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 دمةـــــــمق
 كااله كمف كصحبو آلو كعمى اهلل رسكؿ عمى كالسبلـ كالصبلة هلل الحمد 

 :كبعد
 الشرائع لمناس تعالى اهلل بيَّف حيث المستقيـ، الصراط إلى الناس ليداية الكريـ القرآف نزؿ فمقد     

 متنكعة، مختمفة دالالت تحمؿ كألفاظ كاضح بأسمكب كالترىيب، كالترغيب كالنيي، باألمر كاألحكاـ
 النزكؿ أسباب بياف مع منيا غمض كما معانييا كتحديد اآليات  تكضيح عمى المفسركف عكؼ حيث

 .السياؽ داخؿ لآليات العاـ المعنى تبرز التي اآليات كمناسبات
 في المسير زاد تفسيره في الجكزم ابف كالمعاني الدالالت بتكضيح اعتنكا الذيف المفسريف ىؤالء كمف 

 جانب إلى كالمعجمية، كالداللية كالنحكية كالصرفية الصكتية المباحث فيو جمع حيث التفسير، عمـ
 .كغيرىا كالمنسكخ كالناسخ القرآف عمـك دركس كبعض المذاىب أصحاب كأقكاؿ الفقيية القضايا

 اعتنى قٌيـ كتاب كىك المسير زاد في المعجمي الجانب دراسة الصغير البحث ىذا في اخترت كلقد 
 الدراسة ىذه في جيكده بعض كأبٌيف القرآنية اآليات في لؤللفاظ المعجمية المعاني بتحديد صاحبو فيو

 طريقتو كبياف ،(التفسير عمـ في المسير زاد كتابو في المعجمية الجكزم ابف جيكد مف المكسكمة
 كحافؿ ضخـ الكتاب إف كحيث نطقيا، كطريقة ككزنيا، كضبطيا معجميان  األلفاظ تفسير في كمنيجو
 بعض في كرد مما بعضيا اخترت لذلؾ بيا، المقاـ يضيؽ المعجمي الجانب في كالمفردات بالكممات
 .الصكرة ىذه عمى البحث خرج حتى التفسير في السكر

 أكالن: سيرة ابف الجكزم.
 ولقبو، وكنيتو.اسمو، 
عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف حمادم بف أحمد بف  اسمو:

 -صمى اهلل عميو كسمـ –محمد بف جعفر عبد اهلل بف القاسـ بف النظر بف محمد خميفة رسكؿ اهلل 
 .(1)أبي بكر الصديؽ القرشي التيمي

                                                           
( ُٚظش: عٛش أػالو انُجالء نإليبو شًظ انذٍٚ يؾًذ ثٍ أؽًذ ثٍ ػضًبٌ انذزْجٙ  رؾيٛذ : يؾذت انذذٍٚ أثذٙ عذؼٛذ ػًذش  1)

 .15/483و  1997-ْـ1417  1ثٍ غشايخ انغًشٔ٘  داس انفكش نهطجبػخ ٔانزٕصٚغ  ؽ/

 الوس٘ش صاد كتببِ فٖ الوعجوّ٘ٔ الجَصٕ ابي جَْد هي
 الكشٗن المشآى هي األٍل الٌصف فٖ

 محمد صالح الرحيـ عبد. د
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 .(1) يمقب ابف الجكزم بػ )جماؿ الديف( لقبو:
 .(2)ييكنى بػ )أبي الفرج(  كنيتو:

 مولده، نسبو، نشأتو:
 .(3)كلد سنة تسع أك عشر كخمسمائة مولده:
 ".(4)يينسب إلى "فرضة الجكز كىك مكضع مشيكر نسبو:
نشأ يتيمان تكفي أبكه كلو ثبلثة أعكاـ فربتو أمو كأقاربو، كلما ترعرع حممتو عمتو إلى ابف  نشأتو:

 .(5)ناصر، فأسمعو الكثير فأحب الكعظ كليج بو، ككعظ الناس كىك صبي
 .(6)لو الكثير مف المصنفات في شتى فركع العمـ مصنفاتو:

 كاسعة. رحمو اهلل رحمة (7)ق( 597تيكٌفي أبك الفرج سنة)  وفاتو:
 صبَٛبً: انًؼغى نغخ ٔاططالؽبً.

 المعجم لغة:
كردت مػػادة )ع ج ـ( بمعنػػى اإلبيػػاـ كاإلخفػػاء كعػػدـ الكضػػكح كالبيػػاف، قػػاؿ ابػػف جٌنػػي: " اعمػػـ أف         

، كفػػي المسػػاف: (8))ع ج ـ( إٌنمػػا كقعػػت فػػي كػػبلـ العػػرب لئلبيػػاـ كالخفػػاء، كضػػٌد البيػػاف كاإلفصػػاح" 
ف كػاف عربػٌي النسػب...كرجؿ أعجمػي كأعجػـ إذا كػاف فػي "األعجـ الذم ال ييفصح  كال يبػيف كبلمػو كا 

لسانو عيجمة...كأعجمت الكتاب: ذىبت بو إلى العجمة... أٌمػا أبػك عمػرك الشػيباني فيقػكؿ: أعجمػت: 
أبيمت، كقاؿ: كالعجمي مبيـ الكبلـ ال يتبٌيف كبلمو... كأٌما الفػٌراء يقػكؿ: ىػك مػف أعجمػت الحػركؼ، 

قيٍفؿي ميعجـ، كأمر معجـ: إذا اعتاص" قاؿ: كيقاؿ:
(9). 

كتأتي مادة أعجمت لمسٌمب كالنفي، ففي قكلنا مثبلن: أعجمت الكتاب بمعنى أزلت عجمتو أم 
 أكضحتو كبينتو.

                                                           
ْـ(  رؾيٛ : ٕٚعف ػهٙ ؽٕٚم  ٔيشٚى قبعى ؽٕٚذم  داس انكزذت انؼهًٛذخ  681( ُٚظش: ٔفٛبد األػٛبٌ الثٍ خهكبٌ )د 1)

 .3/117و  1998-ْـ1418  1ثٛشٔد نجُبٌ  ؽ/

( انًُزظى فٙ ربسٚخ انًهٕك ٔاأليى الثٍ انغٕص٘  دساعخ ٔرؾيٛ : يؾًذ ػجذ انيبدس ػطب  داس انكزذت انؼهًٛذخ  ثٛذشٔد  2)

 .1/14و 1995 -ْـ 1415  2  ؽ/نجُبٌ–

 .15/483( عٛش أػالو انُجالء:  3)

 .3/118( ٔفٛبد األػٛبٌ:  4)

 .15/484( عٛش أػالو انُجالء:  5)

ْذـ( ساعؼذّ ٔطذؾؾّ  د. يؾًذذ ٕٚعذف انذذقب   داس انكزذت انؼهًٛذخ  630( ُٚظش: انكبيذم فذٙ انزذبسٚخ الثذٍ األصٛذش )د 6)

 .10/276و 1998 -ْـ1418  3نجُبٌ  ؽ/ –ثٛشٔد 

 ( انًظذس انغبث   ٔانظفؾخ َفغٓب. 7)

 .1/40( عش طُبػخ اإلػشاة: 8)

 )ػغى(. 388-12/386( نغبٌ انؼشة:  9)
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 المعجم اصطالحًا:
نما يعتبر جزءان مف المغة مف حيث يمٌد     "ىك قائمة مف الكممات التي ال تنتظـ في نظاـ معيف، كا 

، كلـ يكف كممات مجمكعة في كتاب (1)المغة بمادة عمميا، كىي الكممات المختزنة في ذاكرة المجتمع
ييا فحسب بؿ ىك "عمـ يبحث فيو عف مفردات األلفاظ المكضكعة مف حيث داللتيا عمى معان

، كبما أف مف معاني مادة )عجـ( التكضيح كالبياف، فإف المعجـ ىك كتاب يحكم كممات (2)بالمطابقة"
ليا معنى خارج السياؽ يسمى المعنى المعجمي يقـك المعجـ بتكضيح معناىا كطريقة نطقيا 
كضبطيا، كتسمى الداللة المعجمية كىي المفردات المغكية خارج التركيب، الصامتة داخؿ 

، كالداللة المعجمية أك المعنى المعجمي ىك" الذم نستقيو مف المعجمات المختمفة"، كيمثؿ (3)عجـ"الم
، كاأللفاظ في المعجـ يطمؽ (4)المعنى الكضعي األصمي لمفظ الذم سيٌمي المعنى المركزم، كاألساس"

مف النكاحي عمييا جذكران كمداخؿ، ككؿ مدخؿ يمثؿ كحدة معجمٌية مستقٌمة قائمة بذاتيا، تعالج 
الصكتية النطقية اليجائية كالصرفية كالداللية. كقد سمؾ ابف الجكزم في تفسير معنى األلفاظ معجمٌيان 

 كسائؿ عدة كما في المباحث اآلتية:

 المبحث األول
 التفسير بالترجمة

كالمقصكد بو "أف تيفٌسر الكممةي بكممة أخرل مف المغة نفسيا أك بأكثر مف  التفسير بالترجمة: -1
 .(5)كممة أخرل في المغة نفسيا كذلؾ"

 وىو قسمان:
 تكضيح معنى المفظ بذكر لفظ آخر يرادفو أك يقاربو. -أ
 تكضيح معنى المفظ بأكثر مف لفظ. -ب

كبياف طريقتو كمنيجو في تفسيرىا  كفيما يمي عرض لبعض األلفاظ الكاردة في تفسير ابف الجكزم،
 كتحديد معناىا المعجمي.

 توضيح معنى المفظ بمفظ مرادف أو مقارب: -أ
 مف مىبلىحٍظ ىذا القسـ الكممات اآلتية:

                                                           
 .316( انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب  د.رًبو ؽغبٌ:ص 1)

 .151و  ص1991( دٔس انظشف فٙ يُٓغٙ انُؾٕ ٔانًؼغى  د. يؾًذ خهٛفخ انذَّبع  يُشٕساد عبيؼخ قبسٕٚط   2)

 ( انًظذس انغبث   ٔانظفؾخ َفغٓب. 3)

 .213( دالنخ األنفبظ: ص  4)

و 1966 1( انًؼبعى انهغٕٚخ فٙ ػٕء دساعبد ػهى انهغخ انؾذذٚش  يؾًذذ أؽًذذ أثذٕ انفذشط  داس انُٓؼذخ انؼشثٛذخ  ؽ/: 5)

 .106ص:
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 األماني:
ُهمْ  قال تعاىل:   [. 78]البقرة:  َيظُنُّونَ  ِإلا  ُىمْ  َوِإنْ  أََماِنا  ِإلا  اْلِكَتابَ  يَ ْعَلُمونَ  لَ  أُمِّيُّونَ  َوِمن ْ

ذكر ابف الجكزم لمفظ األماني ثبلثة معاف: األكاذيب، التبلكة، أمانييـ عمى اهلل، معتمدا في      
 [:من الطويل] (2)، مستشيدان عمى معنى التبلكة بقكؿ الشاعر(1)ذلؾ عمى أقكاؿ العمماء

 (3)ِرْسلِ تمّنى كتاب اهلل أول ليمة               َتَمنَِّي داود الزّبور عمى 
 ننسيا:

َها ِِبَْي   نَْأتِ  نُنِسَها أَوْ  آيَة   ِمنْ  نَنَسخْ  َما قال تعاىل:  ُكلِّ  َعَلىَ  الّلوَ  َأنا  تَ ْعَلمْ  َألَْ  ِمْثِلَها أَوْ  مِّن ْ
 [.606البقرة:  ]َقِدير   َشْيء  

 .(4)ق(: "كالمعنى نؤخرىا"597قاؿ ابف الجكزم )ت
 اإلمتاع:

]البقرة: اْلَمِصيُ  َوبِْئسَ  الناارِ  َعَذابِ  ِإىَل  َأْضَطرُّهُ  ُثا  قَِليلا  فَأَُمت ُِّعوُ  َكَفرَ  َوَمن قَالَ  قال تعاىل: 
626.] 

 .(5)قاؿ ابف الجكزم: " اإلمتاع: إعطاء ما تحصؿ بو المتعة" 
 المّس:

  َفرِيَضةا  ذَلُنا  تَ ْفرُِضواْ  َأوْ  ََتَسُّوُىنُّ  لَْ  َما النَِّساء طَلاْقُتمُ  ِإن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  لا  قال تعاىل: 
 [.236]البقرة: 

 .(6)قال ابن اجلوزي: "ادلّس:النكاح"
 الخّلة:

 ُخلاة   َولَ  ِفيوِ  بَ ْيع   لا  يَ ْوم   يَْأِتَ  أَن قَ ْبلِ  مِّن َرَزقْ َناُكم ِماا أَنِفُقواْ  آَمُنواْ  الاِذينَ  أَي َُّها يَا قال تعاىل:
 [.254] البقرة:  الظااِلُمونَ  ُىمُ  َواْلَكاِفُرونَ  َشَفاَعة   َولَ 

 .(7)قال ابن اجلوزي: "واخللة: الصداقة"
                                                           

 .91  1/90(ُٚظش: صاد انًغٛش:  1)

 ( نى ٚؼضش ػهٗ قبئهّ. 2)

 ال َغجخ.ث 5/294(فٙ نغبٌ انؼشة:  3)

 .1/110( صاد انًغٛش:  4)

 .1/128( انًظذس انغبث :  5)

 .1/246( صاد انًغٛش: 6)

 .1/264( انًظذس انغبث :  7)
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 توضيح معنى المفظ بأكثر من لفظ: -ب
 كمف مبلحظ ىذا القسـ أذكر بعض الكممات كىي:

 الحياء:
 [.26]البقرة:   فَ ْوقَ َها َفَما بَ ُعوَضةا  ماا َمَثلا  َيْضِربَ  َأن َيْسَتْحِيي لَ  اللاوَ  ِإنا  قال تعاىل:

قاؿ ابف الجكزم: كالحياة بالمدٌة: االنقباض كاالحتشاـ، غير أٌف صفات الحؽ عٌز كجٌؿ ال يٌطمع     
نَّما تمر كما جاءت، كقد قاؿ النبي : "إفَّ ربكـ حيٌي -صمى اهلل عميو كسمـ -ليا عمى ماىية، كا 

 يترؾ  ألٌف كؿ ما يستحى منو يترؾ، كحكى ابف جرير الطبرم ، كقيؿ معنى ال يستحيي: ال(1)كريـ"
 .(3()2)عف بعض المغكييف "أٌف معنى ال يستحي: ال يخشى"

ق( لمحياء ثبلثة معاف كىي: االنقباض كاالحتشاـ، كالترؾ كالخشية، فعف 597ذكر ابف الجكزم )ت
 .(5)كالحشمة" (4)معنى االحتشاـ قاؿ الفيركزآبادم: " كبالمد التؤبة

كقاؿ الراغب:" كالحياء انقباض النفس عف المقابح، كتركو لذلؾ، يقاؿ: حيي فيك حيٌي، كاستحيا   
فيك مستحي،...كركل إف اهلل تعالى يستحي مف ذم الشَّيبة المسمـ أف يعذبو، فميس يراد بو انقباض 

نما المراد بو ترؾ تعذيبو"  .(6)النفس إذ ىك منٌزه عف الكصؼ بذلؾ، كا 
 خطوات:
          الشا  ْيطَانِ  ُخطُ  َواتِ  تَ تاِبعُ  واْ  َولَ  طَيِّب  اا  َح  َللا  اأَلْرضِ  ِف  ِما  ا ُكلُ  واْ  النا  اسُ  أَي َُّه  ا يَ  ا تع  اىل: ق  ال

 [.668]البقرة: 
قاؿ ابف الجكزم معتمدان عمى ابف قتيبة خطكاتو: سبيمو كمسمكو، كىي جمع خيطكة، ثـ ذكر الفرؽ    

بيف خيطكة بالضـ كالخىطكة بالفتح فقاؿ:" كالخيطكة بضـ الخاء، مابيف القدميف، كبفتحيا: الفعمة 
 الكحدة، كىك اسـ مٌرة عمى كزف فىعة، قاؿ ابف مالؾ:
 (7)وفِعمة لييئة كِجمسة    وَفعمة لمرِة كَجمسة        

 يبشرك:
  بَِيْحَي  يُ َبشُِّركَ  الّلوَ  َأنا  اْلِمْحرَابِ  ِف  ُيَصلِّي قَائِم   َوُىوَ  اْلَمآلِئَكةُ  فَ َناَدْتوُ  قال تعاىل:
 [.39]آل عمران: 

                                                           
 .1/215( ُٚظش: رفغٛش انطجش٘:  1)

 .1/42( صاد انًغٛش:  2)

 .1/215( ُٚظش: رفغٛش انطجش٘:  3)

 )ٔأة(. 1/791( انزؤثخ: االعزؾٛبء ٔاالَيجبع  نغبٌ انؼشة:  4)

 .4/323( انيبيٕط انًؾٛؾ:  5)

 .146( انًفشداد فٙ غشٚت انيشآٌ:  6)

 –(ششػ اثٍ ػيٛم ػهٗ أنفٛخ اثٍ يبنك  رذلنٛف: يؾًذذ يؾٛذٙ انذذٍٚ ػجذذ انؾًٛذذ  داس: اؽٛذبء انزذشاس انؼشثذٙ  ثٛذشٔد  7)

 .2/132نجُبٌ  )د.ؽ(  
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قاؿ ابف الجكزم:" معنى يبشرؾ بفتح الياء: يسرؾ كيفرحؾ، يقاؿ: بشرت الرجؿ أبشر: إذا     
 أفرحتو، كبشر الرجؿ يبشر: كأنشد األخفش كالكسائي مف ]الكامؿ[:

ذا لقيت الباىشين إلى الندى        ُغبرًا أكفيُم بقـاع ُممحل                  وا 
ذا ُىموا نزلوا بضنك فانزلِ فأعنـيم َواْبِشر بم                 (1)ا بشروا بو       وا 

فيذا عمى بشر يبشر: إذا فرح كأصؿ ىذا كمو أف بشرة اإلنساف تبسط عند الٌسركر، كمنو قكليـ: 
، جاء في لساف العرب: "يقاؿ: بشرتو فأبشر كاستبشر، بشران كبشكران (2)يمقاني يبشر، أم بكجو منبسط"

"  .(3)كبشر: فًرحى

 القرح:
 [.640عمران:  ]آل مِّثْ ُلوُ  قَ رْح   اْلَقْومَ  َمسا  فَ َقدْ  قَ رْح   ََيَْسْسُكمْ  ِإنتعاىل:قال 
ذكر ابف الجكزم قكؿ أبي عبيد في تفريقو بيف القىرح كالقيرح بالفتح كالضـ، فقاؿ:" قاؿ أبك عبيد:     

قكؿ الزجاج كقد جمع بينيما  ، ثـ ذكر(4)القىٍرحي بالفتح: الجراح كالقتؿ، كالقيٍرحي بالضـ: ألـ الجراح"
 .(6()5)"فقاؿ الزجاج: ىما في المغة بمعنى كاحد، كمعناه: الجراح كألميا"

قاؿ الراغب:" القىرح: األثر مف الجراحة مف شيء يصيبو مف خارج، كالقيرح: أثرىا مف داخؿ كالبشرة 
 .(7)كنحكىا،... كقد يقاؿ: القىرح لمجراحة، كالقيح لؤللـ"

 السَّحت:
 [.42ادلائدة: ]سورة لِلسُّْحتِ  َأكااُلونَ  لِْلَكِذبِ  ََسااُعونَ  عاىل:قال ت
ذكر ابف الجكزم المعاني الكاردة لمفظ السحت معتمدان عمى ابف مسعكد كاألخفش، فقاؿ:" كفي     

المراد بالسُّحت ثبلثة أقكاؿ: أحدىا: الرشكة في الحكـ، كالثاني: الرشكة في الديف، كالقكالف عف ابف 
 .(8)مسعكد، كالثالث: أنو كؿ كسب ال يحؿ، قالو األخفش"

 ألفَّ الرشكة داخمة في الكسب الحراـ كاهلل أعمـ.كأرجح المعنى الثالث، 
بيثى مف المكاسب فمـز عنو العار"  .(9)قاؿ الفيركزآبادم:" الٌسحت بالضـ كبضمتيف: الحراـ، كما خى

                                                           
 )ثشش(. 4/62( انجٛذ نؼجذ انيٛظ ثٍ خفبف انجشعًٙ. ُٚظش نغبٌ انؼشة:  1)

 .1/326( صاد انًغٛش:  2)

 )ثشش(. 2/61( نغبٌ انؼشة:  3)

 .2/33( صاد انًغٛش:  4)

 .1/395( يؼبَٙ انيشآٌ ٔاػشاثّ:  5)

 .2/33( صاد انًغٛش:  6)

 .401( انًفشداد فٙ غشٚت انيشآٌ: ص 7)

 .2/278( صاد انًغٛش:  8)

 .1/155( انيبيٕط انًؾٛؾ:  9)
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 المبحث الثاني
 التفسير بالسياق

 تعريف السياق:
مصدر مف الفعؿ الثبلثي ساؽ يسكؽ، كالسيف كالكاك كالقاؼ أصؿ كاحد، كىك حذك  السياق لغة:"

 .(1)الشيء ساقو يسكقو سكقان، كالسيقة ما استيؽ مف الدكاب"
كقاؿ ابف منظكر: "ساؽ اإلبؿ كغيرىا يسكقيا سكقان كسياقان...كقد انساقت، كتساكقت اإلبؿ تساكقان إذا 

كالمير سياقان ألنو أصؿ الصداؽ عند العرب اإلبؿ كىي التي  تتابعت...كساؽ إلييا الصداؽ سياقان 
 .(2)تساؽ"

كقاؿ الزمخشرم:" كساؽ النعـ فانساقت، كقدـ عميؾ بنك فبلف فأقذتييـ إببلن، ساؽ اهلل إليؾ خيران، 
كساؽ إلييا المير، كساقت الريح السحاب، كالمحتضر يسكؽ سياقان، كتساكقت اإلبؿ: تتابعت، كىك 

ليؾ ييساؽ الحديث" يسكؽ الحديث  .(3)أحسف سياؽ، كا 

 بّينت لنا التعريفات السابقة أنَّ لمسياق عدة معاٍن وىي:
 جماعات الدكاب كىي تسير في طريؽ كاحد، فيي تساؽ كتنساؽ أم: تتتابع. -1
 الصداؽ يسكقو الرجؿ إلى المرأة، كالذم كاف أصمو عند العرب اإلبؿ المتتابعة في السير. -2
 اؽ عمى الحديث، ألٌف الكممات تنساؽ متتابعة متسمسمة مع بعضيا.يطمؽ السي -3
 .(4)يستخدـ السياؽ في المعنى المجازم كقكليـ:"ساؽ اهلل إليؾ الخير" -4

ىك المعنى المفيـك مف المقاؿ كالمقاـ في مكقؼ كاحد، فػ"الكممة عندما تككف في  السياق اصطالحًا:
ا تقاؿ ىذه الجممة أك العبارة في مقاـ معيف، أك مكقؼ جممة أك عبارة فيي في سياؽ لغكم، كعندم

محٌدد "سياؽ غير لغكم" فإنو يمثؿ سياقيا االجتماعي، ككبلىما يساعد في فيـ داللة الكممة، 
 .(5)فالسياؽ المغكم ىك المقاؿ، كالسياؽ غير المغكم ىك المقاـ أك الحاؿ"

 السياؽ المغكم "المقاؿ"، كالسياؽ غير المغكم"المقاـ". السياق قسمان ىما:

                                                           
 .3/117( ييبٚٛظ انهغخ  ألؽًذ ثٍ فبسط  رؾيٛ : ػجذ انغالو يؾًذ ْبسٌٔ  داس انغٛم  ثٛشٔد   1)

 .10/166( نغبٌ انؼشة:  2)

( أعبط انجالغخ  رلنٛف اإليبو انؼاليخ عبس هللا أثٙ انيبعى ثٍ ػًش انضيخشش٘  داس انفكش نهطجبػذخ ٔانُشذش ٔانزٕصٚذغ   3)

 .314و  ص 2000ِ 1420نجُبٌ   –ثٛشٔد 

( ُٚظذذش: فيذذّ انهغذذخ نهضؼذذبنجٙ  دساعذذخ رؾهٛهٛذذخ  سعذذبنخ يبعغذذزٛش ييذيذذخ يذذٍ انطبنجذذخ: نُٛذذذح صٔاس٘  عبيؼذذخ يُغذذزٕس٘   4)

 .21و  ص2008-2007ُٛخ  انغضائش  انغُخ انغبيؼٛخ قغطُط

 .24( فيّ انهغخ نهضؼبنجٙ   5)
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 أواًل: السياق المغوي "المقال":
، حيث (3)، أك كممة، أك عبارة، أك جممة"(2)، أك مكرفيـ(1)ىك" البيئة التي تحيط بصكت أك فكنيـ    

اخؿ نظاـ تقدـ ىذه البيئة معطيات لغكية يتحدد المعنى عف طريقيا، كىك حصيمة استعماؿ الكممة د
 الجممة، مع ما يجاكرىا مف كممات أخرل سابقة أك الحقة ليا تكتسب بذلؾ معنى خاصان محٌددان.

كفي تفسير القرآف ييتـ المفسركف بداللة السياؽ الكاردة فيو الكممة المراد معرفة معناىا، عف طريؽ 
 معرفة المناسبة بيف اآليات، كأسباب النزكؿ.

نجده يفٌسر األلفاظ، كيذكر معناىا المعجمي كأصؿ اشتقاقيا، حيث كفي تفسير ابف الجكزم      
كاف دقيقان في تحميؿ المعاني ليكقؼ القارئ عمى المعنى المراد، لذا كاف يستخدـ السياؽ في تحديد 
المعنى، حتى ال يذىب الذىف مذاىب شتى، فيك يبدأ بذكر المعاني المختمفة لمفظ بقكلو: كىك ىا ىنا 

 ا يمي أمثمة مف الكتاب كىي:كذا ككذا، كفيم
 الّضاللة والّضالل:
َ      اَرتُ ُهمْ  َرِِبَ      ت َفَم      ا بِاذْلُ      َد  الضا      لََلةَ  اْش      تَ ُرُواْ  الا      ِذينَ  أُْولَئِ       َ  ق      ال تع      اىل:  َك      انُواْ  َوَم      ا ِّتِّ

 [.68]البقرة:ُمْهَتِدينَ 
قاؿ ابف الجكزم عف الضبللة كالضبلؿ:" كفييما ثبلثة أقكاؿ: أحدىا: أٌف المراد بيا ىاىنا الكفر،    

، ثـ ذكر المعنييف اآلخريف كىما: الشؾ، كالجيؿ، كيقابؿ الٌشؾ اليقيف، (4)كالمراد باليدل: اإليماف"
 كيقابؿ الجيؿ العمـ، حيث فسٌر بيما اليدل.

كفَّؽ في اختيار ىذا المعنى لمضبللة كىك الكفر، ألٌف سياؽ اآلية التي كالمبلحظ أٌف ابف الجكزم 
 َشَياِطيِنِهمْ  ِإىَل  َخَلْواْ  َوِإَذا آَمناا قَاُلواْ  آَمُنواْ  الاِذينَ  َلُقواْ  َوِإَذا قولو تعاىل: قبميا يشير إلى ذلؾ كىك

َا َمَعْكمْ  ِإناا قَاُلواْ  كما يؤيده سبب النزكؿ حيث ذكر قكليف:  [،64البقرة:  ]ُمْستَ ْهزُِؤونَ  ََنْنُ  ِإَّنا
أحدىما: أنَّيا نزلت في عبد اهلل بف أيبٌي كأصحابو، كالثاني: أنيا نزلت في المنافقيف كغيرىـ مف أىؿ 

 .(5)مف اإليماف ما يمقكف رؤساءىـ بضده" -صمى اهلل عميو كسمـ -الكتاب الذيف كانكا ييظيركف لمنبي

                                                           
يزشبثٓخ انخظبئض  ٔيغزؼًهخ ثطشٚيخ ال رغًؼ ألؽذذ أػؼذبئٓب  –فٙ نغخ يؼُٛخ  –( انفَٕٛى ْٕ "أعشح يٍ األطٕاد  1)

  انيذبْشح  ػذبنى 4س ػًذش  ؽ/أٌ ٚيغ فٙ َفظ انغٛب  انظٕرٙ انز٘ ٚيذغ فٛذّ اٜخذش" دساعذخ انظذٕد انهغذٕ٘  أؽًذذ يخزذب

 .177انكزت: ص

( انًٕسفٛى ْٕ:" أطغش ٔؽذح طذشفٛخ راد يؼُذٗ ػهذٗ يغذزٕٖ انزش،ٛذت"  ُٚظذش: فذٙ فيذّ انهغذخ ٔقؼذبٚب انؼشثٛذخ  د.  2)

 .79و  ص 1978  1عًٛؼ أثٕ يغهٙ  داس انغذالٔ٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ  ػًبٌ األسدٌ  ؽ/

 .156ٕنٙ: ص ( يؼغى ػهى انهغخ انُظش٘  يؾًذ ػهٙ انخ 3)

 .1/29( صاد انًغٛش:  4)

 .27-1/26( انًظذس انغبث :  5)
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 الظالمون: –الظمم 
َنة   َتُكونَ  لَ  َحّتا  َوقَاتُِلوُىمْ قال اهلل تعاىل: ينُ  َوَيُكونَ  ِفت ْ  َعَلى ِإلا  ُعْدَوانَ  َفلَ  انتَ َهواْ  فَِإنِ  لِّلوِ  الدِّ

 [.693]البقرة: الظااِلِميَ 
قاؿ ابف الجكزم:" كالعدكاف: الظمـ، كأريد بو ىاىنا: الجزاء، فسمَّى الجزاء عدكانان مقابمة لمشيء     
 .(1)، والظادلون: ىاىنا:ادلشركون" َعَلْيوِ  فَاْعَتُدواْ  َعَلْيُكمْ  اْعَتَد  َفَمنِ كقولو تعاىل:  بمثمو،

 اْعَتَد  َفَمنِ  بقولو تعاىل: تشيدان فابف الجكزم ىنا ييفسر العدكاف بالظمـ كيراد بو الجزاء، مس
نما سىمَّى المقابمة عمى  َعَلْيوِ  فَاْعَتُدواْ  َعَلْيُكمْ  قاؿ ابف عباس" مف قاتمكـ في الحـر فقاتمكه" كا 

ف كاف أحدىما طاعة كاآلخر معصية، قاؿ الزجاج:"  االعتداء اعتدان، ألٌف صكرة الفعميف كاحدة، كا 
 .(3)"(2)كالعرب تقكؿ: ظممني فبلف فظممتو، أم: جازيتو بظممو

دكا" كىذا ييسٌمى "المشاكمة" عند الببلغييف "كىي ذكر كفي اآلية تكرر لفظ االعتداء في صكرة "فاعت
 .(4)" الشيء بمفظ غيره لكقكعو في صحبتو تحقيقان أك تقديران 

أمر رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ بقتاؿ  –كفٌسر الفتنة بالشؾ، ألٌف السياؽ يدؿ عميو، ألٌف اهلل تعالى 
 ُيُِبِّ  لَ  الّلوَ  ِإنا  تَ ْعَتُدواْ  َولَ  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  الاِذينَ  الّلوِ  َسِبيلِ  ِف  َوقَاتُِلواْ  :المشركيف في قكلو

 َلظُْلم   الشِّْركَ  ِإنا  يقول: كالظالمكف ىـ المشرككف، ألٌف اهلل تعالى [،690البقرة: ]اْلُمْعَتِدينَ 
 .(5)كىك ظمـ بيف اإلنساف كرٌبو "كأعظمو الكفر كالشرؾ كالنفاؽ" [63]لقمان:َعِظيم  

َنةُ  :قاؿ معتمدان عمى العمماء في قكلو تعالىككذلؾ  [، 267]البقرة: اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأْكبَ رُ  َواْلِفت ْ
 .(6)"والفتنة ىاىنا: مبعىن الشرك"

 البيت:
 اْلبَ ْيتِ  ِحجُّ  النااسِ  َعَلى َولِّلوِ  آِمناا َكانَ  َدَخَلوُ  َوَمن ِإبْ رَاِىيمَ  ماَقامُ  بَ ي َِّنات   آيَات   ِفيوِ  قال تعاىل:

 [.97عمران: ]آل اْلَعاَلِميَ  َعنِ  َغِني  اهلل فَِإنا  َكَفرَ  َوَمن َسِبيلا  إِلَْيوِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ 

                                                           
 .1/182( صاد انًغٛش: 1)

 .1/228( يؼبَٙ انيشآٌ ٔاػشاثّ نهضعبط:  2)

 .1/183( صاد انًغٛش:  3)

ِ ْذـ( قذشأ739( رهخٛض انًفزبػ فٙ انًؼبَٙ ٔانجٛبٌ ٔانجذٚغ  نهخطٛت انيضُٔٚٙ عالل انذٍٚ يؾًذذ ثذٍ ػجذذانشؽًٍ )د 4)

 .178و  ص2011ْـ1432ثٛشٔد  -ٔ،زت ؽٕاشّٛ ٔقذو نّ انذ،زٕس: ٚبعٍٛ األٕٚثٙ  انًطجؼخ انؼظشٚخ  طٛذا

 .319( انًفشداد فٙ غشٚت انيشآٌ: ص 5)

 .1/2015( صاد انًغٛش:  6)
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"قاؿ القاضي أبك يعمي كالمراد بالبيت ىاىنا: الحـر كمو، ألٌف اآليات مكجكدة : قاؿ ابف الجكزم
 .(1)فيو"

 .(2)"شٌرفيا اهلل: البيت الحراـقاؿ ابف منظكر:" كسٌمى اهلل تعالى الكعبة، 
 اإلثابة:

 ُغمااا  فَأَثَاَبُكمْ  ُأْخرَاُكمْ  ِف  َيْدُعوُكمْ  َوالراُسولُ  أَحد   َعَلى تَ ْلُوونَ  َولَ  ُتْصِعُدونَ  ِإذْ  قال اهلل تعاىل:
 [.653عمران: ]آلتَ ْعَمُلونَ  مبَا َخِبي   َوالّلوُ  َأَصاَبُكمْ  َما َولَ  فَاَتُكمْ  َما َعَلى ََتَْزنُواْ  لَِّكْيلَ  بَِغم  
أم: جػػازاكـ، قػػاؿ الفػػراء: اإلثابػػة ىاىنػػا بمعنػػى  فَأَثَ  اَبُكمْ  ق  ال اب  ن اجلوزي:"قول  و تع  اىل:      

 ِم ن َِّتْ رِي َجنا ات   قَاُلواْ  مبَا الّلوُ  فَأَثَابَ ُهمُ  قال تعاىل: ، "كاإلثابة تستعمؿ في المحبكب،(4)"(3)العقاب
]آل  بِغَ    م   ُغما    اا  فَأَثَ    اَبُكمْ  وق    د قي    ل ذل      ف ادلك    روه َن    و:  [85]ادلائ    دة: األَنْ َه    ارُ  ََتِْتَه    ا

 .(5)على الستعارة[ 653عمران:
 الظممات:
َناهُ  َمْيتاا َكانَ  َمن أَوَ  قال تعاىل:  ِف  ماثَ ُلوُ  َكَمن النااسِ  ِف  بِوِ  ََيِْشي نُوراا َلوُ  َوَجَعْلَنا فََأْحيَ ي ْ
َها ِِبَارِج   لَْيسَ  الظُُّلَماتِ   [.622]األنعام: مِّن ْ

، كفي تشبيو الظممات بالكفر استعارة، (6)قاؿ ابف الجكزم: "كقيؿ: المراد بالظممات ىاىنا: الكفر"   
َناهُ  َمْيتاا َكانَ  َمن أَوَ  قولو تعاىل: قاؿ ابف قتيبة: كىك يتحدث عنيا: كمنو  نُوراا َلوُ  َوَجَعْلَنا فََأْحيَ ي ْ

أم: كاف كافران فيديناه، كجعمنا لو إيمانان ييتدم بو سبؿ الخير كالنجاة "كمف   ِف النااسِ  بِوِ  ََيِْشي

مثمو في الظممات ليس بخارج منيا" أم: في الكفر، فاستعار المكت مكاف الكفر، كالحياة مكاف 
 .(7)"اليداية، كالنكر مكاف اإليماف

                                                           
 .2/8( صاد انًغٛش: 1)

 )ثٛذ(. 2/15( نغبٌ انؼشة: 2)

 .1/239( يؼبَٙ انيشآٌ:  3)

 .2/41( صاد انًغٛش:  4)

 .90( انًفشداد فٙ غشٚت انيشآٌ: ص  5)

 .2/80( صاد انًغٛش:  6)

 .176( رلٔٚم يشكم انيشآٌ: ص 7)
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 اإلسراف
 ُيُِبُّ  لَ  ِإناوُ  ُتْسرُِفواْ  َولَ  َواْشَربُواْ  وُكُلواْ  َمْسِجد   ُكلِّ  ِعندَ  زِيَنَتُكمْ  ُخُذواْ  آَدمَ  َبِن  يَا قال تعاىل:
 [.36]األعراف:اْلُمْسرِِفيَ 

أربعة أقكاؿ: كالثالث: ال تشرككا، فمعنى اإلسراؼ  ُتْسرُِفواْ  َولَ  " وف قولو : قاؿ ابف الجكزم:   
. فإذا كاف اإلسراؼ ىك تجاكز الحد في كؿ شيء فيك كما قاؿ (1)قالو مقاتؿ ىاىنا: اإلشراؾ،

ف كاف ذلؾ في اإلنفاؽ أشير") (، 2الراغب: "اإلسراؼ تجاكز الحد في كؿ فعؿ يفعمو اإلنساف، كا 
ٌد لؾ، كالسرؼ الخطأ" ، فإذا أخطأكا (3)كفي المساف:" السرؼ: مجاكزة القصد...كالسرؼ تجاكز ما حي

 ف فقد أسرفكا عمى أنفسيـ كتجاكزكه إلى الشرؾ كالعياذ باهلل.طريؽ اإليما
 الضحك:

 ِإْسَحقَ  َورَاء َوِمن بِِإْسَحقَ  فَ َبشاْرنَاَىا َفَضِحَكتْ  َقآئَِمة   َواْمرَأَتُوُ قال تعاىل:
 [.76]ىود:يَ ْعُقوبَ 
ثلثة أقوال: أحدىا: أّن الضح  ىاىنا  َفَضِحَكتْ  قال ابن اجلوزي: "وف قولو تعاىل:   

 .(4)مبعىن التعجب، قالو أبو صاحل عن ابن عباس
جاء في المساف:" كالضحؾ: العجب،...ككاف ابف عباس يقكؿ: ضحكت: عجبت مف فزع إبراىيـ،    

كانت  ضحكت، ألنيايركل أٌنيا  َفَضِحَكتْ  َقآئَِمة   َواْمَرأَتُوُ  ف قولو عّز وجّل:كقاؿ أبك إسحاؽ 
قالت إلبراىيـ اضمـ لكطان ابف أخيؾ إليؾ فإني أعمـ أف سينزؿ بيؤالء عذاب فضحكت سركران لما 

، كقاؿ (5)أتى األمر عمى ما تكىمت، قاؿ: فأما مف قاؿ في تفسير فضحكت: "حاضت فميس بشيء"
أيضان: "ءألد كأنا الراغب" كضحكيا كاف لمتعجب بداللة قكلو: " أتعجبيف مف أمر اهلل" كيدؿ عمى ذلؾ 

 .(6)عجكز" إلى قكلو: "عجيب"
 صّرفنا:

 [.46]اإلسراء:نُ ُفوراا ِإلا  يَزِيُدُىمْ  َوَما لَِيذاكاُرواْ  اْلُقْرآنِ  َىَذا ِف  َصرافْ َنا َوَلَقدْ  قال تعاىل:

                                                           
 .3/127( صاد انًغٛش:  1)

 .236( انًفشداد فٙ غشٚت انيشآٌ:ص  2)

 )عشف(. 9/148( نغبٌ انؼشة:  3)

 .4/103( صاد انًغٛش:  4)

 )ػؾك(. 461-1/460( نغبٌ انؼشة: 5)

 .295( انًفشداد فٙ قشٚت انيشآٌ: ص 6)
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كذلؾ إنما معنى التصريؼ ىاىنا: التبييف،  َصرافْ َنا َوَلَقدْ  قال ابن اجلوزي: "قولو تعاىل:      
ييصٌرؼ القكؿ ليبٌيف، قاؿ ابف قتيبة:" صٌرفنا بمعنى كٌجينا، كىك مف قكلؾ: صرفت إليؾ كذا، أم: 

 .(2).قاؿ الراغب:" كمنو تصريؼ الكبلـ"(1)عدلت بو إليؾ، كشٌدد لمتكثير، كما تقكؿ: فٌتحت األبكاب"
 ثانيًا: سياق الحال )المقام(:

كىك مجمكع العناصر االجتماعية كالثقافية المتصمة بالنص الكبلمي كتؤثر في فيمو، كالمقاـ    
يسمى المكقؼ أك سياؽ الحاؿ، كقد عٌبر عنو المفسركف بأسباب النزكؿ كمناسبات اآليات، كسماه 

 الببلغيكف المقاـ، كسٌماه شٌراح النصكص الشعرية: جك النص.
، (3): "كىذا العنصر االجتماعي ضركرم جٌدان  لفيـ المعنى الداللي"يقكؿ د. تماـ حساف عف المقاـ

كيؤكد أٌف تفصيؿ المقاـ يؤدم إلى تكضيح الداللة بصكرة أكثر فيقكؿ: " كمما كاف كصؼ المقاـ 
 .(4)أكثر تفصيبلن كاف المعنى الداللي الذم نريد الكصكؿ إليو أكثر كضكحان في النياية"

ر أسباب النزكؿ كمناسبات اآليات، ألٌف ذكر سبب النزكؿ يمثؿ المقاـ كيعتمد المفسركف عمى ذك   
كالمكاقؼ كالظركؼ التي نزلت فييا اآليات أك السكر فيككف المعنى كاضحان، ىذا نجده عند ابف 
الجكزم في تفسيره، فعندما يشرع في تفسيره السكرة أك اآليات يكرد أسباب النزكؿ كىي مكاضع كثيرة 

 منيا كما يمي:أكتفي بذكر بعض 
 ُىمْ  َوبِاآلِخَرةِ  قَ ْبِل َ  ِمن أُنزِلَ  َوَما إِلَْي َ  أُنزِلَ  مبَا يُ ْؤِمُنونَ  والاِذينَ قولو تعاىل: -6

 [.4]البقرة:يُوِقُنونَ 
قاؿ ابف الجكزم:" اختمفكا فيمف نزلت عمى قكليف: أحدىما: أنيا نزلت في عبد اهلل بف سبلـ     

كأصحابو ركاه الضحاؾ عف ابف عباس، كاختاره مقاتؿ، كالثاني: أنيا نزلت في العرب الذيف آمنكا 
 .(5)كبما أنزؿ إليو مف قبمو. ركاه أبك صالح عف ابف عباس" -صمى اهلل عميو كسمـ –بالنبي 
َا قَاُلواْ  اأَلْرضِ  ِف  تُ ْفِسُدواْ  لَ  ذَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا قال تعاىل: -2  [.66]البقرة:ُمْصِلُحونَ  ََنْنُ  ِإَّنا
قاؿ ابف الجكزم: "كاختمفكا فيمف نزلت عمى قكليف: أحدىما: أنيا نزلت في المنافقيف الذيف كانكا    

كىك قكؿ الجميكر منيـ ابف عباس، كمجاىد،  -صمى اهلل عميو كسمـ -عمى عيد رسكؿ اهلل 
مقكا حيف نزكليا قالو سمماف الفارسي"  .(6)كالثاني: أف المراد بيا قـك لـ يككنكا خي

                                                           
 .5/28( صاد انًغٛش:  1)

 .283( انًفشداد فٙ قشٚت انيشآٌ: ص 2)

 .342( انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب: ص  3)

 346( انًظذس انغبث : ص  4)

 .21  1/20( صاد انًغٛش:  5)

 .1/24( صاد انًغٛش :  6)
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 [.26]البقرة: فَ ْوقَ َها َفَما بَ ُعوَضةا  ماا َمَثلا  َيْضِربَ  َأن َيْسَتْحِيي لَ  اللاوَ  ِإنا  ل تعاىل:قا -3
 النااسُ  أَي َُّها يَاقولو تعاىل: قاؿ ابف الجكزم:" في سبب نزكليا قكالف: أحدىما: أنو لما نزؿ  

  َلوُ  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ُذبَاباا ََيُْلُقوا َلن اللاوِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  الاِذينَ  ِإنا  َلوُ  فَاْسَتِمُعوا َمَثل   ُضِربَ 
قالت الييكد: كما ىذا مف األمثاؿ؟   بَ ْيتاا اَّتاََذتْ  اْلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  [، ونزل قولو: 73]احل ج:

و لما ضرب اهلل فنزلت ىذه اآلية، قالو ابف عباس، كالحسف، كقتادة، كمقاتؿ، كالبراء، كالثاني: أنٌ 
، أو َكصيبا وقولو:  نَاراا  اْستَ ْوَقدَ  الاِذي َكَمَثلِ  َمثَ ُلُهمْ قولو تعاىل:  المثميف المتقدميف كىما

قاؿ المنافقكف: اهلل أجٌؿ كأعمى مف أف يضرب ىذه األمثاؿ، فنزلت ىذه اآلية، ركاه الٌسدم عف 
كم عف الحسف كمجاىد نحكه" أشياخو، كري
(1). 

 الثالثالمبحث 
 طريقة النطق:

عرض ابف الجكزم أثناء تفسيره لآليات القرآنية طريقة نطؽ الكممات في القراءات القرآنية كأف    
عجاـ  يقكؿ:" تيذًىب بضـ التاء ككسر الياء" كما كصؼ حركؼ الكممات كحركاتيا، كبٌيف مٌدىا كا 

ىماليا فيقكؿ مثبلن: كاعدنا بألؼ كأزلقنا بالقاؼ، كذل ؾ في الكممات المقركء بيا كغيرىا، الحركؼ كا 
 بقصد التكضيح كاإلفياـ، كدفعان لمبس كاإلبياـ.

 وفيما يمي بيان لجيوده في ذلك:
 ضبط رسم الحرف: -أ

 كىك أف ييسِّمي الحرؼ بعينو في الكممة نحك:
َلةا  أَْربَِعيَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوِإذْ :قال تعاىل -6  َوأَنُتمْ  بَ ْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  اَّتاَْذتُُ  ُثا  لَي ْ

 بغير ألؼ كىي قراءة أبي جعفر كأبي عمرك َوَعْدنَا [ أورد فيها 56]البقرة:ظَاِلُمونَ 
َواَعْدنَا (2)بألؼ كىي قراءة الباقيف. 
أكرد القراءتيف "يبسط [ 245]البقرة:تُ ْرَجُعونَ  َوإِلَْيوِ  َويَ ْبُسطُ  يَ ْقِبضُ  َوالّلوُ  قال تعاىل: -2

، قنبؿ كحفص كىشاـ كأبك عمرك كحمزة بخمؼ عف خبلد بالسيف كالباقكف (3)بالسيف كالصادكبسطة" 
 .(4)بالصاد

                                                           
 .1/42( انًظذس انغبث :  1)

ْذـ( رؾيٛذ : د شذٕقٙ ػذٛف  داس انًؼذبسف  324  ُٔٚظش: انغجؼخ فذٙ انيذشاءاد الثذٍ يغبْذذ )د1/66( صاد انًغٛش: 2)

 و2010  انيبْشح 4ؽ:

 .1/255( انًظذس انغبث : 3)

 و.1984-1404ِ  2ثٛشٔد  ؽ/ –ِ(  داس انكزبة انؼشثٙ 444( انزٛغٛش فٙ انيشاءاد انغجغ ألثٙ ػًشٔ انذاَٙ )د 4)
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نَ        اُىم َوَلَق        دْ  ق        ال تع        اىل: -3  لَِّق        ْوم   َوَرْْحَ        ةا  ُى        دا  ِعْل        م   َعلَ        ى َفصا        ْلَناهُ  ِبِكتَ        اب   ِجئ ْ
 .(2)قراءة ابف محيصف ، كىي(1)أكرد قراءة ىي "فضمناه" بضاد معجمية[. 52]األعراف:يُ ْؤِمُنونَ 
 اآلِخرَةِ  َوْعدُ  َجاء فَِإَذا فَ َلَها َأَسْأتُْ  َوِإنْ  أِلَنُفِسُكمْ  َأْحَسنُتمْ  َأْحَسنُتمْ  ِإنْ قال تعاىل: -4

[ 7]اإلسراء:تَ ْتِبياا َعَلْواْ  َما َولُِيَتب ُِّرواْ  َمراة   أَوالَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِيْدُخُلواْ  ُوُجوَىُكمْ  لَِيُسوُؤواْ 
 كنصب اليمزة. (3)قاؿ ابف الجكزم: كقرأ الكسائي: "لنسكءى بالنكف"

 ضبط حركة الحرف: -ب
 وىو أن يذكر الحركة التي ضبط بيا الحرف وذلك كما في اآليات اآلتية:

[ 659عمران: ]آلاْلُمتَ وَكِِّليَ  ُيُِبُّ  الّلوَ  ِإنا  الّلوِ  َعَلى فَ تَ وَكالْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا قال تعاىل: -6
 .(5)وىي قراءة أيب هني  وجعفر بن  زلمد (4)بضم التاء َعَزْمتُ  فَِإَذا ذكر ابن اجلوزيقراءة  

مُ  اْلَمْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحرَِّمتْ قال تعاىل: -2  َواْلُمْنَخِنَقةُ  ِبوِ  الّلوِ  ِلَغْيِ  أُِىلا  َوَما اخْلِْنزِيرِ  َوحلَْمُ  َواْلدا
ذكر قراءة ىي:"السٍبع" بسككف الباء [ 3]ادلائدة: الساُبعُ  َأَكلَ  َوَما َوالناِطيَحةُ  َواْلُمتَ َردِّيَةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ 

 .(6)كىي قراءة ابي عباس كأبي رزيف كأبي جعفر كابف أبي ليمى
 َعَلى اْستَ َو  ُثا  أَياام   ِستاةِ  ِف  َواأَلْرضَ  الساَماَواتِ  َخَلقَ  الاِذي الّلوُ  َرباُكمُ  ِإنا قال تعاىل: -3

قاؿ في إحدل القراءتيف "ييٍغشى " [ 54]األعراف: َحِثيثاا َيْطُلُبوُ  الن اَهارَ  اللاْيلَ  يُ ْغِشي اْلَعْرشِ 
 .(7)ساكنة الغيف خفيفة كىي قراءة ابف كثير، كنافع، كأبي عمرك، كابف عامر

قاؿ في إحدل القراءات: [ 686]األعراف:يَ ْعَمُهونَ  طُْغَياهِنِمْ  ِف  َويََذرُُىمْ  قال تعاىل:  -4
 .(8)"كيذرىـ" بالياء مع الجـز كىي قراءة حمزة كالكسائي

[ وقرأ ابن أيب عبلة "َث اهلل 46]يونس: يَ ْفَعُلونَ  َما َعَلى َشِهيد   الّلوُ  ُثا  قال تعاىل: -5
 .(9)شهيد" بفتح الثاء

                                                           
 . 3/142( صاد انًغٛش: 1)

 .29( يخزظش فٙ شٕار انيشآٌ   يٍ ،زبة انجذٚغ الثٍ خبنّٕٚ  يكزجخ انًزُجٙ انيبْشح  ص 2)

 .378  ُٔٚظش: انغجؼخ فٙ انيشاءاد  ص5/9( صاد انًغٛش : 3)

 .2/48( انًظذس انغبث : 4)

 .1/176  ُٔٚظش: انًؾزغت: 29( يخزظش فٙ شٕار انيشآٌ  ص 5)

  َغجٓب اثٍ خبنّٕٚ انٗ ْبسٌٔ ػٍ أثذٙ ػًذشٔ ٔانًؼهذٗ ػذٍ ػبطذى  ُٚظذش: يخزظذش فذٙ شذٕار 2/236( صاد انًغٛش: 6)

 .37انيشآٌ  ص

 .282( ُٚظش: انغجؼخ فٙ انيشاءاد  ص 7)

 .299( ُٚظش: انغجؼخ فٙ انيشاءاد  ص 8)

 .6/66( ُٚظش: انجؾش انًؾٛؾ: 9)
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َناقال تعاىل: -6  ِإلا  بِاآليَاتِ  نُ ْرِسلُ  َوَما ِِبَا َفظََلُمواْ  ُمْبِصرَةا  النااَقةَ  ََثُودَ  َوآتَ ي ْ
رة بفتح الميـ كالصاد، فمعناه المبالغة في [ 59]اإلسراء:ََّتِْويفاا قاؿ ابف الجكزم:" كمف قرأ مىبصى

 .(1)كصؼ الناقة بالتبياف" كقرأتنا ميٍبصرةن 
َنا َزَعْمتَ  َكَما الساَماء ُتْسِقطَ  َأوْ  قال تعاىل: -7            قَِبيلا  َواْلَمآلِئَكةِ  بِالّلوِ  تَْأِتَ  َأوْ  ِكَسفاا َعَلي ْ
 .(2)[ قال ف قراءة رلاىد ومن وافقو: "وَتسقط" بفتح التاء ورفع القاف"92اإلسراء: ]
[ قال:"بِذبح وىو بكسر 607الصافات: ]سورةَعِظيم   ِبِذْبح   َوَفَديْ َناهُ  قال تعاىل: -8

 .(3)الذال اسم ما ُذبح الذال مصدر" ذِبْتُ 
[ ذكر قراءة "يَفرِق بفتح الياء 4الدخان: ]سورةَحِكيم   أَْمر   ُكلُّ  يُ ْفَرقُ  ِفيَهاقال تعاىل: -9

 .(4)وكسر الراء"
 الوزن بالكممة الشييرة: -ج

كىي أف تكزف الكممة المراد معرفة مبناىا الصرفي قياسا" عمى كممة أخرل، أشير منيا في      
دىحى البيت كىمىنىعى، فيعرؼ أٌف ىذا  االستعماؿ، فتيجعؿ كالميزاف الصرفي لمكممة المشركحة فتقكؿ مثبلن: رى

يج ابف الجكزم في ، كقد سار عمى ىذا الن(5)الفعؿ مف باب فىعؿ يفىعؿ فتح العيف في الصيغتيف"
ليؾ بياف ذلؾ  .شرحو لبعض الكممات التي اختصيا ليذا النكع مف الكزف، كا 

ْْبِيلَ  َعُدوًّا َكانَ  َمن ُقلْ قولو تعاىل: -6  [.97]البقرة:  جلِِّ
بًريؿ بفتح الجيـ ككسر الراء كبعدىا ياء      ذكر ابف الجكزم المغات في "جبريؿ" فقاؿ: "كالثانية: جى

بىرئيؿ: بفتح الجيـ كالراء، كبعدىا ىمزة مكسكرة  ساكنة مف غير ىمز عمى كزف فىعميؿ،... كالثالثة: جى
بىرعيؿ"  .(6)عمى كزف، جى

 ]سورةراِحيم   َلَرُؤوف   بِالنااسِ  الّلوَ  ِإنا  ِإَيَاَنُكمْ  لُِيِضيعَ  الّلوُ  َكانَ  َوَما قولو تعاىل: -2
 [.643البقرة:

                                                           
 .80( ُٚظش: يخزظش فٙ شٕار انيشآٌ يٍ ،زبة انجذٚغ ص: 1)

 .81( ُٚظش: يخزظش فٙ شٕار انيشآٌ يٍ ،زبة انجذٚغ ص: 2)

 .6/305( انًظذس انغبث :  3)

 .138( ٔفٙ "يخزظش فٙ شٕار انيشآٌ" : "َْٚفُش " َٔغجٓب انٗ انؾغٍ ُٚظش ص:  4)

 .326( انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب  د. رًبو ؽغبٌ: ص  5)

 .1/102( صاد انًغٛش:  6)
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قاؿ عف قراءتي لرؤكؼ: "لرؤكؼ عمى كزف: لرعكؼ كىي قراءة ابف كثير كنافع كابف عامر     
كحفص عف عاصـ، "لرؤؼ" عمى كزف: رعؼ كىي قراءة أبي عمرك كحمزة كالكسائي كأبي بكر عف 

 .(1) عاصـ"
 ِبوِ  َلُكم لَْيسَ  ِفيَما َُتَآجُّونَ  فَِلمَ  ِعلم   ِبوِ  َلُكم ِفيَما َحاَجْجُتمْ  َىُؤلء َىاأَنُتمْ تعاىل:قال  -3
 [.66عمران: ]آلتَ ْعَلُمونَ  لَ  َوأَنُتمْ  يَ ْعَلمُ  َوالّلوُ  ِعْلم  
 .(2)قرأ ابن كثي ىأنتم مثل: ىعنتم" ىاأنتمقال ابن اجلوزي: "قولو تعاىل:     
 [.646عمران: آل ] َكِثي   رِب ِّيُّونَ  َمَعوُ  قَاَتلَ  ناِب   مِّن وََكأَيِّنتعاىل:قال  -4
قرأ اجلمهور "وكأين" ف وزن "كّعي"  ناِب   مِّن وََكأَيِّن قال ابن اجلوزي: " قولو تعاىل:     

 .(3)وقرأ ابن كثي "وكائن" ف وزن " كاعن"
ُرواْ  َما َنُسواْ  فَ َلمااقال تعاىل: -5 َنا بِوِ  ذُكِّ َهْونَ  الاِذينَ  َأجَني ْ  ظََلُمواْ  الاِذينَ  َوَأَخْذنَا السُّوءِ  َعنِ  يَ ن ْ

 [.665]األعراف:  يَ ْفُسُقونَ  َكانُواْ  مبَا بَِئيس   بَِعَذاب  
" بفتح الباء ككسر اليمزة مف     قاؿ ابف الجكزم: "كقرأ عبد الرحمف السُّممي كمعاذ القارئ: "بىًئسو

" ، كقرأ الضحاؾ، كعكرمة: "بٌيس" بتشديد الياء مثؿ: قٌيـو  .(4)غير باء عمى كزف: تىًعسو
ُلَغنا  ِإما     ا ق     ال تع     اىل: -6 َُم     آ تَ ُق     ل فَ     لَ  ِكَلُ َ     ا أَوْ  َأَح     ُدُ َا اْلِكبَ      رَ  ِعن     َدكَ  ي َ     ب ْ                   َولَ  ُأف   ذلا

َهْرُ َا  [.23]اإلسراء: تَ ن ْ
ميد بف قيس: "أٌفان مثؿ: تىٍعسان".      (5)قاؿ ابف الجكزم: " كقرأ معاذ القارئ، كعاصـ الجحدرم، كحي
 َك انَ  أُولئِ  َ  ُك لُّ  َواْلُف َؤادَ  َواْلَبَص رَ  السا ْمعَ  ِإنا  ِعْل م   بِ وِ  لَ  َ  لَ ْيسَ  َم ا تَ ْق  ُ  َولَ  قال تع اىل: -7
 [.36]اإلسراء:َمْسُؤولا  َعْنوُ 
 (6)قاؿ ابف الجكزم: "كقرأ معاذ القارئ:"ال تىقيٍؼ" مثؿ: "تىٍقٍؿ".    

                                                           
  ُٚظش: انٕعٛض فٙ ششػ قشاءاد انيشأح انضًبَٛخ أئًخ األَظبس انخًغخ   ألثذٙ ػهذٙ انؾغذٍ 1/140( انًظذس انغبث :  1)

و 2002  1ثٛذشٔد ؽ: –ْـ( رؾيٛ : دسٚذ ؽغٍ  داس انًغشة اإلعذاليٙ 446ثٍ ػهٙ ثٍ اثشاْٛى ثٍ ٚضداد االْٕاص٘ )د

 .134: 1يظ

 .324   ُٚظش: انغجؼخ فٙ انيشاءاد الثٍ يغبْذ  ص1/342ذس انغبث :( انًظ 2)

 .216  ُٚظش: انغجؼخ فٙ انيشاءاد  ص2/36( صاد انًغٛش : 3)

 .3/188( انًظذس انغبث : 4)

 -ْذذـ1422ثٛذذشٔد   –( انجؾذذش انًؾذذٛؾ فذذٙ انزفغذذٛش  رؾيٛذذ : ػذذبدل أؽًذذذ ػجذذذ انًٕعذذٕد ٔآخذذشٍٚ  داس انكزذذت انؼهًٛذذخ  5)

2001 6/21. 

 .7/48  ُٔٚظش : انجؾش انًؾٛؾ 5/57( صاد انًغٛش : 6)
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 يَ ُؤوسا ا َكانَ  الشارُّ  َمساوُ  َوِإَذا ِِبَانِِبوِ  َونََأ  أَْعَرضَ  اإِلنَسانِ  َعَلى أَنْ َعْمَنا َوِإَذآ قال تعاىل: -8
 [.83]اإلسراء: 

عمػى كزف "نعػى"،... كقػرأ ابػف عػامر:  (1)ذكر ابف الجكزم: قراءة ابف كثير كمف كافقو كىي: "نػأم"   
 .(3)كىي ركاية ابف ذككاف عف ابف عامر(2)ناء مثؿ باع" 

  اآْلِخ  رِ  َواْليَ   ْومِ  بِاللا  وِ  تُ ْؤِمنُ  ونَ  ُكن  ُتمْ  ِإن اللا  وِ  ِدي  نِ  ِف  رَأْفَ  ة   ِِبَِم  ا تَْأُخ  ْذُكم َوَل  ق  ال تع  اىل: -9
 [.2]النور: 

فىػػػة كىػػػي قػػػراءة أبػػػي المتككػػػؿ،     ذكػػػر ابػػػف الجػػػكزم القػػػراءات فػػػي "رأفػػػة" كىػػػي: "رىأفىػػػة" عمػػػى كزف رىعى
...كرآفة مثؿ سآمة ككآبة" كىي قراءة سعيد ابػف جبيػر كالضػحاؾ كأبػي (4)كمجاىد، كالجكني كابف كثير

 (5)رجاء العطاردم
ليسػػػػيؿ  نطقيػػػػا كتيعػػػػرؼ صػػػػيغتيا  كىكػػػػذا ييتبػػػػع ابػػػػف الجػػػػكزم كزف الكممػػػػة بػػػػأخرل مشػػػػيكرة كمعركفػػػػة

 فالمكزكف يتضح بالميزاف كالممثؿ لو ييعرؼ بالممثؿ بو.
 التفسير بالضد: -ج

كاف ابف الجكزم يشير إلى المعنى الذم استعمؿ فيو المفظ فيعمد إلى تفسيره كتكجييو، ثػـ يػذكر      
  قَاِس  َيةا  قُ لُ  وبَ ُهمْ  َوَجَعْلنَ  ا  حتػػى يتضػػح المعنػػى، كمػػا كرد فػػي ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى: ضػػٌده كنقيضػػو،

 .(6)قاؿ ابف الجكزم: "كالقسكة خبلؼ الميف كالرقة" [63]ادلائدة:
كقد أشار في مكاضع أخرل مف التفسير إلى مفردات قرآنية بٌيفى معناىا بذكر ضٌدىا كما فػي:"النقض 

ػػزف(8)خػػبلؼ العبلنيػػة ، كالخفيػػة(7)ضػػد اإلبػػراـ ، كالرَّشػػد كالرُّشػػد، كالرشػػاد نقػػيض (9)، كالسػػيؿ ضػػد الحى
 .(10)الٌضبللو"

                                                           
: 2ثٛذشٔد  ؽ/–( ُٚظش: انؾغخ نهيشاء انغجؼخ ألثذٙ ػهذٙ انفبسعذٙ رؾيٛذ : ثذذس انذذٍٚ قٓذٕعٙ   داس انًذليٌٕ  ديشذ   1)

 .117  5/115و  1413-1993

 .117-5/115. ُٔٚظش انؾغخ نهيشاء انغجؼخ 5/57( صاد انًغٛش:  2)

 .96شاءاد انغجغ ص:( انزٛغٛش فٙ اني 3)

 .8/9  ٔانجؾش انًؾٛؾ: 310  5/309  ُٔٚظش: انؾغخ نهيشاء انغجؼخ : 5/341( انًظذس انغبث :  4)

 .8/9  ُٔٚظش: انجؾش انًؾٛؾ: 2/252(صاد انًغٛش:  5)

 .2/252( صاد انًغٛش:  6)

 .1/44( انًظذس انغبث : 7)

 .3/145( انًظذس انغبث : 8)

 .3/153( انًظذس انغبث : 9)

 .5/77( انًظذس انغبث : 10)
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 الخاتـمة:
مف خبلؿ تتبعنا لجيكد ابف الجكزم في دراستو المعجميػة فػي التفسػير نجػد منيجػو كاضػحان يبػدك      

 ة:لنا في طريقة تفسير األلفاظ معجميان كضبطيا كطريقة نطقيا في النتائج اآلتي
 يحدد المفظ المراد تفسيره كمعرفة معناه كيذكر اشتقاقو في المغة. -1
يحدد المعنى الصرفي عف طريؽ كزنو التصريفي كذكر المفظ المرادؼ لو، مع ذكر كزنػو بالمثػاؿ  -2

 المشيكر.
 يذكر ضبط كؿ كممة يريد بياف معناىا المعجمي فيذكر ضبطيا بالحركات كالحركؼ. -3
تبػػيف لنػػا حػػرص ابػػف الجػػكزم عمػػى البيػػاف كالكضػػكح لكػػؿ لفظػػة كمفػػردة قرآنيػػة مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ ي -4

 يتناكليا في تفسيره ابتغاء بياف داللتيا لمقارئ.

 المصــادر والمراجع:
 القرآن الكريم برواية حفص:

أسػػػػاس الببلغػػػػػة، تػػػػأليؼ اإلمػػػػػاـ العبلمػػػػة جػػػػػار اهلل أبػػػػػي القاسػػػػـ محمػػػػػكد بػػػػف عمػػػػػر الزمخشػػػػػرم  -1
 ـ.2006-ق1420الفكر لمثقافة كالنشر كالتكزيع، ق(، دار 538)ت
ق(، 554البحر المحيط في التفسير لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسػي الغرنػاطي)ت -2

 ـ.1992-ق1412لبناف،  -بعناية الشيخ زىير صعيد، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت
ق(، تحقيػػؽ: السػػيد أحمػػد 276بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة )تتأكيػػؿ مشػػكؿ القػػرآف لئلمػػاـ أبػػي عبػػد اهلل  -3

 ـ.2006-ق1427صقر، مكتبة التراث القاىرة، 
تفسػػػػػػير الطبػػػػػػرم المسػػػػػػمى جػػػػػػامع البيػػػػػػاف فػػػػػػي تأكيػػػػػػؿ القػػػػػػرآف ألبػػػػػػي جعفػػػػػػر محمػػػػػػد بػػػػػػف جريػػػػػػر  -4

 ـ.1999-ق1420، 3لبناف، ط/-ق( دار الكتب العممية، بيركت310الطبرم)ت
افظ عمػاد الػديف أبػك الفػداء إسػماعيؿ بػف كثيػر القرشػي الدمشػقي تفسير القرآف العظيـ، اإلماـ الحػ -5
 ـ.1993 -ق1413، 1ق( مؤسسة الكتب الثقافية، ط/774)ت
تمخيص المفتاح في المعاني كالبيػاف كالبػديع، لمخطيػب القزكينػي جػبلؿ الػديف محمػد عبػد الػرحمف  -6
–مطبعػػة العصػػرية، صػػيدا ق(، قػػرأه ككتػػب حكاشػػيو كقػػدـ لػػو: الػػدكتكرة ياسػػميف األيػػكبي، ال739)ت

 ـ.2011-ق1432بيركت، 
-ق(، دار الكتػػػػػػػػاب العربػػػػػػػػي444التيسػػػػػػػػير فػػػػػػػػي القػػػػػػػػراءات السػػػػػػػػبع، ألبػػػػػػػػي عمػػػػػػػػرك الػػػػػػػػداني)ت -7

 ق.1484-ق2،1404بيركت،ط/
 ـ.1980، 4داللة األلفاظ، د. إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، ط/ -8
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لػػػػػػػػدٌناع، منشػػػػػػػػكرات جامعػػػػػػػػة دكر الصػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػي منيجػػػػػػػػي النحػػػػػػػػك كالمعجػػػػػػػػـ، محمػػػػػػػػد خميفػػػػػػػػة ا -9
 ـ.1991قاريكنس،

ق(، حققػو ككتػب حكاشػيو: محمػد 597زاد المسير في عمـ التفسير، ألبي الفرج بف الجػكزم )ت -10
 ـ.1987-ق1،1407بف عبد الرحمف عبد اهلل، دار الفكر، ط/

، 4ىػػ( تحقيػؽ: د شػكقي ضػيؼ، دار المعػارؼ، ط:324السبعة في القراءات، البػف مجاىػد )ت -11
 ـ.2010قاىرة، ال

ق( تحقيؽ: أحمد 392سر صناعة اإلعراب، تأليؼ إماـ العربية أبي الفتح عثماف بف جني )ت -12
 فريد أحمد، المكتبة التكفيقية )د.ط(.

ق(، 748سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء، لئلمػػػاـ شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عثمػػػاف الػػػذىبي )ت -13
 ـ.1،1997كم، دار الفكر لمطباعة كالنشر، ط/تحقيؽ: مجد الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمر 

ق( تػأليؼ: محمػد محػي الػديف عبػد 772ق(، عمػى ألفيػة بػف مالػؾ )ت769شرح ابف عقيػؿ )ت -14
 لبناف، )د.ط(.-الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيركت

فقػػػػػو المغػػػػػة لمثعػػػػػالبي، دراسػػػػػة دالليػػػػػة )ماجسػػػػػتير( لمطالبػػػػػة: لينػػػػػدة زكاكم، جامعػػػػػة منسػػػػػتكرم،  -15
 ـ.2008-2007قسطنطينة، الجزائر، السنة الجامعية، 

 بيركت، )د.ت(. –القامكس المحيط لمفيركزآبادم، دار الجيؿ  -16
ق( راجعػػو كصػػححو، د. محمػػد يكسػػؼ الػػدقاؽ، دار 630الكامػػؿ فػػي التػػاريخ، البػػف األثيػػر )ت -17

 ـ.1998-ق1418، 3لبناف، ط/ –الكتب العممية، بيركت 
 ـ.1994-ق1414بيركت،–ق(، دار صادر 711نظكر)تلساف العرب البف م -18
 المغرب، )د.ت(. -المغة العربية معناىا كمبناىا، تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء -19
الػػػكجيز فػػػي شػػػرح قػػػراءات القػػػرأة الثمانيػػػة، ألبػػػي عمػػػي الحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف إبػػػراىيـ مػػػف يػػػزداد  -20

 ـ.2002، 1رب اإلسبلمي، بيركت، ط:ىػ( تحقيؽ: دريد حسف، دار الغ446األىكازم )ت
المحتسػػػػب فػػػػي تبيػػػػيف كجػػػػكه شػػػػكاذ القػػػػراءات كاإليضػػػػاح عنيػػػػا، ألبػػػػي الفػػػػتح عثمػػػػاف بػػػػف جنػػػػى  -21
-ىػػػ 1420ىػػػ( ، تحقيػػؽ: د عبػػد الحمػػيـ النجػػار، د: عبػػد الفتػػاح  إسػػماعيؿ شػػمبي، القػػاىرة، 392)ت

 ـ.1999
 القاىرة–مكتبة المنتدل  مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع، البف خالكيو، -22
المعػػاجـ المغكيػػة فػػي ضػػكء دراسػػات عمػػـ المغػػة الحػػديث، محمػػد أحمػػد أبػػك الفػػرج، دار النيضػػة  -23

 ـ.1966، 1العربية، ط/
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، 3ق( عػػػػالـ الكتػػػػػب، ط/207معػػػػاني القػػػػرآف، تػػػػأليؼ: أبػػػػي زكريػػػػا يحيػػػػػى بػػػػف زيػػػػاد الفػػػػراء)ت -24
 ـ.1983-ق1430

عرابو لمزجاج أبي -25 ق( شػرح كتحقيػؽ الػدكتكر 311إسحاؽ إبراىيـ بف الٌسػرم )ت معاني القرآف كا 
 ـ.2005-ق1426عبد الجميؿ عبده شمبي، دار الحديث القاىرة، )د.ت(، 

ق( تحقيػػؽ كضػػبط عبػػد 345معجػػـ مقػػاييس المغػػة ألبػػي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا )ت -26
 بيركت، )د.ت(. –السبلـ محمد ىاركف، دار الجيؿ 

 النظرم، محمد الخكلي، مكتبة لبناف، )د.ت(. معجـ عمـ المغة -27
المنػػػتظـ فػػػي تػػػاريخ الممػػػكؾ كاألمػػػـ، البػػػف الجػػػكزم، دراسػػػة كتحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا،  -28

 ـ.1995-ق1415، 2لبناف، ط/ -كمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت
ق( تحقيػػؽ: د. يكسػػؼ عمػػي طكيػػؿ، 681كفيػػات األعيػػاف كأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف البػػف خٌمكػػاف، )ت -29

 ـ.1998-ق1418، 1لبناف، ط/ -كمريـ قاسـ طكيؿ، دار الكتب العممية، بيركت
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 دمةـــــــمق
 الحمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده، كعمى آلو كصحبو. 
 كبعد: 

إحدل الكميات الخمس التي ال تقـك النفس باعتبارىا اليدؼ منيا حماية  ،عقكبة :القصاص
 ، رادعة في زجر المذنب كمعاقبتو عمى فيي الحياة بدكنيا، كىي عقكبة رادعة تتناسب كنكع الجـر

ا التعدم، كىي أيضان رادعة لغيره مف الكقكع في نفس الخطأ، كفعالة في حماية المجتمع  أيضن
 منو ككيانو.أب في زعزعة اإلنساني مف تفشي ىذا النكع مف الجرائـ التي بدكرىا تسب

إلى أف يرث اهلل منذ أف فرضت عمى بني إسرائيؿ ريعة اهلل الباقية ػإف عقكبة القصاص ش 
ٍِ )  :في بني إسرائيؿ األرض كمف عمييا، قاؿ تعالى ۡٛ ٍَ ثِٱۡنَؼ ۡٛ ٱۡنَؼ َٔ ٌَّ ٱنَُّۡفَظ ثِٱنَُّۡفِظ  ِٓۡى فَِٛٓبٓ أَ ۡٛ َ،زَۡجَُب َػهَ َٔ

 َٔ ٱأۡلَََف ثِٱأۡلََِف  َٔ ٍِّ ٍَّ ثِٱنغِّ ٱنغِّ َٔ  ٌِ ٌَ ثِٱأۡلُُر ٱۡنُغُشَٔػ قَِظبص    ٱأۡلُُر َٔ .)
1

 

شِ )  :ٔقٕنّ رؼبنٗ  ۡٛ ب ثَِغ ُۥ َيٍ قَزََم ََۡفَغَۢ ِءَٚم أَََّّ ٓ ٙٓ اِۡعَشَٰ َٰٗ ثَُِ نَِك َ،زَۡجَُب َػهَ
ٍۡ أَۡعِم َرَٰ ٔۡ فََغبد   ِي فِٙ  ََۡفٍظ أَ

ب قَزََم  ًَ ٛؼ  ٱأۡلَۡسِع فََكلَََّ ًِ بٓ أَۡؽَٛب ٱنَُّبَط ٱنَُّبَط َع ًَ ٍۡ أَۡؽَٛبَْب فََكلَََّ َي َٔ ٛؼ  ب  ًِ   2.ب (َع
إف ما يميز ىذه الشريعة المحمدية عف سابقاتيا مف الشرائع ىك ما احتكتو مف إمكاف طمب 
القصاص أك العفك أك التصالح بيف أكلياء الدـ كالجاني، كىذا التخيير بيف العقاب كالعفك كالدية ال 
ة نجده في الشريعة الييكدية التي جعمت العقكبة القصاص دكف إمكاف العفك فييا، كفي الشريع

المسيحية نجد أنيا طبقت القصاص كحثت عمى العفك دكف مقابؿ، كىذا يعتبر تفضيبلن مف اهلل 
سبحانو كتعالى ليذه الشريعة المحمدية التي أحؿ ليا الدية مقابؿ العفك صيانةن لنفس القاتؿ مف 

سكاتان لمفتنة، كىي رحمة مف اهلل سبحانو كتعالى رحـ بيا ىذه األمة قاؿ  اليبلؾ كجبران ألكلياء الدـ كا 
نَِك فَهَُّۥ َػَزاٌة أَنِٛى  ) تعالى:  َٰٖ ثَۡؼَذ َرَٰ ٍِ ٱۡػزََذ ًَ  فَ

ٞۗ خ  ًَ َسۡؽ َٔ ثُِّكۡى  ٍ سَّ نَِك رَۡخفِٛف  يِّ   3(. َرَٰ
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أم بأف جعؿ ليا القصاص كالعفك كالصمح بدالن مف القصاص كحده أك القصاص كالعفك دكف        
ٍۡ ) مقابؿ كما في الشرائع السابقة عمى أف يتبع ذلؾ بالمعركؼ قاؿ تعالى:  ًَ ء   فَ ۡٙ ِّ َش ٍۡ أَِخٛ َٙ نَُّۥ ِي ُػفِ

 ٞۗ ٍ ِّ ثِإِۡؽَغَٰ ۡٛ أََدٓاٌء اِنَ َٔ ۡؼُشِٔف  ًَ  ثِٱۡن
 1(. فَٱرِّجَبُعَۢ

ا كمعمكالن بو في عصر صمح عمى الدية في الكاقع لـ يكف ابتداء إنما كاف معمكمن إف ال 
الجاىمية مف أجؿ إنياء النزاعات كالقضاء عمى الثأر ما أمكف كصكالن إلى نشر األمف كالسمـ كالسعي 

 لحقف الدماء، أم أنو إجراء عرفي أقره اإلسبلـ طالما أنو كسيمة نبيمة لغاية أنبؿ.
ما جاء بو اإلسبلـ كما كاف سائدان قبمو أف الدية في اإلسبلـ مقابؿ العفك عف الفارؽ بيف  

نما كانت  الجاني ذاتو دكف تعد إلى غيره بينما في الجاىمية لـ يعرؼ عندىـ القصاص قطعان كا 
العقكبة غير عادلة إذ أف العقكبة قد تتعدل الجاني إلى غيره مف أفراد قبيمتو كىذا التعدم في الغالب 

يو مكانة قبيمة الجاني أك المجني عميو، كبمعنى أدؽ أف المسؤكلية الجنائية تقع عمى كامؿ أفراد تمم
قبيمة الجاني، كىك ما يعرؼ بالثأر الذم ربما يأتي عمى األخضر كاليابس كقد يمتد لسنكات يذىب 

  ضحيتو الكثير.
ي القتؿ في التشريع كيفية تنفيذ عقكبة القصاص فإف ما يعنينا في ىذا البحث ىك مناقشة  

الميبي، كىؿ كافؽ المشرع األحكاـ الفقيية في ىذا الخصكص؟، كما السبيؿ إلى المبلءمة في حاؿ 
ا ىؿ  العفك أك التصالح كقت  الحتماليةأعطى المشرع الميبي الضمانات الكافية االختبلؼ؟، أيضن

لقصاص يرتبط بإرادة أكلياء الدـ أنو أغفؿ ىذه النقطة أك تغافميا، ذلؾ أف العفك كا ـتنفيذ الحكـ، أ
 دكف غيرىـ.
 كبناءن عمى ما ذكر كاف تقسيـ البحث عمى النحك اآلتي: 

 المبحث األول: القتل الموجب لمقصاص والمماثمة فيو:
 المطمب األول: القتل الموجب لمقصاص. 
 المطمب الثاني: المماثمة في القصاص:

 المبحث الثاني: إجراءات التنفيذ:
 األول: جية التنفيذ:المطمب 

 المطمب الثاني: تنفيذ عقوبة القصاص:
 الخاتمة: وبيا أىم النتائج.
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 األول: القتل الموجب لمقصاص والمماثمة فيو:المبحث 
يطمؽ عمى العقكبة الكاقعة عمى النفس بالقصاص، كليذه العقكبة في الفقو اإلسبلمي أحكاميا      

حث بالتفصيؿ في مطمبيف اثنيف، األكؿ: نخصصو لبياف القتؿ الخاصة، التي سنتناكليا في ىذا المب
المكجب لمقصاص، كالثاني: في المماثمة فيو، كمقارنة ما صاغو المشرع الميبي مع ىذه األحكاـ 

 بالخصكص.   
 المطمب األول: القتل الموجب لمقصاص:

تؿ أك الجرح القصاص: مف قىٌص، جاء في لساف العرب: ) كالقصاص كىك: القكد كىك الق     
بالجرح، كاالقتصاص: أخذ القصاص، كاإلقصاص: أف يؤخذ لؾ القصاص، كأقص األمير فبلننا مف 

 1فبلف إذا اقتص لو منو فجرحو مثؿ جرحو أك قتمو قكدنا(.
ا: ) المساكاة بيف الجريمة       أما في االصطبلح فبل يختمؼ عف معناه المغكم فيك يعني اصطبلحن

  2كالعقكبة (.
 3أم: ) يعاقب الجاني بمثؿ فعمو فيقتؿ كما قتؿ كيجرح كما جرح (.     
كىذا أبمغ أنكاع العدالة، ككما ذكر اإلماـ أبك زىرة: ) إذ أف الجزاء إذا ساكل العمؿ كاف ذلؾ      

 4عيف العدؿ كلبو كمعناه (.
عمدنا،  كينقسـ القصاص مف حيث الجريمة إلى نكعيف اثنيف ىما: القصاص في النفس     

 كالقصاص فيما دكف النفس عمدنا.
 كالنكع األكؿ ػػ مكضكع البحث ػػ يقابمو في القكانيف الكضعية عقكبة اإلعداـ المقررة لمقتؿ العمد.     
كالنكع الثاني كىك كؿ أذل يقع عمى جسـ اإلنساف مف غيره كال يكدم بحياتو مف جرح بمختمؼ      

أنكاعو أك قطع لؤلطراؼ كما يجرم مجراىا أك الذىاب بمنفعتيا مع بقاء أعيانيا كفقد البصر أكالسمع 
 كغيره، كىذا النكع ال محؿ لو في ىذا البحث.

ة ثبت أصميا في الكتاب، كثبت تفصيميا في السنة، فمف كالقصاص في النفس : عقكبة مقدر      
ٌَ  الكتاب قكلو تعالى: ) ِت نََؼهَُّكۡى رَزَّيُٕ نِٙ ٱأۡلَۡنجََٰ ْٔ ٓلُ ح  ََٰٚ َٰٕ نَُكۡى فِٙ ٱۡنيَِظبِص َؽَٛ َٔ .)

5
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ٗۖ ٚٔقٕنّ رؼبنٗ: )       ُكُى ٱۡنيَِظبُص فِٙ ٱۡنيَۡزهَ ۡٛ ٍَ َءاَيُُْٕا ُ،زَِت َػهَ َب ٱنَِّزٚ ٱۡنَؼۡجُذ ثِٱۡنَؼۡجِذ لَُّٚٓ َٔ ٱۡنُؾشُّ ثِٱۡنُؾشِّ 

 ٍۡ ًَ  فَ
 َٰٗ َٰٗ ثِٱأۡلَُضَ ٱأۡلَُضَ ثِّكُ  َٔ ٍ سَّ نَِك رَۡخفِٛف  يِّ ٍ ۗٞ َرَٰ ِّ ثِإِۡؽَغَٰ ۡٛ أََدٓاٌء اِنَ َٔ ۡؼُشِٔف  ًَ  ثِٱۡن

ء  فَٱرِّجَبُعَۢ ۡٙ ِّ َش ٍۡ أَِخٛ َٙ نَُّۥ ِي ۡى ُػفِ

 ٍِ ًَ  فَ
ٞۗ خ  ًَ َسۡؽ نَِك فَهَُّ  َٔ َٰٖ ثَۡؼَذ َرَٰ  1 .( ۥ َػَزاٌة أَنِٛى  ٱۡػزََذ
 إلى غيرىا مف اآليات القرآنية الدالة عمى شرعية عقكبة القصاص.     
أما في السنة كقكلو ػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػ: ) مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظيريف، إما أف      

ما أف يقاد (.  2يكدل كا 
كقكلو ػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػ ) ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل      

  3إال بإحدل ثبلث: النفس بالنفس، كالثيب الزاني، كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة (.
ء األمة عمى كغيرىا مف األحاديث النبكية الكثيرة في ىذا المكضكع. ككذلؾ انعقاد إجماع فقيا     

 مشركعية القصاص.
عقكبة القصاص في النفس عند الفقياء ال تطبؽ إال في جريمة القتؿ العمد مع االختبلؼ في      

تقسيميـ ألنكاع القتؿ، كما يترتب عمى ىذا التقسيـ مف إلحاؽ أفعاؿ قد  تندرج تحت نكع عند 
لقتؿ إلى ثبلثة أنكاع: العمد كشبو بعضيـ كتمحؽ بأخر عند بعضيـ األخر، فقد قسـ أغمب الفقياء ا

ا فَِٛٓب العمد كالخطأ، فأما دليميـ في العمد قكلو تعالى: )  هِذ  ا فََغَضٓاُؤُِۥ َعََُُّٓى َخَٰ ذ  ًِّ زََؼ ب يُّ  ُ َيٍ َٚۡيزُۡم ُيۡؤِي َٔ

ب  ً أََػذَّ نَُّۥ َػَزاثًب َػِظٛ َٔ نََؼَُُّۥ  َٔ  ِّ ۡٛ ُ َػهَ َغِؼَت ٱَّللَّ َٔ .)4   
ٍٍ أٌَ َٚۡيزَُم ُيۡؤِيًُب ااِلَّ َخطَ ) لو تعالى: كفي الخطأ قك       ۡؤِي ًُ ٌَ نِ َيب َ،ب َيٍ قَزََم ُيۡؤِيًُب َخطَ     َٔ َٔ ب فَزَۡؾِشُٚش     ب  

 
 
قُْٕا ذَّ ٓ أٌَ َٚظَّ ِّۦٓ ااِلَّ هِ ْۡ ٓ أَ َٰٗ خٌ اِنَ ًَ َغهَّ ِدَٚخ  يُّ َٔ ۡؤِيَُخ    5(. َسقَجَخ  يُّ

هلل عميو كسمـ ػػ ) أال إف قتيؿ خطأ العمد قتيؿ كحجتيـ في القتؿ شبو العمد قكلو ػػ صمى ا     
 6السكط كالعصا ... (.

كقالكا إف القصاص في العمد ىك: ) القتؿ الذم يقصد فيو الجاني الفعؿ القاتؿ كيقصد النتيجة،      
 7أما إذا قصد الفعؿ القاتؿ فقط دكف أف يقصد إزىاؽ الركح فيذا قتؿ شبو عمد ال قصاص فيو (.
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ة يٍ قزم نّ قزٛم فٕٓ ثخٛش انُظشٍٚ  انًُظٕسح: ــ يؾًذ ثٍ اعًبػٛم انجخبس٘  طؾٛؼ انجخبس٘  ،زبة انذٚبد  ثب  2

 .286و  انغضء انشاثغ  ص 1998يظش  يكزجخ اإلًٚبٌ  

 .286يظذس عبث   ،زبة انذٚبد  ثبة يٍ قزم نّ قزٛم فٕٓ ثخٛش انُظشٍٚ  انغضء انشاثغ  ص

 .285اثغ  ص ــ انًظذس َفغّ   ،زبة انذٚبد  ثبة قٕل هللا رؼبنٗ: أٌ انُفظ ثبنُفظ...  انغضء انش  3

 .93ــ عٕسح انُغبء  آٚخ سقى   4

 .92ــ عٕسح انُغبء  آٚخ سقى   5

ــ أؽًذ ثٍ شؼٛت انُغبئٙ  انًغزجٗ يٍ انغٍُ  ثبة ر،ش االخزالف ػهٗ خبنذ انؾذاء  ؽهت: عٕسٚب  يكزت   6

 .42و  انغضء انضبيٍ  ص  1986انًطجٕػبد اإلعاليٛخ  انطجؼخ انضبَٛخ  

٘  ػيٕثخ اإلػذاو فٙ انششائغ انغًبٔٚخ  يغهخ انًؼٓذ انؼبنٙ نهيؼبء  ؽشاثهظ: نٛجٛب  انؼذد انضبَٙ  ــ د. عؼٛذ انغهٛذ  7

 . 42و  ص  2008انغُخ 
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لؾ يشترطكف في القتؿ العمد القصد الخاص كىك انصراؼ نية الجاني إلى إزىاؽ ركح كىـ بذ     
: عف طريؽ اآللة  المجني عميو، كباعتبار أف القصد أمر خفي فيثبت عندىـ مف كجييف ) أكالن
المستعممة في الجريمة، كثانينا: عف طريؽ األدلة العادية كاالعتراؼ كشيادة الشيكد، كلكف ال يمكف 

ر القصد ثابتنا ما لـ يثبت عف الطريؽ األكؿ، ألف كؿ إثبات يجىء بالطريؽ الثاني يعتبر أف يعتب
 1مشكككنا فيو حتى يزكؿ الشؾ بثبكت القصد عف طريؽ اآللة أك الكسيمة المستعممة في القتؿ (.

 كلذلؾ فالعمد لدييـ عمى العمـك ال يتـ إال بالسبلح كما في حكمو، أك بأم شيء آخر الغالب     
 فيو أنو يقتؿ.

كأما شبو العمد فما كاف بغير السبلح كالعصا كالحجر، كعقكبتو ال ترقى إلى القصاص، كىك       
ما يعرؼ قانكننا بالضرب المفضي إلى المكت، كسمي بشبو العمد ) ألف القتؿ متردد بيف العمد 

ا، كما لـ يكف عمدنا  كالخطأ، إذ إف الضرب مقصكد كالقتؿ غير مقصكد، فيك ليس عمدنأ محضن
ا سقط القكد، ألف األصؿ صيانة الدماء فبل تستباح، إال بأمر بينف (.  2محضن

كقسـ فقياء المالكية القتؿ إلى نكعيف اثنيف: قتؿ عمد، كقتؿ خطأ، كالعمد لدييـ: كؿ فعؿ      
أـ ال، ارتكب بقصد العدكاف، إذا أدل لمكت المجني عميو، بأم أداة كانت، سكاءن كانت تقتؿ غالبنا 

ذلؾ أف القصد لدييـ ىك تعمد الفعؿ فقط كليس تعمد النتيجة إذا كاف القتؿ بطريؽ المباشرة، قاؿ 
اإلماـ مالؾ ػػ رحمو اهلل ػػ ) كاألمر المجتمع عميو الذم ال اختبلؼ فيو عندنا، أف الرجؿ إذا ضرب 

 3، كفيو القصاص (.الرجؿ بعصا أك رماه بحجر أك ضربو عمدنا فمات مف ذلؾ، فإف ذلؾ ىك العمد
نما يكتفي في تحقؽ القصد أف يككف       كبذلؾ كفقنا ليذا الرأم فبل يشترط القصد الخاص، كا 

االعتداء عمدنا عدكاننا، كاستثنى مف ذلؾ بعض الحاالت التي البد مف تكافر القصد الخاص في 
يككف قد كقع عمى كجو االبف مع أبيو، أك أف كىك النية في إزىاؽ ركح المجني عميو،  ) ك بعضيا،

 4المعب أك مقصكدنا بو التأديب (.
 .كخبلصة القكؿ  أف  شبو العمد عند الجميكر يمحؽ بالعمد عند المالكية     
ـ بشأف أحكاـ القصاص كالدية كتعديبلتو بٌيف في مكاده عقكبة  1423لسنة  6القانكف رقـ      

ا كفي حالة العفك ممف لو الحؽ فيو القتؿ العمد كعقكبة القتؿ الخطأ، فالعمد: عقكبتو  اإلعداـ قصاصن
تككف العقكبة السجف المؤبد كالدية، كالخطأ: كعقكبتو الدية، كلـ يرد في نصكصو القتؿ المتجاكز 

                                                           
 .29ــ ػجذ انيبدس ػٕدح  يشعغ عبث   انغضء انضبَٙ  ص   1

 .265و  انغضء انضبنش   1999ــ انغٛذ عبث   فيّ انغُخ  انيبْشح: يظش  داس انفزؼ نإلػالو انؼشثٙ  انطجؼخ انضبَٛخ    2

و  ص  1999ــ اإليبو يبنك ثٍ أَظ  ثبة يب ٚغت فٙ انؼًذ  انًٕؽل  انًغشة  داس اٜفب  انغذٚذح  انطجؼخ انخبيغخ    3

761 . 

