علم إدارة األزمات يعترب من متطلبات املجتمعات العرصية القائمة عىل أساس 

قراطية وحقوق االنسان واحلريات العامة واحرتام الفضاء العام، وهذه تعترب من أهم الديم

  2"رشوط استدامة احلياة السياسية الديمقراطية هبيكلها العامة.

                                                 
 املصدر السابق  1

 . متاح عىل الرابط التايل2020جابر غنيمي، الظروف االستثنائية وجائحة كورونا،   2 

http://www.assabah.com.tn/article/165360/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%
-81
D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8%

-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88-A%D8%A9
1%D9%88%D9%86%D8%A7D9%83%D9%88%D8%B% 
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 :دور العالقات العامة يف معاحلة األزمات 

يف املؤسسات احلديثة، ال يقترص دور دوائر العالقات العامة عىل حتسني صورة املؤسسة 

إعطاء انطباع جيد عنها، بل أصبحت تلعب دورا كبريا يف إدارة ومعاجلة األزمات التي و

تعصف باملنظامت، بل وهناك مؤسسات أصبحت تستعني برشكات عالقات عامة كمصدر 

 خارجي ملساعدهتا يف حل أزمتها. 

تصاليا  تبذل جهدا  اومن خالل دوائر العالقات العامة عندما تتعرض املنظمة لألزمة، فإهنا 

هيدف إىل تقليل حالة الغموض وعدم اليقني لدى اجلمهور املتأثر هبذه األزمة من خالل 

اختيار االسرتاتيجيات املالئمة ملواجهة األزمة، لذا فإن جودة اختيار هذه االسرتاتيجيات 

تعترب األزمات من األحداث املهمة يمثل أهم قرارات عملية إدارة األزمات التنظيمية. 

رة يف حياة األفراد واملنظامت عىل حد سواء، فال توجد منظمة بغض النظر عن حجمها واملؤث

أو طبيعة نشاطها أو نوع القطاع الذي تنتمي اليه يمكن اجلزم بأهنا لن تتعرض إىل ازمة ما، كام 

أن ملنظامتنا الفلسطينية حظا وافرا من األزمات املختلفة نتيجة الظروف االقتصادية والسياسية 

اجتة عن االحتالل. ومن هنا تربز حاجة املنظامت واملؤسسات إىل تطوير قدراهتا اإلدارية الن

 يف جمال إدارة األزمات. 

وان إدارة األزمات تعني كيفية التغلب عىل األزمات باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة 

إدارة التوازنات  وجتنب سلبياهتا واالستفادة من اجيابياهتا، فعلم إدارة األزمات هو علم

ورصد حركة واجتاهات القوة والتكيف مع املتغريات املختلفة وبحث أثارها يف كافة 

وهو من العلوم املهمة للمحافظة عىل استمرار املؤسسة أو املنظمة وضامن املجاالت. 

استقرارها نحو حتقيق مجلة من األهداف املوضوعة وفق خطط اسرتاتيجية واضحة ومعدة 

 قت تشكل فيه األزمات أكرب خطر الستمرارية املؤسسة وبقاءها.مسبقا، يف و

ي عد علم إدارة األزمات من العلوم املهمة الالزمة الستمرار املؤسسة أو الرشكة وضامن 

ة  استقرارها نحو حتقيق مجلة من األهداف املوضوعة وفق خطط اسرتاتيجية واضحة ومعد 

 ألكرب عىل سمعة املنظمة.مسبقا ، يف وقت تشكل فيه األزمات التهديد ا

 "Fink"ويتفاوت العلامء يف تعريفهم ملفهوم األزمة، فمن بني التعريفات ما حتدث به فنك 

نقطة حتول يف حياة املنظمة نحو األسوأ أو األفضل، فهي  "والذي يرى بأن األزمة عبارة عن 

تؤدي إىل نتائج حالة من عدم االستقرار حيدث فيها تغري حاسم يف سري عمل املنظمة، وقد 

 مرغوب فيها أو غري مرغوب فيها.
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ويقدم ستيف مفهوما  آخر لألزمة بأهنا: احلدث السلبي الذي ال يمكن جتنبه مهام كانت درجة 

 استعداد املنظمة، والذي يمكن أن يؤدي إىل تدمريها أو احلاق الرضر هبا.

ل التعريفات أن األزمة هي أمر طارئ وغري  خمطط له، قد يكون متوقعا  وي ستدل من خالل ج 

أو غري متوقع، لكنه حتام  يشكل هتديدا  عىل املؤسسة أو املنظمة وحيول بينها وبني حتقيق 

أهدافها مما يستدعي تدخال  من خالل تغطية جوانب األزمة بكفاءة ورسعة عن طريق وضع 

مة الوصول إجراءات وخطوات من شأهنا أن حتتوي هذا التهديد أو إزالته بام يضمن للمنظ

 إىل حتقيق أهدافها املخطط هلا.

عملية قياس وتقييم "( عبارة عن Crisis Managementوهلذا فإن مصطلح إدارة األزمات )

األزمات وتطوير اسرتاتيجيات للتعامل اإلجيايب معها، بام يتضمن جتنبها وتقليل آثارها 

وختفيضها إىل مستويات  السلبية، وهي النشاط اإلداري الذي هيدف إىل التحكم باألزمات

 ."مقبولة

ومع ذلك فإن مفهوم األزمة يبقى مفهوما  واسعا  وفضفاضا ، اجتهد العديد من العلامء يف 

 وضع تعريفا  له انطالقا  من التخصصية أو من امليدان الذي يعمل ويبحث فيه.

نية والتي تبعا  لنوعيتها، فقد تكون إحدى هذه األسباب إنسا متنوعة لألزمةوهناك أسباب 

تقوم عىل سوء االحرتام واملركزية يف اختاذ القرارات وتعارض املصالح أو سوء التخطيط 

ووضع األهداف، أو قد تكون إدارية مثل السياسات املالية وعدم التخطيط والعشوائية يف 

أو بيئية ناجتة عن ظروف حميطة ال دخل للمؤسسة هبا كأزمة اقتصادية ترضب  القرارات،اختاذ 

 بيئة املحيطة أو منافس أو عدو.ال

ب  ضارة  نافعة "ولكن وكام يقول املثل  إذا أمعنا النظر يف هذا املثل العريب فيمكننا أن  "ر 

نستخلص منه كيفية استثامر األزمة وحتويلها من نقمة إىل نعمة. فلو نظرنا للشعوب التي 

نيني واألملان؛ وذلك ألن تعرضت إىل كوارث وكيف حولوها إىل بيئات إجيابية مثل اليابا

ف ز عنارص التحدي وتستنهض اهلمم وتذكي روح اإلدارة القوية. فيربز اإلبداع  األزمة حت 

الفكري وخترج االخرتاعات وتتحول تلك األزمة إىل دروس مستفادة وخربات مرتاكمة 

 تستفيد منها املؤسسة يف املستقبل. 

 نوعني: ىل وقد قسم الباحثون اسرتاتيجيات إدارة األزمة إ

التي تم استخدامها عرب العصور وأثبتت نجاحات كبرية،  أوال : اإلسرتاتيجيات التقليدية:

 وقد اعتادت املنظامت والدول عىل استخدامها.
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بوجود خلل أو أزمة، بل يصل األمر إىل التعتيم اإلعالمي  االعرتافهو رفض اإلنكار:   .1

للموقف. وحينام يكون النظام اإلداري ديكتاتوريا  ومتسلطا  يميل إىل أن يكون حساسا  

جتاه أي نقد أو لوم، وللمحافظة عىل مكاسب النظام يميل املديرون إىل اإلنكار والتكتم 

ليس يف اإلمكان أحسن "ام اإلداري، وأنه والتعتيم، وادعاء سالمة املوقف وكفاءة النظ

، وأن النظام يتسم باالزدهار والرواج.  وحينام يطلب تربير ملا يشاع فإن التربير "مما كان

يشري إىل وجود: أعداء للنجاح، وهناك قوى حاقدة، والبعض يعمل يف الظالم، وهناك 

التعتيم يتم تدمري أيدي خفية تعمل ضد النظام الناجح. ومن خالل األفكار والرفض و

 . 1األزمة

يشري إىل صدام عنيف وعلني ورصيح مع قوى األزمة، إذ يتم أساسا  مع اإلمخاد:  .2

املحركني هلذه األزمة وتصفيتهم، من خالل: منع أي موارد مالية عنهم أو حوافز، منع 

االتصال بينهم وبني مؤدهيم، النقل إىل مكان آخر، العنف اجلسدي، القتل.  وال يلجأ 

النظام املتسلط إىل مرحلة اإلمخاد إال حينام تصل األزمة إىل مرحلة التهديد واخلطر املبارش 

لكيان املنظمة، وعىل املنظمة يف هذا الوقت أن حتافظ عىل بقاءها ضد الغري من خالل 

 العنف واإلمخاد والتصفية.

 حترك عنيف ورسيع ورسي ضد قوى األزمة هبدف تدمري وإمخاد العنارصالكبت:  .3

إىل أن املنظمة املستخدمة هلا مستبدة  إسرتاتيجية تشري لألزمة، وهياألساسية املحركة 

ومتسلطة مثل احلال يف االسرتاتيجيتني السابقتني.  فمثال ، بطلب من مدير اجلامعة 

للرشطة، قد تتدخل لكبت املظاهرات وهي يف مهدها، وقد يؤدي الصدام مع الطبة إىل 

من ذلك حتاول املنظمة إخفاء املعلومات وإىل التعتيم اإلعالمي. خسائر كبرية. وبالرغم 

وعادة ما يتم استهداف املحركني الرئيسيني للمظاهرات وكبتهم بشكل عنيف 

 .2وجسدي

وهو قيام املنظمة بإبعاد قوى األزمة عن املوقف األزموي. ويف هذا املوقف يتم العزل:  .4

وماديا  ونفسيا  عن أحداث األزمة نفسها بعدة حتديد املحركني الرئيسيني وعزهلم جغرافيا  

طرق منها: إرسال حمركي األزمة إىل مهام وظيفية أو عملية؛ مع بعض اإلغراءات 

كالبدالت واملكافآت، ترقية حمركي األزمة إىل وظائف أعىل منفصلة عن األزمة، نقل 

نفيس ملحركي حمركي األزمة غىل أقسام وفروع بعيده جغرافيا ، التهديد واالبتزاز ال

األزمة. وعادة ما يتم استهداف صانعي األزمة وحمركيها الرئيسيني وعزهلم عن باقي 

                                                 
 .2011اإلسرتاتيجيات احلديثة إلدارة األزمات يف ظل عامل متغري ، عامن، دار الرايه  سليم بطرس جلده،  1
 نفس املصدر السابق 2
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أفراد األزمة من املؤيدين أو املهتمني، وعن تيار األزمة، حتى يتم هدم األزمة من 

 1أركاهنا.

أي هتدئة األزمة من خالل إجياد فتحات جانبية يف األزمة للتنفيس من الضغط التنفيس:  .5

لتوتر والرصاع املوجود داخل األزمة ومنعها من االنفجار. وهذه الطريقة معروفة وا

مسببي األزمة عن  خالل: سؤال، ويكون ذلك من "تنفيس الربكان"أيضا  باسم 

طلباهتم، مناقشة املحركني هلا عن أسباب األزمة، أو سؤال مؤيدي األزمة عن سبب 

لديمقراطية، حيث يعرب مسببي ومؤيدي تأييدهم هلا. وتتسم هذه الطريقة بيشء من ا

األزمة عن رأهيم ومن خالل املناقشات املتعددة والطويلة، فتهبط حدة املناقشات وهتدأ 

 األزمة ويقل الغضب، ويتم التنفيس عن الربكان الغاضب قبل أن يصب محمه.

عة يف زوب"تقوم املنظمة باالعرتاف باألزمة ولكنها تقلل من شأهنا وأهنا  هنا التبخيس: .6

، وأن األمر بسيط وحتت السيطرة، وأن األمر غري هام وغري مقلق وسيتم التعامل "فنجان

مع أسباب األزمة باألساليب املناسبة لظروف األزمة وأسباهبا وحمركيها.  تفيد هذه 

الطريقة فعال  يف األزمات البسيطة واملحدودة واجلزئية، وتفيد أيضا  حينام تكون اإلدارة 

 .2عالج األمر بعد التهوين من شأنه والتقليل من حجمهقادرة عىل 

مواجهة حادة وعنيفة مع حمركي األزمة ومؤيدهيا، وذلك بغرض التعرف  أي :عالتفري .7

عىل مدى صعوبة املحركني واملؤيدين، وتبني هذه العملية إذا كانت قوى األزمة 

)املحركني واملؤيدين( صلبة وقادرة عىل االستمرار يف الرصاع، أو أن قوى األزمة 

اع بسبب اختالفها احلضاري مستعدة للرتاجع والتفاوض، أو أن هذه القوى يف رص

والثقايف والعقائدي. وعند معرفة نوع القوى حسب التصنيف السابق يتم التفاوض مع 

كل نوع حسب طبيعته، يف حماولة المتصاص غضبهم، واستقطاب ميوهلم، وإقناعهم 

 فكام يقال: كل شيخ وله طريقة(.املالئم )بالشكل 

هو بيت القصيد يف هذه  وهذا - "ىل جلنةإن أردت أن متيت موضوعا  فأحله إ": اللجنة .8

اإلسرتاتيجية. إذ يتم تشكيل جلنة تدرس األزمة عىل وعد باحلل. وحيث أن إجراءات 

اللجنة طويلة )االجتامعات، واالستامع إىل اآلخرين، وتأجيل لعدم حضور البعض، 

ذلك  الرئيسية( فإنواستكامل للجلسات يف موعد آخر، وتشكيل جلان فرعية من اللجنة 

 .3يؤدي إىل اإلرجاء والتسويف والتمييع لألزمة وتفرعها إىل مسارات ضعيفة

                                                 
 نفس املصدر السابق 1
 ، االسكندرية2006إدارة األزمات، الدار اجلامعية للطباعه والنرش،  امحد ماهر،  2
 نفس املصدر السابق 3
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ظهرت بسبب التطور يف العلوم اإلدارية واالقتصادية  ثانيا : اإلسرتاتيجيات احلديثة:

والعسكرية واالستخبارية واالجتامعية، وأدت إىل مزيد من االسرتاتيجيات احلديثة 

 بعضها نتيجةوتم اكتشاف  والكوارث،والعرصية اخلاصة بمواجهة األزمات واملشاكل 

 للتطور والبحث العلمي.

وانب )اإلنتاجية، والتسويقية، والبرشية، : إذا كانت األزمة متشعبة اجلفرق العمل .1

واملالية، والسياسية، والقانونية(، فالبد من وجود أشخاص متخصصني يف كل 

جانب من هذه اجلوانب، وكل يديل بدوله يف حماولة حل األزمة، ويقدم تصوره 

العلمي ملواجهة اجلزء اخلاص به، حيث ال يرتك يشء لالجتهاد وللصدفة؛ األمر 

 ل من تكوين فرق العمل أمرا  رضوريا  وحمببا  لدى متخذي القرار. وتأخذالذي جيع

 فرق العمل هذه صورا  عدة، منها:

: يتم تشكيلها ألزمة عابرة ووحيدة، وعند انتهاء األزمة ينتهي فرق العمل املؤقتة .أ

 العمل بفريق العمل.

دا  حللها، : حينام تتسم األزمة بأهنا حتتاج إىل وقت طويل جفرق العمل الدائمة .ب

فيمكن تشكيل فريق عمل له صفة االستمرارية، من أمثلتها جملس اإلدارة 

، وذلك يف حالة تعرض الرشكة ألزمات، أو إفالس أو Mini Boardاملصغر 

مشاكل حادة، وهذه املجالس تتميز أهنا موازية للمجلس الرئييس وتضم 

 لرشكة.عنارص من املديرين املتميزين القادرين عىل عالج مشاكل ا

تستخدم عندما يغلب عىل األزمة اجلانب البرشي، ويف بيئة املشاركة الديموقراطية:  .2

تفضل احلرية السياسية واالقتصادية، ويف منظمة حيرتم أفرادها املدير األعىل الذي 

سيقود الديمقراطية اإلدارية بينه وبني العاملني.  يبدأ األمر بإعالن رصيح عن 

ا، وخطورهتا، واخلطوات التي اختذت حللها، وما يتبقى األزمة، وعمقها، وحدوده

 1من خطوات للوصول إىل احلل السليم.

أخذت هذه الطريقة من علوم اإلعداد العسكرية وعلوم إدارة االحتياطي التعبوي:  .3

املشرتيات واملخازن وإدارة املواد يف املجال اإلداري، حيث يلزم وجود احتياطي يف 

يف حالة تأخر توريدها من املوردين.  واخلامات، وذلكللمواد  "حد أمان"امان أو 

                                                 
 2017عامن، دار يافا،  ،إدارة األزمات بني النظرية والتطبيقحممود عيد جابريه،   1
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 العمل يمثلواد ومتطلبات وعىل املنظامت إذا  أن تتبع نفس الفكرة إن كان نقص امل

عليه: خطورة عىل استمرار اإلنتاج أو العمل أو قد هيز كيان املنظمة. ومن األمثلة 

األمان أو االحتياطي التعبوي للخامات، حد األمان أو االحتياطي التعبوي  حد

للمنتجات )لتوفري سيولة الزمة للبيع(، وحد األمان أو االحتياطي التعبوي 

 1لألدوية.

حينام ترتبط األزمة بجوانب كارثية يف الغذاء والنقود، فيكون عىل  رة الومهية:الوف .4

الدولة أو تواجه الوضع الكارثي من خالل توفري هذه املواد بشكل أكثر مما هو 

   مطلوب. ومن أمثلة ذلك:

توفري التموين بشكل يزيد عن احتياجات املواطنني حتى لو اضطروا إىل ختزينه  .أ

 رتبط ذلك بحاالت التهديد اخلارجي واحلروب.لشهور قادمة، وي

دعم الدولة والبنك املركزي للبنوك التجارية يف حالة هلع املواطنني واملودعني  .ب

وشكهم يف املوقف االقتصادي، وذلك بتوفري سيولة واحتياطي نقدي يكفي 

 كافة الودائع.

هو ترك األزمة أو الرصاع يزيد وحيتدم، عىل األخص حينام يكون هناك  التصعيد: .5

أطراف خمتلفني يف املصالح أو اخللفية السياسية أو العرقية، عىل األخص يف العمل 

الشعبي والسيايس، ويف جمالس املحليات والبلديات واألحزاب السياسية ويتم 

نقاط( التعارض  التصعيد لكي يصل النقاش وتصل األزمة غىل نقطة )أو

والتضارب والتطاحن، خاصة عند: تضارب املصالح، اختالف االجتاهات واآلراء، 

 .2انشقاق التحالفات، تطاحن امل لل والشيع والعنارص

األزمة إىل جمموعة من األزمات األصغر واألقل حجام  واألهون  أي جتزئة التفتيت:  .6

ة هتد كيان املنظمة، كإرضاب كافة شكال  واألبسط حال . فحينام تكون هناك أزمة كبري

العاملني بإحدى الرشكات، فإنه يمكن جتزئة املشكلة من خالل التعرف عىل 

األطراف املسببة واملؤيدة لألزمة، والتعرف عىل مطالبهم، ثم التعامل مع كل طرف 

عىل حدة. ويف حالة اإلرضاب يمكن التعامل مع صغار العاملني بمفردهم وبمعزل 

خرى كاملوظفني وكالعامالت وكاملرشفني، فكل طرف له احتياجاته عن جمموعة أ

                                                 
 .2018دار اجمد للنرش والتوزيع،   ، عامن: إسرتاتيجيات العالقات العامة يف إدارة األزمةخلف التميمي،    1
 نفس املصدر السابق 2
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ومطالبه عن باقي األطراف، ويمكن عالج مشكلة اإلرضاب العام ببدء مناقشة كل 

 .1جمموعة عىل حده. وهنا أمكن تفتيت األزمة إىل أزمات صغرية يمكن التعامل معها

ه األسباب انتهت، ويف تنشأ األزمة ألسباب معينة وإن فقدت األزمة هذالتفريغ:  .7

هذه الطريقة عىل املسؤولني أن يتعرفوا عىل مضمون األزمة وفلسفتها )أي أسباهبا: 

أسباب اقتصادية، أسباب دينية وعقائدية، أسباب ثقافية، أسباب سياسية(.  ويبدأ 

األمر عادة باالعرتاف بوجود أزمة، وباالقرتاب من حمركي األزمة ومؤيدهيا، ثم 

ر، بالطبع مع التسلح بأشخاص مناسبني يف هذا احلوار. فرجال الدين البدء باحلوا

قادرين عىل إقناع حمركي األزمات ذات اخللفية الدينية. وشيئا  فشيئا  يتم إقناع حمركي 

األزمة بخطئهم الديني أو الثقايف أو السيايس أو االقتصادي. وهنا اصبحت األزمة 

 .2هي برسعةمفرغة )أي بدون( أسباهبا، وبالتايل تنت

حينام تصبح األزمة رشا  مستطريا  هيدد كيان املنظمة أو الدولة،  التحويل ملسار األزمة: .8

قد يصعب مواجهتها، وإنام يمكن باحلكمة حتويل مسارها إىل جمال آخر وربام إىل 

يشء منتج وفعال؛ مثل حتويل ذوي الفكر الديني املتطرف إىل دعاة يعملون لصالح 

يول إىل الرسقة والعدوان للعمل النظام بيشء من اإلقناع، أو حتويل املوظفني ذوي امل

يف جمال اإلبداع اإلداري أو أمن املنظمة، أو حتويل اهلاكرز وخمرتقي أنظمة الكمبيوتر 

إىل اخصائيي أمن معلومات، أو حتويل املجرمني إىل مرشدين.  ويبدأ األمر 

باالعرتاف باملشكلة وحتديد أسباهبا واستيعاب نتائجها ومعرفة طبيعة حمركيها، 

ع إسرتاتيجية إلقناعهم وجذهبم وإقراءهم لتحويل قدراهتم اهلدامة إىل ووض

 .3مسارات أخرى، بل يمكن حتويلها إىل مسارات إجيابية وخالقة

هذه الطريقة عىل التفاهم مع حمركي األزمة ومناقشتهم والتفاوض  تعتمد االحتواء: .9

يف  معهم بشكل يستغرق الوقت، ويفوت الفرصة عىل أي جهة خارجية ترغب

تدمري املنظمة وهتديد كياهنا والتعامل مع نقابات العامل يعد أفضل مثال السرتاتيجية 

االحتواء، إذ تعتمد عىل حمارصة األزمة وحرصها يف املحركني الظاهرين وامتصاص 

غضبهم واالستامع إىل مطالبهم.  ومتر عملية االحتواء بمراحل هي: حتديد قيادات 

نصات هلم، مطالبتهم بالعمل من خالل القنوات األزمة، االجتامع معهم واإل

الرشعية )مثل النقابة والتفاوض اجلامعي واالجتامعات الرسمية مع اإلدارة(، 

                                                 
 1220 ،دار الثقافة عامن: ،إدارة األزماتماجد عبد اهلادي،  1 
 2016عامن، دار املنهجية للنرش والتوزيع،   ،إدارة األزمات األسس والتطبيقات غسان الالمي وخالد العيساوي،  2
 نفس املصدر السابق 3
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مطالبتهم بتوحيد رغباهتم وحرصها يف أهم األمور، البدء يف التفاوض للوصول إىل 

 حلول وسط.  هبذا األسلوب تضيع الفرصة عىل أي حمركني خارجيني من استغالل

 1األزمات العاملية يف تقويض أركان املنظمة.

تسمى هذه الطريقة أيضا  بالتفجري الداخيل لألزمة أو بالصدام املبارش.  تدمري األزمة: .10

وتستخدم حينام ترى املنظمة أن هناك خطر مدمر للمنظمة وهيدد بقاءها وهنا تلجأ 

ذلك باتباع اخلطوات  املنظمة إىل التفجري الداخيل لعنارص االزمة وحمركيها. ويتحقق

 :2التالية

رضب مؤيدي األزمة بشدة، واهلجوم عىل فكر األزمة، وعىل كل من له صلة هبا  .أ

 حتى يمكن هدم االزمة من جوانبها.

استقطاب بعض من قوى األزمة من املحركني واملؤدين أو ذوي الفكر والتأثري عىل  .ب

 ن فكرها وأساليبهاعنارص األزمة، حتى يمكن زعزعة أفكارهم وتفريغ األزمة م

 استهداف حمركي األزمة ذوي القوة من خالل جتريمهم أو إبعادهم وربام تصفيتهم. .ت

إجياد قادة بدالء لألزمة أكثر اعتداال  يمكنهم حتويل اتباع األزمة من جهودهم  .ث

 السلبية إىل مسارات أخرى ذات جهود إجيابية.

  

                                                 
دار النهضة العربية للطباعه  ، القاهرة:إسرتاتيجيات إدارة األزمات وحتسني الصورة اإلعالمية للمؤسسة فتحي شمس الدين،  1

 .2018والنرش، 
 2014 ،دار صفاء ، عامن: إدارة األزمات نداء حممد باقر اليارسي،   2
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 نتائج الدراسة وخمرجاهتا النهائية

والتحليل الذي تم يف هذه الورقة البحثية فإننا نستطيع استخالص النتائج من خالل العرض 

 واالستنتاجات التالية:

عىل أرض الواقع ال يمكن الفصل بني العالقات العامة كمنظومة إدارية متكاملة  .1

وإدارة األزمات كعلم مستجد يف ضوء زيادة تأثري األزمات عىل املؤسسات العامة 

 واخلاصة.

هناك تداخل واضح بني العالقات العامة وإدارة األزمات عىل مستوى النظريات  .2

 واملفاهيم وعىل مستوى املهارات العملية بشكل ال يقبل الفصل بينهام. 

عزز هذا البحث أمهية وحمورية العالقات العامة يف إدارة األزمات من خالل تشكيل  .3

 عالقات العامة.خلية إدارة األزمة التي تتشكل أساسا من طاقم ال

تلعب التكنلوجيا وسائل التواصل االجتامعي يف احتواء األزمات وتعميق تأثري  .4

 العالقات العامة يف هذه العملية.

يزداد التأثري اإلجيايب إلدارة األزمة من قبل العالقات العامة اذا فعال توافرت وسائل  .5

 االتصال االسرتاتيجي عىل كافة املستويات.

يجي مكون هام من مكونات إدارة األزمة، وهنا نستطيع القول التخطيط االسرتات .6

 أن املؤسسات التي متتلك خطة اسرتاتيجية تصبح أقل تأثرا باألزمات الطارئة.

اإلدارة الناجحة لألزمات تتطلب رسعة الوصول للجمهور الداخيل واخلارجي،  .7

 للحفاظ عىل الصورة الذهنية للمؤسسة.

ا الدراسة احلالية أن إدارة األزمة بشكل فعال يتطلب أثبتت أغلب الدراسات بام فيه .8

 معرفة العالقة بني العالقات العامة والعالقات اخلارجية للمؤسسة. 
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 ي السياسة الخارجية للدول فثر العوملة أ

 انموذج  أالسودان 
  1د. ارشاقة الطاهر حممد امحد االمني

 مقدمة:

ضعاف الدول وذلك من نتائج إو أ يف تقوية ا حاسم  عوملة التكتالت االقتصادية  دور   ؤديت

كثري من عالقات ال يفثر أوافرازات تدويل االقتصاد والذي جاءت بفكر رأسميل اقتصادي 

 سياسات الدول جتاه بعضها البعض . يفالرتابط والتعاون بني الدول، االمر الذي يؤثر 

 مشكلة البحث:

 :يتتتلخص مشكلة البحث االساسية يف السؤال اآل

 سياسات الدول اخلارجية  ومنها السودان؟ يفالدويل   ر االقتصادايل اي مدي يؤث-

 أسئلة البحث:

 صناعة القرار الدبلومايس ؟يف هل يؤثر اقتصاد الدولة  -1  

 سياسة الدول اخلارجية؟ يفايل اي مدي تؤثر سياسة املصالح  -2

 السياسة اخلارجية السودانية؟ يفما مدي تأثري االقتصاد الدويل  -3

 البحث:أهداف 

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أالتي يمكن 

 السياسة اخلارجية . يف* دراسة اثر االقتصاد الدويل  وتكتالته  

 االقتصاد الدويل . يفها  ري* عمليات اختاذ القرار الدبلومايس وتأث

 مهية البحث:أ

ان تأثري العامل االقتصادي كأحد العوامل الثمنية املهمة يف السياسة يف العوملة عيل عالقات 

 من عوامل االستقرار والسالم والسيادة م  همالدول وسياساهتا اخلارجية والداخلية يعد عامال 

حد أالسودان كالوطنية مما اسرتعي اهتمم الباحث لدراسة هذا االثر وتطبيق الدراسة عيل 

 الدول التي اثرت وتأثرت سياستها اخلارجية هبذا العامل .

 منهج البحث:

من مرحلة  اوامليدانية بدء   ةالشك ان املنهجية البحثية هي التي تقود ايل نتائج الدراسة النظري

مجع املعلومات ايل مرحلة حتليلها ونتائجها واملنهج البحثي املناسب هو الذي يوصل ايل نتائج 

بحثية حقيقية وصحيحة وهذا البحث اعتمد عيل املنهج  التارخيي و املنهج التحلييل وذلك 

                                                 
 قنوات فضائيةيف استاذ جامعي وباحث ومدير برامج واخبار  1
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لضمن وصول الدراسة ايل النتائج النظرية من خالل التحليل النوعي وسيعتمد التحليل عيل  

ايل نتائج  منهامضمون املعلومات التي سيتم مجعها يف موضوع البحث ومن ثم التوصل 

 ع الباحث الوصول اليها.الدراسة التي يزم

 

العالقات الدولية، السياسة اخلارجية،     االقتصاد الدويل،العوملة، الكلمت املفتاحية: 

 .الدبلوماسية

 

The Impact of Globalization on the Foreign Policy of Countries- 

Sudan Model  

 

Eshraga Altahir Mohmmed Ahmed Alameen   

 Abstract: 
The study turned to dissecting the local economic and political reality to be 

the step to know how the foreign policy of Sudan is managed, and then the 

foreign economic relations effected. 

The main objective of this research is to present a scientific study on the role 

of the economy and its international blocs on countries in general and Sudan 

in particular as a case study for these countries. 

The study relied on the descriptive analysis method, in addition to the 

historical method and the case study method. 

Among the most important results that can be summarized in this extract, 

which are consistent with the questions and hypotheses of the study, the most 

important of them are: 

• The economy as a manifestation of globalization has made countries as a 

whole within the system to varying degrees. 

 • The foreign policy of countries is no longer the main gateway to the 

economic relations of countries because of the free market 

• International economic and trade agreements characterized the nature of 

foreign relations 

.The nature of the economic decision is shaped by the economic power of 

the state. 