 .481  480ــ ثذاثخ انًغزٓذ َٔٓبٚخ انًيزظذ  يشعغ عبث   انغضء انضبَٙ  ص   4
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لمقصد، أم القتؿ شبو العمد، كطبقنا ألحكاـ ىذا القانكف فالقتؿ العمد كىك الجريمة األشد، كالقتؿ 
ف ألحكامو، كلـ يبيف جريمة القتؿ المتجاكز لمقصد. كىذا التقسيـ  الخطأ كىك الجريمة األخؼ يخضعا

في الغالب يكافؽ ما ذىب إليو فقياء المالكية في تقسيميـ ألنكاع القتؿ، إال أف المحكمة العميا كفي 
أحد مبادئيا كافقت ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف بياف أنكاع القتؿ بالقكؿ: ) إف األفعاؿ المادية 

فإذا نكل  ،القتؿ العمد كالضرب المفضي إلى المكت أك القتؿ الخطأ مظيرىا الخارجي كاحذلجرائـ 
ذا نكل المساس بجسـ المجني عميو كانت  الجاني قتؿ المجني عميو كانت الكاقعة قتبلن عمدنا، كا 
الكاقعة ضربنا أفضى إلى المكت، أما إذا لـ ينك شيئنا مف ذلؾ كحصؿ إيذاء لممجني عميو نتيجة 

 1ىماؿ أك تقصير أك عدـ مراعاة لؤلنظمة كانت الكاقعة جريمة خطئية (.إ
كبالتالي فإف شبو العمد أك الضرب المفضي إلى المكت يخضع لمقكاعد العامة، أم أنو جريمة      

ا في ظؿ التشريع  ا، كالقتؿ المعاقب عميو قصاصن تعزيرية، ال يعاقب عمييا بالدية كال اإلعداـ قصاصن
 الميبي ىك: القتؿ العمد الذم قصد فيو الجاني الفعؿ كالنتيجة.

 المماثمة في القصاص:المطمب الثاني: 
ىؿ القصاص معناه أف يفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو سكاءن بسكاء فيقتص منو  

 بمثؿ ما قتؿ كيفعؿ بو مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو ليشفي غميؿ كلي الدـ؟.
أـ أف مفيـك القصاص ىك حرماف الجاني مف حقو في الحياة، كذلؾ يتحقؽ بأيسر كسيمة  

 ياة الجاني بعيدنا عف الميثمة كالتشفي منو.ممكنة تكدم بح
بالرأم األكؿ، كقالكا بأف القصاص يعني المماثمة،  4كالظاىرية 3كالشافعية 2أخذ المالكية 

كبالتالي يجكز لكلي الدـ أك مف يتكلى تنفيذ القصاص أف يفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ الجاني بالمجني 
ف ق عميو، فإف قتمو ف خنؽ خنؽ، بالسيؼ قتؿ بالسيؼ، كا  ف أغرؽ أغرؽ، كا  تمو بمثقؿ قتؿ بمثمو، كا 

ال عزر عف ذلؾ.  كىي سمطة تقديرية أعطاىا المشرع لكلي الدـ، كلكف ال يجكز لو أف يتجاكزىا كا 
ۡضِم  كاستدلكا عمى صحة تكجييـ ىذا بأدلة مف الكتاب بقكلو تعالى: )  ًِ ٌۡ َػبقَۡجزُۡى فََؼبقِجُْٕا ثِ اِ َٔ

 ِّ ٍَ َيب ُػٕقِۡجزُى ثِ جِِشٚ ش  نِّهظََّٰ ۡٛ َٕ َخ نَئٍِ َطجَۡشرُۡى نَُٓ َٔ   1(. ۦۖ 
                                                           

  انؼذداٌ 39و  يغهخ انًؾكًخ انؼهٛب  انغُخ  2004. 10. 16    44ُخ نغ 1420ــ انًؾكًخ انؼهٛب  َيغ عُبئٙ سقى   1

 .166األٔل ٔانضبَٙ  ص 

.ٔ،زنك انشٛخ 488ــ أثٕ انٕنٛذ يؾًذ ثٍ سشذ  ثذاٚخ انًغزٓذ َٔٓبٚخ انًيزظذ  انيبْشح: يظش  د:د  انغضء انضبَٙ  ص 2

كش نهطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ  انغضء انضبَٙ  ص أؽًذ انظبٔ٘  ثهغخ انغبنك ألقشة انًغبنك  ثٛشٔد: نجُبٌ  داس انف

 ٔيب ثؼذْب. 365

و   2006ــ انشٛخ يؾًذ انششثُٛٙ انخطٛت  يغُٙ انًؾزبط انٗ يؼشفخ أنفبظ انًُٓبط  انيبْشح: يظش  داس انؾذٚش    3

 .277انغضء انخبيظ  ص 

ٔيب  475ذ انغبثغ  انغضء انؼبشش  ص و  انًغه 2005ــ اثٍ ؽضو انظبْش٘  انًؾهٗ  انيبْشح: يظش  داس انزشاس    4

 ثؼذْب.

  126.1ــ عٕسح انُؾم  آٚخ سقى  5 
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ف عاقبتـ أييا المؤمنكف مف ظممكـ كاعتدل عميكـ ،   قاؿ الطبرم في تفسيره لآلية: ) كا 
 1 فعاقبكه بمثؿ الذم نالكـ بو ظالمكـ مف العقكبة (.

  2ػػػ : ) مف حرؽ حرقناه، كمف غٌرؽ غٌرقناه (. صمى اهلل عميو كسمـكمف السنة قكلو ػػػػ 
ػػػ رض رأس ييكدم بيف حجريف كاف قد قتؿ بيما جارية  صمى اهلل عميو كسمـكثبت أنو ػػػػ 

 3مف األنصار.
كحيث إف القصاص معناه المماثمة في الفعؿ فجاز أف يستكفى مف الجاني بمثؿ ما فعؿ  

ف الغاية منو ىي التشفي ، فبل يتحقؽ ذلؾ إال إذا قتؿ الجاني بمثؿ ما قتؿ، كعندىـ بالمجني عميو، كا 
 القتؿ بالسيؼ بمحـر لعينو لسحر أك خمر أك لكاط.*

كذىب الحنفية كالحنابمة إلى أف القصاص ال يككف إال بحد السيؼ سكاء كقع القتؿ بالسيؼ 
د نيى النبي ػػػػ صمى أك غيره، كال يجكز أف يفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو، ألنو ميثمة، كق

ػػػ : ) ال قكد  صمى اهلل عميو كسمـاهلل عميو كسمـ ػػػ عف ذلؾ كاستدؿ أىؿ ىذا الرأم بحديث النبي ػػػػ 
 4إال بالسيؼ (.

 5 كالقكد ىك : ) القصاص (. 
 فمعنى الحديث منع استيفاء القصاص بغير السيؼ. 
ذا خالؼ ذلؾ  كبناءن عمى ذلؾ ال يجكز أف يمكف كلي الدـ مف القصاص  بغير السيؼ، كا 

 عزر الفتياتو عمى اإلماـ، كاعتبر مستكفينا لحقو في القصاص.
ذا كانت الغاية مف القصاص ىي الردع العاـ كالخاص، فبل شؾ أف ما ذىب إليو  كا 
المالكية كالشافعية كالظاىرية أبمغ في تحقيؽ ىذه الغاية، كأشد زجرنا، فمف ال يرحـ ال يستحؽ أف 

 يرحـ.

                                                           
ــ أثٕ عؼفش يؾًذ ثٍ عشٚش انطجش٘   رفغٛش انطجش٘   انيبْشح: يظش  انًكزجخ انزٕفٛيٛخ  د: د  انغضء  انضبيٍ  ص  1

201. 

ــ أؽًذ ثٍ  انؾغٍٛ ثٍ ػهٙ انجٛٓيٙ  انغٍُ انكجشٖ  رؾيٛ : يؾًذ ػجذ انيبدس ػطب  يكخ انًكشيخ: انغؼٕدٚخ  يكزجخ   2

 .43و  انغضء انضبيٍ ص  1994داس انجبص  

 .285ــ  انجخبس٘  ،زبة انذٚبد  ثبة ارا قزم ثؾغش أٔ ػظب  يظذس عبث   انغضء انشاثغ  ص   3

  انًبنكٛخ ارا ؽبل رؼزٚت انغبَٙ ثًضم فؼهّ أٔ رجش انيظبص ثبنيغبيخ  ٔاخزهف ــ ،ًب ٚزؼٍٛ انغٛف ػُذ

 انًبنكٛخ فٙ انيزم ثبنُبس ٔانزغًى  فيٛم ٚيزم ثبنغٛف  ٔقٛم: ٚيزم ثًب قزم ثّ.

ــ ْزا  انؾذٚش يشٔ٘ يٍ ؽش  ،هٓب ػؼٛفخ   سٔاِ اثٍ يبعخ  ٔ،زنك انطجشاَٙ  ٔانجٛٓيٙ ٔنفظّ: ) ال قٕد اال   4

  ٔانجضاس فٙ يغُذِ ٔنفظّ: ) انيٕد ثبنغٛف  ٔنكم خطل أسػ (. انًظذس: عشاط انذٍٚ ػًش ثٍ ػهٙ األَظبس٘  ثؾذٚذح(

انًؼشٔف ثبثٍ انًهيٍ  انجذس انًُٛش فٙ رخشٚظ األؽبدٚش ٔاٜصبس انٕاقؼخ ٘ انششػ انكجٛش  رؾيٛ : يظطفٗ أثٕ انغٛؾ 

 .390و  انغضء انضبيٍ  ص  2004  ٔآخشاٌ  انشٚبع: انغؼٕدٚخ  داس انٓغشح نهُشش ٔانزٕصٚغ

 .215ــ  اثٍ يُظٕس  نغبٌ انؼشة  يظذس عبث   انًغهذ انغبدط  انغضء انضبَٙ ػشش  ص 5
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إذا كانت الغاية مف القصاص ىي حرماف الجاني مف حقو في الحياة بأيسر ما يمكف  أما
ا، فإف ما ذىب إليو األحناؼ كالحنابمة أيسر  مف األلـ كالعذاب منعنا لبلنتقاـ كالميثمة المحرمة شرعن

لؾ  كسيمة لتحقيؽ ىذه الغاية، كلذلؾ فإنو إذا كجدت أداة أخرل أسرع مف السيؼ كجب استعماليا، كلذ
اختمفت التشريعات المدنية في اختيار أم الكسائؿ أسرع في إزىاؽ ركح الجاني، كأقؿ إيبلمنا كتمثيبلن 
كتعذيبنا فمنيـ مف اختار الشنؽ، كمنيـ مف اختار المقصمة، كمنيـ مف اعتمد الكرسي الكيربائي، 

 كمنيـ مف اعتمد اإلبرة السامة.
  19لتنفيذ عقكبة اإلعداـ، فقد نصت المادة كقد كاف المشرع الميبي يعتمد الشنؽ كسيمة 

 1عقكبات عمى أنو: ) كؿ محكـك عميو باإلعداـ يشنؽ طبقنا ألحكاـ قانكف اإلجراءات الجنائية (.
لسنة  14كعدؿ المشرع الميبي عف ىذه الكسيمة إلى الرمي بالرصاص بمكجب القانكف رقـ  
تنص عمى أنو: ) كؿ محكـك عميو  عقكبات، كأصبحت 19ـ الذم عدلت بمكجبو المادة  1428

  2باإلعداـ يقتؿ رمينا بالرصاص طبقنا لئلجراءات المقررة قانكننا (.
كال ندرم أسباب العدكؿ عف كسيمة الشنؽ إلى كسيمة الرمي بالرصاص رغـ أنيا أكثر  
 إيبلمنا.

 المبحث الثاني: إجراءات التنفيذ:
 المطمب األول: جية التنفيذ:

ف شاء عفا، كىذا محؿ اتفاؽ بيف جميع الفقياء.القصاص حؽ لكلي    الدـ إف شاء اقتص كا 
ككلي الدـ صاحب الحؽ قد يككف منفردنا، كقد يككف جماعةن، كقد يككف بالغنا، كقد يككف  

، كقد يككف مجنكننا، كقد يككف حاضرنا، كقد يككف غائبنا.  قاصرنا، كقد يككف عاقبلن
ا، فمو حؽ استيفاء القصاص بذاتو، إف كاف قادرنا عمى فإف كاف الكلي بالغنا عاقبلن منفردن  

ال جاز لو أف ينيب غيره إلتماـ  استيفاء القصاص باستعماؿ أداتو المشركعة بالطريقة المشركعة، كا 
ال فممحاكـ.  ىذه الميمة، كا 

ف كاف صغيرنا أك مجنكننا، فيرل بعض األحناؼ انتظار بمكغو أك إفاقتو، كقاؿ اآلخركف:   كا 
 1و اإلماـ.ينكب عن

                                                           
و  اَظش انهغُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل  يٕعٕػخ انيٕاٍَٛ انغُبئٛخ  ٔانيٕاٍَٛ  1428نغُخ  14ــ يؼذنخ ثبنيبٌَٕ سقى  1

 .8و  ص  2006ؼيٕثبد ٔانيٕاٍَٛ انًكًهخ نّ (  انطجؼخ األٔنٗ  انًكًهخ نٓب  انغضء األٔل  ) قبٌَٕ ان

 8ــ انًشعغ َفغّ    2

ثٛشٔد: نجُبٌ, داس انًؼشفخ   ثبة يب ٕٚعت انيظبص,صٍٚ انذٍٚ ثٍ َغٛى انؾُفٙ, انجؾش انشائ  ششػ ،ُض انذقبئ , ــ  1

 .342د: د, انغضء انضبيٍ, ص 
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فمو الحؽ في تقدير مصمحتو إما  : ينقؿ الحؽ لكلي القاصر أك المجنكف1كقاؿ المالكية 
ما بأخذ الدية.  باستيفاء القصاص كا 

: ) يجب االنتظار كال يجكز لمكلي أف يقـك مقاميما في االستيفاء 2كقاؿ الشافعية كالحنابمة 
 ذلؾ إال منو، كال يحصؿ مف استيفاء غيره.أك أخذ الدية ألف القصاص غايتو التشفي، كال يحصؿ 

ما أف يككف بينيـ صغير أكمجنكف،   أما إذا تعدد أكلياء الدـ، فإما أف يككنكا كبارنا جميعنا، كا 
ما أف يككنكا حاضريف جميعنا أك يككف منيـ غائب.  كا 

حدىـ فإذا كانكا كبارنا حاضريف فمكؿ منيـ كالية استيفاء القصاص دكف تفضيؿ، فمك تكاله أ 
تحققت الغاية، كاستكفي القصاص في مكاجية الجميع، كلكف الحنفية يشترطكف حضكر جميع أكلياء 
الدـ عند استيفاء القصاص، النتفاء الشبية باحتماؿ عفك الغائب، فإف بادر أحدىـ دكف حضكر 

ا، كيعزر الفتياتو. الباقيف  3جميعنا باالستيفاء، تحقؽ االستيفاء في مكاجية اآلخريف أيضن
: إف لمباقيف المفتات عمييـ حقيـ مف الدية في تركة الجاني 4كقاؿ الحنابمة كبعض الشافعية 

ف بادر بعد عفك غيره لزمو القصاص، كقيؿ ال إف لـ يعمـ.  ال القاتؿ، كما لك كاف القاتؿ أجنبينا، كا 
لحنفية أما إذا كاف األكلياء منيـ البالغ كالقاصر كمنيـ المجنكف كمنيـ الغائب، فذىب ا 

كالمالكية إلى تحقؽ استيفاء القصاص مف الكبار العقبلء الحاضريف، كال تنظر إفاقة المجنكف كال 
بمكغ القاصر، إال أف المالكية يركف إذا كاف الجنكف غير مطبؽ حيث يفيؽ المجنكف أحياننا، 

المالكية كجكب فاشترطكا انتظار إفاقتو، أما الغائب فينتظر عكدتو منعنا لشبية العفك منو، كيرل 
انتظار الغائب غيبة قريبة، كىك الذم تصؿ إليو األخبار كيمكف حضكره، أما الغائب غيبة بعيدة، 

 5كىك الذم ال تصؿ إليو األخبار كال يمكف حضكره، فبل ينتظر.
: ال يجكز ألم مف األكلياء أف يستفرد 6كقاؿ الشافعية كالصاحباف مف الحنفية كالحنابمة 

ذا كاف منيـ قاصر أك مجنكف أك غائب فيؤخر االستيفاء إلى  باستيفاء القصاص إال بإذف الجميع، كا 
فاقة المجنكف كحضكر الغائب، كال يجكز لمكلي أبنا أك جدنا، كال الكصي كال  حيف بمكغ الصغير كا 

 الحاكـ استيفاء القصاص نيابة عف الصغير أك المجنكف، النتفاء الغاية منو كىي التشفي.
                                                           

 340انزخٛشح  ثٛشٔد: نجُبٌ  داس انغشة اإلعاليٙ  انغضء انضبَٙ ػشش  ص ــ شٓبة انذٍٚ أؽًذ ثٍ ادسٚظ انيشافٙ   1

 ٔيب ثؼذْب.

 .270ــ انششثُٛٙ  يظذس عبث   انغضء انخبيظ  ص   2

 .273ــ انًظذس َفغّ  انغضء انشاثغ  ص  3

 .272ــ انًظذس َفغّ  انغضء انشاثغ    4

. ٔ،زنك شٓبة انذٍٚ انيشافٙ  362ذس عبث   انغضء انضبَٙ  ــ انشٛخ أؽًذ انظبٔ٘  ثهغخ انغبنك ألقشة انًغبنك  يظ 5

 .341انزخٛشح  يظذس عبث   انغضء انؼبشش  ص 

 .366ــ أثٕ يؾًذ ػجذ هللا ثٍ قذايخ  انًغُٙ  انيبْشح: يظش  داس انؾذٚش  انغضء انؾبد٘ ػشش  ص   6

ُّ  فإٌ نى ٚزفيٕا ػهٗ ٔاؽذ ٔ،بٌ ،م يُٓى أْم *ــ فإٌ رشبؽٕا أيشٔا ثزٕ،ٛم أؽذْى أٔ غٛشْى ٔال ٚغٕص رًكُٛٓى عًًٛؼب ي

 .366نالعزٛفبء أقشع ثُٛٓى. ساعغ اثٍ قذايخ  انًظذس انغبث   انغضء انؾبد٘ ػشش  ص  
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ـ عمى أنو: يثبت الحؽ في  1423لسنة  6دة الثانية مف القانكف رقـ كقد نصت الما 
ذا عفا أحدىـ سقط الحؽ في  القصاص ألكلياء دـ المجني عميو العاقميف البالغيف سف الرشد، كا 
القصاص، كلمدكلة الحؽ في القصاص كفي العفك عنو إذا لـ يكف لممجني عميو كلي دـ، أك كاف 

 ائبنا ال ترجى عكدتو كمف في حكمو.كلي دمو مجيكؿ المكاف، أك غ
المحكمة العميا الميبية في أحد مبادئيا قالت:) إف عمماء الشريعة اإلسبلمية كالمفسريف قد أخيرنا       

قرركا بأف القصاص ال يجكز تنفيذه مف أكلياء الدـ بأنفسيـ، بؿ يجب تنفيذه مف الحكاـ بناءن عمى 
 .1افظة عمى أركاح األبرياء كقضاءن عمى الفتنة في ميدىا(طمب كلي الدـ. صيانة لدماء الناس كمح

كىي بالتأكيد محقة فيما ذىبت إليو بشأف إقامة القصاص، فيك كاجب عمى كلي األمر القياـ        
بو، قاؿ القرطبي في تفسيره: ) ال خبلؼ أف القصاص في القتؿ ال يقيمو إال أكلك األمر، فرض 

قامة  الحدكد، كغير ذلؾ، ألف اهلل _ سبحانو كتعالى _ طالب جميع عمييـ النيكض بالقصاص كا 
المؤمنيف بالقصاص ثـ ال يتييأ لممؤمنيف جميعان أف يجتمعكا عمى القصاص فأقامكا السمطاف مقاـ 

 .2أنفسيـ في إقامة القصاص كغيره مف الحدكد(
رجكع إلى الحاكـ فإف كقد ذىب العمماء جميعان أنو إذا قاـ كلي الدـ بمباشرة القصاص دكف ال      

دانتو إفعمو يعتبر افتياتان عمى كلي األمر يكجب التعزير، خاصة كأف المتيـ برمء حتى تثبت 
قضائيان، فربما كانت الجريمة ال ينطبؽ عمييا كصؼ القتؿ العمد  بؿ كانت قتؿ خطأ أك شبو عمد 

بريئة ىدران كىذا األمر  كالتي ال يستكجب الحكـ بالقصاص فييا، كبيذا االفتيات قد تذىب أركاح
ط ايجمب ضرران لممجتمع ككؿ، كذلؾ بإيقاظ الفتف كتحريؾ رحى الثارات بينيـ مما يستكجب أف ين

 كلي األمر دكف غيره، كأنو كاجب عينان عميو لتحقيؽ العدالة بيف أفراد المجتمع.بأمر إقامة القصاص 
أنو حؽ لكلي الدـ إذا طمبو كجب عمى الحاكـ تمبية  :تكلي استيفاء القصاص قاؿ الفقياء فيو     

في حؽ الجاني، كىذا القكؿ عند  اإلدانةطمبو كتمكينو مف الجاني تحت إشرافو كمتابعتو طالما ثبتت 
أغمب الفقياء، فعمى سبيؿ المثاؿ قاؿ ابف قدامة:) ال يجكز استيفاء القصاص إال بحضرة 

ف كاف الكلي ال يحسف االس تيفاء أمره بالتككيؿ فيو، ألنو حقو فكاف لو التككيؿ في السمطاف... كا 
 1استيفائو كسائر الحقكؽ، فإف لـ يجد مف يككمو إال بعكض أخذ العكض مف بيت الماؿ(

                                                           
 .318و  ص 1993عُخ  7ـ  4ــ يغهخ انًؾكًخ انؼهٛب  انؼذد انضبنش ٔانشاثغ   انغُخ انزبعؼخ ٔانؼششٌٔ  شٓش   1

بس٘ انًؼشٔف ثبنيشؽجٙ  انغبيغ ألؽكبو انيشآٌ  انيبْشح: يظش  يكزجخ اإلًٚبٌ  انطجؼخ ـ أثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ األَظ  2

 .550و  انغضء األٔل ص  2006انضبَٛخ  

و  اعضء انؾبد٘ ػشش   2004ـ اثٍ قذايخ ) أثٕ يؾًذ ػجذهللا ثٍ أؽًذ(  انًغُٙ داس انؾذٚش: انيبْشح  يظش    1

 ,365  363ص
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كقاؿ الكاساني:) ... كلو أف يقتؿ بنفسو كبنائبو بأف يأمر غيره بالقتؿ، ألف كؿ أحد ال يقدر       
 1أك لضعؼ قمبو أك لقمة ىدايتو إليو( عمى االستيفاء بنفسو إما لضعؼ بدنو

 .2كقاؿ النككم في كيفية المماثمة:) فممكلي أف  يقتمو بمثؿ ما قتؿ بو (     
كمع ذلؾ يرل البعض منيـ أنو إذا خيؼ الفتنة أك الجكر تكلى كلي األمر تنفيذ القصاص، قاؿ      

الدـ، كقد قيؿ: إنو ال ييمٌكف ابف رشد:)  كأما ممف يككف القصاص؟: فالظاىر أنو يككف مف كلي 
 .3منو، لمكاف العداكة مخافة أف يجكر فيو(

بمجرد التيمة أك  عقكبةعتقد ػػ في تنفيذ الأإف مبدأ المحكمة العميا المكقرة ينصب ػػػ عمى ما           
ذف كلي األمر  في جريمة لـ تثبت أك أنيا مف الجرائـ التي ال يعاقب عمييا بالقصاص، كدكف عمـ كا 
بدليؿ قكليا:) إف عمماء الشريعة اإلسبلمية كالمفسريف  قد قرركا بأف القصاص ال يجكز تنفيذه مف 

  4أكلياء الدـ بأنفسيـ، بؿ يجب تنفيذه مف الحكاـ بناءن عمى طمب كلي الدـ (
كمع ذلؾ فمسنا ممف يدعك إلى تمكيف كلي الدـ مف الجاني بؿ إننا نرجح القكؿ بعدـ التمكيف        

ف رغبة التشفي قد تدعك إلى الحيؼ كالجكر كثانيان حت أف  :ى ال تنتشر الفكضى بالدرجة األكلى، ، كا 
ف كاف األصؿ في ذلؾ أف  المشرع قد جعؿ ىذا االختصاص مف ميامو دكف غيره، كحتى كا 

ص أك كالقكانيف الحديثة في البمداف كافة ػػػ تقريبان ػػػ جعمت ميمة تنفيذ القصا االستيفاء لكلي الدـ،
اإلعداـ مف اختصاص جيات اعتبارية معينة، كلـ تعط ىذا الحؽ ألكلياء الدـ ألسباب ذكرناه سابقان 

 كمف بيف ىذه الدكؿ ليبيا.
إف ما نكد قكلو : أف استيفاء القصاص ىك في الكاقع حؽ لكلي الدـ كدليؿ مف قاؿ بو حديث      

ػػػ صمى اهلل قاتؿ كليو إلى رسكؿ اهلل بػػػ:) أتى رجؿ  صمى اهلل عميو كسمـأنس يف مالؾ عف الرسكؿ ػػػ 
اذىب  :قاؿ ،خذ أرشؾ فأبى :فأبى . فقاؿ ،اعؼػػ  ػػ صمى اهلل عميو كسمـفقاؿ النبي  ػػػ  عميو كسمـ

 1.( فخمي سبيمو ،فاقتمو فإنؾ مثمو
أك أف األمر الكاقع أف الناس قديمان في الغالب كانت تحسف استخداـ السبلح، لذلؾ فبل خكؼ      

مستبعد عمى أقؿ تقدير في أف ال يحسف أحدىـ االستيفاء، مما ينتج عف ذلؾ تعذيبان لمجاني قبؿ لفظ 

                                                           
و  انًغهذ 2005  ثذائغ انظُبئغ فٙ رشرٛت انششائغ  داس انؾذٚش: انيبْشحك يظش  انكبعبَٙ) أثٕثكش ثٍ يغؼٕد 1

 .281انؼبشش  ص 

انُٕٔ٘) أثٕ ص،شٚب ٚؾٙ ثٍ ششف(  سٔػخ انطبنجٍٛ  انًكزجخ انزٕفٛيٛخ  انيبْشح: يظش  د  د  انغضء انغبثغ  ص  2

97. 

انًيزظذ انًكزجخ انزٕفٛيٛخ: انيبْشح  د  د  انغضء انضبَٙ, اثٍ سشذ) أثٕ انٕنٛذ يؾًذ ثٍ أؽًذ(  ثذاٚخ انًغزٓذ َٔٓبٚخ  3

 .489ص 

 .318يغهخ انًؾكًخ انؼهٛب  يشعغ عبث   ص   4

ــ يؾًذ ٚضٚذ انيضُٔٚٙ  عٍُ اثٍ يبعخ  رؾيٛ : يؾًذ فؤاد ػجذ انجبقٙ  ثٛشٔد: نجُبٌ  داس انفكش  د:د  انغضء انضبَٙ    1

 . 897ص 
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) إف اهلل كتب اإلحساف في  ػػػ بقكلو: صمى اهلل عميو كسمـأنفاسو األخيرة كىك ما نيى عنو الرسكؿ ػػػ 
ذا ذبحتـ فأحسنكا الذ      1بحة ... (.كؿ شيء، فإذا قتمتـ فأحسنكا القتمة، كا 

أما اليـك فقد اختمفت كسائؿ اإلعداـ مف شنؽ إلى رمي بالرصاص إلى كرسي كيربائي إلى جرعة  
سامة كغيرىا مف الكسائؿ التي تحتاج في أغمبيا إلى حسف االستعماؿ مف قبؿ أىؿ الخبرة 

 ص.كاالختصا
 المطمب الثاني: تنفيذ عقوبة القصاص:

ا.نعني بالتنفيذ المحظة التي    يتـ فييا تنفيذ العقكبة ممف يممؾ ذلؾ شرعن
كالسؤاؿ ىنا: ىؿ يتـ التنفيذ كفقنا ألحكاـ قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجنائية؟، أـ  

أف عقكبة القصاص يجب أف تتـ كفقنا ألحكاـ الفقو اإلسبلمي، أم بالكيفية التي تتكافؽ مع القكاعد 
 الراسخة بخصكص عقكبة القصاص؟.

إجراءات جنائية عمى أنو: ) تنفذ عقكبة اإلعداـ داخؿ السجف أك في  433المادة تنص  
مكاف آخر مستكر بناءن عمى طمب بالكتابة مف النائب العاـ يبيف فيو استيفاء اإلجراءات المنصكص 

 2(. 430عمييا في المادة 
فيذ يتـ سرنا فمكاف التنفيذ إما أف يككف داخؿ السجف أك في مكاف آخر مستكر، أم أف التن 

ال عمننا، فبل يجكز أف يحضره إال مف أجاز لو القانكف ذلؾ، كلكف الخركج عف ىذا األصؿ ال يترتب 
 عميو أثر.

كىذا اإلجراء يضعؼ مف كظيفة العقكبة، ) إذا فرضنا أف العقكبة كظيفتيا الردع العاـ، 
كظيفتيا، كتنفيذىا بشكؿ فمف الضركرة تنفيذىا بشكؿ عمني، كىذا مف المنطؽ لكي تؤدم العقكبة 

 1غير عمني يضعؼ مف كظيفتيا (.
مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى أنو: ) يجب تنفيذ عقكبة اإلعداـ  434ك نصت المادة  

بحضكر أحد أعضاء النيابة العامة كمأمكر السجف كطبيب السجف أك طبيب آخر تنتدبو النيابة 
التنفيذ إال بإذف خاص مف النيابة العامة، كيجب دائمنا  العامة، كال يجكز لغير مف ذكركا أف يحضركا

 2أف يؤذف لممدافع عف المحكـك عميو بالحضكر(.

                                                           
ُٕٔ٘  طؾٛؼ يغهى ثششػ انُٕٔ٘  ،زبة انظٛذ ٔانزثبئؼ  األيش ثإؽغبٌ انزثؼ  ٔانيزم ـــ أثٕ ص،شٚب ٚؾٙ ثٍ ششف ان  1

 . 112و  انًغهذ انغبثغ  انغضء انضبنش ػشش   2001ٔرؾذٚذ انشفشح  انيبْشح: يظش  يؤعغخ انًخزبس  انطجؼخ األٔنٗ  

انًكًهخ نٓب ) قبٌَٕ اإلعشاءاد انغُبئٛخ  (  انغضء ــ انهغُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل  يٕعٕػخ انيٕاٍَٛ انغُبئٛخ ٔانيٕاٍَٛ  2

 .118و  ص  2008انضبَٙ  انطجؼخ األٔنٗ  

ــ د. انٓبد٘ أثٕ ؽًشح  يؾبػشاد فٙ يبدح انزششٚغ انغُبئٙ اإلعاليٙ نطهجخ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب  انؼبو انغبيؼٙ   1

 و  غٛش يُشٕسح. 2009/ 2008

 .118شعغ عبث   انغضء انضبَٙ  ص ـــ يٕعٕػخ انيٕاٍَٛ انغُبئٛخ  ي 2
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فالنيابة العامة حضكرىا إلزامي ألنيا المنكط بيا تنفيذ األحكاـ الجنائية، فبل يتـ تنفيذ الحكـ 
عمميا أك بدكف أمرىا عد الجنائي إال بناءن عمى أمرىا، فيي التي تأمر بذلؾ، فإف تـ التنفيذ بدكف 

 ذلؾ افتياتنا عمى السمطة المختصة يعرض فاعمو لممساءلة الجنائية.
كحضكر الطبيب لمكشؼ عمى المحكـك عميو قبؿ التنفيذ ألف المحكـك عميو إذا كانت أنثى 
فبل يجكز التنفيذ إال بعد التحقؽ مف خمكىا مف الحمؿ، فإذا كانت حبمى أجؿ التنفيذ إلى ما بعد 

 يف مف كضعيا، كليقرر تحقؽ كفاة المحكـك عميو كسببيا.شير 
أما مأمكر السجف فدكره في التنفيذ التأكد عمى أف الماثؿ أماـ ىيئة التنفيذ ىك المحكـك 

 عميو بذاتو، لنفي الجيالة عنو، فيك أعرؼ بو مف غيره.
 كف.أما الدفاع فحضكره لمتأكد مف أف إجراءات التنفيذ قد تمت كفقنا لنصكص القان

) كيتـ التنفيذ بعد تبلكة منطكؽ الحكـ الصادر باإلعداـ كبياف التيمة المحكـك مف أجميا 
 1بمكاف التنفيذ كبمسمع مف الحاضريف (.

ذا رغب المحكـك عميو في إبداء أقكاؿ يجب عمى عضك النيابة الحاضر أف يحرر بيا  ) كا 
ثبات كصيتو إف رغب في  2ذلؾ (. محضرنا يتضمف طمبات المحكـك عميو كا 

كيجب عمى عضك النيابة العامة أف يحرر محضرنا يتضمف إجراءات التنفيذ كبياف مف 
حضره كتاريخو كساعتو كمكانو، كيثبت فيو شيادة الطبيب الحاضر بتحقؽ الكفاة كساعتيا، كيأمر 

ال أمر بدفنيا عمى نفقة الحككمة بدكف احتفاؿ.  بتسميـ الجثة إلى ذكييا إف طمبكا ذلؾ، كا 
ىي أىـ إجراءات تنفيذ عقكبة اإلعداـ في التشريع الميبي، فيؿ ىذه اإلجراءات تتناسب تمؾ 

 كتنفيذ عقكبة القصاص؟.
ـ بشأف أحكاـ القصاص كالدية آلية  1423لسنة  6لـ يكرد المشرع الميبي في القانكف رقـ 

يتعمؽ بتنفيذ  تنفيذ ىذه العقكبة، كلـ يحؿ بنص صريح إلى أحكاـ قانكف اإلجراءات الجنائية بما
عقكبة اإلعداـ، كلكنو نص في المادة السابعة منو عمى أنو: ) تطبؽ مبادئ أحكاـ الشريعة 

 3اإلسبلمية األكثر مبلءمة لنصكص ىذا القانكف فيما لـ يرد بشأنو نص (.
كتطبيقنا لذلؾ فإف عقكبة القصاص يجب أف تتـ بالكيفية المبينة في أحكاـ الشريعة 

 فؽ كنصكص ىذا القانكف.اإلسبلمية التي تت
كنرل أف ىذه األحكاـ ال تتعارض مع نصكص قانكف اإلجراءات الجنائية سالفة الذكر، 
كلكف يجب التأكيد عمى حضكر أكلياء الدـ إجراءات التنفيذ، فيـ أصحاب الحؽ في التنفيذ دكف 

ك كاف مجيكؿ المكاف غيرىـ، كال ينتقؿ ىذا الحؽ إلى الدكلة إال إذا لـ يكف لممجني عميو كلي دـ، أ
 ـ. 1423لسنة  6أك غائبنا ال ترجى عكدتو كفقنا ألحكاـ المادة الثانية مف القانكف رقـ 

                                                           
 .118ــ انًشعغ َفغّ  ص   1

 .118ــ انًشعغ َفغّ  ص   2

و ثشلٌ أؽكبو انيظبص  1425نغُخ  6ـــ يٕعٕػخ انيٕاٍَٛ انغُبئٛخ  انغضء األٔل  انًبدح انغبثؼخ يٍ انيبٌَٕ سقى  3

 .409ٔانذٚخ  يشعغ عبث   ص 
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ف كنا ال نقكؿ بتمكينيـ التنفيذ  إف حضكر أكلياء الدـ ضركرم لممارسة ىذا الحؽ، كا 
حضكرىـ، ألف بأنفسيـ لعدـ درايتيـ بذلؾ في أغمب األحياف، كلكف ذلؾ ال يجيز االستغناء عف 

ا شبية العفك، أك قد يككف العفك كلك ببرىة يسيرة ماداـ العفك جائزنا حتى  حضكرىـ جميعنا ينفي أيضن
 لحظة التنفيذ، كىك أمر يدعك إليو الشارع كيحفز عميو.

 
 الخاتمة

كاف مكضكع بحثنا حكؿ تنفيذ عقكبة القصاص في النفس، كقد تـٌ عرض المكضكع كفقنا  
ا، لمخطة المبينة ف ي مقدمتو، حيث تطرقنا في المبحث األكؿ إلى مكجب تنفيذ عقكبة اإلعداـ قصاصن

كتبيف لنا مف خبللو أف القتؿ العمد مكجب لمقصاص عند الفقياء، كاختمفكا في القتؿ شبو العمد أك 
المتجاكز لمقصد، فكاف ليـ فيو أكثر مف قكؿ، القكؿ، األكؿ: اعتبر القتؿ شبو العمد مكجب لمقكد، 

 ك رأم لممالكية كالظاىرية. كالقكؿ الثاني: أنو ال يستكجب القكد، كىك رأم بقية الفقياء.كى
ثـ كاف المبحث الثاني، كالذم خصص في بياف المماثمة في القصاص كآراء الفقياء كأدلتيـ 
 التي استندكا عمييا. كفي مطمبو الثاني في إجراءات تنفيذ العقكبة. كقد خمصنا في نياية البحث إلى

 النتائج اآلتية:
القتؿ المكجب لمقصاص قانكننا ىك القتؿ العمد، أما القتؿ شبو العمد أك متجاكز القصد  .1

 فيقع تحت طائمة قانكف العقكبات العاـ.
مفيـك القصاص ىك حرماف الجاني مف حقو في الحياة، يتحقؽ بأيسر كسيمة ممكنة تكدم  .2

 بحياة الجاني بعيدنا عف الميثمة كالتشفي منو.
ف شاء عفا، كىذا محؿ اتفاؽ بيف جميع ال .3 قصاص حؽ لكلي الدـ إف شاء اقتص كا 

 الفقياء.
عقكبة القصاص يجب أف تتـ كفقنا ألحكاـ الفقو اإلسبلمي، أم بالكيفية التي تتكافؽ مع  .4

 القكاعد الراسخة بخصكص عقكبة القصاص.
انكف اإلجراءات األحكاـ الفقيية المتعمقة بتنفيذ عقكبة القصاص ال تتعارض مع نصكص ق .5

الجنائية، كلكف يجب التأكيد عمى حضكر أكلياء الدـ إجراءات التنفيذ، فيـ أصحاب الحؽ 
في التنفيذ دكف غيرىـ، كال ينتقؿ ىذا الحؽ إلى الدكلة إال إذا لـ يكف لممجني عميو كلي 
 دـ، أك كاف مجيكؿ المكاف أك غائبنا ال ترجى عكدتو كفقنا ألحكاـ المادة الثانية مف

 ـ. 1423لسنة  6القانكف رقـ 
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ف كنا ال نقكؿ  .6 حضكر أكلياء الدـ ضركرم ألنيـ أصحاب الحؽ في طمب القصاص، كا 
بتمكينيـ التنفيذ بأنفسيـ لعدـ درايتيـ بذلؾ في أغمب األحياف، كلكف ذلؾ ال يجيز 
ا شبية العفك، أك قد يككف العفك  االستغناء عف حضكرىـ، ألف حضكرىـ جميعنا ينفي أيضن

لك ببرىة يسيرة ماداـ العفك جائزنا حتى لحظة التنفيذ، كىك أمر يدعك إليو الشارع كيحفز ك 
 عميو.
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 ممخص:
ييدؼ ىذا البحث إلى تكظيؼ تطبيقات الحاسب اآللي كالكسائؿ التفاعمية المتعددة في 

لمتخطيط األفضؿ إلنشاء نظاـ تعميمي إلكتركني متكامؿ  عممية التدريس، كذلؾ مف خبلؿ الكصكؿ
كفقا لعناصره المترابطة مف اجؿ إحداث التغيرات كالتطكرات اإليجابية في الطريقة التدريسية، 
كمحتكل كشكؿ المنيج الدراسي المقرر بما يتناسب مع االتجاىات الحديثة لتكنكلكجيا التعميـ، حيث 

(، فيك نمكذج يكضح الرؤية أماـ المعمـ كيصؼ MADIUE) يتجسد ىذا التخطيط في النمكذج
اإلجراءات التي يجب أف يتبعيا عندما يشرع في تصميـ درس ما، كخاصة فيما يتعمؽ بتحديد 
األىداؼ التعميمية كالمحتكل كاالستراتيجيات كاألنشطة، كاختيار أساليب التقكيـ المناسبة. يتككف 

كتمثؿ المرحمة األكلى  Measurement(  Mا: الحرؼ )النمكذج مف ست مراحؿ يستمد اسمو مني
ييعني بتحميؿ خصائص المتعمميف، كالحرؼ Analysis ( Aكالتي تشمؿ قياس المتطمبات، كالحرؼ )

(D )Design ( ييعني بتصميـ المكاد التعميمية عمى أساس األىداؼ السمككية، كالحرؼI) 
Implement ( نشاء النظاـ التعميمي، الحرؼ ييعني باستخداـ كتطبيؽ  U)Useييعني بتنفيذ كا 

 ييعني بالتقكيـ النيائي النظاـ.Evaluation (Eالنظاـ. كالحرؼ األخير )
 الكممات المفتاحية:

 نمكذج التصميـ التعميمي . التصميـ التعميمي، تكنكلكجيا التعميـ، التعميـ االلكتركني،
 Educational Technology; E-Learning; Instructional design; Instructional 

Design Model; MADIUE Model. 
  المقدمة: 

كلقػد أدل  نعيش في عالـ متطكر يعتمد عمى التكنكلكجيا كأدكاتيػا فػي كافػة مجػاالت الحيػاة،
التقػػػدـ التكنكلػػػكجي إلػػػى ظيػػػكر أسػػػاليب كطػػػرؽ جديػػػدة لمتعمػػػيـ المباشػػػر كغيػػػر المباشػػػر، تعتمػػػد عمػػػى 
تكظيؼ مستحدثات تكنكلكجية لتحقيؽ التعمـ المطمكب، كفي ظؿ ىذا التطكر كالتقدـ العممػي بػات مػف 

مجاؿ التربكم إال أف الميـ إيجاد طرائؽ تدريس كاستراتيجيات تتماشى كىذا التقدـ، فمـ يعد في كسع ال
يسػػتجيب لتيػػار التقػػدـ العممػػي كالتكنكلػػكجي، كذلػػؾ بإدخػػاؿ الحاسػػكب ككسػػيمة تعميميػػة فػػي المؤسسػػات 

 إلكتشًٍ٘ٔ تعل٘و٘ٔ دسٍس لتصو٘ن همتشح ًوَرج
 ( MADIUE Model) األسبسٖ  التعل٘ن هشحلٔ همشسات  هع ٗتَافك بوب

 كليد بني جامعة - التربية كمية - اليادم الحكسيف تجديدةأ . 
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التعميمية خاصة في مرحمة التعميـ األساسي، الف ىػذا الجيػاز يسػاعد عمػى تنميػة الميػارات األساسػية 
اىـ فػي تعمػـ القػراءة كالكتابػة مػف لمتبلميذ نتيجػة لمػا يمتػاز ىػذا الجيػاز مػف خصػائص فنيػة كتقنيػة تسػ

خبلؿ تكفر المؤثرات الصكتية كالحركية، كلذا ظير اتجاه أشػبو بيندسػة تربكيػة أخػذت تتجمػى معالميػا 
كعمػػـ ييػػتـ بتصػػميـ المػػادة التعميميػػة بطريقػػة تجعػػؿ تكصػػيؿ المعمكمػػات أكثػػر إثػػارة كدافعيػػة مػػف خػػبلؿ 

 عممية التدريس. استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية بمختمؼ أنكاعيا في
مككنػػان مػػف مككنػػات ىػػذا االتجػػاه، فيػػك  (MADIUE Model)حيػػث يعػػد نمػػكذج التصػػميـ التعميمػػي 

عمميػػة تخطػػيط كىندسػػة يشػػتمؿ عمػػى مجمكعػػة خطػػكات منطقيػػة تتنػػاكؿ إجػػراءات مختمفػػة عمػػى أسػػس 
يرىػا كتقكيميػا كمفػاىيـ عمميػة متنكعػة تتعمػؽ بالمػادة التعميميػة المػراد قياسػيا كتحميميػا كتصػميميا كتطك 

بمػػا يتفػػؽ كالخصػػائص اإلدراكيػػة لممػػتعمـ، حتػػى يػػتـ تشػػكيؿ إطػػار نمػػكذجي لكػػؿ مكقػػؼ تعميمػػي بمػػا 
يناسبو مف مكاد كأجيزة عرض لممحتكل الدراسي بصكرة تساعد المعمـ عمى إتباع أفضؿ الطػرؽ التػي 

اكتسػاب الميػارات، كجػكدة  تزيد مف فاعمية ككفاءة العممية التعميمية بمياميا المختمفة :) نقؿ المعرفة،
 المكقؼ التعميمي( باإلضافة إلى ميارات ضبط جكدة البرمجية كالتأكد مف كفاءتيا كمصداقيتيا.

 مشكمة البحث:
يعد التعمـ االلكتركني أحد المجاالت الميمة في تكنكلكجيا التعميـ كالذم يتطمب عند تطبيقػو 

دارتػػػو كفػػػؽ معػػػايير محػػػددة مػػػف أجػػػؿ فػػػي حػػػؿ المشػػػكبلت التعميميػػػة تصػػػميمو كتطػػػكيره كاسػػػتخدا مو كا 
 ضماف فاعمية تكظيفو في العممية التعميمية، لذا تتمخص مشكمة البحث في الحاجة إلى:

اسػػتخداـ التعمػػيـ االلكتركنػػي كتقنيػػة حديثػػة فػػي التػػدريس كذلػػؾ بتكظيػػؼ الحاسػػب اآللػػي فػػي  -1
الكتركنػػي جيػػد  العمميػػة التدريسػػية لمراحػػؿ التعمػػيـ األساسػػي لمحصػػكؿ عمػػى تصػػميـ تعميمػػي

 كفعاؿ.
تتناسػب مػع  -خطػة عمػؿ -أسمكب منظـ  كخطكات كاقعية كاضحة بتسمسػؿ مرتػب كمػنظـ  -2

 المكاقؼ التعميمية خاصة في مراحؿ التعميـ األكلى.
خطػػػػكات مرتبػػػػة كمتسمسػػػػمة لممعمػػػػـ الػػػػذم يػػػػؤدم الرسػػػػالة التعميميػػػػة كمرشػػػػد كمكجػػػػو لمتمميػػػػذ  -3

يحتػػػاج إلػػػى مخطػػػط ييػػػدؼ إلػػػى تقػػػديـ التصػػػميـ ليسػػػتطيع إيصػػػاؿ المعمكمػػػة كاممػػػة، كبػػػذلؾ 
المناسػػػػب لممػػػػادة التعميميػػػػة ككضػػػػع أىػػػػدافيا كتحميػػػػؿ محتكاىػػػػا كتنظيميػػػػا كاختيػػػػار الطرائػػػػؽ 

 التعميمية المناسبة ليا بما يحقؽ جكدة التعميـ الناتج مف خبلليا.
 أىمية البحث:

 تبرز أىمية البحث في :  
النظريػػػة كالعمػػػـك التطبيقيػػػة(  عػػػف طريػػػؽ اسػػػتعماؿ بنػػػاء جسػػػر يصػػػؿ بػػػيف العمػػػـك )  العمػػػـك  -1

 الكسائؿ التكنكلكجية في عممية التعمـ.
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تحسػػػػيف عمميػػػػات التصػػػػميـ التعميمػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ الخطػػػػكات التفصػػػػيمية المتسمسػػػػمة المرتبػػػػة  -2
 كأساس لمدخؿ المنظكمات.

التصػػميـ التعميمػػي الجيػػد يضػػمف كبشػػكؿ كبيػػر تقػػديـ المحتػػكل التعميمػػي بشػػكؿ يسػػاعد عمػػى  -3
ثارة دافعيتيـ لمكاصمة التعميـ.ا  ستمرارية اىتماـ التبلميذ كا 

التركيز كتكجيػو االنتبػاه نحػك األىػداؼ التعميميػة كاألىػداؼ السػمككية الخاصػة بػالمحتكل مػف  -4
الخطكات  األكلى في عممية التصميـ كذلؾ لتمييز األىداؼ األساسية مف الثانكيػة كالنظريػة 

 مف التطبيقية .
لكقػػػػت كالجيػػػػد باعتبػػػػاره عمميػػػػة تخطيطيػػػػة مسػػػػبقة يتمثػػػػؿ فػػػػي اتخػػػػاذ العمػػػػؿ عمػػػػى تػػػػكفير ا -5

 اإلجراءات المناسبة التي تناسب األىداؼ المطمكبة.
الزيػػادة مػػف احتماليػػة فػػرص نجػػاح المعمػػـ فػػي تعمػػيـ المػػادة التعميميػػة حيػػث أف القيػػاـ بعمميػػة  -6

د عمػػى التنبػػؤ  التصػػميـ )التخطػػيط كالدراسػػة المسػػبقة( لمبػػرامج التعميميػػة مػػف شػػأنيا أف يسػػاع
 بالمشكبلت التي قد تنشأ مف تطبيؽ البرامج التعميمية كمراعاة تبلفييا قبؿ كقكعيا.

 أىداف البحث :
ييػػػػدؼ البحػػػػث إلػػػػى اسػػػػتعراض نمػػػػكذج تخطيطػػػػي لئلجػػػػراءات الصػػػػحيحة كالمتكاممػػػػة بالتسمسػػػػؿ 

التعمػػػيـ المنطقػػػي ليصػػػبح المعمػػػـ قػػػادر عمػػػى تصػػػميـ دركس الكتركنيػػػة ذات فاعميػػػة لمقػػػررات مرحمػػػة 
 األساسي، كمف خبلؿ الخطكات المتبعة يتحقؽ اآلتي:

 القدرة عمى قياس المتطمبات. -1
 تحديد االستراتيجيات المتبعة التي يؤدم التفاعؿ معيا إلى تحقيؽ األىداؼ. -2
 يساعد في تنظيـ المادة التعميمية كترتيبيا كعرضيا . -3
 أف تتسمسؿ بيا.مساعدة المعمـ عمى تذكر كافة النقاط بالطريقة التي يجب  -4
 يقمؿ مف التكتر  كالتخبط  بيف المعمميف في إتباع طرؽ تعميمية عشكائية. -5
 تحسيف عمميات التقكيـ عف طريؽ المراجعة كالتنقيح. -6

 مصطمحات البحث :
  تكنولوجيا التعميمEducational Technology 

بعمميات التعميـ ىي ذلؾ البناء المعرفي المنظـ مف البحكث كالنظريات كالممارسات الخاصة 
كمصادر التعمـ، كتطبيقيا في مجاؿ التعمـ اإلنساني، كتكظيؼ العناصر البشرية أك غير البشرية 
لتحميؿ النظاـ كالعممية التعميمية، كدراسة مشكبلتيا، كتصميـ العمميات كالمصادر المناسبة كحمكؿ 

دارتيا كتقكيميا، لت حسيف كفاءة التعميـ كفعاليتو عممية ليذه المشكبلت كتطكيرىا، كاستخداميا كا 
 (2006)محمد خميس   .كتحقيؽ التعمـ
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: )ىي مجاؿ مف مجاالت التكنكلكجيا تيتـ بدمج المكاد كالمصادر المعمكماتية تعريف الباحثة
التعميمية مع األجيزة االلكتركنية المختمفة بيدؼ تقديميا لئلسياـ بالعممية التدريسية كاالرتقاء بيا، 

 ينيا كجعميا أفضؿ سبيؿ لتمقي العمـ(.كالعمؿ عمى تحس
 التعميم االلكتروني E-Learning  

يعرؼ التعميـ االلكتركني بأنو منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أك التدريبية لممتعمميف 
أكالمتدربيف في أم كقت كأم مكاف باستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت التفاعمية لتكفير بيئة 

متعددة المصادر متزامنة كغير متزامنة باالعتماد عمى التعمـ الذاتي كالتفاعمي.)سالـ  تعميمية
 ـ(2004

 –)أسمكبا مف أساليب التعميـ يعتمد استخداـ آليات االتصاؿ الحديثة )حاسبات تعريف الباحثة: 
ء برامج ككسائط متعددة( بصكرة متزامنة أك غير متزامنة،كذلؾ بيدؼ إثرا –شبكات  -اتصاالت

المكقؼ التدريسي كتقديـ المحتكل التعميمي  لممتعمـ عمى تقنية المعمكمات كاالتصاالت ككسائطيما 
لممتعمـ التفاعؿ النشط مع المحتكل كالمدرس كالزمبلء في الكقت كالمكاف  المتعددة بشكؿ يتيح

 كالسرعة التي تناسب ظركؼ المتعمـ كقدرتو(. 
  التصميم التعميمي Instructional design 

يطمؽ التصميـ التعميمي عمى عمميات الكصؼ كالتحميؿ التي تتـ لدراسة متطمبات التعمـ.كىك 
عممية منطقية تتناكؿ اإلجراءات البلزمة لتنظيـ التعميـ كتطكيره كتنفيذه كتقكميو بما يتفؽ 

تكنكلكجيا كالخصائص اإلدراكية لممتعمـ. كتعد عممية التصميـ مف أىـ المياـ األساسية التي تقـك بيا 
 (2004( )عبد السميع كآخركف2010التعميـ لتفعيؿ المكقؼ التعميمي بكؿ عناصره.)حذيفة 

: )التصميـ التعميمي ىك عممية تيعنى بتحديد الشركط كالخصائص كالمكاصفات تعريف الباحثة
العكامؿ التعميمية الكاممة ألحداث التعميـ، كمصادره، كعممياتو. كالذم يضع في االعتبار جميع 

حيث تتمثؿ أىميتو في ككنو العامؿ الحاسـ في فاعمية أك عدـ .   المؤثرة في فعالية التعميـ كالتعمـ
فاعمية العممية التعميمية باستخداـ نظـ الكسائؿ المتعددة حيث يعد جسران يصؿ بيف العمـك النظرية 

 كنكلكجيا كالتقنية في عممية التعمـ((.)العمـك السمككية كالمعرفية(، كالعمـك التطبيقية    ) استخداـ الت
 نموذج التصميم التعميمي Instructional Design Model  

تصكر عقمي مجرد لكصؼ اإلجراءات كالعمميات الخاصة بتصميـ التعميـ كتطكيره  ييعرؼ بأنو
عمى ىيئة كتقكيمو ( كالعبلقات التفاعمية المتبادلة بينيا كتمثيميا، كذلؾ في صكرة مبسطة  –)إنتاجو 

رسـ خطي مصحكب بكصؼ لفظي يزكدنا بإطار عمؿ تكجييي لػيذه العمميات كالعبلقات كفيميا 
كتنظيميا كتفسيرىا كتعديؿ كاكتشاؼ عبلقات كمعمكمات جديدة فيو كالتنبؤ بنتائجيا.)محمد خميس 

2006) 
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يث تشتمؿ : ) ىك تمثيؿ تخطيطي لمجمكعة مف المراحؿ كفقان لمعايير محددة، حتعريف الباحثة
كؿ مرحمة عمى خطكات إجرائية تتابعيو تعطي تصكران كامبلن لممكقؼ التعميمي المراد تعريض المتعمـ 
لو، بيدؼ كصؼ اإلجراءات كالعمميات الخاصة بتصميـ الدركس التعميمية كتطكيرىا، حيث يساعد 

 ـ كاقؿ عرضو لمفشؿ(.في بناء برامج تعميمية متكاممة بما يتكافؽ مع المرحمة التعميمية بأكثر تنظي
 :دراسات سابقة

قػػػػػػػػػػػػػػػد أجريػػػػػػػػػػػػػػػت العديػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػة كاألجنبيػػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػػكؿ تحديػػػػػػػػػػػػػػػد 
لمبرمجيػات التعميميػة االلكتركنيػة نػتج عنيػا مجمكعػة نمػاذج لتصػميـ المػكاد  التعميمي التصميـ ميارات

( كيبػدأ ىػذا 1980” )Gerlach and Elyكالبرامج التعميمية نذكر منيا: نمكذج ) جيػرالؾ كايمػي(  " 
النمكذج بخطكتيف متداخمتيف قد تسبؽ أحداىما األخرل كىما تحديد المادة العمميػة ككصػؼ األىػداؼ، 

( لبناء برنامج منظكمة لمكسػائط المتعػددة تضػمف أربػع 1983نمكذج أحمد منصكر  الذم قدمو عاـ )
( يقػـك ىػذا 1996مػانس )التطبيؽ(، نمكذج  –اإلجازة–التصميـ  –مراحؿ رئيسة تتمثؿ في) التعريؼ 

النمػػكذج عمػػى اسػػتخداـ كسػػائؿ االتصػػاؿ فػػي الػػتعمـ عػػف طريػػؽ تحديػػد مجػػاالت البحػػث كيقػػـك المػػتعمـ 
( كىػػك مػػف 2003بالبحػػث الشػػامؿ فػػي مجػػاالت متعػػددة، نمػػكذج محمػػد خمػػيس الػػذم قدمػػو فػػي عػػاـ )

ا أضػػػاؼ عبػػػد النمػػػاذج الكافيػػػة لمتصػػػميـ التعميمػػػي، كيتكػػػكف النمػػػكذج مػػػف خمػػػس مراحػػػؿ رئيسػػػة، كمػػػ
( ييػػػتـ 2002( كطيػػػكر عػػػاـ )1995المطيػػػؼ الجػػػزار نمػػػكذجيف لمتصػػػميـ التعميمػػػي أحػػػدىما نمػػػكذج )

بتحميػػػؿ الخصػػػائص كالمعػػػايير كالتصػػػميـ بمػػػا يتماشػػػى مػػػع انتشػػػار اسػػػتخداـ الكمبيػػػكتر فػػػي التعمػػػيـ، 
 ( ليتماشى مع مستحدثات التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد.2013كاآلخر نمكذج )

 ADDIEاخػػتبلؼ ىػػذه النمػػاذج فإنيػػا تػػدكر حػػكؿ المراحػػؿ الخمسػػة الرئيسػػة لمنمػػكذج العػػاـ  كعمػػى
Model كقػػد تتطمػػب المكاقػػؼ التعميميػػة تصػػميـ نمػػاذج جديػػدة لمتصػػميـ التعميمػػي حسػػب مػػا تتطمبػػو ،

 ة.المرحمة الدراسية المستيدف
 Model ADDIEالنموذج العام لمتصميم التعميمي: 

يعتمػػد ىػػذا النمػػكذج أسػػمكبان نظاميػػان لعمميػػة تصػػػميـ التعمػػيـ، حيػػث يػػزكد المصػػمـ بإطػػار إجرائػػػي 
تككف المنتجات التعميمية ذات كفاءة كفاعمية في تحقيؽ األىداؼ. كيتكػكف النمػكذج العػاـ   يضمف أف

 تتمثؿ في: مف خمس مراحؿ رئيسية لتصميـ التعميـ
                                                                   Analysis التحميؿ -1
  Design التصميـ -2
 Development التطكير -3
                                     Implementation التنفيذ -4
    Evaluation التقكيـ -5

http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model
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 MADIUE Modelالنموذج الُمقترح: 
لمتصػميـ التعميمػي مػع بعػض اإلضػافات  ADDIE يعتمد النمكذج باألساس عمى النمػكذج العػاـ 

التي تتناسب مع مكاقؼ العممية التربكية لمرحمة التعميـ األساسي كاستخداـ الكسائؿ التعميمية مػف قبػؿ 
الفصػػػؿ الدراسػػػي، حيػػػث يحتػػػكم النمػػػكذج عمػػػى سػػػت مراحػػػؿ تشػػػتمؿ كػػػؿ مرحمػػػة عمػػػى  المعمػػػـ داخػػػؿ

ػػنفت المراحػػؿ السػػت فػػي ثػػبلث  خطػػكات فرعيػػة بيانيػػا مكضػػح فػػي الشػػكؿ التفصػػيمي لمنمػػكذج، كقػػد صي
 :مراحؿ رئيسية، كىي كالتالي

  :المرحمة األولية 
مكانيػات الكاجػب كالتػي تتمثػؿ فػي قيػاس المتطمبػات كاإلMeasurement مرحمة القيـاس   ىي

تكافرىا لكػؿ مػف المعمػـ كالمػتعمـ كبيئػة الػتعمـ ككػذلؾ فيمػا يتعمػؽ بالبيئػة التكنكلكجيػة داخػؿ المؤسسػات 
كقيػػػػاس مػػػػدل تػػػػكفر ىػػػػذه المتطمبػػػػات كمعالجػػػػة أكجػػػػو الػػػػنقص إف كجػػػػدت، كذلػػػػؾ نظػػػػران لعػػػػدـ كجػػػػكد 

يػػة ممػػا نبلحػػظ افتقػػار التصػػميـ التعميمػػي فػػي كثيػر مػػف المؤسسػػات التعميم كبػػرامج دراسػػية فػػي مقػررات
المعمػػـ كالمػػتعمـ إلػػى بعػػض األساسػػيات المتعمقػػة بخبػػراتيـ  بتكنكلكجيػػا التعمػػيـ كأجيػػزة الػػتعمـ المنتشػػرة 

 لمكاكبة ميارات التصميـ التعميمي. 
 المرحمة الوسطى: 
 تتككف ىذه المرحمة مف ثبلث خطكات : 
ــل  -1 التعميمػػي حيػػث يػػتـ تحديػػد : تعتبػػر مػػف أىػػـ خطػػكات عمميػػة التصػػميـ Analysisالتحمي

 مجمكعة مف مدخبلت النظاـ مف أىميا:
اكتشػػػػػاؼ كتحديػػػػػد خصػػػػػائص المتعممػػػػػيف كمعرفتيػػػػػا، كميػػػػػارات المتعممػػػػػيف كمعػػػػػارفيـ السػػػػػابقة،  - أ

كخصائصػػػػيـ النفسػػػػية كالمتمثمػػػػة بميػػػػكليـ كدكافعيػػػػـ كاتجاىػػػػاتيـ نحػػػػك المػػػػادة كخمفيػػػػة المتعممػػػػيف 
رفػة الخصػائص البدنيػة لممتعممػيف كقػدراتيـ الحسػية االجتماعية، كما ييػتـ المصػمـ التعميمػي بمع

كأعمارىـ. فذلؾ يساعد عمى تحديد مستكل الخبرات التعميمية كاألنشطة المناسبة ليا كيساىـ في 
 .اختيار استراتيجيات التعميـ

معرفة المكارد المختمفة التي تسػيؿ عمميػات التصػميـ كالتطػكير كالتنفيػذ كالتقػكيـ كمنيػا المصػادر  - ب
ة كخطػػة التعمػػيـ كظػػركؼ المكقػػؼ التعميمػػي، كالمػػكارد البشػػرية، كتشػػمؿ كفايػػات المعممػػيف المتاحػػ

 .كخبراتيـ باإلضافة إلى تكفر المختصيف بالتقنيات التربكية بالمدرسة أك اإلدارة
جػػػراءات ثػػػـ يػػػتـ تنظيميػػػا فػػػي تسمسػػػؿ  - ج تحميػػػؿ المحتػػػكل كتجزئتػػػو إلػػػى حقػػػائؽ كمفػػػاىيـ كمبػػػادئ كا 

 السيؿ إلى الصعب، كمف المحسكس إلى المجرد(.منطقي، كالتسمسؿ: )مف 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model
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 : تنقسـ ىذه المرحمة إلى: Designالتصميم  -2
التصميـ التعميمي كيتمثؿ في تصميـ المحتكل بما يتناسب مع أىدافو كمخرجاتو مراعيػان القػدرات  - أ

عمميتي المختمفة لمفئة المستيدفة حيث يتـ كصؼ األساليب كاإلجراءات التي تتعمؽ بكيفية تنفيذ 
التعميـ كالتعمـ ) أم تكضع المكاصفات بشكؿ كرقي، كترجمة التحميؿ إلى خطكات كاضحة قابمة 

 لمتنفيذ(، كما يتـ اختيار استراتيجيات التدريس كالكسائط التعميمية خبلؿ التصميـ التعميمي.
نتاج التصميـ الجرافيكي كالذم يختص بتصميـ كاجيات التفاعؿ كتصميـ الرسكمات كاألشكاؿ كا   - ب

الفيديكىات البلزمة لتبسيط المفاىيـ كالتطبيقات في الػدرس االلكتركنػي كالقابمػة لقيػاس مػدل تقػدـ 
 المتعمميف.

: يقـك فييا فريؽ العمؿ بترجمػة مخرجػات عمميػة التصػميـ مػف مخططػات Implementالتنفيذ  -3
الكتركنيػان كتجميعػو، إلى مكاد تعميمية حقيقيػة كبإنتػاج كافػة مككنػات البرنػامج أك المنػتج التعميمػي 

جػػراء عمميػػة التقػػكيـ المرحمػػي قبػػؿ إخػػراج النسػػخة  كفقػػا لمخطػػكات الميعػػدة فػػي مرحمػػة التصػػميـ كا 
 النيائية.

 كتنقسـ إلى: المرحمة النيائية 
: كيتـ في ىذه المرحمة التطبيؽ الفعمي لمتعميـ االلكتركني داخؿ البيئة التعميميػة  Useاالستخدام -1

يػث تيػدؼ ىػذه المرحمػة لئلختبػار التجريبػي الميػداني لمبرنػامج التعميمػي عمى الفئة المسػتيدفة، ح
لمتأكد مف مدل فعاليتو مع التبلميذ، كأف المعمـ مستعد كقػادر عمػى اسػتخداـ ىػذه البػرامج بشػكؿ 

 جيد كفعاؿ.
ـــويم  -2 : كفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يػػػتـ قيػػػاس مػػػدل كفػػػاءة كفاعميػػػة مراحػػػؿ البرنػػػامج Evaluationالتق

 ية التعميـ كالتعمـ، كينقسـ إلى نكعيف:التعميمي في عمم
: تقػػكيـ مسػػتمر يػػتـ خػػبلؿ كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ Formative Evaluationالتقػػكيـ التكػػكيني  - أ

عمميػػػة تصػػػميـ الػػػدركس، أم خػػػبلؿ المراحػػػؿ المختمفػػػة كبينيػػػا، كييػػػدؼ إلػػػى تحسػػػيف البرنػػػامج 
التعػػديبلت عػػف طريػػؽ التغذيػػة التعميمػػي قبػػؿ كضػػعو بصػػيغتو النيائيػػة مكضػػكع التنفيػػذ حيػػث تػػتـ 

 .Feedback الراجعة
: تقػػػكيـ نيائيػػػان أك ختاميػػػان يكػػػكف بعػػػد تطبيػػػؽ  Summative Evaluationالتقػػػكيـ الختػػػامي - ب

كاستخداـ الصيغة النيائية مػف البرنػامج التعميمػي، كييقػيـ ىػذا النػكع الفاعميػة الكميػة لمتعمػيـ كمػدل 
 تحصيؿ المتعمـ.

 تخطيطي لمخطكات كاإلجراءات المقترح إتباعيا في كؿ مرحمة:كفي الشكؿ التالي كصؼ 
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 لمتصميم التعميمي اإللكتروني MADIUEالمخطط التفصيمي لنموذج 

 مبلئـ غير مبلئـ

 القياس
Measurement 

 التحميل
Analysis 

 التصميم

Design 

 التنفيذ

Implement 

 التقويم الختامي

Summative 

 Evaluation 

 االستخدام
Use 

 تكافرىا.تحديد المتطمبات  كاإلمكانيات الكاجب 
.تحديد البيئة التكنكلكجية 
.تحميؿ خبرات المتعمميف بأجيزة التعمـ المنتشرة 
. قياس مدل تكفر المتطمبات كالبيئة 

 تحميؿ كتحديد الخصائص المعرفية كالميارية لممتعمميف 
كضع األىداؼ كالمعايير. 
.جمع كتنظيـ عناصر المادة التعميمية 
ستخدمةالتعميمية الم تحديد المكارد كالتقنيات. 
 تحديػػػػػػد كصػػػػػػياغة األىػػػػػػداؼ السػػػػػػمككية كالمػػػػػػدة الزمنيػػػػػػة

 لتحقيقيا

 التصميـ التعميمي:
إعداد استراتيجيات التعميـ كالتعمـ. 
اختيار الكسائط التعميمية. 
 أدكات التقكيـ المرحمي كالنيائي.تصميـ 
.تصميـ األنشطة كاالختبارات 

 التصميـ الجرافيكي:
 التعميمي. المحتكلتصميـ عرض 
.تحديد أنماط كحجـ التفاعؿ كأساليبو 
تصميـ الرسكمات كاألشكاؿ البلزمة. 
 كاجيات التفاعؿ.تصميـ 

 كالكسائط التعميمية إلى الصكرة تحكيؿ النصكص
 .االلكتركنية

إنشاء الرسكمات الثابتة كالمتحركة. 
إنتاج الصكت كالصكرة. 
. إنتاج كاجيات التفاعؿ 
 النيائي لمبرنامج التعميمي.اإلخراج 

.تحميؿ النتائج كمناقشتيا 
تجميع البيانات كالمبلحظات. 
.تقكيـ تحصيؿ المتعمـ 
.قياس مدل فاعمية البرنامج التعميمي 
 

ستخداـ النظاـ كتطبيقو ميدانيان لمفئة المستيدفة.ا 
.تحديد استجابة المتعمميف 
.تعزيز االستجابات الصحيحة 
رصد النتائج . 
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 خصائص النموذج:
 تتسـ المراحؿ المختمفة ليذا النمكذج بمجمكعة مف الخصائص نذكر منيا:

 فػػيالبسػػاطة  فػػي التمثيػػؿ: يحتػػكم النمػػكذج عمػػى كافػػة العمميػػات المطمكبػػة كالعبلقػػة بينيمػػا  -1
 .شكؿ بسيط كتفصيمي يسيؿ فيمو

الشػػمكؿ: بمعنػػى أنػػو يشػػتمؿ عمػػى جميػػع العمميػػات كالعبلقػػات كالعكامػػؿ المػػؤثرة فييػػا لعػػرض  -2
 . صكرة متكاممة عف كؿ مرحمة مف مراحؿ النظاـ مما يساعد عمى فيميا كتفسيرىا

الكضكح: حيث لمنمػكذج حػدكد كمحػددات كاضػحة بشػأف اسػتخدامو كتطبيقػو مػف بدايتػو إلػى  -3
 نيايتو.

النظامية : النمكذج يعرض المككنػات كالعمميػات بطريقػة منظمػة تسػاعد عمػى فيػـ العمميػات  -4
 .بيقياكالعبلقات كتفسيرىا كتط

االستمرارية: اإلجراءات التي تشتمؿ عمييا مرحمة ما ال تنتيي باالنتقاؿ إلى المرحمة التالية،  -5
بػػؿ إنػػو يمكػػف العػػكدة إلييػػا مػػرات عديػػدة أثنػػاء عمميػػة التصػػميـ فػػي ضػػكء التغذيػػة الراجعػػة 
المرحمية إلجراء التعديبلت البلزمة لمكصػكؿ إلػى أفضػؿ مػا يمكػف الكصػكؿ إليػو فػي المنػتج 

 لتعميمي.ا
التكامميػػة : يعػػد النمػػكذج نمكذجػػان نظريػػان كعمميػػان فػػي الكقػػت نفسػػو ككنػػو تسمسػػميان فػػي مراحمػػو  -6

حيث االنتياء مف مرحمة تمك األخرل ممػا يجعػؿ المصػمـ يعػي مػا يحتػاج إليػو قبػؿ المضػي 
حمػة قيدمان، كىذا جيد نظريان. كما يتػيح إمكانيػة الرجػكع لممرحمػة السػابقة قبػؿ االنتيػاء مػف المر 

 الحالية  في حيف حدكث أم تغيير مما يضيؼ صفة المركنة خاصة مف الجكانب العممية.
اإلجرائيػػة:  يعتبػػػر النمػػكذج نمكذجػػػان إجرائيػػػان يمكػػف تكظيفػػػو فػػػي عمميػػات التخطػػػيط لمتػػػدريس  -7

 بقصد ضماف االستخداـ الفعاؿ لمكسائؿ التعميمية مف قبؿ المعمـ داخؿ الصؼ .
 أىداف النموذج:
 : كذج إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتيةييدؼ النم

تحسػػيف عمميػػة التػػدريس بمػػا يتناسػػب مػػع صػػفكؼ مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي عػػف طريػػؽ حػػؿ  -1
 . المشكبلت عمى أسس منظكمية

مراعاة الفئة العمرية لممستيدفيف كالمتمثمة في تحميؿ الخصائص التربكية كالنفسية كالجسمية  -2
 كالمعرفية.

 ؿ منظـ في تحسيف الممارسات التربكية.استعماؿ النظرية التعميمية بشك -3
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إعػػػداد الػػػدركس االلكتركنيػػػة مػػػع المتابعػػػة المسػػػتمرة لبيػػػاف مػػػدل تحقيػػػؽ األىػػػداؼ التعميميػػػة  -4
 المنشكدة مف عدميا.

 تحسيف إدارة تصميـ التعميـ عف طريؽ التكجيو كالتحكـ لممدخؿ المنظكمي. -5
 الراجعة.تسييؿ عممية التعديؿ لكؿ مرحمة عمى حدة عف طريؽ التغدية  -6
 ومعايير الجودة: MADIUEنموذج 

تعرؼ الجكدة بأنيػا التحسػيف المسػتمر فػي العمميػات اإلنتاجيػة لمكصػكؿ إلػى منتجػات خاليػة 
مف األخطػاء تفػي باحتياجػات المسػتفيديف كتمبػي متطمبػاتيـ، باإلضػافة إلػى إمكانيػة قياسػيا مػف خػبلؿ 

 مقاييس أك مؤشرات تنطبؽ عمى الحاالت المختمفة.  
كتعرؼ الجكدة الشاممة في التعميـ بأنيا المدخؿ المتكامػؿ الػذم يعمػؿ عمػى تحسػيف مخرجػات العمميػة 

 التعميمية لمكصكؿ إلى نتائج دكف أخطاء كفقان الحتياجات المستفيديف.
 PDCAنموذج الجودة 

 Deming for Quality Improvement (PDCA) تعتبر حمقة ديمػنج لتحسػيف الجػكدة 
األساسية في إدارة الجكدة الشاممة، تشمؿ ىذه الحمقة المستمرة أربع خطكات أساسية إحدل الدعامات 

 تمثؿ المراحؿ التطبيقية في عممية التحسيف المستمر.

 
 (PDCA Cycleحمقة ديمنج لمتحسيف المستمر )

 (Planخطط ) -1
الضػركرية اليدؼ في ىذه المرحمة ىك تخطيط مػا يجػب أف يفعػؿ، بمعنػى تحديػد األىػداؼ كالعمميػات 

 .لتحقيؽ المنتج حسب المكاصفات
 (Do)نفذ  -2

 يتـ في ىذه المرحمة تنفيذ ما تـ تخطيطو.
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 (Check)قيـ أك افحص  -3
في ىذه المرحمة نقـك بتقييـ كدراسة النتػائج المتحصػؿ عمييػا مػف العمميػة كىػذا بمقارنتيػا مػع األىػداؼ 

 .كالمكاصفات
 (Act) :حسف  -4

 اء التحسينات كالتعديبلت عمى العممية أك المنتج .بناءن عمى نتائج التقييـ نقـك بإجر 
 

 PDCAوفقًا لنموذج الجودة  MADIUE نموذج
يكضػػح الجػػدكؿ التػػالي ربطػػان بػػيف النمػػكذجيف عػػف طريػػؽ ربػػط الخطػػكات كالميػػاـ فػػي نمػػكذج 

 لتكضيح االتفاؽ كالتناسؽ  بينيما. PDCAبمراحؿ الحمقة  MADIUEالتصميـ التعميمي 
 PDCAوفقًا لنموذج الجودة  MADIUEنموذج التصميم التعميمي 

 PDCAمراحؿ MADIUEنمكذج 
P(Plan), D(Do), 

C(Check),A(Act) الميػػػػػػػػػاـ كالخطكات التفصيمية المراحؿ 
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 .تحميؿ خبرات المتعمميف بأجيزة التعمـ المنتشرة 
  بيئة التعمـ .تحديد المتطمبات الكاجب تكافرىا في P 

 .تحديد البيئة التحتية التكنكلكجية D 
  قيػػػػػاس كفحػػػػػص المتطمبػػػػػات لممعمػػػػػـ كالمػػػػػتعمـ كبيئػػػػػة

 التعمـ.
 

C 
 .معالجة أكجو النقص في كضكء ماسبؽ A 

ميؿ
لتح
ا

 An
aly

sis
 

  تحميؿ كتحديد الخصائص المعرفية كالميارية
 لممتعمـ.

 .  تحديد األىداؼ كالمعايير 

 
P 

  التعميمية.جمع المادة 
 .صياغة األىداؼ السمككية 
 .جمع معمكمات عف التقنية المستخدمة 

D 

 .التحقؽ كالتقكيـ المرحمي C 
 . )إجراء التعديبلت كالتحسينات )التغذية الراجعة A 
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 .تحديد األىداؼ السمككية كاالستراتيجيات P 
  التعميـ كالتعمـ.إعداد استراتيجيات 
 .اختيار الكسائط التعميمية 
 .تصميـ األنشطة كاالختبارات 

D 
 

 .فحص الكسائط كاألنشطة المصممة C 

 .)إجراء التعديبلت كالتحسينات )التغدية الراجعة A 

كي
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الت
 Gr
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 D
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ign
 

 .تحديد معايير العرض المناسب P 
 .تصميـ عرض المحتكل 
 كاألشكاؿ البلزمة. تصميـ الرسكمات 
 .تصميـ الكاجيات 

D 
 

 .فحص وتقويم مدى مالئمة الواجيات لمعايير التفاعل C 
 .)إجراء التعديبلت )التغذية الراجعة A 

يذ 
لتنف
ا

 
Im
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n
 

  تحكيػػػؿ كترميػػػز النصػػػكص كالكسػػػائط التعميميػػػة إلػػػى
 الصكرة االلكتركنية.

 .إنشاء الرسكمات الثابتة كالمتحركة 
 الصكت كالصكرة. إنتاج 

D 
 

 .اختبار اإلخراج النيائي لمبرنامج التعميمي C 
 .)إجراء التعديبلت )التغذية الراجعة A 

داـ
ستخ

اال
 

Us
e

 
  . استخداـ النظاـ كتطبيقو 

D 
 .تحديد كتعزيز استجابة المتعمميف 
 .رصد كمتابعة النتائج C 

مي
ختا

م ال
قوي

الت
 Su

mm
ati

ve
 

Ev
alu

ati
on

 

  النتائج كمناقشتيا.تحميؿ 
D 

 .تجميع البيانات كالمبلحظات 
 .تقكيـ تحصيؿ المتعمميف 
 .قياس مدل فاعمية البرنامج التعميمي C 

 .التحسينات المستقبمية A 
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 المناقشة واالستنتاج :
تتػداخؿ مػػع  MADIUE يبلحػظ مػف التصػػكر السػابؽ أف الميػػاـ أك الخطػكات الرئيسػية لنمػػكذج 

 جميع مراحؿ نمكذج الجكدة حيث :
لمجػػكدة   PDCAتمػػر المرحمػػة األكلػػى كالمتمثمػػة فػػي قيػػاس المتطمبػػات بكافػػة مراحػػؿ نمػػكذج  -1

التحسيف( كذلؾ تتابعيان كفقان لممياـ المنسكبة  -الفحص  –التنفيذ  –كالمتمثمة في )التخطيط 
 لكؿ مرحمة.

يػػػؿ كالتصػػػميـ بجميػػػع مراحػػػؿ نمػػػكذج الجػػػكدة تػػػرتبط المرحمػػػة الكسػػػطى كالمتمثمػػػة فػػػي التحم -2
بالترتيػػػب ابتػػػداءن مػػػف التخطػػػيط كانتيػػػاءن بالتعػػػديؿ كالتحسػػػيف، بينمػػػا تنتيػػػي مرحمػػػة التخطػػػيط 
لنمػػػكذج الجػػػكدة عنػػػد التنفيػػػذ لنمػػػكذج التصػػػميـ التعميمػػػي حيػػػث تشػػػتمؿ الميػػػاـ فييػػػا عمػػػى ) 

 تحسيف( فقط. -فحص -تنفيذ
 تعميمي فتنقسـ إلى: بالنسبة لممرحمة النيائية لمنمكذج ال -3

 التحسيف( لنمكذج الجكدة. -الفحص  –االستخداـ كالذم يمر بػ )التنفيذ  - أ
التقكيـ الختامي كالذم يقـك عمى الفحص كالقياس، بذلؾ فيك يرتبط بمرحمتي )الفحػص  - ب

 .PDCAالتحسيف( لنمكذج الجكدة  -
بمتطمبػػػات  MADIUE بػػػذلؾ يبػػػيف ىػػػذا العػػػرض التنػػػاظرم لمنمػػػكذجيف مػػػدل ارتبػػػاط نمػػػكذج التصػػػميـ

في تصميـ الػدركس فإنػو يتبػع  MADIUE الجكدة، كبأف المصمـ التعميمي الذم يتبع خطكات نمكذج
 حتمان أساليب كميارات كمراحؿ نمكذج الجكدة.

 

 :  التوصيات
 في إطار مكاكبة التطكر كاستخداـ التكنكلكجيا في العممية التعميمية فإف الباحثة تكصي باآلتي:

 لمتصميـ التعميمي. MADIUEتعميمية إلكتركنية في ضكء نمكذج تصميـ دركس  -1
 تطبيؽ الدركس المصممة إلكتركنيان عمى عينة مف مدارس التعميـ األساسي. -2
عمى الفئة  MADIUEقياس مدل فاعمية البرامج كالدركس التعميمية المصممة كفقان لنمكذج  -3

 المستيدفة مف المتعمميف.
 تيدؼ إلى تمكينيـ مف إتقاف ميارات التصميـ التعميمي.إقامة دكرات تدريبية لممعمميف  -4

 



 

 

MADIUE Model 

2017 56

 
 :الخاتمة

ال يػػػزاؿ اسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػي فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة كالتعمػػػيـ يػػػزداد يكمػػػاي بعػػػد يػػػـك بمختمػػػؼ 
أشػػػكالو، كآخرىػػػا ظيػػػكر مفيػػػـك التعمػػػيـ االلكتركنػػػي الػػػذم يعتمػػػد عمػػػى التقنيػػػة لتقػػػديـ محتػػػكل تعميمػػػي 

ديػد مػف بطريقة جيدة كفعالة،فيك لـ يعد فكرة أك خيار بقدر ما أصبح كاقعان معاشان بكؿ أنماطو في الع
أنظمػػة التعمػػيـ، كألف عمميػػة التصػػميـ تعػػد مػػف الميػػاـ األساسػػية التػػي يقػػـك عمييػػا التعمػػيـ االلكتركنػػي 

بشػػكؿ ىندسػػي  MADIUEلتفعيػػؿ المكقػػؼ التعميمػػي بكػػؿ عناصػػره، أيعػػد نمػػكذج التصػػميـ التعميمػػي 
ي سػػػت مراحػػػؿ يتنػػػاكؿ اإلجػػػراءات البلزمػػػة لتنظػػػيـ المحتػػػكل االلكتركنػػػي كتنفيػػػذه كتقكيمػػػو، متمػػػثبل فػػػ

تفصيمية متتابعة خطيان تراعػي كافػة متطمبػات كاحتياجػات المكقػؼ التعميمػي لمرحمػة التعمػيـ األساسػي، 
بدايػػػة بمرحمػػػة القيػػػاس كنيايػػػة بمرحمػػػة التقػػػكيـ كمػػػع ارتبػػػاط التقػػػكيـ المرحمػػػي كالتغذيػػػة الراجعػػػة لكافػػػة 

مـ كذلػػؾ بغػػرض نقػػؿ المحتػػكل المراحػػؿ، بمػػا يتفػػؽ مػػع الجكانػػب التربكيػػة كالخصػػائص اإلدراكيػػة لممػػتع
التعميمي مف محتكل كرقي إلى محتكل الكتركني مع إضافة خصػائص كميػارات ليصػبح جانبػان جديػدان 
يدعـ العممية التعميمية بالطريقة االلكتركنية، ككذلؾ تغيير دكر المعمػـ مػف ككنػو نػاقبلن لممػادة الدراسػية 

 إلى مصمـ كمطكر لممادة التدريسية.
 والمراجعقائمة المصادر 

 أواًل: المصادر العربية
(، " تطكير برنامج تدريبي قائـ عمى تكنكلكجيا الكسائط الفائقة 2004أبك الخيؿ، فكزية ) -1

كفاعميتو في تنمية كفايات استخداـ الشبكة العالمية لممعمكمات )االنترنت( لمعممات التعميـ 
 السعكدية.العاـ في المممكة السعكدية"،  مستقبؿ التربية كالتعميـ، 

(، "معايير ضماف الجكدة في تصميـ المقررات 2011أبك خطكة، السيد عبدالمكلى السيد ) -2
نتاجيا"،كرقة عمية قدمت في المؤتمر الدكلي الثاني لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ  اإللكتركنية كا 

 عف بعد المنعقد في المركز الكطني لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد، الرياض. 
فاعمية برمجية تعميمية مقترحة لتنمية ميارات إعداد ” ـ(. 2010داكد، سمية محمد. ) أبك -3

، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ سعكد، ”الكسائط المتعددة لطالبات الدبمـك العاـ في التربية
 الرياض: السعكدية. 

في ضكء برنامج تدريبي قائـ عمى التصميـ التعميمي ( .” 2009أبك سكيرح، أحمد إسماعيؿ ) -4
دراسة في ” االحتياجات التدريبية لتنمية بعض الميارات التكنكلكجية لدل معممي التكنكلكجيا 
 .المناىج كطرؽ التدريس، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة
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(، " تكنكلكجيا التعميـ: الماضي كالحاضر كالمستقبؿ"، ترجمة: صالح 2004انجميف، جارم ) -5
 ؾ الدباسي، بدر بف عبد اهلل بف حمد الصالح، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.بف مبار 

(، "استخداـ الكسائط المتعددة في: التعميـ، التصميـ، اإلنتاج، 2009آيفرس، كاريف، باركف ) -6
، حمب.  التقكيـ"، ترجمة: عبدالكىاب اسماعيؿ قصير، شعاع لمنشر كالعمـك

استعراض نماذج التطكير التعميمي"، ترجمة : (، "2003جاستفسكف، كنت، برانش، ركبرت،) -7
 ، مكتبة العبيكاف، الرياض.1بدر عبداهلل الصالح، ط

(، "التصميـ التعميمي لبيئة التعمـ لتكظيؼ تكنكلكجيا 2006الجزار، عبد المطيؼ الصفي ) -8
 التعميـ"، كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، جامعة عيف شمس. 

"تطكر تكنكلكجيا التعميـ"، دار قباء لمطباعة لمنشر كالتكزيع،  (،2006خميس، محمد عطية ) -9
 القاىرة.

، دار السحاب 1(، "الكمبيكتر التعميمي ككسائط المتعددة"، ط2007خميس، محمد عطية ) -10
 لمنشر كالتكزيع، القاىرة.

( ،"بناء كتحكيؿ المقررات الدراسية إلى مقررات 2010زينب مصطفى عبدالعظيـ ىاشـ ) -11
عمى ضكء معايير الجكدة الشاممة"، رسالة ماجستير، كمية التربية النكعية، جامعة  الكتركنية

 بنيا.
 (، "تكنكلكجيا التعميـ كالتعميـ االلكتركني"، مكتبة الرشد، الرياض2004سالـ، احمد ) -12
(، "كسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ"، مكتبة 2014سميماف، محمد ناصر كعمي محمد عمر قاسـ، ) -13

 الرشد، الرياض.
(، "التعميـ االلكتركني كالتصميـ التعميمي شراكة مف اجؿ 2005الصالح، بدر عبداهلل ) -14

الجكدة"، بحث مقدـ في المؤتمر العممي السنكم العاشر تكنكلكجيا التعميـ االلكتركني 
 كمتطمبات الجكدة الشاممة، جامعة عيف شمس، القاىرة.

المكاني لمصكر الثابتة كالمتحركة في (، " العبلقة بيف التككيف 2006الطاىر، أمؿ السيد ) -15
 برامج الكسائؿ المتعددة كالتحصيؿ الدراسي "، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيؽ.

( لمتصميـ التعميمي 2013( ،"نمكذج عبد المطيؼ الجزار )2013عبد المطيؼ الجزار ) -16
 لمستحدثات التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد"، 

اصفات برمجيات الحاسب التعميمية الجيدة مف كجية نظر (،"مك 2012عبداهلل اليدلؽ ) -17
التربكييف السعكدييف كتصميـ نمكذج لتقييميا"، مجمة جامعة الممؾ سعكد لمعمـك التربكية 

 كالدراسات اإلسبلمية، السعكدية.
(، "اثر اختبلؼ تتابع تنظيـ المحتكل لبرنامج مقترح في 2010محمد شكقي محمد حذيفة ) -18

تصميـ التعميمي لبرامج الفيديك التعميمي لدم الطبلب المندفعيف كالمتركيف تنمية ميارات ال
 بشعبة تكنكلكجيا التعميـ "، رسالة دكتكراة، معيد الدراسات التربكية، القاىرة.
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نتاج الكسائؿ التعميمية"، دار المسيرة لمنشر 2012محمد محمكد الحيمة ) -19 (، "تصميـ كا 
 كالتكزيع، عماف.

 . (، "تصميـ التعميـ نظرية كممارسة"، دار الخريجي، الرياض2016) محمد محمكد الحيمة -20
( ،"تكنكلكجيا التعميـ مفاىيـ كتطبيقات"، دار 2004مصطفى عبدالسميع محمد، كآخركف ) -21

 لعمميالفكر،عماف.
 ثانيًا: المصادر األجنبية

1- Richey, R.C., Klein, J. and Nelson, W. (2004) Developmental research: 
Studies of instructional design and development. In: Jonassen, D., Ed., 
Handbook of Research for Educational Communications and Technology, 
2nd Edition,Chapter (41), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, 
1099-1130. 