 

Keywords:  Globalization, International Economy, International Relations, 

Foreign Policy, Diplomacy. 
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 :ملقدمةا

اضعاف الدول وذلك من نتائج  تلعب التكتالت االقتصادية دورا حاسام يف تقوية او

وافرازات العوملة والتي جاءت بفكر رأساميل اقتصادي ، اثرعيل كثري من عالقات الرتابط و 

 .التعاون بني الدول االمر الذي اثر عيل سياسات الدول جتاه بعضها البعض 

هلا  التي جتعل من حتسني الوضع االقتصادي للدولة هدفا   "القتصاديةالعوملة ا"لذا ظهرت  

وتسعى لتحقيق هذا اهلدف عن طريق وسائل اقتصادية خمتلفة مثل التكتالت االقتصادية 

 .والتسهيالت املالية والتجارية

وحتى يف الدول النامية أصبحت التنمية االقتصادية هدفا  أساسيا  تنشده يف سياستها 

الدبلوماسية مع حتسني عالقاهتا ايل الدول النامية  جلأتولتحقيق هذا اهلدف  ،اخلارجية

الدول املتقدمة والدول الغنية ومع مؤسسات التنمية الدولية واإلقليمية والتي تستطيع أن 

 .تقدم هلا العون وتساعدها عىل حتقيق خططها التنموية وطموحاهتا القومية

وامليل للتوسع يعترب جزءا  من الطبيعة العامة ،  التوسع االهداف للسياسة اخلارجية هو اكرب  

فنمو الطاقات االقتصادية والسياسية  ،ل القوى الكائنة يف املجتمع السيايس الدويللك

 .قد يكون عسكريا ، سياسيا ، أو عقائديا   والذي والثقافية للدولة خيلق فيها نزعة للتوسع

منطقة  الذي ييل  ومما ال شك فيه أن التعمق والدخول يف مراحل التكامل االقتصادي املتقدم

التجارة احلرة العربية يعد بمثابة اختبار صعب هلذه اإلرادة ، فالتعاون االقتصادي ينطوي 

ىل السيادة الوطنية للدولة مثل القيود والضوابط عىل عبالرضورة عىل أنواع من القيود 

سياستها االقتصادية واملالية ، لذلك فإن قبول التعاون اإلقليمي هو تنازل عن بعض مظاهر 

سيادة التي تتمتع هبا الدولة القطرية لصالح املؤسسات اإلقليمية للتكامل ، فعىل سبيل املثال ال

تنفيذه يف والذي اكمل اإلحتاد اجلمركي الذي يفرتض أن تتحول إليه منطقة التجارة احلرة 

تعود أمهيته التارخيية إىل أن فرض الرسوم اجلمركية كان أهم معامل سلطان الدولة  2010عام 

ىل حدودها ومن أهم موارد اخلزانة العامة ، لذا فإن التوجه نحو إقامة اإلحتاد اجلمركي ع

ارتبط بوجود قيادة سياسية مركزية لإلقليم مما وضع أساسا  لقبول الدول األعضاء التنازل 

سلطة ) عن جانب من سلطاهتا ونقلها إىل هياكل أو مؤسسات تنشأ عىل املستوى اإلقليمي 

وهو شكل بداية لعوملة العالقات  تعمل عىل حتقيق أهداف جمتمعاهتا يف التنمية ( فوق وطنية 

 . الدولية
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 :امهية البحث

يل الدول وسياساهتا اخلارجية والداخلية يعد عامال هاما من العوملة االقتصادية عان تأثري  

هذا االثر  عوامل االستقرار والسالم والسيادة الوطنية مما اسرتعي اهتامم الباحث لدراسة

رت سياستها اخلارجية هبذا وتطبيق الدراسة عيل السودان كاحد الدول التي اثرت وتأث

 .العامل

 :اهداف البحث 

 عن دور االقتصاد وتكتالته الدولية  هيدف هذا البحث بصفة اساسية ايل تقديم دراسة علمية

عيل  ؤثر فيهتكن ان ومعرفة املدي الذي يمكمؤثر قوي للعوملة عيل الدول يف عرص العوملة 

 .اداء وتفاعل السياسة اخلارجية

 :فرعية   اهداف

 .تقديم دراسة يف جمال االقتصاد الدويل والسياسة اخلارجية * 

 .للدولعيل السياسة اخلارجية  اوتكتالته العوملة االقتصاديةدراسة اثر * 

 .الدويل  العوملة عمليات اختاذ القرار الدبلومايس وتأثرها باقتصاد* 

 .وسياساهتا اخلارجية اثر العوملة عيل نموذج الدرسة*

 :مشكلة البحث

 :االساسية يف السؤال التايل  تتلخص مشكلة البحث

 ومنها السودان؟  عيل سياسات الدول اخلارجية العوملة ؤثرتايل اي مدي 

 :  وتربز اسئلة فرعية

 ؟.عيل صناعة القرار الدبلومايساقتصاد العوملة هل يؤثر  -1

عيل سياسة الدول التي تعتمدها العوملة االقتصاديةايل اي مدي تؤثر سياسة املصالح  -2

 اخلارجية؟

 عيل السياسة اخلارجية السودانية؟العوملة االقتصادية ما مدي تأثري ا -3

 :ادوات البحث

فقط شملت ( املصادر الثانوية)يعتمد الباحث يف ادواته البحثية اقترصت أدوات الدراسة عىل 

ب والدوريات واملقاالت والدراسات والصحف والشبكة الدولية للمعلومات الكت

 (.االنرتنت)

 :احلدود املكانية والزمانية

 .  السودان :احلدود املكانية 

 .م2011ايل العام  2000منذ العام : احلدود الزمانية 
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 :مصطلحات البحث

االنتشار يف مداه أو تطبيقه. وهي أيضا  العملية التي تقوم من  عاملي جعل اليشءالعوملة: 

يف  اقتصادية)أو جعل اليشء دوليا (. تكون العوملة عملية  التجاريةسواء  املؤسسات،خالهلا 

 وهكذا والثقافية االجتمعيةويتبع ذلك اجلوانب  سياسية، املقام األول، ثم

 .فرع من علوم االقتصاد الذي يدرس العالقات االقتصادية الدولية: االقتصاد الدويل

ي هي فرع من فروع العلوم السياسية و هيتم بدراسة كل الظواهر الت: العالقات الدولية 

 .تتجاوز احلدود الدولية

اآلليات السياسية ،االقتصادية ، العسكرية والثقافية الضامنة ملصالح : السياسة اخلارجية

 .الدولة القومية يف املحيط الدويل واهلادفة اىل توطيد أمنها الداخيل وسيادهتا الوطنية

ول يف غامر ادارهتا عملية التمثيل الدبلومايس و التفاوض الذي جيري بني الد: الدبلوماسية

 .لعالقاهتا الدولية

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 الطار النظريا

 مفاهيم العوملة االقتصادية والعالقات الدولية والسياسة اخلارجية 

 مدخل:

يف بداية االطار النظري البد من فرد مساحة للتعرف عيل مفاهيم العوملة والعالقات الدولية 

االساس لعملية وعلمية البحث , هذا مع و السياسة اخلارجية  حيث تعترب هذه املفاهيم هي 

 خصوصية طرح املفاهيم بم يتناسب مع هدف البحث.

 املبحث االول :مفهوم العالقات الدولية:

العالقات الدولية هي تفاعالت تتميز بأن أطرافها أو وحداهتا السلوكية هي وحدات دولية ، 

الدوليني عىل الدول وهي الصورة  وحينم تذكر كلمة دولية فإن ذلك ال يعني اقتصار الفاعلني

  1  النمطية أو الكالسيكية التي كان ينظر هبا للفاعلني الدوليني يف العقود املاضية.

فبجانب الدول هناك نوعان من األطراف الدولية األخرى التي تتشابك وتتفاعل يف حميط 

  2  للفاعلني الدوليني. العالقات الدولية لدرجة ال يمكن معها جتاهلها طبقا  للنظرة التقليدية

النوع األول: من الفاعلني الدوليني هم أطراف أو فاعلني دون مستوى الدول يف بعض 

األحيان مثل اجلمعات ذات السمت السياسية أو العرقية التي قد خترج عن إطار الدولة لتقيم 

تي عالقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أوعدم موافقة الدول ال

ينضمون حتت لواءها مثل اجلمعات االنفصالية ومجاعات املعارضة املسلحة، فضال  عن 

أو  .العالقات الدولية حلركات التحرر التي مل ترق بعد إىل مرتبة تكوين أو متثيل دولة

تفاعالت ذات نمطني النمط األول هو نمط تعاوين والنمط الثاين هو نمط رصاعي إال أن 

النمط الذي يغلب عىل التفاعالت الدولية برغم حماولة الدول إخفاء أو النمط الرصاعي هو 

  التنكر لتلك 

احلقيقة ، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوين الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط 

 موجه خلدمة رصاع

 أو نمط رصاعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو جمموعة دول أخرى ، فعىل

سبيل املثال نجد أن األحالف والروابط السياسية بني جمموعة من الدول هي يف صورهتا 

الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوين بني تلك الدول برغم حقيقة قيامها خلدمة رصاع تلك 

 املجموعة من الدول ضد جمموعة أخرى. 

                                                 
 46ص-1ط – العوملة مفهوم –موسوعة  ويكبيديا احلرة   . 1

   املرجع نفسه 2  



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 723 
 

إطار الدولة لتضم يف أماالنوع الثاين: من الفاعلني فهو يتمثل يف التنظيمت التي ختطت 

 عضويتها عدة

أكثر من ذلك فإن النمط التعاوين للعالقات بني دولتني )مثل تقديم العون واملساعدات 

االقتصادية والعسكرية( قد حيمل يف طياته حماولة من إحدامها التأثري عىل قرار األخرى 

ي ترتاكم كنتاج للتأثري وتوجيه سياستها بم خيدم مصاحلها أو تكبيلها بمجموعة من القيود الت

 .والنفوذ

لذلك نجد أن معظم التحليالت والنظريات يف العالقات السياسية الدولية تركز كلها عىل 

النمط الرصاعي منها انطالقا  من دوافع وحمددات مثل القوة والنفوذ واملصلحة فضال  عن 

 الدوافع الشخصية. 

قات السياسية الدولية، فهو ميلء بتفاعالت العال بانمط خاص حتلييل نمط بمثابة الرصاع ـيعد

متعددة. كم انه اليقترص عىل حتليل العالقات بني الدول وحدها وانم يتعدى ذلك ليشمل 

 تتمتع بذلك. كثري من االشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية اوال

االبعاد السياسية فقط يف العالقات بني يقترص عىل دراسة اوحتليل اجلوانب او  علم بأنه ال

الدول وانم يتعداها إىل خمتلف االبعاد االقتصادية والعقائدية والثقافية وتسعى الدول من 

 خالل صيغ متعددة، اىل احداث التأثري السيايس يف بعضها البعض.

عاون لذلك يمكن القول ان ظاهرة العالقات الدولية تعكس يف آن واحد ظواهر الرصاع والت

 الدويل، وتشكل 

ـبالتايل جوهر جممل عالقات وعمليات التفاعل الدولية، السلمية وغري السلمية اىل العالقات 

وبالتايل  تؤدي السياسة  الدولية، والسياسة اخلارجية تؤدي حتم  اىل تكوين السياسة الدولية،

نبالغ يف القول ان الدولية اىل تكوين العالقات الدولية، وللرتابط الصاعد من االسفل ال

 السياسة اخلارجية هي اساس مجيع التفاعالت الدولية، فبدوهنا تنتفي هذه التفاعالت. 

 

 مفهوم السياسة اخلارجية: املبحث الثاين:

جمموعة من االهداف السياسية  هناأالسياسة اخلارجية ب “كيبيدياالوي” تعرف املوسوعة احلرة

معينا  سيتعاطى مع البلدان االخرى؟ ويتم تصميم التي تسعى لتوضيح كيف ان بلدا  

السياسات اخلارجية عموما للمساعدة يف محاية املصالح القومية واالمن الوطني واالهداف 

االيديولوجية والرخاء االقتصادي لبلدما. وهذا يمكن ان يتم نتيجة للتعاون السلمي معا 

 تغالل. احلرب واالس من خالل االعتداء او او لبلدان االخرى،
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وقد شهد القرن التاسع عرش تصاعد ا و توترا  يف امهية السياسة اخلارجية، اما االن فقد 

اصبحت كل دولة يف العامل قادرة عىل التعاو نمع الدول االخرى بشكل من اشكال 

  الدبلوماسية.

 بعض ويف اخلارجية، ووزير الدولة رئيس وظيفة ماتكون عادة خارجية سياسة خلق ان

 وفنلندا فرنسا يف نجد ذلك، عن وكاستثناء العملية، عىل معقوال ارشافا للمرشعني فان الدول

 السياسة مع الدولة رئيس يتعامل بينم اخلارجية السياسة عن مسؤوال الدولة رئيس يكون

 الداخلية.

 مفهوم لتحديد املشاكل العديد من يواجه الباحث ان اىل يشري كيبيديايو تعريف ان ويبدو

بانه  اخلارجية السياسة تفهم حيث خمتلفة، ومعاين مدلوالت جيسد كونه اخلارجية السياسة

 خطط او مجلة خلطة وفقا   او معني، نمط ضوء يف يالترصف بالدول تدفع التي النوايا جمموع

 واالساليب حتقيقها، اىل الدولة تسعى التي اواالهداف االساسية او القرارات

تمدها هلذا الغرض، اواملبادئ العامة التي تتحكم يف ردود افعال واالسرتاتيجيات التي تع

الدولة عىل  الظروف الدولية، اوالنشاط السيايس اخلارجي لصانع القرار الرامي ليتغيري البيئة 

 او اخلارجية للدولة، اواالحداث السياسية اخلارجية او ردود االفعال عىل التغيريات البيئية،

 غريها. الدول ازاء السياسة التي تتبعها

كل ذلك ادى اىل طرح اراء وافكار يف حتديد مفهوم السياسة اخلارجية لكن يمكن القول ان 

ظاهرة السياسة اخلارجية هي انمط السلوك السيايس النابع من الواقع الذايت واملوضوعي 

 للدولة، واملوجه خارج حدودها

السياسية قصدت حقيقه دافع سيايس حمدد خدمة ملصاحلها. اي ان السياسة اخلارجية هي 

 السلوك السيايس اخلارجي اهلادف واملؤثر. 

 أهداف السياسة اخلارجية:

ليس من السهل حتديد اهلدف القومي اخلارجي لدولة من الدول. فنادرا  ماتكون األهداف 

ة يف املجتمع الدويل يف إخفاء نواياها احلقيقية يكون احلقيقية علنية، او برغبة الدول النشط

   حتديد األهداف القومية للدولة جمرد افرتاضات أولية.

واألوضاع اخلارجية للدول عادة ماحيددها صناع القرارات يف الدولة ويأخذون بعني االعتبار 

همها لدورها يف عند حتديدها للعوامل املؤثرة يف سياسة الدولة اخلارجية واجتاه الدولة وف

 املجتمع الدويل.

 إن أول هدف قومي ألي دولة هو محاية اإلقليم من أي عدوان خارجيأ وتفكك داخيل.
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والعدوان اخلارجي عادة يأيت من دول جماورة، أما التفكك الداخيل فهو يأيت من احلركات 

مل والتحول االنفصالية التي تنشأ يف الدولة وتسعى للحصول عىل االستقالل السيايس الكا

إىل دولة مستقلة. فالدولة عادة ماتوظف كل إمكانياهتا القومية وجهودهااخلارجية لردع 

 املعتدي من اخلارج واحليلولة دون االنفصال من الداخل.

 تتم لن سوف اإلقليم القوة. فحمية من الدولة إمكانات تنمية فهو الثاين القومي اهلدف أما

 االعتداء عىل إقدامه حالة يف وهزيمته أواملنشق املعتدي لردع الكافية القومية القوة بتوفر إال

 أواالنفصال.

 بمفردها دولة أية عىل يصعب كبرية إمكانات احلارض الوقت يف يتطلب القوة تنمية إن

 طريق عن املطلوبة واإلمكانيات اجلهد لتوفري اآلخرين مع التعامل عليها يفرض مما توفريها

 والتحالف. التعاون طريق عن أو القومي لألمن الالزمة واخلدمات السلع رشاء

 فعالة خارجية سياسية يتطلب املطلوبة اإلمكانيات عىل احلصول يف الدولة ونجاح 

 وخدمات سلع من الدولة ماتطلبه عىل باملوافقة اآلخرين إقناع تستطيع نشطة ودبلوماسية

 كياهنا. ومتاسك بقاءها يضمن وتعاون حتالفأ يف معها الدخول أو أمنها عىل للمحافظة

 بارزة مكانه اهلدف هذا احتل املواطن. لقد رفاهية مستوى رفع هو الثالث القومي واهلدف

 القومي أمنها أصبح والتي املتقدمة الدول يف خصوصا   القومية األهداف أولويات سلم يف

 ملواطنيها. الرفاهية من مقبول مستوى توفري مشكلتها إن بل بمشكلة ليس

وحتى يف الدول النامية أصبحت التنمية االقتصادية هدفا  أساسيا  تنشده يف سياستها  

اخلارجية. ولتحقيق هذااهلدف قامت الدول النامية بتحسني عالقاهتا الدبلوماسية مع الدول 

ا املتقدمة والدول الغنية ومع مؤسسات التنمية الدولية واإلقليمية والتي تستطيع أن تقدم هل

 العون وتساعدها عىل حتقيق خططها التنموية وطموحاهتا القومية.

واهلدف الرابع للسياسة اخلارجية هو التوسع. وامليل للتوسع يعترب جزءا  من الطبيعة العامة 

لكل القوى الكائنة يف املجتمع السيايس الدويل. فنمو الطاقات االقتصادية والسياسية 

 عة للتوسع. والتوسع قد يكون عسكريا ،سياسيا ،أوعقائديا .والثقافية للدولة خيلق فيها نز

فالتوسع العسكري يتم عادة عن طريق استخدام الدولة لقواهتا املسلحة لتوسيع إقليمها.  كم 

أن التوسع قد يكون سياسيا  وهذا يعني بسط النفوذ السيايس لدولة كربى عىل دولة صغرى 

اقيات ومعاهدات سياسية. وبواسطة هذه املعاهدات دون احتالل إقليمها وإنم عن طريق اتف

 توسع الدولة رقعة نفوذها السيايس مما يعطيها ثقال  أكرب وأمهية أكثر يف املجتمع الدويل.

وأخريا  يكون التوسع عقائديا  وهذا يعني نرش عقيدة الدولة السياسية يف دولة أخرى. و عىل 

أو السعي للتوسع قد يكون هدف السياسة  خالف اهلدف السابق والذي يأخذ صفة املبادرة
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اخلارجية  اخلامس هو الدفاع عن معتقدات الدولة أمام التحديات التي تواجهها من 

 املعتقدات األخرى.

اهلدف السادس هو هدف السالم الدويل. وهذا اهلدف غالبا  مايكون هدفا  علنيا  لكل الدول. 

ملا يف هذه الرغبة   "املحبة للسالم"ة الدول فك لدولة تريد أن تعلن أهنا تنتمي إىل جمموع

العلنية من خدمة إعالمية وأمنية للدولة.فمحبة الدولة للسالم رشطأ سايس لعضوية األمم 

 املتحدة ووسيلة هامة جلذب احرتام وتعاطف املجتمع الدويل.

 مفهوم السياسة الدولية:

سدان من قيم ومصالح حيوية، كلدولة تعمل من اجل محاية امنها اخلارجي اوالقومي، وماجي

من اجل ذلك تدخل الدول املستقلة تفاعالت سياسة ذات مدلوالت خمتلفة، وتتحدد حمصلة 

هذه التفاعالت يف ضوء مدى تنافس او تشابه مصاحلها اساسا . فمن ناحية تندفع الدولة، 

 لتباين مصاحلها، اىل السعي نحو تكييف

ذي يسهل عليها عملية الدفاع عن مصاحلها، وهلذه بيئتها اخلارجية وبالشكل االجيايب، ال

الغاية تلجأ عرب صيغ خمتلفة، اىل ايقاع التأثري السيايس يف غريها،والن هذا التأثري يقابله، 

كقاعدة، تأثري مقابل، تدخل الدول املتفاعلة مع بعض يف رصاع متباين النسب والدرجات. 

 من ناحية ثانية  يدفع تشابه واختالف

بالدول للتعاون يف ميادين خمتلفة، وذلك انطالقا من ادراكها لنوعية الفوائد املشرتكة املصالح 

  .املرتتبة عىل مثل هذا  التعاون

 املبحث الثالث

 االقتصاديةالعوملة 

العامل اكثر أحداث القرن العرشين درامية ، وهو اهنيار االحتاد   الذي شهد 1989منذ عام 

االشرتاكية ، بدأ  مرشوعا  علميا  كان اهلدف منه حماولة منهجية لفهم ماذا  السوفييتي والكتلة

العامل ؟ وملاذا حدث ؟ وكانت احلصيلة األوىل للمرشوع الدراسة التي نرشهتا  حدث يف

       1.تغري العامل : جدلية السقوط والصعود والوسطية  " : بعنوان

رة واحدة ولألبد ، ولكن حرصت عىل أن الشمولية كنظام سيايس م والتي أكدت فيها سقوط

سقوط املاركسية كأيديولوجيا ، ألن النظم السياسية إذا  تؤكد  يف ذات الوقت أن هذا ال يعني

                                                 

 .43، ص 134الدولية، العدد العوملة دور جديد للدولة، السياسة 1998(  د.هالة مصطفى، ،1)  
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اإليديولوجيات باعتبارها يف املقام األول أنساقا  مرتابطة من القيم التي  كانت تسقط ، فإن

 د تتجدد ، ولكنها ال تسقط .  بالتطور االجتمعي ، قد تضعف ، وقد تتوارى وق تتعلق

 تعريف العوملة:

أدبيات العلوم اإلجتمعية اجلارية كأداة حتليلية لوصف عمليات  تظهر العوملة كمفهوم يف 

االنتشار يف مداه أو تطبيقه. وهي أيضا   عالميخمتلفة ,  وتعني جعل اليشء  التغيري يف جماالت

)أو جعل اليشء دوليا (. تكون العوملة  التجاريةسواء  المؤسسات،العملية التي تقوم من خالهلا 

وهكذا.  افيةوالثق االجتماعيةويتبع ذلك اجلوانب  سياسية،يف املقام األول، ثم  اقتصاديةعملية 

أما جعل اليشء دوليا  فقد يعني غالبا  جعل اليشء مناسبا  أو مفهوما  أو يف املتناول ملختلف 

ر العامل. ومتتد العوملة لتكون عملية حتكم وسيطرة ووضع قوانني وروابط، مع إزاحة أسوا دول

  وحواجز حمددة بني الدول وبعضها البعض.

باستخدام  ولكن العوملة ليست حمض مفهوم جمرد ، فهي عملية مستمرة يمكن مالحظتها

  . مؤرشات كمية وكيفية يف جماالت السياسة واالقتصاد والثقافة واالتصال

اث واألنشطة العمليات السياسية واألحد وهناك إمجاع بني املراقبني للحياة الدولية عىل أن 

  . يف عامل اليوم هلا بعد كوين دويل متزايد

للعوملة ، وهي عىل التوايل : )املنافسة بني  ويرى بعض الباحثني أن هناك أربع عمليات أساسية

وملة اإلنتاج والتبادل القوى العظمى ، واالبتكار التقاين  التكنولوجي   وانتشار ع

  (.والتحديث

ويمكن القول أن صياغة تعريف دقيق للعوملة تبدو مسألة شاقة نظرا  إىل تعدد تعريفها ، والتي 

 تتأثر أساسا  

 بانحياز الباحثني األيدلوجية ، واجتاهاهتم إزاء العوملة رفضا  أو قبوال  . 

أن كانت يف التحليل الدقيق ملكوناهتا ، و وهناك يف البداية أوصاف عامة للعوملة ، وقد ال تغني 

ومن ذلك مثال  ما يذهب إليه بعض الباحثني  . تعطي فكرة مبدئية عن هذه العملية التارخيية

العمليات التي تغطي أغلب الكوكب أو التي تشيع  من أن العوملة تصف وتعرف جمموعة من

خرى هلا بعد مكاين ، ألن السياسة  النشطة االجتمعية األ عىل مستوى العامل ، ومن هنا فالعوملة

أنحاء املعمورة . والعوملة من ناحية أخرى ، تتضمن تعميقا   أصبحت تبسط رواقها عىل كل

واالعتمد املتبادل بني الدول واملجتمعات والتي تشكل املجتمع العاملي  يف مستويات التفاعل ،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84
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  باالمكان  يف جمال تعريف العوملة بطريقة حتليلية  ، .  يضاف بعد تعمق العمليات الكونية

  1تأمل حماولة نظرية الفتة قام هبا )جيمس روزناو(

ويقرر روزناو منذ البداية رضورة وضع تعريف   -أحد أبرز علمء السياسة األمريكيني

عالقة بني مستويات متعددة للتحليل  للعوملة حيدد حمتواها بدقة . و يقيم مفهوم العوملة واضح

ويشمل إعادة اإلنتاج ، تداخل الصناعات عرب  ، : االقتصاد ، السياسة ، الثقافة ،األيدلوجيا

 بني الرصاع نتائج  السلع املستهلكة ملختلف الدول ، احلدود ، انتشار أسواق التمويل ، متاثل

و  يف ظل ذلك كله ، فإن مهمة إجياد  صيغة مفردة  "املقيمة  واملجموعات املهاجرة املجموعات

وحتى ولو تم تطوير هذا املفهوم ، فمن املشكوك هذه األنشطة تبدو عملية صعبة ،  تصف كل

  ." أن يتم قبوله واستعمله بشكل واسع فيه ،

يتمثل يف رضورة حتديد املشكالت  ويمكن القول إن منهج روزناو يف ضوء تعريف للعوملة

ت سؤاال  رئيسيا  مبناه : ما هي العوامل التي أد املفهوم منذ البداية ، وهكذا يطرح املرتبطة هبذا

 إىل بروز ظاهرة العوملة يف الوقت الراهن ؟ 

 العوملة ؟   يف ضوء ذلك كله يمكن إثارة سؤال رئييس : كيف حتدث

   : طرق متداخلة ومرتابطة يف رأي روزناو ، تتم عملية االنتشار من خالل أربع     

  .تقانة االتصال من خالل التفاعل احلواري الثنائي االجتاه عن طريق 

  .املتوسطة ملونولوجي أحادي االجتاه من خالل الطبقةاالتصال ا

  .من خالل املنافسة واملحاكاة

  .من خالل متاثل املؤسسات

النطاق القومي بغري مقاومة , فهناك رصاع  غري أن ذلك ال يعني أن عملية العوملة تسري عىل

تؤكد املحلية عىل خطوط تقلل من أمهية احلدود ، بينم  فالعوملة ’مستمر بني العوملة واملحلية 

 الفاصلة بني احلدود.

 تعني توسيع احلدود ، يف حني أن املحلية تعني تعميق احلدود ، ويف املجال الثقايف والعوملة

متيل يف بعض  قد املحلية بينم ،  ار واملبادئ وغريمهالألفك  واالجتمعي ، العوملة تعني انتقاال  

  . بادئاألحيان إىل منع انتقال األفكار وامل

                                                 

: العاملية يف مرحلة ما بعد األمربيالية، العرب وحتديات النظام العاملي، سلسلة كتب املستقبل العريب، 1999اسمعيل صربي عبد اهلل الكوكبه،  )1

 54ترشين األول ، ص -، أكتوبر1مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 16
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ومن هنا يمكن القول إن قبول خمتلف جوانب العوملة قد خيتلف من بلد إىل آخر . فقد يقبل   

قطر معني العوملة االقتصادية ، ولكنه يرفض العوملة السياسية املتعلقة بالديمقراطية والتعددية 

 واحرتام حقوق اإلنسان ، وقد يرفض قطر آخر العوملة االتصالية  .

اإلنتاجي وقوى  لعوملة التي شهدناها كانت بداية بعوملة اإلنتاج والرأسملأن ظاهرة ا   

 اإلنتاج

ونرشها يف كل مكان مناسب ومالئم  الرأسملية وبالتايل عالقات اإلنتاج الرأسملية أيضا  ،

املعنى هي رسملة العامل عىل مستوى  خارج جمتمعات املركز األصيل ودوله . العوملة هبذا

   ." ومظاهرة كانت رسملته عىل مستوى سطح النمط العمق بعد أن

، فبعضهم ركز عىل أبعادها وجتلياهتا املختلفة  لقد تعددت مناهج الباحثني  يف تعريف العوملة

ويف كل احلاالت ال يمكن تعريف   . وبعضهم آثر أن يقدم تعريفا  صوريا  جامعا  للعوملة ، 

 . ميادين السياسة واالقتصاد والثقافة جتلياهتا وأبعادها يف العوملة بغري حتديد

 

 :النشأة التارخيية للعوملة  

فيها  إن للعوملة تارخيا  قديم  ، وبالتايل فهي ليست نتاج العقود املاضية التي ازدهر يمكن القول

التي تنطوي  العوملة وذاع وانترش ، وأصبح أحد املفاهيم الرئيسية لتحليل الظواهر املتعددة

عليها العوملة ، يف السياسة واالقتصاد واالجتمع والثقافة . ولعل ما جعل العوملة تربز آثارها 

يف هذه املرحلة التارخيية التي يمر هبا العامل وهو تعمق آثار الثورة العلمية والتقانية من جانب 

قول إهنا أحدثت ثورة ، والتطورات الكربى التي حدثت يف عامل االتصال ، والتي ال يمكن ال

يف العامل من خالل تطور احلواسيب اإللكرتونية واألقمر الصناعية وظهور شبكة اإلنرتنت 

 لكل ما تقدمه من لالتصال اإلنساين بمختلف أنواعه من فرص ووعود.   

االعتمد عىل النموذج الذي صاغه روالند  وعند حماولة  تتبع النشأة التارخيية للعوملة يمكن 

، "باعتبارها املفهوم الرئييس  ختطيط الوضع الكوين : العوملة "روستون يف دراسته املهمة روب

   . العوملة وامتدادها عرب املكان والزمان والذي حاول فيه أن يرصد املراحل املتتابعة لتطور

املوحدة عىل أساس أن هذه النشأة  ونقطة البداية عند روبرستون هي ظهور الدولة القومية

 املعارصة .    ل نقطة تارخيية فاصلة يف تاريخ املجتمعاتتسج

أفعال  ويمكن القول يف احلقيقة إن شيوع املجتمعات القومية يف القرن العرشين هو فعل من   

االجتمع  العوملة ، بمعنى أن إذاعة ونرش الفكرة اخلاصة باملجتمع القومي كصورة من صور

  . الزمان تعجيل العوملة التي ظهرت منذ قرن مناملؤسسة ، كان جوهريا  بالنسبة إىل 
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 " األفراد " مفاهيم –املجتمعات القومية  إىل باإلضافة –وهناك مكونان آخران للعوملة ومها 

  " اإلنسانية " و

خالل تعقب البعد الزمني التارخيي  وبناء عىل هذه االعتبارات صاغ روبرتسون نموذجه من   

عالية من الكثافة الكونية والتعقيد .  اهن ، والذي يتسم بدرجةالذي أوصلنا إىل الوضع الر

 1 :  وينقسم النموذج إىل مخس مراحل كم ييل

   املرحلة اجلنينية  -

  مرحلة النشوء  -

   مرحلة االنطالق - 

   : الرصاع من أجل اهليمنة - 

  : مرحلة عدم اليقني - 

 تظهر االقتصادية التجليات و جتليات متعددة  اقتصادية وسياسية وثقافية واتصالية  للعوملة  

األسواق  وحدة ويف ، القومية واالقتصادات الدول بني املتبادل االعتمد وتعمق نمو يف  أساسا  

التجارية بحكم ما  املالية ، ويف تعمق املبادالت التجارية يف إطار نزعت عنه القواعد احلمئية

التجليات االقتصادية تربز  ج من آخر دورة للغات ، وإنشاء منظمة التجارة العاملية . وهذهنت

ونشاط الرشكات الدولية النشاط  بوجه خاص من خالل عمل التكتالت االقتصادية العاملية ،

   .، واملؤسسات الدولية االقتصادية كالبنك الدويل وغريه

والسلطوية ، والنزوع إىل   وهناك جتليات سياسية للعوملة من أبرزها سقوط الشمولية 

 .عددية السياسية ، واحرتام احلقوقالديمقراطية والت

 :قاييس العوملةم 

 . بني األجزاء املختلفة من العامل الصالت لتقريب تستخدم لالشارة إىل تكوين القرية العاملية،

 :الدراسات السابقة

لسيت باجلديدة لكنها متجددة العوملة دراسة العالقات الدولية و السياسة اخلارجية و  جمال

الدراسة   ان الباحثة مل جتد دراسة تتطابق مفرداهتا مع هذه اال وفق املتغريات املتسارعة فيها 

 .اال اهنا تتفق معها يف مناحي متعدده اخذت مأخذ الدراسات السابقة نفرد ليعضها مساحه

 :سة االويلالدرا

    2 اثر القرار السيايس عيل القرار االقتصادي :عنواهنا

                                                 
 46ص-1ط – العوملة مفهوم – موسوعة  ويكبيديا احلرة  1
 .1796: العدد -احلوار املتمدن ( اثر القرار السيايس عيل القرار االقتصادي)  15/1/2007، حممد قشقارة -سمري حممود نارص    2
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 : امهية الدراسة 

ان الوطن العريب بشكل عام و سوريا بشكل خاص تدخل يف خضم تطورات و حتوالت 

اقتصادية سواء عىل النطاق الداخيل أم اخلارجي و هذه التطورات جيب أن يتم استغالهلا 

اقتصادية ممكن مع احلفاظ عىل الثوابت االسرتاتيجية و الو قومية و الوطنية لتحقيق أكرب ريعية 

 و من أجل أيضا  حتقيق تنمية و مكاسب سياسية مستقبلية

 : هدف الدراسة

إظهار أسس اختاذ القرار السيايس بشكل عام و يف الوطن العريب بشكل خاص و كيفية اختاذ 

عريب بشكل خاص و كيفية تأثري القرار القرار االقتصادي بشكل عام و يف الوطن ال

 . االقتصادي بالقرار السيايس 

 : منهج الدراسة

و قد اتبعت يف هذا البحث أسلوب املنهج التارخيي و التحلييل بغية عرض الوقائع و استنباط 

 .النتائج منها

 : نتائجها

صانع القرار االقتصادي هناك دائام  و باستمرار عالقة ال تنفصم بني السياسة و االقتصاد فعىل 

والسيايس أينام كانوا و كيفام عملوا متحدين أم منفصلني أن يسعوا للتنسيق فيام بينهم 

 .يايس اقتصادي عقالين متني و بناءللوصول لقرار س

فيجب التأكيد عىل فصل صانع القرار السيايس عن صانع القرار االقتصادي لصنع قرار 

رونة أمام املتغريات االقتصادية العاملية اجلديدة و لكن دون اقتصادي أكثر حرية و فعالية و م

أن يؤثر عىل القرار السيايس و ثوابته القومية و الوطنية و االسرتاتيجية يف سبيل حتقيق تنمية 

 .متوازنة سياسيا  و اقتصاديا  و اجتامعي

راسة القرار سوءا تتميز الدراسة اجلارية االن للباحثة عن هذه الدراسة يف اهنا ال تكتفتي بد

كان سيايس ام اقتصادي بل تتعداه ايل السياسات اخلارجية و العالقات الدولية ومدي تأثرمها 

بالفعل االقتصادي الدويل وانعكاس كل ذلك عيل رسم السياسات و االسرتاتيجيات 

القرار االقتصادي ام   اهيام اسبق  اخلارجية وفق عامل االقتصاد الدويل وليس فقط توصيف

 .السيايس عيل املستوي اخلارجي

 :الدراسة الثانية

 1 أثر العوملة عىل سيادة الدولة": عنواهنا

                                                 
العلوم قسم -كلية التجارة  -جامعة اإلسكندرية( ، أثر العوملة عىل سيادة الدولة") 2007-7-3،حممد عبد الفتاح احلمراوى  .1

 ،االسكندرية.السياسة
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 حممد عبد الفتاح احلمراوى:  مؤلفها

 :  امهية الدراسة

تربز أمهية مشكلة البحث يف أهنا تلفت النظر إىل وجوب تغيري النظرة املحددة يف نطاق اإلقليم 

واخلارجية ووجوب معاجلة تلك السياسات مع األخذ يف عند رسم السياسات الداخلية 

االعتبار العوامل العاملية التي يمكن أن تؤثر عىل تلك السياسات وحماولة استرشاف املستقبل 

 .  جتاه قضية مهمة كقضية السيادة

 :هدف الدراسة

املختلفة عليها هيدف البحث من خالل الرتكيز عىل سيادة الدولة وإبراز أثر العوملة بأبعادها  

 : التايل لتحقيق

 .املفهوم ،واملعوقات وعالقتها بالسيادة: التعريف بالعوملة  -

  التعريف بالسيادة ونشأهتا -

 .توضيح أثر العوملة عىل السيادة ، وحماولة استرشاف مستقبل السيادة يف ظل العوملة -

 : الدراسةمنهج 

 :يعتمد البحث يف فحص الفرض عىل املناهج التالية  

 . املنهج التارخيي و ذلك حلرص األحداث و االستفادة منها -أ

 .املنهج ألوصفي من خالل معرفة أهم الصفات املميزة للعوملة -ب

املنهج التحلييل وذلك لتحليل الظواهر املرتتبة عىل العوملة وحماولة استرشاف الرؤية  -ج