2- Wang, F. and Hannafin, M.J. (2005) Design-based research and 
technology-enhanced learning environments. Educational Technology 
Research & Development, 53, 5-
23.http://dx.doi.org/10.1007/BF02504682 

3- Weston,T.& Barker, L. (2001). Designing, Implementing, and Evaluating 
Web-Based Learning Modules for University Student. Educational 
Technology, 41 (40), 15-22.   

http://dx.doi.org/10.1007/BF02504682
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 مستخمص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي معكقات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة بجامعة طرابمس      

كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمي السؤاؿ الرئيسي لمدراسة كىك : ما معكقات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة 
األسئمة التي تفرعت مف  في جامعة طرابمس كلئلجابة عمي ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف باإلجابة عمي

كالتي تمحكرت حكؿ المعكقات تتعمؽ بييئة التدريس، كمعكقات تتعمؽ بتطكير  ،ىذا السؤاؿ الرئيسي 
العنصر البشرم، معكقات المتعمقة بجكانب خدمة المجتمع،  كمعكقات تتعمؽ بالبحث العممي كذلؾ 

تفقت عمييا عينة الدراسة، مف خبلؿ عينة الدراسة، ككذلؾ سبؿ التغمب عمي المعكقات التي ا
كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي باعتبار أف ىذا المنيج تفرضو طبيعة مكضكع الدراسة 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس كعمداء الكميات كرؤساء األقساـ كمدراء 

( مفردة كتـ 400العينة بمغت )(  فردا ك 3039مكاتب الجكدة كأعضاء ىيئة التدريس كالبالغ عددىـ )
  -( صحيفة استبياف كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج  أىميا :345الحصكؿ عمي )

أكضحت الدراسة انخفاض مستكل تطكير المكارد البشرية فقد بمغت قيمة متكسط االستجابة   -1
 كىذا يدؿ عمى كجكد معكقات متعمقة بتطكير العنصر البشرم. ،(2.516)
حيث بمغت قيمة  ،أظيرت الدراسة ارتفاع مستكل المعكقات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس  -3 

 ( كىذا يشير إلى كجكد معكقات متعمقة بعضك ىيئة التدريس. 3.521متكسط االستجابة )
الدراسة انخفاض مستكل البحث العممي بالجامعة، حيث بمغت قيمة متكسط االستجابة بينت  -3
 يشير إلى كجكد معكقات متعمقة بجكانب البحث العممي.(، كىذا 2.404)

 المبحث األول / اإلطار النظري لمدراسة
 -المقدمة :

أصػػػػػػبحت الجػػػػػػكدة الشػػػػػػاممة محػػػػػػكر اىتمػػػػػػاـ معظػػػػػػـ دكؿ العػػػػػػالـ باعتبارىػػػػػػا ركيػػػػػػزة أساسػػػػػػية لنمػػػػػػكذج 
ت اإلدارة الجديػػػػػػػدة التػػػػػػػي تتػػػػػػػيح ليػػػػػػػا مكاكبػػػػػػػة المسػػػػػػػتحدثات العالميػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ مسػػػػػػػايرة المتغيػػػػػػػرا

الدكليػػػػػة كالمحميػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ التكيػػػػػؼ معيػػػػػا. فػػػػػإدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة تعتمػػػػػد عمػػػػػى تطبيػػػػػؽ أسػػػػػاليب 

 هؤسسبت فٖ الشبهلٔ الجَدٓ إداسٓ تطب٘ك هعَلبت
 ( طشابلس جبهعٔ على تطب٘م٘ٔ الجبهعٖ ) دساسٔ التعل٘ن

 طرابمس جامعة - السياسية كالعمـك االقتصاد كمية - عمار محمد مفتاح. د 
 باحثة في العمـك اإلدارية  – أ. نبيية خميفة بف جامع
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متقدمػػػػػػػة إلدارة الجػػػػػػػكدة كتيػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى التحسػػػػػػػيف كالتطػػػػػػػكير المسػػػػػػػتمر كتحقيػػػػػػػؽ أعمػػػػػػػى المسػػػػػػػتكيات 
 الممكنة في الممارسات كالعمميات كالنتائج كالخدمات.

فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات لتتبنػػػػػػػي مفػػػػػػػاىيـ الجػػػػػػػكدة  كقػػػػػػػد انطمقػػػػػػػت المؤسسػػػػػػػات األكاديميػػػػػػػة الكبػػػػػػػرل متمثمػػػػػػػة
الشػػػػػػػاممة كتطبيقيػػػػػػػا بيػػػػػػػدؼ العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى التحسػػػػػػػيف المسػػػػػػػتمر فػػػػػػػي المنػػػػػػػتج التعميمػػػػػػػي كمخرجػػػػػػػات 
العمميػػػػة التعميميػػػػػة ككػػػػػذلؾ رفػػػػػع كفػػػػػأت العػػػػػامميف بيػػػػا بمػػػػػا يضػػػػػمف الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى خػػػػػريجيف لػػػػػدييـ 

فػػػػاءة عاليػػػػة عمػػػػى المعػػػػارؼ األساسػػػػية التػػػػي تػػػػؤىميـ إلػػػػى التنػػػػافس فػػػػي كافػػػػة المجػػػػاالت العمميػػػػة بك
كقػػػػػػػد اعتمػػػػػػػدت الجػػػػػػػكدة الشػػػػػػػاممة عمػػػػػػػي تػػػػػػػكفير األدكات كاألسػػػػػػػاليب  ،المسػػػػػػػتكل المحمػػػػػػػي كالعػػػػػػػالمي

 المتكاممة التي تساعد المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ نتائج مرضية .
  -مشكمة الدراسة : 1.1

التعمػػػػػيـ لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى المعكقػػػػػات التػػػػػي تحػػػػػكؿ دكف تطبيػػػػػؽ إدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة فػػػػػي مؤسسػػػػػات 
ذات العبلقػػػػػػػػة بمعكقػػػػػػػػػات إدارة )1(الجػػػػػػػػامعي فػػػػػػػػإف الباحثػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػتعانكا بػػػػػػػػػبعض التقػػػػػػػػارير الرسػػػػػػػػػمية

الجػػػػػكدة فػػػػػي الجامعػػػػػات الميبيػػػػػة كالتػػػػػي تػػػػػـ التكصػػػػػؿ مػػػػػف خبلليػػػػػا إلػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ بعػػػػػض المعكقػػػػػات 
التػػػػػػي تكاجػػػػػػو تطبيػػػػػػؽ الجػػػػػػكدة فػػػػػػي مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي فػػػػػػي ليبيػػػػػػا كالتػػػػػػي تػػػػػػؤثر فػػػػػػي تقػػػػػػديـ 

كبػػػػػة لممجتمػػػػػع كمػػػػػف خػػػػػبلؿ التقػػػػػارير كاالسػػػػػتطبلعات رصػػػػػدت عػػػػػدد مػػػػػف المعكقػػػػػات الخدمػػػػػة المطم
 التي تكاجييا الجامعات منيا :

عػػػػػدـ كجػػػػػكد إعػػػػػبلف مكتكبػػػػػا يتضػػػػػمف الرؤيػػػػػة كالرسػػػػػالة كاألىػػػػػداؼ فػػػػػي مػػػػػداخؿ الجامعػػػػػة سػػػػػكاء  -1
 )اإلدارة( أـ الكميات.

 ليس لدل الجامعات ىيكؿ تنظيمي معتمد مف جيات االختصاص . -2
ليػػػػػػػا مػػػػػػػبلؾ كظيفػػػػػػػي يحػػػػػػػدد ممارسػػػػػػػة الصػػػػػػػبلحيات كالمسػػػػػػػؤكليات لمختمػػػػػػػؼ الكحػػػػػػػدات  لػػػػػػػيس -3

 اإلدارية .
 تكميفات الكظائؼ ال تعتمد عمى الخبرة كالتدرج الكظيفي. -4
يكجػػػػػػد مكاتػػػػػػب لمجػػػػػػكدة إال أنػػػػػػو مثػػػػػػؿ بقيػػػػػػة المكاتػػػػػػب فػػػػػػي الجامعػػػػػػات الميبيػػػػػػة يقػػػػػػع فػػػػػػي آخػػػػػػر  -5

كال تكجػػػػػد ميزانيػػػػػة  ،كزنػػػػػو فػػػػػي الجامعػػػػػة  تسمسػػػػػؿ الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي لمجامعػػػػػة )مكتػػػػػب ( ممػػػػػا يفقػػػػػده
 خاصة لممكتب ضمف بنكد الميزانية .

ال تكجػػػػػد معػػػػػايير تعطػػػػػي داللػػػػػة عػػػػػف كفايػػػػػة عضػػػػػك ىيئػػػػػة التػػػػػدريس المعػػػػػيف غيػػػػػر احتياجػػػػػات  -6
 القسـ كمكافقة إدارم القسـ كمبلئمة المتقدـ لبلحتياجات فقط .

                                                           
يؼبد انؾكٕيٛخ انهٛجٛخ  طبدس ػٍ انًش،ض انٕؽُٙ نؼًبٌ عٕدح ٔاػزًبد ريشٚش انضٚبساد االعزطالػٛخ انٗ انغب  - 1

 و(.2013/  6/  27 -23انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ  خالل انفزشح )يٍ 
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كالقػػػػدرة االسػػػػتيعابية لمكميػػػػات رغػػػػـ  ال يػػػػتـ قبػػػػكؿ الطمبػػػػة حسػػػػب شػػػػركط كلػػػػكائح التعمػػػػيـ العػػػػالي  -7
مكانات الكميات حيث أف معظميا مزدحمة جدا .  أف األعداد تفكؽ استيعاب كا 

كمف الشكاىد  كاالستدالؿ كذلؾ تراجع ترتيب الجامعة قيد الدراسة في الترتيب كالتصنيؼ العالمي 
 -كاف كما يمي : 2014 -2013عالمي  سنتي اللمجامعات 

 الترتيب العالمي الترتيب المحمي الجامعة السنة
 13312 4 جامعة طرابمس 2013
 13766 4 جامعة طرابمس 2014

 140باإلضافة إلى الشكاىد السابقة  أعمنت نتائج مؤشر دافكس لجكدة التعميـ الجامعي كالذم شمؿ 
قطر الترتيب  -دكلة حيث حصمت سنغافكرة عمى الترتيب األكؿ أما الدكؿ العربية فكانت كاالتي :

يب الخامس األردف الترت –لبناف الترتيب الخامس كالثبلثكف  –اإلمارات الترتيب العاشر  –الرابع 
 –المغرب المائة كعشرة  –تكنس الرابع كالثمانكف  –السعكدية الترتيب الرابع كالثمانكف  –كاألربعكف 

كما اعتبر المؤشر  ،مصر الترتيب ما قبؿ الترتيب األخير  –الجزائر الترتيب المائة كالتسعة عشر 
ظاىر سابقة الذكر تمثؿ ككؿ تمؾ المليبيا كسكريا كالعراؽ كاليمف كالصكماؿ دكؿ غير مصنفة 

معكقات تحد مف قدرة الجامعات عمى تكفير بيئة مناسبة لمعمؿ كفؽ معايير الجكدة الشاممة المتعارؼ 
عمييا كمف ثـ فالجامعات في ليبيا تعاني مف ضعؼ كعييا ليذا المفيـك كىذا ينعكس سمبان عمى 

  -عمى التساؤؿ اآلتي :.كعمية تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة  ،تطكرىا كجكدة أدائيا
  ما ىي المعكقات التي تكاجو تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في كميات جامعة طرابمس ؟ -

 -: فرضيات الدراسة : تتمثل فرضيات الدراسة في االتي 1.2
 -الفرضية الرئيسية :   

)ال تكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف معكقػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ إدارة الجػػػػػػػكدة الشػػػػػػػاممة بجامعػػػػػػػة 
طػػػػػرابمس كبػػػػػيف األبعػػػػػاد المككنػػػػػة ليػػػػػده المعكقػػػػػات كالمتمثمػػػػػة فػػػػػي )الجكانػػػػػب المتعمقػػػػػة بعضػػػػػك ىيئػػػػػة 

 جكانب خدمة المجتمع(. –جكانب البحث العممي  –تطكير العنصر البشرم  –التدريس
 -ويتفرع من ىده الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية : -
ريس لكميػػػػػات جامعػػػػػة طػػػػػرابمس تسػػػػػاىـ فػػػػػي عػػػػػدـ  كجػػػػكد معكقػػػػػات متعمقػػػػػة بأعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػد  -1

 تطبيؽ الجكدة الشاممة .
كجػػػػكد فػػػػركؽ معنكيػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف تطػػػػكير العنصػػػػر البشػػػػرم السػػػػائد فػػػػي كميػػػػات  -2

 جامعة طرابمس كالتطكير لمعنصر البشرم المطمكب لتطبيؽ الجكدة الشاممة .
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لبحػػػػػث العممػػػػػي السػػػػػائد فػػػػػي كميػػػػػات كجػػػػػكد فػػػػػركؽ معنكيػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف جكانػػػػػب ا -3
 جامعة طرابمس كجكانب البحث العممي المطمكبة لتطبيؽ الجكدة الشاممة  .

كجػػػػػكد فػػػػػركؽ معنكيػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف التكاصػػػػػؿ الحػػػػػالي مػػػػػع المجتمػػػػػع كالتكاصػػػػػؿ  -4
 مع المجتمع المطمكب لتطبيؽ الجكدة الشاممة .

 -أىداف الدراسة : 1.3
المعكقػػػػػػات التػػػػػػي تعيػػػػػػؽ تطبيػػػػػػؽ إدارة الجػػػػػػكدة الشػػػػػػاممة فػػػػػػي جامعػػػػػػة طػػػػػػرابمس محاكلػػػػػػة تحديػػػػػػد  -1

 بمختمؼ كمياتيا.
محاكلػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى آراء أعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس بالجامعػػػػػػػة قيػػػػػػػد الدراسػػػػػػػة بخصػػػػػػػكص  -2

 األبعاد الممثمة كمعكقات تحكؿ دكف تطبيؽ الجكدة الشاممة.
تطبيػػػػػػؽ الجػػػػػػكدة الشػػػػػػاممة فػػػػػػي معرفػػػػػػة مػػػػػػدل تػػػػػػأثير متغيػػػػػػرات الدراسػػػػػػة فػػػػػػي تحديػػػػػػد معكقػػػػػػات  -3

 الجامعة قيد الدراسة .
تقػػػػػديـ بعػػػػػض التكصػػػػػيات التػػػػػي مػػػػػف شػػػػػأنيا أف تسػػػػػاىـ فػػػػػي تحسػػػػػيف جػػػػػكدة الكميػػػػػات بالجامعػػػػػة  -4

 قيد الدراسة.
  -أىمية الدراسة : 1.4
تتضػػػػػح أىميػػػػػة ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػف نقػػػػػص الدراسػػػػػات حػػػػػكؿ جػػػػػكدة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي فضػػػػػبلن عػػػػػف  -1

الدراسػػػػػات حػػػػػكؿ ىػػػػػذا المكضػػػػػكع بػػػػػالتطبيؽ عمػػػػػى جامعػػػػػات أنيػػػػػا سػػػػػتفتح المجػػػػػاؿ لمزيػػػػػد مػػػػػف 
ثػػػػػراء المكتبػػػػػة  أخػػػػػرل كبالتػػػػػالي فػػػػػإف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة تمثػػػػػؿ إضػػػػػافة أكاديميػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ كا 

 بمثؿ ىذه الدراسات.
تفيػػػػد ىػػػػده الدراسػػػػة القيػػػػادات العميػػػػا كصػػػػانعي القػػػػرار بجامعػػػػة طػػػػرابمس فػػػػي تبنػػػػي رؤيػػػػة جديػػػػدة  -2

 يبيا. .الستراتيجيات التعميـ الجامعي في ل
تبػػػػػرز الدراسػػػػػة أىميػػػػػة  مػػػػػدخؿ إدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة فػػػػػي تحسػػػػػيف النظػػػػػاـ التعميمػػػػػي الجػػػػػامعي  -3

 كتطكيره .
تسػػػػاىـ ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي الػػػػدعكة إلػػػػى تطػػػػكير كتحسػػػػيف البػػػػرامج التعميميػػػػة المقدمػػػػة كمكاكبتيػػػػا  -4

 لمتغيرات العالمية المتسارعة .
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 -منيجية الدراسة : 1.5
االطػػػػػبلع عمػػػػػى مػػػػػا ىػػػػػك متػػػػػكفر مػػػػػف الكتػػػػػب كالمراجػػػػػع كالػػػػػدكريات كالتقػػػػػارير كالمقػػػػػاالت كالبحػػػػػكث 
تبػػػػاع المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي الػػػػذم اعتمػػػػدت عميػػػػو  العمميػػػػة ذات العبلقػػػػة بمكضػػػػكع الدراسػػػػة  كا 

كذلػػػػػػؾ  ،الدراسػػػػػػة لغػػػػػػرض تحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػدافيا مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ تحميػػػػػػؿ البيانػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػات كمناقشػػػػػػتيا 
كػػػػذلؾ اسػػػػػتخداـ صػػػػػحيفة  ،عبلقػػػػػة ناتجػػػػة بػػػػػيف متغيػػػػرات الدراسػػػػػة مػػػػف عػػػػػدميا لمعرفػػػػة مػػػػػدل كجػػػػكد

 ،االسػػػػػػػػتبياف كػػػػػػػػأداة رئيسػػػػػػػػية لجمػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػػػات الضػػػػػػػػركرية السػػػػػػػػتيفاء ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة 
 ( لتحميؿ البيانات.SPSSكاستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

 -مجتمع وعينة الـــــدراسة : 1.6
 بيئة الدراسة في جامعة طرابمس إحدل مؤسسات التعميـ العالي في ليبيا. تتمثؿ -1
ككمية  –كمية اآلداب –أما مجتمع الدراسة فيمثؿ بالكميات قيد الدراسة كىي ) كمية االقتصاد  -2

كمية التربية  -كمية التقنية المعمكمات –كمية اليندسة  –كمية الطب البيطرم  –ككمية المغات –التربية 
كمية العمـك   –كمية الزراعة  -كمية التربية طرابمس   –كمية القانكف  –كمية الفنكف كاإلعبلـ  -كربجنز 
كمية  –كمية طب األسناف  –تقنية المعمكمات  –كمية الطب البشرم  –كمية التربية قصر بف غشير -

 الصيدلة (
مػػػػػػػدراء  – رؤسػػػػػػػاء األقسػػػػػػػاـ –العمػػػػػػػداء  –شػػػػػػػمؿ مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة أعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس  -3

( مفػػػػػػػػػػردة 400(، كتػػػػػػػػػػـ اختيػػػػػػػػػػار عينػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػكائية قػػػػػػػػػػدرىا )3039مكاتػػػػػػػػػػب الجػػػػػػػػػػكدة كعػػػػػػػػػػددىـ )
 ( استبانة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي345كالحصكؿ عمى )

 -حــــــدود الــــــدراسة : 1.7
تػػػػػػػـ التركيػػػػػػػز فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى ) معكقػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ إدارة  -: الحـــــــدود الموضـــــــوعية -1

 طرابمس إحدل مؤسسات التعميـ الجامعي في ليبيا (الجكدة الشاممة  في جامعة 
( حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ   2016 - 2015أجريػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه خػػػػػػػػبلؿ الفتػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف ) -: الحــــــــدود الزمنيــــــــة -2

 البيانات كالمعمكمات البلزمة الستفاء ىذه الدراسة .
 أجريت ىده الدراسة في جامعة طرابمس. -: الحدود المكانية -3
 -مؤسسػػػػػة تتمثػػػػػؿ فػػػػػي أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريسالعينػػػػػة قيػػػػػد الدراسػػػػػة بال -الحـــــدود البشـــــرية : -4

 رؤساء مكاتب الجكدة في الجامعة قيد الدراسة.  –رؤساء األقساـ  -عمداء
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 -مصطمحــــات الـــــدراسة : 1.8
كىػػػػػػي جميػػػػػع العكائػػػػػػؽ الماليػػػػػة كالفنيػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة كالشخصػػػػػػية التػػػػػي تعػػػػػػكؽ  -:المعوقـــــات  -1

ي تسػػػػػػػاعد فػػػػػػػي تحسػػػػػػػيف عمميػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ المسػػػػػػػئكؿ عػػػػػػػف تحقيػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ برامجػػػػػػػو اإلداريػػػػػػػة التػػػػػػػ
 (.71، ص1997كتطكيره )المغيدم، 

أنيػػػػػػػػا "مػػػػػػػػدخؿ جديػػػػػػػػد فػػػػػػػػي أداء العميػػػػػػػػؿ يتطمػػػػػػػػب تجديػػػػػػػػد األسػػػػػػػػاليب اإلداريػػػػػػػػة  -الجــــــــودة : -2
التقميديػػػػػػة كااللتػػػػػػزاـ طكيػػػػػػؿ األجػػػػػػؿ ككحػػػػػػدة األىػػػػػػداؼ كالعمػػػػػػؿ الجمػػػػػػاعي كمشػػػػػػاركة جميػػػػػػع أفػػػػػػراد 

 (.19، ص2001)عميمات،  المؤسسة
 -الجودة الشاممة في التعميم الجامعي :إدارة  -3

كتحقيؽ نمك الجامعة  ،كىي فمسفة إدارية لقيادات تركز عؿ إشباع حاجات الطبلب كالمستفيديف 
كتكاصميا إلى أىدافيا كبما تضمف الفعالية العظمى كالكفاءة المرتفعة في الحقؿ العممي كالبحثي  

 (.76، ص2002كبما يؤدم إلى التفكؽ كالتميز)النجار، 
 المبحث الثاني / اإلطار النظري لمدراسة

 -: مفيوم إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي 2.1
ع عمػػػػػى األدب التربػػػػػكم بػػػػػإدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة يبلحػػػػػظ انتقمػػػػػت مفػػػػػاىيـ الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة بػػػػػاالطبل

كنبلحػػػػظ بصػػػػكرة جميػػػػة اسػػػػتخداـ التربػػػػكييف لنمػػػػكذج سػػػػتيكرات  ،كمعاييرىػػػػا مػػػػف مرحمػػػػة إلػػػػى أخػػػػرل 
كأعتبػػػػػػػر  ،حيػػػػػػػث اعتبػػػػػػػر المؤسسػػػػػػػة التعميميػػػػػػػة ىػػػػػػػي المصػػػػػػػنع كالطػػػػػػػبلب يقكمػػػػػػػكف مقػػػػػػػاـ العمػػػػػػػاؿ 

كتعػػػػػػػرؼ إدارة الجػػػػػػػكدة الشػػػػػػػاممة فػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ الجػػػػػػػامعي  :  ،مػػػػػػػكف اإلدارة المعممػػػػػػػيف كاإلداريػػػػػػػيف يمث
بػػػػػػػأف تكػػػػػػػكف اإلدارة الجامعيػػػػػػػة مسػػػػػػػئكلة عػػػػػػػف االلتػػػػػػػزاـ بطريقػػػػػػػة عمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تطػػػػػػػكير شػػػػػػػامؿ 

كيتضػػػػػمف ذلػػػػػؾ كافػػػػػة مجػػػػػاالت النشػػػػػاط عمػػػػػى  ،كمسػػػػػتمر يقػػػػػـك عمػػػػػى جيػػػػػد جمػػػػػاعي بػػػػػركح الفريػػػػػؽ 
 ،لطريقػػػػػة نحػػػػػك الطالػػػػػب لمتحسػػػػػيف المسػػػػػتمر تكجػػػػػو ىػػػػػذه ا ،مسػػػػػتكل الجامعػػػػػة أك الكميػػػػػة أك القسػػػػػـ 

كاىتمػػػػػػاـ القيػػػػػػػادة بيػػػػػػا كتقػػػػػػديـ البػػػػػػػرامج   ،كيعنػػػػػػي التػػػػػػزاـ اإلدارة الجامعيػػػػػػة كىيئػػػػػػػة التعمػػػػػػيـ بػػػػػػالجكدة 
 (.62، ص2001الفعالة في التقكيـ )بدير، 

كيعػػػػػػػرؼ المركػػػػػػػز الػػػػػػػكطني لضػػػػػػػماف جػػػػػػػكدة كاعتمػػػػػػػاد المؤسسػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػة )الجػػػػػػػكدة( 
 تقاف  كااللتزاـ بتطبيؽ المعايير القياسية في األداء تعني الدقة كاإل

أف مفيػػػػـك إدارة الجػػػػكدة الشػػػػاممة فػػػػي مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي ىػػػػي :"عمميػػػػة إداريػػػػة ترتكػػػػز عمػػػػى  
كتعتمػػػػػػد بالدرجػػػػػػة األكلػػػػػػى عمػػػػػػى المعمكمػػػػػػات المسػػػػػػتمدة مػػػػػػف الكاقػػػػػػع كالتػػػػػػي  ،مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف القػػػػػػيـ 

الفكريػػػػػػػة فػػػػػػػي مسػػػػػػػتكيات المنظمػػػػػػػة )التنظػػػػػػػيـ( تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تكظيػػػػػػػؼ ميػػػػػػػارات العػػػػػػػامميف كقػػػػػػػدراتيـ 
 (.9، ص2010كبشكؿ إبداعي لضماف التحسيف المستمر لممؤسسة )دليؿ ضماف الجكدة، 
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 -أىمية الجودة الشاممة في التعميم الجامعي : 2.2
تكاجػػػػػػػو المنظمػػػػػػػات كمنيػػػػػػػا الجامعػػػػػػػات كمراكػػػػػػػز المعمكمػػػػػػػات كمؤسسػػػػػػػات التعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػالي المختمفػػػػػػػة 

تمثمػػػػة فػػػػي انخفػػػػاض اإلنتاجيػػػػة كزيػػػػادة التكػػػػاليؼ كنقػػػػص المػػػػكارد الماليػػػػة مجمكعػػػػة مػػػػف التحػػػػديات م
كمػػػػػف ىنػػػػػا يتضػػػػػح مػػػػػدل أىميػػػػػة إدارة  ،كتبنػػػػػي أسػػػػػاليب غيػػػػػر فعالػػػػػة لتحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ المنشػػػػػكدة  ،

كمػػػػػدل أىميػػػػػة تطبيقيػػػػػا فػػػػػي المجػػػػػاؿ التربػػػػػكم كال سػػػػػيما فػػػػػي مؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ  ،الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة 
تبنػػػػػي إدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة يػػػػػؤدم إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ أمػػػػػكر  العػػػػػالي، تشػػػػػير بعػػػػػض الدراسػػػػػات إلػػػػػى أف

 -عديدة منيا :
 التركيز عمى حاجات الزبائف كاألسكاؽ بما يمكنيا مف تمبية متطمبات الزبائف . -1
كعػػػػػدـ اقتصػػػػػارىا عمػػػػػى السػػػػػمع  ،تحقيػػػػػؽ األداء العػػػػػالي لمجػػػػػكدة فػػػػػي جميػػػػػع المكاقػػػػػع الكظيفيػػػػػة  -2 

 كالخدمات .
 اإلجراءات الضركرية إلنجاز جكدة األداء .القياـ بسمسمة مف  -3
 ،الفحػػػػػػػػص المسػػػػػػػػتمر لجميػػػػػػػػع العمميػػػػػػػػات  كاسػػػػػػػػتبعاد الفعاليػػػػػػػػات الثانكيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي إنتػػػػػػػػاج السػػػػػػػػمع  -4

 كتقديـ الخدمات .
 كتحسيف العمميات . ،تطكير مدخؿ الفريؽ لحؿ المشاكؿ   -5
التنافسػػػػػػػية لتطػػػػػػػكير الفيػػػػػػـ الكامػػػػػػػؿ كالتفصػػػػػػػيمي لممنافسػػػػػػيف كالتطػػػػػػػكير الفعػػػػػػػاؿ لبلسػػػػػػتراتيجيات   -6

 عمؿ المنظمة
، 1995تطػػػػػػػكير إجػػػػػػػراءات االتصػػػػػػػاؿ إلنجػػػػػػػاز العمػػػػػػػؿ بصػػػػػػػكرة جيػػػػػػػدة كمتميػػػػػػػزة ")الشػػػػػػػبراكم،  -7

 (. 8-7ص

 -: معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي 2.3

تشػػػػػير العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات كاألبحػػػػػاث إلػػػػػى كجػػػػػكد العديػػػػػد مػػػػػف األمػػػػػكر التػػػػػي تعػػػػػكؽ تطبيػػػػػؽ إدارة 
كمػػػػا تشػػػػير القػػػػكانيف إلػػػػى الكثيػػػػر مػػػػف ىػػػػذه المعكقػػػػات مػػػػع تبػػػػايف  ،كدة الشػػػػاممة فػػػػي الجامعػػػػات الجػػػػ

فػػػػػي معكقػػػػػات تطبيػػػػػؽ إدارة الجػػػػػكدة يرجػػػػػع إلػػػػػى جغرافيػػػػػة المكػػػػػاف كالػػػػػنظـ المتبعػػػػػة مػػػػػف مكػػػػػاف إلػػػػػى 
كيتػػػػػدخؿ فػػػػػي ىػػػػػذا األمػػػػػر فمسػػػػػفة المؤسسػػػػػة سػػػػػكاء كانػػػػػت تربكيػػػػػة أـ حككميػػػػػة أـ غيػػػػػر ذلػػػػػؾ   ،آخػػػػػر 

رة الجػػػػػػػكدة الشػػػػػػػاممة حظيػػػػػػػت باىتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػالغ فػػػػػػػي أدبيػػػػػػػات اإلدارة إال أف ىػػػػػػػذا كبػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػف أف إدا
األمػػػػػر ال يخمػػػػػك مػػػػػف الفشػػػػػؿ فػػػػػي بعػػػػػض جكانػػػػػب التطبيػػػػػؽ كيرجػػػػػع ىػػػػػذا الفشػػػػػؿ إلػػػػػى المػػػػػنيج الػػػػػذم 

كالػػػػػذم يبػػػػػدأ بتقسػػػػػيـ المشػػػػػكمة إلػػػػػى أجػػػػػزاء صػػػػػغيرة كدراسػػػػػة كػػػػػؿ  ،يعتمػػػػػد عميػػػػػو لحػػػػػؿ المشػػػػػكبلت 
عػػػػػػادة تجميػػػػػػع ،جػػػػػػزء كتعػػػػػػديؿ مػػػػػػا يمػػػػػػـز فيػػػػػػو  كيتجاىػػػػػػؿ ىػػػػػػذا المػػػػػػنيج  ،األجػػػػػػزاء بعػػػػػػد تحسػػػػػػينيا  كا 

الحركػػػػػة الديناميكيػػػػػة بػػػػػيف األجػػػػػزاء كيقمػػػػػؿ مػػػػػف أىميػػػػػة التفكيػػػػػر فػػػػػي المشػػػػػكمة كنظػػػػػاـ ممػػػػػا يقصػػػػػر 
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فاعميتيػػػػػػا عمػػػػػػى حػػػػػػاالت التحسػػػػػػف المسػػػػػػتمر، كأشػػػػػػارت دراسػػػػػػة سػػػػػػابقة إلػػػػػػى سػػػػػػبعة أمػػػػػػراض مميتػػػػػػة 
 (.21-20، ص2002)إبراىيـ،  -كىي :

 نقص اطراد اليدؼ. -1
 تقكيـ أداء األفراد الذم يجعؿ العامميف يتنافسكف بدال مف  التحاميـ داخؿ فريؽ.     -2
 اإلدارة عمى حسابات مرئية فقط.    -3
 التفكير قصير المدل. -4
 عدـ تطكير ثقافة تحسيف الجكدة.   -5
 تكاليؼ الكفالة كالضمانة . -6
 تكاليؼ الرعاية الصحية المرتفعة لممكظفيف.       -7

إدارة الجكدة مجمكعة أسباب  في دراساتيـ حكؿ المعكقات العامة لتطبيؽكيرل بعض الباحثيف 
  -:منيا
 التركيز عمى أسباب معينة في إدارة الجكدة الشاممة كليس عمى النظاـ ككؿ .  -1
 تبني طرؽ كأساليب إلدارة الجكدة الشاممة التي ال تتكافؽ عمى خصكصية المؤسسة.  -2
 المدل البعيد . كليس عمى ،تكقع نتائج فكرية   -3
 كخاصة االتجاىات عند اإلدارات الكسطى ،مقاكمة التغير سكاء مف العامميف أك مف اإلدارات   -4
 -كأشارت بعض الدراسات  إلى خمس صعكبات في المجاؿ التربكم ىي : -
 إف إدارة الجكدة الشاممة تتطمب البلمركزية في القرار -المركزية في اتخاذ القرار التربكل :  -أ

 التربكم .
 اعتماد نظاـ المعمكمات في مجاؿ التربكم عمى األساليب التقميدية .  -ب
 عدـ تكفر الككادر المدربة كالمؤىمة في مجاؿ إدارة الجكدة الشاممة في العمؿ التربكم .  -ت
 التمكيؿ المالي :يحتاج نظاـ الجكدة الشاممة في العمؿ التربكم إلى ميزانية كافية   -ج
كعدـ تقبؿ أساليب التطكير  ،الثقافي كاالجتماعي ىك ثقؿ المكركث التربكم التقميدم اإلرث   -ح

 (.12-11، ص2007كالتحسيف  )السعيد كرضا، 
 -محاور إدارة الجودة الشاممة من خالل المنظور الجامعي : 2.4

 -تناكؿ الباحثكف مجمكعة مف المحاكر التي تتضمف العديد مف المجاالت أىميا  :
 -اإلدارة الجامعة  : جودة - 1

كيقصػػػػد بػػػػذلؾ جػػػػكدة العمميػػػػة اإلداريػػػػة التػػػػي يمارسػػػػيا كػػػػؿ رئػػػػيس  أك مػػػػدير  فػػػػي النظػػػػاـ الجػػػػامعي 
 ،الرقابػػػػػػػة  ،كالقيػػػػػػػادة ،كالتنظػػػػػػػيـ ،كتتػػػػػػػألؼ ىػػػػػػػذه العمميػػػػػػػة مػػػػػػػف عناصػػػػػػػر أساسػػػػػػػية ىػػػػػػػي: التخطػػػػػػػيط 
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البشػػػػػػػرية  كتقػػػػػػػكيـ األداء ككممػػػػػػػا زادت جػػػػػػػكدة العمميػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػة حسػػػػػػػف اسػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػكارد المتاحػػػػػػػة
كالمعمكماتيػػػػػػػة حتػػػػػػػى  ،كالماليػػػػػػػة  ،كالمعامػػػػػػػؿ كالتجييػػػػػػػزات  ،كالمكتبػػػػػػػات  ،كالماديػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ المبػػػػػػػاني 

ف تكاضع قدرىا .  كا 
كعميػػػػػة فمػػػػػف الضػػػػػركرم اختيػػػػػار رئػػػػػيس الجامعػػػػػة أك مػػػػػدير اإلدارة بدقػػػػػة كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ لجنػػػػػة   

مػػػػػػػػد كحػػػػػػػػافظ، فنيػػػػػػػػة مختصػػػػػػػػة  إذ يعتبػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ أساسػػػػػػػػا فػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػيف إدارة الجامعػػػػػػػػة كتطكيرىا)أح
 (.15، ص2003

 -جودة الطالب الجامعي : -2
يعد المتعمـ أحد عناصر العممية التعميمية كتتعدد مؤشرات الجكدة المرتبطة في ىذا المحكر إلى ما 

 -يمي :
حيث يمثؿ الخطكة األكلى في جكدة التعميـ الجامعي ككي يككف انتقاء  -: انتقاء الطالب -1

فإنو يجب أف يتـ عف طريؽ اختبارات معينة مصممة ليذا  ،لمجكدة  الطبلب كاختيارىـ مؤشرا ميما
 الغرض كلذا فالجامعة التي تنتقي طبلبيا جيدا غالبا ما نحصؿ عمى نتائج جيدة.

حيث تتكقؼ جكدة التعميـ  -نسبة عدد الطبلب إلى عدد أعضاء ىيئة التدريس المؤىميف :  -2
كىذا اليدؼ يتكقؼ  ،اء مياميا عمى أعمى مستكل العالي عمى قدرة أعضاء ىيئة التدريس عمى أد

 عمى إجمالي عدد أعضاء ىيئة التدريس كنسبتيـ إلى مجمكع عدد الطبلب.
كرغػػػػػـ  ،حيػػػػػث تقػػػػػاس الجػػػػػكدة بمعػػػػػدؿ اإلنفػػػػػاؽ عػػػػػؿ كػػػػػؿ طالػػػػػب  -متكسػػػػػط تكمفػػػػػة الطالػػػػػب : - 3

اإلدارة أف متكسػػػػط تكمفػػػػة الطالػػػػب مؤشػػػػػر ميػػػػـ لمجػػػػكدة إال أنػػػػو لػػػػػيس المؤشػػػػر الكحيػػػػد ألف نكعيػػػػػة 
 كالتكجيو كالحفز كؿ ذلؾ يدخؿ كعامؿ مؤثر في نكع اإلنفاؽ .

رشػػػػػػػػادية كمسػػػػػػػػاعدات ماليػػػػػػػػة  -الخػػػػػػػػدمات التػػػػػػػػي تقػػػػػػػػدـ لمطالػػػػػػػػب : -4 منيػػػػػػػػا خػػػػػػػػدمات صػػػػػػػػحية كا 
 .....الخ.

دافعيػػػػػة الطػػػػػبلب كاسػػػػػتعدادىـ لمتعمػػػػػيـ حيػػػػػث تتكقػػػػػؼ جػػػػػكدة التعمػػػػػيـ عمػػػػػى مػػػػػدل تػػػػػكافر الرغبػػػػػة  -5
فػػػػػػالجكدة تػػػػػػرتبط بكجػػػػػػكد  ،قبػػػػػػاؿ الطمبػػػػػػة بحمػػػػػػاس نحػػػػػػك التعمػػػػػػيـ أك الحػػػػػػافز  كاالسػػػػػػتعداد لمػػػػػػتعمـ كا  

تقانو .  دكافع قكية لبدء التعميـ كاستمراره كحفزه كا 
ارتبػػػػػػػاط ىيكػػػػػػػؿ الطمبػػػػػػػة الجػػػػػػػامعييف حسػػػػػػػب الكميػػػػػػػات كاالختصاصػػػػػػػات باحتياجػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع  -6

 كسكؽ العمؿ.
لجػػػػػامعي حيػػػػػث يعػػػػػد الخػػػػػريج النتػػػػػاج النيػػػػػائي لجميػػػػػع أنشػػػػػطة التعمػػػػػيـ ا -مسػػػػػتكل الخػػػػػرجيف : -8

 فبحسب ىذا المستكل يمكف الحكـ عمى جكدة التعميـ الجامعي كمؤسساتو. 
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 -جودة ىيكل البرامج التعميمية عمى مستوى الكمية : -3
كمػػػػػا يقصػػػػػد بجػػػػػكدة  ،كذلػػػػػؾ مػػػػػف حيػػػػػث الشػػػػػمكؿ كالعمػػػػػؽ كالتكامػػػػػؿ كعػػػػػدـ االزدكاجيػػػػػة أك التكػػػػػرار 

إداريػػػػػػػان  ،ىػػػػػػػذا الييكػػػػػػػؿ متابعػػػػػػػة التطػػػػػػػكرات العمميػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاالت التكنكلكجيػػػػػػػا المختمفػػػػػػػة 
 (.160-159، ص2003كصناعيان كزراعيان كخدماتيان....الخ. )أحمد كحافظ، 

  -جودة عضو ىيئة التدريس :  -4
 ،حيػػػػػث إف عضػػػػػك ىيئػػػػػة التػػػػػدريس بالجامعػػػػػة يتطمػػػػػب خصكصػػػػػيات يسػػػػػتمدىا مػػػػػف قدراتػػػػػو البحثيػػػػػة 

كمػػػػػف أىػػػػػـ  ،فيػػػػػك الناشػػػػػط الػػػػػرئيس فػػػػػي تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ المؤسسػػػػػة التعميميػػػػػة  ،كمياراتػػػػػو التربكيػػػػػة 
الكفايػػػػػػػات التػػػػػػػي يجػػػػػػػب أف تتػػػػػػػكفر فػػػػػػػي عضػػػػػػػك ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػؽ الجػػػػػػػكدة 

  -كالتميز:
 جيد .كفاءة  التدريس ال -1
 كفاءة القياـ بالبحث العممي . -2
 كفاءة استخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ التعميـ . -3
 القدرة عمى التفاعؿ مع مؤسسات المجتمع . -4
 كتنظيميا . ،كماليا  ،القدرة عمى اتخاذ القرارات إداريا  -5
القػػػػػػدرة عمػػػػػػى تطػػػػػػكير المنػػػػػػاىج الجامعيػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاالت التخصػػػػػػص لتكاكػػػػػػب عصػػػػػػر الثػػػػػػكرة  -6

 (.190، ص2000أبكسعدة كعبدالغفار، العممية )
 -جودة التمويل الجامعي :  -5

ال شػػػػػؾ أف التعمػػػػػيـ الجػػػػػامعي يكمػػػػػؼ الكثيػػػػػر مػػػػػف األمػػػػػكاؿ كعميػػػػػو ال بػػػػػد مػػػػػف األخػػػػػذ بػػػػػالتطكير فػػػػػي 
 ،كتمكيػػػػػػػػؿ  ،كالتجييػػػػػػػػزات كصػػػػػػػػيانتيا  ،تكنكلكجيػػػػػػػػا التعمػػػػػػػػيـ كالتكسػػػػػػػػعات المسػػػػػػػػتمرة فػػػػػػػػي المبػػػػػػػػاني 

ف الكثيػػػػػر كال شػػػػػؾ أف جػػػػػكدة التعمػػػػػيـ تمثػػػػػؿ متغيػػػػػرا تابعػػػػػػا كتحػػػػػديث المكتبػػػػػات الجامعيػػػػػة يكمػػػػػؼ اآل
كمػػػػػدل تػػػػػكازف أبػػػػػكاب اإلنفػػػػػاؽ مػػػػػع مقػػػػػدار  التكػػػػػاليؼ فػػػػػي مجػػػػػاؿ مػػػػػف  ،لقػػػػػدرة التمكيػػػػػؿ الجػػػػػامعي 

  -مجاالت النشاط كمف ىنا تأتي أىمية كؿ مف :
 االستشارات كالتدريب . ،التمكيؿ الذاتي مثؿ رسـك االنتساب   -1
 كالعائد مف مجاؿ اإلنفاؽ الجامعي.  دراسات تحميؿ الكمفة  -2
 جيكد ترشيد اإلنفاؽ المالي الجامعي.  -3
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 -جودة التشريعات والموائح الجامعية : -6
 ،كاجتماعيػػػػػػا  ،كيقصػػػػػػد بػػػػػػذلؾ تكاكػػػػػػب ىػػػػػػذه التشػػػػػػريعات مػػػػػػع المتغيػػػػػػرات التػػػػػػي تتػػػػػػكالى اقتصػػػػػػاديا 

كثقافيػػػػػا فػػػػػي البيئػػػػػة المحيطػػػػػة. كمػػػػػا أف التشػػػػػريعات الجامعيػػػػػة تعػػػػػد بػػػػػدكرىا  ،كسياسػػػػػيا ،كتكنكلكجيػػػػػا 
احػػػػد مصػػػػادر كضػػػػكابط المػػػػكائح الجامعيػػػػة، يتعػػػػيف أف تكػػػػكف ىػػػػذه المػػػػكائح كاضػػػػحة كمحػػػػددة كمرنػػػػة 
سياسػػػػػيا كثقافيػػػػػا فػػػػػي البيئػػػػػة المحيطػػػػػة. كمػػػػػا أف التشػػػػػريعات الجامعيػػػػػة تعػػػػػد بػػػػػدكرىا إحػػػػػدل مصػػػػػادر 

 يف أف تككف ىذه المكائح كاضحة كمحددة كمرنة .يتع ،كضكابط المكائح الجامعية 
 -جودة األداء الجامعي :  -7

كتطػػػػكرت  قيػػػػػادة العػػػػامميف عمػػػػى اخػػػػػتبلؼ  ،ميمػػػػا تطػػػػكر تخطػػػػيط كتنظػػػػػيـ جيػػػػكد األداء الجػػػػامعي 
مػػػػػراتبيـ كتخصصػػػػػاتيـ  فػػػػػبل غنػػػػػى عػػػػػف تقيػػػػػيـ ىػػػػػذا األداء كيتطمػػػػػب ذلػػػػػؾ بػػػػػالطبع معػػػػػايير لتقيػػػػػيـ 

البرنػػػػػػػػامج التعميمػػػػػػػػي شػػػػػػػػامبل طػػػػػػػػرؽ التعمػػػػػػػػيـ  ،ليػػػػػػػػة : الطالػػػػػػػػب كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف العناصػػػػػػػػر الرئيسػػػػػػػػية التا
 ،كالتمكيػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػامعي  ،كعضػػػػػػػػك ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس  ،كالقاعػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػة  ،كالكتػػػػػػػػاب الجػػػػػػػػامعي 

 (.162-161، ص2003كاإلدارة الجامعية )أحمد كحافظ، 
 -أىميا : المؤشرات: ترتبط جكدة التعميـ بمجمكعة مف  جودة الجامعة والمجتمع -8
 ،ربط االختصاصات المختمفة في مؤسسات التعميـ العالي  باحتياجات المجتمع  -1
ربػػػػػػػػط البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي بمشػػػػػػػػكبلت المجتمػػػػػػػػع المحػػػػػػػػيط بالمؤسسػػػػػػػػة بيػػػػػػػػدؼ إيجػػػػػػػػاد الحمػػػػػػػػكؿ   -2

 الناجحة .
التفاعػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف المؤسسػػػػػػػة بمكاردىػػػػػػػا البشػػػػػػػرية كالبحثيػػػػػػػة كالفكريػػػػػػػة كبػػػػػػػيف المجتمػػػػػػػع بقطاعاتػػػػػػػو  -2

 اإلنتاجية كالخدماتية .
 

 حث الثالث / اإلجراءات والمنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية المب
االسػػػػػتبياف اسػػػػػتخدـ الباحثػػػػػاف الطريقػػػػػة الرقميػػػػػة فػػػػػي ترميػػػػػز البيانػػػػػات حيػػػػػث  بعػػػػػد تجميػػػػػع اسػػػػػتمارات
 ( 3.1بالجدكؿ رقـ ) تـ ترميز اإلجابات كما 
 الخماسياإلجابات المتعمقة بمقياس لكارت ( تكزيع الدرجات عمى  3.1جدكؿ رقـ) 

 موافق تماما موافق موافق إلى حد ما غير موافق غير موافق    تماما اإلجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة
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 -معامل ) ألفا ( لالتساق الداخمي :نتائج  3.1
إف معامػػػػؿ ألفػػػػا يزكدنػػػػا بتقػػػػدير جيػػػػد فػػػػي أغمػػػػب المكاقػػػػؼ كتعتمػػػػد ىػػػػذه الطريقػػػػة عمػػػػى اتسػػػػاؽ أداء 

( كاقػػػػػؿ 0.6قيمػػػػػة معامػػػػػؿ ألفػػػػػا لمثبػػػػػات تعػػػػػد مقبكلػػػػػة إذا كانػػػػػت )الفػػػػػرد مػػػػػف فقػػػػػرة إلػػػػػى أخػػػػػرل، كأف 
 مف ذلؾ تككف ضعيفة.

 ( يوضح معامل ثبات محاور االستبانة3.2جدول )
 معامل ألفا عدد الفقرات المجاالت ت
 0.919 9 تطوير العنصر البشري 1
 0.788 8 معوقات تتعمق بعضو ىيئة التدريس 2
 0.939 9 جوانب البحث العممي 3
 0.948 8 التواصل مع المجتمع 4

 0.973 34 إجمالي االستبيان
  -الوصف اإلحصائي لمحاور الدراسة وفق إجابات المبحوثين : 3.2

-One Sample Tلتحديػػػد مسػػػتكل كػػػؿ محػػػكر مػػػف محػػػاكر الدراسػػػة، تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار ) 
Test مرتفػػػػػع )أفػػػػػراد العينػػػػػػة متفقػػػػػيف عمػػػػػى فقػػػػػرات المجػػػػػاؿ( إذا كانػػػػػػت  المحػػػػػكر(، فيكػػػػػكف مسػػػػػتكل

( كقيمػػػػػة متكسػػػػػط االسػػػػػتجابة إلجمػػػػػالي المجػػػػػاؿ أكبػػػػػر 0.05قيمػػػػػة الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية أقػػػػػؿ مػػػػػف )
(،  كيكػػػػػكف مسػػػػػتكل المحػػػػػكر مػػػػػنخفض )أفػػػػػراد العينػػػػػة غيػػػػػر متفقػػػػػيف 3مػػػػػف قيمػػػػػة متكسػػػػػط القيػػػػػاس )

( كقيمػػػػػػة 0.05ائية لبلختبػػػػػػار أقػػػػػػؿ مػػػػػػف )عمػػػػػػى فقػػػػػػرات المجػػػػػػاؿ( إذا كانػػػػػػت قيمػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػ
(، كيكػػػػػػػكف مسػػػػػػػتكل 3متكسػػػػػػػط االسػػػػػػػتجابة إلجمػػػػػػػالي المجػػػػػػػاؿ أقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف قيمػػػػػػػة متكسػػػػػػػط القيػػػػػػػاس )

المحػػػػػػكر متكسػػػػػػػطان )ال سػػػػػػػمبي كال ايجػػػػػػابي( إذا كانػػػػػػػت قيمػػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية لبلختبػػػػػػػار أكبػػػػػػػر 
 (.0.05مف )
  -اختبار فرضيات الدراسة : 3.3

ركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػػيف تطبيػػػػػػؽ الجػػػػػكدة الشػػػػػػاممة السػػػػػػائد ال تكجػػػػػد فػػػػػػ -الفرضػػػػػية األكلػػػػػػى:
 بجامعة طرابمس كالمتطمبات البلزمة لتطبيؽ الجكدة الشاممة.   

 تطوير العنصر البشري. -أواًل :
( اتفػػػػػػاؽ أفػػػػػراد العينػػػػػػة المحػػػػػدكد عمػػػػػى فقػػػػػػرتيف مػػػػػف فقػػػػػػرات 3.3بينػػػػػت النتػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
 ( فقرات مف فقرات ىذا المحكر.7اتفاقيـ عمى )محكر تطكير العنصر البشرم كعدـ 
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 ونتائج التحميل الوصفي لمحور تطوير العنصر البشري ( التوزيعات التكرارية3.3جدول )
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1 

تٌى١ٍر خثِصمطثج شٙصُ 

تٌىفثءتز تٌؼ١ٍّر 

 تٌّصمٙٙر

 36 55 92 112 50 ن

2.75 

ِٛتفك 

إٌٝ ـه 

 ِث

1.19 
% 14.5 32.5 26.7 15.9 10.4 

2 

شّؼٝ تٌى١ٍر ٌصف١ّٓ 

ٔظثَ تٌصًل١ثز تٌّطدك 

 ف١ٙث

 39 55 74 112 65 ن
2.68 

ِٛتفك 

إٌٟ ـه 

 ِث

1.26 
% 18.8 32.5 21.4 15.9 11.3 

3 

تٌى١ٍر تٌفٛتفٍ شٛفً 

تٌّٕثِدر ٌٍؼث١ٍِٓ 

ٌصؼ٠ٍٍ ـّثُِٙ تشؽثٖ 

 تٌؼًّ

 32 33 56 122 102 ن

2.34 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.25 

% 29.6 35.4 16.2 9.6 9.3 

4 

شؼمه تٌى١ٍر نٚيتز 

ٚٔهٚتز شٙصُ خًٕٕ 

ِفث١ُ٘ ِٚصطٍدثز 

تٌؽٛنذ تٌٕثٍِر خ١ٓ 

 تٌؼث١ٍِٓ

 25 51 57 155 57 ن

2.51 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.15 

% 16.5 44.9 16.5 14.8 7.2 

5 

٠ّثُ٘ تٌؼث١ٍِٓ فٟ 

إؼًتءتز تٌصم١١ُ تٌىتشٟ 

 ٌٍؽٛنذ

 26 37 53 159 70 ن
2.39 

غ١ً 

 ِٛتفك

1.14

7 % 20.3 46.1 15.4 10.7 7.5 

6 

٠ّثُ٘ تٌؼثٍِْٛ خهٚي 

فؼثي فٟ ػ١ٍّثز 

 تٌصمط١ٟ تالِصًتش١ؽٟ

 14 43 62 139 87 ن
2.30 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.10 

% 25.2 40.3 18. 12.5 4.1 

7 

شٛفه تٌى١ٍر ِّع١ٍٓ 

ػٕٙث ٌفٝٛي ٔهٚتز 

ِٚؤشًّتز ػ١ٍّر 

 ِصمٙٙر

 24 50 73 115 83 ن

2.47 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.02 

% 24.1 33.3 21.2 14.5 7.0 

8 

شّٕٟ تٌى١ٍر تالشؽث٘ثز 

تال٠ؽثخ١ر خ١ٓ تٌؼث١ٍِٓ 

 ٔفٛ تٌؼًّ تٌؽّثػٟ

 21 54 84 119 67 ن
2.54 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.15 

% 19.4 34.5 24.3 15.7 6.1 

9 

شفًٖ تٌى١ٍر ػٍٝ 

شؼ٠ٍٍ تٌؼاللثز 

 تإلّٔث١ٔر خ١ٓ تٌؼث١ٍِٓ

 26 53 89 108 69 ن
2.59 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.19 

% 20.0 31.3 25.8 15.4 7.5 

( أظيرت أف متكسط 3.4كلتحديد مستكل تطكير العنصر البشرم فإف النتائج في الجدكؿ رقـ )
( كىك أقؿ مف متكسط القياس 2.516االستجابة إلجمالي محكر تطكير العنصر البشرم يساكم )

( كلتحديد معنكية ىذه الفركؽ فإف قيمة الداللة اإلحصائية لبلختبار 0.484( كأف الفركؽ تساكم )3)
كتشير إلى معنكية الفركؽ، كىذا يدؿ عمى أف مستكل تطكير  0.05كم صفران كىي أقؿ مف تسا

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تطكير العنصر العنصر البشرم الحالي كاف منخفضان، أم كجكد 
 .البشرم السائد في كميات جامعة طرابمس كالتطكير البشرم المطمكب لتطبيؽ الجكدة الشاممة
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 مستوى تطوير العنصر البشري إلجمالي(T- test)( نتائج اختبار 3.4جدول رقم )
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تٌؼًٕٙ شط٠ًٛ 

 تٌدًٕٞ
 ِٕمفٛ ِؼ٠ٕٛر 0.000 9.326 - 0.965 0.484 - 2.516

 المعوقات المتعمقة بعضو ىيئة التدريس.  -ثانيًا :
( فقػػػػػػرات مػػػػػػف 3( اتفػػػػػػاؽ أفػػػػػػراد العينػػػػػػة المحػػػػػػدكد عمػػػػػػى )3.5بينػػػػػػت النتػػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )

مػػػػف فقػػػػرات  ( فقػػػػرات5فقػػػػرات محػػػػكر المعكقػػػػات المتعمقػػػػة بعضػػػػك ىيئػػػػة التػػػػدريس كاتفػػػػاقيـ عمػػػػى )
 ىذا المحكر.

 ونتائج التحميل الوصفي لمحور المعوقات المتعمقة بعضو ىيئة التدريس ( التوزيعات التكرارية3.5جدول )
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1 

 ٜؼف تٌىفثءتز

تٌؼ١ٍّر ٌغثٌد١ر 

أػٝثء ١٘ةر 

 تٌصهي٠ُ

 28 48 152 94 23 ن

2.90 
ِٛتفك 

 إٌٟ ـه ِث
1.00 

% 6.7 27.2 44.1 13.9 8.1 

2 

تفصمثي ػٝٛ 

١٘ةر تٌصهي٠ُ 

ٌٍمدًتز تٌفه٠عر 

فٟ ِؽثي تٌصؼ١ٍُ 

 تٌؽثِؼٟ

 29 111 157 42 6 ن

3.33 
ِٛتفك 

 إٌٟ ـه ِث
0.86 

% 1.7 12.2 45.5 32.2 8.4 

3 

تِصمهتَ أػٝثء 

١٘ةر تٌصهي٠ُ 

تٌِٛثبً تٌصم١ٍه٠ر 

 فٟ تٌصهي٠ُ

 65 146 101 31 2 ن

 0.90 ِٛتفك 3.70
% 6 9.0 29.3 42.3 18.8 

4 

٘ؼٛخر شطد١ك 

تٌّؼثيف 

ٚتٌّؼٍِٛثز ٌهٜ 

أػٝثء ١٘ةر 

تٌصهي٠ُ فٟ 

١ِهتْ تٌصؼ١ٍُ 

 تٌؽثِؼٟ

 39 133 127 40 6 ن

 0.90 ِٛتفك 3.46
% 1.7 11.6 36.8 38.6 11.3 

5 
لٍر شٛفً ـٛتفٍ 

وثف١ٗ ألػٝثء 

 ١٘ةر تٌصهي٠ُ

 119 132 50 36 8 ن
 1.06 ِٛتفك 3.92

% 2.3 10.4 14.5 38.3 34.5 
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6 

ِٛء تٌؼاللر خ١ٓ 

أػٝثء ١٘ةر 

تٌصهي٠ُ ٚخ١ٓ 

تإلنتيتز تٌؼ١ٍث 

 ٌأللّثَ تٌؼ١ٍّر

 55 98 116 63 13 ن

3.34 
ِٛتفك 

 إٌٟ ـه ِث
1.07 

% 3.8 18.3 33.6 28.4 15.9 

7 

تفصمثي أػٝثء 

١٘ةر تٌصهي٠ُ 

ٌٍّؼًفر تٌىثف١ر 

خّدثنئ إنتيذ 

 تٌؽٛنذ تٌٕثٍِر

 81 120 104 31 9 ن

 1.01 ِٛتفك 3.67
% 2.6 9.0 30.1 34.8 23.5 

8 

ٜؼف ِالبّر 

أػهتن أػٝثء 

١٘ةر تٌصهي٠ُ 

 ٌؼهن تٌطالج

 118 108 77 29 13 ن

 1.10 ِٛتفك 3.84
% 3.8 8.4 22.3 31.3 34.2 

كلتحديػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل المعكقػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػة بعضػػػػػػػك ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس فػػػػػػػإف النتػػػػػػػائج فػػػػػػػي الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ 
( كىػػػػػك أكبػػػػػر مػػػػػف 3.521( أظيػػػػػرت أف متكسػػػػػط االسػػػػػتجابة إلجمػػػػػالي ىػػػػػذا محػػػػػكر يسػػػػػاكم )3.6)

( كلتحديػػػػػػد معنكيػػػػػػة ىػػػػػػذه الفػػػػػػركؽ فػػػػػػإف قيمػػػػػػة 0.521( كأف الفػػػػػػركؽ تسػػػػػػاكم )3متكسػػػػػػط القيػػػػػػاس )
كتشػػػػير إلػػػػى معنكيػػػػة الفػػػػركؽ،  0.05اإلحصػػػػائية لبلختبػػػػار تسػػػػاكم صػػػػفران كىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف الداللػػػػة 

كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف مسػػػػتكل المعكقػػػػات المتعمقػػػػة بعضػػػػك ىيئػػػػة التػػػػدريس الحاليػػػػة كػػػػاف مرتفعػػػػان، أم 
كجػػػػػػكد معكقػػػػػػػات متعمقػػػػػػػة بأعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس بكميػػػػػػات جامعػػػػػػػة طػػػػػػػرابمس تسػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي عػػػػػػػدـ 

 .تطبيؽ الجكدة الشاممة
 المعكقات المتعمقة بعضك ىيئة التدريسإلجمالي (T- test)( نتائج اختبار 3.6جدكؿ رقـ )
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تٌّؼٛلثز تٌّصؼٍمر 

 خؼٝٛ ١٘ةر تٌصهي٠ُ
 ًِشفغ ِؼ٠ٕٛر 0.000 15.403 0.628 0.521 3.521

 



 

 

 

2017 74

  جوانب البحث العممي. -: ثالثاً 
( اتفػػػػػػاؽ أفػػػػػراد العينػػػػػػة المحػػػػػدكد عمػػػػػى فقػػػػػػرتيف مػػػػػف فقػػػػػػرات 3.7بينػػػػػت النتػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )

 فقرات مف فقرات ىذا المحكر.( 7البحث العممي كعدـ اتفاقيـ عمى ) محكر جكانب
 ونتائج التحميل الوصفي لمحور جوانب البحث العممي ( التوزيعات التكرارية3.7جدول )
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1 

شٕؽغ تٌى١ٍر ػٍٝ إؼًتء 

تٌدفٛض تٌصٟ شمهَ 

 تٌص١ّٕر فٟ ١ٌد١ث

 29 40 93 133 50 ن

2.61 

ِٛتفك 

إٌٟ ـه 

 ِث

1.13 
% 14.5 38.5 27.0 11.6 8.4 

2 

شٛفً تٌى١ٍر تٌىصح 

ٚتًٌّتؼغ ٚتٌهٚي٠ثز 

ٚتًٌٕٕتز ٚتًٌٕتبؿ 

ٚتألفالَ ٚأؼٍٙذ 

تٌفثِٛج ٚيخطٙث 

خثٌٕدىثز تٌؼًخ١ر 

 ٚتٌؼث١ٌّر

 26 32 82 132 73 ن

2.44 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.14 

% 21.2 38.3 23.8 9.3 7.5 

3 

شٙصُ تٌى١ٍر خًٕٕ تإلٔصثغ 

تٌؼٍّٟ ٌصؼ١ُّ تٌفثبهذ 

 ػٍٝ تٌّؽصّغ

 25 47 79 141 53 ن
2.57 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.12 

% 15.4 40.9 22.9 13.6 7.2 

4 
شٙهي تٌى١ٍر تٌّؽالز 

 تٌؼ١ٍّر تٌّصمٙٙر

 35 62 108 86 54 ن

2.82 

ِٛتفك 

إٌٟ ـه 

 ِث

1.20 
% 15.7 24.9 31.3 18.0 10.1 

5 

شٛفً تٌى١ٍر تٌفٛتفٍ 

تٌصٕؽ١ؼ١ر ٌصٕؽ١غ 

تٌؽٙٛن فٟ ١ِهتْ تإلٔصثغ 

 تٌؼٍّٟ

 24 27 59 151 84 ن

2.29 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.13 

% 24.3 43.8 17.1 7.8 7.0 

6 

شؼًّ تٌى١ٍر ػٍٝ شًؼّر 

ش١٘ٛثز تٌهيتِثز 

ٚتٌدفٛض فٟ ِؽثي 

تٌصؼ١ٍُ إٌٝ لطٟ ػًّ 

 شٕف١ى٠ر ٚتٜفر

 19 32 62 141 91 ن

2.27 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.11 

% 26.4 40.9 18.0 9.3 5.5 

7 

شٛفً تٌى١ٍر لثػهذ خ١ثٔثز 

وثٍِر فٟ ِؽثي تٌدفٛض 

 تٌؼ١ٍّر

 23 37 73 133 79 ن
2.40 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.15 

% 22.9 38.6 21.2 10.7 6.7 

8 

شمٙٗ تٌى١ٍر ؼٍءتً ِٓ 

ِٛتٌٔر تٌى١ٍر ٌهػُ 

 تٌدفط تٌؼٍّٟ

 24 22 45 90 164 ن
1.99 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.22 

% 47.5 26.1 13.0 6.4 7.0 

9 
شٛفً تٌى١ٍر تألؼٍٙذ 

ٚتٌّّصٍٍِثز تًٌٝٚي٠ر 

 ٌٍدفط تٌؼٍّٟ

 26 23 75 110 111 ن
2.26 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.19 

% 32.2 31.9 21.7 6.7 7.5 
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( 3.8النتػػػػػػػائج فػػػػػػػي الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػػـ ) كلتحديػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي بكميػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػة، فػػػػػػػإف
( كىػػػػػك أقػػػػػؿ مػػػػػف متكسػػػػػط 2.404أظيػػػػػرت أف متكسػػػػػط االسػػػػػتجابة إلجمػػػػػالي ىػػػػػذا محػػػػػكر يسػػػػػاكم )

( كلتحديػػػػػػد معنكيػػػػػػة ىػػػػػػذه الفػػػػػػركؽ فػػػػػػإف قيمػػػػػػة الداللػػػػػػة 0.596( كأف الفػػػػػػركؽ تسػػػػػػاكم )3القيػػػػػػاس )
ذا كتشػػػػػير إلػػػػػى معنكيػػػػػة الفػػػػػركؽ، كىػػػػػ 0.05اإلحصػػػػػائية لبلختبػػػػػار تسػػػػػاكم صػػػػػفران كىػػػػػي أكبػػػػػر مػػػػػف 

يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أف مسػػػػػػتكل البحػػػػػػث العممػػػػػػي الحػػػػػػالي كػػػػػػاف منخفضػػػػػػان، أم كجػػػػػػكد فػػػػػػركؽ معنكيػػػػػػة ذات 
داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي السػػػػػػػائد فػػػػػػػي كميػػػػػػػات جامعػػػػػػػة طػػػػػػػرابمس كالبحػػػػػػػث العممػػػػػػػي 

 .المطمكب لتطبيؽ الجكدة الشاممة
 جوانب البحث العمميإلجمالي (T- test)( نتائج اختبار 3.8جدول رقم )
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 ِٕمفٛ ِؼ٠ٕٛر 0.000 11.69 - 0.947 0.596 - 2.404 ؼٛتٔح تٌدفط تٌؼٍّٟ

 التواصل مع المجتمع.  -: رابعاً 
( عػػػػػػدـ اتفػػػػػػاؽ أفػػػػػػراد العينػػػػػػة عمػػػػػػى جميػػػػػػع فقػػػػػػرات محػػػػػػكر 3.9بينػػػػػػت النتػػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )

 التكاصؿ مع المجتمع.
 ونتائج التحميل الوصفي لمحور التواصل مع المجتمع ( التوزيعات التكرارية3.9جدول )
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1 

شهػُ تٌى١ٍر لدًشٙث فٟ ِؽثي 

TQM  خثالِصؼثٔر خثٌصؽثيج

 تٌمثيؼ١ر

 22 21 77 171 54 ن

2.38 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.02 

% 15.7 49.6 22.3 6.1 6.4 

2 

شّصمهَ تٌى١ٍر ِٚثبً تإلػالَ 

تٌّصؼهنذ ٌص٠ًٕٛ تٌّؽصّغ 

 خًِثٌر تٌى١ٍر

 9 41 54 160 81 ن
2.23 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.02 

% 23.5 46.4 15.7 11.9 2.6 

3 

شًخٟ تٌى١ٍر تٌدًتِػ تٌّمهِر 

خمطٟ تٌص١ّٕر فٟ تٌّؽصّغ 

 ت١ٌٍدٟ

 11 33 71 161 69 ن

2.29 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.00 

% 20.0 46.7 20.6 9.6 3.2 
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4 

شّؼٝ تٌى١ٍر ٌصٍد١ر تـص١ثؼثز 

أفًتن تٌّؽصّغ تٌؼّالء ِٓ 

 تٌّفٍٟ

 10 37 97 131 70 ن
2.38 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.02 

% 20.3 38.0 28.1 10.7 2.9 

5 

شّصعًّ تٌى١ٍر لدًتز ِٛق 

تٌؼًّ فٟ شٕف١ى إٔٔطر 

 تٌصهي٠ح فٟ خًتِؽٙث

 

 17 29 78 148 73 ن

2.33 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.05 

% 21.2 42.9 22.6 8.4 4.9 

6 

شمَٛ تٌى١ٍر خص٠ٕٛغ خًتِػ 

تٌصؼ١ٍُ تٌّّصًّ تٌصٟ شمهَ 

 تٌّؽصّغ

 13 42 82 131 77 ن

2.37 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.07 

% 22.3 38.0 23.8 12.2 3.8 

7 

شّصغً تٌى١ٍر لدًتز 

تٌّؽصّغ ِٓ أؼً تٌصف١ّٓ 

 تٌّّصًّ

 16 41 79 129 80 ن

2.37 
غ١ً 

 ِٛتفك
1.10 

% 23.2 37.4 22.9 11.9 4.6 

8 

تٌصؼ١ّ١ٍر شًخٟ تٌى١ٍر تٌؼ١ٍّر 

نتلً تٌى١ٍر خثٌصهي٠ح فٟ 

 ِٛتلغ تإلٔصثغ

 20 37 88 115 85 ن
2.40 

غ١ً 

 ِٛتفك
1.14 

% 24.6 33.3 25.5 10.7 5.8 

( أظيػػػػػػرت أف 3.10كلتحديػػػػػػد مسػػػػػػتكل التكاصػػػػػػؿ مػػػػػػع المجتمػػػػػػع، فػػػػػػإف النتػػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
( 3متكسػػػػػط القيػػػػػاس )( كىػػػػػك أقػػػػػؿ مػػػػػف 2.345متكسػػػػػط االسػػػػػتجابة إلجمػػػػػالي ىػػػػػذا محػػػػػكر يسػػػػػاكم )

( كلتحديػػػػػػػد معنكيػػػػػػػة ىػػػػػػػذه الفػػػػػػػركؽ فػػػػػػػإف قيمػػػػػػػة الداللػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية 0.655كأف الفػػػػػػػركؽ تسػػػػػػػاكم )
كتشػػػػير إلػػػػى معنكيػػػػة الفػػػػركؽ، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف  0.05لبلختبػػػػار تسػػػػاكم صػػػػفران كىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف 

مسػػػػػتكل التكاصػػػػػؿ مػػػػػع المجتمػػػػػع كػػػػػاف منخفضػػػػػان، أم كجػػػػػكد فػػػػػركؽ معنكيػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية 
 .تكاصؿ الحالي مع المجتمع كالتكاصؿ مع المجتمع المطمكب لتطبيؽ الجكدة الشاممةبيف ال

 التواصل مع المجتمعإلجمالي (T- test)( نتائج اختبار 3.10جدول رقم )
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تٌصٛتً٘ ِغ 

 تٌّؽصّغ
 يُخفغ يؼُٕٚخ 0.000 13.45 - 0.904 0.655 - 2.345
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 النتائج : 
 -بناءن عمى التحميؿ اإلحصائي السابؽ تـ التكصؿ إلى النتائج التالية :

فقػػػػػػد بمغػػػػػػت قيمػػػػػػة متكسػػػػػػط  الدراسػػػػػػة انخفػػػػػػاض مسػػػػػػتكل تطػػػػػػكير العنصػػػػػػر البشػػػػػػرم،. أكضػػػػػػحت 1
( كفػػػػػؽ مقيػػػػػاس التػػػػػدرج الخماسػػػػػي، كىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى كجػػػػػكد معكقػػػػػات متعمقػػػػػة 2.516االسػػػػػتجابة )

بتطػػػػكير العنصػػػػػر البشػػػػػرم كمػػػػػف أىميػػػػػا عػػػػػدـ تػػػػكفير الحػػػػػكافز المناسػػػػػبة لمعػػػػػامميف لتعزيػػػػػز حماسػػػػػيـ 
اىيـ اتجػػػػػاه العمػػػػػؿ كقمػػػػػة الػػػػػدكرات كالنػػػػػدكات التػػػػػي تعقػػػػػدىا الكميػػػػػات كالمفػػػػػركض أف تيػػػػػتـ بنشػػػػػر مفػػػػػ

كمتطمبػػػػات الجػػػػكدة الشػػػػاممة بػػػػيف العػػػػامميف كعػػػػدـ إشػػػػراؾ العػػػػامميف فػػػػي التقيػػػػيـ الػػػػذاتي لمجػػػػكدة كفػػػػي 
عمميػػػػػػات التخطػػػػػػيط االسػػػػػػتراتيجي إضػػػػػػافة إلػػػػػػى عػػػػػػدـ تنميػػػػػػة االتجاىػػػػػػات االيجابيػػػػػػة بػػػػػػيف العػػػػػػامميف 

 نحك العمؿ الجماعي.
س، حيػػػػػث بمغػػػػػت الدراسػػػػػة ارتفػػػػػاع مسػػػػػتكل المعكقػػػػػات المتعمقػػػػػة بأعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدري. أظيػػػػػرت 2

( كفػػػػػػؽ مقيػػػػػػاس التػػػػػػدرج الخماسػػػػػػي، كىػػػػػػذا يشػػػػػػير إلػػػػػػى كجػػػػػػكد 3.521قيمػػػػػػة متكسػػػػػػط االسػػػػػػتجابة )
معكقػػػػػات متعمقػػػػػة بعضػػػػػك ىيئػػػػػة التػػػػػدريس كمػػػػػف أىميػػػػػا اسػػػػػتخداـ أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس لمكسػػػػػائؿ 
التقميديػػػػة فػػػػي التػػػػدريس كصػػػػعكبة تطبيػػػػؽ المعػػػػارؼ كالمعمكمػػػػات لػػػػدل أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي 

الجػػػػػامعي كقمػػػػػة الحػػػػػكافز المػػػػػكفرة ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس كافتقػػػػػار بعػػػػػض أعضػػػػػاء ميػػػػػداف التعمػػػػػيـ 
ىيئػػػػة التػػػػدريس لممعرفػػػػة الكافيػػػػة بمبػػػػادئ إدارة الجػػػػكدة الشػػػػاممة كعػػػػدـ  التناسػػػػب الكػػػػافي بػػػػيف عػػػػدد 

 أعضاء ىيئة التدريس بالكميات كأعداد الطبلب.
قيمػػػػػػػة متكسػػػػػػػط  الدراسػػػػػػػة انخفػػػػػػػاض مسػػػػػػػتكل البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي بالجامعػػػػػػػة، حيػػػػػػػث بمغػػػػػػػتبينػػػػػػػت . 3

( كفػػػػػؽ مقيػػػػػاس التػػػػػدرج الخماسػػػػػي، كىػػػػػذا يشػػػػػير إلػػػػػى كجػػػػػكد معكقػػػػػات متعمقػػػػػة 2.404االسػػػػػتجابة )
بجكانػػػػب البحػػػػػث العممػػػػػي كمػػػػػف أىميػػػػػا قمػػػػػة الكتػػػػب كالمراجػػػػػع كالػػػػػدكريات كالشػػػػػرائح كاألفػػػػػبلـ كأجيػػػػػزة 
الحاسػػػػػػكب المتػػػػػػكفرة كعػػػػػػدـ ربطيػػػػػػا بالشػػػػػػبكات العربيػػػػػػة كالعالميػػػػػػة كضػػػػػػعؼ اىتمػػػػػػاـ الكميػػػػػػات بنشػػػػػػر 

نتػػػػػػاج العممػػػػػػي كقمػػػػػػة الحػػػػػػكافز التشػػػػػػجيعية التػػػػػػي تكفرىػػػػػػا الكميػػػػػػات لتشػػػػػػجيع الجيػػػػػػكد فػػػػػػي ميػػػػػػداف اإل
اإلنتػػػػاج العممػػػػي إضػػػػافة إلػػػػى عػػػػدـ ترجمػػػػة تكصػػػػيات الدراسػػػػات كالبحػػػػكث فػػػػي مجػػػػاؿ التعمػػػػيـ إلػػػػى 
خطػػػػػط عمػػػػػؿ تنفيذيػػػػػة كاضػػػػػحة ككػػػػػذلؾ عػػػػػدـ تػػػػػكفر قاعػػػػػدة  البيانػػػػػات الكاممػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ البحػػػػػث 

نيػػػػػػػة الكافيػػػػػػػة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ دعػػػػػػػـ البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي كقمػػػػػػػة األجيػػػػػػػزة العممػػػػػػػي كعػػػػػػػدـ تخصػػػػػػػيص الميزا
 كالمستمزمات الضركرية المتكفرة لمبحث العممي.

الدراسػػػػػػػة انخفػػػػػػػاض مسػػػػػػػتكل التكاصػػػػػػػؿ مػػػػػػػع المجتمػػػػػػػع، حيػػػػػػػث بمغػػػػػػػت قيمػػػػػػػة متكسػػػػػػػط أظيػػػػػػػرت . 4
( كفػػػػػؽ مقيػػػػػاس التػػػػػدرج الخماسػػػػػي، كىػػػػػذا يشػػػػػير إلػػػػػى كجػػػػػكد معكقػػػػػات متعمقػػػػػة 2.345االسػػػػػتجابة )

تمػػػػػػػع كمػػػػػػػف أىميػػػػػػػا عػػػػػػػدـ االسػػػػػػػتعانة بالتجػػػػػػػارب الخارجيػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ إدارة بالتكاصػػػػػػػؿ مػػػػػػػع المج
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الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة كعػػػػػدـ اسػػػػػتخداـ الكسػػػػػائؿ اإلعبلميػػػػػة المتنكعػػػػػة إلبػػػػػراز رسػػػػػالة الجامعػػػػػة بمختمػػػػػؼ 
كمياتيػػػػػػا كعػػػػػػدـ ربػػػػػػط الكميػػػػػػات البػػػػػػرامج المقدمػػػػػػة بخطػػػػػػط التنميػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع الميبػػػػػػي كضػػػػػػعؼ 

مبيػػػػػة احتياجػػػػات العمػػػػبلء مػػػػػف أفػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػػي المسػػػػاعي التػػػػي تبػػػػدييا الكميػػػػػات مػػػػف أجػػػػؿ ت
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 الكميات بالتدريب العممي.
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 الممخص :
يحظى مكضكعي الميثاؽ األخبلقي ، كجكدة الخدمة باىتماـ بالغ مف قبؿ المنظمات الخدمية كذلؾ   

عمػػػى اخػػػتبلؼ أىػػػدافيا كأنشػػػطتيا كعممياتيػػػا  بسػػػبب ماتشػػػيده بيئػػػة األعمػػػاؿ مػػػف تغيػػػرات كتطػػػكرات 
ف تحسػػي سػػريعة، كقػػد تناكلػػت الدراسػػة الحاليػػة احػػد الجكانػػب الميمػػة كىػػك دكر الميثػػاؽ األخبلقػػي فػػي 

، كتمتمػػث مشػػكمة الدراسػػة فػػي اإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ  جػكدة الخدمػػة التعميميػػة بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي
تحسػػػيف جػػػكدة الخدمػػػة التعميميػػػة بمؤسسػػػات التعمػػػيـ  األتػػػي : ىػػػؿ يكجػػػد دكر لمميثػػػاؽ األخبلقػػػي فػػػي 

عميميػػػة تحسػػػيف جػػػكدة الخدمػػػة الت ؟ كىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة دكر الميثػػػاؽ األخبلقػػػي فػػػي  العػػػالي
، كتككف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف بكميػة االقتصػاد  بمؤسسات التعميـ العالي
( مفػردة كثػـ االعتمػاد عمػى االسػتبانة لجمػع 31حيػث بمغػت عينػة الدراسػة ) كالمحاسبة بجامعػة سػبيا 

ميػؿ البيانػات باسػتخداـ البيانات ، كأعطيت لكؿ فقرة كزنا مدرجا كفػؽ مقيػاس ليكػرت الثبلثػي ، كثػـ تح
بقصػػػد التكصػػػؿ إلػػػى الحكػػػـ المناسػػػب عمػػػى اسػػػتجابة عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى فقػػػرات  ( Spssبرنػػػامج )

االسػػػتبانة كمعرفػػػة اتجاىػػػاتيـ ، كأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة كجػػػكد عبلقػػػة قكيػػػة بػػػيف الميثػػػاؽ األخبلقػػػي  
سػػػيف جػػكدة الخػػػدمات كتحسػػيف جػػػكدة الخدمػػة التعميميػػػة ككانػػت أىػػػـ التكصػػيات ضػػػركرة االىتمػػاـ بتح

تطػػػكير كتحػػػديث المعػػػايير المطمكبػػػة لمػػػدخبلت جػػػكدة العمميػػػة التعميميػػػة كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ التعميميػػػة 
 بما فييا كجكد ميثاؽ أخبلقي يحكـ كيحدد كافة التصرفات بالكمية . كمخرجاتيا

 
 ( . جودة الخدمة التعميمية –الجودة  –األخالق  -الكممات المفتاحية : ) الميثاق األخالقي 

 

 الخذهٔ جَدٓ تحس٘ي فٖ األخاللـــٖ الو٘ثبق دٍس
 ًظـش ٍجْٔ هي العبلٖ التعل٘ن بوؤسســبت التعل٘و٘ٔ

 التذسٗس  ّ٘ـــــئٔ أعضبء
 بكل٘ـــٔ التـذسٗس ّ٘ئٔ أعضبء هي  ع٘ـٌٔ ٙساء تحل٘ل٘ٔ دساسٔ) 

  ( سبْب جبهعٔ - ٍالوحبسبــٔ االلتصبد
 سبيا جامعة -كالمحاسبة  االقتصاد كمية -عمراف  عمي السبلـ عبد حسف.  د

 جامعة بني كليد –كمية اآلداب  –الساعدم  المصرم عبدالسبلـ.  د



 

 201781

 

Abstract :  Has the code of ethics, quality of service with great interest by 

the service organizations and so on different objectives, activities and 

operations because Machida business environment changes rapidly, and 

developments, and the current study dealt with one important aspect of it is 

the role of the Code of Ethics in improving the quality of educational 

services in higher education institutions, and Temtlt study the problem in 

answer to the following question: Is there a role for ethical charter to 

improve the quality of educational service in institutions of higher 

education? The study aimed to find out the role of the code of ethics to 

improve the quality of educational service in institutions of higher 

education, The study population consisted of faculty employed at the 

Faculty of Economics and Accounting Sabha at the University of members 

reaching the study sample (31 ) single and then rely on the questionnaire to 

collect data, and give each paragraph by weight listed in accordance with 

the scale Likert triple, and then the data using a program analysis (Spss) 

view to arriving at an appropriate sentence on a sample study in response to 

the paragraphs of the questionnaire and find out their attitudes, the study 

results showed a strong relationship between the code of ethics and to 

improve the quality of educational service was the most important 

recommendations need to pay attention to improving the quality of 

educational services and so during the development and modernization of 

the required standards for the quality of the educational process inputs and 

outputs, including the existence of a moral charter governs and determines 

all actions altogether                . 

Key words: (Ethical Charter - Ethics  - quality - the quality of 

educational service) 
 المقدمة : 

تزايد االىتماـ بجكدة التعميـ العالي في الفترة األخيرة , كذلؾ بسبب التقدـ العممي كالتكنكلكجي, كما 
صاحبو مف تغيرات اقتصادية كتكسع تعميمي, كضغكط اجتماعية جديدة عمى مؤسسات التعميـ 

لمؤسسات العالي, كزيادة الدافعية لمتعميـ األكاديمي , حتى صار السعي كراء تحقيؽ الجكدة في ا
التعميمية مطمبان ضركريان , يستمـز كضع مؤشرات كمعايير ليا , يمكف استخداميا في الحكـ عمى 
مستكل الجكدة في ىذا النمط مف التعميـ مف اجؿ تحسينو كتطكيره ، كقد كاجيت مؤسسات التعميـ 

نفقات كبيرة  العالي ضغكطا لتحسيف قيمة أنشطتيا  كذلؾ ألف تعزيز القيمة التعميمية يحتاج إلى
الستمرار الجيد في تحسيف الخدمة , كالتركيز عمى مصالح أصحاب المؤسسة , كزيادة رضي 
الطمبة. كغالبا ما تستخدـ ىذه القيـ لتقييـ مدل رضا الطالب عف جكدة الخدمة التعميمية ,  كذلؾ 

لنماذج التي لمعمؿ عمى تمبية احتياجات الطمبة كتكقعاتيـ . لذلؾ تـ كضع عدد مف المفاىيـ كا
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برز في اآلكنة األخيرة تستطيع المؤسسة مف خبلليا قياس مدل جكدة الخدمة التعميمية المقدمة ،  ك 
اىتماـ كبير في المجاالت األكاديمية كالمينية عمى حد سكاء لتحميؿ الدكر الياـ الذم تمعبو المكاثيؽ 

ب دكران إيجابيان كمفيدا ، فقد قيؿ إف األخبلقية في سياؽ الخدمة التعميمية ، كتـ االعتراؼ بأنيا تمع
زيادة التشديد عمى األخبلؽ كالفضيمة في القرارات التنظيمية كالسمككيات مف شأنو أف يساىـ في 
تقديـ خدمات أكثر جكدة , كما يساىـ في انخفاض حاالت الفشؿ الناتجة عف كجكد العديد مف 

منظمة كفي النياية زيادة تكليد القيمة مف اليفكات األخبلقية بما يحقؽ السعادة لجميع أعضاء ال
خبلؿ المكاقؼ االيجابية كالسمكؾ مف قبؿ المكظفيف بؿ كتحقيؽ أعمى مستكيات الرضا ألصحاب 

 المصمحة .
 أوال : اإلطار العام 

 أ : مشكمـــــة البحث : 
في الكقت الحاضر مف انخفاض كبيػر فػي مسػتكيات  التعميـ العاليتعاني الكثير مف مؤسسات       

الجػػكدة  التعميميػػة المقدمػػة كظيػػكر الكثيػػر مػػف العقبػػات التػػي تحػػكؿ دكف تطبيػػؽ جػػكدة الخدمػػة بيػػذه 
المؤسسػػات ، كنظػػرا لمػػا شػػيدتة الجامعػػات الميبيػػة بشػػكؿ عػػاـ كجامعػػة سػػبيا بشػػكؿ خػػاص فػػي الفتػػرة 

تراجعيا في التصنيفات حيث لـ تظير ضمف العديػد األخيرة مف تراجع ممحكظ في مستكيات الجكدة ك 
مػػػف التصػػػػنيفات العالميػػػة مثػػػػؿ تصػػػػنيؼ الكيبػػػكمتركس كتصػػػػنيؼ التػػػػايمز كتصػػػنيؼ شػػػػانغيال لمعػػػػاـ 

كالتػػػي ىػػػي نتػػػاج لمعديػػػد مػػػف المعكقػػػػات ، التػػػي يعػػػكد جػػػزء منيػػػا إلػػػى  ضػػػػعؼ ،  2016 - 2015
ف المنظمػػات ألنشػػطتيا كاالبتعػػاد عػػف االىتمػػاـ باألسػػس كالمعػػايير األخبلقيػػة فػػي ممارسػػات الكثيػػر مػػ

التفكير أك حتى النظر بالمحددات كالرمكز األخبلقية، فضبلن عف ما يحصؿ فييا مػف أعمػاؿ يكصػؼ 
، ممػػا انعكػػس سػػمبا عمػػى مسػػتكيات الكثيػػر منيػػا بأنيػػا أعمػػاؿ مجػػردة مػػف المبػػادئ كالقػػيـ األخبلقيػػة  

فػػي السػػؤاؿ التػػالي : ىػػؿ لمميثػػاؽ األخبلقػػي  الجػػكدة بتمػػؾ المؤسسػػات ، كبالتػػالي جػػاءت مشػػكمة بحثنػػا 
  دكر في تحسيف جكدة الخدمة التعميمية بمؤسسات التعميـ العالي ؟

 أىداف البحث :  -ب 
مف خبلؿ العرض السػابؽ لمشػكمة البحػث يمكػف القػكؿ بػأف األىػداؼ األساسػية ليػذا البحػث تتمثػؿ 

 في :
 .  الخدمة بمؤسسات التعميـ العالي في تحسيف جكدة. التعرؼ عمى دكر الميثاؽ األخبلقي 1
 في تحسيف جكدة الخدمة بمؤسسات التعميـ العالي. العمؿ عمى تحديد أبرز العكامؿ التي تساىـ 2

كالكقكؼ عمى جميع المشكبلت األخبلقية  بيذه المنظمات التي تسيـ في تدني مستكيات الجكدة 
 التعميمية  . 
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أك تفيد المنظمة المبحكثة في الكصكؿ إلى تحقيؽ  .  الخركج بنتائج كتكصيات ربما تساىـ 3
 أىدافيا بالكفاءة كفعالية كتقديـ خدمات تعميمة ذات مستكل جكدة عالية  .

 فرضيات البحث :  –جـ 
 يقـك البحث عمى فرضيتيف ىما :   
ال تكجد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية  بيف الميثاؽ األخبلقي كتحسيف جكدة الخدمة  – 1

 سات التعميـ العالي  كذلؾ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .بمؤس
تكجد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية  بيف الميثاؽ األخبلقي كتحسيف جكدة الخدمة  - 2

 بمؤسسات التعميـ العالي كذلؾ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .
 أىمية البحث :  –د 

ذرتو النسبية في األدبيات اإلدارية حسب اطبلع يكتسب البحث أىميتو مف حيكية مكضكعة كن
الباحثاف بشكؿ عاـ كالمنظمة المبحكثة بشكؿ خاص ، كمف خبلؿ التعرؼ عمى مفاىيـ المكاثيؽ 
األخبلقية كجكدة الخدمة التعميمية في جامعة سبيا كالتبصير بأىمية استكشاؼ الكضع القائـ ألداء 

ة في تطكير المكاثيؽ األخبلقية بما يساعد عمى تقديـ المنظمة في الكقت الراىف ، ككذلؾ المساىم
خدمات تعميمية ممتازة تساىـ في تحقيؽ الرضا لكافة األطراؼ ذات العبلقة ، فضبل عف تقديـ 

 مجمكعة مف التكصيات المنبثقة مف نتائج البحث كتطبيقيا في الكاقع العممي .
 مجتمع وعينة الدراسة :  –ه 
 تمثؿ مجتمع الدراسػة  بكافػة أعضػاء ىيئػة التػدريس  بكميػة االقتصػاد كالمحاسػبة . مجتمع الدراسة: 1

 ( ليككف مجتمع الدراسة . 90كالبالغ عددىـ )  بجامعة سبيا 
( مفردة ثـ اختيارىـ مف أعضاء ىيئة  31تمثمت باختيار عينة عشكائية بمغت )  . عينة الدراسة:2

 .بشكؿ عشكائي التدريس 
أعتمد الباحثاف عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي في كصؼ مجتمع كعينة  منيج الدراسة: -و 

 الدراسة فضبلن عف كصؼ كتشخيص متغيرات الدراسة.
 حدود الدراسة: -ز 
 .05/6/2017إلى  8/9/2016.  الحدكد الزمنية: حددت فترة الدراسة مف 1
 مرزؽ . . الحدكد المكانية: اقتصرت الدراسة عمى كمية االقتصاد كالمحاسبة 2
 . الحدكد المكضكعية : تناكلت الدراسة دكر الميثاؽ األخبلقي في تحسيف جكدة الخدمة التعميمية. 3
 . الحدكد البشرية : تناكلت الدراسة أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد كالمحاسبة جامعة سبيا. 4
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ات كالمعمكمػػػات التػػػي : أعتمػػػد الباحثػػػاف فػػػي جمػػػع البيانػػػأســـاليب جمـــع البيانـــات والمعمومـــات -حــــ 
سػػاعدتيـ فػػي كتابػػة الجانػػب النظػػرم، فضػػبلن عػػف الجانػػب الميػػداني كالكصػػكؿ إلػػى نتػػائج كاسػػتنتاجات 

 الدراسة عمى األساليب اآلتية:
. االسػػػتعانة بالعديػػػد مػػػف المصػػػادر العربيػػػة كاألجنبيػػػة التػػػي ليػػػا عبلقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة لتغطيػػػة 1

 الميداني بيا. الجانب النظرم، فضبلن عف  دعـ الجانب
ة رئيسػية لمحصػػكؿ عمػى البيانػػات ا. اسػتمارة االسػػتبانة: أعتمػد الباحثػػاف عمػى اسػػتمارة االسػتبياف كػػأد2

 كالمعمكمات المتعمقة بالجانب الميداني لمدراسة. 
بغيػػة الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات كالمعمكمػػات مػػف أفػػراد مجتمػػع البحػػث تطمػػب األمػػر أداة الدراســة :  -ح

خصيصػػا ليػذا الغػرض كذلػػؾ بنػاء عمػػى فرضػيات الدراسػة كمتغيراتيػػا التابعػة ) جػػكدة تصػميـ اسػتبانو 
  الخدمة التعميمية ( كالمستقمة ) الميثاؽ األخبلقي ( كتتككف االستبانة مف جزأيف عمى النحك التالي :

 –يتكػػكف مػف الخصػػائص الشخصػػية كالكظيفيػػة ألفػراد عينػػة الدراسػػة كتشػػمؿ ) الجػػنس الجــزء األول : 
 الدرجة العممية ( . –مر الع

 الجزء الثاني : تضمن فقرة مقسمة عمى النحو التالي :
 ( فقرة تقيس دكر الميثاؽ األخبلقي . 14الميثاؽ األخبلقي) متغير مستقؿ (  : تضمف )  -
( فقػرة تقػيس جػكدة الخدمػة التعميميػة 12جكدة الخدمة التعميمية ) متغير تػابع ( : تضػمف )  -

 المقدمة .
اإلشػػػارة إلػػػى أننػػػا اسػػػتخدمنا مقيػػػاس ليكػػػرت الثبلثػػػي فػػػي أداة الدراسػػػة حيػػػث منحػػػت تجػػػدر  -

( إلػػى ) مكافػػؽ ، محايػػد ، غيػػر مكافػػؽ ( كذلػػؾ لغايػػات التحميػػؿ 1،  2،  3الػػدرجات مػػف )
 اإلحصائي .