 .لتأثريها عىل السيادةاملستقبلة 

 :نتائجها

اإلرهاب الدويل بصفته أوضح صور انعدام األمن االقتصادي آثار سلبية متعددة تتجاوز   

احلدود الدولية حيث متتد آثاره لتتجاوز الدولة املستهدفة باإلرهاب إىل دول أخرى كثرية، مما 

التضخم، البطالة، االستثامر، سعر : ينعكس عىل الكثري من املتغريات االقتصادية الرئيسة مثل

  الرصف، األسواق املالية، امليزانية العامة، التأمني، السياحة،،

  تتميز الدراسة اجلارية االن للباحثة عن هذه الدراسة يف اهنا ال تكتفتي بدراسة العوملة متفردة

انعكاسها عيل بل تدرسها كنمط من النامط التكتالت االقتصادية الدولية احلديثة اضافة ايل 

 .  العالقات الدولية و السياسة اخلارجية للدول
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 الثالثة:لدراسة ا

   1 النموذج املعريف الواقعي لدراسة العالقات الدولية: عنوان الكتاب

واقعي يف دراسة العالقات أحد أبرز الكتب النظرية التي تناولت النموذج ال:  امهية الكتاب

 .الدولية

أبرز الكتب النظرية التي تناولت النموذج الواقعي يف دراسة العالقات أحد :  مهية الكتابا

وان أمهية هذا الكتاب من كونه يعالج الواقع العميل للسياسة الدولية وتأثريها عىل  الدولية؛

صنع السياسة اخلارجية للدول، وأيضا  تبياهنا للتيارات واالجتاهات املعارصة واملتنوعة داخل 

 .لواقعيالنموذج املعريف ا

 : منهجية الدراسة 

بدأت الدراسة بعرض نظري لبنية النموذج املعريف الواقعي التقليدي، ثم تطرقت إىل 

التطورات النظرية التي شهدها النموذج املعريف الواقعي من خالل الواقعية املريكانتيلية، 

 باإلضافة إىل التطورات التي شهدها النموذج 

 ."اهلجومية -الواقعية الدفاعية "منية من خالل نظرية الواقعي يف جمال الدراسات األ

توصلت الدراسة إىل أن النموذج املعريف الواقعي التقليدي يركز يف بناء فرضياته :  نتائجها 

وقواعده للتفسري وأجندته البحثية عىل مفاهيم القوة القومية واملصلحة القومية للدولة، مع 

 .  سواء أكانت داخلية أم خارجيةالرتكيز عىل اجلوهر الثابت للسياسة 

عيل الرغم من ان هذا الكتاب قد عالج الواقع العميل للسياسة : متيز دراسة الباحثة عنها

الدولية وتأثريها عيل صنع السياسة اخلارجية للدول اال ان دراسة الباحثة تضيف هلا وتربطها 

 ...باالقتصاد الدويل 

 :الرابعةالدراسة 

 2  العالقات الدبلوماسية والقنصليةأصول : عنوان الكتاب

 :امهية الكتاب

تنبع أمهية الكتاب مما حتظى به ظاهرة الدبلوماسية اليوم ومع بداية األلفية الثالثة بأمهية بالغة، 

إذ ما زالت تضطلع بدور بارز يف جمال العالقات الدولية والشؤون اخلارجية بأبعادها 

لدبلوماسية قد أدى إىل زيادة ا ايد عىل إقامة العالقاتوالشك أن هذا اإلقبال املتز. املختلفة

 .عدد البعثات وانتشارها يف مجيع أنحاء العامل وزيادة عدد العاملني يف هذه البعثات

                                                 
 االردن -صدر عن املركز العلمي للدراسات السياسية،لنموذج املعريف الواقعي لدراسة العالقات الدولية،  بدون تاريخ ، أنور فرج  لدكتور . 1

  ، جامعة البحرين أصول العالقات الدبلوماسية والقنصلية، 2005واخرون ، حممد خليل املوسى. د  . 2
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 .معاجلة مجيع املوضوعات والقضايا املتعلقة بالدبلوماسية:  هدف الدراسة

 الوصفي و التارخيي:منهج الدراسة 

موضوعه بالتساؤل حول مستقبل الدبلوماسية يف إطار النظام الدويل اختتم الكتاب :  نتائجها

الراهن املوصوف باملعومل، حيث أن التغريات التي يشهدها املشهد الدويل ليس سهال  تقويم 

بينام دراسة ...هذه الدراسة حرصت فقط يف الدبلوماسية : متيز دراسة الباحثة.آثارها وجتلياهتا

 الدبلوماسية ودورها يف العالقات الدولية و االقتصادية و من ثم الباحثة تربك دراستها بيني

 .امهيتها يف السياسة اخلارجية   حتديد

 اخلامسة: الدراسة

 1  السياسة اخلارجية والعقوبات االقتصادية: عنوان الورقة

أن حقل دراسات السياسة اخلارجية منشغل دائام  بعمليات صنع السياسة، : امهية املوضوع 

درج أصحابه عىل إمهال املخرجات التي تنتج ما يتم صنعه من مدخالت، لذلك فإن وقد 

الرتكيز عىل صنع السياسة اخلارجية وإمهال خمرجاهتا يعد واحدا  من العيوب الرئيسية يف 

دراسة السياسة اخلارجية للدول، وعليه فإنه توجد حاجة إىل نوع من الدراسات التحليلية 

 .عىل مستوى عاملي املنهجية الرصينة تكون

صنع سياسة فرض العقوبات االقتصادية ال تبدو ناجحة،  تقديم عرض عن : هدفها

 .واملخرجات التي تنتج عنها تبدو متواضعة

 حتلييل للمعلومات :منهج الورقة

األقطار التي تقوم بفرض العقوبات ال تقدم عىل ذلك إذا كانت مصاحلها ستترضر : نتائجها

الدول املفروض عليها العقوبات عادة ما تفرس فرض تلك العقوبات عىل أنه بشكل أكرب فإن 

بوسائل أخرى من وسائل السياسة  عجز من قبل الدولة الفارضة عىل معاجلة املسألة

 .اخلارجية، خاصة وسيلة شن احلرب

 :دراسة الباحثة متيز

ركزت الورقة عيل العقوبات االقتصادية وهي جزء يسري من االقتصاد السيايس الدويل 

وتأثريها عيل السياسة اخلارجية قوي بينام الدراسة للباحثة اشمل يف العرض و التحليل ..

 ....ومفرداهتا

 

 

 

                                                 
   االمارات –صحيفة االحتاد االقتصادي ،  السياسة اخلارجية والعقوبات االقتصادية، 7/11/2007، عبداهلل احلاج مجاع.د . 1
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 السادسة: الدراسة

 1.  العالقات االقتصادية الدولية:  اسم الدراسة

الرتكيز عىل نظريات التجارة الدولية، اذ اتضح اهنا بغالبيتها قد وقفت عاجزة : امهية الدراسة

عن تقديم احللول للمشاكل االقتصادية املعارصة، االمر الذي حيتم اعادة تنظيم العالقات 

 .االقتصادية الدولية بشكل جديد

سعر الرصف معرفة الوضع االقتصادي للبلد يف املدى القصري، وآثار التقلبات يف :  هدفها

ومسألة اختيار سعر الرصف االمثل، باالضافة اىل نظام النقد الدويل ومشاكله واملنظامت 

 .الدولية ودورها يف اعادة توزيع الدخل والثروة عىل املستوى الدويل

 ،IS-LMج حتليل النموذ: املنهج

كثر لالقتصاديات تتم املعامالت االقتصادية الدولية يف وقتنا احلارض يف ظل اندماج ا: نتائجها

النامية يف االقتصاد الدويل، مما جعلها اكثر حساسية جتاه اهلزات والتقلبات واالزمات التي 

 .حتدثت يف السوق العاملي

الدراسة ةننوغل يف دراسة االقتصاد البحت بل تكتفي بالعالقات : متيز دراسة الباحثه

 .االقتصادية الدولية وتأثرساهتا السياسية

 :الفرضيات  

 :فرضية رئيسية

 املعومل . تتأثر باالقتصاد الدويل  ولالسياسة اخلارجية للد

 :فرضيات فرعية

 االقتصاد يؤثر عيل صناعة القرار الدبلومايس

 سياسة املصالح للدول تعترب عامل اسايس يتحكم يف سياسة الدول اخلارجية

 عيل سياسة السودان اخلارجية تاثر العوملة االقتصادية 

 :حثمنهجية الب

الشك ان املنهجية البحثية هي التي تقود ايل نتائج الدراسة النظريه و امليدانية ابتداءا من 

مرحلة مجع املعلومات ايل مرحلة حتليلها ونتائجها واملنهج البحثي املناسب هو الذي يوصل 

ييل التارخيي و املنهج التحل  ايل نتائج بحثية حقيقية وصحيحة وهذا البحث اعتمد عيل املنهج

وسيعتمد   من خالل التحليل النوعي وذلك لضامن وصول الدراسة ايل النتائج النظرية

                                                 
 ،االردن. املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،العالقات االقتصادية الدولية،   2003،بسام حجار  . 1

. 
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مضمون املعلومات التي سيتم مجعها يف موضوع البحث ومن ثم التوصل عن   التحليل عيل

 .طريقها ايل نتائج الدراسة التي يزمع الباحث الوصول اليها

 :هيكلية البحث 

وفق الرؤية العامة للموضوع فان الباحث سيقسم بحثة ايل ثالثة اقسام رئيسة تضم عناوين 

 :فرعية وهي 

وهو الذي يمهد ويقدم االطار النظري ملوضوع ويوضح الطرق و : القسم النظري  -1

االساليب النظرية التي يعتمدها البحث لدعم اساس قوي للدراسة تساهم مستقبال يف 

 .التحليل للنتائج العملية االفادة منها يف

 .بتحليل املعلومات و البيانات الواردة يف البحث  وهو القسم املعني: القسم التحلييل  -2

 :قسم النتائج   -3

القسم الذي من اجله اجريت الدراسة لذا فان هذا القسم سيعني يف املقام االول بتحليل  وهو

فرضية   صحة او عدم صحة  التحقق منومن ثم تقديم تفسري هلا ومن ثم  نتائج الدراسة

 .البحث الرئيسة و الفروض الفرعية 

 :قسم التوصيات  – 4

التي قد تفيد يف دراسات الدراسة وهي   هو القسم الذي يقدم توصيات خرجت من نتائج

 .وكذلك يف طرح املعوقات التي صاحبت الدراسة ، مستقبلية

 نتائج البحث:

تقف دولة السودان عىل حافة هاوية من كل النواحي، االجتمعية والثقافية واالقتصادية  

والسياسية،   وعىل رأس االسباب لدين البني التحتية ، وليس هناك خمرج من هذا النفق سوى 

بالعمل اجلاد عىل القيام بتغيري شامل لكل البنى التحتية والفوقية التي قامت عىل اساسها 

سودانية، ومن ضمن هذه البنى بالتأكيد هي البنى اهليكلية لألقتصاد السوداين، يف الدولة ال

  .حراكه الداخيل، ويف عالقاته اخلارجية 

فالوضع االقتصادي للسودان يؤثر عىل مسار العالقات اخلارجية، والعكس صحيح، وقد 

دان منذ االستقالل ايل ظل هذا التأثري املتبادل فعاال يف كل املنعطفات اهلامة يف تاريخ السو

   .اليوم

النتائج التي ستخلص إليها الدراسة، لن تكون قوانني طبيعية حتكم االقتصاد السوداين يف 

عالقته مع السياسة اخلارجية وعوملته ، فهي دراسة حلالة خاصة وفق معطيات معينة، ومثل 

د الديناميكية فاملحيط الدويل شدي هذا النوع من الدرسات حساس للزمن بشكل كبري، 

 :والتبدل، فيمييل ملخص لبعض 
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 اهم النتائج والتوصيات:

 العالقات الدولية صمصم اسرتاتيجي للحفاظ عيل الكيان الدويل. -

 العالقات الدولية يعكس وجه العوملة يف صورها املختلفة وتتأثر هبا -

 بني الدول ماثال.العوملة تأثر اجيابا عيل متانة العالقات اذا كان عامل التعاون  -

 العوملة اثرت عيل القرار االقتصادي و السيايس للدول . -

 الدول يف حميطها االقيليمة تفككت روابطها التقليدية من اثنني ولغوية وعقائدية -

غياب دول اجلوار عن لعب دور رئييس يف رشاكات السودان التجارية، بإستثناء مرص،  -

 .لني اساسينييوجد غياب كامل لدول اجلوار كفاع

 خاصة –ان مل يكن عداء   -عالقات السودان مع الدول الغربية تشهد حالة فتور زالت ال -

تصادية والدبلوماسية املفروضة عىل السودان من قبل الواليات اإلق العقوبات وجود ظل ىف

 املتحدة اإلمريكية.

كل أو بعض العقوبات بني السودان وجنوبه الدول الغربية لرفع  دفع اإلنفصال السلمي  -

 املفروضه عىل احلكومة  السودانية  خاصة إذا ماتم حل مشكلة دارفور.

تأثر العالقات االقتصادية التجاريه السودانية  فيميعرف بالرشكات متعددة اجلنسية ايل  -

خضوع السودان ايل عوملة العالقات التجارية املتأثرة سلبا بالعقوبات االقتصادية املفروضة 

 . عليه

 اثرت العالقات الدولية عيل مؤرش العوملة سلبا عيل السودان. -

  السياسة اخلارجية السودانية تأثرت سلبا بعوملة السياسة اخلارجية للدول.   -

 التوصيات:

حتسني العالقات مع دول اجلوار وباالخص دولة اجلنوب مفتاح اخر للتحسن االقتصادي  -

ل عليه السودان من ميزات نسبية كثرية يف التجارة يف السودان وذلك ملا يمكن ان يتحص

  .احلدودية

 التعاون الدويل والتبادل االقتصادي يستفد من عوملة العالقات الدولية  -

 انشاء منظومة دولية خاصة بالعالقات الدولية وفق نظام عاملي . -

رفع امليزان او العالقات الدولية خمتلة بني اجلنوب والشمل حتتاج ايل دراسات من شأن  -

 تعادلة.

اويص باقامة مؤمترات ودراسات وندوات مستقبلية اكثر ختصصية يف جماالت العالقات  -

 الدولية والعوملة.
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اويص  بان يعقد مؤمتر قادم خاص بالعالقات الدولية والسياسة اخلاردية للدول حتت  -

 ارشاف احلكومات 

 اخلامتة:

تعد دراسات العالات الدولية حدية نوعا ما بحداسة العلم كفرع من فروع العلوم السياسية  

وتشابكه مع علوم اخري كاالعالم الدويل والقانون الدويل والعلوم البنيوية عموما ، وتعد 

هذه الدراسة لقياس االثر للعوملة يف العالقات الدولية متسع متشعب التساع تأثرياهتم يف 

وبخاصة تلك النامية والتي ماتزال حتت سرية مستعمرات الدول الكربي بفرض الدول 

العقوبات او التصنيفات االيدلوجية التي تضعها يف خانة ضيثة تستخدم يف حراكها العصا 

 واجلزرة كم سياسة الواليات االمريكية املتحده مع السودان يف هذه  االلفية.
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منية جهزة لا ماعي من وجهة نظر العاملين في لا مدى فاعلية وحدة النوع الاجت

 جهاز قيادة قوات لامن الوطني الفلسطيني نموذجا :الفلسطينية
 

 1رنا اخلويل.م.م

 

 مقدمة:

 العدالة حتقيق يف ويسهم جدا مهام األمن قطاع يف االجتامعي النوع قضايا دماجإ يعترب

 الرقابة آليات وإرساء األمن قطاع تطوير عمليات هاتتطلب التي اجلنسني، بني واملساواة

 جهزةباأل جتامعياال النوع وحدات باستحداث الفلسطينية احلكومة قامت وعليه واملساءلة،

 من جمموعة بتنفيذ الداخلية وزارة ورشعت الوزراء جملس قرار عىل بناء 2008 عام األمنية

 .جتامعياال النوع قضايا لدمج األمنية األجهزة استجابة لتعزيز اهلادفة املشاريع

 مشكلة البحث:

تقرار ص عمل األجهزة األمنية وفق الصورة السائدة واملتعارف عليها بحفظ االستخي

تعاطي املخدرات  فات املجتمعية مثلباآلالسيايس واألمني واملجتمعي للمواطن، والتوعية 

هذه  احلد من وقوعها، حيث عرفتالغري قانونية ملحاربة اجلرائم وسلحة وخطورة حيازة األ

رصها عىل رجال األمن، فاستحداث عمل وحدات النوع املهام بغالبيتها العظمى بق

ة األمنية جهزعمل األ عىل -اع التميز ضد املرأةنوأالتي  تعنى بالقضاء عىل كافة -ي االجتامع

ع لدمج عملها باألجهزة دوات وخطط ومشاريأىل اسرتاتيجيات وإاملختلفة، التي حتتاج 

القيام هبذه عىل ءة قادر افطاقم عمل مدرب يمتلك القدرة والكىل إىل حاجتها إ ضافةإاألمنية، 

مدى فاعلية وحدة مثل يف املت دراسة اإلجابة عىل سؤاهلا الرئيساملهمة وعليه ستحاول هذه ال

 جهزة األمنية جهاز األمن الوطني نموذجا؟جتامعي من وجهة نظر العامالت باألالنوع اال

 أسئلة البحث:

 دماج النوع االجتامعي؟إات التي جيب توافرها لتعميم ودوما األ 1

 ما مدى كفاءة املوظفني واملوظفات يف قضايا النوع االجتامعي؟ 2

 هداف البحث:أ

 للتعرف عىل ما ييل:هتدف هذه الدراسة 

                                                 
مدير النوع االجتامعي بقوات األمن الوطني، منسق اللجنة االستشارية ، طالبة دكتوراه ومدرس يف اجلامعة العربية األمريكية1

 الرصاعات.لوحدات النوع االجتامعي / فلسطني، دبلوم مبادرات نسوية وإرشاد االجتامعي، دورات يف التفاوض وحل  
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دماج النوع االجتامعي يف جهاز إسهل وتساعد يف عملية تدوات التي جيب أن تتوفر لاأل -1

 األمن الوطني الفلسطيني.

ت التي يتمتع هبا العاملون يف قضايا ءالسامت الوظيفية والقدرات والكفاالتعرف عىل ا -2

ت ءاامتالكهم للكفا سطيني وكيف يسهلالنوع االجتامعي يف جهاز األمن الوطني الفل

 والقدرات عىل عملية دمج قضايا النوع االجتامعي باجلهاز.

 مهية البحث:أ

مدى فاعلية وهو مهية تسلط الضوء عىل موضوع غاية يف األكوهنا يف مهية الدراسة أتتمثل 

من الوطني ضايا النوع االجتامعي يف جهاز األعمل وحدة النوع االجتامعي لدجمها ق

دوات التي جيب توافرها لدمج ألر العاملني يف اجلهاز من ناحية اجهة نظالفلسطيني من و

سامت الوظيفية التي قضايا النوع االجتامعي إضافة للكفاءة ومستوى القدرات والتدريب وال

وحدة النوع االجتامعي التي تساهم بشكل سلس ومقنع يف دمج قضايا النوع  ويمتلكها موظف

 االجتامعي يف عمل اجلهاز.

 منهج البحث:

ستقوم الدراسة باالعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل ملالئمته لطبيعة الدراسة وباستخدام 

االستبانة كأداة جلمع املعلومات، من عينة الدراسة حيث ستقوم الباحثة باختيار عينة عشوائية 

من الوطني ألن يف جهاز اوالعامل مالدراسة وهتعتمد عىل البعد اجلغرايف  واجلنس من جمتمع 

 .الفلسطيني

،  قيادة منية الفلسطينيةجهزة األية،  وحدة النوع االجتامعي،  األفاعلالكلامت املفتاحية:   

من الوطني الفلسطينيقوات األ
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The Effectiveness of the Gender Unity from the Point of View of 

Workers in the Palestinian Security Services: 

The leadership of the Palestinian National Security Forces as a Model 

 

Rana El Khouly 

Abstract 

The study aimed to identify the extent of the effectiveness of the 

performance of the gender unity from the point of view of workers in the 

Palestinian National Security Forces, so the creation of this unity in the 

Palestinian security services came in order to achieve local ownership, 

which is an important requirement in the development of the security sector 

and the establishment of mechanisms of control and accountability. In light 

of the results, the study found many recommendations to continue to 

integrate gender programs according to various strategies and units of 

national security. 

 

Keywords: effectiveness, gender unit, Palestinian security services, 

leadership of the Palestinian national security forces 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 اإلطار املفاهيمي: 1.2

قدرة املؤسسة  يقصد بالفعالية هو تنفيذ العمل وفق األهداف ويف تعريف اخر هلاالفعالية:  -

عىل التكيف والنمو والبقاء والفعالية أيضا املقدرة عىل بلوغ اقىص حد لتحقيق الغايات 

ويرتبط مقياس الفاعلية بالقدرة عىل انجاز األهداف كام اهنا مقياس للخدمة التي تم امتامها 

 .1وال ترتبط باملستوى الكمي للخدمات

دة يف املؤسسات احلكومية الفلسطينية والتي هي الوحدة املوجووحدة النوع االجتامعي:  -

تعمل عىل تضمني قضايا النوع االجتامعي يف خطط وسياسات الوزارات وتدقيق ومتابعة 

الربامج والسياسات من منظور النوع االجتامعي والتي أنشأت بقرار من جملس الوزراء 

 .20082الفلسطيني عام 

الراجعة باألدوار واحلقوق واملسؤوليات  يقصد به االختالفمفهوم النوع االجتامعي:  -

 نام عىل النساء والرجال وإرصيقت كام ان املفهوم القات القائمة بينهم، الللنساء والرجال والع

من خالل مسار التعايش  مهتم وهوياهتهم وسلوكياصخصائتي حتدد ها يشمل الطريقة ال

 .3االجتامعي

ستفادة إمكانية االوب فوذالمساواة يف النيف جماالت ال النوع االجتامعييرتبط مفهوم   

ية والدينية خيقائق التارحلء والرجال بااختلفة للنسملواقع املثر اأتتحيث  ،واردمليارات وامن اخل

قات التشكل العري، كام سؤوليات أن تتغقات واملالمكن لتلك العيقتصادية والثقافية، وواال

 ،نظم القانونيةألرسة والات مثل املؤسسمتنوعة من اوعة جمم ها النساء والرجال،ميتقاس تيال

التي متيل النساء والرجال  نيرتاتبية بالقوى ال القاتع يف جتامعياال قات النوعالوتتمثل ع

طبيعية، ولكنها أهناعىل  اتبيةقات الرتالما تقبل تلك العيف الغالب دونية النساء، و اىل تكريس

جتامعي اال قات النوععال تشكلري، كام يا وقابلة للتغددة اجتامعيا ومتوطنة ثقافحمقات الع

 عتباراتاال أخرى من خللها حماورالوقت، وتت سنف يف ديناميكية تتميز بالرصاع والتعاون

 4األرسة. لوقع داخلو ا جتامعيةو احلالة اال العمرو طبقةوال الطائفة تشمل

                                                 
 G61htttps://cutt.us/i  : 2022\9\1(، تعريف الفاعلية، تاريخ دخول املوقع 2022عبد السالم، رشين) 1
مدى فاعلية وحدات النوع االجتامعي احلكومية من وجهة نظر املؤسسات النسوية يف حمافظات (، 2017صوافتة، رشين) 2

 .19النجاح الوطنية، نابلس، ص ، رسالة ماجستري منشورة جامعة شامل الضفة الغربية
(، النوع االجتامعي مفهومه، ظهوره مقارباته، بحث منشور، جملة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية، 2019مناد، لطيفة ) 3

 .84ص  املانيا، -، املركز الديمقراطي العربني برلني6العدد 
4 UNDP (2006دليل املصادر يف النوع االجتامعي واملسار ا، ) 19لرئييس إلدارة املياه. 
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املقارنة بني الرجل واملرأة من خالل األدوار عن  راجلندمصطلح ويعرب 

 رفاجلنداالقيم السائدة، ومن ثم يف  تأثرت والتي عىل حدة  منها كل يؤدهاالسوسيولوجية التي 

 والثقافة االجتامعية، ألنه يشري إىل خمتلف األدوار بيولوجيمفهوم سوسيولوجي أكثر مما هو 

يف حني ال يتغري اجلنس يف فرتة زمنية ألخرى ا، فتلك األدوار التي تتغري من التي متارسه

 رفاجلنداللذكر واألنثى عىل حد السواء،  و املميزةثابتة ال بسبب اخلاصية البيولوجية عمومه،

هو نتاج الفوارق  راجلنداأن النوع أو أة أي بني الرجل واملر البيولوجيةخمتلف الفوارق غري  هو

واالقتصادية  والدينية النفسة والذهنيةمن العوامل  التي ختضع بدورها إىل جمموعة االجتامعية

 .1والسياسية

هي األجهزة األمنية التي تشكلت وفق أوسلو والتي نصت يف األجهزة األمنية الفلسطينية: -

ويف االتفاقيات املكملة ألوسلو املوقعة  1993املرحلة األوىل عىل تشكيل جهاز الرشطة عام 

جهاز املخابرات واالمن الوطني )اقي األجهزة املتبقية مثل نص عىل تأسيس ب 1994عام

 .2واالستخبارات واالمن الوقائي وغريها(

هيئة نظامية امنية ذات صغبة عسكرية مهيكلة بتشكيالت ميدانية قوات االمن الوطني:  -

وكتائب وتنحص وظيفتها يف الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب ومحاية املجتمع والسهر عىل 

من والنظام العام وتؤدي واجها ضمن احلدود التي رسمها القانون من احرتام من حفظ اال

احرتام االنسان واحلريات العامة وختضع مبارشة حتت قيادة الرئيس القائد األعىل لقوات 

 3االمن الفلسطيني.

ة هم املنتسبون ملختلف األجهزة األمنية الفلسطيني العاملني والعامالت يف األجهزة األمنية:

مثل: جهاز املخابرات االستخبارات األمن الوطني األمن الوقائي الضابطة اجلمركية 

والرشطة وهيئة التدريب العسكري وغريها( وحيملون رتب عسكرية خمتلفة ويقوموا بأداء 

 املهام املنوطة هلم كل وفق ختصصه وموقعة عىل اهليكلية اإلدارية يف جهازه. 

 

 

 

 

 

                                                 
 .15-14(، ما جندر. يف املقاربة اجلنادرية؟ املغرب، ص 2018محداوي، مجيل ) 1
     https://cut.us/mHeAu :2022\9\3قناة اجلزيرة، تاريخ دخول املوقع: 2
  www.nsf.ps :2022\9\3(، تعريف القوات، تاريخ دخول املوقع: 2022قوات االمن الوطني الفلسطيني ) 3

http://www.nsf.ps/
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 االطار النظري 2.2

 متهيد:

ظهر بالربع األخري من القرن العرشين مفهوم النوع االجتامعي والذي عرف 

كمؤرش لتحليل الواقع االجتامعي نتيجة لزيادة االهتامم حول موضوع  (Genderبمصطلح )

املرأة والتحديات االجتامعية والثقافية ملشاركتها يف خمتلف جماالت احلياة، ونتيجة الرتفاع 

ساء يف احلياة السياسية وسوق العمل ازداد تداول هذا املفهوم، وايضا معدل املشاركة للن

ظهور احلركات النسوية واملنظامت الدولية التي تتبنى قضايا املرأة ودجمها يف املجتمع، 

واستجابة لتطور يف املجتمع الدويل يف قضايا النوع االجتامعي واكبت فلسطني هذا التطور 

وتشكيل   2008الجتامعي يف املؤسسات احلكومية عام من خالل تأسيس وحدات النوع ا

، وهبذا ستتحدث هذه 2013اللجنة االستشارية للنوع االجتامعي يف القطاع االمني عام 

 الدراسة عن فعالية وحدة النوع االجتامعي يف قيادة قوات االمن الوطني الفلسطيني.

 مرتكزات واعتبارات مفهوم النوع االجتامعي: 2.2.1  

 مفهوم النوع االجتامعي عىل أمرين أساسني وفق التايل مها: يرتكز

معرفة وحتليل االختالفات القائمة عىل العالقات ما بني الرجل واملرأة ألن مفهوم النوع أوال: 

االجتامعي خيتلف عن مفهوم اجلنس، حيث يشري مفهوم النوع االجتامعي اىل اختالف 

االلتزامات والعالقات واملسؤوليات وكذلك املكانة األدوار املتمثلة يف احلقوق والواجبات و

االجتامعية التي يتمتع هبا كال اجلنسني، بينام يشري مفهوم اجلنس اىل جمموع الطبائع اجلسمية 

والفسيولوجية اخلاصة بكل من الذكور واالناث وهبذا يعني اىل تواجد جمموعة من املميزات 

صة بكل جنس والتي ال يمكن تغريها عرب املراحل اجلنسية األولية والثانوية والوظائف اخلا

 العمرية التي يعيشها اإلنسان.

حتديد أسباب عدم التوازن يف العالقة بني اجلنسني وحماولة إحياد حلول ملعاجلة اخللل ثانيا: 

والعمل عىل تقليص الفجوة بينهام وتعديل وتطوير العالقة بني الرجل واملرأة حيث إن 

يف عملية التنمية  اإسهاماهت ج يعترب حتديا تنمويا حيد من تنمية املرأة وإدماالتفاوت بني اجلنسني

 .1األمر الذي يؤثر بشكل سلبي عىل املرأة وعىل املجتمع بشكل عام

 عند حتديد مفهوم النوع االجتامعي جيب االخذ بعني االعتبار االمور التالية:

                                                 
(، مدى فاعلية وحدات النوع االجتامعي احلكومية من وجهة نظر املؤسسات النسوية يف حمافظات 2017صوافطة، رشين ) 1

 24فلسطني  -شامل الضفة الغربية، رسالة ماجستري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
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ة إنتاج وإعادة إنتاج باستمرار حيث يامرس انه عملية اجتامعية وثقافية بمعنى أهنا عمليأوال: 

 عىل شكل أدوار وسلوكيات.

النوع االجتامعي يتكون من نظم من املامرسات املتشابكة ويوجد بشكل مستقل عند ثانيا: 

االفراد وليس خصائص يتمتع هبا األفراد وإنام جمموعة من السلوكيات والصفات التي تظهر 

 ي.يف مجيع مستويات البناء االجتامع

ترجع امهية النوع االجتامعي لتنظيمه عالقات عدم املساواة بني اجلنسني فالتنشئة ثالثا: 

االجتامعية تلعب دورا جوهريا يف بناء املفاهيم واملعتقدات لألشخاص والتي بطبيعة احلال 

تنعكس عىل املجتمع وبالتحديد نظرة كل من املرأة والرجل ألحدمها اآلخر فهذه تنعكس 

 .1السلوك من خالل ممارسة األدوار لكال اجلنسني وتفاعلهامعىل 

حياول ان يسد الفجوة املتعلقة باألدوار التي  مفهوم النوع االجتامعيوهبذا نرى ان  

تقوم هبا املرأة فمن املعتاد ان يتم التقليل من قيمية وامهية العمل التي تقوم به املرأة يف سوق 

املنوط هلا املتعلق برعاية األرسة وهذا يوضح امهية مفهوم  العمل وهذا بسبب الدور التقليدي

النوع االجتامعي والذي يسعى خللق نوع من التوازن يف األدوار التي تقوم هبا املرأة يف رعاية 

 شؤون املنزل وايضا دورها يف سوق العمل واملجتمع.

 دور النوع االجتامعي: 2.2.3

د بشكل عام أكثر من دور يف املستويات نموذج لسلوك الفرد فلكل فر الدوريعترب  

 عاملختلفة فتتحدد أدوار النوع االجتامعي من طرف املجتمع وتكون مرتبطة بتوقعاته فاملجتم

ترتبط بكل تكون توقعاته مبنية عىل أساس اجلنس فيحدد األدوار اخلاصة بالذكور والنساء و

، وبالتايل ملجتمعقيم السائدة يف ادوار جمموعة من السلوكيات التي تعرب عن الألدور من هذه ا

 و لكل منهم ملحددةدوار األنجاح يف تأدية الفإنه يتم تقييم الرجال والنساء جمتمعيا  وفقا  ل

دوار التي يقوم هبا، وهي بدورها ألواجبات وحقوق معينة وفقا  للدور أو ا لإلنسانتتحدد 

قتصادية والثقافية والدينية الجتامعية وااال جتامعي يتغري الدور وفقا  للتغيرياتحتدد املركز اال

 .2والسياسية التي يتأثر هبا الفرد

كام ان األدوار التي يقوم هبا كل من اجلنسني شكلتها الظروف االجتامعية وليس  

نزيل مرتبطة ملطفال وأعباء العمل ااأل كانت تربيةاالختالف البيولوجي فعىل سبيل املثال إذا 

 يمكن دوارألإذ إن هذه ا هلم، البيولوجي القة بالتكوينلك ليس له عفان ذبالسيدات تقليديا  

                                                 
 .40ار: األبعاد االجتامعية والثقافية، دار الرشوق، عامن األردن، ص (، اجلند2009حوسو، عصمت ) 1
(، مرسد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتامعي، مفتاح، رام 2008املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والديمقراطية ) 2

 .11فلسطني، ص  -اهلل
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نس اجلختتلف عن أدوار  االجتامعيأن يقوم هبا الرجل أيضا ، وعليه فان أدوار النوع 

 .أن الثانية تتسم بالثبات نييف ح جلنسنيقد تكون متبادلة بني ا ألوىلالبيولوجي، فا

 أسس النوع االجتامعي:2.2.4

 األسس التي يوم عليها النوع االجتامعي فيام ييل:تتمثل 

األدوار املنوطة بشكل عام بالرجل واملرأة واملحددة من قبل عوامل اقتصادية  .1

 واجتامعية وثقافية أكثر منها بيولوجية.

إعادة توزيع األدوار بني الرجل واملرأة باملجتمع من منطلق مفهوم املشاركة الذي  .2

 .يعود بفائدة أكرب للمجتمع

إتاحة الفرص املتكافئة للرجل وللمرأة الكتشاف القدرات الكامنة فيهم ومتكينهم  .3

 من مهارات تفييدهم بالقيام بأدوار جديدة تعود بالنفع عىل املجتمع.

 إدماج النوع االجتامعي يف املجتمع: 2.2.5

يعد إدماج النوع االجتامعي يف املجتمع عن طريق التمكني االقتصادي للمرأة يف 

التنمية البرشية فعملية  الزمن احلايلا  بمؤكدسوق العمل و عملية التنمية املستدامة، أمرا 

عىل أرض الواقع دون مشاركة املرأة تطبيقهام بشكل عميل  والتنمية املستدامة ال يمكن

االجتامعية والسياسية واالقتصادية بحسب مفهومي التنمية البرشية  عىل كافة املستويات

والتنمية املستدامة وربطهام بمفاهيم النوع االجتامعي ـ فالتنمية يف األساس سواء أكانت 

عدم إقصاء أو هتميش أي من القوى  نصالتي ت برشية أم مستدامة تقوم عىل مبدأ املشاركة

 للمرأةفمشاركة  ومردودها،بشقيها التنمية  عملية قيام املجتمعية باعتبارها املستفيد من

احلقيقية يف التنمية بكل النواحي االجتامعية والسياسية واالقتصادية طبقا ملفاهيم النوع 

 1االجتامعي، وحتقيقا للتنمية، وإرساء  ملبدأ العدالة االجتامعية

 امهية إدماج النوع االجتامعي يف القطاع األمني: 2.2.6

 :2أمهية إدماج قضايا النوع االجتامعي باألجهزة األمنية فيام ييلتتمثل 

خربات وأولويات  اجلنسني ى كل منلدحيث يوجد  :لتقديم اخلدمات بشكل فعا -1

قدرات  وتعزيزعمل ال سري تطويريعمل عىل  االختالفات هبذه واالهتامم تلفةخم

   .األمنية ستجابة للحاجاتاالاألمني بمؤسسات القطاع 

                                                 
وإدماجه يف املجتمعات العربية، شبكة احلوار املتمدن، تاريخ (، اجلندار/ النوع االجتامعي: أدواره 2020أمحد، إبراهيم ) 1

   https://cutt.us/F7v4f:2022\7\4دخول املوقع 
(، إصالح القطاع األمني والنوع االجتامعي، معهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من 20214فاالسيك، كرستني ) 2

 .14-13هوض باملرأة، صاجل الن

https://cutt.us/F7v4f
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الرجال مقارنة بالنساء متثيل  يف كثر نسبةاأل األمنيتعترب مؤسسات القطاع  يل:التمث -2

 .يف املجتمع دالثقايف السائ وثبسبب املوروذلك 

توفري إجراءات من شأهنا منع انتهاكات حقوق اإلنسان من  احرتام حقوق األنسان: -3

احرتام حقوق األمن يعمل عىل عاملني يف القطاع خالل إجياد مناخ آمن وصحي لل

ألي  عدم إفساح املجال فعىل ثقة املجتمع، وذلك هبد الزمالء واملواطنني للحصول

   .نسانإلا ققوان حتدث أي انتهاك حل فرصة شأهنا

قة يف عالاملرأة واملنظامت النسوية واملؤسسات ذات ال كإرشا من خالل :امللكية املحلية -4

تلعب مجيعها دورا هاما  والتي جتامعيالالعاملة يف جمال النوع ا األمني تطوير القطاع

 .مني املحيلااليف املجال 

قق املساواة يف أجهزة الرقابة، حيمشاركة الرجال والنساء بشكل  ان :واملسائلة الرقابة 5-

ستجابة لكل اهتاممات بناء الثقة وتعزيز االتعمل عىل  والشكاوي، واملسائلة، والتحقيق،

ساسية من قبل النسان واحلريات ااال قمنع انتهاكات حقو فاملواطنني بشكل عام هبد

 .لتزم بالقانوني البة كل من ق، ومعاات األمنقو

 ممارسات وحدة النوع االجتامعي يف قوات األمن الوطني الفلسطيني. 2.2.7

ستتحدث الدراسة فيام ييل عن واقع عمل وحدة النوع االجتامعي يف قوات األمن الوطني 

 :1الفلسطيني

 العامة للقوات. تأكد من املامرسات السليمة واملشاركة يف صنع السياساتال -1

( بناء  عىل وااللتزاماتتكامل األدوار )احلقوق والواجبات العمل عىل حتقيق   -2

القدرات والكفاءات ودون متيز، وعمال بمبدأ تكافؤ الفرص، وترسيخ عالقات عمل 

 بناءة وتكاملية بني اجلميع.

من املورد البرشي  واالستفادةه األمن واألمان والعدالة، النهوض بمجتمع يسود -3

 واالزدهار، ومتكينه من التفاعل واملسامهة اإلجيابية لتحقيق التنمية "اإلنسان"

 الوطني.

 بمستوى تأهيل وتدريب الطاقات والكفاءات مما يساهم يف تطوير األداء. االرتقاء -4

بني وحدة النوع االجتامعي التي تم استحداثها يف كام أنه توجد عالقة وثيقة مرتابطة 

قوات األمن الوطني وبني وحدة النوع االجتامعي التي تتبع لوزارة الداخلية الفلسطينية، 

املرجعية األساسية ملعظم األجهزة األمنية ومن ضمنها قوات األمن الوطني، التي ت عنى 

                                                 
 :2022\6\28( وحدة النوع االجتامعي، تاريخ دخول املوقع 2022قوات األمن الوطني الفلسطيني ) 1

https://cutt.us/uJgyf  

https://cutt.us/uJgyf
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يتم العمل عىل برامج  ، كامة األمنيةبتطوير ودعم وحدات النوع االجتامعي يف كافة األجهز

التعاون مع املمولني لرفع مستوى متثيل النساء داخل األجهزة بمشرتكة بني األجهزة األمنية 

وتطوير املستوى املعريف يف قضايا النوع االجتامعي عىل مستوى وحدات النوع  األمنية

الدور الفاعل يف جمال االجتامعي وباقي منتسبي ومنتسبات األجهزة األمنية، ناهيك عن 

 .تطوير االسرتاتيجيات واخلطط اخلاصة باألجهزة األمنية بشكل عام

 

 الدراسات السابقة: 2.2

(، اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي واخلطة 2021مديرية األمن العام ) :دراسةأوال 

 .1التنفيذية مديرية األمن العام يف األردن

اسرتاتيجية ادماج النوع االجتامعي ملديرية األمن العام هدفت الدراسة للتعرف عىل 

يف ظل إطار لسياسة قطاع األمن ذات الصلة بجهود  (2024-2021خالل الفرتة من )

اململكة األردنية احلالية لدعم األمن واالستقرار الوطني واإلقليمي، حيث تعترب 

السالم واألمن واملساواة بني االسرتاتيجية ضامن لرتمجة االلتزامات الدولية حول املرأة و

ملموسة تتامشى مع األولويات الوطنية مثل اخلطة الوطنية األردنية  وإلجراءاتاجلنسني 

 حول املرأة واألمن السالم.( 2000) 1325لتنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

 عىل وهتدف اسرتاتيجية ادماج النوع االجتامعي لتعزيز وإضفاء الطابع املؤسيس

ادماج النوع االجتامعي كعنرص رئييس يف اسرتاتيجيات وسياسات وعمليات قطاع األمن 

لتحقيق مراعاة النوع االجتامعي واملشاركة اهلادفة للمرأة يف قطاع األمن، وتوصلت الدراسة 

اىل أن مديرية األمن العام أحرزت تقدما كبريا حيث تعد اسرتاتيجية ادماج النوع االجتامعي 

ة طريق ملديرية ألمن العام الختبار سياساهتا وبراجمها واسرتاتيجياهتا للتأكد من أهنا خارط

تستجيب الحتياجات كل من النساء والرجال وتأكيد تقديم مسارات غري متييزية لكل من 

 النساء والرجال للتقدم والرتقية إىل املستويات العليا.

ية األرسية واألدوار اجلندرية ذكور واإلناث (، التنشئة االجتامع2020)الفارس  :دراسةثانيا 

 .2يف مدينة عامن

                                                 
األمن العام يف األردن، مديرية (، اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي واخلطة التنفيذية مديرية 2021مديرية األمن العام ) 1

 األمن العام، األردن.
، ببحث منشور، جملة التنشئة االجتامعية األرسية واألدوار اجلندرية ذكور واإلناث يف مدينة عامن(، 2020الفارس، فارس ) 2

 .4، العدد28اجلامعة اإلسالمية، املجلد 
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هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور التنشئة األرسية بتوزيع األدوار اجلندرية، حيث 

من طالب الصف العارش واحلادي عرش والثاين عرش، وتم استخدام  تكون جمتمع الدراسة 

ة جلمع املعلومات وتكونت عينة الدراسة منهج املسح االجتامعي واستخدمت االستبانة كأدا

طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: وجود عالقة بني املوروثات  200من  

( وأن هنالك 3.66 -2,74الثقافية والعادات بتوزيع األدوار اجلندرية بمتوسط حسايب ) 

اجلندرية بمتوسط حسايب)  التي ينشأ هبا الفرد وتوزيع األدوار االجتامعيةعالقة بني البيئة 

ك عالقة بني السلطة األبوية بتوزيع األدوار بناء عىل اجلندر بمتوسط ( وهنال4.11 -2,56

(كام أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها : إعداد برامج   3.66 -2.74حسايب )

الغري جندرية، إرشادية تستهدف أولياء األمور لتوعيتهم باآلثار اإلجيابية للتنشئة األرسية 

إجراء املزيد من الدراسات التي تتعلق بالتنشئة األرسية املبنية عىل أسس سليمة ختلو من 

 التمييز اجلندري.

( واقع النوع االجتامعي يف وزارات 2018)البرشية التنمية  إحصاءاتقسم : دراسةثالثا 

 .1ومؤسسات الدولة يف العراق

واقع العمل يف مؤسسات الدولة من هدفت الدراسة إلعداد قاعدة بيانات عن 

 التنمية عملية يف اھوتفعيل دور النهوضمنظور النوع االجتامعي ومتكني املرأة العراقية من 

دماج قضايا النوع االجتامعي يف اخلطط واالسرتاتيجيات ا إضافة اىل العمل الشاملة

للوزارات ومؤسسات الدولة والكشف عن عدم تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف مجيع مراحل 

التخطيط واختاذ القرارات من خالل أنشطة بناء القدرات والتدريب للموظفني العاملني 

ملنهج الوصفي التحلييل ومن النتائج واملناصب القيادية يف كل وزارة، اعتمدت الدراسة عىل ا

التي توصل اليها قسم االحصاء عن واقع النوع االجتامعي يف الوزارات هي أن: ثالثة 

 التفاوت ويالحظ النواب جملس يف النساء عن الرجال اھيف يزيد الذي العدد وھأضعاف 

 عىل اما ني،املوظف جمموع من%( 16) النساء نسبة بلغت حيث والرجال النساء بني الواضح

ان الفجوة متيل لصالح النساء بالنسبة  اىل النساء عدد قلة من فبالرغم التعليمي املستوى

رجل  100%(وتبني البيانات ان لكل  21البكالوريوس والتي بلغت ) شهادةللحاصلني عىل 

ان الفجوة بني  إال االنخفاض ذاھ من وبالرغم الدائم املالك عىل النساء من تقريبا( 20) ناكھ

اجلنسني متيل لصالح النساء، اما املناصب اإلدارية فيحظى الرجال بمنصب مدير عام بعدد 

من النساء مما يستوجب اعادة  ) 18) ناكھرجل  100(من النساء وان لكل  2(مقابل ) 11)

                                                 
 -، وزارة التخطيطامعي يف وزارات ومؤسسات الدولة يف العراقواقع النوع االجت (،2018قسم إحصاءات التنمية البرشية ) 1

 اجلهاز املركزي لإلحصاء، مجهورية العراق.
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النظر يف توزيع املناصب القيادية يف الوزارة لغرض حتقيق تكافؤ الفرص يف العمل . اما 

، النساءتقريبا من ( 24رجل تقابله ) 100مشاركة النساء يف الدورات الداخلية فان لكل 

احلكومية يف  راملتدنية تعمم عىل خمتلف الوزارات والدوائ املرأةوهذه النتيجة بمشاركة 

 العراق.

فاعلية وحدات النوع االجتامعي احلكومية من وجهة  ى(، مد2017)صوافطة  :دراسةرابعا 

 .1نظر املؤسسات النسوية يف حمافظات شامل الضفة الغربية

هدفت الدراسة للتعرف عىل فاعلية وحدات النوع االجتامعي احلكومية من وجهة  

نظر املؤسسات النسوية يف املحافظات الشاملية يف الضفة الغربية كام هدفت للتعر عىل أثر 

، ومكان السكن االجتامعيةض املتغريات الدراسة مثل النوع االجتامعي، والعمر، احلالة بع

ومكان العمل واملؤهل العلمي والتخصص أضافة ملتغريات مستوى الدخل ونوع املؤسسة 

 ةكأداوطبيعة العمل، وقامت الباحة باستخدام املنهج الوصفي التحلييل واستخدام االستبانة 

فردا من العامني يف املؤسسات النسوية وتم  99من  الدراسةكونت عينة جلمع املعلومات وت

وجود درجة استجابة  ومن أهم نتائج الدراسةاختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، 

متوسطة يف مدى املعرفة بوحدات النوع االجتامعي احلكومية ووحدات النوع االجتامعي 

االجتامعي، وعىل ضوء النتائج تويص الدراسة  وآليات رفع فاعلية عمل وحدات النوع

 وحدات النوع االجتامعي يف الوزارات الرئيسية لتبادل اخلربات يلتشكيل شبكة تضم كافة ممث

 والتجارب العملية.

 

 

 

  

  

                                                 
(، مدى فاعلية وحدات النوع االجتامعي احلكومية من وجهة نظر املؤسسات النسوية يف حمافظات 2017صوافطة، شريين ) 1

 فلسطني. -نية، نابلسالضفة الغربية، رسالة ماجستري منشورة، جامعة النجاح الوط
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا 

 منهج الدراسة:  3.1 

قامت الباحثة باستخدام املنهج الوصفي ملالءمته ألغراض هذه الدراسة، وهو املنهج      

الذي هيتم بالظاهرة كام هي يف الواقع، ويعمل عىل وصفها، وحتليلها، وربطها بالظواهر 

األخرى، حيث اعتمدت الباحثة عىل مصادر املعلومات ذات الصلة بموضوع الدراسة، 

بيانات عن طريق االستبانة، التي تم تطويرها بناء عىل اإلطار وحتليلها، وثم جتميع ال

 النظري والدراسات السابقة. 

 جمتمع الدراسة وعينتها:  3.2 

، حيث قامت العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينيةتكون جمتمع الدراسة من مجيع     

ف خلصائص عينة وص ( منهم، وفيام ييل323الباحثة باختيار عينة عشوائية مؤلفة من )

 الدراسة حسب متغرياهتا:

 املستقلة متغرياهتا حسب الدراسة عينة توزيع  (1 ) جدول
 النسبة املئوية % التكرار التصنيف املتغري

 اجلنس
 70.6 228 ذكر

 29.4 95 أنثى

 املحافظة

 13.9 45 جنني

 5.0 16 طوباس

 13.0 42 نابلس

 5.9 19 طولكرم

 10.8 35 قلقيلية

 5.6 18 سلفيت

 16.4 53 رام اهلل والبرية

 9.6 31 أرحيا

 1.2 4 القدس

 7.4 24 بيت حلم

 11.1 36 اخلليل

 97.9 316 مثبت/ة التصنيف الوظيفي
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 0.9 3 عقد

 1.2 4 أخرى

 سنوات اخلربة

 4.3 14 ال يوجد سنوات خربة

 2.8 9 أقل من سنة واحدة

 2.8 9 من سنة إىل سنتني

سنوات 5-3من   35 10.8 

سنوات 10-5من   43 13.3 

من سنوات 10أكثر   213 66 

 100.0 323 املجموع

يبني اجلدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب متغرياهتا الديمغرافية حيث يبني اجلدول 

 تكرار كل متغري ونسبته املئوية.

 أداة الدراسة:3.3

)االستبانة( وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسة باستخدام أداة الدراسة  الباحثة قامت

والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع، وتكونت األداة يف صورهتا النهائية من حمورين 

 ( فقرة16و )

 صدق األداة: 3.4

وتم التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها عىل جمموعة من املحكمني ذوي    

الجتامعية والتخصصات األخرى، وطلب منهم إبداء االختصاص واخلربة يف جمال العلوم ا

الرأي حول فقرات االستبانة وذلك باحلذف والتعديل واقرتاح فقرات جديدة ومناسبة األداة 

 ملوضوع الدراسة.

 ثبات األداة: 3.5

تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا من اجل  لألداة،من اجل استخراج معامل الثبات  

توفر للمحور األول )%( 77.6)فبلغت لفقرات االستبانة حتديد االتساق الداخيل 

كفاءة املوظفني %( للمحور الثاين )88.4( و)األدوات لتعميم وإدماج النوع االجتامعي

وتشري هذه القيم أن %( للدرجة الكلية 91.3(، و)واملوظفات يف قضايا النوع االجتامعي

 الدراسة.األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراض هذه 

 إجراءات الدراسة: 3.6

 اآلتية:لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق اخلطوات  
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 تطوير أداة الدراسة بصورهتا النهائية  .1

 حتديد أفراد عينة الدراسة  .2

الدراسة إلكرتونيا  حيث استجاب بتوزيع االستبانات عىل عينة  ةالباحث تقام .3

 ( فردا  هم الذين شكلوا عينة الدراسة.323)

إدخال البيانات إىل احلاسب ومعاجلتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية   .4

 .SPSSللعلوم االجتامعية 

 
   

 املعاجلة اإلحصائية:  3.7

 املناسبة، وذلكومعاجلتها بالطرق اإلحصائية  وترميزها، البيانات،وبعد مجع 

كرارات واملتوسطات الت ثةالباح فقد استخدمت ،SPSSاإلحصائية باستخدام برنامج الرزم 

واختبار )ت( للعينات املستقلة،  املئوية، واختباراحلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب 

، واختبار املقارنات البعدية ومعادلة كرونباخ ألفا One Way ANOVAالتباين األحادي 

LSD. 
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 عرض النتائج: 3.8

 النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة نظر إىل هتدف هذه الدراسة إىل التعرف   

ومن  ,"نموذجا الفلسطيني الوطني األمن قوات قيادة“العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية 

( فقرة تم توزيعها عىل عينة مؤلفة 16)من استبانة مؤلفة  ةالباحثت اجل حتقيق ذلك استخدم

 العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية.( من 223من )

األبعاد وقد بينت الفقرات  مخايسمقياس ليكرت أساس هذا وقد تم تصميم االستبانة عىل 

 يبني اجلدول اآليت:وأعطيت األوزان كام 

 2 جدول

 مفتاح تصحيح استجابات عينة الدراسة حسب مقياس ليكرت اخلاميس

 متدنية جدا   متدنية متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا   االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 تفسري النتائج )معيار التقويم(:

يتم حتويل املتوسطات احلسابية إىل نسب مئوية وتفرس النتائج عىل هذا األساس وفق املعيار 

 للموافقة:التايل 

 %( كبرية جدا  80)أكثر من  

 %( كبرية.80من  وأقل 70)من 

 متوسطة.%( 70واقل من  60)من 

 %( قليلة60وأقل من  50)من 

 % درجة قليلة جدا  50أقل من 

 وفيام ييل عرضا لنتائج الدراسة:

 النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة نظر العاملني يف ما  نتائج السؤال الرئييس

 ؟“ نموذجا الفلسطيني الوطني األمن قوات قيادة“األجهزة األمنية الفلسطينية 

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري 

 والنسبة املئوية لكل جمال من جماالت األداة، وفيام ييل بيان ذلك:
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 ( 3)جدول رقم 

مدى فاعلية وحدة جماالت  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية لدرجة

 األمن قوات قيادة“النوع االجتامعي من وجهة نظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية 

 نموذجا الفلسطيني الوطني

 املجال الرقم الرتبة
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الدرجة

 متوسطة 67.8 0.72 3.39 توفر األدوات لتعميم وإدماج النوع االجتامعي 2 1

2 1 
كفاءة املوظفني واملوظفات يف قضايا النوع 

 االجتامعي
 متوسطة 68.4 0.91 3.42

 متوسطة 67.4 0.74 3.37 الدرجة الكلية

 ( ما ييل:3يتضح من خالل البيانات يف اجلدول رقم )

األمنية فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة نظر العاملني يف األجهزة جماالت  إن درجة

( إىل 67.8)بني فقد تراوحت النسب املئوية عليها ما  .مجيعها متوسطةكانت  الفلسطينية

كفاءة املوظفني ( و )توفر األدوات لتعميم وإدماج النوع االجتامعي) ( ومها املجاالت68.4)

 .  (واملوظفات يف قضايا النوع االجتامعي

االجتامعي من وجهة نظر العاملني يف األجهزة فاعلية وحدة النوع أن  هذه النتيجة إىل وتشري

 (67.4، وذلك بداللة النسبة املئوية التي بلغت )كانت متوسطة األمنية الفلسطينية

وتفرس الباحثة هذه النتيجة حلداثة العمر الزمني لتكوين وتأسيس وحدة االجتامعي يف قيادة 

 الفلسطيني. قوات االمن الوطني

 االجتامعي؟توفر األدوات لتعميم وإدماج النوع  مدى ما الفرعي األول لسؤا 

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري 

توفر األدوات لتعميم وإدماج النوع والنسبة املئوية لكل فقرة من فقرات حمور األداة األول )

 (، وفيام ييل بيان ذلك:االجتامعي

 ( 4)جدول رقم 

توفر األدوات لتعميم املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية لدرجة 

 ،االجتامعيوإدماج النوع 
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 الفقرة الرقم الرتبة
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الدرجة

1 3 

اىل أي حد تعرفـ/ـني عن األدوات املتوفرة حول دمج 

االجتامعي يف جمال عملك مثل( االرشادات، وتعميم النوع 

 …يباملؤرشات، قوائم الرصد، االدلة التدر

3.85 

 
 كبرية 77.0 1.17

2 9 

هل تستفيد من اخلربات بشكل فعال ويف الوقت املناسب فيام 

( اخلرباء واخلبريات املستشارين راجلندايتعلق بنوع 

 واملستشارات يف النوع االجتامعي،

 كبرية 73.0 1.16 3.65

3 2 

هل متلكـ/ـني املعرفة الكافية لتقديم املشورة لآلخرين حول 

كيفية دمج النوع االجتامعي واملساواة بشكل خاص يف جمال 

 عملك؟

 كبرية 72.8 1.23 3.64

4 5 

 زميالتك،هل يمكنك تقديم تغذية راجعة لزمالئك/

واملؤسسات الرشيكة حول سياسات النوع االجتامعي 

 وتطبيقها؟

 كبرية 72.4 1.14 3.62

5 4 

كم استخدمت األدوات واالساليب املتوفرة( أدلة، 

ارشادات، التحليل للنوع االجتامعي، املؤرشات، )لدمج 

 النوع االجتامعي يف عملك؟

 كبرية 72.2 1.23 3.61

6 1 

كموظفـ/ـة يف األمن الوطني اىل اي مدى تقيم قدرتك عىل 

املراحل املختلفة يف تصميم ادخال قضايا النوع االجتامعي يف 

 …السياسات، الربامج واملشار

 كبرية 72.0 1.15 3.60

7 7 

إذا تطلب األمر منك هل يمكنك صياغة معايري اختيار، او 

تطوير رشوط مرجعية ملوظفني وموظفات، او 

 مستشارين/ات، وطرح اسئلة اثناء املقابالت وحتد

3.49 1.15 69.8 
متوسط

 ة

8 8 

تطلبـ/ين التغذية الراجعة من الزمالء والزميالت اىل اي حد 

واملؤسسات الرشيكة حول دمج أبعاد النوع االجتامعي يف 

 عملك؟

3.44 1.17 68.8 
متوسط

 ة

9 6 

اىل اي مدى تقوم/ين بدمج أبعاد النوع االجتامعي واملساواة 

بشكل واضح يف عملك مثال يف حتديد االنشطة، االساليب 

 املستخدمة.

1.38 0.48 27.6 
قليلة 

 جدا  

 67.8 0.72 3.39 الدرجة الكلية
متوسط

 ة
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 ييل:( ما 4يتضح من خالل البيانات يف اجلدول رقم )

 القليلة جدا  كانت ما بني  توفر األدوات لتعميم وإدماج النوع االجتامعي مدىفقرات  درجةإن 

( ومها الفقرات %77.0) %( إىل27.6)بني والكبرية. فقد تراوحت النسب املئوية عليها ما 

اىل اي مدى تقوم/ين بدمج أبعاد النوع االجتامعي واملساواة بشكل واضح يف عملك مثال )

)اىل أي حد تعرفـ/ـني عن األدوات املتوفرة حول  و( املستخدمة األساليب، األنشطةيف حتديد 

د، ، املؤرشات، قوائم الرصاإلرشاداتدمج وتعميم النوع االجتامعي يف جمال عملك مثل( 

وأن االستجابة عىل الدرجة الكلية كانت متوسطة بداللة املتوسط ( …يباالدلة التدر

 (.67.8احلسايب الذي بلغ )

وتعزي الباحثة هذه النتيجة اىل الظروف االجتامعية التي مازالت مسيطرة يف املجتمع 

للتنفيذ الفلسطيني من جهة وطبيعة عمل جهاز األمن الوطني والوظائف واملهام املنوطة به 

من جهة أخرى هي السبب يف إجياد فارق يف النتيجة بني كبرية عندما يتعلق االمر يف توفري 

 األدوات وصغرية عندما يتعلق االمر بتنفيذ الدمج بشكل واقعي يف االعامل واملهام.

 االجتامعي؟املوظفني واملوظفات يف قضايا النوع  ما مستوى كفاءة نتائج السؤال الفرعي الثاين

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري 

كفاءة املوظفني واملوظفات يف قضايا والنسبة املئوية لكل فقرة من فقرات حمور األداة الثاين )

 ذلك:ييل بيان  (، وفيامالنوع االجتامعي

 ( 5)رقم جدول 

رية والنسب املئوية لدرجة كفاءة املوظفني واملوظفات املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيا

 االجتامعي،يف قضايا النوع 

 الفقرة الرقم الرتبة
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الدرجة

1 7 

من وجهة نظرك، اىل اي مدى قام جهاز االمن الوطني العمل 

والرجال يف  باختاذ اجراءات لضامن حتقيق املساواة بني النساء

 شغل املناصب املختلفة؟

3.76 

 
 كبرية 73.2 1.25

2 1 
اىل اي مدى هتتم/هتتمني بضامن بيئة شاملة تقوم عىل عالقات 

 حمرتمة بني النساء والرجال، يف وحدتك/دائرتك...؟
 كبرية 70.4 1.19 3.52

3 4 

كيف تقيمـ/ـني هنج وحدة العمل اخلاصة بك يف تعزيز املساواة 

اجلنسني واحرتام التنوع يف صنع القرار، واخالقيات العمل، بني 

 واملعلومات؟

 متوسطة 69.4 1.27 3.47
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4 5 

هل تعمل وحدة النوع االجتامعي بشكل فعال عىل تعزيز 

سياساهتا ملنع كافة اشكال التحرش بام فيها التحرش اجلنيس يف 

 مكان العمل؟

 متوسطة 67.8 1.25 3.39

5 6 

قام جهاز االمن الوطني بإزالة املعيقات من وجهة نظرك هل 

التي حتول دون اتاحة الفرص املتساوية لشغل املناصب املختلفة 

 …نينسبشكل متساوي بني اجل

 متوسطة 67.2 1.28 3.36

6 3 

هل يقوم جهاز االمن الوطني، بأخذ اجراءات متنع استخدام 

التعبري عن عدم املساواة( مثل حظر صور شاشات الكمبيوتر 

 …التي حتمل معاين التمييز/ ال 

 متوسطة 64.6 1.29 3.23

7 2 

هل قمت بأي انشطة لتحديد مصالح واهتاممات موظفات 

وان كان  وموظفني الربامج واملشاريع/ املوظفات واملوظفني؟

 هناك حتديات تواجههم/ن يف تعميم

 متوسطة 64.4 1.290 3.22

 متوسطة 68.4 0.91 3.42 الدرجة الكلية

 ييل:( ما 4يتضح من خالل البيانات يف اجلدول رقم )

 املتوسطةكانت ما بني  كفاءة املوظفني واملوظفات يف قضايا النوع االجتامعيفقرات  درجةإن 

( ومها الفقرات %73.2) %( إىل64.4)بني والكبرية. فقد تراوحت النسب املئوية عليها ما 

هل قمت بأي انشطة لتحديد مصالح واهتاممات موظفات وموظفني الربامج واملشاريع/ )

)من وجهة نظرك، اىل  ووان كان هناك حتديات تواجههم/ن يف تعميم(  املوظفات واملوظفني

من الوطني العمل باختاذ اجراءات لضامن حتقيق املساواة بني النساء اي مدى قام جهاز اال

 املختلفة.والرجال يف شغل املناصب 

وتفرس الباحثة هذه النتيجة اىل ضعف اخلربات يف املوارد البرشية العاملة وأيضا ضعف 

 اإلمكانات املادية لتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية إلدماج النوع االجتامعي.

أن التي كشفت عن أن (، 2021دراسة مديرية األمن العام ) النتيجة مع نتيجةوتتفق هذه 

سرتاتيجية ادماج النوع االجتامعي خارطة مديرية األمن العام أحرزت تقدما كبريا حيث تعد ا

العام الختبار سياساهتا وبراجمها واسرتاتيجياهتا للتأكد من أهنا تستجيب  نملديرية األمطريق 

النساء والرجال وتأكيد تقديم مسارات غري متييزية لكل من النساء  الحتياجات كل من

( التي 2020دراسة الفارس) ، ومع نتيجةوالرجال للتقدم والرتقية إىل املستويات العليا

، ومع نتيجة دراسة قسم إحصاءات التنمية ةاجلنادريدوار ألتوزيع اأظهرت اهتامم ب

، ومع نتيجة دراسة الفجوة متيل لصالح النساءان ( يف العراق والتي أظهرت 2018البرشية)

( التي أظهرت درجة استجابة متوسطة يف مدى املعرفة بوحدات النوع 2017صوافطة)
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االجتامعي احلكومية ووحدات النوع االجتامعي وآليات رفع فاعلية عمل وحدات النوع 

 االجتامعي 

مدى فاعلية وحدة النوع  نحو عينة الدراسةهل ختتلف استجابات نتائج السؤال الثاين: 

 باختالف متغريات اجلنس، االجتامعي من وجهة نظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية

 ؟اخلدمة واملحافظة، والتصنيف الوظيفي، وسنوات

واختبار واختبار )ت( للعينات املستقلة، لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام 

 .LSDواختبار املقارنات البعدية  ،One Way ANOVAالتباين األحادي 

 وذلك كام ييل: 

 النتائج املتعلقة بمتغري اجلنس

 
 (6)رقم جدول 

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة نظر نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف  

 العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية للدرجة الكلية حسب متغري اجلنس

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراف املتوسط العدد اجلنس الدرجة الكلية

 0.75 3.35 228 ذكر

-1.520 0.129 
 0.62 3.49 95 انثى

  (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة ال  نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق انه

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من  ( يفα= 0.05)مستوى الداللة ) دإحصائية عن

فقد بلغت  ،اجلنس() حسب ملتغريوجهة نظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية 

  (.0.05من ) أكرب( وهذه القيمة 0.700)قيمة مستوى الداللة 

 النتائج املتعلقة بمتغري املحافظة 

 (6)رقم جدول 

 للدرجة الكلية  املحافظةملتغري واالنحرافات املعيارية املتوسطات احلسابية 

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املحافظة

 0.79 3.13 45 جنني

 0.66 3.27 16 طوباس

 0.67 3.56 42 نابلس
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 0.89 3.27 19 طولكرم

 0.70 3.38 35 قلقيلية

 0.75 3.61 18 سلفيت

 0.59 3.45 53 رام اهلل والبرية

 0.53 3.72 31 أرحيا

 1.31 2.89 4 القدس

 0.63 3.38 24 بيت حلم

 0.78 3.25 36 اخلليل

 0.72 3.39 323 الكيل

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق يف املتوسطات احلسابية يف مستويات متغري 

 .(7داللة الفروق تم استخدام حتليل التباين األحادي كام يبني اجلدول ) وملعرفة )املحافظة(،

 

 (7)جدول رقم 

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة  نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف 

 نظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية تعزى ملتغري سنوات املحافظة

الدرجة 

 الكلية

 قيمة)ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات التباين مصدر
مستوى 

 الداللة

 1.095 10 10.946 بني املجموعات

2.181 

 

*0.019 

 

داخل 

 املجموعات
156.623 312 .5020 

 

 322 167.570 املجموع

 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة  الواردة يف اجلدول السابق انهنالحظ من خالل البيانات 

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من  ( يفα= 0.05)مستوى الداللة ) دإحصائية عن

فقد بلغت  ،املحافظة() حسب ملتغري وجهة نظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية

 .(0.05من ) أقل( وهذه القيمة 0.019)قيمة مستوى الداللة 

، واجلدول التايل LSDوملعرفة ملن تعود هذه الفروق، تم استخدام اختبار املقارنات البعدية 

 (8)جدول رقم   يوضح ذلك
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مدى فاعلية وحدة النوع  يفالفروق حول  لداللة LSDاملقارنات البعدية نتائج حتليل  

 حسب ملتغري االجتامعي من وجهة نظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية

 .(املحافظة)
 أرحيا رام اهلل والبرية  سلفيت نابلس املستوى

 *0.59000- *0.31840- *048086.- *0.42619- جنني 

 

نابلس، وسلفيت، ( ومستويات )جننييالحظ من اجلدول السابق وجود فروق بني مستوى )

أرحيا(، اهلل والبرية، ونابلس، وسلفيت، ورام أرحيا( ولصالح مستويات )ورام اهلل والبرية، و

حيث أهنم  وتفرس الباحثة هذه النتيجة نظرا الختالف الظروف املجتمعية والبيئية للمنتسبني

 قرية، خميم، مدينة( وأيضا حسب املحافظات )شامل، جنوب(.)من بيئة وخلفية الثقافات 

 املتعلقة بمتغري التصنيف الوظيفي  جالنتائ .