 مصطمحات الدراسة :  -ط 
التي يستند ليا أفراد تشير األخبلقيات بشكؿ عاـ إلى القيـ كالمعايير األخبلقية :  األخالقيات – 1

 .المجتمع لغرض التمييز بيف ما ىك صحيح كما ىك خطأ
كثيقة مكتكبة كمعمنة لمجميع بشكؿ رسمي تتضمف كافة المبادئ كالقكاعد :  الميثاق األخالقي - 2 

كالقيـ كالمعايير األخبلقية التي تعمؿ كمكجو لممنظمة في كافة إعماليا كتصرفاتيا كعبلقاتيا، 
 يك يشكؿ التزاـ حقيقي تجاه ممارسات العمؿ .كبالتالي ف

 : تمؾ الصفات المميزة لمنتج أك خدمة ما كالتي تحقؽ رضا الزبكف . الجودة - 3
تعني مقدرة مجمكع الخصائص كمميزات المنتج التعميمي عمى تمبية :  جودة الخدمة التعميمية – 4

 .ية كالخارجية المنتفعة كسكؽ العمؿ كالمجتمع ككافة الجيات الداخم متطمبات الطالب
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 الدراسات السابقة : –ي 
ىدفت الدراسة لمعرفػو كيػؼ تفيػد مػدكنات قكاعػد السػمكؾ (:  Brad & Cathy ,2007دراسة )أ . 

في إضفاء الشرعية عمى أنشطة المنظمة كذلؾ لكسب التاييد لما تقػـك بػو المنظمػة مػف خػبلؿ إعطػاء 
المصػػمحة الذاتيػػة كالقػػيـ الحاليػػة فػػي المجتمػػع, فيػػتـ ىنػػا مظيػػر مػػف التكافػػؽ الكثيػػؽ بػػيف السػػعي كراء 

تحميؿ عينة لمنظر فػي مسػألة مػا إذا كػاف ىنالػؾ منطقػا اسػتراتيجيا يراعػي المصػمحة الشخصػية يكمػف 
كراء  اعتماد قكاعد األخبلقيات كتكصمت الدراسة إلى نتيجة ميمة مفادىا أنو يجػب أف  يػتـ  التركيػز 

ؽ فػي سػف المراىقػة كذلػؾ لضػماف تماشػي المػكظفيف مػع الحػد األدنػى عمى مايمكف تعممػو مػف األخػبل
لمقكاعػػد فػػي المجتمػػع بحيػػث تكػػكف المنظمػػة قػػادرة عمػػى مكاصػػمة جيكدىػػا لتحقيػػؽ مصػػالحيا الخاصػػة 
دكف عكائؽ , كما أف  المشاركة في كضع المدكنة يسيـ بشكؿ كبير في التطبيؽ الجيد لممدكنػة كيعػد 

 العمؿ كعدـ مخالفة القكانيف كالتشريعات .مف أىـ أسباب االنضباط في 
أنثػى"، –ىػدفت الدراسػة إلػى تحميػؿ تػأثير النػكع "ذكػر  : (Mareela et al,  2012ب . دراسـة )

كالتػػدريب األخبلقػػي عمػػى حساسػػية األسػػاتذة الجػػامعييف لتضػػميف األخبلقيػػات فػػي الدراسػػات العميػػا،كتـ 
ة بالنسػػبة لؤلسػػػاتذة الجػػػامعييف كىػػػي: رأييػػػـ حػػػكؿ ىنػػا اسػػػتخداـ مؤشػػػرات الحساسػػػية األخبلقيػػػة األربعػػػ

الحاجة إلى تضميف أك إدراج األخبلقيات في عػالـ األعمػاؿ ، ككػذلؾ رأييػـ حػكؿ الحاجػة  لتضػمينيا 
فػػي التعمػػيـ الجػػامعي, كالتكامػػؿ الحػػالي لؤلخبلقيػػات مػػف خػػبلؿ األسػػاتذة فػػي المػػكاد التػػي يدرسػػكنيا , 

زيادة الكقػت المحػدد لدراسػة األخبلقيػات فػي المسػتقبؿ فػي تمػؾ ككذلؾ تكضيح ماذا كانكا يميمكف نحك 
المػػكاد التػػي يدرسػػكنيا أـ ال، كتكصػػػمت الدراسػػة إلػػى أف التػػػدريب األخبلقػػي الػػذم يػػػتـ تمقيػػو مػػف قبػػػؿ 
األساتذة لو تأثير ىاـ  ككبير عمى حساسيتيـ إلدراج األخبلقيات فػي الدراسػات العميػا كتقػديـ النػكاحي 

راتيـ كعمػػػى العكػػػس فػػػإف النتػػػائج ال تمكننػػػا مػػػف اسػػػتخبلص نتيجػػػة مفادىػػػا أف األخبلقيػػػة فػػػي محاضػػػ
الجنس ىك متغير كبير مف حيث الحساسية  تجاه إدراج األخبلقيات في التعميـ الجامعي ككػذلؾ أنيػـ  

 يميمكف نحك زيادة الكقت المحدد لدراسة األخبلقيات في المستقبؿ في تمؾ المكاد التي يدرسكنيا.
: ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى إدارة الجكدة  ( 2014بوطبة نور اليدى ،  ج . دراسة )

الشاممة كأىميتيا في مؤسسات التعميـ العالي مع بياف كيفية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة لتحسيف 
تنافسية الجامعات ، كتكصمت الدراسة إلى أف رضا الزبكف ممثبل في الطالب كمختمؼ المستفيديف 

ط الجامعة ىك اىتماـ محكر إدارة الجكدة الشاممة لذا مف الكاضح اىميتة في تحسيف مف نشا
 التنافسية .

ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل تطبيؽ مجاالت إدارة  ( : 2015دراسة ) الركابي ، الجنابي ،  . د
(  sspsالجكدة الشاممة في أقساـ كمية التربية  كثـ تحميؿ البيانات باالستعانة بالحقيبة اإلحصائية ) 
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كتكصمت إلى مجمكعة مف النتائج منيا أف مجاالت إدارة الجكدة الشاممة بالكمية ضعيفة كغير 
المادية كالتكنكلكجية مما يتكجب عمى إدارة الجامعة أف تعمؿ  مبلئمة كيعزم ذلؾ لقمة اإلمكانيات

عمى تييئة كؿ اإلمكانيات كالمستمزمات التي ترتكز عمييا الجكدة الشاممة لتضمف التطبيؽ الجيد 
 لممجاالت كافة .

 ثانيا : الجانب النظري : 
 الميثاق األخالقي : –أ 

األشػػػياء الخاطئػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر المحيطػػػيف تعنػػػي األخػػػبلؽ االلتػػػزاـ باألشػػػياء الصػػػحيحة ك رفػػػض 
بالفرد، سكاءن المستفيديف الداخمييف،أك الخارجيف مف المنظمة أفرادان كجماعػات، كيتػأثر اإلدراؾ كالحكػـ 
عمى صػحة األشػياء مػف عػدميا عمػى عكامػؿ عديػدة مدركػة ك غيػر مدركػة، كيػؤدم التبػايف فػي إدراؾ 

ع إدارة المنظمػات إلػى إيجػاد ك صػياغة دليػؿ أخبلقػي األشياء كالحكـ عمى صحتيا مف عدمو إلػى دفػ
إرشػػادم، يحػػتكـ إلييػػا الػػرئيس ك المػػرؤكس فػػي المنظمػػة كالمسػػتفيديف الػػداخمييف كالخػػارجييف، كتػػدرب 
، المنظمػػات أعضػػائيا بشػػكؿ مباشػػر أك غيػػر مباشػػر عمػػى االلتػػزاـ بيػػا أثنػػاء أداء كاجبػػاتيـ الكظيفيػػة

دراؾ مختمػػؼ لمػػا ىػػك أخبلقػػي كغيػػر أخبلقػػي كصػػكاب  فيختػػزف األفػػراد الممتحقػػيف بالمنظمػػة معػػاني كا 
كخطػػأ، كالتبػػايف فػػي إدراؾ النػػاس لمػػا ىػػك أخبلقػػي كغيػػر أخبلقػػي ىػػك انعكػػاس لعكامػػؿ تشػػمؿ: القػػيـ 
كاالىتمامػػات الشخصػػية، كالمعتقػػدات الدينيػػة كالثقافيػػة، كاألسػػرة كاألصػػدقاء فػػي العمػػؿ كخػػارج العمػػؿ، 

ـ الدينية كدرجة االلتػزاـ بيػا، كالخبػرة العمميػة، ك بيػدؼ تكجيػو العػامميف فػي كالخمفية التعميمية، كالتعالي
المنظمػػة نحػػكم قػػيـ ك سػػمككيات مشػػتركة تصػػب فػػي اتجػػاه تحقيػػؽ أىػػداؼ مرغكبػػة فػػي المػػدل القريػػب 
رشػادات أخبلقيػة ممزمػة التطبيػؽ فػي أكسػاط  كالبعيد، تسعى إدارة المنظمات إلػى إيجػاد كتػدكيف أدلػة كا 

تػـ تعريػػؼ مدكنػة قكاعػػد السػػمكؾ كمعيػار أخبلقػػي مػف السياسػػات العامػة لممنظمػػة كالتػػي .  أعضػائيا 
تيػػدؼ إلػػى إعطػػاء التكجييػػات األخبلقيػػة لؤلفػػراد، كتػػكفر ليػػـ اآلليػػة التػػي تسػػاعدىـ فػػي التعامػػؿ مػػع 
المشكبلت األخبلقيػة التػي تػكاجييـ فػي منظمػاتيـ ، ك تؤكػد الكثيػر مػف الدراسػات عمػى ضػركرة تػكفر 

أساسية في األخبلقيات المدكنة منيا: أخبلقيات إدارية مكتكبة كمعركفة، معمنة لكؿ العامميف عناصر 
لكيفية التكاصؿ كتدفؽ المعمكمات في المنظمة، كتدريب أعضاء المنظمة عمى السمككيات األخبلقيػة، 

ينبػػو  كنظػػاـ رسػػمي كغيػػر رسػػمي ينبػػو ألم تقػػارير كأنشػػطة غيػػر أخبلقيػػة، كخبيػػر أك مستشػػاران أخبلقػػي
ألم سػػػمككيات غيػػػر أخبلقيػػػة، ك بيئػػػة تنظيميػػػة داعمػػػة لكػػػؿ مػػػا ىػػػك أخبلقػػػي، كتطػػػابؽ القػػػكؿ بالفعػػػؿ 

في أحد الدراسات التي دارت ( ،  , Trevino & Brown ,2004) خاصة مف قبؿ القيادات اإلدارية
حػػكؿ األخبلقيػػػات فػػي منظمػػػات األعمػػػاؿ فػػي ىػػػكنج كػػكنج كجػػػد أف كجػػػكد مػػدكنات أخبلقيػػػة  يسػػػاعد 

لمديريف في التعرؼ عمى المتغيرات األخبلقية، ناىيػؾ عػف أف ىػذه المػدكنات  األخبلقيػة  تشػير إلػى ا
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السػػمككيات المناسػػبة، كمػػا أنيػػا ذات نفػػع بػػالغ فػػي عمميػػة تحديػػد اإلجػػراءات التأديبيػػة فػػي حػػاالت سػػكء 
ميػػػؿ التصػػػرؼ أك سػػػكء السػػػمكؾ، ك لكػػػف كجػػػكد دسػػػاتير األخبلقيػػػات فػػػي المنظمػػػات ال يعمػػػؿ عمػػػى تق

حاالت حدكث السمككيات الغير قانكنية، كما أف الدساتير األخبلقية فػي حػد ذاتيػا ال تعمػؿ عمػى حػؿ 
أف الدسػػاتير األخبلقيػػة البػػد أف يػػتـ دعميػػا مػػف خػػبلؿ اليياكػػؿ ك  المشػػاكؿ ك مػػف ىنػػا اقتػػرح ىكفمػػاف

المراجعػػة، المعاينػػة اآلليػػات البلزمػػة ك ذلػػؾ لضػػماف االتصػػاؿ، اإلشػػراؼ، التنفيػػذ ك إصػػدار الحكػػـ ك 
( المػذاف يؤكػداف عمػى الحاجػة إلػى  ( Shaw & Barryالكافية, ككجية النظر ىذه ثـ دعميا مف قبؿ

فنجد أف الميثاؽ األخبلقي ينمػي االىتمػاـ بالجكانػب (1)دساتير عادلة كمنصفة كقابمة لمتطبيؽ ك التنفيذ
الجكانػػب كالجكانػػب الماديػػة التػػي ظمػػت كالمشػػكبلت األخبلقيػػة لتحقيػػؽ المكازنػػة فػػي االىتمػػاـ بػػيف تمػػؾ 

( ، كالشػػؾ أف كضػػع ميثػػاؽ Anita et al, 2004) لفتػػرة طكيمػػة تحتػػؿ المكقػػع األكؿ فػػي االىتمػػاـ
 خاص لؤلخبلقيات مف شأنو أف يحدد التسمسؿ الرتبكم الضابط لؤلداء كذلؾ كفؽ مايمي:

يتضػػػمنو مػػػػف  كف كمػػػاطبيعػػػة العبلقػػػة بػػػيف المكظػػػؼ كالرؤسػػػاء كالػػػزمبلء، كتحديػػػد طبيعػػػة التعػػػا .أ 
 عناصر الطاعة كالكالء.

نجاز األعماؿ كعدـ تأجيميا. .ب   تحفيز أخبلؽ العمؿ اإليجابية مثؿ حسف المعاممة كا 
تفػادم التصػػرفات المنافيػػة لمػػذكؽ العػاـ كاألعػػراؼ كالتقاليػػد أثنػػاء العمػؿ ،كالفصػػؿ بػػيف الممتمكػػات  .ج 

 الشخصية كالممكية العامة.
 بكحنيو قػكمالمنظمة، كحفظ خصكصيات العمؿ كاألفراد ) حفظ حقكؽ المكظؼ, كحفظ ممتمكات .د 

 ،2004  . ) 
كىنػػا يعػػرؼ الباحثػػاف الميثػػاؽ األخبلقػػي بأنػػو : عبػػارة عػػف كثيقػػة مكتكبػػة كمعمنػػة لمجميػػع بشػػكؿ 
رسمي تتضمف كافة المبادئ كالقكاعد كالقيـ كالمعايير األخبلقية التي تعمػؿ كمكجػو لممنظمػة فػي 

 كعبلقاتيا، كبالتالي فيك يشكؿ التزاـ حقيقي تجاه ممارسات العمؿ . كافة إعماليا كتصرفاتيا 
 أوال: أىداف  الميثاق األخالقي:

إف دسػػاتير األخبلقيػػات مػػف الممكػػف أف تخػػدـ ثبلثػػة أغػػراض جكىريػػة فػػي المنظمػػات كىػػذه األغػػراض 
إلػػػى  تشػػػتمؿ عمػػػى تكضػػػيح االىتمػػػاـ باألخبلقيػػػات مػػػف قبػػػؿ المنظمػػػة، نقػػػؿ قػػػيـ المنظمػػػة األخبلقيػػػة

 أعضائيا، كالتأثير عمى السمكؾ األخبلقي ألكلئؾ األعضاء . 
 االىتمام باألخالقيات من قبل المنظمة: .أ 

يتضح بكؿ تأكيد أف الطريقة المممكسة بالنسبة لممنظمة لتذلؿ عمى أنيا ميتمة باألخبلقيات ىي خمؽ 
الكثيقػػة المسػػػماة بالميثػػػاؽ األخبلقػػي،أك دسػػػتكر السمككيات،فدسػػػتكر األخبلقيػػات يعمػػػؿ عمػػػى كضػػػع ك 
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سػػػمكب تأسػػػيس األخبلقيػػػات فػػػي المنظمػػػة، ك بالتػػػالي ىػػػذا الدسػػػتكر الػػػذم يػػػتـ إنشػػػائو كنشػػػره ىػػػك األ
كالطريقػػة الجكىريػػة لعكػػس رغبػػة المنظمػػة عمػػى تكظيػػؼ الشػػعكر بالمسػػؤكلية كفػػي تكجيػػو العمػػاؿ نحػػك 

كاالسػػتجابة لمتكقعػػات كالمطالبػػات كالضػػغكط الخارجيػػة مػػف قبػػؿ أصػػحاب  المنػػاخ األخبلقػػي اإليجػػابي،
ىػػك ىػػػدؼ المصػػالح ك المجمكعػػات المتنكعػػة فػػي بيئػػة المنظمػػػة كبالتػػالي فػػإف االىتمػػاـ باألخبلقيػػات 

جكىرم إلنشاء دستكر األخبلقيات في المنظمات، ناىيػؾ عػف أف الكثيػر مػف عمميػات البحػث العممػي 
حكؿ دساتير األخبلقيات قد ركزت عمى ماىية المكضكعات أك المحتكيات التي يككف عمييا فػي مثػؿ 
ذه ىػػذه الدسػػاتير ك كيػػػؼ تعمػػؿ ىػػػذه المحتكيػػات عمػػى عكػػػس األىػػداؼ التػػػي مػػف أجميػػا تػػػـ إنشػػاء ىػػػ

 الدساتير.
 نقل القيم األخالقية إلى األعضاء:  .ب 

بالتأكيد بمجرد أف يتـ إنشاء ميثاؽ لؤلخبلقيات في المنظمة،فأنة يمكف أف يخدـ اليدؼ الخاص بنقػؿ 
القيـ ك المعايير األخبلقية إلى أكلئؾ العامميف في تمؾ المنظمة كما ىك مبيف في الشكؿ كىذا بالتأكيد 

يػة تأسػيس ككضػع أسػس األخبلقيػات بالمنظمػة، كمػا يمػد بنقطػة االنطػبلؽ ىك عبارة عف تحسػيف لعمم
بالنسبة لمناقشة المشاكؿ األخبلقية، كاألخبلقيات بيف العامميف، كأحد الطػرؽ التػي مػف خبلليػا يصػبح 
العامميف عمى كعي بالمشاكؿ ك القضايا األخبلقية في بيئة عمميـ ىي القراءة كاإلطػبلع عمػى دسػتكر 

 نظمة. أخبلقيات الم
 التأثير عمى السموك األخالقي: -ج 

إف أحػػد األىػػداؼ اإلضػػافية لدسػػاتير األخبلقيػػات ىػػك التػػأثير عمػػى سػػمكؾ العػػامميف مػػف خػػبلؿ تكطيػػد 
كترسػػيخ التكقعػػات السػػمككية األخبلقيػػة، كىػػذا اليػػدؼ يػػذىب إلػػى أبعػػد مػػف مجػػرد نقػػؿ أك، تعمػػيـ القػػيـ 

التػأثير عمػى تصػرفات كقػرارات العػامميف باإلضػافة  األخبلقية، حيث أنػو يصػؿ إلػى جػكىر السػيطرة ك
إلى أف دساتير األخبلقيات تسعى إلى التعامؿ مع القكاعد ك اإلجراءات مف ناحية أف يػتـ تأسيسػيا ك 

 ( .,Thomas  et  at , 2001 ترسيخيا أكال, ثـ نقميا كفي النياية ممارستيا. )
 

 ثانيًا: مبادئ الميثاق األخالقي  والمعايير األخالقية: 
تعتمد أم مدكنة أخبلقية عمى مجمكعة مف المبادئ األساسية كالتػي تحكػـ  سػمككيات المػكظفيف أثنػاء 

 تأدية كظائفيـ كىي: 
الخضكع لمقكاعد القانكنية المنظمة لمعمؿ كفقا لمقكانيف كاألنظمة ، أكالمػكائح   احترام القانون: . أ

 كالتعميمات الصادرة بمكجبيا ، كتطبيؽ أحكاـ القضاء دكف تأخير أك إبطاء.
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كىػػػي التصػػػرؼ فقػػػط بمػػػا تمميػػػة الجكانػػػب المكضػػػكعية لمقضػػػية المعركضػػػة عمػػػى  الحياديـــة: . ب
ة نفسػػيا لمحككمػػات كالمػػكاطنيف بغػػض النظػػر المكظػػؼ، كتقػػديـ الخػػدمات كالنصػػيحة بػػالجكد

 عف معتقداتيـ المختمفة.
بمػػا أف خدمػػة المػػكاطنيف كنيػػؿ ثقػػتيـ ىمػػا غايػػة الكظيفػػة العامػػة ،فأنػػة يتعػػيف عمػػى  جـــ. النزاىــة:

المكظؼ أف يسعى إلى المحافظة عمى ثقة المكطنيف كتعزيزىػا  ككػذلؾ تعزيػز مصػمحة المنظمػة 
 مصالحة الخاصة.بحيث يغمب مصمحة المنظمة عمى 

يتعيف عمى المكظؼ العاـ أف يؤدم كاجباتو بكؿ جػد كاجتيػاد كعنايػة كانتبػاه ، كأف  د. االجتياد:
يسػػػػعى إلػػػػى تقػػػػديـ أعمػػػػى مسػػػػتكيات اإلدارة الحككميػػػػة فػػػػي تقػػػػديـ الخدمػػػػة لممػػػػكاطنيف، كأف يتقيػػػػد 

يحة المناسبة لمسؤكلية بالعدالة اإلجرائية المطمكبة لعممية صنع القرارات اإلدارية، كأف يقدـ النص
 كأف يتجنب السمكؾ الذم ينـ عف اإلىماؿ.

ينبغػي عمػى المكظػؼ عنػد قيامػة بكاجباتػو أف يضػمف عػدـ تبديػد المػاؿ  ه. االقتصاد والفعالية :
العػػػاـ أك إسػػػاءة اسػػػتعمالو بطريقػػػة غيػػػر سػػػميمة، كأف يػػػدبر كػػػؿ أشػػػكاؿ المػػػكارد العامػػػة كػػػالمكارد 

طريقػػػة تػػػؤدم إلػػػى الحفػػػاظ عمػػػى الممتمكػػػات كاإليػػػرادات العامػػػة مػػػع البشػػػرية كالماديػػػة كالمعنكيػػػة ب
 ( .2011السكارنة ، ) ضماف تقديـ الخدمة بفاعمية كجكدة عالية.

 ب :  جودة الخدمة التعميمية 
مفيوم الجودة في التعميم :  – 1  

عممية تطبيؽ مجمكعة مف المعايير ك المكاصفات التعميمية ك التربكية لرفع مستكل جكدة  -
كحدة المنتج التعميمي بكاسطة كؿ فرد مف العامميف بالمؤسسة التعميمية ك في جميع العمؿ 

 التعميمي ك التربكم بالمؤسسة".
"عممية تكثيؽ لمبرامج ك اإلجراءات ك تطبيؽ لؤلنظمة ك المكائح تيدؼ عمى تحقيؽ نقمة  -

الجكانب العقمية ك  نكعية في عممية التربية ك التعميـ ك االرتقاء بمستكل الطبلب في جميع
 ( .2007" )السعيد، رضا ، النفسية ك الجسمية ك الركحية ك االجتماعية

فوائد تطبيق الجودة في التعميم العالي وىي تتضمن:   - 2  
 تطكير النظاـ اإلدارم في الجامعة نتيجة كضكح األدكار كتحديد المسئكليات. -
 كالتي تنعكس عمى جكانب شخصيتيـ. االرتقاء بمستكل الخدمات التعميمية المقدمة لمطمبة -
 زيادة الكفاءة التعميمية كرفع مستكل األداء لجميع األكاديمييف كاإلدارييف. -
 الكفاء بمتطمبات الطمبة كالمجتمع كالبحث العممي كالكصكؿ إلى رضاىـ. -
 تكفير جك مف التفاىـ كالتعاكف كالعبلقات اإلنسانية السميمة بيف العامميف. -
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الجامعة مف حؿ المشكبلت بالطرؽ العممية الصحيحة كالتعامؿ معيا مف تمكيف إدارة  -
 خبلؿ اإلجراءات التصحيحية كالكقائية لمنع حدكثيا مستقببلن.

رفع مستكل الكعي لدل المستفيديف مف خدمات الجامعة مف خبلؿ إبراز االلتزاـ بنظاـ  -
 الجكدة.

 الجامعة كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد. الترابط كالتكامؿ بيف جميع األكاديمييف كاإلدارييف في -
تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة يمنح الجامعة احترامان كتقديران كصكرة إيجابية)حمس ،  -

2013.) 
 الصعوبات التي تعترض قياس جودة الخدمة التعميمية : – 3
يف ، في لـ ينؿ مكضكع معايير جكدة الخدمة التعميمية ، االىتماـ الكافي مف قبؿ الباحث –أ 

المنظمات الخدمية عامة ، كالجامعات خاصة ، كبالتالي ال تكجد مؤشرات دقيقة متفؽ عمييا 
لقياس الجكدة ، كتكمف الصعكبة خاصة في معرفة نكعية مخرجات الجامعة باعتبارىا غير 

 مممكسة .
تتميز مخرجات النظاـ الجامعي مف خرجيف كمنتكج عممي ، بالتعدد كالتنكع كعدـ  –ب 
جانس ، كىذا يفرض االعتماد عمى أعداد كبيرة مف المؤشرات كالخصائص في قياس الجكدة الت

 ، مما يعني الحاجة لمكثير مف الكقت كالجيد المذاف يتطمباف عممية القياس .
مف الصعب معرفة الفائدة التي تحققيا مخرجات الجامعة لممجتمع الف أعداد كبيرة مف  -جػ 

ستفادة منيا ، كحاالت عدـ التعييف ، كما أف فكائد تمؾ المخرجات تمؾ المخرجات تبقي دكف اال
 (. 2009رزؽ اهلل ،  ال تأتي مباشرة كلكنيا تحتاج لفترات طكيمة حتى نعرؼ مردكدىا .)

 ثالثا : الجانب العممي :
 فيما يمي عرض مكجز عف بعض الخصائص الديمكغرافية لمعينة:

 ت العينة من حيث الجنسالجنس: الجدول التالي يبين توزيع مفردا -1
 ( 1جدول رقم )

 الجنس حيث مف العينة مفردات تكزيع
 التراكمية المئكية النسبة المئكية النسبة التكرار 

Valid 100.0 100.0 31 ذكر 
كانكا كميـ  31يبيف الجدكؿ تكزيع أفراد العينة مف ناحية الجنس، حيث أف المستجكبيف كعددىـ 

 %.100ذككر كنسبتيـ 
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 العمر: يبين الجدول التالي توزيع مفردات العينة من حيث العمر -2
 العمر حيث من العينة مفردات ( توزيع2جدول رقم )

 التراكمية المئكية النسبة المئكية النسبة التكرار العمر 

Valid 

 45.2 45.2 14 سنة 40 مف اقؿ إلى 30 مف
 96.8 51.6 16 سنة 50 مف اقؿ إلى 40 مف

 100.0 3.2 1 فأكثر سنة 50
Total 31 100.0  

حالة أعمارىـ تقع في  16حالة كاف ىناؾ عدد  31( فأنو مف بيف الػػ 2كما ىك مكضح في الجدكؿ )
إلى اقؿ  30% تقريبان، تأتي بعدىـ الفئة مف 52عامان كنسبتيـ  50إلى اقؿ مف  40فئة األعمار مف 

بيا عامان فأكثر ك 50% تقريبان، كالفئة األقؿ ىي مف 45كنسبتيـ  14عامان كعددىـ   40مف 
 %. 3شخص كاحد كنسبتو

 العممية العممية : الجدول التالي يبين مفردات العينة من حيث درجتيم الدرجة -3

 العممية ( توزيع مفردات العينة من حيث الدرجة3جدول رقم )
 التراكمية المئكية النسبة المئكية النسبة التكرار الدرجة العممية

Valid 

 3.3 3.2 1 استاذ
 33.3 29.0 9 محاضر

 100.0 64.5 20 مساعد محاضر
Total 30 96.8  

Missing System 1 3.2  
Total 31 100.0  

 
فرد  20مساعد كعددىـ   يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ أفراد العينة درجتيـ العممية محاضر

% تقريبان، الفئة 29أفراد كنسبتيـ  9% تقريبان، تمييـ الدرجة العممية محاضر كعددىـ  65كنسبتيـ 
% تقريبان، كما ترؾ 3األقؿ ىي درجة األستاذ ككاف ىناؾ فرد كاحد يندرج تحت ىذه الفئة كنسبتو  

% 3لمئكية ليذه الخانة المفقكدة ىي احد المستجكبيف خانة الدرجة العممية خالية ككانت النسبة ا
 تقريبان. 
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 النتائج واإلحصائيات

لمحصكؿ عمى أداة قادرة عمى جمع معمكمات دقيقة البد أف تككف تمؾ األداة  اختبار الثبات : .1
قادرة عمى إعطاء إجابات ثابتة نسبيا. لذلؾ قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس ألفا كركنباخ لمتأكد مف ثبات 

معقكلة في البحكث المتعمقة باإلدارة كالعمـك  α)<  0.70األداة. ك يشير بعض المختصيف اف قيمة )
 نسانية.اإل

 (4جدول رقم )
 كرونباخ( )ألفا لمتغير الميثاق األخالقي الداخمي االتساق صدق و ثبات معامل 

 البنكد عدد كركنباخ ألفا
.726 14 

 ( 5جدول رقم )

 كرونباخ( لمتغير جودة الخدمة التعميمية )ألفا الداخمي االتساق صدق و ثبات معامل

 البنكد عدد كركنباخ الفا
.873 12 

كقدرة األداة عمى تحقيؽ  0.60تدؿ معامبلت الثبات ىذه عمى تمتع األداة بمعامؿ ثبات أعمى مف 
 أغراض الدراسة، حيث أف قيمة ألفا لمبنكد األربعة عشر المستخدمة في قياس الميثاؽ األخبلقي

انت ( كقيمة ألفا لمبنكد اإلثنى عشر المستخدمة في قياس جكدة الخدمة التعميمية ك0.726كانت )
(0.873.) 

 . نتائج التحميل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة :2

 والتابع المستقل الدراسة لمتغيرات الوصفي اإلحصائي التحميل نتائج :(6) رقم جدول
 تٌؼدثيذ 

تٌِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ

نيؼر 

 تٌّٛتفمر

 ًِشفؼر 0.203 2.671 ت١ٌّعثق تأللاللٟ

 ِٕمفٝر 0.829 1.520 ِهٚٔر ألالل١ر ٚتٜفر ِٚصفك ػ١ٍٙث ٌٍؽ١ّغ٠صٛفً ٌهٜ تٌى١ٍر  

 ًِشفؼر 0.543 2.810 ٠ّثُ٘ ت١ٌّعثق تأللاللٟ فٟ شف١ّٓ تٌٙٛيذ تٌى١ٕ٘ر ٌٍّٕظّر 

 
٠صُ ِٕثلٕر تٌؼه٠ه ِٓ تٌمٛتػه تأللالل١ر فٟ تالؼصّثػثز ت١ًٌِّر 

 ٚغ١ً ت١ًٌِّر
 ًِشفؼر 0.865 2.030
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 ًِشفؼر 0.507 2.870 شف١ّٓ ِّص٠ٛثز تألنتء٠ُّٙ ت١ٌّعثق تأللاللٟ فٟ  

 
شمًٍ تٌّهٚٔر تأللالل١ر  تألػدثء تٌصٕظ١ّ١ر ٚشؽؼً تٌم١ُ تٌٕم١ٙر 

 شصالءَ ِغ أ٘هتف تٌّٕظّر
 ًِشفؼر 0.301 2.900

 ًِشفؼر 0.250 2.940 شّثُ٘ تٌّهٚٔر تأللالل١ر فٟ شط٠ًٛ تٌؼًّ تإلنتيٞ 

 ًِشفؼر 0.254 2.930 تأللاللٟ ٚتالٔٝدثٞ خثٌّٕظّر٠ؼٌٍ ت١ٌّعثق تأللاللٟ ظٙٛي تٌٍّٛن  

 ًِشفؼر 0.374 2.840 ٠ُّٙ ت١ٌّعثق تأللاللٟ فٟ ِؼًفر تٌّصغ١ًتز تأللالل١ر 

 ًِشفؼر 0.250 2.940 ت١ٌّعثق تأللاللٟ ٌٗ نٚي فٟ شف١ّٓ تٌّٕثق تٌصٕظ١ّٟ 

 
٠ُّٙ ت١ٌّعثق تأللاللٟ فٟ شم١ًٍ ـثالز ـهٚض تٌٍّٛو١ثز تٌغ١ً 

 لث١ٔٛٔر
 ًِشفؼر 0.428 2.870

 ًِشفؼر 0.575 2.740 ٠ؼًّ ت١ٌّعثق تأللاللٟ ػٍٝ ـفع ـمٛق تٌّٛظف ِّٚصٍىثز تٌّٕظّر 

 
٠ؼه ت١ٌّعثق تأللاللٟ ِدح يب١ّٟ فٟ شفم١ك تًٌٜثء ٚتالِصمًتي 

 تٌٛظ١فٟ
 ًِشفؼر 0.588 2.710

 
شؤنٞ تٌّهٚٔر تأللالل١ر إٌٝ تٌصؽثُٔ ٚتٌصٛتفك تأللاللٟ فٟ وثفر 

 تإلنتيٞ .تٌؼًّ 
 ًِشفؼر 0.428 2.870

 
شٙصُ تٌّٕظّر خصؼ٠ٍٍ تألنتء تٌىٍٟ ِٓ لالي تٌؼٕث٠ر خثٌؽٛتٔح 

 تإلّٔث١ٔر ٚتالؼصّثػ١ر ٚتٌٍّٛو١ر ٌٍؼث١ٍِٓ
 ًِشفؼر 0.765 2.420

 ِٕمفٝر 0.227 1.830 ؼٛنذ تٌمهِر تٌصؼ١ّ١ٍر

 ًِشفؼر 0.000 3.000 شفصثغ تٌى١ٍر إٌٝ ت٠ٌٍّه ِٓ تٌصمط١ٟ ٌٍمهِثز تٌصؼ١ّ١ٍر 

 
ٕ٘ثن ؼٙٛن ِدىٌٚر ِٓ تؼً شط٠ًٛ تٌمهِثز تألوثن١ّ٠ر ٚتٌصمٙٙثز 

 تٌؼ١ٍّر خثٌى١ٍر
 ًِشفؼر 0.790 2.100

 
٠ٛؼه ِؼٟ ٌٍى١ٍر ِٓ لالي ِٕٕٛيتز ٚأخفثض تألِثشىذ إٌٝ لهِر 

 تٌدفط تٌؼٍّٟ
 ًِشفؼر 0.803 2.100

 
تٌؼ١ٍّر ٕ٘ثن شٕؽ١غ نتبُ ػٍٝ تٌّٕثيور فٟ تٌٕهٚتز ٚتٌّؤشًّتز 

 ٚٚيْ تٌؼًّ
 ِٕمفٝر 0.860 1.840

 
٠صٛفً فٟ تٌى١ٍر تٌؼه٠ه ِٓ تٌمهِثز تٌصؼ١ّ١ٍر  تٌهتػّر ِعً تٌّىصدثز 

 ٚتٌّؼثًِ
 ِٕمفٝر 0.832 1.680

 
٠صٛفً فٟ تٌى١ٍر تٌؼه٠ه ِٓ تٌمهِثز تٌصى١ٍ١ّر ِعً تٌىثفص٠ً١ث ٚ٘ثالز 

 شًف١ٗ ِٚٛتلف ١ِثيتز
 ِٕمفٝر 0.497 1.230

 
تٌى١ٍر ٔدىر ِؼٍِٛثز نتل١ٍر  ٌٕمً تٌد١ثٔثز ٚتٌّؼٍِٛثز ٠صٛفً ٌهٜ 

 خ١ٓ تأللّثَ
 ِٕمفٝر 0.531 1.170

 ًِشفؼر 0.620 2.420 ٠ؼه تٌىثني تألوثن٠ّٟ فٟ تٌى١ٍر وٚ ِّصٛٞ ػٍّٟ ػثٌٟ 

 
شؼًّ تٌى١ٍر ػٍٝ شٛظ١ف ِٓ شصٛلغ ُِٕٙ تٌم١ثَ خأػّثٌُٙ خثٌٙٛيذ 

 تألفًٝ
 ًِشفؼر 0.657 2.030

 
تٌى١ٍر أٍِٛج تٌصهي٠ح ٌٍىٛتني تٌّمصٍفر ِٓ تؼً ّٜثْ أنتء شؼصّه 

 أفًٝ
 ِٕمفٝر 0.675 1.450

 ِٕمفٝر 0.783 1.710 شّؼٟ تٌى١ٍر إٌٝ ش١ًِك ظمثفر شمه٠ُ أفًٝ تٌمهِثز ٌٍّّصف١ه٠ٓ 

 
شؼصّه تٌى١ٍر ػٍٝ تٌِٛثبً تإل٠ٝثـ١ر ِعً أًٔٞر تٌف١ه٠ٛ ٚتًٌٕتبؿ 

 ٚغ١ًذ إلشّثَ تٌؼ١ٍّر تٌصؼ١ّ١ٍر
 ِٕمفٝر 0.497 1.230
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( أعبله أف اتجاىات عينة 6تظير نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي ألسئمة الدراسة في جدكؿ )
الدراسة كانت ايجابية نحك معظـ الفقرات التي تقيس متغير الميثاؽ األخبلقي، كذلؾ ككف 

، ()مقياس ليكرت الثبلثيالمتكسطات الحسابية آلراء أفراد عينة الدراسة اكبر مف متكسط أداة القياس 
(، كىذا يشير 0.203( كاالنحراؼ المعيارم )2.671حيث بمغ متكسط اإلجابة عمى ىذا المتغير )

إلى أف نظرة المستجكبيف لدكر الميثاؽ األخبلقي كتأثيره عمى المستكل الشخصي كالمؤسسي مرتفع 
 نكعا ما )يقع ما بيف مكافؽ كمحايد(.

مكافقة ) الميثاؽ األخبلقي لو دكر في تحسيف المناخ التنظيمي ، تساىـ   العباراتحيث جاء أكثر 
(  2.94( ) 2.94المدكنة األخبلقية في تطكير العمؿ اإلدارم (  كذلؾ بكسط حسابي بمغ ) 

( عمى التكالي مما يدؿ عمى أىمية تمؾ المكاثيؽ  0.250( ) 0.250كانحراؼ معيارم بمغ ) 
 .األخبلقية في منظمات العمؿ 

أما المتغير التابع، كىك جكدة الخدمة التعميمية، فقد أظيرت نتائج التحميؿ الكصفي حسب ما ىك 
كارد في الجدكؿ أعبله أف ىناؾ درجة مكافقة منخفضة عمى بنكد قياس المتغير بشكؿ عاـ حيث بمغ 

بعض  (، كلكف ىناؾ0.227( كاالنحراؼ المعيارم )  1.830  متكسط اإلجابة عمى ىذا المتغير )
(، كىذا قد يعزل إلى 1،2،3،8،9الفقرات كانت اإلجابة عمييف بشكؿ منفرد مرتفعة مثؿ الفقرات )

طبيعة األسئمة في ىذه الفقرات حيث أف الفقرة األكلى تشير إلى ما يممسو أعضاء ىيئة التدريس مف 
إلى أف ىذه نقص كقصكر في الخدمات التعميمية في الكمية. أما الفقرات األخرل فيذا قد يعزل 

األسئمة قد ينظر إلييا أفراد العينة عمى أنيا شخصية نكعا ما، حيث أنيا تشير بطريقة مباشرة كغير 
 مباشرة إلى أداء كجكدة أعضاء ىيئة التدريس.

 . اختبار الفرضيات3
 تتمخص فرضيات الدراسة في الفرضيات التالية:

األخبلقي كجكدة الخدمة التعميمية بكمية ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميثاؽ  -
 االقتصاد كالمحاسبة مرزؽ.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميثاؽ األخبلقي كجكدة الخدمة التعميمية بكمية  -
 االقتصاد كالمحاسبة مرزؽ.

 ( نتائج تحميل عالقة االرتباط 7جدول رقم )
  تٌّصغ١ً تٌّّصمً                                 

  تٌّصغ١ً تٌصثخغ 

 ت١ٌّعثق تأللاللٟ 

 0.823 ؼٛنذ تٌمهِر تٌصؼ١ّ١ٍر 
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( أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميثاؽ األخبلقي كجكدة الخدمة 7نبلحظ مف الجدكؿ )
التعميمية بكمية االقتصاد كالمحاسبة مرزؽ، إذ تكجد عبلقة ارتباط معنكية حيث بمغت قيمة معامؿ 

( مف النتائج السابقة  0.05( كىي قيمة معنكية عند مستكل المعنكية البالغ )  0.823االرتباط ) 
نستخمص انو ىناؾ عبلقة لمتغير في الميثاؽ األخبلقي عمى جكدة الخدمة التعميمية كىذا قد يعزل 

 إلى فيـ المستجكبيف لمفيـك الميثاؽ األخبلقي .
 

 رابعا : النتائج والتوصيات

 النتائج :  –أ 

يساىـ الميثاؽ األخبلقي بدرجة كبيرة في تحسيف المناخ التنظيمي بالمنظمات كذلؾ مف   - 1
 خبلؿ تعزيز ظيكر السمكؾ األخبلقي كاالنضباط بالمنظمة .

يسيـ الميثاؽ األخبلقي في تحسيف مستكيات األداء بالمنظمات كتطكير العمؿ اإلدارم   - 2
 كالتكافؽ األخبلقي في كافة العمؿ اإلدارم .بيا  بالشكؿ الذم إلى يؤدم إلى التجانس 

ىناؾ اتفاؽ كبير جدا عمى أىمية الميثاؽ األخبلقي في منظمات األعماؿ حيث بمغ  – 3
(، كىذا يشير إلى 0.203( كاالنحراؼ المعيارم )2.671متكسط اإلجابة عمى ىذا المتغير )

تكل الشخصي كالمؤسسي أف نظرة المستجكبيف لدكر الميثاؽ األخبلقي كتأثيره عمى المس
كبالرغـ مف االتفاؽ عمى أىمية الميثاؽ كدكره إال أنة اليتكفر لدل الكمية مدكنة أخبلقية 

 . كاضحة كمتفؽ عمييا لمجميع

مف خبلؿ الدراسة تبيف مدل انخفاض مستكل جكدة الخدمة التعميمية المقدمة كذلؾ حيث  – 4
حيث تبيف  ، (0.227( كاالنحراؼ المعيارم )  1.830  بمغ متكسط اإلجابة عمى ىذا المتغير )

أنة ال يكجد تشجيع دائـ عمى المشاركة في الندكات كالمؤتمرات العممية ككرش العمؿ باإلضافة 
إلى انخفاض مستكل الخدمات الداعمة لمعممية التعميمية مما يؤثر عمى تقديـ خدمات تعميمية 

 ذات مستكل عالي   .

نة تكجد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف الميثاؽ تبيف مف خبلؿ التحميؿ أ  – 5
 األخبلقي كتحسيف جكدة الخدمة التعميمية بالمنظمة المبحكثة .
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 التوصيات : –ب 

النزاىة ضركرة العمؿ عمى ترسيخ العديد مف القيـ االيجابية بمنظمات العمؿ مثؿ   - 1
تككف كذلؾ مف خبلؿ كجكد مكاثيؽ أخبلقية   كالشفافية كالصدؽ كالعدالة كاحتراـ اآلخريف

 مرشد لكافة التصرفات بالمنظمة بما يحقؽ أىدافيا كأىداؼ العامميف بيا بكؿ كفاءة كفاعمية . 

االىتماـ بدعـ كتعزيز عبلقات العمؿ اإليجابية بيف المكظفيف )الرسمية كغير الرسمية(  - 2
عمى ترسيخ ثقافة العمؿ بركح الفريؽ  كتكجيييا بشكؿ ينسجـ كأىداؼ المنظمة ، مع العمؿ

 الكاحد كتفعيؿ نظاـ المكافآت لزيادة التنافس البناء بيف العامميف في الحصكؿ عمى المكافآت.
تطكير نظاـ قائـ العمؿ عمى تحسيف جكدة الخدمة التعميمية المقدمة كذلؾ مف خبلؿ  – 3

كتقييمو كؿ فترة مع التركيز  عمى أسس كمعايير فعالة لمتابعة األداء األكاديمي كاإلدارم
 عمى أف يككف قياس رضا الطمبة كاحدان مف أىـ ىذه المعايير .

تطكير كتحديث كذلؾ مف خبلؿ ضركرة االىتماـ بتحسيف جكدة الخدمات التعميمية  - 4
بما فييا كجكد ميثاؽ أخبلقي  المعايير المطمكبة لمدخبلت جكدة العممية التعميمية كمخرجاتيا

 كافة التصرفات بالكمية . يحكـ كيحدد
العمؿ عمى إجراء العديد مف الدراسات التي مف شانيا أف تسيـ في تحسيف جكدة الخدمة – 5

التعميمية المقدمة داخؿ منظمات التعميـ العالي باإلضافة إلى إشراؾ كافة أعضاء ىيئة 
 .   لمختمفةالتدريس بدكرات تدريبية متخصصة بالجكدة التعميمية كتقنياتيا كأساليبيا  ا

 قائمة المراجع

 أ . المراجع العربية 
األردف   ( ،  –ببلؿ خمؼ السكارنة  ، أخبلقيات العمؿ ، ) دار المسيرة لمنشر كالتكزيع .  1

2011. 
أخبلقيات اإلدارة في عالـ متغير ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، نجـ عبكد نجـ ،  .  2

2006 . 
السعيد، قجة رضا، دكر ك أىمية الجكدة الشاممة في عممية التقكيـ التربكم، بف يمينة .  3       

 .2007،  مجمة عمـك إنسانية ، جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة
بكحنيو قكم ،  ثقافة المؤسسة كمدخؿ أساسي لمتنمية الشاممة: دراسة في طبيعة العبلقة .  4     

 . 2003،  2الباحث ، جامعة كرقمو، العدد بيف المحددات الثقافية ككفاءة األداء، مجمة 



 

 201797

 

سالـ عبداهلل حمس ،  أثر جكدة الخدمة التعميمية عمى رضى الطمبة ، الجامعة اإلسبلمية ، . 5    
 .2013غزة  ، 

رسالة رزؽ اهلل حناف ، أثر التمكيف عمي تحسيف جكدة الخدمة التعميمية بالجامعة ، .  6  
 .2009، جامعة منتكرم قسنطينة ،  ماجستير

. بكطة نكر اليدل ، ادارة الجكدة الشاممة كالية لتحسيف تنافسية الجامعات الجزائرية ، مجمة  7
 . 2014، 2العدد جامعة ذم قار ، 

كجداف نادر الركابي ، أحبلـ حميد الجنابي ، مجاالت الجكدة في التعميـ العالي ، مجمة .  8
 . 2015( ،  4( ، العدد )  15 القادسية ، المجمد )

 . المراجع االجنبية  ب
(1)- Anita et al , Surveyors perspectives on ethics in organizatioal culture   

, vol 11. No 6, ( 2004) , pp 438 – 449. 
(2) -Thomas  et  at , The Impact of Ethics Code Familiarity on Manager 

Behavior ,Journal of Business Ethics , Vol .33, No.1 ,( 2001 ) , pp: 59 
– 69 . 
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 الممخص: 
 منطقة بيف المكانية العبلقة يعني ألنو، عمـ الجغرافية في المفاىيـ أىـ مف المكقع يعتبر       
 في المنطقة، ام  حدكد ىذه خارج تقع التي كالبشرية االقتصاديةك  العناصر الطبيعية كبيف معينة

 النقؿ خطكط إلى بالنسبة المكاف مكقع في العناصر ىذه البعيد، كتتمثؿ أك القريب محيطيا
 تركز كاالقتصادية، كأماكف الطبيعية المكارد كجكد أماكف إلى بالنسبة المكقع  ككذلؾ كالمكاصبلت

 إلى باإلضافةكالخدمات،  السمع تصريؼ كأسكاؽ الزراعي اإلنتاج كمناطؽ الصناعية المنشآت
 الحضارم. الثقؿ كمراكز العالمي التكتر كبؤر الحدكد

 تؤثر التي الحيكية المكانية العبلقات مف منظكمة مشكمة بينيا فيما العناصر ىذه تتفاعؿ           
 ىذه كتعد محيطو الخارجي،  مع كتفاعمو كتطكره اإلقميـ اك المنطقة تشكؿ في إيجابان  أك سمبان 

اك  لئلقميـ كاالقتصادم كاالجتماعي) الجيكبكليتيكي (  الجيكسياسي اىمية كبيرة لممكقع العناصر ذات
 الكظيفية اإلنتاجية البنية تحديد في كفاعبلن  المنطقة كعبلقتيا بالمناطؽ المجاكرة، كعامبلن مؤثران 

 كجذب بالسكاف االحتفاظ عمى العمرانية كمراكزه اإلقميـ قدرة تحديد في لممنطقة، ككذلؾ كالخدمية
 .منيـ المزيد
لمنطقة بني كليد تظير كاضحة كجمية كعامؿ  الجيكسياسي كاالستراتيجي المكقع اف أىمية      
كالزراعة  التجارة قطاعي في المنطقة كتخصصاتيا القتصاد كالقطاعية المكانية البنية تحديد في ميـ 

الميبي في  االقتصاد منظكمة المنطقة في كظيفة بدكره حدد ما ، كىذااألخرلكالخدمات كبقية الحرؼ 
 المنتجات الزراعية كالحيكانية كالصناعية ايضا.بعض 
اف المتتبع لمتاريخ الميبي يعي جيدا اف مكقع بني كليد الجيكسياسي كاالستراتيجي لعب دكرا        

ميما في تشكيؿ السمات التاريخية لشخصية المنطقة، كلقد كاف كاليزاؿ سببا في تحديد ىذه السمات، 
الميبي التي تمر مف خبلليا القكافؿ التجارية مف الساحؿ الى كىك ما جعؿ منيا بكابة الجنكب 

مكقعيا المميز  ألىميةالصحراء في فترات السمـ كتعبرىا الحمبلت العسكرية اثناء الحركب، كنظرا 
جعميا عصية عمي المستعمريف كالغزاة ككؿ مف حاكؿ المساس بيا ارضا كعرضا. فقد اعترؼ بيا 

اسيـ الجنراؿ االيطالي جراتسياني الذم اطمؽ عمييا اسـ )دردنيؿ االعداء قبؿ االصدقاء كعمي ر 

 ٍالسكبى الجَ٘استشات٘جٖ الوَلع
 ٍل٘ذ بٌٖ لوٌطمٔ الشخص٘ٔ السوبت تشك٘ل فٖ ٍدٍسّوب 

 كليد بني جامعة - التربية كمية -السائح  منصكر عمراف. د
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طرابمس الغرب(، أم مفتاح القبمة كالجنكب، كمف يستطيع السيطرة عمى ىذه المنطقة يمكنو اف 
 يسيطر عمى منطقة القبمة كالجنكب باسره .

ما كاف كاليزاؿ كلـ يكف اختيار منطقة الدراسة بمحض الصدفة بؿ كاف ناتجا عف االلماـ ب       
يحدث بيذه المنطقة مف تغيرات. باعتبارىا مسقط راس الباحث كانتمائة كمكطنة االصمي، ككنكع مف 
الكفاء ليا صار لزاما عميو باف يخصيا بيذه الدراسة في ظؿ الظركؼ الجغرافية السائدة كما طرأ 

 عمي المنطقة مف تغيرات في شتي المجاالت. 
 المقدمة :
 أىمية تقييـ صحة العشريف القرف مف الثاني النصؼ الركس في الجغرافييف ثبحك  أكدت       
 المستقبمي التطكر بآفاؽ كاالستشراؼ لمتنبؤ كاألقاليـ،  لممدف التحميمية الدراسات في الجغرافي المكقع
 أك كازدىاره اإلقميـ نمك عمى المساعدة العكامؿ مف كاحدان  المكقع كاألقاليـ. اذ يعتبر عامؿ المدف ليذه

 المدف العمرانية كالسيما المراكز بيف المكانية العبلقات يتضمف المفيـك ىذا أف، كما لتطكره المعيقة
 خارج الكاقعة كالمناطؽ العمرانية المراكز مع المدف عبلقة ككذلؾ )بيا ) الظيير  المحيطة كاألمكنة
 المدف. ىذه نطاؽ حدكد

كعند الحديث عف ىذه المنطقة اليعني انيا المنطقة الكحيدة التي تعرضت لعكامؿ جغرافية        
مميزة ليا عف غيرىا مف المناطؽ الميبية االخرم، لككف العكامؿ الجغرافية التي سادت الببلد كانت 

ة عامة، ليا آثار مشتركة ظيرت في جممة مف الصكر كاالتجاىات المتجانسة بيف سكاف ليبيا بصف
كتمخضت نتائجيا بظيكر جانب كبير مف الثرات السياسي كاالنساني الذم خمفة المستعمر خبلؿ 
مراحمة المتعدده كالمتكالية، كترؾ العديد مف المعتقدات كاالفكار التي صارت متكارثة بقصد اك غير 

قمصيا، قصد بيف السكاف، كىي في االغمب صارت تنحصر في حدكد معينة نتيجة اضمحبلليا كت
كلكف آثارىا التاريخية التزاؿ شاىده عمي ذلؾ، متمثمة في الكيكؼ كالمغارات كالقصكر القديمة 
كاآلثار السياحية الحالية التي استعممت في الحركب كالغزكات، كالبعض منيا كانت مراكز تجارة 

 .بأكركبالمقكافؿ لربط الشماؿ بالجنكب كافريقيا 
لمنطقة  الجيكسياسي كاالستراتيجيميتة فيكمف في خصكصية المكقع اما اختيار المكضكع كاى       

بني كليد باعتباره يشكؿ نكاة جذب لمسكاف، نظرا لما تمتاز بو المنطقة مف خصائص جيكاستراتيجية 
تكمف في االمف كاالماف في المقاـ االكؿ، يتضح ذلؾ مف خبلؿ مايقدمة سكانيا مف خدمات 

ستقباليـ لمنازحيف كالميجريف كتضميد جراحيـ كتكفير االمف كاالماف كمساعدات انسانية لضيكفيا، كا
كالرعاية البلزمة ليـ، باالضافة لما تكفره مف سمع كخدمات كمكارد طبيعية كاقتصادية لمسكاف 

لعكامؿ البيئة الداخمية عمي سكاف المنطقة التي  انعكاسكلمكافديف الييا عمي السكاء، يعتبر ذلؾ 
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فالعامؿ االجتماعي يعتبر المؤثر الرئيسي في رسـ شخصيتيا السياسية اثرت كتأثرت بيـ، 
كاالجتماعية. كطبيعة العبلقات القبمية الغالبة عمي سكاف المنطقة كالمتمثمة في الفخر باالنتماء 
كعشقيـ لمقبيمة كاتصافيـ بصفات البدك كالجكد كالكـر كحسف الجكار كالفركسية كالذكذ عف التراب 

الناس كيشتيركف بو، كعمي  يعيشوالنفيس مف اجمو. كؿ ذلؾ المكركث االجتماعي كدفع الغالي ك 
الرغـ مف ظاىرة التمدف حديثا، كما طرأ عمييا مف تغير في المساكف كالمحبلت التجارية كالخدمية 
كالجامعة كالمستشفيات كالمصحات الخاصة كمراكز الخدمات بشتى انكاعيا، كعمي ماتقدـ يمكف 

بني كليد شبة حضرم باعتباره يتشكؿ مف مزيج السمات البدكية كالحضرية في آف اعتبار مجتمع 
كاحد. لذا يمكف القكؿ باف  العامؿ االجتماعي لمبيئة الداخمية ىك االكثر كضكحا كتأثرا بالمكقع 
 باعتبارة المحرؾ الرئيسي كاالستراتيجي لو،  كىك مف يحدد اىمية المنطقة جيكسياسيا كجيكاستراتيجيا.

انبثقت فكرة تحديد مشكمة الدراسة التي تتعمؽ بالمعني الحقيقي لمتسمية التي كعمي ما تقدـ         
(، كدراسة عبلقة  بني وليد دردنيل طرابمس الغرباطمقيا القائد االيطالي قراتسياني عمي المنطقة ) 

كجيكاستراتيجي  ىذه التسمية بطرابمس الغرب كمناطؽ الجنكب. فقد كاف لمتسمية مدلكؿ جيكسياسي
كرمزية تتضمف العديد مف المعاني كالدالالت، كالسؤاؿ المطركح ىك لماذا اطمؽ ىذا االسـ عمي بني 

؟ كماعبلقة ذلؾ بالمكقع كبالمقكمات التي تحضي بيا كتخصيا األخرلكليد دكف غيرىا مف المدف 
 كتميزىا لتككف مفتاح القبمة كالجنكب؟

 ىمية البحث:ا
 -عمي النحك التالي: الدراسةاف نمخص اىمية يمكف             

  باعتبارهالجغرافية،  المفاىيـ أىـ مف ألنوتحميؿ مكقع المنطقة الجيكسياسي كاالستراتيجي 
 المشكؿ الرئيسي لمبيئة الداخمية كالخارجية لممنطقة.

  بنيتيا تحديد تكضيح السمات الشخصية لتاريخ منطقة بني كليد، كالتي ساىمت في 
 كالخدمية. كاإلنتاجية االقتصادية

  ابراز أىـ السمات االجتماعية كالسياسية لسكاف منطقة بني كليد، كالتي مف خبلليا
 احتفظت بمكانتيا كقيمتيا االجتماعية كالسياسية في الماضي كالحاضر.

  معرفة اىـ عكامؿ البيئة الداخمية كالخارجية التي ساىمت في تشكيؿ السمات الشخصية
منيـ لما تمتاز بو مف قيمة  المزيد جذب عمى كقدرتيا بسكانيا المنطقة يد كاحتفاظلبني كل

 مكانية سياسية كاستراتيجية بحكـ مكقعيا الجغرافي. 
 -تسعى الدراسة الي تحقيؽ االىداؼ التالية:        
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التعرؼ عمي مكامف القكة )الفرص ( كنقاط الضعؼ )التيديدات ( ككيفية التغمب عمي نقاط  .1
الضعؼ كتكظيؼ نقاط القكم كالكصكؿ الي نتائج ليا اىمية تخدـ مصمحة المنطقة 

 كسكانيا كالدارسيف في حقؿ الجيكيكليتؾ كالجيكاستراتيجية.
بداء الجغرافي كتحميميا لنظرية المكقع كالمنيجية النظرية األسسالكشؼ عف  .2  بيذا الرأم كا 

 المكقع ألىمية المحددة كالعناصر كالتصنيؼ كالسمات المفيـك حيث مف الخصكص
جيكسياسي كجيكاستراتيجي في تاريخ منطقة بني كليد كمنطقة كعامؿ  كأىميتو الجغرافي
 دراسة.

كبما اف عمـ الجغرافيا السياسية عمـ مرتبط بعمـ التاريخ كعمـ السياسة، كيحمؿ التاريخ          
االنساني لممجتمعات البشرية، كيستقرئ مف ذلؾ اثر العكامؿ البيئية في السياسة الداخمية كالخارجية 

 ناطؽ المجاكرة، لذلؾلممنطقة اك القطر اك االقميـ بصفة عامة مف خبلؿ قكتيا كنمكىا كعبلقتيا بالم
العممية التي تتماشي مع مكضكع البحث كىي  المناىج مف مجمكعة الدراسة في ىذه استخدمت
 -كالتالي:
  المنيج االستقرائي استخدـ الستقراء االحداث التاريخية كاسقاطيا عمي مكقع المنطقة النو

تخدـ مكضكع البحث يساعد كثيرا في تحميؿ تمؾ االحداث كيمكف الباحث مف التنبؤ بنتائج 
. 
 كخصائصو كسماتو كجكىره الجغرافي المكقع مفيكـ لتكضيح كالتحميمي الكصفي المنيج 

سكاف  حياة في كمؤثرا ميمان  عامبلن  بكصفو المكقع أىمية تحميؿ ثـ كعناصره، كمف كأنماطو
 المنطقة كتحديد الشخصية المميزة ليا. 

  المنيج اإلقميمي(Regional Approach) صكرة كاممة لكؿ الظكاىر الجغرافية  إلعطاء
الطبيعية كالبشرية في مساحة معينة كىي منطقة الدراسة الكاقعة ضمف إقميـ القبمة باعتبارىا 
كحدة مكانية كاحدة حتى نستطيع فيـ شخصية ىذه المنطقة كعبلقتيا بالمناطؽ المجاكرة 

 ليا.
   المنيج األصكلي(The Principle Approach)   كز عمى المكضكعات باعتباره ير

 اكثر مف األماكف، أم الظكاىر الجغرافية اكثر مف المساحة.
 مصطمحات الدراسة

كتعني كممة القبمة بالميجة المحمية ) الجنكب (. اما (  Gebla Regionإقميم القبمة )  .1
فتعني تمؾ الرقعة مف االرض الممتدة جنكب الجبؿ الغربي حتى  ةالجغرافيمف الناحية 

منطقة كادم الشاطىء كرممة الزالؼ جنكبا، كبيف سيناكف كدرج مف الغرب كمنطقػة بني 
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كليد ككاحات الجفرة مف الشرؽ، كتحتؿ الحمادة الحمراء جزءا كبيرا مف مساحة ىذا اإلقميـ 
الجيف كزمـز كبي الكبير كفركعيا. كتعتبر كتتخممو العديد مف األكدية مثؿ كادم سكؼ 

أراضي اإلقميـ مف أىـ األراضي المتجانسة الشاسعة في ليبيا، كانحدارىا تدريجي مف 
 (1) الغرب إلى الشرؽ ثـ تنحرؼ في اتجاه الشماؿ الشرقي.

 في مدلكلو استخدـ قديـ مصطمح ىك : ) Geography) Political السياسية الجغرافيا .2
 فيك آخر كبمعنى الدكلة، سياسة في لمبمد الجغرافية الخصائص تأثير كيعني أرسطك، زمف

 السياسة. تمؾ تحديد في كالبشرية الطبيعية كقكاه البمد ثركات استخداـ
يعني المصطمح تأثير السياسة عمى :  (Geopolitics) الجيوبوليتك او الجيوسياسية .3

في محاكالت استقراء  كيعطيو دكران رئيسان الجغرافيا، حيث يغمب عميو طابع الحراؾ كالتغيير، 
المستقبؿ السياسي، ما يجعؿ مف الجيكسياسية في قمب عمـ المستقبميات الناشئ، حيث ال 
يمكف لمدراسات المستقبمية اف تتصؼ بالمكضكعية اذا تجاىمت الجيكسياسية كمتغيراتيا 

رة عمى األرض، كبسط المحتممة. كالجيكسياسية بمغة مبسطة ىي السياسة المتعمقة بالسيط
نفكذ الدكلة في أم مكاف تستطيع الدكلة الكصكؿ إليو، إذ أف النظرة الجيكسياسية لدل دكلة 
في أكسع مساحة ممكنة مف الكرة األرضية،  ما تتعمؽ بقدرتيا عمى أف تككف العبا فعاال ن

 حيث انبثؽ مف الجيػكبكليتيؾ فرع الجيػكاستراتيجيا.
: ىك مصطمح عممي كلغكم لكممة تتالؼ مف  )(Geostrategic  الجيواستراتيجية .4

كيعني فف استخداـ القكة العسكرية لكسب  Strategyكتعني االرض   Geoمقطعيف 
تغير كتطكر كاكتسب قاعدة شمكلية كاصبح يعني  مفيكميااىداؼ الحرب، غير اف 

اك الدكلة اك المنطقة. كىناؾ مف  لئلقميـاالستخداـ االمثؿ لممعطيات السياسية كاالقتصادية 
يعرفيا بانيا تيتـ بالمكقع االستراتيجي لمدكلة اك المنطقة كمدم تأثير ىذا المكقع في 

 (2) العبلقات السممية كالحربية.
اك  Strengthsنقاط القكة  كىي  ( Opportunities: الفرص )  التيديداتكالفرص  .5

اما ،  األخرلالمزايا كاإلمكانات التي تتمتع بيا المنظمة مقارنة بما تتمتع بو المناطؽ 
كتتمثؿ في قصكر اإلمكانيات  Weaknessؼ ( ام نقاط الضع( Threatsالتيديدات : 

بفاعمية كبيرة كتقمؿ مف  األخرلكالمشكبلت التي تعكؽ المنطقة عف منافسة المناطؽ 
 اىميتيا بصفة عامة.
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 الموقع الفمكي والجغرافي لمنطقة بني وليد
شرؽ جرينتش  014.1تقع مدينة بني كليد في الشماؿ الغربي لميبيا عند تقاطع خط الطكؿ        

كـ، كتدخؿ  19710شماؿ خط االستكاء، كتشغؿ مساحة تقدر بحكالي  013.45مع دائرة عرض 
مرتفعات الجبؿ الغربي مف الشماؿ كالصحراء مف ضمف اقميـ القبمة أم المنطقة االنتقالية الكاقعة بيف 

ـ كصنفت ضمف المناطؽ ذات 1973( نسمة في عاـ 19113الجنكب، كبمغ عدد سكانيا حكالي )
( مف مجمكع مساحتيا، بينما ارتفع  2نسمة/ كمـ 2الكثافة السكانية المنخفضة جدا قدرت بحكالي ) 

 ( 3)  ( نسمة.73984ـ الي  حكالي )9961عدد سكانيا حسب االحصاء السكاني لميبيا في عاـ 
أما الحدكد اإلدارية لممنطقػة، فتحدىا ترىكنة كزليتف مف الشماؿ كالجفرة كالشكيرؼ مف          

ناحية الجنكب، مصراتو مف الشماؿ كالشماؿ الشرقي بينما تحدىا تاكرغاء كالييشة الجديدة كأبك نجيـ 
كىي عمي  كمزده كالقريات مف الغرب كالجنكب الغربي. مف ناحية الشرؽ، كما تحدىا كبل مف غرياف

شكؿ خط بياني تككف بدايتو مف كادم ميمكف دراؽ الكاقع بالشماؿ الشرقي ليذه المنطقة كمنو تتجو 
الحدكد شماال إلى زليتف كينحرؼ الخط الحدكدم باتجاه الغرب حتي الحدكد الجنكبية لكادم كشتاتو 

كليد كيستمر ىذا الخط باتجاه الغرب حتى الحكاؼ العميا الجنكبية  الكاقع بيف منطقتي ترىكنة كبني
لسمسمة الجبؿ الغربي بما يعرؼ ) بالدراء( كتدخؿ ىذه الحكاؼ ضمف مناطؽ قماطة كالجعافرة كىي 
الحدكد الفاصمة بيف بني كليد كغرياف، حيث تتخمؿ ىذه السمسمة مجمكعة مف أكدية بني كليد كالتي 

الشرقي كمف اشيرىا كادم بني كليد ) القرجكمة ( كغرغار كتيننام، كمنو  تتجو باتجاه الجنكب
ينحرؼ الخط الحدكدم قميبل باتجاة الجنكب عبر كادم عنتر كالذم يبعد عف كادم تيننام بحكالي 

( كيمكمتر غربا، كيسير بنفس االتجاه حتى يصؿ إلى مزده، كينحدر باتجاه الجنكب ليقطع كادم 10)
بمجمكعة مف المناطؽ الصغيرة الكاقعة ضمف حدكد المنطقة مثؿ السرير كالخريقة سكؼ الجيف ليمر 

ثـ يستمر جنكبا ليصؿ كادم بي الكبير الذم يعتبر المنطقة الفاصمة بيف  ،كقرزة الي كادم زازمت 
بني كليد كالشكيرؼ كينحرؼ شرقا مع الكادم حتى منطقة أبك نجيـ التي تفصؿ منطقة بني كليد عف 

( كيمك 20كيصعد شماال ليمر بالقداحية بزمـز كيستمر مكازيا لمساحؿ بمسافة تقدر بحكالي ) الجفرة، 
متر ليمر بكادم زرزر كسيكؿ كادم سكؼ الجيف التي تفصؿ المنطقة عف تاكرغاء مف الشرؽ 

 كمصراتة مف الشماؿ الشرقي كيتجة ليمتقي بنقطة البداية بكادم ميمكف دارؽ مجددا.
 خمية لمنطقة بني وليدتحميل البيئة الدا

اف التحديات المحمية كالدكلية تمثؿ االطار التفاعمي االشمؿ كاالكسع لمبيئة االستراتيجية،        
ككذلؾ االبعاد المكانية اصبحت عامبل مؤثر في بيئتنا االستراتيجية، كما اف المتغيرات الثابتة 

تراتيجيات كفي جميع كالمستقمة المحمية كالدكلية كاالقميمية تؤثر في المحتكم االساسي في جميع االس
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مستكياتيا، لذا يجب اف يرقي التفكير االستراتيجي الي حساب تمؾ المتغيرات كاثرىا في البيئة 
االستراتيجية، كعميو فأف التيديدات الداخمية كالخارجية سكاء كانت سياسية اك اقتصادية اك اجتماعية 

 بيئة االستراتيجية.اك عسكرية اك امنية تمثؿ الجزء الرئيسي مف تحميؿ مككنات ال
حيث يعيش اإلنساف في بيئة يتأثر بيا كيؤثر فييا كىذه البيئة مصنفة إلى داخمية كخارجية مف حيث 
عكامميا القانكنية كاإلقتصادية كالثقافية كاإلدارية كآلياتيا، كليا تأثير كبير عمى مشركع التنمية 

 كالسبلـ عمي المنطقة كالدكلة كاالقميـ اجمع.
ف خبلؿ تتبع الباحث لتاريخ المنطقة كجد اف سكانيا كانكا كال زالكا متكزعيف عمي كافة كم        

ارجاء ليبيا، اال اف مكطنيـ االصمي كاف بما يعرؼ اآلف بالمنطقة الكسطى منذ الفتح االسبلمي  
ـ  بمكجب السند القطعي ) الطابك ( مف الحككمة التركية تنفيذا 1870كالتي تـ شراؤىا منذ عاـ 

ـ، اال اف ىذا الحيز المكاني اخذ يتقمص نتيجة 1869لمقانكف الزارعي العثماني الصادر في عاـ 
الستقرار اىالي كرفمة في المنطقة الحالية المسماة منطقة بني كليد، فاستكطف سكانيا عمي ضفاؼ 

البعمية كادم بني كليد المسمي بكادم ) لببلد ( لقربيـ مف آبار المياة كممارسة حرفتي الزراعة 
كالرعي كىما سبباف رئيسياف الستقرار أىالي المنطقة منذ القدـ، كتكزعكا عمي ىيئة خمسة اقساـ 

(  قبيمة لكؿ منيا حدكدىا الجغرافية كالمكانية 55رئيسية كمف ثـ تقسمت الي قبائؿ كصؿ عددىا )
زكا بيا سكاف المنطقة كمكانتيا االعتبارية المحترمة كالمحفكظة بيف بقية القبائؿ، كىذه الصفة امتا
 -منذ القدـ كازدادكا بيا تبلحما كانصيار. كنذكر ىذه القبائؿ عمي النحك التالي:

 كجاءت التسمية نتيجة استقرار مجمكعة مف سكاف المنطقة فكؽ التبلؿ   قسم الموطيين :
الشرقية بنياية مجرل كادم بني كليد اك مصبو في كادم دينار لذلؾ اطمؽ عمييـ لكطييف 

لسفمييف( كتضـ القبائؿ التالية )الزعرة، الجماممة لكطييف، البراغثة، الفطماف، المطفة، )ا
الزيادات، االساحقة، المناصير، العطيات، اكالد ابكراس، الكميعات، البدكر، العقيب، 

 المغاربة ( .
 كتضـ القبائؿ التالية ) سيكؿ البطكمة، التبللسة، الطبكؿ، الحممة، الدكائرة،  قسم الفالدنة :

 الغزاالت، االفارنة، الحدادة، الحصنة، الصرارة، القكائدة ( .
 كتتمثؿ في القبائؿ التالية ) السكبة، الدعكة، الضباعة، المكاقش،  قسم السعدات :

 لفقياء المكطييف، البقاقرة، المكاـ (. الصيعاف، الزالبة، القطانشة، العكاسة، تممات، ا
 الحبمة،  قسم السبايع ، : كتضـ ىذه العشيرة القبائؿ التالية ) الرزقة، النكرة، التربة، الخكاـز

 الزمامة، المساعدية، التخاخة، الفقياء السبايع، الشغب، الحمرة ( .
 لطة، الدركع ، الياقات، : كتشمؿ القبائؿ التالية ) الزبيدات، المناسمة، الجبل قسم الجماممة

 الدلكؿ، أبناء سعد اهلل، النقارطة ( .
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اف عكامؿ البيئة الداخمية لمنطقة بني كليد كعامؿ المكقع الجغرافي كالمساحة كالمكارد الطبيعية  
الزراعية كالصناعية كالخدمية كربطيا بشبكة طرؽ لممكاصبلت الداخمية كالخارجية، كميا مجتمعة 

منطقة كساىمت في تشكميؿ الشخصية االستراتيجية ليا، اما عكامؿ البيئة انعكست عمي سكاف ال
الخارجية فكانت في االغمب تيديدات لممنطقة كليس فرص كنذكر منيا عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
اليجرة غير الشرعية الحاممة بيف طياتيا العديد مف المشاكؿ كالجريمة المنظمة كاالمراض كاالكبئة، 

العديد مف اليجرات المؤقتو كبعض الدخبلء عمي المنطقة كخاصة اثناء االزمات  باالضافة الي
حامميف معيـ عادات كتقاليد التتمشي مع مجتمع المنطقة كافكار تتنافي كافكار قد تككف ليا آثار 
سمبية تنعكس عمي مجتمع المنطقة اف لـ يكف في االمد القريب سيككف في البعيد اذا لـ يتـ التصدم 

 معالجتيا.ليا ك 
الشؾ باف المؤثرات البيئية شائكة كمتعددة االشكاؿ كالجكانب، كىنا كجب التنكية الي ظاىرة خطيرة 
كغاية في االىمية، اال كىي ) الحرب النفسية ( التي تعرض ليا الشعب الميبي بصفة عامة، كلعبت 

حداث التي تدكر في دكرا مؤثرا كانعكست سمبا عمي المجتمع الميبي بصفة عامة، كتجسدت في اال
ـ، كما سببتو مف قتؿ كدمار كتيجير كتشريد كحرؽ لمقدرات المجتمع كغياب  2011ليبيا منذ عاـ 

االمف كاالماف كخمؿ في النسيج االجتماعي الميبي، كيرجح الباحث اف السبب الرئيسي كاف كاليزاؿ 
ع الميبي، كيجب اف نميز بيف ىك االبتعاد عف الديف االسبلمي كالعكز الثقافي كليس العممي لممجتم

المتعمـ كالمثقؼ باعتبار الثقافة ظاىرة مكتسبة كلكف اغمب الشعب الميبي يحتاجكف الي قفزة ثقافية 
تساعدىـ عمي فيـ مايدكر في بيئتيـ الداخمية كمايحيط بيـ مف تغيرات بالبيئة الخارجية المؤثرة 

 فييـ.
المستكيات العالمي كالدكلي كاالقميمي، كتتمثؿ في  الحرب النفسية يتـ تكجيييا عمى جميع        

إقناع الرأم العاـ اك تضميمو كعزؿ الخصـ عف أصدقائو كجمب التأييد كالمساعدة العسكرية 
كاالقتصادية كالفنية مف جانب االصدقاء، اما عمى المستكل العربي فامتازت بخصكصية فريدة حيث 

خمؽ ازمات كصراعات داخمية بينيـ، كاستغبلؿ تـ تكظيؼ العرب انفسيـ في معارؾ جانبية ك 
االحداث كتصعيدىا كدس السـ بالعسؿ كاستخداـ أبكاؽ الدعاية في أشعاؿ لييبيا، الستيداؼ الكحدة 
العربية كالنيؿ منيا كالتشكيؾ في نكايا العرب بصفة عامة كفي إخبلصيـ كالتزاماتيـ إزاء القضية 

 ة ركح الشؾ كالريبة في نكايا العرب تجاه بعضيـ البعض.العربية المصيرية كابعادىـ عنيا بأثار 
فقد استخدـ المستعمر جميع انكاع الحرب النفسية بيف الشعب الميبي كالتي كجدت مناخ مبلئـ كبيئة 
خصبة لتركيجيا كالدعاية ليا، كذلؾ في غياب الثقافة السياسية كاالخبلقية كاالجتماعية كغياب 

حس االمني كعدـ الشعكر بمستكم الكطنية لذم الكثيريف كاالرتقاء بيا الشعكر بالمسؤلية كافتقاد ال
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 الي مصاؼ الشعكب االخرم.
كىنا اكد اف اشير الي اربعة اساليب لمحرب النفسية التي استخدمت في ليبيا منذ القدـ اباف الحرب 

يج االجتماعي ـ، كادت الي دمار ليبيا كخرابيا كتفتت النس2011الباردة اال انيا ظيرت بكضكح عاـ 
لشعبيا، كانعكس سمبا عمي جميع طكائؼ المجتمع بما فييـ منطقة بني كليد المدركسة كنذكر ىذه 

 االساليب عمي النحك التالي:
الدعاية :  كتقـك عمى استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الحديثة مف نشر كتركيج لؤلفكار  .1

في نفسية األفراد كخمؽ كالمعتقدات كاألخبار التي يكد نشرىا كتركيجيا بغرض التأثير 
اتجاىات معينة لدييـ، كتأخذ اشكاؿ متنكعة طبقا لؤلىداؼ كطبقا لنكع األفراد كالجماعات 
المكجية إلييا. فالدعاية تستيدؼ االقتناع بالنصر كاقناع العدك بيزيمتو كتشكيكو بمبادئو 

يتيـ كااليماف كمعتقداتو الكطنية كالركحية كبذر بذكر الشؾ في نفكس أفراده في شرعية قض
بيا، كتستيدؼ الدعاية في المقاـ األكؿ بث الفرقة كعدـ الكئاـ بيف صفكؼ الخصـ 
ككحداتو المقاتمة فيي تسعي لمتفريؽ بيف الخصـ كحمفائو كبيف الحككمة كالشعب كبيف 
القادة كالجنكد كبيف الطكائؼ كاألحزاب المختمفة كبيف األقمية كاألغمبية مف اجؿ تفتيت 

 فريؽ الصفكؼ ليسيؿ ليا النصر.الكحدة كت
االشاعة : كىي عبارة نكعية يتـ تقديميا كىي قابمة لمتصديؽ تتناقؿ مف شخص الخر  .2

كتعتمد عمى المبالغة في أخبار معينة كالتركيج ليا كنشرىا عمى نطاؽ كاسع أك خمؽ أخبار 
ة اك ال أساس ليا مف الصحة، بيدؼ التأثير عمى الرأم العاـ تحقيقا الىداؼ سياسي

لذلؾ فاف  .اقتصادية اك عسكرية أك كعامؿ ضغط إلجبار الدكلة عمي تنفيذ مخطط خارجي
اإلشاعة قد ال تككف كمية معتمدة عمى الخياؿ فقد تعتمد عمى جزء مف الحقيقة مف اجؿ 
إمكانية تصديقيا كتقبميا مف قبؿ الناس، كقد تظير اإلشاعة أحيانا في الصحؼ كالمجبلت 
اك تجد طريقيا إلى مكجات اإلذاعة كالتمفزيكف. كتستخدـ اإلشاعة كتنتشر في كقت 

اعية كالكطنية، كلذلؾ فاف زمف الحرب كاألزمات اإلقتصادية ىك انسب األزمات االجتم
كقت لتمؾ اإلشاعات كنشرىا حيث يككف األفراد في حالة استعداد نفسي لتصديؽ كثير مف 
األخبار كاألقاكيؿ التي يسمعكنيا نظرا لحالو التكتر النفسي الذم يعيشكنو.  كلذلؾ فاف 

اد لتقبؿ جميع انكاع الكذب كاالقاكيؿ كاالشاعات كثيرا مف الميبييف كانكا عمي استعد
كاالفتراء ككجدت االشاعة ضالتيا بينيـ  كأخذت تستخدـ اإلشاعات كأحد كسائؿ الحرب 
النفسية الميمة مف اجؿ كسب معركة حربية اكسياسية اك اقتصادية اك حتي اجتماعية. 

 :كاإلشاعات التي يتـ إستخداميا نكعاف ىما
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 نطكم عمي إنذار بالخطر كتيدؼ إلى الكؼ مف ثقة الشخص بالنياية اشاعات الخكؼ : كت
المظفرة لمجيكداتو الحربية أك األمنية أك العممية فيي إذا كانت تكلد قمقا ال لزـك لو كانت 

 أحيانا تؤدل إلى نظرة انيزامية.
 كتحتكل عمى تفاؤؿ ساذج يؤدل إلى القناعة كالرضي عف الحاؿ كالخنكع :  اشاعات الرغبة

كقبكؿ أم حاؿ ممكف.  كاألمثمة لمشائعات التعد كال تحصيا فعمي سبيؿ المثاؿ انتشرت 
في الحرب العالمية األكلى الشائعات كالقصص التي تقكؿ األلماف يقطعكف أيدم األطفاؿ 
كانيـ يغمكف جثث المكتى كيصنعكف منيا الصابكف كانيـ يصمبكف أسرل الحرب كفي 

شائعات تقكؿ أف الحمفاء يستخدمكف الغكريبلت كالناس الجانب األلماني كانت تنتشر 
 المتكحشيف مف أفريقيا كاسيا في حرب الناس المتحضريف كانيـ يعتقمكف المدنييف األبرياء.

كىي عبارة عف استغبلؿ حادث اك حكادث معنية قد  افتعاؿ االزمات كحبؾ المؤامرات :  .3
أزمة تؤثر في نفسية العدك كتستفيد تككف بسيطة كلكف يتـ استغبلليا بنجاح مف اجؿ خمؽ 

 منيا الجية المستخدمة ليذا االسمكب.
نشر الرعب كالفكضي  : كىي كسيمة ميمة تستخدـ بكاسطة استغبلؿ عاطفة الخكؼ  .4

خضاعيا مف خبلؿ استخداـ الكسائؿ المختمفة لخمؽ حالة مف الذعر  إلرىاب الشعكب كا 
 ـ.كالفكضى يسيؿ عف طريقيا السيطرة كالتغمب عميي

ـ، مف خبلؿ 2011فالصراعات الداخمية بشتي انكاعيا كاشكاليا تجسدت في ليبيا منذ عاـ         
إشاعة الفرقة كاالنقساـ بيف صفكؼ ابناء الكطف الكاحد كالمقصكد ىنا الفرقة بكجو عاـ أم التفرقة 

ف السكاف كاالقميات، بيف الشعب كحككمتو كبيف القبائؿ كحمفائيا كبيف القادة كالجنكد كبيف األغمبية م
كالتفرقة بيف األحزاب كالطكائؼ كأرباب المذاىب المختمفة كالتفرقة بيف الجيش كبيف المدنييف كبيف 
النساء كالرجاؿ كبيف الكبار كالصغار كبيف األجياؿ المختمفة، مما ادت ىذه التفرقة إلى تمزيؽ الجبية 

فكاف الشباب كقكد لمتمؾ الصراعات التي قضت   الداخمية كاستنفاذ الطاقات البشرية الشابة الفاعمة،
عمي مايقارب مف ربع الشباب الميبي، ام الفئة العمرية القادرة عمي العمؿ مايسمي بالفئة العمرية 

( ىذه الفئة العاممة كااليدم النشطة كالميرة كانت  65 –16العاممة كالتي تتراكح اعمارىـ مابيف )
الرابح فييا خاسر ( ام استعممت كقكدا لمعارؾ كصراعات مف كالزالت يجز بيا في حرب خاسرة ) 

اجؿ اطماع استعمارية التفرؽ بيف ليبي كآخر كلـ تستثني حتي مف قاـ بيا كشجعيا، كالذم اليشعر 
بو الكثيريف كجب التنكية اليو مف خبلؿ ىذه الدراسة ىك اف ىذه الفئة العمرية مف لمذككر كالذيف 

ث كالصراعات الدائرة بجميع المدف كالقرم كالمناطؽ التي لـ يسمـ منيا قضكا نحبيـ في ىذه االحدا
حتي الشجر كالحجر، كرغـ مرارة  فقدانيـ كفاجعة اسرىـ كاىالييـ كخسارة المجتمع ليذه الفئة العمرية 
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التي تأتي في اعمي درجات االىمية لمدكلة باعتبارىـ عماد المستقبؿ لمببلد بصفة عامة، اال اف 
المقابمة ليـ ىي فقداف زكج لكؿ فتاة ليبية بالمقابؿ، مما سيؤدم الي ارتفاع صارخ في الخطكرة 

مستكم العنكسو كىي مرتفعو منذ فترة، قد تؤدم الي ظاىرة اخرم خطيرة كىي االنحراؼ االخبلقي 
داخؿ المجتمع، ناىيؾ عف القتمي مف المتزكجيف الذيف ترممت نساؤىـ كتيتـ اطفاليـ، كخسارة 

ع لطاقاتيـ كخبراتيـ، كيمكف القكؿ باف الحرب النفسية بشتي اساليبيا سالفة الذكر استخدمت المجتم
ككظفت تكظيفا كاسعا ككجدت مناخا مبلئما بيف اطياؼ المجتمع المختمفة، كاثرت تاثيرا مباشرا كغير 

 مباشر في المجتمع الميبي مدنو كقراه بما فييـ منطقة الدراسة.
 والجيواستراتيجي لمنطقة بني وليدالموقع الجيوسياسي 
نجده اليختمؼ كثيرا مف منطقة الخرم، اال في  كما يحكيو مف عكامؿ استراتيحيةالمكقع الجيكسياسي 

الخصكصية الجيكسياسية كالجيكاستراتيجية. فاالىمية االستراتيجية لمكقع ليبيا بصفة عامة في 
منتصؼ شماؿ افريقيا كمساحتيا الشاسعو كغنائيا بالمكارد الطبيعية كالنفط كالغاز كالساحؿ الطكيؿ 

يقابؿ مساحة شاسعة مف الجنكب االكركبي باالضافة الي الذم تطؿ بو عمي البحر المتكسط كالذم 
كاف نقمة عمييا ال نعمة، مف خبلؿ ما مناخيا المعتدؿ الذم ساعدىا عمي حركة المبلحة العالمية 

شيدتو مف صراعات كحركب لمقكم اإلقميمية كالدكلية منذ بزكغ الحضارات كحتى الكقت الحاضر، 
أثناء الحرب العالمية األكلي كالثانية كشيدت حركب معارؾ كانت الببلد مسرحا لمصراعات كالفقد 

كحمبلت عسكرية كثيرة متتالية كانت اىميا معركة العمميف بطبرؽ التي تعتبر اضخـ حممة عسكرية 
كالزالت تمؾ االطماع مستكطنو في ادمغة المستعمر حتي اآلف كالدليؿ  ـ، 1942عرفيا التاريخ عاـ 

صراعات كتقمبات سياسية ككؿ ىذه االسباب كانت نتيجة المكقع عمي ذلؾ ماتشيده الببلد مف 
 الجغرافي كاالستراتيجي الذم تمتاز بو ليبيا عف غيرىا مف الدكؿ.

كقد ظيرت أىمية المكقع الجيكسياسي كالجيكاستراتيجي لمنطقة بني كليد منذ أف بدأت التجمعات 
بكجو عاـ، كذلؾ نتيجة لتكفر مقكمات البشرية تنتشر عمى طكؿ الساحؿ الميبي كالشماؿ األفريقي 

الحياة ليذه التجمعات بالمنطقة كالسيما كفرة المياه كخصكبة التربة، كىما سبباف رئيسياف الستقرار 
أىالي المنطقة الي  كقتنا الحاضر. كبما اف السجؿ التاريخي لميبيا حافبل بالعديد مف البصمات، اال 

راست فقط. فمنذ القرف الثاني لمميبلد ام منذ قياـ اف الباحث سيتحدث فيما يتعمؽ بمكضكع د
اإلمبراطكرية الركمانية في ليبيا كما أكلتو مف تكسع المستعمر الركماني في مشاريعيا االستسطانية 
فقد استثمرت األراضي كالسيكؿ كبطكف األكدية كعمى المرتفعات كالمنحدرات الجبمية كانتشرت 

لقمح كالشعير كالفكاكو، ككاف نكع منيا يعرؼ بالمزارع مزارعة آنذاؾ كبمساحات شاسعة مف ا
المحصنة التي تنتشر فييا المباني كالقبلع عمى أشكاؿ مختمفة كتتكاجد في بطكف األكدية كعمى 
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جكانبيا كقرب التقاء ركافدىا كخير مثاؿ عمى ذلؾ المزارع التي كانت بالقرب مف كادم سكؼ الجيف 
.  (4) ككادم زمـز ككادم المردـك

كالمنطقة بحكـ مكقعيا االستراتيجي كنتيجة لبلستقرار كاألمف الذم عـ األسكاؽ في ظؿ الحضارة 
الركمانية كالتطكر الذم ظير عمى طرؽ المكاصبلت بربط المراكز التجارية ببعضيا امتازت بحركة 

نشاطيا  لمتبادؿ التجارم خاصة بالمناطؽ المجاكرة ليا، مما جعؿ حركة تجارة القكافؿ تزدىر كامتد
داخؿ المنطقة كخارجيا إلى حدكد البمد بصفة عامة. كيمكف اإلشارة إلى طريؽ كاحد كانت تستعمؿ 

الذم كاف يربط مزدة  بنقطة تقع  طريق وادي سوف الجينفي حركة تجارة القكافؿ كداللة كىي  
 (5)عمى طريؽ الجبؿ في منطقة الزنتاف عبر كادم سكؼ الجيف .

مف الدركب الثانكية التي تسير في اتجاىات مختمفة كتؤدم كظائؼ مختمفة كما كانت تكجد العديد 
كميمة، كظيرت عمى طكؿ ىذه الدركب محطات تختمؼ في حجميا كطبيعتيا كاألغراض التي 
تخدميا، فبعض المحطات كانت مجرد عبلمات بارزة تقـك عمييا قبلع محصنة لمدفاع عنيا كمف 

كادم المردـك كاألخرل في ابكنجيـ. كالبعض االخر قد أنشئ امثمة ىذه القبلع ما تـ اكتشافة ب
ألغراض عسكرية متمشية مع نظاـ الخطكط الدفاعية المنتشرة في جنكب منطقة طرابمس. ككانت 

 (6) -ىذه الخطكط عمى ىيئة ثبلثة أحزمة رئيسية نذكرىا عمي النحك التالي :

قمعة ابكنجيـ في الشرؽ  : كحدكدة تنتيي في الجنكب بخط يربط بيف الحزام األول -1
 كغدامس في الغرب كيحتكم عمى ثبلثة قبلع ميمة تربط المناطؽ الداخمية بالساحؿ .