 (8)رقم جدول 

 الكلية  التصنيف الوظيفي للدرجةملتغري واالنحرافات املعيارية املتوسطات احلسابية 

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد التصنيف الوظيفي

 0.72 3.39 316 مثبت/ة

 1.10 3.67 3 عقد

 0.37 3.90 4 أخرى

 0.72 3.39 323 الكيل

 )التصنيفيتضح من اجلدول السابق وجود فروق يف املتوسطات احلسابية يف مستويات متغري 

 .(9داللة الفروق تم استخدام حتليل التباين األحادي كام يبني اجلدول ) وملعرفة (،الوظيفي

 (9)جدول رقم 

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة  نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف 

 التصنيف الوظيفينظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية تعزى ملتغري 

 الدرجة الكلية

 درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
متوسط 

 املربعات
 مستوى الداللة قيمة)ف(

 0.632 2 1.264 بني املجموعات

1.216 

 

0.298 

 
 5200. 320 166.306 املجموعاتداخل 

 322 167.570 املجموع 

 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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توجد فروق ذات داللة  نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق انه

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من  ( يفα= 0.05)مستوى الداللة ) دإحصائية عن

 ،التصنيف الوظيفي() حسب ملتغري العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينيةوجهة نظر 

 (.0.05من ) أكرب( وهذه القيمة 0.298)فقد بلغت قيمة مستوى الداللة 

 

 النتائج املتعلقة بمتغري سنوات اخلربة 

 (10)رقم جدول 

 الكلية  سنوات اخلربة للدرجةملتغري واالنحرافات املعيارية املتوسطات احلسابية 

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد سنوات اخلربة

 0.69 3.30 14 ال يوجد سنوات خربة

 0.48 3.79 9 أقل من سنة واحدة

 0.89 3.32 9 من سنة إىل سنتني

سنوات 5-3من   35 3.60 0.72 

سنوات 10-5من   43 3.41 0.53 

من سنوات 10أكثر   213 3.35 0.75 

 0.72 3.39 323 الكيل

 )سنواتيتضح من اجلدول السابق وجود فروق يف املتوسطات احلسابية يف مستويات متغري 

 .(11داللة الفروق تم استخدام حتليل التباين األحادي كام يبني اجلدول ) وملعرفة (،اخلربة

 

 (11)جدول رقم 

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة  نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف 

 سنوات اخلربةنظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية تعزى ملتغري 

الدرجة 

 الكلية

 مستوى الداللة قيمة)ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 0.685 5 3.423 بني املجموعات

1.322 

 

0.254 

 
 5180. 317 164.147 املجموعاتداخل 

 322 167.570 املجموع 

 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة  نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق انه

مدى فاعلية وحدة النوع االجتامعي من  ( يفα= 0.05)مستوى الداللة  دإحصائية عن
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فقد  ،()سنوات اخلربة حسب ملتغري العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينيةوجهة نظر 

 (.0.05( وهذه القيمة أكرب من )0.254)بلغت قيمة مستوى الداللة 

 :النتائج العامة للدراسة

 بعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي، أشارت نتائج الدراسة إىل ما ييل:

 وجهة نظر العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية فاعلية وحدة النوع االجتامعي من. أن 1

 كانت متوسطة 

  . أن مدى توفر األدوات لتعميم وإدماج النوع االجتامعي كانت متوسطة.2

 . أن مستوى كفاءة املوظفني واملوظفات يف قضايا النوع االجتامعي كانت متوسطة.3

ي من وجهة نظر العاملني يف فاعلية وحدة النوع االجتامع يف مدى. عدم وجود اختالف 4

مستويات عينة الدراسة من الذكور واإلناث، ومن هم من  الفلسطينية بنياألجهزة األمنية 

 خمتلفة(.وعقد، واخرى، ومن هم من مستويات خربة  وظيفي )مثبت،تصنيف  مستويات

جهزة فاعلية وحدة النوع االجتامعي من وجهة نظر العاملني يف األ يف مدى. وجود اختالف 5

نابلس، ) وحمافظاتمستويات عينة الدراسة من حمافظة جنني،  الفلسطينية بنياألمنية 

نابلس، وسلفيت، ( ولصالح عينة الدراسة من حمافظات )أرحياووالبرية،  اهللوسلفيت، ورام 

 .(أرحياووالبرية،  اهللورام 
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 :التوصيات

 الدراسة، تويص الباحثة بام ييل: نتائجيف ضوء 

تطوير وتفعيل ادوات إدماج النوع االجتامعي مع األخذ بعني االعتبار خصوصية كل  .1

 وحدة

.رفع قدرات موظفي وحدة النوع االجتامعي لتسهيل مهامهم إلدماج قضايا النوع 2

 االجتامعي يف قيادة القوات

االطالع عىل جتارب الدول املجاورة مثل األردن وحماولة االستفاضة منها من خالل  .3

 عالقات التوأمة وتبادل اخلربات

. مشاركة موظفي وحدة النوع االجتامعي يف دورات تدربيه خارجية لرفع قدراهتم وتدريب 4

 استعامل ادوات النوع االجتامعي. ةعىل آلية وكثيف

. عمل دراسة وتقرير دورية لالستفادة من التغذية الراجعة وحتديد املستوى الذي تم 5

 التوصل إليه.
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 ألادلة العلمية الحديثة وحجيتها في إلاثبات الجنائي دراسة حالة

 ()القانون الجنائي الليبي
 

 عمران عيل عبداجلليل خليفةم.م.

 

 مقدمة:

املحققني لإلفالت من اجلاين حياول باستمرار التسرت عىل جريمته وطمس األدلة وتضليل 

العقاب ومن يد العدالة، إذ تقف الطرق التقليدية عاجزة يف االثبات اجلنائي للتهمة أو نفيها 

ملرتكبي اجلريمة. مع تطور املجتمعات وتقدمها العلمي تنوعت وتطورت وسائل اإلثبات 

ديدة الرتكاب اجلنائي مع انتفاع املجرم أيضا  من التقدم العلمي وابتكاره وسائل وأساليب ج

 اجلريمة.

 مشكلة البحث:

عىل الرغم من حقيقة أن التقدم العلمي يف هذا العرص ساعد بشكل كبري عىل مكافحة 

ا تغريات يف االساليب اإلجرامية وصعوبة تعقبها واحلصول عىل  اجلريمة، إال أنه رافقه أيض 

مهمة مكافحة اجلريمة  معلومات عنها باستخدام طرق تقليدية جلمع األدلة، مما أجرب من هلم

 باالعتامد عىل األدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي.

 أسئلة البحث:

 ما مدى حجية األدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي وفق القانون الليبي؟ /1

ما مدى االستعانة لدى مأمور الضبط القضائي باألدلة العلمية احلديثة يف مرحلة مجع /2

 االستدالالت؟

هل االستعانة بتلك األدلة أسهمت يف تكوين قناعة لدى القضاة بحجيتها يف االثبات  /3

 اجلنائي؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف: 

 وضعي والفقهي لألدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي.بيان التأصيل ال /1

 توضيح مدى حجية األدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي وفق القانون الليبي. /2

حتليل مدى االستعانة باألدلة العلمية احلديثة لدى مأمور الضبط القضائي يف مرحلة مجع  /3

 ى القضاة بحجيتها يف االثبات اجلنائي.االستدالالت مسامهة يف تكوين قناعة لد
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 أمهية البحث:

من خالل التأكيد عىل االرتباط بني التقدم العلمي واملجال اجلنائي، والذي ال هيم القانونيني 

فقط، ليشمل املتخصصني يف الفقه املعارص بسبب املفاهيم واملعلومات العلمية التي سيحتوهيا 

ك مناقشة وحتليل النصوص القانونية الوضعية من خالل حول اآلراء الفقهية املعارصة. وكذل

ما سيقدمه البحث من تشخيص نظري حلجية األدلة العلمية احلديثة، وسيساعد بال شك يف 

تكوين عقيدة القناعة لدى أصحاب القرار واملرشعني حول أمهية تلك األدلة يف تطوير املجال 

 اجلنائي.

 منهج البحث:

ة واستنباط السامت املتعلقة بطبيعة هذه الظاهرة، سيعتمد لتحديد مفاهيم هذه الدراس

الباحث عىل املنهج الوصفي واملنهج االستقرائي التحلييل الستقراء وجتميع كل ما يتعلق 

 باملوضوع.

 : األدلة العلمية، اإلثبات اجلنائي، احلجية، التحقيق.الكلامت املفتاحية

 

Authentic Modern Scientific Evidence in Criminal Evidence:  Case 

Study of Libyan Criminal Law 

 

OMRAN ALI A KHALIFA 

Abstract:  

The aim of this study is to clarify the legal and doctrinal status of modern 

scientific evidence and to clarify its authority in criminal evidence in 

accordance with Libyan criminal law. In order to protect people's rights and 

freedoms from violation, considering the public interest, the researcher 

relied on the inductive and analytical approach as well as the descriptive 

approach of Libyan legislation on criminal proof. The study answers the 

main question of what modern scientific evidence is and how authoritative 

it is in criminal evidence. The researcher points out that this study reinforces 

the trend towards the use of modern scientific evidence in the stages of 

investigation and proof and improved knowledge and experience of the 

judicial officer and members of the judicial bodies in dealing with scientific 

evidence and its methods requiring knowledge and training. The study may 

also point to the need to highlight texts and laws that allow the use of such 

evidence and determine the circumstances under which modern scientific 

evidence needs to be relied upon. 

keywords: Scientific evidence, criminal proof, authentic investigation. 
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 الدراسات السابقة:

اإلنسان والنفسية والعواطف، وكذلك مجيع جوانب حياته وحميطه إن دراسة وحتليل جسم 

وبيئته، كلها مواضيع تغطيها جمموعة متنوعة من العلوم املعرفية التي يشملها العلم. وبام أن 

البحث العلمي هدفه دائام إجياد إجابات لألسئلة التي تدور يف ذهن الباحث، فقد كان من 

سات واألدبيات واملراجع السابقة من أجل احلصول عىل الرضوري للباحث الرجوع إىل الدرا

فهم كامل للموضوع قيد الدراسة من خالل مجع البيانات من مصادرها العديدة املختلفة. 

للوصول إىل احلقائق والنتائج األكثر دقة للموضوع، فإن البحث حول هذه املسألة يقدم مساعدة 

ا يف تثقيف الباحث حول تطور تاريخ هائلة. كام أن االستفادة من الدراسات السابق ة له فائدة أيض 

املوضوع ولفت انتباهه إىل التفاصيل التي ربام يكون قد جتاهلها لوال ذلك ولكنها قد حتمل مفتاح 

احلل، ونتيجة لذلك أجرى الباحث دراسة شاملة لتجمع الكتب والدراسات البحثية ذات 

ية أو الفقهية. من جهة، والتغيريات التي طرأت الصلة بموضوع البحث سواء من الناحية القانون

عىل القوانني الوضعية من جهة أخرى، يستلزم ذلك التحقيق عىل مدى فرتات تارخيية خمتلفة 

 للوصول إىل مسار البحث يف هذه الظاهرة حتى يومنا هذا.

 : دراسات حول السلطة التقديرية ومجع االستدالالت يف التحقيقأوال  

، يف موضوع وسائل التحقيق املستحدثة وأحكامها فقها  ونظاما ،  (1)ه(1430استوضح البهالل)

حيث تناول الباحث يف املبحث األول وسائل التحقيق التقليدية والثاين وسائل التحقيق 

املستحدثة متناوال اآلراء القانونية والفقهية يف استخدامهم ومن خالل العرض خلص البحث 

يدية منها التهديد والوعيد والوعد واالغراء واستخدام القوة إىل أن وسائل التحقيق التقل

والعنف والتعذيب وارهاق املتهم حماولة الستخالص االعرتاف الذي يدينه ويعترب هذا غري 

مسموح هبا نظاما وال يقرها الفقهاء إال يف مساحة حمدودة كاملتهم املعروف بكثرة سوابقه أما 

ها التنويم املغناطييس واستخدام العقاقري املخدرة يعترب اعتداء الوسائل املستحدثة يف التحقيق من

عىل اإلنسانية ومل يقرها النظام وال الفقه اإلسالمي ألنه سلب إلرادة املتهم بتغييبه عن وعيه 

وتوجد وسائل أخرى يستعني هبا املحقق لكشف مرتكب اجلريمة منها أجهزة التسجيل الصويت 

م كالب األثر وحتاليل الدم والبول والبصمة و احلمض النووي والتنصت والكامريات واستخدا

 واعتربت وسائل إثبات وليس وسائل حتقيق .

(  سلطة القايض اجلزائي يف تقدير األدلة، حيث سعا الباحثتان إيل 2013دراسة كريمة والمية )

وهي التعرف عىل ماهية سلطة القايض اجلزائي يف تقدير األدلة من خالل أهداف الدراسة 

                                                 
 . وسائل التحقيق املستحدثة واحكامها فقها ونظاما، بحث علمي.2008البهالل، عبد اهلل بن فريح،  )1(
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التعرف عىل ماهية سلطة القايض اجلزائي يف تقدير األدلة وعىل أي أساس يتم إصدار أحكامه 

ومدى تقدير األدلة لسلطة القايض ولتحقيق تلك األهداف اتبعا الباحثني املنهج الوصفي 

وخلصت الدراسة إيل أن املبدأ العام الذي حيكم سلطة القايض اجلزائي يف تقدير األدلة حرية 

يض يف تكوين قناعته دون أن يكون ملزم بإصدار حكم اإلدانة أو الرباءة بخصوص الضوابط القا

التي خيضع هلا اقتناع القايض فإنه مقيد بأن يكون هذا اإلقتناع مبنيا عىل اجلزم واليقني والظن 

عىل بحيث يصل القايض إىل مرحلة التيقن يصبح عىل إثرها مقتنعا باحلقيقة إال أنه ترد استثناءات 

حرية القايض يف اإلثبات وذلك بحرص املرشع لألدلة األثبات يف بعض اجلرائم مثل جريمة الزنا 

كر التي تثبت  341املحددة بنص املادة  من قانون العقوبات اجلزائري  والقيادة يف حالة س 

ة بواسطة خبري بتحليل كمية املحلول يف الدم حيث أوىص الباحثني بمنح القايض اجلزائي احلري

الكاملة يف تقدير األدلة دون أي استثناءات ترد عليها مع رضورة ختصص القايض لكي يتفرغ 

 لإلملام بالعلوم املرتبطة بمهنته.

 الدراسات املتعلقة بسلطة القضاة يف تقدير األدلة لإلثبات اجلنائيثاني ا: 

قدير أدلة اإلثبات بني ، يف دراسته سلطة القايض اجلنائ يف ت (1)(1424وتناول الربيش )         

الرشيعة والقانون، وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية هدفت الدراسة إىل بيان املقصود بنظم 

اإلثبات وتطورها واحكامها يف الرشيعة والقانون و بيان السلطة التقديرية للقايض اجلنائ يف 

ضاح دور القايض اجلنائ اإلسالمي تقدير أدلة االثبات ويف حتديد مرشوعية الدليل اجلنائ ، وإي

وقضاؤه بعلمه وإيضاح النطاق القانوين للسلطة التقديرية للقايض اجلنائ وموقف الرشيعة 

اإلسالمية منه وحتديد سلطة القايض اجلنائي عند الشك يف قيمة الدليل حيث سلك الباحث 

ية قد منحت القايض املنهج االستقرائي التحلييل  وخلصت الدراسة إىل أن الرشيعة اإلسالم

سلطة واسعة يف تقدير األدلة وفقا ملبدأ حرية القايض يف االقتناع وذلك يف جمال جرائم التعزير 

أما يف القانون الوضعي يستمد القايض اقتناعه من األدلة التي طرحت يف جلسات املحاكمة ، 

ية للمتهم ، إن القانون املبدأ األسايس يف القانون والرشيعة براءة املتهم لضامن احلرية الشخص

الوضعي أجاز للتوفيق بني مصلحة املتهم ومصلحة املجتمع حبس املتهم احتياطيا برشوط 

وضامنات ، إن الرشيعة اإلسالمية ال جتيز املساس باحلرية الشخصية للمتهم إلنه مزال بريئا عىل 

 األصل إذا األصل الرباءة.

                                                 
. سلطة القايض اجلنائ يف تقدير أدلة االثبات بني الرشيعة والقانون، رسالة ماجستري، أكاديمية نائف العربية للعلوم 2004الربيش، عبداهلل،  )1(

 األمنية، السعودية.
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، يف دراسته عن حجية وسائل اإلثبات احلديثة وكيف تم استخدامها  (1)(2013ناقش يوسف )

ملناقشة القواعد املوضوعية لإلثبات، أو األدلة ووسائل اإلثبات اخلالية من القواعد اإلجرائية أو 

الشكلية. وتطرق من خالل بحثه إىل قوانني اإلثبات، وصعوبات التقدم العلمي والتكنولوجي، 

املنهج التحلييل واملنهج االستقرائي  ع اإللكرتوين يف اإلثبات. أتبع الباحثودور الكتابة والتوقي

واملنهج املقارن وخلص الباحث إىل أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته وسائل 

االتصال كان له األثر البالغ عىل تطوير قواعد اإلثبات املوضوعية للمعامالت املدنية والتجارية 

اإلثبات الكتابية والتي يستعملها األشخاص للدفاع عن حقوقهم وإثبات  وبالضبط عىل أدلة

مما يؤدي إىل إنشاء فكرة جديدة ت عرف بإسم الدليل اإللكرتوين، والتي تعتمد  األحقية عليها،

 عىل كل من الكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين.

 الفقه اإلسالمي: الدراسات املتعلقة باألدلة العلمية احلديثة يف ثالثا  

يكتسب الباحث بعض البصرية من عدد من الدراسات السابقة التي استعرضت موضوع األدلة 

 العلمية احلديثة يف الفقه اإلسالمي أهم هذه الدراسات هي:

منها يف الفصل األول القرائن ومدى   (2)(2011كتاب مسائل فقهية معارصة للقره داغي)  

االختالف يف حرص أدلة اإلثبات خالل التعريف بالقرائن ومدى حجيتها يف الفقه اإلسالمي من 

أو إطالقها وأقسام القرائن يف الفقه والقانون وتقسيم القرائن ودورها يف اإلثبات يف الفقه 

والقانون الوضعي وحجية القرائن يف اإلثبات، ثم تطرق يف الفصل الثاين قضاء القايض بعلمه 

قضاء القايض بعلمه الشخيص وأدلتهم حيث خلص الباحث  الشخيص من خالل آراء الفقهاء يف

إىل إن القرينة هي نتيجة تستنبط أو تستخلص من الوقائع املعلومة ملعرفة واقعة جمهولة و القرائن 

التي حتيط بالقضية هلا فوائد وهلا داللتها ومنزلتها يف مراحل التحقيق والدعوى للمحقق 

ع القرائن بباب معني وإنام ذكروا القرائن عرضا يف أبواب والقايض وإن الفقهاء مل خيضعوا موضو

متعددة من أبواب الفقه األمر الذي جعل القرائن تتخذ عدة صور وتسميات خمتلفة يف املذاهب 

وأهتم املعارصون اهتامما كبريا بغية بيان رأي الرشع فيه خاصة أن العلوم احلديثة قد استحدثت 

وصول إىل إدانة اجلاين وإن الرشع ال يرفض الوسائل العلمية قرائن جديدة يف جمال اإلثبات لل

اجلديدة وهي من ثامر التقدم العلمي إذ أن الدين ليس دين الشكليات وإنام هو دين يعطي األمهية 

للمقاصد والغايات إلن الوسائل العلمية ليست من األمور التعبدية التي يقترص فيها عىل ماورد 

                                                 
 . حجية وسائل االثبات احلديثة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، اجلزائر.2013يوسف، زروق، )1(

 

 . مسائل فقهية معارصة، الطبعة األوىل، اجلامعة اإلسالمية العاملية ، ماليزيا.2010القره داغيي، عارف، )2(
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 املعامالت ومراعاة مصالح الناس وحاجاهتم  ملحاربة اجلريمة يف  النصوص وإنام أقرب عىل

 لتحقيق األمن والطمأنينة والعدالة.

. يف دراسته اإلثبات اجلنائ بالوسائل العلمية احلديثة دراسة  (1)(2016ناقش احلضريي )    

مقارنة بني القانون اجلنائ الليبي والفقه اإلسالمي، هدفت الدراسة اىل توضيح مرشوعية 

اإلثبات اجلنائ بالوسائل العليمة احلديثة يف القانون اجلنائ الليبي والفقه املعارص مع بيان أوجه 

، حيث اعتمد الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحلييل واملنهج االتفاق واإلختالف بينهام

املقارن توصل الباحث ايل أن مرشوعية األدلة العلمية تنحرص يف  مرشوعية االثبات اجلنائ 

باألدلة اإللكرتونية، ومرشوعية االثبات اجلنائ بالوسائل املستمدة من االختبارات البيولوجية 

يل الفيزيكمياوية وبني الباحث أوجه االتفاق واالختالف بني القانون والوسائل املستمدة بالتحل

الليبي والفقه املعارص حيث اختلف يف استخدام الوسائل العلمية يف املجال اجلنائ ألغراض 

االثبات نظر ملا يشكله اعتداء عىل احلقوق واحلريات العامة حيث حتظر معظم الترشيعات 

طريق التخدير والتنويم املغناطيس لتعارضها مع الضامنات اإلجرائية استخدام التحليل عن 

القانونية املقررة للمتهم وأجهزة كشف الكذب مل يتناول القانون الليبي هذه األجهزة بنصوص 

 رصحية .

 : دراسات متعلقة باألدلة العلمية يف القانون الوضعيرابعا  

القايض يف تقدير أدلة االثبات يف  . يف دراستهم سلطة (2)(2016ناقش الباحثني حورية، كنزة ) 

املواد املدنية ، تناول الباحثني السلطة التقديرية للقايض مطلقة أم مقيدة حيث خلصت الدراسة 

إىل أن  الترشيعات اعرتفت بسلطة القايض يف تقدير الدليل يف الدعوى مع اختالفها من حيث 

القانون حجيتها وترك األمر للقايض اتساعها وضيقها بإختالف أدلة االثبات فبعضها  مل حيدد 

يف تقديرها والتي تتمثل يف الشهادة والقرائن القضائية واليمني املتممة واخلربة واملعاينة كام وضع 

القانون أدلة أخرى حمددا حجيتها دون أن يرتك جماال  للقايض يف تقديرها وهي الكتابة والقرائني 

 ائي مع االحتفاظ بجزء من سلطته التقديرية.  .القانونية واليمني احلاسمة واإلقرار القض

. بعنوان األدلة العلمية ودورها يف أثبات اجلريمة حيث  (3)(2017دراسة صونية، رزيقة  )   

هدفت الدراسة إىل الربط بني اإلجراءات اجلنائية وعلوم الطب والتكنولوجيا احلديثة وتوضيح 

                                                 
. االثبات اجلنائ بالوسائل العلمية احلديثة، رسالة ماجستري، جامعة موالنا مالك إبراهيم إسالمية احلكومية، 2016احلرضي، احلسن الطيب، )1(

 ماالنج، اندونيسيا.

 .مرية، بجاية، اجلزائر . سلطة القايض يف قدير أدلة االثبات يف املواد املدنية، رسالة ماجستري، جامعة عبد الرمحن2016ة، بريخ، كنزة، حوري )2(

، رسالة ماجستري، جامعة عبدالرمحن مرية، بجاية، 03-16. االثبات اجلنائ بالبصمة الوراثية يف ظل قانون 2017زريقة، حممودي ، ليلة،  )3(

 زائر.اجل
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االثبات اجلنائ للقضاء عىل اجلريمة وسلك البحثان املنهج الدور الذي تقوم به األدلة العلمية يف 

املقارن والتحلييل وتوصلت الدراسة إيل إن من غري املمكن إنكار التطور العلمي والتكنولوجي 

عىل القانون اجلزائي ، ومبدأ حرية األثبات الذي هو الركيزة األساسية التي تقوم عليها هذه 

ة العلمية  يف االثبات اجلزائي تضعنا بني أمكانية االستفادة من النظرية باستخدام الوسائل لألدل

هذه الوسائل يف جمال اجلريمة ملكافحتها  وإن هذه األجهزة العلمية تعترب تعدي عىل حقوق الفرد  

ويويص الباحث اذا كان البد من اللجوء إليها كدليل يف مسائل التحقيقات اجلنائية فإن هذا 

حمدود يطبق يف حاالت خاصة يتكفل هبا املرشع وحده ويتقنها بدقة  االستخدام جيب ان يبقى

  عالية نظرا ملا تلحقه من أرضار باملشتبه به بحيث ال يكون تعسف يف حق املتهم.

 اخلامتة 6.1

استفاد الباحث من مجيع الدراسات السابقة و فهم عام ملوضوع الدراسة من خالل طريقة  

ة، واملنهجية املتبعة، واألدوات املستخدمة، وكذلك يف توضيح عرضها يف تطوير دراستنا احلالي

أمهية تناول هذا املوضوع واحلاجة إىل البحث ملا له من دور يف تطوير تقنيات مجع االستدالالت 

يف مرحلة التحقيق. كام يؤخذ يف االعتبار األثبات اجلنائي للقضاة. يف حني أن معظم الدراسات 

وع الدراسة، فقد ركز معظمها عىل سلطة القضاة يف تقدير األدلة السابقة يعترب اثراء ملوض

لإلثبات اجلنائي وسلطتهم التقديرية يف مجع االستدالالت أثناء التحقيقات. وذلك ألن أساس 

تقييم األدلة هو السلطة التقديرية ملأمور الضبط القضائي أثناء مرحلة التحقيق وللقضاة يف 

س القانوين الذي يستند إليه قبول القضاة لصحة األدلة العلمية مرحلة األثبات اجلنائي واألسا

وإىل أي مدى يمكن توظيفها. حيث متكن الباحث من فهم املنهجية املتبعة الستقراء النصوص 

القانونية واستنباط السلطة التقديرية للقضاة ومأموري الضبط القضائي عىل الرغم من أن 

العلمية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي قليلة بال  الدراسات التي نظرت إىل واقع األدلة

شك إال أهنا كانت كافية. عىل الباحث أن يضع اإلطار النظري لألدلة العلمية من وجهة النظر 

الفقهية والرشعية والضوابط، وكذلك األمر من الناحية القانونية، وإن كان القانون الوضعي يف 

ريه من القوانني الوضعية األخرى، امليزة الرئيسية للدارسات ليبيا خيتلف يف بعض جزئياته عن غ

السابقة هي أنه حيدد الفجوة البحثية التي مل تعاجلها األبحاث السابقة، خاصة تلك املتعلقة باألدلة 

والتي متثلت يف االكتفاء بتأصيل األدلة العلمية يف الفقه العلمية احلديثة يف الفقه والقانون. 

لة اإلثبات اجلنائي )اثبات التهمة أو نفيها( وعدم الرتكيز عىل مدى استخدام والقانون يف مرح

تلك األدلة يف مرحلة التحقيق )مجع االستدالالت(، وأيضا  قلة بل ندرة الدراسات املحلية التي 
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تبحث يف واقع األدلة العلمية يف القانون الوضعي الليبي، وإن وجدت فهي ال تواكب التطور 

تقنيات العلمية احلديثة. ومن أهم ما يميز الدراسة احلالية االكتفاء بالتأطري النظري املتجدد يف ال

 .لواقع الظاهرة

 النتائج: 7.1

من خالل الوصول إىل املرشوعية الفقهية والقانونية لألدلة العلمية احلديثة يف التحقيق واإلثبات 

ىل األدلة العلمية احلديثة يف اجلنائي، أهنا تساهم بشكل مبارش يف توسيع مستوى االعتامد ع

اإلثبات اجلنائي يف ليبيا، وكذلك املسامهة يف تكوين عقيدة لقناعة القضاة يف استخدام األدلة 

العلمية احلديثة يف إثبات التهمة أو نفيها، ووضع آلية مقرتحة لتجاوز املعوقات التي حتد من 

 ليبيا.  استخدام األدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي يف

ويرى الباحث أن تكون هناك توصيات هلذه الدراسة تساهم يف تعزيز التوجه نحو االعتامد عىل 

األدلة العلمية احلديثة يف مرحلتي التحقيق واإلثبات، وكذلك تعزيز قدرة ومهارة مأموري 

حتتاج الضبط القضائي وأعضاء اهليئات القضائية يف التعامل مع األدلة العلمية ووسائلها التي 

إىل معرفة وتدريب، كام تويص الدراسة برضورة إبراز النصوص القانونية التي تبيح استخدام 

تلك األدلة وتبيان احلاالت التي يتوجب فيها االعتامد عىل األدلة العلمية احلديثة ويأمل الباحث 

معرفة  أن تقوم دراسات مستقبلية بدراسات ميدانية عىل أرض الواقع للخروج بنتائج تفيد يف

تلك األدلة العلمية احلديثة التي ختدم القانون إلحقاق احلق وتساهم يف احلد من انتشار اجلرائم 

 بشتى طرق ارتكاهبا ليعم االمن واألمان كافة ربوع الدولة .
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 آلاليات الوطنية والدولية لحماية حقوق كبار السن

 في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة
  

 1آيات جواد مجيل حوشيةم.م.

 حمور البحث: القانون

 مقدمة:

نص االعالن العاملي حلقوق االنسان يف مواده عىل ان االنسان يولد حرا ، وله كامل احلقوق 

التي منحت له منذ حلظة والدته، وهي ليست منحة من أحد، بل هي حق مكتسب وفق 

إال أن  ،محاية حقوق االنسان من أي انتهاكالرشائع الساموية ووفق الدستور الذي كفل 

العديد من الدول ال تلتزم بضامن تطبيق هذه احلقوق، وأصبح االنسان هو آخر اهتامم هذه 

الدول، ومن هنا كان ال بد من إجياد ضامنة حقيقية إللزام الدول عىل صون كرامة االنسان 

وحقوقه، ومع مر السنني تبلورت جمموعة من األفكار التي رسخت القيم اإلنسانية، 

عة من اآلليات الوطنية والدولية، والتي تكفل وتراقب ضامن احرتام تطبيق وأوجدت جممو

مبادئ حقوق االنسان وصون كرامته من أي تعد قد يلحق به.   وقد شهد العامل يف العقود 

األخرية زيادة يف أعداد املسنني نتيجة للتطور الطبي والصحي الذي قىض عىل العديد من 

إىل ارتفاع نسبة املواليد ورافقه أيضا زيادة يف معدل حياة األمراض يف العامل، وأدى ذلك 

هبم يف  ة للضعف واملرض واحلاجة وربام زجاإلنسان احلياة أرسهم وعائالهتم وتركتهم فريس

 دور املسنني.          

  مشكلة البحث:

غون مع تسارع وترية تقدم سكان العامل يف السن، من املتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين يبل

، 2050مليار نسمة يف العام  2إىل  2015مليون نسمة يف العام  900عاما  أو أكثر من  60

( وهو ما يدل عىل ارتفاع عدد كبار السن يف املجتمعات كافة، 2017)منظمة الصحة العاملية، 

وتؤكد اإلحصائيات الرسمية وغري الرسمية عىل تعرض فئة كبار السن يف املجتمع الفلسطيني 

سنة فأكثر( يف املجتمع الفلسطيني تعرضوا  65% من كبار السن )8عىل أن  2019لعنف إىل ا

للعنف من قبل أحد أفراد األرسة سواء املقيمني يف منزل األفراد كبار السن، ويف ضوء هذه 

املعطيات تكمن إشكالية الدراسة يف إجراء دراسة حتليلية للعنف ضد كبار السن يف املجتمع 

 لبعض املتغريات املتعلقة بنوع اإلساءة التي تعرض إليها، وعليه تكمن الفلسطيني وفقا  

                                                 
ضابط يف جامعة االستقالل ،بكالوريوس علم جرية والقانون من جامعة االستقالل، ماجستري قانون عام من جامعة النجاح،  1

 .ابنة أسري حمرر يف سجون االحتالل، شاعرة فلسطينية
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إشكالية الدراسة يف اإلجابة عىل التساؤل الرئيس املتمثل بام مدى فاعلية اآلليات الوطنية 

 والدولية حلامية حقوق كبار السن يف األرايض الفلسطينية املحتلة ؟

 أسئلة البحث:

 ئلة الفرعية التالية:ينبثق عن التساؤل الرئيس األس

 حقوق كبار السن التي جيب محايتها؟ ما  

 االليات الوطنية والدولية حلامية حقوق كبار السن يف األرايض الفلسطينية املحتلة؟ ما 

ما مدى فاعلية ونجاعة هذه اآلليات لتحقيق محاية حقيقية لكبار السن يف األرايض  

 ؟ ةلفلسطينية املحتلا

 أهداف البحث:

 التعرف عىل حقوق كبار السن التي جيب محايتها . -1

 توضيح اآلليات الوطنية والدولية حلامية حقوق كبار السن. -2

علية اآلليات لتحقيق محاية حقيقية لكبار السن يف األرايض الكشف عن مدى فا -3

 الفلسطينية املحتلة.

 أمهية البحث:

وزيادة جمال املعامالت عىل ، املجتمعاتمتثل حقوق اإلنسان أمهية بالغة يف ظل تطور 

فرع من فروع القانون الدويل يطلق عليها اسم القانون  دصعيدين الوطني والدويل، وهي تعال

الدويل حلقوق اإلنسان، ما جعل من مسألة محاية حقوق كبار السن  مسألة جوهرية استوجب 

بذولة عىل الصعيد الدويل امل اجلهود إىل فإضافة السهر عىل محايتها و كفالتها و الرقابة عليها،

من اتفاقيات ومعاهدات دوليه تتعلق بحامية حقوق كبار السن، ومن أجهزة تابعة لألمم 

املتحدة أو أجهزة فرعيه تعنى بحاميتهم، وايضا تواجد آلليات فعالة عىل الصعيد الوطني 

حلامية حقوق اإلنسان تسهر عىل ضامن محاية احلق اإلنساين، والتي تعرف باآلليات الوطنية 

غري رسمية، واملقصود باآلليات الرسمية، اآلليات  مدا كبار السن سواء  كانت رسمية أوحتدي

احلكومية أو القضائية، وأما الغري الرسمية، فهي املؤسسات الوطنية واملنظامت الغري حكومية 

عنية بحقوق اإلنسان، واملجتمع املدين و اإلعالم، فكل دولة ال ختلو من اهلياكل احلكومية امل

وإن تباينت طبيعتها وأدوارها تباينا كبريا ، اما اآلليات الغري رسمية، فإن هناك نوعا من 

التفاوت يف األشكال، ففي بعض البلدان ال تتوافر هبا مؤسسات وطنية أو دواوين مظامل، أو 

. وهذا اإلنسانجلان برملانية متخصصة، أو حتى منظامت غري حكومية،  تعمل ىف جمال حقوق 

يعني وجود قصور يف آليات احلامية، ويشكل ثغره يف املنظومة الشاملة اخلاصة بحامية حقوق 

 اإلنسان يف الدولة. 
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وعليه ستساعد هذه الدراسة يف التعرف عىل االليات الوطنية والدولية حلامية حقوق كبار 

ني االليات الوطنية واآلليات السن يف األرايض الفلسطينية املحتلة، والتعرف عىل االنسجام ب

 الدولية.

 منهج البحث:

سنقوم بدراسة النصوص القانونية ذات  اذتعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل 

 اإلجتهادات الفقهية ذات العالقة،العالقة وحتليلها، مستندين بذلك لبعض الكتب العلمية و

بحقوق اإلنسان وخصوصا  كبار  وحتليل بعض نصوص االتفاقيات الدولية ذات العالقة

 السن.

اآلليات الوطنية، اآلليات الدولية، كبار السن، األرايض الفلسطينية املحتلة.الكلامت املفتاحية: 

National and International Mechanisms to Protect the Rights of Older 
Persons in the Occupied Palestinian Territory 

 

Ayat Jawwad Jameel Housheiah 

 

Abstract:                                                                       
As stated in the articles of The Universal Declaration of Human Rights, 

humans are born free and must obtain all rights granted to them since birth. 

Freedom is not a gift to be accrued; but a right acquired in accordance with 

the divine laws and the constitution, which guarantees the protection of 

human rights from any infringement. However, several states have not 

committed to ensuring proper application of those rights, rendering citizens 

the least of their concern. Therefore, finding assurance that obligates states 

to preserve human dignity and rights has become inevitable, resulting in the 

evolution of ideas that established human value and created a set of national 

and international mechanisms that ensure and monitor the implementation 

of human rights principles and preserve its dignity from any infringement 

that may be inflicted upon it.       

As a result of medical and health development that eliminated many diseases 

around the world in the last few decades; we have witnessed an increase in 

the number of elderlies which has led to a rise birth rates as well as an 

increase in the human life rate, thus leaving entire families as prey to 

weakness, disease, demands and possibility of being placed in retirement 

home. 

Keywords: National mechanisms, International Mechanisms, Older 

Persons, Occupied Palestinian Territory 
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 مقدمة

متالك مععع التطععور اهلائععل يف مجيععع وسععائل القتععال والتسععابق مععا بععبن الععدول مععن أجععل امععتالك  جل ا من أ لدول  ببن ا ما  سابق  تال والت سائل الق يع و ئل يف مج طور اهلا مع الت

بادئ أقععوى أنععواع األسععلحة انعكععس هععذا سععلبال عععىل مبععادئ القععانون الععدويل االنسععاين ومبععادئ  ساين وم لدويل االن قانون ا بادئ ال عىل م سلبال  هذا  كس  سلحة انع نواع األ قوى أ أ

ضة لالحقععوق االنسععان التععي أضععحت أكثععر عرضععة لال ثر عر ضحت أك تي أ سان ال قوق االن خل نتهععاك مععن قبععل أنظمععة احلكععم داخععل ح كم دا مة احل بل أنظ من ق هاك  نت

غري الععدول ومععن قبععل أشععخاص القععانون الععدويل العععام يف النزاعععات املسععلحة الدوليععة وغععري  ية و سلحة الدول عات امل عام يف النزا لدويل ال قانون ا شخاص ال بل أ من ق لدول و ا

لد الدوليععة، وقععد نععص االعععالن العععاملي حلقععوق االنسععان يف مععواده عععىل ان االنسععان يولععد  سان يو عىل ان االن مواده  سان يف  قوق االن عاملي حل عالن ال نص اال قد  ية، و الدول

من حععرال، ولععه كامععل احلقععوق التععي منحععت لععه منععذ حلظععة والدتععه، وهععي ليسععت منحععة مععن  حة  ست من هي لي ته، و ظة والد نذ حل له م حت  تي من قوق ال مل احل له كا حرال، و

بل أحععد، بععل  حد،  ية هععي حععق مكتسععب وفععق الرشععائع السععاموية ووفععق الدسععتور الععذي كفععل محايععة أ فل محا لذي ك ستور ا فق الد ساموية وو رشائع ال فق ال سب و حق مكت هي 

 حقوق االنسان من أي انتهاك.حقوق االنسان من أي انتهاك.

سنة وقعععد جعععاء القعععانون األسعععاا الفلسعععطيني املععععدل لسعععنة  عدل ل سطيني امل ساا الفل قانون األ جاء ال قد  ملواد بمجموععععة معععن املعععواد   50025002و من ا عة  بمجمو

ملواد )التععي أكععد فيهععا عععىل احععرتام االنسععان، وكععل مععا يتعلععق بععه وذلععك مععن نصععوص املععواد ) صوص ا من ن لك  به وذ لق  ما يتع كل  سان، و حرتام االن عىل ا ها  كد في تي أ -99ال

سطيني( وأوجععد النظععام الفلسععطيني3333 ظام الفل جد الن جال جمموعععة مععن املؤسسععات واهليئععات التععي هتععتم بمجععال   ( وأو هتتم بم تي  ئات ال سات واهلي من املؤس عة  جممو

جود حقععوق اإلنسععان، وتتععابع كفالععة تطبيععق مبادئععه عععىل أكمععل وجععه، وبععالرغم مععن وجععود  من و بالرغم  جه، و مل و عىل أك ئه  يق مباد لة تطب تابع كفا سان، وت قوق اإلن ح

يد يف هعععذه اهليئعععات واملؤسسعععات يف األرايض الفلسعععطينية املحتلعععة، إال أننعععا نالحععع  تزايعععد يف  ح  تزا نا نال لة، إال أن سطينية املحت سات يف األرايض الفل ئات واملؤس هذه اهلي

تداعيات انتهاكععات مبععادئ حقععوق االنسععان، وذلععك ملجموعععة مععن األسععبا  والتععداعيات  سبا  وال من األ عة  لك ملجمو سان، وذ قوق االن بادئ ح كات م تي التععي انتها ال

 سنتطرق هلا اثناء هذه الدراسة.سنتطرق هلا اثناء هذه الدراسة.

بي وقعععد شعععهد الععععامل يف العقعععود األخعععرية زيعععادة يف أععععداد املسعععنني نتيجعععة للتطعععور الطبعععي  طور الط جة للت سنني نتي عداد امل يادة يف أ خرية ز قود األ عامل يف الع شهد ال قد  و

فاع والصعععحي العععذي قىضععع ععععىل العديعععد معععن األمعععراض يف الععععامل، وأدى ذلعععك إىل ارتفعععاع  لك إىل ارت عامل، وأدى ذ مراض يف ال من األ يد  عىل العد ىض  لذي ق صحي ا وال

شارتنسععبة املواليععد ورافقععه أيضععا زيععادة يف معععدل حيععاة اإلنسععان، ففععي العععامل الغععر  أشععارت غر  أ عامل ال في ال سان، ف ياة اإلن عدل ح يادة يف م ضا ز قه أي يد وراف سبة املوال   ن

سن )اإلحصعععائيات إىل أن نسعععبة املسعععنني فعععوق سعععن ) فوق  سنني  سبة امل صائيات إىل أن ن قار  ( ستصعععل إىل معععا يقعععار  5252اإلح ما ي صل إىل  % يف % يف 5050( ست

 (. (. worldometer.infoحسب موقع )حسب موقع )  50305030عام عام 

هبا ويعتععك كععك السععن حلقععة مععن حلقععات عمععر اإلنسععان ومرحلععه مععن املراحععل التععي يمععر هبععا  مر  تي ي حل ال من املرا له  سان ومرح مر اإلن قات ع من حل قة  سن حل كك ال تك  ويع

ضحيال يف هعععذه احليعععاة، وخعععالل هعععذه املراحعععل يمأععع ر  األرسة أسععععد أيعععام حياتعععه مضعععحيال  ته م يام حيا سعد أ أ ر  األرسة أ حل يم هذه املرا خالل  ياة، و هذه احل يف 

غبالغعع ية ايل والنفععيس ويبععذل قصععارى جهععده، وقععد يعععرض نفسععه للمخععاطر مععن أجععل تربيععة بال جل ترب من أ خاطر  سه للم عرض نف قد ي هده، و صارى ج بذل ق فيس وي ايل والن

كريم، ويف أبنائععه وإعععالتهم واحلفععاج عععىل وجععودهم وتيسععري سععبل الععتعلم والعععي  الكععريم، ويف  عي  ال لتعلم وال سبل ا سري  جودهم وتي عىل و فاج  عالتهم واحل ئه وإ أبنا

هم مقابعععل هعععذه التضعععحيات اجلسعععيمة نجعععد جمموععععة معععن كبعععار السعععن أمهلعععتهم أرسهعععم  لتهم أرس سن أمه بار ال من ك عة  جد جممو سيمة ن ضحيات اجل هذه الت بل  مقا
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جنوععععائالهتم وتعععركتهم فريسعععة للضععععف واملعععرض واحلاجعععة وربعععام زجعععن بام ز جة ور ملرض واحلا ضعف وا سة لل تركتهم فري عائالهتم و هبم يف دور هبعععم يف دور   و

 . . 1املسننياملسنني

صة، وتعععد فئععة املسععنني مععن الرشععائح املجتمعيععة األكثععر ضعععفال التععي حتتععاج إىل رعايععة خاصععة،  ية خا تاج إىل رعا تي حت ضعفال ال ثر  ية األك رشائح املجتمع من ال سنني  ئة امل عد ف وت

قدير لععيس فقععط مععن بععا  االسععتجابة الحتياجععات هععذه الفئععة بععل أيضععا مععن بععا  التقععدير  با  الت من  ضا  بل أي ئة  هذه الف جات  ستجابة الحتيا با  اال من  قط  ليس ف

هو والتكععريم املجتمعععي لرشععمة أسععهمت يف بنععاء املجتمععع والوصععول بععه وبععأفراده ملععا هععو  ملا  بأفراده  به و صول  مع والو ناء املجت سهمت يف ب رشمة أ عي ل كريم املجتم والت

يوم، وعليععه اليععوم، و يه ال ملا بالتععايل أصععبح العنععف ضععد كبععار السععن بأشععكاله املختلفععة هععو نكععران ملععا عل كران  هو ن فة  شكاله املختل سن بأ بار ال ضد ك نف  صبح الع تايل أ بال

قادر قدمععه كبععار السععن للمجتمععع وأفععراده، ومععا قععاموا بععه مععن تضععحيات يف إعععداد جيععل قععادر  يل  عداد ج ضحيات يف إ من ت به  قاموا  ما  فراده، و مع وأ سن للمجت بار ال مه ك قد

 . . 2عىل حتمل املسؤوليات وبناء املجتمععىل حتمل املسؤوليات وبناء املجتمع

 األول املبحث

 السن وكبار اإلنسان حقوق ومفهوم ماهية

 اإلنسان حقوق مفهوم: األول املطلب

هي إن مصععطلح حقععوق اإلنسععان هععو مصععطلح حععديث نسععبيال، أمععا احلقععوق الطبيعيععة فهععي  ية ف قوق الطبيع ما احل سبيال، أ حديث ن صطلح  هو م سان  قوق اإلن صطلح ح إن م

طور تسععمية كانععت رائجععة يف القععرون السععابقة وحتديععدال يف القععرون الوسععطى بالنسععبة للتطععور  سبة للت سطى بالن قرون الو يدال يف ال سابقة وحتد قرون ال جة يف ال نت رائ سمية كا ت

قوق العععذي حعععدا حتديعععدال يف أوربعععا، ونسعععتطيع أن نقعععول إن حقعععوق اإلنسعععان هعععي احلقعععوق  هي احل سان  قوق اإلن قول إن ح ستطيع أن ن با، ون يدال يف أور حدا حتد لذي  ا

ياة واملالتععي تكفععل للكععائن البرشععي حقععه يف احليععاة وامل قه يف احل رشي ح كائن الب فل لل تي تك قوق سععاواة مععع غععريه وغععري ذلععك مععن احلقععوق ال من احل لك  غري ذ غريه و مع  ساواة 

 املتعلقة بذات الطبيعة البرشية التي ذكرهتا املواثيق واإلعالنات العاملية.املتعلقة بذات الطبيعة البرشية التي ذكرهتا املواثيق واإلعالنات العاملية.

مق ويعععرف احلععق لغععة بأنععه هععو نقععيض الباطععل ، ومجعععه حقععوق وحقععائق ، وحععق األمععر مععق  مر  حق األ قائق ، و قوق وح عه ح طل ، ومج قيض البا هو ن نه  غة بأ حلق ل عرف ا وي

طل حقععا وحقوقععال، صععار حقععال وثبععت ، وأحقععه : كععان منععه عععىل يقععني . واحلععق نقععيض الباطععل  قيض البا حلق ن قني . وا عىل ي نه  كان م قه :  بت ، وأح قال وث صار ح قال،  قا وحقو ح

صل، واصعععل يةالكلمعععة حعععق يف اللغعععة الالتينيعععة  ، وا غة الالتين حق يف الل مة  عدل ، وتعنعععي الصعععوا  ، الععععدل ،   Directus     الكل صوا  ، ال ني ال وتع

سيةمسعععتقيم ، قعععويم . واحلعععق يف اللغعععة الفرنسعععية غة الفرن حلق يف الل قويم . وا ستقيم ،  يةواحلعععق يف اللغعععة االنكليزيعععة Droit م غة االنكليز حلق يف الل  وا

3Right.. 

من وقععد وردت كلمععة احلععق يف القععرآن الكععريم يف مععائتني وثالثععة وثامنععني موضعععال ، بععدأل مععن    بدأل  ضعال ،  نني مو ثة وثام مائتني وثال كريم يف  قرآن ال حلق يف ال مة ا قد وردت كل و

أ   أ  سععورة البقععرة يف قولععه تعععاىل : )ف  عاىل : )ف  له ت قرة يف قو هب  ععمن سورة الب ععنن ر 
ععهف احلن ععقم م  ععون  أ نَّ ل مف ي عن نفععوا ف  ين  آم 

ععذ  ععا الَّ هب  من مَّ نن ر 
هف احلن قم م  َّ ون  أ ن ف ل م ي عن فوا ف  ن ين  آم 

ذ  َّ ا ال َّ ية ( )اآليععة ۖۖم ( )اآل

                                                 
ملسنني ادكيدك، منال القييس، العنف ضد املسنني يف القدس الرشقية وصف وتفسري لبعض مظاهر العنف من وجهة نظر ا 1

 1، ص5005أنفسهم، رسالة ماجستري، جامعة بري زيت، فلسطني، 
طينة، إيناس، العنف املوجه ضد كبار السن فلسطني، دراسة مشرتكة منظمة املرأة العربية ووزارة التنمية االجتامعية وصتجوق  2

 2، ص5019األمم املتحدة للسكان، 
 53، ص1997املجمع الثقايف، ، 1املرزوقي، ابراهيم عبداهلل، حقوق اإلنسان، ط 3
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 ات  5555
ععععاحل  ععععوا الصَّ لف

م  ع  نفععععوا و  ين  آم 
ععععذ   ات  ( ، حتععععى سععععورة الع عععع يف قولععععه تعععععاىل )إ الَّ الَّ

احل  َّ فوا الص ل
م  ع  فوا و  ن ين  آم 

ذ  َّ عاىل )إ الَّ ال له ت سورة الع  يف قو تى  ( ، ح

( )اآليععة  ععكن  ا ب الصَّ ععون اص  و  ت  ا ب ععاحلن ق  و  ععون اص  و  ت  ية و  ( )اآل كن  ا ب الصَّ ون اص  و  ت  ا ب احلن ق  و  ون اص  و  ت  ية يف ( . كععام جععاءت يف السععنة النبويععة يف 33و  سنة النبو جاءت يف ال كام  ئة مائععة ( .  ما

  ..1وثامنية ومخسني حديثاوثامنية ومخسني حديثا

لة فقععد سععبق اإلسععالم غععريه يف اعتبععار كرامععة اإلنسععان أساسععال مععن أسععس احليععاة ، ففععي قولععة  في قو ياة ، ف سس احل من أ سال  سان أسا مة اإلن بار كرا غريه يف اعت سالم  سبق اإل قد  ف

( ) اآليعععة  م  عععي آد 
ن  ن عععا ب  من رَّ عععدن ك  ق  ل  ية تععععاىل يف سعععورة اإلرساء ) و  ( ) اآل م  ي آد 
ن  ن ا ب  من رَّ دن ك  ق  ل  سورة اإلرساء ) و  عاىل يف  قال ( . فالكرامعععة تعتعععك حقعععال 7070ت تك ح مة تع ( . فالكرا

سان يأساسععيال تقععره مجيععع مواثيععق حقععوق اإلنسععان التععي تقععول : اإلنسععان ي قول : اإلن تي ت سان ال قوق اإلن يق ح يع مواث قره مج سيال ت كريامل ولععد حععرال ، كععريامل أسا حرال ،  لد  و

  ومساويال ألخيه اإلنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر ، كاللون واللغة وغريهاومساويال ألخيه اإلنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر ، كاللون واللغة وغريها

لدين ويقصعععد بعععاحلق حفععع  السعععورات اخلمعععس ل نسعععان وهعععي العععنفس والعقعععل والعععدين  قل وا لنفس والع هي ا سان و مس ل ن سورات اخل ف  ال باحلق ح صد  ويق

سان يف واملععال والنسععل ، وحقععوق اإلنسععان يف اإلسععالم أعمععق واشععمل مععن حقععوق اإلنسععان يف  قوق اإلن من ح شمل  مق وا سالم أع سان يف اإل قوق اإلن سل ، وح ملال والن وا

صدرها كالوثعععائق الوضععععية ص الن مصعععدرها ك ضعية ص الن م ثائق الو له تعععا  اهلل وسعععنة نبيعععه )صعععىل اهلل عليعععه وععععىل العععه الو عىل ا يه و صىل اهلل عل يه ) سنة نب تا  اهلل و

قيمهم وسععلم(، فاإلسععالم تنععاول احلععق وقععرره وسععاوى فيععه بععني النععاس  ععا أعععىل مععن قععيمهم  من  عىل  ناس  ا أ بني ال يه  ساوى ف قرره و حلق و ناول ا سالم ت سلم(، فاإل و

  اإلنسانية.اإلنسانية.

صطلح ، أمععا بالنسععبة حلقععوق اإلنسععان فقععد طرحععت تعععاريف عديععدة بغيععة حتديععد هععذا املصععطلح ،  هذا امل يد  ية حتد يدة بغ عاريف عد حت ت قد طر سان ف قوق اإلن سبة حل ما بالن أ

عالفمععن هععذه التعععاريف مععا طرحععه ) رينيععه كاسععان ( احععد واضعععي اإلعععال ضعي اإل حد وا سان ( ا يه كا حه ) رين ما طر عاريف  هذه الت من  قوق ن العععاملي حلقععوق ف عاملي حل ن ال

عام)اإلنسعععان ععععام) سان  سالم ) م( واحلعععائز ععععىل جعععائزة نوبعععل للسعععالم ) 19911991اإلن بل لل جائزة نو عىل  حلائز  فه م ( ، فقعععد عرفعععه 19511951م( وا قد عر م ( ، ف

ية عععىل أسععاس إن علععم حقععوق اإلنسععان هععو فععرع خععاص مععن فععروع العلععوم االجتامعيععة  لوم االجتامع فروع الع من  خاص  فرع  هو  سان  قوق اإلن لم ح ساس إن ع عىل أ

مع موضععوعه هععو دراسععة العالقععات القائمععة بععني األشععخاص وفععق الكرامععة اإلنسععانية ، مععع  سانية ،  مة اإلن فق الكرا شخاص و بني األ مة  قات القائ سة العال هو درا ضوعه  مو

سورية حتديعععد احلقعععوق واخليعععارات السعععورية  يارات ال قوق واخل يد احل هذا لشخصعععية كعععل كعععائن أنسعععاين ، وبالتعععايل فهعععذا حتد تايل ف ساين ، وبال كائن أن كل  صية  لشخ

يار التعريععف يفععرتض قيععام علععم حععديث اسععمه علععم حقععوق اإلنسععان بحيععث يكععون معيععار  كون مع يث ي سان بح قوق اإلن لم ح سمه ع حديث ا لم  يام ع فرتض ق يف ي التعر

 .. 2هذا العلم هو الكرامة اإلنسانيةهذا العلم هو الكرامة اإلنسانية

عام ) ويف ععععام )  سك ( م ( وضعععع جمموععععة معععن البعععاحثني وععععىل رأسعععهم ) كعععارل فاسعععك ( 19731973ويف  كارل فا سهم )  عىل رأ باحثني و من ال عة  ضع جممو م ( و

قد املشععهور بأبحاثععه وأعاملععه يف ميععدان حقععوق اإلنسععان ، فقععد  سان ، ف قوق اإلن يدان ح له يف م ثه وأعام شهور بأبحا سة آالف وضعععوا حععوايل مخسععة آالف امل حوايل مخ ضعوا  و

عىل لفععع  يسعععتعمل يف جمعععال حقعععوق اإلنسعععان وأدخلوهعععا إىل احلاسعععو  ، فحصعععلوا ععععىل  صلوا  سو  ، فح ها إىل احلا سان وأدخلو قوق اإلن جمال ح ستعمل يف  ف  ي ل

كل التعريععف التععايل بحسععب هععذه الطريقععة التقنيععة : حقععوق اإلنسععان : هععو علععم  ععم كععل  لم  م  هو ع سان :  قوق اإلن ية : ح قة التقن هذه الطري سب  تايل بح يف ال التعر

ما شععخص والسععيام اإلنسععان العامععل الععذي يعععي  يف أطععار دولععة معينععة ، والععذي إذا مععا  لذي إذا  نة ، وا لة معي طار دو عي  يف أ لذي ي مل ا سان العا سيام اإلن شخص وال

قانون أوكععان مععتهامل بخععرق القععانون أو خرق ال متهامل ب قانون ضععحية حالععة حععر  ، جيععب أن يسععتفيد مععن محايععة القععانون   كان  ية ال من محا ستفيد  جيب أن ي حر  ،  لة  ضحية حا
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سورات العععوطني والعععدويل، وان تكعععون حقوقعععه وخاصعععة احلعععق يف املسعععاواة مطابقعععة لسعععورات  قة ل ساواة مطاب حلق يف امل صة ا قه وخا كون حقو لدويل، وان ت لوطني وا ا

 ..1املحافظة عىل النظام العاماملحافظة عىل النظام العام

ظور ، يفععرتض هععذا التعريععف أن اإلنسععان العامععل هععو املخاطععب األول وفععق هععذا املنظعععور ،  هذا املن فق  طب األول و هو املخا مل  سان العا يف أن اإلن هذا التعر فرتض  ي

  هو الذي يأخذ األولوية.هو الذي يأخذ األولوية.وان مبدأ املساواة الذي ينص عليه القانون وان مبدأ املساواة الذي ينص عليه القانون 

قوق وتشععرتك هععذه التعععاريف مجيعهععا يف مقاربععة املوضععوع ضععمن املنظععور احلععديث للحقععوق  حلديث للح ظور ا ضمن املن ضوع  بة املو ها يف مقار عاريف مجيع هذه الت شرتك  وت

يه أن والقععانون، وأ ععا تفععرتض وجععود دولععة حديثععة يسععودها القععانون، وهععذا القععانون عليععه أن  قانون عل هذا ال قانون، و سودها ال ثة ي لة حدي جود دو فرتض و قانون، وأ ا ت وال

هتامم يكفعععل احلريعععات والكرامعععة واملسعععاواة والععععدل للمعععواطنني مجعععيعهم، وقعععد زاد االهعععتامم  قد زاد اال مجيعهم، و مواطنني  عدل لل ساواة وال مة وامل يات والكرا فل احلر يك

سابحقععوق اإلنسععا قوق اإلن ية ن مععع ظهععور العوملععة واإلعععالم احلععر وتزايععد دور املععنظامت االجتامعيععة بح ملنظامت االجتامع يد دور ا حلر وتزا عالم ا ملة واإل هور العو مع ظ ن 

سبيل وغععري احلكوميععة يف الععدفاع عععن حقععوق اإلنسععان يف املجتمعععات التععي تناضععل يف سععبيل  ضل يف  تي تنا عات ال سان يف املجتم قوق اإلن عن ح لدفاع  ية يف ا غري احلكوم و

ظر رفعععع شعععأن اإلنسعععان وحقوقعععه إلقامعععة جمتمعععع يسعععوده الععععدل واحلريعععة . وعنعععد النظعععر  ند الن ية . وع عدل واحلر سوده ال مع ي مة جمت قه إلقا سان وحقو شأن اإلن فع  ر

هلا ،حلقععوق اإلنسععان نجععد أن األفكععار واملفععاهيم املكونععة هلععا ، نة  فاهيم املكو كار وامل جد أن األف سان ن قوق اإلن بري مثععل حريععة الكلمععة والتعبععري   حل مة والتع ية الكل ثل حر م

غري عععن الععرأي واملسععاواة ، الععن .... مععن املفععاهيم التععي ال يمكععن ألي مؤسسععه دينيععة أو غععري  ية أو  سه دين كن ألي مؤس تي ال يم فاهيم ال من امل لن ....  ساواة ، ا لرأي وامل عن ا

 . دينة إمهاهلادينة إمهاهلا

عىل أ ا أمعععا ععععن مفهعععوم حقعععوق اإلنسعععان يف الع ععع احلعععديث ، فعععيمكن أن يععععرف ععععىل أ عععا    عرف  فيمكن أن ي حلديث ،  سان يف الع  ا قوق اإلن هوم ح عن مف ما  أ

مةجمموععععة معععن املععععايري األساسعععية والتعععي بعععدو ا ال يمكعععن ل نسعععان الععععي  بكرامعععة عي  بكرا سان ال كن ل ن بدو ا ال يم تي  سية وال عايري األسا من امل عة    جممو

عام ) واحععرتام . ولقععد تععم حتديععد هععذه املعععايري بنععاءل عععىل اتفععاق عععام )  فاق  عىل ات ناءل  عايري ب هذه امل يد  تم حتد قد  حرتام . ول بادئ م ( وفقععال ملبععادئ 19911991وا قال مل م ( وف

  .2اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدةاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة

 السن كبار حقوق مفهوم: الثاين املطلب

ضعفت يمكعععن تعريعععف كبعععري السعععن بأنعععه معععن ظهعععرت عليعععه أععععراض الشعععيخوخة، وضععععفت  شيخوخة، و عراض ال يه أ هرت عل من ظ نه  سن بأ بري ال يف ك كن تعر يم

ية قدراتعععه الوظيفيعععة  ته الوظيف عي واجلسعععمية والعقليعععة،  عععا يعععنعكس سعععلبال ععععىل توافقعععه االجتامععععي قدرا قه االجتام عىل تواف سلبال  ينعكس  ية،  ا  سمية والعقل واجل

 . . 3والنفيس، وجيعله يف حاجة إىل الرعاية االجتامعية واجلسمية والنفسية والعقليةوالنفيس، وجيعله يف حاجة إىل الرعاية االجتامعية واجلسمية والنفسية والعقلية

من كععام تععم تعريععف كبععار السععن بأ ععا الفئععة التععي بلغععت سععن الشععيخوخة وأضععحت مععن  ضحت  شيخوخة وأ سن ال غت  تي بل ئة ال سن بأ ا الف بار ال يف ك تم تعر كام 

قدم يف الالضعععف بعععد هاوزهععا مرحلععة الكهولععة، ومععدد بعضععهم التقععدم يف ال ضهم الت مدد بع لة، و لة الكهو ها مرح عد هاوز ضعف ب ستني سععن مععن السععتني ال من ال سن 
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عض إىل اخععر العمععر يف إطععار األحكععام الفقهيععة مععن وقععف أو وصععية أو غريهععا، إال أن بعععض  ها، إال أن ب صية أو غري قف أو و من و ية  كام الفقه طار األح مر يف إ خر الع إىل ا

هاه الفقهععاء يععرون أن سععن اخلامسععة والسععتني هععو العمععر الععذي يتبععدأ بععه الشععيخوخة، واهععاه  شيخوخة، وا به ال بدأ  لذي يت مر ا هو الع ستني  سة وال سن اخلام يرون أن  هاء  الفق

 . . 1اخر يرى اخلامسة والثامنني هو العمر الذي تبدأ به الشيخوخةاخر يرى اخلامسة والثامنني هو العمر الذي تبدأ به الشيخوخة

فرتى أن اأمععا منظمععة الصععحة العامليععة فععرتى أن ا ية  صحة العامل مة ال ما منظ ثر ألشععخاص الععذين يبلغععون سععتون عامععال وأكثععر أ مال وأك ستون عا غون  لذين يبل شخاص ا أل

ستجيب إىل يمثلعععون جمتمعععع كبعععار السعععن، وهعععذا املعيعععار يععععد األكثعععر اسعععتعامالل ألنعععه يسعععتجيب إىل  نه ي ستعامالل أل ثر ا عد األك يار ي هذا املع سن، و بار ال مع ك لون جمت يمث

 . . 2جمموعة من املقاييس االجتامعية واالقتصادية ال سيام فرتة اإلحالة عىل التقاعدجمموعة من املقاييس االجتامعية واالقتصادية ال سيام فرتة اإلحالة عىل التقاعد

حمدد، لومععن املختصععني مععن يععرون أن كبععار السععن ال يمكععن حتديععدهم بعمععر زمنععي حمععدد، ل ني  مر زم يدهم بع كن حتد سن ال يم بار ال يرون أن ك من  صني  من املخت كنهم كععنهم و

يرى أنععاس أصععبحوا غععري قععادرين عععىل العمععل وبععدأو يطلبععون اخلدمععة مععن غععريهم، بيععنام يععرى  ينام  غريهم، ب من  مة  بون اخلد بدأو يطل مل و عىل الع قادرين  غري  صبحوا  ناس أ أ

لوغهم اهععاه اخععر أن كبععار السععن ال يصععابون بالسععورة بععأمراض الشععيخوخة ملجععرد بلععوغهم  جرد ب شيخوخة مل بأمراض ال سورة  صابون بال سن ال ي بار ال خر أن ك هاه ا ا

صلون إىل سععنال معينععة، لكععن هنععاك عوامععل بيولوجيععة أو نفسععية أو اجتامعيععة هعلهععم يصععلون إىل  هم ي ية هعل سية أو اجتامع ية أو نف مل بيولوج ناك عوا كن ه نة، ل سنال معي

سن،حالععة العجععز وقععد مععدا هععذا يف أي سععن، هذا يف أي  مدا  قد  جز و لة الع سب وهنععاك مععن يععرى تصععنيف املسععنني حسععب   حا سنني ح صنيف امل يرى ت من  ناك  وه

قال أدائهععم الععوظيفي وإقبععاهلم عععىل احليععاة ولععيس حسععب عمععرهم الزمنععي، ومععنهم مععن قععال  من  منهم  ني، و مرهم الزم سب ع ليس ح ياة و عىل احل باهلم  لوظيفي وإق هم ا أدائ

قي إن كبعععار السعععن يتحولعععون معععن أشعععخاص ذوي عطعععاء إىل أشعععخاص يف حاجعععة إىل تلقعععي  جة إىل تل شخاص يف حا طاء إىل أ شخاص ذوي ع من أ لون  سن يتحو بار ال إن ك

 . . 3املساعدةاملساعدة

لك إال أن الدراسععة احلاليععة تععرى أنععه مععن السععوري حتديععد الشععيخوخة بسععن معععني، وذلععك  عني، وذ سن م شيخوخة ب يد ال سوري حتد من ال نه  ترى أ ية  سة احلال إال أن الدرا

ية أجععععل اإلجععععراءات املتبعععععة للمحافظععععة عععععىل حقععععوقهم الصععععحية واالجتامعيععععة من مععععن  صحية واالجتامع قوقهم ال عىل ح ظة  عة للمحاف جراءات املتب جل اإل أ

باره واإلداريععة واالقتصععادية، وعععدم فععتح املجععال أمععام تقععدير ظععروف الشععخص العتبععاره  شخص العت ظروف ال قدير  مام ت جال أ فتح امل عدم  صادية، و ية واالقت واإلدار

هات كبععريال يف السععن أم ال، فتحديععده بسععن معععني يسععهل الكثععري مععن اإلجععراءات عععىل اجلهععات  عىل اجل جراءات  من اإل ثري  سهل الك عني ي سن م يده ب سن أم ال، فتحد بريال يف ال ك

بأ املختصععة، وعليععه يقععرتح الباحثععان تعريععف كبععار السععن بععأ  سن  بار ال يف ك ثان تعر قرتح الباح يه ي صة، وعل غوا م األشععخاص الععذين بلغععوا املخت لذين بل شخاص ا م األ

كزي سعععن اخلامسعععة والسعععتني معععن العمعععر، وهعععذا التعريعععف يتالقعععى معععع اجلهعععاز املركعععزي  هاز املر مع اجل قى  يف يتال هذا التعر مر، و من الع ستني  سة وال سن اخلام

عىل ل حصععاء الفلسععطيني الععذي حععدد سععن اخلامسععة والسععتني هععو العمععر الععذي مععدد عععىل  مدد  لذي  مر ا هو الع ستني  سة وال سن اخلام حدد  لذي  سطيني ا صاء الفل ل ح

 أساسه كبري السن، وهو ما يعمل به يف فلسطني.أساسه كبري السن، وهو ما يعمل به يف فلسطني.