: يمتد خمؼ الحزاـ األكؿ مف جية الشماؿ كيحتكم عمى سمسمة مف  الحزام الثاني -2
، كيعتبر  المستكطنات المنتشرة في كؿ مف حكض كادم سكؼ الجيف كحكض كادم زمـز

لدفاعية الركمانية في منطقة طرابمس باعتباره الخط الدفاعي الخمفي مف أىـ الخطكط ا
لممدف الساحمية فقد كفر الحماية ألىـ المناطؽ الزراعية كخاصة مزارع الزيتكف المنتشرة 

 بيذه المناطؽ .
: ككاف عبارة عف الطريؽ االستراتيجي الذم يسير عمى طكؿ حافة الجبؿ  الحزام الثالث -3

 بدة حتى قابس بتكنس مارا إلى الشماؿ مف مرتفعات ترىكنة كغرياف.الغربي ابتداء مف ل
كبعد قدـك الكنداؿ مف أكاسط أكركبا عف طريؽ إسبانيا كانتشارىـ في المغرب العربي حتى كصمكا 

ـ ( كتميز حكميـ بالتدمير كالتخريب كلـ تكف لدييـ أم محاكلة  455الشماؿ الميبي في سنة )
يدؿ عمى احتبلليـ إال بعض القطع مف النقكد. كيرجع ذلؾ إلى صراعيـ لئلصبلح كلـ يترككا شيئا 

الدائـ مع القبائؿ الميبية المحمية التي كاف لعجزىـ في القضاء عمى ثكراتيا المستمرة بداية لنياية 
 ـ( .534عيدىـ كالذم انتيى فعبل عمى يد البيزنطييف في سنة )
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ـ( 547-544ىا مع القبائؿ الميبية ما بيف سنة )كرغـ انتصار البيزنطييف في الحركب التي خاضك 
فقد ظمت المناطؽ الداخمية تعيش حياة البداكة المتمثمة في النظاـ القبمي المستقؿ كلـ يتمكف 
البيزنطيكف مف فرض نفكذىـ عمى ىذه المناطؽ كقد ظؿ حكميـ مستمرا حتى انيار تحت كطأة 

-642خؿ برقة كطرابمس في الفترة مابيف )الجيكش اإلسبلمية بقيادة عمرك بف العاص عندما د
ـ( دكف أية مقاكمة مف البيزنطييف. كمف بعدىا أصبحت بني كليد منطقة عبكر لمفتكحات 643

اإلسبلمية كغيرىا مف المناطؽ األخرل كخاصة الساحمية في ليبيا كمف بيف ىذه الطرؽ التي 
يا كأفريقيا. كمف ىنا نجد أف المنطقة استخدمكىا الطريؽ الذم سمكو عقبو بف نافع في حممتو عمي ليب

قد لعبت دكرا كبيرا بحكـ مكقعيا الجيكاستراتيجي في امتداد حركة الفتكحات اإلسبلمية حتى أصبحت 
بمثابة القاعدة اإلسبلمية التي تنطمؽ مف خبلليا الجيكش إلى أفريقيا كتنسحب إلييا كما لـز األمر 

 (7)لذلؾ. 
كبعد أف استقر اإلسبلـ في ليبيا كاستتب األمف أنشئت المساجد كازدىرت الزراعة كالتجارة، إال أنيا 
لـ تدـك طكيبل حيث انتكست حركة النمك مف جديد بسبب الحركب ككقكع ليبيا تحت النفكذ العثماني 

قبة مف الزمف ـ( الذم جثـ عمي قمكب الميبييف الربعة قركف مف الزمف كاعتبرت تمؾ الح1551عاـ )
كفرض الضرائب القاسية في تاريخ ليبيا النيا اعتمدت عمي التجييؿ كالترىيب كالجكر كالظمـ 

الميرم ( عمي الشعب الميبي.   كالجذير بالذكر اف سكاف منطقة بني كليد رفضكا دفع الميرم في )
مستعمر ككرىيـ كجة الحككمة العثمانية كتحدكىا بما يممككف مف سبؿ، كىذا دليؿ عمي نبذىـ لم

لممحتؿ كتحدييـ في كجو الغزاة ككثيرا ما سببكا ليـ العديد مف المخاطر عمى مستعمراتيـ، كرغـ 
الظركؼ الطبيعة القاسية التي كانكا يعيشكنيا اال انيـ يعتمدكف دائما عمى أنفسيـ في تكفير الحماية 

فقد تـ  غير زعماء قبائميـ.ليـ، إذ نجدىـ كغيرىـ مف المجتمعات البدكية ال يعرفكف الخضكع ل
كصؼ سكاف بني كليد بأكلئؾ المذيف يعيشكف في القرل في الغالب يعيشكف عمى التجارة ككانكا دائما 

 ”عمى اإلمدادات التركية واإليطالية “صعبي المراس كغير محككميف مدمنيف عمى قطع الطريؽ 
ف اإلستقبلؿ تجاه الحككمة التركية، كلكنيـ مسالميف في أراضييـ، لقد كانكا دائما يبقكف عمى حس م

 (8)كىـ ميابيف لسمككيـ العنيؼ في ىذه المناسبات كىـ عرب انقياء الدماء. 
ـ، 1911كبانتياء الحكـ العثماني تعرضت ليبيا لبلستعمار اإليطالي االستيطاني منذ عاـ       

كالعدة ال يممؾ سكل  الذم تمثؿ في ابشع صكرة االنتقامية، حيث تعرض شعب قميؿ مف حيث العدد
سبلح اإليماف باهلل كالكطف لمقتؿ كالخراب كالتيجير كالجكع كالخكؼ كعاني الكيبلت خبلؿ تمؾ الفترة 
التاريخية المريرة، كلكف الشعب قاـك الغزك اإليطالي في كؿ شبر مف أرضو بكؿ شجاعة كبسالة في 

كادم دينار كمعركة السدادة  اكثر مف معركة نذكر منيا عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر، معركة
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كمعركة القرضابية كغيرىا مف معارؾ الجياد األخرل، ككاف المجاىد قضكار السيكلي كالساعدم 
الطبكلي كالشيخ المجاىد عبد النبي بالخير أبناء منطقة بني كليد مف الذيف ترككا بصمات طاىرة 

 .لتاريخ المنطقة الحافؿ بالبطكالت مف أياـ خالية ألخرل تالية
كنظرا لشجاعة المجاىديف كمقاكمة سكاف منطقة بني كليد لممحتؿ فمـ تستطع القكات          

االيطالية الغازية احتبلليا كالعبكر مف خبلليا الي الجنكب الميبي بسيكلة، فقد تمت مقاكمة الغزاة 
نراؿ االيطالي ببسالة في معركة كادم دينار عند المدخؿ الشمالي لمدينة بني كليد، كلـ يستطيع الج

)غراتسياني ( كقكاتو التقدـ الحتبلؿ بني كليد كالعبكر مف خبلليا الي الجنكب، كاستمرت المقاكمة 
فترة طكيمة رغـ االختبلؼ في العتاد كالعدة، كنتيجة ىذا المكقع الجيكسياسي كالجيكاستراتيجي اطمؽ 

ي مضيؽ الدردنيؿ الكاقع عمي عمييا الجنراؿ جراتسياني اسـ ) دردنيؿ طرابمس الغرب ( نسبة ال
البحر االسكد في اىميتو االستراتيجية، النيا مفتاح منطقة القبمة كالجنكب الذم يربط الشماؿ الميبي 
بجنكبو كالذم يستطيع السيطرة عمى منطقة بني كليد يمكنو أف يسيطر عمى الجنكب بأسره، لذا فأف 

المكقع كشجاعة الرجاؿ الذيف رسمكا شخصية تسميتيا بدردنيؿ طرابمس الغرب كانت ناتجة عف دكر 
 كتاريخ ىذه المنطقة منذ القدـ الي كقتنا الحاضر.

كالتصاؼ أىالي المنطقة بصفات البداكة الحميدة كالشيامة كالكـر كالشجاعة كالفركسية         
كحسف الجكار، فقد كانت قبيمة كرفمة سباقة في رد المظالـ كاغاثة الدخيؿ ككانت كالتزاؿ سندا لكؿ 

اذفة في كرفمو فترة القبائؿ الميبية التي تربطيا بيا عبلقة اخكة منذ القدـ، حيث كانت تمضي قبيمة القذ
مف الزمف كؿ عاـ عندما كانت تعاني مف كيبلت الحركب كالمرض كالجفاؼ خاصة خبلؿ سنكات 

ا عبلقة االخكة  كالدـ منذ ـ(، باعتبار كرفمو حميفتيا كتربطيم1919 – 1916األزمة مف عاـ )
 (9).القدـ

 البيئة اإلستراتيجية لمنطقة بني وليد :
 المستقبمية الحالة عف التعبير االستراتيجي كىي التخطيط عممية نتاج جيةاالستراتي تعتبر         
 الحاكم كىي الكعاء األىداؼ، ىذه لتحقيؽ البلزمة االستراتيجية كالتحركات لمعمؿ كاألىداؼ المطمكبة

 األمد. طكيمة ضكء األىداؼ في كجكدىا مف الغرض تحدد المتخذه، كالتي المتكاممة القرارات لكؿ
كتعرؼ البيئة اإلستراتيجية : بانيا دراسة كبحث كتحميؿ كافة المقكمات كالمككنات المكانية         

في البيئات المختمفة السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كالمعمكماتية كاألمنية كالصناعية كالتقنية 
رىا، كتحديث تمؾ الدراسات كالتجارية كالمالية كالعممية كالتعميمية كالصحية كاالجتماعية كالنفسية كغي

كالبيانات كالمعمكمات كمؤثراتيا عف طريؽ المتابعة الدقيقة لما يدكر في تمؾ الساحات المحمية 
كاإلقميمية كالدكلية لمساعدة صناع القرار االستراتيجي في اتخاذ قراراتيـ المناسبة. كما أنيا تمثؿ 
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تكل كال يمكف بناء إستراتيجية كطنية أك المرتكز الرئيس لتقدير المكقؼ اإلستراتيجي في أم مس
 .إستراتيجية أمف كطني دكف اإللماـ التاـ كالمعرفة الشاممة لطبيعة البيئة اإلستراتيجية

كلككننا نعيش في عالـ مزاجي متقمب يصعب مف خبللو التنبؤ بالمستقبؿ القريب، اال اف         
جداتيا كمتغيراتيا عف طريؽ البيئات االخرم البيئة االستراتيجية تبقي دائما ميمة، كمتابعة مست

المككنة ليا تعتبر ضركرية، مف اجؿ تككيف نظرة شمكلية ككاقعية لجميع مككناتيا لتساعد صناع 
القرار االستراتيجي في بناء رؤية مستقبمية التخاذ القرار االستراتيجي المناسب خاصة كاف البيئة 

خكاتيا االقميمية كالدكلية، بؿ صارت تتأثر بمخرجاتيا االستراتيجية المحمية لـ تعد بمنأم عف ا
كبسرعة، فمف الضركرة اف يخضع تحميؿ البيئة االستراتيجية لمتفكير االستراتيجي العممي الذم 
يحاكي الكاقع التجريبي كالتطبيقي كليس الكاقع النظرم النمطي الذم يميؿ لمفكضي كالغكغائية. 

اف يبني عمي تحميؿ معرفي شمكلي مميز لمبيئة االستراتيجية، فالتخطيط االستراتيجي السميـ يجب 
كالقرار االستراتيجي يككف متفقا مع ديف كقيـ كمسممات كمعتقدات البيئة االستراتيجية، كمتزامف مع 

 مفاىيميا كمعالج لمعضبلتيا.
 التوصيات: 

 -التالية:مف خبلؿ ىذه الدراسة تكصمت الي جممو مف التكصيات يمكف تمخيصيا في النقاط 
استغبلؿ الفرص : كاالراضي الزراعية الخصبىة ككفرة المياة باقامة مشاريع زراعية تؤؿ  .1

عائداتيا عمي المنطقة كتمتص ايدم عاممة كبيرة كتساىـ في مساعدة كثيرا مف العاطميف 
 عف العمؿ كخاصة في المدم القصير.

ممكف نظرا الىميتة  استكماؿ الطريؽ الرابط بيف بني كليد كالعرباف في اقرب كقت .2
 االستراتيجية لممنطقة مف جميع النكاحي.

العمؿ عمي فتح مطار بني كليد باعتبارة بكابة استراتيجية ميمة لممنطقة مف اجؿ تسييؿ  .3
 العديد مف الخدمات كخاصة في الظركؼ الحالية التي تمر بيا الببلد.

العامة كالمصارؼ  اعطاء الفرصة لرجاؿ االعماؿ كالمستثمريف في مجاالت الخدمات .4
 كالمستشفيات كالجامعات كالخدمات االخرم بما يخدـ مصمحة المنطقة كالبمد بصفة عامة.

محاربة االنشطة اليدامة كالدخيمة عمي المنطقة كتجارىا كمركجييا بكؿ صرامة الف   .5
 التساىؿ معيا يؤدم الي تفاقميا.

كذيب اإلشاعة شخصية التصدم لبلشاعو عف طريؽ تكذيبيا : كيجب اف يقـك بميمة ت .6
كبيرة ليا مكانتيا االجتماعية اك السياسية اك العسكرية ليميؿ الناس إلى تصديقة اكثر مف 

 كسائؿ االعبلـ العادية االخرم.
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الرجكع الي الديف كالسنة النبكية الذم أمرنا بنبذ الفرقو كاالنقسامات كخمؽ ركح التآخي  .7
يمكف اصبلحة، مف اجؿ النيكض بشباب  كالتسامح، كالعمؿ عمي اصبلح ذات البيف بما

المنطقة كاجياليا القادمة كعدـ تربيتيـ عمي الكراىية كالتشطي كاالنقسامات، كاف تجعؿ 
 اخاؾ معؾ ال عميؾ.

   الخاتمة :
 انتصاراتيـ تكف العظماء كلـ بالمحاربيف آنذاؾ عمييـ أطمؽ لمف السيادة آلت انو منذ القدـ         
 أقداميـ كضعكا منو فقد ينتصركا أف البد الذم المكاف في أنفسيـ كضعكا ألنيـ بؿ صدفة محض
 المعركة عف يبحث ثـ أكالن  ينتصر المنتصر فالجيش .عمييا يخسركا أف يمكف ال التي األرض عمى
ذلؾ، كىذا ما اتضح مما تقدـ  بعد النصر عف ثـ يبحثكف أكالن  المعارؾ يدخمكف فيـ المنيزمكف أما

مف خبلؿ دراسة اىمية المكقع الجيكسياسي كالجيكاستراتيجي لممنطقة لككنيا خط دفاع كمفتاح القميـ 
القبمة كالجنكب، باعتبار اف تفاعؿ مجمكعة المكاقع كالمكقع الجغرافي كالجيكسياسي كاالستراتيجي 

ة االستراتيجية ليا كمف ثـ يؤدم المكقع الم دكلة اك اقميـ اك منطقة ما، ىك مف يحدد االىمي
االستراتيجي دكرا ميما في منح القكة لتمؾ الدكلة اك المنطقة كمكانتيا بيف المناطؽ المجاكرة. لذا فاف 
مكقع منطقة بني كليد الجيكسياسي كالجيكاستراتيجي تجسد في عامؿ رئيسي ميـ جعمو مميزا عف 

ني كليد كالمنتمييف الييا في كافة انحاء ليبيا، باعتبارىـ غيرة، كتمثؿ في عدد سكانيا المقيميف بب
لتميزىـ بالحكمة كالطبلقة االدبية يشكمكف عدد البأس بو كثقؿ سياسي كبير في الماضي كالحاضر، 

كالفكرية كالنظرة المستقبمية الثاقبة كالتفكير االستراتيجي بعيد المدم، كالمركنة التمقائية كالقدرة عمى 
كصياغة األىداؼ االستراتيجية  كاالختيار مف بيف البدائؿ االستراتيجية، كالدقة تككيف الرؤل 

كالبصيرة النافذة في تقييـ األمكر المستقبمية، كالميارة في استشعار البيئة الخارجية بما تكفره مف 
فرص أك ما تفرضو مف تيديدات، كالقدرة عمى التجاكب أك التفاعؿ االجتماعي مع الظركؼ 

ناىيؾ عف بقية العكامؿ االخرم   ات البيئية كاتخاذ القرارات االستراتيجية البلزمة حياؿ ذلؾ.كالمتغير 
كالمكارد االقتصادية كالتجارية كطرؽ المكاصبلت التي تعتبر كقكة استراتيجية لممنطقة كالببلد باسرىا. 

 فإف كليذا منيا، القميؿ عمى تتغمب االستراتيجية مف تسك( الكثير ) صف االستراتيجية أبكحيث يقكؿ 
ا سيظؿ استراتيجية يممؾ مف ال  دائمنا. منيزمن
كمف خبلؿ تتبع التسمسؿ التاريخي لبني كليد اتضح باف سكانيا ىـ مف ساىـ في تشكيؿ        

السمة الشخصية لمكقعيا الجيكساسي كاالستراتيجي منذ القدـ كالي كقتنا الحاضر، المتيازىـ بالنظرة 
اقبة كالحنكة كرباطة الجاش كحبيـ لبلرض المتجدريف منيا. ككاف لتاثير العكامؿ البيئية المستقبمية الث

اثرا بارزا في حياة السكاف كخاصة الخارجية منيا، حيث تاثر السكاف بالعديد مف ظكاىر البيئة 
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جريمة الخارجية كاليجرة الغير الشرعية الحاممة في طياتيا العديد مف الظكاىر السمبية كاالمراض كال
كالمخذرات التي انعكست سمبا عمي مجتمع المديف، اما االيجابية منيا فيكمف في تعمـ شبابيا في 
ارقي الجامعات العربية كاالجنبية كتحصؿ عدد الباس بو منيـ عمي شيادات عميا في جميع 
التخصصات مما ساعد في االرتقاء بالمنطقة في شتي المجاالت، كما اف رجاحة عقكؿ شيكخيا 

 نظرتيـ الثاقبة جعميا مف اىـ المناطؽ التي يحسب ليا مميكف حساب.ك 
اتمني اف اككف قد كصمت الي اليدؼ المنشكد كىك التعريؼ بالقيمة كاالىمية الجيكبكليتيكية       

كالجيكاستراتيجية لمنطقة بني كليد، فاف اصبت فيذا مف فضؿ اهلل كاف كنت مقصرا فالكماؿ هلل 
) اني رايت انو اليكتب انساف كتابا في  -قكؿ االماـ االصفياني عندما قاؿ:كحده. كىنا نستذكر 

يكمو اال قاؿ في غده لك غير ىذا لكاف احسف كلكزيد كذا لكاف يستحسف كلك قدـ ىذا لكاف افضؿ 
 كلك ترؾ ىذا لكاف اجمؿ كىذا مف اعظـ العبر كىك دليؿ عمي استيبلء النقص عمي جممة البشر(.

 المراجع : 
 .69عمي الحجاجي، ليبيا الجديدة، دراسة جغرافية، اجتماعية، اقتصادية كسياسية، ص  سالـ .1
العكامؿ الجيكاستراتيجية لمصراعات االقميمية في الشرؽ االكسط،  صحيفة  –احمد جبلؿ محمكد  .2

 .2010السنو   6457القدس العربي العدد 
 .33، ص1974امانة التخطيط، مصمحة المساحة، االطمس الكطني ف  .3
عبد المطيؼ محمكد البرغكتي، تاريخ ليبيا القديـ مف اقدـ العصكر حتى الفػتح االسػبلمي، منشػكرات  .4

 .437ـ، ص1971الجامعة الميبية، دار صادر، بيركت، 
 . 491عبد المطيؼ محمكد البرغكتي، المرجع السابؽ، ص .5
 .14يكسؼ سعيد كجاليؾ، مقكمات االنتاج كمظاىره الرئيسية باقميـ سيؿ مصراتة، ص .6
 . 56يكسؼ سعيد كجاليؾ،  نفس المرجع السابؽ، ص  .7
 .41ازكؿ فبلكف اخكاني " سكاف السيكؿ الكاقعة جنكب شرؽ طرابمس كالصحراء " ص .8
عمرك سعيد بغني، ابحاث في تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر، منشكرات مركػز دراسػة جيػاد الميبيػيف  .9

 . 66ـ، ص 1996لمدراسات التاريخية، طرابمس، 
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 المستخمص
تعد الجكدة أىـ كسائؿ تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة، كتحسيف سمعتيا في السكؽ،  

باعتبارىا مصدر جذب العديد مف العمبلء كالمستيمكيف ككسيمة لتمبية متطمباتيـ كرغباتيـ، كلذلؾ فقد 
حصة السكقية، التكاليؼ، استيدفت ىذه الدراسة العبلقة بيف الجكدة كبعض مؤشرات التنافسية )ال

 الربحية(. 
 المقدمة

نظران لما تكاجيو المنظمات الصناعية مف تغييرات كتحديات، كالتي أحدثت تطكران ىائبلن في  
الممارسات اإلدارية، مما يحتـ عمى ىذه المنظمات مكاكبة تمؾ التحديات مف خبلؿ األخذ بمفاىيـ 

إدارة الجكدة الشاممة، لما ليا مف فعالية في تحسيف اإلدارة الحديثة، كالتي مف ضمنيا مفيـك 
اإلنتاجية كدعـ القدرات التنافسية، كتحسيف الجكدة بصفة مستمرة مف خبلؿ التركيز عمى متطمبات 

 العمبلء، فقد أصبحت الجكدة تعني رضا العميؿ عف المنتج كتحقيؽ جكدة إدارة المنشأة.
التنافسية كالبقاء في األسكاؽ مف خبلؿ  ألنيا السبيؿ المضمكف لمحصكؿ عمى المزايا 

إدخاليا في التخطيط اإلستراتيجي لممنشأة، كلكي يتسنى لممنشآت  الصناعية تحقيؽ قدرة تنافسية 
 فعالة عمييا أف تتبنى إستراتيجية تصديرية تنافسية في السعر كالجكدة .

 مشكمة البحث
ات ذات جكدة عالية، كذلؾ مف إف تحقيؽ مركز تنافسي في السكؽ يتكقؼ عمى تقديـ منتج 

بالسياسات كاإلجراءات التي تتبلئـ مع المفاىيـ  كااللتزاـخبلؿ تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة 
األساسية المرتبطة بإدارة الجكدة، كمف ىنا فإف ىذا البحث يحاكؿ اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي 

 لمشكمة البحث:
 ى تحقيؽ الميزة التنافسية ؟ما ىك تأثير تطبيؽ إدارة الجكد عم -

 أىمية البحث :
كتطبيقيا في بناء الميزة التنافسية، مف  تنبع أىمية البحث مف خبلؿ تناكلو لمكضكع أدارة الجكدة

خبلؿ  تقديـ آلية كاضحة تعمؿ عمى تحقيؽ المزايا التنافسية لممنشآت كصكالن لتقديـ بعض 
  االستنتاجات كالتكصيات في ىذا الشأف.

 الجَدٓ إداسٓ ب٘ي للعاللٔ الٌظشٕ االطبس
  التٌبفس٘ٔ ٍاالستشات٘ج٘بت 

 الزيتكنة جامعة – العمـك كمية - عمي حسيف فتحي. د 



 

 

 

2017 116

 البحث :أىداف 
 -ييدؼ ىذا البحث لتحقيؽ اآلتي:

التعرؼ عمى المبادئ األساسية التي تيدؼ إلييا إدارة الجكدة كانعكاساتيا عمى تطكير  -1
 األداء في ظؿ التغيرات المعاصرة لمجكدة.

إبراز أىمية إدارة الجكدة لممؤسسات االقتصادية الذم يتبلئـ كالبيئة التنافسية كثقافة الجكدة  -2
 س إيجابيان عمى زيادة فاعمية المنشآت كدكرىا في تنمية االقتصاد الكطني.مما ينعك

 منيجية البحث
تـ االعتماد عمى المنيج التكصيفي مف خبلؿ المراجع العممية كالدكريات كشبكة المعمكمات الدكلية 

 ذات العبلقة بالمكضكع لغرض تككيف إطار نظرم لمبحث.
 الدراسات المرجعية

: تناكلت الدراسة أثر تطبيؽ الجكدة الشاممة عمى (1)( 2007دراسة منتصر حجازي ) -1
تطكير كظائؼ كمياـ المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية الحاصمة عمى اإليزك في 
قطاع غزة، كقد حاكلت الدراسة اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي لمشكمة الدراسة: "ما ىك 

لشاممة في تطكير كظيفة المراجعة الداخمية في الشركات؟ تأثير تطبيؽ إدارة الجكدة ا
 -كاستيدفت الدراسة تحقيؽ ما يمي:

عمى المبادئ األساسية التي تيدؼ إلييا إدارة الجكدة الشاممة كانعكاساتيا عمى تطكير   -
 مياـ المراجعة الداخمية.

 لمجكدة الشاممة. التعرؼ عمى المياـ كالكظائؼ المستحدثة الداخمية في ظؿ البيئة المعاصرة -
التعرؼ عمى اآلليات البلزمة لزيادة فاعمية الدكر الذم يجب أف تقـك بو المراجعة الداخمية  -

 في ظؿ البيئة المعاصرة لمجكدة الشاممة.
 -كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

أف غالبية الشركات التي حصمت عمى شيادة الجكدة الدكلية تسعى لمكصكؿ إلى الجكدة  -
 الشاممة عمى مستكل الشركة ككؿ.

كجكد عبلقة إيجابية ما بيف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كفعالية مخرجات قسـ المراجعة  -
 الداخمية.

 كجكد عبلقة إرتباط إيجابية ما بيف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كمراجعة نظـ الجكدة. -
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أىـ المعكقات التي تعيؽ تطبيؽ : تناكلت الدراسة (2)( 2002دراسة عبد السالم المغربي ) -2
 إدارة الجكدة الشاممة في المنظمات الصناعية الميبية.

 -كىدفت الدراسة إلى ما يمي:
براز أىميتيا ككسيمة تمكف المنظمات مف التعامؿ  - التعريؼ بفمسفة إدارة الجكدة الشاممة كا 

 مع التحديات التي تكاجييا كالتغمب عمييا بفعالية.
ت التي قد تكاجو المنظمات الصناعية الميبية في تطبيؽ إدارة الجكدة التعرؼ عمى المعكقا -

 الشاممة، كتقديـ بعض االقتراحات كالحمكؿ التي قد تككف مناسبة لمعالجة ىذه المعكقات.
التكصؿ إلى مجمكعة مف التكصيات التي يمكف أف تساىـ في زيادة االىتماـ بإدارة الجكدة  -

 لصناعية الميبية.الشاممة لتحسيف أداء المنظمات ا
 -كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

كجكد عدد مف المعكقات التي تعيؽ تطبيؽ إدارة الجكدة  في المنظمات الصناعية مرتبة  -
 -حسب أىميتيا كاآلتي:

 ضعؼ اقتناع كدعـ اإلدارة العميا لفمسفة إدارة الجكدة. -أ 
 االىتماـ غير الكافي بالمكارد البشرية. -ب 
 لمعمكمات.ضعؼ نظاـ ا -ج 
 كمتطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة. تتناسبكجكد ثقافة  تنظيمية ال  -د 

 المبحث األول : المفاىيم األساسية إلدارة الجودة 
 مفيوم الجودة :

 :(3)الجكدة بخمسة مداخؿ كيمكف تناكليا كما يمي جارفين يعرؼ
تمبية  مقابؿ ما يدفعو،أفضؿ جكدة لممنتكج ىي تمؾ التي تقدـ لمزبكف أقصى ما يمكف  لمقيمة: 

 ممكف.  احتياجات الزبكف بأقؿ سعر
 .كيعني االمتياز أم أعمى مستكيات التفكؽ عف طريؽ مكاصفات المنتكج مدخل لمتفوق:
 كتعني الجكدة كفؽ ىذا المدخؿ القدر ة عمى قياس صفات المنتج كتحديدىا بدقة. مدخل المنتج:

صميـ كيتـ ذلؾ مف خبلؿ صنع منتجات خالية مف كىي المطابقة مع مكاصفات الت مدخل التصنيع:
 العيكب كاألخطاء.

كتعني الجكدة مدل مبلءمة المنتج لبلستعماؿ أم القدرة عمى تحقيؽ رضا العميؿ مف  الزبون: مدخل
 خبلؿ تقديـ أفضؿ أداء.
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كجػػػكدة  كجػػػكدة طريقػػػة األداء، جػػػكدة المنتػػػكج كالخدمػػػة،كيتضػػح ممػػػا سػػػبؽ بػػػاف مفيػػػـك الجػػػكدة يشػػػمؿ 
كجػكدة المنظمػة  أضػؼ إلػى ذلػؾ جػكدة النظػاـ كالػنظـ الفرعيػة، كجػكدة العمميػة اإلنتاجيػة، المعمكمات،

 كجكدة األىداؼ المكضكعة . ككؿ،
 أىمية إدارة الجودة وأىدافيا:

أصبحت إدارة الجكدة مف أىـ المداخؿ اإلدارية المتاحة لممنظمات لمحصكؿ عمي مركز تنافسي 
 حصتيا السكقية.أفضؿ في األسكاؽ، كزيادة 

كتتضح أىمية إدارة الجكدة كالتي تتجسد في العديد مف الظكاىر اإلنتاجية كالخدمية التي تعد 
ذات أىمية كبيرة في تحقيؽ األىداؼ كتتمخص ىذه الظكاىر في تبسيط العمميات اإلدارية 

 كتقميؿ شكاكم العمبلء، كايضا استمرارية عممية الجكدة كالتطكير المستمر.
 : (4)أىداؼ الجكدة فيما يمي كتتمثؿ 

مػػع الحػػر ص عمػػى تخفػػيض  تمبيػػة حاجػػات كرغبػػات الزبػػائف كالمسػػتيمكيف بشػػكؿ مسػػتمر،- -1
التكػػػػػاليؼ الكميػػػػػة لئلنتػػػػػاج حيػػػػػث أف الجػػػػػكدة تتطمػػػػػب عمػػػػػؿ األشػػػػػياء الصػػػػػحيحة بالطريقػػػػػة 
الصػػحيحة مػػف المػػر ة األكلػػى كىػػذا يعنػػي تقميػػؿ األشػػياء التالفػػة أك إعػػادة إنجازىػػا كبالتػػالي 

 تقميؿ التكاليؼ.
التمػػػايز فػػػي السػػػكؽ مػػػف خػػػبلؿ تقػػػديـ منتػػػكج أك خدمػػػة يشػػػعر فييػػػا العميػػػؿ بأنػػػو يتعامػػػؿ - -2

 بخصكصية في المنظمة.
أف عػدـ االىتمػاـ  تحقيؽ الجكدة: كذلؾ بتطكير المنتجات كالخدمات حسب رغبة العمبلء،- -3

نجػاز الميػاـ كزيػادة أعمػاؿ الم  بػالجكدة يػؤدم إلػى زيػادة الكقػت راقبػة كبالتػالي زيػػادة ألداء كا 
 شكاكل المستفيديف مف ىذه الخدمات.

فػاإلجراءات التػي كضػعت مػف قبػؿ المنظمػة  تقميؿ الكقت البلـز إلنجػاز الميمػات لمعميػؿ:- -4
إلنجػػاز الخػػدمات لمعميػػؿ قػػد ركػػزت عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ كمراقبتيػػا كبالتػػالي جػػاءت ىػػذه 

 أثر سمبا عمى العميؿاإلجراءات طكيمة كجامدة في كثير مف األحياف مما 
 كيمكف تمخيص أىداؼ إدارة الجكدة في النقاط التالية :

 زيادة القدرة التنافسية لممنظمات -
 زيادة كفاءة المنظـ في إرضاء العمبلء كالتفكؽ كالتميز عمي المنافسيف -
 زيادة إنتاجية كؿ عناصر المنظمة -
 ضماف التحسيف المستمر كالمتكاصؿ لكؿ المستكيات -
 ية كتحسيف اقتصاديات المنظمة.زيادة الربح -
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 متطمبات تطبيق إدارة الجودة:
 ضركرة إيماف اإلدارة العميا بأىمية مدخؿ أدارة الجكدة. -1
ضركرة كجكد أىداؼ محددة تسعي المنشأة إلي تحقيقيا باعتبار أف تحديد األىداؼ ىك  -2

 المدخؿ األكؿ في إدارة الجكدة.
كرغبات العمبلء في اآلجؿ الطكيؿ دكف يجب أف تككف األىداؼ مكجية باحتياجات  -3

 التركيز عمي تحقيؽ الربح في األجؿ القصير.
 التأكيد عمي مشاركة كافة المستكيات اإلدارية بالمنشاة في تبنى إدارة الجكدة. -4
النظر إلي عممية تطكير كتحسيف الجكدة عمي إنيا عممية مستمرة مما يتطمب كجكد فرؽ  -5

 جات.عمؿ  كتطكير كتحسيف جكدة المنت
 مر احل تطبيق إدارة الجودة:

 يمر تطبيؽ إدارة الجكدة بالمراحؿ التالية:
كىػػػي مػػػف أىػػػـ مراحػػػؿ التطبيػػػؽ كفييػػػا يقػػػرر المػػػديريف عػػػزميـ عمػػػى  المرحمـــة الصـــفرية)اإلعداد(: -ا

يتمقػػى ىػػؤالء المػػديريف تػػدريبا يسػػتيدؼ إكسػػابيـ الثقػػة   االسػػتفادة مػػف مزايػػا إدارة الجػػكدة ،كمػػف خبلليػػا
 س ،كعدـ الخكؼ مف التغيير ،كمف األفضؿ أف يتـ التدريب خارج المنظمة.بالنف
: كفييػػا يػػتـ كضػػع الخطػػط التفصػػيمية لمتنفيػػذ كتحديػػد الييكػػؿ الػػدائـ كالمػػكارد مــر حمــة التخطــيط -ب

 المقػػرريف، الفريػػؽ القيػػادم لبرنػػامج إدارة الجػػكدة، حيػػث يػػتـ اختيػػار مػػا يمػػي: البلزمػػة لتطبيػػؽ النظػػاـ،
 .كيتـ التصديؽ عمى ىذه الخطة بعد المكافقة عمييا مف جمع أعضاء الفريؽ المشرفيف.

 يػتـ فػي ىػذه المرحمػة تبػادؿ المعمكمػات لػدعـ مراحػؿ اإلعػداد كالتخطػيط كالتنفيػذ، :مرحمة التقويم -ج
جػػراء المقػػاببلت الشخصػػية  كتشػػمؿ ىػػذه المرحمػػة عمػػى أعمػػاؿ المسػػح الميػػداني كالتقػػكيـ كاستقصػػاء كا 

فضػبل عمػػى التقػكيـ الػػذاتي لتكضػيح انطباعػػات الفػػرد  المنظمػة كعمػػى جميػع المسػػتكيات،عمػى مسػػتكل 
 كالمجمكعة في تفضيؿ األكجو االيجابية كأكجو القصكر في المنظمة.

 تتمخص مبلمح مرحمة التطبيؽ فيما يمي: مرحمة التطبيق)التنفيذ(: -د 
 تحديد ىيكؿ اإلشراؼ اإلدارم عمى عممية التطبيؽ

 الحكافز كالمكافآت لممشاركيف في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممةتحديد نظاـ 
 تككيف فرؽ التحسيف

 التدريب عمى ميارات فرؽ العمؿ
 التطبيؽ عمى مشركعات تحسيف تجريبية

 استخداـ نتائج التحسيف كتطبيقيا
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 التكسع في التطبيؽ عمى مستكل المنظمة
 جيات التنافسية:المبحث الثاني : العالقة بين إدارة الجود واالستراتي

أف االستراتيجيات التي تقـك عمي الجكدة ىي بمثابة كسيمة لرفع مستكم اإلنتاجية، كتتغير الجكدة 
السيطرة عمي أساس  استراتيجيةعامؿ ميـ لنجاح االستراتيجيات التنافسية األساسية كالمتمثمة في 

 التكاليؼ كالتميز كالتركيز.
 مفيوم التنافسية وأىميتيا: 
 التنافسية :مفيوم  

باتت التنافسية حاجة ممحة لؤلفراد ليحظكا بفرص العمؿ كالشركات لكي تبقى كتنمػك كحتػى  
لكػػف التنافسيػػػة التػػزاؿ غيػػر معرفػػة بشػػكؿ لمػػدكؿ لتضػػمف اسػػتدامة كتحسػػف مسػػتكيات معيشػػة شػػعكبيا، 

شػػاممة كاضػػح كدقيػػؽ، إذ تتػػراكح بػػيف مفيػػـك ضػػيؽ يرتكػػز عمػػى تناسػػب السػػعر كالتجػػارة، كبػػيف حزمػػة 
 تكاد تتضمف كؿ نشاط االقتصاد كالمجتمع، كيمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية :

 تنافسية المشروع )المؤسسة :  -1
تعػػرؼ التنافسػػية عمػػى صػػعيد المؤسسػػة بأنيػػا  تعنػػي القػػدرة عمػػى تزكيػػد المسػػتيمؾ بمنتجػػات     

كخدمات بشكؿ أكثر كفاءة كفعالية مػف المنافسػيف اآلخػريف فػي السػكؽ ممػا يعنػي نجاحػا مسػتمرا ليػذه 
الشػػركة فػػي ظػػؿ غيػػاب الػػدعـ كالحمايػػة مػػف قبػػؿ الحككمػػة، كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ رفػػع إنتاجيػػة عكامػػؿ 

 نتاج المكظفة في العممية اإلنتاجية  )العمؿ كرأس الماؿ كالتكنكلكجيا(.اإل
 :(5)ك يمكف قياس تنافسية الشركة مف خبلؿ عدة مؤشرات أىميا 

 الربحية كمعدالت نمكىا. -        
اسػتراتيجية الشػػركة كاتجاىيػػا لتمبيػػة الطمػػب فػػي السػكؽ الخػػارجي مػػف خػػبلؿ التصػػدير كبالتػػالي  -

 عمى تحقيؽ حصة اكبر مف السكؽ اإلقميمي كالعالمي.قدرة الشركة 
 التنافسية عمى مستوى القطاع:  -2

فيي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معيف في دكلة ما عمى تحقيؽ نجاح مستمر في األسكاؽ 
الدكليػػػة دكف االعتمػػػاد عمػػػى الػػػدعـ كالحمايػػػة الحككميػػػة. كمػػػف أىػػػـ مؤشػػػراتيا الربحيػػػة الكميػػػة لمقطػػػاع 

 لتجػارم كمحصػمة االسػػتثمار األجنبػي المباشػر إضػافة إلػػى مقػاييس متعمقػة بالتكمفػة كالجػػكدة،كميزانػو ا
قػدرة المؤسسػة عمػى المنافسػة مػف ناحيػة الجػكدة كالكفػاءة الداخميػة فػي اسػتخداـ مكاردىػا حتػى أكىي:  

 . اقتصاديةتضمف شركط بقاء كتحقيؽ مردكدية 
تعني قدرة البمد عمى تحقيؽ معدؿ مرتفع    : التنافسية عمى المستوى الحكومي ) الدولة ( -3

كمستمر لمستكل دخؿ أفرادىا. كبتعريؼ آخر تعني الجاذبية التي يتمتع بيا البمد الستقطاب 
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عكامؿ اإلنتاج المتنقمة بما يكفره مف عبء ضريبي منخفض. كمف أىـ مؤشراتيا نمك الدخؿ 
ة الصادرات، الحصة مف السكؽ الدكلية، الفردم الحقيقي كالنتائج التجارية لمبمد ) تطكر تركيب

 الميزاف التجارم(.
 أىمية التنافسية: 

التجارة العالمية، تحديان  يكفر النظاـ االقتصادم العالمي الجديد، المتمثؿ بتحرير قيكد            
ة. إال كبخاصة تمؾ المكجكدة في الدكؿ النامي كبيران كخطران محتمبلن لدكؿ العالـ، أك باألحرل شركاتو،

لمبمداف النامية كذلؾ، إف أمكف االستفادة منو. فأىمية  أف ىذا النظاـ في الكقت ذاتو يشكؿ فرصة،
االستفادة ما أمكف مف المميزات التي يكفرىا االقتصاد العالمي كالتقميؿ مف  التنافسية تكمف في تعظيـ

مفيـك  ر قدرة عمى االستفادة مفكيشير تقرير التنافسية العالمي إلى أف الدكؿ الصغيرة أكث .سمبياتو
فرصة لمخركج مف  التنافسية مف الدكؿ الكبيرة، حيث تعطي التنافسية الشركات في الدكؿ الصغيرة

ىذا القكؿ أـ ال، فإنو ال بد في  محدكدية السكؽ الصغير إلى رحابة السكؽ العالمي. كسكاءن اتفقنا مع
الحاضر الشركات ىي التي  المعمـك أنو كفي الكقتكمف  نياية المطاؼ مف مكاجية ىذا النظاـ،

تنافسية عالية، تككف قادرة عمى الميمة  تتنافس كليست الدكؿ، كعميو فإف الشركات التي تممؾ قدرات
بالنظر إلى أنو ككما أشارت تقارير دكلية، أف مستكل معيشة دكلة  في رفع مستكل معيشة أفراد دكليا

كات العاممة فييا كقدرتيا عمى اقتحاـ األسكاؽ الدكلية مف خبلؿ بنجاح الشر  ما يرتبط بشكؿ كبير
 االستثمار األجنبي المباشر 'ففي العقكد األخيرة كانت التجارة العالمية كاالستثمار التصدير أك

 األجنبي المباشر في العالـ ينمكاف بشكؿ أسرع مف نمك الناتج العالمي.
  الركائز االساسية لمتنافسية:

إلػػخ( …ئز االساسػػية  فػػي مجمػػكع الكفػػاءات )التنظيميػػة، التسػػييرية،كالتكنكلكجية،تتمثػػؿ الركػػا
 :( 6)الضركرية التي تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا،كيمكف عرضيا كما يمي 

 : أوال: التنافسية المالية
إف معرفػػػة ذلػػػؾ يػػػتـ بكاسػػػطة القيػػػاـ بالتحميػػػؿ المػػػالي ألنشػػػطة المؤسسػػػة مػػػف خػػػبلؿ النسػػػب 

كمقارنتيػػا بنسػػب منافسػػييا فػػي نفػػس القطػػاع. كىنػػاؾ بعػػض النسػػب شػػائعة اإلسػػتعماؿ الماليػػة المحققػػة 
 مثؿ:
 )نسبة رأس الماؿ الدائـ ) األمكاؿ الدائمة/األصكؿ المتداكلة 
 )نسبة اإلستقبللية المالية )األمكاؿ الخاصة/الديكف 
 )نسبة قدرة التسديد )اليامش اإلجمالي لمتمكيؿ الذاتي/ المصاريؼ المالية 
 المردكدية )األرباح/األمكاؿ الخاصة( نسبة 
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  :التنافسية الميزة أنواع

 .التنافسية المزايا مف نكعيف ىناؾ بأف عاـ بصفة يمكف القكؿ
تصميـ  عمى المؤسسة بقدرة األقؿ التكمفة عمى المعتمدة التنافسية الميزة تتميز :األقل التكمفة .1

 إلى تحقيؽ النياية في يؤدم كبما المنافسة، المؤسسات مع مقارنة تكمفة أقؿ منتج كتسكيؽ كتصنيع،
 فيـ مجبرة عمى نفسيا تجد فإنيا الميزة ىذه إلى الكصكؿ لممؤسسة يتسنى كحتى اكبر، عكائد

  .المؤسسة في تؤدل التي المختمفة األنشطة
 عمى متغيرة قدرات فمممؤسسات كدائـ، جاد لعمؿ تبعا كلكف آلية، بصفة التكاليؼ تنخفض أف ليمكف

ف حتى التكاليؼ، تخفيض  كقد نفس السياسة، تتبع أنيا أك المتراكـ اإلنتاج حجـ نفس تممؾ كانت كا 
 مف يتطمبو ما لئلستراتيجية بقدر كبيرا تغييرا يتطمب ال لممؤسسة النسبي المكقع في التحسيف يككف
دراؾ انتباه  بيف مف المؤسسة التككيف كثقافة كالتحفيز، عكامؿ كتعد المسيريف، قبؿ مف ككعي كا 

 في التكمفة تخفيض القدرة عمى مستخدـ لكؿ أف حيث التكاليؼ، تخفيض إلى المؤدية العكامؿ
 األنشطة تكاليؼ تسمح بمراقبة برامج كضع إلى تعمد الرائدة فالمؤسسات يمارسو، الذم النطاؽ
 المنافسيف، قبؿ مف بتمؾ المعتمدة كمقارنتيا الزمف، عبر تطكرىا يدرسكف حيث لمقيمة، المنتجة
  .بشأنيا القرارات فيأخذكف

نظر المستيمؾ  كجية مف مرتفعة قيمة لو منتج تقديـ عمى المؤسسة قدرة معناه :المنتج تمييز .2
  .بالمنتج خاصة كخصائص أعمى، كجكدة

 -أىمية الجودة كأساس لممنافسة:
عكامؿ المنافسة، حيثي أف إف إنشاء كتطبيؽ نظاـ فعاؿ إلدارة الجكدة يؤدم إلى تحقيؽ جميع  

الجكدة كأحد أىـ عكامؿ المنافسة تؤدم إلى زيادة العائد عمى المبيعات كخفض التكمفة كما يتضح مف 
 -الجدكؿ التالي:

 (: زيادة العائد عمى المبيعات وخفض التكمفة من خالل تحقيق الجودة1جدول رقم )
 

 خفض التكمفة زيادة العائد عمى المبيعات
 ت تفي باحتياجات العمبلء.تحقيؽ منتجا  .التخمص مف العيكب 
 .زيادة رضا العمبلء  .خفض التكمفة 
 .زيادة الحصة السكقية كزيادة المبيعات  .زيادة اإلنتاجية 
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 العالقة بين إدارة الجودة وبعض مؤشرات التنافسية:
 العالقة بين الجودة والحصة السوقية لممنشأة -1

المنتجات، يسمح لمنشأة بالبيع بأسعار مرتفعة مما يؤدم لقد أثبتت الدراسات أف تحسيف جكدة 
 إلي رفع حصتيا في السكؽ كبالتالي زيادة أرباحيا.

 :العالقة بين الجودة والتكاليف -2
إف تحقيؽ الجكدة يسمح بتفادم تكاليؼ الفحص كالرقابة كذلؾ بالمساىمة في تخفيض حاالت 

ساىمة في تخفيض التكاليؼ الكمية لممنشأة عدـ المطابقة كالتعكيضات الناتجة عنيا كمف ثـ الم
 )تكاليؼ اإلنتاج، الخدمات( كىذا ما سيؤدم إلي زيادة األرباح.

 :   ( 7)كيمكف تمخيص العبلقة بيف الجكدة كاالستراتيجيات التنافسية في الجدكؿ التالي     
 العبلقة بيف الجكدة كاالستراتيجيات التنافسية :(2جدكؿ رقـ )

االستراتيجيات 
األىداف المرتبطة بتحسين  الجوانب المتميزة لمجودة التنافسية

 الجودة

السيطرة الكمية 
بكاسطة 
 التكاليؼ

 المطابقة )غياب األخطاء( -
التصميـ الذم يمكف أف يرفع  -

 اإلنتاجية
 بحكث تجديد الطرؽ -

تخفيض تكاليؼ اإلنتاج  -
 كالتكزيع كالخدمات

رفع الحصة السكقية  -
 كاألرباح

 التميز

التصميـ )كضعية المنتكج  -
 بالنسبة لمنتجات المنافسيف(

 األداء -
 بحكث تجديد المنتجات -

 زيادة كالء العمبلء -
 رفع أسعار البيع -

 مزيج بيف المطابقة كالتصميـ - التركيز
اختراؽ أجزاء مف السكؽ  -

 ذات مرد كدية
 زيادة كالء العمبلء -

اإلدارة اإلستراتيجية، ترجمة محمد رفاعي، دار المريخ لمنشر، المصدر: شارلز كجاريت جكنز: 
 .245، ص2001القاىرة، 

 :إدارة الجودة والميزة التنافسية
تعد إدارة الجكدة مف أكثر المفاىيـ الفكرية التي تيتـ بتحسيف الجكدة في المؤسسات  

بيئة التنافسية عمى المستكل االقتصادية بيدؼ إمتبلؾ الميزة التنافسية، كتنميتيا في ظؿ متغيرات ال
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المحمي كالدكلي، إذ ينظر لمميزة التنافسية عمى أنيا قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ رغبات العمبلء بتقديـ 
 منتجات تمبي احتياجاتيـ أىمية تحسيف الميزة التنافسية.

 : ( 8)ىناؾ عدة مداخؿ تساىـ في تنمية كتحسيف القدرات التنافسية مف بيئتيا ما يمي
 تمبية حاجة العمالء: مدخل -1

يتكقؼ نجاح المؤسسة عمى مدل إمكانية التمبية الدائمة لحاجات العمبلء مقارنة بالمنافسيف 
 مف خبلؿ تقديـ منتجات ذات جكدة عالية كبأسعار مناسبة.

 .مدخل تنمية القدرات التنافسية -2
 تتـ تنمية القدرات التنافسية لممؤسسة مف خبلؿ تنمية العناصر التالية:

 : كىي قدرة المؤسسة عمى تنكيع منتجاتيا كتسكيقيا في الكقت المناسب.مرونةال -أ 
 : كذلؾ بتحقيؽ أفضؿ المخرجات )أجكدىا( بأقؿ تكمفة ممكنة.اإلنتاجية -ب 
: كىي مدل قدرة المؤسسة عمى تقديـ منتجات بأعمى جكدة ممكنة الجودة العالية -ج 

 مقارنة مع المنافسيف.
 -التنافسية:إدارة الجودة ومرتكزات 

 : ( 9)تركز إدارة الجكدة عمى امتبلؾ كتحسيف الميزة التنافسية مف خبلؿ ما يمي  
: كذلؾ مف خبلؿ تدعيـ التطكير، كتنمية المعرفة كالميارات لدل التحسين المستمر -1

الكفاءات البشرية في المؤسسة، كالتأكيد عمى أىمية التحسيف المستمر لمختمؼ األنشطة 
 كالعمميات.

: كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ الدائـ عمى احتياجات العمبلء الحالية كيز عمى العميلالتر  -2
كالمتكقعة، تقديـ منتجات مناسبة ليذه االحتياجات، كقياس رضا العمبلء عف جكدة 

 المنتجات المقدمة.
: كذلؾ عف طريؽ التدريب كالتحفيز، كتكفير فئة التركيز عمى الموارد والكفاءات البشرية -3

 ئمة لئلبداع.العمؿ المبل
: أف تككف القرارات معتمدة عمى دقة المعمكمات التسكيقية، اتخاذ القرار بناء عمى الحقائق -4

 ككضع الجكدة الشاممة ىدفان إستراتيجيان كالسعي إلى تحقيقو.
: أم اعتماد عنصر الكقاية في العممية اإلنتاجية، كمراقبة جميع الوقاية بدل التفتيش -5

ي مطابقة المنتجات مع المكاصفات المعيارية مما يؤدم إلى االنحرافات، بما يساىـ ف
 المساىمة في تخفيض تكاليؼ اإلنتاج.
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 الخالصة :
تشكؿ إدارة الجكدة إطار إدارم متكامؿ مف خبلؿ جعؿ الجكدة ىدؼ إستراتيجي كصكال لتحقيؽ 

كالتي تعكد أساسان االداء المتميز، كذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ المنشأة لقدرة تنافسية خاصة في السكؽ، 
إلى جكدة منتجاتيا بالنسبة لممنشآت االخرم المنافسة في نفس المجاؿ، مما يعني زيادة إنتاجية 
المنشأة  التي تطبؽ ادارة الجكدة نتيجة لزيادة حجـ الطمب عمى منتجاتيا كبالتالى زيادة الربحية 

لصناعية كاعتمادىا ضمف ،كلتحقيؽ ذلؾ يجب إنشاء كحدات  خاصة لضبط الجكدة في المنشآت ا
الييكؿ التنظيمي، كايضا العمؿ عمى تنمية القيـ كاالتجاىات لبناء ثقافة تنظيمية راسخة لتأكيد الجكدة 
براز أىمية تمؾ القيـ، مف خبلؿ تحديد  كعمميات  تنفيذىا لدل العامميف بجميع المستكيات اإلدارية كا 

تنظيـ العمؿ بالمنشأة نتيجة اإلجراءات التى تتخذىا مياـ كمسئكليات جميع العامميف بالمنشأة، إعادة 
 لتحسيف األداء كالخاضعة أساسان لمبدأ ثقافة الجكدة .

 المراجع والمصادر
(: اثر تطبيؽ الجكدة الشاممة عمى تطكير مياـ المراجعة الداخمية، دارسة 2007منتصر أحمد حجازل ) -1

غزة، كمية الدراسات العميا، الجامعة اإلسبلمية، حالة الشركات الصناعية الحاصمة عمى االيزك في قطاع 
 .81غزة، ص 

(: فمسفة إدارة الجكدة الشاممة كمعكقات التطبيؽ في المنظمات الصناعية 2002عبد السبلـ المغربي ) -2
 .27الميبية، رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية الدراسات العميا، بنغازم، ليبيا، ص

،دارا لثقافػػػة لمنشػػػر 2000ك9001رة الجػػػكدة الشػػػاممة كمتطمبػػػات االيػػػزك(، إدا2005قاسػػػـ نػػػايؼ عمػػػكاف،) -3
 .21كالتكزيع،عماف،األردف،ص

(،فعاليػػة نظػػاـ إدارة الجػػكدة الشػػاممة كمعػػايير االيػػزك فػػي تعزيػػز القػػدرات 2007حميمػػي كىيبػػة كاخػػركف،) -4
ألعمػػاؿ، كميػػة التنافسػػية لممؤسسػػات،المؤتمر العممػػي الػػدكلي الثالػػث حػػكؿ الجػػكدة كالتميػػز فػػي منظمػػات ا

 .25العمـك االقتصادية كعمـك التسيير،جامعة سكيكدة،ص
 . 59، ص 2001محمد عدناف، محددات القدرة التنافسية لؤلقطار العربية في السكؽ الدكلية، تكنس  -5
كربالي بغداد، تنافسية المؤسسات الكطنية في ظؿ التحكالت االقتصادية، مداخمة مقدمة الى الممتقى  -6

البميدة، الجزائر،  – 2002مػػػػام   22 -حكؿ االقتصاد  الجزائرم في االلفية الثالثة، الكطني االكؿ 
 .11-10ص: -ص

(: اإلدارة اإلستراتيجية، ترجمة محمد رفاعي، دار المريخ لمنشر، القاىرة، 2001شارلز كجارديت جكنز ) -7
 .245ص

صاد العالمي، دار الفكر العربي، (: إدارة الجكدة الشاممة كأزمة االقت2011تكفيؽ محمد عبد المحسف ) -8
 . 121القاىرة، ص
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(: مفيـك التنافسية كالتجارب الناجحة في النفاذ إلى األسكاؽ الدكلية، 2000عادؿ بركات، نسريف العمى ) -9
كرشة عمؿ حكؿ: محددات القدرة التنافسية لؤلقطار العربية في األسكاؽ الدكلية، المعيد العربي 

 لمتخطيط، الككيت.
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 الممخص
أثػػر جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة عمػػى أداء العػػامميف، كتكػػكف مجتمػػع  الدراسػػة إلػػى بيػػاف ىػػذهتيػػدؼ 

 (4( يعممػكف فػي )205المصػارؼ العاممػة فػي مدينػة بنػي كليػد كعػددىـ )  الدراسػة مػف العػامميف فػي
، مكظػؼ( 88كتػـ اختيػار عينػة طبقيػة عشػكائية متناسػبة مػف مجتمػع الدراسػة بمػغ حجميػا ) مصارؼ،

كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػػة كاختبػػار فرضػػػياتيا اسػػتخدـ المػػػنيج الكصػػفي التحميمػػػي كاسػػتخدمت اسػػػتبانة 
( 69( اسػػػتبانة  اسػػػتعيد منيػػػا )88( فقػػػرة كػػػأداة لجمػػػع البيانػػػات، حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع  )42مككنػػػة مػػػف )

(، كالختبػػػار 66%(، كبمػػػغ عػػػدد االسػػػتبانات الصػػػالحة لمتحميػػػؿ )79بنسػػػبة اسػػػترجاع بمغػػػت )اسػػػتبانة 
فرضػػػػيات الدراسػػػػة تػػػػـ اسػػػػتخداـ عػػػػدد مػػػػف  األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية التػػػػي تتكافػػػػؽ مػػػػع طبيعػػػػة الدراسػػػػة 

 كمتغيراتيا، كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا:
( لجكدة الحياة الكظيفية بأبعادىا P ≤ 0.05)يكجد أثر ذك داللة أحصائية عند مستكل معنكية  .1

فػػػػي  عػػػػامميفداء الأالتعكيضػػػػات، ( عمػػػػى  فػػػػرص التقػػػػدـ الػػػػكظيفي،) فػػػػرص تطػػػػكير القػػػػدرات، 
 .  المصارؼ العاممة في بني كليد

( لجكدة الحياة الكظيفية بأبعادىا P ≤ 0.05يكجد أثر ذك داللة أحصائية عند مستكل معنكية ) .2
بأبعػاده ) الدافعيػة تجػاه األداء،  في المصارؼ العاممة فػي بنػي كليػد العامميفأداء مجتمعة عمى 

القػػدرة عمػػى األداء، جػػكدة األداء ( .أف المتكسػػط العػػاـ الكمػػي ألبعػػاد جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة فػػي 
عمى مقياس ليكرت الخماسي، كعند ترتيب أبعاد  3.783)بمغ ) بني كليد المصارؼ العاممة في

جاء تسمسميا عمى التكالي )فػرص تطػكير القػدرات،  كظيفية كفقان ألىميتيا النسبية،جكدة الحياة ال
 التعكيضات،(.

في أداء العامميف تيعزل  (P ≤ 0.05). تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 4
 . لممتغيرات الشخصية كالكظيفية

في جكدة الحياة الكظيفية  (P ≤ 0.05). تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 5
 .العامميف تيعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية

 العبهل٘ي أداء على ٍاثشّب الَظ٘ف٘ٔ الح٘بٓ جَدٓ
 ٍل٘ذ بٌٖ هذٌٗٔ فٖ العبهلٔ الوصبسف فٖ العبهل٘ي على تطب٘م٘ٔ دساسٔ

 جامعة بني كليد –كمية االقتصاد لعمـك السياسية  – الغكؿ فريد. د 
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( عمى مقيػاس 3.927المصارؼ المبحكثة بمغ ) . إف المتكسط العاـ الكمي ألبعاد أداء العامميف في6
جػػاء تسمسػػميا عمػػى  ليكػػرت الخماسػػي، كعنػػد ترتيػػب أبعػػاد أداء العػػامميف كفقػػان ألىميتيػػا النسػػبية،

 التكالي )القدرة عمى األداء، الدافعية تجاه األداء، جكدة األداء(. 
بزيػادة االىتمػاـ  المصػارؼ المبحكثػةكمف خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا تكصي الدراسػة 

يـ، ، كذلػؾ بإعتمػاد أحػدث األسػاليب لتطػكير قػدراتبالعػامميفبأبعاد جكدة الحياة الكظيفية ذات العبلقة 
لمكصػكؿ إلػػى المناصػب اإلداريػة العميػا كربػط التعكيضػات بمسػػتكيات  ليػـكأف تمػنح المزيػد مػف فػرص 

  األداء.
كما تكصػي الدراسػة بػإجراء دراسػات فػي المسػتقبؿ حػكؿ أثػر جػكدة الحيػاة الكظيفيػة عمػى أداء 

تقػػديـ العػػامميف فػػي قطاعػػات أخػػرل، خاصػػة تمػػؾ التػػي تعتمػػد عمػػى المػػكرد البشػػرم بشػػكؿ كبيػػر فػػي 
 خدماتيا، ذ أف أداء المكرد البشرم مف أىـ اسس البقاء كالنمك ليذا النكع مف المنظمات.

أثػر جػكدة الخاصػة لمعرفػة  مصػارؼالعامػة كال مصػارؼكما يمكػف إجػراء دراسػة مقارنػة بػيف ال
 .مصرفيقطاع الالفي  الحياة الكظيفية عمى أداء العامميف

 . مقدمة:1-1
، فأداء المنظمة ىك محصمة الرئيس لنمك منظمات األعماؿ كبقائيا يعد أداء العامميف المحرؾ

لجيكد العامميف فييا كلكي تتمكف المنظمة مف المنافسة عمييا أف ترتقي بمستكل أداء العامميف لدييا، 
كأف تسعى لتكفير كافة متطمباتيـ مف خبلؿ حياة كظيفية جيدة، تسيـ في تحسيف دافعية العامميف 

 ي قدراتيـ ليؤدكا المياـ المناطة بيـ كفقان لما ىك مخطط. تجاه العمؿ كتنم
إذ تيعد جكدة الحياة الكظيفية داخؿ المنظمة مف أىـ المحفزات عمى األداء، التي يمكف مف 
خبلليا المحافظة عمى المكرد البشرم كاستقطاب أفضؿ الكفاءات، لذلؾ ينبغي االىتماـ بتحميؿ أبعاد 

 لمعرفة مدل جكدتيا كأشباعيا لحاجات العامميف المادية كالمعنكية.الحياة الكظيفية بشكؿ دكرم 
جكدة الحياة الكظيفية سيشعر العاممكف بمدل االىتماـ الذم تكليو المنظمة  فمف خبلؿ برامج

ليـ، األمر الذم سيعزز مف إنتمائيـ لممنظمة كيحقؽ أعمى درجات الكالء بما يرتقي بمستكل األداء 
 س زيادة اإلنتاجية.الكظيفي الذم يعد أسا

إذ يعيش العاممكف حياة اجتماعية كاقتصادية حافمة بالتغيرات لذلؾ يجب مكاكبة تمؾ التغيرات 
مف قبؿ منظمات األعماؿ مف خبلؿ االىتماـ بجكدة الحياة الكظيفية كتطكير الممارسات المرتبطة 

إلنتاجية بيا بشكؿ دكرم، لما ليا مف أثار مباشرة عمى الجكانب الصحية كالنفسية لمعامميف كأيضان ا
 الكمية لممنظمة.    
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كبالرغـ مف مركر أربعة عقكد عمى ظيكر مفيـك جكدة الحياة الكظيفية ممارسةن كدراسةن، إال 
 أف كاقع الحاؿ يدؿ عمى نقص الدراسات العربية عامة كالميبية خاصة.

جراء دراسة قد تككف  كلذلؾ تأتي ىذه الدراسة كمحاكلة مف الباحث لسد جزء مف النقص، كا 
نقطة انطبلؽ لعدة دراسات مستقبمية، تسعى إلبراز أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كمدل أىميتيا في 

 مجاؿ تحسيف أداء العامميف في منظمات األعماؿ.
كمف منطمؽ أف أداء العامميف يعد أساس نجاح كبقاء منظمات األعماؿ، فإف الغرض 

ة الكظيفية كبياف أثرىا عمى أداء العامميف في األساس مف ىذه الدراسة، التعرؼ إلى أبعاد جكدة الحيا
 المصارؼ العاممة في بني كليد. 

 مشكمة الدراسة.  1-2
تسعى المنظمات إلى تنمية قدرات العامميف بيا كالمحافظة عمييـ، لتأدية األعماؿ المككمة 

مف شأنيا   إلييـ عمى أفضؿ كجو، األمر الذم يتطمب  تصميـ كتنفيذ برامج لخمؽ حياة كظيفية جيدة،
 مساعدة العامميف في أداء مياميـ عمى النحك المطمكب.

بالحياة الكظيفية لمعامميف إلى تدني مستكل أدائيـ، كينعكس ذلؾ  االىتماـكيؤدم ضعؼ 
 سمبان عمى أداء المنظمة ككؿ.

المصارؼ  بعاد جكدة الحياة الكظيفية فيتحديد أكمف ىنا فإف مشكمة الدراسة تتمثؿ في 
أداء العامميف، كتأسيسان عمى العاممة في مدينة بني كليد، كتكضيح مافييا مف ضعؼ كأثر ذلؾ في 

 مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:ذلؾ تـ صياغة 
 ؟ما أثر أبعـاد جـودة الحياة الوظيفية عمى أداء العاممين في المصارف العاممة في مدينة بني وليد

 ؤؿ الرئيس لمدراسة التساؤالت الفرعية التالية:كينبثؽ عف التسا
 مصارؼ بني كليد؟ في ما مستكل تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية 1 -

 ما األىمية النسبية ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية في مصارؼ بني كليد؟ 2 - 
كيؼ يمكف تحسيف أداء العامميف مصارؼ بني كليد مف خبلؿ برامج جكدة الحياة  - 3
 لكظيفية ؟ا

 . أىمية الدراسة:3 - 1
بالنظر إلى أىمية أداء العامميف في المصارؼ كدكره في دعـ القدرة التنافسية ليا، كنظران ألف 
ليؤالء العامميف متطمبات يجب أف تتكفر في بيئة العمؿ، فإف تحسيف  جكدة الحياة الكظيفية ستسيـ 

تمكف المنظمات في تحسيف أدائيـ األكاديمي، كلذلؾ تنبع أىمية الدراسة مف أىمية متغيراتيا، فمكي ت
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العامميف لدييا عمييا  أف تسعى إلشباع كافة حاجاتيـ ) المادية كالمعنكية (، بما  مف تحسيف أداء
 يسيـ في زيادة دافعيتـ تجاه العمؿ كيشجعيـ عمى السعي لمتميز في األداء كزيادة اإلنتاجية.

عد قطاعان حيكيان كما تنبع أىمية ىذه الدراسة في ككنيا ستطبؽ في قطاع المصارؼ كالذم ي
أفضؿ الكفاءات  استقطاباالقتصاد الميبي، في ظؿ تنافس المنظمات عمى  كرافدان ميمان لتنمية

 البشرية كالمحافظة عمييا .
تتمثؿ في رفد المكتبة العربية بدراسة حكؿ أثر  مف الناحية األكاديمية، كلمدراسة أىمية أيضان 

 انطبلؽكتزكيد الباحثيف بنتائج كتكصيات عميا تككف نقطة جكدة الحياة الكظيفية عمى أداء العامميف 
 لبحكث مستقبمية حكؿ ذات المكضكع في قطاعات أك منظمات أخرل.

 . أىداف الدراسة:4 - 1
 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ اليدؼ  الرئيس اآلتي :

 .وليدلتعرف إلى أثر جودة الحياة الوظيفية في أداء العاممين في المصارف العاممة في بني ا
 كتنبثؽ عنو األىداؼ الفرعية اآلتية: 

التعرؼ إلى مستكل تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية في المصارؼ العاممة في بني 1 - 
 كليد مف كجية نظر العامميف فييا.

التعرؼ إلى األىمية النسبية ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية في المصارؼ العاممة في 2 - 
 العامميف فييا.بني كليد مف كجية نظر 

تقديـ تكصيات في ضكء نتائج الدراسة تساعد المسؤكليف في المصارؼ المبحكثة 3 - 
 عمى تحسيف اداء العامميف فييا مف خبلؿ االىتماـ بجكدة الحياة الكظيفية.

 : الدراسةفرضية .  5 - 1
(Ho ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى :)( 0.05معنوية  P لجودة الحياة )

 .عمى أداء العاممين في مصارف مدينة بني وليدالوظيفية بأبعادىا 
 . التعريفات المفاىيمية واالجرائية:1-6

مجمكعة مف البرامج المتكاممة كالمخطط ليا كالتي تيدؼ  المتغير المستقؿ )جكدة الحياة الكظيفية(:
عمى األداء، مف خبلؿ تمبية احتياجات العامميف المادية  إلى تكفير حياة كظيفية  جاذبة كمحفزة

 (.320، 2014كالمعنكية. )السالـ، 
المصارؼ العاممة في البرامج التي تقدميا البيئة المادية ك تيعرؼ جكدة الحياة الكظيفية إجرائيان: 

شباع حاجات ا مدينة كسيتـ ء تحسيف األدابما يسيـ في  لعامميفبني كليد، لتحسيف ظركؼ العمؿ كا 
 في استبانة الدراسة. 21الى  1قياسيا مف خبلؿ الفقرات مف 
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 كيتككف المتغير المستقؿ )جكدة الحياة الكظيفية( في ىذه الدراسة مف األبعاد اآلتية.
إجرائيان:  مدل إتاحة الفرص أماـ العامميف في المصارؼ  كتعرؼفرص التقدـ الكظيفي 

في  7الى  1، كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الفقرات مف العميادارية اإلمناصب الالمبحكثة لمكصكؿ إلى 
 استبانة الدراسة.

معامميف في المصارؼ المبحكثة  لتيعرؼ فرص تطكير القدرات إجرائيان: مدل إتاحة الفرص 
في  14إلى  8لتطكير قدراتيـ كاكتساب المعارؼ كالميارات، كسيتـ  قياسيا مف خبلؿ الفقرات مف 

 .استبانة الدراسة
التعكيضات: مايحصؿ عميو العاممكف مف أجكر كعكائد نظير قياميـ بكظيفة معينة في  

 (378، 2007المنظمة )ديسمر، 
تيعرؼ التعكيضات إجرائيان: كافة المزايا المالية كغير المالية التي يحصؿ عمييا العاممكف في 

في أستبانة  21الى  15كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الفقرات مف  المصارؼ العاممة في بني كليد
 الدراسة.

المتغير التابع ) األداء (: النػاتػج النيػائي لػقياـ المكظؼ بمياـ كظػيفتو خدمةن ألىداؼ 
 (.2014،65المنظمة )أبكالنصر، 

ييعرؼ أداء العامميف إجرائيان بأنو: مدل إنجاز العامميف في المصارؼ العاممة في مدينة بني 
الى  22كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الفقرات مف  ؽ كمعايير األداء المحددةكليد لمياـ كظائفيـ بما يتكاف

 في استبانة الدراسة. 42
 كيتككف في ىذه الدراسة مف األبعاد اآلتية.

الدافعية تجاه األداء: رغبة الفرد في بذؿ أقصى جيد ممكف إلنجاز مياـ كظيفتو 
 (166، 2011،)عباس

العامميف في المصارؼ العاممة في مدينة بني كليد تيعرؼ الدافعية إجرائيان: مدل امتبلؾ 
كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الفقرات  لمحافز كالرغبة في أداء مياـ كظائفيـ بما يخدـ أىداؼ المصرؼ،

 في استبانة الدراسة. 28الى  22مف 
القدرة عمى األداء:  امتبلؾ المكارد البشرية لمعارؼ كميارات تنعكس في  ىيئة سمكؾ 

 (Dessler ، 2015 ، 113ء. )مبلحظ لؤلدا
تيعرؼ القدرة عمى األداء إجرائيان: مدل امتبلؾ العامميف في المصارؼ العاممة في بني كليد 

 29كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الفقرات مف لممعارؼ كالميارات التي تمكنيـ مف أنجاز مياـ كظائفيـ، 
 في أستبانة الدراسة. 35الى 
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ل تكافؽ أداء العامميف في المصارؼ العاممة في مدينة بني تيعرؼ جكدة األداء إجرائيان: مد
الى  36، كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الفقرات مف كليد  لمياـ كمسؤكليات كظائفيـ مع معايير األداء

 في أستبانة الدراسة.  42
تقدـ الخدمات المصرفية داخؿ  : مؤسسات مالية ربحيةالمصارؼ العاممة في مدينة بني كليد

 .نطاؽ مدينة بني كليد
 حدود الدراسة 7 -1

 جرل تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المصارؼ العاممة في مدينة بني كليد. :الحدكد المكانية
الحدكد المكضكعية: ستقتصر ىذه الدراسة عمى تحميؿ أثر جكدة الحياة الكظيفية عمى األداء 

العاممة في مدينة بني كليد، كستعتمد نتائجيا عمى مدل تجاكب الكظيفي لمعامميف في المصارؼ 
 الفئة المستيدفة بالدراسة.
 فترة الممتدة مف: أجريت ىذه الدراسة ن خبلؿ الحدكد الزمنية: 

 .  15-5-2017إلى 2017-3-20 
 الدراسات السابقة8-1

 ( "بعنوان تمكين العاممين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية".  2014دراسة ديوب )  1
ىدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العبلقة بيف تمكيف العامميف كجكدة الحياة الكظيفية كتحديد 
أفضؿ أشكاؿ تمكيف العامميف التي يمكف أف تحسف مف مستكل جكدة الحياة الكظيفية في شركات 

 كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أبرزىا:ػ ،ية السكريةقطاع اإلتصاالت في الجميكر 
إف مشاركة العامميف في أتخاذ القرارات ىك أكثر متغيرات تمكيف العامميف أىمية في تحسيف 
جكدة الحياة الكظيفية مف كجية نظر المبحكثيف، كما بينت الدراسة أف الشركات المبحكثة التيتـ 

 بالحياة األسرية لمعامميف لدييا.
 ( بعنوان " دور جودة الحياة الوظيفية  في تميز األداء الجامعي"2014دراسة غنيمي ) 2

ىدفت الدراسة إلى معرفة متطمبات أعضاء الييئة التدريسية في ما يخص جكدة الحياة 
الكظيفية كأثر ذلؾ عمى تميز األداء الجامعي، في الجامعات المصرية كتكصمت الدراسة لعدة نتائج 

 مف أبرزىا:ػ 
كجكد تأثير معنكم لجكدة الحياة الكظيفية عمى خصائص التميز في األداء الجامعي  

ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعات محؿ الدراسة، كجكد ارتباط ذم داللة أحصائية بيف متغير 
 جكدة الحياة الكظيفية كمتغير التطبيؽ الفعاؿ لؤلداء الجامعي في الجامعات محؿ الدراسة.
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 ( بعنوان " جودة حياة العمل وأثرىا عمى تنمية األستغراق الوظيفي "2013بحر ونصار )دراسة  3
ىدفت الدراسة  التعرؼ إلى مستكل جكدة حياة العمؿ في كؿ مف دائرة التربية كالتعميـ في 
ككالة الغكث،ككزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، كتحديد أثر عكامؿ جكدة حياة العمؿ عمى األستغراؽ 

 كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أبرزىا:ػالكظيفي لمعامميف في ىاتيف المؤسستيف، 
( بعنوان " نموذج مقترح ألثر التوافق يين التزامات اإلدارة والتزامات 2013اسة بدوي )در  4

 العاممين عمى جودة حياة العمل "
ىدفت الدراسة إلى تكضيح مفيـك التزامات اإلدارة تجاه المكظفيف، كالتعرؼ إلى أثر التكافؽ 

، في شركات التأميف المصرية ييف التزامات اإلدارة كالتزامات العامميف عمى جكدة حياة العمؿ
 كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أبرزىا:  

كجكد أثر ذم داللة معنكية لشعكر العامميف باليدؼ مف الكظيفة كالتزاـ مف جانب اإلدارة 
بجكدة حياة العمؿ، ككجكد أثر ذم داللة معنكية لفرص الترقية، كالتزاـ مف جانب اإلدارة بجكدة حياة 

 العمؿ.
( بعنـــوان " أثـــر جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة عمـــى االنتمـــاء  2012. دراســـة الربابعـــة وأبوقـــاعود ) 5

 التنظيمي"
ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر جكدة الحياة الكظيفية عمى االنتماء التنظيمي لدل العامميف في 

دة نتائج مف الشركات االستخراجية األريدنية )البكتاس العربية، الفكسفات، اإلسمنت(، كتكصمت لع
 أبرزىا:

إف مستكل تكافر عناصر جكدة الحياة الكظيفية مجتمعة كانت بدرجة متكسطة كبمتكسط 
ف مستكل تكافر أبعاد اإلنتماء التنظيمي مجتمعة كانت بدرجة مرتفعة كبمتكسط         3.48) (، كا 
تثناء تشكيؿ فرؽ أثر ذك داللة احصائية لعناصر جكدة الحياة الكظيفية باس ؾ(، كما إف ىنا3.56)

 العمؿ عمى االنتماء التنظيمي بأبعاده مجتمعة.
 ( بعنوان "تقييم أثر جودة الحياة الوظيفية في كفاءة األداء الجامعي"2012. دراسة عوض )6

ىدفت الدراسة إلى مقارنة إيضاح طبيعة العبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية ألعضاء الييئة  
 كتكصمت  لعدة نتائج مف أبرزىا: ، الجامعات المصرية ككفاءة أدائيـالتدريسية كمعاكنييـ  في 

تكجد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف تكفر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كتحسف كفاءة 
 األداء الجامعي ألعضاء الييئة التدريسية كمعاكينيـ في الجامعات الحككمية.

ف تكفر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كتحسف كفاءة تكجد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بي
 األداء الجامعي لمعاكني أعضاء الييئة التدريسية كمعاكينيـ  في الجامعات الخاصة.
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( بعنوان " التأثير التفاعمي بين العدالة والثقة التنظيمية وأنعكاسو في 2012. دراسة الخفاجي )7
 تحقيق جودة حياة العمل "
ختبار العبلقة التفاعمية بيف العدالة كالثقة التنظيمية كبياف أثرىا في تعزيز ىدفت الدراسة إلى ا

 جكدة حياة العمؿ، كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أبرزىا: 
كجكد عبلقة ذات داللة معنكية بيف إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية كتحسيف جكدة حياة 

عاد الثقة التنظيمية في التأثير عمى العبلقة بيف العمؿ، كما أشارت النتائج إلى كجكد دكر لبعض أب
 العدالة التنظيمية كجكدة حياة العمؿ.

 منيجية الدراسة9-1 
 نوع وطبيعة الدراسة:

يضاحية )Appliedتعتبر الدراسة تطبيقية ) ( مف Explanatory( مف حيث الطبيعة، كا 
(، أما مف حيث تخطيط Causal and Effectحيث الغرض، حيث تعمؿ عمى ربط السبب كاألثر )

(، حيث أجريت في البيئة الطبيعية لممنظمات دكف Non Contrivedالدراسة فيي غير مخططة )
( حيث تجرل Cross- Sectionalتدخؿ الباحث، أما مف حيث األفؽ الزمني فيي دراسة مقطعية )

 عمى عينة في كقت كاحد.
 :استراتيجية الدراسة

عينة عشكائية طبقػية متناسػبة مف مجتمع  ة، حيث تـ سحباعتمد الباحث إستراتيجية المعاين
  .الدراسة

 مجتمع الدراسة: 
 عاممة في مدينة بني كليد كىي:المصارؼ ال يشمؿ مجتمع الدراسة العامميف في 

مصرؼ الجميكرية فرع سكؼ الجيف، مصرؼ الجميكرية فرع بني كليد، مصرؼ سكؼ 
 بني كليد. الجيف األىمي، المصرؼ التجارم الكطني فرع

 :كفي مايمي نبذه مكجزة عف ىذه المصارؼ مكظؼ( 205كيبمغ عدد العامميف فييا )
تتمثؿ كحدة التحميؿ في جميع المكظفيف في كافة المستكيات األدارية في المصارؼ وحدة المعاينة: 

ي محؿ الدراسة،  كقد تـ أسثناء العامميف في الكظائؼ غير ذات الطابع اإلدارم كالمالي كمكظف
  األمف كعماؿ النظافة كالسائقيف.

 عينة الدراسة:
ستنادان إلى ماكرد في 121اعتمادان عمى حجـ مجتمع الدراسة البالغ ) النجار )( مكظفان، كا 

( مكظفان، كتـ سحب عينة عشكائية 88) تقدر بػ ( فإف حجـ عينة الدراسة109، 2013كآخركف، 
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( استبانة 88المستيدفة، كعميو تـ تكزيع ما مجمكعو )طبقػية متساكية مف العػامميف فػي المصارؼ 
معاكنة بعض عمى المكظفيف في مختمؼ المستكيات اإلدارية لضماف تمثيؿ مجتمع الدراسة، كذلؾ ب

( استبانة 69،  كتـ استرداد )( أستبانة لكؿ مصرؼ22في المصارؼ المبحكثة كبكاقع ) العامميف
 ( استبانة. 66انات الصالحة لمتحميؿ  )( ككانت االستب79%بنسبة استرجاع بمغت )

 ( عدد اإلستبانات الموزعة والمسترجعة.1جدول رقم )
 تُِ تًٌّٙف تًٌلُ

 ػهن تالِصدثٔثز

 تٌٌّٛػر

 ػهن تالِصدثٔثز

 تٌّّصًؼؼر

 17 22 تٌؽّٙٛي٠ر فًع خٕٟ ١ٌٚه 1

 18 22 تٌؽّٙٛي٠ر فًع ِٛف تٌؽ١ٓ 2

 15 22 تٌصؽثيٞ تٌٕٟٛٞ فًع خٕٟ ١ٌٚه 3

 19 22 ِٛف تٌؽ١ٓ تألٍٟ٘ 4

 69 88 تٌّؽّٛع

 المصدر: من إعداد الباحث
 طرائق جمع البيانات: 

 اعتمد الباحث عمى المصادر التالية لجمع البيانات: 
تـ جمع بيانات الدراسة الثانكية مف خبلؿ االطبلع عمى الكتب أواًل: البيانات الثانوية: 

 العربية أك األجنبية.العممية كالدراسات السابقة سكاءن بالمغة 
كالتزامان بالمنيجية العممية المتبعة  تـ االعتماد عمى طريقة جمعية عمماء النفس األمريكية 

 لتكثيؽ البيانات كالمعمكمات كالمراجع المختمفة كىي طريقة: 
Manual of the American Psychological Association – APA, 2010 

قاـ الباحث بجمع ، ابة عف تساؤالت الدراسة كاختبار فرضياتيا: لئلجثانيًا: البيانات األولية
البيانات األكلية مف خبلؿ تصميـ استبانة كتكزيعيا عمى العينة المستيدفة، الستيضاح آرائيـ حكؿ 

عاممة في مدينة بني أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كمدل تأثيرىا عمى أداء العامميف في المصارؼ ال
 لبيانات األكلية بيدؼ أختبار فرضيات الدراسة كتحقيؽ أىدافيا. ، كالحصكؿ عمى اكليد

 (:Questionaireأداة الدراسة )االستبانة 
( سؤاالن لقياس متغيرات الدراسة الرئيسة )جكدة الحياة الكظيفية( 42احتكت أداة الدراسة )

كالذم يمثؿ المتغير المستقؿ ك)أداء العامميف ( الذم يمثؿ المتغير التابع، حيث تضمنت المتغيرات 
اجابات  5متغيرات فرعية، كقد أعتمد الباحث مقياس لكرت الخماسي كالذم يتككف مف  6الرئيسة 

 مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة(.  كىي: )مكافؽ بشدة، 
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 كتتككف أداة الدراسة مف األجزاء األساسية اآلتية:
: المتغيرات الشخصية كالكظيفية كتشمؿ )الجنس، العمر، المستكل التعميمي، الجزء األول

 المسمى الكظيفي، سنكات الخبرة(.
 كيتضمف خمسة أبعاد كىي:: المتغير المستقؿ جكدة الحياة الكظيفية، الجزء الثاني

( تكزيع 2)فرص التقدـ الكظيفي، فرص تطكير القدرات، التعكيضات،(، كيبيف الجدكؿ رقـ )
 فقرات أبعاد المتغير المستقؿ:

 ( توزيع فقرات االستبانة التي تقيس أبعاد جودة الحياة الوظيفية2جدول رقم )

 تٌفمًتز تٌدُؼه تًٌلُ

 7ـ  1 فًٖ تٌصمهَ تٌٛظ١فٟ 1

  14ـ 8 فًٖ شط٠ًٛ تٌمهيتز 2

 15-21 تٌصؼ٠ٛٝثز 3

: المتغير التابع كيتضمف ثبلثة أبعاد كىي )الدافعية تجاه األداء، القدرة عمى األداء، الجزء الثالث
 ( تكزيع فقرات أبعاد المتغير التابع: 3جكدة األداء، كيبيف الجدكؿ رقـ ) 

 ( توزيع فقرات االستبانة التي تقيس أبعاد أداء العاممين 3جدول رقم )

 تٌفمًتز تٌدُؼه تًٌلُ

  28-22 تٌهتفؼ١ر شؽثٖ تألنتء 1

 35 -29 تٌمهيذ ػٍٝ تألنتء 2

 42-36 ؼٛنذ تألنتء 3

  وصف متغيرات الدراسة1 - 10 
احتساب يتناكؿ ىذا الجزء كصفان لمتغيرات الدراسة كفقرات أداة الدراسة، حيث جرل 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمفقرات  بغرض الحكـ عمى مستكل تكفر أبعاد جكدة 
الحياة الكظيفية، كمستكل أداء العامميف في المصارؼ المبحكثة كمف ثـ تحديد األىمية النسبية 

 نحك التالي:لمفقرت، كاألىمية النسبية لممتغيرات، كبإجراء ىذه الخطكات جاءت النتائج عمى ال
 المتغير المستقل: جودة الحياة الوظيفية، ويتضمن: - 1

 فرص تطكير القدرات. .أ 
 فرص التقدـ الكظيفي. .ب 
 التعكيضات. .ج 
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 : األىمية النسبية ألبعاد جودة الحياة الوظيفية4)جدول )
أيلثَ 

 تٌفمًتز
 تٌدُؼه

تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ

 تًٌشدر
 تأل١ّ٘ر تٌّٕد١ر

 ًِشفؼر 3 0.612 3.791 شط٠ًٛ تٌمهيتزفًٖ  1-7

 ًِشفؼر 4 0.705 3.786 فًٖ تٌصمهَ تٌٛظ١فٟ  8-14

 ِصِٛطر 5 0.904 3.558 تٌصؼ٠ٛٝثز 15-21

 ًِشفؼر  0.565 3.783 تٌّصِٟٛ تٌىٍٟ 1-21

( أف المتكسط العاـ ألىمية أبعاد جكدة الحياة الكظيفية في المصارؼ 4يظير مف الجدكؿ )
(، كىك ما يشير إلى أف تصكرات أفراد عينة الدراسة لتكفر المتغير المستقؿ 3.783بمغ ) مبحكثةال

ككؿ جاءت بدرجة مرتفعة، كأف مستكل تكفر جميع األبعاد الفرعية أيضان جاءت بدرجة مرتفعة 
 باستثناء بيعد )التعكيضات( الذم جاء بأىمية نسبية متكسطة.

عاد الفرعية لممتغير المستقل، وذلك عمى النحو وفيما يمي وصف لمفقرات التي تكونت منيا األب
 التالي:

 . ُبعد )فرص تطوير القدرات(:1
 ( األىمية النسبية لفقرات ُبعد )فرص تطوير القدرات(5الجدول )

 يلُ تٌفمًذ
 تٌفمًذ

تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ

تأل١ّ٘ر 

 تٌّٕد١ر 

1 
شٙممممُّ تٌدممممًتِػ تٌصهي٠د١ممممر فممممٟ تٌّٙممممًف ٚفمممممثً 

 ٌالـص١ثؼثز تٌصهي٠د١ر ٌٍؼث١ٍِٓ.
 ًِشفؼر 0.818 4.077

2 
٠طدمممك تٌّٙمممًف خمممًتِػ شهي٠د١مممر ِصٕٛػمممر ٌصّىممم١ٓ 

 تٌؼث١ٍِٓ ِٓ توصّثج ِٙثيتز ؼه٠هذ.
 ًِشفؼر 0.799 3.983

3 
٠ٕمممؽغ تٌّٙمممًف تٌؼمممث١ٍِٓ ٌصطد١مممك ِمممثشؼٍّٖٛ فمممٟ 

 تٌهٚيتز تٌصهي٠د١ر.
 ًِشفؼر 0.914 3.840

4 

فممممًٖ تٌصمممممهَ ٠صمممم١ؿ تٌّٙممممًف ٌٍؼممممث١ٍِٓ فً٘ممممر 

تٌمممممٛظ١فٟ فمممممٟ تٌّمممممؤشًّتز تٌؼ١ٍّمممممر وتز تٌٙمممممٍر 

 خٛظثبفُٙ.