 : : 4هنالك خصائص عدة لكبار السنهنالك خصائص عدة لكبار السنوو

                                                 
زكرياء، كعبوش، مكانة كبار السن يف األرسة واملجتمع بني الرشع والقانون، جملة حقائق للدراسات النفسية واالجتامعية، العدد  1

 . 153، ص5019(، 12)
 3، ص1992، الدار اجلامعية للنرش والتوزيع، االسكندرية، 1غيث، عاطف حممد، قاموس علم االجتامع، ط 2
 19، ص5011، دار النهضة العربية، القاهرة، 1اجلندي، حسني، احلامية اجلنائية للمسنني ومعاملتهم عقابيا ، ط 3
انظر ايضا معيط، سهري، املامرسة  99، ص5001عية، االسكندرية، الشاذيل، عبد احلميد، التوافق النفيس للمسنني، املكتبة اجلام 4

 57، ص5002املهنية للخدمة االجتامعية يف جمال رعاية املسنني، املعهد العايل للخدمة االجتامعية، القاهرة، 
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شمل ااخلصعععائص اجلسعععمية: تشعععمل ا    سمية: ت صائص اجل هور لضععععف يف التكعععوين اجلسعععمي الععععام، وظهعععور اخل عام، وظ سمي ال كوين اجل ضعف يف الت ل

سابقة، أمععراض عديععدة وضعععف يف النشععاط اجلنيسعع إذا مععا قععورن باملراحععل السععابقة،  حل ال قورن باملرا ما  يس إذا  شاط اجلن ضعف يف الن يدة و مراض عد أ

شهية، كععذلك الضعععف يف اجلهععاز العصععبي، واجلهععاز العظمععي، وضعععف يف الشععهية،  ضعف يف ال مي، و هاز العظ صبي، واجل هاز الع ضعف يف اجل كذلك ال

 وترهل العضالت وفتور اهلمة والنشاط.وترهل العضالت وفتور اهلمة والنشاط.

عىلاخلصععائص العقليعععة: تتمثعععل بزيعععادة النشعععاط التخعععييل، واالععععتامد ععععىل    عتامد  خييل، واال شاط الت يادة الن ثل بز ية: تتم صائص العقل ملايض املعععايض   اخل ا

سيان وخكاتعععه، والضعععمور يف خاليعععا املعععن بسعععبب التقعععدم يف العمروكثعععرة النسعععيان  ثرة الن قدم يف العمروك سبب الت ملن ب يا ا ضمور يف خال ته، وال وخكا

 وضعف الذاكرة.وضعف الذاكرة.

حلس، اخلصععائص النفسععية: تتصععف انفعععاالت كبععار السععن بععاخلمول وبععالدة احلععس،   بالدة ا باخلمول و سن  بار ال عاالت ك صف انف سية: تت صائص النف اخل

بار وقعععد يرجعععع هعععذا الشععععور الغريعععب بالسعععلبية والعععبالدة إىل ععععدم إدراك كبعععار  عدم إدراك ك لبالدة إىل  سلبية وا يب بال شعور الغر هذا ال جع  قد ير و

 السن للمسؤولية نتيجة إمهال من االخرين.السن للمسؤولية نتيجة إمهال من االخرين.

صاخلصعععع  فرا  ائص االجتامعيععععة: تتمثععععل بالشعععععور بالوحععععدة االجتامعيععععة، والفععععرا  اخل ية، وال حدة االجتامع شعور بالو ثل بال ية: تتم ائص االجتامع

ناء االجتامععععي، وقعععد يععععود ذلعععك إىل معععوت بععععض األصعععدقاء أو زواج األبنعععاء  صدقاء أو زواج األب عض األ موت ب لك إىل  عود ذ قد ي عي، و االجتام

 وابتعادهم عن كبار السن أو موت رشيك احلياة.وابتعادهم عن كبار السن أو موت رشيك احلياة.

فرادهم ععععالوة ععععىل ذلعععك يتميعععز كبعععار السعععن املتعرضعععني للعنعععف، بعععاعتامدهم ععععىل أفعععرادهم  عىل أ باعتامدهم  نف،  ضني للع سن املتعر بار ال يز ك لك يتم عىل ذ عالوة 

 اعدة مستمرة، ومعتمدون ماديا عىل أرسهم. اعدة مستمرة، ومعتمدون ماديا عىل أرسهم. بشكل كيل، ومتاجون إىل مسبشكل كيل، ومتاجون إىل مس

 الثاين املبحث

 السن كبار حقوق حلامية والوطنية الدولية االليات

 الدولية االليات: األول املطلب

من تتسععارع ظععاهرة الشععيخوخه يف العععامل بشععكل كبععري ومتسععارع ،  ععا يسععتدعي لتععدخل مععن  تدخل  ستدعي ل سارع ،  ا ي بري ومت شكل ك عامل ب شيخوخه يف ال ظاهرة ال سارع  تت

لق احلكومععات ألختععاذ سياسععات وقععرارات مناسععبة فععيام يتعلععق  فيام يتع سبة  قرارات منا سات و ختاذ سيا مات أل بار بموضععوع محايععة حقععوق كبععار احلكو قوق ك ية ح ضوع محا بمو

بار السععن ،ويتععزامن هععذا التسععارع مععع بلععورة فكععرة العمععل للنهععوض بواقععع حقععوق كبععار  قوق ك قع ح هوض بوا مل للن كرة الع لورة ف مع ب سارع  هذا الت تزامن  سن ،وي ال

يع ، السععن فهععذه القضععايا وان كععان ختععص فئععة معينععه ، اال تقععع يف الععنهج احلقععوقي للجميععع ،  قوقي للجم لنهج احل قع يف ا نه ، اال ت ئة معي ختص ف كان  ضايا وان  هذه الق سن ف ال

هذا وضعععمن دائعععرة دورة احليعععاة  حيعععث ان مجيعععع املسعععارات والفئعععات متسعععاويه،ويف هعععذا  ساويه،ويف  ئات مت سارات والف يع امل يث ان مج ياة  ح ئرة دورة احل ضمن دا و

هماملبحععث سععيتم عععرض أهععم عرض أ سيتم  حث  قرارات ذات االفاقيععات والقععوانني الدوليععة واملععؤمترات والقععرارات ذات   املب ملؤمترات وال ية وا قوانني الدول يات وال االفاق

 العالقة بكبار السن.العالقة بكبار السن.
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 الدولية اإلتفاقيات:  اوال

سان ان كافععععة االتفاقيععععات واملععععؤمترات والقععععرارات الدوليععععة اخلاصععععه بحقععععوق االنسععععان    قوق االن صه بح ية اخلا قرارات الدول ملؤمترات وال يات وا فة االتفاق ان كا

جلنس، أو اكععدت، مبععدأ املسععاواه بععني االفععراد مجيعععال ودون متييععز عععىل أسععاس الععدين، أو اجلععنس، أو  لدين، أو ا ساس ا عىل أ يز  عال ودون متي فراد مجي بني اال ساواه  بدأ امل كدت، م ا

عرق،.الععععرق،. لدول ويالحظععععىل هعععذه الوثعععائق أ عععا مل تقعععدم إشعععارة  مهعععاىل التعععزام العععدول   ال تزام ا هاىل ال شارة  م قدم إ ثائق أ ا مل ت هذه الو عىل  ويالحظ

صمناالعالن االطععراف فيهععا باملسععاواه، وعععدم التمييععز عععىل أسععاس السععنص حيععث مل يتصععمناالعالن  يث مل يت سنص ح ساس ال عىل أ يز  عدم التمي ساواه، و ها بامل طراف في اال

ية العععاميل حلقععوق االنسعععان، والعهععد العععدويل اخلععاص بعععاحلقوق االقتصععادية واالجتامعيعععة  صادية واالجتامع باحلقوق االقت خلاص  لدويل ا هد ا سان، والع قوق االن عاميل حل ال

عام والثقافيععة للعععام  ية لل ضح ،مععن الععنص بشععكل  يععح وواضععح   19551955والثقاف يح ووا شكل   لنص ب من ا ناء عععىل حظععر التمييععز بنععاء ، يز ب ظر التمي عىل ح

قة عععىل السععن، وتععم االكتفععاء بععإيراد عععدد مععن احلقععوق التععي تنطبععق عععىل كبععار السععن بطريقععة  سن بطري بار ال عىل ك بق  تي تنط قوق ال من احل عدد  بإيراد  فاء  تم االكت سن، و عىل ال

حلق يف ضعععمنية، كعععاحلق يف الضعععامن االجتامععععي، واحلعععق يف مسعععتوى معي ععع الئعععق، واحلعععق يف  ئق، وا ستوى معي  ال حلق يف م عي، وا ضامن االجتام كاحلق يف ال ضمنية، 

 ..1تأمني العائالت يف حاالت البطالة، أو املرض، أو العجز، أو الشيخوخة تأمني العائالت يف حاالت البطالة، أو املرض، أو العجز، أو الشيخوخة 

عرضهلععذا فأنععه سععيتم التعععرض سيتم الت نه  بار ألهععم مععا جععاء مععن مبععادئ عامععه خاصععه بحاميععة حقععوق كبععار   هلذا فأ قوق ك ية ح صه بحام مه خا بادئ عا من م جاء  ما  هم  أل

 -السن وهي :السن وهي :

 أوالل: مبدأ االستقالليه:أوالل: مبدأ االستقالليه:

سن وهععذا املبععدأ يععتلخص يف عععدة نقععاط نجملهععا انععه مععن السععوري ان يتععاح لكبععار السععن  بار ال تاح لك سوري ان ي من ال نه  ها ا قاط نجمل عدة ن يتلخص يف  بدأ  هذا امل و

ية امكانيععة احلصععول عععىل مععا يكفععي مععن حاجععاهتم االساسععية  مععن غععذاء ومععأوى ورعايععة  مأوى ورعا غذاء و من  سية   جاهتم االسا من حا في  ما يك عىل  صول  ية احل امكان

 .لكريملكريمصحيه وملبس ومسكن مناسب للعي  اصحيه وملبس ومسكن مناسب للعي  ا

 ثانيا: مبدأ املشاركة:ثانيا: مبدأ املشاركة:

من ينبغععي متكععني كبععار السععن مععن الععتامس وهتيئععة الفععرص خلدمععة املجتمععع املحععيل، ومععن  حيل، و مع امل مة املجت فرص خلد ئة ال لتامس وهتي من ا سن  بار ال كني ك غي مت ينب

صة العمعععل كمتطعععوعني يف أععععامل تناسعععب اهتاممعععاهتم وقعععدراهتم، وان يتعععاح هلعععم فرصعععة  هلم فر تاح  قدراهتم، وان ي ماهتم و سب اهتام عامل تنا طوعني يف أ مل كمت الع

فاهيتهم وان االنععععدماج يف املجتمععععع واملشععععاركه يف وضععععع السياسععععات اخلاصععععه يف رفععععاهيتهم وان  صه يف ر سات اخلا ضع السيا شاركه يف و مع وامل ندماج يف املجت اال

 هربتهم .هربتهم .يقدمو لالجيال يقدمو لالجيال 

 ثالثا: مبدأ الرعاية:ثالثا: مبدأ الرعاية:

صحيه ويععععنص هععععذا املبععععدأ علععععال رورة اسععععتفادة كبععععار السععععن مععععن الرعايععععه الصععععحيه    يه ال من الرعا سن  بار ال ستفادة ك لال رورة ا بدأ ع هذا امل ينص  و

قامتهم، واالجتامعيععععه والثقافيععععه والتمتععععع الكامععععل يف حقععععوق االنسععععان يف حمععععل اقععععامتهم،  حمل ا سان يف  قوق االن مل يف ح تع الكا يه والتم يه والثقاف واالجتامع

 واالستفاده من محاية االرسة واملجتمع هلم  .واالستفاده من محاية االرسة واملجتمع هلم  .

 رابعا: مبدأ حتقيق الذات:رابعا: مبدأ حتقيق الذات:

                                                 
 ةسلة التقارير اخلاصق االنسان، سلدعيس ، معن شحده ، ، كبار السن بني مظلة احلقوق ومطرقة االمهال ،اهليئة املستقلة حلقو 1

 /https://www.ichr.ps ، موقع اهليئه ، 5011( ،95)
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سنينبغععي أن تتععاح لكبععار السععن بار ال تاح لك غي أن ت ية إمكانيععة االسععتفادة مععن مععوارد املجتمععع التعليميععة والثقافيععة   ينب ية والثقاف مع التعليم موارد املجت من  ستفادة  ية اال إمكان

 والروحية والرتومية، وان تتاح هلم الفرصه يف تنمية امكاناهتم . والروحية والرتومية، وان تتاح هلم الفرصه يف تنمية امكاناهتم . 

 خامسا: مبدأ الكرامة:خامسا: مبدأ الكرامة:

نواع يععنص هععذا املبععدأ عععىل، رورة العععي  يف كرامععة دون اخلضععوع اىل اي نععوع مععن انععواع  من ا نوع  ضوع اىل اي  مة دون اخل عي  يف كرا عىل، رورة ال بدأ  هذا امل ينص 

عاملتهماالسععتغالل النفيسعع او اجلسععدي .وان يععتم معععاملتهم يتم م سدي .وان  يس او اجل ستغالل النف عن معاملععه منصععفه ب ععف النظععر عععن   اال ظر  صفه ب ف الن له من معام

 اي نوع من انواع التمييز بسبب اللون او اجلنس او الديانه .اي نوع من انواع التمييز بسبب اللون او اجلنس او الديانه .

 والعربية الدولية والقرارات املؤمترات: ثانيا

لدويل زيعععادة ععععدد كبعععار السعععن يف املجتمععععات املختلفعععه، وبسعععبب ضععععف االهعععتامم العععدويل  هتامم ا ضعف اال سبب  فه، وب عات املختل سن يف املجتم بار ال عدد ك يادة  ز

سعىبحقعععععوق هعععععذه الفئعععععة يف االتفاقيعععععات الدوليعععععة بشعععععكل  مومبعععععارش، سععععععى بارش،  شكل  موم ية ب يات الدول ئة يف االتفاق هذه الف قوق    بح

من املجتمعالععدولياىل مععنح اهتاممععاعىل هبععذه الفئععة مععن فئععات املجتمععع مععن خاللكثععري مععن  ثري  من خاللك مع  ئات املجت من ف ئة  هبذه الف ماعىل  منح اهتام لدولياىل  املجتمعا

صول اجلهععود عععىل املسععتوى السععياا مععن خععالل عقععد مؤمتععؤات وخطععط يف سععيبل الوصععول  سيبل الو طط يف  متؤات وخ قد مؤ خالل ع من  سياا  ستوى ال عىل امل هود  اجل

 :اىل خطة  نهجة حلامية كبار السن، ومن أمههااىل خطة  نهجة حلامية كبار السن، ومن أمهها

شعيخوخة  الفععععرع األول: خطعععععة عمعععععل فيينعععععا الدوليعععععة بشعععععأن الشعععععيخوخة   شعأن ال يعة ب نعا الدول معل فيي طعة ع فرع األول: خ يعة خطعععععة مجعيعععععة ""ال طعة مجع خ

 1982للععام للععام   ""لشعيخوخة االوىل لشعيخوخة االوىل اا

مدهفياملؤمترالعاملياالولفي وضعععععت خطععععة العمععععل الدوليععععة االوىل للشععععيخوخة املعتمععععدهفياملؤمترالعاملياالولفي  شيخوخة املعت ية االوىل لل مل الدول طة الع ضعت خ و

عام فيينععا العععام  نا ال ععاذ إجععراءات بشععأن كبععار السععن يف  تسعععة جمععاالت،  1982 فيي جماالت، توصععيات باختذ سعة  سن يف  ت بار ال شأن ك جراءات ب اذ إ صيات باختذ تو

ئة ، االرسة، وهعععي: الصعععحة، التغذيعععة، محايعععة املسعععتهلكني املسعععنني ، االسعععكان والبيئعععة ، االرسة،  سكان والبي سنني ، اال ستهلكني امل ية امل ية، محا صحة، التغذ هي: ال و

فاه االرفععاه ا هي الجتامعععي، تععأمني الععدخل، العمععل، التعلععيم. واتضععح أن املجععاالت التاليععة هععي الر ية  جاالت التال ضح أن امل ليم. وات مل، التع لدخل، الع تأمني ا عي،  الجتام

شيةص أكثعععر املجعععاالت صععععوبة معععن حيعععث املعاجلعععه ، وهعععي: االسعععكان، والبيئعععة املعيشعععيةص  ئة املعي سكان، والبي هي: اال جله ، و يث املعا من ح صعوبة  جاالت  ثر امل أك

 .1وتأمني الدخل ، وحامية املستهلكني كبار السنوتأمني الدخل ، وحامية املستهلكني كبار السن

 يف القاهرةيف القاهرة  19991999الفرع الثاين : برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الفرع الثاين : برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

عام مععن أبععرز إنجععازات املععؤمتر الععدويل االول للسععكان والتنميععة الععذي عقععد يف عععام  قد يف  لذي ع ية ا سكان والتنم لدويل االول لل ملؤمتر ا جازات ا برز إن   19991999من أ

ستدامة، يف القعععاهرة، أنعععه شعععكل النعععواة األساسعععية ، لعععربط قضعععايا السعععكان بالتنميعععة املسعععتدامة،  ية امل سكان بالتنم ضايا ال لربط ق سية ،  نواة األسا شكل ال نه  قاهرة، أ يف ال

ظور وتأكيععد الصععلة بيععنهام، وقععد غطععى برنععامج عمععل املععؤمتر مواضععيع  تلفععة، ومععن منظععور  من من فة، و ضيع  تل ملؤمتر موا مل ا نامج ع طى بر قد غ ينهام، و صلة ب يد ال وتأك

عىل رورة عععام، يركععز برنععامج العمععل عععىل رورة  مل  نامج الع كز بر طيط إدمععاج مجيععع القضععايا السععكانية يف التخطععيط عام، ير سكانية يف التخ ضايا ال يع الق ماج مج إد

 التنموي. التنموي. 

                                                 
،تقرير يف حالة حقوق املسنني،  191-91تقرير مفوضية االمم املتحده السامية حلقوق االنسان ،قراراجلمعيه العامه رقم  1

5015،https://www.ohchr.org/5، ص 
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سان حيعععث أرسعععى طرقعععا واضعععحة يف التععععاطي معععع القضعععايا السعععكانية هععععل معععن االنسعععان  من االن عل  سكانية ه ضايا ال مع الق عاطي  ضحة يف الت قا وا سى طر يث أر ح

تزام الغايععة القصععوى لكععل فعععل تنمععوي، وتعتععك أن كععل فععرد مهععم ذ ، وتشععدد عععىل االلتععزام  عىل االل شدد  هم ذ ، وت فرد م كل  تك أن  موي، وتع عل تن كل ف صوى ل ية الق الغا

يز اجلامععععي والفعععردي بعععاحرتام حقعععوق االنسعععان، والقطعععع معععع كعععل أشعععكال  التمييعععز  شكال  التمي كل أ مع  طع  سان، والق قوق االن باحرتام ح فردي  عي وال اجلام

ها، التهمعععي  واالقصعععاء. ذلعععك أن ثنائيعععة السعععكان والتنميعععة تفعععرض يف التعامعععل معهعععا، وو مل مع فرض يف التعا ية ت سكان والتنم ية ال لك أن ثنائ صاء. ذ مي  واالق الته

ئم اعععتامد مسععلك التنميععة الشععاملة واملسععتدامة، فالتنميععة هععي حتسععني كمععي ونععوعي دائععم  نوعي دا مي و سني ك هي حت ية  ستدامة، فالتنم شاملة وامل ية ال سلك التنم عتامد م ا

ستهم ومتواصععععل لالوضععععاع الصععععحيه واملعيشععععية والتعليميععععة لكععععل السععععكان ، و ارسععععتهم  سكان ، و ار كل ال ية ل شية والتعليم صحيه واملعي ضاع ال صل لالو ومتوا

هي يف احقعععوقهم وختليصعععهم معععن التمييعععز واالقصعععاء ، وهعععي يف ا صاء ، و يز واالق من التمي صهم  قوقهم وختلي صل ملحصعععلة بحعععث متواصعععل ح حث متوا صلة ب ملح

 لتحقيق نوعية من السكان اجليده ، ولتكون حياة افضل.لتحقيق نوعية من السكان اجليده ، ولتكون حياة افضل.

نه اجلععدير بالععذكر انععه مل يتنععاول املععؤمتر بشععكل خععاص فئععة كبععار السععن والشععيخوخه ، اال انععه  شيخوخه ، اال ا سن وال بار ال ئة ك خاص ف شكل  ملؤمتر ب ناول ا نه مل يت لذكر ا جلدير با ا

ضه تناوهلععا مععن ناحيععة ديمغرافيععة وحتععول اهليكليععة السععكانيه يف املجتمعععات ، ومععا تفرضععه  ما تفر عات ، و سكانيه يف املجتم ية ال حتول اهليكل ية و ية ديمغراف من ناح هلا  تناو

ملهعععذه التغعععريات معععن حتعععديات، وتنعععاول املععع ناول ا حتديات، وت من  غريات  ية ؤمتر يف احعععدى فصعععوله دور االرسة يف رعايعععة هذه الت صوله دور االرسة يف رعا حدى ف ؤمتر يف ا

 ..  1املسنني من مجيع نواحي الرعايه الصحيه واالقتصادية والنفسية واالجتامعيهاملسنني من مجيع نواحي الرعايه الصحيه واالقتصادية والنفسية واالجتامعيه

قاهرة وبنععاء عععىل املرجعيععات التععي متععت ملخرجععات هععذا املععؤمتر تععم اصععدار اعععالن القععاهرة  عالن ال صدار ا تم ا ملؤمتر  هذا ا جات  متت ملخر تي  يات ال عىل املرجع ناء  وب

قدواملنبثعععق ععععن املعععؤمتر االقليمعععي للسعععكان والتنميعععة يف العععدول العربيعععة، وقعععد  50135013 ية، و لدول العرب ية يف ا سكان والتنم مي لل ملؤمتر االقلي عن ا ثق    واملنب

تزم صعععادقت عليعععه العععدول العربيعععة وأقرتعععه ليكعععون الوثيقعععة العربيعععة املوحعععدة التعععي تلتعععزم  تي تل حدة ال ية املو قة العرب كون الوثي ته لي ية وأقر لدول العرب يه ا صادقت عل

عالن بأولوياتوانشطةرئيسعععية، معععن أجعععل االرساع  يف تنفيعععذ برنعععامج العمعععل. وقعععدم اععععالن  قدم ا مل. و نامج الع يذ بر جل االرساع  يف تنف من أ سية،  بأولوياتوانشطةرئي

ئة القععاهرة جمموعععة مععن التوصععيات يف املحععاور التاليععة: الكرامععة واملسععاواة، الصععحة، البيئععة  صحة، البي ساواة، ال مة وامل ية: الكرا حاور التال صيات يف امل من التو عة  قاهرة جممو ال

شيدة واحلاملسععععتدامة، اإلدارة الرشععععيدة واحل ستدامة، اإلدارة الر بار وكمععععة، وأوب بسععععبع نقععععاط ذات أولويععععة لكبععععار امل ية لك قاط ذات أولو سبع ن مة، وأوب ب وك

 :السنالسن

 القضاء عىل الفقر بني كبار السنالقضاء عىل الفقر بني كبار السن 

سية متكعععني كبعععار السعععن معععن املشعععاركة الفعالعععة يف احليعععاة االقتصعععادية والسياسعععية   صادية والسيا ياة االقت لة يف احل شاركة الفعا من امل سن  بار ال كني ك مت

 واالجتامعيهواالجتامعيه

 إتاحة فرص للتنمية الفردية وحتقيق الذات والرفاه مدى احلياةإتاحة فرص للتنمية الفردية وحتقيق الذات والرفاه مدى احلياة 

 وإلغاء كل أشكال التمييزوإلغاء كل أشكال التمييزحتقيق املساواة بني اجلنسني من كبار السن حتقيق املساواة بني اجلنسني من كبار السن  

بني تأكيعععد أمهيعععة دور األحلعععة، واحلفعععاج ععععىل العععرتابط والتضعععامن الوثيعععق بعععني    يق  ضامن الوث لرتابط والت عىل ا فاج  حلة، واحل ية دور األ يد أمه تأك

 اأجليال لتعزيز التنمية ااجلتامعيةاأجليال لتعزيز التنمية ااجلتامعية

                                                 
، توفيق طاهر ، تقرير بعنوان : واقع املسنني ومتطلبات رعايتهم يف فلسطني ،اجلهاز املركزي لألحصاء الفلسطيني ،  عارف 1

 53-51، صhttps://www.pcbs.gov.ps/  ،5050موقع
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بار تعععوفري الوقايعععة والرعايعععة الصعععحية اجليعععدة والعععدعم واحلاميعععة ااجلتامعيعععة لكبعععار   ية لك ية ااجلتامع لدعم واحلام يدة وا صحية اجل ية ال ية والرعا توفري الوقا

 السنالسن

كبنععاء رشاكععات يف مععا بععني اجلهععات احلكوميععة عععىل كععل املسععتويات، وكعع  ستويات، و كل امل عىل  ية  هات احلكوم بني اجل ما  كات يف  ناء رشا مع ذلك مععع ب ذلك 

يذ معععنظامت املجتمعععع املعععدين والقطعععاع اخلعععاص وكبعععار السعععن أنفسعععهم لتنفيعععذ  سهم لتنف سن أنف بار ال خلاص وك طاع ا ملدين والق مع ا منظامت املجت

 الكامج وخطط العملالكامج وخطط العمل

عىل إعععداد البحععوا والدراسععات العلميععة لتعزيععز املعرفععة بةثععار الشععيخوخة عععىل  .  شيخوخة  ثار ال فة بة يز املعر ية لتعز سات العلم حوا والدرا عداد الب إ

 ..1الفرد واملجتمعالفرد واملجتمع

 الثاين املطلب

 الوطنية االليات 

 الترشيعية االليات: اوال

قواننيالترشعععيعات الفلسعععطينية والقعععوانني سطينية وال رشيعات الفل صه تضعععمنت يف موادهعععا ععععدد معععن احلقعععوق اخلاصعععه   الت قوق اخلا من احل عدد  ها  ضمنت يف مواد ت

عي بكبععار السععن ، كقععانون التقاعععد ، وقععانون الصععحه العامععه ، وقععانون الشععؤون االجتامعععي  شؤون االجتام قانون ال مه ، و صحه العا قانون ال عد ، و قانون التقا سن ، ك بار ال بك

هذه ، وقعععانون الضعععامن االجتامععععي وغريهعععا معععن القعععواننيد وفعععيام يعععيل بيعععان لععععدد معععن هعععذه  من  عدد  يان ل ييل ب فيام  قواننيد و من ال ها  عي وغري ضامن االجتام قانون ال ، و

 القوانني:القوانني:

 ::2    03035050املعدل بسنة املعدل بسنة   50055005الفرع االول : القانون االساا الفلسطيني الفرع االول : القانون االساا الفلسطيني 

قوق اشععار القععانون االسععاا الفلسععطيني بشععكل واضععح و يععح عععىل بعععض مععن حقععوق  من ح عض  عىل ب يح  ضح و  شكل وا سطيني ب ساا الفل قانون اال شار ال ا

ئات كبععار السععن وعععىل عععدم التمييععز مععن خععالل السععن بععني كبععار السععن وغععريه مععن الفئععات  من الف غريه  سن و بار ال بني ك سن  خالل ال من  يز  عدم التمي عىل  سن و بار ال ك

نه االخععرى ، وذلععك مععن خععالل الععنص يف املععادة التاسعععه منععه عععىل انععه  عىل ا نه  سعه م ملادة التا لنص يف ا خالل ا من  لك  خرى ، وذ مام الفلسععطينيون امععام   ""اال سطينيون ا الفل

عرق القععانون والقضععاء سععواء ال متييععز بيععنهم بسععبب العععرق  سبب ال ينهم ب يز ب سواء ال متي ضاء  قانون والق لدين أو أو اجلععنس أو اللععون أو الععدين أو ال لون أو ا جلنس أو ال أو ا

 الرأي السياا أو اإلعاقة. الرأي السياا أو اإلعاقة. 

نه كععام جععاء القععانون االسععاا بععالنص يف املععادة العععارشة منععه عععىل انععه  عىل ا نه  عارشة م ملادة ال بالنص يف ا ساا  قانون اال جاء ال سان حقععوق االنسععان   -11""كام  قوق االن ح

حرتام وحرياتعععه واجبعععة ملزمعععة وواجبعععة االحعععرتام  بة اال مة وواج بة ملز ته واج طاء تعمعععل السعععلطة الفلسعععطينية دون ابطعععاء -55وحريا سطينية دون اب سلطة الفل مل ال تع

ية والدعععععىل االنضععععامم اىل االعالنععععات واملواثيععععق اإلقليميععععة والد يق اإلقليم نات واملواث ضامم اىل االعال قوق وليععععة التععععي حتمععععي حقععععوق عىل االن مي ح تي حت ية ال ول

سان اإلنسععان. ومععن هنععا فععأن املرشععع الفلسععطيني اكععد عععىل رورة احععرتام حقععوق االنسععان  قوق االن حرتام ح عىل رورة ا كد  سطيني ا رشع الفل فأن امل نا  من ه سان. و اإلن

قد بغععض النظععر عععن الفئععة العمريععة ولكععن جمععرد وصععفه كأنسععان دون متييععز يععذكر ، وقععد  يذكر ، و يز  سان دون متي صفه كأن جمرد و كن  ية ول ئة العمر عن الف ظر  غض الن ب

                                                 
يل التونسيه ، ، موقع الكرتوين ، وزارة التنمية والتعاون الدو 1999تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة لسنة  1

http://ins.tn/sites/default/files/2021-03/Caire%20plus%20%2025_Finale.pdf  5-1،  ص 
 . 5003( من القانون االساا املعدل لسنة 55، 10، 9انظر املواد )  2
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ية جعععاي بالتأكيعععد ععععىل السعععلطة الفلسعععطينية االنضعععامم اىل االعالنعععات واملوثيعععق الدوليعععة  يق الدول نات واملوث ضامم اىل االعال سطينية االن سلطة الفل عىل ال يد  جاي بالتأك

 وق االنسان ومن ضمنها حقوق كبار السن. وق االنسان ومن ضمنها حقوق كبار السن. التي تعنى بحامية حقالتي تعنى بحامية حق

ملادة املععادة  نه مععن القععانون االسععاا نصععت عععىل انععه   5555ا عىل ا صت  ساا ن قانون اال تأمني نظم القععانون خععدمات التععأمني ييعع  -11""من ال خدمات ال قانون  نظم ال

شيخوخه .االجتامعععععي والصععععحي ومعاشععععات العجععععز والشععععيخوخه . جز وال شات الع صحي ومعا عي وال ملادة يف نععععص املععععادة   ""............-55االجتام نص ا يف 

من املكععذور سععابقال فععأن املرشععع الفلسععطيني قععد أكععد عععىل امهيععة حقععوق كبععار السععن مععن  سن  بار ال قوق ك ية ح عىل امه كد  قد أ سطيني  رشع الفل فأن امل سابقال  كذور  امل

لنص خععالل الععنص  شات  احععة عععىل تنظععيم القععانون للتععأمني الصععحي واالجتامعععي ومعاشععات خالل ا عي ومعا صحي واالجتام تأمني ال قانون لل ظيم ال عىل تن حة   ا

 الشيخوخه.الشيخوخه.

 192519251لسنة لسنة   1919الفرع الثاين : قانون الشؤون االجتامعية رقم الفرع الثاين : قانون الشؤون االجتامعية رقم 

نه نصعععت املعععادة الثالثعععه معععن القعععانون ععععىل انعععه  عىل ا قانون  من ال ثه  ملادة الثال صت ا ية تكعععون غايعععة وزارة الشعععؤون االجتامعيعععة   ""ن شؤون االجتامع ية وزارة ال كون غا ت

ية األساسعععية تعععوفري الضعععامن االجتامععععي الشعععامل والكفايعععة اإلنتاجيعععة  ية اإلنتاج شامل والكفا عي ال ضامن االجتام توفري ال سية  خلدمات وتنسعععيق اخلعععدمات األسا سيق ا وتن

تاج االجتامعيععة جلميععع املععواطنني يف مجيععع مراحععل العمععر وتنظععيم اسععتثامرهم مععورد إنتععاج  مورد إن ستثامرهم  ظيم ا مر وتن حل الع يع مرا ملواطنني يف مج يع ا ية جلم االجتامع

يةالدولععة وهععو الثععروة اآلدميععة ثروة اآلدم هو ال لة و لك يف حيععث تععم توضععيح مضععمون نععص املععاده الثالثععه وذلععك يف   .الدو ثه وذ ملاده الثال نص ا ضمون  ضيح م تم تو يث  ح

ها املعععادة الرابععععه معععن ذات القعععانون حيعععث جعععاء فيهعععا  جاء في يث  قانون ح من ذات ال عه  ملادة الراب ية تقعععديم املسعععاعدات املاديعععة   -11  ""ا ساعدات املاد قديم امل ىل ىل إإت

عائالتاألفعععراد والععععائالت فراد وال عاملواجلمعيعععات التعاونيعععة ونقابعععات الععععامل األ بات ال ية ونقا يات التعاون سات واهليئعععات واملؤسسعععات  واجلمع ئات واملؤس واهلي

 .التي تشتغل بالرعاية االجتامعية وأعامل الك واإلحسان أو ترشف عليهاالتي تشتغل بالرعاية االجتامعية وأعامل الك واإلحسان أو ترشف عليها

تاجنيقعععديم املسعععاعدات املاديعععة إىل الفقعععراء والطعععال  املحتعععاجنيتت  -55 طال  املح قراء وال ية إىل الف ساعدات املاد لة عايعععة الطفولعععة رر  -33قديم امل ية الطفو عا

شؤون األرسةواألمومععععععععة وشععععععععؤون األرسة مة و مجع القيععععععععام بععععععععالبحوا ااجلتامعيععععععععة ومجععععععععع   -99  .واألمو ية و بالبحوا ااجلتامع يام  الق

 ""..........-22  .اءاتاجلامعية وتنسيقها ونرشهااءاتاجلامعية وتنسيقها ونرشهااالحصاالحص

ثل وهععذا مععا تععم فعععال مععن وضععع عععدد مععن االنظمععة املتعلقععه بالشععيخوخه هلععذا القععانون ،مثععل  قانون ،م هلذا ال شيخوخه  قه بال مة املتعل من االنظ عدد  ضع  من و عال  تم ف ما  هذا  و

قم نظعععام املسعععاعدات االجتامععععي رقعععم  عي ر ساعدات االجتام ظام امل سنه لسعععنه   1919ن رشوط العععذي وضعععع بععععض الرشعععوط     19291929ل عض ال ضع ب لذي و ا

قم بشععأن تقععديم اعانععات لكبععار السععن، ونظععام تعلععيم كبععار السععن وحمععو األميععة رقععم  ية ر حمو األم سن و بار ال ليم ك ظام تع سن، ون بار ال نات لك قديم اعا شأن ت   150150ب

 ..  19521952لسنه   لسنه   

  :250095009لسنة لسنة   5050الفرع الثالث: قانون الصحة العامة رقم الفرع الثالث: قانون الصحة العامة رقم 

صحه اىل جععاء هععذا القععانون بععالنص عععىل ان واجععب وزارة الصععحة يف اعععامل احلععق يف الصععحه اىل  حلق يف ال عامل ا صحة يف ا جب وزارة ال عىل ان وا بالنص  قانون  هذا ال جاء 

من كافععة فئععات املجتمععع ، دون ذكععر كبععار السععن بشععكل خععاص او  يععح ، حيععث انععه مععن  نه  يث ا يح ، ح خاص او   شكل  سن ب بار ال كر ك مع ، دون ذ ئات املجت فة ف كا

يتماملفعععرتض وضعععع لعععوائح تنفيذيعععة هلعععذا القعععانون ، اال انعععه مل يعععتم نه مل  قانون ، اال ا هلذا ال ية  لوائح تنفيذ ضع  فرتض و لوائح وضعععع هعععذه اللعععوائح   امل هذه ال ضع  و
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لذي املخصصععه هبععذه الفئععة مععن املجتمععع ، وانععام  ضعععون لألحكععام العامععه للقععانون ، والععذي  قانون ، وا مه لل كام العا ضعون لألح نام   مع ، وا من املجت ئة  هبذه الف صه  املخص

 شمل مجيع فئات املجتمع بمن فيهم كبار السن بواجب محاية احلق يف الصحه .شمل مجيع فئات املجتمع بمن فيهم كبار السن بواجب محاية احلق يف الصحه .