 صِٛطرِ 0.778 3.405

5 
٠ص١ؿ تًٌّٙف ٌٍؼمث١ٍِٓ فً٘مر تالٔصممثي ِمٓ ٚظ١فمر 

 إٌٝ ألًٜ الوصّثج ت٠ٌٍّه ِٓ تٌمدًتز.
 ِصِٛطر 0.978 3.653

6 
٠ٕممؽغ تٌّٙممًف تٌؼممث١ٍِٓ ٌٍفٙممٛي ػٍممٝ ِممؤ٘الز 

 ػ١ٍّر أػٍٝ.
 ِصِٛطر 1.107 3.590

7 
٠ص١ؿ تًٌّٙف ٌٍؼث١ٍِٓ فً٘مر تٌّٕمثيور فمٟ تشممثن 

 تٌمًتيتز.
 ِصِٛطر 0.978 3.587

 ًِشفؼر 0.612 3.791 تالشؽثٖ تٌؼثَ ٌدؼه )فًٖ شط٠ًٛ تٌمهيتز( 1-7

( أف االتجاه العاـ لفقرات بيعد )فرص تطكير القدرات( جاء بدرجة 5يظير مف الجدكؿ )
كقد جاءت الفقرة "تصمـ البرامج التدريبية في المصرؼ (. 3.791مرتفعة، حيث بمغ المتكسط العاـ )
( كبأىمية نسبية 4.077" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي )كفقا لبلحتياجات التدريبية لمعامميف

يتيح المصرؼ لمعامميف فرصة المشاركة في اتخاد القرارات" بالمرتبة مرتفعة، في حيف حمت الفقرة "
 (، كبأىمية نسبية متكسطة. 3.587األخيرة، كبمتكسط حسابي )
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كتشير ىذه النتائج إلى أف أفراد العينة يحصمكف عمى التدريب الذم يتناسب مع احتياجاتيـ 
التدريبية بشكؿ جيد، كمع ذلؾ فإف إشراؾ العامميف في اتخاذ القرارات ليس بالمستكل المطمكب، عمى 

رار األنسب في مايختص ببعض الرغـ مف أف العامميف قد يككنكف األكثر قدرة عمى تحديد الق
لمامان  بيذه األعماؿ.  األعماؿ المرتبطة بكظائفيـ، ككنيـ األكثر معرفة كا 

 . ُبعد )فرص التقدم الوظيفي(:3
 ( األىمية النسبية لفقرات ُبعد )فرص التقدم الوظيفي(6الجدول )

يلُ 

 تٌفمًذ
 تٌفمًذ

تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ

تأل١ّ٘ر 

 تٌّٕد١ر

8 
٠صمممم١ؿ تٌّٙممممًف ٌٍؼممممث١ٍِٓ فممممًٖ تٌٛ٘ممممٛي 

 ٌٍّٕث٘ح تإلنتي٠ر تٌؼ١ٍث.
 ًِشفؼر 0.956 4.080

9 
٠مممَٛ تٌّٙممًف خّممًء تٌٛظممثبف تٌٕممثغًذ ِممٓ 

 تٌؼث١ٍِٓ ف١ٗ.
 رًِشفؼ 0.681 3.862

10 
٠ؼصّممممه تٌّٙممممًف ػٍممممٝ ِدممممهأ تٌؽممممهتيذ فممممٟ 

 تٌصًل١ثز.
 ًِشفؼر 0.991 3.837

11 
٠ٙمممُّ تٌّٙمممًف ِّمممثيتز ٚظ١ف١مممر ٚتٜمممفر 

 تٌؼث١ٍِٓ. ٌؽ١ّغ
 ًِشفؼر 0.912 3.828

 ِصِٛطر 1.026 3.679 شصُّ شًل١ثز تٌؼث١ٍِٓ فٟ تًٌّٙف خثٌؼهتٌر. 12

13 
٠ؼٍممٓ تٌّٙممًف ػممٓ تٌٕممٛتغً فممٟ تٌّٕث٘ممح 

 تإلنتي٠ر تٌؼ١ٍث.
 ِصِٛطر 1.183 3.613

14 
شّمممٕؿ تٌصًل١مممثز فمممٟ تٌّٙمممًف ٚفممممث ٌّؼمممث١٠ً 

 ٚتٜفر.
 رِصِٛط 0.985 3.605

 ًِشفؼر 0.705 3.786 ٌُدؼه )فًٖ تٌصمهَ تٌٛظ١فٟ(تالشؽثٖ تٌؼثَ  8-14

( أف االتجاه العاـ لفقرات بيعد )فرص التقدـ الكظيفي( جاء بأىمية 6يظير مف الجدكؿ )
(. كقد جاءت الفقرة "يتيح المصرؼ لمعامميف فرص 3.786نسبية مرتفعة، حيث بمغ المتكسط العاـ )

( كبأىمية نسبية 4.080األكلى بمتكسط حسابي )" بالمرتبة الكصكؿ لممناصب اإلدارية العميا
تمنح الترقيات في المصرؼ كفقا لمعايير كاضحة" بالمرتبة األخيرة، مرتفعة، في حيف حمت الفقرة "

 (، كبأىمية نسبية متكسطة. 3.605كبمتكسط حسابي )
تمنح المجاؿ لمعامميف لمكصكؿ  مبحكثةكىذا يشير إلى أنو عمى الرغـ مف أف المصارؼ ال

إلى المناصب العميا، إال أنو ال تكجد معايير تتسـ بدرجة معقكلة مف الكضكح لمحصكؿ عمى 
الترقيات الكظيفية فييا، كىك ما قد يخٌؿ بمبدأ العدالة الذم يجعؿ الحياة الكظيفية ضمف مستكل 

 الجكدة المطمكب
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 . ُبعد )التعويضات(:4
 )التعويضات(( األىمية النسبية لفقرات ُبعد 7الجدول )

يلُ 

 تٌفمًذ
 تٌفمًذ

تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ

تأل١ّ٘ر 

 تٌّٕد١ر 

15 
شٍنتن تٌصؼ٠ٛٝثز تٌصٟ ٠ّٕفٙمث تٌّٙمًف ٌٍؼمث١ٍِٓ 

 خٕىً نٚيٞ.
 ًِشفؼر 1.149 3.725

16 
٠فًٙ تٌؼثٍِْٛ ػٍٝ تٌصؼ٠ٛٝثز تٌصٟ ٠ّمصفمٛٔٙث 

 ِٓ تًٌّٙف فٟ تٌّٛػه تٌّفهن.
 رِصِٛط 1.063 3.630

17 
٠ىممثفا تٌّٙممًف تٌؼممث١ٍِٓ تٌّص١ّمم٠ٍٓ فممٟ أنتبٙممُ 

 ٌؼٍُّٙ. 
 رِصِٛط 1.110 3.582

18 
شصٙف تٌصؼ٠ٛٝثز تٌصٟ ٠ّٕفٙث تًٌّٙف ٌٍؼث١ٍِٓ 

 خثٌصٕٛع.
 رِصِٛط 1.173 3.579

19 
شّىٓ تٌصؼ٠ٛٝثز تٌصمٟ ٠ّٕفٙمث تٌّٙمًف ٌٍؼمث١ٍِٓ 

 ِٓ إٔدثع ـثؼثشُٙ
 رِصِٛط 1.169 3.576

20 
٠مهِٙث تٌّٙمًف  ٌٍؼمث١ٍِٓ شٍنتن تٌصؼ٠ٛٝثز تٌصٟ 

 ػٕه شفّٓ تنتبُٙ.
 ِصِٛطر 1.138 3.410

21 
شصُّ تٌصؼ٠ٛٝثز تٌصمٟ ٠ّٕفٙمث تٌّٙمًف ٌٍؼمث١ٍِٓ 

 خثٌؼهتٌر.
 ِصِٛطر 1.037 3.404

 رِصِٛط 0.904 3.558 تالشؽثٖ تٌؼثَ ٌدؼه )تٌصؼ٠ٛٝثز( 15-21

جاء بدرجة متكسطة، ( أف االتجاه العاـ لفقرات بيعد )التعكيضات( 7يظير مف الجدكؿ )
(. كقد جاءت الفقرة "تزداد التعكيضات التي يمنحيا المصرؼ 3.558حيث بمغ المتكسط العاـ )

( كبأىمية نسبية مرتفعة، في حيف 3.725" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي )لمعامميف بشكؿ دكرم
رتبة األخيرة، كبمتكسط تتسـ التعكيضات التي يمنحيا المصرؼ لمعامميف بالعدالة" بالمحمت الفقرة "

 (، كبأىمية نسبية متكسطة.3.404حسابي )
كيشير المستكل المتكسط لجميع فقرات ىذا البعد إلى أنو ال يحقؽ المستكل المنشكد مف قبؿ 
العامميف لجكدة الحياة الكظيفية، كمع أنو يتـ زيادة قيمة التعكيضات التي تمنح ليـ بشكؿ دكرم كبما 

ؼ الحياة كمستكيات التضخـ، إال إف مستكل الشعكر بالعدالة في التعكيضات ينسجـ مع زيادة تكالي
كتناسب ىذه التعكيضات مع متطمبات الحياة كمع التحسف في مستكيات األداء ال يحقؽ المستكل 

 المطمكب.
 المتغير التابع: أداء العاممين، ويتضمن:

 الدافعية تجاه األداء. - 1
 القدرة عمى األداء. - 2
 جكدة األداء. - 3
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 (: األىمية النسبية ألبعاد )أداء العاممين(8جدول )

أيلثَ 

 تٌفمًتز
 تٌدؼه

تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
 تأل١ّ٘ر تٌّٕد١ر تًٌشدر

 ًِشفؼر 2 0.557 3.910 تٌهتفؼ١ر شؽثٖ تألنتء  22-28

 ًِشفؼر 1 0.518 3.963 تٌمهيذ ػٍٝ تألنتء  29-35

 ًِشفؼر 3 0.546 3.907 تألنتءؼٛنذ  36-42

 ًِشفؼر  0.482 3.927 تٌّصِٟٛ تٌىٍٟ 56-36

بني  في عاممة( أف المتكسط العاـ ألبعاد أداء العامميف في المصارؼ ال8يظير مف الجدكؿ )
( كبأىمية نسبية مرتفعة، كىك ما يشير إلى أف األىمية النسبية كفؽ تصكرات أفراد 3.927كليد بمغ )

لممتغير التابع ككؿ مرتفعة، كأف لكؿ بيعد مف األبعاد الفرعية أىميتو النسبية. كيظير  عينة الدراسة
( جاء في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي قيمتو القدرة عمى األداءكذلؾ مف الجدكؿ أف بيعد )

كييشير ذلؾ إلى أف قدرة العامميف عمى األداء تتجسد في (، 0.518( كانحراؼ معيارم )3.963)
لتجييزات البلزمة  ألداء األعماؿ كأف العامميف ييدرككف جيدان متطمبات العمؿ كيمتمككف تكفر ا

الميارات البلزمة ألدائو كينجزكف أعماليـ ذاتيا دكف إشراؼ مستمر كيعرفكف كيفية الحصكؿ عمى 
عد كفي المرتبة الثانية جاء بي  المعمكمات المرتبطة بمياميـ مع قدرة جيدة عمى تحمؿ ضغكط العمؿ,

(، كىك ما ييشير إلى أف 0.557( كانحراؼ معيارم )3.910( بمتكسط حسابي )لدافعية تجاه األداء)
الدافعية تجاه األداء تتجسد مف خبلؿ كجكد أثر إيجابي عمى الحياة الخاصة لمعامميف كعائبلتيـ 

عماؿ، كأف بيئة كافتخار العامميف بانتمائيـ لمكاف عمميـ ككجكد المعنكية العالية لدييـ إلنجاز األ
العمؿ محفزة عمى األداء كحصكؿ العامميف عمى الثناء عند التميز في اإلنجاز كفي المرتبة الثالثة 

كتتجسد جكدة (، 0.546( كانحراؼ معيارم )3.907جاء بيعد )جكدة األداء( بمتكسط حسابي )
يا العاممكف عند أداء األداء مف خبلؿ كجكد معايير أداء لمكظائؼ يتـ مراجعتيا باستمرار كيمتـز ب

األعماؿ كأيضان مف خبلؿ نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف كااللتزاـ بمعايير ضبط الجكدة كتشجيع 
 العامميف عمى تقديـ مقترحات لتحسيف األداء كتبسيط اإلجراءات.
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وفيما يمي وصف لمفقرات التي تكونت منيا األبعاد الفرعية لممتغير التابع، وذلك عمى النحو 
 التالي:

 . ُبعد )الدافعية تجاه األداء(:1
 األىمية النسبية لفقرات ُبعد )الدافعية تجاه األداء( 9 ))الجدول 

يلُ 

 تٌفمًذ تٌفمًذ
تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
تأل١ّ٘ر 

 تٌّٕد١ر 

 ًِشفؼر 0.875 4.063 ٠فصمً تٌؼثٍِْٛ خثٔصّثبُٙ ًٌٍّٙف. 23

24 
تًٌّاِٚمم١ٓ ػٕممهِث ٠ٕؽممٍْٚ ٠عٕممٟ تًٌاِممثء ػٍممٝ 

 ِٙثَ ٚظثبفُٙ خٕىً ِص١ٍّ.
 ًِشفؼر 0.844 4.006

22 
٠صّمممُ تٌؼمممثٍِْٛ فمممٟ تٌّٙمممًف خثيشفمممثع تٌمممًٚؾ 

 تٌّؼ٠ٕٛر شؽثٖ تٌؼًّ.
 رًِشفؼ 1.050 4.000

27 
٠فًٖ تٌؼثٍِْٛ فٟ تًٌّٙف ػٍٝ إٔؽثٌ أػّثٌُٙ 

 ـصٝ خؼه تٔصٙثء ِثػثز تٌهٚتَ تًٌِّٟ.
 رًِشفؼ 0.874 3.971

26 
٠ؼًّ تًٌّٙف ػٍٝ شمى١ًٌ تٌٙمؼٛخثز تٌصمٟ شٛتؼمٗ 

 تٌؼث١ٍِٓ فٟ تٌؼًّ.
 ًِشفؼر 0.886 3.831

28 
ٌٍؼًّ فٟ تًٌّٙف أظً إ٠ؽثخٟ ػٍٝ تٌف١ثذ تٌمث٘ر 

 ٌٍؼث١ٍِٓ ٚػثبالشُٙ.
 رًِشفؼ 0.870 3.794

 ًِشفؼر 0.835 3.705 خ١ةر تٌؼًّ فٟ تًٌّٙف ِففٍذ ػٍٝ تألنتء. 25

22-28 
 رًِشفؼ 0.557 3.910 )تٌهتفؼ١ر شؽثٖ تألنء(تالشؽثٖ تٌؼثَ ٌدؼه 

( أف االتجاه العاـ لفقرات بيعد )الدافعية تجاه األداء( جاء بأىمية نسبية 9يظير مف الجدكؿ )
" (، كقد جاءت الفقرة "يفتخر العاممكف بانتمائيـ لممصرؼ3.910مرتفعة، حيث بمغ المتكسط العاـ )
في حيف كانت باقي الفقرات ( كباىمية نسبية مرتفعة، 4.063بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

بيئة العمؿ في المصرؼ محفزة عمى األداء"، كبمتكسط كحمت بالمرتبة األخيرة الفقرة " بنسب متقاربة
 (، كبأىمية نسبية مرتفعة.3.705حسابي )

العمؿ كتشير ىذه النتيجة إلى مدل انتماء العامميف ألماكف عمميـ كافتخارىـ بيا، كأف بيئة 
 في المصارؼ المبحكثة تعزز دافعية  العامميف كتحثيـ عمى األداء الجيد.
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 . ُبعد )القدرة عمى األداء(:2

 ( األىمية النسبية لفقرات ُبعد  )القدرة عمى األداء(10الجدول )
يلُ 

 تٌفمًذ تٌفمًذ
تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
تأل١ّ٘ر 

 تٌّٕد١ر 

35 
و١ف١مر تٌفٙمٛي ػٍمٝ تٌّؼٍِٛمثز ٠هين تٌؼثٍِْٛ 

 تٌصٟ شًشدٟ خأنتء ِٙثَ ٚظثبفُٙ.

 ًِشفؼر 0.805 4.229

34 
٠ّمممصط١غ تٌؼمممثٍِْٛ فمممٟ تٌّٙمممًف تٌصؼثِمممً ِمممغ 

 ٜغٛٞ تٌؼًّ.

 ًِشفؼر 0.795 4.140

32 
٠ّصٍممه تٌؼممثٍِْٛ تٌّؼًفممر تٌالٌِممر ٌصأن٠ممر ِٙممثَ 

 ػٍُّٙ.

4.040 0.843 
 ًِشفؼر

29 
ِصطٍدمثز تٌؼّمً ٠هين تٌؼثٍِْٛ فٟ تًٌّٙف وً 

 ٚٔثنيتً ِث ٠ًشىدْٛ ألطثء فٟ تٌؼًّ.

 ًِشفؼر 0.922 3.966

31 
٠ّصٍممه تٌؼممثٍِْٛ تٌّٙممثيتز تٌالٌِممر ٌصأن٠ممر ِٙممثَ 

 ػٍُّٙ.

3.825 0.792 
 ًِشفؼر

30 
٠ٕؽممٍ تٌؼممثٍِْٛ ِٙممثُِٙ تٌٛظ١ف١ممر نْٚ تٌفثؼممر 

 إٌٝ تألًٔتف تٌّدثًٔ ِٓ تًٌاِثء.

 ًِشفؼر 0.820 3.791

33 
تًٌّٙف وثفمر تٌصؽ١ٙمٍتز تٌصمٟ شّىمٓ شصٛفً فٟ 

 تٌّٛظف ِٓ تٌم١ثَ خؼٍّٗ.

3.751 0.797 
 ًِشفؼر

29-35  
 تالشؽثٖ تٌؼثَ ٌدؼه )تٌمهيذ ػٍٝ تألنتء(

 ًِشفؼر 0.518 3.963

أف االتجاه العاـ لفقرات بيعد )القدرة عمى األداء( جاء بأىمية نسبية 10) يظير مف الجدكؿ )
يدرؾ العاممكف كيفية الحصكؿ عمى (. كقد جاءت الفقرة "3.963العاـ )مرتفعة، حيث بمغ المتكسط 

( كبأىمية 4.229" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي )المعمكمات التي ترتبط بأداء مياـ كظائفيـ
تتكفر في المصرؼ كافة التجييزات التي تمكف المكظؼ مف نسبية مرتفعة، في حيف حمت الفقرة "

 (، كبأىمية نسبية مرتفعة. 3.751األخيرة، كبمتكسط حسابي )" بالمرتبة القياـ بعممو
مف ىذه النتيجة أف أفراد العينة يعرفكف كيفية الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة  تضحكي

ألداء أعماليـ، كأف المصارؼ تكفر لمعامميف التجييزات المطمكبة ألداء األعماؿ، كأف العامميف 
 شراؼ المباشر مف الرؤساء.يمكنيـ انجاز اعماليـ دكف الحاجة لئل
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 . ُبعد )جودة األداء(:3
 ( األىمية النسبية لفقرات ُبعد )جودة األداء(11الجدول )

يلمممممممممممممُ 

 تٌفمًذ تٌفمًذ
تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
تأل١ّ٘ممممممممممممممممممر 

 تٌّٕد١ر

37 
 ٠ًتؼغ تًٌّٙف ِؼث١٠ً تألنتء خٕىً نٚيٞ.

 ًِشفؼر 0.835 3.980

40 
ًٕٔ ظمثفر تٌؽٛنذ خ١ٓ ٠فًٖ تًٌّٙف ػٍٝ 

 تٌؼث١ٍِٓ.

3.940 0.830 
 ًِشفؼر

39 
٠فممممًٖ تٌؼممممثٍِْٛ ػٍممممٝ شدّمممم١ٟ إؼممممًتءتز 

 تٌفٙٛي ػٍٝ تٌمهِر ٌٍٍخثبٓ.

3.931 0.872 
 ًِشفؼر

38 
٠ٍصممٍَ تٌؼممثٍِْٛ خّؼممث١٠ً تألنتء تٌّفممهنذ ػٕممه 

 شأن٠ر تٌّٙثَ تٌٛظ١ف١ر.

3.900 0.783 
 ًِشفؼر

36 
 ٚظ١فر.٠فهن تًٌّٙف ِؼث١٠ً أنتء ٌىً 

 ًِشفؼر 0.855 3.874

41 
شٍصممٍَ وثفممر نٚتبممً تٌّٙممًف خّؼممث١٠ً ٜممدٟ 

 تٌؽٛنذ. 

 ًِشفؼر 0.801 3.871

42 
٠ٕمممممؽغ تٌّٙمممممًف تٌؼمممممث١ٍِٓ ػٍمممممٝ شممممممه٠ُ 

 ِمصًـثز ٌصف١ّٓ تألنتء.

 ًِشفؼر 0.835 3.857

36-42 
 تالشؽثٖ تٌؼثَ ٌدؼه )ؼٛنذ تألنتء(

 ًِشفؼر 0.546 3.907

االتجاه العاـ لفقرات بيعد )جكدة األداء( جاء بأىمية نسبية ( أف 11يظير مف الجدكؿ )
يراجع المصرؼ معايير األداء بشكؿ (، كقد جاءت الفقرة "3.907مرتفعة، حيث بمغ المتكسط العاـ )

( كبأىمية نسبية مرتفعة، في حيف حمت الفقرة 3.980" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي )دكرم
" بالمرتبة األخيرة، كبمتكسط حسابي تقديـ مقترحات لتحسيف األداءيشجع المصرؼ العامميف عمى "
 (، كبأىمية نسبية مرتفعة.3.857)

كتشير ىذه النتيجة إلى أف أفراد عينة الدراسة يركف أف المصارؼ تراجع معايير األداء كتقـك 
مى بتعديميا إف لـز كبشكؿ مستمر، كأف المصارؼ تشجع عمى تقديـ المقترحات التي تساعد ع

 تحسيف األداء.
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 1-11 التوصيات 
 بناءن عمى نتائج الدراسة يكصي الباحث إدارات المصارؼ العاممة في مدينة بني كليد باآلتي:

اعتماد األساليب الحديثة في تطكير قدرات العامميف بما يرفع مف مستكل األداء الكظيفي، كذلؾ 1. 
المكارد البشرية كاإلستفادة منيا، كما يمكف بالتعرؼ عمى تجارب المنظمات األخرل  في مجاؿ تنمية 

 استشارة بيكت الخبرة بشأف تصميـ كتنفيد برامج لتطكير قدرات العامميف.
كضع معاييركاضحة لمحصكؿ عمى الترقيات الكظيفية كاإلعبلف عف الشكاغر في المناصب . 2 

لعمؿ، كالتعريؼ رسـ مسارات كظيفية كاضحة لكؿ مكظؼ بمجرد إلتحاقو باك اإلدارية العميا، 
 بالكظائؼ الشاغرة في المناصب اإلدارية العميا في جميع كسائؿ اإلعبلف المتاحة. 

بما يسيـ في زيادة االنسجاـ بينيـ،  . تعزيز العبلقات اإلنسانية كاالحتراـ المتبادؿ بيف العامميف3
ات الدكاـ لتبادؿ كذلؾ مف خبلؿ أنشاء منتديات أجتماعية ثقافية يمتقي فييا العاممكف خارج ساع

 كتككيف الصداقات فيما بينيـ. األفكار
. العمؿ عمى تحسيف أداء العامميف بتكفير كافة احتياجاتيـ المادية كالمعنكية بما يعزز قدرات 4

األفراد عمى العمؿ كيدفعيـ لبذؿ المزيد مف الجيد لئلرتقاء بمستكل جكدة األداء في المصارؼ 
 كيمكف تنفيذ ىذه التكصية مف خبلؿ. مبحكثةال

كتعزيز دافعية األفراد تجاه العمؿ كذلؾ مف خبلؿ تقديـ الحكافز المادية كالمعنكية كمكافأة  دعـ 5.
 .المتميزيف  لتشجيع التنافس بيف العامميف كنشر ثقافة األداء المتميز بينيـ

لممنكحة ليـ كذلؾ باتباع سياسة مف خبلؿ تكسيع الصبلحيات ا تعزيز قدرة األفراد عمى العمؿ 6.
التمكيف كالتي يستطيع األفراد مف خبلليا أنجاز مياميـ الكظيفية دكف الحاجة لمرجكع لممستكل 

 اإلدارم األعمى كاالىتماـ ىببرامج تدريب كتطكير العامميف. 
كتشكيؿ دكائر يادة االىتماـ بتحسيف جكدة األداء، مف خبلؿ نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف، ز 7. 

لمجكدة تيتـ بتدقيؽ الجكدة كتستمع لمبلحظات العامميف كتسعى لتنفيذ مقترحاتيـ بما يسيـ في 
 تحسيف جكدة األداء الكظيفي.
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 المراجع 12-1   
ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر العربي الثاني (. التدريب كاثره عمى األداء،  (2010إنداره، يكسؼ محمد

. المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية. الوطني االقتصادتحت شعار تنمية الموارد البشرية وتعزيز 
 .225 – 250سمطنة عماف، 

 (.جكدة حياة العمؿ كأثرىا في تنمية األستغراؽ الكظيفي.2013بحر، يكسؼ عبد، كنصار، إيماف حسف )
 . جميكرية مصر العربية المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، .بحوث ودراسات
(. نمكذج مقترح ألثر التكافؽ ييف التزامات األدارة كالتزامات العامميف عمى جكدة 2013بدكم، شيريف شريؼ )
 .573ػ  555، (3، )المجمة العممية لألقتصاد والتجارة حياة العمؿ.

. أثر أبعاد الدافعية عمى سمكؾ المكاطنة 2011)لحراحشة، محمد أحمد )البشابشة، سامر عبدالمجيد، كا
(، 4) 7، المجمة األردنية في إدارة األعمالالتنظيمية، دراسة ميدانية في محافظات جنكب األردف. 

 ، الجامعة األردنية، عماف، األردف.679ػ  647
  مجمة دراسات العموم اإلدارية،(.  أثر عممية نقؿ التكنكلكجيا عمى األداء الكظيفي.  2013البطاينة، محمد )

 ، الجامعة األردنية، عماف، األردف.456 – 442(، 2)40
.،  جميكرية مصر العربية الموارد البشرية: مدخل تحقيق الميزة التناف(. 2007أبكبكر، مصطفى محمكد )

 .األسكندرية: الدار الجامعية لمنشر
جميكرية مصر . الموارد البشرية: مدخل تحقيق الميزة التنافسية(. 2008أبكبكر، مصطفى محمكد )

 ، اإلسكندرية: الدار الجامعية لمنشر.العربية
. جميكرية مصر جودة الحياة الوظيفية في منظمات األعمال العصرية(. 2008جاد الرب، سيد محمد )

 العربية، المنصكرة: مطبعة العشرم.
(. أشكالية تأىيؿ كتدريب المكارد البشرية في المصارؼ 2012جبارم، شكقي، كخميؿ،شرقي )

 جامعة معسكر، الجزائر.  65 - 81(،  3، )مجمة التنظيم والعملاإلسبلمية.
 . األردف، عماف: دار الحامد لمنشر.السموك التنظيمي في منظمات األعمال( أ. 2010جكاد، شكقي ناجي، )
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  مقدمة

تزداد الحاجة إلى التمكيؿ مف مصادر خارجية اثناء فترة التضخـ النقدم كيعتبر االئتماف أحد 
المصادر الخارجية لمتمكيؿ حيث يمقي مكضكع إدارة االئتماف المصرفي مكانة خاصة لدل 
المؤسسات المالية المصرفية كاصبحت ىذه المكانة أكثر اىمية بعد االزمة المالية العالمية كضعؼ 

 قابة كتزعزع ثقة المتعامميف في المؤسسات المالية المصرفية. الر 
كلقد اظيرت االزمة المالية العالمية مدل ضعؼ النظـ كاإلجراءات المتبعة في ادارة المكارد 
كاالمكانيات المتاحة كيعتبر الفشؿ في ادارة االئتماف المصرفي كمخاطره مف العناصر االساسية 

 المسببة ليذه االزمة. 
  ة البحثمشكم
،  االئتماف طالب العميؿ عف معمكمات عمى لمحصكؿ مختمفة أساليب بإتباع التجارية البنكؾ تقكـ
مالية  قكائـ خبلؿ مف مالية معمكمات أك  التجارية كالسمعة  شخصية المعمكمات ىذه كانت سكاء
 معينة كمؤشرات نسب لمعرفة ، البنكؾ في االئتماف إدارات تجريو الذم أساسان لمتحميؿ تشكؿ كالتي 
كالمبلحظ أنو يكجد ضعؼ  ، االئتماف الجية طالبة لمشركة اك المالي المركز حقيقة عمى منيا تستدؿ

 كمف تـ تحديد النسب، باستخداـ التحميؿ كخاصة المالي، التحميؿ أساليب كقصكر في استخداـ
 متخذم مستكل كعمى ، المصرفي ادارات االئتماف مستكل عمى الضعؼ مكاطف أك القكة مكاطف
 بشكؿ لمعمبلء المالية المعمكمات عمى المصارؼ ككدلؾ دراسة مدم إمكانية اعتماد االئتماني. القرار

كتعتبر البنكؾ  .االئتماني القرار اتخاذ عند خاص بشكؿ المعمكمات لتمؾ المالي التحميؿ عاـ، كعمى
صاحبة الدكر الرئيسي في تكفير االئتماف لكؿ فئات المجتمع حيث تكفر االئتماف لبلستثمارات 
الكبيرة كما تقدـ البنكؾ التمكيؿ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلقامة المؤسسات الجديدة اك التكسع 

في كالمتطكر كالممتـز بأىداؼ الجياز المصرفي المعا بأففي المؤسسات القائمة كلقد اثبتت الدراسات 
 المجتمع يساعد عمى تحقيؽ نمك اقتصادم كبشكؿ سريع. 

كجاء فشؿ بعض البنكؾ أثر سياسات ائتمانية كنتيجة سياسة مخاطر غير فعالة حيث قامت مثؿ 
ىذه البنكؾ بمنح قركض تتجاكز حدكد رأسماليا كأىممت تطكير انظمتيا. كمف جية اخرم فقد اثرت 

م ذمنية المتمثمة في الصراع الدائر في مناطؽ مختمفة مف ليبيا عمى الحياة العامة كالاألكضاع األ

 المشاس االئتوبًٖ تشش٘ذ فٖ ٍدٍسُ الوبلٖ التحل٘ل
 التجبسٗٔ الوصبسف فٖ

 جامعة بني كليد –كمية االقتصاد كالعمـك السياسية  – الرباع محمد أبكبكر. د
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انعكس سمبا عمى األداء االقتصادم كأدل الي انخفاض اإلنتاج في قطاع النفط بشكؿ كبير مما أثر 
عمى األكضاع المالية العامة كسبب في عجز غير مسبكؽ في الميزانية العامة لسنكات الماضية 

ضافة الي االنخفاض الكبير في اإليرادات المحمية كؿ دلؾ كاف لو تأثيرا كبيرا عمى المكارد باإل
 المصارؼ اعتماد مدل عمى التعرؼ إلى تيدؼ الدراسة فإف ىذا العامة كاالستدامة المالية. كعمى

 .لدييا االئتماف لترشيد القرار أدكات اتخاذ مف كأداة المالي التحميؿ عمى
 فروض البحث 

 مالية بيانات عمى كالمرتكز محاسبية، كقكاعد أسس عمى المبني العميؽ المالي التحميؿ أف شؾ ال
 القرار ترشيد في تساعد تنبؤيو قيمة ليا سيككف كالنكع حيث الكـ مف ككافية كمبلئمة مكثكقة

 .التجارية المصارؼ في االئتماني
 - :يمي كما فركض صياغة يمكف ليذا
 عند المالي التحميؿ عمى االعتماد كدرجة المالية، القكائـ فيمستكم الثقة  بيف ارتباط عبلقة تكجد-1

 منح االئتماف. قرار اتخاذ
 المالي التحميؿ عمى االعتماد كدرجة االئتماف، مسئكلي كقدرات مؤىبلت بيف ارتباط عبلقة تكجد-2

 االئتماف. كيتفرع منيا الفرضيات االتية  منح قرار ترشيد مف أدكات كأداة
 .االئتماف لمحمؿ الكظيفي كالمسمى المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة تكجد-أ 
 .االئتماف لمحمؿ العممي كالتخصص المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة تكجد-ب
 .االئتماف حمؿلم العممية كالخبرة المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة يكجد – ج
 محمؿ يتمقاىا التي التدريبية كالدكرات المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة يكجد – د

 .المالي التحميؿ مجاؿ في االئتماف
  أىمية البحث

 ائتماني قرار في اتخاذ المالية القكائـ مف المستخرجة المالية كالمعمكمات المالي التحميؿ دكر 1-
  رشيد.
 مف لو لما حساسية االقتصادية األدكات أكثر مف أنو حيث ، المصرفي االئتماف ترشيد كيفية 2-

 الكطني. االقتصاد البنؾ أك مستكل عمى تأثيرات
 اىداف البحث 

القرار  ترشيد أدكات مف كأداة المالي التحميؿ عمى التجارية المصارؼ اعتماد مدل عمى التعرؼ 1-
 .االئتماني
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 صنع كيفية في المالي التحميؿ أدكات باستخداـ المتكفرة المعمكمات تمعبو الذم الدكر تكضيح 3-
 .االئتماني القرار

 المصرفي االئتمان قرارات ترشيد في ودوره المالي التحميل
 :المالي التحميل تعريف

 نشاط حكؿ كالنكعية الكمية المؤشرات مف مجمكعة اشتقاؽ أك استكشاؼ خبلليا مف يتـ عممية ىك 
 مف كذلؾ لممشركع كالمالية التشغيمية األنشطة كخكاص أىمية تحديد في تساىـ االقتصادم المشركع
 المؤشرات ىذه استخداـ يتـ لكي كذلؾ أخرل كمصادر المالية القكائـ مف تستخرج معمكمات خبلؿ
 التي األدكات أىـ مف المالي التحميؿ يعتبر (1).القرارات اتخاذ بقصد المنشأة أداء تقييـ في ذلؾ بعد

 عمييا، الحصكؿ حالة في أك األمكاؿ، استخداـ حالة في سكاء المالي، القرار متخذ بيا يستعيف
 ىذه مف الرغـ كعمى .األعماؿ بمنشأة مصمحة لو آخر طرؼ أم أك اإلدارة، القرار متخذ كاف كسكاء
 مزايا معرفة عميو يتعيف كما التحميؿ، أدكات اختيار في حذرنا يككف أف يجب القرار متخذ فإف األىمية
 أداة. كؿ كحدكد
 :المالي التحميل أغراض

 .المشركع ربحية تقييـ -
 .لممشركع المالي المركز تقييـ -
 .لممشركع االئتماني المركز تقييـ -
 .التمكيؿ سياسات كفاءة مدل تقييـ-
 .كالخصـك األصكؿ إدارة كفاءة مدل تقييـ-
 .لممشركع التنافسي المركز تقييـ -
 .االستمرارية عمى المشركع قدرة تقييـ-

 - :المالي التحميل من المستفيدة األطراف
  .المحتممكف أك الحاليكف المستثمركف-
 · الدائنكف-
  .نفسيا المؤسسة إدارة-
 · بالمؤسسة العاممكف-
  .الحككمية كالمؤسسات الجيات-
 .المالي بالتحميؿ المتخصصة المؤسسات-
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 :المالي التحميل أدوات
 أف عمييا األىداؼ ىذه إلى تصؿ كلكي شتى بكسائؿ إلييا لمكصكؿ تسعى أىداؼ مؤسسة لكؿ إف

 اتخاذ في منيا تستفيد أف يمكف معمكمات عمى تحصؿ خبلليا مف مناسبة أدكات تحميمية تستعمؿ
 (2)التحميمية األدكات ىذه كمف القرارات،

 بالنسب المالي التحميل-1
 بمعمكمات الخركج دؼ المالية القكائـ مككنات بيف العبلقة بدراسة التحميؿ مف النكع ىذا ييتـ

 .المؤسسة في المالي السائد الكضع تكضح
 واستخدامات األموال مصادر قائمة-2
 خبلؿ استخداميا كطرؽ األمكاؿ عمى الحصكؿ طرؽ عمى التعرؼ عمى يركز التحميؿ مف النكع ىذا
 كالمصادر الداخمية المصادر عمى التعرؼ في التحميؿ مف النكع ىذا كيفيد محددة، زمنية فترة

 .االستخدامات مع المصادر مبلءمة ىذه عمى لمعمؿ منيا كؿ كأىمية الخارجية
 التقديرية الموازنات-3

 كالمطمكبات المكجكدات مف المتكقع الحجـ عمى التعرؼ أساس عمى التحميمية األداة ىذه تقكـ
 .المتكقعة األرباح حجـ عمى كالتعرؼ كاالحتياجات المالية، كالحقكؽ،

 التعادل تحميل-4
 الكصكؿ حتى المباعة الكحدات كعدد المبيعات مستكل عمى التعرؼ إلى التحميمية تيدؼ األداة ىذه
 .الفائدة كالضريبة قبؿ لمربح

 مختمفة لسنوات المالية القوائم مقارنة-5
 فترة خبلؿ أخرل إلى سنة مف المالية القكائـ بنكد في تحدث التي التغيرات تبيف التحميمية األداة ىذه

 .إلى سنة سنة مف محددة
 االئتمان قرارات ترشيد في المالي التحميل ودور المالية النسب *

 التجارية البنكؾ في إدارات االئتماف إلييا تمجأ التي المعمكمات مصادر أىـ مف المالية القكائـ تعتبر
 كمدم التزامو بالكفاء بالتزاماتو كعف كالنقدية، األرباح تكليد عمى كقدرتو لمعميؿ، الكضع المالي لتقييـ

  .التسييبلت لو قدـ الذم البنؾ تجاه المترتبة
 في تساعد نتائج االئتماف إدارة تعطي حتى أسمكب مف بأكثر إجراؤىا يمكف المالي التحميؿ كعممية
 المالي التحميؿ أساليب أكثر مف المالية النسب كتعتبر .رفضو أك االئتماف طمب قرار بقبكؿ اتخاذ
 المالي الكضع سير حكؿ سمبي أك إيجابي انطباع تعطي المالية النسبكعميو فإف  كسيكلة شيكعان 
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 كالخسائر األرباح قائمة بنكد بعض بيف أك ببعض بعضيا الميزانية بنكد بيف عبلقات كىي لمشركة،
 .المالية النكاحي في كالضعؼ القكة نقاط عف الكشؼ بقصد
 تقييـ في تستخدـ التي المالية النسب مف كبير حجـ التجارية البنكؾ في إلدارات االئتماف كتتكفر
 كليست بداية مجرد ىي المالية النسب أف كحيث المالي، مركزه تقييـ خبلؿ مف طالب االئتماف أداء
 مف الرئيسية المجمكعات إلى اإلشارة مف فبلبد القرارات، اتخاذ أجؿ المالية مف القكائـ لتحميؿ غاية

 (3)االئتماني كىي تنقسـ الي  االئتماف كالمحمؿ ادارات تيتـ بيا التي المالية النسب

 Liquidity Ratios .السيكلة نسب 1 - 
   Profitability Ratios .الربحية نسب 2 – 
 Capital Structure Ratios.التمكيمي الييكؿ تكازف نسب 3 – 
 Activity & Efficiency Ratios .النشاط نسب 4 –
 Debt Management (Coverage) Ratios .المديكنية نسب5– 

 Market Value Ratios .السكؽ نسب 6 – 
  -وظائفو وأنواعو:  –التمويل المصرفي 

ييف كالمالييف يعرفكف اف اساس التمكيؿ المصرفي ىك تكافر الثقة كمف ىنا فإف الكثير مف االقتصاد
االئتماف بأنو الثقة ىذه الثقة يجب اف تككف مقركنة بالدفع عند حمكؿ اجؿ االستحقاؽ ام رد قيمة 

 (4)القرض مع الفكائد في المكعد المتفؽ عميو. 
كاالئتماف ىك الديف كيعني ايضان الكعد بالدفع كعميو فإف االئتماف المصرفي يمثؿ عبلقة مديكنية 

رض اك مانح التمكيؿ )المصرؼ( كالمقترض )الجية المستفيدة مف ىذا التمكيؿ( طرفاىا المق
كالمقترض قد يككف فردان أك شركة اك مؤسسة عامة أك خاصة كيمعب التمكيؿ المصرفي دكران ىامان 
 في الحياة االقتصادية إذ اليمكنو لعممية االنتاج اك التكزيع اف تعمؿ بشكؿ فعاؿ دكف تكفر االئتماف.

  -وظائف االئتمان المصرفي: 
يساعد االئتماف عمى تكزيع المكارد النقدية كاالئتمانية عمى مختمؼ االنشطة االقتصادية فيك يعمؿ  -

 عمى انسياب المكارد المالية المتاحة لدل الجياز المصرفي عمى كافة المشاريع االنتاجية كالخدمية.
 تفادم حجب مبالغ نقدية كبيرة دكف استعماؿ. يساعد االئتماف عمى تشغيؿ المكارد العاطمة ك  -
يساعد االئتماف عمى زيادة االنتاج اذ اف تكفيره كاستخدامو بكفاءة اقتصادية عالية يعتبر دعمان  -

 لمنمك كيساعد عمى زيادة االنتاج. 
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  -انواع االئتمان المصرفي: 
  -يمكف تقسيـ انكاع االئتماف المصرفي إلي عدة اقساـ: 

 اف كفؽ اغراضواالئتم-1
االئتماف االستثمارم كيقصد بو القركض كالتسييبلت الممنكحة لغرض تكفير مستمزمات االنتاج  -

 مف اراضي كعقارات كمعدات... إلخ. 
االئتماف االستيبلكي كىك المقدـ ألغراض الحصكؿ عمى السمع االستيبلكية كغالبان ما تككف السمع  -

 المعمرة. 
صد بو القركض كالتسييبلت المصرفية التي تقدـ لممتعامميف بعمميات االئتماف التجارم كيق -

التسكيؽ كالتبادؿ التجارم عمى الصعيد المحمي كالخارجي كسكاء كانت االطراؼ المستفيدة مف ىذه 
 (5)التسييبلت حككمية اك مشاريع أك افراد. 

 االئتماف مف حيث مدة االستحقاؽ-2
 االئتماف المصرفي طكيؿ االجؿ كالذم يككف مدتو خمس سنكات اك أكثر.   -     
االئتماف المصرفي متكسط االجؿ كتتركاح مدتو مابيف سنة كخمس سنكات كيستخدـ عادة  -

 في تمكيؿ شراء اآلالت كالمعدات. 
االئتماف المصرفي قصير االجؿ كتككف مدتو اقؿ مف سنة كيحصؿ عمى ىذا النكع مف  -

االئتماف االفراد كالمشركعات المختمفة لتمكيؿ عممياتيـ التجارية كالجارية كدفع الركاتب 
 كاالجكر. 

  (6)االئتماف المصرفي كفقان لمقطاعات كاالنشطة االقتصادية المقترحة. -3
 كيؿ قطاع التجارة الداخمية كالخارجية قركض تجارية تمنح لتم -
 قركض زراعية تمنح لتمكيؿ النشاط الزراعي  -
 قركض صناعية تمنح لتمكيؿ كتطكير كتنمية قطاع الصناعة  -
 قركض خدمية تمنح لمنيكض بنشاط الخدمات  -

 االئتماف المصرفي مف حيث نكع الضمانات - 4
 قركض مضمكنة بضمانات شخصية  -
 ينية قركض مضمكنة بضمانات ع -
 قركض غير مضمكنة  -
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   -استخدامات االئتمان المصرفي في ليبيا: 
 -* االحتياطات: 

كتتككف مف النقدية في الخزينة كالكدائع لدل المصرؼ المركزم بما في ذلؾ االحتياطي القانكني 
 الذم تحتفظ بو المصارؼ التجارية لدل مصرؼ ليبيا المركزم طبقان لمسياسية االئتمانية التي

  (7)يضعيا. 
 * سندات كاذكنات الخزانة المحمية 

 كىي تمثؿ استحقاقات عمى الحككمة.
 -* المكجكدات االجنبية: 

كىي عبارة عف المكجكدات التي يحتفظ بيا المصارؼ التجارية في الخارج لتغطية العمميات 
ؿ كدائع كاستثمارات المصرفية الناشئة عف تعامؿ ليبيا مع العالـ الخارجي اك التي يحتفظ بيا في شك

 في المصارؼ الخارجية.
 -* المكجكدات األخرل: 

كتشمؿ المباني كاالالت كالمعدات البلزمة لقياـ المصارؼ بكظائفيا باإلضافة إلى المكجكدات 
 االخرل التي التدخؿ ضمف البنكد التي سبؽ ذكرىا. 

  -تركيبة االئتمان في المصارف التجارية: 
  -تأخذ التسييبلت االئتمانية التي تمنحيا المصارؼ التجارية الميبية إحدل الصكر االتية: 

التسييبلت النقدية )المباشرة( يشمؿ ىذا البند القركض كالسمؼ كالحسابات الجارية المدينة -1
 كاالكراؽ التجارية المخصكمة. 

ي التسييبلت السمفيات كالسحب عمى المكشكؼ كىي يمثؿ نسبة عالية مف اجمال - أ
 االئتمانية. 

األكراؽ التجارية المخصكمة كالمشتراه كىي في حد داتيا عممية اقراض قصير االجؿ حيث تقـك -ب 
المصارؼ التجارية بشراء قيمة ىذه األكراؽ مقابؿ قيمة حالية. كالفرؽ بيف القيمتيف ىك الفائدة كيطمؽ 

ية المخصكمة عف القركض االخرل بسيكلتيا عمى ىذه الفائدة )سعر الخصـ( كتتميز االكراؽ التجار 
 ( 8كذلؾ إلمكانية اعادة خصميا لدل المصرؼ المركزم. )

 التيسيبلت االئتمانية غير نقدية -2
كىي عبارة عف تسييبلت ائتمانية غير مباشرة )تعيدية( فيي عبارة عف تعيدات خطية مف 

 المصارؼ بالتزامات قد تتحقؽ اك ال تتحقؽ كمف امثمتيا 
 اصدار خطابات الضماف -ب  تح االعتمادات المستندية ف-أ
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يكضح لنا حجـ التسييبلت االئتمانية الممنكحة مف المصارؼ التجارية لمختمؼ  1كالجدكؿ رقـ 
 .2016حتي 2005األنشطة االقتصادية خبلؿ الفترة 

 التسييالت االئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختمف االنشطة االقتصادية
Commercial Bank Credit to Various Economic Activities 

           ( * 1جدول )
        بالمميون دينار ليبي 

 ٔٙث٠ر

End of 

لًٚٚ 

ٌالٕٔطر 

تاللصٙثن٠ر 

 تٔصثؼ١ر ٚله١ِر

Loans to 

economic 

& Services 

Activities 

لًٚٚ 

 ػمثي٠ر

Housing 

Loans 

لًٚٚ 

 ًٌٍٕٙ

 تٌٕٙثػٟ

GMR 

Loans 

ٍِف 

 تؼصّثػ١ر*

Social 

Loans 

 تإلؼّثٌٟ

Total 

2005 2,701.6 1,426.3 373.0 1,665.7 6,166.6 

2006 3,589.9 1,394.4 373.0 1,709.9 7,067.2 

2007 4,544.0 1,419.4 328.0 1,899.9 8,191.3 

2008 6,596.8 1,300.8 174.0 2,473.3 10,544.9 

2009 7,341.8 1,278.8 0.0 3,192.1 11,812.7 

2010 8,086.8 1,187.2 0.0 3,770.6 13,044.6 

2011 8,294.7 1,154.7 0.0 3,337.1 12,786.5 

2012 9,660.2 1,147.9 0.0 4,973.5 15,781.6 

2013 10,225.2 1,137.8 0.0 6,726.0 18,089.0 

2014 11,663.3 1,137.8 0.0 7,158.9 19,960.0 

2015 12,466.4 1,137.8 0.0 6,608.6 20,212.8 

2016      

 Q1 12,409.4 1,137.8 0.0 6,439.4 19,986.6تًٌخغ تألٚي 

2016.04.30 12,350.3 1,137.8 0.0 6,357.2 19,845.3 

2016.05.31 12,242.9 1,137.8 0.0 6,300.9 19,681.6 

2016.06.30 12,224.5 1,137.8 0.0 6,233.9 19,596.2 

 2016 المركزي ليبيا مصرف تقرير * المصدر
               2013 العام من ابتداء لألفراد االسالمية المرابحة قروض تشمل* 



 

 

 

2017155

 
 (1شكل )

 القروض والتسييالت االئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختمف القطاعات واالنشطة االقتصادية
COMMERICAL BANK CREDIT TO VARIOUS ECONOMIC SECTORS 

خبلؿ االطبلع عمى البيانات الكاردة في تقارير مصرؼ ليبيا المركزم عف فترات مختمفة حيت كمف  
( الي حجـ التسييبلت االئتمانية الممنكحة مف الدكلة لمختمؼ األنشطة 1يشير الجدكؿ رقـ )

كىي تشمؿ األرصدة القائمة لجميع أنكاع  2016كحتى  2005االقتصادية كدلؾ خبلؿ الفترة مف 
ت االئتمانية كعمميات التمكيؿ المباشرة )سحب عمى المكشكؼ، أكراؽ تجارية كمالية التسييبل

مخصكمو، سمؼ كقركض، اية تسييبلت اخرم( المقدمة لجميع القطاعات االقتصادية. حيث بمغت 
كارتفعت قيمة التسييبلت  2010مميار دينار في سنة  13,044,6قيمة التسييبلت االئتمانية النقدية 

 .2016مميار دينار في سنة  19,596,2ية النقدية لتصؿ الي االئتمان
 الجانب العممي 

 كبيف المصارؼ في إدارات االئتماف بو تقكـ الذم المالي التحميؿ إجراءات بيف العبلقة تحميؿ تـ
 كدلؾ مف االئتماف، منح قرار التخاذ البلزمة المتكفرة المعمكمات تمؾ مف القرار صناع استفادة مدل

 المصارؼ في االئتماني التسييبلت صناع القرار مسئكلي عمى اف التي كزعتياستمارة االستبخبلؿ 
 صحتيا مف لمتأكد SPSS اإلحصائي التحميؿ برامج باستخداـ المعمكمات تمؾ تحميؿ التجارية كتـ

 :التالية اإلحصائية األساليب باستخداـ الباحث حيت قاـ .نفييا أك
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 .الدراسة لمتغيرات المعيارم كاالنحراؼ الحسابي، كالمتكسط التكرارات، .1
 chi-square   2اختبار كا .2

 لبلستقبللية الختبار فرضيات الدراسة. 
لقياس قكة عبلقة االرتباط بيف  Kendall tau – C تاك سي( كنداؿ ) التكافؽ .معامؿ3    

 متغيرات الدراسة. 
 اتخاذ عند المالي التحميل عمى االعتماد ودرجة المالية، القوائم فيالثقة  بين العالقة اختبار
 األولى الفرضية حسب االئتمان منح قرار
 قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى االعتماد كدرجة المالية، القكائـ الثقة في بيف ارتباط عبلقة تكجد
 استقبللية درجةكدلؾ الختبار مدم  2 كا اختبار استخداـ تـ فقد الفرضية ىذه الختبار االئتماف. منح

 االختبار ىذا نتيجة يمي كفيما المالية، القكائـ مستكم الثقة في عف المالي التحميؿ عمى االعتماد
ِّصٜٛ 

تٌهالٌر 

 تإلـٙثب١ر

ل١ّر 

وث
2

 

تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ

تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

 

نيؼر تالػصّثن ػٍٝ ) تٌصىًتيتز (

 تٌصف١ًٍ تٌّثٌٟ

 تٌؼهن
تٌعمر فٟ تٌمٛتبُ 

 تٌّث١ٌر

    

 

 
 ِٕمفٝر ِصِٛطر ًِشفؼر

  

 
0.00 20.09 

 

0 

 

1 
 ظمر ٜؼ١فر 3 3 - -

   

 

0.72 

 

1.41 
 ظمر ِصِٛطر 46 31 8 7

   

 

0.76 

 

2.27 
 ظمر ًِشفؼر 22 4 7 11

 0.05 = (∝) عند اإلحصائية الداللة مستوى حسب
 كبنان  ، ( 0.05 =∝) مستكل عند إحصائيا معنكية 2 كا قيمة أف يتضح السابؽ الجدكؿ خبلؿ كمف
 المالية، القكائـ في المكثكقية بيف إحصائيا معنكية عبلقة كجكد كنستنتج ، السابقة نقبؿ الفرضية عميو

 . االئتماف منح قرار اتخاذ عند التحميؿ المالي عمى االعتماد كدرجة
 بيف االرتباطلقياس قكة (Kendall tau – C )نمكذج  استخداـ تـ فقد العبلقة ىذه كاتجاه قكة كلقياس
 -: يمي كما النتائج كانت كقد المالي التحميؿ عمى االعتماد كدرجة المالية القكائـ في الثقة  درجة

ِّصٜٛ 

تٌهالٌر 

 تإلـٙثب١ر

   ِؼثًِ ل١ّر

 تيشدثٞ

 Cشثٚ وٕهتي

تٌٌْٛ 

 تٌّٕدٟ

الٔفًتف ت

 تٌّؼ١ثيٞ

تٌّصِٟٛ 

 تٌّصغ١ًتز تٌؼهن تٌفّثخٟ

  0   o.391  75.76%  0.53 

  

 2.27  71 نيؼر تٌعمر فٟ تٌمٛتبُ تٌّث١ٌر     

      

  

 55.33%  

 

0.83 

  

 نيؼر تالػصّثن ػٍٟ تٌصف١ًٍ تٌّثٌٟ  71  1.66 

 0.05 = (∝) ػٕه تإلـٙثب١ر تٌهالٌر ِّصٜٛ ـّح      

 معنكية كىي 0.391 بمغت المتغيريف بيف االرتباط معامؿ قيمة أف يبلحظ السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف
 كمعنكية طردية ارتباط عبلقة ىناؾ أف يعني مما ،( 0.05 =∝) داللة عند مستكل إحصائيا
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 أنو بمعنى ، المالي التحميؿ عمى االعتماد كدرجة القكائـ المالية في المكثكقية درجو بيف إحصائيا
 القكائـ في الثقة زادت كمما منح االئتماف قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة تزداد
 . المالية

 حسب المالي التحميل عمى االعتماد ودرجة االئتمان، محممي وقدرات مؤىالت بين اختبار العالقة
 الثانية: الفرضية

 المالي التحميؿ عمى اعتمادىـ كدرجة االئتماف، محممي كقدرات مؤىبلت بيف ارتباط عبلقة )تكجد 
 القرار( أدكات ترشيد مف كأداة

( لبلستقبللية كدلؾ الختبار  chi – square) 2 كا اختبار استخداـ تـ فقد الفرضية ىذه الختبار 
 المستقمة المتغيرات عف االئتماف قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة مدم استقبللية

  الفرعية الفرضيات - :التالية
 .االئتماف لمحمؿ الكظيفي المسمى 1- 
 .االئتماف لمحمؿ العممي التخصص 2- 
 .االئتماف لمحمؿ العممية الخبرة 3- 
 .المالي التحميؿ مجاؿ في تدريبية دكرات تمقى 4- 

 والمسمى االئتمان قرار اتخاذ عند المالي التحميل عمى االعتماد درجة بين العالقة اختبار -
 .لمحمل االئتمان الوظيفي
كدلؾ الختبار مدم استقبللية  chi– square 2  كا اختبار استخداـ تـ فقد العبلقة ىذه الختبار

 في كما االختبار نتيجة جاءت كقد الكظيفي المسمى عف المالي التحميؿ عمى درجة  االعتماد
 - : التالي الجدكؿ

ِّصٜٛ تٌهالٌر 

 تإلـٙثب١ر
ل١ّر 

وث
2

 
تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

 
 

نيؼر تالػصّثن ػٍٝ )  زتٌصىًتيت(

 تٌّثٌٟتٌصف١ًٍ 

 تٌٛظ١فر تٌؼهن

    
 
 

 ِٕمفٝر ِصِٛطر ًِشفؼر
  

 
0.299 2.39 

 
0 94.  

 
1. 78 

 ِه٠ً تبصّثْ 18 9 2 7

   
 

0.79 
 

1.62 
9 13 31 53 

ِٛظف 

 تبصّثْ

 0.05 = ∝ ػٕه تإلـٙثب١ر تٌهالٌر ِّصٜٛ ـّح
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 التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف إحصائيان  معنكية عبلقة كجكد عدـ يبلحظ السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف
 إحصائيا معنكية غير كىي 22.39 كا قيمة بمغت حيث االئتماف، لمحمؿ الكظيفيكالمسمى  المالي
 0.05 = ∝اإلحصائية  الداللة مستكل عند
 االئتماف مدراء مف أك المكظفيف مف كانكا سكاء ،االئتماف محممي أف تبيف السابقة النتيجة خبلؿ مف
 منح قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى اعتمادىـ درجة في تقريبان  متشابييف كىـ 2 الدرجة مف أقؿ

 عند المالي التحميؿ عمى االعتماد بدرجة عبلقة لو ليس المسمى الكظيفي أف يعني كىذا ،االئتماف
 االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة القائمة )تكجد الفرضية نرفض كبالتالي .االئتماف منح قرار اتخاذ
  االئتماف(لمحمؿ  الكظيفي كالمسمى المالي التحميؿ عمى
 العممي كالتخصص االئتماف قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف العبلقة اختبار-

 .لمحمؿ االئتماف
 كدلؾ الختبار مدم استقبللية درجة chi– square 2كا اختبار استخداـ تـ فقد العبلقة ىذه الختبار
 الجدكؿ في كما االختبار نتيجة جاءت كقد العممي التخصص عف المالي التحميؿ عمى االعتماد
  : التالي

ِّصٜٛ 

تٌهالٌر 

 تإلـٙثب١ر

ل١ّر 

وث
2

 
تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
 

تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ
 
 

 
 

نيؼر تالػصّثن ػٍٝ )  زتٌصىًتيت(

 تٌصف١ًٍ تٌّثٌٟ

 تٌؼهن
 

تٌصمٙٗ 

 تٌؼٍّٟ
 

   
 ِٕمفٝر ِصِٛطر ًِشفؼر

 
0.621 2.73 

 
0.91 

 
1. 67 

 ِفثِدر 18 9 3 6

   
 

0.72 
 

1.56 
 إنتيذ 16 9 4 3

   
 

0.87 
 

1.70 
 غ١ً نٌه 37 16 8 13

 0.05 =∝ عند اإلحصائٌة الداللة مستوى حسب

 التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف إحصائيا معنكية عبلقة كجكد عدـ السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف يبلحظ
 ∝ حدالؿ مستكل عند إحصائيان  معنكية غير كىي 2.73  2 كا قيمة بمغت حيث كالتخصص، المالي

 لمحممي العممي التخصص عف المالي التحميؿ عمى اعتماد درجة يعني استقبللية مما ، 0.05     =
 . االئتماف

 أك كاإلدارة المحاسبة تخصصات ذكم مف االئتماف محممي أف تبيف السابقة النتيجة خبلؿ مف
 منح قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى اعتمادىـ درجة في تقريبان  األخرل متشابييف التخصصات

 أساس يشكؿ ال العممي التخصص أف يعني مما ،الدرجة الثانية نحك آرائيـ تقاربت حيث ،االئتماف
 قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة عمى يؤثر ال كبالتالي ،المالي التحميؿ الستخداـ
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 التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة تكجد) القائمة الفرضية نرفض كبالتالي .االئتماف منح
 . ( االئتماف العممي لمحمؿ كالتخصص المالي

 العممية كالخبرة االئتماف قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف العبلقة اختبار  -
 االئتماف لمحممي
 درجة استقبللية مدل الختبار كذلؾ لبلستقبللية 2كا اختبار استخداـ تـ فقد االختبار ىذا كإلجراء
  :التالي الجدكؿ في كما حيث كانت النتائج العممية الخبرة عف المالي التحميؿ عمى االعتماد

ِّصٜٛ 

تٌهالٌر 

 تإلـٙثب١ر
ل١ّر 

وث
2

  
تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

  
  

نيؼر تالػصّثن ػٍٝ )  زتٌصىًتيت(

 تٌؼهن تٌصف١ًٍ تٌّثٌٟ
تٌمدًذ تٌؼ١ٍّر 

 خثٌّٕٛتز

        
  
     ِٕمفٝر ِصِٛطر ًِشفؼر  

   0.601  2.91 
  
 0.65 

  
1 33.    2  3 7  12 1-5 

      
  
 0.87 

  
1.80   10  6  15  31 6-10 

      
  
 0.85 

  
 1.64  6  8  14  28 

 10توصً ِٓ 

 ِٕٛتز

 0.05 = ∝ عند اإلحصائٌة الداللة مستوى حسب

 عمى االعتماد درجة بيف إحصائيان، معنكية عبلقة كجكد عدـ السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف يبلحظ
 عند إحصائيان  معنكية غير كىي 2.91 2كسنكات الخبرة حيث بمغت قيمة كا المالي التحميؿ

 الخبرة عف المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة استقبللية يعني مما 0.05  =  ∝داللة مستكل     
 االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة )تكجد القائمة الفرضية نرفض االئتماف كبالتالي لمحممي العممية
 ( لمحمؿ االئتماف العممية كالخبرة المالي التحميؿ عمى
 في تدريبية دورات عمى والحصول المالي التحميل عمى االعتماد درجة بين العالقة اختبار  -
 المالي التحميل مجال

 في كما النتائج كانت لبلستقبللية كقد  chi- square 2استخداـ كا تـ فقد العبلقة ىذه كالختبار
 :التالي الجدكؿ

ِّصٜٛ 

تٌهالٌر 

 تإلـٙثب١ر
ل١ّر 

وث
2

  
تالٔفًتف 

 تٌّؼ١ثيٞ
تٌّصِٟٛ 

 تٌفّثخٟ

  
  

نيؼر تالػصّثن ػٍٝ )  زتٌصىًتيت(

 تٌؼهن تٌصف١ًٍ تٌّثٌٟ
تٌفٙٛي ػٍٝ 

 نٚيتز شهي٠د١ر 

        
  
 ًِشفؼر  

ِصِٛط

     ِٕمفٝر ذ

  
 0.05
0 

 9.1
3 

  
 0.86 

  
 ٔؼُ  52  23  14  15  80 .1

      
  
 0.56 

  
 ال 19  12  3  4   1.26
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 0.05 = ∝ عند اإلحصائٌة الداللة مستوى حسب

 التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ضعيفة معنكية عبلقة كجكد السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف يبلحظ
 مستكل عند إحصائيان  معنكية كىي 9.13 2بمغت قيمة كا عمى دكرات تدريبية حيث كالحصكؿ المالي
 كبيف المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ضعيفة عبلقة كجكد يعني مما ، ( 0.05 = ∝) داللة

 التدريبية الدكرات تمقي نسبة زادت كمما أنو حيث .االئتماف لمحممي تدريبية دكرات عمى الحصكؿ
كىدا يشير الي كجكد عبلقة الطردية المالي  التحميؿ عمى االعتماددرجة  زادت االئتماف لمحممي
 المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف ارتباط عبلقة القائمة )تكجد الفرضية نقبؿ كبالتالي بينيما.

 االئتماف( لمحممي دكرات تدريبية عمى كالحصكؿ
  -النتائج: 

 أنو المالية بمعنى القكائـ في كالثقة المالي، التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف كثيؽ ارتباط ىناؾ-
 القكائـ في الثقة زادت كمما االئتماف منح قرار اتخاذ عند المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة تزداد
 المالية

 التحميؿ في دكرات كالحصكؿ عمى مف ككؿ المالي التحميؿ عمى االعتماد درجة بيف العبلقة أف-
 التحميؿ مجاؿ أكبر في دكرات عمى المكظؼ حصؿ كمما أنو يعني مما طردية عبلقة ىي المالي،
 المتغيرات أف .االئتماف منح قرار اتخاذ عند التحميؿ المالي عمى اعتماده درجة زادت كمما المالي

 ليست الخبرة العممية – العممي التخصص – الكظيفي المسمى كىي النمكذج في األخرل المستقمة
 .المالي التحميؿ عمى االعتماد بدرجة عبلقة ليا
ساىمت المصارؼ التجارية في تمكيؿ بعض المشركعات االستراتيجية كذلؾ بمنح قركض  -

كتسييبلت ائتمانية كىذه القركض غالبان ما تككف عمى صكرة دفعات مقدمة عمى قيمة تعاقدات 
التجارية في تقديـ  الشركات المنفذة لمكاجية مصركفاتيا بالعممة المحمية كما ساىمت المصارؼ

بعض التسييبلت االئتمانية لمشركات االجنبية التي تقـك بتنفيذ مشاريع تنمكية داخؿ ليبيا كاغمب ىذه 
 التسييبلت غير نقدية كإصدار خطابات الضماف كاالعتمادات المستندية. 

مة ليس لدل المصارؼ التجارية سياسة ائتمانية مكتكبة ككاضحة تتسـ بالمركنة كتضمف سبل -
امكاؿ المصارؼ كيسترشد بيا في اتخاذ قرارات االئتماف كابعاده كما انو ليس ىناؾ محاكالت جادة 

 لتخطيط االئتماف بما يكفؿ تحقيؽ اىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية.
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Abstract : 

    A cross sectional study of 162 students sample, targeted high education 

level, or what so called 4
th

 level of, composed of 38 students or otherwise 

37% were males, and 124 or otherwise 63% were females, with average age 

20.5 ±3.3 years. This study was conducted on November 2016 ended the 

last week of march 2017 in Zwarah city which is located 110 Km west to 

the capital of Libya Tripoli city, north Africa. 

   Methodology: A self-constructed anonymous questioner close end was 

used to evaluate the level of oral health cognation. The results were assessed 

and analyzed by means of using IBM software SPSS virgin 24. 

  The results:  an average 51 % of 36 of dichotomous questioner were right 

answered, and this percent was designated as acceptable level of oral health 

cognation according to Likert, also the study showed that the cognitive level 

among females were higher than that found among Males, i.e. 55% and 45% 

respectably, and this differences was found. The independent variables 

"student specialty i.e. human or applied science, family level of education, 

and family income level) were also computed.   

Conclusion: the oral health cognitive level in Zwarah city among high 

education students is acceptable.  

 المقدمة :
ميما مف طبيعة الحياة لدل كؿ مف الفرد كالمجتمع، ذلؾ لما تعكس الثقافة الصحية جانبان  

ليا مف مساس مباشر بالحياة اليكمية، كذلؾ تنطكم عمى مدل مكاكبة الفرد كالمجتمع لمتطكرات 
العممية التي تحصؿ في ىذا المجاؿ الصحي اك ذاؾ. كتقع دراسة الثقافة الصحية ضمف اىتمامات 

 .(Sociology of Health and Illnessعمـ اجتماع الصحة كالمرض )

  الصح٘ٔ الفوَٗٔ الثمبفٔ ل٘بس
 صٍاسٓ بوذٌٗٔ العبلٖ التعل٘ن طالة ب٘ي

 الزاكية  جامعة - زكارة  اآلداب  كمية - الطكينى عمي سمطاف.  د
 طرابمس  جامعة -  فاإلسنا  طب  كمية-  قرل سعيد حسيف.   د
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مف ضمف الدراسات االستطبلعية، كىي تيدؼ الى قياس الثقافة الصحية دراسة تصنؼ ىذه ال   
مف ء جز بمدينة زكاره، ك طبلب مؤسسات التعميـ العاليمف شريحة الفمكية. أما مجتمع الدراسة، فيـ 

 .عيةاالجتما ـبمختمؼ شرائحيتستيدؼ مكاطني المدينة  دراسة شاممة
كخبراء في مجاؿ عمـ  ،بتظافر جيكد أطباء اسنافىذه الدراسة  ت،كانجز  تكاسس تصمم 

 كأيضااالجتماع، نظرا لطبيعة تداخؿ ىذه الدراسة بيف "الطب" بصفة عامة ك"العمـك االجتماعية"، 
 لكجكد تأثير مباشر لكؿ منيما عمى االخر، فسمكؾ كحياة افراد المجتمع، تؤثر حتما عمى صحتيـ،

 مما يفرض عمينا الجمع بيف ىذيف الحقميف المعرفييف معا. 
اعتباطا، اك فضكال شخصيا ألصحاب ىذا الدراسة، بقدر ما ىك  يأتإف اختيار ىذه الدراسة، لـ     

تيا في إماطة المثاـ عف احد اسباب تدني صحة الفـ كاالسناف في أىمينابع مف خبرتيـ في تقدير 
يا بصفة عامة، اال كىك الثقافة الصحية الفمكية، مما يدعـ لكجستيا ىذه المدينة خاصة، كفي ليب

االشكالية  أسبابككثائقيا الميتميف بالتخطيط الصحي الفمكم في ىذه المدينة زكاره، لمعالجة 
الذم يتكافؽ كحاجة الناس، ك يسيـ إيجابا في رفع كتحسيف الخدمات  األسمكبالصحية جذريا، ب

عممي، بعيدا عف التخميف، كتككف ىذه المعمكمات مرجعا ىاما، في رصد  الصحية الفمكية، في إطار
 كقياس التغيرات التي قد تحدث في المجتمع في فترة زمنية مستقبمية.

لقد حققت الدكؿ الصناعية قفزة نكعية في تخفيض حدة االصابة بتسكس االسناف بيف مكاطنييا     
إف ىذا النجاح ال يمكف اف يتحقؽ فقط مف  .(3-2-1)كراشديف في العقديف الماضييف اؿ مف اطف

كلكف يككف بمعية نجاح ىذه الدكؿ في تحسيف المستكل  ،خبلؿ تقديـ كتحسيف الخدمات العبلجية
مما حسف  .(4)الفمكم المعرفي لصحة الفـ كاالسناف كبالتالي تطكرا في الكعي كالمسمؾ الصحي 

، ككذلؾ السعي باستمراريةالرعاية الفمكية  ألصكؿاطنيف منظكر الكقاية في نمط الحياة كممارسة المك 
لمحصكؿ عمى العبلجات البلزمة مف خبلؿ زياراتيـ المنتظمة لعيادات االسناف كالسعي لمحصكؿ 

 كارتفاععمى العبلجات الكقائية كالترميمية كالجراحية، مما انعكس عمى صحة المكاطنيف العامة 
كر كالتحسف زاد مف اىتماـ الناس بالكقاية مف خبلؿ التكاصؿ ىذا التط (8)متكسط االعمار لدييـ. 

تعاني مف    . بعكس الدكؿ التيأكطانيـالتكعكم كالعبلجي لمقدمي الخدمات الصحية الفمكية في 
انخفاض مستكل الكعي الصحي كتعاني مف ضعؼ في اكضاعيا االقتصادية، حيت اظيرت نتائج 

نظرا لزيادة عناصر  ،الفـ كاالسناف بأمراضبة االصابة انو قد ارتفعت فييا نس ،فييا المسكحات
سكء التغذية، التدخيف، عدـ االىتماـ برعاية صحة  :الفـ كاالسناف مثبل بأمراضالخطر في االصابة 

البلزمة  ،الفـ كاالسناف الخصكصية، ناىيؾ عف النقص الشديد في البنية التحتية الصحية الفمكية
 (  33)العبلجية. لتقديـ الخدمات 
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 االجتماعي،مرتبطاف بالثقافة الصحية كالسمكؾ جديداف إف الصحة كنقيضيا المرض مفيكماف     
كبلىما منتكج ألسمكب الحياة الذم يعيشو الناس في بيئتيـ، كفقا لما تكارثتو األجياؿ مف مخزكف 

عضيا كبخاطئ  اكثرىا ثقافي عف بعضيـ البعض، مما أدل إلى حصيمة ثقافية كعادات كسمككيات
 .صحيح

الكعي الغريزم، ب عندما نتحدث عف مجتمع مثؿ المجتمع الميبي الذم معظـ نتاجو مما يسمى 
 اليكمية، حياتو خبلؿ الفرد يكتسبيا لممارسات، كخبرات، نتيجة الفرد لدل يتككف ما ىك )الذم
محمبل بما فيو مف عيكب كأخطاء، مما يحتاج الى دراستو  (34.)الغالب في غريزية بدكافع مدفكعا

زالة كؿ ما عمؽ بو مف عيكب كمفاىيـ بالية، ال تمت الى العمـك الطبية بصمة، كالدفع كفحصو  كا 
البدائؿ،  بيف كالتمييز كاإلقناع، ،كالفيـ ،العقؿ إعماؿ عمى القائـ الكعي ىك الذم ((بالكعي العقمي

 اجؿ تككيف مف كمقصكد، مخطط جيد طريؽ عف إال النكع، ىذا إلى الكصكؿ اإلنساف يستطيع كال
 مستكل إلى لكي يصؿ الفرد يمارسيا عقمية، بعمميات يرتبط ، كذلؾدالفر  لدل العامة الثقافة مف قدر
أصحاب  يرل  ك (34)المبرمج. قيؼ كالتعميـ تالمكتسب بالث كالتبني االىتماـ مستكل ثـ أكال، الفيـ
يمكف اف يككف لو عدة  ،العقمي الكعيكسماه  ما ذكر كجاء في المرجع السابؽ الدراسة أفىذه 

 ،تطبيقات مختمفة مثبل الكعي البيئي، الكعي االمني، كايضا الكعي الصحي الفمكم مكضكع دراستنا
 لىمما يؤدم حتما ا ،كالسمككية االدائية كالكجدانية، المعرفية، الجكانب عمى قائمة عممية فالكعي

 (17ك 16. )البدنية لؤلفراد، كمنيا صحة الفـ كاالسناف تحسيف الصحة
الصحي ىك عممية معقدة تتككف مف عدة عناصر كمؤثرات كمتغيرات بدأ بالمعرفة ثـ الكعي     

، المحيطة كالثقافية كالصحيةالمكقؼ ثـ السمكؾ، كجميعيا يتأثر بالبيئة االجتماعية كاالقتصادية 
الدراسات اف العممية التعميمية مف أكثر العناصر تأثيرا عمى الثقافة الصحية الفمكية ككذلؾ اثبتت 

 كبالتالي الكعي الصحي.
بمستكياتيا المعرفية  ك عممية ترجمة الحقائؽ الصحية "الثقافة الصحيةالصحي: ى اف مفيـك الكعي  

ؼ تغيير االتجاىات أنماط سمككية صحية سميمة عمى مستكل الفرد كالمجتمع، بيد جميعا" الى
الخبرات كممارستو العادات  اكتسابلؾ مساعدة الفرد عمى ذسكية، ككال غيركالعادات السمككية 
، إم تعتبر الثقافة الصحية الفمكية أساسا كمرجعا لكي يصبح االنساف كاعيا، الصحية الصحيحة

  (.35كىك ما يؤيد تجسمنا )
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عرفة في االقناع لمكصكؿ الى الكعي، ألفراد الم ىكحيث اف الكعي الصحي الفمكم يتركز عم  
 األمراض ، كأف ليذهالمثة كأمراضبالتسكس  لئلصابةعرضة  المجتمع فردا فردا كذلؾ بإقناعيـ أنيـ

 ، كذلؾ مف خبلؿ ترسيخ ثقافة التقدير كاالحتراـيمكف الكقاية منيا كفي ذات الكقت حادة،مضاعفات 
افة الصحية الفمكية امرا ال مناص منو لمكصكؿ الى كعيا كاألسناف، لتصبح الثقصحة الفـ  ألىمية

 (5-4صحيا فمكيا مجزم. )
اف ما يكتسبو االنساف مف ايضا،  االعتبار تؤخذ بعيفيجب اف  االساسية، التيمف المفاىيـ ك    

، مف خبلؿ االطبلع ليس شيئا يتـ تكارثو مف اسرتو جينيا، بؿ ىك شيئا يتعممو الفرد ،معرفة ككعي
 (.6محاكاة بأفراد يتمتعكف بمستكيات عالية مف الكعي )مف ال اكتساباكيكتسبو 

الباحثاف ىنا في ىذه الدراسة، يركف انو مف كاقع المشاىدة المصيقة ألفراد المجتمع كمف خبلؿ طبيعة 
ت عمميـ كالعديد مف الدراسات كالمسكحات البحثية المنشكرة تبيف أف: األفراد المنحدريف مف مستكيا

اجتماعية عالية الدخؿ، كمثقفة ثقافة صحية فمكية، كمتعممة عمـك تطبيقية، ىـ أكثر كعيا كالتزاما 
 (36بالرعاية الصحية الفمكية، مف االشخاص االقؿ ثقافة كتعميما كدخبل. )

فيما  كأحاسيس كسمكؾ األفرادإضافة اك تغيير أفكار  كالتثقيؼ الصحي: ىمما تقدـ فاف مفيـك   
أفراد المجتمع بالخبرات البلزمة بيدؼ التأثير في  ، كتزكيدحتيـ كمحيطيـ كسمككيـ يتعمؽ بص
ـ المجتمع كيفية حماية حميدان، كتعمييتعمؽ بالصحة تأثيران  كاتجاىاتيـ كممارساتيـ فيمامعمكماتيـ 

 التي تظير في المجتمع كالمشاكؿ الصحيةنفسو مف األمراض 
الخكض في  دكف بصفة عامة ثقافةحث ىي: إذا نحف عرفنا الالفمكية في ىذا البالثقافة الصحية 

إذف نعرفيا عمى انيا  "،بعض الشيء ئمعرفة الشخص عف كؿ ش": عمى انياالعديد مف تفسيراتيا 
ككظيفتيا كعيكبيا الخمقية كاالمراض التي تصيبو  فمو كاسنانومعرفة الشخص بعض الشيء عف "

بالقدر الذم يؤمف لو  ؼ السبيؿ الى الكقاية منيا كعبلجيانتيجة لمحكادث العارضة اك المرضية، ككي
 .سبلمتو"

إذف ما ىك تبذكا عمى ىيئة سؤاؿ:  ،لنا إشكالية ات، ما قد يطرحالتعريفقد نجد اف ىذا الكـ مف    
كيحافظ عؿ صحة جيازه  الحد االدنى الذم يجب اف يعرفو الشخص حتى يصبح مثقفا صحيا

ف لسنا ىنا بصدد االجابة عمى ىذا السؤاؿ، نكصي بأف يفرد لذلؾ كحيث أننا نح؟ الفمكم السني
دراسة كبحث عممي حتى تتـ االجابة عميو، كبذلؾ نتمكف مف تقيـ الكعي الصحي الفمكم بكؿ دقة 

 بيف المجتمعات كمقارنتيا ببعضيا البعض لمعرفة أم مجتمع ىك أكثر كعيا صحيا.
نضع ليا ميزاف، كىك ميزاف معنكم كليس رقمي ككاف  الثقافة الصحية الفمكية، يجب أف نقيسكلكي 

  ميزاف ليكر ىك أداة القياس.
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 الدراسة:اشكالية  
 تسكس االسناففي المجتمع الميبي كبالذات  كاالسناف، اف ارتفاع نسبة االصابة بأمراض الفـ   

 األطباءمف  المختصيفالكثير مف قبؿ  مف تكانطباعاكالتيابات المثة، كالذم اكعز سببو 
الى تدني (، 21ك22ك20البحاث فيما نشر ليـ مف أبحاث. )مف  كنتائج بحثية لمعديد الممارسيف،

 يستكجبمما  الصحي الفمكم، الكعيالثقافة الفمكية في المجتمعات المبحكثة، كمف تـ تدني في 
صحية ىؿ فعبل مستكل الثقافة الة لقطع الشؾ باليقيف، كمعرفالبحث في عمؽ ىذه االشكالية، 

 .)15، 14، 13، 12) الصحي الفمكم.الكعي الفمكية لو ارتباطا ب
كتأسيسا عمى ما سبؽ، فاف ىذه الدراسة تعتبر جزءا مف دراسة اشمؿ لتقييـ مستكل الثقافة الصحية  

الفمكية كعنصر اساس في تحسيف مستكل الكعي بالصحة الفمكية، لمختمؼ الشرائح االجتماعية 
لممجتمع الميبي، االسرة، أطفاؿ الرياض، تبلميذ المدارس كطبلب الجامعات، النساء الحكامؿ 
كالمرضعات، المسنيف، ذكم االحتياجات الخاصة، كما استيدافنا لفئة طبلب كشباب الجامعات في 
ىذه الدراسة، اال تنفيذا لما عزمنا الشركع فيو، إف شاء اهلل، محاكليف أف نصيغ ىذه االشكالية مف 

 خبلؿ االجابة عمى التساؤؿ االتى
 زواره؟يم العالي في مدينة طالب التعم ثقافة الصحة الفموية بين مستوى ما ىو  
  الدراسة: ىدف

يتمحكر حكؿ إجراء استقصاء لعينة مف طبلب التعميـ العالي بمدينة زكاره لقياس الكعي الثقافي 
 الصحي الفمكم ليـ.
 تساؤالت الدراسة:

 مستكل ثقافة الصحة الفمكية لطبلب مؤسسات التعميـ العالي في مديتو زكاره؟ ما  .1
بمككنات الجياز الفمكم، ككظائفو الحيكية، متعمقة لممعمكمات ال ما  مدل معرفة الطالب .2

كاألمراض التي تصيبو، كخطكرتيا عمى صحتو، كسبؿ عبلجيا، كالكقاية منيا كمضاعفاتيا، 
 كتأثيرىا عمى ىذا الجياز، اك بقية اجيزة كاعضاء الجسـ؟

التعميـ العالي في  ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الثقافة الفمكية الصحية لطبلب .3
 مدينة زكارة كنكع المبحكث.؟

ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الثقافة الصحية الفمكية   لطبلب   التعميـ العالي فى  .4
 مدينة زكارة كالمستكل التعميمي لمكالديف؟

ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الثقافة الصحية الفمكية لطبلب مؤسسات التعميـ  .5
 الي في مدينة زكاره كمستكل دخؿ االسرة؟الع
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 :طريقة العمل    
عشكائية عمدية، استمرت لفترة خمسة أشير، بدأ  مقطعية عينة عمىالكصفية الدراسة ىذه  اجريت  

د لعد ميبلدية ، 2017ميبلدية، حتى نياية شير مارس عاـ  2016مف اكؿ شير نكفمبر في عاـ 
 ،كمية اآلداب بزكارةب الدارسيف مفليبييف الجنسية،  ،زكارهسكاف مدينة طالبا كطالبة، مف  162

 38. منيـ العمـك اليندسيةك  التقنية كمعيد العمـك الفندقية، ثـ كمية المعيد العالي لمعمـك البحرية،ك 
 ، امسنة 24ك 17اعمارىـ بيف  تتراكح ،%63إناث، أم بنسبة  124%، ك37ذككر، أم بنسبة 

 اعدت كصممت  بالمغةالدراسة مف استمارة  بياناتجمعت ة، سن 3.3±  20.5 عمرم بمتكسط
في المحكر  االكؿ  الخاص  بالبيانات  االساسية ،  ا، تساؤالتيمجيكلة اليكية، كجعمت العربية

بعضيا مفتكح كبعضيا مغمؽ االجابات، اما فيما يخص المعرفة كالمكقؼ كالسمكؾ كانت جميعيا 
البيانات مف خبلؿ المقابمة الشخصية التي اجريت مع المبحكثيف بعد اف استيفاء تـ  الخيارات، مقفمة

 تـ اعدادىـ كتكجيييـ في كيفية إدارة ىذه المقابمة.
اليدؼ مف ب وقد تـ أعبلم قبؿ شركعو في تحرير االستمارة، ،كؿ طالب أجيز في ىذه الدراسة     

جميع بياناتيا  سرية  كال  تستخدـ ىذه الدراسة، كاف محتكاىا ال يمكف اف يعرؼ عف صاحبيا،   ك 
 قبكؿ ضمنيعمييا، ىك ستمارة كتدكيف إجابتو لبلكاعتبر قبكؿ الطالب  ،اال  لمبحث  العممى فقط 

 لممشاركة.
ى، التي تـ تحريرىا مف قبؿ المبحكثيف، اختبارا لمصداقيتيا العشرة استمارات االكل اعتبرت 

تكماؿ تحرير االستمارة الكاحدة، الذم كجد انو يتراكح كمعرفة متكسط الزمف البلـز الس كصبلحيتيا،
كجدكا  الذيفدقيقة الى خمسة عشرة دقيقة.  أستيدؼ المبحكتيف عشكائيا كؿ الطبلب  12بيف 
كانطبقت عمييـ الشركط، ككافقكا عمى فيو زيارة تمؾ المؤسسة،  تمتفي اليـك الذم ، صدفة

 المؤسسة التعميمية.الطبلب كنكعيـ ببغض النظر عف عدد المشاركة، 
 االستمارة:

 ثبلثة محاكر:تـ تصميـ االستمارة مف     
 المبحكثكىي كما يمي: نكع  بنكد، 8البيانات االكلية لممبحكث، يتككف مف  المحكر االكؿ .أ 

لرفض أم عينة تجاكزت سف الطبلب المعمكمة في الدراسة الجامعية  عمره"ذكر اك انثى"، 
الكالديف مستكل تعميـ سنة(، نكعية االختصاص" عمـك تطبيقية اك إنسانية"،  24 – 18)

، كمحدكد الدخؿ" مف خبلؿ د" غير محدك االسرة "جامعي اك اعمى، كثانكم اك أدنى"، دخؿ
االـ،  ةاالجابة عمى اربعة أسئمة فرعية تشمؿ نكع السكف )فيبل، شقة، بيت عربي.(، مين

 اك متدني، قيمة دخؿ المبحكث.مستكل الدخؿ االسرم، عالي 
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ثبلثة عناصر لعبارات تمثؿ اتجاىا معرفيا  الصحية الفمكية كيتككف مف المحكر الثاني المعرفة .ب 
، " كيتككف مف ثبلثة جمؿلجياز الفـ كاالسناف"المستكل المعرفي  :االكؿاك صحيا اك سمككيا 

 كالثالث:، دل عشرة جممةالمعرفي " السمككيات كالمكاقؼ" كيتككف مف إحالمستكل  :الثاني
"ألمراض الفـ كاالسناف كمسبباتيا كمضاعفاتيا" كيتككف مف إحدل عشرة  المستكل المعرفي 

 منيا احتماليف لكؿ جممةبرية عممية ، ككضع ما مجمكعة خمسة كعشركف جممة خ أمجممة، 
لمبحكث كعمى ا لمنع الحرج،  اعمـ"حسب صدؽ اك كذب الجممة، كخيارا ثالثا "ال "صح، خطأ"

كاسند لبلحتماؿ التكافقي الصحيح درجة كاحدة، كالخاطئ اك "ال ، اختيار االحتماؿ االنسب
    (32)اعمـ" اك كؿ مف امتنع عف االجابة صفر. 

 تحميل البيانات احصائيا.
    . المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة في تأثير التكرارية لجداكؿتـ تحميؿ بيانات ا اوال: 

 المتغيرات المستقمة تشمؿ:
 النكع: )ذكر اك انثى(. .1
 تخصص المبحكث: عمـك انسانية اك تطبيقية. .2
المستكل التعميمي لؤلبكيف: عالي، متكسط، كمتدني، )إذا تكافؽ المستكل التعميمي لمكالديف   .3

تصنؼ االسرة عمى ىذا االساس اما إذا اختمؼ فيؤخذ المستكل الذم يمي االعمى الحد 
 كمتكسط(.الكالديف 

االسئمة االربعة التالية كضعت لنستنبط منيا بالمقارنة تحديد المستكل االقتصادم لؤلسرة الذم  .4
 صنؼ عمى مستكييف اما "عالي" اك "محدكد" كمتغير مستقؿ، كىي كما يمي:

 نكع السكف )فيبل، شقة، بيت عربي.( .أ 
 ____._مينة االـ.  .ب 
 ___._قيمة دخؿ االسرة.   .ج 
 (24) المبحكث____.قيمة دخؿ  .د 

 المتغيرات التابعة كتشمؿ:
الثقافة الصحية الفمكية )المعرفة(: المقاسة بعدد كنسبة اختيار الخيارات التكافقية لممبحكثيف عف كؿ 

 بند، كىي خمسة كعشركف بند )كىي عمى ىيئة عبارة عممية إما اف تككف صحيحة أك خاطئة(. 
 الفمكية:المستكل المعرفي لمثقافة الصحية  .1
صحيح  )درجة كاحدة(، كعميو تككف درجة ىذا  يتـ تقييـ ىذا المستكل بإسناد كؿ اختيار تكافق   

كىي عدد الخيارات التكافقية الصحيحة، كباستخراج النسبة المئكية  25/25المحكر العميا ىي  
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المئكية  لمتكسط مجمكع االستجابات الصحيحة لممبحكثيف عف كؿ جممة، يتـ تقيـ نتائج النسب
(، إذ اعتبر اف ام نسبة 10حسب معيار ليكر، باستخداـ الميزاف الذم أستعممو فرحات القدكة )

% تعني اف المستكل المعرفي في ذلؾ السؤاؿ ىك عالي جدا، كعالي كعند اكثر 80مئكية اكثر مف 
مف  %، تعني اف المستكل المعرفي في ذلؾ السؤاؿ ىك عالي، كعند أكثر 80% كاقؿ مف 60مف 
% 20%، تعني اف المستكل المعرفي في ذلؾ السؤاؿ ىك معتدؿ، كعند اكثر  60% كاقؿ مف 40

%،  20%، تعني اف المستكل المعرفي في ذلؾ السؤاؿ ىك ضعيؼ، كعند أقؿ مف 40كاقؿ مف 
 تعني اف المستكل المعرفي في ذلؾ السؤاؿ ىك ضعيؼ جدا.  

 تحميؿ النتائج:
(، 1الجدكؿ رقـ ) لمعينة العمدية التي كما جاء كصفيا فيدراستنا المقطعية  خمصت نتائجلقد       

طالب كطالبة مف  162 ، لعدد2017عاـ، كانتيت في اكائؿ  ،2016اجريت في نياية عاـ ك 
لتحميؿ ، 24" الرزمة اإلحصائية إصدار رقـ spss" باستعماؿ برنامجبزكاره، المعاىد العميا كالكميات 

 ا يمي:الى م ،البيانات
 اوال: خصائص العينة

 ر كالنكعالعم -1

 لمكالديف، كدخؿ االسرة التعميميكالمستكل  التخصص، -2
 

 

 
 

ممخص نتائج الثقافة الصحية الفمكية بيف طبلب القطاع المبحكث، كانت بمستكل معتدؿ، أم : ثانيا
 % ككاف التبايف بيف المحاكر ىك كما يمي:51بنسبة 

 

 ٠ٜٛؿ ػهن تٌّٕثيو١ٓ فٟ تٌدفط ِٚصِٟٛ تػّثيُ٘. 1ؼهٚي يلُ 

تٌّدفٛضؼُٕ  ؼًِّصِٟٛ تٌ % ع   تالٔفًتف تٌّؼ١ثيٞ 

 2.238 21 %23 38 ووٛي

 2.398 20 %67 124 تٔثض

 2.338 20.5 100.0 162 تٌّؽّٛع

 عدد المبحوثٌن حسب المتغٌرات المستقلة الدٌمغرافٌة 2الجدول رقم 

 المستوى االقتصادي لألسرة مستوى االسرة التعلٌمً التخصص

 محدود عادي ثانوي جامعً انسانٌة تطبٌقٌة

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع

60 37% 102 63% 113 70% 49 30% 80 49% 82 51% 
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حيث أظيرت النتائج اف الطمبة بصفة عامة يفتقركف الى معرفة تككيف افكاىيـ كعدد  .1
المدرسية عمى معمكمات أسنانيـ، كىذا مرده الى نقص اك ربما انعداـ احتكاء المناىج الدراسية 

معرفية تعمميا الطالب أثناء دراستيـ بالمرحمة اإللزامية كالثانكية، مما يستدعي مراجعة مناىج ىذه 
. قرار مكاضيع في صحة الفـ كاالسناف بالمناىج الدراسية، تحت أم صكرة كخاصة العمـك  المراحؿ، كا 

ـ "عالي"، كربما كاف سبب ذلؾ أما بالنسبة لمسمكؾ كالكقاية فكانت أحسف حاؿ كبمستكل عا .2
الى دكر االعبلـ، اك التبادؿ المعرفي بيف االقراف، اك أطباء االسناف أثناء العبلج، إذ تبيف لنا أف 

% كىذا يتيح الفرصة  70نسبة الطمبة الذيف ترددكا عمى عيادات االسناف تصؿ الى أكثر مف 
ف الكتساب  معارؼ  كمعمكمات  حكؿ  صحة  االسناف، كال يخ فى دكر الثقافة االسرية، حتى كا 

 كانت ضئيمة، اال انيا كاف ليا أثر حميد ككانت النتيجة معتدلة أم أعمى مف أربعيف بالمئة.
أما بالنسبة لمستكل معرفة امراض الفـ كمسبباتيا، فيي أيضا بمستكل "معتدؿ" أم بنسبة  .3

تعميؿ تميز محكر السمكؾ  %، كقد يرجح سبب ذلؾ أيضا، الى نفس األسباب الذم ذكرتيا، في51
 كالثقافة عف المعرفة التشريحية لمفـ كاالسناف.

ثالثا: ممخص نتائج الثقافة الصحية الفمكية بيف طبلب القطاع المبحكث حسب النكع:  .4
النتائج أظيرت باف مستكل الثقافة الصحية الفمكية بيف االناث ىي اعمى منيا بيف الذككر، كانت 

تكل معتدؿ، كأيضا لئلناث بمستكل معتدؿ كلكف بنسبة اعمى في % لمذككر أم بمس45بنسبة 
االناث، كلكي نعرؼ ىؿ ىذه النسبة ليا أم مدلكؿ إحصائي قمنا باستعماؿ اختبار كأم التربيعي 

% 5، كاظيرت النتيجة عند مستكل الثقة 24باستعماؿ حزمة أس بي أس اإلحصائية إصدار رقـ 
 كما يمي:

  :مستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، مستقمة عن الفرضية الصفرية اك "العدمية
  النوع.
  :مستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، غير مستقمة عن النوع.الفرضية البديمة   

 

٘ث ٚيثِفٌٍؼ١ّٕر فٟ ٔص١ؽر تٌعمثفر تٌف٠ّٛر  ٍِمٗ ( ٠ٜٛؿ3ؼهٚي يلُ )

 ؼًْٕٚ.تٌتٌمّّر ٚ تٌعالظر ٚخٕٛن٘ث

ِصِٟٛ ِفٛي 

 تٌّؼًفر   

 تًِتٚ تٌفُ ِّٚددثشٙث تٌٍّٛن ٚتٌّٛلف تٌؽٙثٌ تٌفّٛٞ  

% َ % َ % َ % َ 

 معتدل %51 معتدل %47  عالً %66 ضعٌف 40%

تٌمّّر  ٚخٕٛن٘ث٘ث تٌعالظر ٚيثِفٌٍؼ١ٕر ـّح تٌٕٛع فٟ ٔص١ؽر تٌعمثفر تٌف٠ّٛر  ٍِمٗ ( ٠ٜٛؿ4ؼهٚي يلُ )

 124إٔثض = – 38ع: ووٛي = ٚػًْٕٚ.

 

ِؼًفر تٌؽٙثٌ ِّصٜٛ 

 تٌفّٛٞ

 تٌّّصٜٛ تٌٍّٛوٟ

 ٚتٌّٛلف

تٌفُ  تٌّؼًفر خأًِتٚ

 ٚتالِٕثْ ِّٚددثشٙث

ِصِٟٛ ِفٛي 

 تٌّؼًفر   

% َ % َ % َ % َ 

 ِؼصهي %45 ِؼصهي %49 معتدل %57 ضعٌف %30 ذكور

 ِؼصهي %55 ِؼصهي %51 عالً %71 معتدل %42 اناث
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المجدكلة تساكم  Pكقيمة  4مع درجة حرية  12.197( يتضح اف كام التربيعي = 5مف الجدكؿ )
المفترضة، أم نستطيع رفض الفرضية العدمية، إذف ىناؾ ارتباط بيف  0.05كىي أقؿ مف  0.016

( نبلحظ اف 4النكع كمستكل الثقافة الصحية الفمكية، كلكنو ضعيؼ كذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
 النسبة بينيما ضئيمة جدا.

 

المبحوث حسب  القطاع طالب بين الفموية الصحية الثقافة نتائج ملخصساثؼب:  

المبحكث، حيث أظيرت النتائج، اف تخصص العمـك اإلنسانية اظيركا أكثر ثقافة مف تخصص 
الطبلب ذكم اختصاص العمـك التطبيقية، كىك كذلؾ في المحاكر الثبلث، كىك ما يعكس افتقار 
مناىج طبلب العمـك التطبيقية مف أم مكاضيع في الثقافة الصحية الفمكية، كىك المفترض، في حيف 

اص العمـك اإلنسانية يككف محتكل منيجيـ بطبيعتو أقؿ محتكل في العمـك البيكلكجية، اف ذكم اختص
كىذه النتيجة مثيرة لمجدؿ كتحتاج الى المزيد مف التمحيص، كلكي نتعرؼ عمى ما إذا ليذا التميز 

 أم داللة إحصائية، استعممنا اختبار كام التربيعي ككانت فرضياتنا كما يمي:
 مستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، مستقمة العدمية:  الفرضية الصفرية اك

 .عن نوعية التخصص الجامعي لمطالب
  مستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، غير مستقمة عن نوعية التخصص

 .الجامعي لمطالب

Chi-Square Tests table 5 

 
Value Df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.197
a
 4 .016 

Likelihood Ratio 11.360 4 .023 

Linear-by-Linear 

Association 

10.492 1 .001 

N of Valid Cases 162 
  

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is .70. 

 ٘ث تٌعالظر ٚخٕٛن٘ثٚيثِفٌٍؼ١ٕر ـّح شمٙٗ تٌّدفٛض فٟ ٔص١ؽر تٌعمثفر تٌف٠ّٛر  ٍِمٗ ( ٠ٜٛؿ6) ؼهٚي يلُ

 161العلوم االنسانٌة =  - 06ع: التطبٌقً  =   تٌمّّر ٚػًْٕٚ.

 

ِؼًفر ِّصٜٛ 

 تٌؽٙثٌ تٌفّٛٞ

تٌٍّٛن ِّصٜٛ 

 ٚتٌّٛلف

ِّصٜٛ ِؼًفر 

تًِتٚ تٌفُ 

 ٚتالِٕثْ ِّٚددثشٙث

ِصِٟٛ ِفٛي 

 تٌّؼًفر   

 تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر

 ضعٌف %49 مقبول %51 مقبول %63 ضعٌف %34 تطبٌقٌة

 مقبول %55 مقبول %53 معتدل %68 ضعٌف %44 انسانٌة
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المجدكلة تساكم  Pكقيمة  4مع درجة حرية  6.681( يتضح اف كام التربيعي = 7مف الجدكؿ )
القيمة الفرضية، أم ال نستطيع رفض الفرضية العدمية، إذف ال يكجد  0.05كىي أكبر مف  0.154

( 6ارتباط بيف نكع التخصص كمستكل الثقافة الصحية الفمكية رغـ ىذا التميز، خبلؿ الجدكؿ رقـ )
 حظ اف كمية الفارؽ في النسبة بينيما ضئيمة جدا.نبل
 

 

حسب المستوى التعميمي خامسا: ممخص نتائج الثقافة الصحية الفمكية بيف طبلب القطاع المبحكث 
، التي أظيرت  ارتفاع  المستكل  الثقافى  لممبحكثيف مف اسر ذات المستكل التعميمي لألسرة

% أم بمستكل عالي، بينما الطبلب مف ذكم 62الجامعي ، حيث حقؽ ذكم االسر الجامعية نسبة 
% أم بمستكل معتدؿ، بؿ كاف طبلب ذكم االسر الجامعية 60المستكل الثانكم كأدنى، حققكا نسبة 

يع المحاكر. كلكي نتعرؼ عمى ما إذا ىذا الفارؽ اك التميز لو أم مدلكؿ إحصائي، اعمى في جم
 استعممنا اختبار كام التربيعي ككانت فرضياتنا كما يمي:

  :مستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، مستقمة الفرضية الصفرية اك العدمية
 .عن المستوى التعميمي ألسر الطالب

Chi-Square Tests table (7) 
 Value Df Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.681
a 

4 .154 

Likelihood Ratio 7.516 4 .111 

Linear-by-Linear 

Association 

3.247 1 .072 

N of Valid Cases 162   

a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.11. 

٘ث تٌعالظر ٚيثِفٌٍؼ١ٕر ـّح تٌّّصٜٛ تٌصؼ١ٍّٟ ٌألًِذ فٟ ٔص١ؽر تٌعمثفر تٌف٠ّٛر  ٍِمٗ ( ٠ٜٛؿ8ؼهٚي يلُ )

 .49تٌفةر تٌعث٠ٛٔر ٚتنٔٝ =  - 113ع: تٌفةر تٌؽثِؼ١ر ٚتػٍٝ =    تٌمّّر ٚػًْٕٚ. ٚخٕٛن٘ث

 تٌٍّٛن ٚتٌّٛلفِّصٜٛ  تٌفِّٛٞؼًفر تٌؽٙثٌ ِّصٜٛ 

ِّصٜٛ ِؼًفر 

تًِتٚ تٌفُ 

 ٚتالِٕثْ ِّٚددثشٙث

ِصِٟٛ ِفٛي 

 تٌّؼًفر   

 تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر 

 ِمدٛي %62 ِمدٛي %53 ِؼصهي %67 ِؼصهي %67 ؼثِؼٟ

 ِمدٛي %60 ِمدٛي %50 ِؼصهي %65 ِؼصهي %65 ظثٔٛٞ
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 :مستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، غير مستقمة عن  الفرضية البديمة
 .المستوى التعميمي ألسر الطالب

Chi-Square Tests table (9) 

 Value Df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 

3.623a 4 .459 

Likelihood Ratio 3.676 4 .452 

Linear-by-Linear 

Association 

.025 1 .875 

N of Valid Cases 162   

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .91. 

 Pوقيمة  4مع درجة حرية  3.623( يتضح ان كاي التربيعي = 9من الجدول )

القيمة الفرضية، أي ال نستطيع  0005وهي أكبر من  0.459المجدولة تساوي   

لألسرة ومستوى  التعليمي رفض الفرضية العدمية، إذن ال يوجد ارتباط بين المستوى

( نالحظ ان كمية 8الثقافة الصحية الفموية رغم هذا التميز، خالل الجدول رقم )

 الفارق في النسبة بينهما ضئيلة جدا.
 

 

مستوى دخل سادسا: ممخص نتائج الثقافة الصحية الفمكية بيف طبلب القطاع المبحكث حسب 
، حيث أظيرت نتيجة مغايرة لما يتكقعو الكثير حسب المنطؽ، كىك أف ابناء االسر الغنية االسرة

اماميا فرصة اكثر في الكلكج الى مصادر التعمـ كالثقافة كاإلمكانيات المادية  التى  تمكنيـ مف 
 متابعة صحتيـ الفمكية، كالغريب أف حتى عدد الطبلب المبحكثيف مف ذكم االسر المحدكدة الدخؿ

 ٘ث تٌعالظر ٚخٕٛن٘ثٚيثِفٌٍؼ١ٕر ـّح ِّصٜٛ نلً تالًِذ فٟ ٔص١ؽر تٌعمثفر تٌف٠ّٛر  ٍِمٗ ٠ٜٛؿ 10)ؼهٚي يلُ 

 01محدود =  – 06ع: دخل عالً =    تٌمّّر ٚػًْٕٚ.

 تٌٍّٛن ٚتٌّٛلفِّصٜٛ  ِؼًفر تٌؽٙثٌ تٌفِّّٛٞصٜٛ 

تًِتٚ ِّصٜٛ ِؼًفر 

تٌفُ ٚتالِٕثْ 

 ِّٚددثشٙث

ِصِٟٛ ِفٛي   

 تٌّؼًفر   

 تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر تٌّّصٜٛ تٌّٕدر 

 ضعٌف %49 مقبول %53 مقبول %61 ضعٌف %33 عالً

 مقبول %57 مقبول %52 معتدل %71 ضعٌف %48 منخفض
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الذيف يفرشكف أسنانيـ ىي اعمى، كىك ما يؤكد أف الفكارؽ االقتصادية في مدف الدكاخؿ، ال تخمؽ 
فارقا في الثقافة الفمكية الصحية، النيـ جميعا يتعممكف بنفس المؤسسات كأيضا يشاىدكف كيطمعكف 
ذا عمى نفس كسائؿ االعبلـ، كاصبح الفارؽ شخصي كليس مجتمعي، كلكي نتعرؼ عمى ما إذا لي

 الفارؽ الضئيؿ أم داللة إحصائية، استعممنا اختبار كام التربيعي ككانت فرضياتنا كما يمي:
  :مستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، مستقمة الفرضية الصفرية اك العدمية

 .مستوى دخل اسر الطالب .عن
  :غير مستقمة عنمستوى الثقافة الصحية الفموية بين المبحوثين، الفرضية البديمة. 

 .مستوى دخل اسر الطالب
 

Chi-Square Tests Table (11) 
 Value Df Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 

5.556a 4 .235 

Likelihood Ratio 6.725 4 .151 

Linear-by-Linear 

Association 

1.104 1 .293 

N of Valid Cases 162   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1.50. 

المجدكلة تساكم  Pكقيمة  4مع درجة حرية  5.556( يتضح اف كام التربيعي = 10مف الجدكؿ )
القيمة الفرضية، أم ال نستطيع رفض الفرضية العدمية، إذف ال  0.05كىي أكبر مف  0. 235

المستكل التعميمي لؤلسرة كمستكل الثقافة الصحية الفمكية رغـ ىذا التميز، خبلؿ  يكجد ارتباط بيف
 ( نبلحظ اف نسبة الفارؽ  بينيما ضئيمة جدا.11الجدكؿ رقـ )

 ( ٌبٌن بنود محور الثقافة الفموٌة12الجدول رقم )

ال  خطاء صح السإال م
 أعلم

    الفموٌة  الصحة عن المعرفً المستوى: الثانً المحور

اللبنٌة فً فم الطفل، البالغ من العمر ثالثة  والضروسإن عدد االسنان   .12

 28 سنوات هً

   

سنة  18إن عدد االسنان والضروس الدائمة فً اإلنسان عندما ٌبلغ سنه   .13

 30-26هً بٌن 
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    تبزع اول سنة من االسنان الدائمة عندما ٌبلغ الطفل السن السادسة تقرٌبا.  .14

وجود عنصر الفلور فً معجون االسنان ٌقوي سطح االسنان مما ٌقلل   .15
 بتسوس االسنان. لإلصابةفرص تعرضها 

   

فرشة االسنان الخاصة  بك بعد كل ثالثة او اربعة أشهر من  استبدالٌجب   .16
 االستعمال.

   

من االدوات الهامة فً رعاٌة الفم المنزلٌة الى جانب الفرشة هو الخٌط   .17
 إلزالة ما علق بٌن االسنان.المشمع 

   

    ٌجب فرش االسنان بعد كل وجبة افطار  وبعد كل وجبة عشاء.  .18

    تعتبر اللحوم من االطعمة التً تسبب تسوس االسنان.  .19

، وٌعود شكل االسنان كما كانت علٌه باألدوٌةٌمكن معالجة تسوس االسنان   .20
 سابقا.

   

منه فً االسنان  أكثرفً االطفال للتسوس  الضروستعرض سطح   .21
 االمامٌة. 

   

انواع الحلوى تسببا  أكثرالحلوى المصاصة التً ٌستعملها االطفال هً من   .22
 فً تسوس االسنان. 

   

    االقل على سنة كل الجٌرٌة الرواسب إلزالة االسنان طبٌب الى الذهاب ٌجب  .23

 والمعدة التنفسً الجهاز فً صحٌة مشاكل سببها ٌكون قد الفم رائحة  .24
 واألمعاء

   

    االسنان بصحة الوعى: ثالثا: 

االسنان  رة تزٌد من احتمالٌة االصابة بتسوسشرب العصائر المسك   إن  .25
 .والضروس

   

ٌإدي الى سرطان الرئة، ولكنه ال ٌسبب من المعروف عن التدخٌن انه   .26
 سرطان الفم.

   

بمجرد  بعد خلع ضرس او سنهالدافئ والملح بالماء  مضمضة فمكٌجب   .27
 إزالة القطنة الموضوعة مكان الجرح لتعقٌمه.

   

رائحة الفم قد تكون سببا لفشل عالقات أسرٌة  وقد تإدي الى الطالق فى    .28
 بعض  االحٌان

   

بؤسنان صناعٌة منها، خلع السنة وتعوٌضها  جذويعالج العصب عملٌة ال   .29
 .هو الخٌار االمثل

   

تسوس االسنان مرض معدي تنقله االم لطفلها عن طرٌق اللعاب مثل   .30
 التقبٌل.

   

 العالج والوقاٌةعملٌة مهمة فً  إزالة الرواسب الجٌرٌة من على االسنان  .31
 من الفم. من امراض اللثة والرائحة الكرٌهة

   

وإزالة الطبقة  لألسنانٌإدي الى تآكل من شرب المشروبات الغازٌة  االكثار  .32
 الالمعة من علٌها.

   

حتى لو لم نالحظ اي تغٌر للكشف عن اسنانا ٌجب ان نزور عٌادة االسنان   .33
 ؟نشعر بؤلم فً االسنان او

   

تعتبر االمراض اللثوٌة المزمنة مصدر للسموم وتإدي الى امراض فً   .34
 القلب والدورة الدموٌة

   

الرئٌسٌة "االفطار والغذاء والعشاء" تجنب اكل الحلوٌات بٌن الوجبات   .35
 ٌقلل من احتمالٌة االصابة بتسوس االسنان.

   

فقدان اي سنة او ضرس امرا عادي ألنه ٌمكن تعوٌض اي منها بصناعٌة   .36
 تعادلها جودة وجمال
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( ملف للنظر،  40،12، 44)( اظهرت استجابة المبحوثين  للجمل الخبرية رقم 21من الجدول )

كانت ضعيفة جدا ، وهذه الجمل ذات أهمية وقائية، وأيضا ذات دالالت توعوية سيئة، فالذي ال 

يعرؼ أف مرض تسكس االسناف مرضا معديا لف يككف متحفظا في استعماؿ أدكات الغير، إذا 
طريؽ المعاب  تسكس االسناف مرض معدم تنقمو االـ لطفميا عف))أظيرت تفاعؿ المبحكثيف في 

% مف عدد المبحكثيف، ام الذيف  يعممكف أف تسكس االسناف مرضا معدم  22 (  مثؿ التقبيؿ(
قميؿ جدا، كخاصة اف ىذه المعمكمة مف المفترض تعمميا مف خبلؿ  المناىج الدراسية، كىك ما 
ب يعكس غياب التثقيؼ الصحي الفمكم في المناىج الدراسية، كعند تصنيفنا لممبحكثيف حس

المتغيرات المستقمة، كجدنا اف االناث اكثر مف الذككر  كاالسر ذات التعميـ العالي أكثر مف ذكم 
 التعميـ االدنى، كالمفارقة تكمف في اف ذكم الدخؿ االدنى ىـ اكثر دراية مف ذكم الدخؿ المحدكد.

كة ال ييتـ كالذم ال يعرؼ أف االمراض المثكية المزمنة يمكف أف تؤدم الى أمراض خطيرة فتا 
بصحة لثاه، كالذم ال يعرؼ كيؼ يترصؼ مع نزيؼ في فمو، ىك ثقافتو الفمكية الصحية متدنية 

 جدا.
( فيما يخص فائدة الفمكريف كعنصر ىاـ 15( نجد اف االناث اختيارىـ لمجممة رقـ )12مف الجدكؿ )

 نة بالذككر.يضاؼ الى معاجيف االسناف في مكافحة التسكس ضعفيف االختيار التكافقي مقار 
 الخالصة:

مف خبلؿ عرض البيانات الجدكلية  كمناقشتيا   يمكننا  تمخيص  اىـ  النتائج التى   اظيرتيا   
 -ىذه الدراسة  عمى النحك  االتى  :

يعتبر مستكل الثقافة الصحية الفمكية بيف فئة طبلب التعميـ العالي بزكاره مف معتدؿ الى  .1
 ضعيؼ.

فئة االناث في العينة الطبلبية لمتعميـ العالي ىي أكبر مستكل ثقافي صحي فمكم مف  .2
 الذككر في زكارة. 

مف الدراسة يمكف أف نستنتج أف المناىج الدراسية في المرحمة اإللزامية كالثانكية تفتقر الى  .3
، معمكمات تدعـ الثقافة الصحية الفمكية، مما يستكجب إعادة النظر في ىذه المناىج

 ككضع مكاضيع عممية كتربكية صحية فييا، لكي نحسف مف الثقافة الصحية الفمكية.
كشفت نتائج الدراسة بكجكد عبلقة ذات داللة احصائية بيف مستكل الثقافة الصحية الفمكية  .4

 (.55لممبحكثيف كنكع المبحكث حيث جاءت النتائج لصالح اإلناث كبنسبة )%
ئية بيف مستكل الثقافة الصحية الفمكية لممبحكثيف، ال تكجد أية عبلقة ذات داللة احصا .5

كمتغيرات الدراسة: )تخصص الطبلب، كالمستكل التعميمي لمكالديف، كمستكل دخؿ 
 االسرة.(

 االغمبية الساحقة مف الطبلب ال يعرفكف أف تسكس االسناف مرضه معدم. .6
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 المستخمص:

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة العكلمة   كمعرفة التحديات كاألثر كالتغيير الذم تحدثو في دكؿ       
العالـ عامو، كفي دكؿ العالـ الثالث خاصة الكطف العربي. لذا حاكؿ الباحث في ىذه الدراسة تحديد 

شكاالتيا، كأىـ المرتكزات كاألسس التي تقـك عمييا، كك ذلؾ البحث في ماىية العكلمة كأثرىا كا 
مجاالت العكلمة كدكائرىا كغاياتيا، كظاىرة عالمية جديدة تصاعدت مكجاتيا عقب انتياء الحرب 

 الباردة بيف المعسكريف الشرقي كالغربي. 
كقد تكصمت الدراسة إلى أف اآلثار السياسية كاالقتصادية كالثقافية لمعكلمة في الكطف العربي       

ة، ال تختمؼ كثيرا عف تمؾ اآلثار في دكؿ العالـ الثالث أك بما يعرؼ سكاء كانت إيجابية أـ سمبي
بالدكؿ النامية   كذلؾ المرتكزات التي تقـك عمييا العكلمة كالغايات التي تسعى لتحقيقيا، المتمثمة في 
التطكر التكنكلكجي الصناعي كاالقتصادم كمعضمة الديمقراطية، كذلؾ  بسب عكامؿ عدة كمختمفة 

ا لتشكؿ حالة جديدة مف االنفتاح كالتكحيد القسرم بيف أجزاء العالـ، فضبل عف إحبلؿ تزامنت مع
االختراؽ الثقافي كالمعمكماتي محؿ الصراع األيديكلكجي كالعسكرم، بقصد إحداث تغيير في العالـ 
بأسرة، بدأ باالندماج االقتصادم الجديد، المعتمد عمى تحرير األسكاؽ كخصخصة الممتمكات 

اؿ الكطنية، كاستبداليا تدريجيا بالقطاع الخاص كبنظـ اقتصاديات السكؽ العالمي المفتكح   كاألمك 
ذات السياسات المالية كاالئتمانية التكنكلكجية المتطكرة   باإلضافة لمتكسع في التسكيؽ الدكلي 
ة الفكرم مف خبلؿ التجارة االليكتركنية. كما تسعى العكلمة إلى العمؿ عمى تغيير الخصكصي

الحضارية كاليكية الثقافية، كالسياسة كالقيـ كاألخبلؽ عمى كؿ المستكيات الكطنية كالقكمية كاإلقميمية 
حبلؿ بدليا النمط الغربي المعركؼ بالنمكذج )الميبرالي( الرأسمالي، في  بيف البشر في العالـ كافة، كا 

 ظؿ النظاـ العالمي الجديد. 
 المقدمة:
كشعكب كدكؿ العالـ الثالث كالكطف العربي خاصة، تحديات كثيرة  تكاجو اإلنسانية عامة      

شكاليات عديدة، في جؿ الصعد كفي مختمؼ المجاالت، سكاء كانت سياسية أك اقتصادية  كتأثيرات كا 
أك ثقافية أك اجتماعية ... الخ. كما تسببو مف تذكيب لمحدكد السياسية لمدكؿ الكطنية، كما تحدثو 

بيف التشكيو في الثقافات كاليكيات الكطنية، كتيميش المغات الحية األخرل   مف خمؿ اجتماعي يجمع

 العشبٖ الَطي فٖ ٍأثبسّب ًٍشأتْب العَلؤ هبّ٘تْب
 ٍاالستجببٔ التحذٕ ب٘ي

 جامعة بني كليد –كمية االقتصاد كالعمـك السياسية  – محمد أحمد امحمد إدريس.أ
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كىك ما تخشاه كثير مف شعكب الدكؿ النامية، كما تعتبره خطرا يمس حاضرىا كيقؼ حجر عثرة أماـ 
 مستقبميا.

ميتيف، فنتيجة لمتبدؿ في النظاـ الدكلي، كما طرأ عمى ميزاف القكل في العالـ إثر الحربيف العال     
كالتي أدت إلى تغير بنية النظاـ الدكلي كتبدلو، بعد إف كاف يتمثؿ في القرف التاسع عشر كبداية 

 -1914لحرب العالمية األكلى القرف العشريف بدكؿ أكركبا الغربية   اتسع كتمدد ميدانو بعد ا
الكاليات المتحدة ـ، كأصبح إلى جانب تمؾ الدكؿ األكركبية الغربية، يشمؿ كذلؾ كؿ مف: 1918

الياباف   كذلؾ نتيجة لمتقارب في نسب القكل العسكرية كاالقتصادية،  -االتحاد السكفيتي -األمريكية 
 التي تمتمكيا ىذه الدكؿ باإلضافة إلى نفكذىا السياسي .

يطاليا كالياباف في الحرب العالمية الثانية         -1939كبعد ىزيمة دكؿ المحكر: ألمانيا كا 
، عمى يد دكؿ التحالؼ : الكاليات المتحدة األمريكية كفرنسا كبريطانيا كاالتحاد السكفيتي   ـ1945

تـ تقسيـ ألمانيا كاحتبلؿ الياباف   كما فقدت إيطاليا ألغمب مستعمراتيا خارج القارة األكركبية، كىك 
يكية كاالتحاد ما أدل إلى انحسار المحكر األساسي لمنظاـ الدكلي بيف الكاليات المتحدة األمر 

 السكفيتي .
لذا أصبحتا ىاتاف القكتاف العمبلقتاف تمثبلف القطبية الثنائية في بنية المحكر األساسي لمنظاـ        

الدكلي، كالمتاف أخذتا تتسابقاف عمى إمبلء الفراغ، كتتنافساف عمى قيادة العالـ خبلؿ مرحمة 
بيف حمؼ )كارسك( بقيادة االتحاد  ـ،1990-1995االستقطاب أك ما يعرؼ بالحرب الباردة 

السكفيتي كحمؼ الناتك )حمؼ الشماؿ األطمسي( بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية، كالتي أدت في 
نياية المطاؼ إلى تدىكر كبير في الحركة االستعمارية بمفيكميا الكبلسيكي. تغير فييا شكؿ 

صؿ إلى درجة الكصاية أك االحتبلؿ االستعمار القديـ مف ىيمنة عسكرية سياسية اقتصادية ت
المباشر، إلى ىيمنة اقتصادية جديدة تمت فييا محاكلة إعادة السيطرة، عمى أىـ مصادر كمكاطف 

 المكارد االقتصادية األساسية، في الكطف العربي كبقية الدكؿ النامية  مف العالـ الثالث .
 مشكمة الدراسة :

العالـ، بأىمية العكلمة كما جاءت بو مف تطكر مادم  عمى الرغـ مف إدراؾ كثير مف شعكب      
تكنكلكجي في الصناعة كاالقتصاد كالمكاصبلت كاالتصاالت، كما تكصمت إليو كثكرة عممية 
كتكنكلكجية في شتى المجاالت. إال إنو مازالت أمـ كشعكب دكؿ العالـ الثالث كمنيا األمة العربية 

عكلمة كتبنييا كفؽ المنظكر كالنمكذج الميبرالي الغربي، لما ليذا مترددة نسبيا، في اإلقداـ عمى قبكؿ ال
 النمط مف بعض اآلثار السمبية التي ال تتكافؽ كطبيعة القيـ كالعقائد، في ىذه األمـ كىذه الدكؿ.
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لذا تدكر المشكمة البحثية الرئيسية ليذه الدراسة األكاديمية، حكؿ التساؤؿ الرئيسي: ما ىي        
كما أثارىا السياسية كاالقتصادية كالثقافية ؟. كمف التساؤؿ الرئيسي يمكننا أيضا طرح  العكلمة ؟،

عدد مف التساؤالت الفرعية األخرل، كذلؾ إلمكانية التحميؿ كالدراسة، كىذه التساؤالت الشؾ تنعكس 
ىي  كيؼ نشأت بنمكذجيا الحالي ؟، كما بدكرىا عمى تقسيمات ىذه الدراسة، كالتي تككف كالتالي:

أىـ جكانبيا كالمرتكزات التي تقـك عمييا ؟، كما تسأؿ الدراسة أيضا عف دكائر العكلمة كغاياتيا، 
 كأثرىا عمى الكطف العربي ؟ .

 فرضيات الدراسة :
تتعرض األمة العربية في الكقت الحاضر، كغيرىا مف الشعكب كالدكؿ النامية، إلى العديد مف       

التأتيرات العميقة كالتحكالت كالتغيرات التكنكلكجية ذات التقنية اليائمة، التي أحدثتيا الثكرة العممية في 
كلة كطنية، لما احدتثو ىذه مختمؼ المجاالت. كالتي اليمكف التصدم ليا أك السيطرة عمييا مف أم د

الظاىرة مف أسكاؽ عالمية مفتكحة تديرىا الشركات متعددة الجنسيات، التي ىي األخرل خارج سيطرة 
أم دكلة كطنية بعينيا، كىك ما دفعنا لدراسة إشكالية العكلمة، كمعرفة التحكالت كالعكامؿ التي 

كغيرىا، سكؼ تؤدم بناء إلى فيـ مايجرم  أفرزتيا في الساحة الدكلية إف اإلجابة عمى ىذه االسئمة
مف تغيرات في العالـ بفعؿ ىذه الظاىرة. كما إنيا تمكف مف استنباط السياسات الناجعة، كالكسائؿ 
األخرل الكفيمة كالرامية لمتقميؿ مف اآلثار السمبية كاالستفادة مف اإليجابيات المحتممة، التي تنتج  

 بفعؿ ىذه التحكالت .
 ة :أىمية الدراس

تكمف أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ تعرضيا لمكضكع البناء النظرم كالتأصيؿ التاريخي       
لمعكلمة، كظاىرة إيديكلكجية جديدة، أصبحت تتقبميا  قسرا أغمب الدكؿ بعد أف انفتحت أسكاؽ العالـ 

 عمى بعضيا البعض كأصبحت كأنيا تدار كتحكـ بنظاـ كاحد .
قد يككف حظي بنكع مف االىتماـ في كسائؿ اإلعبلـ أك النشر،   كأف مكضكع العكلمة       

كاالنترنت، لكف دراسة العكلمة كأثرىا عمى الكطف العربي أكاديميا، لـ يحض بالقدر الكاؼ مف 
االىتماـ كالبحث كالدراسة، مف قبؿ الباحثيف األكاديمييف، مما يجعؿ البحث في ىذا المكضكع يمثؿ 

كـ النظرم في المكتبات الجامعية   كفتح أبكاب المعرفة العامة، أماـ كؿ إسياما في  إثراء الترا
 الميتميف بأدبيات المكضكع. 

 منيجية الدراسة :
في ضكء ما يتناسب مكضكع الدراسة فإف الباحث استخداـ أكثر مف منيج عممي، كبيذا سيتـ       

 استخداـ المنيج  التحميمي كالمنيج الكصفي التاريخي .
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 الدراسة:أىداف 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف البناء النظرم لمعكلمة، كذلؾ مف خبلؿ البحث في الجكانب       
 التالية:

 الكشؼ عف طبيعة كماىية العكلمة. -1
 التعرؼ عمى أىـ العكامؿ التي أفرزتيا العكلمة . -2
 أىـ المرتكزات التي تقـك عمييا العكلمة .-3
 المجاؿ السياسي كاالقتصادم كالثقافي .معرفة رؤية العكلمة في -4

 خطة الدراسة :
لمحاكلة اإلجابة عمى التساؤالت التي طرحتيا مشكمة البحث، سيتـ تقسيـ البحث إلى مبحثيف كخاتمة 

 كذلؾ عمى النحك التالي :
 المبحث األكؿ: ماىية العكلمة، نشأتيا كجكانبيا كمرتكزاتيا

 يا، كأثارىا في الكطف العربي بيف التحدم كاالستجابةالمبحث الثاني: دكائر العكلمة كغايات
 المبحث األول : ماىية العولمة، نشأتيا ومجاالتيا

 المطمب األول : تعريف العولمة ونشأتيا
 تعريؼ العكلمة)لغة كاصطبلحا( :

تعد ظاىرة العكلمة مف الظكاىر الكبرل، ذات الخصائص كالمظاىر كاألبعاد المتعددة، حتى        
أضحت في التاريخ الحاضر كالمعاصر عصب الحياة، لذا نجدىا تكصؼ أكثر مما تعٌرؼ، كما يقاؿ  

أمؿ فيا ىي األحداث تتسارع  كاألمـ كالشعكب مع إشراقو كؿ صباح تتسابؽ عمى معرفة أمرىا كالت
في آثارىا كخبرىا. كمع ىذا فالعكلمة بالرغـ مف كضكحيا لمبعض خصكصا في اآلكنة األخيرة، إال 
أنيا الزالت مشكبة ببعض الغمكض كالنفكر لدل البعض اآلخر  لككف مفيكميا يعد مف المفاىيـ 

 الشمكلية ذات المصطمح الغامض في المدلكؿ المغكم لكثير مف الناس.
عض األمكر بالخصكص حكؿ معرفة مدلكؿ العكلمة، كأىـ محاسنيا كأشد كلكي تنجمي  ب      

مساكئيا، البٌد مف البحث أكال في ماىيتيا كمفيكميا، كالكقكؼ عند أىـ تعريفاتيا الدقيقة في المغة 
 كاالصطبلح.

 العكلمة في المغة :
نما يعد لفظ العكلمة لـ يرد معنى العكلمة في معاجـ كقكاميس المغة العربية )القديمة( نيائ        يا، كا 

التي دخمت عمى المغة العربٌية بعد ظيكرىا المتزامف مع التطٌكر مف األلفاظ الحديثة المشتقة 
. كذلؾ يعتبر مفيـك العكلمة في المعجميف السياسي كاالقتصادم، مف المعمكماتي كالتكنكلكجيٌ 
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عة فائقة خبلؿ السنكات القميمة كاتسع نطاؽ تداكليا بسر األلفاظ الحديثة التي شاع استخداميا، 
 . الماضية
أما جذر لفظ )عكلمة( في المغة العربية فيك يرجع حسب الميزاف الصٌرفي، إلى اشتقاقيا مف       

الفعؿ الثبلثي )عمـ( بفتح البلـ المنسكب لمفظ )عالـ(، ج )عكالـ( بكسر البلـ، ال العمـ، كمنو 
. أم يرتبط استنباط أك اشتقاؽ لفظ )العكلمة( يش كالنفركالج)العالمكف( كىك لفظ جمع ال مفرد لو 

بمدلكؿ لفظ )العالـ( كما سبؽ ذكره، كىـ أصناؼ الخمؽ كما احتكاه باطف الفمؾ، كما تعني كافة 
رثيـ الثقافي كاالجتماعي   لذا قيؿ )عكلمة( عمى كزف  سكاف األرض بما فيو ممتمكاتيـ االقتصادية كا 

)عالمية(، كما قيؿ )حككمو( تمييزا ليا عف )حاكميو(، كىي ألفاظ جديدة  )فعكلو( تمييزا ليا عف لفظ
)ابن في المغة العربية تأتي قياسا عمى نفس الكزف، كحكسبة كفكتره  كقكلبة  كفكلذه  كغيرىا. 

 (452،ص1976( ،)الرازي،420، ص1955منظور،
 العكلمة اصطبلحا :

مف الصعكبة بمكاف االتفاؽ عمى صياغة  تعريؼ دقيؽ لمعكلمة اصطبلحا، نظرا لتعدد        
 تعريفاتيا كلكثرة الرؤل حكليا، كالتي تتأثر أساسا بإشكالية مفيـك العكلمة مف جية، كبتعدد اتجاىات 

العكلمة  كمكاقؼ الباحثيف األيديكلكجية إزاء العكلمة قبكال أك رفضا مف جية أخرل. فضبلن عف أف
ظاىرة عالمية غير مكتممة المبلمح بعد، لككنيا عممية مستمرة، تكشؼ كؿ يػـك عػف كجو مف 

 كجكىيا الجديدة في مختمؼ الجكانب.
 (Globalization)يرجع مصطمح )عكلمة( أك)العكلمة( بأؿ التعريؼ، إلى المصطمح إلنجميزم      

معاف كثر منيا كركم أك عالمي   كىي  (   الداؿ عمىGlobalالماخكذ في األصؿ مف كممة ) 
الككنية نسبة لمككف، أك الكككبة أك الكككبية يطمؽ عمييا  تعني إكساب الشيء طابع العالمية، كما

نسبة إلى كككب األرض، أك الشكممة بمعنى االنفتاح الشامؿ عمى العالـ، كما راج تسميتيا في أكائؿ 
ي الجديد، نسبة لبنية المحكر األساسي لمنظاـ الدكلي، التسعينات مف القرف الماضي بالنظاـ العالم

كالتبدؿ الجذرم الذم حدث في ظؿ القطبية الثنائية، ثـ القطبية األحادية. أك باألمركة نسبة إلعادة 
  (174، ص 2000)إسماعيل،نشأتيا كتبنييا في أمريكا.

إال أف ىناؾ ثمة فرؽ في المعنى بيف مصطمحي العالمية  كالعكلمة   فالعالمية ىي انفتاح       
ثراء لمفكر كتبادؿ لممعرفة، كاحتكاؾ بثقافات الشعكب كالتكتبلت كاآلراء كالحضارات  عمى العالـ كا 

اليكية )األـ( األخرل، بعيدا عف الخبلفات اآليدكلكجية، مع االعتراؼ المتبادؿ باآلخر دكف فقداف 
ألم أمة. فيي تحتفظ بالخصكصية، كترتقي بيا إلى ماىك عالمي كككني، لتشكؿ قاسمان مشتركان بيف 
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)الجابري  الشعكب، تنفذ مف خبللو رؤية  تمثؿ نمط التعايش المتكامؿ كالمتبادؿ بيف بني اإلنساف. 
 (15، 1999أ، 

ـ عالمي جديد قائـ عمى العقؿ االلكتركني العكلمة بمفيكميا االصطبلحي العاـ ىي "نظا أما      
كالثكرة المعمكماتية القائمة عمى المعمكمات كاإلبداع التقني غير المحدكد دكف األخذ بعيف االعتبار 

(. 13،ص1998)أبو زعرور،لمحضارات كالقيـ كالثقافات كاالعراؼ كالحدكد الجعرافية كالسياسية"
د ركبرتسكف( بأنيا:"اتجاه تاريخي نحػك انكمػاش العػالـ المتعارؼ عمييا دكليا. حيث عرفيا )ركنال

، بينما عرفيا)فانتكني (42،ص1999)عبداهلل،كزيادة كعي األفراد كالمجتمعات بيذا االنكماش"
مرحمة مف مراحؿ بركز كتطكر الحداثة، كتتكثؼ فيو العبلقات االجتماعية عمػى "جيدنز( بػأنيا: 
 . الػصعيد العػالمي

رل )مالكـك كاترز( بأنيا تعني كؿ: "المستجدات كالتطكرات التي تسعى بقصد أك مف في حيف ي     
، في (151،ص1997)الجابري ب،دكف قصد إلى دمج سكاف العالـ، في مجتمع عالمي كاحد" 

حيف  كصفيا )كينػشي اكىمػام( بأنيا ظاىرة اقتصادية: "ترتبط شرطان بكؿ المستجدات كخصكصان 
التي تدفع في اتجاه تراجع حاد في الحدكد الجغرافية كاالقتصادية كالثقافية  المستجدات االقتصادية

، كذلؾ بقصد فرض رسممة العالـ غير الرأسمالي، (6،ص1998)ياسين،كاالجتماعية القائمة حاليان" 
بينما يرل )ريجيس دكبريو(: بأنيا جاءت كنمط لمحياة السياسة كاالقتصادية كالثقافية كغيرىا، لتمثؿ 

ج غربي متطكر خرج بنشأتو كتجربتو األمريكية عػف حدكده لعكلمة نمكذ
بأٌف العكلمة: ىي ظاىرة  كأيان كاف األمر فيمكف القكؿ ( بتصرف6،ص1997)السامراني،اآلخر.

حديثة قديمة قدـ التاريخ، برزت لمعالـ بثكبيا األيدكلكجي الجديد، لتتعدل نطاؽ القكميات كالثقافات، 
ؿ الكطنية كاألقاليـ كالتي أٌدىت إلى حدكث تغٌيرات سريعة متبلحقة، في العديد كلمتتجاكز حدكد الدك 

مف المظاىر كالمجاالت   كذلؾ بفعؿ كسائؿ كأساليب جديدة، أساسيا المنافسة العالمية المفتكحة 
كجكىرىا انتشار عكلمة اإلنتاج كالتبادؿ  كاالبتكار الصناعي التكنكلكجي كالتحديث التقني المتطكر،

  باإلضافة إلى سػيكلة حركة  إنتاج السمع كالخدماتتجارم كالثقافي   كتحقيؽ الزيادة الكبيرة في ال
الناس كاالتصاؿ كالمعمكمات كالسمع، بيف الدكؿ عمى مستكل النطاؽ الككني، برا كبحرا كجكا 

لكتركنيا كفضائيا.  كا 
األكثر شيكعا في االستخداـ مف غيره، عند  لذا أصبح مصطمح العكلمة في اآلكنة األخيرة       

الكثير مف المفكريف كالباحثيف السياسييف كغيرىـ مف االقتصادييف كاإلعبلمييف، بؿ أصبح 
مصطمحيا المفظي األقرب في المعنى المغكم لمصطمح النظاـ العالمي الجديد، الذم يعني تعميـ 

كسابو صبغة الييمنة كاالنفتاح القسرم.   زعرور،المرجع السابق.نفس الصفحة( ؛ )أبوالشيء  كا 
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كذلؾ بقصد تحكيؿ االقتصاد العالمي إلى سكؽ كاحد، مف خبلؿ تعميؽ مبدأ االعتماد المتبادؿ، 
كاندماج أسكاؽ العالـ، في حقكؿ التجارة كاالستثمارات المباشرة، كتكسيع دائرة انتقاؿ حركة السمع  

ت الحية، عبر الحدكد الكطنية كاإلقميمية، في إطار كالخدمات كرأس الماؿ كالقكل العاممة كالثقافا
 العالـ كٌمو.  جديد ليشمؿ

 نشأة العكلمة :
نما تكلدت كتنامت كظاىرة قديمة حديثة، تعاقبت        لـ تنشأ العكلمة في ىذه المحظة الراىنة، كا 

عالـ  مشكمو بذلؾ مبلمح عالـ جديد يختمؼ عفمراحميا كتصاعدت كتيرة إفرازاتيا كمكجاتيا، 
. بدأت األمس، ػاصطمح عدد مف المفكركف كالباحثيف عمى تسميتيا بعدة مصطمحات كما سبؽ بيانو

بمرحمة التككيف أم المرحمة الجنينية، ثـ مرحمة الميبلد، فمرحمة النمك كالتمدد، في عمميات تراكمية 
 سبقت كميدت ليذه المرحمة التي يشيدىا العالـ اليـك .

تنامت خبلليا عمميات المنافسة بيف القكل الكبرل العسكرية كالصناعية، بفعؿ االبتكار        
التكنكلكجي كانتشار عكلمة اإلنتاج كالمبادلة، مع اعتماد سياسة التطكير كالتحديث   كذلؾ نتيجة 

حدكد تحكالت كتطكرات تكنكلكجية كمعمكماتية ىامة، تعدت نظاؽ حدكد الدكؿ الكطنية كتجاكزت 
بغض التكتبلت السياسية كاالقتصادية االقميمية   مما جعميا تؤثر في حياة الناس بنسب متفاكتو 

  كما أنيا ساىمت دكف أدنى شؾ في ازدياد العبلقات  النظر عف الجغرافيا أك العرؽ أك المغة
م عرؼ منذ المتبادلة بيف الشعكب كالدكؿ. كىك العنصر االساسي في المفيـك العاـ  لمعكلمة، الذ

ـ، عمى يد عدد مف الدكؿ األكركبية كالبرتغاؿ 1800-1500بداية مرحمة االستعمار الغربي األكلى 
كاسبانيا كفرنسا كىكلندا كبريطانيا خارج أكركبا كالتي استيدفت في األساس الييمنة عمى الثركات 

 (140م، ص1423)قنوص وآخرون،الطبيعية. 
لعكلمة بمفيكميا الحديث، ماىي إال لفظ جديد لظاىرة اقتصادية لذا يرل بعض الباحثيف أف ا       

ترجع إلى "أكاخر القرف الخامس  -كماسبؽ ذكره  –اجتماعية قديمة، مرت عبر التاريخ بعدة مراحؿ 
عشر كأكائؿ القرف السادس عشر كارتبطت إلى حد كبير بتحكؿ الطرؽ التجارية نتيجة الكشكؼ 

، زمف النيضة (135)ج.ا.السوفيات، صدة لمتطكر االقتصادم"الجغرافية إلى ظيكر مراكز جدي
الحديثة التي نشأت فييا المجتمعات القكمية، كحمت فييا الدكؿ القكمية األكركبية محؿ اإلقطاعية   
بينما رأل آخركف بأف التأصيؿ التاريخي لمعكلمة يعكد إلى مرحمة االستعمار الغربي الثانية خبلؿ 

يطاليا كبمجيكيا 1914-1800الفترة مابيف:  ـ، التي برزت فييا "قكل استعمارية جديدة مثؿ ألمانيا كا 
كالياباف كالكاليات المتحدة األمريكية التي كانت تيدؼ جميعيا إلى زيادة مستعمراتيا كالبحث عف 

مرجع سبق ، قنوص وآخروناالسكاؽ لتصريؼ السمع الصناعية كبناء مناطؽ تجارية كاستراتيجية ")
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حيث اقترنت تمؾ المرحمة بتطكر النظاـ التجارم كالنقؿ البحرم، نتيجة التقدـ الصفحة(، ذكره، نفس 
محؿ قكة العضبلت، باإلضافة لمتكسع في تكليد الطاقة الكيربائية. في حيف  في استخداـ قكة البخار

يرجعيا آخركف إلى النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كالنصؼ األكؿ مف القرف العشريف، التي 
ـ كمانتج عنيا مف تبدؿ 1945-1939ـ، كالثانية 1918-1914تخممتيا الحرب العالمية األكلى 

االساسي لمنظاـ الدكلي إثر كؿ حرب مف الحربيف العالميتيف سالفتي الذكر، جذرم في بنية المحكر 
كما اسفرت عنو مف أثار إنسانية كاقصادية  ماسكية، كما خمفتو مف ىيمنة عسكرية كخيمة، 

ـ عمى مدينة ىيركشيما 1945آب  6خصكصا بعد أف ألقيت فييا القنبمة الييدركجينية األكلى في 
آب، مف نفسو السنة عمى المدينة اليابانية األخرل نجازاكي، مف  9الثانية في كالقنبمة الييدركجينية

. كالتي انقسـ بعدىا العالـ (بتصرف417)الصمد، مرجع سبق ذكره،ص القكات الجكية األمريكية 
إلى معسكريف: المعسكر الشرقي الذم يمثؿ الفكر االشتراكي كالشيكعي بزعامة االتحاد السكفيتي، 

ربي الذم يمثؿ الفكر الرأسمالي الميبرالي بزعامة الكاليات المتحدة األمريكية، تميزت كالمعسكر الغ
ـ حتى " أكاسط الخمسينات، باشتداد التنافس بيف الكتمتيف الغربية كالشرقية 1945المرحمة األكلى مف 

، استكممت فييا سيطرة دكلة االتحاد (16،ص1996)الناصر،إلى حد الصداـ العسكرم المباشر" 
السكفيتي عمى " المانيا الشرقية كأكركبا الكسطى. أما في الشرؽ االقصى فقد انتصرت الشيكعية في 

، تحت 1950بقيادة ماكتسي تكنغ، كدخمت الكاليات المتحدة الحرب الككرية سنة 1949الصيف عاـ 
االستراتيجية، عمـ األمـ المتحدة ، كذلؾ أصبحت الدكؿ العربية كبقية دكؿ العالـ الثالث ذات المكاقع 

 كالغنية بالمكاد األكلية المختمفة، ميدانا لمتنافس الشديد بيف الكتمتيف في ظؿ الحرب الباردة. 
ثـ  -األمر الذم أدل إلى كالدة نظاـ عالمي متشابؾ كمعقد، عرؼ بالعالمية إلى حيف      

نات كبداية التسعينات مف نياية التمانييبالعكلمة، نتيجة التطكر الذم طرأ عمى مكازيف القكل.  كمع 
مصطمح العكلمة   إثر إنتياء الحرب الباردة بيف المعسكريف كما سبؽ ذكره. إال أفالقرف الماضي 

بعد أف حسمت الحرب الباردة اكزارىا لصالح حمؼ الناتك بزعامة دكلة الكاليات شاع بشكؿ أكسع، 
السكفيتي )سابقا(، قبؿ إنييار  المتحدة األمريكية، عمى حساب حمؼ كارسك بزعامة دكلة االتحاد

كيانا كنفكذا   حيث فقدت دكرىا الرئيسي كأحد اطراؼ الثنائية القطبية  -األخيرة سياسيا كاقتصاديا 
ـ، إلى عدة دكؿ كتـ تككيف ككمنكيمت الدكؿ 1991في النظاـ الدكلي، كانقسمت في نياية عاـ 

 .المستقمة
سياسيا كاقتصاديا المسمى بالنظاـ الرأسمالي، عمى خصمو فبتفكؽ النمكذج الميبرالي الرأسمالي،     

المدكد المعركؼ بالنظاـ االشتراكي كالشيكعي، أصبح النظاـ الرأسمالي النمط األكثر انتشارا، كىك           
ال سيما عندما أصبحت أمريكا ليا . ، األمر الذم أدل إلى استفراد أمريكا بالعالـفي العالـ حتى اآلف
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لى لمسيطرة عمى إرادة المجتمع الدكلي في مختمؼ الجكانب، تبمكر ىذا بتكقيع اتفاقية منظمة اليد الطك 
ـ. لذا 1948( القات)الجات( (.G.A.T.T ـ، بدؿ اتفاقية منظمةw.T.o  1994 التجارة الدكلية

كالثقافية اتسمت ىذه المرحمة بالتداخؿ كاالنفتاح كالتشابؾ، بيف جؿ الجكانب السياسية كاالقتصادية 
بيف الدكؿ، دكف فكاصؿ زمنية أك جغرافية تذكر، حتى أصبح العالـ كأنو قرية إلكتركنية 

 (103،ص1995)حتى، صغيرة.
 المطمب الثاني : جوانب العولمة ومرتكزاتيا . 

فرضت العكلمة نفسيا بشدة عمى مجريات األمكر كعمى اتجاىات الرأم العاـ، كظاىرة عالمية        
أبعاد متعددة  كمجاالت مختمفة المظاىر، كالجكانب السياسية كاالقتصادية كالثقافية جديدة ذات 

 كاالجتماعية كاإلعبلمية كالعسكرية... الخ   كالتي سنتناكؿ بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 جوانب العولمة: –أوال 
 الجانب السياسي لمعكلمة : -1

إف تعاظـ كتزايد الدكر الذم تمعبو العكلمة اليـك في العالـ، جعميا تيتـ بالجانب السياسي أيما       
اىتماـ لككنو ييتـ باألكضاع السياسية، في الدكؿ الغربية المتقدمة القائمة عمى النظاـ الرأسمالي، 

جيات تعزز مبادئ كما تصدره كقكل مييمنة عمى المشيد السياسي إلى بقية دكؿ العالـ، مف تك 
الديمقراطية كتدفع إلى احتراـ الحرية السياسية كالتداكؿ السممي لمسمطة كالتعددية الحزبية كاالقتراع 

 المباشر. 
كىك ما تسعى إليو اإلنسانية قاطبة عبر نضاليا التاريخي مف حيث المبدأ، تحقيقا إلرادتيا       

تكفر ليا مف كسائؿ كأدكات تقميدية كبما يتكافؽ  السياسية كلنيؿ حريتيا كاستقبلليا، مستخدمة ما
لى دكؿ  "ككزنيا السياسي أك فاعميتيا عمى المسرح الدكلي إلى دكؿ كبرل كمتكسطة كصغرل ... كا 

  (160، ص 1995. )الناصر ب، لمتكجو الميبرالي الغربي تابعة كدكؿ غير منحازة، كدكؿ رافضة "
بيا المتجددة، كما حققتو كثكرة في تكنكلكجيا المعمكمات عبر فبػأدكات العكلمة المتعددة كأسالي      

خدمة األقمار الصناعية كاالنترنت، كما كصمت إليو مف سرعة كتقدـ في تقنية كسائؿ االتصاالت 
كالتكاصؿ االجتماعي، أصبحت دكف أدنى شؾ، تساىـ في تجاكز العديد مف المعكقات الفنية 

كقت قريب تعيؽ بعض جكانب العممية السياسية التي تتبناىا كالصعكبات المكجستية، كالتي كانت ل
كثير  مف األنظمة السياسية، كإجراء استطبلعات الرأم العاـ، لمعرفة ردكد الشارع حكؿ ظاىرة ما، 
كما تساىـ تقنية كسائؿ االتصاؿ كالمكاصبلت الحديثة في إنجاح االنتخابات البرلمانية أك الرئاسية، 

السياسي كتعزيز ثقافة الرأم كالرأم اآلخر، كغيرىا مف مظاىر كجكانب العممية كفي نشر حرية الفكر 
  السياسية الديمقراطية.
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 الجانب االقتصادم لمعكلمة : -2
زالة الحكاجز الفاصمة بيف          مع بداية االنفتاح العالمي الجديد إثر اتساع حركة األسكاؽ، كا 

مع تمدد دة أماـ إنشاء األسكاؽ العالمية المتكاممة، الدكؿ الكطنية تدريجيا، أصبحت الطريؽ ممي
حركة التجارة الدكلية كاعتماد سياسة إزالة القيكد في حركة رؤكس األمكاؿ، كرفع الحكاجز الجمركية 

، نتيجة انصيار أكبر عدد ممكف مف االقتصاديات (506، ص2001)راغب،بيف الدكؿ األعضاء. 
 -1998مكلي كاحد، عمى نحك ما قالو: )ىانس بتير مارتيف( الفردية كالكطنية في اقتصاد عالمي ش

في كتابو فخ العكلمة. بعد انتقاليا تدرجيا مف النمط االقتصادم المختمط، كاالقتصاديات ذات النمط 
االشتراكي كالشيكعي المعتمدة عمى التخطيط المركزم، ليحؿ محميا بشكؿ تصاعدم اقتصاديات 

عتمد عمى تحديث آليات نظـ اإلنتاج كالتصدير معا، مع تطكير السكؽ العالمي المفتكح، الذم ي
 أساليب برامج تنمية المكارد البشرية ذات الشأف   لتصبح نظـ عالمية متجاكزة لممحمية. 

كذلؾ بتبني حركة التكتؿ كاالندماج االقتصادم غير المسبكؽ كتحرير األسكاؽ كخصخصة       
، مف أجؿ االرتقاء بنظـ السكؽ كالتمكيؿ كلزيادة حجـ األصكؿ، كاستخداـ نظـ التسكيؽ الفكرم

اإلنتاج كما كنكعا، األمر الذم أدل إلى بدء زيادة نشاط عدد مف المنظمات الدكلية، كمنظمة التجارة 
الدكلية كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي، عمى إنيا المؤسسات األجدر" كال يقتصر األمر عمى 

أعصاب كدكرات دمكية تربط المنظكمة ببعضيا ممثمة في الشركات ىذه المؤسسات فقط  فيناؾ 
)الناصر ا،مرجع المتعددة الجنسية، كركابط المعمكمات، كأسكاؽ الماؿ كحركة التجارة كاالستثمار"

، كالتي سنتعرض لبعضيا الحقا. كذلؾ بعد أف تحكلت العكلمة كنظاـ عالمي (29سبق ذكره،ص
المناىج التكنكلكجية المترابطة، ينتقؿ فييا النشاط االقتصادم جديد، يكاجيو سمسة مف الظكاىر ك 

بشكؿ تدريجي، مف الرأسمالية الصناعية إلى عيد ما بعد العبلقات الصناعية، المسمى باالقتصاد 
التكنكلكجي الصناعي. الذم يقـك عمى تطكير القكم االقتصادية األخرل كاستخداميا كمتعامميف جدد 

اىرة عمى مستكل الخريطة االقتصادية. القادرة عمى االبتكار كتطكير نظـ   كاأليدم العاممة الم
 اإلنتاج، كعمى تحسيف السياسيات المالية كاالئتمانية كتحديثيما، كالتي تعتمد عمى عدة أسس أىميا:

 السعي إلى إدماج أكبر حجـ مف االقتصاديات المحمية كاإلقميمية المنافسة. -1
 كتطكيره  كما كنكعا .الزيادة في اإلنتاج  -2
 استخداـ أحدث طرؽ اإلنتاج كالتسكيؽ .-3
 البحث عف أفضؿ النخب مف األيدم العاممة، القادرة عمى اإلبداع كاالبتكار .-4
 تطكير برامج التنمية البشرية   لكي تكاكب االنفتاح العالمي الغير مسبكؽ.-5
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 الجانب الثقافي لمعكلمة :-3
لقد كاف لمثكرة المعمكماتية عمى مختمؼ مراحميا أثرا  بارزا في إعادة تشكيؿ الثقافات االنسانية       

عبر العصكر، بدءا بمرحمة اختراع الكتابة عمى يد الكنعانييف العرب، ثـ مرحمة اختراع آلة الكتابة 
ت، كذلؾ بما في عصر النيضة، ككصكال لمرحمة استخداـ الكمبيكتر كتطكير شبكات االتصاال

يتناسب كظركؼ كؿ مرحمة. فبرغـ تعدد كتنكع ىذه الثقافات إال إنيا لـ تبسط نفكذىا عمى البعض 
 إال بما ىك ضركرم، كىك ما يسمى بالتبلقح الحضارم الثقافي .

لذا أحتفظت الشعكب كاألمـ بثقافاتيا المتعددة :)كالجرمانية كاألنجمك سكسكنية كالفرنكفكنية       
يكية(  بإالضافة لمثقافات: )العربية كالصينية كاليندية كاليابانيو...(، كالتي استمرت في كاألمر 

المحافظة عمى ىكيتيا دكف تغيير يذكر لعدة قركف. كالتي الشؾ لـ تتطابؽ البتة مع بعضيا البعض 
تتضاد  في كثير مف الجكانب، حيث تختمؼ أغمب ىذه الثقافات في: )المغة كالعادات كالتقاليد(، كما

في بعض التسكيغات األخبلقية كالمفاىيـ الدينية كفي التشريع الكضعي، كىك ما دفع الغرب 
ألستخداـ أساليب عديدة بقصد أخضاع شعكب العالـ عمى المستكييف الفكرم كالثقافي كالساعية إلى 

قامة حدكد  " تدمير الشخصية الكطنية كفرض التبعية الثقافية كتجزئة الدكلة الكاحدة إلى عدة دكؿ كا 
، كذلؾ مثؿ ماحدث في العقديف الخامس كالسادس مف (66،ص1994)قسم السيد، سياسية بينيا" 

القرف الماضي، بحجة مؿء الفراغ عف طريؽ مشركع )إيزنياكر(، الذم كاف ييدؼ ليس لمحاربة 
 الشيكعية ككقكؼ تمددىا 

كنمكذج متفكؽ عمى كؿ حضارات  الدكلي فقط، إنما لفرض النظاـ الرأسمالي كالحضارة الغربية "
العالـ مستغمة التطكر العممي كالتكنكلكجي ... األمر الذم خمؽ عممية أغتراب نفسي 

 . المرجع السابق، نفس الصفحة(كاجتماعي".)
لذا أخذت الدكؿ الغربية كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية باستخداـ كؿ الٌسبؿ مف أجؿ        

، بما فييا أستغبلؿ األمـ المتحدة كغطاء قانكني" لخدمة المصالح الحيكية أك نشر قيميا االيديكلكجية
 . (295،ص1995)الناصر ب،األساسية، إلى جانب ذلؾ فرض زعامتيا السياسية عمى العالـ". 

كذلؾ محاكلة تمرير نيجيا الثقافي الداع إلى ىيمنة المفاىيـ كالعادات كالتقاليد الغربية، باسـ التطكر 
 ة كىك مايسمية عدد مف الباحثيف بالغزك الثقافي، كالذم كاف يعتمد عمى عدة آليات أىميا:كالحداث

تضاؤؿ كثير مف العادات كالثقافات المحمية كانصيارىا تدريجيا، في العادات كالثقافة  -1
 العالمية المفتكحة.

جي البناء عمى فرضية عدـ مقدرة  بعض الثقافات المحمية عمى مجاراة التطكر التكنكلك  -2
 المعمكماتي  الحديث، مما يكدم إلى عجزىا كتشردميا ثـ انقراضيا.
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ظيكر معايير كثقافات عالمية تتجاكز ثقافات الدكؿ الكطنية كاألمـ كالشعكب قاطبة، مما  -3
 يمكنيا     مف فرض قيميا كمبادئيا عمى العالـ بأسره.

 مرتكزات العكلمة : -ثانيا 
يرل بعض الباحثيف بأف النظاـ العالمي الجديد يسعى إلى تكحيد العالـ قسرا، مف خبلؿ ىيمنة       

 نظـ  رأسمالية السكؽ الجديدة كفؽ المرتكزات التالية :
تسعى منظكمة دكؿ الشماؿ المتمثمة في أمريكا كالدكؿ المتقدمة الغربية، منذ أمد إلى  -1

سيا كأمريكا البلتينية   لكي تبقى األخيرة في حالة دائمة مف تطبيؽ سياسة فرؽ تسد، في أفريقيا كآ
 التكتر كعدـ االستقرار.

تأجيج الصراعات المسمحة الداخمية في دكؿ العالـ الثالث، كما حدث في يكغسبلفيا  -2
كالبكسنة كاليرسؾ كالشيشاف كأفغانستاف، كغيرىا مف بؤر التكتر الجارية حتى اآلف، في كؿ مف آسيا 

فريقيا   خاصة الكطف العربي .كا 
إتباع سياسة الحصار كالتجكيع، حيث استخدمت أمريكا الغذاء كسبلح استراتيجي منذ أمد   -3

خضاعيا، كىك ما  بالشكؿ الذم يحقؽ مصالحيا االقتصادية كاإليديكلكجية، بقصد إذالؿ الدكؿ كا 
لحرب العالمية الثانية ـ  ضد فنزكيبل، كبعد ا1812فعمتو أمريكا قبؿ الحرب العالميف األكلى في عاـ 

ـ ضد انتفاضة جيش التحرير الكطني في اليكناف، فضبل عف ما فعمتو مع مصر  1964في عاـ 
ف نكزع فائض الغذاء ال ـ كالذم جاء في تقرير لجنة مجمس الشيكخ األمريكي " نح1973بعد حرب 

نما عمى أساس االعتبارات التي تممييا السياسة الخارجيعمى أساس  )قسم السيد، ة ". إلحاحا كا 
  (200مرجع سبق ذكره،ص

تعتمد الكاليات المتحدة عمى تفكؽ آلتيا الحربية ضد كؿ منافسييا أك معارضييا، ثارة  -4
 بالترىيب كأخرل بالترغيب .

ارتياف المنافسة السياسية كاالقتصادية كالمالية، لئلرادة كالمنافسة األمريكية رغـ ظيكر  -5
 الجدد، كألمانيا في أكركبا كالياباف كالصيف في آسيا.عدد مف المنافسيف االقتصادييف 

حسب اآلليات تخطيطيا اإلستراتيجي الجديدة، إلى استخداـ نفكذىا بشكؿ تيدؼ أمريكا  -6
لى مدل بعيد، ضمانا الستمرار تفكقيا في كؿ المجاالت، كمنعا  مستمر، عمى مختمؼ المستكيات كا 

 ىذا التفكؽ كىذه الزعامة . ألٌية قكة تحاكؿ أف تنافسيا في امتبلؾ أسباب
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 المبحث الثاني: دوائر العولمة وغاياتيا وأثارىا في الوطن العربي بين )التحدي واالستجابة( 
 دوائر العولمة وغاياتيا: -المطمب األول 

 أوال : دوائر العولمة .
لقد سعت عدد مف الدكائر كالمؤسسات كالمؤتمرات الدكلية منذ مطمع التسعينات مف القرف      

الماضي كحتى اآلف، لمحد مف دكر الدكلة الكطنية كمؤسساتيا الحككمية لصالح العكلمة كما سبؽ 
جانسا، ذكره، كذلؾ مف أجؿ جعؿ االقتصاد العالمي كالنظاـ السياسي الدكلي أكثر انفتاحا كترابطا كت

متجاكزة بذلؾ الحدكد السياسية المتعارؼ عمييا بيف الدكؿ، كمف أىـ المؤسسات الدكلية التي تشرؼ 
 كتساىـ في نشر العكلمة كدكائر أساسية ما يمي :

 منظمة التجارة العالمية : -1         
 ( مف أىـ  w.t.o(، كالتي يرمز ليا )(world trade organizationتعتبر منظمة التجارة العالمية 

دارة  دفة الجانب االقتصادم لمعكلمة، كنظاـ  الدكائر ذات النفكذ الرئيسي التي تساىـ في نشر كا 
عالمي جديد، فرض عمى العالـ قسرا   بؿ تعد المسؤكؿ األكؿ عف نظاـ التجارة العالمية، بعد أف تـ 

 (the General Agorement on tariffs and trade)إحبلليا، بدؿ االتفاقية المعركفة بالجات
 ـ، بقصد تنظيـ التجارة العالمية .1948كالتي نشأت في عاـ .G.A.T.T  كالتي يرمز ليا بػػػ : 

ـ، بمغ عدد الدكؿ األعضاء فييا 1994بدأت منظمة التجارة العالمية نشاطيا الفعمي في عاـ        
 لتجارة العالمية .% مف نسبة حجـ ا95دكلة تقريبا، كىي تشرؼ عمى ما يقارب  135

كما عممت منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسيا عمى تحقيؽ التفاعؿ الدكلي بيف أعضائيا، مف  
خبلؿ مبدأ المنافسة الحرة العادلة في كافة معامبلتيا التجارية، دكف تمييز أك تفرقة، سكاء كانت 

كفؽ نصكص قكاعدىا منتجات أك سمع محمية أك مستكردة. حيث ألزمت المنظمة كؿ األعضاء 
المنظمة عمى التخفيضات الجمركية لمختمؼ المنتكجات المجدكلة، كما تمنع المنافسة غير العادلة 
المتمثؿ في الدعـ الحككمي لبعض الصادرات، كترفض سياسة االنحراؼ كأف يقـك بعض المصدريف 

 (237)شافعي،صمف الدكؿ األعضاء بتخفيض أسعار صادراتيـ عمى األسعار المحمية. 
 الصندكؽ الدكلي :-2

يعتبر الصندكؽ الدكلي الدائرة الثانية في األىمية التي تعنى باإلشراؼ عمى عممية العكلمة،       
دكلة  44ـ، انعقد المؤتمر المالي النقدم لؤلمـ المتحدة مف ممثمي 1944فمنذ نشأتو في أكؿ يكليك 

ـ  فترة اعتماد 1945ديسمبر 27بيف: في )بريتكف ككدز( بالكاليات المتحدة ، كمباشرة عممة 
االتفاقية، كبداية مزاكلة نشاطو الفعمي، حيث أخذ الصندكؽ الدكلي عمى عاتقة ميمة خدمة االقتصاد 

 العالمي كمؤسسة دكلية متخصصة .



 

 

 

2017193

لذا قاـ بتأسيس معيد لمتدريب الدكلي، لمقياـ بكافة الخدمات التدريبية كالتي تشمؿ كافة        
سة النقدية كاالقتصادية، كالتحميؿ المالي، كمناىج البحث في ميزاف المدفكعات، مجاالت السيا

كدعـ  (33)ناطوريو،مرجع سبق ذكره،صباإلضافة إلى قيامو بكظائفو الرئيسية المنكط بيا ،
استقرار الٌصرؼ، كتشجيع التعاكف النقدم كبث الثقة في نفكس األعضاء، كالمحافظة عمى التدابير 
المنظمة "لقياس التكازف بسعر الصرؼ بيف عممتيف كتحقيؽ المساكاة بيف العمبلت، ككثيرا ما تستخدـ 

عمى التخمص  ، كالحرص(118، ص2013)الرشيد،لمقارنة مستكيات المعيشة بيف بمديف أك أكثر " 
 مف أٌية قيكد تجارية مفركضة عمى المدفكعات كفي المعامبلت الدكلية السارية .

كما حرص الصندكؽ الدكلي عمى التنسيؽ مع نظيره )البنؾ الدكلي(، المتمثؿ في دعـ كؿ       
لى تكسيع د ائرة األنشطة االقتصادية التي تيدؼ إلى زيادة حجـ النمك المتكازف لمتجارة الدكلية، كا 

النشاط التبادلي العالمي، كما يقـك الصندكؽ الدكلي بتقييـ دخكؿ الدكؿ األعضاء  كفقا لتبادؿ القكة 
 الشرائية نظرا الختبلؼ السمة االستيبلكية لكؿ دكلة.

 البنؾ الدكلي :-3
ة يعد البنؾ الدكلي أحد المراكز الدكلية المشرفة  بشكؿ مباشر عمى عممية العكلمة، كالمساىم      

 في قيادة كدعـ مكجتيا التمكيمية .
ـ، باشر مف 1946ـ، كمباشرة نشاطو الفعمي في عاـ 1945ديسمبر 27فمنذ تأسيسو في        

الكىمة األكلى بتكفير الرأسماؿ البلـز لممساىمة في إعادة البناء كالتعمير لعدد مف الدكؿ المتضررة 
 مف الحرب العالمية الثانية .

نح أك ضماف القركض كتقديـ المعكنة كاالستشارات الفنية، كفض النزاعات يعنى  بم كما      
 المالية التي تحدث أحيانا بيف الدكؿ األعضاء، خصكصا بعد أف تـ تطكير أنشطتو مف خبلؿ ثبلث 

 مجمكعات رئيسة أخرل تابعة لو، كىي كالتالي :
 البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير .-1
 مؤسسة التمكيؿ الدكلي .-2
 الرابطة الدكلية لمتنمية .-3

التي تسعى إلى دعـ جيكد العكلمة كتحسيف شبكات األماف االجتماعي ، بقصد تعزيز الحماية 
 االجتماعية كتخفيض أعداد الفقراء في الدكؿ النامية .

 غايات العكلمة : -ثانيا 
 تسعى العكلمة إلى تحقيؽ الغايات التالية :  
زالة الحدكد الفاصمة  تقميص دكر الدكلة الكطنية، -1  بقصد رفع الحكاجز المقامة كا 
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 بيف الدكؿ كاألقاليـ .
تسعى العكلمة إلى إنشاء عالـ إنساني كاحد ذك مصمحة مشتركة، تذكب فيو الفكارؽ العرقية -2

كالطائفية، كتنتفي فيو ظاىرة التمييز العنصرم كالنكعي، كصكال لعالـ مفتكح خاؿ مف أم اختبلؼ أك 
 متناقضات.

األتمانية، مف كؿ  –المالية  –االقتصادية  –تعمؿ عمى تحرر كافة العبلقات الدكلية : السياسية  -3
 القيكد .

تيدؼ إلى تكسيع انتشار المؤسسات العالمية، ذات اإلمكانيات الييكمية كالمادية الكبرل القادرة -4
-74،ص1988)الكاظم،عمى النفاذ، التي تتمكف مف تقديـ صناعات متطكرة كخدمات كسمع جيدة .

75) 
أف تصبح الدكؿ الكبرل كالشركات متعددة لمجنسيات، المييمف األكبر عمى اقتصاديات العالـ، -5

 (41-40،ص1992)أبوقحف،مف خبلؿ الكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية كالسيطرة عمييا .
)لغة التصنيع(  البحث عف إمكانية إيجاد لغة كاحدة الستخداميا في برمجيات األجيزة االلكتركنية-6

 كالمغة االنجميزية التي أصبحت األكثر شيكعا مف خبلؿ االحتكاؾ كالتداكؿ كالتعامؿ.
ىذا عف الغايات التي تسعى العكلمة لتحقيقيا كأىداؼ أساسية، أما عف مدل نسبة تحقيؽ تمؾ        

كنيا الزالت حتى األىداؼ مف عدمو، فيك يترؾ لممستقبؿ الذم سيحكـ عمى ىذه الظاىرة العالمية، ك
)ناطوريو اآلف، تتحرؾ باستمرار في طكر مرحمتيا الثالثة كاألخيرة، أال كىي )مرحمة النمك كالتمدد( .

    (42-40،مرجع سبق ذكره، ص
 المطمب الثاني: رؤى العولمة وأدوارىا وآثارىا عمى الوطن العربي بين)التحدي واالستجابة( :

 أكال : رؤل العكلمة كأدكارىا
لحدث عف أثار العكلمة  في الكطف العربي في الحاضر كانعكاساتيا في المستقبؿ، كمعرفة قبؿ ا

ردكد الفعؿ العربي عمييا مف المنظكر اإلسبلمي، ال بد مف الحديث بإيجاز عف رؤل العكلمة كدكر 
 كؿ مف 

                                                 الشركات متعددة الجنسية، كالخصخصة كأثرىما في ظاىرة العكلمة خصكصا في الجانب        
 االقتصادم.

 دكر الشركات متعددة الجنسية :-1
تعتبر الشركات متعددة الجنسيات إحدل المككنات الفاعمة في انتشار أدكات العكلمة في         

مكانيات مادية عالية، كذلؾ ذات كفاءة كمي ارات فنية العالـ، لما تتميز بو مف مركنة ىيكمية كا 
قادرة عمى التكسع في البحث كالتطكير فاعمية، باإلضافة إلى حجـ العكائد كالتحكيبلت الضخمة، ال



 

 

 

2017195

متعددة لمجنسيات مف حيث رأس الماؿ كالمستثمريف كاإلنتاج كاالستثمار كالتسكيؽ. فيي شركات 
األعضاء، عالمية )عابرة لمقارات( أم  تتخطى الحدكد السياسية لمدكؿ الكطنية 

 (75-74)الكاظم،مرجع سبق ذكره، صكاألقاليـ.
كىي تعنى بالتطكير الصناعي التكنكلكجي المجمع عمى مراحؿ أم فرضت التخصص في       

إنتاج مككنات السمع بأف تقـك بإنشاء عدد مف المصانع كؿ مصنع يتخصص بصناعة جزء مف 
جميع  تمؾ األجزاء التي تتطمبيا األجزاء المكممة، ثـ تقـك بإنشاء مجمعات صناعية أخرل ميمتيا ت

كؿ سمعة، كما تيتـ بقضايا التمكيؿ كالتسكيؽ كالتعاقد بالباطف مع شركات أخرل إلنتاج بعض 
مككنات اإلنتاج، بضماف تعريؼ المنتجات، أك كككيؿ معتمد ليا، أك أف تحصؿ الشركات متعددة 

ؿ االختبلؼ عف االستثمار الكافد، الجنسية عمى أسيـ مقابؿ استخداـ اسميا التجارم. كىي تختمؼ ك
كأف  تستثمر  مثؿ  إنشاء الشركات المشتركة في أكثر مف دكلة أك شراء أعماؿ في بمداف أخرل.

شركة أجنبية قابضة غربية أك عربية ما، في بىمىداِّ عربي ما، عف طريؽ بناء مدينة سكنية أك تشييد 
)أبوقحف، المباشر أك االستثمار نحك الداخؿ . طريؽ أك مصنع ...، فيذا يسمى بػاالستثمار األجنبي

  (32-31مرجع سبق ذكره،ص
لذا تتمتع الشركات متعددة الجنسية بعدد مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف الشركات       

 المحدكدة أك القابضة بما يمي:
إنما الضخامة: ىنا ال يقصد بيا ضخامة حجـ  رأس الماؿ أك في عدد األيدم العاممة، -1

الضخامة في قدرتيا عمى اإلنتاج بحجـ كبير كفي المبيعات كاإليرادات، كمقياس القيمة السكقية 
 لمشركة كميا. 

16 
التعدد في األنشطة كالتنكع في اإلنتاج: ال تقتصر الشركات متعددة الجنسية عمى إنتاج سمعة  -2

رئيسة معينة، إنما يمكف إنتاج سمسمة مف المنتجات الثانكية األخرل، دكف النظر لمجامع المنطقي 
 لنكع النشاط االقتصادم. 

ت متعددة الجنسية، يمكنيا مف جعؿ التمدد كالتكسع الجغرافي: مركنة الييكؿ التنظيمي لمشركا-3
 مقرىا الرئيسي في دكلة ما، يتبعاىا عدة فركع رئيسية أخرل في عدد مف الدكؿ .

)أبوقحف ،مرجع سبق تمتاز بالخصكصية االحتكارية كالتكنكلكجية كالتنظيمية كاإلدارية .-4
  ذكره،نفس الصفحة(
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 دكر الخصخصة كبرامجيا في العكلمة: -ب
أك القطاع الخاص أك التفكيت، مصطمحات عربية تتكافؽ في  الخصخصة أك التخصيص      

(   حيث عرؼ مصطمح privatzationالمعنى إلى حٌد ما، مع المصطمح االقتصادم الرأسمالي )
الخصخصة لدل معظـ دكؿ المشرؽ العربي، خاصة في لبناف كاألردف، بينما عرؼ مصطمح 

جية، كما أنتشر استخدـ مصطمح القطاع الخاص منذ أكثر مف عشريف التخصيص لدل الدكؿ الخمي
سنة في كؿ مف ليبيا كمصر كالعراؽ كبعض الدكؿ األخرل، أما مصطمح التفكيت فيك مصطمح قميؿ 

 .(57-56)ناطورية، مرجع سبق ذكره، صاالستخداـ. 
فنادؽ كبنكؾ كىي مصطمحات تيدؼ إلى نقؿ المكجكدات القيمة  مف مؤسسات كشركات ك        

مف ممكية الدكلة العامة، إلى ممكيات القطاع الخاص   بقصد زيادة   خكجامعات كأسكاؽ ... إل
-63)المرجع السابق، صالفعاليات االقتصادية كحسف األداء في ىذه الممتمكات كىذه األنشطة. 

64) 
 ثانيا : رؤل العكلمة كأثارىا عمى الكطف العربي بيف )الحدم كاالستجابة(

ب كالمظاىر السياسية تمقي العكلمة عمى الكطف العربي بضبلليا في مختمؼ الجكان      
كاالجتماعية كالثقافية كاإلعبلمية كالعسكرية ، كما تفرزه مف رؤل كآثار عمى األمة  كاالقتصادية

العربية كأمة كاحدة، ذات قيـ كعادات كتاريخ مشترؾ مف جية، ككدكؿ كطنية ذات سيادة كطنية  
ببعض الخصكصية مف جية أخرل. فبالرغـ مف تعدد أنكاع العكلمة كظاىرة عالمية، لمختمؼ  تحتفظ

أبعادىا كتجمياتيا كمؤشراتيا، كما تفرزه مف عبلقات جديدة كما ينتج عنيا مف انعكاساتيا تظير 
لمعياف عمى أرض الكاقع، إال أنو يمكف حصر العناصر األساسية ألىـ مظاىر العكلمة في الكطف 

ربي، عمى مستكل ثبلثة جكانب رائيسية لما تمتاز بو مف ترابط كتداخؿ بشكؿ مؤجز غير مخؿ، الع
 كذلؾ كما يمي:

 رؤل الجانب السياسي لمعكلمة في الكطف العربي: -1
تعنى العكلمة في مظيرىا السياسي باالىتماـ بجانبي الحرية كالديمقراطية بالمنظكر الرأسمالي،       

تبنييا كنظاـ لمحكـ كاألخذ بكؿ ما تتطمبو مف أساليب كأدكات سياسية  حيث تدعك إلى أىمية
ديمقراطية التي تنتفي فييا نظاـ حكـ الفرد، ليحؿ محميا التعددية السياسية كالتعددية الحزبية، 
كمجالس نيابية برلمانية كدساتير تحتـر كتضمف الحقكؽ األساسية كالرأم العاـ، كقبؿ الحديث عف 

ي في الكطف العربي  في العصر الحاضر، كما تمر بو األنظمة العربية عمى الجانب السياس
اختبلؼ إشكاؿ الحكـ فييا  البد مف بياف ما عرفو العرب عف الشكرل في الحكـ، منذ البعثة 

ـ تقريبا، التي جاءت تنادم بالديف اإلسبلمي الذم "استميـ مف القرآف سمككو 612المحمدية في عاـ 
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ريخ، بعد أف مٌر عمى الديانة المكسكية ما يزيد عف ألفي عاـ، كعمى المسيحية ما كأنظمتو عبر التا
، كالتي نشأت فيو الدكلة اإلسبلمية األكلى منذ السنة األكلى (229)حركات،صيتجاكز ستة قركف " 

لميجرة، بعد ثبلث عشر سنة مف مقاـ النبي بمكة كالعمؿ عمى نشر اإلسبلـ بيا، كالتي نادت مف 
مف سكرة الشكرل قكؿ اهلل تعالى: )كأمرىـ شكرل  38األكلى بالشكرل، حيث جاء في اآلية الكىمة 
كبذلؾ تككف الحضارة العربية اإلسبلمية ىي األكلى مف كضع بذكر الشكرل في الحكـ، بناءا  (بينيـ

 عمى تشريع سماكم ال كضعي كبنص صريح .
قاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(: )إف  كما دعا اإلسبلـ إلى حرية الرأم كالجير بالحؽ،       

، كحث عدـ السككت عمى الباطؿ  كقكلو )صمى اهلل (أفضؿ الجياد كممة حؽ عند سمطاف جائر
مف رأل منكـ منكرا فميغيره بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإف لـ يستطع فبقمبو كىذا (عميو كسمـ( 

، حيث كاف " القرآف كاإلسبلـ، لـ يأت ليمغى بجرة قمـ كؿ العادات كالتقاليد (أضعؼ اإليماف
كاألنظمة االجتماعية كاالقتصادية الماضية، لينقؿ العرب كالشعكب المجاكرة ليـ، إلى عقيدة تختمؼ 

نما أبقى )حركات،مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة(مف اإللؼ إلى الياء، عف كؿ ما مضى"  ، كا 
يا صالحا. كما طالب اإلسبلـ باحتراـ التعددية كمنح حؽ حرية االختبلؼ في اآلراء عمى ما كاف من

التي ال تؤدم النقساـ األمة كتشرذميا، كلـ يمانع اإلسبلـ البٌتو  في كجكد األحزاب السياسية، التي 
تقـك عمى أسس سكية تدعك لمحؽ كتدفع لمراقبة شؤكف الحكـ، كمحاسبة الحكاـ عف سياساتيـ  

كقد طبؽ نظاـ المعارضة في عصكر اإلسبلـ األكلى تطبيقا (، 31،ص2012، )أبوسمرةكزاتيـكتجا
سميما، حيث أكد خميفة المسمميف أبك بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو(، في أكؿ خطبو لو بعد تكليو 
مياـ الخبلفة إثر كفاة الرسكؿ الكريـ )صمى اهلل عميو كسمـ(، عمى حؽ المعارضة السياسية ذات 

ج السميـ قائبل: " أما بعد أييا الناس فإني قد كليت عميكـ كلست بخيركـ، فإف أحسنت فأعينكني الني
ف أسأت فقكمكني"   (، 195-194، ص 2012)مرسي، كا 

كىك ما عرفتو المجتمعات العربية عمى فترات متقطعة، حتى مرحمة االستعمار الغربي في القرنيف 
الحقيقية كانت كالتزاؿ خجكلة إلى حد ما، بالرغـ ما جاءت  الماضييف. إال أف الممارسة الديمقراطية

بو العكلمة مف تقدـ تكنكلكجي خصكصا في مجاؿ كسائؿ االتصاؿ كالمعمكمات كالمكاصبلت، فضبل 
عما تكفره مف تقنيات كأساليب ديمقراطية متطكرة، التي تعزز مف نجاح العممية االنتخابية بأنكاعيا: 

لمستكل الكطني العاـ، كعمى مستكل المؤسسات العامة  كالمينية، التي الرئاسية كالنيابية عمى ا
 تتطمب ذلؾ، 

كاالتحادات كالنقابات المختمفة حيث كانت أنظمة الحكـ المسيطرة عمى المشيد السياسي في الكطف 
العربي، منذ عقكد كحتى اآلف سكاء كانت ممكية أـ إمارة أـ سمطنة أـ جميكرية، كالتي اكتشفت "أف 
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)الرشيد، مرجع سبق الكصفات التي مكنتيـ مف البقاء في الحكـ  منذ السبعينات لـ تعد ناجعة "
بعد اليـك   لككنيا ال تبتعد كثيرا عف نظاـ الحكـ االستبدادم التقميدم، الذم تنتفي فيو  (74ذكره،ص

لرغـ مف تكفر كؿ البتة ممارسة الحرية السياسية، كالحقكؽ األساسية كثقافة الرأم كالرأم اآلخر، با
السبؿ التكنكلكجية التي تساعد الحككمات العربية، عمى قياميا بتنفيذ جانبا كبيرا مف اإلصبلحات، 
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ذات النيج الديمقراطي السميـ، كما تمكف الشعكب ذاتيا مف 

 االستفادة مف ىذه الكسائؿ بأسرع كأسيؿ الطرؽ.
 دم لمعكلمة في الكطف العربي:رؤل الجانب االقتصا -1

تعنى العكلمة في الجانب االقتصادم بالحرية االقتصادية كانفتاح األسكاؽ كتسارع كثيرة       
معدالت تدفؽ األيدم العاممة كرؤكس األمكاؿ الضخمة كذلؾ بسبب التطكر في مجالي االقتصاد 

لى عدـ التدخؿ الحككمي في النشاط االقت صادم، كىك ما زرعت بذكره األكلى كالتجارة  الدكلية  كا 
ف كانت بأدكات كأساليب تقميدية قديمة، مف خبلؿ قكافؿ التجارة  المنطقة العربية أيضا قبؿ غيرىا كا 
البرية كالبحرية كما أحدثتو آنذاؾ مف تكاصؿ كترابط اجتماعي، كما خمقتو مف تبادؿ تجارم كثقافي 

عيش في سبات العصكر المظممة. قبؿ أف يعكدكا متكاضعيف، حيف كاف البرتغاليكف كبقية الغرب ي
لمكطف العربي كغزاة محتميف لمسيطرة عمى أىـ الجزر كالمضايؽ البحرية  كالثركات الطبيعية 

  (167)الزوي، مرجع سبق ذكره،ص."
كبعد إف انقسـ العالـ اقتصاديا إلى قسميف ال ثالث ليما، قسـ ينتج كيطكر كيصدر كىك الدكؿ       

الغربية المتقدمة بزعامة أمريكا، كقسـ يستيمؾ كيستكرد كىك الدكؿ النامية كالمتخمفة، بما  الصناعية
، حيث ربطت (283)الكاظم، مرجع سبق ذكره،صفييا الدكؿ العربية، التي تحكلت إلى دكؿ تابعة 

اقتصادياتيا باالقتصاد العالمي الذم فرض عمييا أجندات سياسية أمنية، في إطار مشاريع 
ـ، كمؤتمر الدار البيضاء المنعقد في 1991اقتصادية كمؤتمر مدريد الذم انعقد في عاـ  راتكمؤتم
ـ، كخطكة مكممة 1995ـ  كالذم تبله مؤتمر عماف االقتصادم المنعقد في نياية العاـ 1994عاـ 

لمسار العكلمة في  منطقة الشرؽ األكسط خاصة الكطف العربي، فضبل عما نصت عميو ىذه 
في مجمميا، كالتي تنادم بأىمية تطكير اآلليات التعاكف السياسي كاالقتصادم كاألمني، المؤتمرات 

عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي بيف دكؿ المنطقة، بما فييا تعاكف الدكؿ العربية مع دكلة الكياف 
قاؿ مف العنصرم إسرائيؿ، في إطار ما يركج لو باسـ االنفتاح الكامؿ، كعمى التطبيع المباشر، كاالنت

مرحمة السبلـ البارد إلى مرحمة السبلـ الحيكم، مف خبلؿ خريطة الشرؽ األكسط الجديد، الذم 
دماجيا في االقتصاديات الغربية،  ييدؼ إلى استيعاب جميع الثركات البتركلية الخميجية كالعراقية  كا 

لذا حذر ، العربية األخرل عبر برنامج مشترؾ تديره أمريكا كبشراكة الدكؿ األكركبية كالدكؿ البتركلية 
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كثير مف المفكريف كالمحمميف العرب مف خطكرة ىذه المشاريع المشبكىة كغيرىا مف اآلثار السمبية 
 األخرل التي تعكد بالضرر عمى األمة العربية في كؿ جكانب الحياة .

 رؤل الجانب الثقافي لمعكلمة في الكطف العربي:-3
يرل كثير مف الباحثيف بأف العكلمة الثقافية جاءت منذ الكىمة األكلى، مرتبطة بالحضارة      

الغربية، بؿ ما تفرضو سيطرة القطب الكاحد التي تسعى دكف أدنى شؾ إلى تعميـ فكرىا الثقافي 
ـ الحر كمؤثراتيا األيديكلكجية األخرل، عمى اعتبار أف الفكر الغربي ىك األفضؿ كأف ثقافة العال

كنمط الحياة فيو ىي األرقى، كمف ثـ تشكيو كتسفيو ما ىك غير غربي، في شكؿ مكجة مف 
، التي  الحمبلت اإلعبلمية المتكالية، كما تبثو القنكات الفضائية الدكلية كالشبكة العنكبكتية مف سمـك

 تحاكؿ بشتى السبؿ إلى تشكيو الثقافات األخرل .
ار العكلمة الثقافية لضخ مفاىيميا الثقافية، ال لشيء إال لغزكىا سعت الدكؿ الغربية في إط       

ثقافيا بقصد النيؿ مف المكركث الحضارم كالثقافة العربية الضاربة في جذكر التاريخ منذ اآللؼ 
السنيف كالتي ترجع إلى " أكاخر األلؼ الرابع قبؿ الميبلد، عصر تشكؿ النظاـ العبكدم " 

، كإلذالؿ المكاطف العربي كتطكيعو، لكي يرضخ  كيقبؿ (39ذكره،ص)ج.ا.السوفيات، مرجع سبق 
مسرعا عمى ما تنتجو كتسكقو مف منتكجات استيبلكية، كما تنشره مف قيـ كعادات كسمكؾ غير سكم 
في كثير مف األحياف كىك ما نشاىده مع األسؼ لدل بعض النشء العربي مؤخرا، كىـ يقمدكف 

الحياة، سكاء كاف  في استعماؿ بعض مفردات التخاطب  نظرائيـ الغرب في كثير مف مظاىر
الغربية بشكؿ يكمي، أك في تقميدىـ في ارتداء بعض المبلبس أك تناكؿ بعض أنكاع  األكؿ أك 
الشرب كغيرىا مف األنماط السمككية  كالعادات كالتقاليد األجنبية الدخيمة، التي تختمؼ اختبلفا جذريا 

بيئتو المحافظة، التي تدعك إلى المحافظة عمى اليكية العربية عما عرفو اإلنساف العربي في 
لى االعتزاز بالمغة العربية كالعادات كالتقاليد كالتاريخ المشترؾ .  األصيمة كا 

 ثالثا : اآلثار اإليجابية لمعكلمة   
عممت العكلمة عمى ازدىار كتطكر العديد مف المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية -1
عسكرية، كفي الصناعة كالزراعة كالصحة كاإلعبلـ كالثقافة كالشباب كالرياضة كاالتصاالت كال

 كالمكاصبلت كالطاقة المتجددة كعمـك الفضاء .
ساىمت في نشر مبدأ القبكؿ باآلخر كتسييؿ الحكار كالنقاش عمى مختمؼ المستكيات الكطنية -2

 األخر .كاإلقميمية كالعالمية، في ضؿ ثقافة الرأم كالرأم 
 المساىمة في زيادة التطكر التكنكلكجي كالتبادؿ العممي كالثقافي  كالتجارم .-3
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ساىمت في تخطي الكثير مف العقبات كاإلجراءات الجمركية كضكابط قيكد الحركة، متجاكزة بذلؾ -4
 الحدكد السياسية بيف الدكؿ .

مف األشخاص الذيف ساىمت العكلمة في تكفير فرص عمؿ، في مختمؼ التخصصات لكثير -5
 يممككف ميارات مناسبة .

تمكنت مف الدمج بيف التراث القديـ كاإلنتاج الحديث كالمعاصر، كما ساىمت في التخمص مف -6
العديد مف المفاىيـ التي كانت قديما سمبية، كالتي استبدلتيا بمفاىيـ كمصطمحات أكثر بساطو 

 كحداثة. 
أدت العكلمة إلى إحداث طفرة في مجاؿ التعميـ كالتدريب التقني، سكاء كاف عف طريؽ تطكير   -7

كتحديث أدكات التعميـ النظامي كالخاص معا، أك عف طريؽ التعميـ االلكتركني عف بعد كالمعركؼ 
 )بأكف اليف(. 

التي تعتمد عمى أنجع    ساىمت في تطكير كتكسيع دائرة التنمية البشرية كاإلدارية كالسياسية،  -8
 أساليب التخطيط كالتنظيـ كالرقابة كالتحفيز المادم كالمعنكم .

ساىمت في إنشاء كسائؿ جديدة في معامبلت التجارة العامة كالسكؽ الحر، خاصة فيما يتعمؽ   -9
 بالتجارة االلكتركنية عبر شبكات االنترنت .

 رابعا:اآلثار السمبية لمعكلمة   
 إلى تقميص دكر الدكلة الكطنية . أدت العكلمة-1
نتاج -2 أثرت العكلمة في عدـ قبكؿ الجميكر عمى الخدمات كاإلنتاج المحمي، مقابؿ تكفر خدمات كا 

الشركات الدكلية المتقدمة، مما أدل إلى عدـ تحقيؽ الجدكل االقتصادية لممصانع كالشركات المحمية 
لى تقميص دكرىا .  كا 

قيمة العمبلت المحمية في الدكؿ النامية كالمتخمفة، أماـ العمبلت ساىمت العكلمة في انخفاض -3
 األجنبية خصكصا في السكؽ المكازم .

خمقت حالة مف الرككد في اإلنتاج الكطني كالعمؿ في الدكؿ النامية، مما أدل إلى انخفاض -4
لى ارتفاع نسبة البطالة فييا مف جية أخرل.   اإلنتاج القكمي لتمؾ الدكؿ مف جية، كا 

الصارمة، يؤدم حتما إلى إفبلت الشركات ميتعدِّدىة  القكانيف كالشركط  كاألذكنات  المحمية غياب-5
يث البيئة مثبل، مما يؤدم إلى  الجنسيات مف العقكبات الرادعة متى ارتكبت أخطاء، كأف تقـك بتمكِّ

 تعرِّض السكاف المحمييف كالتربة لمخاًطر جسيمة  تييدِّد سبلمتيـ .
تكجد ضمانات حقيقية  بأف الثركة الناتجة عف االستثمارات الداخمية، سكؼ تعكد بالنفع عمى ال -6

 الدكلة الكطنية .
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العكلمة تعمؿ ميعظىميا في مصمحة الدكؿ الصناعية المتقدمة، التي ال تزاؿ تيسيًطر عمى التجارة -7
زكيد دكؿ الشماؿ، بػالمكاد العالمية عمى حساب دكؿ العالـ الثالث، التي أصبح دكرىا يقتصر عمى ت

 الخاـ  كباأليدم العىاممة الرخيصة.
يرل بعض المحمميف بأف العكلمة تمثؿ تيديدان حقيقيا لمتنكع الحضارم في العالـ، مما تسبب في   -8

 اندثار بعض المغات كالميجات المحمية، التي ال تستخدميا أدكات العكلمة ذات النمكذج الغربي .
في الدكؿ كطمس العادات كالتقاليد االجتماعية  العكلمة في تشكيو اليكيةتسبب مكجات  قد -9

 كالشعكب كاألمـ المستقبمة ليذه الظاىرة، كىك ما يؤثر سمبا عمى مستقبؿ ىذه الشعكب كىذه األمـ.
االستخداـ السيئ لكسائؿ القنكات الفضائية كاالنترنت في التحريض المذىبي كالعنصرم التي  -10

 رة النعرات الطائفية كالمذىبية كالعقائدية .ساىمت في إثا
 الخاتمة :
حاكؿ الباحث في الدراسة  تحديد ماىية العكلمة، كأىـ الجكانب كالمرتكزات كاألسس التي تقـك       

ىؿ ىي فعبل حركة عمييا العكلمة، ككذلؾ البحث في إشكالياتيا كانعكاساتيا ككيفية التعامؿ معيا، ك 
اقتصادم ؟، أـ ىي ظاىرة تقنية تكنكلكجية محضة تسعى لتكفير مستكل معيشي استعمارية مف نكع 

مبينا رؤيتيا كأثرىا في الكطف العربي أـ ىي ظاىرة عالمية تجمع بيف ىذا كذاؾ ؟،  ،الئؽ بالبشرية ؟
كالسبؿ األنجع لبلستفادة منيا، كغيرىا مف األسئمة االستدراكية التي تـ اإلجابة عمييا في متف البحث 

 مكضكع الدراسة.
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف الحقائؽ، تتعمؽ بآثار العكلمة عمى اإلنسانية قاطبة،       

كعمى شعكب كدكؿ العالـ الثالث كالكطف العربي خاصة، كظاىرة عالمية قديمة حديثة مستمرة  برزت 
ث عف أسكاؽ دكلية بظيكر الثكرة الصناعية كظيكر فائض اإلنتاج، كما صاحبيا مف حاجة لمبح

جديدة  لتصريؼ إنتاجيا، بعد أف تمددت مطمع التسعينات مف القرف الماضي، بفعؿ ما تكصمت إليو 
الشركات متعددة الجنسية كالدكؿ الصناعية المتقدمة بزعامة أمريكا، مف تقدـ تكنكلكجي سريع في 

الت كاالنترنت، كما حققتو شتى المجاالت  كما أحدثتو مف تطكر ىائؿ في تقنية المعمكمات كاالتصا
مف سيكلة في حركة السمع كالخدمات كاأليدم العاممة كانتقاؿ األمكاؿ   إلى تقميص القيكد عمى 

 التجارة الدكلية  كااللكتركنية مع التكسع فييما .
كخير دليؿ عمى ذلؾ ما أحدثتو في العصر الحاضر، مف تغيير ممحكظ في النظاـ االقتصادم مما 

 مى غيره مف الجكانب كالمظاىر األخرل، حتى أف أغمبيا أصبحت مرتبطة متداخمة  جعمتو يطغى ع
في العممية االقتصادية، امتدت العكلمة كظاىرة عالمية إلى كافة مجاالت الحياة األخرل دكف 
االقتصار عمى جانب بعينو، لككنيا تستيدؼ حياة اإلنساف كحريتو كمعيشتو. فضبل عمى ما احدتثو 
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كس في البرامج التعميمية كالزراعية كالرعاية الصحية كالبيئية، كفي مجاؿ البحكث مف تقدـ ممم
 العممية  كقضايا حقكؽ اإلنساف، كغيرىا بدكف فكاصؿ زمنية كال حدكد مكانية .