فة فقععد أشععار القععانون إىل أن مععن واجععب وزارة الصععحة يف اعععامل احلععق يف الصععحة لكافععة  صحة لكا حلق يف ال عامل ا صحة يف ا جب وزارة ال من وا قانون إىل أن  شار ال قد أ ف

شمل الفئعععات املجتمعععع )يشعععمل ال مع )ي ئات املجت ية رعايعععة الصعععحية للفعععرد منعععذ الطفولعععة إضعععافة إىل الرعايعععة ف ضافة إىل الرعا لة إ نذ الطفو فرد م صحية لل ية ال رعا

 الصحية ما بعد سن الطفولة بام يشمل فئة كبار السن( .الصحية ما بعد سن الطفولة بام يشمل فئة كبار السن( .

 ::1وتعديالتهوتعديالته  50025002الفرع الرابع : قانون التقاعد العام لسنة الفرع الرابع : قانون التقاعد العام لسنة 

شات وضعععت دولعععة فلسععطني قانونعععال جديعععدال يععنظم االحكعععام والقواعععد اخلاصعععه بمعاشعععات  صه بمعا عد اخلا كام والقوا ينظم االح يدال  نال جد سطني قانو لة فل ضعت دو و

من الشععيخوخة لفئععة كبععار السععن مععن  سن  بار ال ئة ك شيخوخة لف ناءال املععوظفني املععدنني يف القطععاع احلكععومي  ، وذلععك بنععاءال ال لك ب كومي  ، وذ طاع احل ملدنني يف الق ملوظفني ا ا

صه عععىل مععا نععص عليععه القععانون االسععاا، ونظععم قععانون التقاعععد العععام، االحكععام اخلاصععه  كام اخلا عام، االح عد ال قانون التقا ظم  ساا، ون قانون اال يه ال نص عل ما  عىل 

حمددة بموضعععفني العععدوائر املدنيعععة يف احلكومعععة بمختلعععف العععوزرات ووفقعععا لرشعععوط حمعععددة  رشوط  قا ل لوزرات ووف لف ا مة بمخت ية يف احلكو لدوائر املدن ضفني ا بمو

ملواد )وقواعععد واليععات دفععع الرواتععب للمتقاعععدين .وهلععذا فقععد جععاء يف املععواد ) جاء يف ا قد  هلذا ف عدين .و تب للمتقا فع الروا يات د عد وال من ( مععن 3232-5757وقوا  )

عن هععذا القععانون قواعععد االنتفععاع اخلاصععه بأحكامععه ، حيععث منحععت  ععا تزيععد اعامرهععم عععن  هم  يد اعامر حت  ا تز يث من مه ، ح صه بأحكا فاع اخلا عد االنت قانون قوا هذا ال

من سععتني عععام رواتععب تقاعديععة ، كععام انععه مععنح ورثععة املوظععف حععق االسععتفادة واالنتفععاع مععن  فاع  ستفادة واالنت حق اال ظف  ثة املو منح ور نه  كام ا ية ،  تب تقاعد عام روا ستني 

 راتب املوظف املتويف وفقال لرشوط وقواعد حمدد يف القانون .راتب املوظف املتويف وفقال لرشوط وقواعد حمدد يف القانون .

 ::ترشيعيةترشيعيةالال  غريغري  االلياتاالليات: : ثانياثانيا

عتامد م اععععتامد تتععع قانون اسعععرتاتيجيات وطنيعععة لكبعععار السعععن، وايضاباالضعععافة اىل مرشعععوع قعععانون م ا رشوع  ضافة اىل م سن، وايضاباال بار ال ية لك سرتاتيجيات وطن ا

عام حقعععوق كبعععار السعععن لععععام  سن ل بار ال قوق ك سمية يف ، كعععام ان هنعععاك اجعععراءات معععن دوائعععر رسعععمية يف   50155015ح ئر ر من دوا جراءات  ناك ا كام ان ه  ،

سن احلكومععة كععوزارة التنميععة االجتامعيععة ، والتععي انشععأت دوائععر رسععمية بمتابعععه كبععار السععن  بار ال عه ك سمية بمتاب ئر ر شأت دوا تي ان ية ، وال ية االجتامع كوزارة التنم مة  احلكو

سرتاتيجية يف وحقعععوقهم وطرحعععت ععععدد معععن السياسعععات واخلطعععط االسعععرتاتيجية يف  طط اال سات واخل من السيا عدد  حت  قوقهم وطر ية سعععبيل محايعععة وح سبيل محا

غري حقعععوق كبعععار السعععن وتعععأمني حيعععاة كريمعععة هلعععم واياضعععا ععععدد معععن املؤسسعععات الغعععري  سات ال من املؤس عدد  ضا  هلم وايا مة  ياة كري تأمني ح سن و بار ال قوق ك ح

 حكومية .وفيام ييل رشح هلذه املحاور :حكومية .وفيام ييل رشح هلذه املحاور :

 50125012-50105010الفرع االول : اخلطة االسرتاتيجية الوطنية لكبار السن الفرع االول : اخلطة االسرتاتيجية الوطنية لكبار السن 

عام تععععم يف العععععام  سرتاتيجية اطععععالق اخلطععععة االسععععرتاتيجية   50105010تم يف ال طة اال طالق اخل بارلكبععععار  50125012-50105010ا سن يف السععععن يف   لك ال

فة مفلسععطني بكافععة م سطني بكا شاطية كوناهتععا مععن رسععالة ورؤيععة واهععداف اسععرتاتيجية واملبععادرات النشععاطية فل بادرات الن سرتاتيجية وامل هداف ا ية وا سالة ورؤ من ر هتا  كونا

 التي تم حتديدها باالعتامد عىل مجلة التحديات التي تم تشخيصها يف ذلك احلني. التي تم حتديدها باالعتامد عىل مجلة التحديات التي تم تشخيصها يف ذلك احلني. 

بني ان حيععععث تععععم االطععععالع عععععىل اخلطععععه يف موقععععع وزارة التنميععععة االجتامعيععععه، ليتبععععني ان  يه، ليت ية االجتامع قع وزارة التنم طه يف مو عىل اخل طالع  تم اال يث  ح

ياالنجععازات متواضععععة جعععدا وتنح ععع يف تشعععكيل اللجنعععة الوطنيععع نة الوطن شكيل اللج جدا وتنح  يف ت ضعة  جازات متوا سن،والتي ة لكبعععار السعععن،والتي االن بار ال ة لك

سن تكععاد تكععون مشععلولة يف نشععاطاهتا، هععذا باالضععافة اىل اعععداد مسععودة قععانون كبععار السععن  بار ال قانون ك سودة  عداد م ضافة اىل ا هذا باال شاطاهتا،  شلولة يف ن كون م كاد ت ت
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جداد يف فلسعععطني دون ان يعععتم  اقعععراره حتعععى االن، وبنعععاء وتشعععغيل مركعععز بيعععت االجعععداد  يت اال كز ب شغيل مر ناء وت تى االن، وب قراره ح يتم  ا سطني دون ان  يف فل

من لرعايععة كبععار السععن يف ارمععا ، االحتفععال بيععوم املسععن العععاملي ، وخععدمات حمععدودة مععن  حمدودة  خدمات  عاملي ، و سن ال يوم امل فال ب ما ، االحت سن يف ار بار ال ية ك لرعا

حويخععالل برنععامج التحععوي نامج الت نت  يف الت النقديععة . ويبععدو ان ابععرز املعيقععات يف هععذه اخلطععة كانععت  يف خالل بر طة كا هذه اخل قات يف  برز املعي بدو ان ا ية . وي الت النقد

ندات ضععععف االرادة السياسعععية لعععدى صعععناع القعععرار يف وضعععع هعععذا املوضعععوع ععععىل اجنعععدات  عىل اج ضوع  هذا املو ضع  قرار يف و صناع ال لدى  سية  ضعف االرادة السيا

حة اعامهلععم ، وعععدم تععوفر املععوارد املاليععة والبرشععية للقيععام بالتنفيععذ الفعععيل لالنشععطة املقرتحععة  شطة املقرت عيل لالن يذ الف يام بالتنف رشية للق ية والب ملوارد املال توفر ا عدم  هلم ، و اعام

 باالضافة اىل ضعف اهتامم املمولني.باالضافة اىل ضعف اهتامم املمولني.

حور حيععث يتمحععور  يث يتم فيام العمععل يف اخلطععه التشععغيلية اخلاصععه بإسععرتاتيجية كبععار السععن يتمثععل فععيام ح ثل  سن يتم بار ال سرتاتيجية ك صه بإ شغيلية اخلا طه الت مل يف اخل الع

سن. تشععكيل اللجنععة الوطنيععة لكبععار السععن.   -  11-ييل :يععيل : بار ال ية لك نة الوطن شكيل اللج سن إعععداد مسععودة قععانون كبععار السععن   -55ت بار ال قانون ك سودة  عداد م إ

 ..1البدء يف بناء قاعدة بيانات خاصة بكبار السن البدء يف بناء قاعدة بيانات خاصة بكبار السن   -33فيفلسطني.فيفلسطني.

 501550152الفرع الثاين: مرشوع قانون حقوق كبار السن لسنة الفرع الثاين: مرشوع قانون حقوق كبار السن لسنة 

قرت وزاقععرت وز عام ارة التنميععة االجتامعيععه يف العععام ا يه يف ال ية االجتامع بار مسععودة ملرشععوع قععانون حقععوق كبععار   50155015ارة التنم قوق ك قانون ح رشوع  سودة مل م

يق السععن وقععد تناولععت هععذه املسععودة عععىل كثععري مععن االحكععام التععي سععتعمل عععىل حتقيععق  عىل حتق ستعمل  تي  كام ال من االح ثري  عىل ك سودة  هذه امل لت  قد تناو سن و ال

 الرعاية الشاملة لكبار السن ومنها: الرعاية الشاملة لكبار السن ومنها: 

قانون رورة تعععوفري حقعععوق متسعععاوية لكبعععار السعععن، ودون متييعععز، تأكيعععدا للقعععانون   يدا لل يز، تأك سن، ودون متي بار ال ساوية لك قوق مت توفري ح رورة 

 االساا الفلسطيني. االساا الفلسطيني. 

 شاء قاعدة بيانات خاصة بكبار السن. شاء قاعدة بيانات خاصة بكبار السن. إنإن 

ية إنشعععاء جلنعععة وطنيعععة عليعععا لكبعععار السعععن، ودائعععرة  تصعععة هبعععم يف وزارة التنميعععة   هبم يف وزارة التنم صة  ئرة  ت سن، ودا بار ال يا لك ية عل نة وطن شاء جل إن

ضابطه ااجلتامعيعععة، ومرشعععد خعععاص بحاميعععة كبعععار السعععن، ومنحعععه صعععفة الضعععابطه  صفة ال حه  سن، ومن بار ال ية ك خاص بحام شد  ية، ومر ااجلتامع

 القضائية،فيام يتعلق بالتحديد بالقضايا اخلاصه بكبار السن.القضائية،فيام يتعلق بالتحديد بالقضايا اخلاصه بكبار السن.

بار الإنفععاذ االجععراءات املتعلقععة بحقععوق كبععار ال  قوق ك قة بح جراءات املتعل فاذ اال عايتهم سععن املختلفععة، وإيععوائهم، ورعععايتهم إن يوائهم، ور فة، وإ سن املختل

 الصحية، وتنقلهم، وهتيئة املباين حلاجتهم. الصحية، وتنقلهم، وهتيئة املباين حلاجتهم. 

 النص عىل العقوبات املفروضة عىل من  الف أحكام هذا القانون. النص عىل العقوبات املفروضة عىل من  الف أحكام هذا القانون.  

 اعتبار االول من ترشين االول من كل عام يوما وطنيال.اعتبار االول من ترشين االول من كل عام يوما وطنيال. 

 50505050-50155015الفرع الثالث : اخلطة الوطنية االسرتاتيجية لكبار السن الفرع الثالث : اخلطة الوطنية االسرتاتيجية لكبار السن 

طةان اخلطعععة ها االسعععرتاتيجية السعععابقه  قعععد احتعععوت ععععىل اهعععداف معينعععه بخصعععوص رؤيتهعععا   ان اخل صوص رؤيت نه بخ هداف معي عىل ا توت  قد اح سابقه   سرتاتيجية ال اال

صلت بوضععع قواعععد حلاميععة كبععار السععن ، حيععث تععم وضععع اطععر وسياسععات حتليليععة ملععا توصععلت  ملا تو ية  سات حتليل طر وسيا ضع ا تم و يث  سن ، ح بار ال ية ك عد حلام ضع قوا بو

                                                 
اخلطة التشغيلية اخلاصة برعاية املسنني يف فلسطني ، موقع رسمي ، وزارة التنمية االجتامعية الفلسطيني ،  1

https://mosd.gov.ps/ar/content \. رعاية املسنني 
 .5015للمزيد راجع مسودة مرشوع قانون حقوق كبار السن الفلسطيني لسنة  2

https://mosd.gov.ps/ar/content


 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية  وقائعكتاب 

 

 

 795 
 

عام لععه هععذه اخلطععه ، حيععث تععم البنععاء عليهععا مععن خععالل مبععادئ وقععيم اخلطععه اجلديععده لعععام  يده ل طه اجلد قيم اخل بادئ و خالل م من  ها  ناء علي تم الب يث  طه ، ح هذه اخل له 

 والتي شملت عده مبادئ وهي : والتي شملت عده مبادئ وهي :   50155015-50505050

 السن للخدمة حق هلم، وليس منحه من احد.السن للخدمة حق هلم، وليس منحه من احد.أن تلقي كبار أن تلقي كبار  

  .احلفاج عيل كرامة االنسان وتقديره وحقه يف تقرير مصريهاحلفاج عيل كرامة االنسان وتقديره وحقه يف تقرير مصريه 

  .االرسة هي البيئة الطبيعية واالفضل لكبار السناالرسة هي البيئة الطبيعية واالفضل لكبار السن 

  .املساواه والعدل يف تقديم اخلدمةاملساواه والعدل يف تقديم اخلدمة 

 .كك السن مرحلة من العمر، وليست حالة مرضيةكك السن مرحلة من العمر، وليست حالة مرضية 

  .عاليةعالية  تقديم اخلدمة بروح إجيابية وتعاون ومهنيةتقديم اخلدمة بروح إجيابية وتعاون ومهنية 

  .تبني  ج التطوير املستمر للخدماتتبني  ج التطوير املستمر للخدمات 

 ..1االيامن بسورة ارشاك كبار السن يف مجيع جماالت احلياهااليامن بسورة ارشاك كبار السن يف مجيع جماالت احلياه 

  

                                                 
 52-59دعيس ، معن شحده، كبار السن بني مظلة احلقوق ومطرقة االمهال، مرجع سابق ، ص 1
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 خلامتةا

سن يف طرقعععت هعععذه الدارسعععة إىل االليعععات الوطنيعععة والدوليعععة حلاميعععة حقعععوق كبعععار السعععن يف تت بار ال قوق ك ية ح ية حلام ية والدول يات الوطن سة إىل االل هذه الدار قت  طر

سان األرايض الفلسعععطينية املحتلعععة، وذاك معععن خعععالل التطعععرق إىل مفهعععوم حقعععوق اإلنسعععان  قوق اإلن هوم ح طرق إىل مف خالل الت من  لة، وذاك  سطينية املحت األرايض الفل

شكلبشععكل شكال عععام ومفهععوم حقععوق كبععار السععن بشععكل خععاص، والتعععرف عععىل أبععرز أشععكال   ب برز أ عىل أ عرف  خاص، والت شكل  سن ب بار ال قوق ك هوم ح عام ومف

لت انتهاكععات حقععوق اإلنسععان لكبععار السععن يف األرايض الفلسععطينية املحتلععة، كععام تناولععت  كام تناو لة،  سطينية املحت سن يف األرايض الفل بار ال سان لك قوق اإلن كات ح انتها

ية الدراسععة أبععرز االتفاقيععات الدوليععة واملععؤمترات واملواثسععق الدوليععة التععي جععاءت حلاميععة  جاءت حلام تي  ية ال سق الدول ملؤمترات واملواث ية وا يات الدول برز االتفاق سة أ الدرا

طرق حقععوق كبععار السععن، باإلضععافة إىل ذلععك تععم التطععرق  تم الت لك  ضافة إىل ذ سن، باإل بار ال قوق ك قوق إىل االليععات الوطنيععة حلاميععة حقععوق ح ية ح ية حلام يات الوطن إىل االل

سواء كبععار السععن يف فلسععطني، سععواء كانععت تلععك االليععات ترشععيعية أم عععري ترشععيعية، وسععواء  رشيعية، و عري ت رشيعية أم  يات ت لك االل نت ت سواء كا سطني،  سن يف فل بار ال ك

 كانت رسمية أم غري رسمية.كانت رسمية أم غري رسمية.

 ::النتائجالنتائج

ية هنالععك قصععور يف االليععات الترشععيعية الفلسععطينية املبععارشة يف مععا  ععص محايععة   ما  ص محا بارشة يف  سطينية امل رشيعية الفل يات الت صور يف االل لك ق هنا

 حقوق كبار السن، وما هو موجود مرشوع قانون.حقوق كبار السن، وما هو موجود مرشوع قانون.

لك اهنالععك ا  بار ليععات غععري ترشععيعية رسععمية فلسععطينية عملععت عععىل محايععة حقععوق كبععار هنا قوق ك ية ح عىل محا لت  سطينية عم سمية فل رشيعية ر غري ت يات  ل

نة السعععن يف فلسعععطيني أبرزهعععا مركعععز بيعععت االجعععداد لرعايعععة املسعععنني، اللجنعععة  سنني، اللج ية امل جداد لرعا يت اال كز ب ها مر سطيني أبرز سن يف فل ال

 الوطنية العليا لرعاية كبار السن، دائرة املسنني يف وزارة التنمية االجتامعية.الوطنية العليا لرعاية كبار السن، دائرة املسنني يف وزارة التنمية االجتامعية.

 ني.ني.هنالك اليات غري رسمية فلسطينية حلامية حقوق كبار السن يف فلسطهنالك اليات غري رسمية فلسطينية حلامية حقوق كبار السن يف فلسط 

عة هنالععك اليععات دوليععة حلاميععة حقععوق كبععار السععن لعععل أبرزهععا متثععل يف جمموعععة   ثل يف جممو ها مت عل أبرز سن ل بار ال قوق ك ية ح ية حلام يات دول لك ال هنا

عام معععن االتفاقيعععات الدوليعععة مبعععادئ االمعععم املتحعععده املتعلقعععة بكبعععار السعععن للععععام  سن لل بار ال قة بك حده املتعل مم املت بادئ اال ية م يات الدول من االتفاق

شيخوخة ، و خطعععة عمعععل مدريعععد الدوليعععة للشعععيخوخة 19911991 ية لل يد الدول مل مدر طة ع ية ، و اخلطعععة العربيعععة 50055005، و خ طة العرب ، و اخل

 يف محاية كبار السن.يف محاية كبار السن.

 التوصيات

خاص رورة إصعععدار وسعععن ترشعععيع خعععاص   رشيع  سن ت صدار و مع حلاميعععة حقعععوق كبعععار السعععن يف املجتمعععع رورة إ سن يف املجت بار ال قوق ك ية ح حلام

 الفلسطيني، وذلك حتى يعطى خصوصية أكك أسوة باألحداا.الفلسطيني، وذلك حتى يعطى خصوصية أكك أسوة باألحداا.

سجمة جيعععب أن يكعععون الترشعععيعات العامعععة واخلاصعععة بحقعععوق كبعععار السعععن منسعععجمة   سن من بار ال قوق ك صة بح مة واخلا رشيعات العا كون الت جيب أن ي

 ومتوائمة مع االتفاقيات الدولية اخلاصة بحامية حقوق كبار السن.ومتوائمة مع االتفاقيات الدولية اخلاصة بحامية حقوق كبار السن.

سنرورة تقعععديم دععععم معععادي دوري ومناسعععب ومنعععتظم لكبعععار السعععن  بار ال نتظم لك سب وم مادي دوري ومنا عم  قديم د لذين والعععذين   رورة ت وا

 تثبت حاجتهم وعوزهم من خالل وزارة التنمية االجتامعية.تثبت حاجتهم وعوزهم من خالل وزارة التنمية االجتامعية.
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سن، وأن رورة حتسعععني جعععودة خدمعععة الرعايعععة الصعععحية املقدمعععة لكبعععار السعععن، وأن   بار ال مة لك صحية املقد ية ال مة الرعا جودة خد سني  رورة حت

عالج، تكععععون جمانيععععة بالكامععععل دون حتمععععل كبععععري السععععن أي نبلعععع  مععععن العععععالج،  من ال ل   سن أي نب بري ال مل ك مل دون حت ية بالكا كون جمان ت

 وخصوصال من تثبت حاجنه.وخصوصال من تثبت حاجنه.

سنتشععديد العقوبععة عععىل أي شععخص يقععوم باسععاءة معاملععة كبععار السععن  بار ال لة ك ساءة معام قوم با شخص ي عىل أي  بة  شديد العقو بدنيا سععواء بععدنيا   ت سواء 

 أو نفسيا أو ماديا أو إمهاهلم.أو نفسيا أو ماديا أو إمهاهلم.
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 املراجع واملصادر:املراجع واملصادر:

 أوال: املراجع

سالة ابععريعم، سععامية، ظععاهرة اسععاءة معاملععة كبععار السععن يف املجتمععع اجلزائععري، جملععة الرسععالة  لة الر ئري، جم مع اجلزا سن يف املجت بار ال لة ك ساءة معام ظاهرة ا سامية،  بريعم،  ا

 50115011(، (، 22(، العدد )(، العدد )55للدراسات والبحوا اإلنسانية، املجلد )للدراسات والبحوا اإلنسانية، املجلد )

صادية سععمري، عععزوين، الوضعععية االقتصععادية  ضعية االقت عزوين، الو ضدهم، لكبععار السععن وعالقتهععا بععالعنف املوجععه ضععدهم، سمري،  جه  بالعنف املو ها  سن وعالقت بار ال لك

 ..50195019(، (، 11(، العدد )(، العدد )55جملة البشائر االقتصادية، املجلد )جملة البشائر االقتصادية، املجلد )

سكندرية، الشعععاذيل، عبعععد احلميعععد، التوافعععق النفيسععع للمسعععنني، املكتبعععة اجلامعيعععة، االسعععكندرية،  ية، اال بة اجلامع سنني، املكت يس للم فق النف يد، التوا بد احلم شاذيل، ع ال

50015001.. 

جتامع، طغيععث، عععاطف حممععد، قععاموس علععم االجععتامع، ط لم اال قاموس ع مد،  عاطف حم يث،  يع، ، الععدار اجلامعيععة للنرشعع والتوزيععع، 11غ رش والتوز ية للن لدار اجلامع ، ا

 ..19921992، ، االسكندريةاالسكندرية

يال، طاجلنعععدي، حسعععني، احلاميعععة اجلنائيعععة للمسعععنني ومععععاملتهم عقابيعععال، ط عاملتهم عقاب سنني وم ية للم ية اجلنائ سني، احلام ندي، ح ضة ، دار النهضعععة 11اجل ، دار النه

 ..50115011العربية، القاهرة، العربية، القاهرة، 

ية الشععاعر، مجيععل، العالقععة بععني العنععف ضععد املسععنني وردود أفعععاهلم النفسععية واالجتامعيععة  سية واالجتامع عاهلم النف سنني وردود أف ضد امل نف  بني الع قة  يل، العال شاعر، مج ال

ية، معععن وجهعععة نظعععر املسعععنني املسعععجلني بمعععديريات الشعععؤون االجتامعيعععة بالضعععفة الغربيعععة،  ضفة الغرب ية بال شؤون االجتامع مديريات ال سجلني ب سنني امل ظر امل هة ن من وج

 ..50115011الة ماجستري، جامعة القدس، فلسطني، الة ماجستري، جامعة القدس، فلسطني، رسرس

ساين ،طشعععطناوي ، فيصعععل ، حقعععوق االنسعععان والقعععانون العععدويل االنسعععاين ،ط لدويل االن قانون ا سان وال قوق االن صل ، ح مد ، دار احلامعععد 55شطناوي ، في ، دار احلا

 ..50015001للنرش، لبنان ،للنرش، لبنان ،

سطني عععارف ، توفيععق طععاهر ، تقريععر بعنععوان : واقععع املسععنني ومتطلبععات رعععايتهم يف فلسععطني  عايتهم يف فل بات ر سنني ومتطل قع امل نوان : وا ير بع طاهر ، تقر يق  عارف ، توف

قع،اجلهععععاز املركععععزي لألحصععععاء الفلسععععطيني ، موقععععع سطيني ، مو صاء الفل كزي لألح هاز املر ، ،  /https://www.pcbs.gov.ps،اجل

2020.. 

 ..19971997، املجمع الثقايف، ، املجمع الثقايف، 11املرزوقي، ابراهيم عبداهلل، حقوق اإلنسان، طاملرزوقي، ابراهيم عبداهلل، حقوق اإلنسان، ط

نائي، طالرزقععي، حممععد الطععاهر، حقععوق اإلنسععان، والقععانون اجلنععائي، ط قانون اجل سان، وال قوق اإلن طاهر، ح مد ال قي، حم ناين، ، دار الفكععر اللبنععاين، 11الرز كر اللب ، دار الف

 ..50015001بريوت، بريوت، 

نوان الضععفريي، فهععد غععازي دهععيم ، رسععالة ماجسععتري بعنععوان  ستري بع سالة ماج هيم ، ر غازي د هد  ضفريي، ف غري دور املععنظامت الغععري ""ال ملنظامت ال ية حكوميععة دور ا حكوم

يت ، االردن ، يف محايععععة حقععععوق االنسععععان ،كليععععة العلععععوم السياسععععية ، جامعععععة ال البيععععت ، االردن ،  عة ال الب سية ، جام لوم السيا ية الع سان ،كل قوق االن ية ح يف محا

50115011.. 

ملرأة طينععة، إينععاس، العنععف املوجععه ضععد كبععار السععن فلسععطني، دراسععة مشععرتكة منظمععة املععرأة  مة ا شرتكة منظ سة م سطني، درا سن فل بار ال ضد ك جه  نف املو ناس، الع نة، إي طي

 ..50195019العربية ووزارة التنمية االجتامعية وصتجوق األمم املتحدة للسكان، العربية ووزارة التنمية االجتامعية وصتجوق األمم املتحدة للسكان، 
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سندععععيس ، مععععن شعععحده ، ، كبعععار السعععن بار ال شحده ، ، ك عن  عيس ، م ئة بعععني مظلعععة احلقعععوق ومطرقعععة االمهعععال ،اهليئعععة   د مهال ،اهلي قة اال قوق ومطر لة احل بني مظ

صة )املسعععتقلة حلقعععوق االنسعععان، سلسعععلة التقعععارير اخلاصعععة ) قارير اخلا سلة الت سان، سل قوق االن ستقلة حل ئة ، ، موقعععع اهليئعععة ،   50115011( ،( ،9595امل قع اهلي ، مو

https://www.ichr.ps//.. 

سري ادكيعععدك، منعععال القييسععع، العنعععف ضعععد املسعععنني يف القعععدس الرشعععقية وصعععف وتفسعععري  صف وتف رشقية و قدس ال سنني يف ال ضد امل نف  يس، الع نال القي يدك، م ادك

ملععبعض مظععاهر العنععف معع نف  ظاهر الع بري ن وجهععة نظععر املسععنني أنفسععهم، رسععالة ماجسععتري، جامعععة بععري لبعض م عة  ستري، جام سالة ماج سهم، ر سنني أنف ظر امل هة ن ن وج

 ..50055005زيت، فلسطني، زيت، فلسطني، 

لة زكريععاء، كعبععوش، مكانععة كبععار السععن يف األرسة واملجتمععع بععني الرشععع والقععانون، جملععة  قانون، جم رشع وال بني ال مع  سن يف األرسة واملجت بار ال نة ك بوش، مكا ياء، كع زكر

 ..50195019(، (، 1212حقائق للدراسات النفسية واالجتامعية، العدد )حقائق للدراسات النفسية واالجتامعية، العدد )

مة غبعععاري، حممعععد سعععالمة، رعايعععة الفئعععات اخلاصعععة يف حمعععيط اخلدمعععة  حميط اخلد صة يف  ئات اخلا ية الف سالمة، رعا مد  باري، حم ية، طاالجتامعيعععة، طغ ، ، 11االجتامع

 ..50035003املعهد العايل للخدمة االجتامعية، االسكندرية، املعهد العايل للخدمة االجتامعية، االسكندرية، 

صادر، عبعععده، رسيعععن حممعععد، حقعععوق اإلنسعععان املفهعععوم واخلصعععائص والتصعععنيفات واملصعععادر،  صنيفات وامل صائص والت هوم واخل سان املف قوق اإلن مد، ح ين حم بده، رس ع

 ..50125012شبكة األلوكة، م ، شبكة األلوكة، م ، 

ية اخلطعععة التشعععغيلية اخلاصعععة برعايعععة املسعععنني يف فلسعععطني ، موقعععع رسعععمي ، وزارة التنميعععة  سمي ، وزارة التنم قع ر سطني ، مو سنني يف فل ية امل صة برعا شغيلية اخلا طة الت اخل

سطينياالجتامعيعععععععة الفلسعععععععطيني ية الفل سننيد رعايعععععععة املسعععععععننيد \\  https://mosd.gov.ps/ar/content، ،   االجتامع ية امل رعا

50155015.. 

سنة تقريعععر املعععؤمتر العععدويل للسعععكان والتنميعععة يف القعععاهرة لسعععنة  قاهرة ل ية يف ال سكان والتنم لدويل لل ملؤمتر ا ير ا كرتوين ، ، موقعععع الكعععرتوين ،   19991999تقر قع ال ، مو

سيه ، وزارة التنميععععععععععععععععععععععة والتعععععععععععععععععععععععاون الععععععععععععععععععععععدويل التونسععععععععععععععععععععععيه ،  لدويل التون عاون ا ية والت وزارة التنم
-http://ins.tn/sites/default/files/2021

Caire%20plus%20%2025_Finale.pdf/03 50035003د د.. 

قم تقريععر مفوضععية االمععم املتحععدة السععامية حلقععوق االنسععان ،قععرار اجلمعيععة العامععة رقععم  مة ر ية العا قرار اجلمع سان ، قوق االن سامية حل حدة ال مم املت ضية اال ير مفو تقر

 //https://www.ohchr.org،،50155015،تقرير يف حالة حقوق املسننيد ،تقرير يف حالة حقوق املسننيد   9191-191191

ملدخل لدرهعععادي، نععععيم املعععالكي، املعععدخل لدر ملالكي، ا عيم ا سان، طاسعععة القعععانون العععدويل حلقعععوق اإلنسعععان، طهادي، ن قوق اإلن لدويل حل قانون ا سة ال ، دار ، دار 11ا

 ..50015001السالم، بغداد، السالم، بغداد، 

لوم ملععععوكي، سععععليامن، حقععععوق اإلنسععععان يف الفلسععععفة الغربيععععة احلديثععععة، جملععععة العلععععوم  لة الع ثة، جم ية احلدي سفة الغرب سان يف الفل قوق اإلن سليامن، ح لوكي،  م

 ..50115011، ، 1919، عدد ، عدد 77االجتامعية واالنسانية، جملد االجتامعية واالنسانية، جملد 

 املصادر

 .5003القانون االساا الفلسطيني املعدل لسنة 

 .1925لسنة   19الفلسطيني رقم قانون الشؤون االجتامعية 

 .5009لسنة  50قانون الصحه العامه الفلسطيني رقم 

https://www.ichr.ps/
http://ins.tn/sites/default/files/2021-03/Caire%20plus%20%2025_Finale.pdf
http://ins.tn/sites/default/files/2021-03/Caire%20plus%20%2025_Finale.pdf
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 وتعديالته. 5002قانون التقاعد العام لسنه 

 .5009لسنه  15قانون التأمبن واملعاشات لقوى االمن الفلسطيني رقم 

 بشأن الضامن االجتامعي. 5015لسنه  19قرار بقانون رقم 

 .5015سن الفلسطيني لسنة مرشوع قانون حقوق كبار ال

 مركز االحصاء الفلسطيني )ماس(.

 .worldometer.infoقاعدة البيانات الدولية 

 

 