لذلؾ فأف األمر يتطمب إعادة النظر في الطرؽ المثمى في االستفادة مف أدكات العكلمة، كما       
نيات متطكرة تساعد في تطكير أنظمة الحكـ في الكطف العربي، سكاء كانت تكفره مف كسائؿ كتق

ممكية أك جميكرية أك إمارة أك سمطنة... كىك ما يتطمب أيضا إعادة ترتيب أكلكيات الحككمات 
تباع أسس الشفافية   العربية المتمثؿ في االىتماـ بالحرية السياسية، كمحاربة الفساد كالجيؿ كالفقر كا 

كنشر ثقافة الرأم كالرأم اآلخر، كما يتطمب االىتماـ  بالصحة كالتعميـ كالبحث العممي،  كالحككمة،
باإلضافة إلى التنمية كاآلمف لككنيما كجياف لعممة كاحدة، فبل تنمية بدكف أمف كال أمف بدكف تنمية، 

السياسييف   كىك ما يحتاج إلى كقفة جادة كعبلجا جذريا سريعا مف الحككمات العربية، بؿ مف القادة
أنفسيـ، كقد يتطمب األمر كثيرا مف االنفتاح عمى الشعكب، كاإلسراع في رد المظالـ كالتكسع في 
منح الحقكؽ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، التي تكفميا الشرائع السماكية، كاألعراؼ كالدساتير 

يصة التي تستند عمييا بعض الكضعية العادلة، كما يتطمب األمر إلى السماح بفضح األساليب الرخ
األنظمة العربية المستبدة، السيما التي تركز عمى أف السمطة أك الماؿ في يد العائمة الحاكمة  أك في 
يد فئة قميمة ال تتعدل حاشية الحاكـ كالحككمة، لما ليذا األسمكب مف عكاقب كخيمة كأبعاد اقتصادية 

-2011في ثكرات عارمة، مثؿ ما حدث مؤخرا ) كاجتماعية خطيرة، تدفع الشعكب لمتذمر كالخركج
(، في عدد مف الدكؿ العربية، تعبيرا عف ما تعانيو ىذه الشعكب مف تيميش كفقر كبؤس 2017

 كاستعباد. 
 التوصيات

 تكصي الدراسة بما يمي:
التخمص مف التبعية السياسية كاالقتصادية كالثقافية  كغيرىا، التي تؤدل إلى استنزاؼ مكارد -1

 الكطف العربي االقتصادية كالبشرية.
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 لمدراسات النشر كالتكزيع(.  
 ، )طرابمس(. 1ط صراع الشماؿ كالجنكب –سياسية  قضايا(، 1423د. صبحي قنكص كآخركف ) -8
، )مكتبة بستاف 1، طالعكلمة كاالسياسية ككيفية التعامؿ معيا(، 2000فضؿ اهلل محمد إسماعيؿ ) -9

 المعرفة(. 
، )االسكندرية : المكتب العربي 2، طاقتصاديات االستثمار الدكلي(، 1992د.عبدالسبلـ أبكقحؼ)-10
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 الممخص

لممياه اليتـ استغبلليا بشكؿ جيد كيفقد معظميا إما  تتكاجد بمنطقة كعاـ عدة مصادر
كقد أجريت ىذه الدراسة لغرض معرفة ما مدل   ،ك بالتداخؿ مع مياه البحر أك بالتبخرأبالجرياف 

 5إمكانية االستفادة مف ىذه المياه كذلؾ عبر تحديد خصائصيا الفيزيائية كالكيميائية حيث أخذت 
عينات مياه مف أربع مصادر مختمفة كىى سد العيف ككسط العيف  كالكادم باإلضافة إلى اآلبار 

كاألمبلح الذائبة الكمية كالكبريتات  PHحديد تركيز كؿ ، كتـ اختبارىا معمميا لتالجكفية بالمنطقة
كالكمكريد كالبيكربكنات كالصكديـك كالكالسيـك كالمغنيسيـك بجميع العينات. حيث أظيرت نتائج 
التحاليؿ تردم نكعية المياه المكجكدة بالمنطقة سكاء بسبب تركز األمبلح بالمياه المتجمعة خمؼ 

تداخؿ المياه الجكفية مع مياه البحر في المنطقة القريبة لمبحر، السد نتيجة التبخر ، أك بسبب 
، يسكد فييا الصكديـك كالكمكريد Na-Clكالعينات المأخكذة مف اآلبار الجكفية كانت ذات تصنيؼ 

مما يعني سيادة أيكنات  Na-SO4بينما عينات المياه المأخكذة مف السد كانت ذات تصنيؼ 
 Ca-HCO3ما كاف تصنيؼ عينات مياه كسط العيف مف النكع، كالكبريتات مع الصكديـك بيا

 كالذم تسكد فيو ايكنات الكالسيـك مع البيكربكنات.
 : المياه الجوفية  ,  الوادي  , التبخر , عين كعام , كمية االمالح المذابة الكممات المفاتيح

 المقدمة
، كمف ىذا المنطمؽ كمف يعيش إف المياه أساس استمرار الحياة فبدكنيا ال يستطيع أم كائف حي أف

حقيقة أف مصادر الثركة المائية محدكدة بخاصة في ليبيا لذا يجب أف نستغؿ مكاردنا المائية أحسف 
استغبلؿ كذلؾ بأف  نيتـ بمكاصفات ىذه المياه حيث تختمؼ استخدامات المياه تبعا لخصائصيا 

ي بمكضكع جكدة المياه الصالحة لمشرب المختمفة، كمنذ منتصؼ القرف الماضي تزايد االىتماـ العالم
كمحاكلة كضع معايير استرشاديو يمكف استخداميا كحد أدنى لحماية صحة اإلنساف مف المخاطر 
المحتممة مف التمكث لمصادر المياه العذبة، كفي الحقيقة فإف دكؿ العالـ كبصفة خاصة الدكؿ 

بحكث العممية كاإلحصائية الشاممة بيدؼ المتقدمة قد أنفقت أمكاال طائمة كمازالت تنفؽ إلجراء ال
دراسة كميات المياه كتأثير العناصر كالمركبات الكيمائية الذائبة في تمؾ المياه الطبيعية عمى صحة 

 لَادٕ ٍالجَف٘ٔ السطح٘ٔ الو٘بُ جَدٓ هعبٗ٘ش تمذٗش
 الخوس/ كعبم ع٘ي

 جامعة بني كليد – العمـك كمية – غانـ مفتاح بمعيد فتحي.  أ
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اإلنساف. كنظرا ألىمية كخصكصية ىذا المكضكع عمى المستكل العالمي كبعقد عدد كبير مف 
مف إصداردليؿ إرشادم WHO)العالمية )المؤتمرات العالمية المتخصصة تمكنت منظمة الصحة 

عدد كبير مف المعايير االسترشادية األخرل جرل إعدادىا ذاتيا مف جانب ، ككذلؾ ـ 1984عاـ 
ـ صدرت 1992في العاـ ، ك بعض الدكؿ مثؿ الكاليات المتحدة كدكؿ أكركبا ككذلؾ الدكؿ العربية 

صفات كالمعايير القياسية.كبذلؾ أصبح مف المكاصفات الميبية لمياه الشرب عف المركز الكطني لممكا
السيؿ تحديد مدل صبلحية المياه لمشرب أك االستخدامات األخرل كالصناعة كالزراعة  كغيرىا 
.كفى منطقة الدراسة كما أشارت الدراسات السابقة اف المياه تكاجو عدة مشاكؿ مف ضمنيا تداخؿ 

مف خبلؿ دراسة بعض الخصائص الفيزيائية مياه البحر نتيحة لعدة أسباب سنتعرؼ عمييا الحقا 
 كالكيميائية لممياه بالمنطقة .

 أىداف البحث
تيدؼ ىذه الدراسة إلى قياس بعض الخصائص الفيزيائية كالكيميائية لممياه الجكفية كالسطحية 
بالمنطقة   كذلؾ لمتعرؼ عمى مدل تأثر ىذه المياه بالمصادر المختمفة لمتمكت  مثؿ التداخؿ مع 

مكانية استخداـ ىذه المياه في األغراض المنزلية كصبلحيتيا لمشرب كالزراعة ككيفية  مياه البحر كا 
 معالجتيا.

  وصف عام لمنطقة الدراسة 
 -الموقع الجغرافي والمناخ السائد: -

  °14  ˉ16.يقع كادم كعاـ ما بيف منطقة كعاـ كمنطقة الجمعة , كيقع الكادم ما بيف خطي طكؿ 
 شماال.  ˉ29.°32 ك   ˉ18.°32شرقا كما بيف دائرتي عرض  ˉ27.°14ك
كتتأثر المنطقة بالمناخ شبة الصحراكم اك الجاؼ , كذلؾ ألف معدؿ االمطار السنكم يتراكح ما بيف  

 1ممـ . 270 -50
 -لعين وادي كعام :وصف عام  

عممية قياس العيف ىي نقطة التقاء مستكل سطح الماء الجكفي مع مستكل سطح األرض، كخبلؿ 
تصريؼ العيف تبيف بأف المياه بيا ساكنة كال يكجد بيا تدفؽ كذلؾ لكجكد اليدار عند القاع، 
فأصبحت العيف عبارة عف بحيرة مقفمة كأصبح اليدار كحائط  فاصؿ بيف العيف كمياه البحر، إال أنو 

صغيرة بيا كميات كفي السنكات األخيرة اسقط اليدار مما أدل إلى تحكؿ مجرل العيف إلى جداكؿ 
محدكدة مف المياه  كذلؾ بسبب تدفؽ المياه مف المنطقة خمؼ اليدار إلى المنطقة التي سنطمؽ 

 عمييا اسـ الكادم كمنيا إلى البحر.
                                                           

1
 44  ص,  الوطني االطلس 



 

 2017207

 

 المواد وطرق البحث
 -: موقع الدراسة -أوال

شرقا كما بيف  ˉ27.°14ك  °14  ˉ16تـ اجراء الدراسة بمنطقة كعاـ المحصكرة بيف خطي طكؿ 
كتـ جمع العينات بكاقع خمس عينات مف كؿ مف شماال.  ˉ29.°32 ك   ˉ18.°32دائرتي عرض 

: السد كالكادم كالعيف كاآلبار الجكفية المجاكرة لمكادم ، كقد جمعت العينات في قنينات ببلستيكية 
 معقمة سعة كؿ منيا كاحد لتر في فصؿ الصيؼ كفي كقت كاحد.

 كن تجميع العينات لغرض تحميميا في المعمل(:أما1جدول رقم )
 مكاف التجمع نكعيا رقـ العينة

1 
2 
3 
4 
5 

 السد
 السد
 السد
 السد
 السد

 عمى يسار السد عمى بعد متر.
 مترمف األكلى.3عمى يسار السد عمى بعد 
 مترمف الثانية.3عمى يسار السد عمى بعد 
 متر مف الثالثة. 3عمى يسار السد عمى بعد

 مترمف الرابعة.3السد عمى بعد عمى يسار 
1 
2 
3 
4 
5 

 العيف
 العيف
 العيف
 العيف
 العيف

 متر.1/2عمى يميف الجسر بمسافة 
 أمتار.5عمى يميف الجسر تبعد عف األكلى 

 متر.1عمى يسار الجسر بمسافة 
 أمتار.5عمى يسار الجسر تبعد عف األكلى 
 أمتار.5عمى يسار الجسر تبعد عف الثانية 

1 
2 
3 
4 
5 

 الكادم
 الكادم
 الكادم
 الكادم
 الكادم

 بالقرب مف اليدار.
 متر مف اليدار.10شرقا عمى بعد
 متر مف اليدار.8يسارا عمى بعد 
 متر مف اليدار. 15يسارا عمى بعد 
 متر مف اليدار. 12يمينا عمى بعد 

1 
2 
3 
4 
5 

 اآلبار
 اآلبار
 اآلبار
 اآلبار
 اآلبار

 بئر مدرسة النيضة الزراعية.
 مسجد عمي بف أبي طالب.بئر 

 .21بئر مف مزرعة رقـ 
 بئر مف مزرعة أقرب نقطة ليا كادم كعاـ .

 بئر مزرعة أقرب نقطة ليا العيف.
 عمؿ الباحث 
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 -: جيولوجية المنطقة
 التتابع الطبقي بمنطقة الدراسو يككف مف األقدـ إلى األحدث ك يشمؿ:

 العصر الطباشيرم: 
تكجد صخكر ىذا العصر أعمى صخكر العصر الترياسي كيفصميما سطح عدـ تكافؽ  كيتألؼ مف 

  -الكحدات الصخرية اآلتية :
تككيف سيدم الصيد: يتبع ىذا التككيف فترة السينكماني، كيمثؿ أقدـ كحدة صخرية لمطباشيرم العمكم 

تقسيـ تككيف سيدم الصيد إلى بالمنطقة، كيقع تككيف سيدم الصيد أسفؿ تككيف نالكت، كقد أمكف 
عضكيف ىما عضك عيف طبي كعضك يفرف مارؿ إلى أعمى. يتككف عضك عيف طبي مف حجر 
جيرم غالبا ما يككف دكلكميتيا , أما عضك يفرف قيتألؼ مف طبقات المارؿ كاألحجار الجيرية 

 كبعض التدخبلت مف الجبس.
، كيتميز الحد الفاصؿ بينيما بكضكحو تككيف نالكت: يقع ىذا التككيف أعمى تككف سيدم الصيد

الشديد، حيث يفصؿ بيف أحجار تككيف سيدم الصيد الجيرية المارلية كبيف أحجار تككيف نالكت 
 الجيرية الدكلكميتية ذات التداخبلت مف الصكاف. 

 طرق التحميل -ثانيا
 -تقدير المون والطعم والرائحة : -1

كما تـ قياس األس  المكقع باستخداـ الحكاس العادية،قدر المكف كالطعـ كالرائحة مباشرة في 
مف  PH metarمباشرة في المعمؿ باستخداـ جياز تقدير األس الييدركجيف  PH(2)الييدركجيني 

 .HI8014مكديؿ Hanna نكع
 -االختبارات الكيميائية: -2

 -األمالح الذائبة الكمية:-أ
 A 208رقـ  APHA.AWWA and WPC(1992تـ قياس كمية األمبلح الذائبة حسب طريقة )

 حتى الجفاؼ كثبات الكزف.105℃مؿ مف العينة عند درجة حرارة200بتبخر 
 -الكالسيوم والمغنيسيوم : - ب

  Ethylene Diamine Titra Aceticacid (EDTA)تـ تقدير كؿ منيما بالمعايرة مع محمكؿ 
الكمية لمعسرة B203رقـ APHA.AWWA and WPC(1992حسب الطرؽ المذككرة في )

(C313،C303.لمكالسيـك كالمغنيسيـك عمى التكالي ) 
 -الكموريد: - ج

باستخداـ نترات الفضة كالمذككرة  Argent Metric Method(3استخدمت طريقة المعايرة)
 .A408رقـ APHA.AWWA and WPC(1992في)
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 -الكبريتات: -د
 and(1992لقياس الكبريتات استخدمت طريقة درجة التعكير المذككرة في)

WPCAPHA.AWWA  مف نكع  (4)كذلؾ باستخداـ جياز التحميؿ الضكئي 427رقـJENWAY  
 .6300مكديؿ 

 -القموية : -ىـ 
عمى شكؿ كربكنات كبيكربكنات كىيدرككسيد بالمعايرة بحامض الييدرككمكريؾ  (5)تـ تقدير القمكية

 B 320رقـ APHA.AWWA  and  WPC(1992عيارم حسب الطريقة في ) 0.01تركيزه 
 كذلؾ باستخداـ دليمي الفينكؿ فيثاليف كأخضر الكريزكؿ بدال عف الميثيؿ البرتقالي.

 -الصوديوم:-و 
مف  Flame Photometer(6)جياز انبعاث الميب ،استخدـ لقياس الصكديـك في الماء

 and WPC(1992كذلؾ حسب الطريقة المذككرة في ) 7PFPمكديؿ JENWAYنكع
APHA.AWWA رقـA 230 لي.عمى التكا 

يبين المواصفات القياسية الميبية لمياه الشرب عن المركز الوطني لممواصفات (:2جدول رقم )
 (7)والمعاير القياسية

أقصى تركيز  الخاصية
 مسموح بو

تركيز  أقصى الخاصية
 مسموح بو

 0.050 الرصاص ممجم /لتر مقبكؿ الطعم
 0.050 الكروم ممجم /لتر مقبكلة الرائحة

PH 6.5-8.5 0.300 ممجم /لتر حديد 
 150 البيكربونات ممجم /لتر 45 النترات ممجم /لتر

 0.1 منجنيز ممجم /لتر 250 الكموريدات ممجم /لتر
التركيز الكمي لألمالح الذائبة 

 ممجم /لتر
 1.00 نحاس ممجم /لتر 1000

 1.00 باريوم ممجم /لتر 0.005 الكادميوم ممجم /لتر
 0.2 االلومنيوم ممجم /لتر 0.001 الزئبق ممجم /لتر

 400 الكبريتات ممجم /لتر  150 الماغنيسيوم ممجم /لتر
 200 الصوديوم ممجم /لتر 200 الكالسيوم ممجم /لتر

لمياه  82ـ(:"المكاصفات القياسية الميبية رقـ 1992المركز الكطني لممكاصفات كالمعايير القياسية )
 الشرب ".
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 (8)لمياه الشرب تبعا لمنظمة الصحة العالميةيبين المواصفات (:3جدول رقم )

أقصى تركيز مسموح  الخاصية
 بو

أقصى تركيز مسموح  الخاصية
 بو

 0.050 الرصاص ممجم /لتر مقبكؿ الطعم
 0.050 الكروم ممجم /لتر مقبكلة الرائحة

PH 6.5-8.5 0.300 حديد ممجم /لتر 
 200 البيكربونات ممجم /لتر 50-25 النترات ممجم /لتر

 0.1 منجنيز ممجم /لتر 200-25 الكموريدات ممجم /لتر
التركيز الكمي لألمالح 

 الذائبة ممجم /لتر
 1.00 نحاس ممجم /لتر 300-1500

 1.00 باريوم ممجم /لتر 0.005 الكادميوم ممجم /لتر
 5 الزنك ممجم /لتر 0.001 الزئبق ممجم /لتر

 250-25 /لترالكبريتات ممجم  150-30 المغنيسيوم ممجم /لتر
  175 -20 الصوديوم ممجم /لتر 200-100  الكالسيوم ممجم /لتر

 
 ؼ.2015المكاصفات القياسية لمياه الشرب تبعا لمنظمة الصحة العالمية االثنيف نكفمبر 

 
 تحميل الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممياه السطحية والجوفية بمنطقة عين كعام

 -تحميميا :مواصفات المياه التي تم  -
تشير نتائج التحاليؿ التي أجريت عمى عينات المياه السطحية كالجكفية التي أخذت مف منطقة كادم 
كعاـ إلى تبايف كاضح في الخصائص الكيميائية كالفيزيائية ليذه العينات المختبرة بالرغـ مف اتفاؽ 

كالميبية لمياه الشرب جميع العينات في ككنيا مياه غير صالحة لمشرب حسب المعايير الدكلية 
كسنتطرؽ فيما يمي إلى دراسة كؿ اختبار عمى حده لمكقكؼ عمى مستكاه بشكؿ أكثر دقة كمدل 

 انتشاره في المنطقة كاألماكف التي يتجاكز فييا الحدكد المسمكح بيا.
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 (: الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممياه السطحية والجوفية بمنطقة كعام1جدول رقم )

 PH العينة
TDS 
mg ∕l 

HCO3
- mg 
∕l 

CL-     
mg ∕l 

SO4-
mg ∕l 

Na+ 
mg ∕l 

Mg++ 
mg ∕l 

Ca++   
mg ∕l 

 100 237 1783 2889 1579 410 7000 7.13 1السد
 100 176 1923 2781 1652 566 7200 7.12 2السد
 110 187 2016 2318 1704 663 7000 7.11 3السد
 90 191 1728 2232 1153 605 7000 7.13 4السد
 104 264 1883 1795 2485 468 7000 7.11 5السد
 204 6 79 104 177 429 1000 7.14 1العين
 196 16 80 201 166 440 1100 7.11 2العين
 208 18 91 284 155 435 1200 7.1 3العين
 192 22 89 232 166 444 1300 7.1 4العين
 200 24 88 216 155 466 1200 7.12 5العين
 90 18 2080 1628 2195 488 6500 7.77 1الوادي
 100 12 2073 1513 2293 507 6500 7.78 2الوادي
 90 24 2026 1470 2220 468 6300 7.8 3الوادي
 100 13 2116 1708 2153 507 6600 7.75 4الوادي
 110 12 2093 1338 2029 527 6200 7.65 5الوادي
 104 103 2000 1644 1908 529 7000 7.65 1البئر
 96 101 2033 1738 1831 509 6500 7.6 2البئر
 106 116 2056 1819 1901 390 6500 7.5 3البئر
 102 102 2063 1739 1866 561 6500 7.55 4البئر
 94 94 1908 1540 1863 468 6000 7.63 5البئر

 المصدر : عمل الباحث استنادا عمي نتائج العينات 
 -(:PH) األس الييدروجيني -

( كالذم يمثؿ نتائج تحميؿ عينات المياه في منطقة الدراسة أف 4(، كالجدكؿ )1مف خبلؿ الشكؿ )
 7.8ك  7.1كانت في جميع العينات متعادلة حيث تراكحت قيمو بيف  PHقيـ األس الييدركجيني 

كيمكف أف يعزل ىذا االرتفاع البسيط لقيـ األس الييدركجيني في منطقة الدراسة إلى التركيب 
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لجيكلكجي لصخكر المنطقة كالتي يغمب عمييا كجكد بعض خامات كربكنات الكالسيـك كالمغنيسيـك ا
 .(9)ذات التأثير القاعدم كالمتمثمة في الدكلكميت

 في جميع العينات التي تـ تحميميا. PH(:درجات األس الييدركجيني 1شكؿ )

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ )                         

 -( :TDSالمجموع الكمي لألمالح المذابة ) -
(أف العينات المأخكذة مف مياه السد كالكادم كاآلبار 4كالجدكؿ )،(2يتضح مف النتائج في الشكؿ )

ح الذائبة الكمية في حدكد ستة إلى سبعة القريبة منو كانت مياه مالحة ككاف بيا تراكيز مف األمبل
أضعاؼ الحدكد المسمكح بيا حسب المكاصفات الميبية كقد كاف أعمي تركيز لؤلمبلح الذائبة الكمية 

كىذا االرتفاع في كميات  ،( المأخكذة في منطقة السد2ممجـ/لتر ككاف في العينة رقـ ) 7200ىك 
مع مف المنطقة المجاكرة بما تحممو مف أمبلح ثـ تحجز األمبلح بمياه السد يعزل إلى ككف المياه تتج

، بينما يمكف أف يككف ارتفاع تركيز خمؼ السد مما يؤدم إلى عممية تركز األمبلح بيا نتيجة التبخر
األمبلح بعينات مياه الكادم  كاآلبار ناتج عف التداخؿ مع مياه البحر، كقد كانت العينات المأخكذة 

ممجـ  1200ك1000دكد المسمكح بيا كتراكحت معظـ ىذه التركيزات بيف مف العيف  تقترب مف الح
( كىي ضمف المسمكح بيا لتركيز األمبلح الذائبة في مياه 1/لتر كأقؿ تركيز كاف في العينة رقـ )
 الشرب حسب المكاصفات الميبية لممياه.
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 ممجـ /لتر. (:يبيف تركيزات  األمبلح الذائبة الكمية  ب2شكؿ رقـ )                  

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ ) 

 
 -( :ˉHco3البيكربونات ) -

( أف تركيز البيكربكنات في عينات المياه بمنطقة مجرم الكادم 4(، كالجدكؿ )3يبلحظ مف الشكؿ )
/لتر. ك في ممجـ  663( ك3ممجـ/لتر في العينة المأخكذة مف البئر رقـ ) 390كانت تتراكح بيف  

( المأخكذة مف مياه السد ، كىذه التراكيز العالية لمبيكربكنات في عينات المياه ترجع 3العينة رقـ )
ة لمطبقات الجيكلكجية بالمنطقة بشكؿ أساسي إلى كجكد خامات الكربكنات في الصخكر المككن
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 تي تـ تحميميا بممجـ/لتر.(:يبيف تركيزات البيكربكنات في جميع العينات ال3شكؿ )

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ ) 

 

 -(:ˉClالكموريد ) -
( أف 4كالجدكؿ )،(4مف خبلؿ نتائج تحميؿ عينات المياه لمنطقة الدراسة كالمبينة في الشكؿ )

الكمكريد أعمي مف  العينات المأخكذة مف مياه سد العيف كالكادم كالمياه الجكفية كاف بيا تراكيز مف
النسبة المسمكح بيا في النشرة الدكلية كالمكاصفات الميبية لمياه الشرب حيث بمغ أعمى تركيز 

ممجـ/لتر  2485( المأخكذة مف مياه السد حيث بمغ تركيز الكمكريد بيا 5لمكمكريد في العينة رقـ)
، كما أف األغراض الزراعية كليذا ينصح بعدـ استخداـ ىذه المياه في شرب اإلنساف كالحيكانات ك

ممجـ/لتر 177ممجـ/لتر إلى 155تركيز الكمكريد في العينة المأخكذة مف مياه العيف كاف يتراكح مف 
 ككانت ضمف التركيز المسمكح بو حسب المكاصفات الدكلية كالميبية لمياه الشرب.
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 /لتر. (:يبيف تركيزات الكمكريد في جميع العينات التي تـ تحميميابممجـ4شكؿ )

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ ) 

 

 -(:ˉSo4الكبريتات ) -
أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى التفاكت الكبير في تركيز الكبريتات في ىذه المنطقة حيث اختمؼ 

( المأخكذة مف مياه 1ممجـ/لتر في العينة رقـ ) 104تركيز الكبريتات في العينات المأخكذة بيف 
ميع ( أف ج5كما يظير مف الشكؿ ) ،( مف مياه السد 1ممجـ /لتر في العينة رقـ ) 2889العيف  

تراكيز الكبريتات في منطقة السد ككادم كعاـ كالمياه الجكفية كانت اعمي مف الحدكد المسمكح بيا 
أم أنيا أكبر مف أقصى تركيز مسمكح بو لتكاجد الكبريتات في مياه الشرب حسب النشرة الميبية 

ف التركيز ، ككاف تركيز الكبريتات في العينات المأخكذة مف منطقة العيف  ضمكالنشرة الدكلية
 المسمكح بو لتكاجد الكبريتات في مياه الشرب كما أكصت بو النشرة الدكلية.
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 (:يبيف تركيزات الكبريتات في جميع العينات التي تـ تحميميا بممجـ/لتر.5شكؿ )

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ )                         

 -( :+Naالصوديوم ) -
( نجد أف 4(، كالجدكؿ )6نتائج تحميؿ عينات المياه في منطقة الدراسة كالمبينة في الشكؿ )أظيرت 

 1700العينات المأخكذة مف مياه السد كالكادم كعينات اآلبار، بيا تراكيز مف الصكديـك أعمى مف 
الشرب،  ممجـ/لتر كىي أعمى مف التراكيز المسمكح بيا  في النشرة الميبية كالدكلية لمكاصفات مياه

( حيث بمغ حكالي 4كقد كاف أعمى تركيز لمصكديـك في عينة المياه الجكفية المأخكذة مف البئر رقـ )
ممجـ/لتر ،أما العينات المأخكذة مف العيف فقد كاف تركيز الصكديـك في الحدكد المسمكح بيا  2116

ممجـ  91ك  79بيف  حسب المعايير الدكلية كالميبية لمياه الشرب حيث تراكحت تركيز الصكديـك
 /لتر.
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 (:يبيف تركيزات الصكديـك في جميع العينات التي تـ تحميميا بممجـ/لتر.6شكؿ)

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ )

 
 -( :++Mgالمغنيسيوم ) -

ك  6مف نتائج تحميؿ عينات المياه في منطقة الدراسة كجد أف تركيز المغنيسيـك  يتراكح بيف  
ممجـ/لتر تقريبا في العينات المأخكذة مف مياه العيف كالكادم  كالمياه الجكفية كما ىك مكضح 116

( كجميعيا كانت تركيزىا ضمف الحدكد المسمكح بيا حسب المكاصفات الميبية لمياه 7في الشكؿ )
بو في الشرب بينما كانت جميع العينات المأخكذة مف سد العيف أعمى مف الحد األمثؿ المكصي 

 ممجـ /لتر. 264ك176النشرة الميبية كالدكلية لمياه الشرب كتراكحت بيف 
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 (:يبيف تركيزات المغنيسيـك في جميع العينات التي تـ تحميميا بممجـ/لتر.7شكؿ )

 

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ )

 
  -( :++Caالكالسيوم ) -

أف تركيز الكالسيـك في جميع العينات التي تمت دراستيا مف نتائج تحميؿ عينات المياه كجد 
( كانت ضمف الحدكد المسمكح بيا، حيث كاف تركيز 4(، كالجدكؿ )8كالمكضحة في الشكؿ )

لمياه  3ك 1ممجـ/لتر كيستثنى مف ذلؾ العينتيف رقـ   200الكالسيـك في معظـ العينات أقؿ مف 
 ممجـ/المتر عمى التكالي. 208ك 204العيف حيث كاف تركيز الكالسيـك بيما  
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 (:يبيف تركيزات الكالسيـك في جميع العينات التي تـ تحميميا بممجـ/لتر.8شكؿ)

 
 (4المصدر مف اعداد الباحث استنادا الي الجدكؿ رقـ )

 
 الخاتمة 

العيف أظيرت نتائج الدراسة ك التحاليؿ التي أجريت عمى عدد مف العينات المأخكذة مباشرة مف مياه 
ك السد كالكادم كاآلبار القريبة منيا بأنيا أخذت الي حد ما تقريبا نفس الخصائص كىذا مما يكضح 

 لنا مخاطر تمؾ المياه ككيفية معالجتيا مف قبؿ الجيات ذات االختصاص.
 : النتائج 

ىذه المياه التي اجريت عمييا الدراسة تبيف انيا مياه غير صالحة لبلستخدامات  -1
 اليكمية.

 ارتفاع تركيز عدد مف المككنات الكيميائية ليذه المياه عف الحدكد المسمكح بيا دكليا . -2
 كجكد خامات الكربكنات في الصخكر المككنة لمطبقات الجيكلكجية بالمنطقة  -3

 .) الحجر الجيرم (.مما يؤدم التراكيز العالية لمبيكربكنات في عينات المياه
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 : التوصيات 
زيد مف الدراسات لغرض دراسة إمكانية استخداـ ىذه المياه نكصي بضركرة إجراء الم -1

 مع بعض المعالجات في التطبيقات الزراعية.
يجب معرفو ما مدم التفاعبلت الناتجة مف ذلؾ عند اضافة االسمدة كغيرىا مف  -2

 المبيدات الزراعية.
 

 المصادر والمراجع :
 22االطمس الكطني الصفحة  -1
منشكرات مجمع المغة العربية ،الكيمياء التحميمية،ككبليدك.فرانؾ،دكنالد.ج.بيترزيؾ -2

 .ـ1984األردني
كتاب  ، د. أنكر ذيب محمكد الذيب ،السيد محمد صالح الحافظ،د. مؤيد قاسـ العباجي -3

 ىجرم.1422-ـ  2001،الطبعة األكلى أسس الكيمياء التحميمية
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 : المقدمة  

دراسة التكزيع الجغرافي لمحاؿ غسيؿ السيارات كتغيير زيكتيا داخؿ مدينة بني كليد ال تقؿ         
في أىميتيا عف بقية الخدمات ، فيي تسيـ في إطالة عمر محرؾ المركبة، كاآللية،  كحماية 

ر مف ممحقاتيا مف االستيبلؾ كالفساد، كىي تعد كذلؾ مف الخدمات التابعة لخدمة الكقكد في كثي
األحياف، كقد حظيت باىتماـ كبير في اآلكنة األخيرة كتحديدان في أكاخر ثمانينيات القرف الماضي مع 
زيادة أعداد السيارات كاآلليات عمى مختمؼ أنكاعيا  سكاء الخاصة منيا، أك العامة التابعة لقطاعات 

العماؿ العامة، كشركة النظافة الدكلة الخدمية ) كالمكاصبلت، البمدية، كالكيرباء، كالبريد، كجياز ا
العامة، كشركة المياه كالصرؼ الصحي (، كنتيجة لتطكر مجتمع المدينة كازدياد عدد المركبات 
اآللية، إضافة إلى عدد اآلليات كالمعدات التي تستعمميا القطاعات العامة في أداء أعماليا اليكمية 

ت النقؿ كغير ذلؾ ( كميا تحتاج إلى ىذا النكع )كالركافع، كالجرافات، كالجرارات، كالحفارات، كعربا
طالة عمر محركيا، كتجنب األعطاؿ المكمفة  مف الخدمة التي تساعد عمى إطالة عمر المركبة، كا 

 كذلؾ مف خبلؿ الصيانة، كاستبداؿ أنسب الزيكت كالفبلتر لمحركاتيا .
المجتمعية فيي البد اف  كتكافر أم خدمة مف الخدمات كما يشير الدليمي عند حديثو عف الخدمات

تحقؽ الكفاية، كالكفاءة، كالمركنة، كاآلماف، كاالنسجاـ لكافة السكاف، كذلؾ مف خبلؿ تخطيطيا بما 
ينسجـ ككاقع تكزيع السكاف ككثافتيـ سكاء تخطيط شبكاتيا، اك اختيار مكاقعيا كيككف كفؽ معايير 

  (1)معتمدة .
يان  معركفان، كمادة جغرافية ليا مجاليا الذم تيتـ فيو بدراسة فجغرافية الخدمات باعتبارىا فرعان  جغراف

التكزيع الجغرافي لمخدمات العامة بأنكاعيا المختمفة، فمحاؿ غسيؿ السيارات كتغيير زيكتيا ىي ىدؼ 
الدراسة كتعد مف ضمف الخدمات التي ليا أىميتيا لذل السكاف، نظران الرتباطيا بكسيمة النقؿ 

ريات مف ناحية، كبالمعدات كاآلالت التي تستعمؿ في تسيير العمؿ اليكمي باعتبارىا مف الضرك 
بالقطاعات الخدمية المختمفة داخؿ المدينة، كببيئتيا مف ناحية أخرل، فيذه الدراسة تحاكؿ تتبع 

                                                           
خهف ؽغٍٛ انذنًٛٙ. رخطٛؾ انخذيبد انًغزًؼٛخ ٔانجُٛخ انزؾزٛخ. أعظ يؼهٛٛش  ريُٛبد. داس طفبء نهُشش ٔانزٕصٚغ. ــ  1

 42و. ص 2009. 1ػًبٌ. ؽ

 صَٗتْب ٍتغ٘٘ش الس٘بسات غس٘ل لوحبل الجغشافٖ التَصٗع
 (الخذهبت جغشاف٘ٔ فٖ دساسٔ)ٍل٘ذ  بٌٖ هذٌٗٔ فٖ

 جامعة بني كليد – اآلداب كمية – الشندكلي أحمد ضك. د
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تكزيعيا داخؿ المدينة. ككاقعيا، كمستكل كفاءتيا، كمدل تمبيتيا الحتياجات السكاف كفؽ المعايير 
 المعتمدة .التخطيطية 

: يبلحظ أف ىناؾ تكزيعان جغرافيان غير عادؿ لمحاؿ غسيؿ السيارات كتغيير زيكتيا مشكمة الدراسة 
عمى مستكل المدينة محبلتيا العمرانية، كعدـ االلتزاـ بالقكانيف كالمكائح  التي تنظـ ىذا النكع مف 

ف، أك عدـ انسجاميا مكاقعيا الخدمات سكاء عمى مستكل الطريقة التي تقدـ بيا ىذه الخدمة لمسكا
 .مع استعماالت األرض التي ينظميا المخطط العاـ في المدينة، كىك أيضان جزءن مف ىذه المشكمة 

 فرضية الدراسة :
ػ يتبايف التكزيع الجغرافي ليذه الخدمة، حيث تقع أكبر نسبة مف محاليا في مركز المدينة كما حكلو 1

الضفة الجنكبية لكادم بني كليد، أما النسبة القميمة منيا فتقع  مف المحبلت العمرانية الكاقعة عمى
 خارج المركز عمى جانبي طريؽ بني كليد كطرابمس. 

ػػ  ىذه الخدمة ال تفي بمتطمبات سكاف المدينة نظران لعدـ تكافر الكفاية، كالكفاءة فييا، كما أنو لـ  2
 كالمكائح، كالقكانييف المعمكؿ بيا. تراع في اختيار مكاقعيا المعايير التخطيطية كالبيئية،

: تيدؼ ىذه الدراسة لتتبع بداية ظيكر ىذه الخدمة في المدينة  كالتعرؼ عمى أىداف الدراسة 
التكزيع المكاني لمحاليا عمى مستكل المحبلت العمرانية، كمدل التزاـ ىذا التكزيع بالمكائح كالقكانيف 

 كعبلقة ذلؾ بالكثافة السكانية كبيئتيا المحيطة. المعمكؿ بيا التي تحدد تكزيع ىذه الخدمة، 
 ( تكضح مكقع مدينة بني كليد1الخريطة رقـ )

 
     -Mountjoy, Alan -B-and Clihord Embletonالمصدر : مف إعداد الباحث استنادا 
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Educational Second  Edition  December1967  P.249            Hutcminsn 
 توضح الحدود االدارية لممدينة ومحالتيا العمرانية( 2الخريطة رقم )

 
 لعمراني بني كليد، مصمحة التخطيطالمصدر: مف إعداد الباحث استنادا إلى بيانات مكتب التخطيط ا

 ـ2008، 2007، 2006طرابمس، كالصكر الجكية لممدينة ،العمراني  
( تقريبان، 2ؾ ـ65 تتجاكز مساحتيا): اقتصرت الدراسة عمى  بني كليد المدينة التي الحدود الدراسة 

كمـ 180كالكاقعة في الركف الشمالي الغربي مف ليبيا، كتبعد عف ساحؿ البحر المتكسط مسافة )  
كـ ( 140جنكبان ( تقريبان، كىي المسافة عف مدينة طرابمس، كما تبعد عف مدينة مصراتو مسافة )

كـ  ( تقريبان. الخريطة رقـ  86مدينة ترىكنة )  كـ ( تقريبان، كعف135تقريبان، كعف مدينة زليطف )  
فتقع عمى خط الطكؿ)  2، 1  ( غربان تقريبان لخط  ٍ 13.57 ( شرقان ،)  ٍ 14.85(. أما فمكيا ن

 (1) ( جنكبان لخط االستكاء.  ٍ 31.41 ( شماالن ،)  ٍ 31.50جرينتش، كبيف دائرة العرض )
تتبع التكزيع الجغرافي لمحاؿ غسيؿ السيارات  : تتمحكر أىمية ىذه الدراسة حكؿأىمية الدراسة 

كتغيير زيكتيا، كالتزامو بالمكائح كالقكانيف المعمكؿ، كمدل ارتباطو بالتجمعات السكانية في المدينة 
 كببيئتيا الحضرية .

                                                           
 26و. ص1978انغًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ انشؼجٛخ االشزشا،ٛخ. األؽهظ انٕؽُٙ. يظهؾخ انًغبؽخ. ؽشاثهظ.  ــ 1
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اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي، كالتحميمي مع االستفادة بقدر اإلمكاف  منيجية  الدراسة :
إلحصائي، كالبيانات الرقمية لمكصكؿ  بالدراسة إلى ىدفيا المنشكد  كذلؾ إلمكانية مف المنيج ا

 إسياميا في معالجة  المشكمة مكضكع الدراسة .
 تطور عدد محال غسيل السيارات وتغيير زيوتيا في مدينة بني وليد  : أواًلــــ

بدأت ىذه الخدمة في مدينة بني كليد في منتصؼ سبعينيات القرف الماضي حيث          
انحصرت في بدايتيا بالكرشة العامة لبمدية بني كليد، ثـ بالكرشة العامة لقطاع المكاصبلت، كذلؾ 
 المتبلؾ ىذيف القطاعيف العديد مف االليات الثقيمة كالمعدات كالمركبات ) كالركافع، كالجرفات،
كالجرارات، كالحفارات، كعربات النقؿ الثقيؿ ( كالتي تحتاج بطبيعتيا ليذه الخدمة، كنتيجة لبلنتعاش 
االقتصادم كارتفاع دخؿ الفرد، كتكافر فرص العمؿ أماـ المكاطنيف، كانشاء بعض الصناعات 

 ، كمجمكعة الصناعات الصغرل، كمصنع51االستراتيجية كمجمع الصناعات الصكفية، كالمصنع 
البدؿ، كمصنع المبلبس الداخمية، كمصنع األحذية، كفتح فركع لككاالت بيع السيارات األكربية، 
لغاء المركزية اإلدارية كفتح  كاليابنية ، ككجكد بعض مف معسكرات القكات المسمحة بالمدينة، كا 

ء في العديد مكاتب مناظرة لمكزارات كالقطاعات الخدمية بالعاصمة طرابمس بالمدينة، إضافة إلى البد
ػػ 1975ـ(، كالخطة الخمسية ) 1975ػػ  1973مف مشاريع البنية التحتية كفقان لمخطة الثبلثية )

ـ ( األمر الذم أدل إلى انتعاش المنطقة كزيادة أعداد المركبات اآللية سكاء الخاصة، أك 1980
كات االجنبية كالكطنية العامة التي تتبع القطاعات المذككرة، باإلضافة إلى المركبات التابعة لمشر 

المكمفة بتنفيذ مشاريع  البنية التحتية، كؿ ذلؾ جعؿ القطاع الخاص المتمثؿ في أصحاب الكرش 
يفكركف في استحداث ىذه الخدمة فانتشرت كرش تصميح كسمكرة كطبلء السيارات فييا. لكنيا 

 اقتصرت عمى مكقعيف عمى الطريؽ الرابط الظيرة بالمركز فقط .
 ( محطات غسيل السيارات وتغيير الزيوت الموجودة في مدينة بني وليد  1)  الجدول رقم

 المحمة المكاف التصنيؼ البياف ت
 البمدية مركز المدينة يعمؿ محؿ تغيير زيكت المدينة 1
 البمدية مركز المدينة يعمؿ محؿ تغيير زيكت المدينة  2
 البمدية مركز المدينة يعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 3
 البمدية الحي الصناعي تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 4
 البمدية الحي الصناعي تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 5
 البمدية الحي الصناعي تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 6
 البمدية الحي الصناعي تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 7
 البمدية الحي الصناعي تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 8
 البمدية الحي الصناعي تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 9
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 البمدية الحي الصناعي تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 10
 البمدية طريؽ الصكؼ تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 11
 البمدية طريؽ الصكؼ تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 12
 البمدية طريؽ الصكؼ تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 13
 البمدية طريؽ الصكؼ تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 41
 اشميخ طريؽ الظيرة تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 15
 اشميخ طريؽ الظيرة تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 16
 اشميخ طريؽ الظيرة تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 17
 اشميخ طريؽ الظيرة تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 18
 اشميخ طريؽ الظيرة تعمؿ كتغيير زيكتمحطة غسيؿ  19
 الظيرة طريؽ المطار تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 20
 الظيرة طريؽ المطار تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 21
 الظيرة طريؽ المطار تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 22
 السند طريؽ طرابمس تعمؿ محطة غسيؿ كتغيير زيكت 23
 السند طريؽ طرابمس تعمؿ زيكتمحطة غسيؿ كتغيير  24
 السند طريؽ طرابمس يعمؿ محؿ تغيير زيكت الحممة 25
 سكؼ الجيف طريؽ المردـك يعمؿ محؿ تغيير زيكت الصرارة 26
 سكؼ الجيف طريؽ المردـك مغمؽ محؿ تغيير زيكت الفقياء 27
 سكؼ الجيف طريؽ المردـك يعمؿ محؿ تغير زيكت النير 28
 سكؼ الجيف طريؽ المردـك يعمؿ زيكت لعطياتمحؿ تغيير  29

 ـ2017المصدر : استنادا لمجكلة الميدانية لمباحث  
كما تـ إنشاء محطة الكقكد الكاقعة عمى طريؽ بني كليد طرابمس التابعة لمدكلة سنة         

ـ ( التي ألحقت بيا ىذه الخدمة ) غسيؿ كتشحيـ كتغيير زيكت السيارات اليدكية ( كقد بدأت 1979)
نييار ىذه الخدمة في المدينة تنتشر مع فتح  محطات الكقكد، كزيادة إعداد السيارات خاصة بعد ا

الدكلة، كغياب مؤسساتيا دكف االلتزاـ بمكائح كقكانيف تنظميا انتشرت محاليا عشكائيان عمى جكانب 
الطرؽ، كفي االحياء السكنية، كبيف المحاؿ التجارية دكف االلتزاـ بالمخطط، أك مراعاة لبيئة المدينة 

دية )مركز المدينة ( ( محؿ تقريبان، تمركز أغمبيا بمحمة البم29الحضرية ليصؿ عددىا إلى )
 (. 3(، الخريطة رقـ )1حكلو .الجدكؿ رقـ )ماك 
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 م2016( توزيع محطات الوقود ومحال غسيل وتغيير زيوت السيارات بمدينة بني وليد 3الخريطة رقم )

 
 ـ2007المصدر: مف إعداد الباحث استنادا إلى الجكلة الميدانية، الصكر الجكية لممدينة ،       
( يتبيف أف ىذه الخدمة قد انحصرت في الضفة الجنكبية لمكادم كتحديدان في 3لمخريطة رقـ )كبالنظر 

مركز المدينة الذم يضـ محمة البمدية، كما حكليا، كمحمة السند، كمحمة الظيرة ، كمحمة سكؼ 
د، الجيف، كمحمة اشميخ كذلؾ نتيجة لتمركز الخدمات العامة، كمقار مؤسسات الدكلة الخدمية ) البري

الكيرباء، شركة المياه، شركة النظافة العامة، الشرطة، المطافي، المصارؼ، الضماف االجتماعي، 
مجمع المحاكـ، مكتب الخطكط الجكية، المستشفى العاـ، البمدية ( ككذلؾ الخدمات الخاصة 

جر )كالعيادات، كالصيدليات، كاألسكاؽ المجمعة، كالمقاىي، كمحاؿ االنترنت، كسكؽ الذىب، كمتا
األحذية كالمبلبس، كمحاؿ قطع غيار السيارات، ككرش النجارة كالحدادة، ككرش إصبلح السيارات، 
ككرش اصبلح االجيزة االلكتركنية كالكيربائية، كمحاؿ بيع األثاث كالمفركشات، كبيع االلكتركنات 

 لجبس ( .كمعدات الكيرباء، كبيع المكاد المنزلية كبيع مكاد البناء، كقص الرخاـ، كتشكيؿ ا
تماـ  كبذلؾ يعتبر مركز المدينة ىك عصب الحياة الخدمية لمسكاف، فيك مقر العمؿ الحككمي كا 
اإلجراءات اإلدارية، كالمصرفية، كمركز السكؽ األسبكعي ) السبت، كالثبلثاء (، كمكاف التسكؽ 

ا بالطبع كمو كقضاء االحتياجات اليكمية، ، كمكاف تجمع الكميات الجامعية كالمعاىد العميا، كىذ
يتطمب كسيمة النقؿ كالمكاصبلت )السيارة ( بأنكاعيا المختمفة التي أصبحت تعد في المدينة باآلالؼ. 

(. لذا فكما استحكذ مركز المدينة عمى القطاعات الخدمية كمقار اداراتيا، فبل غرابة 2الجدكؿ رقـ )
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لتمبية احتياجات المكاطنيف كأف أف يضـ  أكبر عدد مف محاؿ خدمة غسيؿ السيارات كتغيير زيكتيا 
 تفي بالغرض المطمكب منيا كخدمة يكمية تحتاجيا كسائؿ المكاصبلت بالمدينة .

 م2016م ــ 1983( تطورا عداد وسائل النقل في مدينة بني وليد لمفترة 2الجدول رقم )
يوٛخر  ٔمً لث٘ر تٌّٕر

 ػثِر

 يتفؼر ٌيتػٟ ؼًتي ِمطٛيذ

83 434 298 29 112 116 24 2 

 ــ 18 119 102 32 16 17 84

85 166 339 41 99 135 22 3 

 ــ 35 155 116 72 291 176 86

 ــ 24 170 120 70 302 25 87

88 306 305 82 135 198 16 1 

89 841 306 68 142 189 22 2 

90 342 300 79 155 196 15 1 

91 400 721 81 170 216 19 3 

92 98 292 92 165 223 33 4 

93 218 320 86 182 237 40 6 

94 510 121 90 177 252 54 9 

95 383 332 96 198 260 62 12 

96 711 379 85 166 271 56 8 

97 508 396 79 186 289 71 11 

98 2552 342 96 161 316 82 16 

99 3560 509 91 201 335 66 15 

2000 711 609 93 216 352 71 10 

2001 568 767 102 213 261 91 9 

2002 414 890 109 216 270 89 17 

2003 514 990 116 220 376 93 13 

2004 1750 1102 101 96 10 8 17 

2005 1487 843 99 10 8 9 12 

2006 1272 552 19 11 7 8 11 

2007 541 156 10 6 1 2 3 

2008 593 170 14 5 2 1 11 

2009 564 132 8 10 11 1 19 

2010 626 166 2 12 16 2 23 

 14 ــ 1 3 1 49 261 2011

 1 ــ ــ 1 ــ 20 150 2012

 ــ 1 1 2 ــ 20 150 2013

 5 2 ــ 1 ــ 20 129 2014

 4 ــ 2 ــ ــ 16 126 2015

 3 4 1 1 ــ 19 130 2016

 265 1041 4996 3610 1943 167934 21233 تٌّؽّٛع

 ـ2017المصدر : مكتب المركر كالترخيص بني كليد   
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 ثالثاًــــ مدي التزام ىذا التوزيع بالقوانين والموائح التخطيطية المعمول بيا .  
مف خبلؿ دراسة ىذا التكزيع تبيف أف ىناؾ عدـ التزاـ مف أصحاب ىذه المحاؿ بالمكائح      

كالقكانيف المعمكؿ بيا كالتي تنظـ العمؿ مستغميف غياب الدكلة كمؤسساتيا .، كقد لكحظ مف خبلؿ 
ة أف أصحاب ىذه المينة غير ممتزميف بالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا كالتي تنص عمى احتراـ الدراس

المخطط العاـ لممدينة، كالمحافظة عمى بيئتيا المتمثمة في المياه السطحية، كالجكفية، ككذلؾ التربة 
 كتمثؿ عدـ االلتزاـ في اآلتي : 

الكاقع منيا عمى الطرؽ العامة مباشرة دكف أك أنشئت ىذه المحاؿ في مكاقع غير مخططة، سكاء  ـ1
بجكار المحاؿ التجارية كالمقاىي كالمطاعـ كالعيادات كالصيدليات، أك في األحياء السكنية، أك عمى 

 أرصفة المشاة مباشرة ىذا حيث مكقعيا إذا استثنينا بعض منيا المكجكد بمحطات الكقكد .
احتراـ بيئة المدينة كحمايتيا مف التمكث مف المكاد الخطرة أما مف حيث الكيفية فإف عدـ االلتزاـ ك  ـ2

التي تصؿ بطريقة أك أخرل لمصادر المياه، كالتربة الزراعية مباشرة خاصة أثناء فترة سقكط 
 األمطار التي تقـك بنقميا الى تربة الكادم عبر مصارؼ مياه األمطار. 

غيير الزيكت كالتشحيـ سكاء الممحؽ منيا بعض ىذه المحاؿ يقـك بغسيؿ السيارات إلى جانب ت ــ3 
بمحطات الكقكد، أك غير الممحؽ. لذا فيذا النكع مف الخدمة يسبب إرىاقا لمشبكة العامة بالمدينة 
نظران لكمية المياه الميدرة دكف رقابة كخاصة في غياب مؤسسات الدكلة. إضافة إلى أف ىذه المياه 

نظفات، كمشتقات البتركؿ تذىب إلى خزانات حفرت الناتجة مف عممية الغسيؿ كالمختمطة بالم
 عشكائيان كغير مطابقة لممكاصفات اليندسية  حيث تمثؿ خطران عمى المياه السطحية كالجكفية .

 التوزيع الجغرافي  لخدمة غسيل السيارات وتغيير زيوتيا في مدينة بني وليد . رابعًا :
مركر الزمف كذلؾ لتعمقيا بحياة الفرد اليكمية كما  لقد تطكرت دراسة الخدمات كاالىتماـ بيا مع     

أشار )الدليمي( عند حديثو عف األسس العامة لدراسة تخطيط كتقييـ الخدمات، فيي تمثؿ عنده أحد 
، (1)المعايير األساسية لقياس تطكر المجتمعات كقياس التطكر الحضارم الذم حققتو كؿ دكلة .

يمثؿ إحدل االتجاىات الرئيسة في الدراسات الجغرافية لقطاع ككذلؾ دراسة تكزيعيا الجغرافي الذم 
ف اختمفت آثارىا. كىنا يفيد  الخدمات السكانية، فيك كذلؾ لو أىميتو، كالعكامؿ الجغرافية كا 
)الدبس(عند إشارتو لمعكامؿ المؤثرة في جغرافية الخدمات التي تتضمف منظكمة متكاممة مف بينيا 

 (2)كتمؿ الدراسة الجغرافية ألم مف الظكاىر الجغرافية الخدمية بدكنو .التكزيع الجغرافي الذم ال ت
كمف خبلؿ تتبع الدراسة لتكزيع اتضح أف التكزيع غير عادؿ، حيث إف بعض األحياء العمرانية  

ػػ 2تفتقد ليذه الخدمة األمر الذم يتكجب عمى ساكنييا قطع مسافة ال يستياف بيا، تتراكح بيف ) 
محصكؿ عمى ىذه الخدمة، كما ىك الحاؿ لسكاف  محمة المربكعة، كأبكراكم، كالكحدة، كـ( تقريبان، ل4

                                                           
 37خهف ؽغٍٛ انذنًٛٙ. رخطٛؾ انخذيبد انًغزًؼٛخ ٔانجُٛخ انزؾزٛخ. أعظ يؼهٛٛش  ريُٛبد. يظذس عبث  ص ــ1

ايم انجششٚخ انًؤصشح فٙ انزجبٍٚ انًكبَٙ فٙ ؽبعبد  انغكبٌ انٗ انخذيبد ــ يًذٔػ  انذثظ. ريٛٛى يُظٕيخ انؼٕ 2

ٔاعزٓال،ٓب ٔرُظًٛٓب انًكبَٙ فٙ انًشا،ض انؼًشاَٛخ ٔاألقبنٛى. دساعخ فٙ األعبط انُظش٘ ٔانًُٓغٙ. يغهخ عبيؼخ 

 581و. ص2012. 3.4. انؼذد 28ديش . انًغهذ 
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( التي تبيف مكاقع كحدكد ىذه المحبلت، كىذا مرجعو 3كأبكعمكد، كميمكف، كتنينام. الخريطة رقـ )
لسكء اإلدارة الذم اعتبره )الدبس( مشكمة. فقمة الخبرة التخطيطية، كالتصميمية لمجياز اإلدارم، 

ىماليا لممنشآت الخدمية، كمحتكياتيا ينعكس سمبان عمى تمبية حاجات السكاف ك  معالجة مشكبلتيا، كا 
( تبيف أف 3(، الخريطة رقـ )3.كمف تتبع بيانات الجدكؿ رقـ ) (1)مف الخدمات كاستيبلكيا .

المشمكليف بخدمة غسيؿ السيارات كتغيير زيكتيا  مف سكاف كسط المدينة الذم بمغ عددىـ 
% ( تقريبان مف إجمالي السكاف، كقد انحصرت ىذه الخدمة في  64( كبنسبة قدرت بػ )43386)

( محؿ، كبنسبة قدرت بػ 19( محبلت عمرانية، حيث جاءت محمة البمدية عمى رأسيا بعدد )8عدد)
 % ( تقريبان. 16)

كأبك نجرة، بمغ عدد أما البمدية، كاشميخ، كالظيرة، كالثنية البيضاء، كالسند، كسكؼ الجيف، كابكرأس، 
( محبلن في الضفة الجنكبية لكادم بني كليد إذا استثنينا محمة السند 33محاليا الخدمية حكالي )

%( تقريباي مف السكاف  64الكاقعة في الضفة الشمالية لكادم بني كليد. بمعنى أف أكثر مف )
 المشمكليف بالخدمة مكجكدكف في الضفة الجنكبية لمكادم .

 غسيل السيارات وتغيير زيوتيا  من سكان بالمدينة ( السكان المشمولين وغير المشمولين بخدمة 3) الجدول رقم 
تٌّٕدر ِٓ تؼّثٌٟ تٌّىثْ  ػهن تٌّىثْ تٌّفٍر ز

% 

ػهن 

ِفالز 

 تٌمهِر

 19 16 10782 تٌدٍه٠ر 1

 2 8 5997 ت١ّٔك 2

 2 10 6733 تٌظًٙذ  3

 5 12 7773 تٌص١ٕر تٌد١ٝثء 4

 1 2 1350 تٌّٕه 5

 2 4 2415 ِٛف تٌؽ١ٓ  6

 1 3 2289 تخٛيأَ 7

 1 9 6047 أخٛٔؽًذ 8

 33 % 64 43386 تٌّؽّٛع 

 ـــ 4 2692 تًٌّخٛػر 9

 ـــ 6 4287 تخٛيتٚٞ 10

 ـــ 5 3018 تٌٛـهذ 11

 ـــ 4 2639 تخٛػّٛن 12

                                                           
ششٚخ انًؤصشح فٙ انزجبٍٚ انًكبَٙ فٙ ؽبعبد  انغكبٌ. يظذس عبث . ـــ يًذٔػ  انذثظ. ريٛٛى يُظٕيخ انؼٕايم انج 1

 620ص
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 ـــ 4 2683 ١ِّْٛ 13

 ـــ 7 4737 تٌمًِثٟٔ  14

 ـــ 6 4201 ش١ٕٕثٞ 15

  % 36 24257 تٌّؽّٛع

 ـــــ 100 67643 تٌّؽّٛع

 ـ، كلمجكلة الميدانية في المدينة .2006المصدر : مف اعداد الباحث استنادا لمتعداد العاـ لمسكاف 
 ( يوضح توزيع اعداد محالت غسيل السيارات وتغيير زيوتيا في المدينة1الشكل رقم )

 
 المصدر: مف إعداد الباحث استنادا إلى الجكلة الميدانية في المدينة         

( نسمة، كبمغت نسبتيـ 24257أما السكاف غير المشمكليف بيذه الخدمة الذيف بمغ عددىـ حكالي )
( محبلت عمرانية  في الضفة الشمالية لمكادم، كىي  : 7%( تقريبان، كانحصركا في عدد )36)

(. كمف ىنا يتضح 4راكم، كأبك عمكد، كميمكف، كالخرماني، كتنينام. الخريطة رقـ ) المربكعة، كأبك
أف نمط تكزيع محاؿ غسيؿ السيارات كتغيير زيكتيا في مدينة بني كليد كعمى مستكل محبلتيا 
العمرانية الخمس عشرة، كالممتدة  عمى جانبي الكادم تكزيعان عشكائيان  أبعد ما يككف عف التكزيع 

 ـ العادؿ الذم يحقؽ ىدؼ الخدمة  كفاية  ككفاءة  كمركنة .المنتظ
كنظران لمفكضى التي تعيشيا المدف الميبية كمف بينيا مدينة بني كليد، كما قابميا مف عدـ كجكد جية  

تخطيطية، كرقابية مشرفة، كمتابعة لتكزيع ىذا النكع مف الخدمات في المدينة  فإف ىذه الزيادة غير 
ـ، كاتخاذىا ىذا الشكؿ 2011د محاؿ ىذه الخدمة  في المدينة تحديدان بعد العاـ المدركسة  في عد

مف التكزيع  الذم لـ يراع فيو  المكقع، كاحتياجات كرغبات السكاف كما آلت إليو مف تدني في 
الكفاية، كالكفاءة، كالمركنة لـ تستطع أف تحقؽ العدالة في تكزيعيا عمى مستكل محبلت المدينة 

 ة الكاقعة عمى ضفتي الكادم باإلضافة إلى تجاكزىا لمكائح كالقكانيف المعمكؿ بيا .العمراني
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كما دخمت السكؽ الميبي العديد مف أنكاع الزيكت مجيكلة المصدر دكف رقابة حككمية حيث كصؿ 
% ( تقريبان، في كقت لـ تتعد نسبة  72( نكعان، كقد تجاكزت نسبتيا )38عدد أنكاعيا حكالي  )

 (. 4%( تقريبان .أنظر الجدكؿ رقـ )24لميبي المتداكؿ في السكؽ منيا )المنتج ا
ًً  ـــ : ترتبط حياة سكاف مدينة بني كليد   تأثير ىذا النوع من الخدمات عمى البيئة بالمدينة ثالثًا

بكمية المياه السطحية، كالجكفية المتكافرة التي تمثؿ المصدر األساس لمشرب، كالزراعة، كبتربة 
( ككما ىك معركؼ فالمحافظة عمى البيئة 3الذم تمتد المدينة عمى ضفتيو. الخريطة رقـ )الكادم 

نما ىي مسؤكلية كؿ إنساف يعيش  كما تشير )خمكد( ال تقتصر عمى الييئات كالكزارات الحككمية كا 
عمى ىذه األرض فيي مسؤكلية األب كاألـ كالمدرس كالطالب كالعامؿ كالطبيب كالميندس كالمكظؼ 

رىـ مف الفئات المختمفة في المجتمع ألف الممكثات الناتجة عف االنشطة المختمفة التي يمارسيا كغي
نما سيؤثر عمى جميع الفئات عمى الؤلطفاؿ، كالشباب،  اإلنساف لف يؤثر عمى فئة محددة فقط كا 

عمى  ككبار السف، ككذلؾ عمى الحياة النباتية كالحيكانية عمى حد سكاء فيجب عمى كؿ انساف يعيش
ىذه االرض كيتنفس ىكاءىا، كيشرب ماءىا، كيأكؿ مف خيراتيا، كينتفع مف ثركاتيا أف يحمي البيئة 

كمف متابعة التكزيع المكاني لخدمة غسيؿ السيارات كتغيير زيكتيا في  ، (1)مف التمكث كالدمار.
معدات النقؿ الثقيؿ، المدينة التي أصبحت محاليا تتزايد يـك بعد يـك لتزايد عدد المركبات اآللية، ك 

( آلية كمعدة 201022( إلى )2كاآلالت الزراعية التي كصؿ عددىا حسب بيانات الجدكؿ رقـ )
تقريبان دكف مرعاة لممشاكؿ البيئية الناتجة عنيا، كلؤلخطار الناتجة عف ما تخمفو مف زيكت معدنية 

كت معدنية كذلؾ مف خبلؿ عممية .فإذا قمنا بعممية حسابية لما تخمفو ىذه اآلليات، كالمعدات مف زي
لتر( تقريبان  5حسابية بسيطة بضرب عددىا في متكسط استيبلكيا ليذه الزيكت المعدنية كىك )

 فستككف النتيجة كاآلتي :
مميكف لتر زيت، فيذه الكمية يتـ التخمص منيا عشكائيان مف  1.005110لتر =  5×آلية  201022

كت دكف رقابة، حيث يتـ ذلؾ إما سكبيا عمى األرض مباشرة، قبؿ محاؿ غسيؿ السيارات كتغيير الزي
( 4أك بتصريفيا عبر حفر الصرؼ ) اآلبار السكداء ( التي تحفر في األرض بعمؽ ال يتجاكز )

أمتار تقريبان، كتبني جدرانيا بالطكب االسمنتي أك مف الخرسانة، كتككف أرضيتيا متصمة باألرض 
يسمح لمحتكياتيا، كما تحممو مف بكتيريا، كمكاد عضكية ، مباشرة دكف مكاصفات ىندسيو، مما 

كمشتقات بتركلية بالتسرب في طبقات األرض مما ينتج عنو تمكث لمتربة عبر مساميا الى طبقة 
المياه الجكفية. كبالنظر إلى ىذه األنكاع مف الزيكت المستكردة، كغير معركفة المصدر التي غزت 

ـ (، في غياب مؤسسات الدكلة الرقابية، ككزارة االقتصاد، 2011السكؽ الميبي ما بعد العاـ )
كمصمحة الجمارؾ، ، ليا أخطارىا كمشاكميا كذلؾ لدخكليا لمبمد دكف خضكعيا لممعايير 

                                                           
و. 1999. 8ـــ يغؤنٛخ يٍ انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ. خهٕد ٕٚعف انًشصٔ  يغهخ ثٛئزُب. انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ. انكٕٚذ. انؼذد  1

 31يغؤنٛخ يٍ انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ .ص
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كالمكاصفات المتبعة في صناعة الزيكت الكطنية، أك العالمية ) كالمزكجة (  لتتماشي مع المناخ 
 (4بركدة (. الجدكؿ رقـ )السائد في ليبيا ) درجة الحرارة، كال

 م2016( الزيوت الموجودة في المحال والتي غزت السوق بالمدينة بني وليد 4الجدول رقم )
 تالِصؼّثي خٍه تٌٕٙغ تٌٕٙف ز

 ٔثـٕثز+آالز ًِٙٞ .ٔؽ٠ٌ40ّٗس ِفًن ن٠ٍي  1

 ٔثـٕثز +آالز أِثيتز تو١ّٕٛي ٠ٌ40س ِفًن ن٠ٍي  2

 ٔثـٕثز+آالز شًوٟ يتشٓ ٠ٌ40س ِفًن ن٠ٍي  3

 ٔثـٕثز+آالز وٛيٞ ٘ٛٔهتٞ ٠ٌ40س ِفًن ن٠ٍي  4

 ٔثـٕثز+آالز+ٌِٛهتز أِثيتز توّدٕٛي ٠ٌ40w15س ِفًن ن٠ٍي  5

 ٔثـٕثز+آالز+ٌِٛهتز ت٠طث١ٌث 40W15TAMOILِفًن ن٠ٍي  6

 ٔثـٕثز+آالز+ٌِٛهتز تٔؽ١ٍٍٞ ٠ٌ40W15ً١ٔس ِفًن ن٠ٍي  7

 ٔثـٕثز+آالز+ٌِٛهتز تِثيتشٟ تو١ّٕٛي ٠ٌ50س ِفًن ن٠ٍي  8

 ٔثـٕثز+آالز+ٌِٛهتز شًوٟ ٠ٌس ِفًن ن٠ٍي يتشٓ 9

 ٔثـٕثز+آالز+ٌِٛهتز تٔؽ١ٍٍٞ ٠ٌس ِفًن ن٠ٍي ١ًٔ 10

 ٔثـٕثز+آالز+ٌِٛهتز ١ٌدٟ ٠ٌ40W15ً١ِٙس ِفًن ن٠ٍي  11

 وّدً٘ٛيٞ+١٘هيٚٔه آالز ١ٌد١ث تًٌٍ٘ذ 10-٠ٌس ِفًن+١٘هي١ٌٚه 12

 ِفًن ١ِثيتز ١ٌد١ث تٌص٠ًث ٠ٌ50W20س ِفًن خ٠ٍٕٓ  13

 ِفًن ١ِثيتز ١ٌد١ث تًٌٍٖ٘ ٠ٌ40س ِفًن خ٠ٍٕٓ  14

 ِفًن ٔثـٕثز ١ٌد١ث ٠ٌ40ً١ِٙس ِفًن ن٠ٍي  15

 وّد١ٛ ١ِثيتز ٔثـٕثز ١ٌد١ث ١ِّثْ ٠ٌ90,80س وّد١ٛ 16

 وثيٚٔر ١ِثيتز ٔثـٕثز ١ٌد١ث ١ِّث٠ٌ140,8ْس وثيٚٔر  17

 ١٘هي١ٌٚه تالز ٚٔثـٕثز ١ٌد١ث ػطثين ١٘هي١ٌٚه٠ٌ37س  18

 ١ًٍِتز +آالز +ٔثـٕثز ١ٌد١ث تًٌٕور ٠ٌ3D+4Dس فًتًِ  19

 ِفًن ١ِثيتز ش٠ٛٛشث تٌٕثيلر ٠ٌ50W20س ِفًن خ٠ٍٕٓ ش٠ٛٛشث  20

 ِفًن ١ِثيتز تإلِثيتز ٠ٌ50W20س ِفًن خ٠ٍٕٓ ١ّٔثْ  21

 ِفًن ١ِثيتز وٛي٠ٗ وٛي٠ث ٠ٌ20W5س ِفًن خ٠ٍٕٓ ٘ٛٔهتٞ +و١ث  22

 ِفًن ١ِثيتز تٌّث١ٔٗ تٌّث١ٔٗ 40W10ِفًن خ٠ٍٕٓ تٌّثٟٔ ٠ٌس  23

 وّد١ٛ ١ِثيتز ٠ثخث١ٔر ت١ٌثخثْ ٠ٌس شِٛثش١ه ش٠ٛٛشث وّد١ٛ 24

 وّد١ٛ ١ِثيتز وٛيٞ وٛي٠ث ٠ٌس شِٛثش١ه ٘ٛٔهتٞ و١ث ِٛخُ 25

 ِفًن ١ِثيتز خٍؽ١ىٟ ٠ٌ50W20Q8س ِفًن خ٠ٍٕٓ  26

 ١ِثيتزِفًن  ت٠طث١ٌث ٠ٌ50W20TAMOILس ِفًن خ٠ٍٕٓ  27

 ١ِثيتز خ٠ٍٕٓ ت٠ًِىٟ ِٕظف ػثَ ٚلٛن_خًِصْٛ 28

29 Gazpromneft –w40 ِٟٚن٠ٍي ي 

30 Gazpromneft –w15-40 ِٟٚن٠ٍي ي 

31 Gazpromneft –w40 ِٟٚن٠ٍي ي 

32 Gazpromneft –20w50 ِٟٚخ٠ٍٕٓ ي 

33 Sahara sae40 ِٟٚن٠ٍي ي 

34 Ctahaapt Sae15w-ho ِٟٚخ٠ٍٕٓ ي 

35 Q80ils 20-50 ٟخ٠ٍٕٓ خٍؽ١ى 

36 Q80ils 50-40 ٟن٠ٍي خٍؽ١ىٟ خٍؽ١ى 

37 Star40  ٟن٠ٍي ِؼٛنٞ –ِٛخً ؼ 

 خ٠ٍٕٓ–لهِر ٔثلر  ِؼٛنٞ 50ن٠ٍد١ٛ 20 38

 ـ2016المصدر : استنادان لمجكلة الميدانية كمقابمة أصحاب محبلت الزيكت 
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كقد أشار ليذا )الميندس أمجد قاسـ ( المتخصص في ىندسة الصناعات الكيماكية في مقالو عف 
بعض الجيات ( حيث أكد بأف ىناؾ  )زيكت المحركات بيف الحقائؽ العممية كالمعمكمات المضممة

المصنعة لمزيكت تقـك بتصنيع انكاع منخفضة الجكدة مف الزيكت تحمؿ اسماء قريبة مف الماركات 
المية المشيكرة ذات السمعة الممتازة، كتضع زيكتيا في عبكات مشابية لعبكات ىذه األنكاع الع

ككما ىك الحاؿ في ماركات الزيكت التي اصبحت متداكلة في  محاؿ بيع  (1).العالمية المعركفة، 
 زيكت السيارات عمى مستكل ليبيا، كفي مدينة بني كليد مكاف الدراسة .

عند حديثو عف الزيكت العادمة يؤكد عمى أنيا إذا كصمت ىذه الزيكت كذلؾ )الميندس سدر( 
لمصادر المياه السطحية فالمشكمة تككف متضاعفة، حيت تقتؿ كافة اشكاؿ الحياة المائية نظران 
لمنعيا لؤلككسجيف مف الكصكؿ إلى ىذه الكائنات، كما تعمؿ عمى زيادة البكتريا البلىكائية المسببة 

يير درجة حمكضتيا الطبيعية كفسادىا بشكؿ كمي، كما أنيا تدمر البيئة كتنشر لتسمـ المياه كتغ
 (2)األمراض بيف السكاف .

أما )غادة حيدر(  في مقاليا المنشكر في  صحيفة األخبار الذم تناكلت فيو زيكت المحركات التي 
الحتكائيا عمى مادة  يتـ إتبلفيا بطريقة عشكائية حيث أ كدت أنيا تسبب اضراران فادحة لمبيئة نظران 

(M.t,b.eTeriary butyl Ether كىي مادة كميائية استخدمت كبديؿ لمرصاص في كقكد )
المركبات إال أف استخداميا ، كالتخمص منيا بشكؿ عشكائي يتسبب بدكره بأضرار دفعت الكاليات 

تذكب في الماء مما المتحدة االمريكية التخاذ التدابير القاضية بعدـ استعماليا. كمف مخاطرىا انيا 
يساعد عمى حركتيا كانتشارىا حيثما ينتشر الماء، كىي متطايرة تحت الظركؼ الجكية العادية مما 
يساعد في كصكليا لئلنساف عف طريؽ التنفس كىذه المادة عديمة التحمؿ بكاسطة الميكركبات ما 

 (3)يؤدم إلى بقائيا في البيئة لفترات زمنية طكيمة جدا .
ح أف اإلنساف في كؿ مكاف مف ىذا العالـ رغـ تقدمو العممي، كالتكنكلكجي إال انو كمف ىنا يتض

الزاؿ يجيؿ الكثير عف التكازف البيئي عمى سطح الكرة األرضية ، كما أشار الصرعاكم رئيس 
( حيث قاؿ عف اإلنساف تحت عنكاف : الحفاظ عمى البيئة 7تحرير مجمة بيئتنا في افتتاحية العدد )

  (4)الجميع. فيك مازاؿ يدمر البيئة التي يعيش فييا بكؿ قكتو غير عابئ بما يحدث ليا .مسؤكلية 
كىذه بالطبع إحدل المشاكؿ التي تعاني منيا مدينة بني كليد، كذلؾ لجيؿ أصحاب محاؿ ىذه 

                                                           
 ـــ صٕٚد انًؾش،بد ثٍٛ انؾيبئ  انؼهًٛخ ٔانًؼهٕيبد انًؼههخ. أيغذ قبعى. انشاثطخ انؼشثٛخ نإلػاليٍٛٛ . 1

  http://al3loom.com/?p=21165  1صاالسدٌ . 

 2و. ص2012. 48ــ  انضٕٚد انؼبديخ. و. عذس. . يغهخ افب  انجٛئخ. انؼذد  2

 1و. ص2016. 2917غبدح ؽٛذس. طؾٛفخ االخجبس. انؼذد صٕٚد انًؾش،بد.  ـــ  3 

 1و. ص1999. 7انؼذد . يغهخ ثٛئزُب. ـــ انؾفبظ ػهٗ انجٛئخ يغؤٔنٛخ انغًٛغ. يؾًذ انظشػبٔ٘ 4

http://al3loom.com/?p=21165
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 الخدمات بخطرىا الداىـ، في كقت اف العامميف فييا أغمبيـ مف العناصر االجنبية التي ال تيميـ بيئة
 المدينة كسكانيا، كالمحافظة عمييا. 

 االستنتاجات :
 مف خبلؿ متابعة الدراسة ليذا النكع مف الخدمات في المدينة استنتجت اآلتي : 
ػػػػ التكزيع الجغرافي لمحاؿ ىذه الخدمة تكزيعان عشكائيا، كغير عادؿ، كلـ يفي بمتطمبات، كرغبات 1

 سكاف المدينة .
مف ا سكاء مف ناحية مكاف كجكدىا، أك يمتزمكا بالمكائح كالقكانيف المنظمة لي ػػػ مزاكلي ىذه الخدمة لـ2

 ناحية تعامميا مع المياه العادمة كالزيكت الناتجة عنيا كمخاطرىا .
 ػػػ استعماؿ ىذه المحاؿ لزيكت مستكردة دكف رقابة كال معايرة .3
 دينة كسكانيا كالمحافظة عمييا .ػػػ استخداـ ىذه المحاؿ لمعنصر األجنبي الذم التيمو بيئة الم4
ػػػ تقديـ ىذه الخدمة بالكيفية التي عمييا ستسيـ في كارثة بيئية ينتج عنيا تمكث مصادر المياه 5

 السطحية كالجكفية، كتربة الكادم الزراعية في المدينة .
  التوصيات :

كيمكف أف  مف خبلؿ ما تقدـ تكصمت الدراسة الى جممة مف التكصيات لمنيكض بيذه الخدمة
 نمخصيا في االتي :

ػػػ تفعيؿ دكر الحرس البمدم كرجاؿ الجمارؾ كالقضاء بالمدينة حتي تتـ السيطرة عمى مزاكلي ىذه 1
مكانية مراقبتيا كالتفتيش عمى المكاد المستعممة فييا، كالزيكت كالشحـك كالبكيات المستكردة،  الخدمة كا 

 كضبط  المخالفيف كتقديميـ لمعدالة. 
تابعة شركة المياه كالصرؼ الصحي بالمدينة حتى ليذه المحاؿ كتقنيف استيبلكيا مف  المياه، ػػػ م2

 كذلؾ بتركيب عدادات لمعرفة كمية االستيبلؾ مف المياه .
ػػػ دعـ جياز حماية البيئة بالمدينة ليتمكف مف متابعة ىذه الخدمة كالتفتيش عمى المكاد المستعممة 3

 لممكاصفات الكطنية كالعالمية. كصبلحيتيا كمدل مطابقتيا 
ػػػ تفعيؿ دكر مكتب التخطيط كالمتابعة بالمدينة ليتمكف مف متابعة التجاكزات في المخطط العاـ 4

 كتحديد األماكف الصالحة إلقامة مثؿ ىذه المحاؿ .
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Commissioning and verification of 10 MV Elekta Synergy platform Linac photon beam 

 
Abstract: 

The method which used radiation for treating cancer’s patients has been 

common. The accuracy of dosimetry measurements is one important factor leads 

the radiation treatment be successful. Therefore, the aim of this work was to 

investigate and analyze a 10 MV photon beam characteristic produced by Elekta 

Synergy platform linear accelerator. Measurements of Percentage Depth Dose 

(PDD) and beam profiles for various field sizes were performed using a PTW 

motorized 3D therapy beam analyzer dosimetry system with two 0.125 cm
3
 

Semiflex ionization chamber, 3D water phantom and MEPHYSTO mc
2
 from PTW. 

Measurements of Field Size Factor (FSF) and penetrative quality were performed 

using a PTW UNIDOS dosimeter with 0.6 cm
3
 ionization chamber. The results 

showed that the maximum percentage difference between measured data of PDD 

and data published in British Journal of Radiology supplement 25 was less than 5% 

for all field sizes up to depth of 20 cm while at depth greater than 20 cm the 

maximum percentage difference reaches 7.14%. Beam profiles characteristic, 

which are beam flatness, symmetry and penumbra width, were within tolerance 

limit of IEC and manufacturer specifications.  

Keywords: Synergy linac, commissioning, photon beam data, percent depth dose, 

beam profile, field size factor. 
 
 

Introduction: 

 Radiotherapy is one of four common methods used for treatment of cancer 

disease by delivering accurate and sufficient amount of radiation dose to tumour 

site while sparing healthy tissues surrounding the tumour. The success of 

radiotherapy depends on several factors, and one important factor is the accurate 

dosimetry measurements [1]. As recommended by International Commission on 

Radiation Units and measurements (ICRU) and other agencies, the percentage error 

between the prescribed and delivered radiation dose to the tumour must not exceed 

5% [2, 3, 4]. For certain type of tumors, several studies showed that the accuracy of 

delivered dose should be within 3.5% [5, 6]. Linear accelerator (Linac) since 1953 

has been the common device used to deliver external radiation dose for treatment 

patients with cancer [7]. Linacs cannot be used for treatment of cancer patients 

unless it has been calibrated [8, 9] and all necessary collected data needed to be 

loaded into Treatment Planning System and to plan the patient treatment have been 

analyzed and verified. These measurements (commissioning data of LINACs) are 

Commissioning and verification of 10 MV 
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the part of quality control protocol of LINACs and should be carried out 

periodically.  

In this study, which was undertaken in Radiotherapy Department, Tripoli 

medical center (TMC), Tripoli, Libya, all dosimetry measurements of 10 MV 

photon beam generated by Elekta Synergy platform linear accelerator for the 

commissioning of new linear accelerator were measured and compared with 

standards and manufacturer specifications.   

2. Materials and methods:  

Commissioning data of 10 MV photon beam generated by Elekta Synergy 

Platform linear accelerator were acquired using a PTW motorized 3D therapy beam 

analyzer dosimetry system for relative measurements (PDDs and beam profiles). 

The system was provided with two 0.125 cm
3
 semiflex ionization chamber, water 

tank of inner size 59.6x59.4x50.25 cm
3
 and a TBA control unit for controlling the 

scanning movements. Moreover, the system uses Mephysto mc
2
 software (PTW 

Freiburg) version 1.6 for collecting the measured data. PTW UNIDOS dosimeter 

with 0.6 cm
3
 ionization chamber and WP 3150 water phantom of inner size 

40x34x35 cm
3
 were used to carry out absolute measurements (penetrative quality 

and field size factors).  

Relative and absolute measurements were made at a source to surface 

distance (SSD) of 100 cm setup and according to the Technical Report Series No 

277 and 398 [10, 11] published by the International Atomic Energy Agency 

(IAEA). The PDD along central axis were measured for square field sizes ranged 

from 3x3 cm
2
 to 40x40 cm

2
 in depths from zero to 30 cm and all depth dose data 

were normalized to the maximum depth dose (dmax). Beam profiles, which 

characterize the dose at points off the central axis, were measured for field sizes of 

5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25, and 30x30 cm
2
 and were scanned at depths of 

maximum dose (dmax), 5, 10, 20, and 30 cm.  

 Penetrative quality was measured for field size of 10x10 cm
2
 at depth of 

10 cm. Field size factors for various field sizes were measured relative to field size 

of 10x10 cm
2
 at depth of 10 cm and corrected by PDD to the depth of maximum 

dose.  

3. Results and discussion:  

3.1 Percentage depth dose: 

The results of measured PDD for photon beam of energy 10 MV 

normalized to 100% at dmax, which characterize the dose at beam central axis, are 

presented in Figure 1. The figure shows that the depth of maximum dose is 2.5 cm. 

The tolerance value of dmax for photon beam of energy 10 MV according to IEC 

60731 Scale is 2.5±0.2 cm [12].  

Table 1 shows a comparison between the measured data of percentage 

depth dose of Synergy platform linear accelerator and the standard percentage 

depth dose data provided by British Journal of Radiology (BJR) Supplement No.25 

[13]. Table 2 illustrates the percentage difference between measured and standard 

PDD data. Number 1 and 2 refers to measured and standard values of PDD 

respectively. The Table shows that the percentage difference is increase with depth. 
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The maximum value of percentage difference was 7.14 at depth of 30 cm, while the 

minimum value was -0.10 at depth of 2 cm. Both maximum and minimum values 

of percentage difference were at field size 20x20 cm
2
.  

Figure 1: percentage depth dose curves of 10 MV produced by Synergy 

platform linear accelerator. 

Table 1: Central axis percentage depth dose at SSD = 100 cm for measured 

data (1) and standard data (2). 

Depth 

cm 

Field size ( cm x cm ) 

5x5 10x10 15x15 20x20 25x25 30x30 40x40 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.0 83.1 83.4 83.9 85.4 86.7 87.8 89.3 89.0 91.7 91.8 92.5 92.5 93.0 94.1 

2.0 98.6 98.5 99.3 99.2 99.6 99.2 99.6 99.5 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 100 

2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.0 99.2 99.5 98.8 99.7 98.6 99.4 98.4 99.1 98.1 98.9 97.9 98.8 97.8 98.5 

4.0 95.5 96.5 95.4 96.5 95.1 96.4 94.8 96.1 94.9 95.7 94.3 95.7 94.5 95.6 

5.0 91.6 92.4 91.5 92.7 91.4 92.5 91.5 92.3 91.4 92.3 91.2 92.3 91.2 92.3 

10 71.4 72.8 73.5 75.3 74.4 75.9 74.7 76.0 75.1 76.4 74.8 76.6 75.2 77.1 

15 55.8 56.9 58.3 59.6 59.6 61.4 60.4 61.9 60.9 62.5 60.8 62.7 61.4 63.2 

20 43.3 44.6 45.9 48.2 47.6 49.7 48.5 50.6 49.1 51.3 49.8 51.6 49.9 52.3 

24 35.5 36.3 38.0 40.2 39.6 41.7 40.6 42.6 41.3 43.3 41.5 43.7 42.0 44.4 

30 26.6 27.5 28.8 30.8 30.2 32.3 31.1 33,2 31.8 34.0 32.2 34.3 32.5 35.0 
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Table 2: Calculated percentage difference between measured and standard 

data of PDD.  

Depth 

Cm  

Field size  

5x5 cm2 10x10 

cm2 

15x15 

cm2 

20x20 

cm2 

25x25 

cm2 

30x30 

cm2 

40x40 

cm2 

1.0 0.36 1.76 1.22 -0.34 0.11 0.00 1.17 

2.0 -0.10 -0.10 -0.40 -0.10 0.00 0.00 0.10 

2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.0 0.30 0.90 0.80 0.71 0.9 0.91 0.71 

4.0 1.04 1.14 1.35 1.35 0.84 1.46 1.15 

5.0 0.87 1.29 1.19 0.87 0.98 1.19 1.19 

10 1.92 2.39 1.98 1.71 1.70 2.35 2.46 

15 1.93 2.18 2.93 2.42 2.56 3.03 2.85 

20 2.91 4.77 4.23 4.15 4.29 3.49 4.59 

24 2.20 5.47 5.04 4.69 4.62 5.03 5.41 

30 3.27 6.49 6.50 6.33 6.47 6.12 7.14 

 
3.2 Beam profiles: 

 The profiles of open beam, which characterized the dose at points off 

central axis, at dmax, 5, 10, 20, 30 cm depths in water phantom for field sizes of 

5x5, 10x10, 20x20, and 30x30 cm2 are shown in figures 2, 3, 4, and 5. The 

measured profiles were normalized to the dose value on the beam axis. The beam 

profiles specifications, which are beam flatness, beam symmetry and penumbra 

width, are given in Table 3.   

Table 3: Beam profile specifications of 10 MV Elekta Synergy platform Linac at 

SSD = 100 cm in the longitudinal axis. 

 

Field size 

(cm
2
) 

Flatness  %  

Symmetry  % 

 

Penumbra width 

(mm) 
Depth in water 

dmax 

cm  

10 cm 

5x5 2.88 2.96 1.09 6.14 

10x10 1.09 2.22 0.50 7.07 

20x20 1.65 1.90 -0.01 7.65 

30x30 2.33 1.45 -0.06 7.84 
According to manufacture specifications and International Electrotechnical 

Commission (IEC) [12] the limits of flatness, which is the variation of dose relative 

to the central axis over the central 80% of the field size at a 10 cm depth in a plane 

perpendicular to the central axis [14], is ±3%, symmetry is ±2%. From Table 3 

Elekta Synergy platform Linac meets the manufacturer’s and ICE specifications on 

beam flatness and symmetry. The penumbra, which is the separation distance 

between 20% and 80% of the dose at the beam profiles in the longitudinal direction 

at depth of dmax, is less than 8 mm for field sizes from 5x5 cm
2
 to 30x30 cm

2
.   



 

 BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIE – FOURTH ISSUE – JUNE 2017 7

Commissioning and verification of 10 MV Elekta Synergy platform Linac photon beam 

 
Figure 2: 10 MV open beam profile for field size 5x5 cm

2
 at depths of dmax, 5, 10, 20 

and 30 cm. 

 
Figure 3: 10 MV open beam profile for field size 10x10 cm

2
 at depths of dmax, 5, 10, 20 

and 30 cm. 
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Figure 4: 10 MV open beam profile for field size 20x20 cm

2
 at depths of dmax, 5, 10, 20 

and 30 cm. 

 

 
Figure 5: 10 MV open beam profile for field size 30x30 cm

2
 at depths of dmax, 5, 10, 20 

and 30 cm. 
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3.3 Beam quality: 

The nominal energy of radiation beam is equivalent to the energy of 

the incident electron beams on the target [15]. According to IEC 976 and 

IEC 977 [16, 17] the penetrative quality of x-ray beam can be determined 

from percentage dose at 10 cm depth for field size of 10x10 cm
2
 at SSD = 

100 cm. From Table 1 the measured value of PDD at 10 cm depth for field 

size 10x10 cm
2
 is 73.5%. The tolerance value of beam quality as 

recommended by IEC 976, IEC 977 and the manufacture’s specifications is 

(73±2)%. Therefore, the penetrative quality of Elekta Synergy platform 

Linac is within the IEC and the manufacturer specifications.  

3.4 Field size factors: 

Field size factors (FSF) is the ratio of two doses measured at the 

same depth in the phantom at the same SSD, for tow collimator settings 

[18]. The FSFs conventionally are measured at the depth of dmax, and due to 

the depth of maximum dose varies with field size, the FSFs were measured 

at 10 cm depth and corrected to the depth of maximum dose using PDD. 

The measured values of field size factors are illustrated in figure 6.  

 
Figure 6: Field size factors of 10 MV photon beam of Elekta Synergy platform Linac.  

 Figure 6 shows that the field size factors follow the trend of the field 

size factors behavior very well. 
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Conclusions: 

 Commissioning data of photon beam of energy 10 MV produced by 

Elekta Synergy platform installed in Radiotherapy department at Tripoli 

Medical Center, Libya were carried out. The PDD shows good agreement 

with PDD published data of BJR for depths less than 20 cm. The maximum 

percentage difference for depths less than 20 cm is 3.03% at depth 15 cm 

and field size 30x30 cm
2
, while for depths greater than 20 is 7.14% at depth 

30 cm and field size 40x40 cm
2
. The beam profiles parameters meet the IEC 

and manufacturer specifications. The penetrative quality is in good 

agreement with IEC specifications. Measured field size factors show that the 

FSFs increase as field size increase which agree with the behavior of FSFs. 

The obtained data is useful for intercomparison between different 

radiotherapy centers as well as to use in Treatment Planning System (TPS) 

which used to generate dose distributions within the patient’s body. 
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